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บทท่ี 5
การสังเคราะหวิธคีิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาตะวันออก

บทน้ีนําเสนอผลการสังเคราะหวิธีคิด และแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยแบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน สวนแรก เปนการสังเคราะหจากกรณีศึกษา
5 กรณี ท่ีคณะผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหไวในบทท่ี 3 และ 4 และสวนท่ีสองเปนการสังเคราะห
วิธีคิดและแนวทางการจัดการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยภูมิปญญา
ตะวันออกโดยอาศัยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ30รวมกับ 6 ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย อันไดแก จีน ญี่ปุน อินเดีย บังคลาเทศ ภูฎาน และประเทศไทย

5.1 วิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง มีดังน้ี

หน่ึง หลักคิด ในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จากกรณีศึกษาท้ังหากรณีน้ัน มีหลักคิดท่ีเหมือนกัน คือ การทําเพื่อคนสวนใหญ และ
คนสวนใหญสามารถอยูดวยกันได คือ พอไปได สิ่งท่ีเห็นชัดเจน คือ ไมไดเอาตนเองรอด และผล
การสังเคราะหจะพบวามีมิติในเร่ืองหลักศาสนาเขามาเกี่ยวของซ่ึงเปนสิ่งท่ีชวยยึดใหคนทําความดี
คือ หลักคุณธรรม เปนเร่ืองการชวยเหลือกัน มากกวาการแขงขันกัน การเกื้อกูล การอุปถัมภ ทํา
เพื่อคนสวนใหญอยูรอด

สอง เปาหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเนนท่ีความสุข ซ่ึงไมใชความสุขทางวัตถุ
โดยสะทอนออกมาไดหลายอยาง ในกรณีของมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะพบวา
เปาหมายท่ีสะทอนออกมา คือ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความสมบูรณในแงอาหาร  ดังกรณีศึกษาของปะเหลียน บานเปร็ดใน และบานละหอก
กระสัง  ท่ีเม่ือชุมชนสามารถดูแลรักษาปาใหฟนกลับมาสมบูรณ ทําใหเกิดสังคมท่ีมีความสุขเพราะ
ชาวชุมชนมีประสบการณและบทเรียน ท่ีเปนการระเบิดจากภายใน ทําใหมีสังคมท่ีชวยเหลือเกื้อกูล
กัน มีอะไรเกิดข้ึนมาสามารถหันไปหากันได แมกระท่ังกรณีคุณวริสร ชุมพรคาบานา ก็เปนเชนน้ัน
คือ มีความสุขท่ีเห็นสังคมท่ีชวยเหลือกัน กลายเปนเปาหมายใหม คือ มองหาเปาหมายใหมท่ีไมใช
แคตัวเงิน มีความพยายามท่ีจะมองหาเปาหมายท่ีไมใชตัวเงิน หรือแมแตกระท่ังบางพื้นท่ี เชน

30 จัดโดย มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม. ในหัวขอ “Alternative Pathways Environmental and Natural
Resource Management” เม่ือวันที่ 10-11 เมษายน 2551 ณ โรงแรมรอยัล ปรินเซส หลานหลวง
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ละหอกกระสัง มองไปถึงรุนลูกหลานวาจะใชอะไรในอนาคต มี world view ท่ีมองในระยะยาว ท่ี
แตกตางจากแบบเนนตัวเงิน มองระยะสั้น

สาม เคร่ืองมือ สําหรับการเรียนรูรวมกันอยู และทําใหเกิดการยกระดับจิตใจจากการทํา
เร่ืองน้ันๆ เชน กรณีกลุมสัจจะสะสมทรัพย มีเคร่ืองมือ เชน บัญชีรับจายครัวเรือน บัญชีออมทรัพย
สวนกรณีละหอกกะสัง ชุมชนไดศึกษาโดยนับมูลคาผลผลิตท่ีไดจากปา ตีมูลคาออกมาเปนเงิน
เทียบวาถาขายไดเทาไหร กินเองเทาไหร เก็บมาท้ังหมดเทาไหร ตอเดือนตอป ขอมูลเหลาน้ีไดทํา
ใหชุมชนมีความเขาใจมากข้ึน รวมท้ังปะเหลียน มีการเก็บขอมูลเร่ืองปลาวาออกเรือไปกี่ช่ัวโมงได
เทาไหร เร่ืองของการวิเคราะหการลดตนทุนของธุรกิจวามีตนทุนตัวไหนท่ีสามารถลดไดบาง หรือ
เร่ืองของการคํานวณผลประโยชนจากการปลูกตนไมตอตน สิ่งเหลาน้ี คือนวัตกรรมของการ
ยกระดับการเรียนรูซ่ึงนําไปสูการยกระดับความคิด การมองใหกวางใหไกลใหคิดถึงอนาคต
เคร่ืองมือดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามชวงเวลา เม่ือทําสิ่งหน่ึงไปแลว เม่ือมาถึงอีกจุดอาจ
มองหาเคร่ืองมือใหมท่ีจะนํามาใชในการสรางความสมดุล

