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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในบทนีจ้ ะเปนการทบทวนวรรณกรรม ซึง่ ประกอบดวย 3 สวน สวนแรกกลาวถึงแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชในมิติสิ่งแวดลอม ซึ่งพบวายังมีการศึกษาที่จํากัดมาก สวนที่
สองกลาวถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ไดแก แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
วิเคราะหตนทุนผลประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดวาดวยความสัมพันธ
ระหวางการพัฒนากับปญหาสิ่งแวดลอม ทายที่สุดจะเปนการเปรียบเทียบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับทฤษฎีเศรษฐศาสตรในทางทฤษฎี ซึ่งจะนําไปสูก ารตั้งสมมติฐานเพื่อคนหาขอเท็จจริงในสวน
ของการศึกษาในพื้นที่ตอไป

2.1 เศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1 แนวคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1
ก. กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ในทางที่ควรจะเปน โดยมีพนื้ ฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชได
ตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจาก
ภัย และวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยัง่ ยืนของการพัฒนา กลาวคือ เปนการพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและ
เทคโนโลยี
หลักแนวคิดของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพืน้ ฐาน
ของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสราง
ภูมิคุมกันทีด่ ีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ
ตัดสินใจและการกระทํา
ข. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนในทุกระดับ
โดยเนนการปฏิบัติบน ทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน ดังจากการใหคํานิยามของ
ความพอเพียง นั้นจะตองประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ 3 ประการดังนี้
1

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), “เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร” :
(ม.ป.ท) ,2549.
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1) ความพอประมาณ
หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอ ยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น
2) ความมีเหตุผล
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจ จัยทีเ่ กี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานัน้ ๆ อยางรอบคอบ
3) การมีภูมิคมุ กันที่ดีในตัว
หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกลและไกล
ค. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับความพอเพียงนั้นตอง
อาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
ความรู ประกอบดวยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน ความรอบคอบที่
จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
คุณธรรม ประกอบดวยความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน
และความเพียร การใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภและไมตระหนี่
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ตารางที่ 2.1 การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ (A System Analysis of Sufficiency Economy)
Input
คุณธรรม (Ethical Integrity)
- ซื่อสัตย สุจริต
- อดทน
- ขยัน (ความเพียร)
- แบงปน (เอื้อเฟอเผื่อแผ เมตตากรุณา)

Process

Output

ความมีเหตุผล (Reasonableness)
ความพอประมาณ (Moderation)
วิถีชีวิต (Way of Life)

ทุนมนุษย

เศรษฐกิจ

ความรู (Knowledge)
รูจริง – (ปญญา)
รอบคอบ – (สติ)
ระมัดระวัง – (สติ)
หรือปญญาที่ถูกควบคุมโดยสติ

ทางสายกลาง
(แกนกลางของ Process)
วิธีการ (Method)
การมีภูมิคุมกัน (Immunization)
- การพึ่งตนเอง (Self-reliance)
- ความสามารถในการปรับตัว
เมื่อเกิดวิกฤติ (Resilience)

ที่มา: อภิชัย พันธเสน 2550

สังคม
วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม

สมดุล
(Balance)
ทุนทางกายภาพ
มั่นคง
(Stable)
ทุนทางสังคม
ยั่งยืน
(และวัฒนธรรม) (Sustainable)
ทุนสิ่งแวดลอม
(และทรัพยากรธรรมชาติ)

Outcome

ชีวิตที่มีความสุข
ครอบครัวที่มีความสุข
ชุมชนที่มีความสุข
องคกรที่มีความสุข
สังคมที่มีความสุข
ประเทศชาติที่มีความสุข
โลกที่มีความสุข

Impact

ประโยชนสุข
สําหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
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2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใชและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากงานศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง 200 ชิ้น ของอภิชัย
พันธเสนและคณะ เรื่อง “โครงการสังเคราะหงานวิจยั ขอเขียน และบทความเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งกําลังอยูในระหวางการดําเนินการเพื่อเสนอตอสภาวิจยั แหงชาติ โดยนักวิจยั ใน
โครงการนี้ (ปทมาวดี ซูซกู ิ) ไดมีสวนรวมสําคัญในฐานะนักวิจัยหลัก ไมพบการศึกษาเกีย่ วกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในมิติสิ่งแวดลอม มีเพียงบทความที่เสนอแนวคิดเทานั้น
การศึกษาเชิงประจักษเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดลอมมีเพียงงานชิ้นเดียวซึ่ง
กําลังอยูในระหวางการดําเนินการเชนกัน (จึงยังมิไดถูกรวมในการสังเคราะหงาน 200 ชิ้นขางตน)
คือ งานของอภิชัย พันธเสนและคณะ เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําดัชนีชวี้ ดั ภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเสนอตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ งานศึกษาดังกลาวสรางดัชนีชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเมืองการปกครอง
มิติเทคโนโลยี และมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยในมิติทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีทีมงานของสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเปนผูดาํ เนินการ ซึ่ง
มีการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางดัชนีชี้วัดดังตอไปนี้
การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนกรอบในการวิเคราะห กรณีศึกษา การศึกษา
มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การรูจักใช
และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมีสติปญญา
และภูมิปญญา ตามหลักของ “ความมีเหตุผล” และ“ความพอประมาณ” รวมถึง “ความมีภูมิคุมกันที่
ดี” เพื่อลดความเสี่ยงและพึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุด ภายใตเงื่อนไขของการมีคุณธรรมที่มีความ
เกื้อกูลชวยเหลือกันและคํานึงถึงสวนรวม
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ตาราง 2.2 กรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ความพอประมาณ
การมีสติปญญาและภูมิปญญา
รู จั ก ใ ช แ ล ะ ส ง ว น รั ก ษ า
ทรัพยากรในแตละพื้นที่อยาง
เหมาะสมและเพิ่มคุณคาของ
ทรัพยากรที่มีอยู

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความมีเหตุผล
การใชทรัพยากรอยางประหยัด
คุ ม ค า มี ค ว า ม ส ม ดุ ล ไ ม
เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม ไม ใ ช เ กิ น
ความสามารถที่ ธ รรมชาติ จ ะ
รองรับได

การมีระบบภูมิคุมกันที่ดี
การลดความเสี่ ย งและพึ่ ง พา
ตนเองให ไ ด ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง ใน
กรณี ข องสิ่ ง แวดล อ ม คื อ การ
รั ก ษาความหลากหลายของทั้ ง
ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายทางชี ว ภาพที่ มี อ ยู
ซึ่ ง จะเป น การทํ า ให ร ะบบคน
และธรรมชาติอยูรวมกันได และ
ลดความเสี่ ย งทั้ ง ด า นสุ ข ภาพ
และสิ่งแวดลอม

