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1.1 ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย

ในปจจุบันปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบไมใชเพียง
ระดับประเทศ แตเปนผลกระทบระดับโลก ดังจะเห็นไดจากปญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
โลก (Climate Change) ซ่ึงเปนผลกระทบท่ีรุนแรงถึงขนาดท่ีหากเราไมสามารถหยุดย้ังการเพิ่มข้ึน
ของกาซคารบอนไดออกไซด(CO2) ซ่ึงเปนกาซเรือนกระจกไมใหเกิน 450 ppm. ได โอกาสท่ี
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงเกิน 2 C มีมากถึงรอยละ 50 โดยท่ีหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงข้ึน
เกิน 2C ผลกระทบท่ีตามมาจะรุนแรงข้ึน1 ถึงขนาดท่ีเมืองใหญๆ ท่ีมีระดับต่ํากวานํ้าทะเลและ
ประเทศท่ีเปนหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟกบางประเทศ อาจจมหายไปจากนํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน และพายุ
ตางๆ จะทวีความรุนแรงและบอยข้ึน ในดานความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธจะสูญหายไป
เปนจํานวนมาก ขณะท่ีปริมาณนํ้าจืดก็จะลดลง เกิดภาวะแลงท่ีรุนแรงในบางประเทศ ทําใหเกิด
สภาวะการขาดอาหารและนํ้า นําไปสูภาวะสงครามแยงชิงทรัพยากรได ย่ิงถาการปลอยกาซเรือน
กระจกยังคงดําเนินไปในลักษณะเชนเดิมคือเพิ่มขึ้นตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ประชากรที่ เพิ่มสูงขึ้น ทาง IPCC (Inter governmental panel on climate change) ได
ประเมินไววาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงข้ึนไดถึง 6C ซ่ึงหากถึงจุดวิกฤตดังกลาวมนุษยชาติก็
อาจลมสลายในท่ีสุด2

โดยสวนมากปญหาดานสิ่งแวดลอมมักจะมีลักษณะที่ผู กอปญหาอาจไมใชผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรงในชวงแรก เชน การปลอยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม เจาของโรงงานมักจะ
ไมใชคนในพื้นท่ีน้ัน จึงไมไดรับผลโดยตรง หากเปนชุมชนท่ีโรงงานเหลาน้ันตั้งอยู ท่ีเปนผูไดรับผล
เปนตน นอกจากน้ียังมักจะมีปญหาดานความเปนธรรมเขามาเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะผูไดรับ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมักจะเปนผูท่ีดอยโอกาสหรือยากจนกวาผู ท่ีกอปญหา 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

1United Nations Development Programme (UNDP). Summary Human Development Report 2007/2008, Fighting Climate
Change: Human Solidarity in a Divided World. Available: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hrd2007-2008.
2 Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC Fourth Assessment Report (AR4), the AR4 Synthesis
Report. Available: www.ipc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf.
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ทวีป Africa ซ่ึงมีประชากร 720 ลานคนท้ังทวีป3 แตผลกระทบและความรุนแรงท่ีจะตามมากลับจะ
กระทบคนยากจนอยางใน Africa มากกวา เพราะจะทําใหเกิดภาวะขาดนํ้าและอาหารรุนแรงมากข้ึน
ตลอดจนโรคภัยไขเจ็บจะทวีความรุนแรงในประเทศเขตรอนมากกวา อยางไรก็ดีเม่ือระดับของ
ปญหาไปถึงจุดหน่ึงแลว ทุกๆ ประเทศก็จะไดรับผลกระทบถวนหนากันหมด ซ่ึงทําใหไมวาจะเปน
ประเทศรํ่ารวยหรือยากจนก็ตองหันมารวมกันหาทางออกกอนท่ีจะสายเกินไป

