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บทที่ 2
กระบวนทัศนการพัฒนา
ในโลกตะวันตก มีความเชื่อกันวา การพัฒนาเศรษฐกิจเปนวิธีการสําคัญในการสงเสริมความ
เจริ ญ ทางวั ต ถุ รวมทั้ ง ยกระดั บ มาตรฐานการครองชี พ ในประวั ติ ศ าสตร ส มั ย ใหม ข องสั ง คม
อุตสาหกรรมเราจะพบวา การพัฒนาเศรษฐกิจเปนกระบวนการที่สลับซับซอนมากซึ่ งครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ระบบการเมือง ความสัมพันธ
ทางสั ง คม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ไ ปจนถึ ง การเปลี่ ยนแปลงทางทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ลักษณะสําคัญของแบบจําลองการพัฒนาแนวตะวันตกคือ การปรับโครงสรางจากระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพไปสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ในทามกลางพัฒนาเชนนี้ ความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบตลาดไดกลายเปนเปาหมายหลักของสังคมอุตสาหกรรมไป ทั้งภาครัฐบาลและภาค
ธุรกิจเอกชนตางมุงมั่นเพื่อจะสงเสริมการขยายตัวของรายไดประชาชาติอยางไมหยุดยั้ง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อุดมการณการพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดไดแพรกระจายเขาไปใน
ประเทศตางๆ ของโลกที่สาม รัฐบาลประเทศทุนนิยมและองคกรการเงินระหวางประเทศทําหนาที่
เปนผูสนับสนุนเรื่องการสะสมทุนและเทคโนโลยีแบบตะวันตกอยางแข็งขัน ประเทศเหลานี้ไดใช
ยุทธศาสตรการพัฒนาแนวเดียวกับสังคมอุตสาหกรรมตะวันตก และก็ประสบความสําเร็จในการเพิ่ม
รายไดประชาชาติพอสมควร แตปรากฏวาคุณภาพชีวิตของประชาชนสวนใหญไมไดรับการปรับปรุง
ใหดีขึ้นเท าที่ค วรเปน ความยากจนยังคงดํารงอยูอย างกวางขวาง และที่ สําคั ญคือ มีแ นวโนมว า
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพของสิ่งแวดลอมอยูในสภาพที่เสื่อมโทรมดวย อยางไรก็ตาม ก็ไดมี
ความพยายามในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาใหมีความเหมาะสม ซึ่งในบทนี้เปนการนําเสนอ
แนวคิดการพัฒนาทั้งในสวนที่เปนแนวคิดกระแสหลัก และกระแสทางเลือก
2.1 แนวเศรษฐกิจตามแนวคิดกระแสหลัก
ในวงการเศรษฐศาสตรซึ่งมีหลายสาขานั้นความหลากหลายทางแนวคิดทฤษฎี ปรากฏให
เห็นมากที่สุดในสาขาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ (Development Economic) นับตั้งแตสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สิ้นสุดลงจนถึงทุกวันนี้ เราไดพบสํานักคิดทางทฤษฎีจํานวนมากมากมายที่พยายามอธิบาย
“ความลาหลัง” หรือ “ความดอยพัฒนา” ของกลุมประเทศที่ยากจนในโลกที่สามพรอมกันนั้น สํานัก
คิดเหลานี้ก็ไดเสนอแนวนโยบายเพื่อ “การพัฒนา” ซึ่งมีแนวทางแตกตางกันไมมากก็นอย เราอาจ
สรุป “ทฤษฎีการพัฒนา” (Development Theories) ไดดังนี้
ก. ทฤษฎีการทําใหทันสมัย (Modernization Theory) ประกอบดวยแนวคิดทางเศรษฐกิจ
ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยาและทางการพัฒนาการเมือง ทฤษฎีเหลานี้เปน “วาทกรรมการ
พัฒนา” ระดับมหภาค (Macro-Development Discourse)
ข. ทฤษฎีการพัฒนาแบบแรดิคัล (Radical Development Theory) ประกอบดวยแนวคิด
แบบโครงสรางนิยม มารกซิสต และจักรวรรดินิยม แนวคิดระบบโลก (World Systems)
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ค. กลุมทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโต (Growth Theory) การพัฒนา คือการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แตตอมามีสิ่งใหมเขามาเพิ่มเติมตามแนวคิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน
การเติบโตควบคูไปกับการจัดสรรทรัพยากรใหม (Growth with Redistribution) และ
แนวทางการจัดการความจําเปนขั้นพื้นฐาน (Basic Needs Approach) ทฤษฎีกลุมนี้ปฏิเสธ
ทฤษฎีแมบท (Ground Theories (ขอ 1+2) และการใชแนวทางการพัฒนาที่มุงเติมเต็ม
ความตอ งการขั้นพื้นฐานของประชาชน เน นภาคปฏิ บัติ เพื่ อสรางความเจริญ เติ บโตทาง
เศรษฐกิจพรองกับการแกปญหาความยากจนที่มีการบริหารจัดการจากขางบนโดยรัฐ
ง. ทฤษฎีการพั ฒนาของสํานักคิ ดเสรีนิยมใหม (Neo-Liberalism) พื้ นฐานคื อแนวคิ ด
เศรษฐกิจการเมืองของกลุมชนชั้นนํา “ขวาใหม” (New Right) (หรือกลุมตลาดเสรีสุดขั้ว) ซึ่ง
ทํ า ให โ ลกที่ ส ามได ก ลายเป น ห อ งทดลองของทฤษฎี เ สรี นิ ย มที่ ยึ ด ตลาดเป น ศู น ย ก ลาง
(Market Liberalism)
ทฤษฎีของกลุมตางๆ ขางตนนี้ เรียกไดวาเปน “ทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก ” เปน “องค
ความรูเกี่ยวกับการพัฒนา” ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน (ในขณะนั้น) วาใชไดทั่วโลกและถือวานี่คือ ทฤษฎี
เดียวเทานั้นที่จะพาโลกที่สามหลุดพนจากความลาหลัง และความยากจนไปสูความเจริญรุงเรืองตาม
แบบฉบับตะวันตก แตผลที่เกิดขึ้นในชวง 50 ปที่ผานมาพบวากระบวนการพัฒนากระแสหลักนั้น
กอใหเกิดความเจริญมั่งคั่งทางวัตถุและมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นจริง มีทั้งความเจริญสําหรับ
คนบางกลุม แตนํามาซึ่งความยากไรและความเสื่อมถอยลงของคุณภาพชีวิตสําหรับคนสวนใหญของ
สังคมรวมทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลมสลายของวัฒนธรรม
ชุมชนและเศรษฐกิจทองถิ่นในประเทศที่ยากจน10
2.2 แนวทางการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development Approach)
ในช ว ง 1990 จนถึ ง จุ ด เปลี่ ย นศตวรรษใหม เราจึ ง พบวิ ก ฤติ ก ารณ ส องด า นพร อ มกั น
“วิกฤติการณแหงการพัฒนา” และ “วิกฤติการณของทฤษฎีการพัฒนา” กลาวคือ ทฤษฎีการพัฒนา
ซึ่งสวนใหญมีเนื้อหามาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก นอกจากจะไมแกปญหาใหแกประเทศที่
ยากจนไดแลว ยังนําประเทศเหลานี้ไปสูความหายนะอยางรอบดานอีกดวย และไมมีความคาดหมาย
วาจะมีการปรับปรุงหรือรับเปลี่ยนทฤษฎีกระแสหลักกลายเปนทฤษฎีที่สามารถอธิบาย “การพัฒนา”
ไดอยางนาพอใจ ทามกลางวิกฤตทฤษฎีนี้ เราจึงเห็นการวิพากษและการทาทายทฤษฎีกระแสหลัก
จากแนวคิดใหมๆ ที่เสนอ ที่เรียกวา “ทฤษฎีทางเลือกของการพัฒนา” (Alternative Theory of
Development) ซึ่งในที่นี้จะเสนอทฤษฎีและแนวคิดทางเลือกของการพัฒนาหลักๆ ดังตอไปนี้
2.2.1 แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)
จากประสบการณของการพัฒนา 30 ป เปนที่ประจักษแนชัดแลววาแนวคิดและยุทธศาสตร
การพัฒนากระแสหลักที่เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางจะลมเหลว เพราะแนวทางนี้มี
10

