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บทคัดย่อ
แนวคิ ด เรื่ อ ง “การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” มี จุ ด เน้ น ของการพั ฒ นาที่ เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น ใน 3
องค์ประกอบ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมบทความ
วิจัยระดับนานาชาติที่ทาการศึกษานโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน จานวน 5 บทความ และแม้ว่าแต่
ละบทความจะมีเนื้ อหานโยบายที่ แสดงจุด เน้ น ขององค์ป ระกอบการพั ฒ นาที่ แตกต่างกัน ออกไป แต่
บทความทั้งหมดต่างก็อยู่ภายใต้ร่มกระบวนทัศน์เดียวกัน นั่นคือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ ผู้เขียน
ยังได้ทาการวิพากษ์และสรุปสาระสาคัญจากบทความ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนานโยบาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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Abstract
The concept of “Sustainable Development” has focused on three interrelated
elements consisting of economic, social, and environmental development. Based on this
concept, the objective of this study is to review the published international literature by
five articles; although they have shown different perspectives of three emphasized
elements, each one is a part of the paradigm of “Sustainable Development”. Moreover,
the purpose of this study is to criticize and summarize main points, and to make
suggestions for sustainable policy implementation, efficiently and effectively, in order to
achieve eventually sustainable development goals.
Keywords: Sustainable Development Policies, Implementation, Discourse
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1. บทนำ
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ภายใต้ศักยภาพของสิ่งแวดล้อม
โลก ดังนั้น การพัฒ นาที่ยั่งยืนจึงมีส่วนประกอบพื้นฐานที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ทั้งนี้ การที่จะบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าวให้ได้ดีที่สุด จะมีเงื่อนไขหนึ่งที่ว่า “สังคมไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในทุกส่วนประกอบได้ เพราะฉะนั้น จึงจาเป็นต้องยอมลดเป้าหมายในบาง
องค์ประกอบ เพื่อให้เป้าหมายในองค์ประกอบอื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดลาดับความสาคัญระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ว่าจะให้องค์ประกอบใดมีลาดับความสาคัญที่สูงกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้าให้ความสาคัญ ในด้านการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ เป็น อันดับ แรก ก็อาจจาเป็ น ต้องลดทอน
เป้าหมายทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมลง” เป็นต้น (Payutto, 2013)
จากความหมายและความสาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้น จึงเป็นที่มาที่ทาให้ผู้เขียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการรวบรวมบทความวิจัยระดับนานาชาติที่ได้ศึกษานโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
แง่ มุ ม ต่ า ง ๆ เป็ น จ านวน 5 บทความ โดยแต่ ล ะบทความจะมี เนื้ อ หานโยบายที่ แ สดงจุ ด เน้ น ของ
องค์ประกอบการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนได้กาหนดลาดั บการน าเสนอบทความวิจัย ทั้ง 5 เรื่อง เพื่ อนาไปสู่ขั้น ตอนของการ
วิพากษ์ สรุปเนื้อหา และให้ข้อเสนอแนะ ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1: รายละเอียดโดยสังเขปของงานวิจัย
ที่

ชื่อผูว้ ิจัย

1 Constance Carr

ปี

ชื่อเรื่อง

ชื่อวำรสำร
(Q1)
European
Planning
Studies

2014 การพัฒนาที่ยั่งยืนถูกใช้ในเชิงวาทกรรมมากกว่าการนาไปปฏิบัติจริง:
ภาวะหยุดนิ่งและเป็นอัมพาตของนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Discourse Yes, Implementation Maybe: An Immobility and
Paralysis of Sustainable Development Policy)
2 John Turnpenny, 2013 ความยุ่งยากในการดาเนินนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน: การวิเคราะห์
Transactions
Duncan Russel,
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการสภาด้านสิ่งแวดล้อม
of the
and Tim Rayner
แห่งสหราชอาณาจักร (The Complexity of Evidence for
Institute
Sustainable Development Policy: Analyzing the Boundary
of British
Work of the UK Parliamentary Environmental Audit
Geographers
Committee)
3 Nessa Winston 2014 ชุมชนที่ยั่งยืน? มุมมองเชิงเปรียบเทียบเรื่องทีอ่ ยู่อาศัยในเขตเมืองของ European
สหภาพยุโรป (Sustainable Communities? A Comparative
Planning
Perspective on Urban Housing in the European Union)
Studies

วารสารพั ฒ นาสั ง คม

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 / 2562
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ที่

ชื่อผูว้ ิจัย

4 Jiali Huang and
Robert E.
Ulanowicz
5 Jiun-Hao Wang

ปี

ชื่อเรื่อง

2014 การวิเคราะห์เครือข่ายทางนิเวศวิทยาของระบบเศรษฐกิจ:
การเจริญเติบโต การพัฒนา และผลกระทบ ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Ecological Network Analysis for Economic Systems: Growth
and Development and Implications for Sustainable
Development)
2015 ความสุขและการกีดกันทางสังคมของชนพื้นเมืองในไต้หวัน: มุมมอง
ความยั่งยืนทางสังคม (Happiness and Social Exclusion of
Indigenous Peoples in Taiwan: A Social Sustainability
Perspective)

