วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Economics
(Efficiency,
Growth, Stability)

ความยัง่ ยืนของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Social

Environment

(Poverty, Empowerment,
Cultural)

(Biodiversity, Pollution)

2

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาเหตุที่กลไกตลาดและราคาขาดประสิ ทธิภาพ

ความยัง่ ยืนของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
• ความห่วงใยของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากร
– Malthus เล็งเห็นว่ าทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่จํากัด
– Ricardo ชี้ให้ เห็นถึงความถดถอยในคุณภาพของ
ทรัพยากร
– Marshall กล่ าวถึงข้ อจํากัดที่กลไกราคาขาด
ประสิ ทธิภาพต่ อการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

1. การมีลักษณะเป็ นสินค้ าสาธารณะ (Public goods)
ทําให้ ไม่มีใครเป็ นเจ้ าของทรัพยากรอย่างแท้ จริง เนื่องจาก
ทรัพยากรนันเป็
ทรพยากรนนเปนของทุ
้ นของทกคน
กคน เมื
เมอบุ
่อบคคลใดได้
คคลใดไดใชประโยชนแลวไม
ใช้ ประโยชน์แล้ วไม่
สามารถกีดกันการใช้ ประโยชน์ของบุคคลอื่นหรื อทําให้ บคุ คลอื่น
ได้ ใช้ ทรัพยากรน้ อยลง เช่น อากาศ แหล่งพักผ่อนสาธารณะ เป็ น
ต้ น

3

สาเหตุที่กลไกตลาดและราคาขาดประสิ ทธิภาพ (ต่อ)

4

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจ

2. การเกิดผลกระทบภายนอก (externality)
• ผลกระทบภายนอกเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของบุคคลหนึง่ หรื อหน่วย
ธุรกิจหนึง่ ส่งผลกระทบในทางลบต่อบุคคลอื่นหรื อหน่วยธุรกิจอื่น และผู้
ก่อ่ ผลกระทบภายนอกไม่
ไ ร่ ับผิดิ ชอบต่อ่ ความเสียี หายที่ีเกิิดขึนึ ้

3. การมีลักษณะเป็ นทรั พย์ สินร่ วมของทรั พยากรธรรมชาติ
(Common property resources)
ทําให้ เกิดความไม่ชดั เจนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ทําให้ ไม่มีสทิ ธิเด็ดขาด
ในการใช้ และการควบคุม เช่น ทรัพยากรป่ าไม้ ทรัพยากรประมง
5
ทรัพยากรแหล่งนํ ้า เป็ นต้ น

เอกสารประกอบการสอน 01999213 (อ.
สุ วรรณา ประณี ตวตกุล)

Goods and services
Production

Factors of Prod.

Consumption

Energy
Material Waste sink
Amenity

Global Life-Support Services
6

1

หลักเศรษฐศาสตร์กบั ความยัง่ ยืนในการใช้ทรัพยากร
• ความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การพัฒนาแบบยั่งยืนที่
มีการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติเพื่อนําไปสู่การบริโภคต่ อหัวของ
ประชากรที่คงที่ในระยะยาว หรื ออย่ างน้ อยไม่ ลดลงในระยะ
ยาว
• เกี่ยวข้ องกับการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของคน
รุ่ นปั จจุบันที่จะต้ องไม่ ส่งผลกระทบในทางลบต่ อสวัสดิการหรื อ
ความกินดีอยู่ดีของคนรุ่ นอนาคต หรื อ คนรุ่ นอนาคตต้ องมี
สวัสดิการอย่ างน้ อยเทียบเท่ ากับคนในรุ่ นปั จจุบัน

Development Paths of Welfare over time
Welfare

Path might well be optimal
but is not sustainable and
also not survivable

W min

time

7

Development Paths of Welfare over time
Welfare

8

Development Paths of Welfare over time

Path might well be optimal
but is not sustainable
although it is survivable

W min

Welfare

Path might well be non-optimal
but it is sustainable and survivable

W min
time

time

9

ประเภทของทรัพยากร

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรั พยากร แบ่ งออกเป็ น
• ทรั พยากรธรรมชาติ (Natural Resources) เช่ น
ที่ดนิ ป่ าไม้ แหล่ งนํา้ ธรรมชาติ เป็ นต้ น
• ทรั พยากรที่มนุษย์ สร้ างขึน้ (Man-made
Resources) เช่ น เครื่ องจักร ไฟฟ้า ประปา
เป็ นต้ น
11
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10

