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Nature in the Balance เป็นหนังสือทีเ่ ปิดมุมมองทีส่ มดุลย์ให้แก่นกั นิเวศวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์
ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับชื่อหนังสือเล่มนี้ให้ความสมดุลย์ระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้อ่านจะได้
รับทั้งแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการนำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หาทางออกหรือ
สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ มีตัวอย่างทั้งจากงาน
วิจัยและการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายหรือมาตรการอนุรักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
นับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าไม่เฉพาะแก่วงวิชาการแต่เหมาะสำ�หรับใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อนำ�
ไปสู่การปฏิบัติของฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ร วบรวมแนวคิ ด และความรู้ ที่ ผ่ า นการกลั่ น กรองอย่ า งเป็ น ระบบของ
นักวิชาการและนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในเชิงเทคนิคและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศผ่านกลไกของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ความหลากหลายฯ จากนี้ไป) ด้วยการผสมผสานมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายและข้อกำ�หนดต่างๆ และให้ข้อคิดเพื่อปรับปรุงกลไก
การดำ�เนินงานในระดับโลก ผ่านกระบวนทัศน์ที่ผสมผสานกันเป็นอย่างดีของกฎและทฤษฎีของ
2 ศาสตร์ที่แตกต่างกัน คือ นิเวศวิทยา และเศรษฐศาสตร์ จึงเหมาะสำ�หรับนักบริหาร นักวางแผน
และผู้นำ�ที่สามารถนำ�มาพิจารณาข้อเสนออันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกิจกรรม
ของมนุษย์ที่จะไม่ทำ�ให้ความหลากหลายฯ เสื่อมโทรมไปกว่านี้และก่อให้เกิดการฟื้นฟูขึ้นแทน
ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหลักของหนังสือ ผู้เขียนให้ภาพรวมของเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดไว้
ในบทที่ 1 และความสำ�คัญของความหลากหลายฯจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ในบทที่ 2 เพื่อให้
ผู้อ่านได้มองเห็นโครงสร้างและความสัมพันธ์ของเนื้อหาของหนังสือนี้ เริ่มจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ไปสู่การประยุกต์ใช้และสามารถจัดทำ�ข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและอนุรักษ์ความ
หลากหลายฯ ที่ปรากฏในอีก 13 บท โดยแบ่งการนำ�เสนอเป็น 5 ส่วน เริ่มจาก 1) แนวคิดและ
มาตรการจัดการ 2) การประเมินมูลค่าความหลากหลายฯ 3) ต้นทุนธรรมชาติและการทำ�บัญชี
4) มุมมองต่อการพัฒนาและกิจการระหว่างประเทศและ 5) แรงจูงใจและเครื่องมือด้านนโยบาย
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บทที่ 3 และ 10 เน้นย้ำ�ว่าความหลากหลายฯ เป็นแนวคิดที่มีความซับซ้อนมาก นิยาม
ขอบเขต องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ และคุณค่าของความหลากหลายฯ ไม่สามารถนำ�เสนอได้ใน
ลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว เช่น นิยามของความหลากหลายฯ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ทีห่ มายถึง ความแตกต่าง
ของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลกมี 3 ระดับ คือ พันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ
แต่การอธิบายคุณลักษณะความหลากหลายฯ นั้น จำ�เป็นต้องกำ�หนดขอบเขตและช่วงเวลาให้ชัด
เพราะคุณลักษณะของความหลากหลายฯ มีความจำ�เพาะในพืน้ ทีส่ งู มากขณะเดียวกันหากจะอธิบาย
ถึงความเกื้อกูลที่ความหลากหลายฯ มีให้ต่อการดำ�รงชีพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ จะพบว่า
ความเกื้อกูลหรือคุณค่านั้นๆ เกิดขึ้นซ้อนๆ กันในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าใครหรือสังคมกลุ่มใดเป็น
ผู้รู้สึกถึงคุณค่านั้นๆ แล้วเป็นคุณค่าจากบริการนิเวศในด้านใดในบริบทและเวลาใด และมุมมองของ
คนที่มีต่อคุณค่าเหล่านี้ย่อมแปรเปลี่ยนไปตามบริบทและเวลาในบทที่ 2 และ 3 เน้นการให้ตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ข้อจำ�กัดของความหลากหลายฯ เช่น การมอง
ว่าเจตนารมย์ที่ต้องการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์บางอย่างอาจส่งผลลบกับอีกชนิดพันธุ์หนึ่งได้ การประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติอาจจำ�กัดกิจกรรมปลูกพืชเกษตรที่มนุษย์ต้องการได้ และเพราะข้อด้อยที่ความ
หลากหลายฯ ไม่มีหน่วยวัดหรือหน่วยประเมินที่เป็นหนึ่งเดียว (บ้างใช้จำ�นวนชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์
ต่อพื้นที่ ขนาดพื้นที่อนุรักษ์ ค่าดัชนี เช่น Shannon Index, Simpson Index เป็นต้น) ดังนั้น
การประเมินมูลค่าของความหลากหลายฯ จึงเป็นเรื่องของการทำ�ให้ความซับซ้อนในมิติต่างๆ
ของความหลากหลายฯ มีหน่วยวัดที่เป็นหนึ่งเพื่อนำ�ไปใช้สื่อสารหรือนำ�เสนอเพื่อการตัดสินใจ
ว่าการคุ้มครองความหลากหลายฯ จะคุ้มทุนหรือไม่ เท่าไร เมื่อเทียบกับการนำ�เงินทุนหรือพื้นที่ที่มี
จำ�กัดไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่นสำ�หรับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่สี ำ�คัญต่อการจัดการความหลากหลายฯ
ได้แก่ การเป็นสมบัติสาธารณะ (public goods) ผลกระทบภายนอก (externality) การวิเคราะห์
ความคุ้มค่า (cost-benefit analysis) ทฤษฎีความเสื่อมถอยของทรัพย์หมุนเวียนและทรัพย์ที่ใช้แล้ว
หมดไป กลไกตลาดสร้างแรงจูงใจ และทฤษฎีเกมส์เพื่อสร้างข้อตกลงและออกแบบสถาบัน เป็นต้น
มูลค่าของความหลากหลายฯ มีทั้งมูลค่าที่สะท้อนออกมาจากภายนอก (Extrinsic value)
และมูลค่าในตัวเอง (Intrinsic value) อ่านได้จากบทที่ 3 และ 6 ซึ่งสรุปแนวคิดของวิธีประเมิน
มูลค่าแบบต่างๆ ไว้ โดยแบ่งวิธีประเมินมูลค่าในตัวเองของความหลากหลายฯ ออกเป็น 2 ด้าน คือ
การปรับตัวและความยืดหยุ่นเพี่อคงอยู่ผู้เขียนเห็นว่ามาตรการเพื่ออนุรักษ์ใน CBD ยังมีช่องว่างที่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยเน้นการนำ�เครื่องมือและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ผู้วิจารณ์พบว่าในบทต่อๆ ไป เช่น บทที่ 8 10 11 12 13 14 และ 15 มีข้อเสนอและการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบที่สามารถนำ�ไปหารือกับภาครัฐหรือผู้มีอำ�นาจในการตัดสินใจเพื่อทบทวนและ
ร่วมกันค้นหามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทยต่อไปได้
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ผู้วิจารณ์เห็นว่า บทที่ 4 น่าสนใจสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เป็นอย่างมาก
เพราะรวบรวมและวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนของวิธีการประเมินข้อมูลทางชีวกายภาพของความ
หลากหลายฯ ด้วยเทคนิคที่นิยมใช้อยู่ในช่วงทศวรรษนี้ (หน้า 68-71) นักเศรษฐศาสตร์สามารถนำ�
ไปใช้เพื่อกำ�หนดขอบเขตการศึกษา ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่าง
ตรงเป้าหมาย ในบทที่ 6 ผู้เขียนได้อธิบายไว้เป็นอย่างดีถึงสาเหตุที่ทำ�ให้นักนิเวศวิทยาปิดกั้นแนวคิด
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จนทำ�ให้ไม่ยอมรับ ไม่ท�ำ ความเข้าใจและไม่สามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ได้ผวู้ จิ ารณ์
พบว่า หากนำ�เนื้อหาของบทนี้ผสมกับเนื้อหาในบทที่ 2 จะพบสาระสำ�คัญที่สามารถนำ�ไปเปิดใจ
นักนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องตัวเลขที่เป็นค่าเงินไม่ใช่มูลค่าหรือราคาที่แสดงความ
ถูกต้องในตัวของความหลากหลายฯ และไม่ใช่จำ�นวนเงินที่บอกนัยความสำ�คัญเชิงนิเวศแต่อย่างไร
วิธีการคิดมูลค่ามีหลายวิธีแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สามารถประเมินค่าของความหลากหลายฯ ทั้งใน
ส่วนที่เป็นสินค้าหรือบริการที่มีราคาในตลาด และในส่วนที่กลไกตลาดยังไม่กำ�หนดราคา ในบทที่ 6
(หน้า 118-124) บทที่ 8 และ 9 ผู้เขียนนำ�เสนอให้เห็นตัวอย่างการนำ�มูลค่าไปสู่การกำ�หนดรูปแบบ
นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบนิเวศ กำ�หนดมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการ
ทางการเงินเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ เช่น การให้เงินอุดหนุน การประมูลเพื่ออนุรักษ์ การให้
สิทธิที่พึงมีจากการอนุรักษ์ หรือแม้กระทั่งนำ�ไปปรับวิธีทำ�บัญชีประชาชาติที่สะท้อนต้นทุนธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างผู้ดูแลรักษาหรือปฏิบัติดีต่อธรรมชาติกับผู้ที่ได้รับประโยชน์แต่ยัง
ไม่ร่วมรับภาระใดๆ หรือแม้แต่นำ�ข้อมูลไปสู่การเจรจาเพื่อหาทางออกที่สมดุลย์ให้ผู้คนมีแรงจูงใจ
ที่จะตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้นผู้อ่านที่สนใจการประเมินมูลค่า
ของบริ ก ารนิ เวศในระดับมหภาคและการทำ�บัญชีประชาชาติ ที่ ร วมต้ นทุ นธรรมชาติ หรื อบั ญ ชี
ประชาชาติสีเขียวสามารถมุ่งตรงไปยังบทที่ 5 8 และ 9 สาระในทั้งสามบทนั้น ไม่เพียงจะทำ�ให้
ผู้อ่านเข้าใจหลักคิด กระบวนการดำ�เนินการ และผลลัพธ์ของการดำ�เนินการโดยรวมแล้ว แต่จะทราบ
ถึงผลลัพธ์ของการนำ�ผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติหรือกำ�หนดนโยบายด้วย
บทที่ 5 สรุปเนื้อหาของการประเมินมูลค่าการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศระดับชาติของ
สหราชอาณาจักร – UK National Ecosystem Assessment ปี ค.ศ. 2011 ซึ่งผลจากการศึกษานี้
ทำ�ให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรจัดตั้งคณะกรรมการทุนธรรมชาติขึ้นเพื่อปรับปรุงระบบการจัดทำ�
บัญชีประชาชาติและก่อให้เกิดพันธมิตรเพื่อโครงสร้างที่สอดคล้องกับระบบนิเวศหรือโครงสร้างเขียว
และเพิ่มการลงทุนของรัฐเพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านความมั่นคงและคุณภาพน้ำ�เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคตด้วย บทที่ 8 เป็นตัวอย่างการคำ�นวณบัญชีประชาชาติสุทธิ