ชื่อวำรสำร
(Q1)
PLoS ONE

PLoS ONE

2. เนื้อหำงำนวิจัย
2.1 กำรพัฒนำที่ยั่งยืนถูกใช้ในเชิงวำทกรรมมำกกว่ำกำรนำไปปฏิบัติจริง: ภำวะหยุดนิ่งและ
เป็นอัมพำตของนโยบำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่าง ๆ ของลักเซมเบิร์ก เป็นกระบวนการของ
การปรับจุดยืน มุมมอง และการรื้อสร้างใหม่ โดยใช้คาว่า “การพัฒนาสีเขียว” หรือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการนโยบาย ทว่าการดาเนินนโยบายต่าง ๆ มักขับเคลื่อนผ่านวัฏจักรของการ
ตีความซ้าหรือการรื้อสร้างอยู่เช่นนั้นเสมอ
2.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อทาความเข้าใจวงจรนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) เพื่อทาความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในลักเซมเบิร์ก
2.1.2 กรอบการวิเคราะห์
ลั ก เซมเบิ ร์ ก เป็ น ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารแพร่ ก ระจายและ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดและนโยบายต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปอยู่เสมอ โดยเฉพาะแนวทาง “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” ที่ปรากฏเป็นคาสาคัญในหลาย ๆ นโยบายของลักเซมเบิร์ก หรือการทาให้เมืองต่าง ๆ พัฒนาไปสู่
การเป็นเมืองสีเขียว ซึ่งคาว่าเมืองสีเขียวนั้น เป็นการอุปมาอุปไมยแทนความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่ในทางตรงกัน ข้าม การเรียนรู้เกี่ย วกับ แนวคิดการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน กลับ สวนทาง เพราะการกาหนด
นโยบายของลักเซมเบิร์กมักมีความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมสมัยใหม่และวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยเฉพาะ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดัง นั้น การวิจัยนี้จึงได้ศึกษากระบวนการกลายเป็นเมืองอย่างยั่งยืนของ
ลักเซมเบิร์ก และทาความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้เชิงนโยบาย โดยมีการวิเคราะห์นโยบายใน 3 ลักษณะ
คือ 1) บริบทของนโยบาย 2) การพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบาย และ 3) การวางแผนภาคและเมือง
ของลักเซมเบิร์ก
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2.1.3 ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการรื้อ
สร้างความหมายของคาว่า “ความยั่งยืน” ที่ถูกทาให้เป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงการศึกษาจากผู้ตัดสินใจ
นโยบาย โดยค้นหาถึงเหตุผลและค่านิยมส่วนบุคคลที่ทาให้ผู้กาหนดนโยบายหยิบยกเรื่องการพัฒนาที่
ยั่งยืนขึ้นมาเป็นรากฐานในการพัฒ นา และการนานโยบายการพัฒ นาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ ทั้งนี้ มีวิธีการ
ศึกษา 3 แนวทาง ได้แก่ 1) ศึกษาจากเอกสารนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาโดยการสัมภาษณ์กว่า 30 ครั้ง
กับนักวิจัย นักวิเคราะห์สื่อ นักปฏิบัติการ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักกฎหมาย และสถาปนิก และ 3)
ศึกษาบริบทและโครงสร้างทั่วไปของพื้นที่ผ่านวิธีสังเกตการณ์ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ
2.1.4 ผลการวิจัย
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนในลักเซมเบิร์กมักถูกจัดทาขึ้นผ่านการประชุมแสดงความคิดเห็นใน
เวทีระดับนานาชาติของสหภาพยุโรป ซึ่งหลายประเทศที่รับนโยบายไปปฏิบัติ ไม่อาจขับเคลื่อนนโยบาย
ได้มากนัก แม้จะมีกฎหมายต่าง ๆ รองรับแล้วก็ตาม รวมถึงความไม่สอดคล้องและต่อเนื่องกับนโยบายที่มี
อยู่เดิม ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการผลักดันนโยบายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนดังกล่าว ได้กลายเป็น
ตัวฉุดรั้งการนานโยบายไปปฏิบัติเสียเอง เพราะฉะนั้นผู้กาหนดนโยบายจึงจาเป็นต้องเปิดเวทีสาธารณะ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากขึ้น และควรเน้นการพูดคุยกันทุกระดับ เพื่อหาทางออก
ของปัญหาร่วมกัน ตลอดจนควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
และการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้ประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อรักษาความต่อเนื่องเกี่ยวกับการถกเถียงและทาความเข้าใจความคลุมเครือ
ของคาว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม
2) เพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง
3) เพื่อเป็นหนทางในการปรับปรุงกฎหมายและทาให้เกิดการโต้เถีย งเพื่อแสวงหา
ทางเลือกที่ดีที่สุด อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้วิพากษ์การขับเคลื่อนนโยบาย โดยใช้แนวความคิดเสรีนิยมใหม่ที่กาลังถูก
ตีความและได้รับความสนใจออกไปในวงกว้าง ซึ่งในกรณีของลักเซมเบิร์กนี้ ผู้วิจัยได้สะท้อนให้เห็นว่า 1)
นโยบายต่าง ๆ ถูกควบคุมจากสหภาพยุโรปและนามาปฏิบัติในลักเซมเบิร์ก รวมถึงการเลือกกระทาของ
รัฐและการผลิตซ้าในระบบนโยบาย แต่ไร้การปฏิบัติให้จริง 2) ในกรณีของลักเซมเบิร์กนี้ มีผู้ให้สัมภาษณ์
รายหนึ่ งกล่ าวว่า “ถ้าพวกเราต้องการอยู่กับ อะไรที่ พ วกเราเป็ น พวกเราต้องมี การเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่
เป็นอยู่” เพราะฉะนั้น นโยบายต้องมิใช่สภาวะหยุ ดนิ่ง และ 3) งานวิจัยนี้สามารถเพิ่มพูนความรู้ด้าน
โครงข่ายทางภูมิศาสตร์กับขบวนการเคลื่อนไหวเชิงนโยบายได้ ทั้งนี้เพราะลักเซมเบิร์กถือเป็นศูนย์กลาง
การเปลี่ยนผ่านของนโยบายต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป รวมถึงมีการแพร่กระจายและแลกเปลี่ยนการพัฒนา
ในด้านต่ าง ๆ ภายใต้ระบบทุ นนิ ย มเสรี ดังนั้ น การขับ เคลื่ อนนโยบายฯ จะประสบความสาเร็จ หรือ
ล้มเหลวนั้น ย่อมขึ้นอยู่การจัดการนโยบายของลักเซมเบิร์กเอง
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าผู้กาหนดนโยบายของลักเซมเบิร์กต้องแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ไปพร้อม ๆ กับการทาให้ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” แทรกซึมอยู่ทุกระดับของการวางแผนและ
การนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งผลการวิจัยนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า ความไร้ทิศทาง การแทรกแซงทางนโยบาย
จากภายนอก และโครงสร้างการจัดการภาครัฐ คือ สาเหตุที่จะขัดขวางการนานโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไปปฏิบัติ และอาจทาให้การขับเคลื่อนนโยบายฯ ต้องเผชิญกับสภาวะหยุดนิ่ง หรือกลายเป็นอัมพาตได้
2.2 ควำมยุ่ ง ยำกในกำรด ำเนิ น นโยบำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น : กำรวิ เครำะห์ ข อบเขตกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรสภำด้ำนสิ่งแวดล้อมแห่งสหรำชอำณำจักร
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์ การบริหารจัดการ และสถาบันทางการเมือง ในการ
ดาเนิน งานภายใต้แนวคิดการพัฒ นาที่ ยั่งยืน นั้น นั บว่ามี ความซับ ซ้อน โดยจาเป็ น ต้องทาความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการกาหนดขอบเขตนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
2.2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่ อศึกษาความซับ ซ้อนของการกาหนดขอบเขตข้อมู ลเชิงประจักษ์ กับการ
กาหนดนโยบาย สาหรับการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการสภาด้านสิ่งแวดล้อม แห่งสหราชอาณาจักร
(the UK Parliamentary Environmental Audit Committee: EAC) ที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1997
2) เพื่อวิเคราะห์การกาหนดนโยบายของรัฐบาลที่มีการผสมผสานเรื่องสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าด้วยกัน
2.2.2 กรอบการวิเคราะห์ มีขอบเขตการวิเคราะห์ไปตามการดาเนินงานของ EAC ดังนี้
1) ใครคื อ ผู้ ที่ ก าหนดขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ร อะไรที่ ค วบคุ ม การ
ปฏิบั ติ งานนั้ น ปั จจัย ใดที่ มี อิท ธิพ ลในสิ่ งแวดล้อมนั้ น และอะไรที่ ท าให้ องค์ กรเลื อกที่ จะ คัด ค้ านหรือ
ยอมรับการปฏิบัติงาน
2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติกับองค์กร เพื่อกาหนดทิศทางที่ต้องการร่วมกัน
3) องค์กรจะดาเนินการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย และอะไรคือผลกระทบขององค์กร
4) องค์กรถูกควบคุมจากอะไรบ้าง อาทิ สายบังคับบัญชา ขนาดองค์กร หรือระยะเวลา
2.2.3 ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ทาการรวบรวมและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีความสาคัญ ต่อการ
ดาเนินงานของ EAC ตลอดจนการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญภายนอก
เพื่อสร้างกรอบแนวทางการศึกษา โดยงานวิจัยนี้ได้กาหนดคานิยามขอบเขตการทางานไว้อย่างกว้าง ๆ
