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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร

สวนที่ 1 บทนํา

1.1 ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย
ในปจจุบันปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบไมใชเพียง

ระดับประเทศ แตเปนผลกระทบระดับโลก ดังจะเห็นไดจากปญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
โลก (Climate Change) ซ่ึงเปนผลกระทบท่ีรุนแรงถึงขนาดท่ีหากเราไมสามารถหยุดย้ังการเพิ่มข้ึน
ของกาซคารบอนไดออกไซด(CO2) ซ่ึงเปนกาซเรือนกระจกไมใหเกิน 450 ppm. ได โอกาสท่ี
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส(C) มีมากถึงรอยละ 50 โดยท่ีหากอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกสูงข้ึนเกิน 2C ผลกระทบท่ีตามมาจะรุนแรงข้ึน ถึงขนาดท่ีเมืองใหญๆ ท่ีมีระดับต่ํากวานํ้า
ทะเลและประเทศท่ีเปนหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟคบางประเทศ อาจจมหายไปจากนํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน
และพายุตางๆ จะทวีความรุนแรงและบอยข้ึน ในดานความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธจะสูญ
หายไปเปนจํานวนมาก ขณะท่ีปริมาณนํ้าจืดก็จะลดลง เกิดภาวะแลงท่ีรุนแรงในบางประเทศ ทําให
เกิดสภาวะการขาดอาหารและนํ้า นําไปสูภาวะสงครามแยงชิงทรัพยากรได ย่ิงถาการปลอยกาซ
เรือนกระจกยังคงดําเนินไปในลักษณะเชนเดิมคือเพิ่มขึ้นตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และประชากรที่ เพิ่มสูงขึ้น IPCC(Inter governmental panel on climate change)ไดประเมิน
วาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงข้ึนไดถึง 6C ซ่ึงหากถึงจุดวิกฤตดังกลาวมนุษยชาติก็อาจลมสลาย
ในท่ีสุด

โดยสวนมากปญหาดานสิ่งแวดลอม มักจะมีลักษณะที่ผูกอปญหาอาจไมใชผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรงในชวงแรก เชน การปลอยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม เจาของโรงงานมักจะ
ไมใชคนในพื้นท่ีน้ัน จึงไมไดรับผลโดยตรง หากเปนชุมชนท่ีโรงงานเหลาน้ันตั้งอยูท่ีเปนผูไดรับผล
เปนตน นอกจากน้ียังมักจะมีปญหาดานความเปนธรรมเขามาเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะผูไดรับ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม มักจะเปนผูท่ีดอยโอกาสหรือยากจนกวาผูท่ีกอปญหา กรณีปญหาโลก
รอนก็ทํานองเดียวกัน คือ กาซเรือนกระจก โดยเฉพาะ CO2 ท่ีกอใหเกิดปญหาอยูในปจจุบันเกิดจาก
การปลอยโดยประเทศอุตสาหกรรม (OECD) ในอดีต ซ่ึงในปจจุบันก็ยังสูงกวาประเทศกําลังพัฒนา
กลาวคือ อัตราการปลอย CO2 เฉลี่ยของประเทศพัฒนาแลวอยูท่ีประมาณ 11.5 ton/capita ขณะท่ี
ประเทศกําลังพัฒนาอยูท่ี 2.4 ton/capita สหรัฐประเทศเดียวมีอัตราการปลอย CO2 สูงท่ีสุดในโลก
คือ 20.6 ton/capita โดยท่ีมลรัฐ Texas ของสหรัฐ ซ่ึงมีประชากร 23 ลานคนปลอย CO2 สูงเทากับ
ทวีป Africa ซ่ึงมีประชากร 720 ลานคนท้ังทวีป แตผลกระทบและความรุนแรงท่ีจะตามมากลับจะ
กระทบคนยากจนอยางใน Africa มากกวา เพราะจะทําใหเกิดภาวะขาดนํ้าและอาหารรุนแรงมากข้ึน
ตลอดจนโรคภัยไขเจ็บจะทวีความรุนแรงในประเทศเขตรอนมากกวา อยางไรก็ดีเม่ือระดับของ
ปญหาไปถึงจุดหน่ึงแลว ทุกๆ ประเทศก็จะไดรับผลกระทบถวนหนากันหมด ซ่ึงทําใหไมวาจะเปน
ประเทศรํ่ารวยหรือยากจนก็ตองหันมารวมกันหาทางออกกอนท่ีจะสายเกินไป
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ขณะน้ีทางออกมีอยูทางเดียวคือ จะตองมีการลดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีจะปลอยข้ึนสู
บรรยากาศลงใหได ซ่ึงจะเปนไปไดคือ ตองอาศัย 2 แนวทางหลักรวมกัน คือ การพัฒนาเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนวิถีชีวิต (life style) สําหรับแนวทางแรกคือ เทคโนโลยีน้ัน ขณะน้ีประเทศท่ีรํ่ารวยได
มีการพยายามพัฒนากันอยางตอเน่ือง แตขณะท่ีปริมาณการบริโภคของโลกยังดําเนินไปอยาง
ฟุมเฟอยถึงขนาดท่ี Global Environmental Outlook (GEO) ของ UNDP ในป 2003 ไดรายงาน
ขอมูลรอยเทานิเวศ (ecological foot print)วาตองใชโลก 1.4 ใบ ที่จะรองรับความตองการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย และรายงานของ World Watch Institute ในป 2006 ไดระบุวาถา
ประชากรในประเทศจีนและอินเดียมีการบริโภคและวิถีชีวิตแบบตะวันตก คือมีการบริโภคและปลอย
มลภาวะในอัตราตอหัวเทาประชากรในสหรัฐในปจจุบัน จะตองใชโลกอีกถึง 2 ใบเปนตน ขอมูล
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปญหาการบริโภคของมนุษยท่ีเกินความสามารถที่โลกจะรองรับไดแลว
ซ่ึงแมวาจะใชเทคโนโลยีเขามาชวยก็คงไมทันตอปญหา และเทคโนโลยีเองแมอาจแกปญหาหน่ึงได
แตก็อาจไปกอปญหาใหมท่ีคาดไมถึง ดังเชนในหลายกรณีท่ีผานมา ฉะน้ันแนวทางท่ีอาจหลีกหนีไม
พน คือ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการบริโภค โดยเฉพาะของประเทศท่ีม่ังคั่ง รวมท้ังประเทศท่ีมี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

ท้ังน้ีการเปลี่ยนวิถีชีวิตไมใชเร่ืองงายนัก หากไมมีการปรับเปลี่ยนวิถีคิด หรือกระบวนทัศน
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒนท่ีเปาหมายของชีวิตคือ ความม่ังคั่งทางการเงินและความสมบูรณ
ทางดานวัตถุ ซ่ึงไดรับอิทธิพลอยางมากจากแนวคิดแบบตะวันตกท่ีเนนบริโภคนิยม(Consumerism)
อยางไรก็ดี ในโลกตะวันตกเองท่ีประชากรมีรายไดสูง และมีความสะดวกสบายในดานวัตถุอยาง
เต็มท่ี กลับพบวาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชากรอยูในภาวะความเครียดท่ีสูงข้ึน เพราะตองดิ้น
รนตอสูแขงขันเพื่อใหอยูรอดในสังคม ซ่ึงมีความเปนปจเจกสูงและขาดท่ีพึ่งดานจิตใจ

หากกลับมาเทียบเคียงกับแนวคิดการพัฒนา ท่ีอาศัยภูมิปญญาตะวันออกที่มีระบบ
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีพึ่งตัวเองและพอเพียง มีการอยูรวมกันในสังคมแบบเอื้อเฟอเผื่อแผ เนน
การอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยเนนดานจิตวิญญาณ คือการพัฒนาระดับ
จิตใจมากกวาการพัฒนาดานวัตถุอยางเดียว มองธรรมชาติเปนสวนหน่ึงของชีวิต โดยเปาหมายของ
ชีวิตไมใชความม่ังคั่งทางวัตถุ แตเปนการพัฒนายกระดับของจิตใจ ซ่ึงมีสวนทําใหเกิดความ
ออนโยนและเกิดการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติอยางกลมกลืน เปนลักษณะของการ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน ดังจะเห็นไดจากแนวคิดจากหลายสํานักของตะวันออก ซ่ึงมักจะอิงหลักพุทธ
ศาสนา อาทิ ญี่ปุนใชปรัชญาเซ็นในเร่ือง “ความเปนบูรณาการ” ท่ีงดงามเปนแนวปรัชญาในการทํา
การผลิต การตลาดและการใหบริการ ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness
หรือ GNH) ของประเทศภูฏาน เปนแนวคิดแบบใหมบนฐานความเช่ือท่ีวา ความสุข คือเปาหมายใน
ชีวิตของมนุษยแตละคน และมองวาการพัฒนาควรจะนําไปสูความพอใจท้ังทางรางกายและจิตใจ
และท่ีสําคัญคือ ของประเทศไทยท่ีมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานมาให โดยยึดหลักความสมดุลในมิติตางๆ มีความ
พอประมาณ ไมเบียดเบียนธรรมชาติ มีการเนนเร่ืองของคุณธรรม และการตระหนักรูไดดวยปญญา
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ซ่ึงเม่ือนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในมิติสิ่งแวดลอมน้ัน ก็คือการทําใหมนุษยอยู
รวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเกื้อกูลกัน และเนน “ภูมิสังคม” ท่ีคํานึงถึงการพัฒนาบน
พื้นฐานความแตกตางของความหลากหลายท้ังทางธรรมชาติ วัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของ
พื้นท่ีและวิถีชีวิตชุมชนและสังคม อาจกลาวไดวา จุดเช่ือมท่ีหายไป (missing link) ของการพัฒนาใน
สมัยปจจุบัน คือ การขาดการพัฒนายกระดับดานจิตใจหรือจิตวิญญาณ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเนนหนักในภูมิ
ปญญาตะวันออก ฉะน้ันเม่ือการพัฒนาท่ีเปนอยูในปจจุบันเนนแตการยกระดับดานรายไดและความ
สมบูรณทางวัตถุ โดยไมมีการพัฒนายกระดับจิตใจใหลดความตองการหรือความโลภท่ีไมมีท่ีสิ้นสุด
ของมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซ่ึงมีอยูจํากัดของโลกก็ไมอาจตอบสนองความ
ตองการน้ันไดอยางไมมีขีดจํากัด ดั่งท่ีมหาตมะคานธี กลาวไววา “The World has enough for
everyone’s need but not enough for everyone’s greed.” ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา การท่ีจะ
หยุดย้ังความหายนะท่ีจะมาถึง จากปญหาภูมิอากาศโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงดังท่ีกลาว
ขางตน จะตองเปลี่ยนวิถีชีวิต ลดการบริโภคท่ีฟุมเฟอยลง และสิ่งท่ีชวยใหการเปลี่ยนแปลงน้ีเกิดข้ึน
ไดจริงโดยมีสันติสุขเกิดข้ึนดวยน้ัน ตองอาศัยการเปลี่ยนวิถีคิด ซ่ึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนภูมิปญญาตะวันออกท่ีสําคัญ ซ่ึงอาจเปนคําตอบใหกับโลกได

ดังน้ัน งานวิจัยช้ินน้ี ซ่ึงทางมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงมีจุดประสงคในการทําความเขาใจและ
สังเคราะหกรอบวิธีคิด ตลอดจนบูรณาการผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปเผยแพรใน
เวทีระดับนานาชาติ โดยเบ้ืองตนจะนําไปเสนอในการจัดเวที การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวาง
ประเทศในหัวขอ “Oriental Wisdom : Sufficiency Economy Philosophy towards Sustainable
Development (in Natural Resources and Environmental Dimension)” ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2551 และนําผลจากการประชุมคร้ังน้ีไปเผยแพรตอท่ีประชุมของ IUCN International Conference
ณ กรุงบารเซโลนา ประเทศสเปน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ตอไป

ท้ังน้ีเปนท่ีนายินดีท่ีในปจจุบันเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซ่ึงเปนพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวน้ัน ไดมีภาคสวนตางๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศพยายามนําไปประยุกตใชอยางกวางขวาง จะเห็นไดจากรายงานการพัฒนาคนของ
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2550 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคนซ่ึงจัดทําข้ึนโดย สํานักงานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดอัญเชิญพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเร่ือง
แนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไวซ่ึงแสดงถึงความสนใจขององคกร
ระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ (UN) ตอแนวทางการพัฒนาดังกลาว

อยางไรก็ดี งานวิจัยช้ินน้ีจะใหความสําคัญเปนพิเศษกับมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยมีการพยายามสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีมีการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษา 3
ประการคือ หน่ึง ขอมูลจากรายงานการวิจัยของสถาบันธรรมรัฐฯ ซ่ึงไดทําการศึกษาไวแลวเปน
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พื้นฐานในการศึกษา สอง พยายามคัดเลือกใหเกิดความหลากหลายและครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศ และ สาม คัดเลือกกรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชท้ังในภาคเกษตรและภาคธุรกิจ โดยทําการศึกษา 5 กรณีศึกษา ดังน้ี

1) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของการจัดการปาชายเลนพื้นท่ีลุมนํ้าปะ
เหลียน จังหวัดตรัง

2) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

3) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรตและ
ศูนยกีฬาดํานํ้า จ.ชุมพร

4) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน
จังหวัดตราด

5) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะจังหวัดชุมพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง”

1.2 วัตถุประสงคโครงการ
1) เพื่อสังเคราะหและบูรณาการผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) เพื่อสรางเครือขายทางวิชาการและความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการประยุกตปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษาน้ี ใชกรอบวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบใน

การศึกษา ตามกรอบแนวคิดดังกลาวไดแยกวิเคราะหระดับการเปนเศรษฐกิจพอเพียงเปน 3 ระดับ
ดังน้ี

1) ระดับเขาขาย (Partial Practices)
เปนระดับท่ีมีลักษณะสําคัญในแงการใช “วิธีการ” (Method) เพื่อลดความเสี่ยง พยายาม

รับมือ ตอสูกับปญหาเพื่อความอยูรอดอันเปนสัญชาติญาณของสิ่งมีชีวิต เกิดการสราง “ภูมิคุมกัน”
(Immunization) อันเปนหลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับตนเอง ครอบครัว หรือ
ชุมชน

2) ระดับเขาใจ (Comprehension)
ในระดับน้ี มุงเนนใหความสําคัญตอ “วิธีคิด” (Way of Thinking) มีการนําความคิดเร่ือง

“ความพอประมาณ” (Moderation) อันเปนหลักการสําคัญอีกประการหน่ึงของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเสริมสรางภูมิคุมกัน
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3) ระดับเขาถึง (Inspiration)
เปนระดับท่ีผานการปฏิบัติเปนประจําจากพื้นฐานความเขาใจจนกลายเปน “วิถีชีวิต” (Way

of Life) เปนวิถีปฏิบัติโดยธรรมชาติ ทําใหชีวิตอยูอยางมี “เหตุผล” (Reasonableness) อันเปนองค
หลักการสําคัญอีกประการหน่ึงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ี ยังสามารถเปนตัวอยางให
ผูอื่นเรียนรูได

กรอบวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวเปนกรอบแนวคิดเพื่อการ
วิเคราะห อธิบาย และทําความเขาใจกรณีศึกษาอยางเปนระบบ ท้ังน้ี คณะผูศึกษามีความตระหนัก
วาชุมชนหรือองคกรตางๆ มีการพัฒนา มีกระบวนการเรียนรู ผานประสบการณตอสูแกไขปญหา
ตางๆ มาในอดีต มีความรู ภูมิปญญา สะสมเปนตนทุนทางสังคมของชุมชน ดังน้ัน หากพิจารณา
ตามกรอบวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเหลาน้ันอาจไมจําเปนตองเร่ิมจาก
ระดับ “เขาขาย” แลวจึงยกระดับสูการ “เขาใจ” เปนเสมือนสูตรการพัฒนาท่ีตายตัวเสมอไป ใน
บางกรณี ชุมชนบางแหงอาจเร่ิมจากการปรับเปลี่ยน “วิธีคิด” กอน แลวจึงไปสูการเปลี่ยน
“วิธีการ” ซ่ึงจะทําใหเกิดความย่ังยืนและความเขมแข็งมากกวา แตก็ทําไดยากกวา

สวนที่ 2 สรุปผลการศึกษา

2.1 กระบวนทัศนการพัฒนา ประกอบดวยการนําเสนอในสวนของแนวคิดการพัฒนาท้ังในสวนท่ี
เปนแนวคิดกระแสหลัก และกระแสทางเลือก

2.1.1 แนวเศรษฐกิจตามแนวคิดกระแสหลัก
สรุป “ทฤษฎีการพัฒนา” (Development Theories) ไดดังน้ี

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)

“การพัฒนาแบบย่ังยืน” คือการแสวงหาระบบเศรษฐกิจสังคม ซ่ึงมีศักยภาพสูงพอท่ีจะ
ปรับปรุง  รวมท้ังรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางยาวนานได

การพัฒนาแบบย่ังยืนมีหลักการพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุด 3 ขอ  คือ
ก. คาของสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี คุณภาพสิ่งแวดลอมเปนพื้นฐานสําคัญในการประกันคุณภาพ

ชีวิตของผูคนในสังคม ในขณะเดียวกันอาจกลาวไดวาธรรมชาติก็มีสิทธิท่ีจะดํารงอยูเชนเดียวกับ
สิทธิในการมีชีวิตของมนุษย
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ข. มิติแหงอนาคต การพัฒนาแบบย่ังยืนคือการพัฒนาเพื่ออนาคต  ดังน้ัน ในการมอง
อนาคต  จุดหนักไมอยูท่ีการสรางวัตถุ หากแตเปนเร่ืองของการพิทักษรักษาความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูคงทน

ค. ความยุติธรรม ความย่ังยืน หมายถึง การสงมอบมรดกทางสิ่งแวดลอมและธรรมชาติให
ตกทอดไปสูชนรุนหลังในอนาคต

 ความยั่งยืนทางนิเวศ
หากตองการพัฒนาแบบย่ังยืน จําเปนอยางย่ิงจะตองมีการพิทักษรักษาสิ่งแวดลอมและ

