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บทที่ 4
สรุปผลการสังเคราะหกรณีศกึ ษาและการพัฒนาตัวชี้วัดเบื้องตน
ในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บทนี้นําเสนอผลการสังเคราะหกรณีศึกษา และการพัฒนาตัวชี้วัดเบื้องตนในการประยุกต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบงการนําเสนอเปน 2 หัวขอ คือ
หนึ่ ง เป น การสั ง เคราะห ก รณี ศึ ก ษาที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และ สอง เปนการนําเสนอตัวชี้วัดเบื้องตนในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยประสบการณจากกรณีศึกษาทั้ง 5
กรณีเพื่อนําไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ตอไป
4.1 การสังเคราะหกรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 5 กรณีศึกษา ไดแก
1) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของการจัดการป าชายเลน ชุมชนบานแหลม
พื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง
2) กรณี ศึ ก ษากลุ ม อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มบ า นละหอกกระสั ง ตํ า บล
เขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
3) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวัด
ตราด
4) กรณีศึกษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ําพะโตะ โครงการ “คนอยู-ปายัง” จังหวัด
ชุมพร
5) เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดําน้ํา
จังหวัดชุมพร
การวิเคราะหนี้จะใชการวิเคราะหระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง ออกเปน 3 ระดับ (รูป
ที่ 4.1) กลาวคือ
ระดับหนึ่ง เขาขาย หมายถึงการใชหรือการปฏิบัติที่สามารถสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง
ครอบครัวหรือชุมชน
ระดับสอง เขาใจ เปนระดับที่สูงขึ้นไป หมายถึงการเขาใจในแนวความคิด ซึ่งอาจหมายถึง
การปฏิบัติตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีการใชองคความรูใหมๆ มาใชแกปญหา
ที่เกิดขึ้น
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ระดับสาม เขาถึง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในวิถีชีวิต
ซึ่งระดับการเขาถึงจะเปนเปาหมายสูงสุดในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เขาใจ
เขาขาย

ความพอประมาณ & ความรู

การมีภมู ิคมุ กันในตัวเอง การมีภมู ิคมุ กันในตัวเอง
วิธีการ

เขาถึง
ความมีเหตุผล & คุณธรรม
ความพอประมาณ & ความรู
การมีภมู ิคมุ กันในตัวเอง

วิธีการ

วิธีการ

วิธีคดิ

วิธีคดิ
วิถีชีวิต
2‹#›

ภาพที่ 4.1 ระดับของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่ ง จากกรอบแนวคิ ด ดั ง กล า ว สามารถนํ า มาอธิ บ ายกั บ กรณี ศึ ก ษาต า งๆ ที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จในการจัด การทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อมทั้ง 5 กรณี กล าวคือ ในระดับที่
สามารถสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง เรียกวา เขาขาย ซึ่งเปน วิธีการที่มีการปฏิบัติไดบางสวน เชน
การสรางเครือขายความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ การสรางกฎเกณฑ หรือกติกาของชุมชนที่
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะถาหากชุมชนมีกฎเกณฑตางๆ ก็จะสามารถปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติใหรอดพนจากปจจัยภายนอก ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนนั่นเอง
ระดั บที่ ส อง เรี ยกว า เข าใจ ซึ่ ง หมายถึ ง การรูจัก พอประมาณบวกกั บการใช องค ความรู ใ หม ๆ ที่
สอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน การใชภูมิปญญาทองถิ่น หรือ องคความรูใหม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ เชน ธนาคารตนไม บํานาญตนไม
สวนระดับที่สาม เรียกวา เขาถึง ซึ่งเปนเรื่องของความมีเหตุมีผล บวกกับความมีคุณธรรม ซึ่งใน
ระดับนี้ถือเปนวิถีชีวิตที่ตองมีความเขาใจ และยอมรับในกฎธรรมชาติโดยมีการสรางกฎเกณฑหรือ
การปรับวิถีการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ
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4.1.1) การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในแตละกรณีศึกษา
กรณีทหี่ นึ่ง กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของการจัดการปาชายเลน
ชุมชนบานแหลมพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง
ชุมชนบานแหลมอยูทางตอนใตของประเทศไทยใกลกั บมาเลเซีย มีพื้ นที่ติด ชายฝงและ
บางสวนเปนพื้นที่ปาชายเลน มีพื้นที่ประมาณ 32,300 ไร ไดประสบปญหาเรื่องความยากจน ทําให
เกิดความขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันเอง สวนปาชายเลน ซึ่งอยูในพื้นที่นี้ก็ถูกทําลายโดยนัก
ลงทุนจากภายนอกที่เขามาลงทุ น เปลี่ยนพื้นที่ปาชายเลนเปนการทํา นากุง การทําไรปลูกปาล ม
น้ํามัน นอกจากนี้ ชาวบานยังประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมจากการทําประมงมากเกินไป เชน หอย
ตางๆ ที่เปนสัตวพื้นเมืองเริ่มหายาก นอกจากนี้ยังมีปญหาจากการจับสัตวน้ํามากเกินไปจากการทํา
โรงงานปลากระปอง หรือ หอยกระปอง เปนตน ซึ่งจากปญหาดังกลาว ทําใหมีกลุมอนุรักษที่มีความ
พยายามที่จะรักษาความสมดุลระบบนิเวศ คือ สมาคมหยาดฝน ที่พยายามเขามาแนะนําวิธีการทํา
เกษตรกรรมแบบยั่งยืนใหแกชาวบาน และพยายามฟนฟูทรัพยากรตางๆ ที่ไดสูญเสียไป ซึ่งกรณีนี้
สามารถสรุปไดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสามระดับไดวา
ระดับเขาขาย ชุมชนบานแหลมไดมีการทํากิจกรรมตางๆ เชน การตั้งกฎ กติกาชุมชน
ไมใหมีการทําการประมงมากเกินไป นอกจากนี้ในระดับเขาใจ ไดมีการสรางองคความรู และยังมี
กิจกรรมต างๆ ที่ เ กี่ ยวกั บการทําเกษตรกรรมอย างยั่ง ยื นสํ าหรับชุ มชน และพยายามนํ ารูปแบบ
ดังกลาวไปใชโดยบรรจุใหอยูในหลักสูตรของชุมชน
ระดับเขาถึง มีขอสังเกตวา ชุมชนนี้อาจจะยังไมอยูในระดับเขาถึง เนื่องจากยังมีปญหา
ความขัดแยงที่รุนแรง ทั้งยังมีปจจัยคุกคามจากภายนอกยูเปนระยะๆ เชน มีนายทุนเขาไปลงทุน
อยางตอเนื่อง ซึ่งไมแนใจวาวารูปแบบอนุรักษของชุมชนบานแหลมจะสามารถยั่งยืนไดแคไหน และ
สามารถทําอยางไรที่จะไมใหนักลงทุนเขามาลงทุน หรือใหชุมชนสามารถรับภาวะกดดันจากปจจัย
ภายนอกได ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งที่จะตองดูตอไปในอนาคต
กรณีศึกษาที่สอง กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอก
กระสัง ตําบล เขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
กรณี นี้ เ ป น การอนุ รั ก ษ ป า ของชุ ม ชนบ า นละหอกกะสั ง ซึ่ ง เดิ ม เป น พื้ น ที่ ป า เสื่ อ มโทรม
เนื่องจากการถูกสัมปทานปาเพื่อนําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การผลิตไมและถาน และ
การลักลอบตัดไมทําลายปา ในการแกปญหา ไดเกิดการริเริ่มโดยชาวชุมชน ซึ่งมีกลุมอนุรักษชุมชน
บานละหอกกะสัง ไดเห็นถึงปญหาและเกิดกิจกรรมโดยใหชาวบานเริ่มจากการแลกเปลี่ยนความรู
ตางๆ กับเครือขายอื่นๆ ที่ทํางานในลักษณะเดียวกัน จะเห็นวา ไดมีการสรางเครือขายขึ้นมา โดย
เรียนรู จากประสบการณของชุมชนอื่นๆ บวกกับความรู ดั้งเดิ มที่เปนสวนสําคัญที่นํามาใช ในการ
บริหารจัด การปา ดั งนั้นจะเห็ นไดวามีก ารใชโอกาสในการเรียนรูไ ปเปนเครื่ องมือในการฟนฟูปา
ขึ้นมาใหม ปจจุบันชุมชนอนุรักษบานละหอกกะสังมีบทบาทที่สําคัญในการอนุรักษทรัพยากรจากป า
และภูมิปญญาทองถิ่น มีการสรางเครือขาย ทั้งในระดับชุมชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับ
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ภูมิภาค ซึ่ง ความสํ าเร็จนี้เ กิด จากการนํ าโดยคุ ณประมวล เจริ ญยิ่ งซึ่ งทํ างานในลั กษณะเป นการ
บริหารจัดการปาแบบทางเลือก ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
ไปใชอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งในการฟนฟูปา จะเห็นวาคนในชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งเปนการ
สรางเครือขาย มีการตั้งกฎกติกาชุมชน เชน หามบุกรุกพื้นที่เขตอภัยทานโดยเด็ดขาด ถาละเมิดจะ
มีการปรับ 10,000 บาท เปนตน ซึ่งถามาดูวิเคราะหรวมในสามระดับของการดําเนินการที่ประสบ
ความสําเร็จในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับเขาขาย ในเรื่องของการสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง จะเห็นวาชุมชนมีขอตกลงรวมกัน
ปาใหมสามารถสนองตอความตองการของชาวบานได ซึ่งชาวบานสามารถเก็บผลผลิตจากปา เชน
หนอไม เห็ด สัตวเล็กสัตวนอย เพื่อนําไปรับประทาน
ระดับเข าใจ คือ ความพอประมาณบวกกั บความรู เห็ นได วาชุมชนสามารถฟนฟูค วามรู
ดั้งเดิม หรือภูมิปญญาชาวบานดั้งเดิมนํามาใช ในสวนของความพอประมาณมีการกําหนดขนาด
พื้นที่เพาะปลูกใหเพียงพอที่จะสนองความตองการโดยเนนวิธีธรรมชาติ
ระดับเขาถึง เปนการอยูรวมกันอยางสอดคลองสามัคคีกัน เห็นอกเห็นใจกัน จะเห็นวามีการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
กรณีศึกษาที่สาม เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย บาน
เปร็ดใน จังหวัดตราด
จั ง หวั ด ตราดตั้ ง อยู ท างทิ ศ ตะวั น ออกของไทย มี พื้ น ที่ ติ ด ทะเลและอุ ดุ ม สมบู ร ณ ด ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนและทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะบริเวณบานเปร็ดใน เขตอําเภอ
เมือง เมื่อยอนหลังกลับไปประมาณ 30 ปที่ผานมา ดวยเหตุที่พื้นที่ดังกลาวมีที่ตั้งเหมาะสมในชวง
นั้นจึงมีนายทุนเขามาลงทุนในพื้นที่เพื่อทํานากุงในเขตปาสงวน ที่เปนพื้นที่ใกลชายฝงทะเลจึงเกิด
ความขัดแยงในชุมชนขึ้นในการแยงชิงทรัพยากร ระหวางคนในชุมชน ระหวางชุมชนกับนายทุน
ภายนอก ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร มีปญหาหนี้สิน และปญหาความยากจนตามมา
ในขณะนั้น พระสุบิน ปณีโต เพิ่งกลับจากการธุดงคภาคใต และมีปณิธานที่จะกลับมาชวย
พัฒนาพื้นที่บานเกิด มองเห็นปญหาความทุกขยากของประชาชน จึงสอนใหชาวบานรูจัก คิด และ
รวมกับชาวบานวิเคราะหสาเหตุของปญหา สอนใหรูจัก คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยนํา
อุบายตางๆตามหลักพุทธศาสนามาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักคุณธรรมที่เปนรากฐานของการ
พัฒนา จึงเกิดกิจกรรมกลุมสะสมทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต และการอนุรักษปาชายเลน
ขึ้น ซึ่งไดดําเนินการมาถึงปจจุบัน ปญหาตางๆในชุมชนเริ่มคลี่คลาย สามารถวิเคราะหหลักความ
เปนเศรษฐกิจพอเพียงไดดังนี้
ระดับ เขาขาย ระดับวิธีการ นั่นคือ มีภูมิคุมกัน
 การริเริ่มของชุมชน ที่เกิดจากพระสุบิน รวมกับชาวบาน เห็นปญหา รวมคนตั้งกลุม รวมทุน
เงิน จากการออม ตั้งกลุมการเงิน สรางกิจกรรม ปลูกปา การศึกษา สุขภาพ และขยาย
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กลุมสรางสังคมพึ่งพา(เครือขาย) ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน ทั้งทุนเงิน และทุน
ทางสังคม
สร างระบบการจั ดการที่ เ ขาใจง าย ปฏิ บัติ ไ ดใ นชุ มชนเพื่ อ เป นเครื อ งมือ ในการวิ เ คราะห
ปญหาของชุมชน คือ การทําบัญชีกลุม บัญชีครัวเรือน เปนตน
สรางระบบภูมิคุมกันในชุมชนดวยการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยนําผลตอบแทนจาก
การสะสมทรัพยภายในชุมชนมาจัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิต
สรางกติการวมกัน และรับทราบกติกาของกลุมทั่วกัน เชน การจัดการผลประโยชนจากปา
การจัดสวัสดิการของกลุม
เนนการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยเฉพาะการทํากิจกรรมขึ้นมาจากการใชทุนเงิน แรงงาน
วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจเกื้อกูลและเห็น
คุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก

ระดับเขาใจ ระดับวิถีคิด นั่นคือ มีความพอประมาณ
 ผูนําชุมชนและเครือขายสามารถคิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมองงานพัฒนา
อยางเปนระบบและเชื่อมโยงระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และคุณธรรมในจิตใจ
สงเสริมและคํานึงถึงสวัสดิการที่คนในชุมชนพึงไดรับในฐานะสมาชิกหนึ่งในสังคมตลอดชวง
ชีวิต
 เรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน เชน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
 เรียนรูที่จะสรางสมดุลระหวาง ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ และคุณภาพชีวิต ดวยการสราง
ระบบคิด สวัสดิการใหกับชุมชนดวย แนวคิดบํานาญที่เกิดจากตนไม โดยใชพื้นที่สาธารณะ
ที่ไมเกิดประโยชน เพื่อปลูกตนไมเชิงพาณิชย และตนไมใชสอย และนําผลประโยชนตอบ
แทนกลับมาแบงปนในชุนชน อันเปนวิถีคิดที่คํานึงถึงการจัดการในระยะยาวและสรางความ
สมดุล
 ชุมชนไดรับการปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียนสัตวหรือ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังที่ผลิตได
 ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพแวดลอมของชุมชน
ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรูภายในชุมชน (เชนโครงการปลูกปา 3 ชั้น สราง
ความอุดมสมบูรณใหกับปาชายเลน โครงการปลูกปาบนพื้นที่สาธารณะ เชน ปาไผ ) รวมทั้ง
คิดคนเทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายางเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
ระดับ เขาถึง ระดับวิถีชีวิต นั่นคือ มีคุณธรรม และเหตุผล
 เครือขายและผูนําในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําทุกเดือน เชน กลุมสัจจะสะสม
ทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต กลุมอนุรักษปาชายเลน เปนตน โดยมีการดําเนินงาน
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ตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิต มาเปนเวลา 18 ปแลว ยังไมหยุด การดําเนินงาน พรอมกับมีการ
ติดตามแกไขใหแนวคิดและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 ผูนําชุมชนและเครือขาย ไดเข าถึงปญหาและใชหลักที่ พระสุบิ นสอนให คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน และใชปญญาในการวิเคราะห แกไขปญหา สงเสริมการใชหลักอริยมรรค ซึ่ง
เปนแนวคิดสําหรับการทํางานเพื่อการแกไขปญหาความยากจนในชุมชน ตลอดจนการสราง
แนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลที่เปนจริง
บทเรียนของกระบวนการพัฒนาในจังหวัดตราดทั้งในดานสะสมทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการ
ครบวงจรชีวิต การอนุรักษปาชายเลน รวมทั้งการปลูกปาบนพื้นที่สาธารณะนั้น หัวใจสําคัญของ
กระบวนการพัฒนางานชุมชนคือ ในเบื้องตนตองรูปญหาชาวบาน สอง ชี้ทางใหเขา สาม
เห็นทางแลวรวมตัว สี่ รวมทุน หา รวมการจัดการ และหก ยกระดับสูวิถีชีวิตที่กํากับดวย
ตุณ ธรรม ที่พ ระสุ บิน กล าวไว คื อ ข อ 1 เลี้ ยงชี วิตตามสมควรแก กําลั ง ทรั พย ขอ 2 รู จัก
ประมาณในการบริโ ภค คื อ ไม บริโภคนอ ยเกินไปหรือ มากเกินไป ขอ 3 ความพอเพี ยง ซึ่ งจะ
พอเพียงไดตองมี สันโดษ
อยางไรก็ตาม ความสําเร็จระดับหนึ่งไดปรากฏไดจากการขยายผลการดําเนินงานเต็มพื้นที่
แตความยั่งยืนของกรณีดังกลาวจะขึ้นอยูกับ ความสามารถของคนรุนปจจุบันจะถายทอดทั้ งแนวคิด
ภูมิปญญา และวิธีปฏิบัติ ไปสูคนรุนหลังในชุมชนไดมากนอยเพียงใด
กรณีศึกษาที่สี่ กรณีศึกษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ําพะโตะ จังหวัดชุมพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง”
เริ่มจากปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปาโดยบุคคลภายนอก และคนในชุมชน หรือ นัก
ธุรกิจที่ตองการพื้นที่เพื่อทําเกษตรกรรมตางๆ ตอมาคุณพงษา ชูแนม ซึ่งเปนเจาหนาที่ปาไม สังกัด
กรมปาไม ซึ่งมีหนาที่ดูแลสงวนรักษาปาในบริเวณปาพะโตะ เมื่อคุณพงษาเขาไปทําหนาที่ไดริเริ่ม
โครงการตางๆ ที่นาสนใจคือ ธนาคารตนไม ซึ่งเปนการปลูกตนไม โดยใหประโยชนคือใชเปนเครดิต
หรือเงินสะสมใหกับผูปลูก ซึ่งจะสามารถนํามาใชชําระหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
(ธกส.)ได ซึ่งหวัง วา กรมป าไม จะโอนเงินที่ เปนงบสนั บสนุนสําหรับการปลู กปาไปให กับ ธกส.
เนื่องจากไดจํานวนปาเพิ่มขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นจะเห็นวาเปนความรูใหมที่คุณพงษาไดสรางขึ้นมา
และรับมาใชประสบความสําเร็จพอสมควร สุดทายปาที่สรางขึ้นใหม ชาวบานเองก็จะสามารถใช
ผลิตภัณฑจากปา และยังเปนการเสริมสรางระบบนิเวศ ซึ่งทีมวิจัยไดสังเคราะหกรณีนี้ตามกรอบ
แนวคิดสามระดับที่ไดกลาวมาในเบื้องตน สามารถแบงเปน 3 ประเภท ไดแก
หนึ่ง เขาข าย (มีภูมิคุ มกัน) จะเห็นวาชุมชนสามารถจั ดตั้งกฎเกณฑขึ้นมา และมีการทํ า
ขอตกลงภายในชุมชน ถึงระเบียบการใชประโยชนจากปาของสมาชิก ประการที่สอง คือ ผลิตภัณฑ
ที่ไมใชไมสัก สามารถนํามาใชสําหรับชีวิตประจําวัน และยังสามารถปองกันผลกระทบจากปจจัย
ภายนอก เช น กลไกตลาดที่ สิ นค าที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลง ชาวบ านก็ จะไม รับผลกระทบจากกลไก
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ดั ง กล าว นอกจากนี้ ยั ง ทํ าให เ กิ ด การตระหนั ก ถึ ง การรั ก ษาอนุ รั ก ษ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
สอง เขาใจ (ความพอประมาณ+องคความรู) ในแงของความพอประมาณ จะเห็นวาในกรณี
นี้ชาวบานไดกําหนด จํากัดพื้นที่สําหรับทําการเกษตร และจัดสรรพื้นที่บางสวนสําหรับปาเพื่อใหปา
มีความอุดมสมบูรณ ทําใหสามารถอนุรักษปาไวได สําหรับเรื่ององคความรูใหมๆ เชน โครงการ
ธนาคารตนไมมีประโยชนและประสบความสําเร็จ
สาม เขาถึง ในแงของการเขาใจอย างลึกซึ้ง และเขาถึง จะเห็นวามีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในพื้นที่ดังกลาว คุณพงษา เนนวาในการรักษาปา และฟนสมดุลของระบบนิเวศน ก็จะตอง
ฟนฟูคนและฟนฟูปาดวย
กรณีทหี่ า เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานารีสอรตและ
ศูนยกีฬาดําน้ํา จ.ชุมพร
เริ่มแรกเปนการทําธุรกิจที่เนนในเชิงพาณิชย แตชวงวิกฤติเศรษฐกิจ ป พ.ศ.2540 ธุรกิจ
ตางๆ ไดรับผลกระทบและประสบปญหาเปนหนี้สินรวมทั้งภาวะขาดทุน ซึ่งรวมถึงธุรกิจชุมพรคาร
บาน า ก็ ป ระสบกั บ ป ญ หาเช น เดี ยวกั น แต เ จ าของธุ รกิ จ คื อ คุ ณ วริ ส ร รั ก ษ พั นธุ มิ ไ ด ยอ ท อ ต อ
อุปสรรคไดตัดสินใจนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช และนําแนวความคิดดังกลาวมาฟนฟูธุรกิจ
ของเขา ซึ่ งกรณีนี้จะสะท อนให เห็ นถึง วิ ธี การที่คุ ณ วริส รสามารถฟ นฟู ธุ รกิจโรงแรมให กลั บมา
ดั้งเดิม โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกรณีของชุมพรคารบานารีสอรตเผชิญกับภาวะ
หนี้สินมากมาย นั้นสาเหตุเนื่องจากการดําเนินธุรกิจของคุณวริสรคลายคลึงกับธุรกิจอื่นๆ คือ ซื้อ
สิ่ ง ของจากข างนอกและนํ ามาขายให กั บลู ก ค าในโรงแรม แต ห ลั ง จากที่ ไ ด เ รี ยนรู เ รื่ อ งเศรษฐกิ จ
พอเพียง และประสบกับภาวะวิกฤติ ก็ไดพยายามตัดรายจายลงและสนับสนุนพนัก งานชวยกันผลิต
ของที่รีสอรตจําเปนตองใช เพื่อมิตองซื้อจากภายนอก เชน สบู ยาสระผม การปลูกผักผลไมพื้นเมือง
ปลอดสารพิษ เปนตน ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มรายไดใหกับพนักงาน ในขณะเดียวกันยังสามารถ
ประหยัดคาใชจายบางสวนได ที่สําคัญยังเปนการสรางตราสินคา หรื อชื่อเสียงของรีสอรตไดอีกดวย
อาทิ การสนับสนุนใหชุมชนปลูกขาวพันธุเหลืองปะทิวซึ่งเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่ผลิตเองสําหรับแขก
ที่มาพักในชุมชน นอกจากนี้ยังผลิตสินคาบางอยางขึ้นเอง การใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่ง
หลังจากที่ใชวิธีเชนนี้แลว ธุรกิจก็คอ ยๆ ดีขึ้น และสามารถทําเงินไดเปนจํานวนมากในแตละป ใน
ขณะเดียวกันสามารถสรางงานและรายไดใหกับพนักงานไดตลอดทั้งป โดยในชวงนอกฤดูทองเที่ยว
พนักงานก็จะไดรับการสนับสนุนใหทําอยางอื่นในบริเวณรอบๆ โรงแรม ทําใหไมจําเปนจะตองไล
คนงานออก และทุกคนก็ปฏิบัติตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีงานทําตอไป ในเมื่อนํามา
วิเคราะหตามกรอบแนวคิดทั้งสามระดับ ไดดังนี้
เข าข าย (มี ภูมิคุ มกั น ) คื อ เป น การสร างงานให กั บคนในชุ มชนในการผลิ ต สิ นค า ต างๆ
ตลอดจนผลิตภัณฑปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังเปนการสรางเครือขายทั้งระหวางชุมชนกับโรงแรม
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ระหวางชุมชนดวยกันเอง ระหวางจังหวัด ทั้งยังสามารถสรางเครือขายในระดับประเทศดวย เชน
ขยายเครือขายไปประเทศกัมพูชา เปนตน
เขาใจ (พอประมาณ+องคความรู) เปนการสรางจิตสํานึกการอนุรักษ และสงเสริมการปลูก
ขาวสายพันธุพื้นเมือง ทั้งยังมีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวกับการนํากลับมาใชใหม
เข า ถึ ง ในระดั บนี้ พ บว า วิ ถี ชี วิ ต เปลี่ ยนแปลงไป หมายความว า ธุ ร กิ จ รี ส อร ต สามารถ
ผสมผสานเขากับสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมพื้นเมืองมากขึ้น ทําให สามารถฟนฟูธุรกิจไดจากปญหา
ที่เผชิญ ประการสุดทาย เจาของธุรกิจเห็นความสําคัญของสมดุลธรรมชาติ ความสมดุลของชีวิต
แทนที่จะมุงเนนแสวงหาผลกําไรในระยะสั้น แตเขาสามารถที่จะอยูไดดวยความสมบูรณในระยะยาว
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4.1.2) สรุปประเด็นรวมของแตละกรณีศึกษาจากการศึกษาทั้ง 6 กรณี สรุปประเด็นไดดังนี้
ประเด็นรวม
ปญหาพื้นฐาน
เดิม
ความไมยั่งยืน
ไมสมดุล

