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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย
ในป จ จุ บั น ป ญ หาด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ส ง ผลกระทบไม ใ ช เ พี ย ง
ระดับประเทศ แตเปนผลกระทบระดับโลก ดังจะเห็นไดจากปญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
โลก (Climate Change) ซึ่งเปนผลกระทบที่รุนแรงถึงขนาดที่หากเราไมสามารถหยุดยั้งการเพิ่มขึ้น
ของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกไมใหเกิน 450 ppm. ได โอกาสที่
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส(C) มีมากถึงรอยละ 50 โดยที่หากอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกสูงขึ้นเกิน 2C ผลกระทบที่ตามมาจะรุนแรงขึ้น ถึงขนาดที่เมืองใหญๆ ที่มีระดับต่ํากวาน้ํา
ทะเลและประเทศที่เปนหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟคบางประเทศ อาจจมหายไปจากน้ําทะเลที่สูงขึ้น
และพายุตางๆ จะทวีความรุนแรงและบอยขึ้น ในดานความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธจะสูญ
หายไปเปนจํานวนมาก ขณะที่ปริมาณน้ําจืดก็จะลดลง เกิดภาวะแลงที่รุนแรงในบางประเทศ ทําให
เกิดสภาวะการขาดอาหารและน้ํา นําไปสูภาวะสงครามแยงชิงทรัพยากรได ยิ่งถาการปลอยกาซ
เรือนกระจกยังคงดําเนินไปในลักษณะเชนเดิมคือเพิ่ ม ขึ้ น ตามความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
และประชากรที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น IPCC(Inter governmental panel on climate change)ไดประเมิน
วาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้นไดถึง 6C ซึ่งหากถึงจุดวิกฤตดังกลาวมนุษยชาติก็อาจลมสลาย
ในที่สุด
โดยส ว นมากป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ ม มั ก จะมี ลั ก ษณะที่ ผู ก อ ป ญ หาอาจไม ใ ช ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบโดยตรงในชวงแรก เชน การปลอยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม เจาของโรงงานมักจะ
ไมใชคนในพื้นที่นั้น จึงไมไดรับผลโดยตรง หากเปนชุมชนที่โรงงานเหลานั้นตั้งอยูที่เปนผูไดรับผล
เป นต น นอกจากนี้ยังมั ก จะมีปญหาด านความเป นธรรมเข ามาเกี่ยวข องด วย โดยเฉพาะผู ได รับ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอ ม มักจะเปนผูที่ดอยโอกาสหรือยากจนกวาผูที่กอปญหา กรณีปญหาโลก
รอนก็ทํานองเดียวกัน คือ กาซเรือนกระจก โดยเฉพาะ CO2 ที่กอใหเกิดปญหาอยูในปจจุบันเกิดจาก
การปลอยโดยประเทศอุตสาหกรรม (OECD) ในอดีต ซึ่งในปจจุบันก็ยังสูงกวาประเทศกําลังพัฒนา
กลาวคือ อัตราการปลอย CO2 เฉลี่ยของประเทศพัฒนาแลวอยูที่ประมาณ 11.5 ton/capita ขณะที่
ประเทศกําลังพัฒนาอยูที่ 2.4 ton/capita สหรัฐประเทศเดียวมีอัตราการปลอย CO2 สูงที่สุดในโลก
คือ 20.6 ton/capita โดยที่มลรัฐ Texas ของสหรัฐ ซึ่งมีประชากร 23 ลานคนปลอย CO2 สูงเทากับ
ทวีป Africa ซึ่งมีประชากร 720 ลานคนทั้งทวีป แตผลกระทบและความรุนแรงที่จะตามมากลับจะ
กระทบคนยากจนอยางใน Africa มากกวา เพราะจะทําใหเกิดภาวะขาดน้ําและอาหารรุนแรงมากขึ้น
ตลอดจนโรคภั ยไข เ จ็ บจะทวีค วามรุ นแรงในประเทศเขตร อ นมากกวา อยางไรก็ ดี เ มื่อ ระดับของ
ปญหาไปถึงจุดหนึ่งแลว ทุกๆ ประเทศก็จะไดรับผลกระทบถวนหนากันหมด ซึ่งทําใหไมวาจะเปน
ประเทศร่ํารวยหรือยากจนก็ตองหันมารวมกันหาทางออกกอนที่จะสายเกินไป
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ขณะนี้ทางออกมีอยูทางเดียวคือ จะตองมีการลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่จะปลอยขึ้นสู
บรรยากาศลงใหได ซึ่งจะเปนไปไดคือ ตองอาศัย 2 แนวทางหลักรวมกัน คือ การพัฒนาเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนวิถีชีวิต (life style) สําหรับแนวทางแรกคือ เทคโนโลยีนั้น ขณะนี้ประเทศที่ร่ํารวยได
มีก ารพยายามพั ฒนากั นอย างต อ เนื่ อ ง แต ขณะที่ปริ มาณการบริ โภคของโลกยั ง ดํ าเนิ นไปอย าง
ฟุมเฟอยถึงขนาดที่ Global Environmental Outlook (GEO) ของ UNDP ในป 2003 ไดรายงาน
ขอมูลรอยเท า นิ เ วศ (ecological foot print)ว า ต อ งใช โ ลก 1.4 ใบ ที่ จ ะรองรั บ ความต อ งการ
ใช ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย และรายงานของ World Watch Institute ในป 2006 ไดระบุวาถา
ประชากรในประเทศจีนและอินเดียมีการบริโภคและวิถีชีวิตแบบตะวันตก คือมีการบริโภคและปลอย
มลภาวะในอัตราตอหัว เทาประชากรในสหรั ฐในปจจุบัน จะตองใชโลกอีกถึ ง 2 ใบเป นตน ขอมู ล
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปญหาการบริโภคของมนุษยที่เกิน ความสามารถที่ โ ลกจะรองรั บ ได แลว
ซึ่งแมวาจะใชเทคโนโลยีเขามาชว ยก็คงไมทันตอปญหา และเทคโนโลยีเองแมอาจแกปญหาหนึ่งได
แตก็อาจไปกอปญหาใหมที่คาดไมถึง ดังเชนในหลายกรณีที่ผานมา ฉะนั้นแนวทางที่อาจหลีกหนีไม
พน คือ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการบริโภค โดยเฉพาะของประเทศที่มั่งคั่ง รวมทั้งประเทศที่มี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
ทั้งนี้การเปลี่ยนวิถีชีวิตไมใชเรื่องงายนัก หากไมมีการปรับเปลี่ยนวิถีคิด หรือกระบวนทัศน
โดยเฉพาะในยุค โลกาภิ วั ฒน ที่เป าหมายของชี วิต คื อ ความมั่ ง คั่ง ทางการเงิ นและความสมบู รณ
ทางดานวัตถุ ซึ่งไดรับอิทธิพลอยางมากจากแนวคิดแบบตะวันตกที่เนนบริ โภคนิยม(Consumerism)
อยางไรก็ดี ในโลกตะวันตกเองที่ประชากรมีรายไดสูง และมีความสะดวกสบายในดานวัตถุอยาง
เต็มที่ กลับพบวาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชากรอยูในภาวะความเครียดที่สูงขึ้น เพราะตองดิ้น
รนตอสูแขงขันเพื่อใหอยูรอดในสังคม ซึ่งมีความเปนปจเจกสูงและขาดที่พึ่งดานจิตใจ
หากกลับมาเทียบเคียงกับแนวคิ ด การพั ฒ นา ที่ อ าศั ย ภู มิ ป ญ ญาตะวั น ออกที่ มี ร ะบบ
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่พึ่งตัวเองและพอเพียง มีการอยูรวมกันในสังคมแบบเอื้อเฟอเผื่อแผ เนน
การอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยเนนดานจิตวิญญาณ คือการพัฒนาระดับ
จิตใจมากกวาการพัฒนาดานวัตถุอยางเดียว มองธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของชีวิต โดยเปาหมายของ
ชี วิ ต ไม ใ ช ค วามมั่ ง คั่ ง ทางวั ต ถุ แต เ ป น การพั ฒ นายกระดั บ ของจิ ต ใจ ซึ่ ง มี ส ว นทํ า ให เ กิ ด ความ
ออนโยนและเกิด การอยู รวมกันระหว างมนุษย กับธรรมชาติอย างกลมกลืน เป นลัก ษณะของการ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน ดังจะเห็นไดจากแนวคิดจากหลายสํานักของตะวันออก ซึ่งมักจะอิงหลักพุทธ
ศาสนา อาทิ ญี่ปุนใชปรัชญาเซ็นในเรื่อง “ความเปนบูรณาการ” ที่งดงามเปนแนวปรัชญาในการทํา
การผลิต การตลาดและการใหบริการ ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness
หรือ GNH) ของประเทศภูฏาน เปนแนวคิดแบบใหมบนฐานความเชื่อที่วา ความสุข คือเปาหมายใน
ชีวิตของมนุษยแตละคน และมองวาการพัฒนาควรจะนําไปสูความพอใจทั้งทางรางกายและจิตใจ
และที่สําคัญคือ ของประเทศไทยที่มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานมาให โดยยึดหลักความสมดุลในมิติตางๆ มีความ
พอประมาณ ไมเบียดเบียนธรรมชาติ มีการเนนเรื่องของคุณธรรม และการตระหนักรูไดดวยปญญา
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ซึ่งเมื่อนํ าปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกตใชใ นมิติสิ่งแวดลอมนั้ น ก็คือการทํา ให มนุษยอ ยู
รวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเกื้อกูลกัน และเนน “ภูมิสังคม” ที่คํานึงถึงการพัฒนาบน
พื้นฐานความแตกตางของความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของ
พื้นที่และวิถีชีวิตชุมชนและสังคม อาจกลาวไดวา จุดเชื่อมที่หายไป (missing link) ของการพัฒนาใน
สมัยปจจุบัน คือ การขาดการพัฒนายกระดับดานจิตใจหรือจิตวิญญาณ ซึ่งเปนสิ่งที่เนนหนักในภูมิ
ปญญาตะวันออก ฉะนั้นเมื่อการพัฒนาที่เปนอยูในปจจุบันเนนแตการยกระดับดานรายไดและความ
สมบูรณทางวัตถุ โดยไมมีการพัฒนายกระดับจิตใจใหลดความตองการหรื อความโลภที่ไมมีที่สิ้นสุด
ของมนุ ษ ย ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มซึ่ ง มี อ ยู จํา กั ด ของโลกก็ ไ ม อ าจตอบสนองความ
ตองการนั้นไดอยางไมมีขีดจํากัด ดั่งที่มหาตมะคานธี กลาวไววา “The World has enough for
everyone’s need but not enough for everyone’s greed.” ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การที่จะ
หยุ ด ยั้ ง ความหายนะที่ จะมาถึ ง จากป ญ หาภู มิอ ากาศโลกที่ เ ปลี่ ยนแปลงอย างรุ น แรงดั ง ที่ ก ล า ว
ขางตน จะตองเปลี่ยนวิถีชีวิต ลดการบริโภคที่ฟุมเฟอยลง และสิ่งที่ชวยใหการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น
ไดจริงโดยมีสันติสุขเกิดขึ้นดวยนั้น ตองอาศั ยการเปลี่ยนวิถีคิด ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนภูมิปญญาตะวันออกที่สําคัญ ซึ่งอาจเปนคําตอบใหกับโลกได
ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งทางมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงมีจุดประสงคในการทําความเขาใจและ
สังเคราะหกรอบวิธีคิด ตลอดจนบูรณาการผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการประยุกตแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปเผยแพรใน
เวที ระดับนานาชาติ โดยเบื้อ งต นจะนําไปเสนอในการจัด เวที การประชุมเชิ งปฏิบัติการระหวาง
ประเทศในหัวขอ “Oriental Wisdom : Sufficiency Economy Philosophy towards Sustainable
Development (in Natural Resources and Environmental Dimension)” ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2551 และนําผลจากการประชุมครั้งนี้ไปเผยแพรตอ ที่ประชุมของ IUCN International Conference
ณ กรุงบารเซโลนา ประเทศสเปน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ตอไป
ทั้งนี้เปนที่นายินดีที่ในปจจุบันเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่ ง เป นพระราชดํ าริ ใ นพระบาทสมเด็ จพระเจ า อยู หั ว นั้ น ได มีภ าคส ว นต างๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศพยายามนํ าไปประยุก ตใชอ ยางกวางขวาง จะเห็ นไดจากรายงานการพั ฒนาคนของ
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2550 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคนซึ่งจัดทําขึ้นโดย สํานักงานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดอัญเชิญพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วในเรื่อง
แนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไวซึ่งแสดงถึงความสนใจขององคกร
ระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ (UN) ตอแนวทางการพัฒนาดังกลาว
อยางไรก็ดี งานวิจัยชิ้นนี้จะใหความสําคัญเปนพิเศษกับมิติดา นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยมีการพยายามสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจั ด การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษา 3
ประการคือ หนึ่ง ขอมูลจากรายงานการวิจัยของสถาบันธรรมรัฐฯ ซึ่งไดทําการศึกษาไวแลวเปน

iv

พื้นฐานในการศึก ษา สอง พยายามคัด เลือ กให เกิด ความหลากหลายและครอบคลุ มทุก ภาคของ
ประเทศ และ สาม คัดเลือกกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชทั้งในภาคเกษตรและภาคธุรกิจ โดยทําการศึกษา 5 กรณีศึกษา ดังนี้
1) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของการจัด การปาชายเลนพื้นที่ลุมน้ําปะ
เหลียน จังหวัดตรัง
2) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
3) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรตและ
ศู น ย กี ฬ าดํา น้ํา จ.ชุมพร
4) กรณี ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพ ย บานเปร็ ดใน
จังหวัดตราด
5) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ําพะโตะจังหวัดชุมพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง”
1.2 วัตถุประสงคโครงการ
1) เพื่อสังเคราะหและบูรณาการผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการประยุกตแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) เพื่อ สร างเครือ ข ายทางวิชาการและความเข าใจร ว มกันเกี่ ยวกั บการประยุ ก ตปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึ ก ษานี้ ใช ก รอบวิ เ คราะห ร ะดั บ ของการเป น เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป น กรอบใน
การศึกษา ตามกรอบแนวคิดดังกลาวไดแยกวิเคราะหระดับการเปนเศรษฐกิจพอเพียงเปน 3 ระดับ
ดังนี้
1) ระดับเขาขาย (Partial Practices)
เปนระดับที่มีลักษณะสําคัญในแงการใช “วิธีการ” (Method) เพื่อลดความเสี่ยง พยายาม
รับมือ ตอสูกับปญหาเพื่อความอยูรอดอันเปนสัญชาติญาณของสิ่งมีชีวิต เกิดการสราง “ภูมิคุมกัน”
(Immunization) อันเปนหลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับตนเอง ครอบครัว หรือ
ชุมชน
2) ระดับเขาใจ (Comprehension)
ในระดับนี้ มุงเนนใหความสําคัญตอ “วิธีคิด” (Way of Thinking) มีการนําความคิดเรื่อง
“ความพอประมาณ” (Moderation) อันเปนหลักการสําคัญอีกประการหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเสริมสรางภูมิคุมกัน
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3) ระดับเขาถึง (Inspiration)
เปนระดับที่ผานการปฏิบัติเปนประจําจากพื้นฐานความเขาใจจนกลายเปน “วิถีชีวิต” (Way
of Life) เปนวิถีปฏิบัติโดยธรรมชาติ ทําใหชีวิตอยูอยางมี “เหตุผล” (Reasonableness) อันเปนองค
หลักการสําคัญอีกประการหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังสามารถเปนตัวอยางให
ผูอื่นเรียนรูได
กรอบวิ เ คราะห ระดั บของการเป นเศรษฐกิ จพอเพี ยงดั ง กล าวเป นกรอบแนวคิ ด เพื่ อ การ
วิเคราะห อธิบาย และทําความเขาใจกรณีศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งนี้ คณะผูศึกษามีความตระหนัก
วาชุมชนหรือองคกรตางๆ มีการพัฒนา มีกระบวนการเรียนรู ผานประสบการณตอสูแกไขปญหา
ตางๆ มาในอดีต มีค วามรู ภูมิปญญา สะสมเปนตนทุนทางสังคมของชุมชน ดังนั้น หากพิจารณา
ตามกรอบวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเหลานั้นอาจไมจําเปนตองเริ่มจาก
ระดับ “เขาขาย” แลวจึงยกระดับสูการ “เขาใจ” เปนเสมือนสูตรการพัฒนาที่ตายตัวเสมอไป ใน
บางกรณี ชุ มชนบางแห ง อาจเริ่ มจากการปรั บเปลี่ ยน “วิ ธี คิ ด ” ก อ น แล ว จึ ง ไปสู ก ารเปลี่ ยน
“วิธีการ” ซึ่งจะทําใหเกิดความยั่งยืนและความเขมแข็งมากกวา แตก็ทําไดยากกวา