เงื่อนไขของดัชนีชี้วดั ภาวะสังคม
คุณธรรม
ความเกื้อกูลชวยเหลือกันและคํานึงถึงสวนรวม

ความรู
การมีปญญาและภูมิความรู ภูมิสังคม ที่คํานึงถึง
การพั ฒ นาบนพื้ น ฐานของความแตกต า งของ
ความหลากหลายทั้ ง ทางธรรมชาติ แ ละทาง
วัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นที่

ที่มา: สรุปจากขอเสนอของทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย และคณะ นําเสนอใน inception report
(2550) ของ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เสนอตอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดย อภิชยั และคณะ (2550)
จากตารางขางตน การพัฒนาดัชนีชวี้ ัดทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแนวคิด
พื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะหลักสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) หลักของ “ความมีเหตุผล” ซึ่งในบริบทของสิ่งแวดลอม คือ การมีสติปญญาและภูมิ
ปญญา รูจักใชและสงวนรักษาทรัพยากรในแตละพื้นทีอ่ ยางเหมาะสมและเพิ่มคุณคา
ของทรัพยากรที่มีอยู
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(2) หลักของ “ความพอประมาณ” ในที่นี้ คือ การใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา มีความ
สมดุล ไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมใชเกินความสามารถที่
ธรรมชาติจะรองรับได (carrying capacity)
(3) หลักของ “ความมีภูมิคุมกันที่ด”ี หมายถึง การลดความเสี่ยงและพึ่งพาตนเองใหไดมาก
ที่สุด ซึ่งในกรณีของสิ่งแวดลอม คือ การรักษาความหลากหลายของทั้งระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู
ซึ่งจะเปนการทําใหระบบคนและธรรมชาติอยู
รวมกันได และลดความเสีย่ งทั้งดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม
จากขางตนทั้งหมดนี้อยูภายใตเงื่อนไขของการมีคุณธรรม ที่มีความเกือ้ กูลชวยเหลือกัน
และคํานึงถึงสวนรวม อีกทัง้ การมีปญญาและภูมิความรู นอกจากนีย้ งั อาศัยแนวพระราชดําริเรื่อง
ของ “ภูมิสังคม” ที่มีการคํานึงถึงการพัฒนาที่อยูบนพืน้ ฐานของความแตกตางของความหลากหลาย
ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชนและสังคม
โดยมีเปาหมายหลักสําคัญ
คือ
เพื่อกอใหเกิดการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน และสมดุลตลอดจน การกระจายผลประโยชนที่เปน
ธรรม รวมทั้งการมีคุณภาพสิ่งแวดลอมทีด่ ี ลดปญหาดานมลพิษและลดผลกระทบดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากสารพิษและกากของเสียอันตรายตางๆ เปนตน และที่สําคัญคือ การมีสวนรวม
ของประชาชนและความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้สามารถพิจารณาดัชนีชี้วัดจากองคประกอบหลักตอไปนี้
I ภาคทรัพยากรธรรมชาติ
1. การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีเหตุผลและพอประมาณ คือ เนนความประหยัด คุมคา
มีความสมดุล ไมเกิน carrying capacity และมีประสิทธิภาพ
2. การอนุ รัก ษ แ ละรัก ษาคุ ณ ภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ และความหลากหลายเพื่ อ สร า ง
ภูมิคุมกัน
3. การมีสวนรวมและความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
II ภาคสิง่ แวดลอม
1.การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมีเหตุผลและพอประมาณที่ไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
2.การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีและลดความเสี่ยงตอสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดลอม
3. การมีสวนรวมและความเปนธรรมในการจัดการสิ่งแวดลอม
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ดัชนี/องคประกอบ

1. การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
เหตุผลและพอประมาณ คือ เนนความ
ประหยัด คุมคา มีความสมดุล ไมเกิน
carrying capacity และมีประสิทธิภาพ
2. การอนุรักษและรักษาคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายเพือ่ สรางภูมิคุมกัน
ดัชนี/องคประกอบ

ตัวชี้วัด
•
•
•
•
•
•

ความหลากหลายของระบบนิเวศ (+)
ความหลากหลายทางชีวภาพ (+)
คุณภาพของทรัพยากร เชน ดิน น้ํา (+)
ปริมาณทรัพยากร เชน พื้นทีป่ าไม (+)
ปริมาณอาหารที่เพียงพอ (+)
การมีสุขภาพกาย ใจที่ดี (+)
ตัวชี้วัด

3. การมีสวนรวมและความเปนธรรม • ความเขมแข็งและสามัคคีของชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ (ใชตัว ชี้วั ดทางออม เชน จํา นวนคดีความขอ
สิ่งแวดลอม
ขัดแยง และการรองเรียนดานทรัพยากร) (-)
•
ความสั ม ฤทธิ ผ ลของการมีส ว นร ว มของ
ประชาชน(+)
ทีมวิจยั จะมีการพัฒนาดัชนีชวี้ ัดในระดับกระบวนการและระดับผลลัพธ ในอีกมิตหิ นึ่ง จะศึกษา
ในระดับปจเจก ระดับชุมชน และนโยบายรัฐที่อาจเขามาเกีย่ วของ โดยจะเนนในประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติ (green issues) ซึ่งสอดคลองกับพื้นที่มากกวาประเด็นสิ่งแวดลอม (brown
issue) โดยมีตัวชี้วดั และเกณฑการพิจารณาในรายงานเบื้องตน ดังตาราง
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ดัชนีรวม

I ภาคทรัพยากรธรรมชาติ
1. การใชทรัพยากร
(เชน ปาไม ดิน น้ํา)
ธรรมชาติอยางมีเหตุผลและ
(Green issues)
พอประมาณ คื อ เน น ความ
ประหยัด คุมคา มีความสมดุล
ไมเกิน carrying capacity
และมีประสิทธิภาพ
2. การอนุ รั ก ษ แ ละรั ก ษา
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายเพื่ อ
สรางภูมิคุมกัน

2

ตัวชี้วัด2

องคประกอบ
ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ
(process)
ระดับปจเจก
- การนํากลับมาใชและลด
ความสูญเสีย
( reuse reduce recycle)
- การประหยัดตนทุน (cost
saving)
- การทําบัญชีรายรับ
รายจาย
- การสรางมูลคาเพิ่ม
- ใชทรัพยากรไมเกิน
ความสามารถรองรับของ
ธรรมชาติ(carrying
capacity)

ตัวชี้วัดที่เปนผลลัพธ(output)

