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บทท่ี 2
กระบวนทัศนการพฒันา

ในโลกตะวันตก มีความเช่ือกันวา การพัฒนาเศรษฐกิจเปนวิธีการสําคัญในการสงเสริมความ
เจริญทางวัตถุ รวมท้ังยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ในประวัติศาสตรสมัยใหมของสังคม
อุตสาหกรรมเราจะพบวา การพัฒนาเศรษฐกิจเปนกระบวนการท่ีสลับซับซอนมากซ่ึงครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ระบบการเมือง ความสัมพันธ
ทางสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติเกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ลักษณะสําคัญของแบบจําลองการพัฒนาแนวตะวันตกคือ การปรับโครงสรางจากระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพไปสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ในทามกลางพัฒนาเชนน้ี ความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบตลาดไดกลายเปนเปาหมายหลักของสังคมอุตสาหกรรมไป ท้ังภาครัฐบาลและภาค
ธุรกิจเอกชนตางมุงม่ันเพื่อจะสงเสริมการขยายตัวของรายไดประชาชาติอยางไมหยุดย้ัง

หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อุดมการณการพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดไดแพรกระจายเขาไปใน
ประเทศตางๆ ของโลกท่ีสาม รัฐบาลประเทศทุนนิยมและองคกรการเงินระหวางประเทศทําหนาท่ี
เปนผูสนับสนุนเร่ืองการสะสมทุนและเทคโนโลยีแบบตะวันตกอยางแข็งขัน ประเทศเหลาน้ีไดใช
ยุทธศาสตรการพัฒนาแนวเดียวกับสังคมอุตสาหกรรมตะวันตก และก็ประสบความสําเร็จในการเพิ่ม
รายไดประชาชาติพอสมควร แตปรากฏวาคุณภาพชีวิตของประชาชนสวนใหญไมไดรับการปรับปรุง
ใหดีข้ึนเทาท่ีควรเปน ความยากจนยังคงดํารงอยูอยางกวางขวาง และท่ีสําคัญคือ มีแนวโนมวา
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพของสิ่งแวดลอมอยูในสภาพท่ีเสื่อมโทรมดวย อยางไรก็ตาม ก็ไดมี
ความพยายามในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาใหมีความเหมาะสม ซ่ึงในบทน้ีเปนการนําเสนอ
แนวคิดการพัฒนาท้ังในสวนท่ีเปนแนวคิดกระแสหลัก และกระแสทางเลือก

2.1 แนวเศรษฐกิจตามแนวคิดกระแสหลัก
ในวงการเศรษฐศาสตรซ่ึงมีหลายสาขาน้ันความหลากหลายทางแนวคิดทฤษฎี ปรากฏให

เห็นมากท่ีสุดในสาขาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ (Development Economic) นับตั้งแตสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 สิ้นสุดลงจนถึงทุกวันน้ี เราไดพบสํานักคิดทางทฤษฎีจํานวนมากมากมายท่ีพยายามอธิบาย
“ความลาหลัง” หรือ “ความดอยพัฒนา” ของกลุมประเทศท่ียากจนในโลกท่ีสามพรอมกันน้ัน สํานัก
คิดเหลาน้ีก็ไดเสนอแนวนโยบายเพื่อ “การพัฒนา” ซ่ึงมีแนวทางแตกตางกันไมมากก็นอย เราอาจ
สรุป “ทฤษฎีการพัฒนา” (Development Theories) ไดดังน้ี

ก. ทฤษฎีการทําใหทันสมัย (Modernization Theory) ประกอบดวยแนวคิดทางเศรษฐกิจ
ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยาและทางการพัฒนาการเมือง ทฤษฎีเหลาน้ีเปน “วาทกรรมการ
พัฒนา” ระดับมหภาค (Macro-Development Discourse)

ข. ทฤษฎีการพัฒนาแบบแรดิคัล (Radical Development Theory) ประกอบดวยแนวคิด
แบบโครงสรางนิยม มารกซิสต และจักรวรรดินิยม แนวคิดระบบโลก (World Systems)
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ค. กลุมทฤษฎีเก่ียวกับการเจริญเติบโต (Growth Theory) การพัฒนา คือการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แตตอมามีสิ่งใหมเขามาเพิ่มเติมตามแนวคิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน
การเติบโตควบคูไปกับการจัดสรรทรัพยากรใหม (Growth with Redistribution) และ
แนวทางการจัดการความจําเปนข้ันพื้นฐาน (Basic Needs Approach) ทฤษฎีกลุมน้ีปฏิเสธ
ทฤษฎีแมบท (Ground Theories (ขอ 1+2) และการใชแนวทางการพัฒนาท่ีมุงเติมเต็ม
ความตองการข้ันพื้นฐานของประชาชน เนนภาคปฏิบัติเพื่อสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพรองกับการแกปญหาความยากจนท่ีมีการบริหารจัดการจากขางบนโดยรัฐ

ง. ทฤษฎีการพัฒนาของสํานักคิดเสรีนิยมใหม(Neo-Liberalism) พื้นฐานคือแนวคิด
เศรษฐกิจการเมืองของกลุมชนช้ันนํา “ขวาใหม” (New Right) (หรือกลุมตลาดเสรีสุดข้ัว) ซ่ึง
ทําใหโลกท่ีสามไดกลายเปนหองทดลองของทฤษฎีเสรีนิยมท่ียึดตลาดเปนศูนยกลาง
(Market Liberalism)
ทฤษฎีของกลุมตางๆ ขางตนน้ี เรียกไดวาเปน “ทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก” เปน “องค

ความรูเกี่ยวกับการพัฒนา” ซ่ึงเปนท่ียอมรับกัน (ในขณะน้ัน) วาใชไดท่ัวโลกและถือวาน่ีคือ ทฤษฎี
เดียวเทาน้ันท่ีจะพาโลกท่ีสามหลุดพนจากความลาหลัง และความยากจนไปสูความเจริญรุงเรืองตาม
แบบฉบับตะวันตก แตผลท่ีเกิดข้ึนในชวง 50 ปท่ีผานมาพบวากระบวนการพัฒนากระแสหลักน้ัน
กอใหเกิดความเจริญม่ังคั่งทางวัตถุและมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึนจริง มีท้ังความเจริญสําหรับ
คนบางกลุม แตนํามาซ่ึงความยากไรและความเสื่อมถอยลงของคุณภาพชีวิตสําหรับคนสวนใหญของ
สังคมรวมท้ังความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลมสลายของวัฒนธรรม
ชุมชนและเศรษฐกิจทองถิ่นในประเทศท่ียากจน10

2.2 แนวทางการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development Approach)
ในชวง 1990 จนถึงจุดเปลี่ยนศตวรรษใหม เราจึงพบวิกฤติการณสองดานพรอมกัน

