Happy Planet Index กับแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทศพนธ นรทัศน

บทนํา
จากแนวคิดการพัฒนาที่มุงสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน มิใชมุงเน"นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง
อยางเดียว ซึ่งทําให"สังคมมีป.ญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมถูกทําลาย จนไมอาจเหลือเพียงพอ
สําหรับชนรุนหลัง จึงทําให"เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความสําเร็จของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่ง
มุงเน"นการวัดที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป=นสําคัญ หลายองคกรได"เสนอดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Adrian W.J. Kuah, 2012: 1-2) เชน The Better Life Index, Satisfaction With
Life Index (SWL), Gross National Happiness (GNH), Happy Planet Index (HPI) โดยให"ความสําคัญ
กับดัชนีชี้วัดที่มุงเน"นคุณภาพชีวิตของประชากร และความยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่ได"รับการ
ยอมรับในระดับสากล และมีความตอเนื่องของการออกรายงานอยางสม่ําเสมอทุกปb ก็คือ “Happy Planet
Index: HPI)” ซึ่งเป=นดัชนีชี้วัดใน ๒ มิติหลัก ได"แก ความอยูดีมีสุข (Human Well-Being) และผลกระทบ
ทางด"านสิ่งแวดล"อม (Environmental Impact)
ผู"เขียนเห็นวากรอบแนวคิดของดัชนี Happy Planet Index มีความสอดคล"องกับแนวคิดการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถวิเคราะหเปรียบและนําเสนอ เพื่อนําไปสูการขยายผลการ
รับรู"ในวงกว"างตอไป อันจะเป=นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อนและผลักดันให"ประชาคมโลกยอมรับ
แนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในฐานะเศรษฐกิ จ ทางเลื อกและทางรอด ที่ ส ามารถแก" ป. ญ หาทาง
เศรษฐกิจกระแสหลักได"ถึงขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับดัชนี Happy Planet Index
ดัชนี “Happy Planet Index: HPI)” เป=นดัชนีที่วัดความอยูดีมีสุขของประชากร และผลกระทบ
ทางด"านสิ่งแวดล"อมที่ประเทศนั้นๆ กอขึ้น ดัชนีดังกลาวได"รับการพัฒนาขึ้น โดยมูลนิธิเศรษฐศาสตรแนวใหม
(New Economics Foundation: NEF) เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ โดยได"ออกแบบให"ดัชนีดังกลาวมี
ความท"าทายในการวัดระดับการพัฒนาของประเทศตางๆ จากรูปแบบเดิมที่เคยวัดจากผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development
Index: HDI) ซึ่งทั้งสองตัวชี้วัดสําคัญนี้ ไมได"วัดความยั่งยืนของการพัฒนา โดยเฉพาะ GDP ซึ่งไมเหมาะสมที่
จะวั ด ความอยู ดี มีสุ ขของประชากร เพราะโดยปกติ ป ระชากรสวนใหญของประเทศก็ ไมได" ร่ํ า รวย แตเขา
เหลานั้นก็สามารถมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดีได" นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อวาการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจําเป=นที่
จะต"องวัดต"นทุนทางด"านสิ่งแวดล"อมที่ใช"ไปเพื่อบรรลุเปqาหมายของการพัฒนาด"วย
ดัชนี HPI พัฒนาขึ้นบนหลักการทั่วไปเกี่ยวกับประโยชนสุขกลาวคือ ประชาชนสวนมากต"องการมีชีวิต
ที่ยืนยาว และมีชีวิตที่ได"รับการเติมเต็มในสิ่งที่ขาด (Live Long and Fulfilling Lives) และประเทศก็จะทําสิ่ง
ที่ดีที่สุดเพื่อให"พลเมืองของตนได"รับในสิ่งที่ขาด หลีกเลี่ยงการละเมิดในโอกาสของคนในอนาคต (การไมใช"
ทรัพยากรจนไมมีเหลือไปถึงคนรุนหลัง--ผู"เขียน) รวมทั้ง ไมไปใช"ทรัพยากรของประเทศอื่นโดยไมคํานึงถึงความ
ยั่งยืน
จากผลกระทบของการใช"ทรัพยากรในการพัฒนาของประเทศตางๆ ทําให"สหภาพอนุรักษโลก หรือ
International Union for Conservation of Nature [IUCN's (World Conservation Union)] เรียกร"อง

