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บทที่ 3
การวิเคราะหกรณีศกึ ษา
บทนี้นําเสนอการศึกษากรณีศึกษา 5 กรณี ซึ่งไดมีการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําเสนอประกอบดวยกรอบการ
วิเคราะหกรณีศึกษา และกรณีศึกษาตางๆ ไดแก (1) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม
ของการจั ด การป า ชายเลนลุ ม น้ํ า ปะเหลี ย น จั ง หวั ด ต รั ง (2)กรณี ศึ ก ษากลุ ม อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย (3) กรณีศึกษา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ สิ่ ง แวดล อ มของกลุ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย บ า นเปร็ ด ใน จั ง หวั ด ตราด (4)
กรณี ศึ ก ษาเศรษฐกิ จพอเพี ยงกั บการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ ปาต นน้ํ าพะโต ะ จั ง หวั ด ชุ มพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง” และ (5) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพร
คาบานารี สอรต และศูนยกี ฬาดํ าน้ํา จ.ชุ มพร ทั้งนี้ รายละเอี ยดของแต ละกรณีศึก ษาสามารถอาน
เพิ่มเติมไดในภาคผนวก ข
การนําเสนอของแตละกรณีศึกษาประกอบดวย 7 หัวขอ ไดแก 1) ขอมูลพื้นฐาน 2) ปญหา
พื้ น ฐานเดิ ม 3) ลั ก ษณะและกิ จ กรรมของโครงการอนุ รั ก ษ 4) การวิ เ คราะห ต ามกรอบแนวคิ ด
5) บทเรียนที่สําคัญ 6) อุปสรรค และ 7) ประเด็นทาทาย

3.1 กรณีศึกษาที่ 1 : บทสังเคราะหกรณีศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม
ของการจัดการปาชายเลนลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง1
1) ขอมูลพื้นฐาน 2
1.1) พื้นที่ ประชากร กิจกรรมเศรษฐกิจ
ปะเหลียนเปนพื้นที่ลุมน้ําที่ประกอบดวย 22 ปา ลุมน้ําปะเหลียนมีความยาวประมาณ 80
กิโลเมตรอยูในจังหวัดตรัง เปนที่ตั้งของชุมชน 23 ตําบล 200 หมูบาน ไดรับการประกาศเปนพื้นที่
ชุ ม น้ํ า แรมซาร (Ramsar) เมื่ อ พ.ศ.2547 ชาวบ า นส ว นใหญ เ ป น มุ ส ลิ ม มี อ าชี พ หลั ก ในด า น
เกษตรกรรม ไดแก ทําเกษตร ประมง และงานอื่นๆ ที่ใชทรัพยากรในปาชายเลนเปนที่ทํามาหากิน
เชน คราดหอย หาปู ปลา ใชประโยชนจากตนสาคู ฯลฯ

1

เรณู สุขารมณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทานผูหญิงสุธาวัลย เสถียรไทยและเรณู สุขารมณ “สังเคราะหกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําปะเหลียนจังหวัดตรัง
: เศรษฐกิจพอเพียงแบบ Holistic” วารสารเศรษฐศาสตรศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 หนา 67-71.
และดูรายละเอียดของกรณีศึกษานี้ไดในภาคผนวก ข
2
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1.2) สิ่งแวดลอมและ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของลุมน้ําปะเหลียน อุดมสมบูรณมาก แบงพื้นที่ที่มีความแตกตางกันไดเปน
5 ลักษณะที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกันอยางลงตัว คือ (1) ระบบนิเวศปาตนน้ําภูเขา เปนแหลงกอกําเนิด
น้ําจืดจากน้ําตกสายรุงที่ เดิมเคยมีชาวบ านรวมตัวกันเปน “ชมรมอาสาสมัครปอ งกันภัยพลเรือ น
(อสภปร) ” มีสมาชิก 29 คน จัดเวรยามเขาไปพิทักษดูแลปาตนน้ํา เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มากแห งหนึ่ง ในจัง หวัดตรัง แตในช วง 2 ปที่แล ว มีปญ หาขัด แยงระหว างเจาหนาที่ รัฐกรมปาไม
กับอพปร.และเครือขาย กิจกรรมพิทักษ ฯ จึงสลายตัวไป (2) ระบบนิเวศน้ําจืดปาสาคู ในมุมมอง
ของนักวิชาการทองถิ่น เปนระบบที่หายากและกําลังตกอยูในอันตรายเพราะถูก บุกรุกทําลายจาก
โครงการพัฒนาฯ ตางๆ ทั้งจากหนวยงานราชการสวนกลาง และ สวนทองถิ่น(อบต.) ที่เขาสูพื้นที่
จนมีการตัดถนนราดคอนกรีต ทําลายระบบนิเวศ (อยางไมมีความรูที่ถูกตอง) เกิดปญหาตอระบบ
ธรรมชาติที่เปนอยูเดิม (3) ระบบนิเวศสองน้ํา เปนพื้นที่กันชนของน้ําจืดและน้ําเค็ม กลายเปนน้ํา
กรอย เมื่อน้ําเค็มหนุน จะมีอํานาจทะลุ ทะลวงรุนแรงมากจะสูญเสียพื้นที่น้ําจืด ยิ่งมีการสรางเขื่อน
ตัดถนนทางสัญจร เขาหมูบาน แบงเขตแดน ยิ่งมีผลไปเรงทําลายระบบนิเวศบริเวณนี้ จากคําบอก
เลาของนายกสมาคมหยาดฝน (นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ) ชี้วา ในอดีตกอนยุคฟองสบูแตก เศรษฐกิจ
ไทยตกต่ํา ป พ.ศ. 2539-2540 พื้นที่บริเวณนี้ถูกทําลายเปนบริเวณกวางมาก (4) ระบบปาชายเลน
ลุมน้ํ าปะเหลี ยนส วนนี้ เปนพื้นที่ ปาชายเลนที่ มีค วามอุดมสมบู รณสู งมากแห งหนึ่ ง ยุ คกอ น 2540
ชาวบานได แยงกันขายที่ปาชายเลนบริเวณนี้ใหกับนายทุนภายนอก ซึ่งเขามาทํานากุงขนาดใหญ
ตอมาเกิด“โรคตมยํากุง”(เศรษฐกิจไทยตกต่ํา ปพ.ศ. 2539-2540) นากุงถูกทิ้งราง เสื่อมโทรมมาก
และ(5) พื้นที่ชายฝงทะเล สัตวน้ํา เปนที่อยูอาศัยของพะยูน เตาทะเล ฯลฯ บางสวนของพื้นที่นี้ เปน
ที่ตั้งของชุมชนบานแหลม ซึ่งมีทรัพยากรชายฝงและในทะเลที่อุดมสมบูรณดวยหอยนางรม หอยปะ
โดยเฉพาะหอยปะนั้นชาวบ านรุนอวน นําหอยปะขายส งโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุหอยกระปอ ง
สงออก เรงโหนกิจกรรมนอกหองเรียน รณรงคการอนุรักษหอยและสัตวน้ํา
1.3) ภูมิปญญาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีพื้นบาน
 หลักสูตรทองถิ่นของครู-นักเรียน โรงเรียนบานแหลม โดยครูกับนักเรียนจัดทําโครงการ
เลี้ยงปลากะพง เกา ในอาวน้ําทะเล ถอดบทเรียน มีการนําภูมิปญญาชาวบานเขามา
ดวย แลวจัดทําเปนหลักสูตรการเรียนนอกตํารา
2) ปญหาพื้นฐานเดิม
ปญหาพื้นฐานเดิมในปะเหลียนเริ่มจาก ความยากจน เกิดความขัดแยงในชุมชน ปาชายเลน
ถู ก บุ ก รุ ก จากนายทุ นภายนอก มี ก ารแย ง กั น ขายที่ ดิ นให นายทุ น ทํ าให เ กิ ด การเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากร สํารวจพบวา ปพ .ศ.2540 ปาถูกทําลายลดลงจากที่มีอยูเดิม 32,300 ไร เหลือเพียง
18,000 ไร ปาชายเลน 5,000 ไรสูญเสียถูกทําลาย เสื่อมสภาพเพราะนากุง สรุปบทเรียนปะเหลียน
ได 2 ประการ คือ
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2.1) การแยงชิงทรัพยากรปาชายเลน การใหสัมปทานปาชายเลน การทํานากุง การชวงชิง
กันเองของคนในพื้นที่ ตามหลัก “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” เพราะพื้นที่เปนกรรมสิทธิรวมที่เปดให
เขาถึงสําหรับทุกคน (open to access)
2.2) ความขัดแยงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ระหวางชาวบานกั บนายทุนภายนอกพื้นที่
หรือ ปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับขาราชการ หรือปญหาระหวางชาวบานกับชาวบาน
ดวยกันเอง
3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการอนุรักษฯ
เนื่องจากงานวิจัยนี้ เลือกศึกษาเฉพาะปาชายเลนบานแหลม ฉะนั้น กิจกรรมของโครงการที่
ดําเนินการในพื้นที่ปาชายเลนของชุมชนบานแหลม อาจแบงไดเปน 3 สวนหลักๆ ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 สรุปกิจกรรม วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ และแผนงานใน
อนาคตของกรณีศึกษาการจัดการปาชายเลน บานแหลม ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง
กิจกรรม วัตถุประสงค

การดําเนินกิจกรรม
โครงการ ฯ

การ
อนุรักษ
หอย
นางรม

อนุรักษหอย
นางรมที่เริ่ม
สูญหาย จับ
ไมได

1)ก ลุ ม อ นุ รั ก ษ กํ า ห น ด ก ติ ก า
กําหนดแนวเขตอนุรักษหอยนางรม
2)เริ่มธุรกิจชุมชนแปรรูปหอยนางรม
4 เมนู
3) ทําโครงการเทศกาลหอยนางรม
รณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ สู ชุ ม ชน
ภายนอกหมูบาน

การ
อนุรักษ
ปาชาย
เลน

อนุรักษผืนปา
ชายเลนที่มี
ความขัดแยง
จากภาย ใน
และการคุกคาม
ทุนนอก

การ
อนุรักษ
หอยปะ

อนุรักษหอยปะ
ที่ถูกจับอยาง
หนักดวย
เครื่องมือ
สมัยใหม
(คราดเครื่อง)

1) มีกรรมการอนุรักษปา กําหนด
กติกาเกี่ยวกับปา แบงพื้นที่ปา
ออกเปนหลายวัตถุประสงค (เขตปา
อนุรักษ ปาฟนฟู ปาใชสอย ฯลฯ)
กรรมการจัดเวรยามคุมครองรักษา
ปา
2) การทํากิจกรรมของโรงเรียน ครูนักเรียน จัดทําหลักสูตรทองถิ่น
ทดลองเลี้ยงหอยนางรม มีการ
รณรงครักษาแมน้ําใหสะอาด
เนื่องจากปญหาหอยปะมีความ
เรงดวนมาก ตองรีบแกไข ดวยการ
ตั้งกติกา กําหนดเครื่องมือใชจับ
หอย(คราดและอวน) เพื่ออนุรักษ
หอยอายุนอยใหธรรมชาติเลี้ยงตอ
จนเติบใหญ คอยวันจับ และให

ผลผลิต ผลลัพธ

แผนงานใน
อนาคต

1) ความอุดมสมบูรณของหอย
นางรมกลับคืนมา
2) รายไดกลุม เครือขายเพิ่มขึ้น
3) ชุมชนเขมแข็ง เรียนรู เขาใจการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
4) ปลายป 2549 โรงเรียนบาน
แหลมไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวจาก
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
1) ระบบนิเวศปาชายเลนกลับคืนมา
สัตวจําพวกปูทะเล ฯลฯ
2) เด็กนักเรียนไดประสบการณจริง
จากหลักสูตรอนุรักษ สอบเขาเรียน
ตอโรงเรียนดี ๆ (เชน โรงเรียน
กันตังพิทยากร) ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ไดจํานวนมากขึ้น

1) ความอุดมสมบูรณของหอยปะ
กลับคืนมา
2) กําลังคิดหาวิธีแปรรูปหอยปะ
เพิ่มมูลคา

การคิดจัดตั้ง
กลุมหอยปะใน
หมูบาน

30
กติกาฝงอยูในวิถีชีวิตของชาวบาน
เพราะชาวบานกวา 70 % ในชุมชน
มีอาชีพการจับหอยปะเปนหลัก
แตปพ.ศ. 2548 มีการใชคราดเครื่อง
กวาดจับหอยปะหมดในจากแมน้ํา
ภายใน 3 เดือน ปจจุบันเกิดกติกา
ชุมชนหามใชคราดเครื่องเด็ดขาด

4) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปญหาดั้งเดิมที่เกิดในลุมน้ําปะเหลียน ที่เปนพื้นที่ปาทั้งหมด 32,300 ไร และชุมชนบาน
แหลมซึ่งเปนพื้นที่หนึ่งในลุมน้ําปะเหลียนนั้น เริ่มจากความยากจน เกิดความขัดแยงในชุมชน ปา
ชายเลนถูกบุกรุกทําลายจากนายทุนภายนอก ชาวบานมีการแยงชิงกันขายที่ดินใหนายทุน ทําให
เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ประมาณรอยละ 56 ของพื้นที่ปาทั้งหมด ในจํานวนนี้เปนพื้นที่
ปาชายเลน รอยละ 15 ที่ถูกทําลายเพราะการเปลี่ยนมาทํานากุง ปลูกปาลมน้ํามัน บานแหลมเปน
ชุมชนไทยอิสลาม พบวิกฤติเพราะทุนภายนอก ชาวบานเกิดความโลภ แขงกันใชคราดเครื่องนํา
หอยปะมาขายใหโรงงานบรรจุหอยกระปอง จนเกิดวิกฤติธรรมชาติผลิตไมทัน หอยปะเติบโตไมทัน
รวมทั้งหอยนางรมลดลงจนจับไมได สมาคมหยาดฝน (คุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ) นายกสมาคมฯ กับ
แกนนํ าชาวบ า น ช ว ยกั นอนุ รัก ษ เกิ ด กระบวนการเคลื่ อ นไหว เกิ ด การเรี ยนรู เกิ ด กติ ก าชุ มชน
สามารถชะลอการถูกทําลายไดระดับหนึ่ง ซึ่งการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่ดังกลาว อาจกลาวไดวามี
การดําเนินชีวิตสอดคลองกับหลั กเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเห็นไดจากชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับวิธีการ วิธีคิด และวิถีชีวิต โดยความสอดคลองในการดําเนินงานของกลุมกิจกรรมในบาน
แหลม ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง กับหลักการทรงงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหและ
อธิบายดังนี้
วิธีการ (การเขาขาย)
 เกิดกลุมอนุรักษในพื้นที่ เกิดการมีสวนรวมของเด็กนักเรียน-ครูในการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา จนสามารถถอดบทเรียน ทําหลักสูตรที่เหมาะสมกับทองถิ่นได
นับเปนตัวอยางที่ดี ไดรับรางวัลมูลนิธิโลกสีเขียว
 เกิดการกําหนดกติกาของชุมชนเพื่อใหทรัพยากรและธรรมชาติเติบโตทันการ
นํามาใช
วิธีคิด (การเขาใจ)
 ชาวบานตระหนักรูปญหาและความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร สัตวน้ํา และ
การใชอยางยั่งยืนเพื่อตอบสนองความตองการในการหาเลี้ยงชีพ และการบริโภค
ภายในครัวเรือน
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วิถีชีวิต (การเขาถึง)
 เกิ ด การร ว มมื อ รวมตั ว เป น เครื อ ข า ยอนุ รั ก ษ เกิ ด กระบวนการเคลื่ อ นไหว
ตลอดเวลา เพื่อตอบโตระบบตลาด ราคาตลาดที่ลอใจชุมชน ชาวบานบางสวนยัง
หวั่นไหวตอผลตอบแทนจากการใชที่ดิน ที่บางกลุมตองการเปลี่ยนไปทําอยางอื่น
แทนการอนุรักษ
อยางไรก็ดี แมวาจะเกิดกลุมอนุรักษ เกิดกิจกรรมอนุรักษ แตสถานการณในพื้นที่ยุคปจจุบัน
ก็ยังไมมั่นคง ไมสามารถนิ่งนอนใจได เพราะยังลอแหลมตอการถูกคุกคามจากทุนนอก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ ง การกวานซื้อ ที่ดิ นทํ านากุ ง การปลู กปาล มเพื่อ เรง ตอบสนองโครงการภาครัฐในการหา
พลังงานทดแทนยุควิกฤติราคาน้ํามันแพงในขณะนี้ ตลอดจนยั งมีหนวยงานภาครัฐ (สวนกลาง และ
หรือ ทองถิ่น) พยายามจะคิดโครงการพัฒนาใหม ๆ เชน การสรางทาเรือน้ําลึกที่ปะเหลียน ฯลฯ
เพื่อลงในพื้นที่นี้ กระบวนการเคลื่อนไหว จึงเปนสิ่งสําคัญมาก
5) บทเรียนที่สําคัญ
บทเรียนที่ควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซึ่งความสําเร็จในปจจุบัน ซึ่งพอสรุปเปนประเด็นที่
สําคัญ ดังนี้
5.1) การสรางคน
 มีสมาคมหยาดฝนเปนผูนําทางความคิด คือ นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ
 สรางผู นําในการปฏิบัติเปนกลุมๆ เชน กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมอนุรักษ หอยปะ
กลุมอนุรักษหอยนางรม
 ผูนําเปนนักพัฒนา ใจเย็น พยายามพูดคุย ชี้ถึงประโยชนสวนรวมในการรูจักจัดการ
อนุรักษสัตวน้ํา จัดการปา
 สรางการทํางานเปนเครือขาย มีผูนําทองถิ่น (อบต. ผูใหญบาน) ผูนําตามธรรมชาติ
เปนแกนนําในการเชื่อมประสานกับพื้นที่
 มีกิจกรรมและประชุม (ชวนคุย) อยางตอเนื่อง เปนการสรางการเรียนรู ของคนในชุมชน
ผานเวทีพูดคุย
 เนื่องจากเปนพื้นที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักผานการเขามาทํางาน เรียนรู ถอดบทเรียนของ
นักวิชาการ อาจารย นักวิ จัยจากมหาวิทยาลัย ทําใหมีก ลุมคนภายนอกเขามาดูงาน
ศึกษาเรียนรู แกนนําเกิดความภาคภูมิใจที่ทําความดี คิดดี เปนเยี่ยงอยางของอนุชนรุน
หลั ง โรงเรี ย นบ า นแหลมในพื้ น ที่ ป า ชายเลน ได รั บ รางวั ล เด็ ก นั ก เรี ย น เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจ มีกําลังใจ เกิด self esteem อยากทําความดีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไมอยากทําผิด
ทําเลว ในอนาคตขางหนา
5.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน
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 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจ
 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียนสัตว
หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังที่ผลิตได
6) อุปสรรค
 ความรูของขาราชการแตกตางจากความรูของชาวบาน ขาราชการเนนความรูในตํารา
สวนชาวบานเนนความรูในวิถีชีวิตที่ถูกถายทอดกันมา
7) ประเด็นทาทาย
การเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะมาคุกคามจากภายนอกในอนาคตอันใกล มีดังนี้ :
7.1) นโยบายของรัฐในเรื่องการหาพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน
7.2) นโยบายของรัฐที่จะสรางโครงการขนาดใหญ เชน ทาเรือน้ําลึก
7.3) นายทุนภายนอกพื้นที่ จะเขามาสวมสิทธิ์ในพื้นที่ของชาวบานเพื่อสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนบางอยางจากรัฐ
7.4) นายทุนภายนอกมากวานซื้อนากุงที่ทิ้งราง ดินเสื่อมโทรม เพื่อทํานากุงขนาดใหญ
(บริษัทซีพี เลี้ยงกุงที่ใชพันธุกุงจากสหรัฐอเมริกา ใชคนงานพมาจํานวนมาก)
3.2 กรณีศึกษาที่ 2 : การสังเคราะหองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย3
1) สภาพทั่วไปของชุมชน4
1.1) ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลเขาคอกมีเนื้อที่ทั้งหมด 58,812 ไร หรือ 94.01 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทําการเกษตร
ประมาณ 30,000 ไร พื้นที่ปาชุมชนประมาณ 3,500 ไร ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นราบซึ่งทํา
การเกษตรสลับกับพื้นที่ดอนซึ่งเปนที่อยูอาศัย และพื้ นที่ปาซึ่งมีชื่อเรียกตามแตละชุมชน เชน ปา
ชุมชนละหอกกระสังมีพื้นที่ 2,700 ไร มีพื้นที่มากที่สุดและสมบูรณที่สุด ปาชุมชนเขาคอกมีพื้นที่
1,500 ไร มีลักษณะเปนภูเขา
1.2) ลักษณะประชากร
ชุมชนบานละหอกกระสังตั้งอยูหมูที่ 8 ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย มี
พื้นที่ใกลชายแดนกัมพูชา หมูบานตางๆ ในพื้นที่ตําบลเขาคอกจึงมีหมูบานชาวเขมรกระจายตัวอยู
ทั่วไป และยังอาจเห็นบานชาวไทยกวย (สวย, กุย) อยูรวมในแตละหมูบานดวย ภาษาที่ใชสื่อสารกัน

3
4

ธนิต เจริญสุข
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข
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โดยทั่วไปคือภาษาอีสานและภาษาเขมร นับถือศาสนาพุทธ ดานกายภาพชุมชนบานละหอกกระสัง
มีทั้งสิ้น 60 ครัวเรือน มีประชากร 395 คน แบงเปนชาย 199 คนและหญิง 196 คน
1.3) สภาพทางเศรษฐกิจ
บานละหอกกระสังเปนชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองไดในดานตางๆ ตั้งแตดานทรัพยากรที่
อาศัยจากธรรมชาติรอบตัวคือปาไมเปนหลัก ดานเศรษฐกิจที่มี ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ความอุดมสมบูรณทําใหไมตองกอบโกยหรือสะสม หากมีความ
จําเปนสามารถจะพึ่งพาญาติมิตรได ระบบเศรษฐกิจเชนนี้ดําเนินอยูในชุมชนมาชานาน แมกระทั่ง
ปจจุ บันที่ต องกาวเขาสู ระบบเศรษฐกิ จที่ขึ้นอยูกั บการแข ง ขัน แตก ารแข งขั นและผลกระทบจาก
ภายนอกมีสวนเปลี่ยนแปลงชุมชนอยูบางแตไมมากนัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนแสดงใน
ปฏิทินการผลิตตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ปฏิทินการผลิต
อาชีพ

ม.ค ก.พ.
.

มี.ค.

1.แรงงานรับจาง
- วัยรุน
2.ปลูกขาว (นาป)
- หวานขาว
- ดํานา
- ใสปุย
- เก็บเกี่ยว
3.ปลูกมันสําปะหลัง
4.ปลูกออย
- เริ่มปลูก+ปุย1
- ปุย2+ยาฆาแมลง
- เก็บเกี่ยว
5.ขาวโพด
- ปลูกกิน
- ปลูกขาย
6.ยูคาลิปตัส
7.เลี้ยงสัตว
- ไกเลี้ยงกิน
- วัวควายเลี้ยงขาย

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ทําตลอดทั้งปชวงที่เวนจากการทําไรทํานาของตัวเอง
ชวงปดเทอม
*
*

*
ปลูกทั้งปขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน – ขั้นตอน คือ ปลูก, ทํารุน (กําจัดวัชพืช), ใสปุย, เก็บเกี่ยว
ออยแตละรุนเก็บเกี่ยวได 3 ป ทุกขั้นตอนโรงงานรับซื้อเปนคนดําเนินการ
*
*
หลังเกี่ยวขาว
ปลูก 3 ปขึ้นไปจึงจะตัดขายขึ้นกับราคาในชวงนั้น ๆ ขายแบบเหมาตามขนาด

ธ.ค.
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2) ปญหาพื้นฐานเดิม: ที่มาของแนวคิดอนุรักษ5
ชุ ม ชนบ า นละหอกกระสั ง ผ า นประสบการณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป า มาโดยตลอด ในยุ ค แรก
ทรัพยากรอุดมสมบูรณมากจนคิดวาถากถางเทาไรก็ไมห มด จนชุมชนเริ่มขยายตัวจึงทําใหเกิดการ
ใชประโยชนจากปามากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ปาลดลงเนื่องจากภาครัฐใหสัมปทานการตัดไมในเขตปา
เขาคอกและตามดวยสัมปทานเผาถานตนไมขนาดกลางและเล็ก ทําใหปาเสียหายเปนอยางยิ่งและ
ชาวบานเรียกรองสิทธิหรือทําอะไรไมได และจากเหตุ การณในป พ.ศ. 2540 ที่มีนายทุนมาลักลอบ
ตั ด ไม เ ป น จํ า นวนมาก แม แ ต ชุ มชนเองก็ บุก รุ ก ทํ า ลาย จนเกิ ด วิ ก ฤติ จึ ง ขอความช ว ยเหลื อ จาก
เจาหนาที่รัฐ แตไมไดรับความชวยเหลือ ทําใหชาวบานตระหนักวาในเมื่อเราคิดวาเราเปนเจาของปา
และเราพึ่งพาอาศัยปาในการเปนแหลงอาหาร แหลงน้ํา และอื่นๆ มากมายนั้นเราก็ตองทําหนาที่
พิทักษและดูแลปาดวย ชุมชนจึงเกิดความคิดพึ่งพาตนเอง วิกฤติการณดังกลาวเปนจุดเริ่มตนที่
ชาวบานไดเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการจัดการทรัพยากรปาไมจากเดิมภาครัฐเปนผูดูแลมาเปนดูแล
จัดการกันเอง เนื่องจากชุมชนเปนผู ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากปาและไดรับผลกระทบโดยตรง
เมื่อปาถูกทําลาย ทําใหเกิดการระเบิดจากภายในครั้งแรกซึ่งเรียกสติของชุมชนกลับคืนมา โดยเริ่ม
ตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากรขึ้นโดยการนําของนางประมวล เจริญยิ่ง ในระยะแรกเริ่มจากการลองผิด
ลองถูกและไดเริ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรูจากเวทีแลกเปลี่ยนตางๆ และดูงานจากหลายพื้นที่จนเริ่มมี
ความรูที่จะมาปรับใชและการจัดการทรัพยากรในบริบทของพื้นที่ของตนเอง ในดานการรักษาและ
ฟนฟูปาชุมชน ดังนั้น จุดเริ่มตนของการจัดการทรัพยากรของชุมชนบานละหอกกระสังนั้นมาจาก
ภายในคือตระหนักรูคุณคาของปาดวยตนเองโดยมีปจจัยภายนอกคือปญหาเปนตัวกระตุน
3) กิจกรรมของกลุมอนุรักษฯบานละหอกกระสังกับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลุมอนุรักษฯ แรกเริ่มนั้นตั้งขึ้นเพื่อฟนฟูปาที่เสื่อมโทรมและเรงผลักดันใหเปนปาชุมชนเพื่อ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใหคงอยู ตอมาเมื่องานอนุรักษดําเนินไปไดดวยดีแลว กลุมอนุรักษ
ฯก็ขยายขอบขายงานจากการดูแลปาเพียงอยางเดียวเปนการจัดการองคความรูที่หลากหลาย ทั้ง
จากการวิจัยพันธุไมเพื่อใชเปนแหลงความรูของชุมชน และการวิจัยเพื่อฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
คุณคา โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ พัฒนาการของกลุมอนุรักษฯ มีดังนี้
- ป พ.ศ. 2540 ชุมชนแรก คือ ชุมชนละหอกกระสัง ผูนําไดลุกขึ้นมากระตุนให
ชาวบานดูแลรักษาปาหลังจากประสบวิกฤติปาไมเสื่อมโทรม
- ป พ.ศ. 2541 จั ดตั้ ง คณะกรรมการเครือ ข ายอนุ รัก ษ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมเขาคอก ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) มีผูนํา
ชุมชนเขารวมทั้งตําบล
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ประมวล เจริญยิ่งและคณะ, รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนปาละหอก
กระสัง, เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก, 2549
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- ป พ.ศ. 2541 ขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดจัดตั้งเปนปาชุมชน ดําเนินการดูแล
รักษาโดยชุมชน ชาวบาน และมีการกําหนดกฎกติกาใหชุมชนอยูกับปา
- ป พ.ศ. 2548 ขยายแนวความคิดผานงานวิจัยชุมชน ภายใตการสนับสนุนของ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ออกไปอีก 5 ชุมชน ไดแก ชุมชนละหอกกระสัง โคกเศรษฐี โคก
กระนัง และชุมชนเขาคอก หมู 1 และหมู 15
- ปลายป พ.ศ. 2548 ขยายแนวความคิดผ านโครงการฟนฟู ชีวิต ชุมชนทอ งถิ่ น
โดยขยายพื้นที่เปาหมายเพิ่มเติมจากพื้นที่ศึกษาวิจัย 5 ชุมชน ออกไปเปน 8 ชุมชน
การดําเนินกิจกรรมของกลุมอนุรักษนั้นทําควบคูกันไปหลายโครงการ กลาวคือ เนนการฟนฟู
ปาใหกลับมาอุดมสมบูรณควบคูไปกับการเรียนรูในหลากหลายมิติ กิจกรรมตางๆ มีดังนี้
(1)โครงการ “คืนตนทุนใหกับธรรมชาติ” เนนการฟนฟูปาใหกลับมาอุดมสมบูรณมีการ
ปลู ก ป า และมี โ ครงการศึ ก ษาวิ จั ย พั น ธุ ไ ม ใ นป า เป น โครงการต อ เนื่ อ ง จากโครงการ “ศึ ก ษา
กระบวนการมีสวนรวมในกาจัดการปาชุมชนละหอกกระสัง”
(2)โครงการปลูกไผเปนแนวเขตปา ซึ่งเปนการกํา หนดเขตปาโดยที่ไมตองกั้นขวางการ
ใชประโยชนจากชาวบานรอบผืนปา ซึ่งไผจะชวยรักษาความชุมชื้นใหกับปาและยังเปนแหลงอาหาร
สําหรับชุมชน
(3) กลุมเยาวชนเพาะชํากลาไม เปนโครงการที่ปลูกฝงใหเยาวชนตระหนักในคุณคาของ
ปาและสรางผูนํารุนใหมสานตอโครงการตางๆ ของกลุมตอไป
(4) โครงการฟนฟูภูมิปญญาและชุมชนทองถิ่น เกิดจากการเรียนรูระหวางทํากิจกรรม
ตางๆ โดยเฉพาะการทําการศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนทําใหชาวบานตระหนักในคุณคาของ
ตนเองและภาคภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษในการดําเนินชีวิต
(5) โครงการสรางปาในบานของชุมชนรอบปา เนื่องจากแตเดิมกอนที่จะทําการอนุรักษ
นั้นปาไมเหลือนอยมาก การปลอยใหตนไมขึ้นเองหรือที่เรียกวาใหธรรมชาติชวยธรรมชาตินั้นทําได
ยากเนื่องจากความเสื่อมโทรมอยางมากของทรัพยากร ชาวบานจึงเลือกปลูกตนไมใหญในปา ใน
ขณะเดียวกันก็นําตนไมในปามาเพาะปลูกไวในบานเพื่อจะไดไมตองรบกวนปา
การดําเนินกิจกรรมของกลุมอนุรักษที่เนนการมีสวนรวมทําใหงานนั้นบรรลุผลเนื่องจากได
ความคิดเห็นที่หลากหลายและทุกคนคิดวาเปนหนาที่ของตนที่จะชวยทําใหปากลับคืนมาและทําให
ชุมชนนาอยู เพราะคนที่ไดประโยชนจากการทํากิจกรรมตางๆ ก็คือตนเองและชุมชน
4) ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูกิจกรรมกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากที่ไดกลาวมาขางตน วิกฤติปาไมเสื่อมโทรมเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหชาวบานรวมกลุมกัน
เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เนื่องจากชุมชนเปนผูไดประโยชนและไดรับผลกระทบ
มากที่สุดจึงไดตั้งกลุมกิจกรรมอนุรักษปาไมเพื่อฟนฟูทรัพยากร ในระยะแรกเริ่มตนจากการแสวงหา
วิธีการโดยกิจกรรมเปนไปในลักษณะลองผิดลองถูกและเรียนรูจากประสบการณของพื้นที่ที่ประสบ
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ความสําเร็จ เมื่อกิจกรรมเริ่มดําเนินไปไดก็เริ่มขยายเครือขายออกไปยังชุมชนรอบขางและภาคีพื้นที่
อื่นๆ รวมถึงกิจกรรมก็ขยายขอบขายไปมากกวาแคการอนุรักษเพียงอยางเดียว หลังจากการทําวิจัย
รวมกันของชาวบานมีผลให เกิด วิธีคิดการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น และไดแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรและชุมชนของตนเอง องคความรูที่เกิดขึ้นนี้ทําใหชุมชนเกิดความรูสึกตระหนักถึงคุณคา
ของตนเอง และทํากิจกรรมอยางตอเนื่องเปน วิถีชีวิต และกิจกรรมดําเนินไปเพื่อประโยชนสวนรวม
เปนหลัก การดําเนินกิจกรรมของกลุมอนุรักษฯนั้นมีผลเพิ่มทุนที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก
(1) ทุนมนุษย
สมาชิ กมี สุ ขภาพกายและจิ ตที่ ดี จากการสอบถามอนามั ยตํ าบล 6พบวาชาวบานที่ นี่มี
สุขภาพดีไมคอยเจ็บปวย และมีระบบสุขภาพชุมชนที่ดีเนื่องจากมีการประสานงานระหวาง อสม. ใน
ชุมชนและอนามัยตําบลที่ดี ดานสุขภาพจิต ทุกคนพูดวาถึงจะลําบากทํางานเหนื่อยหนักแคไหน แต
ก็มีความสุขสบายใจ
สมาชิกรุนใหมมีความรูเกี่ยวกับภูมินิเวศ และการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม สมาชิกรุนใหม
คอนขางมีบทบาทสําคัญตอชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการอนุรักษ นอกจากเปนกลุมหนุนเสริม
กิ จ กรรมหลั ก ของกลุ ม อนุ รัก ษ ฯ แล ว โรงเรี ย นยั ง ให ค วามสํ า คั ญ ในการปลู ก ฝ ง เยาวชนอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมและสรางสํานึกกลับไปยังครอบครัวอีกทอดหนึ่ง
สมาชิกมีความเปนอยูพื้นฐานที่ดี เนื่องจากการประสบปญหาวิกฤติดานทรัพยากรทําให
ชาวบานดิ้นรนในการพึ่งตนเองมากขึ้น โดยชุมชนรวมกันฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตปจจัยสี่
เพื่ อ เป น ป จ จั ย พื้ น ฐานในการมี ชี วิ ต ที่ ดี และการทํ า การเกษตรก็ เ ปลี่ ย นวิ ธี ก ารผลิ ต มาเป น การ
พึ่งตนเอง ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และขนาดการผลิตที่สามารถดูแลเองได
(2) ทุนทางสังคม
ความสมานฉันทในชุมชนไมพบเห็นความขัดแยง จากการสัมภาษณชาวบาน7ทุกคนพูด
ตรงกันวาโดยรวมแลวชุมชนไมมีขอขัดแยงกันในเรื่องสําคั ญๆ ที่เปนเรื่องชุมชน หรือจะกระทบตอ
ชุมชน
ความชวยเหลือเกื้อกูลในชุมชน คนในชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกันดี อาจจะเพราะเปนกลุม
เครือญาติกันหมด และศาสนายังมีบทบาทสําคัญ
ความเขมแข็งของชุมชนภายใตเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แนวความคิดของ
เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก ไดรับการเผยแพรขยายวงกวาง
ออกไปเรื่อยๆ
ผูนําและองคกรชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตําบลเขา
คอกโดยทั่วไปไมตางจากชุมชนชนบทอื่นๆ กลาวคือ ชาวบานยังมีหนี้สิน ยากจน คนหนุมสาวดิ้นรน
เข า เมื อ งเพื่ อ หางานทํ า อย า งไรก็ ต าม ภายใต ก ารสนั บ สนุ นของหน ว ยงานภาคี ก ารพั ฒ นาจาก
ภายนอก โดยยึดหลักชุมชนตองมีบทบาทสําคัญในงานพัฒนา เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
6