เกณฑการใหคะแนน
ทิศทางแสดงความพอเพียง

- ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ

(+) ยิ่งสูง ยิ่งดี

- ความหลากหลายทางชีวภาพ

(+) ยิ่งสูง ยิ่งดี

- คุณภาพของทรัพยากร เชน
ดิน น้ํา
- ปริมาณทรัพยากร เชน พื้นที่
ปาไม
- การมีสุขภาพกาย ใจที่ดี
(วัดจากการมีอาหารที่เพียงพอ
(nutrition))

(+) ยิ่งสูง ยิ่งดี

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่จะหาขอมูลไดในระดับประเทศ คือ ตัวชี้วัดที่เปนผลลัพธ สวนตัวชี้วัดเชิงกระบวนการในระดับประเทศจะหาขอมูลไดยาก

(+) ยิ่งสูง ยิ่งดี
(+) ยิ่งสูง ยิ่งดี
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- การใชระบบธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เชนการทําไรนาสวนผสม,
การทําเกษตรอินทรีย
- ลดการพึ่งพิงสารเคมี และ
ใชสารธรรมชาติทดแทน
- การมีรายไดมาจากหลาย
แหลง
ระดับชุมชน
- การสรางเครือขายและ
แลกเปลี่ยนแรงงาน
- การอนุรักษพืชและสัตว
พื้นเมือง เชน ขาวเหลือง
ประทิว พะยูน ปาสาคู
- การมีกติกาในการใช
ทรัพยากรรวมกัน เชน ปา
ชุมชน และทรัพยากร
ชายฝง
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3. การมีสวนรวมและความ
เปนธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ระดับปจเจก
- การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและ
แกปญหารวมกัน
ระดับชุมชน
- การมีกระบวนการเรียนรู
รวมกันของชุมชน
-การไมมีความขัดแยง
ภายในและระหวางชุมชน
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ระดับนโยบาย
-การมีกฎหมายหรือ
นโยบายสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เชน กฎหมายปาชุมชน
-การมีระเบียบหรือชองทาง

- ความเขมแข็งและสามัคคีของ
ชุมชน (ใชตัวชี้วัดทางออม เชน
จํานวนคดีความขอขัดแยง และ
การรองเรียนดานทรัพยากร)

(-) ยิ่งต่ํา ยิ่งดี

-ความสัมฤทธิผลของการมี
สวนรวมของประชาชน

(+) ยิ่งสูง ยิ่งดี
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ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจทีเ่ กี่ยวของกับ
การอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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นอกจากนี้ จากการสังเคราะหงาน 200 ชิ้น พบวา องคความรูของสาธารณะดานเศรษฐกิจพอเพียงยังมี
อยางจํากัดโดยเฉพาะในมิตทิ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งๆ ที่การศึกษาในเชิงเศรษฐกิจสังคม
และประวัติศาสตรเศรษฐกิจพบวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนสิ่งที่ดํารงอยูแลวในชุมชน มีความหมายที่
แตกตางกันไปบางในแตละชุมชนตามบริบทพื้นที่
และปจจุบนั เศรษฐกิจพอเพียงก็ดํารงอยูใ นภาค
ปฎิบัติ การศึกษาเพื่อสรางองคความรูที่ดที ี่สุด คือ การศึกษาใหเขาใจ ความหมายและแนวทางปฏิบัติ
ในพื้นทีใ่ นเชิงคุณภาพ กอนการสรางดัชนีชี้วัดเพื่อศึกษาในเชิงปริมาณตอไป เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
มีเวลาทําการศึกษาในพื้นที่เพียง 1 เดือน จึงเนนการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ
การศึกษาในเชิงประจักษตอ ไป

2.2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับสิ่งแวดลอม
การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
จะตองพิจารณา
ความเหมือนหรือความตางกันระหวางทฤษฎีเศรษฐศาสตรจากตะวันตกกับเศรษฐกิจพอเพียง
วามี
ความตางกันหรือไม โดยทฤษฎีหรือแนวคิดที่เราเลือกที่จะนํามาพิจารณาคือ (1) การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
(Sustainable Development) (2) การวิเคราะหตนทุนผลประโยชนของการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ
(3) แนวคิดวาดวยความสัมพันธระหวางการพัฒนากับปญหาสิ่งแวดลอม โดยในสวนนีจ้ ะกลาวถึง
สาระสําคัญของแนวคิดดังกลาวโดยสรุป จากนั้นจึงเปรียบเทียบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรในตอนตอไป
2.2.1 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 3
“การพัฒนา” เปนคําที่มาจากอารยธรรมตะวันตก การพัฒนาในแนวตะวันตก เนนคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาที่มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือการผลิตและบริโภค (อภิชยั , 2000: 661) การพัฒนา
ประกอบดวยหลายมิติ เชน การมีรายไดที่แทจริงตอคนเพิ่มขึ้น การมีสุขภาพอนามัย มีการศึกษาที่ดีขึ้น
สามารถเขาถึงทรัพยากรได มีการกระจายรายไดที่เปนธรรม มีเสรีภาพมากขึ้น เปนตน สวน “ความ
ยั่งยืน” สามารถมองไดในหลายมิติ เชน ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
ความยั่งยืนของ
ความสามารถในการใชทรัพยากร (เพื่อความยั่งยืนในการดํารงอยูของมนุษย) กลาวโดยสรุป “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” จะตองเปนไปเพื่อบรรลุวตั ถุประสงคดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เปนการ

3

ปทมาวดี ซูซูกิ (2549) หนวยที่ 6 การพัฒนาอยางยังยืน เอกสารประกอบการสอนของ มสธ.
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พัฒนาที่มิติตางๆ เหลานี้จะไมลดลง (Pearce, Barbier, and Markandya, 1990) 4 หรืออยูในสภาพที่
เลวรายลงกวาเดิม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะตองมีผลตอการนําทรัพยากรขึ้นมาใชและการทิ้งมล
สารออกสูสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด
แนวคิดที่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง
มาจากการประชุมคณะกรรมาธิการโลกวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The World Commission on Environment and Development หรือ WCED,
1987) ที่ใหนิยามการพัฒนาที่ยั่งยืนวา
“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs”
“การพัฒนาเพือ่ ตอบสนองความตองการของปจจุบันโดยไมสงผลลดความสามารถของคนรุน
หลังที่จะตอบสนองความตองการของพวกเขา”
กลาวอยางงาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ก็คอื การพัฒนาในปจจุบันที่ไมลดความสามารถในการพัฒนาใน
อนาคต ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเปนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันระหวางคนตาง
รุน และความเทาเทียมของคนในรุนเดียวกัน ปญหาคือจะแปลแนวความคิดนีไ้ ปใชในทางปฏิบัติได
อยางไร
การตีความที่พบเห็นกันทั่วไป มี 3 แนวทาง คือ แนวทางสามเสาหลัก (three-pillar approach)
แนวทางนิเวศวิทยา (ecological approach)และ แนวทางวาดวยทุน (capital approach) (SEEA 2003)
แนวทางสามเสาหลัก (Three-pillar Approach) คํานึงถึงความตองการทางเศรษฐกิจ ทาง
สังคม และทางสิ่งแวดลอม ดังนั้น ความยั่งยืนจะตองไมเนนไปทีจ่ ุดใดจุดหนึ่งเพียงแหงเดียว แต
จะตองมีความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมไปพรอมๆกัน เพราะเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ตางมีความสําคัญในตัวมันเอง เสาหลักทั้งสามมีความสัมพันธกัน ดวยเหตุนี้ การพยายาม
แกปญหาดานใดดานหนึ่ง อาจสงผลเสียตออีกดานหนึ่ง วิธีเดียวทีจ่ ะไมใหเกิดเหตุการณเชนนีข้ ึ้น คือ
การมองและตัดสินใจแบบองครวม เพื่อจะไดคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึน้ ทั้งสามดานกอนลงมือปฏิบัติการ
ใดๆ