ธรรมชาติใหอยูในสภาพท่ีมีเสถียรภาพ มีความคงทน และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในความหมาย
น้ีจึงครอบคลุมเปาหมาย “ความย่ังยืนทางนิเวศ” ดวย (ecological sustainability) สิ่งน้ีจะเกิดข้ึนได
ตองมีการใชยุทธศาสตรท่ีเรียกวา “ยุทธศาสตรการอนุรักษธรรมชาติ” ซ่ึงมีหลักการ 5 ขอคือ

 พิทักษรักษากระบวนการทางนิเวศท่ีสําคัญๆ และระบบรองรับการดํารงชีวิตของมนุษย
 คุมครองความหลากหลายของระบบนิเวศ
 ใชทรัพยากรธรรมชาติแบบย่ังยืน
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
 สรางความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรกับการเพิ่มประชากร

2) แนวคิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร Circular Economy (CE) ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

Circular economy (CE) มีแนวคิดท่ีมุงการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพ
ของสิ่งแวดลอมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อไปสูการปฏิรูปเชิงนิเวศของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หลักการของ CE คือ การลด (Reduce) การใชซํ้า (Reuse) และการหมุนเวียนนํากลับมาใช
ใหม (Recycle) หรือท่ีเรียกวา หลักการ 3Rs ทุกๆหลักการของ 3Rs มีความสําคัญตอการนํา CE
ไปปฏิบัติ ใหประสบผลสําเร็จ กลาวคือ

1) การลด เปนวิธีการท่ีเกี่ยวของกับปจจัยการผลิต
2) การใชซํ้า เปนวิธีการท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
3) การหมุนเวียนกลับมาใชใหม เปนวิธีการท่ีเกี่ยวของกับผลผลิต

แนวคิด CE เปนการมองระบบเศรษฐกิจแบบ triple-win ท่ีเช่ือมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การคุมครองสิ่งแวดลอม และการจางงานทางสังคม เขาดวยกัน จากการแยกสวนของการ
พัฒนา 3 มิติไปสูการบูรณาการใหเปนหน่ึงเดียว โดยจุดมุงหมายของ CE เพื่อใหมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริหารจัดการของเสีย และพัฒนาเพิ่มคุณคา
ใหกับระบบนิเวศ
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3) แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่เปนภูมิปญญาตะวันออก
เนนการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ซ่ึงมีความแตกตางจากแนวคิด

การพัฒนาแบบตะวันตก โดยแนวทางการพัฒนาแบบตะวันออกมีการนําเสนอแนวความคิดท่ี
หลากหลาย ไดแก

3.1) ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH)
เปนแนวคิดแบบใหมบนฐานความเช่ือท่ีวา ความสุข คือเปาหมายในชีวิตของมนุษยแตละ

คน และมองวาการพัฒนาควรจะนําไปสูความพึงพอใจท้ังทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงเปนความคิดท่ี
แตกตางจากแนวความคิดของเศรษฐศาสตรตะวันตก แนวคิด GNH มีองคประกอบหลัก 4 ประการ
ไดแก 1) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยางย่ังยืนและเสมอภาค 2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3) การ
รักษาและสงเสริมวัฒนธรรม และ 4) การสงเสริมการปกครองท่ีดี องคประกอบท้ัง 4 ประการน้ี มุงสู
เปาหมายหลัก คือ ความสุขของประชาชนเปนสําคัญ

3.2)เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของประเทศไทย
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง

และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ
สังคมและสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

แนวคิดพื้นฐานสําคัญท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประกอบดวยลักษณะหลักสําคัญ 3 ประการ ดังตอไปน้ี

(1) หลักของ “ความมีเหตุผล” ในบริบทของสิ่งแวดลอม คือ การมีสติปญญาและภูมิปญญา
รูจักใชและสงวนรักษาทรัพยากรในแตละพื้นท่ีอยางเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มคุณคาของทรัพยากรท่ีมี
อยู

(2) หลักของ “ความพอประมาณ” คือ การใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา มีความสมดุล
ไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมใชเกินความสามารถท่ีธรรมชาติจะรองรับได
(carrying capacity)

(3) หลักของ “ความมีภูมิคุมกันที่ดี” หมายถึง การลดความเสี่ยงและพึ่งพาตนเองใหได
มากท่ีสุด ซ่ึงในกรณีของสิ่งแวดลอม คือการมีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อให
เกิดฐานอํานาจตอรองในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก การรักษาความหลากหลาย
ของท้ังระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู ซ่ึงจะเปนการทําใหระบบ คนและ
ธรรมชาติ อยูรวมกันได ลดความเสี่ยงท้ังดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม

ลักษณะท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีอยูภายใตเงื่อนไขของการมีคุณธรรมท่ีมีความเกื้อกูลชวยเหลือ
กันและคํานึงถึงสวนรวม อีกท้ังการมีปญญาและภูมิความรู  นอกจากน้ียังอาศัยแนวพระราชดําริเร่ือง
ของ “ภูมิสังคม” ท่ีมีการคํานึงถึงการพัฒนาท่ีอยูบนพื้นฐานของความแตกตางของความหลากหลาย
ท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นท่ีและวิถีชีวิตชุมชนและสังคม
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2.2 การวิเคราะหกรณีศึกษา
2.2.1 กรณีศึกษาที่ 1 : บทสังเคราะหกรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของ

การจัดการปาชายเลนลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง

1) ขอมูลพื้นฐาน
1.1) พื้นที่ ประชากร กิจกรรมเศรษฐกิจ
ปะเหลียนเปนพื้นท่ีลุมนํ้า ไดรับการประกาศเปนพื้นท่ีชุมนํ้าแรมซาร (Ramsar) เม่ือพ.ศ.

2547 ชาวบานสวนใหญเปนมุสลิม มีอาชีพหลักในดานเกษตรกรรม ไดแก ทําเกษตร ประมง และ
งานอื่นๆ ท่ีใชทรัพยากรในปาชายเลนเปนท่ีทํามาหากิน เชน คราดหอย หาปู ปลา ใชประโยชนจาก
ตนสาคู ฯลฯ

1.2) สิ่งแวดลอมและ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของลุมนํ้าปะเหลียน แบงพื้นท่ีท่ีมีความแตกตางกันไดเปน 5 ลักษณะ คือ

(1) ระบบนิเวศปาตนนํ้าภูเขา (2) ระบบนิเวศนํ้าจืดปาสาคู (3) ระบบนิเวศสองนํ้า (4) ระบบปาชาย
เลน (5) พื้นท่ีชายฝงทะเล สัตวนํ้า เปนท่ีอยูอาศัยของพะยูน เตาทะเล ฯลฯ

1.3) ภูมิปญญาทองถ่ินหรือเทคโนโลยีพื้นบาน
 หลักสูตรทองถิ่นของครู-นักเรียน โรงเรียนบานแหลม โดยครูกับนักเรียนจัดทําโครงการ

เลี้ยงปลากะพง เกา ในอาวนํ้าทะเล ถอดบทเรียน มีการนําภูมิปญญาชาวบานเขามา
ดวย แลวจัดทําเปนหลักสูตรการเรียนนอกตํารา

2) ปญหาพื้นฐานเดิม
ปญหาพื้นฐานเดิมในปะเหลียน สรุปได 2 ประการ คือ
2.1) การแยงชิงทรัพยากรปาเชยเลน การใหสัมปทานปาชายเลน การทํานากุง การชวงชิง

กันเองของคนในพื้นท่ี ตามหลัก “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” เพราะพื้นท่ีเปนกรรมสิทธิ์รวมท่ีเปดให
เขาถึงสําหรับทุกคน (open to access)

2.2) ความขัดแยงท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ระหวางชาวบานกับนายทุนภายนอกพื้นท่ี
หรือ ปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับขาราชการ หรือปญหาระหวางชาวบานกับชาวบาน
ดวยกันเอง

3) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวิเคราะหและอธิบายดังน้ี

วิธีการ (การเขาขาย)
 เกิดกลุมอนุรักษในพื้นท่ี เกิดการมีสวนรวมของเด็กนักเรียน-ครูในการอนุรักษทรัพยากร

สัตวนํ้า จนสามารถถอดบทเรียน ทําหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับทองถิ่นได นับเปนตัวอยาง
ท่ีดี ไดรับรางวัลมูลนิธิโลกสีเขียว

 เกิดการกําหนดกติกาของชุมชนเพื่อใหทรัพยากรและธรรมชาติเติบโตทันการนํามาใช
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วิธีคิด (การเขาใจ)
ชาวบานตระหนักรูปญหาและความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร สัตวนํ้า และการใชอยาง

ย่ังยืนเพื่อตอบสนองความตองการในการหาเลี้ยงชีพ และการบริโภคภายในครัวเรือน
วิถีชีวิต (การเขาถึง)
 เกิดการรวมมือ รวมตัวเปนเครือขายอนุรักษ เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวตลอดเวลา

เพื่อตอบโตระบบตลาด ราคาตลาดท่ีลอใจชุมชน ชาวบานบางสวนยังหวั่นไหวตอ
ผลตอบแทนจากการใชท่ีดิน ท่ีบางกลุมตองการเปลี่ยนไปทําอยางอื่น แทนการอนุรักษ

อยางไรก็ดี แมวาจะเกิดกลุมอนุรักษ เกิดกิจกรรมอนุรักษ แตสถานการณในพื้นท่ียุคปจจุบัน
ก็ยังไมม่ันคง ไมสามารถน่ิงนอนใจได เพราะยังลอแหลมตอการถูกคุกคามจากทุนนอก ตลอดจนยัง
มีหนวยงานภาครัฐ (สวนกลาง และหรือ ทองถิ่น) พยายามจะคิดโครงการพัฒนาใหม ๆ เชน การ
สรางทาเรือนํ้าลึกท่ีปะเหลียน ฯลฯ เพื่อลงในพื้นท่ีน้ี กระบวนการเคลื่อนไหว จึงเปนสิ่งสําคัญมาก

4) บทเรียนที่สําคัญ
บทเรียนท่ีควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซ่ึงความสําเร็จในปจจุบัน ซ่ึงพอสรุปเปนประเด็นท่ี

สําคัญ ดังน้ี
4.1) การสรางคน
 มีสมาคมหยาดฝนเปนผูนําทางความคิด คือ นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ
 สรางผูนําในการปฏิบัติเปนกลุมๆ เชน กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมอนุรักษหอยปะ

กลุมอนุรักษหอยนางรม
 ผูนําเปนนักพัฒนา ใจเย็น พยายามพูดคุย ช้ีถึงประโยชนสวนรวมในการรูจักจัดการ

อนุรักษสัตวนํ้า จัดการปา
 สรางการทํางานเปนเครือขาย มีผูนําทองถิ่น (อบต. ผูใหญบาน) ผูนําตามธรรมชาติ

เปนแกนนําในการเช่ือมประสานกับพื้นท่ี
 มีกิจกรรมและประชุม (ชวนคุย) อยางตอเน่ือง เปนการสรางการเรียนรูของคนในชุมชน

ผานเวทีพูดคุย
 เน่ืองจากเปนพื้นท่ีมีช่ือเสียง เปนท่ีรูจักผานการเขามาทํางาน เรียนรู ถอดบทเรียนของ

นักวิชาการ อาจารย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ทําใหมีกลุมคนภายนอกเขามาดูงาน
ศึกษาเรียนรู แกนนําเกิดความภาคภูมิใจท่ีทําความดี คิดดี เปนเย่ียงอยางของอนุชนรุน
หลัง โรงเรียนบานแหลมในพื้นท่ีปาชายเลน ไดรับรางวัล เด็กนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีกําลังใจ เกิด self esteem อยากทําความดีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ไมอยากทําผิด
ทําเลว ในอนาคตขางหนา

4.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรท่ีย่ังยืน
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 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจ
 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน  สงเสริมความเพียร  ื ไมเบียดเบียนสัตว

หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังท่ีผลิตได

5) อุปสรรค
 ความรูของขาราชการแตกตางจากความรูของชาวบาน ขาราชการเนนความรูในตํารา

สวนชาวบานเนนความรูในวิถีชีวิตท่ีถูกถายทอดกันมา

6) ประเด็นทาทาย
การเตรียมรับมือกับสิ่งท่ีจะมาคุกคามจากภายนอกในอนาคตอันใกล มีดังน้ี :
6.1) นโยบายของรัฐในเร่ืองการหาพลังงานทดแทน เชน ปาลมนํ้ามัน
6.2) นโยบายของรัฐท่ีจะสรางโครงการขนาดใหญ เชน ทาเรือนํ้าลึก
6.3) นายทุนภายนอกพื้นท่ี จะเขามาสวมสิทธิ์ในพื้นท่ีของชาวบานเพื่อสามารถเขาถึงสิทธิ

ประโยชนบางอยางจากรัฐ
6.4) นายทุนภายนอกมากวานซ้ือนากุงท่ีท้ิงราง ดินเสื่อมโทรม เพื่อทํานากุงขนาดใหญ

(บริษัทซีพี เลี้ยงกุงท่ีใชพันธุกุงจากสหรัฐอเมริกา ใชคนงานพมาจํานวนมาก)

2.2.2 กรณีศึกษาที่ 2 : การสังเคราะหองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย

1) สภาพทั่วไปของชุมชน
1.1) ลักษณะภูมิประเทศ

ตําบลเขาคอกมีเน้ือท่ีท้ังหมด 58,812 ไร หรือ 94.01 ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีทําการเกษตร
ประมาณ 30,000 ไร พื้นท่ีปาชุมชนประมาณ 3,500 ไร ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นราบซ่ึงทํา
การเกษตรสลับกับพื้นท่ีดอนซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัย และพื้นท่ีปาซ่ึงมีช่ือเรียกตามแตละชุมชน เชน ปา
ชุมชนละหอกกระสังมีพื้นท่ี 2,700 ไร มีพื้นท่ีมากท่ีสุดและสมบูรณท่ีสุด ปาชุมชนเขาคอกมีพื้นท่ี
1,500 ไร มีลักษณะเปนภูเขา

1.2) ลักษณะประชากร
ชุมชนบานละหอกกระสัง มีพื้นท่ีใกลชายแดนกัมพูชา หมูบานตางๆ ในพื้นท่ีตําบลเขาคอก

จึงมีหมูบานชาวเขมรกระจายตัวอยูท่ัวไป และยังอาจเห็นบานชาวไทยกวย (สวย, กุย) อยูรวมในแต
ละหมูบานดวย ภาษาท่ีใชสื่อสารคือภาษาอีสานและภาษาเขมร  นับถือศาสนาพุทธ ดานกายภาพ
ชุมชนบานละหอกกระสังมีท้ังสิ้น 60 ครัวเรือน มีประชากร 395 คน แบงเปนชาย 199 คนและหญิง
196 คน
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1.3) สภาพทางเศรษฐกิจ
บานละหอกกระสังเปนชุมชนท่ีสามารถพึ่งตนเองไดในดานตางๆ ตั้งแตดานทรัพยากรท่ี

อาศัยจากธรรมชาติรอบตัวคือปาไมเปนหลัก ดานเศรษฐกิจท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ หากมีความจําเปนสามารถจะพึ่งพาญาติมิตรได ระบบเศรษฐกิจ
เชนน้ีดําเนินอยูในชุมชนมาชานาน แมกระท่ังปจจุบันท่ีตองกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจท่ีข้ึนอยูกับการ
แขงขัน แตการแขงขันและผลกระทบจากภายนอกมีสวนเปลี่ยนแปลงชุมชนอยูบางแตไมมากนัก

2) ปญหาพื้นฐานเดิม: ที่มาของแนวคิดอนุรักษ
ชุมชนบานละหอกกระสังผานประสบการณท่ีเกี่ยวของกับปามาโดยตลอด ในยุคแรก

ทรัพยากรอุดมสมบูรณมาก จนชุมชนเร่ิมขยายตัวจึงทําใหเกิดการใชประโยชนจากปามากข้ึน
ในขณะท่ีพื้นท่ีปาลดลงเน่ืองจากภาครัฐใหสัมปทานการตัดไมในเขตปาเขาคอกและสัมปทานเผา
ถานตนไมขนาดกลางและเล็ก และจากเหตุการณในป พ.ศ. 2540 ท่ีมีนายทุนมาลักลอบตัดไมเปน
จํานวนมาก แมแตชุมชนเองก็บุกรุกทําลาย จนเกิดวิกฤติจึงขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีรัฐ แต
ไมไดรับความชวยเหลือ ทําใหชาวบานตระหนักวาตองทําหนาท่ีพิทักษและดูแลปา จึงเกิดความคิด
พึ่งพาตนเอง วิกฤติการณดังกลาวเปนจุดเร่ิมตนท่ีชาวบานไดเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมจากเดิมภาครัฐเปนผูดูแลมาเปนดูแลจัดการกันเอง โดยเร่ิมตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากร
ข้ึนโดยการนําของนางประมวล เจริญย่ิง ไดเร่ิมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเวทีแลกเปลี่ยนตางๆ และดู
งานจากหลายพื้นท่ีจนเร่ิมมีความรูท่ีจะมาปรับใชและการจัดการทรัพยากรในบริบทของพื้นท่ีของ
ตนเอง ในดานการรักษาและฟนฟูปาชุมชน ดังน้ัน จุดเร่ิมตนของการจัดการทรัพยากรของชุมชน
บานละหอกกระสังน้ันมาจากภายในคือตระหนักรูคุณคาของปาดวยตนเองโดยมีปจจัยภายนอกคือ
ปญหาเปนตัวกระตุน

3) กิจกรรมของกลุมอนุรักษฯบานละหอกกระสังกับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุมอนุรักษฯ แรกเร่ิมน้ันตั้งข้ึนเพื่อฟนฟูปาท่ีเสื่อมโทรมและเรงผลักดันใหเปนปาชุมชนเพื่อ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีใหคงอยู ตอมาเม่ืองานอนุรักษดําเนินไปไดดวยดี กลุมอนุรักษฯ ก็
ขยายขอบขายงานจากการดูแลปาเพียงอยางเดียวเปนการจัดการองคความรูท่ีหลากหลาย ท้ังจาก
การวิจัยพันธุไมเพื่อใชเปนแหลงความรูของชุมชน และการวิจัยเพื่อฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีคุณคา
โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ

การดําเนินกิจกรรมของกลุมอนุรักษฯท่ีเนนการมีสวนรวมทําใหงานน้ันบรรลุผลเน่ืองจากได
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายและทุกคนคิดวาเปนหนาท่ีของตนท่ีจะชวยทําใหปากลับคืนมาและทําให
ชุมชนนาอยู เพราะคนท่ีไดประโยชนจากการทํากิจกรรมตางๆ ก็คือตนเองและชุมชน
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4) ผลผลิตที่ เกิดขึ้นจากการเรียนรู กิจกรรมกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

วิกฤติป าไม เสื่ อมโทรมเปน จุดเ ร่ิมตน ท่ี ทําใหชาวบ านรวมกลุ มกัน เพื่ ออ นุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เน่ืองจากชุมชนเปนผูไดประโยชนและไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจึงได
ตั้งกลุมกิจกรรมอนุรักษปาไมเพื่อฟนฟูทรัพยากร ในระยะแรกเร่ิมตนจากการแสวงหาวิธีการโดย
กิจกรรมเปนไปในลักษณะลองผิดลองถูกและเรียนรูจากประสบการณของพื้นท่ีท่ีประสบความสําเร็จ
เม่ือกิจกรรมเร่ิมดําเนินไปไดก็เร่ิมขยายเครือขายออกไปยังชุมชนรอบขางและภาคีพื้นท่ีอื่นๆ รวมถึง
กิจกรรมก็ขยายขอบขายไปมากกวาแคการอนุรักษเพียงอยางเดียว หลังจากการทําวิจัยรวมกันของ
ชาวบานมีผลใหเกิดวิธีคิด การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น และไดแนวทางในการจัดการทรัพยากรและ
ชุมชนของตนเอง องคความรูท่ีเกิดข้ึนน้ีทําใหชุมชนเกิดความรูสึกตระหนักถึงคุณคาของตนเอง และ
ทํากิจกรรมอยางตอเน่ืองเปนวิถีชีวิต และกิจกรรมดําเนินไปเพื่อประโยชนสวนรวมเปนหลัก การ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมอนุรักษฯน้ันมีผลเพิ่มทุนท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก

(1) ทุนมนุษย
สมาชิกมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี พบวาชาวบานท่ีน่ีมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพชุมชน

ท่ีดี มีการประสานงานระหวาง อสม. ในชุมชนและอนามัยตําบลท่ีดี ดานสุขภาพจิต ทุกคนพูดวาถึง
จะลําบากทํางานเหน่ือยหนักแคไหน แตก็มีความสุขสบายใจ

สมาชิกรุนใหมมีความรูเกี่ยวกับภูมินิเวศ และการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม สมาชิกรุนใหม
คอนขางมีบทบาทสําคัญตอชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองการอนุรักษ นอกจากเปนกลุมหนุนเสริม
กิจกรรมหลักของกลุมอนุรักษฯแลว โรงเรียนยังใหความสําคัญในการปลูกฝงเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและสรางสํานึกกลับไปยังครอบครัวอีกทอดหน่ึง

สมาชิกมีความเปนอยูพื้นฐานท่ีดี โดยชุมชนรวมกันฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต
ปจจัยสี่เพื่อเปนปจจัยพื้นฐานในการมีชีวิตท่ีดี และการทําการเกษตรก็เปลี่ยนวิธีการผลิตมาเปนการ
พึ่งตนเอง ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และขนาดการผลิตท่ีสามารถดูแลเองได

(2) ทุนทางสังคม
ความสมานฉันทในชุมชนไมพบเห็นความขัดแยง ในเร่ืองสําคัญๆ ท่ีเปนเร่ืองชุมชน

หรือจะกระทบตอชุมชน
ความชวยเหลือเกื้อกูลในชุมชน คนในชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกันดี อาจจะเพราะเปนกลุม

เครือญาติกันหมด และศาสนายังมีบทบาทสําคัญ
ความเขมแข็งของชุมชนภายใตเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แนวความคิดของ

เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก ไดรับการเผยแพรขยายวงกวาง
ออกไปเร่ือยๆ

ผูนําและองคกรชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตําบลเขา
คอกโดยท่ัวไปไมตางจากชุมชนชนบทอื่นๆ กลาวคือ ชาวบานยังมีหน้ีสิน ยากจน คนหนุมสาวดิ้นรน
เขาเมืองเพื่อหางานทํา อยางไรก็ตาม ภายใตการสนับสนุนของหนวยงานภาคีการพัฒนาจาก
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ภายนอก เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)
ทําใหผูนําชุมชนเรียนรูการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง และกําหนดแนวทางแกไขรวมกัน
ชุมชนจึงมีภูมิคุมกันปญหาสังคมดานอื่นๆ ไดอีกดวย

(3) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นมีปริมาณและคุณภาพดีข้ึน ปาชุมชนกวา 3,500 ไร อุดม

ไปดวยอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล ทําใหชุมชนรอบผืนปามีอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลสําหรับ
บริโภคและใชประโยชน และมีรายไดจากอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล

(4) ทุนทางเศรษฐกิจ
สมาชิกมีรายไดเสริมจากฐานทรัพยากร ปาชุมชนจึงเปรียบเสมือนแหลงอาหารของ

ชาวบานรอบผืนปา รวมท้ังเปนแหลงเงินทุน สรางรายไดใหกับบางครอบครัวอีกดวย
ชุมชนมีสินทรัพยสาธารณะท่ีเกิดผลมาจากการมีฐานทรัพยากรท่ีสมบูรณ
การดําเนินงานของกลุมอนุรักษฯ มีเปาหมายหลักนําไปสูการฟนฟูทุนมนุษยและทุนทาง

สังคม ซ่ึงเปนทุนท่ีสําคัญมาก การฟนฟูทรัพยากรทําใหชาวบานมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน
กระบวนการมีสวนรวมในชุมชนทําใหทุนทางสังคมเพิ่มข้ึน สะทอนผานความสามัคคีและการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน สุดทายทุนทางเศรษฐกิจก็เพิ่มข้ึนจากการมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ

5) แผนงานในอนาคต
กิจกรรมหรือโครงการท่ีกลุมอนุรักษเตรียมท่ีจะดําเนินตอไปน้ันมีดังน้ี

(1) ขุดสระนํ้าในบริเวณปาท่ีเคยถูกบุกรุกเพื่อใชเปนแหลงนํ้าสําหรับสัตวและเปนท่ีกัก
นํ้าไวใชหากเกิดไฟปา

(2) แผนการจัดเขาคายเยาวชนเพื่อศึกษาเรียนรูเร่ืองของพันธุไมในปา
(3) แผนในการศึกษาวิจัยตอเน่ืองในเร่ืองพันธุไมทองถิ่นท่ีมีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
(4) แผนในการพัฒนาปาใหเปนศูนยการเรียนรูในระบบนิเวศนปาชุมชนในแงท่ีเปนฐาน

การเรียนรูความหลากหลายของพันธุไม ฐานพื้นท่ีแหลงตนนํ้า ฐานความหลากหลายดานอาหาร
ฐานพืชสมุนไพร ฐานการเรียนรูเร่ืองเห็ด เปนตน

6) อุปสรรคและประเด็นทาทาย
สิ่งท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน คือนโยบายจากภาครัฐบางอยางท่ี

เขามาสรางความขัดแยงใหชุมชนมากข้ึนและเขามาทําก็ไมตอเน่ือง
สิ่งท่ีทาทาย คือความตอเน่ืองของกิจกรรมหรือทิศทางท่ีชุมชนจะดําเนินตอไป ซ่ึงอาจมี

ปญหาในเร่ืองของกระบวนการเรียนรูท่ีแตกตางกันระหวางคนรุนปจจุบัน กับคนรุนใหมท่ีอาจทําให
งานอนุรักษรวมถึงงานพัฒนาชุมชนขาดความตอเน่ือง เพราะท่ีผานมาชาวบานเล็งเห็นความสําคัญ
ในการถายทอดกระบวนการสูคนรุนตอไป แตยังไมมีความชัดเจนจนสามารถม่ันใจไดวาสิ่งท่ีทําจะ
อยูตอไป
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ปจจัยท่ีทําใหชุมชนสามารถขับเคลื่อนการอนุรักษและการพัฒนาอื่นๆมีสองประการสําคัญ
ประการแรกคือ ประวัติศาสตรชุมชน หรือประสบการณของคนในชุมชนท่ีมีรวมกัน ซ่ึงตองฝาฟน
ปญหาตางๆ และทําใหตองปรับตัวเขาหากันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ประการสองคือ
กระบวนการเรียนรู การมีผูนําท่ีกระตือรือรนขวนขวายหาความรูใหมเพื่อมาพัฒนาชุมชนและ
แลกเปลี่ยนกับเครือขายภายนอก พิสูจนตัวเองใหภาคีไดเห็นความตั้งใจ ทําใหงานอนุรักษปาชุมชน
เกิดประสิทธิภาพและการมีสวนรวมชุมชนผานเวทีทําความเขาใจหลายชองทาง

2.2.3 กรณีศึกษาที่ 3 : กลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวัดตราด บทสังเคราะห
เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม

1) ขอมูลพื้นฐาน

1.1) พื้นที่ ประชากร กิจกรรมเศรษฐกิจ
บานเปร็ดใน เปนหมูบานหน่ึงในตําบลนํ้าขาว อ.เมือง จ.ตราด ขนาดของหมูบานมีเน้ือท่ี

ประมาณ 2,367 ไร มีประชากรท้ัง 591 คน คิดเปน 168 ครัวเรือน มีอาชีพหลักในดานเกษตรกรรม
ไดแก ทําสวน ประมง และอาชีพอื่นๆนอกภาคเกษตร

1.2) สิ่งแวดลอมและ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของบานเปร็ดใน มีพื้นท่ีท่ีเปนปาชายเลน หางหมูบาน 1 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี

ประมาณ 12.000 ไร มีคลองหลัก 12 คลอง มีคลองยอย 6 คลอง สําหรับชนิดของปา จะแบงตามช้ัน
พันธุไมซ่ึงมีหลายช้ัน ช้ันในหรือช้ันบน จะพบตนโปรง ตะบูน ประสักแดง เปง ช้ันท่ี 2 พบ ตะบูน
ฝาดดอกแดง โกงกางใบเล็ก ลุย โปรง ช้ันท่ี 3 ซ่ึงเปนช้ันนอกติดทะเล พบ แสมดํา แสมขาว
โกงกาง สวนไมพื้นลาง ไดแก เถาคัน เหงือกปลาหมอ หวายลิง

2) ปญหาพื้นฐานเดิม
ปญหาพื้นฐานเดิมใน จ.ตราด เร่ิมจาก ความยากจน เกิดความขัดแยงในชุมชน ปาชายเลน

ถูกบุกรุกจากนายทุนภายนอก  และทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากร
3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมของโครงการท่ีดําเนินการในพื้นท่ี จ.ตราด มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ
1. การออมทรัพย เพื่อเปนทุนในการสรางเสริมอาชีพแลพัฒนางานอื่นๆตอไป
2. การพัฒนาชุมชน ท่ีประกอบดวย การฟนฟูธรรมชาติใหกลับสูความอุดมสมบูรณ

แบบเดิม ท่ีสามารถเปนแหลงอาหารของชุมชนและสรางรายไดใหชุมชนดวย
3.1) โครงการที่เนนการออมทรัพย: กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบ

วงจรของชีวิต
 วัตถุประสงค เพื่อท่ีจะคิดหาวิธีการบริหารการเงินเพื่อชวยเหลือแกปญหาหน้ีสินของ

ราษฎรชนบทใหได
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 กิจกรรมเปนการรวบรวมเงินของสมาชิก ท่ีนํามาฝากรวมกัน จากน้ันสมาชิกจะ
สามารถกูเงินสวนน้ีไปใชได โดยพิจารณาจากความจําเปน ท้ังน้ีอัตราดอกเบ้ียจะต่ํากวา
ธนาคารมาก ซ่ึงกิจกรรมลักษณะน้ีเปนการสงเคราะหคนในชุมชนดวยกัน โดยเนนการ
เขาใจธรรมชาติ มองเห็นถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ สามารถพึ่งตนเองได กิจกรรม
น้ีทุกคนในชุมชนท่ีมาทําเร่ืองการเงิน มักมองเปนเร่ืองยาก เพราะในชุมชนพบปญหาวา มี
1) คนแกเปนสวนใหญ คนท่ีอยูในวัยแรงงานไปอยูท่ีอื่น 2) เด็ก 3) คนพิการ 4) คนท่ี
โรงงานไมเอา ไลกลับบาน และ 5) คนติดยาเสพติด
 ผลผลิตและผลลัพธ

- จํานวนสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ ท้ังจังหวัด 58,747 คน
- เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ จํานวน 166 เครือขาย และมีการทํางาน

เช่ือมแนวดิ่งระหวางผูมีบทบาทในจังหวัด ขาราชการจากหนวยงานตางๆเขา
รวมกับชุมชน และการประสานแนวราบ ระหวางเครือขายกลุมสัจจะฯ ระหวาง
พื้นท่ี

- จํานวนเงินสะสม มียอดเงินสะสมรวมท้ังจังหวัดประมาณ 719,882,560 ลาน
บาท

- สวัสดิการ ชุมชนมีสวัสดิการดานการศึกษาสําหรับเด็ก คารักษาพยาบาลยาม
เจ็บปวย เงินกูยืมเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคใน
ราคาถูก ฯลฯ

- คุณภาพชีวิตดีข้ึนท้ังกายและจิต มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรมในการ
ใชทรัพยากร มีแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ ฯลฯ

- การสรางอาชีพ มีอาชีพท่ีอยูไดจากการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
3.2 ) การพัฒนาชุมชน : อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 วัตถุประสงค เพื่อใหปาชายเลนยังดํารงความเปนแหลงอาหารของชุมชน ท้ังอาหาร

จากพืช สมุนไพรและสัตวนํ้า และเพื่อปองกันการทําลายจากธรรมชาติ ตลอดจนการ
สงเสริมการปลูกปาในพื้นท่ีสาธารณะใหเปนปาเศรษฐกิจของชุมชน

 กิจกรรม เปนการอนุรักษพื้นที่ปา
- มีการกําหนดกฎระเบียบในการใชประโยชนจากพื้นท่ีปา
- ปลูกตนไมในพื้นท่ีสาธารณะ เชน ปาไผ เปนตน
- ปลูกตนไมในพื้นท่ีปาชายเลน เชน ตนโกงกาง ตนแสม เปนตน
- การวางเตายางเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง และผลพลอยไดกลายเปนแหลง

อนุบาลสัตวนํ้า เชน ลูกปลา และหอย
 ผลผลิตและผลลัพธ

- ปาชายเลนเปนแหลงสมุนไพร และแหลงอาหารของชุมชน



xvi

- พื้นท่ีปาชายเลนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากปองกันการกัดเซาะดวยเตายาง และการปลูกตน
โกงกาง เพิ่มข้ึน

- หนาทะเลท่ีวางเตายางเปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้า
- กลายเปนแหลงศึกษาดูงานของคนในประเทศและตางประเทศ
- เปนศูนยเรียนรูชุมชน มีนักเรียนนักศึกษามาออกคายเยาวชนดานสิ่งแวดลอม
- เปนสถานท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ Home stay
- สวัสดิการชราภาพของชุมชน ในรูปแบบของบํานาญตนไม
- คุณภาพชีวิตดีข้ึน เน่ืองจากปากลับคืนสูความอุดมสมบูรณมากข้ึน
- สรางอาชีพ ใหกับคนในชุมชน เชน เก็บเห็ดในปาไปจําหนาย จับปู ปลาและหอย

ในปาชายเลนไปจําหนาย  ฯลฯ
- เทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายาง

 แผนงานในอนาคต
- มีแผนขยายพื้นท่ีวางเตายางใหมากข้ึน เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
- มีแผนขออนุญาตพื้นท่ีสาธารณะเพื่อปลูกปาเศรษฐกิจของชุมชน

4) ภูมิปญญาทองถ่ินหรือเทคโนโลยีพื้นบาน
 การประยุกตยางลอรถยนตทําเปนเตายาง

เปนเทคโนโลยีชาวบาน นํามาใชเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง   และกลายเปนแหลง
เพาะพันธุหอยและปลาทางออมในทะเล โดยการนํายางลอรถยนตท่ีไมใชแลวมาประยุกต

วัตถุประสงคของการใชเตายางคือ หน่ึง ชะลอคลื่น สอง คลุมพื้นท่ีเพื่อใหเรือคราดหอย
เรือรุนเขาไมได สาม เปนท่ีอยูอาศัยของปูปลากุงหอย
 ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือน (มีหลักคิด  และ มีการออกแบบเพื่อการนําไปใช)

เศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีแกความยากจนในทางปฏิบัติคือ ตองทําบัญชีครัวเรือน ท่ีเปน
ตัววัดวาพอหรือไมพอ  ขาดหรือเกิน ซ่ึงการวัดน้ีจะเปนตัววัดสังคม แตละครอบครัวแตละครัวเรือน
จะรูของตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ธรรมะขอน้ีจะเกิดขึ้น
สูความเปนเศรษฐกิจพอเพียง
 ระบบการบริหารสัจจะสะสมทรัพยชุมชน (มีหลักคิดและมีการออกแบบเพื่อการ

นําไปใช)
การบริหารของกลุมสัจจะฯมุงเปาหมายเพื่อหาวิธีการบริหารการเงินเพื่อชวยเหลือแกปญหา
หน้ีสินของราษฎรชนบทใหไดและคอยพัฒนาแกปญหาท้ังระบบ โดยแนวคิดพระสุบินมองวา
สิ่งสําคัญท่ีสุดของการทํางานคือ เร่ืองคุณธรรม

 ระบบบํานาญตนไม : การจัดสวัสดิการกับการรักษาสิ่งแวดลอม (มีหลักคิด  และ มี
การออกแบบเพื่อการนําไปใช)
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เปนแนวคิดท่ีพยายามเช่ือมโยงใหคนคิดเก็บออมโดยเอาพื้นฐานธรรมชาติ คือ ตนไมมาเปน
แรงจูงใจ ซ่ึงตอมาทําใหเกิดการสรางรายไดสูชุมชน โดย ในจํานวนผลผลิตท่ีได 100 % น้ัน
จะจัดแบงผลตอบแทน ดังน้ี

