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การศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา: กรณีศึกษาชุมชนเกาะกก
จังหวัดระยอง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเชิง
นิเวศตามศาสตร์พระราชา ใน 3 ข้ันตอน ประกอบด้วย ข้ันพื้นฐาน ข้ันก้าวหน้า และข้ันยั่งยืน

จากผลการศึกษา พบว่า
1) ขั้นพ้ืนฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ ในนวัตกรรมการจัดการเศรษฐกิจ

หมุนเวียน “7ป.พอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา ได้แก่ ป.1 − ปลูก มีกลุ่มทํานาปลูกข้าว จนเกิดเป็น
ประเพณี “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ป.2 − แปร มีกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน แปรรูปข้าวบรรจุถุงจําหน่าย
ป.3 – ปรุง มีกลุ่มปรุงรสขนมสแน๊กบาร์ กลุ่มทําไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี ป.4 – เปิบ มีกลุ่มทําร้านค้า
การตลาด และพัฒนาศูนย์เรียนรู้เป็นการตลาดรูปแบบใหม่ ป.5 – ปล่อย มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ทํา
ปุ๋ย และมีการบําบัดนํ้ากลับมาใช้รดต้นไม้ ป.6 – ปุ๋ย มีการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีเคร่ือง
คาวน์เทค และ ป.7 – ปัน มีการปันผลกําไรแก่สมาชิก และมีกองทุนสวัสดิการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน

2) ข้ันก้าวหน้า กินดีอยู่ดี ชีวีมีสุขด้านสุขภาพ ในนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ “3
อ.2ส.1ป.” ได้แก่ อ.1 − อาหาร ปลูกผักสวนครัว ร้ัวกินได้ สมุนไพรไกล COVID และลดโรค NCD
อ.2 − อารมณ์ ฝึกจิต พัฒนาสติ พัฒนาความสงบ ฟังเทศน์ฟังธรรม อ.3 – ออกกําลังกาย เต้นบาร์
สโลป ส.1 – ลดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ส.2 − สร้างเสริมส่ิงแวดล้อม สะดวก สะอาด สุขสบาย สงบสันติ
และ ป.1 − ปฏิบัติเป็นประจํา

3) ข้ันยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม รักษาระบบนิเวศ ใน
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม “7ลด7เพิ่ม” ได้แก่ 1) ดิน − ลดขยะอินทรีย์ เพิ่มปุ๋ยในดิน 2) นํ้า −
ลดน้ําทิ้ง เพิ่มน้ําใช้ บําบัดน้ํากลับมาใช้ใหม่ 3) ลม − ลดคาร์บอน เพิ่มออกซิเจน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 4)
ไฟ − ลดใช้พลังงานหลัก เพ่ิมพลังงานทดแทน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell 5) คน − ลดความ
เหล่ือมล้ํา เพ่ิมความเท่าเทียม เพ่ิมการศึกษา เพ่ิมคนสุขภาพดี 6) เงิน − ลดความยากจน เพ่ิมรายได้
สร้างอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล และ 7) เทคโนโลยี − ลดใช้แรงงาน เพิ่มการใช้เทคโนโลยี Smart Farm
Smart Phone ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและใช้ในชีวิตประจําวัน
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ข้อ เสนอแนะในงานวิจัยค ร้ังต่อ ไปคือ ควร วิจั ยและพัฒนา R&D หัวข้อ เ ร่ือง 1)
ก ระบวนกา รพัฒน า เ มื อ ง อั จ ฉ ริ ย ะ SMART City ใ นชุ ม ชน เ มื อ งอุ ต ส าหกรรม และ2)
กระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ Eco Tourism
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The eco − community process development for sufficiency economy
philosophy with case study of Koh-kok community, Rayong province, Thailand was
qualitative research; also, aimed to study the Eco − community process
development for sufficiency economy philosophy including three steps, that is basic,
progress, and sustainable steps.

This study found that,
1) Basic Steps: sufficiency economy of circular economy management

innovation “7Por. − Phor-phieng” philosophy were 1) Por-plook, rice cultivating
community leading to the tradition was called “Plook-Wan-Mae Keaw-Wan-Phor”, 2)
Pae, which had rice processing community processed and packed rice for sale, 3)
Ploong, as well as a rice snack bar and rice berry ice cream, 4) Perp, that was a
grocery store, marketing, and new marketing learning center, 5) Ploi means fertilizers
from organic waste and water treatment was used to planting, 6) Pui, which was
organic fertilizers development with Cowtech technology, and 7) Pun, as well as
profits sharing into members and a community environmental rehabilitation welfare
fund.

2) Progress Steps: well-being and better life, health management
innovation was called “3Aor.-2Sor.-1Por.” that were 1) Ah − harn, that was home -
grown vegetable or herbs and non − communicable diseases (NCD) decreased, 2) Ah
− lom meant mindfulness meditation, 3rd Aok − kamlungguy, as well as exercise, 1)
“Soop” and “Su” were mentioned smoking and alcohol − reduced, 2) Serm-sang,
which enhanced the environment and society, and 1) Pathibut was consistently
implemented.
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3) Sustainable Steps: environmentally friendly, environmental
management innovation was called “7Lod.-7Perm.”. Rod meant decreasing or
reducing. Perm mentioned increasing: 1) Soil − organic waste reduced for soil
fertilizers increased, 2) Water − wastewater decreased for water recycle, 3) Wind −
carbon dioxides (CO2) reduced; meanwhile, green space and oxygen increased, 4)
Fire − energy consumption reduced; in addition, encouragement alternative energy
(e.g., solar energy), 5) Human − inequality reduced and equality, education and
health increased, 6) Money − poverty eliminated and earning incame and created a
new career in the digital age, and 7) Technology − labor decreased; meanwhile,
increased the use of smart farm and smart technology, using innovative digital
technology in the production process and daily life.

In conclusion, the future study should concentrate on smart city and Eco −
tourism in the local community.



กิตติกรรมประกาศ

รายงานการค้นคว้าอิสระ เรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา:
กรณีศึกษาชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง ผู้เขียนต้องกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วย
สนับสนุนข้อมูลและให้ความช่วยเหลือมาตลอด โดยเฉพาะอย่างย่ิง ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภ
ดิษฐ์ ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทําวิชาค้นคว้าอิสระ และให้ความกรุณาสละเวลาลงพื้นที่ให้
คําปรึกษา ชี้แนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งน้ี ตั้งแต่เร่ิมต้นจนสําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอกราบขอพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธนินท์ ศิริวรรณ ที่ปรึกษาชุมชนเกาะกก คุณปราณี เจริญพงษ์ ผู้
ประสานงานสมาคมเพื่อนชุมชน คณะกรรมการชุมชนฯ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกาะกกทุกท่านให้
การสนับสนุนข้อมูลและให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน ให้บริการ
และอํานวยความสะดวก รวมถึงพี่ ๆ และเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น (สว.11 ระยอง) ท่ีเป็นกําลังใจช่วยสร้าง
แรงผลักดันในการจัดทําวิชาการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้

สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณบิดามารดาและญาติพี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จ คุณค่าและ
ประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและ
บูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมส่ังสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้เขียนมาโดยตลอด และเป็น
กําลังใจสําคัญที่ทําให้การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

สําราญ ทิพย์บรรพต
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บทท่ี 1

บทนํา

การศึกษา เรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชา: กรณีศึกษา
ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม PAR (Participation Action Research) เพื่อค้นหาความจริง
ของปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มชุมชน นักอนุรักษ์แปลงนาผืนสุดท้าย ใจกลางเมือง
อุตสาหกรรม ในการพัฒนาข้าวขายได้ราคาตันละ 2.00 ล้านบาท ที่สามารถนํามาประมวลเป็นชุด
ความรู้ใหม่ในเชิงสหวิชาการ ท่ีผสมผสานภูมิปัญญาด้ังเดิมกับความรู้เทคโนโลยีภูมิปัญญาสมัยใหม่
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ ใน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นพื้นฐาน พออยู่พอกินด้าน
เศรษฐกิจ 2) ข้ันก้าวหน้า อยู่ดีกินดีด้านสุขภาพ และ 3) ข้ันยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงสามารถเกื้อกูล
ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมจนเกิดเป็นชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน

1.1 ที่มาและความสําคัญ

จากปัญหาโลกร้อนสู่ปัญหาโรคร้าย ท่ีเพิ่มพูนปัญหาเท่าทวีคูณแก่มนุษยชาติ งานวิจัยฉบับนี้
จึงถือกําเนิดขึ้น เพ่ือเป็นมรรควิธีหน่ึงที่จะช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนสู่โรคร้าย ซึ่งเรา พบว่า โรค
ระบาดกับระบบนิเวศ ที่ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจ ล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดั่ง
วาทกรรมที่ว่า “เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว” ของเอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ เป็นผู้ริเร่ิมบุกเบิกทฤษฎี
ความอลวน (Lorenz, 1993 อ้างถึงใน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร,ี 2564)

จากรายงานการระบาดของ COVID − 19 ขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health
Organization) จนถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ระบุว่า COVID − 19 ได้แพร่กระจายไปยัง 217
ประเทศและเขตการปกครองท่ัวโลก โดยมีผู้ป่วยยืนยันแล้วมากกว่า 141,754,944 คน และมี
ผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,025,835 คน เกิดความทุกข์ยากและความสูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจ จะ
ยังคงขยายเพ่ิมขึ้น โดยผลกระทบจากการระบาดของโรคจะดําเนินสืบเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า
ผลกระทบเชิงรูปธรรมของ COVID − 19 ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบอาหารและเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนยังมีอยู่อย่างจํากัด (ธารา บัวคําศรี, 2564)

วิกฤตด้านสุขภาพและเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด COVID − 19 ที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และบั่นทอนความมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (SDGs) จากรายงานการวิเคราะห์ COVID − 19, The Environment and Food System ท่ี
จัดทําโดย UNEP (United Nations Environment Programmed) ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลทั่วโลกใช้
งบประมาณรวมกัน 12.0 ล้านล้านดอลลาร์ (ราว 361 ล้านล้านบาท) ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สุขภาพ และ
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ส่ิงแวดล้อม ในกรณีของไทย รัฐบาลผ่านงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.90 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563
และอีก 210,000 ล้านบาท ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 นี้ รวมกันเป็น 2.70 ล้านล้านบาท หรือราว
ร้อยละ 16.0 ของจีดีพี งบประมาณมหาศาลน้ี หากนําไปใช้ภายใต้กรอบที่ให้ความสําคัญ ทั้งการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นธรรม ก็จะนําเราไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
(SDGs) (ธารา บัวคําศร,ี 2564)

จากสถานการณ์ดังกล่าว วิเคราะห์ได้ว่า สังคมโลกกําลังเร่งฟ้ืนฟู 3 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ 1)
ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสุขภาพ และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับรายงาน “เมื่อวันท่ี 15 มกราคม
พ.ศ. 2563 ของสภาเศรษฐกิจโลก (WEF: World Economic Forum) ที่มีข้อกังวลของกระแสโลกใน
4 ประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ความเส่ียงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความสามัคคีของสังคม 2)
ความเสี่ยงทางด้านการคุกคามของภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ 3) ผลกระทบของ
ความไม่ เท่าเทียมทางด้านดิจิทัล และ 4) ระบบสาธารณสุขที่ ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ”
(ThaiPublica, 2563) ทั้งหลายท้ังมวลกระแสสังคมโลก กําลังมุ่งแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน
เพื่อดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ

แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน มีจุดกําเนิดจากคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland −
Report) หรือคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ได้จัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนา
รูปแบบใหม่ที่มุ่งลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในเอกสารรายงานช่ือว่า “อนาคตของเรา” ซึ่งเสนอต่อ
สหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ . 2530) อันเป็นที่มาของแนวคิด “การพัฒนาท่ียั่ งยืน
(Sustainable Development)” โดยในรายงานฉบับดังกล่าว ได้ให้นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ว่า
“การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่สามารถสนองความต้องการที่จําเป็นของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่
กระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความต้องการที่จําเป็นของคนในรุ่นต่อไป” ในการประชุมคร้ัง
นี้ ได้ให้การรับรองเอกสารและข้อมติที่สําคัญ ได้แก่ การรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมมนุษย์ การจัดต้ังโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) รวมท้ังเสนอให้รัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ จัดตั้งหน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน และที่ประชุมยังได้กําหนดให้
วันท่ี 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วย (สถาบันไทยพัฒน์, 2564)

สําหรับแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเทศไทยน้ัน ได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดําเนินชีวิต ทําให้ประชาชนไทย
รู้จักการพ่ึงตนเอง ส่งผลให้ในช่วงวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID − 19 ประเทศไทยสามารถควบคุม
การแพร่เช้ือได้ดีกว่าหลายประเทศในโลก โดยเฉพาะการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ ท่ีมีการปลูกผักและพืช
สมุนไพรไว้ประกอบอาหารเพื่อรับประทาน ซึ่งมีฤทธ์ิเป็นยาท่ีเชื่อว่าสามารถป้องกันเชื้อไวรัส COVID
− 19 ได้ เช่น กระชาย และฟ้าทะลายโจร เป็นต้น รวมทั้งการจัดการส่ิงแวดล้อมสุขอนามัย ทําความ
สะอาดบ้านเรือนอยู่สมํ่าเสมอเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID − 19 อีกทั้งคนไทยยังมี
รู้จักการพึ่งตนเองทางด้านอาหารและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน
โดยห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กําหนด หลายบ้านสามารถพออยู่พอกินอย่างพอเพียง
ด้วยการน้อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต (ภาพที่ 1.1)
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ภาพท่ี 1.1 ลําดับความสําคัญของปัญหา

ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการสําคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความ
พอประมาณ คือ ความพอดี ๆ ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป 2) ความมีเหตุผล คือ ทุกอย่างต้องมีที่มา
ที่ไป อธิบายได้ สอดคล้องกับหลักการพุทธธรรม คือ หลักปฏิจจสมุปบาท และอิทัปปัจจยตา ท่ี
กล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผล 3) ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี 4) มีการจัดการองค์ความรู้ที่ดี 5) คุณธรรม
ความดี เป็นพ้ืนฐาน ความซื่อสัตย์ สุจริต และอดทน เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้วิจัยต้องสืบค้น ค้นหาภูมิ
ปัญญาที่ดีที่มีอยู่ และยังมีอีก 4 ทิศทาง ที่สําคัญเพื่อสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ได้แก่ 1) สังคม
ที่ไม่ทอดทิ้งกัน 2) สังคมที่มีชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 3) สังคมคุณธรรม และ 4) สังคมประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนในการกําหนดกลไกต่าง ๆ ทางสังคม และเคารพในคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ ซึ่งหลักการต่าง ๆ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชานี้ จะเป็นเสาหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Patipon_Rabokvia, 2564) (ภาพที่ 1.2)

ภาพท่ี 1.2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเกาะกก
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รวมท้ังรัฐบาลไทย ยังน้อมนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศหลังวิกฤตในครั้งนี้ โดยการนํา BCG Economy Model ซ่ึงเป็นโมเดลเศรษฐกิจ
แบบใหม่ที่ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B − Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ โดย
มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C − Circular Economy ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนที่คํานึงถึงการนําวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจน้ี อยู่
ภายใต้ G − Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นแก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ
เพื่อลดผลกระทบทางมลพิษต่อโลกอย่างยั่งยืน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
[สวทช.], 2563)

ในด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังวิกฤตในครั้ง น้ี Post − COVID − 19
จําเป็นต้องมีรูปแบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการพึ่งพาตนเอง โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเติบโต
อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อ
ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าและบริการ และยังคงเช่ือมต่อกับประชาคมโลก จาก
การรับจ้างผลิต สามารถสร้างมูลค่าจากการสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังเปล่ียน
รูปแบบการผลิตจากการ “ผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย” (More for Less) ไปสู่การผลิตสินค้า
พรีเมียมที่ “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” (Less for More) จึงจําเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
ครอบคลุม 5 สาขา ได้แก่ 1) เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) สุขภาพ และการแพทย์ 3)
พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 4) การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 5) เทคโนโลยีดิจิทัล
(สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [สอวช.], 2564)

ส่วนด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพในประเทศไทย ประเวศ วะสี (2563) ได้ให้มุมมองโลกยุคใหม่หลัง
วิกฤติ COVID − 19 ไว้ 6 ประการ ได้แก่ 1) จิตสํานึกใหม่ (New Consciousness) มีจิตสํานึกเป็นตัว
ตั้ง 2) การรับรู้ใหม่ (New Perception) การรับรู้เป็นฐานการคิด 3) วิธีคิดใหม่ (New Thinking) วิธี
คิดเก่า คือ คิดแบบแยกส่วน วิธีคิดใหม่ คือ คิดแบบบูรณาการ (Integration) 4) การทําใหม่ (New
Action) การทําเก่า คือ การทําแบบแยกส่วน การทําใหม่ คือ การพัฒนาอย่างบูรณาการ (Integrated
development) 5) ความมุ่งหมายใหม่ (New Purpose) คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล (Living
Together) ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม 6) ระบบการอยู่ร่วมกัน
ใหม่ (New System of Living) ใช้หลักคิดองค์รวม เป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล
(Living Together) ท่ีมีชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลขนาดต่าง ๆ ไปจนถึงชุมชนโลก (World
Community) โดยแต่ละชุมชนมีความเป็นองค์รวม (Holistic) ของตัวเอง และทั้งหมดสัมพันธ์กัน
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การฟื้นฟูสุขภาพยุคใหม่ต้องคิดเชิงองค์รวมใช้พลังทางสังคมร่วมขับเคล่ือนทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

สําหรับด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ท่ีมีบทบาทสําคัญในการทําให้เกิดระบบการจัดการขยะและของเสีย โดยเฉพาะ
ขยะพลาสติก ขยะอาหาร และอาหารเหลือท้ิง รวมการทําให้ปริมาณขยะน้อยลง เช่น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุด (Eco − Design & Zero − Waste) การ
ส่งเสริมการใช้ซํ้า (Reuse, Refurbish, Sharing) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle)
โดยมีเป้าหมายภายใน 5 ปี จะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง 1 ใน 4 จากปัจจุบัน และลด
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ผลกระทบจากมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมลง เช่น ขยะในทะเล PM 2.5 และน้ําเสีย เป็นต้น (สอวช.,
2564)

สําหรับจังหวัดระยอง นอกจากใช้แนวคิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาเป็นแนวทางการพัฒนา
ทางจังหวัดระยองยังมีนโยบายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นํามาประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นท่ีชุมชน
รอบโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจังหวัดระยองมีพ้ืนท่ีติดชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก มีเศรษฐกิจ 3 ด้าน
ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม 2) เกษตรผลไม้ และ 3) การท่องเที่ยว เป็นต้น เป็นจังหวัดที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงเป็นอันดับที่หน่ึงของประเทศ แต่ก็ยังมีความเหล่ือมล้ําทางสังคม และคุณภาพชีวิต ดังน้ัน
จังหวัดระยองจึงนําแผนนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาเป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนา
ท่ียั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศของ อุมาภรณ์ บุพไชย (2561) ได้กล่าวว่า Eco − City
หมายถึง เมืองท่ีมีการพัฒนาโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ เป็นเมืองท่ีพยายามควบคุมการ
พัฒนาให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศให้น้อยท่ีสุด ทําการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศให้น้อยที่สุด ได้มีการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด แนวคิด Eco − City สร้างขึ้นจากหลักการพื้นฐานในการ
อยู่อาศัยร่วมกับระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการลดปริมาณการใช้คาร์บอนให้
ลดน้อยลงจนแทบไม่ใช้เลย (Zero − Carbon City) เช่น ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานท่ีนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ (Renewable Resources)

หลักการออกแบบเมืองตามแนวคิด Eco − City (อุมาภรณ์ บุพไชย, 2561)
1) ใช้วัสดุท่ีมีในท้องถ่ิน รวมไปถึงใช้พลังงานจากแสงแดด แหล่งน้ําธรรมชาติ ให้เกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2) ผสมผสานระบบนิเวศธรรมชาติเข้ากับสภาพแวดล้อมของเมือง เพื่อรักษาสัตว์ป่า

พื้นถ่ิน และช่วยส่งเสริมความน่าสนใจให้กับพ้ืนท่ีสาธารณะภายในเมือง
3) ใช้พืชพรรณไม้เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของสภาพอากาศภายในเมือง
4) เพิ่มชีวิตชีวาให้กับชุมชน ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน โดยการสร้าง

บรรยากาศท่ีสนุกสนานท่ีเอื้อต่อการพบปะพูดคุย
5) สนับสนุนพื้นท่ีกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ทําให้ผู้คนได้พัฒนาศักยภาพในการ

สร้างสรรค์งาน และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างสภาวะเมืองน่าอยู่
นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงาน และการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีกรอบแนวคิดของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่คล้ายคลึง
กัน โดยสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน ในปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย โรงงาน
อุตสาหกรรม และชุมชนในท้องถิ่น สิ่งท่ีเห็นได้อย่างเด่นชัดสําหรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การ
ลดการท้ิงหรือการปลดปล่อยของเสียออกจากโรงงาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้มี
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยเมืองที่มีคุณลักษณะเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน 5 มิติ 20 ด้าน ได้แก่ 1) มิติกายภาพ 2) เศรษฐกิจ
3) สังคม 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) การบริหารจัดการ เป็นต้น (ภาพที่ 1.3)
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ภาพท่ี 1.3 เกณฑ์ประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แหล่งท่ีมา: จุรีพร บุญ − หลง, 2558.