เพื่อทาให้ง่ายต่อการจาแนกได้อย่างรอบด้าน เนื่องจากขอบเขตการทางานอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งจะศึกษาต่อไปว่าขอบเขตการทางานนั้นกาหนดขึ้นจากอะไร ดาเนินการอย่างไร ดาเนินการ
ทาไม และใครมีหน้าที่ด าเนิน การ โดยวิเคราะห์ จากเอกสารรายงานของ EAC และสัมภาษณ์ จ ากผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบาย
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2.2.4 ผลการวิจัย
ผลการศึกษานี้ได้อธิบายธรรมชาติทางการเมืองของนโยบายการพัฒ นาที่ยั่งยืน และนาเสนอ
แนวทางในการลดช่องว่างของความซับซ้อนระหว่างข้อมูลและการกาหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้
1) การดาเนินงานของ EAC จะขยายไปตามกระบวนการนโยบาย แต่ทั้งนี้ นโยบาย
ของ EAC จะดาเนินไปภายใต้การวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2) การขับเคลื่อนนโยบายทาได้อย่างยากลาบาก ทั้งนี้เพราะมีข้อมูลและขอบเขตที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ระหว่างสถาบัน และระหว่างแนวความคิด ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้นาเสนอข้อมูล
ไปตามขอบเขตการทางานที่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของงานเป็นหลัก
3) การวิเคราะห์ขอบเขตการทางานก่อให้เกิดการตั้งคาถามว่าสถาบันทางการเมือง
มีการวางแนวทางเพื่อการปฏิบัติไว้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะสถาบันทางการเมืองที่มีขอบเขตการทางานที่
หลากหลาย จะมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อบริบทนโยบายบ้าง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่าง EAC
กฎหมาย ผู้บริหารระดับสูง และสาธารณชน รวมถึงการมีแนวทางการศึกษาที่เปิดกว้างจะช่วยเติมเต็ม
กระบวนการทางนโยบายได้
2.3 ชุมชนที่ยั่งยืน? มุมมองเชิงเปรียบเทียบเรื่องที่อยู่อำศัยในเขตเมืองของสหภำพยุโรป
การวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาความยั่งยืนของการจัดที่อยู่อาศัยในเขตเมืองของสหภาพยุโรปทีม่ ีความ
หนาแน่ น เพื่อจัดให้มีที่ อยู่อาศัยในสภาพที่ดีขึ้น มีพื้น ที่ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และมี พื้นที่ ที่
เหมาะสมสาหรับการเพาะปลูก เป็นต้น
2.3.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความยั่งยืนของการจัดที่อยู่อาศัยในเขตเมือง 20 แห่ง ในสหภาพยุโรป
2.3.2 กรอบการวิเคราะห์
การศึกษาความยั่งยืนของการจัดที่อยู่อาศัยในเขตเมือง 20 แห่ง ในสหภาพยุโรป เริ่มต้นด้วยการ
ถกเถีย งกัน เกี่ยวกับ แนวคิด การจัด การชุม ชนและที่ อยู่ อาศั ยอย่ างยั่ งยืน โดยมี การอธิบ ายข้อมู ลและ
ขั้น ตอนตามขอบเขตของการวิจั ย นี้ รวมถึงมี การวิ เคราะห์ ข้อมู ล เชิ งเอกสารจากรายงานการส ารวจ
คุณภาพชีวิตของชาวยุโรปในปี ค.ศ.2007 แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกัน เพื่อทาการประเมิน
ความยั่งยืนของการจัดที่อยู่อาศัยใน 20 แห่ง ซึ่งใช้ดัชนีชี้วัดชุดเดียวกัน
2.3.3 ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสม โดยข้อมูลหลักมาจากรายงานการสารวจคุณภาพชีวิตของชาวยุโรปในปี
ค.ศ.2007 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ใน 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโ รป ซึ่งประเทศที่ใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1,000 คน
ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษ (ประเทศละ 1,500 คน) และเยอรมนี (2,000 คน) ทั้งนี้ มีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนทั้งในเมืองหลวงและเมืองขนาดกลาง ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่เป็นเมืองขนาด
เล็ก ได้แก่ ประเทศบัลแกเรีย ไซปรัส เอสโตเนีย ลั กเซมเบิ ร์ก มอลต้ า โรมาเนีย และสโลเวเนีย เก็บ
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รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว แบบสัมภาษณ์จะครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
และความอยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นขอบเขตของการจัดที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน 8 ประการ คือ 1) การพัฒนาระบบ
ขนส่ง 2) ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย 3) คุณภาพการจัดที่อยู่อาศัย 4) คุณภาพของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ
ที่อยู่อาศัย 5) ความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย 6) พื้นที่เพาะปลูก 7) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และ 8) พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน
2.3.4 ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่ ม ตั วแปรที่ ศึกษามี ความสั ม พั น ธ์กับ การปรับ ปรุงที่ อยู่อาศั ย ให้ ดี ขึ้น โดยเฉพาะใน
ออสเตรีย เดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์ กล่าวคือ ยิ่งชุมชนมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยมากขึ้น ย่อมต้องมี
การปรับปรุงการจัดที่อยู่อาศัย ที่มากขึ้นตามไปด้วย อาทิ ประเทศโปแลนด์และฮังการี นอกจากนี้ ยัง
พบว่า ดัชนีความยั่งยืนของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปตอนใต้ มีค่าต่ากว่ามาตรฐาน เช่น ประเทศกรีซ
โปรตุเกส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ซึ่งพบปัญหาในด้านความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย
ด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของที่ อ ยู่ อาศั ย ได้ แ ก่ มลพิ ษ ทางอากาศ ขยะ อาชญากรรม ความรุน แรง
ทรัพย์สินสาธารณะถูกทาลาย และพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ประเทศส่วนใหญ่
ยังให้ความสาคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปด้วย ด้วยเหตุนี้ การพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืนจึงมีความสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง แวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นปัญหาเชิงนโยบาย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนการประยุกต์ใช้คาว่า “ชุมชนที่ยั่งยืน ” ใน 20 ประเทศของสหภาพยุโรป เพื่อ
การปรับปรุงที่ อยู่อาศัยดังกล่าว ได้ทาให้ทราบว่า ดัชนี ที่ใช้วัดความยั่งยืนในแต่ละประเทศนั้น อาจมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา
เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน อย่างน้อย 3 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ อาทิ การจ้างงาน 2) ด้านสังคม
อาทิ ความร่ว มมื อ ทางสั งคม ความเท่ า เที ย มกัน ในสั ง คม และการเข้ าถึ งอิ น เตอร์เน็ ต และ 3) ด้ า น
สิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้พลังงาน การเป็นเจ้าของรถยนต์ เป็นต้น
2.4 กำรวิเครำะห์เครือข่ำยทำงนิเวศวิทยำของระบบเศรษฐกิจ: กำรเจริญเติบโต กำรพัฒนำ
และผลกระทบ ต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
2.4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์เครือข่ายทางนิเวศวิทยาของระบบเศรษฐกิจกรุงปักกิ่ง ค.ศ.1985-2010
2) เพื่ออธิบายการเจริญเติบโต การพัฒนา และผลกระทบของระบบเศรษฐกิจกรุงปักกิ่ง
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน
2.4.2 กรอบการวิเคราะห์
เป็นการศึกษาการเจริญ เติบโตและการพัฒ นาของระบบเศรษฐกิจ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า
“Ecological Network Analysis” (ENA) ซึ่ งเป็ น วิ ธีก ารวิ เคราะห์ สิ น ทรัพ ย์ โดยรวม และมุ่ งเน้ น ไปที่
ปฏิสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจของกรุงปักกิ่ง ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1985 ถึง 2010 เพื่อ
คานวณอัตราการเจริญ เติบโต การพั ฒ นา และผลกระทบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเกษตรกรรม 2) ด้าน
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อุตสาหกรรม 3) ด้านการค้าและการลงทุน 4) ด้านการขนส่ง 5) ด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร และ
6) ด้านการบริการ
2.4.3 ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
1) พื้นที่การวิจัย คือ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน ซึ่งมีตัวเลข GDP สูงสุด
เป็นอันดับสอง รองจากมหานครเซี่ยงไฮ้ ในช่วงปี ค.ศ 1985 - 2010 โดยมีการเติบโตทั้งภาคอุตสาหกรรม
และบริการ
2) การคานวณอัตราการเจริญ เติบโต โดยวัดผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ซึ่งสะท้อนถึงขนาดและกิจกรรมทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ
3) การประเมิ น การพั ฒ นา โดยวั ด จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของหน่ ว ยต่ า ง ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจ เพราะเมื่อมีหน่วยทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ย่อมทาให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย
ดังนั้น ดัชนีข้อมูลสารสนเทศจะทาให้สามารถคาดการณ์อัตราการเติบโตของการพัฒนาได้
4) การคานวณการเจริญเติบโตและการพัฒนา โดยวัดจากเงินตราที่หมุนเวียนและ
แลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์เชิงพลวัตที่เป็นตัวรักษาระบบ
เศรษฐกิจไว้
2.4.4 ผลการวิจัย
ตัวชี้วัดของการพัฒ นาที่ยั่งยืน วัดได้จากการกระจายการเจริญเติบโตและการพัฒ นา ซึ่งกรุง
ปักกิ่งมีการกระจายการเจริญเติบโตและการพัฒนา มากกว่าร้อยละ 50 ตลอดช่วงปี ค.ศ.1985-2010
ทว่าการพัฒนายังมีความผันผวนและไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน ดังนั้น การจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้ จึงไม่ควรพิจารณาเพียงการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่านั้น หากควรพิจารณาในมิติ
อื่น ๆ ร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าที่ต่อเนื่องและมีดุลยภาพ นอกจากนี้ ควรเป็นการพัฒนา
จากผลกระทบเชิงบวกที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ ส่วนผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ ต้องทาให้
ลดลง โดยเริ่มแก้ไขในประเด็นที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการกระจายความเจริญที่มีดุลยภาพเป็นหลัก
2.5 ควำมสุขและกำรกีดกันสังคมของชนพื้นเมืองในไต้หวัน: มุมมองควำมยั่งยืนทำงสังคม
ความสุขและการกีดกันทางสังคมเป็นสิ่งบ่งชี้สาคัญของเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทว่า
ประเด็นเรื่องความสุขและการกีดกันทางสังคมดังกล่าว กลับถูกรับรู้จากคนเพียงส่วนน้อยในสังคม ดังนั้น
เพื่อเป็นการเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ในเรื่องนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งทาความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับความสุข
และการกีดกันทางสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนของชนพื้นเมืองในไต้หวัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.5.1 วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขและการกีดกันสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืนของชนพื้นเมืองในไต้หวัน
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2.5.2 กรอบการวิเคราะห์ มีขอบเขตการศึกษาทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
1) การวัด ความสุ ข (Measure of Happiness) เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายสุ ด ท้ ายของ
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เนื่องจากความสุขเป็นตัวบ่งชี้ระดับความยั่งยืนของบุคคลในสังคม หรือเรียกว่า
“ความสุขมวลรวม” สารวจโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับของความสุข 5 ระดับ โดยกาหนดให้ 1 เท่ากับ
มีความสุขมากที่สุด ไปจนถึง 5 เท่ากับ ไม่มีความสุขเลย
2) การวั ด ก ารกี ด กั น ท างสั ง ค ม (Measure of Social Exclusion) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่ กลุ่ม บุ คคลถูกกีดกัน ออกจากการมี ส่ วนร่วมทางสังคม โดยถูกจากัด สิท ธิ โอกาส และ
ทรัพยากร ที่พึงได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคมนั้น ๆ เพราะฉะนั้น ความยั่งยืนทางสังคมในมิตินี้จึง
เป็นการต่อสู้กับการกีดกันทางสังคมเพื่อเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ อาทิ เงินอุดหนุน การจ้างงาน
บริการสุขภาพ บริการที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยทางสังคม โดยงานวิจัยนี้กาหนดสมมติฐานเบื้องต้นไว้
ว่า “สถานการณ์การกีดกันฯ ต่าง ๆ ส่งผลต่อความสุขของชนพื้นเมืองในไต้หวัน” โดยจาแนกสถานการณ์
ออกเป็น 1) บริการด้านสุขภาพ 2) ที่อยู่อาศัย 3) สิทธิประโยชน์ของเด็กและเยาวชน 4) สิทธิประโยชน์
ของผู้สูงอายุ 5) การจ้างงาน และ 6) การสนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งตัวแปรตาม จาแนกออกได้ 2 กลุ่ม คือ
1 เท่ากับ “ไม่ได้รับ” และ 0 เท่ากับ “ได้รับ”
3) การวัดปัจจัยควบคุม (Measure of Control Variables) แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม
คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สุขภาพกายและใจ ประวัติครอบครัว การศึกษา เพศ และอายุ 2) ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ รายได้ การทางาน ศาสนา ชุมชน และสังคม ซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาออกเป็น
3 กลุ่ม คือ 1) ชนพื้นเมืองบนภูเขาสูงปานกลางถึงสูงมาก 2) ชนพื้นเมืองบนภูเขาสูงเล็กน้อย และ 3) ชน
พื้นเมืองพื้นราบ
2.5.3 ระเบียบวิธีวิจัย
เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ ที่ได้ทาการสารวจนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาว
ไต้ ห วั น ปี ค.ศ.2007 (Social Change and Policy of Taiwanese Indigenous Peoples Survey:
TIPS) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ โดยได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 2,200 คน อายุระหว่าง 18-65 ปี
แล้วทาการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งแบ่งผลการวิเคราะห์ออกได้ 3 ส่วน คือ 1) การใช้สถิติเชิงบรรยาย
เพื่อนาเสนอข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) การเปรียบเทียบความสุขระหว่างกลุ่ม และ 3) การใช้
Binary Logistic Regression Model เพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของชนพื้นเมืองไต้หวัน
2.5.4 ผลการวิจัย
การเพิ่มขึ้นของความสุขและการลดลงของการกีดกันทางสังคม เป็นดัชนีที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน
ทางสังคมตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งผลการวิจัยนี้ พบว่า ชนพื้นเมืองไต้หวันใน
พื้ น ที่ ภู เขาสู ง เพศหญิ ง สู ง อายุ สุ ขภาพดี มี ก ารศึก ษา มี ค วามเชื่ อ และมี การเรีย นรู้แ บบสมั ย ใหม่ /
ตะวันตก จะรู้สึกมีความสุขมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดังนั้น จึงพยากรณ์ได้ว่าบุคคลจะมีความสุข ถ้าได้รับการ
ดูแลเรื่องสุ ขภาพ ไม่มีปั ญ หาเรื่องที่อยู่อาศัย และไม่มีปั ญ หาด้านการเงิน แต่ไม่พ บว่ามี ความสัมพั น ธ์
ระหว่างความสุขกับการกีดกันทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงกรณีการถูกเลิกจ้าง นอกจากนี้
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ความสุขของชนพื้นเมืองในไต้หวัน เป็นผลมาจากปัจจัยทางสังคม สุขภาพ และพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจัยที่มี
ผลต่อความสุขมากที่สุด คือ สภาวะสุขภาพและภาวะการกีดกันทางสังคม เป็นที่น่าสังเกตว่าชนพื้นเมือง
ไต้หวันไม่ได้ต้องการสิทธิป ระโยชน์ด้านที่อยู่อาศัยและการช่ วยเหลือทางการเงินมากเท่ากับ ความสุข
รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐก็มิได้ส่งผลต่อความสุขเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
ทั้งนี้เพราะระบบการดูแลและช่วยเหลือกันภายในชุมชนมีคุณค่ามากกว่าสวัสดิการที่ภาครัฐจัดสรรให้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อการดาเนินนโยบายด้านความยั่งยืนทางสังคมของชนพื้นเมืองในไต้หวัน
ดังต่อไปนี้
1) ภาครัฐยังคงต้องจัดให้มีสวัสดิการสังคมต่อไป แต่อาจลดขนาดลง และต้องมิใช่
การจากัดการเข้าถึง เพราะการดาเนินนโยบายควรมุ่งให้ความสนใจไปที่การขับเคลื่อนไปสู่ความอยู่ดีมีสุข
และการมีสังคมที่เข้มแข็งในระยะยาวมากกว่า
2) ชนพื้นเมืองที่ต้องเผชิญกับความยากลาบากในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
ด้านสุขภาพ เนื่องจากมีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการขาดตัวแทนในการให้ความช่วยเหลือ
ภาครัฐควรจัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อเข้าไปให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ หรือมีศูนย์บริการทางเลือก
บนพื้นที่ภูเขาสูง ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการทางสังคมได้
3) ปรับ เปลี่ย นนโยบายให้ สอดคล้ องกับ วิถีชีวิต ของชนพื้ น เมือง ที่ เน้ น การดูแ ล
ช่วยเหลือกันด้วยระบบครอบครัวและชุมชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผู้ สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมี
ทางเลือกในการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เรื่อง “ความสุข” ดังนั้น ผู้มีอานาจกาหนดนโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนด้วยการพัฒนาโครงข่าย
ความปลอดภัยทางสังคมและหนุนเสริมให้ครอบครัวและชุมชนดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหา
การกีดกันทางสังคมได้อีกทางหนึ่ง

