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มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boell Foundation) เป็นองค์กรอิสระท่ีมีแนวทางการดำเนินงานและ

นโยบายทีส่อดคล้องกบัของพรรคกรนี (Green Party)   สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั มีสำนักงานใหญต้ั่ง

อยู่บริเวณฮากเกเชอ เฮิฟเฟ่อร์ (Hackesche Hoefer) ใจกลางกรุงเบอร์ลิน  เมืองหลวงของประเทศสหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมนั และเปน็มูลนิธิท่ีดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เน้นการดำเนนิงานทีส่นับสนุน

การแลกเปล่ียนทางความคิดท่ีเปิดกว้างระหว่างผู้คนในสังคม

ไฮน์ริค เบิลล์ (พ.ศ. 2460-2528) ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนและนักวิจารณ์สังคมคนสำคัญท่ีสุด

คนหน่ึงของประเทศสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมัน  ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในปี พ.ศ. 2515

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ

เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจท่ีดีระหว่างผู้คนใน

วัฒนธรรมท่ีต่างกัน การสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย การร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

โดยมีแนวทางการดำเนินงานท่ีให้ความสำคัญต่อคุณค่าของนิเวศวิทยา ระบอบประชาธปิไตย ความสามัคคี

ปรองดองระหวา่งผู้คน โอกาสท่ีเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย และสันติวิธี

นอกจากการจดักิจกรรมอบรมเหลา่น้ีแล้ว มูลนิธิฯ ยังดำเนินงานผ่านสถาบันวิชาการเขียว (Green

Academy) และสถาบันสตรีศึกษา (Feminist Institute) ซ่ึงท้ังสององค์กรทำหน้าท่ีศึกษาวิจัยและเผยแพร่

ความรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

ปจัจบุนั มูลนิธิฯ มีสำนักงานอยูใ่นประเทศตา่งๆ หลายแหง่ทัว่โลก เช่น บอสเนยี-เฮอรเ์ซโกวนีา

บราซลิ กัมพูชา สาธารณรฐัเชค็ เอลซลัวาดอร ์จอรเ์จยี อินเดีย อิสราเอล เคนยา ไนจเีรยี ปากสีถาน

ปาเลสไตน ์โปแลนด ์รัสเซีย อัฟริกาใต ้ไทย ตุรกี สหรฐัอเมรกิา สำนักงานประจำยโุรปทีก่รุงบรสัเซล

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานประจำประเทศไทย เร่ิมดำเนินงานอย่างเป็นทางการเม่ือเดือนกุมภาพันธ์

พ.ศ. 2543 โดยมุ่งประสานความรว่มมือระหว่างองค์กรพันธมิตรต่างๆ ท่ีดำเนินงานอยู่ในประเทศไทยและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานท่ีนำไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ความยุติธรรมทาง

สังคมและการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างหญิงชาย และระบอบประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วม หากต้องการทราบ

ความเปน็มาของมลูนิธิไฮน์ริค เบิลล์



iii

YEARS  AFTER  RIO10

ไฮนร์คิ เบลิล์ (พ.ศ. 2460-2528) คือ หนึง่ในนกัประพนัธท์ีมี่ความสำคญัและเปน็ทีรู่จ้กักันอย่าง

แพร่หลายมากท่ีสุดของประเทศเยอรมนันี เขาได้กล่าวถึงงานของเขาไวว่้าเป็นงานท่ี “มาจากเวลาท่ีผ่านและ

ผู้คนร่วมสมัยท่ีได้รู้จัก ส่ิงท่ีผลได้พบพาน ได้มีประสบการณ ์ได้พบเห็น และไดยิ้น”

เบิลล์จึงนับว่าเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ประเทศเยอรมันนีท่ีมีบทบาทสำคัญย่ิงคนหน่ึง

เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในป ีพ.ศ. 2515 นอกจากน้ัน เขายังดำรงตำแหนง่นายกสมาคมของ

สมาคมนักเขียนนานาชาต ิ(International P.E.N. - Club) เปน็เวลาหลายปี

ตัวอย่างของหนังสือท่ีมีช่ือเสียงของเขา ได้แก่ Billiards at Half-Past Nine, The Clown, Group

Portrait with Lady, The Lost Honor of Katharina Blum, Women in a River Landscape และ

Irish Journal หนังสือหลายๆ เร่ืองของเขาได้มีผู้นำไปทำเปน็ภาพยนตร์

นอกจากน้ีแล้ว เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ดร. อำภา โอตระกูล ได้แปลงานหนังสือรวมเร่ืองส้ัน

คัดสรรของ ไฮน์ริค เบิลล์ ช่ือ “พลเรือนเหมือนกัน” (Short Stories) เพ่ือเผยแพร่งานของเขา จัดพิมพ์โดย

สำนักพิมพ์สามัญชน

ด้วยความเห็นชอบของครอบครัวเบิลล์และพรรคกรีน มูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ ช่ือ มูลนิธิไฮน์ริค

เบิลล์ ตามช่ือของเขา เพ่ือเป็นการรำลึกถึงบุคคลท่ีเป็นศูนย์รวมอันหาได้ยากย่ิงของการผสมผสานระหวา่ง

ความต่ืนตัวทางการเมือง การสร้างสรรเชิงศิลปะ การยึดถือซ่ึงหลักคุณธรรม ซ่ึงจะยังคงดำเนินเป็นแบบอย่าง

ให้แก่อนุชนรุ่นหลังในการแสดงความกล้าหาญเพื่อยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนของตนเอง การกระตุ้นให้ผู้อื่น

ตระหนักและร่วมเข้าไปมีบทบาทเพ่ือสังคม มีจิตสาธารณะเพ่ือร่วมกันทำให้สังคมดีข้ึน และการยืนหยัดบน

เกียรติ ศักด์ิศรีและสิทธิของมนุษยชน ซ่ึงล้วนแต่เป็นคุณสมบัติของ ไฮน์ริค  เบิลล์ และ มูลนิธิฯ ได้ยึดเป็น

หลักในการดำเนินงานเพ่ือสานต่อเจตนารมย์ของเขาตลอดมาและสืบไป

ไฮนริ์ค เบลิล์
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บทที ่1 วิวัฒนาการแนวคดิการพัฒนา

OECD องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

NIC ประเทศอุตสาหกรรมใหม่

WCED คณะกรรมาธกิารโลกเกีย่วกับส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา

WDB ธนาคารเพื่อการพัฒนาโลก

WTO องค์การการคา้โลก

UN องค์การสหประชาชาติ

BCSD สภาธรุกจิเกีย่วกบัการพฒันาแบบยัง่ยนื

บทที ่2 ผลการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมโลก

GO ภาครฐั

NGO องค์กรพัฒนาเอกชน

GNP ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ADB ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

UNDP โครงการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ

บทที ่4 ผลของการประชุมที่ริโอ

CSD คณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

CBO องค์กรชุมชน

TFP ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นไม้

ISO องคก์รสากลเพือ่ความเปน็มาตรฐาน

JICA องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

EIA การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

คำย่อ
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SIA การประเมินผลกระทบด้านสังคม

EGAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

TAO องค์การบริหารส่วนตำบล

GHG ก๊าซท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก

FCCC การประชมุกรอบการทำงานเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดา้นภมูอิากาศ

WRI สถาบันวิจัยโลก

CSE ศูนย์วทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้มประเทศอนิเดยี

TNC บรรษัทข้ามชาติ

MAI ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการลงทุน

บทที ่5 ความแตกต่างในมุมมองความยั่งยืน

CSD คณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GATT ข้อตกลงทัว่ไปวา่ด้ายภาษศุีลกากรและการคา้

PPM กระบวนการและวธิกีารผลติ

DSP คณะกรรมการยตุข้ิอโตแ้ยง้

TRIPS ข้อตกลงการค้าว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

MEA ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

CTE คณะกรรมาธิการด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม

ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ECOSOC สภาเศรษฐกจิและสงัคม องค์การสหประชาชาติ

IDC สภาการพัฒนาระหว่างประเทศ

UNGAS สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

บทที ่6 บนเสน้ทางสูโ่ยฮันเนสเบร์ิก 2545

CSD คณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

NGO องค์กรพัฒนาเอกชน

WTO องค์การการคา้โลก

PPM กระบวนการและวธิกีารผลติ
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ISO องคก์รสากลเพือ่ความเปน็มาตรฐาน

รายการภาพประกอบ

ภาพประกอบ 1 หลักการการเปลี่ยนรูปพลังงาน/สสารเพื่อทำให้เกิดงาน

ภาพประกอบ 2 การใชท้รพัยากรตา่งๆ ภายในขอบเขตดลุยภาพ
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ลำดับเหตกุารณ์สำคัญเก่ียวกับ “การพัฒนาอย่างย่ังยืน” :

การสรุปย่อเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในบริบทเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กล่าวถึงใน

หนังสือเล่มนี้

ศตวรรษที ่18

* พ.ศ. 2319 “ความรำ่รวยของชาตติา่งๆ” โดย อดัม สมิธ

ศตวรรษที ่19

* การผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่เข้ามาแทนที่การผลิตทั่วไป

* คาร์ล มาร์กซ์ และคณะพยายามทีจ่ะนำรปูแบบวธีิคิดใหมใ่นการจดัการสงัคม เรียกวา่ “คอมมูนิสต์และ

สังคมนิยม”

* นักวจิารณสั์งคมและนกัปรชัญา โดยเฉพาะ นิทซเ์ซ ่เร่ิมวพิากษว์จิารณสั์งคมและพฤตกิรรมของมนษุย์

ในสังคมอุตสาหกรรม

* การเร่ิมต้นประเด็นอนุรักษ์ธรรมชาติและการเคล่ือนไหวในอเมรกิา (ดำเนินไป จนถึงศตวรรษที ่20 และมี

อิทธิพลต่อนโยบายระดับชาติที่ทำให้มีการจัดตั้งวนอุทยานแห่งชาติขึ้น)

* จอร์จ (จอร์เจ็ด) แชนด์ซ เพื่อนของวาทยากรระดับโลก โชแปง เป็นที่รู้จักในฐานะผู้หญิงคนแรกที่

ใช้เวลายาวนานมากในการพยายามต่อสู้กับการปิดกั้นแบบดั้งเดิมในยุโรปมิให้สตรีมีบทบาทใดๆ

* องคก์รทีเ่รียกวา่ “สิทธสิตร”ี (เร่ิมในองักฤษ) พยายามเรยีกรอ้งความเสมอภาคทางสงัคมใหผู้ห้ญงิและ

สามารถทำให้ผู้หญิงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง

ต้นศตวรรษที ่20 ถึงชว่งแรกของสงครามโลกครัง้ที ่2

* “Die Wandervogel” กลุ่มเคล่ือนไหวท่ีเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายของเยอรมันนำคำขวัญ “กลับคืนสู่ ธรรมชาติ”

มาใช้เพื่อปรับมุมมองของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม และธรรมชาติ

* มีการจัดตั ้งกลุ ่มต่างๆ ในเยอรมันเพื ่อสนับสนุนแนวคิด “การกลับคืนสู ่ธรรมชาติ” เช่น “Die

Naturfreunde” หรือ “Freie Korperkultur Bewegung” เพ่ือพยายามท่ีจะนำประเดน็ส่ิงแวดลอ้มและ

ธรรมชาติที่ถูกกันออกไปจากการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยถือว่าสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม

* พ.ศ. 2471 ราคาหุ้นในตลาดหุ้นวอลสตรีทตกอย่างมาก ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจในประเทศ

อุตสาหกรรมทัว่โลก

* ปลายทศวรรษที ่20 ถึงต้นทศวรรษที ่30 รัฐบาลเยอรมันหลายสมัยได้นำ “หลักการการเตือนภัยล่วงหน้า”

มาบรรจไุวใ้นนโยบายระดบัชาต ิ และหลกัการนีต้อ่มาไดรั้บการขนานนามวา่ “สังคมพลเรอืน”

* พ.ศ. 2475 Pigou ไดเ้สนอทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์รือ่ง “ตลาดทีเ่กิดข้ึนภายใน” ในงานพมิพ์ของเขาทีช่ื่อ

“เศรษฐศาสตรส์วัสดิการ”
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* ทศวรรษ 1930 โครงการนิวดีล (New Deal) ของประธานาธบิดีรูสเวลส์ของสหรัฐอเมริกา ทำให้มาตรฐาน

การครองชพีประเทศตา่งๆ แย่ลง และมกีารเนน้นโยบายการวา่งงาน

พ.ศ. 2489

* มีการทำขอ้ตกลงทัว่ไปเกีย่วกบัภาษแีละการคา้ (GATT) ข้ึน โดยมพ้ืีนฐานในการสง่เสรมิการคา้เสรี

พ.ศ. 2492

* ประธานาธบิดีแฮร ีเอส ทรแูมน คิดศัพท์คำวา่ “ด้อยพัฒนา” (under developed) หมายถงึประเทศที่

ยากจน เพ่ือใหต้รงขา้มกับคำวา่ “พัฒนาแลว้”  (developed) ทีห่มายถงึประเทศทีร่่ำรวย

ตลอดศตวรรษ 1950

* เกิดสัญญาณบอกเหตุเบ้ืองต้นแสดงให้เห็นความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อมในกรุงลอนดอน ลอสแองเจลลิส

และเขตที่มีประชากรหนาแน่นในประเทศอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2502

* โครงการพัฒนาของสหประชาชาติได้พัฒนาสู่รูปแบบที่สมบูรณ์มากขึ้น

ตลอดทศวรรษ 1960

* มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในหมู่นักวิทยาศาสตร์และคนทั่วไปในประเทศที่พัฒนา

แล้ว

พ.ศ. 2511

* มีการจดัต้ัง Club of Rome ข้ึน

* การเพ่ิมของประชากรมนุษย์ท่ัวโลกเป็นท่ียอมรับกันว่าเป็นภัยต่ออนาคตของมนุษยชาติ (Ehrlich เขียนไว้

ในหนงัสือช่ือ The Population Bomb)

* แกเร็ต ฮาร์ดิน (Garret Hardin) พิมพ์บทความเรือ่ง “The Tragedy of the Commons” เสนอแนวคิด

เก่ียวกับการรบัรู้และการวางแผนเกีย่วกับส่ิงแวดลอ้มของมนุษย์

พ.ศ. 2512

* มนุษย์คนแรกได้ไปเหยียบดวงจันทร์

พ.ศ. 2515

* การประชุมส่ิงแวดล้อมโลกคร้ังท่ี 1 เป็นการประชุมคร้ังแรกของสหประชาชาตใินประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม

(สต๊อกโฮล์ม)

* “Limits to Growth” จัดพิมพ์โดย Club of Rome

* ธนาคารโลกยอมรับความล้มเหลวด้านการพัฒนาที่มุ่งเน้นแต่ความเติบโตทางเศรษฐกิจ

* มีการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UNEP)
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พ.ศ. 2522

* การประชุมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกคร้ังแรกท่ีกรุงเจนีวา ซ่ึงสรุปว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ไดออกไซด์อาจมีผลกระทบระยะยาวต่อภูมิอากาศ

พ.ศ. 2523

* คณะกรรมการบรนัด์ท (Brandt Commission) (คณะกรรมการอสิระดา้นการพัฒนาระหวา่งประเทศ)

ซ่ึงมี วิลล่ี บรนัด์ท (Willy Brandt) เป็นประธาน ได้ออกรายงานเรือ่ง “North-South, A Program for

Survival”

พ.ศ. 2526

* UNGAS จัดต้ัง “คณะกรรมการสิง่แวดลอัมและการพฒันาโลก”

พ.ศ. 2527

* อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมฆ่าคนนับพันคนที่เมืองโบพาล อินเดีย

พ.ศ. 2529

* เตาปฏกิรณป์รมาณรูัว่และระเบดิทีเ่ชอรโ์นบลิ

พ.ศ. 2530

* คณะกรรมการบรุนด์ทแลนด์ (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาโลก) รายงานเกี่ยวกับ “Our

Common Future”

พ.ศ. 2534

* กลุ่ม 77 ประชมุกันทีก่รุงปกัก่ิงเรยีกรอ้งสิทธใินการพฒันา

พ.ศ. 2535

* การประชมุส่ิงแวดลอ้มโลกทีก่รงุรโิอ เดอ จาเนโร จัดทำแผนปฏบิตักิาร 21 (Agenda 21)

* การประชมุคู่ขนานภาคประชาสงัคมกบัการประชมุส่ิงแวดลอ้มโลก พิมพ์รายงานเรือ่ง “สนธสัิญญาทาง

เลือก”

* ต้ังคณะกรรมาธกิารการพฒันาอย่างย่ังยืนแหง่สหประชาชาตข้ึิน เพ่ือดูแลการดำเนนิงานตามแผนปฏบัิติ

การ 21

* รายงานของ Pronk - Iglesias ซ่ึงนำเสนอบทบาทและโครงสรา้งของคณะกรรมาธกิารการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนไม่ได้รับความสนใจ

* มีการลงนามกรอบการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในการประชุมสุดยอดว่าด้วย

ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาทีก่รงุรโิอ เดอ จาเนโร
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พ.ศ. 2537

* มีการจดัตัง้องคก์ารการคา้โลกทีก่ารประชมุรอบอรุุกวยัเก่ียวกบัการเจรจาตอ่รองของ GATT ในฐานะที่

เปน็สถาบนัทางกฎหมายระดบันานาชาต ิเพ่ือดูแลกรอบการทำงานเกีย่วกบักฎระเบยีบและขอ้ตกลงทาง

การค้าท่ัวโลก

พ.ศ. 2538

* การประชุมสุดยอดว่าด้วยด้านการพัฒนาสังคม

พ.ศ. 2540

* มีการรเิริม่เก่ียวกบักระบวนการเจรจาระหวา่งประเทศ (กลุ่ม 77 สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป) เพ่ือใหมี้

การประชุมเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนา

พ.ศ. 2541

* การประชมุเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศของสหประชาชาตท่ีิ กรุงบวัโนส ไอเรส

* การประทว้งครัง้ใหญท่ั่วโลกเพือ่ยังย้ังการเจรจาของประเทศทีพั่ฒนาแลว้เรือ่งข้อตกลงพหภุาคี เร่ืองการ

ลงทุน

พ.ศ. 2542

* การประชุมคร้ังท่ี 54 ของ UNGAS เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศตา่งๆ ให้การสนับสนุนด้านการเงิน

เพ่ือการพฒันาทีจ่ะจดัข้ึนใน พ.ศ. 2544

* คณะมนตรีองค์การการค้าโลกประชุมกันที่ซีแอตเติ้ล

* การประชุมองค์กรพัฒนาเอกชนของโลก

พ.ศ. 2543

* การประชุมองค์กรครั้งแรกเพื่อเตรียมการจัดประชุมด้านการเงินสำหรับการพัฒนา

* ธรรมนญูโลก (Earth Charter) ด้านส่ิงแวดลอ้ม

* การประชุมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งสหัสวรรษทีก่รุงนิวยอร์ค การนำไปสู่ “เวทีสมัชชาสังคมโลก” (World

Social Forum)

* การประชมุท่ีกรุงเฮกเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ผลการเจรจาลม้เหลว

* UNGAS เรียกร้องให้มีการประชุมสุดยอดด้านส่ิงแวดลัอมท่ีกรุงโยฮันเนสเบิร์ก ในพ.ศ. 2545 ภายใต้หัวข้อ

“การประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

* การเจรจาของ MAI ยังคงดำเนนิตอ่ไปทีก่รงุปารสี
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ลำดบัเหตกุารณ์สำคญัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาในชว่งระหวา่งป ีพ.ศ. 2485-2543

ลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วง 58 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการพัฒนาในด้านต่างๆ

ได้แก่

* กิจกรรมมนษุย์

* เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดการรับรู้และแนวความคดิมนุษย์ท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมสังคมและเศรษฐกจิ

* กฎหมายและระเบียบต่างๆ

* การประชุมและองค์กรทางการเมือง

ผู้เขียนไม่อาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเลือกมาบันทึกไว้น้ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ได้พยายามเลือก

มาเพ่ือใหค้รบตามวตัถปุระสงคข์องหนงัสอืเล่มน้ี “10 ป ีหลงัการประชมุทีริ่โอ : วพิากษก์ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื”

รวมถงึประเดน็ทีน่่าสนใจนา่ตดิตามในบรบิทของการพฒันา อีกทัง้มเีหตกุารณอ่ื์นๆ อีกมากมายทีส่มควรจะนำ

มากล่าวไว ้ณ ท่ีน้ีเช่นกัน

พ.ศ. 2485 เหตกุารณส์ำคญั :

* การประกาศเจตนารมยข์อง “องคก์ารสหประชาชาต”ิ เปน็การประกาศใชอ้ย่างเปน็ทางการครัง้แรกของ

คำวา่ “สหประชาชาต”ิ ท่ีประธานาธบิดรูีสเวลสเ์สนอข้ึนมา

พ.ศ. 2487 เหตกุารณส์ำคญั :

* ข้อตกลงแบรดตนั วู๊ดส์ (Bretton Woods Agreement) ซ่ึงทำใหมี้การจดัต้ังธนาคารโลกและกองทนุ

การเงินระหว่างประเทศขึ้น

พ.ศ. 2488 เหตกุารณส์ำคญั :

* มีการจัดตั้งศาลโลกขึ้นที่กรุงเฮก

* วนัที ่6 และ 9 สิงหาคม มีการทิง้ระเบดิปรมาณท่ีูประเทศญีปุ่่น

* มีการจัดตั้งองค์การยูเนสโกที่กรุงลอนดอน

พ.ศ. 2489 เหตกุารณส์ำคญั :

* มีการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก

* มีการทำข้อตกลงร่วมกันด้านภาษีและการค้า (GATT) ในลักษณะเฉพาะกาล เพ่ือส่งเสริมการเปิดเสรีทาง

การคา้

* สมัชชาใหญ่สหประชาชาติรับมติครั้งแรกของการประชุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติและกำจัด

อาวธุนวิเคลยีรแ์ละอาวธุอืน่ๆ เพ่ือการทำลายลา้ง

* Trygve Lie (นอรเวย)์ ได้รับเลือกใหเ้ป็นเลขาธกิารสหประชาชาตคินแรก

พ.ศ. 2491 เหตกุารณส์ำคญั :

* สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติรับคำประกาศสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
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* มีการเสนอแนวคิดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมต่อองค์การสหประชาชาติ

* มีการบงัคับใช ้GATT

* มีการจัดตั้งการควบคุมดูแลการสงบศึกของสหประชาชาติ (UNTSO) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานด้าน

สังเกตการณ์ครั้งแรกของสหประชาชาติในปาเลสไตน์

* คำประกาศสากลด้านสิทธิมนุษยชน

พ.ศ. 2496 เหตกุารณส์ำคญั :

* สภาสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติรับมติที่จะจัดหาแผนที่ที่อิงข้อกำหนดร่วมกันทั่วโลก โดยมี

อัตราส่วน 1:1,000,000

พ.ศ. 2502 เหตกุารณส์ำคญั :

* โครงการพัฒนาของสหประชาชาติมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น

พ.ศ. 2504 เหตกุารณส์ำคญั :

* มีการจัดตั้งกองทุนสัตว์ป่าโลก

* องค์การเกษตรและอาหาร (FAO) และยเูนสโกเริม่โครงการแผนทีดิ่นของโลก

พ.ศ. 2507 เหตกุารณส์ำคญั :

* ริเริ่มการประชุมของสหประชาชาติเรื่องการค้าและการพัฒนา

พ.ศ. 2511 เหตกุารณส์ำคญั :

* มีการจดัต้ัง Club of Rome

พ.ศ. 2512 เหตกุารณส์ำคญั :

* มีการจัดตั้งองค์กรควบคุมชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรแห่งชาติขึ้น

พ.ศ. 2513 เหตกุารณส์ำคญั :

* วนัส่ิงแวดลอ้มโลกครัง้แรก

* มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมขึ้น

พ.ศ. 2514 เหตกุารณส์ำคญั :

* GATT จัดต้ังกลุ่มมาตรการสิง่แวดลอัมและการคา้สากลข้ึน

พ.ศ. 2515 เหตกุารณส์ำคญั :

* การประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 1 เป็นการประชุมครั้งแรกของสหประชาชาติเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอัม (กรงุสตอ๊กโฮลม์)

* มีการส่งดาวเทียมแลนด์แซทดวงแรกขึ้นสู่วงโคจร

* “ข้อจำกดัด้านการเจรญิเตบิโต” จดัพิมพ์โดย Club of Rome
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พ.ศ. 2516 เหตกุารณส์ำคญั :

* การลงนามในอนุสัญญาเรื่องการค้าระหว่างประเทศของสัตว์และพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์

* เริ่มโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ

พ.ศ. 2518 เหตกุารณส์ำคญั :

* มีการรบัรองอนสัุญญาตา่งๆ เก่ียวกบัสิง่แวดลอ้มหลายๆ ด้าน  เช่น

พ.ศ. 2514 อนุสัญญาเกีย่วกบัเขตนำ้ทว่มถงึกบัความสำคญัระดบันานาชาติ

พ.ศ. 2515 อนุสัญญาเก่ียวกับการป้องกันการเกิดมลภาวะทางทะเล อันเน่ืองมาจากการทิง้ของเสียและ

ส่ิงอ่ืนๆ ลงในทะเล

พ.ศ. 2516 อนุสัญญาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์

* UNEP จดัตัง้ระบบควบคมุส่ิงแวดลอ้มโลก (GEMS)

พ.ศ. 2519 เหตกุารณส์ำคญั :

* การประชมุ HABITAT ครัง้ที ่1 เปน็การประชมุของสหประชาชาตเิก่ียวกบัการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์

* มีการจดัตัง้องคก์ร UNIFEM ข้ึนเพ่ือสนับสนนุสิทธสิตรี

พ.ศ. 2521 เหตกุารณส์ำคญั :

* เจมส ์โทบนิ เสนอใหมี้การจดัเก็บภาษส่ิีงแวดลอ้มทัว่โลกขึน้เปน็ครัง้แรก

พ.ศ. 2522 เหตกุารณส์ำคญั :

* สมัชชาใหญส่หประชาชาตยิอมรบัอนสัุญญาเกีย่วกบัการลดการกดีกนัสตรใีนทกุรปูแบบ

* การประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่ 1 ที่กรุงเจนีวา สรุปว่าการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์มีผลกระทบในระยะยาวต่อสภาพภูมิอากาศ

พ.ศ. 2523 เหตกุารณส์ำคญั :

* คณะกรรมการบรนัด์ท (คณะกรรมการอสิระดา้นการพฒันาสากล) ซ่ึงมีนายวลิล่ี บรนัด์ท เป็นประธาน

รายงานเรือ่ง “เหนอื-ใต ้: โครงการเพือ่ความอยูร่อด” เช่ือมโยงความเสมอภาคทางเศรษฐกจิเขา้กับการ

พัฒนาและเป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

* UNEP เร่ิมโครงการกลยทุธก์ารอนรัุกษ์โลก

พ.ศ. 2524 เหตกุารณส์ำคญั :

* ไอบเีอ็ม เปดิตวัคอมพวิเตอรส่์วนตวั (Personal Computer) ของบรษัิท

* การพมิพ์แผน่สุดทา้ยของโครงการแผนทีดิ่นของโลก ซึง่จดัทำโดย FAO

พ.ศ. 2525 เหตกุารณส์ำคญั :

* อนุสัญญาสหประชาชาตเิก่ียวกบักฎหมายทางทะเล
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พ.ศ. 2527 เหตกุารณส์ำคญั :

* คอมพิวเตอรส่์วนตวัรุน่ AT ของไอบเีอ็ม เริม่ทีจ่ะมบีทบาททีส่ำคัญในการคำนวณทางวทิยาศาสตรท์ีใ่ช้

กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

พ.ศ. 2528 เหตกุารณส์ำคญั :

* มีการจัดตั้งแผนปฏิบัติการป่าเขตร้อนขึ้น (TEAP)

* มีการทำข้อตกลงเก่ียวกับการทำไม้เขตร้อนสากลท่ีกรุงเจนีวา เพ่ือจัดทำกรอบการทำงานทีมี่ประสิทธิภาพ

ในการใช้ป่าเขตร้อนแบบยั่งยืน

พ.ศ. 2530 เหตกุารณส์ำคญั :

* คณะกรรมการบรุนด์ทแลนด์ (คณะกรรมการโลกด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา) รายงานเกี่ยวกับ

“อนาคตร่วมกันของเรา” ซึ่งให้คำจำกัดความของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และนำเสนอแนวทางการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

* มีการจดัตัง้สภาบนัเพ่ือการสือ่สารโลกขึน้ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกั้บองคก์รพฒันาเอกชน

* กลุ่มทำงานเฉพาะกิจได้รับการขอร้องจากที่ประชุมกรรมการบริหาร UNEP ให้ศึกษาด้านความหลาก

หลายทางชีวภาพ

* การประชมุเบลลาจิโอ นักวิทยาศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงผลของการทีร่ะดับน้ำทะเลสูงข้ึน ซ่ึงจะมีผลมากกว่าผล

โดยตรงด้านอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแถบชายฝั่งทะเล

* มีการลงนามสนธิสัญญามอนทรีออล

พ.ศ. 2531 เหตกุารณส์ำคญั :

* การประชมุคร้ังแรกของกลุม่ทำงานเฉพาะกจิ กลุ่มเห็นด้วยกับการทีจ่ะใหมี้การประชมุเพ่ือคุ้มครองทีอ่ยู่

อาศัยในธรรมชาติภายในกรอบงานระดับชาติ

* การประชุมท่ีเก่ียวกับช้ันบรรยากาศท่ีเปล่ียนแปลง : นัยท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของโลก โตรอนโต เรียกร้อง

ให้มีการจัดต้ังกองทุนช้ันบรรยากาศโลกทีอ่ย่างน้อยท่ีสุดควรได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากภาษีของการ

บริโภคเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ของประเทศอุตสาหกรรม

* การประชมุระหวา่งรฐับาลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ ซ่ึงจดัโดย UNEP และองคก์ร

อุตนิุยมวทิยาโลก (WMO)

* การประชมุทีเ่วยีนนาในป ีพ.ศ. 2528 เพ่ือคุ้มครองชัน้โอโซน

พ.ศ. 2532 เหตกุารณส์ำคญั :

* การทำลายกำแพงเบอรลิ์น (9 พฤศจกิายน) รัสเซยีเริม่แยกตวัออกเปน็รฐัอสิระเลก็ๆ

* การประชมุของประเทศเลก็ๆ เก่ียวกบัการเพิม่ข้ึนของระดบันำ้ทะเลทีมั่ลดีฟส์



xv

YEARS  AFTER  RIO10

* ท่ีประชุมใหญ่สหประชาชาติตัดสินใจท่ีจะจัดการประชุมเก่ียวกับส่ิงแวดลัอมและการพัฒนาใน พ.ศ. 2535

* การบังคับใช้สนธิสัญญามอนทรีออลเกี่ยวกับสารต่างๆ ที่ทำให้ช้ันโอโซนบางลง

พ.ศ. 2533 เหตกุารณส์ำคญั :

* การประชมุครัง้แรกของกลุม่ทำงานเฉพาะกจิ เพ่ือเจรจาตอ่รองเนือ้หาของสนธสัิญญาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

* ข้อตกลงโลกเกีย่วกบัปา่ไม ้ซ่ึงเสนอโดย นายโอลา อัสเดน (Ola Ullsten) นายกรฐัมนตรสีวเีดน

* การประชุมป่าไม้เขตร้อน ซึ่งเป็นผลต่อการเจรจาต่อรองใน พ.ศ. 2535 ของการประชุมสุดยอดกลุ่ม

ประเทศจีเจ็ดที่ฮุสตัน

* การประชมุเรือ่งปา่ไมท้ี ่UNCED ซ่ึงมาเลเซยีคัดค้านไมเ่หน็ด้วย

* การประชมุของประเทศกำลงัพัฒนาบางประเทศเกีย่วกบัปญัหาสิง่แวดลอ้มโลก ซ่ึงกลา่ววา่เปน็ความรบั

ผิดชอบของประเทศอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ

* การประชุมครั้งที่ 4 ของ IPCC จัดขึ้นที่สวีเดนเพื่อรับรองอย่างเป็นทางการรายงาน ที่คาดว่าตาม

สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ภายใน พ.ศ. 2548 อุณหภูมิของโลกจะเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียสจากตัวเลขท่ี ประมาณ

พ.ศ. 2533 และเพิม่ข้ึน 3 องศาเซลเซยีส ก่อนครสิต์ศตวรรษที ่21 จะสิน้สุดลง

* การประชมุภูมิอากาศโลกครัง้ที ่2 ในเจนวีา ประเทศตา่งๆ 137 ประเทศตกลงทีจ่ะเจรจาตอ่รองเนือ้หา

ในสนธสัิญญาภมิูอากาศโลก

* การประชุมสุดยอดโลกเก่ียวกับเด็ก

* UNDP จัดทำดัชนีการพัฒนามนุษย์ขึ้น

พ.ศ. 2534 เหตกุารณส์ำคญั :

* เอกสารขอ้เท็จจรงิเก่ียวกับการคา้และสิง่แวดลอ้ม ซ่ึง ASEAN ร้องขอจาก GATT

* การประชุมเตรียมการ UNCED ครั้งที่ 2 องค์กรพัฒนาเอกชนและประเทศตะวันตกเพิ่มแรงกดดัน

มากขึ้น

* คณะกรรมาธิการเพื่อเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาล การประชุมจัดขึ้นโดยกลุ่มทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำ

อนุสัญญาที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมครั้งสุดท้าย

* การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการเพื่อการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาล

* ประเทศในกลุม่ OECD ยอมรบัความรบัผดิชอบทีเ่ก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงของภมิูอากาศ

* มหาอำนาจหลายประเทศลงนามในธรรมนูญโลกซึ่งผูกมัดตัวเองให้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
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พ.ศ. 2535 เหตกุารณส์ำคญั :

* การประชุมสุดยอดของสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาท่ีริโอ เดอ จาเนโร โดยมี นายมัวริส

สตรอง เปน็ประธาน ไดจั้ดทำแผนปฏบัิติการ 21 อนุสัญญาดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ อนุสัญญา

กรอบการทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และคำประกาศของการประชุมที่ริโอ

* จดัตัง้คณะกรรมการสหประชาชาตด้ิานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เพ่ือดำเนินการตาม แผนปฏบิตักิาร 21

* อนุสัญญาด้านความหลากหลายทางชวีภาพเปิดให้ลงนามท่ีการประชุมสุดยอดท่ีริโอ สหรัฐอเมริกาปฏิเสธ

ที่จะลงนาม

* ความริเริ่มโครงการป่าเพื่ออนาคต สหรัฐอเมริกาประกาศโครงการนี้ออกมาในการประชุมสุดยอด

ส่ิงแวดลอ้มทีร่โิอ เพ่ือเสรมิความชว่ยเหลอืใหกั้บการอนรุกัษป์า่ฝน

* อังกฤษและเยอรมันเรียกร้องให้รัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลาง

สนับสนุนอนุสัญญาดงักล่าว

* ประเทศกำลงัพัฒนามมีตทิีเ่ก่ียวขอ้งกบัแผนปฏบิตักิาร 21 ของการประชมุทีริ่โอ และยอมรบัขอ้ตกลง

ทุกข้อที่เหมาะสมที่ประเทศต่างๆ เห็นพ้องด้วย

* มีการจัดพิมพ์ผังของโลกแบบดิจิตอล

* จัดทำสนธิสัญญาเบเซลิ พ.ศ. 2532 ท่ีเก่ียวกับการควบคมุการเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดนของขยะอนัตราย

และการกำจดัขยะเหลา่น้ัน

* อนุสัญญากรอบการทำงานเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงของภมิูอากาศ ซ่ึงมีการลงนามกนัในการประชมุของ

สหประชาชาตท่ีิเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาทีริ่โอ เดอ จาเนโร

พ.ศ. 2536 เหตกุารณส์ำคญั :

* การปิดกั้นระหว่างประเทศในซีกโลกเหนือและประเทศในซีกโลกใต้ถูกทำลายลงโดยการเจรจาทวิภาคี

ซ่ึงริเร่ิมโดยอินเดียและอังกฤษ

* มีการเริม่ตน้เจรจาเกีย่วกบัขอ้ตกลงดา้นการตดัไมใ้นเขตรอ้นสากล

* บราซลิ กานา อินโดนเีซีย และมาเลเซยี เรียกรอ้งใหข้้อตกลงใหมค่รอบคลมุถึงปา่เขตอบอุน่ด้วย

* คณะกรรมาธกิารระหวา่งรฐับาลเกีย่วกบัความหลากหลายดา้นชีวภาพ ซึง่จดัโดย UNEP

* การประชมุโลกเก่ียวกับสิทธมินนุษยชน

พ.ศ. 2537 เหตกุารณส์ำคญั :

* มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลกในการประชุมเจรจาต่อรองที่อุรุกวัยของ GATT เพื่อให้เป็นองค์กร

กฎหมายสากลในการจดัการด้านกรอบการทำงานสากลเกีย่วกับกฎเกณฑแ์ละข้อตกลงทางการคา้

* การประชมุสากลเก่ียวกบัประชากรและการพฒันา
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* การประชุมสากลของสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะ

เล็ก

* การประชุมสากลเกี่ยวกับการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

พ.ศ. 2538 เหตกุารณส์ำคญั :

* การประชุมสตรีโลกที่กรุงปักกิ่ง

* การประชมุ FAO ท่ีกรุงโรม

* การประชมุระหวา่งรัฐบาลเก่ียวกับป่าได้จัดการประชมุคร้ังท่ี 3 ของคณะกรรมาธกิารเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนที่กรุงนิวยอร์ค

* ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลการแสวงโชคทางชีวภาพ

* การประชุมครั้งแรกขององค์กรสนับสนุนให้คำแนะนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิคและเทคโนโลยี

* มีการจัดตั้งกลุ่มทำงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่กรุงจาการ์ตา

* การประชมุรอบแรกของการประชมุของฝา่ยต่างๆ ของ FCCC ท่ีกรุงเบอรลิ์น

* อินเดียทำลายภาวะชงักงันในการเจรจาเรื ่องการลดการปล่อยสารพิษ โดยเรียกร้องให้ประเทศ

อุตสาหกรรมลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดล์ง 20% ภายใน พ.ศ. 2543

* การประชมุของสหประชาชาตคิร้ังที ่ 9 เก่ียวกบัการปอ้งกนัอาชญากรรมและการปฏบัิติต่อผู้กระทำผดิ

พ.ศ. 2539 เหตกุารณส์ำคญั :

* การประชมุ HABITAT 2 ท่ีอิสตันบูล

* เปรูและสวิสเซอร์แลนด์ให้เงินสนับสนุนกลุ่มทำงานเพ่ือทบทวนองค์กรและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ ในการทำป่าไม้

* มีการบังคับใช้กฎหมายท่ีควบคุมแหล่งพันธุกรรมภายในประเทศสนธสัิญญาแอนดีน ซ่ึงหมายถึงประเทศ

โบลีเวีย โคลัมเบีย เอลซาวาดอร ์เปรูและเวเนซเูอลา

* การประชมุ SBSTTA 2

* การประชมุสุดยอดเก่ียวกับอาหารไทย

* การประชมุครัง้ที ่ 9 ขององคก์รสหประชาชาตวิา่ด้วยการคา้และการพฒันา

* รอบที ่2 ของการประชมุของฝา่ยตา่งๆ ท่ีข้ึนกับ FCCC ท่ีกรุงเจนวีา

พ.ศ. 2540 เหตกุารณส์ำคญั :

* รายงานของ นายอัลกอร์ ต่อสหประชาชาติท่ีริโอ + 5 ความคิดเห็นท่ีกว้างข้ึนเก่ียวกับการสนับสนุนมติของ

แผนปฏบิตักิาร 21

* ไม่มีการตกลงกันในเรื่องใดๆ ในการประชุมครั้งที่ 4 และเป็นครั้งสุดท้ายของ IPF ที่กรุงนิวยอร์คใน

เดือนกุมภาพันธ์

* ที ่CSD-5 IPF เสนอทางเลอืกซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งเหน็รว่มกนัเฉพาะเรือ่ง
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* คณะกรรมธกิารการพฒันาอยา่งยัง่ยนืจดัการประชมุระหวา่งรฐับาลเกีย่วกบัปา่ไม ้ เพ่ือเสนอรายงานขัน้

สุดทา้ยใน CSD-8 ใน พ.ศ. 2543

* สภาสูงสหรฐัผา่นมติเบิร์ด - เฮเจล (Byrd - Hagel Resolution) ซ่ึงมีใจความวา่ สหรฐัอเมรกิาจะไม่

รับรองสนธสัิญญาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ หากสนธสัิญญานัน้ไมร่วมขอ้ผูกมัดทีมี่ต่อ

ประเทศกำลังพัฒนา

* ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐ บริษัทน้ำมันและสหภาพการคา้ ทำการโฆษณามลูค่า 13 ล้านดอลล่าร์ รณรงค์ว่า

สนธิสัญญาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้สินค้าพุ่งสูงขึ้นลิบลิ่ว

* ญีปุ่น่เสนอการลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดล์ง 5% ตำ่กวา่ระดบัในป ีพ.ศ. 2533 ภายใน พ.ศ.

2551-2555 ญีปุ่น่เหน็ชอบทีจ่ะลดลง 6% สหรฐัอเมรกิา 7% และ สหภาพยโุรป 8% ตำ่กวา่ระดบั ในปี

พ.ศ. 2533

* การประชุมรอบที่ 3 ของการประชุมของฝ่ายต่างๆ ของ FCCC เกี่ยวกับสนธิสัญญาเกียวโตด้านการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

* กลุ่ม 77 สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป เร่ิมกระบวนการนานาชาตสิำหรบัการประชมุด้านการเงนิเพ่ือการ

พัฒนา

พ.ศ. 2541 เหตกุารณส์ำคญั :

* การประชมุของสหประชาชาตเิก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงดา้นภูมิอากาศทีบ่วัโนส ไอเรส

* พิธีสารเกียวโตเปิดให้ลงนามที่นิวยอร์ค

* การประชมุครัง้ที ่ 8 ขององคก์รสนบัสนนุท่ีกรงุบอนน ์ ซ่ึงเนน้การคา้ท่ีปลอ่ยสารพษิ

* การประทว้งขนาดใหญท่ั่วโลกเพือ่ยับย้ังข้อตกลงหลายฝา่ยเก่ียวกับการลงทนุ ซ่ึงเจรจาเกีย่วกับประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว

พ.ศ. 2542 เหตกุารณส์ำคญั :

* การประชุมองค์กรพัฒนาเอกชนโลก ซึ่งจัดขึ้นที่แคนาดาเพื่อสนับสนุนการวางแผนเกี่ยวกับ “สมัชชา

ประชาชน”

* การประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่กรุงบอนน์

* IFF-3 การประชุมครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมใหญ่ที่เสนอรายงานต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาอย่าง

ย่ังยนืทีก่รงุเจนวีา

* การประชมุ SBSTTA-4

พ.ศ. 2543 เหตกุารณส์ำคญั :

* ธรรมนญูโลก (Earth Charter)
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* การประชุมประจำสหัสวรรษขององค์กรพัฒนาเอกชนที่นิวยอร์ค เตรียมการสำหรับ “เวทีสมัชชา

สังคมโลก”

* การประชมุ UNDPI/NGO ท่ีนิวยอรค์ เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกรง่ใหกั้บสังคมพลเรอืนในการปฏบัิติ

งานของสหประชาชาติ

* การขาดประชามตใินชว่ง IFF-2 ท่ีเจนวีา ยังคงดำเนนิต่อไป

* การประชมุทีก่รงุเฮกเกีย่วกบัภมิูอากาศ การเจรจาชงกังัน

* การประชมุองค์กรครัง้แรกเพือ่เตรยีม “สาระ” ของการสนบัสนุนด้านการเงนิสำหรบัการพฒันา

* UNGAS ตัดสินใจท่ีจะจัดการประชุมส่ิงแวดล้อมโลกคร้ังต่อไปท่ีกรุงโยฮันเนสเบิร์ก ใน พ.ศ. 2545 ภายใต้

หัวขอ้ “การประชมุสุดยอดโลกวา่ด้วยการพฒันาอยา่งยัง่ยนื”

* การประชมุ MAI ยังคงดำเนนิต่อไปทีก่รุงปารสี
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การพัฒนา

บางครั้งประโยคง่ายๆ สามารถสร้างความสนุกสนานจนเราจดจำได้นาน เช่น การประชุมของนักพัฒนาใน

ทวีปยุโรป นักพัฒนาอาวุโสจากทวีปแอฟริกากล่าวข้ึนว่า “รู้ไหม มันตลกส้ินดีท่ีพวกท่านมีปัญญาผลิตนาฬิกาออกมาขาย

ได้เป็นล่ำเป็นสัน แต่พวกเรากลับเป็นคนที่มีเวลามากกว่าท่าน” ทุกคนหัวเราะและชื่นชมความคิดที่แหลมคมของ

ท่านผู้เฒ่า ทำให้การประชมุในวนัน้ันยุตลิงไดใ้นสบินาทตีอ่มา ความจรงิทีแ่ฝงอยูใ่นประโยคนัน้ก็คือ ทัง้ตวัทฤษฎแีละ

เครือ่งมอืในการพฒันาเพือ่ช่วยเหลอืประเทศ “ยากจนกวา่” ทัง้หลายนัน้ ไมใ่ชสู่ตรสำเรจ็ทีจ่ะประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทกุๆ ที่

เรื่องตลกไม่ใช่ประเด็นของนาฬิกา แต่ทว่าคือ “คนที่พัฒนาแล้ว” เหล่านั้นต่างหากซึ่งเป็นปัญหาของโลกที่ต้องเผชิญ

กับความเป็นจริงและประเด็นความขัดแย้งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม

สำหรับประชากรในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งอาจยกเว้นชนชั้นกลางส่วนใหญ่และชนชั้นสูง ความหมายของ

เวลามีนัยที่แตกต่างกันไป เวลาและข้อจำกัดของเวลาเป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง ทั้งในแง่ของการมีเวลาพอที่จะตัดสินใจ

ให้ถูกต้องว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดจะดีและมีประสิทธิภาพที่สุด (ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงใดทำได้เร็วและมี

ประสิทธิผลมากที่สุด) เวลาคือหัวใจของความทรงจำร่วมของชุมชนซึ่งไม่ต้องใช้นาฬิกาที่แบ่งเวลาออกเป็นหน่วยวัด

ย่อยๆ แต่เวลาดำเนินไปอย่างไม่สิ้นสุดขึ้นกับฐานประสบการณ์ของแต่ละคนไป การใช้เวลาไม่เพียงแต่จะเป็น

ตวักำหนดความรูข้องแต่ละบคุคลเทา่น้ัน แตยั่งรวมถงึความสามารถในการหยัง่รูว้า่อะไรดแีละจำเปน็ตอ่ชุมชนไดด้้วย

และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว กระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าของผู้คนที่คิดว่า “ตนพัฒนาแล้ว” ขึ้นอยู่กับ

การนิยามความหมายของเขา จริงหรือที่คนเหล่านั้นต้องการจะอนุรักษ์โลกใบนี้ให้พ้นจากการทำลายจากน้ำมือของ

มนุษย์และเพ่ือมนุษยชาติอ่ืนๆ เพราะในทางตรงกนัข้ามเขากลับสร้างช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีเขาต้องการทำกับส่ิงท่ีจะต้องทำ

และขยายช่องว่างห่างไกลออกไปทุกขณะ

แต่ยิ่งมีการผลิตนาฬิกามากขึ้นเท่าไร เวลาที่จะมีเพื่อแก้ปัญหาของโลกก็กลับน้อยลงเท่านั้น มุมมองใหม่ๆ

เกี ่ยวกับเวลาและการดำเนินชีวิตใหม่ๆ ดูจะมาพร้อมกับจำนวนนาฬิกาที ่เพิ ่มขึ ้นตลอดเวลา ซึ ่งชี ้ให้เห็นถึง

ความเข้าใจที่แตกต่างกันไปของการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่ดีกว่า ภายใต้ศักยภาพและความสามารถของแต่ละ

บุคคลที่มีความสำคัญต่อบริบทของการพัฒนา ในขณะที่ช่องว่างทางความคิดขยายกว้างขึ้นทุกที ระยะห่างระหว่าง

ทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้กับกระบวนทัศน์การพัฒนาในปัจจุบันก็ยิ่งขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ กระนั้นมนุษยชาติ

บทที่ ๑วิวัฒนาการแนวคิดการพัฒนา
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* คำว่า “แนวคิดการพัฒนาแบบทรแูมน” (The Truman Doctrine) ก็เหมือนกับศัพท์เฉพาะอ่ืน ๆ  เช่น “กระบวนทศัน์ของทรูแมน” (The Truman’s development paradigm)

เก ิดจากการใช ้ในวงกว้างจนกลายเป็นวลีเฉพาะไป แนวคิดทางการเมือง การประกาศให้ทร ูแมน เป ็นเจ ้าของความคิดแต่เพียงผู ้ เด ียวจึงไม่ถ ูกต้องนัก

แต่เพราะมีการนำเอาแนวคิดน้ีมาใช้เป็นคร้ังแรกในสมัยท่ีท่านเป็นประธานาธิบดี แนวคิดน้ี จึงได้ผูกติดกับการบริหารของรัฐบาลทรูแมนไปด้วย

ยังคงตอ้งแสวงหาทางเลอืกต่อไป เพราะในปจัจุบันความเข้าใจและวธีิการดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนามุ่งเน้นการเพ่ิม

ขึ้นของทั้งการผลิตและการบริโภค ซึ่งเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤติของสิ่งแวดล้อมต่างๆ

เร่ิมแรกของการพฒันา

แนวคดิทีอ่ธบิายความหมายของคำวา่ “สังคมทีดี่กวา่” ด้วยการเชือ่มโยงกบัเรือ่ง การพัฒนา (เศรษฐกจิ) และ

ผลผลิตน้ันเป็นเร่ืองค่อนข้างใหม ่ในวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2492 ประธานาธบิดี แฮร่ี เอส ทรูแมน ได้กล่าวสุนทรพจน์

ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่สองว่า ประชาชนอเมริกาต้องให้ความสนใจกับ

สภาพปัญหาของประเทศทีย่ากจนกวา่ รวมทัง้รายไดต้อ่หวัทีต่ำ่กวา่ของประชากรในประเทศเหลา่นัน้เมือ่เทยีบกบัชาว

อเมรกัิน เขาเรยีกกลุ่มประเทศเหลา่น้ันวา่ “พ้ืนทีด้่อยพัฒนา” (Truman: 1366) เพ่ือใหแ้ตกตา่งจากอเมรกิา ซ่ึงมีระดบั

มาตรฐานความเป็นอยู่สูงที่สุดในโลกในขณะนั้น สหรัฐอเมริกาเพิ่งจะชนะสงครามโลกครั้งที่สอง มีอัตราการเติบโต

ของประชาชาตใินชว่งระหวา่งสงครามและทนัททีีส่งครามสิน้สุดพุ่งสงูขึน้อยา่งทีไ่มเ่คยปรากฎมากอ่น ส่งผลใหร้ายได้

ต่อหัวของคนอเมริกันเพ่ิมข้ึนถึง 1,400 ดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะท่ีประชากรมากกวา่คร่ึงหน่ึงของโลกมีรายได้ต่อหัวต่ำกว่า

100 ดอลล่าร์สหรฐัตอ่ปี (Sachs 1999:8)

เนื่องจากประธานาธิบดีทรูแมนมีฐานคิดด้านการเมืองสืบทอดจากแนวคิดเรื่องภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่

(Great Depression) และแนวทาง “นิวดีล (New Deal)”  ของประธานาธิบดีรูสเวลส์ เขาจึงมีมาตรฐานทาง

จริยธรรมสูงและเรียกร้องให้สังคมเป็นเช่นน้ันด้วย  บนโต๊ะในห้องทำงานรูปไข่ของเขามีป้ายเขียนคำขวัญ ว่า “The buck

stops here” ซึ่งหมายความว่า “ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว” ป้ายอันนี้บ่งบอกได้ถึงความเชื่อของเขาที่ว่า

เหนือสิ่งอื่นใดการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องมุ่งประโยชน์เพื่อประชาชน ด้วยความเชื่อเช่นนี้

ประธานาธิบดีทรูแมนจึงบริหารประเทศราวกับว่ายังคงเป็นผู้นำชุมชนมากกว่าเป็นผู้บริหารด้านเศรษฐกิจ ดังที่ผู้นำ

รัฐบาลหลายๆ ท่านเป็นอยู่ในตอนนี้ วิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่รัฐบาลของทรูแมนนำไปใช้เน้นการสร้างสันติสุข

ให้เกิดขึ้นบนโลก โดยการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรโลกทั้งปวงให้ดีขึ้นถึงระดับที่ไม่จำเป็น

ต้องใช้วิธีจัดการความขัดแย้งแบบเดิม เช่น สงครามและความก้าวร้าวอันเป็นทางออกในการแก้ปัญหาอีกต่อไป

แนวคิดพื้นฐานของกระบวนทัศน์ทางการเมืองของเขาให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ประชากรต่อหัว

และความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน รายได้ประชากรต่อหัวสูงแปลว่าชุมชนมีการพัฒนาดีแล้ว หากรายได้ต่อหัวต่ำ

หมายถึงการพัฒนาชุมชนประสบความล้มเหลว*
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แต่ทว่าความคิดที่จะพัฒนาโลกนี้เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งแล้วสันติสุขจะตามมาแบบสหรัฐอเมริกานั้น ยังมี

ข้อบกพรอ่งอยา่งมากเกีย่วกบัการพยายามอธบิายสภาพเงือ่นไขทางสงัคมดว้ยมติทิางเศรษฐศาสตร ์ความคดิดังกลา่ว

จะมีการประเมิน วิเคราะห์และตัดสินสภาพการณ์ของการพัฒนาที่มีอยู ่มากมายหลายหลากในมุมมองเดียว

ภายใต้วิธีคิดแบบอเมริกันโดยการบงการจาก “มือที่มองไม่เห็น” (invisible hand) ของตลาดเสรี ในเวลาต่อมา

รูปแบบการพัฒนาดังกล่าวดำเนินไปโดยมองไม่เห็นคุณค่าของประโยชน์ของส่วนรวมอื่นๆ ถูกลดความสำคัญลง

มุมมองแบบ “ความฝันของคนอเมริกัน” ก็ได้เข้ามาแทนที่การใช้ชีวิตอย่างมีจริยธรรมแบบดั้งเดิมที่มีความแตกต่าง

หลากหลายของพวกเขา เกิดการสญูเสียความหลากหลายทางวฒันธรรมอยา่งรวดเรว็ไปทัว่โลกและตามมาดว้ยปญัหา

สังคมนานัปการในประเทศกำลงัพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากการนำเอาทฤษฎตีลาดเสรีของ  อดัม สมิธ  มาใช้ปฏิบัติ  ซ่ึงแต่โดย

ลำพังแล้วทฤษฎีนี้ก็ไม่อาจแก้ปัญหาทั้งหมดได้

ในปีที่ประธานาธิบดีทรูแมนกล่าวสุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่ง องค์กรต่างๆ ของรัฐบาลก็ได้รับเอาวิสัยทัศน์

ของการสรา้ง “โลกทีพั่ฒนาแลว้” มาใช ้ น่ันคือ การเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบไดรั้บการชีน้ำ เน่ืองจากรายไดป้ระชากร

ต่อหัวที่ต่ำกว่ามาตรฐานอเมริกัน หมายถึง ความขาดแคลนขัดสน จึงจำต้องสร้างความมั่งคั่งอยู่ดีกินดี การดำเนิน

นโยบายตาม นิวดีล (New Deal) และแผนการมารแ์ชล (The Marshall Plan) เพ่ือฟ้ืนฟูยุโรปหลงัสงคราม ทำให้

สหรัฐอเมริกา (และยุโรปบางส่วน) ได้ชี้นำระบบเศรษฐกิจด้วยการเข้าแทรกแซงโดยหน่วยงานภาครัฐ การดำเนิน

การของโครงการทั ้งสองได้แสดงให้เห็นว่า นโยบายลักษณะเช่นนี ้ทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และเกดิผลกำไรสงูมากอยา่งไมเ่คยมีมาก่อน ดังปรากฏชดัเจนในรายงานของธนาคารโลกระหวา่งป ีพ.ศ. 2491-2492

ว่า “ความแตกต่างของช่องว่างรายได้ประชากร แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องยกระดับมาตรฐาน

ความเป็นอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาซึ่งเป็นทางออกเดียวในการแก้ปัญหานี้”

ในระยะแรกๆ การยกฐานะความเปน็อยู่โดยการเร่งการเติบโตด้านเศรษฐกิจได้กลายเป็นเป้าหมายหลัก (ในทาง

หลักการแต่อาจไม่ใช่ในทางปฏิบัติ) ของรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่ภายใต้องค์การความร่วมมือ

ทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) แนวคิดน้ี

แพร่ขยายไปทั่ว รวมถึงประเทศที่มีการปกครองโดยระบบสังคมนิยม และ/หรือ ลัทธิมาร์กซ์/เลนิน จนถึงช่วงกลาง

ทศวรรษที่ 50 เศรษฐกิจและการพัฒนาได้กลายเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ และปลายทศวรรษนี้การพัฒนา

ความจำเป็นท่ีจะต้องมีช่ือท่ีสะดวกในการเรยีกเกิดข้ึนมาเพราะว่า มีแนวคิดการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อนในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ ความคิด เร่ืองตลาดเสรีของ อดัม สมิธ

(Adam Smith) รวบรวมรปูแบบวธิคิีดเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกจิ ทฤษฎขีองคารล์ มารก์ซ ์ (Karl Marx) ทีป่รากฏใน “Das Kapital” และ “Das Kommunistische

Manifest” เป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักปรัชญา สังคม เช่น นิชเช่ (Nietzsche) ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และการเคล่ือนไหวของ “Die Wandervoegel”

ในตอนต้นคริสต์ศตวรรษ ที่ 20 นำไปสู่แนวคิดเรื ่องการพัฒนาและการบริโภคในยุโรป การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลุ่มอนุรักษ์นิยม

ท่ีอภิปรายถกเถียงประเด็นต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนา ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ในสหรัฐอเมริกา นำไปสู่การก่อต้ังป่าสงวนแห่งชาติต่างๆ ข้ึน (เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ Yellowstone)

แนวคดิ “ธรรมาธปิไตย/ธรรมรฐั” (Good Governance) ของนกัสังคมนยิมเยอรมนัในทศวรรษที ่ 30 และแนวคดิ “Internalized Market” ของ พีจ ู ในป ีพ.ศ. 2475

ต่างก็เป็นตัวอย่างของความพยายามทีจ่ะอธิบายกระบวนทศัน์ต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนา
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ก็เปล่ียนจุดเน้นไปในขณะทีมี่การพยายามท่ีจะลดความยากจนในยโุรปตะวนัตกส่วนใหญ่ภายใต้ความเช่ือท่ีว่า “สันติสุข

ของโลกเกิดขึ้นจากการพัฒนาเพื่อขจัดความยากจน” กลายเป็นเรื่องของ “การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนความ

มั่งคั่งอยู่ดีกินดีโดยการผลิตให้มากขึ้น” จนแม้กระทั่งในปัจจุบันสาระโดยสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาก็คือ พวกเรายังคง

ติดอยู่กับวิธีคิดการพัฒนาแบบนี้แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่บีบให้มนุษยชาติหันมาพิจารณาและเรียกร้อง

ให้มีการเปลีย่นวิธีคิด รัฐบาลของแตล่ะประเทศสว่นใหญใ่นปัจจุบันยังคงประเมนิพิจารณาขอ้ดีข้อด้อยในการตดัสินใจ

เพื่อบริหารประเทศอยู่บนฐานคิดดังกล่าว

อุปสรรคด่านแรก

ความสำเร็จของแนวคิดการพัฒนาของทวีปยุโรปไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกโดยง่ายในประเทศอื่นๆ หลัง

สงครามโลกครัง้ทีส่องสิน้สุดลงมกีารปลดปลอ่ยประเทศอาณานคิมใหเ้ปน็เอกราช รัฐบาลของประเทศเกดิใหมเ่หลา่น้ี

ต่างก็รับเอาวิธีคิดของทรูแมนมากำหนดนโยบายเพื่อผลักดันให้ประเทศของตนมีการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ในปี พ.ศ.