4

David Pearce, Edward Barbier, and Anil Markandya (1990) “Sustainable Development: Ecology and Economic
Progress,” in Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World (London: Earthscan
Publications, 1990), p.1-11.
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แนวทางนิเวศวิทยา (the ecological approach) วิธีคิดของแนวทางนีค้ ือ ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม เปนระบบยอย (sub-systems) ในระบบใหญคือ สิ่งแวดลอมโลก (global environment) ดังนั้น
ความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจและสังคมเปนเพียงองคประกอบในความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
“การ
พัฒนา” ในมุมมองทางนิเวศวิทยา หมายถึง “ความสามารถของระบบนิเวศทีจ่ ะตอบสนองทางบวกตอ
การเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่มี” ดังนั้น คุณสมบัติสาํ คัญของ “ความยั่งยืน” คือ ความสามารถของ
ระบบนิเวศที่จะฟนคืนสภาพเดิมเมื่อถูกกอกวนหรือถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก กระแส
หลักของแนวทางนิเวศวิทยานี้คือ
ถาจะทําใหระบบนิเวศสามารถฟนตัวไดเพือ่ ใหเกิดความยั่งยืน
“สุขภาพ” ของระบบนิเวศจะตองไดรับการปกปองและสรางเสริม
คําวา “สุขภาพของระบบนิเวศ” เปนคําอุปมาเทียบกับคําวา สุขภาพของมนุษย ซึง่ ยากที่จะ
นิยามใหชัดเจน ถาจะใชศพั ทอยางงาย อาจจะหมายถึง ทรัพยากร (resource) ที่ทําใหระบบนิเวศ
ปรับตัวและวิวฒ
ั นาการไปไดเมื่อเผชิญกับเหตุการณทเี่ ปลี่ยนแปลง
เมื่อประยุกตแนวทางสุขภาพระบบนิเวศเขากับการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีนยั ในการวัดสองดาน
กวางๆ ดานแรก เปนการวัด “แรงกดดัน” จากกิจกรรมมนุษยที่มีตอระบบนิเวศ (เชน การดึงสสารและ
พลังงานขึ้นมาใช การเปลี่ยนโครงสรางทางกายภาพ การปลอยมลพิษ การใชประโยชนจากที่วางและ
ผลิตภาพของระบบนิเวศ เปนตน) แรงกดดันนี้มีผลลดทอนสุขภาพของระบบนิเวศ ดานที่สอง เปน
การวัดการตอบสนองของระบบนิเวศตอแรงกดดันจากมนุษย การชี้วัดมี 4 ประเภท การวัดที่อธิบาย
สถานะของระบบนิเวศ การวัดที่อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในสถานะของระบบนิเวศ การวัด
ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศ และการวัดความสามารถของระบบนิเวศที่จะ
จัดการกับแรงกดดัน
แนวทางวาดวยทุน (Capital Approach)
มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับแนวคิดของนัก
เศรษฐศาสตร หากแตกาวไปไกลวาขอบเขตของเศรษฐศาสตรดั้งเดิม กลาวคือ ไดนําความคิดรวบ
ยอดจากวิทยาศาสตร (โดยเฉพาะอยางยิ่ง นิเวศวิทยาและภูมิศาสตร) และจากสังคมศาสตร (ที่ไมใช
เศรษฐศาสตร) มารวมกันภายใตกรอบแนวคิดเรื่อง “ทุน” ในทางเศรษฐศาสตร
นักเศรษฐศาสตรยังไมเห็นพองตองกันเสียทีเดียวเกีย่ วกับแนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน แตมี
ประเด็นที่ตกลงรวมกันอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือ การพัฒนาอยางยั่งยืนมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเรื่อง รายได (income) ตามนิยามของฮิกซ (Hick’s definition) ที่กลาววา
รายได คือ จํานวนสูงสุดที่ปจเจกบุคคลสามารถบริโภคไดในชวงเวลาหนึ่งและยังคงความ
เปนอยูที่ดใี นตอนสุดทายของชวงเวลาเหมือนกับในตอนตนของชวงเวลานั้น
“ income is the maximum amount an individual can consume during a period and remain as
well off at the end of the period as at the beginning”
แมวามีความแตกตางอยางสําคัญ
ระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของปจเจกบุคคลกับของ
ประเทศ นิยามของฮิกซขางตนสามารถใชไดทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ ดังนั้น รายไดใน
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ระดับประเทศสามารถนิยามไดวา เปนจํานวนรวมทีค่ นในประเทศสามารถใชจายไดในชวงเวลาหนึ่ง
โดยไมลดฐานของทุน (หรือ ความมั่งคั่ง) ทีเ่ ปนฐานของการสรางรายไดใหประเทศ
นักเศรษฐศาสตรพิจารณาการพัฒนาที่ยั่งยืนแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับวิธีคิดเรื่องรายได
ประชาชาติและความสัมพันธระหวางรายไดประชาชาติกบั ความมั่งคั่งของประเทศ
ในอดีต นัก
เศรษฐศาสตรจะเนนทุนที่มนุษยสรางขึ้นในฐานะที่เปนแหลงสรางความมั่งคั่งและรายได
แตมัก
คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะที่เปนของขวัญจากธรรมชาติที่ไดมาฟรีๆ โดยมีอุปทานไมจํากัด
ในปจจุบนั ดวยแนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถือเปนทุนทีม่ าของ
ความยั่งยืนของรายไดประชาชาติและความมั่งคั่งและอาจสูญสิ้นหรือเสื่อมโทรมลงไปได นักวิชาการ
บางคนเพิ่มเติมความสําคัญของทุนมนุษยและทุนทางสังคม จึงเปนที่มาของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวทางวาดวยทุน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน คือการพัฒนาที่ทําใหความมั่งคั่งของประเทศตอประชากรไมลดลง โดยการ
ทดแทนกันหรืออนุรักษแหลงที่มาของความมั่งคั่ง ไดแก ทุนที่มนุษยสรางขึ้น ทุนมนุษย ทุนทาง
สังคม และ ทุนธรรมชาติ
(Daly and Cobb 198; Pearce et al 1989; Pearce and Turner 1990; Victor 1991;
El Serafy 1996)
โดยทั่วไป ทุนธรรมชาติจะประกอบดวย 3 สวน คือ สต็อคของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน
และระบบนิเวศ แตละสวนจะทําหนาที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ มีความสําคัญตอมนุษยชาติ และ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ อยางนอย ทุนธรรมชาติจะทําหนาที่ใดหนาที่หนึ่งในหนาที่สําคัญ 3 ประการตอไปนี้
หนาที่เปนทรัพยากร (resource functions) ครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงไปใชในระบบ
เศรษฐกิจเพื่อแปลงเปนสินคาและบริการเพื่อประโยชนของมนุษยชาติ เชน แหลงแร ไมจากปา