3. กำรวิเครำะห์งำนวิจัย
3.1 กำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของงำนวิจัย จาแนกตามประเด็นการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของงานวิจัย
รำยกำร

กำรวิเครำะห์

จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. กำรพัฒนำที่ยั่งยืนถูกใช้ในเชิงวำทกรรมมำกกว่ำกำรนำไปปฏิบตั ิจริง: ภำวะหยุดนิง่ และเป็นอัมพำตของนโยบำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ประเด็นที่ศึกษำ - มีการตั้งคาถามกับการจัดทานโยบาย โดยมุ่ง - เป็ น เรื่ อ งที่ ค่ อ นข้ า งเข้ า ใจได้ ย ากส าหรั บ
เน้นการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย มากกว่า ผู้ อ่ า นโดยทั่ ว ไป เนื่ อ งจากน าเสนอผ่ า นการ
การขับเคลื่อนนโยบายไปอย่างไร้ทิศทาง
วิเคราะห์ เชิ งวาทกรรม ซึ่ งเป็ น ค่ า นิ ย มที่ อ ยู่
เบื้องหลังนโยบาย
- เป็นการชี้ประเด็นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับ - การค้ น หาพื้ น ฐานของเหตุ ผ ลและค่ า นิ ย ม
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รำยกำร

กำรวิเครำะห์

จุดแข็ง
จุดอ่อน
คาว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในเชิงนโยบาย
ส่วนบุคคล ที่ทาให้บุคคลนั้นหยิบยกเรื่องการ
- ตั้งประเด็นในลักษณะการอุปมาอุปไมยทาให้ พัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาเป็นรากฐานแห่งนโยบาย
ผู้อ่านสนใจที่จะศึกษาในรายละเอียด
ถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม
วิธีกำรศึกษำ
- ใช้ แ นวทางการวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพที่ มี ข อบเขต - ไม่ ไ ด้ น าเสนอการจั ด กลุ่ ม รหั ส ที่ ใ ช้ ใ นการ
การศึกษาชัดเจน
สั ม ภาษณ์ จึ ง ไม่ ท ราบกลุ่ ม ย่ อ ยภายใต้ ข อบ
- เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีความเหมาะสม
เขตที่ศึกษา
ผลกำรศึกษำ - น าเสนอให้ เข้ า ใจถึ งกระบวนการขั บ เคลื่ อ น - ไม่มีการนาเสนอข้อจากัดของการศึกษา
นโยบายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ผ่ านวัฏ จั ก รการ - ไม่มี การสรุป เป็ นแผนภาพที่ แ สดงถึงวัฏ จัก ร
ผลิตซ้าในเชิงนโยบาย
การผลิ ต ซ้ าในเชิ ง นโยบายที่ จ ะท าให้ ผู้ อ่ า น
- นาเสนอให้เข้าใจการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะที่ เข้าใจได้ง่ายขึ้น
เป็นนโยบายตามบริบทของลักเซมเบิร์ก
- น าเสนอแนวทางการจั ด ท าและขั บ เคลื่ อ น
นโยบายที่ควรจะเป็นได้อย่างชัดเจน
2. ควำมยุ่งยำกในกำรดำเนินนโยบำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน: กำรวิเครำะห์ขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำร
สภำด้ำนสิ่งแวดล้อมแห่งสหรำชอำณำจักร
ประเด็นที่ศึกษำ - เป็นการศึกษาที่สนับ สนุ นการจัดท านโยบาย - สาหรับ ประเด็นที่ เกิดขึ้นใหม่ห รือยังไม่ เคยมี
ตามตั วแบบหลั ก เหตุ ผ ล (Rational Model) การศึ ก ษามาก่ อ น อาจไม่ ส ามารถวิ เคราะห์
ผนวกเข้ากับเรื่องขอบเขตการทางาน ทาให้มี ขอบเขตของการท างานได้ โดยเฉพาะการ
ความน่าสนใจยิ่งขึ้น
กาหนดขอบเขตของข้อมูลเชิงประจักษ์
- เป็นการตั้งประเด็นเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์ การบริหารจัดการ
และสถาบั นทางการเมื อง ในการด าเนิ นงาน
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน่าสนใจ
วิธีกำรศึกษำ
- ใช้ แ นวทางการวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพที่ มี ข อบเขต - การอธิบายเนื้อหาภายใต้ขอบเขตในการศึกษา
การศึกษาชัดเจน
ยังมีลักษณะที่เป็นนามธรรมสูง
- เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีความเหมาะสม
- ขอบเขตที่ ท าการศึ ก ษาสามารถวิ เคราะห์
เชื่ อ มโยงการศึ ก ษานโยบายที่ มุ่ ง เน้ นเนื้ อ หา
สาระ (Substantive Policy) ได้
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รำยกำร

กำรวิเครำะห์

จุดแข็ง
จุดอ่อน
ผลกำรศึกษำ - นาเสนอให้เข้าใจการกาหนดขอบเขตข้อมูลเชิง - ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการทางานจะมีขอบเขต
ประจักษ์กับนโยบายซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้อนได้
ที่ ห ลากหลาย ไม่ ว่า จะเป็ น ระหว่างสถาบั น
- ท าให้ ผู้ จั ด ท านโยบายหรื อ รั ฐ บาลสามารถ หรื อ ระหว่ า งแนวความคิ ด ซึ่ ง ในส่ ว นของ
ผสมผสานประเด็ นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการ สถาบันการเมืองนั้น ยังไม่อาจระบุขอบเขตได้
พัฒนาที่ยั่งยืนได้
อย่างแน่ชัด
- นาเสนอแนวทางการกาหนดขอบเขตข้อมูลเชิง
ประจักษ์กับนโยบายซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้อนได้
3. ชุมชนที่ยั่งยืน? มุมมองเชิงเปรียบเทียบเรือ่ งที่อยู่อำศัยในเขตเมืองของสหภำพยุโรป
ประเด็นทีศ่ กึ ษำ - เป็นประเด็นที่นาเสนอเรื่องใกล้ตัวและมีความ - ไม่ถือว่าเป็นเรือ่ งใหม่ เพราะเคยมีการศึกษา
สาคัญต่อทุกชุมชน
เรื่องนี้ในพื้นที่อื่น ๆ บ้างแล้ว
- เป็นประเด็นที่ทาการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ
จึงมีความน่าสนใจในแง่ความแตกต่างของการ
วัดความยั่งยืนในแต่ละพื้นที่
- กาหนดวิธีการศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยเป็ น
การวิจัยแบบผสม (Mixed Method)
วิธีกำรศึกษำ
- มีการกาหนดเครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้วัดความ - ดัชนีที่ใช้วัดความยั่งยืนในแต่ละประเทศอาจมี
ยั่งยืนของการจัดที่อยู่อาศัยไว้อย่างชัดเจน
ความแตกต่างกัน จึงทาให้มีรายละเอียดที่ต้อง
พิจารณาค่อนข้างมาก
- อ้างอิงการสารวจการจัดการด้านทีอ่ ยู่อาศัยใน
ปี ค.ศ.2007 ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน
ผลกำรศึกษำ - นาเสนอเรื่องความยั่งยืนของการจัดที่อยู่อาศัย - มีข้อจากัดในผลการศึกษา 3 ด้าน ดังนี้
ในเขตเมืองของสหภาพยุโรป ที่มีการพั ฒ นา 1) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน
อย่างผสมผสาน เช่น การจัดให้มีที่อยู่อาศัยใน 2) ด้ า นสั ง คม เช่ น ความร่ ว มมื อ ทางสั ง คม
สภาพที่ดีขึ้น มีพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
ความเท่าเทียมกันในสังคม และการเข้าถึง
และมีพื้นที่การเพาะปลูก เป็นต้น
ระบบอินเตอร์เน็ต
- นาเสนอผลการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ทาให้ 3) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การใช้ พ ลั ง งาน
การใช้และการเป็นเจ้าของรถยนต์
เห็นระดับของความยั่งยืนในการจัดที่อยู่อาศัย
ของเขตเมือง 20 แห่ง ทั่วสหภาพยุโรป
4. กำรวิเครำะห์เครือข่ำยทำงนิเวศวิทยำของระบบเศรษฐกิจ: กำรเจริญเติบโต กำรพัฒนำ และผลกระทบ ต่อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน
ประเด็นที่
- เป็นประเด็นที่มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่าง - เป็ น ประเด็ น ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ ที่
การเจริญ เติบ โต การพั ฒ นา และผลกระทบ พยายามขับเคลื่อนเข้าใกล้ความมีเสถียรภาพ
ศึกษำ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นระบบ
แต่มิใช่การขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุความยั่งยืน
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รำยกำร

