บทนํา
1.1ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย
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 C มีมากถึงรอยละ 50 โดยที่หากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
เกิน 2C ผลกระทบที่ตามมาจะรุนแรงขึ้น 1 ถึง ขนาดที่ เมือ งใหญๆ ที่ มีระดับต่ํ ากวาน้ํ าทะเลและ
ประเทศที่เปนหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟกบางประเทศ อาจจมหายไปจากน้ําทะเลที่สูงขึ้น และพายุ
ตางๆ จะทวีความรุนแรงและบอยขึ้น ในดานความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธ จะสูญหายไป
เปนจํานวนมาก ขณะที่ปริมาณน้ําจืด ก็จะลดลง เกิดภาวะแลง ที่รุนแรงในบางประเทศ ทําใหเกิ ด
สภาวะการขาดอาหารและน้ํา นําไปสูภ าวะสงครามแยงชิงทรัพยากรได ยิ่งถาการปลอยกาซเรือน
กระจกยังคงดําเนินไปในลักษณะเชนเดิมคือ เพิ่ ม ขึ้ น ตามความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และ
ประชากรที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ทาง IPCC (Inter governmental panel on climate change) ได
ประเมินไววาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้นไดถึง 6C ซึ่งหากถึงจุดวิกฤตดังกลาวมนุษยชาติก็
อาจลมสลายในที่สุด2
โดยส ว นมากป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ มมั ก จะมี ลั ก ษณะที่ ผู ก อ ป ญ หาอาจไม ใ ช ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบโดยตรงในชวงแรก เชน การปลอยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม เจาของโรงงานมักจะ
ไมใชคนในพื้นที่นั้น จึงไมไดรับผลโดยตรง หากเปนชุมชนที่โรงงานเหลานั้นตั้งอยู ที่เปนผูไดรับผล
เป นต น นอกจากนี้ยังมั ก จะมีปญหาด านความเป นธรรมเข ามาเกี่ยวข องด วย โดยเฉพาะผู ได รับ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมักจะเปนผูที่ดอยโอกาสหรือยากจนกวาผู ที่กอปญหา 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
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ทวีป Africa ซึ่งมีประชากร 720 ลานคนทั้งทวีป3 แตผลกระทบและความรุนแรงที่จะตามมากลับจะ
กระทบคนยากจนอยางใน Africa มากกวา เพราะจะทําใหเกิดภาวะขาดน้ําและอาหารรุนแรงมากขึ้น
ตลอดจนโรคภั ยไข เ จ็ บจะทวีค วามรุ นแรงในประเทศเขตร อ นมากกวา อยางไรก็ ดี เ มื่อ ระดับของ
ปญหาไปถึงจุดหนึ่งแลว ทุกๆ ประเทศก็จะไดรับผลกระทบถวนหนากันหมด ซึ่งทําใหไมวาจะเปน
ประเทศร่ํารวยหรือยากจนก็ตองหันมารวมกันหาทางออกกอนที่จะสายเกินไป
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 ค.ศ. 2003 ได
รายงานขอมูลรอยเท า นิ เ วศ(ecological foot print) ว า ต อ งใช โ ลก 1.4 ใบ 4 ที่ จ ะรองรั บ ความ
ต อ งการใช ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย และรายงานของ World Watch Institute ในป ค.ศ.
