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บทคัดย่อ

	 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของคนไทยจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ซึ่งวัดระดับคุณภาพชีวิตของคนใน	
3	ด้าน	ได้แก่	ด้านสุขภาพ	ด้านการศึกษา	และด้านมาตรฐานการครองชีพ	จากการศึกษาพบว่า	ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษย์
เท่ากับ	0.654	ถือว่าคนไทยมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง	นอกจากนี้	ยังพบว่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยมีค่าสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย	อย่างไรก็ตาม	ประเทศไทยยังต้องการการพัฒนาทางด้านสุขภาพและด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก	หากต้องการยกระดับ
คณุภาพชวีติของคนไทยให้สงูขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู	่นอกจากนี	้ประเทศไทยต้องเร่งด�าเนนินโยบายเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทยให้เป็น
ไปอย่างรวดเรว็กว่าทีเ่ป็นอยู	่เนือ่งจากดชันกีารพฒันามนษุย์ของประเทศไทยมกีารเจรญิเตบิโตของช้ากว่าค่าเฉลีย่ของภมูภิาคเอเชยีตะวนั
ออกและแปซฟิิก	หากการพฒันายงัเป็นไปในอตัราทีเ่ป็นอยู	่คนไทยจะมคีณุภาพชวีติต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของภมูภิาค	เท่ากบัว่าคนไทยมคีณุภาพ
ชีวิตลดลงโดยเปรียบเทียบนั่นเอง	 นอกจากการพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ในรูปแบบปกติ	 บทความเรื่องนี้ยังได้พิจารณาดัชนีการ
พัฒนามนุษย์ที่ปรับค่าแล้ว	โดยได้เพิ่มมิติของการพัฒนาเข้าไปอีก	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านความเหลื่อมล�้าทางรายได้	ด้านความเท่าเทียมทาง
เพศ	ด้านความยั่งยืน	และด้านความมั่นคงของมนุษย์	จากการศึกษาพบว่า	เมื่อเพิ่มมิติของการเข้าพัฒนาทั้ง	4	ด้านดังกล่าวเข้าไปในการ
ค�านวณ	 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ปรับค่าแล้วของประเทศมีค่าลดลงเหลือ	0.490	 แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาคุณภาพชีวิตตามมิติการ
พัฒนาเพียง	3	 ด้านตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ในรูปแบบปกติท�าให้ได้ข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนไทยที่สูงเกินความเป็นจริง	 ทั้งนี้พบว่า
ประเทศไทยต้องการการพัฒนาทางด้านความเหลื่อมล�้าทางรายได้	 ด้านความเท่าเทียมทางเพศ	 ด้านความยั่งยืน	 และด้านความมั่นคง
ของมนุษย์ด้วยเช่นกัน

Abstract

 This article analyzes the quality of life of Thai people by considering the Human Development Index (HDI) which 
measures	human	quality	of	life	in	three	dimension,	including	health,	education	and	standard	of	living.	The	findings	reveal	
that	Thailand’s	HDI	equals	0.654,	implying	that	Thai	people	have	moderate	quality	of	life.	Moreover,	we	also	find	that	
Thailand’s	HDI	is	on	an	upward	trend.	However,	Thailand	needs	the	development	in	health	and	education	to	raise	the	
quality	of	life	of	Thai	people.	Thailand	also	needs	the	appropriate	policy	to	generate	human	development	faster	than	the	
current	level	because	Thailand’s	HDI	grows	slower	than	the	average	HDI	of	Eastern	Asian	and	Pacific	countries.	At	this	rate,	
the quality of life of Thai people may be lower than the regional average, implying that Thai people have the relatively 
lower	quality	of	life.	Besides	considering	the	standard	HDI,	this	article	also	considers	adjusted	HDI	which	adds	four	more	
dimensions	of	development,	including	income	inequality,	gender,	sustainability	and	human	security.	The	findings	reveal	
that,	after	these	four	dimensions	are	added,	Thailand’s	HDI	decreases	to	0.490,	implying	that	considering	the	quality	of	life	
of	Thai	people	in	only	three	dimensions	according	to	the	standard	HDI	is	likely	to	overstate	the	quality	of	life	of	Thai	people.	
We	also	find	that	Thailand	needs	the	development	in	all	four	dimensions	to	increase	the	quality	of	life	of	Thai	people.
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บทน�า