ส่วนแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น ของสมาคมเพื่อน
ชุมชน เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร เกิดจากการรวมตัวของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี
เป้าหมายการพัฒนา เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างมีความสุข และยั่งยืน
โดยมีแนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวม ในเชิงพื้นที่มีการบูรณาการพัฒนาสถาบันชุมชน ทั้งบ้าน วัด
โรงเรียน และโรงงาน สําหรับการพัฒนาเชิงประเด็นมีการพัฒนาเป็นลําดับข้ันโดยเริ่มจาก ข้ันที่ 1)
โรงงานเชิงนิเวศ Eco Factory ขั้นท่ี 2) โรงเรียนเชิงนิเวศ Eco School ขั้นท่ี 3) วัดเชิงนิเวศ Eco
Temple ขั้นท่ี 4) ชุมชนเชิงนิเวศ Eco School ขั้นท่ี 5) ตําบลเชิงนิเวศ Eco Town และ ขั้นท่ี 6)
เมืองเชิงนิเวศ Eco City เป็นต้น (ภาพที่ 1.4)

ภาพท่ี 1.4 บันได 6 ข้ัน ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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สําหรับแนวคิดชุมชนเชิงนิเวศ Eco Community ของชุมชนเกาะกก มีจุดกําเนิดจาก
โครงการพัฒนาชุมชนเชิ ง นิ เวศของสมาคมเพื่อนชุมชน โดยมีฐานความคิดมาจากเ มือง
คาร์บอนไดออกไซด์ตํ่า เมืองสีเขียว และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นํามาผสมผสานกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาการพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืนของ
ชุมชนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม ดังนี้

1) ด้านเศรษฐกิจฐานรากหรือวิสาหกิจชุมชน ได้รับรางวัลวิสาหกิจดีเด่นของ
กระทรวงเกษตรฯ จากแนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy แบบ “7ป.
พอเพียง” คือ การปลูก แปร ปรุง เปิบ ปล่อย ปุ๋ย และปัน ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มขายข้าวได้
ตันละ 2.00 ล้านบาท และได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) ด้านสุขภาพ ได้รับรางวัลระดับประเทศ จากแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “3อ.2ส.1ป” คือ “3อ.” อาหาร อารมณ์ และออกกําลังกาย ส่วน “2ส.” คือ
ลดสุรา และลดเสพติดบุหร่ี และ “1ป.” คือ ปฏิบัติเป็นประจํา ส่งผลให้ชุมชนเกาะกกได้รับรางวัล
หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรค NCD ระดับประเทศ จากกระทรวงสาธารณะสุข

3) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็น
สุข ของกระทรวงสาธารณะสุข โดยชุมชนเกาะกกใช้แนวคิด “7ลด7เพิ่ม” ได้แก่ 1) ดิน − ลดขยะ
อินทรีย์ เพิ่มปุ๋ยในดิน 2) น้ํา − ลดน้ําทิ้ง เพิ่มน้ําใช้ บําบัดน้ํากลับมาใช้ใหม่ 3) ลม − ลดคาร์บอน เพิ่ม
ออกซิเจน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 4) ไฟ − ลดใช้พลังงานหลัก เพิ่มพลังงานทดแทน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Cell 5) คน − ลดความเหลื่อมลํ้า เพิ่มความเท่าเทียม เพิ่มการศึกษา เพิ่มคนสุขภาพดี
6) เงิน − ลดความยากจน เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล และ 7) เทคโนโลยี − ลดใช้แรงงาน
เพ่ิมการใช้เทคโนโลยี Smart Farm Smart Phone ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตและใช้ในชีวิตประจําวัน เป็นต้น ส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัล สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จากกระทรวงสาธารณสุข (ธนินท์ ศิริวรรณ, การสัมภาษณ์, 20
ตุลาคม 2564)

สําหรับชุมชนเกาะกกในอดีต เป็นชุมชนเก่าแก่ต้ังอยู่ใกล้ชายทะเล จังหวัดระยอง โดยมีสภาพ
ภูมิประเทศเป็นที่ดินราบลุ่มสลับดอนทราย ชาวบ้านจึงมีอาชีพทํานา ทําสวนผลไม้ และอาชีพประมง
มีประชากรประมาณ 250 หลังคาเรือน โดยมีจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ 3 ระยะ ดังนี้

1) ระยะเปลี่ยนแปลงอาชีพ เปลี่ยนวิถีทํากิน ปี พ.ศ. 2521 − 2553 เป็นยุคโชติช่วง
ชัชวาล ขุดพบบ่อแก๊สกลางอ่าวไทย ได้นํามาขึ้นบนฝ่ังชายทะเล ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง จึง
เป็นวัตถุดิบต้นกําเนิดของนิคมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่งผลให้ชาวบ้านเกิด
การเปล่ียนแปลงอาชีพจากชาวสวน ชาวนา และชาวประมง มาสู่อาชีพขายบริการการท่องเที่ยว และ
ขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

2) ระยะพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2555 − 2558 เป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยุคเปล่ียนแปลงการปกครอง และยุคปฏิรูปอาชีพของชุมชนเกาะกก กล่าวคือ ผลจะการเกิดมลพิษใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม จึงเกิดการปฏิรูปเป็นอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ทําให้เกิดโครงการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่วนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีสาเหตุจากประชากรเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง และเกิดการควบรวมพื้นที่จัดต้ังเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดต้ัง
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เป็นชุมชนเกาะกก ส่งผลให้เกิดงบประมาณการเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ในระหว่างปี พ.ศ.
2558 ได้มีสมาคมเพื่อนชุมชนเข้ามาส่งเสริมโครงการชุมชนเชิงนิเวศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนก่อให้เกิดรายได้และสร้างชื่อเสียงให้ชาวเกาะกกจนถึงทุกวันนี้

3) ระยะพัฒนานวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ ในปี พ.ศ. 2560 − 2562 ผลจากการ
พัฒนาความรู้ KM ของสมาคมเพื่อนชุมชน ส่งผลให้สมาชิกเกิดการตื่นตัว เกิดการต่อยอดความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง จนสามารถนํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต จนสามารถขาย
ข้าวได้ ตันละ 2.00 ล้านบาท จึงเป็นต้นแบบให้ชาวนาท่ัวประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน จนเกิดเป็นศูนย์
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและได้รับรางวัลหลายรายการ เป็นท่ีภาคภูมิใจของชาวชุมชนเกาะกก

ประวัติชุมชนเกาะกก โดยใช้เทคนิค Time Line ดังภาพท่ี 1.5

ภาพท่ี 1.5 เสน้เวลาวิวัฒนาการของชุมชนเกาะกก

จากแนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศของชุมชนเกาะกก มีความน่าสนใจศึกษาวิจัยที่ชุมชน
เกาะกก ในการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น “7ป.
พอเพียง” “3อ.2ส.1ป.” และ “7ลด7เพิ่ม”เกิดเป็นวาทกรรมใหม่ที่ทําให้ประชาชนจดจําง่าย เข้าใจ
ง่าย สอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสอดคล้องกับทฤษฎีวาทกรรม
ของ มิเชล ฟู โก (Michael Foucault) ปรัชญาชาวฝรั่ ง เศสได้ให้ความหมาย “วาทกรรม”
(Discourse) ไว้ว่า เป็นเร่ืองที่มากกว่าการเขียน และการพูด ยังรวมถึงเป็นระบบและกระบวนการใน
การสร้าง การผลิต (Constitute) เอกลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significant) ให้กับสรรพสิ่ง
ในสังคมที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นอํานาจ ความรู้ ความจริง หรือแม้กระทั่งตัวตนของเรา และ
นอกจากนั้น “วาทกรรม” ยังทําหน้าท่ีในการยึดตรึง สิ่งท่ีสร้างข้ึนให้ดํารงอยู่และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมต่อไปอย่างยั่งยืน (ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ, 2555)

ดังนั้น การศึกษาเร่ือง กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา: กรณีศึกษา
ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจ สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม หลังวิกฤติโรคระบาดไวรัส COVID − 19 ของประเทศ
และมนุษยชาติได้อย่างยั่งยืน ต่อไป
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1.2 คําถามงานวิจัย

1) ชุมชนเกาะมีกระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศอย่างไร?
2) ชุมชนเกาะกกมีเทคนิควิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางสังคมอย่างไร?

1.3 วัตถุประสงค์ในงานวิจัย

1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชาของชุมชนเกาะ
กก จังหวัดระยอง จํานวน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบความสําเร็จและสรุปบทเรียนเป็นชุดความรู้ใหม่ใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาพื้นท่ีท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกันต่อไป

1.4 ขอบเขตในงานวิจัย

1) ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิ จัยเชิงคุณภาพ ที่มี เ น้ือหาศึกษาวิ จัย
กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชา ของชุมชนเกาะกก ใน 3 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นพื้นฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ 2) ขั้นก้าวหน้า อยู่ดีกินดีด้านสุขภาพ และ 3) ขั้นยั่งยืน อยู่
อย่างพอเพียงสามารถเกื้อกูลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมจนเกิดเป็นชุมชนเชิงนิเวศ
ต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน

2) หน่วยวิจัยมีตัวชี้วัดเป็น กลุ่ม
3) ขอบเขตด้านพื้นท่ี ศึกษาชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
4) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชน

เกาะกก
5) ขอบเขตด้านเวลา ใช้เวลาศึกษาวิจัยตั้งแต่ กันยายน − ธันวาคม พ.ศ. 2564

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1) ศาสตร์พระราชา หมายถึง หลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 ที่ใช้ประกอบการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) ชุมชนเชิงนิเวศ หมายถึง ชุมชนที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ
สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม ท่ีมีระบบเกื้อกูลร้อยรัดเป็นพลังการขับเคล่ือนในสังคม

3) วาทกรรม หมายถึง การร้อยเรียงภาษานํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนท่ีชาวบ้านรับ
ฟังแล้วสามารปฏิบัติได้ โดยที่วาทกรรม แต่ละประโยค จะเป็นตัวเช่ือมกระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบจากต้นน้ําสู่ปลายน้ํา ดังนั้น ผลท่ีได้รับจากวาทกรรม คือ การลงมือทําจนสําเร็จ จากนามธรรมสู่
รูปธรรม
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชาของชุมชนเกาะ
กก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จํานวน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

2) ได้ถอดองค์ความรู้สรุปบทเรียนชุดความรู้ใหม่ เป็นต้นแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนเชิง
นิเวศ 3 ข้ันตอน ดังนี้

(1) ขั้นพื้นฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ แบบ “7ป.พอเพียง”คือ การปลูก แปร ปรุง
เปิบ ปล่อย ปุ๋ย และปัน ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มขายข้าวได้ตันละ 2.00 ล้านบาท และได้รับ
รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(2) ขั้นก้าวหน้า อยู่ดีกินดีด้านสุขภาพ แบบ “3อ.2ส.1ป.”คือ“3อ.” อาหาร อารมณ์
และออกกําลังกาย ส่วน “2ส.”คือ ลดสุรา และลดเสพติดบุหรี่ และ “1ป.”คือ ปฏิบัติเป็นประจํา
ส่งผลให้ชุมชนเกาะกกได้รับรางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค NCD ระดับประเทศจาก
กระทรวงสาธารณะสุข

(3) ข้ันยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงเกื้อกูลระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมแบบ“7ลด7เพิ่ม” ได้แก่ 1)
ดิน − ลดขยะอินทรีย์ เพิ่มปุ๋ยในดิน 2) น้ํา − ลดน้ําทิ้ง เพิ่มน้ําใช้ บําบัดน้ํากลับมาใช้ใหม่ 3) ลม − ลด
คาร์บอน เพิ่มออกซิเจน เพิ่มพื้นที่สีเขียว 4) ไฟ − ลดใช้พลังงานหลัก เพิ่มพลังงานทดแทน ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell 5) คน − ลดความเหล่ือมล้ํา เพิ่มความเท่าเทียม เพิ่มการศึกษา เพิ่ม
คนสุขภาพดี 6) เงิน − ลดความยากจน เพ่ิมรายได้ สร้างอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล และ 7) เทคโนโลยี −
ลดใช้แรงงาน เพิ่มการใช้เทคโนโลยี Smart Farm Smart Phone ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาใช้ในกระบวนการผลิตและใช้ในชีวิตประจําวัน เป็นต้น ส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัล สถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จากกระทรวงสาธารณสุข หล่อหลอมจนเกิดเป็น
ชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



11

1.7 กรอบแนวคิดงานวิจัย

งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิด ดังภาพท่ี 1.6

ภาพท่ี 1.6 กรอบแนวคิดงานวิจัย



บทท่ี 2

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

การศึกษา เรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา กรณีศึกษา:ชุมชน
เกาะกก จังหวัดระยอง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตาม
ศาสตร์พระราชา ใน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นพื้นฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ 2) ขั้นก้าวหน้า อยู่ดีกิน
ดีด้านสุขภาพ และ 3) ขั้นย่ังยืน อยู่อย่างพอเพียงเกื้อกูลระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้

2.1 แนวคิดการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ
2.2 หลักการพัฒนาชุมชน
2.3 หลักการตามศาสตร์พระราชา
2.4 แนวคิดการจดัการสิง่แวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน
2.6 องค์ประกอบความสําเร็จในการพัฒนาชมุชนเชิงนิเวศ
2.7 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

2.1 แนวคิดการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ

อุมาภรณ์ บุพไชย (2561) กล่าวว่า Eco − City หมายถึง เมืองที่มีการพัฒนาโดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ เป็นเมืองท่ีพยายามควบคุมการพัฒนาให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศให้น้อย
ท่ีสุด ทําการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศให้น้อยท่ีสุด มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด
แนวคิด Eco − City สร้างข้ึนจากหลักการพ้ืนฐานในการอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการลดปริมาณการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดน้อยลงหรือจนแทบไม่ใช้เลย
(Zero − Carbon City) เช่น ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewable
Resources)

นอกจากน้ีแนวคิด Eco − City ยังครอบคลุมไปถึงความต้องการในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพิ่มความหนาแน่นของประชากร และใช้ประโยชน์พื้นที่อย่าง
คุ้มค่า รวมไปถึงการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในเมือง

2.1.1 หลักการออกแบบเมืองตามแนวคิด Eco − City
เป็นการใช้วัสดุที่มีอยู่ภายในท้องถ่ิน รวมไปถึงใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจาก

แสงแดด กระแสลม น้ําฝน และแหล่งน้ําธรรมชาติ เป็นต้น อย่างคุ้มค่า ผสมผสานระบบนิเวศ
ธรรมชาติให้สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมของเมือง เพื่อรักษาสัตว์ป่าพื้นถิ่น และช่วยส่งเสริมความ
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น่าสนใจ ให้กับพื้นท่ีสาธารณะในเมือง ใช้พืชพรรณไม้ต่าง ๆ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของ
สภาพอากาศภายในเมือง เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับชุมชน ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน
โดยการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเอ้ือต่อการพบปะพูดคุย สนับสนุนพ้ืนที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ภายในชุมชน ที่ทําให้ผู้คนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์งาน และสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างสภาวะเมืองน่าอยู่

ตัวอย่างเมืองที่ออกแบบและวางผังภายใต้แนวคิด Eco − City โครงการ Tianjin Eco −
City (เมืองเทียนจิน ประเทศจีน) เป็นโครงการเมืองตามแนวคิด Eco − City ที่ต้องการสร้าง
สภาพแวดล้อมของเมืองที่ลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์และมุ่งรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
โครงการนี้เกิดข้ึน จากความร่วมมือของรัฐบาลประเทศจีนและสิงคโปร์ (Sino − Singapore Tianjin
Eco − City Development and Investment) โดยถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับประชากรจํานวน
350,000 คน และยังมีแผนที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020 พื้นที่ตั้งของโครงการอยู่ห่าง
จากเมืองเทียนจิน (Tianjin) ประเทศจีนประมาณ 40.0 กิโลเมตร และ 150 กิโลเมตร จากกรุงปักก่ิง
(Beijing) ตั้งอยู่ในเขตที่มีการเติบโตสูงของจีน นอกจากน้ี การเลือกที่ต้ังเมือง Tianjin Eco − City ยัง
มีข้อกําหนดที่สําคัญสองประการ คือ พ้ืนที่นั้นจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้และ
กําลังประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ํา

บริเวณที่ต้ังของ Tianjin Eco − City เคยเป็นสถานที่ทิ้งกากของเสียจากโรงงาน เป็นพ้ืนที่ท่ี
ไม่มีการใช้ประโยชน์มานาน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องมลพิษสูง โดย Ho Tong Yen หัวหน้าโครงการ
Tianjin Eco − City กล่าวว่า “ในอดีตที่ผ่านมา Eco Cities ถูกสร้างแต่เพียงบนพื้นที่ที่มีความสําคัญ
ทางระบบนิเวศหรือบนพ้ืนที่ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ ขณะที่โครงการนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่ามัน
เป็นไปได้ที่จะสร้างคุณค่าให้กับพื้นท่ีที่ไร้ประโยชน์” (ภาพที่ 2.1)

ภาพท่ี 2.1 ผลงานออกแบบโครงการ Tianjin Eco − City

ในปี ค.ศ. 2014 ภายหลังจากโครงการได้เริ่มดําเนินการไป 7 ปี ความคืบหน้าของโครงการได้
ดําเนินการแล้วเสร็จไปเพียง 3.00 ตารางกิโลเมตร จาก 30.0 ตารางกิโลเมตร ส่วนท่ีพักอาศัยได้



14

ดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 6,000 ยูนิต ในขณะที่โรงพยาบาลและศูนย์การค้ายังอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ซ่ึงทําให้ผู้ท่ีเข้าไปอยู่อาศัยในโครงการไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร (ภาพที่ 2.2)

ภาพท่ี 2.2 ถนนและอาคารที่พักอาศัยในโครงการ Tianjin Eco − City

2.2 หลักการพัฒนาชุมชน

ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์ (2556) กล่าวไว้ว่า การดําเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น มีหลักการสําคัญที่
เป็นรากฐานในการดําเนินงานอยู่ 3 ประการ ได้แก่

2.2.1 ความคิดริเริ่มมาจากประชาชน
กิจกรรมทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนจะต้องเกิดจากการคิด ตัดสินใจ วางแผน และดําเนินการ

โดยประชาชน นักพัฒนาต้องไม่เป็นผู้กําหนดกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการไว้ล่วงหน้า แต่นักพัฒนา
มีหน้าที่กระตุ้นให้ชาวบ้าน กล้าคิด สามารถค้นหาปัญหาและความต้องการ และตัดสินใจริเริ่ม
โครงการต่าง ๆ ได้เอง ซึ่งการที่นักพัฒนาจะทําได้จําเป็นต้องเข้าไปหาประชาชน กระตุ้นย่ัวยุโดยใช้
มาตรการต่าง ๆ (การฝึกอบรม ประชุมกลุ่ม อภิปรายกลุ่มสัมพันธ์ การแสดงบทบาท เป็นต้น) ให้
ชาวบ้านกล้าคิดกล้าแสดงออก โดยนักพัฒนาอาจให้ข้อมูลหรือการชี้แนะที่จําเป็น เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของชาวบ้าน

สัญญา สัญญาวิวัตน์ (2551 อ้างถึงใน ชยาภรณ์ ช่ืนรุ่งโรจน์, 2556) ได้ระบุว่ามีมาตรการ
ต่าง ๆ ท่ีอาจนําไปใช้ได้ในการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความคิดและตัดสินใจได้ ดังต่อไปนี้

2.2.1.1 การให้การศึกษา ทําได้ทั้งในระบบ (การจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการ)
และนอกระบบ ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้จากประสบกรณ์

2.2.1.2 การอภิปรายกลุ่ม โดยมีการรวมกลุ่มกันระหว่างคนท่ีสนใจ หรือคนที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยนักพัฒนาต้องกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
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แลกเปล่ียนแนวคิด และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยต้องสร้างบรรยากาศในการประชุมให้มีความ
เป็นมิตรให้เกียรติ และเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน การลงมติจะต้องเป็นไปโดยไม่มีอิทธิพลครอบงํา
และควรให้สมาชิกส่วนใหญ่พอใจ

2.2.1.3 การสาธิต เป็นวิธีที่จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน และผลของการปฏิบัติ โดย
อาจเป็นวิธีการใหม่ ๆ ที่ชาวบ้านยังไม่รู้จัก หรือรู้จักแล้วแต่ยังทําไม่ได้ หลักสําคัญในการสาธิตให้
เกิดผลก็คือจะต้องมีทรัพยากรหรือผู้สาธิตที่มีความรู้ ความชํานาญในเรื่องน้ัน ๆ และเรื่องที่สาธิตต้อง
ตรงกับความต้องการ เกิดประโยชน์ และประชาชนสามารถนําไปปฏิบัติได้

2.2.1.4 การประชุม เป็นการเรียกประชุมให้ชาวบ้านมารับทราบข่าวสาร ข้อมูล
ความรู้ หรือเพ่ือปรึกษาหารือ กันในการจัดกิจกรรมการพัฒนา

2.2.1.5 การจัดนิทรรศการ เป็นการนําส่ิงของ กระบวนการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มา
แสดงให้ชม เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นและเกิดความคิดที่จะนําไปใช้ประโยชน์ ทั้งน้ี การจัดนิทรรศการที่ดีน้ัน
ผู้จัดจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ในปัจจุบันการจัดนิทรรศการใหญ่ ๆ ระดับชาติ จะใช้
บริษัทเอกชนที่มีความเป็นมืออาชีพเป็นผู้จัดงาน ซ่ึงผลงานท่ีได้จะเกิดความสวยงาม น่าดู และ
น่าชื่นชม เช่น นิทรรศการสินค้า OTOP

2.2.1.6 ทัศนศึกษา เป็นวิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน มีการนําประชาชนกลุ่มหนึ่งไปดูงาน
ยังต่างพ้ืนท่ีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ และความคิด ได้เห็นแบบอย่างที่มีคนทํา
และประสบความสําเร็จกับงานน้ัน ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ปัจจุบันวิธีนี้เป็นที่แพร่หลาย และนิยมของชาวบ้านมาก ชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ มีการเดินทางไปดูงาน
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กัน มีการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน เช่น เครือข่ายกลุ่ม
ทอผ้าในเขตจังหวัดภาคเหนือ สิ่งสําคัญท่ีต้องพิจารณา คือ วิธีการที่ทําแล้วประสบความสําเร็จในพื้นท่ี
หนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้หรือใช้ได้กับอีกพื้นที่หนึ่งก็ได้ เนื่องจากแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน ผู้ที่
จะนําไปใช้จะต้องพิจารณาและนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตน

2.2.1.7 การรณรงค์ เหมาะสําหรับกิจกรรมที่ต้องการเร่งรัดให้เกิดผลสําเร็จใน
ระยะเวลาอันส้ัน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้ ทําการโฆษณา และประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีใน
ระดับหนึ่งถึงความจําเป็น และลักษณะกิจกรรมนั้นให้ชาวบ้านรับรู้ รับทราบกันอย่างทั่วถึง เมื่อมีการ
เริ่มดําเนินการเกิดข้ึน ชาวบ้านจะได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนั้น ๆ อีกท้ังการรณรงค์นั้นอาจใช้วิธี
เกล้ียกล่อม การสร้างกระแสนิยมรักชาติ การให้ผู้นําท่ีมีอิทธิพลเป็นผู้ริเริ่มในการลงมือทําก่อนเป็น
ตัวอย่าง รวมไปถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เสียง
ตามสาย ป้ายประกาศ ใบปลิว การแสดงมหรสพ เป็นต้น ให้ชาวบ้านรับทราบข่าวสารกันอย่างท่ัวถึง

2.2.2 หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ จะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงการ ส่งผลให้เกิดความรักและผูกพันต่อโครงการน้ัน ๆ จะช่วยเน้นยํ้าให้เกิดความรู้สึกว่าโครงการ
นั้นเป็นความรับผิดชอบ และเกิดจากนํ้าพักน้ําแรงท่ีร่วมมือกันของพวกเขาภายในชุมชน ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาชุมชนนั้น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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2.2.2.1 มีส่วนร่วมในการคิดค้นหาปัญหาและศึกษาสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนน้ีถือ
ว่าเป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการพัฒนาชุมชน เพราะบางครั้งปัญหา
ต่าง ๆ ของชาวบ้านเป็นส่ิงที่ชาวบ้านต้องพบเจอและสัมผัสอยู่ทุกวัน จนทําให้เกิดเป็นความเคยชินใน
ปัญหานั้น และไม่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาจึงไม่กระตือรือร้นท่ีจะหาทางแก้ปัญหา

2.2.2.2 มีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม โดยท่ัวไปแล้วนักพัฒนาหรือ
นักวิชาการมักจะคิดว่าชาวบ้านไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะวางแผนดําเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง ซ่ึงก็อาจ
มีความเป็นจริงแต่เพียงบางส่วนเท่าน้ัน แต่หากนักพัฒนามีความเชื่อมั่นและเล็งเห็นในศักยภาพของ
ความเป็น “คน” ของทุกคนว่า มีศักยภาพท่ีจะสามารถพัฒนาได้ จึงเป็นหน้าที่ของนักพัฒนาท่ีจะเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ หรือเทคนิคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการสื่อสาร และการจัดระบบความคิดของ
ชาวบ้านให้สามารถวางแผนงานได้

2.2.2.3 มีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ คําว่าทุนในที่น้ีอาจไม่ได้หมายถึงเฉพาะ
เงินทุนเท่านั้น แต่ชาวบ้านยังมีทรัพยากรที่หามาได้เองตามธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ (ทราย
หิน ไม้ไผ่ เป็นต้น) หรือวัสดุตามธรรมชาติในหมู่บ้าน และรวมถึงแรงงานของชาวบ้านในชุมชนเอง
ส่วนในการปฏิบัตินั้นก็เช่นกัน ชาวบ้านสามารถท่ีจะเข้าร่วมดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ สิ่งเหล่านี้
จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของ และเห็นคุณค่า พร้อมทั้งดูแลรักษาโครงการนั้นเป็น
อย่างดี รวมท้ังการได้เรียนรู้การทํางานในกิจกรรมนั้น

2.2.2.4 มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ซ่ึงเป็นข้ันตอนสุดท้ายที่มี
ความจําเป็นเพราะการประเมินผลงานจะช่วยให้ทราบถึงขั้นตอนการทํางาน ผลสําเร็จ และปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีพบในระหว่างข้ันตอนการทํางาน ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนในการทํางานให้เกิด
ผลงานท่ีดีที่สุด และยังสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างถูกจุด

2.2.3 หลักการพ่ึงตนเอง
การพัฒนาชุมชนนั้นหลักสําคัญที่สุด และเป็นเป้าหมายสูงสุด คือ การที่จะให้ประชาชน

ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วย
ตัวเองได้นั้น ก็จําต้องคํานึงถึงข้อจํากัดของชาวบ้านเองด้วย โดยเฉพาะข้อจํากัดด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น
การดําเนินงานพัฒนาควรเริ่มจากโครงการที่ไม่ใหญ่จนเกินกําลังของชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านมี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินโครงการนั้นจนประสบความสําเร็จ อาทิ เช่น พัฒนาตัวเองและ
ครอบครัวก่อน และในบางกรณีรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการน้ัน อาจต้องให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณการลงทุนประเดิมให้ก่อน เช่น การสนับสนุนพันธุ์โค ต้นกล้า และ
ผลไม้ เป็นต้น เมื่อชาวบ้านดําเนินโครงการประสบความสําเร็จแล้ว จึงค่อยทําการชดใช้ทุนคืน
ภายหลัง

2.2.4 ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ
2.2.4.1 ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านวัตถุ ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง

พื้นฐาน: ถนน สะพานคลองส่งน้ํา และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ อัน
ได้แก่ สภาพดิน แหล่งต้นนํ้าลําธาร และอุณหภูมิ สิ่งเหล่านี้จะต้องส่งเสริมและเอื้อให้การพัฒนา
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ประสบความสําเร็จ เช่น พ้ืนที่อุดม มีภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกพืช มีระบบการชลประทาน
และแหล่งน้ําหล่อเลี้ยงให้พืชเจริญเติบโต มีถนนลําเลียงขนส่งผลผลิตและสินค้าออกสู่ตลาด

2.2.4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ หมายถึง ภาวะการถือครองที่ดิน ระบบการขาย −
ซ้ือผลผลิต ระบบราคา ภาวะหนี้สิน ระบบการกู้ยืม และแหล่งสินเชื่อ ความยากจนของประชาชนใน
พื้นที่ จะส่งผลโดยตรงต่อการลงทุนในการผลิต และนําไปสู่ภาวะการสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินในการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นผลให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อการพัฒนา

2.2.4.3 สภาพแวดล้อมทางการเมือง ได้แก่ นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ซึ่งอาจ
แตกต่างกันไปตามยุคสมัย เช่น สมัย พณ.จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เน้นการพัฒนารากฐานของการ
พัฒนาประเทศ มีการลงทุนในสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สร้างถนนสายสําคัญ สร้างเขื่อนกั้นน้ํา
โรงไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนในยุคของ พณ. พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เน้นด้านเศรษฐกิจ “แปรสนามรบให้
เป็นสนามค้า” สมัย พณ. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เน้นความสงบร่มเย็นจากปัญหาผู้ก่อการร้าย “ใต้
ร่มเย็น - อีสานเขียว” สมัย พณ. นายชวน หลีกภัย เน้นการจัดที่ดินทํากินและสมัย พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ
ชินวัตร “เน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ” เป็นต้น

2.2.4.4 สภาพแวดล้อมทางสังคม อันเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมของคน
ภายในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรวมกลุ่ม และอิทธิพลของกลุ่ม ซึ่งมีผลต่อการดําเนิน
ชีวิต พฤติกรรม และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

2.2.4.5 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี เป็นส่ิงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ปรุงแต่งของ
มนุษย์ ที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสะดวกสบายขึ้น สิ่งสําคัญ คือ
ต้องเลือก และนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Appropriate Technology) ไปใช้ โดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อม ประชาชน และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ซึ่งในสังคมไทยเรามีเทคโนโลยีเหมาะสม
มากมาย อันได้แก่ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” ที่นักพัฒนาจะต้องรู้จักนํามาใช้และผสมผสานกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด สภาพแวดล้อมท่ีควรเป็นการพัฒนาต้องคํานึงถึงการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ท่ีอาจเปรียบเทียบได้จากภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเสมือนกับต้นไม้ใน
ท้องถ่ินที่มีรากแก้ว ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ เข้ามา
เปรียบเสมือนกิ่งตอนชั้นดีที่นําเข้าไปติดตาทาบกิ่งต้นไม้ภายในชุมชน เพื่อให้สามารถออกดอกออกผล
ท่ีดีและมีคุณภาพ

2.2.4.6 สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการพัฒนา ต้องคํานึงถึงการพัฒนาท่ี
สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงและประโยชน์ท่ีประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะได้รับ ซึ่งเกิดจาก
การผสมผสานระหว่างสภาพแวดล้อมท้ัง 5 ข้อท่ีกล่าวมาแล้ว ในขณะท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
สังคม และส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนต้องไม่เส่ือมโทรมลงไป แสดงให้เห็นว่าประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด



18

2.3 หลักการตามศาสตร์พระราชา

2.3.1 หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีดังนี้
2.3.1.1 เมื่อทําอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียด

อย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ท้ังเอกสาร แผนท่ี การสอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และ
ราษฎรในพื้นท่ี เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้

2.3.1.2 ระเบิดจากภายใน เวลาจะทําการใด ๆ ต้องเร่ิมจากคนที่เกี่ยวข้องภายใน
เสียก่อน และต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยากลงมือทํา ไม่ใช่การสั่งให้
คนไม่เข้าใจในงานนั้นทํา ผลก็อาจจะทําไม่ได้หรือเกิดปัญหาในระหว่างการทํางานไม่สามารถแก้ปัญหา
ท่ีพบได้ ดังนั้น ในการทํางานอาจต้องอาศัยการพูดคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนใน
ทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไปของงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.3.1.3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ควรมองปัญหาจากภาพรวมก่อนเสมอ เม่ือไหร่ที่จะ
ลงมือแก้ปัญหาควรมองในสิ่งท่ีคนมักจะมองข้ามแล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน แล้วจึงค่อยๆ
ขยับขยายไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทํางานได้ โดยมองไปท่ีเป้าหมาย
ใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทําจากจุดเล็ก ๆ ก่อนจึงค่อย ๆ ทําค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานก็จะ
สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้
แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทําให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพท่ีดีได้…”

2.3.1.4 ทําตามลําดับขั้น เริ่มต้นจากการลงมือทําในสิ่งที่จําเป็นก่อน เมื่อสําเร็จกจึง
เร่ิมลงมือทําสิ่งที่จําเป็นลําดับต่อไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทําตามหลักน้ีได้งานทุกสิ่งก็
จะสําเร็จได้โดยง่าย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จําเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่
สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเร่ืองสาธารณูปโภคในข้ันพื้นฐาน และสิ่งจําเป็นในการประกอบ
อาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับ
ขั้น โดยการสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน ส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการ
และอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรสามารถปฏิบัติได้แล้ว
จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนโดยลําดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

2.3.1.5 ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัฒนาใด ๆ ต้องคํานึงถึงสภาพภูมิ
ประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเก่ียวกับลักษณะนิสัยของคน ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศ
ทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้
คนอ่ืนคิดตามก็ไม่ได้ เราต้องแนะนําว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของ
การพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
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2.3.1.6 ทํางานแบบองค์รวม ใช้วิธีคิดเพ่ือการทํางาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ
การมองส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกส่ิงทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองส่ิงท่ีเกิดขึ้น
และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง

2.3.1.7 ไม่ติดตํารา เม่ือเราจะทําการใดน้ัน ควรทํางานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพ และ
สถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่แค่ในตําราวิชาการเพราะบางที่ความรู้ท่วมหัวก็ไม่สามารถเอาตัว
รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทําอะไรไม่ได้เลย ส่ิงที่เราทําบางคร้ังต้องโอบอ้อมต่อ
สภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยา

2.3.1.8 รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาและช่วยเหลือ
ราษฎรของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎร
สามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ส่ิงที่มีอยู่ในภูมิภาคน้ันมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้อง
ลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีท่ียุ่งยาก ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดย
ปล่อยให้ข้ึนเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ…”

2.3.1.9 ทําให้ง่าย ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศ
ตามแนวพระราชดําริไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สําคัญอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทําให้ง่าย”

2.3.1.10 การมีส่วนร่วม ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ร่วมแสดงความคิดเห็น “สําคัญที่สุดจะต้องหัดทําใจให้กว้างขวาง
หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดน้ัน แท้จริงคือ
การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบ
ผลสําเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”

2.3.1.11 ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นสําคัญ ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือ
ส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรําคาญด้วยซ้ําว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้
ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถท่ีจะมีส่วนรวมท่ีจะอาศัยได้…”

2.3.1.12 บริการที่จุดเดียว ทรงมีพระราชดําริมาแล้วกว่า 20 ปี ให้บริหารศูนย์
ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งท่ัวประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว: One Stop
Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยการปรับลดช่องว่าง
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

2.3.1.13 ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรง
เข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติ
อย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย

2.3.1.14 ใช้อธรรมปราบอธรรม ทรงนําความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่
ระบบที่ปกติ เช่น การบําบัดนํ้าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมส่ิงสกปรก
ปนเปื้อนในน้ํา
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2.3.1.15 ปลูกป่าในใจคน การจะทําการใดสําเร็จต้องปลูกจิตสํานึกของคนเสียก่อน
ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งท่ีจะทํา “เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”

2.3.1.16 ขาดทุนคือกําไร หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ท่ีมี
ต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทําอันมีผลเป็นกําไรคือความอยู่ดีมีสุข
ของราษฎร

2.3.1.17 การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพ่ือการแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอท่ีจะดํารงชีวิตได้ต่อไป ข้ันต่อไป คือ
การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสุด

2.3.1.18 พออยู่พอกิน ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้
เสียก่อนแล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะท่ีก้าวหน้าต่อไป

2.3.1.19 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระ
ราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตให้ดําเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถ
ดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญานี้
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน

2.3.1.20 ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมี
ความรู้น้อยก็ย่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีมีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความ
บริสุทธิ์ใจ

2.3.1.21 ทํางานอย่างมีความสุข ทํางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทําอย่างไม่มี
ความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการทํางานเพียงเท่านั้นถือว่าเราชนะแล้ว
หรือจะทํางานโดยคํานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทําได้ “…ทํางาน
กับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทําประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน…”

2.3.1.22 ความเพียร การเร่ิมต้นทํางานหรือทําสิ่งใดน้ันอาจจะไม่ได้มีความพร้อม
ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งม่ัน เช่น พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายาม
แม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายนํ้าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับ
เทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ํา

2.3.1.23 รู้ รัก สามัคคี โดย
คําว่ารู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
คําว่ารัก คือ เม่ือเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือทํา และ

ลงมือแก้ไขปัญหานั้น
คําว่าสามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทําคนเดียวได้ ต้องอาศัย

ความร่วมมือร่วมใจกัน
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2.3.2 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยหลักสําคัญ คือ
2.3.2.1 จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนําทาง ประกอบด้วยสาม

ห่วง สองฐาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้ และฐาน
คุณธรรม

2.3.2.2 วิธีการของศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การ
วิเคราะห์และการวิจัย การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน

เข้าถึง หมายถึงการระเบิดจากข้างใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้าง
ปัญญาสังคม

พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเร่ิมต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และมี
ต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้

2.3.2.3 การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชา ต้องทําให้ด้วยความรัก ความปรารถนา
และด้วยใจ ต้องประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน ไม่ยึดติดตํารา ปรับตามบุคคล ภูมิสังคม สภาพพ้ืนที่ และ
สถานการณ์

ตัวอย่างของ การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชา ได้แก่ โครงการพระราชดําริกว่า
4,000 โครงการ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน แก้มลิง ฝนหลวง กังหันน้ําชัยพัฒนา หญ้าแฝก
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทางด่วนลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี สะพานพระราม 8 ฟอนท์ไทยจิตรลดา และเสา
อากาศสุธี เป็นต้น

2.3.2.4 ผลลัพธ์ ของศาสตร์พระราชา คือแผ่นดินโดยธรรมและประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยามตามพระปฐมบรมราชโองการ พออยู่พอกิน และรู้รักสามัคคี อันเป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

2.4 แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน มนุษย์จะรวมตัวกัน
อยู่เป็นกลุ่มเพื่อสร้างบ้านเรือน แหล่งที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพ ทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และมีการ
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยู่ตลอดเวลา การรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มในลักษณะนี้ เรียกว่า “ชุมชน” และ
หลังจากท่ีมนุษย์รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มโดยเลือกสถานท่ีตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแล้ว มนุษย์จะเร่ิมมีการ
จัดการกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดํารงชีวิต ความ
สะดวกสบายในความเป็นอยู่ และความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งส่ิงรอบ ๆ ตัวท่ีมนุษย์เข้าไปจัดการน้ัน
บางคร้ังก็เป็นส่ิงที่มนุษย์แสวงหามาจากธรรมชาติ หรือดัดแปลงปรับปรุงมาจากธรรมชาติ แต่บางคร้ัง
ก็เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมาเอง การจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของมนุษย์นั้นก็เพื่อให้เกิด
ลักษณะท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของชุมชน

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ภายในชุมชน มีท้ังสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นมาไว้ในชุมชนรวมเรียกกันว่า “สิ่งแวดล้อมชุมชน” ซึ่งอาจจะเป็นส่ิงที่มีชีวิตหรือไม่มี
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ชีวิตก็ได้ อาจจะเป็นสิ่งท่ีมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ แต่ทุกสิ่งล้วนมีความเก่ียวข้องกับมนุษย์ในชุมชน
นั้น สิ่งแวดล้อมชุมชนอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ แม่นํ้า ลําคลอง ทะเลสาบ
มหาสมุทร พื้นดิน แร่ธาตุ ภูเขา ป่าไม้ และสัตว์อื่น ๆ เป็นต้น

2) ส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เช่น บ้านเรือน วัด
โรงเรียน ถนน รถยนต์ เข่ือนเก็บน้ํา ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคม เป็นต้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันมีมากมายหลายด้าน ซ่ึงผู้ศึกษาได้รวบรวม และ
สรุปเนื้อหาจากเอกสารและรายงานท่ีเกี่ยวข้องตามลําดับ จากผลการประชุมนักวิชาการและ
ผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดลําดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนในเขตเมืองของประเทศไทย ช้ีให้เห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนที่สําคัญ มีอยู่ 7 ประเด็น โดย
ได้เรียงลําดับจากรุนแรงมากไปน้อยไว้ ดังนี้

1) ปัญหาการจัดการของเสีย มีผลมาจากการจัดการท่ีไม่เหมาะสม การขาดพ้ืนที่
รองรับ ของเสีย และขาดความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและ
ชุมชน

2) ปัญหาการจัดการน้ํา ได้แก่ การจัดการน้ําเสีย ความเส่ือมโทรมของแหล่งน้ํา
3) มลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง มีความรุนแรงอย่างมากโดยเฉพาะใน

เขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่
4) ปัญหาด้ านพลั ง ง าน เกิ ดจากการ ใช้พลั ง ง านมาก ข้ึน ในการ พัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม
5) ปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น ชุมชนแออัด ยาเสพติด และการค้าประเวณี เป็นต้น
6) ปัญหาการขาดพ้ืนท่ีสีเขียว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
7) ปัญหาขาดการวางแผนเมืองที่ ดี ในเรื่องของการจัดสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สําหรับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2564)

8) ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนท่ีมักจะพบเห็นโดยท่ัวไป ดังนี้
(1) ปัญหาชุมชนแออัดในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมขาดสาธารณูปโภค

รองรับ
(2) ปัญหาอาคารพาณิชย์ ร้านค้า และที่อยู่อาศัย รุกล้ําทางสาธารณะ เส้นทาง

สัญจร เขตโบราณสถาน พื้นท่ีชายหาด ห้วย หนอง คลอง บึง พื้นท่ีชุ่มน้ํา และพ้ืนที่สาธารณะอื่น ๆ
(3) ปัญหาอุตสาหกรรม ท่ีสร้างมลพิษซ่ึงตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนเมือง
(4) ปัญหาจราจรติดขัด
(5) ปัญหาน้ําท่วมขังในเมือง เขตพ้ืนท่ีชุมชนและในเขตบ้านจัดสรรท่ีไปสร้าง

ในทางน้ําหลาก
(6) ขาดพ้ืนที่สีเขียว พื้นท่ีเปิดโล่งสําหรับการพักผ่อน พื้นท่ีนันทนาการ



23

(7) ปัญหามลทัศน์จากป้าย สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ร้านค้า และอาคารท่ีมี
สถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของเมือง ทําให้ความสง่างามของทัศนียภาพทางธรรมชาติและ
โบราณสถานลดลง

(8) ขาดชุมชนสัมพันธ์ขาดความรู้สึกร่วมและความภาคภูมิใจของการเป็น
ชุมชนเดียวกัน

เกษม จันทร์แก้ว (2540 อ้างถึงใน ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 16) ได้ให้ความหมายของ
การจัดการส่ิงแวดล้อมไว้ว่า การจัดการส่ิงแวดล้อม หมายถึง กระบวนการดําเนินการอย่างมีระบบใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสนองความต้องการของมนุษย์ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการมี
ใช้ในอนาคตตลอดไป หลักการท่ีจะพิจารณาก่อนกําหนดแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม มีดังนี้

1) ผู้วางแผนต้องเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่า ระบบสิ่งแวดล้อมน้ัน ๆ เป็นระบบอย่างไร
เช่นระบบป่าไม้ ระบบน้ํากร่อย และระบบเมือง เป็นต้น

2) ผู้วางแผนต้องตระหนักว่า ระบบท่ีเกี่ยวข้องมีความทนทาน ยืดหยุ่นเพียงใด
3) ผู้วางแผนต้องเข้าใจว่า ในระบบนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
4) ผู้วางแผนต้องสามารถประยุกต์องค์ประกอบ และหน้าท่ีขององค์ประกอบได้
5) ผู้วางแผนต้องเข้าใจว่า ระบบส่ิงแวดล้อมนั้นมีการเคลื่อนย้ายพลังงานอย่างไร
6) ผู้วางแผนต้องเ ข้า ใจถึ งผลกระทบย้อนหลังที่ อาจเกิดขึ้ นจากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติของระบบสิ่งแวดล้อม
7) ผู้วางแผนต้องแน่ใจว่า เป็นแผนที่ปฏิบัติได้ท้ังทางนิตินัยและพฤตินัย
8) ผู้วางแผนต้องระวังภัยท่ีอาจมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม
สุพร สาครอรุณ (2544 อ้างถึงใน ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 16) กล่าวว่า การจัดการ

สิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาข้ึนใน
ขบวนการผลิต จําเป็นต้องใช้วิธีการจัดการควบคุมหรือบําบัด (Treatment) หลักการปรับปรุง
(Continual Improvement)

1) กําหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)
2) การวางแผน (Planning)
3) การนํ านโยบายไปปฏิ บั ติและการ ดํา เ นินการ (Implementation and

Operation)
4) การตรวจสอบและการปฏิบัติการแก้ไข (Checking and Corrective Action)
5) การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review)

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกลไก
การตลาดก่อให้เกิดการเติบโต การผลิต การบริโภคที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์ และ
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พืชพรรณ ดังน้ัน การที่มนุษย์ยังคงใช้แนวทางพัฒนาแบบเก่า ซึ่งไม่คํานึงถึงข้อจํากัดในการพัฒนา อัน
หมายถึงข้อจํากัดด้านสภาพ ความสามารถที่จะรองรับการบริโภค และการใช้ประโยชน์จากโลก และ
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างท่ีจะนํามาบริโภค และใช้ประโยชน์หมดลง อีกไม่นานทุกชีวิตบนโลกจะต้องจบส้ิน
เพราะมนุษย์จะไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้อีกต่อไป การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นแนวคิดเพื่อป้องกันมิ
ให้โลกต้องเดินไปสู่จุดจบ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2541 อ้างถึงใน ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 19)

มาตรการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ความล้มเหลวของการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่ผ่านมา นอกจาก
จะทําลายสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณ ยังพบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศได้สร้างปัญหาให้กับความเป็นอยู่ของมนุษย์และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมหาศาล เน่ืองจาก
รัฐบาลไม่รับผิดชอบต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระบบราชการมีคอร์รัปชันสูง ขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีความโปร่งใส เป็นต้น นานาชาติจึงได้ประชุมร่วมกัน เพื่อแสวงหาแนวคิดที่เป็น
กลางที่สุดมาเยียวยาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน ผลสรุปท่ีได้ คือ ทั่วโลกควรปรับเปล่ียนแนวทางการพัฒนาใหม่
โดยจะต้องยกเลิกการพัฒนาซึ่งรัฐเป็นผู้ชี้นําและออกคําสั่งแต่เพียงฝ่ายเดียว ในลักษณะรัฐประชาชาติ
(Nation State) โดยปรับเปล่ียนเป็น ประชารัฐ (Civil State) ซึ่งเป็น “ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่
ระหว่างรัฐกับประชาชนในลักษณะท่ีเป็นประชาสังคม”

ประชาสังคม หรือ Civil Society คือ การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากความริเริ่มของประชาชน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชน โดยทุกฝ่ายในสังคมต่างให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน คําว่า “ประชารัฐ” จึงหมายถึง รัฐซึ่งมีรัฐบาล เอกชน และประชาชน
ร่วมมือกันในทุกเรื่องท่ีเป็นสาธารณะ ดังนั้น แนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ียั่งยืนจะสําเร็จลงได้หรือไม่
อย่างไรนั้น ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และที่สําคัญรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศจะต้อง
ปรับเปล่ียนมุมมองใหม่ จากที่เคยมองว่ารัฐบาลเป็นผู้ใช้อํานาจอธิปไตยแทนประชาชน รัฐบาลจึง
สามารถควบคุมและครอบงําประชาชนให้ปฏิบัติตามคําส่ังได้ มาเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
ชุมชนมีส่วนร่วม ท้ังในระดับการร่วมรับรู้ การตัดสินใจขององค์กรของรัฐ และในระดับการร่วม
ตัดสินใจ และจะต้องมีการตกลงกันให้ชัดเจนว่าสัดส่วนของบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการพัฒนาน้ันควรจะเป็นลักษณะใด หรือที่เรียกว่า “ประชารัฐ” (ชัยอนันต์ สมุทวณิช,
2541 อ้างถึงใน ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 20)

2.5.1 หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาจะต้องอยู่ในพื้นฐานหลักการท่ีเรียกว่า ความยุติธรรม

ระหว่างคน 2 ยุค หรือแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน มุมมองของมนุษย์จะต้องปรับเปล่ียนให้เปิด
กว้างยอมรับความจริงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะติดตามมาจากการกระทําของตนมนุษย์
จะต้องประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจริยศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อ
สร้างเป็นข้อกําหนดทั่วไปขึ้นโดยเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานความรู้ทางด้านนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ
สร้างความเข้าใจถึงปฎิสัมพันธ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง และปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ต่อจากนั้นจึงชี้ให้เห็นถึงหลักการถ่ายทอดพลังงาน โดยการกินต่อกันเป็นทอด ๆ และวัฏจักร
ของสสาร ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการทําให้สสารและพลังงาน สามารถหมุนเวียนในระบบนิเวศ
จําเป็นต้องสร้างให้เกิดเป็นความคิดรวบยอดข้ึนในระบบความคิด พร้อมจะนําไปเชื่อมโยงกับ



25

ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบผลสําเร็จ ความหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยทั่วไปหมายถึง การพัฒนาเพ่ือบรรลุถึงความต้องการของมนุษยชาติในปัจจุบัน
(โดยเฉพาะคนยากจน) ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นลดทอนหรือเบียดบังโอกาสท่ีจะบรรลุความ
ต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย ซึ่งนักนิเวศวิทยามีความเห็นว่า มนุษย์จะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิถีทางแห่งการดํารงชีวิตของตนในปัจจุบันใหม่อย่างถอนรากถอนโคนเลิก
ความคิดท่ีเรียกว่า สภาพจิตแบบบุกฝ่าพรหมแดนหรือ Frontier Mentality ปรับเปลี่ยนวิธีคิดโลก
ทัศน์ และค่านิยมจากการมองระยะสั้นไปสู่การมองระยะยาว และเน้นที่ผลประโยชน์ของโลก
ธรรมชาติเป็นเกณฑ์ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องผสมผสานแนวคิดหรือพยายามให้อยู่ในกรอบความคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา และสังคมวิทยา เพราะการประสานหลักการท้ังสามเข้ากับการปฏิบัติ
พัฒนาจะช่วยให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือมุ่งตรงไปสู่จุดหมายอันหนึ่งอัน
เดียวกันอย่างสมบูรณ์ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2541 อ้างถึงใน ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 19)