2006 ไดระบุวาถาประชากรในประเทศจีนและอินเดียมีการบริโภคและวิถีชีวิตแบบตะวั นตก คือมี
การบริโภคและปลอยมลภาวะในอัตราตอหัวเทาประชากรในสหรัฐในปจจุบัน จะตองใชโลกอีกถึง 2
ใบ5 เปนตน ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปญหาการบริโภคของมนุษยที่เกิน ความสามารถที่ โ ลก
จะรองรั บ ได แลว ซึ่งแมวาจะใชเทคโนโลยีเขามาชวยก็คงไมทันตอปญหา และเทคโนโลยีเองแม
อาจแกปญหาหนึ่งได แตก็อาจไปกอปญหาใหมที่คาดไมถึง ดังเชนในหลายกรณีที่ผา นมา ฉะนั้น
แนวทางที่อาจหลีกหนีไมพน คือ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการบริโภค โดยเฉพาะของประเทศที่มั่ง
คั่ง รวมทั้งประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
ทั้งนี้การเปลี่ยนวิถีชีวิตไมใชเรื่องงายนัก หากไมมีการปรับเปลี่ยนวิถีคิด หรือกระบวนทัศน
โดยเฉพาะในยุ ค โลกาภิ วั ต น ที่เ ป าหมายของชี วิ ต คื อ ความมั่ ง คั่ ง ทางการเงิ นและความสมบู ร ณ
ทางดานวัตถุ ซึ่งไดรับอิทธิพลอยางมากจากแนวคิดแบบตะวันตกที่เนนบริโภคนิยม(Consumerism)
อยางไรก็ดี ในโลกตะวันตกเองที่ประชากรมีรายไดสูง และมีความสะดวกสบายในดานวัตถุอยาง
เต็มที่ กลับพบวาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชากรอยูในภาวะความเครียดที่สูงขึ้น เพราะตองดิ้น
รนตอสูแขงขันเพื่อใหอยูรอดในสังคม ซึ่งมีความเปนปจเจกสูงและขาดที่พึ่งดานจิตใจ6
หากกลับมาเทียบเคียงกับ แนวคิ ด การพั ฒ นา ที่ อ าศั ย ภู มิ ป ญ ญาตะวั น ออกที่ มี ร ะบบ
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่พึ่งตัวเองและพอเพียง มีการอยูรวมกันในสังคมแบบเอื้อเฟอเผื่อแผ เนน
การอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยเนนดานจิตวิญญาณ คือการพัฒนาระดับ
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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
ซึ่งเมื่อนํ าปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกตใชใ นมิติสิ่งแวดลอมนั้ น ก็คือการทําให มนุษยอ ยู
รวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเกื้อกูลกัน และเนน “ภูมิสังคม” ที่คํานึงถึงการพัฒนาบน
พื้นฐานความแตกตางของความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของ
พื้นที่และวิถีชีวิตชุมชนและสังคม7
อาจกลาวไดวา จุดเชื่อมที่หายไป (missing link) ของการพัฒนาในสมัยปจจุบัน คือ การขาด
การพัฒนายกระดับดานจิตใจหรือจิตวิญญาณ ซึ่งเปนสิ่งที่เนนหนักในภูมิปญญาตะวันออก ฉะนั้น
เมื่อการพัฒนาที่เปนอยูในปจจุบันเนนแตการยกระดับดานรายได และความสมบูรณทางวัตถุ โดยไม
มี ก ารพั ฒ นายกระดั บ จิ ต ใจให ล ดความต อ งการหรื อ ความโลภที่ ไ ม มี ที่ สิ้ นสุ ด ของมนุ ษ ย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งมีอยูจํากัดของโลกก็ไมอาจตอบสนองความตองการนั้นได
อยางไมมีขีดจํากัด ดั่งที่มหาตมะคานธี กลาวไววา “The World has enough for everyone’s need
but not enough for everyone’s greed.” ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การที่จะหยุดยั้งความหายนะที่จะ
มาถึง จากปญหาภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงดังที่กลาวขางตน จะตองเปลี่ยนวิถีชีวิต
ลดการบริโภคที่ฟุมเฟอยลง และสิ่งที่ชวยใหการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไดจริงโดยมีสั นติสุขเกิดขึ้น
ดวยนั้น ตองอาศัยการเปลี่ยนวิถีคิด ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เปนภูมิปญญาตะวันออกที่สําคัญ ซึ่งอาจเปนคําตอบใหกับโลกได
ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งทางมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงมีจุดประสงคในการทําความเขาใจและ
สังเคราะหกรอบวิธีคิด ตลอดจนบูรณาการผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการประยุกตแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปเผยแพรใน
เวที ระดั บนานาชาติ โดยเบื้ องตนได นําไปเสนอในการจัด เวที การประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การระหวาง
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.หลักการของโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ. สืบคนจาก website. http://www.rdpb.go.th/rdpb/TH/BRANDSITE/theproject_s05.aspx ,วันที่ 1 กรกฎาคม 2551.