2492 เนห์รู (Nehru) ผู้นำประเทศอินเดียกล่าวหลังจากได้รับเอกราชสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของประเทศโลก

ที่สามที่จะเข้าร่วมในยุคสมัยของการพัฒนา “ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แนวคิดทฤษฏี ระบบไหนก็ตามที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องการและทำให้ประชาชนพอใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์ สังคมนิยมหรือ

ทนุนิยม ระบบนัน้ก็จะเจรญิงอกงามหยัง่รากลกึเอง... ปญัหาทีเ่ราเผชญิอยูท่กุวนัน้ีคือ การยกฐานะความเปน็อยู่ของ

ประชาชนใหดี้ข้ึน... (Sachs 1999:5)”

แตท่วา่ ด้วยขนบธรรมเนยีมประเพณทีางสงัคมและจรยิธรรมในประเทศเหลา่น้ัน   ซ่ึงแตกตา่งจากประเทศ

ในทวปียโุรป แนวคดิการพฒันาของยโุรปจงึเหมาะสมกบัประเทศทีม่กีลุม่ประชากรขนาดใหญ ่มพ้ืีนฐานการผลติเชงิ

อุตสาหกรรมและประชาชนส่วนมากให้ความสำคัญแก่เศรษฐกิจอยู่แล้ว และได้รับแรงจูงใจจากสหรัฐอเมริกาให้

เกิดความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ประเทศโลกที่สามยังไม่พร้อมในเชิงโครงสร้างที่จะรับแนวคิดใหม่

ด้านการพัฒนาไปลงมือดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2492 คณะผู้แทนของธนาคารโลกที่เดินทางไปทวีป

อเมริกาใต้  ได้รายงานเกี่ยวกับประเทศโคลัมเบียไว้ว่า “หากจะกำจัดวงจรอุบาทว์แห่งความยากจน ความโง่เขลา

ทุพพลภาพ รวมทั้งการผลิตที่ตกต่ำได้ ก็จะต้องลงมือแก้ไขระบบเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย อาหาร

และการผลิตอย่างจริงจัง” (IBRD 1950:XV) นัยของรายงานนี้ได้เป็นหลักในการกำหนดโครงการพัฒนาต่างๆ

ของธนาคารโลก  โดยมิได้มองศักยภาพในการพัฒนาและขีดความสามารถของภูมิภาคให้เชื่อมโยงเข้ากับด้าน

วัฒนธรรมและสังคม หากมองเห็นแต่ความเชื่อมโยงกับ “เศรษฐกิจ” ในภูมิภาคเท่านั้น วิถีชีวิต วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดก้ลายเปน็ส่วนเกนิของการพจิารณา  ช่วงเวลายีสิ่บปีตอ่จากนัน้ วสัิยทศัน์เก่ียวกบัการพฒันาและ

ความเจรญิแบบอเมรกัินได้แผอิ่ทธพิลครอบงำความคดิในสังคมของนานาประเทศ โดยเริม่จากประเทศโลกทีส่ามและ

ในเวลาต่อมา ก็ขยายอิทธิพลเข้าไปเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของสังคมประเทศยุโรปที่มีต่อประเด็นการพัฒนาและความ
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เจริญมั่งคั่ง

การตีความหมายการพฒันาท่ีแตกต่างเป็นคร้ังแรก

ประเทศในยโุรปตะวนัตกไดพ้ยายามเสนอทางเลอืกตา่งๆ ทีจ่ะนำไปสูก่ารพฒันาที ่ เรยีกวา่ “ระบบเศรษฐกจิ

ตลาดเพือ่สังคม” (Social Market Economy) ท่ีไม่ประเมนิความสำเรจ็การพฒันาดว้ยการเจรญิเตบิโต  แตก่ลับเนน้

การจัดตั้งเครื่องมือทางการเมืองเพื่อแทรกแซงและชี้นำระบบเศรษฐกิจตลาดเพื่อสังคม  โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการ

กระจายผลประโยชน์ของการพัฒนาอย่างเป็นธรรมมากขึ้นทั่วทุกชนชั้นของสังคม แนวโน้มที่ทำให้เกิดองค์กรทาง

การเมืองและเศรษฐกจิเช่นน้ี ส่วนหน่ึงเป็นเพราะประสบการณใ์นอดีตเก่ียวกับ “วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำคร้ังใหญ่” (Great

Depression) ช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 และต้น ศตวรรษท่ี 30 ส่งผลให้ประชากรจำนวนมากต้องผจญกับความยากลำบาก

จึงกำหนดมาตรการตา่งๆ ไวป้้องกนั เช่น การประกนัสังคมดา้นตา่งๆ การศกึษาเลา่เรยีนฟร ีรวมทัง้จดัทำแผนประกนั

สุขภาพไวัรองรับ

โครงสร้างการเมืองใหม่เป็นเสมือนกระจกสะท้อนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน ลัทธิฟาสซิสต์

และสงครามโลกครัง้ทีส่อง ความตกตำ่ของจรยิธรรมทางการเมอืงยุโรปบางสว่นนำไปสูจุ่ดเส่ือมสุดของสงัคมเยอรมนั

ได้แก่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่มีคนตายนับล้าน ซึ่งได้จุดประกายให้คนรุ่นต่อมาเสนอแนะมาตรการทางสังคมและ

เศรษฐกิจต่างๆ ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการเมืองอย่างจริงจังมากข้ึน สหภาพกรรมกรไดรั้บอนุญาตให้มี

บทบาทเปน็ผูน้ำและเขา้มาดำเนินการอย่างเข้มแข็งในการพฒันาสังคม ด้วยโครงสรา้งการกระจายอำนาจทางการเมอืง

การปกครองภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย ก่อให้เกิดรากฐานท่ีม่ันคงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ท้ังในระดับท้องถ่ิน

และระดับภูมิภาค ในระยะยาวการมีส่วนร่วมนี้จะนำยุโรปตะวันตกไปสู่ทิศทางใหม่แห่งการพัฒนาที่มีนโยบาย

กำหนดให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพยายามริเริ่มนำโครงสร้างใหม่ๆ

ที่ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดทางสังคมและเศรษฐกิจทางเลือกมาปรับใช้เป็นบางส่วนในช่วงระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้ง

ทำให้ยุโรปตะวันตกสามารถมีบทบาทนำในการใช้แนวคิดด้านการจัดการสิ ่งแวดล้อมและปัญหาทางสังคมใน

กระบวนการพฒันาทัว่โลกในเวลาตอ่มา

จุดเร่ิมต้นของความเสือ่มโทรม

ในขณะเดยีวกนั เกิดปรากฏการณใ์หมข้ึ่นในยโุรประหวา่งกลางทศวรรษที ่50 ซึง่เรยีก วา่ “หมอกพษิแหง่นคร

ลอนดอน” (London Smog) ที่มาจากควันเสียจำนวนมหาศาลจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง อากาศเหนือกรุงลอนดอน

มีมลพิษผสมอยู่มากจนคนแทบหายใจไม่ออก ทำให้ผู้คนเป็นลม เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายหรือป่วยด้วยโรค

ระบบทางเดินหายใจ การจราจรและชีวิตของผู้คนแทบจะต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่ สาเหตุของปัญหานี้เกิดมาจาก

กระบวนการผลติทางอตุสาหกรรมและการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง “ท่ีไม่ถูกต้อง” ของภาคเอกชน และโรงงานผลติพลังงาน

ไฟฟ้าด้วยถ่านหินคุณภาพต่ำที่มาจากเหมืองของประเทศอังกฤษ จากผลดังกล่าว จึงมีการนำเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ
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มาใช้แทนถ่านหิน เช่น แก๊สธรรมชาติ น้ำมัน และพลังงานปรมาณู พร้อมกับออกกฎหมายและข้อบังคับวิธีการใช้

เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพขึ้น  หลังจากนั้นไม่นานเมืองสำคัญๆ ของประเทศอื่นๆ ก็เริ่มประสบปัญหาทางสภาพ

แวดล้อมเช่นกัน จึงได้ออกมาตรการที่คล้ายคลึงกันดังกล่าวมาบังคับใช้  นี่คือรอยร้าวจุดแรกของการนำเอาแนวคิด

การพัฒนาซึ่งควรมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากร แต่กลับทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตาย แต่ถึงกระนั้น

ก็ตาม ในขณะนัน้ก็ยังไมมี่ใครตัง้คำถามตอ่กระบวนทศัน์การพฒันา  นโยบายการพฒันากยั็งคงเนน้อยู่ท่ีความเจรญิ

เติบโตด้านเศรษฐกิจต่อไป โดยเฉพาะเมื่อปัญหาหมอกพิษค่อยๆ ดีขึ้น “การมองไม่เห็นปัญหา แปลว่า ปัญหาไม่มี

ไมต่อ้งคดิถงึมนั” (ไกลตาไกลใจ)

แต่ต่อมาเริ ่มมีความวิตกถึงผลกระทบและค่าใช้จ่ายที่มลภาวะมีต่อสภาพของธรรมชาติแวดล้อมและ

สังคมในรูปของค่ารักษาพยาบาล การที่กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงักลง รวมทั้งเงินอุดหนุนที่จำเป็นต่อการใช้

เชื ้อเพลิง “ที่ดีกว่า” ในปี พ.ศ. 2475 นักเศรษฐศาสตร์ ชื่อ พีจู (Pigou) เป็นคนแรกที่แนะนำว่าจะได้เงิน

จำนวนน้ีมาอย่างไรผา่นวิธีคิดทางเศรษฐศาสตรแ์บบใหม ่(The Economics of Welfare : 1932) ท่ีเขาเสนอให้กระจาย

ค่าใช้จ่ายไปตามระบบกลไกของตลาด ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เศรษฐศาสตร์แห่งการกินดีอยู่ดี” ปี พ.ศ. 2475

เขานำค่าเสียหายของสภาพแวดล้อมท่ีเกิดมาจากมลภาวะมาบวกรวมไวกั้บค่าวัตถุดิบ เพ่ือให้เกิดกลไกการควบคุมตัวเอง

ทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีจะส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้ช่ือว่า “แบบความสมดุลทางวัตถุ”

(materials balance model) ซ่ึงต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter Pays Principle)

พีจเูรยีกกระบวนการนีว้า่ “การแบกรบัตน้ทนุไวภ้ายใน” (Internalization) และเรยีกหลกัการตลาดแบบเกา่วา่ “การ

ผลักดันต้นทุนออกสู่ภายนอก” (Externalization) ทฤษฎีอันมีรากฐานมาจากการพิจารณาตีความของการพัฒนา

เศรษฐกจิของพจีน้ีู เปน็ทฤษฎทีีก้่าวหนา้กวา่ทฤษฎอ่ืีนๆ ในสายงานดา้นน้ี แตไ่มไ่ดรั้บความสนใจจากบรรดาผูก้ำหนด

นโยบายพัฒนาในขณะนั้น

ในช่วงทศวรรษที่ 40 และ 50 แนวทางการพัฒนาที่เป็นทางเลือกใหม่อันเป็นส่วนสำคัญต่อรูปแบบการ

พัฒนาของตะวนัตก ถูกนำไปทดลองใชใ้นประเทศคอมมวินิสต์หรอืสังคมนิยมนอกจากประเทศรสัเซีย แตค่วามหมาย

ของอำนาจรัฐและการตัดสินใจตามแนวคิดของสตาลินทำให้ฐานเดิมของแนวคิดเหล่านี้เปลี่ยนไป การทดลองใน

ระยะแรกของประเทศคอมมิวนิสต์ที่จะใช้โครงสร้างสังคมแบบใหม่โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่ไม่เคย

มีอำนาจ ความเสมอภาคทางสังคมและทางเพศ แนวทางทางเศรษฐกิจแบบใหม่นั้นจึงไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ใน

บรรยากาศเผดจ็การของพรรคคอมมวินสิต ์ผลทีเ่กดิตามมาคอื การอพยพยา้ยถิน่ฐานของประชากรจำนวนมหาศาล

จากประเทศคอมมิวนิสต์ไป “โลกตะวันตก” ผ่าน “ม่านเหล็ก” ท่ีแผ่ขยายไปท่ัวยุโรปในขณะน้ัน การสร้าง “กำแพงเบอร์ลิน”

(พ.ศ. 2504) เป็นความสำเร็จของการสะกัดกั้นมิให้ประเทศคอมมิวนิสต์สูญเสียทรัพยากรมนุษย์มากไปกว่านั้น

แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้แนวคิดการพัฒนาของระบบคอมมิวนิสต์ที่จะเป็นทางเลือกใหม่หมดความหมายไป

ทั้งในโลกตะวันตกและในหมู่ประชากรของประเทศคอมมิวนิสต์เองที่เพิ ่มจำนวนขึ้นเรื ่อยๆ ในช่วงเวลาต่อมา
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อย่างไรก็ตาม การจัดการส่ิงแวดล้อมภายใต้ระบอบคอมมวินิสต์เน้นความสำคัญเฉพาะประเดน็ทางการเมืองและสังคม

โดยมีรากฐานจากกระบวนทัศน์ว่า มนุษย์ต้องนำธรรมชาติมาใช้เพื่อสนองความจำเป็นของตนได้โดยไม่ต้องกังวลถึง

ความเสยีหายทีจ่ะเกดิข้ึน ดังนัน้ ในประเทศคอมมวินสิตข์ณะนัน้จงึมกีารทำลายสภาพแวดลอ้มในระดบัสงูทีไ่มมี่ทีใ่ด

ในโลกเทยีบเท่าได้

ในช่วงทศวรรษที ่60 มีการกลับไปศึกษาแนวคิด “ตลาดรวมต้นทุน” (Internationalized Market) และแนวคิด

อ่ืนๆ เช่น หลักการความระมดัระวงั “Vorsorgeprinzip” ของประเทศเยอรมนั ท่ีมีรากฐานมาจากหลกัการธรรมภบิาล

ของภาคประชาสงัคมในตน้ทศวรรษที ่30 เพ่ือนำมาปรบัใช ้กลุ่มนักวทิยาศาสตร ์นักวชิาการทีเ่ก่ียวขอ้งและประชาชน

ทั่วไปมีการรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ยอมเพิกเฉยต่อความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

อีกต่อไป กลุ่มหนึ่งในประเทศอิตาลีเริ่มประชุมหารือกันเองเป็นประจำเพื่อแก้ไขปัญหาโดยไม่พึ่งรัฐบาลหรือกลุ่ม

ผลประโยชนใ์ด และตอ่มาเปน็ทีรู้่จักในนามของ “ชมรมของโรม” (Club of Rome) พวกเขาไดวิ้เคราะหปั์ญหาสภาพ

แวดล้อมโดยอ้างอิงเพียงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆ และได้ผลสรุปท่ีน่ากลัวว่า  กระบวนทัศน์ของการพัฒนามีข้อเสีย

ข้อหน่ึงทีท่ำใหท้ั้งกระบวนการไมอ่าจใชไ้ด้ผลอีกต่อไป ได้แก่ แนวคดิการพัฒนาทีเ่กิดข้ึนในสมัยประธานาธบิดีทรแูมน

ที่วางอยู่กับสมมติฐานที่ไม่มีใครคิดว่าทรัพยากรไม่มีวันหมด ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด

หนังสือชื่อ “ขีดจำกัดของการเจริญเติบโต” (Limits to Growth, Meadows et al.1972) ของชมรมนี้ที่ตีพิมพ์

ในเวลาต่อมา แสดงวิธีคิดต่อการพัฒนาของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อโลกและพยากรณ์ว่า สังคมมนุษย์กำลังจมดิ่งสู่

หุบเหวลึกของความอดอยากและความสบัสนวุ่นวาย รวมท้ังเร่ิมมีคำถามต่อรากฐานของนโยบายเชงิทฤษฎีของประเทศ

ด้อยพัฒนาต่างๆ

คร้ังแรกท่ีความเจรญิเติบโตไม่บรรลุเป้าหมาย

ในเวลาเดียวกันกับท่ีมีข่าวท่ีน่าตกใจจากโลกทีส่ามว่าแนวคิดด้านการพัฒนาใช้ไม่ได้ผล ได้มีเร่ืองอ่ืนท่ีส่ันคลอน

ความม่ันใจต่อแนวคิดด้านการพัฒนาเกิดข้ึนในช่วงปลายทศวรรษที ่60 ธนาคารโลกและองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ

(International Labour Organization) ได้ทราบอยา่งชดัเจนจากจำนวนตวัเลขทีแ่นน่อนวา่ความยากจนเพิม่ข้ึนสวน

ทางกับความร่ำรวย การพัฒนาเศรษฐกิจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานได้อีกต่อไป การผลักดันให้อุตสาหกรรม

เจริญเติบโตไม่ช่วยให้มีอาหารมากขึ้นเพื่อเลี้ยงดูประชากรโลก ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศที่มี

ความร่วมมือกันทางเศรษฐกจิและการพัฒนา (OECD) พากันสะสมความม่ังค่ังอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์

บรรดาประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายก็ยิ่งถดถอยถูกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องของการต่อสู้กับช่องว่างระหว่าง

ความร่ำรวยกับประเทศที่เจริญแล้วและยังต้องต่อสู้ภายในสังคมของตนเอง กล่าวคือ การต่อสู้กับชนชั้นอำนาจทาง

เศรษฐกิจซึ่งกอบโกยความร่ำรวยที่เกิดจากกระบวนการพัฒนา สิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่การเกิด “ความร่ำรวยท่ามกลาง

ความยากจน” และชนชั้นที่ยากจนกว่าก็จะไม่มีโอกาสได้สะสมความมั่งคั่ง หากเป็นการสะสมประชากรที่ยากจน
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มากเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ  ซ่ึงเปน็อันตรายตอ่ทรพัยากรทีมี่อยู่จำกัดของโลกมากยิง่ข้ึน (Population Bomb, Ehrlich 1968)

ในปลายทศวรรษที่ 60* กระบวนทัศน์การพัฒนาได้ก้าวถึงทางตันพร้อมทั้งก่อให้เกิดวงจรอุบาทว์ การ์เร็ต ฮาร์ดิน

(Garret Hardin)  เขียนบทความช่ือ “The Tragedy of The Commons” (Science, Vol. 162,1968:1243-48) ล้มล้าง

ความเชื่อที่ว่า กระบวนทัศน์การพัฒนามีที่มาจากระบบกลไกการควบคุมตัวเองและสรุปว่าวิกฤติการณ์ในอนาคต

อันใกล้ไม่มีทางแก้ไขได้ทางเทคนิค นอกจากต้องมีการส่งเสริมความคิดพื้นฐานเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมทาง

การเมืองให้มากขึ้น

แตท้ั่งภาครฐัและภาคอตุสาหกรรมยงัคงปฏเิสธทีจ่ะฟงัเสียงวพิากษ์วิจารณเ์หล่าน้ี จะมก็ีแตภ่าคประชาชนของ

ประเทศพฒันาแลว้ทีใ่หค้วามสนใจตดิตาม สำหรบัหลายๆ คนแลว้ ทศวรรษทีม่นุษยค์นแรกขึน้ไปเหยยีบดวงจนัทร์

เป็นทศวรรษเดยีวกบัการทำลายลา้ง แผน่ดินโลกทีเ่พ่ิมข้ึนไมว่่าแมน้่ำ ทะเลสาบ ชายฝ่ังทะเลและปา่ไม้ได้กลายเป็นดิน

โคลนสีน้ำตาลเต็มไปด้วยสารเคมีที่มีพิษปราศจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า เมื่อโครงการอวกาศ

อพอลโล่ได้ส่งสัญญาณภาพแรกๆ ของโลกท่ียังคงมีสีฟ้ามาจากดวงจันทร์ จำนวนประชากรโลกเริม่ตระหนักถึงความไม่มี

ที่สิ้นสุดของอวกาศ ขีดจำกัดและไม่เหมือนใครของโลกใบนี้ก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆ นักวิทยาศาสตร์และประชาชนจาก

ทุกสาขาอาชีพเร่ิมรวมตัวกันก่อต้ังเป็นกลุ่มความร่วมมือใหม่ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ “ขบวนการเคล่ือนไหวสีเขียว”* (The

Green Movement)

การประชุมของสหประชาชาตว่ิาด้วยส่ิงแวดล้อมมนุษย์

ในทีสุ่ดภาครฐัไดมี้การเคล่ือนไหวและยอมจำนนตอ่ปัญหาสิง่แวดลอ้ม ในการประชมุของสหประชาชาตเิม่ือปี

พ.ศ. 2515 จัดข้ึนท่ีกรุงสตอ็คโฮล์ม จากความคดิริเร่ิมของชาวสวเีดนท่ีเกิดจากความเปน็ห่วงกงัวลเรือ่งฝนกรด ระดบั

สารพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงและโลหะหนักในปลาและนกตลอดจนมลภาวะทั่วๆ ไปในเขตทะเลบอลติก ปัญหา

สิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นประเด็นใหม่ที่รัฐบาลทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นห่วงจนต้องยอมกลับมาทบทวนพิจารณา

แนวทางการพัฒนาและทัศนคติที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลแต่ละยุค การประชุมที่กรุง

สตอ็คโฮลม์ไดร้บัการขนานนามวา่   “การประชมุสหประชาชาตวิา่ด้วยสิง่แวดลอ้มมนุษย”์ (The United Nations

Conference on the Human Environment) และชือ่น้ีก็แสดงถงึจติวญิญาณรว่มของการประชมุนานาชาติคร้ังน้ี

ท่ีตระหนักถึงความห่วงใยเร่ืองการทำลายส่ิงแวดล้อมโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พร้อมมูล แต่อย่างไรก็ตามยังยึดถือ

ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติของมนุษยชาติและเป็นวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

* ในช่วงทศวรรษที ่60 ก็มีกลุ่มอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกับ “ขบวนการเคลือ่นไหวสเีขียว” แตก่ารเคล่ือนไหวทีไ่ด้รับการขนานนามนี ้นับเปน็การรวมตวัเคล่ือนไหวครัง้แรกทีไ่ม่มีพรมแดน

เร่ืองประเทศชาตเิป็นข้อจำกัดท่ีเห็นได้ชัดเจน เป็นรูปแบบขององคก์รเคล่ือนไหวทางสงัคมและพรรคการเมอืงอิสระท่ีเข้าร่วมตัดสินใจนโยบายทัง้ในระดับ ภูมิภาคและระดับชาติ
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ในบทนำของท้ัง 26 หัวข้อจากแถลงการณ์ของการประชุมฉบับสุดท้าย เขียนไว้ว่า “...  การปกป้องและการพัฒนา

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมมนุษย์ให้ดีขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญอันมีผลต่อความอยู่ดีกินดีของประชากรทั้งหลายและการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิโลก ... ในประเทศกำลงัพฒันา ปญัหาสิง่แวดลอ้มส่วนใหญเ่กิดมาจากความดอ้ยพัฒนา ... ด้วยความ

เจริญก้าวหน้าทางสังคมและความก้าวหน้าของพัฒนาการการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสามารถของมนุษย์

ในการปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มจงึเพิม่สูงขึน้ทกุวนั ... การปอ้งกนัและการทำใหส่ิ้งแวดลอ้มมนษุยดี์ข้ึนจงึเปน็เปา้หมายที่

ต้องดำเนินการร่วมกันอย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันกับเป้าหมายที่เป็นพื้นฐานเดิมของสันติภาพและ

การพัฒนาเศรษฐกจิของสงัคมทัว่โลก (Stockholm Declaration 1972 : Introduction)”

แนวทางท่ีการประชุมคร้ังน้ีเลือกใช้ทำให้ม่ันใจได้ว่า วิธีการป้องกันมลภาวะท่ีสำคัญๆ ได้กลายเป็นประเด็นของ

การวางแผนปฏิบัติที่เป็นผล ไม่มีใครมีข้อกังขากับกระบวนทัศน์ทางการพัฒนาหากแต่จุดเน้นการพัฒนาได้เปลี่ยนไป

เน้นที่ “การพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมมนุษย์” ปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกมองว่าเป็น “...สภาวะของความด้อยพัฒนา... การ

ทำดีที่สุดก็ได้เพียงแต่การเยียวยาด้วยการเร่งรัดพัฒนาโดยการถ่ายทอดความช่วยเหลือด้านการเงินและเทคโนโลยี

จำนวนมาก... (หลักการ 9)” และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นด้วยการกำกับดูแลของ “... สถาบันระดับชาติ

ท่ีได้รับเลือกให้ทำหน้าท่ีในการกำหนดแผนจัดการหรือควบคุมทรัพยากรส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ...(หลักการ 17)” ดังน้ัน

วิกฤตการณ์ท่ีกำลังจะมาถึงจึงไม่ได้หมายความว่าเป็นความขัดแย้งระหวา่งความต้องการท่ีแตกต่างกันของธรรมชาตกัิบ

มนุษย ์หากแตไ่ดถู้กมองวา่เปน็เพียงประเดน็การจดัการการพฒันาส่ิงแวดลอ้มเทา่น้ัน

รากฐานแรกของการเปลีย่นแปลง

อย่างไรกดี็ การประชมุทีก่รงุสตอ็คโฮลม์ถือเปน็จุดเริม่ต้นของแนวคดิใหมท่ี่สำคัญในดา้นความสมัพันธ์ของ

มนุษยกั์บธรรมชาต ิฝา่ยนิตบิญัญตัขิองโลกโดยทัว่ไปและสภากลุม่ประเทศความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา

(OECD Council) (ในปี พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2517) เร่ิมใช้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter Pays Principle)

ในการปฏิบัติด้านพัฒนาเศรษฐกิจ หลักการนี้มีที่มาจากแนวคิดของ พีจู เรื ่อง “การแบกรับต้นทุนไว้ภายใน”

(Internalization) ทำให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนกับอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะนั้นหมดไปและทำให้ประเด็น

เร่ืองความนา่เช่ือถือ ความรบัผดิชอบทีมี่ตอ่ความเสยีหายของสิง่แวดลอ้มชัดเจนขึน้อย่างน้อยก็ในทางทฤษฎ ี อันเปน็

เหตุให้มลภาวะในประเทศพัฒนาแล้วลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ แต่ทว่าได้เกิดการโยกย้ายอุตสาหกรรม

ที่ก่อมลภาวะไปอยูบ่รเิวณนอกเขตเศรษฐกิจของโลกในประเทศกำลงัพฒันา (อีกครัง้หนึง่ทีมี่การประยกุตใ์ชห้ลกัการ

“การมองไมเ่หน็ปญัหา แปลวา่ปญัหาไมมี่ ไมต่อ้งคดิถึงมนั” อุบตัเิหตทุางอตุสาหกรรมทีเ่มืองโบพาล ประเทศอนิเดีย

ในป ีพ.ศ. 2527 ทีส่่งผลใหช้าวชนบทในอนิเดียไดรั้บสารพษิและลม้ตายจำนวนมาก จงึเปน็เหตกุารณท์ีท่ำใหช้าวโลก

ไดต้ระหนกัวา่ การยา้ยอุตสาหกรรมไปอยูท่ีอ่ื่นน้ันไมใ่ชว่ถีิทางแหง่การแก้ปัญหา)
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 การประชมุทีส่ตอ็คโฮลม์ก่อใหเ้กิดผลดต่ีอส่ิงแวดลอ้มอีกประการหนึง่ คือ มีการกำหนดและเพิม่งบประมาณ

เพ่ือการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเห็นได้ชัดในเวลาต่อมาว่าเป็นความก้าวหน้าคร้ังสำคัญ เน่ืองจากได้เกิดองค์ความรู้อันเป็น

ประโยชนจ์ากการวจิยัมากพอทีจ่ะสรปุในทีสุ่ดไดว้า่ กรณเีหตุการณต์า่งๆ ทีเ่กิดข้ึนเก่ียวกบัปญัหาสิง่แวดลอ้มในพืน้ที่

ต่างๆ ทั่วโลกนั้นไม่ได้เป็นแค่ผลกระทบส่วนหนึ่งของการพัฒนา หากเป็นผลโดยตรงจากการพัฒนา นอกจากนี้การ

ประชุมครั้งนี้ยังมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากมีความเชื่อว่า

“การพัฒนาเศรษฐกจิก็คือ การพัฒนาสังคม” มาเป็นเวลานานหลายป ีผู้แทนของประเทศที่เข้าร่วมประชมุท่ีสต็อคโฮล์ม

จึงประกาศอยา่งเปน็ทางการใหแ้ยกหวัขอ้ทัง้สองออกจากกนั และวางรากฐานของการอภปิรายและการดำเนนิงานของ

ทุกชาติอย่างความเท่าเทียม

การพัฒนาฤาคือคำตอบของปัญหาการพัฒนา

ในป ีพ.ศ. 2516 นายโรเบริต์ แมคนามารา่ ประธานธนาคารโลก ตอ้งยอมรบัในทีสุ่ด วา่ “... ถึงแมผ้ลผลติ

มวลรวมประชาชาตใินทศวรรษทีผ่า่นมาจะสงูอยา่งทีไ่มเ่คยมีมาก่อน ... เม่ือเปรยีบเทยีบแลว้ประชากรสว่นทีจ่นทีสุ่ด

ก็ยังไดร้บัผลประโยชนน้์อยมากอยู่ดี ... โดยทัว่ไปประชากรระดบับน 40% เปน็ผูมี้รายได ้75% ของรายไดท้ัง้หมด ...

(Sachs 1999 : 6)” แตก่ารแกป้ญัหาทีเ่น้นแนวทางการพฒันาตามทีต่กลงในการประชมุ ณ กรงุสตอ็คโฮลม์น้ันก็ยัง

ให้ดำเนินการต่อไปได้ ส่วนปัญหาของความดอ้ยโอกาสในสังคมและเศรษฐกจิชนบทน้ันถูกบรรจุไว้ในโครงการ “พัฒนา

ชนบท”

ในช่วงทีเ่หลือของทศวรรษ 70 และทศวรรษ 80 มีการนำเอาแนวทางนีก้ลับมาใชอี้ก ทุกครัง้ทีง่านวจัิยบง่ช้ีถึง

ปัญหาใหมข่องโลกกำลงัพัฒนา ไม่ว่าจะเปน็ปญัหาการพฒันาตลาด การจา้งงานในทอ้งถ่ิน การพฒันาความเสมอภาค

ในสังคม การพัฒนาความจำเปน็พ้ืนฐานการ พัฒนาให้ผู้หญิงมีความเท่าเทียมกับผู้ชาย และท่ีน่าสนใจก็คือ “การพัฒนา

เพื่อขจัดความยากจน” หลังจากการนำวิธีคิดทางการพัฒนาของประธานาธิบดีทรูแมนมาใช้ต่อสู้กับความยากจน

ในตอนแรก คำว่า “การพฒันา” ปรากฎอยา่งชัดเจนวา่มี 2 ความหมาย ความหมายแรกคอื การทำใหผู้ท้ีร่ำ่รวยอยูแ่ลว้

ร่ำรวยมากขึ้นอีก และความหมายที่สองก็คือ การที่ระบบเศรษฐกิจเข้าถึงคนและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการนำมาใช้

ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมในประเทศกำลังพัฒนา และต้นเหตุไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรืออำนาจใดๆ หากแต่เป็น

ระบบของกระบวนการผลิต ผลผลิตและการบริโภคที่ผูกพันเชื่อมโยงส่งเสริมกันและกันอย่างแน่นแฟ้นจนแยกออก

จากกันไม่ได้จากการปล้นสดมภ์โลกใบนี้

ในป ีพ.ศ. 2530 มีการตพิีมพ์รายงานบรนุด์ทแลนด ์ (Brundtland Report) พบวา่ จำนวนนอ้ยกวา่ 20%

ของประชากรโลกเปน็ผู้บรโิภคทรพัยากรของโลกในอตัราทีม่ากกวา่ 70% กล่าวโดยสรปุเน่ืองจากการขาดกลไกในการ

ควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ แนวคิดเริ่มแรกของทรูแมนในการพัฒนาชุมชนอันเป็นองค์กรทางสังคม จึงกลายเป็น

ตวัแทนและชีน้ำการดำเนนิการในระบบเศรษฐกจิตลาดเสรทีัว่โลกทีผ่ลประโยชนท์ัง้ปวงตกอยูกั่บประเทศรำ่รวย และ
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ความเสียหายทั้งหลายตกอยู่กับประเทศยากจน แนวโน้มนี้เบาบางลงในบางประเทศ เช่น ยุโรปตะวันตกบางส่วนที่

โครงสรา้งทางสังคมและการเมอืงเอ้ือต่อกลไกการจัดระเบียบแบบมส่ีวนร่วม อันเป็นกลไกท่ีสามารถนำเสนอกรณีต่างๆ

ทางสงัคมและการเมอืงใหร้ฐับาลไปจดัทำนโยบายและปฏบิตั ิ แนวคดิน้ีไดร้วมเอาปญัหาตา่งๆ ทีเ่กิดข้ึนวา่เปน็ปญัหา

ท่ีเหมอืนกันและการพฒันากไ็ด้กลายเปน็ธรุกจิใหญ่ประเภทหนึง่ ซ่ึงปญัหาของโลกไมไ่ด้รับการแกไ้ขหากแตไ่ด้รับการ

จัดการเพื่อให้เกิดผลกำไรต่อประเทศอุตสาหกรรมและต่อคนชั้นสูงรวมทั้งชั้นกลางที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

ในประเทศกำลังพัฒนาอันเอื้อต่อการเร่งรัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ

รายงานของแบรนดท์ (The ‘Brandt-Report’)

ทศวรรษที่ 70 เริ่มต้นด้วยการคว่ำบาตรทางการค้ากับประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันและความตื่นตระหนกต่อ

เศรษฐกิจท่ีถดถอยท่ัวโลก บรรดาประเทศอตุสาหกรรมจำนวนมากจำเปน็ต้องเรียนรู้ถึงอัตราการเจริญเติบโตท่ีลดต่ำลง

ถึงแม้ว่ามาตรฐานความอยูดี่กินดีโดยเฉล่ียของประชากรในประเทศเหลา่น้ียังคงสูงข้ึนเร่ือย ๆ  แต่อัตราว่างงานก็สูงตาม

ไปด้วย จนกระทัง่มีความหวาดระแวงวา่จะตอ้งเกิดความยากจนขึน้บ้างในบางสว่น ระบบเศรษฐกจิของโลกพฒันาแล้ว

พยายามทีจ่ะคงอตัราความกา้วหนา้ตามทีค่าดหวงัไว ้ขณะทีช่าวโลกไดเ้ร่ิมตระหนกัถึงความสำคญัของประเดน็ปญัหา

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในช่วงต้นทศวรรษที่ 60 และ 70 คณะมนตรีอิสระด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ

(Independent Commission on International Development Issues) ภายใต้การนำของอดีตนายกรฐัมนตร ีวิลล่ี

แบรนดท์ (Willie Brandt) ของเยอรมนัได้เตรยีมการเพ่ือแสวงหาแนวทางอืน่ๆ รายงานที ่ เรียกกันว่า “รายงานของ

แบรนด์ท” (North - South : A Program for Survival : 1980) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส่วนท่ีสามคือ ระบบเศรษฐกจิ

“เห็นได้ชัดว่าระบบเศรษฐกิจของโลกดำเนินไปอย่างย่ำแย่ จนกระทั่งเป็นผลร้ายต่อผลประโยชน์ของทุกชาติในโลก

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Brandt-Report : 267)”

รายงานฉบับน้ี มีการวิเคราะห์สถานการณ์โลกท่ีสามารถเช่ือมโยงความบกพรอ่งของการพัฒนามนุษย์ทางสังคม

เข้ากับโครงสรา้งระบบเศรษฐกจิท่ีดำเนินการตามกระบวนทศัน์ทางการพัฒนา มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปอย่างจริงจังเก่ียว

กับหลักการที่เป็นแนวทางการปฏิบัติเรื่องการค้าขายสินค้าเพื่อการบริโภค การใช้พลังงาน กระบวนการอุตสาหกรรม

การลงทนุ การถา่ยทอดเทคโนโลย ีระบบการเงนิของโลกและการชว่ยเหลอืทางการเงนิด้านการพฒันา มีการเรยีกรอ้ง

ให้ที่ประชุมผู้นำของโลกริเริ่มการเจรจาโดยตรงในเรื่องเหล่านี้ระหว่างกลุ่มประเทศร่ำรวยและกลุ่มประเทศยากจน

เน้ือหาของรายงานในสว่นของ “แผนการจดัลำดับความสำคญั (North-South : บทที ่17)” เรียกรอ้งใหล้ดความสำคญั

ของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติและประเด็นที่มีความสำคัญของแต่ละชาติลง และหันมาใช้แผนยุทธศาสตร์

อันประกอบดว้ยโครงการใหค้วามช่วยเหลอืและการปรบัแนวทางการพฒันาของโครงการระหวา่งประเทศ  เพ่ือท่ีจะลด

อุปสรรคความยากลำบากท่ีเกิดข้ึนจากระบบเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เน้ือหารายงานแบรนด์ทฉบับน้ี

ใกลเ้คียงกบัสิง่ที ่การเ์รต็ ฮารดิ์น เรยีกรอ้งเมือ่ทศวรรษกอ่นหนา้น้ันใหโ้ลกมศีีลธรรมจรรยาใหม ่เปน็การแสดงความ

หวงัวา่รายงานฉบบันีจ้ะ “ช่วยทำใหเ้กิดการยกระดบัคา่นิยมทางศลีธรรมของโลก (North - South : 7)”
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บนเสน้ทางสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน

กระแสการปฏิรูปท่ีถูกปลุกจาก “รายงานแบรนด์ท”  ได้ก่อให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว

และเปน็ผลใหเ้กิดกลุ่มประเทศอตุสาหกรรมใหม ่ (Newly Industrialized Countries - NIC) ข้ึนเป็นครัง้แรก แต่

แนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตการณ์ทั่วโลกก็ยังไม่สามารถกำจัดไปได้ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมจะได้กลายเป็นหัวใจของการวางแผนนโยบายและการดำเนนิงานแนวใหม่ ปัญหาด้าน

ส่ิงแวดลอ้มก็ยังถูกยอมรับว่าเป็นปัญหา โดยเฉพาะในบรบิททางนเิวศวทิยาระดบัโลก ความล่าช้าด้านนโยบายและการ

ดำเนินการเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมเปล่ียนไปเม่ือเกิดมีสัญญาณเตอืนภัย เร่ิมแรกด้วยความร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนของผิวโลก

ความแหง้แลง้ทีท่วคูีณข้ึนอย่างรวดเรว็ การเหอืดแหง้ของมหาสมทุรและชอ่งโหวข่องช้ันบรรยากาศโอโซน สถานการณ์

เหลา่น้ีเตอืนมนุษยชาตใิหต้ระหนกัวา่ การเพิม่ประสทิธผิลทางเศรษฐกจินำมาซึง่เศรษฐกจิทีดี่ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่

ส่ิงแวดล้อมจะดีข้ึนด้วยเสมอไป การท่ีทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดส่งผลให้ความเติบโตถูกจำกัดด้วย กลายมาเป็นประเด็น

ของความสนใจอีกครั้งหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2526 สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้จัดต้ังคณะมนตรีด้าน ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (World

Commission on Environment and Development) ภายใต้การนำของประธานสตรช่ืีอ โกร ฮาร์เลม บรุนด์ทแลนด์

(Gro Harlem Brundtland) หลักการเบือ้งตน้ของคณะมนตรชุีดน้ีระบวุ่า คณะมนตรจัีดต้ังข้ึนเพ่ือทำใหก้ระบวนทศัน์

ทางการพัฒนาผสมผสานเช่ือมโยงกับความคิดระบบนิเวศน์ ความหมายของระบบเศรษฐกจิ สังคมมนุษย์และนิเวศวิทยา

อันเปน็ฐานคดิสามเส้าของการพฒันาไดรั้บการอธบิายภายใตห้วัข้อ “การพฒันาอยา่งยัง่ยนื” เม่ือรายงานฉบบันีต้พิีมพ์

ในป ีพ.ศ. 2530 และกระบวนทศัน์ทางการพฒันา “ใหม”่ และ “แตกตา่งไป” ไดรั้บการกลา่วถงึเปน็ครัง้แรก โลกกไ็ด้

เผชญิกบัวกิฤตกิารณท์างสิง่แวดลอ้มไปแลว้ ไดแ้ก ่การระเบดิของเตาปฏกิรณป์รมาณทูีเ่ชอรโ์นบลิในป ีพ.ศ. 2529

“อนาคตร่วมของเรา” รายงานบรนุด์ทแลนด์

คณะมนตรด้ีานส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ไดเ้ปดิประเดน็ใหมจ่ำนวนมากใหม้นุษยชาตไิดพิ้จารณา ซ่ึงมทีีม่า

จากการนำเอาฐานคดิสามเส้าของการพัฒนา (ระบบเศรษฐกจิ สังคมมนุษย์และนิเวศวิทยา) เข้ามารวมกันเป็นหน่ึงเดียว

ในช่วงต้นของศตวรรษนี้ ผู้คนมักจะพูดถึงแต่ละประเด็นของการพัฒนาที่สำคัญของโลกแยกเป็นส่วนๆ ไป

โดยไม่เช่ือมโยงสัมพันธ์กับส่ิงอ่ืน เช่น การขจัดความยากจน ความเท่าเทียม การเจริญเติบโต การผลิต อาหาร ความเส่ือม

โทรมและการถูกทำลาย และมลภาวะ เป็นต้น การประชุมที่กรุงสต็อคโฮล์มและการประชุมนานาชาติพร้อมรายงาน

ท่ีเปน็ผลตามมา (เหน็ไดชั้ดทีสุ่ดใน”รายงาน แบรนดท์”) ซึง่กลา่วถงึแนวคดิทีว่า่ ระบบโลกเชือ่มประสานกนัเนือ่งมา

จากข้อจำกัดท่ีคล้ายคลึงกัน “รายงานบรุนด์ทแลนด์” ได้นำเอาแนวคิดทางนิเวศวิทยาเข้ามาใช้ในการพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ การพัฒนาเศรษฐกิจจึงถูกตีความว่าเป็นระบบการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ทำนองเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศน์
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การตีความเช่นนี้เป็นลางว่า มุมมองของวิธีคิดการพัฒนาจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ และได้นำไปสู่

การประชมุสุดยอดวา่ด้วยสิง่แวดลอ้มทีก่รงุรโิอ เดอ จาเนโร ในป ีพ.ศ. 2535 อย่างไรกดี็ การนำเอาแนวคดิใหมม่าใช้

เชิงเปรยีบเทยีบกับหลกัการทางนเิวศวทิยา โดยไมไ่ด้ใช้หลักการน้ีเป็นรากฐานอย่างแทจ้ริง ทำใหค้วามหลากหลายของ

เครื่องมือการจัดการที่เกิดขึ้นหลังจากการรายงานนั้น เป็นเพียงแต่ทำให้กระบวนการทางเศรษฐกิจที่ประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาง่ายขึ้นและได้ผล “... ในอดีตเราเป็นกังวลกับผลกระทบของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีต่อ

สภาพแวดลอ้ม แต่ปจัจบุนัเราถกูบบีใหนึ้กถึงผลกระทบของผลเสยีทางนเิวศวทิยา อันไดแ้ก ่ความเสือ่มโทรมของดนิ

ระบบนำ้ใตดิ้น น้ำ อากาศและปา่ไมท้ีมี่ตอ่ความมัง่คัง่ทีค่วรจะเปน็ของเศรษฐกจิ (WCED 1987 : 5) ...”