อภิชัย พันธเสน และคณะ. 2549. พุทธเศรษฐศาสตร : ฉบับนิสิต นักศึกษาและประชาชน.
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แนวโนมที่จะทําลายคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้จึงมีความพยายามเกิดขึ้นที่จะ
แสวงหาหนทางและวิธีการเพื่อนําเอาเรื่อง “การพัฒนา” และ “สิ่งแวดลอม” มาผสมผสานกัน แต
ประสบการณลาสุดของไทยบงวา แนวทางที่เนนการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ก็
ยังไมประสบความสําเร็จในการเสนอแนะมาตรการ “การพัฒนา” ให มีการเชื่อมโยงกับมาตรการ
“การอนุรักษธรรมชาติ”
ปญหาที่เราจะตองตอบใหไดก็คือ ทําอยางไรจึงจะใหการพัฒนามีลักษณะยั่งยืนยาวนานได
อยางแทจริง? อะไรคือความหมายและปรัชญาแหงความยั่งยืนยาวนาน? เราอาจจะเริ่มตนจาก
ความหมายของ “การพัฒนา”
ในสมัยกอน “การพัฒนา” หมายถึงการสงเสริมใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสู
การเพิ่มรายไดประชาชาติอยางตอเนื่อง วิธีการนี้จะสงผลใหรายได/ประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งเรียกไดวา
เปนการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนทั่วไป แตในยุคนี้เปนที่เขาใจกันแลววาการพัฒนา
ในความหมายนี้ มี ลั ก ษณะไม ยั่ ง ยื น ยาวนาน เพราะการสู ญ เสี ย ทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มมี
คอนขางมากในปจจุบัน “การพัฒนา” มีความหมายกวางกวาเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาจะเนนเรื่อง “คุณภาพชีวิต ” และ “คุณภาพสิ่งแวดลอม” เปาหมายสูงสุดคือการสราง
ความสุขสมบูรณทางสังคมเพื่อประชาชนทั้งหมด
มองในแง นี้ แ ล ว “การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น ” ก็ คื อ การแสวงหาระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม ซึ่ ง มี
ศักยภาพสูงพอที่จะปรับปรุง รวมทั้งรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยาง
ยาวนานได
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนี้ การพัฒนาแบบยั่งยืนมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุด 3 ขอ คือ
 ใหความสําคัญสูงสุดแกคาของสิ่งแวดลอม
 ขยายมิติเวลาไปสูอนาคต
 เนนหนักเรื่องความยุติธรรม
เราจะเห็นวา หลักการทั้งสามขอนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับ “ความยั่งยืน” ทั้งสิ้น หลักการ
แรกเนนมิติแหงความคงทนทางนิเวศ หลักการที่สองเนนมิติอนาคตที่ยาวไกล และหลักการสุดทาย
เนนมิติแหงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคม
คํานิยามที่เหมาะสมจะตองครอบคลุม 3 หลักการดังกลาว มองจากแงนี้เราอาจกลาวไดวา
“การพัฒนาแบบยั่งยืนคือ การพัฒนาที่สามารถพิทักษรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของวันนี้ให
ดํารงอยูอยางยั่งยืนยาวนานไปถึงอนาคต เพื่อสนองความตองการของชนรุนหลังโดยไมละเลยชีวิต
ความเปนอยูของชนรุนปจจุบันดวย”
ความหมายนี้บงชัดเจนวาการกระทําหรือการตัดสินใจทางนโยบายใดๆ ก็ตามที่มาจากชน
รุนเราจะตองไมทําใหคุณภาพชีวิตของลูกหลานของเราตกต่ําลง การพัฒนาแบบยั่งยืนคือการทําให
ผูคนในอนาคตมีชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาแนวนี้คือการสรางกระบวนการวางนโยบายที่สนับสนุนการ
เสริมสรางความสุขสมบูรณทางสังคมในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เพิ่มขึ้นใหแกอนาคต
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 หลักการพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน 3 ขอนี้ อาจสรุปได
ดังนี้คือ
ก. คาของสิ่งแวดลอม
การพัฒนาแบบยั่งยืนจะใหความสําคัญสูงมากแกคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
คุณภาพสิ่งแวดลอมเปนพื้นฐานสําคัญในการประกันคุณภาพชีวิตของผูคนในสังคม ในขณะเดียวกัน
เราอาจกลาวไดวาธรรมชาติก็มีสิทธิที่จะดํารงอยูเชนเดียวกับสิทธิในการมีชีวิตของมนุษย
เพื่อใหธ รรมชาติ ดํารงอยู ไดอยางยาวนาน เราจําเปนต องประเมินคาของ “บริก าร” และ
ทรัพยากรที่ธรรมชาติมอบใหแกมนุษยในการประกอบการเศรษฐกิจ สิ่งเหลานี้ไมใช “ของฟรี” แต
ในระยะที่ผานมามนุษยมองวาธรรมชาติเปนของฟรี จึงไดมีการใชกันอยางสิ้นเปลือง ความเสื่อม
โทรมของธรรมชาติจึงปรากฏขึ้นอยางกวางขวาง
หลักการ “คาของสิ่งแวดลอม” สามารถใหคําแนะนําที่สําคัญหลายขอดวยกัน คือ
 ระบบเศรษฐกิจ จะตองคํานึงถึงอยูตลอดเวลาเกี่ยวกับคาของสิ่งแวดลอม นั่น
คือ วิเคราะหเรื่องประโยชนและการสูญเสีย
 จะตองมีการประเมินคาของสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และผนวกคาเหลานี้เขา
ไปในกระบวนการวางนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา
 ในการประเมินผลของโครงการพัฒนา จําเปนจะตองมีการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่ ง แวดล อ มอย า งระมั ด ระวั ง โดยหลี ก เลี่ ยงการทํ าลายระบบนิ เ วศ และ
ดําเนินโครงการที่สงเสริมคุณภาพทางสิ่งแวดลอม
นอกจากนั้น การพัฒนาแบบยั่งยืนยังเรียกรองใหมีการใชระบบราคาที่สะทอนใหเห็นถึง
“ตนทุนทางสังคม” ที่แทจริงในการผลิตและในการบริโภค วิธีการแบบนี้สอดคลองกับหลักการที่บงวา
“ผูสรางมลภาวะเปนผูจาย”
ข. มิติแหงอนาคต
ความยั่งยืนหมายถึงความยาวนานของเวลา มองจากแงนี้แลวการพัฒนาแบบยั่งยืนคือการ
พัฒนาเพื่ออนาคต ดังนั้น ในการวางนโยบายและการวางแผนเราจึงตองมองทั้งใกลและไกล 5 ป
10 ป 20 ป หรืออาจอยาวไกลกวานั้น เพื่อใหครอบคลุมไปถึงชนรุนหลังเราในอนาคต
ในการมองอนาคต จุดหนักไมอยูที่การสรางวัตถุ หากแตเป นเรื่องของการพิทักษรักษา
ความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูคงทน นั่นหมายความวา อนาคตของลูกหลาน
จะตองมี “ทุนธรรมชาติ” ไมนอยไปกวาในยุคของชนรุนเรา
ปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืนเนนการวางนโยบายสิ่งแวดลอมที่มองอนาคต การไมแกไข
ป ญ หาวั นนี้ แ ละผลั ก ดั น ไปให อ นาคตเท า กั บ เป น การกระทํ า ที่ ส ร า งวิ ก ฤติ ก ารณ ม ากขึ้ นในระยะ
ยาวนาน ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไมอาจจะฟนคืนกลับสูสภาพเดิมได (แมวาจะใชเงินจํานวนมากมาย
เพื่อแกไขสถานการณก็ตาม)
