
62

บทท่ี 4
สรุปผลการสังเคราะหกรณีศกึษาและการพัฒนาตัวชี้วัดเบื้องตน
ในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บทน้ีนําเสนอผลการสังเคราะหกรณีศึกษา และการพัฒนาตัวช้ีวัดเบ้ืองตนในการประยุกต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบงการนําเสนอเปน 2 หัวขอ คือ
หน่ึง เปนการสังเคราะหกรณีศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และ สอง เปนการนําเสนอตัวช้ีวัดเบ้ืองตนในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยประสบการณจากกรณีศึกษาท้ัง 5
กรณีเพื่อนําไปขยายผลในพื้นท่ีอื่นๆ ตอไป

4.1 การสังเคราะหกรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 5 กรณีศึกษา ไดแก

1) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของการจัดการปาชายเลน ชุมชนบานแหลม
พื้นท่ีลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง

2) กรณีศึกษากลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง ตําบล
เขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

3) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวัด
ตราด

4) กรณีศึกษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะ โครงการ “คนอยู-ปายัง” จังหวัด
ชุมพร

5) เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้า
จังหวัดชุมพร

การวิเคราะหน้ีจะใชการวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง ออกเปน 3 ระดบั (รูป
ท่ี 4.1) กลาวคือ

ระดับหน่ึง เขาขาย หมายถึงการใชหรือการปฏิบัติท่ีสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง
ครอบครัวหรือชุมชน

ระดับสอง เขาใจ เปนระดับท่ีสูงข้ึนไป หมายถึงการเขาใจในแนวความคิด ซ่ึงอาจหมายถึง
การปฏิบัติตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีการใชองคความรูใหมๆ มาใชแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึน
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ระดับสาม เขาถึง ซ่ึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในวิถีชีวิต
ซ่ึงระดับการเขาถึงจะเปนเปาหมายสูงสุดในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2‹#›

ระดับของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขาขาย
เขาใจเขาใจ

เขาถึงเขาถึง

วิธีการ วิธีการ วิธีการ

วิธีคดิ

วิถีชีวิต
วิธีคดิ

การมีภมูิคุมกันในตัวเองการมีภมูิคุมกันในตัวเอง
ความพอประมาณความพอประมาณ && ความรูความรู

ความมีเหตุผลความมีเหตุผล && คณุธรรมคณุธรรม

การมีภมูิคุมกันในตัวเองการมีภมูิคุมกันในตัวเอง
ความพอประมาณความพอประมาณ && ความรูความรู
การมีภมูิคุมกันในตัวเองการมีภมูิคุมกันในตัวเอง

ภาพที่ 4.1 ระดับของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง

ซ่ึงจากกรอบแนวคิดดังกลาว สามารถนํามาอธิบายกับกรณีศึกษาตางๆ ท่ีประสบ
ความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ัง 5 กรณี กลาวคือ ในระดับท่ี
สามารถสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง เรียกวา เขาขาย ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมีการปฏิบัติไดบางสวน เชน
การสรางเครือขายความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ  การสรางกฎเกณฑ หรือกติกาของชุมชนท่ี
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะถาหากชุมชนมีกฎเกณฑตางๆ ก็จะสามารถปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติใหรอดพนจากปจจัยภายนอก ซ่ึงเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนน่ันเอง
ระดับท่ีสอง เรียกวา เขาใจ ซ่ึงหมายถึงการรูจักพอประมาณบวกกับการใชองคความรูใหมๆ ท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน การใชภูมิปญญาทองถิ่น หรือ องคความรูใหม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ เชน ธนาคารตนไม บํานาญตนไม
สวนระดับท่ีสาม เรียกวา เขาถึง ซ่ึงเปนเร่ืองของความมีเหตุมีผล บวกกับความมีคุณธรรม ซ่ึงใน
ระดับน้ีถือเปนวิถีชีวิตท่ีตองมีความเขาใจ และยอมรับในกฎธรรมชาติโดยมีการสรางกฎเกณฑหรือ
การปรับวิถีการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ
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4.1.1) การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในแตละกรณีศึกษา

กรณีทีห่น่ึง กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของการจัดการปาชายเลน
ชุมชนบานแหลมพื้นที่ลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง

ชุมชนบานแหลมอยูทางตอนใตของประเทศไทยใกลกับมาเลเซีย มีพื้นท่ีติดชายฝงและ
บางสวนเปนพื้นท่ีปาชายเลน มีพื้นท่ีประมาณ 32,300 ไร ไดประสบปญหาเร่ืองความยากจน ทําให
เกิดความขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันเอง สวนปาชายเลน ซ่ึงอยูในพื้นท่ีน้ีก็ถูกทําลายโดยนัก
ลงทุนจากภายนอกท่ีเขามาลงทุน เปลี่ยนพื้นท่ีปาชายเลนเปนการทํานากุง การทําไรปลูกปาลม
นํ้ามัน นอกจากน้ี ชาวบานยังประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมจากการทําประมงมากเกินไป เชน หอย
ตางๆ ท่ีเปนสัตวพื้นเมืองเร่ิมหายาก นอกจากน้ียังมีปญหาจากการจับสัตวนํ้ามากเกินไปจากการทํา
โรงงานปลากระปอง หรือ หอยกระปอง เปนตน ซ่ึงจากปญหาดังกลาว ทําใหมีกลุมอนุรักษท่ีมีความ
พยายามท่ีจะรักษาความสมดุลระบบนิเวศ คือ สมาคมหยาดฝน ท่ีพยายามเขามาแนะนําวิธีการทํา
เกษตรกรรมแบบย่ังยืนใหแกชาวบาน และพยายามฟนฟูทรัพยากรตางๆ ท่ีไดสูญเสียไป ซ่ึงกรณีน้ี
สามารถสรุปไดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังสามระดับไดวา

ระดับเขาขาย   ชุมชนบานแหลมไดมีการทํากิจกรรมตางๆ เชน การตั้งกฎ กติกาชุมชน
ไมใหมีการทําการประมงมากเกินไป นอกจากน้ีในระดับเขาใจ ไดมีการสรางองคความรู และยังมี
กิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมอยางย่ังยืนสําหรับชุมชน และพยายามนํารูปแบบ
ดังกลาวไปใชโดยบรรจุใหอยูในหลักสูตรของชุมชน

ระดับเขาถึง  มีขอสังเกตวา ชุมชนน้ีอาจจะยังไมอยูในระดับเขาถึง เน่ืองจากยังมีปญหา
ความขัดแยงท่ีรุนแรง ท้ังยังมีปจจัยคุกคามจากภายนอกยูเปนระยะๆ เชน มีนายทุนเขาไปลงทุน
อยางตอเน่ือง ซ่ึงไมแนใจวาวารูปแบบอนุรักษของชุมชนบานแหลมจะสามารถย่ังยืนไดแคไหน และ
สามารถทําอยางไรท่ีจะไมใหนักลงทุนเขามาลงทุน หรือใหชุมชนสามารถรับภาวะกดดันจากปจจัย
ภายนอกได ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะเปนสิ่งท่ีจะตองดูตอไปในอนาคต

กรณีศึกษาที่สอง กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอก
กระสัง  ตําบล   เขาคอก  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย

กรณีน้ีเปนการอนุรักษปาของชุมชนบานละหอกกะสัง ซ่ึงเดิมเปนพื้นท่ีปาเสื่อมโทรม
เน่ืองจากการถูกสัมปทานปาเพื่อนําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การผลิตไมและถาน และ
การลักลอบตัดไมทําลายปา ในการแกปญหา ไดเกิดการริเร่ิมโดยชาวชุมชน ซ่ึงมีกลุมอนุรักษชุมชน
บานละหอกกะสัง ไดเห็นถึงปญหาและเกิดกิจกรรมโดยใหชาวบานเร่ิมจากการแลกเปลี่ยนความรู
ตางๆ กับเครือขายอื่นๆ ท่ีทํางานในลักษณะเดียวกัน  จะเห็นวา ไดมีการสรางเครือขายข้ึนมา โดย
เรียนรูจากประสบการณของชุมชนอื่นๆ บวกกับความรูดั้งเดิมท่ีเปนสวนสําคัญท่ีนํามาใชในการ
บริหารจัดการปา ดังน้ันจะเห็นไดวามีการใชโอกาสในการเรียนรูไปเปนเคร่ืองมือในการฟนฟูปา
ข้ึนมาใหม ปจจุบันชุมชนอนุรักษบานละหอกกะสังมีบทบาทท่ีสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรจากปา
และภูมิปญญาทองถิ่น มีการสรางเครือขาย ท้ังในระดับชุมชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับ
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ภูมิภาค ซ่ึงความสําเร็จน้ีเกิดจากการนําโดยคุณประมวล เจริญย่ิงซ่ึงทํางานในลักษณะเปนการ
บริหารจัดการปาแบบทางเลือก ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนการนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงในการฟนฟูปา จะเห็นวาคนในชุมชนเขามามีสวนรวม ซ่ึงเปนการ
สรางเครือขาย มีการตั้งกฎกติกาชุมชน เชน หามบุกรุกพื้นท่ีเขตอภัยทานโดยเด็ดขาด ถาละเมิดจะ
มีการปรับ 10,000 บาท เปนตน ซ่ึงถามาดูวิเคราะหรวมในสามระดับของการดําเนินการท่ีประสบ
ความสําเร็จในเร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับเขาขาย ในเร่ืองของการสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง จะเห็นวาชุมชนมีขอตกลงรวมกัน
ปาใหมสามารถสนองตอความตองการของชาวบานได ซ่ึงชาวบานสามารถเก็บผลผลิตจากปา เชน
หนอไม เห็ด สัตวเล็กสัตวนอย เพื่อนําไปรับประทาน