ธรรมชาติ และปลาน้ําลึก
หนาที่เปนที่รองรับของเสีย (sink functions) รองรับของเหลือที่ไมตองการจากกระบวนการ
ผลิตและบริโภค เชน ไอเสียจากการเผาไหม หรือขบวนการเคมี น้าํ ที่ใชในการชําระลาง บรรจุภณ
ั ฑ
และของที่ไมใชแลว ของเสียเหลานี้อาจถูกปลอยสูบรรยากาศ น้ํา (รวมน้ําทะเล) หรือ ฝงในดิน เรา
เรียก บรรยากาศ น้ํา และดินวาเปนแหลงรองรับของเสีย (sinks)
หนาที่ใหบริการ (service functions) เปนแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย มิติที่
สําคัญของการเปนแหลงที่อยูอ าศัย คือ อากาศสําหรับหายใจ และน้ําสําหรับดื่ม ซึ่งเรียกวา หนาที่คา้ํ จุน
การดํารงชีวิต (survival functions) ถาหนาที่นี้ตองลดถอยลงทั้งปริมาณและคุณภาพ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเผาพันธุมนุษยจะถูกกระทบ หนาที่ใหบริการของทุนธรรมชาติยังมีลักษณะอื่นๆ ที่
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นอกเหนือจากการค้ําจุนการดํารงชีพ ไดแก การเพิ่มคุณภาพชีวิต เชน การมีทัศนียภาพที่นารืน่ รมย
สําหรับการพักผอน ซึ่งเรียกวา หนาที่ใหสุนทรียภาพ (amenity functions)
จากแนวทางวาดวยทุน (capital approach) ความยั่งยืนของการพัฒนาขึน้ อยูกับการรักษาทุนธรรมชาติไว
ใหได (นอกเหนือจากทุนอืน่ ๆ) ถาสต็อคของทุนธรรมชาติลดลงจนถึงระดับที่ธรรมชาติไมสามารถทํา
หนาที่ดังกลาวขางตนได การพัฒนาก็จะชะงักไมยั่งยืน อยางไรก็ตามอาจจะมีการพัฒนาในรูปแบบอื่น
แทน แตการพัฒนาทางเลือกนั้นจะเปนไปไดตอเมื่อจะตองลดการพึ่งพาทุนธรรมชาติ หรือ ทดแทนทุน
ธรรมชาติดวยทุนที่มนุษยสรางขึ้นได เชน การสรางโรงงานกําจัดน้ําเสีย เพื่อทําหนาที่ทดแทนหนาที่
รองรับของเสียของแมน้ํา เปนตน
แมวานักวิชาการจะยอมรับวาการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตองการการรักษาทุนธรรมชาติ แตกย็ ังถกเถียง
กันในเรื่องความสัมพันธระหวางทุนธรรมชาติกับทุนอื่นๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่วา ทุนเหลานั้น
สามารถทดแทน (substitutes) หรือใชรวมกัน (complements) กับทุนธรรมชาติไดหรือไม อยางไร หลาย
คนเห็นวา ในหลายกรณี ทุนทางกายภาพที่มนุษยสรางสามารถทดแทนทุนธรรมชาติได แตกไ็ มเสมอ
ไป ทุนที่มนุษยสรางที่สําคัญ คือ เทคโนโลยี เชน การใชปุยเคมีทดแทนความอุดมทางธรรมชาติของ
ดิน หรือแมแตการใชระบบการปลูกพืชในของเหลวที่มสี ารอาหาร (hydroponics) ก็สามารถทดแทนดิน
ได หลายคนเชื่อวา ในอนาคต ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะยิ่งเปนไปอยางรวดเร็วในอัตราเรง
ผูที่ไมเห็นดวยคานวา ความเปนไปไดในการทดแทนนัน้ มีขีดจํากัด ในบางกรณีทุนที่มนุษย
สรางไมสามารถทดแทนทุนธรรมชาติไดเลย ทุนบางอยางมีคุณคาตอเมื่อมันเชื่อมโยงกับทุนอืน่ ๆ เชน
เครื่องมือจับปลา (ทุนที่มนุษยสราง) จะไมมีคาใดๆ ถาไมมีฝูงปลา (ทุนธรรมชาติ) ใหจับ ในกรณีเชนนี้
เครื่องมือจับปลากับฝูงปลาเปนทุนสองประเภททีใ่ ชรวมกัน (complementary) ความสัมพันธอีกรูปแบบ
หนึ่ง คือ ทุนธรรมชาติใหบริการที่จําเปนสําหรับการทําหนาที่ของระบบโลกทั้งระบบ (entire planetary
system) และไมสามารถหาสิ่งทดแทนไดเลย เชน ระบบชั้นบรรยากาศโลกทําหนาที่ปองกันรังสีดวง
อาทิตย เปนตน
ยังมีความเห็นที่แตกตางกันในเรื่องระดับของการทดแทนกันของทุนตางๆ กับทุนธรรมชาติที่
ตางกัน บางกลุมเห็นวาความสามารถในการทดแทนมีมาก บางกลุมเห็นวามีนอย บางกลุมเห็นวา
ทดแทนไมไดเลย
หากเราแบงความคิดเห็นทีต่ างกันนี้เปนสองกลุม ใหญๆ ปลายขั้วดานหนึ่งคือ
แนวคิดความยัง่ ยืนแบบหลวม (weak sustainability) และอีกดานหนึ่งคือความยั่งยืนแบบเขมงวด
(strong sustainability) โดยยังมีแนวคิดกลางๆ ระหวางสองขั้วที่มองเห็นความสามารถในการทดแทนใน
ระดับตางๆกัน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนในความหมายทางเศรษฐศาสตร
นักเศรษฐศาสตรตีความหมายของความยั่งยืนวา คือการที่สังคมสามารถรักษาระดับการบริโภค
ตอคนไวไดตลอดไป ถาจํานวนประชากรไมเปลี่ยนแปลง การบริโภคตอคนจะคงที่ถาสังคมมีระดับ
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การผลิตคงที่ ดวยการรักษาทุนที่มนุษยสราง และทุนธรรมชาติไมใหเสื่อมลง (สมมติวาทุนมนุษยไม
เปลี่ยนแปลง) หรือทุนที่มนุษยสรางสามารถทดแทนทุนธรรมชาติที่ใชแลวหมดไปได
แนวทางการดําเนินนโยบายที่สําคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน
การลงทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่ ลดการใชหรือทดแทนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป
หรือเพื่อใหใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณทกี่ ําจัดของเสีย ลด
มลภาวะ เงื่อนไขที่สําคัญยิ่งคือ ปจจัยทางสถาบัน ไดแก การทําราคาใหถูกตองเพื่อสะทอนตนทุนที่
แทจริงของการใชทรัพยากร และการมีระบบกรรมสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ นักเศรษฐศาสตรพยายาม
สรางดัชนีเพื่อชี้วัดระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน ดัชนีความยั่งยืน ดัชนีสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
และการจัดทําบัญชีสีเขียว ที่นําตนทุนสิ่งแวดลอมเขามาคิดหักลบกับบัญชีทางเศรษฐกิจ เปนตน
2.2.2 การวิเคราะหตนทุนผลประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปจเจกบุคคลหรือสังคมจะอนุรักษหรือใชทรัพยากรขึ้นอยูก ับการ
เห็นประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรและตนทุนของการอนุรักษ (คือคาเสียโอกาสจากการไมไดใช
ทรัพยากรนัน้ ) และการตัดสินใจของปจเจกบุคคลหรือของสังคมจะกระทําโดยการพิจารณาตนทุนสวน
เพิ่ม (Marginal Cost) เทียบกับประโยชนสว นเพิ่ม (Marginal Benefit)
1 ) ความหมายของมูลคาสิง่ แวดลอมในทางเศรษฐศาสตร
ประเด็นสําคัญของเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คือ การให
ความหมายของ “ประโยชน” หรือ “มูลคาสิ่งแวดลอม” ในทางเศรษฐศาสตร

