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ภาคผนวก ค
การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม

โลกปจจุบันเทคโนโลยีมีสวนสําคัญและมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาประเทศ  แตที่ผาน
มาประเทศไทยตองพึ่งพิงเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลว จึงทําใหประเทศไทยขาดอํานาจตอรอง
และกลายเปนฐานการผลิตที่เปนแหลงปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีเทคโนโลยีเหลาน้ีมักเปน
เทคโนโลยี ที่อาจจะไมสอดคลองกับธรรมชาติและไมเหมาะสมกับการใชงานของคนไทย ซ่ึงหากประเทศ
ไทยสามารถมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการยกระดับขึ้นจากเทคโนโลยีหรือภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีอยูได โดยสงเสริมใหคนไทย ประดิษฐ คิดคน และผลิตเทคโนโลยี จากภูมิปญญาไทย เพื่อให
เกิดเปนเทคโนโลยีที่มีการใชงานเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และวัฒนธรรมของประเทศ ก็จะมีสวนชวย
ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ  และทําใหประเทศไทยสามารถดํารงอยูทามกลางกระแสการ
พัฒนาตางๆ ไดอยางย่ังยืน เพราะไดมีการเสริมสรางภูมิคุมกันและลดความเสี่ยง ซ่ึงเปนไปตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. กระบวนทัศนการพัฒนา : มิติเทคโนโลยี
1.1 แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก : มิติเทคโนโลยี
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตนที่ยึดแนวทาง

การพัฒนาประเทศโดยใชระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมซ่ึงอาศัยกลไกราคาเปนตัวจักรสําคัญ ในจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อใชเปนปจจัยการผลิตในการทํากิจกรรรมทางเศรษฐกิจน้ัน กอใหเกิดความตองการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจํากัด โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสูงขึ้น จึงอาจกลาวไดวา เทคโนโลยีกําลังกลายเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุด เพราะ
นอกจากจะถูกใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการแลว เทคโนโลยียังถูกมองวาเปนเคร่ืองมือของมนุษย
ในการเอาชนะธรรมชาติ เพื่อทําใหมนุษยสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติที่อยูรอบตัวมาใชเปนปจจัยใน
การผลิตสินคาและบริการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด อยางไรก็ตามการนําเทคโนโลยีมาใชอยางกวางใน
ปจจุบันกลับกลายเปนดาบสองคม ดานหน่ึงทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีการใช
เทคโนโลยีที่ทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางประหยัด แตอีกดานหน่ึงกลับกอใหเกิดผลกระทบดานตางๆ
มากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิง ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซ่ึงมีสาเหตุสําคัญจาก (1)
รูปแบบของการบริโภค (Pattern of Consumption) ที่นําไปสูความไมสมดุลระหวางการผลิตและการ
บริโภค (2) ความไมสอดคลองระหวางความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูใชเทคโนโลยี
ทั้งในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา และ (3) การพึ่งพิงดานเทคโนโลยีจากตางจาก
ภายนอก
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1.2 แนวคิดการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development Approach) : มิติเทคโนโลยี
หลังจากประเทศตางๆ ตองเผชิญปญหาซ่ึงเปนผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากการพัฒนาอยางไม

สมดุลระหวางการผลิตและการบริโภค โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเปนกลไกสําคัญ ความไมสมดุล
ดังกลาวน้ี กอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ปญหาความเสื่อมโทรมและลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาการปนเปอนและผลกระทบดานมลพิษตอสิ่งแวดลอม และปญหาการปลอย
สารกอภาวะเรือนกระจกซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
(Climate Change) ดังน้ันในประเทศตะวันตกไดมีการพัฒนาแนวคิดซ่ึงเปนการพัฒนาทางเลือก
(Alternative Development) สําหรับนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการสรางความย่ังยืนจากการพัฒนา
เชน แนวคิดการทําใหทันสมัยดานนิเวศ (Ecological Modernization) เปนแนวคิดที่มองวา เทคโนโลยี
เปนสิ่งที่สามารถใชเปนเคร่ืองมือสําหรับแกปญหาผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และยังเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน นําเทคโนโลยีมาชวยในการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด นําเทคโนโลยีมาชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม นอกจากน้ันยังรวมถึงการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย
ดวย

แตสําหรับแนวคิดที่เปนภูมิปญญาแบบตะวันออก เชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากจะมองเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด
ประโยชนสูงสุดเชนเดียวกับแนวคิดแบบตะวันตกแลว แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมองวา
เทคโนโลยียังสามารถเปนเคร่ืองมือที่ชวย “สรางความสมดุลในการอยูรวมกันระหวาง มนุษย
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ไปพรอมกับการพัฒนาในมิติอื่นๆดวย

2. การสังเคราะหกรณีศึกษา : การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ในปจจุบันตามแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) จะมีการประยุกตใช
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมไดดานตางๆ ซ่ึงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนระหวางประเทศ (IISD) ไดระบุไว
วา ในปจจุบันเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมมีการประยุกตใชที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก เทคโนโลยีเพื่อการ
เยียวยา เทคโนโลยีเพื่อการลดมลพิษ เทคโนโลยีเพื่อการปองกันมลพิษ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ที่ ย่ังยืน แตการประยุกตใชเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและเพื่อสรางความย่ังยืนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม กลับมีการพัฒนาอยูนอยมากเม่ือเทียบกับดานอื่นๆ 1

แมวาแนวคิดตามกระแสหลักจะมองวาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม คือ เคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
แตสําหรับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมนอกจากจะเปน “เคร่ืองมือใน
การบริหารจัดการ” ยังเปน “เคร่ืองมือในการสรางความสมดุล” ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

1 Thompson Gow and Associates, 1995 Environmental Scan. Winnipeg: Canadian Council of Ministers on the Environment,
1995
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พอเพียงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเปนเคร่ืองมือที่จะใชประโยชนเพื่อสราง
ภูมิคุมกัน ความมีเหตุผล ความพอประมาณ ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม ทั้งในระดับปจเจกชน
ชุมชน ทองถิ่น ภาคการผลิตหรือแมแตในระดับประเทศ คุณประโยชนที่เห็นเปนรูปธรรมของการนํา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การ
สรางความสมดุลระหวางการบริโภคและการผลิต ไดแก สามารถลดการใชและการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถลดการปลอยมลพิษและลดการปนเปอนของสารเคมีที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และประการสุดทาย สามารถลดการปลอยสารเคมีในบรรยากาศที่เปนตนเหตุทําใหเกิด
ภาวะเรือนกระจกซ่ึงมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