ปะเหลียน
1) มีการแยงชิงกันใช
ประโยชนจากปา มี
กระบวนการเคลือ่ น
ไหวที่ไมเคยหยุดนิ่ง
ของชุมชนในพืน้ ที่
เกิดการตอรองกับ
หลายกลุม (กลุมทุน
ภายนอก กลุมอํานาจ
กลุมผลประโยชน กลุม
นักการเมืองทองถิ่น
โครงการ/ แผนพัฒนา
สั่งการลงมาจาก
ราชการสวนกลาง เชน
โครงการปาเฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ) ผนวกกับ
กระบวนการสราง
ความรูของคนในพื้นที่
เอง เพราะกลัวการถูก
ยึดครองที่ดินทีช่ ุมชน
เคยไดอาศัยทํากินมา
กอน เกิดการลดลง
ของทรัพยากร สัตวน้ํา
หลังวิกฤติเศรษฐกิจป
2539-40 เกิดทิ้งราง
นากุง ดินเสื่อมเปน
บริเวณกวาง
2) ราชการมีโครงการ
ปลูกปาตนไมชนิด
เดียว โดยรื้อปาที่
ชาวบานเคยอยูอาศัย
และเปนที่อยูของสัตว
ปา
2) นักวิชาการ NGO
(สมาคมหยาดฝน) เขา
มาชวยเหลือ มีการ
กอตั้งกลุมอนุรักษ เกิด
เครือขายชาวบาน
เพื่อสกัดกั้นหยุด
ชะลอการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดิน
ทรัพยากรปาชายเลน
ถูกบุกรุกจากนายทุน

