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บทท่ี 3
การวิเคราะหกรณีศกึษา

บทน้ีนําเสนอการศึกษากรณีศึกษา 5 กรณี ซ่ึงไดมีการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเช่ือมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําเสนอประกอบดวยกรอบการ
วิเคราะหกรณีศึกษา และกรณีศึกษาตางๆ ไดแก (1) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม
ของการ จัดการป าชาย เลนลุ ม นํ้ าปะ เหลี ยน จั งหวัดต รั ง (2 )กรณีศึ กษากลุ มอ นุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย (3) กรณีศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของกลุมสัจจะสะสมทรัพยบานเปร็ดใน จังหวัดตราด (4)
กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะ จังหวัดชุมพร
โครงการ “คนอยู-ปายัง” และ (5) กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพร
คาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้า จ.ชุมพร ท้ังน้ีรายละเอียดของแตละกรณีศึกษาสามารถอาน
เพิ่มเติมไดในภาคผนวก ข

การนําเสนอของแตละกรณีศึกษาประกอบดวย 7 หัวขอ ไดแก 1) ขอมูลพื้นฐาน 2) ปญหา
พื้นฐานเดิม 3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการอนุรักษ 4) การวิเคราะหตามกรอบแนวคิด
5) บทเรียนท่ีสําคัญ 6) อุปสรรค และ 7) ประเด็นทาทาย

3.1 กรณีศึกษาที่ 1 : บทสังเคราะหกรณีศกึษาเศรษฐกิจพอเพียงกับส่ิงแวดลอม
ของการจัดการปาชายเลนลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง1

1) ขอมูลพื้นฐาน 2

1.1) พื้นที่ ประชากร กิจกรรมเศรษฐกิจ
ปะเหลียนเปนพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีประกอบดวย 22 ปา ลุมนํ้าปะเหลียนมีความยาวประมาณ 80

กิโลเมตรอยูในจังหวัดตรัง เปนท่ีตั้งของชุมชน 23 ตําบล 200 หมูบาน ไดรับการประกาศเปนพื้นท่ี
ชุมนํ้าแรมซาร (Ramsar) เม่ือพ.ศ.2547 ชาวบานสวนใหญเปนมุสลิม มีอาชีพหลักในดาน
เกษตรกรรม ไดแก ทําเกษตร ประมง และงานอื่นๆ ท่ีใชทรัพยากรในปาชายเลนเปนท่ีทํามาหากิน
เชน คราดหอย หาปู ปลา ใชประโยชนจากตนสาคู ฯลฯ

1 เรณู สุขารมณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 ทานผูหญิงสุธาวัลย เสถียรไทยและเรณู สุขารมณ “สังเคราะหกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาตลิุมน้ําปะเหลียนจังหวัดตรัง
: เศรษฐกิจพอเพียงแบบ Holistic” วารสารเศรษฐศาสตรศรนีครนิทรวโิรฒ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 หนา 67-71.
และดูรายละเอยีดของกรณีศึกษานี้ไดในภาคผนวก ข
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1.2) สิ่งแวดลอมและ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของลุมนํ้าปะเหลียน อุดมสมบูรณมาก แบงพื้นท่ีท่ีมีความแตกตางกันไดเปน

5 ลักษณะท่ีเกาะเกี่ยวเช่ือมโยงกันอยางลงตัว คือ (1) ระบบนิเวศปาตนนํ้าภูเขา เปนแหลงกอกําเนิด
นํ้าจืดจากนํ้าตกสายรุงท่ีเดิมเคยมีชาวบานรวมตัวกันเปน “ชมรมอาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน
(อสภปร) ” มีสมาชิก 29 คน จัดเวรยามเขาไปพิทักษดูแลปาตนนํ้า เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
มากแหงหน่ึงในจังหวัดตรัง แตในชวง 2 ปท่ีแลว มีปญหาขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีรัฐกรมปาไม
กับอพปร.และเครือขาย กิจกรรมพิทักษ ฯ จึงสลายตัวไป (2) ระบบนิเวศนํ้าจืดปาสาคู ในมุมมอง
ของนักวิชาการทองถิ่น เปนระบบท่ีหายากและกําลังตกอยูในอันตรายเพราะถูกบุกรุกทําลายจาก
โครงการพัฒนาฯ ตางๆ ท้ังจากหนวยงานราชการสวนกลาง และ สวนทองถิ่น(อบต.) ท่ีเขาสูพื้นท่ี
จนมีการตัดถนนราดคอนกรีต ทําลายระบบนิเวศ (อยางไมมีความรูท่ีถูกตอง) เกิดปญหาตอระบบ
ธรรมชาติท่ีเปนอยูเดิม (3) ระบบนิเวศสองนํ้า เปนพื้นท่ีกันชนของนํ้าจืดและนํ้าเค็ม กลายเปนนํ้า
กรอย เม่ือนํ้าเค็มหนุน จะมีอํานาจทะลุทะลวงรุนแรงมากจะสูญเสียพื้นท่ีนํ้าจืด ย่ิงมีการสรางเข่ือน
ตัดถนนทางสัญจร เขาหมูบาน แบงเขตแดน ย่ิงมีผลไปเรงทําลายระบบนิเวศบริเวณน้ี จากคําบอก
เลาของนายกสมาคมหยาดฝน (นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ) ช้ีวา ในอดีตกอนยุคฟองสบูแตก เศรษฐกิจ
ไทยตกต่ํา ป พ.ศ. 2539-2540 พื้นท่ีบริเวณน้ีถูกทําลายเปนบริเวณกวางมาก (4) ระบบปาชายเลน
ลุมนํ้าปะเหลียนสวนน้ีเปนพื้นท่ีปาชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณสูงมากแหงหน่ึง ยุคกอน 2540
ชาวบานได แยงกันขายท่ีปาชายเลนบริเวณน้ีใหกับนายทุนภายนอก ซ่ึงเขามาทํานากุงขนาดใหญ
ตอมาเกิด“โรคตมยํากุง”(เศรษฐกิจไทยตกต่ํา ปพ.ศ. 2539-2540) นากุงถูกท้ิงราง เสื่อมโทรมมาก
และ(5) พื้นท่ีชายฝงทะเล สัตวนํ้า เปนท่ีอยูอาศัยของพะยูน เตาทะเล ฯลฯ บางสวนของพื้นท่ีน้ี เปน
ท่ีตั้งของชุมชนบานแหลม ซ่ึงมีทรัพยากรชายฝงและในทะเลท่ีอุดมสมบูรณดวยหอยนางรม หอยปะ
โดยเฉพาะหอยปะน้ันชาวบานรุนอวน นําหอยปะขายสงโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุหอยกระปอง
สงออก เรงโหนกิจกรรมนอกหองเรียน รณรงคการอนุรักษหอยและสัตวนํ้า

1.3) ภูมิปญญาทองถ่ินหรือเทคโนโลยีพื้นบาน
 หลักสูตรทองถิ่นของครู-นักเรียน โรงเรียนบานแหลม โดยครูกับนักเรียนจัดทําโครงการ

เลี้ยงปลากะพง เกา ในอาวนํ้าทะเล ถอดบทเรียน มีการนําภูมิปญญาชาวบานเขามา
ดวย แลวจัดทําเปนหลักสูตรการเรียนนอกตํารา

2) ปญหาพื้นฐานเดิม
ปญหาพื้นฐานเดิมในปะเหลียนเร่ิมจาก ความยากจน เกิดความขัดแยงในชุมชน ปาชายเลน

ถูกบุกรุกจากนายทุนภายนอก มีการแยงกันขายท่ีดินใหนายทุน ทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร สํารวจพบวา ปพ.ศ.2540 ปาถูกทําลายลดลงจากท่ีมีอยูเดิม 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
กันเองของคนในพื้นท่ี ตามหลัก “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” เพราะพื้นท่ีเปนกรรมสิทธิรวมท่ีเปดให
เขาถึงสําหรับทุกคน (open to access)

2.2) ความขัดแยงท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ระหวางชาวบานกับนายทุนภายนอกพื้นท่ี
หรือ ปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับขาราชการ หรือปญหาระหวางชาวบานกับชาวบาน
ดวยกันเอง

3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการอนุรักษฯ
เน่ืองจากงานวิจัยน้ี เลือกศึกษาเฉพาะปาชายเลนบานแหลม ฉะน้ัน กิจกรรมของโครงการท่ี

ดําเนินการในพื้นท่ีปาชายเลนของชุมชนบานแหลม อาจแบงไดเปน 3 สวนหลักๆ ดังแสดงในตาราง
ท่ี 3.1

ตารางที่ 3.1 สรุปกิจกรรม วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ และแผนงานใน
อนาคตของกรณีศึกษาการจัดการปาชายเลน บานแหลม ลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง

กิจกรรม วัตถุประสงค การดําเนินกิจกรรม
โครงการ ฯ ผลผลิต ผลลัพธ แผนงานใน

อนาคต
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
รณรงคประชา สัม พันธ สู ชุ มชน
ภายนอกหมูบาน

1) ความอุดมสมบูรณของหอย
นางรมกลับคืนมา
2) รายไดกลุม เครือขายเพ่ิมข้ึน
3) ชุมชนเขมแข็ง เรียนรู เขาใจการ
พัฒนาที่ย่ังยืน
4) ปลายป 2549 โรงเรียนบาน
แหลมไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวจาก
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การ
อนุรักษ
ปาชาย
เลน

อนุรักษผืนปา
ชายเลนที่มี
ความขัดแยง
จากภาย ใน
และการคุกคาม
ทุนนอก

1) มีกรรมการอนุรักษปา กําหนด
กติกาเกี่ยวกับปา แบงพ้ืนที่ปา
ออกเปนหลายวัตถุประสงค (เขตปา
อนุรักษ ปาฟนฟู ปาใชสอย ฯลฯ)
กรรมการจัดเวรยามคุมครองรกัษา
ปา
2) การทํากจิกรรมของโรงเรียน ครู-
นักเรียน จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน
ทดลองเล้ียงหอยนางรม มีการ
รณรงครักษาแมนํ้าใหสะอาด

1) ระบบนิเวศปาชายเลนกลับคืนมา
สัตวจําพวกปูทะเล ฯลฯ
2) เด็กนักเรียนไดประสบการณจริง
จากหลักสูตรอนุรักษ สอบเขาเรียน
ตอโรงเรียนดี ๆ (เชน โรงเรียน
กันตังพิทยากร) ในระดับช้ันที่สูงข้ึน
ไดจํานวนมากข้ึน

การ
อนุรักษ
หอยปะ

อนุรักษหอยปะ
ที่ถูกจับอยาง
หนักดวย
เครื่องมือ
สมัยใหม
(คราดเครื่อง)

เน่ืองจากปญหาหอยปะมีความ
เรงดวนมาก ตองรีบแกไข ดวยการ
ต้ังกติกา กําหนดเครื่องมือใชจับ
หอย(คราดและอวน) เพ่ืออนุรักษ
หอยอายุนอยใหธรรมชาติเล้ียงตอ
จนเติบใหญ คอยวันจับ และให

1) ความอุดมสมบูรณของหอยปะ
กลับคืนมา
2) กําลังคิดหาวิธีแปรรูปหอยปะ
เพ่ิมมูลคา

การคิดจัดต้ัง
กลุมหอยปะใน
หมูบาน
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กติกาฝงอยูในวิถีชีวิตของชาวบาน
เพราะชาวบานกวา 70 % ในชุมชน
มีอาชีพการจับหอยปะเปนหลัก
แตปพ.ศ. 2548 มีการใชคราดเครื่อง
กวาดจับหอยปะหมดในจากแมนํ้า
ภายใน 3 เดือน ปจจุบันเกิดกติกา
ชุมชนหามใชคราดเครื่องเด็ดขาด

4) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปญหาดั้งเดิมท่ีเกิดในลุมนํ้าปะเหลียน ท่ีเปนพื้นท่ีปาท้ังหมด 32,300 ไร และชุมชนบาน
แหลมซ่ึงเปนพื้นท่ีหน่ึงในลุมนํ้าปะเหลียนน้ัน เร่ิมจากความยากจน เกิดความขัดแยงในชุมชน ปา
ชายเลนถูกบุกรุกทําลายจากนายทุนภายนอก  ชาวบานมีการแยงชิงกันขายท่ีดินใหนายทุน ทําให
เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ประมาณรอยละ 56 ของพื้นท่ีปาท้ังหมด ในจํานวนน้ีเปนพื้นท่ี
ปาชายเลน รอยละ 15 ท่ีถูกทําลายเพราะการเปลี่ยนมาทํานากุง ปลูกปาลมนํ้ามัน บานแหลมเปน
ชุมชนไทยอิสลาม พบวิกฤติเพราะทุนภายนอก ชาวบานเกิดความโลภ แขงกันใชคราดเคร่ืองนํา
หอยปะมาขายใหโรงงานบรรจุหอยกระปอง จนเกิดวิกฤติธรรมชาติผลิตไมทัน หอยปะเติบโตไมทัน
รวมท้ังหอยนางรมลดลงจนจับไมได  สมาคมหยาดฝน (คุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ) นายกสมาคมฯ กับ
แกนนําชาวบาน ชวยกันอนุรักษ เกิดกระบวนการเคลื่อนไหว เกิดการเรียนรู เกิดกติกาชุมชน
สามารถชะลอการถูกทําลายไดระดับหน่ึง ซ่ึงการพัฒนาของชุมชนในพื้นท่ีดังกลาว อาจกลาวไดวามี
การดําเนินชีวิตสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะเห็นไดจากชุมชนเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง
ท้ังในระดับวิธีการ วิธีคิด และวิถีชีวิต โดยความสอดคลองในการดําเนินงานของกลุมกิจกรรมในบาน
แหลม ลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง กับหลักการทรงงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหและ
อธิบายดังน้ี

วิธีการ (การเขาขาย)
 เกิดกลุมอนุรักษในพื้นท่ี  เกิดการมีสวนรวมของเด็กนักเรียน-ครูในการอนุรักษ

ทรัพยากรสัตวนํ้า จนสามารถถอดบทเรียน ทําหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับทองถิ่นได
นับเปนตัวอยางท่ีดี ไดรับรางวัลมูลนิธิโลกสีเขียว

 เกิดการกําหนดกติกาของชุมชนเพื่อใหทรัพยากรและธรรมชาติเติบโตทันการ
นํามาใช

วิธีคิด (การเขาใจ)
 ชาวบานตระหนักรูปญหาและความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร สัตวนํ้า และ

การใชอยางย่ังยืนเพื่อตอบสนองความตองการในการหาเลี้ยงชีพ และการบริโภค
ภายในครัวเรือน



31

วิถีชีวิต (การเขาถึง)
 เกิดการรวมมือ รวมตัวเปนเครือขายอนุรักษ เกิดกระบวนการเคลื่อนไหว

