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ภาคผนวก ก

สรุปผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เนื้อหาในภาคผนวก ก เปนการสรุปผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 3
สวน คือ สวนที่หนึ่ง เวทีจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยไดดําเนินการจํานวน 3 ครั้ง วันที่
18 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ วันที่ 15-16 มกราคม 2551 ณ วัดไผลอม จ.ตราด และ
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ สวนที่สอง เวทีจัดประชุมสัมมนาเวที
สาธารณะ(Public Forum) ไดดําเนินการจํานวน 2 ครั้ง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรม ทวิน
ทาวเวอร และวันที่ 7 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ สวนที่สาม เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหวางประเทศ (International Workshop) เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2551 ณ โรงแรมรอยัลปริน
เซส หลานหลวง
1. เวทีประชุมกลุมยอย (Focus Group)
1.1 สรุปผลการประชุมการประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น โครงการ การสังเคราะหวิธีคิดและ
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยภูมิปญญาตะวันออกเพื่อนําไป
สูการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ วัน ที่ 18 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมตรัง
กรุงเทพฯ จํานวนผูเขารวมประชุม 13 คน
การจัดประชุมในครั้งนี้ เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหในแตละกรณีศึกษา ใหกับผูแทน
ชุ มชนในพื้ นที่ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ รั บฟ ง แลกเปลี่ ยนข อ คิ ด เห็ นในแต ล ะกรณี ศึ ก ษา โดยจะนํ า มาใช
ปรับปรุงผลการวิจัยตอไป โดยสามารถสรุปผลในแตละกรณีศึกษาดังนี้
กรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาต นน้ําพะโตะ จังหวัดชุมพร โครงการ “คนอยู-ปายัง”
คุณพงศา ชูแนม เปนผูนําแนวคิดรูปแบบการทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวคิดของ
การใหคนอยูรวมกับปา ซึ่งเปนโครงการที่ประยุกตรูปแบบจากแผนงานวนศาสตรชุมชนบนที่สูง เปน
เสมือนโครงการทดลองทางวิชาการในการจัดการปาไมจนเกิดองคความรู ในการจัดการปาไมใ ห
ชุมชนมีสวนรวมอยางถูกตองตามหลักวิชาจนทําใหเกิดความมั่นคงในวิถีชีวิตและการฟนคืนของปา
ตนน้ํา โดยจัดทําเปน โครงการ “คนอยู-ปายัง” ซึ่งวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหกับ
ชุมชนและธรรมชาติ ใหชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน มั่นคงและ
เปนธรรม สําหรับกิจกรรม โครงการ เปนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนใหรวมคิด
รวมวางแผน รวมจัดการ โดยวิธีการทั้งหมดเกิดขึ้นจากความตองการของประชาชนภายในใจของ
ชุมชน
โครงการนี้มีหลักการสําคัญ คือ ในการรักษาปาใหรอดพนจากการถูกบุกรุกทําลายนั้นตอง
ทําการปลู กจิ ต สํ านึ ก ในใจคนเสียก อ น และเมื่ อ ประชาชนเข าใจถึ ง ความสํ าคั ญ ของป าไม แ ละ
ประโยชนที่ปาไมใหกับชุมชนแลว ประชาชนก็จะชวยกันดูแลรักษาปาไวเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
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การดูแลคนคือการดูแลปา นั่นเอง และเมื่อคนอยูได ปาก็อยูไดเชนกัน นอกจากนั้น นายพงศายังยึด
หลักคุณธรรมในการดําเนินงานดวย กลาวคือ เนื่องจากประชาชนลวนตองการมีพื้นที่ทํากิน นาย
พงศาจึงใชวิธีอะลุมอลวยดวยการใหประชาชนใชพื้นที่ปาไดบางแตประชาชนตองชวยกันรักษาปาไว
ดวยเชนกัน ถึงแมนายพงศาจะตองมีขอยกเวนบางแตก็ทําใหชุมชนโดยรวมเปนชุมชนที่มั่นคง นา
อยูและมีความยั่งยืนในระยะยาว
การสรางความยั่งยืนใหที่ดินทํากินของชุมชนคนอยู -ปายัง โดยการมีกฎกติกาชุมชน หาม
ซื้อขาย หรือมอบให ซื้อที่ดินทํากินแกผูอื่น ยกเวนทายาทโดยชอบ ทําใหชุมชนสามารถรักษาที่ดิน
ทํากินไวไดโดยไมมีผูใดกลาซื้อขาย
นอกจากนี้ยังมีโครงการธนาคารตนไม (Tree Bank) หมายถึงการใหชุมชนปลูกตนไมในที่
ทํากินของตนเองหรือที่สวนรวม แลวตีคาตนไมให เปนทรัพย นําทรัพยไปใชแทนเงิน หลักการของ
ธนาคารต นไม จึ ง สรางค าของเงิ นหรื อ สร างอธรรม โดยใช ต นไม เ ป นเครื่ อ งมือ เอามาสู กั น ทํ าให
ประชาชนสามารถเอาตนไมที่ปลูกใชปลดเปลื้องหนี้สิ้น และใชเปนเงินได
กรณีศึกษาภาคธุรกิจชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดําน้ํา จ.ชุมพร
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 ลองผิด ลอง
ถูก โดย ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร ชวยเปนพี่เลี้ยงแนะนํา อธิบาย จึงชวยพยุงฐานะเศรษฐกิจของธุรกิจ
โรงแรมใหพลิกฟน มีรายไดเหลือผอนชําระหนี้ คืนธนาคารได
แนวทางการแก ไ ขป ญ หา คื อ โรงแรมได ล ดการบริ โภคของโรงแรม เน นผลิ ต ภั ณ ฑ จาก
ธรรมชาติ ซึ่งเปนผลผลิตภายในชุมชน มีการปกครองพนักงานแบบพึ่งพาอาศัย ชวยเหลือและสง
เสริมใหพนักงานและชุมชนรอบขางมีรายไดจากการขายผลผลิตใหกับทางโรงแรม จนกระทั่งเกิด
เปนเครือขาย ซึ่งเปนโครงการทําเกษตรอินทรียวาระแหงชาติ แตระยะแรกไมประสบผลสําเร็จเพราะ
เปนโครงการของรัฐ จึงไดเกิดแนวคิดวาการทํางานจะตองปลูกตนไมในใจคนกอน จนกระทั่งเกิดเปน
เครือขาย ซึ่งไดใชประโยชนจากรัฐ คือใหทําหนาที่จาก operator มาเปน regulator ซึ่งoperator คือ
ภาคประชาชน ใชพลังมากกวาจะออกมาเปนเรื่องการฝกอบรมโดยใชภาคประชาชนกันเอง แตใช
เงินภาครัฐ
กรณี ศึ กษากลุ มอนุ รั กษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มบ านละหอกกระสั ง ตํ า บล
เขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
สาเหตุเริ่มแรกที่ทําใหเกิดการรวมเปนกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบาน
ละหอกกระสัง มีปจจัย คือ หนึ่ง การที่ปาถูกสัมปทานจากภาครัฐ สอง คือนายทุนเขาไปบุกรุกพื้นที่
สาม คือชุมชนเองที่มีพื้นที่ทํากินติดปาเขาไปบุกรุ กพื้นที่ สิ่งที่สําคัญที่สุด ที่ทําใหสามารถรวมกลุม
กันไดคือ เรื่องของเจาหนาที่ไมใหความรวมมือ ในการที่จะผลักดันเรื่องการบุกรุกพื้นที่ มีการลักลอบ
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ตัดไม โดยขณะนั้นคุณประมวลมีตําแหนงเปนประธานสตรีหมูบาน จึงมาชวนชาวบานรวมกันคิด
ปกปองปาตรงนั้นเพราะจะสงผลกระทบตอชีวิต สาเหตุเพราะบรรพบุรุษที่พาอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ที่
บานละหอกกระสังเพราะมีความอุดมสมบูรณของปาจึงเลือกตรงนั้น จึงทําใหเราตองหาทางปกปอง
ผืนปา สําหรับบทเรียนใหรูวาการจัดการเรื่องปาหรือวิธีการที่ใหคนดูแลรักษาปาไมใชการติดปายให
คนอาน แตเปนการวิธีการที่ใหคนทุกคนมาคุยกันสรางความเขาใจรวมกัน จึงเชิญชาวบานที่อยูรอบ
ปามาสรางความเขาใจรวมกันถึงวัตถุประสงคในการรวมกลุมซึ่งมีเปาหมายคือตองการปกปองรักษา
ฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรมใหชาวบานมีที่อาศัยกิน
กรณีศึกษากลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จ.ตราด
คุณผองศรี
การศึกษากรณีนี้ ควรมีความชัดเจนวาจะศึกษากระบวนการของพระอาจารยสุบิน หรือจะ
ศึกษาเจาะเฉพาะที่เปร็ดใน เพราะวาพระอาจารยสุบิน เปนคนคิดกอตั้งเรื่องเครือขายกลุมสัจจะ
สะสมทรั พ ย ที่ จ.ตราด โดยมี กิ จ กรรมหลายกิ จ กรรม เช น เรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ ม การปลู ก ป า เรื่ อ ง
สวัสดิการ โดยมองเปนองครวม
ในเรื่องของสิ่งแวดลอม ไดปลูกปาในพื้นที่ปาสาธารณะ โดยเนนทําในพื้นที่ที่ใหชุมชนใช
ประโยชนรวมกัน โดยใชเงินของกลุมสัจจะสะสมทรัพยไปปลูกไมในพื้นที่สาธารณะ พระอาจารย
สุ บิ น ทํ า งานภายใต ห ลั ก ธรรมอยู 4 ข อ คื อ สั จ จะ ทมะ สั น ติ จาคะ ท า นได ใ ห ภ าพรวมว า
ผลประโยชนจากปาใหกันรายไดไว 30% เปนคาแรง และ 50% เปนสวัสดิการของคนทุกคนใน
ชุมชน อีก 10% สําหรับปองกันสาธารณะภัยในชุมชน 10% ไวสําหรับเพื่อการศึกษา
กลุมอนุรักษปาชายเลน บานเปร็ดใน แตเดิมบริเ วณพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ ตอมาภาครัฐ
ไดจัดใหมีการสัมปทานปา จนกระทั่งปาเสื่อมโทรม จึงยกเลิกสัมปทานและใหประชาชนชวยกันดูแล
ปา จนถึงชวงหนึ่งในขณะที่มีการสัมปทาน เกิดวิกฤติทํานากุงในป พ.ศ.2524-2525 มีนายทุนเขามา
จนชาวบานตองรวมตอสูกับอิทธิพล เพื่อใหชุมชนอยูรอด
จากผลสัมปทานดังกลาวทําใหชุมชนบานเปร็ดในไมเหลือทรัพยากรมากนัก จึงเห็นวาปา
เริ่มเกิดวิกฤติและตองเริ่มฟนฟู จึงไดประกาศงดการตัดไมในปา มีการพักปาใหปาฟนตัว
หลังจากนั้นปพ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญป 2540 ใหสิทธิกับประชาชนในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
จึงตั้ง กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน โดยมีวัตถุประสงคคือ กิจกรรมปลูกปา ทุกคน
ในบานเปร็ดในเปนสมาชิกของกลุมอนุรักษทั้งหมด และมีกิจกรรมขึ้น และมีสโลแกนวา หยุดจับรอย
คอยจับลาน ปรากฏวาทําโครงการนี้ 1 ปผานไป เกณฑชี้วัดวาปูแสมเริ่มกลับมา คือจับปูไดมากขึ้น
จากที่เคยเจอวิกฤติจับปูไมได ตอมาไดทําธนาคารปู ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ
การพัฒนาเทคโนโลยีเตายาง ซึ่งไดศึกษาวิจัย รวมกับสกว. ถึงปญหาคลื่นกัดเซาะตลิ่งปา
ชายเลน ซึ่ง เตายาง ชวยแกปญหาได คือหนึ่งชะลอคลื่น สอง คลุมพื้นที่เพื่อใหเรือคราดหอย เรือรุน
เขาไมได สาม เปนที่อยูอาศัยของปูปลากุงหอย
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การเขียนแผนการจัดการปา มีวัตถุประสงค หลัก คือ ดูแลปาเพื่อเปนแหลงอาหาร แหลงทํา
มาหากิน ดูแลปาเพื่อเปนแหลงเรียนรู ดูแลปาเพื่อเปนแหลงอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรณีการจัดการทรัพยากรลุมน้ําปะเหลียน
แม น้ําปะเหลี ยนและคลองสาขา เป นเขตน้ํากร อ ยมี ปาชายเลนอุ ด มสมบู รณ มี ก ารใช
ประโยชนจากทรัพยากรกรอยางไมรูคุณคา เชน การใหสัมปทานปา ซึ่งไดสงผลใหเกิดปญหาความ
เสื่ อมโทรมของทรั พ ยากร และเกิด ป ญหาที่ต ามมาและสง ผลกระทบตอ ชุ มชน ทํ าให ชาวบ านใน
ชุมชนตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการพึ่งผลผลิตของทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณไปสูการหา
เงินเพื่อซื้อทุกอยางสําหรับการยังชีพ
จากผลกระทบดังกลาวทําใหมีการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวฟนฟูทรัพยากร โดย
สมาคมหยาดฝน ไดเขามาดําเนินงานในพื้นที่หลายหมูบานและรวมสรางเครือขายอนุรักษทรัพยากร
ปาชายเลนใหกับชุมชนในพื้นที่ และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด แก ชุ ม ชนทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต และบทบาทของชุ ม ชนที่ ค วรจะเข า ไป
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยใชประสบการณจากตัวแทนจากชุมชนในเขตอื่นที่ดําเนินการเรื่องนี้
มาก อ น จนกระทั่ ง สามารถสร า งความตื่ น ตั ว แก แ กนนํ า ในบางหมู บ า นได ในการร ว มรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลการดําเนินงานดังกลาวไดเกิดการสรางกระบวนการเคลื่อนไหวฟนฟู
ทรัพ ยากร ทั้ง นี้กระบวนการเคลื่อ นไหวฟ นฟูทรัพยากรและเกิ ดกิจกรรมการจั ดการป าชายเลน
ชุมชน โดยชุมชนถือเปนแนวทางฟนฟูระบบนิเวศชายฝงทั้งระบบ นอกจากการฟนฟู อนุรักษปาไม
ชายเลนแลว ยังทํากิจกรรมอนุรักษสัตวบก สัตวน้ําตางๆดวย มีมาตรการในการจัดการโดยชุมชน
รวมกันคิด รวมกันรักษาและนําสูความอุด มสมบูรณของระบบนิเวศชายฝง เปนกระบวนการที่สราง
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนชาวประมงพื้นบานในระยะยาว
รายชื่อผูเขารวมประชุม
คณะผูศึกษา :
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย
2. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
3. รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
5. คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม
6. คุณยุวดี คาดการณไกล
7. นายธนิต เจริญสุข
ผูแทนชุมชนในพื้นที่กรณีศึกษา :
8. นายวริสร รักษพันธ
9. คุณประมวล เจริญยิ่ง

มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(NIDA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดําน้ํา จ.ชุมพร
เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก จ.บุรีรัมย
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10. อ.ดร.เลิศชาย ศิริชัย
11. น.ส.ผองศรี อินทสุวรรณ
12. นายศุภกิจ หวงน้ํา
13. นายพงศา ชูแนม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ศูนยเรียนรูเครือขายสัจจะ จ.ตราด
บานเปร็ดใน จ.ตราด
หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ จ.ชุมพร

1.2 สรุปผลการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช
ในมิติของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ บานเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด
วันที่ 15- 16 มกราคม 2551 ณ วัดไผลอม และชุมชนบานเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด มีจํานวน
ผูเขารวมประชุม 20 คน
พระสุบิน ไดริเริ่มแนวคิดการพัฒนา ซึ่งเปนผลที่ไดจากการธุดงคในพื้นที่ภาคใต โดยไดเขา
รวมในหลายโครงการ เชน โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง เขารวมเปนวิทยากรบรรยายใน
สถานที่ตางๆ จนกระทั่งไดกลับมายังจังหวัดตราด ไดพบปญหาที่ชาวบานมีภาระหนี้สิน กูเงินจาก
ธนาคาร จึงไดริเริ่มแนวคิดจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้น เพื่อเปนการระดมทุนจากชาวชุมชนแลว
ให ค นในชุ มชนที่ มีปญ หากู ยืม รวมทั้ ง จั ด ทํ าเป นสวั ส ดิก ารให กั บชาวชุ มชน ทั้ ง นี้ ก ารดํ าเนิ นการ
ดังกลาวพระสุบินไดใชหลักธรรมะเปนสวนหนุ นเสริมกิจกรรม และแกไขปญหา โดยใชหลักอริยสัจสี่
ซึ่ง เป นหั วใจหลัก ของพระพุทธศาสนาที่ เชื่ อมโยงใหชาวบานเห็ นป ญหาของตนเองตั้ งแตเ ริ่มต น
จากนั้นจึงชวยกันหาวิธีการดับทุกขนั้นซึ่งก็คือความยากจน สิ่งที่พระสุบินเนนย้ํา ในการดําเนินงาน
กลุมสัจจะสะสมทรัพยคือ การมีคุณธรรม และใชหลัก หัวใจเศรษฐี หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่
ปฏิบัติแลวเห็นผลไดในปจจุบันไดแก ขอ 1 ขยันหา ขอ 2 รูจักรักษา ขอ 3 ตองมีกัลยาณมิตร และ
ขอ 4 เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย
การดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยจะเนนใหชุมชน ตองสูและสรางความเขมแข็งของ
ตนเอง ตองออมเงินกันเอง และปลอยกูกันเอง เพื่อสรางความเขมแขง ดังนั้นกองทุนเหลานี้จึงโต
ซึ่งผลจากการดํ าเนิ นของกลุม เกิด ผลลัพธ คือ การมี เงินสะสมในกองทุ นเพิ่ มมากขึ้ น แรงงานที่
อพยพยายฐานไปทํางานนอกพื้นที่เริ่มกลับมาในพื้นที่ สิ่ งแวดลอมไดฟนคืน ทั้งนี้กลุมสัจจะออม
ทรัพยไดจัดสรรกําไรเปนสัดสวน เชน ปหนึ่งไดกําไรหนึ่งหมื่นบาท ตองหารสอง ปนผลคืนสมาชิก
รอยละ 50 และอีก 50 มาจัดเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะหคนในหมูบาน และดําเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ดังกรณีสิ่งแวดลอม คือ ปลูกปาในพื้นที่สาธารณะที่เปนพื้นที่วางเปลา เพราะเห็นผลกระทบ
จากภาวะโลกรอน ฉะนั้นจึงปลูกตนไมแตละกลุมก็มาชวยกันปลูก ถาเปนไมเศรษฐกิจ ก็สามารถ
นําไปขายนํามาเปนกองทุน ซึ่งไดบริหารจัดการคือ เงินทุนที่ไดใน 100 % นั้นแบงเปน 50 % เปน
กองทุ นช ว ยคนแก พิ ก าร คนตาย 10 % เป นทุ นการศึ ก ษาของเด็ ก 10% รั บ ป ญ หาที่ มาเช นภั ย
ธรรมชาติตางๆ ไมตองรอจากภาคราชการ 10 %ซอมแซมดูแลปลูกใหม 20 %ไวพัฒนาหมูบาน
กรณีบานเปร็ดใน แตเดิมเคยมีปญหาในทองที่เนื่องจากการตองตอสูกับกลุมนายทุนที่ม าใช
ทรั พ ยากรป า ชายเลน จึ ง ได จั ด ตั้ ง กล ุม สั จ จะสะสมทรั พ ย เ พื่ อ ให เ กิ ด การรวมตั ว ของกล ุม ที่ มี
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ผลประโยชนรวมกัน โดยผลการรวมตัวของคนในชุมชนไดทําใหเกิดกิจกรรมการรักษาพื้นที่ปาชาย
เลน มีการปลูกเสริมพื้นที่วางใหเต็มซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะ ปลูกปาโกงกางเพิ่มที่ ถูกทําลายจากอวน
รุน อวนลาก จากนั้นก็ทํากิจกรรมการอนุรักษสัตวน้ํา เชน ปูทะเล โดยมีสโลแกน คือ หยุดจับรอย
คอยจับลาน กิจกรรมดังกลาวทําใหมีปริมาณสัตวน้ํากลับคืนมาจากเดิมที่จับสัตวน้ําไมคอยได
นอกจากนี้กลุมชุมชนบานเปร็ดใน ยังมีกิจกรรมเปนเครือขาย มีการจัดทํางานวิจัย เชน
ศึกษาวิจัยการพังทลายของริมตลิ่ง ซึ่งเปนผลมาจากปญหาคลื่นที่มาจากการเดินเรือ การเสียพื้นที่
จากการจอดเรือ ดังนั้นจึงไดจัดทําเตายาง ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่น ที่นํายางรถยนตมารอยตอกัน
มาวางในบริเวณริมน้ํา เพื่อปองกันไมใหเรือเขามาจอดและปองกันการกัดเซาะหนาดิน โดยผลการ
ทํางานพบวาดินสามารถกลับคืนมา
รายชื่อผูเขารวมประชุม
คณะผูศึกษา :
1. ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
3. คุณยุวดี คาดการณไกล
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
ผูแทนชุมชน :
4. พระอาจารยสุบิน ปณีโต
วัดไผลอม จ.ตราด
5. น.ส.ผองศรี อินทสุวรรณ
ศูนยเรียนรูเครือขายสัจจะ จ.ตราด
6. นายอําพร แพทยศาสตร
ศูนยเรียนรูเครือขายสัจจะ จ.ตราด
7. นายศุภกิจ หวงน้ํา
ศูนยเรียนรูเครือขายสัจจะ จ.ตราด
1.3 สรุปผลการประชุมนําเสนอผลการศึกษา โครงการการสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาตะวันออก เพื่อนําไปสูการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตรัง มีจํานวน
ผูเขารวม 18 คน
1. เรื่องกรอบแนวคิดในการวิเคราะหกรณีศึกษา
ขออภิปราย
- ภาพ Diagram ที่แสดงระดับของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง อาจทําใหสื่อ
ความหมายผิดไปได เชน “วิธีการ” เปน Core และสําคัญกวา “วิธีคิด” หรือ ตองเริ่มจากวิธีการ
กอนถึงจะไปสูระดับวิธีคิด ฯลฯ (ดร.ปรียานุช)
- ทํ า ไมไม ใ ช ก รอบวิ เ คราะห ใ ห ส อดคล อ ง (consistency) กั บ คํ า อธิ บ ายเศรษฐกิ จ
พอเพียงในกรอบ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” (ดร.ปรียานุช) – ทานผูหญิงฯ ไดอธิบายตอบประเด็นนี้
ไปแลว

100

- กระบวนการของเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเปน Spiral Dynamic ไมไดมีลักษณะ
เปนเสนตรง (Linear) ที่มีระดับเปนขั้นๆ ที่ตายตัว จึงควรใช “การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิง
ระบบ” เปนกรอบวิเคราะหเพื่อจะไดครอบคลุมและเห็นภาพรวม ( อ.อภิชัย)
- มีคําถามวา การเปลี่ยนแปลงระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในแตละระดับ (เขา
ขาย  เขาใจ  เขาถึง) มี “ปจจัยสําคัญ” อะไร ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระดับหนึ่ง
ไปสูอีกระดับหนึ่ง
2. เรื่องตัวชี้วัด
ขออภิปราย
- ตัวชี้วัดไมไดสะทอนถึงความเปนพลวัตรของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
- ตั ว ชี้วั ด อาจไม เป นประโยชนต อ การนําไปใช โดยเฉพาะในองคก รภาครัฐ ซึ่ง ไมไ ด ใ ห
ความสํ าคั ญกั บการประเมิ นผล และมี ปญ หาเรื่ อ งการตบแต ง ตัว เลขผลลัพ ธ ใ หไ ด ต ามเป าที่ ฝ าย
นโยบายกําหนด (ดร.สีลาภรณ)
ควรใหความสําคัญกับการวิเคราะหเรื่อง “เครื่องมือ” มากกวาเรื่องตัวชี้วัด (ดร.สีลาภรณ)
- มีคําถามเชิงขอเสนอวา เรื่อง “ระบบกรรมสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากร” ควรจะเปน
ตัวชี้วัดอันหนึ่งดวยหรือไม ?
- มี ข อ เสนอว า ควรเปลี่ ย นชื่ อ หั ว ข อ จาก “ตั ว ชี้ วั ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล อม” เป น “ตั วชี้ วั ด การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
3. เรื่องกรณีศึกษา
อธิบายเพิ่มใหชัดเจนวา กรณีศึกษาที่เลือกมานี้มีหลักเกณฑอยางไร และตองระบุดวยวา
กรณีศึกษาดังกลาวไมไดเปนตัวแทนของการทําตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด และ ยังมีชุมชน
อีกมากที่ไดทําตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่เขมขน/ สมบูรณ มากกวาในกรณีศึกษา 5 กรณี
นี้
รายชื่อผูเขารวมประชุม
วิทยากรบรรยาย : ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ
ดําเนินรายการ โดย คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม
ผูเขารวมประชุม
1. ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
2. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
3. รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(NIDA)
4. นายธนิต เจริญสุข
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
5. ดร.สีลาภรณ บัวสาย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6. รศ.สุชาตา ชินะจิตร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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7. ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ
8. น.ส.จําเนียร เพียรไมคลาย
9. ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ พันธเสน
10. ผศ.ดร.จํานง สรพิพัฒน
11. ดร.แกมทอง อินทรัตน
12. คุณสุนัย เศรษฐบุญสราง
13. คุณศจี กองสุวรรณ
14. น.ส.เบญจมาส โชติทอง
15. คุณสุนันทา เศรษฐบุญสราง

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
สํานักงาน กปร.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
JGSEE
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรมสงเสริมการเกษตร
บริษัทสวนเงินมีมา
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB)

2. เวทีจัดประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum)
2.1 สรุปผลการประชุมการระดมความคิดเห็นและการประชุมนําเสนอผลการศึกษาเบื้องตน
โครงการการสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยภูมิปญญาตะวั นออก เพื่อ นําไปสูการจัดประชุมเชิ งปฏิบัติ การนานาชาติ วั นที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ โรงแรม ทวินทาวเวอร
การศึ ก ษา ได นอ มนํ าหลั ก นิ ยามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และหลั ก การทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน
กรอบในการศึกษา ทั้งนี้การศึกษาได เลือกกรณีศึกษา 6 กรณี ไดแก กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
กับสิ่งแวดลอมของการจัดการปาชายเลนพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง กรณีศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงกั บสิ่ง แวดล อมของกลุมอนุรัก ษทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดลอ มบานละหอกกระสั ง
ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวั ดบุรีรัมย กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของ
กลุ ม สั จจะออมทรั พ ย บ านเปร็ ด ใน จั ง หวั ด ตราด กรณี ศึ กษาเศรษฐกิ จพอเพี ยงกั บการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ําพะโตะ จังหวัดชุมพร โครงการ “คนอยู-ปายัง” และกรณีศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุ มพรคาบานารีสอรตและศู น ย กี ฬ าดํา น้ํา จ.ชุมพร ซึ่งเปน
ธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งกรณีเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมซึ่งเปนกรณีสําคัญเพราะเทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญ
ที่ จ ะช ว ยลดป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม ในการวิ เ คราะห ก ารประยุ ก ต ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในมิ ติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิ่ งที่คณะผูศึกษาวิเคราะห พบวาทุกกรณีศึกษา มีการดําเนิน
กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมือนกัน คือ ชุมชนและผูประกอบการไดรวมมือกัน
ใชประโยชนในพื้นที่ ชุมชนมีความเขมแข็งในเรื่องการจัดการดูแล และอนุรักษพื้นที่ปา และมีการใช
ประโยชนทรัพยากรโดยเอื้อตอชุมชนเอง ในประเด็นการวิเคราะห จากหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง
ของความมีเหตุผ ล จากหลักการทรงงานในเรื่อ งของการระเบิด จากภายใน คือ ชุมชนไดคิดและ
มองเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ดวยตนเอง และในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในสวนของการ
ดําเนินงานในชุมชนเองพบวา ผูนําชุมชนและชาวบานเห็นความสําคัญและชวยกันอนุรักษพื้นที่ปา
และคนชุมชนสามารถบริหารจัดการกันเองในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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ในสวนของดัชนีชี้วัด ที่คณะผูศึกษาไดนําเสนอมีดังนี้ 1) Ecological footprint หรือขีด
ความสามารถในการผลิตของประเทศ 2) ภูมิปญญาทองถิ่น 3) สังคมที่มีตนทุนในการดําเนินชีวิต
ต่ํา 4) ความแปรปรวนของปญหาทางดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5) การลด
ปญหาความขัดแยงจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยดัชนีชี้วัดเหลานี้สามารถ
นํ า มาใช วั ด ความสํ า เร็ จ ในการอั ญ เชิ ญ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งตัวชี้วัดยิ่งนอยยิ่งดี เพื่อใหสามารถใหภาพรวมกับทิศทาง
เศรษฐกิจพอเพียงได
ทั้งนี้ผลการระดมขอคิดเห็นไดมีขอสรุปดังนี้
ในการดําเนินการศึกษา ควรลงพื้นที่ศึกษา เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู และถอดบทเรียน
ในเชิงวิธีคิด สําหรับการทําตัวชี้วัดนั้นควรพิจารณาวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาแนวคิด
ของปรัชญาใหชัดเจน ดังนั้นแนวทางการสังเคราะหควรมีการจัดทํารากของความคิดที่ตองจัดทํา
กรอบที่สามารถครอบคลุมทุกเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ตัวชี้วัด จะมีหลายระดับซึ่ง
แตกตางกัน โดยการทําวิจัยจะตองระบุวาเปนตัวชี้วัดในระดับใด โดยแนวทางการจัดตัวชี้วัดจาก
นามธรรมใหเปนรูปธรรม มีขั้นตอน คือ หนึ่ง ) พิจารณา ปรัชญา กับแนวคิด ในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง กับปรัชญาแนวคิดตะวันตกตางกันอยางไร สอง) พิจารณาแนวคิดของชาวพุทธคือการมี
สั ม มาทิ ฐิ นํ าไปสู ก ารดํ าเนิ น การหรื อ กระบวนการในการดํ าเนิ น งาน สาม) ผลลั พ ธ ซึ่ ง ได จ าก
กระบวนการ คือคิดถูก กระบวนถูก
โดยหากนํากรณีศึกษามาพิจารณารวมกับตัวชี้วัด พบวา ในสวนตัวชี้วัดที่เปนผลลัพธจะวัด
ไดงายเพราะมีความเปนรูปธรรม แตกระบวนการเปนนามธรรมจะวัดยาก ดังนั้นการวัดกระบวนการ
จึงอาจใชกรอบแนวคิด ตลอดจนการจัดทําตัวชี้วัดมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีการ
เชื่อมโยงในมิติดานสังคม การเมือง เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใชมิติที่อยูโดย
ลําพัง แตอยางไรก็ดี อาจไมจําเปนตองทําตัวชี้วัด หรืออาจใชตัวชี้วัดทางออมในการวัด โดยตอง
พยายามทําความสมดุล ระหวาง demand side กับ supply side นอกจากนี้แทนที่จะไปวัดในเรื่อง
ของการผลิ ต ควรพิ จารณาการวัด เชิง การบริโภคทรั พยากร ซึ่ง อาจเป นตัว ที่ บอกได ว าพอเพี ยง
หรือไม
การทําตัวชี้วัด ควรนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาพิจารณา คือ การ
สรางสัง คมแหง ความรู สัง คมแหง ความรั ก สังคมแห งความสามัคคี เปนกรอบ ความรูเ ปนระดั บ
ปจเจกบุคคล จะทําอยางไรใหคนมีกระบวนการเรียนรู มีกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดการตระหนักใน
วิถีทางบริโภคทรัพยากรนอยใหเกิดความสุขมาก ๆ สวนทางกลับประโยชนสุดทาย
ในสวนของปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก นั้น
ส ว นแตกต า ง คื อ ในป จ จุ บั น กระบวนทั ศ น ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จของโลก เน น การกระตุ น ความ
ตองการบริโภค และสรางความมั่งคั่ง ซึ่งหากสามารถเปลี่ยนกระบวนทัศ นจากเดิม สูระดับความ
พอเพียงใหคนหันมาลดความความตองการสวนเกิน ก็จะชวยใหเกิดแนวทางการพัฒนารูปแบบใหม
แต อย างไรก็ ดี การปรับเปลี่ ยนกระบวนทั ศ นสู ค วามพอเพี ยงนั้ น ยัง เปนสิ่ง ที่ ตอ งทํ าความเขาใจ
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เนื่องจากการปรับเปลี่ยนความคิดของคนให เขาใจเรื่องความพอเพียง วาหากสามารถทําแลวจะทํา
ใหสิ่งแวดลอม ดีขึ้น ลดการแกงแยงในสังคม เปนเรื่องที่อยูในระดับการพัฒนาถึงระดับจิตใจ
นอกจากนี้ แ นวคิ ด ปรั ช ญาตะวั น ออก ยั ง มี ธ รรมะ สติ เ ป น การควบคุ ม จิ ต ใจ ซึ่ ง ยั ง เป น
นามธรรม ไมสามารถวัดได แตแนวคิดปรัชญาตะวันตกสวนใหญจะสามารถวัดได และเปนระบบ
โดยแนวคิดตะวันตกมองวาการมีความสุขคือการมีรายไดมาก ไดบริโภคมาก มีเงินมาก
เพราะบริโภคมากก็มีความสุขมาก ดังนั้น ความสุขเกิดจากการไดสนองความตองการของตนเอง
แตตะวันออก คือตองควบคุมความโลภ ในวิธีคิด ชาวพุทธ ตะวันออกบอกวา ตองกําจัดความอยาก
ตองควบคุมความอยาก
รายชื่อผูเขารวมประชุม
วิทยากรบรรยาย : รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
จํานวนผูเขารวมประชุม 21 คน
1. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2. คุณยุวดี ตาดการณไกล
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
3. รศ.สุชาตา ชินะจิตร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4. น.ส. ศรีนิตย บุญทอง
สํานักงาน กปร.
5. คุณสุนัย เศรษฐบุญสราง
กรมสงเสริมการเกษตร
6. ดร.วนิดา ลาวัณยทักษิณ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
7. นายเตชพล ฐิตยารักษ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ(สศช.)
8. ผศ.ดร.จํานง สรพิพัฒน
JGSEE