สี่ เร่ือง factor ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิ่งท่ีเหมือนกันท้ัง 5
กรณี ท้ังการทํางานแบบชุมชน หรือทํางานแบบธุรกิจ คือ ตองการการมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือท่ีเอาไวใชจัดการการมีสวนรวมของชุมชน ใหเขามารวมพลังกันและเกิดพลังผลักดันข้ึนมา
และอาจเปนกรอบของการพัฒนา

หา ทุนทางสังคม เปนทุนของการจัดการ จากท้ังหากรณีศึกษา ยกเวนชุมพรคาบานา น้ัน
เกิดข้ึนจากผลของการกระทําของตนเอง ปาถูกทําลายจึงมาแกปญหาโดยการอนุรักษ ซ่ึงเปนผลสืบ
เน่ืองมาจากการพัฒนาภาพใหญของประเทศ แตวาวิธีท่ีจะฟนกลับข้ึนมา ถานับเปนการลงทุน
เกือบจะเรียกไดวา ตนทุนน้ันต่ํามาก ตนทุนของกรณีเหลาน้ีไมไดใชเงิน แตใชความรวมมือ ซ่ึงจะ
เช่ือมโยงกับเร่ืองการมีสวนรวม

หก กระบวนการเรียนรู ซ่ึงกระบวนการแบบน้ีเปนกระบวนการเรียนรู ท่ี ทําใหเกิด
internalization ของคุณธรรม หลักคิด เขาไปสูตนเอง และย่ิงทําย่ิงมีความสุข ย่ิงเห็นเปาหมาย และ
สามารถยกระดับข้ึนไปไดโดยท่ีตนทุนไมไดเสียอะไร

5.2 วิธีคิดและแนวทางการจัดการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยภูมิ
ปญญาตะวันออก

กรณีศึกษาของประเทศไทย 5 กรณีศึกษา ดังท่ีแสดงในบทท่ี 3 และ 4 ตลอดจนการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับประเทศตางๆ 6 ประเทศ อันไดแก จีน ญี่ปุน อินเดีย บังคลาเทศ
ภูฎาน และประเทศไทยไดสะทอนใหเห็นถึงประสบการณของท้ัง 6 ประเทศท่ีไดเผชิญกับกระแส
โลกาภิวัฒน และกอใหเกิดความพยายามในการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การใชทรัพยากร ซ่ึงในมุมมองทางเศรษฐศาสตร คือ การสรางสมดุลระหวาง Demand (อุปสงค)
และ Supply (อุปทาน) โดย Demand คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ Supply คือ แหลง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนท้ังแหลงอาหาร ตนทุนในการผลิต และเปนแหลงรองรับ
ขยะของเสียจากการบริโภคและการผลิต

ท้ังน้ีสมการการพัฒนาท่ีย่ังยืนหมายถึง สมดุลระหวาง Demand และ Supply ดังกลาว  ซ่ึง
ในความเปนจริงพบวามีความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน โดยอุปสงคมีมากข้ึนในขณะท่ี
อุปทานลดลงอยูตลอดเวลา น่ันคือรัฐบาลตางๆ พยายามผลักดันใหเศรษฐกิจเติบโตเพิ่มข้ึนหากแต
จํานวนทรัพยากรและความสามารถในการรองรับขยะของเสียจากการพัฒนาเศรษฐกิจกลับมีลดลง