กรณีศึกษา
บุรีรัมย
ตราด
พื้นที่ปาถูกทําลาย ความขัดแยงใน
จากการได
ชุมชน ความยากจน
สัมปทานของ
ปาชายเลนถูกบุกรุก
นายทุนภายนอก จากนายทุน
ภายนอก
การเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร

พะโตะ
ชุมพรคาบานา
พื้นที่ปาถูกใชเปนสวน
ธุรกิจกูยืมเงินจาก
กาแฟ สวนผลไม ปญหา ธนาคารมากอสราง
ความยากจน
ขยายกิจการ เพิ่มหอง
แตเผชิญภาว
เศรษฐกิจตกต่ําป
2530-40 ทําใหหนี้
ทวมดอกเบี้ยประมาณ
300 ลานบาท ไมมี
อนาคตวา จะสามารถ
ชําระคืนหนี้แก
ธนาคารไดทั้งหมด
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บทเรียน

อุปสรรค

ปะเหลียน
ภายนอก การเสื่อม
โทรมของทรัพยากร
อยางรุนแรง อันตราย
1) สรางคน สรางผูนํา
ในทองที่ แตยังมีความ
ขัดแยงและเปราะ บาง
ตอการคุกคามของ
กลุมอิทธิพลและกลุม
ทุนจากภายนอก
ทามกลางแรงกดดัน
จากวิกฤติพลังงาน
ทดแทน (ปาลมน้ํามัน)
2) สมาคมหยาดฝน
เขาไปมีบทบาทนําใน
การพัฒนาและพูดคุย
กับแกนนําชาวบาน
3)มีการทํางานเปน
เครือขายและมี
กิจกรรมและการ
ประชุมอยางตอเนื่อง
3) มองแบบองครวม
ทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน
หมด
4) ชุมชนมีความพอใจ
ที่ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณ
กลับคืนมา
5) ชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่
ตนเองมี
6)ใชปญญาในการ
วิเคราะห แกไขปญหา
1) ขาดกลไกและ
ระเบียบของรัฐที่จะมา
สนับสนุนกิจกรรมการ
อนุรักษปา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2) ความขัดแยง
ระหวางชาวบาน กับ
ราชการ ชาวบาน
ชาวบานมักจะขาด
กําลังใจ ทอแทใจ
(ราชการรังแก

บุรีรัมย

กรณีศึกษา
ตราด

พะโตะ

ชุมพรคาบานา

สรางคน(ไมชัด)
1)ทําเปน
แบบอยางใหภาคี
ไดเห็น
2)มีองคกร
ภายนอกเห็น
คุณคาชวย
จัดระบบองค
ความรู
3) มีความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่
ตนเองมีหรือไดทํา
ขึ้น
4)ทุกคนมี
ความสุขที่มาก
เกินกวาความสุข
ทางวัตถุ
5)ปลูกฝงให
ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน

สรางคน
1)ผูนําใชอุบายให
คน
เห็นประโยชนสว น
ตนกอนประโยชน
สวนรวม
2)มีการทํางานเปน
เครือขาย และมี
กิจกรรมและประชุม
อยางตอเนื่อง
3) คิดแบบครบวงจร
และองครวม
4)ทุกคนมีความสุขที่
มากเกินกวา
ความสุขทางวัตถุ
5)มีความภาคภูมิใจ
ในสิ่งที่ตนเองมี หรือ
ไดทําขึ้น
6)ใชปญญาในการ
วิเคราะห
แกไข
ปญหา
7)ปลูกฝงให
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

สรางคน
1)ผูนําใชอุบายใหคน
เห็นประโยชนสว นตน
กอนประโยชนสวนรวม
2)คิดแบบครบวงจรและ
องครวมที่มีความ
เชื่อมโยง
3) มีความภาคภูมิใจใน
สิ่งที่ตนเองมีหรือไดทํา
ขึ้น
4)ทุกคนมีความสุขที่มาก
เกินกวาความสุขทาง
วัตถุ
5)ใชปญญาในการ
วิเคราะห แกไขปญหา
6)ปลูกฝงใหชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน

1) ความเปนผูนํา และ
สรางคน
2) มีความคิดแบบครบ
วงจรและองครวมเพื่อ
แกปญหาเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่เกี่ยวของ
3) เริ่มจากจุดเล็กกอน
4)ใชหลักประหยัด
5) ทุกคนมีความสุขที่
มากเกินกวาความสุข
ทางวัตถุ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี ึ้น
6) มีความภูมิใจในสิ่ง
ที่ตนเองมี
7)ใชปญญาในการ
วิเคราะห แกไขปญหา
8) ปลูกฝงใหชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน

ขาดการถายทอด
กระบวนการ
วิธีการดําเนิน
กิจกรรมการ
อนุรักษปา

ทัศนคติและความรู
ของขาราชการไม
ปรับตัว และไม
ยอมรับภูมิปญญา
ชาวบาน

กฎระเบียบและการ
ประสานงานกับราชการ
สวนกลาง
การขยายผลไปยังพื้นที่
อื่น

เครือขายของชุมพร
คาบานาไมมีปญหา
เพราะโตวันโตคืน แต
ชุมพรคาบานาฯ หาก
ไมมีคุณวริสร การ
ดําเนินงานจะไมดี
เทาที่เปนอยู ทั้งนี้
เพราะคุณวริสรมี
ภารกิจกับขางนอก ทํา
ใหการดําเนินงานของ
ธุรกิจจะไมเรียบรอย
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ประเด็นทาทาย
การพัฒนา (ในที่
ตางประเทศไม
ยึดถือที่ตวั บุคคล
“หลักกฎหมาย”
เพราะฉะนั้นจะมี
ความยั่งยืนกวา
ในขณะที่ทาง
ตะวันออก
โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งไทยซึ่งนับถือ
ความเปนสถาบัน
ของพุทธจะมีจุด
ยึดเหนี่ยวดาน
คุณธรรม “หลัก
ใจ” )

ปะเหลียน
ประชาชน??)

1) การพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญของรัฐ
(ทาเรือน้ําลึกกันตัง)
2) การกลับคืนมาการ
แทรกแซงจากภาครัฐ
ในการหาพลังงาน
ทดแทน เชน ปาลม
น้ํามัน
3) สรางความเขมแข็ง
ใหชาวบานในพื้นที่
สนับสนุนการ
เคลื่อนไหวตอสูกับการ
รุกเขาจาก “ทุนนอก
ทุนขนาดใหญ” ได
อยาง CP ในการกวาน
ซื้อนากุงราง เพื่อทํา
นากุง “สมัยใหม” ที่ใช
แรงงานพมา ใชพันธุ
กุงจากสหรัฐอเมริกา

บุรีรัมย

การเตรียมรับมือ
กับสิ่งที่จะมา
คุกคามในอนาคต
อันใกลตอ ไปนี:้
1)ความตอเนื่อง
ของการดําเนิน
กิจกรรมตอ

กรณีศึกษา
ตราด

การเตรียมรับมือกับ
สิ่งที่จะมาคุกคามใน
อนาคตอันใกล
ตอไปนี:้
1) นโยบายของรัฐ
เชน ในเรื่องการ
แปลงทรัพยสินเปน
ทุน
2)นายทุนภายนอก
มาขอใชประโยชน
พื้นที่สาธารณะ
3) นายทุนภายนอก
เขามาสวมสิทธิ์ใน
พื้นที่ของชาวบาน