9. นายโสฬส ขันธเครือ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
10. คุณกมลทิพย คงประเสริฐอมร
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
11. ผศ.ดร.สิทธิพงษ ดิลกวณิช
มหาวิทยาลัยมหิดล
12. นายอนันต ระงับทุกข
กระทรวงศึกษาธิการ
13. นายจักรกฤษณ พูลสวัสดิ์ กิติกูล มูลนิธิชีววิถี
14. น.ส.น้ําทิพย เกตุสัมพันธ
มูลนิธิชีววิถี
15. คุณบัณฑร ออนดํา
มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย
16. นายสิริพล พละทรัพย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
17. นายชัฐพล สายาพันธ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
18. น.ส.รุงสิรินธร เสงี่ยมวิบูล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
19. นายธนิต เจริญสุข
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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2.2 สรุปผลการประชุมนําเสนอผลการศึกษา โครงการ การสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาตะวันออก เพื่อนําไปสูการจัด
ประชุมเชิ งปฏิ บัติ การนานาชาติ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตรัง มี จํานวน
ผูเขารวม 41 คน
การประชุมครั้งนี้ สรุปเนื้อหาไดสองสวน คือ สวนหนึ่ง คือนําเสนอผลการศึกษา และสวนที่
สอง การระดมขอคิดเห็นของผูเขารวมการประชุม
สวนที่หนึ่ง
การจัดประชุมนี้มวี ัตถุประสงค เพื่อนําเสนอผลการสังเคราะหการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละกรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจาก
นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญในภาคสวนตาง ๆ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจเรียกไดวาเปน grand theory ในการพัฒนา ซึ่งกรณีศึกษาที่
นํามาใช ทั้ง หมดนั้ น มีจุดเดน คื อ ลว นแตเ คยประสบความเสี ยหายมากอ น แต ก็ส ามารถเกิด สติ
กลับคืนมา ลดรูปแบบของการบริโภคนิยม และลักษณะเฉพาะของคนที่ประสบความสํา เร็จ คือ มี
น้ํ า ใจ มี ค วามรั ก ความเมตตา ช ว ยเหลื อ คนอื่ น เน น การอยู ร ว มอย า งสมดุ ล กั บ ธรรมชาติ ซึ่ ง
การศึกษานี้ไดนํากรณีศึกษาดังกลาวมาสังเคราะหวาถึงดําเนินกิจกรรมในมิติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดตามหลักนิยามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาวิเคราะหในเชิงองครวมของ
ชุมชนของแตละกรณีศึกษา โดยสามารถสรุปไดวากรณีศึกษาทั้งหมดมีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ
เป น การระเบิ ด จากข างในที่ เ คยเผชิ ญ ป ญ หาของความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม วิกฤติความยากจน และพบวาบทบาทของความเปนผูนํามีความเดนชัดในการสรางคน
หรือการกระตุนใหคนมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดกิจกรรม
อนุ รัก ษต างๆ ตามมาซึ่ ง เป นกิ จกรรมที่เ กิ ด จากการมี ส ว นของของชาวชุ มชน เกิ ด เครื อ ขายการ
ทํางานดานสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตามประเด็นทาทายและบทเรียนสําคัญ คือ นโยบายภาครัฐที่
ตองมีการดําเนินอยางตอเนื่อง ตองปรับโครงสรางทางกฎหมายใหเอื้อตอการทํางานของชุมชน ทั้งนี้
คณะผูศึกษาไดวิเคราะหวา หัวใจสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีคุณธรรม และการมีความรู
เปนสิ่งชวยเสริม
นอกจากนี้ ตัวชี้วัดที่ไดจากการศึกษา สรุปไดดังนี้
1)ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงประชากร คือ การอพยพการยายถิ่น ทํางานนอกพื้นที่ ลดนอยลง
2)ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร มาก
ขึ้น ในกรณีปาพะโตะ เปร็ดใน
3)ตั ว ชี้ วั ด กระบวนการจั ด การชุ มชนในแง ของการบริ ห ารจั ด การ จะพบว า มี ก ารจั ด การ
กระบวนการเรี ยนรู พบปะสั ง สรรค วางกติ ก าร ว มกั น มี สั ด ส ว นรายได ของทรั พ ยากรที่ ส ามารถ
กลับไปพึ่งพิงในการทํามาหาเลี้ยงชีพ
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4)ตัวชี้วัดการสรางนวัตกรรม สังเกตวากรณีเหลานี้มีภูมิปญญาอยู เชน เตายาง เผาถาน
น้ําสมควันไม ธนาคารตนไมของลุมน้ําพะโตะ ยังมีการใชเครื่องมือประมงพื้นบานที่ปะเหลียน และ
ตราด
5)ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ธรรม การพั ฒนาจิ ต ยกระดั บคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนทํ างานในชุ ม ชน สร า ง
คุณธรรมเอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางจิตอาสาทํางานเพื่อ สวนรวม มีแนวทางการดํารงชีวิตที่
ไมเบียดเบียน ใชอยางยั่งยืน
สวนที่สอง
เศรษฐกิ จพอเพี ยง เป น การเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น ใ นเชิ ง เศรษฐศาสตร หั ว ใจสํ าคั ญ ของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ คุณธรรม เนื่องจากคุณธรรมจะเปนตัวกํากับจิตใจวาจะดําเนินกิจกรรมไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง ทั้งนี้ไมควรวิเคราะหตามหลักการทรงงานเนื่องจากเปนวิธีการ แตควรพิจารณาถึง
วิธีคิดกับวิถีชีวิต ซึ่งจะเปนความลุมลึกของความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะหากเปนวิธีการ ภูมิ
ปญญาตะวันตก อาจมีวิธีการที่ดีกวาของตะวันออก ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงอาจเปน grand theory
ของการพัฒนาได ซึ่งการวิเคราะหตองมองเปนระบบ
การมองเศรษฐกิจพอเพี ยงในเชิง matrix คือ necessary condition คือ ความรู และ
คุณธรรม มีปญญาและสติ จากนั้นจึงพิจารณาไปในสวนของหลัก ความพอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุมกัน
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องแนวความคิด นามธรรม ซึ่ งเปนเรื่องยากที่จะอธิบายถึงความ
พอเพียง โดยการจัดทําตัวชี้วัดในงานวิจัยชิ้นนี้เปนการสรางความเขาใจในเรื่องความพอเพียงที่จะ
สามารถวัดได
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ เ ป น การเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น นั้ น หั ว ใจสํ า คั ญ คื อ สํ า นึ ก และ
กระบวนการเรียนรูของคน โดยกรณีศึกษายังขาดการลงน้ําหนักที่กระบวนการเรียนรู จึงทําใหไม
เปน key process ของการเปลี่ยนกระบวนทัศนของประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจพอเพียง
รายชื่อผูเขารวมประชุม
วิทยากรบรรยาย : ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ รศ.ดร.อดิศร
อิศรางกูร ณ อยุธยา รศ.ดร.เรณู สุขารมณ คุณยุวดี คาดการณไกล คุณธนิต เจริญสุข
ผูใหขอเสนอแนะและวิพากษประเด็น : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน คุณสุนัย
เศรษฐบุญสราง ผศ.บัณฑร ออนดํา
ดําเนินรายการ โดย คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม
1. น.ส.บัณฑิตา บัวจันทร
กรมควบคุมมลพิษ
2. นางลักษมี เมตตปราณี
กรมพัฒนาที่ดิน
3. น.ส.สิริกานต แซแต
กรมพัฒนาที่ดิน
4. นางวราภรณ ตั้งตรงศักดิ์
กระทรวงการคลัง
5. นางกัลยาณี พรหมสุภา
กรมสงเสริมการเกษตร
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6. นางอรอุมา ยิ้มแต
7. ดร.แกมทอง อินทรัตน
8. นายวสุอนันต เมฆวิบูลย
9. ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ พันธเสน
10. ผศ.ดร.สิทธิพงษ ดิลกวณิช
11. นายบรรจง ขจรไชยกูล
12. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
13. คุณวริสร รักษพันธ
14. น.ส.ชมพูนุช พรรคชายชล
15. น.ส.ผองศรี อินทสุวรรณ
16. นายศุภกิจ หวงน้ํา
17. คุณอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ
18. ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการณ
19. น.ส.เบญจมาส โชติทอง
20. ดร.วนิดา ลาวัณยทักษิณ
21. นายไพโรจน เกษแมนกิจ
22. น.ส.ศรีนิตย บุญทอง
23. นายอนุสรณ พรชัย
24. รศ.สุชาตา ชินะจิตร
25. นางสุปราณี จงดีไพศาล
26. ดร.สีลาภรณ บัวสาย
27. นางชมพูนุท ชวงโชติ
28. ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ
29. นายเจริญวิทย เสนหา
30. นายจิระเดช ทัศยาพันธุ