	 แม้ประเทศต่างๆ	 ในโลกจะมีรูปแบบการปกครองที่แตก
ต่างกัน	รวมทั้งมีการก�าหนดระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	แต่เชื่อ
ว่าเป้าหมายสงูสดุของภาครฐัในทกุประเทศไม่แตกต่างกนัแต่อย่าง
ใด	 นั่นคือ	 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
นั่นเอง	 ในอดีตที่ผ่านมา	 ประเทศส่วนใหญ่มักเลือกใช้การเจริญ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อบุคคล	(Growth	
of	Gross	Domestic	Product	per	Capita)	เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนา	 เนื่องจากเห็นว่าเมื่อประเทศมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศต่อบุคคลสูงขึ้น	 ย่อมหมายถึงการที่ประชาชนในประเทศ
มีรายได้ต่อบุคคลสูงขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น	และ
น�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นในที่สุดนั่นเอง	 แนวคิดดังกล่าวถูก
สะท้อนออกมาผ่านข้อเสนอเชงินโยบายในงานเขยีนหลายเรือ่ง	เช่น	
Bunyasrie	(2009)	 ที่เสนอการสร้างความมั่งคั่งของประเทศผ่าน
การลงทุนโดยภาครัฐที่เรียกว่า	Sovereign	Wealth	Fund	 ชาญ
ณรงค์	ชัยพัฒน์	(2553)	ฐิติเทพ	สิทธิยศ	(2553)	และ	เสาวรภย์	
กุสุมา	 ณ	 อยุธยา	(2553)	 ที่เสนอการสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 (Creative	
Economy)	 และ	Bunyasrie	(2010)	 ที่เสนอการสร้างการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	
เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อบุคคลสามารถสะท้อนคุณภาพชีวิตของบุคคล
ได้เพียงมิติเดียว	 นั่นคือ	 มาตรฐานการครองชีพ	(Standard	of	
Living)	ในขณะที่คุณภาพชีวิตเกี่ยวข้องกับมิติอื่นๆ	มากมาย	ไม่
ว่าจะเป็นสุขภาพอนามัย	การได้รับการศึกษา	ความมั่นคงในชีวิต	
การได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว	 และการได้รับความยอมรับ
นับถือจากคนรอบข้าง	เป็นต้น
	 เนื่องจากการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศต่อบุคคลไม่สามารถสะท้อนคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ได้อย่างครอบคลมุดงักล่าวข้างต้น	ท�าให้นกัวชิาการและหน่วยงาน
ต่างๆ	ทัว่โลกเป็นจ�านวนมากให้ความสนใจศกึษาและพฒันาดชันี
ชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตในประเทศของตนและในระดับนานาชาติ	
เช่น	 ดัชนีความอยู่ดีมีสุขของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2550)	 และข้อมูลความจ�าเป็นพื้น
ฐาน	(ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท,	2553)	ซึ่งวัดระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในประเทศไทย	 นอกจากนี้ยังมีดัชนี	Happy	
Planet	Index	ของ	New	Economic	Foundation	(NEF,	2006)	
ดัชนีคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก	 หรือ	World	Health	
Organization’s	Quality	of	Life	(WHOQOL)	(WHO,	1997)	และ

ดชันคีวามจนของมนษุย์	หรอื	Human	Poverty	Index	(HPI)	(UNDP,	
2010a)	 ซึ่งวัดระดับคุณภาพชีวิตในระดับนานาชาติ	 เป็นต้น	
อย่างไรกต็าม	ในบรรดาดชันชีีว้ดัระดบัคณุภาพชวีติทีม่อียูม่ากมาย	
ดชันทีีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบันานาชาตแิละถกูน�าไปใช้วดัระดบั
คุณภาพชีวิตในประเทศต่างๆ	 อย่างกว้างขวาง	 ได้แก่	 ดัชนีการ
พัฒนามนุษย์	(Human	Development	Index)
	 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยเมื่อพิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษย์	 ทั้งดัชนี
การพัฒนามนุษย์ในรูปแบบปกติที่น�าเสนอโดย	United	Nations	
Development	Programme	และดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ปรับค่า
แล้วโดยเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ	 เข้าไปในการค�านวณ	 ทั้งนี้	 เพื่อ
สะท้อนระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในมิติต่างๆ	 ที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้นต่อไป

ดัชนีการพัฒนามนุษย์

	 ดัชนีการพัฒนามนุษย์	 (Human	Development	 Index)	
หรือเรียกสั้นๆ	ว่า	ดัชนี	HDI	เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดระดับการพัฒนา
มนุษย์ของประเทศซึ่งถูกน�าไปใช้วัดระดับคุณภาพชีวิต	 ดัชนีการ
พัฒนามนุษย์ถูกคิดค้นขึ้นในปี	 ค.ศ.	1990	 โดยนักเศรษฐศาสตร์
ชาวอนิเดยีซึง่ได้รบัรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ชือ่ว่า	Amartya	
Sen	 ทั้งนี้	 ในปัจจุบันดัชนีการพัฒนามนุษย์ได้ถูกน�าไปใช้โดย
สหประชาชาติ	(UN)	 เพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 ภายใต้โครงการ	United	Nations	
Development	Programme	หรอื	UNDP	โดยดชันกีารพฒันามนษุย์
จะวัดระดับคุณภาพชีวิตของคนใน	3	ด้าน	(UNDP,	2010a)	ได้แก่
	 (1)	ด้านสุขภาพ	(Long	and	Healthy	Life)	โดยมีตัวบ่งชี้
คือ	ความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด	(Life	Expectancy	at	
Birth)
	 (2)	ด้านการศึกษา	(Education)	โดยมีตัวบ่งชี้คือ	จ�านวน
ปีเฉลีย่ทีไ่ด้รบัการศกึษา	(Mean	Years	of	Schooling)	และจ�านวน
ปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา	(Expected	Years	of	Schooling)
	 (3)	ด้านมาตรฐานการครองชีพ	(A	Decent	Standard	of	
Living)	 โดยมีตัวบ่งชี้คือ	 รายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคล	
(Gross	National	Income	per	Capita)
	 ทั้งนี้	 ดัชนีการพัฒนามนุษย์จะวัดความส�าเร็จของแต่ละ
ประเทศในการพฒันาคณุภาพชวีติทัง้	3	ด้านดงักล่าว	โดยมวีธิกีาร
ค�านวณดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1:	ท�าการค�านวณดัชนีย่อยของแต่ละด้าน	นั่น
คือ	ค�านวณดัชนีสุขภาพ	ดัชนีการศึกษา	และดัชนีมาตรฐานการ
ครองชีพ	โดยมีสูตรค�านวณดังต่อไปนี้
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	 ดัชนีย่อย	=	ค่าที่เกิดขึ้นจริง	-	ค่าต�่าสุด		 			(1)
																						ค่าสูงสุด	-	ค่าต�่าสุด
 