-๒ให"มีการวัด 'ผลผลิตของความอยูดีมีมีสุข (ไมจําเป=นต"องเป=นวัตถุ) ตอหนึ่งหนวยของการใช"
ใช"ทรัพยากรธรรมชาติ’
[The production of human well-being
well
(not necessarily material
ial goods) per unit of extraction
of or imposition upon nature.] ความอยูดีมีสุขของมนุษยในแตละปb (Happy
Happy Life Years) การวัดการใช"
1
ทรัพยากรธรรมชาติ จากการใช"คารอยเท"
รอยเท"าทางนิเวศนตอหัวประชากร (Ecological
Ecological Footprint per Capita)
Capita
ซึ่งเป=นความพยายามที่จะประเมินปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติ
ยากร
ที่จําเป=นต"องใช"เพื่อการดํารงชี
รง วิตของคนใน
ประเทศนั้ น ๆ ประเทศที่ มีคารอยเท"
รอยเท"า ทางนิ เ วศนตอหัว ประชากรสู ง ก็จ ะมี การใช"
ใช" ทรั พยากรสู
ยากร ง ทั้ งจากใน
ประเทศ และนอกประเทศ รวมทั้ง ยังกอให"เกิดความเสียหายทางธรรมชาติอยางถาวร แกโลกใบนี้ ซึ่งจะสงผล
กระทบตอชนรุนลูกรุนหลานในอนาคต
หลานในอนาคต
อยางไรก็ตาม ดัชนี HPI ไมได"วัดวาประเทศใดมีความสุขที่สุดในโลก (The Happiest Countries
C
in
the World) ประเทศที่ได"คะแนนความพึงพอใจในชีวิตสูงในลําดับต"นๆ (High Levels
evels of Life Satisfaction)
เชน โคลัมเบีย ในขณะที่สหรัฐอเมริกา จะอยูในลําดับท"ายๆ ดัชนี HPI จึงเป=นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการใช"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม เพื่อสนับ สนุนความอยูดีมีสุขในแตละประเทศ
ตัวอยางเชน ประเทศคอสตาริกา มีคะแนนผลกระทบจากการใช"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ
ล ่งแวดล"อมในระดับ
ปานกลาง ก็จะมีคะแนนความอยูดีมีสุขในระดับสูงมาก (Very High Well-Being) แตในขณะเดียวกันประเทศ
ที่มีคะแนนความอยูดีมีสุขในระดับปานกลาง ทั้งนี้ มีคะแนนผลกระทบจากการใช"ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อมในระดับต่ํามาก (เชน
เชน เวียดนาม)
ดนาม
คาคะแนนของดัชนี HPI ในแตละประเทศนั้น จะวัดจากคาเฉลี่ยใน ๓ มิติ คือ ความพึงพอใจในชีวิต
(Average Subjective Life Satisfaction
atisfaction) อายุขัยเฉลี่ย (Life Expectancy at Birth
irth) และคารอยเท"าทาง
นิเวศนตอหัวประชากร (Ecological
cological Footprint Per Capita) สําหรับวิธีการคํานวณคาคะแนน
วณคาคะแนน HPI รวมนั้น
ก็จะมีความซับซ"อนเล็กน"อย แตโดยหลักการก็คือการนําคะแนนความพึงพอใจในชีวิต คูณด"วยอายุขัยเฉลี่ย
แล"วหารด"วยคารอยเท"
รอยเท"าทางนิเวศน ข"อมูลสวนมากในมติความพึงพอใจในชีวิต นํามาจาก World Values
Survey และ World Database of Happiness แตก็มีบางสวนได"
สวนได"จากการสํารวจโดยแหลงอื่น และการ
ประมาณคาโดยวิธีการทางสถิติศาสตร (Statistical Regression Techniques) (En.wikipedia.org
n.wikipedia.org, 2012)
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1

Country

HPI

Experienced Well-Being

Life Expectancy

Ecological Footprint

Costa Rica

64.0

7.3

79.3

2.5

2

Vietnam

60.4

5.8

75.2

1.4

3

Colombia

59.8

6.4

73.7

1.8

4

Belize

59.3

6.5

76.1

2.1

5

El Salvador

58.9

6.7

72.2

2.0

6

Jamaica

58.5

6.2

73.1

1.7

7

Panama

57.8

7.3

76.1

3.0

8

Nicaragua

57.1

5.7

74.0

1.6

Ecological Footprint คือ การประเมินผลกระทบในการใช"ทรัพยากรธรรมชาติจากการดาเนินชีวิตประจาวันของแตละคน เครื่องมือนี้จะเป=น
การบงบอกถึงขนาดพื้นที่ทั้งหมดที่เราจาเป=นจะต"องใช"เพื่อรักษาสภาพการบริโภคหรือ ใช"ทรัพยากรเพื่อเป=นป.จจัยการผลิตตางๆ สาหรับทุกคน
และรวมทั้งการจัดการกับของเสียที่เกิ
เกิดขึ้นจากการใช"ทรัพยากรนั้นๆ
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Country