กรมพัฒนาที่ดิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
บริษัทชุมพร คาบานารีสอรทและ
ศูนยกีฬาดําน้ํา
มสธ.
ศูนยเรียนรูเครือขายสัจจะ
ศูนยเรียนรูเครือขายสัจจะ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สถาบันไทยพัฒน
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สํานักงาน กปร.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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3. เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ(International Workshop)
3.1 สรุปผลการประชุม International Workshop
Oriental Wisdom: Alternative Pathways towards Environmental and Natural Resource
Management วัน ที่ 10-11 เมษายน 2551 ณ รอยัลปรินเซส หลานหลวง
การจั ด ประชุ มในครั้ ง นี้ เป นการนํ าเสนอแนวทางการพั ฒนาทางเลื อ กซึ่ ง เป นภู มิปญ ญา
ตะวันออก จากประสบการณของผูแทนจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ประกอบดวย อินเดีย บัง
คลาเทศ จีน ญี่ปุน ภูฎานและประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ คือ ผูเขารวมประชุม
ตางแสดงความหวงใยตอสถานการณปญหาความรอยหรอและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง มี ผ ลจากการบริ โ ภคโดยตรง และเป น ป จ จั ย ในการผลิ ต ซึ่ ง แหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําลังกลายเปนแหลงดูดซับของเสีย ในการนี้แนวทางแกไขคือ
ตองปรับสมดุลใหเกิดการบริโภคทรัพยากรที่ไมเกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ
สําหรับสรุปผลจากการบรรยายของผูแทนทั้ง 6 ประเทศ มีดังนี้ คือ ประเทศจีน นําเสนอ
Circular Economy โดยมีหลักการคือ ทําเปนระบบ ความสูญเสีย และพลังงานใหเปนวงกลม คือ
ไมใหมีอะไรสูญเสียออกมาเลย และเนนการลดการบริโภค ขณะที่ญี่ปุนมีการเสนอรูปแบบที่เรียกวา
3R คือ reduce recycle และ reuse โดยพยายามสรางสังคมใหเปนสังคมหรือชุมชน โดย 3R ญี่ปุน
ไดใหหมายความวา ขยะทุกอยางไมใหเอาไปทิ้ง ใหใชเปนประโยชนทั้งหมด ในขณะที่ผูแทนจาก
ประเทศปากีสถาน ไดนําเสนอดัชนีที่ชวยเตือนเมื่อจํานวนปาลดลง และผูแทนจากประเทศอินเดีย
นําเสนอถึงปญหาของความมั่นคงดานพลังงาน น้ํา อาหาร และการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจะมีผลตอ
จํานวนสัตวน้ํา สวนกรณีของภูฏาน ไดนําเสนอ ความสุขมวลรวมประชาชาติในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประเทศไทยที่นําเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนํากรณีศึกษา
ของไทยในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้จะ
พบวาจุดเดนของภูฎาน และไทยนั้นมีลักษณะที่คลายกัน คือมีแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของภูมิปญญา
ตะวั นออก คื อ พระพุ ทธศาสนา เน นในเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จิ ต วิ ญ ญาณ ความสุ ข ความซื่ อ สั ต ย ภู มิ
ปญญาตะวันออก ที่เดน คือ สามารถลดการบริโภค ลดการใชในเชิงวัตถุ แตสรางความสุขทางจิตใจ
ใหเพิ่มสูงขึ้นมาไดโดยไมจําเปนตองอาศัยวัตถุมากนัก สิ่งนี้ซึ่งเปนกุญแจสําคัญซึ่งมีความยากที่จะ
ในการอธิบาย อีกประการหนึ่ง ภูมิปญญาตะวั นออก ถาเทียบกับภู มิปญญาตะวันตก พบวา ภู มิ
ป ญ ญาตะวั นออกค อ นข างกลมกลื นกั บธรรมชาติ ไม พ ยายามคิ ด ที่ จะเอาชนะธรรมชาติ ซึ่ ง เป น
จุดเดนที่ทุกคนยอมรับ แตกตางจากทางตะวันตก ที่สวนใหญเปนประเทศภูมิอากาศหนาว แหงแลง
คนจะมีชีวิตอยูรอดได ตองเอาชนะธรรมชาติ แตทางตะวันออก มีความหลากหลายทางชีวภาพ มี
อาหารอุ ด มสมบู ร ณ จึ ง ไม คิ ด ที่ จ ะเอาชนะธรรมชาติ สามารถอยู ก ลมกลื น กั บ ธรรมชาติ ไ ด
เพราะฉะนั้น วิวัฒนาการเหลานี้ ทําใหแนวคิด หรือวิถีชีวิตของทางตะวันออก ไมไดคิดจะเอาชนะ
ธรรมชาติ แตเนนการอยูรวมกับธรรมชาติ
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เมื่อมีการระดมสมองจาก 6 ประเทศ มีความคิดวาจะพยายามเสนอเปน model เบื้องตน ที่
เปน common core ของภูมิปญญาตะวันออกที่จะนํามาใชในการประยุกตเพื่อที่จะสรางแนวทางการ
พัฒนาทางเลือก ที่เนนดานสิ่งแวดลอม จากการระดมความเห็น ไดเกิดโมเดลออกมาเปน มีลักษณะ
คลายบาน ซึ่งสิ่งสําคัญคือ ตัวฐานรากของบาน คือคุณคาทางจิตวิญญาณ หรือคุณธรรม คือสิ่งสําคัญ
มาก รากฐานที่มั่นคงจะตองมาจากดานจิตวิญญาณ จิตใจ โดยมีขอสรุปวา ภูมิปญญาตะวันออกโดย
เฉพาะที่วางรากฐานอยูในแนวพุทธ เนนการมองขามความเห็นแกตัว หรือความเปนตัวตน ยึดติด
ของมนุ ษ ย ให มีค วามเคารพในธรรมชาติ มีก ระบวนการที่ เ รียนรู ที่อ ยู รว มกั บธรรมชาติไ ด อ ย าง
เกื้อกูลกัน ซึ่งจะเปนกุญแจที่สามารถลดการบริโภคที่เกินความจําเปน หรือวาลดการทิ้งของเสีย หรือ
ของที่เกินความจําเปน และมีพื้นฐานที่มีเรื่องความเมตตา เกื้อกูลตอมนุษยและธรรมชาติได ตอจาก
ฐานที่สําคัญของตัวบาน จะตองมีเสามาค้ําจุนตัวบ าน ซึ่งเสานี้ คือภูมิปญญาตะวันออก จุดแข็งคือ
จะตองมี เทคโนโลยีที่เหมาะสม ความรู ไมใชการกอบโกย เอาชนะธรรมชาติ แตเปนเทคโนโลยีที่
สอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี อีกเสาหนึ่ง คือ การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ซึ่งสามารถสรางเครือขายได อยางแนนแฟน และความเขมแข็งของชุมชนกลายมาเปนพลัง
สําคัญในการขับเคลื่อน สวนเสาที่สาม คือ การมีกฎ กติกา และสถาบันที่อยูรวมกันอยางสันติสุข
ซึ่งเหลานี้จะเหมือนเปนเสาหลักที่คอยค้ําจุน สวนหลังคา คือ สิ่งที่เปนจุดมุงหมาย เปนเปาหมาย
สุดทาย ซึ่งก็คือ ความสุขใจ การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมองทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมซึ่ง
เปนสากล และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย ที่สําคัญ คือ ทําทั้งหมดดวย
ความสุขใจ นี่เปนสิ่งที่เปนสวนของภูฏานที่เขามามีบทบาท
โดย common core ของภูมิปญญาตะวันออก ดังกลาวจะเปนจุดเริ่มตน ที่จะสามารถสราง
กลุมเครือขายเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดความยั่งยืน โดยจะไปเผยแพร และระดมความคิด ในเวทีระดับ
นานาชาติซึ่งจัดโดย IUCN กรุงบารเซโลนา ประเทศสเปน ชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยจะ
เสนอเปน side-event ชื่อวา Learning from living with Nature to Oriental Wisdom for common
future ซึ่งเนนการเรียนรูกับธรรมชาติ โดยใชภูมิปญญาตะวันออก
รายชื่อผูรวมประชุม
วิทยากรบรรยาย:Dr. K.Vijayalakshmi, India Mr Abdul-Muyeed Chowdhury, Bangladesh
Prof.Dr.Dajian Zhu, China Dr. Akira Ogihara, Japan Mr.Dorji Penjore, Bhutan
Prof. Dr.Apichai Puntasen, Thailand Thanpuying Dr. Suthawan Sathirathai, Thailand
Assoc. Prof. Adis Israngkura Na Ayudthaya, Thailand Phra Subin Paneeto, Thailand
ผูสรุปประเด็น : Assoc.Prof.Dr.Orapan Nabangchang,
ผูดําเนินรายการ : Assoc.Prof. Surichai Wun’gaeo , Assoc.Prof. Soparatana Jarusombat
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จํานวนผูเขารวมประชุม 65 คน
1. Phra Subin Paneeto