“วิกฤติการณแหงการพัฒนา” และ “วิกฤติการณของทฤษฎีการพัฒนา” กลาวคือ ทฤษฎีการพัฒนา
ซ่ึงสวนใหญมีเน้ือหามาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก นอกจากจะไมแกปญหาใหแกประเทศท่ี
ยากจนไดแลว ยังนําประเทศเหลาน้ีไปสูความหายนะอยางรอบดานอีกดวย และไมมีความคาดหมาย
วาจะมีการปรับปรุงหรือรับเปลี่ยนทฤษฎีกระแสหลักกลายเปนทฤษฎีท่ีสามารถอธิบาย “การพัฒนา”
ไดอยางนาพอใจ ทามกลางวิกฤตทฤษฎีน้ี เราจึงเห็นการวิพากษและการทาทายทฤษฎีกระแสหลัก
จากแนวคิดใหมๆ ท่ีเสนอ ท่ีเรียกวา “ทฤษฎีทางเลือกของการพัฒนา” (Alternative Theory of
Development) ซ่ึงในท่ีน้ีจะเสนอทฤษฎีและแนวคิดทางเลือกของการพัฒนาหลักๆ ดังตอไปน้ี

2.2.1 แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)
จากประสบการณของการพัฒนา 30 ป เปนท่ีประจักษแนชัดแลววาแนวคิดและยุทธศาสตร

การพัฒนากระแสหลักท่ีเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางจะลมเหลว  เพราะแนวทางน้ีมี

10อภิชัย พันธเสน และคณะ. 2549. พุทธเศรษฐศาสตร : ฉบับนิสิต นักศึกษาและประชาชน.
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แนวโนมท่ีจะทําลายคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดลอม  ดวยเหตุน้ีจึงมีความพยายามเกิดข้ึนท่ีจะ
แสวงหาหนทางและวิธีการเพื่อนําเอาเร่ือง “การพัฒนา” และ “สิ่งแวดลอม” มาผสมผสานกัน  แต
ประสบการณลาสุดของไทยบงวา แนวทางท่ีเนนการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ก็
ยังไมประสบความสําเร็จในการเสนอแนะมาตรการ “การพัฒนา” ใหมีการเช่ือมโยงกับมาตรการ
“การอนุรักษธรรมชาติ”

ปญหาท่ีเราจะตองตอบใหไดก็คือ ทําอยางไรจึงจะใหการพัฒนามีลักษณะย่ังยืนยาวนานได
อยางแทจริง? อะไรคือความหมายและปรัชญาแหงความย่ังยืนยาวนาน? เราอาจจะเร่ิมตนจาก
ความหมายของ “การพัฒนา”

ในสมัยกอน “การพัฒนา” หมายถึงการสงเสริมใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  เพื่อนําไปสู
การเพิ่มรายไดประชาชาติอยางตอเน่ือง  วิธีการน้ีจะสงผลใหรายได/ประชากรเพิ่มข้ึน  ซ่ึงเรียกไดวา
เปนการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนท่ัวไป  แตในยุคน้ีเปนท่ีเขาใจกันแลววาการพัฒนา
ในความหมายน้ีมีลักษณะไมย่ังยืนยาวนาน  เพราะการสูญเสียทางสังคมและสิ่งแวดลอมมี
คอนขางมากในปจจุบัน “การพัฒนา” มีความหมายกวางกวาเร่ืองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาจะเนนเร่ือง “คุณภาพชีวิต” และ “คุณภาพสิ่งแวดลอม” เปาหมายสูงสุดคือการสราง
ความสุขสมบูรณทางสังคมเพื่อประชาชนท้ังหมด

มองในแงน้ีแลว “การพัฒนาแบบย่ังยืน” ก็คือการแสวงหาระบบเศรษฐกิจสังคม ซ่ึงมี
ศักยภาพสูงพอท่ีจะปรับปรุง  รวมท้ังรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยาง
ยาวนานได

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคน้ี  การพัฒนาแบบย่ังยืนมีหลักการพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุด 3 ขอ  คือ
 ใหความสําคัญสูงสุดแกคาของสิ่งแวดลอม
 ขยายมิติเวลาไปสูอนาคต
 เนนหนักเร่ืองความยุติธรรม
เราจะเห็นวา  หลักการท้ังสามขอน้ีเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวพันกับ “ความย่ังยืน” ท้ังสิ้น  หลักการ

แรกเนนมิติแหงความคงทนทางนิเวศ  หลักการท่ีสองเนนมิติอนาคตท่ียาวไกล  และหลักการสุดทาย
เนนมิติแหงความย่ังยืนทางเศรษฐกิจสังคม

คํานิยามท่ีเหมาะสมจะตองครอบคลุม 3 หลักการดังกลาว  มองจากแงน้ีเราอาจกลาวไดวา
“การพัฒนาแบบย่ังยืนคือ การพัฒนาท่ีสามารถพิทักษรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของวันน้ีให
ดํารงอยูอยางย่ังยืนยาวนานไปถึงอนาคต  เพื่อสนองความตองการของชนรุนหลังโดยไมละเลยชีวิต
ความเปนอยูของชนรุนปจจุบันดวย”

ความหมายน้ีบงชัดเจนวาการกระทําหรือการตัดสินใจทางนโยบายใดๆ ก็ตามท่ีมาจากชน
รุนเราจะตองไมทําใหคุณภาพชีวิตของลูกหลานของเราตกต่ําลง  การพัฒนาแบบย่ังยืนคือการทําให
ผูคนในอนาคตมีชีวิตท่ีดีข้ึน  การพัฒนาแนวน้ีคือการสรางกระบวนการวางนโยบายท่ีสนับสนุนการ
เสริมสรางความสุขสมบูรณทางสังคมในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเพิ่มข้ึนใหแกอนาคต
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 หลักการพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการพัฒนาแบบย่ังยืน 3 ขอน้ี  อาจสรุปได

ดังน้ีคือ
ก. คาของสิ่งแวดลอม
การพัฒนาแบบย่ังยืนจะใหความสําคัญสูงมากแกคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ท้ังน้ี

คุณภาพสิ่งแวดลอมเปนพื้นฐานสําคัญในการประกันคุณภาพชีวิตของผูคนในสังคม ในขณะเดียวกัน
เราอาจกลาวไดวาธรรมชาติก็มีสิทธิท่ีจะดํารงอยูเชนเดียวกับสิทธิในการมีชีวิตของมนุษย

เพื่อใหธรรมชาติดํารงอยูไดอยางยาวนาน  เราจําเปนตองประเมินคาของ “บริการ” และ
ทรัพยากรท่ีธรรมชาติมอบใหแกมนุษยในการประกอบการเศรษฐกิจ  สิ่งเหลาน้ีไมใช “ของฟรี” แต
ในระยะท่ีผานมามนุษยมองวาธรรมชาติเปนของฟรี จึงไดมีการใชกันอยางสิ้นเปลือง ความเสื่อม
โทรมของธรรมชาติจึงปรากฏข้ึนอยางกวางขวาง

หลักการ “คาของสิ่งแวดลอม” สามารถใหคําแนะนําท่ีสําคัญหลายขอดวยกัน  คือ
 ระบบเศรษฐกิจ จะตองคํานึงถึงอยูตลอดเวลาเกี่ยวกับคาของสิ่งแวดลอม  น่ัน

คือ  วิเคราะหเร่ืองประโยชนและการสูญเสีย
 จะตองมีการประเมินคาของสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง  และผนวกคาเหลาน้ีเขา

ไปในกระบวนการวางนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา
 ในการประเมินผลของโครงการพัฒนา  จําเปนจะตองมีการประเมินผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอมอยางระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการทําลายระบบนิเวศ และ
ดําเนินโครงการท่ีสงเสริมคุณภาพทางสิ่งแวดลอม

นอกจากน้ัน  การพัฒนาแบบย่ังยืนยังเรียกรองใหมีการใชระบบราคาท่ีสะทอนใหเห็นถึง
“ตนทุนทางสังคม” ท่ีแทจริงในการผลิตและในการบริโภค วิธีการแบบน้ีสอดคลองกับหลักการท่ีบงวา
“ผูสรางมลภาวะเปนผูจาย”

ข. มิติแหงอนาคต
ความย่ังยืนหมายถึงความยาวนานของเวลา  มองจากแงน้ีแลวการพัฒนาแบบย่ังยืนคือการ

พัฒนาเพื่ออนาคต  ดังน้ัน  ในการวางนโยบายและการวางแผนเราจึงตองมองท้ังใกลและไกล 5 ป
10 ป 20 ป  หรืออาจอยาวไกลกวาน้ัน  เพื่อใหครอบคลุมไปถึงชนรุนหลังเราในอนาคต

ในการมองอนาคต  จุดหนักไมอยูท่ีการสรางวัตถุ  หากแตเปนเร่ืองของการพิทักษรักษา
ความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูคงทน น่ันหมายความวา อนาคตของลูกหลาน
จะตองมี “ทุนธรรมชาติ” ไมนอยไปกวาในยุคของชนรุนเรา

ปรัชญาการพัฒนาแบบย่ังยืนเนนการวางนโยบายสิ่งแวดลอมท่ีมองอนาคต การไมแกไข
ปญหาวันน้ีและผลักดันไปใหอนาคตเทากับเปนการกระทําท่ีสรางวิกฤติการณมากข้ึนในระยะ
ยาวนาน  ธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมไมอาจจะฟนคืนกลับสูสภาพเดิมได (แมวาจะใชเงินจํานวนมากมาย
เพื่อแกไขสถานการณก็ตาม)
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ค. ความยุติธรรม
ความย่ังยืน หมายถึง  การสงมอบมรดกทางสิ่งแวดลอมและธรรมชาติใหตกทอดไปสูชนรุน

หลังในอนาคต  ในปรัชญาการพัฒนาแบบย่ังยืน  เรามีหลักการขอหน่ึงเรียกวา “ความยุติธรรม
ระหวางชนรุนปจจุบันกับอนาคต” (intergenerational equity) หลักการน้ีบงวาชนรุนปจจุบันมี
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบตอชนรุนหลังในการท่ีจะตองมอบมรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ปริมาณและคุณภาพท่ีไมดอยไปกวายุคปจจุบัน การทําลายความสุขสมบูรณของชนรุนหลังนับวา
เปนสิ่งท่ีไมยุติธรรมอยางย่ิง เม่ือชนทุกยุคสมัยยึดถือหลักการน้ีแลวก็ไมมีอะไรท่ีนาวิตกเกี่ยวกับ
อนาคตของมนุษยชาติ

ในเวลาเดียวกัน  เราก็จะตองยึดหลักการ “ความยุติธรรมภายในชนรุนเดียวกัน” ดวย (Intra-
generational equity) น่ันคือ การวางนโยบายจะตองมุงไปยังการแกไขปญหาความยากจนและการ
สนองความตองการของมวลชนผูยากไรเปนพิเศษ  ความย่ังยืนในท่ีน้ีหมายถึงการปรับปรุงและการ
พิทักษรักษาคุณภาพชีวิตของกลุมชนผูยากไรใหยาวนาน โดยใชมาตรการทางเศรษฐกิจสังคมท่ี
หลากหลาย  รวมท้ังจะตองมีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติดวย ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของการ
ดํารงชีวิตของคนยากจน

ความยุติธรรมในความหมายน้ีสอดคลองกับการบรรลุเปาหมายหลายๆ อยางพรอมกัน  น่ัน
คือพิทักษรักษาธรรมชาติ  ควบคูไปกับการแกไขปญหาความยากจนของคนรุนปจจุบัน  และยังมี
การสงมอบมรดกแหงความอุดมสมบูรณไปยังคนรุนหลังๆ ในอนาคตอีกดวย

 ความยั่งยืนทางนิเวศ
หลักการพื้นฐานท้ัง 3 ขอ (คาของธรรมชาติ  มิติอนาคต และความยุติธรรม) บงอยางชัดเจน

วาถาเราตองการใหมีการพัฒนาแบบย่ังยืนยาวนานแลว จําเปนอยางย่ิงจะตองมีการพิทักษรักษา
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติใหอยูในสภาพท่ีมีเสถียรภาพ มีความคงทน และมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาในความหมายน้ี จึงครอบคลุมเปาหมาย “ความย่ัง ยืนทางนิเวศ ” ด วย(ecological
sustainability) น่ันคือเงื่อนไขทางนิเวศท่ีจําเปนตอการรองรับชีวิตมนุษยใหอยูในสภาพของ
ความสุขสมบูรณ  จะดํารงอยูยาวนานไปถึงอนาคตของลูกหลาน สิ่งน้ีจะเกิดข้ึนไดก็ตองมีการใช
ยุทธศาสตรท่ีเราเรียกวา “ยุทธศาสตรการอนุรักษธรรมชาติ” ซ่ึงมีหลักการ 5 ขอคือ

 พิทักษรักษากระบวนการทางนิเวศท่ีสําคัญๆ  และระบบรองรับการดํารงชีวิตของมนุษย
 คุมครองความหลากหลายของระบบนิเวศ
 ใชทรัพยากรธรรมชาติแบบย่ังยืน
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
 สรางความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรกับการเพิ่มประชากร
ยุทธศาสตรการอนุรักษเราถือไดวาเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของกระบวนการพัฒนาแบบย่ังยืน

ในยุทธศาสตรน้ีการพัฒนาจะดําเนินควบคูไปกับการอนุรักษธรรมชาติ  ซ่ึงหมายความวา  การใช



15

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบท่ี
เสียหายตอระบบนิเวศท้ังหมดในระยะยาว

อยางไรก็ตาม  ความย่ังยืนทางนิเวศไมอาจจะเกิดข้ึนอยางโดดเดี่ยวไดเลย  หากแตจะตอง
ไดรับการสนับสนุนจากปจจัยและเงื่อนไขตางๆ ในท่ีน้ี “ความย่ังยืนทางสังคมและวัฒนธรรม” ดู
เหมือนจะมีความสําคัญสูงสุด  แนวคิดน้ีบงวาหลักการ “การใชทรัพยากรอยางประหยัด” รวมท้ัง
“การจัดการทางสิ่งแวดลอมและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ” ยังไมอาจเปนหลักประกันท่ี
กอใหเกิดความย่ังยืนได  เงื่อนไขสําคัญท่ีเราจะตองมีก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
สังคม  การเมือง  และการพัฒนาจริยธรรมทางสิ่งแวดลอมในหมูประชาชนทุกวงการ