HPI

Experienced Well-Being

Life Expectancy

Ecological Footprint

9

Venezuela

56.9

7.5

74.4

3.0

10

Guatemala

56.9

6.3

71.2

1.8

11

Bangladesh

56.3

5.0

68.9

0.7

12

Cuba

56.2

5.4

79.1

1.9

13

Honduras

56.0

5.9

73.1

1.7

14

Indonesia

55.5

5.5

69.4

1.1

15

Israel

55.2

7.4

81.6

4.0

16

Pakistan

54.1

5.3

65.4

0.8

17

Argentina

54.1

6.4

75.9

2.7

18

Albania

54.1

5.3

76.9

1.8

19

Chile

53.9

6.6

79.1

3.2

20

Thailand

53.5

6.2

74.1

2.4

21

Mexico

52.9

6.8

77.0

3.3

22

Brazil

52.9

6.8

73.5

2.9

23

Ecuador

52.5

5.8

75.6

2.4

24

Philippines

52.4

4.9

68.7

1.0

25

Peru

52.4

5.6

74.0

2.0

26

Algeria

52.2

5.2

73.1

1.6

27

Jordan

51.7

5.7

73.4

2.1

28

New Zealand

51.6

7.2

80.7

4.3

29

Norway

51.4

7.6

81.1

4.8

30

Palestine

51.2

4.8

72.8

1.4

31

Guyana

51.2

6.0

69.9

2.1

32

India

50.9

5.0

65.4

0.9

33

Dominican Republic

50.7

4.7

73.4

1.4

50.3

7.5

82.3

5.0

34

Switzerland

35

Sri Lanka

49.4

4.2

74.9

1.2

36

Iraq

49.2

5.0

69.0

1.4

37

Laos

49.1

5.0

67.5

1.3

38

Kyrgyzstan

49.1

5.0

67.7

1.3

39

Tunisia

48.3

4.7

74.5

1.8

40

Moldova

48.0

5.6

69.3

2.1

41

United Kingdom

47.9

7.0

80.2

4.7

42

Morocco

47.9

4.4

72.2

1.3

43

Tajikistan

47.8

4.4

67.5

0.9

44

Turkey

47.6

5.5

74.0

2.6

45

Japan

47.5

6.1

83.4

4.2

46

Germany

47.2

6.7

80.4

4.6

47

Syria

47.1

4.1

75.9

1.5

48

Austria

47.1

7.3

80.9

5.3
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Country

HPI

Experienced Well-Being

Life Expectancy

49

Madagascar

46.8

4.6

66.7

50

France

46.5

6.8

81.5

Ecological Footprint
1.2
4.9

ตารางที่ ๑ ดัชนี Happy Planet Index ค.ศ. ๒๐๑๒

จากตารางที่ ๑ จะพบวาจํานวนประเทศ ๙ ใน ๑๐ ประเทศที่มีคาคะแนน HPI สูงใน ๑๐ อันดับแรก
เป=นประเทศที่ตั้งอยูในแถบทะเลแคริ
แคริเบียน แม"วาประเทศเหลานี้ จะมีความยากจนสูง เชน คอสตาริกา ซึ่งได"
คะแนน HPI สูงที่สุดในโลก มีคาอายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่สูงมาก สูงเป=นอันดับสองของทวีปอเมริกา สูงกวา
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรสหรัฐอเมริกา ประชาชนมีความพึงพอใจในชีวิต หรือความอยูดีมีสุข (Experienced
Well-Being) สูงกวาประเทศที่ร่ํารวยหลายประเทศ และมีคารอยเท"
ารอยเท"าทางนิเวศนตอหัวประชากรเพี
ประชากร ยงหนึ่งใน
สามของสหรัฐอเมริกา
ทามกลางประเทศที่มีคะแนน HPI สูง ๔๐ อันดับแรก พบวา มีเพียง ๔ ประเทศเทานั้น ที่มี GDP ตอ
หัวประชากร มากกวา 15,000 ดอลลารสหรัฐฯ ประเทศในกลุมองคการเพื
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD country) ได"แก อิสราเอล อยูในอันดับที่ ๑๕ สวนประเทศในยุโรปตะวันตกที่อยูในลําดับ
สูงสุด คือ นอรเวย
เวย โดยอยูในลําดับที่ ๒๙ ถัดจากนิวซีแลนด ซึ่งอยูในลําดับที่ ๒๘
เมื่อพิจารณาในกลุมของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจโตที่สุดในโลก (พิพิจารณาจาก GDP) พบวา ญี่ปุŒน
อยูในลําดับที่มี HPI สูงที่สุด คือลําดับที่ ๔๕ รองลงมาคือ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ลําดับที่ ๔๖ สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ลําดับที่ ๕๐ สาธารณรัฐประชาชนจี
ประชาชน น ลําดับที่ ๖๐ และสหรัฐอเมริกา
กา ลําดับที่ ๑๐๕ ซึ่งมีคารอยเท"า
ทางนิเวศนตอหัวประชากร อยูที่ 7.5
7 ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศทั้งหมดที่มีการจัดอันดับของ ค.ศ.
ค ๒๐๑๒
(แสดงให"
แสดงให"เห็นวาสหรัฐอเมริกา มีการใช"ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในประเทศและตางประเทศเป=นจํานวนมาก-นวนมาก