2.5.2 ความจําเป็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541 อ้างถึงใน ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 19) ได้สรุปความจําเป็น

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 2 ประการ ดังนี้
2.5.2.1 ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม ประเทศไทยเคยมีอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงมาก ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับปัญหาความ
ต้องการพลังงาน และเป็นสาเหตุของการทําลายสภาพแวดล้อม ในขณะที่รูปแบบการบริโภคพลังงาน
ของคนไทยในปัจจุบันก็นําไปสู่ความไม่ย่ังยืน เห็นได้จากในภาคอีสาน การเพิ่มขึ้นของความต้องการ
พลังงานนํามาซ่ึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และความขัดแย้งทางสังคมที่รุนแรง เช่น การต่อต้านโครงการ
เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผลกระทบของโครงการทําให้จํานวนและพันธ์ปลาใน
แม่น้ํามูลลดลง ซ่ึงทําให้แหล่งอาหารท่ีสําคัญมากของคนในภาคอีสานใต้ลดลงอย่างมาก

2.5.2.2 แม้ว่าจะมีการประสบกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในหลายด้าน ภาคอีสาน
ยังคงอยู่ในสถานะที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบพลังงานและรูปแบบการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน ซ่ึงคํานึงถึงวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ฟืนพบได้ในหมู่บ้านต่าง ๆ ท่ัวภาคอีสาน
และพลังงานทดแทนอื่น ๆ ควรจะได้รับการพิจารณาและศึกษาอย่างจริงจัง หากสามารถพัฒนาระบบ
การจัดการให้มีประสิทธิภาพ แหล่งพลังงานทดแทนจะเป็นแนวทางสําคัญสําหรับความย่ังยืนในภาค
อีสาน

2.5.3 มิติของการพัฒนาท่ียั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยท่ีการพัฒนาทุกด้านล้วนมีความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกัน (ชัยอนันต์ ส
มุทวณิช, 2541 อ้างถึงใน ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 21) ดังนี้

2.5.3.1 มิติการพัฒนาสังคม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมให้เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุล โดยพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพสูง
ขึ้น ปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสท่ี
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จะได้รับการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์จากการพัฒนา และคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมทั้งมีการ
นําทุนทางสังคมท่ีมีอยู่หลากหลายมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความสมานฉันท์เอื้ออาทร

2.5.3.2 มิติทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว และเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นไป
อย่างสมดุลและเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณ
ของเสีย ไม่ทําลายสภาพแวดล้อม และไม่สร้างมลพิษที่จะกลายมาเป็นต้นทุนทางการผลิตระยะต่อไป
รวมท้ังเป็นข้อจํากัดของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

2.5.3.3 มิติทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ขอบเขตที่คงไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟื้นให้กลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับ
สภาพเดิมให้มากที่สุด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยในการดํารงชีพ ซ่ึงจะต้องปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมุ่งจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างเก้ือกูล รวมถึงการชะลอการใช้และการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ให้มากท่ีสุด

กล่าวคือ ในบริบทของประเทศไทยนั้น แนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เทียบได้กับแนวทาง
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเองและความพอเพียงเป็นหัวใจสําคัญ ตั้งแต่ในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน และประเทศชาติ โดยคํานึงถึงสภาพทางกายภาพของท้องถิ่น ระบบนิเวศชุมชน และ
สภาพสังคมของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี

2.5.4 กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) (2561) ท่านได้อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน

ว่า เป็นความย่ังยืนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก เพียงให้ลดการทําลายส่ิงแวดล้อมลง
ไปเท่านั้น นําเสนอการพัฒนาแบบย่ังยืนว่าเป็นการพัฒนาอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงความ
จริงของธรรมชาติตามระบบความสัมพันธ์ ตามแห่งเหตุปัจจัยของสรรพสิ่ง ทั้งตัวมนุษย์ สังคม
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี และได้จําแนกระบบมนุษย์ออกเป็น 3 แบบระบบย่อย คือ
ระบบชีวิตเชิงกายภาพ ระบบของจิตใจท่ีทํางานตามจิตนิยม ระบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงได้แก่ ระบบ
พฤติกรรม เป็นต้น ซึ่งในด้านระบบสังคมท่านได้ช้ีให้เห็นว่า เป็นระบบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยเกิดจากเจตจํานงของมนุษย์ เช่น ระบบการปกครอง ระบบสวัสดิการ เป็นต้น ส่วนส่ิงแวดล้อม คือ
สรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติซ่ึงเอื้ออํานวยในการดํารงชีวิตมนุษย์เองต่อสังคมและต่อส่ิงแวดล้อม
กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางของพระพรหมคุณาภรณ์มี 2 ข้ันตอน

2.5.4.1 การพัฒนาคน โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และพัฒนาคน
จะต้องพัฒนาท้ังทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา

2.5.4.2 การพัฒนาท่ียั่งยืนโดยคนอยู่ในฐานะท่ีเป็นแกนกลาง ต้องประสาน และ
ปรับเปลี่ยนระบบความสัมพันธ์ขององค์รวมใหญ่อย่างเป็นบูรณาการให้เป็นระบบแห่งการดํารงอยู่
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ด้วยดีมีสมดุลอย่างต่อเนื่องและในการพัฒนาคนนั้น ท่านได้เสนอแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมไว้ว่า
ให้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียน และให้มีการสร้างความเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งในพฤติกรรมหาเล้ียง
ชีพให้เป็นสัมมาอาชีวะหรือการเล้ียงชีพโดยสุจริต ไม่ก่อภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและส่ิงแวดล้อม พฤติกรรม
ในการบริโภคให้รู้จักพอประมาณ ซื้อหาปัจจัยส่ีและส่ิงของเคร่ืองใช้โดยเน้นคุณค่าที่แท้ และไม่เสพส่ิง
มึนเมา เป็นต้น และมีพฤติกรรมในการแสวงหาความสุขที่อิงธรรมชาติ และการแสวงหาความสุขแบบ
ประสานความร่วมมือกันและการให้ซึ่งกันและกัน กล่าวโดยสรุป คือ เป็นการพัฒนาคนให้รู้จักการให้
ควบคู่กับ การได้อย่างสมดุลกัน สําหรับด้านจิตใจควรพัฒนาจิตสํานึกแห่งการสร้างสรรค์จิตแห่งความ
ปรารถนาท่ีดีต่อกัน มีจิตแห่งเมตตา กรุณา มุทิตา จิตแห่งการรักธรรมชาติ จิตแห่งสันโดษ จิตแห่ง
อิสรภาพ มีสติเป็นตัวกํากับและจิตแห่งอุดมคติ มีปณิธานในการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์ส่ิงดีงาม
และการเข้าถึงจุดหมายแห่งชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ด้านปัญญาควรจะพัฒนา การใช้ปัญญาตามหลัก
โยนิโสมนสิการ ซึ่งเน้นความคิดอย่างเป็นระบบ พิจารณาและจําแนกคุณค่า ของสรรพส่ิง รวมทั้ง
ระบบท่ีเป็นระบบคิดท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะปัดเป่าความเช่ือ ค่านิยม และแนวคิดท่ีผิด รวมทั้งให้รู้จัก
เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่โลก

สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ัน เป็นผลท่ีได้มาจากการพัฒนาคนและเกิดขึ้น เมื่อระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและเทคโนโลยีมีความสมดุลกัน โดยเสนอแนะถึง
แนวทางในการพัฒนาระบบ ดังนี้

1) มนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ควรจะจัดการศึกษา จัดสรรปัจจัยเก้ือหนุนเพ่ือช่วย
ให้มนุษย์แต่ละชีวิต เจริญงอกงามและเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในด้านมนุษย์ในฐานะที่เป็น
ทรัพยากรพึงพัฒนาให้เป็น ทรัพยากรที่มีคุณภาพ โดยมีสุขภาพดี ขยันอดทน รับผิดชอบ มีความรู้
ความสามารถมีทักษะพร้อมท่ีจะเป็นกําลังใน ระบบเศรษฐกิจและสังคม

2) สังคมดําเนินการพัฒนา สร้างบรรยากาศแห่งการไม่เบียดเบียนกัน เป็น
บรรยากาศแห่งการช่วยเหลือ เกื้อกูล พิทักษ์และปกป้องบุคคลที่มีกําลังน้อยและด้อยโอกาสให้รอด
พ้นจากการถูกเบียดเบียน รวมท้ังมีมาตรการ พิทักษ์ป้องกันไม่ให้คนเบียดเบียนทําลายธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

3) จะต้องทําให้สังคมตระหนักว่ามนุษย์ไม่ได้แยกตัวจากธรรมชาติ แต่ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาติ โดย อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยสันติ ไม่ทําร้ายเอาเปรียบธรรมชาติหรือนําเอา
ธรรมชาติมารับใช้ตนจนเกินขอบเขต

4) เทคโนโลยีควรที่จะผลิตและใช้เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติ
เช่น เทคโนโลยีกําจัดน้ํา เสีย และขยะ เป็นต้น และควรใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและปัญญาไม่ใช้
ด้วยตัณหาที่หลงใหลในส่ิงที่เป็นคุณค่าเทียม จะเห็นได้ว่า แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนของพระธรรม
ปิฎกน้ันใช้หลักคิดของศาสนาพุทธเป็นแกนกลางในการ วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการพัฒนา
โดยเน้นการพัฒนามนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจและปัญญา รวมทั้งการสร้าง ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
การสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี
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2.5.5 การพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมเรื่องสําคัญ (วิรัช วิรัช

นิภาวรรณ, 2546 อ้างถึงใน ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 24) ดังนี้
2.5.5.1 การดําเนินการในทางสายกลางท่ีอยู่บนพื้นฐานความพอดี เน้นการ

พึ่งตนเองขณะเดียวกัน ให้ก้าวทันโลกในยุคโลกาภิวัตน์
2.5.5.2 ความพอเพียงท่ีเน้นการผลิต และบริโภคอยู่บนความพอประมาณมีเหตุผล
2.5.5.3 ความสมดุลและการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มี

สมดุลระหว่างกระแสการแข่งขันจากโลกาภิวัตน์และกระแสท้องถ่ินนิยม มีความหลากหลายใน
โครงสร้างการผลิตมีการใช้ทุนที่มีอยู่ในสังคมให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ทําลาย
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตที่ดีงาม

2.5.5.4 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรในการเตรียมความพร้อม รู้เท่าทันต่อ
ผลกระทบที่เกิดจากการ เปล่ียนแปลงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุ
มีผล มีความเข้มแข็ง ม่ันคง และยั่งยืน

2.5.5.5 การเสริมสร้างจิตใจคนและพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มี
ความรับผิดชอบซ่ือสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความเพียร อดทน และรอบคอบ

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาท่ียั่งยืนนําไปสู่ความสามารถในการ
พ่ึงตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
มีความรู้ ความเพียร และความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และความสามัคคี

2.6 องค์ประกอบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ

จากการศึกษาแนวคิดและหลักการของการพัฒนาชุมชน รวมท้ัง ศึกษาจากกรณีศึกษาของผู้
ท่ีได้นําแนวคิดและหลักการไปประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนา
ชุมชนประสบผลสําเร็จต้องอาศัยหลักการที่สําคัญต่าง ๆ (ฉลอง ประดับสุข, ม.ป.ป., นิรุติ ไชยกูล, ม.
ป.ป., ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2534, สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2541, สนธยา พลศรี, 2547, วัชรพงศ์ ใจสุยะ,
2555, ช่อเพชรรัดดา ปานโท้, 2557, ธนพร เผ่าพงษ์, 2557 และอดุลย์ ศรีอุดม, 2557 อ้างถึงใน
ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 26-27) สรุปได้ดังนี้

1) บทบาทของผู้นําชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้นําที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ หรือผู้นํา
ที่ เกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ จะมีความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน ด้วยการเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถ และมีบุคลิกภาพท่ีมีความโดดเด่น จนเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชน โดยจะ
สามารถชักจูงและก่อให้เกิดความศรัทธาในหมู่บ้านได้ เป็นผู้นําทางด้านการเปลี่ยนแปลง มีความ
เข้มแข็ง ซ่ือสัตย์ เสียสละ สามารถประสานงาน และบูรณาการการทํางานร่วมผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถถ่ายทอดให้กับ
ประชาชนภายในชุมชนได้
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2) คนในชุมชนท่ีเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนนั้น ๆ โดยหลักการท่ีสําคัญ
ท่ีจะส่งผลให้การพัฒนาประสบความสําเร็จ คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมทุก ๆ ข้ัน ท้ังร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน รวมถึงการท่ีคนในชุมชนมีศักยภาพ สามารถใช้กระบวนเรียนรู้ เพ่ือศึกษาส่ิง
ใหม่ ๆ สําหรับพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งต้องยึดหลัก “การพึ่งตนเอง” เน้นการพึ่งพาตนเอง
มากกว่าพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกตามกําลังท่ีอยู่ภายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง

3) การมีทุนชุมชน สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
(กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา, 2563) ได้กล่าวว่า “ทุน
ชุมชน” (Community Capital) คือ สิ่งที่เป็นมูลค่าหรือมีคุณค่าท่ีมิใช่เงินตราเพียงอย่างเดียว แต่
หมายถึงสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน เช่น ทุนทรัพยากรท่ี ก่อให้เกิดผลผลิต
รวมถึงเงินและสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่เป็นความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ของคน ทุน ทางสังคม
วัฒนธรรมประเพณี และปัจจัยบริการทางโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น และได้จัดหมวดหมู่ จําแนก
ประเภทของ “ทุน” ออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของกรมการพัฒนา ชุมชน
คือ

3.1) ทุนการเงิน โดยดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินพัฒนา
กิจกรรมทาง การเงินให้กับองค์กรการเงิน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพขององค์กรการเงินให้สามารถ
พัฒนาทุน ชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือการจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน

3.2) ทุนชุมชน ด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานทั้งในและนอก กรมการพัฒนาชุมชนที่ยังขาดความสมดุลและยังไม่ได้ดําเนินการตาม
แนวคิดใหม่ในการ “พัฒนาทุน ชุมชน” ดังนั้น จึงได้จําแนกประเภทของทุนชุมชนไว้ 5 ประเภท ดังนี้

(1) ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง คุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของคน
ทุกเพศ ทุกวัย ในชุมชนที่มีคุณสมบัติในด้านสุขภาพอนามัย อายุขัย ทางด้านการศึกษา ภูมิปัญญา ขีด
ความสามารถทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ความยากจน ร่ํารวยของคนในครัวเรือน ตัวอย่าง ได้แก่
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นํา ชุมชนท้ังท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ครู พระสงฆ์ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ
เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และเด็กกําพร้า เป็นต้น

(2) ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมท่ีประชาชน
ใช้เพื่อการดํารงชีพ รวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับซ่ึงกันและกันในชุมชน กลุ่มองค์กร
เครือข่าย ภาคประชาชน ประชาสังคม ความเชื่อถือศรัทธาตลอดจนวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมายาวนาน
ซ่ึงการพัฒนาทุนทางสังคมของไทยควรมุ่งเน้นไปท่ีรากฐานดั้งเดิม หรือแหล่งท่ีมาของทุนทางสังคม
เช่น ศาสนา ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยไม่ควรที่จะพยายามปรับเปล่ียน
รากฐาน แต่ควรกระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริม รากฐานดั้งเดิมให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน

(3) ทุนกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพ่ือ
อํานวยความสะดวกต่อการดําเนินชีวิต หรือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดํารงชีพของ
ประชาชน ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปาระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม
โบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ



30

(4) ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม ที่เป็นตัวกําหนดศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน
ได้แก่ แหล่งน้ํา ธรรมชาติป่า ไม้ดิน น้ํา ภูเขา ทะเล เกาะ สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน น้ําพุ พืชพันธ์ุ
ธัญญาหาร และธรรมชาติ เป็นต้น

(5) ทุนการเงิน (Financial Capital) หมายถึง ทรัพยากรท่ีเป็นตัวเงินตรา
รวมถึงโอกาสทางการเงินที่ประชาชนใช้เพ่ือการดํารงชีพ ได้แก่ ทุนทางการเงินท่ีมาจากการออม
(Available Stocks) ที่เป็นเงินสดหรือเงินฝาก สัตว์เล้ียง อัญมณี และทุนที่มาจากรายได้อื่น ได้แก่
เงินบํานาญหรือค่าตอบแทนที่ได้จากรัฐ และเงินกองทุนต่าง ๆ

2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุรีย์ ตัณฑ์ศรีสุโรจน์ (2531 อ้างถึงใน ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 37) ได้ศึกษาการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของผู้นํ า เยาวชนในชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนในชุมชน จํานวน 70 คน ศึกษา
ลักษณะการมีส่วนร่วมจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้มี
คุณภาพทั้งหมด 5 กิจกรรม และวัดระดับการมีส่วนร่วมหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางประชากร
และสังคม กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกันและสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ไค − สแควร์ (Chi − Square) และ Yules Q ผลการศึกษา
พบว่า ผู้นําเยาวชนส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุเฉลี่ย 19 ปี การศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ส่วนมากมีระยะเวลาอาศัยในชุมชนมากกว่า 5 ปี มีความ รู้ความเ ข้าใจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเรื่องเสียงมากท่ีสุด รู้สึกพอใจในด้านความสะอาดของสภาพ
แวดล้อมมากที่สุด และส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในชุมชนอยู่ในระดับมาก ลักษณะ
การเข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นการร่วมสมทบแรงงาน การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมประชุม ส่วนผล
การศึกษาในด้านความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรและสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมของผู้นําเยาวชน พบว่า ระยะเวลาการอยู่อาศัยและความรู้ความเข้าในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของผู้นําเยาวชน

จํารัส โคตะยันต์ (2553 อ้างถึงใน ชนะชน ปุราชะกัง, 2562, น. 36) ได้ศึกษาเ ร่ือง
ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” บ้านก้างปลา ตําบลหนองไผ่
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็น ดังนี้

1) ปัจจัยทุนทางสังคม ได้แก่ ทุนทางสังคมท่ีเป็นรูปธรรม ทุนทางสังคมท่ีเป็น
นามธรรม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น และศาสนา เป็นต้น
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2) ปัจจัยการรวมกลุ่มและชุมชนเข้มแข็ง ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม

สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม จํานวน 22 คน โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม
คือ

1) ผู้นําชุมชนท่ีเป็นทางการ
2) เจ้าหน้าที่รัฐ
3) ตัวแทนชาวบ้าน
4) กลุ่มผู้นําชุมชนที่ไม่เป็นทางการ

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ปัจจัยภายใน
ได้แก่ บทบาทที่โดดเด่นของผู้นํา ความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีพุทธศาสนา
และวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ความสามัคคีในชุมชน การจัดเวทีชุมชน สภาพพ้ืนท่ี อํานวยต่อการผลิต
ทางการเกษตร เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และ
ชุมชนภายนอก เป็นต้น

ชนะชน ปุราชะกัง (2562 น. 78-81) กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนเกาะกก จังหวัด
ระยอง

จากการศึกษา พบว่า ปััจจััยทัี่สั่งผลตั่อความสําเรั็จ ตามกรอบแนวคิด CIPPI Model 5 ปััจจััย
ได้แก่

1) ดั้านบริบท ชุมชนเกาะกกมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทัี่ เป็นชุมชนท่ีอยัู่ในเขต
เศรษฐกิจด้วยความที่ต้องการรักษาอาชีพด้ังเดิมของชุมชน จึงมีแนวคิดแปลงนาผืนสุดท้ายของมาบ
ตาพุดเกิดข้ึน

2) ด้านปัจจัยนําเข้า มีผู้นําชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะการบริหาร ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคนในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี มี
การขอรับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาชุมชน

3) ด้านกระบวนการ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ซ่ึงกันและกันในชุมชน มีองค์
ความรู้ให้คนในชุมชนยึดถือปฏิบัติ

4) ด้านผลผลิต มีการรวมกลัุ่มกัันทําวัิสาหกัิจชัุมชน มัีผลัิตภััณฑั์ของชัุมชน
5) ด้านผลกระทบ ทําให้เกิดการพัฒนาคนในชุมชน ซ่ึงเป็นผลจากการจัดการ

ความรู้ และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทัี่
เกิดข้ึน คนในชุมชนมีการเปลัี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทัี่ดีขัึ้น

ข้อเสนอแนะของงานวิจัยควรมีการพััฒนาบทบาทและศัักยภาพของผัู้นําชัุมชน ใหั้มัีความรัู้เพัิ่
มมากขัึ้น มัีการสัืบคั้นภัูมัิปัญญาทั้องถัิ่นเพัิ่มเตัิม นําองค์ความรัู้มาปรับใช้ถ่ายทอดและเป็นแบบอย่าง
ให้กับชุมชนอัื่น ๆ มีการรักษาประสิทธิภาพของหมัู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมํ่าเสมอ หาก
สามารถเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาวิจัยทําการสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพิ่มเติมจะทําให้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน และหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
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พรธิดา เทพประสิทธิ์ และธีระวัฒน์ จันทึก (2562) กล่าวไว้ในงานวิจัยเร่ือง มหาวิทยาลัย
เมืองนิเวศที่มีความยั่งยืนในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม

จากการศึกษา พบว่า เมืองเชิงนิเวศส่วนใหญ่จะมีการดําเนินงานเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
ได้มีการขยายตัวมาสู่ภาคการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้นําแนวคิดปรัชญาเมืองสีเขียวมา
พัฒนาจนกลายเป็นนโยบาย มหาวิทยาลัยเมืองนิเวศ (Eco University) โดยการพัฒนามหาวิทยาลัย
เมืองนิเวศเป็นแนวคิดท่ีเป็นผลมาจากปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในเขต
เมืองหรือชุมชน หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เร่ิมนําแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมมาเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ หรือแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดย
เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเมืองนิเวศที่มีความย่ังยืนในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ
และส่ิงแวดล้อม ท่ีสามารถสรุปประเด็นการพัฒนาออกเป็น 3 แนวทาง

1) มิติทางสังคม จุดเริ่มต้นท่ีสําคัญ คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน การจัดตั้งโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่นําแนวคิดจากเมืองนิเวศ (Eco City) มาประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสได้และก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และก่อเกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

2) มิติเศรษฐกิจมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย ควบคุมอัตราการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ และควบคุมอัตราการปล่อยของเสียที่เกิดข้ึนกิจกรรมต่าง ๆ อันส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานลดลง

3) มิติสิ่งแวดล้อม มีความสําคัญ เริ่มจากสถานท่ีตั้ง ระบบสาธารณูปโภค การ
จัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการขยะ การใช้น้ํา และการจัดการระบบขนส่ง
โดยสร้างพื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้เป็นสีเขียว ทําให้น่าอยู่ร่มร่ืนเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ตลอดจนเป็น
ต้นแบบในด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน



บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา: กรณีศึกษาชุมชนเกาะกก
จังหวัดระยอง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ
ตามศาสตร์พระราชา ใน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นพื้นฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ 2) ขั้นก้าวหน้า อยู่
ดีกินดีด้านสุขภาพ และ 3) ขั้นยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงเกื้อกูลระบบนิเวศ และส่ิงแวดล้อม โดยมี
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

3.1 วิธีศึกษาวิจัย

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) แนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิง

นิเวศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดําริให้
คนไทยหันมาพึ่งตนเอง ลด ละ เลิก การพึ่งพาเศรษฐกิจทุนนิยม เป็นความพยายามศึกษาระบบและ
กลไก ทางสังคมที่สามารถนํามาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการศึกษา
เอกสารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดหลักการและทฤษฎีจากผู้รู้ นักปราชญ์ ปรัชญาเมธี รายงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

2) การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เป็นการศึกษาการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ
ปรากฏการณ์ปัจจุบันในสภาพปัญหาตามความเป็นจริง รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่นท่ีมีความ
น่าเชื่อถือ โดยการลงพื้นท่ีศึกษาร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

3) การประชุมวิชาการ (Forum Study) เป็นการศึกษาผ่านการประชุมแสดงความ
คิดเห็น การถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ หลังจากลงพื้นที่ในแต่ละขั้นตอน แบบสหวิชาการ
เชิงบูรณาการในการรวบรวมนักวิชาการแต่ละสาขามาช่วยแก้โจทย์ปัญหาวิจัยในแต่ละข้ันตอนเพ่ือ
เตรียมการในข้ันตอนต่อไป นับว่าเป็นมิติใหม่ของหลักการระเบียบวิธีวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้คุณค่า
น้ําหนักความเท่ียงตรงต่อความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัย

3.2 วิธีการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ
1) การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ
2) การสัมภาษณ์เชิงลึกการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ
3) การประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ



34

3.3 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ทําการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Criterion Based Selection) ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าบุคคลที่ได้ทําการเลือกเพ่ือ
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ
ของชาวบ้านเกาะกกโดยตรง ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีภาคอุตสาหกรรม CSR สมาคมเพ่ือนชุมชน ผู้นํา
ชุมชน และกลุ่มชาวบ้านที่เป็นครัวเรือนตัวอย่างในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง จํานวน 3 กลุ่ม ซ่ึงสามารถแยกได้ ดังนี้

3.3.1 เจ้าหน้าที่สมาคมเพ่ือนชุมชน จํานวน 1 คน คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเกาะกก
จังหวัดระยอง เนื่องจากสมาคมเพ่ือนชุมชน เป็นหน่วยงานท่ีคอยกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

3.3.2 ผู้นําชุมชน จํานวน 1 คน คือ ผู้นําชุมชนเกาะกก ผู้นําวิสาหกิจชุมชนเกาะกก และ
ผู้นําสตรี เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีบทบาทหลักของหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ และได้น้อมนํา
หลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้การวางรูปแบบแนวทางที่เหมาะสมให้กับชุมชน
เกาะกก

3.3.3 กลุ่มสมาชิก จํานวน 1 คน ท่ีเป็นครัวเรือนตัวอย่างในการดําเนินชีวิตตามศาสตร์
พระราชา เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครัวเรือน
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับครัวเรือนอ่ืน ๆ ในการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

ผู้ศึกษาได้ทําการสังเกต ตั้งประเด็นคําถาม จดบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับปัจจัย
แห่งความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา ด้วยวิธีการลงพื้นที่เข้าไปพูดคุย
กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยได้ยึดความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด และได้นําแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เป็น
บรรทัดฐาน เพื่อกําหนดแนวทางในการตั้งคําถามกับผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ

โดยมีแนวคําถามในการสัมภาษณ์รายบุคคลกับผู้ให้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง และสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพูดคุย เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In − Depth Interview) โดยมี
ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 1) การจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบ 7ป.พอเพียง 2) การจัดการสุขภาพดี
วิถีไทย แบบ 3อ.2ส.1ป. และ 3) การจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ “7ลด 7เพิ่ม” เป็นต้น
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3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การตรวจสอบเครื่องมือเชิงคุณภาพ จะทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
1) การทบทวนและศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนา

ชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อกําหนดกรอบเนื้อหาขอบข่ายและโครงสร้างของเนื้อหา และสร้างแบบสัมภาษณ์
ข้ึนตามกรอบแนวคิด

2) ใช้วิธีการสังเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่
(1) ด้านข้อมูล โดยการพิจารณาจากช่วงเวลา สถานท่ี และกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกัน

หากมีการใช้ข้อมูลของช่วงเวลา สถานที่ และกลุ่มบุคคลที่ต่างกัน จะมีความแตกต่างจากข้อมูลเดิม
หรือไม่

(2) ด้านผู้วิจัย โดยการเปลี่ยนผู้สังเกตและผู้สัมภาษณ์ เพื่อดูความแตกต่างของข้อมูลที่
ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

(3) ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลให้เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น การใช้วิธีสังเกตุควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์

3) นําประเด็นสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องกับคําถามในกรอบแนวคิดในการศึกษา และตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

4) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาคร้ังนี้มี 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยจะทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

3.6.1 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหน่วยงานและสื่อต่าง ๆ ดังนี้
3.6.1.1 เอกสารเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.6.1.2 วารสารต่าง ๆ
3.6.1.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
3.6.1.4 ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

3.6.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ดังนี้
3.6.2.1 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยผู้ศึกษามีความต้องการท่ีจะได้ข้อมูล

เจาะลึกในประเด็นหลักและความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จึงจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพื่อความสะดวกในการสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อมูล
อย่างครบถ้วน

3.6.2.2 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In − Interview) โดยได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สมาคมเพื่อนชุมชน ผู้นํากลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชนเกาะกกและกลุ่มชาวบ้านที่เป็นครัวเรือนตัวอย่างในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการใช้ประเด็นในการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และใช้ความถ่ีในการอธิบายเชิงพรรณนาข้อมูลจากบท
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ดังนี้

3.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนําข้อมูลจากวิธีการรวบรวมข้อมูลทั้ง 2 ประเภท
ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิ
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 2 วิธีการ ดังนี้

3.7.1.1 ข้อมูลที่ได้จากการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยผู้ศึกษามีความต้องการ
ข้อมูลเจาะลึกในประเด็นหลักและความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จึงจําเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพื่อความสะดวกในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและข้อมูลอย่างครบถ้วน

3.7.1.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In − Depth Interview) โดยได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ด้วยการต้ังประเด็นในการสัมภาษณ์
และบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์

3.7.2 การจัดระเบียบข้อมูล จัดระเบียบข้อมูลด้วยการถอดเทปแบบคําต่อคํา และใช้วิธีการ
จําแนก และจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) ด้วยการนําข้อมูลท่ีได้มาจําแนกและจัด
หมวดหมู่ออกเป็นระบบตามประเด็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ

3.7.3 การแสดงข้อมูลที่ได้หลังจากการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ท้ังหมด โดยให้รหัสของผู้ให้ข้อมูลแล้วแสดงข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนาท่ีเป็นข้อมูลในกลุ่ม
เดียวกัน

3.7.4 การหาข้อสรุปและตรวจสอบความหมายจากข้อมูลที่ได้ โดยผู้ศึกษาทําการนํา
ข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์และใช้การอธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา
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ผลการศึกษา

การศึกษา เรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชา: กรณีศึกษา

ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยมีวิธี

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม PAR (Participation Action Research) เป็นการศึกษาท่ี

ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา ใน 3 ข้ันตอน คือ 1)

ข้ันพ้ืนฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ 2) ข้ันก้าวหน้า อยู่ดีกินดีด้านสุขภาพ และ 3) ข้ันยั่งยืน อยู่

อย่างพอเพียงเก้ือกูลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยผลการศึกษาวิจัยสามารถแบ่งเน้ือหาการ

พรรณนาออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้

4.1 บริบทชุมชนและการวิเคราะห์ชุมชน

4.2 กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา 3 ข้ันตอน

4.3 การวิเคราะห์ผลแบบ CIPPI model

4.4 สรุปการสัมภาษณ์และอภิปรายผล

4.1 บริบทชุมชนและการวิเคราะห์ชุมชน

ชุมชนเกาะกก ได้รับการจดทะเบียนชุมชนโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด เม่ือปี พ.ศ. 2555

ตั้งอยู่ชายฝ่ังทะเลตะวันออกของประเทศไทย ในตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีสภาพ

ทางภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบลุ่ม มีคลองน้ําหูไหลผ่าน ในอดีตเคยมีต้นกกข้ึนอยู่เป็นจํานวนมาก จึงได้ต้ังชื่อ

ตามภูมินิเวศ ว่า “ชุมชนเกาะกก” (ภาพที่ 4.1)
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ภาพท่ี 4.1 แผนท่ีตั้งชุมชนเกาะกก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

4.1.1 สภาพทางสังคม

มีประชากรจํานวน 1,300 คน อาศัยอยู่จํานวน 690 หลังคาเรือน เป็นประชากรด้ังเดิมร้อย

ละ 32.0 อีกร้อยละ 68.0 เป็นประชากรย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ จึงก่อเกิดวัฒนธรรมหลากหลายกลายเป็น

จุดเข้มแข็งของชุมชน (งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ข้อมูลสํารวจ พ.ศ. 2563)

(เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2564)

จํานวนครัวเรือน 690 ครัวเรือน

ประชากรท้ังหมด 1,300 คน

ชาย 645 คน

หญิง 655 คน

ดังภาพท่ี 4.2
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ภาพท่ี 4.2 จํานวนประชากรและสถิติการประกอบอาชีพแยกประเภท

4.1.2 ประวัติชุมชนเกาะกก โดยใช้เทคนิค Time Line

ภาพท่ี 4.3 Time Line เส้นเวลาวิวัฒนาการของชุมชนเกาะกก
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จากสภาพปัญหาทางสังคม แบบต่างคนต่างอยู่ มีประชากรย้ายถิ่นมาอยู่อาศัยใหม่ มักขาด

ความสัมพันธ์กับชุมชนด้ังเดิม โดยมีประชากรจํานวน 1,300 คน อาศัยอยู่จํานวน 690 หลังคาเรือน

เป็นประชากรดั้งเดิมร้อยละ 32.0 อีกร้อยละ 68.0 เป็นประชากรย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ จึงก่อเกิดความรู้

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมหลากหลาย กลายเป็นจุดแข็งของชุมชน (ภาพที่ 4.3)

ในปี พ.ศ. 2552 − 2553 เกิดวิกฤตมลพิษในพ้ืนท่ีรอบนิคมมาบตาพุด เป็นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ

ส่งผลให้อุตสาหกรรมเข้ามาสนใจสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น รวมทั้งคุณสําราญ ทิพย์บรรพต เป็นคน

ภาคใต้ มีอาชีพพนักงานบริษัท ปตท. มาซื้อบ้านสร้างครอบครัวในชุมชนเกาะกก ประกอบกับมีจิต

อาสาชอบช่วยเหลือชาวบ้านเป็นทุนเดิม ได้เข้ามาเป็นแกนนําสําคัญในการจัดกิจกรรมประเพณีชุมชน

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2555 เกิดบุคคลสําคัญ จากการยกระดับให้เป็นชุมชนเกาะกก ในเขตการ

ปกครองเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีการคัดเลือกกรรมการชุมชน ได้นายอํานวย นามสนิท เป็น

ประธานชุมชน ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชุมชน อันเกิดจากทัศนคติของผู้นํา ท่ีมีแนวคิด

การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งหลีกเลี่ยงการต่อต้าน หันมาร่วมมือกันพัฒนาเชิงเก้ือกูลกับ

อุตสาหกรรม ส่งผลให้ชุมชนประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2558 เกิดเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญอีกคร้ัง จากการเข้ามาพัฒนาของสมาคม

เพื่อนชุมชน ที่เป็นภาคประชาสังคม อีกท้ังยังเป็นองค์กรไม่หวังผลกําไร ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อันมีอุดมการณ์เดียวกัน เพ่ือมุ่งหวังจะพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้

เป็นเครื่องมือบูรณาการสร้างการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนกับอุตสาหกรรม อย่างมีความสุขท่ียั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2559 − 2560 มีผลงานเชิงประจักษ์ก่อเกิดความภาคภูมิของคนในชุมชนเกาะกก

ที่หน่วยงานภายนอกเล็งเห็นความสําคัญ สนับสนุนผลงานเข้าประกวด จนได้รับรางวัลชนะเลิศใน

ระดับประเทศหลายรายการ ได้แก่ รางวัลหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รางวัล

สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข รางวัลพระราชทานสุดยอดของฝากประจํา

จังหวัดผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี เป็นต้น

ส่ิงเหล่านี้เปรียบเสมือนตัวช้ีวัดการทํางาน ที่การพัฒนามาถูกทิศถูกทางตรงกับความต้องการ

ของชุมชน ดังนั้น “การประกวดแข่งขัน” หรือ Show & Share จึงเป็นกลไกสําคัญของการสร้างการมี

ส่วนร่วมอีกประการหน่ึง ที่จะเป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนเกิดความสมานสามัคคีรวมตัวกันเป็นหนึ่ง

เ ดียว เพื่อ มุ่งมั่นสู่ชัยชนะของทุกคน โดยมีสมาคมเพื่อนชุมชน (Community Partnership

Association) เข้ามาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง จนประสบความสําเร็จตลอดมา

ดังน้ัน สมาคมเพ่ือนชุมชน จึงเป็นกลไกที่สําคัญ ที่เข้ามาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรม ช่วยเช่ือมประสานบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของคนในชุมชน ก่อเกิดความไว้เน้ือเชื่อใจ ได้ร่วมคุย ร่วมคิด ร่วมทํา ในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเอง โดยตนเอง เพื่อตนเอง ส่งผลให้มีสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมมีแกน

นําทํางานเพียง 2 − 3 คน ปัจจุบันมีตัวจริงทํางานประจํากว่า 25 คน และมีสมาชิรวมกลุ่มเพิ่มกว่า

120 ครอบครัว
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สิ่งท่ีตามมา คือ ปัญหาสังคม ท่ีเป็นแรงผลักดันให้คนในชุมชนเกาะกก ต้องลุกข้ึนมาต่อสู้กับ

ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยยึดหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมีการพึ่งตนเองเป็นเคร่ืองมือนําทาง พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรโดยมี

ภาคประชาสังคม สมาคมเพื่อนชุมชนเข้ามาส่งเสริมพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 พัฒนาจนสําเร็จ

ในปี พ.ศ. 2560 ที่ชุมชนจัดเวทีประกาศปฏิญญา เป็นชุมชนเชิงนิเวศแห่งแรกในประเทศไทย ที่มี

รางวัลการันตีผลงานหลายหน่วยงาน (ภาพที่ 4.4)

ภาพท่ี 4.4 สภาพทั่วไปของวิถีชุมชนเกาะกก

เนื่องจากการขยายเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทําให้หลายหมู่บ้านของตําบลเนินพระ ข้ึน

ตรงกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งเดิมชุมชนเกาะกก รวมอยู่เป็นชุมชนเดียวกับชุมชนเกาะกก −

หนองแตง และด้วยจํานวนประชากรที่มากขึ้น กลุ่มผู้บริหารชุมชน จึงได้ยื่นขอแบ่งแยกชุมชนออกมา

ในปี พ.ศ. 2555 เพ่ือให้การบริหารจัดการ และการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึง รวมถึงเป็นการแบ่งเบา

ภาระหน้าที่ของผู้บริหารชุมชน โดยตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศเดิม คือ มีนํ้าล้อมรอบพื้นดินท่ีมี

ลักษณะคล้ายเกาะ ซ่ึงบนพื้นดินดังกล่าวมีต้นกก จํานวนมาก จึงได้ตั้งชื่อชุมชนนี้ว่า ชุมชนเกาะกก มา

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประชาชนในชุมชนเกาะกก ประกอบอาชีพ ดังนี้

ร้อยละ 60.0 ประกอบอาชีพรับจ้างและพนักงานบริษัท

ร้อยละ 20.0 ประกอบอาชีพส่วนตัวและค้าขาย

ร้อยละ 12.0 ประกอบอาชีพทําการเกษตร

ร้อยละ 8.00 อื่น ๆ

ทุกคนในชุมชนอยู่อาศัยแบบมิตรไมตรี ทําให้คนในชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนาชุมชนให้น่า

อยู่ โดยมุ่งการสร้างชุมชน อนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียว ร่วมกันสร้างชุมชนสีขาว (ภาพที่ 4.5)
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4.1.3 สภาพภูมิประเทศ

เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะกับการทําเกษตร มีแหล่งน้ําชาวบ้าน เรียกว่า คลองน้ําหู

ภาพท่ี 4.5 บริบทชุมชนและต้นทุนทางสังคม

4.1.4 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและต้นทุนทางสังคม

4.1.4.1 ทุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน

1) การทําลูกประคบสมุนไพรพ้ืนบ้าน โดยมีป้าสาคู เดชคุ้ม เป็นปราชญ์

สมุนไพร

2) การเผาข้าวหลาม โดยมีน้าสังเวียน เดชคุ้ม เป็นปราชญ์ขนมพ้ืนบ้าน

3) การทํานา โดยมีนายสนม วงศ์เนิน เป็นปราชญ์ชาวนา

4) การยกเสาเอกปลูกเรือน โดยมีนายสวน นามสนิท เป็นพ่อหมอพื้นบ้าน

5) การทําเครื่องมือดักจับสัตว์นํ้า โดยมีนายโกสิต และนายพงษ์เทพ เป็น

ปราชญ์ประมง

6) การทําขนมลูกตาล โดยมีนางรัตนา บํารุงพงษ์ เป็นปราชญ์ขนมพ้ืนบ้าน

4.1.4.2 ทุนมนุษย์

1) นายอํานวย นามสนิท เป็นผู้นําที่เข้มแข็ง เป็นเด็กหนุ่มไฟแรงความคิด

ริเริ่ม
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2) นายสําราญ ทิพย์บรรพต เป็นผู้คิดริเริ่มพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

3) นายสนม วงศ์เนิน เป็นปราชญ์ชาวนา

4) นายสังเวียน เดชคุ้ม เป็นปราชญ์เผาข้าวหลามและขนมพื้นบ้าน

5) นางสาคู เดชคุ้ม เป็นปราชญ์ด้านการทําสมุนไพรลูกประคบ

6) นางรัตนา บํารุงพงษ์ เป็นปราชญ์การทําขนมลูกตาลสูตรโบราณ

7) นายพงษ์เทพ ชันณะสา เป็นปราชญ์ประมงพื้นบ้าน

8) นายโกสิต เดชคุ้ม เป็นปราชญ์ประมงพื้นบ้าน

4.1.4.3 ทุนทางสังคม

1) มีประเพณี ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ในการดํานาและเก่ียวข้าว ที่สร้าง

ชื่อเสียงให้แก่ชุมชน

2) มีประเพณีรดนําผู้สูงอายุ เป็นวันรวมญาติของชุมชน และยังเป็นจัด

ประชุมใหญ่สามัญประจําปีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

3) มีประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือพาย ท่ีจัดร่วมกับชุมชนใกล้เคียง

4) มีองค์กรชุมชนหลายกลุ่มท่ีสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

4.1.4.4 ทุนทางธรรมชาติ

1) มีคลองน้ําหูไหลผ่าน มีน้ําใช้ทํานาทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

2) มีพื้นดินเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทํานา

ดังภาพท่ี 4.6

ภาพท่ี 4.6 กลุ่มอาชีพชุมชนเกาะกก
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4.1.5 วิเคราะห์กลุ่มองค์กรชุมชน ที่จัดตั้งโดยเวทีประชาคมชุมชนเกาะกกจํานวน 25 กลุ่ม

ดังตารางท่ี 4.1

ตารางท่ี 4.1 จํานวนองค์กรที่จัดตั้งโดยชุมชน

หมวดองค์กรการเงินชุมชน

1 กองทุนหมู่บ้าน (เป็นทางการ) 2 สหกรณ์เครดิตยูเนียน (เป็นทางการ)

3 คณะกรรมการกองทุนพัฒนารอบ

โรงไฟฟ้ามาบตาพุด

หมวดองค์กรสุขภาพชุมชน

4 ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเกาะกก 5 อาสาสาธารณะสุขหมู่บ้าน อสม.

6 กลุ่มผู้สูงอายุ 7 กลุ่มบาร์สโลป

หมวดองค์กรเศรษฐกิจฐานราก

8 วิสาหกิจส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก 9 กลุ่มร้านค้าชุมชน

10 กลุ่มชาวนา 11 กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

12 กลุ่มทําขนมสแน๊กบาร์ไรซ์มี 13 กลุ่มสมุนไพรหอมเฮิบร์

14 กลุ่มเล้ียงสัตว์ 15 กลุ่มทํากระถางต้นไม้

16 กลุ่มเย็บผ้า 17 กลุ่มปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร

18 กลุ่มปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ 19 กลุ่มพลังงานทดแทน

20 กลุ่มผู้ใช้น้ํา (จัดตั้งเป็นทางการ) 21 กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน (จัดตั้งเป็นทางการ)

หมวดองค์กรอื่น ๆ

22 ห้องสมุดชุมชน (เป็นทางการ) 23 กลุ่มวัฒนธรรมชุมชน

24 กลุ่มคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน

จัดสรร

25 คณะกรรมการชุมชน และกรรมการอ่ืนๆ
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4.1.6 การศึกษาแผนท่ีชุมชนเกาะกก แสดงได้ดังภาพท่ี 4.7

ภาพท่ี 4.7 แผนท่ีศักยภาพชุมชนเกาะกก

4.1.7 การศึกษาปฏิทินฤดูกาลชุมชนเกาะกก แสดงได้ดังภาพท่ี 4.8

ธค. − มค.ฤดูเก่ียวข้าว สีข้าว

กพ. ทําบุญข้าวใหม่ ข้าวหลาม

ธค. − กพ. ช่วงมะม่วงบนผืนทรายออกผล

มีค. − เมย. จัดประเพณีสงกรานต์ ช่วงลม

ตะเภา ปลากระบอกเข้าฝั่ง จะจับได้จํานวนมาก

พค. − กย. ช่วงลมสลาตันพัดผ่าน จะมีปูม้าเข้า

ฝั่งจํานวนมาก

ช่วง มิย. − สค. จะจับกุ้งแช่บ้วยได้จํานวนมาก

ช่วง ตค. − มีค. เป็นช่วงลมว่าว ปลาหมึกเข้า

ไกล้ฝั่ง จะจับได้จํานวนมาก

พย. จัดประเพณีแข่งเรือ และลอยกระทง

ภาพท่ี 4.8 ปฏิทินฤดูกาลชุมชน
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4.1.8 โครงสร้างประชากรศาสตร์

จากข้อมูลครัวเรือน พบว่า มีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (หญิงร้อยละ

58.5) สมาชิกในครัวเรือนมีอายุอยู่ในช่วง 30 − 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.1 และ 40 − 49 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 28.3 ซึ่งเป็นวัยทํางาน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากที่สุด 16 คนซึ่งมีอยู่ 1 ครัวเรือนเท่าน้ัน

ต่ําสุด 1 คน มีอยู่ 14 ครัวเรือน (ร้อยละ 6.80) โดยส่วนใหญ่จํานวนสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ซึ่งมี

อยู่ 63 ครัวเรือน (ร้อยละ 30.7)

ครัวเรือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.1) เป็นครัวเรือนที่สมาชิกของครัวเรือนเป็นผู้มีงานทํา

ประกอบอาชีพในภาคธุรกิจเอกชนเป็นหลัก รองลงมา ประกอบอาชีพบริการและรับจ้างท่ัวไป มีธุรกิจ

เป็นของตนเองและรับราชการเป็นส่วนน้อย และทํางานจิตอาสาบ้างเล็กน้อย สถานะภาพทางสังคม

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.0) แต่งงานมีครอบครัว โดยร้อยละ 98.0 ของครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ

ประชาชนปัจจุบันส่วนใหญ่ร้อยละ 79.0 เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นและตั้งรกรากอยู่ในชุมชนเกาะ

กก มีเพียงร้อยละ 21.0 เท่าน้ันที่เป็นผู้อาศัยอยู่เดิมหรือเรียกว่า “คนพ้ืนที่ดั้งเดิม” อาศัยอยู่ในชุมชน

เกาะกกมากกว่า 6 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 68.8 น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.2 ครัวเรือนส่วนใหญ่

(ร้อยละ 70.2) มีหน้ีสินที่เกิดจากการกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือซื้อบ้านและรถ โดยมีมูลค่าหน้ีปัจจุบันเฉลี่ย

ครัวเรือนละ 600,000 บาท สูงสุด 4,000,000 บาท และตํ่าสุด คือ ไม่มีหน้ีสิน ครัวเรือนจํานวนเกิน