ดังน้ัน จึงควรมีการสังเคราะหในเชิงกระบวนการไดมาซ่ึงเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม โดย
อาศัยกรอบแนวคิดการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนเคร่ืองมือในการสังเคราะห

2.1. กําหนดกรอบการสังเคราะหและกําหนดกรณีศึกษา
1) กรอบการสังเคราะหตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน
สําหรับกรอบการสังเคราะหที่นํามาใช เพื่อสังเคราะหการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมน้ัน เน่ืองจากคณะผูวิจัยตองการสะทอนใหเห็นความสําคัญ
ในเชิงกระบวนการ (Process) มากกวาผลลัพธ (Outcome) ในแตละกรณีศึกษาจึงนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงประกอบดวย หลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข ไดแก ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และ
การมีภูมิคุมกัน ภายใตเงื่อนไข ความรูและคุณธรรม รวมทั้งนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯมาใชเปนกรอบในการสังเคราะห โดยหลักการทรงงาน 22 ขอ ประกอบดวย

หลักการทรงงาน
(1) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ (12) ภูมิสังคม
(2) ระเบิดจากขางใน (13) ไมติดตํารา
(3) แกปญหาที่จุดเล็ก (14) บริการที่จุดเดียว
(4) ธรรมชาติชวยธรรมชาติ (15) องครวม
(5) อธรรมปราบอธรรม (16) ความเพียร
(6) ขาดทุนคือกําไร (17) ปลูกปาในใจคน
(7) ทําใหงาย (18) ประโยชนสวนรวม
(8) ประหยัด เรียบงายไดประโยชนสูงสุด (19) การมีสวนรวม
(9) พออยูพอกิน (20) ความซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน
(10) ทําตามลําดับขั้น (21) ทํางานอยางมีความสุข
(11) การพึ่งตนเอง (22) รูรักสามัคคี
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ทั้งน้ี การสังเคราะหการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม สามารถพิจารณาระดับของการสังเคราะห โดยแบงออกเปน 2 ระดับ กลาวคือ

 ระดับมหภาค เปนการมองภาพรวมของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ประกอบดวย

(1) ความมีเหตุผล ในบริบทของสิ่งแวดลอม คือ การมีสติปญญาและภูมิปญญา รูจักใชและ
สงวนรักษาทรัพยากรในแตละพื้นที่อยางเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มคุณคาของธรรมชาติกอนที่
มีอยู

(2) ความพอประมาณ คือ การใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา มีความสมดุลไมเบียดเบียน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมใชเกินความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได
(Carrying Capacity)

(3) การมีภูมิคุมกันที่ดี หมายถึง การลดความเสี่ยงและพึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุดซ่ึงในกรณี
ของสิ่งแวดลอม คือ การรักษาความหลากหลายของทั้งระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีอยู ซ่ึงจะเปนการทําใหระบบ คนธรรมชาติ อันไดแก การรักษาความหลากหลาย
ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู ซ่ึงจะเปนการทําใหระบบนิเวศคน
และธรรมชาติอยูรวมกันได ลดความเสี่ยงทั้งดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมรวมทั้งการ
พึ่งตนเอง ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การยกระดับเทคโนโลยีและการมีเทคโนโลยีของ
ตนเองในสวนที่ประเทศมีศักยภาพในการพัฒนา

 ระดับจุลภาค เปนการมองภาพยอยลงมา เพื่อสังเคราะหใหเห็นกระบวนการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่ งแวดลอม เพื่อทําใหการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมดังกลาวกลายเปนเคร่ืองมือที่เขาสนับสนุนทําใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากงานวิจัยในสวนน้ีเปนการสังเคราะหในระดับเทคโนโลยี หรือ ระดับ
จุลภาค คณะผูวิจัยจึงมุงหาคําตอบในระดับจุลภาค เพื่อหาคําตอบวา อะไรคือหัวใจหรือหลักการสําคัญที่
จะทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดังกลาวเปนกระบวนการพัฒนาที่มีการประยุกตใชกรอบ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ัน จึงนําหลักการทรงงานทั้ง 22 ขอ มาใชเปนกรอบในการ
สังเคราะห

2) ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและกรณีศึกษาที่นํามาสังเคราะห
จากการศึกษาวิจัยที่ผานของคณะผูวิจัย พบวาการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของภาคสวนตางๆ ไมว าจะเปนบุคคล ชุมชนและหนวยงาน ทั้ งที่ อ ยู ในภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ จะมีการนําเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมาใชอยางกวางขวางไมทางใดก็ทาง
หน่ึง ซ่ึงอาจจําแนกอยางกวางๆ ไดเปน 2 กลุม เชน การจําแนกตามลักษณะของเทคโนโลยี กลาวคือ
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การใชเทคโนโลยีในฐานะเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณตางๆ (Hardware) และการใชเทคโนโลยีในฐานะที่
เปนองคความรูในการบริหารจัดการ (Software) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โดยการนําเสนอการสังเคราะหของการวิจัยในโครงการน้ีตองการสะทอนเชิงกระบวนการ
(Process) คณะผูวิจัยจึงจําแนกกรณีศึกษาที่จะนํามาใชในการสังเคราะห โดยแบงตามที่มาของ
เทคโนโลยี ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี

 ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom) คือ การนําความรู
ความสามารถที่  ไดรับการสั่งสมถายทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ นํามาปรับใชรวมกับความรู และ
ประสบการณของตนเอง ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนในทองถิ่น ซ่ึง
ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในระดับทองถิ่น โดยเฉพาะอยางย่ิงในกิจกรรมทางดานการเกษตร ซ่ึงเปน
ภาคการผลิตพื้นฐานของประเทศไทย เชน การใชเคร่ืองมือประมงพื้นบานในการจับสัตวนํ้าแทนการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม (กรณีศึกษา ปะเหลียน และกรณีศึกษาบานเปร็ดใน) การใชนํ้าสมควันสําหรับไล
แมลง (กรณีศึกษา ชุมพรคาบานา)