พะโตะ

ชุมพรคาบานา
สวนรีสอรตที่ใช
ดําเนินงานไมมีปญหา
(เพราะ ดร.วิวัฒน
ศัลยกําธร เปน
ประธานมูลนิธิ
ชวยเหลือจัดวิทยากร
ให )
การเตรียมรับมือกับสิ่งที่ 1) กิจกรรมทาง
จะมาคุกคามในอนาคต เศรษฐกิจที่เนนแตการ
อันใกลตอ ไปนี:้
เติบโตการขยายตัว
1)ปาจะถูกคุกคามจาก
ไมไดใชปญญาจะเขา
นโยบายรัฐเพื่อปลูกพืช มาในรูปของนายทุนที่
พลังงานทดแทนและการ เขามาใชประโยชนบุก
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (เชน รุกพื้นที่ทํากินของ
ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส ชาวบาน
สบูดํา)
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4.1.3) ประเด็นทาทาย
การดําเนินกิจกรรมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกรณีศึกษานั้น สิ่งที่ทาทาย คือ
นโยบายของภาครั ฐ และบริ บททางการเมื อ ง ที่ เ น น แนวทางการพั ฒ นาของประเทศในรู ปแบบการ
สงเสริมการพัฒนาแบบรวมศูนยหรือเอาเงินเปนตัวตั้ง มุงกระจายเงินไปสูชนบทโดยไมคํานึงถึงการหา
แนวทางเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืนในชุมชน แตเนนสงเสริมใหชุมชนมุงผลิตและทํารายไดเพื่อสงออกใน
ภาคอุตสาหกรรม แทนอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเปนรากเหงาเดิมของชุมชน ที่แตเดิมมีวัฒนธรรมการดํารง
อยูอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ ไดกลับกลายเปนชุมชนเมืองที่ลอกเลียนรูปแบบของวัฒนธรรมตะวันตก คือ การ
ดํารงอยูแบบชุมชนเมืองที่ตางคนตางอยู ขาดการปฎิสัมพันธ ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
สิทธิในการใชทรัพยากรอยางเทาเทียมทั่วถึง
ดังนั้น การที่จะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใหเกิดประโยชนอยางสัมฤทธิผลเปนไป
ตามเป า หมายที่ ตั้ ง ไว คื อ เพื่ อ ให ป ระชาชนสามารถดํ า รงชี วิ ต โดยพึ่ ง ตนเองได และการคงอยู ข อง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อย างยั่ ง ยื น ควรต องมี การปรับโครงสรางตางๆ ทั้ งในด านกฎหมาย นโยบาย
ภาครัฐที่กํากับและดูแลภายใตการบริหารของนักการเมือง เจาหนาที่ภาครัฐ โดยบริบทของการพัฒนา
ทางการเมืองและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนนั้นสิ่งสําคัญมิไดมุงเนนเพียงการศึกษาใน
ระบบ แต น โยบายการส ง เสริ ม การเข า ถึ ง ข อ มู ล ของรั ฐ และบทบาทของรั ฐ ในการกระจายข อ มู ล ให
ประชาชนรับรูอย างทั่ วถึง เป นเครื่องมือสํ าคัญ ในการสงเสริมการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการมีกฎหมายหรือนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม, การมีระเบียบ หรือชองทางใหประชาชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจที่เกี่ยวของ
กับการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยควร
เปนสิทธิของประชาชนในทุกภาคสวน มิไดเฉพาะถึงกลุมของผูไดรับผลประโยชน หรือผูมีสวนไดสวน
เสียเทานั้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือของประชาชนในทุกภาคสวน
4.1.4) บทสรุป
จากบทเรียนของกรณีศึกษาตางๆ นี้ สิ่งสําคัญที่อาจเรียกวาเปนหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ เงื่อนไขคุณธรรมที่แฝงอยูในจิตใจของทุกคน กอเกิดเปนระบบวัฒนธรรมในองคกรหรือ
ชุมชน ทําใหคนเกิดการตระหนักรูในการอยูรวมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางเกื้อกูล ไมโลภ มี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ เมตตา โดยสํานึกรูไดในวิถีการดํารงชีวิต
นอกจากนี้ คุณธรรมยังเปนเครื่องมือลดความขัดแยงในชุมชน ที่เปนปจจัยสนับสนุนสงผลให
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนไปตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุมกัน และสามารถพึ่งตนเองได ทั้งนี้ การมีคุณธรรมเปนบอ เกิดของระบบคุณคาในมนุษย ซึ่ ง
ไดแก ความซื่อสัตย การเคารพกติกา สามัคคี ไมเบียดเบียนธรรมชาติ โดยเมื่อมีปจจัยรวม คือ เงื่อนไข

74

ความรู ได แ ก การรู จั ก ตนเอง รู จั ก ศั ก ยภาพของชุ มชน เข า ใจในคุ ณ ค าของระบบนิ เ วศและการใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน ก็จะสงผลใหการใชและจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ภาพที่ 4.2)29

ระบบคุณคา แบบพึ่งตนเอง
ธรรมชาติ และชุมชน
ใชทรัพยากรอยาง
พอประมาณไมเบียดเบียน
ธรรมชาติ
แกปญหา
Tragedy of the commons

ความซื่อสัตย
เคารพกติกาชุมชนแม
กติกาจะหลวมๆ
ความสามัคคีรวมมือ
กิจกรรมการอนุรักษ

Moral
hazard

Free
riders

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
แกปญหา
Self-Interest

ภาพที่ 4.2 ระบบคุณคาที่ชวยใหการจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
บทสรุปสงทาย
อย า งไรก็ ดี สถาบั น ธรรมรั ฐ ฯไม ส ามารถด ว นสรุ ป ได ว า กรณี ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กมานั้ น ประสบ
ความสํ า เร็ จ เพราะไม ค วรมองข า ม “ความยั่ ง ยื น ” ของผลที่ อ อกมา อี ก ทั้ ง แต ล ะกรณี ศึ ก ษาได มี
กระบวนการเคลื่อนไหวที่มองดูว างายจนถึงกรณีที่ซับซอนมาก มีกระบวนการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
โจทยสําคัญคือ ทําอยางไรจึงจะถอดบทเรียนที่ซับซอนนี้ออกมา และสรางกระบวนการเหลานี้ใหมีความ
หลากหลาย และสอดคลองกับแตละพื้นที่ ซึ่งจากทุกกรณีศึกษา มีรายละเอียดแตกตางกันออกไป มี
หลายแบบ ตองเขาใจจริง จึงจะมองออก วิเคราะหไดถูกตอง
จากกรณีศึ ก ษา ที มวิ จัยฯ ข อ เท็จจริ ง มีอ ยู แ ล ว แต จะยกระดั บข อ เท็ จจริ ง เหล านี้ เ ปนแนวคิ ด
อยางไร ก็คิดไดหลายทาง แตในงานวิจัยนี้ เลือกแลววาจะใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงเหลือประเด็น
วา จะยกระดับมาใหเขากัน เพราะสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานมีความครอบคลุมทุก
เรื่องอยูแลว เชน ชาวบานตองการหาทางออก ตองรักษาทรัพยากร ทรงเนนใหรักษาความเขมแข็งของ
ชุมชน ทุนเดิม เปนตน “พอประมาณ” ไมเนนเรื่องการขาย “มีเหตุผล” เหลานี้คลุมอยูแลว เพียงแตจะ
อธิ บายอย างไร ให เป นความรูชัด เจน และคนอ านสามารถนําไปใช เ ปนความรู พื้นฐานในการเรี ยนรู
เพื่อที่จะปรับวิธีคิด เพื่อทําเรื่องของผูอานเองได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถที่เราจะนําเอาปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นหลายๆ แหง มาเชื่อมโยงกันและยกระดับ ถอดบทเรียนออกมา
29