สัมภาษณเจาหนาที่อนามัยประจําตําบล วันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ระหวางวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550
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วิจัย (สกว.) สนับสนุนใหชาวบานทําวิจัยกันเอง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) สนับสนุนให
ชาวบานจัดทําโครงการฟนฟูชีวิตชุ มชนทองถิ่น เปนตน ทําใหผูนําชุมชนเรียนรูการจัดการปญหา
ของชุมชนดวยตนเอง ไมรอคอยการชวยเหลือจากภายนอก ปญหาของชุมชนดานตางๆ ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาแลกเปลี่ยนหารื อกันเอง และกําหนดแนวทางแกไ ขรว มกัน ชุมชนจึง มีภูมิคุ มกันปญหา
สังคมดานอื่นๆ ไดอีกดวย
(3) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้น ปาชุมชนกวา 3,500 ไร อุดม
ไปดวยอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล เชน เห็ดปานานาชนิด พืชผักปา สมุนไพร ไขมดแดง ฯลฯ ทํา
ใหชุมชนรอบผืนปามีอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลสําหรับบริโภคและใชประโยชน และมีรายไดจาก
อาหารธรรมชาติตามฤดูกาลอยางเปนกอบเปนกํา จากผลงานวิจัยที่ชาวบานรวมกันทําพบวา มีการ
ใชประโยชนจากปาไดแก เปนแหลงอาหาร ยาสมุนไพร ไมเชื้อเพลิง ไมใชสอย เลี้ยงสัตว เปนตน
(4) ทุนทางเศรษฐกิจ
สมาชิกมีรายไดเสริมจากฐานทรัพยากร ปาชุมชนจึงเปรียบเสมือนหมอขาวหมอแกงของ
ชาวบานรอบผืนปา รวมทั้งเปนแหลงเงินทุน สรางรายไดใหกับบางครอบครัวอีกดวย อยางไรก็ตาม
รายไดทางตรงมีนอย แตทรัพยากรชวยใหผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น
ชุมชนมีสินทรัพยสาธารณะที่เกิดผลมาจากการมีฐานทรัพยากรที่สมบูรณ จากขอมูลการ
วิจัยครัวเรือนรอบปาชุมชนพบวามีการใชประโยชนจากปาโดยตีมูลคาทางเศรษฐกิจไดสูงถึง 2 ลาน
กวาบาทตอป ปาชุมชนจึงเปนทางเลือก ทางรอดในการแกปญหาความยากจนของชุมชนโดยรอบได
เป น อย า งดี นอกจากนี้ ยั ง ใช เ ป น แหล ง ศึ ก ษาเรี ย นรู ใ นระบบนิ เ วศสํ า หรั บ ผู ที่ ส นใจและ
สถาบันการศึกษาในทุกๆ ระดับอีกดวย
การดําเนินงานของกลุมอนุรักษฯผานกิจกรรมการฟนฟูทุนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
บานละหอกกระสังนั้น มีเปาหมายหลักนําไปสูการฟนฟูทุนมนุษยและทุนทางสังคม ซึ่งเปนทุนที่
สําคัญมาก การฟนฟูทรัพยากรทําใหชาวบานมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น กระบวนการมีสวนรวมใน
ชุมชนทําใหทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น สะทอนผานความสามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน
สุดทายทุนทางเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นจากการมีทรัพยากรที่สมบูรณขึ้นนั่นเอง
5) แผนงานในอนาคต
กิจกรรมหรือโครงการที่กลุมอนุรักษเตรียมที่จะดําเนินตอไปนั้นมีดังนี้
(1) ขุดสระน้ําในบริเวณปาที่เคยถูกบุกรุกเพื่อใชเปนแหลงน้ําสําหรับสัตวและเปนที่กัก
น้ําไวใชหากเกิดไฟปา
(2) แผนการจัดเขาคายเยาวชนเพื่อศึกษาเรียนรูเรื่องของพันธุไมในปา
(3) แผนในการศึกษาวิจัยตอเนื่องในเรื่องพันธุไมทองถิ่นที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
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(4) แผนในการพัฒนาปาใหเ ปนศูนยการเรียนรูในระบบนิเวศปาชุมชนในแงที่เปนฐาน
การเรียนรูความหลากหลายของพันธุไม ฐานพื้นที่แหลงตนน้ํา ฐานความหลากหลายดานอาหาร
ฐานพืชสมุนไพร ฐานการเรียนรูเรื่องเห็ด เปนตน
6) อุปสรรคและประเด็นทาทาย
สิ่งที่เปนอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชนนั้นชาวบานสะทอนใหฟงวา ไมกลัว
ชาวบานดวยกัน มีเรื่องขัดแยง ผิดใจก็คุยกันได สิ่งที่กลัวก็คือนโยบายจากภาครัฐบางอยางที่เขามา
สรางความขัดแยงใหชุมชนมากขึ้นและเขามาทําก็ไมตอเนื่อง และตอคําถามที่วาสิ่งที่ เปลี่ยนแปลง
ดังกลาวนี้จะยั่งยืนหรือไม หากมองแคภายในชุมชนเพียงอยางเดียว ซึ่งกิจกรรมที่ทําอยูรวมถึง
กิจกรรมที่สรางสรรคขึ้นมาใหมๆ นั้นมีกําลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เพียงพอที่จะบรรลุเปาหมาย
รวมกันของชาวบาน
สิ่งที่ทาทายอีกประการหนึ่งก็คือความตอเนื่ องของกิจกรรมหรือทิศทางที่ชุมชนจะเดินตอไป
ซึ่งผูนําและชาวบานสวนหนึ่งก็เปนหวงวางานที่ทํานั้นสําเร็จและเห็นผลในคนยุคนี้ คนรุนใหมก็ไดใช
ประโยชนตอไป แตวากระบวนการเรียนรูบางอยางหรือประสบการณที่แตกตางกันอาจทําใหงาน
อนุรักษรวมถึงงานพัฒนาชุมชนอื่นๆ นั้นชะงักเนื่องจากที่ผานมาชาวบานเล็งเห็นความสําคัญในการ
ถายทอดกระบวนการสูคนรุนตอไป แตวาก็ยังไมชัดเจนจนสามารถมั่นใจไดวาสิ่งที่ทําจะอยูตอไป
สิ่งที่ชุมชนเรียนรูผานกิจกรรมการอนุรักษที่สําคัญคือการตระหนักรูถึงภูมิปญญาที่ตนเองมี
อยู ปจจัยที่ทําใหชุมชนสามารถขับเคลื่อนการอนุรักษและการพัฒนาอื่นๆ ไดนั้นมีอยูสองประการ
สําคัญ ประการแรกคือ ประวัติศาสตรชุมชนหรือประสบการณของคนในชุมชนที่มีรวมกันตั้งแต
การอพยพมาตั้งถิ่นฐานจากหลากหลายพื้นที่และการเปนพื้นที่เคลื่อนไหวตอสูทางอุดมการณของ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ทําใหตองปรับตัวเขาหากันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้ง
วิกฤติการณที่ถือเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญคือวิกฤติปาเขาคอกที่ถูกนายทุนจากภายนอกเขามาลักลอบ
ตัดไมจํานวนมากเปนจุดเริ่มตนของการอนุรักษและขับเคลื่อนงานพัฒนาอื่นๆ อีกประการหนึ่งก็
คือ กระบวนการเรียนรูเ ปนสวนสําคัญอยางมากที่ทําใหชุมชนที่นี่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ผู นํ า ที่ ก ระตื อ รื อ ร น ขวนขวายหาความรู ใ หม เ พื่ อ มาพั ฒ นาชุ ม ชนและแลกเปลี่ ย นกั บ เครื อ ข า ย
ภายนอก พิสูจนตัวเองใหภาคีไดเห็นความตั้งใจ ทําใหงานอนุรักษปาชุมชนเกิดประสิทธิภาพและ
การมีส ว นร ว มชุ มชนผ านเวทีทําความเข าใจหลายชอ งทาง เกิ ด กิจกรรมกลุมพั ฒนาชุมชนอย าง
หลากหลาย ชาวบานก็เขารวมกิจกรรมการอนุรักษมากขึ้น เมื่อปาไมคืนความอุดมสมบูรณก็ทําให
คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรวมและหวงแหนปาชุมชนของตนเองมากขึ้น
ผลผลิตที่ตกผลึกจากการทําวิจัยในประเด็ นการคนหาประวัติศาสตรชุมชนสงผลใหชาวบาน
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งที่มีอยูเดิมในชุมชนไมวาจะเปน
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เคยเปนมาในอดีตเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการดํารงอยู มีคุณคาตอการ
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ใชชีวิตรวมกันในชุมชนและตอการทําเกษตรกรรม ความรูที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษมีมากที่สราง
ความเชื่อที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
จากการทํ าวิจัยของชาวบานในป พ.ศ. 2548 โดยการสนับสนุ นจาก พอช.รวมกับ สกว.
จั ด ทํ าโครงการ “ศึ ก ษากระบวนการมี ส ว นร ว มในการจั ด การป าชุ ม ชนละหอกกระสั ง ” ซึ่ ง มี ก าร
ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจที่ไดรับจากปาในแตละป พบวา ประโยชนที่ไดรับจากปาในแตละปมี
มูลคาสูงถึง 2,697,576 บาท/ป หรือเฉลี่ยเดือนละ 1,498 บาท/ครัวเรือน/เดือน ทําใหชาวบานตื่นตัว
ในการจัดการทรัพยากรอีกครั้งหนึ่ง จากการสัมภาษณประธานกลุมอนุรักษฯ8 ถึงเหตุผลที่ทําวิจัย
เรื่องนี้วา “ตนเองมีความคิดตั้งแตตนแลววาอยากประเมินมูลคาที่คนพึ่งพิงปาออกมาวามันมีมูลคา
เทาใด เพราะอยากใหชาวบานทุกคนรูวาเราใชประโยชนจากปาเทาใดในแตละเดือน เพื่อที่เขาจะได
เปรียบเทียบไดวาแคเขาหันมาอนุรักษอยางนอยเขาก็ไมต องมีตนทุนตรงสวนนี้ การอนุรักษนั้นพวก
เราจายแคการดูแลปาชวยกัน และเวลาเราไปเก็บพืชผักหรืออะไรก็ตามจากปาก็มีความคิดวาเราตอง
ปลอยใหมันงอกงามตอไปดวย ถาเขาไมเห็นดวยและไมอนุรักษเขาตองเสียตนทุนมากกวา ” จาก
ความคิดดังกลาวเมื่อมีโอกาสในการศึกษาวิ จัยจึงรวมกันสรางเครื่องมือในการประเมินมูลคาทาง
เศรษฐกิจที่ไดจากปาขึ้นมา ซึ่งผลของงานวิจัยทําใหชาวบานที่เขารวมทําวิจัยเห็นคุณคาของปามาก
ขึ้น ชาวบ านที่จากเดิมไม เคยมาร วมกิจกรรมกั บกลุมอนุ รักษ ฯก็ อาสามาชว ยงานปลูก ปาและจั ด
กิจกรรมฟนฟูปามากยิ่งขึ้น จากการพูดคุยกับคณะกรรมการกลุมอนุรักษและชาวบานโดยทั่วไปตาง
ก็พูดไปในแนวทางเดียวกันวา “ไมเคยคิดเลยวาเราไดประโยชนจากปามากเทานี้ เพราะเราก็ใชชีวิต
อยางนี้เรื่อยมา อาหารนั้นก็แทบไมตองซื้อเลย มีแคชวงฤดูรอนที่ตองซื้อมากขึ้นแตก็ยังหาเก็บของ
ปามากินไดตลอด เลยไมรูวาจริง ๆ แลวถาไมมีปาแลวตองเสียเงินซื้อมันจะแพงถึงขนาดนั้น ” การ
ศึกษาวิจัยของชุมชนในครั้งนี้ยิ่งเปนการย้ําถึงคุณคาของการอนุรักษไดเปนอยางดี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการทําวิจัยทําใหชุมชนตื่นตัวในการคนหารากเหงาของ
ตนเองเพื่ อที่จะนํามาปรับใชอีก ครั้งในสัง คมป จจุบัน ทําใหเ กิดความภาคภู มิใจและความมั่นใจใน
ตนเอง ทั้งสิ่งที่ตนเองมีอยู ซึ่งชาวบานจะพูดอยูเสมอวาคนที่นี่ไมจน มีกินมีอยูสบายไมตองดิ้นรน
และสิ่งที่กําลังรวมกันทํา นั่นคือกิจกรรมตางๆ อยูบนฐานคิดที่วาชุมชนมีทรัพยากรที่มีคุณคาหลาย
อยาง สามารถที่จะสรางสรรคกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนไดมาก ดังนั้นกิจกรรมตางๆ จึงสะทอนวิธีคิด
ที่เนนการพึ่งตนเองและดึงการมีสวนรวมเปนสําคัญ
การสร างกระบวนการเรียนรู ผานการทําวิจัยชุมชนนั้น เปนสิ่ง ที่ทําใหชุมชนบ านละหอก
กระสังประสบความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรและการสรางชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน การเลือก
นวัตกรรมโดยเนนการเรียนรูผานการทําวิจัยรวมกัน ทําใหเกิดการยกระดับการเรียนรูคือมองเห็น
ปญหาและทางออก นําไปสูการยกระดับความคิดคือมองกวางครอบคลุมทั้งชุมชนและมองไกลไปถึง
อนาคต และทายที่สุดก็ ชวยยกระดับจิตใจใหเกิดคุณธรรมคือมีเปาหมายสวนรวมเปนสําคัญ เพื่อ
ชุมชนที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืนตอไป
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3.3 กรณี ศึ กษาที่ 3 : กลุ มสั จจะสะสมทรั พ ย บ านเปร็ ด ใน จั ง หวั ด ตราด บทสั ง เคราะห
เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม9
1) ขอมูลพื้นฐาน 10
1.1) พื้นที่ ประชากร กิจกรรมเศรษฐกิจ
บานเปร็ดใน หมูที่ 2 ตําบลน้ําขาว อ.เมือง จ.ตราด ขนาดของหมูบานมีเนื้อที่ประมาณ
2,367 ไร มีประชากรทั้งสิ้น 591 คน มีจํานวน 168 ครัวเรือน ประกอบอาชีพหลัก คือการทํา
เกษตรกรรม ไดแก ทําสวน ประมง และอาชีพอื่นๆนอกภาคเกษตร
1.2) สิ่งแวดลอมและ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของบานเปร็ดใน มีพื้นที่ที่เปนปาชายเลน ห างหมูบาน 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 12,000 ไร มีคลองหลัก 12 คลอง มีคลองยอย 6 คลอง สําหรับชนิดของปา จะแบงตามชั้น
พันธุไมซึ่งมีหลายชั้น ชั้นในหรือชั้นบน จะพบตนโปรง ตะบูน ประสักแดง เปง ชั้นที่ 2 พบ ตะบูน
ฝาดดอกแดง โกงกางใบเล็ก ลุย โปรง ชั้ นที่ 3 ซึ่ งเป นชั้นนอกติดทะเล พบ แสมดํา แสมขาว
โกงกาง สวนไมพื้นลาง ไดแก เถาคัน เหงือกปลาหมอ หวายลิง
2) ปญหาพื้นฐานเดิม
ปญหาพื้นฐานเดิมใน จ.ตราด เริ่มจาก ความยากจน เกิดความขัดแยงในชุมชน ปาชายเลน
ถูกบุกรุกจากนายทุนภายนอกและทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากร สําหรับบานเปร็ดใน มี
ลําดับเหตุการณของปญหาในการจัดการปา ดังตาราง 3.3 นี้
ตารางที่ 3.3 ลําดับเหตุการณของปญหาในการจัดการปาบานเปร็ดใน
ชวงเวลา (พ.ศ.)
2526
2526-28