ตลอดเวลา เพื่อตอบโตระบบตลาด ราคาตลาดท่ีลอใจชุมชน ชาวบานบางสวนยัง
หวั่นไหวตอผลตอบแทนจากการใชท่ีดิน ท่ีบางกลุมตองการเปลี่ยนไปทําอยางอื่น
แทนการอนุรักษ

อยางไรก็ดี แมวาจะเกิดกลุมอนุรักษ เกิดกิจกรรมอนุรักษ แตสถานการณในพื้นท่ียุคปจจุบัน
ก็ยังไมม่ันคง ไมสามารถน่ิงนอนใจได เพราะยังลอแหลมตอการถูกคุกคามจากทุนนอก โดยเฉพาะ
อยางย่ิง การกวานซ้ือท่ีดินทํานากุง การปลูกปาลมเพื่อเรงตอบสนองโครงการภาครัฐในการหา
พลังงานทดแทนยุควิกฤติราคานํ้ามันแพงในขณะน้ี ตลอดจนยังมีหนวยงานภาครัฐ (สวนกลาง และ
หรือ ทองถิ่น) พยายามจะคิดโครงการพัฒนาใหม ๆ เชน การสรางทาเรือนํ้าลึกท่ีปะเหลียน ฯลฯ
เพื่อลงในพื้นท่ีน้ี กระบวนการเคลื่อนไหว จึงเปนสิ่งสําคัญมาก

5) บทเรียนที่สําคัญ
บทเรียนท่ีควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซ่ึงความสําเร็จในปจจุบัน ซ่ึงพอสรุปเปนประเด็นท่ี

สําคัญ ดังน้ี

5.1) การสรางคน
 มีสมาคมหยาดฝนเปนผูนําทางความคิด คือ นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ
 สรางผูนําในการปฏิบัติเปนกลุมๆ เชน กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมอนุรักษหอยปะ

กลุมอนุรักษหอยนางรม
 ผูนําเปนนักพัฒนา ใจเย็น พยายามพูดคุย ช้ีถึงประโยชนสวนรวมในการรูจักจัดการ

อนุรักษสัตวนํ้า จัดการปา
 สรางการทํางานเปนเครือขาย มีผูนําทองถิ่น (อบต. ผูใหญบาน) ผูนําตามธรรมชาติ

เปนแกนนําในการเช่ือมประสานกับพื้นท่ี
 มีกิจกรรมและประชุม (ชวนคุย) อยางตอเน่ือง เปนการสรางการเรียนรูของคนในชุมชน

ผานเวทีพูดคุย
 เน่ืองจากเปนพื้นท่ีมีช่ือเสียง เปนท่ีรูจักผานการเขามาทํางาน เรียนรู ถอดบทเรียนของ

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

5.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรท่ีย่ังยืน
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 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจ
 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน  สงเสริมความเพียร ไมเบียดเบียนสัตว

หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังท่ีผลิตได
6) อุปสรรค
 ความรูของขาราชการแตกตางจากความรูของชาวบาน ขาราชการเนนความรูในตํารา

สวนชาวบานเนนความรูในวิถีชีวิตท่ีถูกถายทอดกันมา
7) ประเด็นทาทาย

การเตรียมรับมือกับสิ่งท่ีจะมาคุกคามจากภายนอกในอนาคตอันใกล มีดังน้ี :
7.1) นโยบายของรัฐในเร่ืองการหาพลังงานทดแทน เชน ปาลมนํ้ามัน
7.2) นโยบายของรัฐท่ีจะสรางโครงการขนาดใหญ เชน ทาเรือนํ้าลึก
7.3) นายทุนภายนอกพื้นท่ี จะเขามาสวมสิทธิ์ในพื้นท่ีของชาวบานเพื่อสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนบางอยางจากรัฐ

7.4) นายทุนภายนอกมากวานซ้ือนากุงท่ีท้ิงราง ดินเสื่อมโทรม เพื่อทํานากุงขนาดใหญ
(บริษัทซีพี เลี้ยงกุงท่ีใชพันธุกุงจากสหรัฐอเมริกา ใชคนงานพมาจํานวนมาก)

3.2 กรณีศึกษาที่ 2 : การสังเคราะหองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย3

1) สภาพทั่วไปของชุมชน4

1.1) ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลเขาคอกมีเน้ือท่ีท้ังหมด 58,812 ไร หรือ 94.01 ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีทําการเกษตร

ประมาณ 30,000 ไร พื้นท่ีปาชุมชนประมาณ 3,500 ไร ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นราบซ่ึงทํา
การเกษตรสลับกับพื้นท่ีดอนซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัย และพื้นท่ีปาซ่ึงมีช่ือเรียกตามแตละชุมชน เชน ปา
ชุมชนละหอกกระสังมีพื้นท่ี 2,700 ไร มีพื้นท่ีมากท่ีสุดและสมบูรณท่ีสุด ปาชุมชนเขาคอกมีพื้นท่ี
1,500 ไร มีลักษณะเปนภูเขา

1.2) ลักษณะประชากร
ชุมชนบานละหอกกระสังตั้งอยูหมูท่ี 8 ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย มี

พื้นท่ีใกลชายแดนกัมพูชา หมูบานตางๆ ในพื้นท่ีตําบลเขาคอกจึงมีหมูบานชาวเขมรกระจายตัวอยู
ท่ัวไป และยังอาจเห็นบานชาวไทยกวย (สวย, กุย) อยูรวมในแตละหมูบานดวย ภาษาท่ีใชสื่อสารกัน

3 ธนิต เจริญสุข
4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข
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โดยท่ัวไปคือภาษาอีสานและภาษาเขมร  นับถือศาสนาพุทธ ดานกายภาพชุมชนบานละหอกกระสัง
มีท้ังสิ้น 60 ครัวเรือน มีประชากร 395 คน แบงเปนชาย 199 คนและหญิง 196 คน

1.3) สภาพทางเศรษฐกิจ
บานละหอกกระสังเปนชุมชนท่ีสามารถพึ่งตนเองไดในดานตางๆ ตั้งแตดานทรัพยากรท่ี

อาศัยจากธรรมชาติรอบตัวคือปาไมเปนหลัก ดานเศรษฐกิจท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ความอุดมสมบูรณทําใหไมตองกอบโกยหรือสะสม หากมีความ
จําเปนสามารถจะพึ่งพาญาติมิตรได ระบบเศรษฐกิจเชนน้ีดําเนินอยูในชุมชนมาชานาน แมกระท่ัง
ปจจุบันท่ีตองกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจท่ีข้ึนอยูกับการแขงขัน แตการแขงขันและผลกระทบจาก
ภายนอกมีสวนเปลี่ยนแปลงชุมชนอยูบางแตไมมากนัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนแสดงใน
ปฏิทินการผลิตตารางท่ี 3.2

ตารางที่ 3.2 ปฏิทินการผลิต

อาชพี
ม . ค
.

ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.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.เล้ียงสัตว
- ไกเลี้ยงกิน
- วัวควายเลี้ยงขาย

ชวงปดเทอม
ทําตลอดทั้งปชวงที่เวนจากการทําไรทํานาของตัวเอง

ปลูกทั้งปขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน – ขั้นตอน คือ ปลูก, ทํารุน (กําจัดวัชพืช), ใสปุย, เก็บเกี่ยว

ออยแตละรุนเก็บเกี่ยวได 3 ป ทุกขั้นตอนโรงงานรับซื้อเปนคนดําเนินการ

*
*

*

*

*

หลังเกี่ยวขาว

ปลูก 3 ปขึ้นไปจงึจะตัดขายขึ้นกับราคาในชวงนั้น ๆ  ขายแบบเหมาตามขนาด
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2) ปญหาพื้นฐานเดิม: ที่มาของแนวคิดอนุรักษ5

ชุมชนบานละหอกกระสังผานประสบการณท่ีเกี่ยวของกับปามาโดยตลอด ในยุคแรก
ทรัพยากรอุดมสมบูรณมากจนคิดวาถากถางเทาไรก็ไมหมด จนชุมชนเร่ิมขยายตัวจึงทําใหเกิดการ
ใชประโยชนจากปามากข้ึน ในขณะท่ีพื้นท่ีปาลดลงเน่ืองจากภาครัฐใหสัมปทานการตัดไมในเขตปา
เขาคอกและตามดวยสัมปทานเผาถานตนไมขนาดกลางและเล็ก ทําใหปาเสียหายเปนอยางย่ิงและ
ชาวบานเรียกรองสิทธิหรือทําอะไรไมได และจากเหตุการณในป พ.ศ. 2540 ท่ีมีนายทุนมาลักลอบ
ตัดไมเปนจํานวนมาก แมแตชุมชนเองก็บุกรุกทําลาย จนเกิดวิกฤติจึงขอความชวยเหลือจาก
เจาหนาท่ีรัฐ แตไมไดรับความชวยเหลือ ทําใหชาวบานตระหนักวาในเม่ือเราคิดวาเราเปนเจาของปา
และเราพึ่งพาอาศัยปาในการเปนแหลงอาหาร แหลงนํ้า และอื่นๆ มากมายน้ันเราก็ตองทําหนาท่ี
พิทักษและดูแลปาดวย ชุมชนจึงเกิดความคิดพึ่งพาตนเอง วิกฤติการณดังกลาวเปนจุดเร่ิมตนท่ี
ชาวบานไดเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการจัดการทรัพยากรปาไมจากเดิมภาครัฐเปนผูดูแลมาเปนดูแล
จัดการกันเอง เน่ืองจากชุมชนเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรงจากปาและไดรับผลกระทบโดยตรง
เม่ือปาถูกทําลาย ทําใหเกิดการระเบิดจากภายในคร้ังแรกซ่ึงเรียกสติของชุมชนกลับคืนมา โดยเร่ิม
ตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากรข้ึนโดยการนําของนางประมวล เจริญย่ิง ในระยะแรกเร่ิมจากการลองผิด
ลองถูกและไดเร่ิมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเวทีแลกเปลี่ยนตางๆ และดูงานจากหลายพื้นท่ีจนเร่ิมมี
ความรูท่ีจะมาปรับใชและการจัดการทรัพยากรในบริบทของพื้นท่ีของตนเอง ในดานการรักษาและ
ฟนฟูปาชุมชน ดังน้ัน จุดเร่ิมตนของการจัดการทรัพยากรของชุมชนบานละหอกกระสังน้ันมาจาก
ภายในคือตระหนักรูคุณคาของปาดวยตนเองโดยมีปจจัยภายนอกคือปญหาเปนตัวกระตุน

3) กิจกรรมของกลุมอนุรักษฯบานละหอกกระสังกับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุมอนุรักษฯ แรกเร่ิมน้ันตั้งข้ึนเพื่อฟนฟูปาท่ีเสื่อมโทรมและเรงผลักดันใหเปนปาชุมชนเพื่อ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีใหคงอยู ตอมาเม่ืองานอนุรักษดําเนินไปไดดวยดีแลว กลุมอนุรักษ
ฯก็ขยายขอบขายงานจากการดูแลปาเพียงอยางเดียวเปนการจัดการองคความรูท่ีหลากหลาย ท้ัง
จากการวิจัยพันธุไมเพื่อใชเปนแหลงความรูของชุมชน และการวิจัยเพื่อฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมี
คุณคา โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ พัฒนาการของกลุมอนุรักษฯ มีดังน้ี

- ป พ.ศ. 2540 ชุมชนแรก คือ ชุมชนละหอกกระสัง ผูนําไดลุกข้ึนมากระตุนให
ชาวบานดูแลรักษาปาหลังจากประสบวิกฤติปาไมเสื่อมโทรม

- ป พ.ศ. 2541 จัดตั้งคณะกรรมการเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเขาคอก ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) มีผูนํา
ชุมชนเขารวมท้ังตําบล

5 ประมวล เจริญยิ่งและคณะ, รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนปาละหอก
กระสัง, เครือขายอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก, 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 ขยายแนวความคิดผานโครงการฟนฟูชีวิตชุมชนทองถิ่น
โดยขยายพื้นท่ีเปาหมายเพิ่มเติมจากพื้นท่ีศึกษาวิจัย 5 ชุมชน ออกไปเปน 8 ชุมชน

การดําเนินกิจกรรมของกลุมอนุรักษน้ันทําควบคูกันไปหลายโครงการ กลาวคือ เนนการฟนฟู
ปาใหกลับมาอุดมสมบูรณควบคูไปกับการเรียนรูในหลากหลายมิติ กิจกรรมตางๆ มีดังน้ี

(1)โครงการ “คืนตนทุนใหกับธรรมชาติ” เนนการฟนฟูปาใหกลับมาอุดมสมบูรณมีการ
ปลูกปาและมีโครงการศึกษาวิจัยพันธุไมในปาเปนโครงการตอเน่ือง จากโครงการ “ศึกษา
กระบวนการมีสวนรวมในกาจัดการปาชุมชนละหอกกระสัง”

(2)โครงการปลูกไผเปนแนวเขตปา ซ่ึงเปนการกําหนดเขตปาโดยท่ีไมตองกั้นขวางการ
ใชประโยชนจากชาวบานรอบผืนปา ซ่ึงไผจะชวยรักษาความชุมช้ืนใหกับปาและยังเปนแหลงอาหาร
สําหรับชุมชน

(3) กลุมเยาวชนเพาะชํากลาไม เปนโครงการท่ีปลูกฝงใหเยาวชนตระหนักในคุณคาของ
ปาและสรางผูนํารุนใหมสานตอโครงการตางๆ ของกลุมตอไป

(4) โครงการฟนฟูภูมิปญญาและชุมชนทองถิ่น เกิดจากการเรียนรูระหวางทํากิจกรรม
ตางๆ โดยเฉพาะการทําการศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนทําใหชาวบานตระหนักในคุณคาของ
ตนเองและภาคภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษในการดําเนินชีวิต

(5) โครงการสรางปาในบานของชุมชนรอบปา เน่ืองจากแตเดิมกอนท่ีจะทําการอนุรักษ
น้ันปาไมเหลือนอยมาก การปลอยใหตนไมข้ึนเองหรือท่ีเรียกวาใหธรรมชาติชวยธรรมชาติน้ันทําได
ยากเน่ืองจากความเสื่อมโทรมอยางมากของทรัพยากร ชาวบานจึงเลือกปลูกตนไมใหญในปา ใน
ขณะเดียวกันก็นําตนไมในปามาเพาะปลูกไวในบานเพื่อจะไดไมตองรบกวนปา

การดําเนินกิจกรรมของกลุมอนุรักษท่ีเนนการมีสวนรวมทําใหงานน้ันบรรลุผลเน่ืองจากได
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายและทุกคนคิดวาเปนหนาท่ีของตนท่ีจะชวยทําใหปากลับคืนมาและทําให
ชุมชนนาอยู เพราะคนท่ีไดประโยชนจากการทํากิจกรรมตางๆ ก็คือตนเองและชุมชน

4) ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูกิจกรรมกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากท่ีไดกลาวมาขางตน วิกฤติปาไมเสื่อมโทรมเปนจุดเร่ิมตนท่ีทําใหชาวบานรวมกลุมกัน

เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เน่ืองจากชุมชนเปนผูไดประโยชนและไดรับผลกระทบ
มากท่ีสุดจึงไดตั้งกลุมกิจกรรมอนุรักษปาไมเพื่อฟนฟูทรัพยากร ในระยะแรกเร่ิมตนจากการแสวงหา
วิธีการโดยกิจกรรมเปนไปในลักษณะลองผิดลองถูกและเรียนรูจากประสบการณของพื้นท่ีท่ีประสบ
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ความสําเร็จ เม่ือกิจกรรมเร่ิมดําเนินไปไดก็เร่ิมขยายเครือขายออกไปยังชุมชนรอบขางและภาคีพื้นท่ี
อื่นๆ รวมถึงกิจกรรมก็ขยายขอบขายไปมากกวาแคการอนุรักษเพียงอยางเดียว หลังจากการทําวิจัย
รวมกันของชาวบานมีผลใหเกิดวิธีคิดการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น และไดแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรและชุมชนของตนเอง องคความรูท่ีเกิดข้ึนน้ีทําใหชุมชนเกิดความรูสึกตระหนักถึงคุณคา
ของตนเอง และทํากิจกรรมอยางตอเน่ืองเปนวิถีชีวิต และกิจกรรมดําเนินไปเพื่อประโยชนสวนรวม
เปนหลัก การดําเนินกิจกรรมของกลุมอนุรักษฯน้ันมีผลเพิ่มทุนท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก

(1) ทุนมนุษย
สมาชิกมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี จากการสอบถามอนามัยตําบล6พบวาชาวบานท่ีน่ีมี

สุขภาพดีไมคอยเจ็บปวย และมีระบบสุขภาพชุมชนท่ีดีเน่ืองจากมีการประสานงานระหวาง อสม. ใน
ชุมชนและอนามัยตําบลท่ีดี ดานสุขภาพจิต ทุกคนพูดวาถึงจะลําบากทํางานเหน่ือยหนักแคไหน แต
ก็มีความสุขสบายใจ

สมาชิกรุนใหมมีความรูเกี่ยวกับภูมินิเวศ และการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม สมาชิกรุนใหม
คอนขางมีบทบาทสําคัญตอชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองการอนุรักษ นอกจากเปนกลุมหนุนเสริม
กิจกรรมหลักของกลุมอนุรักษฯแลว โรงเรียนยังใหความสําคัญในการปลูกฝงเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและสรางสํานึกกลับไปยังครอบครัวอีกทอดหน่ึง

สมาชิกมีความเปนอยูพื้นฐานท่ีดี เน่ืองจากการประสบปญหาวิกฤติดานทรัพยากรทําให
ชาวบานดิ้นรนในการพึ่งตนเองมากข้ึน โดยชุมชนรวมกันฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตปจจัยสี่
เพื่อเปนปจจัยพื้นฐานในการมีชีวิตท่ีดี และการทําการเกษตรก็เปลี่ยนวิธีการผลิตมาเปนการ
พึ่งตนเอง ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และขนาดการผลิตท่ีสามารถดูแลเองได

(2) ทุนทางสังคม
ความสมานฉันทในชุมชนไมพบเห็นความขัดแยง จากการสัมภาษณชาวบาน7ทุกคนพูด

ตรงกันวาโดยรวมแลวชุมชนไมมีขอขัดแยงกันในเร่ืองสําคัญๆ ท่ีเปนเร่ืองชุมชน หรือจะกระทบตอ
ชุมชน

ความชวยเหลือเกื้อกูลในชุมชน คนในชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกันดี อาจจะเพราะเปนกลุม
เครือญาติกันหมด และศาสนายังมีบทบาทสําคัญ

ความเขมแข็งของชุมชนภายใตเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แนวความคิดของ
เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลเขาคอก ไดรับการเผยแพรขยายวงกวาง
ออกไปเร่ือยๆ

ผูนําและองคกรชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตําบลเขา
คอกโดยท่ัวไปไมตางจากชุมชนชนบทอื่นๆ กลาวคือ ชาวบานยังมีหน้ีสิน ยากจน คนหนุมสาวดิ้นรน
เขาเมืองเพื่อหางานทํา อยางไรก็ตาม ภายใตการสนับสนุนของหนวยงานภาคีการพัฒนาจาก
ภายนอก โดยยึดหลักชุมชนตองมีบทบาทสําคัญในงานพัฒนา เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

6สัมภาษณเจาหนาที่อนามัยประจําตําบล วันที่ 15 พฤษภาคม 2550
7 ระหวางวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550
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วิจัย (สกว.) สนับสนุนใหชาวบานทําวิจัยกันเอง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) สนับสนุนให
ชาวบานจัดทําโครงการฟนฟูชีวิตชุมชนทองถิ่น เปนตน ทําใหผูนําชุมชนเรียนรูการจัดการปญหา
ของชุมชนดวยตนเอง ไมรอคอยการชวยเหลือจากภายนอก ปญหาของชุมชนดานตางๆ ถูกหยิบ
ยกข้ึนมาแลกเปลี่ยนหารือกันเอง และกําหนดแนวทางแกไขรวมกัน ชุมชนจึงมีภูมิคุมกันปญหา
สังคมดานอื่นๆ ไดอีกดวย

(3) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นมีปริมาณและคุณภาพดีข้ึน ปาชุมชนกวา 3,500 ไร อุดม

ไปดวยอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล เชน เห็ดปานานาชนิด พืชผักปา สมุนไพร ไขมดแดง ฯลฯ ทํา
ใหชุมชนรอบผืนปามีอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลสําหรับบริโภคและใชประโยชน และมีรายไดจาก
อาหารธรรมชาติตามฤดูกาลอยางเปนกอบเปนกํา จากผลงานวิจัยท่ีชาวบานรวมกันทําพบวา มีการ
ใชประโยชนจากปาไดแก เปนแหลงอาหาร ยาสมุนไพร ไมเช้ือเพลิง ไมใชสอย เลี้ยงสัตว เปนตน

(4) ทุนทางเศรษฐกิจ
สมาชิกมีรายไดเสริมจากฐานทรัพยากร ปาชุมชนจึงเปรียบเสมือนหมอขาวหมอแกงของ

ชาวบานรอบผืนปา รวมท้ังเปนแหลงเงินทุน สรางรายไดใหกับบางครอบครัวอีกดวย อยางไรก็ตาม
รายไดทางตรงมีนอย แตทรัพยากรชวยใหผลผลิตทางการเกษตรดีข้ึน

ชุมชนมีสินทรัพยสาธารณะท่ีเกิดผลมาจากการมีฐานทรัพยากรท่ีสมบูรณ จากขอมูลการ
วิจัยครัวเรือนรอบปาชุมชนพบวามีการใชประโยชนจากปาโดยตีมูลคาทางเศรษฐกิจไดสูงถึง 2 ลาน
กวาบาทตอป ปาชุมชนจึงเปนทางเลือก ทางรอดในการแกปญหาความยากจนของชุมชนโดยรอบได
เปนอยางดี  นอกจากน้ี ยังใช เปนแหลงศึกษาเ รียนรู ในระบบนิเวศสําหรับผู ท่ีสนใจและ
สถาบันการศึกษาในทุกๆ ระดับอีกดวย

การดําเนินงานของกลุมอนุรักษฯผานกิจกรรมการฟนฟูทุนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
บานละหอกกระสังน้ัน มีเปาหมายหลักนําไปสูการฟนฟูทุนมนุษยและทุนทางสังคม ซ่ึงเปนทุนท่ี
สําคัญมาก การฟนฟูทรัพยากรทําใหชาวบานมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน กระบวนการมีสวนรวมใน
ชุมชนทําใหทุนทางสังคมเพิ่มข้ึน สะทอนผานความสามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน
สุดทายทุนทางเศรษฐกิจก็เพิ่มข้ึนจากการมีทรัพยากรท่ีสมบูรณข้ึนน่ันเอง

5) แผนงานในอนาคต
กิจกรรมหรือโครงการท่ีกลุมอนุรักษเตรียมท่ีจะดําเนินตอไปน้ันมีดังน้ี

(1) ขุดสระนํ้าในบริเวณปาท่ีเคยถูกบุกรุกเพื่อใชเปนแหลงนํ้าสําหรับสัตวและเปนท่ีกัก
นํ้าไวใชหากเกิดไฟปา

(2) แผนการจัดเขาคายเยาวชนเพื่อศึกษาเรียนรูเร่ืองของพันธุไมในปา
(3) แผนในการศึกษาวิจัยตอเน่ืองในเร่ืองพันธุไมทองถิ่นท่ีมีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
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(4) แผนในการพัฒนาปาใหเปนศูนยการเรียนรูในระบบนิเวศปาชุมชนในแงท่ีเปนฐาน
การเรียนรูความหลากหลายของพันธุไม ฐานพื้นท่ีแหลงตนนํ้า ฐานความหลากหลายดานอาหาร
ฐานพืชสมุนไพร ฐานการเรียนรูเร่ืองเห็ด เปนตน

6) อุปสรรคและประเด็นทาทาย
สิ่งท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชนน้ันชาวบานสะทอนใหฟงวา ไมกลัว

ชาวบานดวยกัน มีเร่ืองขัดแยง ผิดใจก็คุยกันได สิ่งท่ีกลัวก็คือนโยบายจากภาครัฐบางอยางท่ีเขามา
สรางความขัดแยงใหชุมชนมากข้ึนและเขามาทําก็ไมตอเน่ือง และตอคําถามท่ีวาสิ่งท่ี เปลี่ยนแปลง
ดังกลาวน้ีจะย่ังยืนหรือไม หากมองแคภายในชุมชนเพียงอยางเดียว ซ่ึงกิจกรรมท่ีทําอยูรวมถึง
กิจกรรมท่ีสรางสรรคข้ึนมาใหมๆ น้ันมีกําลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเพียงพอท่ีจะบรรลุเปาหมาย
รวมกันของชาวบาน

สิ่งท่ีทาทายอีกประการหน่ึงก็คือความตอเน่ืองของกิจกรรมหรือทิศทางท่ีชุมชนจะเดินตอไป
ซ่ึงผูนําและชาวบานสวนหน่ึงก็เปนหวงวางานท่ีทําน้ันสําเร็จและเห็นผลในคนยุคน้ี คนรุนใหมก็ไดใช
ประโยชนตอไป แตวากระบวนการเรียนรูบางอยางหรือประสบการณท่ีแตกตางกันอาจทําใหงาน
อนุรักษรวมถึงงานพัฒนาชุมชนอื่นๆ น้ันชะงักเน่ืองจากท่ีผานมาชาวบานเล็งเห็นความสําคัญในการ
ถายทอดกระบวนการสูคนรุนตอไป แตวาก็ยังไมชัดเจนจนสามารถม่ันใจไดวาสิ่งท่ีทําจะอยูตอไป

สิ่งท่ีชุมชนเรียนรูผานกิจกรรมการอนุรักษท่ีสําคัญคือการตระหนักรูถึงภูมิปญญาท่ีตนเองมี
อยู ปจจัยท่ีทําใหชุมชนสามารถขับเคลื่อนการอนุรักษและการพัฒนาอื่นๆ ไดน้ันมีอยูสองประการ
สําคัญ ประการแรกคือ ประวัติศาสตรชุมชนหรือประสบการณของคนในชุมชนท่ีมีรวมกันตั้งแต
การอพยพมาตั้งถิ่นฐานจากหลากหลายพื้นท่ีและการเปนพื้นท่ีเคลื่อนไหวตอสูทางอุดมการณของ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ทําใหตองปรับตัวเขาหากันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อีกท้ัง
วิกฤติการณท่ีถือเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญคือวิกฤติปาเขาคอกท่ีถูกนายทุนจากภายนอกเขามาลักลอบ
ตัดไมจํานวนมากเปนจุดเร่ิมตนของการอนุรักษและขับเคลื่อนงานพัฒนาอื่นๆ อีกประการหน่ึงก็
คือ กระบวนการเรียนรูเปนสวนสําคัญอยางมากท่ีทําใหชุมชนท่ีน่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ผูนําท่ีกระตือรือรนขวนขวายหาความรูใหมเพื่อมาพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนกับเครือขาย
ภายนอก พิสูจนตัวเองใหภาคีไดเห็นความตั้งใจ ทําใหงานอนุรักษปาชุมชนเกิดประสิทธิภาพและ
การมีสวนรวมชุมชนผานเวทีทําความเขาใจหลายชองทาง เกิดกิจกรรมกลุมพัฒนาชุมชนอยาง
หลากหลาย ชาวบานก็เขารวมกิจกรรมการอนุรักษมากข้ึน เม่ือปาไมคืนความอุดมสมบูรณก็ทําให
คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรวมและหวงแหนปาชุมชนของตนเองมากข้ึน

ผลผลิตท่ีตกผลึกจากการทําวิจัยในประเด็นการคนหาประวัติศาสตรชุมชนสงผลใหชาวบาน
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งท่ีมีอยูเดิมในชุมชนไมวาจะเปน
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท่ีเคยเปนมาในอดีตเปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอการดํารงอยู มีคุณคาตอการ
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ใชชีวิตรวมกันในชุมชนและตอการทําเกษตรกรรม ความรูท่ีถายทอดมาจากบรรพบุรุษมีมากท่ีสราง
ความเช่ือท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