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 ค.ศ. 2003 ได
รายงานขอมูลรอยเทานิเวศ(ecological foot print) วาตองใชโลก 1.4 ใบ4 ที่จะรองรับความ
ตองการใชทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย และรายงานของ World Watch Institute ในป ค.ศ.
2006 ไดระบุวาถาประชากรในประเทศจีนและอินเดียมีการบริโภคและวิถีชีวิตแบบตะวันตก คือมี
การบริโภคและปลอยมลภาวะในอัตราตอหัวเทาประชากรในสหรัฐในปจจุบัน จะตองใชโลกอีกถึง 2
ใบ5 เปนตน ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปญหาการบริโภคของมนุษยท่ีเกินความสามารถที่โลก
จะรองรับไดแลว ซ่ึงแมวาจะใชเทคโนโลยีเขามาชวยก็คงไมทันตอปญหา และเทคโนโลยีเองแม
อาจแกปญหาหน่ึงได แตก็อาจไปกอปญหาใหมท่ีคาดไมถึง ดังเชนในหลายกรณีท่ีผานมา ฉะน้ัน
แนวทางท่ีอาจหลีกหนีไมพน คือ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการบริโภค โดยเฉพาะของประเทศท่ีม่ัง
คั่ง รวมท้ังประเทศท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

ท้ังน้ีการเปลี่ยนวิถีชีวิตไมใชเร่ืองงายนัก หากไมมีการปรับเปลี่ยนวิถีคิด หรือกระบวนทัศน
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนท่ีเปาหมายของชีวิตคือ ความม่ังคั่งทางการเงินและความสมบูรณ
ทางดานวัตถุ ซ่ึงไดรับอิทธิพลอยางมากจากแนวคิดแบบตะวันตกท่ีเนนบริโภคนิยม(Consumerism)
อยางไรก็ดี ในโลกตะวันตกเองท่ีประชากรมีรายไดสูง และมีความสะดวกสบายในดานวัตถุอยาง
เต็มท่ี กลับพบวาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชากรอยูในภาวะความเครียดท่ีสูงข้ึน เพราะตองดิ้น
รนตอสูแขงขันเพื่อใหอยูรอดในสังคม ซ่ึงมีความเปนปจเจกสูงและขาดท่ีพึ่งดานจิตใจ6

หากกลับมาเทียบเคียงกับแนวคิดการพัฒนา ที่อาศัยภูมิปญญาตะวันออกที่มีระบบ
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีพึ่งตัวเองและพอเพียง มีการอยูรวมกันในสังคมแบบเอื้อเฟอเผื่อแผ เนน
การอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยเนนดานจิตวิญญาณ คือการพัฒนาระดับ

3Ibid.
4See www.unep.org/geo/geo3/english.
5See www.worldwatch.org/node/3893.
6For instance the United States’ happiness rank is at 23 and Singapore is at 53, while Bhutan’s happiness rank is at 8 and
Costa Rica is at 13. See http://bwnt.business.com/interactive_reports/competitive_countries/index and
www2.le.ac.uk/ebulletin/news/press-releases/2000-2009/2006/07.
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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
ซ่ึงเม่ือนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในมิติสิ่งแวดลอมน้ัน ก็คือการทําใหมนุษยอยู
รวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเกื้อกูลกัน และเนน “ภูมิสังคม” ท่ีคํานึงถึงการพัฒนาบน
พื้นฐานความแตกตางของความหลากหลายท้ังทางธรรมชาติ วัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของ
พื้นท่ีและวิถีชีวิตชุมชนและสังคม7

อาจกลาวไดวา จุดเช่ือมท่ีหายไป (missing link) ของการพัฒนาในสมัยปจจุบัน คือ การขาด
การพัฒนายกระดับดานจิตใจหรือจิตวิญญาณ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเนนหนักในภูมิปญญาตะวันออก ฉะน้ัน
เม่ือการพัฒนาท่ีเปนอยูในปจจุบันเนนแตการยกระดับดานรายได และความสมบูรณทางวัตถุ โดยไม
มีการพัฒนายกระดับจิตใจใหลดความตองการหรือความโลภท่ีไม มี ท่ีสิ้ นสุดของมนุษย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซ่ึงมีอยูจํากัดของโลกก็ไมอาจตอบสนองความตองการน้ันได
อยางไมมีขีดจํากัด ดั่งท่ีมหาตมะคานธี กลาวไววา “The World has enough for everyone’s need
but not enough for everyone’s greed.” ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา การท่ีจะหยุดย้ังความหายนะท่ีจะ
มาถึง จากปญหาภูมิอากาศโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงดังท่ีกลาวขางตน จะตองเปลี่ยนวิถีชีวิต
ลดการบริโภคท่ีฟุมเฟอยลง และสิ่งท่ีชวยใหการเปลี่ยนแปลงน้ีเกิดข้ึนไดจริงโดยมีสันติสุขเกิดข้ึน
ดวยน้ัน ตองอาศัยการเปลี่ยนวิถีคิด ซ่ึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เปนภูมิปญญาตะวันออกท่ีสําคัญ ซ่ึงอาจเปนคําตอบใหกับโลกได