กำรวิเครำะห์

จุดแข็ง
จุดอ่อน
วิธีกำรศึกษำ
- เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มีขอบเขตชัดเจน
- พิจารณาเพียงการเจริญเติบโตและการพัฒนา
- มีเครื่องมือที่ใช้ศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง คือ ในด้านทางเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งมิได้พิจารณา
Ecological Network Analysis (ENA)
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย
- มีการกาหนดขอบเขตในการศึกษาที่ครอบคลุม
และชัดเจน เพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโต และ
ประเมินการพัฒนา
ผลกำรศึกษำ - มีการยกตั วอย่างศัก ยภาพของการวิเคราะห์ - ไม่ ไ ด้ น าเสนอข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เ กี่ ย วกั บ
เครื อ ข่ า ยเชิ งนิ เวศส าหรับ การอธิ บ ายระบบ แนวโน้มของการพัฒนา
เศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน
- ไม่ ได้ น าเสนอแนวทางเพื่ อ ที่ จะรั ก ษาความ
- นาเสนอให้เข้าใจถึงการเจริญ เติบโตและการ สมดุลระหว่างการมุ่งเน้นความก้าวหน้าและ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจในลักษณะเครือข่ายเชิง การปรับตัวให้เกิดความยืดหยุ่น
นิเวศได้อย่างชัดเจน
- นาเสนอแนวทางการพั ฒนาที่ยั่งยืนที่มีความ
สมดุลระหว่างความก้าวหน้าและความยืดหยุ่น
ได้อย่างชัดเจน
5. ควำมสุขและกำรกีดกันทำงสังคมของชนพื้นเมืองในไต้หวัน: มุมมองควำมยั่งยืนทำงสังคม
ประเด็นที่ศึกษำ - เป็ นประเด็นการศึกษาความยั่งยืนทางสังคม - เป็นประเด็นการศึกษาที่ถูกรับรู้จากสังคมไม่
ในมุมมองใหม่ที่น่าสนใจ และบริบทของการ มากนัก หรือค่อนข้างมีความสนใจจากผู้อ่าน
ศึกษามีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย
ในวงจากัด
- เป็นประเด็นที่เมื่อทาการศึกษาแล้ว สามารถ
เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ในเรื่องความสุขกับ
การกีดกันสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
วิธีกำรศึกษำ
- มี วิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ ชั ด เจน โดยการวิ จั ย เชิ ง - เป็นการศึกษาโดยการสารวจจากนโยบายและ
ปริมาณ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมของชาวไต้ ห วั น
- ได้อธิบายขั้นตอนการดาเนินงานอย่างละเอียด เมื่อปี ค.ศ.2007 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเก่า
และมีขอบเขตการศึกษาที่ชัดเจน
และอาจมีข้อจากัดเกี่ยวกับการพยากรณ์ ผล
- มีการเปรียบเทียบประเด็นที่ศึกษาระหว่างกลุม่
การศึ ก ษาเพื่ อ เที ย บเคี ย งกั บ สภาพการณ์
ทาให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เช่น การ ปัจจุบันได้
เปรียบเทียบไปตามพื้นที่ เป็นต้น
ผลกำรศึกษำ - นาเสนอให้เข้าใจเกี่ยวกับความสุขและการกีด - การนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่
กั น สั งคม ซึ่ งมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นา ประชาชนต้ องเผชิญ กับ ความยากล าบากใน
สังคมที่ยั่งยืน
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการด้านสุขภาพ
- มีการนาเสนอแนวทางในการจัด ท านโยบาย เนื่องจากมีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั้น
ด้านความยั่งยืนทางสังคมไว้อย่างน่าสนใจ
ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก
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3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนวิจัย สรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3: ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากงานวิจัย
ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนวิจัย
1. กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนถูกใช้ในเชิงวำทกรรมมำกกว่ำกำรนำไปปฏิบัตจิ ริง: ภำวะหยุดนิ่งและเป็นอัมพำตของนโยบำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้เชิงนโยบาย โดยวิเคราะห์แนวความคิดผ่านการขับเคลื่อนนโยบาย
ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) บริบทและวัฏจัก รนโยบาย 2) การวางแผนและการนานโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ 3) การวางแผนภาคและเมืองที่ยั่งยืนของลักเซมเบิร์ก
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยวิธีการรื้อสร้างและผลิตซ้า ทาให้คา
ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ถูกใช้เป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงวิธีการค้นหาเหตุผลและค่านิยมส่วนบุคคลที่ทาให้ผู้กาหนด
นโยบายหยิบยกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาเป็นรากฐานแห่งนโยบายระดับชาติ
- มีแนวทางในการวิเคราะห์การจัดทานโยบายที่มีลักษณะเดียวกันกับเรื่องที่ศึกษานี้ เช่น 1) การรักษาขบวนการ
เคลื่อนไหว หรือการละทิ้งการถกเถียง เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกับทาความเข้าใจการก่อเกิดแนวความคิด
ในการอธิบายความคลุมเครื อของคาว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 2) การผลักดันให้เกิดความยั่งยืนโดยภาคประชาชน
และ 3) การปรับปรุงกฎหมายเพื่อมีทางเลือกที่เหมาะสม สาหรับการบรรลุเป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน
2. ควำมยุ่งยำกในกำรดำเนินนโยบำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน: กำรวิเครำะห์ขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำร
สภำด้ำนสิ่งแวดล้อมแห่งสหรำชอำณำจักร
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของการกาหนดขอบเขตของข้อมูลเชิงประจักษ์กับการกาหนดนโยบาย
รวมถึงสามารถบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การกาหนดนโยบายได้
- มีแนวทางในการวิเคราะห์และกาหนดขอบเขตการทางาน ซึ่งเกิดจากการตั้งคาถามเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันทางการเมือง
ว่า จะมีแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องที่มีขอบเขตการทางานที่ค่อนข้างมีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างไร
- มีแนวทางในการวิเคราะห์ความยุ่งยากในการดาเนินนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดลาดับการจัดการเกี่ยวกับ
ขอบเขตการทางานให้ชัดเจน โดยเริ่มต้นจากการกาหนดคานิยามกว้าง ๆ ของขอบเขตการทางาน แล้วจึงค่อยระบุ
ขอบเขตและลักษณะการปฏิบัติงานที่แยกย่อยลงไปตามลาดับ
3. ชุมชนที่ยั่งยืน? มุมมองเชิงเปรียบเทียบเรื่องที่อยู่อำศัยในเขตเมืองของสหภำพยุโรป
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนของการจัดที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่มีการพัฒนาอย่างผสมผสาน โดยเฉพาะ
ในบริบทของสหภาพยุโรป
- มีแนวทางในการวิเคราะห์การจัดทีอ่ ยู่อาศัยอย่างยั่งยืน โดยสามารถเทียบเคียงกับขอบเขตการศึกษาในงานวิจัย
เรื่องนี้ เช่น การคานึงถึงคุณภาพชีวติ และความอยู่ดีมีสุข ซึ่งประกอบด้วยการจัดการคุณภาพชีวิต 8 ด้าน ได้แก่
1) การพัฒนาระบบขนส่ง 2) ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย 3) คุณภาพการจัดที่อยูอ่ าศัย 4) คุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ที่อยู่อาศัย 5) ความสามารถในการเข้าถึงทีอ่ ยู่อาศัย 6) การมีพื้นที่เพาะปลูก 7) การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและ 8) แหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน
- สามารถปรับใช้เครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้วัดความยั่งยืนของชุมชนที่มีความแตกต่างกันได้ รวมถึงการไม่ละทิ้งการ
พิจารณาในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนวิจัย
4. กำรวิเครำะห์เครือข่ำยทำงนิเวศวิทยำของระบบเศรษฐกิจ: กำรเจริญเติบโต กำรพัฒนำ และผลกระทบ ต่อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายเชิงนิเวศ สาหรับการอธิบายการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- มีแนวทางในการวิเคราะห์ อัต ราการเจริญ เติบ โต และการประเมินการพั ฒ นาที่ ยั่งยื นของระบบเศรษฐกิจ โดย
เทียบเคียงจากขอบเขตการศึกษาในงานวิจัยเรื่องนี้
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า
“การวิเคราะห์เครือข่ายเชิงนิเวศ” (Ecological Network Analysis: ENA)
- มีแนวทางการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงบวก อันจะนาไปสู่ความก้าวหน้าของประเทศอย่างมีเสถียรภาพ
ส่วนกรณีที่เกิดผลกระทบเชิงลบ ผลการศึกษานี้ได้นาเสนอให้ทราบว่าควรเริ่มแก้ไขในประเด็นใดบ้าง โดยเฉพาะการ
นาไปสู่การกระจายการพัฒนาฯ ที่มีดุลยภาพ
5. ควำมสุขและกำรกีดกันทำงสังคมของชนพื้นเมืองในไต้หวัน: มุมมองควำมยั่งยืนทำงสังคม
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ความสุขและการกีดกันสังคม” ที่มีความเชื่อมโยงกับ “การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ของชน
พื้นเมืองในไต้หวัน และสามารถประยุกต์ขอบเขตการศึกษาในงานวิจัยนี้มาใช้ในประเทศไทยได้ เนื่องจากทั้งสอง
ประเทศมีบริบททางสังคมที่คล้ายคลึงกัน
- มีแนวทางในการวิเคราะห์ การจัด ทาและการดาเนินนโยบายด้านความยั่งยืนทางสังคม โดยเฉพาะการจัดสรร
สวัสดิการสังคมของภาครัฐ ซึ่งควรกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อความอยู่ดีมีสุข และการสร้างสังคมที่ มีความเข้มแข็งใน
ระยะยาว ตลอดจนการมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยเน้นการดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยระบบครอบครัวและชุมชนให้มากขึ้น