การพัฒนาอย่างย่ังยืนมุ่งประเด็นไปท่ีหลักการ 7 ประการ อันเป็นส่วนประกอบสำคญัของการท้าทายมนุษยชาติ

ได้แก่ การควบคมุจำนวนประชากร การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ การผลติอาหาร ความหลากหลายทางชวีภาพ พลังงาน

อุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของเขตเมือง หลักการเหล่านี้ถูกจำกัดไว้ที่ระดับชาติด้วยการประเมินความจำเป็น

ของประเทศในระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจ รายงานฉบับนี้พยายามที่จะผนวกเอา

ความจำเป็นของมนุษยชาติเข้ากับการดำเนินการที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของระบบนิเวศวิทยา โดยการเชื่อมโยงความ

จำเป็นทั้งสองด้วย “สภาผู้แทนราษฎรและระบบการบริหารจัดการของรัฐสภา” ส่วนประเด็นการพัฒนาระดับท้องถิ่น

ที่ได้รับการระบุไว้ได้แก่ การศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ไม่มีอำนาจ การถ่ายทอดความรู้

ความช่วยเหลือทางการเงิน การปรับตัวของฝ่ายบริหารและความเท่าเทียมกัน เป็นต้น ดังนั้น องค์กรความร่วมมือ

ระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกรอบการดำเนินงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่จะดำเนินการตาม

หลักการต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกับสังคมมนษุย์ รายงานเรือ่ง “อนาคตรว่มของเรา” (Our Common Future) เรียกรอ้งใหมี้

ความเทา่เทยีมกันในสงัคมมนษุยม์ากข้ึน ในการสรา้งกลไกแกไ้ขความแตกตา่งดา้นอำนาจทางเศรษฐกจิและการเมอืง

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลกให้ได้ผลดีขึ้น ในแง่ของระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจ มนุษยชาติ

จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาโดยจะไม่นำทรัพยากรมาใช้จนสิ้นเปลืองไปจนเกินความสามารถของโลก

ในการสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ตามธรรมชาติ และในขณะเดียวกันจะต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมสกปรกเกินความ

สามารถที่ธรรมชาติจะชะล้างและฟื้นตัวได้เองด้วยกระบวนการตามธรรมชาติ รายงานฉบับนี้จึงกล่าวถึงปัญหาการ

บรโิภคและความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งลดการบรโิภคลงเทา่ที่จะทำได ้  (ในอนาคตอันใกล้โลกจะมีความก้าวหนา้ดา้นการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็จะมีปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย ในที่สุดการลดจำนวนหน่วย

พลังงานท่ีใช้ต่อหน่ึงหน่วยท่ีทำได้จะมากกว่าการรักษาดุลยภาพ เพราะความตอ้งการพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนโดยรวมของโลก)

รายงานฉบบัน้ีอธิบายถึงทางออกของปญัหาเหลา่น้ีไว้ในหน้าแรกวา่ “ชาติพันธ์ุ มนุษย์พ่ึงพาอาศัยส่ิงแวดลอ้ม

จึงจำเปน็ต้องจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างฉลาด (Brundtland : บทนำ)” ดังน้ัน จึงมีความพยายามทีจ่ะจดัการส่ิงแวดลอ้ม

อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และองค์กรสำคัญทุกองค์กร เช่น ธนาคารเพ่ือการพัฒนาโลก (World Development Bank
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- WDB) ข้อตกลงทัว่ไปเกีย่วกบัภาษแีละการคา้/องค์การการคา้โลก (The General Agreement on Tarriffs and

Trades - GATT/ World Trade Organization - WTO) องค์การสหประชาชาต ิ(UN) และองคก์รทีเ่ล็กกวา่แตมี่

อิทธพิล เช่น สภาธรุกิจด้านการพฒันาอยา่งย่ังยืน (Business Council on Sustainable Development - BCSD)

ก็ได้ผลักดันโครงการและแนวคิดใหม่ต่างๆ ออกมา ความพยายามร่วมกันขององค์กรเหล่านี้ทำให้แนวคิดด้านระบบ

นิเวศน์ฝังรากลึกในฐานะเปน็ปัจจัยในการลงทนุเชิงเศรษฐกจิแบบใหม ่แต่ไม่สามารถจะทำใหแ้นวคิดด้านระบบนเิวศน์

เข้าไปอยู่ในกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจได้ “สีเขียว” กลายเป็นแค่การติดฉลากเพื่อขายสินค้าให้เป็นที่นิยม ซึ่งการ

ผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นไปตามแนวคิดที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์

เม่ือคำว่า “ส่ิงแวดลอ้ม” ถูกนำเสนอข้ึนคร้ังแรกในเวทรีะดับโลก คำน้ีมีความสำคัญอย่างย่ิงในการคน้หาสภาวะ

ของธรรมชาติภายใต้ผลกระทบของรูปแบบการพัฒนาในอดีต แต่ในขณะนี้สิ ่งแวดล้อมถูกรุกรานและสูญเสีย

ความสำคัญไปเม่ือธุรกิจเข้ามามีบทบาทมากย่ิงข้ึน ในรายงานฉบับน้ีช้ีให้เห็นปัญหาและความขัดแย้งของระบบเศรษฐกจิ

โลกอย่างถูกต้องละเอียดและถี่ถ้วน จุดสำคัญของปัญหาอยู่ที่การมีทรัพยากรจำกัดไม่ใช่อยู่ที่เป้าหมายหลักของ

รูปแบบการพัฒนาที่มุ่งจะยกมาตรฐานการครองชีพของประชากรโลกตามคำจำกัดความที่ได้มาจากรูปแบบของ

เศรษฐศาสตร์แบบเพิ่มพูน เครื่องมือในการบริหารจัดการจึงถูกขยายออกไปเป็น “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อให้มนุษยชาติสามารถตอบสนองความต้องการในการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นของคนรุ่นต่อๆ

ไปได ้รายงานของบรนุด์ทแลนดจึ์งสรปุการเริม่ตน้ของมนษุย์ยุคใหมแ่ละการเปลีย่นแปลงจากมนษุยนั์กอุตสาหกรรม

ไปเป็นมนุษย์ผู้แสวงหาประสิทธิภาพ

จดุเริม่ตน้ของการประชมุที ่รโิอ เดอ จาเนโร

ช่วงเวลาหลงัจากการตพิีมพ์รายงานเรือ่ง “อนาคตรว่มของเรา” (รายงานบรนุด์ทแลนด)์ ได้มีการค้นหาแนวคดิ

ใหม่ๆ ของกระบวนทศัน์การพัฒนาอย่างเร่งด่วนและจรงิจัง ในไม่ช้าก็ตระหนกัว่าอัตราการบรโิภคทรพัยากรของมนุษย์

เป็นรากเหง้าของปัญหาระหว่างธรรมชาติกับมนุษยชาติ การบริโภคให้น้อยลงเป็นทางเลือกเดียวท่ีอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้

ในขณะทีช่นช้ันสูงในประเทศกำลงัพัฒนาเกรงจะเสยีโอกาสในการพฒันา  ประเทศเหลา่น้ีจึงยืนยันว่ามีสิทธิท่ีจะบรโิภค

ทรพัยากรเพิม่ข้ึน และในแถลงการณป์กัก่ิงป ีพ.ศ. 2534 กลุ่ม จ ี77 ไดอ้ธบิายในการประชมุสุดยอดทีริ่โอวา่ “ปญัหา

สิ่งแวดล้อมไม่สามารถจัดการได้โดยเอกเทศแต่ต้องเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนา ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะต้องถูก

พิจารณารว่มกับความจำเปน็ในการขยายตวัของเศรษฐกจิและการพฒันา ดังน้ัน เราต้องยอมรับสิทธิของประเทศกำลงั

พัฒนาทีจ่ะพฒันาตนเอง” (แถลงการณข์องการประชมุรฐัมนตรทีีป่กัก่ิง วนัที ่19 มิถุนายน พ.ศ. 2534)

เม่ือจอร์จ บุช ประธานาธบิดีของสหรฐัอเมรกิาในขณะนัน้ ประกาศเปดิประชมุสุดยอดส่ิงแวดลอ้มของโลกในปี

พ.ศ. 2535 ว่า “มาตรฐานการครองชีพของคนอเมริกันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะนำมาถกเถียงกันในการประชุมครั้งนี้”

ความรู้สึกเพิกเฉยในเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา จึงเป็นสัญญาณการเปิดเวที
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การประชุม อันเป็นเหตุให้ผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไม่เป็นไปตามที่บรรดานักวิทยาศาสตร์และผู้เป็นกังวลเรื่อง

ส่ิงแวดลอ้มคาดหวงัและตอ้งการมาก แตอ่ย่างไรกต็าม สถานการณข์องโลกถกูประเมนิอยา่งละเอยีดพอสมควรโดย

คำนึงถึงการพึง่พาอาศัยซ่ึงกันและกนัด้วย เม่ือประเมนิแล้วรฐับาลในประเทศตา่งๆ ท่ัวโลก ก็จะสามารถจดัการประชมุ

เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นเร่งด่วนได้ครบถ้วนพร้อมกับเสนอมาตรการต่างๆ ที่ถือว่าเป็นการตอบสนองร่วมกันเป็น

ครั้งแรกของมวลมนุษยชาติต่อปัญหาการพัฒนาที่มนุษย์กำลังเผชิญร่วมกัน

การแบ่งแยกทางภมิูศาสตร์ระหว่างประเทศซกีโลกเหนือกับประเทศซกีโลก ใต้ลดลง

ดังนั้น การประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมของโลกที่ริโอ เดอ จาเนโร จึงเป็นการประชุมที่มีการพูดถึงปัญหา

สิ่งแวดล้อม มีการประเมินวิเคราะห์และจัดความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ให้เป็นอันดับแรกๆ ในระดับโลก โดยมี

เป้าหมายการกำหนดล่วงหน้าในการพัฒนาแผนดำเนินการขึ้นมาภายในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที่มีการจัดประชุม

ทำให้โลกได้รับรู้ปัญหาส่ิงแวดล้อม ระบบนเิวศน์และวิกฤติการพัฒนาของโลก เพ่ือให้เป็นไปตามรายงานบรนุด์ทแลนด์

จากการประชุมสุดยอดคร้ังน้ันได้มีความเข้าใจโดยท่ัวกันว่า ปัญหาส่ิงแวดล้อมจำนวนมากจะแก้ไขได้โดยเร่ิมจากการลด

ช่วงห่างระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาของประเทศที่เข้าร่วมประชุมเสียก่อน แม้ว่าประเทศอุตสาหกรรมใหม่

จำนวนมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเอเชียจะถูกกันออกจากเขตแดนทางเศรษฐกจิแล้วก็ตาม โลกน้ีก็ยังมีคนเพียง 20% เช่น

คนในซีกโลกเหนือท่ีใช้ทรัพยากรโลกราว ๆ  80% ในขณะท่ีคนอีก 80% ท่ีเหลือ เช่น คนในซีกโลกใต้ท่ีใช้ทรัพยากรเพียง

20% อย่างไรกต็าม ปัญหาระหวา่งคนซกีโลกเหนอืกับซกีโลกใตใ้นทศวรรษที ่60 และ 70 ก็แตกตา่งจากปญัหาตอนตน้

ทศวรรษที ่90 อย่างมาก จนถงึปจัจบุนั ปญัหานีก้ลายเปน็ปญัหาระดบัชาตขิองประเทศกำลงัพฒันาทีซ่ึง่ผูมี้อำนาจทาง

เศรษฐกิจในกลุ่มชนชั้นกลางและชั้นสูงข้างต้นเป็น “คนร่ำรวยในหมู่ของคนยากจน” และกำลังใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่

ในจำนวน 20% ทีป่ระเทศพฒันาแลว้ทัง้หลายไมไ่ดใ้ช้

ทั้งรายงานบรันด์ทและบรุนด์ทแลนด์ ได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างโลกอุตสาหกรรม

กับโลกที่กำลังพัฒนา มีความพยายามให้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องการสื่อสารและการมีสิทธิต่าง ๆ อย่างน้อยก็ใน

หลักการ แต่เรื ่องสิทธิในประเทศกำลังพัฒนากลับกลายเป็นดาบสองคมที่มีอิทธิพลต่อผลการประชุมมากกว่า

ประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เพราะสิทธิเท่าเทียมกันในเร่ืองความคิดทางด้านเศรษฐกจิในทศันะของคนซกีโลกเหนือน้ัน ได้รับ

การตคีวามโดยเนน้ถึงความรบัผดิชอบทีเ่ทา่เทยีมกัน กล่าวอกีอย่างหนึง่กคื็อ ผูบ้รโิภคไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยจากการ

ผลติแตจ่ะรบัผดิชอบเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดจากการบรโิภคเทา่น้ัน และเนือ่งจาก 80% ของทรพัยากรโลกทีบ่รโิภคโดย

คนซีกโลกเหนือนั้นได้มาจากซีกโลกใต้ ซีกโลกเหนือจึงเพียงแต่ยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการบริโภค

ถ้าหากซีกโลกใต้ยินดีที่จะลดการบริโภคให้เท่าๆ กัน และปรับนโยบายการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่

ใช้ในการพัฒนาของตน
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“คนจนหมดความสำคัญ”

คนในซีกโลกใต้มองเรื่องนี้ในแง่มุมที่ต่างกัน ในหมู่ชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นใหม่แม้ในประเทศที่ยากจนมาก เช่น

บงัคลาเทศ ไมต่อ้งการเหน็การยตุอิย่างกระทนัหนัของความสำเรจ็ในการพฒันาในทศวรรษที ่ 80 ที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู

พวกเขาต้องการความมั่นใจว่าความพยายามที่จะรักษาระบบนิเวศของโลกไว้ให้สมบูรณ์จะไม่เป็นอุปสรรคต่อความ

ต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของพวกเขาด้วย สำหรับชนชั้นกลางเหล่านี้ ความต้องการบริโภคทรัพยากรของซีกโลก

เหนอืเปน็รากเหงา้ของปญัหาและ “สิทธเิทา่เทยีมกัน” จงึหมายถงึ ความรบัผดิชอบพอๆ กับการไดม้าของทรพัยากร

แม้ว่าความขัดแย้งน้ีจะดูเหมือนเป็น 2 เร่ืองท่ีแยกจากกัน แต่ท่ีจริงมีสาเหตุหลักร่วมกันคือ เศรษฐกิจซ่ึงสามารถแปรกลับ

ไปเป็นการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ แถลงการณ์ริโอจึงเป็นความสำเร็จของเกือบทุกประเทศที่เข้าร่วม

ประชุม เพราะการประชุมครั้งนี้สามารถจัดการผลประโยชน์ให้ครอบคลุมประเทศซีกโลกเหนือและประเทศซีกโลกใต้

อย่างเทา่เทยีมกัน “เราตอ้งมสิีทธเิตม็ทีใ่นการพฒันา เพ่ือทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของการพฒันาและสิง่แวดลอ้ม

ในปจัจบัุนและสำหรบัในคนรุน่ต่อไป (หลักการขอ้ 3 : แถลงการณ ์ริโอ)”

การประชุมที่ริโอมีการกำหนดรูปแบบของการพัฒนาในอนาคต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการประชุมสุดยอดโลก

ครัง้ตอ่ไป รปูแบบดงักลา่วคอื ประเทศซกีโลกเหนอืใหค้วามรูค้วามชำนาญ มาตรฐานและความชว่ยเหลอืด้านการเงนิ

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการจัดสรรทรัพยากร การผลิตและการบริโภค ทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและ

ประเทศทีพั่ฒนาแล้ว  เพ่ือท่ีจะไดไ้ม่ต้องลดโอกาสการไดป้ระโยชนจ์ากการพัฒนาของทุกฝ่ายในโลก ในขณะทีป่ระเทศ

ในซีกโลกใต้ก็ต้องเร่ิมการปฏิรูปและกำหนดโครงสรา้งการบริหาร เพ่ือช่วยประเทศซกีโลกเหนือและคนร่ำรวยในหมู่ของ

คนยากจนสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ท่ัวโลกเพ่ือประโยชน์ของประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจ โดยยังให้ความสำคัญกับ

ความพยายามเพื่อการพัฒนาซึ่งคงอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ของทรูแมน ซึ่งความสัมพันธ์ของการพัฒนาทางสังคม

โดยหลักการเข้ากับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ประเด็นสำคัญในคำแถลงการณ์จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

วัตถุประสงคท์างเศรษฐกจิไปดว้ย ดังจะเหน็ไดจ้ากขอ้ความหลายตอนในคำแถลงการณ ์ เช่น “การขจดัความยากจน

เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ... (หลักการข้อ 5)” “เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และคณุภาพชวีติทีดี่ข้ึนสำหรบัทกุคน ... (หลกัการขอ้ 8)” ส่ิงจำเปน็ทีแ่นวคดิน้ีควรมุง่เนน้ คือ การเขา้ถึงทรพัยากร

ทางเศรษฐกิจโดยการเชื ่อมโยงการพัฒนาทางสังคมเข้ากับกลไกตลาดการแข่งขัน เพื่อให้ได้ทรัพยากรเหล่านี้

จึงกลายเป็นแรงผลักดันภายในทุกลำดับชั้นของสังคม ในขณะที่แรงกดดันทางสังคมเพื่อวัตถุนิยมที่เพิ่มขั้นในระดับ

ปัจเจก จึงมุ่งผลประโยชนส่์วนตัวในทาง เศรษฐกิจมากข้ึนและผู้ท่ีพ่ายแพ้ในการแข่งขันน้ีก็ย่ิงถูกกันออกไปอยู่ชายขอบ

ความสำคัญของเศรษฐศาสตรต่์อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

คำแถลงการณริ์โอ ได้กล่าวถึงปัญหาสำคัญด้านสังคมและการเมอืงหลายต่อหลาย ปัญหาดังท่ีระบุไว้ในรายงาน

บรุนด์ทแลนด์ และได้รวมเอาปัญหาเหล่าน้ีเข้าไว้ในแผนปฏิบัติการ 21  ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์
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และแนวคดิในอนาคต อย่างไรกต็าม การเลือกแนวคดิท่ีเป็นท่ียอมรับแลว้ของการพฒันาอย่างย่ังยืนและการบรหิารซึง่

เชื่อมโยงโดยตรงกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยหวังจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น จึงนับเป็นการ

เสี่ยงตั้งแต่แรกเริ่ม การพยายามรวบเอาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน กำลังจะเปลี่ยนโลกทั้งใบ

ให้กลายเป็นโภคทรัพย์เดียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ข้อมูล

ทรัพยากรชุมชน การบริโภคอย่างประหยัดทรัพยากร (ซึ่งไม่น่าจะนำมารวมกันได้) มูลโคที่ใช้เป็นแหล่งพลังงาน

ทรพัยากร วตัถดิุบทีส่ามารถนำกลบัมาใชไ้ดแ้ละอืน่ๆ ตามแผนปฏบิตักิาร 21 โลกกำลงัเตรยีมส่งและรบัผูเ้ช่ียวชาญ

ประเภทต่างๆ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากทั่วโลกไปแยกประเภทและแบ่งโลกของเราและทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้

ออกเป็นทรพัยากรทีใ่ช้ประโยชนไ์ด้หลายๆ ส่วน เพ่ือใหมี้การบรโิภคทีย่ั่งยืนและมกีารควบคมุปัญหาดา้นระบบนเิวศน์ฺ

ของโลก วิธีการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพวัตถุดิบเป็นภาพลวงที่จะลดความสำคัญของเรื่องเร่ง

ด่วนทีสุ่ด คือ การพทิกัษส่ิ์งแวดลอ้มลงใหเ้หลอืเพียงการลดการบรโิภคโดยรวม และในไมช้่าคำวา่ “เศรษฐกจิยัง่ยนื”*

ก็จะเลิกเน้นการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมและจะถูกตีความโดยประเทศกำลงัพัฒนาว่า เป็นการธำรงไว้ซ่ึงเศรษฐกิจไม่ว่าจะด้วย

วิธีการใดและจะไม่ใช่รูปแบบเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป

* การตีความและการใช้ตัวย่อศัพท์เฉพาะเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาท่ีหลากหลายและขัดแย้งซ่ึงกันและกัน เป็นจุดอ่อนอย่างหน่ึงในงานและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา  การไม่มี

คำจำกัดความท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันท่ีจะใช้อธิบายประเด็นต่างๆ เป็นสาเหตุให้กลุ่มท่ีมีผลประโยชน์ต่างกัน 2 กลุ่ม อาจจะพูดถึงประเด็นเดียวกันแต่หมายถึงความคิดท่ีขัดแย้งกันก็ได้

เช่นคำว่า เศรษฐกิจยั่งยืน เดิมหมายถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นสำหรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แต่ตัวอย่างหนึ่งคือ ประเทศไทยที่ซึ่งเศรษฐกิจ

ย่ังยืนเป็นท่ีเข้าใจกันว่าหมายถึง ระบบเศรษฐกจิท่ีรักษาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีความหมายขัดแย้งกันอยู่ในตัว
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แผนปฏบิตักิาร 21* (Agenda 21)

แผนปฏบัิติการ 21 เป็นข้อตกลงฉบบัแรกทีเ่ป็นผลจากการประชมุสุดยอดว่าด้วยส่ิงแวดลอ้มโลกทีเ่มืองรโิอ

เดอ จาเนโร เม่ือ พ.ศ. 2535 ท่ีมุ่งสรา้งความสมดลุระหวา่งการบรโิภค ประชากรและความสามารถในการรองรบัการ

ดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยใหค้วามสำคัญเร่ืองความยากจน  การใช้ทรัพยากรเกินจำเป็น สุขภาพอนามัยและการศกึษา

เมืองกับเกษตรกร รวมท้ังข้อเสนอแนะวิธีการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีและความรู้ การให้เงินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน การปรบัโครงสรา้งกฎหมายระหวา่งประเทศ แผนปฏบัิติการ 21 ประกอบดว้ย 37 หัวข้อ (ไมนั่บบทนำ 2 บท

และวาระทางการเงนิ) แบง่เปน็ 3 ส่วน ดังน้ี

1. มิติทางดา้นสังคมและเศรษฐกจิ ได้แก่

- ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ การตอ่สู้กับความยากจน

- การเปลีย่นรูปแบบของการบรโิภค ประชากรและความยัง่ยืน

- การคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพมนุษย์

- การตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืนและการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. การอนรัุกษ์และการจดัการทรพัยากร ได้แก่

- การคุ้มครองชั้นบรรยากาศของโลก

- การจดัการทีดิ่นอย่างยัง่ยนื

- การแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า

- การแก้ไขปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความแห้งแล้ง

- การพัฒนาในพื้นที่ภูเขาอย่างยั่งยืน

- การเกษตรอย่างยั่งยืนและการพัฒนาชนบท

- การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่

๒ผลการประชุมสุดยอดว่าด้วยส่ิงแวดล้อมโลก

* คำวา่ Agenda 21 มีนัยถึงแผนการดำเนนิงานเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื ตัง้แตป่จัจบุนัจนถงึศตวรรษที ่21 ถือวา่เปน็แผนแมบ่ทของโลกสำหรบัการดำเนนิงานทีจ่ะทำใหกิ้ด

การพฒันาอยา่งยัง่ยนื ทัง้ในดา้นสังคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม
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- การจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ

- การคุ้มครองและการจัดการมหาสมุทร

- การคุ้มครองและการจัดการน้ำจืด

- การใช้สารเคมีเป็นพิษอย่างปลอดภัย

- การจดัการของเสยีทีเ่ปน็อันตราย การจดัการของเสยีทีเ่ปน็ของแขง็และนำ้โสโครก

- การจดัการกากกมัมันตรงัสี

3. การสง่เสรมิบทบาทของกลุม่ทีส่ำคัญๆ ไดแ้ก่

- กลุ่มสตร ี เด็กและเยาวชนในการพฒันาอยา่งยัง่ยืน

- การสง่เสรมิบทบาทของคนในทอ้งถิน่

- การร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน สหภาพแรงงานและสหภาพการคา้ภาคธุรกิจ

และอตุสาหกรรม นักวทิยาศาสตรแ์ละนกัเทคโนโลยี

- การส่งเสริมบทบาทของเกษตรกร

การประชมุสดุยอดสิง่แวดลอ้มโลกทัง้ 2 ครัง้

ทุกหัวข้อท่ีกล่าวมาน้ัน ได้รับการนำเสนอเขา้ท่ีประชมุสุดยอดส่ิงแวดลอ้มโลกในป ีพ.ศ. 2535 ท่ีกรุงรโิอ เดอ

จาเนโร โดยมบีรรดาผูแ้ทนและเจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูจากรฐับาล 179 ประเทศ เจา้หนา้ทีนั่บรอ้ยจากสหประชาชาต ิรฐับาล

ท้องถ่ิน นักธุรกิจ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มอ่ืนๆ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีเข้าร่วมการประชุมอีก 18,000

คน จาก 166 ประเทศ แม้ว่าการประชมุสุดยอดรโิอเปน็เหตกุารณส์ำคัญทางประวติัศาสตรข์องมนษุยชาตแิละสมควร

ไดช่ื้อวา่เปน็ “การประชมุสุดยอดส่ิงแวดลอ้มโลก” อย่างแทจ้รงิ อย่างไรกต็าม การทีมี่ผูเ้ข้ารว่มประชมุจำนวนมากมาย

หมายถงึตอ้งมีการประนปีระนอมอยา่งมากจงึจะบรรลขุ้อตกลงได ้กระบวนการดงักลา่วจงึมิไดร้าบรืน่เท่าใดนกั

กลุ่มบคุคลทีเ่ข้ารว่มการประชมุแบง่กวา้ง ๆ เปน็ตวัแทนจากรฐับาลและตวัแทนจากองคก์รพฒันาเอกชน การ

เจรจาตอ่รองของกลุม่แรกนำไปสูร่ายงานแผนปฏบิตักิาร 21 ส่วนกลุม่หลงัไดจ้ดัใหมี้ “เวทคู่ีขนาน” เพ่ือรวบรวมและ

เสนอข้อเรียกรอ้งของกลุม่ตนในรปูของ “สนธิสัญญาทางเลอืก” (Alternative Treaties) รวมทัง้พยายามทีจ่ะใหก้ลุ่ม

ตัวแทนรัฐบาลยอมรับประเด็นข้อเสนอของตนหรืออย่างน้อยก็บางส่วนของข้อเสนอเหล่านั้นไปใส่ไว้ในเอกสาร

การประชมุสุดยอดฉบับทางการดว้ย ท้ังสองกลุม่มีความคิดเห็นพอสรุปไดว่้า กลุ่มตัวแทนองคก์รพัฒนาเอกชนเน้นให้

ความสนใจเรือ่งส่ิงแวดลอ้มมากกวา่  โดยยืนยันท่ีจะรบัรองแนวคดิการธำรงไวซ่ึ้งกระบวนการพฒันาวา่จำเปน็กว่าการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ มาตรการที่กลุ่มนี้เสนอเกี่ยวกับเรื่องสังคมมีความครอบคลุมกว้างกว่าเดิม ให้น้ำหนักกับการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระบวนการพัฒนา และมีวิธีการใหม่ที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากเดิมที่มุ่งแต่จะพยายาม

เอ้ือใหก้ระบวนการพฒันามคีวามคลอ่งตวัดา้นการเงนิและความลืน่ไหลของเงนิทนุเทา่น้ัน กลุ่มตวัแทนองคก์รพฒันา
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เอกชนตีความปัญหาในกระบวนการพัฒนาว่าเป็นความขัดแย้ง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนรวยกับคนจน มากกว่าจะ

แยกแยะวา่เปน็ปญัหาของประเทศซกีโลกเหนอืออกจากประเทศซกีโลกใตต้ามสภาพทางภมิูศาสตร ์และมไิดยึ้ดวธิคิีด

แบบแผนเหนอื-ใต ้(North-South) ตามทีร่ายงานบรนัด์ทเสนอไวแ้ตเ่ดิม

อย่างไรกต็าม ภายในกลุ่มตัวแทนรฐับาลและกลุม่ตัวแทนองคก์รเอกชน ก็มิได้มีความเหน็พ้องต้องกันท้ังหมด

เช่น ฝ่ังยุโรปมีความเห็นต่อการพัฒนาในด้านท่ีคำนึงถึงส่ิงแวดล้อมมากกว่าสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย

ส่วนกลุ่มตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนเน้นดำเนินการสนับสนุนแนวคิดเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ ท้ังในระดับความร่วมมือ

กับตวัแทนรฐับาล และในเรือ่งขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบัสนธสัิญญาทางเลอืกอ่ืนๆ*

กระบวนการดำเนนิการตามขอ้เสนอ

ผลอย่างเป็นทางการของการประนีประนอมระหว่างกลุ่มข้างต้น เห็นได้ชัดเจนที่สุดในวาระ 8 หัวข้อสุดท้าย

ซ่ึงเสนอวิธีดำเนินการ เช่น จะนำเร่ืองท่ีเป็นวาระการประชมุน้ีไปสู่ ประชาคมโลกได้อย่างไร ในส่วนน้ีเองท่ีแผนปฏิบัติการ

21 กลายเป็นประเด็นสำคัญท่ีถูกอ้างถึง ในฐานะเอกสารข้อตกลงท่ีจะต้องถือปฏิบัติในอนาคตต่อไป แต่ในเวลาเดียวกัน

พบวา่แผนปฏบิตักิารดงักลา่วมจีดุอ่อนจำนวนมากทีเ่หน็ไดชั้ดเม่ือมาปฏบิตัใิชใ้นอกี 8 ปตีอ่มา

การสนบัสนนุดา้นการเงนิเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน

 ค่าใชจ่้ายรายปใีนการดำเนนิการตามนโยบาย 31 ข้อในแผนปฏบิตักิารตามวาระการ ประชมุ 38 วาระ เปน็เงนิ

561.5 พันล้านเหรยีญสหรฐั และทีไ่ม่รวมอยูใ่นเงนิจำนวนนี ้คือ งบประมาณการปฏบัิติงานเก่ียวกับรปูแบบการบรโิภค

และงบประมาณสำหรบัองคก์รพัฒนาเอกชน ภาคธรุกิจ อุตสาหกรรม และเกษตร การจดัการพฒันาอยา่งย่ังยืนและ

กฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายตกลงจะสมทบงบประมาณเป็นเงิน 0.7% ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมประชาชาตขิองแตล่ะประเทศภายใน พ.ศ. 2543 และกองทนุควรจะบรหิารโดยองคก์ารกองทนุนานาชาต ิเช่น

สมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาค (เช่น ADB) และองค์การสิ่งแวดล้อมโลก

ของสหประชาชาต ิ(United Nation’s Global Environment Facility) และ UNDP เป็นต้น

การแลกเปลีย่นดา้นเทคโนโลยี

การแลกเปล่ียนด้านเทคโนโลยีประกอบด้วย การให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และการฝึกช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ผู้จัดการ

ระดบักลาง นักวทิยาศาสตร ์วศิวกรและนกัการศกึษาอยา่งเปน็ระบบ เพ่ือใหป้ระเทศกำลงัพฒันามทีางเลอืกมีความรู้

เพื่อนำไปปรับปรุงประเทศของตน

* สนธิสัญญาเหลา่น้ีมีจำนวนมากและครอบคลมุทุกหัวข้อท่ีกล่าวถึงในการประชมุอย่างเปน็ทางการ ผู้ท่ีสนใจขอ้มูลฉบับสมบรูณส์ามารถสืบค้นได้ในบรรณานกุรม
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วทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

การใชว้ทิยาศาสตรเ์พ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื กล่าวไว ้ 3 ระดบั คือ วทิยาศาสตรช้ั์นสูงทัว่ไป (เพ่ือพัฒนา

เครือ่งมอืใหดี้ข้ึน) วทิยาศาสตรส่ิ์งแวดลอ้มและสงัคมศาสตร ์ (เพ่ือปรบัความเขา้ใจของเราเกีย่วกบัระบบของโลกและ

มนุษย)์ และความรูภู้มิปญัญาพืน้บา้นในระดบัทอ้งถิน่จากวฒันธรรมตา่งๆ (เพ่ือใหมี้ทางเลอืกในการปรบัใชใ้นทอ้งถิน่

ได้อย่างเหมาะสมย่ิงข้ึน) วิธีการปฏิบัติท่ีเสนอได้แก่ จัดให้มีศูนย์นานาชาติ โครงการแลกเปลีย่น การดูงาน การฝึกอบรม

ในสาขาต่างๆ และมาตรการจำเป็นเพื่อหยุดการหลั่งไหลของนักวิทยาศาสตร์ออกนอกประเทศ และการเพิ่มจำนวน

นักวิทยาศาสตร์ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย

การศกึษา การฝกึอบรม และการรบัรูข้องประชาชน

การปฏบิตังิานเนน้ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยจดัใหมี้การศกึษาดา้น

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแก่คนทุกวัย มาตรการที่เสนอคือ ให้เด็กและนักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีโครงการฝึกอบรมแก่ทุกภาคส่วนในสังคม ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถใช้บริการ

ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวมความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเข้าไว้สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม และให้สื่อมวลชนเข้ามา

มีส่วนในการเผยแพร่ข้อมูลแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเสรมิสรา้งขดีความสามารถเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ในการลงมือปฏิบัติต้องอาศัยการประเมินของแต่ละประเทศว่ามีความต้องการอะไร ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จ

ภายในป ีพ.ศ. 2537 และรอขอ้เสนอแนะจากสหประชาชาตอิย่างช้าภายในป ีพ.ศ. 2540 มาตรการทีคิ่ดกันไวใ้นครัง้น้ัน

ได้แก่ การใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาเสริมสร้างทักษะ ความรู้และความชำนาญทางเทคนคิจากสหประชาชาต ิรัฐบาล

เทศบาล องคก์รพฒันาเอกชน มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยั องคก์รธรุกจิ และองคก์รเอกชนอืน่ๆ  โดยม ีUNDP เปน็ผู้

รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินทุนและประสานงานโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถดังกล่าว

การจดัการเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

เร่ืองน้ีนับวา่เปน็ความรบัผดิชอบพเิศษของสมชัชาใหญส่หประชาชาต ิในการตัง้ คณะกรรมการระดบัสูงเพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Commission for Sustainable Development) ให้มีหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติตาม

ข้อตกลงในแผนปฏบิตักิาร 21 ทีเ่ปน็ผลจากการประชมุสุดยอดส่ิงแวดลอ้มโลก รวมทัง้รวบรวมความรูค้วามชำนาญ

จากองค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติ สถาบันการเงินนานาชาติ กลุ่มธุรกิจและกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ ด้านการใช้

ทรพัยากรธรรมชาต ิเศรษฐศาสตรนิ์เวศ กฎหมายและสนธสัิญญาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศตา่งๆ  เหลา่น้ี

ถือเปน็ความรบัผดิชอบพเิศษของคณะกรรมการดงักลา่ว โดยม ีUNDP ทำหนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำในการรวบรวมและจดัการ

ทรัพยากรที่จำเป็น
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กฎหมายระหวา่งประเทศ

สนธิสัญญากฎหมายทีมี่จะเป็นกรอบข้อตกลงในการยติุข้อโต้แย้งเก่ียวกับการพัฒนา  รวมท้ังกำหนดมาตรฐาน

ด้านต่างๆ อันเป็นการตระเตรียมเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรจะมีการพัฒนาความชำนาญ

ท้ังด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิค เพ่ือเป็นฐานความรู้ประกอบการรว่มประชุมในการเจรจาตอ่รองเพ่ือบรรลุข้อตกลง

ระหว่างประเทศ

ขอ้มลูเพือ่การตดัสนิใจ

การให้ข้อมูล คุณภาพข้อมูล การเพ่ิมข้อมูล รวมท้ังความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เพื่อการตัดสินใจ ถือเป็นประเด็นสำคัญเช่นเดียวกับการพัฒนาตัวดัชนีชี้วัดข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืน ดังนั้น

คุณภาพของส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควรจะเปน็ฐานคิดของการสร้าง “มาตรวัดการพัฒนา” ท่ีเหมาะสม

อนสัุญญาตา่งๆ ทีเ่กิดจากการประชมุทีริ่โอ*

ในการประชมุสุดยอดว่าด้วยส่ิงแวดลอ้มใน พ.ศ. 2535 น้ี ได้มีการลงนามและรบัรอง อนุสัญญา 2 ฉบับ ได้แก่

อนุสัญญาสหประชาชาตวิา่ด้วยเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลก และอนสัุญญาวา่ด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

กรอบอนสัุญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลก

(UN Framework Convention Climate Change)

จากกรอบอนสัุญญาฉบบัน้ี มีการต้ังคณะทำงานเฉพาะกจิข้ึนมาเพ่ือทำหน้าท่ีดูแลด้านงบประมาณและการแลก

เปลี่ยนด้านเทคโนโลยีไปยังประเทศต่างๆ เพื่อดำเนินการควบคุมก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกและแก้ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก เช่น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโลกของ UNDP โครงการสิ่งแวดล้อมของ

สหประชาชาต ิและธนาคารระหวา่งประเทศเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันา (International Bank for Reconstruction and

Development)

นอกจากนี้อนุสัญญายังกำหนดว่า ประเทศต่างๆ มีสิทธิที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติของตนเองได้ แต่มีหน้าที่

ที ่จะควบคุมมิให้กิจกรรมในความดูแลไปสร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศของตน

(สตอ็กโฮลม์, 1972) ดังนัน้ จงึเรยีกรอ้งทกุประเทศใหเ้กิดความรว่มมอืในวงกวา้งทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทำได ้และใหมี้ส่วนรว่ม

ในการแกปั้ญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้ในเรือ่งกฎหมายและการ

คุ้มครองกระบวนการตามธรรมชาตด้ิวย ทัง้นีเ้พ่ือรกัษาระดบักา๊ซทีท่ำใหเ้กิดปฏกิิรยิาเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศไว้

มิให้ส่งผลกระทบตอ่สภาพภูมิอากาศของโลก อย่างไรก็ตาม “การปล่อยก๊าซท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกในประเทศ
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กำลังพัฒนา ยังถือว่าอยู่ในเกณฑต่์ำต่อความปลอดภยัของมนุษย์ สำหรบัประเทศเหลา่น้ีการพัฒนาทีจ่ำเป็นอันดับแรก

และสำคัญกว่าการพัฒนาอ่ืนใดก็คือ การพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมและการขจดัความยากจน ส่วนการปลอ่ยก๊าซอันตราย

ของประเทศกำลังพัฒนาจะเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ขยายตัวและมีการใช้พลังงานมากขึ้น (อนุสัญญา

สหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลก พ.ศ. 2535)*

เนื ้อหาของอนุสัญญาเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการ

ทำตามขอ้กำหนดของอนสัุญญา หรอืแกปั้ญหาอนัเน่ืองมาจากผลของการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ดังตอ่ไปนี้

- สนับสนุนงบประมาณและความชว่ยเหลือด้านเทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถตรวจ

วดัปรมิาณกา๊ซทีก่อ่ใหเ้กดิปฏกิริยิาเรอืนกระจกได้

- ให้ความช่วยเหลือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเพื่อให้ประเทศเหล่านี้มีงบประมาณเพียงพอต่อการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น

- ใหเ้ทคโนโลยแีละความรูค้วามชำนาญเกีย่วกับส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนใหมี้การพัฒนาเทคโนโลยใีน

ประเทศเหล่านี้

นอกจากนีแ้ลว้ อนุสัญญายงัไดเ้รยีกรอ้งใหท้กุประเทศรว่มกนัปฏบิตัติามขอ้ตกลง ดังนี้

- ให้ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณก๊าซท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกท่ีแต่ละประเทศปล่อยออกมา และปริมาณ

ทีแ่หลง่ดดูซับมลพษิของประเทศนัน้ๆ สามารถรองรบัได้

- ตีพิมพ์ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการควบคุมก๊าซที่ปล่อยออกมาและโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสม่ำเสมอ

- สนับสนุนการจัดการอย่างเหมาะสมและการอนุรักษ์แหล่งดูดซับก๊าซท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก เช่น

พืช ป่า และมหาสมทุร

- ร่วมมือกันวางแผนเกีย่วกับผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีมีต่อเขตชายฝ่ัง แหล่งน้ำ

และการเกษตร

- รว่มมอืในการอนรุกัษพ้ื์นทีท่ีเ่ส่ียงตอ่การมอุีทกภยัหรอืภาวะแหง้แลง้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแอฟรกิา

- เผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไปรบัรู้เก่ียวกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ และผลของการเปลีย่นแปลง

รวมทั้งสนับสนุนและช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย

* การประชุมท่ีริโอ เดอ จาเนโร ในปี พ.ศ. 2535 กล่าวถึง การแปรสภาพเป็นทะเลทรายไว้ในบทท่ี 12 ของแผนปฏิบัติการ 21 แต่จะมีการประชุมเพ่ือแก้ปัญหาน้ีภายหลังจากการประชุม

ทีร่โิอแลว้ เรือ่งนีจ้งึยงัไมอ่ยู่ในรายงานแตมี่แหลง่ขอ้มูลที่สามารถคน้ควา้ไดใ้นเอกสารแนบทา้ย ส่วนการจดัการปา่ไมก็้เช่นกัน ทีป่ระชมุกล่าวถงึในรปูของ “คำแถลงเกีย่วกบั

หลกัการในเรือ่งปา่ไม”้ (Statement of Principles on Forests) ดูแหลง่ขอ้มูลในเอกสารแนบทา้ย
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มีการกล่าวในช่วงท้ายของอนุสัญญาว่า “แม้ว่าจะต้องจัดการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ประเทศตา่งๆ ควรจะตอ้งส่งเสริมให้มีระบบเศรษฐกจิระหวา่งประเทศทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม ซ่ึงจะนำไปสูก่ารเติบโต

และการพฒันาทางเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนืในทกุประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศกำลงัพัฒนาทัง้หลาย การพฒันา

ดังกลา่วจะชว่ยใหป้ระเทศตา่งๆ สามารถแกป้ญัหาไดดี้ข้ึน แตท่วา่การใชม้าตรการเพือ่แกป้ญัหาดงักลา่ว ควรพงึระวงั

ผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนต่อการค้าระหวา่งประเทศ (อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลก

พ.ศ. 2535)”

อนสัุญญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ

เน้ือหาในอนสัุญญาฉบบันีนิ้ยามความหมายของ “ความหลากหลายทางชวีภาพของโลก ไดแ้ก ่ความแตกตา่ง

หลากหลายในการดำรงอยู่ของส่ิงมีชีวิตอันมีคุณค่าต่อระบบนิเวศน์ พันธุศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม

การพกัผอ่นหยอ่นใจ และสนุทรยีศาสตร ์(อนุสัญญาสหประชาชาตวิา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ : พ.ศ. 2535)”

หากหมายความตามนยิามข้างตน้สามารถสรปุไดว่้า กิจกรรมบางอยา่งของมนษุย์ได้ลดความหลากหลายลง นอกจากน้ี

อนุสัญญายังได้ย้ำถึงความจำเป็นท่ีจะต้องอนุรักษ์ความหลากหลายเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการสูญเสีย โดยจัดให้มีการลงทุน

อย่างจริงจังซ่ึง “… จะได้กลับคืนมาในรูป ของผลประโยชนม์ากมายท้ังด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม” อีกท้ังโลก

ควรจะใชท้รพัยากรตา่งๆ ของโลกใหเ้กิดความยัง่ยนืและไมก่่อใหเ้กิดการเสือ่มสลายในระยะยาว

อนสัุญญานีเ้รยีกรอ้งใหป้ระเทศตา่ง ๆ ท่ีเขา้ร่วม

- ระบุองค์ประกอบต่างๆ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญ ในการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชนอ์ย่างย่ังยืน รวมทัง้กิจกรรมในการควบคมุซ่ึงอาจมผีลกระทบในทางตรงขา้มตอ่ความหลาก

หลายนี้

- พัฒนากลยุทธ์ระดับประเทศ เพื่อกำหนดแผนหรือโครงการในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

- กำหนดให้การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนหนึ่ง

ของข้อพิจารณาในการวางแผนและนโยบาย

- ใช้สื่อและแผนงานทางการศึกษา เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของความหลากหลายทาง

ชีวภาพและความจำเปน็ทีต้่องมีมาตรการตา่งๆ ในการอนรัุกษ์ความหลากหลายนี้

- ออกกฎหมายเพือ่ปกปอ้งพนัธุสั์ตวแ์ละพนัธุพื์ชทีใ่กลจ้ะสญูพนัธุ ์ รวมทัง้พฒันาระบบตา่งๆ ของพืน้ที่

ที่ได้รับการคุ้มครอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมให้มีทางเลือกอื่นๆ ด้าน

สิ่งแวดล้อมสำหรับบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครอง
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- ฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบนิเวศน์ท่ีเส่ือมโทรม ส่งเสริมการขยายพันธ์ุพืชและสัตว์ท่ีใกล้จะสูญพันธ์ุ รวมท้ัง

เปดิโอกาสใหค้นในทอ้งถิน่ไดมี้ส่วนรว่มในการพฒันาและดำเนนิการตามแผนการฟืน้ฟูน้ัน

- หามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่จะได้รับผลกระทบจากการดัดแปลงตัดต่อ

พันธกุรรมดว้ยวธิกีารทางเทคโนโลยชีีวภาพ

- ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการประเมนิผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการตา่งๆ ท่ีเป็นภัยต่อความ

หลากหลายทางชวีภาพ เพ่ือหลกีเล่ียงหรอืใหเ้กิดความเสยีหายนอ้ยทีสุ่ด

- ควบคมุหรอืกำจดัพืชหรอืสัตวต์า่งถิน่ซึง่เปน็ภยักบัระบบนเิวศ รวมทัง้สตัวแ์ละพชืทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ที่

ท้องถ่ินเดิม

ประเทศต่างๆ ควรจะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในด้านความ

หลากหลายทางชวีภาพมาใช ้นอกจากนี ้อนุสัญญายงักล่าวถงึบทบาทของประเทศตา่งๆ ดังน้ี

- ประเทศต่างๆ ต้องส่งเสริมให้มีการนำวัสดุทางพันธุกรรมภายในเขตแดนของตนมาใช้เพื่อผลทาง

ส่ิงแวดลอ้มทีดี่ การเขา้ถึงความหลากหลายทางชวีภาพและแหลง่พันธุกรรมดงักล่าว จะไดรั้บอนญุาต

เฉพาะในกรณท่ีีมีในการแบ่งปันผลการวิจัยและการพัฒนาท่ีเป็นธรรม รวมท้ังแบ่งปันผลประโยชนท่ี์ได้

จากการค้าและการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมอื่นๆ

- ประเทศกำลังพัฒนาต้องได้รับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งจำเป็นในการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ การรับเทคโนโลยีนี้จะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่

ยุตธิรรมและเปน็ประโยชนสู์งสุด รวมทัง้จะตอ้งยอมรบัเรือ่งสทิธบิตัรดว้ย

- ประเทศกำลังพัฒนาได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่นำมาใช้จัดการกับทรัพยากรของตน พร้อมกันนี้

ประเทศตา่งๆ เหลา่น้ันตอ้งมส่ีวนรว่มในการวจิยัด้านเทคโนโลยชีีวภาพดว้ย

- ต้องให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ให้สามารถพัฒนาองค์กร

และความเชี่ยวชาญของตนในการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

- ประเทศต่างๆ ต้องพิจารณาความจำเป็นเรื่องข้อตกลงด้านการจัดการที่ปลอดภัยและการใช้สิ่งมีชีวิต

ทีไ่ดร้บัการดดัแปลงดว้ยเทคโนโลยชีีวภาพ

การให้งบประมาณสนบัสนุนโครงการตา่งๆ ดังกล่าว เกิดจากการสมทบของประเทศพฒันาแล้วท่ีลงนามรับรอง

สนธิสัญญาต่างๆ   เพ่ือช่วยเหลือเป็นเงินลงทุนก้อนใหม่สำหรับประเทศทีก่ำลังพัฒนา ซ่ึงจะช่วยเอ้ือให้ประเทศเหลา่น้ัน

สามารถปฏบัิติตามเงือ่นไขของสนธสัิญญาไดอ้ย่างเตม็ท่ี  องคก์รของสหประชาชาตท่ีิเก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและการ

พัฒนาทัง้ 3 องค์กรจะเปน็ผู้บรหิารดแูลเงนิกองทนุในระยะเริม่แรก
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ปญัหาทียั่งไมไ่ดร้บัการแกไ้ขและความขดัแยง้ทียั่งหาขอ้ยุตไิมไ่ด้

“… พวกเขาหวังเกินความจริงเกินกว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ี … พวกเขาหวังพ่ึงการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วย

ส่ิงแวดลอ้มท่ีกำหนดใหมี้สนธิสัญญาโลก (Earth Charter)  เพ่ือกระบวนการพฒันาซึง่ประกอบดว้ยข้อตกลงเกีย่วกับ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการอนรัุกษ์พันธ์ุสัตว์และพืช รวมถึงป่าไม้ และแผนปฏบัิติการ 21 ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีนำไปสู่เป้าหมายของความสำเรจ็ รวมท้ังข้อตกลงเก่ียวกับความจำเป็นด้านงบประมาณ กลไกต่างๆ และการมีส่วนร่วม

เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายเหลา่น้ัน (บทวเิคราะหก์ารประชมุทีร่โิอ ’92 ; Earthscan 1993)”

ข้อความข้างต้นเป็นตัวอย่างหน่ึงซ่ึงแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของผลการประชุมสุดยอดส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึงประเทศ

ตา่งๆ มีความตัง้ใจทีจ่ะสรา้งแผนปฏบิตักิารทีน่ำไปสู ่“วถีิทางเลอืกใหม”่ ของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื และรวมคำนยิาม

น้ีเข้ากับข้ันตอนท่ีชัดเจนและรวดเร็วเพ่ือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างย่ังยืนในการสร้างนิยาม

ใหม่ของการพัฒนา แต่ในที่สุดแผนปฏิบัติการ 21 กลับเป็นเพียงแค่ข้อตกลงเกี่ยวกับการตีความสถานการณ์ปัญหา

ท่ีประเมินไว้ในรายงานบรุนด์ทแลนด์ ซ่ึงมีฐานคิดจากหลักการทางเศรษฐกจิเท่าน้ัน แม้แต่ “วิธีการดำเนินการท่ีนำเสนอ”

ในแผนปฏบิตักิาร 21 ซึง่กลา่วเพยีงวตัถปุระสงค ์หลกัประกนัและเครือ่งมอืสำเรจ็รปูทีเ่ช่ือมโยงรปูแบบวธิคิีดของการ

พัฒนาทิศทางเดิม ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานเหมือนกันทุกพื้นที่บนโลก โดยไม่ได้เสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรมมีความ

เหมาะสมกบับรบิททางสงัคมทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ที่

การพฒันาเพือ่ความมัง่คัง่

การพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้กลายมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมการบริโภคและรับรองสิทธิในการกระทำดงักล่าว เทียบ

เคียงได้กับหลักการทางนิเวศวิทยา เช่น ภายในขอบเขตความสามารถในการเยยีวยาตนเองของโลก ความคิดน้ีน่าสนใจ

และมีเหตุมีผล แต่ในความจริงแล้ว ความคิดข้างต้นได้ละเลยข้อเท็จจริงว่าด้วยขีดจำกัดในการฟื้นตัวเองของ

ระบบธรรมชาตซ่ึิงมีเพียงพอให้มนุษย์โลกได้บริโภค บัดน้ีคนรวยประมาณ 20% ของประชากรโลก ได้บริโภคทรัพยากร

เกินขีดจำกัดไปแล้ว ความจริงน้ีมีนัยของความขัดแย้งระหว่างโลกเหนือกับโลกใต้มาโดยตลอด และในปัจจุบันกลายเป็น

ข้อขัดแย้งระหว่างประชากรที่ร่ำรวยและประชากรที่ยากจนโดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น

เพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ จำเป็นต้องสร้างความสมดุลของการบริโภคโดยการลดการบริโภคของ

ประเทศรำ่รวยลง จนการบรโิภคและการผลติสามารถปรบัตวัสูดุ่ลยภาพไดอ้ย่างชา้ๆ  พัฒนาการดา้นเศรษฐกจิทีม่าก

ขึ้นจะทำให้ประเทศในโลกใต้* สามารถขยับตัวขึ้นมาจนบรรลุระดับที่ควรในรายงานบรุนด์ทแลนด์ อันว่าด้วยการ

ปรบัความแตกตา่งของอำนาจทางเศรษฐกจิและการเมอืง ซ่ึงมใีหเ้หน็เพ่ิมมากข้ึนในกลุม่ประเทศกำลงัพัฒนา

* คำว่า “ใต้” ใช้ในบริบททางสังคมและโดยท่ัวไปหมายถึงชนช้ันท่ียากจนในสังคม และคำว่า “เหนือ” หมายถึงชนช้ันท่ีร่ำรวย โดยไม่ข้ึนกับท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ ดังน้ันต้นกำเนิดของคำว่า

“เหนอืในใต”้ (North in the South) สามารถจะแปลออกมาไดว้า่ ”ชนช้ันทีร่ำ่รวยของสงัคมในประเทศกำลงัพฒันา”
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การขาดวสัิยทศันใ์หมใ่นการพฒันา

ความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคซึ่งเป็นเส้นทางขนานสวนทางกับการเร่งรัดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิอันเป็นกระแสหลกัท่ัวโลก  ยังคงเปน็หัวข้อการอภิปรายทีย่ากต่อการหาข้อสรุปเก่ียวกับการพัฒนาและมกัจะ

ถูกตีความอยู่เสมอว่าเป็นการเรียกร้องของกลุ่มประเทศร่ำรวยและกลุ่มคนร่ำรวยในประเทศยากจนให ้“หยุดการพัฒนา”

ดังน้ัน การประชุมท่ีริโอจึงไม่สามารถบรรลถึุงมาตรการทีเ่ป็นรูปธรรมทีจ่ะเช่ือมโยงช่องว่างระหวา่งการพัฒนาได้มากนัก

เม่ือเป็นเช่นน้ี รายการเคร่ืองมือควรปฏิบัติท่ียาวเป็นหางว่าวดังปรากฎในแผนปฏิบัติการ 21 จึงเป็นเพียงเสมือนการเสนอ

แนะทางอ้อมว่า การพัฒนาข้ึนอยู่กับว่าคนจนจะตามทนัคนรวยได้หรือไม่เท่าน้ัน เหมือนดังท่ีเคยเป็นมาการประชุมท่ีริโอ

ไมส่ามารถกำหนดรปูแบบทีชั่ดเจนของ “แนวคดิการพฒันาภายใตก้ารบรโิภคและผลผลติทีจ่ำกดั” อันจะสง่ประโยชน์

อย่างย่ิงสำหรบัมนุษย์โลก ผลของการประชมุคร้ังน้ีไม่สามารถแมแ้ตจ่ะประเมนิค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนให้ประสบผลสำเร็จแม้แต่ในประเด็นหลักๆ เช่น รูปแบบของการบริโภค  องค์กร พัฒนาเอกชน ธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ชาวนา การจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกฎหมายระหว่างประเทศ แทนที่อย่างน้อยน่าจะมี