สวนที่ 2 สรุปผลการศึกษา
2.1 กระบวนทัศนการพัฒนา ประกอบดวยการนําเสนอในสวนของแนวคิดการพัฒนาทั้งในสวนที่
เปนแนวคิดกระแสหลัก และกระแสทางเลือก
2.1.1 แนวเศรษฐกิจตามแนวคิดกระแสหลัก
สรุป “ทฤษฎีการพัฒนา” (Development Theories) ไดดังนี้
ก. ทฤษฎีการทําใหทันสมัย (Modernization Theory)
ข. ทฤษฎีการพัฒนาแบบแรดิคัล (Radical Development Theory)
ค. กลุมทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโต (Growth Theory)
ง. ทฤษฎีการพัฒนาของสํานักคิดเสรีนิยมใหม(Neo-Liberalism)
2.1.2 แนวทางการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development Approach)
1) แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)
“การพั ฒนาแบบยั่ง ยื น ” คือ การแสวงหาระบบเศรษฐกิ จสั ง คม ซึ่ ง มี ศั กยภาพสูง พอที่ จะ
ปรับปรุง รวมทั้งรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางยาวนานได
การพัฒนาแบบยั่งยืนมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุด 3 ขอ คือ
ก. คาของสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ คุณภาพสิ่งแวดลอมเปนพื้นฐานสําคัญในการประกันคุณภาพ
ชีวิตของผูคนในสังคม ในขณะเดียวกันอาจกลาวไดวาธรรมชาติก็มีสิทธิที่จะดํารงอยูเชนเดียวกับ
สิทธิในการมีชีวิตของมนุษย
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ข. มิติแหงอนาคต การพัฒนาแบบยั่งยืนคือการพัฒนาเพื่ออนาคต ดังนั้น ในการมอง
อนาคต จุดหนักไมอยูที่การสรางวัตถุ หากแตเปนเรื่องของการพิทักษรักษาความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูคงทน
ค. ความยุติธรรม ความยั่งยืน หมายถึง การสงมอบมรดกทางสิ่งแวดลอมและธรรมชาติให
ตกทอดไปสูชนรุนหลังในอนาคต
 ความยั่งยืนทางนิเวศ
หากตอ งการพัฒนาแบบยั่ งยื น จํ าเปนอย างยิ่ง จะตอ งมี การพิทักษ รัก ษาสิ่ง แวดล อ มและ
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่มีเสถียรภาพ มีความคงทน และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในความหมาย
นี้จึงครอบคลุมเปาหมาย “ความยั่งยืนทางนิเวศ” ดวย (ecological sustainability) สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได
ตองมีการใชยุทธศาสตรที่เรียกวา “ยุทธศาสตรการอนุรักษธรรมชาติ” ซึง่ มีหลักการ 5 ขอคือ
 พิทักษรักษากระบวนการทางนิเวศที่สําคัญๆ และระบบรองรับการดํารงชีวิตของมนุษย
 คุมครองความหลากหลายของระบบนิเวศ
 ใชทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
 สรางความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรกับการเพิ่มประชากร
2) แนวคิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร Circular Economy (CE) ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Circular economy (CE) มีแนวคิดที่มุงการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพ
ของสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อไปสูการปฏิรูปเชิงนิเวศของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลักการของ CE คือ การลด (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการหมุนเวียนนํากลับมาใช
ใหม (Recycle) หรือที่เรียกวา หลักการ 3Rs ทุกๆหลักการของ 3Rs มีความสําคัญตอการนํา CE
ไปปฏิบัติ ใหประสบผลสําเร็จ กลาวคือ
1) การลด เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับปจจัยการผลิต
2) การใชซ้ํา เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
3) การหมุนเวียนกลับมาใชใหม เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับผลผลิต
แนวคิด CE เปนการมองระบบเศรษฐกิจแบบ triple-win ที่เชื่อมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การคุมครองสิ่งแวดลอม และการจางงานทางสังคม เขาดวยกัน จากการแยกสวนของการ
พัฒนา 3 มิ ติ ไปสู ก ารบู รณาการให เ ปนหนึ่ ง เดี ยว โดยจุ ด มุ งหมายของ CE เพื่ อ ใหมีก ารใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริหารจัดการของเสีย และพัฒนาเพิ่มคุณคา
ใหกับระบบนิเวศ
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3) แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่เปนภูมิปญญาตะวันออก
เนนการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ซึ่งมีความแตกตางจากแนวคิด
การพั ฒนาแบบตะวั น ตก โดยแนวทางการพั ฒ นาแบบตะวั นออกมี ก ารนํ า เสนอแนวความคิ ด ที่
หลากหลาย ไดแก
3.1) ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH)
เปนแนวคิดแบบใหมบนฐานความเชื่อที่วา ความสุ ข คือเปาหมายในชีวิตของมนุษยแตละ
คน และมองวาการพัฒนาควรจะนําไปสูความพึงพอใจทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนความคิดที่
แตกตางจากแนวความคิดของเศรษฐศาสตรตะวันตก แนวคิด GNH มีองคประกอบหลัก 4 ประการ
ไดแก 1) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยางยั่งยืนและเสมอภาค 2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3) การ
รักษาและสงเสริมวัฒนธรรม และ 4) การสงเสริมการปกครองที่ดี องคประกอบทั้ง 4 ประการนี้ มุงสู
เปาหมายหลัก คือ ความสุขของประชาชนเปนสําคัญ
3.2)เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของประเทศไทย
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
เพื่อ ให สมดุล และพรอ มต อการรองรั บการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ วและกว างขวาง ทั้ งด านวัต ถุ
สังคมและสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
แนวคิดพื้นฐานสําคัญที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบดวยลักษณะหลักสําคัญ 3 ประการ ดังตอไปนี้
(1) หลักของ “ความมีเหตุผล” ในบริบทของสิ่งแวดลอม คือ การมีสติปญญาและภูมิปญญา
รูจักใชและสงวนรักษาทรัพยากรในแตละพื้นที่อยางเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มคุณคาของทรัพยากรที่มี
อยู
(2) หลักของ “ความพอประมาณ” คือ การใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา มีความสมดุล
ไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมใชเกินความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได
(carrying capacity)
(3) หลักของ “ความมีภูมิคุมกันที่ดี ” หมายถึง การลดความเสี่ยงและพึ่งพาตนเองใหได
มากที่สุด ซึ่งในกรณีของสิ่งแวดลอม คือการมีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อให
เกิดฐานอํานาจตอรองในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก การรักษาความหลากหลาย
ของทั้ ง ระบบนิ เ วศและความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ มี อ ยู ซึ่ ง จะเป น การทํ า ให ร ะบบ คนและ
ธรรมชาติ อยูรวมกันได ลดความเสี่ยงทั้งดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ลักษณะที่กลาวมาทั้งหมดนี้อยูภายใตเงื่อนไขของการมีคุณธรรมที่มีความเกื้อกูลชวยเหลือ
กันและคํานึงถึงสวนรวม อีกทั้งการมีปญญาและภูมิความรู นอกจากนี้ยังอาศัยแนวพระราชดําริเรื่อง
ของ “ภูมิสังคม” ที่มีการคํานึงถึงการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของความแตกตางของความหลากหลาย
ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชนและสังคม
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2.2 การวิเคราะหกรณีศึกษา
2.2.1 กรณีศึกษาที่ 1 : บทสังเคราะหกรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของ
การจัดการปาชายเลนลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง
1) ขอมูลพื้นฐาน
1.1) พื้นที่ ประชากร กิจกรรมเศรษฐกิจ
ปะเหลียนเปนพื้นที่ลุมน้ํา ไดรับการประกาศเปนพื้นที่ชุมน้ําแรมซาร (Ramsar) เมื่อพ.ศ.
2547 ชาวบานสวนใหญเปนมุสลิม มีอาชีพหลักในดานเกษตรกรรม ไดแก ทําเกษตร ประมง และ
งานอื่นๆ ที่ใชทรัพยากรในปาชายเลนเปนที่ทํามาหากิน เชน คราดหอย หาปู ปลา ใชประโยชนจาก
ตนสาคู ฯลฯ
1.2) สิ่งแวดลอมและ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของลุมน้ําปะเหลียน แบงพื้นที่ที่มีความแตกตางกันไดเปน 5 ลักษณะ คือ
(1) ระบบนิเวศปาตนน้ําภูเขา (2) ระบบนิเวศน้ําจืดปาสาคู (3) ระบบนิเวศสองน้ํา (4) ระบบปาชาย
เลน (5) พื้นที่ชายฝงทะเล สัตวน้ํา เปนที่อยูอาศัยของพะยูน เตาทะเล ฯลฯ
1.3) ภูมิปญญาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีพื้นบาน
 หลักสูตรทองถิ่นของครู-นักเรียน โรงเรียนบานแหลม โดยครูกับนักเรียนจัดทําโครงการ
เลี้ยงปลากะพง เกา ในอาวน้ําทะเล ถอดบทเรียน มีการนําภูมิปญญาชาวบ านเขามา
ดวย แลวจัดทําเปนหลักสูตรการเรียนนอกตํารา
2) ปญหาพื้นฐานเดิม
ปญหาพื้นฐานเดิมในปะเหลียน สรุปได 2 ประการ คือ
2.1) การแยงชิงทรัพยากรปาเชยเลน การใหสัมปทานปาชายเลน การทํานากุง การชวงชิง
กันเองของคนในพื้นที่ ตามหลัก “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” เพราะพื้นที่เปนกรรมสิทธิ์รวมที่เปดให
เขาถึงสําหรับทุกคน (open to access)
2.2) ความขัดแยงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ระหวางชาวบานกับนายทุนภายนอกพื้นที่
หรือ ปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับขาราชการ หรือปญหาระหวางชาวบานกับชาวบาน
ดวยกันเอง
3) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวิเคราะหและอธิบายดังนี้
วิธีการ (การเขาขาย)
 เกิดกลุมอนุรักษในพื้นที่ เกิดการมีสวนรวมของเด็กนักเรียน-ครูในการอนุรักษทรัพยากร
สัตวน้ํา จนสามารถถอดบทเรียน ทําหลักสูตรที่เหมาะสมกับทองถิ่นได นับเปนตัวอยาง
ที่ดี ไดรับรางวัลมูลนิธิโลกสีเขียว
 เกิดการกําหนดกติกาของชุมชนเพื่อใหทรัพยากรและธรรมชาติเติบโตทันการนํามาใช
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วิธีคิด (การเขาใจ)
ชาวบานตระหนักรูปญหาและความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร สัตวน้ํา และการใชอยาง
ยั่งยืนเพื่อตอบสนองความตองการในการหาเลี้ยงชีพ และการบริโภคภายในครัวเรือน
วิถีชีวิต (การเขาถึง)
 เกิดการรวมมือ รวมตัวเปนเครือขายอนุรักษ เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
เพื่ อ ตอบโต ร ะบบตลาด ราคาตลาดที่ ล อ ใจชุ ม ชน ชาวบ านบางส ว นยั ง หวั่ นไหวต อ
ผลตอบแทนจากการใชที่ดิน ที่บางกลุมตองการเปลี่ยนไปทําอยางอื่น แทนการอนุรักษ
อยางไรก็ดี แมวาจะเกิดกลุมอนุรักษ เกิดกิจกรรมอนุรักษ แตสถานการณในพื้นที่ยุคปจจุบัน
ก็ยังไมมั่นคง ไมสามารถนิ่งนอนใจได เพราะยังลอแหลมตอการถูกคุกคามจากทุนนอก ตลอดจนยัง
มีหนวยงานภาครัฐ (สวนกลาง และหรือ ทองถิ่น) พยายามจะคิดโครงการพัฒนาใหม ๆ เชน การ
สรางทาเรือน้ําลึกที่ปะเหลียน ฯลฯ เพื่อลงในพื้นที่นี้ กระบวนการเคลื่อนไหว จึงเปนสิ่งสําคัญมาก
4) บทเรียนที่สําคัญ
บทเรียนที่ควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซึ่งความสําเร็จในปจจุบัน ซึ่งพอสรุปเปนประเด็นที่
สําคัญ ดังนี้
4.1) การสรางคน
 มีสมาคมหยาดฝนเปนผูนําทางความคิด คือ นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ
 สรางผู นําในการปฏิบัติเปนกลุมๆ เชน กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมอนุรักษ หอยปะ
กลุมอนุรักษหอยนางรม
 ผูนําเปนนักพัฒนา ใจเย็น พยายามพูดคุย ชี้ถึงประโยชนสวนรวมในการรูจักจัดการ
อนุรักษสัตวน้ํา จัดการปา
 สรางการทํางานเปนเครือขาย มีผูนําทองถิ่น (อบต. ผูใหญบาน) ผูนําตามธรรมชาติ
เปนแกนนําในการเชื่อมประสานกับพื้นที่
 มีกิจกรรมและประชุม (ชวนคุย) อยางตอเนื่อง เปนการสรางการเรียนรูของคนในชุมชน
ผานเวทีพูดคุย
 เนื่องจากเปนพื้นที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักผานการเขามาทํางาน เรียนรู ถอดบทเรียนของ
นักวิชาการ อาจารย นักวิ จัยจากมหาวิทยาลัย ทําใหมีก ลุมคนภายนอกเขามาดูงาน
ศึกษาเรียนรู แกนนําเกิดความภาคภูมิใจที่ทําความดี คิดดี เปนเยี่ยงอยางของอนุชนรุน
หลั ง โรงเรี ย นบ า นแหลมในพื้ น ที่ ป า ชายเลน ได รั บ รางวั ล เด็ ก นั ก เรี ย นเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจ มีกําลังใจ เกิด self esteem อยากทําความดีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไมอยากทําผิด
ทําเลว ในอนาคตขางหนา
4.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน
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 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจ
 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ื ไมเบียดเบียนสัตว
หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังที่ผลิตได
5) อุปสรรค
 ความรูของขาราชการแตกตางจากความรูของชาวบาน ขาราชการเนนความรูในตํารา
สวนชาวบานเนนความรูในวิถีชีวิตที่ถูกถายทอดกันมา
6) ประเด็นทาทาย
การเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะมาคุกคามจากภายนอกในอนาคตอันใกล มีดังนี้ :
6.1) นโยบายของรัฐในเรื่องการหาพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน
6.2) นโยบายของรัฐที่จะสรางโครงการขนาดใหญ เชน ทาเรือน้ําลึก
6.3) นายทุนภายนอกพื้นที่ จะเขามาสวมสิทธิ์ในพื้นที่ของชาวบานเพื่อสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนบางอยางจากรัฐ
6.4) นายทุนภายนอกมากวานซื้อนากุงที่ทิ้งราง ดินเสื่อมโทรม เพื่อทํานากุงขนาดใหญ
(บริษัทซีพี เลี้ยงกุงที่ใชพันธุกุงจากสหรัฐอเมริกา ใชคนงานพมาจํานวนมาก)
2.2.2 กรณีศึกษาที่ 2 : การสังเคราะหองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย
1) สภาพทั่วไปของชุมชน
1.1) ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลเขาคอกมีเนื้อที่ทั้งหมด 58,812 ไร หรือ 94.01 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทําการเกษตร
ประมาณ 30,000 ไร พื้นที่ปาชุมชนประมาณ 3,500 ไร ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นราบซึ่งทํา
การเกษตรสลับกับพื้นที่ดอนซึ่งเปนที่อยูอาศัย และพื้นที่ปาซึ่งมีชื่อเรียกตามแตละชุมชน เชน ปา
ชุมชนละหอกกระสังมีพื้นที่ 2,700 ไร มีพื้นที่มากที่สุดและสมบูรณที่สุด ปาชุมชนเขาคอกมีพื้นที่
1,500 ไร มีลักษณะเปนภูเขา
1.2) ลักษณะประชากร
ชุมชนบานละหอกกระสัง มีพื้นที่ใกลชายแดนกัมพูชา หมูบานตางๆ ในพื้นที่ตําบลเขาคอก
จึงมีหมูบานชาวเขมรกระจายตัวอยูทั่วไป และยังอาจเห็นบานชาวไทยกวย (สวย, กุย) อยูรวมในแต
ละหมูบานดวย ภาษาที่ใชสื่อสารคือภาษาอีสานและภาษาเขมร นับถือศาสนาพุทธ ดานกายภาพ
ชุมชนบานละหอกกระสังมีทั้งสิ้น 60 ครัวเรือน มีประชากร 395 คน แบงเปนชาย 199 คนและหญิง
196 คน
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1.3) สภาพทางเศรษฐกิจ
บานละหอกกระสังเปนชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองไดในดานตางๆ ตั้งแตดานทรัพยากรที่
อาศัยจากธรรมชาติรอบตัวคือปาไมเปนหลัก ดานเศรษฐกิจที่มีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ หากมีความจําเปนสามารถจะพึ่งพาญาติมิตรได ระบบเศรษฐกิจ
เชนนี้ดําเนินอยูในชุมชนมาชานาน แมกระทั่งปจจุบันที่ตองกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นอยูกับการ
แขงขัน แตการแขงขันและผลกระทบจากภายนอกมีสวนเปลี่ยนแปลงชุมชนอยูบางแตไมมากนัก
2) ปญหาพื้นฐานเดิม: ที่มาของแนวคิดอนุรักษ
ชุ ม ชนบ า นละหอกกระสั ง ผ า นประสบการณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป า มาโดยตลอด ในยุ ค แรก
ทรั พ ยากรอุ ด มสมบู รณ มาก จนชุ ม ชนเริ่ ม ขยายตั ว จึ ง ทํ าให เ กิ ด การใช ประโยชน จากป า มากขึ้ น
ในขณะที่พื้นที่ปาลดลงเนื่องจากภาครัฐใหสัมปทานการตัดไมในเขตปาเขาคอกและสัมปทานเผา
ถานตนไมขนาดกลางและเล็ก และจากเหตุการณในป พ.ศ. 2540 ที่มีนายทุนมาลักลอบตัดไมเปน
จํานวนมาก แมแตชุมชนเองก็บุกรุกทําลาย จนเกิดวิกฤติจึงขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐ แต
ไมไดรับความชวยเหลือ ทําใหชาวบานตระหนักวาตองทําหนาที่พิทักษและดูแลปา จึงเกิดความคิด
พึ่ง พาตนเอง วิ ก ฤติ ก ารณ ดัง กล าวเป นจุด เริ่ มต นที่ ชาวบ านได เ ปลี่ ยนแปลงวิ ธี คิ ดในการจั ด การ
ทรัพยากรปาไมจากเดิมภาครัฐเปนผูดูแลมาเปนดูแลจัดการกันเอง โดยเริ่มตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากร
ขึ้นโดยการนําของนางประมวล เจริญยิ่ง ไดเริ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเวทีแลกเปลี่ยนตางๆ และดู
งานจากหลายพื้นที่จนเริ่มมีความรูที่จะมาปรับใชและการจัดการทรัพยากรในบริบทของพื้นที่ของ
ตนเอง ในดานการรักษาและฟนฟูปาชุมชน ดังนั้น จุดเริ่มตนของการจัดการทรัพยากรของชุมชน
บานละหอกกระสังนั้นมาจากภายในคือตระหนักรูคุณคาของปาดวยตนเองโดยมีปจจัยภายนอกคือ
ปญหาเปนตัวกระตุน
3) กิ จ กรรมของกลุ ม อนุ รั ก ษ ฯ บ า นละหอกกระสั ง กั บ การประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
กลุมอนุรักษฯ แรกเริ่มนั้นตั้งขึ้นเพื่อฟนฟูปาที่เสื่อมโทรมและเรงผลักดันใหเปนปาชุมชนเพื่อ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใหคงอยู ตอมาเมื่องานอนุรักษดําเนินไปไดดวยดี กลุมอนุรักษฯ ก็
ขยายขอบขายงานจากการดูแลปาเพียงอยางเดียวเปนการจัดการองคความรูที่หลากหลาย ทั้งจาก
การวิจัยพันธุไมเพื่อใชเปนแหลงความรูของชุมชน และการวิจัยเพื่อฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคุณคา
โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ
การดําเนินกิจกรรมของกลุมอนุรักษฯที่เนนการมีสวนรวมทําใหงานนั้นบรรลุผลเนื่องจากได
ความคิดเห็นที่หลากหลายและทุกคนคิดวาเปนหนาที่ของตนที่จะชวยทําใหปากลับคืนมาและทําให
ชุมชนนาอยู เพราะคนที่ไดประโยชนจากการทํากิจกรรมตางๆ ก็คือตนเองและชุมชน
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4) ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเรี ย นรู กิ จ กรรมกลุ ม อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
วิ ก ฤติ ป า ไม เ สื่ อ มโทรมเป น จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ทํ า ให ช าวบ า นรวมกลุ ม กั น เพื่ อ อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เนื่องจากชุมชนเปนผูไดประโยชนและไดรับผลกระทบมากที่สุดจึงได
ตั้งกลุมกิจกรรมอนุรักษปาไมเพื่อฟนฟูทรัพยากร ในระยะแรกเริ่มตนจากการแสวงหาวิธีการโดย
กิจกรรมเปนไปในลักษณะลองผิดลองถูกและเรียนรูจากประสบการณของพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ
เมื่อกิจกรรมเริ่มดําเนินไปไดก็เริ่มขยายเครือขายออกไปยังชุมชนรอบขางและภาคีพื้นที่อื่นๆ รวมถึง
กิจกรรมก็ขยายขอบขายไปมากกวาแคการอนุรักษ เพียงอยางเดียว หลังจากการทําวิจัยรวมกันของ
ชาวบานมีผลใหเกิดวิธีคิด การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น และไดแนวทางในการจัดการทรัพยากรและ
ชุมชนของตนเอง องคความรูที่เกิดขึ้นนี้ทําใหชุมชนเกิดความรูสึกตระหนักถึงคุณคาของตนเอง และ
ทํากิจกรรมอยางตอเนื่องเปนวิถีชีวิต และกิจกรรมดําเนินไปเพื่อประโยชนสวนรวมเปนหลัก การ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมอนุรักษฯนั้นมีผลเพิ่มทุนที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก
(1) ทุนมนุษย
สมาชิกมีสุขภาพกายและจิตที่ดี พบวาชาวบานที่นี่มีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพชุมชน
ที่ดี มีการประสานงานระหวาง อสม. ในชุมชนและอนามัยตําบลที่ดี ดานสุขภาพจิต ทุกคนพูดวาถึง
จะลําบากทํางานเหนื่อยหนักแคไหน แตก็มีความสุขสบายใจ
สมาชิกรุนใหมมีความรูเกี่ยวกับภูมินิเวศ และการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม สมาชิกรุนใหม
คอนขางมีบทบาทสําคัญตอชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการอนุรักษ นอกจากเป นกลุมหนุนเสริม
กิ จ กรรมหลั ก ของกลุ ม อนุ รัก ษ ฯ แล ว โรงเรี ย นยั ง ให ค วามสํ า คั ญ ในการปลู ก ฝ ง เยาวชนอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมและสรางสํานึกกลับไปยังครอบครัวอีกทอดหนึ่ง
สมาชิกมีความเปนอยูพื้นฐานที่ดี โดยชุมชนรวมกันฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต
ปจจัยสี่เพื่อเปนปจจัยพื้นฐานในการมีชีวิตที่ดี และการทําการเกษตรก็เปลี่ยนวิธีการผลิตมาเปนการ
พึ่งตนเอง ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และขนาดการผลิตที่สามารถดูแลเองได
(2) ทุนทางสังคม
ความสมานฉันทในชุมชนไม พบเห็นความขัดแยง ในเรื่อ งสําคัญๆ ที่เ ปนเรื่องชุมชน
หรือจะกระทบตอชุมชน
ความชวยเหลือเกื้อกูลในชุมชน คนในชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกันดี อาจจะเพราะเปนกลุม
เครือญาติกันหมด และศาสนายังมีบทบาทสําคัญ
ความเขมแข็งของชุมชนภายใตเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แนวความคิดของ
เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก ไดรับ การเผยแพรขยายวงกวาง
ออกไปเรื่อยๆ
ผูนําและองคกรชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตําบลเขา
คอกโดยทั่วไปไมตางจากชุมชนชนบทอื่นๆ กลาวคือ ชาวบานยังมีหนี้สิน ยากจน คนหนุมสาวดิ้นรน
เข า เมื อ งเพื่ อ หางานทํ า อย า งไรก็ ต าม ภายใต ก ารสนั บ สนุ นของหน ว ยงานภาคี ก ารพั ฒ นาจาก
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ภายนอก เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)
ทําใหผูนําชุมชนเรียนรูการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง และกําหนดแนวทางแกไขรวมกัน
ชุมชนจึงมีภูมิคุมกันปญหาสังคมดานอื่นๆ ไดอีกดวย
(3) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้น ปาชุมชนกวา 3,500 ไร อุดม
ไปดวยอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล ทําใหชุมชนรอบผืนปามีอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลสําหรับ
บริโภคและใชประโยชน และมีรายไดจากอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล
(4) ทุนทางเศรษฐกิจ
สมาชิ ก มี รายได เ สริ มจากฐานทรั พ ยากร ป าชุ มชนจึ ง เปรี ยบเสมื อ นแหล ง อาหารของ
ชาวบานรอบผืนปา รวมทั้งเปนแหลงเงินทุน สรางรายไดใหกับบางครอบครัวอีกดวย
ชุมชนมีสินทรัพยสาธารณะที่เกิดผลมาจากการมีฐานทรัพยากรที่สมบูรณ
การดําเนินงานของกลุมอนุรักษฯ มีเปาหมายหลักนําไปสูการฟนฟูทุนมนุษยและทุนทาง
สั ง คม ซึ่ ง เป นทุ นที่ สํ า คั ญ มาก การฟ น ฟู ท รั พ ยากรทํ า ให ชาวบ า นมี ชีวิ ต ความเป น อยู ที่ดี ขึ้ น
กระบวนการมี ส ว นร ว มในชุ ม ชนทํ าให ทุ น ทางสั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น สะท อ นผ านความสามั ค คี แ ละการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน สุดทายทุนทางเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นจากการมีทรัพยากรที่สมบูรณ
5) แผนงานในอนาคต
กิจกรรมหรือโครงการที่กลุมอนุรักษเตรียมที่จะดําเนินตอไปนั้นมีดังนี้
(1) ขุดสระน้ําในบริเวณปาที่เคยถูกบุกรุกเพื่อใชเปนแหลงน้ําสําหรับสัตวและเปนที่กัก
น้ําไวใชหากเกิดไฟปา
(2) แผนการจัดเขาคายเยาวชนเพื่อศึกษาเรียนรูเรื่องของพันธุไมในปา
(3) แผนในการศึกษาวิจัยตอเนื่องในเรื่องพันธุไมทองถิ่นที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
(4) แผนในการพัฒนาปาใหเปนศูนยการเรียนรูในระบบนิเวศนปาชุมชนในแงที่เปนฐาน
การเรียนรูความหลากหลายของพันธุไม ฐานพื้นที่แหลงตนน้ํา ฐานความหลากหลายดานอาหาร
ฐานพืชสมุนไพร ฐานการเรียนรูเรื่องเห็ด เปนตน
6) อุปสรรคและประเด็นทาทาย
สิ่งที่เปนอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน คือนโยบายจากภาครัฐบางอยางที่
เขามาสรางความขัดแยงใหชุมชนมากขึ้นและเขามาทําก็ไมตอเนื่อง
สิ่งที่ทาทาย คือความตอเนื่องของกิจกรรมหรือทิศทางที่ชุมชนจะดําเนินตอไป ซึ่งอาจมี
ปญหาในเรื่องของกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกันระหวางคนรุนปจจุบัน กับคนรุนใหมที่อาจทําให
งานอนุรักษรวมถึงงานพัฒนาชุมชนขาดความตอเนื่อง เพราะที่ผานมาชาวบานเล็งเห็นความสําคัญ
ในการถายทอดกระบวนการสูคนรุนตอไป แตยังไม มีความชัดเจนจนสามารถมั่นใจไดวาสิ่งที่ทําจะ
อยูตอไป
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ปจจัยที่ทําใหชุมชนสามารถขับเคลื่อนการอนุรักษและการพัฒนาอื่นๆมีสองประการสําคัญ
ประการแรกคือ ประวัติศาสตรชุมชน หรือประสบการณของคนในชุมชนที่มีรวมกัน ซึ่งตองฝาฟน
ป ญ หาต า งๆ และทํ า ให ต อ งปรั บ ตั ว เข า หากั น และช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ประการสองคื อ
กระบวนการเรีย นรู การมีผู นําที่ก ระตือ รือ รนขวนขวายหาความรู ใหมเ พื่อ มาพัฒนาชุมชนและ
แลกเปลี่ยนกับเครือขายภายนอก พิสูจนตัวเองใหภาคีไดเห็นความตั้งใจ ทําใหงานอนุรักษปาชุมชน
เกิดประสิทธิภาพและการมีสวนรวมชุมชนผานเวทีทําความเขาใจหลายชองทาง
2.2.3 กรณีศึกษาที่ 3 : กลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวั ดตราด บทสัง เคราะห
เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม
1) ขอมูลพื้นฐาน
1.1) พื้นที่ ประชากร กิจกรรมเศรษฐกิจ
บานเปร็ดใน เปนหมูบานหนึ่งในตําบลน้ําขาว อ.เมือง จ.ตราด ขนาดของหมูบานมีเนื้อที่
ประมาณ 2,367 ไร มีประชากรทั้ง 591 คน คิดเปน 168 ครัวเรือน มีอาชีพหลักในดานเกษตรกรรม
ไดแก ทําสวน ประมง และอาชีพอื่นๆนอกภาคเกษตร
1.2) สิ่งแวดลอมและ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของบานเปร็ดใน มีพื้นที่ที่เปนปาชายเลน ห างหมูบาน 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 12.000 ไร มีคลองหลัก 12 คลอง มีคลองยอย 6 คลอง สําหรับชนิดของปา จะแบงตามชั้น
พันธุไมซึ่งมีหลายชั้น ชั้นในหรือชั้นบน จะพบตนโปรง ตะบูน ประสักแดง เปง ชั้นที่ 2 พบ ตะบูน
ฝาดดอกแดง โกงกางใบเล็ก ลุย โปรง ชั้ นที่ 3 ซึ่ งเป นชั้นนอกติดทะเล พบ แสมดํา แสมขาว
โกงกาง สวนไมพื้นลาง ไดแก เถาคัน เหงือกปลาหมอ หวายลิง
2) ปญหาพื้นฐานเดิม
ปญหาพื้นฐานเดิมใน จ.ตราด เริ่มจาก ความยากจน เกิดความขัดแยงในชุมชน ปาชายเลน
ถูกบุกรุกจากนายทุนภายนอก และทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากร
3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมของโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ จ.ตราด มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ
1. การออมทรัพย เพื่อเปนทุนในการสรางเสริมอาชีพแลพัฒนางานอื่นๆตอไป
2. การพั ฒนาชุ มชน ที่ประกอบดว ย การฟ นฟู ธรรมชาติ ให กลั บสู ความอุด มสมบู รณ
แบบเดิม ที่สามารถเปนแหลงอาหารของชุมชนและสรางรายไดใหชุมชนดวย
3.1) โครงการที่เนนการออมทรัพย: กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรของชีวิต
 วัตถุประสงค เพื่อที่จะคิดหาวิธีการบริหารการเงินเพื่อชวยเหลือแกปญหาหนี้สินของ
ราษฎรชนบทใหได
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 กิ จ กรรมเป น การรวบรวมเงิ น ของสมาชิ ก ที่ นํ า มาฝากร ว มกั น จากนั้ น สมาชิ ก จะ
สามารถกูเงินสวนนี้ไปใชได โดยพิจารณาจากความจําเปน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะต่ํากวา
ธนาคารมาก ซึ่ งกิจกรรมลัก ษณะนี้เ ปนการสงเคราะหค นในชุมชนด วยกั น โดยเน นการ
เขาใจธรรมชาติ มองเห็นถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ สามารถพึ่งตนเองได กิจกรรม
นี้ทุกคนในชุมชนที่มาทําเรื่องการเงิน มักมองเปนเรื่องยาก เพราะในชุมชนพบปญหาวา มี
1) คนแก เป นส วนใหญ คนที่ อยู ในวัยแรงงานไปอยูที่อื่น 2) เด็ ก 3) คนพิก าร 4) คนที่
โรงงานไมเอา ไลกลับบาน และ 5) คนติดยาเสพติด
 ผลผลิตและผลลัพธ
- จํานวนสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ ทั้งจังหวัด 58,747 คน
- เครื อข ายกลุมสัจจะสะสมทรั พย ฯ จํ านวน 166 เครื อข าย และมี การทํางาน
เชื่อมแนวดิ่งระหวางผูมีบทบาทในจังหวัด ขาราชการจากหนวยงานตางๆเขา
รวมกับชุมชน และการประสานแนวราบ ระหวางเครือขายกลุมสัจจะฯ ระหวาง
พื้นที่
- จํานวนเงินสะสม มียอดเงินสะสมรวมทั้งจังหวัดประมาณ 719,882,560 ลาน
บาท
- สวัสดิการ ชุมชนมีสวัสดิการดานการศึกษาสําหรับเด็ก คารักษาพยาบาลยาม
เจ็บป วย เงินกู ยืมเพื่ อการลงทุ นประกอบอาชีพ ซื้อสิ นคาอุ ปโภคบริโภคใน
ราคาถูก ฯลฯ
- คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งกายและจิต มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรมในการ
ใชทรัพยากร มีแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ ฯลฯ
- การสรางอาชีพ มีอาชีพที่อยูไดจากการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
3.2 ) การพัฒนาชุมชน : อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 วัตถุประสงค เพื่อใหปาชายเลนยังดํารงความเปนแหลงอาหารของชุมชน ทั้งอาหาร
จากพืช สมุนไพรและสัตวน้ํา และเพื่อปองกันการทําลายจากธรรมชาติ ตลอดจนการ
สงเสริมการปลูกปาในพื้นที่สาธารณะใหเปนปาเศรษฐกิจของชุมชน
 กิจกรรม เปนการอนุรักษพื้นที่ปา
- มีการกําหนดกฎระเบียบในการใชประโยชนจากพื้นที่ปา
- ปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะ เชน ปาไผ เปนตน
- ปลูกตนไมในพื้นที่ปาชายเลน เชน ตนโกงกาง ตนแสม เปนตน
- การวางเตายางเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง และผลพลอยไดกลายเปนแหลง
อนุบาลสัตวน้ํา เชน ลูกปลา และหอย
 ผลผลิตและผลลัพธ
- ปาชายเลนเปนแหลงสมุนไพร และแหลงอาหารของชุมชน