ผู"เขียน)
สําหรับประเทศไทย พบวา คะแนน HPI อยูลําดับที่ ๒๐ ของโลก คะแนน ๕๓..๕ และลําดับที่ ๓ ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต" รองจาก เวียดนาม ซึ่งมีคะแนน ๖๐.๔ (ลําดับที่ ๒ ของโลก) และอินโดนีเซีย คะแนน
๕๕.๕ (ลําดับที่ ๑๔ ของโลก) ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายงาน Happy Planet Index ค.ศ. ๒๐๑๒ ฉบับเต็ม
ได"ที่ www.happyplanetindex.org
มูลนิธิเศรษฐศาสตรแนวใหม ได"เรียกร"องให"องคการสหประชาติพัฒนาดัชนีชี้วัดในลักษณะเดียวกับ
Happy Planet Index เพื่อวัดความสําเร็จของการพัฒนาที่ดีกวาในอนาคต นั่นก็คือ ความอยูดีมีสุขอยางยั
อ ่งยืน
สําหรับประชากรทุกคนบนโลกใบนี้ (Sustainable well-being for all) (NEF, 2012a: 2)
บทวิเคราะห: Happy Planet Index กับแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อพิจ ารณาถึงแนวคิ ดการพัฒ นาตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ตามที่ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ"าอยูหัว ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก"ไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให"สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินําไปเผยแพรได" ตามหนังสือ
สํานักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓/๑๘๘๘๘
๐๐๐๓
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นั้น จะเห็นได"วาทรงเน"นที่วลี
“ทางสายกลาง” โดยทรงทําเป=นอักษรตัวเอียง ซึ่งหนวยงานทางการที่พิมพเผยแพรจะเน"นถูกต"อง แตก็มี
หลายแหงที่พิมพโดยไมได"เน"นวลีนี้

-๕ประโยคแรกในคํานิยามดังกลาวที่วา “เศรษฐกิจพอเพียง เป;นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู@และ
ปฏิบัติต นของประชาชนในทุ กระดับ ตั้ งแต@ร ะดับครอบครัว ระดับชุ มชน จนถึงระดั บรั ฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศใหDดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหDกDาวทันต@อ
โลกยุคโลกาภิวัตน:” ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป=นที่จะต"องมี
ระบบภูมิคุ"มกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้ จะต"องอาศัยความรอบรู" ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใช"ใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต"องเสริมสร"างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ"าหน"าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให"มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ
ให"มีความรอบรู"ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด"วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป.ญญาและความรอบคอบ เพื่อให"
สมดุลและพร"อมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกว"างขวางทั้งด"านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล"อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได"เป=นอยางดี ซึ่งสรุปเป=นผังเห็นได"งาย ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, ๒๕๕๒: ๓๗.)
สรุ ปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิด

แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ทั้งครอบครัว ชุมชน และรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให"ดําเนินไปใน

ทางสายกลาง
พอประมาณ

หลักการ

เงื่อนไข

มีเหตุผล

มีภูมิคุDมกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรูD
(รอบรู" รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตยสุจริต อดทน ความเพียร
มีสติ และป.ญญา)
นําสู

ผลลัพธ
ที่จะพึงได"

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล"อม/วัฒนธรรม
ซึ่งก"าวหน"าอยางสมดุล /มั่นคง/ยั่งยืน
แผนภาพที่ ๑ สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-๖-