การพจิารณาถงึการจดัทำงบประมาณ “เบือ้งตน้” เพ่ือการดำเนนิการ แตก่ลับไมมี่การพดูถึงประเดน็เหลา่น้ีในสว่นที ่4

วธิกีารดำเนนิงาน บทที ่33 ทีเ่ก่ียวกบัการเงนิสนับสนนุการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของแผนปฏบิตักิาร 21

ผลประโยชนด์า้นเศรษฐกจิกบัความจำเปน็ดา้นนเิวศวทิยา

ฉะนัน้จงึไมน่่าประหลาดใจเลยทีค่วามขดัแยง้เกา่ๆ จะยงัดำรงอยูห่ลงัจากการประชมุทีริ่โอ ซ่ึงไดแ้ก ่ความ

ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ด้านอำนาจอธิปไตยของประเทศกับหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างประเทศ ท้ังน้ีเฉพาะปัญหา

ข้ามชาติที่เห็นได้ชัดเจนเท่านั้นที่ได้รับการกล่าวถึงโดยตรงและยกขึ้นมาเป็นหัวข้อการประชุม เช่น การจัดการปัญหา

ฝนกรด การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลกและความหลากหลายทางชวีภาพ  แตก็่เปน็เพียงการเรยีกรอ้งใหเ้ปลีย่น

แปลงและการกำหนดขีดจำกัดของการผลิตในอีกหลายปีต่อไปข้างหน้า ปัญหาที่เป็นผลกระทบทางอ้อม เช่น ปัญหา

น้ำท่วมในประเทศหนึ่งอาจเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณต้นน้ำของอีกประเทศหนึ่ง ได้รับการพิจารณา

ในแงก่ฎหมายขา้มแดนระหวา่งสองประเทศไป (คำแถลงเกีย่วกบัหลกัการเรือ่งปา่ไมใ้นการประชมุทีริ่โอ พ.ศ. 2535)

ข้อตกลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการประชุมท่ีเมืองริโอน้ัน ให้ความสำคัญกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเจริญ

เตบิโตดา้นเศรษฐกจิเปน็อย่างมาก และในการพจิารณาขอ้ตกลงทีขั่ดแยง้กนัข้ึน อย่างนอ้ยก็จะมมีาตรการทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับความสำคญัตอ่ระบบเศรษฐกจิอยูเ่สมอ เช่น ในอนสัุญญาวา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลกกลา่ววา่ “…

แม้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ประเทศต่างๆ ควรส่งเสริมสนับสนุนระบบ

เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศทีก่ำลังพัฒนาทุกประเทศ   อันจะส่งผลทำให้ประเทศ

เหล่าน้ีสามารถจัดการกับปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้ดีข้ึน มาตรการต่างๆ ท่ีใช้ในการแก้ไข
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ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลก ไมค่วรสรา้งข้อจำกดัต่อการคา้ระหวา่งประเทศ (อนุสัญญาสหประชาชาติ

วา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลก พ.ศ. 2535)”

โลกกำลงัไปถงึจดุอันตรายเนือ่งจากการดำเนนินโยบายทีผ่ดิพลาดอันหนึง่ ไดแ้ก ่นโยบายการเพิม่ผลผลติ

เพ่ือเพ่ิมความรำ่รวย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจดัการกบัภาวะทีโ่ลกรอ้นมากข้ึน ด้วยการเพิม่ประสทิธภิาพด้าน

การจัดการและการควบคุมเท่านั้น รูปแบบวิธีคิดในการพัฒนาของยุคทรูแมนมีข้อเสียที่มองว่าแหล่งทรัพยากร

มีอยู่อย่างไม่มีขีดจำกัด นิยามของ “กระบวนทศัน์ในการพัฒนาอย่างย่ังยืน” ท่ีนำเสนอในการประชมุท่ีริโอมีข้อผิดพลาด

ตรงที่เสนอให้มนุษย์ผู้มองข้ามขีดจำกัดดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแนะนำ กำหนดทิศทางและควบคุมการบริโภค

หากมองในแงน้ี่ การทีแ่ผนปฏบิตักิาร 21 ไมส่ามารถระบวุธิแีกไ้ขปญัหาทีชั่ดเจนเรือ่งการลดการบรโิภคไดน้ั้น สมเหตุ

สมผลดีอยู่แล้วเพราะไม่มีความจำเป็น อันท่ีจริงแล้วการเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถและประสทิธิภาพในทุกด้านของ

กิจกรรมมนุษย์โลกอันเก่ียวข้องกับการบริโภคในทุกระดับ ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงธรรมชาติซ่ึงเป็นตัวแทนของแหลง่ทรัพยากร

ทีมี่อยู่ มนุษยชาตก็ิพรอ้มทีจ่ะรวมโลกเขา้มาภายใตร้ะบบเดยีวและมกีารเตรยีมพรอ้มทีจ่ะกา้วเขา้สู่การพฒันาทีย่ั่งยนื

โดยพยายามสร้างกลไกต่างๆ รองรับ เช่น การบริโภคท่ีย่ังยืน ระบบเศรษฐกจิอย่างย่ังยืน และในท่ีสุดส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมา

ได้แก่ การแลกเปลี่ยนและบริโภคทรัพยากรอย่างเสรีไม่มีขีดจำกัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามครรลองของ

ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ยุคใหม่สำหรับเผ่าพันธุ์ที่กลายเป็นเหยื่อของความร่ำรวย
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การค้นพบแนวคิดและหลักการด้านนิเวศวิทยา นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อมุมมองการพัฒนาของ

มนุษย์ และนำไปสูก่ารใช้อย่างแพรห่ลายของคำวา่ “ความย่ังยืนและการพฒันาอย่างย่ังยืน” แต่อย่างไรกต็าม ธรรมชาติ

ของการพฒันารวมทัง้การสรา้งสรรคใ์นชว่งเวลาของการเตบิโตและการทำลายล้างในชว่งของการเสือ่มถอย ทัง้สองสิง่

สัมพันธ์เช่ือมโยงอยูใ่นความยัง่ยืนภายใตข้อบเขตของดลุยภาพ ดังน้ัน เพ่ือท่ีจะรกัษาความสมดลุย์ธรรมชาต ิจำตอ้งมี

ปัจจัยท่ีจำกัดจำนวนหน่ึงแก่ส่ิงมีชีวิตท้ังมวล การท่ีมนุษย์ก่อให้เกิดวิกฤติในโลกข้ึนเป็นผลมาจากแนวทางการพัฒนาของ

มนษุยท์ีไ่มค่ำนงึถงึขอ้เทจ็จรงินี ้ และพยายามทีจ่ะไดม้าซึง่ความเจรญิเตบิโตอยา่งไมส้ิ่นสดุและการบรโิภคอยา่งไรขี้ด

จำกัด ภายใต้กระบวนการทีผ่ลักให้ตัวเองและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ  ออกจากขอบเขตของดลุยภาพไปพร้อมกับการก้าวสู่ความ

เส่ือมถอย (regression) หรอืในอกีแงมุ่มหนึง่ก็คือ การทำลายลา้ง (destruction)

แต่อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีสำคัญขณะน้ีไม่ใช่ธรรมชาติ (ซ่ึงจะยังคงอยู่ต่อไปหลังจากท่ีมนุษยชาติสูญส้ินไปแล้ว ถึงแม้

ว่าเราสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ในปัจจุบันได้ก็ตาม) แต่ธรรมชาติท่ีมนุษย์รู้จักคือ ธรรมชาติท่ีมนุษย์ปรับตัวเพ่ืออาศัย

พ่ึงพาธรรมชาติน้ันๆ วัฒนธรรมท้องถ่ินหลายวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความจริงน้ี แม้ว่าจะขาดความรู้ “เชิงวิทยาศาสตร์”

เก่ียวกับหลักการด้านนิเวศวิทยา วัฒนธรรมเหลา่น้ียังคงอยู่และพัฒนาต่อไป “โดยอาศัยสัญชาตญาณ” ภายในขอบเขต

ของดุลยภาพซึ่งกำหนดโดยสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เนื่องจากมนุษยชาติโดยรวมอยู่โดยไม่มีขีดจำกัดที่ชัดเจน

การบริโภคแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เก่ียวกับความย่ังยืนจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอนาคตของมนุษยชาติ รวมท้ัง

วัฒนธรรมพ้ืนบ้านแบบย่ังยืน ดังน้ันความย่ังยืนโดยพ้ืนฐานแล้วคือ แนวทางท่ีจำเป็นเพ่ือจัดการกับการบริโภคซ่ึงมากเกิน

กว่าความสามารถของธรรมชาตท่ีิจะเยียวยาตัวเอง เพ่ือดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของตนไว้ได้ (ซ่ึงเป็นอีกแนวความคิดหน่ึง

เก่ียวกับความย่ังยืน) แม้ว่าแนวคิดน้ันจะพัฒนาข้ึนจากกระบวนทัศน์ท่ีนึกถึงสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในระบบนิเวศน์

แต่ถ้าวัฒนธรรมของมนุษย์อีกหลายวัฒนธรรมสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องอาศัยความรู้ “ทาง

วทิยาศาสตร”์ ด้านนิเวศวทิยา ทำไมสงัคมมนษุยป์จัจบุนัจงึไดคุ้กคามความอยู่รอดของตนเองเชน่น้ัน ความยัง่ยืนทาง

นิเวศวิทยาคืออะไร มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไร? เพื่อหาคำตอบเหล่านี้ จึงมี

ความจำเป็นท่ีจะต้องศึกษาเชิงทฤษฎีของคำ “ความย่ังยืนทางนิเวศวิทยา” ว่านำมาประยุกต์ใช้ในบริบทใด เม่ือเกิดความ

เข้าใจว่าความขัดแย้งซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้คำนี้กับการพัฒนาที่อิงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสะสมและ

ด้ังเดมิของตลาดเสร ีเม่ือน้ันก็เปน็ไปไดท้ีจ่ะพบทางเลอืกและนโยบายทีส่อดคล้อง อันจะนำไปสูก่ารพฒันาของมนษุย์

ทีย่ั่งยนืทางดา้นนิเวศวทิยาอยา่งแทจ้ริง

บทที่

๓วิวัฒนาการทางทฤษฎี : การพัฒนาและเศรษฐกิจ
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ความยัง่ยนืทางนเิวศวทิยาและการพฒันา

ในแง่นิเวศวิทยา “ความยั่งยืน” หมายถึง ระบบขององค์กรที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยที่สุดให้เกิดผล

ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดในการเจริญเติบโตหรือการดำรงไว้ซ่ึงระบบน้ันๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ขณะเดียวกันก็ไม่นำ

ทรพัยากรมาใชเ้กินกำลงัที่ธรรมชาตจิะสรา้งขึน้มาทดแทนได ้ รวมทัง้ไมท่ำใหค้วามสามารถในการชำระลา้งและฟืน้ตวั

ของสภาพแวดล้อมโดยกระบวนการทางธรรมชาติต้องทำงานมากเกินไป

ในความเปน็จรงิ โลกของธรรมชาตแิละสงัคมมนุษย์มีการใชแ้ละบรโิภคทรพัยากรธรรมชาตเิพ่ือนำมาซ่ึงการ

เปลีย่นแปลงในทางใดทางหนึง่ กระบวนการนีเ้องทีเ่รยีกวา่ “การพฒันา” ในพจนานกุรมโลกใหมข่องเวบ็สเตอร ์คำวา่

“พัฒนา” หมายถึง “... ทำให้เต็มข้ึน ใหญ่ข้ึน ดีข้ึน ฯลฯ …” ดังน้ัน “การพัฒนา” จึงหมายถึง การกระทำหรอืกระบวนการ

ท่ีจะทำใหบ้างส่ิงบางอย่างเต็มข้ึน ใหญ่ข้ึน ดีข้ึน ฯลฯ เป็นการเปล่ียนแปลงของรปูทรงหรอืสถานภาพโดยการทำงานใดๆ

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลกำไรหรอืส่วนท่ีเพ่ิมโดยรวม (ในส่วนของรูปทรงหรอืสถานภาพ) ซ่ึงเม่ือใดก็ตามท่ีมีการพัฒนาจะตอ้ง

ใช้ท้ังพลังงานและทรพัยากรตา่งๆ ไปพรอ้มๆ กัน โดยสรปุ “การพัฒนา” จะตอ้งมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่

- การพึง่พาปรมิาณของทรพัยากรในชว่งเวลาหนึง่เพือ่ทำใหก้ารเปลีย่นแปลงสมบรูณ์

- กระบวนการพัฒนาทำให้เกิดการเปลี่ยนแบบแผนการกระจานทรัพยากรที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมโดย

อัตโนมัติ

แม้ว่าคุณลักษณะของกระบวนการการพฒันาแบบใดแบบหนึง่มักจะมลัีกษณะเฉพาะตวัก็ตาม การพัฒนาของ

ระบบหนึง่จะมผีลกระทบกบัโอกาสในการพฒันาของระบบอืน่ๆ ซ่ึงอยูร่่วมในสิง่แวดลอ้มเดียวกนั ท้ังในระดบัทอ้งถิน่

ระดบัภมิูภาคและระดบัโลก

จากแง่มุมด้านนิเวศวิทยาของโลก การเปล่ียนแปลงเป็นปรากฎการณ์ปกติในระบบนิเวศน์ของมนุษย์และเกิดข้ึน

ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า ระบบทุกระบบพัฒนาการเปล่ียนแปลงในทางบวกของระบบหนึง่ จะก่อ

ให้เกิดการลดลงของทรพัยากรท่ีมีอยู่สำหรับระบบอืน่อย่างน้อยหน่ึงระบบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เน่ืองจากยังมีระบบอ่ืนๆ

ท่ีต้องใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมร่วมกัน สำหรับระบบต่างๆ ท่ีต้องเผชิญกับการลดลงของทรัพยากรท่ีมีอยู่  การพัฒนา

ในทางลบหรือการถดถอยจะเกิดข้ึนหากระบบเหล่าน้ีไม่สามารถหันไปใช้ทรัพยากรแหล่งอ่ืนแทน  ธรรมชาติใช้วิวัฒนาการ

เพ่ือทำให้ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถดำรงรักษาตนเองด้วยการบริโภคทรัพยากรน้อยท่ีสุดเพ่ือการอยู่รอด เช่น ในสภาพแวดล้อม

ที่ประกอบด้วยสัตว์กินพืชจำนวนมากเกินไปในพื้นที่เดียว สัตว์ที่มีการย่อยที่มีประสิทธิภาพและสามารถดึงพลังงาน

มาใช้ได้มากกวา่จะมชีีวิตอยู่ได้โดยกนิอาหารนอ้ยกวา่สัตวอ่ื์นๆ ดังน้ันจึงมี โอกาสอยู่รอดในชว่งเวลาของการมปีรมิาณ

อาหารจำกดัยาวนานกวา่ปกต ิภายใต้หลักการน้ี การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มจึงมีการจำกดัวงใหน้้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ทำได ้เพ่ือเพ่ิมจำนวนของชวีติหนึง่ๆ ใหส้ามารถคงชพีไดใ้นบรเิวณทีก่ำหนดโดยไมท่ำลายแหลง่ทรพัยากรของตนเอง
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หลักการเปลีย่นรปูพลังงาน/สสารเพือ่ให้เกิดการทำงาน

ในระบบนิเวศน์ของโลก สิ่งมีชีวิตนับล้านจะใช้ต้นทุน* ของโลกและของพลังงานจากดวงอาทิตย์ร่วมกันมี

ปฏสัิมพันธ์กันเพราะอาศยัในเขตชวีภาพเดยีวกนั การกำหนดลกัษณะและผลความสมัพันธ์ของการเสือ่มถอยหรอืการ

พัฒนาของส่ิงมีชีวิตแต่ละอย่างให้ชัดเจนจึงแทบจะเปน็ไปไม่ได้ ดังน้ัน นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปการขาดทุนสุทธิและกำไร

สุทธิออกเป็นกลุ่มของระบบต่างๆ เรียกว่า “ดุลยภาพตามธรรมชาติ” ลักษณะและความสำคัญของดุลยภาพตาม

ธรรมชาติอาจนิยามได้จาก

- จำนวนของระบบตา่งๆ ทีเ่ลือกข้ึนมาเพ่ือการพจิารณา

- ระยะเวลาของการพิจารณา

- ขอบเขตของการศกึษา หรอืบรเิวณสภาพแวดลอ้มใด ๆ ทีน่ำมาพิจารณา

แนวทางทีใ่ชอ้ธบิายดลุยภาพมีอยู่ 3 แงมุ่มด้วยกนั คือ

- การพัฒนา (หรอืการเสือ่มถอย) ทางกายภาพ

เขตชีวภาพ เขตชีวภาพ

วัตถุดบิ

การพฒันา/การเสือ่มถอยเกิดจากการทํางาน

ผลลพัท

พลังงานคณุภาพสูง พลังงานความรอน
คณุภาพต่ํา

สสาร (ที่มีอยู) การสูญเสียทาง

ชีวภาพ (ที่มีอยู)

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจายของทรัพยากรทีม่ีอยู

การ

ทํา

งาน

* ทรพัยากรธรรมชาตแิละขบวนการตา่งๆ ของโลกทีจ่ะดำรงมนษุยชาต ิสัตวแ์ละพชืชนิดอ่ืนๆ (Miller, Environment Science : 168/9)
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- การพฒันา (หรอืการเสือ่มถอย) ทางสรรีวทิยา

- การพฒันา (หรอืการเสือ่มถอย) ทางองคก์ร/ระบบ

การมีอยู่ของทรัพยากรหรือขนาดของประชากร ล้วนเป็นตัวอย่างของปัจจัยทางกายภาพในการพฒันา ความต่อ

เน่ืองของการพัฒนาและการเส่ือมถอยในช่วงเวลาหน่ึงจะนำไปสู่ภาวะการคงท่ีของประชากร ซ่ึงเห็นได้จากค่าเฉล่ียมีความ

คงที่และสม่ำเสมอ หรือความสมดุลระหว่างการเพิ่มและการลดของจำนวนสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ส่วนปัจจัยทางด้าน

สรีรวทิยาจะเปน็การตอบสนองทางรา่งกายของสิง่มีชีวิตตอ่ปัจจยัในสิง่แวดลอ้ม เช่น แมลงปรบัตวัตอ่ยาฆา่แมลงหรอื

การเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนในส่ิงมีชีวิตก่อนท่ีจะเกดิ โดยมีกฎท่ัวๆ ไปขอ้หน่ึงวา่ การทีส่ิ่งมีชีวิตมีความซบัซอ้นมากข้ึน

เทา่ไหร ่การพฒันาทางดา้นสรรีะยิง่ช้าลงเทา่น้ัน ส่วนปจัจยัด้านองคก์ร เช่น การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืการตอบ

สนองของกลุ่มสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารที่มีต่อการถูกล่า เนื่องจากการเพิ่มหรือลดลงของจำนวนสมาชิกหรือจำนวน

ของเหยือ่ ทัง้นีป้จัจยัทัง้สามตอ้งสมัพันธเ์ช่ือมโยงกนัอยู่ในระดบัตา่งๆ ของการพฒันาทีเ่กิดข้ึน

การใชท้รพัยากรตา่งๆ ภายในขอบเขตดลุยภาพ

เขตชีวภาพ เขตชีวภาพ

ผลลัพท

พลังงานคุณภาพสูง พลังงานความรอน
คุณภาพตํ่า

สสาร (ท่ีมีอยู) การสูญเสียทางชีวภาพ

(ท่ีมีอยู)

วัตถดิุบ

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการกระจายของทรัพยากรท่ีมีอยู

การ

ทํา

งาน

การพฒันา/การเส่ือมถอยเกิดจากการทํางาน

การปลอยของเสียโดยมิไดคํานึงถึง

ความสมดุลยเชิงนิเวศน

การใชทรัพยากรที่มีอยูโดยมิไดคํานึง

ถึงความสมดุลยเชิงนิเวศน

ขอบเขตดุลยภาพ
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เราสามารถสรปุคำนิยามท่ัวไปดา้นนิเวศวิทยาของการพฒันาอย่างย่ังยืนในสภาวะแวดลอ้มธรรมชาตไิด้ว่า เป็น

กระบวนการการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ สรีระ หรือการเปล่ียนแปลงเชงิโครงสรา้งภายในหรอืของระบบ หรือรูปแบบ

ของโครงสร้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผลคือกำไรสุทธิในลักษณะรูปแบบหรือสถานภาพ (สำหรับระบบหรือรูปแบบ

ของโครงสรา้งน้ัน) ผลกำไรทีว่่าน้ีได้มาจากการทำงานบนฐานการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้น้อยท่ีสุด รวมท้ังจากการเปลีย่น

แปลงแบบแผนการกระจายทรพัยากรใหน้้อยทีสุ่ดด้วย ธรรมชาตไิดก้ำหนดและจำกดัการบรโิภคใหน้้อยทีสุ่ดในกรณี

จำเป็น ดังน้ันเม่ือไรก็ตามท่ีสภาพแวดล้อมใดถูกคุกคามโดยการบริโภคมากเกินไป เช่น จากการท่ีมีประชากรมากเกินไป

สภาพแวดล้อมท่ีถูกทำลายน้ันจะมีขีดความสามารถท่ีจะฟ้ืนฟูตัวเอง สังคมมนุษย์ท่ีต้องการดำรงชีวิตอย่างย่ังยืนจะต้อง

ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีมากเกินกว่าความสามารถของธรรมชาตใินการสร้างข้ึนมาเสริมได้ ในขณะเดียวกัน

การบริโภคของมนุษย์ไม่ควรจะเกินขีดความสามารถท่ีสภาพแวดล้อมจะชำระล้างและฟ้ืนฟูสภาพตนเองตามกระบวนการ

ทางธรรมชาติ

ในความพยายามที่จะให้คำนิยามทางนิเวศน์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสภาวะแวดล้อมของมนุษย์ เราต้อง

คำนึงถงึปจัจยัเก่ียวกบัมนษุย ์ 2 ประการ คือ การทีม่นุษยมี์สมองและมอื ทำใหม้นุษยต์า่งจากสิง่มชีีวติอืน่ๆ ตรงที่

มนุษย์สามารถสร้างสภาพแวดล้อมของตนเองได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ความแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั้น

เก่ียวข้องกับปัจจัยทางด้านสรีระ ซ่ึงการพัฒนาทางสรีระศาสตร์เป็นกระบวนท่ีช้าเกินไปต่อผลกระทบฉับพลันสำหรับการ

พัฒนาทางสังคมของมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนในสังคมมนุษย์จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทางจิตวิทยาหรือ

ทัศนคตด้ิวย ในสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตกิารสรา้งเสรมิทางสรรีะของสิง่มชีีวติเปน็ปจัจยัทีก่ำหนด (จำกดั) วา่จะนำ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร ในแง่สภาพแวดล้อมทางสังคมของมนุษย์ปัจจัยท่ีกำหนดว่าทรัพยากรท่ีมี

อยู่ได้ถูกนำมาใช้อย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสังคมและผู้คนในสังคมนั้น ตัวอย่างที่รู้จักกันดีเช่น ชาวฮินดูใน

ประเทศอนิเดียซึง่ไมบ่รโิภคเนือ้ววั มีความเชือ่วา่ววัเปน็ส่ิงศกัด์ิสิทธิ ์ในขณะทีเ่น้ือววัเปน็แหลง่โปรตนีทีส่ำคัญสำหรบั

มนุษยชาตส่ิวนใหญใ่นพืน้ทีอ่ื่นๆ

ดังน้ัน การพัฒนาทางสังคมของมนุษย์เก่ียวข้องกับการพัฒนาทางกายภาพและโครงสรา้ง  ซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน

ของการตดัสินใจโดยรวมของสมาชกิแตล่ะคน มุ่งเน้นท่ีหลักการ 3 ข้อดังน้ี

- ในฐานะสิ่งมีชีวิต มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและพัฒนาไปพร้อมกับโอกาสต่างๆ ในสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติภายใต้หลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยา

- ในฐานะสัตว์สังคมที่ใช้เครื่องมือทุ่นแรง มนุษย์สร้างและดัดแปลงสภาวะแวดล้อมของตนเองให้

สอดคล้องรองรบัหลกัเกณฑเ์ชิงพฤตกิรรม (วัฒนธรรม) ของมนุษย์

- การใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรที่ได้จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อการ

บริโภค มนุษย์ได้ริเริ่มและยึดโยงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเข้ากับระบบนิเวศน์ โดยการชี้นำของ

หลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์
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ดังน้ัน เราจึงสามารถกำหนดคำนิยามของการพัฒนาอย่างย่ังยืนทางนิเวศวิทยาในสังคมมนุษย์ว่าเป็นกระบวน

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ จิตวิทยาหรือระบบ/โครงสร้างองค์กรของมนุษย์ช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงผลท่ีได้คือ กำไรสุทธิ

ในด้านรูปแบบหรือสถานภาพ โดยกำไรท่ีว่าน้ีต้องได้มาจากกระบวนการการทำงาน ซ่ึงไม่นำทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถ

สร้างข้ึนใหมไ่ดม้าใชม้ากจนเกนิความสามารถของธรรมชาตท่ีิจะสรา้งข้ึนมาชดเชยได ้การบรโิภคทรพัยากรของมนษุย์

ท้ังหมดจะต้องไม่เกินขีดความสามารถของส่ิงแวดล้อมท่ีจะชำระ ล้างและฟ้ืนฟูสภาพตนเองโดยกระบวนการทางธรรมชาติ

เศรษฐกจิแบบยัง่ยนื ความขดัแยง้ในตวัเอง?

ระบบเศรษฐกิจ คือ ระบบการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบทรัพยากรและการบริโภคหรือการผลิต ส่วน

เศรษฐศาสตร์ คือ เคร่ืองมือทางทฤษฎีท่ีอธิบายกระบวนการน้ี ระบบเศรษฐกิจแบบจารีตท่ีเน้นการเพ่ิมพูนภายใต้แนวคิด

ตลาดการค้าเสรีนั้น ไม่ใช่เพื่อการดูแลรักษาระบบนิเวศน์และธรรมชาติ แต่เป็นการสนองตอบการบริโภคของมนุษย์

เครือ่งมอืทีน่ำเสนอในการประชมุทีริ่โอและกระบวนการการพฒันาตา่งๆ ก่อนหนา้น้ัน มีเปา้หมายเพือ่ความยัง่ยนืของ

สังคมมนุษย์ คือ การเติบโตทางเศรษฐกจิ แต่เศรษฐกิจมิใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หากเป็นระบบการบรหิารท่ีสร้างข้ึน

เพ่ือถ่ายเททรัพยากร โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่และเงินทุนทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างผลกำไร หลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์

มักถูกนำมาใชใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่นุษย์สร้างข้ึน การถา่ยเททรพัยากรภายในระบบเศรษฐกจิหนึง่ๆ น้ัน จงึเข้ากันกับ

สภาพแวดล้อมไม่ได้ในทันที หากแต่ต้องปรับใช้อย่างเข้าใจและมีสติเพ่ือให้ใช้งานได้ และเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีปราศจาก

ผลกระทบในทางลบต่อโลกของเรา

คำนิยามของ “ความยัง่ยนืจากระบบเศรษฐกจิ” จงึอยูต่รงกนัข้ามกับระบบธรรมชาตหิรอืระบบสงัคมมนษุย์

ด้วยเหตุผลหลายประการอันทำให้เกิดปัญหา ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจการตลาดที่แท้จริงมิได้มุ่งหวังที่จะได้กำไรสูงสุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ในการสกัดพลังงานซึ่งควรจะใช้วัตถุดิบต่อปริมาณผลผลิตอย่างคุ้มค่า แต่มุ่งที่จะได้ส่วนเกิน

ของทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุดเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ ตัวช้ีวัดของระบบเศรษฐกจิแบบเพ่ิมพูนสะสมในปัจจุบัน คือ

‘ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ’ หรือ ‘GNP’ ดังนั้น การพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งเพิ่มปริมาณการผลิตเศรษฐกิจ

แบบเพิ่มพูนสะสมจะต้องแยกออกไปจากการพัฒนาบนรากฐานของความยั่งยืนในระบบนิเวศน์อย่างชัดเจน

ระบบเศรษฐกจิแบบเพิม่พูนสะสม ยังคงเป็นรูปแบบทีโ่ดดเด่นของการบรหิารทรพัยากรของมนุษย์ โดยมีความ

คิดหลักคือ การนำทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติมาใช้มากเกินกว่าที่จำเป็น เพื่อสร้างที่ให้มีปริมาณผลผลิต

ส่วนเกินเพ่ือขยายความตอ้งการทีแ่ท้จริงในการบรโิภค ถึงแม้ว่าการบรโิภคน้ีจะเกิดข้ึนในโลกธรรมชาต ิเช่น ทรัพยากร

ต่างๆ บนโลกของเราได้ถูกเปล่ียนจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตไิปสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์  ทรัพยากรต่างๆ มิได้

เพียงแค่ถูกแจกจา่ยไปสู่รูปแบบใหมเ่ท่าน้ัน แต่ยังถูกนำออกไปจากระบบของธรรมชาตอีิกด้วย ตัวอย่างเช่น ทรัพยากร

เหล่านั้นไม่มีเหลือเพื่อการบริโภคของสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นๆ ทรัพยากรทางชีวภาพที่บริโภคเข้าไปจะกลับคืนมาใหม่

ในโลกของส่ิงมีชีวิตในรูปของของเสียท่ีขับถ่ายออกมา ส่วนทรัพยากรทางสังคมท่ีบริโภคเข้าไปก็จะคืนกลับมาในรูปของ
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ส่ิงปฏกูิล (ซ่ึงอาจยอ่ยสลายตามธรรมชาตไิดห้รอืไมก็่ตาม) เทา่น้ัน

มนุษย์ได้พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมข้ึนเพียงเพราะว่า มนุษย์สามารถสะสมทรัพยากรได้มากกว่าความจำเป็น

ทีแ่ทจ้รงิในการดำรงอยูข่องตน มนุษยไ์ดกี้ดกันส่ิงมชีีวติรปูแบบอื่นไม่ให้เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทุกที โดย

กระบวนการผลิต การจัดเก็บผลผลิตส่วนเกินและการค้า ดังน้ัน ส่ิงแวดล้อมท่ีควบคุมโดยมนุษย์จึงเกิดข้ึนมา  มนุษยชาติ

ซึง่ประกอบดว้ยคนจำนวนมาก หากมคีวามตอ้งการบรโิภคทรพัยากรที ่“ไมส่อดคล้องกับธรรมชาต”ิ สามารถสรา้งผล

กระทบทางส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง เน่ืองจากสังคมมนุษย์โดยรวมบริโภคมากเกินกว่าการบริโภคของแต่ละบุคคลรวมกัน

หน้าท่ีหลักของระบบเศรษฐกจิในฐานะเครือ่งมือของมนุษย์ จึงมิใช่การบรโิภคทรพัยากรแตเ่ป็นการเก็บรักษานำไปผา่น

กระบวนการและกระจายทรพัยากร คำว่า “เศรษฐกิจแบบย่ังยืน” จึงใช้ได้กับระบบเศรษฐกจิท่ีใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้น้อย

ท่ีสุด ดังน้ันการยดึถือระบบเศรษฐกจิทีต้ั่งอยูบ่นฐานของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ (GNP) หรอืระบบเศรษฐกจิ

แบบเพ่ิมพูน ย่อมไม่อาจสร้างความย่ังยืนในสังคมมนุษย์ได้ ส่วนทฤษฎีทางเศรษฐกิจท่ีเน้นการบริโภคทรัพยากรให้น้อย

ทีสุ่ดน้ันก็มีปรากฎอยู ่เช่น นายเฮอรแ์มน อี เดล่ี ไดก้ล่าวไวใ้นสิง่ทีเ่ขาเรยีกวา่ “เศรษฐกจิ แบบคงที”่ (Steady-state

Economy) หรอื “เศรษฐศาสตรข์องการพฒันาอย่างย่ังยืน” (The Economics of sustainable Development)

(ดูบรรณานุกรม)

แหลง่พลังงานอืน่ทีมี่ศักยภาพ

นอกจากระบบการจัดเก็บ การนำเอาระบบเงินตรา (เงินทุน) มาใช้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของขั้นตอนสำคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกจิ เม็ดเงิน คือ เคร่ืองบง่ช้ีวา่ยังมีทรพัยากรสำหรบัการบรโิภคของมนษุยอ์ยู่อีกเทา่ใด และทรพัยากรที่

ต้องนำไปแจกจ่ายมีอยู่อีกเท่าใด เงินจึงกลายเป็นส่ิงทดแทนสำหรับพลังงานอ่ืน เพ่ือให้มนุษย์เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้

ดังนัน้ เงนิก็คือส่ิงทดแทนตวัทรพัยากรและการเกบ็เกีย่วสะสมทรพัยากร เงนิไดก้ลายเปน็แหลง่พลังงานทีมี่ศักยภาพ

หลักของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ตรงกันข้ามกับระบบธรรมชาติซึ่งได้รับพลังงานมาจากแสงอาทิตย์

และพืน้ผวิโลกเทา่น้ัน ผลของการใชร้ะบบทางการเงนิ ไดแ้ก่

- ทรพัยากรธรรมชาตทิีมี่อยู่สามารถเปลีย่นรปูไปเปน็เงนิทนุได้

- สามารถเก็บรักษาทรพัยากรไวภ้ายนอกสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาต ิและทางกายภาพของมนษุย์ท่ีใช้

ทรัพยากร

- มนุษย์สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่ไม่มีประโยชนไปสู่ระบบที่มีประโยชน์ (การค้า) ได้อย่างมี

ประสิทธิผล

- ไม่จำเป็นต้องเคล่ือนย้ายทรัพยากรเพ่ือการบริโภคทางเศรษฐกิจของมนุษย์ เหนือไปกว่าน้ันก็คือ ยังมีการ

ซื้อขายเป็นกรรมสิทธิ์ได้
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การเร่ิมใช้ระบบการเงินได้เพ่ิมประสิทธิผลทางเศรษฐกิจในการเก็บรวบรวม จำหน่ายจ่ายแจกและทำให้เกิดสินค้า

อุปโภคบรโิภคแกม่นุษยเ์น่ืองจากเงนิไดก้ลายเปน็ทรพัยากร ดังนัน้ การทีม่นุษยจ์ะเกบ็รกัษาทรพัยากรไดม้ากกวา่ทีจ่ะ

บริโภคได้หมดในช่วงชีวิตของตนจึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนง่ายมาก แต่ในทางธรรมชาติแล้วผลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจบน

ฐานของการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากที่สุด ได้สร้างการสูญเสียทางกายภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ไปอย่างรวดเร็ว

ความสูญเสียน้ีเกิดข้ึนเม่ือมีการบริโภคทรัพยากร เช่น การเคล่ือนย้ายเอาไปเก็บหรือเปล่ียนรูปไปเป็นเงินทุนทางเศรษฐกิจ

เม่ืออัตราการบริโภคสูงเกินไปสภาพแวดล้อมก็จะเส่ือมโทรมลง นอกจากน้ีในขณะเดียวกัน ทรัพยากรท่ีมีอยู่ตามปกติใน

ธรรมชาตไิด้ถูกแปรรปูไปเปน็ทรพัยากรทีไ่ม่อาจนำมาใชไ้ด้อีก เช่น ของเสีย (ซ่ึงไมอ่าจย่อยสลายได)้ ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน

การสร้างสิ่งปฏิกูลมักทำให้ทรัพยากรที่มีศักยภาพหมดไปจากวงจรของระบบนิเวศน์อย่างถาวรและเป็นพิษต่อสภาวะ

แวดลอ้ม ส่ิงน้ีไม่เคยเกิดข้ึนกับโลกทีเ่ป็นธรรมชาตซ่ึิงเดิมส่ิงปฏกูิลท่ีเกิดจากการบรโิภคมักจะกลายเปน็แหลง่พลังงาน

ทีมี่ศักยภาพแหลง่ใหมส่ำหรบัสิง่มชีีวติอืน่เสมอ

ในทางสังคม เราสามารถสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันของผลท่ีตามมา สภาพแวดล้อมของมนุษย์ได้เข้ามาแทนท่ี

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตมิากข้ึน การพัฒนาจะหยดุน่ิงในสงัคมทีไ่ม่สามารถเขา้ถึงทรพัยากรทีแ่ปรเปน็พลังงานได้

โดยตรงและขาดกำลงัเงินท่ีจะซ้ือหาทรัพยากรเหล่าน้ัน ระบบเศรษฐกจิอันเป็นท่ีมาของความร่ำรวยของมนุษย์โดยอาศัย

ทรัพยากรที่มีอยู่  ได้กลับกลายมาเป็นสาเหตุของความยากจนของมนุษยชาติส่วนใหญ่* ในโลกของธรรมชาติ

อาจจะมีความลำบากทุกข์ยากสำหรับมนุษย์ แต่ก็มักจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของดุลยภาพเสมอ ซึ่งหมายความว่าเมื่อมี

‘ช่วงปีที่แย่’ ก็จะมี ‘ช่วงปีที่ดี’ ทดแทนให้เสมอ จะมีก็แต่สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่รู้จักนิยามของคำว่า

‘ความยากจน’ และทำใหเ้กิดสภาพ ‘มีแตช่่วงปทีีแ่ยเ่ทา่น้ัน’ แก่มนุษยชาต ิ มีมนุษยจ์ำนวนมากขึน้เรือ่ยๆ ทีถู่กบงัคบั

ให้อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมซึ่งสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไปกับการเก็บรักษาไว้ ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและ

ในรปูแบบของเงนิทุน การเคลือ่นย้ายทรพัยากรออกไปไดส้รา้ง ‘ช่วงปท่ีีดีท่ีไมมี่วันส้ินสุด’ แกป่ระชากรผูร่้ำรวยรอ้ยละ

25 ของโลก (รวมถงึคนรำ่รวยทีอ่ยู่ในประเทศทีก่ำลังพัฒนาเชน่กัน)

ตราบใดที่มนุษย์ยังอาศัยเพียงแค่หลักเกณฑ์ของเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีในการชี้นำพัฒนาการทางสังคม

ของมนษุย์ ก็จะไมมี่ความยัง่ยืนในระบบนเิวศนแ์ละทางสงัคม การพัฒนาทางเศรษฐกจิในระยะยาวจะตอ้งหยดุชะงกั

เน่ืองจากข้อจำกัดของปริมาณทรัพยากรท่ีมีอยู่และพ้ืนท่ีทางกายภาพของอาณาบรเิวณในระบบนเิวศน์ซ่ึงมนุษย์ยึดครอง

* ในด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ความยากจน (Poverty) คือปัญหาของการกระจายทรัพยากรซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในด้านสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศน์ คำนี้เชื่อมโยงกับขีดความสามารถในการฟื้นฟูสภาพตนเองของธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าทรัพยากรที่สะสมมาสามารถกระจาย

ไปได้อย่างเท่าเทียมกันในหมู่มวลมนุษย์ แต่ความยากจนก็ยังคงเป็นชะตากรรมของประชากรอีกหลายล้านคน เนื่องจากจำนวนมนุษย์ในโลกนี้ทั ้งหมดก็เพียงพอ

แลว้กบัการบรโิภคทรพัยากรมากเกนิกวา่ทีจ่ะสรา้งเสรมิข้ึนมาไดต้ามธรรมชาต ิ ในระยะยาวทรพัยากรธรรมชาตซิึง่ทำใหม้นุษยด์ำรงอยูไ่ดจ้ะถกูทำลายไปอยา่งถาวร กล่าวคอื

เกิดความยากจนในระบบนเิวศน์ มนุษย์ผู้เป็นสัตว์สังคมและเปน็ส่ิงมีชีวิตท่ีมีเหตุผลจะกล่าวโทษมนษุย์ผู้ยากไร้ว่าสู่ความจนยากหรอื ความตายเพ่ือความย่ังยืนและการอยู่รอด

ของตน ในท่ีสุดเขตดุลยภาพใหมจ่ะเกิดข้ึนโดยการกำจดัจำนวนประชากรสว่นเกินให้เพียงพอกับสภาพทรพัยากรท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมาเอง
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โดยการบรโิภคโดยตรง (ใชป้ระโยชน)์ หรอืโดยออ้มผา่นการซือ้ขาย ระบบเศรษฐกจิคอืเครือ่งมอืท่ีมีประสทิธภิาพมาก

สำหรับมนุษย์ในการกำหนดทิศทางการถ่ายเททรัพยากร โดยมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างผลผลิตส่วนเกินจากทรัพยากรน้ัน

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นรากฐานของการพัฒนาทางสังคมของมนุษย์ ระบบเศรษฐกิจแบบสะสมและเศรษฐกจิแบบตลาดเสรี

แบบจารีตได้ดึงเอาทรัพยากรจำนวนมากที่สุดไปจากธรรมชาติ เพื่อสร้างผลกำไรส่วนเกินให้มากที่สุดเพื่อผลผลิตใน

ปริมาณมากที่สุด ในทางกลับกัน ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ที่แท้จริงจะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดเสมอ

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จนหมดไป ทั้งนี้เพื่อให้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดหรือเท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น

สาเหตุจากความขัดแย้งดังกล่าว จึงไม่สามารถให้คำจำกัดความของเศรษฐกิจแบบยั่งยืนโดยอาศัยคำนิยามทาง

นิเวศวิทยาได้ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้คำว่า ‘เศรษฐกิจแบบยั่งยืน’ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจที่อาศัยผลิตภัณฑ์

มวลรวมประชาชาต ิเม่ือน้ันก็หมายถึง การให้ธรรมชาติอยู่ภายใต้ความต้องการของมนุษย์หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ ให้สภาวะ

แวดล้อมของมนุษย์เข้ามาแทนท่ีธรรมชาติซ่ึงมนุษย์หวังท่ีจะควบคุมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยา จุดประสงค์ท้าย

ที่สุดมิใช่เพื่อคงไว้ซึ่งโลกของธรรมชาติ แต่เพื่อทำให้มนุษย์สามารถรักษาผลกำไรไว้โดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียใน

ระบบนเิวศน์
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ถึงแม้ว่าในบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกจะมีความเห็นขัดแย้งกันค่อนข้างสูงเรื่องผลสรุป

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา ซึ่งเชื่อว่าเศรษฐกิจมีอิทธิพลมากเกินไปในกระบวนการประชุม แต่การ

ประชุมที่ริโอได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้วาระที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญที่ทัดเทียมกับการพัฒนา

แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ได้พยายามเช่ือมโยงปัญหาเก่ียวกับระบบนิเวศน์เข้ากับปัญหาของมนุษยชาติ ในหลาก

หลายระดบัและทีส่ำคัญท่ีสุดคือ ประเดน็โครงสรา้งของสังคมมนุษย์ท่ีมีหัวข้อหลักๆ พูดถึงการเพ่ิมศักยภาพและความ

ยุติธรรมทางสังคมโดยการสร้างขีดความสามารถด้วยมาตรการต่างๆ ตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้ การกระจายความ

ช่วยเหลือขององค์กรพัฒนาเอกชนและกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับสตรีและเด็ก หรือการเปล่ียนแปลงการบรหิารจัดการของ

องค์กรในระดับพื้นที่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร เป็นต้น คณะกรรมาธิการพิเศษต่างๆ เช่น

คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการและสถาบันต่างๆ ของสหประชาชาติ รวมถึงโครงการของภาค

เอกชนได้เป็นผู้นำในการลงมือปฏิบัติ โดยกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนคือ สร้างสังคมท่ีย่ังยืนให้อยู่บนพ้ืนฐานของการ

มีความสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลักดันให้แผนปฏิบัติการ 21 กลายเป็นเร่ืองระดับภูมิภาค โดยการเสนอ

ให้มีวาระในระดับท้องถิ่นเพื่อนำข้อตกลงของริโอไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติ

ความก้าวหน้าระดับท้องถ่ินในการพัฒนาสังคมผ่านองค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทสำคัญมากในการทำใหค้วามย่ังยืนบรรลุวัตถุประสงค์ จากการเพ่ิมจำนวนสมาชิก

ข้ึนหลายเทา่ตัวในชว่งทศวรรษที ่ 90* องคก์รชมุชน (Community Based Organizations - CBOs) จำนวนมาก

รวมท้ังเครือข่ายและองค์กรเครือข่ายต่างๆ  ได้มีการประชุมแบบท่ีเรียกว่า “การประชุมคู่ขนาน” ขององค์กรพัฒนาเอกชน

ระหวา่งการประชมุท่ีริโอใน พ.ศ. 2535 เพ่ือเตรยีม “สนธิสัญญาทางเลอืกอ่ืน”  (Alternative Treaties) และกำหนด

มาตรการรูปแบบด้านนโยบายและการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดหรือจุดยืนที่แตกต่างจากรัฐ

จิตสำนึกและการให้ความนับถือของชุมชนทั้งในชนบทและในเมืองที่มีต่อการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน

อาจนบัไดว้า่เปน็ก้าวยา่งทีโ่ดดเดน่ในการบรรลถึุงความเทา่เทยีมกันทางสงัคม หรอือย่างนอ้ยทีสุ่ดในการสรา้งรากฐาน

บทที่

๔ผลของการประชุมที่ริโอ

* กระบวนการนีไ้ดเ้ริม่แลว้ในชว่งศตวรรษที ่80 แตเ่ปน็รปูรา่งชดัเจนเปน็ครัง้แรกใน “สนธสัิญญาทางเลอืกอ่ืน”  ของการประชมุคู่ขนานขององคก์รพฒันาเอกชนทีเ่มือง รโิอ เดอ

จาเนโร ในปี พ.ศ. 2535 นับจากน้ันบทบาทขององคก์รพัฒนาเอกชนได้เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ
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เพื่อการปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นจริง อย่างไรก็ดี ปัญหาของท้องถิ่นและข้อเสนอที่กลุ่มคนเหล่านั้นระบุไว้มักจะแตกต่าง

จากวสัิยทศัน์ของผูก้ำหนดนโยบายหลงัจากการประชมุทีริ่โออยา่งมาก การเมือง โครงสรา้งอำนาจในทอ้งถ่ิน และการ

พ่ึงพาทางสงัคม  มีความสำคญัมากกวา่การคุ้มครองดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ/หรอื การลงมอืปฏิบัติเพ่ือบรรลคุวามย่ังยืน

ในด้านส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน ความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรมทางสังคม และการมีส่วนร่วม จึงกลายมาเป็นข้อเสนอ

หลักเพ่ือผลกัดันใหเ้กิดความเปลีย่นแปลงในชว่ง 2-3 ปีข้างหนา้ในประเทศกำลงัพัฒนามากกวา่ประเดน็ของธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

ส่ิงเหลา่น้ีมีท้ังข้อด้อยและขอ้ดี ข้อดี ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ท่ีเป็นอิสระจากโครงสรา้งทางสงัคมทีต่ายตวั เช่น การถกู

จำกัดความเปน็ตัวของตัวเอง ซ่ึงเปน็ส่ิงทีป่ระชาชนพยายามเสาะแสวงหา แนวโนม้น้ีได้รับการสนบัสนุนใหเ้ป็นข้อเสนอ

ระดบัชาตด้ิานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ซึง่เริม่ข้ึนก่อนการประชมุทีร่โิอ ตวัอยา่งเช่น ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2535-2539) ของไทย ซ่ึงไดเ้ริม่แยกประเดน็ทางสงัคมออกจากประเดน็การเตบิโตทางเศรษฐกจิและ

ได้ถือเป็นบรรทดัฐานท่ีปฏิบัติต่อมาเร่ือยๆ นับแตน้ั่นมา พ้ืนฐานทางทฤษฎแีละตวัอย่างของการส่งเสริมการพัฒนาด้วย

วิธีการต่างๆ ท่ีนำไปใชไ้ด้จริงถูกขยายวงออกไปอยา่งกว้างขวางจากการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวฯ ทรงมพีระราช

นิพนธ์เก่ียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมท้ังได้ทรงแนะนำแนวคดิการใช้ท่ีดินแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือการพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจของท้องถิ่น ได้มีการสาธิตให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นในหลายๆ โครงการ ซึ่ง

สมาชิกในราชวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงริเริ่มและทรงติดตามดูแลผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

เม่ือประชาชนมส่ีวนร่วมเพ่ิมมากข้ึนในการกำหนดปญัหาของชมุชน มีการใช้เคร่ืองมือขององค์กรพัฒนาเอกชน

ซึง่กำลงัไดร้บัความนยิมเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ มาจดักิจกรรมเพือ่แก้ปญัหาเหลา่น้ัน (ดู SLE/CATAD: องคก์รชมุชน : ค.ศ.