xvi

- พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้น เนื่องจากปองกันการกัดเซาะดวยเตายาง และการปลูกตน
โกงกาง เพิ่มขึ้น
- หนาทะเลที่วางเตายางเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา
- กลายเปนแหลงศึกษาดูงานของคนในประเทศและตางประเทศ
- เปนศูนยเรียนรูชุมชน มีนักเรียนนักศึกษามาออกคายเยาวชนดานสิ่งแวดลอม
- เปนสถานที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ Home stay
- สวัสดิการชราภาพของชุมชน ในรูปแบบของบํานาญตนไม
- คุณภาพชีวิตดีขึ้น เนื่องจากปากลับคืนสูความอุดมสมบูรณมากขึ้น
- สรางอาชีพ ใหกับคนในชุมชน เชน เก็บเห็ดในป าไปจําหนาย จับปู ปลาและหอย
ในปาชายเลนไปจําหนาย ฯลฯ
- เทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายาง
 แผนงานในอนาคต
- มีแผนขยายพื้นที่วางเตายางใหมากขึ้น เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
- มีแผนขออนุญาตพื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกปาเศรษฐกิจของชุมชน
4) ภูมิปญญาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีพื้นบาน
 การประยุกตยางลอรถยนตทําเปนเตายาง
เป นเทคโนโลยี ชาวบ าน นํามาใช เพื่ อ ป อ งกั นการกั ด เซาะชายฝ ง และกลายเป นแหล ง
เพาะพันธุหอยและปลาทางออมในทะเล โดยการนํายางลอรถยนตที่ไมใชแลวมาประยุกต
วัตถุประสงคของการใชเตายางคื อ หนึ่ง ชะลอคลื่น สอง คลุมพื้นที่เพื่อใหเรือคราดหอย
เรือรุนเขาไมได สาม เปนที่อยูอาศัยของปูปลากุงหอย
 ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือน (มีหลักคิด และ มีการออกแบบเพื่อการนําไปใช)
เศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีแกความยากจนในทางปฏิบัติคือ ตองทําบัญชีครัวเรือน ที่เปน
ตัววัดวาพอหรือไมพอ ขาดหรือเกิน ซึ่งการวัดนี้จะเปนตัววัดสังคม แตละครอบครัวแตละครัวเรือน
จะรูของตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ธรรมะขอนี้จะเกิดขึ้น
สูความเปนเศรษฐกิจพอเพียง
 ระบบการบริ ห ารสั จ จะสะสมทรั พ ย ชุ ม ชน (มี ห ลั ก คิ ด และมี ก ารออกแบบเพื่ อ การ
นําไปใช)
การบริหารของกลุมสัจจะฯมุงเปาหมายเพื่อหาวิธีการบริหารการเงินเพื่อชวยเหลือแกปญหา
หนี้สินของราษฎรชนบทใหไดและคอยพัฒนาแกปญหาทั้งระบบ โดยแนวคิดพระสุบินมองวา
สิ่งสําคัญที่สุดของการทํางานคือ เรื่องคุณธรรม
 ระบบบํานาญตนไม : การจัดสวัสดิการกับการรักษาสิ่งแวดลอม (มีหลักคิด และ มี
การออกแบบเพื่อการนําไปใช)
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เปนแนวคิดที่พยายามเชื่อมโยงใหคนคิดเก็บออมโดยเอาพื้นฐานธรรมชาติ คือ ตนไมมาเปน
แรงจูงใจ ซึ่งตอมาทําใหเกิดการสรางรายไดสูชุมชน โดย ในจํานวนผลผลิตที่ได 100 % นั้น
จะจัดแบงผลตอบแทน ดังนี้
- 50 % เปนกองทุนชวยคนแกพิการ คนตาย
- 10 %เปนทุนการศึกษาของเด็ก
- 10% รับปญหาที่มาเชนภัยธรรมชาติตางๆ ไมตองรอจากภาคราชการ
- 10 %ซอมแซมดูแลปลูกใหม
- 20 %ไวพัฒนาหมูบาน เผื่อไฟฟา ถนนพัง หากใครทําลายก็ตัดงบตรงสวนนี้
 การกําหนดวิธีการจับปู โดยสังเกตจากชวงเวลาตางๆเพื่อปองกันการสูญพันธุ
โครงการไมจับปูในชวงวางไข ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน โดยจะไมจับปูใน
ชวงเวลานั้น หลังจากดําเนินโครงการแลว ชาวบานสามารถจับปูไดมากขึ้นจากที่จับไมไดเลย ทําให
เกิดเปนอาชีพหลักของบางครอบครัว
 ธนาคารปู เปนการฟนฟูธรรมชาติ โดยเอาแมปูที่มีไขไปใสในกระชังกลาง ลอยไวที่
ลําคลอง ซึ่งมีความลึก ความเค็มที่เหมาะสม ที่ปูจะสามารถสลัดไขและอยูได
5) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับขั้นของการพัฒนา มีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงเปนรูปธรรมในแตละระดับของการ
พัฒนาที่สามารถสังเกตได ดังตอนี้
- การพัฒนาในระดับวิธีการ นั่นคือ มีภูมิคุมกัน
 การริเริ่มของชุมชน ที่เกิดจากพระสุบิน รวมกับชาวบาน เห็นปญหา รวมคนตั้งกลุม
รวมทุนเงิน จากการออม ตั้งกลุมการเงิน สรางกิจกรรม ปลูกปา การศึกษา สุขภาพ
และขยายกลุมสรางสังคมพึ่งพา(เครือขาย) ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน ทั้ง
ทุนเงิน และทุนทางสังคม
 สร า งระบบการจั ด การที่ เ ข า ใจง า ย ปฏิ บั ติ ไ ด ใ นชุ ม ชนเพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการ
วิเคราะหปญหาของชุมชน คือ การทําบัญชีกลุม บัญชีครัวเรือน เปนตน
 สร า งระบบภู มิ คุ ม กั น ในชุ ม ชนด ว ยการพั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน โดยนํ า
ผลตอบแทนจากการสะสมทรัพยภายในชุมชนมาจัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิต
 สรางกติการวมกัน และรับทราบกติกาของกลุมทั่วกัน เชน การจัดการผลประโยชน
จากปา การจัดสวัสดิการของกลุม
- การพัฒนาระดับวิถีคิด นั่นคือ มีความพอประมาณ
 ผูนําชุมชนและเครือขายสามารถคิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมอง
งานพัฒนาอยางเปนระบบและเชื่อมโยงระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
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และคุณธรรมในจิตใจ สงเสริมและคํานึงถึงสวัสดิการที่คนในชุมชนพึงไดรับในฐานะ
สมาชิกหนึ่งในสังคมตลอดชวงชีวิต
เรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน เชน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
เรียนรูที่จะสรางสมดุลระหวาง ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ และคุณภาพชีวิต ดวย
การสรางระบบคิด สวัสดิการใหกับชุมชนดวย แนวคิดบํานาญที่เกิดจากตนไม โดย
ใชพื้นที่สาธารณะที่ไมเกิดประโยชน เพื่อปลูกตนไม เชิงพาณิชย และตนไมใชสอย
และนําผลประโยชนตอบแทนกลับมาแบงปนในชุนชน อันเปนวิถีคิดที่คํานึงถึงการ
จัดการในระยะยาวและสรางความสมดุล
ชุมชนไดรับการปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียน
สัตวหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังที่ผลิตได
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพแวดลอม
ของชุมชน ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรูภายในชุมชน (เชนโครงการ
ปลูกปา 3 ชั้น สรางความอุดมสมบูรณใหกับปาชายเลน โครงการปลูกปาบนพื้นที่
สาธารณะ เชน ปาไผ) รวมทั้งคิดคนเทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายางเพื่อปองกันการ
กัดเซาะชายฝง
เนนการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยเฉพาะการทํากิจกรรมขึ้นมาจากการใชทุนเงิน
แรงงาน วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจ
เกื้อกูลและเห็นคุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก

- การพัฒนาในระดับวิถีชีวิต นั่นคือ มีคุณธรรม และเหตุผล
 เครือขายและผูนําในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําทุกเดือน เชน กลุมสัจจะ
สะสมทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต กลุมอนุรักษปาชายเลน เปนตน โดยมี
การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งจนเป น วิ ถี ชี วิ ต มาเป น เวลา 18 ป แ ล ว ยั ง ไม ห ยุ ด การ
ดําเนินงาน พรอมกับมีการติดตามแกไขใหแนวคิดและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 ผูนําชุมชนและเครือขาย ไดเขาถึงปญหาและใชหลักที่ พระสุบิณสอนให คิดเปน ทํา
เปน แกปญหาเปน และใชปญญาในการวิเคราะห แกไขปญหา สงเสริมการใช หลัก
อริยมรรค ซึ่งเปนแนวคิ ดสําหรั บการทํางานเพื่ อการแก ไขปญหาความยากจนใน
ชุมชน ตลอดจนการสรางแนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลที่เปนจริง
บทเรียนของกระบวนการพัฒนาในจังหวัดตราดทั้งในดานสะสมทรัพย เพื่อจัดสวัสดิการ
ครบวงจรชีวิต การอนุรักษปาชายเลน รวมทั้งการปลู กปาบนพื้นที่สาธารณะนั้น หัวใจสําคัญของ
กระบวนการพัฒนางานชุมชนคือ ในเบื้องตนตองรูปญหาชาวบาน สอง ชี้ทางใหเขา สาม เห็นทาง
แลวรวมตัว สี่ รวมทุน หา รวมการจัดการ และหก ยกระดับสูวิถีชีวิตที่กํากับดวยคุณธรรม ที่พระสุบิน

xix

กลาวไว คือ ขอ 1 เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ขอ 2 รูจักประมาณในการบริโภค คือ ไม
บริโภคนอยเกินไปหรือมากเกินไป ขอ 3 ความพอเพียง ซึ่งจะพอเพียงไดตองมีสันโดษ
อยางไรก็ตาม ความสําเร็จระดับหนึ่งไดปรากฏไดจากการขยายผลการดําเนินงานเต็มพื้นที่
แตความยั่งยืนของกรณีดังกลาวจะขึ้นอยูกับ ความสามารถของคนรุนปจจุบันจะถายทอดทั้งแนวคิด
ภูมิปญญา และวิธีปฏิบัติ ไปสูคนรุนหลังในชุมชนไดมากนอยเพียงใด
6) บทเรียนที่สําคัญ
บทเรียนที่ควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซึ่งความสําเร็จในปจจุบัน ซึ่งพอสรุปเปนประเด็นที่
สําคัญ ดังนี้
6.1) การสรางคน
 มีผูนําทางความคิดคือ พระอาจารยสุบิน
 สรางผูนําในการปฏิบัติเปนกลุมๆ เชน กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมสัจจะสะสมทรัพ ย
กลุม Home stay ฯลฯ
 ผูนําเปนนักพัฒนา ใชอุบายใหคนเห็นประโยชนสวนตนกอนประโยชนสวนรวม
 สรางการทํางานเปนเครือขาย มีวัดเปนศูนยกลางในการเชื่อมประสาน
 มีกิจกรรมและประชุม อยางตอ เนื่ อ ง เปนการสรางการเรียนรูข องคนในชุม ชนผานเวที
พูดคุย
6.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สอนให คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใหแนวคิดสําหรับการทํางานเพื่อการแกไข
ปญหาความยากจนในชุมชน ตลอดจนการสรางแนวคิดการแก ไขปญหาบนฐานขอมูลที่เปน
จริง
 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
 คิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมองงานพัฒนาอยางเปนระบบและเชื่อมโยง
ระหว างธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม เศรษฐกิ จ และคุ ณ ธรรมในจิ ต ใจ ส ง เสริ มและคํ า นึ ง ถึ ง
สวัสดิการที่คนในชุมชนพึงไดรับในฐานะสมาชิกหนึ่งในสังคมตลอดชวงชีวิต
 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความสุขที่มากเกินกวาความสุขทางวัตถุ
 เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีหรือไดทําขึ้น ใชปญญาในการวิเคราะห แกไขปญหา
สงเสริมการใชหลักอริยมรรค
 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ื ไมเบียดเบียนสัตว
หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังที่ผลิตได
 เน นการพึ่ ง ตนเองภายในชุ มชน โดยเฉพาะการทํากิ จกรรมขึ้ นมาจากการใช ทุนเงิ น
แรงงาน วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใ จเกื้อกูล
และเห็นคุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก
 สอนธรรมะและพระราชดํารัสของในหลวง สอดแทรกในงานพัฒนา
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- สันโดษมาคูกับความเพียร ตองเอาความพอที่ตัวเองมีพอดี และก็พอใจ และ
ทําตอไป อยาหยุด ถาหยุดก็ไมมีสันโดษ ฉะนั้น ตองเพียรตอไปอีก
- โยโสมนสิการ คือการใครครวญ แตละเรื่องตองใชปญญาวิเคราะห
- พระราชดํารัส รู รัก สามัคคี เปนธรรมะอยางหนึ่ง เมื่อคนมีปญหาเดียวกันก็จะคุย
กันรูเรื่อง และจะเกิดความรักกัน พอรัก ก็จะเกิดการรวมตัวสามัคคีกัน
- เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง นอมนํามาจากธรรมะ 3 ขอ คือ ขอ 1 เลี้ยงชีวิต
ตามสมควรแกกําลังทรัพย ขอ 2 รูจักประมาณในการบริโภค คือ ไมบริโภค
นอยเกินไปหรือมากเกินไป ขอ 3 ความพอเพียง ซึ่งจะพอเพียงไดตองมี สันโดษ
แปลมาจากภาษาบาลี วา ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง
- หัวใจเศรษฐี เรียกวา อุ อา กะ สะ ภาษาบาลีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
ไดแก ขอ 1 ขยันหา ซึ่งถาหาไมเปน ไมมีทางรวย ขอ 2 รูจักรักษา ขอ 3 ตองมี
กัลยาณมิตร และขอ 4 เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย
6.3) ทุนเงิน
 ลดภาระหนี้ สิ น ในครั ว เรื อ น ด ว ยการส ง เสริ ม การทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ลดรายจ า ยที่
ฟุมเฟอย
 ลดการกูยืมเงินจากภายนอก ดวยการสงเสริมการออมทรัพย เพื่อสรางทุนจากภายใน
ชุมชน ตามกําลังทรัพยที่แตละคนมี
 ทุนในชุมชน ตองกลับคืนสูชุมชน ดวยการสรางระบบบริหารจัดการทุนภายในชุมชน
จากการออมของสมาชิก เพื่อใหผลตอบแทนกลับมาชวยเหลือและสรางงานภายในชุมชน
6.4) สรางองคความรู
 คนควาและพัฒนาความรู ดวยการศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูภายนอกชุมชน
 เป ด โอกาสสร า งการเรี ย นรู ร ว มกั น กั บ หน ว ยงานภายนอก ทั้ ง จากภายใน และ
ตางประเทศ
 มีการทบทวนและสรุปบทเรียนโดยกลุมคนในชุมชน เปนระยะๆ
 พัฒนาความรูจากการศึกษาวิจัย ทดลอง และความตองการพิสูจนแนวคิดใหมๆ
7) อุปสรรค
 ขาราชการยังไมปรับตัว และยังไมยอมรับภูมิปญญาชาวบาน
 ความรูของขาราชการแตกตางจากความรูของชาวบาน ขาราชการเนนความรูในตํารา
สวนชาวบานเนนความรูในวิถีชีวิตที่ถูกถายทอดกันมา
 อปท.ยังคงเนนการลงทุนในสาธารณูปโภคขนาดใหญ มักจะจัดสรรงบประมาณทําเปน
โครงการที่อบต.ตองการ โดยขาดการสรางการมีสวนรวมจากชุมชน
 ปญหาไฟไหมปาในพื้นที่สาธารณะที่ชาวบานชวยกันปลูก ซึ่งควบคุมยากมาก มักเกิด
จาก 2 สาเหตุหลัก คือ จากผูไมหวังดี และจากธรรมชาติโดยเฉพาะในหนาแลง
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8) ประเด็นทาทาย
การเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะมาคุกคามจากภายนอกในอนาคตอันใกล มีดังนี้
1) นโยบายของรัฐในเรื่องการแปลงทรัพยสินเปนทุน
2) นโยบายของรัฐที่จะสรางโครงการขนาดใหญ
3) นายทุนภายนอกพื้นที่ จะเขามาสวมสิทธิ์ในพื้นที่ของชาวบานเพื่อสามารถเข าถึงสิทธิ
ประโยชนบางอยางจากรัฐ
4) นายทุนภายนอกมาขอใชประโยชนพื้นที่สาธารณะ เชน ทํานากุง เปนตน ขณะที่ชาวบาน
ตองการนํามาใชปลูกปาไผ
2.2.4 กรณี ศึ กษาที่ 4 : การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ปาต นน้ํ าพะโต ะ จั ง หวั ด ชุ มพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง”
1) ขอมูลพื้นฐาน
พื้นที่กิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําซึ่งประกอบดวยแมน้ําหลังสวนที่เปนแมน้ําสายสําคัญ
ของคนจังหวัดชุมพร แมนเปนแมน้ําสายสั้น ๆ มีพื้นที่ลุมน้ําเพียง 1,050,000 ไรเศษ แตมีปริมาณ
น้ําทาเทากับแมน้ําปง พื้นที่ตนน้ําของลุมน้ําหลังสวน เรียกวาปาตนน้ําพะโตะ พื้นที่ 587,875 ไร อัน
เปนพื้นที่รับผิดชอบจัดการดูแลของหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ ที่ คุณพงศา ชูแนมไดใช
แนวคิดใหคนอยูกับปาภายใตโครงการ “คนอยู-ปายัง”
2) ปญหาในพื้นที่
ตั้งแตป พ.ศ. 2518-2533 ประชาชนจากทุกสารทิศเขามาบุกรุ กแผวถางปาตนน้ําพะโตะทํา
ใหพื้นที่กวาแสนไรกลายเปนสวนกาแฟ สวนผลไม บางสวนก็เปนปาเสื่อมโทรม ซึ่งปญหาดังกลาว
ไดเปนตนตอของปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการจัดการปญหาการหารายไดของ
ประชาชนไปพรอมๆ กัน
3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการ
พงศา ชูแนม หัวหนาหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ ขาราชการสังกัดสํานักอนุรักษ
และจัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเปนเสมื อนสัญลักษณของปาตนน้ําพะ
โตะ เปนผูซึ่งไดปฏิวัติรูปแบบการทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตอํานาจหนาที่ของ
พนักงานปาไมคนหนึ่ง จนสามารถสรางรูปธรรมการปกปองทรัพยากรในพื้นที่ 587,875 ไร ไวได
ดวยการปรับแนวคิดของการใหคนอยูรวมกับปา โดยดําเนินโครงการคนอยู-ปายัง ที่ดําเนินการใน
การจัดการชุมชนในเขตปาเพื่อใหคนอยูรวมกับปาได เปนเสมือนโครงการทดลองทางวิชาการใน
การจัดการปาไมจนเกิดองคความรูในการจัดการปาไมให ชุมชนมีสวนรวมอยางถูกตองตามหลักวิชา
จนทําใหเกิดความมั่นคงในวิถีชีวิตและการฟนคืนของปาตนน้ําดวยวิธีการอันสันติ
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3.1) วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ “คนอยู-ปายัง” มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหกับชุมชนและธรรมชาติ
ใหชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน มั่นคงและเปนธรรม
3.2) กิจกรรมของโครงการ
การจัดการทรัพยากร ดิน น้ํา ปา รูปแบบ คนอยู-ปายัง เปนกระบวนการสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนใหรวมคิด รวมวางแผน รวมจัดการ เปนเงื่อนไขความสัมพันธ ที่ใหคนอยูและรักษาปา
ไปดวย การสรางความยั่งยืนใหที่ดินทํากินของชุมชนคนอยู -ปายัง โดยการมีกฎกติกาชุมชน หาม
ซื้อขาย หรือมอบให ซื้อที่ดินทํากินแกผู อื่น ยกเวนทายาทโดยชอบ ทําใหชุมชนสามารถรักษาที่ดิน
ทํากินไวไดโดยไมมีผูใดกลาซื้อขาย
การจัดการปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ในชุมชนคนอยู-ปายัง ดําเนินการสงเสริมในพื้นที่
เกษตรเดิมซึ่งเปนสวนกาแฟปรับรูปแบบตามแนวปรัชญา ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง มาเปน
การเกษตร 4 ชั้น ซึ่งหมายถึง การปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติและบูรณาการความคิดกับสวนผลไม
ดั้งเดิมโดยการปลูก เติมเต็มในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวใหใกลเคียงกับปามากที่สุด และใชการสังเกต
ลักษณะพันธุไมที่ไดความสูง แตละระดับมารวมกันอยางกลมกลืนตามลักษณะทางกายภาพของ
พืชในปาที่มี 3 ชั้นเรือนยอด ชั้นบน เชน สะตอ หมาก เปนตน ชั้นกลาง เชน มังคุด ลองกอง
เงาะ เปนตน ชั้นลาง เชน พริก มะเขือ ผักเหลียง เปนตน ชั้นใตดิน เชน กลอย ขิง ขา ขมิ้น เปน
ตน
ธนาคารตนไม (Tree Bank) หมายถึงการใหชุมชนปลูกตนไมในที่ทํากิ นของตนเองหรือที่
สวนรวม แลวตีคาตนไมใหเปนทรัพย นําทรัพยไปใชแทนเงิน หลักการของธนาคารตนไมจึงสรางคา
ของเงิน ทําใหประชาชนสามารถเอาตนไมที่ปลูกใชปลดเปลื้องหนี้สิ้น และใชเปนเงินได
3.3) ผลผลิตและผลลัพธ
ชาวบ า นมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น เพราะสามารถพึ่ ง ตนเองได ด ว ยการเก็ บ ผั ก ผลไม ม า
รับประทานเองและที่เหลือยังเก็บไปขายไดอีก ทําใหชาวบานไมตองอพยพไปหางานทําที่อื่น ชุมชน
มีความสมดุลและมั่นคงในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไมมีการแสวงหาประโยชนเขาตัวเอง หลักคิด
และรูปแบบการทํางานของนายพงศาที่ไมยึดติดตํารา แตเน นการริเริ่มโครงการที่สอดคลองกับภูมิ
สังคมในพื้นที่ โดยมีหลักคุณธรรมในการทํางานทําใหการดําเนินชีวิตของนายพงศาเปนตัวอยางที่ดี
ตามวิถีตะวันออกอยางหนึ่งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4) แผนงานในอนาคต
ในสวนของการดําเนินแผนงานในอนาคต นายพงศา ตั้งเปาหมายในการปลูกปาของ
ประชาชนนั้ น จะสามารถนํ างบประมาณการปลู ก ป าที่ ก รมป าไม จัด เตรี ยมไว ในแต ล ะป ใ นรู ป
งบประมาณประจํ าป มาเป นค าตอบแทนให ประชาชนที่ ทําการปลู ก ปาได ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ปาไม ที่
ประชาชนปลูกไวที่ธนาคารตนไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจจริง ซึ่งเทากับเปนการทําใหประชาชนมี
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รายไดจากการชวยกันรักษาพื้นที่ปาไว และในขณะเดียวกันสังคมโดยรวมก็ไดพื้นที่ปากลับคืนมา
ดวย
นอกจากนั้น จากการที่ประชาชนเปนหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง นายพงศา
วางแผนไวในอนาคตวามูลคาปาไมที่ธนาคารตนไมนี้อาจสามารถนําไปชดใชกับหนี้สินที่ประชาชนมี
กับธนาคารเพื่อการเกษตรไดดวย ซึ่งในเรื่องนี้ตองมีการประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตร
ตอไป
4) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปญหาปาพะโตะ ที่ถูกทําลายลงโดยฝมือนักธุรกิจที่ตองการแสวงหาผลประโยชน ซึ่งพื้นที่
ปาเหลานี้ไดถูกบุกรุกและแปรสภาพที่เกิดขึ้นไดทําใหคุณพงศา คิดริเริ่มโครงการ “ธนาคารตนไม”
ขึ้น เพื่อการฟนฟูปาที่ถูกทําลาย ซึ่งหลักการของโครงการนี้คือ การสงเสริมใหชาวบานปลูกปาและ
สะสมป า โดยชาวบ านจะได รับการปลดหนี้ จากธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร
(ธกส.) เปนสิ่งตอบแทน แตทั้งนี้ สินเชื่อดังกลาวก็ตองขึ้นอยูกับจํานวนปาที่ชาวบานไดปลูกลงไป
ดวย โดยกรมปาไมจะอนุมัติงบประมาณการปลูกปาใหกับทางธนาคาร เพื่อเปนการชดใชหนี้แทน
ชาวบาน
ผลที่ไดรับ คือ ปาใหมที่เกิดขึ้น ชาวบานสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากปาได ซึ่งจะทํา
ใหชาวบานหันมาอนุรักษปา และยังเปนการทําใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศอีกดวย
- การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการ (ภูมิคุมกันตนเอง)
 การทําขอตกลงเพื่อผลประโยชนของปาชุมชน
 การเก็บผลผลิตจากปาเพื่อตอบสนองความตองการของครัวเรือน
 การสรางใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษปา
วิธีคิด (การดําเนินทางสายกลางและความรู)
 ทําใหเกิดความสมดุลระหวางพื้นที่การเกษตรกับปาอนุรักษ
 ธนาคารตนไม, ฝายกั้นน้ํา
วิถีชีวิต (มีเหตุผลและคุณธรรม)
 เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการอนุรักษปา (เชน การอยูรวมกัน
ของคนและปา)
กลาวไดวา ความยั่งยืนของปาพะโตะและชุมชน ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยดังนี้
1) ธนาคารตนไมเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดสมดุลระหวางการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
แกชุมชนทองถิ่น เชน อาหาร และระบบนิเวศ
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2) เจาหนาที่พงศา แสดงใหชุมชนไดเห็นวานาคารตนไมไดสรางใหเกิดทุนทางสังคมที่ยั่งยืนทั้ง
ในปจจุบันและระยะยาวในอนาคต
5) บทเรียน
กรณีศึกษาพะโตะ โดยนายพงศาชูแนม ที่นําไปสูรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาไมและการ
พัฒนาชุมชนไปพรอมๆ กันตามความเหมาะสมของภูมิสังคมนั้นๆ ไดประสบความสําเร็จในระดับ
หนึ่ง ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการคนอยูปายัง ไดรับการยอมรับคือความเปนผูนําของนายพงศา ชู
แนม ที่ไดรับการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ และทําใหโครงการธนาคารตนไม สามารถดําเนินไป
ได นายพงศาไดใชทักษะความเปนผูนํานี้ในการชักชวนใหประชาชนเล็งเห็นประโยชนของสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนบุคคล และทําใหเกิดการใหความรวมมือที่ดีได
ประการตอมา การศึกษาขอมูลของโครงการพบวาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จอีกประการ
หนึ่งที่เปนบทเรียนสําคัญคือการที่โครงการ คนอยูปายัง ไดเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ของประชาชน
เขาดวยกัน ดวยการคิดแบบครบวงจรและองครวม หมายความวา กิจกรรมการปลูกปานั้น มิไดเปน
กิจกรรมที่ดําเนินโดยลําพัง แตมีความเชื่อมโยงกับการสรางรายไดของประชาชนดวย มีการเขาใจถึง
ความต อ งการของประชาชนในการที่ ต อ งมี ก ารใช พื้ น ที่ ส ว นหนึ่ ง เพื่ อ การเกษตรกรรมแต ใ น
ขณะเดียวกันก็มีการสงวนพื้นที่อีกสวนหนึ่งไวเพื่อการอนุรักษ หมายความวา โครงการคนอยู ปายัง
นี้ เปนโครงการที่ใหความเปนธรรมกับการดํารงชีวิตของประชาชนและของธรรมชาติไปพรอมๆ กัน
ประการที่สาม เมื่อประชาชนเห็นวาการใหความรวมมือในกิจกรรมเพื่อสวนรวมไดทําให
สภาพของชุมชนดีขึ้น การมีพื้นที่ปามากขึ้นทําใหมีการเก็บของปาเพื่อนํามาใชบริโภค สภาพความ
เปนอยูของชุมชนมีความมั่นคงมากขึ้นทําใหประชาชนมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีหรือไดทําขึ้น
นอกจากนี้การที่ประชาชนสามารถชวยเหลือและเกื้อกู ลซึ่งกันและกั นไดทําใหประชาชนทุกคนมี
ความสุขที่มากเกินกวาความสุขทางวัตถุ
ประการที่สี่ ในการเผชิญกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นายพงศาไดใชสติปญญาในการ
วิเคราะหปญหา หาสาเหตุตนตอของปญหาเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาในที่สุด บทเรียนที่ไดรับจาก
กรณีศึกษานี่คือการชุมชนมีทักษะในการศึกษาปญหาที่ชุมชนเผชิญอยูและสามารถใชสติปญหาใน
การแกปญหา ในที่สุดปญหาตางๆ ก็จะไดรับการแกไขใหหมดไป
6) อุปสรรค
กฎระเบี ย บและการประสานงานกั บ ราชการส ว นกลางเป นสาเหตุ สํ าคั ญ ทํ าให กิ จ กรรม
บางอยางไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน การนํางบประมาณการปลูกปามาจายเปน
คาตอบแทนใหประชาชนที่ทําการปลูกปา ในโครงการธนาคารตนไม ขอบังคับเชนนี้เปนขอบังคับที่
ถูกกําหนดเพื่อใชกับทุกพื้นที่ในประเทศจึงทําใหอาจขาดความเหมาะสมเมื่อนํามาปฏิบัติจริง
นอกจากนั้น สิ่งสําคัญอยางหนึ่งคือการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศใหสามารถนํา
หลักการ คนอยู ปายัง ไปประยุกตใชเพื่ อเปนการปกปองพื้นที่ปาและเสริมสรางความมั่นคงใหกับ
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ชุมชนไปพร อ มๆ กั น สาเหตุ ของขอ จํ ากั ด นี้ เป นเพราะความสํ าเร็ จของโครงการ คนอยู ปายั ง นี้
ขึ้นอยูกับการดําเนินการของนายพงศา เปนสวนใหญ จึงทําใหการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ อาจไม
สามารถกระทําไดเพราะการขาดผูนําอยางนายพงศา
7) ประเด็นทาทาย
ในการพิทักษพื้นที่ปาไมใหคงอยูไปพรอมๆ กับการสรางความมั่นคงใหกับชุมชนไปพรอมๆ
กันถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากลําบากและยังมีอุปสรรคบางประการตามที่กลาวขางตน แตเมื่อพิจารณาถึง
ทิศทางและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากกระแสโลกาภิวัตน เชน การเพิ่มขึ้นของความตองการสินคาเกษตรในตลาดโลกทําใหราคาสินคา
เกษตรเพิ่มขึ้นและทําใหเกษตรกรอาจหันมาบุกรุกพื้นที่ปามากขึ้นเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
เชน ขาว หรือ ยางพารา เปนตน หรือการเพิ่ มขึ้นของการใชพลังงานกอปรกับการแสวงหาพลังงาน
ทดแทนดวยการปลูกพืชพลังงานทดแทนและการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส สบู
ดํ า อาจนํ า มาสู ค วามต อ งการใช ที่ดิ นมากขึ้ น และนํ า ไปสู ก ารบุ ก รุ ก พื้ นที่ ป ามากยิ่ ง ขึ้ น และอาจ
นําไปสูการสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติไดตอไปในอนาคต
2.2.5 กรณีศึกษาที่ 5 : เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรต
และศูนยกีฬาดําน้ํา จังหวัดชุมพร
1) ขอมูลพื้นฐาน
1.1) พื้นที่ กิจกรรมเศรษฐกิจ
ชุ ม พรคาบาน ารี ส อร ต และศู นย กี ฬ าดํ า น้ํ า เป น ธุ รกิ จ โรงแรมขนาดเล็ ก ซึ่ ง เป นธุ ร กิ จ ของ
ครอบครัวของคุณวริสร รักษพันธุ ซึ่งประสบปญหาหนี้ทวมดอกเบี้ยเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป
พ.ศ. 2539-2540 แตดวยอาศัยความอดทนและเพียรพยายามแกไขวิกฤติ และเรียนรู ประยุกตใช
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีดร.วิวัฒน ศัลยกําธร ชวยใหคําแนะนํา จึงสามารถแกไข
วิกฤติ เกิดการเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการบริหารจัดการใหม สามารถใหความชวยเหลือกลุมเครือขายทั้ง
ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดอื่น ประสานรวมมือกัน ขยายกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จน
เกิดเปนศูนยเรียนรู สรางคนสรางชุมชนเขมแข็ง
1.2) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของชุมพรคาบานาฯ การบริการเนนความเปนธรรมชาติ ชีวิตความเปนอยูที่
เรียบงาย ใชวัสดุจากธรรมชาติในการใหบริการทั้งดานอาหาร และผลิตภัณฑในหองพัก ผลิตผลที่
นํามาใชในรีสอรตนํามาจากผลผลิตของชาวบานและพนักงาน เชน ขาวสารที่พนักงานชุมพรคาบา
น า ปลู ก เอง เป น ข า วเหลื อ งประทิ ว ข า วพั น ธุ พื้ น เมื อ งที่ เ หลื อ ปลู ก แห ง เดี ย วในจั ง หวั ด ชุ ม พร
นอกจากนั้น สบูเหลว แชมพู ที่รีสอรตจัดใหบริการแกแขกผูมาพัก ก็เปนผลิตภัณฑที่พนักงานของรี
สอรตจัดทําขึ้นมาเองดวยสมุนไพรและวัสดุจากธรรมชาติ ไมมีสวนผสมของสารเคมี บรรจุอยูใ น
ภาชนะเครื่องปนดินเผา