นอกจากน้ี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาวไมไดทําใหสวัสดิภาพของคนสวนใหญดี
ข้ึน เน่ืองจากความเจริญกระจุกตัวอยูกับคนบางกลุมมิไดกระจายตัวอยางท่ัวถึงและเปนธรรม อีกท้ัง
ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษยในวงกวาง ดังท่ีนักวิจัยจากอินเดีย จีนและ
บังกลาเทศไดช้ีใหเห็นปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชีย เชน ปญหาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมโลก Climate change ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไม
ปญหามลพิษ ปญหาสุขภาวะและความยากจน จํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนในขณะท่ีความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลง รวมไปถึงจิตวิญญาณของผูคนท่ีเสื่อมลงไปดวยเปนตน โดยขอสังเกตท่ีนาสนใจก็
คือกลุมคนท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไมสมดุลดังกลาวก็คือกลุมคนท่ีมีฐานะยากจน
โดยเฉพาะกลุมประเทศโลกท่ีสาม

ดังน้ัน หากเราไมสามารถรักษาสมดุลระดับของการบริโภคไวไดใน อนาคตทรัพยากรท่ีโลก
มีอยูก็คงไมเพียงพอกับความตองการ ดังมีการเปรียบเปรยไววาคงตองมีโลกเพิ่มข้ึนหลายใบจึงจะ
เพียงพอตอความตองการในการบริโภค อยางไรก็ตาม ในประสบการณของแตละประเทศไดช้ีใหเห็น
แนวทางแกไขปญหาซ่ึงสามารถแบงออกเปนสามกลุมดวยกัน คือ (ดูภาพท่ี 5.1 ประกอบ)

ภาพที่ 5.1 สมการในการสรางความสมดุลของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ที่มา : พัฒนาโดย รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางชาง, 2551

ประเทศจีน : Circular Economy

ประเทศญ่ีปุน : 3Rs

ระดับมหาภาค:
จากนโยบายสูการปฎิบัติ
แรงขับโดยเทคโนโลยี

เนนระดับจุลภาคและชุมชน:
ประเทศอินเดีย, ประเทศบังกลาเทศ

เนนดานจิตใจ, คุณธรรม:
ประเทศภูฐาน, ประเทศไทย

ระบบการเมือง

ประเทศรํ่ารวย-ประเทศยากจน
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1) Technology เสนอโดยนักวิจัยจากจีน และญี่ปุน คือ แนวทางท่ีเรียกวา Circular
Economy (CE) ของจีน และ 3R ของญี่ปุน ซ่ึงเปนการจัดการในระดับมหภาค31

2) Community Based เสนอโดยนักวิจัยจากอินเดียและบังกลาเทศ ซ่ึงอาจจัดวาเปน
แนวทางในระดับจุลภาค ท้ังน้ีเปนแนวทางจากประสบการณของชุมชนในการพยายามดูแลรักษา
พื้นท่ีและการแกปญหาความยากจนโดยอาศัยภูมิปญญาดั้งเดิม ซ่ึงช้ีใหเห็นวา ภูมิปญญาทองถิ่น
สามารถไปกันไดกับการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู

3) The spiritual side เสนอโดยนักวิจัยจาก ภูฏาน และไทย คือ GNH ของภูฏาน และ
Sufficiency Economy ของไทย ซ่ึงใหความสําคัญกับระดับจิตวิญญาณ คุณธรรมและผสมผสาน
แนวคิดพุทธศาสนา

อยางไรก็ดี แนวทางท้ัง 3 กลุมมีขอจํากัดรวมกันสองประการคือ
1) Political system อุปสรรคจากระบบการเมืองท่ีอาจไมสนับสนุน
2) North-South ขอจํากัดระหวางประเทศรํ่ารวยและยากจน เชนผลประโยชน ความคิดวัตถุ

นิยมตะวันตกท่ีครอบงํา
หากพิจารณาลักษณะรวมกันขององคประกอบพื้นฐานของวิธีคิดและแนวทางการพัฒนา

ทางเลือกของท้ัง 6 ประเทศ ท่ีสามารถสะทอนภูมิปญญาตะวันออกในเบ้ืองตน สามารถอธิบายได
โดยภาพท่ี 5.2 อันไดแก

31 อยางไรก็ตามนักวิจัยญ่ีปุนมีความเห็นวา 3R เปนไดทั้งแนวทางระดับมหภาคและจุลภาค
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Contentment,
Sustainable Development,