4

ประเทศในหัวขอ “Oriental Wisdom : Sufficiency Economy Philosophy towards Sustainable
Development (in Natural Resources and Environmental Dimension)” ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2551 และนําผลจากการประชุมครั้งนี้ไปเผยแพรตอที่ประชุมของ The International Union for
Conservation of Nature (IUCN) ในการประชุม International Conference ณ กรุงบารเซโลนา
ประเทศสเปน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ตอไป
ทั้งนี้เปนที่นายินดีที่ในปจจุบันเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
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) ไดอัญเชิญพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่อง
แนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไวซึ่งแสดงถึงความสนใจขององคกร
ระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ (UN) ตอแนวทางการพัฒนาดังกลาว
อยางไรก็ดี งานวิจัยชิ้นนี้จะใหความสําคัญเปนพิเศษกับมิ ติดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยมีการพยายามสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัด การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเกณฑในการคัดเลือกกรณีศึก ษา 3
ประการ คือ หนึ่ง ขอมูลจากรายงานการวิจัยของสถาบันธรรมรัฐฯ ซึง่ ไดทําการศึกษาไวแลว
เป นพื้ นฐานในการศึ ก ษา 8 สอง คั ด เลื อ กให ค รอบคลุ ม ทุ ก ภาคของประเทศ และ สาม คั ด เลื อ ก
กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชทั้งในภาคเกษตรและ
ภาคธุรกิจ โดยทําการศึกษา 5 กรณีศึกษา ดังนี้
1. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่ งแวดลอมของการจัดการปาชายเลนพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน
จังหวัดตรัง
2. กรณี ศึ ก ษาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ สิ่ ง แวดล อ มของกลุ ม อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
3. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะออมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวัด
ตราด
4. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ําพะโตะ จังหวัดชุมพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง”
5. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรต และศู น ย
กี ฬ าดํา น้ํา จ.ชุมพร
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1) ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ. 2550. “กรณีศึกษาปาชุมชน ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย และกรณีศึกษาปาชายเลน
ชุมชนบานแหลม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง” รายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
2) สุธาวัลย เสถียรไทยและคณะ. 2549. “กรณีศึกษาธุรกิจชุมพรคาบานารีสิรตและศูนยกีฬาดําน้ํา” บทความเรื่องตัวชี้วัดเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด: มิติสิ่งแวดลอม. โครงการวิเคราะหเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแหงรัฐ โดยการรวบรวมขอมูลเบื้องตน
ประกอบกับการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทความทางวิชาการประกอบขอมูลเบื้องตน .
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รายงานการศึกษาฉบับนี้ไดนําเสนอผลการศึกษาแบงไดเปน 6 บท ไดแก บทที่หนึ่ง บทนํา
ที่ นําเสนอภาพรวม ที่ ม าและความสํ าคั ญ ของการดํ าเนิ นงานวิ จั ย บทที่ ส อง เป นการนํ า เสนอ
แนวคิ ด การพั ฒ นาในส ว นของภู มิ ป ญ ญาตะวั น ออกและภู มิ ป ญ ญาตะวั น ตก ซึ่ ง สามารถนํ า มา
เทียบเคียงใหเห็นถึงขอเปรียบเทียบในมุมมองตางๆ บทที่สาม นําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
ในภาคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้ง 5 กรณีที่เปนตัวอยางของกรณีศึกษาที่นอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวัน บทที่สี่ เปนการ
นําเสนอบทสรุปผลการสังเคราะหกรณีศึกษาและการพัฒนาดัชนีชี้วัดเบื้องตนในการประยุกตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบทที่หา คือ
บทสรุปของผลการสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย
ภูมิปญญาตะวันออก

1.2 วัตถุประสงคโครงการ