ระดับเขาใจ  คือความพอประมาณบวกกับความรู เห็นไดวาชุมชนสามารถฟนฟูความรู
ดั้งเดิม หรือภูมิปญญาชาวบานดั้งเดิมนํามาใช ในสวนของความพอประมาณมีการกําหนดขนาด
พื้นท่ีเพาะปลูกใหเพียงพอท่ีจะสนองความตองการโดยเนนวิธีธรรมชาติ

ระดับเขาถึง เปนการอยูรวมกันอยางสอดคลองสามัคคีกัน เห็นอกเห็นใจกัน จะเห็นวามีการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน

กรณีศึกษาที่สาม เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย บาน
เปร็ดใน จังหวัดตราด

จังหวัดตราดตั้งอยูทางทิศตะวันออกของไทย มีพื้นท่ีติดทะเลและอุดุมสมบูรณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนและทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะบริเวณบานเปร็ดใน เขตอําเภอ
เมือง เม่ือยอนหลังกลับไปประมาณ 30 ปท่ีผานมา ดวยเหตุท่ีพื้นท่ีดังกลาวมีท่ีตั้งเหมาะสมในชวง
น้ันจึงมีนายทุนเขามาลงทุนในพื้นท่ีเพื่อทํานากุงในเขตปาสงวน ท่ีเปนพื้นท่ีใกลชายฝงทะเลจึงเกิด
ความขัดแยงในชุมชนข้ึนในการแยงชิงทรัพยากร ระหวางคนในชุมชน ระหวางชุมชนกับนายทุน
ภายนอก ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร มีปญหาหน้ีสิน และปญหาความยากจนตามมา

ในขณะน้ัน พระสุบิน ปณีโต เพิ่งกลับจากการธุดงคภาคใต และมีปณิธานท่ีจะกลับมาชวย
พัฒนาพื้นท่ีบานเกิด มองเห็นปญหาความทุกขยากของประชาชน จึงสอนใหชาวบานรูจัก คิด และ
รวมกับชาวบานวิเคราะหสาเหตุของปญหา สอนใหรูจัก คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยนํา
อุบายตางๆตามหลักพุทธศาสนามาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักคุณธรรมท่ีเปนรากฐานของการ
พัฒนา จึงเกิดกิจกรรมกลุมสะสมทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต และการอนุรักษปาชายเลน
ข้ึน ซ่ึงไดดําเนินการมาถึงปจจุบัน ปญหาตางๆในชุมชนเร่ิมคลี่คลาย สามารถวิเคราะหหลักความ
เปนเศรษฐกิจพอเพียงไดดังน้ี

ระดับ เขาขาย  ระดับวิธีการ  น่ันคือ มีภูมิคุมกัน
 การริเร่ิมของชุมชน ท่ีเกิดจากพระสุบิน รวมกับชาวบาน เห็นปญหา รวมคนตั้งกลุม รวมทุน

เงิน จากการออม ตั้งกลุมการเงิน   สรางกิจกรรม ปลูกปา การศึกษา สุขภาพ และขยาย
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กลุมสรางสังคมพึ่งพา(เครือขาย) ท้ังน้ีเพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน ท้ังทุนเงิน และทุน
ทางสังคม

 สรางระบบการจัดการท่ีเขาใจงาย ปฏิบัติไดในชุมชนเพื่อเปนเครืองมือในการวิเคราะห
ปญหาของชุมชน คือ การทําบัญชีกลุม บัญชีครัวเรือน เปนตน

 สรางระบบภูมิคุมกันในชุมชนดวยการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยนําผลตอบแทนจาก
การสะสมทรัพยภายในชุมชนมาจัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิต

 สรางกติการวมกัน และรับทราบกติกาของกลุมท่ัวกัน เชน การจัดการผลประโยชนจากปา
การจัดสวัสดิการของกลุม

 เนนการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยเฉพาะการทํากิจกรรมข้ึนมาจากการใชทุนเงิน  แรงงาน
วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจเกื้อกูลและเห็น
คุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก

ระดับเขาใจ ระดับวิถีคิด น่ันคือ มีความพอประมาณ
 ผูนําชุมชนและเครือขายสามารถคิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมองงานพัฒนา

อยางเปนระบบและเช่ือมโยงระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และคุณธรรมในจิตใจ
สงเสริมและคํานึงถึงสวัสดิการท่ีคนในชุมชนพึงไดรับในฐานะสมาชิกหน่ึงในสังคมตลอดชวง
ชีวิต

 เรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรท่ีย่ังยืน เชน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
 เรียนรูท่ีจะสรางสมดุลระหวาง ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ และคุณภาพชีวิต ดวยการสราง

ระบบคิด สวัสดิการใหกับชุมชนดวย แนวคิดบํานาญท่ีเกิดจากตนไม โดยใชพื้นท่ีสาธารณะ
ท่ีไมเกิดประโยชน เพื่อปลูกตนไมเชิงพาณิชย และตนไมใชสอย และนําผลประโยชนตอบ
แทนกลับมาแบงปนในชุนชน อันเปนวิถีคิดท่ีคํานึงถึงการจัดการในระยะยาวและสรางความ
สมดุล

 ชุมชนไดรับการปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน  สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียนสัตวหรือ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังท่ีผลิตได

 ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพแวดลอมของชุมชน
ซ่ึงเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรูภายในชุมชน (เชนโครงการปลูกปา 3 ช้ัน สราง
ความอุดมสมบูรณใหกับปาชายเลน โครงการปลูกปาบนพื้นท่ีสาธารณะ เชน ปาไผ) รวมท้ัง
คิดคนเทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายางเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง

ระดับ เขาถึง  ระดับวิถีชีวิต น่ันคือ มีคุณธรรม และเหตุผล
 เครือขายและผูนําในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําทุกเดือน เชน กลุมสัจจะสะสม

ทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต กลุมอนุรักษปาชายเลน เปนตน โดยมีการดําเนินงาน
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ตอเน่ืองจนเปนวิถีชีวิต มาเปนเวลา 18 ปแลว ยังไมหยุดการดําเนินงาน พรอมกับมีการ
ติดตามแกไขใหแนวคิดและพัฒนาตนเองตลอดเวลา

 ผูนําชุมชนและเครือขาย ไดเขาถึงปญหาและใชหลักท่ี พระสุบินสอนให คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน และใชปญญาในการวิเคราะห แกไขปญหา สงเสริมการใชหลักอริยมรรค ซ่ึง
เปนแนวคิดสําหรับการทํางานเพื่อการแกไขปญหาความยากจนในชุมชน ตลอดจนการสราง
แนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลท่ีเปนจริง

บทเรียนของกระบวนการพัฒนาในจังหวัดตราดท้ังในดานสะสมทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการ
ครบวงจรชีวิต การอนุรักษปาชายเลน รวมท้ังการปลูกปาบนพื้นท่ีสาธารณะน้ัน หัวใจสําคัญของ
กระบวนการพัฒนางานชุมชนคือ ในเบ้ืองตนตองรูปญหาชาวบาน สอง ชี้ทางใหเขา สาม
เห็นทางแลวรวมตัว สี่ รวมทุน หา รวมการจัดการ และหก ยกระดับสูวิถีชีวิตที่กํากับดวย
ตุณธรรม ท่ีพระสุบิน กลาวไว คือ ขอ 1 เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ขอ 2 รูจัก
ประมาณในการบริโภค คือ ไมบริโภคนอยเกินไปหรือมากเกินไป ขอ 3 ความพอเพียง ซ่ึงจะ
พอเพียงไดตองมี สันโดษ

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จระดับหน่ึงไดปรากฏไดจากการขยายผลการดําเนินงานเต็มพื้นท่ี
แตความย่ังยืนของกรณีดังกลาวจะข้ึนอยูกับความสามารถของคนรุนปจจุบันจะถายทอดท้ังแนวคิด
ภูมิปญญา และวิธีปฏิบัติ ไปสูคนรุนหลังในชุมชนไดมากนอยเพียงใด

กรณีศึกษาที่สี่ กรณีศึกษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะ จังหวัดชุมพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง”