แผนภาพที่ ๒ กรอบแนวคิดในการพัฒนาตามหลัก Happy Planet Index
(NEF, 2012b: 17)

จากแผนภาพที่ ๒ แสดงให"เห็นวาการพัฒนามีข"อจํากัดด"านทรัพยากร การพัฒนาจึงได"มุงเน"นที่มนุษย
เป=นสําคัญ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช"ทรัพยากร มากกวามุงเน"นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง
อยางเดียว โดยมีเปqาหมายสูงสุดคือ ความอยูดีมีสุขของประชากรทุกคนบนโลกใบนี้
ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ จําเป=นที่จะต"องมีการวัดเชิงลึกในแตละมิติ ซึ่งมีดัชนีชี้วัดที่สําคัญใน
๕ มิติ ได"แก
1. การวัดการใช"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมตอหัวประชากร [Measure of environmental
pressure per capita (for the resources sphere).]
2. การวัดร"อยละการเพิ่มขึ้นของประชากร [Measure of the percentage of the population
flourishing (for the goals sphere).]
3. การวัดขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ที่สามารถทําให"ทุกคนอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน [Measure of
economic performance – how well the economy is doing in terms of delivering sustainability
and well-being for all (for the economic half of the human systems sphere).]
4. การวั ดนโยบายที่ไมใชทางด" านเศรษฐกิจที่ เป= นป. จจัย ขับ เคลื่อนไปสูความอยู ดีมีสุขถ" วนหน" า
[Measure or set of measures of the other (non-economic) policy-amenable drivers of
well-being for all (for the remaining human systems).]
5. การวัดความอยูดีมีสุขตอหนวยของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมที่ใช"ไป [Measure of
well-being per unit of environmental pressure (the HPI, or an HPI-like measure; connecting
the resources and goals spheres).]
แนวคิดดังกลาว สอดคล"องกับคํากลาวของ Ban Ki-Moon เลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อเดือน
เมษายน ค.ศ. 2012 ที่วา “เราจําเป=นต"องมีกระบวนทัศนทางเศรษฐกิจแนวใหม ที่ที่ตระหนักถึงความเทาเทียม
กันระหวางสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไมอาจแบงแยกออกจากกันได" คือ ความอยูดีมีสุขทั้งด"านสังคม