ครึ่ง (ร้อยละ 63.9) มีเงินออมเป็นรายเดือน ความสามารถในการออมเฉลี่ย 9,830 บาทต่อเดือน

ผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากรในครัวเรือน น่าจะมีผลต่อการส่งเสริมอาชีพของคน

ในชุมชนและความมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยวิสาหกิจชุมชน เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่

ในครัวเรือนเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน มีภาระการดูแลครอบครัว และมีรายได้ของครัวเรือนจากการ

ประกอบอาชีพในภาคธุรกิจกิจอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้ง

ความสามารถในดูแลครอบครัว นอกจากน้ี ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลางขึ้น

ไปจนถึงดีมาก

ด้วยเหตุน้ีการผลักดันกลุ่มอาชีพให้เกิดผลสําเร็จ จึงอาจต้องพิจารณาจากข้อมูลทุนมนุษย์

และทางสังคมท่ีมีอยู่ในกลุ่มคนพ้ืนที่ด้ังเดิม เช่น ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดด

เด่น ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น รวมท้ังการจัดการความรู้และเครือข่ายนักวิชาการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาต่อยอดทุนดังกล่าวของคนในพื้นที่ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชน

โดยรวม ทั้งน้ี จําเป็นต้องเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรืออย่างน้อย

ความต้องการในการพัฒนาอาชีพ เช่น การแปรรูป การทําผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดแปลก

แนวของคนรุ่นใหม่ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนา

กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นต้น
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4.1.9 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน

จากข้อมูลการสํารวจครัวเรือน พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนของ

ครัวเรือนมีจํานวนน้อยมากเพียง 249 ครัวเรือน (ร้อยละ 35.6) เท่าน้ัน ครัวเรือนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.0) เป็นคนท่ีย้ายถ่ินฐานจากท่ีอื่นและอาศัยอยู่ในชุมชนเกาะกกนานกว่า 6 − 12

ปี และมากกว่า 12 ปี โดยสามารถจําแนกตามชื่อกิจกรรมและจัดลําดับได้ ดังตารางท่ี 4.2

ตารางท่ี 4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรชุมชนเกาะกก

กิจกรรม/โครงการ การเข้าร่วม (ร้อยละ) ระดับการมีส่วนร่วม (ร้อยละ)

1 2 3 4 5 6

วิสาหกิจส่งเสริมอาชีพ 35.6 21.9 0 1.40 6.80 1.40 1.40

กองทุนหมู่บ้าน 32.9 16.7 4.20 1.40 8.30 0 1.40

ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน 31.5 21.9 1.40 1.40 4.10 0 0

อาสาสาธารณสุข 24.7 16.4 0 1.40 4.10 0 0

กลุ่มร้านค้า 20.5 12.3 1.40 0 5.50 2.70 1.40

กลุ่มบาสโลป 19.2 8.20 0 0 5.50 1.40 0

กองทุนไฟฟ้า 15.1 12.3 2.70 0 2.70 0 0

กลุ่มนาข้าว 13.7 6.90 0 1.40 6.90 0 0

กลุ่มวัฒนธรรมชุมชน 13.7 9.60 0 0 0 4.10 0

กลุ่มผู้สูงอายุ 11.0 9.60 0 0 1.40 0 0

กลุ่มไรซ์มี 11.0 6.80 1.40 1.40 4.10 0 0

กลุ่มสมุนไพรหอมเฮิร์บ(ลูก

ประคบ)

11.0 4.10 1.40 1.40 4.10 0 0

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 9.60 8.20 0 0 2.70 0 2.70

กลุ่มผู้ใช้น้ํา 9.60 4.10 0 0 2.70 0 0

กลุ่มคณะกรรมการชุมชน 9.60 2.70 0 1.70 6.80 0 1.40

กลุ่มเล้ียงสัตว์ 8.20 5.50 0 2.70 2.70 1.40 0

กลุ่มสีข้าว 6.80 4.10 0 1.40 2.70 0 0

กลุ่มเย็บผ้า 5.50 5.50 0 1.40 0 0 0

กลุ่มปลูกผักสวนครัว 5.50 2.70 0 1.40 2.70 0 0

กลุ่มห้องสมุดชุมชน 5.50 4.10 0 0 2.70 0 0

กลุ่มทํากระถางต้นไม้ 4.10 2.70 0 1.40 2.70 0 0

กลุ่มประมง 2.70 2.70 0 1.40 0 0 0
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)

กิจกรรม/โครงการ การเข้าร่วม (ร้อยละ) ระดับการมีส่วนร่วม (ร้อยละ)

1 2 3 4 5 6

กลุ่มเล้ียงไส้เดือน 2.70 2.70 0 1.40 0 0 0

กลุ่มพลังงานทดแทน 2.70 1.40 0 2.70 0 0 0

กลุ่มนิติบุคคลบ้านจัดสรร 2.70 2.70 0 0 0 0 0

กลุ่มทําปุ๋ยจากขยะ 1.40 2.70 0 1.40 0 0 0

จากตารางท่ี 4.2 สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงมีอยู่ท้ังหมด 30 กิจกรรมของครัวเรือน ทั้งหมด 73

ครัวเรือน พบว่า อัตราร้อยละของการเข้าร่วมลําดับหนึ่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ

ร้อยละ 35.6 ลําดับที่สอง กองทุนหมู่บ้านร้อยละ 32.9 ลําดับที่สาม ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนร้อยละ

31.5 ลําดับที่สี่ อาสาสาธารณสุขร้อยละ 24.7 ลําดับที่ห้า กลุ่มร้านค้าร้อยละ 20.5 ลําดับที่หก กลุ่ม

บาสโลปร้อยละ 19.2 ลําดับท่ีเจ็ด กองทุนไฟฟ้าร้อยละ 15.1

จะสังเกตได้ว่า กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม โดยลักษณะ

ของการใช้บริการ ช่วยงาน รวมทั้งการให้การสนับสนุน เพราะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะของการให้บริการ

ความสะดวกสบาย และการรักษาสุขภาพ

4.1.10 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน

โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ดังภาพท่ี 4.9

และ 4.10



49

ภาพท่ี 4.9 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของชุมชน

ภาพท่ี 4.10 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของชุมชน

จุดแข็ง มีพื้นท่ีทํานา มีคลองน้ําธรรมชาติไหลผ่าน มีคนรู้ คนแสดง คนสนับสนุน คือ มี

ความรู้ในการทํานา มีผู้นําเข้มแข็ง มีปราชญ์ชาวบ้าน มีความรู้ภูมิปัญญาทําขนมพ้ืนบ้านอาหาร

พื้นเมือง ประกอบกับอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมจึงมีผู้สนับสนุนด้านกิจกรรม CSR

จุดอ่อน เป็นชุมชนเกิดขึ้นใหม่ขาดความเป็นเอกภาพในการพัฒนา และมีประชากร

หลากหลายวัฒนธรรม เข้ามาอยู่อาศัยตามความเจริญของเมืองอุตสาหกรรม

โอกาส มีภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในเมืองพื้นท่ีพิเศษ EEC
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อุปสรรค ขาดเอกภาพทางการเมืองท้องถ่ิน ขาดท่ีดินของส่วนร่วมในการพัฒนา

จากการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก มี

ความพร้อมในการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ 3 ด้าน ได้แก่

1) ด้านเศรษฐกิจ ให้พออยู่พอกินอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของคนในชุมชน

2) ด้านสุขภาพ ให้อยู่ดีกินดีมีระบบดูแลสุขภาพลดโรค NCD และป้องกัน Covid −

19

3) ด้านสิ่งแวดล้อม ให้อยู่อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน

4.2 กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา 3 ข้ันตอน

4.2.1 ข้ันพ้ืนฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ (Economy)

ในนวัตกรรมการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน 7ป.พอเพียง ตามศาสตร์พระราชา

4.2.2 ข้ันก้าวหน้า กินดีอยู่ดี ชีวีมีสุขด้านสุขภาพ (Health)

ในนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 3อ.2ส.1ป.

4.2.3 ข้ันยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อมรักษาระบบนิเวศ

ในนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 7ลด7เพิ่ม (Environment) ดังภาพท่ี 4.11

ภาพท่ี 4.11 กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา 3 ข้ันตอน
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4.2.1 ข้ันพ้ืนฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ (Economy)

จากการศึกษา พบว่า มีการใช้นวัตกรรมการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน 7 ป.พอเพียงตาม

ศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นการขั้นตอนท่ีพัฒนาปัจจัยพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ คือ ด้านอาหาร

การกิน ด้านการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนด้วยนวัตกรรมการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน ”7ป.

พอเพียง”ตามศาสตร์พระราชา มีการันตีผลงานโดย การประกวดได้รับรางวัล วิสาหกิจชุมชนดีเด่น

และรางวัลสุดยอดของฝากประจําจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี มูลนิธิเพื่อนพ่ึงภา (ยามยาก) เป็นการ

ทดสอบความเที่ยงตรงของความน่าเช่ือถือ นําไปสู่การขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึด

หลักการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยมีกลุ่มชุมชนเป็นเจ้าของ มีการบริหารเชิงบูรณาการและ

การจัดการกันเอง ส่งผลให้เกิดความหวงแหนธํารงรักษ์ความเป็นเจ้าของ นวัตกรรมการจัดการ

เศรษฐกิจหมุนเวียน ”7ป.พอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา ดังนี้

1) ขั้นปลูก ก่อเกิดกลุ่มชาวนา โดยมีนายสนม วงศ์เนิน เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าท่ี

เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดข้าวเปลือกส่งกลุ่มโรงสีข้าว ร่วมท้ังจัดกิจกรรมการทํานา จนนําไปสู่กิจกรรม

“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ก่อเกิดประเพณีปฏิบัติสืบสานกันมาจนถึงทุกวันนี้

2) ขั้นแปร ก่อเกิดกลุ่มโรงสี โดยคุณอภิสิทธ์ิ ประจง เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่สีข้าว

และบรรจุถุง ส่งให้กลุ่มทําขนมไรซ์มี และกลุ่มร้านค้าชุมชน

3) ขั้นปรุง ก่อเกิดกลุ่มปรุงรสขนมไรซ์มี Rice Me เป็นกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

โดยมีคุณอําไพ วรรณ ดอนแดง เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ผลิตขนมไรซ์มี ส่งให้กลุ่มร้านค้าชุมชน

จําหน่าย

4) ขั้นเปิบ การกินหรือการตลาด ก่อเกิดกลุ่มร้านค้าชุมชน โดยมีนายสําราญ ทิพย์

บรรพต เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าท่ีทําการตลาด 4 รูปแบบ คือ (1) เปิดหน้าร้านที่ทําการวิสาหกิจชุมชน

(2) ขายทางอินเทอร์เน็ต (3) ขายทางการจัดนิทรรศการตามงานต่าง ๆ และ (4) จัดตลาดการเรียนรู้

ผ่านประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน เป็นการตลาดแบบพึ่งตนเองของชุมชน ท้ังนี้ ในบริบทสังคมรอบ

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ยังก่อเกิดการตลาดแบบเกื้อกูลของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้ามาช่วยซื้อ

สินค้าของชุมชน เป็นเชิงนโยบายของอุตสาหกรรม วางจําหน่ายร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนทุกสาขาใน

ประเทศไทย

5) ข้ันปล่อย คือ การคัดแยกส่วนที่เหลือใช้นํามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่า ได้แก่ การ

นําฟางข้าวจากกลุ่มปลูกข้าวที่ชาวนาเผาทิ้งเกิดมลพิษ นํามาอัดก้อนขายก้อนละ 80 บาท การนํารํา

ข้าวจากกลุ่มแปรรูปสีข้าว นํามาสกัดน้ํามันรําข้าว เหลือกากรําข้าวนําไปเป็นอาหารสัตว์ การนําแกลบ

ข้าวมาทําปุ๋ย ซึ่งในอนาคตจะต่อยอดการใช้แกลบมาเผาระบบไพโรไลซีสที่ได้แก๊ชชีวมวลนําไปทอด

ขนมสแนกบาร์ Rice Me และสามารถเก็บน้ําส้มควันไม้จากควันไฟ นํากลับไปเป็นสารไล่แมลงในนา

ข้าว เป็นการทําเกษตรครบวงจรแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตามศาสตร์พระราชา (The King

Philosophy of Circular Economy)
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6) ขั้นทําปุ๋ย คือ การนําเอาขยะอินทรีย์ท่ีเหลือทิ้งจากขั้นปล่อย นํามาทําปุ๋ย ส่งให้

กลุ่มปลูกข้าว นําไปปรับปรุงบํารุงดินในช่วงฤดูทํานา

7) ขั้นปัน คือการแบ่งปันผลกําไร ก่อเกิดกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีนาย

อํานวย นามสนิท เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่จัดกติกาการแบ่งปันผลประโยชน์ แบบทํามากได้มากทํา

น้อยได้น้อย โดยแบ่งรูปแบบการปันผลออกเป็น 3 วงสังคม คือ 1) สังคมใน แบ่งส่วนให้สมาชิกผู้

ลงทุนและลงแรง 2) สังคมใกล้ แบ่งส่วนให้เพื่อนสมาชิกผู้ร่วมลงทุน แต่ไม่ลงแรง และ 3) สังคมไกล

แบ่งส่วนให้การช่วยเหลือสังคมและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศในชุมชน (ภาพที่ 4.12)

ภาพท่ี 4.12 นวัตกรรมการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน 7ป. พอเพียงตามศาสตร์พระราชา

จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการทํานาข้าวครบวงจร จากต้นนํ้าสู่ปลายนํ้าของชุมชนเกาะกก มี 7

ขั้นตอน ที่สามารถเป็นต้นแบบพลิกวิกฤติเป็นโอกาสให้ชาวนาไทย ที่ชาวชุมชนเกาะกกมีวลีนําเสนอ

ตัวต้นแบบ 7 ป.พอเพียง นี้ว่า “ปลูก − ได้เงินสิบ แปร − ได้เงินร้อย ปรุง − ได้เงินแสน เปิบ − ได้เงิน

ล้าน ปล่อย − ได้เพิ่มมูลค่า ปุ๋ย − ได้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมา และปัน − มีได้มีกินมีใช้อย่างไม่มีวัน

สิ้นสุด” จึงเป็นการทํานาท่ีใช้องค์ความรู้เชิงระบบ จนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมร้อยรัดจิตใจคนใน

ชุมชนให้เป็นหน่ึงเดียว ก่อเกิดความมุ่งมั่นพัฒนาเชื่อมโยงบูรณาการจากลุ่มหน่ึงสู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็น

เครือข่ายทางสังคม ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ค่อย ๆ ก่อร่างสร้างตัวจนเป็นจริยธรรมทางสังคมของคน

ชุมชน ดังนั้น การอนุรักษ์นาข้าวผืนสุดท้าย ใจกลางเมืองอุตสาหกรรม จึงเป็นเคร่ืองมือถักทอ

จริยธรรมทางสังคม ให้พวกเราการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของคนในชุมชนเกาะกกกับนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้อย่างยั่งยืนสืบไป
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ผลงานการพัฒนาดังกล่าว ได้รับรางวัลการันตีผลงานจากเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน

ประกวดโครงการวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะเกณฑ์คุณสมบัติ

ของวิสาหกิจชุมชนมีสิทธิเข้าคัดเลือก ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ดังนี้

1) มีการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการ

2) มีกลุ่มชุมชนเป็นผู้ประกอบการ

3) การประกอบการต้องสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทชุมชน

4) มีกิจกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน

จากเกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือกดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มวิสากิจชุมชนเกาะกก มีแผนการ

พัฒนากลุ่มที่เชื่อมโยงกันแบบ Circular จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาแบบ 7ป.พอเพียง ตามศาสตร์

พระราชา (ภาพที่ 4.13)



54

ภาพท่ี 4.13 หลักเกณฑ์การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2562

4.2.2 ข้ันก้าวหน้า อยู่ดีกินดีชีวีมีสุขด้านสุขภาพ (Health)

จากการศึกษา พบว่า มีการใช้นวัตกรรมการจัดการสุขภาพดี 3อ.2ส.1ป. คือ 3อ.= อาหาร −

อารมณ์ − ออกกําลังกาย 2ส. = ลดสุรา − เสพบุหรี่ และ 1ป. = ปฏิบัติเป็นประจํา (ภาพที่ 4.14)
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ภาพท่ี 4.14 ธรรมนูญสุขภาพชุมชน ลดโรค NCD

ในปี พ.ศ. 2558 − 2560 สมาคมเพ่ือนชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

ระยอง จัดทําโครงการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย กับชาวบ้านชุมชนเกาะกก ให้เกิดการพึ่งตนเองด้าน

สุขภาพเพื่อลดโรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง หรือ โรค NCD เป็นโรคที่ไม่แพร่เชื้อติดต่อแต่เรื้อรัง

โดยเฉพาะคนจังหวัดระยองมีสถิติเป็นโรค NCD ติดระดับต้นๆของประเทศ จากผลการพัฒนาโรคการ

ดังกล่าวทําให้ผู้อยู่กลุ่มเสี่ยงสามารถลดโรด NCD ได้ร้อยละ 90.0 และสามารถประกวดโครงการได้รับ

รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรม ระดับเขตในปี พ.ศ. 2559 และได้รับรางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศในปี พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 4.15 4.16 และ 4.17)

ภาพท่ี 4.15 การรับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค NCD
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ภาพท่ี 4.16 คณะทํางานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

ภาพท่ี 4.17 การประชุมภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2558

1) ข้ันตอนการพัฒนา

(1) จัดเวทีประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการสุขภาพดีวิถีไทย

(2) ตั้งคณะทํางานสุขภาพ
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(3) รับสมัครผู้สนใจและตรวจวัดสุขภาพ

(4) จัดเวทีการให้ความรู้สุขภาพและเชิญผู้มีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(5) จัดเวทีระดมความคิด จัดทําแผนแม่บทสุขภาพดีวิถีไทย

(6) ทําประชาคมแผนสุขภาพ มาตรการหรือธรรมนูญสุขภาพชุมชน

(7) ลงมือปฏิบัติและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และติดตามนิเทศงานของสาธารณะสุข

จังหวัด

(8) พัฒนาวิทยากรตัวคูณและปราชญ์ชุมชน

(9) ส่งผลงานประกวด Show & Share และการติดตามงานของสาธารณะสุข

จังหวัด

(10) สรุปประเมินผลงาน PDCA ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆต่อไป

2) แผนกิจกรรม การพัฒนาสุขภาพตามวิถีพื้นบ้าน ดังนี้

(1) การเต้นบาร์สโลป ลดอ้วน ลดพุง เพิ่มความจํา เพิ่มการเข้าสังคม

(2) ทางเดินลูกตาลนวดฝ่าเท้า กดจุดเท้ากายภาพบําบัด กระตุ้นเลือดลม

(3) การทําสมุดคู่มือ สุขภาพดีวิถีไทย เครื่องมือช่วยจํา เพื่อนช่วยเตือนเพื่อน

(4) การกดจุดลดบุหรี่ สร้างแรงจูงใจให้ผู้สนใจลดการสูบบุหรี่

(5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบอิสระเป็นธรรมชาติสร้างความเป็น

เจ้าของความคิด นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

(6) การจัดทําธรรมนูญสุขภาพชุมชน เป็นมาตรการสัญญาใจซ่ึงกันและกัน

(7) การปลูกผักกินเอง ส่งผลต่อระบบนิเวศและร่างกายของคนในชุมชน

(8) การทําสมุนไพรลูกประคบ สู่หอมเฮิร์บ เพ่ิมรายได้ สร้างแรงบันดาลใจรักษ์

สุขภาพ

(9) การพัฒนาข้าวไรซ์เบอร์รี จากนาอินทรีย์สู่ ขนมไรซ์มี ของดีเพื่อสุขภาพ

3) มาตรการสุขภาพของชุมชน

(1) ออกกําลังกาย 5 ครั้ง/สัปดาห์

วันพุธ เวลา 17.00 − 18.00 น. รําไม้พลอง

วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 − 18.00 น. เต้นแอโรบิก

วันศุกร์ เวลา 17.00 − 18.00 น. เต้นบาสโลบ

วันเสาร์ เวลา 17.00 − 18.00 น. เต้นบาสโลบ

วันอาทิตย์ เวลา 17.00 − 18.00 น. เต้นแอโรบิก

(2) ผู้ร่วมโครงการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 6 อย่าง ตําลึง/ กะเพรา/ ข่า

ตะไคร/้ มะนาว/ ผักกาดสร้อย/ สระแหน่ และอ่ืน ๆ เป็นต้น

(3) ลดบุหรี่/สุราในประเพณีกิจกรรมของชุมชน
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4) ผลการดําเนินการตามมาตรการสุขภาพของชุมชน

(1) ออกกําลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ร้อยละ 68.8

(2) ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 5 อย่าง ร้อยละ 48.8

(3) ลดบุหรี่สุราในงานชุมชน ร้อยละ 100

(4) ความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 95.5

ดังตารางท่ี 4.3

ตารางท่ี 4.3 ผลการพัฒนาโครงการสุขภาพดีวิถีไทย

ผลการดําเนินการปี 2559 ก่อนดําเนินโครงการ หลังดําเนินโครงการ

จํานวน (คน) จํานวน (คนปกติ) จํานวน (คนเส่ียง)

กลุ่ม BMI ท่ีลดลง 50 27 23

กลุ่มรอบเอว ท่ีลดลง 46 34 12

กลุ่มรับประทานอาหารหวานมันเค็มลดลง 42 11 31
กลุ่มด่ืมเหล้าลดลง 26 12 14

กลุ่มท่ีออกกําลังกาย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ มี

เพิ่มขึ้น

59 50 9

5) กระบวนการไปสู่ความสําเร็จในตัวต้นแบบ บันได 6 ขั้น (Six Step Success

Model)

ข้ันที่ 1 ทํา 2 ปรับ คือ ปรับทัศนคติในการพึ่งตนเอง และปรับพฤติกรรมการกิน

อาหาร การควบคุมอารมณ์ และการออกกําลังการเป็นประจํา

ข้ันที่ 2 สร้างเสริมการมีส่วนร่วม จัดตั้งคณะทํางาน กําหนดบทบาทหน้าท่ี

ข้ันที่ 3 พัฒนาเครือข่าย บ้าน − วัด − โรงเรียน − โรงงาน − โรงพยาบาล

ข้ันที่ 4 สร้างนวัตกรรม สุขภาพของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

ข้ันที่ 5 สร้างความสัมพันธ์ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนช่วยหนุนเสริม

ขั้นท่ี 6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน เพื่อสื่อทอดเจตนารมณ์จากรุ่นสู่รุ่นอย่าง

ยั่งยืน

6) กลไกและเครื่องมือสู่ความสําเร็จ ได้แก่

(1) แต่งตั้งคณะทํางาน

(2) ผู้นําเข้มแข็ง

(3) มีธรรมนูญหรือมาตรการสุขภาพชุมชน 3อ.2ส.1ป.

(4) สร้างภาคีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
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(5) มีสมาคมเพื่อนชุมชนเป็นภาคประชาสังคม ที่กระตุ้นเสริมสร้างพลังชุมชน

และจัดการความรู้ (KM)

(6) มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน ถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ

7) เครื่องมือท่ีสําคัญ ได้แก่

(1) สมุดคู่มือสุขภาพชุมชน

(2) การจัดเวทีระดมความคิดของชุมชน จนเกิดเป็นแผนสุขภาพดีและยกระดับ

เป็นธรรมนูญสุขภาพ

(3) การจัดนิทรรศการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(4) การพัฒนานวัตกรรม เต้นบาร์สโลป ลูกตาลนวดฝ่าเท้า ธรรมะถึงบ้าน และ

การปลูกผักกินเอง

(5) การสร้างแรงจูงใจ โดยจัดประกวด Show & Share ในเวทีต่าง ๆ

8) นวัตกรรมสุขภาพดี

(1) สมุดคู่มือสุขภาพชุมชน

(2) กลุ่ม Line Digital ใช้ตามเพ่ือนและให้กําลังใจเพ่ือน

(3) เต้นบาร์สโลป

(4) ลูกตาลนวดฝ่าเท้า

(5) ไม้ตาลยืดเอ็นขา

ดังภาพท่ี 4.18 และ 4.19

ภาพท่ี 4.18 สมุดคู่มือสุขภาพ
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ภาพท่ี 4.19 นวัตกรรมสุขภาพดีวิถีไทย

9) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ นวัตกรรมการจัดการสุขภาพดี 3อ.2ส.1ป.