ดังน้ัน งานวิจัยช้ินน้ี ซ่ึงทางมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงมีจุดประสงคในการทําความเขาใจและ
สังเคราะหกรอบวิธีคิด ตลอดจนบูรณาการผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปเผยแพรใน
เวทีระดับนานาชาติ โดยเบ้ืองตนไดนําไปเสนอในการจัดเวที การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวาง

7สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ.หลักการของโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ. สืบคนจาก website. http://www.rdpb.go.th/rdpb/TH/BRANDSITE/theproject_s05.aspx ,วันที่ 1 กรกฎาคม 2551.
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ประเทศในหัวขอ “Oriental Wisdom : Sufficiency Economy Philosophy towards Sustainable
Development (in Natural Resources and Environmental Dimension)” ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2551 และนําผลจากการประชุมคร้ังน้ีไปเผยแพรตอท่ีประชุมของ The International Union for
Conservation of Nature (IUCN) ในการประชุม International Conference ณ กรุงบารเซโลนา
ประเทศสเปน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ตอไป

ท้ังน้ีเปนท่ีนายินดีท่ีในปจจุบันเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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
สิ่งแวดลอมท่ีมีการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชเกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษา 3
ประการ คือ หน่ึง ขอมูลจากรายงานการวิจัยของสถาบันธรรมรัฐฯ ซ่ึงไดทําการศึกษาไวแลว
เปนพื้นฐานในการศึกษา8 สอง คัดเลือกใหครอบคลุมทุกภาคของประเทศ และ สาม คัดเลือก
กรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชท้ังในภาคเกษตรและ
ภาคธุรกิจ โดยทําการศึกษา 5 กรณีศึกษา ดังน้ี

1. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของการจัดการปาชายเลนพื้นท่ีลุมนํ้าปะเหลียน
จังหวัดตรัง

2. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

3. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะออมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวัด
ตราด

4. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะ จังหวัดชุมพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง”

5. กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรตและศูนย
กีฬาดํานํ้า จ.ชุมพร

8 1) ปทมาวดี โพชนุกูล ซซููกิ และคณะ. 2550. “กรณีศึกษาปาชุมชน ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย และกรณีศึกษาปาชายเลน
ชุมชนบานแหลม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง” รายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตบริบททรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.

2) สุธาวัลย เสถียรไทยและคณะ. 2549. “กรณีศึกษาธุรกิจชุมพรคาบานารีสิรตและศูนยกีฬาดําน้ํา” บทความเรื่องตัวชี้วัดเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด: มิติสิ่งแวดลอม. โครงการวิเคราะหเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแหงรัฐ โดยการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน
ประกอบกับการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทความทางวิชาการประกอบขอมูลเบ้ืองตน.
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รายงานการศึกษาฉบับน้ีไดนําเสนอผลการศึกษาแบงไดเปน 6 บท ไดแก บทที่หน่ึง บทนํา
ท่ีนําเสนอภาพรวม ท่ีมาและความสําคัญของการดําเนินงานวิจัย บทที่สอง เปนการนําเสนอ
แนวคิดการพัฒนาในสวนของภูมิปญญาตะวันออกและภูมิปญญาตะวันตก ซ่ึงสามารถนํามา
เทียบเคียงใหเห็นถึงขอเปรียบเทียบในมุมมองตางๆ บทที่สาม นําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
ในภาคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ัง 5 กรณีท่ีเปนตัวอยางของกรณีศึกษาท่ีนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวัน บทที่สี่ เปนการ
นําเสนอบทสรุปผลการสังเคราะหกรณีศึกษาและการพัฒนาดัชนีช้ีวัดเบ้ืองตนในการประยุกตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบทที่หา คือ
บทสรุปของผลการสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย
ภูมิปญญาตะวันออก