แมวาแนวคิดเกี่ยวกับ “ความย่ังยืนทางสิ่งแวดลอม” (Environmental Sustainability)
กลายเปนทางเลือกใหมซ่ึงเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางในชวง 10 ปท่ีผานมา แตจนบัดน้ียังไมมีความ
ชัดเจนวาทางดานทฤษฎีและดานปฏิบัติการ ความสัมพันธระหวาง “การพัฒนา” กับ “สิ่งแวดลอม”
ควรจะมีรูปรางและเน้ือหาแบบไหน “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ควรจะมีแนวทางอยางไร ขณะน้ีทางฝาย
กระแสหลักไดนําแนวคิดน้ีไปผูกติดกับเร่ือง “ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” แตทางฝายทางเลือก
ใหมมีความเห็นวาการเจริญเติบโต (Growth) กับความย่ังยืน (Sustainability) ไปดวยกันไมได ถา
ตองการ “ความย่ังยืน” ก็ตองมีแนวอีกแบบ คือไมใช “การขยายตัว” แตเปน “ความพอดี” หรือ
“ความเพียงพอ” ทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ไดกลายเปนวาทกรรมการพัฒนา
แบบใหมของแนวคิดกระแสหลักไปแลว ทางฝายทางเลือกใหมจึงเสนอแนวคิดท่ีมีลักษณะ Radical
มากข้ึน ซ่ึงเราจะพบเห็นในทฤษฎีทางเลือกใหมๆ เชน จากฝาย Green Economics, New
Economics, Green Political Economy, Political Ecology และแนวนิเวศวิทยาสตรีนิยม (Feminist
Ecology) เปนตน

2.2.2 แนวคิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร Circular Economy (CE)11 ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

สืบเน่ืองจากการประชุมสภาแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีน คร้ังท่ี 16 ซ่ึงจัดข้ึนในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ไดประกาศแนวทางสําหรับการพัฒนาประเทศจีนใน 20 ปขางหนา
เพื่อท่ีจะใหจีนเปนสังคมท่ีพออยูพอกินในป ค.ศ. 2020 แตเน่ืองจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีผาน
มาไดสรางความขัดแยงระหวางการพัฒนาอยางรวดเร็วกับระบบนิเวศของจีน กลาวคือ ระหวางการ
พัฒนาความเปนอุตสาหกรรมกับความเปนเมือง และการลดนอยลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ประกอบกับการเกิดคลื่นลูกท่ีสองสําหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีเนน
แนวคิดของการพัฒนาท่ีเปนวิทยาศาสตร ดังน้ัน จีนจึงตองการแสวงหาวิธีการท่ีเปนระบบในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและวิถีทางแหงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม โดยใชแนวคิด Circular economy

11 ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ, 2550. รายงานฉบับสมบูรณ เรื่อง ”โครงการขอเสนอเพื่อการพฒันาเขต
อุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย”.



16

Circular economy (CE) เปนคํายอของ closing material cycle economy เปนแบบ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิ จ ใหม ท่ี มีการปฏิวั ติ ข้ึ น ในโลกป จ จุ บัน  ท่ี มุ งการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของสิ่งแวดลอมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อไปสูการปฏิรูปเชิง
นิเวศของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตั้งแต มีการประกาศใชยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทศวรรษ
1990 ประเทศตางๆ เชน เยอรมัน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ลวนคํานึงถึงการพัฒนาเกี่ยวกับ CE
และการสราง circular society ข้ึน เพื่อใหเปนวิถีทางหน่ึงท่ีสําคัญเพื่อยกระดับใหยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนมีรูปแบบความเปนทางการมากข้ึน เห็นไดชัดวา การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู และระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร เปนแนวโนมสําคัญท่ีเกิดข้ึนเม่ือไมนานมาน้ี สําหรับ
ประเทศจีนจะเห็นไดวาไดใหความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานความรูมากอนแลว และกําลังจะมุงเรียนรู
เกี่ยวกับ CE มากข้ึน

Circular economy เปนการปฏิวัติของระบบเศรษฐกิจแบบเสนตรง ซ่ึงเปนระบบเศรษฐกิจ
แบบดั้งเดิม ท่ีประกอบดวย การใชทรัพยากร การผลิต การบริโภค และการกําจัด (ภาพท่ี 2.1) ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีคนท่ัวไปจึงมักใชทรัพยากรแลวท้ิงของเสียหรือของเหลือ กลายเปนมลพิษอยู
ในอากาศ นํ้า และดิน แต CE มีความแตกตางคือเปนการสงเสริมแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ี
กลมกลืนกับสิ่งแวดลอมของโลก วัตถุประสงคหลักคือ ประสานกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขากับ
กระบวนการผลิตท่ีมีลักษณะเปนวงจรปด อันประกอบดวยการใชทรัพยากร การผลิต การบริโภค
การใชทรัพยากรซํ้าเปนคร้ังท่ีสอง วัสดุและพลังงานท้ังหมดจะถูกใชอยางมีเหตุผลและตอเน่ืองใน
วงจรทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน (ภาพท่ี 2.2)

ภาพที่ 2.1 ข้ันตอนการใชวัสดุแบบเสนตรงในอดีตของระบบเศรษฐกิจ

ทรัพยากร การผลิต

ผลิต ทรพัยากร
การบริโภค ของเสีย
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ภาพที่ 2.2 การเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการใชวัสดุแบบเสนตรงเปนการใชแบบครบวงจรทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในเชิงนิเวศ และอยูบนหลักการ 3Rs

 หลักการของ CE คือ 3Rs
หลักการของ CE คือ การลด (Reduce) การใชซํ้า (Reuse) และการหมุนเวียนนํากลับมาใช

ใหม (Recycle) หรือท่ีเรียกวา หลักการ 3Rs ทุกๆหลักการของ 3Rs มีความสําคัญตอการนํา CE
ไปปฏิบัติ ใหประสบผลสําเร็จ กลาวคือ

1) การลด เปนวิธีการท่ีเกี่ยวของกับปจจัยการผลิต
2) การใชซํ้า เปนวิธีการท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
3) การหมุนเวียนกลับมาใชใหม เปนวิธีการท่ีเกี่ยวของกับผลผลิต

 CE เปนแบบแผนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม มองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการ

คุมครองสิ่งแวดลอม เปรียบเสมือนเหรียญ 2 ดานท่ีแยกจากกัน แทนท่ีจะมองรวมกันเพื่อการ
แกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม แนวคิด CE เปนการมองระบบเศรษฐกิจแบบ triple-
win ท่ีเช่ือมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคุมครองสิ่งแวดลอม และการจางงานทางสังคม เขา
ดวยกัน จากการแยกสวนของการพัฒนา 3 มิติไปสูการบูรณาการใหเปนหน่ึงเดียว

 จุดมุงหมายของ CE
เพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริหารจัดการของเสีย

และพัฒนาเพิ่มคุณคาใหกับระบบนิเวศ
 คุณลักษณะ 5 ประการของ CE

1) หนาที่และเปาหมาย มุงบรรเทาและขจัดความขัดแยงระหวางการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมและแบบแผนการบริโภคไปสู
ความย่ังยืน