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ค. ความยุติธรรม
ความยั่งยืน หมายถึง การสงมอบมรดกทางสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ใหตกทอดไปสูชนรุน
หลั งในอนาคต ในปรัชญาการพัฒนาแบบยั่ งยื น เรามี หลั กการข อหนึ่ง เรี ยกว า “ความยุติ ธรรม
ระหว างชนรุ นป จจุบันกั บอนาคต” (intergenerational equity) หลัก การนี้ บง ว าชนรุนป จจุ บันมี
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอชนรุนหลังในการที่จะตองมอบมรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ปริมาณและคุณภาพที่ไมดอยไปกวายุคปจจุบัน การทําลายความสุขสมบูรณของชนรุนหลังนับวา
เปนสิ่งที่ไมยุติธรรมอยางยิ่ง เมื่อชนทุกยุคสมัยยึดถือหลักการนี้แลวก็ไมมีอะไรที่นาวิตกเกี่ยวกับ
อนาคตของมนุษยชาติ
ในเวลาเดียวกัน เราก็จะตองยึดหลักการ “ความยุติธรรมภายในชนรุนเดียวกัน” ดวย (Intragenerational equity) นั่นคือ การวางนโยบายจะตองมุงไปยังการแกไขปญหาความยากจนและการ
สนองความตองการของมวลชนผูยากไรเปนพิเศษ ความยั่งยืนในที่นี้หมายถึงการปรับปรุงและการ
พิทักษรักษาคุณภาพชีวิตของกลุมชนผู ยากไรใหยาวนาน โดยใชมาตรการทางเศรษฐกิจสังคมที่
หลากหลาย รวมทั้ง จะต องมี การพัฒนาทรัพ ยากรธรรมชาติ ด วย ซึ่ง เป นพื้นฐานสําคั ญของการ
ดํารงชีวิตของคนยากจน
ความยุติธรรมในความหมายนี้สอดคลองกับการบรรลุเปาหมายหลายๆ อยางพรอมกัน นั่น
คือพิทักษรักษาธรรมชาติ ควบคู ไปกับการแกไขปญหาความยากจนของคนรุนปจจุบัน และยังมี
การสงมอบมรดกแหงความอุดมสมบูรณไปยังคนรุนหลังๆ ในอนาคตอีกดวย
 ความยั่งยืนทางนิเวศ
หลักการพื้นฐานทั้ง 3 ขอ (คาของธรรมชาติ มิติอนาคต และความยุติธรรม) บงอยางชัดเจน
วาถาเราตองการใหมีการพัฒ นาแบบยั่งยืนยาวนานแลว จําเปนอย างยิ่งจะตองมีการพิทักษรักษา
สิ่ง แวดล อ มและธรรมชาติ ใ ห อ ยูใ นสภาพที่มีเ สถี ยรภาพ มี ค วามคงทน และมี ประสิ ทธิ ภาพ การ
พั ฒ นาในความหมายนี้ จึ ง ครอบคลุ ม เป า หมาย “ความยั่ ง ยื น ทางนิ เ วศ” ด ว ย(ecological
sustainability) นั่ นคื อเงื่ อ นไขทางนิ เ วศที่ จําเป นต อ การรองรั บชี วิ ต มนุษ ย ใ ห อยู ใ นสภาพของ
ความสุขสมบูรณ จะดํารงอยูยาวนานไปถึงอนาคตของลูกหลาน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตองมีการใช
ยุทธศาสตรที่เราเรียกวา “ยุทธศาสตรการอนุรักษธรรมชาติ” ซึ่งมีหลักการ 5 ขอคือ
 พิทักษรักษากระบวนการทางนิเวศที่สําคัญๆ และระบบรองรับการดํารงชีวิตของมนุษย
 คุมครองความหลากหลายของระบบนิเวศ
 ใชทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
 สรางความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรกับการเพิ่มประชากร
ยุทธศาสตรการอนุรักษเราถือไดวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืน
ในยุทธศาสตรนี้การพัฒนาจะดําเนินควบคูไปกับการอนุรักษธรรมชาติ ซึ่งหมายความวา การใช
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบที่
เสียหายตอระบบนิเวศทั้งหมดในระยะยาว
อยางไรก็ตาม ความยั่งยืนทางนิเวศไมอาจจะเกิดขึ้ นอยางโดดเดี่ยวไดเลย หากแตจะตอง
ไดรับการสนั บสนุนจากป จจั ยและเงื่ อนไขต างๆ ในที่นี้ “ความยั่ งยืนทางสัง คมและวัฒนธรรม” ดู
เหมือนจะมีความสําคัญสูงสุด แนวคิดนี้บงวาหลักการ “การใชทรัพยากรอยางประหยัด ” รวมทั้ง
“การจั ด การทางสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” ยั ง ไม อ าจเป น หลั ก ประกั น ที่
ก อ ให เ กิ ด ความยั่ ง ยื นได เงื่ อ นไขสํ าคั ญ ที่ เ ราจะต อ งมี ก็ คื อ การปรั บเปลี่ ยนโครงสร างเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง และการพัฒนาจริยธรรมทางสิ่งแวดลอมในหมูประชาชนทุกวงการ
แม ว าแนวคิ ด เกี่ ยวกั บ “ความยั่ ง ยื นทางสิ่ ง แวดล อ ม” (Environmental Sustainability)
กลายเปนทางเลือกใหมซึ่งเปนที่นิยมอยางกวางขวางในชวง 10 ปที่ผานมา แตจนบัดนี้ยังไมมีความ
ชัดเจนวาทางดานทฤษฎีและดานปฏิบัติการ ความสัมพันธระหวาง “การพัฒนา” กับ “สิ่งแวดลอม”
ควรจะมีรูปรางและเนื้อหาแบบไหน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ควรจะมีแนวทางอยางไร ขณะนี้ทางฝาย
กระแสหลักไดนําแนวคิดนี้ไปผูกติดกับเรื่อง “ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” แตทางฝายทางเลือก
ใหมมีความเห็นวาการเจริญเติบโต (Growth) กับความยั่งยืน (Sustainability) ไปดวยกันไมได ถา
ต อ งการ “ความยั่ ง ยื น ” ก็ ต อ งมี แ นวอี ก แบบ คื อ ไม ใ ช “การขยายตั ว ” แต เ ป น “ความพอดี ” หรื อ
“ความเพียงพอ” ทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไดกลายเปนวาทกรรมการพัฒนา
แบบใหมของแนวคิดกระแสหลักไปแลว ทางฝายทางเลือกใหมจึงเสนอแนวคิดที่มีลักษณะ Radical
มากขึ้น ซึ่ งเราจะพบเห็ นในทฤษฎีทางเลื อกใหมๆ เช น จากฝ าย Green Economics, New
Economics, Green Political Economy, Political Ecology และแนวนิเวศวิทยาสตรีนิยม (Feminist
Ecology) เปนตน
2.2.2 แนวคิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร Circular Economy (CE)11 ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สืบเนื่องจากการประชุมสภาแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นในเดือน
พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 2002 ได ประกาศแนวทางสํ าหรั บการพั ฒนาประเทศจี นใน 20 ป ขางหน า
เพื่อที่จะใหจีนเปนสังคมที่พออยูพอกินในป ค.ศ. 2020 แตเนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ผาน
มาไดสรางความขัดแยงระหวางการพัฒนาอยางรวดเร็วกับระบบนิเวศของจีน กลาวคือ ระหวางการ
พัฒนาความเปนอุตสาหกรรมกับความเปนเมือง และการลดนอยลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ประกอบกับการเกิดคลื่นลูกที่สองสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เนน
แนวคิดของการพัฒนาที่เปนวิทยาศาสตร ดังนั้น จีนจึงตองการแสวงหาวิธีการที่เปนระบบในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและวิถีทางแหงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม โดยใชแนวคิด Circular economy
11

ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ, 2550. รายงานฉบับสมบูรณ เรื่อง ”โครงการขอเสนอเพื่อการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย”.
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Circular economy (CE) เปนคํายอของ closing material cycle economy เปนแบบ
แผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ใหม ที่ มี ก ารปฏิ วั ติ ขึ้ น ในโลกป จ จุ บั น ที่ มุ ง การใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อไปสูการปฏิรูปเชิง
นิเวศของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตั้งแต มีการประกาศใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทศวรรษ
1990 ประเทศตางๆ เชน เยอรมัน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ลวนคํานึงถึงการพัฒนาเกี่ยวกับ CE
และการสราง circular society ขึ้น เพื่อใหเปนวิถีทางหนึ่งที่สําคัญเพื่อยกระดับใหยุทธศาสตรการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี รู ป แบบความเป น ทางการมากขึ้ น เห็ น ได ชั ด ว า การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ
ฐานความรู และระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร เปนแนวโนมสําคัญ ที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ สําหรับ
ประเทศจีนจะเห็นไดวาไดใหความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานความรูมากอนแลว และกําลังจะมุงเรียนรู
เกี่ยวกับ CE มากขึ้น
Circular economy เปนการปฏิวัติของระบบเศรษฐกิจแบบเสนตรง ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจ
แบบดั้งเดิม ที่ประกอบดวย การใชทรัพยากร การผลิต การบริโภค และการกําจัด (ภาพที่ 2.1) ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้คนทั่วไปจึงมักใชทรัพยากรแลวทิ้งของเสียหรือของเหลือ กลายเปนมลพิษอยู
ในอากาศ น้ํา และดิน แต CE มีความแตกตางคือเปนการสงเสริมแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่
กลมกลื น กั บสิ่ ง แวดล อ มของโลก วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก คื อ ประสานกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เข า กั บ
กระบวนการผลิตที่มีลักษณะเปนวงจรปด อันประกอบดวยการใชทรัพยากร การผลิต การบริโภค
การใชทรัพยากรซ้ําเปนครั้งที่สอง วัสดุและพลังงานทั้งหมดจะถูกใชอยางมีเหตุผลและตอเนื่องใน
วงจรทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน (ภาพที่ 2.2)
ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการใชวัสดุแบบเสนตรงในอดีตของระบบเศรษฐกิจ