	 ค่าทีเ่กดิขึน้จรงิในทีน่ีค้อืค่าของตวับ่งชีใ้นแต่ละด้านของแต่ละประเทศ	ในขณะทีค่่าสงูสดุคอืค่าทีเ่ป็นเป้าหมายในการพฒันาและค่า
ต�า่สดุคอืค่าทีต่�า่ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเกดิขึน้ได้ของตวับ่งชีแ้ต่ละด้าน	ทัง้นี	้ดชันทีีไ่ด้จากการค�านวณกค็อืดชันย่ีอยของแต่ละด้านซึง่มค่ีาอยูร่ะหว่าง	
0	ถงึ	1	อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากด้านการศกึษาประกอบด้วยตวับ่งชี	้2	ตวั	ดงันัน้ดชันกีารศกึษาจงึค�านวณได้จากค่าเฉลีย่เรขาคณติของค่า
ดชันสี�าหรบัแต่ละตวับ่งชีน้ัน่เอง	นอกจากนี	้ในการค�านวณดชันมีาตรฐานการครองชพี	จะค�านวณโดยให้ค่าทีเ่กดิขึน้จรงิ	ค่าสงูสดุ	และค่า
ต�า่สดุอยูใ่นรปูของ	Natural	Logarithm	อกีด้วย	ส�าหรบัค่าสงูสดุและค่าต�า่สดุส�าหรบัตวับ่งชีแ้ต่ละด้านแสดงดงัปรากฏในตารางที	่1

ตารางที่ 1	ค่าสูงสุดและค่าต�่าสุดส�าหรับตัวบ่งชี้แต่ละด้าน
 
 ตัวบ่งชี้ ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด

	 ความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด	(ปี)	 83.2	(ญี่ปุ่น)	 20.0
	 จ�านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา	(ปี)	 13.2	(สหรัฐอเมริกา)	 0.0
	 จ�านวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา	(ปี)	 20.6	(ออสเตรเลีย)	 0.0
	 ดัชนีการศึกษา	 0.951	(นิวซีแลนด์)	 0.0
	 รายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคล	(ดอลลาร์สหรัฐ)	 108,211	(ยูเออี)	 163	(ซิมบับเว)

ที่มา:	UNDP	(2010a)

 ขั้นตอนที่ 2:	ท�าการค�านวณดัชนีการพัฒนามนุษย์โดยการค�านวณค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของดัชนีย่อยทั้ง	3	ด้าน	โดยมีสูตรค�านวณ
ดังต่อไปนี้
 
	 ดัชนีการพัฒนามนุษย์		=	I	1/3Life X  I 

1/3
education  X    I 

1/3
Income		 (2)

ก�าหนดให้	I
life
	=	ดัชนีสุขภาพ	I

education
	=	ดัชนีการศึกษา	และ	I

income
	=	ดัชนีมาตรฐานการครองชีพ

	 ทั้งนี้ดัชนีการพัฒนามนุษย์จะมีค่าอยู่ระหว่าง	0	 ถึง	1	 เช่นเดียวกับดัชนีย่อยแต่ละด้าน	 โดยจะถือว่าประเทศมีระดับการพัฒนา
มนษุย์ในระดบัสงู	(นัน่คอืประชาชนในประเทศมคีณุภาพชวีติในระดบัสงู)	หากดชันมีค่ีาใกล้เคยีง	1	และมรีะดบัการพฒันามนษุย์ในระดบั
ต�่า	(นั่นคือประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตในระดับต�่า)	หากดัชนีมีค่าใกล้เคียง	0