2529
2529-2530

2530
9

ลําดับเหตุการณ
เริ่มมีนายทุนเขามาขุดลอกคลองแบงเขตเพื่อทํานากุง ในเขตปาสงวน
มีชาวบานอยูห นึ่งกลุมทีไ่ มเห็นดวยและคัดคานไดเริ่มพูดคุยปรึกษาถึง
ผลกระทบตอชุมชน และเกิดการรวมตัวของชาวบานมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่ม
ตอตานดวยตนเอง
มีนักการเมืองเขามาใหความชวยเหลือสนับสนุนการตอตานนายทุน
ชาวบานรวมมือตอตานนายทุนอยางจริงจัง มีขาราชการปาไม ทหารเรือ
ตํารวจเขามาชวยเหลืออยางตอเนื่อง จนสามารถขับไลนายทุนออกไปจาก
พื้นที่ได
ไมมีนายทุนเขามาบุกรุกอีก การดูแลปาปานวิถีการทํามาหากินและเริ่มฟนฟู
ปาโดยการปลูกของชาวบานเอง

ยุวดี คาดการณไกล มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
สมหญิง สุนทรพงษ. 2550. เอกสารวิชาการ ปาชายเลนชุมชนบานเปร็ดใน ต.น้ําขาว อ.เมือง จ.ตราด จัดทําโดย แผนงาน
สนับสนุนความรวมมือในประเทศไทย ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (RECOFTC) มิถุนายน หนา 4-5
10

41
2541

2542

2543-45
2546

ชุมชนไดจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชายเลนขึ้น โดยใชชื่อกลุมวา กลุมอนุรักษและ
พัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน ประกอบดวย 6 กลุมยอย กลุมละ 20
ครัวเรือน มีการแบงเขตรับผิดชอบดูแลปาชายเลน เปน 6 โซน
เริ่มกระบวนการจัดทําแผนการจัดการปาชายเลนชุมชน โดยการศึกษาสภาพ
ปา ทําแนวเขต ทําแผนที่ แบงพืน้ ที่ในการจัดการ สรางขอตกลงในการใช
ประโยชน ในแตละพื้นทีท่ ี่เขาจัดการ พรอมทั้งขยายเครือขายกับชุมชน
ใกลเคียง เพื่อจัดการปาชายเลน และแกไขปญหาหนาทะเลรวมกัน
เริ่มมีการทดลองเพิม่ ผลผลิตของสัตวน้ํา โดยทําธนาคารปูดํา บานปลา พรอม
กับการปลูกปา และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณปูดํา
เริ่มศึกษาทดลองแกไขปญหาการพังของชายฝง หรือหนาทะเล โดยใชไมไผปก
และวางเตายาง

ที่มา : สมหญิง สุนทรพงษ 2550 เอกสารวิชาการ ปาชายเลนชุมชนบานเปร็ดใน ต.น้ําขาว อ.เมือง จ.ตราด จัดทําโดย
แผนงานสนับสนุนความรวมมือในประเทศไทย ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (RECOFTC) มิถุนายน หนา
4-5

3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมของโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ จ.ตราด มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ
1. การออมทรัพย เพื่อเปนทุนในการสรางเสริมอาชีพแลพัฒนางานอื่นๆตอไป
2. การพั ฒ นาชุ ม ชน ประกอบด ว ยการฟ น ฟู ธ รรมชาติ ใ ห ก ลั บ สู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ
แบบเดิม ที่สามารถเปนแหลงอาหารของชุมชนและสรางรายไดใหชุมชนดวย
3.1) โครงการที่เนนการออมทรัพย: กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรของชีวิต
 วัตถุประสงค เพื่อที่จะคิดหาวิธีการบริหารการเงินเพื่อชวยเหลือแกปญหาหนี้สินของ
ราษฎรชนบทใหได
 กิจกรรม
1. ใหเอาเงินมาฝากไวรวมกัน ฝากคนละสิบบาท
2. ฝากเสร็จแลว ใครมีความจําเปน ที่เคยไปกูนายทุนรอยละ 5 รอยละ10-20 ก็มากูเงิน
ตรงนี้ไป โดยพิจารณาจากความจําเปน เชน ปวย ตองเขาโรงพยาบาล ลูกจะเปด
เทอม เกิดมีไฟไหมน้ําทวม หรือมีความจําเปนจะตองลงทุน ก็ใหเอาเงินไปกอน
3. เอาไปพันหนึ่ง ก็ผอนมารอยหนึ่ง ชวยคนจน สองเดือนเงินก็โตขึ้นเรื่อยๆ
4. สวนเงินฝาก ก็ยังใหฝากคนละสิบบาท มีคาบํารุงหนึ่งบาท เดือนหนาก็จะมีเงินหนึ่งพัน
หนึ่งรอยยี่สิบบาท เงินก็โตไปเรื่อยๆ
5. การทํ าเช นนี้ จะว าเป น แชร ก็ ไ ด จะว าเป นสหกรณ ก็ คื อ สหกรณ จะว าธนาคารก็ คื อ
ธนาคาร ไม ค อ ยเหมื อ นสั ก อย า ง แต พ ระอาจารย สุ บิ น มองการทํ า เช น นี้ คื อ การ
สงเคราะห เนื่องจากเดือนหนึ่งเราอาจจะทําบุญงานบวชงานแตงเดือนหนึ่งถึงรอย
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บาท ดังนั้น หากเดือนละ 50-100 บาท เอามาสงเคราะหกัน เพราะถาเราทําบุญใส
ซองไป เราก็ไมไดกลับ แตสิ่งที่เราทํานั้นเปนการสงเคราะหกันไป
6. ตองเขาใจธรรมชาติ มองเห็นถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ พระพุทธเจาสอนตน
เปนที่พึ่งแหงตน เวลาอยูปาก็คิดวา ดูตนไมไมเคยมีใครมาชวยดู หรือมาชวยตนเองได
แลวตนไมงอกในปาไมเคยมีใครใสปุย แตตนไมที่เราปลูกเองกลับตาย ตนไมจะเลี้ยง
ตนเองไดดวยการทิ้งใบ ทิ้งดอกมาเปนปุยของตัวเอง หลนมาเปนปุย รากของตนไมก็
เขมแข็งขึ้น ปญหาของชุมชนขณะนั้นคือการไมสามารถพึ่งพาตนเองได จึงเปนที่มา
ของเรื่องกลุมการเงิน ระยะแรกทุกคนในชุมชนที่มาทําเรื่องการเงิน มักมองเปนเรื่อง
ยาก เพราะในชุมชนมีปญหาวา มี 1. คนแกเปนสวนใหญ คนที่อยูในวัยแรงงานไปอยู
ที่อื่น 2. เด็ก 3 คนพิการ 4 คนที่โรงงานไมเอา ไลกลับบาน และ 5 คนติดยาเสพติด
 ผลผลิตและผลลัพธ11
- จํานวนสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ ทั้งจังหวัด 58,747 คน
- เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ จํานวน 166 เครือขาย และมีการทํางาน
เชื่อมแนวดิ่งระหวางผูมีบทบาทในจังหวัด ขาราชการจากหนวยงานตางๆเขา
รวมกับชุมชน และการประสานแนวราบ ระหวางเครือขายกลุมสัจจะฯ ระหวาง
พื้นที่
- จํานวนเงินสะสม มียอดเงินสะสมรวมทั้งจังหวัดประมาณ 719,882,560 ลาน
บาท
- สวัสดิการ ชุมชนมีสวัสดิการดานการศึกษาสําหรับเด็ก คารักษาพยาบาลยาม
เจ็บปวย เงินกูยืมเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซื้อสินคาอุปโภคบริโภคใน
ราคาถูก ฯลฯ
- คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งกายและจิต มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรมในการ
ใชทรัพยากร มีแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ ฯลฯ
- การสรางอาชีพ มีอาชีพที่อยูไดจากการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
3.2 ) การพัฒนาชุมชน : อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 วัตถุประสงค เพื่อใหปาชายเลนยังดํารงความเปนแหลงอาหารของชุมชน ทั้งอาหาร
จากพืชสมุนไพรและสัตวน้ําและเพื่อปองการทําลายจากธรรมชาติ ตลอดจนการสงเสริม
การปลูกปาในพื้นที่สาธารณะใหเปนปาเศรษฐกิจของชุมชน
 กิจกรรม เปนการอนุรักษพื้นที่ปา
- มีการกําหนดกฎระเบียบในการใชประโยชนจากพื้นที่ปา
- ปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะ เชน ปาไผ เปนตน
- ปลูกตนไมในพื้นที่ปาชายเลน เชน ตนโกงกาง ตนแสม เปนตน
11

ขอมูลจากตารางขอมูลกลุมสัจจะฯ จ.ตราด ประจําป 2550-2551

43

- จัดทําธนาคารปู เพื่อเปนแหลงเพาะพันธุลูกปู
- การวางเตายางเพื่อ ปอ งกันการกั ดเซาะชายฝง และผลพลอยได กลายเป นแหล ง
อนุบาลสัตวน้ํา เชน ลูกปลา และหอย
 ผลผลิตและผลลัพธ
- ปาชายเลนเปนแหลงสมุนไพร และแหลงอาหารของชุมชน
- พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้น เนื่องจากปองกันการกัดเซาะ ดวยเตายาง และการปลูก
ตนโกงกาง เพิ่มขึ้น
- หนาทะเลที่วางเตายางเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา
- กลายเปนแหลงศึกษาดูงานของคนในประเทศและตางประเทศ
- เปนศูนยเรียนรูชุมชน มีนักเรียนนักศึกษามาออกคายเยาวชนดานสิ่งแวดลอม
- เปนสถานที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน Home stay
- สวัสดิการชราภาพของชุมชน ในรูปแบบของบํานาญตนไม
- คุณภาพชีวิตดีขึ้น เนื่องจากปากลับคืนสูความอุดมสมบูรณมากขึ้น
- สรางอาชีพ ใหกับคนในชุมชน เชน เก็บเห็ดในปาไปจําหนาย จับปู ปลาและหอย
ในปาชายเลนไปจําหนาย ฯลฯ
- เทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายาง
 แผนงานในอนาคต
- มีแผนขยายพื้นที่วางเตายางใหมากขึ้น เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
- มีแผนขออนุญาตพื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกปาเศรษฐกิจของชุมชน
4) ภูมิปญญาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีพื้นบาน
 การประยุกตยางลอรถยนตทําเปนเตายาง
เปนเทคโนโลยีชาวบาน นํามาใชเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง และกลายเปนแหลง
เพาะพันธุหอยและปลาทางออม ในทะเล โดยการนํายางลอรถยนตที่ไมใชแลวมาประยุกต
ลักษณะของเตายาง คือ เสนลางจะเทปูนวางเพื่อจะไดถวง แนวตั้งสี่เสนและแนวนอนใช
ปดบนและใชเครื่องขันชะเนาะ เวลายกจะใชภูมิปญญาพื้ นบาน โดยใชคันชอหรือใชเคนยกลงเรือ
แลวก็นําไปทิ้งทะเล ทิ้งสลับฟนปลาหางจากฝงไปประมาณ 300 เมตร เมื่อคลื่นมาจะปะทะเตายาง
ไมไดวางเปนกําแพง แตวางเปนชองๆ ระหวางชองวางก็จะมาเจอกันสลับฟนปลา เมื่อคลื่นมาก็จะ
ปะทะกับเตายางกอน กวาจะถึงฝงคลื่นก็จะไมคอยแรง ซึ่งไดผล วัตถุประสงคของการใชเตายางคือ
หนึ่ง ชะลอคลื่น สอง คลุมพื้นที่เพื่อใหเรือคราดหอย เรือรุนเขาไมได สาม เปนที่อยูอาศัยของปูปลา
กุงหอย พื้นที่บริเวณนี้ไดใชเปนแหลงทํามาหากินกับชาวบาน เปนแหลงวางรอก วางอวน ประมาณ
300 เมตร หลังจากวางเตายางแลวจะพบวา ดินงอกเพิ่มขึ้น ไดพื้นที่กลับคืนมา 2 กิโลเมตร และ
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สามารถปลู ก ป า เพื่ อ ให ป า ฟ น คื น กลั บ สภาพเดิ ม หลั ง จากที่ ไ ด สู ญ เสี ย ไป เพราะถู ก กั ด เซาะไป
ประมาณกวาง 40-50 เมตร
ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือน (มีหลักคิด และ มีการออกแบบเพื่อการนําไปใช)
เศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีแกความยากจนในทางปฏิบัติคือ ตองทําบัญชีครัวเรือน ที่เปน
ตัววัดวาพอหรือไมพอ ขาดหรือเกิน ซึ่งการวัดนี้จะเปนตัววัดสังคม แตละครอบครัวแตละครัวเรือน
จะรูของตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ธรรมะขอนี้จะเกิดขึ้น
สูความเปนเศรษฐกิจพอเพียง
ในสวนบัญชีครัวเรือนนี้ เปนเครื่องมือวัดความพอเพียงของคนไดระดับหนึ่ง หากลองคิดดู
ธนาคาร ธุรกิจ จะรูวากําไรหรือขาดทุนเพราะทําบัญชี สินคาตัวไหนไปไมรอดก็ตองยกเลิก ฉะนั้น
พฤติกรรมใดไมดีก็ตองเลิก เพราะเมื่อทําไปแลวก็จะจนตลอด เรื่องนี้แมเปนเรื่องสวนตัว เปนเรื่อง
ของครอบครัว และไปสูชุมชน จะเห็นวาเราจะได จากพอเพียงระดับครอบครัว ไปสูพอเพียง
ระดับหมูบาน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
นี่คื อ การพาไปสูค วามพอเพีย งอย างมี ระบบ ไมใช พูด แบบปากเปล า ไมใช พูด บน
ฐานขอมูลแบบคาดการณ ไมใชพูดเชิงปรัชญา ตองมีภาคปฏิบัติเขามารองรับ เรื่องนี้เปน
แนวของธรรมะ