ทรัพยากร

การผลิต
ผลิต

ทรัพยากร

การบริโภค

ของเสีย

17

ภาพที่ 2.2 การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการใชวัสดุแบบเสนตรงเปนการใช แบบครบวงจรทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในเชิงนิเวศ และอยูบนหลักการ 3Rs
ลดการใช
ทรัพยากร

การผลิต
ใชซ้ํา

นํากลับมาใช

การกําจัดใหม
อยางเหมาะสม

ใชซ้ํา

การบริโภค

ของเสีย/ขยะ

 หลักการของ CE คือ 3Rs
หลักการของ CE คือ การลด (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการหมุนเวียนนํากลับมาใช
ใหม (Recycle) หรือที่เรียกวา หลักการ 3Rs ทุกๆหลักการของ 3Rs มีความสําคัญตอการนํา CE
ไปปฏิบัติ ใหประสบผลสําเร็จ กลาวคือ
1) การลด เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับปจจัยการผลิต
2) การใชซ้ํา เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
3) การหมุนเวียนกลับมาใชใหม เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับผลผลิต
 CE เปนแบบแผนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิ ด การพั ฒนาอุ ต สาหกรรมแบบดั้ ง เดิ ม มองการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จกั บ การ
คุมครองสิ่งแวดลอม เปรียบเสมือนเหรียญ 2 ดานที่แยกจากกัน แทนที่จะมองรวมกันเพื่อการ
แกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม แนวคิด CE เปนการมองระบบเศรษฐกิจแบบ triplewin ที่เชื่อมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคุม ครองสิ่งแวดลอม และการจางงานทางสังคม เขา
ดวยกัน จากการแยกสวนของการพัฒนา 3 มิติไปสูการบูรณาการใหเปนหนึ่งเดียว
 จุดมุงหมายของ CE
เพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริหารจัดการของเสีย
และพัฒนาเพิ่มคุณคาใหกับระบบนิเวศ
 คุณลักษณะ 5 ประการของ CE
1) หนาที่และเปาหมาย มุงบรรเทาและขจัดความขัดแยงระหวางการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมและแบบแผนการบริโภคไปสู
ความยั่งยืน
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2) ขอบเขต เนนแบบแผนเศรษฐกิจใหมกับการใชวัสดุตอเนื่อง ซึ่งจะครอบคลุม
ทั้งการผลิตและการบริโภค
3) สัญลักษณแตกตางจากแบบแผนดั้งเดิม กลาวคือจากการใชปจจัยการผลิต
ดานพลังงานและทรัพยากรที่สูง มลพิษสูงและผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่ต่ํา ไปสู “2 ต่ํา” และ”
1 สูง” นั่นคือ ปจจัยการผลิตดานพลังงานและทรัพยากรที่ต่ํา มลพิษต่ํา แตผ ลประกอบการทาง
เศรษฐกิจที่สูง
4) พื้นฐานแตกตางจากเศรษฐกิจปกติ คือไดผนวกเอาตนทุนทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเขาไปเปนปจจัยพื้นฐาน ในการกําหนดมูลคาผลลัพธของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
5) หลักการ วิธีการ และเกณฑที่สําคัญ คือ 3 Rs และ ความปลอดภัย การกําจัด
การบริหารการ การใชวัสดุอยางตอเนื่อง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ การบูรณาการทุนธรรมชาติ ทุน
แรงงาน และทุนประดิษฐอยางมีประสิทธิภาพ
 แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติ
แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติจะพิจารณาทั้งดานการผลิตและการบริโภคไปพรอมกัน การ
ผลิตของวิสาหกิจหนึ่งจะตองมีกระบวนการผลิตดวยวิธีการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใชใหม และหวงโซ
ระหวางวิสาหกิจหรือระหวางภาคอุตสาหกรรมเนนการคํานึงถึงระบบนิเวศ และการหมุนเวียนหรือ
การนํ า ของเสี ย กลั บ มาใช ใ หม ใ นสั ง คม ส ว นด า นบริ โ ภคก็ จ ะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง สิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม (ภาพที่ 2.3)
ภาพที่ 2.3 แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติ

แบบจําลอง CE ในทางปฏิบัติ
ดานการผลิต

ดานบริโภค

การทําฟารม
เชิงนิเวศ

อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

อุตสาหกรรม
ขั้นที่สามเพื่อ
สิ่งแวดลอม

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

- การผลิตที่
สะอาด
- นิคม
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ
-การใชของเสีย
จากอุตสาหกรรม
มาใชใหมหรือใช
ซ้ํา

ตัวอยาง
ภัตตาคารและ
โรงแรมเพื่อ
สิง่ แวดลอม

อุตสาหกรรม
หมุนเวียนของ
เสียกลับมาใช
ใหมหรือใชซ้ํา

-การจัดซือ้ จัดจางของ
รัฐบาล
- ชุมชนเพื่อ
สิง่ แวดลอม
-โรงเรียนสิง่ แวดลอม
- ฉลากเชิงนิเวศ
- อาคารที่ประหยัด
พลังงาน

แบบจําลองภูมิภาค: สังคมที่ประหยัดการใชทรัพยากรและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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2.2.3 แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่เปนภูมิปญญาตะวันออก
แนวคิ ด การพั ฒ นาแบบตะวั น ออกจะเน น การอยู ร ว มกั น อย า งสมดุ ล ระหว า งมนุ ษ ย กั บ
ธรรมชาติ ซึ่งมีความแตกตางจากแนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตก โดยแนวทางการพัฒนาแบบ
ตะวันออกมีการนําเสนอแนวความคิดที่หลากหลาย ไดแก
1) ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH)
แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness หรือ GNH เปน
แนวคิ ด ของสมเด็ จพระราชาธิ บ ดี จิ ก มี ซั ง เย วั ง ซุ ก (King Jigme Simgye Wangchunk)
พระมหากษัตริยองคที่ 4 แหงราชอาณาจักรภูฎาน ในป พ.ศ.2515 เปนแนวคิดแบบใหมบนฐาน
ความเชื่อที่วา ความสุข คือเปาหมายในชีวิตของมนุษยแตละคน และมองวาการพัฒนาควรจะนําไปสู
ความพึ ง พอใจทั้ ง ทางร า งกายและจิ ต ใจ ซึ่ ง เป น ความคิ ด ที่ แ ตกต า งจากแนวความคิ ด ของ
เศรษฐศาสตรตะวันตก แนวคิด GNH มีองคประกอบหลัก 4 ประการ ไดแก 1) การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมอยางยั่งยืนและเสมอภาค 2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3) การรักษาและสงเสริมวัฒนธรรม และ
4) การสงเสริมการปกครองที่ดี องคประกอบทั้ง 4 ประการนี้ มุงสูเปาหมายหลัก คือ ความสุขของ
ประชาชนเปนสําคัญ
ตัวแบบการพัฒนาซึ่งกําหนดทิศทางไวที่ GDP กับกําหนดทิศทางไวที่ GNH มีลักษณะที่
แตกตางกัน ซึ่งสรุปได ดังตาราง 2.1 ดังนี้
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบระหวางลักษณะของตัวแบบการพัฒนา GDP กับ GNH
GDP
1. ทุนที่เปนตัวเงิน
2. การแขงขันอยางเสรี
3. การคาอยางเสรี
4. ทําใหเกิดการบริโภค
5. ลัทธิวัตถุนิยม
6. การไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. การพัฒนาแบบไมสมดุล

GNH
ทุนมนุษยและสังคม
การอยูรวมกัน
การแลกเปลี่ยนแบบเลือกเฟน
ความพอเพียง การออม
การพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ
การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การพัฒนาแบบมีสมดุล

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

2) เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของประเทศไทย
สํ า หรั บ ประเทศไทย อาจกล า วได ว า “อุ ด มการณ ก ารพั ฒ นา” ได เ ข า มาในสั ง คมโดยมี
วัตถุประสงคหลัก คือ ตองการดัดแปลงโลกและธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใหดําเนินไป
บนหนทางของความเจริ ญ ทางวั ต ถุ แ ละความทั น สมั ย ท า มกลางอารยธรรมใหม แ บบตะวั น ตก