เร่ิมจากปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปาโดยบุคคลภายนอก และคนในชุมชน หรือ นัก
ธุรกิจท่ีตองการพื้นท่ีเพื่อทําเกษตรกรรมตางๆ ตอมาคุณพงษา ชูแนม ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีปาไม สังกัด
กรมปาไม ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลสงวนรักษาปาในบริเวณปาพะโตะ เม่ือคุณพงษาเขาไปทําหนาท่ีไดริเร่ิม
โครงการตางๆ ท่ีนาสนใจคือ ธนาคารตนไม ซ่ึงเปนการปลูกตนไม โดยใหประโยชนคือใชเปนเครดิต
หรือเงินสะสมใหกับผูปลูก ซ่ึงจะสามารถนํามาใชชําระหน้ีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
(ธกส.)ได ซ่ึงหวังวา กรมปาไม  จะโอนเงินท่ีเปนงบสนับสนุนสําหรับการปลูกปาไปใหกับ ธกส .
เน่ืองจากไดจํานวนปาเพิ่มข้ึนน่ันเอง เพราะฉะน้ันจะเห็นวาเปนความรูใหมท่ีคุณพงษาไดสรางข้ึนมา
และรับมาใชประสบความสําเร็จพอสมควร สุดทายปาท่ีสรางข้ึนใหม ชาวบานเองก็จะสามารถใช
ผลิตภัณฑจากปา และยังเปนการเสริมสรางระบบนิเวศ ซ่ึงทีมวิจัยไดสังเคราะหกรณีน้ีตามกรอบ
แนวคิดสามระดับท่ีไดกลาวมาในเบ้ืองตน สามารถแบงเปน 3 ประเภท ไดแก

หน่ึง เขาขาย (มีภูมิคุมกัน) จะเห็นวาชุมชนสามารถจัดตั้งกฎเกณฑข้ึนมา และมีการทํา
ขอตกลงภายในชุมชน ถึงระเบียบการใชประโยชนจากปาของสมาชิก ประการท่ีสอง คือ ผลิตภัณฑ
ท่ีไมใชไมสัก สามารถนํามาใชสําหรับชีวิตประจําวัน และยังสามารถปองกันผลกระทบจากปจจัย
ภายนอก เชน กลไกตลาดท่ีสินคาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ชาวบานก็จะไมรับผลกระทบจากกลไก
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ดังกลาว นอกจากน้ียังทําใหเกิดการตระหนักถึงการรักษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สอง เขาใจ (ความพอประมาณ+องคความรู) ในแงของความพอประมาณ จะเห็นวาในกรณี
น้ีชาวบานไดกําหนด จํากัดพื้นท่ีสําหรับทําการเกษตร และจัดสรรพื้นท่ีบางสวนสําหรับปาเพื่อใหปา
มีความอุดมสมบูรณ ทําใหสามารถอนุรักษปาไวได สําหรับเร่ืององคความรูใหมๆ เชน โครงการ
ธนาคารตนไมมีประโยชนและประสบความสําเร็จ

สาม เขาถึง ในแงของการเขาใจอยางลึกซ้ึง และเขาถึง จะเห็นวามีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในพื้นท่ีดังกลาว คุณพงษา เนนวาในการรักษาปา และฟนสมดุลของระบบนิเวศน ก็จะตอง
ฟนฟูคนและฟนฟูปาดวย

กรณีทีห่า เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรตและ
ศูนยกีฬาดํานํ้า จ.ชุมพร

เร่ิมแรกเปนการทําธุรกิจท่ีเนนในเชิงพาณิชย แตชวงวิกฤติเศรษฐกิจ ป พ.ศ.2540 ธุรกิจ
ตางๆ ไดรับผลกระทบและประสบปญหาเปนหน้ีสินรวมท้ังภาวะขาดทุน ซ่ึงรวมถึงธุรกิจชุมพรคาร
บานา ก็ประสบกับปญหาเชนเดียวกัน แตเจาของธุรกิจ คือ คุณวริสร รักษพันธุ มิไดยอทอตอ
อุปสรรคไดตัดสินใจนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช และนําแนวความคิดดังกลาวมาฟนฟูธุรกิจ
ของเขา   ซ่ึงกรณีน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงวิธีการท่ีคุณวริสรสามารถฟนฟูธุรกิจโรงแรมใหกลับมา
ดั้งเดิม โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกรณีของชุมพรคารบานารีสอรตเผชิญกับภาวะ
หน้ีสินมากมาย น้ันสาเหตุเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจของคุณวริสรคลายคลึงกับธุรกิจอื่นๆ คือ ซ้ือ
สิ่งของจากขางนอกและนํามาขายใหกับลูกคาในโรงแรม แตหลังจากท่ีไดเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง และประสบกับภาวะวิกฤติ ก็ไดพยายามตัดรายจายลงและสนับสนุนพนักงานชวยกันผลิต
ของท่ีรีสอรตจําเปนตองใช เพื่อมิตองซ้ือจากภายนอก เชน สบู ยาสระผม การปลูกผักผลไมพื้นเมือง
ปลอดสารพิษ เปนตน ซ่ึงนอกจากจะสามารถเพิ่มรายไดใหกับพนักงาน ในขณะเดียวกันยังสามารถ
ประหยัดคาใชจายบางสวนได ท่ีสําคัญยังเปนการสรางตราสินคา หรือช่ือเสียงของรีสอรตไดอีกดวย
อาทิ การสนับสนุนใหชุมชนปลูกขาวพันธุเหลืองปะทิวซ่ึงเปนขาวพันธุพื้นเมืองท่ีผลิตเองสําหรับแขก
ท่ีมาพักในชุมชน นอกจากน้ียังผลิตสินคาบางอยางข้ึนเอง การใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ซ่ึง
หลังจากท่ีใชวิธีเชนน้ีแลว ธุรกิจก็คอยๆ ดีข้ึน และสามารถทําเงินไดเปนจํานวนมากในแตละป ใน
ขณะเดียวกันสามารถสรางงานและรายไดใหกับพนักงานไดตลอดท้ังป โดยในชวงนอกฤดูทองเท่ียว
พนักงานก็จะไดรับการสนับสนุนใหทําอยางอื่นในบริเวณรอบๆ โรงแรม ทําใหไมจําเปนจะตองไล
คนงานออก และทุกคนก็ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีงานทําตอไป ในเม่ือนํามา
วิเคราะหตามกรอบแนวคิดท้ังสามระดับ ไดดังน้ี

เขาขาย (มีภูมิคุมกัน) คือ เปนการสรางงานใหกับคนในชุมชนในการผลิตสินคาตางๆ
ตลอดจนผลิตภัณฑปลอดสารพิษ นอกจากน้ียังเปนการสรางเครือขายท้ังระหวางชุมชนกับโรงแรม
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ระหวางชุมชนดวยกันเอง ระหวางจังหวัด ท้ังยังสามารถสรางเครือขายในระดับประเทศดวย เชน
ขยายเครือขายไปประเทศกัมพูชา เปนตน

เขาใจ (พอประมาณ+องคความรู) เปนการสรางจิตสํานึกการอนุรักษ และสงเสริมการปลูก
ขาวสายพันธุพื้นเมือง ท้ังยังมีกิจกรรมมากมายท่ีเกี่ยวกับการนํากลับมาใชใหม

เขาถึง ในระดับน้ีพบวา วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป หมายความวา ธุรกิจรีสอรตสามารถ
ผสมผสานเขากับสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมพื้นเมืองมากข้ึน ทําใหสามารถฟนฟูธุรกิจไดจากปญหา
ท่ีเผชิญ ประการสุดทาย เจาของธุรกิจเห็นความสําคัญของสมดุลธรรมชาติ ความสมดุลของชีวิต
แทนท่ีจะมุงเนนแสวงหาผลกําไรในระยะสั้น แตเขาสามารถท่ีจะอยูไดดวยความสมบูรณในระยะยาว
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4.1.2) สรุปประเด็นรวมของแตละกรณีศึกษาจากการศึกษาทั้ง 6 กรณี สรุปประเด็นไดดังน้ี
ประเด็นรวม

กรณีศึกษา
ปะเหลียน บุรีรัมย ตราด พะโตะ ชุมพรคาบานา

ปญหาพ้ืนฐาน
เดิม
ความไมยั่งยืน
ไมสมดุล

1) มีการแยงชิงกันใช
ประโยชนจากปา มี
กระบวนการเคลือ่น
ไหวที่ไมเคยหยุดนิ่ง
ของชุมชนในพืน้ที่
เกิดการตอรองกับ
หลายกลุม (กลุมทุน
ภายนอก กลุมอํานาจ
กลุมผลประโยชน กลุม
นักการเมืองทองถิ่น
โครงการ/ แผนพัฒนา
สั่งการลงมาจาก
ราชการสวนกลาง เชน
โครงการปาเฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ) ผนวกกับ
กระบวนการสราง
ความรูของคนในพื้นที่
เอง เพราะกลัวการถูก
ยึดครองที่ดินทีชุ่มชน
เคยไดอาศัยทํากินมา
กอน เกิดการลดลง
ของทรัพยากร สัตวน้ํา
หลังวิกฤติเศรษฐกิจป
2539-40 เกิดทิ้งราง
นากุง ดินเสื่อมเปน
บริเวณกวาง
2) ราชการมีโครงการ
ปลูกปาตนไมชนิด
เดียว โดยรื้อปาที่
ชาวบานเคยอยูอาศัย
และเปนที่อยูของสัตว
ปา
2) นักวิชาการ NGO
(สมาคมหยาดฝน) เขา
มาชวยเหลือ มีการ
กอตั้งกลุมอนรุักษ เกิด
เครือขายชาวบาน
เพื่อสกัดกั้นหยุด
ชะลอการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดิน
ทรัพยากรปาชายเลน
ถูกบุกรุกจากนายทุน