ระบบการบริ ห ารสั จจะสะสมทรั พ ย ชุ มชน (มี ห ลั ก คิ ด และมี การออกแบบเพื่ อ การ
นําไปใช)
พระอาจารยสุบินไดคิดตอจากสิ่งที่ ครูชบ ยอดแกว นําไปทําแลวนั้น ทานมองวาสิ่งที่ ครูชบ
ยอดแกว ทําเปนการทําเชิงสังคมและเศรษฐกิจ คําถามคือจะใสธรรมะอยางไร ทานจึงคิดตั้งชื่อวา
กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต กลาวคือ จะชวยเหลือตั้งแตเกิด
จนถึงตาย และทําอยางไรจึงจะไมทอดทิ้งกัน
การบริหารของกลุมสัจจะฯนั้น พระอาจารยสุบินมีความประสงคที่จะคิดหาวิธีการบริหาร
การเงินเพื่อชวยเหลือแกปญหาหนี้สินของราษฎรชนบทใหไดและคอยพัฒนาแกปญหาทั้งระบบ โดย
ทานมองวาสิ่งสําคัญที่สุดของการทํางานคือ เรื่องคุณธรรม
ดัง นั้น จึ ง ได มีก ารกํ าหนดระเบียบวินัยการทํ างานของกลุมสัจจะฯ โดยจั ดทํ าตารางสรุ ป
ขอมูลการดําเนินงานของกลุมสัจจะฯตางๆ ซึ่งจะระบุเวลาการทํางานของกลุมสัจจะฯแตละกลุมไว
หากใครจะตามไปดูการทํางานของกลุมก็ตองไปใหตรงตามวันที่และเวลาที่กําหนด ถาไปไมถูกเวลา
ก็จะไมพบ สมมติวา มีประชุมกลุมเวลา 9.00-12.00 น. ทํางานวันละ 2-3 ชั่วโมง ถาไปหลังจากนั้นก็
จะไม พ บ และหากสมาชิ ก ของกลุ มมาผิ ด เวลาจะถู ก ปรั บเงิ น นํ าเข ากองกลาง เพราะถื อ ว าไม มี
ระเบียบวินัย จะเห็นวาที่ ต.ทายวัง มีสมาชิกพันกวาคน ทํางานตั้งแต 9.00-15.00 น. เปนตน




ระบบบํานาญตนไม : การจัดสวัสดิการกับการรักษาสิ่งแวดลอม (มีหลักคิด และ มี
การออกแบบเพื่อการนําไปใช)
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ความคิดของพระสุบินตอการปลูกตนไมบนที่ดินสาธารณะนั้น ทานตั้งคําถามวา ถาโยมให
พระสุบินสักแสนบาทไปปลูกบนพื้นที่สักรอยไร ดูแลวเหมือนโยมขาดทุน แตพระสุบินมองวา โยมได
กําไร เพราะเหมื อ นกับว า โยมได เ ครื่ อ งกรองอากาศใหญขนาดร อ ยไร ได แ หลง เก็ บน้ํ าฝน แล ว
ปองกันดินพังทลาย ซึ่งหนึ่งแสนบาทของโยม ไมนานก็ใชหมด แตถาโยมทําเชนนี้ ไดชวยคนเปน
พันคน ฉะนั้นจึงเลือกปลูกตนไม ซึ่งแตละกลุมก็มาชวยกันปลูก ถาเปนไมเศรษฐกิจ 7 ปก็ขายได
เอาไปสรางงานในหมูบานได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการวางแผน และในจํานวนผลผลิตที่ไ ด 100 % นั้น จะ
จัดแบงผลตอบแทน ดังนี้
- 50 % เปนกองทุนชวยคนแกพิการ คนตาย
- 10 %เปนทุนการศึกษาของเด็ก
- 10% รับปญหาที่มาเชนภัยธรรมชาติตางๆ ไมตองรอจากภาคราชการ
- 10 %ซอมแซมดูแลปลูกใหม
- 20 %ไวพัฒนาหมูบาน เผื่อไฟฟา ถนนพัง หากใครทําลายก็ตัดงบตรงสวนนี้
 การกําหนดวิธีการจับปู โดยสังเกตจากชวงเวลาตางๆเพื่อปองกันการสูญพันธุ
โครงการไมจับปูในชวงวางไข โดยเฉพาะชวงขึ้น 4, 5, 6 ค่ํา และแรม 4-5 ค่ํา เดือน 11
ของทุกป จะมีปรากฏการณธรรมชาติคือมีน้ําทะเลขึ้นสูง และชวงน้ําแรกของป ปูจะอุมไขเปนจํานวน
มาก อาศั ยการสังเกตและภูมิปญญาชาวบานที่ไดสั่งสมกันมาตั้งแตอดีต หลังจากดําเนินโครงการ
แลว ในที่สุดชาวบานสามารถจับปูไดมากขึ้นจากที่จับไมไดเลย ทําใหเกิดเปนอาชีพหลักของบาง
ครอบครัว ใชเวลาตั้งแต 1 ทุม ถึงเที่ยงคืนในการจับปู จับไดคนละ 7-10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60
บาท
 ธนาคารปู เปนการฟนฟูธรรมชาติ โดยเอาแมปูที่มีไขไปใสในกระชังกลาง ลอยไวที่ลํา
คลองกวางประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีความลึก ความเค็มที่เหมาะสม ที่ปูจะ
สามารถสลัดไขและอยูได เพราะไดความรูจากกรมประมงวา ความเหมาะสมของการวางไขของปู
ทะเล จะตองมีความเหมาะสมและน้ําตองสะอาด
5) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จั ง หวั ด ตราด ตั้ 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 เขต อ.เมือง
เมื่อยอนหลังกลับไปประมาณ 30 ปที่ผานมา ดวยเหตุที่พื้นที่ดังกลาวมีที่ตั้งเหมาะสมในชวงนั้นจึงมี
นายทุนเขามาลงทุนในพื้นที่เพื่อทํานากุงในเขตปาสงวน ที่เปนพื้นที่ใกลชายฝงทะเล จึงเกิดความ
ขัดแยงในชุมชนขึ้นในการแยงชิงทรัพยากร ระหวางคนในชุมชน ระหวางชุมชนกับนายทุนภายนอก
ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร มีปญหาหนี้สิน และปญหาความยากจนตามมา
ในขณะนั้น พระสุบิณ ปณีโต เพิ่งกลับจากการธุดงคภาคใต และมีปณิธานที่จะกลับมาชวย
พัฒนาพื้นที่บานเกิด มองเห็นปญหาความทุกขยากของประชาชน จึงสอนใหชาวบานรูจัก คิด และ
รวมกับชาวบานวิเคราะหสาเหตุของปญหา สอนใหรูจัก คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยนํา
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อุบายตางๆตามหลักพุทธศาสนามาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักคุณธรรมที่เปนรากฐานของการ
พัฒนา จึงเกิดกิจกรรมกลุมสะสมทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต และการอนุรักษปาชายเลน
ขึ้น ซึ่งไดดําเนินการมาถึงปจจุบัน ปญหาตางๆในชุมชนเริ่มคลี่คลาย
การพัฒนาของพื้นที่ดังกลาวมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน อาจกลาวไดวา ชุมชนมีความเขมแข็ง
มีการพัฒนาอยางสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอพียง จะเห็นไดวาชาวบานหรือสมาชิกในชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิด ระดับวิธีการ และวิถีชีวิต
หากไดมีการพูดคุยกับผูนําและสมาชิกในชุมชน ก็จะสังเกตไดถึงลําดับขั้นของการพัฒนา
หลังจากที่ชุมชนตองเผชิญกับวิกฤต จุดเริ่มตนในการพลิกฟนความยากจนคือ พระสุบิ นในฐานะผูนํา
และผูนําชุ มชนจํานวนหนึ่ ง ได วิเคราะห และทบทวนการพั ฒนาที่ผ านมา และเห็นความจํ าเปนที่
จะตองปรับเปลี่ยนการพัฒนาชุมชนในระดับวิถีคิดและวิถีชีวิต ที่ตองหันมาพึ่งตนเอง พระสุบินและ
ผูนําชุมชนจึงไดคิดหาอุบายของการพึ่งตนเอง ดวยการตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย ในขั้นนี้จึงเปนการ
เปลี่ยนแปลงในระดับวิธีการและวิถีคิดควบคูกัน เนื่องจากไดสอดแทรกปรัชญาศาสนาพุทธเขาไปใน
กิจกรรมดวย ดังนั้นจะเห็นไดวาการพัฒนาในชุมชนจําเปนตองนําวิธีการตางๆมาประยุกตใช เพื่อให
สมาชิกในชุมชนไดมีกิจกรรมรวมกัน จากวิธีการหนึ่งไดถูกคิดใหเชื่อมโยงสูอีกวิธีการหนึ่ง จึงไดเกิด
กิจกรรมมากมายจากสัจจะสะสมทรัพย สู การอนุรักษปาชายเลน การอนุรักษพันธุสัตวทะเล การ
ปอ งกั นการกัด เซาะชายฝง และการทอ งเที่ ยวเชิ งนิ เวศน เปนตน การฟ นจากวิ กฤตของชุมชน
จนกระทั่งถึงวันนี้ดวยระยะเวลากวาทศวรรษ ทั้งในระดับวิถีคิดและวิธีการไดนําไปสูการปฏิบัติจน
เปนวิถีชีวิตระดับหนึ่งของสมาชิกในชุมชนแลว ซึ่งมีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงเปนรูปธรรมในแต
ละระดับของการพัฒนาที่สามารถสังเกตได ดังตอนี้
- การพัฒนาในระดับวิธีการ นั่นคือ มีภูมิคุมกัน
 การริเริ่มของชุมชน ที่เกิดจากพระสุบิน รวมกับชาวบาน เห็นปญหา รวมคนตั้งกลุม
รวมทุนเงิน จากการออม ตั้งกลุมการเงิน สรางกิจกรรม ปลูกปา การศึกษา สุขภาพ
และขยายกลุมสรางสังคมพึ่งพา(เครือขาย) ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน ทั้ง
ทุนเงิน และทุนทางสังคม
 สร า งระบบการจั ด การที่ เ ข า ใจง า ย ปฏิ บั ติ ไ ด ใ นชุ ม ชนเพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการ
วิเคราะหปญหาของชุมชน คือ การทําบัญชีกลุม บัญชีครัวเรือน เปนตน
 สรางระบบภูมิคุมกันในชุมชนดวยการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยนํา
ผลตอบแทนจากการสะสมทรัพยภายในชุมชนมาจัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิต
 สรางกติการวมกัน และรับทราบกติกาของกลุมทั่วกัน เชน การจัดการผลประโยชน
จากปา การจัดสวัสดิการของกลุม
- การพัฒนาระดับวิถีคิด นั่นคือ มีความพอประมาณ
 ผูนําชุมชนและเครือขายสามารถคิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมอง
งานพัฒนาอยางเปนระบบและเชื่อมโยงระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ

47









และคุณธรรมในจิตใจ สงเสริมและคํานึงถึงสวัสดิการที่คนในชุมชนพึงไดรับในฐานะ
สมาชิกหนึ่งในสังคมตลอดชวงชีวิต
เรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน เชน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
เรียนรูที่จะสรางสมดุลระหวาง ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ และคุณภาพชีวิต ดวย
การสรางระบบคิด สวัสดิการใหกับชุมชนดวย แนวคิดบํานาญที่เกิดจากตนไม โดย
ใชพื้นที่สาธารณะที่ไมเกิดประโยชน เพื่อปลูกตนไมเชิงพาณิชย และตนไมใชสอย
และนําผลประโยชนตอบแทนกลับมาแบงปนในชุนชน อันเปนวิถีคิดที่คํานึงถึงการ
จัดการในระยะยาวและสรางความสมดุล
ชุมชนไดรับการปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียน
สัตวหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังที่ผลิตได
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพแวดลอม
ของชุมชน ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรูภายในชุมชน (เชนโครงการ
ปลูกปา 3 ชั้น สรางความอุดมสมบูรณใหกับปาชายเลน โครงการปลูกปาบนพื้นที่
สาธารณะ เชน ปาไผ) รวมทั้งคิดคนเทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายางเพื่อปองกันการ
กัดเซาะชายฝง
เนนการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยเฉพาะการทํากิจกรรมขึ้นมาจากการใชทุนเงิน
แรงงาน วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจ
เกื้อกูลและเห็นคุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก

- การพัฒนาในระดับวิถีชีวิต นั่นคือ มีคุณธรรม และเหตุผล
 เครือขายและผูนําในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําทุกเดือน เชน กลุมสัจจะ
สะสมทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต กลุมอนุรักษปาชายเลน เปนตน โดยมี
การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งจนเป น วิ ถี ชี วิ ต มาเป น เวลา 18 ป แ ล ว ยั ง ไม ห ยุ ด การ
ดําเนินงาน พรอมกับมีการติดตามแกไขใหแนวคิดและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 ผูนําชุมชนและเครือขาย ไดเขาถึงปญหาและใชหลักที่ พระสุบินสอนให คิดเปน ทํา
เปน แกปญหาเปน และใชปญญาในการวิเคราะห แกไขปญหา สงเสริมการใชหลัก
อริยมรรค ซึ่งเปนแนวคิ ดสําหรั บการทํางานเพื่ อการแก ไขปญหาความยากจนใน
ชุมชน ตลอดจนการสรางแนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลที่เปนจริง
บทเรียนของกระบวนการพัฒนาในจังหวัดตราดทั้งในดานสะสมทรัพย เพื่อจัดสวัสดิการ
ครบวงจรชีวิต การอนุรักษปาชายเลน รวมทั้งการปลูกปาบนพื้นที่สาธารณะนั้น หัวใจสําคัญของ
กระบวนการพัฒนางานชุมชนคือ ในเบื้องตนตองรูปญหาชาวบาน สอง ชี้ทางใหเขา สาม
เห็นทางแลวรวมตัว สี่ รวมทุน หา รวมการจัดการ และหก ยกระดับสูวิถีชีวิตที่กํากับดวย
ตุ ณ ธรรม ที่ พ ระสุ บิณ กล าวไว คื อ ข อ 1 เลี้ ย งชี วิ ตตามสมควรแก กําลั ง ทรั พ ย ข อ 2 รู จั ก
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ประมาณในการบริโ ภค คื อ ไม บริโภคนอ ยเกินไปหรือ มากเกินไป ขอ 3 ความพอเพี ยง ซึ่ งจะ
พอเพียงไดตองมี สันโดษ
อยางไรก็ตาม ความสําเร็จระดับหนึ่งไดปรากฏไดจากการขยายผลการดําเนินงานเต็มพื้นที่
แตความยั่งยืนของกรณีดังกลาวจะขึ้นอยูกับ ความสามารถของคนรุนปจจุบันจะถายทอดทั้งแนวคิด
ภูมิปญญา และวิธีปฏิบัติ ไปสูคนรุนหลังในชุมชนไดมากนอยเพียงใด
6) บทเรียนที่สําคัญ
กระบวนการพัฒนาในจังหวัดตราด ทั้งในดานสะสมทรัพยเพื่อจั ดสวัสดิการครบวงจรชีวิต
การอนุ รั ก ษ ป า ชายเลน รว มทั้ ง การปลู ก ป า บนพื้ น ที่ ส าธารณะนั้ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของ
กระบวนการพัฒนางานชุมชนคือ ในเบื้องตนตองรูปญหาชาวบาน สอง ชี้ทางใหเขา สาม
เห็นทางแลวรวมตัว สี่ รวมทุน หา รวมการจัดการ
บทเรียนที่ควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซึ่งความสําเร็จในปจจุบัน ซึ่งพอสรุปเปนประเด็นที่
สําคัญ ดังนี้
6.1) การสรางคน
 มีผูนําทางความคิดคือ พระอาจารยสุบิน
 สรางผูนําในการปฏิบัติเปนกลุมๆ เชน กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมสัจจะสะสมทรัพย
กลุม Home stay ฯลฯ
 ผูนําเปนนักพัฒนา ใชอุบายใหคนเห็นประโยชนสวนตนกอนประโยชนสวนรวม
 สรางการทํางานเปนเครือขาย มีวัดเปนศูนยกลางในการเชื่อมประสาน
 มีกิจกรรมและประชุมอยางตอเนื่อง เปนการสรางการเรียนรูของคนในชุมชนผานเวที
พูดคุย
6.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สอนให คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใหแนวคิดสําหรับการทํางานเพื่อการแกไข
ปญหาความยากจนในชุมชน ตลอดจนการสรางแนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลที่
เปนจริง
 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
 คิ ด แบบครบวงจรและมองแบบองค ร วม โดยมองงานพั ฒ นาอย า งเป น ระบบและ
เชื่อมโยงระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และคุณธรรมในจิตใจ สงเสริมและ
คํานึงถึงสวัสดิการที่คนในชุมชนพึงไดรับในฐานะสมาชิกหนึ่งในสังคมตลอดชวงชีวิต
 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความสุขที่มากเกินกวาความสุขทางวัตถุ
 เกิ ด ความภาคภู มิใ จในสิ่ ง ที่ ต นเองมี ห รื อ ได ทําขึ้ น ใช ป ญ ญาในการวิ เ คราะห แก ไ ข
ปญหา สงเสริมการใชหลักอริยมรรค
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เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ื ไมเบียดเบียนสัตว
หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังที่ผลิตได
 เน นการพึ่ง ตนเองภายในชุ มชน โดยเฉพาะการทํากิจกรรมขึ้นมาจากการใชทุนเงิ น
แรงงาน วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจ
เกื้อกูลและเห็นคุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก
 สอนธรรมะและพระราชดํารัสของในหลวง สอดแทรกในงานพัฒนา
- สันโดษมาคูกับความเพียร ตองเอาความพอที่ตัวเองมีพอดี และก็พอใจ และ
ทําตอไป อยาหยุด ถาหยุดก็ไมมีสันโดษ ฉะนั้น ตองเพียรตอไปอีก
- โยโสมนสิการ คือการใครครวญ หลักธรรมะที่ตองใชประจํา นั่นคือ รุงอรุณ
ของยามเชา พระพุทธเจาบอกวา ถาแสงอรุณมา มั่นใจไดเลยวาวันนี้สวาง
ฉะนั้น แตละเรื่องตองใชปญญาวิเคราะห ถาเห็นทางแสดงวาแสงอรุณมา ก็ไปได
เลย แตถาใครครวญแลวยังไมเห็นทางก็อยาเพิ่งไป เพราะมืด ไมใชทําตามเขาอยาง
เดียว ตองใชหลักนี้
- พระราชดํารัส รู รัก สามัคคี เปนธรรมะอยางหนึ่ง ที่พระอาจารยเห็นวาเมื่อคนมี
ปญหาเดียวกันก็จะคุยกันรูเรื่อง และจะเกิดความรักกัน พอรัก ก็จะเกิดการรวมตัว
สามัคคีกัน
- เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เอามาจากธรรมะขอไหน ทานตอบวา อยาง
นอยนํามาจากธรรมะ 3 ขอ คือ ขอ 1 เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ขอ
2 รูจักประมาณในการบริโภค คือ ไมบริโภคนอยเกินไปหรือมากเกินไป ขอ 3
ความพอเพียง ซึ่งจะพอเพียงไดตองมี สันโดษ แปลมาจากภาษาบาลี วา ความ
สันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง
- หัวใจเศรษฐี เรียกวา อุ อา กะ สะ เปนตัวยอ อธิบายตามหลักภาษาไทยมี 4 ขอ
ที่ปฏิบัติแลวเห็นไดในปจจุบัน ไมตองรอวันหนา ภาษาบาลีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน อันผูศึกษาคือประโยชนที่เห็นไดในปจจุบัน ไดแก ขอ 1 ขยันหา ซึ่งถา
หาไมเปน ไมมีทางรวย ขอ 2 รูจักรักษา ขอ 3 ตองมีกัลยาณมิตร และขอ 4
เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย
6.3) ทุนเงิน
 ลดภาระหนี้สินในครัวเรือน ดวยการสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน ลดรายจายที่
ฟุมเฟอย
 ลดการกูยืมเงินจากภายนอก ดวยการสงเสริมการออมทรัพย เพื่อสรางทุนจากภายใน
ชุมชน ตามกําลังทรัพยที่แตละคนมี
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 ทุนในชุมชน ตองกลับคืนสูชุมชน ดวยการสรางระบบบริหารจัดการทุนภายในชุมชนจากการ
ออมของสมาชิก เพื่อใหผลตอบแทนกลับมาชวยเหลือและสรางงานภายในชุมชน





6.4) สรางองคความรู
คนควาและพัฒนาความรู ดวยการศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูภายนอกชุมชน
เปดโอกาสสรางการเรียนรูรวมกันกับหนวยงานภายนอก ทั้งจากภายใน และตางประเทศ
มีการทบทวนและสรุปบทเรียนโดยกลุมคนในชุมชน เปนระยะๆ
พัฒนาความรูจากการศึกษาวิจัย ทดลอง และความตองการพิสูจนแนวคิดใหมๆ

7) อุปสรรค
 ขาราชการยังไมปรับตัว และยังไมยอมรับภูมิปญญาชาวบาน เชน การปลูกตนไมในปาชาย
เลน สวนราชการจะสงเสริมการปลูกพืชเดี่ยวและมีระยะหาง สวนชาวบานตองการปลูก
ตนไมแบบนานาพันธุ และไมตองทิ้งชวงหางมาก แตใหปลูกพืชตางระดับแซมระหวางตนไม
ใหญ เปนตน
 ความรูของขาราชการแตกตางจากความรูของชาวบาน ขาราชการเนนความรูในตํารา สวน
ชาวบานเนนความรูในวิถีชีวิตที่ถูกถายทอดกันมา
 อปท.ยังคงเนนการลงทุนในสาธารณูปโภคขนาดใหญ มักจะจัดสรรงบประมาณทําเปน
โครงการที่อบต.ตองการ โดยขาดการสรางการมีสวนรวมจากชุมชน
 ปญหาไฟไหมปาในพื้นที่สาธารณะที่ชาวบานชวยกันปลูก ซึ่งควบคุมยากมาก มักเกิดจาก
2 สาเหตุหลัก คือ จากผูไมหวังดี และจากธรรมชาติโดยเฉพาะในหนาแลง
8) ประเด็นทาทาย
การเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะมาคุกคามจากภายนอกในอนาคตอันใกล มีดังนี้ :
1) นโยบายของรัฐในเรื่องการแปลงทรัพยสินเปนทุน
2) นโยบายของรัฐที่จะสรางโครงการขนาดใหญ
3) นายทุนภายนอกพื้นที่ จะเขามาสวมสิทธิ์ในพื้นที่ของชาวบานเพื่อสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนบางอยางจากรัฐ
4) นายทุนภายนอกมาขอใชประโยชนพื้นที่สาธารณะ เชน ทํานากุง เปนตน ขณะที่ชาวบาน
ตองการนํามาใชปลูกปาไผ หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน หรืออนุรักษ
ปาสาธารณะเพื่อใชเปนแหลงอาหารของชุมชน
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3.4 กรณีศึกษาที่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนน้ําพะโตะ จังหวัดชุมพร โครงการ
“คนอยู-ปายัง”12
1) ขอมูลพื้นฐาน13
พื้นที่กิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําซึ่งประกอบดวยแมน้ําหลังสวนที่เปนแมน้ําสายสําคัญ
ของคนจังหวัดชุมพร แมนเปนแมน้ําสายสั้น ๆ มีพื้นที่ลุมน้ําเพียง 1,050,000 ไรเศษ แตมีปริมาณ
น้ําทาเทากับแมน้ําปง พื้นที่ตนน้ําของลุมน้ําหลังสวน เรียกวาปาตนน้ําพะโตะ พื้นที่ 587,875 ไร อัน
เปนพื้นที่รับผิดชอบจัดการดูแลของหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ ที่ คุณพงศา ชูแนมไดใช
แนวคิดใหคนอยูกับปาภายใตโครงการ “คนอยู-ปายัง”
2) ปญหาในพื้นที่
ตั้งแตปพ.ศ. 2518-2533 ประชาชนจากทุกสารทิศเขามาบุกรุกแผวถางปาตนน้ําพะโตะทํา
ใหพื้นที่กวาแสนไรกลายเปนสวนกาแฟ สวนผลไม บางสวนก็เปนปาเสื่อมโทรม ซึ่งปญหาดังกลาว
ไดเปนตนตอของปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการจัดการปญหาการหารายไดของ
ประชาชนไปพรอมๆ กันที่ พงศา ชูแนม ตองเผชิญเมื่อเริ่มทํางานในพื้นที่
เมื่อนายพงศา ชูแนมไดรับโอนมาอยูในพื้นที่พะโตะพบวาในขณะนั้น พื้นที่ปาไมจํานวนมาก
ได ถู ก บุ ก รุ ก เพื่ อ ปรั บเปลี่ ยนสภาพป ามี ส ถานภาพเสมื อ นเป นทรั พ ย ส มบั ติ ของส ว นรวม ให เ ป น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบุคคลแสดงความเปนเจาของ เชน การทําไรกาแฟ การทําไรผลไมตางๆ
ในหลายๆ กรณี อาจมีการวาจางใหมีการทําลายปาเพื่อจะนําไปสูการออกเอกสารสิทธิ์โดยนายทุน
ในที่สุด ลักษณะปญหาเชนนี้ นําไปสูการใชทรัพยากรที่ไมสมดุล และไมมั่นคง เพราะ การสูญเสีย
พื้นที่ปาสงวนของรัฐเทากับเปนการทําลายความสมดุลทางธรรมชาติของประเทศโดยรวม การปลูก
กาแฟหรือพืชไรในบริเวณพื้นที่ตนน้ําอาจนํามาสูปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ปญหาการใชสารเคมี
หรือปญหาการพังทลายของหนาดิน เปนตน
แตที่สําคัญคือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการใชที่ดินและความเป นเจาของที่ดินอาจนํามาสูการ
ยายถิ่นฐาน เชน มีเกษตรกรรายใหมยายเขามาในพื้นที่ และถาปญหาเศรษฐกิจ หรือเรื่องปากทอง
ของประชาชนในพื้นที่เดิมยังไมไดรับการแกไขก็อาจทําใหสมาชิกบางคนเลือกที่จะยายถิ่นฐานไป
ทํางานในเมืองแทน ซึ่งปญหาการโยกยายเชนนี้ยอมสะทอ นความไมมั่นคงของชุมชนในระยะยาว
เชนกัน
3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการ
พงศา ชูแนม14 หัวหนาหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ ขาราชการสังกัดสํานัก
อนุรักษและจัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเปนเสมือนสัญลักษณของปาตน
12
13

อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข
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น้ําพะโตะ เปนผูซึ่งไดปฏิวัติรูปแบบการทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตอํานาจหนาที่
ของพนักงานปาไมคนหนึ่ง จนสามารถสรางรูปธรรมการปกปองทรัพยากรในพื้นที่ 587,875 ไรไวได
ดวยการปรับแนวคิดของการใหคนอยูรวมกับปา
การใหประชาชนไดประโยชนจากปาจนเกิดการรักษาปาของประชาชนเปนไปตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผลงานการจัดการปาตนน้ําโดยใหชุมชนมีสวนรวมของ
พงศา ชูแนม จึงเปนตนแบบและสัญลักษณอันเปนคูกับ พงศา คือ ปาตนน้ํา
โครงการคนอยู-ปายัง ที่พงศา ชูแนม ใชดําเนินการในการจัดการชุมชนในเขตปาเพื่อใหคน
อยูรวมกับปาได เปนโครงการที่ประยุกตรูปแบบจากแผนงานวนศาสตรชุมชนบนที่สูง เปนเสมือน
โครงการทดลองทางวิชาการในการจัดการปาไมจนเกิดองคความรูในการจัดการปาไมให ชุมชนมีสวน
รวมอยางถูกตองตามหลักวิชาจนทําใหเกิดความมั่นคงในวิถีชีวิตและการฟนคืนของป าตนน้ําดวย
วิธีการอันสันติ
3.1) วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ “คนอยู-ปายัง” มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหกับชุมชนและธรรมชาติ ให
ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน มั่นคงและเปนธรรม
3.2) กิจกรรมของโครงการ
การจัดการทรัพยากร ดิน น้ํา ปา รูปแบบ คนอยู-ปายัง เปนกระบวนการสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนใหรวมคิด รวมวางแผน รวมจัดการ โดยวิธีการทั้งหมดเกิดขึ้นจากความตองการของ
ประชาชนภายในใจของชุมชน จึงเปนเสมือนการ ระเบิดจากขางใน มรรควิธีการจัดการ ดิน น้ํา ปา
ไดใชศาสตรการจัดการตามแนวพระราชดําริ ตั้งแต การฟนฟูปาโดยวิชาธรรมชาติ ปลูกปาโดยไม
ตองปลูก ทําการปองกันไฟปา ปองกันการบุกรุกซ้ําซาก การจัดการน้ําโดยการสรางปาใหเก็บน้ํา
การสรางฝายตนน้ําเพื่อชะลอน้ํา หลักการวิเคราะหพบวาศาสตรแหงการจัดการ ดิน น้ํา ปา ของ
พระเจาอยูหัวเปนศาสตรที่เลียนแบบวิถีธรรมชาตินั่นเอง
โครงการคนอยู -ปายั ง เป นเงื่ อ นไขความสั มพั นธของการตอบโจทย ว าหากสามารถรู จัก
เขาใจคนเอาคนมาเปนพวกได ปาก็จะเหลืออยู การใหคนอยูและรักษาปาไปดวยจึงเปนตนตอของ
ความเปนเหตุเปนผลในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว
สําหรับการอยูอยางยั่งยืนของชุมชน การใหพื้นที่ปาเหลืออยูไมเอามาเปนพื้นที่เกษตรเสีย
ทั้ ง หมด คื อ การรู จั ก พอประมาณ และการให ชุ มชนมี ก ติ ก าชุ มชนในการดู แ ลทรั พ ยากร คื อ
กระบวนการสรางภูมิคุมกันใหชุมชนเขมแข็ง ซึ่งเปนโครงการที่พงศาดําเนินอยูในผืนปาพะโตะ คือ
โครงการ “คนอยู-ปายัง” โครงการนี้มีหลักการสําคัญ คือ ในการรักษาปาใหรอดพนจากการถูกบุกรุก
ทําลายนั้นตองทําการปลูกจิตสํานึกในใจคนเสียกอน และเมื่อประชาชนเขาใจถึงความสําคัญของปา
14