 เทคโนโลยีสมัยใหม (Modern Technology) เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาจากความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตสําหรับประเทศไทยเทคโนโลยีระดับดังกลาวยังตองพึ่งพิงการนําเขา
จากตางประเทศ เพราะยังไมสามารถผลิตไดเอง อยางไรก็ตามผูประกอบการดานเทคโนโลยี นักพัฒนา
เทคโนโลยี และสถาบันวิจัยในประเทศไดพยายามพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติของเทคโนโลยีบาง
ประการใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมการใชงานในประเทศ (Adaptation &
Customization)

 เทคโนโลยีที่ผสม (Mixed Technology) คือ เทคโนโลยีที่เปนการผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยีสมัยใหมกับ ภูมิปญญาทองถิ่น องคความรู ประสบการณ เพื่อใหเทคโนโลยีดังกลาวสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใช และสอดคลองกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะชวย
ลดการใชทรัพยากรและแกปญหาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม

จากเทคโนโลยี ทั้ง 3 ระดับ ดังที่กลาวไปแลวน้ัน คณะนักวิจัยเห็นวานอกเหนือจากการ
สังเคราะหโดยใชกรอบหลักการทรงงานแลว สิ่งที่ ยังเปนโจทยซ่ึงทาทายความคิดในการสังเคราะหการ
ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม คือ การหาคําตอบวา อะไรคือ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและควรพัฒนา เพื่อชี้ใหเห็นวาอะไรคือเทคโนโลยีที่ควร
นําเขา อะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยตองพัฒนาขึ้นมา มีเกณฑตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อะไรบางที่สามารถนํามาปรับใชได เพราะในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมบางระดับเชน
เทคโนโลยีสมัยใหม ประเทศไทยตองพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางชาติเกือบทั้งหมด ในขณะที่เทคโนโลยีซ่ึง
เปนภูมิปญญาทองถิ่นกลับมามีการนํามาใชอยางแพรหลายในกิจกรรมทางดานการเกษตร แตสําหรับ
เทคโนโลยีซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัยใหมและภูมิปญญาทองถิ่นกําลังกลายเปนสิ่งที่
ประเทศไทยมีศักยภาพ เพราะประเทศไทยเปนแหลงของทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
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ทองถิ่น ดังน้ันสวนหน่ึงอาจจะตองนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ สวนหน่ึงสามารถพัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ ดังน้ันจะทําใหอยางไรจึงจะทําใหประเทศไทยมีภูมิคุมกันทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สามารถลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากภายนอกได

ดังน้ัน เพื่อใหการสังเคราะหกรณีศึกษาตอไปน้ี เปนการตอยอดจากผลการศึกษาที่ผานมาและ
สามารถสะทอนการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมใหมาก
ที่สุด คณะผูวิจัยจึงไดกําหนดกรณีศึกษาที่จะใชในการสังเคราะห ออกเปน 6 กรณีศึกษา ประกอบดวย
กรณีศึกษาที่คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยในโครงการที่ผานมา จํานวน 3 กรณีศึกษา และกรณีศึกษา
ซ่ึงเปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 3 กรณีศึกษา โดย
แบงการสังเคราะหตามระดับของเทคโนโลยี เปน 3 ระดับ ไดแก ระดับภูมิปญญา ประกอบดวย (1) เตา
ยาง (2) ฝายชะลอความชุมชื้น ระดับเทคโนโลยีสมัยใหม ประกอบดวย (1) เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ
(2) โครงการฝนหลวง และระดับเทคโนโลยีผสม ประกอบดวย (1) ระบบตรวจวัดเพื่อทําการเกษตรใน
อุตสาหกรรมกลวยไม (2) กังหันชัยพัฒนา รายละเอียดโดยสรุปของแตละกรณีศึกษามีดังตอไปน้ี

1) เตายาง
เตายางเปนภูมิปญญาชาวบานของชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด เน่ืองจากชุมชนตระหนักถึง

ผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่ถูกทําลายเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จึงพยายามหาเคร่ืองมือที่
จะชวยเสริมสรางกิจกรรมดานการอนุรักษของชุมชนใหเขมแข็งมากขึ้น ดังน้ันจากประสบการณการไป
ศึกษาดูงานที่ตางๆ แกนนําของชุมชนใหความสนใจกับการทําเตายาง จึงนําแนวคิดดังกลาวมา
ประยุกตใชใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมของชุมชน

เตายาง คือ การนํายางรถยนต 6 เสน ซ่ึงเปนของที่ใชแลวของชุมชนมาผูกกันเปนรูปลูกเตา
และนําไปทิ้งไวบริเวณชายฝงของปาชายเลนที่กําลังเสื่อมโทรมและถูกทําลาย โดยมีการปรับเปลี่ยน
จํานวนของเตายางที่ใชวางลงในชายฝงและระยะหางระหวางเตายางแตละตัวใหสอดคลองกับสภาพภูมิ
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนซ่ึงเปนแหลง
อาหารที่อุดมสมบูรณใหแกคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทําใหระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวิตภาพ
กลับคืนมา นอกจากน้ันยังเปนเคร่ืองมือที่ทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของในการ
อนุรักษ เชน มีสวนรวมในการผลิตเตายาง การนําเตายางไปทิ้ง รวมทั้งการมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
กติกาของชุมชน เชน การไมเขาไปจับสัตวนํ้าในบริเวณมีการวางเตายาง เปนตน
2) เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ประเทศไทยประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมอยูหลายประการ หน่ึงในน้ัน คือ ปญหาขยะ
ชุมชนและขยะอุตสาหกรรม  เน่ืองจากการกําจัดขยะในปจจุบันมักจะใชกระบวนการฝงกลบหรือการเผา
ซ่ึงลวนแลวแตมีขอจํากัดทั้งสิ้น เชน ขอจํากัดดานพื้นที่และขอจํากัดดานตนทุนการเผาซ่ึงคอนขางสูง
ในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช เชน อิเล็กทรอนิกสเพื่อสิ่งแวดลอม
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(Envirtronics) เปนการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในการลดมลพิษ ตัวอยางเชน เตาเผา
ขยะมูลฝอยติดเชื้อเปนเทคโลโนยีสมัยใหม โดยบริษัท นอรกา เปนนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมที่เร่ิมตน
จากการยอนรอยถอดแบบเทคโนโลยี (Reverse Engineering) มีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ืองจน
สามารถผลิตจําหนายในพาณิชย โดยมีแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา 3 ประการ คือ ตองปราศจากกลิ่น
และควัน นํ้าขยะตองไมสัมผัสพื้น และตองมีพลังงานจากการเผา นอกจากน้ันที่ผานมาเทคโนโลยีที่
นําเขาจากตางประเทศไมเหมาะสมสําหรับการนํามาใชในประเทศไทย เพราะพฤติกรรมใน การแยก
ขยะของคนไทย (คนเก็บขยะตนทางแยกแตคนเก็บขยะปลายทางเอาไปรวม) และธรรมชาติของขยะใน
ประเทศไทยสวนใหญเปนขยะเปยกซ่ึงมีตนทุนในการเผาคอนขางสูง ในขณะที่นวัตกรรมที่ผลิตไดเอง
เปนเทคโนโลยีที่สามารถขจัดความชื้นออกจากขยะเปยกและลดการใชพลังงาน  นอกจากน้ันยังเพิ่ม
แนวคิดอื่นๆ เขาไปในกระบวนการสรางนวัตกรรม เชน การนําผนังแซนวิชบอรดซ่ึงใชสําหรับตูเย็นมา
เปนวัสดุกอสรางอาคารเชนเดียวกับโรงงานผลิตอาหาร เพื่อใหเปนอาคารที่สวย สามารถอยูรวมกับ
ชุมชนไดโดยชุมชนไมรูสึกรังเกียจ และไมกอมลพิษกับชุมชน การพัฒนานวัตกรรมดังกลาวนอกจากจะมี
ประโยชนโดยตรงในการดานการลดปญหามลพิษและลดการใชพลังงาน ในขณะที่เดียวก็ทําใหประเทศ
ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีขั้นสูงจากตางประเทศลง อีกทั้งยังนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจของนักพัฒนา
เทคโนโลยีที่สามารถมีเทคโนโลยีของตนเอง
3) ระบบตรวจวัดเพื่อทําการเกษตรในอุตสาหกรรมกลวยไม