4. บทสรุป บทสังเครำะห์ และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาบทความวิจัยเรื่องนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแง่มุมต่าง ๆ ที่ผ่านมา จึงทาให้
ทราบว่า แต่ละบทความมีจุดเน้นในการศึกษาที่แตกต่างกัน ทว่าในความแตกต่างนั้นกลับมีความเชื่อมโยง
ที่ ส ามารถร้อยเรีย งให้ เกิ ด ภาพความเข้ า ใจเดี ย วกั น ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ได้ ดั ง นั้ น ผู้ เขี ย นจึ งสรุป
สาระสาคัญดังกล่าวไว้ดังนี้
ตารางที่ 4: บทสรุปของบทความวิจัย จาแนกตาม จุดเน้ น องค์ ประกอบการพั ฒนา และแนวโน้ มผลลั พธ์
นโยบาย
องค์ประกอบ
แนวโน้ม
กำรพัฒนำ
ผลลัพธ์นโยบำย
ไม่สาเร็จ
1. การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ถู ก ใช้ ใ นเชิ ง เน้ นการวิ เคราะห์ ในเชิ งวาทกรรมและ
เน้นทุกด้าน
วาทกรรมมากกว่าการนาไปปฏิบัติ ค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังนโยบายการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
จริง: ภาวะหยุดนิ่งและเป็นอัมพาต เมื อ งที่ ยั่ ง ยื น ของลั ก เซมเบิ ร์ ก ซึ่ ง มี และสิ่งแวดล้อม
ของนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ลักษณะที่เป็นนามธรรมสูง
ชื่องำนวิจยั
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ชื่องำนวิจยั
2. ความยุ่งยากในการดาเนินนโยบาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น : การวิ เคราะห์
ขอบเขตการด าเนิ น งานของคณะ
กรรมาธิ ก ารสภาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งสหราชอาณาจักร
3. ชุ ม ชนที่ ยั่ ง ยื น ? มุ ม มองเชิ งเปรี ย บ
เทียบเรื่องที่อยู่อาศัยในเขตเมืองของ
สหภาพยุโรป
4. การวิเคราะห์เครือข่ายทางนิเวศ
วิทยาของระบบเศรษฐกิจ: การ
เจริญเติบโต การพัฒนา และ
ผลกระทบ ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ความสุ ข และการกี ด กั น ทางสั งคม
ของชนพื้นเมืองในไต้หวัน: มุมมอง
ความยั่งยืนทางสังคม

จุดเน้นในงำนวิจยั

องค์ประกอบ
กำรพัฒนำ
เน้นสิ่งแวดล้อม
เป็นหลัก

แนวโน้ม
ผลลัพธ์นโยบำย
สาเร็จ
โดยเฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อม

เน้นการวิเคราะห์การจัดทานโยบายด้าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โด ย ใช้ ห ลั ก เห ตุ ผ ล
(Rational Model) แ ล ะ ได้ พ ย าย า ม
เชื่อมโยงแนวคิดที่เป็นนามธรรมและการ
นานโยบายไปปฏิบัติเข้าด้วยกัน
เน้นการจัดทาและการนานโยบายด้านที่
เน้นทุกด้าน
สาเร็จ
อยู่อ าศั ย ไปปฏิ บั ติ เพื่ อ บรรลุ เป้ า หมาย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม โดยรวมทุกด้าน
“การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
และสิ่งแวดล้อม
เน้ นการจั ดท าและการน านโยบายด้า น เน้นเศรษฐกิจ
สาเร็จ
เศรษฐกิจไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมาย มากกว่าสังคมและ โดยเฉพาะด้าน
“การมี ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ มี เสถี ย รภาพ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
สมดุล และยั่งยืน”
เน้ นการจั ดท าและการน านโยบายด้า น เน้นสังคมและ
สาเร็จ
สั ง คมไปปฏิ บั ติ เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
สิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะด้าน
“ความสุขและไม่มีการกีดกันทางสังคม” มากกว่าเศรษฐกิจ
สังคม