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย

	 ดัชนีการพัฒนามนุษย์	รวมทั้งค่าของตัวบ่งชี้ทุกตัวในปี	พ.ศ.	2553	ของประเทศไทยและประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ	บางประเทศ
ในทวปีเอเชยี	แสดงดงัปรากฏในตารางที่	2	ทัง้นีพ้บว่าประเทศไทยมดีชันกีารพฒันามนษุย์เท่ากบั	0.654	ถอืว่ามกีารพฒันามนษุย์ในระดบั
ปานกลาง	 นั่นคือประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง	 โดยมีเพียง	2	 ประเทศที่มีระดับการพัฒนามนุษย์สูงกว่า
ประเทศไทย	ได้แก่	ประเทศมาเลเซยี	ซึง่มรีะดบัการพฒันามนษุย์ในระดบัสงู	และประเทศจนี	ซึง่มกีารพฒันาในระดบัปานกลางแต่มดีชันี
การพัฒนามนุษย์สูงกว่าประเทศไทย	(เท่ากับ	0.663)	นอกจากนี้พบว่าประเทศไทยมีความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิดเท่ากับ	69.3	ปี	
มีจ�านวนปีเฉลี่ยได้รับการศึกษาเท่ากับ	6.6	 ปี	 มีจ�านวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาเท่ากับ	13.5	 ปี	 และมีรายได้ประชาชาติต่อบุคคล
เท่ากับ	8,001	ดอลลาร์สหรัฐ	
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ตารางที่ 2	ดัชนีการพัฒนามนุษย์และค่าของตัวบ่งชี้ในปี	พ.ศ.	2553	ของประเทศก�าลังพัฒนาในทวีปเอเชีย

 ประเทศ ดชันกีารพฒันา ความคาดหมาย จ�านวนปีเฉลีย่ที ่ จ�านวนปีทีค่าดว่า รายได้ประชาชาต ิ ระดบัการ
  มนษุย์ การคงชพีเมือ่แรกเกดิ ได้รบัการศกึษา จะได้รบัการศกึษา มวลรวมต่อบคุคล พฒันามนษุย์

 ไทย 0.654 69.3 6.6 13.5 8,001 ปานกลาง
	 มาเลเซีย	 0.744	 74.7	 9.5	 12.5	 13,927	 สูง
	 จีน	 0.663	 73.5	 7.5	 11.4	 7,258	 ปานกลาง
	 ฟิลิปปินส์	 0.638	 72.3	 8.7	 11.5	 4,002	 ปานกลาง
	 อินโดนีเซีย	 0.600	 71.5	 5.7	 12.7	 3,957	 ปานกลาง
	 เวียดนาม	 0.572	 74.9	 5.5	 10.4	 2,995	 ปานกลาง

ที่มา:	UNDP	(2010a)
หมายเหตุ:	ทุกประเทศเป็นประเทศที่มีก�าลังพัฒนาที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง	(Middle	Income)	
ตามการจัดกลุ่มของธนาคารโลก	(World	Bank,	2010)

	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศก�าลังพัฒนา
อื่นๆ	 ในทวีปเอเชีย	 พบว่ายังมีประเด็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนา
ต่ออีกหลายประการ	ประการแรกคือด้านสุขภาพ	จากตารางที่	2	
พบว่าประเทศไทยมีความคาดหมายการคงชีพเมื่อเกิดเพียง	69.3	
ปี	 ซึ่งที่ต�่าสุดในบรรดาประเทศก�าลังพัฒนาที่น�ามาศึกษาเปรียบ
เทียบ	 ประการที่สองคือด้านการศึกษา	 โดยพบว่าประเทศไทยมี
จ�านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาเพียง	6.6	ปี	ซึ่งถือว่าค่อนข้างต�่า	
ประเด็นดังกล่าวท�าให้ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ต�่ากว่า
ประเทศจนีทัง้ทีป่ระเทศไทยมรีายได้ประชาชาตมิวลรวมต่อบคุคล
และจ�านวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาสูงกว่า	 และท�าให้
ประเทศไทยมดีชันกีารพฒันามนษุย์ใกล้เคยีงกบัประเทศฟิลปิปินส์
และอินโดนีเซียทั้งที่ประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติมวลรวมต่อ
บุคคลมากกว่าทั้ง	2	 ประเทศดังกล่าวเกือบสองเท่าตัว	 ดังนั้นจึง
อาจสรปุได้ว่า	ประเทศไทยต้องการการพฒันาทางด้านสขุภาพและ
ด้านการศึกษาในประเด็นของจ�านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาของ
ประชากรมากกว่าด้านอื่นๆ	 เพื่อยกระดับการพัฒนามนุษย์ให้สูง
ขึ้น	อย่างไรก็ตาม	การที่ประเทศไทยมีจ�านวนปีที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษายาวนานกว่าประเทศอื่นๆ	 สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบัน
ประชากรในประเทศไทยมีการเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่า
ประเทศอื่นๆ	 ท�าให้คาดหวังได้ว่าจะมีจ�านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการ
ศึกษายาวนานมากขึ้นในระยะยาว	ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกเป็น
นัยว่าการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยและคุณภาพชีวิตของคน
ไทยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในระยะยาว

แนวโน้มของดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย

	 แนวโน้มของดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยแสดง
ดงัปรากฏในตารางที	่3	ทัง้นีพ้บว่าแม้ว่าดชันกีารพฒันามนษุย์ของ
ประเทศไทยจะยังมีค่าไม่สูงมากนัก	รวมทั้งยังมีการพัฒนามนุษย์
เพยีงในระดบัปานกลาง	นัน่คอื	ประชาชนในประเทศยงัมคีณุภาพ
ชีวิตในระดับปานกลาง	แต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาจากแนวโน ้มของดัชนีการพัฒนามนุษย ์ของ
ประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันดังตารางที่	3	นอกจาก
นีเ้มือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบดชันกีารพฒันามนษุย์ของประเทศไทย
กับค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและโลก	ก็พบว่าดัชนีการ
พฒันามนษุย์ของประเทศไทยมค่ีาสงูกว่าค่าเฉลีย่ของภมูภิาคและ
โลกอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยยงัมกีารพฒันา
มนุษย์ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคและโลก	 (นั่นคือ	
ประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของภูมิภาคและโลกนั่นเอง)	
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ตารางที่ 3	แนวโน้มของดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย

 ปี ประเทศไทย เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก โลก

	 2523	 0.483	 0.391	 0.455
	 2528	 n.a.	 0.438	 0.486
	 2533	 0.546	 0.474	 0.526
	 2538	 n.a.	 0.526	 0.554
	 2543	 0.600	 0.567	 0.570
	 2544	 n.a.	 0.575	 0.575
	 2545	 n.a.	 0.584	 0.581
	 2546	 n.a.	 0.595	 0.587
	 2547	 n.a.	 0.604	 0.594
	 2548	 0.631	 0.608	 0.598
	 2549	 0.637	 0.617	 0.604
	 2550	 0.642	 0.628	 0.611
	 2551	 0.646	 0.636	 0.615
	 2552	 0.648	 0.643	 0.619
	 2553	 0.654	 0.650	 0.624

ที่มา:	UNDP	(2010b)

	 อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นที่น่าเป็นห่วงส�าหรับประเทศไทยอยู่ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการพัฒนามนุษย	์ กล่าวคือ	 หาก
พิจารณาช่วงปี	พ.ศ.	2548	-	2552	ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก	เห็นได้จากการที่ในปี	พ.ศ.	2548	ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเท่ากับ	0.631	แต่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเท่ากับ	0.608	
แต่ในปี	พ.ศ.	2553	ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น	0.654	แต่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น	0.650	ลักษณะดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนามนุษย์ช้ากว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคนั่นเอง	และหากเป็นเช่นนี้ต่อไป	แม้ประเทศไทยจะยังคงมีการ
พฒันามนษุย์อย่างต่อเนือ่งแต่กจ็ะกลายเป็นประเทศทีม่กีารพฒันาต�า่กว่าภาพรวมของภมูภิาค	เท่ากบัว่ากลายเป็นประเทศทีม่กีารพฒันา
ต�่าลงในเชิงเปรียบเทียบนั่นเอง	ประเด็นปัญหานี้จึงเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาและท�าการศึกษาต่อไป

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ปรับค่าแล้ว

	 แม้ว่าดัชนีการพัฒนามนุษย์จะสามารถสะท้อนระดับการพัฒนามนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศต่างๆ	 ได้อย่าง
ชดัเจนและเป็นรปูธรรม	แต่กย็งัมข้ีอจ�ากดัในการน�าไปใช้วดัระดบัคณุภาพชวีติ	ทัง้นีเ้นือ่งจากคณุภาพชวีติไม่ได้มเีพยีงมติทิางด้านสขุภาพ	
ด้านการศึกษา	และด้านมาตรฐานการครองชีพเท่านั้น	แต่ยังเกี่ยวข้องกับมิติอื่นๆ	จ�านวนมาก	ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ถูกวิจารณ์ไว้ในงาน
วิจัยจ�านวนมาก	เช่น	งานวิจัยของ	Sagar	and	Najam	(1998)	และ	Bagolin	(2004)	และน�าไปสูงการพัฒนาตัวบ่งชี้อื่นๆ	ที่น�ามาใช้วัด
ระดับคุณภาพชีวิตดังที่ได้ยกตัวอย่างไว้ในบทน�า	อย่างไรก็ตาม	ในปี	พ.ศ.	2553	UNDP	ได้สร้างระบบที่ชื่อว่า	“Build	You	Own	Index”	
ไว้ในเว็บไซต์ของรายงานการพัฒนามนุษย์ปี	พ.ศ.	2553	(Human	Development	Report	2010)	(UNDP,	2010a)	โดยเป็นระบบที่เปิด
โอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถออกแบบและค�านวณดัชนีการพัฒนามนุษย์ตามความต้องการของตนเองได้	กล่าวคือ	UNDP	ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ที่สนใจเพิ่มตัวบ่งชี้และมิติของการพัฒนาในการค�านวณดัชนีการพัฒนามนุษย์ได้ตามความต้องการนั่นเอง
	 บทความเรือ่งนีจ้งึได้ท�าการค�านวณดชันกีารพฒันามนษุย์ทีป่รบัค่าแล้ว	โดยได้เพิม่มติขิองการพฒันาเป็น	7	ด้าน	รวมตวับ่งชี้	โดย
มีรายละเอียดดังตารางที่	4	ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4	มิติของการพัฒนาและตัวบ่งชี้ส�าหรับดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ปรับค่าแล้ว