1.2 วัตถุประสงคโครงการ
1.2.1 เพื่อสังเคราะหและบูรณาการผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2.2 เพื่อสรางเครือขายทางวิชาการและความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการประยุกตปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาน้ีมุงเปาหมายของ การสังเคราะหบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมิติ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยศึกษาการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนําไปสูการบูรณาการและสรางเครือขายความเขาใจรวมกันกับนักวิชาการ
ตางประเทศระหวางแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดท่ีคลายคลึงกันเพื่อเกิดการพัฒนา
รวมกันเปนแนวคิดภูมิปญญาตะวันออก

1.4 ขั้นตอนการศึกษา ประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังน้ี คือ
1.4.1 งานดานวิชาการ ประกอบดวย

การศึกษาเพื่อเตรียมขอมูล โดยทบทวนเอกสาร และนําขอมูลผลการศึกษาจากโครงการท่ี
ดําเนินการของมูลนิธิธรรมรัฐฯ และนําผลการศึกษาของนักวิจัยในโครงการท่ีเกี่ยวของกับแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสังเคราะห และบูรณาการเพื่อนําเสนอในเวทีระหวางประเทศ

1.4.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังในสวนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ โดยกิจกรรมจะประกอบดวย (ดูสรุปผลการประชุมในรายงานภาคผนวก ก)
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1) เวทีประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยไดดําเนินการจํานวน 3 คร้ัง ดังน้ี
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 18 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จํานวนผูเขารวมประชุม
13 คน
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 15-16 มกราคม 2551 ณ ศูนยเรียนรูเครือขายสัจจะและบานเปร็ดใน
จ.ตราด
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จํานวนผูเขารวม
18 คน

2) เวทีจัดประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ(Public Forum) ไดดําเนินการจํานวน 2 คร้ัง ดังน้ี
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรม ทวินทาวเวอร จํานวนผูเขารวม
ประชุม 21 คน
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 7 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จํานวนผูเขารวมประชุม
41 คน

3) เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ (International Workshop) ไดดําเนินการ
หน่ึงคร้ัง เม่ือวันท่ี 10-11 เมษายน 2551 ณ โรงแรมรอยัลปรินเซส หลานหลวง
จํานวนผูเขารวมประชุม 65 คน

1.4.3 การจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรสูสาธารณะท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(รายละเอียดในรายงานสื่อสิ่งพิมพ)

1.5 วิธีการศึกษาและวิธีการดําเนินงาน
1.5.1 ทําการสังเคราะหบูรณาการผลการศึกษา และหาขอมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกรณีศึกษาภาคทรัพยากรธรรมชาติ โดยศึกษาการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบททรัพยากรธรรมชาติ จากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) การ
สัมมนาเวทีสาธารณะ (Public Forum) และการจัดประชุมระหวางประเทศ (International
Conference) โดยนําผลการศึกษาจากโครงการท่ีดําเนินการของมูลนิธิธรรมรัฐฯ และผลการศึกษา
ของนักวิจัยในโครงการท่ีเกี่ยวของ กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสังเคราะหและบูรณาการ
เพื่อนําเสนอในการประชุมระหวางประเทศ

1.5.2 การจัดทําสื่อสิ่งพิมพซ่ึงเปนผลผลิตจากการจัดประชุมเพื่อเผยแพรสูสาธารณะท้ังฉบับ
ภาษาไทยและแปลเปนภาษาอังกฤษ

1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะหชุมชน (หรือองคกร) ท่ีเปนกรณีศึกษาอาจทําไดหลายแนวทาง เชน การ

วิเคราะหตามแนวคิดเร่ืองชุมชนเขมแข็ง แนวคิดเร่ืองการพึ่งพาตนเอง แนวคิดเร่ืองวิสาหกิจชุมชน
แนวคิดเร่ืองการตอตานกระแสโลภาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับเปาหมาย วัตถุประสงค
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ของการศึกษา ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิเคราะห ในการศึกษาชุมชนใด
ชุมชนหน่ึง หากมีกรอบแนวคิดท่ีใชวิเคราะหแตกตางกันอาจใหผลลัพธหรือคําอธิบายท่ีแตกตางกัน
ไป แตจะชวยทําใหเกิดความเขาใจชุมชนหรือกรณีศึกษาน้ันไดครบถวนและรอบดานมากข้ึน