ปทมาวดี ซูซูกิ และคณะ(2550) รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, โดยมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม. เสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ.
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ฉะนั้น พอจะกลาวไดว า การ practice เศรษฐกิจพอเพียง มีประเด็นสําคัญเรื่องความยั่งยืน
หรือไม สั้น ยาว นาจะอยูที่ความขัดแยง ในเรื่องกระบวนการที่เปนเรื่องความขัดแยง เชน การเรียนรู
ทางออม การใชกลไกบางอยาง ที่ทําใหคนไมเห็นดวย อาจจะไมถึงกับเห็นดวย แตไมคัดคาน อนึ่ง การ
ใช “กระบวนการ” นั้น มีหลายทาง เชน การใชโรงเรียน การทําวิทยานิพนธ การทําวิจัยตางๆ เหลานี้
เรียกวาเปน “กระบวนการทางออม” ซึ่งในบางพื้นที่ ทําไดยาก กระบวนการเคลื่อนไหว ไมนิ่ง เพราะ
วัฒนธรรมเครือญาติมีอยูสูง เพราะไมควรมีความขัดแยง เพราะถามีสังคมจะยั่ง ยืนไดอยางไร ดังนั้น ใน
เปาหมายสุดทาย คือ สังคมที่นาอยู ฉะนั้น จุดเริ่มตนที่สําคัญจึง เริ่มที่ตัวคน จึงโยงมาที่หลักคุณธรรม
ซึ่งสิ่งที่จะเกี่ยวของกัน ก็คือ แตละชุมชนจะตองมีนวัตกรรมที่จะใชแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น จุด
นี้ คือ การใชปญญาในการแกปญหา นาจะเปนหัวใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีที่เรียบงายและทําให
สังคมอยูรวมกันและชวยกันแกปญหา โดยใชสติปญญาเปนที่ตั้ง ตองพัฒนาวิถีคิดของคนควบคูไปดวย
คือการสรางผูนํารุนตอรุ น รุนหลังเปนเรื่อ งสําคัญ มาก เพราะถาไมมีรุนหลัง ความยั่ งยื นก็ไ ม เกิ ดขึ้ น
เพราะฉะนั้น การพัฒนาคนเปนเรื่องสําคัญ ตองทําควบคูกัน และเอาหลักคุณธรรมนําการพัฒนา
สรุป จากบทเรียนที่เลือกมาศึกษา ทําใหมีความหวังวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไมใชเพียงแค
จะใชเปนทางออกของประเทศไทยเทานั้น แตอาจจะเปนทางออกของโลกตอไป เพราะแนวคิดหรือภูมิ
ปญญาที่ทีมวิจัยอภิปรายกันมาตลอดเวลานั้น เปนปรัชญาหรือแนวคิดที่เปนคําตอบบางอยาง ที่อาจจะ
ชวยเหลือโลกเราได ที่มีหนวยงานออกมาแถลงวา ถามนุษยโลกยังดํารงชีวิตวิถีเดิมอยางที่ผานมา เราจะ
ต อ งการโลกตั้ ง 8 ใบเพื่ อ สนองความต อ งการที่ ไ ม สิ้ นสุ ด ฉะนั้ น อาจจะหั นกลั บมาทํ าให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงได ดังนั้น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการชวงเมษายนป พ.ศ.2551ซึ่งเปนการประชุมระดับ
นานาชาติ จะเปนจุดเริ่มตนใหประเทศตางๆมาแลกเปลี่ยนในระดับภูมิภาค ที่จะเชิญ คือประเทศในแถบ
เอเชีย มารวมกัน มีอินเดีย จีน ในอาเซียนดวยกัน ภู ฎาน โดยจะจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนดูแนวคิดของแต
ละประเทศที่เปนภูมิปญญาตะวันออกเชนกัน มีแนวทางที่จะเริ่มสรางเครือขาย ระหวางประเทศได และ
ตอไปมีองคกรระดับโลก UN ก็ใหความสนใจในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นอาจจะตองทําเปนขั้นเปนตอนขั้น
ตอไป ซึ่งนาที่จะชวยใหเราสามารถสรางความเขมแข็งและอาจเปนศูนยกลางของเอเชียที่จะเสนอแนวคิด
ภูมิปญญาตะวันออก ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็เปนปรัชญาหนึ่งและมีประเทศตางๆ ดวย และอาจ
หาจุดรวมกันได อาจจะเปนขอเสนอในระดับโลก ถาองคกร UNEP ใหความสนใจ ที่เปนทางออกที่เปน
แนวคิด แนวทาง หรือมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนออกมา ซึ่งอันนี้เหมือนกับวาเปนรูปธรรมที่ใชแกปญหาในระดับ
โลกได แตอยางนอยใหเกิดกําลังใจมากขึ้นวาแมแตประเทศอื่นๆ เองก็เริ่มคิดวาแนวทางที่เปนภูมิปญญา
ตะวันออกเปนคําตอบ คือวิถีตะวันออกที่อิงศาสนาตางๆ ไมทําลาย แตเนนความกลมกลืนและอยูกับ
ธรรมชาติ จะมีความสมดุลย ในขณะที่แนวคิดเดิมเปนการมุงแตจะเอาชนะธรรมชาติ การที่ตองมีทุน
ตอนนี้ แม แ ตทางตะวั นตกเองก็ เริ่ มคิ ด แล วว าแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว อาจจะเป น
คําตอบ ฉะนั้นเดือนเมษายนจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ และตองวางแผนตอที่จะไปนําเสนอ
ในที่ประชุมนานาชาติดวย นอกจากนี้จะตองวางแผนเรื่องพื้นที่ดวย
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4.2 ตัวชี้วัดเบื้องตนในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การดําเนินงานดานการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกนําไปประยุกตใช ในภาคสว น
ตางๆ ทั่วประเทศไทยไมวาจะเปนในภาคชนบท ในธุรกิจภาคเอกชน ในโรงเรียน หรือในการบริหาร
จัดการภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”...เปนปรัชญาชี้ถึงการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ตนในทุกระดับ ...” ดังนั้นจึงทําหนาที่เปรียบเสมือนเสาหลักในการดําเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป ที่
สําคัญ ในสวนของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเอง ก็มีสวนเกี่ยวของกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางยิ่ง เพราะเปาประสงคที่สําคัญของปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการ
ดําเนินชีวิตอยางสมดุลในทุกๆดาน ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เนน
ความสมดุล ความพอดีระหวางการใชประโยชนและการอนุรักษ หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ และ
การใชความรอบรูรอบคอบจึงเปนตัวอยางสําคัญของการประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาครั้งนี้เปนการสังเคราะหประสบการณการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากกรณีศึกษาตางๆ 5 กรณีศึกษา เพื่อนําประสบการณที่
ไดรับไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ตอไป
จากการศึกษาการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพบวา ชุมชนแตละแหงมีระดับการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
แตกต างกัน ชุมชนบางแห งสามารถประยุ กตหลั กเศรษฐกิ จพอเพียงไดในหลายๆ มิ ติ ในขณะที่บาง
ชุมชนมีการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในบางมิติเทานั้น จากการรวบรวมประสบการณ การศึกษา
ไดจัดทําดัชนีชี้วัดเบื้องตนในการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดวยดัชนีชี้วัดรวมทั้งหมด
8 ดัชนี แบงออกเปน 3 กลุมไดดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 เขาขาย (การมีภูมิคุมกันในตัวเอง)
ดัชนีที่ 1 มีกิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ดัชนีที่ 2 มีกฎของชุมชนเพื่อการใชประโยชนและเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (เชน ปาไม ประมง แหลงน้ํา ที่ดินสาธารณะ)
ดัชนีที่ 3 มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางเครือขาย
ดัชนีที่ 4 มีการสรางความตระหนักระหวางสมาชิกในชุมชนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลุมที่ 2 เขาใจ (การมีความพอประมาณ + การใชความรู ความรอบคอบ)
ดัชนีที่ 5 มีการประยุกตใชนวัตกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ดัชนีที่ 6 มีแนวทางปฏิบัติที่มองอยางองครวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (เชน ความเชื่อมโยงระหวางกองทุนชุมชน, การอนุรักษปาชายเลน
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ)
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ดัชนีที่ 7 มีการตระหนักถึงความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอมและความสมดุลดาน
นิเวศ ( เชน จํากัดขนาดฟารมเพื่อเติมเต็มความตองการพื้นฐาน
กลุมที่ 3 เขาถึง (ความมีเหตุผล + การยึดหลักคุณธรรม)
ดัชนีที่ 8 การปรับวิถีชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ (เชน ปาชุมชน, การใชแนวทางการ
ผลิตที่ยั่งยืน เชน วนเกษตร, เกษตรอินทรีย) ลดการใหความสําคัญตอผลตอบแทน
ระยะสั้น และมีการรบริโภคอยางยั่งยืน
ในสวนของดัชนีชี้วัดในกลุมที่หนึ่งนั้นประกอบดวยดัชนีชึ้วัด 4 ดัชนี โดยดัชนีเหลานี้สะทอนถึง
มิติของการที่ชุมชนมีกิจกรรมที่เขาขายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสังเคราะหกรณีศึกษาพบวาการ
ที่ชุมชนมีกิจกรรมที่นําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่สะทอนหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงดานการสรางความสมดุล ให กั บชุ มชนด านการรัก ษาระบบนิ เวศและนํ าไปสู การมี
ภูมิคุมกันที่ดีในที่สุด กิจกรรมดังกลาวอาจประกอบดวยการรวมกันสรางฝายทดน้ํา การปลูกปารวมกัน
หรือการจัดทํากิจกรรมธนาคารปู หรือธนาคารตนไม เปนตน
นอกจากการดําเนินกิจการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแลว การสังเคราะห กรณีศึกษายัง
พบวามีหลายชุมชนที่ไดจัดทํากฎของชุมชนดานการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยางยั่งยืน เชน กฎ
ชุ ม ชนด า นการใช ป า ไม หรื อ กฎชุ ม ชนด า นการจั บ สั ต ว น้ํ า เป น ต น กฎชุ ม ชนเหล า นี้ จึ ง ทํ า หน า ที่
เปรียบเสมือนการแบงปนระหวางสมาชิ กตางๆ ในชุมชนซึ่ง จะทําใหชุมชนมีความมั่นคงในระยะยาว
เชนกัน สําหรับดัชนีที่ 3 เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผลจากการสังเคราะหกรณีศึกษาพบวา ชุมชน
ที่ประสบความสําเร็จมักมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในชุมชนเอง เชน การสรางผูนําในดานตางๆ
และนอกจากนั้น ยังมีการสรางเครือขายการชวยเหลือกันกับชุมชนอื่นๆ ดวย กิจกรรมการสรางเครือขาย
นี้จัดไดวาสะทอนความยั่งยืนของชุมชนอีกทางหนึ่งดวย ประการสุดทายคือ การสรางความตระหนัก
ระหวางสมาชิกในชุมชนดานการอนุรักษดานสิ่งแวดลอมดวยการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การประชุม การ
ใหความรู หรือ การเชิญชวนใหรวมโครงการ เปนตน ลวนเปนกิจกรรมที่สะทอนความสามารถของชุมชน
ในการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง
ในสวนของดัชนีชี้วัดในกลุมที่สองประกอบดวยดัชนีชี้วัด 3 ดัชนีที่สะทอนหลักความพอประมาณ
และความรอบรู รอบคอบ เชน ดัชนีชี้วัดที่ 5 แสดงใหเห็นวา ชุมชนที่สามารถประยุกตใชนวั ตกรรมและ
ภูมปญญาทองถิ่นจะสามารถผานพนวิกฤติการณตางๆ ไดเปนอยางดี นวัตกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
อาจประกอบด ว ยการสร างสิ่ ง ประดิ ษ ฐต างๆ โดยสมาชิ ก ในชุ มชนเอง เช น เต ายางเพื่อ เพิ่ มจํ านวน
ปะการังในทะเล เปนตน ตัวชี้วัดถัดมาที่สะทอนความสามารถในการใชความรอบรูในการแกปญหา คือ
ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกปญหาแบบองครวม ตัวอยางเชน มีการเชื่อมโยงระหวาง
กองทุนชุมชน การอนุรักษปาชายเลน และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใหองคประกอบตางๆ
นี้ สามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันได ดัชนีชี้วัดสุดทายในกลุมนี้ ที่สะทอนความสามารถของชุมชนในการ
ปฏิบัติตามหลักความพอประมาณ คือ การตระหนักถึงขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอม
และความสมดุล ด านนิเ วศ โดยกิ จกรรมของชุ มชนที่ ส ะทอ นความสามารถในการใช ทรั พ ยากรอย าง
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พอประมาณอาจประกอบดวย การจํากัดขนาดของพื้นที่การเกษตร หรือ การกําหนดอัตราการเก็บของ
ปามาเพื่อใชประโยชน ความสามารถในการลดการบริโภคใหอยูในขีดความสามารถในการรองรับของ
สิ่งแวดลอม เชนนี้สะทอนหลักความพอประมาณนั่นเอง
สําหรับดัชนีชี้วัดในกลุมที่ 3 นั้น มีเพียงดัชนีชี้วัดเดียวไดแกการปรับวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน
ใหสอดคลองกับธรรมชาติ เชน การชวยกันรักษาปาชุมชน การใชแนวทางการผลิตที่ยั่งยืน เชน วน
เกษตรหรือเกษตรอินทรีย กิจกรรมเหลานี้แสดงใหเห็นวาสมาชิกในชุมชนไดตระหนักถึงหลักความมีเหตุ
มีผลในการดําเนินชีวิตวาการที่จะไดมาซึ่งความสมดุลและความมั่นคงในระยะยาวนั้น จําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ ลดการดําเนินกิจกรรมที่เนนผลตอบแทนในระยะสั้นแต
เนนความยั่งยืนของชุมชนในระยะยาวเปนหลัก
ตัวชี้วัดเบื้องตนในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธกับกิจกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
กรณีศึกษา
เขาขาย