- 50 % เปนกองทุนชวยคนแกพิการ คนตาย
- 10 %เปนทุนการศึกษาของเด็ก
- 10% รับปญหาท่ีมาเชนภัยธรรมชาติตางๆ ไมตองรอจากภาคราชการ
- 10 %ซอมแซมดูแลปลูกใหม
- 20 %ไวพัฒนาหมูบาน เผื่อไฟฟา ถนนพัง หากใครทําลายก็ตัดงบตรงสวนน้ี

 การกําหนดวิธีการจับปู โดยสังเกตจากชวงเวลาตางๆเพื่อปองกันการสูญพันธุ
โครงการไมจับปูในชวงวางไข ซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน โดยจะไมจับปูใน

ชวงเวลาน้ัน หลังจากดําเนินโครงการแลว ชาวบานสามารถจับปูไดมากข้ึนจากท่ีจับไมไดเลย ทําให
เกิดเปนอาชีพหลักของบางครอบครัว
 ธนาคารปู เปนการฟนฟูธรรมชาติ   โดยเอาแมปูท่ีมีไขไปใสในกระชังกลาง ลอยไวท่ี

ลําคลอง ซ่ึงมีความลึก ความเค็มท่ีเหมาะสม ท่ีปูจะสามารถสลัดไขและอยูได

5) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับข้ันของการพัฒนา มีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงเปนรูปธรรมในแตละระดับของการ

พัฒนาท่ีสามารถสังเกตได ดังตอน้ี

- การพัฒนาในระดับวิธีการ น่ันคือ มีภูมิคุมกัน
 การริเร่ิมของชุมชน ท่ีเกิดจากพระสุบิน รวมกับชาวบาน เห็นปญหา  รวมคนตั้งกลุม

รวมทุนเงิน จากการออม ตั้งกลุมการเงิน สรางกิจกรรม ปลูกปา การศึกษา สุขภาพ
และขยายกลุมสรางสังคมพึ่งพา(เครือขาย) ท้ังน้ีเพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน ท้ัง
ทุนเงิน และทุนทางสังคม
 สรางระบบการจัดการท่ีเขาใจงาย ปฏิบัติได ในชุมชนเพื่อเปนเคร่ืองมือในการ

วิเคราะหปญหาของชุมชน คือ การทําบัญชีกลุม บัญชีครัวเรือน เปนตน
 สรางระบบภูมิคุมกันในชุมชนดวยการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยนํา

ผลตอบแทนจากการสะสมทรัพยภายในชุมชนมาจัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิต
 สรางกติการวมกัน และรับทราบกติกาของกลุมท่ัวกัน เชน การจัดการผลประโยชน

จากปา การจัดสวัสดิการของกลุม

- การพัฒนาระดับวิถีคิด น่ันคือ มีความพอประมาณ
 ผูนําชุมชนและเครือขายสามารถคิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมอง

งานพัฒนาอยางเปนระบบและเช่ือมโยงระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
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และคุณธรรมในจิตใจ  สงเสริมและคํานึงถึงสวัสดิการท่ีคนในชุมชนพึงไดรับในฐานะ
สมาชิกหน่ึงในสังคมตลอดชวงชีวิต
 เรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรท่ีย่ังยืน เชน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
 เรียนรูท่ีจะสรางสมดุลระหวาง ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ และคุณภาพชีวิต ดวย

การสรางระบบคิด สวัสดิการใหกับชุมชนดวย แนวคิดบํานาญท่ีเกิดจากตนไม โดย
ใชพื้นท่ีสาธารณะท่ีไมเกิดประโยชน เพื่อปลูกตนไมเชิงพาณิชย และตนไมใชสอย
และนําผลประโยชนตอบแทนกลับมาแบงปนในชุนชน อันเปนวิถีคิดท่ีคํานึงถึงการ
จัดการในระยะยาวและสรางความสมดุล
 ชุมชนไดรับการปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน  สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียน

สัตวหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังท่ีผลิตได
 ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพแวดลอม

ของชุมชน ซ่ึงเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรูภายในชุมชน (เชนโครงการ
ปลูกปา 3 ช้ัน สรางความอุดมสมบูรณใหกับปาชายเลน โครงการปลูกปาบนพื้นท่ี
สาธารณะ เชน ปาไผ) รวมท้ังคิดคนเทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายางเพื่อปองกันการ
กัดเซาะชายฝง
 เนนการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยเฉพาะการทํากิจกรรมข้ึนมาจากการใชทุนเงิน

แรงงาน วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจ
เกื้อกูลและเห็นคุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก

- การพัฒนาในระดับวิถีชีวิต น่ันคือ มีคุณธรรม และเหตุผล
 เครือขายและผูนําในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําทุกเดือน เชน กลุมสัจจะ

สะสมทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต กลุมอนุรักษปาชายเลน เปนตน  โดยมี
การดําเนินงานตอเน่ืองจนเปนวิถีชีวิต มาเปนเวลา 18 ปแลว ยังไมหยุดการ
ดําเนินงาน พรอมกับมีการติดตามแกไขใหแนวคิดและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 ผูนําชุมชนและเครือขาย ไดเขาถึงปญหาและใชหลักท่ี พระสุบิณสอนให คิดเปน ทํา

เปน แกปญหาเปน และใชปญญาในการวิเคราะห แกไขปญหา สงเสริมการใชหลัก
อริยมรรค ซ่ึงเปนแนวคิดสําหรับการทํางานเพื่อการแกไขปญหาความยากจนใน
ชุมชน ตลอดจนการสรางแนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลท่ีเปนจริง

บทเรียนของกระบวนการพัฒนาในจังหวัดตราดท้ังในดานสะสมทรัพย เพื่อจัดสวัสดิการ
ครบวงจรชีวิต การอนุรักษปาชายเลน รวมท้ังการปลูกปาบนพื้นท่ีสาธารณะน้ัน หัวใจสําคัญของ
กระบวนการพัฒนางานชุมชนคือ ในเบ้ืองตนตองรูปญหาชาวบาน สอง ช้ีทางใหเขา สาม เห็นทาง
แลวรวมตัว สี่ รวมทุน หา รวมการจัดการ และหก ยกระดับสูวิถีชีวิตท่ีกํากับดวยคุณธรรม ท่ีพระสุบิน
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กลาวไว คือ ขอ 1 เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ขอ 2 รูจักประมาณในการบริโภค คือ ไม
บริโภคนอยเกินไปหรือมากเกินไป ขอ 3 ความพอเพียง ซ่ึงจะพอเพียงไดตองมีสันโดษ

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จระดับหน่ึงไดปรากฏไดจากการขยายผลการดําเนินงานเต็มพื้นท่ี
แตความย่ังยืนของกรณีดังกลาวจะข้ึนอยูกับ ความสามารถของคนรุนปจจุบันจะถายทอดท้ังแนวคิด
ภูมิปญญา และวิธีปฏิบัติ ไปสูคนรุนหลังในชุมชนไดมากนอยเพียงใด
6) บทเรียนที่สําคัญ

บทเรียนท่ีควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซ่ึงความสําเร็จในปจจุบัน ซ่ึงพอสรุปเปนประเด็นท่ี
สําคัญ ดังน้ี

6.1) การสรางคน
 มีผูนําทางความคิดคือ พระอาจารยสุบิน
 สรางผูนําในการปฏิบัติเปนกลุมๆ เชน กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมสัจจะสะสมทรัพย

กลุม Home stay ฯลฯ
 ผูนําเปนนักพัฒนา ใชอุบายใหคนเห็นประโยชนสวนตนกอนประโยชนสวนรวม
 สรางการทํางานเปนเครือขาย มีวัดเปนศูนยกลางในการเช่ือมประสาน
 มีกิจกรรมและประชุมอยางตอเน่ือง เปนการสรางการเรียนรูของคนในชุมชนผานเวที

พูดคุย
6.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
สอนให คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใหแนวคิดสําหรับการทํางานเพื่อการแกไข

ปญหาความยากจนในชุมชน ตลอดจนการสรางแนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลท่ีเปน
จริง
สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรท่ีย่ังยืน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
คิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมองงานพัฒนาอยางเปนระบบและเช่ือมโยง

ระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และคุณธรรมในจิตใจ  สงเสริมและคํานึงถึง
สวัสดิการท่ีคนในชุมชนพึงไดรับในฐานะสมาชิกหน่ึงในสังคมตลอดชวงชีวิต
 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความสุขท่ีมากเกินกวาความสุขทางวัตถุ
 เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีตนเองมีหรือไดทําข้ึน ใชปญญาในการวิเคราะห แกไขปญหา

สงเสริมการใชหลักอริยมรรค
 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน  สงเสริมความเพียร  ื ไมเบียดเบียนสัตว

หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังท่ีผลิตได
 เนนการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยเฉพาะการทํากิจกรรมข้ึนมาจากการใชทุนเงิน

แรงงาน วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจเกื้อกูล
และเห็นคุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก
สอนธรรมะและพระราชดํารัสของในหลวง สอดแทรกในงานพัฒนา
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- สันโดษมาคูกับความเพียร ตองเอาความพอที่ตัวเองมีพอดี และก็พอใจ และ
ทําตอไป อยาหยุด ถาหยุดก็ไมมีสันโดษ ฉะน้ัน ตองเพียรตอไปอีก

- โยโสมนสิการ คือการใครครวญ แตละเร่ืองตองใชปญญาวิเคราะห
- พระราชดํารัส รู รัก สามัคคี เปนธรรมะอยางหน่ึง เม่ือคนมีปญหาเดียวกันก็จะคุย

กันรูเร่ือง และจะเกิดความรักกัน  พอรัก ก็จะเกิดการรวมตัวสามัคคีกัน
- เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง นอมนํามาจากธรรมะ 3 ขอ คือ ขอ 1 เลี้ยงชีวิต

ตามสมควรแกกําลังทรัพย ขอ 2 รูจักประมาณในการบริโภค คือ ไมบริโภค
นอยเกินไปหรือมากเกินไป ขอ 3 ความพอเพียง ซ่ึงจะพอเพียงไดตองมี สันโดษ
แปลมาจากภาษาบาลี วา ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง

- หัวใจเศรษฐี เรียกวา อุ อา กะ สะ ภาษาบาลีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
ไดแก ขอ 1 ขยันหา ซ่ึงถาหาไมเปน ไมมีทางรวย ขอ 2 รูจักรักษา ขอ 3 ตองมี
กัลยาณมิตร และขอ 4 เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย

6.3) ทุนเงิน
ลดภาระหน้ีสินในครัวเรือน ดวยการสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน ลดรายจายท่ี

ฟุมเฟอย
ลดการกูยืมเงินจากภายนอก ดวยการสงเสริมการออมทรัพย เพื่อสรางทุนจากภายใน

ชุมชน ตามกําลังทรัพยท่ีแตละคนมี
 ทุนในชุมชน ตองกลับคืนสูชุมชน ดวยการสรางระบบบริหารจัดการทุนภายในชุมชน

จากการออมของสมาชิก เพื่อใหผลตอบแทนกลับมาชวยเหลือและสรางงานภายในชุมชน
6.4) สรางองคความรู
 คนควาและพัฒนาความรู ดวยการศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูภายนอกชุมชน
 เปดโอกาสสรางการเรียนรูรวมกันกับหนวยงานภายนอก ท้ังจากภายใน และ

ตางประเทศ
 มีการทบทวนและสรุปบทเรียนโดยกลุมคนในชุมชน เปนระยะๆ
 พัฒนาความรูจากการศึกษาวิจัย ทดลอง และความตองการพิสูจนแนวคิดใหมๆ

7) อุปสรรค
ขาราชการยังไมปรับตัว และยังไมยอมรับภูมิปญญาชาวบาน
ความรูของขาราชการแตกตางจากความรูของชาวบาน ขาราชการเนนความรูในตํารา

สวนชาวบานเนนความรูในวิถีชีวิตท่ีถูกถายทอดกันมา
อปท.ยังคงเนนการลงทุนในสาธารณูปโภคขนาดใหญ มักจะจัดสรรงบประมาณทําเปน

โครงการท่ีอบต.ตองการ โดยขาดการสรางการมีสวนรวมจากชุมชน
ปญหาไฟไหมปาในพื้นท่ีสาธารณะท่ีชาวบานชวยกันปลูก ซ่ึงควบคุมยากมาก มักเกิด

จาก 2 สาเหตุหลัก คือ  จากผูไมหวังดี และจากธรรมชาติโดยเฉพาะในหนาแลง
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8) ประเด็นทาทาย
การเตรียมรับมือกับสิ่งท่ีจะมาคุกคามจากภายนอกในอนาคตอันใกล มีดังน้ี
1) นโยบายของรัฐในเร่ืองการแปลงทรัพยสินเปนทุน
2) นโยบายของรัฐท่ีจะสรางโครงการขนาดใหญ
3) นายทุนภายนอกพื้นท่ี จะเขามาสวมสิทธิ์ในพื้นท่ีของชาวบานเพื่อสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนบางอยางจากรัฐ

4) นายทุนภายนอกมาขอใชประโยชนพื้นท่ีสาธารณะ เชน ทํานากุง เปนตน ขณะท่ีชาวบาน
ตองการนํามาใชปลูกปาไผ

2.2.4 กรณีศึกษาที่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะ จังหวัดชุมพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง”

1) ขอมูลพื้นฐาน
พื้นท่ีกิจกรรมครอบคลุมพื้นท่ีลุมนํ้าซ่ึงประกอบดวยแมนํ้าหลังสวนท่ีเปนแมนํ้าสายสําคัญ

ของคนจังหวัดชุมพร แมนเปนแมนํ้าสายสั้น ๆ มีพื้นท่ีลุมนํ้าเพียง 1,050,000 ไรเศษ แตมีปริมาณ
นํ้าทาเทากับแมนํ้าปง พื้นท่ีตนนํ้าของลุมนํ้าหลังสวน เรียกวาปาตนนํ้าพะโตะ พื้นท่ี 587,875 ไร อัน
เปนพื้นท่ีรับผิดชอบจัดการดูแลของหนวยอนุรักษและจัดการตนนํ้าพะโตะ ท่ีคุณพงศา ชูแนมไดใช
แนวคิดใหคนอยูกับปาภายใตโครงการ “คนอยู-ปายัง”

2) ปญหาในพื้นที่
ตั้งแตป พ.ศ. 2518-2533 ประชาชนจากทุกสารทิศเขามาบุกรุกแผวถางปาตนนํ้าพะโตะทํา

ใหพื้นท่ีกวาแสนไรกลายเปนสวนกาแฟ สวนผลไม บางสวนก็เปนปาเสื่อมโทรม ซ่ึงปญหาดังกลาว
ไดเปนตนตอของปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการจัดการปญหาการหารายไดของ
ประชาชนไปพรอมๆ กัน

3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการ
พงศา ชูแนม หัวหนาหนวยอนุรักษและจัดการตนนํ้าพะโตะ  ขาราชการสังกัดสํานักอนุรักษ

และจัดการตนนํ้า  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเปนเสมือนสัญลักษณของปาตนนํ้าพะ
โตะ เปนผูซ่ึงไดปฏิวัติรูปแบบการทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตอํานาจหนาท่ีของ
พนักงานปาไมคนหน่ึง จนสามารถสรางรูปธรรมการปกปองทรัพยากรในพื้นท่ี 587,875 ไร ไวได
ดวยการปรับแนวคิดของการใหคนอยูรวมกับปา โดยดําเนินโครงการคนอยู-ปายัง ท่ีดําเนินการใน
การจัดการชุมชนในเขตปาเพื่อใหคนอยูรวมกับปาได  เปนเสมือนโครงการทดลองทางวิชาการใน
การจัดการปาไมจนเกิดองคความรูในการจัดการปาไมใหชุมชนมีสวนรวมอยางถูกตองตามหลักวิชา
จนทําใหเกิดความม่ันคงในวิถีชีวิตและการฟนคืนของปาตนนํ้าดวยวิธีการอันสันติ
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3.1) วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ “คนอยู-ปายัง” มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหกับชุมชนและธรรมชาติ

ใหชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางย่ังยืน ม่ันคงและเปนธรรม
3.2) กิจกรรมของโครงการ
การจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า ปา รูปแบบ คนอยู-ปายัง เปนกระบวนการสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนใหรวมคิด รวมวางแผน รวมจัดการ เปนเงื่อนไขความสัมพันธ ท่ีใหคนอยูและรักษาปา
ไปดวย การสรางความย่ังยืนใหท่ีดินทํากินของชุมชนคนอยู-ปายัง โดยการมีกฎกติกาชุมชน หาม
ซ้ือขาย หรือมอบให ซ้ือท่ีดินทํากินแกผูอื่น ยกเวนทายาทโดยชอบ ทําใหชุมชนสามารถรักษาท่ีดิน
ทํากินไวไดโดยไมมีผูใดกลาซ้ือขาย

การจัดการปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ในชุมชนคนอยู-ปายัง ดําเนินการสงเสริมในพื้นท่ี
เกษตรเดิมซ่ึงเปนสวนกาแฟปรับรูปแบบตามแนวปรัชญา ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง มาเปน
การเกษตร 4 ช้ัน ซ่ึงหมายถึง การปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติและบูรณาการความคิดกับสวนผลไม
ดั้งเดิมโดยการปลูก  เติมเต็มในพื้นท่ีเกษตรเชิงเดี่ยวใหใกลเคียงกับปามากท่ีสุด และใชการสังเกต
ลักษณะพันธุไมท่ีไดความสูง   แตละระดับมารวมกันอยางกลมกลืนตามลักษณะทางกายภาพของ
พืชในปาท่ีมี 3 ช้ันเรือนยอด ชั้นบน เชน สะตอ หมาก เปนตน ชั้นกลาง เชน มังคุด ลองกอง
เงาะ เปนตน ชั้นลาง เชน พริก มะเขือ ผักเหลียง เปนตน ชั้นใตดิน เชน กลอย ขิง ขา ขม้ิน เปน
ตน