-๗เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล"อม เราต"องรวมสิ่งเหลานี้เข"าด"วยกัน เพื่อนิยามเป=นความสุขมวลรวมของโลก (Gross
Global Happiness)”
ในการวั ด ความอยู ดี มี สุ ข (Well-Being) และผลกระทบทางด" า นสิ่ ง แวดล" อ ม (Environmental
Impact) นั้น (NEF, 2012b: 6-7) มีดังนี้
๑. ความอยู@ดีมีสุข (Well-Being)
เนื่ อ งจากความอยู ดี มี สุ ข ของแตละบุ ค คลนั้ น เป= น นามธรรม ซึ่ ง แตกตางกั น ไปตามวั ฒ นธรรม
ภูมิศาสตร รวมถึงชวงเวลาด"วย ดังนั้น วิธีการซึ่งได"รับการยอมรับ และใช"ในการวัดความอยูดีมีสุข ก็คือการ
จัดทํารายการของสิ่งที่มีความสําคัญตอความอยูดีมีสุขของประชาชน เชน การศึกษา รายได" ความปลอดภัย
ฯลฯ แล"ววัดสิ่งเหลานี้ออกมาเป=นข"อมูลในเชิงปริมาณ และจัดทําเป=นดัชนีรวมเข"าด"วยกัน
การวั ดความอยู ดี มีสุ ขผานการสอบถามจากประสบการณของผู" ให"ข"อมู ลโดยตรง (Measuring
well-being through direct measures of experience using survey data.) การสร"างความเข"มของ
คําถามทางด"านจิตวิทยา เศรษฐศาสตร และการวิจัยทางสังคมวิทยา เพื่อแสดงให"เห็นถึงความถูกต"องและ
เชื่อถือได"ของข"อมูล ในรายงาน HPI จะประเมินความอยูดีมีสุขโดยใช"ชุดคําถามที่เรียกวา ‘บันไดของชีวิต’ หรือ
‘Ladder of Life’ จาก Gallup World Poll
คําถามนี้ ผู"ตอบจะต"องจินตนาการถึงความอยูดีมีสุขของชีวิตในลักษณะขั้นบันได โดยศูนย (0)
หมายถึง การที่มีความเป=นอยูที่เลวร"ายที่สุด (The worst possible life) และสิบ (10) หมายถึง การที่มีความ
เป=นอยูที่ดีที่สุด (The best possible life) ผู"ตอบก็จะเลือกตําแหนงที่เห็นวาตนเองเป=นอยูจริงในป.จจุบัน
จากประสบการณที่ผานมาการวัดความอยูดีมีสุขนั้น ได"วัดในมิติของสุขภาวะ – อายุขัยเฉลี่ยรวมด"วย เนื่องจาก
สุขภาวะเป=นประเด็นสําคัญซึ่งได"รับการยอมรับในระดับสากล ตัวอยางเชน เมื่อเร็วๆ นี้ OECD ได"รวบรวม
ข"อมูลดังกลาวไว"เป=นสวนหนึ่งของดัชนี ‘Better Life Index’ ซึ่งพบวามี ๒ ป.จจัยที่อยูในลําดับที่สําคัญสูงสุด
คือ ความพึงพอใจในชีวิต (วัดความอยูดีมีสุข) และสุขภาวะ
อายุขัยเฉลี่ย เป=นตัวชี้วัดที่ดีซึ่งได"รับการคํานวณขึ้นมาตั้งแตศตวรรษที่ ๑๙ ในเยอรมนี โดย
คํานวณภายใต"ฐานการเกษียณอายุการทํางานของบุคลากรภาครัฐที่อายุ ๖๕ ปb สวนดัชนีการพัฒนามนุษยของ
สหประชาชาติได"รวมอายุขัยเฉลี่ยไว"ในมิติของการวัด ตั้งแตต"น ดัชนี HPI จึงได"รวมอายุขัยเฉลี่ยและความอยูดี
มีสุข ไว"เป=นตัวแปรของดัชนีชี้วัดนี้ โดยเรียกวา ‘Happy Life Years’ ซึ่งแนวคิดดังกลาวพัฒนาโดยนักสังคม
วิทยา ชื่อ Ruut Veenhoven ดังนั้น HPI จึงเป=นตัวแบบของดัชนีคุณภาพชีวิตประจําปbที่ปรับคาแล"ว (Quality
Adjusted Life Years) ซึ่งดัชนีนี้จะถูกคํานวณโดยการปรับคาอายุขัยเฉลี่ยในแตละประเทศกับระดับความอยู
ดีมีสุขเฉลี่ย
๒. ผลกระทบทางดDานสิ่งแวดลDอม (Environmental Impact)
การที่สังคมบรรลุเปqาหมายการอยูดีมีสุขในระดับสูงในป.จจุบัน แตก็มีการใช"ทรัพยากรจํานวนมาก
จนไมมีเหลือเพียงพอสําหรับชนรุนหลัง จึงเป=นการยากที่จะกลาวได"วานี้คือความสําเร็จของการพัฒนาอัน
แท"จริง ไมเพียงแตการใช"ทรัพยากรภายในประเทศเทานั้น แตยังหมายถึงการไมใช"ทรัพยากรจากประเทศอื่น
ด"วย มิติผลกระทบของการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล"อม หรือการใช"ทรัพยากร จึงเป=นสวนหนึ่งของการวัด
ตามดัชนี HPI โดยใช"คารอยเท"าทางนิเวศนตอหัวประชากร ซึ่งวัดอุปสงคของมนุษยตอทรัพยากรธรรมชาติ
คารอยเท"าทางนิเวศนนี้ ได"มีการนําไปใช"อยางกว"างขวาง โดยองคกรพัฒนาเอกชน องคการสหประชาชาติ และ
องคกรของรัฐบาลในหลายประเทศ

-๘การวัดในมิติผลกระทบทางด"านสิ่งแวดล"อมนี้ จะวัดจากปริมาณการใช"ที่ดินตอรูปแบบการบริโภค
ในประเทศนั้นๆ รวมทั้ง การใช"ที่ดินเพื่อใช"ในการหมุนเวียนทรัพยากรสําหรับคนในประเทศ (สิ่งสําคัญที่สุดคือ
ผลิ ต ภั ณ ฑอาหารและไม" )
พื้ น ที่ ดั ง กลาวถู ก ใช" ใ นการกอสร" า งโครงสร" า งพื้ น ฐาน และปลอยก— า ซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญยิ่ง ยังรวมถึงการใช"ที่ดินของประเทศอื่นในผลิต และ
ปลอยมลพิษด"วย ดังนั้น การปลอยก—าซคารบอนไดออกไซด จึงเกี่ยวข"องกับการผลิตในตางประเทศด"วย เชน
การผลิตโทรศัพทมือถือในจีน แล"วคนชิลีซื้อโทรศัพทนั้นมาใช" ก็จะถูกนับคารอยเท"าทางนิเวศนเป=นของชิลี
ไมใชของจีน
ทั้งนี้ เมื่อนําหลักการของ Happy Planet Index กับแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน จะปรากฏผลดังตารางที่ ๒
หลักการของ
Happy Planet Index
ความพึงพอใจในชีวิต ความอยูดีมีสุข
(Experienced Well-Being)