ปะเหลียน
จ.ตรัง

พะโตะ
จ.ชุมพร

- รวมกลุมตัง้ การ
อนุรักษหอย
นางรม และขยาย
กิจกรรมอนุรักษ
ไปยังปาชายเลน
หอยปะ ฯลฯ

-โครงการคน อยู
ปายัง โดยจัดการ
ทรัพยากร ดินน้ํา
ปา ใหชุมชนรวม
คิดรวมวางแผน
เชน การปองกัน
ไฟปา การสราง
ฝายตนน้ําเพื่อ
ชะลอน้ํา
-โครงการ
ธนาคารตนไม

ตัวอยางกิจกรรม
บานเปร็ดใน
จ.ตราด

ละหอกกระสัง
จ.บุรีรัมย

ชุมพรคาบานา
จ.ชุมพร

-การจัดตั้งกลุม -กลุมอนุรักษ
-รวบรวมพนักงาน
อนุรักษและ
เปนฐานในการ และชาวบาน
พัฒนาปาชาย
ดําเนินกิจกรรม รวมกันกิจกรรม
เลนบานเปร็ดใน การอนุรักษ
นวัตกรรมในการ
เพื่อเนน
ควบคูกับการ ใหบริการใหนักทอง
กิจกรรมปลูกปา เรียนรูในหลาย เทียวสัมผัสวิถี
และดูแลปา
มิติ มีโครงการ ชนบท เชน
ทรัพยากร
คืนตนทุนใหกับ กิจกรรมการดํานา
ประมง
ธรรมชาติ,
เกี่ยวขาวในรีสอรต
-การปลูกปาใน ปลูกไผเปน
-การฟนฟูใหคนใน
ที่สาธารณะ
แนวเขตปา,
ทองถิ่นหันมาปลูก
เยาวชนเพาะ ขาวเหลืองปะทิว
ชํากลาไม,
ซึ่งเปนขาวพันธุพื้น
สรางปาในบาน เมืองของภาคใต
, ฟนฟูภูมิ
ปญญาและ
ชุมชนทองถิ่น
-กฎหมาย
-มีกฎระเบียบใน -มีกติกาชุมชน - สรางระบบการ
2.มีกฎของชุมชน -กติกาภายใน
ชุมชน เชน หาม ทองถิ่น
การเก็บหาและ ในการใช
ดําเนินงานภายใน
เพื่อการใช
ประโยชนและเพือ่ ใชประโยชนใดๆ กฎหมายหมูบาน ใชประโยชนจาก ทรัพยากร เนน องคกรโดยคํานึงถึง
ปา ทั้งไม ปูปลา การพึ่งตนเอง
ความเหมาะสม
การบริหารจัดการ จากแปลงอนุรักษ ผลักดันไปสู
ยกเวนจับสัตวน้ํา , กฎหมาย อบต. กุง หอย โดยจะ ตั้งแตการดูแล สอดคลองกับภูมิ
ทรัพยากร
1.มีกิจกรรมของ
ชุมชนในการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

79
ตัวชี้วัด
กรณีศึกษา

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (เชน
ปาไม, ประมง,
แหลงน้ํา,ที่ดิน
สาธารณะ)

3.มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
และการสราง
เครือขาย

4.มีการสราง
ความตระหนัก
ระหวางสมาชิกใน
ชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ

ปะเหลียน
จ.ตรัง

พะโตะ
จ.ชุมพร

คนในหมูบานมี
หามซื้อขายที่ดิน
สิทธิใชไมจาก
เพือ่ ใหชุมชนมีที่
แปลงใชสอย ,หาม ทํากิน
จับปลาโดยใช
เครื่องมือทําลาย
ลาง

ตัวอยางกิจกรรม
บานเปร็ดใน
จ.ตราด

บอกถึงสิทธิใน
การใชของคน
และนอกชุมชน
มีบทลงโทษ
ชัดเจน เชน การ
รณรงคไมใหมี
การจัดปู ในฤดู
วางไข ดัง
สโลแกน “หยุด
จับรอย คอยจับ
ลาน”
-มีการขยายผล -การจัดการปา
- มีหลักสูตร
ไปยังพื้นที่อื่นๆ ระดับชุมชนใช
ทองถิ่นในการ
เรียนรูผานระบบ ของประเทศให แผนการจัดการ
สามารถนํา
ปาเปนเครื่องมือ
การศึกษาใน
หลักการ คนอยู โดยใหชาวบาน
ชุมชน
ปายัง ไป
มีสวนรวม เชน
- กิจกรรมการ
อนุรักษดําเนินการ ประยุกตใชเพื่อ เก็บขอมูล การ
โดยสมาคมหยาด เปนการปกปอง จัดเวทีระดมของ
คิดเห็นของ
ฝน จึงมีเครือขาย พื้นที่ปาและ
ภาคีคอนขางมาก เสริมสรางความ ชุมชน และรวม
ทําโครงการ
ในการแลกเปลี่ยน มั่นคงใหกับ
ชุมชนไปพรอมๆ ศึกษาวิจัยรวมกับ
และปรับใช
หนวยงานนอก
- เครือขายสําคัญ กัน
พื้นที่ เชน สกว.
ไดแก เครือขาย
และการศึกษาดู
อนุรักษทรัพยากร
งานนอกพื้นที่
ลุมน้ําปะเหลียน

กิจกรรมอนุรักษ
ของชุมชนสราง
จิตสํานึกในการมี
สวนรวม
ขับเคลื่อนการ
จัดการทรัพยากร

ละหอกกระสัง
จ.บุรีรัมย

ชุมพรคาบานา
จ.ชุมพร

ปาโดยการจัด
เวรยาม การจัด
ทรัพยากรโดย
เนนการมีสวน
รวมและ
กิจกรรมตัง้ บน
ฐานของชุมชน

สังคม สิ่งแวดลอม

- การศึกษาวิจยั
ทําใหชมุ ชน
ตระหนักรูคุณคา
ของการอนุรักษ
ทรัพยากรและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น
- โครงการ
ภายใตกลุม
อนุรักษเกิดขึ้น
จากคนทุกกลุม
และเนนที่กลุม
เยาวชนเพื่อ
สรางผูนํารุน
ใหม
- เริ่มตนจากการ
ดูงานนอกสถานที่
จนเมื่อพึ่งพา
ตนเองไดจึงเปน
แหลงเรียนรู
กิจกรรมคนอยู
-ชุมชนรวมกัน - กลุมอนุรักษ
ปายัง ทีท่ ําให
ทําแผนและ
ทําความเขาใจ
ประชาชนเห็นวา กิจกรรมปองกัน กับชุมชนและผู
การใหความ
และตรวจตรา
ที่ตอตาน จน
รวมมือใน
พื้นที่ปาชายเลน สามารถฟนฟู
กิจกรรมเพื่อ
เชน การปลูก
ทรัพยากรได

-สงเสริมและเปด
โอกาสใหพนักงาน
พัฒนาศักยภาพ
อยางตอเนื่อง เชน
โครงการจากบาง
ชนมาหา”
โครงการไขสุโข ซึ่ง
เปนโครงการของ
พนักงาน
-สงเสริมให
พนักงานไดรับ
ขอมูลขาวสาร โดย
ติดประกาศ
-มีการขยาย
เครือขาย ไปสูผู
ปฏิบัติเกษตร
อินทรียไรสารเคมีใน
ชุมชน