ธนาคารตนไม (Tree Bank) หมายถึงการใหชุมชนปลูกตนไมในท่ีทํากินของตนเองหรือท่ี
สวนรวม แลวตีคาตนไมใหเปนทรัพย นําทรัพยไปใชแทนเงิน  หลักการของธนาคารตนไมจึงสรางคา
ของเงิน ทําใหประชาชนสามารถเอาตนไมท่ีปลูกใชปลดเปลื้องหน้ีสิ้น และใชเปนเงินได

3.3) ผลผลิตและผลลัพธ

ชาวบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึนเพราะสามารถพึ่ งตนเองไดดวยการเก็บผัก ผลไมมา
รับประทานเองและท่ีเหลือยังเก็บไปขายไดอีก ทําใหชาวบานไมตองอพยพไปหางานทําท่ีอื่น ชุมชน
มีความสมดุลและม่ันคงในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ไมมีการแสวงหาประโยชนเขาตัวเอง หลักคิด
และรูปแบบการทํางานของนายพงศาท่ีไมยึดติดตํารา แตเนนการริเร่ิมโครงการท่ีสอดคลองกับภูมิ
สังคมในพื้นท่ี  โดยมีหลักคุณธรรมในการทํางานทําใหการดําเนินชีวิตของนายพงศาเปนตัวอยางท่ีดี
ตามวิถีตะวันออกอยางหน่ึงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.4) แผนงานในอนาคต

ในสวนของการดําเนินแผนงานในอนาคต นายพงศา ตั้งเปาหมายในการปลูกปาของ
ประชาชนน้ัน จะสามารถนํางบประมาณการปลูกปาท่ีกรมปาไมจัดเตรียมไวในแตละปในรูป
งบประมาณประจําปมาเปนคาตอบแทนใหประชาชนท่ีทําการปลูกปาได ท้ังน้ีเพื่อใหปาไมท่ี
ประชาชนปลูกไวท่ีธนาคารตนไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจจริง ซ่ึงเทากับเปนการทําใหประชาชนมี
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รายไดจากการชวยกันรักษาพื้นท่ีปาไว และในขณะเดียวกันสังคมโดยรวมก็ไดพื้นท่ีปากลับคืนมา
ดวย

นอกจากน้ัน จากการท่ีประชาชนเปนหน้ีธนาคารเพื่อการเกษตรอยางตอเน่ือง นายพงศา
วางแผนไวในอนาคตวามูลคาปาไมท่ีธนาคารตนไมน้ีอาจสามารถนําไปชดใชกับหน้ีสินท่ีประชาชนมี
กับธนาคารเพื่อการเกษตรไดดวย ซ่ึงในเร่ืองน้ีตองมีการประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตร
ตอไป
4) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปญหาปาพะโตะ ท่ีถูกทําลายลงโดยฝมือนักธุรกิจท่ีตองการแสวงหาผลประโยชน ซ่ึงพื้นท่ี
ปาเหลาน้ีไดถูกบุกรุกและแปรสภาพท่ีเกิดข้ึนไดทําใหคุณพงศา คิดริเร่ิมโครงการ “ธนาคารตนไม”
ข้ึน เพื่อการฟนฟูปาท่ีถูกทําลาย ซ่ึงหลักการของโครงการน้ีคือ การสงเสริมใหชาวบานปลูกปาและ
สะสมปา โดยชาวบานจะไดรับการปลดหน้ีจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) เปนสิ่งตอบแทน แตท้ังน้ีสินเช่ือดังกลาวก็ตองข้ึนอยูกับจํานวนปาท่ีชาวบานไดปลูกลงไป
ดวย โดยกรมปาไมจะอนุมัติงบประมาณการปลูกปาใหกับทางธนาคาร เพื่อเปนการชดใชหน้ีแทน
ชาวบาน

ผลท่ีไดรับ คือ ปาใหมท่ีเกิดข้ึน ชาวบานสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากปาได ซ่ึงจะทํา
ใหชาวบานหันมาอนุรักษปา และยังเปนการทําใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศอีกดวย

- การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการ (ภูมิคุมกันตนเอง)
 การทําขอตกลงเพื่อผลประโยชนของปาชุมชน
 การเก็บผลผลิตจากปาเพื่อตอบสนองความตองการของครัวเรือน
 การสรางใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษปา

วิธีคิด (การดําเนินทางสายกลางและความรู)
 ทําใหเกิดความสมดุลระหวางพื้นท่ีการเกษตรกับปาอนุรักษ
 ธนาคารตนไม, ฝายกั้นนํ้า

วิถีชีวิต (มีเหตุผลและคุณธรรม)
 เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการอนุรักษปา (เชน การอยูรวมกัน

ของคนและปา)

กลาวไดวา ความย่ังยืนของปาพะโตะและชุมชน ข้ึนอยูกับ 2 ปจจัยดังน้ี
1) ธนาคารตนไมเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหเกิดสมดุลระหวางการตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐาน

แกชุมชนทองถิ่น เชน อาหาร และระบบนิเวศ
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2) เจาหนาท่ีพงศา แสดงใหชุมชนไดเห็นวานาคารตนไมไดสรางใหเกิดทุนทางสังคมท่ีย่ังยืนท้ัง
ในปจจุบันและระยะยาวในอนาคต

5) บทเรียน
กรณีศึกษาพะโตะ โดยนายพงศาชูแนม ท่ีนําไปสูรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาไมและการ

พัฒนาชุมชนไปพรอมๆ กันตามความเหมาะสมของภูมิสังคมน้ันๆ ไดประสบความสําเร็จในระดับ
หน่ึง ปจจัยสําคัญท่ีทําใหโครงการคนอยูปายัง ไดรับการยอมรับคือความเปนผูนําของนายพงศา ชู
แนม ท่ีไดรับการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี และทําใหโครงการธนาคารตนไม สามารถดําเนินไป
ได นายพงศาไดใชทักษะความเปนผูนําน้ีในการชักชวนใหประชาชนเล็งเห็นประโยชนของสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนบุคคล และทําใหเกิดการใหความรวมมือท่ีดีได

ประการตอมา การศึกษาขอมูลของโครงการพบวาปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จอีกประการ
หน่ึงท่ีเปนบทเรียนสําคัญคือการท่ีโครงการ คนอยูปายัง ไดเช่ือมโยงกิจกรรมตางๆ ของประชาชน
เขาดวยกัน ดวยการคิดแบบครบวงจรและองครวม หมายความวา กิจกรรมการปลูกปาน้ัน มิไดเปน
กิจกรรมท่ีดําเนินโดยลําพัง แตมีความเช่ือมโยงกับการสรางรายไดของประชาชนดวย มีการเขาใจถึง
ความตองการของประชาชนในการท่ีตองมีการใชพื้นท่ีสวนหน่ึงเพื่อการเกษตรกรรมแตใน
ขณะเดียวกันก็มีการสงวนพื้นท่ีอีกสวนหน่ึงไวเพื่อการอนุรักษ หมายความวา โครงการคนอยู ปายัง
น้ี เปนโครงการท่ีใหความเปนธรรมกับการดํารงชีวิตของประชาชนและของธรรมชาติไปพรอมๆ กัน

ประการท่ีสาม เม่ือประชาชนเห็นวาการใหความรวมมือในกิจกรรมเพื่อสวนรวมไดทําให
สภาพของชุมชนดีข้ึน การมีพื้นท่ีปามากข้ึนทําใหมีการเก็บของปาเพื่อนํามาใชบริโภค สภาพความ
เปนอยูของชุมชนมีความม่ันคงมากข้ึนทําใหประชาชนมีความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีตนเองมีหรือไดทําข้ึน
นอกจากน้ีการท่ีประชาชนสามารถชวยเหลือและเกื้อกูลซ่ึงกันและกันไดทําใหประชาชนทุกคนมี
ความสุขท่ีมากเกินกวาความสุขทางวัตถุ

ประการท่ีสี่ ในการเผชิญกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี นายพงศาไดใชสติปญญาในการ
วิเคราะหปญหา หาสาเหตุตนตอของปญหาเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาในท่ีสุด บทเรียนท่ีไดรับจาก
กรณีศึกษาน่ีคือการชุมชนมีทักษะในการศึกษาปญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูและสามารถใชสติปญหาใน
การแกปญหา ในท่ีสุดปญหาตางๆ ก็จะไดรับการแกไขใหหมดไป

6) อุปสรรค
กฎระเบียบและการประสานงานกับราชการสวนกลางเปนสาเหตุสําคัญทําใหกิจกรรม

บางอยางไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เชน การนํางบประมาณการปลูกปามาจายเปน
คาตอบแทนใหประชาชนท่ีทําการปลูกปาในโครงการธนาคารตนไม ขอบังคับเชนน้ีเปนขอบังคับท่ี
ถูกกําหนดเพื่อใชกับทุกพื้นท่ีในประเทศจึงทําใหอาจขาดความเหมาะสมเม่ือนํามาปฏิบัติจริง

นอกจากน้ัน สิ่งสําคัญอยางหน่ึงคือการขยายผลไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ของประเทศใหสามารถนํา
หลักการ คนอยู ปายัง ไปประยุกตใชเพื่อเปนการปกปองพื้นท่ีปาและเสริมสรางความม่ันคงใหกับ
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ชุมชนไปพรอมๆ กัน สาเหตุของขอจํากัดน้ีเปนเพราะความสําเร็จของโครงการ คนอยู ปายังน้ี
ข้ึนอยูกับการดําเนินการของนายพงศา เปนสวนใหญ จึงทําใหการขยายผลไปยังพื้นท่ีอื่นๆ อาจไม
สามารถกระทําไดเพราะการขาดผูนําอยางนายพงศา

7) ประเด็นทาทาย
ในการพิทักษพื้นท่ีปาไมใหคงอยูไปพรอมๆ กับการสรางความม่ันคงใหกับชุมชนไปพรอมๆ

กันถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากลําบากและยังมีอุปสรรคบางประการตามท่ีกลาวขางตน แตเม่ือพิจารณาถึง
ทิศทางและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากกระแสโลกาภิวัตน เชน การเพิ่มข้ึนของความตองการสินคาเกษตรในตลาดโลกทําใหราคาสินคา
เกษตรเพิ่มข้ึนและทําใหเกษตรกรอาจหันมาบุกรุกพื้นท่ีปามากข้ึนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
เชน ขาว หรือ ยางพารา เปนตน หรือการเพิ่มข้ึนของการใชพลังงานกอปรกับการแสวงหาพลังงาน
ทดแทนดวยการปลูกพืชพลังงานทดแทนและการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ปาลมนํ้ามัน ยูคาลิปตัส สบู
ดํา อาจนํามาสูความตองการใชท่ีดินมากข้ึน และนําไปสูการบุกรุกพื้นท่ีปามากย่ิงข้ึน และอาจ
นําไปสูการสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติไดตอไปในอนาคต

2.2.5 กรณีศึกษาที่ 5 : เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรต
และศูนยกีฬาดํานํ้า จังหวัดชุมพร
1) ขอมูลพื้นฐาน

1.1) พื้นที่ กิจกรรมเศรษฐกิจ
ชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้าเปนธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กซ่ึงเปนธุรกิจของ

ครอบครัวของคุณวริสร รักษพันธุ ซ่ึงประสบปญหาหน้ีทวมดอกเบ้ียเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป
พ.ศ. 2539-2540 แตดวยอาศัยความอดทนและเพียรพยายามแกไขวิกฤติ และเรียนรู ประยุกตใช
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีดร.วิวัฒน ศัลยกําธร ชวยใหคําแนะนํา จึงสามารถแกไข
วิกฤติ เกิดการเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการบริหารจัดการใหม สามารถใหความชวยเหลือกลุมเครือขายท้ัง
ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดอื่น ประสานรวมมือกัน ขยายกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จน
เกิดเปนศูนยเรียนรู สรางคนสรางชุมชนเขมแข็ง

1.2) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของชุมพรคาบานาฯ การบริการเนนความเปนธรรมชาติ ชีวิตความเปนอยูท่ี

เรียบงาย ใชวัสดุจากธรรมชาติในการใหบริการท้ังดานอาหาร และผลิตภัณฑในหองพัก ผลิตผลท่ี
นํามาใชในรีสอรตนํามาจากผลผลิตของชาวบานและพนักงาน เชน ขาวสารท่ีพนักงานชุมพรคาบา
นาปลูกเอง เปนขาวเหลืองประทิว ขาวพันธุพื้นเมืองท่ีเหลือปลูกแหงเดียวในจังหวัดชุมพร
นอกจากน้ัน สบูเหลว แชมพู ท่ีรีสอรตจัดใหบริการแกแขกผูมาพัก ก็เปนผลิตภัณฑท่ีพนักงานของรี
สอรตจัดทําข้ึนมาเองดวยสมุนไพรและวัสดุจากธรรมชาติ ไมมีสวนผสมของสารเคมี บรรจุอยูใน
ภาชนะเคร่ืองปนดินเผา
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ตนไมท่ีปลูกตกแตงบริเวณรีสอรต ในอดีตเคยใชพันธุไมตางประเทศ ราคาแพงมาก แตเม่ือ
บริหารธุรกิจแบบเศรษฐกิพอเพียง ก็ไดใชพันธุไมไทย หรือพันธุไมท่ัวไปท่ีหาไดในทองถิ่น ซ่ึงมักจะ
มีราคายอมเยา หางายดูแลงาย เปนการประหยัดไดอีกทางหน่ึง

2) ปญหาพื้นฐานเดิม
การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ในอดีตไดมีวิธีคิดแบบเดิม ๆ “ซ้ือ” ทุกอยางท่ีตองใชในการ

ทําธุรกิจ ไมไดคํานึงการประหยัด ไมไดนึกถึงสิ่งแวดลอม อยูอยางประมาท

3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการอนุรักษฯ
เพื่อลดคาใชจายในการบริหารจัดการ ไดพยายามวางแผนกิจกรรมและแผนงานตางๆ ของ

โรงแรมโดยใชปจจัยทุกอยางอยางคุมคา ยกตัวอยางเชน ชวงใดท่ีแขกผูมาพักลดจํานวนลงเพราะ
เปน “นอกฤดูกาล” ก็ชักชวนพนักงานไปปลูกขาว ทํานา สีขาว ตําขาวซอมมือไวกินเอง ไวขาย ทํา
สบูเหลวสมุนไพร ทําแชมพู ทํานํ้ามันแกสโซฮอลลเอง ปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ และใชสิ่งเหลาน้ี
เปนวัตถุดิบ ปรุงอาหารรับประทานเองในหมูพนักงาน เลี้ยงแขก ตอมาเม่ือเพิ่มเปนศูนยเรียนรูดาน
การเกษตรย่ังยืนสวนเพลินข้ึนภายในรีสอรต และมีหลักสูตรฝกอบรมแกบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ผลผลิต
เกษตรอินทรีย ปลอดสารพิษ ปลอดยาฆาแมลง ผักริมร้ัว ฯลฯ ก็ใชปรุงอาหารเลี้ยงผูเขารับการ
ฝกอบรมดังกลาวดวย นับเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา พนักงานเองก็ไดรายไดเพิ่ม เพราะ
นําผลผลิตมาขายแกรีสอรต เกิดการอยูแบบพึ่งพากันอยางเครือญาติ ผูพัน แบงกันกิน แบงกันใช
ม่ันคง ไมเอารัดเอาเปรียบกัน

4) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสอดคลองในการดําเนินงานของกลุมกิจกรรมในชุมพรคาบานารีสอรตฯ กับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหและอธิบายดังน้ี
ชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้า นําแนวทางการปฏิบัติแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง”

มาประยุกตใช จึงลดคาใชจายในการบริหารจัดการ ใชปจจัยทุกอยางท่ีหาไดในทองถิ่น พยายามใช
ประโยชนของพนักงานอยางเหมาะสม เพิ่มศักยภาพของบุคคลากร สามารถทํางานได ในชวงตางๆ
ตลอดท้ังป ไมตองกังวลกับ “low season” เม่ือหมดฤดูทองเท่ียว เชน การนําพนักงานลงนาเพื่อ
ปลูกขาว ทํานา เก็บเกี่ยว สีฝดกันเอง มีโรงเรือนบางสวนภายในรีสอรต เปนโรงงานขนาดยอม เพื่อ
ทํานํ้ายา สบู แชมพู ฯลฯ เนนการอยูรวมกันกับธรรมชาติใหมากข้ึน ทําเกษตรอินทรีย สราง
เครือขายท้ังในชุมชน อําเภอ ในจังหวัดชุมพร และเครือขายนอกจังหวัดชุมพร ฯลฯ เกิดกิจกรรม
อนุรักษทรัพยากร สิ่งแวดลอม

ชุมพรคาบานารีสอรตฯ สามารถรอดพนวิกฤติ กลายเปนแหลงทองเท่ียว เปนกรณีตัวอยาง
ของธุรกิจภาคเอกชนขนาดกลางท่ีเปน best practice ของ เศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนยเรียนรูท่ีมี
ช่ือเสียงมากในปจจุบัน
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- การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการ
 การสรางคนท่ีมีคุณลักษณะพิเศษท่ีสนใจใหความสําคัญของ “การอยูรวมกับธรรมชาติ ใช

ประโยชนจากธรรมชาติ อยูอยางประหยัด”

วิธีคิด
 เปนหลักวิธีคิดท่ีเนนความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ยึดหลักการคิดแบบ

“Our loss is our gain.” “ระเบิดจากภายใน” ซ่ึงหมายถึงการเกิดความตระหนักรูเอง รูตัวตน
เขาใจวิกฤติ และ ปญหา ตีโจทยแตก รูถึงความจําเปนตองแกไขอยางจริงจัง (หลังชนฝา ไม
มีท่ีใหถอย ไมมีโอกาสอื่นอีก ไมสามารถผัดวันประกันพรุงอีกแลว ตองลงมือทําเลย)

วิถีชีวิต
 เปนการดําเนินวิถีชีวิตท่ีเนนหลักการมีสวนรวมและสรางเครือขายในชุมชน
 เปนวิถีชีวิตท่ีคิดคนและสรางสรรคกิจกรรม ท่ีเนนการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 เกิดการอนุรักษ “ขางเหลืองประทิว” ขางพันธุพื้นเมืองเดิม ซ่ึงเหลือปลูกท่ีอําเภอประทิว