Preservation of the Environment
ntment,

Sustainable Development,
Preservation of the Environment

- ความรู, ภมูิปญญา (ผาน
ประสบการณและการศึกษา)
- ความยัง่ยืน

เทคโนโลยีเปนเพยีงเคร่ืองมือ
ชวยใหเราปรับตัวเขากับ
ธรรมชาติไดไมใชเพื่อฉวย
ประโยชน

กระบวนการพัฒนาตองดูแบบ
องครวม (Holistic) มีหลายระดับ
ตั้งแต
- ปจเจก (ไทย, ภูฏาน)
- ชุมชน (อินเดีย บังคลาเทศ)
- ประเทศและระหวางประเทศ

(จีน, ญี่ปุน)

ประกอบดวย
- การศึกษา
- ความมั่นคงทางสังคม
- ตองรับรูรวมกับศักยภาพ รู

วาตนเองเปนอยางไร
- ฝกอบรมและทําเปนประจํา
- มีกระบวนการถายทอด

ความเปนอยูอยางยัง่ยืนตอง
1. สรางความเขมแข็ง

พึ่งตนเอง
2. การจางงาน ชุมชนตองเลือก

เองวาจะเลือกอะไร

ดึงการมีสวนรวม ตองลงมือ
ปฏิบัติ คือมีทั้ง ทฤษฎี +
ปฏิบัติ

เคร่ืองมือทางดานนโยบาย

Spiritual Values / Morality

Technology Community Participation Institution

ตะวันตก
ความสุข สนองตอบความตองการที่ไมส้ินสุด ให
ไดมากที่สุด
สินคา ทําใหไดอายุส้ันเพื่อทีจ่ะขายไดมากขึ้น

Legal System

ตะวันออก
ความสุข สนองตอบตอจติใจที่ดีงาม

สินคา เคร่ืองมือดํารงชีวติ

Commitment

ภาพที่ 5.2 กรอบแนวคิดรวมกันของภูมิปญญาตะวันออก
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1) คุณคาทางจิตใจและศีลธรรม ภูมิปญญาตะวันออกมีแนวคิดจิตวิญญาณในการอยู
รวมกับธรรมชาติ เปนแนวคิดท่ีมองขามไปไกลกวาตัวตน โดยเรียนรูจากธรรมชาติในเร่ือง
ปฏิสัมพันธกับธรรมชาติหรือการรวมกันอยางปรองดอง เกื้อกูลกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เชน
ทางพระพุทธศาสนามองวาภัยพิบัติตางๆ ก็คือ ความทุกขอยางหน่ึง ซ่ึงเร่ิมจากการท่ีมนุษยเห็นผิด
พยายามเขาไปจัดการธรรมชาติ แลวจึงชวนกันไปทําผิด เม่ือธรรมชาติไมยอมจึงเกิดเปนหายนะภัย
ข้ึนมา พระพุทธเจาไดตรัสถึงแนวทางการพนทุกขไว น่ันคือ เร่ิมตั้งแต “เห็นชอบ” คือ ตองเห็นโทษ
ท่ีเกิดจากภัยพิบัติตางๆ ท้ังจากมนุษยและธรรมชาติ เพื่อใหเห็นทางออกท่ีถูกตอง ความเห็นชอบน้ี
จะตองทําใหบังเกิดในจิตใจของแตละคนใหได ดั่งแสงตะวันท่ีนําทางใหคนเดินขามความมืดไปได
“ดําริชอบ” คือ ดําริในการไมเบียดเบียน ท้ังระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสัตว และมนุษยกับ
ธรรมชาติ รวมท้ังมีดําริท่ีจะชวยหรือแบงปนดวย ปญหาสิ่งแวดลอมสวนหน่ึงมาจากการดําริผิดของ
ภาครัฐ เชน การออกกฎหมายเบียดเบียนคนฐานรากใหใชประโยชนจากปาไมได หรือการให
สัมปทานกับนายทุน “เลี้ยงชีพชอบ” การท่ีในประเทศมีคนรวยท่ีรวยมาก และคนจนท่ีจนมาก เกิด
จากการเจรจาท่ีไมมีการแบงบันกัน การแบงปนกัน ชวยกันทําดวยความรัก ความสงสาร หาก
เกิดข้ึนท้ังในระดับชุมชน และระดับโลก จะชวยแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมได
“พากเพียรชอบ” คือ มีความพยายาม “ระลึกชอบ” ตองระลึกเร่ืองดีๆ ดวยความรักความสงสาร
ไมใชจะเนนรวยอยางเดียว “ตั้งใจชอบ” มีจิตใจท่ีม่ันคงแนวแน เชน ใครชวนไปทําลายปาก็ไมไป
เพราะผิดอุดมการณ เปนตน