xxvi

ตนไมที่ปลูกตกแตงบริเวณรีสอรต ในอดีตเคยใชพันธุไมตางประเทศ ราคาแพงมาก แตเมื่อ
บริหารธุรกิจแบบเศรษฐกิพอเพียง ก็ไดใชพันธุไมไทย หรือพันธุไมทั่วไปที่หาไดในทองถิ่น ซึ่งมักจะ
มีราคายอมเยา หางายดูแลงาย เปนการประหยัดไดอีกทางหนึ่ง
2) ปญหาพื้นฐานเดิม
การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ในอดีตไดมีวิธีคิดแบบเดิม ๆ “ซื้อ” ทุกอยางที่ตองใชในการ
ทําธุรกิจ ไมไดคํานึงการประหยัด ไมไดนึกถึงสิ่งแวดลอม อยูอยางประมาท
3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการอนุรักษฯ
เพื่อลดคาใชจายในการบริหารจัดการ ไดพยายามวางแผนกิจกรรมและแผนงานตางๆ ของ
โรงแรมโดยใชปจจัยทุกอยางอยางคุมคา ยกตัวอยางเชน ชวงใดที่แขกผูมาพักลดจํานวนลงเพราะ
เปน “นอกฤดูกาล” ก็ชักชวนพนักงานไปปลูกขาว ทํานา สีขาว ตําขาวซอมมือไวกินเอง ไวขาย ทํา
สบูเหลวสมุนไพร ทําแชมพู ทําน้ํามันแกสโซฮอลลเอง ปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ และใชสิ่งเหลานี้
เปนวัตถุดิบ ปรุงอาหารรับประทานเองในหมูพนักงาน เลี้ยงแขก ตอมาเมื่อเพิ่มเปนศูนยเรียนรูดาน
การเกษตรยั่งยืนสวนเพลินขึ้นภายในรีสอรต และมีหลักสูตรฝกอบรมแกบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผลผลิ ต
เกษตรอินทรีย ปลอดสารพิษ ปลอดยาฆาแมลง ผักริมรั้ว ฯลฯ ก็ ใชปรุงอาหารเลี้ยงผูเขารับการ
ฝกอบรมดังกลาวดวย นับเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา พนักงานเองก็ไดรายไดเพิ่ม เพราะ
นําผลผลิตมาขายแกรีสอรต เกิดการอยูแบบพึ่งพากันอยางเครือญาติ ผูพัน แบ งกันกิน แบงกันใช
มั่นคง ไมเอารัดเอาเปรียบกัน
4) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสอดคล อ งในการดํ าเนิ นงานของกลุ ม กิ จกรรมในชุ มพรคาบาน า รี ส อร ต ฯ กั บหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหและอธิบายดังนี้
ชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดําน้ํา นําแนวทางการปฏิบัติแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง”
มาประยุกตใช จึงลดคาใชจายในการบริหารจัดการ ใชปจจัยทุกอยางที่หาไดในทองถิ่น พยายามใช
ประโยชนของพนักงานอยางเหมาะสม เพิ่มศักยภาพของบุคคลากร สามารถทํางานได ในชวงตางๆ
ตลอดทั้งป ไมตองกังวลกับ “low season” เมื่อหมดฤดูทองเที่ยว เชน การนําพนักงานลงนาเพื่อ
ปลูกขาว ทํานา เก็บเกี่ยว สีฝดกันเอง มีโรงเรือนบางสวนภายในรีสอรต เปนโรงงานขนาดยอม เพื่อ
ทํ า น้ํ า ยา สบู แชมพู ฯลฯ เน น การอยู ร ว มกั น กั บ ธรรมชาติ ใ ห ม ากขึ้ น ทํ า เกษตรอิ น ทรี ย สร า ง
เครือขายทั้งในชุมชน อําเภอ ในจังหวัดชุมพร และเครือ ขายนอกจังหวัดชุมพร ฯลฯ เกิดกิจกรรม
อนุรักษทรัพยากร สิ่งแวดลอม
ชุมพรคาบานารีสอรตฯ สามารถรอดพนวิกฤติ กลายเปนแหลงทองเที่ยว เปนกรณีตัวอยาง
ของธุรกิจภาคเอกชนขนาดกลางที่เปน best practice ของ เศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนยเรียนรูที่มี
ชื่อเสียงมากในปจจุบัน
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- การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการ
 การสรางคนที่มีคุณลักษณะพิเศษที่สนใจใหความสําคัญของ “การอยูรวมกับธรรมชาติ ใช
ประโยชนจากธรรมชาติ อยูอยางประหยัด”
วิธีคิด
 เปนหลักวิธีคิดที่เนนความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ยึดหลักการคิดแบบ
“Our loss is our gain.” “ระเบิดจากภายใน” ซึ่งหมายถึงการเกิดความตระหนักรูเอง รูตัวตน
เขาใจวิกฤติ และ ปญหา ตีโจทยแตก รูถึงความจําเปนตองแกไขอยางจริงจัง (หลังชนฝา ไม
มีที่ใหถอย ไมมีโอกาสอื่นอีก ไมสามารถผัดวันประกันพรุงอีกแลว ตองลงมือทําเลย)
วิถีชีวิต
 เปนการดําเนินวิถีชีวิตที่เนนหลักการมีสวนรวมและสรางเครือขายในชุมชน
 เปนวิถีชีวิตที่คิดคนและสรางสรรคกิจกรรม ที่เนนการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 เกิดการอนุรักษ “ขางเหลืองประทิว ” ขางพันธุพื้นเมืองเดิม ซึ่งเหลือปลูกที่อําเภอประทิว
เพียงแหงเดียวในประเทศไทย
จะเห็นวากรณีศึกษานี้มีความพิเศษในตัวเอง เพราะผูนําเปนคน “พิเศษ” (ไดรับการปลูกฝง
เรื่อง ชาตินิยม และ ไดรับโอกาสดี ใชวิกฤติเปนโอกาส มีที่ปรึกษาดี ) จึงแกไขวิกฤติทางการเงินของ
รีสอรตฯ ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) บทเรียนที่สําคัญ
บทเรียนที่ควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซึ่งความสําเร็จในปจจุบัน ซึ่งพอสรุปเปนประเด็นที่
สําคัญ ดังนี้
5.1) การสรางคน
 การชักชวนชาวชุมชนใหหันมาสนใจทําการเกษตรอินทรีย อนุรักษ ธรรมชาติ สราง
เครือขายทั้งภายในจังหวัดชุมพรเอง และเครือขายภายนอก
 คุณวริสร เปนแกนนําเครือขาย เปนนักพัฒนา พยายามพูดคุย ชี้ถึงประโยชน
สวนรวมในการรูจักจัดการอนุรักษธรรมชาติ และจัดการกับกิเลสของตนเอง มัก
นอย เปนผูใหมากกวาเปนผูรับ
 สร า งการทํ า งานเป น เครื อ ข า ย มี เ กษตรกรในท อ งถิ่ น มี ผู ร ว มเครื อ ข า ยมาก
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ชี้นําใหสังคมเห็นวา วิถีชีวิตแบบไทย สามารถดํารงชีพอยูได
โดยไม จําเป นต องใช เงิ น การให “ยิ่ง ใหยิ่งได” คุณ วริ สรเป นแกนนําในการเชื่อ ม
ประสานกับพื้นที่ทั้งภายในชุมพรและเครือขายภายนอกชุมพร
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 มีกิจกรรมและประชุม (ชวนคุย) อยางตอเนื่อง เปนการสรางการเรียนรูของคนใน
ชุมชนผานเวทีพูดคุย
 เนื่องจากเปนพื้นที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจัก ผานสื่อ ผานการเขามาทํางาน เรียนรู ถอด
บทเรี ย นของนั ก วิ ช าการ อาจารย นั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให มี ก ลุ ม คน
ภายนอกเขามาดูงาน ศึกษาเรียนรู พนักงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจที่ทําความดี
คิดดี เปนเยี่ยงอยางผูอื่น เกิดภาคภูมิใจ มีกําลังใจ ธุรกิจชุมพรคาบานารีสอรตฯ
ของคุณวริส รเพิ่ งได รับรางวัล จากกปร.ในฐานะที่ เป นหน วยธุรกิ จขนาดกลางที่ มี
รูปแบบการบริหารงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง
5.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน
 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจ
 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียนสัตว
หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังที่ผลิตได
2.3 สรุปผลการสังเคราะหกรณีศึกษาและการพัฒนาตัวชี้วัดเบื้องตน ในการประยุกตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3.1 การสังเคราะหกรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 5 กรณีศึกษา ไดแก
การวิเคราะหนี้จะใชการวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง ออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับหนึ่ง เขาขาย หมายถึงการใชหรือการปฏิบัติที่สามารถสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง
ครอบครัวหรือชุมชน
ระดับสอง เขาใจ เปนระดับที่สูงขึ้นไป หมายถึงการเขาใจในแนวความคิด ซึ่งอาจหมายถึง
การปฏิบัติตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีการใชองคความรูใหมๆ มาใชแกปญหา
ที่เกิดขึ้น
ระดับสาม เขาถึง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในวิถีชีวิต
ซึ่งระดับการเขาถึงจะเปนเปาหมายสูงสุดในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.6.2) การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในแตละกรณีศึกษา
กรณีที่หนึ่ง กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของการจัดการปาชายเลน
ชุ มชนบ านแหลมพื้ นที่ ลุ มน้ํ าปะเหลี ย น จั ง หวั ด ตรั ง สามารถสรุ ปได ต ามแนวทางปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งสามระดับ คือ
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ระดั บเขาขาย ชุมชนบานแหลมไดมีการทํ ากิ จกรรมต างๆ เช น การตั้ ง กฎกติก าชุ มชน
ไมใหมีการทําการประมงมากเกินไป นอกจากนี้ในระดับเขาใจ ไดมีการสรางองคความรู และยังมี
กิจกรรมต างๆ ที่ เ กี่ ยวกั บการทําเกษตรกรรมอย างยั่ง ยื นสํ าหรับชุ มชน และพยายามนํ ารูปแบบ
ดังกลาวไปใชโดยบรรจุใหอยูในหลักสูตรของชุมชน
ระดับเขาถึง มีขอสังเกตวา ชุมชนนี้อาจจะยังไมอยูในระดับเขาถึง เนื่องจากยังมีปญหา
ความขั ด แย ง ที่ รุนแรง ทั้ ง ยั ง มี ปจจั ยคุ ก คามจากภายนอกยู เ ป นระยะๆ ซึ่ ง ไม แ น ใ จว าว ารู ปแบบ
อนุรักษของชุมชนบานแหลมจะสามารถยั่งยืนไดแคไหน และสามารถทําอยางไรที่จะไมใหนักลงทุน
เขามาลงทุน หรือใหชุมชนสามารถรับภาวะกดดันจากปจจัยภายนอกได ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งที่
จะตองดูตอไปในอนาคต
กรณี ศึ ก ษาที่ ส อง กลุ ม อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มบ า นละหอก
กระสัง ตําบล เขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย การวิเคราะหรวมในสามระดับของ
การดําเนินการที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
ระดับเขาขาย ในเรื่องของการสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง จะเห็นวาชุมชนมีขอตกลงรวมกัน
ปาใหมสามารถสนองตอความตองการของชาวบานได ซึ่งชาวบานสามารถเก็บผลผลิตจากปา เชน
หนอไม เห็ด สัตวเล็กสัตวนอย เพื่อนําไปรับประทาน
ระดับเข าใจ คือ ความพอประมาณบวกกั บความรู เห็ นได วาชุมชนสามารถฟนฟูค วามรู
ดั้งเดิม หรือภูมิปญญาชาวบานดั้งเดิมนํามาใช ในสวนของความพอประมาณมีการกําหนดขนาด
พื้นที่เพาะปลูกใหเพียงพอที่จะสนองความตองการโดยเนนวิธีธรรมชาติ
ระดับเขาถึง เปนการอยูรวมกันอยางสอดคลองสามัคคีกัน เห็นอกเห็นใจกัน จะเห็นวามีการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
กรณีศึกษาที่สาม เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย บาน
เปร็ดใน จังหวัดตราด สามารถวิเคราะหหลักความเปนเศรษฐกิจพอเพียงไดดังนี้
ระดับ เขาขาย ระดับวิธีการ นั่นคือ มีภูมิคุมกัน
 การริเริ่มของชุมชน เกิดจากพระสุบินรวมกับชาวบาน เห็นปญหา รวมคนตั้งกลุม รวมทุน
เงิน จากการออม ตั้งกลุมการเงิน สรางกิจกรรม ปลูกปา การศึกษา สุขภาพ และขยายกลุม
สรางสังคมพึ่งพา(เครือขาย) ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน ทั้งทุนเงิน และทุนทาง
สังคม
 สร างระบบการจั ดการที่ เ ขาใจง าย ปฏิ บัติ ไ ดใ นชุ มชนเพื่ อ เป นเครื อ งมือ ในการวิ เ คราะห
ปญหาของชุมชน คือ การทําบัญชีกลุม บัญชีครัวเรือน เปนตน
 สรางระบบภูมิคุมกันในชุมชนดวยการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยนําผลตอบแทนจาก
การสะสมทรัพยภายในชุมชนมาจัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิต
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 สรางกติการวมกัน และรับทราบกติกาของกลุมทั่วกัน เชน การจัดการผลประโยชนจากปา
การจัดสวัสดิการของกลุม
 เนนการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยเฉพาะการทํากิจกรรมขึ้นมาจากการใชทุนเงิน แรงงาน
วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจเกื้อกูลและเห็น
คุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก
ระดับเขาใจ ระดับวิถีคิด นั่นคือ มีความพอประมาณ
 ผูนําชุมชนและเครือขายสามารถคิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมองงานพัฒนา
อยางเปนระบบและเชื่อมโยงระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และคุณธรรมในจิตใจ
สงเสริมและคํานึงถึงสวัสดิการที่คนในชุมชนพึงไดรับในฐานะสมาชิกหนึ่งในสังคมตลอดชวง
ชีวิต
 เรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน เชน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
 เรียนรูที่จะสรางสมดุลระหวาง ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ และคุณภาพชีวิต ดวยการสราง
ระบบคิด สวัสดิการใหกับชุมชนดวย แนวคิดบํานาญที่เกิดจากตนไม โดยใชพื้นที่สาธารณะ
ที่ไมเกิดประโยชน เพื่อปลูกตนไมเชิงพาณิชย และตนไมใชสอย และนําผลประโยชนตอบ
แทนกลับมาแบงปนในชุนชน อันเปนวิถีคิดที่คํานึงถึงการจัดการในระยะยาวและสรางความ
สมดุล
 ชุมชนไดรับการปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียนสัตวหรือ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังที่ผลิตได
 ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพแวดลอมของชุมชน
ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรูภายในชุมชน (เชนโครงการปลูกปา 3 ชั้น สราง
ความอุดมสมบูรณใหกับปาชายเลน โครงการปลูกปาบนพื้นที่สาธารณะ เชน ปาไผ ) รวมทั้ง
คิดคนเทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายางเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
ระดับ เขาถึง ระดับวิถีชีวิต นั่นคือ มีคุณธรรม และเหตุผล
 เครือขายและผูนําในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําทุกเดือน เชน กลุมสัจจะสะสม
ทรั พ ย เ พื่ อ จั ด สวั ส ดิ ก ารครบวงจรชี วิ ต กลุ ม อนุ รั ก ษ ป า ชายเลน เป น ต น โดยมี ก าร
ดําเนินงานตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิต มาเปนเวลา 18 ปแลว ยังไมหยุดการดําเนินงาน พรอม
กับมีการติดตามแกไขใหแนวคิดและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 ผูนําชุมชนและเครือขาย ไดเขาถึงปญหาและใชหลักที่ พระสุบิ นสอนให คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน และใชปญญาในการวิเคราะห แกไขปญหา สงเสริมการใชหลักอริยมรรค ซึ่ ง
เปนแนวคิดสําหรับการทํางานเพื่อการแกไขปญหาความยากจนในชุมชน ตลอดจนการสราง
แนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลที่เปนจริง
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กรณีศึกษาที่สี่ กรณีศึกษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ําพะโตะ จังหวัดชุมพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง” คณะผูศึกษาไดสังเคราะหกรณีนี้ตามกรอบแนวคิดสามระดับที่ไดกลาว
มาในเบื้องตน สามารถแบงเปน 3 ประเภท ไดแก
หนึ่ง เขาขาย (มีภูมิคุมกัน) ชุมชนสามารถจัดตั้งกฎเกณฑขึ้นมา และมีการทําขอตกลง
ภายในชุมชน ถึงระเบียบการใชประโยชนจากปาของสมาชิก ประการที่สอง คือ ผลิตภัณฑที่ไมใชไม
สัก สามารถนํามาใชสําหรับชีวิตประจําวัน และยังสามารถปองกันผลกระทบจากปจจัยภายนอก เชน
กลไกตลาดที่สินคาที่มีการเปลี่ยนแปลง ชาวบานก็จะไมรับผลกระทบจากกลไกดังกลาว นอกจากนี้
ยังทําใหเกิดการตระหนักถึงการรักษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สอง เขาใจ (ความพอประมาณ+องคความรู) ในแงของความพอประมาณ จะเห็นวาในกรณี
นี้ชาวบานไดกําหนด จํากัดพื้นที่สําหรับทําการเกษตร และจัดสรรพื้นที่บางสวนสําหรับปาเพื่อใหปา
มีความอุดมสมบูรณ ทําใหสามารถอนุรักษปาไวได สําหรับเรื่ององคความรูใหมๆ เชน โครงการ
ธนาคารตนไมมีประโยชนและประสบความสําเร็จ
สาม เขาถึง ในแงของการเขาใจอยางลึกซึ้ง และเขาถึง จะเห็นวามีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในพื้นที่ดังกลาว คุณพงศา เนนวาในการรักษาปา และฟนสมดุลของระบบนิเวศ ก็จะตองฟนฟู
คนและฟนฟูปาดวย
กรณีทหี่ า เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุ มพรคาบานารีสอรตและ
ศูนยกีฬาดําน้ํา จ.ชุมพร เมื่อนํามาวิเคราะหตามกรอบแนวคิดทั้งสามระดับ ไดดังนี้
เข าข าย (มี ภูมิคุ มกั น ) คื อ เป น การสร างงานให กั บคนในชุ มชนในการผลิ ต สิ นค า ต างๆ
ตลอดจนผลิตภัณฑปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังเปนการสรางเครือขายทั้งระหวางชุมชนกั บโรงแรม
ระหวางชุมชนดวยกันเอง ระหวางจังหวัด ทั้งยังสามารถสรางเครือขายในระดับประเทศ
เขาใจ (พอประมาณ+องคความรู) เปนการสรางจิตสํานึกการอนุรักษ และสงเสริมการปลูก
ขาวสายพันธุพื้นเมือง ทั้งยังมีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวกับการนํากลับมาใชใหม
เข า ถึ ง ในระดั บนี้ พ บว า วิ ถี ชี วิ ต เปลี่ ยนแปลงไป หมายความว า ธุ ร กิ จ รี ส อร ต สามารถ
ผสมผสานเขากับสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมพื้นเมืองมากขึ้น ทําใหส ามารถฟนฟูธุรกิจไดจากปญหา
ที่เผชิญ ประการสุดทาย เจาของธุรกิจเห็นความสําคัญของสมดุลธรรมชาติ ความสมดุลของชีวิต
แทนที่จะมุงเนนแสวงหาผลกําไรในระยะสั้น แตเขาสามารถที่จะอยูไดดวยความสมบูรณในระยะยาว
2.4 สรุปประเด็นรวมของแตละกรณีศึกษาจากการศึกษาทั้ง 6 กรณี สรุปประเด็นไดดังนี้
ประเด็นรวม

ปะเหลียน
1) มีการแยงชิง
ปญหา
พื้นฐานเดิม กันใชประโยชน
ความไมยงั่ ยืน จากปา มี
กระบวนการ
ไมสมดุล

กรณีศึกษา
บุรีรัมย
ตราด
พื้นที่ปาถูก
ความขัดแยงใน
ทําลายจากการได ชุมชน ความ
สัมปทานของ
ยากจน
นายทุนภายนอก ปาชายเลนถูก

พะโตะ
พื้นที่ปาถูกใชเปน
สวนกาแฟ
สวนผลไม ปญหา
ความยากจน

ชุมพรคาบานา
ธุรกิจกูยมื เงินจาก
ธนาคารมากอสราง
ขยายกิจการ เพิม่
หองแตเผชิญภาวะ
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ปะเหลียน
เคลื่อน ไหวที่ไม
เคยหยุดนิ่งของ
ชุมชนในพื้นที่
เกิดการตอรองกับ
หลายกลุม (กลุม
ทุนภายนอก กลุม
อํานาจ กลุม
ผลประโยชน
กลุมนักการเมือง
ทองถิ่น โครงการ/
แผนพัฒนาสั่งการ
ลงมาจากราชการ
สวนกลาง เชน
โครงการปาเฉลิม
พระเกียรติ ฯลฯ)
ผนวกกับ
กระบวนการสราง
ความรูข องคนใน
พื้นที่เอง เพราะ
กลัวการถูกยึด
ครองที่ดินที่
ชุมชนเคยได
อาศัยทํากินมา
กอน เกิดการ
ลดลงของ
ทรัพยากร สัตว
น้ํา หลังวิกฤติ
เศรษฐกิจป
2539-40 เกิดทิ้ง
รางนากุง ดิน
เสื่อมเปนบริเวณ
กวาง
2) ราชการมี
โครงการปลูกปา
ตนไมชนิดเดียว
โดยรื้อปาที่
ชาวบานเคยอยู

บุรีรัมย

กรณีศึกษา
ตราด
บุกรุกจากนายทุน
ภายนอก
การเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร

พะโตะ

ชุมพรคาบานา
เศรษฐกิจตกต่ําป
2530-40 ทําใหหนี้
ทวมดอกเบีย้
ประมาณ 300 ลาน
บาท ไมมีอนาคต
วา จะสามารถชําระ
คืนหนี้แกธนาคาร
ไดทั้งหมด
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บทเรียน

ปะเหลียน
อาศัย และเปนที่
อยูของสัตวปา
2) นักวิชาการ
NGO (สมาคม
หยาดฝน) เขามา
ชวยเหลือ มีการ
กอตั้งกลุมอนุรักษ
เกิดเครือขาย
ชาวบาน เพื่อ
สกัดกั้นหยุด
ชะลอการ
เปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดิน
ทรัพยากรปาชาย
เลนถูกบุกรุกจาก
นายทุนภายนอก
การเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร
อยางรุนแรง
1) สรางคน สราง
ผูนําในทองที่ แต
ยังมีความขัดแยง
และเปราะ บาง
ตอการคุกคาม
ของกลุมอิทธิพล
และกลุมทุนจาก
ภายนอก
ทามกลางแรง
กดดันจากวิกฤติ
พลังงานทดแทน
(ปาลมน้ํามัน)
2) สมาคมหยาด
ฝน เขาไปมี
บทบาทนําในการ
พัฒนาและพูดคุย
กับแกนนํา
ชาวบาน

บุรีรัมย

กรณีศึกษา
ตราด

พะโตะ

สรางคน(ไมชัด)
1)ทําเปน
แบบอยางใหภาคี
ไดเห็น
2)มีองคกร
ภายนอกเห็น
คุณคาชวย
จัดระบบองค
ความรู
3) มีความ
ภาคภูมใิ จในสิ่งที่
ตนเองมีหรือได
ทําขึ้น
4)ทุกคนมี
ความสุขที่มาก
เกินกวาความสุข
ทางวัตถุ
5)ปลูกฝงให

สรางคน
1)ผูนําใชอุบายให
คน
เห็นประโยชน
สวนตนกอน
ประโยชน
สวนรวม
2)มีการทํางาน
เปนเครือขาย
และมีกิจกรรม
และประชุมอยาง
ตอเนื่อง
3) คิดแบบครบ
วงจรและองครวม
4)ทุกคนมี
ความสุขที่มาก
เกินกวาความสุข
ทางวัตถุ

สรางคน
1)ผูนําใชอุบายให
คน เห็นประโยชน
สวนตนกอน
ประโยชน
สวนรวม
2)คิดแบบครบ
วงจรและองครวม
ที่มีความ
เชื่อมโยง
3) มีความ
ภาคภูมใิ จในสิ่งที่
ตนเองมีหรือได
ทําขึ้น
4)ทุกคนมี
ความสุขที่มาก
เกินกวาความสุข
ทางวัตถุ

ชุมพรคาบานา

1) ความเปนผูนํา

และสรางคน
2) มีความคิดแบบ
ครบวงจรและองค
รวมเพื่อแกปญหา
เศรษฐกิจของ
ชุมชนที่เกี่ยวของ
3) เริ่มจากจุดเล็ก
กอน
4)ใชหลักประหยัด
5) ทุกคนมีความสุข
ที่มากเกินกวา
ความสุขทางวัตถุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
6) มีความภูมใิ จใน
สิ่งที่ตนเองมี
7)ใชปญ
 ญาในการ
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อุปสรรค

ปะเหลียน
3)มีการทํางาน
เปนเครือขายและ
มีกิจกรรมและ
การประชุมอยาง
ตอเนื่อง
3) มองแบบองค
รวมทุกสิ่ง
เชื่อมโยงถึงกัน
4) ชุมชนมีความ
พอใจที่ทรัพยากร
ธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ
กลับคืนมา
5) ชุมชนมีความ
ภาคภูมใิ จในสิ่งที่
ตนเองมี
6)ใชปญ
 ญาในการ
วิเคราะห แกไข
ปญหา
1) ขาดกลไกและ
ระเบียบของรัฐที่
จะมาสนับสนุน
กิจกรรมการ
อนุรักษปา
และทรัพยากร
ธรรมชาติ
2) ความขัดแยง
ระหวางชาวบาน
กับราชการ
ชาวบาน
ชาวบานมักจะ
ขาดกําลังใจ
ทอแทใจ
(ราชการรังแก
ประชาชน??)