ทรัพยากร

ใชซ้ํา

ใชซ้ํา

ของเสีย/ขยะ

ลดการใช

นํากลับมาใช
ใหม

การบริโภค

การผลิต

การกําจัด
อยางเหมาะสม
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2) ขอบเขต เนนแบบแผนเศรษฐกิจใหมกับการใชวัสดุตอเน่ือง ซ่ึงจะครอบคลุม
ท้ังการผลิตและการบริโภค

3) สัญลักษณแตกตางจากแบบแผนดั้งเดิม กลาวคือจากการใชปจจัยการผลิต
ดานพลังงานและทรัพยากรท่ีสูง มลพิษสูงและผลประกอบการทางเศรษฐกิจท่ีต่ํา ไปสู “2 ต่ํา” และ”
1 สูง” น่ันคือ ปจจัยการผลิตดานพลังงานและทรัพยากรท่ีต่ํา มลพิษต่ํา แตผลประกอบการทาง
เศรษฐกิจท่ีสูง

4) พื้นฐานแตกตางจากเศรษฐกิจปกติ คือไดผนวกเอาตนทุนทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเขาไปเปนปจจัยพื้นฐาน ในการกําหนดมูลคาผลลัพธของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

5) หลักการ วิธีการ และเกณฑที่สําคัญ คือ 3 Rs และ ความปลอดภัย การกําจัด
การบริหารการ การใชวัสดุอยางตอเน่ือง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ การบูรณาการทุนธรรมชาติ ทุน
แรงงาน และทุนประดิษฐอยางมีประสิทธิภาพ

 แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติ
แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติจะพิจารณาท้ังดานการผลิตและการบริโภคไปพรอมกัน การ

ผลิตของวิสาหกิจหน่ึงจะตองมีกระบวนการผลิตดวยวิธีการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใชใหม และหวงโซ
ระหวางวิสาหกิจหรือระหวางภาคอุตสาหกรรมเนนการคํานึงถึงระบบนิเวศ และการหมุนเวียนหรือ
การนําของเสียกลับมาใชใหมในสังคม สวนดานบริโภคก็จะตองคํานึงถึงสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (ภาพท่ี 2.3)

ภาพที่ 2.3 แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติ

ดานการผลิต

แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติ

ดานบริโภค

การทําฟารม
เชิงนิเวศ

อุตสาหกรรม
ข้ันท่ีสามเพ่ือ
สิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

อตุสาหกรรม
หมนุเวียนของ
เสยีกลบัมาใช
ใหมหรือใชซํ้า

-หวงโซของการ
คลอดเด็กออน,
- พลังงาน
(มีเทน)
- พืชไรและ
ประมง
- ฐานอาหารเชิง
นิเวศ

- การผลติที่
สะอาด
- นคิม
อตุสาหกรรมเชิง
นเิวศ
-การใชของเสยี
จากอตุสาหกรรม
มาใชใหมหรือใช
ซํ้า

ตัวอยาง
ภัตตาคารและ
โรงแรมเพื่อ
สิง่แวดลอม

-การจัดซือ้จัดจางของ
รัฐบาล
- ชุมชนเพื่อ
สิง่แวดลอม
-โรงเรียนสิง่แวดลอม
- ฉลากเชิงนิเวศ
- อาคารท่ีประหยัด
พลังงาน

แบบจําลองภูมิภาค: สังคมที่ประหยัดการใชทรัพยากรและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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2.2.3 แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่เปนภูมิปญญาตะวันออก
แนวคิดการพัฒนาแบบตะวันออกจะเนนการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางมนุษยกับ

ธรรมชาติ ซ่ึงมีความแตกตางจากแนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตก โดยแนวทางการพัฒนาแบบ
ตะวันออกมีการนําเสนอแนวความคิดท่ีหลากหลาย ไดแก

1) ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH)
แนวคิดเร่ืองความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness หรือ GNH เปน

แนวคิดของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซังเย วัง ซุก (King Jigme Simgye Wangchunk)
พระมหากษัตริยองคท่ี 4 แหงราชอาณาจักรภูฎาน ในป พ.ศ.2515 เปนแนวคิดแบบใหมบนฐาน
ความเช่ือท่ีวา ความสุข คือเปาหมายในชีวิตของมนุษยแตละคน และมองวาการพัฒนาควรจะนําไปสู
ความพึงพอใจท้ังทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงเปนความคิดท่ีแตกตางจากแนวความคิดของ
เศรษฐศาสตรตะวันตก แนวคิด GNH มีองคประกอบหลัก 4 ประการ ไดแก 1) การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมอยางย่ังยืนและเสมอภาค 2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3) การรักษาและสงเสริมวัฒนธรรม และ
4) การสงเสริมการปกครองท่ีดี องคประกอบท้ัง 4 ประการน้ี มุงสูเปาหมายหลัก คือ ความสุขของ
ประชาชนเปนสําคัญ

ตัวแบบการพัฒนาซ่ึงกําหนดทิศทางไวท่ี GDP กับกําหนดทิศทางไวท่ี GNH มีลักษณะท่ี
แตกตางกัน ซ่ึงสรุปได ดังตาราง 2.1 ดังน้ี

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบระหวางลักษณะของตัวแบบการพัฒนา GDP กับ GNH

GDP GNH
1. ทุนท่ีเปนตัวเงิน ทุนมนุษยและสังคม
2. การแขงขันอยางเสรี การอยูรวมกัน
3. การคาอยางเสรี การแลกเปลี่ยนแบบเลือกเฟน
4. ทําใหเกิดการบริโภค ความพอเพียง การออม
5. ลัทธิวัตถุนิยม การพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ
6. การไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. การพัฒนาแบบไมสมดุล การพัฒนาแบบมีสมดุล

ที่มา : ประเวศ วะสี. 2547. “ กระบวนทัศนใหมในการพัฒนา ชี้วัดดวยความสุขมวลรวมประชาชาติแทนผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ” ใน ศูนยภูฎานศึกษา (เรียบเรียง). ความสุขมวลรวมประชาชาติ. กรุงเทพฯ : เฟองฟา.
หนา 171.

2) เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของประเทศไทย
สําหรับประเทศไทย อาจกลาวไดวา “อุดมการณการพัฒนา” ไดเขามาในสังคมโดยมี

วัตถุประสงคหลัก คือ ตองการดัดแปลงโลกและธรรมชาติ รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใหดําเนินไป
บนหนทางของความเจริญทางวัตถุและความทันสมัย ทามกลางอารยธรรมใหมแบบตะวันตก
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ทัศนคติของชาวพุทธท่ีเนนเร่ืองการเคารพรักและหวงใยในธรรมชาติไดถูกผลักดันใหหลุดออกไป
จากโครงสรางจิตสํานึกของเรา ความคิดและวิธีคิดท่ีเนนเร่ืองการขูดรีดธรรมชาติเพื่อผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจไดเขามาแทนท่ีการทําลายลางผลาญธรรมชาติในนามของ “การพัฒนา” จึงเริมข้ึนและ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว

จนถึงวันน้ีเราอาจกลาวสรุปไดวา การพัฒนาเศรษฐกิจในชวง 30 ปท่ีผานมาไดสรางความ
เจริญทางวัตถุใหแกประเทศไทยในระดับหน่ึง แตในขณะเดียวกัน คุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมก็ไดถูกทําลายลงไปดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะ 20 ปหลังน้ี การพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง ไดเกิดข้ึนในอัตราการขยายตัวอยางรวดเร็ว สิ่งแวดลอม
และฐานทรัพยากรธรรมชาติไดถูกใชอยางหนัก ความเสื่อมโทรมและความตึงเครียดทางสิ่งแวดลอม
ปรากฏใหเห็นท้ังในเมืองและชนบทอยางนาวิตก

วิกฤติการณทางสิ่งแวดลอมไมไดเกิดจากสาเหตุเดียว หากแตเปนผลผลิตรวมกันของปจจัย
หลายๆอยางซ่ึงอยูในระบบเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและการเมือง โดยเฉพาะอยางย่ิงยุทธศาสตร
และวิถีการพัฒนา วิธีการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติและคานิยมท่ีดํารงอยู ลวนแตมีผล
สงเสริมการทําลายลางโลกธรรมชาติท้ังทางตรงและทางออม เราอาจสรุปไดวา ระบบการพัฒนาของ
ไทยในชวง 30 ปท่ีผานมามีลักษณะท่ีสําคัญๆ ดังตอไปน้ี คือ

1) มีการประเมินคาของธรรมชาติต่ํามาก
 ธรรมชาติมีไวเพื่อผลประโยชนทางการผลิตและธุรกิจ
 มนุษยมีอํานาจเหนือธรรมชาติ
 ความเจริญทางเศรษฐกิจสําคัญกวาการคุมครองสิ่งแวดลอม

2) มีการใหความสําคัญสูงแกเร่ืองการแสวงหาความเจริญสูงสุด
 วิทยาการและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญสําหรับการสรางวัตถุใหแกมนุษย
 มีความเช่ือม่ันในพลังเทคโนโลยีสมัยใหม
 สงเสริมการผลิตและการลงทุนทุกประเภทท่ีนําไปสูการขยายตัวของรายได

ประชาชาติ
 ใชความพยายามทุกอยางเพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางไมหยุดย้ัง
 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมมีขีดจํากัดทางนิเวศ  การใชทรัพยากรธรรมชาติ

เปนไปในลักษณะท่ีสิ้นเปลืองอยางมาก
3) มีความเช่ือม่ันในระบบเศรษฐกิจสังคมท่ีดํารงอยู
 ระบบตลาดเสรีมีประสิทธิภาพสูง
 ลัทธิปจเจกชนนิยมและการแขงขัน กอใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคมดวย
 การแสวงหาไขวควาวัตถุเปนคานิยมท่ีสําคัญ
 ลัทธิบริโภคนิยม  และวิถีชีวิตในสังคมอุตสาหกรรมเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา
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4) มีการวางนโยบายเพื่อผลประโยชนในวงท่ีคับแคบ
 ยุทธศาสตรการพัฒนาละเลยเร่ืองคุณภาพชีวิตและความยากไรของมวลชน
 การบริหารงานเศรษฐกิจสังคมมีลักษณะรวมศูนย  ไมมีการกระจายอํานาจ  ไมมี

การมีสวนรวม ไมมีประชาธิปไตย อํานาจนิยมคือหลักการสําคัญ
 นโยบายสนองความตองการเฉพาะสําหรับคนบางกลุมและสําหรับปจจุบันระยะสั้น

โดยไมคํานึงถึงสวนรวมและอนาคตระยะยาว
ปจจัยตางๆ ดังกลาวมาน้ีมีสวนสําคัญย่ิงในการสงเสริมใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ท้ัง

ในเมือง  ในชนบท  ในอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  อยางไมหยุดย้ัง  และกระบวนการเหลาน้ีเกิดข้ึน
อยางไมมีขีดจํากัดทางดานนิเวศและสิ่งแวดลอม  ดังน้ันจึงไมเปนท่ีแปลกใจเลยในการสรุปวาเม่ือ
เวลาผานไป 30 ป “ยิ่งพัฒนาสิ่งแวดลอมยิ่งถูกทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติยิ่งเสื่อมโทรม”

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
พัฒนาท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคมและสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี

จากการใหความสําคัญกับการอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางย่ังยืนสมดุล และการกระจายผลประโยชนท่ีเปนธรรม รวมถึงการมีคุณภาพสิ่งแวดลอม
ท่ีดี ลดปญหาดานมลพิษและลดผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ท่ีสําคัญ คือ การมีสวนรวม
ของประชาชน และความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีเหตุผล
และพอประมาณ คือ เนนความประหยัด คุมคาและมีความสมดุล ภายใตเงื่อนไขของการมีคุณธรรม
ท่ีมีความเกื้อกูลชวยเหลือกันและกัน ตลอดจนคํานึงถึงสวนรวมและความแตกตางท่ีหลากหลายท้ัง
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นท่ีและวิถีชีวิตชุมชน สังคม

ดังสามารถพัฒนา แนวคิดพื้นฐานสําคัญท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประกอบดวยลักษณะหลักสําคัญ 3 ประการ ดังตอไปน้ี

(1) หลักของ “ความมีเหตุผล ” ในบริบทของสิ่งแวดลอม คือ การมีสติปญญาและ
ภูมิปญญา รูจักใชและสงวนรักษาทรัพยากรในแตละพื้นท่ีอยางเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มคุณคาของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู

(2) หลักของ “ความพอประมาณ” ในท่ีน้ี คือ การใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา มี
ความสมดุล ไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมใชเกินความสามารถท่ีธรรมชาติ
จะรองรับได (carrying capacity)
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(3) หลักของ “ความมีภูมิคุมกันที่ดี” หมายถึง การลดความเสี่ยงและพึ่งพาตนเองใหได
มากท่ีสุด ซ่ึงในกรณีของสิ่งแวดลอม คือการมีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อให
เกิดฐานอํานาจตอรองในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก การรักษาความหลากหลาย
ของท้ังระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู ซ่ึงจะเปนการทําใหระบบ คนและ
ธรรมชาติ อยูรวมกันได ลดความเสี่ยงท้ังดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม

ลักษณะท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีอยูภายใตเงื่อนไขของการมีคุณธรรมท่ีมีความเกื้อกูลชวยเหลือ
กันและคํานึงถึงสวนรวม อีกท้ังการมีปญญาและภูมิความรู  นอกจากน้ียังอาศัยแนวพระราชดําริเร่ือง
ของ “ภูมิสังคม” ท่ีมีการคํานึงถึงการพัฒนาท่ีอยูบนพื้นฐานของความแตกตางของความหลากหลาย
ท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นท่ีและวิถีชีวิตชุมชนและสังคม โดยมี
เปาหมายหลักสําคัญ คือ เพื่อกอใหเกิดการอนุรักษและการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางย่ังยืนและสมดุล ตลอดจนการกระจายผลประโยชนท่ีเปนธรรม รวมท้ังการมีคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี ลดปญหาดานมลพิษและลดผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากสารพิษ
และกากของเสียอันตรายตางๆ เปนตน ท่ีสําคัญมากในเร่ืองสิ่งแวดลอมน้ี คือ การมีสวนรวมของ
ประชาชนและความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จะเห็นไดวาแนวคิดเร่ืองความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ GNH น้ันมีความใกลเคียงกับ
เศรษฐกิจพอเพียง แต GNH มองเร่ืองความสุขซ่ึงอาจจะพลาดได โดยเฉพาะอยางย่ิง คําวา
Happiness ถาเปนความสุขในทางพุทธธรรม คือ สภาวะท่ีความทุกขลดลง ในขณะท่ีเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเนนเร่ือง กฎธรรมชาติท่ีมีเปาหมายอยูท่ีชีวิต

2.3 การเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ มีผลตอการใชและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกในปจจุบันสวนใหญเกิดจากรากฐานแนวคิดของชาติตะวันตก
ท่ีมุงเนนการบริโภคทางดานวัตถุนิยม การไดมาซ่ึงความสะดวกสบายทางรางกายโดยขาดการดูแล
ทางจิตวิญญาณซ่ึงเปนหลักสําคัญของการมีชีวิตอยูไดดวยความสุข โดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะน้ีไดเปนกระแสผลักดันใหมนุษยเกิดการใชความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยปราศจากจิตสํานึกของการใชอยางรูคุณคาและพอเพียง สงผลใหทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสภาพเสื่อมโทรมลงอยางตอเน่ือง

หากเม่ือเปรียบเทียบกับแนวคิดตะวันออกท่ีมีอยูหลายสํานักในภูมิภาคเอเชียน้ัน จะเห็นได
วา แนวคิดดังกลาวน้ันจะอยูในหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาท่ีมองวามนุษยกับธรรมชาติสามารถ
อยูกันไดอยางกลมกลืนเปนอันหน่ึงเดียวกันมีความสุขท้ังรางกายและจิตวิญญาณ โดยไมทําลาย
ธรรมชาติ  ยกตัวอยางแนวคิดทางตะวันออก เชน ความสุขมวลรวมประชาชาติ  หรือ Gross
National Happiness (GNH) ของประเทศภูฎานซ่ึงเปนหน่ึงในกระบวนทัศนใหมในการพัฒนา โดย
เม่ือหากมองในดานสิ่งแวดลอม พบวาประเทศภูฎานใชหลักของ GNH มาประยุกตเขากับดาน
สิ่งแวดลอมอยางมาก เชน ตองรักษาปาไมไวอยางต่ํา 60% ดวยเหตุน้ีภูฏานจึงไดจํากัดปริมาณ
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นักทองเท่ียวแตละปและเนนนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง นอกจากน้ียังใหความสําคัญอยางมากกับ
การรักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงคลายคลึงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีทรงเนนการดํารงชีวิตใหตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง ไมโลภ
คํานึงถึงความพอประมาณท่ีไมมากและไมนอยเกินไป ความมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุ ปจจัย
การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัวเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท้ังดานบวกและดานลบ ตลอดจนใช
ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา รวมท้ัง
กรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุงเนนความม่ันคงและความย่ังยืนของการพัฒนา
และสามารถใชไดกับทุกภาคการพัฒนา ตลอดจนสอดคลองกับสภาพสังคมไทย ดังน้ันเม่ือนําหลัก
ของแนวคิดทางตะวันออกดังกลาวน้ันมาปรับใชกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ี
มีหลักการมองวามนุษยกับธรรมชาติสามารถดํารงอยูดวยกันไดอยางกลมกลืน ก็จะสงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการเอาใจใสและเห็นคุณคาจากมนุษย สงผลใหเกิดตระหนักและ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางพอเพียง และคํานึงถึงหลักสมดุลและการดํารงอยูของทรัพยากรในโลก
อยางย่ังยืน

2.4 วิเคราะหสถานการณการพัฒนาของประเทศไทย12

กอนท่ีเศรษฐกิจไทยจะเขาสูภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประเทศ
ไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยางชัดเจนและตอเน่ือง นับตั้งแตป พ.ศ. 2529 เปนตนมา รายไดตอ
หัวประชากรโดยเฉลี่ยและผลิตภัณฑรวม (GDP) เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 5 และรอยละ 9 ตอป ตามลําดับ
ภาคอุตสาหกรรมทําใหเกิดรายไดสูงถึงรอยละ 29 ของ GDP และทําเงินตราตางประเทศมากกวา
รอยละ 70 ของรายไดจากการสงสินคาออกท้ังหมด

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเกิดข้ึนในชวงท่ีเศรษฐกิจขยายตัวอยางยาวนาน ทําให
โรงงานตางๆ สามารถทํากําไรไดโดยไมตองปรับปรุงประสิทธิภาพหรือพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ และไดรับเครดิตจากสถาบันการเงินโดยไมตองมีข้ันตอนท่ียุงยากทําใหมีการขยายกําลัง
การผลิตออกไปอยางมาก โรงงานใชความพยายามเพียงเล็กนอยเพื่อยกระดับเทคโนโลยีท่ีมีอยูหรือ
ปรับปรุงสถานะของโรงงานในดานอื่นๆ ย่ิงทําใหมีการผลิตเกินในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังยังเปน
สาเหตุท่ี ทําใหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยลดลง ในขณะเดียวกัน ไดมีการ
แขงขันกันอยางรุนแรงในตลาดสินคาอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอยางย่ิงจากประเทศท่ีมีตนทุน
คาแรงท่ีตํ่ากวา

12ที่มา : 1) วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ วกิฤตเศรษฐกิจกับระบบยา สืบคนจากเวปไซด
http://www.pharm.chula.ac.th/social วันที่ 17 มกราคม 2551
2) การพัฒนาที่ไมสมดุลและไมยั่งยืน. สืบคนจาก เวปไซด www.panyathai.or.th/wiki/index.php/๒. วันที่ 17 มกราคม

2551
3) แผนพัฒนาเศรษกิจแหงชาติ, สํานกังานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สืบคนจากเวปไซด
www.nesdb.go.th วันที่ 17 มกราคม 2551
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จากน้ันในป พ.ศ. 2539 การเติบโตทางเศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัวลงการสงออกของประเทศ
เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ0.3 สวนรายไดจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 1 การสงออก
สินคาอิเล็กทรอนิกสไดรับผลกระทบจากราคาท่ีตกตํ่าเน่ืองมาจากในตลาดโลกมีปริมาณการผลิต
มากเกินความตองการ นอกจากน้ี การสงออกสินคาท่ีใชแรงงานในการผลิตสูง เชน สิ่งทอ
ผลิตภัณฑพลาสติกและรองเทา กุงแชแข็งก็ลดลงอยางมาก หลังจากน้ันเปนตนมาอุตสาหกรรมของ
ไทยก็ประสบปญหาท้ังในดานความสามารถในการทํากําไร การหารายไดจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
การบริหารจัดการกับหน้ีสิน