1.2.1 เพื่อสังเคราะหและบูรณาการผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการประยุกตแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2.2 เพื่อสรางเครือขายทางวิชาการและความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการประยุกตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษานี้ มุ ง เป า หมายของ การสั ง เคราะห บู ร ณาการแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมิ ติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยศึกษาการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนําไปสูการบูรณาการและสรางเครือขายความเขาใจรวมกันกับนักวิชาการ
ตางประเทศระหวางแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดที่คลายคลึงกันเพื่อเกิดการพัฒนา
รวมกันเปนแนวคิดภูมิปญญาตะวันออก

1.4 ขั้นตอนการศึกษา ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้ คือ
1.4.1 งานดานวิชาการ ประกอบดวย
การศึกษาเพื่อเตรียมขอมูล โดยทบทวนเอกสาร และนําขอมูลผลการศึกษาจากโครงการที่
ดําเนินการของมูลนิธิธรรมรัฐฯ และนําผลการศึกษาของนักวิจัยในโครงการที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสังเคราะห และบูรณาการเพื่อนําเสนอในเวทีระหวางประเทศ
1.4.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในสวนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ โดยกิจกรรมจะประกอบดวย (ดูสรุปผลการประชุมในรายงานภาคผนวก ก)
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1) เวทีประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยไดดําเนินการจํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จํานวนผูเขารวมประชุม
13 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มกราคม 2551 ณ ศูนยเรียนรูเครือขายสัจจะและบานเปร็ดใน
จ.ตราด
ครั้งที่ 3 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จํานวนผูเขารวม
18 คน
2) เวทีจัดประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ(Public Forum) ไดดําเนินการจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรม ทวินทาวเวอร จํานวนผูเขารวม
ประชุม 21 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จํานวนผูเขารวมประชุม
41 คน
3) เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ (International Workshop) ไดดําเนินการ
หนึ่ ง ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 10-11 เมษายน 2551 ณ โรงแรมรอยั ล ปริ น เซส หลานหลวง
จํานวนผูเขารวมประชุม 65 คน
1.4.3 การจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรสูสาธารณะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(รายละเอียดในรายงานสื่อสิ่งพิมพ)

1.5 วิธีการศึกษาและวิธีการดําเนินงาน
1.5.1 ทําการสังเคราะหบูรณาการผลการศึกษา และหาขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกรณีศึกษาภาคทรัพยากรธรรมชาติ โดยศึกษาการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบททรัพยากรธรรมชาติ จากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) การ
สั มมนาเวที ส าธารณะ (Public Forum) และการจั ด ประชุ ม ระหว า งประเทศ (International
Conference) โดยนําผลการศึกษาจากโครงการที่ดําเนินการของมูลนิธิธรรมรัฐฯ และผลการศึกษา
ของนักวิจัยในโครงการที่เกี่ยวของ กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสังเคราะหและบูรณาการ
เพื่อนําเสนอในการประชุมระหวางประเทศ
1.5.2 การจัดทําสื่อสิ่งพิมพซึ่งเปนผลผลิตจากการจัดประชุมเพื่อเผยแพรสูสาธารณะทั้งฉบับ
ภาษาไทยและแปลเปนภาษาอังกฤษ

1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิ เ คราะห ชุ มชน (หรื อ องค ก ร) ที่ เ ป นกรณี ศึ ก ษาอาจทํ าได ห ลายแนวทาง เช น การ
วิเคราะหตามแนวคิดเรื่องชุมชนเขมแข็ง แนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเอง แนวคิดเรื่องวิสาหกิจชุมชน
แนวคิดเรื่องการตอตานกระแสโลภาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมาย วัตถุประสงค
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ของการศึก ษา ซึ่งจะมีความสัมพันธกับกรอบแนวคิดที่ ใชในการวิเคราะห ในการศึก ษาชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง หากมีกรอบแนวคิดที่ใชวิเคราะห แตกตางกันอาจใหผลลัพธหรือคําอธิบายที่แตกตางกัน
ไป แตจะชวยทําใหเกิดความเขาใจชุมชนหรือกรณีศึกษานั้นไดครบถวนและรอบดานมากขึ้น
ในการศึก ษานี้ ใช กรอบวิเ คราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียงที่ เสนอโดย ศ.ดร.