จากการทําวิจัยของชาวบานในป พ.ศ. 2548 โดยการสนับสนุนจาก พอช.รวมกับ สกว.
จัดทําโครงการ “ศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนละหอกกระสัง ” ซ่ึงมีการ
ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีไดรับจากปาในแตละป พบวา ประโยชนท่ีไดรับจากปาในแตละปมี
มูลคาสูงถึง 2,697,576 บาท/ป หรือเฉลี่ยเดือนละ 1,498 บาท/ครัวเรือน/เดือน ทําใหชาวบานตื่นตัว
ในการจัดการทรัพยากรอีกคร้ังหน่ึง จากการสัมภาษณประธานกลุมอนุรักษฯ8 ถึงเหตุผลท่ีทําวิจัย
เร่ืองน้ีวา “ตนเองมีความคิดตั้งแตตนแลววาอยากประเมินมูลคาท่ีคนพึ่งพิงปาออกมาวามันมีมูลคา
เทาใด เพราะอยากใหชาวบานทุกคนรูวาเราใชประโยชนจากปาเทาใดในแตละเดือน เพื่อท่ีเขาจะได
เปรียบเทียบไดวาแคเขาหันมาอนุรักษอยางนอยเขาก็ไมตองมีตนทุนตรงสวนน้ี การอนุรักษน้ันพวก
เราจายแคการดูแลปาชวยกัน และเวลาเราไปเก็บพืชผักหรืออะไรก็ตามจากปาก็มีความคิดวาเราตอง
ปลอยใหมันงอกงามตอไปดวย ถาเขาไมเห็นดวยและไมอนุรักษเขาตองเสียตนทุนมากกวา” จาก
ความคิดดังกลาวเม่ือมีโอกาสในการศึกษาวิจัยจึงรวมกันสรางเคร่ืองมือในการประเมินมูลคาทาง
เศรษฐกิจท่ีไดจากปาข้ึนมา ซ่ึงผลของงานวิจัยทําใหชาวบานท่ีเขารวมทําวิจัยเห็นคุณคาของปามาก
ข้ึน ชาวบานท่ีจากเดิมไมเคยมารวมกิจกรรมกับกลุมอนุรักษฯก็อาสามาชวยงานปลูกปาและจัด
กิจกรรมฟนฟูปามากย่ิงข้ึน จากการพูดคุยกับคณะกรรมการกลุมอนุรักษและชาวบานโดยท่ัวไปตาง
ก็พูดไปในแนวทางเดียวกันวา “ไมเคยคิดเลยวาเราไดประโยชนจากปามากเทาน้ี เพราะเราก็ใชชีวิต
อยางน้ีเร่ือยมา อาหารน้ันก็แทบไมตองซ้ือเลย มีแคชวงฤดูรอนท่ีตองซ้ือมากข้ึนแตก็ยังหาเก็บของ
ปามากินไดตลอด เลยไมรูวาจริง ๆ แลวถาไมมีปาแลวตองเสียเงินซ้ือมันจะแพงถึงขนาดน้ัน” การ
ศึกษาวิจัยของชุมชนในคร้ังน้ีย่ิงเปนการยํ้าถึงคุณคาของการอนุรักษไดเปนอยางดี

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการทําวิจัยทําใหชุมชนตื่นตัวในการคนหารากเหงาของ
ตนเองเพื่อท่ีจะนํามาปรับใชอีกคร้ังในสังคมปจจุบันทําใหเกิดความภาคภูมิใจและความม่ันใจใน
ตนเอง ท้ังสิ่งท่ีตนเองมีอยู ซ่ึงชาวบานจะพูดอยูเสมอวาคนท่ีน่ีไมจน มีกินมีอยูสบายไมตองดิ้นรน
และสิ่งท่ีกําลังรวมกันทํา น่ันคือกิจกรรมตางๆ อยูบนฐานคิดท่ีวาชุมชนมีทรัพยากรท่ีมีคุณคาหลาย
อยาง สามารถท่ีจะสรางสรรคกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนไดมาก ดังน้ันกิจกรรมตางๆ จึงสะทอนวิธีคิด
ท่ีเนนการพึ่งตนเองและดึงการมีสวนรวมเปนสําคัญ

การสรางกระบวนการเรียนรูผานการทําวิจัยชุมชนน้ัน เปนสิ่งท่ีทําใหชุมชนบานละหอก
กระสังประสบความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรและการสรางชุมชนใหเขมแข็งและย่ังยืน การเลือก
นวัตกรรมโดยเนนการเรียนรูผานการทําวิจัยรวมกัน ทําใหเกิดการยกระดับการเรียนรูคือมองเห็น
ปญหาและทางออก นําไปสูการยกระดับความคิดคือมองกวางครอบคลุมท้ังชุมชนและมองไกลไปถึง
อนาคต และทายท่ีสุดก็ชวยยกระดับจิตใจใหเกิดคุณธรรมคือมีเปาหมายสวนรวมเปนสําคัญ เพื่อ
ชุมชนท่ีสมดุล ม่ันคง และย่ังยืนตอไป

8 สัมภาษณนางประมวล เจริญยิ่ง ประธานกลุมอนุรักษฯ เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2550
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3.3 กรณีศึกษาที่ 3 : กลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จังหวัดตราด บทสังเคราะห
เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม9

1) ขอมูลพื้นฐาน 10

1.1) พื้นที่ ประชากร กิจกรรมเศรษฐกิจ
บานเปร็ดใน หมูท่ี 2 ตําบลนํ้าขาว อ.เมือง จ.ตราด ขนาดของหมูบานมีเน้ือท่ีประมาณ

2,367 ไร มีประชากรท้ังสิ้น 591 คน มีจํานวน 168 ครัวเรือน ประกอบอาชีพหลัก คือการทํา
เกษตรกรรม ไดแก ทําสวน ประมง และอาชีพอื่นๆนอกภาคเกษตร

1.2) สิ่งแวดลอมและ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของบานเปร็ดใน มีพื้นท่ีท่ีเปนปาชายเลน หางหมูบาน 1 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี

ประมาณ 12,000 ไร มีคลองหลัก 12 คลอง มีคลองยอย 6 คลอง สําหรับชนิดของปา จะแบงตามช้ัน
พันธุไมซ่ึงมีหลายช้ัน ช้ันในหรือช้ันบน จะพบตนโปรง ตะบูน ประสักแดง เปง ช้ันท่ี 2 พบ ตะบูน
ฝาดดอกแดง โกงกางใบเล็ก ลุย โปรง ช้ันท่ี 3 ซ่ึงเปนช้ันนอกติดทะเล พบ แสมดํา แสมขาว
โกงกาง สวนไมพื้นลาง ไดแก เถาคัน เหงือกปลาหมอ หวายลิง

2) ปญหาพื้นฐานเดิม
ปญหาพื้นฐานเดิมใน จ.ตราด เร่ิมจาก ความยากจน เกิดความขัดแยงในชุมชน ปาชายเลน

ถูกบุกรุกจากนายทุนภายนอกและทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากร สําหรับบานเปร็ดใน มี
ลําดับเหตุการณของปญหาในการจัดการปา ดังตาราง 3.3 น้ี

ตารางที่ 3.3 ลําดับเหตุการณของปญหาในการจัดการปาบานเปร็ดใน

ชวงเวลา (พ.ศ.) ลําดับเหตุการณ
2526 เร่ิมมีนายทุนเขามาขุดลอกคลองแบงเขตเพื่อทํานากุงในเขตปาสงวน
2526-28 มีชาวบานอยูหน่ึงกลุมทีไ่มเห็นดวยและคัดคานไดเร่ิมพูดคุยปรึกษาถึง

ผลกระทบตอชมุชน และเกิดการรวมตวัของชาวบานมากขึ้นเร่ือยๆ และเร่ิม
ตอตานดวยตนเอง

2529 มีนักการเมืองเขามาใหความชวยเหลือสนับสนุนการตอตานนายทุน
2529-2530 ชาวบานรวมมือตอตานนายทุนอยางจริงจัง มีขาราชการปาไม ทหารเรือ

ตํารวจเขามาชวยเหลืออยางตอเน่ือง จนสามารถขับไลนายทุนออกไปจาก
พื้นที่ได

2530 ไมมีนายทุนเขามาบุกรุกอีก การดูแลปาปานวิถีการทํามาหากินและเร่ิมฟนฟู
ปาโดยการปลูกของชาวบานเอง

9 ยุวดี  คาดการณไกล มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
10 สมหญิง สุนทรพงษ. 2550. เอกสารวิชาการ ปาชายเลนชุมชนบานเปร็ดใน ต.น้ําขาว อ.เมือง จ.ตราด จัดทําโดย แผนงาน
สนับสนุนความรวมมือในประเทศไทย ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภมิูภาคเอเชียแปซิฟก (RECOFTC) มิถุนายน หนา 4-5
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2541 ชุมชนไดจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชายเลนขึ้น โดยใชชื่อกลุมวา กลุมอนุรักษและ
พัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน  ประกอบดวย 6 กลุมยอย กลุมละ 20
ครัวเรือน มีการแบงเขตรับผิดชอบดูแลปาชายเลน เปน 6 โซน

2542 เร่ิมกระบวนการจัดทําแผนการจดัการปาชายเลนชมุชน  โดยการศึกษาสภาพ
ปา ทําแนวเขต ทําแผนที ่แบงพืน้ที่ในการจัดการ สรางขอตกลงในการใช
ประโยชน ในแตละพื้นทีท่ี่เขาจัดการ พรอมทั้งขยายเครือขายกับชุมชน
ใกลเคียง เพื่อจัดการปาชายเลน และแกไขปญหาหนาทะเลรวมกัน

2543-45 เร่ิมมีการทดลองเพิม่ผลผลิตของสัตวนํ้า โดยทําธนาคารปูดํา บานปลา พรอม
กับการปลูกปา และศึกษาการเปล่ียนแปลงของปริมาณปูดํา

2546 เร่ิมศึกษาทดลองแกไขปญหาการพังของชายฝงหรือหนาทะเล โดยใชไมไผปก
และวางเตายาง

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

3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมของโครงการท่ีดําเนินการในพื้นท่ี จ.ตราด มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ

1. การออมทรัพย เพื่อเปนทุนในการสรางเสริมอาชีพแลพัฒนางานอื่นๆตอไป
2. การพัฒนาชุมชน ประกอบดวยการฟนฟูธรรมชาติใหกลับสูความอุดมสมบูรณ

แบบเดิม ท่ีสามารถเปนแหลงอาหารของชุมชนและสรางรายไดใหชุมชนดวย
3.1) โครงการที่เนนการออมทรัพย: กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบ

วงจรของชีวิต

 วัตถุประสงค เพื่อท่ีจะคิดหาวิธีการบริหารการเงินเพื่อชวยเหลือแกปญหาหน้ีสินของ
ราษฎรชนบทใหได

 กิจกรรม
1. ใหเอาเงินมาฝากไวรวมกัน ฝากคนละสิบบาท
2. ฝากเสร็จแลว ใครมีความจําเปน ท่ีเคยไปกูนายทุนรอยละ 5 รอยละ10-20 ก็มากูเงิน

ตรงน้ีไป โดยพิจารณาจากความจําเปน เชน  ปวย ตองเขาโรงพยาบาล  ลูกจะเปด
เทอม  เกิดมีไฟไหมนํ้าทวม หรือมีความจําเปนจะตองลงทุน ก็ใหเอาเงินไปกอน

3. เอาไปพันหน่ึง ก็ผอนมารอยหน่ึง ชวยคนจน สองเดือนเงินก็โตข้ึนเร่ือยๆ
4. สวนเงินฝาก ก็ยังใหฝากคนละสิบบาท มีคาบํารุงหน่ึงบาท เดือนหนาก็จะมีเงินหน่ึงพัน

หน่ึงรอยย่ีสิบบาท เงินก็โตไปเร่ือยๆ
5. การทําเชนน้ีจะวาเปนแชรก็ได จะวาเปนสหกรณก็คือสหกรณ จะวาธนาคารก็คือ

ธนาคาร ไมคอยเหมือนสักอยาง แตพระอาจารยสุบินมองการทําเชนน้ี คือ การ
สงเคราะห เน่ืองจากเดือนหน่ึงเราอาจจะทําบุญงานบวชงานแตงเดือนหน่ึงถึงรอย
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บาท  ดังน้ัน  หากเดือนละ 50-100 บาท เอามาสงเคราะหกัน เพราะถาเราทําบุญใส
ซองไป เราก็ไมไดกลับ แตสิ่งท่ีเราทําน้ันเปนการสงเคราะหกันไป

6. ตองเขาใจธรรมชาติ มองเห็นถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ  พระพุทธเจาสอนตน
เปนท่ีพึ่งแหงตน เวลาอยูปาก็คิดวา ดูตนไมไมเคยมีใครมาชวยดู หรือมาชวยตนเองได
แลวตนไมงอกในปาไมเคยมีใครใสปุย แตตนไมท่ีเราปลูกเองกลับตาย  ตนไมจะเลี้ยง
ตนเองไดดวยการท้ิงใบ ท้ิงดอกมาเปนปุยของตัวเอง หลนมาเปนปุย รากของตนไมก็
เขมแข็งข้ึน ปญหาของชุมชนขณะน้ันคือการไมสามารถพึ่งพาตนเองได จึงเปนท่ีมา
ของเร่ืองกลุมการเงิน ระยะแรกทุกคนในชุมชนท่ีมาทําเร่ืองการเงิน มักมองเปนเร่ือง
ยาก เพราะในชุมชนมีปญหาวา มี 1. คนแกเปนสวนใหญ คนท่ีอยูในวัยแรงงานไปอยู
ท่ีอื่น 2. เด็ก 3 คนพิการ 4 คนท่ีโรงงานไมเอา ไลกลับบาน และ 5 คนติดยาเสพติด

 ผลผลิตและผลลัพธ11

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

เช่ือมแนวดิ่งระหวางผูมีบทบาทในจังหวัด ขาราชการจากหนวยงานตางๆเขา
รวมกับชุมชน และการประสานแนวราบ ระหวางเครือขายกลุมสัจจะฯ ระหวาง
พื้นท่ี

- จํานวนเงินสะสม มียอดเงินสะสมรวมท้ังจังหวัดประมาณ 719,882,560 ลาน
บาท

- สวัสดิการ ชุมชนมีสวัสดิการดานการศึกษาสําหรับเด็ก คารักษาพยาบาลยาม
เจ็บปวย เงินกูยืมเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคใน
ราคาถูก ฯลฯ

- คุณภาพชีวิตดีข้ึนท้ังกายและจิต มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรมในการ
ใชทรัพยากร มีแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ ฯลฯ

- การสรางอาชีพ มีอาชีพท่ีอยูไดจากการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
3.2 ) การพัฒนาชุมชน : อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 วัตถุประสงค เพื่อใหปาชายเลนยังดํารงความเปนแหลงอาหารของชุมชน ท้ังอาหาร

จากพืชสมุนไพรและสัตวนํ้าและเพื่อปองการทําลายจากธรรมชาติ ตลอดจนการสงเสริม
การปลูกปาในพื้นท่ีสาธารณะใหเปนปาเศรษฐกิจของชุมชน

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

11 ขอมูลจากตารางขอมูลกลุมสัจจะฯ จ.ตราด ประจําป 2550-2551
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- จัดทําธนาคารปู เพื่อเปนแหลงเพาะพันธุลูกปู
- การวางเตายางเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงและผลพลอยไดกลายเปนแหลง

อนุบาลสัตวนํ้า เชน ลูกปลา และหอย
 ผลผลิตและผลลัพธ
- ปาชายเลนเปนแหลงสมุนไพร และแหลงอาหารของชุมชน
- พื้นท่ีปาชายเลนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากปองกันการกัดเซาะ ดวยเตายาง และการปลูก

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

ในปาชายเลนไปจําหนาย  ฯลฯ
- เทคโนโลยีพื้นบาน เชน เตายาง

 แผนงานในอนาคต
- มีแผนขยายพื้นท่ีวางเตายางใหมากข้ึน เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
- มีแผนขออนุญาตพื้นท่ีสาธารณะเพื่อปลูกปาเศรษฐกิจของชุมชน

4) ภูมิปญญาทองถ่ินหรือเทคโนโลยีพื้นบาน
 การประยุกตยางลอรถยนตทําเปนเตายาง

เปนเทคโนโลยีชาวบาน นํามาใชเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง   และกลายเปนแหลง
เพาะพันธุหอยและปลาทางออม ในทะเล โดยการนํายางลอรถยนตท่ีไมใชแลวมาประยุกต