13 Assoc.Prof.Dr.Chumnong
Sorapipatana
14 Mr.Daw Zam

Satcha Community Savings Group,
Wat Pailorm
Ministry of Foreign Affairs
Thailand International Cooperation
Development Agency (TICA)
The Thailand Research Fund
Good Governance for Social Development
and the Environmenta Foundation
National Health Foundation
Office of The National Human Rights
Commission of Thailand
Research and Development Office, Bank
for Agriculture and Agricultural
Cooperatives
The Office of National Economics&Social
Development Board
Thailand International Cooperation
Development Agency
Office of the Nationnal Economic and Social
Development Board
Office of the Nationnal Economic and Social
Development Board
Graduate School of Energy and
Environment
The Royal Bhutanese Embassy,Bangkok

15 Miss.Jayrisa Champa

Pollution Control Department

16 Assoc.Prof.Kaemthong Indaratna

Faculty of Economics Chulalongkorn
University
Department of Agricultural Extension

2. Mr.Virasakd Futrakul
3. Dr. Chitriya Pinthong
4. Assoc. Suchata Jinachitra
5. Assoc.Prof.Dr. Renu Sukharomana
6. Miss. Yuwadee Kardkarnklai
7. Mr. Buntoon Sethasirote
8 Miss.Apiradee Yimlamai
9 Miss.Artisuda Na Nakorn
10 Mrs.Chittimas Kongpolprom
11 Mrs.Chomphoonut huangchote
12 Mrs.Chuleeporn Bunyamalik

17 Miss.Kalayanee Brohmsubha
18 Mrs.Kamolinee Suksriwong
19 Mr.Machima Kunjara Na
Ayudhya
20 Miss.Nareerat Panmanee

Office of the Royal Development Projects
Board
Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning
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21 Mr.Pichet Kiiemthong
22 Miss.Pongsri Intasuwan
23 Mr.Pracha Jantarasarsophon
24 Mr.Pradit Dungnapa
25 Dr.Priyanut Piboolsravut
26 Assoc.Prof.Dr.Rajendra P
Shrestha
27 Dr.Raweewan Bhurides
28 Miss.Raywadee Roachanakanan
29 Miss.Siriwon Janekarn
30 Mr.Solos Khankhrua
31 Dr.Sutin Leepiyachart
32 Dr.Vanida Lavantucksin
33. Miss.Patcharida Moonstan
34. Miss. Patcharapa Tamtrajin
35. Miss Siripatsorn Santikanawin
36. Miss Kuttareya Srisai
37. Miss Abhassara Charabha
38. Miss Jitkasem Tantasiri
39. Miss Jariya Sangtawee
40. Miss Angkana Aegpratumhai
41. Miss Thirapat Kachaloon
42. Miss Patcharida Moonstan
43. Mr. Dhanit Charoensuk
44. Mr. Tawatchai Pattanasorn
45. Mr.Chatri Mounstan
46. Miss Wachira Pechcho