จัดแบ่ งตามคุณสมบัตขิ องทรั พยากรและการทํางานของกลไกตลาด
• ทรั พยากรธรรมชาติท่ ใี ช้ แล้ วหมดสภาพไปและไม่ สามารถสร้ าง
เสริมสภาพขึน้ มาใหม่ ได้ (Exhaustible Marketed Resources) เช่ น
ฎ ่ อนํามาจากแหล่ งธรรมชาติ และ
ทรั พยากรสินแร่ มีราคาปรากฎเมื
สามารถแจกจ่ ายไปสู่ขบวนการผลิตอื่นๆได้ โดยอาศัยกลไกตลาด
• ทรั พยากรธรรมชาติท่ สี ามารถสร้ างเสริมสภาพให้ เกิดขึน้ ใหม่ ได้ ใน
แต่ ละช่ วงเวลา และมีราคาปรากฎเมื่อนํามาจากแหล่ งธรรมชาติ
และสามารถแจกจ่ ายไปสู่ขบวนการผลิตอื่นๆได้ โดยอาศัยกลไก
ตลาด (Renewable Marketed Resources) เช่ น ทรั พยากรสัตว์ นํา้
หรื อ ทรั พยากรป่ าไม้
12

2

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)
• ทรั พยากรธรรมชาติท่ สี ามารถสร้ างเสริมสภาพให้ เกิดขึน้
ใหม่ ได้ ในแต่ ละช่ วงเวลา แต่ ไม่ มีราคาปรากฎ (Renewable
Non-Marketed Resources) เช่ น คุณภาพอากาศ คุณภาพ
สิ่ งิ แวดล้้ อม
• ทรั พยากรธรรมชาติก่ งึ เสริมสร้ างใหม่ ได้ และมีศักยภาพเป็ น
ทรั พยากรที่ไม่ สามารถเสริมสร้ างใหม่ ได้ (Semi-Renewable
and Potentially Non-Renewable Resources) เช่ น ทรั พยากร
นํา้ ใต้ ดนิ

ความยัง่ ยืนในทรัพยากรที่เสริ มสร้างใหม่ได้
• การใช้ ทรัพยากรที่เสริมสร้ างใหม่ ได้ อย่ างยั่งยืน เกี่ยวข้ องกับหลัก
ผลผลิตอย่ างยั่งยืน (sustainable yield or sustainable harvest)
• กล่ าวคือ จํานวนผลผลิตที่นํามาใช้ ในแต่ ละช่ วงเวลานัน้ ต้ องพอดี
กับั จําํ นวนที่ ที รััพยากรนััน้ จะเสริิมสร้้ างขึนึ ้ ใหม่
ใ ่ ได้้ ในช่่ วงเวลานััน้ ซึ่ งึ
จะไม่ ส่งผลกระทบต่ อทรัพยากรต้ นทุน (resource stock) ทําให้
ทรัพยากรนัน้ มีใช้ ได้ ตลอดไป
• นั่นคือ สังคมสามารถใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรได้ ในระยะยาว
โดยไม่ ทาํ ให้ ทรัพยากรต้ องเสื่อมสภาพลงหรือหมดไป

13

ความยัง่ ยืนในทรัพยากรที่เสริ มสร้างใหม่ไม่ได้
• ในกรณีของทรั พยากรที่เสริมสร้ างใหม่ ไม่ ได้ เมื่อมีการนําทรัพยากร
ต้ นทุน (resource stock) มาใช้ แล้ วจะหมดไป มนุษย์ จงึ ต้ องมีการ
สร้ างสินค้ าประเภททุน (man-made or produced capital) ขึน้ มา
ทดแทนทรั พยากรธรรมชาตินัน้ ๆ ซึซงเปนขอสมมตในเงอนไขของ
ทดแทนทรพยากรธรรมชาตนนๆ
่ งเป็ นข้ อสมมติในเงื่อนไขของ
weak sustainability
• Hartwick (1998) ชีใ้ ห้ เห็นว่ า เงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจแบบ weak
sustainability มีความจําเป็ นเพื่อให้ มีการทดแทนกันของทรัพยากร
ทัง้ 2 ประเภท มิฉะนัน้ สังคมจะไม่ สามารถเกิดความยั่งยืนในการ
บริโภคได้ ในระยะยาว (steady-state sustainable level of
15
consumption over time)