ลักษณะของเตายาง คือ เสนลางจะเทปูนวางเพื่อจะไดถวง แนวตั้งสี่เสนและแนวนอนใช
ปดบนและใชเคร่ืองขันชะเนาะ  เวลายกจะใชภูมิปญญาพื้นบาน โดยใชคันชอหรือใชเคนยกลงเรือ
แลวก็นําไปท้ิงทะเล  ท้ิงสลับฟนปลาหางจากฝงไปประมาณ 300 เมตร เม่ือคลื่นมาจะปะทะเตายาง
ไมไดวางเปนกําแพง แตวางเปนชองๆ ระหวางชองวางก็จะมาเจอกันสลับฟนปลา เม่ือคลื่นมาก็จะ
ปะทะกับเตายางกอน กวาจะถึงฝงคลื่นก็จะไมคอยแรง ซ่ึงไดผล  วัตถุประสงคของการใชเตายางคือ
หน่ึง ชะลอคลื่น สอง คลุมพื้นท่ีเพื่อใหเรือคราดหอย เรือรุนเขาไมได สาม เปนท่ีอยูอาศัยของปูปลา
กุงหอย พื้นท่ีบริเวณน้ีไดใชเปนแหลงทํามาหากินกับชาวบาน เปนแหลงวางรอก วางอวน ประมาณ
300 เมตร  หลังจากวางเตายางแลวจะพบวา ดินงอกเพิ่มข้ึน ไดพื้นท่ีกลับคืนมา 2 กิโลเมตร  และ
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สามารถปลูกปาเพื่อใหปาฟนคืนกลับสภาพเดิมหลังจากท่ีไดสูญเสียไป เพราะถูกกัดเซาะไป
ประมาณกวาง 40-50 เมตร

 ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือน (มีหลักคิด  และ มีการออกแบบเพื่อการนําไปใช)
เศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีแกความยากจนในทางปฏิบัติคือ ตองทําบัญชีครัวเรือน ท่ีเปน

ตัววัดวาพอหรือไมพอ  ขาดหรือเกิน ซ่ึงการวัดน้ีจะเปนตัววัดสังคม แตละครอบครัวแตละครัวเรือน
จะรูของตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ธรรมะขอน้ีจะเกิดขึ้น
สูความเปนเศรษฐกิจพอเพียง

ในสวนบัญชีครัวเรือนน้ีเปนเคร่ืองมือวัดความพอเพียงของคนไดระดับหน่ึง หากลองคิดดู
ธนาคาร ธุรกิจ จะรูวากําไรหรือขาดทุนเพราะทําบัญชี สินคาตัวไหนไปไมรอดก็ตองยกเลิก  ฉะน้ัน
พฤติกรรมใดไมดีก็ตองเลิก เพราะเม่ือทําไปแลวก็จะจนตลอด เร่ืองน้ีแมเปนเร่ืองสวนตัว เปนเร่ือง
ของครอบครัว และไปสูชุมชน  จะเห็นวาเราจะได จากพอเพียงระดับครอบครัว ไปสูพอเพียง
ระดับหมูบาน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

น่ีคือ การพาไปสูความพอเพียงอยางมีระบบ ไมใชพูดแบบปากเปลา ไมใชพูดบน
ฐานขอมูลแบบคาดการณ ไมใชพูดเชิงปรัชญา ตองมีภาคปฏิบัติเขามารองรับ เร่ืองน้ีเปน
แนวของธรรมะ

 ระบบการบริหารสัจจะสะสมทรัพยชุมชน (มีหลักคิดและมีการออกแบบเพื่อการ
นําไปใช)
พระอาจารยสุบินไดคิดตอจากสิ่งท่ี ครูชบ ยอดแกว นําไปทําแลวน้ัน ทานมองวาสิ่งท่ี ครูชบ

ยอดแกว ทําเปนการทําเชิงสังคมและเศรษฐกิจ   คําถามคือจะใสธรรมะอยางไร  ทานจึงคิดตั้งช่ือวา
กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต กลาวคือ จะชวยเหลือตั้งแตเกิด
จนถึงตาย และทําอยางไรจึงจะไมทอดท้ิงกัน

การบริหารของกลุมสัจจะฯน้ัน พระอาจารยสุบินมีความประสงคท่ีจะคิดหาวิธีการบริหาร
การเงินเพื่อชวยเหลือแกปญหาหน้ีสินของราษฎรชนบทใหไดและคอยพัฒนาแกปญหาท้ังระบบ โดย
ทานมองวาสิ่งสําคัญท่ีสุดของการทํางานคือ เร่ืองคุณธรรม

ดังน้ัน จึงไดมีการกําหนดระเบียบวินัยการทํางานของกลุมสัจจะฯ โดยจัดทําตารางสรุป
ขอมูลการดําเนินงานของกลุมสัจจะฯตางๆ ซ่ึงจะระบุเวลาการทํางานของกลุมสัจจะฯแตละกลุมไว
หากใครจะตามไปดูการทํางานของกลุมก็ตองไปใหตรงตามวันท่ีและเวลาท่ีกําหนด ถาไปไมถูกเวลา
ก็จะไมพบ สมมติวา มีประชุมกลุมเวลา 9.00-12.00 น. ทํางานวันละ 2-3 ช่ัวโมง ถาไปหลังจากน้ันก็
จะไมพบ และหากสมาชิกของกลุมมาผิดเวลาจะถูกปรับเงิน นําเขากองกลาง เพราะถือวาไมมี
ระเบียบวินัย จะเห็นวาท่ี ต.ทายวัง มีสมาชิกพันกวาคน ทํางานตั้งแต 9.00-15.00 น. เปนตน

 ระบบบํานาญตนไม : การจัดสวัสดิการกับการรักษาสิ่งแวดลอม (มีหลักคิด  และ มี
การออกแบบเพื่อการนําไปใช)
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ความคิดของพระสุบินตอการปลูกตนไมบนท่ีดินสาธารณะน้ัน ทานตั้งคําถามวา ถาโยมให
พระสุบินสักแสนบาทไปปลูกบนพื้นท่ีสักรอยไร ดูแลวเหมือนโยมขาดทุน แตพระสุบินมองวา โยมได
กําไร เพราะเหมือนกับวา โยมไดเคร่ืองกรองอากาศใหญขนาดรอยไร ไดแหลงเก็บนํ้าฝน แลว
ปองกันดินพังทลาย ซ่ึงหน่ึงแสนบาทของโยม ไมนานก็ใชหมด แตถาโยมทําเชนน้ี  ไดชวยคนเปน
พันคน ฉะน้ันจึงเลือกปลูกตนไม ซ่ึงแตละกลุมก็มาชวยกันปลูก ถาเปนไมเศรษฐกิจ 7 ปก็ขายได
เอาไปสรางงานในหมูบานได  ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการวางแผน และในจํานวนผลผลิตท่ีได 100 % น้ัน จะ
จัดแบงผลตอบแทน ดังน้ี

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

 การกําหนดวิธีการจับปู โดยสังเกตจากชวงเวลาตางๆเพื่อปองกันการสูญพันธุ
โครงการไมจับปูในชวงวางไข โดยเฉพาะชวงข้ึน 4, 5, 6 ค่ํา และแรม 4-5 ค่ํา เดือน 11

ของทุกป จะมีปรากฏการณธรรมชาติคือมีนํ้าทะเลข้ึนสูง และชวงนํ้าแรกของป ปูจะอุมไขเปนจํานวน
มาก อาศัยการสังเกตและภูมิปญญาชาวบานท่ีไดสั่งสมกันมาตั้งแตอดีต หลังจากดําเนินโครงการ
แลว ในท่ีสุดชาวบานสามารถจับปูไดมากข้ึนจากท่ีจับไมไดเลย ทําใหเกิดเปนอาชีพหลักของบาง
ครอบครัว ใชเวลาตั้งแต 1 ทุม ถึงเท่ียงคืนในการจับปู จับไดคนละ 7-10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60
บาท
 ธนาคารปู เปนการฟนฟูธรรมชาติ   โดยเอาแมปูท่ีมีไขไปใสในกระชังกลาง ลอยไวท่ีลํา

คลองกวางประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีความลึก ความเค็มท่ีเหมาะสม ท่ีปูจะ
สามารถสลัดไขและอยูได เพราะไดความรูจากกรมประมงวา ความเหมาะสมของการวางไขของปู
ทะเล จะตองมีความเหมาะสมและนํ้าตองสะอาด

5) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดตราด ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของไทย มีพื้นท่ีติดทะเลและอุดุมสมบูรณดวย

ทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนและทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะบริเวณบานเปร็ดใน เขต อ.เมือง
เม่ือยอนหลังกลับไปประมาณ 30 ปท่ีผานมา ดวยเหตุท่ีพื้นท่ีดังกลาวมีท่ีตั้งเหมาะสมในชวงน้ันจึงมี
นายทุนเขามาลงทุนในพื้นท่ีเพื่อทํานากุงในเขตปาสงวน ท่ีเปนพื้นท่ีใกลชายฝงทะเล จึงเกิดความ
ขัดแยงในชุมชนข้ึนในการแยงชิงทรัพยากร ระหวางคนในชุมชน ระหวางชุมชนกับนายทุนภายนอก
ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร มีปญหาหน้ีสิน และปญหาความยากจนตามมา

ในขณะน้ัน พระสุบิณ ปณีโต เพิ่งกลับจากการธุดงคภาคใต และมีปณิธานท่ีจะกลับมาชวย
พัฒนาพื้นท่ีบานเกิด มองเห็นปญหาความทุกขยากของประชาชน จึงสอนใหชาวบานรูจัก คิด และ
รวมกับชาวบานวิเคราะหสาเหตุของปญหา สอนใหรูจัก คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยนํา
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อุบายตางๆตามหลักพุทธศาสนามาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักคุณธรรมท่ีเปนรากฐานของการ
พัฒนา จึงเกิดกิจกรรมกลุมสะสมทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต และการอนุรักษปาชายเลน
ข้ึน ซ่ึงไดดําเนินการมาถึงปจจุบัน ปญหาตางๆในชุมชนเร่ิมคลี่คลาย

การพัฒนาของพื้นท่ีดังกลาวมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน อาจกลาวไดวา ชุมชนมีความเขมแข็ง
มีการพัฒนาอยางสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอพียง จะเห็นไดวาชาวบานหรือสมาชิกในชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิด ระดับวิธีการ และวิถีชีวิต

หากไดมีการพูดคุยกับผูนําและสมาชิกในชุมชน ก็จะสังเกตไดถึงลําดับข้ันของการพัฒนา
หลังจากท่ีชุมชนตองเผชิญกับวิกฤต จุดเร่ิมตนในการพลิกฟนความยากจนคือ พระสุบินในฐานะผูนํา
และผูนําชุมชนจํานวนหน่ึง ไดวิเคราะหและทบทวนการพัฒนาท่ีผานมา และเห็นความจําเปนท่ี
จะตองปรับเปลี่ยนการพัฒนาชุมชนในระดับวิถีคิดและวิถีชีวิต ท่ีตองหันมาพึ่งตนเอง พระสุบินและ
ผูนําชุมชนจึงไดคิดหาอุบายของการพึ่งตนเอง ดวยการตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย ในข้ันน้ีจึงเปนการ
เปลี่ยนแปลงในระดับวิธีการและวิถีคิดควบคูกัน เน่ืองจากไดสอดแทรกปรัชญาศาสนาพุทธเขาไปใน
กิจกรรมดวย ดังน้ันจะเห็นไดวาการพัฒนาในชุมชนจําเปนตองนําวิธีการตางๆมาประยุกตใช เพื่อให
สมาชิกในชุมชนไดมีกิจกรรมรวมกัน จากวิธีการหน่ึงไดถูกคิดใหเช่ือมโยงสูอีกวิธีการหน่ึง จึงไดเกิด
กิจกรรมมากมายจากสัจจะสะสมทรัพย สูการอนุรักษปาชายเลน การอนุรักษพันธุสัตวทะเล การ
ปองกันการกัดเซาะชายฝง และการทองเท่ียวเชิงนิเวศน  เปนตน การฟนจากวิกฤตของชุมชน
จนกระท่ังถึงวันน้ีดวยระยะเวลากวาทศวรรษ ท้ังในระดับวิถีคิดและวิธีการไดนําไปสูการปฏิบัติจน
เปนวิถีชีวิตระดับหน่ึงของสมาชิกในชุมชนแลว  ซ่ึงมีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงเปนรูปธรรมในแต
ละระดับของการพัฒนาท่ีสามารถสังเกตได ดังตอน้ี

- การพัฒนาในระดับวิธีการ น่ันคือ มีภูมิคุมกัน
 การริเร่ิมของชุมชน ท่ีเกิดจากพระสุบิน รวมกับชาวบาน เห็นปญหา  รวมคนตั้งกลุม

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

วิเคราะหปญหาของชุมชน คือ การทําบัญชีกลุม บัญชีครัวเรือน เปนตน
 สรางระบบภูมิคุมกันในชุมชนดวยการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยนํา

ผลตอบแทนจากการสะสมทรัพยภายในชุมชนมาจัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิต
 สรางกติการวมกัน และรับทราบกติกาของกลุมท่ัวกัน เชน การจัดการผลประโยชน

จากปา การจัดสวัสดิการของกลุม

- การพัฒนาระดับวิถีคิด น่ันคือ มีความพอประมาณ
 ผูนําชุมชนและเครือขายสามารถคิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมอง

งานพัฒนาอยางเปนระบบและเช่ือมโยงระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ



47

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

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

สัตวหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังท่ีผลิตได
 ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพแวดลอม

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

แรงงาน วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจ
เกื้อกูลและเห็นคุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก

- การพัฒนาในระดับวิถีชีวิต น่ันคือ มีคุณธรรม และเหตุผล
 เครือขายและผูนําในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกันเปนประจําทุกเดือน เชน กลุมสัจจะ

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

เปน แกปญหาเปน และใชปญญาในการวิเคราะห แกไขปญหา สงเสริมการใชหลัก
อริยมรรค ซ่ึงเปนแนวคิดสําหรับการทํางานเพื่อการแกไขปญหาความยากจนใน
ชุมชน ตลอดจนการสรางแนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลท่ีเปนจริง

บทเรียนของกระบวนการพัฒนาในจังหวัดตราดท้ังในดานสะสมทรัพย เพื่อจัดสวัสดิการ
ครบวงจรชีวิต การอนุรักษปาชายเลน รวมท้ังการปลูกปาบนพื้นท่ีสาธารณะน้ัน หัวใจสําคัญของ
กระบวนการพัฒนางานชุมชนคือ ในเบ้ืองตนตองรูปญหาชาวบาน สอง ชี้ทางใหเขา สาม
เห็นทางแลวรวมตัว สี่ รวมทุน หา รวมการจัดการ และหก ยกระดับสูวิถีชีวิตที่กํากับดวย
ตุณธรรม ท่ีพระสุบิณ กลาวไว คือ ขอ 1 เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ขอ 2 รูจัก
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ประมาณในการบริโภค คือ ไมบริโภคนอยเกินไปหรือมากเกินไป ขอ 3 ความพอเพียง ซ่ึงจะ
พอเพียงไดตองมี สันโดษ