นายพงศา ชูแนม เจาพนักงานปาไม 6 หัวหนาหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ ขาราชการพลเรือนดีเดนป 2537, บุคคล
ดีเดนดานการอนุรักษ ป 2542
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ไมและประโยชนที่ปาไมใหกับชุมชนแลว ประชาชนก็จะชวยกันดูแลรักษาปาไวเอง หรื อกลาวอีกนัย
หนึ่งคือ การดูแลคนคือการดูแลปา นั่นเอง และเมื่อคนอยูได ปาก็อยูไดเชนกัน นอกจากนั้น นาย
พงศายังยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินงานดวย กลาวคือ เนื่องจากประชาชนลวนตองการมีพื้นที่ทํา
กิน นายพงศาจึงใชวิธีอะลุมอลวยดวยการใหประชาชนใชพื้นที่ปา ไดบางแตประชาชนตองชวยกัน
รักษาปาไวดวยเชนกัน ถึงแมนายพงศาจะตองมีขอยกเวนบางแตก็ทําใหชุมชนโดยรวมเปนชุมชนที่
มั่นคง นาอยูและมีความยั่งยืนในระยะยาว ดังคํากลาวของนายพงศาวา สังคมที่เปนธรรมและระบบ
นิเวศที่เปนธรรมเปนสิ่งที่อยูคูกัน นอกจากนั้นหลักการสําคัญอีกประการหนึ่งที่นายพงศาใชคือหลัก
การบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic) สิ่งที่นายพงศาไดนํามาใชในการบริหารจัดการโครงการคือ
การรักษา ปาไม-สายน้ํา-ชีวิต ไปพรอม ๆ กัน หากขาดองคประกอบใดไปก็จะทําใหภาพรวมของ
การดําเนินงาน ไมสามารถประสบความสําเร็จได
พอเพียง เทากับการแบงปน เปนคุณธรรมขั้นตนในการอยูรวมกันของสังคมชุมชน คนอยู ปายัง สรางกระบวนการจัดการใหเกิดการแบงปนทรัพยากรโดยการที่ชุมชนเก็บรักษาทรัพยากรอัน
เปนสว นรวมไว เพื่ อจะเกิด การเกื้อ กูล ตอ ระบบและเปนแหลง เก็ บหาอาหาร พื ชสมุนไพร ของใช
รวมกัน
การสรางความยั่งยืนใหที่ดินทํากินของชุมชนคนอยู -ปายัง โดยการมีกฎกติกาชุมชน หาม
ซื้อขาย หรือมอบให ซื้อที่ดินทํากินแกผูอื่น ยกเวนทายาทโดยชอบ ทําใหชุมชนสามารถรักษาที่ดิน
ทํากินไวไดโดยไมมีผูใดกลาซื้อขาย
การจัดการปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ในชุมชนคนอยู-ปายัง ดําเนินการสงเสริมในพื้นที่
เกษตรเดิมซึ่งเปนสวนกาแฟปรับรูปแบบตามแนวปรัชญา ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง มาเปน
การเกษตร 4 ชั้น ซึ่งหมายถึง การปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติและบูรณาการความคิดกับสวนผลไม
ดั้งเดิมโดยการปลูก เติมเต็มในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ ยวใหใกลเคียงกับปามากที่สุด และใชการสังเกต
ลักษณะพันธุไมที่ไดความสูง แตละระดับมารวมกันอยางกลมกลืนตามลักษณะทางกายภาพของพืช
ในปาที่มี 3 ชั้นเรือนยอด ชั้นบน เชน สะตอ หมาก เปนตน ชั้นกลาง เชน มังคุด ลองกอง เงาะ
เปนตน ชั้นลาง เชน พริก มะเขือ ผักเหลียง เปนตน ชั้นใตดิน เชน กลอย ขิง ขา ขมิ้น เปนตน
ธนาคารตนไม (TREE BANK) เปนหลักการใชอธรรมปราบอธรรม หมายถึงการใหชุมชน
ปลูกตนไมในที่ทํากินของตนเองหรือที่สวนรวม แลวตีคาตนไมใหเปนทรัพย นําทรัพยไปใชแทนเงิน
อธิบายไดถึงปญหาของประชาชนที่โดนอธรรม คือระบบการคาทุนนิยมทําใหตองเปนหนี้และตองหา
เงิน การตองดิ้นรนหาเงินก็ตกเปนเครื่องมือของทุนนิยม หมายถึงทุนนิยมใชเงินเปนเครื่องมือเอา
เปรียบชุมชนนับวาเปนอธรรม หลักการของธนาคารตนไมจึงสรางคาของเงินหรือสรางอธรรม โดย
ใชตนไมเปนเครื่องมือเอามาสูกัน ทําใหประชาชนสามารถเอาตนไมที่ปลูกใชปลดเปลื้องหนี้สิ้น และ
ใชเปนเงินได
ในสวนของการปลูกปานั้น นายพงศาใชวิธีที่ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ดวยการ
ปลูกปาโดยไมตองปลูก กลาวคือเปนการพยายามใหธรรมชาติทําหนาที่ปลูกปาเอง ซึ่ งจะทําใหพื้นที่
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ปาใหม ที่เกิดขึ้นเปนปาที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติดวยพรรณไมทองถิ่น งายตอการดูแล
ดวย และมีความทนทานตอภัยธรรมชาติในการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดองคความรูตามหลักวิชาการ
วาด วยการจัด การทรั พยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ป า โดยใหประชาชนมี สว นรว ม ซึ่ งสอดคลอ งกั บ
แนวทางพระราชดําริที่พระเจาอยูหัว มอบใหพสกนิกร ในคําวา รู รัก สามัคคี
 รู หมายถึง มีความรอบรูทางวิชา เรียกงาย ๆ วาแมนทฤษฎี
 รัก หมายถึง มีความมุงหวังตั้งใจ เรียกวา มีวิญญาณ
 สามั ค คี หมายถึ ง การผู ก พั น เป น หนึ่ ง เดี ยวโดยต อ งใช ก ารประสานงาน เรี ย กว า
ประสานเซียน
รู รัก สามัคคี จึงแปลงาย ๆ วา แมนทฤษฎี มีวิญญาณ ประสานเซียน
3.3) ผลผลิตและผลลัพธ
ในที่สุดชาวบานไดพบวาปาไมนั้นไดใหประโยชนตอพวกเขามากจริง ชาวบานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเพราะสามารถพึ่งตนเองไดดวยการเก็บ ผัก ผลไมมารับประทานเองและที่เหลือยังเก็บไป
ขายไดอีก ทําใหชาวบานไมตองอพยพไปหางานทําที่อื่น เพราะพวกเขารูจักอยู รูจักใช ชุมชนมี
ความสมดุลและมั่นคงในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ชาวบานไดใหความรวมมือที่ดีกับนายพงศาเปน
อยางดี เพราะชาวบานเห็นเปนที่ประจั กษวานายพงศาเปนผูที่ทํางานเพื่อสวนรวมจริง และไมมีการ
แสวงหาประโยชนเขาตัวเอง หลักคิดและรูปแบบการทํางานของนายพงศาที่ไมยึดติดตํารา แตเนน
การริเ ริ่มโครงการที่ สอดคลอ งกั บภู มิสั งคมในพื้ นที่ โดยมีห ลัก คุณ ธรรมในการทํ างานทําให การ
ดําเนินชีวิตของนายพงศาเปนตัวอยางที่ดีตามวิถีตะวันออกอยางหนึ่งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.4) แผนงานในอนาคต
ในสวนของการดําเนินแผนงานในอนาคต นายพงศา ตั้งเปาหมายในการปลูกปาของ
ประชาชนนั้ น จะสามารถนํ างบประมาณการปลู ก ป าที่ ก รมป าไม จัด เตรี ยมไว ในแต ล ะป ใ นรู ป
งบประมาณประจํ าป มาเป นค าตอบแทนให ประชาชนที่ ทําการปลู ก ปาได ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ปาไม ที่
ประชาชนปลูกไวที่ธนาคารตนไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจจริง ซึ่งเทากับเปนการทําใหประชาชนมี
รายไดจากการชวยกันรักษาพื้นที่ปาไว และในขณะเดียวกันสังคมโดยรวมก็ไดพื้นที่ปากลับคืนมา
ดวย
นอกจากนั้น จากการที่ประชาชนเปนหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง นายพงศา
วางแผนไวในอนาคตวามูลคาปาไมที่ธนาคารตนไมนี้อาจสามารถนําไปชดใชกับหนี้สินที่ประชาชนมี
กับธนาคารเพื่อการเกษตรไดดวย ซึ่งในเรื่องนี้ตองมีการประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตร
ตอไป
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4) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปาพะโต ะได ถู ก ทํ าลายลงโดยฝ มือ นั ก ธุ รกิ จที่ ต อ งการแสวงหาผลประโยชน ซึ่ ง พื้ นที่ ปา
เหลานี้ไดถูกบุกรุกและแปรสภาพ กลายเปนพื้นที่เพาะปลูกเพื่อการเกษตรกรรม และถูกขายออกไป
สวนผลไม สวนปาเศรษฐกิจ สวนยางพารา ฯลฯ ไดเขามาแทนที่ผืนปาตนน้ําอันอุดมสมบูรณ
ปญหาที่เกิดขึ้นไดทําใหคุณพงศา เจาหนาที่กรมปาไม คิดริเริ่มโครงการ “ธนาคารตนไม ”
ขึ้น เพื่อการฟนฟูปาที่ถูกทําลาย ซึ่งหลักการของโครงการนี้คือ การสงเสริมใหชาวบานปลูกปาและ
สะสมป า โดยชาวบ านจะได รับการปลดหนี้ จากธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร
(ธกส.) เปนสิ่งตอบแทน แตทั้งนี้สินเชื่อดังกลาวก็ตองขึ้นอยูกับจํานวนปาที่ชาวบานไดปลูกลงไป
ดวย โดยกรมปาไมจะอนุมัติงบประมาณการปลูกปาใหกับทางธนาคาร เพื่อเปนการชดใชหนี้แทน
ชาวบาน
ผลที่ไดรับ คือ ปาใหมที่เกิดขึ้น ชาวบานสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากปาได ซึ่งจะทํา
ใหชาวบานหันมาอนุรักษปา และยังเปนการทําใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศอีกดวย
- การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เขาขาย (ภูมิคุมกันตนเอง)
 การทําขอตกลงเพื่อผลประโยชนของปาชุมชน
 การเก็บผลผลิตจากปาเพื่อตอบสนองความตองการของครัวเรือน
 การสรางใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษปา
เขาใจ(การดําเนินทางสายกลางและความรู)
 ทําใหเกิดความสมดุลระหวางพื้นที่การเกษตรกับปาอนุรักษ
 ธนาคารตนไม, ฝายกั้นน้ํา
เขาถึง(มีเหตุผลและคุณธรรม)
 เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการอนุรักษป า (เชน การอยูรวมกัน
ของคนและปา)
กลาวไดวา ความยั่งยืนของปาพะโตะและชุมชน ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยดังนี้
1) ธนาคารตนไมเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดสมดุลระหวางการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
แกชุมชนทองถิ่น เชน อาหาร และระบบนิเวศ
2) เจาหนาที่พงศา แสดงใหชุมชนไดเห็นวานาคารตนไมไดสรางใหเกิดทุนทางสังคมที่ยั่งยืนทั้ง
ในปจจุบันและระยะยาวในอนาคต
5) บทเรียน
กรณีศึกษาพะโตะ โดยนายพงศาชูแนม ที่นําไปสูรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาไมและการ
พัฒนาชุมชนไปพรอมๆ กันตามความเหมาะสมของภูมิสังคมนั้นๆ ไดประสบความสําเร็จในระดับ
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หนึ่ง ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการคนอยูปายังไดรับการยอมรับคือความเปนผูนําของนายพงศา ชู
แนมเอง คุณสมบัติความเปนผูนําในตัวนายพงศานั้น ไดทําใหนายพงศาเปนที่ยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่ และทําใหโครงการธนาคารตนไม สามารถดําเนินไปได ประชาชนใหความรวมมือเป นอยาง
ดี นายพงศาไดใชทักษะความเปนผูนํานี้ในการชักชวนใหประชาชนเล็งเห็นประโยชนของสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนบุคคล และทําใหเกิดการใหความรวมมือที่ดีได แมแตกรณีที่มีประชาชนบุกรุก
พื้นที่ปาสงวน นายพงศาก็ไดใชความเปนผูนําในการชักชวนใหครอบครัวที่ทําการบุกรุกพื้นที่ปายาย
ออกจากพื้นที่ปาสงวนและไปหาทําเลที่ทํากินใหม
ประการตอมา การศึกษาขอมูลของโครงการพบวาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จอีกประการ
หนึ่งที่เปนบทเรียนสําคัญคือการที่โครงการ คนอยูปายัง ไดเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ของประชาชน
เขาดวยกัน ดวยการคิดแบบครบวงจรและองครวม หมายความวา กิจกรรมการปลูกปานั้น มิไดเปน
กิจกรรมที่ดําเนินโดยลําพัง แตมีความเชื่อมโยงกับการสรางรายไดของประชาชนดวย มีการเขาใจถึง
ความต อ งการของประชาชนในการที่ ต อ งมี ก ารใช พื้ น ที่ ส ว นหนึ่ ง เพื่ อ การเกษตรกรรมแต ใ น
ขณะเดียวกันก็มีการสงวนพื้นที่อีกสวนหนึ่งไวเพื่อการอนุรักษ หมายความวา โครงการคนอยู ปายัง
นี้ เปนโครงการที่ใหความเปนธรรมกับการดํารงชีวิตของประชาชนและของธรรมชาติไปพรอมๆ กัน
ประการที่สาม เมื่อประชาชนเห็นวาการใหความรวมมือในกิจกรรมเพื่อสวนรวมไดทําให
สภาพของชุมชนดีขึ้น การมีพื้นที่ ปามากขึ้นทําใหมีการเก็บของปาเพื่อนํามาใชบริโภค สภาพความ
เปนอยูของชุมชนมีความมั่นคงมากขึ้นทําใหประชาชนมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีหรือไดทําขึ้น
นอกจากนี้การที่ประชาชนสามารถชวยเหลือและเกื้อกู ลซึ่งกันและกั นไดทําใหประชาชนทุกคนมี
ความสุขที่มากเกินกวาความสุขทางวัตถุ
ประการที่สี่ ในการเผชิญกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นายพงศาไดใชสติปญญาในการ
วิเคราะหปญหา หาสาเหตุตนตอของปญหาเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาในที่สุด บทเรียนที่ไดรับจาก
กรณีศึกษานี่คือการชุมชนมีทักษะในการศึกษาปญหาที่ชุมชนเผชิญอยูและสามารถใชสติปญหาใน
การแกปญหา ในที่สุดปญหาตางๆ ก็จะไดรับการแกไขใหหมดไป
6) อุปสรรค
จากการดําเนินโครงการ คนอยู ปายัง ที่ผานมา ถึงแมจะประสบความสําเร็จในระดับที่นา
พอใจแตการดําเนินงานของโครงการไดพบอุปสรรคที่ทําใหโครงการไมสามารถขยายผลไปไดมาก
เทาที่ควร อุปสรรคอยางหนึ่งที่นายพงศาประสบคือ กฎระเบียบและการประสานงานกับราชการ
สวนกลางที่เปนสาเหตุสําคัญทําใหกิจกรรมบางอยางไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน
การนํ างบประมาณการปลูก ป ามาจ ายเป นคาตอบแทนใหประชาชนที่ ทําการปลูก ป าในโครงการ
ธนาคารตนไม ขอบังคับเชนนี้เปนขอบังคับที่ถูกกําหนดเพื่อใชกับทุกพื้นที่ในประเทศจึงทําใหอาจ
ขาดความเหมาะสมเมื่อนํามาปฏิบัติจริง
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นอกจากนั้น สิ่งสําคัญอยางหนึ่งคือการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศใหสามารถนํา
หลักการ คนอยู ปายัง ไปประยุกตใชเพื่อเปนการปกปองพื้นที่ปาและเสริมสรางความมั่นคงใหกับ
ชุมชนไปพร อ มๆ กั น สาเหตุ ของขอ จํ ากั ด นี้ เป นเพราะความสํ าเร็ จของโครงการ คนอยู ปายั ง นี้
ขึ้นอยูกับการดําเนินการของนายพงศา เปนสวนใหญ จึงทําใหการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ อาจไม
สามารถกระทําไดเพราะการขาดผูนําอยางนายพงศา
7) ประเด็นทาทาย
ในการพิทักษพื้นที่ปาไมใหคงอยูไปพรอมๆ กับการสรางความมั่นคงใหกับชุมชนไปพรอมๆ
กันถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากลําบากและยังมีอุปสรรคบางประการตามที่กลาวขางตน แตเมื่อพิจารณาถึง
ทิศทางและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น
จากกระแสโลกาภิวัตน เชน การเพิ่มขึ้นของความตองการสินคาเกษตรในตลาดโลกทําใหราคาสินคา
เกษตรเพิ่มขึ้นและทําใหเกษตรกรอาจหันมาบุกรุกพื้นที่ปามากขึ้นเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
เชน ขาว หรือ ยางพารา เปนตน หรือการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานกอปรกับ การแสวงหาพลังงาน
ทดแทนดวยการปลูกพืชพลังงานทดแทนและการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส สบู
ดํ า อาจนํ า มาสู ค วามต อ งการใช ที่ดิ นมากขึ้ น และนํ า ไปสู ก ารบุ ก รุ ก พื้ นที่ ป ามากยิ่ ง ขึ้ น และอาจ
นําไปสูการสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติไดตอไปในอนาคต
3.5 กรณีศึกษาที่ 5 : เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานา
รีสอรตและศูนยกีฬาดําน้ํา จังหวัดชุมพร15
1) ขอมูลพื้นฐาน 16
1.1) พื้นที่ กิจกรรมเศรษฐกิจ
ชุ ม พรคาบาน ารี ส อร ต และศู นย กี ฬ าดํ า น้ํ า เป น ธุ รกิ จ โรงแรมขนาดเล็ ก ซึ่ ง เป นธุ ร กิ จ ของ
ครอบครัวของคุณวริสร รักษพันธุ ซึ่งประสบปญหาหนี้ทวมดอกเบี้ยเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป
พ.ศ. 2539-2540 แตดวยอาศัยความอดทนและเพียรพยายามแกไขวิกฤติ และเรียนรู ลองผิด ลอง
ถูก ประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยมี นัก ปฏิ บัติ (อดี ต ข าราชการนั ก วิ ชาการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร) ชวยเปน
พี่เลี้ยงแนะนํา อธิบาย จึงชวยพยุงฐานะเศรษฐกิจของธุรกิจโรงแรมใหพลิกฟน มีรายไดเหลือผอน
ชําระหนี้ คืนธนาคารได เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการบริหารจัดการใหม อีกทั้งยังสามารถใหความชวยเหลือ
15