เพียงแหงเดียวในประเทศไทย

จะเห็นวากรณีศึกษาน้ีมีความพิเศษในตัวเอง เพราะผูนําเปนคน “พิเศษ” (ไดรับการปลูกฝง
เร่ือง ชาตินิยม และ ไดรับโอกาสดี ใชวิกฤติเปนโอกาส มีท่ีปรึกษาดี) จึงแกไขวิกฤติทางการเงินของ
รีสอรตฯ ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5) บทเรียนที่สําคัญ
บทเรียนท่ีควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซ่ึงความสําเร็จในปจจุบัน ซ่ึงพอสรุปเปนประเด็นท่ี

สําคัญ ดังน้ี
5.1) การสรางคน
 การชักชวนชาวชุมชนใหหันมาสนใจทําการเกษตรอินทรีย อนุรักษธรรมชาติ สราง

เครือขายท้ังภายในจังหวัดชุมพรเอง และเครือขายภายนอก
 คุณวริสร เปนแกนนําเครือขาย เปนนักพัฒนา พยายามพูดคุย ช้ีถึงประโยชน

สวนรวมในการรูจักจัดการอนุรักษธรรมชาติ และจัดการกับกิเลสของตนเอง มัก
นอย เปนผูใหมากกวาเปนผูรับ

 สรางการทํางานเปนเครือขาย มีเกษตรกรในทองถิ่น มีผูรวมเครือขายมาก
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ช้ีนําใหสังคมเห็นวา วิถีชีวิตแบบไทย สามารถดํารงชีพอยูได
โดยไมจําเปนตองใชเงิน การให “ย่ิงใหย่ิงได” คุณวริสรเปนแกนนําในการเช่ือม
ประสานกับพื้นท่ีท้ังภายในชุมพรและเครือขายภายนอกชุมพร
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 มีกิจกรรมและประชุม (ชวนคุย) อยางตอเน่ือง เปนการสรางการเรียนรูของคนใน
ชุมชนผานเวทีพูดคุย

 เน่ืองจากเปนพื้นท่ีมีช่ือเสียง เปนท่ีรูจัก ผานสื่อ ผานการเขามาทํางาน เรียนรู ถอด
บทเรียนของนักวิชาการ อาจารย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ทําใหมีกลุมคน
ภายนอกเขามาดูงาน ศึกษาเรียนรู พนักงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจท่ีทําความดี
คิดดี เปนเย่ียงอยางผูอื่น เกิดภาคภูมิใจ มีกําลังใจ ธุรกิจชุมพรคาบานารีสอรตฯ
ของคุณวริสรเพิ่งไดรับรางวัลจากกปร.ในฐานะท่ีเปนหนวยธุรกิจขนาดกลางท่ีมี
รูปแบบการบริหารงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

5.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรท่ีย่ังยืน
 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจ
 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน  สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียนสัตว

หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังท่ีผลิตได

2.3 สรุปผลการสังเคราะหกรณีศึกษาและการพัฒนาตัวชี้วัดเบ้ืองตน ในการประยุกตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.3.1 การสังเคราะหกรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 5 กรณีศึกษา ไดแก

การวิเคราะหน้ีจะใชการวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง ออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับหน่ึง เขาขาย หมายถึงการใชหรือการปฏิบัติท่ีสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง

ครอบครัวหรือชุมชน
ระดับสอง เขาใจ เปนระดับท่ีสูงข้ึนไป หมายถึงการเขาใจในแนวความคิด ซ่ึงอาจหมายถึง

การปฏิบัติตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีการใชองคความรูใหมๆ มาใชแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึน

ระดับสาม เขาถึง ซ่ึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในวิถีชีวิต
ซ่ึงระดับการเขาถึงจะเปนเปาหมายสูงสุดในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.6.2) การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในแตละกรณีศึกษา
กรณีที่หน่ึง กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของการจัดการปาชายเลน

ชุมชนบานแหลมพื้นที่ลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง สามารถสรุปไดตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท้ังสามระดับ คือ
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ระดับเขาขาย   ชุมชนบานแหลมไดมีการทํากิจกรรมตางๆ เชน การตั้งกฎกติกาชุมชน
ไมใหมีการทําการประมงมากเกินไป นอกจากน้ีในระดับเขาใจ ไดมีการสรางองคความรู และยังมี
กิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมอยางย่ังยืนสําหรับชุมชน และพยายามนํารูปแบบ
ดังกลาวไปใชโดยบรรจุใหอยูในหลักสูตรของชุมชน

ระดับเขาถึง  มีขอสังเกตวา ชุมชนน้ีอาจจะยังไมอยูในระดับเขาถึง เน่ืองจากยังมีปญหา
ความขัดแยงท่ีรุนแรง ท้ังยังมีปจจัยคุกคามจากภายนอกยูเปนระยะๆ ซ่ึงไมแนใจวาวารูปแบบ
อนุรักษของชุมชนบานแหลมจะสามารถย่ังยืนไดแคไหน และสามารถทําอยางไรท่ีจะไมใหนักลงทุน
เขามาลงทุน หรือใหชุมชนสามารถรับภาวะกดดันจากปจจัยภายนอกได ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะเปนสิ่งท่ี
จะตองดูตอไปในอนาคต

กรณีศึกษาที่สอง กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอก
กระสัง  ตําบล   เขาคอก  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย การวิเคราะหรวมในสามระดับของ
การดําเนินการท่ีประสบความสําเร็จในเร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี

ระดับเขาขาย ในเร่ืองของการสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง จะเห็นวาชุมชนมีขอตกลงรวมกัน
ปาใหมสามารถสนองตอความตองการของชาวบานได ซ่ึงชาวบานสามารถเก็บผลผลิตจากปา เชน
หนอไม เห็ด สัตวเล็กสัตวนอย เพื่อนําไปรับประทาน

ระดับเขาใจ  คือความพอประมาณบวกกับความรู เห็นไดวาชุมชนสามารถฟนฟูความรู
ดั้งเดิม หรือภูมิปญญาชาวบานดั้งเดิมนํามาใช ในสวนของความพอประมาณมีการกําหนดขนาด
พื้นท่ีเพาะปลูกใหเพียงพอท่ีจะสนองความตองการโดยเนนวิธีธรรมชาติ

ระดับเขาถึง เปนการอยูรวมกันอยางสอดคลองสามัคคีกัน เห็นอกเห็นใจกัน จะเห็นวามีการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน

กรณีศึกษาที่สาม เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย บาน
เปร็ดใน จังหวัดตราด สามารถวิเคราะหหลักความเปนเศรษฐกิจพอเพียงไดดังน้ี

ระดับ เขาขาย  ระดับวิธีการ น่ันคือ มีภูมิคุมกัน
 การริเร่ิมของชุมชน เกิดจากพระสุบินรวมกับชาวบาน เห็นปญหา รวมคนตั้งกลุม รวมทุน

เงิน จากการออม ตั้งกลุมการเงิน สรางกิจกรรม ปลูกปา การศึกษา สุขภาพ และขยายกลุม
สรางสังคมพึ่งพา(เครือขาย) ท้ังน้ีเพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน ท้ังทุนเงิน และทุนทาง
สังคม

 สรางระบบการจัดการท่ีเขาใจงาย ปฏิบัติไดในชุมชนเพื่อเปนเครืองมือในการวิเคราะห
ปญหาของชุมชน คือ การทําบัญชีกลุม บัญชีครัวเรือน เปนตน

 สรางระบบภูมิคุมกันในชุมชนดวยการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยนําผลตอบแทนจาก
การสะสมทรัพยภายในชุมชนมาจัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิต
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 สรางกติการวมกัน และรับทราบกติกาของกลุมท่ัวกัน เชน การจัดการผลประโยชนจากปา
การจัดสวัสดิการของกลุม

 เนนการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยเฉพาะการทํากิจกรรมข้ึนมาจากการใชทุนเงิน แรงงาน
วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจเกื้อกูลและเห็น
คุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก

ระดับเขาใจ ระดับวิถีคิด น่ันคือ มีความพอประมาณ
 ผูนําชุมชนและเครือขายสามารถคิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมองงานพัฒนา

อยางเปนระบบและเช่ือมโยงระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และคุณธรรมในจิตใจ
สงเสริมและคํานึงถึงสวัสดิการท่ีคนในชุมชนพึงไดรับในฐานะสมาชิกหน่ึงในสังคมตลอดชวง
ชีวิต

 เรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรท่ีย่ังยืน เชน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
 เรียนรูท่ีจะสรางสมดุลระหวาง ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ และคุณภาพชีวิต ดวยการสราง

ระบบคิด สวัสดิการใหกับชุมชนดวย แนวคิดบํานาญท่ีเกิดจากตนไม โดยใชพื้นท่ีสาธารณะ
ท่ีไมเกิดประโยชน เพื่อปลูกตนไมเชิงพาณิชย และตนไมใชสอย และนําผลประโยชนตอบ
แทนกลับมาแบงปนในชุนชน อันเปนวิถีคิดท่ีคํานึงถึงการจัดการในระยะยาวและสรางความ
สมดุล

 ชุมชนไดรับการปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียนสัตวหรือ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังท่ีผลิตได

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

ระดับ เขาถึง  ระดับวิถีชีวิต น่ันคือ มีคุณธรรม และเหตุผล
 เครือขายและผูนําในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําทุกเดือน เชน กลุมสัจจะสะสม

ทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต กลุมอนุรักษปาชายเลน เปนตน  โดยมีการ
ดําเนินงานตอเน่ืองจนเปนวิถีชีวิต มาเปนเวลา 18 ปแลว ยังไมหยุดการดําเนินงาน พรอม
กับมีการติดตามแกไขใหแนวคิดและพัฒนาตนเองตลอดเวลา

 ผูนําชุมชนและเครือขาย ไดเขาถึงปญหาและใชหลักท่ี พระสุบินสอนให คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน และใชปญญาในการวิเคราะห แกไขปญหา สงเสริมการใชหลักอริยมรรค ซ่ึง
เปนแนวคิดสําหรับการทํางานเพื่อการแกไขปญหาความยากจนในชุมชน ตลอดจนการสราง
แนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลท่ีเปนจริง
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กรณีศึกษาที่สี่ กรณีศึกษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะ จังหวัดชุมพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง” คณะผูศึกษาไดสังเคราะหกรณีน้ีตามกรอบแนวคิดสามระดับท่ีไดกลาว
มาในเบ้ืองตน สามารถแบงเปน 3 ประเภท ไดแก

หน่ึง เขาขาย (มีภูมิคุมกัน) ชุมชนสามารถจัดตั้งกฎเกณฑข้ึนมา และมีการทําขอตกลง
ภายในชุมชน ถึงระเบียบการใชประโยชนจากปาของสมาชิก ประการท่ีสอง คือ ผลิตภัณฑท่ีไมใชไม
สัก สามารถนํามาใชสําหรับชีวิตประจําวัน และยังสามารถปองกันผลกระทบจากปจจัยภายนอก เชน
กลไกตลาดท่ีสินคาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ชาวบานก็จะไมรับผลกระทบจากกลไกดังกลาว นอกจากน้ี
ยังทําใหเกิดการตระหนักถึงการรักษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

สาม เขาถึง ในแงของการเขาใจอยางลึกซ้ึง และเขาถึง จะเห็นวามีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในพื้นท่ีดังกลาว คุณพงศา เนนวาในการรักษาปา และฟนสมดุลของระบบนิเวศ ก็จะตองฟนฟู
คนและฟนฟูปาดวย

กรณีทีห่า เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรตและ
ศูนยกีฬาดํานํ้า จ.ชุมพร เม่ือนํามาวิเคราะหตามกรอบแนวคิดท้ังสามระดับ ไดดังน้ี

เขาขาย (มีภูมิคุมกัน) คือ เปนการสรางงานใหกับคนในชุมชนในการผลิตสินคาตางๆ
ตลอดจนผลิตภัณฑปลอดสารพิษ นอกจากน้ียังเปนการสรางเครือขายท้ังระหวางชุมชนกับโรงแรม
ระหวางชุมชนดวยกันเอง ระหวางจังหวัด ท้ังยังสามารถสรางเครือขายในระดับประเทศ

เขาใจ (พอประมาณ+องคความรู) เปนการสรางจิตสํานึกการอนุรักษ และสงเสริมการปลูก
ขาวสายพันธุพื้นเมือง ท้ังยังมีกิจกรรมมากมายท่ีเกี่ยวกับการนํากลับมาใชใหม

เขาถึง ในระดับน้ีพบวา วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป หมายความวา ธุรกิจรีสอรตสามารถ
ผสมผสานเขากับสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมพื้นเมืองมากข้ึน ทําใหสามารถฟนฟูธุรกิจไดจากปญหา
ท่ีเผชิญ ประการสุดทาย เจาของธุรกิจเห็นความสําคัญของสมดุลธรรมชาติ ความสมดุลของชีวิต
แทนท่ีจะมุงเนนแสวงหาผลกําไรในระยะสั้น แตเขาสามารถท่ีจะอยูไดดวยความสมบูรณในระยะยาว

2.4 สรุปประเด็นรวมของแตละกรณีศึกษาจากการศึกษาทั้ง 6 กรณี สรุปประเด็นไดดังน้ี

ประเด็นรวม
กรณีศึกษา

ปะเหลียน บุรีรัมย ตราด พะโตะ ชุมพรคาบานา
ปญหา
พื้นฐานเดิม
ความไมยัง่ยืน
ไมสมดุล

1) มีการแยงชิง
กันใชประโยชน
จากปา มี
กระบวนการ

พื้นที่ปาถูก
ทําลายจากการได
สัมปทานของ
นายทุนภายนอก

ความขัดแยงใน
ชุมชน ความ
ยากจน
ปาชายเลนถูก

พื้นที่ปาถูกใชเปน
สวนกาแฟ
สวนผลไม ปญหา
ความยากจน

ธุรกิจกูยมืเงินจาก
ธนาคารมากอสราง
ขยายกิจการ เพิม่
หองแตเผชญิภาวะ
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ประเด็นรวม
กรณีศึกษา

ปะเหลียน บุรีรัมย ตราด พะโตะ ชุมพรคาบานา
เคล่ือน ไหวที่ไม
เคยหยุดน่ิงของ
ชุมชนในพื้นที่
เกิดการตอรองกับ
หลายกลุม (กลุม
ทุนภายนอก กลุม
อํานาจ กลุม
ผลประโยชน
กลุมนักการเมือง
ทองถิ่น โครงการ/
แผนพัฒนาส่ังการ
ลงมาจากราชการ
สวนกลาง เชน
โครงการปาเฉลิม
พระเกียรติ ฯลฯ)
ผนวกกับ
กระบวนการสราง
ความรูของคนใน
พื้นที่เอง เพราะ
กลัวการถูกยึด
ครองที่ดินที่
ชุมชนเคยได
อาศัยทํากินมา
กอน เกิดการ
ลดลงของ
ทรัพยากร สัตว
นํ้า หลังวิกฤติ
เศรษฐกิจป
2539-40 เกิดทิ้ง
รางนากุง ดิน
เส่ือมเปนบริเวณ
กวาง
2) ราชการมี
โครงการปลูกปา
ตนไมชนิดเดียว
โดยร้ือปาที่
ชาวบานเคยอยู

บุกรุกจากนายทุน
ภายนอก
การเส่ือมโทรม
ของทรัพยากร

เศรษฐกิจตกต่ําป
2530-40 ทําใหหน้ี
ทวมดอกเบีย้
ประมาณ 300 ลาน
บาท ไมมีอนาคต
วา จะสามารถชําระ
คืนหน้ีแกธนาคาร
ไดทั้งหมด
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ประเด็นรวม
กรณีศึกษา

ปะเหลียน บุรีรัมย ตราด พะโตะ ชุมพรคาบานา
อาศัย และเปนที่
อยูของสัตวปา
2) นักวิชาการ
NGO (สมาคม
หยาดฝน) เขามา
ชวยเหลือ มีการ
กอตั้งกลุมอนุรักษ
เกิดเครือขาย
ชาวบาน เพื่อ
สกัดก้ันหยุด
ชะลอการ
เปล่ียนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดิน
ทรัพยากรปาชาย
เลนถูกบุกรุกจาก
นายทุนภายนอก
การเส่ือมโทรม
ของทรัพยากร
อยางรุนแรง

บทเรียน 1) สรางคน สราง
ผูนําในทองที ่แต
ยังมีความขัดแยง
และเปราะ บาง
ตอการคุกคาม
ของกลุมอิทธิพล
และกลุมทุนจาก
ภายนอก
ทามกลางแรง
กดดันจากวิกฤติ
พลังงานทดแทน
(ปาลมนํ้ามัน)
2) สมาคมหยาด
ฝน เขาไปมี
บทบาทนําในการ
พัฒนาและพูดคยุ
กับแกนนํา
ชาวบาน

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

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

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

1) ความเปนผูนํา
และสรางคน
2) มีความคิดแบบ
ครบวงจรและองค
รวมเพื่อแกปญหา
เศรษฐกิจของ
ชุมชนที่เก่ียวของ
3) เร่ิมจากจุดเล็ก
กอน
4)ใชหลักประหยัด
5) ทุกคนมีความสุข
ที่มากเกินกวา
ความสุขทางวตัถุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
6) มีความภูมใิจใน
ส่ิงที่ตนเองมี
7)ใชปญญาในการ
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ประเด็นรวม
กรณีศึกษา

ปะเหลียน บุรีรัมย ตราด พะโตะ ชุมพรคาบานา
3)มีการทํางาน
เปนเครือขายและ
มีกิจกรรมและ
การประชุมอยาง
ตอเน่ือง
3) มองแบบองค
รวมทุกส่ิง
เชื่อมโยงถงึกัน
4) ชุมชนมีความ
พอใจที่ทรัพยากร
ธรรมชาตมิีความ
อุดมสมบูรณ
กลับคืนมา
5) ชุมชนมีความ
ภาคภูมใิจในส่ิงที่
ตนเองมี
6)ใชปญญาในการ
วิเคราะห แกไข
ปญหา

ชวยเหลือเก้ือกูล
กัน

5)มีความ
ภาคภูมใิจในส่ิงที่
ตนเองมี หรือได
ทําขึ้น
6)ใชปญญาในการ
วิเคราะห แกไข
ปญหา
7)ปลูกฝงให
ชวยเหลือเก้ือกูล
กัน

5)ใชปญญาในการ
วิเคราะห แกไข
ปญหา
6)ปลูกฝงให
ชวยเหลือเก้ือกูล
กัน

วิเคราะห แกไข
ปญหา
8) ปลูกฝงให
ชวยเหลือเก้ือกูล
กัน

อุปสรรค 1) ขาดกลไกและ
ระเบียบของรัฐที่
จะมาสนับสนุน
กิจกรรมการ
อนุรักษปา
และทรัพยากร
ธรรมชาติ
2) ความขัดแยง
ระหวางชาวบาน
กับราชการ
ชาวบาน
ชาวบานมักจะ
ขาดกําลังใจ
ทอแทใจ
(ราชการรังแก
ประชาชน??)