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จระดับหน่ึงไดปรากฏไดจากการขยายผลการดําเนินงานเต็มพื้นท่ี
แตความย่ังยืนของกรณีดังกลาวจะข้ึนอยูกับ ความสามารถของคนรุนปจจุบันจะถายทอดท้ังแนวคิด
ภูมิปญญา และวิธีปฏิบัติ ไปสูคนรุนหลังในชุมชนไดมากนอยเพียงใด

6) บทเรียนที่สําคัญ
กระบวนการพัฒนาในจังหวัดตราด ท้ังในดานสะสมทรัพยเพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต

การอ นุ รักษป าชายเลน รวม ท้ั งการปลูกป าบนพื้ น ท่ีสาธารณะ น้ัน หัวใจสํ าคัญของ
กระบวนการพัฒนางานชุมชนคือ ในเบ้ืองตนตองรูปญหาชาวบาน สอง ชี้ทางใหเขา สาม
เห็นทางแลวรวมตัว สี่ รวมทุน หา รวมการจัดการ

บทเรียนท่ีควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซ่ึงความสําเร็จในปจจุบัน ซ่ึงพอสรุปเปนประเด็นท่ี
สําคัญ ดังน้ี

6.1) การสรางคน
 มีผูนําทางความคิดคือ พระอาจารยสุบิน
 สรางผูนําในการปฏิบัติเปนกลุมๆ เชน กลุมอนุรักษปาชายเลน กลุมสัจจะสะสมทรัพย

กลุม Home stay ฯลฯ
 ผูนําเปนนักพัฒนา ใชอุบายใหคนเห็นประโยชนสวนตนกอนประโยชนสวนรวม
 สรางการทํางานเปนเครือขาย มีวัดเปนศูนยกลางในการเช่ือมประสาน
 มีกิจกรรมและประชุมอยางตอเน่ือง เปนการสรางการเรียนรูของคนในชุมชนผานเวที

พูดคุย

6.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สอนให คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใหแนวคิดสําหรับการทํางานเพื่อการแกไข

ปญหาความยากจนในชุมชน ตลอดจนการสรางแนวคิดการแกไขปญหาบนฐานขอมูลท่ี
เปนจริง

 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรท่ีย่ังยืน “หยุดจับรอย คอยจับลาน”
 คิดแบบครบวงจรและมองแบบองครวม โดยมองงานพัฒนาอยางเปนระบบและ

เช่ือมโยงระหวางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และคุณธรรมในจิตใจ  สงเสริมและ
คํานึงถึงสวัสดิการท่ีคนในชุมชนพึงไดรับในฐานะสมาชิกหน่ึงในสังคมตลอดชวงชีวิต

 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความสุขท่ีมากเกินกวาความสุขทางวัตถุ
 เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีตนเองมีหรือไดทําข้ึน ใชปญญาในการวิเคราะห แกไข

ปญหา สงเสริมการใชหลักอริยมรรค
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 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน  สงเสริมความเพียร  ื ไมเบียดเบียนสัตว
หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังท่ีผลิตได

 เนนการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยเฉพาะการทํากิจกรรมข้ึนมาจากการใชทุนเงิน
แรงงาน วัตถุดิบในชุมชน เปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมความเปนกัลยาณมิตร ใหมีใจ
เกื้อกูลและเห็นคุณคาคนใกลชิดภายในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพากันในยามยาก

 สอนธรรมะและพระราชดํารัสของในหลวง สอดแทรกในงานพัฒนา
- สันโดษมาคูกับความเพียร ตองเอาความพอที่ตัวเองมีพอดี และก็พอใจ และ

ทําตอไป อยาหยุด ถาหยุดก็ไมมีสันโดษ ฉะน้ัน ตองเพียรตอไปอีก
- โยโสมนสิการ คือการใครครวญ หลักธรรมะที่ตองใชประจํา น่ันคือ รุงอรุณ

ของยามเชา พระพุทธเจาบอกวา ถาแสงอรุณมา ม่ันใจไดเลยวาวันน้ีสวาง
ฉะน้ัน แตละเร่ืองตองใชปญญาวิเคราะห ถาเห็นทางแสดงวาแสงอรุณมา ก็ไปได
เลย แตถาใครครวญแลวยังไมเห็นทางก็อยาเพิ่งไป เพราะมืด ไมใชทําตามเขาอยาง
เดียว ตองใชหลักน้ี

- พระราชดํารัส รู รัก สามัคคี เปนธรรมะอยางหน่ึง ท่ีพระอาจารยเห็นวาเม่ือคนมี
ปญหาเดียวกันก็จะคุยกันรูเร่ือง และจะเกิดความรักกัน  พอรัก ก็จะเกิดการรวมตัว
สามัคคีกัน

- เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เอามาจากธรรมะขอไหน ทานตอบวาอยาง
นอยนํามาจากธรรมะ 3 ขอ คือ ขอ 1 เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย ขอ
2 รูจักประมาณในการบริโภค คือ ไมบริโภคนอยเกินไปหรือมากเกินไป ขอ 3
ความพอเพียง ซ่ึงจะพอเพียงไดตองมี สันโดษ แปลมาจากภาษาบาลี วา ความ
สันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง

- หัวใจเศรษฐี เรียกวา อุ อา กะ สะ เปนตัวยอ อธิบายตามหลักภาษาไทยมี 4 ขอ
ท่ีปฏิบัติแลวเห็นไดในปจจุบัน ไมตองรอวันหนา ภาษาบาลีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน อันผูศึกษาคือประโยชนท่ีเห็นไดในปจจุบัน ไดแก ขอ 1 ขยันหา ซ่ึงถา
หาไมเปน ไมมีทางรวย ขอ 2 รูจักรักษา ขอ 3 ตองมีกัลยาณมิตร และขอ 4
เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย

6.3) ทุนเงิน
 ลดภาระหน้ีสินในครัวเรือน ดวยการสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน ลดรายจายท่ี

ฟุมเฟอย
 ลดการกูยืมเงินจากภายนอก ดวยการสงเสริมการออมทรัพย เพื่อสรางทุนจากภายใน

ชุมชน ตามกําลังทรัพยท่ีแตละคนมี
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 ทุนในชุมชน ตองกลับคืนสูชุมชน ดวยการสรางระบบบริหารจัดการทุนภายในชุมชนจากการ
ออมของสมาชิก เพื่อใหผลตอบแทนกลับมาชวยเหลือและสรางงานภายในชุมชน

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

7) อุปสรรค
 ขาราชการยังไมปรับตัว และยังไมยอมรับภูมิปญญาชาวบาน เชน การปลูกตนไมในปาชาย

เลน สวนราชการจะสงเสริมการปลูกพืชเดี่ยวและมีระยะหาง สวนชาวบานตองการปลูก
ตนไมแบบนานาพันธุ และไมตองท้ิงชวงหางมาก แตใหปลูกพืชตางระดับแซมระหวางตนไม
ใหญ เปนตน

 ความรูของขาราชการแตกตางจากความรูของชาวบาน ขาราชการเนนความรูในตํารา สวน
ชาวบานเนนความรูในวิถีชีวิตท่ีถูกถายทอดกันมา

 อปท.ยังคงเนนการลงทุนในสาธารณูปโภคขนาดใหญ มักจะจัดสรรงบประมาณทําเปน
โครงการท่ีอบต.ตองการ โดยขาดการสรางการมีสวนรวมจากชุมชน

 ปญหาไฟไหมปาในพื้นท่ีสาธารณะท่ีชาวบานชวยกันปลูก ซ่ึงควบคุมยากมาก มักเกิดจาก
2 สาเหตุหลัก คือ  จากผูไมหวังดี และจากธรรมชาติโดยเฉพาะในหนาแลง

8) ประเด็นทาทาย
การเตรียมรับมือกับสิ่งท่ีจะมาคุกคามจากภายนอกในอนาคตอันใกล มีดังน้ี :
1) นโยบายของรัฐในเร่ืองการแปลงทรัพยสินเปนทุน
2) นโยบายของรัฐท่ีจะสรางโครงการขนาดใหญ
3) นายทุนภายนอกพื้นท่ี จะเขามาสวมสิทธิ์ในพื้นท่ีของชาวบานเพื่อสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนบางอยางจากรัฐ

4) นายทุนภายนอกมาขอใชประโยชนพื้นท่ีสาธารณะ เชน ทํานากุง เปนตน ขณะท่ีชาวบาน
ตองการนํามาใชปลูกปาไผ หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน หรืออนุรักษ
ปาสาธารณะเพื่อใชเปนแหลงอาหารของชุมชน
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3.4 กรณีศึกษาที่ 4 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะ จังหวัดชุมพร โครงการ
“คนอยู-ปายัง”12

1) ขอมูลพื้นฐาน13

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

2) ปญหาในพื้นที่
ตั้งแตปพ.ศ. 2518-2533 ประชาชนจากทุกสารทิศเขามาบุกรุกแผวถางปาตนนํ้าพะโตะทํา

ใหพื้นท่ีกวาแสนไรกลายเปนสวนกาแฟ สวนผลไม บางสวนก็เปนปาเสื่อมโทรม ซ่ึงปญหาดังกลาว
ไดเปนตนตอของปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการจัดการปญหาการหารายไดของ
ประชาชนไปพรอมๆ กันท่ี พงศา ชูแนม ตองเผชิญเม่ือเร่ิมทํางานในพื้นท่ี

เม่ือนายพงศา ชูแนมไดรับโอนมาอยูในพื้นท่ีพะโตะพบวาในขณะน้ัน พื้นท่ีปาไมจํานวนมาก
ไดถูกบุกรุกเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพปามีสถานภาพเสมือนเปนทรัพยสมบัติของสวนรวม ใหเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีบุคคลแสดงความเปนเจาของ เชน การทําไรกาแฟ การทําไรผลไมตางๆ
ในหลายๆ กรณี อาจมีการวาจางใหมีการทําลายปาเพื่อจะนําไปสูการออกเอกสารสิทธิ์โดยนายทุน
ในท่ีสุด ลักษณะปญหาเชนน้ี นําไปสูการใชทรัพยากรท่ีไมสมดุล และไมม่ันคง เพราะ การสูญเสีย
พื้นท่ีปาสงวนของรัฐเทากับเปนการทําลายความสมดุลทางธรรมชาติของประเทศโดยรวม การปลูก
กาแฟหรือพืชไรในบริเวณพื้นท่ีตนนํ้าอาจนํามาสูปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ปญหาการใชสารเคมี
หรือปญหาการพังทลายของหนาดิน เปนตน

แตท่ีสําคัญคือเม่ือมีการปรับเปลี่ยนการใชท่ีดินและความเปนเจาของท่ีดินอาจนํามาสูการ
ยายถิ่นฐาน เชน มีเกษตรกรรายใหมยายเขามาในพื้นท่ี และถาปญหาเศรษฐกิจ หรือเร่ืองปากทอง
ของประชาชนในพื้นท่ีเดิมยังไมไดรับการแกไขก็อาจทําใหสมาชิกบางคนเลือกท่ีจะยายถิ่นฐานไป
ทํางานในเมืองแทน ซ่ึงปญหาการโยกยายเชนน้ียอมสะทอนความไมม่ันคงของชุมชนในระยะยาว
เชนกัน

3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการ
พงศา  ชูแนม14 หัวหนาหนวยอนุรักษและจัดการตนนํ้าพะโตะ  ขาราชการสังกัดสํานัก

อนุรักษและจัดการตนนํ้า  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเปนเสมือนสัญลักษณของปาตน

12 อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
13 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข
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นํ้าพะโตะ เปนผูซ่ึงไดปฏิวัติรูปแบบการทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตอํานาจหนาท่ี
ของพนักงานปาไมคนหน่ึง จนสามารถสรางรูปธรรมการปกปองทรัพยากรในพื้นท่ี 587,875 ไรไวได
ดวยการปรับแนวคิดของการใหคนอยูรวมกับปา

การใหประชาชนไดประโยชนจากปาจนเกิดการรักษาปาของประชาชนเปนไปตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผลงานการจัดการปาตนนํ้าโดยใหชุมชนมีสวนรวมของ
พงศา  ชูแนม จึงเปนตนแบบและสัญลักษณอันเปนคูกับ พงศา คือ ปาตนนํ้า

โครงการคนอยู-ปายัง ท่ีพงศา  ชูแนม ใชดําเนินการในการจัดการชุมชนในเขตปาเพื่อใหคน
อยูรวมกับปาได  เปนโครงการท่ีประยุกตรูปแบบจากแผนงานวนศาสตรชุมชนบนท่ีสูง เปนเสมือน
โครงการทดลองทางวิชาการในการจัดการปาไมจนเกิดองคความรูในการจัดการปาไมใหชุมชนมีสวน
รวมอยางถูกตองตามหลักวิชาจนทําใหเกิดความม่ันคงในวิถีชีวิตและการฟนคืนของปาตนนํ้าดวย
วิธีการอันสันติ

3.1) วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ “คนอยู-ปายัง” มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหกับชุมชนและธรรมชาติ ให
ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางย่ังยืน ม่ันคงและเปนธรรม

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

ของประชาชนใหรวมคิด รวมวางแผน รวมจัดการ โดยวิธีการท้ังหมดเกิดข้ึนจากความตองการของ
ประชาชนภายในใจของชุมชน จึงเปนเสมือนการ ระเบิดจากขางใน มรรควิธีการจัดการ ดิน นํ้า ปา
ไดใชศาสตรการจัดการตามแนวพระราชดําริ ตั้งแตการฟนฟูปาโดยวิชาธรรมชาติ  ปลูกปาโดยไม
ตองปลูก ทําการปองกันไฟปา ปองกันการบุกรุกซํ้าซาก  การจัดการนํ้าโดยการสรางปาใหเก็บนํ้า
การสรางฝายตนนํ้าเพื่อชะลอนํ้า  หลักการวิเคราะหพบวาศาสตรแหงการจัดการ ดิน นํ้า ปา ของ
พระเจาอยูหัวเปนศาสตรท่ีเลียนแบบวิถีธรรมชาติน่ันเอง

โครงการคนอยู-ปายัง เปนเงื่อนไขความสัมพันธของการตอบโจทยวาหากสามารถรูจัก
เขาใจคนเอาคนมาเปนพวกได  ปาก็จะเหลืออยู การใหคนอยูและรักษาปาไปดวยจึงเปนตนตอของ
ความเปนเหตุเปนผลในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว

สําหรับการอยูอยางย่ังยืนของชุมชน  การใหพื้นท่ีปาเหลืออยูไมเอามาเปนพื้นท่ีเกษตรเสีย
ท้ังหมด คือการรูจักพอประมาณ และการใหชุมชนมีกติกาชุมชนในการดูแลทรัพยากร คือ
กระบวนการสรางภูมิคุมกันใหชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงเปนโครงการท่ีพงศาดําเนินอยูในผืนปาพะโตะคือ
โครงการ “คนอยู-ปายัง” โครงการน้ีมีหลักการสําคัญ คือ ในการรักษาปาใหรอดพนจากการถูกบุกรุก
ทําลายน้ันตองทําการปลูกจิตสํานึกในใจคนเสียกอน และเม่ือประชาชนเขาใจถึงความสําคัญของปา

14 นายพงศา  ชูแนม  เจาพนักงานปาไม 6 หัวหนาหนวยอนรุักษและจัดการตนน้ําพะโตะ ขาราชการพลเรือนดีเดนป 2537, บุคคล
ดีเดนดานการอนุรักษ ป 2542
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ไมและประโยชนท่ีปาไมใหกับชุมชนแลว ประชาชนก็จะชวยกันดูแลรักษาปาไวเอง หรือกลาวอีกนัย
หน่ึงคือ  การดูแลคนคือการดูแลปา น่ันเอง และเม่ือคนอยูได ปาก็อยูไดเชนกัน นอกจากน้ัน นาย
พงศายังยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินงานดวย กลาวคือ เน่ืองจากประชาชนลวนตองการมีพื้นท่ีทํา
กิน  นายพงศาจึงใชวิธีอะลุมอลวยดวยการใหประชาชนใชพื้นท่ีปาไดบางแตประชาชนตองชวยกัน
รักษาปาไวดวยเชนกัน ถึงแมนายพงศาจะตองมีขอยกเวนบางแตก็ทําใหชุมชนโดยรวมเปนชุมชนท่ี
ม่ันคง นาอยูและมีความย่ังยืนในระยะยาว ดังคํากลาวของนายพงศาวา สังคมท่ีเปนธรรมและระบบ
นิเวศท่ีเปนธรรมเปนสิ่งท่ีอยูคูกัน นอกจากน้ันหลักการสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีนายพงศาใชคือหลัก
การบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic) สิ่งท่ีนายพงศาไดนํามาใชในการบริหารจัดการโครงการคือ
การรักษา   ปาไม-สายนํ้า-ชีวิต ไปพรอม ๆ กัน  หากขาดองคประกอบใดไปก็จะทําใหภาพรวมของ
การดําเนินงาน ไมสามารถประสบความสําเร็จได

พอเพียง เทากับการแบงปน เปนคุณธรรมข้ันตนในการอยูรวมกันของสังคมชุมชน คนอยู -
ปายัง  สรางกระบวนการจัดการใหเกิดการแบงปนทรัพยากรโดยการท่ีชุมชนเก็บรักษาทรัพยากรอัน
เปนสวนรวมไวเพื่อจะเกิดการเกื้อกูลตอระบบและเปนแหลงเก็บหาอาหาร พืชสมุนไพร ของใช
รวมกัน

การสรางความย่ังยืนใหท่ีดินทํากินของชุมชนคนอยู-ปายัง โดยการมีกฎกติกาชุมชน หาม
ซ้ือขาย หรือมอบให ซ้ือท่ีดินทํากินแกผูอื่น ยกเวนทายาทโดยชอบ ทําใหชุมชนสามารถรักษาท่ีดิน
ทํากินไวไดโดยไมมีผูใดกลาซ้ือขาย

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

ธนาคารตนไม (TREE  BANK) เปนหลักการใชอธรรมปราบอธรรม หมายถึงการใหชุมชน
ปลูกตนไมในท่ีทํากินของตนเองหรือท่ีสวนรวม แลวตีคาตนไมใหเปนทรัพย นําทรัพยไปใชแทนเงิน
อธิบายไดถึงปญหาของประชาชนท่ีโดนอธรรม คือระบบการคาทุนนิยมทําใหตองเปนหน้ีและตองหา
เงิน     การตองดิ้นรนหาเงินก็ตกเปนเคร่ืองมือของทุนนิยม หมายถึงทุนนิยมใชเงินเปนเคร่ืองมือเอา
เปรียบชุมชนนับวาเปนอธรรม หลักการของธนาคารตนไมจึงสรางคาของเงินหรือสรางอธรรม  โดย
ใชตนไมเปนเคร่ืองมือเอามาสูกัน ทําใหประชาชนสามารถเอาตนไมท่ีปลูกใชปลดเปลื้องหน้ีสิ้น และ
ใชเปนเงินได

ในสวนของการปลูกปาน้ัน นายพงศาใชวิธีท่ีประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ดวยการ
ปลูกปาโดยไมตองปลูก กลาวคือเปนการพยายามใหธรรมชาติทําหนาท่ีปลูกปาเอง ซ่ึงจะทําใหพื้นท่ี
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ปาใหม     ท่ีเกิดข้ึนเปนปาท่ีมีความหลากหลายตามธรรมชาติดวยพรรณไมทองถิ่น งายตอการดูแล
ดวย และมีความทนทานตอภัยธรรมชาติในการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดองคความรูตามหลักวิชาการ
วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา โดยใหประชาชนมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวทางพระราชดําริท่ีพระเจาอยูหัว  มอบใหพสกนิกร ในคําวา รู  รัก  สามัคคี

 รู  หมายถึง  มีความรอบรูทางวิชา  เรียกงาย ๆ วาแมนทฤษฎี

 รัก  หมายถึง  มีความมุงหวังตั้งใจ เรียกวา มีวิญญาณ

 สามัคคี หมายถึง การผูกพันเปนหน่ึงเดียวโดยตองใชการประสานงาน เรียกวา
ประสานเซียน

รู  รัก  สามัคคี จึงแปลงาย ๆ วา แมนทฤษฎี  มีวิญญาณ  ประสานเซียน

3.3) ผลผลิตและผลลัพธ
ในท่ีสุดชาวบานไดพบวาปาไมน้ันไดใหประโยชนตอพวกเขามากจริง ชาวบานมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึนเพราะสามารถพึ่งตนเองไดดวยการเก็บผัก ผลไมมารับประทานเองและท่ีเหลือยังเก็บไป
ขายไดอีก ทําใหชาวบานไมตองอพยพไปหางานทําท่ีอื่น เพราะพวกเขารูจักอยู รูจักใช  ชุมชนมี
ความสมดุลและม่ันคงในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ชาวบานไดใหความรวมมือท่ีดีกับนายพงศาเปน
อยางดี เพราะชาวบานเห็นเปนท่ีประจักษวานายพงศาเปนผูท่ีทํางานเพื่อสวนรวมจริง และไมมีการ
แสวงหาประโยชนเขาตัวเอง หลักคิดและรูปแบบการทํางานของนายพงศาท่ีไมยึดติดตํารา แตเนน
การริเร่ิมโครงการท่ีสอดคลองกับภูมิสังคมในพื้นท่ี  โดยมีหลักคุณธรรมในการทํางานทําใหการ
ดําเนินชีวิตของนายพงศาเปนตัวอยางท่ีดีตามวิถีตะวันออกอยางหน่ึงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.4) แผนงานในอนาคต
ในสวนของการดําเนินแผนงานในอนาคต นายพงศา ตั้งเปาหมายในการปลูกปาของ

ประชาชนน้ัน จะสามารถนํางบประมาณการปลูกปาท่ีกรมปาไมจัดเตรียมไวในแตละปในรูป
งบประมาณประจําปมาเปนคาตอบแทนใหประชาชนท่ีทําการปลูกปาได ท้ังน้ีเพื่อใหปาไมท่ี
ประชาชนปลูกไวท่ีธนาคารตนไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจจริง ซ่ึงเทากับเปนการทําใหประชาชนมี
รายไดจากการชวยกันรักษาพื้นท่ีปาไว และในขณะเดียวกันสังคมโดยรวมก็ไดพื้นท่ีปากลับคืนมา
ดวย

นอกจากน้ัน จากการท่ีประชาชนเปนหน้ีธนาคารเพื่อการเกษตรอยางตอเน่ือง นายพงศา
วางแผนไวในอนาคตวามูลคาปาไมท่ีธนาคารตนไมน้ีอาจสามารถนําไปชดใชกับหน้ีสินท่ีประชาชนมี
กับธนาคารเพื่อการเกษตรไดดวย ซ่ึงในเร่ืองน้ีตองมีการประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตร
ตอไป
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4) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปาพะโตะไดถูกทําลายลงโดยฝมือนักธุรกิจท่ีตองการแสวงหาผลประโยชน ซ่ึงพื้นท่ีปา

เหลาน้ีไดถูกบุกรุกและแปรสภาพ กลายเปนพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อการเกษตรกรรม และถูกขายออกไป
สวนผลไม สวนปาเศรษฐกิจ สวนยางพารา ฯลฯ ไดเขามาแทนท่ีผืนปาตนนํ้าอันอุดมสมบูรณ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทําใหคุณพงศา เจาหนาท่ีกรมปาไม คิดริเร่ิมโครงการ “ธนาคารตนไม”
ข้ึน เพื่อการฟนฟูปาท่ีถูกทําลาย ซ่ึงหลักการของโครงการน้ีคือ การสงเสริมใหชาวบานปลูกปาและ
สะสมปา โดยชาวบานจะไดรับการปลดหน้ีจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) เปนสิ่งตอบแทน แตท้ังน้ีสินเช่ือดังกลาวก็ตองข้ึนอยูกับจํานวนปาท่ีชาวบานไดปลูกลงไป
ดวย โดยกรมปาไมจะอนุมัติงบประมาณการปลูกปาใหกับทางธนาคาร เพื่อเปนการชดใชหน้ีแทน
ชาวบาน

ผลท่ีไดรับ คือ ปาใหมท่ีเกิดข้ึน ชาวบานสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากปาได ซ่ึงจะทํา
ใหชาวบานหันมาอนุรักษปา และยังเปนการทําใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศอีกดวย

- การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขาขาย (ภูมิคุมกันตนเอง)
 การทําขอตกลงเพื่อผลประโยชนของปาชุมชน
 การเก็บผลผลิตจากปาเพื่อตอบสนองความตองการของครัวเรือน
 การสรางใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษปา
เขาใจ(การดําเนินทางสายกลางและความรู)
 ทําใหเกิดความสมดุลระหวางพื้นท่ีการเกษตรกับปาอนุรักษ
 ธนาคารตนไม, ฝายกั้นนํ้า
เขาถึง(มีเหตุผลและคุณธรรม)
 เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการอนุรักษปา (เชน การอยูรวมกัน

ของคนและปา)

กลาวไดวา ความย่ังยืนของปาพะโตะและชุมชน ข้ึนอยูกับ 2 ปจจัยดังน้ี
1) ธนาคารตนไมเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหเกิดสมดุลระหวางการตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐาน

แกชุมชนทองถิ่น เชน อาหาร และระบบนิเวศ
2) เจาหนาท่ีพงศา แสดงใหชุมชนไดเห็นวานาคารตนไมไดสรางใหเกิดทุนทางสังคมท่ีย่ังยืนท้ัง

ในปจจุบันและระยะยาวในอนาคต
5) บทเรียน

กรณีศึกษาพะโตะ โดยนายพงศาชูแนม ท่ีนําไปสูรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาไมและการ
พัฒนาชุมชนไปพรอมๆ กันตามความเหมาะสมของภูมิสังคมน้ันๆ ไดประสบความสําเร็จในระดับ



56

หน่ึง ปจจัยสําคัญท่ีทําใหโครงการคนอยูปายังไดรับการยอมรับคือความเปนผูนําของนายพงศา ชู
แนมเอง คุณสมบัติความเปนผูนําในตัวนายพงศาน้ัน ไดทําใหนายพงศาเปนท่ียอมรับของประชาชน
ในพื้นท่ี และทําใหโครงการธนาคารตนไม สามารถดําเนินไปได ประชาชนใหความรวมมือเปนอยาง
ดี นายพงศาไดใชทักษะความเปนผูนําน้ีในการชักชวนใหประชาชนเล็งเห็นประโยชนของสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนบุคคล และทําใหเกิดการใหความรวมมือท่ีดีได แมแตกรณีท่ีมีประชาชนบุกรุก
พื้นท่ีปาสงวน นายพงศาก็ไดใชความเปนผูนําในการชักชวนใหครอบครัวท่ีทําการบุกรุกพื้นท่ีปายาย
ออกจากพื้นท่ีปาสงวนและไปหาทําเลท่ีทํากินใหม

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

ประการท่ีสาม เม่ือประชาชนเห็นวาการใหความรวมมือในกิจกรรมเพื่อสวนรวมไดทําให
สภาพของชุมชนดีข้ึน การมีพื้นท่ีปามากข้ึนทําใหมีการเก็บของปาเพื่อนํามาใชบริโภค สภาพความ
เปนอยูของชุมชนมีความม่ันคงมากข้ึนทําใหประชาชนมีความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีตนเองมีหรือไดทําข้ึน
นอกจากน้ีการท่ีประชาชนสามารถชวยเหลือและเกื้อกูลซ่ึงกันและกันไดทําใหประชาชนทุกคนมี
ความสุขท่ีมากเกินกวาความสุขทางวัตถุ

ประการท่ีสี่ ในการเผชิญกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี นายพงศาไดใชสติปญญาในการ
วิเคราะหปญหา หาสาเหตุตนตอของปญหาเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาในท่ีสุด บทเรียนท่ีไดรับจาก
กรณีศึกษาน่ีคือการชุมชนมีทักษะในการศึกษาปญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูและสามารถใชสติปญหาใน
การแกปญหา ในท่ีสุดปญหาตางๆ ก็จะไดรับการแกไขใหหมดไป

6) อุปสรรค

จากการดําเนินโครงการ คนอยู ปายัง ท่ีผานมา ถึงแมจะประสบความสําเร็จในระดับท่ีนา
พอใจแตการดําเนินงานของโครงการไดพบอุปสรรคท่ีทําใหโครงการไมสามารถขยายผลไปไดมาก
เทาท่ีควร อุปสรรคอยางหน่ึงท่ีนายพงศาประสบคือ กฎระเบียบและการประสานงานกับราชการ
สวนกลางท่ีเปนสาเหตุสําคัญทําใหกิจกรรมบางอยางไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เชน
การนํางบประมาณการปลูกปามาจายเปนคาตอบแทนใหประชาชนท่ีทําการปลูกปาในโครงการ
ธนาคารตนไม ขอบังคับเชนน้ีเปนขอบังคับท่ีถูกกําหนดเพื่อใชกับทุกพื้นท่ีในประเทศจึงทําใหอาจ
ขาดความเหมาะสมเม่ือนํามาปฏิบัติจริง
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นอกจากน้ัน สิ่งสําคัญอยางหน่ึงคือการขยายผลไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ของประเทศใหสามารถนํา
หลักการ คนอยู ปายัง ไปประยุกตใชเพื่อเปนการปกปองพื้นท่ีปาและเสริมสรางความม่ันคงใหกับ
ชุมชนไปพรอมๆ กัน สาเหตุของขอจํากัดน้ีเปนเพราะความสําเร็จของโครงการ คนอยู ปายังน้ี
ข้ึนอยูกับการดําเนินการของนายพงศา เปนสวนใหญ จึงทําใหการขยายผลไปยังพื้นท่ีอื่นๆ อาจไม
สามารถกระทําไดเพราะการขาดผูนําอยางนายพงศา