ความยัง่ ยืนในทรัพยากรที่เสริ มสร้างใหม่ไม่ได้ (ต่อ)
•ถ้ าหากสมดุลของการลงทุนสุทธิเป็ นลบ (investment < disinvestment)
สังคมจะดํารงอยู่อย่ างไม่ ย่ งั ยืน (non-sustainable path)
•ถ้ าหากสมดุลของการลงทุนสุทธิเท่ ากับศูนย์ สังคมจะดํารงอยู่อย่ างยั่งยืน
(ข้ อกําหนดขัน้ ตํ่า) (sustainable ppath)
ตัวอย่ าง ทรั พยากรที่เสริมสร้ างใหม่ ไม่ ได้ เช่ น นํา้ มันดิบ การลดลงใน
ทรั พยากรต้ นทุน (resource stock) ของนํา้ มันดิบสามารถชดเชยด้ วยการ
ลงทุนในรู ปแบบต่ างๆ เช่ น พัฒนาการใช้ ทรั พยากรพลังงานประเภทอื่นๆ
ที่เสริมสร้ างขึน้ มาใหม่ ได้ มาทดแทน เช่ น พลังงานแสงอาทิตย์ หรื อ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ (new technology) เป็ นทุนทางความรู้ (knowledge
capital)
17
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ความยัง่ ยืนในทรัพยากรที่เสริ มสร้างใหม่ไม่ได้ (ต่อ)
• สังคมต้ องมีการสะสมสินค้ าประเภททุนโดยมีการลงทุน (investment)
• ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้ าประเภททุนในช่ วงเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป (dk/dt) ต้ องเป็ นบวกเพื่อทดแทนการลดลงไปเรื่อยๆ
ของทรััพยากรที่ เี สริิมสร้้ างใหม่
ใ ่ ไม่่ ได้้ (disinvestment of natural
capital)
• การลงทุนสุทธิหรือผลรวมของการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรต้ นทุน
ทุกประเภท (sum of change in all resources) ต้ องเท่ ากับศูนย์ จึงทํา
ให้ การบริโภคต่ อหัวของประชากรคงที่ในระยะยาว หรือเข้ าสู่ดุลย
ภาพในระยะยาว
16

หลักเกณฑ์ ทางเศรษฐศาสตร์ ในการใช้ ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน

3

การใช้ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

หลักเกณฑ์ ทางเศรษฐศาสตร์ ในการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน

1. การใช้ เพื่อเป็ นปั จจัยการผลิต
• การนําทรัพยากรที่ดินมาใช้ เพื่อการผลิตทางการเกษตร
• การนําทรัพยากรสินแร่มาใช้ ในการผลิตทางอุตสาหกรรม
• การนาทรพยากรปาไมมาใชในการสรางทอยู
การนําทรัพยากรป่ าไม้ มาใช้ ในการสร้ างที่อย่อาศั
าศยย คอกสตว
คอกสัตว์ หรื
หรออ โรงงาน
อุตสาหกรรม
2. การใช้ เพื่อเป็ นปั จจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวติ หรื อเพือ่ การบริโภค
โดยตรง
• การใช้ อากาศสําหรับหายใจ
• การใช้ สงิ่ แวดล้ อมตามธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการ 19

หลักการใช้ทรัพยากรของสังคมอย่างยัง่ ยืน

1. การใช้ ทรั พยากรจะเกิดประโยชน์ (Benefits; Bt) และต้ นทุน (Costs; Ct)

2. ประโยชน์ จากการใช้ ทรั พยากรจะมีทงั ้ ที่เป็ นประโยชน์ โดยตรง (direct
benefits) และประโยชน์ ทางอ้ อม (indirect benefits) รวมกันเข้ า เป็ น Bt
โดย t แสดงถึงเวลา
3. ในการใช้ จะมีต้นทุนทัง้ ที่เป็ นต้ นทุนเกิดจากการใช้ กับต้ นทุนอันเกิดจาก
ผลกระทบต่ อสังคม ซึ่งรวมกันเป็ น Ct
4. ประโยชน์ ปัจจุบันสูงสุดกับสังคม (Net Present Value) หมายถึงเมื่อ
นําเอาประโยชน์ ท่ สี ังคมได้ รับทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตมาหักกับต้ นทุน
ในการใช้ ทรั พยากรที่เกิดขึน้ กับสังคมทัง้ ในปั จจุบันและในอนาคตต้ องมี
21
ค่ าเป็ นบวก