(1) โครงการงดสุรากิจกรรมชุมชน ลดค่าใช้จ่ายในชุมชนปีละ 60,000 บาท

(2) โครงการปลูกสมุนไพรทําลูกประคบ ลดการซื้อจากภายนอกปีละ 14,400

บาท

(3) โครงการปลูกสมุนไพร ผลิตเป็น หอมเฮิร์บ เกิดรายได้ปีละ 70,000 บาท

(4) โครงการปลูกข้าวปลอดสารพิษ ขนมไรซ์มี เกิดรายได้ปีละ 3,000,000

บาท

(5) โครงการออกกําลังกายเต้นบาร์สโลป ลดโรค NCD ลดงบประมาณรัฐ

4,878 บาท/คน/ปี (กรมควบคุมโรค, 2561)

ประเมิน SROI (Social Return on Investment) การประเมินผลตอบแทนทางสังคมต่อ

การลงทุนทําโครงการเต้นบาร์สโลป ลดกลุ่มเส่ียงโรค NCD

จากกลุ่มเสี่ยงจํานวน 50 คน ไม่เป็นโรค NCD เป็นระยะเวลา 3 ปี ลดรายจ่ายค่ารักษาโรค

NCD ให้รัฐบาล 4,878 บาท/คน/ปี คิดเป็น 50x3x4,878 = 731,700 บาท

โดยสมาคมเพ่ือนชุมชนเป็นผู้ลงทุนทําโครงการสุขภาพดีวิถีไทยท้ังสิ้น 200,000 บาท

คิดเป็น SROI = (731,700 - 200,00) ÷ 200,000

โครงการเต้นบาร์สโลปลดโรค NCD มีผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุน SROI = 2.66 เท่า
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4.2.3 ข้ันยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อม (Environment)

จากการศึกษา พบว่า มีการใช้นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 7ลด7เพิ่ม คือ

1) ดิน − ลดขยะอินทรีย์ เพิ่มปุ๋ยในดิน

2) น้ํา − ลดน้ําท้ิง เพิ่มการบําบัดน้ํากลับมาใช้ใหม่

3) ลม − ลดคาร์บอน เพิ่มออกซิเจน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

4) ไฟ − ลดใช้พลังงานหลัก เพิ่มพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ Solar Cell

5) คน − ลดความเหลื่อล้ํา เพิ่มความรู้ เพิ่มคนสุขภาพดี เพิ่มโอกาสความเท่าเทียม

6) เงิน − ลดความยากจน เพิ่มอาชีพสร้างรายได้เสริม

7) เทคโนโลยี − ลดใช้แรงงาน เพิ่มการใช้เทคโนโลยี Smart Farm Smart Phone

ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและใช้ในชีวิตประจําวัน

ดังภาพท่ี 4.20

ภาพท่ี 4.20 วงจรการพัฒนานวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อม 7 ด้าน

4.2.3.1 แผนการดําเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม

1) จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม

2) แต่งตั้งคณะทํางาน

3) สํารวจภูมินิเวศและศักภาพชุมชน

4) สะท้อนข้อมูลชุมชนและระดมความคิดวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
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5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบที่สําเร็จ

6) ร่างแผนพัฒนาอาชีพการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน

7) จัดเวทีประชาพิจารณาพิจารณาแผนพัฒนาอาชีพการจัดการสิ่งแวดล้อม

ท่ียั่งยืน

8) ลงมือปฏิบัติโครงการนําร่อง

9) สรุปผลงาน ประเมินสถานการณ์ ปรับปรุงแผนงานและขยายโครงการ

ในพื้นท่ีอื่น ๆ ต่อไป ดังภาพท่ี 4.21

ภาพท่ี 4.21 นวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืนแบบ 7 ลด 7 เพิ่ม

4.2.3.2 ผลการดําเนินงาน

ขั้นยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อม โดยใช้นวัตกรรมการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 7ลด7เพิ่ม

1) ดิน ลดขยะอินทรีย์ เพิ่มปุ๋ยในดิน

จากการศึกษา พบว่า การจัดการขยะอินทรีย์ของชุมชนเกาะกกใช้

เทคโนโลยีเคร่ืองผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ คาวน์เทค ที่ใช้ระบบไฟฟ้าปรับอุณหภูมิเพิ่ม

ประสิทธิภาพการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้จุลินทรีย์ ส่งผลให้กําจัดเศษอาหารและขยะอินทรีย์ได้

ภายใน 24 ชั่วโมง และได้ผลผลิต 3 ประการ คือ

(1) ได้ก๊าซชีวภาพ Biogas หรือแก๊สธรรมชาติ นํามาใช้เป็นพลังงาน

ความร้อน ทอดข้าวไรซ์มี (ภาพที่ 4.22)
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(2) ได้ปุ๋ยนํ้า EM เป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์คุณภาพสูงที่พืชต้องการใช้

ปรับปรุงคุณภาพดิน

(3) ได้ปุ๋ยแห้ง เป็นฮิวมัส ส่งให้กลุ่มชาวนาใช้ปรับปรุงบํารุงดิน ทําให้

ต้นข้าวเติบโตแข็งแรง

ภาพท่ี 4.22 เทคโนโลยีเครื่องกําจัดขยะเป็นปุ๋ยชีวภาพ

2) น้ํา − ลดน้ําท้ิง เพิ่มการบําบัดน้ํากลับมาใช้ใหม่

จากการศึกษา พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านนํ้า ของชุมชนเกาะกก

แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

(1) ระยะการจัดน้ําในครัวเรือน

เป็นระยะที่ต้องคิดค้นแนวทางการนํานํ้ากลับมาใช้รดต้นไม้ เพื่อลด

รายจ่ายในครัวเรือน โดยมีการใช้ถังดักไขมันแบบมาตรฐานตามท้องตลาด และการดัดแปลงวงบ่อ

ซีเมนต์ นํามาประยุกต์ใช้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน (ภาพที่ 4.23)

ภาพท่ี 4.23 การดักไขมันและการบําบัดน้ําใช้รดต้นไม้ของชุมชน
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(2) ระยะการอนุรักษ์น้ําแหล่งน้ําสาธารณะ

เป็นระยะท่ีชาวบ้านสนใจในการบริหารจัดการน้ําท่ียั่งยืน โดยเริ่มท่ี

คลองน้ําหู ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติที่ไหลผ่านชุมชน เป็นแหล่งทรัพยากรของชาวนา ชาวสวนมะม่วง

มังคุด พุทรา และเป็นแหล่งหาปลาของคนในพื้นท่ี เป็นคลองท่ีลดความเหลื่อมล้ําด้านอาหาร และเป็น

คลองที่ใช้ฝึกทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต การหาปลาของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนเกาะกก

(ภาพที่ 4.24)

ระดมความคิด

แผนท่ีเครือข่ายมีส่วนร่วมและศักยภาพชุมชน ภูมิทัศน์การออกกําลังกาย

ตลาดน้ํากลางคืน คลองเรืองแสง ระบําน้ําพุเพิ่มออกซิเจน

ภาพท่ี 4.24 เวทีระดมความคิดจัดทําแผนพัฒนาแหล่งน้ําของชุมชน
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(3) แผนงานการอนุรักษ์แหล่งน้ําสาธารณะ

(3.1) โครงการคลองสวยน้ําใส ด้วยใจคนชุมชน

(3.2) โครงการการท่องเที่ยวพัฒนาตลาดน้ํากลางคืนถนนคนเดิน

(3.3) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีคลองเรืองแสง

(3.4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบําน้ําพุ เพิ่มออกซิเจน

(3.5) โครงการริมคลองออกกําลังกาย

(3.6) โครงการ Eco Culture ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมสายนํ้าของ

ชุมชน (ภาพที่ 4.25 และ 4.26)

ภาพท่ี 4.25 การวิเคราะห์ศักยภาพ สู่แผนการอนุรักษ์แหล่งน้ําสาธารณะ

ภาพท่ี 4.26 การวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง Stakeholder แผนการอนุรักษ์แหล่งน้ําสาธารณะ
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3) ลม − ลดคาร์บอน เพิ่มออกซิเจน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

จากการศึกษา พบว่า มีการวิเคราะห์บริบทชุมชน นํามาเป็นอัตลักษณ์

ท้องถิ่น สวน − ป่า − นา – เล ในการเพ่ิมอากาศดีให้คนในชุมชน ดังนี้

(1) สวน ในพื้นท่ีชุมชนเกาะกก และชุมชนใกล้เคลียงจะมีการอนุรักษ์

สวนผลไม้อยู่ 4 ประเภทได้แก่ การปลูกมะม่วง การปลูกมังคุด การปลูกพุทรา และการปลูกพืชผัก

สวนครัว

(2) ป่า เป็นป่าใจกลางเมือง ตําบลเนินพระ มีจํานวน 3 แปลง แต่ละ

แปลงมีเนื้อท่ี 118 ไร่ 57 ไร่ และ 13 ไร่ ตามลําดับ มีการจดทะเบียนเป็นป่าชุมชน กับกรมป่าไม้ โดย

มีผลวิจัยว่า เป็นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นยางขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 50.0 − 120 ซม. จํานวน

หลายร้อยต้น ส่งผลให้มีการกักเก็บคาร์ไดร์ออกไซร์ในชีวมวลมากเป็นอันดับที่สองของจังหวัดระยอง

จึงทําให้ชาวบ้านหวงแหนอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งฟอกมลพิษ เพิ่มอากาศดีเพิ่มออกซิเจนให้ชุมชน (ภาพที่

4.27 และ 4.28)

ภาพท่ี 4.27 อัตลักษณ์ชุมชน สวน − ป่า − นา − เล
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ภาพท่ี 4.28 ป่ากลางเมือง พื้นท่ีสีเขียวฟอกคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจน

ผลท่ีได้รับ จากการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว

(1) สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซร์ในชีวมวลได้ 25,588 ตันต่อปี

(2) เป็นศูนย์รวมกิจกรรมสู่การท่องเท่ียวโดยชุมชน

(3) สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

(4) เกิดนวัตกรรมการจัดการป่าชุมชนแบบชาวบ้านมีส่วนร่วม

4) ไฟ − ลดใช้พลังงานหลัก เพิ่มพลังงานทดแทน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Cell

จากการศึกษา พบว่า ท่ีชุมชนเกาะกกมีการอนุรักษ์พลังงาน 3 ประเภท

ดังนี้

(1) ใช้เครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์

(2) ใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ อบข้าวทําขนมสแน็กบาร์ไรซ์มี

(3) ใช้เคร่ืองผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ในการทอด หุ้ง ต้ม

ทดแทนการใช้แก๊ส LPG (ภาพที่ 4.29)

1. เครื่องสูบน้ํา Solar Cell 2. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 3.เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ

ภาพท่ี 4.29 การอนุรักษ์พลังงาน
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5) คน − ลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่มความรู้ เพิ่มคนสุขภาพดี เพิ่มโอกาสความ

เท่าเทียม

การพัฒนาคนของชุมชนเกาะกกมี 2 ประการ ดังนี้

(1) พัฒนาการศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพ ส่งผลให้เกิดศูนย์เรียนรู้ตาม

ศาสตร์พระราชา

(2) พัฒนาสุขภาพ ในโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ส่งผลให้เกิดการจัดการ

ตนเองด้านสุขภาพของชุมชน (ภาพที่ 4.30)

ภาพท่ี 4.30 ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเพ่ือการพัฒนาคนที่ม่ันคงยั่งยืน

6) เงิน − ลดความยากจน เพิ่มอาชีพสร้างรายได้เสริม

จากการศึกษา พบว่า วิสาหกิจชุมชนเกาะกกมีการบริหารทางการเงินอยู่ 3

ประเภท คือ

(1) การปันผลจากการสร้างอาชีพ จํานวน 10 กลุ่ม

(2) มีกองทุนหมู่บ้าน เป็นกองทุนสะสมทรัพย์วันละบาท และใช้เป็น

กองทุนหมุนเวียน

(3) กองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดแก่เจ็บตาย (ภาพที่ 4.31)
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ภาพท่ี 4.31 กลุ่มอาชีพส่งเสริมรายได้ชุมชนเกาะกก

7) เทคโนโลยี − ลดใช้แรงงาน เพิ่มการใช้เทคโนโลยี Smart Farm Smart

Phone (ภาพที่ 4.32 และ 4.33)

รถไถนา เครื่องสีข้าว

ภาพท่ี 4.32 การใช้เทคโนโลยีในการทํานา
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ภาพท่ี 4.33 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตขนมสแน็กบาร์ ไรซ์มี

4.3 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเชิงนิเวศ แบบ CIPPI Model

การวิเคราะห์แสดงได้ดังตารางที่ 4.4

ตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเชิงนิเวศ แบบ CIPPI Model

รูปแบบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

C − Context

บริบทชุมชน

1. เป็นชุมชนท่ีต่อสู้กับปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม

2. มีการแข่งขันประกอบอาชีพทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

3. มีประชากรหนาแน่นส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพ

4. มีต้นทุนทางสังคม มีการสนับสนุนการพัฒนาจากภาครัฐ

I − Input

ประเด็นท่ีสนใจ

1.การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ ท่ีมีแนวโน้มสู่ความยั่งยืน

2.การจัดการปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง

3.การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนของชุมชน

P − Process
กระบวนการพัฒนา

1. ข้ันพื้นฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ (Economy)
มีกระบวนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนเชิงระบบท่ีร้อยรัดกลุ่มต่างๆให้
มาเป็นหนึ่งเดียว ก่อเกิดอํานาจการต่อรอง (Empowerment)
2. ข้ันก้าวหน้า กินดีอยู่ดี ชีวีมีสุขด้านสุขภาพ (Health)
มีกระบวนการจัดการสุขภาพแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ก่อเกิด
พลังงานในการขับเคล่ือนลดโรค NCD
3. ข้ันยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมรักษาระบบนิเวศ
มีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)

รูปแบบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

P − Product 1.ข้ันพ้ืนฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ (Economy) ในนวัตกรรม
การจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน “7ป.พอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา
ได้แก่ ป.1 − ปลูก มีกลุ่มทํานาปลูกข้าว จนเกิดเป็นประเพณี “ปลูกวัน
แม่ เกี่ยววันพ่อ” ป.2 − แปร มีกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน แปรรูปข้าวบรรจุ
ถุงจําหน่าย ป.3 − ปรุง มีกลุ่มปรุงรสขนมสแน๊กบาร์ กลุ่มทําไอศกรีม
ข้าวไรซ์เบอร์รี ป.4 − เปิบ มีกลุ่มทําร้านค้า การตลาด และพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เป็นการตลาดรูปแบบใหม่ ป.5 − ปล่อย มีการคัดแยกขยะ
อินทรีย์ทําปุ๋ย และมีการบําบัดน้ํากลับมาใช้รดต้นไม้ ป.6 − ปุ๋ย มีการ
พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีเครื่อง คาวน์เทค และ ป.7 − ปัน มี
การปันผลกําไรแก่สมาชิก และมีกองทุนสวัสดิการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
2.ข้ันก้าวหน้า กินดีอยู่ดี ชีวีมีสุขด้านสุขภาพ (Health) ในนวัตกรรม
การจัดการสุขภาพ “3อ.2ส.1ป.” ได้แก่ อ.1 − อาหาร ปลูกผักสวน
ครัว รั้วกินได้ สมุนไพรไกล COVID และลดโรค NCD อ.2 − อารมณ์
ฝึกจิต พัฒนาสติ พัฒนาความสงบ ฟังเทศน์ฟังธรรม อ.3 − ออกกําลัง
กาย เต้นบาร์สโลป ส.1 − ลดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ส.2 − สร้างเสริม
สิ่งแวดล้อม สะดวก สะอาด สุขสบาย สงบสันติ และ ป.1 − ปฏิบัติเป็น
ประจํา
3.ข้ันยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมรักษาระบบ

นิเวศ (Environment) ในนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม “7ลด7

เพิ่ม” ได้แก่ 1) ดิน − ลดขยะอินทรีย์ เพิ่มปุ๋ยในดิน 2) น้ํา − ลดน้ําท้ิง

เพิ่มนํ้าใช้ บําบัดนํ้ากลับมาใช้ใหม่ 3) ลม − ลดคาร์บอน เพิ่มออกซิเจน

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 4) ไฟ − ลดใช้พลังงานหลัก เพ่ิมพลังงานทดแทน ใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell 5) คน − ลดความเหล่ือมล้ํา เพ่ิม

ความเท่าเทียม เพิ่มการศึกษา เพิ่มคนสุขภาพดี 6) เงิน − ลดความ

ยากจน เพ่ิมรายได้ สร้างอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล และ 7) เทคโนโลยี −

ลดใช้แรงงาน เพิ่มการใช้เทคโนโลยี Smart Farm Smart Phone ใช้

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและใช้ใน

ชีวิตประจําวัน
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)

รูปแบบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

I − Impact - การเป็นต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศ ที่มีการจัดการ
ตนเอง 3 ด้าน คือ 1)ด้านเศรษฐกิจฐานราก 2)
ด้านสุขภาพ และ 3)ด้านสิ่งแวดล้อม
- ได้รับรางวัลการันตรีผลงาน
1. ด้านเศรษฐกิจ ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่น
2. ด้านสุขภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค NCD
3. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย

4.4 สรุปการสัมภาษณ์และอภิปรายผล

4.4.1 ผลสังเคราะห์การสัมภาษณ์

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกจํานวน 3 คน ในคําถามวิจัยหัวข้อ

1) ชุมชนเกาะมีกระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศอย่างไร?

2) ชุมชนเกาะกกมีเทคนิควิธีการจัดการส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการทางสังคม

อย่างไร?

1) นายอํานวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก

กล่าวว่า “สําหรับหัวข้อชุมชนเกาะมีกระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศมีการพัฒนา

3 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสุขภาพ และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม หัวใจสําคัญที่ทําให้ชุมชนเกาะ

กกประสบความสําเร็จคือการพัฒนาทั้ง 3 ด้านไปพร้อมกัน เริ่มเร่ืองปากท้อง การกินดีอยู่ดีมีอาหาร

ปลอดภัย จากการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมีทําลายดิน ไม่ปล่อยน้ําเสียทําลายแม่น้ํา

สําหรับหัวข้อ เทคนิควิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางสังคม เราใช้

เทคนิค “พาเพ่ือนมาบ้าน” คือ การต้ังศูนย์เรียนรู้ให้คนภายนอกเข้ามาดูงาน ทําให้ชาวบ้านตื่นตัวลุก

ข้ึนมาทํากิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง” เทคนิควิธีการนี้ยังส่งผลกระทบถึงเทศบาลเมืองมาบตาพุด ท่ี

จัดสรรงบประมาณมาตกแต่งภูมิทัศน์ถนนข้างทางจนสวยงาม เพราะเราใช้วิธีการ เชิญนายกฯ มาเปิด

งานต้อนรับคณะดูงานบ่อย ๆ ร่วมท้ังยังใช้เทคนิคส่งผลงานเข้าประกวดประเมินในเวทีต่าง ๆ และ

ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ของกระทรวงสาธารณสุขมาการัน

ตีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
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ซ่ึงพวกเราใช้กระบวนการสังคม ท้ังการเปิดบ้าน พาเพื่อนมาบ้าน, การเชิญ

นายกเทศมนตรีมาเปิดงาน และการส่งผลงานประกวด Show & Share เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนและ

เทศบาลหันมาจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรม (อํานวย นามสนิท, การสัมภาษณ์, 29

พฤศจิกายน 2564)

2) นายบุญธรรม ใยกล้า เครือข่ายชาวนาและนายกเทศมนตรีตําบลเนินพระ

ให้สัมภาษณ์ว่า มีความเห็นสอดคล้องกับนายอํานวยด้านกระบวนการพัฒนาชุมชน

เชิงนิเวศท่ีมี 3 ด้าน ซ่ึงถ้าให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาคือมีกระบวนการพัฒนา 3 ข้ัน คือ 1) ข้ัน

พออยู่พอกิน, 2) ข้ันกินดีอยู่ดี มีอาหารปลอดภัยดีต่อสุขภาพ และสุดท้าย 3) ข้ันอยู่อย่างพอเพียง ไม่

เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติจนเกินไป

ส่วนหัวข้อ เทคนิควิธีการจัดการส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการทางสังคม นายบุญ

ธรรม ใยกล้า กล่าวว่า ตนมีเทคนิค “การปลูกไม้ไล่ขยะ” ซ่ึงตนเองเป็นชาวนา จึงขอเช่าพื้นท่ีรกร้าง

ว่างเปล่าเป็นแหล่งลักลอบท้ิงขยะมาทํานา ตอนนี้มีท่ีนาจํานวน 120 ไร่ ส่งผลให้เกิดภูมิทัศน์ในชุมชน

สวยงาน สามารถต่อยอดธุรกิจเป็นร้านกาแฟ และอ่ืน ๆ ได้อีกมากมาย (บุญธรรม ใยกล้า, การ

สัมภาษณ,์ 15 พฤศจิกายน 2564)

3) ปราณี เจริญพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศของชุมชน

เกาะกก นอกจากจะพัฒนา 3 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลถึงการศึกษาทุก

ช่วงวัยท้ังเด็กและผู้ใหญ่ ท่ีต่อยอดเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบได้อีกหลายชุมชน

(ปราณี เจริญพงษ์, การสัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2564)

ส่วนหัวข้อ เทคนิควิธีการจัดการส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการทางสังคม มีความเห็น

ว่า มีเทคนิคเป็นปัจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ

(1) ค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนเจอ จนเกิดเกิดเป็น “แปลงนาผืนสุดท้าย ใจ

กลางเมืองอุตสาหกรรม”

(2) ค้นหาต้นทุนทางสังคมเจอ ได้แก่ ภูมิปัญญาการทํานา ทุนธรรมชาติมี

คลองน้ําไหลผ่าน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

(3) ค้นหาคนปฏิบัติเป็นกลไกการขับเคลื่อน 3 คน คือ คนรู้ − คนแสดง − คน

สนับสนุน ทําให้เกิดผู้นําและผู้ตามท่ีเข้มแข็ง มีการแบบบทบาทหน้าท่ีการทํางานเชิงระบบ มีความ

เป็นเจ้าของร่วมกัน

(4) มีแผนพัฒนาชัดเจน คือ แผนพัฒนาคนให้ความรู้สมาชิก และแผนการ

พัฒนากลุ่มจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังแผนการพัฒนาผลผลิตทําข้าวสแน๊กบาร์ “ไรซ์มี” อีกทั้งยังมี

แผนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทําให้ขอ อย. ส่งผลต่อการตลาด สุดท้ายมีแผน

ความยั่งยืน คือ แผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งผลให้เยาวชนคนรุ่มใหม่เข้ามาสืบทอดกิจการได้อย่างยั่งยืน
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4.5 การอภิปรายผล

4.5.1 ข้ันพ้ืนฐาน พออยู่พอกิน ในนวัตกรรมการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน 7ป. พอเพียง

มีความสอดคล้องทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow)

ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1943 ในงานเขียนชื่อ A Theory of Human Motivation เสนอว่า มนุษย์จะถูกกระตุ้น

ให้เติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานในลําดับต้นก่อนที่จะมีพัฒนาความต้องการน้ีออกไปจากด้านล่างสู่

ด้านบน (ภาพที่ 4.34) ซ่ึงคือความต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้

ภาพท่ี 4.34 ทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของอับราฮัม มาสโลว์

4.5.2 ข้ันก้าวหน้า กินดีอยู่ดี ชีวีมีสุข ในนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 3อ.2ส.1ป.