7) ประเด็นทาทาย
ในการพิทักษพื้นท่ีปาไมใหคงอยูไปพรอมๆ กับการสรางความม่ันคงใหกับชุมชนไปพรอมๆ

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

3.5 กรณีศึกษาที่ 5 : เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอมของธุรกิจของชุมพรคาบานา
รีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้า จังหวัดชุมพร15

1) ขอมูลพื้นฐาน 16

1.1) พื้นที่ กิจกรรมเศรษฐกิจ
ชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้าเปนธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กซ่ึงเปนธุรกิจของ

ครอบครัวของคุณวริสร รักษพันธุ ซ่ึงประสบปญหาหน้ีทวมดอกเบ้ียเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป
พ.ศ. 2539-2540 แตดวยอาศัยความอดทนและเพียรพยายามแกไขวิกฤติ และเรียนรู ลองผิด ลอง
ถูก ประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักปฏิบัติ (อดีตขาราชการนักวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร) ชวยเปน
พี่เลี้ยงแนะนํา อธิบาย จึงชวยพยุงฐานะเศรษฐกิจของธุรกิจโรงแรมใหพลิกฟน มีรายไดเหลือผอน
ชําระหน้ี คืนธนาคารได เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการบริหารจัดการใหม อีกท้ังยังสามารถใหความชวยเหลือ

15 เรณู สุขารมณ. คณะสังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
16 ออทิพย ราษฎรนิยมและคณาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร “ถอดบทเรียนกรณีศึกษาชุมพรคาบานารีสอรตและศนูยกีฬาดําน้ํา:
เศรษฐกิจพอเพียงมุมมองในภาคบริการแบบครบวงจร” วารสารเศรษฐศาสตรศรนีครนิทรวโิรฒ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2549 หนา 72-81. และดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข
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กลุมเครือขายท้ังในจังหวัดชุมพร และจังหวัดอื่น ประสานรวมมือกัน ขยายกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดเปนศูนยเรียนรู สรางคนสรางชุมชนเขมแข็ง

1.2) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สภาพแวดลอมของชุมพรคาบานาฯ มีความเปนธรรมชาติท่ีสมบูรณมากแขกผูมาพักท่ี

รีสอรตจะมีชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย ไดรับประทานอาหารท่ีปรุงโดยแมครัวพื้นบาน ใชวัสดุจาก
ธรรมชาติ ผักริมร้ัวปลอดสารพิษจากยาฆาแมลง ขาวสารท่ีพนักงานชุมพรคาบานาปลูกเอง เปนขาว
เหลืองประทิว ขาวพันธุพื้นเมืองท่ีเหลือปลูกแหงเดียวในจังหวัดชุมพร เพราะคุณอนุสรณและ
เครือขายอดีตครูสอนคณิตศาสตร ซ่ึงเกษียณอายุจากงานสอนท่ีโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดชุมพร ได
พยายามอนุรักษพันธุขาวน้ีไว (ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีทรงหวงใย
วา ขาวน้ีจะสูญพันธุไปจากภาคใตของประเทศไทย หากไมอนุรักษไว) นอกจากน้ัน สบูเหลว แชมพู
ท่ีรีสอรตจัดใหบริการแกแขกผูมาพัก ก็เปนผลิตภัณฑท่ีพนักงานของรีสอรตจัดทําข้ึนมาเองดวย
สมุนไพรและวัสดุจากธรรมชาติ ไมมีสวนผสมของสารเคมี บรรจุอยูในภาชนะเคร่ืองปนดินเผา ท่ี
พนักงานจะนําสบูเหลว แชมพูสมุนมาเติมใหทุกวัน ไมมีการใชภาชนะบรรจุท่ีเปนพลาสติกขนาดเล็ก
ท่ีตองนํามาเปลี่ยนใหมทุกวัน เกิดเปน “ขยะพลาสติก” ทุกวัน และเดิมคุณวริสรจะตองเสียคาใชจาย
ในการวาจางบรรจุและนํามาสงใหกับรีสอรต ประมาณเดือนละ 120,000 บาท ซ่ึงหลังจากคิดใหม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการประหยัดคาใชจายสวนน้ีได

ตนไมท่ีปลูกตกแตงบริเวณรีสอรต ในอดีตเคยใชพันธุไมตางประเทศ ราคาแพงมาก แตเม่ือ
บริหารธุรกิจแบบเศรษฐกิพอเพียง ก็ไดใชพันธุไมไทย หรือพันธุไมท่ัวไปท่ีหาไดในทองถิ่น ซ่ึงมักจะ
มีราคายอมเยา หางายดูแลงาย เปนการประหยัดไดอีกทางหน่ึง

2) ปญหาพื้นฐานเดิม
การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ในอดีตไดมีวิธีคิดแบบเดิม ๆ “ซ้ือ” ทุกอยางท่ีตองใชในการ

ทําธุรกิจ ไมไดคํานึงการประหยัด ไมไดนึกถึงสิ่งแวดลอม อยูอยางประมาท

3) ลักษณะและกิจกรรมของโครงการอนุรักษฯ
เพื่อลดคาใชจายในการบริหารจัดการ คุณวริสรไดพยายามวางแผนกิจกรรมและแผนงาน

ตางๆ ของโรงแรมโดยใชปจจัยทุกอยางอยางคุมคา ยกตัวอยางเชน ชวงใดท่ีแขกผูมาพักลดจํานวน
ลงเพราะเปน “นอกฤดูกาล” ก็ชักชวนพนักงานไปปลูกขาว ทํานา สีขาว ตําขาวซอมมือไวกินเอง ไว
ขาย ทําสบูเหลวสมุนไพร ทําแชมพู ทํานํ้ามันแกสโซฮอลลเอง ปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ และใชสิ่ง
เหลาน้ีเปนวัตถุดิบ ปรุงอาหารรับประทานเองในหมูพนักงาน เลี้ยงแขก ตอมาเม่ือเพิ่มเปนศูนย
เรียนรูดานการเกษตรย่ังยืนสวนเพลินข้ึนภายในรีสอรต และมีหลักสูตรฝกอบรมแกบุคคลท่ัวไปท่ี
สนใจ ผลผลิตเกษตรอินทรีย ปลอดสารพิษ ปลอดยาปราบศัตรูพืช ผักริมร้ัว ฯลฯ ก็ใชปรุงอาหาร
เลี้ยงผูเขารับการฝกอบรมดังกลาวดวย นัยเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา พนักงานเองก็ได



59

รายไดเพิ่ม เพราะนําผลผลิตมาขายแกรีสอรต เกิดการอยูแบบพึ่งพากันอยางเครือญาติ ผูกพัน แบง
กันกิน แบงกันใช ม่ันคง ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ดังแสดงใหเห็นในตารางท่ี 3.5

กิจกรรมของโครงการอนุรักษ มี หลายรายการดวยกัน คือ (1) เสนทางขาว (2) การผลิต
อาหาร (3) การทําขนมปง (4) การกําจัดกากอาหาร (5) การดํานาเกี่ยวขาว (6) ฝายกั้นนํ้า (7)
โรงแรมนา (8) สวนเพลิน (9) ไตธรรมชาติ (10) พืชสวนครัว (11) บานอนุรักษธรรมชาติและ
พลังงาน (12) เกษตร 4 ช้ัน (13) การสีขาว (14) ปา 5 ช้ัน (15) การปลูกพืชดวยการหมดิน

ตาราง 3.4 สรุปกิจกรรม วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ และแผนงานใน
อนาคตของกรณีศึกษาการจัดการธุรกิจโรงแรม ของชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬา
ดํานํ้า จังหวัดชุมพร

กิจกรรม วัตถุประสงค การดําเนินกิจกรรม โครงการ ฯ ผลผลิต ผลลัพธ แผนงานใน
อนาคต

การอนุรักษ
ขาวเหลือง
ปะทิว

อนุรักษขาว
พื้นเมืองหายากพบ
มีปลูกเพียงในที่นา
เกษตรกรชุมพร
เทานั้น

1) มีครูวิชัย บานบางสน จังหวัด
ชุมพรเปนแกนนําสําคัญในการปลูก
อนุรักษพันธุขาวเหลืองประทิว

1) ใหกําลังใจเกษตรกร
แลกเปลี่ยนประสบการณ

เกษตร
อินทรีย

เพื่อใหชุมชนมี
อาหารดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ปลอด
สารพิษ สาร
ปนเปอน

1) สรางเครือขายเกษตรอินทรยี
กลายเปนศูนยเรียนรู เปนที่สนใจ
ของสังคม มีบุคคลนอกพืน้ที่
นักทองเที่ยว นักเรียน เดินทางมา
ดูงาน ชมสวน ชิมและหาซื้อผลไม
ปลอดยาฆาแมลง ศัตรูพืช
2) ทําการประชาสัมพันธ บอกขาว
ขยายวงใหรูกวางขวาง

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

ศูนยภูมิ
รักษ
ธรรมชาติ
(มูลนิธิชัย
พัฒนา จ.
นครนายก)

ทดลองงานตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั
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4) การวิเคราะหตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสอดคลองในการดําเนินงานของกลุมกิจกรรมในชุมพรคาบานารีสอรตฯ กับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหและอธิบายดังน้ี

ชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้า เคยประสบปญหาหน้ีทวมจากการขยายกิจการ
ของครอบครัว “รักษพันธุ”ของคุณวริสร ซ่ึงเปนนักธุรกิจรุนใหมชาวชุมพร  ซ่ึงเดิมเคยมีการ
บริหารธุรกิจท่ี “ซ้ือ” ทุกอยาง ท่ีตองใชภายในรีสอรตฯ ไมไดคํานึงถึงการประหยัด ไมไดนํามิติ
สิ่งแวดลอมมารวมคํานึง การจัดการธุรกิจอยางประมาท ตอมาคุณวริสรไดสติ คิดได จึงคิดใหม
พยายามศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดท่ีปรึกษาดานแนวทางการปฏิบัติแบบ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” จึงลดคาใชจายในการบริหารจัดการ ใชปจจัยทุกอยางท่ีหาไดในทองถิ่น พยายามใช
ประโยชนของพนักงานอยางเหมาะสม เพิ่มศักยภาพของบุคคลากร สามารถทํางานได ในชวงตางๆ
ตลอดท้ังป ไมตองกังวลกับ “low season” เม่ือหมดฤดูทองเท่ียว เชน การนําพนักงานลงนาเพื่อ
ปลูกขาว ทํานา เก็บเกี่ยว สีฝดกันเอง มีโรงเรือนบางสวนภายในรีสอรต เปนโรงงานขนาดยอม เพื่อ
ทํานํ้ายา สบู แชมพู ฯลฯ เนนการอยูรวมกันกับธรรมชาติใหมากข้ึน ทําเกษตรอินทรีย สราง
เครือขายท้ังในชุมชน อําเภอ ในจังหวัดชุมพร และเครือขายนอกจังหวัดชุมพร ฯลฯ เกิดกิจกรรม
อนุรักษทรัพยากร สิ่งแวดลอม

ชุมพรคาบานารีสอรตฯ สามารถรอดพนวิกฤติ กลายเปนแหลงทองเท่ียว เปนกรณีตัวอยาง
ของธุรกิจภาคเอกชนขนาดกลางท่ีเปน best practice ของ เศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนยเรียนรูท่ีมี
ช่ือเสียงมากในปจจุบัน

- การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการ
 การสรางคนท่ีมีคุณลักษณะพิเศษท่ีสนใจใหความสําคัญของ “การอยูรวมกับธรรมชาติ ใช

ประโยชนจากธรรมชาติ อยูอยางประหยัด”
วิธีคิด
 เปนหลักวิธีคิดท่ีเนนความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ยึดหลักการคิดแบบ

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

วิถีชีวิต
 เปนการดําเนินวิถีชีวิตท่ีเนนหลักการมีสวนรวมและสรางเครือขายในชุมชน
 เปนวิถีชีวิตท่ีคิดคนและสรางสรรคกิจกรรม ท่ีเนนการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 เกิดการอนุรักษ “ขางเหลืองประทิว” ขางพันธุพื้นเมืองเดิม ซ่ึงเหลือปลูกท่ีอําเภอประทิว

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

5) บทเรียนที่สําคัญ
บทเรียนท่ีควรคาแกการเรียนรูอันนํามาซ่ึงความสําเร็จในปจจุบัน ซ่ึงพอสรุปเปนประเด็นท่ี

สําคัญ ดังน้ี
5.1) การสรางคน
 คุณวริสร ชักชวนชาวบานในชุมชนใหหันมาสนใจทําการเกษตรอินทรีย อนุรักษ

ธรรมชาติ สรางเครือขายท้ังภายในจังหวัดชุมพรเอง และเครือขายภายนอก (ดู
แผนภูมิในภาคผนวก ข)

 คุณวริสร เปนแกนนําเครือขาย เปนนักพัฒนา ใจเย็น อารมณขัน ไมเครงเครียด
พยายามพูดคุย ช้ีถึงประโยชนสวนรวมในการรูจักจัดการอนุรักษธรรมชาติ และ
จัดการกับกิเลสของตนเอง มักนอย เปนผูใหมากกวาเปนผูรับ

 สรางการทํางานเปนเครือขาย มีเกษตรกรในทองถิ่น มีผูรวมเครือขายมาก
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ช้ีนําใหสังคมเห็นวา วิถีชีวิตแบบไทย สามารถดํารงชีพอยูได
โดยไมจําเปนตองใชเงิน การให “ย่ิงใหย่ิงได” คุณวริสรเปนแกนนําในการเช่ือม
ประสานกับพื้นท่ีท้ังภายในชุมพรและเครือขายภายนอกชุมพร

 มีกิจกรรมและประชุม (ชวนคุย) อยางตอเน่ือง เปนการสรางการเรียนรูของคนใน
ชุมชนผานเวทีพูดคุย

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

5.2) การสรางวิธีคิดและสรางคุณธรรม
 สรางการเรียนรูเพื่อการใชทรัพยากรท่ีย่ังยืน
 เสริมสรางจิตใจใหสมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจ
 เนนคุณธรรม ปลูกฝงใหชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมความเพียร  ไมเบียดเบียนสัตว

หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไมบริโภคเกินกําลังท่ีผลิตได