สําหรับประเทศไทย เกษตรกรรมถือไดวาเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ
ประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร ดังน้ัน จึงมีการสั่งสมองคความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ อยางตอเน่ืองมาโดยตลอด การนําเทคโนโลยีมาใชในภาคการเกษตรจึงเปน
เสมือนเคร่ืองมือชวยทําใหมีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น ตัวอยางเชนการประยุกตใชอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการเกษตร (Agritronics) คือ การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในการบริหารจัดการดาน
เกษตรกรรม ทั้ งในดานการจัดการทรัพยากรและระบบดานเกษตรกรรม ซ่ึงชวยลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและลดการใชสารเคมีและสารตกคางตางๆ ในปจจุบันเร่ิมมีการพัฒนาอยาง
กวางขวาง สําหรับระบบตรวจวัดเพื่อทําเกษตรกรรมในอุตสาหกรรมกลวยไมของบริษัทบางกอกออรคิด
ซ่ึงผูประกอบการเผชิญปญหาที่สําคัญ 2 ประการ คือ ปญหาขาดแคลนนํ้าและปญหาการปนเปอนของ
สารเคมี ดังน้ันจึงไดการศึกษาวิจัยรวมกับ NECTEC โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม ไดแก ระบบ
ตรวจวัดโดยใช Sensor และ Telemeter ผนวกกับแนวคิดในการบริหารจัดการที่อาศัยประสบการณใน
การเพาะปลูกกลวยไมของผูประกอบการ เพื่อชวยการจัดการทรัพยากรสําหรับการผลิต เชน การใหนํ้า
การใหปุย การฉีดยากําจัดศัตรูพืช ในเวลาและปริมาณที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อลดการใชทรัพยากรและ
การปนเปอนของสารเคมี ทั้งเปนการเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
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4) ฝายชะลอความชุมชื้น
ฝายชะลอความชุมชื้นเปนแนวคิดอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการอนุรักษนํ้าและความ

อุดมของสมบูรณดิน โดยการใชฝายตนนํ้าลําธาร หรือ ที่เรียกวา Check Dam ซ่ึงเปน สิ่งกอสรางที่ขวาง
หรือกั้นทางนํ้า เพื่อชวยในการชะลอการไหลของนํ้าใหชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลลงไปทับถม
แหลงนํ้าตอนลาง นอกจากน้ีในปจจุบัน แนวคิดอันเน่ืองจากพระราชดําริดังกลาว ไดมีการประยุกตใช
อยางแพรหลายในพื้นที่ตางๆ อยางกวางขวาง โดยลักษณะของฝายในแตละพื้นที่จะมีที่แตกตางกัน
ออกไป ตามวัตถุประสงคของการใชงาน ตามวัสดุที่หาไดในทองถิ่นน้ันๆ ตัวอยางเชน ฝายแบบทองถิ่น
เบื้องตน เปนการกอสรางโดยใชวัสดุที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน กิ่งไม ทอนไม ขนาบดวยกอนหินขนาด
ตางๆ การกอสรางเปนแบบเรียบเรียบงาย มีคาใชจายนอยมาก ฝายประเภทน้ีจะมีประโยชนโดยชวย
ชะลอการไหลของนํ้า ดักตะกอน และเพิ่มความชุมชื้นใหกับพื้นที่โดยรอบ นอกจากฝายรูปแบบดังกลาว
แลวยังมีรูปแบบอื่นที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ไดแก แบบเรียงดวยหิน แบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก เปนตน
5) โครงการฝนหลวง

เปนโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดําริสวนพระองค เพื่อสรางฝนเทียมสําหรับบรรเทาความ
แหงแลง ความเดือดรอนทุกขยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนนํ้าอุปโภคและบริโภค จึงได
พระราชทาน โครงการพระราชดําริฝนหลวง ตอมาภายหลังเกิดเปนโครงการ ไดมีศึกษาวิจัยขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลดานลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ เทคนิคและวิธีการจากตําราของ
ตางประเทศ เพื่อนําความรูดังกลาวมาพัฒนาเปนฝนเทียม เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรง
มีพระราชดําริวาประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศที่สามารถทําฝนเทียมเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนได โดยการเอาสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ(ไอนํ้าและเมฆ) มาสรางเปนฝน โดย
พระองคทรงกําหนดขั้นตอนของกรรมวิธีการทําฝนหลวงขึ้นเพื่อใหเขาใจไดงาย ประกอบดวย ขั้นที่ 1
กอกวน ขั้นที่ 2 เลี้ยงใหอวน และขั้นที่ 3 โจมตี