Thailand International Cooperation
Development Agency
Satcha Community Savings Group, Wat
Pailorm
Center for Ecological Economics, Faculty of
Economics, Chulalongkorn University
Satcha Community Savings Group, Wat
Pailorm
Bureau of the Crown Property Sufficiency
Research Project
Asian Institute of Technology
Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning
Faculty of Environmental and Resource
Studies
Foundation for Thailand Rural
Reconstruction Movement under Royal
Patronage
Clean Technology Department of
Environmental Quality Promotion
The Office of National Economics&Social
Development Board
The National Economic and Social Advisory
Council (NESAC).
Sai Nam Peung School
Thammasat University
Thammasat University
Mahasarakham University
TICA
TICA
TICA
TICA
Sai Nam Peung School
GSEI
IUCN
Rayal Nirwegian Embassy
DOAE

111
47. Miss Stghaui Vahera
48. Mrs.Supranee Jongdeepaisarn
49. Miss Suchitra Muagail
50. Miss Nattha ake
51. Mr.Somsak Jwodam
52. Mr.Zakir Sussian
53. Mr.Suntorn Siyarngnork

Philippine Embassy
TRF
MFA
NESDB
DOAE
IUCN
TICA

3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ หัวขอ “Half Way Appraisal of the MDGs:
Challenges and Opportunities ahead for Asia” จัดโดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา (ITD) สํานักความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA) และสํานักงานแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ วันที่ 29 -30 ตุลาคม
2550 จํานวนผูเขารวมประชุม 70 คน
การประชุ มครั้ง นี้ มูล นิธิ ธรรมรัฐเพื่ อการพัฒนาสัง คมและสิ่ งแวดลอ มไดเ ขารว มในฐานะ
องคกรรวมจัด ซึ่งมูลนิธรรมรัฐฯ ไดรับเกียรติใหเปนผูกลาวนําใน Roundtable discussion ในหัวขอ
“Alternative routes to the MDGs Attainment”
เนื้อหาสวนนี้ประกอบดวยเอกสารการบรรยาย 2 สวน ไดแก เอกสารสวนที่หนึ่ง โดย ทาน
ผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับ
เกียรติใหเปนผูกลาวนําใน Roundtable discussion ในหัวขอ “Alternative routes to the MDGs
Attainment” และ เอกสารสวนที่สอง โดย ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนผูบรรยายในหัวขอ Alternative Route to Development:
Development path under the Sufficiency Economy Philosophy in Thailand

112

Alternative Routes to the Attainment of MDGs1
Thanpuying Suthawan Sathirathai, Ph.D2
On behalf of the Good Governance for Social Development and the Environment
Foundation (GSEI), it is a great honor for our foundation to co-organize the international
workshop with the International Institute for Trade and Development (ITD), the Thailand
International Development Cooperation Agency (TICA) and UNDP. In this regard, GSEI has
the privilege of organizing a Round Table Discussion entitled “Alternative Routes to the
Attainment of MDGs” The major objective of this Round Table Discussion is to provide a
brainstorming session focusing on alternative development paths towards achieving
sustainable development based on different countries’ experiences.
As we all know, the Millennium Development Goals, or MDGs, have provided
concrete targets for achieving sustainable development. According to the report entitled
Millennium Development Goals: Progress in Asia and the Pacific 2007 (which is a joint
undertaking by UNESCAP, UNDP and ADB), there has been success to a certain extent in
terms of the region as a whole in achieving a number of MDGs such as Goal 1: Eradication
of Extreme Poverty; Goal 2: Achieve Primary Education; Goal 3: Promote Gender Equality
and Empower Women; and Goal 6: Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases.
Nonetheless, several countries are unlikely to achieve either Goal 4: Reduce Child Mortality
or Goal 5: Improve Maternal Health.
However, as an environmentalist, I would like to stress one very important MDG,
namely Goal 7: Ensure Environmental Sustainability. Goal 7 is critical to the achievement of
sustainable development but now remains unattainable for most countries. Forest cover still
disappears at an alarming rate. Mortality rates associated with air pollution are especially
high in the Asia region. The region is now losing clean surface water and underground
water as a result of industrial contamination and untreated wastewater from urbanization.
Rising energy use has contributed to higher GHG emissions aggravating global warming.
Rapid economic growth without proper environmental management has brought about
excessive natural resource use and accelerated degradation of the environment.
1

Introductory notes for Round Table Discussion, UNDP Regional workshop Half Way Appraisal of the MDGs: Challenges
and Opportunities ahead for Asia 29-30 October, Bangkok, Thailand
2
Chairwoman, the Foundation of the Good Governance for Social Development and the Environment
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As for the last MDG, there is still a problem in achieving Goal 8, which relates to
global partnership for development. Yesterday one speaker mentioned a problem relating to
market access. Imports from Asian countries still face high tariffs imposed by developed
countries especially in such categories as agricultural products, textiles and clothes. I would
like also to express my concern over unfair trade and the tendency for richer countries to
outsource environmentally-unfriendly production processes to poorer countries.
In order to eradicate poverty, most countries in the region recognize that high GDP
growth is a significant component of their national development policies. However, many
countries have begun to realize that the trickle-down effect from economic growth
sometimes does little to alleviate poverty but has instead widened the inequality gap in their
countries. Moreover, if rapid economic growth is created by environmentally-unfriendly
processes and at the same time brings about excessive consumption level (because high
income is normally associated with high consumption), it will certainly result in natural
resource and environmental degradation.
The recent report on Global Environmental Outlook launched by UNDP has shown
that in terms of humanity’s ecological footprint in 2003 we need approximately 1.4 planet
Earths to sustain the current rate of consumption. The excessive use of global resources
and the global environment per capita mainly originate from North America and Europe.
Moreover, the Worldwatch Institute’s State of the World 2006 report stated that were
the populations of China and India to consume resources and produce pollution per capita
at the current level of the U.S., it would require two planet Earths to sustain these
economies. Imagine that the U.S. and other developed countries still continued to consume
substantial resources and release considerable pollution and GHG at the current level, and
at the same time our whole region aspired to the same standard of luxury as the developed
world: how many more planet Earths would we need to serve the unlimited consumption of
these countries?
Owing to the limited carrying capacity of the Earth, experts consider that it is a must
for both China and India, as well as other developing economies, to seek development
pathways which leapfrog the existing industrialized countries by using environmentallyfriendly and energy-saving approaches. Nevertheless, the excessive consumption pattern of
the developed countries should not be overlooked. The adoption of the Western
development approach is normally aimed at the most efficient use of natural resources for
sustainable production such as clean technology, energy saving, and industrial ecology.
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However, these approaches tend to pay scant attention to consumption patterns and levels.
Therefore, it is imperative that all countries should seek alternative development
approaches which can bring about both balanced production and consumption.
Meanwhile, in our region, we have many examples of the application of Oriental
wisdom to national development policies, such as Gross National Happiness (GNH) in
Bhutan, Sufficiency Economy in Thailand, and Harmonious Society Concept and Circular
Economy in China. These concepts focus not only on sustainable production but also
emphasize sustainable consumption.
Compared to the Western approach, the Eastern way of life tends to be more in
harmony with nature. Moreover, it might be quite a challenge for us to consider the
possibility of being able to acquire greater happiness with even less material consumption
by drawing on the spiritual dimensions of Eastern Philosophy. This approach would
certainly put less stress and demand on the environment.
Today’s workshop, which is attended by experts and experienced persons, will be a
forum where we can contribute our practical experiences and give fruitful suggestions in
order to seek alternative development pathways based on the integration of Western
approaches and Oriental wisdom in the achievement of the MDGs targets.
Finally, I would like to invite Dr. Thanwa Jitsa-nguan, who is also our moderator, to
talk about an example of an alternative development approach, based on the Sufficiency
Economy Philosophy initiated by the King of Thailand, to start our discussion.
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Alternative Route to Development: Development path under
the Sufficiency Economy Philosophy in Thailand
Thanwa Jitsanguan, Ph.D.3
About the Topic
Thailand is currently undergoing the tenth national economic and social
development planZ2007-2011) within the guideline of His Majesty the King’s sufficiency
economy philosophy. Application of such philosophy is supposed to reflect from the vision
through strategy, policy and then action in all ways of life. With dualistic structure especially
in economic and social aspects of the country, movement towards sufficiency and then
sustainability can be both opportunities and challenges. Lessons and constraints of such
Philosophy application can be learnt here as an alternative route to development as MDGs
attainment.
Thailand 2007 in Brief
- Area 513,115 sq.km.
- Forest 167,591 sq.km.
- Population 66 million
- GDP 6.5 million baht (1$=34 baht)
- Agriculture 10%GDP, 25%export
- Average growth rate 4.5%
- Religion 90% Buddhist
- Leading export: textiles, electronics, rice, canned foods, fruits, jewelry and services
- Leading import: fuel, machinery, gemstones
- Now under interim government with general election planned in the coming DEC
2007.
Overall Development Milestones
- 1960 started the first 5 year national economic and social development plan
- 1960 70 imports substitution and infrastructure development
- 1970 80 export promotion of agriculture
- 1980 90 towards industrialization as NIC direction
3
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- 1990 1996 internationalization with free market system, liberalized fiscal and
monetary policies
- 1997 economic crisis resulting in nation wide economic, social and political reforms
- 1998 2006 searching for sustainable development direction with people-centered
approach
- 2007 starts the tenth development plan with sufficiency economy philosophy as
framework
Consequences as seen from nine Development Plans (1960-2006)
- Thailand is changed from agricultural to industrial and services country in overall
figures with distributed infrastructure, commercial and IT.
- Economic duality in structure still exists-widen income gap and increasing debt for
consumption
- Environmental degradation-forest loss, flash flood, land slide, water and air pollution.
- Social problems arise from health, drugs, weak cultural and behavioral value
problems especially among young generations
- People and Community movement for participation and partnership in development
process
- Central political uncertainty-need of effective democracy and good governance
What is next to go for Thailand?
- Generally, Thailand is facing the good economic progress with imbalance and
growing risks in social and environmental impacts.
- The country is now searching for the more sustainable direction from holistic
development approach
- Key words are: people-centered, participatory planning, transparency, integrity,
harmony and no “blue print” from the central
- Key potentials taken into consideration: human resources, environment, biodiversity,
politics, culture and social capital
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Royal Remarks of His Majesty the King of Thailand
- His Majesty the King of Thailand, King Bhumibol Adulyadej, always delivers his
remarks on many occasions over 60 years of his accession to the throne, the
longest alive king
- During the past three decades, the king concentrated the guidance for people and
the country on appropriate behavior, way of life and development direction
- After economic crisis in 1997, the king reiterated and expanded as the “Sufficiency
Economy Philosophy” to point out the way for recovery and sustainable economy as
well as society as a whole
Examples of the Royal Remarks4
- ..It was thought that Thailand would become a little tiger and then a big tiger.
People were crazy about becoming a tiger…
- ..Being a tiger is not important. The important thing for us is to have a sufficient
economy. A sufficient economy means to have enough to support ourselves…
- …It does not have to be complete, not even a half, perhaps just a quarter, then we
can survive…
- …Those who like modern economics may not appreciate this. But we have to take
a careful step backwards..
Philosophy of the Sufficiency Economy
- Sufficiency Economy is a philosophy that stresses for appropriate conduct by the
populace at all levels. This applies to conduct starting from the level of families,
communities, as well as the level of nation in development and administration so as
to moderate in line with the forces of globalization. Sufficiency means moderation,
reasonableness and the need for self-immunity for sufficient protection from impact
arising from internal and external changes. To achieve this, and application of
knowledge with due consideration and prudence is essential. In particular, great
care is needed in the utilization of theories and methodologies for planning and
implementation in every step. At the same time, it is essential to strengthen the
moral fiber of the nation, so that everyone , particularly public officials, academics,
businessmen at all levels, adheres first and foremost to the patience, perseverance,
4