อภิชัย พันธเสน9เปนกรอบในการศึกษา ตามกรอบแนวคิดดั งกลาวไดแยกวิเคราะหระดับการเปน
เศรษฐกิจพอเพียงเปน 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
3. ระดับเขาถึง (Inspiration)
เปนระดับที่ผานการปฏิบัติเปนประจําจากพื้นฐานความเขาใจจนกลายเปน “วิถีชีวิต” (Way
of Life) เปนวิถีปฏิบัติโดยธรรมชาติ ทําใหชีวิตอยูอยางมี “เหตุผล” (Reasonableness) อันเปนองค
หลักการสําคัญอีกประการหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังสามารถเปนตัวอยางให
ผูอื่นเรียนรูได
คณะผูวิจัยไดเลือกกรอบวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการศึกษา
และวิเคราะหกรณีศึกษา เนื่องจากเห็นวาเปนกรอบวิเคราะหที่มีความสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงและบริบทเงื่อนไขของชุมชนในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน อันเปนเนื้อหาหลักของการศึกษานี้
กรอบวิ เ คราะห ระดั บของการเป นเศรษฐกิ จพอเพี ยงดั ง กล าวเป นกรอบแนวคิ ด เพื่ อ การ
วิเคราะห อธิบาย และทําความเขาใจกรณีศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งนี้ คณะผูวิจัยมีความตระหนักวา
ชุมชนหรือองคกรตางๆ มีการพัฒนา มีกระบวนการเรียนรู ผานประสบการณตอสูแกไขปญหาตางๆ
มาในอดีต มีความรู ภูมิปญญา สะสมเปนตนทุนทางสังคมของชุมชน ดังนั้น หากพิจารณาตามกรอบ
วิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง ชุ มชนเหลานั้นอาจไมจําเปนตอ งเริ่มจากระดั บ
9

อภิชัย พันธเสน.(บรรณาธิการ). 2550. วิเคราะหนโยบายของรัฐในระดับตางๆรวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมจาก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2540-2549) เลมที่ 1. และวิเคราะหนโยบายมหภาคของรัฐในมิติตางๆจากปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(พ.ศ.2540-2549) เลมที่ 2.
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“เขาขาย” แลวจึงยกระดับสูการ “เขาใจ” เปนเสมือนสูตรการพัฒนาที่ตายตัวเสมอไป ในบางกรณี
ชุมชนบางแหงอาจเริ่มจากการปรับเปลี่ยน “วิธีคิด” กอน แลวจึงไปสูการเปลี่ยน “วิธีการ” ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความยั่งยืนและความเขมแข็งมากกวา แตก็ทําไดยากกวา
หากพิ จ ารณาจากตั ว อย า งประสบการณ พั ฒนาชุ ม ชนที่ ผ า นมา ในกรณี ก ารพั ฒ นาและ
ส ง เสริ ม “เกษตรกรรมยั่ ง ยื น ” (ซึ่ ง เป นรู ปธรรมหนึ่ ง ของแนวคิ ด เศรษฐกิ จพอเพี ยง) ที่ เ กิ ด ขึ้ นใน
สังคมไทย เครือขายองคกรเอกชนที่ทํางานสงเสริมผลักดันเรื่องนี้ มุงเนนเรื่องการเปลี่ยน
“วิธีคิด” การทําเกษตรกรรมใหไดกอน แลวจึงมาอบรมเรื่องเทคนิคหรือ “วิธีการ” ตัวอยางชัดเจน
อีกอันหนึ่งในประเด็นนี้ คือ กรณีเครือขายอโศก ชาวอโศกเชื่อมั่นวาตองเริ่มจากการเปลี่ยน “วิธี
คิด” ใหไดกอน กิจกรรมในชวงแรกของชาวอโศกจึงมุงแตเรื่องการปรับเปลี่ยน “วิธีคิด” อยางเดียว
ยังไมมีเรื่องวิธีการ
อยางไรก็ตาม มีหลายกรณีที่เริ่มจากการพัฒนาปรับเปลี่ยน “วิธีการ” กอน เพื่อเปนกลยุทธ
เปนยุทธศาสตรในการทํางาน ตัวอยางเชน กรณีการสงเสริมเกษตรอินทรีย ของไทย ชุมชนที่ไดไป
เรียนรูศึกษาดูงานเกษตรอินทรียขามพื้นที่ สวนใหญเปนการไปศึกษาเรียนรู “วิธีการ” และนํามา
ปรับใชในพื้นที่ตนเอง ปญหาของการพัฒนาตามแนวทางนี้ที่พบ คือ (หนึ่ง) เกษตรกรจํานวนหนึ่งจะ
ไมสามารถพัฒนากาวไปสูระดับ “วิธีคิด” ได แต ติดอยูที่ระดับวิธี การเทานั้น (สอง) มีเ กษตรกร
จํานวนหนึ่งกลับไปสูระบบการเกษตรแบบกระแสหลัก เพราะการเปลี่ยนระบบการเกษตรมาสูระบบ
เกษตรกรรมทางเลื อ กรู ป แบบต า งๆ ต อ งอาศั ย ความเพี ย ร ความอดทนอย า งมากในช ว งระยะ
ปรับเปลี่ยน เมื่อไมไดเปลี่ยน “วิธีคิด” เรียนรูมาแต “วิธีการ” จึงไมสามารถขามพนอุปสรรคตางๆ
ไปได ตองกลับไปมุงเนนเรื่องการเปลี่ยนวิธีคิดกอน
แงมุมของการวิ เคราะห จากกรณี ตัว อย างขางตนนี้ ทําให คณะผู ศึก ษาตระหนัก วาการใช
กรอบวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ตองมีความเขาใจถึงความเปนพลวัตรของ