พื้นที่ปาถูกทําลาย
จากการได
สัมปทานของ
นายทุนภายนอก

ความขัดแยงใน
ชุมชน ความยากจน
ปาชายเลนถูกบุกรุก
จากนายทุน
ภายนอก
การเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร

พื้นที่ปาถูกใชเปนสวน
กาแฟ สวนผลไม ปญหา
ความยากจน

ธุรกิจกูยืมเงินจาก
ธนาคารมากอสราง
ขยายกิจการ เพิ่มหอง
แตเผชิญภาว
เศรษฐกิจตกต่ําป
2530-40 ทําใหหนี้
ทวมดอกเบ้ียประมาณ
300 ลานบาท ไมมี
อนาคตวา จะสามารถ
ชําระคืนหนี้แก
ธนาคารไดทั้งหมด
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ประเด็นรวม
กรณีศึกษา

ปะเหลียน บุรีรัมย ตราด พะโตะ ชุมพรคาบานา
ภายนอก การเสื่อม
โทรมของทรพัยากร
อยางรุนแรง อันตราย

บทเรียน 1) สรางคน สรางผูนํา
ในทองที่ แตยังมีความ
ขัดแยงและเปราะ บาง
ตอการคุกคามของ
กลุมอิทธิพลและกลุม
ทุนจากภายนอก
ทามกลางแรงกดดัน
จากวิกฤติพลังงาน
ทดแทน (ปาลมน้ํามัน)
2) สมาคมหยาดฝน
เขาไปมีบทบาทนําใน
การพัฒนาและพูดคยุ
กับแกนนําชาวบาน
3)มีการทํางานเปน
เครือขายและมี
กิจกรรมและการ
ประชุมอยางตอเนื่อง
3) มองแบบองครวม
ทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน
หมด
4) ชุมชนมีความพอใจ
ที่ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณ
กลับคืนมา
5) ชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่
ตนเองมี
6)ใชปญญาในการ
วิเคราะห แกไขปญหา

สรางคน(ไมชัด)
1)ทําเปน
แบบอยางใหภาคี
ไดเห็น
2)มีองคกร
ภายนอกเห็น
คุณคาชวย
จัดระบบองค
ความรู
3) มีความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่
ตนเองมีหรือไดทํา
ขึ้น
4)ทุกคนมี
ความสุขที่มาก
เกินกวาความสุข
ทางวัตถุ
5)ปลูกฝงให
ชวยเหลอืเกื้อกูล
กัน

สรางคน
1)ผูนําใชอุบายให
คน
เห็นประโยชนสวน
ตนกอนประโยชน
สวนรวม
2)มีการทํางานเปน
เครือขาย และมี
กิจกรรมและประชุม
อยางตอเนื่อง
3) คิดแบบครบวงจร
และองครวม
4)ทุกคนมีความสุขที่
มากเกินกวา
ความสุขทางวัตถุ
5)มีความภาคภูมิใจ
ในสิ่งที่ตนเองมี หรือ
ไดทําขึ้น
6)ใชปญญาในการ
วิเคราะห แกไข
ปญหา
7)ปลูกฝงให
ชวยเหลอืเกื้อกูลกัน

สรางคน
1)ผูนําใชอุบายใหคน
เห็นประโยชนสวนตน
กอนประโยชนสวนรวม
2)คิดแบบครบวงจรและ
องครวมที่มีความ
เชื่อมโยง
3) มีความภาคภูมิใจใน
สิ่งที่ตนเองมีหรือไดทํา
ขึ้น
4)ทุกคนมีความสุขที่มาก
เกินกวาความสุขทาง
วัตถุ
5)ใชปญญาในการ
วิเคราะห แกไขปญหา
6)ปลูกฝงใหชวยเหลอื
เกื้อกูลกัน

1) ความเปนผูนํา และ
สรางคน
2) มีความคิดแบบครบ
วงจรและองครวมเพื่อ
แกปญหาเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่เกี่ยวของ
3) เริ่มจากจุดเล็กกอน
4)ใชหลักประหยัด
5) ทุกคนมีความสุขที่
มากเกินกวาความสุข
ทางวัตถุ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น
6) มีความภูมิใจในสิ่ง
ที่ตนเองมี
7)ใชปญญาในการ
วิเคราะห แกไขปญหา
8) ปลูกฝงใหชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน

อุปสรรค 1) ขาดกลไกและ
ระเบียบของรัฐที่จะมา
สนับสนุนกิจกรรมการ
อนุรักษปา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2) ความขัดแยง
ระหวางชาวบาน กับ
ราชการ ชาวบาน
ชาวบานมักจะขาด
กําลังใจ ทอแทใจ
(ราชการรังแก

ขาดการถายทอด
กระบวนการ
วิธีการดําเนิน
กิจกรรมการ
อนุรักษปา

ทัศนคติและความรู
ของขาราชการไม
ปรับตัว และไม
ยอมรับภูมิปญญา
ชาวบาน

กฎระเบียบและการ
ประสานงานกับราชการ
สวนกลาง
การขยายผลไปยังพื้นที่
อื่น

เครือขายของชุมพร
คาบานาไมมีปญหา
เพราะโตวันโตคืน แต
ชุมพรคาบานาฯ หาก
ไมมีคุณวริสร การ
ดําเนินงานจะไมดี
เทาที่เปนอยู ทั้งนี้
เพราะคุณวริสรมี
ภารกิจกับขางนอก ทํา
ใหการดําเนินงานของ
ธุรกิจจะไมเรียบรอย
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ประเด็นรวม
กรณีศึกษา

ปะเหลียน บุรีรัมย ตราด พะโตะ ชุมพรคาบานา
ประชาชน??) สวนรีสอรตที่ใช

ดําเนินงานไมมีปญหา
(เพราะ ดร.ววิัฒน
ศัลยกําธร เปน
ประธานมูลนิธิ
ชวยเหลอืจัดวิทยากร
ให )

ประเด็นทาทาย
การพัฒนา (ในที่
ตางประเทศไม
ยึดถือที่ตวับุคคล
“หลักกฎหมาย”
เพราะฉะนั้นจะมี
ความยั่งยืนกวา
ในขณะที่ทาง
ตะวนัออก
โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งไทยซึ่งนับถือ
ความเปนสถาบัน
ของพุทธจะมีจุด
ยึดเหนี่ยวดาน
คุณธรรม “หลัก
ใจ” )

1) การพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญของรัฐ
(ทาเรือน้ําลึกกันตัง)
2) การกลับคืนมาการ
แทรกแซงจากภาครัฐ
ในการหาพลังงาน
ทดแทน เชน ปาลม
น้ํามัน
3) สรางความเขมแข็ง
ใหชาวบานในพื้นที่
สนับสนุนการ
เคลื่อนไหวตอสูกับการ
รุกเขาจาก “ทุนนอก
ทุนขนาดใหญ” ได
อยาง CP ในการกวาน
ซื้อนากุงราง เพื่อทํา
นากุง “สมัยใหม” ที่ใช
แรงงานพมา ใชพันธุ
กุงจากสหรัฐอเมริกา

การเตรียมรับมือ
กับสิ่งที่จะมา
คุกคามในอนาคต
อันใกลตอไปนี:้
1)ความตอเนื่อง
ของการดําเนิน
กิจกรรมตอ

การเตรียมรับมือกับ
สิ่งที่จะมาคุกคามใน
อนาคตอันใกล
ตอไปนี:้
1) นโยบายของรัฐ
เชน ในเรื่องการ
แปลงทรัพยสินเปน
ทุน
2)นายทุนภายนอก
มาขอใชประโยชน
พื้นที่สาธารณะ
3) นายทุนภายนอก
เขามาสวมสิทธ์ิใน
พื้นที่ของชาวบาน

การเตรียมรับมือกับสิ่งที่
จะมาคุกคามในอนาคต
อันใกลตอไปนี:้
1)ปาจะถูกคุกคามจาก
นโยบายรัฐเพื่อปลูกพชื
พลังงานทดแทนและการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (เชน
ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส
สบูดํา)

1) กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เนนแตการ
เติบโตการขยายตวั
ไมไดใชปญญาจะเขา
มาในรูปของนายทุนที่
เขามาใชประโยชนบุก
รุกพื้นที่ทํากินของ
ชาวบาน
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4.1.3) ประเด็นทาทาย
การดําเนินกิจกรรมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกรณีศึกษาน้ัน สิ่งท่ีทาทาย คือ

นโยบายของภาครัฐ และบริบททางการเมือง ท่ีเนนแนวทางการพัฒนาของประเทศในรูปแบบการ
สงเสริมการพัฒนาแบบรวมศูนยหรือเอาเงินเปนตัวตั้ง มุงกระจายเงินไปสูชนบทโดยไมคํานึงถึงการหา
แนวทางเพื่อพัฒนาอยางย่ังยืนในชุมชน แตเนนสงเสริมใหชุมชนมุงผลิตและทํารายไดเพื่อสงออกใน
ภาคอุตสาหกรรม แทนอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเปนรากเหงาเดิมของชุมชน ท่ีแตเดิมมีวัฒนธรรมการดํารง
อยูอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ ไดกลับกลายเปนชุมชนเมืองท่ีลอกเลียนรูปแบบของวัฒนธรรมตะวันตก คือ การ
ดํารงอยูแบบชุมชนเมืองท่ีตางคนตางอยู ขาดการปฎิสัมพันธ ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
สิทธิในการใชทรัพยากรอยางเทาเทียมท่ัวถึง