ในการศึกษาน้ี ใชกรอบวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเสนอโดย ศ.ดร.
อภิชัย พันธเสน9เปนกรอบในการศึกษา ตามกรอบแนวคิดดังกลาวไดแยกวิเคราะหระดับการเปน
เศรษฐกิจพอเพียงเปน 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

3. ระดับเขาถึง (Inspiration)
เปนระดับท่ีผานการปฏิบัติเปนประจําจากพื้นฐานความเขาใจจนกลายเปน “วิถีชีวิต” (Way

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

คณะผูวิจัยไดเลือกกรอบวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการศึกษา
และวิเคราะหกรณีศึกษา เน่ืองจากเห็นวาเปนกรอบวิเคราะหท่ีมีความสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงและบริบทเงื่อนไขของชุมชนในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน อันเปนเน้ือหาหลักของการศึกษาน้ี

กรอบวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวเปนกรอบแนวคิดเพื่อการ
วิเคราะห อธิบาย และทําความเขาใจกรณีศึกษาอยางเปนระบบ ท้ังน้ี คณะผูวิจัยมีความตระหนักวา
ชุมชนหรือองคกรตางๆ มีการพัฒนา มีกระบวนการเรียนรู ผานประสบการณตอสูแกไขปญหาตางๆ
มาในอดีต มีความรู ภูมิปญญา สะสมเปนตนทุนทางสังคมของชุมชน ดังน้ัน หากพิจารณาตามกรอบ
วิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเหลาน้ันอาจไมจําเปนตองเร่ิมจากระดับ

9 อภิชัย พนัธเสน.(บรรณาธิการ). 2550. วิเคราะหนโยบายของรัฐในระดับตางๆรวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมจาก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง(พ.ศ.2540-2549) เลมที่ 1. และวิเคราะหนโยบายมหภาคของรัฐในมิติตางๆจากปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(พ.ศ.2540-2549) เลมที่ 2.
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“เขาขาย” แลวจึงยกระดับสูการ “เขาใจ” เปนเสมือนสูตรการพัฒนาท่ีตายตัวเสมอไป ในบางกรณี
ชุมชนบางแหงอาจเร่ิมจากการปรับเปลี่ยน “วิธีคิด” กอน แลวจึงไปสูการเปลี่ยน “วิธีการ” ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความย่ังยืนและความเขมแข็งมากกวา แตก็ทําไดยากกวา

หากพิจารณาจากตัวอยางประสบการณพัฒนาชุมชนท่ีผานมา ในกรณีการพัฒนาและ
สงเสริม “เกษตรกรรมย่ังยืน” (ซ่ึงเปนรูปธรรมหน่ึงของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทย เครือขายองคกรเอกชนท่ีทํางานสงเสริมผลักดันเร่ืองน้ี มุงเนนเร่ืองการเปลี่ยน
“วิธีคิด” การทําเกษตรกรรมใหไดกอน แลวจึงมาอบรมเร่ืองเทคนิคหรือ “วิธีการ” ตัวอยางชัดเจน

อีกอันหน่ึงในประเด็นน้ี คือ กรณีเครือขายอโศก ชาวอโศกเช่ือม่ันวาตองเร่ิมจากการเปลี่ยน “วิธี
คิด” ใหไดกอน กิจกรรมในชวงแรกของชาวอโศกจึงมุงแตเร่ืองการปรับเปลี่ยน “วิธีคิด” อยางเดียว
ยังไมมีเร่ืองวิธีการ