แมวาการผลิตฝนเทียมจะมีคาใชจายสูงในการผลิต แตเม่ือเทียบกับผลลัพธที่สามารถชวย
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ลดความแหง หรือนําไปใชแกปญหาไฟปา สิ่งเหลาน้ีนับวาเปนสิ่ง
ไมสามารถประมาณออกเปนตัวเลขได นอกจากน้ัน การพัฒนาฝนเทียมขึ้นมาทําใหเกิดการพึ่งตนเองอยู
2 ประการ คือ หน่ึงมีเทคโนโลยีในการทําฝนเทียมของตนเองและเปนตัวอยางการพัฒนาจากองคความรู
ไปสูเทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร สอง ไมจําเปนตองพึ่งพิงฝนที่ตกตามฤดูกาลแตเพียงอยางเดียว
6) กังหันชัยพัฒนา

กังหันชัยพัฒนาเปนสิ่งประดิษฐที่ เกิดจากพระปรีชาสามารถและพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงตองอาศัยการวิจัยและพัฒนา ทดลอง จนสามารถนํามาประดิษฐเปน
ตนแบบเพื่อใชบําบัดนํ้าเสีย สําหรับกังหันชัยพัฒนาน้ันมีแนวคิดพื้นฐานมาจาก “หลุก” ซ่ึงเปนอุปกรณ
วิดนํ้าเขานาของเกษตรกร ซ่ึงเปนภูมิปญญาพื้นบานมาผสมผสานกับเคร่ืองกลซ่ึงเปนวิทยาการสมัยใหม
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โดยกังหันชัยพัฒนาเปนเคร่ืองกลเติมอากาศที่ผิวนํ้าหมุนชาแบบทุนลอย ซ่ึงมีสวนประกอบหลัก คือ
ซองวิดนํ้า ทุนลอย และมอเตอรไฟฟา หลักการทํางานเปนหลักการทางวิทยาศาสตร คือ การใช
เคร่ืองกลเติมออกซิเจนลงไปในนํ้า เพราะการเพิ่มออกซิเจนในนํ้าจะชวยใหจุลินทรียอยสลายสิ่งสกปรก
ในนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันนอกจากจะนํามาใชเพื่อบําบัดนํ้าเสียแลว ยังมีการประยุกตใชใน
ภาคการเกษตร เชน การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

3. การสังเคราะหกรณีศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัด
1) สังเคราะหกรณีศึกษา
ในกระบวนการสังเคราะหกรณีศึกษาจะใชตัวแบบการวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบและ

ใชหลักการทรงงานเปนหัวขอในการสังเคราะหมีรายละเอียดตารางสังเคราะหการประยุกตใชแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ตารางที่ 1.4)
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ตารางที่ 1.4 ตารางสังเคราะหการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักการทรงงาน

กลุมที่ 1 กรณีศึกษาการศึกษาวิจัยที่ผานมา
ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ิน+เทคโนโลยี

การทําแนวปะการังจากเตายาง เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบตรวจวัดเพื่อการทํา

เกษตรกรรม
ในอุตสาหกรรมกลวยไม

ความมี
เหตุผล

ศึกษาขอมูลอยางเปน
ระบบ

 มีการศึกษาอยางรอบดานทั้งขอมูลและ
เ ท ค นิ ค ข อ ง อุ ป ก ร ณ ที่ ผ ลิ ต ใ น
ตางประเทศ ขอมูลขยะมูลฝอยของ
ไท ย  แ ล ะแ นว ท า ง ก า รพั ฒ น า ที่
เทคโนโลยีสวนไหนบางที่ประเทศผลิต
ไดเอง

 มีการศึกษาวิจัยทบทวนเทคนิคและ
วิธีการดานตางๆ เชน  เทคนิคการ
พัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เทคนิค
การเพาะปลูกกลวยไม รวมทั้งศึกษา
ขอมูลของลักษณะภูมิอากาศและ
ทรัพยากรที่ใชในการปลูกกลวยไม

ระเบิดจากขางใน

 ชุมชนตองการอนุรักษทรัพยากรปา
ชายเลนซ่ึงเปนแหลงอาหารที่อุดม
สมบูรณใหแกคนและส่ิงมีชวีิตอ่ืน ซ่ึง
จะทําใหระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชวีภาพกลับคืนมา

 ผูประกอบการดานเทคโนโลยีคิดมอง
วาประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
เตาเผาขยะที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ
ของตางประเทศ และเหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทยไดดวยตัวเอง

 ผูประกอบการตองการแสวงวธิีการ
ใหมๆในการเพาะปลูกเพื่อลดการใช
ทรัพยากรและสารเคมี

แกปญหาที่จุดเล็ก

ใชธรรมชาติชวย
ธรรมชาติ

 เปนกระบวนการสรางแนวปะการังเพื่อ
แหลงเปนที่อยูของส่ิงมีชวีิตและลดการ
 กัดเซาะชายฝง
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เศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักการทรงงาน

กลุมที่ 1 กรณีศึกษาการศึกษาวิจัยที่ผานมา
ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ิน+เทคโนโลยี

การทําแนวปะการังจากเตายาง เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบตรวจวัดเพื่อการทํา

เกษตรกรรม
ในอุตสาหกรรมกลวยไม

อธรรมปราบอธรรม

ขาดทุนคือกําไร

ความ
พอประมาณ

ทําใหงาย –Simplicity

ประหยัด เรียบงาย
ไดประโยชนสูงสุด

 ใชยางรถยนตซ ึ่งเปนวัสดุเหลือใชมา
ประยุกตใช โดยนํามามัดเปนลูกเตา
เพื่อใชแนวปะการังเทียม และแนวกัน
คล่ืน

พออยูพอกิน

ภูมิคุมกัน ทําตามลําดับขั้น

 มีขั้นตอนในการพัฒนาที่ชัดเจน คือ
เร่ิมจากการทําวิจัย พัฒนาอุปกรณ
ตนแบบ และลองทําไปใช แลวจึงนํามา
ปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ

 มีขั้นตอนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ชัดเจนเปนลําดับขั้น เชน จากความรู
และประสบการณในการปลูกกลวยไม
ของผูประกอบการ นําไปสูการวิจัยและ
การออกแบบ ทดลอง จึงจะสามารถ
นํามาใชในพื้นที่ทําการเพาะปลูกได
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เศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักการทรงงาน

กลุมที่ 1 กรณีศึกษาการศึกษาวิจัยที่ผานมา
ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ิน+เทคโนโลยี

การทําแนวปะการังจากเตายาง เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบตรวจวัดเพื่อการทํา