ดังน้ัน การท่ีจะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใหเกิดประโยชนอยางสัมฤทธิผลเปนไป
ตามเปาหมายท่ีตั้งไวคือ เพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยพึ่งตนเองได และการคงอยูของ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ควรตองมีการปรับโครงสรางตางๆ  ท้ังในดานกฎหมาย นโยบาย
ภาครัฐท่ีกํากับและดูแลภายใตการบริหารของนักการเมือง เจาหนาท่ีภาครัฐ  โดยบริบทของการพัฒนา
ทางการเมืองและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนน้ันสิ่งสําคัญมิไดมุงเนนเพียงการศึกษาใน
ระบบ แตนโยบายการสงเสริมการเขาถึงขอมูลของรัฐและบทบาทของรัฐในการกระจายขอมูลให
ประชาชนรับรูอยางท่ัวถึง เปนเคร่ืองมือสําคัญในการสงเสริมการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ตลอดจนการมีกฎหมายหรือนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม, การมีระเบียบ หรือชองทางใหประชาชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยควร
เปนสิทธิของประชาชนในทุกภาคสวน มิไดเฉพาะถึงกลุมของผูไดรับผลประโยชน หรือผูมีสวนไดสวน
เสียเทาน้ัน  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือของประชาชนในทุกภาคสวน

4.1.4) บทสรุป

จากบทเรียนของกรณีศึกษาตางๆ น้ี  สิ่งสําคัญท่ีอาจเรียกวาเปนหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ เงื่อนไขคุณธรรมท่ีแฝงอยูในจิตใจของทุกคน กอเกิดเปนระบบวัฒนธรรมในองคกรหรือ
ชุมชน ทําใหคนเกิดการตระหนักรูในการอยูรวมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางเกื้อกูล ไมโลภ มี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ เมตตา โดยสํานึกรูไดในวิถีการดํารงชีวิต

นอกจากน้ี  คุณธรรมยังเปนเคร่ืองมือลดความขัดแยงในชุมชน ท่ีเปนปจจัยสนับสนุนสงผลให
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนไปตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุมกัน  และสามารถพึ่งตนเองได ท้ังน้ีการมีคุณธรรมเปนบอเกิดของระบบคุณคาในมนุษย ซ่ึง
ไดแก  ความซ่ือสัตย การเคารพกติกา สามัคคี ไมเบียดเบียนธรรมชาติ โดยเม่ือมีปจจัยรวม คือ เงื่อนไข
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ความรู ไดแก การรูจักตนเอง รูจักศักยภาพของชุมชน เขาใจในคุณคาของระบบนิเวศและการใช
ทรัพยากรอยางย่ังยืน ก็จะสงผลใหการใชและจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพและย่ังยืน (ภาพท่ี 4.2)29

ระบบคุณคา แบบพึ่งตนเอง
ธรรมชาติ และชุมชน

ความซื่อสัตย
เคารพกติกาชุมชนแม
กติกาจะหลวมๆ

ความสามัคคีรวมมือ

Moral
hazard

Free
ridersใชทรัพยากรอยาง

พอประมาณไมเบียดเบียน
ธรรมชาติ

Tragedy of the commons

ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ

Self-Interest

กิจกรรมการอนุรักษ

แกปญหา แกปญหา

ภาพที่ 4.2 ระบบคุณคาท่ีชวยใหการจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

บทสรุปสงทาย
อยางไรก็ดี สถาบันธรรมรัฐฯไมสามารถดวนสรุปไดวา กรณีศึกษาท่ีเลือกมาน้ันประสบ

ความสําเร็จ เพราะไมควรมองขาม “ความย่ังยืน” ของผลท่ีออกมา อีกท้ังแตละกรณีศึกษาไดมี
กระบวนการเคลื่อนไหวท่ีมองดูวางายจนถึงกรณีท่ีซับซอนมาก มีกระบวนการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
โจทยสําคัญคือ ทําอยางไรจึงจะถอดบทเรียนท่ีซับซอนน้ีออกมา และสรางกระบวนการเหลาน้ีใหมีความ
หลากหลาย และสอดคลองกับแตละพื้นท่ี ซ่ึงจากทุกกรณีศึกษา มีรายละเอียดแตกตางกันออกไป มี
หลายแบบ ตองเขาใจจริง จึงจะมองออก วิเคราะหไดถูกตอง

จากกรณีศึกษา ทีมวิจัยฯ ขอเท็จจริงมีอยูแลว แตจะยกระดับขอเท็จจริงเหลาน้ีเปนแนวคิด
อยางไร ก็คิดไดหลายทาง แตในงานวิจัยน้ี เลือกแลววาจะใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงเหลือประเด็น
วา จะยกระดับมาใหเขากัน เพราะสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานมีความครอบคลุมทุก
เร่ืองอยูแลว เชน ชาวบานตองการหาทางออก ตองรักษาทรัพยากร ทรงเนนใหรักษาความเขมแข็งของ
ชุมชน ทุนเดิม เปนตน “พอประมาณ” ไมเนนเร่ืองการขาย “มีเหตุผล” เหลาน้ีคลุมอยูแลว เพียงแตจะ
อธิบายอยางไร ใหเปนความรูชัดเจน และคนอานสามารถนําไปใชเปนความรูพื้นฐานในการเรียนรู
เพื่อท่ีจะปรับวิธีคิด เพื่อทําเร่ืองของผูอานเองได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความสามารถท่ีเราจะนําเอาปรากฏการณ
ท่ีเกิดข้ึนหลายๆ แหง มาเช่ือมโยงกันและยกระดับ ถอดบทเรียนออกมา

29 ปทมาวดี  ซูซูกิ และคณะ(2550) รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตบริบททรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, โดยมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม. เสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ.
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ฉะน้ัน พอจะกลาวไดวา การ practice เศรษฐกิจพอเพียง มีประเด็นสําคัญเร่ืองความย่ังยืน
หรือไม สั้น ยาว นาจะอยูท่ีความขัดแยง ในเร่ืองกระบวนการท่ีเปนเร่ืองความขัดแยง เชน การเรียนรู
ทางออม การใชกลไกบางอยาง ท่ีทําใหคนไมเห็นดวย อาจจะไมถึงกับเห็นดวย แตไมคัดคาน อน่ึง การ
ใช “กระบวนการ” น้ัน มีหลายทาง เชน การใชโรงเรียน การทําวิทยานิพนธ การทําวิจัยตางๆ เหลาน้ี
เรียกวาเปน “กระบวนการทางออม” ซ่ึงในบางพื้นท่ี ทําไดยาก กระบวนการเคลื่อนไหว ไมน่ิง เพราะ
วัฒนธรรมเครือญาติมีอยูสูง เพราะไมควรมีความขัดแยง เพราะถามีสังคมจะย่ังยืนไดอยางไร ดังน้ัน ใน
เปาหมายสุดทาย คือ สังคมท่ีนาอยู ฉะน้ัน จุดเร่ิมตนท่ีสําคัญจึง เร่ิมท่ีตัวคน จึงโยงมาท่ีหลักคุณธรรม
ซ่ึงสิ่งท่ีจะเกี่ยวของกัน ก็คือ แตละชุมชนจะตองมีนวัตกรรมท่ีจะใชแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน จุด
น้ี คือ การใชปญญาในการแกปญหา นาจะเปนหัวใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีท่ีเรียบงายและทําให
สังคมอยูรวมกันและชวยกันแกปญหา โดยใชสติปญญาเปนท่ีตั้ง ตองพัฒนาวิถีคิดของคนควบคูไปดวย
คือการสรางผูนํารุนตอรุน รุนหลังเปนเร่ืองสําคัญมาก เพราะถาไมมีรุนหลัง ความย่ังยืนก็ไม เกิดข้ึน
เพราะฉะน้ัน การพัฒนาคนเปนเร่ืองสําคัญ ตองทําควบคูกัน และเอาหลักคุณธรรมนําการพัฒนา