ที่รวมทุนธรรมชาติจากทั้งสองประเทศ คือสหรัฐอเมริกาและไทย แม้ว่า ทั้งสองตัวอย่างจะใช้วิธีการ
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และปัจจัยที่นำ�มาคำ�นวณมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไม่เหมือนกัน นั่นคือ สหรัฐอเมริกา
หักลบด้วยทุนทรัพยากรมนุษย์และทุนธรรมชาติในส่วนการถดถอยของทรัพยากรแร่และพลังงาน
ส่วนประเทศไทยหักลบด้วยทุนที่เปลี่ยนไปของมูลค่าระบบนิเวศป่าชายเลน แต่ผลลัพธ์ที่สำ�คัญคือ
บัญชีประชาชาติสทุ ธิของทัง้ สองประเทศทีป่ รับค่าทุนธรรมชาติแล้วบ่งชีใ้ ห้เห็นว่า การพัฒนาประเทศที่
เป็นอยู่นั้นมีภาวะกำ�ไรหรือขาดทุนแท้จริงอย่างไร อีกทั้งยังบ่งชี้ว่า รายได้ประชาชาติของประเทศ
นั้นๆ อยู่บนเส้นทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ได้ดีกว่าบัญชีประชาชาติแบบดั้งเดิมหรือแบบที่ยัง
ไม่ปรับค่า
บทที่ 9 สรุปการศึกษา เรื่อง The Changing Wealth of Nation จากข้อมูล 135 ประเทศ
ทั่วโลกที่เปรียบเทียบค่าความมั่งคั่งของประเทศ (รายได้เฉลี่ยต่อคน) กับการลงทุนของรัฐเพื่อพื้นที่
คุ้มครอง (งบประมาณและขนาดพื้นที่) ภายใต้แนวคิดว่าพื้นที่คุ้มครองเป็นกึ่งต้นทุนค่าเสียโอกาส
(Quasi-opportunity cost) ของประเทศนั้นๆ ผลการศึกษาพบว่าแม้สัดส่วนขนาดพื้นที่คุ้มครอง
ต่อประชากรและขนาดพื้นที่คุ้มครองต่อพื้นที่ประเทศของทั้ง 3 กลุ่มประเทศ (รายได้น้อย รายได้
ปานกลาง และพัฒนาแล้ว) จะใกล้เคียงกัน แต่เมื่อคิดเทียบกับมูลค่าที่ดินจากฐานราคาที่ดินเพื่อ
การผลิต พบว่า มูลค่าที่ดินพื้นที่คุ้มครองในกลุ่มรายได้น้อย กลาง และสูง ลดลงตามลำ�ดับ และ
จำ�นวนประเทศที่จัดสรรงบเพื่อพื้นที่คุ้มครองมากกว่าร้อยละ 1 ของ GDP อยู่ในกลุ่มรายได้น้อย
ร้อยละ 54 กลุ่มรายได้ปานกลางร้อยละ 52 และกลุ่มพัฒนาแล้วร้อยละ 14 ที่น่าประหลาดใจ คือ
การจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่คุ้มครองมากกว่าร้อยละ 5 ของ GDP พบในประเทศในกลุ่มรายได้
น้อยและกลุ่มรายได้ปานกลางแต่ไม่พบประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วเลย สำ�หรับประเทศไทยพบว่ามี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพื้นที่คุ้มครองร้อยละ 6.81 ของ GDP นับเป็นอันดับที่ 10 ใน 135 ประเทศ
ผูเ้ ขียนอธิบายเหตุผลทีน่ ยิ ามให้พน้ื ทีค่ มุ้ ครองเป็นกึง่ ต้นทุนค่าเสียโอกาส และเสนอว่ามูลค่าจากการใช้
(เช่น การผสมพันธุ์ของแมลง การควบคุมการไหลของน้ำ� และคุณค่าด้านนันทนาการ) ถูกคิดรวม
ในรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยวแล้ว สำ�หรับมูลค่าพื้นที่คุ้มครองเพื่อเผื่อใช้ใน
อนาคต (ความหวังทางชีวภาพ—Bioprospecting และการสร้างองค์ความรู้--Knowledge) ไม่ได้นำ�
มาพิจารณาด้วย
ผูอ้ า่ นทีส่ นใจความคืบหน้าของการประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กบั ทรัพยากรธรรมชาติ
จากเวทีโลก สามารถทำ�ความเข้าใจถึงแก่นแท้ของเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity: TEEB) ได้จากบทที่ 7 ใน
ฐานะที่ผู้วิจารณ์กำ�ลังทำ�โครงการ ECO-BEST (Enhancing Economics of Biodiversity and
Ecosystem Service in Thailand and Southeast Asia) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างสหภาพ
ยุโรป รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน ระหว่างปีพ.ศ. 2554-58 ซึ่งต้องนำ� TEEB ไปสร้างความเข้าใจ