2) เทคโนโลยีที่เหมาะสมและองคความรู ควรเปนเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เนนภูมิปญญาทองถิ่น โดยท้ังน้ี สิ่งท่ีสําคัญคือ การพัฒนาแบบตะวันออกน้ัน ตองไมปฏิเสธหรือ
ตอตานกระบวนการโลกาภิวัตน แตในขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับชุมชนในทองถิ่นใหเกิด
ความเช่ือมโยง ท้ังในระดับโลกาภิวัตนและทองถิ่น เพื่อใหเกิดรูปแบบของเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรและปลอดภัย เชน ประเทศจีน ซ่ึงไดเสนอแนวทางการพัฒนา
ภายใตแนวคิด Circular Economy ท่ีใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงการบริโภค การผลิต และ
การกําจัดของเสียท่ีเปนวัฎจักร ไมทําลายสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน ท่ีใชแนวคิดของ 3
Rs ดูแลในเร่ืองของกระบวนการผลิต การบริโภคและการกําจัด

3) การมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหเกิดความตระหนัก เปนการสรางพลังและเครือ
ขายในการรวมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยตระหนักถึงพลังของเครือขาย
“Glocal” (Global + Local)

4) การมีสถาบันที่อยูรวมกันอยางปรองดอง สอดคลองกับการจัดการ ซ่ึงตอง
ประกอบไปดวยการมีกฎหมายเพื่อสรางระเบียบและภาระผูกพัน กํากับดูแลคนในสังคม รวมท้ังคน
ในสังคมจําเปนตองมีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อกํากับจิตใจ เน่ืองจากสิ่งน้ีจะชวยกํากับใหคนไมกลาและ
ละอายในการทําผิดเพราะแมการมีศีลธรรมและการมีภาระผูกพัน ก็จะทําใหสังคมน้ันสามารถดํารง
อยูดวยความสุข
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5) การมีความสุขใจ การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงมองท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ซ่ึงเปนสากล และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย ท่ีสําคัญ คือทําท้ังหมดดวย
ความสุขใจ

อน่ึง คณะผูศึกษาตระหนักวา ประสบการณของประเทศ 6 ประเทศ ในขางตนเปนเพียง
ตัวอยางบางสวนของความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน ยังคงมีประสบการณท่ีหลากหลายดํารงอยูในภูมิภาค
ตางๆ ซ่ึงหากสามารถนํามาแลกเปลี่ยน ขยายผลยอมเปนประโยชนตอสวนรวม ดังน้ันจึงจะไดมีการ
นําผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปเผยแพรในเวทีการประชุมนานาชาติตอไป โดยมีขอสังเกตวาหากจะ
นําไปพัฒนาตอไปน้ัน ควรมีขอพิจารณา ดังน้ี

- ภาษาท่ีใชตองเปนภาษาสากลไมผูกขาด “ภาษาศาสนา”ใดศาสนาหน่ึงเพียงอยาง
เดียว

- นิยามคําตางๆ ตองชัดเจน เชนคําวา “ภูมิปญญาตะวันออก” หมายถึงอะไร มี
คุณคาอะไรและมีมูลคาเพิ่มอะไร

- สื่อมวลชนและภาคเอกชนตองศรัทธาในแนวคิดน้ีดวยเพื่อชวยในการเผยแพร
ขอมูลใหแกประชาชนในวงกวาง

- ควรนําแนวคิดไปขยายผลในประชาคมโลก โดยตองแสดงใหเห็นในฐานะทางเลือก
หน่ึงซ่ึงไมใชการเผยแพรในลักษณะการพรํ่าสอน ในขณะเดียวกันตองเปดรับประสบการณตางๆ
ของท่ัวโลกมาพิจารณาปรับใชดวย