20

ทัศนคติของชาวพุทธที่เนนเรื่องการเคารพรักและหวงใยในธรรมชาติไดถูกผลักดันใหหลุดออกไป
จากโครงสรางจิตสํานึกของเรา ความคิดและวิธีคิดที่เนนเรื่องการขูดรีดธรรมชาติเพื่อผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจไดเขามาแทนที่การทําลายลางผลาญธรรมชาติในนามของ “การพัฒนา” จึงเริมขึ้นและ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว
จนถึงวันนี้เราอาจกลาวสรุปไดวา การพัฒนาเศรษฐกิจในชวง 30 ปที่ผานมาไดสรางความ
เจริ ญ ทางวั ต ถุ ใ ห แ ก ป ระเทศไทยในระดั บ หนึ่ ง แต ใ นขณะเดี ย วกั น คุ ณ ภาพชี วิ ต และคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอ มก็ไ ดถู กทํ าลายลงไปดว ยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ งในระยะ 20 ป หลั งนี้ การพั ฒนา
เกษตรอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง ไดเกิดขึ้นในอัตราการขยายตัวอยางรวดเร็ว สิ่งแวดลอม
และฐานทรัพยากรธรรมชาติไดถูกใชอยางหนัก ความเสื่อมโทรมและความตึงเครียดทางสิ่งแวดลอม
ปรากฏใหเห็นทั้งในเมืองและชนบทอยางนาวิตก
วิกฤติการณทางสิ่งแวดลอมไมไดเกิดจากสาเหตุเดียว หากแตเปนผลผลิตรวมกันของปจจัย
หลายๆอยางซึ่งอยูในระบบเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตร
และวิถีการพัฒนา วิธีการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติและคานิยมที่ดํารงอยู ลวนแตมีผล
สงเสริมการทําลายลางโลกธรรมชาติทั้งทางตรงและทางออม เราอาจสรุปไดวา ระบบการพัฒนาของ
ไทยในชวง 30 ปที่ผานมามีลักษณะที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้ คือ
1) มีการประเมินคาของธรรมชาติต่ํามาก
 ธรรมชาติมีไวเพื่อผลประโยชนทางการผลิตและธุรกิจ
 มนุษยมีอํานาจเหนือธรรมชาติ
 ความเจริญทางเศรษฐกิจสําคัญกวาการคุมครองสิ่งแวดลอม
2) มีการใหความสําคัญสูงแกเรื่องการแสวงหาความเจริญสูงสุด
 วิทยาการและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญสําหรับการสรางวัตถุใหแกมนุษย
 มีความเชื่อมั่นในพลังเทคโนโลยีสมัยใหม
 ส ง เสริ ม การผลิ ต และการลงทุ น ทุ ก ประเภทที่ นํ า ไปสู ก ารขยายตั ว ของรายได
ประชาชาติ
 ใชความพยายามทุกอยางเพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมมีขีดจํากัดทางนิเวศ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
เปนไปในลักษณะที่สิ้นเปลืองอยางมาก
3) มีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจสังคมที่ดํารงอยู
 ระบบตลาดเสรีมีประสิทธิภาพสูง
 ลัทธิปจเจกชนนิยมและการแขงขัน กอใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคมดวย
 การแสวงหาไขวควาวัตถุเปนคานิยมที่สําคัญ
 ลัทธิบริโภคนิยม และวิถีชีวิตในสังคมอุตสาหกรรมเปนสิ่งที่พึงปรารถนา
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4) มีการวางนโยบายเพื่อผลประโยชนในวงที่คับแคบ
 ยุทธศาสตรการพัฒนาละเลยเรื่องคุณภาพชีวิตและความยากไรของมวลชน
 การบริหารงานเศรษฐกิจสังคมมีลักษณะรวมศูนย ไมมีการกระจายอํานาจ ไมมี
การมีสวนรวม ไมมีประชาธิปไตย อํานาจนิยมคือหลักการสําคัญ
 นโยบายสนองความตองการเฉพาะสําหรับคนบางกลุมและสําหรับปจจุบันระยะสั้น
โดยไมคํานึงถึงสวนรวมและอนาคตระยะยาว
ปจจัยตางๆ ดังกลาวมานี้มีสวนสําคัญยิ่งในการสงเสริมใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้ง
ในเมือง ในชนบท ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อยางไมหยุดยั้ง และกระบวนการเหลานี้เกิดขึ้น
อยางไมมีขีดจํากัดทางดานนิเวศและสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงไมเปนที่แปลกใจเลยในการสรุปวาเมื่อ
เวลาผานไป 30 ป “ยิ่งพัฒนาสิ่งแวดลอมยิ่งถูกทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติยิ่งเสื่อมโทรม”
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
พัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ
ความมี เ หตุ ผ ล การสร า งภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว ตลอดจนใช ค วามรู ค วามรอบคอบ และคุ ณ ธรรม
ประกอบการวางแผน การตั ด สิ น ใจและการกระทํ า เพื่ อ ให ส มดุ ล และพร อ มต อ การรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคมและสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี
จากการให ค วามสํ า คั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ แ ละใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
อย า งยั่ ง ยื น สมดุ ล และการกระจายผลประโยชน ที่ เ ป น ธรรม รวมถึ ง การมี คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ที่ดี ลดปญหาดานมลพิษและลดผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ คือ การมีสวนรวม
ของประชาชน และความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีเหตุผล
และพอประมาณ คือ เนนความประหยัด คุมคาและมีความสมดุล ภายใตเงื่อนไขของการมีคุณธรรม
ที่มีความเกื้อกูลชวยเหลือกันและกัน ตลอดจนคํานึงถึงสวนรวมและความแตกตางที่หลากหลายทั้ง
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน สังคม
ดังสามารถพัฒนา แนวคิดพื้นฐานสําคัญที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบดวยลักษณะหลักสําคัญ 3 ประการ ดังตอไปนี้
(1) หลั ก ของ “ความมี เ หตุ ผ ล” ในบริ บ ทของสิ่ ง แวดล อ ม คื อ การมี ส ติ ป ญ ญาและ
ภูมิปญญา รูจักใชและสงวนรักษาทรัพยากรในแตละพื้นที่อยางเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มคุณคาของ
ทรัพยากรที่มีอยู
(2) หลั กของ “ความพอประมาณ” ในที่นี้ คือ การใชทรัพยากรอย างประหยั ด คุ มค า มี
ความสมดุล ไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมใชเกินความสามารถที่ธรรมชาติ
จะรองรับได (carrying capacity)
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(3) หลักของ “ความมีภูมิคุมกันที่ดี ” หมายถึง การลดความเสี่ยงและพึ่งพาตนเองใหได
มากที่สุด ซึ่งในกรณีของสิ่งแวดลอม คือการมีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อให
เกิดฐานอํานาจตอรองในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก การรักษาความหลากหลาย