22

มูลคาสิ่งแวดลอมในทางเศรษฐศาสตร หรือ

มูลคารวมทางเศรษฐศาสตร
(Total Economic Value) ของสิ่งแวดลอม ประกอบดวย มูลคาที่เกิดจากการใชประโยชน (Use Value)
และมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชประโยชน (Non-use Value) 5
(1) มูลคาจากการใช ประกอบดวยการใชในปจจุบัน และในอนาคต
(1.1) มูลคาจากการใชในปจจุบัน ทั้งโดยทางตรงและทางออม (Direct & Indirect
Use) มูลคาจากการใชโดยตรง เชน มูลคาจากการนําไมโกงกางจากปาไปทําฟน รายไดจากการเก็บ
หอย ปู ปลาที่ปาชายเลนเปนตน สวนมูลคาจากการใชโดยออม คือ ประโยชนที่มนุษยจะไดจาก
สิ่งแวดลอมโดยออม เชน ปาชายเลนเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา ชวยปองกันลมและปองกันการ
พังทลายของชายฝง เปนตน
(1.2) มูลคาเผือ่ จะใชในอนาคต (Option Value) เปนมูลคาที่คาดวาจะเกิด จากการได
ใชในอนาคต แมปจจุบนั เรายังไมไดใชบริการจากสิ่งแวดลอมนั้น เชน เราอาจยินดีจายหรือเสียสละ
อะไรบางอยางเพื่ออนุรักษปาชายเลนไว เผื่อวาในวันขางหนาเราจะใชพื้นที่ปาชายเลนนั้นเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หากเราทําลายปาชายเลนเพื่อเปนพื้นทีว่ างทอกาซ สิ่งที่สังคมจะสูญเสียไป
นอกจากรายไดจากการเก็บฟน หอย ปู ปลา (หรือมูลคาฟน หอย ปู ปลาที่ชาวบานเก็บมาเพื่อใชบริโภค
ในครัวเรือน) แลว ยังหมายถึงวา ในอนาคต เราไมสามารถใชพื้นทีน่ ั้นเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได
การทําลายปาชายเลนในปจจุบันจะทําใหสูญเสียมูลคาเผื่อจะใชในอนาคตไปดวย
(2)

มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช

(2.1) มูลคาในการเปนมรดกใหลูกหลาน (Bequest value) เปนมูลคาที่เกิดจาก
ความรูสึกถึงประโยชนของสิง่ แวดลอมตอคนรุนหลัง เชน คนรุน ปจจุบัน “ยินดีจาย” หรือยินดี
เสียสละไมใชปาชายเลน
หรืออาจยินดีเสียสละทุนทรัพยเพื่ออนุรักษปาชายเลนไวสําหรับรุน
ลูกหลาน
(2.2) มูลคาของการคงอยู (Existence Value) เปนมูลคาที่เกิดจากความรูสึกวา
สิ่งแวดลอมมีคุณคาในตัวของมันเอง แมเราจะไมไดใชทั้งปจจุบันและในอนาคต เชน แมเราจะไมเคย
ไปเห็นปาหวยขาแขงและไมคิดวาจะไดมีโอกาสไปเยีย่ มชมหรือไปใชประโยชน
แตถาพื้นที่ปาถูก
ทําลายไป เราจะรูสึกเสียใจ
ดังนัน้ เราอาจยินดีบริจาคเงินเพื่อใชในการอนุรักษผืนปานัน้ ไว
5