ขาดการถายทอด
กระบวนการ
วิธีการดําเนิน
กิจกรรมการ
อนุรักษปา

ทัศนคติและ
ความรูของ
ขาราชการไม
ปรับตัว และไม
ยอมรับภมูิปญญา
ชาวบาน

กฎระเบียบและ
การประสาน
งานกับราชการ
สวนกลาง
การขยายผลไป
ยังพื้นที่อ่ืน

เครือขายของ
ชุมพรคาบานาไมมี
ปญหาเพราะโตวัน
โตคืน แตชมุพรคา
บานาฯ หากไมมี
คุณวริสร การ
ดําเนินงานจะไมดี
เทาที่เปนอยู ทั้งน้ี
เพราะคุณวริสรมี
ภารกิจกับขางนอก
ทําใหการ
ดําเนินงานของ
ธุรกิจจะไม
เรียบรอย สวน
รีสอรตที่ใช
ดําเนินงานไมมี
ปญหา(เพราะ ดร.
วิวัฒน ศัลยกําธร
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ประเด็นรวม
กรณีศึกษา

ปะเหลียน บุรีรัมย ตราด พะโตะ ชุมพรคาบานา
เปนวิทยากรให)

ประเด็นทา
ทาย
การพัฒนา
(ในที่
ตางประเทศ
ไมยึดถือที่ตัว
บุคคล “หลัก
กฎหมาย”
เพราะฉะน้ัน
จะมีความ
ยั่งยืนกวา
ในขณะที่ทาง
ตะวันออก
โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไทย
ซ่ึงนับถือ
ความเปน
สถาบันของ
พุทธจะมจีุด
ยึดเหน่ียว
ดานคุณธรรม
“หลักใจ” )

1) การพัฒนา
โครงการขนาด
ใหญของรัฐ
(ทาเรือนํ้าลึก
กันตัง)
2) การแทรกแซง
จากภาครัฐในการ
หาพลังงาน
ทดแทน เชน
ปาลมนํ้ามัน
3) สรางความ
เขมแข็งให
ชาวบานในพื้นที่
สนับสนุนการ
เคล่ือนไหวตอสู
กับการรุกเขาจาก
“ทุนนอก ทุน
ขนาดใหญ” ได
อยาง CP ในการ
กวานซ้ือนากุง
ราง เพื่อทํานากุง
“สมัยใหม” ที่ใช
แรงงานพมา ใช
พันธุกุงจาก
สหรัฐอเมริกา

การเตรียมรับมือ
กับส่ิงที่จะมา
คุกคามในอนาคต
อันใกลตอไปน้ี:
1)ความตอเน่ือง
ของการดําเนิน
กิจกรรมตอ

การเตรียมรับมือ
กับส่ิงที่จะมา
คุกคามในอนาคต
อันใกลตอไปน้ี:
1) นโยบายของรัฐ
เชน ในเร่ืองการ
แปลงทรัพยสิน
เปนทุน
2)นายทุน
ภายนอกมาขอใช
ประโยชนพื้นที่
สาธารณะ
3) นายทุน
ภายนอกเขามา
สวมสิทธิใ์นพื้นที่
ของชาวบาน

การเตรียมรับมือ
กับส่ิงที่จะมา
คุกคามในอนาคต
อันใกลตอไปน้ี:
1)ปาจะถูกคุกคาม
จากนโยบายรัฐ
เพื่อปลูกพืช
พลังงานทดแทน
และการปลูกพืช
เชิงเด่ียว (เชน
ปาลมนํ้ามัน ยูคา
ลิปตัส สบูดํา)

1) กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เนนแต
การเติบโตการ
ขยายตัวไมไดใช
ปญญาจะเขามาใน
รูปของนายทุนที่
เขามาใชประโยชน
บุกรุกพื้นที่ทํากิน
ของชาวบาน

2.5 ประเด็นทาทาย
การดําเนินกิจกรรมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกรณีศึกษาน้ัน สิ่งท่ีทาทาย คือ

นโยบายของภาครัฐ และบริบททางการเมือง ท่ีเนนสงเสริมใหชุมชนมุงผลิตและทํารายไดเพื่อสงออก
ในภาคอุตสาหกรรม แทนอาชีพเกษตรกรรม ดังน้ัน การท่ีจะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช
ใหเกิดประโยชนอยางสัมฤทธิผล ควรตองมีการปรับโครงสรางตางๆ  ท้ังในดานกฎหมาย นโยบาย
ภาครัฐท่ีกํากับและดูแลภายใตการบริหารของนักการเมือง เจาหนาท่ีภาครัฐ  โดยบริบทของการ
พัฒนาทางการเมืองและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนน้ันสิ่งสําคัญมิไดมุงเนนเพียง
การศึกษาในระบบ แตนโยบายการสงเสริมการเขาถึงขอมูลของรัฐและบทบาทของรัฐในการกระจาย
ขอมูลใหประชาชนรับรูอยางท่ัวถึง เปนเคร่ืองมือสําคัญในการสงเสริมการตรวจสอบการทํางานของ
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ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนการมีกฎหมายหรือนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการดานสิ่งแวดลอม การมีระเบียบ หรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยควรเปนสิทธิของประชาชนในทุกภาคสวน มิไดเฉพาะถึงกลุมของผูไดรับ
ผลประโยชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียเทาน้ัน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเขมแข็งของเครือขายความ
รวมมือของประชาชนในทุกภาคสวน

2.6 บทสรุป
จากบทเรียนของกรณีศึกษาตางๆ น้ี  สิ่งสําคัญท่ีอาจเรียกวาเปนหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ เงื่อนไขคุณธรรมท่ีแฝงอยูในจิตใจของทุกคน กอเกิดเปนระบบวัฒนธรรมในองคกรหรือ
ชุมชน ทําให คน เกิดการตระหนักรูในการอยูรวมและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ อยางเกื้อกูล ไม
โลภ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เมตตา โดยสํานึกรูไดในวิถีการดํารงชีวิต

นอกจากน้ี คุณธรรมยังเปนเคร่ืองมือลดความขัดแยงในชุมชน ท่ีเปนปจจัยสนับสนุนสงผล
ให การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนไปตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุมกัน และสามารถพึ่งตนเองได ท้ังน้ีการมีคุณธรรมเปนบอเกิดของระบบคุณคาใน
มนุษย ซ่ึงไดแก ความซ่ือสัตย การเคารพกติกา สามัคคี ไมเบียดเบียนธรรมชาติ โดยเม่ือมีปจจัย
รวม คือ เงื่อนไขความรู ไดแก การรูจักตนเอง รูจักศักยภาพของชุมชน เขาใจในคุณคาของระบบ
นิเวศและการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน ก็จะสงผลใหการใชและจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพและ
ย่ังยืน

2.7 ตัวชี้วัดเบ้ืองตนในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จากการศึกษาการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําดัชนีช้ีวัดเบ้ืองตนในการประยุกตใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงประกอบดวยดัชนีช้ีวัดรวมท้ังหมด 8 ดัชนี แบงออกเปน 3 กลุมไดดังตอไปน้ี

กลุมที่ 1 เขาขาย (การมีภูมิคุมกันในตัวเอง)
ดัชนีท่ี 1 มีกิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ดัชนีท่ี2 มีกฎของชุมชนเพื่อการใชประโยชนและเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เชน ปาไม ประมง แหลงนํ้า ดินสาธารณะ)
ดัชนีท่ี 3 มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางเครือขาย
ดัชนีท่ี 4 มีการสรางความตระหนักระหวางสมาชิกในชุมชนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม

กลุมที่ 2 เขาใจ (การมีความพอประมาณ + การใชความรู ความรอบคอบ)
ดัชนีท่ี 5 มีการประยุกตใชนวัตกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
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ดัชนีท่ี 6 มีแนวทางปฏิบัติท่ีมองอยางองครวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (เชน ความเช่ือมโยงระหวางกองทุนชุมชน การอนุรักษปาชาย
เลน และการทองเท่ียวเชิงนิเวศ)

ดัชนีท่ี 7 มีการตระหนักถึงความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอมและความสมดุล
ดานนิเวศ (เชน จํากัดขนาดฟารมเพื่อเติมเต็มความตองการพื้นฐาน

กลุมที่ 3 เขาถึง (ความมีเหตุผล + การยึดหลักคุณธรรม)
ดัชนีท่ี 8 การปรับวิถีชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ (เชน ปาชุมชน การใชแนวทางการ

ผลิตท่ีย่ังยืน เชน วนเกษตร เกษตรอินทรีย) ลดการใหความสําคัญตอ
ผลตอบแทนระยะสั้น และมีการรบริโภคอยางย่ังยืน

ตัวชี้วัดเบื้องตนในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธกับกิจกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด

กรณีศึกษา

ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน

จ.ตรัง
พะโตะ

จ.ชุมพร
บานเปร็ดใน

จ.ตราด
ละหอกกระสัง

จ.บุรีรัมย
ชุมพรคาบานา

จ.ชุมพร
เขาขาย
1.มีกิจกรรมของ
ชุมชนในการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

- รวมกลุมตัง้การ
อนุรักษหอยนางรม
และขยายกิจกรรม
อนุรักษไปยังปา
ชายเลน หอยปะ
ฯลฯ

-โครงการคน
อยู ปายัง โดย
จัดการ
ทรัพยากร ดิน
นํ้า ปา ให
ชุมชนรวมคิด
รวมวางแผน
เชน การ
ปองกันไฟปา
การสรางฝาย
ตนนํ้าเพื่อ
ชะลอนํ้า
-โครงการ
ธนาคารตนไม

-การจัดตั้งกลุม
อนุรักษและ
พัฒนาปาชาย
เลนบานเปร็ด
ใน เพื่อเนน
กิจกรรมปลูก
ปา และดูแลปา
ทรัพยากร
ประมง
-การปลูกปาใน
ที่สาธารณะ

-กลุมอนุรักษ
เปนฐานใน
การดําเนิน
กิจกรรมการ
อนุรักษควบคู
กับการเรียนรู
ในหลายมิติ มี
โครงการคืน
ตนทุนใหกับ
ธรรมชาติ,
ปลูกไผเปน
แนวเขตปา,
เยาวชนเพาะ
ชํากลาไม,
สรางปาใน
บาน, ฟนฟูภูมิ
ปญญาและ
ชุมชนทองถิ่น

-รวบรวม
พนักงานและ
ชาวบานรวมกัน
กิจกรรม
นวัตกรรมในการ
ใหบริการใหนัก
ทองเทียวสัมผัส
วิถีชนบท เชน
กิจกรรมการ
ดํานา เก่ียวขาว
ในรีสอรต
-การฟนฟูใหคน
ในทองถิ่นหันมา
ปลูกขาวเหลือง
ปะทิว ซ่ึงเปน
ขาวพันธุพื้น
เมืองของภาคใต

2.มีกฎของชุมชน
เพื่อการใช
ประโยชนและ

-กติกาภายใน
ชุมชน  เชน หามใช
ประโยชนใดๆจาก
แปลงอนุรักษ

-กฎหมาย
ทองถิ่น
กฎหมาย
หมูบาน

-มีกฎระเบียบ
ในการเก็บหา
และใช
ประโยชนจาก

-มีกติกาชมุชน
ในการใช
ทรัพยากร เนน
การพึ่งตนเอง

- สรางระบบการ
ดําเนินงาน
ภายในองคกร
โดยคํานึงถงึ
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กรณีศึกษา

ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน

จ.ตรัง
พะโตะ

จ.ชุมพร
บานเปร็ดใน

จ.ตราด
ละหอกกระสัง

จ.บุรีรัมย
ชุมพรคาบานา

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

ยกเวนจับสัตวนํ้า ,
คนในหมูบานมีสิทธิ
ใชไมจากแปลงใช
สอย ,หามจับปลา
โดยใชเคร่ืองมือ
ทําลายลาง

ผลักดันไปสู
กฎหมาย อบต.
หามซ้ือขาย
ที่ดิน เพื่อให
ชุมชนมทีี่ทํา
กิน

ปา ทั้งไม ปู
ปลา กุง หอย
โดยจะบอกถึง
สิทธิในการใช
ของคนและ
นอกชุมชน มี
บทลงโทษ
ชัดเจน
เชน การ
รณรงคไมใหมี
การจัดปู ในฤดู
วางไข ดัง
สโลแกน “หยุด
จับรอย คอยจับ
ลาน”

ตั้งแตการดูแล
ปาโดยการจัด
เวรยาม การจัด
ทรัพยากรโดย
เนนการมีสวน
รวมและ
กิจกรรมตัง้บน
ฐานของชุมชน

ความเหมาะสม
สอดคลองกับภูมิ
สังคม
ส่ิงแวดลอม

3.มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
และการสราง
เครือขาย

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

-มีการขยายผล
ไปยังพื้นที่อ่ืนๆ
ของประเทศให
สามารถนํา
หลักการ คน
อยู ปายัง ไป
ประยุกตใชเพื่อ
เปนการ
ปกปองพื้นที่
ปาและ
เสริมสราง
ความมั่นคง
ใหกับชุมชนไป
พรอมๆ กัน

-การจัดการปา
ระดับชุมชนใช
แผนการจัดการ
ปาเปน
เคร่ืองมือ โดย
ใหชาวบานมี
สวนรวม เชน
เก็บขอมูล การ
จัดเวทีระดม
ของคิดเห็นของ
ชุมชน และรวม
ทําโครงการ
ศึกษาวจิัย
รวมกับ
หนวยงานนอก
พื้นที่ เชน สกว.
และการศึกษาดู
งานนอกพื้นที่

- การ
ศึกษาวจิัยทํา
ใหชุมชน
ตระหนักรู
คุณคาของการ
อนุรักษ
ทรัพยากรและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น
- โครงการ
ภายใตกลุม
อนุรักษเกิดขึ้น
จากคนทุกกลุม
และเนนที่กลุม
เยาวชนเพื่อ
สรางผูนํารุน
ใหม
- เร่ิมตนจาก
การดูงานนอก
สถานทีจ่นเมื่อ
พึ่งพาตนเองได

-สงเสริมและเปด
โอกาสให
พนักงานพัฒนา
ศักยภาพอยาง
ตอเน่ือง เชน
โครงการจากบาง
ชนมาหา”
โครงการไขสุโข
ซ่ึงเปนโครงการ
ของพนักงาน
-สงเสริมให
พนักงานไดรับ
ขอมูลขาวสาร
โดยติดประกาศ
-มีการขยาย
เครือขาย ไปสูผู
ปฏิบัติเกษตร
อินทรียไรสารเคมี
ในชมุชน
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ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน

จ.ตรัง
พะโตะ

จ.ชุมพร
บานเปร็ดใน

จ.ตราด
ละหอกกระสัง

จ.บุรีรัมย
ชุมพรคาบานา

จ.ชุมพร
จึงเปนแหลง
เรียนรู

4.มีการสราง
ความตระหนัก
ระหวางสมาชิก
ในชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรมอนุรักษ
ของชมุชนสราง
จิตสํานึกในการมี
สวนรวมขบัเคล่ือน
การจัดการ
ทรัพยากร
เน่ืองจากชมุชนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษจนเกิดผล
คือปาฟนฟู ระบบ
นิเวศสมบูรณขึ้น

กิจกรรมคนอยู
ปายัง ทีท่ําให
ประชาชนเห็น
วาการใหความ
รวมมือใน
กิจกรรมเพื่อ
สวนรวมไดทํา
ใหสภาพของ
ชุมชนดีขึ้น
การมีพื้นที่ปา
มากขึ้นทําใหมี
การเก็บของปา
เพื่อนํามาใช
บริโภค สภาพ
ความเปนอยู
ของชมุชนมี
ความมั่นคง
มากขึ้นทําให
ประชาชนมี
ความ
ภาคภูมใิจ และ
ตระหนักในส่ิง
ที่ตนเองมหีรือ
ไดทําขึ้น

-ชุมชนรวมกัน
ทําแผนและ
กิจกรรม
ปองกัน และ
ตรวจตราพื้นที่
ปาชายเลน เชน
การปลูกพันธุ
ไมซอมแซม
การสํารวจ
ทรัพยากรปา
การจัดเวรยาม
ตรวจตราพื้นที่
ปาสัปดาหละ 2
คร้ัง
-กิจกรรมแหลง
เรียนรูดาน
นิเวศปาชาย
เลน
-การจัดการ
ทรัพยากรโดย
ชุมชนของ
โรงเรียน

- กลุมอนุรักษ
ทําความเขาใจ
กับชุมชนและผู
ที่ตอตาน จน
สามารถฟนฟู
ทรัพยากรได
เปนผล ชุมชน
จึงเห็น
ความสําคัญ
และมีสวนรวม
- กิจกรรม
พิสูจนตัวเองใน
การสรางความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรได
เปนอยางดี
- มีกิจกรรม
เรียนรูโดย
โรงเรียน และ
กลุมเยาวชน
อนุรักษ

การรักษา
สภาพแวดลอม
โดยใหพนักงาน
และชุมชนเห็น
ความสําคัญของ
การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม เชน
มุมผักไรสารเคมี
เพื่อใหเกิดการ
กระตุนใหผูซ้ือใน
ทองถิ่นไดเกิด
ความรูความ
เขาใจในการ
เลือกซ้ือผักที่
ปลอดภัย