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าผู้เขียนได้พยายามสะท้อนจุดเน้น องค์ประกอบการพัฒนา และ
แนวโน้มผลลัพธ์นโยบาย จากงานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง ซึ่งการที่นโยบายหนึ่ง ๆ จะมีแนวโน้มผลลัพธ์นโยบายที่
สาเร็จหรือล้มเหลวนั้น ผู้เขียนได้วิเคราะห์ผ่านวัฏจักรของนโยบายที่จาแนกออกได้ 4 ส่วนหลัก ๆ คือ 1)
เนื้อหานโยบาย (Policy Content) 2) กระบวนนโยบาย (Policy Process) 3) ผลผลิตนโยบาย (Policy
Outputs) และ 4) การติดตามและประเมินนโยบาย (Evaluation and Monitoring) ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่า
งานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง ล้วนมีเนื้อหานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒนาที่ยั่งยืน และเมื่อนโยบายเข้าสู่ขั้นตอน
ของการวิเคราะห์กระบวนนโยบายแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่าขั้นตอนของการกาหนดนโยบาย (Policy
Formulation) และการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) นั้น ไม่ควรแยกออกจากกัน
เพราะกระบวนนโยบายมีลักษณะที่ต่อเนื่อง ไม่อาจแยก 2 ส่วนดังกล่าวได้อย่างสิ้นเชิง ทว่าในระหว่างที่
นานโยบายไปปฏิบัตินั้น ผู้ปฏิบัติอาจมีการปรับแก้จุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ได้บ้างเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง แต่ต้องมิใช่การปรับแก้จนผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมายนโยบาย เพราะฉะนั้น การกาหนด
นโยบาย การได้ ผ ลผลิ ต นโยบาย และการน านโยบายไปปฏิ บั ติ จึ ง เป็ น ขั้ น ตอนที่ เชื่ อมต่ อ และสอด
ประสานกันไปในคราวเดียวกัน (พิจารณาภาพที่ 1 ประกอบ)
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เนื้อหานโยบาย (Policy Content)
กระบวนนโยบาย (Policy Process)

การกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)

ผลผลิตนโยบาย (Policy Outputs)

การนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy
Implementation)

การติดตามและประเมินนโยบาย
(Evaluation and Monitoring)
ภำพที่ 1: การวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
แหล่งที่มา: Worathepputtipong (1994: 283)

อย่างไรก็ดี เมื่อนาโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติแล้ว หากพบว่านโยบายถูกใช้ในเชิงวาท
กรรมมากกว่าการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมส่งผลทาให้การขับเคลื่อนนโยบายนั้น ๆ ต้องเผชิญ
กับสภาวะหยุดนิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของบทความที่ 1 (นโยบายการพัฒนาเมือง) ทั้งนี้เนื่องจาก
การขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่คานึงถึงบริบทต่าง ๆ ของพื้นที่เป้าหมาย อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้หลาย
รูปแบบ เช่น ความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมสมัยใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิม ความขัดแย้งของรูปแบบใน
การจั ด การ และความขั ด แย้ งในเชิ งโครงสร้า งของระบบราชการ การเมื อ ง และเศรษฐกิ จ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ การที่ผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายมิได้มีพื้นฐานด้านเหตุผลและค่านิยมเกี่ยวกับแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อความล้มเหลวในการนานโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืนไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานระดับสูงจะไม่สามารถทาให้หน่วยงานระดับล่างหรือหน่วยปฏิบัติ ที่
ใกล้ชิดประชาชน นานโยบายไปปฏิบัติได้อย่างตรงตามเจตจานงของนโยบาย ทั้งนี้เพราะนโยบายได้ถูกทา
ให้กลายเป็นเพียงกระบวนการของการปรับจุดยืน ปรับมุมมอง ตีความซ้า หรือการกระจายใหม่ ด้วยคาว่า
“การพัฒนาที่ยั่งยืน ” เท่านั้น ในขณะเดี ยวกันการนานโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ นอกจากจะ
พิจารณาในระดับมหภาคแล้ว (Macro-Implementation) ควรมีการพิจารณาในระดับจุลภาค (MicroImplementation) ร่วมด้วย (Jantarasorn, 2011: 37) เนื่องจากหน่วยงานระดับปฏิบัติถือเป็นตัวกลาง
ระหว่างรัฐกับประชาชน ในการรั บนโยบาย แผนงาน หรือโครงการจากหน่วยงานระดับชาติ แล้วนามา
ปรับ เปลี่ ยนให้ เป็ น แนวทางการปฏิบั ติ งานที่ สอดคล้องกับ หน่ วยงานระดั บ ล่ าง ซึ่ งสอดคล้องกับ แนว
ทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในบทความที่ 2 3 4 และ 5 (นโยบายด้ า น
สิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามลาดับ) นอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและหาทางออกของปัญหาร่วมกันให้มาก
ขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการตีความและทาความเข้าใจความหมายของคาว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ไปใน
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ทิศทางเดีย วกัน อีกทั้ งยังเป็น หนทางที่ จะน ามาซึ่ งทางเลื อกที่ ดี ที่สุ ดหรือเหมาะสมที่ สุด เพื่ อน าเข้าสู่
กระบวนการปรับปรุงแก้ไขนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากบทสรุ ป และบทสั ง เคราะห์ เกี่ ย วกั บ นโยบายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ข้ า งต้ น ผู้ เขี ย นจึ ง มี
ข้อเสนอแนะว่า การที่จะดาเนินนโยบายฯ ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น
จาเป็นต้องเริ่มต้นจากการที่ผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายมีค่านิยมพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ อย่างแท้จริง
แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้น ๆ เพื่อวิเคราะ
ตามหลักเหตุผล (Rational Model) และแสวงหาทางเลือกนโยบายที่ดีที่สุด ต่อมาจึงเป็นขั้นตอนของการ
ปฏิบัติตามนโยบาย โดยทั่วไปแล้ว จะมีการระบุให้หน่วยงาน ส่วนราชการ หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่แปลงนโยบายนั้นออกมาให้เป็นแผนงานหรือโครงการสาหรับการ
ปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานในประเทศไทยที่มีบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ กระทรวง ทบวง หรือกรม
ซึ่งอยู่ในฐานะของหน่วยราชการส่วนกลางที่ทาหน้าที่แปลงนโยบายนั้น ๆ ออกมาเพื่อให้หน่วยงานระดับ
ล่างนาไปปฏิบัติ เพราะฉะนั้นหน่วยงานระดับปฏิบัติจะต้องมีความเข้ าใจและยอมรับในวัตถุประสงค์
นโยบายนั้น ตลอดจนให้ความร่วมมือกับฝ่ายการเมืองหรือหน่วยงานระดับชาติ เพื่อนานโยบายฯ ดังกล่าว
ไปปฏิบัติด้วย ในขณะเดียวกัน การนานโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จ
นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาการปฏิบัติใ นระดับจุลภาคร่วมด้วย เพราะหน่วยงานระดับปฏิบัติจะมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนหรือผู้รับบริการมากที่สดุ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานระดับปฏิบัติที่สามารถขับเคลื่อน
นโยบายฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ จึงต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) การรวมพลัง
ของหน่วยปฏิบัติ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิ จารณารับนโยบายและแสวงหาการสนับสนุนจาก
สมาชิกในหน่ วยงาน 2) การกาหนดแนวทางการปฏิ บั ติ โดยมี การตั ดสิ น ใจและกาหนดแนวทางการ
ปฏิบั ติงานประจา รวมถึงทรัพ ยากรและเครื่องมือส าหรับ การปฏิบั ติงานต่ าง ๆ ในนโยบายนั้ น และ
3) ความต่อเนื่องของการปฏิบัติ อันจะทาให้นโยบายนั้นถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับให้เป็นหน้าที่
ประจ า กระทั่ ง สร้ า งความเป็ น ปึ ก แผ่ น ในเชิ ง สถาบั น ได้ (Institutionalization) (พิ จ ารณาภาพที่ 2
ประกอบ) เพื่ อที่สุด ท้ายแล้ว ผู้ปฏิบั ติตามนโยบายฯ จะเกิดความผูกพั นและยอมรับ นโยบายฯ อย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มระดับความสาเร็จของนโยบายฯ กลับไปยังรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้
ที่มีอานาจในการกาหนดหรือเปลี่ ยนแปลงแก้ไขนโยบายฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในแง่ของเนื้อหา
นโยบายและกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวมต่อไป
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การนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค
(Macro-Implementation)

การนานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค
(Micro-Implementation)

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การรวมพลังของหน่วยปฏิบัติ
2. การกาหนดแนวทางการปฏิบัติ
3. ความต่อเนื่องของการปฏิบัติ

ควำมสำเร็จ
ของนโยบำย

ภาพที่ 2: ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
แหล่งที่มา: ประยุกต์จาก Jantarasorn (2011: 42)
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