อยางไรก็ตาม มีหลายกรณีท่ีเร่ิมจากการพัฒนาปรับเปลี่ยน “วิธีการ” กอน เพื่อเปนกลยุทธ
เปนยุทธศาสตรในการทํางาน ตัวอยางเชน กรณีการสงเสริมเกษตรอินทรียของไทย ชุมชนท่ีไดไป
เรียนรูศึกษาดูงานเกษตรอินทรียขามพื้นท่ี สวนใหญเปนการไปศึกษาเรียนรู “วิธีการ” และนํามา
ปรับใชในพื้นท่ีตนเอง ปญหาของการพัฒนาตามแนวทางน้ีท่ีพบ คือ (หน่ึง) เกษตรกรจํานวนหน่ึงจะ
ไมสามารถพัฒนากาวไปสูระดับ “วิธีคิด” ได แตติดอยูท่ีระดับวิธีการเทาน้ัน (สอง) มีเกษตรกร
จํานวนหน่ึงกลับไปสูระบบการเกษตรแบบกระแสหลัก เพราะการเปลี่ยนระบบการเกษตรมาสูระบบ
เกษตรกรรมทางเลือกรูปแบบตางๆ ตองอาศัยความเพียร ความอดทนอยางมากในชวงระยะ
ปรับเปลี่ยน  เม่ือไมไดเปลี่ยน “วิธีคิด” เรียนรูมาแต “วิธีการ” จึงไมสามารถขามพนอุปสรรคตางๆ
ไปได ตองกลับไปมุงเนนเร่ืองการเปลี่ยนวิธีคิดกอน

แงมุมของการวิเคราะหจากกรณีตัวอยางขางตนน้ี ทําใหคณะผูศึกษาตระหนักวาการใช
กรอบวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ตองมีความเขาใจถึงความเปนพลวัตรของ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไมไดมีลักษณะเปนเสนตรง (Linear) ท่ีมีระดับเปนข้ันๆ
แบบตายตัว ตองเขาใจวา “ชุมชน” ซ่ึงเปนหนวยวิเคราะหของการศึกษาน้ี ไมไดมีสภาพหยุดน่ิง แต
มีความเปลี่ยนแปลงตอบสนองตอบริบทแวดลอม ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอชุมชนอยูอยาง
ตอเน่ือง

1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 แนวทางท่ีเปนรูปธรรมในการนําดัชนีช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.7.2 หนวยงานดานนโยบาย หนวยงานวิชาการ และภาคประชาสังคม ของประเทศในเอเชีย

และเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน
1.7.3 เกิดเครือขายดานนโยบาย ดานวิชาการ และภาคประชาสังคม ระหวางหนวยงานใน

ประเทศไทยกับหนวยงานของประเทศตางๆ ในเอเชีย
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1.7.4 เอกสารเผยแพรท่ีมีการบูรณาการรวมกันระหวางแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดท่ีคลายคลึงกัน เพื่อเกิดการพัฒนารวมกันเปนแนวคิดภูมิปญญาตะวันออก

1.8 สรุปผลการดําเนินงาน
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดสัมมนาเพื่อระดม

ความคิดเห็นท้ังในสวนของผูแทนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา สรุปผลกิจกรรม (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก) ไดดังน้ีคือ

1.8.1 การประชุมการสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาตะวันออกเพื่อนําไปสูการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ วันท่ี 27
พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ณ หองบํารุงเมือง ช้ัน 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร มีจํานวนผูเขารวมการ
ประชุมท้ังสิ้น 21 คน

1.8.2 การประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ในสวนของผูแทนจากกรณีศึกษา โครงการ การ
สังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยภูมิปญญา
ตะวันออกเพื่อนําไปสูการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ
โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มีจํานวนผูเขารวมการประชุมท้ังสิ้น 13 คน

1.8.3 การลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใน
มิติของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ ศูนยเรียนรูเครือขายสัจจะ และชุมชนบาน
เปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด ในวันท่ี 15-16 มกราคม พ.ศ.2551

1.8.4 การประชุมนําเสนอผลการศึกษาโครงการการสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาตะวันออก เพื่อนําไปสูการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติ วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มีจํานวนผูเขารวม
ประชุม 41 คน

1.8.5 การประชุมระดมสมอง โครงการการสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาตะวันออก เพื่อนําไปสูการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติ วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มีจํานวนผูเขารวม
ประชุมท้ังสิ้น 18 คน

1.8.6 การเขารวมเปนองคกรรวมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ หัวขอ “Half
Way Appraisal of the MDGs: Challenges and Opportunities ahead for Asia” วันท่ี 29 -30
ตุลาคม พ.ศ.2550 ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ จํานวนผูเขารวมประชุม 70 คน

1.8.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ (International Workshop) หัวขอ
“Alternative Pathways Environmental and Natural Resource Management” เม่ือวันท่ี 10-11
เมษายน พ.ศ.2551 ณ โรงแรมรอยัลปรินเซส หลานหลวง จํานวนผูเขารวมประชุม 65 คน