ดังน้ันวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใน ป พ.ศ. 2540 ซ่ึงตรงกับปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 จึงมีสาเหตุมาจากปญหาความออนแอของโครงสรางท่ีสะสมมานานและ
ไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง ความไมพรอมท้ังดานคุณภาพคนและระบบแบบเกา ทําใหไมสามารถ
ปรับตัวใหรองรับและเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนและสภาพแวดลอมของสังคมสมัยใหมท่ีเช่ือมโยง
สลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได ประกอบกับปญหาการกอหน้ีตางประเทศระยะสั้น
จํานวนมากและการลงทุนท่ีไมกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีคุมคาของภาคธุรกิจเอกชน รวมท้ังการเก็ง
กําไรในภาคอสังหาริมทรัพยและตลาดหุน เพื่อมุงสรางผลกําไรโดยมิไดคํานึงถึงผลลัพธตอระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม ขณะท่ีนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมุงกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยนโยบาย
การคลัง และใชนโยบายการเปดเสรีทางการเงินโดยขาดการกํากับและตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ
และทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง จึงเปนปจจัยตัวเรงท่ีกอใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและสงผล
กระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนไทยและสังคมโดยรวมเปนอยางมาก

ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจดังกลาว สงผลกระทบอยางมากตอประเทศไทยในทุกมิติของสังคม
ซ่ึงพบวาในระยะสองปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เศรษฐกิจไทยประสบภาวะหดตัวมากท่ีสุด
เปนประวัติการณ ทําใหตองปรับแผนใหมโดยใหลําดับความสําคัญกับการฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับมา
ขยายตัวและมีเสถียรภาพ เพื่อท่ีจะลดผลกระทบจากวิกฤตท่ีมีตอคนและสังคม โดยเฉพาะปญหา
ความยากจนและการวางงานท่ีเพิ่มข้ึนสูงมาก ซ่ึงเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 พบวา การพัฒนา
ประเทศยังขาดความสมดุล เศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง เน่ืองจากเปนการขยายตัวเชิง
ปริมาณมากกวาคุณภาพและอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สิ้นเปลือง ท้ังยังคงพึ่งพิงภายนอกหรือภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศมากกวาในประเทศ ขณะท่ียังมี
ปญหาดานคนและสังคมอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะปญหาความเหลื่อมล้ําของรายไดและการกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนา ปญหาการปรับตัวใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนใน
ดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รวมท้ังปญหาความยอหยอนทางศีลธรรมและพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีมุงวัตถุนิยมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง

วิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเปนบทเรียนของการพัฒนาท่ีไมสมดุลและไมมีเสถียรภาพ สวน
หน่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไมคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ ภูมิสังคม หรืออัตภาพขององคกร หรือความพรอมของคนและระบบ หวังพึ่งพิงความรู
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เทคโนโลยี เงินลงทุน หรือตลาดจากภายนอกประเทศมากเกินไป โดยไมเตรียมสรางพื้นฐาน
ภายในประเทศใหม่ันคงและเขมแข็ง หรือสรางภูมิคุมกันท่ีดี เพื่อใหสามารถพรอมรับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของปจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกัน ปญหาซ่ึงทับถมอยางตอเน่ืองจน
กลายเปนปญหาเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ไดกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการกระจาย
ทุน กระจายความเจริญและผลประโยชนจากการพัฒนา และกระจายรายไดระหวางกลุมคนและใน
เชิงพื้นท่ี รวมท้ังเกิดปญหาทางสังคม ความเสื่อมถอยทางศีลธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
สังคมไทย ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันนําไปสูการพัฒนาท่ี
ไมย่ังยืน

บทเรียนจากการพัฒนาท่ีไมสมดุลดังกลาวขางตน ไดทําใหประชาชนในทุกภาคสวนของ
ประเทศไทยท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ ยอนกลับมาพิจารณาและทบทวนวิถีการ
ดําเนินชีวิตในชวงท่ีผานมา แลวหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาและดํารงวิถีชีวิตตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงไดพระราชทานใหไวตั้งแต ป
พ.ศ. 2517 โดยศึกษา คนควา พัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังใน
เชิงกรอบแนวคิดทางทฤษฎี และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางจริงจังมากย่ิงข้ึน ซ่ึงไดมี
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเพื่อแกปญหา หรือเปนทางเลือกในการพัฒนา
โดย ผูท่ีนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันน้ัน สามารถแบงได ใน 2 กลุม
ไดแก

กลุมที่ 1 คือกลุมผูประสบปญหา พบมรสุมจากวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติของการเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชแกปญหาแลวสามารถฝาฟนมรสุมตางๆ และกลับมาประสบความสําเร็จ
ในการดํารงชีวิตประจําวัน โดยคณะวิจัยไดนํามาใชเปนกรณีศึกษา ดังเชน

 กรณีทรัพยากรธรรมชาติ ปะเหลียน จ.ตรัง
 กรณีการจัดการทรัพยากรบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
 กรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บานเปร็ดใน จังหวัดตราด
 กรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตนนํ้าพะโตะ จังหวัดชุมพร
 กรณีธุรกิจดานบริการ  ชุมพรคาบานา รีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้า

จังหวัดชุมพร

กลุมที่ 2 คือ กลุมท่ีไมประสบปญหา แตมีจุดยืนของการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของ
ความพอเพียง ท่ีใหความสําคัญกับความพออยู พอกิน และไมมีความเสี่ยง ดังเชน กรณี
ภาคบริการโรงแรมบานทองทราย จ.สุราษฎรธานี เปนตน
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นอกจากน้ี ตองยอมรับวาในโลกปจจุบันเทคโนโลยีมีสวนสําคัญและมีบทบาทอยางมาก
ในการพัฒนาประเทศ แตท่ีผานมาประเทศไทยตองพึ่งพิงเทคโนโลยีจากประเทศท่ีพัฒนาแลว จึงทํา
ใหประเทศไทยขาดอํานาจตอรอง และกลายเปนฐานการผลิตท่ีเปนแหลงปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม
นอกจากน้ีเทคโนโลยีเหลาน้ีมักเปนเทคโนโลยี ท่ีอาจจะไมสอดคลองกับธรรมชาติและไมเหมาะสม
กับการใชงานของคนไทย ซ่ึงหากประเทศไทยสามารถมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีการ
ยกระดับข้ึนจากเทคโนโลยีหรือภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีอยูได โดยสงเสริมใหคนไทย ประดิษฐ คิดคน
และผลิตเทคโนโลยี จากภูมิปญญาไทย เพื่อใหเกิดเปนเทคโนโลยีท่ีมีการใชงานเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสังคม และวัฒนธรรมของประเทศ ก็จะมีสวนชวยลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ และ
ทําใหประเทศไทยสามารถดํารงอยูทามกลางกระแสการพัฒนาตางๆ ไดอยางย่ังยืน เพราะไดมีการ
เสริมสรางภูมิคุมกันและลดความเสี่ยง ซ่ึงเปนไปตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