การรักษา
สภาพแวดลอมโดย
ใหพนักงานและ
ชุมชนเห็น
ความสําคัญของ
การอนุรักษ
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สิ่งแวดลอม

ปะเหลียน
จ.ตรัง

พะโตะ
จ.ชุมพร

ตัวอยางกิจกรรม
บานเปร็ดใน
จ.ตราด

เนื่องจากชุมชน
เห็นคุณคาของ
การอนุรักษจน
เกิดผลคือปาฟนฟู
ระบบนิเวศ
สมบูรณขึ้น

สวนรวมไดทําให
สภาพของชุมชน
ดีขึ้น การมีพื้นที่
ปามากขึ้นทําใหมี
การเก็บของปา
เพื่อนํามาใช
บริโภค สภาพ
ความเปนอยูข อง
ชุมชนมีความ
มั่นคงมากขึ้นทํา
ใหประชาชนมี
ความภาคภูมใิ จ
และตระหนักใน
สิ่งที่ตนเองมีหรือ
ไดทําขึ้น

เขาใจ
5.มีการ
- มีการปรับ
ประยุกตใช
เครื่องมือประมง
ในการทํามาหา
นวัตกรรมและภูมิ
กินใหสอดคลอง
ปญญาทองถิ่น
กับกิจกรรม
อนุรักษ
- นําคําสอน
ศาสนาอิสลาม
มาประยุกตใช
กับแนวทาง
อนุรักษ

ละหอกกระสัง
จ.บุรีรัมย

ชุมพรคาบานา
จ.ชุมพร

พันธุไม
ซอมแซม การ
สํารวจ
ทรัพยากรปา
การจัดเวรยาม
ตรวจตราพื้นที่
ปาสัปดาหละ 2
ครั้ง
-กิจกรรมแหลง
เรียนรูดานนิเวศ
ปาชายเลน
-การจัดการ
ทรัพยากรโดย
ชุมชนของ
โรงเรียน

เปนผล ชุมชน
จึงเห็น
ความสําคัญและ
มีสวนรวม
- กิจกรรมพิสูจน
ตัวเองในการ
สรางความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรได
เปนอยางดี
- มีกิจกรรม
เรียนรูโดย
โรงเรียน และ
กลุมเยาวชน
อนุรักษ

สิ่งแวดลอม เชน
มุมผักไรสารเคมี
เพื่อใหเกิดการ
กระตุนใหผูซื้อใน
ทองถิ่นไดเกิด
ความรูความเขาใจ
ในการเลือกซื้อผักที่
ปลอดภัย

การทําเตายาง
เพื่ออภิบาลปลา
และปองกันการ
กัดเซาะตลิ่ง

หลักจากชุมชน
ทําการวิจยั ทํา
ใหตื่นตัวในการ
คนหารากเหงา
ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการ
ดําเนินชีวิต
รวมกัน การทํา
การเกษตร และ
การอนุรักษ
ทรัพยากร

โครงการจากบาง
ชนมาหา” โดยนํา
น้ํามันที่ใชแลวใน
โรงครัวมาผาน
กระบวนการผลิต
เพื่อใหไดไบโอ
ดีเซล
-น้ําสมควันไม ได
จากการควบแนน
ของควันไฟที่เกิด
จากการเผาถาน ใช
ไลแมลง
เชื่อมโยงเครือขาย คนอยูปายัง ได กิจกรรมกลุม
กิจกรรมของ
การจัดกิจกรรมพา
6.มีแนวทาง
เชื่อมโยงกิจกรรม สัจจะสะสม
กลุมอนุรักษ
นักทองเที่ยวสํารวจ
ปฏิบัติทมี่ องอยาง ทั้งลุมน้ําปะ
เหลียน ทําให
ตางๆ ของ
ทรัพย ทีใ่ ช
พยายาม
แหลงทองเที่ยว
องครวมในการ
กิจกรรมอนุรักษ ประชาชนเขา
วิธีการบริหาร
สงเสริมคนทุก ธรรมชาติของ
บริหารจัดการ
ดวยกัน ดวยการ การเงินเพื่อ
กลุมในชุมชน
ชุมพร แลวรวมกัน
ทรัพยากรธรรมช ในชุมชน
สอดคลองกับ
คิดแบบครบวงจร แกไขปญหาเชิง และขยายจาก ปรับปรุงโดยยึด
าติและ
เศรษฐกิจ สังคม มิติทรัพยากรไป หลักการคงอยูของ
สิ่งแวดลอม (เชน ชุมชนอื่นๆ อยาง และองครวม
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ปะเหลียน
จ.ตรัง

หมายความวา
กิจกรรมการปลูก
ปานั้น มิไดเปน
กิจกรรมที่ดําเนิน
โดยลําพัง แตมี
ความเชื่อมโยง
กับการสราง
รายไดของ
ประชาชนดวย มี
การเขาใจถึง
ความตองการ
ของประชาชนใน
การที่ตองมีการ
ใชพื้นที่สวนหนึ่ง
เพื่อการเกษตร
กรรมแตใน
ขณะเดียวกันก็มี
การสงวนพื้นที่
อีกสวนหนึ่งไว
เพื่อการอนุรักษ
7.มีการตระหนัก -เนื่องจากชุมชน - โครงการ
ถึงความสามารถ ผานวิกฤตจึงมีการ ทองเที่ยวเชิง
ในการรองรับของ กําหนดกติกาใน อนุรักษ มองปา
สิ่งแวดลอมและ การใชทรัพยากร ไมเปนทรัพย
สวนรวมเพื่อให
ความสมดุลดาน ผานเครื่องมือ
นิเวศ ( เชน จํากัด ประมง เชน คราด ชุมชน
หอย อวนรุนอวน นักทองเที่ยว
ขนาดฟารมเพือ่
ลาก
ชวยกันรักษาปา
เติมเต็มความ
ตองการพื้นฐาน
เขาถึง
-ทํากิจกรรม
8.การปรับวิถชี ีวิต - การทําประมง
เลียนแบบ
ใหสอดคลองกับ
ขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติเปน ธรรมชาติ เชน
ธรรมชาติ (เชน
หลัก เชน น้ําขึ้น เมื่อกอนคลอง
ปาชุมชน, การใช
เคยคดไปมา แต
น้ําลง
แนวทางการผลิต
โดนขุดใหตรง
ที่ยั่งยืน เชน วน - เลิกทําประมง
ความเชื่อมโยง
ระหวางกองทุน
ชุมชน, การ
อนุรักษปาชาย
เลน และการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ)

เปนระบบ

พะโตะ
จ.ชุมพร

ตัวอยางกิจกรรม
บานเปร็ดใน
จ.ตราด

ละหอกกระสัง
จ.บุรีรัมย

ชุมพรคาบานา
จ.ชุมพร

และสิ่งแวดลอม
-โฮมสเตย เนน
การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ

ยังมิติอื่นๆ มาก ธรรมชาติเปน
ขึ้นโดยเฉพาะ สําคัญ
การสรางทุน
ทําเกษตร 4 ชั้น
มนุษยมากขึ้น
เพื่อผสมผสาน
ประโยชนของพันธุ
ไมทั้งยืนตนและ
ทรงพุม คลุมดิน
และใตดินเขา
ดวยกัน ทําใหมีพืช
ผัก ผลไมไว
รับประทานตลอดป
และปองกันแมลง

-การหยุดจับ
สัตวน้ําในชวง
ฤดูวางไข
-การปลูกพันธ
ไมซอมแซมใน
ปา

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

-การจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสียภายใน
รีสอรต กอนปลอย
ออกไปจากรีสอรต

คนในชุมชน
และชุมชน
ใกลเคียงมีความ
เขาใจการ
จัดการปามาก
ขึ้น ชุมชนหนอง

- ดานอาชีพ
เกษตร ลดใช
สารเคมีมาทํา
เกษตรอินทรีย
มากขึ้น
- ดานทรัพยากร

การปรับแนว
ทางการบริหารในรี
สอรต โดยเนน
วัตถุดิบทีผ่ ลิตได
จากธรรมชาติ การ
ทําเกษตรอินทรีย
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เกษตร, เกษตร
อินทรีย) ลดการ
ใหความสําคัญตอ
ผลตอบแทนระยะ
สั้น และมีการรบริ
โภคอยางยั่งยืน

ปะเหลียน
จ.ตรัง

พะโตะ
จ.ชุมพร

อวนรุน อวน
ลาก

หมด แตปจ จุบัน
จะปลอยให
เปนไปตาม
ธรรมชาติ

ตัวอยางกิจกรรม
บานเปร็ดใน
จ.ตราด

โสนเลิกการทํา
ประมงอวนรุน
อวนลาก
-ชุมชนเขามา
บุกรุกทรัพยากร
นอยลง

ละหอกกระสัง
จ.บุรีรัมย

คนในชุมชน
ตื่นตัวในการมี
สวนรวมจัดการ
ทรัพยากร
- ปรับวิถีชวี ิตให
เขากับธรรมชาติ
มากขึ้น

ชุมพรคาบานา
จ.ชุมพร