 มิติของการพัฒนา ตัวบ่งชี้

	 ด้านสุขภาพ	 ความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด	(ปี)
	 ด้านการศึกษา	 จ�านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา	(ปี)	และ	จ�านวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา	(ปี)
	 ด้านมาตรฐานการครองชีพ	 รายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคล	(ดอลลาร์สหรัฐ)
	 ด้านความเหลื่อมล�้าทางรายได้	 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
	 ด้านความเท่าเทียมทางเพศ	 อัตราส่วนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของผู้หญิงต่อผู้ชาย	และ	อัตราส่วนประชากรเพศหญิง
	 	 ที่มีการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาต่อประชากรเพศชาย
	 ด้านความยั่งยืน	 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อบุคคล	(ตัน)
	 ด้านความมั่นคงของมนุษย์	 อัตราการฆาตกรรม	(คนต่อประชากร	100,000	คน)

ที่มา:	UNDP	(2010a)
หมายเหต:ุ	สมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาค	(Gini	Coefficient)	เป็นตวับ่งชีท้ีใ่ช้วดัความเหลือ่มล�า้ทางรายได้	โดยมค่ีาอยูร่ะหว่าง	0	และ	1	
โดยหากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคยิ่งมีค่าเข้าใกล้	1	มากเท่าใด	แสดงว่าความเหลื่อมล�้าของรายได้ยิ่งมีมากขึ้น	(ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2553)

	 จากข้อมูลของประเทศไทยและประเทศต่างๆ	ซึ่งได้จาก	UNDP	(2010b)	เมื่อน�ามาสร้างดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ปรับค่าแล้วโดย
ใช้ระบบ	“Build	Your	Own	Index”	ท�าให้ได้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ปรับค่าแล้วดังปรากฏในตารางที่	5	ทั้งนี้พบว่าทุกประเทศมีดัชนีการ
พัฒนามนุษย์ต�่าลงค่อนข้างมาก	แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาคุณภาพชีวิตจากมิติเพียง	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านสุขภาพ	ด้านการศึกษา	และ
ด้านมาตรฐานการครองชพี	ท�าให้ได้ข้อมลูระดบัการพฒันามนษุย์ทีส่งูเกนิความเป็นจรงิ	และท�าให้สะท้อนระดบัคณุภาพชวีติสงูเกนิความ
เป็นจริงเช่นเดียวกัน	 ส�าหรับประเทศไทย	 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ปรับค่าแล้วมีค่าเพียง	0.490	 ต�่ากว่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ในรูปแบบ
ปกติที่มีค่าเท่ากับ	0.654	ทั้งนี้	พบปัญหาส�าคัญหลายประการที่ท�าให้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยลดลงเมื่อรวมเอามิติทางด้าน
ความเหลื่อมล�้าทางรายได้	ความเท่าเทียมทางเพศ	ความยั่งยืน	และความมั่นคงของมนุษย์	ไว้ในการค�านวณดัชนีการพัฒนามนุษย์
	 ประการแรก	 ประเทศไทยมีความเหลื่อมล�้าทางรายได้ระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ในการศึกษา	 โดย
ประเทศไทยมีสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคสูงถึง	0.432	เป็นรองเพียงประเทศฟิลิปปินส์ที่มีสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคเท่ากับ	0.440	
ประการที่สอง	 ประเทศไทยมีความเท่าเทียมทางเพศในระดับที่ต�่ากว่าประเทศอื่นๆ	 กล่าวคือ	 อัตราส่วนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของผู้
หญงิต่อผูช้ายและอตัราส่วนประชากรเพศหญงิทีม่กีารศกึษาอย่างน้อยระดบัมธัยมศกึษาต่อประชากรเพศชายของประเทศไทยมค่ีาต�่าทีส่ดุ	
เท่ากับ	0.160	และ	0.759	ตามล�าดับ	ประการที่สามคือการที่ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อบุคคลสูงถึง	4.3	
ตัน	 เป็นรองเพียงประเทศมาเลเซียและจีนที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อบุคคลสูงถึง	7.2	 และ	4.6	 ตัน	 ตามล�าดับ	
ลกัษณะดงักล่าวท�าให้เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืของประเทศไทยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	และประการสดุท้าย	ประเทศไทยมอีตัรา
การฆาตกรรมสูงถึง	5.9	คนต่อประชากร	100,000	คน	เป็นรองเพียงประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเท่ากับ	6.4	คนต่อประชากร	100,000	คน	แต่มี
ค่าสูงกว่าประเทศอื่นๆ	ที่เหลือมากกว่า	2	เท่า	ลักษณะดังกล่าวสะท้อนภาวะความไม่มั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน
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ตารางที่ 5	ดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ปรับค่าแล้วและค่าของตัวบ่งชี้ในปี	พ.ศ.	2553	ของประเทศก�าลังพัฒนาในทวีปเอเชีย