แนวคิด/ผลลัพธ:ของการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• มีภูมิคุ"มกันในตัวที่ดี
• หลักการพัฒนาที่เน"นองครวมโดยมุงความสุข
(ณัฏฐพงศ ทองภักดี, ๒๕๕๕: ๒๓, อภิชัย พันธเสน และ
คณะ, ๒๕๕๕: ๒๐๘)

เงื่อนไขความรู" เงื่อนไขคุณธรรม
• ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรม ซึ่งก"าวหน"าอยาง
สมดุล /มั่นคง/ยั่งยืน
• ความพอประมาณ มีเหตุมีผล
• เงื่อนไขความรู" เงื่อนไขคุณธรรม
• สิ่งแวดล"อมมีความสมดุล /มั่นคง/ยั่งยืน
•

การพัฒนาที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม วัดจากคารอยเท"าทางนิเวศนตอหัว
ประชากร (Ecological Footprint per Capita)

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบหลักการของ Happy Planet Index
กับแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากตารางที่ ๒ แสดงให"เห็นวาหลักการของ Happy Planet Index มีความสอดคล"องกับผลลัพธของ
การพั ฒ นาตามแนวคิ ด การพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ ชี วิ ต /เศรษฐกิ จ /สั ง คม/
สิ่งแวดล"อม/วัฒนธรรม ซึ่งก"าวหน"าอยางสมดุล /มั่นคง/ยั่งยืน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให"หลักการพัฒนาที่เน"นองครวมโดยมุงความสุขของบุคคล ทั้งด"านวัตถุ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล" อ ม ปรั ช ญาไมปฏิ เ สธกระแสโลกาภิ วั ต น แตชี้ ใ ห" มี ค วามรู" เ ทาทั น ให" มี
ความสามารถที่จะรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงได" (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, ๒๕๕๕: ๒๓) สอดคล"องกับ
อภิชัย พันธเสน และคณะ (๒๕๕๕: ๒๐๘) ซึ่งได"กลาวไว"วา “ผลลัพธ:ของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ความสุข
ซึ่งเป=นสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา และเมื่อคนเรามีความสุขแล"ว ก็ นาจะทําให"มีความสุขยิ่งขึ้น ด"วยการมี
ความสุขจากการทําประโยชนให"แกผู"อื่นหรือประโยชนสุข ดังนั้น ถ"าหากคนสวนใหญสร"างแตประโยชนสุข
สังคมก็จะมีแตความมั่นคง ดังนั้น ความมั่นคงอันเกิดจากประโยชนสุข จึงเป=นเปqาหมายสุดท"ายของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนั้น เปqาหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด"วยความยั่งยืน สมดุล และมั่นคง ก็คือความ

