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การศึกษา “การสังเคราะหวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยภูมิปญญาตะวันออก” มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหและบูรณาการผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ
การประยุกตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยศึกษา
จากประสบการณของ 5 กรณีศึกษาในประเทศไทย คือ (1) การจัดการปาชายเลนพื้นท่ีลุมนํ้า
ปะเหลียน จ.ตรัง (2) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานละหอกกะสัง อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย (3) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บานเปร็ดใน จ.ตราด (4) การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติปาตนนํ้าพะโตะ จ.ชุมพร และ (5) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของธุรกิจชุมพรคาบานารีสอรตและศูนยกีฬาดํานํ้า จ.ชุมพร โดยใชวิธีการศึกษาเชิง
เอกสาร ประกอบกับการจัดประชุมกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากน้ียังไดทําการ
สังเคราะหแนวคิดและวิธีการรวมกับประสบการณของประเทศอื่นๆ อีก 5 ประเทศ ไดแก จีน อินเดีย
ภูฎาน บังกลาเทศ ญี่ปุน โดยใชการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปนเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความ
คิดเห็นรวมกัน

กรอบการวิเคราะหกรณีศึกษาของประเทศไทย คณะผูศึกษาไดแยกการวิเคราะหระดับการ
เปนเศรษฐกิจพอเพียงเปน 3 ระดับ คือ (1) ระดับเขาขาย ซ่ึงมีลักษณะสําคัญในแงการใชวิธีการ (2)
ระดับเขาใจ ซ่ึงมุงเนนใหความสําคัญตอวิธีคิด และ (3) ระดับเขาถึง ซ่ึงเปนระดับท่ีผานการปฏิบัติ
เปนประจําจากพื้นฐานความเขาใจจนกลายเปนวิถีชีวิต หรือ วิถีปฏิบัติโดยธรรมชาติ ท้ังน้ี แตละ
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กรณีศึกษามีการพัฒนาระดับของการเปนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกตางกัน ไมไดมีลักษณะเปน
เสนตรงท่ีมีระดับเปนข้ันๆ แบบตายตัว

ในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากท้ัง 5
กรณีศึกษา ไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะรวมกันของวิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 6 ประการ คือ (1) หลักคิด คือ การทําเพื่อคนสวนใหญ (2) เปาหมาย คือ การเนนท่ี
ความสุขซ่ึงไมใชวัตถุแตเปนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความสมบูรณในอาหาร (3) มีเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรูรวมกัน และทําใหเกิดการยกระดับ
จิตใจจากการทําเร่ืองน้ัน (4) การมีสวนรวมของชุมชน (5) การมีทุนทางสังคมเปนพื้นฐาน และ (6)
กระบวนการเรียนรู

เม่ือนําประสบการณของประเทศไทยมาสังเคราะหรวมกันกับอีก 5 ประเทศ ไดพบวาภูมิ
ปญญาตะวันออกน้ันมีลักษณะรวมกันท่ีสําคัญซ่ึงประกอบไปดวย คุณคาทางจิตใจและศีลธรรม
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมขององคความรู การมีสวนรวมของชุมชน การมีสถาบันท่ีอยูรวมกันอยาง
ปรองดอง และการมีความสุขใจ

คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาตะวันออก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การมีสวน
รวมของชุมชน
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The objectives of the study on “ The Synthesis of Practicable Experiences Based on
Oriental Wisdom  in Environmental and Natural Resource Management” are to synthesize
and integrate the studies about the application of the Sufficiency Economy Philosophy to
environmental and natural resource management. The study selected five case studies in
Thailand. They are (1) mangrove forest management in “Pa Lien”, Trang Province, (2)
natural resource and environmental conservation in Ban Lahokkasang, Burirum Province,
(3) natural resource and environmental management in Ban Pet Nai community, Trad
Province, (4) natural resource management in Pa Toh watershed, Chumporn Province, and
(5) natural resource management in Chumporn Cabana, a hotel resort in Chumporn
Province. This study used documentary research and focus groups to exchange ideas and
information. Moreover, it also synthesized approaches and methods applied by oriental
wisdom in five countries. These are China, Japan, Bangladesh, Phutan, and India.

The Thai Sufficiency Economy focuses on five concepts which are the self
community, moderation, aggregation or invention of new knowledge, reasonableness and
morality. This study categorizes these concepts into three levels. The first one is the “partial
practice” which is very preliminary level of application of this sufficiency economy was to do
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with. The next level is the “comprehension”. That might also involve behaviors belonging to
this category or the moderation or using of or creating new knowledge to solve problems
they were facing. The third level is the “inspiration” when you are really into the philosophy
then it will involve changing the way of thinking. This three levels are not static. They are
flexible in each case.

Application of the Sufficiency Economy to the environment and natural resource
management in the five cases shows that there are six common way of thinking and
approaches as follows, (1) the main principle of thinking is making for the public, (2) the
target is focusing on happiness which involve the fertility of natural resources, biodiversity
and food, (3) having tools for learning together and upgrading morality, (4) community
participation, (5) social capital is the basic component, and (6) having learning processes.

The common cores of the Thai and five countries experiences are the spiritual
values and the modality, appropriate technology and knowledge,  community participation
and empowerment, harmonious institution, creating awareness, knowledge creating and
networking.

Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Oriental Wisdom, Environmental and Natural
Resources, participation of the community