สรุป จากบทเรียนท่ีเลือกมาศึกษา ทําใหมีความหวังวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไมใชเพียงแค
จะใชเปนทางออกของประเทศไทยเทาน้ัน แตอาจจะเปนทางออกของโลกตอไป เพราะแนวคิดหรือภูมิ
ปญญาท่ีทีมวิจัยอภิปรายกันมาตลอดเวลาน้ัน เปนปรัชญาหรือแนวคิดท่ีเปนคําตอบบางอยาง ท่ีอาจจะ
ชวยเหลือโลกเราได ท่ีมีหนวยงานออกมาแถลงวา ถามนุษยโลกยังดํารงชีวิตวิถีเดิมอยางท่ีผานมา เราจะ
ตองการโลกตั้ง 8 ใบเพื่อสนองความตองการท่ีไมสิ้นสุด ฉะน้ัน อาจจะหันกลับมาทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได ดังน้ัน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการชวงเมษายนป พ.ศ.2551ซ่ึงเปนการประชุมระดับ
นานาชาติ  จะเปนจุดเร่ิมตนใหประเทศตางๆมาแลกเปลี่ยนในระดับภูมิภาค ท่ีจะเชิญ คือประเทศในแถบ
เอเชีย มารวมกัน มีอินเดีย จีน ในอาเซียนดวยกัน ภูฎาน โดยจะจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนดูแนวคิดของแต
ละประเทศท่ีเปนภูมิปญญาตะวันออกเชนกัน มีแนวทางท่ีจะเร่ิมสรางเครือขาย ระหวางประเทศได และ
ตอไปมีองคกรระดับโลก UN ก็ใหความสนใจในเร่ืองน้ี เพราะฉะน้ันอาจจะตองทําเปนข้ันเปนตอนข้ัน
ตอไป ซ่ึงนาท่ีจะชวยใหเราสามารถสรางความเขมแข็งและอาจเปนศูนยกลางของเอเชียท่ีจะเสนอแนวคิด
ภูมิปญญาตะวันออก ซ่ึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็เปนปรัชญาหน่ึงและมีประเทศตางๆ ดวย และอาจ
หาจุดรวมกันได อาจจะเปนขอเสนอในระดับโลก ถาองคกร UNEP ใหความสนใจ ท่ีเปนทางออกท่ีเปน
แนวคิด แนวทาง หรือมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนออกมา ซ่ึงอันน้ีเหมือนกับวาเปนรูปธรรมท่ีใชแกปญหาในระดับ
โลกได แตอยางนอยใหเกิดกําลังใจมากข้ึนวาแมแตประเทศอื่นๆ เองก็เร่ิมคิดวาแนวทางท่ีเปนภูมิปญญา
ตะวันออกเปนคําตอบ คือวิถีตะวันออกท่ีอิงศาสนาตางๆ ไมทําลาย แตเนนความกลมกลืนและอยูกับ
ธรรมชาติ จะมีความสมดุลย ในขณะท่ีแนวคิดเดิมเปนการมุงแตจะเอาชนะธรรมชาติ การท่ีตองมีทุน
ตอนน้ีแมแตทางตะวันตกเองก็เร่ิมคิดแลววาแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อาจจะเปน
คําตอบ ฉะน้ันเดือนเมษายนจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ และตองวางแผนตอท่ีจะไปนําเสนอ
ในท่ีประชุมนานาชาติดวย นอกจากน้ีจะตองวางแผนเร่ืองพื้นท่ีดวย
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4.2 ตัวชี้วัดเบ้ืองตนในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การดําเนินงานดานการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกนําไปประยุกตใชในภาคสวน
ตางๆ ท่ัวประเทศไทยไมวาจะเปนในภาคชนบท ในธุรกิจภาคเอกชน ในโรงเรียน หรือในการบริหาร
จัดการภาครัฐ ท้ังน้ีเน่ืองจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”...เปนปรัชญาช้ีถึงการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ตนในทุกระดับ...” ดังน้ันจึงทําหนาท่ีเปรียบเสมือนเสาหลักในการดําเนินชีวิตของประชาชนท่ัวไป ท่ี
สําคัญ ในสวนของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเอง ก็มีสวนเกี่ยวของกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางย่ิง เพราะเปาประสงคท่ีสําคัญของปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการ
ดําเนินชีวิตอยางสมดุลในทุกๆดาน ดังน้ัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเนน
ความสมดุล ความพอดีระหวางการใชประโยชนและการอนุรักษ หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ และ
การใชความรอบรูรอบคอบจึงเปนตัวอยางสําคัญของการประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการสังเคราะหประสบการณการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากกรณีศึกษาตางๆ 5 กรณีศึกษา เพื่อนําประสบการณท่ี
ไดรับไปขยายผลในพื้นท่ีอื่นๆ ตอไป

จากการศึกษาการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพบวา ชุมชนแตละแหงมีระดับการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
แตกตางกัน ชุมชนบางแหงสามารถประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดในหลายๆ มิติ ในขณะท่ีบาง
ชุมชนมีการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในบางมิติเทาน้ัน จากการรวบรวมประสบการณ การศึกษา
ไดจัดทําดัชนีช้ีวัดเบ้ืองตนในการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงประกอบดวยดัชนีช้ีวัดรวมท้ังหมด
8 ดัชนี แบงออกเปน 3 กลุมไดดังตอไปน้ี

กลุมที่ 1 เขาขาย (การมีภูมิคุมกันในตัวเอง)
ดัชนีท่ี 1 มีกิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ดัชนีท่ี 2 มีกฎของชุมชนเพื่อการใชประโยชนและเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (เชน ปาไม ประมง แหลงนํ้า ท่ีดินสาธารณะ)

ดัชนีท่ี 3 มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางเครือขาย

ดัชนีท่ี 4 มีการสรางความตระหนักระหวางสมาชิกในชุมชนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม

กลุมที่ 2 เขาใจ (การมีความพอประมาณ + การใชความรู ความรอบคอบ)

ดัชนีท่ี 5 มีการประยุกตใชนวัตกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ดัชนีท่ี 6 มีแนวทางปฏิบัติท่ีมองอยางองครวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (เชน ความเช่ือมโยงระหวางกองทุนชุมชน, การอนุรักษปาชายเลน
และการทองเท่ียวเชิงนิเวศ)
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ดัชนีท่ี 7 มีการตระหนักถึงความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอมและความสมดุลดาน
นิเวศ ( เชน จํากัดขนาดฟารมเพื่อเติมเต็มความตองการพื้นฐาน

กลุมที่ 3 เขาถึง (ความมีเหตุผล + การยึดหลักคุณธรรม)

ดัชนีท่ี 8 การปรับวิถีชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ (เชน ปาชุมชน, การใชแนวทางการ
ผลิตท่ีย่ังยืน เชน วนเกษตร, เกษตรอินทรีย) ลดการใหความสําคัญตอผลตอบแทน
ระยะสั้น และมีการรบริโภคอยางย่ังยืน

ในสวนของดัชนีช้ีวัดในกลุมท่ีหน่ึงน้ันประกอบดวยดัชนีช้ึวัด 4 ดัชนี โดยดัชนีเหลาน้ีสะทอนถึง
มิติของการท่ีชุมชนมีกิจกรรมท่ีเขาขายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสังเคราะหกรณีศึกษาพบวาการ
ท่ีชุมชนมีกิจกรรมท่ีนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีสะทอนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดานการสรางความสมดุลใหกับชุมชนดานการรักษาระบบนิเวศและนําไปสูการมี
ภูมิคุมกันท่ีดีในท่ีสุด กิจกรรมดังกลาวอาจประกอบดวยการรวมกันสรางฝายทดนํ้า การปลูกปารวมกัน
หรือการจัดทํากิจกรรมธนาคารปู หรือธนาคารตนไม เปนตน

นอกจากการดําเนินกิจการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแลว การสังเคราะหกรณีศึกษายัง
พบวามีหลายชุมชนท่ีไดจัดทํากฎของชุมชนดานการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยางย่ังยืน เชน กฎ
ชุมชนดานการใชปาไม หรือกฎชุมชนดานการจับสัตว นํ้าเปนตน กฎชุมชนเหลาน้ีจึงทําหนาท่ี
เปรียบเสมือนการแบงปนระหวางสมาชิกตางๆ ในชุมชนซ่ึงจะทําใหชุมชนมีความม่ันคงในระยะยาว
เชนกัน สําหรับดัชนีท่ี 3 เร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผลจากการสังเคราะหกรณีศึกษาพบวา ชุมชน
ท่ีประสบความสําเร็จมักมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในชุมชนเอง เชน การสรางผูนําในดานตางๆ
และนอกจากน้ัน ยังมีการสรางเครือขายการชวยเหลือกันกับชุมชนอื่นๆ ดวย กิจกรรมการสรางเครือขาย
น้ีจัดไดวาสะทอนความย่ังยืนของชุมชนอีกทางหน่ึงดวย ประการสุดทายคือ การสรางความตระหนัก
ระหวางสมาชิกในชุมชนดานการอนุรักษดานสิ่งแวดลอมดวยการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การประชุม การ
ใหความรู หรือ การเชิญชวนใหรวมโครงการ เปนตน ลวนเปนกิจกรรมท่ีสะทอนความสามารถของชุมชน
ในการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง

ในสวนของดัชนีช้ีวัดในกลุมท่ีสองประกอบดวยดัชนีช้ีวัด 3 ดัชนีท่ีสะทอนหลักความพอประมาณ
และความรอบรู รอบคอบ เชน ดัชนีช้ีวัดท่ี 5 แสดงใหเห็นวา ชุมชนท่ีสามารถประยุกตใชนวัตกรรมและ
ภูมปญญาทองถิ่นจะสามารถผานพนวิกฤติการณตางๆ ไดเปนอยางดี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
อาจประกอบดวยการสรางสิ่งประดิษฐตางๆ โดยสมาชิกในชุมชนเอง เชน เตายางเพื่อเพิ่มจํานวน
ปะการังในทะเล เปนตน ตัวช้ีวัดถัดมาท่ีสะทอนความสามารถในการใชความรอบรูในการแกปญหา คือ
ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกปญหาแบบองครวม ตัวอยางเชน มีการเช่ือมโยงระหวาง
กองทุนชุมชน การอนุรักษปาชายเลน และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใหองคประกอบตางๆ
น้ี สามารถเกื้อกูลซ่ึงกันและกันได ดัชนีช้ีวัดสุดทายในกลุมน้ีท่ีสะทอนความสามารถของชุมชนในการ
ปฏิบัติตามหลักความพอประมาณ คือ การตระหนักถึงขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอม
และความสมดุลดานนิเวศ โดยกิจกรรมของชุมชนท่ีสะทอนความสามารถในการใชทรัพยากรอยาง
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พอประมาณอาจประกอบดวย การจํากัดขนาดของพื้นท่ีการเกษตร หรือ การกําหนดอัตราการเก็บของ
ปามาเพื่อใชประโยชน ความสามารถในการลดการบริโภคใหอยูในขีดความสามารถในการรองรับของ
สิ่งแวดลอม เชนน้ีสะทอนหลักความพอประมาณน่ันเอง

สําหรับดัชนีช้ีวัดในกลุมท่ี 3 น้ัน มีเพียงดัชนีช้ีวัดเดียวไดแกการปรับวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน
ใหสอดคลองกับธรรมชาติ เชน การชวยกันรักษาปาชุมชน การใชแนวทางการผลิตท่ีย่ังยืน เชน วน
เกษตรหรือเกษตรอินทรีย กิจกรรมเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาสมาชิกในชุมชนไดตระหนักถึงหลักความมีเหตุ
มีผลในการดําเนินชีวิตวาการท่ีจะไดมาซ่ึงความสมดุลและความม่ันคงในระยะยาวน้ัน จําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ ลดการดําเนินกิจกรรมท่ีเนนผลตอบแทนในระยะสั้นแต
เนนความย่ังยืนของชุมชนในระยะยาวเปนหลัก

ตัวชี้วัดเบ้ืองตนในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธกับกิจกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด

กรณีศึกษา

ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน

จ.ตรัง
พะโตะ

จ.ชุมพร
บานเปร็ดใน

จ.ตราด
ละหอกกระสัง

จ.บุรีรัมย
ชุมพรคาบานา

จ.ชุมพร
เขาขาย
1.มีกิจกรรมของ
ชุมชนในการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

- รวมกลุมตัง้การ
อนุรักษหอย
นางรม และขยาย
กิจกรรมอนุรักษ
ไปยังปาชายเลน
หอยปะ ฯลฯ

-โครงการคน อยู
ปายัง โดยจัดการ
ทรัพยากร ดินนํ้า
ปา ใหชุมชนรวม
คิดรวมวางแผน
เชน การปองกัน
ไฟปา การสราง
ฝายตนนํ้าเพื่อ
ชะลอนํ้า
-โครงการ
ธนาคารตนไม

-การจัดตั้งกลุม
อนุรักษและ
พัฒนาปาชาย
เลนบานเปร็ดใน
เพื่อเนน
กิจกรรมปลูกปา
และดูแลปา
ทรัพยากร
ประมง
-การปลูกปาใน
ที่สาธารณะ

-กลุมอนุรักษ
เปนฐานในการ
ดําเนินกิจกรรม
การอนุรักษ
ควบคูกับการ
เรียนรูในหลาย
มิติ มีโครงการ
คืนตนทุนใหกับ
ธรรมชาติ,
ปลูกไผเปน
แนวเขตปา,
เยาวชนเพาะ
ชํากลาไม,
สรางปาในบาน
, ฟนฟูภูมิ
ปญญาและ
ชุมชนทองถิ่น

-รวบรวมพนักงาน
และชาวบาน
รวมกันกิจกรรม
นวัตกรรมในการ
ใหบริการใหนักทอง
เทียวสัมผัสวถิี
ชนบท เชน
กิจกรรมการดํานา
เก่ียวขาวในรีสอรต
-การฟนฟูใหคนใน
ทองถิ่นหันมาปลูก
ขาวเหลืองปะทิว
ซ่ึงเปนขาวพันธุพื้น
เมืองของภาคใต

2.มีกฎของชุมชน
เพื่อการใช
ประโยชนและเพือ่
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร

-กติกาภายใน
ชุมชน  เชน หาม
ใชประโยชนใดๆ
จากแปลงอนุรักษ
ยกเวนจับสัตวนํ้า ,

-กฎหมาย
ทองถิ่น
กฎหมายหมูบาน
ผลักดันไปสู
กฎหมาย อบต.

-มีกฎระเบียบใน
การเก็บหาและ
ใชประโยชนจาก
ปา ทั้งไม ปปูลา
กุง หอย โดยจะ

-มีกติกาชมุชน
ในการใช
ทรัพยากร เนน
การพึ่งตนเอง
ตั้งแตการดูแล

- สรางระบบการ
ดําเนินงานภายใน
องคกรโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม
สอดคลองกับภูมิ
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ตัวชี้วัด

กรณีศึกษา

ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน

จ.ตรัง
พะโตะ

จ.ชุมพร
บานเปร็ดใน

จ.ตราด
ละหอกกระสัง

จ.บุรีรัมย
ชุมพรคาบานา

จ.ชุมพร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (เชน
ปาไม, ประมง,
แหลงนํ้า,ที่ดิน
สาธารณะ)

คนในหมูบานมี
สิทธิใชไมจาก
แปลงใชสอย ,หาม
จับปลาโดยใช
เคร่ืองมือทําลาย
ลาง

หามซ้ือขายที่ดิน
เพื่อใหชุมชนมทีี่
ทํากิน

บอกถึงสิทธใิน
การใชของคน
และนอกชุมชน
มีบทลงโทษ
ชัดเจน เชน การ
รณรงคไมใหมี
การจัดปู ในฤดู
วางไข ดัง
สโลแกน “หยุด
จับรอย คอยจับ
ลาน”

ปาโดยการจัด
เวรยาม การจัด
ทรัพยากรโดย
เนนการมีสวน
รวมและ
กิจกรรมตัง้บน
ฐานของชุมชน

สังคม ส่ิงแวดลอม

3.มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
และการสราง
เครือขาย

- มีหลักสูตร
ทองถิ่นในการ
เรียนรูผานระบบ
การศึกษาใน
ชุมชน
- กิจกรรมการ
อนุรักษดําเนินการ
โดยสมาคมหยาด
ฝน จึงมีเครือขาย
ภาคีคอนขางมาก
ในการแลกเปล่ียน
และปรับใช
- เครือขายสําคัญ
ไดแก เครือขาย
อนุรักษทรัพยากร
ลุมนํ้าปะเหลียน

-มีการขยายผล
ไปยังพื้นที่อ่ืนๆ
ของประเทศให
สามารถนํา
หลักการ คนอยู
ปายัง ไป
ประยุกตใชเพื่อ
เปนการปกปอง
พื้นที่ปาและ
เสริมสรางความ
มั่นคงใหกับ
ชุมชนไปพรอมๆ
กัน

-การจัดการปา
ระดับชุมชนใช
แผนการจัดการ
ปาเปนเคร่ืองมือ
โดยใหชาวบาน
มีสวนรวม เชน
เก็บขอมูล การ
จัดเวทีระดมของ
คิดเห็นของ
ชุมชน และรวม
ทําโครงการ
ศึกษาวจิัยรวมกับ
หนวยงานนอก
พื้นที่ เชน สกว.
และการศึกษาดู
งานนอกพื้นที่

- การศึกษาวิจยั
ทําใหชมุชน
ตระหนักรูคุณคา
ของการอนุรักษ
ทรัพยากรและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น
- โครงการ
ภายใตกลุม
อนุรักษเกิดขึ้น
จากคนทุกกลุม
และเนนที่กลุม
เยาวชนเพื่อ
สรางผูนํารุน
ใหม
- เร่ิมตนจากการ
ดูงานนอกสถานที่
จนเมื่อพึ่งพา
ตนเองไดจึงเปน
แหลงเรียนรู

-สงเสริมและเปด
โอกาสใหพนักงาน
พัฒนาศักยภาพ
อยางตอเน่ือง เชน
โครงการจากบาง
ชนมาหา”
โครงการไขสุโข ซ่ึง
เปนโครงการของ
พนักงาน
-สงเสริมให
พนักงานไดรับ
ขอมูลขาวสาร โดย
ติดประกาศ
-มีการขยาย
เครือขาย ไปสูผู
ปฏิบัติเกษตร
อินทรียไรสารเคมีใน
ชุมชน

4.มีการสราง
ความตระหนัก
ระหวางสมาชิกใน
ชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ

กิจกรรมอนุรักษ
ของชมุชนสราง
จิตสํานึกในการมี
สวนรวม
ขับเคล่ือนการ
จัดการทรัพยากร

กิจกรรมคนอยู
ปายัง ทีท่ําให
ประชาชนเห็นวา
การใหความ
รวมมือใน
กิจกรรมเพื่อ

-ชุมชนรวมกัน
ทําแผนและ
กิจกรรมปองกัน
และตรวจตรา
พื้นที่ปาชายเลน
เชน การปลูก

- กลุมอนุรักษ
ทําความเขาใจ
กับชุมชนและผู
ที่ตอตาน จน
สามารถฟนฟู
ทรัพยากรได

การรักษา
สภาพแวดลอมโดย
ใหพนักงานและ
ชุมชนเห็น
ความสําคัญของ
การอนุรักษ
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กรณีศึกษา

ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน

จ.ตรัง
พะโตะ

จ.ชุมพร
บานเปร็ดใน

จ.ตราด
ละหอกกระสัง

จ.บุรีรัมย
ชุมพรคาบานา

จ.ชุมพร
สิ่งแวดลอม เน่ืองจากชมุชน

เห็นคุณคาของ
การอนุรักษจน
เกิดผลคือปาฟนฟู
ระบบนิเวศ
สมบูรณขึ้น

สวนรวมไดทําให
สภาพของชมุชน
ดีขึ้น การมีพื้นที่
ปามากขึ้นทําใหมี
การเก็บของปา
เพื่อนํามาใช
บริโภค สภาพ
ความเปนอยูของ
ชุมชนมีความ
มั่นคงมากขึ้นทํา
ใหประชาชนมี
ความภาคภูมใิจ
และตระหนักใน
ส่ิงที่ตนเองมหีรือ
ไดทําขึ้น

พันธุไม
ซอมแซม  การ
สํารวจ
ทรัพยากรปา
การจัดเวรยาม
ตรวจตราพื้นที่
ปาสัปดาหละ 2
คร้ัง
-กิจกรรมแหลง
เรียนรูดานนิเวศ
ปาชายเลน
-การจัดการ
ทรัพยากรโดย
ชุมชนของ
โรงเรียน

เปนผล ชุมชน
จึงเห็น
ความสําคัญและ
มีสวนรวม
- กิจกรรมพิสูจน
ตัวเองในการ
สรางความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรได
เปนอยางดี
- มีกิจกรรม
เรียนรูโดย
โรงเรียน และ
กลุมเยาวชน
อนุรักษ

ส่ิงแวดลอม เชน
มุมผักไรสารเคมี
เพื่อใหเกิดการ
กระตุนใหผูซ้ือใน
ทองถิ่นไดเกิด
ความรูความเขาใจ
ในการเลือกซ้ือผักที่
ปลอดภัย

เขาใจ
5.มีการ
ประยุกตใช
นวัตกรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

- มีการปรับ
เคร่ืองมือประมง
ในการทํามาหา
กินใหสอดคลอง
กับกิจกรรม
อนุรักษ
- นําคําสอน

ศาสนาอิสลาม
มาประยุกตใช
กับแนวทาง
อนุรักษ

การทําเตายาง
เพื่ออภิบาลปลา
และปองกันการ
กัดเซาะตล่ิง

หลักจากชมุชน
ทําการวิจยั ทํา
ใหตื่นตัวในการ
คนหารากเหงา
ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการ
ดําเนินชีวิต
รวมกัน การทํา
การเกษตร และ
การอนุรักษ
ทรัพยากร

โครงการจากบาง
ชนมาหา” โดยนํา
นํ้ามันที่ใชแลวใน
โรงครัวมาผาน
กระบวนการผลิต
เพื่อใหไดไบโอ
ดีเซล
-นํ้าสมควันไม  ได
จากการควบแนน
ของควันไฟที่เกิด
จากการเผาถาน ใช
ไลแมลง

6.มีแนวทาง
ปฏิบัติทีม่องอยาง
องครวมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม (เชน

เชื่อมโยงเครือขาย
ทั้งลุมนํ้าปะ
เหลียน ทําให
กิจกรรมอนุรักษ
ในชมุชน
สอดคลองกับ
ชุมชนอ่ืนๆ อยาง

คนอยูปายัง ได
เชื่อมโยงกิจกรรม
ตางๆ ของ
ประชาชนเขา
ดวยกัน ดวยการ
คิดแบบครบวงจร
และองครวม

กิจกรรมกลุม
สัจจะสะสม
ทรัพย ทีใ่ช
วิธีการบริหาร
การเงินเพื่อ
แกไขปญหาเชิง
เศรษฐกิจ สังคม

กิจกรรมของ
กลุมอนุรักษ
พยายาม
สงเสริมคนทุก
กลุมในชมุชน
และขยายจาก
มิติทรัพยากรไป

การจัดกิจกรรมพา
นักทองเที่ยวสํารวจ
แหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติของ
ชุมพร แลวรวมกัน
ปรับปรุงโดยยึด
หลักการคงอยูของ
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ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน

จ.ตรัง
พะโตะ

จ.ชุมพร
บานเปร็ดใน

จ.ตราด
ละหอกกระสัง

จ.บุรีรัมย
ชุมพรคาบานา

จ.ชุมพร
ความเชื่อมโยง
ระหวางกองทุน
ชุมชน, การ
อนุรักษปาชาย
เลน และการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ)

เปนระบบ หมายความวา
กิจกรรมการปลูก
ปาน้ัน มิไดเปน
กิจกรรมที่ดําเนิน
โดยลําพัง แตมี
ความเชื่อมโยง
กับการสราง
รายไดของ
ประชาชนดวย มี
การเขาใจถึง
ความตองการ
ของประชาชนใน
การที่ตองมีการ
ใชพื้นที่สวนหน่ึง
เพื่อการเกษตร
กรรมแตใน
ขณะเดียวกันก็มี
การสงวนพื้นที่
อีกสวนหน่ึงไว
เพื่อการอนุรักษ

และส่ิงแวดลอม
-โฮมสเตย เนน
การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

ยังมติิอ่ืนๆ มาก
ขึ้นโดยเฉพาะ
การสรางทุน
มนุษยมากขึ้น

ธรรมชาติเปน
สําคัญ
ทําเกษตร 4 ชั้น
เพื่อผสมผสาน

ประโยชนของพันธุ
ไมทั้งยืนตนและ
ทรงพุม คลุมดิน
และใตดินเขา
ดวยกัน ทําใหมีพืช
ผัก ผลไมไว
รับประทานตลอดป
และปองกันแมลง

7.มีการตระหนัก
ถึงความสามารถ
ในการรองรับของ
สิ่งแวดลอมและ
ความสมดุลดาน
นิเวศ ( เชน จํากัด
ขนาดฟารมเพือ่
เติมเต็มความ
ตองการพื้นฐาน

-เน่ืองจากชุมชน
ผานวิกฤตจึงมีการ
กําหนดกติกาใน
การใชทรัพยากร
ผานเคร่ืองมือ
ประมง เชน คราด
หอย อวนรุนอวน
ลาก

- โครงการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ มองปา
ไมเปนทรัพย
สวนรวมเพื่อให
ชุมชน
นักทองเที่ยว
ชวยกันรักษาปา

-การหยุดจับ
สัตวนํ้าในชวง
ฤดูวางไข
-การปลูกพันธ
ไมซอมแซมใน
ปา

- การเก็บของ
ปาตองเหลือ
เหงาใหขึ้นใหม
- การจับสัตวก็
ปลอยใหแพร
พันธุตอไป
- การตัดไมตอง
ขออนุญาตจาก
กลุมอนุรักษ

-การจัดทําระบบ
บําบัดนํ้าเสียภายใน
รีสอรต กอนปลอย
ออกไปจากรีสอรต

เขาถึง
8.การปรับวิถีชีวิต
ใหสอดคลองกับ
ธรรมชาติ (เชน
ปาชุมชน, การใช
แนวทางการผลิต
ที่ยั่งยืน เชน วน

- การทําประมง
ขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติเปน
หลัก เชน นํ้าขึ้น
นํ้าลง
- เลิกทําประมง

-ทํากิจกรรม
เลียนแบบ
ธรรมชาติ เชน
เมื่อกอนคลอง
เคยคดไปมา แต
โดนขุดใหตรง

คนในชมุชน
และชุมชน
ใกลเคียงมคีวาม
เขาใจการ
จัดการปามาก
ขึ้น ชมุชนหนอง

- ดานอาชีพ
เกษตร ลดใช
สารเคมีมาทํา
เกษตรอินทรีย
มากขึ้น
- ดานทรัพยากร

การปรับแนว
ทางการบริหารในรี
สอรต โดยเนน
วัตถุดิบทีผ่ลิตได
จากธรรมชาติ การ
ทําเกษตรอินทรีย
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กรณีศึกษา

ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน

จ.ตรัง
พะโตะ

จ.ชุมพร
บานเปร็ดใน

จ.ตราด
ละหอกกระสัง

จ.บุรีรัมย
ชุมพรคาบานา

จ.ชุมพร
เกษตร, เกษตร
อินทรีย) ลดการ
ใหความสาํคัญตอ
ผลตอบแทนระยะ
สั้น และมีการรบริ
โภคอยางยั่งยืน

อวนรุน อวน
ลาก

หมด แตปจจบุัน
จะปลอยให
เปนไปตาม
ธรรมชาติ

โสนเลิกการทํา
ประมงอวนรุน
อวนลาก
-ชุมชนเขามา
บุกรุกทรัพยากร
นอยลง

คนในชมุชน
ตื่นตัวในการมี
สวนรวมจัดการ
ทรัพยากร
- ปรับวิถีชวีิตให
เขากับธรรมชาติ
มากขึ้น