ของทั้ ง ระบบนิ เ วศและความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ มี อ ยู ซึ่ ง จะเป น การทํ า ให ร ะบบ คนและ
ธรรมชาติ อยูรวมกันได ลดความเสี่ยงทั้งดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ลักษณะที่กลาวมาทั้งหมดนี้อยูภายใตเงื่อนไขของการมีคุณธรรมที่มีความเกื้อกูลชวยเหลือ
กันและคํานึงถึงสวนรวม อีกทั้งการมีปญญาและภูมิความรู นอกจากนี้ยังอาศัยแนวพระราชดําริเรื่อง
ของ “ภูมิสังคม” ที่มีการคํานึงถึงการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของความแตกตางของความหลากหลาย
ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชนและสังคม โดยมี
เปาหมายหลักสําคัญ คือ เพื่อกอใหเกิดการอนุรักษและการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อย า งยั่ ง ยื น และสมดุ ล ตลอดจนการกระจายผลประโยชน ที่ เ ป น ธรรม รวมทั้ ง การมี คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี ลดปญหาดานมลพิษและลดผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากสารพิษ
และกากของเสียอันตรายตางๆ เปนตน ที่สําคัญมากในเรื่องสิ่งแวดลอมนี้ คือ การมี สวนรวมของ
ประชาชนและความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จะเห็นไดวาแนวคิดเรื่องความสุ ขมวลรวมประชาชาติ หรือ GNH นั้นมีความใกลเคียงกับ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง แต GNH มองเรื่ อ งความสุ ขซึ่ง อาจจะพลาดได โดยเฉพาะอย างยิ่ ง คํ าว า
Happiness ถาเปนความสุขในทางพุทธธรรม คือ สภาวะที่ความทุกขลดลง ในขณะที่เศรษฐกิจ
พอเพียงจะเนนเรื่อง กฎธรรมชาติที่มีเปาหมายอยูที่ชีวิต
2.3 การเชื่ อ มโยงแนวทางการพั ฒ นาทางเลื อ กที่ มี ผ ลต อ การใช แ ละการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกในปจจุบันสวนใหญเกิดจากรากฐานแนวคิดของชาติตะวันตก
ที่มุงเนนการบริโภคทางดานวัตถุนิยม การไดมาซึ่งความสะดวกสบายทางรางกายโดยขาดการดูแล
ทางจิตวิญญาณซึ่งเปนหลักสําคัญของการมีชีวิตอยูไดดวยความสุข โดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะนี้ไดเปนกระแสผลักดันใหมนุษยเกิดการใชความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ มโดยปราศจากจิ ต สํ า นึ ก ของการใช อ ย า งรู คุ ณ ค า และพอเพี ย ง ส ง ผลให ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสภาพเสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง
หากเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดตะวันออกที่มีอยูหลายสํานักในภูมิภาคเอเชียนั้น จะเห็นได
วา แนวคิดดังกลาวนั้นจะอยูในหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่มองวามนุษยกับธรรมชาติสามารถ
อยูกันไดอยางกลมกลืนเปนอันหนึ่งเดียวกันมีความสุขทั้งรางกายและจิตวิญญาณ โดยไมทําลาย
ธรรมชาติ ยกตั ว อย า งแนวคิ ด ทางตะวั น ออก เช น ความสุ ขมวลรวมประชาชาติ หรื อ Gross
National Happiness (GNH) ของประเทศภูฎานซึ่งเปนหนึ่งในกระบวนทัศนใหมในการพัฒนา โดย
เมื่อหากมองในดานสิ่งแวดลอ ม พบวาประเทศภูฎานใชหลักของ GNH มาประยุกตเขากับดาน
สิ่งแวดลอมอยางมาก เชน ตองรักษาปาไมไวอยางต่ํา 60% ดวยเหตุนี้ภูฏานจึงไดจํากัดปริมาณ
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นักทองเที่ยวแตละปและเนนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังใหความสําคัญอยางมากกับ
การรักษาเอกลักษณและวัฒ นธรรมของชาติ ซึ่งคลายคลึงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงเนนการดํารงชีวิตใหตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง ไม โลภ
คํานึงถึงความพอประมาณที่ไมมากและไมนอยเกินไป ความมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุ ปจจัย
การสร างภู มิคุ มกั นที่ ดี ใ นตั ว เพื่ อ พร อ มรั บการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง ด านบวกและด านลบ ตลอดจนใช
ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา รวมทั้ง
กรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุงเนนความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
และสามารถใชไดกับทุกภาคการพัฒนา ตลอดจนสอดคลองกับสภาพสังคมไทย ดังนั้นเมื่อนําหลัก
ของแนวคิดทางตะวันออกดังกลาวนั้นมาปรับใชกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่
มี ห ลั ก การมองว า มนุ ษ ย กั บ ธรรมชาติ ส ามารถดํ า รงอยู ด ว ยกั น ได อ ย า งกลมกลื น ก็ จ ะส ง ผลให
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ด รับ การเอาใจใส แ ละเห็ นคุ ณ ค าจากมนุ ษ ย ส ง ผลให เ กิ ด ตระหนั ก และ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางพอเพียง และคํานึงถึงหลักสมดุลและการดํารงอยูของทรัพยากรในโลก
อยางยั่งยืน
2.4 วิเคราะหสถานการณการพัฒนาของประเทศไทย12
กอนที่เศรษฐกิจไทยจะเขาสูภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประเทศ
ไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยางชัดเจนและตอเนื่อง นับตั้งแตป พ.ศ. 2529 เปนตนมา รายไดตอ
หัวประชากรโดยเฉลี่ยและผลิตภัณฑรวม (GDP) เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 5 และรอยละ 9 ตอป ตามลําดับ
ภาคอุตสาหกรรมทําใหเกิดรายไดสูงถึงรอยละ 29 ของ GDP และทําเงินตราตางประเทศมากกวา
รอยละ 70 ของรายไดจากการสงสินคาออกทั้งหมด
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเกิดขึ้นในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัวอยางยาวนาน ทําให
โรงงานต างๆ สามารถทํ ากํ าไรได โดยไม ต อ งปรั บปรุ ง ประสิ ทธิ ภาพหรื อ พั ฒนาคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ และไดรับเครดิตจากสถาบันการเงินโดยไมตองมีขั้นตอนที่ยุงยากทําใหมีการขยายกําลัง
การผลิตออกไปอยางมาก โรงงานใชความพยายามเพียงเล็กนอยเพื่อยกระดับเทคโนโลยีที่มีอยูหรือ
ปรับปรุงสถานะของโรงงานในดานอื่นๆ ยิ่งทําใหมีการผลิตเกินในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเปน
สาเหตุที่ ทําใหความสามารถในการแขงขัน ของอุตสาหกรรมไทยลดลง ในขณะเดียวกัน ไดมีการ
แขงขันกันอยางรุนแรงในตลาดสินคาอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศที่มีตนทุน
คาแรงที่ตํ่ากวา