เกษตรกรรม
ในอุตสาหกรรมกลวยไม

การพึ่งตนเอง
(Reliance)

 แมวาจะเปนการนําความคิดจากชุมชน
อ่ืนแต ชุมชนบานเปร็ตใน สามารถนํา
ค ว า ม รู ดั ง ก ล า ว ม า พั ฒ น า เ ป น
เทคโนโลยีระดับภูมิปญญาของตนเอง
ไดและทําโดยไมจําเปนตองใชแนวคิด
สมัยใหม

 พัฒนานวัตกรรมของตนเอง โดยอาศัย
การยอนรอยถอดแบบเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศในชวงแรกๆของการ
พัฒ นา  ก อน  แ ล ว จึ ง พัฒนา เป น
นวัตกรรมของตนเองที่สอดคลองกับ
บริบทของประเทศ

 สรางเทคโนโลยีของตนเองที่เกิดจาก
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมกัน
ระหวางผูประกอบการเกษตรกร และ
นักเทคโนโลยีในประเทศ ไมไดเปน
การ ซ้ือ เทคโนโลยี สํ า เ ร็ จ รูปจาก
ตางประเทศ

ความรอบรู

ภูมิสังคม

 มีการปรับใชวัสดุที่หาไดในชุมชน และ
ออกแบบแนวการวางเตายางใหสอ
คลองกับลักษณะพื้นที่ชายฝ งของ
ชุมชนบานเปร็ดใน

 มีการปรับคุณสมบัติของเทคโนโลยีให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร
(Adaptation & Customization) เชน
เปนเตาเผาขยะที่เผาไดทั้งขยะแหง
และขยะเปยกไดในเวลาเดียวกัน ใช
กาซ LPG เปนเชื้อเพลิงในการเผา
แทนการใชนํ้ามันดีเซล

 พัฒนาเทคโนโลยีใหสอดคลองกับ
ศักยภาพการผลิตของตนเองบน
ฐานทรัพยากร และความตองการของ
ผูใช ทําใหสามารถนํามาใชประโยชน
ไดมากวา เทคโนโลยีที่ นํ าเขาจาก
ตางประเทศ

ไมติดตํารา

 ชุมชนเลือกใชแนวทางการแกปญหา
โดยใชภู มิ ปญญา มากว าการ ใช
แ นว ทา งต าม ห ลักวิ ช าก า รแ บ บ
ตรงไปตรงมา

 พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองขึ้นมา แต
อาศัยองคความรู และความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากแหลงตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
มาวิจัยและพัฒนา เชน การใชผนัง
แซนวิชบอรดซ่ึงใชสําหรับตูเย็นมาทํา
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เศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักการทรงงาน

กลุมที่ 1 กรณีศึกษาการศึกษาวิจัยที่ผานมา
ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ิน+เทคโนโลยี

การทําแนวปะการังจากเตายาง เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบตรวจวัดเพื่อการทํา

เกษตรกรรม
ในอุตสาหกรรมกลวยไม

เปนวัสดุกอสรางอาคาร

บริการรวมที่จุดเดียว

องครวม (Holistic)

 เปนเทคโนโลยีชวยเชื่อมโยงมิติดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกับ
มิติทางสังคมเขาดวยกัน คือ เปน
เทคโนโลยีที่ชวยใหคนในชุมชนมีสวน
รวมในกระบวนการตางๆ เชน การผลิต
การนําเตายางไปทิ้ง และการสอดสอง
ดูแล จึงจะทําใหการอนุรักษทรัพยากร
ในชุมชนประสบความสําเร็จ

 นอกจากจะเปน เทคโนโลยีที่ ช วย
แกปญหาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
แลวยังชวยสรางความเชื่อมโยงและ
ยกระดับการพัฒนาในอุตสาหกรรมที่
เ ก่ียวของดวย เชน อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส

 ส ร า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว า ง
อุตสาหกรรมดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ทําใหเกิด
มูลคาเพิ่มในสินคาเกษตรและยกระดับ
อุตสาหกรรม อิ เ ล็กทรอ นิกส ไป สู
อุตสาหกรรมตนนํ้า

หลัก
คุณธรรม

ความเพียร

 เ ท ค โ น โ ลยี ที่ ต อ ง ก า ร พั ฒ น า ใ ห
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และความ
ตองการใช จึงตองอาศัยการลองผิด
ลองถูกจึ งจะสามารถทํ าการผลิต
เทค โ นโ ลยี ดั ง กล า ว จ นสาม า รถ
จําหนายในเชิงพาณิชยได

ปลูกปาในใจคน
 คนในชุมชนทุกตางเขาใจวาทําไมตอง

มีการอนุรักษปาชายเลน ทําไมตองใช
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เศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักการทรงงาน

กลุมที่ 1 กรณีศึกษาการศึกษาวิจัยที่ผานมา
ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ิน+เทคโนโลยี

การทําแนวปะการังจากเตายาง เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบตรวจวัดเพื่อการทํา

เกษตรกรรม
ในอุตสาหกรรมกลวยไม

เตายาง การนําเตายางมาใชทําใหเกิด
ประโยชนอยางไร

ประโยชนสวนรวม

 การนําเตายางมาใชใหเกิดประโยชน
กับทุกฝาย ชุมชนมีแหลงอาหารและ
ท รัพยากรในการ อุปโภคบ ริ โภค
ส่ิงมีชีวิตมีที่อยูอาศัย การกําจัดวัสดุ
เห ลือ ใ ช ข องชุ มชน ไม ทํ า ให เ กิ ด
มลภาวะ

 สามารถชวยแกปญหาขยะชุมชน
ขยะอุตสาหกรรม ลดมลพิษทางอากาศ
และลดการใชพลังงาน ไปพรอมๆกัน

 เปนเทคโนโลยีที่ ช วยลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช
สารเคมี

 เปนเทคโนโลยีที่สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผูประกอบการ
เชน การจําหนายกลวยไมปลอด
สารเคมีจะสามารถจําหนายไดราคา
สูงกวา

การมีสวนรวม

 ตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายจึง
จะสามารถเปนอุปกรณที่กอใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริงทั้งในดานการ
ผลิต การใช และแนวทางปฏิบัติตาม
เชน ไมใหเรือประมงเขาไปในพื้นที่

ความซ่ือสัตย สุจริต
จริงใจตอกัน
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เศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักการทรงงาน

กลุมที่ 1 กรณีศึกษาการศึกษาวิจัยที่ผานมา
ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ิน+เทคโนโลยี