การจัดกลุมประเภทของมูลคาสิ่งแวดลอมอาจแตกตางกันในตําราเลมตางๆ แตองคประกอบของมูลคาสิ่งแวดลอมใน
เชิงเศรษฐศาสตรจะไมตางกัน
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เงินบริจาคดังกลาวจะสะทอนมูลคาการคงอยูของปาหวยขาแขงในสายตาของผูบริจาคนั้น
องคประกอบของมูลคาสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน สะทอนลักษณะพิเศษของสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติ คือ เมื่อสิ่งแวดลอมถูกทําลายแลวอาจไมสามารถฟนคืนสภาพได (irreversability) และ
เปนสิ่งที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ (uniqueness) ไมอาจผลิตเพิม่ ไดแมวาจะมีเทคโนโลยีที่กา วหนา
เพียงใด
2) ตัวอยางการประเมินคาปาโกงกาง
งานศึกษาของ Suthawan and Barbier (2001) ประเมินคาปาโกงกางที่ อ.ทาโพธิ์ จ.สุราษฎรธานี
โดยประเมินเฉพาะมูลคาจากการใช (use value) ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ มูลคาการใชโดยตรงใน
ทองถิ่น และมูลคาตอระบบนิเวศน
มูลคาจากการใชโดยตรง หมายถึง มูลคาจากการเก็บเกี่ยวไม ฟน ของปา นก ปู จากปาชาย
เลนผืนนั้น การประเมินทําไดโดยคํานวณรายไดสุทธิที่ชาวบานในพื้นที่ไดรับจากกิจกรรมดังกลาวใน
หนึ่งป
มูลคาตอระบบนิเวศน ประกอบดวยมูลคาที่คิดจากคุณคาของปาชายเลนตอการประมง และ
คุณคาของปาชายเลนในการปองกันการพังทลายของชายฝง
(1) คุณคาตอการประมง ประเมินไดจากฟงกชั่นการผลิตสินคาประมงของอาวไทย
โดยประมาณปริมาณสินคาประมง (เปนผลผลิต) ที่เกิดจากพื้นที่ปาชายเลน (เปนปจจัยการผลิต)
1 หนวย หรือคือการประมาณคา marginal product และ average product ดานการประมงของพื้นทีป่ า
ชายเลนนั้นเอง จากนั้นจึงคํานวณมูลคาของสินคาประมงที่ผลิตไดนั้นโดยใชราคาตลาด
(2) คุณคาในการปองกันการพังทลายของชายฝง ประมาณคาจากตนทุนการลงทุนสรางเขื่อน
เพื่อปองกันชายฝงหากไมมีผืนปาชายเลนนั้น
การคํานวณมูลคาจากการใชโดยตรง และการคํานวณมูลคาที่เชื่อมโยงกับการประมง เปนการ
ประเมินบนหลักการของตนทุนคาเสียโอกาส คือ มูลคาที่อาจจะสูญเสียไปหากสูญเสียปาชายเลน สวน
การประเมิ น คุ ณ ค า ในการป อ งกั น ชายฝ ง เป น การประเมิ น โดยใช วิ ธี คํ า นวณต น ทุ น การแทนที่
(replacement costs) นั่นเอง
ผลการประเมินมูลคาจากการใชของปาโกงกาง อ.ทาโพธิ์ เปนดังนี้.
บาท/ตร.กม/ป
การใชประโยชนโดยตรง
351,360
การเชื่อมโยงกับการประมง
275,600
การปองกันชายฝง
14,715,840
รวม
15,342,800
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Suthawan and Barbier ตั้งขอสังเกตวามูลคาตอระบบนิเวศนของปาชายเลนในพื้นที่ศึกษานี้สูง
กวามูลคาจากการใชโดยตรง และคาเชาที่ดินที่เปนราคาตลาดในพื้นที่บริเวณนี้มีมูลคาใกลเคียงมูลคา
จากการใชโดยตรงเทานั้น แสดงวามีผลกระทบภายนอกดานบวก (ผลประโยชนดานสิ่งแวดลอม) ของ
ที่ดินปาชายเลนที่ไมไดสะทอนในคาเชาที่ดิน (ตลาดที่ดินบกพรอง) อยางไรก็ตาม การศึกษาของ
Suthawan and Barbier นี้ ยังไมรวมมูลคาปาชายเลนที่ไมใชการใช
มูลคาปาชายเลนที่ Suthawan and Barbier ศึกษานี้ เปนมูลคาที่เปนกระแสผลประโยชนที่
เกิดขึ้นใน 1 ป อันที่จริงแลว ปา เปน stock ที่ใหประโยชนขามเวลา มูลคารวมของปาหนึ่งผืนตองคิด
จากประโยชนรวมของทุกๆป สมมติวาปาใหประโยชนเปนระยะเวลา 20 ป (ปแรกคือ t=0 ถึงปสุดทาย
คือ t=19) อัตราคิดลดที่แทจริง 10% 6 ดังนั้นจึงสามารถคํานวณมูลคาปจจุบันที่ไดรับจากปาโกงกาง 1
ตารางกิโลเมตร คํานวณไดจาก
15.3 +

PV =

15.3 15.3
15.3
+
+ .... +
2
1.1 (1.1)
(1.1)19

= 143 ลานบาท

ปทมาวดี ซูซูกิ (2549) ไดแสดงตัวอยางการใชประโยชนจากขอมูลการประเมินมูลคา
ปาชายเลน ดังนี้
ตัวอยางที่ 1 ถาโครงการวางทอกาซทําใหตองสูญเสียพื้นที่ปาชายเลน 0.1 ตร.กม. แสดงวาโครงการมี
ตนทุนสิ่งแวดลอมจากการสูญเสียพื้นที่ปาเทากับ 14.3 ลานบาท
ตัวอยางที่ 2 ถาโครงการอนุรักษปามีตนทุน 2 แสนบาท/ตร.กม./ป โครงการนี้คุมคาการลงทุน และ
ชาวบานอาจยินดีรวมกันอนุรักษปานี้ เพราะไดรับประโยชนโดยตรงจากการใชมากกวา 2 แสนบาท
ตัวอยางที่ 3 ถาโครงการอนุรักษปามีตนทุน 5 แสนบาท/ตร.กม./ป โครงการนี้คุมคาการลงทุนสําหรับ
สังคม แตการอนุรักษปาโดยชาวบานอาจไมเกิดขึ้น หากชาวบานคิดถึงเพียงประโยชนจากการใชปา
โดยตรง
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังมีนัยเชิงนโยบายอื่นๆ เชน ถามีคนตางพื้นที่เขามาจับปลาไดโดยเสรี
และไม อ นุ รั ก ษ (ทะเลเป น กรรมสิ ท ธิ์ แ บบเป ด ) และถ า ชาวบ า นประเมิ น ประโยชน อื่ น ๆจากป า
(นอกเหนือจากการใชโดยตรงและการประมง) ต่ํากวาความเปนจริงมาก ระบบตลาดที่ปลอยใหมีการ
6

อัตราคิดลดที่แทจริงคือ ขจัดผลของอัตราเงินเฟอแลว อัตราคิดลดสะทอนความพอใจตอปจจุบันมากกวาอนาคต หรือ
สะทอนตนทุนคาเสียโอกาสของการลงทุน
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ใชพื้นที่ปาตามความสมัครใจจะไมมีประสิทธิภาพ รัฐหรือองคการชุมชนที่เล็งเห็นถึงผลประโยชน
สังคม (ที่สูงกวาผลประโยชนเอกชน) อาจเขามาสนับสนุนโครงการ (ปทมาวดี ซูซูกิ 2549)
2.2.3 แนวคิดวาดวยความสัมพันธระหวางการพัฒนากับปญหาสิ่งแวดลอม
แนวคิดวาดวยความสัมพันธระหวางการพัฒนากับปญหาสิ่งแวดลอม เปนการพยายามตอบ
คําถามหรือชี้ใหเห็นปญหาหลักในทางเศรษฐศาสตร คือ การ trade-off หรือ ปญหาการไดอยางเสีย
อยาง กลาวคือ เมื่อประเทศมีการพัฒนาโดยมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและปลอยของเสียจากการ
ผลิตและการบริโภคสูสิ่งแวดลอมก็จะทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม แตก็เปนไปไดวา เมื่อการพัฒนาทํา
ใหประชากรมีรายไดสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง ก็จะตองการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมก็จะลงทุนมากขึ้นเพื่อ
การปรับปรุงหรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ทําใหสังคมมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น สังคมจึงตองเลือกระหวาง
การพัฒนากับสิ่งแวดลอม
การศึกษาของธนาคารโลกพบวา มีความสัมพันธระหวางระดับรายไดกับระดับปญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (World Bank. 1992) แตความสัมพันธมีหลาย
ลักษณะขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา ความสัมพันธดังกลาวสามารถนําเสนอดวยเสนกราฟที่เรียกวา
Kuztnetz Curve พบวา ในระยะแรกของกระบวนการพัฒนา จะมีการใชและการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น แตเมื่อการพัฒนาทําใหคนมีรายไดสูงถึงระดับหนึ่ง สังคม
จะใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ปญหาสิ่งแวดลอมก็จะลดลง นัยของสมมติฐานนี้ก็คือ การ
รักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมจะเกิดขึ้นตอเมื่อคนมีระดับรายไดสูงในระดับหนึ่ง ซึ่งรายงานฉบับนี้จะ
ทดสอบสมมติฐานดังกลาวดวย

2.3 การเปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรในมิติสิ่งแวดลอม
จากการทบทวนวรรณกรรม
พอเพียงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรดังนี้

คณะผูว ิจัยไดเปรียบเทียบขอเหมือนขอตางระหวางเศรษฐกิจ

2.3.1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ในแงเปาหมาย
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวคิดที่คลายคลึงกันคือ การใหความสําคัญกับ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการกินดีอยูดีของมนุษย อยางไรก็ตาม
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การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น โดยแนวคิ ด แบบหลวมมี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกับ วิ ช าเศรษฐศาสตร คื อมี ม นุ ษ ย เ ป น
ศูนยกลาง ดังจะเห็นไดจากการตีความ “ประโยชน” หรือ “มูลคา” สิ่งแวดลอมในทางเศรษฐศาสตร แม
จะตีความกวางกวา “การใชประโยชน” เพียงอยางเดียว แตการประเมินมูลคา ก็ยังขึ้นอยูกับวามนุษยหรือ
สมาชิกในสังคมเปนผูใหคุณคาหรือมูลคานั้น จึงเปนไปไดที่บางสังคม สมาชิกในสังคมอาจไมเห็น
คุณคาของ “การดํารงอยู” ของสิ่งแวดลอมโดยตัวมันเอง แนวคิดนี้จึงตางจากแนวคิด Environmental
Ethics ซึ่งเปนอีกสาขาหนึ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และยังตางจากแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืนแบบ
เขมงวด (strong sustainability) ที่คิดวา ไมสามารถมีทุนชนิดใดทดแทนสิ่งแวดลอมได เราจึงควร
อนุรักษสิ่งแวดลอมไวไมวาดวยตนทุนสูงเพียงใด (at any cost)
นอกจากนี้ ระดับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร ยังเปนการชั่งน้ําหนักระหวาง ตนทุนกับประโยชน
ซึ่งตนทุนของการอนุรักษ คือ การเสียสละประโยชนที่ไมไดใช อันเปนแนวคิดที่มาจากมนุษยเปน
ศูนยกลางนั่นเอง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับความสมดุลในมิติตางๆ มีความพอประมาณโดยไม
เบียดเบียนธรรมชาติ อยางไรก็ตามแนวคิดนี้ เปนปรัชญาที่มิไดระบุวา จะวัดระดับความพอประมาณ
โดยไมเบียดเบียนธรรมชาติอยางไร และการไมเบียดเบียนธรรมชาติไมไดใชเกณฑ “ตนทุน” ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองในการหาระดับความสมดุล หากแตเนนเรื่องของคุณธรรม และการตระหนักรูไ ดดวย
ตนเองจากภายใน
ในแงวิธีการ เครื่องมือ หรือกลไกไปสูเปาหมาย
เศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับปจจัยภายใน คือ วิธีคิด ระบบคุณคา “การระเบิดจาก
ภายใน” ที่มนุษยควรมีการตระหนักรูและควบคุมตนเองได ในขณะที่การพัฒนาที่ยั่งยืนใหความสําคัญ
กับกลไกจากภายนอก ที่จะเปนแรงจูงใจใหคนอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน ขอเสนอของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน คือ อยางนอยที่สุด กลไกราคาตองสามารถสะทอนตนทุนสังคม (ตนทุนสิ่งแวดลอม)
ไดอ ยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อรัฐ เขา แกไ ขปญ หาความบกพรอ งของตลาดได รวมถึ ง การมีร ะบบ
กรรมสิทธิ์ที่ชัดเจน (ซึ่งอาจเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ ของเอกชน หรือ ของชุมชน ที่มีกติกาในการใช การ
ดูแลรักษา อนุรักษที่บังคับใชไดจริงคือมีตนทุนธุรกรรมที่ไมสูงเกินไป)
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญาหรือแนวคิด ใหความสําคัญตอความเขาใจหรือการเกิด
จิตสํานึกโดยเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ในงานศึกษาที่ถอดบทเรียนจากบุคคล ครัวเรือน หนวยธุรกิจที่
ปฎิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบวา หลายคน หลายหนวยธุรกิจ เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ
เนื่องจากประสบภาวะวิกฤติ หรือปญหา เชน การเผชิญกับปญหาหนี้สินจากการปลุกพืชเชิงเดี่ยวของ
ผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม (ลินสิริ แจงคํา, 2543) การปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเนื่องปญหาการดําเนิน
ธุรกิจของรีสอรตชุมพรคาบานา (เรณู สุขารมณ, 2549) เปนตน