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กับผู้ปฏิบัติงานด้านพื้นที่อนุรักษ์และสร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์
พื้นที่คุ้มครองจึงเห็นว่า หากได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนจะลดเวลาการดำ�เนินโครงการ ECO-BEST
ได้ไม่น้อยเพราะบทที่ 7 นี้เป็นเสมือนบทเรียนลัดหรือเป็นการเฉลยข้อสอบที่มีแต่สาระสำ�คัญทำ�ให้นำ�
ไปสู่การประยุกต์ใช้ได้ทันที
ส่วนที่ 4 อธิบายความหลากหลายฯ ในบริบทระดับโลกและการพัฒนาประเทศโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิงทฤษฎีและกฎทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การได้อย่างเสียอย่างระหว่างการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่น่าจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นอักษรยูคว่ำ� ตามสมมติฐาน
Environmental Kuznets Curve และให้ความสำ�คัญกับภาวะทีอ่ าจเป็นภัยคุกคามกับความหลากหลายฯ
เพิ่มเติม 2 เรื่อง คือ การพัฒนาไปสู่ความเป็นเมือง (Urbanization) และการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อ
รองรับตลาดโลกอีกทั้งเสนอให้เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ความหลากหลายฯ อย่างมีเป้าหมายใน
2 กลุ่ม คือ การบังคับใช้กฎหมายพื้นที่คุ้มครอง (Protected Areas) โดยภาครัฐและการใช้กลไก
ตลาดในเรื่องความหวังจากทรัพยากรชีวภาพ (Bioprospecting) โดยภาคเอกขนผู้เขียนจุดประกาย
ความสำ�คัญของการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความหลากหลายฯ ให้ตอบสนองกับประโยชน์
ของชุมชนและสร้างกลไกให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับสิ่งตอบแทนจากกิจกรรมที่ตนจะทำ�หรือไม่ทำ�
อะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พร้อมยกตัวอย่างมาตรการที่ได้รับความสนใจมาก คือ การจ่ายแทนคุณ
ระบบนิเวศ (Payment of Ecosystem Service--PES) และเรดด์พลัส (Reducing Emissions from
Deforestation and Degradation--REDD+) เพราะนั่นคือวิถีทางที่จะทำ�ให้เกิดความยั่งยืน และ
หากนโยบายไม่สนองตอบกับประโยชน์หรือแรงจูงใจของชุมชนแล้ว การล่มสลายของระบบนิเวศก็
จะเกิดขึ้นและอาจจะนำ�พามาซึ่งการสูญพันธุ์โดยรวม (Mass Extinction)
เพื่อสนองตอบการออกแบบนโยบายที่เกื้อกูลต่อประโยชน์ชุมชนและประโยชน์ส่วนรวม
บทที่ 11 วิเคราะห์รากของปัญหาด้วยแนวคิดต้นทุนภายนอก (Externality) จากการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน (ภาพ 11.1 หน้า 227) โดยหยิบยกประเด็นปัญหาที่สำ�คัญคือ ความไม่สมมาตรกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม ระหว่างแหล่งมั่งคั่งทางความหลากหลายฯ กับแหล่ง
มัน่ คัง่ ทางเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีการผลิตและตลาด และเพือ่ ปรับความไม่สมมาตรนี้ ผูเ้ ขียนมุง่ เป้า
ไปยังทางออกที่เป็นธรรม (Fair solution) โดยใช้กติกาต่อรองอย่างร่วมมือกันของแนช (Nash
Cooperative Bargaining Game) มีคำ�อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (ภาพ 11.2 หน้า 230) และสรุปว่า
ทางออกที่เป็นธรรมจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อการเจรจานั้นคงไว้ซึ่งจุดยืนอันเป็นที่มาของประโยชน์ทับซ้อน
ของคู่เจรจาและคงไว้ซึ่งเงื่อนไขแห่งอำ�นาจต่อรองของคู่เจรจา ท้ายบทที่ 11 วิเคราะห์ข้อด้อยที่
ควรปรับปรุงของมาตรการระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีอยู่ว่า ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญา CBD, CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora),
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UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) และพิธีสารหรือ
ข้อตกลงภายใต้อนุสัญญานั้นๆ เช่น Kyoto Protocol หรือ REDD รวมถึงกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
(Global Environmental Facilities) ซึ่งเมื่ออ่านและทำ�ความเข้าใจแล้วผู้วิจารณ์เห็นด้วยว่า
นานาชาติควรมีการทบทวนมาตรการที่กล่าวถึงโดยเร็ว
สี่บทสุดท้ายเป็นตัวอย่างเครื่องมือทางนโยบายและแรงจูงใจ เริ่มจากบทที่ 12 ประเมิน
ผลความสำ�เร็จของการอนุรักษ์ความหลากหลายฯ ที่มีอยู่ทั่วโลก โดยศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ของ 3
เครื่องมือหลักๆ ที่มีอยู่คือ พื้นที่คุ้มครอง การกระจายอำ�นาจ และ PES จากข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า
พื้นที่คุ้มครองเป็นเครื่องมือในการลดการสูญเสียป่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่มีข้อจำ�กัดที่
ไม่สามารถขยายขอบเขตการอนุรักษ์ออกไปยังพื้นที่ด้านนอกได้ และยังพบว่าพื้นที่คุ้มครองส่งผลดี
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเครื่องมือ PES และได้เสนอเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของ
นโยบายอนุรักษ์ในทศวรรษหน้า มีชื่อว่า Conservation Evaluation 2.0 ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎี วิธีการ
ข้อมูลที่มีแบบแผนและเป็นระบบมากขึ้นบทที่ 13 เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจาก 2 มาตรการอนุรักษ์คือ เพื่อดำ�รงไว้ซึ่งความหลากหลายฯ และเพื่อให้เกิดบริการนิเวศ
แก่ประชาชน โดยใช้กรณีศึกษากองทุนอนุรักษ์มรดกกลางแจ้ง (Outdoor Heritage Fund)
ภายใต้ Legacy Amendment Fund ในรัฐมินิโซต้า สหรัฐอเมริกา (จัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2008)
รายได้ของกองทุนนี้มาจากส่วนเพิ่มของภาษีขายสินค้าเงินทุนนี้สามารถนำ�ไปซื้อที่ดินเป้าหมายมา
จัดการเพื่อการอนุรักษ์ให้คงไว้ซึ่งความหลากหลายฯหรือนำ�ไปจ่ายชดเชยเจ้าของที่ดินให้เปลี่ยน
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้คงไว้ซึ่งบริการจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services)
การศึกษาแบ่งปัจจัยประเมินเป็น 6 ด้าน คือ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การสะสมคาร์บอน
คุณสมบัติเก็บกักฟอสฟอรัสของน้ำ� แหล่งความหลากหลายฯ งบประมาณที่ใช้ค่าเสียโอกาส และ
โอกาสของผลตอบแทนจากที่ดินในอนาคต ณ ปีค.ศ. 2026 พบว่า เป้าหมายการอนุรักษ์ทั้งสองแบบ
มีผลต่อกันและกัน และเมื่อเปรียบเทียบในพื้นที่อื่นๆ พบผลลัพธ์ปรากฏไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ
การลงทุนเพื่อการคงไว้ซึ่งความหลากหลายฯ ส่งมีผลสำ�เร็จมากกว่าการลงทุนเพื่อคงไว้ซึ่งบริการ
จากระบบนิเวศ
บทที่ 14 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์ในหลายๆ ประเทศ ที่
สร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ดีและลดพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อความหลากหลายฯ เช่น มาตรการ
อุดหนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายฯ ในพื้นที่เกษตรของสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรป จากมุมมอง
ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและวิเคราะห์ถึงการพัฒนาใช้เครื่องมือซึ่งควรสอดคล้องกับเงื่อนไข
ทางกฎหมาย หากออกแบบให้การจ่ายมีอัตราที่ชัดเจนหรือมีเงื่อนไขให้การจ่ายที่เป็นกลุ่มคน
จะเป็นประโยชน์ร่วมที่ดีกว่าจ่ายเป็นรายอิสระควรให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้เสนอราคาและมาตรการ
เศรษฐศาสตร์นั้นๆ จะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่ออยู่บนกลไกตลาด อีกทั้งได้วิเคราะห์ถึงความ
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ท้าทายที่มีอยู่ของมาตรการเหล่านี้ในหลายด้าน เช่น อัตราการจ่ายตั้งอยู่บนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
(outputs) ไม่ใช่อยู่บนลักษณะหรือจำ�นวนกิจกรรมที่ทำ�ได้ (inputs) หรือจะกำ�หนดอัตราการจ่ายให้
อยู่บนฐานที่ผสมผสานระหว่างผลลัพธ์และกิจกรรมได้อย่างไร บทที่ 14 นี้ มีประโยชน์อย่างมากกับ
หน่วยงานไทยหลายแห่งที่สนใจจะพัฒนาให้เกิด PES หรือการระดมทุนให้เกิดเป็นกองทุนเพื่อการ
อนุรักษ์
บทที่ 15 เป็นการประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ที่จะตอบ
สนองกับการค้าชนิดพันธุ์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งกับการดำ�เนินงานของ
หน่วยงาน CITES ผู้วิจารณ์เห็นว่าควรนำ�ไปเผยแพร่แก่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปกติจะให้ความสำ�คัญ
กับการใช้กฎหมายเพือ่ แก้ปญ
ั หาเป็นหลัก และนัน่ จะทำ�ให้กระบวนการของภาครัฐตกเข้าไปในกับดัก
ของกลไกที่เรียกว่า การสะสมที่นำ�ไปสู่การสูญพันธุ์ (Banking of Extinction) การสะสมดังกล่าว
จะกระตุ้นให้ตลาดการซื้อขายสินค้าชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์มีราคาสูงขึ้น-คุ้มค่าต่อการกระทำ�ผิด
มากขึ้น จนจำ�นวนประชากรของชนิดพันธุ์นั้นๆ อาจลดลงเกินภาวะขั้นต่ำ�ของการอยู่รอดไปได้
(Minimum Viable Population)
สรุปโดยรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะเสนอวิธีการที่มนุษย์จะปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการให้ธรรมชาติบนโลกสามารถดำ�รงอยู่ต่อไปอย่างสมดุลย์เท่านั้น แต่ทำ�ให้ผู้อ่านมีแนวคิดอย่าง
สมดุลย์ระหว่าง 2 ศาสตร์ที่สำ�คัญกับชีวิตคน นั่นคือ นิเวศวิทยา (Ecology) และเศรษฐศาสตร์
(Economics) อีกทั้งยังมีความสมดุลย์ของเนื้อหาระหว่างส่วนที่เป็นวิชาการและการประยุกต์ใช้
สมกับชื่อ Nature in the Balance โดยแท้จริง
ผู้อ่านที่สนใจด้านการวิเคราะห์และกำ�หนดนโยบายเพื่อการจัดการระบบนิเวศและความ
หลากหลายฯ ขอแนะนำ�ให้อ่าน Environmental Policy (Robert, 2011) และ Policy Instruments
for Environmental and Natural Resource Management (Sterner& Coria, 2011) สำ�หรับท่าน
ที่เผชิญหน้ากับความขัดแย้งอยู่อาจได้มุมมองดีๆ จาก Resolving Environmental Conflicts
(Maser& Pollio,2012) ท้ายสุด ขอแนะนำ�ให้ทุกท่านได้อ่านอดัม สมิท VS ชาร์ลส์ ดาร์วิน: ใครกัน
แน่ที่เป็นของจริง (เอกอรุณ, 2556) เพื่อให้ทราบฐานคิดของ 2 ศาสตร์ อันยิ่งใหญ่คือ นิเวศวิทยา และ
เศรษฐศาสตร์ นั่นเอง
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