มีความสอดคล้องกับทฤษฎีดูแลตัวเอง (Self − care Theory) ของโอเร็ม (Orem, 2564)

เป็นแนวคิดที่อธิบายการดุแลตนเองของบุคคล และการดูแลบุคคลท่ีพึ่งพอ กล่าวคือ บุคคลที่มีวุฒิ

ภาวะเป็นผู้ใหญ่และกําลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มีการเรียนรู้ในการกระทําและผลของการกระทําเพื่อ

สนองตอบความต้องการดูแลตนเองท่ีจําเป็น โดยการควบคุมปัจจัยท่ีมีผลต่อหน้าท่ี หรือพัฒนาการ

ของบุคคลเพื่อคงไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพ และความผาสุก การกระทําดังกล่าวรวมไปถึงการกระทําเพ่ือ

บุคคลท่ีต้องพึ่งพาซึ่งสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืน

แนวคิดของโอเร็ม การดูแลตนเองเป็นรูปแบบหน่ึงของการกระทําอย่างจงใจและมีเป้าหมาย

ซ่ึงเกิดข้ึนอย่างเป็นกระบวนการประกอบด้วย 2 ระยะสัมพันธ์กัน คือ

ระยะท่ี 1 เป็นระยะของการประเมินและตัดสินใจ ในระยะนี้บุคคลจะต้องหาความรู้และ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสะท้อนความคิด ความเข้าใจในสถานการณ์ และพิจารณาว่า

สถานการณ์น้ันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร มีทางเลือกอะไรบ้าง ผลที่ได้รับแต่ละ

ทางเลือกเป็นอย่างไร แล้วจึงตัดสินใจท่ีจะกระทํา

2.ต้องการความมั่นคงปลอดภัย

3.ต้องการความรักเข้ากลุ่มเข้าสังคม

4.ต้องการความเคารพ การยอมรับในสังคม

5.ต้องการบรรลุเป้าหมาย ทดสอบความสําเร็จด้วยตนเอง

1. มนุษย์มีความต้องการทางกายภาพ มีท่ีอยู่ มีท่ีกิน ต้องการอาหาร นํ้า อากาศ
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ระยะที่ 2 ระยะของการกระทําและประเมินผลของการกระทํา ซึ่งในระยะน้ีจะมีการแสวงหา

เป้าหมายของการกระทํา ซึ่งเป้าหมายมีความสําคัญเพราะจะช่วยกําหนดทางเลือกกิจกรรมท่ีต้อง

กระทําและเป็นเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการติดตามผลของการปฏิบัติกิจกรรม

ความสามารถในการดูแลตนเอง (Self − Care Agency) ความสามารถในการดูแลตนเอง

เป็นมโนมติที่กล่าวถึงคุณภาพอันสลับซับซ้อนของมนุษย์ ซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพดังกล่าวจะสร้าง หรือ

พัฒนาการดูแลตนเองได้ โครงสร้างของความสามารถในการดูแลตนเองมี 3 ระดับ คือ (Orem, 2564)

1) ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเอง (Capabilities for Self − Care

Operations)

2) พลังความสามารถในการดูแลตนเอง (Power Components: Enabling

Capabilities for Self − Care)

3) ความสามารถและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (Foundational Capabilities and

Disposition)

4.5.3 ขั้นยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมรักษาระบบนิเวศ การจัดการ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนแบบ 7 ลด 7 เพิ่ม

มีแนวคิดประยุกต์การพัฒนาจากเกณฑ์ประเมินต่าง ๆ ดังนี้

1) เกณฑ์ประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกระทรวงอุตสาหกรรม

2) เกณฑ์ประเมินเมืองน่าอยู่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) เ กณฑ์ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น ข อ ง

กระทรวงมหาดไทย

4) เกณฑ์ประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของ UN

4.6 สรุปผลการศึกษา

ผลพวงดังกล่าว ก่อเกิดกลไกการเชื่อมโยงจากนาข้าวผืนสุดท้ายสู่ต้นแบบ “สามเหลี่ยมดุลย

ภาพแห่งชีวิต” ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในบริบทของชุมชนเกาะกก เทศบาลเมือง

มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นการพัฒนาบนความสมดุลท้ัง 3 ข้ันตอน ไปพร้อม ๆ กัน คือ

1) ข้ันพื้นฐาน พออยู่พอกิน ด้านเศรษฐกิจฐานราก (Socioeconomic) โดยใช้

นวัตกรรม “7ป.พอเพียง” คือ ปลูก − แปร − ปรุง − เปิบ − ปล่อย − ปุ๋ย − ปัน

2) ขั้นก้าวหน้า กินดีอยู่ดี รับประทานอาหารปลอดภัยดีต่อสุขภาพ (Health) โดย

ใช้นวัตกรรม “3อ.2ส.1ป.” คือ 3อ. = อาหาร – อารมณ์ ออกกําลังกาย 2ส. = ลดสุรา − เสพบุหรี่

และ 1ป. = ปฏิบัติเป็นประจํา
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3) ขั้นย่ังยืน อยู่อย่างพอเพียงเก้ือกูลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (Environment)

โดยใช้นวัตกรรม “7ลด 7เพิ่ม” คือ 1) ดิน − ลดขยะอินทรีย์ เพิ่มปุ๋ยในดิน 2) น้ํา − ลดน้ําทิ้ง เพิ่ม

การบําบัดน้ํากลับมาใช้ใหม่ 3) ลม − ลดคาร์บอน เพิ่มออกซิเจน เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 4) ไฟ − ลดใช้

พลังงาน เพิ่มพลังงานทดแทน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell 5) คน − ลดความเหลื่อล้ํา เพื่อ

ความรู้นวัตกรรมและเพิ่มโอกาสความเท่าเทียม 6) เงิน − ลดความยากจน เพิ่มอาชีพสร้างรายได้เสริม

และ 7) เทคโนโลยี − ลดใช้แรงงาน เพิ่มการใช้เทคโนโลยี Smart Farm Smart Phone ใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและใช้ในชีวิตประจําวัน

ที่ชาวเกาะกกภาคภูมิใจให้เรียกมิติการพัฒนาน้ีว่า สามเหลี่ยมดุลยภาพแห่งชีวิต ใช้เป็น

ต้นแบบในการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่ชุมชนยอมรับ จนได้รับรางวัลจาก

หน่วยงานภายนอกมากมายหลายรายการ (ภาพที่ 4.35)

ภาพท่ี 4.35 สามเหลี่ยมดุลยภาพแห่งชีวิตของชุมชนเกาะกก

ในวันน้ี พ.ศ. 2564 ชุมชนเกาะกกเป็นชุมชนที่มีความสุขมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก รวมท้ังยัง

เป็นต้นแบบจริยธรรมทางสังคมของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังอุทิศตนเป็น

ศูนย์เรียนรู้ (Knowledge Center) ใช้เป็นสถานที่แบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การ

พัฒนาชุมชนสังคมเชิงสร้างสรรค์ ท่ีมีรูปแบบใหม่เหมาะกับยุคสมัยใหม่ สามารถรองรับการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลกได้ ถึงแม้ชุมชนเกาะกกจะเป็นชุมชนเกิดใหม่ ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ. 2555

เม่ือ 10 ปีท่ีผ่านมา แต่การปรับเปล่ียนวิธีคิดสู่วิสัยทัศน์ใหม่ของแกนนําชุมชน พร้อมกับภาคีเครือข่าย

ภาคประชาสังคมสมาคมเพื่อนชุมชน ที่ไม่น่ิงดูดายหรือสยบยอม การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม

ภายนอก โดยค้นหากิจกรรมการอนุรักษ์นาข้าวผืนสุดท้ายใจกลางเมืองอุตสาหกรรม นํามาเป็น

เครื่องมือร้อยรัดความสัมพันธ์เพ่ือถักทอสู่จริยธรรมทางสังคม ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคน
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ในชุมชนเกาะกกกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ม่ันคง มั่ง

ค่ัง ยั่งยืน ต่อไป



บทท่ี 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

การศึกษา เรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชา: กรณีศึกษา
ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม PAR (Participation Action Research) เพื่อค้นหาความจริง
ปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ที่เป็นกลุ่มนักอนุรักษ์แปลงนาผืน
สุดท้าย ใจกลางเมืองอุตสาหกรรม นําไปสู่การพัฒนาข้าวขายได้ราคาตันละ 2,000,000 บาท

5.1.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในงานวิจัย
5.1.1.1 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชา

ของชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง จํานวน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม (ภาพที่ 5.1)

ภาพท่ี 5.1 กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา 3 ข้ันตอน

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชา
ของชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง มี 3 ขั้นตอน ที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ
สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

1) ขั้นพื้นฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ (Economy) ในนวัตกรรมการ
จัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน “7ป.พอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา



79

2) ข้ันก้าวหน้า กินดีอยู่ดี ชีวีมีสุขด้านสุขภาพ (Health) ในนวัตกรรมการ
จัดการสุขภาพ “3อ.2ส.1ป.”

3) ขั้นย่ังยืน อยู่อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมรักษาระบบนิเวศ
(Environment) ในนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม “7ลด7เพิ่ม”

5.1.1.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความสําเร็จและสรุปบทเรียนเป็นชุดความรู้ใหม่ใช้
เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นท่ีท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกันต่อไป

1) องค์ประกอบความสําเร็จการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศของชุมชนเกาะกกมี
ด้วยกัน 6 ด้าน (ภาพที่ 5.2) คือ

(1) ผู้นํา
(2) คณะทํางาน
(3) ทรัพยากร
(4) ศูนย์การเรียนรู้
(5) ภาคีเครือข่าย
(6) องค์ความรู้

ภาพท่ี 5.2 องค์ประกอบความสําเร็จการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศของชุมชนเกาะกก

2) สรุปบทเรียนเป็นชุดความรู้ใหม่ ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ท่ีมี
บริบทคล้ายคลึง

(1) นวัตกรรมการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน “7ป.พอเพียง” ตาม
ศาสตร์พระราชา

ป.1 − ปลูก มีกลุ่มทํานาปลูกข้าว จนเกิดเป็นประเพณี “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”
ป.2 – แปร มีกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน แปรรูปข้าวบรรจุถุงจําหน่าย
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ป.3 – ปรุง มีกลุ่มปรุงรสขนมสแน๊กบาร์ กลุ่มทําไอศกรีมข้าวไรซ์เบอรร์ี
ป.4 – เปิบ มีกลุ่มทําร้านค้า การตลาด และพัฒนาศูนย์เรียนรู้เป็นการตลาดรูปแบบใหม่
ป.5 – ปล่อย มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ทําปุ๋ย และมีการบําบัดน้ํากลับมาใช้รดต้นไม้
ป.6 – ปุ๋ย มีการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีเคร่ือง คาวน์เทค
ป.7 – ปัน มีการปันผลกําไรแก่สมาชิก และมีกองทุนสวัสดิการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน

(2) นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ “3อ.2ส.1ป.”
อ.1 − อาหาร ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ สมุนไพรไกล COVID และลดโรค NCD
อ.2 − อารมณ์ ฝึกจิต พัฒนาสติ พัฒนาความสงบ ฟังเทศน์ฟังธรรม
อ.3 − ออกกําลังกาย เต้นบาร์สโลป
ส.1 − ลดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
ส.2 − สร้างเสริมสิ่งแวดล้อม สะดวก สะอาด สุข สบาย สงบ สันติ
ป.1 − ปฏิบัติเป็นประจํา

(3) นวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อม “7ลด7เพิ่ม”
(3.1) ดิน − ลดขยะอินทรีย์ เพิ่มปุ๋ยในดิน
(3.2) น้ํา − ลดน้ําท้ิง เพิ่มน้ําใช้ บําบัดน้ํากลับมาใช้ใหม่
(3.3) ลม − ลดคาร์บอน เพิ่มออกซิเจน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
(3.4) ไฟ − ลดใช้พลังงานหลัก เพ่ิมพลังงานทดแทน ใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ Solar Cell
(3.5) คน − ลดความเหลื่อลํ้า เพิ่มความเท่าเทียม เพิ่มการศึกษา

เพิ่มคนสุขภาพดี
(3.6) เงิน − ลดความยากจน เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพใหม่ในยุคดิ

จิทัล
(3.7) เทคโนโลยี − ลดใช้แรงงาน เพ่ิมการใช้เทคโนโลยี Smart

Farm Smart Phone ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

องค์ความรู้นวัตกรรมการจัดการท้ัง 3 นวัตกรรม นี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชุมชนที่อยู่ใน
เขตเมืองอุตสาหกรรม และชุมชนที่มีบริบทคล้ายคลึงกันได้ทั่วประเทศไทย
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5.1.2 ประโยชน์ท่ีได้รับ (ภาพที่ 5.3)

ภาพท่ี 5.3 อาชีพท่ีเกิดจากการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ

1) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชาของชุมชน
เกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จํานวน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม

2) ได้ถอดองค์ความรู้สรุปบทเรียนชุดความรู้ใหม่ เป็นต้นแบบกระบวนการพัฒนา
ชุมชนเชิงนิเวศ 3 ข้ันตอน ดังนี้

(1) ขั้นพื้นฐาน พออยู่พอกินด้านเศรษฐกิจ แบบ “7ป.พอเพียง”คือ การปลูก
แปร ปรุง เปิบ ปล่อย ปุ๋ย และปัน ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มขายข้าวได้ตันละ 2,000,000 บาท
และได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(2) ข้ันก้าวหน้า อยู่ดีกินดีด้านสุขภาพ แบบ “3อ.2ส.1ป.”คือ “3อ.” อาหาร
อารมณ์ และออกกําลังกาย ส่วน “2ส.”คือ ลดสุรายาเสพติดและสิ่งแวดล้อม สําหรับ“1ป.”คือ ปฏิบัติ
เป็นประจํา ส่งผลให้ชุมชนเกาะกกได้ รับรางวัลหมู่ บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค NCD
ระดับประเทศจากกระทรวงสาธารณะสุข

(3) ขั้นย่ังยืน อยู่อย่างพอเพียงเกื้อกูลระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมแบบ“7ลด7เพิ่ม”คือ
1) ลดขยะอินทรีย์ เพิ่มปุ๋ยบํารุงดิน 2) ลดนํ้าทิ้ง เพิ่มนํ้าดีบําบัดน้ําใช้รดต้นไม้ 3) ลดคาร์บอน เพิ่ม
ออกซิเจน และเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 4) ลดการใช้พลังงาน เพ่ิมพลังงานทดแทน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 5)
ลดความยากจน เพ่ิมความร่ํารวยรวย เพ่ิมอาชีพแก่สมาชิก 6) คนได้รับการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ํา
และ 7) ลดแรงงาน เพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัล SMART Farmer เป็นต้น ส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัล สถาน
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ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จากกระทรวงสาธารณสุข หล่อหลอมจนเกิดเป็น
ชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาพที่ 5.4)

ภาพท่ี 5.4 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเกาะกก

ส่วนแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น ของสมาคมเพื่อน
ชุมชน เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร เกิดจากการรวมตัวของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี
เป้าหมายการพัฒนา เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างมีความสุข และยั่งยืน
โดยมีแนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวม ในเชิงพื้นที่มีการบูรณาการพัฒนาสถาบันชุมชน ทั้งบ้าน วัด
โรงเรียน และโรงงาน สําหรับการพัฒนาเชิงประเด็นมีการพัฒนาเป็นลําดับข้ันโดยเริ่มจาก ข้ันที่ 1)
โรงงานเชิงนิเวศ Eco Factory ขั้นท่ี 2) โรงเรียนเชิงนิเวศ Eco School ขั้นท่ี 3) วัดเชิงนิเวศ Eco
Temple ขั้นท่ี 4) ชุมชนเชิงนิเวศ Eco School ขั้นท่ี 5) ตําบลเชิงนิเวศ Eco Town และ ขั้นท่ี 6)
เมืองเชิงนิเวศ Eco City เป็นต้น (ภาพที่ 5.5) (ธนินท์ ศิริวรรณ, การสัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2564)

ภาพท่ี 5.5 บันได 6 ข้ัน ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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สําหรับแนวคิดชุมชนเชิงนิเวศ Eco Community ของชุมชนเกาะกก มีจุดกําเนิดจาก
โครงการพัฒนาชุมชนเชิ ง นิ เวศของสมาคมเพื่อนชุมชน โดยมีฐานความคิดมาจากเ มือง
คาร์บอนไดออกไซด์ตํ่า เมืองสีเขียว และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นํามาผสมผสานกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาการพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืนของ
ชุมชนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม ดังนี้

1) ด้านเศรษฐกิจฐานรากหรือวิสาหกิจชุมชน จากแนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน Circular Economy แบบ “7ป.พอเพียง” คือ การปลูก แปร ปรุง เปิบ ปล่อย ปุ๋ย และปัน
ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมขายข้าวได้ตันละ 2.00 ล้านบาท จนได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) ด้านสุขภาพ ได้รับรางวัลระดับประเทศเนื่องในโอกาส เป็นหมู่บ้านท่ีมีการ
ดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิราลงกรณ 1 ใน 12 หมู่บ้านต้นแบบของ
ประเทศไทย หมู่บ้านท่ีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ที่มีผลงานในระดับดีเย่ียม จากแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุขประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “3
อ.2ส.1ป” คือ “3อ.” อาหาร อารมณ์ และออกกําลังกาย ส่วน “2ส.” คือ ลดสุรา และลดเสพติดบุหรี่
และ “1ป.” คือ ปฏิบัติเป็นประจํา ส่งผลให้ชุมชนเกาะกกได้รับรางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรค NCD ระดับประเทศ จากกระทรวงสาธารณะสุข

3) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็น
สุข ของกระทรวงสาธารณะสุข โดยชุมชนเกาะกกใช้แนวคิด “7ลด7เพ่ิม”คือ 1) ลดขยะอินทรีย์ เพ่ิม
ปุ๋ยบํารุงดิน 2) ลดนํ้าทิ้ง เพ่ิมน้ําดีบําบัดนํ้าใช้รดต้นไม้ 3) ลดคาร์บอน เพ่ิมออกซิเจน และเพ่ิมพื้นที่สี
เขียว 4) ลดการใช้พลังงาน เพ่ิมพลังงานทดแทน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 5) ลดความยากจน เพ่ิม
ความรํ่ารวยรวย เพิ่มอาชีพแก่สมาชิก 6) คนได้รับการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ํา และ 7) ลดแรงงาน
เพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัล SMART Farmer เป็นต้น ส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัล สถานประกอบการ ปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จากกระทรวงสาธารณสุข (ธนินท์ ศิริวรรณ, การสัมภาษณ์, 12 ธันวาคม
2564)

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มี 3 ประเด็น (ภาพที่ 5.6)
1) เสนอนโยบายการพัฒนา SMART City

(1) สนับสนุนการพัฒนารถลอยไฟฟ้า Monorail เชื่อมคลองน้ําหู สู่ชายหาดแสง
จันทร์ ระยะทาง 8.00 กิโลเมตร เพื่อลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการท่องเท่ียว Eco Tourism

(2) สนับสนุน EV Bus รถโดยสารไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษและลดใช้พลังงานฟอสซิล
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ภาพท่ี 5.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา Monorail & EV Bus

(3) สนับสนุน Smart Farmer ชาวนาอัจฉริยะ (ภาพที่ 5.7)

ภาพท่ี 5.7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา Smart Farmer

2) เสนอนโยบายพัฒนาถนนเพื่อสุขภาพ พัฒนาตกแต่งภูมิทัศน์ถนนริมคลองให้เป็น
ถนนเพื่อสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ใส่ใจสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 5.8)

สภาพปัจจุบัน ภาพความฝันในอนาคต

ภาพท่ี 5.8 แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ริมคลอง ให้เป็นถนนสุขภาพ Eco Health
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3) เสนอนโยบายพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ Eco Tourism (ภาพท่ี
5.9)

ภาพท่ี 5.9 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา Eco Tourism

5.2.2 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยและพัฒนา R & D หัวข้อเรื่อง ดังนี้

1) กระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART City ในเขตชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
2) กระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ Eco Tourism
3) กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก Local to Global
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ์เพื่องานวิจัย

กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา:

กรณีศึกษาชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง

คําช้ีแจง

1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเศรษฐกิจ

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ

ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีเว้นให้ท่ีท่านมี

ประสบการณ์ร่วมกิจกรรมและมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมที่สุด ให้ครบทุกข้อ

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล

1. เพศ ชาย หญิง

2. อายุ ต่ํา กวา่ 20 ปี 20 – 30 ปี

31 – 40 ปี 41 – 50 ปี

51 – 60 ปี มากกวา่ 60 ปี

3. สถานภาพ โสด สมรส หย่าร้าง อื่น ๆ (ระบ)ุ.......................

4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

อนุปริญญา ปริญญาตรี

ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท

อื่น ๆ (ระบ)ุ.........................

5. อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา พนักงาน/ลูกจ้าง

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย

เกษตรกร อื่น ๆ (ระบ)ุ.......................

6. รายได้/เดือน ไม่มีรายได้ ต่ํากว่า 5,000 บาท

5,001 − 10,000 บาท 10,001 − 15,000 บาท

15,001 − 20,000 บาท มากกวา่ 20,000 บาท
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7. อยู่บ้านเลขท่ี............ ตําบล......................อําเภอ.................... จังหวัด......................

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1. ท่ีมาของการจัดตั้งวิสาหกิจชุม

ชม.....................................................................................................………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….........................................

......

2. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน......................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. แผนปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ลักษณะกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน แบบ 7ป. พอเพียง มีวิธีปฏิบัติอย่างไร?

ป.1 การปลูก

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ป.2 การแปรรูป

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ป.3 การปรุง

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ป.4 การเปิบ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ป.5 การปล่อย

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ป.6 การปุ๋ย

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ป.7 การปัน

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ

1. ท่ีมาของการจัดกิจกรรมสุขภาพดีวิถีไทย.........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. การบริหารจัดการสุขภาพดีวิถีไทย..................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. แผนปฏิบัติงานสุขภาพดีวิถีไทย.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ลักษณะกิจกรรมสุขภาพดีวิถีไทย แบบ 3อ. 2ส. 1ป. มีวิธีปฏิบัติอย่างไร?

อ.1 − อาหาร

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

อ.2 − อารมณ์

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

อ.3 − ออกกําลังกาย

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ส.1 − การลดสูบบุหรี่ ลดดื่มสุรา

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ส.1 − สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนสิ่งแวดล้อม

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ป.1 − ปฏิบัติเป็นประจํา

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………............
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ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม

1. ท่ีมาของการจัดการสิ่งแวดล้อม.....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม...................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. แผนปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ลักษณะกิจกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 7ลด 7เพิ่ม มีวิธีปฏิบัติอย่างไร?

1. ดิน

ลด........................................................................................................................

เพิ่ม......................................................................................................................

2. น้ํา

ลด........................................................................................................................

เพิ่ม......................................................................................................................

3. ลม

ลด........................................................................................................................

เพิ่ม......................................................................................................................

4. ไฟ

ลด........................................................................................................................

เพิ่ม......................................................................................................................

5. คน

ลด........................................................................................................................

เพิ่ม......................................................................................................................

6. เงิน

ลด........................................................................................................................

เพิ่ม......................................................................................................................

7. เทคโนโลยี

ลด........................................................................................................................

เพิ่ม......................................................................................................................

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………



ภาคผนวก ข

ภาพกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน

และรางวัลการันตีผลงาน

วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
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ภาคผนวก ค

ภาพกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพดีวิถีไทย

และรางวัลการันตีผลงาน

หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรค NCD
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ภาคผนวก ง

ภาพกิจกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

และรางวัลการันตีผลงาน

สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย
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ประวัติผู้เขียน

ช่ือ − ช่ือสกุล นายสําราญ ทิพย์บรรพต

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2529 ช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พ.ศ. 2552 เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตําแหน่งและประวัติการทํางาน พ.ศ. 2531 − 2534

ฝ่ายซ่อมบํารุง บริษัทเลเท็กซ์ จํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2534 − 2536

ฝ่ายซ่อมบํารุง บริษัท ฟีนิกซ์ พัลล์ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด

จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2536 − 2537

ฝ่ายโครงการ บริษัท เบ็คโปร จํากัด จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2537 − ปัจจุบัน

สายงานความยั่งยืนองค์กร หน่วยงานกิจการเพื่อสังคม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2558 − ปัจจุบัน

ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 24 ซอยเนินพระ 2 ถนนกรอกยายชา ตําบลเนินพระ

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
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