12

ที่มา : 1) วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ วิกฤตเศรษฐกิจกับระบบยา 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, สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สืบคนจากเวปไซด
www.nesdb.go.th วันที่ 17 มกราคม 2551
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จากนั้นในป พ.ศ. 2539 การเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงการสงออกของประเทศ
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ0.3 สวนรายไดจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 1 การสงออก
สินคาอิเล็กทรอนิกสไดรับผลกระทบจากราคาที่ตกตํ่าเนื่องมาจากในตลาดโลกมีปริมาณการผลิต
มากเกินความตองการ นอกจากนี้ การสงออกสินคาที่ใชแรงงานในการผลิตสูง เชน สิ่งทอ
ผลิตภัณฑพลาสติกและรองเทา กุงแชแข็งก็ลดลงอยางมาก หลังจากนั้นเปนตนมาอุตสาหกรรมของ
ไทยก็ประสบปญหาทั้งในดานความสามารถในการทํากําไร การหารายไดจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
การบริหารจัดการกับหนี้สิน
ดังนั้นวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน ป พ.ศ. 2540 ซึ่งตรงกับปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 จึงมีสาเหตุมาจากปญหาความออนแอของโครงสรางที่สะสมมานานและ
ไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง ความไมพรอมทั้งดานคุณภาพคนและระบบแบบเกา ทําใหไมสามารถ
ปรับตัวใหรองรับและเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนและสภาพแวดลอมของสังคมสมัยใหมที่เชื่อมโยง
สลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได ประกอบกับปญหาการกอหนี้ตางประเทศระยะสั้น
จํานวนมากและการลงทุนที่ไมกอใหเกิดผลตอบแทนที่คุมคาของภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งการเก็ง
กําไรในภาคอสังหาริมทรัพยและตลาดหุน เพื่อมุงสรางผลกําไรโดยมิไดคํานึงถึงผลลัพธตอระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่นโยบายเศรษฐกิจมหภาคมุงกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยนโยบาย
การคลัง และใชนโยบายการเปดเสรีทางการเงินโดยขาดการกํากับและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
และทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง จึงเปนปจจัยตัวเรงที่กอใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและสงผล
กระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนไทยและสังคมโดยรวมเปนอยางมาก
ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจดังกลาว สงผลกระทบอยางมากตอประเทศไทยในทุกมิติของสังคม
ซึ่งพบวาในระยะสองปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เศรษฐกิจไทยประสบภาวะหดตัวมากที่สุด
เปนประวัติการณ ทําใหตองปรับแผนใหมโดยใหลําดับความสําคัญกับการฟ นฟูเศรษฐกิจใหกลับมา
ขยายตัวและมีเสถียรภาพ เพื่อที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตที่มีตอคนและสังคม โดยเฉพาะปญหา
ความยากจนและการวางงานที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 พบวา การพัฒนา
ประเทศยังขาดความสมดุล เศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง เนื่องจากเปนการขยายตัวเชิ ง
ปริมาณมากกว าคุณ ภาพและอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมอยาง
สิ้นเปลือง ทั้งยังคงพึ่งพิงภายนอกหรือภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศมากกวาในประเทศ ขณะที่ยังมี
ปญหาดานคนและสังคมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปญหาความเหลื่อมล้ําของรายไดและการกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนา ปญหาการปรับตัวใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนใน
ดานตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งปญหาความยอหยอนทางศีลธรรมและพฤติกรรมการ
บริโภคที่มุงวัตถุนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเปนบทเรียนของการพัฒนาที่ไมสมดุลและไมมีเสถียรภาพ สวน
หนึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ไมคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ ภูมิสังคม หรืออัตภาพขององคกร หรือความพรอมของคนและระบบ หวังพึ่งพิงความรู
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เทคโนโลยี เงินลงทุน หรื อตลาดจากภายนอกประเทศมากเกินไป โดยไม เตรียมสรางพื้นฐาน
ภายในประเทศใหมั่นคงและเขมแข็ง หรือสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อใหสามารถพรอมรับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของปจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกัน ปญหาซึ่งทับถมอยางตอเนื่องจน
กลายเปนปญหาเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ไดกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการกระจาย
ทุน กระจายความเจริญและผลประโยชนจากการพัฒนา และกระจายรายไดระหวางกลุมคนและใน
เชิงพื้นที่ รวมทั้งเกิดปญหาทางสังคม ความเสื่อมถอยทางศีลธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามของ
สังคมไทย ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันนําไปสูการพัฒนาที่
ไมยั่งยืน
บทเรียนจากการพัฒนาที่ไมสมดุลดังกลาวขางตน ไดทําใหประชาชนในทุกภาคสวนของ
ประเทศไทยทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ ยอนกลับมาพิจารณาและทบทวนวิถีการ
ดําเนินชีวิตในชวงที่ผานมา แล วหันมาใหค วามสําคัญกั บการพัฒนาและดํารงวิถี ชีวิตตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งไดพระราชทานใหไวตั้งแต ป
พ.ศ. 2517 โดยศึกษา คนควา พัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งใน
เชิงกรอบแนวคิดทางทฤษฎี และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดมี
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเพื่อแกปญหา หรือเปนทางเลือกในการพัฒนา
โดย ผูที่นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันนั้น สามารถแบงได ใน 2 กลุม
ไดแก
กลุมที่ 1 คือกลุมผูประสบปญหา พบมรสุมจากวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติของการเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชแกปญหาแลวสามารถฝาฟนมรสุมตางๆ และกลับมาประสบความสําเร็จ
ในการดํารงชีวิตประจําวัน โดยคณะวิจัยไดนํามาใชเปนกรณีศึกษา ดังเชน
 กรณีทรัพยากรธรรมชาติ ปะเหลียน จ.ตรัง
 กรณีการจัดการทรัพยากรบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
 กรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บานเปร็ดใน จังหวัดตราด
 กรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตนน้ําพะโตะ จังหวัดชุมพร
 กรณีธุรกิจดานบริการ ชุมพรคาบานา รีสอรตและศูนยกีฬาดําน้ํา
จังหวัดชุมพร
กลุมที่ 2 คือ กลุมที่ไมประสบปญหา แตมีจุดยืนของการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของ
ความพอเพียง ที่ใหความสําคัญกับความพออยู พอกิน และไมมีความเสี่ยง ดังเชน กรณี
ภาคบริการโรงแรมบานทองทราย จ.สุราษฎรธานี เปนตน
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นอกจากนี้ ตองยอมรับวาในโลกปจจุบันเทคโนโลยีมีสวนสําคัญและมีบทบาทอยางมาก
ในการพัฒนาประเทศ แตที่ผานมาประเทศไทยตองพึ่งพิงเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลว จึงทํา
ใหประเทศไทยขาดอํานาจตอรอง และกลายเปนฐานการผลิตที่เปนแหลงปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้เทคโนโลยีเหลานี้มักเปนเทคโนโลยี ที่อาจจะไมสอดคลองกับธรรมชาติและไมเหมาะสม
กับการใชงานของคนไทย ซึ่งหากประเทศไทยสามารถมี ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการ
ยกระดับขึ้นจากเทคโนโลยีหรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูได โดยสงเสริมใหคนไทย ประดิษฐ คิดคน
และผลิตเทคโนโลยี จากภูมิปญญาไทย เพื่อใหเกิดเปนเทคโนโลยีที่มีการใชงานเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสังคม และวัฒนธรรมของประเทศ ก็ จะมีสวนชวยลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ และ
ทําใหประเทศไทยสามารถดํารงอยูทามกลางกระแสการพัฒนาตางๆ ไดอยางยั่งยืน เพราะไดมีการ
เสริมสรางภูมิคุมกันและลดความเสี่ยง ซึ่งเปนไปตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