-๙ยั่งยืนที่ประกอบด"วยความสุข และประโยชนสุขนั่นเอง เรื่องนี้จึงเป=นเรื่องที่จําเป=นจะต"องมีการศึกษาวิจัยและ
ทําความเข"าใจให"ลึกซึ้งกวาที่ผานมา”
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ได"
จัดทํารายงานการพัฒนาคน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
ประเทศและพัฒนาคนของพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยูหัว โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงเป=นปรัชญานําทาง ซึ่งมี
ข"อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว" ๖ ประการ ดังนี้
๑. เศรษฐกิจพอเพียงเป=นปรัชญาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง สําหรับการขจัดความยากจน และการ
ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน
๒. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป=นพื้นฐานของการสร"างพลังอํานาจของชุมชน และการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนให"เข"มแข็ง เพื่อเป=นฐานรากของการพัฒนาประเทศ
๓. เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ด"วยการสร"างข"อปฏิบัติใน
การทําธุรกิจที่เน"นผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน
๔. หลั กเศรษฐกิจ พอเพี ยงมีความสํ าคั ญยิ่ งตอการปรั บปรุงมาตรฐานของธรรมาภิ บาลในการ
บริหารงานภาครัฐ
๕. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช"เป=นแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติ เพื่อ
สร"างภูมิคุ"มกันตอสถานการณที่เข"ามากระทบโดยกะทันหัน เพื่อปรับปรุงนโยบายตางๆ ให"เหมาะสมยิ่งขึ้น และ
เพื่อวางแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน
๖. ในการปลูกฝ. งจิต สํา นึกพอเพี ยง จํา เป=น ต"องมีการปรั บเปลี่ย นคานิยมและความคิ ดของคน
เพื่อให"เอื้อตอการพัฒนาคน
ทั้งนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใช"ได"กับทุกหนวยในสังคม ซึ่งปฏิบัติตาม
แนวทางหรื อ กระบวนการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เริ่ ม จากป. จ เจกบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องคกร สั ง คม
ประเทศชาติ และโลกในที่สุด ผลลัพธก็คือ หนวยที่ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงอยางสม่ําเสมอก็จะได"รับความสุข
ถ"าหากเป=นป.จเจกบุคคลก็จะเป=นชีวิตที่มีความสุข หรือ “ชีวิตที่ดี” ตามความหมายของอริสโตเติล ถ"าหนวยที่
เกี่ย วข" องเป=น ครอบครัว ก็จ ะเป=นครอบครัวที่ มีความสุข ถ" าเป=นชุ มชนก็ จะเป=น ชุมชนที่ มีความสุข ไปจนถึ ง
ระดับประเทศและโลกตามลําดับ อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจพอเพียงเน"นป.จจัยนําเข"าและกระบวนการมากกวา
เพราะจะเป=นหลักประกันวาผลผลิตคือการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลลัพธ คือ ความสุข จะเป=นผลที่ได"รับตามมา
(อภิชัย พันธเสน, ๒๕๕๔: ๑๒๓)
จะเห็นได"วาแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลลัพธที่สอดคล"องกับเกณฑ
การวัดของดัชนี Happy Planet Index ดังนั้น การขับเคลื่อนแนวทางในการพัฒนาเพื่อมุงสูการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม คงอยูไปถึงชนรุนหลัง จึงสามารถใช"แนวคิดการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได"อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล"องกับข"อเสนอเพื่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษตอไป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕) ของ อภิชัย พันธเสน และคณะ (๒๕๕๕:
๒๐๙-๒๑๒) ที่ระบุวิสัยทัศนไว"วา “การประยุกตใช"เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให"เกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศไทย” โดยมีหนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกที่มีความหมายใกล"เคียงกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร"างเครือขายระหวาง
ประเทศที่ให"ความสนใจ ในเรื่องความสุขที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) และ

-๑๐การวิจัยเพื่อสร"างแนวทางความสุข และประโยชนสุขรวมกันของประชาชนไทย เพื่อให"สามารถประยุกตได"
อยางเป=นรูปธรรม

บทสรุปและขDอเสนอแนะ
แนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลลัพธที่สอดคล"องกับเกณฑการวัดของ
ดัชนี Happy Planet Index ซึ่งมุงเน"นการวัดความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน ดังนั้น การขับเคลื่อนแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อมุงสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมคงอยูไปถึงชนรุนหลัง จึง
สามารถใช"แนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได"อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการที่ ดัชนี Happy Planet Index ได"รับการยอมรับในระดับสากล จึงสมควรที่ประเทศไทยจะได"
มีการขยายผลแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะกระบวนการที่จะชวยให"
ประเทศนั้นๆ มีคาคะแนน ดัชนี Happy Planet Index ที่สูงขึ้น จึงควรดําเนินการ ดังนี้
๑. รวมมือกับมูลนิธิเศรษฐศาสตรแนวใหม (New Economics Foundation: NEF) ในการนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาเพื่อมุงสูความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน ควบคูกับการออกรายงาน Happy Planet Index ในแต
ละปb
๒. ประเทศไทยควรรับเอาดัชนี Happy Planet Index มาเป=นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขอยาง
ยั่งยืนของคนไทย และมุงยกระดับคะแนน Happy Planet Index ให"สูงขึ้น โดยอยู ๑ ใน ๕ อันดับแรกของแต
ละปb ซึ่งพบวามีความเป=นไปได"สูง เพราจากข"อมูลในอดีตที่ผานพบวาประเทศไทยมีลําดับคะแนน HPI ที่สูง
ขึ้นมาอยางตอเนื่อง เชน เมื่อ ค.ศ. 2006 อยูอันดับที่ 32 แต ค.ศ. 2009 ลดลงไปอยูอันดับที่ 41 และ ค.ศ.
2012 ก"าวกระโดดมาอยูในอันดับที่ ๒๐
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