บุรีรัมย
ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน

ขาดการถายทอด
กระบวนการ
วิธีการดําเนิน
กิจกรรมการ
อนุรักษปา

กรณีศึกษา
ตราด
5)มีความ
ภาคภูมใิ จในสิ่งที่
ตนเองมี หรือได
ทําขึ้น
6)ใชปญ
 ญาในการ
วิเคราะห แกไข
ปญหา
7)ปลูกฝงให
ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน

ทัศนคติและ
ความรูข อง
ขาราชการไม
ปรับตัว และไม
ยอมรับภูมิปญญา
ชาวบาน

พะโตะ
5)ใชปญ
 ญาในการ
วิเคราะห แกไข
ปญหา
6)ปลูกฝงให
ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน

ชุมพรคาบานา
วิเคราะห แกไข
ปญหา
8) ปลูกฝงให
ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน

กฎระเบียบและ
การประสาน
งานกับราชการ
สวนกลาง
การขยายผลไป
ยังพื้นที่อื่น

เครือขายของ
ชุมพรคาบานาไมมี
ปญหาเพราะโตวัน
โตคืน แตชมุ พรคา
บานาฯ หากไมมี
คุณวริสร การ
ดําเนินงานจะไมดี
เทาที่เปนอยู ทั้งนี้
เพราะคุณวริสรมี
ภารกิจกับขางนอก
ทําใหการ
ดําเนินงานของ
ธุรกิจจะไม
เรียบรอย สวน
รีสอรตที่ใช
ดําเนินงานไมมี
ปญหา(เพราะ ดร.
วิวัฒน ศัลยกําธร
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บุรีรัมย

กรณีศึกษา
ตราด

พะโตะ

ชุมพรคาบานา
เปนวิทยากรให)
การเตรียมรับมือ การเตรียมรับมือ การเตรียมรับมือ 1) กิจกรรมทาง
ประเด็นทา 1) การพัฒนา
โครงการขนาด
กับสิ่งที่จะมา
กับสิ่งที่จะมา
กับสิ่งที่จะมา
เศรษฐกิจที่เนนแต
ทาย
ใหญของรัฐ
คุกคามในอนาคต คุกคามในอนาคต คุกคามในอนาคต การเติบโตการ
การพัฒนา
(ทาเรือน้ําลึก
อันใกลตอไปนี:้
อันใกลตอไปนี:้
อันใกลตอไปนี:้
ขยายตัวไมไดใช
(ในที่
1)ความตอเนื่อง
1) นโยบายของรัฐ 1)ปาจะถูกคุกคาม ปญญาจะเขามาใน
ตางประเทศ กันตัง)
เชน ในเรื่องการ จากนโยบายรัฐ
รูปของนายทุนที่
ไมยึดถือที่ตัว 2) การแทรกแซง ของการดําเนิน
แปลงทรัพยสิน
เพื่อปลูกพืช
เขามาใชประโยชน
บุคคล “หลัก จากภาครัฐในการ กิจกรรมตอ
หาพลังงาน
เปนทุน
พลังงานทดแทน บุกรุกพื้นที่ทํากิน
กฎหมาย”
2)นายทุน
และการปลูกพืช ของชาวบาน
เพราะฉะนั้น ทดแทน เชน
ปาลมน้ํามัน
ภายนอกมาขอใช เชิงเดี่ยว (เชน
จะมีความ
3) สรางความ
ประโยชนพื้นที่
ปาลมน้ํามัน ยูคา
ยั่งยืนกวา
สาธารณะ
ลิปตัส สบูดํา)
ในขณะที่ทาง เขมแข็งให
ชาวบานในพื้นที่
3) นายทุน
ตะวันออก
สนับสนุนการ
ภายนอกเขามา
โดยเฉพาะ
สวมสิทธิใ์ นพื้นที่
อยางยิ่งไทย เคลื่อนไหวตอสู
กับการรุกเขาจาก
ของชาวบาน
ซึ่งนับถือ
“ทุนนอก ทุน
ความเปน
สถาบันของ ขนาดใหญ” ได
พุทธจะมีจุด อยาง CP ในการ
กวานซื้อนากุง
ยึดเหนี่ยว
ดานคุณธรรม ราง เพื่อทํานากุง
“สมัยใหม” ที่ใช
“หลักใจ” )
แรงงานพมา ใช
พันธุกุงจาก
สหรัฐอเมริกา

2.5 ประเด็นทาทาย
การดําเนินกิจกรรมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกรณีศึกษานั้น สิ่งที่ทาทาย คือ
นโยบายของภาครัฐ และบริบททางการเมือง ที่เนนสงเสริมใหชุมชนมุงผลิตและทํารายไดเพื่อสงออก
ในภาคอุตสาหกรรม แทนอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น การที่จะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช
ใหเกิดประโยชนอยางสัมฤทธิผล ควรตองมีการปรับโครงสรางตางๆ ทั้งในดานกฎหมาย นโยบาย
ภาครัฐที่กํากับและดูแลภายใตการบริหารของนักการเมือง เจาหนาที่ภาครัฐ โดยบริบทของการ
พั ฒนาทางการเมื อ งและการส ง เสริ มการมี ส ว นร ว มของประชาชนนั้ น สิ่ ง สํ าคั ญ มิ ไ ด มุง เน นเพี ย ง
การศึกษาในระบบ แตนโยบายการสงเสริมการเขาถึงขอมูลของรัฐและบทบาทของรัฐในการกระจาย
ขอมูลใหประชาชนรับรูอยางทั่วถึง เปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมการตรวจสอบการทํางานของ
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ภาครั ฐมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ตลอดจนการมี ก ฎหมายหรื อ นโยบายส ง เสริ มการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการจัดการดานสิ่งแวดลอม การมีระเบียบ หรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตั ด สิ นใจที่ เ กี่ ยวข อ งกั บการจั ด การด านสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ให เ กิ ด ความเป นธรรมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยควรเปนสิทธิของประชาชนในทุกภาคสวน มิไดเฉพาะถึงกลุมของผูไดรับ
ผลประโยชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียเทานั้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเขมแข็งของเครือขายความ
รวมมือของประชาชนในทุกภาคสวน
2.6 บทสรุป
จากบทเรียนของกรณีศึกษาตางๆ นี้ สิ่งสําคัญที่อาจเรียกวาเปนหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ เงื่อนไขคุณธรรมที่แฝงอยูในจิตใจของทุกคน กอเกิดเปนระบบวัฒนธรรมในองคกรหรือ
ชุมชน ทําให คน เกิดการตระหนักรูในการอยูรวมและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ อยางเกื้อกูล ไม
โลภ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เมตตา โดยสํานึกรูไดในวิถีการดํารงชีวิต
นอกจากนี้ คุณธรรมยังเปนเครื่องมือลดความขัดแยงในชุมชน ที่เปนปจจัยสนับสนุนสงผล
ให การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนไปตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุมกัน และสามารถพึ่งตนเองได ทั้งนี้การมีคุณธรรมเปนบอเกิดของระบบคุณคาใน
มนุษย ซึ่งไดแก ความซื่อสัตย การเคารพกติกา สามัคคี ไมเบียดเบียนธรรมชาติ โดยเมื่อมีปจจัย
รวม คือ เงื่อนไขความรู ไดแก การรูจักตนเอง รูจักศักยภาพของชุมชน เขาใจในคุณคาของระบบ
นิเวศและการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ก็จะสงผลให การใชและจัดการทรัพยากรมีประสิทธิ ภาพและ
ยั่งยืน
2.7 ตั ว ชี้ วั ด เบื้ อ งต น ในการประยุ ก ต ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนดานการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ได จั ด ทํ า ดั ช นี ชี้ วั ด เบื้ อ งต นในการประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดวยดัชนีชี้วัดรวมทั้งหมด 8 ดัชนี แบงออกเปน 3 กลุมไดดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 เขาขาย (การมีภูมิคุมกันในตัวเอง)
ดัชนีที่ 1 มีกิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ดัชนีที่2 มีกฎของชุมชนเพื่อการใชประโยชนและเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เชน ปาไม ประมง แหลงน้ํา ดินสาธารณะ)
ดัชนีที่ 3 มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางเครือขาย
ดัชนีที่ 4 มีการสรางความตระหนักระหวางสมาชิกในชุมชนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลุมที่ 2 เขาใจ (การมีความพอประมาณ + การใชความรู ความรอบคอบ)
ดัชนีที่ 5 มีการประยุกตใชนวัตกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
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ดัชนีที่ 6 มีแนวทางปฏิบัติที่มองอยางองครวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (เชน ความเชื่อมโยงระหวางกองทุนชุมชน การอนุรักษปาชาย
เลน และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ)
ดัชนีที่ 7 มีการตระหนักถึงความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอมและความสมดุล
ดานนิเวศ (เชน จํากัดขนาดฟารมเพื่อเติมเต็มความตองการพื้นฐาน
กลุมที่ 3 เขาถึง (ความมีเหตุผล + การยึดหลักคุณธรรม)
ดัชนีที่ 8 การปรับวิถีชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ (เชน ปาชุมชน การใชแนวทางการ
ผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น เช น วนเกษตร เกษตรอิ น ทรี ย ) ลดการให ค วามสํ าคั ญ ต อ
ผลตอบแทนระยะสั้น และมีการรบริโภคอยางยั่งยืน
ตั ว ชี้ วั ด เบื้ อ งต น ในการประยุ ก ต ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ สั ม พั น ธ กั บ กิ จ กรรมการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน
พะโตะ
บานเปร็ดใน ละหอกกระสัง ชุมพรคาบานา
กรณีศึกษา
จ.ตรัง
จ.ชุมพร
จ.ตราด
จ.บุรีรัมย
จ.ชุมพร
เขาขาย
-รวบรวม
1.มีกิจกรรมของ - รวมกลุมตัง้ การ -โครงการคน -การจัดตั้งกลุม -กลุมอนุรักษ
อนุรักษหอยนางรม อยู ปายัง โดย อนุรักษและ
เปนฐานใน
พนักงานและ
ชุมชนในการ
พัฒนาปาชาย
การดําเนิน
ชาวบานรวมกัน
อนุรักษและฟนฟู และขยายกิจกรรม จัดการ
ทรัพยากร ดิน เลนบานเปร็ด
กิจกรรมการ กิจกรรม
ทรัพยากรธรรม อนุรักษไปยังปา
ชายเลน หอยปะ
น้ํา ปา ให
ใน เพื่อเนน
อนุรักษควบคู นวัตกรรมในการ
ชาติ
ฯลฯ
ชุมชนรวมคิด กิจกรรมปลูก
กับการเรียนรู ใหบริการใหนัก
รวมวางแผน
ปา และดูแลปา ในหลายมิติ มี ทองเทียวสัมผัส
เชน การ
ทรัพยากร
โครงการคืน
วิถีชนบท เชน
ปองกันไฟปา ประมง
ตนทุนใหกับ กิจกรรมการ
การสรางฝาย -การปลูกปาใน ธรรมชาติ,
ดํานา เกี่ยวขาว
ตนน้ําเพื่อ
ที่สาธารณะ
ปลูกไผเปน
ในรีสอรต
ชะลอน้ํา
แนวเขตปา,
-การฟนฟูใหคน
-โครงการ
เยาวชนเพาะ ในทองถิ่นหันมา
ธนาคารตนไม
ชํากลาไม,
ปลูกขาวเหลือง
สรางปาใน
ปะทิว ซึ่งเปน
บาน, ฟนฟูภูมิ ขาวพันธุพื้น
ปญญาและ
เมืองของภาคใต
ชุมชนทองถิ่น
-กฎหมาย
-มีกฎระเบียบ -มีกติกาชุมชน - สรางระบบการ
2.มีกฎของชุมชน -กติกาภายใน
ชุมชน เชน หามใช ทองถิ่น
ในการเก็บหา ในการใช
ดําเนินงาน
เพื่อการใช
ประโยชนใดๆจาก กฎหมาย
และใช
ทรัพยากร เนน ภายในองคกร
ประโยชนและ
แปลงอนุรักษ
หมูบาน
ประโยชนจาก การพึ่งตนเอง โดยคํานึงถึง
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ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน
พะโตะ
บานเปร็ดใน
กรณีศึกษา
จ.ตรัง
จ.ชุมพร
จ.ตราด
ปา ทั้งไม ปู
เพื่อการบริหาร ยกเวนจับสัตวน้ํา , ผลักดันไปสู
จัดการทรัพยากร คนในหมูบานมีสิทธิ กฎหมาย อบต. ปลา กุง หอย
ใชไมจากแปลงใช หามซื้อขาย
โดยจะบอกถึง
ธรรมชาติและ
สิทธิในการใช
สิ่งแวดลอม (เชน สอย ,หามจับปลา ที่ดิน เพื่อให
โดยใชเครื่องมือ
ชุมชนมีที่ทํา
ของคนและ
ปาไม, ประมง,
ทําลายลาง
กิน
นอกชุมชน มี
แหลงน้ํา,ที่ดิน
บทลงโทษ
สาธารณะ)
ชัดเจน
เชน การ
รณรงคไมใหมี
การจัดปู ในฤดู
วางไข ดัง
สโลแกน “หยุด
จับรอย คอยจับ
ลาน”
-มีการขยายผล -การจัดการปา
3.มีการพัฒนา
- มีหลักสูตร
ไปยังพื้นที่อื่นๆ ระดับชุมชนใช
ทรัพยากรมนุษย ทองถิ่นในการ
ของประเทศให แผนการจัดการ
เรียนรูผานระบบ
และการสราง
ปาเปน
การศึกษาในชุมชน สามารถนํา
เครือขาย
หลักการ คน
เครื่องมือ โดย
- กิจกรรมการ
อนุรักษดําเนินการ อยู ปายัง ไป ใหชาวบานมี
โดยสมาคมหยาด ประยุกตใชเพื่อ สวนรวม เชน
เก็บขอมูล การ
ฝน จึงมีเครือขาย เปนการ
จัดเวทีระดม
ภาคีคอนขางมาก ปกปองพื้นที่
ของคิดเห็นของ
ในการแลกเปลี่ยน ปาและ
เสริมสราง
ชุมชน และรวม
และปรับใช
ทําโครงการ
- เครือขายสําคัญ ความมั่นคง
ใหกับชุมชนไป ศึกษาวิจัย
ไดแก เครือขาย
รวมกับ
อนุรักษทรัพยากร พรอมๆ กัน
หนวยงานนอก
ลุมน้ําปะเหลียน
พื้นที่ เชน สกว.
และการศึกษาดู
งานนอกพื้นที่

ละหอกกระสัง
จ.บุรีรัมย
ตั้งแตการดูแล
ปาโดยการจัด
เวรยาม การจัด
ทรัพยากรโดย
เนนการมีสวน
รวมและ
กิจกรรมตัง้ บน
ฐานของชุมชน

ชุมพรคาบานา
จ.ชุมพร
ความเหมาะสม
สอดคลองกับภูมิ
สังคม
สิ่งแวดลอม

- การ
ศึกษาวิจัยทํา
ใหชุมชน
ตระหนักรู
คุณคาของการ
อนุรักษ
ทรัพยากรและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น
- โครงการ
ภายใตกลุม
อนุรักษเกิดขึ้น
จากคนทุกกลุม
และเนนที่กลุม
เยาวชนเพื่อ
สรางผูนํารุน
ใหม
- เริ่มตนจาก
การดูงานนอก
สถานทีจ่ นเมื่อ
พึ่งพาตนเองได

-สงเสริมและเปด
โอกาสให
พนักงานพัฒนา
ศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง เชน
โครงการจากบาง
ชนมาหา”
โครงการไขสุโข
ซึ่งเปนโครงการ
ของพนักงาน
-สงเสริมให
พนักงานไดรับ
ขอมูลขาวสาร
โดยติดประกาศ
-มีการขยาย
เครือขาย ไปสูผู
ปฏิบัติเกษตร
อินทรียไรสารเคมี
ในชุมชน
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ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน
พะโตะ
บานเปร็ดใน ละหอกกระสัง
กรณีศึกษา
จ.ตรัง
จ.ชุมพร
จ.ตราด
จ.บุรีรัมย
จึงเปนแหลง
เรียนรู
กิจกรรมอนุรักษ
กิจกรรมคนอยู -ชุมชนรวมกัน - กลุมอนุรักษ
4.มีการสราง
ของชุมชนสราง
ปายัง ทีท่ ําให ทําแผนและ
ทําความเขาใจ
ความตระหนัก
ประชาชนเห็น กิจกรรม
กับชุมชนและผู
ระหวางสมาชิก จิตสํานึกในการมี
ที่ตอตาน จน
ในชุมชนเพื่อการ สวนรวมขับเคลื่อน วาการใหความ ปองกัน และ
การจัดการ
รวมมือใน
ตรวจตราพื้นที่ สามารถฟนฟู
อนุรักษ
ทรัพยากร
กิจกรรมเพื่อ
ปาชายเลน เชน ทรัพยากรได
สิ่งแวดลอม
เนื่องจากชุมชนเห็น สวนรวมไดทํา การปลูกพันธุ เปนผล ชุมชน
คุณคาของการ
ใหสภาพของ ไมซอมแซม
จึงเห็น
อนุรักษจนเกิดผล ชุมชนดีขึ้น
การสํารวจ
ความสําคัญ
คือปาฟนฟู ระบบ การมีพื้นที่ปา ทรัพยากรปา
และมีสวนรวม
นิเวศสมบูรณขึ้น
มากขึ้นทําใหมี การจัดเวรยาม - กิจกรรม
การเก็บของปา ตรวจตราพื้นที่ พิสูจนตัวเองใน
เพื่อนํามาใช
ปาสัปดาหละ 2 การสรางความ
บริโภค สภาพ ครั้ง
ตระหนักในการ
ความเปนอยู
-กิจกรรมแหลง อนุรักษ
ของชุมชนมี
เรียนรูดาน
ทรัพยากรได
ความมั่นคง
นิเวศปาชาย
เปนอยางดี
มากขึ้นทําให เลน
- มีกิจกรรม
ประชาชนมี
-การจัดการ
เรียนรูโดย
ความ
ทรัพยากรโดย โรงเรียน และ
ภาคภูมใิ จ และ ชุมชนของ
กลุมเยาวชน
ตระหนักในสิ่ง โรงเรียน
อนุรักษ
ที่ตนเองมีหรือ
ไดทําขึ้น
เขาใจ
การทําเตายาง หลักจากชุมชน
5.มีการ
- มีการปรับ
เพื่ออภิบาล
ทําการวิจยั ทํา
ประยุกตใช
เครื่องมือประมง
ปลาและ
ใหตื่นตัวในการ
ในการทํามาหา
นวัตกรรมและ
ปองกันการกัด คนหารากเหงา
กินใหสอดคลอง
ภูมปิ ญญา
เซาะตลิ่ง
ภูมิปญญา
กับกิจกรรม
ทองถิ่น
ทองถิ่นในการ
อนุรักษ
ดําเนินชีวิต
- นําคําสอนศาสนา
รวมกัน การทํา
อิสลามมา
การเกษตร
ประยุกตใชกับ

ชุมพรคาบานา
จ.ชุมพร

การรักษา
สภาพแวดลอม
โดยใหพนักงาน
และชุมชนเห็น
ความสําคัญของ
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เชน
มุมผักไรสารเคมี
เพื่อใหเกิดการ
กระตุนใหผูซื้อใน
ทองถิ่นไดเกิด
ความรูความ
เขาใจในการ
เลือกซื้อผักที่
ปลอดภัย

โครงการจากบาง
ชนมาหา” โดย
นําน้ํามันที่ใชแลว
ในโรงครัวมาผาน
กระบวนการผลิต
เพือ่ ใหไดไบโอ
ดีเซล
-น้ําสมควันไม
ไดจากการ
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6.มีแนวทาง
ปฏิบัติทมี่ อง
อยางองครวมใน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม (เชน
ความเชื่อมโยง
ระหวางกองทุน
ชุมชน, การ
อนุรักษปาชาย
เลน และการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ)