1998) หลังจากนั้นไม่นานก็มีการพัฒนาไปสู่ระบบเครือข่ายและองค์กรเครือข่าย เช่น “สมัชชาคนจน” ซึ่งมีบทบาท

ในการเรยีกร้องใหมี้การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงอย่างแขง็ขัน เม่ือชุมชนต่างๆ เก่ียวข้องกับการเมอืงมากข้ึน และได้

พัฒนาวาระท้องถิ่นของตนเองด้วยเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเอง การประชุมที่ริโอจึงมีเป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการ คือ

การพัฒนาทางสังคมและเสริมบทบาทของกลุ่มหลักต่างๆ ให้เข้มแข็งขึ้น

ประเดน็ความยัง่ยืนท่ีเก่ียวพันกับการพัฒนา

 ข้อเสีย คือ การบิดเบือนประเด็นเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนซ่ึงนำเสนอโดยแผนปฏิบัติการ 21 เน่ืองจาก

ไม่ได้ให้ความสำคัญแก่คนส่วนใหญท่ี่อยู่ในชนบทมากนกั ความขาดแคลนของทรพัยากรโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในหมูบ้่าน

ที่ยากจนและชุมชนท้องถิ่น มีผลกระทบต่อรูปแบบของความพอเพียงและการบริโภคของตนในระดับต่างๆ รวมทั้ง

ความต้องการท่ีจะกำหนดรูปแบบวิธีคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในประเด็นท่ีมีแรงกดดันมากกว่าสำหรับพวกเขา คือ ความ

ยากจนและความยุติธรรมในสังคม ในทางกลับกันคนยากจนในสังคมชนชั้นกลางที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในประเทศกำลัง

พัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเมืองท่ีได้ล้ิมลองลัทธิการบริโภคนิยมและการใชชี้วิตแบบตะวนัตกกลับต้องการการเติบโต
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ท่ีมากกว่าและรวดเรว็ข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการนี ้การเตบิโตทางเศรษฐกจิระดบัชาตไิม่ว่าจะตอ้งแลกดว้ยอะไรกต็าม

จึงมีความสำคญัมากกวา่การปกปอ้งคุม้ครองสิง่แวดลอ้มของระดบัทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำหรบัประเทศทีก่ำลัง

พัฒนา แต่ลักษณะเช่นนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเท่านั้น

ข้อจำกัดเชงิโครงสรา้งของกระบวนการสง่เสรมิการพฒันาอยา่งย่ังยืน

ข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างและระบบราชการด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่

ให้ความช่วยเหลือ ได้ทำให้ปัญหาในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 21 มีมากข้ึน เช่น ในจังหวัดน่าน

(ประเทศไทย) หลังจากที่โครงการพัฒนาชาวเขา  (ไทยพายัพ) ประสบความสำเร็จระยะแรกในการส่งสินค้าที่เป็น

ผลติภณัฑท์อมอืไปจำหนา่ยตา่งประเทศโดยผา่นกตกิาของ “การค้าแบบยติุธรรม” (Fair Trade) ชาวบา้นต้องการใหมี้

กิจกรรมการผลติเคร่ืองประดบัเงินในโครงการดว้ย เพราะจะทำใหมี้กำไรมากข้ึนและใช้เวลาน้อยกว่าการสานท่ีรองจาน

แต่เนื ่องจากวัตถุดิบเง ินบางชนิดถือว่าเป็นวัตถุดิบที ่ผ ่านกระบวนการผลิตมาก่อน และกฎระเบียบของ

“การค้าแบบยุติธรรม” ไม่ได้เปิดช่องไว้ให้ใช้วัตถุดิบแบบนั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ในโครงการ ดังนั้น พวกเขาจึงไม่

สามารถผลติและจำหนา่ยสินค้าเคร่ืองประดบัเงินเหล่าน้ันได้ ในกรณน้ีีส่ิงท่ีพวกเขารบัรู้คือ ในฐานะชาวบา้นในประเทศ

กำลังพัฒนาจะตอ้งทอเส่ือและผ้าอยู่ในบริเวณเขตรอ้นท่ีเขียวชอุ่มเท่าน้ันจึงจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป สำหรับพวก

เขาดูเหมือนว่าการนำเอาแผนปฏิบัติการ 21 มาลงมือปฏิบัติน้ัน ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ให้พวกเขาสามารถไต่บันไดทางสังคม

และเศรษฐกิจได้ (เม่ือผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้รับความนิยม บริษัทเอกชนซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของการลงทุนใดๆ

ก็จะทำการแยง่ตลาดไปอยา่งรวดเรว็ โดยผลติสินค้าแบบชาวเขาออกมาเปน็จำนวนมาก) ความไมยื่ดหยุ่นของประเทศ

ผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืน้ี ทำใหเ้กิดส่ิงที่เรยีกวา่ “แรงกดดนัจากผูบ้รจิาค” ข้ึนในหลายพืน้ที ่องคก์รพฒันาเอกชนบางแหง่

เริม่สรา้ง “ปญัหา” ข้ึนมาเพ่ือใหส้องคลอ้งกบันโยบายของประเทศผูใ้หค้วามชว่ยเหลอื เพ่ือทีจ่ะรบัการสนบัสนนุด้าน

งบประมาณที่ยังจำเป็นต่อไป และองค์กรผู้บริจาคหลายแห่งก็พอใจที่จะอนุมัติงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัด

งบประมาณในปีต่อๆ ไป

“ปิรามิด” ท่ีกลับด้าน

นโยบายต่างๆ ในเร่ืองความย่ังยืนของประเทศผูบ้ริจาค ซ่ึงกำหนดไว้ภายใต้กรอบเวลาท่ีเข้มงวดและดำเนินการ

ควบคู่กันไป ได้สร้างปัญหาและ “ปิรามิด” ท่ีกลับด้านข้ึน ตัวอย่างหน่ึงจากประเทศลาว (โครงการพัฒนาอุดมไชย) ซ่ึงเป็น

โครงการคุ้มครองรักษาป่าไม้ การทำไร่นาเพื่อยังชีพและโครงการผลิตภัณฑ์จากป่าไม้จะต้องแบ่งกลุ่มประชากรใน

หมูบ้่านออกเปน็ชาวบา้นท่ี ‘ร่ำรวย’ และ ‘ยากจน’ เน่ืองจากมโีครงการอืน่ๆ ในการลดความยากจน สร้างรายได ้ความ

เท่าเทียมกันระหวา่งชายและหญงิ ฯลฯ ท่ีจะต้องดำเนินการ และสถิติ (ในประเทศ ผู้บริจาค) ท่ีจะต้องตระเตรยีม แต่ใน

เขตอุดมไชยเช่นเดียวกับในประเทศกำลงัพัฒนาท้ังหลายทีมี่โครงสรา้งทางวฒันธรรมอนัเก่าแก่ท่ียังคงอยู ่ โดยมีความ

เช่ือว่าย่ิงมีรายได้มากเท่าใดก็ต้องแบง่ปันและมีภาระรบัผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนเท่าน้ัน (ดู Guns, Germs and Steel:
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Jared Diamond: 1998: บทที ่14) ดังนัน้ คนทีร่วยไมไ่ดอ้ยู่ที่วา่หาเงนิไดม้ากเทา่ใด แตอ่ยู่ทีว่า่ออมไวไ้ดม้ากแคไ่หน

ทา้ยทีสุ่ดภายใตก้ฎเกณฑดั์งกลา่ว ชาวบา้นทีมี่ภาระรบัผดิชอบทางสงัคมสงูซึง่ถกูจดัวา่อยู่ในกลุม่คนรวยนัน้ แทท้ีจ่รงิ

แล้วพวกเขามีเงินเหลือเพียงแค่พอเลี้ยงปากท้องตัวเองได้เท่านั้น

อุปสรรคในการอนรัุกษ์ทางนิเวศวิทยา

 นอกเหนือจากตัวบ่งชี้ทั้งหลายแล้ว การที่ประเทศที่พัฒนาแล้วพยายามนำข้อเสนอวาระของตนไปสู่ระดับ

ท้องถ่ินโดยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับระดับชุมชนในท้องถ่ินเลย กลายเป็นปัญหาของนโยบายการพฒันาท่ีมีผลกระทบตอ่

“ทอ้งถิน่” การตคีวามวตัถปุระสงคห์ลกัๆ ไดก่้อใหเ้กิดมุมมองทีไ่ม่ตรงกนัท้ังในระดบัทอ้งถ่ินและระดบันานาชาต ิแต่

“วาระของปิรามิดกลับด้าน” ยังเป็นการเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงทางลบในระดับภูมิภาคและแม้แต่ในระดับชาติของ

ประเทศกำลงัพัฒนาและประเทศอตุสาหกรรมใหม ่ อีกทัง้ยงัจำกดัวตัถปุระสงคท์ีก่ารประชมุท่ีรโิอไดต้ัง้ไว ้ มีการรเิริม่

โครงการตา่งๆ โดยมไิดส้นใจวา่จะประสบความสำเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์องแผนปฏบิตักิาร 21 วา่ด้วยการเสรมิสรา้ง

ความเข้มแข็งและเพิม่ขีดความสามารถใหกั้บเจ้าหน้าท่ีในระดบัท้องถ่ินหรือไม่ แต่กลับมีการดำเนินนโยบายพัฒนาโดย

องค์กรของรัฐบาลจากส่วนกลาง

ภายหลังการศึกษาตามเป้าหมายของนโยบายและการกระจายขอ้มูลเก่ียวกับกลุ่มและพ้ืนท่ีเป้าหมายต่างๆ แล้ว

ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลท้องถิ่น และบางส่วนมาในรูปแบบของความ

ช่วยเหลือจากนานาชาติเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งดังกล่าว แต่ยังคงมีอุปสรรคท่ีต้องเผชิญอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความสนใจในเรื่องต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งไม่มีความสำคัญทั้งในแง่ส่วนตัวและต่อชีวิตประจำวัน

ของพวกเขาโดยตรง อุปสรรคประการทีส่องเปน็ปรากฎการณท่ี์ตรงกบัในรายงานบรนัด์ทเมือ่ 15 ปีท่ีผ่านมา คือ “…

ความสญูเปลา่และการทจุรติ การกดขีแ่ละความรนุแรง เกิดข้ึนในหลายพืน้ท่ีในโลก …’ (รายงานบรนัด์ท : 10)

สำหรบัพรรคการเมอืงหลายพรรคในประเทศทีก่ำลังพัฒนารฐับาลคอื ธุรกิจ กล่าวคอื นักการเมอืงใชเ้งินและ

อิทธิพลในการซ้ือเสียง กดดันพวกพ้อง ข่มขู่ซ่ึงหน้าและบางครัง้มีการใช้ความรุนแรงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงท่ีน่ังในสภาหลังจาก

“ไดร้บัเลอืกตัง้” แลว้เขากต็อ้งเรยีกทนุคืน เม่ือถึงตอนนัน้เขาก็จะตัง้ตำแหนง่ทีถ่าวร หรอืไดร้บัตำแหนง่ทีมี่อิทธพิลใน

รัฐบาลหรือใกล้ชิดกับรัฐบาลโดยการ “เอ้ือประโยชน์” ดังน้ัน โครงการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมหลายโครงการไดก้ลายมาเป็น

ช่องทางทีส่ร้างผลประโยชนใ์หแ้ก่เจ้าหนา้ทีข่องรฐับางคน เช่น ในชว่งกลางทศวรรษที ่90 ประเทศไทยมีโครงการใหญ่

เก่ียวกบัการปลกูปา่ เปน็ทีเ่ข้าใจกนั*ในประเทศวา่มีการซือ้กล้าไมจ้ำนวนนบัลา้นๆ ต้นในราคาทีเ่กินจรงิ โดยผลกำไร

ตกอยู่กับกลุ่มเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง มีการปลกูต้นยูคาลิปตสับนพ้ืนท่ีท่ีเรียกว่า “ผืนป่าเส่ือมโทรม” เพ่ือท่ีจะตดัขายภาย

* ไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่าที่ผู้เขียนจะสามารถหาได้ และข้อความในบทนี้ได้มาจากการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องจากการสนทนาและ

สังเกตในระหวา่งงานภาคสนามและการฝกึงานในพ้ืนท่ีระหวา่งปี พ.ศ. 2532-2544
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ในเวลาไม่ก่ีปีต่อจากน้ัน เพ่ือส่งไปใหผู้้ประกอบการอตุสาหกรรมกระดาษในประเทศญีปุ่่น หลายคร้ังท่ีป่าสมบูรณ์หลาย

แห่งถูก “ทำให้เส่ือม” โดยจงใจเพือ่วัตถุประสงคน้ี์ โดยการสนับสนุนการตัดไม้ท่ีผิดกฎหมายในบรเิวณพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์

หมูบ่า้นบางแหง่ไดร้บักลา้ไมจ้ำนวน 2-3 พันตน้ ขนมาเตม็รถบรรทกุหลายคนัเพ่ือใหช้าวบา้นปลกู โดยใหค่้าแรงวนัละ

100 บาท และหลงัจากนัน้กล้าไมท้ีป่ลกูไวก็้จะถกูทิง้ใหเ้หีย่วแหง้ตายไป เน่ืองจากไมมี่ใคร “ได้รับค่าจ้าง” ในการดแูล

รักษาตน้ไม้ในโครงการพทัิกษ์ส่ิงแวดลอ้มจึงกลายเปน็แหลง่หาผลประโยชนส่์วนตวัแทนทีจ่ะนำความกา้วหนา้มาสู่การ

สงวนรักษาส่ิงแวดล้อม การใช้เงินงบประมาณเพือ่การพัฒนาไปในทางทีผิ่ดเช่นเดียวกันน้ีในโครงการใหญ่ๆ  ของรัฐบาล

ก็ยังมีให้เห็น ท้ังท่ีผ่านมาและท่ีกำลังดำเนินการอยู่ในการริเร่ิมใช้มาตรฐานสากล (มาตรฐาน ISO) ในประเทศ (ดูข้อเขียน

เร่ือง : ISO – แนวทางเพือ่รักษาส่ิงแวดลอ้มหรอืเพ่ือประโยชนท์างการคา้)

การพบกันโดยมไิด้นัดหมาย : การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและความเทา่เทียมทางสังคม

ความกา้วหนา้ในการอนรุกัษต์น้ไมเ้กิดจากกลุม่บคุคลหลายกลุม่ในสงัคมไทย และไดร้บัแรงจงูใจอกีทางหนึง่

จากประเดน็ว่าด้วยการเสรมิสร้างศักยภาพ การประพฤตทุิจริตคอรัปช่ันของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกิดข้ึนมาช้านาน ได้ทวีความ

รุนแรงขึน้ในยคุทีมี่การเตบิโตของเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ ในช่วงตน้และกลางทศวรรษที ่90 จำนวนบคุลากรของรฐัทีมี่

มากข้ึนได้คุกคามทรัพยากรไม่ว่าจะได้รับความคุ้มครองหรอืไม่เพ่ือการบริโภคในยุคเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู เม่ือเขตแดนของ

ปา่เพ่ือการอนรัุกษ์ในประเทศไทยขยายวงกวา้งออกไปทลีะนอ้ย ในระหวา่งกลางทศวรรษที ่80 ถึงกลางทศวรรษที ่90

พ้ืนท่ีสาธารณะขนาดกวา้งใหญท่ี่ชาวบ้านใช้เป็นป่าชุมชนได้ตกอยู่ในความดูแลขององค์การบรหิารส่วนกลาง พ้ืนท่ีเหล่า

น้ีชาวบ้านเคยใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนของส่ิงแวดล้อมมาหลายช่ัวอายุคนและเป็นเสมือนกระดูกสันหลังของพวกเขากลับ

ถูกดูแลภายใต้โครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยปราศจากการให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น

ในชนบท ครอบครวัใหมทุ่กครอบครวัจะปลกูพืชและบำรงุรักษาตน้ไม้ใหม่ๆ  ทุกคร้ังทีมี่การสร้างบ้านใหม ่เพ่ือ

ให้แน่ใจว่าจะมีไม้ไว้ใช้ “สำหรับลูกหลานของเรา” อันเป็นประเพณีที่สูญหายไปแล้วในวัฒนธรรมเมือง หมู่บ้านต่างๆ

จะแสดงแนวเขตของป่าไม้โดยการปลูกต้นไม้เพื่อแบ่งเขตทรัพยากรธรรมชาติกับชุมชนใกล้เคียงกันอย่างเท่าเทียม

โครงการอนุรักษ์ป่าได้ทำให้เกิดกฎระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เช่น ในบางกรณีเมื่อมีการ

กำหนดเขตปา่ใหม ่แนวเขตใหมข่องป่าอนุรักษ์น้ีถึงกับตัดผ่านเข้าไปในหอ้งน่ังเล่นและหอ้งนอนของคนในชมุชน ความ

ม่ันคงทางสังคมในท้องถ่ินจึงได้กลายมาเป็นประเด็นปัญหาท่ีสำคัญ ชาวบ้านเห็นว่าโครงการอนุรักษ์ต่างๆ น้ัน เป็นปัญหา

ต่อการดำเนินชีวิตและประเพณขีองพวกเขา พวกเขาจึงต้องการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมทางสังคมเพ่ือท่ีจะได้แสดง

ความคิดเห็นต่อนโยบายอนุรักษ์ต่างๆ

ในระหวา่งป ีพ.ศ. 2539-2542 คนในชนบทไดริ้เร่ิมการสง่เสรมิกิจกรรม “การบวชปา่” จำนวน 50 ล้านตน้ทัว่

ประเทศ เพ่ือทลูเกล้าฯ ถวายแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวฯ ในศุภวาระเฉลมิพระชนมพรรษา 72 พรรษา ชาวบา้น

ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาโดยการใช้ผ้า เหลือง (จีวร - บรรณาธิการ) พันรอบต้นไม้และนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี
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บวชป่า* ต้นไม้เหล่านั้นจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาของประเทศ ดังนั้น จึงไม่มี

นักลักลอบตัดไม้กล้าแตะตอ้งต้นไม้เหล่าน้ัน ชาวบา้นใช้ประสบการณท้ั์งหมดทีมี่เพ่ือการเลือกต้นไม้ท่ีมีอายุเก่าแก่และ

มีความสำคัญในระบบนเิวศน์เป็นเคร่ืองหมายแสดงอาณาเขตปา่ บริเวณพ้ืนท่ีป่าของชุมชนขนาดใหญ่ได้รับการคุ้มครอง

ดูแลเป็นอย่างดี และการลอบตัดไม้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่และหน่วยราชการต่างๆ

ซ่ึงเล็งเห็นถึงประโยชนข์องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนทีแ่ท้จริงในการบรหิารจดัการป่าไม้ จึงได้มีการเตรยีมการ

ออกกฎหมายใหมเ่พือ่ใหส้ทิธแิกช่าวบา้นในการบรหิารจดัการปา่ชุมชน และพระราชบญัญตัไิดผ้า่นรฐัสภาแลว้ (พ.ศ.

2540) แตห่ลงัจากการเปลีย่นแปลงรฐับาลในอกี 2-3 สัปดาหต่์อมา ทำใหก้ารลงมตหิยุดชะงกัและประเดน็การบรหิาร

จัดการป่าไม้โดยองค์กรชุมชนของประเทศไทยจึงยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่จนทุกวันนี้

แต่ความสำเร็จของการเรียกร้องก็ได้เพิ่มความมั่นใจและสร้างแรงจูงใจอย่างมากในการแก้ปัญหาอื่นๆ ใน

ประชาคมท้องถ่ินท่ีเกิดจากโครงการพฒันาต่างๆ ตัวอย่างเช่น เข่ือนปากมูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานี การพัฒนาอย่างย่ังยืน

ในสังคมมนุษย์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้พิสูจน์แล้วว่ามิใช่เป็นประเด็นของความรู้ โครงสร้างและการเติบโตทาง

เศรษฐกจิ แตเ่ปน็ประเดน็ทีมี่พ้ืนฐานมาจากจรยิธรรม ความรบัผดิชอบสว่นบคุคล อำนาจและอทิธพิล และเนือ่งจาก

ส่ิงเหลา่น้ีมักจะเปน็เครือ่งมอืในการตอบสนองความโลภสว่นบคุคล จงึทำใหค้ำถามด้านทศันคตแิละโครงสรา้งในการ

บรโิภคกลบัมาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนอีกคร้ัง ท้ายท่ีสุดการดำเนินงานการพฒันาอย่างย่ังยืนก็เป็นไปตามหลกัการและ

การช้ีนำทางเศรษฐกจิ ทัง้ๆ ทีก่ารประชมุทีร่โิอและแผนปฏบิตักิาร 21 มีเจตนาใหเ้ปน็อีกอย่าง

ผลกระทบทางเศรษฐกจิระดับท้องถ่ินท่ีมาจากการพัฒนาระดับชาติท่ีมีความสำคัญมากกว่า

เขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรณีของผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการสนับสนุนนโยบาย

การพัฒนาที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้งที่สุด นอกจากนี้ แม้ว่ามีการวางแผนก่อนการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก

(Earth Summit) ท่ีริโอ การดำเนินการก็ยังเปน็ไปตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบับที ่5 และ 6 ซ่ึงอ้าง

ถึงการขจัดปัญหาความยากจนและปญัหาสังคมของประเทศไวอ้ย่างชัดเจนอยู่แล้ว ดังน้ัน ข้อเรียกร้องในแผนปฏิบัติการ

21 จึงเป็นเพียงการขยายทศิทางการพฒันาของประเทศทีมี่อยู่ และภายหลงัป ีพ.ศ. 2535 โครงการสรา้งเข่ือนถูกอ้างวา่

เป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของฝ่ายบริหาร ซึ่งขาดการเตรียมการขาดการศึกษาและมุ่งเน้นแต่

ผลประโยชน์ส่วนตัว และหมู่คนรวยท่ามกลางคนยากจนยังคงปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยวิธีการเดิมๆ เช่น มองหา

ช่องโหวใ่นกฎหมาย ซ่ึงกระบวนการสง่เสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้เปิดโอกาสใหก้อบโกยความรำ่รวยส่วนตัว และใช้

วัตถุประสงค์ทั้งหมดในการวางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักจนกระทั่งทุกวันนี้

* โครงการน้ีเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีจะแสดงให้เห็นว่า การกระทำทุจริตคอรัปช่ันน้ันมีอยู่ในทุกชนช้ันของสังคมไทยไม่จำกัดเฉพาะในหมู่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ บางคร้ังการทุจริตคอรัปช่ันแสดงถึง

การรว่มมือกันอย่างกวา้งขวางในหมูข้่าราชการและภาคเอกชน ถึงแม้ว่าการบวชปา่เป็นเร่ืองของหมูบ้่านแตก็่มีหลายกรณท่ีีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผูสุ้จริตเปน็ผู้ริเร่ิมในการพทัิกษ์ป่าไม้

จากผู้ทุจริตในหมูบ้่าน ซ่ึงเช่ือมโยงโดยตรงกบัผู้มีอิทธิพลลักลอบตัดไม้ในท้องถ่ิน
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ประเทศไทยมโีครงการสรา้งเข่ือนขนาดใหญสื่บตอ่กันมาช้านาน เข่ือนแรกทีไ่ด้รับการอนมัุตใินป ีพ.ศ. 2500

คือ เข่ือนภูมิพลในจังหวดัตาก ต่อมาจึงมีการสร้างเข่ือนในพ้ืนท่ีภาคกลางอีกหลายแหง่ตามมา เพ่ือสนองความตอ้งการ

การใชไ้ฟฟ้าในฐานทพัทหารอเมรกัินในสงครามเวยีดนาม จนกระทัง่ป ีพ.ศ. 2508 ซึง่หลงัจากนัน้การสรา้งเข่ือนยังคง

ดำเนินต่อไปเพื่อตอบสนองต่อนักลงทุนชาวญี่ปุ่น โดยผ่านทางหน่วยงานความร่วมมือนานาชาติของประเทศญี่ปุ่น

(Japan International Cooperation Agency - JICA) เพ่ือสนับสนุนแผนการลงทนุในประเทศไทยและโดยผา่น

ทางธนาคารโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธการเพื่อพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของภูมิภาค เมื่อมีการ

เร่ิมวางแผนโครงการเขือ่นปากมลูในช่วงปลายทศวรรษที ่80 ประเทศไทยกำลงัอยู่ในระหวา่งการเตรยีมการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิใหย้ิง่ใหญก่วา่ประเทศใดในโลก โดยมผีลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ (GNP) ขยายตวัโดยเฉลีย่ถึง 9.8%

ระหวา่งป ีพ.ศ. 2528-2538

เข่ือนปากมลู เป็นเข่ือนทีส่ามารถรองรบัน้ำเพ่ือการชลประทานและผลติกระแสไฟฟา้เพ่ือการพัฒนา ในส่วนที่

เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ ธนาคารโลกแสดงความจำนงอย่างชัดเจนให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม

(Environmental Impact Assessment - EIA) และการศกึษาผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Assessment

- SIA) ซ่ึงก็ไดผ้ลเปน็ทีน่่าพอใจทัง้ฝา่ยรฐับาลและธนาคารโลก นอกจากนียั้งไดมี้การเพิม่เตมิโครงการเพาะเลีย้งปลา

ในกระชงัเข้าไปในโครงการสรา้งเข่ือน ซ่ึงเป็นการแสดงถงึความหว่งใยตอ่ท้องถ่ินเร่ืองความเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้ง

เศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อการหารายได้และการประมงภายหลังการสร้างเขื่อน แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอต่อการหลีกเลี่ยง

ความขัดแย้งระหวา่งคนในทอ้งถ่ิน และองคก์ารบรหิารสว่นกลางและสว่นภูมิภาค ซ่ึงเกิดข้ึนตอ่เน่ืองมาจนถงึป ีพ.ศ.

2544 การเคล่ือนไหวคร้ังล่าสุดเก่ียวกับการพัฒนาคือ การสลายการชุมนุม “ชาวบ้าน” ท่ีอาศัยอยู่ติดกับเข่ือน (พฤศจิกายน

พ.ศ. 2543) ถึงแมว่้ากลุ่มผู้สลายจะไดรั้บคำส่ังเข้มงวดวา่ใหด้ำเนินการ “อย่างสุภาพ” แตบ้่านเรือนท้ัง 300 หลัง ถูกเผา

จนวายวอด โดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ

ศักยภาพและขีดความสามารถทีค่าดการณ์ไว้

ได้มีการคาดการณ์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับความต้องการของท้องถ่ินในการสร้างเข่ือนปากมูลนับต้ังแต่แรก ไม่เคย

มีการผลิตกระแสไฟฟ้า 150 เมกกะวัตต์ได้ตามท่ีสัญญาไว้ และแม้แต่กระแสไฟฟ้า 40 เมกกะวัตต์ท่ีผลิตได้จริง ก็ไม่เป็นท่ี

ต้องการจากความเหน็ของชาวบา้นในทอ้งถิน่ น่ีอาจจะถอืเปน็การลงทนุทีผ่ดิพลาด หากไมค่ำนึงถงึวา่เข่ือนถูกสรา้งขึน้

โดยมีพื้นฐานมาจากความต้องการที่จะพัฒนาในระดับชาติ และการสร้างเขื่อนได้ละเลยความต้องการของชาวบ้านใน

ทอ้งถิน่ที่ตอ้งการใชชี้วติอยา่งยัง่ยนืทางสงัคมและเศรษฐกจิโดยอาศยัสภาพระบบนเิวศนใ์นบรเิวณเขือ่น ความจำเปน็

ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (EGAT) ในการวางแผนและการสรา้งเข่ือนนำไปสูค่วามสำคัญของการพฒันา

ที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของประเทศ บริเวณเขื่อนปากมูลมีศักยภาพที่เพียง

พอในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการรองรับการเติบโตของการพัฒนาลักษณะนี้ ซึ่งได้แสดงอัตราการ

เจริญเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ท่ี 9.4% ดังน้ัน จึงมีแผนทีจ่ะพัฒนาทอ้งถ่ินในบรเิวณพืน้ท่ี
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ชนบทผา่นทางโครงการตา่งๆ ท่ีสามารถสนบัสนุนขีดความสามารถของชาต ิอย่างไรกดี็ การไมรั่บฟังความคดิเห็นของ

ท้องถิ่น และการเพิกเฉยต่อความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบนิเวศน์ และขีด

ความสามารถของพื้นที่บริเวณนั้น ทำให้นโยบายการพัฒนาซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ได้สร้างความเสยีหายตอ่ระบบนเิวศน์ในท่ีสุด ความขัดแย้งด้านการพัฒนาลักษณะนีเ้องท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนในพืน้ท่ี

เหน็วา่ รฐัมุง่เอือ้ผลประโยชนแ์กค่นรวยมากกวา่มองเหน็ผลประโยชนข์องคนจนและคนทีไ่มมี่อำนาจ โดยปกตพ้ืินดิน

บรเิวณเขือ่นปากมลูจะแหง้แลง้มากและเปน็ดินมีคุณภาพตำ่ ถึงแมว้า่สภาพโดยรอบจะแหง้แลง้แตบ่รเิวณสามเหลีย่ม

ปากแมน้่ำมูลมีพ้ืนทีท่ำการประมงทีก่วา้งใหญ ่ มีพันธุป์ลาอยูถึ่ง 256 ชนิด ผูค้นในบรเิวณลุม่แมน้่ำกินดีอยู่ดีโดยไม่

จำเปน็ตอ้ง “ไดร้บัการพฒันา” และสามารถพฒันาวฒันธรรมทอ้งถิน่ซึง่ผสมผสานกนัอย่างกลมกลนืกับระบบนเิวศน์

ของแม่น้ำ การเปล่ียนแปลงสายน้ำ หมายถึง การเปล่ียนแปลงรากฐานของวฒันธรรมน้ัน ซ่ึงจะถูกแทนท่ีโดยวัฒนธรรม

การบริโภคแบบเมืองใหญ่ที่ร่ำรวยและมีรูปแบบของการเติบโตเฉพาะตัว ประเทศไทยต้องสนับสนุนการผลิตเพื่อการ

ส่งออกตามแนวทางทีแ่สดงไวใ้นรปูแบบของการพฒันาเพ่ือท่ีจะไดก้ลายเปน็ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ สำหรบัรฐับาลเขือ่น

ปากมูลเป็นเขื่อนรุ่นเดียวกันที่รัฐบาล ตั้งใจสร้างเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทำเกษตรกรรมของประเทศ

โดยการเปดิพ้ืนทีใ่หม่ๆ  สำหรบัการเพาะปลกูโดยอาศยัระบบชลประทาน โดยทีป่ระเทศไทยตอ้งการเปน็ผูส่้งออกขา้ว

รายใหญท่ี่สุดของโลก ซ่ึงทำไดม้าแลว้ในชว่งทศวรรษที ่ 90 และเพิง่จะมปีระเทศเวยีตนามทีก้่าวขึน้มาเปน็คู่แขง่*

การพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจากการส่งออกและสนับสนุนการเติบโตทาง

อุตสาหกรรม เป็นกฎเกณฑ์เดียวท่ีนำมาใช้ในการศึกษาผลกระทบ ด้านส่ิงแวดล้อมและการศึกษาผลกระทบในทางสงัคม

(EIA/SIA) ถึงแม้จะเห็นแล้วว่าระบบเศรษฐกจิแบบเพ่ิมพูนในช่วงทศวรรษที ่60 และ 70 น้ันล้มเหลว แต่เหตุผลเบ้ืองต้น

ท่ีต้องนำระบบเศรษฐกจิดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการพัฒนา คือ มีการเติบโตมากข้ึน มีบริการสาธารณูปโภคท่ีดีข้ึน คนมี

งานทำมากขึน้และปญัหาความยากจนลดลง นอกจากน้ีก็ยังรวมไปถงึการมส่ีวนรว่มของประชาชนในทอ้งถ่ินและความ

สมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ด้วยเช่นกัน จากโครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณทะเลสาบของเขื่อนเก็บน้ำ

ทำให้จำเป็นต้องตั ้งอุตสาหกรรมประมงและแนะนำศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีจะพัฒนาขึ ้นได้

ด้วยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตในท้องถิ่น ทั้งๆ ที่มีการประท้วงอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น แต่บริษัทก่อสร้างเอกชนก็สามารถ

สร้างเขื่อนได้จนสำเร็จในที่สุด

ลำดับความสำคัญในการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ผลทีต่ามมาคือ พันธ์ุปลาทอ้งถ่ินได้หายไปถงึ 169 สายพันธ์ุจากจำนวนทัง้หมด 256 สายพันธ์ุ การเล้ียงปลาใน

กระชงัประสบความสำเรจ็เพยีง 4% ของผลทีค่าดไว ้หมูบ่า้นจำนวน 200-300 หมูบ่า้น สูญเสยีอาชีพ การทำมาหากนิ

* ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 องค์กรอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ได้เผยแพร่ผลการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจว่า คนไทยจำนวน 21 ล้านคน มีอาหารไม่พอบริโภคและ

ยังคงตอ้งเผชญิกบัความอดอยากอยู ่(บางกอกโพสต:์ 17.10.2543)
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ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมด้ังเดิม กระบวนการก่อสร้างยังได้ทำลายบริเวณผืนป่าเก่าแก่อันกว้างใหญ่ในลุ่มแม่น้ำมูล

โครงการนีไ้ดส้ร้างหนีใ้หกั้บประเทศเพิม่อีก 6,600 ล้านบาท ถึงแมว้า่ค่าก่อสรา้งทีป่ระมาณการไวเ้ม่ือเริม่โครงการ คือ

3,880 ล้านบาทเท่านั้น (WFT – Dams: www.levatenet.com) ชาวบ้านในท้องถิ่นได้ร้องขอความช่วยเหลือจาก

ธนาคารโลกเพื่อบรรเทาปัญหาซึ่งเกิดจากเขื่อน และได้รับคำตอบดังนี้ “… ธนาคารโลกมิใช่ธนาคารหรือองค์กร

เพ่ือการกศุล … (Third World Network: TWN: Supara)” เหน็ไดชั้ดวา่ไมอ่าจนำประเดน็เก่ียวกบัความยากจนและ

ความยั่งยืนมาเจรจาต่อรองกันได้อย่างลงตัวในการวางแผนนโยบายและการดำเนินงานในระดับมหภาคของสังคม

ข้อพิพาทเชน่ในกรณเีข่ือนปากมลูเกิดข้ึนจากความตอ้งการในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาตแิละนานาชาตทิีขั่ดแยง้

กัน ในการที่จะบรรลุความสำเร็จเกี่ยวกับความยั่งยืนและสะท้อนถึงความแตกต่างพื้นฐานในด้านมุมมองของสิ่งที่

สำคัญของกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง กลุ่มผลประโยชนแ์ต่ละกลุ่มต่างก็ให้คำนิยามท่ีแตกต่างกันของศักยภาพและขีดความ

สามารถของระบบนเิวศน์ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างย่ังยืนและการเติบโตทางเศรษฐกจิแบบย่ังยืน หากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงมีอิทธิพลและอำนาจมากกวา่ในกระบวนการนำเอาแผนปฏบัิติการ 21 มาปฏิบัติใช้ ก็จะสามารถทำให้

งานดำเนินไปได้ใกล้เคียงกับคำนิยามของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแบบของตน ในที่สุดประเด็นของความเท่าเทียม

ซึ่งเป็นรากฐานของการประสานกำลังของนานาชาติในการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อขยายผลจาก

ระดับนานาชาติลงสู่ระดับท้องถ่ิน ความเท่าเทียมในระดับนานาชาติยังคงไม่ได้ให้น้ำหนักท่ีเท่าเทียมกันในการดำเนินงาน

แต่ละประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับความสำคัญทางส่ิงแวดล้อมของประเทศเหล่าน้ัน เศรษฐกิจอาจยังคงเป็นตัวกำหนดว่า

ใครสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ความเท่าเทียมทางสังคมสะท้อนให้เห็นข้อขัดแย้งในระดับท้องถิ่น

กระบวนการสง่เสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนผ่านทางแผนปฏบัิติการ 21 อย่างน้อยในประเทศไทยนัน้ได้สูญเสียหลักการ

และวัตถุประสงค์โดยยอมให้การจัดลำดับความสำคัญอันหลากหลายนั้นถูกกำหนดโดยความต้องการทางเศรษฐกิจ

มิใช่ความต้องการในด้านสิ่งแวดล้อม

ประชาสงัคมและประเดน็ “สีเขียว”

รัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนได้มีความพยายามในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่จะริเริ่มการพัฒนาประเทศ

ให้เจริญขึ้น เพื่อเป็นการยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องความยั่งยืนและการพัฒนา ผู้คนจากหลายชนชั้นได้จับมือกันเพื่อ

กำหนดความต้องการของตน เพื่อผลักดันให้เกิด “ธรรมรัฐ” เช่น การตัดสินใจในเชิงบริหารเพื่อผลประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นและในประเทศ ซึ่งตรงกันข้ามกับการบริหารเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มหรืออำนาจการบริหาร

ประเทศทีไ่ม่สุจริต ส่ิงเหลา่น้ีคือความตอ้งการทางการเมอืง “… ธรรมรฐัของชาตอิยู่ท่ีการมีส่วนรว่มและการเคลือ่นไหว

ทางสงัคมขององคก์รท้องถ่ิน พลเมืองและชมุชนท่ีจะเข้าใจปญัหา พ่ึงพาและปรบัปรงุตนเอง ในขณะเดยีวกัน มีพลังใน

การจัดการกับส่ิงท่ีไม่ดีและน่าเกลียดในสังคม … (การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อธรรมรัฐ: จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย

กรกฎาคม พ.ศ. 2541)” และการทำลายอาชพีการทำมาหากนิของพลเมอืง โดยการเปลีย่นแปลงหรอืทำลายรากฐานใน

ระบบนเิวศน์ เช่น ในกรณเีข่ือนปากมูล ถึงแมว่้าจะเริม่ต้นด้วยเจตนาดแีละแสดงความหว่งใยในสภาพแวดลอ้มท่ีมีผล
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ต่อความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกจิของท้องถ่ิน ดังน้ัน จากความขัดแย้งทางสังคมและเศรษฐกจิ กลุ่มเคล่ือนไหวใน

ท้องถ่ินได้รวมตัวกันโดยมีประเด็นร่วมเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ความจริงท่ีว่าความเส่ือมของ สภาวะแวดล้อมของโลกเกิดข้ึน

จากการทำลายสิง่แวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ินต่างๆ มากมาย เช่ือมโยงกบัประเดน็การมีส่วนรว่มของประชาชน เศรษฐกจิ

พอเพียงระดบัทอ้งถิน่ และความตอ้งการของคนในชมุชนทีจ่ะมรีะบบนเิวศนท์อ้งถิน่ทีส่มบรูณ ์ ก็เปน็เปา้หมายทีพ้่อง

ตรงกันกับวาระสากลของการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาภายใต้ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

บทบาทของรฐัในรอยตอ่ของการเปลีย่นแปลง

แต่จุดเช่ือมต่อน้ียกให้รัฐเปรยีบเสมือนผู้พิทักษ์ผลประโยชนข์องการเตบิโตทางเศรษฐกจิในทอ้งถ่ินและพัฒนา

ไปไกลมากกว่านั้น และบ่อยครั้งไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับปัญหาและกลยุทธทางเศรษฐกิจในระดับชาติ ในขณะที่

ภูมิภาคได้พยายามทำให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดึงให้การบริโภคลดลงมาคงที่สม่ำเสมอ

เพ่ือเปน็ฐานในการพฒันาตอ่ไป ประเทศตา่งๆ ก็จะเขา้ใจวา่ภูมิภาคของตนนัน้เปน็แหลง่ทรพัยากรทีมี่ศักยภาพทำให้

เศรษฐกจิโดยรวมเตบิโต อันเป็นเหตุให้มีการเพ่ิมการบรโิภคและรปูนโยบายของชาตใินการเพ่ิมการใช้ ส่ิงท่ีอาจเรียกว่า

“ส่ิงแวดลอ้มของชาต”ิ หรอื “สาธารณะสมบตัขิองชาต”ิ เปน็วธีิการขยายการพฒันาทางเศรษฐกจิทีถู่กมองวา่เปน็ภาวะ

คุกคามแกบ่า้นเรอืน ครอบครวัและชวีติความเปน็อยู่ และตอ่ส่ิงทีอ่าจเรยีกวา่ “ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั” หรอื “สาธารณะ

สมบัติของท้องถิ่น” ความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์นี้ได้ลดบทบาทของรัฐในแง่ของการให้ความมั่นคงแก่ประชาชน

ในระดบัทอ้งถิน่ บทบาทนีก้ลับอยูภ่ายใตก้ารดแูลขององคก์รพฒันาเอกชนหลายองคก์ร โดยการผนกึความพยายาม

ของท้องถิ่นที่จะสร้างความมั่นคงของตนและบ่อยครั้งได้รวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย

แนวโน้มท่ัวโลกทีห่่วงใยในสิง่แวดลอ้มและสภาพของสงัคมท่ียากจนลง เร่ิมผนึกกำลังเป็นหน่ึงเดียวกันปรากฎ

ข้ึนอย่างชัดเจนเปน็ครัง้แรกในการประชมุทีริ่โอ ในชว่งทีเ่รียกวา่ “การประชมุคู่ขนาน” และยงัคงเปน็เช่นน้ันต่อเน่ืองมา

จนทุกวันนี้ การเชื่อมรวมประเด็นสังคมและประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันของแผนปฏิบัติการ 21 ทำให้เกิดการ

เชื่อมโยงที่มีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มซีกโลกเหนือและกลุ่มซีกโลกใต้ ซึ่งกำลังมองหาการตีความในรูปแบบอื่นของการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างขมักเขม้น กลุ่มที่รวมตัวกันนี้คัดค้านข้อเรียกร้องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเน้นการเติบโต

แบบเพิ่มพูนตามที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เป็นเสียงข้างมากในรัฐบาลและสถาบันนานาชาติ เช่น องค์การการค้าโลกและ

ธนาคารโลกพยายามชี้นำ

การเปลีย่นแปลงทางนโยบายของผูบ้ริจาค

ความพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของประเทศที่กำลังพัฒนา ในระยะที่ แผนปฏิบัติการ 21 เป็นที่

รู้จักแพร่หลาย ทำให้หลายประเทศตกอยูใ่นสภาพท่ีไม่มีทางชนะ ในแง่ของความชอบธรรมของสถาบนัแบบด้ังเดิมต่างๆ

ของรัฐ มีการสูญเสียอิทธิพลและการควบคุมจัดการทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถ่ินเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากภาค

ประชาสงัคมต้องการลดบทบาทของรฐัในระดบันานาชาต ิประเทศเหลา่น้ีก็ได้สูญเสียความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ
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เนื่องจากรัฐได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือน้อยลง ในการนำเอาข้อตกลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา

ปฏิบัติในระดับท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความสนใจของประเทศผู้บริจาคกลับมุ่งไปที่การสนับสนุนดำเนินงาน

เก่ียวกบัความยัง่ยนืทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนดำเนนิการอยู่

อย่างไรก็ดี การพัฒนาน้ีได้สร้างแรงกดดันต่อการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องในประเทศผูบ้ริจาค ในปี พ.ศ. 2543

ได้มีนโยบายใหมเ่กิดข้ึน เช่น นโยบายของกระทรวงความรว่มมือทางวชิาการและการพฒันา (Ministry of Technical

Cooperation and Development - BMZ) ของประเทศเยอรมนันี ซ่ึงมีแนวโนม้ในการรวบรวมความหลากหลายของ

องค์กรพัฒนาเอกชนมาไวท่ี้ศูนย์กลาง โดยการจดัการผา่นรูปแบบโครงการ (Programmantraege) แทนทีจ่ะใหมี้การ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนแต่ละองค์กรเป็นเอกเทศ ถึงแม้ว่ากระบวนการนี้

เร่งการรวมตัวกันขององค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้วาระท่ีเห็นพ้องต้องกันโดยปราศจากวิธีการอ่ืน วิธีการใหม่ซ่ึงสนับสนุน

“ประเด็นปัญหา” มากกว่าตัวองค์กร อาจทำให้กระบวนการทีก่่อให้เกิดธรรมรัฐน้ันช้าลง ในขณะเดียวกัน การจัดการของ

ฝ่ายบริหารของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนไม่กี่องค์กรอาจจะ

ง่ายข้ึน แตก็่อาจทำใหข้อบเขตของกจิกรรมในทอ้งถิน่ขององคก์รพัฒนาเอกชนลดนอ้ยลง อย่างไรกดี็ การปฏบัิติตาม

ความต้องการของภาคประชาสังคมมักขึ้นอยู่กับความหลากหลายของกิจกรรมต่างๆ ในระดับท้องถิ่นด้วย

ประเทศพนัธมติรใหม ่ๆ

ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเหลือทางเลือกในการที่จะทำให้กลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มพอใจเพียงทาง

เดียวเทา่น้ัน น่ันคือ การมุง่เนน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิ ซึง่เปน็ทีรู่จ้กักันดีในสงัคมมนษุยส์มัยใหม ่ย่ิงทำใหเ้ศรษฐกจิ

เตบิโตไดม้ากเทา่ไหร ่กลุ่มชนช้ันกลางของประเทศกย่ิ็งจะขยายออกไปมากเทา่น้ัน และโอกาสทีป่ระชาชนในระดบัลา่ง

จะเคล่ือนไหวเรียกร้องก็น้อยลง ในขณะเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกจิท่ีถูกเร่งข้ึนก็สามารถเพ่ิมน้ำหนักในการเจรจา

ตอ่รองกบันานาชาต ิดังนัน้ผลประโยชนข์องชาตจิงึมแีนวโนม้วา่จะมคีวามสำคญัเพิม่มากข้ึน การมุง่เนน้ที ่“การพฒันา

ที่เน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด” จึงเป็นที่สนใจของกลุ่มคนที่ทุจริตในสังคมสถาบันระดับชาติ

ท่ีอ่อนแอควบคุมตนเองได้น้อยและไม่ค่อยมีข้อจำกัดผูกมัดใดๆ จึงถูกครอบงำโดยบุคคลซ่ึงทำงานเพ่ือ “การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของตนเอง”

เพื่อที่จะขยายเป้าหมายนั้นออกไปจึงมีพันธมิตรใหม่ๆ เกิดขึ้นทั่วไปในองค์กร การใช้เครื่องมือของอำนาจ

และอิทธิพลของรัฐมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นด้วยโครงสร้างใหม่ๆ ในระดับชาติ ที่สร้างขึ้นเพื่อขยายความเท่าเทียมกัน

ในสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของนานาชาติ ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยได้ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

(Tambon Administra-tive Organization - TAO) ในป ีพ.ศ. 2537 เพ่ือกระจายอำนาจการบรหิารออกไปจากสว่น

กลาง กระบวนการนีไ้ด้สร้างตำแหนง่งานของรฐัในสว่นทอ้งถ่ินข้ึนใหมจ่ำนวนหลายพนัตำแหนง่ ในการบรรจบุุคลากร

บางส่วนอาจยังไม่มีประสบการณม์ากนัก ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตำบลจงึมิได้กลายเป็นกลุ่มอำนาจใหม ่แต่ทว่าเป็น
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สูญญากาศอำนาจใหมท่ี่ทำใหเ้กิดโครงสรา้งท่ีทุจริตอย่างรวดเรว็โดยเจา้หน้าท่ีจากระดบัท่ีสูงกว่า บ่อยคร้ังท่ีเกิดจากผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนตัวซึ่งกลายมาเป็นเหตุผลเดียวในการตัดสินใจด้านนโยบายท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2544

มีการมองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสถาบันของรัฐที่มีการทุจริตมากที่สุดในประเทศ ดังที่ ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ไดช้ี้ใหเ้หน็ในการปาฐกถาที ่Wertheim ในป ีพ.ศ. 2542 ณ กรงุอมัสเตอรดั์ม  ความวา่  “… (ประเทศไทยม)ี …

ข่าวลือเรื่องการทุจริตด้วยวิธีการที่แตกต่าง (และใหม่) เช่น นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงวางแผนร่วมกันให้มี

ความแยบยลซบัซอ้นและใชร้ะยะเวลาทีย่าวนานขึน้”

ในท่ีสุดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในประเทศทีก่ำลังพัฒนา ก็ยังคงเป็นประเด็นของนโยบายแบบบนลงลา่ง บ่อยคร้ัง

ท่ีมีการใช้โครงสรา้งท่ีประเทศในซกีโลกเหนือได้เคยใช้กับโครงการความชว่ยเหลือสำหรับประเทศในซกีโลกใต้ เม่ือ 20-

30 ปก่ีอน ประเทศทีก่ำลังพัฒนาไดส้ะสมหนีจ้ำนวนมหาศาลในนามของการพฒันา ปจัจบุนัภาระในการจา่ยดอกเบีย้

ทำให้ประชากรของประเทศอ่อนแรงลง พวกเขาต้องกู้เงินเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่

รัฐบาลกำหนด ส่งเสริมและผลักดันไปตามความตอ้งการระดับชาติ การปรับโครงสรา้งหน้ีในชนบท เช่น ในประเทศไทย

จึงเปน็ประเดน็หวัใจสำคญัในการรณรงคห์าเสยีงเลือกต้ัง (พ.ศ. 2544)

ผลประโยชนร์ะดับชาติกับผลประโยชนร์ะดับโลก

รายงานบรุนด์ทแลนด์ได้เรียกร้องให้มี “การจัดการอันชาญฉลาดกับสมบัติส่วนรวม” ซ่ึงประสบผลสำเรจ็อย่างดี

ในระดบัทอ้งถ่ินและเปน็ท่ีรู้จักมากข้ึนเร่ือยๆ ว่าเป็นวิธีการท่ีจัดการสภาพแวดลอ้มในปจัจุบันท่ีมีความเปน็ไปได ้แต่ใน

ระดบัชาตแิละระดบัโลก “การจดัการอันชาญฉลาดกับสมบติัส่วนรวม” ยังคงดเูหมือนว่าอยู่บนพ้ืนฐานของนโยบายเสรี

“มือใครยาวสาวไดส้าวเอา” ทุกคนตา่งเหน็ตรงกนัวา่ นโยบายเชน่น้ีใหค้วามเคารพกแ็ตอ่ำนาจทางเศรษฐกจิและอำนาจ

ทางการเมืองระดับโลกในพื้นที่สาธารณะเท่านั้น และถึงแม้จะเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการพัฒนาสังคม

มนุษย์เพราะไม่มีทางเลือกอื่น แง่มุมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสังคมต้องพ่ายแพ้ต่อวิธีการจัดการกับสมบัติ

ส่วนรวม เพราะไม่มีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงระหว่างความจำเป็นเชิงสิ่งแวดล้อมและสังคมกับความจำเป็น

ทางเศรษฐกจิ  ตัวอย่างท่ีดีของสมบัติส่วนรวมท่ีอยู่เหนือพรมแดนของแควน้หรือประเทศตา่งๆ ก็คือ อากาศท่ีเราหายใจ

บรรยากาศของโลกหรอือากาศในโลก น่ันเอง

มนุษยชาติใช้บรรยากาศเป็นที่ปล่อยของเสียที่เป็นก๊าซ และจำนวนของเสียที่ถูกปล่อยออกไปนั้นมากเกินขีด

ความสามารถของธรรมชาติที่จะฟื้นฟูสภาพได้เอง ผลก็คือ โลกร้อนขึ้นและมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลก

ซ่ึงเปน็ท่ีทราบกนัมาต้ังแตปี่ พ.ศ. 2439 เม่ือนักวิทยาศาสตรช์าวสวเีดน ช่ือ Svante Arrhenius บรรยายถงึ “ปฏิกิริยา

เรือนกระจก” (London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science: April

1896) แตน่านาชาตเิพ่ิงใหค้วามสนใจตอ่ปฏกิิริยาเรอืนกระจก เม่ือนักวทิยาศาสตรส์องคน คือ Roger Revell และ

Hans Suess นำเรือ่งนีม้าพูดในการประชมุทีก่รงุสตอ๊กโฮลม์ เม่ือป ีพ.ศ. 2515 ในป ีพ.ศ. 2522 ไดมี้การจดัการ
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ประชุมว่าด้วยภูมิอากาศโลกคร้ังแรก (First World Climate Conference) ท่ีกรุงเจนีวา ประชาคมนานาชาติต่างเห็นพ้อง

ต้องกันว่า  ปฏิกิริยาโลกร้อนเป็นภาวะคุกคามที่แท้จริงต่อบรรยากาศของเรา จึงได้พยายามหาวิธีแก้ไขตั้งแต่นั้นมา

ความพยายามน้ีมีต้นกำเนิดมาจากการใชเ้หตุผลของสังคมมนุษย์เก่ียวกับการปฏิบัติต่อสมบัติส่วนรวม ในการทำความ

เข้าใจความขัดแย้งเชิงเน้ือหาของการอภิปรายเก่ียวกับบรรยากาศและวิธีแก้ไขท่ีเป็นไปได้ จำเป็นจะต้องกล่าวถึงบทความ

ของแกรเ์ร็ต ฮาร์ดิน เร่ือง “โศกนาฎกรรมของสมบตัิส่วนรวม”

“โศกนาฎกรรมของสมบติัส่วนรวม” สมัยใหม่

ต้นฉบับของเขาอาศยัการอุปมาอุปไมย โดยบรรยายถงึทุง่หญา้ในชนบทแหง่หนึง่ซึง่ทกุคนเป็นเจ้าของและไมมี่

กฎเกณฑ์ใดๆ มากำหนดการใช้ประโยชน์ นายฮาร์ดิน ต้ังช่ือบทความของเขาโดยอาศัยคำพูดของนักปรัชญา ช่ือ ไวท์เฮด

(Whitehead) ท่ีว่า “… สารตัถะของโศกนาฎกรรมนัน้ไมใ่ช่ความทกุข์ หากคอืความนา่สยองขวญัของการกระทำทีโ่หด

เห้ียม … (Whitehead, Science and the Modern World: 1948)” ฮาร์ดิน ใช้คำอุปมาอุปไมยนีบ้รรยายผลกระทบ

ของรปูแบบวธีิคิดของการพฒันายคุแรกๆ ของโลก เม่ือ 200 ปทีีแ่ลว้ อดัม สมิธ ใช้คำวา่ “มือทีม่องไมเ่หน็” ใน “ …

ความคดิทีว่า่บคุคลใดซึง่ “เจตนาจะไดถ่้ายเดียวเทา่น้ัน” คือ “ถูกชักนำโดยมอืทีม่องไมเ่หน็เพ่ือส่งเสรมิ … ประโยชน์

ของสาธารณะ” … (Adam Smith, The Wealth of Nations : 1776)”

อาณาบริเวณของ “บรรยากาศในฐานะท่ีเป็นสมบัตส่ิวนรวม” น้ัน ไม่ใช่แค่ท้องถ่ินแต่เป็นท้ังโลก เช่น การมีอยู่ของ

อากาศอยู่ในสภาพแผข่ยายไปไดม้ากทีสุ่ด การอปุมาโดยมฐีานมาจากบทความของนายฮารดิ์น เรือ่ง “โศกนาฎกรรม

ของบรรยากาศทีเ่ปน็สมบตัิส่วนรวมของโลก” สามารถอธบิายไดว้า่ บรรยากาศเปดิกวา้งใหท้กุคนบรโิภคได ้ในขณะที่

สังคมมนุษย์สมัยใหม่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์เพื่อสังเคราะห์พลังงานและสามารถใช้บรรยากาศได้

โดยไรซ่ึ้งขีดจำกัดและกฎเกณฑใ์ดๆ ดังน้ันจึงคาดการณไ์ด้เลยว่า แตล่ะชาตจิะพยายามใหมี้จำนวนรถหรอืโรงงานทีใ่ช้

สมบัติส่วนรวมนั้นให้มากที่สุด การเตรียมการเช่นนี้อาจเป็นไปด้วยดีในระยะยาวนานตราบเท่าที่การเจริญเติบโต

และการถดถอยของการรกัษาบรรยากาศยงัอยูใ่นขดีความสามารถของการฟืน้ฟูตนเองตามธรรมชาตผิา่นทางแอง่กา๊ซ

เรือนกระจก (Green House Gasses - GHG) แต่ในท่ีสุด เม่ือขนาดของเศรษฐกจิขยายข้ึนอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลา

ยาวนาน ก็จะทำให้สมบัติส่วนรวมเข้าใกล้ขีดจำกัดและเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฎกรรมขึ้นอย่างโหดร้ายในสังคมมนุษย์

ท่ีมีการใช้เหตุผล ทำให้ทุกชาติต่างหาผลประโยชนใ์ห้ได้มากท่ีสุดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและโดยสำนึกมากน้อย

ต่างกันเพียงใด ทุกชาติต่างมีคำถามว่า “อะไรคือประโยชน์ของประเทศชาติและประชากรในการเพิ่มหน่วยการ

บริโภคอีกหนึ่งหน่วยเข้าไปในสมบัติส่วนรวม” ประโยชน์ที่ว่านี้มีองค์ประกอบในเชิงบวกและองค์ประกอบในเชิงลบ

ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบในเชงิบวก คือการเพ่ิมหน่วยการบรโิภคข้ึนอีกหน่ึงหนว่ย เน่ืองจาก ประเทศชาตแิละประชากร

ไดร้บัผลประโยชน ์(เกือบ) ทัง้หมดของอกีหนว่ยหนึง่ซึง่เพิม่ข้ึนมา ประโยชนใ์นเชงิบวก คือ ใกลเ้คียงกบั +1
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2. องคป์ระกอบในเชงิลบ คือ ความตอ้งการทรพัยากรเพิม่ข้ึนหนึง่หนว่ย ทัง้นีเ้พราะผลของการใชท้รพัยากร

มากเกินไปสง่ผลกระทบทกุประเทศ การตดัสินใจใชป้ระโยชนใ์นเชงิลบของชาตใิดกต็าม มีค่าเพียงเศษสว่นของ -1

เม่ือรวมส่วนต่าง ๆ  ของการใช้ประโยชน์บางส่วนเข้าด้วยกัน ชาติท่ีมีเหตุมีผลก็สรุปว่า วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดวิธีเดียว

คือ การเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยการบริโภคเข้าไปในสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และอีกหนึ่ง อีกหนึ่ง … แต่นี่คือบทสรุป

ของชาติท่ีมีเหตุผลซ่ึงต่างก็ใช้บรรยากาศท่ีเป็นสมบัติส่วนรวมของโลกรว่มกัน น่ีคือโศกนาฎกรรมทุกชาติถูกกักขังอยู่ใน

ระบบทีมี่การผลกัดันใหมี้ความเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งไรขี้ดจำกดัในโลกซึง่มขีีดจำกดั สำหรบัมนษุยชาตใินปจัจบุนั

กระบวนทัศน์การพัฒนาและเศรษฐกิจล้วนขึ้นอยู่กับการดึงเอาพลังงานมาใช้โดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มาจากซากพืช

ซากสัตว์ท่ีสะสมในช้ันบรรยากาศ ข้อจำกัดทุกรูปแบบในการใช้ประโยชน์จากบรรยากาศ จึงเป็นผลกระทบเชิงลบโดยตรง

ตอ่เศรษฐกจิและศกัยภาพในการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

การประชมุกรอบขอ้ตกลงเกีย่วกับความเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ (FCCC)

แต่หลังจาก “การประชุมเก่ียวกับภูมิอากาศของโลกคร้ังแรก” ประชาคมนานาชาติก็เห็นพ้องร่วมกันว่า จำเป็นต้อง

มีการจำกัดการใช้ “บรรยากาศสาธารณะ” ของโลกอย่างเร่งด่วน และไม่น่าแปลกใจที่มีการคัดค้านในช่วงต้นของ

กระบวนการ กลุ่มประเทศซกีโลกเหนอืนำโดยสหรฐัอเมรกิาและประชาคมยโุรป ต้องการคำนวณขอ้จำกดัตามรายงาน

ของสถาบนัวิจัยโลก (World Research Institute - WRI ประเทศสหรฐัอเมรกิา) ในป ีพ.ศ. 2534-2535 จากการ

คำนวณการแพร่กระจายในแต่ละประเทศ สถาบันอ้างว่าการแพร่กระจายก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มประเทศซีกโลกใต้

เท่ากันกับการแพร่กระจายในกลุ่มประเทศซีกโลกเหนือ และในไม่ช้าก็จะไล่ทันประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศ

ซีกโลกใต้จึงต้องจำกัดการใช้บรรยากาศให้มากเท่ากับกลุ่มประเทศซีกโลกเหนือ รายงานในปี พ.ศ. 2534 โดยศูนย์

วิทยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม (Center for Sciences - CSE: ประเทศอนิเดีย) มีการประทว้งการคำนวณของสถาบนั

วิจัยโลกด้วยหลักฐานหลายประการ และเสนอให้มีการวัดการแพร่กระจายต่อคนมิใช่ต่อประเทศเป็นหลัก รายงานนี้

ยังอ้างด้วยว่า กลุ่มประเทศซกีโลกเหนือได้ใช้ประโยชน์จากบรรยากาศมาเปน็เวลานานกว่าประเทศทีก่ำลังพัฒนา ดังน้ัน

จงึควรจะไดร้บัเชญิใหเ้ปน็ผูน้ำในการเจรจาตอ่รองเกีย่วกบับรรยากาศและจดัหาความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ซึง่จำเปน็

ในการเริ่มมาตรการเกี่ยวกับอากาศ กลุ่มประเทศซีกโลกเหนือก็ตอบโต้ว่า มีความเต็มใจที่จะเป็นผู้นำในบริเวณ

ท้ังสองพืน้ท่ี เน่ืองจากกลุม่ตนมีความรำ่รวยซึง่จะทำหนา้ท่ีน้ีได้ดีกว่า ไม่ใช่เพราะมหีน้าท่ีความรบัผดิชอบมากกวา่กลุ่ม

ประเทศซีกโลกใต้ ดังนั้น สำหรับกลุ่มประเทศซีกโลกเหนือแล้ว การลดการแพร่กระจายจำเป็นต้องรวมเอาประเทศ

ที่กำลังพัฒนาเข้ามาตั้งแต่แรกเริ่มกระบวนการด้วย ไม่เช่นนั้นกลุ่มประเทศซีกโลกเหนือจะอ้างได้ว่าประเทศกำลัง

พัฒนาจะได้เปรียบในการพัฒนา ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประเทศที่พัฒนาแล้ว

การยินยอมตามข้อเรียกร้องนี้หมายถึง กลุ่มประเทศซีกโลกใต้จะต้องสละบางส่วนของ “สิทธิในการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ” ของตน ดังท่ีได้กล่าวไว้ในประกาศกรุงปักก่ิง ปี พ.ศ. 2534 ความแตกต่างพ้ืนฐานในการเจรจาด้านนโยบาย
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เก่ียวกับอากาศท่ัวโลกน้ันไม่สามารถแก้ไขได้ และการประชุมกรอบข้อตกลงเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ

ซึ่งมีการลงนามที่ริโอจึงแสดงว่า ประเทศที่ลงนามรู้ถึง “… หลักเกณฑ์ของความรับผิดชอบร่วมกัน ในระดับที่

แตกต่างกัน” หมายความว่า แต่ละประเทศสามารถที่จะมองความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของ

อากาศอย่างแตกตา่งกนั หรอืกลุ่มประเทศซกีโลกเหนอืและกลุม่ประเทศซกีโลกใตมี้ความเหน็ไมต่รงกนัในขอ้ตกลง

ผลประโยชนข์องชาตหิรือผลประโยชนร่์วมกนัของโลก

ภายหลังการลงนามของการประชุมกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศไม่นาน การ

เจรจาตอ่รองระหวา่งประเทศกเ็ร่ิมต้นข้ึนด้วยการเนน้ท่ี “แอ่งนิเวศน์ของโลก” (พืชพันธ์ุและมหาสมทุร) มีการแนะนำวา่

ให้แลกเปลี่ยนหรือซื้อแอ่งที่มีปริมาตรความจุสูงซึ่งไม่มีชาติใดใช้ เพื่อให้ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถแพร่กระจาย

ก๊าซเรอืนกระจกมากเกนิกวา่ทีแ่อง่นเิวศนส์ามารถดดูซบัได ้ในการประชมุทีน่ครเกยีวโต (2540) ส่ิงทีเ่รยีกวา่ “สินเช่ือ

การปล่อยควันเสีย” (Emission Credit) ได้เกิดข้ึนและพิสูจน์ว่ามีประโยชน์ และหลังจากน้ันท่ีนครบัวโนส ไอเรส (2541)

เมื่อประเทศที่พัฒนาแล้วตกลงที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้เงื่อนไขว่า ประเทศที่กำลังพัฒนาจะเข้ามามี

ส่วนร่วมด้วย การมีส่วนร่วมนี้รวมอยู่ในการแลกเปลี่ยนสินเชื่อการปล่อยควันเสียกับประเทศที่พัฒนาแล้วโดยมี

สหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำ อันเป็นเหตุให้สามารถหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการลดการปล่อยควันเสียตามท่ีสัญญาผูกมัดไว้  เม่ือประเทศต่างๆ พบกันอีกคร้ังท่ีกรุงเฮกในเดือนพฤศจิกายน

พ.ศ. 2543 เพื่อดำเนินการเจรจาต่อรองและกำหนดข้อผูกมัดต่อไป กระบวนการในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับ

บรรยากาศรว่มกนั ก็ไดส้ิ้นสุดลงในทีสุ่ดโดยไมมี่ความคบืหนา้  สาเหตเุกิดจากความขดัแยง้ คือ การไมเ่หน็ด้วยกบั

ข้อเสนอของสหรัฐที่ต้องการอนุญาตให้มีการนับจำนวนต้นไม้ที่ปลูกขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณระบบนิเวศน์ของป่า

ซ่ึงถือว่าเป็นแอ่งนิเวศน์ของการปลอ่ยควันเสีย แอ่งทีเ่พ่ิมข้ึนมาน้ีจะชว่ยทำใหเ้ศรษฐกจิของสหรฐัสามารถลดขอ้ผูกมัด

ในการลดการแพรก่ระจายลงไป 5% (หรอื 20 ล้านตนั) ในชว่งเวลา 5 ปีข้างหนา้

ความล้มเหลวในการเจรจาเกี่ยวกับบรรยากาศ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ปราศจากความเมตตาของ

“โศกนาฎกรรมสมบัติส่วนรวม” เช่น ประโยชน์ส่วนตัวมีอำนาจเหนือประโยชน์ส่วนรวม นอกจากน้ี ก็ยังได้สะท้อนให้เห็น

ถึงความขัดแย้งระหว่างความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการของประเทศชาติในระดับภูมิภาค ดังที่ได้กล่าวไว้

ก่อนหน้านี้ ข้อโต้แย้งต่างๆ ทำให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ หรือนโยบายสิ่งแวดล้อมในระดับ

ใดระดบัหนึง่ โดยใชเ้หตผุลทางสิง่แวดลอ้มเพยีงเพือ่จะปกปดิความคดิในดา้นเศรษฐกจิเพือ่ผลประโยชนใ์นระดบัสงู

ขึ้นไป ข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาในการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแอ่งดูดซับ” ไม่ได้สร้างความสนใจดังข้อสรุปของกลุ่ม

นักวิทยาศาสตร์ที่อ้างว่า ในสภาวะของโลกที่ร้อนขึ้นป่าไม้จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเกินกว่าที่จะ

สามารถดดูซบัได ้ (จากหนงัสอืพิมพ์บางกอกโพสต ์ฉบบัวนัที ่ 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 โดยอา้งจากวารสารทาง

วิทยาศาสตร ์“Nature”) ประเทศสหรฐัอเมรกิาไมแ่น่ใจในหลกัฐานใหม ่จึงยืนยันข้อเสนอของตนถงึแมว่้าจะไดล้งนาม

ในข้อตกลงของการประชมุกรอบขอ้ตกลงเกีย่วกับความเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศไปแลว้ ท่ีได้ระบอุย่างชัดเจนวา่
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“… การขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เหตุผลในการเล่ือนการดำเนินงานท่ีจะต่อสู้กับความเปล่ียนแปลงของอากาศ

...” และจากมมุมองทางสิง่แวดลอ้ม ข้อเสนอน้ันละเลยความจรงิท่ีว่า เม่ือต้นไม้ตายลงมันจะค่อยๆ ปล่อยก๊าซคาร์บอน

ไดออกไซด์ซึ่งถูกดูดซับไว้ตลอดช่วงอายุของมันกลับเข้าไปในบรรยากาศ ดังนั้นการปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่จะไม่สร้าง

ขีดความสามารถเพ่ิมเติม แต่จะแทนทีป่ริมาณของขีดความสามารถซึง่สูญหายไป โดยการตดัไม้ของอุตสาหกรรมไมใ้น

ตอนแรกเท่านั้น

ข้ันตอนของความรว่มมือระดับโลก

ปฏิกริยาของนานาชาติที่มีต่อข้อเรียกร้องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกือบจะถึงขั้นโต้แย้งกันเรื่องผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ  เพื่อจะหลีกเลี่ยงส่วนที่สำคัญที่สุดสิ่งเดียวของความยั่งยืน ซึ่งก็คือการลดการบริโภคและหรือการ

เปล่ียนแปลงแบบแผนการบรโิภคอย่างเคร่งครัด ภาษาท่ีใช้ในข้อตกลงเร่ืองส่ิงแวดล้อมก็คลุมเครือเม่ือกล่าวถึงแนวคิด

เช่น “เศรษฐกิจย่ังยืน” ทำให้มีการตีความต่างกันไป เช่น ในประเทศไทยตีความในแนวเพ่ือจะดำรงรักษาแนวคิดตลาดเสรี

ของเศรษฐศาสตรแ์บบสะสม มากกว่าจะเปน็มาตรการทีจ่ำเปน็เพ่ือรักษาสิง่แวดลอ้มโลกไว ้เม่ือความคิดเช่นน้ีกระจาย

จากระดบัภมิูภาคไปทัว่ประเทศและไปสูน่านาชาต ิ  เศรษฐกจิจงึเปน็ส่ิงทีใ่ชร้ว่มกนัระหวา่งกลุม่ทีมี่ความสนใจตา่งกนั

การพัฒนาถูกเทียบเข้ากับความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ ซ่ึงรับรู้กันว่าเป็นฐานของรูปแบบวธีิคิดในการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ี

ส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของมนุษย์เป็นทางเลือกในการลดการบริโภคลงทันทีและในระยะยาว แต่ในปัจจุบันสังคม

มนุษย์กำลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะลดผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มการบริโภคและการเพิ่มความ

ก้าวหนา้ทางเศรษฐกจิ

เพ่ือใหค้งอยู่ในแนวคดิน้ี มนุษย์ทำใหร้ะบบเศรษฐกจิก้าวหนา้เร็วข้ึนและเรว็ข้ึนมากกวา่ความกา้วหนา้ของส่ิงที่

เรียกวา่ “การตอบสนองอยา่งมกีลยุทธใ์นทางสิง่แวดลอ้ม” การตอบสนองนี ้อาจจะถกูมองวา่เปน็การกระทำทีก่ระจาย

อำนาจจากศูนย์กลางในระดับนานาชาติ แต่เป็นการกระทำร่วมกันท่ีรวดเร็วเพ่ือจะต่อสู้กับผลกระทบทางลบของกระบวน

การพัฒนาที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การตอบสนองร่วมกันของมวลมนุษยชาติที่มีต่อวิกฤตการณ์ด้าน

สิ่งแวดล้อมยังไม่ผ่าน “ระบบเตือนภัยระยะแรก” ซึ่งมีการเรียกร้องไว้ในการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกครั้งแรก

ขณะทีม่าตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกต้องเพ่ือต่อต้านวิกฤตการณใ์นปัจจุบันข้ึนอยู่กับมนุษยชาติท้ังมวล ประเทศตา่งๆ

ส่วนใหญก็่ยังขาดความเขา้ใจทีจ่ำเปน็ด้านการตอบสนองจากทัว่โลกทีเ่พียงพอในแงส่ิ่งแวดลอ้มและการบรโิภค ความ

ก้าวหนา้ของระบบเศรษฐกจิขึน้อยูกั่บประชากรโลกเพยีง 25% เทา่น้ัน* ซึง่ประชากรเหลา่น้ีก็มีความพรอ้มและมปีจัจยั

ครบถว้นทีจ่ะสรา้งความกา้วหนา้ดังกลา่วอยูแ่ลว้

ความสนใจในเรือ่งความร่วมมือระดับโลก และความสนใจระดบัโลก

ในช่วงต้นทศวรรษ 90 โลกเรายังคงแบ่งเศรษฐกิจตามสภาพทางภูมิศาสตร์เป็น “ศูนย์กลาง” และ “ประเทศรอบ

นอก” อยู่ (ดู Prosperity, Poverty and Pollution: Klaus Nurnberger: 1999) การแบง่เช่นน้ีจำกัดโอกาสในการ
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พัฒนาเศรษฐกจิของประเทศอตุสาหกรรมใหมแ่ละประเทศกำลงัพัฒนาจำนวนมาก เน่ืองจากยงัมรีะบบสาธารณปูโภค

ไม่เพียงพอและขาดทรัพยากรมนุษย์ สถานการณ์เช่นน้ีถือว่าไม่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสังคมท่ีย่ังยืน และมาตรการ

เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงที่ริโอ แม้ว่าการประชุมที่ริโอจะเรียกร้องให้มีเสรีทางการค้า

ในบริบทของการพัฒนาอย่างย่ังยืน อุตสาหกรรมก็มีส่วนมากท่ีสุดในการพัฒนา เน่ืองจากการพัฒนาท่ีคาดหวังว่าควรจะ

มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาพของโลกไร้พรมแดนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโลกสีฟ้าที่แสดงถึงความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ของมนุษยชาติที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโลก กลายเป็นภาพของธุรกิจและการไหลเวียนเงินทุนที่ไร้

พรมแดน

ระบบเศรษฐกจิใหม่พร้อมกับการนำเอาส่ืออิเลคทรอนิกมาใช้ช่วยให้เกิดการเคล่ือนไหวของเงนิทุนอย่างรวดเร็ว

ระบบเศรษฐกจิใหมก่ำลังถกูสรา้งขึน้สำหรบัสงัคมมนษุย ์ น่ันคือ ระบบเศรษฐกจิทีเ่ปน็อิสระจากสภาพทางภมิูศาสตร์

เงินทุนสามารถไหลไปไดทุ้กมุมโลกเพียงด้วยการกดปุ่มโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าท่ีต้ังของธุรกิจน้ันอยู่ท่ีใด ทุกคนท่ีมีเงินทุน

เพียงพอและสามารถเข้าถึงการส่ือสารได้สามารถเข้าสู่วงการธุรกิจได้ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ท่ีร่ำรวยและประเทศ

กำลังพัฒนาก็สามารถเข้าร่วมธุรกิจกับประเทศท่ีร่ำรวยได้ทันที ในยุคแห่งการทำธุรกิจท่ัวโลกไม่มีประเทศพัฒนาแล้วกับ

ประเทศดอ้ยพัฒนา มีแตม่นุษยชาตทิีพั่ฒนาแลว้อยูต่ามพืน้ทีซ่ึง่พฒันาแลว้ทีก่ระจายอยูเ่ปน็หยอ่มๆ ทัว่โลก รายลอ้ม

ด้วยมนุษยชาติท่ีเหลืออยู่ในพ้ืนท่ีด้อยพัฒนา ดังน้ัน ไม่ใช่เพียงเศรษฐกจิเท่าน้ันท่ีรวมเปน็หน่ึงเดียวท่ัวโลก แต่แนวคิด

เรื่องสมบัติส่วนรวมของมนุษย์ก็รวมเป็นหนึ่ง เศรษฐกิจโลกที่เป็นอิสระปราศจากกระบวนการควบคุมภายนอกระบบ

เศรษฐกจิเอง ไมเ่พียงแตท่ำใหร้ะบบเศรษฐกจิและการเตบิโตทางเศรษฐกจิเปน็อิสระจากขอ้จำกดัทียั่งคงเปน็อุปสรรค

ต่อความสำเร็จในการดำเนนิการตามข้อตกลงของแผนปฏบัิติการ 21 ซ่ึงได้แก่ อธิปไตยของชาต ิการพัฒนาอย่างย่ังยืน

และประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดยังจะต้องผ่านอุปสรรคทางด้าน

วัฒนธรรมและการกีดกันของประเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดผลแม้เพียงบางส่วนในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีแบบ

โลกาภวิตัน ์แนวคดิ เช่น ชาต ิวฒันธรรม ความยัง่ยนื และการพฒันา ล้วนแตต่อ้งยอมจำนนใหเ้ปา้หมายแฝงเรือ่ง

ผลประโยชน์ แม้ว่าข้อได้เปรียบที่เกิดขึ้นกับกระบวนการโลกาภิวัตน์และการทำให้คนเข้าถึงการศึกษา แม้ในบริเวณ

ที่ห่างไกลที่สุดในโลกโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ก็ไม่สามารถเพิ่มอัตราการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากพอที่จะตามทันการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและความต้องการของการพัฒนา โอกาสที่จะสร้าง “การตอบสนองทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีกลยุทธ์” โดยใช้กระแสโลกาภิวัตน์ อาจจะมีความสำคัญน้อยลงในกระบวนการโลกาภิวัตน์ แนวโน้มนี้

ได้รับการกระตุน้และแสดงใหเ้ห็นโดยความรวดเรว็ (pace) ผ่านกระบวนการสรา้งโครงสรา้งทางการเงนินานาชาติ เช่น

ในข้อตกลงพหภุาคีเร่ืองการลงทนุ (Multilateral Agreement on Investment - MAI) เม่ือเปรยีบเทยีบกับความ

รวดเร็วของข้อตกลงนานาชาติว่าด้วยการให้ทุนเพื่อการพัฒนา*
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ในปัจจุบันกระบวนการของการพฒันาอย่างย่ังยืนถูกยึดโยงอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ

โดยทีป่ระเดน็ปัญหาสงัคมและสิง่แวดลอ้มท่ีกล่าวถึงในแผนปฏบัิติการ 21 ถูกลดความสำคัญลง ตราบใดที่มนุษยชาติ

ยังไม่แก้ไขระดับความแตกตา่งในเร่ืองอำนาจทางเศรษฐกจิและการเมอืง ความแตกตา่งในการนำการพฒันาอย่างย่ังยืน

มาปฏบิตัก็ิจะเกดิข้ึนอย่างปฏเิสธไมไ่ด ้ในบทนีจ้ะกลา่วถงึองคก์ร 2 แหง่ ซึง่องคก์รทัง้สองนีค้วรมหีนา้ทีช่่วยใหบ้รรลุ

ถึงความย่ังยืนสำหรับสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านส่ิงแวดลอ้ม องค์กรดังกล่าวได้แก่ องค์การการค้าโลก (World

Trade Organization - WTO) และคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Comission on Sustainable

Development - CSD) องค์กรแรกเปน็ตัวอย่างของปญัหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมตอ้งยอมจำนนทัง้โดยตรงและ

โดยออ้มตอ่อำนาจทางเศรษฐกจิ องค์กรที ่ 2 เปน็ตัวอยา่งของคณะกรรมาธกิารทีมี่ภารกจิทางการเมอืงเพือ่ก่อให้เกิด

ความยัง่ยืน แตข่าดอิทธพิลด้านการเมอืงภายในโครงสรา้งขององคก์รสหประชาชาติ

องคก์ารการคา้โลก (WTO)

ในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2538 องคก์ารการคา้โลก ไดถู้กตัง้ขึน้แทนทีข้่อตกลงทัว่ไปเกีย่วกบัภาษแีละการคา้

(GATT) แตอ่งคก์ารการคา้โลกแตกตา่งออกไปตรงทีเ่ปน็องคก์รตามกฎหมายของระบบการคา้ระหวา่งประเทศ หมาย

ความว่า มติขององค์การการค้าโลกจะมีผลผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศที่เป็นสมาชิกทุกประเทศ ข้อขัดแย้ง

ระหวา่งประเทศทีอ่ภิปรายและกลา่วถงึในการประชมุขององคก์ารการคา้โลก จะเกีย่วขอ้งและมผีลกระทบตอ่ข้อตกลง

ต่างๆ ของแผนปฏิบัติการ 21 เป็นอย่างมาก แม้ว่าองค์การการค้าโลกจะไม่มีอำนาจหน้าท่ีเก่ียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ก็ตาม ไม่มีสถาบันอื่นใดที่จะเป็นอันตรายน่ากลัวและส่งผลคุกคามกระบวนการพัฒนาที่ริเริ่มจากการประชุมที่ริโอได้

มากกวา่องคก์ารการคา้โลก ซึง่การประชมุน้ีแมจ้ะมข้ีอจำกดัตา่งๆ แตยั่งคงใหน้้ำหนกัในประเดน็ของความหว่งใยตอ่

ส่ิงแวดลอ้ม ซึง่เหน็ไดจ้ากปรากฏการณ ์“โลกาภวิตันท์างจติวญิญาณ” ในปจัจบุนัองคก์รนีมี้ส่วนสำคญัอยา่งยิง่ในการ

บูรณาการมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในการค้าด้วย ดังรายงานการค้าและการพัฒนา

ของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2542 สะท้อนให้เห็นขอบเขตงานและปัญหาขององค์การการค้าโลกว่า “ประเทศกำลัง

พัฒนาได้พยายามมาโดยตลอดที่จะก้าวเข้าสู่วงจรเศรษฐกิจโลก บ่อยครั้งที่ต้องเสียสละอย่างมากและกแ็ทบจะไม่ได้

ประโยชน์อะไรตอบแทน เน่ืองจากความไม่สมดุลอย่างรุนแรงระหว่างอำนาจทางเศรษฐกจิและความอยุติธรรมของระบบ

การค้าและการเงินนานาชาติ”

บทที่

๕ ความแตกต่างในมุมมองความยั่งยืน
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ตามความเห็นของประเทศกำลังพัฒนา การขจัดความไม่สมดุลเหล่านั้นส่วนหนึ่งหมายถึง การแก้ไขนโยบาย

เชิงป้องกันของประเทศรำ่รวยท่ีใช้เพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แต่เม่ือพิจารณาจากโครงสรา้งทางการค้า โครงสร้างตลาด

และแบบแผนการบริโภคและอนุรักษ์ น้ันจึงนำไปสู่การกีดกันทางการค้า (CSE; Green Politics หน้า 251) ความเท่าเทียม

ทางสังคมและความต้องการการพัฒนาซ่ึงถูกเสนอโดยประเทศร่ำรวย (อเมริกาและสหภาพยุโรป) เป็นไปในรูปแบบความ

เข้มงวดที่มุ่งปกป้องสิทธิต่างๆ ของแรงงานรวมทั้งกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขั้นตอนและวิธีการผลิตต่างๆ

ประเทศยากจนจงึมองเหน็กลยุทธ์การส่งออกไปยงัตลาดของประเทศทีร่่ำรวยและจากการใชก้ลไกราคาที่ได้เปรียบ คือ

ค่าแรงท่ีต่ำกว่า เม่ือประเทศยากจนเรียกร้องให้ยุติการกีดกันทางการค้า (ซ่ึงเสนอโดย CSE ของอินเดีย) ซ่ึงประเทศร่ำรวย

อ้างว่าทำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลกไว้ ในขณะเดียวกันประเทศที่ร่ำรวยก็เล็งเห็นสิทธิที่จะยืนยันการใช้กฎหมายและ

มาตรฐานสิง่แวดลอ้มท่ีเข้มงวดของตนเอง ในกรณเีช่นน้ี คณะกรรมการประนปีระนอมไกลเ่กล่ียการพพิาท (Dispute

Settlement Panel - DSP) ขององคก์ารการคา้โลกจะทำหนา้ท่ีกำหนดบรบิททางระบบนเิวศนข์องโครงสรา้งเศรษฐกจิ

และการคา้ในอนาคต เพราะตระหนกัถึงความสำคญัยิง่ของเศรษฐกจิทีมี่ต่อการพฒันามนษุย์

ศพัทเ์ศรษฐกจิชีน้ำการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ในปจัจบุนั การตดัสินใจทางการคา้ส่วนใหญอ่ยู่บนฐานแนวคดิของ “ผลติภณัฑท์ีเ่หมอืนกัน” (like products)

และมาตรา 20 ของขอ้ตกลงเกีย่วกบัระเบยีบทางการคา้ที ่Marrakech (วนัที ่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537) ซ่ึงยอมให้

ประเดน็ส่ิงแวดลอ้มได้รับยกเวน้จากระเบยีบทางการคา้ได้ “… ตราบเทา่ท่ีประเดน็เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มน้ันไม่มีการแบง่

แยกประเทศต่างๆ ที่มีสภาพเดียวกัน” “ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน” เช่น เหล้าสาเกของญี่ปุ่นถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่

เหมือนกันกับเหล้าของชาติอ่ืนๆ ในการตัดสินของ WTO/DSP การตีความเช่นน้ีทำให้ญ่ีปุ่นไม่สามารถเก็บภาษีเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ที่มิได้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ในทางตรงกันข้ามคำจำกัดความลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศกำลังพัฒนา

บางประเทศสามารถผลิตทูน่ากระป๋องเพื่อส่งออกโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนปลาโลมาที่ถูกฆ่าในกระบวนการผลิต

เพราะคำว่า “ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน” สามารถตีความได้หลายความหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องกับข้อตกลง

ทางการคา้ระหวา่งประเทศ เช่น ข้อตกลงดา้นการคา้ของทรพัย์สินทางปญัญา (TRIPS) ทำใหมี้การวเิคราะหว่์าการจด

ทะเบียนตราสินค้า (Brand) จะทำให้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน เช่น ยา หรือ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

แตกต่างกัน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันกลับ “เหมือนกัน” ยาแอสไพรินอาจจะไม่ใช่

ยาแอสไพรนิ แตเ่น้ือเปน็เน้ือและปลาทนู่าเปน็ปลาทนู่า

มาตรา 20 มีข้อปลกีย่อยมากมายอันเปน็ผลและขอ้ตกลงของ GATT ซ่ึงจะถกูอ้างถงึทกุครัง้ทีค่ำตดัสินของ

องค์การการค้าโลกไม่สามารถอธิบายปัญหาไดชั้ดเจน เช่น ในกรณท่ีีอยู่นอกเหนือความสามารถทีจ่ะตดัสินได้ คร้ังหน่ึง

มตข้ิอน้ีมีผลในการตดัสินใหส้หรฐัอเมรกิาตอ้งยกเลกิการควำ่บาตรผลติภณัฑป์ลากระปอ๋งจากเมก็ซโิก สหรฐัอเมรกิา

กลับได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องยอมรับซ้ือกุ้งท่ีจับมาด้วยวิธีการท่ีเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล นอกจากน้ัน อาจมีความขัดแย้ง

ทางการค้าเกิดข้ึนระหวา่งผู้ท่ีลงนามในสัญญาขององค์การการค้าโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าประเทศอ่ืนท่ีไม่ได้ลงนามใน
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สัญญาขององคก์ารการคา้โลกไปเซน็ข้อตกลงสิง่แวดลอ้มพหุภาคี (Multilateral Environmental Agreements -

MEA) ไว้แล้ว องค์การการค้าโลกจึงตั้งคณะมนตรีเพื่อการค้าและสิ่งแวดล้อม (Commission on Trade and

Environment - CTE) ข้ึน เพ่ือพิจารณาปญัหาความขดัแย้งทีอ่าจจะเกดิข้ึนได้

ประเดน็หลกัในการดำเนนิงานของคณะมนตรน้ีีไดแ้ก่

- ความสัมพันธ์ระหว่างข้อตกลงเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมพหุภาคีกับอาณาเขตการค้านานาชาติขององค์การการ

ค้าโลก (Multilateral Trade Regime - MTR)

- การจำกัดการซื้อขายผลิตภัณฑ์จากประเทศกำลังพัฒนาตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนด

การตดิฉลากผลติภณัฑ์

- ความสมัพันธ์ระหวา่งข้อตกลงเรือ่งการคา้ของลิขสิทธิท์รพัย์สินทางปญัญากบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในอนสัุญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological Diversity)

- ผลดด้ีานส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีการยกเลกิเงนิอุดหนนุช่วยเหลอืและขอ้จำกดัทางการคา้

การดำเนินงานของคณะมนตรเีท่าท่ีผ่านมายังสรปุไมไ่ด้ อาจจำเปน็ต้องมีการปรบัปรงุโครงสรา้งในรปูแบบของ

คณะกรรมการเพิม่เตมิหรอืศาลพิเศษเฉพาะกรณ ีเพ่ือใหค้ณะมนตรกีารคา้และสิง่แวดลอ้มมีกลไกทีชั่ดเจนขึน้สำหรบั

การไกลเ่กล่ียระหวา่งรฐับาลของแตล่ะประเทศ แตเ่น่ืองจากความคดิเห็นท่ีหลากหลายตอ่ประเดน็สำคัญทางเศรษฐกจิ

รัฐบาลต่างๆ อาจจะเจรจาตกลงกนัได้ยาก ถ้าจะต้องรวมเอาประเดน็ส่ิงแวดล้อมเข้ามาตีความในมติของ GATT และข้อ

ตกลงอืน่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารการคา้โลก

เศรษฐกจินำหลกัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ในขณะที่องค์การการค้าโลกดำเนินการโดยยึดกฎที่ประเทศสมาชิกเห็นพ้องต้องกัน ความสำคัญขององค์กร

จึงอยู่บนความร่วมมือที่เป็นพหุภาคี ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องเฉพาะความแตกต่างระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจน

เทา่น้ัน แตยั่งตอ้งรบัมอืกับความแตกตา่งในดา้นมุมมองทศันคตขิองแตล่ะประเทศ ตวัอยา่งเช่น กฎหมายยุโรปหา้ม

การนำเข้าเนื้อวัวที่ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นจากสหรัฐฯ มายังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการบริโภค จนกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งทางการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างสองทวีป องค์การการ

ค้าโลก (WTO) จึงเปน็เวทเีจรจาเพือ่ตดัสินและกำหนดทศิทางระเบยีบโครงสรา้งใหม่ของการคา้เสรีในระบบเศรษฐกจิ

ยุคโลกาภิวัตน์ โดยการหาทางประนีประนอมและสร้างกฎเกณฑ์สากลเก่ียวกับการดำเนินการทางเศรษฐกิจ แม้ว่าองค์การ

การค้าโลกจะไม่มีภาระหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่กฎระเบียบขององค์กรนี้จะเป็นตัวตัดสินว่า

โครงสร้างและแบบแผนการบรโิภคของโลกจะเปล่ียนแปลงไปในแนวทางทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ

21 หรือไม่
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ปญัหาตา่ง ๆ  ของกระบวนการนีเ้หน็ไดจ้ากการดำเนนิของ WTO ภายใตแ้นวคดิ “วาระทีมี่แตผู่ช้นะไมมี่ผูแ้พ“้

(Win-win Agenda) ขององค์การการค้าโลก ผู้แทนในการเจรจาด้านการค้าวางแผนท่ีจะเสนอให้ใช้วาระด้านส่ิงแวดล้อม

(Green Agenda) กับระเบียบทางการค้าระหว่างการประชุมแห่งสหัสวรรษ (Millennium Meeting) ที่ซีแอตเทิ้ล

(พฤศจกิายน/ธนัวาคม พ.ศ. 2542) กรณน้ีีมีข้อดีทีเ่หน็ไดอ้ยู่ 2 ด้าน คือ การเพิม่การคา้ด้านเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม

และการใชม้าตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศกำลงัพัฒนารว่มกับไปการเปดิเสรีทางการคา้ ผู้แทนในการเจรจาแสดง

ทรรศนะโต้แย้งว่า “จากมุมมองเชิงประจักษ์จะเห็นได้ว่ามีการศึกษาค้นคว้ามากมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

เชิงบวกระหว่างเขตการค้าเสรี ผลผลิตที่สูงขึ ้นและการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Anon :

Environmental Benefits, 1998) สหรฐัอเมรกิาไดเ้ตรยีมประเดน็ในการเจรจาทีซี่แอตเทิล้ ตัวอยา่งเช่น

- “… ดูแลใหมี้การปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีมี่อยู่แลว้ (…ซ่ึงจะ…) เปดิตลาดใหแ้กผู่ค้้าสหรฐัฯ รวมทัง้ดแูล

ใหส้มาชิกองค์การการคา้โลกทกุประเทศไดป้ระโยชนจ์ากการแขง่ขันทางทางคา้ …”

- “… ข้อกังวลตอ่การเขา้ถึงตลาด …”

- “… การเจรจาการคา้ทางอเิลคโทรนคิ เพ่ือดูแลมใิหเ้กิดอุปสรรคทีจ่ะทำใหผ้ลประโยชน์จากการทำการ

ค้าแบบใหมน้ี่ล่าช้าหรอืเสียไป …”

ความท้าทายในการเจรจาด้านการค้าถูกอธิบายต่อไปอย่างน่าสนใจว่า

“… ผู้บริหารรุ่นก่อนได้สร้างระบบการค้าโลกที่เปิดกว้างและยุติธรรม ทำให้คนงานชาวอเมริกันสามารถผลิต

ผลผลิตได้สูงกว่าเดิม บริษัทอเมริกันได้เปรียบกว่าในการแข่งขันและครอบครัวอเมริกันก็มั่งคั่งกว่าที่เคยเป็นมา

ขณะน้ีส่ิงท่ีท้าทายก็คือ การรักษาเง่ือนไขเช่นน้ี สำหรับคนรุ่นต่อไป (Anon: Trade and Development Report 1999)”

น่ันก็หมายถงึวา่ การคา้จะตอ้งขยายตวัเพิม่ข้ึน มีการบรโิภคมากขึน้ สหรฐัอเมรกิาซึง่เหน็ไดชั้ดวา่ไมไ่ดใ้หค้วามสำคญั

กับความเสียหายท่ีระบบเศรษฐกิจแบบน้ีมีต่อส่ิงแวดล้อม จึงสนับสนุนท้ังการเจรจาการค้าและการเจรจารอบใหมเ่พ่ือการ

ขยายตวัทางการค้าอย่างรวดเรว็ขึน้ ทัง้นีอ้าศัยระบบเศรษฐศาสตรก์ารผลติแบบสะสมเพือ่อ้างเหตผุลใหส้อดคล้องกบั

นโยบายท่ีเสนอจากการประชุมส่ิงแวดล้อมโลกท่ีริโอ เดอ จาเนโร คือ จะต้องดูแลให้มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมผ่านการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประสิทธิภาพของมนุษย์ 9  ปีหลังจากการพยายามผลักดันแผนปฏิบัติการ 21 สู่การลงมือปฏิบัติ

เศรษฐกจิยงัคงเปน็ประเดน็สำคัญของความยัง่ยนืในการพฒันามนษุยม์ากกวา่ประเดน็ส่ิงแวดลอ้มเช่นเดิม

การรวมตวักนัภายใตลั้ทธบิรโิภคนยิม

อย่างไรกต็าม สหรฐัอเมรกิาไมใ่ชป่ระเทศเดยีวทีส่นับสนนุการคา้เสรแีบบไมมี่ข้อจำกดั ในชว่ง 2–3 ปีที่ผ่านมา

ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศรำ่รวยกบัประเทศยากจนทำใหเ้กิดแงมุ่มใหมเ่ก่ียวกบัอปุสงคเ์ชิงนเิวศน ์ในป ีพ.ศ. 2543

ประเทศยากจนให้การสนับสนุนการค้าเสรีย่ิงกว่าท่ีเคยในปี พ.ศ. 2534 ท้ังในการประชุม G77 ท่ีกรุงปักก่ิงและการประชุม

เร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีริโอ เดอ จาเนโร ตามลำดับ การท่ีชนช้ันสูงและช้ันกลางระดับบนในประเทศกำลงัพัฒนามีฐานะม่ังค่ัง
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ข้ึนกวา่เดิม ก่อใหเ้กิด “คนรวยในประเทศยากจน” เน่ืองจากนโยบายการพฒันาของประเทศรำ่รวยซึง่ประเทศยากจน

เรียนรู้มานานกว่าคร่ึงศตวรรษทีมุ่่งเน้นการบริโภคเป็นแรงจูงใจแฝงในชวิีต ลักษณะลัทธิบริโภคนิยมอย่างรุนแรงปรากฎ

เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนรวยใหม่ในประเทศกำลังพัฒนา เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมในประเทศร่ำรวย

ระหวา่งทีมี่การพฒันา เช่น ในวนัที ่27 ตลุาคม พ.ศ. 2543 สถานีโทรทศัน์ ไอ ที วี ในประเทศไทยแพรภ่าพการดูแล

รักษาเพชรในรายการฮอทไลน ์ในชว่งทีมี่คนดูมากทีสุ่ด (19.20 น.) โดยมีหญงิสาว 3 คน แตง่กายอย่างดี สวมเครือ่ง

ประดับเพชร รับโทรศัพท์และคุยกับผู้ชมรายการท่ีสนใจโทรเขา้ในรายการเพ่ือมาสอบถามว่า จะมีวิธีการดูแลรักษาเพชร

และเลือกสวมใส่อย่างไร จึงจะทำให้เจ้าของดูดีที่สุดเมื่อต้องปรากฏตัวในที่สาธารณะ คำแนะนำมีตั้งแต่การสวม

เครื่องประดับเพชรร่วมกับเครื่องประดับทอง พิจารณาเลือกใส่เครื่องประดับตามอารมณ์ของผู้สวมที่ควรจะเข้ากัน

กับสีของเพชร ไปจนถงึคำแนะนำทีว่่ามีเพียงทับทิม ไพลินและมรกตเทา่น้ันท่ีจะเข้ากันได้กับเพชร ลักษณะการนำเสนอ

เปน็แบบการเสนอขอ้เทจ็จรงิอยา่งเปน็จรงิเปน็จงัมาก

นโยบายของรฐับาลในประเทศกำลงัพัฒนาสะทอ้นใหเ้หน็แนวโนม้ของลทัธบิรโิภคนยิมทีเ่พ่ิมข้ึนมาก เช่น เม่ือ

รัฐบาลเรียกร้องว่า มาตรฐานแรงงานในประเทศของตนจะต้องไม่กลายเป็นประเด็นของการเจรจาเรื่องการค้าระหว่าง

รัฐบาลในองค์การการค้าโลก แม้ว่าความเท่าเทียมกันในสังคมที่สะท้อนให้เห็นในเรื่องค่าจ้างและมาตรฐานแรงงาน

จะเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเรียกร้องให้มีในแผนปฏิบัติการ 21 แต่ความเท่าเทียมกันดังกล่าวก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญต่อ

การพัฒนาน้อยกว่าข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้องค์กรพัฒนาเอกชนบางแห่งสนับสนุนข้อเรียกร้อง

ของประเทศกำลงัพัฒนา แม้ว่าจะยืนอยู่คนละข้ัวก็ตาม โดยเรียกร้องให้องค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ (International

Labor Office - ILO) เปน็หลกัและดแูลเกีย่วกบัเรือ่งนีโ้ดยไมต่อ้งนำไปถกเถยีงเปน็วาระขององคก์รดา้นเศรษฐกจิ

ด้วยเหตุผลเพ่ือพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกจิ  ประเด็นความย่ังยืนจึงถูกแยกออกจากเร่ืองของความเท่าเทียมในสังคม

ความยุติธรรมและความเป็นประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วง “ไข้หวัดเอเซีย”

(วกิฤตการณท์างเศรษฐกจิทีเ่กิดข้ึนในเอเซยีเม่ือป ีพ.ศ. 2540) ส่ิงทีเ่ปน็มรดกตกทอดจากการประชมุทีร่โิอกลายเปน็

เพียงการดำรงไว้ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจจารีตแบบสะสมภายใต้ตลาดเสรีเท่านั้นเอง

แนวโนม้ในการถว่งดลุ

ในขณะที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกค่อยๆ หันมามีปฏิกิริยาต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในที่นี้ถือเป็น

ประเด็นสำคัญอันหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์กรพัฒนาเอกชนและคนในประเทศร่ำรวยที่เกี่ยวข้องเรื่อง

ส่ิงแวดลอ้มได้รวมตวัและทำงานอยา่งจรงิจงักับผูท่ี้สนใจเรือ่งส่ิงแวดลอ้มในประเทศยากจน ทำให้เกิดมีองค์กรพัฒนา

เอกชนที่มีอำนาจต่อรองและมีการเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น โดยมีการทำงานเป็นเครือข่ายประสานงาน

ทั่วโลก กลุ่มนี้ได้ออกข้อเรียกร้อง “Earth - Charta” ของตนเอง ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนข้อตกลงใน

การประชุมท่ีริโอ รวมถึงการท่ีคนในประเทศร่ำรวยมีจำนวนมากข้ึนเร่ือยๆ (และคนในประเทศยากจนบางสว่น) หันมาปรับ

วถีิการดำรงชวีติใหม ่ โดยปฏบิตัติามการตคีวาม “ความยัง่ยนื” ในแงมุ่มแตกตา่งกนั นโยบายของบรษิทั (ส่วนใหญ)่
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ในประเทศทีร่ำ่รวย แสดงใหเ้หน็วา่ประเทศเหลา่น้ันมีความตระหนกัและใสใ่จเรือ่งสิง่แวดลอ้มมากข้ึน ซึง่หมายถงึวา่

มีการปฏบิตัติามหลกัการทีเ่รียกวา่ “บญัชส่ิีงแวดลอ้ม” (Green Accounting) เพ่ิมมากข้ึน

โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาของประเทศทางยโุรปตะวันตกท่ีได้จุดประกายความคิดสำคัญๆ เก่ียวกับทางเลือก

ส่ิงแวดล้อมในอนาคต ท้ังน้ีผู้บริโภคมีความต่ืนตัวและพฤติกรรมท่ีสนองตอบต่อความย่ังยืนทางระบบนิเวศน์อย่างจริงจัง

มากขึ้น โดยสละซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและพวกพ้อง รวมทั้งเสียสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อการพัฒนา

สังคมอย่างมีความรับผิดชอบ เพ่ือความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยแท้จริง ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนจากการใช้

รถยนตไ์ปเปน็การเดนิและการขีจ่กัรยาน นโยบายดา้นพลังงานทดแทน การนำกลบัมาใช้อีกและการกำหนดมาตรฐาน

อุตสาหกรรม เป็นต้น ผลจากการเสยีสละเพ่ือสังคมดังกล่าวทำใหยุ้โรปตะวนัตกมีการกระจายทรพัยากรในสังคมอย่าง

ท่ัวถึง  โดยมีสัดส่วนคนยากจนจรงิๆ เพียงเล็กน้อย นอกจากน้ียังได้กำหนดรูปแบบและเปดิช่องทางของการมส่ีวนร่วม

ของประชาชน การเสรมิสร้างศักยภาพและความเทา่เทียมระหวา่งเพศ การให้บรกิารประกนัสังคมและการดแูลสขุภาพ

เป็นส่วนหนึง่ของความเปน็ประชาธปิไตยของประเทศในภมิูภาคน้ีด้วย

9 ป ีหลังการประชมุทีริ่โอ

ทวีปยุโรปซ่ึงเป็นตัวแทนของประเทศรำ่รวย อาจจะมีศักยภาพต้ังสหพันธ์เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะยาว

ได้ ซ่ึงอาจจะรวมเอาขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมของประเทศยากจนเขา้มาร่วมด้วย เน้นปฏิบัติการเพ่ือถ่วงดุลวิธีการ

ทีเ่น้นเศรษฐกจิเปน็หลกัของสหรฐัฯ อย่างไรกต็ามในขณะนี ้ทฤษฎอ่ืีนๆ ทีว่า่ด้วยความยัง่ยนืและความรูท้ีไ่ดม้าจาก

การทำตามทฤษฎีน้ันๆ ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทเชิงความคิดในสถาบันท่ีทรงอิทธิพลเพ่ือการวางนโยบายระดับ

นานาชาติหรือองค์กรเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้  เช่น ทำให้เกิดการแบ่งข้ัวในเร่ืองจุดยืน ข้อเรียกร้องจึงมีระดับความ

รนุแรงมากขึน้ การเดนิขบวนประทว้งครัง้ใหญท่ี่นครซแีอตเทิล้ในช่วง “การประชมุแหง่สหสัวรรษ” ซ่ึงเปน็ตัวอยา่งของ

การแบง่สองขัว้และความไมล่งรอยกนัในเรือ่งความยัง่ยืน ซ่ึงไดเ้กิดเหตกุารณเ์ช่นน้ีตลอดมาในชว่ง 9 ปี หลงัจากการ

ประชมุทีร่โิอ ชาวบา้นผูย้ากไรยั้งคงตอ้งการและจำเปน็ตอ้งมคีวามกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิ แตต่อ้งมใิช่แลกมาดว้ยการ

ทำลายระบบนิเวศน์ของส่ิงแวดล้อมรอบตัวพวกเขา ชนช้ันร่ำรวยในประเทศพฒันาแล้วและประเทศกำลงัพัฒนาเร่ิมมอง

เหน็ความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งพทิกัษร์กัษาสิง่แวดลอ้มมากข้ึน แตห่ากตอ้งแลกกบัการสญูเสยีความมัง่คัง่ไปเพยีงเลก็น้อย

คนรวยสว่นใหญก็่ไมต่อ้งการใหเ้กิดข้ึน

กระบวนทัศน์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รายงานบรุนด์ทแลนด์เสนอขึ้นมาใหม่ และจากการประชุมสุดยอด

ส่ิงแวดลอ้มโลก ไม่สามารถจะนำพามนษุยชาตโิดยรวมออกจาก “โศกนาฏกรรมของประชาชน” ได ้มนุษยไ์ดแ้ตใ่หค้ำ

จำกัดความและร่างแผนการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน แต่ไม่ได้เตรียมเคร่ืองมือท่ีจะลงมือปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ

เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ มนุษยชาติจึงยังขาดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ต่อการพัฒนา เม่ือคำนึงถึงความเป็นจริงของโครงสร้าง

การพัฒนาระดับนานาชาติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีเพียงองค์การการค้าโลกเท่านั้นที่จะสามารถช่วยกำหนดทิศทางด้าน
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เศรษฐกจิท่ีจะไมพ่ามนุษยชาตก้ิาวล้ำออกจากอาณาเขตของความสมดลุได้ อย่างไรกต็าม ยังเป็นเร่ืองท่ีเคลือบแคลงวา่

องค์กรหน่ึงซ่ึงไม่ได้มีภาระความรบัผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนเลย  มีหน้าท่ีหลักในการกำหนดกฎเกณฑใ์น

ด้านเศรษฐกิจนานาชาติที่ไม่คำนึงถึงความต้องการการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเลยนั้น จะสามารถให้คำ

จำกดัความและตวัอยา่งทีป่ฏบิตัไิดข้อง “เศรษฐศาสตรแ์หง่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื” แกม่นุษยชาตไิดจ้รงิหรอื

ศกัยภาพของคณะกรรมาธกิารเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

การประชุมท่ีริโอ ได้มองเห็นความจำเป็นท่ีต้องมีสถาบันท่ีจะสามารถทำให้วิสัยทัศน์ในเร่ืองการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เปน็จรงิได ้จึงไดเ้รยีกรอ้งใหมี้การตัง้ “คณะกรรมาธกิารเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื” (Commission on Sustainable

Development - CSD) รายงาน Pronk – Iglesias ท่ีออกมาภายหลงัในป ีพ.ศ. 2535 ซึง่รเิริม่โดย นายบทูรอส

บ ูทรอส–กาล ี (Boutros Boutros-Gali) เลขาธ ิการสหประชาชาต ิในขณะน ั ้น  ได ้แนะนำ

ให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับรูปแบบวิธีคิดการพัฒนา

อย่างยัง่ยนืแนวใหม ่รายงานฉบบันีเ้สนอความคดิทีเ่ปน็รปูธรรมโดยจะใชก้ารดำเนนิงานของคณะกรรมาธกิารเพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นไปตามข้อตกลงของแผนปฏิบัติการ 21  หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “คัมภีร์ไบเบ้ิลใหม่ของการพัฒนา”

ในรายงานกล่าวว่า “… สหประชาชาติควรจะบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้างที่

สอดคล้องกันและมกีลยุทธ์ร่วมกัน” และเรยีกร้องใหมี้ “ความเปน็ผู้นำทางดา้นสติปัญญาทีไ่ม่หยุดน่ิง” ดังน้ัน ข้อเสนอ

Pronk–Iglesias จึงเสนอให้มี “เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทำหน้าที่รองจากเลขาธิการสหประชาชาติทำงานช่วยเหลือท่าน

เลขาธิการในการประสานงานและการบรหิารโครงงานต่างๆ รวมท้ังงบประมาณโดยรวมของทกุปัญหาไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ

สังคม และสิง่แวดลอ้ม … (Green Politics 1: 348)” ตามรายงานนีส้มัชชาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่สหประชาชาติ

(Economic and Social Council - ECOSOC) และสมัชชาเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International

Development Council - IDC) มีอำนาจเท่าเทียมกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (International

Documents Review : Anon : 1993) อย่างไรกต็าม ตราบจนทกุวันน้ีรายงาน Pronk – Iglesias ไม่เคยผ่าน การ

พิจารณาอย่างเป็นทางการ ก็ยังเป็นเพียง “เอกสารที่ไม่ได้การรับรอง” (ศัพท์ของสหประชาชาติหมายถึง “ร่าง”)

คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจึงมีบทบาทน้อยมาก ในขณะที่ความขัดแย้งหลัก

ระหวา่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ยังดำเนินต่อไปอย่างไร้ทิศทางเช่นเดิม

ขดีความสามารถของคณะกรรมาธกิารเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

แทนที่จะทำให้คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตั้งขึ้นปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ 21 และ

ติดตามดแูลใหมี้ผลทางปฏบัิติเป็นไปตามนัน้ คณะกรรมาธกิารชุดน้ีกลับมีสถานะเปน็เพียงฝา่ยงานหนึง่ภายใต้สมัชชา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่สหประชาชาต ิ ในป ีพ.ศ. 2535 โดยดแูลประเดน็จากการประชมุทีริ่โอ ดังนี้
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- เพื่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้สหประชาชาติในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา

อย่างย่ังยืน

- เพ่ือวเิคราะหค์วามกา้วหนา้ในระดบัชาต ิ ระดบัภมิูภาคและระดบันานาชาติ

- เพ่ือสนับสนนุใหมี้การลงมอืปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิาร 21