ต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์

20

ผลประโยชน์ปัจจุบนั สุ ทธิ
n

NPV  
t 0

Bt  C t
1  r t

22

ต้นทุนทางสังคม

1. ต้ นทุนดําเนินการ (Operation Cost) เป็ นต้ นทุนอันเกี่ยวข้ อง
กับการใช้ ปัจจัยการผลิต เช่ น ค่ าใช้ จ่ายในการทําไม้ ออกจากป่ า
2. ต้ นทุนที่นําทรั พยากรมาใช้ ในวันนี ้ แทนที่จะเก็บไว้ ใช้ ในอนาคต
(User Cost) เชน
เช่ น มูมลค่
ลคาแกสธรรมชาต
าแก็สธรรมชาติ
3. ต้ นทุนอันเกิดจากผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม (External Cost)
หมายถึง ต้ นทุนที่เกิดกับสิ่งแวดล้ อมหรือค่ าใช้ จ่ายในการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม อันเกิดจากการนําทรั พยากรมาใช้ ประโยชน์
เช่ น ค่ าใช้ จ่ายในการป้องกันการพังทลายของดิน ค่ าใช้ จ่ายในการ
ป้องกันมลพิษทางนํา้ เป็ นต้ น
23
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1. การใช้ ทรั พยากรของเอกชน จะพิจารณาหลักการใช้
อย่ างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ ของตนเองเป็ น
หลัก
2. การใช้ ทรั พยากรของสังคม จะพิจารณาหลักการใช้
อย่ างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่ อสังคม จึง
เกี่ยวข้ องกับ มิตขิ องเวลา (time dimension) มี
วัตถุประสงค์ ต้องการให้ สังคมได้ ประโยชน์ สุทธิสูงสุด
จากการใช้ ทรั พยากรนัน้

ต้ นทุน (ค่ าใช้ จ่าย) ทัง้ หมดของสังคม =
ต้ นทุนดําเนินการ + ต้ นทุนที่นําทรั พยากรมาใช้
+ ต้ นทุนซึ่งเกิดจากผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
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การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ต่อ)

•การพัฒนาแบบยั่งยืนมีเป้าหมายสูงสุดในการ
ส่ งเสริมให้ สวัสดิการของมนุษย์ เพิ่มขึน้ ต่ อเนื่อง
ในระยะยาว
•เงื่อนไขที่สาํ คัญที่สุดในการพัฒนาแบบยั่งยืน
คือ คนรุ่ นอนาคตต้ องได้ รับการชดเชยความ
เสียหายอันเกิดจากการกระทําของคนรุ่ น
ปั จจุบัน

•การพัฒนาจะยั่งยืนได้ ผู้กาํ หนดนโยบายจําเป็ นต้ องมี
ความพยายามในการวางนโยบายที่มีจุดมุ่งหมายให้
บรรลความสํ
บรรลุ
ความสาเรจของการพฒนาในระยะยาว
าเร็ จของการพัฒนาในระยะยาว
•เงื่อนไขที่สําคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืนจะเกี่ยวข้ อง
กับทรั พยากรธรรมชาติต้นทุน (natural resource
stock) ว่ าจะต้ องไม่ ลดลงเมื่อเวลาผ่ านไป
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ทรัพยากรต้นทุนในปัจจุบนั และทรัพยากรต้นทุนที่เหมาะสม

มูลค่าโดยรวมทางเศรษฐศาสตร์

•มนุษย์ มักพิจารณาถึงผลประโยชน์ จากการใช้ ทรั พยากร
เมื่อเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนที่จะนําทรั พยากรนัน้ มาใช้
•แต่ ในความเป็ นจริ ง ทรพยากรธรรมชาตมไดมมู
•แตในความเปนจรง
ทรั พยากรธรรมชาติมิได้ มีมลลค่คาทเกด
าที่เกิด
จากการนํามาใช้ เพียงอย่ างเดียว
•ประชาชนได้ ให้ มูลค่ าทรั พยากรธรรมชาติจากการคงอยู่
หรื อทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมีมูลค่ าจากการ
ไม่ ได้ ใช้