Unofficial translation, Dusit Palace, 4 DEC 1997
Note: a little tiger implied a Newly Industralized Country(NIC)
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diligence, wisdom and prudence is indispensable to create balance and to be able
to cope appropriate with critical challenges arising from extensive and rapid
socioeconomic ,environmental and cultural changes in the world
- Unofficial translation of Sufficiency Economy Philosophy (Nov,1999)
The Heart of Philosophy
-Sufficiency Economy is a philosophy that stresses for appropriate conduct by the populace
at all levels. The applies to conduct starting from the level of families, communities, as well
as the level of nation in developments and administration so as to moderate in line with the
forces of globalization. Sufficiency means moderation, reasonableness and the need for
self-immunity for sufficiency protection from impact arising from internal and external
changes. To achieves this, an application of knowledge with due consideration and
prudence is essential, In particular, great care is needed in the utilization of theories and
methodologies for planning and implementation in every stop. At the same time, it is
essential to strengthen the moral fiber of the nation, so that everyone, particularly public
officials, academics, businessmen at all levels, adheres first and foremost to the principles
of honesty and integrity, In addition, a way of life based on patience, perseverance,
diligence, wisdom and prudence if indispensable to create balance and to be able to cope
appropriately with critical challenges arising from extensive and rapid socioeconomic
environmental, and cultural changes in the world.
- Unofficial translation of Sufficiency Economy Philosophy (Nov,1999)
Concluding Matters of the Sufficiency Economy Philosophy
3 Elements
- Moderation-How shouldwe do? (optimization goal)
- Reasonableness- Why we do what we are doing? (potential and efficiency in resource
use)
- Self-Immunity- What will we do in case of risk? (risk management system)
2 Conditions
- Knowledge - care and prudence, open-minded, scientific, information based
- Integrity- ethics and virtues, belief in goodness, having patience, honesty, sincerity, greed
control
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Application of the Philosophy as Alternative Development Route
- Start the sufficiency at individual and household level from the middle way of
optimization approach
- Individuals get together to strengthen and to take advantage of Economy of Scale
as sufficiency at group or community level
- Expanded to sufficiency to the societal level by linking more appropriate activities
and other involved sectors to benefit each other as the network or Economy of
Scope
- Usually called in Thailand the step by step developmental process of the
fundamental sufficiency (at individual level) to the advances sufficiency(at group and
society levels) as “the New Theory”.
Fundamental Sufficiency at Farm Household Level
- Moderation-Planning for optimal land and water allocation for diversified crops with
priority in food security before marker sale. Recommended proportion of land for
farm pond( and fish) : paddy field : cash crop: residence= 30:30:30:10 , now known
in Thailand as New Theory Farming System
- Reasonableness-Selecting appropriate cropping pattern to suit water scarcity, soil
quality and farmers’ need conditions while spending the income wisely on necessity
basis
- Self-Immunity-Producing diversified crops to reduce production risk and join the
farmers’ saving group for financial and life security
Advanced Sufficiency at Group Level
-Moderation –Optimal size of household grouping and targeting to reduce unit cost and
increase efficient management (economy of scale)
-Reasonableness- Explore local resource potential and wisdom to create comparative
advantage in production and processing, such as one tumbon (village) one product or
OTOP policy and Small and Medium Enterprise promotion or SME policy in Thailand
-Self- Immunity – Establish saving, career training, education, health acre, drug protection
and security groups in the community
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Advanced Sufficiency at Societal Level
-Moderation – Increase the network of appropriate groups to strengthen bargaining power
with optimal growth rate and sustainability target
-Reasonableness- Promote the economic sector with domestic and international
comparative advantage with good governance and transparency management system
-Self-Immunity – Developing various insurance systems, joint-venture investment, future
market, energy security and international trade agreement to expand the free market
Key Messages from the Philosophy
- The philosophy aims primarily to reduce poverty and economic vulnerability of the
poor
- The philosophy empowers the people and community as foundation for national
economy.
- The philosophy encourages corporate responsibility and strength of commitment to
achieve long term profitability.
- The philosophy guides the national policy to immunize a country against shocks and
plan strategies for more sustainable growth.
- The philosophy attempts at improving the standards of governance in public
administration
Opportunities from the Sufficiency Development Path
- Sufficiency Economy philosophy in concentrated of a middle path and avoiding
extreme direction
- Targeting at the long run security systems from food, household income, resource
and environment, community solidity and then national security
- Promoting the value of the East in terms of human, culture, religion, wisdom,
harmony and peace in the development planning
- Retreat of developing countries to their “right” positions in the global society from
rethinking about resource endowment and comparative advantage amidst the
expanding global ”capitalist” market
- Adoption of the philosophy does not imply reducing growth rate of against the
globalization but serves as the “social safety net” for a country
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Challenges from the Philosophy: Paradigm Shift in Development Path
- Target: changing from the maximization or minimization targets to optimization
target
- Mechanism: promoting the step by step development form micro to macro levels
instead of speedy development wit fluctuation
- Relationship structure: changing the government role with people from the top-down
to the bottom-up approach with partnership basis
- Risk: changing from risk-taking for short run growth to risk management for long run
growth
- Ideology: measuring the happiness or level of utility from taking to sharing and
giving
Suggestions from the Lessons Learned from Thailand
- Content of the philosophy needs the open minded thinking and understanding.
-Wrong interpretation of the philosophy can possibly be found in other similar concepts, so
wordings are not as important as practice of such wordings
- The philosophy is to be applied and practiced, so seeing is believing- learning from reality,
sharing experiences, success case studies and research for development are then
important for effective application
- Education system and learning forum are the crucial foundation to support the conceptual
and applied lessons learned from the philosophy
Overall Comments
-Application of the philosophy emphasizes on long run sustainable development rather than
short run high growth. Expected immediate impacts will thus be disappointed.
-Sufficiency will often start with change in mind set, attitude and reduction in
unreasonableness, short run growth may possible be affected.
-Development path with the philosophy is in fact centered at human resource development,
on top of economic, social or environmental aspects.
-Continued political and fiscal supports are still crucial for developing countries in
transforming philosophy into reality.
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Final Note
-“… His Majesty’s Sufficiency Economy Philosophy is of great relevance to communities
everywhere during these times of globalization. The philosophy’s middle way approach
strongly reinforces the United Nation’ own advocacy of a people-centered and sustainable
path toward human development…”
Kofi Annan
Former UN Secretary General
On presenting the Human Development Lifetime
Achievement Award to the King, 26 May 2006
About the Speaker
- Thanwa Jitsanguan, B.Sc.(Agri. Econ) B.Sc.(Public Admin.), M.A.(Econ),
Ph.D.(Econ.), PostGrad.(Envi. Econ.)
- Is now the Vice President for Special Projects of the largest public university in
Thailand, Kasetsart University, and committee for Sufficient Philosophy Movement.
His work is in the areas of agricultural economics and sustainable development
especially in context of multifunctionality of agriculture and community development.
He used to serve as advisor to ministry of agriculture and cooperatives, senate subcommittee on agriculture and the royal projects.