 ประเทศ ดชันกีารพฒันา สมัประสทิธิ ์ อตัราส่วนทีน่ัง่ใน อตัราส่วนประชากร ปรมิาณการปล่อย อตัราการ
  มนษุย์ทีป่รบัค่าแล้ว ความไม่เสมอภาค สภาผูแ้ทนราษฎร เพศหญงิทีม่กีารศกึษา ก๊าซคาร์บอนได ฆาตกรรม
    ของผูห้ญงิต่อผูช้าย อย่างน้อยระดบั ออกไซด์
     มธัยมศกึษาต่อ ต่อบคุคล
     ประชากรเพศชาย

	 ไทย	 0.490	 0.432	 0.160	 0.759	 4.3	 5.9
	 มาเลเซีย	 0.550	 n.a.	 0.164	 0.907	 7.2	 2.3
	 จีน	 0.499	 0.415	 0.271	 0.778	 4.6	 1.2
	 ฟิลิปปินส์	 0.489	 0.440	 0.259	 1.035	 0.8	 6.4
	 อินโดนีเซีย	 0.483	 0.376	 0.202	 0.778	 1.5	 0.7
	 เวียดนาม	 0.478	 0.378	 0.347	 0.884	 1.2	 1.9

ที่มา:	ดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ปรับค่าแล้วได้มาจากระบบ	“Build	Your	Own	Index”	(UNDP,	2010a)	
และข้อมูลตัวบ่งชี้ได้มาจาก	UNDP	(2010b)
หมายเหตุ: n.a.	หมายถึง	ไม่มีข้อมูล

นัยต่อการพัฒนาของประเทศไทยในระยะต่อไป

	 จากการพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย	 ทั้งดัชนีการพัฒนามนุษย์ในรูปแบบปกติที่ประกอบไปด้วยมิติของการ
พัฒนาเพียง	3	มิติ	หรือดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ปรับค่าแล้วที่ประกอบไปด้วยมิติของการพัฒนา	7	มิติ	ท�าให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ของประเทศไทยหลายประการดังนี้
	 1)	 ประเทศไทยยังต้องการการพัฒนาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากประเทศไทยมีความคาดหมาย
การคงชีพเมื่อแรกเกิดเพียง	69.3	ปี	ซึ่งถือว่าต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในระดับเดียวกัน	การที่ประเทศไทยมีความคาดหมายการ
คงชพีเมือ่แรกสัน้นัน้สะท้อนให้เหน็ว่าคนไทยมสีขุภาพไม่ด	ีซึง่จะส่งผลเสยีต่อความเป็นทนุมนษุย์ของแรงงานของประเทศไทย	และแรงงาน
ไทยมคีวามสามารถในการแข่งขนัต�า่และท�าให้ประเทศไทยประสบความยากล�าบากมากขึน้ในสงัคมสงูวยัทีม่สีดัส่วนประชากรวยัแรงงาน
ลดลง
	 2)	ประเทศไทยมจี�านวนปีเฉลีย่ทีไ่ด้รบัการศกึษาค่อนข้างสัน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ๆ	ซึง่ส่งผลเสยีต่อความเป็นทนุมนษุย์
ของแรงงานในประเทศ	 ท�าให้แรงงานไทยมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันต�า่	 และส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในสงัคมสงูวยัเช่นเดยีวกบัประเดน็ทางด้านสขุภาพ	อย่างไรกต็าม	การเพิม่จ�านวนปีทีไ่ด้รบัการศกึษาไม่สามารถเพิม่ขึน้ได้ใน
ระยะสั้น	 ดังนั้นประเทศไทยจ�าเป็นชดเชยข้อด้อยในด้านนี้ด้วยการส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการผลิต
ให้แก่แรงงาน	 เพื่อสร้างความเป็นทุนมนุษย์ให้แก่แรงงานในระยะสั้น	ส�าหรับในระยะยาว	ประเทศไทยคาดว่าจะมีจ�านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับ
การศึกษายาวนานขึ้นเนื่องจากมีจ�านวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษายาวนานที่สุดในบรรดาประเทศที่ท�าการศึกษา
	 3)	 ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกื้อหนุนต่อการลดความเหลื่อมล�้าทางรายได้ให้มากขึ้น	 เช่น	
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียม	การพัฒนาเขตเมืองและเขตชนบทอย่างเท่าเทียม	โดยการกระจายภาค
อตุสาหกรรมไปยงัเขตชนบท	การสร้างความเท่าเทยีมกนัในการเข้าถงึเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและการใช้เทคโนโลยเีพือ่เพิม่ผลผลติ	การเสรมิ
สร้างภมูคิุม้กนัแก่ภาคเกษตรกรรมและคนจนจากผลกระทบจากการขยายการค้าระหว่างประเทศจากการเปิดเสรทีางการค้า	และการขยาย
ฐานภาษแีละปรบัปรงุโครงสร้างภาษทีัง้ภาษฐีานการบรโิภคและภาษฐีานรายได้ให้เป็นธรรมต่อทัง้กลุม่คนทีม่รีายได้สงูและกลุม่คนทีม่รีาย
ได้ต�่า	ตลอดจนลดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มคนที่มีรายได้สูงมากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ต�่า	
	 4)	ประเทศไทยต้องเร่งปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนในสังคมเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ	ตลอดจนการให้โอกาสทางเศรษฐกิจ	
สังคมและการเมืองแก่เพศหญิงให้มากขึ้น	ซึ่งการให้การศึกษาถือเป็นเครื่องส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
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	 5)	 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไป	ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทยมีการผลิตและการบริโภคในระดับสูง	 ทั้งนี้แม้จะ
เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติต่อบุคคล
สูงกว่าประเทศอื่นๆ	ค่อนข้างมาก	แต่ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่
สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน	เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรมากเกินไปและมีการปล่อยของ
เสียและมลพิษมากเกินไป	ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในระยะยาวของ
ประเทศ	 ดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งสร้างนโยบายในการควบคุม
และจัดการกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์	 ตลอดจน
นโยบายเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ	
เพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยืนต่อไป
	 6)	ประเทศไทยยังมีอัตราการฆาตกรรมในระดับที่สูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ที่มีการพัฒนาในระดับเดียวกัน	
ซึง่จะเป็นอปุสรรคส�าคญัในการสร้างความมัน่คงในชวีติให้แก่คนใน
สังคม	 ทั้งนี้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
มปีระสทิธภิาพมากขึน้รวมทัง้มกีารบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
และยตุธิรรม	ตลอดจนส่งเสรมิบทบาทของสถาบนัทางสงัคมดัง้เดมิ	
ได้แก่	ครอบครัว	สถานศึกษา	และศาสนสถาน	ให้สามารถเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่คนในสังคมเพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องตามครรลองต่อไป
	 7)	ประเทศต้องเร่งพฒันามนษุย์เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของคนไทยในมิติต่างๆ	 ให้มากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู ่	
เนื่องจากสถิติชี้ให้เห็นว่าการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเป็นไป
ในระดบัทีช้่ากว่าค่าเฉลีย่ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกและแปซฟิิก	
หากการพฒันามนษุย์ของประเทศไทยยงัเป็นไปในลกัษณะเดมิ	แม้
จะมกีารพฒันามนษุย์ในระดบัทีส่งูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	แต่กจ็ะมรีะดบั
ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค	 ซึ่งเท่ากับว่าประเทศไทยมีระดับการ
พัฒนามนุษย์ต�่าลงโดยเปรียบเทียบและคนไทยมีคุณภาพชีวิตใน
ระดับต�่าลงโดยเปรียบเทียบนั่นเอง		