กระบวนการพัฒ นาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไมไดมีลักษณะเปนเสนตรง (Linear) ที่มีระดับเปนขั้นๆ
แบบตายตัว ตองเขาใจวา “ชุมชน” ซึ่งเปนหนวยวิเคราะหของการศึกษานี้ ไมไดมีสภาพหยุดนิ่ง แต
มีค วามเปลี่ ยนแปลงตอบสนองต อ บริ บทแวดล อม ป จจั ยต างๆ ที่ มีผ ลกระทบต อ ชุ มชนอยู อ ย าง
ตอเนื่อง

1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 แนวทางที่เปนรูปธรรมในการนําดัชนีชี้วัดดานสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.7.2 หนวยงานดานนโยบาย หนวยงานวิชาการ และภาคประชาสังคม ของประเทศในเอเชีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
1.7.3 เกิดเครือขายดานนโยบาย ดานวิชาการ และภาคประชาสังคม ระหวางหนวยงานใน
ประเทศไทยกับหนวยงานของประเทศตางๆ ในเอเชีย
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1.7.4 เอกสารเผยแพร ที่มีการบูรณาการรวมกันระหวางแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
แนวคิดที่คลายคลึงกัน เพื่อเกิดการพัฒนารวมกันเปนแนวคิดภูมิปญญาตะวันออก

1.8 สรุปผลการดําเนินงาน
สถาบั นธรรมรั ฐเพื่อ การพั ฒนาสั งคมและสิ่ง แวดล อม ไดดํ าเนินการจั ดสั มมนาเพื่ อระดม
ความคิ ด เห็ น ทั้ ง ในส ว นของผู แ ทนหน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค ก รพั ฒ นาเอกชน และ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา สรุปผลกิจกรรม (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก) ไดดังนี้คือ
1.8.1 การประชุ มการสั ง เคราะห วิ ธี คิ ด และแนวทางการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาตะวันออกเพื่อนําไปสูการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ วันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ณ หองบํารุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร มีจํานวนผูเขารวมการ
ประชุมทั้งสิ้น 21 คน
1.8.2 การประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ในสวนของผูแทนจากกรณีศึกษา โครงการ การ
สัง เคราะห วิ ธี คิ ด และแนวทางการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล อม โดยภู มิปญ ญา
ตะวันออกเพื่อนํ าไปสู การจัดประชุมเชิงปฏิบัติก ารนานาชาติ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ
โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มีจํานวนผูเขารวมการประชุมทั้งสิ้น 13 คน
1.8.3 การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใน
มิติของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ ศูนยเรียนรูเครือขายสัจจะ และชุมชนบาน
เปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด ในวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ.2551
1.8.4 การประชุมนําเสนอผลการศึกษาโครงการการสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มโดยภู มิ ป ญ ญาตะวั น ออก เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการนานาชาติ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มีจํานวนผูเขารวม
ประชุม 41 คน
1.8.5 การประชุ ม ระดมสมอง โครงการการสั ง เคราะห วิ ธี คิ ด และแนวทางการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มโดยภู มิ ป ญ ญาตะวั น ออก เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการนานาชาติ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มีจํานวนผูเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 18 คน
1.8.6 การเขารวมเปนองคกรรวมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ หัวขอ “Half
Way Appraisal of the MDGs: Challenges and Opportunities ahead for Asia” วันที่ 29 -30
ตุลาคม พ.ศ.2550 ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ จํานวนผูเขารวมประชุม 70 คน
1.8.7 การประชุมเชิ งปฏิ บัติก ารระหว างประเทศ (International Workshop) หั ว ข อ
“Alternative Pathways Environmental and Natural Resource Management” เมื่อวันที่ 10-11
เมษายน พ.ศ.2551 ณ โรงแรมรอยัลปรินเซส หลานหลวง จํานวนผูเขารวมประชุม 65 คน

