บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ท า มกลางกระแสการพั ฒ นาประเทศที่ ผ า นมา กลไกทางเศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด ว ยระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม แสดงใหเห็นหลักฐานที่สะทอนความไมสมดุลระหวางภาคสวนตางๆ อันเห็นได
จากความเลื่อมล้ําทางดานรายไดของประชาชนในเมืองและชนบท ชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.
2540 ที่เศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะถดถอย อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจหดตัว สัดสวนของ
คนจนเพิ่มสูงจํานวน 7.9 ลานคนหรือรอยละ 13.0 ในป 2541 แตเมื่อผานวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2545
เมื่อระบบเศรษฐกิจสงสัญญาณฟนตัวขึ้น สัดสวนของคนจนเริ่มลดลง มีจํานวนของคนจนลดลงเทากับ
6.2 ลานคน ถึงแมวาจะมีความพยายามในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหดีขึ้น แตก็ไมใชแนวทาง
ในการแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน ปญหาความยากจนเปนปญหาในเชิงระบบและโครงสราง
ของชาติที่สั่งสมกันมานาน จนทําใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กําหนดใหการแกไขปญหาความยากจนของประเทศเปนปญหาเรงดวนของชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) อยางไรก็ตาม ความหมายของความยากจนของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่อางอิงจากคํานิยามของธนาคารโลก ที่ใหความหมายวา ความ
ยากจน คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลที่มีรายไดไมเพียงพอกับการดํารงชีพตามมาตรฐานขั้นต่ํา หรือ
มีรายไดต่ํากวามาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นต่ําที่ยอมรับไดในแตละสังคม นั่นคือ การเปรียบเทียบรายได
ของครัวเรือนที่อยูต่ํากวาเสนความยากจน (Poverty Line) ในขณะเดียวกันความหมายดังกลาวกลับไม
สามารถนํามาใชกับชุมชนในพื้นที่ ที่ดํารงชีวิตดวยการอาศัยการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภายใตบริบทความยั่งยืนและความพอเพียง ตามที่ปราชญชาวบานหลายทานซึ่งดําเนิน
ชีวิตตามแนวพระราชดําริในเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดใหทัศนะไว
หลายปที่ผานจึงมีความพยายามนําเอาแนวทางตามพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว คือ “แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งประกอบไปดวย คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเ หตุ ผล การมี ภู มิ คุมกัน ที่ดีใ นตัว ภายใตเ งื่อนไขของความรู และคุ ณธรรม มา
ประยุกตใชกับภาคสวนตางๆ เพื่อแกไขปญหาความยากจน ควบคูไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามการนําแนวคิดดังกลาวไปปฏิบัติยังมีขอจํากัดหลายประการ เชน การ
ขาดความเขาใจถึงแกนแทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชแนวความคิดดังกลาวยังอยูใน
วงแคบ คือ เฉพาะภาคการเกษตร เปนตน ภาคสวนที่นําเอาแนวคิดดังกลาวไปประยุกตใชมีทั้งสวนที่
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ประสบความสําเร็จและลมเหลว ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยที่แตกตางกันออกไปตามบริบท ของเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งฐานทรัพยากรที่มีอยู
ดังนั้น จึงถือเปนโอกาสอันดีที่นักเศรษฐศาสตรจะหันมาทําความเขาใจและสังเคราะหองค
ความรูจากการประยุก ตใช ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่จากกลุมเปาหมาย เชน ปราชญ
ชาวบาน ชุมชนที่ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเขาใจ
แกนแทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจจะนํามาใชเปนกลไกแกไขปญหาความยากจนภายใตบริบท
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉะนั้นในฐานะที่นักเศรษฐศาสตรซึ่งเปนกลุมบุคคลที่มีสวน
สําคัญที่ชี้ใหเห็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใหแกหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดนโยบาย
และรวมไปถึงการใหขอคิดเห็นแกภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงจําเปนอยางยิ่ง ที่นักเศรษฐศาสตร
จะตองมีความเขาใจถึงแนวคิดและแนวทางปฏิบัติภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกเหนือจาก
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน

1.2 วัตถุประสงคโครงการ
1) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เศรษฐศาสตร ใ ห เ ข า ใจถึ ง แก น แท ข องแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสามารถนําเอา
แนวคิดดังกลาวมาบูรณาการรวมกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในปจจุบัน
2) เพื่อสังเคราะหองคความรูจากการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
จากกลุมเปาหมาย เชน ปราชญชาวบาน ชุมชนที่ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เพื่อใชเปนโครงการนํารองการพัฒนานักเศรษฐศาสตรในมิติการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 วิธกี ารศึกษา
เพื่อตอบวัตถุประสงคขางตน การศึกษาจะประกอบดวย 4 สวน คือ
1) การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีเศรษฐศาสตรในมิติ
สิ่งแวดลอม
2) การศึกษาภาคสนามในสองพื้นที่ คื อ กรณีปาชุมชน ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย และกรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง
โดยมีนักวิจยั ภาคสนามฝงตัวอยูในพืน้ ที่ศึกษาแหงละ 1 เดือน
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3) การสังเคราะหบทเรียนจากภาคสนาม บูรณาการความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรในมิติสิ่งแวดลอม และนําเสนอดัชนีชี้วัดระดับชุมชนเพื่อ
ประโยชนในการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นทีต่ อไป
4) การจัดสัมมนาประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและประสบการณที่
ไดรับตอที่ประชุมนักเศรษฐศาสตรประมาณ 30 คน เพือ่ นําเสนอผลการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎี
เศรษฐศาสตรในมิตสิ ิ่งแวดลอม

1.4 ระยะเวลาของโครงการ
มีระยะเวลา 13 เดือน
ตารางแสดงกิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินการ 13 เดือน

กิจกรรม / ระยะเวลา
1. ทบทวนวรรณกรรม
2. จัดประชุมวางแผนการทํางาน
3. สงรายงานเบื้องตน
4. ศึกษาดูงานในพื้นที่เปาหมาย
5. สงรายงานความกาวหนา
6. วิเคราะห สังเคราะหเบื้องตน
7. จัดสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
8. สังเคราะห ปรับปรุงงาน
9. สงรางรายงานฉบับสมบูรณ
10. สงรายงานฉบับสมบูรณ

ธค. มค. กพ มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
.
.
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1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1) ทีมผูวิจัย และผูเขารวมสัมมนามีความรูความเขาใจ และสามารถบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
2) บทเรียนที่ไดจากการสังเคราะหองคความรูจ ากการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับพื้นทีจ่ ากกลุมเปาหมาย เชน ปราชญชาวบาน ชุมชนที่ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3) ตัวอยางโครงการนํารองในการพัฒนานักเศรษฐศาสตรในมิติการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิตของโครงการที่เปนเอกสาร ประกอบดวยรายงานกรณีศึกษา 2 เรื่อง และบทสังเคราะห
ภาพรวม 1 เรือ่ ง

1.6 คณะนักวิจัย
ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย
รศ. ดร. ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
รศ.ดร. เรณู สุขารมณ
อาจารยชล บุนนาค
นายธนิต เจริญสุข

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหนาโครงการ
นักวิจัย
นักวิจัยภาคสนาม จังหวัดตรัง
นักวิจัยภาคสนาม จังหวัดบุรีรัมย

1.7 หนวยงานดําเนินโครงการ
มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

1.8 โครงสรางรายงาน
รายงานฉบับนีป้ ระกอบดวย 6 บท คือบทที่ 1 เปนบทนํา บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทีย่ ั่งยืน ทฤษฎีเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม และเปรียบเทียบ
เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรกระแสหลักในแงเปาหมายและกลไก บทที่ 3 กลาวถึงกรอบการ
วิเคราะหและวิธีการศึกษาของโครงการ บทที่ 4 ฉายภาพใหเห็นภูมิหลังของพื้นที่ศึกษาสองพื้นที่ คือปา
ชุมชนละหอกกระสัง จังหวัดบุรีรัมย และปาชายเลนบานแหลม ลุมน้าํ ปะเหลียน จังหวัดตรัง บทที่ 5
เปนการสังเคราะหบทเรียนจากภาคสนาม และบทที่ 6 เปนบทสรุปและขอเสนอแนะ