แม้ว่าผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 1,000 คน  จะได้รับการรับรอง (Accreditation) ให้เข้าร่วมในการประชมุ

ต่างๆ ของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการก็ยังมีอำนาจภายในองค์กรอย่างจำกัด จากการแบ่งสมาชิกองค์การ

สหประชาชาตอิอกเป็นหน่วยงานประจำอยูใ่นประเทศตา่งๆ และแตล่ะหนว่ยงานมสิีทธิพิเศษในการตดัสินใจโดยอาศยั

หลักเกณฑ์ต่างกัน ส่วนงานหลักของคณะกรรมาธกิารเองก็เป็นเพียงการนำเสนอเร่ืองราวความสำเร็จในการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนทางอนิเตอรเ์น็ตเทา่น้ัน* ซ่ึงเรือ่งทีน่ำเสนอจะครอบคลมุทุกแงดั่งทีก่ล่าวไวใ้นแผนปฏบัิติการ 21 และการประชมุ

ใหญข่องสหประชาชาตมิอบหมายใหค้ณะกรรมาธกิาร เพ่ือการพัฒนาอยา่งย่ังยืนดูแลกระบวนการเตรยีมการเพือ่การ

ประชมุท่ีริโอกับการประชมุ Rio + 10 ท่ีเมืองโยฮนัเนสเบร์ิก ในป ีพ.ศ. 2545 อย่างไรกต็ามแมว้า่คณะกรรมาธกิารนี้

จะปฏิบัติงานได้อย่างน่าประทับใจ และพยายามทีจะเชิญผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วมในขั้นตอนการประชุม

เตรียมการก่อนการประชุมสดุยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ในการปฏิบัติ

ตามกระบวนการของแผนปฏบัิติการ 21 คณะกรรมาธกิารเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนก็ยังไมไ่ด้รับสถานะทีเ่ท่าเทียมกับ

คณะกรรมาธิการอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ เน่ืองจากคณะกรรมาธิการชุดน้ีเป็นแค่ฝ่ายหน่ึงของสมัชชาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการชุดนี ้จึงเกือบจะไม่มีอำนาจในคณะกรรมาธิการอื ่น โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง

คณะกรรมาธิการท่ีดูแลปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเร่งด่วน เช่น ภูมิอากาศ ความแห้งแล้งจนกลายเป็นทะเลทราย ความ

หลากหลายทางชวีภาพ การจดัการปา่ไม ้ เปน็ตน้ คณะกรรมาธกิารเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืกลับสนใจในประเดน็ที่

สามารถตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องประสานการดำเนนิงานกับคณะกรรมาธกิารอ่ืนๆ รวมท้ังแทนทีจ่ะช้ีแนะนโยบายดา้น

ส่ิงแวดลอ้มอย่างทีเ่สนอไวใ้นข้อเสนอ Pronk – Igksias

สหประชาชาตกัิบการประชมุ Rio + 10

สมัชชาใหญส่หประชาชาต ิ (UN General Assembly – UNGAS) ตระหนกัดีว่า กระบวนการปฏบิตัติาม

แผนปฏิบัติการ 21 ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่ ดังน้ันในกระบวนการเตรยีมการประชุม Rio + 10 จึงมีการกล่าวไว้ในตอนต้น

ของเจตนารมณ ์ (A/RES/55/199) ว่า “… รู้สึกกังวลอยา่งยิง่วา่ แมน้านาชาตจิะประสบความสำเรจ็และยงัคงมคีวาม

พยายามอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตก่ารประชมุทีส่ตอ๊คโฮลม์ ถึงแมว้า่จะมคีวามกา้วหนา้ใหเ้หน็บา้งแลว้ แตส่ิ่งแวดลอ้มและ

* ในเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้งกบังานพฒันาและผลงานของสหประชาชาตด้ิานการพฒันา ดูข้อมูลอ้างองิจากภาคผนวก
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีพยายามโอบอุ้มชีวิตบนโลกน้ี ก็ยังเส่ือมโทรมลงในอัตราท่ีน่าตกใจย่ิง …” คำจำกัดความของบทบาท

ของคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการเตรียมการประชุม Rio + 10 ตามที่ประชุมสมัชชาใหญ่

สหประชาชาติกำหนดแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที ่จะต้องพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบในมาตรา 15e

คณะกรรมาธกิารเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนืไดร้บัการมอบหมายให ้“… ดูแลวธีิการทีจ่ะเสรมิสร้างกรอบการทำงานของ

องคก์รสหประชาชาตเิพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื  อีกท้ังใหป้ระเมนิและกำหนดบทบาทและโครงการการดำเนนิงานของ

คณะกรรมาธกิารเพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื …” (A/RES/55/199:UNGAS :2000) แมว้า่การระบเุช่นน้ีจะเปดิโอกาส

ใหค้ณะกรรมาธกิารเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยืนมีโอกาสกำหนดสถานภาพขององคก์รใหม ่แตก็่ยังขาดสิง่ทีจ่ำเปน็ตอ้งมี

ได้แก่ มาตรการทีจ่ะรวมสถาบนัระหวา่งประเทศทกุสถาบันท่ีเก่ียวข้องเข้าด้วยกนั โดยมีนโยบายการดำเนนิงานภายใต้

หลักการเดียวกันเท่านั้น คือ ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ ไม่ว่าสถาบันเหล่านั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์การ

สหประชาชาติก็ตาม อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไม่ได้พิจารณาเงื่อนไขเบื้องต้นที่จำเป็นต้องมี

ดังกล่าว เนื่องจากในที่สุดที่ประชุมสมัชชามิได้ขอให้คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำหนดบทบาทและ

แผนการดำเนินการเตรียมการร่วมกับคณะกรรมาธิการและสถาบันทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แตอ่ย่างใด

ภาวะคกุคามของ “ความรบัผดิชอบรว่ม ในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั”

ย่ิงไปกว่าน้ัน คำประกาศของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเร่ือง Rio +10 ยังอ้าง อิงถึง 2 คร้ัง เก่ียวกับ “หลักการของ

ความรับผิดชอบร่วมกัน แต่แตกต่างกัน” (Common but differentiated responsibilities) คร้ังแรกกล่าวถึงทางอ้อม

โดยการยอมรับคำแถลงของ คณะรัฐมนตรีท่ี Malmoe* เม่ือเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2543 และต่อมาอ้างถึงโดยตรงใน

มาตรา 3 เม่ือเรยีกรอ้งให ้“… ทบทวนพนัธกจิทางการเมอืงและการสนบัสนนุการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ใหส้อดคล้องกบั

หลักการของความรับผิดชอบร่วมในระดับท่ีแตกต่างกัน …” (A/RES/55/199:UNGAS:2000) หลักการน้ีได้รับการเสนอ

เปน็ครัง้แรกในการประชมุทีร่โิอ ในบรบิทของ FCCC ในฐานะทีเ่ปน็วถีิทางการทตูทีจ่ะพดูวา่ “เราเหน็พ้องกนัวา่จะไม่

เห็นด้วย” และเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาถงึความแตกต่างด้านความต้องการความย่ังยืนระหว่างประเทศยากจน

กับประเทศรำ่รวย การรวมเอาแนวทางการเตรยีมการประชมุ Rio + 10 ไวเ้ช่นน้ีจะเพือ่ประกนัวา่ การประชมุสุดยอดที่

โยฮันเนสเบิร์กจะบรรลุความสำเร็จและประกันได้ว่าข้อเรียกร้องที่จำเป็นต่อนโยบายเพื่อการพัฒนาของประเทศใด

ประเทศหนึง่ในอนาคตจะไมส่่งผลกระทบตอ่ประเทศอืน่ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากประเทศนัน้อยู่ในกลุม่ประเทศทีมี่

ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่า มิฉะน้ันประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาก็จะไม่สามารถเพิกเฉยต่อคำตัดสินขององค์การการค้าโลก

เรือ่งทนู่ากระปอ๋งจากเมก็ซโิกมาไดเ้ปน็เวลา 10 ป ีและเพิง่จะยกเลกิการหา้มจำหนา่ยเม่ือเรว็ๆ น้ี  กระบวนการพฒันา

* แมว้า่ผลการประชมุน้ีจะไมมี่ข้อเก่ียวขอ้งกบัการเมอืง แตค่ำแถลงการณมี์ลักษณะชีแ้นะใหเ้หน็แนวทางเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืในอนาคต
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ตามมติท่ีประชุมท่ีริโอซ่ึงเร่ิมเม่ือ 9 ปีก่อน ดูเหมือนจะวนเวยีนกลับไปสู่ผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในทุกระดับ  แต่แม้ว่า

เศรษฐกิจจะมีอิทธิพลและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำแถลงการณ์ทั้งฉบับของ

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติกล่าวถึงเรื่องนี้เพียงครั้งเดียว โดยมีมติในวาระที่ 4 ว่า “… ที่ประชุมสุดยอดรวมทั้ง

คณะกรรมการเตรียมงานควรจะดูแลให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

อันเป็นส่วนประกอบที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน …” ข้อความนี้เป็นที่ทราบกันจากแถลงการณ์

ของการประชุมที่ริโอ และการไม่ให้คำจำกัดความเชิงเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงกลายเป็นข้อจำกัด

สำคัญต่อแผนปฏิบัติการ 21 และเป็นสาเหตุหลักในการครอบงำระหวา่งประเทศรำ่รวยและยากจน ดังน้ัน เม่ือเกิดความ

ขัดแย้งกันเร่ืองนโยบายสิง่แวดลอ้มโลกของการพฒันาอย่างย่ังยืนเช่นน้ี จึงเป็นไปไดสู้งมากท่ีประเดน็ระบบนเิวศน์และ

ปัญหาด้านสังคมจะต้องได้รับความสำคัญน้อยกว่าเศรษฐกิจ โดยผ่านการประนีประนอมของหลายๆ ฝ่าย เพ่ือความพึงใจ

ทางเศรษฐกจิของทกุฝา่ย ความลม้เหลวของการเจรจา FCCC ทีก่รงุเฮก เปน็ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดชั้ดในเรือ่งการใหค้วาม

สำคัญต่อเศรษฐกิจมากกว่าสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะยืนยันซ้ำอีกว่า

ไมค่วรจะนำแผนปฏบิตักิาร 21 มาเปน็ประเดน็ในการพจิารณาเจรจากนัใหมอี่กแลว้ แตค่วรจะยดึหลกัการ “ความรบั

ผดิชอบรว่มในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั” มากกวา่
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“… ในการตัดสินใจ “การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The World Summit on

Sustainable Development) ท่ีประเทศแอฟรกิาใต ้สมัชชาใหญอ่งค์การสหประชาชาตไิด้เรียกรอ้งใหมี้การประเมนิ

ผลความก้าวหน้าในรอบ 10 ปี ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติตามมติการประชุมของสหประชาชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้

องค์กรระดับสูงสุดของประเทศต่างๆ ทั่วโลกตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมัชชาใหญ่องค์การ

สหประชาชาตยัิงไดยื้นยันว่า ในการประชมุสุดยอดครัง้น้ีคณะกรรมาธกิารเตรยีมการประชมุจะตอ้งรกัษาความสมดลุ

ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะทั้ง 3 เรื่องนี้ถึงแม้จะแยก

เป็นเอกเทศต่อกัน หากแต่ส่งผลกระทบซึง่กันและกัน รวมท้ังเป็นองค์ประกอบหลกัในการนำไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

(http://www.un.org/rio+10/web_pages/rio+10_summit.htm)” คำประกาศอย่างเป็นทางการของ

องค์การสหประชาชาตใินเร่ืองสถานทีจั่ดประชมุสุดยอดคร้ังต่อไป สะท้อนให้เห็นถึงประเดน็ในการหารอื เป้าหมายและ

แนวคดิหลกัของการประชมุ เช่น เร่ืองการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเพ่ือการกระตุน้เตอืนใหป้ระเทศตา่งๆ ทัว่โลกตระหนกัถึง

พันธกิจของการพฒันาอย่างย่ังยืน และเพือ่สร้างสมดลุระหวา่งการพฒันาทางเศรษฐกจิ การพัฒนาทางสงัคมและการ

พิทักษ์ส่ิงแวดล้อมดังกล่าว คณะกรรมาธิการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้รับมอบหมายให้เตรียมการประชุมสุดยอดโลก

รวมถึงการเตรยีมการประเมนิผลการปฏบัิติเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนในอดีต โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชาติ

ระดับภูมิภาค/อนุภูมิภาคและระดับโลก ส่วนผลวิเคราะห์ของการประเมนิในทุกระดับจะใช้เป็นแนวทางในการหารอืร่วม

กันในการประชมุทีก่รงุโยฮนัเนสเบริก์ ในป ีพ.ศ. 2545  และเปน็ข้อมูลพ้ืนฐานสำหรบัการจดัทำ “รายงานนโยบายโดย

ละเอียดของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพื่อการประชุมสุดยอดโลก”

กรอบการทำงานของคณะกรรมาธกิารเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนในกระบวนการเตรยีมการประชุม

Rio+10

“สำหรบัการประชมุในป ีพ.ศ. 2545 คณะกรรมาธกิารเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื เน้นใหค้วามสำคญัของการ

เตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆ และเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เพื่อการทบทวนและประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการ 21 ท่ีผ่านมา … ในขณะท่ีสมัชชาใหญ่สหประชาชาตเิป็นผู้กำหนดข้ันตอนกระบวนการเตรยีมการประชุม

คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดให้มีการเตรียมการประชุมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ

ภูมิภาค ซ่ึงเริม่ทันทีหลังจากสรปุการประชมุช่วงที ่8 ของคณะกรรมาธกิาร … (DESA2000:1+2)” รายละเอยีดข้ันตอน

บทที่

๖ บนเส้นทางสู่โยฮันเนสเบิร์ก 2545
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ดังกล่าวเป็นบทนำของรายงานการประชุมบรรยายบทบาทของคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อการ

ประเมินกระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่การประชุมที่ริโอ เป็นขั้นตอนการเตรียมการให้สมัชชาใหญ่องค์การ

สหประชาชาติตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นหารือในการประชุมที่โยฮันเนสเบิร์กในปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้บรรลุผลเหล่านี้

จึงกำหนดแนวทางการทบทวนเรือ่งการพฒันาและการเตรยีมการ ประชมุ Rio+10 เปน็ 3 ระดบั คือ ระดบัชาต ิระดบั

ภูมิภาค/อนุภูมิภาค และระดบัโลก

ระดับชาติ

คณะกรรมาธกิารเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนจัดใหมี้กิจกรรมพเิศษ 4 กิจกรรม นอกเหนือไปจากการดำเนนิการ

เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนืทีแ่ตล่ะประเทศลงมอืปฏบิตัอิยู่แลว้ ไดแ้ก่

1. 101 วิธีการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เชิญชวนให้ประเทศต่างๆ นำเสนอกิจกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืนในการประชุม ท่ีโยฮันเนสเบิร์กในปี พ.ศ. 2545

กิจกรรมทีส่่งเข้าประกวดจะตอ้งผา่นเกณฑ ์ ต่อไปนี้

ก. ต้องมีเป้าหมายเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการ 21

ข. ตอ้งสอดคลอ้งกบัเปา้หมายหลกัของการพฒันาอยา่งยัง่ยนืทัง้ 3 ด้าน คือ มีวตัถุประสงค ์ จุดหมาย

และผลลพัธท์ีค่ำนงึถงึทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ค. ต้องบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ง. ตอ้งผา่นการวางแผน และ/หรอื การลงมอืปฏบิตัอิย่างมส่ีวนรว่มจากผูมี้ส่วนไดเ้สียฝา่ยตา่งๆ

จ. อาจจะเกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (ในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับ

พหุภาคี)

2. วิสัยทศันก์ารพฒันาอยา่งยัง่ยนืสำหรบัศตวรรษที ่21

นานาประเทศได้รับการเชิญชวนให้จัดการแข่งขันระดับชาติ โดยเปิดให้กลุ่มหลักๆ มาเข้าร่วมประกวดเรียงความ

ขนาดสั้นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของตนเองและโอกาสของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. โปสเตอรเ์กีย่วกบัแผนปฏบิตักิาร 21

ได้เชิญชวนใหเ้ด็กประเทศตา่งๆ จัดการประกวดในระดบัชาติ โดยใหผู้้เข้าประกวดซึง่เป็นเด็กอายุ 7-12 ปี วาด

โปสเตอร์แสดงความมุ่งหวังและความห่วงใยของตนเองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. ความกา้วหน้าระดบัชาติ

สนับสนุนให้มีกระบวนการหารือระดับชาติในวงกว้าง เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของความก้าวหน้าในการ
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พัฒนาอยา่งย่ังยืน 3-4 เร่ือง ซ่ึงสามารถจะบรรลผุลไดใ้น 5-10 ปีข้างหนา้ และจะทำใหเ้ห็นความแตกตา่งอย่างมีนัย

สำคัญในความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ไปสู่ความยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานโดยอิสระหรือ

ร่วมมือกันของแต่ละประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมโลกท่ีย่ังยืนอย่างช้าๆ แต่ม่ันคง ความก้าวหน้าในระดับชาติของประเทศ

หนึ่งจะเป็นเป้าหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานการจัดความสำคัญและความสามารถของประเทศมากกว่า

ส่ิงท่ีเป็นข้อตกลงระดับโลกซ่ึงต้องผ่านการเจรจาระหวา่งรัฐบาล เป้าหมายของความก้าวหน้าเหล่าน้ีอาจจะแตกตา่งกันไป

นับตัง้แตก่ารรเิริม่กระบวนการเพือ่พัฒนาเครือ่งมอืทางกฎหมาย ไปจนถงึโครงงานการเกบ็ขอ้มูลเชิงลกึอย่างละเอยีด

หรือการทดลองโครงงานการเงินการคลังแบบใหม่

ระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

คณะกรรมการเตรยีมการประชุมฯ พยายามจะสร้างรูปแบบมาตรฐานสำหรบักระบวนการประเมนิผลการปฏิบัติ

ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์ของแต่ละภูมิภาค พร้อมกับเน้นความสำคัญของกระบวนการแลกเปลีย่น

ความรว่มมอืในระดบัสงูตา่งๆ ระหวา่งรฐับาลภมิูภาคน้ันๆ กิจกรรมสำหรบัการเตรยีมการ ไดแ้ก่

1. ประเมนิการทำงานระดบัภมูภิาค โดยเนน้เรือ่ง

- ผลความสำเรจ็หลกัๆ ในภมิูภาคจากการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิาร 21

- ทิศทางในอนาคตและข้อจำกัดสำคัญๆ (ข้อจำกัดร่วมและข้อจำกัดเฉพาะกรณี) ข้อจำกัดที่เป็นผลมา

จากการพัฒนาของโลกและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

- ความคิดริเริ่มและพันธกิจใหม่

2. ร่วมสรา้ง “จุดยืนระดบัภมิูภาค” เพ่ือกำหนดประเดน็นโยบายหลัก ลำดับความสำคญัและการดำเนนิการ

ติดตามผล โดยให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

- ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และทั่วโลกควรดำเนินการ

ตามข้อคิดเห็นของภูมิภาค

- การนำประเด็นปัญหาระดับโลกต่างๆ มาพิจารณาหาทางแก้ไข ตั้งแต่ระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

- ข้อเสนอเฉพาะจากระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างประเทศและ

องค์กรต่างๆ

 ระดบัโลก

กระบวนการเตรยีมการประชมุเน้นเร่ืองการจัดทำเอกสารท่ีสมบูรณ์ เพ่ือประกอบการประชมุเตรียมการระหวา่ง

รฐับาลของประเทศตา่งๆ ทัว่โลก โดยสามารถใชป้ระโยชนอ์ย่างเตม็ทีจ่ากความชำนาญทางวชิาการและความสามารถ

ในการวิเคราะห์ท่ีมีอยู่แล้วในองค์กร หน่วยงานและโครงการตา่งๆ ขององค์การสหประชาชาต ิเอกสารดังกล่าวประกอบ

ด้วยเนือ้หา ดังนี้
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- เปน็การประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิาร 21 โดยรวมมากกวา่จะแยกเปน็บท ๆ

- เตรยีม “กลุ่มหวัขอ้หลกั” ซึง่ประกอบดว้ยสว่นขอ้มูลและการวเิคราะห์

- ส่งส่วนที่เป็นข้อมูลให้คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรับทราบภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2545

- ส่วนของการวเิคราะหจ์ะเปน็ฐานในการจดัทำ “รายงานนโยบายโดยละเอยีดของ เลขาธกิารสหประชาชาต”ิ

กระบวนการเตรยีมการประชมุต้องมีข้อพิจารณาอย่างไรบา้ง

การสรุปกระบวนการเตรียมการของคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบทที่แล้ว แสดงให้เห็นว่า

องค์การสหประชาชาตมีิความพยายามในการเตรยีมการเพ่ือใหทุ้กฝ่ายได้หารอืเชิงนโยบายและตดัสินใจในการกำหนด

วาระการประชุมสุดยอดโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่การเตรียมพร้อมด้านข้อมูลเหล่านี้จะลึกซึ้งมากเพียงพอ

หรือไม่ต่อการเตรียมสรุปการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมเอาทุกแง่มุมของกระบวนการปฏิบัติรวมทั้งประเด็นที่ยังไม่มี

ข้อยุต ิ เช่น การอภปิรายเรือ่งกระบวนทศัน์ทางเศรษฐกจิแบบอืน่ๆ  ท้ังนี ้ เน่ืองจากกระบวนการเตรยีมการจะประสบ

ความสำเร็จหรือไม่น้ัน ต้องข้ึนอยู่กับการอภิปรายอย่างเข้มข้น รวมท้ังความร่วมมืออย่างจริงจัง ท้ังจากหน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรพัฒนาเอกชนทุกหน่วยจากทุกระดับของสังคม

มีอยู่ 2 ประเด็นท่ีไม่ได้กล่าวถึงในกระบวนการเตรยีมการประชุมได้แก่ การครอบงำของกระบวนทศัน์เศรษฐกิจ

ในกระบวนการพัฒนา และผลกระทบจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่ไม่มีภาระหน้าที่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เน้ือหาของกระบวนการเตรยีมการไมไ่ดค้ำนึงวา่ บทบาทของเศรษฐกจิไดเ้ข้ามามีอิทธพิลตอ่กระบวนการพฒันาอยู ่ 2

ประการ ประการแรก เศรษฐกิจในฐานะเป็นด้านหน่ึงของสามเหล่ียมแห่งการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซ่ึงประกอบด้วยเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อมและสังคม ประการที่สอง ในฐานะที่เป็นแรงผลักดันต่อการพัฒนาในแง่มุมขององค์กรและโครงสร้าง

ระหว่างประเทศ ดังเช่น องค์การการค้าโลก รวมท้ังกระบวนการโลกาภวัิตน์ท่ีกำลังดำเนินอยู่ องค์กรเหล่าน้ีโดยส่วนใหญ่

แสดงให้เห็นถึงความต้องการสร้างผลประโยชนใ์ห้ตัวเอง ซ่ึงเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์โดยท่ัวไปอย่างท่ี กาเร็ต ฮาร์ดิน

บรรยายไวใ้นบทที ่ 4 วา่ การมจีรยิธรรมทางการเมอืง เช่น เจตนารมณท์างการเมอืงเปน็ส่ิงจำเปน็ในการควบคมุผล

กระทบของกลุม่ผลประโยชนท์ีเ่ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนืดังทีก่ล่าวมาแลว้  การเหน็แกป่ระโยชนส่์วนตนของ

มนุษย์เป็นปัจจยัสำคัญอย่างหนึง่ของกลยทุธเ์พ่ือความอยูร่อดในโลกธรรมชาตแิละเปน็ส่ิงจำเปน็อย่างย่ิงในระดบัหนึง่

แต่สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มคนและคงอยู่ได้โดยไม่มุ่งแต่การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง เราจะบรรลุ

ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น จะต้องประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. ระดับที่สังคมมนุษย์สามารถพัฒนาการรับรู้และทัศนคติของสมาชิกแต่ละคน ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคของตน
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2. ความสำเร็จในการนำเสนอและนำเอากระบวนทัศน์และโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทางเลือกปฏิบัติ

กระบวนทศัน์และโครงสรา้งเหลา่น้ีได้ใหโ้อกาสและทางเลอืกแก่มนุษย์ท่ีจะมชีีวิตอยู่และพัฒนาบนพืน้ฐาน

ของการรับรู้ทัศนคติของแต่ละคนที่ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อบรรลุความยั่งยืน

ตัวอย่างทางเลือกแบบอ่ืนๆ

ความเจริญเติบโตเป็นคุณลักษณะสำคัญท่ีสุดประการหน่ึงของความคิดเร่ืองประชากร คำถามท่ีถกเถียงกันเก่ียว

กับการพฒันาทีมี่อยู่ในปจัจบุนั จงึไมใ่ชเ่รือ่งการสนบัสนนุหรอืคัดค้านความเจรญิเตบิโต แตเ่ปน็การถามวา่มนุษยชาติ

จะยอมให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกเกี ่ยวกับสิ ่งที ่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความพยายามที ่จะลงมือปฏิบัติ

ให้เกิดความย่ังยืนหรือไม่ การเรียกร้องให้มีกระบวนทัศนเศรษฐกิจทางเลือก จึงควรเป็นส่ิงท่ีต้องทำเพ่ือให้เกิดการเจริญ

เติบโตอย่างต่อเน่ืองภายใต้เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงไป เง่ือนไขเหล่าน้ันอาจจะรวมท้ังวิธีใหม่ๆ หรือวิธีท่ีแตกต่างไปจากเดิม

ที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การนำเสนอตัวชี้วัดของสวัสดิการเศรษฐกิจ

แบบใหม่   การเปลี่ยนจุดเน้นในการลงทุนหรือหาวิธีการใหม่ในการจัดสรรและการกระจายทรัพยากร เป็นต้น

นักเศรษฐศาสตร์ควรมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจ และอาจต้องการการสนับสนุน

และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีหลังๆ นี้มีข้อเสนอใหม่ๆ หลากหลาย เช่น

ข้อเสนอเรือ่ง “เศรษฐศาสตรข์องการเตบิโตอยา่งย่ังยืน” (The Economics of Sustainable Growth) ของ เฮอร์มัน

อี เดลี (Herman e. Daly) หรือข้อเสนอภายใต้ช่ือ “เศรษฐศาสตร์ทางเลือก” (Alternative Economics) “เศรษฐศาสตร์

สีเขียว” (Green Economics)  เป็นต้น ประเด็นสำคัญท่ีสุดในการประชุมท่ีโยฮันเนสเบิร์กปี พ.ศ. 2545 ได้แก่ การพิจารณา

หาทางเลือกที่เป็นไปได้ต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในบริบทของความยั่งยืนอย่างจริงจัง และควรจะกำหนดความ

หมายและวถีิปฏิบัติตามวธีิการตา่งๆ ท่ีมุ่งใหทุ้กกลุ่มผลประโยชนมี์ส่วนรว่มอย่างเทา่เทียมกัน อย่างไรกต็าม ทางเลอืก

ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกเดียวที่เสนอแก่มนุษยชาติในความพยายามที่จะแสวงหากระบวนการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สามารถปฏิบัติได้จริง ยังมีทางเลือกอื่นๆ อีกมากมายสำหรับการพัฒนาสังคมและการพิทักษ์

สิ ่งแวดล้อม เช่น การที่ประเทศในทวีปยุโรปเสนอรูปแบบระบบเศรษฐกิจที่ต่างไปจากแนวคิดการพัฒนาของ

ประเทศตะวนัตกอืน่ๆ และประเทศในทวปีเอเซยี ภายใตแ้นวคดิทีเ่รยีกวา่ “เศรษฐกจิแบบตลาดทางสงัคม” (Social

Market Economy) ซ่ึงมีส่วนสำคัญทำให้ประเทศในยโุรปสามารถแกปั้ญหาการพัฒนาได้ดีกว่าประเทศในภมิูภาคอ่ืนๆ

ปัญหาการกระจายทรัพยากร โอกาสท่ีเท่าเทียมกันของกลุ่มสังคม การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างศักยภาพแก่ประชาชน

เหล่านี้ ส่งผลให้เกือบทั่วทวีปยุโรปมีโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อต่อการตัดสินใจร่วมกันหาทางแก้ปัญหา

และสนับสนุนความคิดริเริ่มของภาคเอกชนในการหารูปแบบการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จมาใช้

ในการพัฒนาโครงสรา้งและตวัอย่างจากประเทศในยโุรปอาจจะเหมาะสมทีจ่ะใชใ้นประเทศอืน่ๆ ซ่ึงมีฐานประสบการณ์

และความคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมนุษย์ไปในทิศทางเดียวกัน วิธีการและทัศนคติพื้นบ้านบางอย่างที่มีต่อ
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การพฒันาจติใจผูค้น เช่น แนวคดิเรือ่งความพอเพยีงของศาสนาพทุธฝา่ยเถรวาท ก็อาจจะมคุีณประโยชนแ์ละนำมา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาไตร่ตรองค้นหาความยั่งยืนที่แท้จริงในสังคมมนุษย์

ข้อเสนอแนะเพือ่อภิปรายในการประชมุทีโ่ยฮันเนสเบร์ิก ปี พ.ศ. 2545 และกระบวนการเตรยีม

การประชมุ

ในส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้จะนำข้อเสนอแนะหลายๆ ประการที่มีพื้นฐานข้อมูลจากบทก่อนๆ มานำเสนอ

จะเป็นการประมวลประเดน็เสนอแนะจากบทก่อนๆ ท้ังน้ีมิใช่เพ่ือเสนอปัญหาในบริบทของการพัฒนาอย่างย่ังยืน แต่เป็น

การเสนอประเดน็หลกัๆ ทีมี่ความคดิขัดแยง้กนัอยู่ในการสรา้งความยัง่ยนืเพ่ือนำไปสูก่ารอภปิรายถกเถยีงกนัตอ่ไป

การพัฒนาและการเตบิโต

- กรอบในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาที่คำนึงถึงประเด็นทางสังคม (ความยากจนและส่วนที่

หายไปของแง่มุมทางสังคมและระบบนิเวศน์ การเจริญเติบโตโดยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)

การกระจายการเจรญิเติบโตท่ีเป็นอยู่ยังคงเป็นปัญหาสำหรับสังคมมนุษย์ เราพบว่ายังมีความยากจนและคนจน

ถูกเบียดขับไปอยู่ชายขอบมากขึ้นทั่วโลก การเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นให้ประโยชน์ต่อประชากรจำนวนน้อย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดถูกบริโภคโดยชนชั้นนำและชนชั้นกลางบางกลุ่มเท่านั้น

การพฒันาเชน่น้ีทำใหเ้กิดส่ิงทีเ่รยีกกันวา่ “คนรวยในประเทศยากจน” (The North in the South) ส่งผลตอ่ความ

ขัดแยง้ดัง้เดมิทีมี่ระหวา่งประเทศพฒันาแลว้ทีร่่ำรวย (North) กับประเทศกำลงัพัฒนาทีย่ากจน (South) โดยเปลีย่น

ไปสูค่วามขดัแยง้ระหวา่งคนยากจนกบัคนรำ่รวยทัว่ๆ ไปทัง้โลก โดยไมเ่ก่ียวขอ้งกบัสภาพทางภมิูศาสตรข์องประเทศ

ซีกโลกใต้กับโลกเหนือเช่นท่ีเคยมา

- ความจำเปน็ในการจดัลำดบัความสำคญัประเดน็เรง่ดว่นใหม่ๆ  ของการพฒันาอยา่งยัง่ยนืทียึ่ดโยงเรือ่ง

ความยุติธรรมในสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับเศรษฐกิจ

ทุกคนยังคงยอมรบัว่าเศรษฐกจิมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ไม่เพียงเพราะการเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็น

เป้าหมายสำคัญอันหน่ึงของการดำเนินการตามแผนปฏบัิติการ 21 แต่ยังสามารถช้ีนำในการพัฒนามนุษย์และเกิดความ

ขัดแย้งต่างๆ ตามมา การขาดวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจทางเลือกทำให้ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีมากขึ้นในทุก

ขั้นตอนของการพัฒนาในทุกระดับผ่านการแข่งขันที่สูงขึ้น* แผนงานเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาสังคม

โดยท่ัวไปรวมท้ังการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ได้กลายเป็นประเด็นหลักของกิจกรรมโครงการพัฒนาท่ีองค์กรระหว่างประเทศ

* ตัวอย่างเช่น การประเมนิโปรแกรมเงนิกู้รายย่อยในบังคลาเทศ (ของธนาคารเยอรมนั) ยืนยันได้ว่าลูกค้าจำนวนมากใชเ้งินกู้ระยะส้ันเพ่ือเร่ิมธุรกิจเงินกู้ท่ีเรียกดอกเบ้ียสูงมาก



71

YEARS  AFTER  RIO10

ต่างๆ ซ่ึงไม่มีภาระหน้าท่ีโดยตรงเร่ืองการพัฒนาอย่างย่ังยืน กลับทำให้เกิดผลกระทบจากการดำเนนิกิจกรรมขององค์กร

เหลา่นัน้

- ความจำเป็นท่ีต้องมีกรอบคิดทิศทางร่วมระหว่างประเทศ เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการบรโิภค หลักการผู้ก่อ

มลพษิเปน็ผูจ้า่ย (The Polluter Pays Principle : PPP) และเครือ่งมอืการบรหิารการผลติโดยมแีรงจงูใจและ

ความชว่ยเหลอืทางการเงนิ

ผลกระทบจากการพัฒนาของมนุษย์ที ่มีต่อระบบนิเวศยังคงเพิ ่มขึ ้น ปริมาณการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพมากข้ึนในบางประเทศหมดความหมายไป เพราะกจิกรรมการบรโิภคทีเ่พ่ิมข้ึนของมนษุยท์ัว่โลก รปูแบบ

การบริโภคที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ทำให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่พฤติกรรมการบริโภคแทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย ดังน้ัน ควรมีวิธีการทางเลือกอ่ืนท่ีอาจจะนำมาใช้ เช่น หลักการ

ผูก่้อมลพิษเปน็ผูจ้า่ย (PPP) การเปลีย่นนโยบายของบรษิทัไปสู ่“บญัชสีีเขียว” การพฒันากระบวนการและวธิกีารผลติ

(Process and Production Method - PPM) และ ระเบยีบมาตรฐานสากล (ISO) เป็นต้น วิธีการเหลา่น้ีส่วนใหญยั่ง

จำกัดอยู่ในกลุ่มประเทศร่ำรวยเท่านั้น เนื่องจากมีการลงทุนสูงและต้องจัดปรับโครงสร้างใหม่ต่างๆ เพื่อรองรับ

- ความจำเป็นสำหรับนโยบายใหม่ด้านการสร้างพลังงาน รูปแบบการบริโภคและการใช้พลังงานเพ่ือการผลิต

การดำเนินการตามกระบวนทัศน์การพัฒนาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้าน

หน่ึง คือ การเติบโต ท้ังน้ีพบว่าภายในปี พ.ศ. 2545 มนุษย์ใช้วัสดุชีวภาพ (organic matter) ของโลกไปแลว้รวมทัง้ส้ิน

224.5 X 10
15
 กรัม ในจำนวนน้ีมนุษย์ เราใช้พลังงานชีวมวลจากพืชและสัตว์ (Biomass) ในทางตรงและทางออ้มร้อยละ

39 (I.G. Simmons 1993:47) ถ้าใชค้วามหนาแนน่ของประชากรโลกในป ีพ.ศ. 2545 เปน็เกณฑ ์มนุษยเ์ราในปจัจบุนั

ใช้พลังงานชวีมวลจากพชืและสตัวท์ีส่รา้งขึน้ภายในระบบนเิวศนข์องโลกประมาณรอ้ยละ 46 ของทัง้หมด แมว้า่จะมี

การผลิตพลังงานชีวมวลจากพืชและสัตว์โดยใช้เทคนิคการเกษตรสมัยใหม่เพ่ิมมากข้ึน แต่ท่ีจริงแล้วการเกษตรสมัยใหม่

ก็ทำให้การผลิตพลังงานจากพืชและสัตว์น้อยลงเช่นกัน เพราะต้องใช้พลังงานในการผลิตโดยเฉลี่ยเพิ่มมากกว่าการ

เกษตรแบบด้ังเดิม 2 เท่า เม่ือเทียบกับเทคนิคการเกษตรด้ังเดิม ในขณะท่ีสามารถประหยัดการใช้แรงงานสำหรับการเก็บ

เก่ียวได ้3 เทา่ และ 2 เทา่ สำหรบัจำนวนคนทีม่าช่วยแรงงานเทา่น้ัน (V.Smil 1991:239)

บทบาทหนา้ท่ีในการพัฒนาอย่างย่ังยืน

- ความจำเป็นที่ในการปรับโครงสร้างกระบวนการตัดสินใจในนโยบายการวางแผนและการปฏิบัติเพื่อ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน

องค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนช่วยอย่างมากในการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือมี

การปฏิบัติการในระดับรากหญ้า หน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่และดำเนินงานจนได้รับความไว้วางใจจากคนใน
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ประเทศกำลงัพัฒนา แต่ทว่าองค์กรพัฒนาเอกชนเหลา่น้ีไม่ใช่ส่วนหนึง่หรอืมิได้เป็นตัวแทนขององคก์รระหวา่งประเทศ

ใดๆ ท่ีทำหนา้ท่ีกำหนดนโยบายในการพฒันาอย่างย่ังยืนได้ องค์กรเหลา่น้ียังไมไ่ด้รับหนา้ท่ีเป็นองค์กรหลกัท่ีมีบทบาท

ในการตัดสินใจระดับนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจระดับประเทศแต่อย่างใด

- ให้รวมหรอืแยกองค์กรระหวา่งประเทศทีไ่ม่มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบโดยตรง แต่มีกระบวนการปฏบัิติงาน

ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด

ปัญหาทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มกลับตกอยู่กับการจดัการขององคก์รอย่างองค์การการค้าโลกหรอืธนาคารโลก

ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีหลักเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ด้วยระเบยีบข้อบังคับและนโยบายขององคก์รเหล่าน้ี ในทางปฏบัิติกลับ

มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกำหนดรูปแบบทิศทางของการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระดับโลก ท้ังๆ ท่ีเป็นองค์กรท่ีมีโครงสร้าง

การดำเนินงานอย่างอิสระ และมิได้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างการพัฒนาทางสังคม

เศรษฐกจิและการพทัิกษ์ส่ิงแวดลอ้ม

- ฟื้นฟูหรือปฏิรูปองค์การสหประชาชาติโดยการปฏิรูปโครงสร้าง

องคก์ารสหประชาชาต ิซึง่ในทางทฤษฎจีะทำหนา้ท่ีเปน็ตวักลางในการจดัระเบยีบบรหิารจดัการ รวมทัง้ดำเนนิ

การใหมี้ปฏบิตักิารเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืของมนษุยชาต ิแตไ่มไ่ดมี้อำนาจทางการเมอืงเทา่ทีค่วรจะมหีากเทยีบกบั

ความสำคัญและระดบัภาระความรบัผิดชอบของงานเลย ตัวอย่างเช่น คณะกรรมมาธกิารเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนมิได้

มีอำนาจในการออกกฎและระเบยีบขอ้บังคบัเพือ่ใชใ้นกระบวนการพฒันาทัง้หมดได ้แมจ้ะไดรั้บมอบหมายหนา้ทีม่าก็

ตาม การขาดอำนาจทางการเมอืงขององคก์รระหวา่งประเทศสง่ผลกระทบตอ่การพัฒนาอย่างย่ังยืนเช่นน้ี ส่งผลเสยีต่อ

ความยัง่ยนืในระยาวเปน็อย่างมาก

โครงสรา้งระดบันานาชาตใินการพัฒนาอย่างย่ังยืน

- รวบรวมความพยายามเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืนให้อยู่ภายใต้คณะกรรมาธิการนานาชาติ ตามข้อเสนอใน

รายงาน Pronk-Iglesias ปี พ.ศ. 2535

การปฏบิตักิารเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืน้ัน บางครัง้กล่็าช้าเน่ืองจากการกระจายตวัของคณะกรรมธกิารตา่งๆ

ขององค์การสหประชาชาติไปอยู่ตามประเทศต่างๆ แต่ละคณะมีเอกสิทธิที่จะตัดสินใจอย่างอิสระโดยอาศัยเกณฑ์

แตกต่างกันไป คณะกรรมธิการเพ่ือการ พัฒนาอย่างย่ังยืนไม่ได้รับการมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานควบคมุหรือประสาน

การดำเนินงานของหนว่ยงานระหวา่งประเทศตา่งๆ  รวมทัง้การวางแนวทางเพือ่การกำหนดนโยบายและการปฏบัิติการ

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่อย่างใด แม้ว่าการเงินระหว่างประเทศและการไหลเวียนของเงินทุนเป็นสิ่งที่สนับสนุน

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ แต่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้กลไกการควบคุมที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและการพิทักษ์

ส่ิงแวดล้อม ธนาคารโลกและธนาคารเพือ่การพัฒนาภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ทำหน้าท่ีเป็นองค์กรท่ีได้ประโยชนจ์ากนโยบายทาง
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การคลังตามหลกัเศรษฐศาสตรแ์บบสะสม (accumulative economics) และใหค้วามสำคญัสูงสุดกับการพฒันาเพือ่

มุ่งสู่ความเติบโตของระบบเศรษฐกิจเท่านั้น

- กระตุ้นนักเศรษฐศาสตร์ให้เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ปฏิบัติได้ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ

ทางความคิดและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่มวลมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดยืนตรงข้ามกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบสะสม

ในปัจจุบัน

การพฒันาจะตอ้งพ่ึงพาระบบและโครงสรา้งทางเศรษฐกจิอยูต่ลอดเวลา องค์กรตา่งๆ เช่น องคก์ารการคา้โลก

จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ในขณะเดียวกัน องค์กรเหล่านี้กลับไม่สามารถหาทางเลือกรูปแบบ

วธิกีารคดิทางเศรษฐกจิทีมี่ความจำเปน็อย่างยิง่ตอ่การเปลีย่นรปูแบบและพฤตกิรรมการบรโิภคของมนษุย ์ โดยไมท่ำ

ใหจ้ำนวนผูย้ากไรแ้ละปญัหาเศรษฐกจิเพิม่มากขึน้

- ปฏรูิปโครงสรา้งการดำเนนิการตามแผนปฏบัิติการ 21

ข้อเรยีกรอ้งจากการประชมุทีร่โิอ ไมส่ามารถกำหนดโครงสรา้งทีส่่งเสรมิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืทัง้ดา้นแนวคดิ

และปฏบัิติการได ้ ในขณะทีอ่งค์กรตา่งๆ ท้ังระดบัชาตแิละระดบันานาชาตไิด้เสนอข้อเรียกร้องด้านการพัฒนาของตน

ผู้คนระดบัรากหญา้กลับตอ้งพ่ึงพาช่องทางขององคก์รพัฒนาเอกชน ซ่ึงพยายามเขา้ไปมส่ีวนรว่มโดยอยูภ่ายใตร่้มของ

องค์กร “อื่นๆ” ที่ได้รับการรับรอง แม้ว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวของหน่วยงานเหล่านี้สามารถเข้าไปถึงระดับการพัฒนา

แนวคิดและนโยบายโดยผ่านการประชุมหารือและนำเสนอผ่านคณะที่ปรึกษาต่างๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้รับสิทธิในการ

ออกเสียงใดๆ ภายในองค์กรระดบัชาติและระดบันานาชาตท่ีิรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน เช่น การประชมุ

สุดยอดส่ิงแวดลอ้มโลกทีโ่ยฮันเนสเบิร์ก เป็นต้น

ความยัง่ยืนในระดบัท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดบันานาชาติ

- ให้อำนาจคนท้องถิ่นในการเสนอแนะและดำเนินการเพื่อการพัฒนาทางเลือกตามทิศทางความต้องการ

ของตน เพือ่เปน็มาตรการสำหรบันโยบายการพฒันาระดบัชาตต่ิอไป

การวางนโยบายโดยอาศัยการให้ความสำคัญที่ต่างกันเกี่ยวกับศักยภาพและขีดความสามารถช่วยทำให้เกิด

“ปิรามิดกลับด้าน” ซึ่งเดิมอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงข้อเรียกร้องเพื่อการพัฒนาระดับชาติและนานาชาติเข้ากับ

ความต้องการด้านการพัฒนาของท้องถิ่นได้

- ผสานแง่มุมของท้องถ่ินและวัฒนธรรมเขา้ไปในการจัดลำดับความสำคัญและกรอบเวลา เพ่ือให้การปฏิบัติ

ตามนโยบายการพฒันาระดบัชาตหิรือระหวา่งชาตดิกีวา่เดมิ โดยเฉพาะในแง่ทัศนคตแิละการรบัรู้

การท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนใหค้วามสำคัญมากข้ึนกับข้อเรียกร้องของประชาสงัคม (Civil Society) มิใช่เป็นผล

ของความไมเ่ท่าเทียมทางเพศ/ทางสังคม รวมทัง้การเสรมิสร้างศักยภาพใหท้้องถ่ินเท่าน้ัน แต่ยังสะทอ้นให้เห็นการขาด
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เจตนารมณ์ทางการเมืองที่แท้จริง ในการเริ่มต้นอย่างจริงจังของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับรากหญ้า กรอบการ

ปฏิบัติการที่กำหนดขึ้นในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในท้องถิ่น เป็นเพียงการทำตามหน้าที่แต่เพียงบางส่วน

เทา่น้ัน หนว่ยงานจำนวนมาก และ/หรอื โครงการพฒันาระดบัชาตแิละนานาชาติพยายามทุ่มเทการดำเนินการที่มุ่งสู่

การปฏบัิติการอยา่งจรงิจงัผา่นมาตรการตา่งๆ ท่ีอาจจะประสบความสำเรจ็ในระดบัชาต ิแตท่วา่การปฏบัิติการในระดบั

ท้องถ่ินบางคร้ังยังมิอาจสรุปได้ว่าประสบความสำเรจ็หรือไม่ หรือแม้กระท่ังอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการ

ของท้องถิ่นเลยก็ได้

- ก่อตั้งองค์กรระดับชาติ เพื่อดูแลกระบวนการร้องทุกข์สาธารณะเกี่ยวกับการปฏิบัติการหรือการดำเนิน

โครงการเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

ประเดน็ด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกจิ ตา่งกเ็ปน็ส่วนหนึง่ของการพฒันาอยา่งยัง่ยนืทีต่อ้งพึง่พาอาศยั

ซ่ึงกันและกนั เพราะตา่งเปน็ส่วนทีเ่ช่ือมโยงกนัของสังคมมนุษย์ท่ีดำเนินไปโดยโครงสรา้งทางการเมอืงทีสั่มพันธ์กันอยู่

เนื่องจากเป็นองค์กรพัฒนาที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาอยู่อย่างใกล้ชิดในระดับรากหญ้า ดังนั้นการที่องค์กรพัฒนา

เอกชนและองค์กรใหญ่ท่ีดำเนินการร่วมกันอยู่ได้กลายเป็นกลุ่มท่ีมีสำนึกทางการเมืองไปด้วย ดังน้ันองค์กรพัฒนาเอกชน

และองคก์รพันธมิตรทีร่วมตวักันในองคก์รแมจึ่งมีส่วนสำคัญอย่างย่ิงในการดำเนนิการตามแนวการพฒันาอย่างย่ังยืน

อย่างเห็นได้ชัด เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลติดตามผลกระทบจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสม

รวมถึงผลกระทบของการให้ความสำคัญในการพัฒนาระดับชาติที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

- คงไว้ซ่ึงความหลากหลายขององคก์รพัฒนาเอกชนต่างๆ  โดยเปิดสำนักงานระดับภูมิภาคขององค์กรความ

ช่วยเหลือระดบันานาชาต ิเพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติการตามแนวทางการพฒันาอย่างย่ังยืนให้มากข้ึน

การที่ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือและตัวแทนให้ความสำคัญมากขึ้นกับประเด็นปัญหามากกว่าการทำงานกับ

องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นรายองค์กร ซ่ึงจะส่งผลใหร้ะดับความสำคัญเปล่ียนไป เพราะทำใหค้วามหลากหลายของความ

ต้องการในท้องถิ่นลดลงเพราะแนวโน้มในการทำงานที่เน้นประเด็นปัญหามากขึ้น

- รวมเอาสามเหลี่ยมแห่งการพัฒนา คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางสังคมเข้าไว้ใน

องคก์รระดบันานาชาตติา่งๆ โดยมทีมีงานทีเ่ปน็ตวัแทนของทัง้สามภาคในจำนวนสดัสว่นทีเ่ทา่กัน

ความสนใจผลประโยชนมี์อิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของแต่ละประเทศเพิม่ข้ึน เห็นชัดได้จากการ

ประชมุนานาชาตเิพือ่การอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้มตา่งๆ  ซึง่ไมม่คีวามกา้วหนา้เพยีงพอทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงคใ์ดๆ ภาษา

ที่ใช้ระหว่างประเทศและเอกสารเรื่องการพัฒนาก็มีความคลุมเครือจนทำให้เกิดการตีความไปต่างๆ กัน โดยไม่ใส่ใจ

วัตถุประสงค์และความต้องการการพัฒนาอย่างยั่งยืน การขาดการประสานงานระหว่างการจัดทำข้อตกลงระหว่าง

ประเทศประเภทตา่งๆ เช่น TRIPS, MEAs, GATT/ WTO และแมแ้ตแ่ผนปฏบิตักิาร 21 ไดน้ำไปสูค่วามขดัแยง้

มากมายในการลงมือดำเนินการปฏิบัติตามนโยบาย
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- จดัใหม้กีารประชมุเพือ่ถกเถยีงขอ้ปญัหาของแผนปฏบิตักิาร 21 กับ “สนธสัิญญาทางเลอืกอ่ืนๆ”

ลัทธิบริโภคนิยมท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุม่คนรวยในประเทศยากจน แสดงให้เห็นชัดถึงวิธีการ

และเจตนารมณ์ทางการเมืองระดับนานาชาติเกี่ยวกับความต้องการต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลที่ตามมาคือเกิดการ

แบง่ข้ัวมากข้ึน มีความแตกแยกรนุแรงมากขึน้ของกลุ่มต่างๆ ในการดำเนนิงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ความขัดแย้งร้าวลึกลงไปอีก แทนที่ควรจะเป็นเพียงการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และประนีประนอมกัน

- กำหนดประเด็นเร่งด่วนในกระบวนการโลกาภิวัตน์ให้ชัดเจน เพื่อช่วยผลักดันประเด็นด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

ระบบโลกาภวัิตน์เป็นโอกาสอันหน่ึงในการเสนอใหเ้ห็นคุณประโยชนข์องวาระเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้ถูก

ผลักให้วิ่งไปข้างหน้าในอัตราที่เร็วกว่าเดิม โดยไม่มีข้อผูกมัดเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาทางสังคมและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มเข้ากับกระบวนการทีเ่กิดจากแรงกระตุน้ทางเศรษฐกจิเปน็หลกั

- เพ่ิมความโปรง่ใสดา้นการเมอืงและนโยบายในขัน้ตอนตา่งๆ ขององคก์ารสหประชาชาติ

สถานที่ประชุมต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติในประเทศต่างๆ และฐานะองค์กร (กึ่ง) อิสระ ทำให้วิธีการ

ประเด็นสำคัญและนโยบายต่างๆ มีความหลากหลายในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งทำให้เกิด

คณะทำงานและกลุ่มที่มีงานเกี่ยวข้องกันเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งอาจทำให้ขาดความโปร่งใสในสายตาของบุคคลภายนอกที่

สังเกตการณอ์ยู่ และทำใหบ้คุคลเหลา่น้ันไมอ่ยากจะเขา้มามีส่วนรว่มอยา่งเอาจรงิเอาจงัในการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

- เพิม่บทบาทของภาคประชาสงัคมในการปฏบิตักิารเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ภาคประชาสังคมและความต้องการของสังคมนั้น ไม่เพียงเป็นแค่องค์กรประกอบหลักอันหนึ่งของการพัฒนา

อย่างยั่งยืน แต่ยังเป็นแหล่งรวมโภคทรัพย์ของมนุษย์ที่ยังมีศักยภาพในการนำมาเสริมขีดความสามารถได้ การเพิ่ม

บทบาทของภาคประชาสังคมในความพยายามเพื่อการพัฒนาอย่างจริงจัง จะสามารถช่วยให้กระบวนปฏิบัติการเพื่อ

การพัฒนาอย่างย่ังยืนเข้มแข็งข้ึนอีกคร้ัง ซ่ึงเป็นหน่ึงในวัตถุประสงค์สำคัญท่ีองค์การสหประชาชาตไิด้ประกาศไวส้ำหรับ

การประชมุสุดยอดโลกทีจ่ดัข้ึน ณ กรงุโยฮนัเนสเบริก์ในป ีพ.ศ. 2545
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บทความพิเศษ

กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาเมืองเชืยงใหม่

เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์มายาวนานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2436 เม่ือพ่อขุนเม็งรายได้มาก่อต้ังถ่ินฐานข้ึนใหม่

เป็นศูนย์กลางของอาณาจกัรล้านนา ต้ังอยู่กลางท่ีราบลุ่มเชียงใหม่-ลำพูนระหว่างเทือกเขาดอยสุเทพและแมน้่ำปิง

อุดมไปดว้ยแหลง่นำ้ตามธรรมชาตริายลอ้ม ภายหลงัจงึไดจั้ดทำระบบชลประทานนอกตวัเมอืงออกไป  ลำน้ำใน

ท่ีราบลุม่น้ียังใหค้วามอดุมสมบรูณแ์กก่ารเกษตรและพืน้ทีป่่าตา่งๆ  เมืองเชียงใหมไ่ดพั้ฒนาและขยายอาณาเขต

ออกไปอย่างช้าๆ โดยมิได้เปล่ียนรูปแบบการเตบิโตไปตามยคุสมัยมากนัก กระทัง่ประเทศไทยเริม่ใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกจิแหง่ชาตฉิบบัที ่1 (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509)

กรอบการพัฒนาประเทศในอดตี

แนวนโยบายมุง่ขยายการเตบิโตทางเศรษฐกจิ เร่ิมจากการลงทนุเพ่ือพัฒนาสาธารณปูโภคโดยทัว่ไปของ

เมือง เปา้หมายของแผนพฒันาประเทศถกูกำหนดภายใตส้มมตฐิานทีว่า่ เม่ือเศรษฐกจิดข้ึีน เช่น ดูจากอตัราการ

เพิ่มของรายได้เฉลี่ยประชาชาติ เมื่อนั้นปัญหาต่างๆ ของประเทศเริ่มคลี่คลาย ตรรกะเดียวกันนี้ถูกนำไปใช้ใน

การกำหนดแผนพฒันาฉบบัที ่2 และ 3 (พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2519) ในการปฏบิตัติามแผนจะพยายามมุง่เนน้ไปที่

ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพดา้นเศรษฐกจิ มีการบรรจปุระเดน็การพฒันาดา้นสังคมเขา้ไปในแผนพฒันาฉบบัที่

3 เพ่ิมมากข้ึนในแผนพฒันาฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2521 - 2524) จงึเรยีก ช่ือวา่เปน็แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิจนในทีสุ่ดไดมี้การเพิม่ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสงัคมเขา้ไปในแผนพฒันาฉบบัที ่ 5 (พ.ศ. 2525

- 2529) โดยผนวกแผนการขจดัปญัหาความยากจนเขา้ไปดว้ย

ระหว่างท่ีรัฐบาลไทยดำเนนิการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 5 ก็ได้ขยายการถือครองพ้ืนท่ี

สาธารณะของรฐัและมกีารวางแผนพฒันารว่มกนัหลายฝา่ย ซ่ึงมีการวางกรอบนโยบายเพือ่เรง่รดัการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจอย่างมหาศาล ซ่ึงเป็นผลในแผนพัฒนาฉบับท่ี 6 และ 7 ตามลำดับ จำนวนหน้ีต่างประเทศลดลง มีการต้ัง

กองทนุเงนิสำรองขึน้มาในชว่งแผนพฒันาฉบบัที ่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) อัตราการเตบิโตทางเศรษฐฏจิเฉลีย่

ร้อยละ 11  ภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกจิมีการขยายตัวอย่างมาก  ธุรกิจบริการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จำนวน

การผลิตจากยอดสั่งซื้อพุ่งพรวดขึ้น จนมีการคาดหมายกันว่าประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายก้าวขึ้นสู่การเป็น

ประเทศอตุสาหกรรมใหม ่(Newly Industrialized Country - NIC)
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 เน้ือหาของแผนพฒันาฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ยังคงเหมอืนเดิม เพียงแตเ่ปน็นโยบายการเปดิเสรี

ทางการเงนิและเงนิทนุ เพ่ือรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ เม่ือส้ินสุดแผนพฒันาฉบบัที ่7 ในป ีพ.ศ. 2538

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 2,000 บาทตอ่คน เปน็ 68,000 บาท และในป ีพ.ศ.