บทสรุป

	 ประเทศไทยถือได้ว่าประสบความส�าเร็จในการสร้างการ
พฒันามนษุย์เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติให้แก่ประชาชนในประเทศ
ได้อย่างต่อเนื่อง	 เห็นได้จากการที่ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนา
มนุษย์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งบอกเป็นนัยว่าประเทศไทยสามารถ
พฒันาและยกระดบัตวับ่งชีต้า่งๆ	ของการพัฒนาให้มค่ีาใกลเ้คยีง
กับเป้าหมายในการพัฒนา	(ในที่นี้คือ	 ค่าของประเทศที่มีค่าของ
ตวับ่งชีส้งูสดุในโลก)	มากยิง่ขึน้	อย่างไรกต็าม	ประเดน็ทีม่องข้าม
ไม่ได้คอืการเจรญิเตบิโตของดชันกีารพฒันามนษุย์ของประเทศไทย
ทีช้่ากว่าค่าเฉลีย่ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกและแปซฟิิก	กล่าวคอื	
โดยเฉลีย่แล้วประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกและแปซฟิิกมดีชันี
การพัฒนามนุษย์ต�่ากว่าประเทศไทย	แต่มีการเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่า
ประเทศไทย	ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า	แม้ประเทศไทยสามารถยก
ระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยได้แต่เป็นไปได้ช้าเมื่อเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน	ทั้งนี้หากการพัฒนายังเป็นไปในอัตรา
ที่เป็นอยู่	 ประเทศไทยอาจกลายเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนา
มนษุย์ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของภมูภิาค	และคนไทยจะมคีณุภาพชวีติต�า่
กว่าค่าเฉลีย่ของภมูภิาค	เท่ากบัว่าคนไทยมคีณุภาพชวีติลดลงโดย
เปรียบเทียบนั่นเอง	นอกจากนี้	เมื่อพิจารณามิติของการพัฒนาใน
แต่ละมติ	ิพบว่าประเทศไทยยงัต้องการการพฒันาทางด้านสขุภาพ	
ทางด้านการศึกษา	ทางด้านความเหลื่อมล�้าทางรายได้	 ทางด้าน
ความเท่าเทียมทางเพศ	ทางด้านความยั่งยืน	 และทางด้านความ
มัน่คงของมนษุย์	หากต้องการยกระดบัคณุภาพของคนไทยให้สงูขึน้
กว่าในปัจจบุนั
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