ปะเหลียน
จ.ตรัง
แนวทางอนุรักษ

พะโตะ
จ.ชุมพร

เชื่อมโยงเครือขาย
ทั้งลุมน้ําปะเหลียน
ทําใหกจิ กรรม
อนุรักษในชุมชน
สอดคลองกับชุมชน
อื่นๆ อยางเปน
ระบบ

คนอยูปายัง ได
เชื่อมโยง
กิจกรรมตางๆ
ของประชาชน
เขาดวยกัน
ดวยการคิด
แบบครบวงจร
และองครวม
หมายความวา
กิจกรรมการ
ปลูกปานั้น
มิไดเปน
กิจกรรมที่
ดําเนินโดย
ลําพัง แตมี
ความเชื่อมโยง
กับการสราง
รายไดของ
ประชาชนดวย
มีการเขาใจถึง
ความตองการ
ของประชาชน
ในการที่ตองมี
การใชพื้นที่
สวนหนึ่งเพื่อ
การเกษตร
กรรมแตใน
ขณะเดียวกันก็
มีการสงวน
พื้นที่อีกสวน
หนึ่งไวเพื่อการ

ตัวอยางกิจกรรม
บานเปร็ดใน ละหอกกระสัง ชุมพรคาบานา
จ.ตราด
จ.บุรีรัมย
จ.ชุมพร
และการอนุรักษ ควบแนนของ
ทรัพยากร
ควันไฟทีเ่ กิดจาก
การเผาถาน ใช
ไลแมลง
กิจกรรมกลุม
สัจจะสะสม
ทรัพย ทีใ่ ช
วิธีการบริหาร
การเงินเพื่อ
แกไขปญหาเชิง
เศรษฐกิจ
สังคม และ
สิ่งแวดลอม
-โฮมสเตย เนน
การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

กิจกรรมของ
กลุมอนุรักษ
พยายาม
สงเสริมคนทุก
กลุมในชุมชน
และขยายจาก
มิติทรัพยากร
ไปยังมิติอื่นๆ
มากขึ้น
โดยเฉพาะการ
สรางทุนมนุษย
มากขึ้น

การจัดกิจกรรม
พานักทองเที่ยว
สํารวจแหลง
ทองเที่ยว
ธรรมชาติของ
ชุมพร แลว
รวมกันปรับปรุง
โดยยึดหลักการ
คงอยูของ
ธรรมชาติเปน
สําคัญ
ทําเกษตร 4 ชั้น
เพื่อผสมผสาน
ประโยชนของ
พันธุไมทั้งยืนตน
และ ทรงพุม
คลุมดิน และใต
ดินเขาดวยกัน
ทําใหมีพชื ผัก
ผลไมไว
รับประทานตลอด
ป และปองกัน
แมลง
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ตัวชี้วัด
กรณีศึกษา
7.มีการตระหนัก
ถึงความสามารถ
ในการรองรับ
ของสิ่งแวดลอม
และความสมดุล
ดานนิเวศ ( เชน
จํากัดขนาด
ฟารมเพื่อเติม
เต็มความ
ตองการพื้นฐาน
เขาถึง
8.การปรับวิถี
ชีวิตใหสอดคลอง
กับธรรมชาติ
(เชน ปาชุมชน,
การใชแนว
ทางการผลิตที่
ยั่งยืน เชน วน
เกษตร, เกษตร
อินทรีย) ลดการ
ใหความสําคัญ
ตอผลตอบแทน
ระยะสั้น และมี
การรบริโภค
อยางยั่งยืน

ปะเหลียน
จ.ตรัง
-เนื่องจากชุมชน
ผานวิกฤตจึงมีการ
กําหนดกติกาใน
การใชทรัพยากร
ผานเครื่องมือ
ประมง เชน คราด
หอย อวนรุนอวน
ลาก

- การทําประมง
ขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติเปน
หลัก เชน น้ําขึ้น
น้ําลง
- เลิกทําประมง
อวนรุน อวนลาก

พะโตะ
จ.ชุมพร
อนุรักษ
- โครงการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ มอง
ปาไมเปน
ทรัพยสวนรวม
เพื่อใหชุมชน
นักทองเที่ยว
ชวยกันรักษา
ปา

-ทํากิจกรรม
เลียนแบบ
ธรรมชาติ เชน
เมื่อกอนคลอง
เคยคดไปมา
แตโดนขุดให
ตรงหมด แต
ปจจุบันจะ
ปลอยให
เปนไปตาม
ธรรมชาติ

ตัวอยางกิจกรรม
บานเปร็ดใน ละหอกกระสัง
จ.ตราด
จ.บุรีรัมย

ชุมพรคาบานา
จ.ชุมพร

-การหยุดจับ
สัตวน้ําในชวง
ฤดูวางไข
-การปลูกพันธ
ไมซอมแซมใน
ปา

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

-การจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสีย
ภายใน รี
สอรต กอนปลอย
ออกไปจากรี
สอรต

คนในชุมชน
และชุมชน
ใกลเคียงมี
ความเขาใจการ
จัดการปามาก
ขึ้น ชุมชน
หนองโสนเลิก
การทําประมง
อวนรุน อวน
ลาก
-ชุมชนเขามา
บุกรุก
ทรัพยากร
นอยลง

- ดานอาชีพ
เกษตร ลดใช
สารเคมีมาทํา
เกษตรอินทรีย
มากขึ้น
- ดาน
ทรัพยากร คน
ในชุมชนตื่นตัว
ในการมีสวน
รวมจัดการ
ทรัพยากร
- ปรับวิถีชวี ิต
ใหเขากับ
ธรรมชาติมาก
ขึ้น

การปรับแนว
ทางการบริหาร
ในรีสอรต โดย
เนนวัตถุดิบที่
ผลิตไดจาก
ธรรมชาติ การทํา
เกษตรอินทรีย
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สวนที่ 3 การสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาตะวันออก
3.1 วิ ธี คิ ด และแนวทางการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้
หนึ่ง หลักคิด ในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จากกรณีศึกษาทั้งหากรณีนั้น มีหลักคิดที่เหมือนกัน คือ การทําเพื่อคนสวนใหญ และ
คนส ว นใหญ ส ามารถอยู ด ว ยกั น ได ผลการสั ง เคราะห จ ะพบว า มี มิ ติ ใ นเรื่ อ งหลั ก ศาสนาเข า มา
เกี่ยวของซึ่งเปนสิ่งที่ชวยยึดใหคนทําความดี คือ หลักคุณธรรม เปนเรื่องการชวยเหลือกัน มากกวา
การแขงขันกัน การเกื้อกูล การอุปถัมภ ทําเพื่อคนสวนใหญอยูรอด
สอง เปาหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเนนที่ ความสุข ซึ่งไมใชความสุขทางวัตถุ
โดยสะท อ นออกมาได ห ลายอย าง ในกรณี ของมิติ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล อ ม จะพบว า
เปาหมายที่สะทอนออกมา คือ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความสมบูรณในแงอาหาร
สาม เครื่องมือ สําหรับการเรียนรูรวมกันอยู และทําใหเกิดการยกระดับจิ ตใจจากการทํา
เรื่องนั้นๆ ซึ่งเปนนวัตกรรมของการยกระดับการเรียนรูซึ่งนําไปสูการยกระดับความคิด การมองให
กวางใหไกลใหคิดถึงอนาคต เครื่องมือดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามชวงเวลา เมื่อทําสิ่งหนึ่ง
ไปแลว เมื่อมาถึงอีกจุดอาจมองหาเครื่องมือใหมที่จะนํามาใชในการสรางความสมดุล
สี่ factor ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การมีสวนรวมของชุมชน
ซึ่งเปนเครื่องมือที่เอาไวใชจัดการการมีสวนรวมของชุมชน ใหเขามารวมพลังกันและเกิดพลังผลักดัน
ขึ้นมา และอาจเปนกรอบของการพัฒนา
หา ทุนทางสังคม เปนทุนของการจัดการ ถานับเปนการลงทุน เกือบจะเรียกไดวา ตนทุนนั้น
ต่ํามาก ตนทุนของกรณีเหลานี้ไมไดใชเงิน แตใชความรวมมือ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องการมีสวนรวม
หก กระบวนการเรียนรู เปนกระบวนการเรียนรูที่ทําใหเกิด internalization ของคุณธรรม
หลักคิด เขาไปสูตนเอง และยิ่งทํายิ่งมีความสุข ยิ่งเห็นเปาหมาย และสามารถยกระดับขึ้นไปไดโดย
ที่ตนทุนไมไดเสียอะไร
3.2 วิธีคิดและแนวทางการจัดการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยภูมิ
ปญญาตะวันออก
ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop Oriental Wisdom: Alternative
Pathways towards Environmental and Natural Resource Management วันที่ 10-11 เมษายน
พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมรอยัลปริสเซส รวมกับประเทศตางๆ 6 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน อินเดีย บัง
คลาเทศ ภูฎาน และประเทศไทยไดสะทอนใหเห็นถึงประสบการณของทั้ง 6 ประเทศที่ไดเผชิญกับ
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กระแสโลกาภิวัตน และกอใหเกิดความพยายามในการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการใชทรัพยากร ซึ่งในมุมมองทางเศรษฐศาสตร คือ การสรางสมดุลระหวาง Demand (อุปสงค)
และ Supply (อุปทาน) โดย Demand คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ Supply คือ แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนทั้งแหลงอาหาร ตนทุนในการผลิต และเปนแหลงรองรับ
ขยะของเสียจากการบริโภคและการผลิต
นอกจากนี้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาวไมไดทําใหสวัสดิภาพของคนสวนใหญดี
ขึ้น เนื่องจากความเจริญกระจุกตัวอยูกับคนบางกลุมมิไดกระจายตัวอยางทั่วถึงและเปนธรรม อีกทั้ง
ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษยในวงกวาง โดยขอสังเกตที่นาสนใจก็คือกลุมคนที่
ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมสมดุลดังกลาวก็คือกลุมคนที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะ
กลุมประเทศโลกที่สาม ดังนั้น หากเราไมสามารถรักษาสมดุลระดับของการบริโภคไวไดใน อนาคต
ทรัพยากรที่โลกมีอยูก็คงไมเพียงพอกับความตองการ ดังมีการเปรียบเปรยไววาคงตองมีโลกเพิ่มขึ้น
หลายใบจึ งจะเพียงพอตอความต องการในการบริโภค อยางไรก็ตาม ในประสบการณ ของแตล ะ
ประเทศไดชี้ใหเห็นแนวทางแกไขปญหาซึ่งสามารถแบงออกเปนสามกลุม คือ
1) Technology เสนอโดยนั กวิ จัยจากจีน และญี่ ปุน คื อ แนวทางที่เ รียกว า Circular
Economy (CE) ของจีน และ 3R ของญี่ปุน ซึ่งเปนการจัดการในระดับมหภาค
2) Community Based เสนอโดยนักวิจัยจากอินเดียและบังกลาเทศ ซึ่งอาจจัดวาเปน
แนวทางในระดับจุลภาค ทั้งนี้เปนแนวทางจากประสบการณของชุมชนในการพยายามดูแลรักษา
พื้นที่และการแก
ปญหาความยากจนโดยอาศัยภูมิปญญาดั้งเดิม ซึ่งชี้ใหเห็นวา ภูมิปญญาทองถิ่นสามารถไปกันได
กับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู
3) The spiritual side เสนอโดยนักวิจัยจาก ภูฏาน และไทย คือ GNH ของภูฏาน และ
Sufficiency Economy ของไทย ซึ่งใหความสําคัญกับระดับจิตวิญญาณ คุณธรรมและผสมผสาน
แนวคิดพุทธศาสนา
อยางไรก็ดี แนวทางทั้ง 3 กลุมมีขอจํากัดรวมกันสองประการคือ
1) Political system อุปสรรคจากระบบการเมืองที่อาจไมสนับสนุน
2) North-South ขอจํากัดระหวางประเทศร่ํารวยและยากจน เชนผลประโยชน ความคิดวัตถุ
นิยมตะวันตกที่ครอบงํา
หากพิจารณาลักษณะรวมกันขององคประกอบพื้นฐานของวิธีคิดและแนวทางการพัฒนา
ทางเลือกของทั้ง 6 ประเทศ ที่สามารถสะทอนภูมิปญญาตะวันออกในเบื้องตน อธิบายไดโดยดังภาพ

xliv

Contentment, Sustainable Development
Preservation of the Environment

Technology
- ความรู, ภูมิปญญา (ผาน

ประสบการณและการศึกษา)
- ความยัง่ ยืน
เทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือ
ชวยใหเราปรับตัวเขากับ
ธรรมชาติไดไมใชเพื่อฉวย
ประโยชน
กระบวนการพัฒนาตองดูแบบ
องครวม (Holistic) มีหลายระดับ
ตั้งแต
- ปจเจก (ไทย, ภูฏาน)
- ชุมชน (อินเดีย บังคลาเทศ)
- ประเทศและระหวางประเทศ
(จีน, ญี่ปุน)

Community Participation
ประกอบดวย
- การศึกษา
- ความมั่นคงทางสังคม
- ตองรับรูรวมกับศักยภาพ รู
วาตนเองเปนอยางไร
- ฝกอบรมและทําเปนประจํา
- มีกระบวนการถายทอด

Institution
ดึงการมีสวนรวม ตองลงมือ
ปฏิบัติ คือมีทั้ง ทฤษฎี +
ปฏิบัติ
เครื่องมือทางดานนโยบาย

ความเปนอยูอยางยัง่ ยืนตอง
1.สรางความเขมแข็ง
พึ่งตนเอง
2.การจางงาน ชุมชนตองเลือก
เองวาจะเลือกอะไร

Spiritual Values / Morality
ตะวันตก
ความสุข สนองตอบความตองการที่ไมสิ้นสุด ให
ไดมากที่สุด
สินคา ทําใหไดอายุสั้นเพื่อทีจ่ ะขายไดมากขึ้น
Legal System

ตะวันออก
ความสุข สนองตอบตอจิตใจที่ดงี าม
สินคา เครื่องมือดํารงชีวติ

Commitment

1)
คุณคาทางจิตใจและศีลธรรม ภูมิปญญาตะวันออกมีแนวคิดจิตวิญญาณในการ
อยู รว มกั บ ธรรมชาติ เป น แนวคิ ด ที่ ม องข ามไปไกลกว าตั ว ตน โดยเรี ย นรู จากธรรมชาติ ใ นเรื่ อ ง
ปฏิ สั มพั นธ กั บธรรมชาติ ห รื อ การร ว มกั นอย างปรองดอง เกื้ อ กู ล กั นระหว างมนุ ษ ย กั บธรรมชาติ
พระพุทธเจาไดตรัสถึงแนวทางการพนทุกขไว นั่นคือ เริ่มตั้งแต “เห็นชอบ” คือ ตองเห็นโทษที่เกิด
จากภัยพิบัติตางๆ ทั้งจากมนุษยและธรรมชาติ เพื่อใหเห็นทางออกที่ถูกตอง ความเห็นชอบนี้จะตอง
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ทําใหบังเกิดในจิตใจของแตละคนใหได ดั่งแสงตะวันที่นําทางให คนเดินขามความมืดไปได “ดําริ
ชอบ” คื อ ดํ า ริ ใ นการไม เ บี ย ดเบี ย น ทั้ ง ระหว า งมนุ ษ ย กั บมนุ ษ ย มนุ ษ ย กั บ สั ต ว และมนุ ษ ย กั บ
ธรรมชาติ รวมทั้งมีดําริที่จะชวยหรือแบงปนดวย ปญหาสิ่งแวดลอมสวนหนึ่งมาจากการดําริผิดของ
ภาครั ฐ เช น การออกกฎหมายเบี ย ดเบี ย นคนฐานรากให ใ ช ประโยชน จ ากป า ไม ไ ด หรื อ การให
สัมปทานกับนายทุน “เลี้ยงชีพชอบ” การที่ในประเทศมีคนรวยที่รวยมาก และคนจนที่จนมาก เกิด
จากการเจรจาที่ ไ ม มีก ารแบ ง บั นกั น การแบ ง ป นกั น ช ว ยกั นทํ าด ว ยความรั ก ความสงสาร หาก
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน และระดั บ โลก จะช ว ยแก ป ญ หาเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มได
“พากเพี ยรชอบ” คือ มีค วามพยายาม “ระลึ กชอบ” ต องระลึกเรื่อ งดี ๆ ดว ยความรัก ความสงสาร
ไมใชจะเนนรวยอยางเดียว “ตั้งใจชอบ” มีจิตใจที่มั่นคงแนวแน เชน ใครชวนไปทําลายปาก็ไมไป
เพราะผิดอุดมการณ เปนตน
2)
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมและองค ค วามรู ควรเป น เทคโนโลยี ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม เนนภูมิปญญาทองถิ่น โดยทั้งนี้ สิ่งที่สําคัญคือ การพัฒนาแบบตะวันออกนั้น ตองไม
ปฏิเสธหรือตอตานกระบวนการโลกาภิวัฒน แตในขณะเดียวกัน ก็ตองใหความสําคัญกับชุมชนใน
ทองถิ่น ใหเกิดความเชื่อมโยงทั้งในระดับโลกาภิวัตนและทองถิ่น เพื่อใหเกิดรูปแบบของเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีที่เปนมิตรและปลอดภัย เชน ประเทศจีน ซึ่งไดเสนอแนวทางการ
พัฒนาภายใตแนวคิด Circular Economy ที่ใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงการบริโภค การผลิต
และการกําจัดของเสียที่เปนวัฎจักร ไมทําลายสิ่ง แวดลอม เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน ที่ใชแนวคิด
ของ 3 Rs ดูแลในเรื่องของกระบวนการผลิต การบริโภคและการกําจัด
3)
การมีส วนรวมของชุ มชน เพื่อ ให เกิ ดความตระหนัก เป นการสรางพลัง และ
เครือขายในการรวมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยตระหนักถึงพลังของเครือขาย
“Glocal” (Global + Local)
4)
การมี สถาบันที่อ ยูรวมกันอยางปรองดอง สอดคลองกั บการจัดการซึ่ งตอ ง
ประกอบไปดวยการมีกฎหมายเพื่อสรางระเบียบและภาระผูกพัน กํากับดูแลคนในสังคม รวมทั้ง คน
ในสังคมจําเปนตองมีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อกํากับจิตใจ เนื่องจากสิ่งนี้จะชวยกํากับใหคนไมกลาและ
ละอายในการทําผิดเพราะแมการมีศีลธรรมและการมีภาระผูกพัน ก็จะทําใหสังคมนั้นสามารถดํารง
อยูดวยความสุข
5)
การมี ค วามสุ ข ใจ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง มองทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอมซึ่งเปนสากล และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย ที่สําคั ญ คือ ทํา
ทั้งหมดดวยความสุขใจ