2539 เพ่ิมเปน็ 77,000 บาท รฐับาลไทยไดเ้ปลีย่นแนวนโยบายการพฒันาทีใ่หค้วามสำคญัตอ่ “คน” ในฐานะ

ศูนย์กลางการพฒันาในแผนพฒันาฉบบัที ่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) มีการตัง้วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายภายใต้

สมมติฐานที่ว่า หากคนไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน จะส่งผลต่อการพัฒนาครอบครัว

ชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเมืองไปโดยอัตโนมัติ แต่ในช่วงเริ่มต้นของแผนพัฒนาฉบับนี้

ประเทศไทยกลบัถกูอาการ “ตม้ยำกุ้ง” เล่นงาน เกิดวกิฤตทางเศรษฐกจิอยา่งรนุแรง การพฒันาตัง้แตป่ ีพ.ศ.

2504 ส่งผลให้สังคมได้คุ้นเคยกับการดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบาย ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเคร่ืองอำนวยความ

สะดวกต่างๆ ตึกสูงระฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือทันสมัย ยิ่งมีการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ฟุ่มเฟือยมากเท่าไหร่ ส่ิงแวดล้อมก็เส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วเท่ากัน ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึนอย่างมากมาย ตามมา

ด้วยปญัหาสขุภาพและคณุภาพชวีติของผูค้น ย่ิงไปกวา่น้ันคือ สังคมไทยไดก้ลายเปน็สังคมวตัถนิุยมโดยทัว่กนั

เกิดการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางสงัคมในแงล่บอยา่งมากมาย ทัง้นี ้ด้วยนโยบายการพฒันาทีมุ่่งแตก่ารสรา้ง

รายไดแ้ละการขาย ทำใหเ้กิดความลม่สลายของศลิปวฒันธรรมประเพณแีละวถีิชีวติแบบดัง้เดมิ  มีการเอารดั

เอาเปรยีบเพิม่มากข้ึน เกิดความถดถอยทางจรยิธรรม คนมีวนัิยตอ่ตนเองลดลง ซ่ึงทัง้หมดนีล้้วนทำลายระบบ

คุณคา่ทีดี่งาม ความเอือ้อาทร พ่ึงพาอาศยักันของสงัคมไทย รวมทัง้ระบบครอบครวัขยายแบบไทย ความเปน็

ชุมชนและวฒันธรรมดัง้เดมิในทอ้งถิน่   รายไดท้ีเ่พ่ิมข้ึนอย่างไมเ่ทา่เทยีมกนัในแตล่ะจงัหวดัและแตล่ะชนชัน้

ทำใหป้ญัหาเหลา่น้ีเพ่ิมความรนุแรงขึน้ ในป ีพ.ศ. 2540 พบวา่จงัหวดัทีร่ำ่รวยทีสุ่ดมีรายไดเ้ฉล่ียสูงกวา่จงัหวดั

อ่ืนๆ ถึง 12 เทา่ รายไดข้องกลุม่ทีร่่ำรวยทีสุ่ดรอ้ยละ 20 ของประเทศกบัอกีรอ้ยละ 80 มีช่องวา่งหา่งกนัถึง 54

เทา่ ใน พ.ศ. 2534 และขยบักวา้งขึน้เปน็ 59 เทา่ ใน พ.ศ. 2539 ขณะเดยีวกนั กลุ่มผูย้ากไรท้ีสุ่ด 20 % แรก

มีรายไดเ้พียง 4.2 % ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศตอ่หวัใน พ.ศ. 2534 และรอ้ยละ 3.8 ในป ีพ.ศ.

2539 คนจนเพิม่ข้ึนจากรอ้ยละ 11.4 ใน พ.ศ. 2539 เปน็รอ้ยละ 15.9 ใน พ.ศ. 2542

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนตอ้งใชจ่้ายงบประมาณมากขึน้เพ่ือแกป้ญัหาทีส่ั่งสม เปน็ผลมาจากการพฒันา

ที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งปัญหา

ส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ รวมทั้งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมหาศาล

การแก้ไขผลกระทบจากปญัหาเหลา่น้ี อาจใช้เวลาในการดำเนนิการท่ียืดเย้ือไปถึงคนในสังคมรุ่นต่อๆ ไป

อีกหลายรุ่นจึงจะสำเรจ็ แต่ทว่ามีความเสียหายต่อสังคมไทยบางประการทีไ่ม่อาจแก้ไขให้ฟ้ืนคืนมาได้ เช่น มรดก

ทางวัฒนธรรมของประเทศหลายแห่งถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพอย่างหนัก ซึ่งคนไทยในรุ่นลูกหลานอาจไม่ได้

ช่ืนชมในคณุคา่ความงามของสถานทีเ่หลา่น้ันอีกตอ่ไปแลว้  บดัน้ีปรากฎใหเ้หน็อย่างชดัเจนวา่ทศิทางการพฒันา

ที่ประเทศไทยดำเนินมาแต่ในอดีต การพัฒนาเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
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มวลรวมภายในประเทศ ส่ิงอำนวยความสะดวกในชวิีตตามแบบอยา่งตะวันตกและวัฒนธรรมวัตถุนิยม ล้วนแล้ว

แต่สร้างภาระแก่ลูกหลานของเราและเป็นการพัฒนาบนหนทางที่ปราศจากซึ่งความยั่งยืนโดยสิ้นเชิง

ผลกระทบของการพฒันาทีมี่ต่อเชียงใหม่

ร่องรอยของความเติบโตจากแนวคิดการพัฒนาดังกล่าว ยังคงพบเห็นได้ในเชียงใหม่ ไม่ว่าในแง่ของ

โครงสร้างการบริหารท้องถิ่น มีการแบ่งเขตเทศบาลตำบล* และเขตเมืองกลายเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่

สถานภาพและความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่จากเดิมที่เป็นเมืองหลวงของจังหวัด กลายเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน และยังเป็นศูนย์ปฏิบัติงานของการพัฒนาขององค์กรต่างๆ

จากนานาประเทศในการจดัการลุ่มน้ำโขง ดังน้ัน จึงเกิดการเปลีย่นแปลงรปูแบบมาตรฐานสาธารณปูโภคพืน้ฐาน

รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มขึ้น ตึกสูงและสรรพสิ่งนำสมัยจำนวนมากกลายเป็นเอกลักษณ์

ของเมืองเชียงใหม่ พร้อมกันนั้น การใช้พื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ก็ได้ขยายออกไปโดยปราศจากการควบคุมที่

เหมาะสม และไมมี่การวางแผนการใชท้ีดิ่นจากวสัิยทศัน์ตามทีค่วรจะเปน็ ทัง้หมดนีส่้งผลใหเ้กิดปญัหาตามมา

มากมาย

ผนืดินอันสมบรูณไ์ดถู้กเปลีย่นโฉมไปดว้ยการพฒันา เกิดส่ิงกอ่สรา้งขึน้มากดีขวางทางระบายนำ้จากที่

ลุ่มน้ี มีการถมทางนำ้และบงึหลายแหง่ทำใหเ้กิดความเส่ียงตอ่น้ำท่วม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งฤดฝูนและยงัทำ

ให้ดินขาดความชุ่มช้ืน การเติบโตของเมอืงเชียงใหม่ส่วนมากเกิดจากการใช้พ้ืนท่ีโล่งในอดีตซ่ึงเคยเป็นลาน (ข่วง)

สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและเปน็พ้ืนท่ีท่ีสร้างความย่ังยืนให้กับส่ิงแวดล้อมได้ตามธรรมชาต ิมรดกทางวฒันธรรม

แห่งชาติแต่โบราณอันเป็นเสมือนเอกลักษณ์ของท้องถ่ินและของชาติถูกขโมยและถูกทำลายเสียหายอย่างถาวร ซ้ำ

ยังเป็นการทำลายการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อันเป็นที่มาของรายได้หลักของเมืองพฤติกรรม

การบรโิภคในการใชท้รพัยากรโดยไมค่ำนึงถึงผลทีต่ามมา กลายเปน็มาตรฐานสงัคมและมจุีดจบจากปญัหาของ

ขยะและน้ำเสียอย่างรุนแรง

การวางแผนการใชท่ี้ดินจัดทำกันโดยไมมี่การวางแผนลว่งหนา้และการขยายพืน้ท่ีของเมือง ก็ไม่ได้มีการ

สร้างความสัมพันธ์กับพื้นที่อื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาผังเมือง ซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการขาดระบบการขนสง่มวลชนท่ีเหมาะสม ทำให้ชาวเชียงใหม่ต้องใช้รถส่วนตัว

และหาวิธีการเดินทางอื่นๆ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาจราจรและมักจะตามมาด้วยปัญหามลพิษทางอากาศขั้นรุนแรง

ปัญหาทีน่่าเป็นห่วงอกีประการหนึง่ คือ การยา้ยถ่ินฐานของเกษตรกรและชาวเขาจำนวนมาก ซ่ึงหนคีวามยากจน

เข้ามาหางานทำทีดี่กวา่ในเมอืงเชยีงใหม ่ เช่น งานบรกิารตา่งๆ แตง่านและทีอ่ยู่อาศัยทีร่าคาพอหาไดมี้น้อยกวา่

___________________________________________

* หน่วยการปกครองของไทบเทยีบได้กับอำเภอ มีความรับผิดชอบเฉพาะภายใต้กฎหมายการบริหารท้องถ่ิน
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ความต้องการ ทำใหพ้วกเขาต้องสร้างบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ซ่ึงน่าเป็นห่วงวา่อาจจะกลายมาเปน็แหล่งแพร่

เชื้อโรคความรุนแรงและปัญหาทางสังคมอื่น ๆ

ผลข้างเคียงจากการพัฒนาเหล่านี้ ทำให้เชียงใหม่อันเป็นเมืองที่ต้องการเพียงแต่จะเป็นศูนย์กลางของ

การเตบิโตทีพ่รอ้มสรรพดว้ยสาธารณปูโภคทีพั่ฒนาขึน้ กลายเปน็ศูนย์กลางของปญัหาทางสงัคมและเศรษฐกจิ

ท่ีส่ังสมข้ึนมา ท้ังในดา้นของรปูแบบ ปรมิาณ และความรนุแรงตามการขยายตวัของเมอืง ทุกชีวิตในเชยีงใหมมี่

คุณภาพชวีติทีย่่ำแยล่งอยา่งเหน็ไดชั้ด เหตผุลงา่ยๆ สำหรบัการพฒันาอยา่งไมย่ั่งยนืทีเ่ชียงใหมไ่ดป้ระสบมาใน

อดีตคอื การขาดความสมดลุในการวางเปา้หมายการพฒันาระหวา่งเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้ม ความไม่

สมดุลในการพัฒนานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยผลกระทบทางสังคมในด้านวิถีชีวิตและผลลบต่อวัฒนธรรม

ชาวพุทธของคนไทย ได้สร้างสังคมให้มีนิสัยการบริโภคที่สูญเปล่า สังคมที่ไม่อาจรับรองคุณภาพและความ

สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม สังคมที่ไม่รู้จักลงทุนในการพัฒนาด้านสังคมของตนเอง สังคมที่สร้างปัญหามลภาวะ

และความอยติุธรรมในบา้นเมือง กล่าวอีกนัยหน่ึง การพัฒนาทีผ่่านมาของบา้นเมืองน้ีได้สร้างสังคมทีก่ำลังอยู่ใน

กระบวนการทำลายตนเองอยู ่เน่ืองมาจากความไมย่ั่งยนืในดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้มหรอืเศรษฐกจิ

การพัฒนาเมอืงเชยีงใหมใ่นอนาคต

อนาคตของเมืองเชียงใหมต้่องการการปรบัทิศทางไปสูก่ารพัฒนาท่ีสามารถใหสั้งคมคงความยัง่ยืนอยู่ได้

ด้วยตนเอง ในทางโครงสร้างของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ วิธีที่ถูกต้องควรน้อมนำเอาคำสอนของ

พระพุทธองค์เร่ืองทางสายกลาง ซ่ึงเป็นวิถีด้ังเดิมในการดำรงชวิีตในประเทศนีม้าใช้ช้ีนำความคิดและแนวคดิของ

สังคมและการกระทำของแต่ละคนในพื้นที่ชนบทส่วนมาก

ในด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนทัศน์การพัฒนาที่หยั่งรากมาจากพระพุทธศาสนารู้ดีถึงทรัพยากรอันมีอยู่

จำกัดสำหรับมนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่ที่ดินซึ่งควรนำมาใช้ทีละเล็กละน้อย แต่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ให้มาก

เมื่อคำนึงถึงศักยภาพของผืนดินและปริมาณพื้นที่อันจำกัดต่อการใช้งาน ต้องมีการตักเตือนถึงความเห็นแก่ตัว

ในสังคมไทยยุคใหม่ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เห็นแก่คุณภาพชีวิตของส่วนรวม ซึ่งรวมถึงคนรุ่นหลัง

ท่ีไม่ควรจะเกดิมาภายใตภ้าวะการขาดแคลนทรพัยากร ปัญหาสงัคมและเศรษฐกจิทียั่งไมไ่ด้รับการแกไ้ข ดังน้ัน

การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ในอนาคตจึงต้องคำนึงถึงการใช้ที่ดินและพิจารณาวางแผน ระบบน้ำ (ตาม

ธรรมชาติ) ให้มาก ไม่ควรถมลำน้ำลำคลองบึงเลนและคงสภาพผืนดินอันอุดมและท่ีลุ่มเป็นสันปันน้ำเอาไว้ พ้ืนท่ีท่ี

มีแนวโนม้ทีจ่ะเกดิภัยทางธรรมชาตไิดบ้อ่ย เช่น น้ำทว่มชัว่คราว ไมค่วรจะนำมาใชเ้พ่ือหลกีเล่ียง “ภัยธรรมชาต”ิ

ในอนาคตอนัเกิดจากฝมืีอของมนุษย์เอง การขยายพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหมค่วรจะอยูบ่นพ้ืนฐานเงือ่นไขและขอ้จำกัด

ตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติของพื้นที่
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ต้องมีการวางผังเมืองและการวางแผนการใชท่ี้ดินเพ่ือจัดแบ่งเขต ทำให้การเดินทางไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ควรมีการแบ่งเขตย่อยในเมืองเล็กๆ ซึ่งมีศูนย์กลางของบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคสำหรับการใช้ชีวิต

ซ่ึงศูนย์กลางดังกล่าวควรจะประกอบดว้ย ร้านค้าอย่างหนาแน่นและเพียงพอ สถาบันการศึกษาอย่างน้อยในระดับ

อนุบาลและชัน้ประถมศกึษา สนามเด็กเล่นและอืน่ๆ เป็นต้น สาธารณปูโภคและบรกิารสาธารณะทัง้หมดควรอยู่

ในระยะเดินเท้าหรือการเดินทางโดยจักรยาน มีการเชื่อมโยงเขตที่พักอาศัยเหล่านี้ด้วยบริการขนส่งมวลชน

ท่ีมีประสทิธภิาพพอเพียง เพ่ือลดปรมิาณการใชย้านพาหนะสว่นบคุคล  ลดปัญหาการจราจร ลดปรมิาณการใช้

น้ำมันและมลภาวะทางอากาศ ตัวเมืองควรจะมีที่โล่งกว้างใหญ่พอสมควรสำหรับกิจกรรมสันทนาการและ

เพื่อให้เป็นปอดสีเขียวของเมือง และเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมชุมชนและงานแสดงสินค้าต่างๆ

นอกจากนี้ เพื่อปกป้องและทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมและโบราณสถานและโบราณวัตถุในเขตเมืองควรมีการจำกัด

ปริมาณส่ิงปลูกสร้างและควรออกกฎเพ่ือกำกับดูแลการก่อสร้างอย่างชัดเจน และสุดท้ายควรกำหนดมาตรการเพือ่

ประหยดัพลังงาน และควรพจิารณาวางแผนสรา้งความสมัพันธใ์นดา้นทรพัยากรระหวา่งกจิกรรมตา่งๆ ในเขต

เมืองเพื่อลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น

ในด้านสังคม บรรยากาศที่ดีในสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างเมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึง

สังคมท่ีเปิดกว้างสำหรับความต้องการของทุกฝ่ายและรู้วิธีการหาความช่วยเหลือ รวมไปถึงการจัดให้ทุกคนได้เข้า

ถึงบรกิารสาธารณะอยา่งเทา่เทยีมกนั คนเชยีงใหมค่วรไดร้บัโอกาสในการมส่ีวนกำหนดทศิทางการพฒันาเมอืง

โดยตรงผ่านการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่การวางแผน การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติและการตรวจสอบ

ประชาชนทราบและตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในขอบเขตของเมือง กล่าวคือ ประชาชน

สามารถเข้าถึงและเลือกรูปแบบการบรโิภคท่ีใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดได้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับในด้านส่ิงแวดล้อม

ประชาชนควรจะมีส่วนร่วมอนุรักษ์สาธารณูปโภคและพื้นที่สาธารณะ ประชาชนต้องได้รับการศึกษาที่พอเพียง

สามารถรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ และมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดในการสัมมนาหรือกิจกรรมที่ใกล้

เคียงกนั เพ่ือร่วมกนัพัฒนาเมอืงและรกัษาสิง่แวดลอ้ม การวางแผนการพฒันาเมอืงและการวางผงัเมอืงควรให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ

ชุมชนต่างๆ ในเมืองจะเปดิโอกาสให้คนในชุมชนได้พบปะกันเองอย่างสม่ำเสมอ ได้รู้จักแต่ละฝ่ายและให้

ความช่วยเหลือกันตามประเพณขีองชุมชนท้องถ่ิน โดยการแบ่งเมืองออกเป็นชุมชนเล็กๆ จำนวนมากท่ีมีศูนย์การ

ศึกษาของตนเอง พ้ืนท่ีสำหรับประกอบพธีิกรรมทางศาสนาและสาธารณปูโภคและโครงสรา้งต่างๆ เพ่ือสาธารณะ

ประโยชน์ น่ีคือการสร้างพ้ืนฐานทางสังคมสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ชุมชนเลือกต้ังคณะกรรมการ

เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ตัวแทนของคณะกรรมการสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ประสานงานและ

ตัวกลางระหว่างเทศบาลเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของชุมชน
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ด้านเศรษฐกิจ เชียงใหม่ในอนาคตต้องการรูปแบบทีย่ั่งยืนอย่างแท้จริงในการพัฒนาทางเศรษฐกจิ ยกตัว

อย่างเช่น มีกระบวนทศัน์ท่ีใหค้วามเคารพความตอ้งการดา้นสังคมและสิง่แวดลอ้มอย่างเทา่เทยีมกัน ประชาชน

ทุกคนต้องมีงานทำโดยมีรายได้พอเลี้ยงตัวได้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจควรหาเลี้ยงเมืองได้ด้วยรายได้ที่

เพียงพอต่อการดูแลบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคด้วยความรับผิดชอบ ภาคเศรษฐกิจต้องพึ่งตนเองได้

และมีความพอเพียง โดยใช้ทรัพยากรท้องถ่ินในการสร้างรายได้โดยไม่ทำลายทรัพยากรเหล่าน้ันลงไป ต้องมีการ

สร้างรายได้ที่จะพอให้เมืองรักษาทรัพยากรของตนเพื่อให้คงสภาพอยู่ถึงคนรุ่นหลัง ภาคธุรกิจต้องตระหนักถึง

บทบาทและยอมรบัการจ่ายภาษีอากรท่ีเหมาะสมกับรายได้ของตน และเหมาะกับปริมาณทรัพยากรท่ีตนเองใช้ไป

หรือปริมาณมลพิษที่ตนเองสร้างขึ้นมา กลไกการออกกฎระเบียบต้องมีความยุติธรรมและเหมาะสมกับทุกคน

และครอบคลุมการใช้สาธารณูปโภค เช่นเดียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือธุรกิจในท้องถิ่น

ภาคปฏิบัติสำหรับกระบวนทัศน์ทางเลือกสำหรับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของเชียงใหม่ต้องให้ทุกคนบริโภค

ทรัพยากรตามเหมาะแก่ตนอย่างมีสติไม่ฟุ่มเฟือยเท่านั้น
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วิธีการใหม่สำหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้าในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา ทำให้เกิดการ

ขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทัว่โลก พร้อมกันน้ัน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดถู้กทำลายลงไป

จึงมีหลายประเทศออกมาเสนอขอ้เรียกร้องให้เปล่ียนทัศนคติและรูปแบบการบรโิภคของมนุษย์ เพ่ือให้การพัฒนา

ในอนาคตก้าวไปบนพ้ืนฐานของความย่ังยืน ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การสหประชาชาติได้เปิดให้มีเวทีการประชุม

สุดยอดว่าด้วยส่ิงแวดลอ้ม (United Nations Conference on the Environment and Deve-lopment -

UNCED) ข้ึนทีก่รงุรโิอ เดอ จาเนโร ในป ีพ.ศ. 2535 เพ่ือหาแนวคดิและแนวทางใหม่ๆ  สำหรบัหลกัการการ

จัดการสิ่งแวดล้อมในบริบทของการพัฒนา

ผลจากการประชมุในครัง้น้ัน ตามแผนปฏบัิติการที ่21 การรเิร่ิมกำหนดมาตรฐานสากล (International

Standardization Organization - ISO) ถูกเลือกให้เป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับหลักการการจัดการดังกล่าว

โดยมุง่เนน้ทีก่ารวางกรอบปฏบัิติใหกั้บองคก์รธรุกจิและการคา้ ซ่ึงถอืเอาประเดน็ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มเปน็

ส่วนสำคัญ (มานพ เมฆประยูร ทอง: Agenda 21 for Sustainable Development, 1994) ในกระบวนการพัฒนา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ การลดผลกระทบจากการผลิตและการบริโภคของสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการพิจารณา

มาตรฐานการบรกิาร (มาตรฐาน ISO 9000) และมาตรฐานธรุกิจและอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์ของเทคโนโลยี

และวิธีการผลิต การคิดถึงต้นทุนทางส่ิงแวดล้อม การนำวัสดุอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่ การนำมาปรับใช้ใหม่ (recycle)

และการจดัการขยะ (มาตรฐาน ISO 14000)

มีการวางแนวคิดและทัศนคติใหม่ขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานของการผลิตและการบริโภคสำหรับอุตสาหกรรม

และองค์กรธุรกิจระดับประเทศ เพ่ือให้เกิดกระบวนการผลติท่ีสะอาดข้ึนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ

ประเทศกำลังพัฒนาสามารถซื้อเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่และไม่มีพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่ไม่สูงนัก

ท่ีประชุมท่ีริโอให้ความสำคัญกับการปลุกให้ประเทศกำลังพัฒนาหันมามองการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ

วงจรมลภาวะในกระบวนการผลิตการบริโภคและการให้บริการสาธารณะ โดยให้พิจารณาเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น

สำหรับการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมจากผลสะท้อนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในเบ้ืองต้นการนำมาตรฐานสากลมาใช้ในกระบวนการผลิต ดูจะเป็นการแก้ปัญหาท่ีถูกทางสำหรับประเทศ

กำลังพัฒนา อย่างไรกต็าม กระบวนการปฏบัิติจรงิแสดงใหเ้ห็นวา่มีมาตรการมากมายสำหรบัมาตรฐานเหลา่น้ัน

ซึง่ต้องการการลงทุนอย่างมหาศาล และมักจะหาแหล่งเงินทุนมารองรับไม่ได้ มาตรฐาน ISO จึงถูกมองอย่าง

บทความพิเศษ

ISO แนวทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
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เคลือบแคลงในเวลาต่อมาว่าเป็นเพียงการคุ้มครองทางการค้าสำหรับประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือไม่ ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก

การกีดกันสินค้าท่ีไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขต่างๆ ออกจากตลาดโลก “ใบส่ัง” ท่ีกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมออกให้กับ

ประเทศกำลงัพัฒนาอนัไดแ้ก ่มาตรฐานสนิค้าทัง้ ISO 9000 และ 14000 อาจเปน็เพียงกลไกใหมเ่พ่ือใหเ้ข้าถึง

ทรัพยากรในกลุ่มประเทศโลกที่สามได้ง่ายขึ้น มีเพียงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะมีทุนทรัพย์มากพอ

สำหรับการลงทุนเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานใหมท่ี่จะอำนวยโอกาสในการผลติเพ่ือส่งออกสู่ตลาดโลก ผลก็คือ บริษัท

ข้ามชาตเิหลา่น้ีฉกฉวยทรพัยากรธรรมชาตสิำหรบัการผลติไปจากคูแ่ข่งในประเทศ และผลกำไรสว่นมากทีไ่ดม้า

จากเทคโนโลยทีีม่าตรฐานวางไวน้ี้ก็กลับคนืไปสูป่ระเทศทีพั่ฒนาแลว้ (วทิยากร เชียงกลู : เพ่ือ ศตวรรษที ่21,

2540)

กระนัน้ บรษัิทขา้มชาตส่ิวนใหญเ่ลือกทีม่าทำการผลติในประเทศกำลงัพัฒนา เน่ืองจากเขา้ถึงวตัถดิุบได้

ง่ายข้ึนและราคาถูกลง และยังสามารถดำเนินการผลิตได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาคำนึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

ตัวอย่างเช่น บริษัทต่างชาติจำนวนมากในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ที่สร้างมลภาวะต่อ

ส่ิงแวดลอ้มรวมทัง้ทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ทีอ่ย่างสมำ่เสมอทกุวนั อาท ิการปลอ่ยกล่ินเหมน็ เสียงดงั และมลพษิทาง

อากาศ บริษัทต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุตนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งแต่ผล

ประโยชนสู์งสดุเทา่น้ัน โดยเลอืกทีจ่ะแลกกบัความสญูเสยีทางสิง่แวดลอ้มและสรา้งภาระแกชุ่มชนใกลเ้คียง

บริษัทข้ามชาติอีกประเภทหนึ่ง คือ บริษัทที่มีเทคโนโลยีและศักยภาพในการผลิตสูงและปลอดภัยต่อ

ส่ิงแวดลอ้มอยู่ก่อนแล้ว แตเ่ลือกท่ีจะไมใ่ช้เทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพของตนในประเทศกำลงัพัฒนา อันเน่ืองมาจาก

ช่องโหว่ทางกฎหมายในประเทศกำลงัพัฒนาท่ียังไม่ ครอบคลุมเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในการผลิตและต้นทุน

การผลิตท่ีต่ำกว่า (ข้อเสียอ่ืนๆ ของประเทศกำลงัพัฒนาท่ีไม่สามารถควบคุมการผลิตเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม ได้แก่

การขาดมาตรฐานในการตรวจวัดมลพิษ การขาดความรู้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐในการประเมิน

และควบคุมรวมท้ังจุดบอดในตัวบทกฎหมาย นอกจากน้ี บริษัทท้องถ่ินเองก็ยังไม่พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนกระบวน

การผลติตามมาตรฐานของ ISO)

ผดิกับสถานการณใ์นประเทศทีพั่ฒนาแลว้ มาตรฐาน ISO เปน็เคร่ืองมอืท่ีมีประสทิธภิาพในการปกปอ้ง

ส่ิงแวดล้อม หากแต่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและการปรับปรุงพ้ืนฐานทางการผลิต การประมวลผล

และการบรกิาร โดยรวมการลงทนุเพ่ือให้การผลิตถูกต้องตามมาตรฐาน ISO ยังถูกกว่าค่าปรับหรือการเสียโอกาส

อ่ืนๆ หากการผลติผดิแผกไปจากเกณฑม์าตรฐาน ISO ไดร้บัการพฒันาขึน้มาจากวนัิยทางสงัคมและเศรษฐกจิ

ท่ีเข้มแข็งของประเทศทีพั่ฒนาแล้ว ซ่ึงหาได้ยากในประเทศกำลงัพัฒนา นอกจากจะเปน็เครือข่ายธุรกิจของบรษัิท

ข้ามชาต ิอย่างไรกต็าม ประสทิธภิาพของมาตรฐานตา่งๆ ย่อมแปรผนัตามวนัิยของชาตน้ัินๆ ผลในดา้นบวกของ

มาตรฐาน ISO ต่อส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกจิยอ่มไมชั่ดเจน หากไมมี่การตรวจสอบการควบคมุและการบงัคับใช้

ที่เหมาะสม
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กรณขีองประเทศไทย

ในช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา การพัฒนาได้นำมาซึ่งความเปลี่ยนเแปลงมากมายให้กับประเทศไทย ทั้งในด้าน

โครงสรา้งสังคม เศรษฐกจิ การเมอืงและการบรหิาร แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตมีิส่วนสำคญัยิง่กับ

การเปลีย่นแปลงดงักลา่วนี ้โดยฉบบัแรกเริม่ ใชใ้นป ีพ.ศ. 2504  ปจัจบุนั (พ.ศ. 2545) ประเทศไทยอยูใ่นชว่ง

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 ผลกระทบจากการบงัคบัใชแ้ผนพฒันาประเทศทีเ่ด่นชัดทีสุ่ด คือ การยา้ยฐานการผลติ

จากภาคการเกษตรในอดตีไปสูภ่าคอุตสาหกรรมในชว่งตน้สหัสวรรษทีผ่่านมา เราสามารถเหน็การเปลีย่นแปลง

ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาจากข้อมูลการนำเข้าและส่งออก และผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาดทำให้

ประเทศไทยกา้วเปน็หนึง่ในประเทศอตุสาหกรรมใหม่

ในอดีตท่ีผ่านมา รัฐบาลไทยมีนโยบายท่ีจะนำการเปล่ียนแปลงไปสู่ระดับชุมชน โดยการสนับสนุนแนวโน้ม

การเปลีย่นแปลงขนบธรรมเนยีมประเพณด้ัีงเดมิ ซ่ึงยดึตดิอยู่กับภาคการเกษตรไปสูภ่าคอุตสาหกรรม หากแต่

การเปลีย่นแปลงดา้นอุตสาหกรรมยงัคงรวมศนูย์อยู่ในเขตเมอืงใหญเ่ท่าน้ัน จึงทำใหเ้กิดการอพยพแรงงานจาก

ชนบทเขา้สู่เมือง ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ส่งผลใหเ้กิดมีชุมชนแออัด (สลัม) จำนวนมากในเขตเมอืง

การสญูเสยีแรงงานทอ้งถิน่และความหนาแนน่ของจำนวนประชากรในเขตเมอืง ก่อใหเ้กิดปญัหาสงัคมมากมาย

เช่น ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาทางสขุภาพและปญัหาการศกึษาของเดก็ไทยทีส้ั่นลง แทนทีจ่ะไดแ้รงงานผูใ้หญท่ี่

ทำงานในภาคเกษตรกรรม

การเปลีย่นแปลงไปสูธ่รุกิจ ตลาดและการลงทนุ

รฐับาลหนัมามุ่งเนน้นโยบายและการพฒันาสูค่วามเปน็อุตสาหกรรม และเพกิเฉยตอ่เสียงเรยีกรอ้งจาก

ภาคเกษตรซึง่เป็นภาคการผลติด้ังเดิมของไทย การยกเวน้ภาษีรายได้สำหรับการลงทนุด้านอุตสาหกรรมจากตา่ง

ชาติ คือความพยายามในการกระตุน้ให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนและเป็นการค่อยๆ เปิดตลาดท้องถ่ิน ซ่ึงท้ังสอง

กรณีน้ีเป็นปัจจัยสำคัญในการเมืองไทยมาช้านานแล้ว ทำให้มีบริษัทข้ามชาติหล่ังไหลมาจากท่ัวทุกทวีป อันเป็นการ

สนับสนุนบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศไทยในประชาคมโลก นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้รัฐบาลไทยมุ่งเน้น

นโยบายทีต่อบสนองกระบวนการโลกาภวิตันใ์นปจัจบุนั

บริษัทข้ามชาติได้ประโยชน์จากการปรับปรุงสาธารณูปโภคและขอบข่ายความสามารถทางการคมนาคม

ขนส่งและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่หย่อนยาน โดยช่วยให้เข้าถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นต่างๆ

ไดง่้ายข้ึน ด้วยเงือ่นไขพืน้ฐานเหลา่น้ี ประเทศไทยจงึมคีวามพรอ้มทจีะดงึดดูอุตสาหกรรมลงทนุทีมี่ผลกำไรสงู

เข้าประเทศ มีการเร่งรัดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ

โครงสรา้งการตลาดในปจัจบุนัเพือ่ขานรบัความเปน็โลกาภวิตัน์
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โครงการหน่ึงของรัฐบาลในการเปดิประเทศสู่ตลาดเสรีในระบบเศรษฐกจิโลก คือ การสร้างมาตรฐาน ISO

14000 และ ISO 9000 ในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมและการบรกิาร โดยเฉพาะ ISO 14000 ซ่ึงถอืวา่มี

ความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระบวน

การผลิตให้ประเทศอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกายอมรับ และเปิดโอกาสให้กับประเทศชาติได้ส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ท่ีประทับตราอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นโยบายน้ีเป็นการตอบสนองขอ้เสนอจากองค์การการค้าโลก ซ่ึงสนับ

สนุนมาตรฐาน ISO แตแ่รกเริม่เพ่ือใหสิ้นค้าจากทอ้งถ่ินตา่งๆ เข้าถึงตลาดโลกไดง่้ายข้ึน

ผลของมาตรฐาน ISO ในประเทศไทย

ช่วง “ไขห้วดัเอเชีย” ระบาดในป ีพ.ศ. 2540 ไดเ้กิดความสญูเสยีอย่างมากตอ่ภาคธรุกจิ โดยเฉพาะกบั

บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง รัฐบาลหันมาส่งเสริมการส่งออกให้ได้มาตรฐาน ISO เพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจ

มีการชดเชยความสูญเสียทางการเงินในระยะส้ันและระยะยาวให้กับบริษัทจำนวนมากเพ่ือให้ได้มาซ่ึงมาตรฐาน ISO

รัฐบาลไทยไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืในรปูของโครงการเงนิกู้มิยาซาวา่จากประเทศญีปุ่่น อย่างไรกดี็ งบประมาณทีมี่

อยู่กลับถกูจัดสรรใหกั้บการพฒันามาตรฐาน ISO ในขณะทีเ่ร่ืองส่ิงแวดลอ้มเปน็เรือ่งรองลงไป ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก

ผลประโยชนท่ี์องคก์รธรุกจิจะไดรั้บโดยการถอืใบรบัรอง ISO 9000 เพ่ือเข้าถึงตลาดโลกและกฎระเบยีบตา่งๆ

ที่ไม่ยากเกินไปในการปฏิบัติ โดยที่บริษัทส่วนมากหันหลังให้กับมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งต้องการต้นทุน

การดำเนนิการสงูกวา่และการปฏบัิติท่ีซับซอ้นกวา่ อย่างไรกต็าม บรษัิทเหลา่น้ีเลือกใช้ใบรบัรองมาตรฐาน ISO

9000 ซึ่งรับรองเพียงมาตรฐานของการบริการในการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนว่ามีกระบวนการผลิตที่ได้

มาตรฐานสากล บรษัิทเหลา่น้ีถูกบบีใหเ้พ่ิมการผลติเพือ่ใหคื้นทนุทีต่อ้งเสยีไปในชว่งขอใบรบัรองมาตรฐาน ISO

9000 จึงทำให้ต้องใช้วัตถุดิบเพ่ิมเติมโดยละเลยระเบียบเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO 14000 ในที่สุดมลภาวะเพิ่มสูงขึ้นจากผลของการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO 9000 อันทำให้

ประเทศไทยไดผ้ลประโยชนจ์ากการขยายตลาดส่งออก และขณะเดียวกันก็สร้างความสูญเสียด้านส่ิงแวดล้อมให้

กับประเทศชาติ

ต่อมายิ่งมีแนวโน้มที่เลวร้ายลง เนื่องมาจากนโยบายระดับบริษัทต่างๆ ที่ยังคงผลิตไม่ได้แม้กระทั่ง

มาตรฐาน ISO 9000 ขณะทีอ่งค์กรตรวจสอบมาตรฐานในประเทศยงัไมมี่การพัฒนาเพียงพอ นอกจากนี ้ในบาง

กรณีใบรับรองมาตรฐาน ISO ยังสามารถซ้ือขายได้ท้ังท่ีกระบวนการผลติหรือบริการไม่ได้มาตรฐานจริง เน่ืองด้วย

ปัญหาการทุจริตขององค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เป็นผู้ออกใบรับรอง เป็นที่รู้กันในหมู่

ผู้ทำงานด้านการรับรองมาตรฐาน ISO ว่ามีหลายบริษัทท่ียังไม่นำมาตรฐานท่ีถูกต้องมาใช้ในกระบวนการผลิต จริง

อย่างไรกดี็ ยังมบีรษัิทอกีหลายแหง่ทีมี่ความสนใจตอ่การรกัษาดแูลสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงั โดยปฏบิตัิ

ตามมาตรฐาน ISO 14000 ในการผลิตอย่างจริงจัง บริษัทเหล่าน้ีต้องเผชิญอีกปัญหาหน่ึงซ่ึงในบางกรณก็ีทำให้ไม่

สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้อย่างสมบูรณ์แบบตามตั้งใจไว้ นั่นคือ การที่รัฐบาลขาดกำลังในการประเมิน
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ตรวจสอบและวดัมลภาวะทีเ่กิดข้ึนในระหวา่งการผลติ ดังน้ัน จึงไมส่ามารถระบอุย่างแนชั่ดทุกครัง้ไปวา่ตอ้งใช้

มาตรฐานการผลิตมากน้อยเท่าไหร่อย่างไร

ปัญหาจากการนำระบบมาตรฐาน ISO เขา้มาใช้

มาตรฐาน ISO 14000 จะสามารถช่วยดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมได้อย่างแท้จริง หากพร้อมซ่ึงเคร่ืองมือสำหรับ

บังคับใช้ประเมินและตรวจสอบ ดังนั้นสาเหตุสำคัญที่สร้างผลกระทบจากการนำระบบมาตรฐานมาใช้ใน

ประเทศไทยจงึเกิดจากการขาดแคลนเครือ่งมือ และนอกจากนียั้งมีสาเหตอ่ืุนๆ อีก ดังตอ่ไปนี้

- มาตรฐาน ISO 14000 ตอ้งใชเ้งินลงทนุสูงและบรษัิทตอ้งมคีวามพยายามตอ่เน่ืองในระยะยาว

- วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้รัฐบาลหันมาสนับสนุนและพยายามเพ่ิมการส่งออก ดังน้ัน นโยบาย

รฐัจงึมส่ีวนสนบัสนนุใหใ้ชท้รพัยากรมากขึน้จนยากทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรฐาน ISO 14000 ไดอ้ย่าง

ถูกต้อง

- การแขง่ขนัทีส่งูขึน้ระหวา่งบรษิทัขา้มชาตแิละบรษิทั SME ในประเทศ สบืเนือ่งมาจากสว่นแบง่ใน

ตลาดทีบ่บีใหบ้รษิทัทีเ่ล็กกวา่ตอ้งใชก้ลยุทธด้์านราคามาสูกั้บความไดเ้ปรยีบของสนิค้าทีต่ตีรา ISO

ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิตจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับการลดมาตรการป้องกันด้าน

ส่ิงแวดล้อมพ้ืนฐานเท่าท่ีจะทำได้ ตัวอย่างเช่น ต้องปิดระบบการบำบดัน้ำเสียเพ่ือลดต้นทุนและหันไป

เลือกใช้วิธีการที่ถูกที่สุดในการกำจัดขยะ

- ฐานการผลติอยูห่า่งจากองคก์รควบคมุของรฐั มีแนวโนม้สูงทีจ่ะไดรั้บมาตรฐานแตใ่นนามเทา่น้ัน

- การขาดแคลนเชิงโครงสร้างในการบริหารส่งผลให้เกิดการทุจริตหรือการมีระบบอุปภัมภ์ ซึ่งทำให้

การหลบหลกีเงือ่นไขดา้นสิง่แวดลอ้มในการผลติไดง้า่ยขึน้

ทางเลอืกใหมใ่นการใชม้าตรฐาน ISO

เพ่ือแกป้ญัหาทีร่ะบใุนหวัขอ้ข้างตน้ กระบวนการผลติตามมาตรฐาน ISO ควรเนน้ไปทีป่ระเดน็สำคัญๆ

ดังต่อไปน้ี

- ให้ความรู้เร่ืองมาตรฐาน ISO เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้สาธารณชนและผูบ้ริโภคเข้าใจผิดเก่ียวกับใบรับรอง

มาตรฐาน ISO

- ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการให้เงินทุนช่วยเหลือในบริบทของการผลิตตามกระบวนการมาตรฐาน ISO

โดยเฉพาะมาตรฐาน ISO 14000 โดยหันไปให้ความช่วยเหลือองค์ธุรกิจกรระดับกลางและเล็ก (SME)

เพื่อปรับโครงสร้างและพัฒนามาตรการการประเมินและตรวจสอบ
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- นำเสนอวธีิการผลติใหม่ๆ  ท่ีเหมาะสมสำหรบับรษัิทขนาดเล็กซ่ึงใชภู้มิปัญญาชาวบา้นและมกีระบวน

การผลิตที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว

- ปรับนโยบายรัฐบาลโดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมมากกว่าการขอใบรับรอง

มาตรฐาน ISO เพ่ือสนับสนนุการสง่ออกในทกุเงือ่นไข

- สรา้งแผนการฝกึอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มสำหรบัภาคเอกชน ไมว่า่จะเปน็บรษัิทผูผ้ลติหรอืผู้ใหบ้รกิาร

โดยนำเสนอทางเลอืกวา่ มาตรฐาน ISO เหมาะสมหรอืไมกั่บบรษัิทหนึง่ๆ หรอืมีทางเลอืกอ่ืนๆ ทีใ่ห้

ผลสำเร็จใกล้เคียงกัน
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วารสารสง่เสรมิการอนรุกัษธ์รรมชาตแิละคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ปทีี ่9 ฉบบัที ่40 (เมษายน - มิถุนายน 2539)

เว็บไซด์อ้างอิง

United Nations Secretariat of the Convention to Combat Desertification:
http://www.unccd.int/main.php

Agenda 21, ‘RIO Cluster’ Information Habitat the NGO Alternative Treaties full text of the Alternatives
Treaties:
http://www.igc.org/habitat/tresties/

Forest Conservation Portal Vast Rainforest, Forest and Biodiversity Conservation News & Information:
http://forests.org/

Multilateral Agreement on Investment (MAI): A proposed multilateral international agreement that is
currently under negotiation at the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in
Paris.
http://www.appletonlaw.com/MAI/

MAI - What is it?
http://www.flora.org/

MAI: Package of commentary, analysis and links to websites about Multilateral Agreement on Investment.
http://www.oneworld.org/guides/MAI/index.html

“Financing for development”...
... Release ece/gen/00/33 Geneva, 7 December 2000. “Financing for development” conference
http://www.unece.org/press/00gen33e.htm

ECA Conference On Financing Development ... In Addis Ababa May 6-8 To Discuss “The Challenges Of
Financing Development.”
http://www.telecom.net.et/~usis-eth/wwwhec02.htm

Global Policy Forum - Social and Economic Policy:...
 ... This is the main GPF page on the subject of Financing for Development, including the UN conference
process leading to a global summit in early 2002. ...
http://www.globalpolicy.org/socecon/ffd/indxmain.htm

Financing for Development: Articles -...
... UN Regional Conference Urges More Transparency in International Financing... up to the global
summit on Financing for Development. Asian delegates...
http://www.globalpolicy.org/socecon/ffd/

The Earth Charter Campaign
Promoting a people Earth Charter for the 21st Century and beyond:
http://www.earthcharter.org/draft/charter.htm

United Nations Sustainable Development
Decisions of the general assembly and commission on sustainable development:
http://www.un.org/esa/sustdev/majorg.htm
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Commission on Sustainable Development:
http://www.un.org/esa/sustdev/csd.htm

For environment policies for each political party on the Thai “national Election Day” 6 January 2001:
http://www.thaienvironment.net/update_area/spr/env_policy/env_policy.htm

Weekly New & Articles Update:
http://www.thaienvironment.net/

ธรรมาภิบาลการค้าและสิ่งแวดล้อม, การทำงานอย่างถูกต้อง, แนะผู้ประกอบ การใส่ใจทิศทางผู้บริโภค, มุ่งสินค้ามาตรฐานคู่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:

http://www.thaienvironment.net/tqual/tq_home.htm

Pollution in Thailand:
ไม้พลาสติก (Plastic Lumber), คพ.เข้มเผาแบตเตอรีเก่าก่อมลพิษ จวกนโยบาย สวล.พรรคการเมือง “พลิ้ว” ไม่ทำการบ้าน-ขาดความชัดเจน

http://www.thaienvironment.net/tpol/tp_home.htm

Thai water resources:
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย , เปิดบ่อบำบัดพัทยา 13 ธค.

http://www.thaienvironment.net/twat/tw_home.htm

Thai safety issues:
มาตรการของประเทศสำหรับการจัดการกากกัมมันตรังสี ,  ผู้ผลิตเตาไมโครเวฟ ร้อนลูกค้าส่งคืน สธ.ยันอัตรายรังสีแนะใช้อย่างระวัง ,

แผนแมบ่ทการปอ้งกนั และระงบัอบุตัภัิยโรงงานทีมี่ความเสีย่งสงู

http://www.thaienvironment.net/tsaf/ts_home.htm

เอเทนไร้น้ำ พลังงานทดแทนสำหรับอนาคต , สวทช. เร่งเครื่องเปิดอุทยานวิทย์ แห่งแรก:

http://www.thaienvironment.net/tlab/tl_home.htm

Event’s, Conferences and Exhibitions:
http://www.thaienvironment.net/prof/event/pf_event.asp

Joint activities with environmental associations or organizations to facilitate communication within Thai
society:
http://www.thaienvironment.net/eca/eca_home.htm

TWN Third World Network:
Thai Groups question World Bank legitimacy
http://www.twnside.org.sg/title/supara-cn.htm

Escaping the dam era, on dams in Thailand:
http://www.levantenet.com/wildlifund/library/dam.htm

Civil society presentations on the Internet:
http://www.un.org/esa/ffd/NGO/1100hear/panel_list l.htm

The Global links and networks between sustainable development stakeholders, and across regions:
www.earthsummit2002.org
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Main areas of work and initiatives of the UN-secretariat in preparation for the 2002 world summit on
sustainable development:
http://www.un.org/rio+10 /web_pages/brief2002dec l.htm

Malm� Ministerial Declaration:
http://www.ourplanet.com/imgversn/112/malmo.html

Study of Heike Leitschuh-Fecht on the significance of 2002 the Earth Summit (German) plus calendar of
international events:
http://www.egroups.com/files/hbs-intern-rio10/General+Earthsummit+2002+Info/

Beginners Guide to the Earth Summit 2002:
http://www.earthsummit2002.org/es/2002/Earth%20Summit%202002.pdf

Southern Perspectives on the Climate Conference .Cop 6 I, annex : a southern analysis of cop 6 by Richard
Sherman:
http://www.cseindia.org/html/cmp/climate/ew/index.htm

Declaration of the United Nations conference on the human environment (1972):
http://www.tufts.edu/department/fletcher/multi/texts/STOCKHOLM-DECL.tex

Convention on Biological Diversity:
http://www.biodiv.org/biosafe/protocol/index.htm

The Challenge of Global Climate Change. Implementing the Kyoto Protocol, Woods Hole Research Center,
update on the United Nations Framework Convention on Climate Change:
http://www.grobalchange.org/editall/98aprl.htm

Kyoto Protocol of the united nation framework convention climate change (FCCC):
http://www.bigeye.com/kyoto.htm

Kyoto Protocol On Climate Change Implications For The Future:
http://www.aaas.org/international/whatshew/bollhsph.htm

Ford predicts end of car pollution. the Independent (UK):
http://www.independent.co.uk/news/uk/environment/2000-10/ford061000.shtml

Measures taken in the United Nations system to accelerate progress in the implementation of Agenda 21
and the Program for the further Implementation of Agenda 21:
http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a5578.pdf

Global Environment Facility contribution to Agenda 21:
http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a5594.pdf

Ensuring effective preparations for the 10- year review of progress achieved in the Implementation of
Agenda 21 and the Progress for the further Implementation Agenda 21:
http://www.un.org /documents/ga/docs/55/a55120.pdf

บทความจากเวบ็ไซด์

Find Articles:
http://www.findarticles.com/cf_0/m1076/3 42/62277263/pl/article.jhtml
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A summary Of The Major Documents Signed At The Earth Summit And The Global Forum:
http://www.ciesin.org/docs/003-312/003-312.html

“Rio Cluster” of U.N. Proceedings
http://www.igc.apc.org/habitat/un-proc
http://www.igc.org/habitat/un-proc/index.html

US-Congressional Research Service:
http://www.cnie.org/nel/inter-2.html

About Globalization.Com - fresh opinions on Globalization of labor:
http://www.aboutglobaolization.com/