เรณู สุขารมณ. คณะสังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ออทิพย ราษฎรนิยมและคณาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร “ถอดบทเรียนกรณีศึกษาชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดําน้ํา:
เศรษฐกิจพอเพียงมุมมองในภาคบริการแบบครบวงจร” วารสารเศรษฐศาสตรศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2549 หนา 72-81. และดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข
16
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กลุ ม เครื อ ข า ยทั้ ง ในจั ง หวั ด ชุ ม พร และจั ง หวั ด อื่ น ประสานร ว มมื อ กั น ขยายกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดเปนศูนยเรียนรู สรางคนสรางชุมชนเขมแข็ง
1.2) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของชุมพรคาบานาฯ มีความเปนธรรมชาติที่สมบูรณมากแขกผูมาพักที่
รีสอรตจะมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย ไดรับประทานอาหารที่ปรุงโดยแมครัวพื้นบาน ใชวัสดุจาก
ธรรมชาติ ผักริมรั้วปลอดสารพิษจากยาฆาแมลง ขาวสารที่พนักงานชุมพรคาบานาปลูกเอง เปนขาว
เหลื อ งประทิ ว ข าวพั น ธุ พื้ นเมื อ งที่ เ หลื อ ปลู ก แห ง เดี ย วในจั ง หวั ด ชุ ม พร เพราะคุ ณ อนุ ส รณ แ ละ
เครือขายอดีตครูสอนคณิตศาสตร ซึ่งเกษียณอายุจากงานสอนที่โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดชุมพร ได
พยายามอนุรักษพันธุขาวนี้ไ ว (ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ที่ทรงหวงใย
วา ขาวนี้จะสูญพันธุไปจากภาคใตของประเทศไทย หากไมอนุรักษไว ) นอกจากนั้น สบูเหลว แชมพู
ที่รีสอรตจัดใหบริการแกแขกผูมาพัก ก็เปนผลิ ตภัณฑที่พนักงานของรีส อรตจัดทําขึ้นมาเองดว ย
สมุนไพรและวัสดุจากธรรมชาติ ไมมีสวนผสมของสารเคมี บรรจุอยูในภาชนะเครื่องปนดินเผา ที่
พนักงานจะนําสบูเหลว แชมพูสมุนมาเติมใหทุกวัน ไมมีการใชภาชนะบรรจุที่เปนพลาสติกขนาดเล็ก
ที่ตองนํามาเปลี่ยนใหมทุกวัน เกิดเปน “ขยะพลาสติก” ทุกวัน และเดิมคุณวริสรจะตองเสียคาใชจาย
ในการวาจางบรรจุและนํามาสงใหกับรีสอรต ประมาณเดือนละ 120,000 บาท ซึ่งหลังจากคิดใหม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการประหยัดคาใชจายสวนนี้ได
ตนไมที่ปลูกตกแตงบริเวณรีสอรต ในอดีตเคยใชพันธุไมตางประเทศ ราคาแพงมาก แตเมื่อ
บริหารธุรกิจแบบเศรษฐกิพอเพียง ก็ไดใชพันธุไมไทย หรือพันธุไมทั่วไปที่หาไดในทองถิ่น ซึ่งมักจะ
มีราคายอมเยา หางายดูแลงาย เปนการประหยัดไดอีกทางหนึ่ง
2) ปญหาพื้นฐานเดิม
การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ในอดีตไดมีวิธีคิดแบบเดิม ๆ “ซื้อ” ทุกอยางที่ตองใชในการ
ทําธุรกิจ ไมไดคํานึงการประหยัด ไมไดนึกถึงสิ่งแวดลอม อยูอยางประมาท
3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการอนุรักษฯ
เพื่อลดคาใชจายในการบริหารจัดการ คุณวริสรไดพยายามวางแผนกิจกรรมและแผนงาน
ตางๆ ของโรงแรมโดยใชปจจัยทุกอยางอยางคุมคา ยกตัวอยางเชน ชวงใดที่แขกผูมาพักลดจํานวน
ลงเพราะเปน “นอกฤดูกาล” ก็ชักชวนพนักงานไปปลูกขาว ทํานา สีขาว ตําขาวซอมมือไวกินเอง ไว
ขาย ทําสบูเหลวสมุนไพร ทําแชมพู ทําน้ํามันแกสโซฮอลลเอง ปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ และใชสิ่ง
เหลานี้เปนวั ตถุดิบ ปรุง อาหารรับประทานเองในหมูพนักงาน เลี้ยงแขก ตอมาเมื่อ เพิ่มเปนศูนย
เรียนรูดานการเกษตรยั่งยืนสวนเพลินขึ้นภายในรีสอรต และมีหลักสูตรฝกอบรมแกบุคคลทั่วไปที่
สนใจ ผลผลิตเกษตรอินทรีย ปลอดสารพิษ ปลอดยาปราบศัตรูพืช ผักริมรั้ว ฯลฯ ก็ใชปรุงอาหาร
เลี้ยงผูเขารับการฝกอบรมดังกลาวดวย นัยเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา พนักงานเองก็ได
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รายไดเพิ่ม เพราะนําผลผลิตมาขายแกรีสอรต เกิดการอยูแบบพึ่งพากันอยางเครือญาติ ผูกพัน แบง
กันกิน แบงกันใช มั่นคง ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 3.5
กิจกรรมของโครงการอนุรักษ มี หลายรายการดวยกัน คือ (1) เสนทางขาว (2) การผลิต
อาหาร (3) การทําขนมปง (4) การกําจัดกากอาหาร (5) การดํานาเกี่ยวขาว (6) ฝายกั้นน้ํา (7)
โรงแรมนา (8) สวนเพลิน (9) ไตธรรมชาติ (10) พืชสวนครัว (11) บานอนุรักษธรรมชาติและ
พลังงาน (12) เกษตร 4 ชั้น (13) การสีขาว (14) ปา 5 ชั้น (15) การปลูกพืชดวยการหมดิน
ตาราง 3.4 สรุ ปกิ จกรรม วั ต ถุ ประสงค รายละเอี ยดกิ จกรรม ผลผลิ ต ผลลั พ ธ และแผนงานใน
อนาคตของกรณีศึกษาการจัดการธุรกิจโรงแรม ของชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬา
ดําน้ํา จังหวัดชุมพร
กิจกรรม

วัตถุประสงค

การอนุรักษ
ขาวเหลือง
ปะทิว

อนุรักษขาว
พื้นเมืองหายากพบ
มีปลูกเพียงในที่นา
เกษตรกรชุมพร
เทานั้น
เพื่อใหชุมชนมี
อาหารดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ปลอด
สารพิษ สาร
ปนเปอน

เกษตร
อินทรีย

ศูนยภูมิ
รักษ
ธรรมชาติ
(มูลนิธิชัย
พัฒนา จ.
นครนายก)

ทดลองงานตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั

การดําเนินกิจกรรม โครงการ ฯ

ผลผลิต ผลลัพธ

1) มีครูวิชัย บานบางสน จั งหวัด 1) ใหกําลังใจเกษตรกร
ชุมพรเปนแกนนําสําคัญในการปลูก แลกเปลี่ยนประสบการณ
อนุรักษพันธุขาวเหลืองประทิว

1) สรางเครือขายเกษตรอินทรีย
กลายเปนศูนยเรียนรู เปนที่สนใจ
ของสังคม มีบุคคลนอกพืน้ ที่
นักทองเที่ยว นักเรียน เดินทางมา
ดูงาน ชมสวน ชิมและหาซื้อผลไม
ปลอดยาฆาแมลง ศัตรูพืช
2) ทําการประชาสัมพันธ บอกขาว
ขยายวงใหรูกวางขวาง

1) เกิดศูนยเรียนรู เกษตรอินทรีย
2) เกิดกลุมเกษตรกร ผูทํา
การเกษตรอินทรียกระจายตัวอยู
ในหลายพื้นที่ (บานรับรอ บาน
ทาแซะ จ. ชุมพร) หลายจังหวัด

แผนงานใน
อนาคต
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4) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสอดคล อ งในการดํ า เนิ นงานของกลุ ม กิ จกรรมในชุ มพรคาบาน า รี ส อร ต ฯ กั บ หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหและอธิบายดังนี้
ชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดําน้ํา เคยประสบปญหาหนี้ทวมจากการขยายกิจการ
ของครอบครั ว “รั ก ษ พั น ธุ ”ของคุ ณ วริ ส ร ซึ่ ง เป น นั ก ธุ ร กิ จ รุ น ใหม ช าวชุ ม พร ซึ่ ง เดิ ม เคยมี ก าร
บริ ห ารธุ รกิ จที่ “ซื้ อ” ทุ กอย าง ที่ ตอ งใช ภายในรี ส อร ต ฯ ไมไ ด คํ านึ ง ถึง การประหยัด ไม ไ ดนํามิ ติ
สิ่งแวดล อมมาร วมคํานึ ง การจัดการธุรกิ จอยางประมาท ต อมาคุณ วริ สรไดสติ คิ ดได จึ งคิด ใหม
พยายามศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดที่ปรึกษาดานแนวทางการปฏิบัติแบบ “เศรษฐกิจ
พอเพี ยง” จึ งลดค าใช จายในการบริห ารจั ด การ ใช ปจจั ยทุ กอย างที่ ห าได ใ นท อ งถิ่ น พยายามใช
ประโยชนของพนักงานอยางเหมาะสม เพิ่มศักยภาพของบุคคลากร สามารถทํางานได ในชวงตางๆ
ตลอดทั้งป ไมตองกังวลกับ “low season” เมื่อหมดฤดูทองเที่ยว เชน การนําพนักงานลงนาเพื่อ
ปลูกขาว ทํานา เก็บเกี่ยว สีฝดกันเอง มีโรงเรือนบางสวนภายในรีสอรต เปนโรงงานขนาดยอม เพื่อ
ทํ า น้ํ า ยา สบู แชมพู ฯลฯ เน น การอยู ร ว มกั น กั บ ธรรมชาติ ใ ห ม ากขึ้ น ทํ า เกษตรอิ น ทรี ย สร า ง
เครือขายทั้งในชุมชน อําเภอ ในจังหวัดชุมพร และเครือขายนอกจังหวัดชุมพร ฯลฯ เกิดกิจกรรม
อนุรักษทรัพยากร สิ่งแวดลอม
ชุมพรคาบานารีสอรตฯ สามารถรอดพนวิกฤติ กลายเปนแหลงทองเที่ยว เปนกรณีตัวอยาง
ของธุรกิจภาคเอกชนขนาดกลางที่เปน best practice ของ เศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนยเรียนรูที่มี
ชื่อเสียงมากในปจจุบัน
- การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการ
 การสรางคนที่มีคุณลักษณะพิเศษที่สนใจใหความสําคัญของ “การอยูรวมกับธรรมชาติ ใช
ประโยชนจากธรรมชาติ อยูอยางประหยัด”
วิธีคิด
 เปนหลักวิธีคิดที่เนนความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ยึดหลักการคิดแบบ
“Our loss is our gain.” “ระเบิดจากภายใน” ซึ่งหมายถึงการเกิดความตระหนักรูเอง รูตัวตน
เขาใจวิกฤติ และ ปญหา ตีโจทยแตก รูถึงความจําเปนตองแกไขอยางจริงจัง (หลังชนฝา ไม
มีที่ใหถอย ไมมีโอกาสอื่นอีก ไมสามารถผัดวันประกันพรุงอีกแลว ตองลงมือทําเลย)
วิถีชีวิต
 เปนการดําเนินวิถีชีวิตที่เนนหลักการมีสวนรวมและสรางเครือขายในชุมชน
 เปนวิถีชีวิตที่คิดคนและสรางสรรคกิจกรรม ที่เนนการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 เกิดการอนุรักษ “ขางเหลืองประทิว” ขางพันธุพื้นเมืองเดิม ซึ่งเหลือปลูกที่อําเภอประทิว
เพียงแหงเดียวในประเทศไทย
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จะเห็นวากรณีศึกษานี้มีความพิเศษในตัวเอง เพราะผูนําเปนคน “พิเศษ” (ไดรับการปลูกฝง
เรื่อง ชาตินิยม และ ไดรับโอกาสดี ใชวิกฤติเปนโอกาส มีที่ปรึกษาดี ) จึงแกไขวิกฤติทางการเงินของ
รีสอรตฯ ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) บทเรียนที่สําคัญ
บทเรียนที่ควรคาแกการเรียนรูอ ันนํามาซึ่งความสําเร็จในปจจุบัน ซึ่งพอสรุปเปนประเด็นที่
สําคัญ ดังนี้
5.1) การสรางคน
 คุณวริสร ชักชวนชาวบานในชุมชนใหหั นมาสนใจทําการเกษตรอินทรีย อนุรัก ษ
ธรรมชาติ สรางเครื อข ายทั้ง ภายในจั งหวัด ชุมพรเอง และเครื อข ายภายนอก (ดู
แผนภูมิในภาคผนวก ข)
 คุณวริสร เปนแกนนําเครือขาย เปนนักพัฒนา ใจเย็น อารมณขัน ไมเครงเครียด
พยายามพู ดคุย ชี้ถึง ประโยชน สวนรวมในการรูจัก จัดการอนุ รักษธรรมชาติ และ
จัดการกับกิเลสของตนเอง มักนอย เปนผูใหมากกวาเปนผูรับ
 สร า งการทํ า งานเป น เครื อ ข า ย มี เ กษตรกรในท อ งถิ่ น มี ผู ร ว มเครื อ ข า ยมาก
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ชี้นําใหสังคมเห็นวา วิถีชีวิตแบบไทย สามารถดํารงชีพอยูได
โดยไม จําเป นต องใช เงิ น การให “ยิ่ง ใหยิ่งได” คุณ วริ สรเป นแกนนําในการเชื่อ ม
ประสานกับพื้นที่ทั้งภายในชุมพรและเครือขายภายนอกชุมพร
 มีกิจกรรมและประชุม (ชวนคุย) อยางตอเนื่อง เปนการสรางการเรียนรูของคนใน
ชุมชนผานเวทีพูดคุย
 เนื่องจากเปนพื้นที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจัก ผานสื่อ ผานการเขามาทํางาน เรียนรู ถอด
บทเรียนของนักวิชาการ อาจารย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ทําใหมีกลุมคน
ภายนอกเขามาดูงาน ศึกษาเรียนรู พนักงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจที่ทําความดี
คิดดี เปนเยี่ยงอยางผูอื่น เกิดภาคภูมิใจ มีกําลังใจ ธุรกิจชุมพรคาบานารีสอรตฯ
ของคุณวริสรเพิ่งไดรับรางวัลจาก กปร. ในฐานะที่เปนหนวยธุรกิจขนาดกลางที่มี
รูปแบบการบริหารงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง
5.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน
 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจ
 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียนสัตว
หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังที่ผลิตได