เขาใจ
5.มีการ
ประยุกตใช
นวัตกรรมและ
ภูมปิญญา
ทองถ่ิน

- มีการปรับ
เคร่ืองมือประมง
ในการทํามาหา
กินใหสอดคลอง
กับกิจกรรม
อนุรักษ

- นําคําสอนศาสนา
อิสลามมา
ประยุกตใชกับ

การทําเตายาง
เพื่ออภิบาล
ปลาและ
ปองกันการกัด
เซาะตล่ิง

หลักจากชมุชน
ทําการวิจยั ทํา
ใหตื่นตัวในการ
คนหารากเหงา
ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการ
ดําเนินชีวิต
รวมกัน การทํา
การเกษตร

โครงการจากบาง
ชนมาหา” โดย
นํานํ้ามันที่ใชแลว
ในโรงครัวมาผาน
กระบวนการผลิต
เพือ่ใหไดไบโอ
ดีเซล
-นํ้าสมควันไม
ไดจากการ
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กรณีศึกษา

ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน

จ.ตรัง
พะโตะ

จ.ชุมพร
บานเปร็ดใน

จ.ตราด
ละหอกกระสัง

จ.บุรีรัมย
ชุมพรคาบานา

จ.ชุมพร
แนวทางอนุรักษ และการอนุรักษ

ทรัพยากร
ควบแนนของ
ควันไฟที่เกิดจาก
การเผาถาน ใช
ไลแมลง

6.มีแนวทาง
ปฏิบัติทีม่อง
อยางองครวมใน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม (เชน
ความเชื่อมโยง
ระหวางกองทุน
ชุมชน, การ
อนุรักษปาชาย
เลน และการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ)

เชื่อมโยงเครือขาย
ทั้งลุมนํ้าปะเหลียน
ทําใหกิจกรรม
อนุรักษในชมุชน
สอดคลองกับชุมชน
อ่ืนๆ อยางเปน
ระบบ

คนอยูปายัง ได
เชื่อมโยง
กิจกรรมตางๆ
ของประชาชน
เขาดวยกัน
ดวยการคิด
แบบครบวงจร
และองครวม
หมายความวา
กิจกรรมการ
ปลูกปาน้ัน
มิไดเปน
กิจกรรมที่
ดําเนินโดย
ลําพัง แตมี
ความเชื่อมโยง
กับการสราง
รายไดของ
ประชาชนดวย
มีการเขาใจถงึ
ความตองการ
ของประชาชน
ในการที่ตองมี
การใชพื้นที่
สวนหน่ึงเพื่อ
การเกษตร
กรรมแตใน
ขณะเดียวกันก็
มีการสงวน
พื้นที่อีกสวน
หน่ึงไวเพื่อการ

กิจกรรมกลุม
สัจจะสะสม
ทรัพย ทีใ่ช
วิธีการบริหาร
การเงินเพื่อ
แกไขปญหาเชิง
เศรษฐกิจ
สังคม และ
ส่ิงแวดลอม
-โฮมสเตย เนน
การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

กิจกรรมของ
กลุมอนุรักษ
พยายาม
สงเสริมคนทุก
กลุมในชมุชน
และขยายจาก
มิติทรัพยากร
ไปยังมิติอ่ืนๆ
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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ตัวอยางกิจกรรม
ปะเหลียน

จ.ตรัง
พะโตะ

จ.ชุมพร
บานเปร็ดใน

จ.ตราด
ละหอกกระสัง

จ.บุรีรัมย
ชุมพรคาบานา

จ.ชุมพร
อนุรักษ

7.มีการตระหนัก
ถึงความสามารถ
ในการรองรับ
ของสิ่งแวดลอม
และความสมดุล
ดานนิเวศ ( เชน
จํากัดขนาด
ฟารมเพื่อเติม
เต็มความ
ตองการพื้นฐาน

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

- โครงการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ มอง
ปาไมเปน
ทรัพยสวนรวม
เพื่อใหชุมชน
นักทองเที่ยว
ชวยกันรักษา
ปา

-การหยุดจับ
สัตวนํ้าในชวง
ฤดูวางไข
-การปลูกพันธ
ไมซอมแซมใน
ปา

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

-การจัดทําระบบ
บําบัดนํ้าเสีย
ภายใน รี
สอรต กอนปลอย
ออกไปจากรี
สอรต

เขาถึง
8.การปรับวิถี
ชีวิตใหสอดคลอง
กับธรรมชาติ
(เชน ปาชมุชน,
การใชแนว
ทางการผลิตที่
ยั่งยืน เชน วน
เกษตร, เกษตร
อินทรีย) ลดการ
ใหความสาํคัญ
ตอผลตอบแทน
ระยะสั้น และมี
การรบริโภค
อยางยั่งยืน

- การทําประมง
ขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติเปน
หลัก เชน นํ้าขึ้น
นํ้าลง

- เลิกทําประมง
อวนรุน อวนลาก

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

คนในชมุชน
และชุมชน
ใกลเคียงมี
ความเขาใจการ
จัดการปามาก
ขึ้น ชมุชน
หนองโสนเลิก
การทําประมง
อวนรุน อวน
ลาก
-ชุมชนเขามา
บุกรุก
ทรัพยากร
นอยลง

- ดานอาชีพ
เกษตร ลดใช
สารเคมีมาทํา
เกษตรอินทรีย
มากขึ้น
- ดาน
ทรัพยากร คน
ในชมุชนตื่นตัว
ในการมีสวน
รวมจัดการ
ทรัพยากร
- ปรับวิถีชวีิต
ใหเขากับ
ธรรมชาตมิาก
ขึ้น

การปรับแนว
ทางการบริหาร
ในรีสอรต โดย
เนนวัตถุดิบที่
ผลิตไดจาก
ธรรมชาติ การทํา
เกษตรอินทรีย
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สวนที่ 3 การสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมโดยภูมิปญญาตะวันออก

3.1 วิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง มีดังน้ี

หน่ึง หลักคิด ในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จากกรณีศึกษาท้ังหากรณีน้ัน มีหลักคิดท่ีเหมือนกัน คือ การทําเพื่อคนสวนใหญ และ
คนสวนใหญสามารถอยูดวยกันได ผลการสังเคราะหจะพบวามีมิติในเร่ืองหลักศาสนาเขามา
เกี่ยวของซ่ึงเปนสิ่งท่ีชวยยึดใหคนทําความดี คือ หลักคุณธรรม เปนเร่ืองการชวยเหลือกัน มากกวา
การแขงขันกัน การเกื้อกูล การอุปถัมภ ทําเพื่อคนสวนใหญอยูรอด

สอง เปาหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเนนท่ีความสุข ซ่ึงไมใชความสุขทางวัตถุ
โดยสะทอนออกมาไดหลายอยาง ในกรณีของมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะพบวา
เปาหมายท่ีสะทอนออกมา คือ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความสมบูรณในแงอาหาร

สาม เคร่ืองมือ สําหรับการเรียนรูรวมกันอยู และทําใหเกิดการยกระดับจิตใจจากการทํา
เร่ืองน้ันๆ ซ่ึงเปนนวัตกรรมของการยกระดับการเรียนรูซ่ึงนําไปสูการยกระดับความคิด การมองให
กวางใหไกลใหคิดถึงอนาคต เคร่ืองมือดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามชวงเวลา เม่ือทําสิ่งหน่ึง
ไปแลว เม่ือมาถึงอีกจุดอาจมองหาเคร่ืองมือใหมท่ีจะนํามาใชในการสรางความสมดุล

สี่ factor ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การมีสวนรวมของชุมชน
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีเอาไวใชจัดการการมีสวนรวมของชุมชน ใหเขามารวมพลังกันและเกิดพลังผลักดัน
ข้ึนมา และอาจเปนกรอบของการพัฒนา

หา ทุนทางสังคม เปนทุนของการจัดการ ถานับเปนการลงทุน เกือบจะเรียกไดวา ตนทุนน้ัน
ต่ํามาก ตนทุนของกรณีเหลาน้ีไมไดใชเงิน แตใชความรวมมือ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับเร่ืองการมีสวนรวม

หก กระบวนการเรียนรู เปนกระบวนการเรียนรูท่ีทําใหเกิด internalization ของคุณธรรม
หลักคิด เขาไปสูตนเอง และย่ิงทําย่ิงมีความสุข ย่ิงเห็นเปาหมาย และสามารถยกระดับข้ึนไปไดโดย
ท่ีตนทุนไมไดเสียอะไร

3.2 วิธีคิดและแนวทางการจัดการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยภูมิ
ปญญาตะวันออก

ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop Oriental Wisdom: Alternative
Pathways towards Environmental and Natural Resource Management วันท่ี 10-11 เมษายน
พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมรอยัลปริสเซส รวมกับประเทศตางๆ 6 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน อินเดีย บัง
คลาเทศ ภูฎาน และประเทศไทยไดสะทอนใหเห็นถึงประสบการณของท้ัง 6 ประเทศท่ีไดเผชิญกับ
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กระแสโลกาภิวัตน และกอใหเกิดความพยายามในการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการใชทรัพยากร ซ่ึงในมุมมองทางเศรษฐศาสตร คือ การสรางสมดุลระหวาง Demand (อุปสงค)
และ Supply (อุปทาน) โดย Demand คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ Supply คือ แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนท้ังแหลงอาหาร ตนทุนในการผลิต และเปนแหลงรองรับ
ขยะของเสียจากการบริโภคและการผลิต

นอกจากน้ี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาวไมไดทําใหสวัสดิภาพของคนสวนใหญดี
ข้ึน เน่ืองจากความเจริญกระจุกตัวอยูกับคนบางกลุมมิไดกระจายตัวอยางท่ัวถึงและเปนธรรม อีกท้ัง
ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษยในวงกวาง โดยขอสังเกตท่ีนาสนใจก็คือกลุมคนท่ี
ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไมสมดุลดังกลาวก็คือกลุมคนท่ีมีฐานะยากจน โดยเฉพาะ
กลุมประเทศโลกท่ีสาม ดังน้ัน หากเราไมสามารถรักษาสมดุลระดับของการบริโภคไวไดใน อนาคต
ทรัพยากรท่ีโลกมีอยูก็คงไมเพียงพอกับความตองการ ดังมีการเปรียบเปรยไววาคงตองมีโลกเพิ่มข้ึน
หลายใบจึงจะเพียงพอตอความตองการในการบริโภค อยางไรก็ตาม ในประสบการณของแตละ
ประเทศไดช้ีใหเห็นแนวทางแกไขปญหาซ่ึงสามารถแบงออกเปนสามกลุม คือ

1) Technology เสนอโดยนักวิจัยจากจีน และญี่ปุน คือ แนวทางท่ีเรียกวา Circular
Economy (CE) ของจีน และ 3R ของญี่ปุน ซ่ึงเปนการจัดการในระดับมหภาค

2) Community Based เสนอโดยนักวิจัยจากอินเดียและบังกลาเทศ ซ่ึงอาจจัดวาเปน
แนวทางในระดับจุลภาค ท้ังน้ีเปนแนวทางจากประสบการณของชุมชนในการพยายามดูแลรักษา
พื้นท่ีและการแก
ปญหาความยากจนโดยอาศัยภูมิปญญาดั้งเดิม ซ่ึงช้ีใหเห็นวา ภูมิปญญาทองถิ่นสามารถไปกันได
กับการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู

3) The spiritual side เสนอโดยนักวิจัยจาก ภูฏาน และไทย คือ GNH ของภูฏาน และ
Sufficiency Economy ของไทย ซ่ึงใหความสําคัญกับระดับจิตวิญญาณ คุณธรรมและผสมผสาน
แนวคิดพุทธศาสนา

อยางไรก็ดี แนวทางท้ัง 3 กลุมมีขอจํากัดรวมกันสองประการคือ
1) Political system อุปสรรคจากระบบการเมืองท่ีอาจไมสนับสนุน
2) North-South ขอจํากัดระหวางประเทศรํ่ารวยและยากจน เชนผลประโยชน ความคิดวัตถุ

นิยมตะวันตกท่ีครอบงํา
หากพิจารณาลักษณะรวมกันขององคประกอบพื้นฐานของวิธีคิดและแนวทางการพัฒนา

ทางเลือกของท้ัง 6 ประเทศ ท่ีสามารถสะทอนภูมิปญญาตะวันออกในเบ้ืองตน อธิบายไดโดยดังภาพ
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Contentment, Sustainable Development
Preservation of  the Environment

- ความรู, ภมูิปญญา (ผาน
ประสบการณและการศึกษา)

- ความยัง่ยืน

เทคโนโลยีเปนเพยีงเคร่ืองมือ
ชวยใหเราปรับตัวเขากับ
ธรรมชาติไดไมใชเพื่อฉวย
ประโยชน

กระบวนการพัฒนาตองดูแบบ
องครวม (Holistic) มีหลายระดับ
ตั้งแต
- ปจเจก (ไทย, ภูฏาน)
- ชุมชน (อินเดีย บังคลาเทศ)
- ประเทศและระหวางประเทศ

(จีน, ญี่ปุน)

Spiritual Values / Morality

Technology

ตะวันตก
ความสุข สนองตอบความตองการที่ไมส้ินสุด ให

ไดมากที่สุด
สินคา ทําใหไดอายุส้ันเพื่อทีจ่ะขายไดมากขึ้น

Legal System

ประกอบดวย
- การศึกษา
- ความมั่นคงทางสังคม
- ตองรับรูรวมกับศักยภาพ รู

วาตนเองเปนอยางไร
- ฝกอบรมและทําเปนประจํา
- มีกระบวนการถายทอด

ความเปนอยูอยางยัง่ยืนตอง
1.สรางความเขมแข็ง

พึ่งตนเอง
2.การจางงาน ชุมชนตองเลือก

เองวาจะเลือกอะไร

ดึงการมีสวนรวม ตองลงมือ
ปฏิบัติ คือมีทั้ง ทฤษฎี +
ปฏิบัติ

เคร่ืองมือทางดานนโยบาย

Community Participation Institution

ตะวันออก
ความสุข สนองตอบตอจติใจที่ดีงาม

สินคา เคร่ืองมือดํารงชีวติ
Commitment

1) คุณคาทางจิตใจและศีลธรรม ภูมิปญญาตะวันออกมีแนวคิดจิตวิญญาณในการ
อยูรวมกับธรรมชาติ เปนแนวคิดท่ีมองขามไปไกลกวาตัวตน โดยเรียนรูจากธรรมชาติในเร่ือง
ปฏิสัมพันธกับธรรมชาติหรือการรวมกันอยางปรองดอง เกื้อกูลกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
พระพุทธเจาไดตรัสถึงแนวทางการพนทุกขไว น่ันคือ เร่ิมตั้งแต “เห็นชอบ” คือ ตองเห็นโทษท่ีเกิด
จากภัยพิบัติตางๆ ท้ังจากมนุษยและธรรมชาติ เพื่อใหเห็นทางออกท่ีถูกตอง ความเห็นชอบน้ีจะตอง
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ทําใหบังเกิดในจิตใจของแตละคนใหได ดั่งแสงตะวันท่ีนําทางใหคนเดินขามความมืดไปได “ดําริ
ชอบ” คือ ดําริในการไมเบียดเบียน ท้ังระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสัตว และมนุษยกับ
ธรรมชาติ รวมท้ังมีดําริท่ีจะชวยหรือแบงปนดวย ปญหาสิ่งแวดลอมสวนหน่ึงมาจากการดําริผิดของ
ภาครัฐ เชน การออกกฎหมายเบียดเบียนคนฐานรากใหใชประโยชนจากปาไมได หรือการให
สัมปทานกับนายทุน “เลี้ยงชีพชอบ” การท่ีในประเทศมีคนรวยท่ีรวยมาก และคนจนท่ีจนมาก เกิด
จากการเจรจาท่ีไมมีการแบงบันกัน การแบงปนกัน ชวยกันทําดวยความรัก ความสงสาร หาก
เกิดข้ึนท้ังในระดับชุมชน และระดับโลก จะชวยแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมได
“พากเพียรชอบ” คือ มีความพยายาม “ระลึกชอบ” ตองระลึกเร่ืองดีๆ ดวยความรักความสงสาร
ไมใชจะเนนรวยอยางเดียว “ตั้งใจชอบ” มีจิตใจท่ีม่ันคงแนวแน เชน ใครชวนไปทําลายปาก็ไมไป
เพราะผิดอุดมการณ เปนตน

2) เทคโนโลยีที่เหมาะสมและองคความรู ควรเปนเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เนนภูมิปญญาทองถิ่น โดยท้ังน้ี สิ่งท่ีสําคัญคือ การพัฒนาแบบตะวันออกน้ัน ตองไม
ปฏิเสธหรือตอตานกระบวนการโลกาภิวัฒน แตในขณะเดียวกัน ก็ตองใหความสําคัญกับชุมชนใน
ทองถิ่น ใหเกิดความเช่ือมโยงท้ังในระดับโลกาภิวัตนและทองถิ่น เพื่อใหเกิดรูปแบบของเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรและปลอดภัย เชน ประเทศจีน ซ่ึงไดเสนอแนวทางการ
พัฒนาภายใตแนวคิด Circular Economy ท่ีใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงการบริโภค การผลิต
และการกําจัดของเสียท่ีเปนวัฎจักร ไมทําลายสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน ท่ีใชแนวคิด
ของ 3 Rs ดูแลในเร่ืองของกระบวนการผลิต การบริโภคและการกําจัด

3) การมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหเกิดความตระหนัก เปนการสรางพลังและ
เครือขายในการรวมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยตระหนักถึงพลังของเครือขาย
“Glocal” (Global + Local)

4) การมีสถาบันที่อยูรวมกันอยางปรองดอง สอดคลองกับการจัดการซ่ึงตอง
ประกอบไปดวยการมีกฎหมายเพื่อสรางระเบียบและภาระผูกพัน กํากับดูแลคนในสังคม รวมท้ังคน
ในสังคมจําเปนตองมีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อกํากับจิตใจ เน่ืองจากสิ่งน้ีจะชวยกํากับใหคนไมกลาและ
ละอายในการทําผิดเพราะแมการมีศีลธรรมและการมีภาระผูกพัน ก็จะทําใหสังคมน้ันสามารถดํารง
อยูดวยความสุข

5) การมีความสุขใจ การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงมองท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมซ่ึงเปนสากล และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย ท่ีสําคัญ คือ ทํา
ท้ังหมดดวยความสุขใจ