Total Economic Value = Use value + Non-use value
•ผลประโยชน์ ของการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติจะ
เท่่ ากัับมูลค่่ าโโดยรวมทางเศรษฐศาสตร์์
•ในขณะที่ต้นทุนของการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
เท่ ากับการสูญเสียการพัฒนาที่จะเกิดขึน้ จากการนํา
ทรั พยากรเหล่ านัน้ มาใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติกบั ความยืดหยุน่ ของระบบเศรษฐกิจ
•ทรั พยากรธรรมชาติทุน (natural capital) และทรั พยากรที่
มนุษย์ สร้ างขึน้ (man-made capital) ทําให้ ระบบเศรษฐกิจมี
ความยืดหยุ่นต่ อภาวะกดดัน (stress) และภัยธรรมชาติ
•กล่ าวคือ ถ้ าประเทศใดมีทรั พยากรต้ นทุนมาก จะยืนหยัด
ต่ อสู้กับภัยธรรมชาติได้ ดี
•ดังนัน้ ทรั พยากรต้ นทุนควรถูกนํามาใช้ เมื่อผลประโยชน์ มี
ค่ ามหาศาล หรื อเมื่อต้ นทุนสังคมในการอนุรักษ์ มีค่าตํ่ามาก
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กฎพื้นฐานว่าด้วยแนวทางเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าที่ปลอดภัย
Safe Minimum Standard (SMS) ตัวอย่ าง เช่ น
มีทางเลือก 2 ทางในการใช้ ประโยชน์ จากที่ดินผืนหนึ่ง
•นํามาใช้ เพื่อก่ อให้ เกิดการพัฒนา (development: D)
•นามาใชเพอกอใหเกดการพฒนา
เช่ น ปลูกพืชหรื อเลีย้ งสัตว์
•หรื อ อนุรักษ์ ไว้ เพื่อเป็ นแหล่ งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (preservation: P)
30

5

Safe Minimum Standard

Safe Minimum Standard (SMS) ต่ อ
•ดังนัน้ ถ้ าเลือกการพัฒนา (D) ความสูญเสียจะเท่ ากับ
ผลประโยชน์ ท่ เี กิดจากการอนุรักษ์ (BP)
•ถ้ าเลือกอนุุรักษ์ ((P)) ความสููญเสียจะเท่ ากับ
ผลประโยชน์ ท่ เี กิดจากการพัฒนา (BD) หรื อ ผลต่ าง
BD-BP
•การตัดสินใจควรพิจารณาจากทางเลือกที่ก่อให้ เกิด
ความสูญเสียขัน้ ตํ่าที่สุด
31

ทางเลือก
พัฒนา
พฒนา

มีผลประโยชน์จาก
การอนุรักษ์
BP

ไม่มผี ลประโยชน์จาก
การอนุรักษ์
0

ความสูญเสียขันสู
้ ง
(Maximum loss)
BP

อนุรักษ์

BD-BP

BD

BD
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สรุ ปหลักการความยัง่ ยืนทางเศรษฐศาสตร์
• ความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การนําทรั พยากรใด ๆ มาใช้
ในปั จจุบันจะต้ องไม่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อสังคมจนทําให้ สวัสดิการ
หรื อคุณภาพชีวติ ของคนในรุ่ นต่ อไปต้ องตกตํ่าลง
หรื อ ความยั
ความยงยนในทางเศรษฐศาสตร
่ งยืนในทางเศรษฐศาสตร์ เปนแนวคดทเกยวของกบการ
เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการ
• หรอ
ใช้ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของคนรุ่ นปั จจุบันที่ส่งผลต่ อ
จํานวนทรั พยากรต้ นทุน (resource stock) ที่เหลืออยู่ ต้ องไม่
ส่ งผลกระทบต่ อสวัสดิการของคนรุ่ นอนาคต
• ในทางเศรษฐศาสตร์ การใช้ ทรั พยากรอย่ างยั่งยืน ต้ องพิจารณา
ผลประโยชน์ ปัจจุบันสุทธิต่อสังคมสูงสุด (social net present
33
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