การทําแนวปะการังจากเตายาง เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบตรวจวัดเพื่อการทํา

เกษตรกรรม
ในอุตสาหกรรมกลวยไม

ทํางานอยางมีความสุข  มีความภาคภมูิใจในนวัตกรรมของ
ตนเอง

รูรักสามัคคี
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ตารางที่ 1.5 ตารางสรุปการสังเคราะหการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม2

เศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน

การประยุกตใชเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม

ภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีสมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่น+เทคโนโลยี

เตายาง
ฝายชะลอ

ความชุมชื้น
เตาเผาขยะมูลฝอย

ติดเชื้อ
โครงการพระราชดําริ

ฝนหลวง
ระบบตรวจวัด

ในอุตสาหกรรมกลวยไม กังหันชัยพัฒนา

ความมี
เหตุผล

ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ    

ระเบิดจากขางใน      

แกปญหาที่จุดเล็ก  
ใชธรรมชาตชิวยธรรมชาติ    

อธรรมปราบอธรรม
ขาดทุนคือกําไร 

ความ
พอประมาณ

ทําใหงาย - Simplicity 

ประหยัด เรียบงายไดประโยชนสูงสุด   

พออยูพอกิน

ภูมิคุมกัน ทําตามลําดับขั้น     
การพึ่งตนเอง      

ความรอบรู

ภูมิสังคม      

ไมติดตํารา     

บริการที่จุดเดียว
องครวม (Holistic)      

2 การสังเคราะหดังกลาวมองในมุมของผูประดิษฐเทคโนโลยี
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เศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน

การประยุกตใชเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม

ภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีสมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่น+เทคโนโลยี

เตายาง
ฝายชะลอ

ความชุมชื้น
เตาเผาขยะมูลฝอย

ติดเชื้อ
โครงการพระราชดําริ

ฝนหลวง
ระบบตรวจวัด

ในอุตสาหกรรมกลวยไม กังหันชัยพัฒนา

หลัก
คุณธรรม

ความเพียร   

ปลูกปาในใจคน 

ประโยชนสวนรวม      

การมีสวนรวม 
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ตารางที่ 1.6 ภาพรวมการสังเคราะหการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

หัวขอการสังเคราะห การประยุกตใชเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

บทเรียน
1) ประยุกตเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพิงภายนอก
2) ใชวิธีการเรียนรูอยางรอบดานท้ังการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของและการลองผิดลองถูก
3) มีความภาคภูมิใจในเทคโนโลยีท่ีตนเองไดทําข้ึน
4) มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหสอดคลองกับภูมิสังคม

ปญหาและอุปสรรค

1) นโยบายของรัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีและขาดวิสัยทัศนในการพัฒนา มองเพียงผลประโยชน
ระยะสั้น ขาดความเช่ือมโยงระหวางประเด็นเทคโนโลยีและประเด็นสิ่งแวดลอม

2) ทัศนคติของผูใชเทคโนโลยีในภาคสวนตางๆ ไมเช่ือถือเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนโดยคนไทย
3) แนวทางการแกปญหาท่ีมีความเช่ือมโยงเกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เชน การ

มีพันธกรณีกับตางประเทศ ประเทศไทยจะมีแนวทางแกปญหาอยางไรโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ประเด็นเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงอาจทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองทําได
ยากข้ึน

ประเด็นทาทาย

1) รัฐตองยอมแลกระหวางการมองผลประโยชนระยะสั้นและผลประโยชนระยะยาว เชน กรณีการทํา
ขอตกลงเขตการคาเสรี(Chapter IP) การสนับสนุนการลงทุนท่ีสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2) เทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียวไมสามารถแกปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ท้ังหมด หากไมมีการบริโภคท่ียังยืน (Sustainable Consumption) ควบคูไปพรอมๆกัน

ภูมิปญญาตะวันออก
1) เปนเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ ทุกฝายไดประโยชน (Win-Win) ท้ังมนุษยกับมนุษย

หรือมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการอยูรวมกันอยางสมดุลและย่ังยืน
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2) ประเด็นรวมของแตละกรณีศึกษา
เม่ือสังเคราะหการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

จํานวน 6 กรณีศึกษา ดังตารางสรุปการสังเคราะหการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การหาประเด็นรวมของหลักการทรงงานในแตละกรณีศึกษาโดยใชเกณฑ
การเขาขายทั้ง 6 กรณีศึกษา จะพบวามีประเด็นรวมที่สําคัญดังน้ี

(1) ความมีเหตุผล
 ระเบิดจากขางใน – เปนเทคโนโลยีที่เกิดจากความตองการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชวย

เย่ียวยา แกปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือเพื่อการอนุรักษในการ
ระยะยาว

(2) ภูมิคุมกัน
 การพึ่งตนเอง - เปนเทคโนโลยีที่สามารถผลิตและใชดวยตัวเอง โดยเร่ิมพัฒนาเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมจากภูมิปญญาทองถิ่น ประสบการณ หรือองคความรูจากแหลงตางๆ กอนจึงจะเร่ิมพัฒนา
ไปสูเทคโนโลยีที่มีความสลับซับซอนมากขึ้นเปนลําดับ ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากภายนอก

(3) ความรูรอบ
 ภูมิสังคม – เปนเทคโนโลยีที่สามารถปรับใชไดอยางสอดคลองกับบริบททางสังคม-

วัฒนธรรม-เศรษฐกิจ รวมทั้งสอดคลองกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตนเอง
 องครวม – เปนเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธในมิติตางๆอยางรอบดานได

เชน สอดคลองกับศักยภาพการผลิตของประเทศ สามารถสรางมูลคาเพิ่ม การนําทรัพยากรมาใชซํ้า
หรือใชใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  สามารถสรางความสมดุลระหวางการผลิตและการบริโภค
ทรัพยากรในระดับตางๆ เชน ระดับชุมชน ระดับอุตสาหกรรม ระดับประเทศ

(4) หลักคุณธรรม
 ประโยชนสวนรวม – ควรเปนเทคโนโลยีที่ทุกฝายไดประโยชน (Win-Win) ทั้งมนุษยกับ

มนุษย หรือมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการอยูรวมกันอยางสมดุลและย่ังยืน

จากการสังเคราะหการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
พบขอสังเกตที่สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก แนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตกที่ประเทศใชอยูใน
ปจจุบัน แมวาจะมีแนวคิดในเร่ืองหลักความมีเหตุผลและความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เชนเดียวกัน
กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตยังขาดหลักความพอประมาณและหลักคุณธรรม โดยสะทอนให
เห็นจากคุณภาพของสิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบันที่ลดต่ําลงอยางตอเน่ือง ไปพรอมๆ กับความไมมี
ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานตางๆ ดังน้ัน การประยุกตใชหลัก
คุณธรรมในบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะมีสวนสําคัญในการสรางใหเกิดความ
รับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายที่เขมแข็งเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ



254

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางสัมฤทธิ์ผล โดยที่ความตองการยกระดับมาตรฐานและการ
บังคับใชกฎหมายดังกลาวเปนการนําไปสูความตองการ (Demand) ใชเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพิ่มมาก
ขึ้นดวย

ประการที่สอง เน่ืองจากปญหาและผลกระทบที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในแตละชุมชน แตละพื้นที่ แตละประเทศมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป ดังน้ันในการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจะตองคํานึงความสอดคลองตอปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตรและ
วัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ เปนสําคัญ  ซ่ึงตรงกับแนวพระราชดําริในเร่ือง “ภูมิสังคม” และจาก
ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมดังกลาวน้ี กลับทําใหเห็นศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมลอมของตนเองขึ้นมา

ประการสุดทาย  การนําเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอสําหรับแกปญหาที่เกี่ยวของตางๆไดทั้งหมด เน่ืองจาก
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเปนเพียงเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเทาน้ัน  แมวากรณีศึกษาที่กลาวมาแลว
ขางตนจะสะทอนใหเห็น ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันและความรอบรู จากการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมก็ตาม ถาหากปราศจากความเชื่อมโยงระหวางกรอบระดับมหภาคในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ใหความสําคัญกับความพอประมาณและการมีคุณธรรม ซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการบริโภคอยางย่ังยืน (Sustainable Consumption) ซ่ึงหมายถึง การบริโภค
อยางพอประมาณ ไมเปนการเบียดเบ ียนธรรมชาติและผูอื่น คํานึงถึงการบริโภคทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต ควบคูไปกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมแลว จะทําใหการนําเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมา
ใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม
สามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการสรางความสมดุลระหวางการบริโภคและการผลิตอยางย่ังยืนได

3) การพัฒนาตัวชี้วัด (Indicator)
เม่ือไดผลการสังเคราะหประเด็นรวมของแตละกรณีศึกษาแลว ดังน้ัน จึงนําประเด็นตางๆเหลาน้ี

มาพัฒนาเปนกรอบตัวชี้วัด เพื่อชี้เห็นวาเทคโนโลยีดังกลาว เปนเทคโนโลยีที่ชวยทําใหการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสบความสําเร็จ
ตัวอยางตัวชี้วัดที่อาจนํามาใช เชน
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กรอบ
ประเด็น

รวม

ตัวชี้วัด

ระเบิด
จากขาง

ใน

 จํานวนการริเร่ิมการนําเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมในระดับตางมาประยุกตใช โดยชุมชน
ผูประกอบการ หรือนักพัฒนาเทคโนโลยี (Bottom Up)

การ
พึ่งตนเอง

 จํานวนเทคโนโลยีที่เหมาะสมดานสิ่งแวดลอมที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีสมัยใหม
และเทคโนโลยีพัฒนาจากการผสมผสานระหวางจากภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ซ่ึงสามารถทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีจากภายนอกได

 กลไกและกระบวนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นไปสูเทคโนโลยี   สูการผลิตเชิงพาณิชย

ภูมิสังคม  จํานวนเทคโนโลยีและภูมิปญญาที่ถูกนํามาใชเพื่อแกไขปญหา   ใหสอดคลองกับภูมิสังคมและ
ฐานทรัพยากร

องครวม
 เทคโนโลยีที่ทําใหเกิดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ หรือทําใหเกิดความเชื่อมโยงในการภาค

การผลิต
 จํานวนใชเทคโนโลยีที่สงเสริมการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน (Reduce- Recycle-Reuse)

ประโยชน
สวนรวม

 การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ

4) เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
อยางไรก็ตาม แมวาในปจจุบันเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจะถูกนํามาใชอยางแพรหลาย ภายใตการ

ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตางๆ แตก็ยังมีขอจํากัดอยูหลายประการ เชน
 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมสมัยใหมสวนใหญใหความสําคัญเฉพาะ การเพิ่มประสิทธิภาพ

สูงสุดในการใชทรัพยากรเพื่อการผลิต มากกวามุงเนนการสรางความสมดุลของการ
ผลิตและการใชทรัพยากร

 ประเทศไทยขาดภูมิคุมกันดานเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม เพราะตองพึ่งพิงเทคโนโลยี
จากตางประเทศ ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก ทั้งๆที่
เทคโนโลยีที่นําเขามาใชมักไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของไทย

 ขาดระบบที่ชวยสงเสริมดานการวิจัย พัฒนาและการออกแบบเทคโนโลยีใหสามารถ
พัฒนาไปสูการผลิตในเชิงพาณิชยได



256

 ไม มี ระบบหรือมาตรการด านการ รับรองมาตรฐานเทคโนโล ยี (Technology
Verification) ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย รวมไปถึงการขาดระบบที่จะชวยนําความรูที่เปน
ภูมิปญญาทองถิ่นไปพัฒนาตอยอดหรือยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนเทคโนโลยี

 ขาดกลไก เพื่อสนับสนุนการตอยอดองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาไปสู
เทคโนโลยี

ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรหันมาพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีที่
ตองอาศัยทั้งภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีสมัยใหม และศักยภาพการผลิตของประเทศ เชน การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในระดับชุมชนซ่ึงเปนการใชหรือตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเกษตร(Agritronics) อิเล็กทรอนิกสเพื่อสิ่งแวดลอม (Envirtronics) เทคโนโลยี
ดานพลังงานทดแทน ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ี ลวนแลวแตเปนเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการ
พัฒนาตั้งแตระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า และสอดคลองกับศักยภาพการผลิตหลักของประเทศ
ทั้งน้ี นอกจากจะมีชวยสรางความสมดุลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สราง
ภูมิคุมกันดานเทคโนโลยี หากมองมิติเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมในระดับเทคโนโลยี
สมัยใหมและเทคโนโลยีผสมจะสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เชน
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส


