รูปแบบการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
The process of applying a sufficiency economy to Natural
Resources and Environmental Management for the sufficiency
economy village of Ban Dok Bua, Phayao
ปวีณา ลีต้ ระกูล*

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษารู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิ จพอเพียง
ในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว
จังหวัดพะเยา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 2 วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวัดระดับความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมของชุมชน และ 2) เพื่อศึกษารู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของคนในชุมชนบ้านดอกบัวมีคะแนนอยูใ่ นระดับสูงกว่าคนในชุมชนข้างเคียง    
ส�ำหรับรู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของบ้านดอกบัวนั้น พบว่า รู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกับการประยุกต์ดา้ นเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน  มีการสร้างกฎและกติกาทางสังคมเป็ นเครื่ องมือควบคุมคนในชุมชน
บ้านดอกบัว
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรื อนและระดับชุมชน ได้นำ� หลักการ
3 ห่ วง 2 เงื่อนไขมาปฏิบตั ิ ดังนี้ 1) “ความพอเพียง” 2) “ความมีเหตุผลและ 3) “การมี
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ภูมิคุม้ กัน” และ 2 เงื่อนส�ำคัญในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความรู ้และคุณธรรม  และส�ำหรับ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในระดับชุมชน มีโครงการต่างๆ ได้แก่ การจัดการป่ าไม้ของชุมชน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน การตั้งกฎของชุมชนเพือ่ ช่วยในการอนุรกั ษ์พลังงาน  การมีแผนงาน
ในการอนุรักษ์
ค�ำส� ำคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม,
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว

Abstract
This research, the process of applying a sufficiency economy to natural
resources and environmental management for the sufficiency economy village of Ban
Dok Bua, Phayao Province, had two purposes which were: 1) To test the level of
knowledge and understanding of the application of sufficiency economy, and natural
resources and environmental Management of the village. 2) to study the method of
implementing sufficiency economy to natural resources and environmental Management.
The significant findings indicated that when compared to the nearby villages
the level of knowledge and understanding of the application of the sufficiency economy
and the level of participating taking care of Natural Resources and Environmental
Management at Ban Dok Bua received a higher score than other villages nearby.
The result of the application of the sufficiency economy and natural resources and
environmental management for Ban Dok Bua indicated the process of implementing
the sufficiency economy to the management of natural resources and environment was
connected to the economy and society of the community. The society generated rules
and regulations within the society as a tool to control the Ban Dok Bua villagers.
The application of the philosophy of the sufficiency economy at the household
level and the community level were found to be applying the three pillars and two
conditions for decision of sufficiency economy. The three pillars are; 1) moderation,
2) reasonableness, and 3) self-immunity. While the two conditions for decision are;
knowledge and virtue.  For the application of the sufficiency economy regarding natural
170

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

resources and environmental management at the community level, the community
has many projects such as: community forest management, natural resources and
Environmental Management within the community. Rules of the community for saving
energy were created. Resources and environment conservation plans were created.
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Natural Resources and Environmental
Management , The Sufficiency Economy Village of Ban Dok Bua, Phayao

บทน�ำ

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มี
การประเมินสถานการณ์ของประเทศว่าจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในประเทศซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วและซับซ้อน ซึ่ งจะเป็ นทั้งโอกาสและ
ความเสี่ ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยความเสี่ ยงอย่างหนึ่ งที่สำ� คัญคือปั ญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และเราทุกคนในประเทศได้เห็นภาพของพิษภัย
อันร้ายแรงและเป็ นปั ญหาใหญ่ของประเทศในปี ที่ผา่ นมาคือเหตุการณ์น้ ำ� ท่วมครั้งใหญ่
ในประเทศไทยซึ่ งส่ งผลกระทบไปทุกภาคส่ วนของสังคม จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจึงเป็ น
เครื่ องกระตุน้ ให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้มีการประเมินความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไว้ว่ามีแนวโน้มที่จะเสื่ อมโทรมรุ นแรง จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง ดังนั้นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศในส่ วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมคือ “การสร้าง
ภูมิคุม้ กันของประเทศ” เพือ่ ให้สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
โดยกลไกหนึ่ งที่มีความส�ำคัญต่อการสร้างภูมิคุม้ กันคือกลไกในการบริ หารจัดการและ
การมีส่วนร่ วมของชุมชน เป็ นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้มน่ั คง
โดยเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเองในการบรรเทาปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สรุ ปสาระส�ำคัญแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่กล่าวมาในเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมซึ่ งดูเหมือนจะเป็ นปั ญหาหลักปั ญหาหนึ่ งของประเทศ จะเห็นได้ว่า
การเน้นการสร้างภูมิคุม้ กัน โดยให้ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองนั้น สอดคล้องกับแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็ นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชด�ำรัสชี้แนะ
เน้นการพึ่งพาตนเองเป็ นส�ำคัญ เพื่อท�ำให้การพัฒนาของประเทศที่เกิดขึ้นเป็ นการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยเริ่มจากการใช้จดุ แข็งในสังคม และทุนทางสังคมทีม่ อี ยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชน
ซึ่งเป็ นทุนทางสังคมที่สำ� คัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนในการแก้ปัญหาได้ดว้ ย
ตนเอง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการสร้างภูมิคุม้ กันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อแก้ไขปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมนั้นควรเริ่ มจากชุมชน และเมื่อพิจารณาดูถึงกระบวนการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแล้ว การน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ดูเหมือนจะเป็ นแนวทางหนึ่ งที่น่าสนใจ ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จึงต้องการ
ที่จะหารู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมโดยได้คดั เลือกชุ มชนต้นแบบที่ได้เลือกมาศึกษาคือ บ้านดอกบัวหมู่ 4
ต�ำบลบ้านตุ่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภาครัฐและเป็ นหมู่บา้ นต้นแบบของจังหวัดพะเยา นอกจากนี้ เมื่อคณะผูว้ ิจยั
ได้ลงพื้นที่ได้สำ� รวจและสัมภาษณ์เบื้องต้นพบว่า หมู่บา้ นนี้มีความน่าสนใจคือ เป็ นชุมชน
ที่อยูต่ ิดกับพื้นที่ป่า และมีปัญหาการตัดป่ าไม้ทำ� ลายป่ า ท�ำให้พ้ืนที่ป่าลดลง ประกอบกับ
ประชาชนมีปัญหาสุ ขภาพเรื่ องสารเคมีตกค้างในร่ างกาย จึงได้มีการน้อมน�ำเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ดังนั้นจึงมีความน่ าสนใจว่า ชุมชนบ้านดอกบัว ได้นำ� เศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชนอย่างไร
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและพฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อน
ในบ้านดอกบัว ที่โดดเด่นจึงได้ทำ� การเปรี ยบเทียบกับครัวเรื อนในหมู่บา้ นข้างเคียงนั้น
คือหมู่บา้ นห้วยลึกซึ่งมีขนาดครัวเรื อนและพื้นที่ใกล้เคียงกับหมู่บา้ นดอกบัวอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาบริ บทของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาวัดระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงและ พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน เศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษารู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิ จพอเพียงในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทั้งของบ้านดอกบัว
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ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ส�ำหรับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้าน
ดอกบัว จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาที่ช้ ีถึงแนวทางด�ำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หาร
ประเทศให้ดำ� เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็ น
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการน�ำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและด�ำเนิ นการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีความส�ำนึกในคุณ ความซื่อสัตย์สุจริ ต และให้มี
ความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
กว้างขว้างทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2542, 26-27)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเปรี ยบเทียบค�ำพอเพียง กับ ค�ำว่า
Self-Sufficiency ว่า
“Self –Sufficiency นั้นหมายถึง ผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ ไม่ ต้องไปขอยืม

คนอื่ นอยู่ได้ ด้วยตนเอง....เป็ นไปตามที่ เค้ าเรี ยกว่ า ยืนบนขาของตนเอง...แต่ ว่า
พอเพียงนี ม้ ีความหมายกว้ างขวางยิ่งกว่ านั้นอี ก คื อค�ำว่ าพอ ก็มีพอเพียงนี ก้ พ็ อ
แค่ นนั้ เอง คนเราถ้าพอใจในความต้ องการมันก็มีความโลภน้ อย เมื่อมีความโลภน้ อย
ก็เบี ยดเบี ยนผู้อื่นน้ อย ถ้ าประเทศใดมี ความคิ ดอันนี ้ มี ความคิ ดว่ าท�ำอะไร
ต้ องพอเพียง หมายความว่ า พอประมาณ ซื่ อตรง ไม่ โลภอย่ างมาก คนเราก็อยู่
เป็ นสุข
พอเพียงนีอ้ าจจะมีมาก อาจจะมีของหรู หราก็ได้ แต่ ว่าต้ องไม่ ไปเบียดเบียน
คนอื่ น ต้ องให้ พอประมาณ พูดจาก็พอเพี ยง ท�ำอะไรก็พอเพี ยงปฏิ บัติงานก็
พอเพียง...ฉะนั้น ความพอเพียงนีก้ แ็ ปลว่ าความพอประมาณและความมีเหตุผล….”
( 4 ธันวาคม 2551) ( อ้ างจาก สุเมธ ตันติเวชกุล, 2543, 288)
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จากพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงท�ำให้สามารถสรุ ป
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคณ
ุ ลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และความมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ทั้งนี้ ต้องมีเงื่อนไขส�ำคัญ 2 ประการ 1) มีความรู ้ คือ
มีความรอบรู ้ รอบคอบ และระมัดระวังในการน�ำความรู ้วทิ ยาการเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนและการปฏิบตั ิ และ 2) มีคุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญา ในการด�ำเนินชีวติ
2. การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
กระทรวงมหาดไทย (2549) ได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิ จพอเพียง
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและ
ประหยัด การใช้สารอินทรี ยช์ ีวภาพในการท�ำเกษตร การบริ โภคสิ นค้าที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม ในขณะที่การศึกษาของ ฤทธิ์ วัฒนชัยยิง่ เจริ ญ (2552) ได้กล่าวถึงโครงการ
อันเนื่องจากพระราชด�ำริ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมว่า
โครงการส่วนใหญ่เป็ นโครงการท�ำนุบำ� รุ ง ปรับปรุ งสภาพสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ดีข้ ึนในด้านต่างๆโดยทรงเน้นงานด้านการอนุรักษ์และฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ปัญหาน�้ำเน่าเสี ย โดยโครงการพระราชด�ำริ ที่เป็ นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การน�ำทรัพยากรหรื อวัสดุต่างๆ ที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชนมาใช้ประโยชน์ เพื่อการ
บ�ำบัดน�้ำเสี ยและใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดกับมลพิษทางน�้ำของประเทศโดยแต่ละโครงการ
จะมีหลักการและสาระส�ำคัญ ได้แก่ 1) การบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยวิธีตา่ งๆ ได้แก่ การใช้ผกั ตบชวา
การผสมผสานระหว่างพืชน�้ำกับระบบเติมอากาศ การใช้ระบบบ่อบ�ำบัดและวัชพืชบ�ำบัด
2) กังหันน�้ำชัยพัฒนา 3)การปลูกหญ้าแฝกช่วยคลุมดินและยึดเกาะดิน เพื่อป้ องกันการ
พังทลายของดิน อีกทั้งยังเป็ นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผวิ ดินอีกด้วย และ 4) การใช้
เศษวัสดุทไี่ ม่มปี ระโยชน์ตอ่ ครัวเรื อน เช่น ซากพืชเศษวัชพืช หรื อของเหลือใช้ทางการเกษตร
เป็ นวัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ ยจากจุลินทรี ยอ์ ีเอ็ม ซึ่ งสามารถใช้แทนปุ๋ ยเคมีได้ จึงเป็ นการรักษา
สภาพแวดล้อมที่สมดุลของดินให้มีความยัง่ ยืนสื บต่อไปได้

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการศึกษารู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว
จังหวัดพะเยา พบว่าจากการศึกษาของทรงศักดิ์ ศรี บุญจิตต์ และคณะ (2551) ได้ทำ�
การประเมินผลเปรี ยบเทียบในมิติต่างๆของประชาชนในการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

มาประยุกต์ใช้ ผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านสิ่ งแวดล้อมนั้น
โดยส่ วนมากน�ำมาใช้ดา้ นภูมิคุม้ กันมากที่สุด มิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม ส�ำหรับเครื่ องมือส�ำคัญ
ในการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน สิ่ งแวดล้อม ได้แก่
มีแนวคิดชุมชนพึ่งตนเอง มีมาตรการหรื อนโยบายการปฏิบตั ิของชุมชนจริ งจัง สนับสนุน
แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และจากการศึกษาของอนุรักษ์ ทองสุ โขวงศ์ (2556) ได้ศึกษา
การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยท�ำการถอดบทเรี ยนของชุมชนนาโส่
อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พบว่าชุมชนดังกล่าวมีการพัฒนาการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเป็ นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวอาศัยการเปลี่ยนแปลงภายนอกชุมชน
เป็ นแรงผลักดันให้ชุมชนเกิดกระบวนการบูรณาการเพือ่ สร้างภูมิคุม้ กัน ปัจจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้
ประสบความส�ำเร็ จคือ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ การยึดถือจารี ต ประเพณี
และวัฒนธรรม เป็ นแนวปฏิบตั ิในการด�ำรงชีวติ การมีผนู้ ำ� ที่เข้มแข็ง และการสร้างกระบวนการ
ทางสังคม/กระบวนการกลุ่ม
นอกจากนี้จากการศึกษาของปวีณา ลี้ตระกูล (2554) พบว่า การพึ่งพาตนเองของ
ชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น สามารถท�ำได้หลายวิธีได้แก่ การใช้ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยชีวภาพ
ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ การแปรรู ปผลผลิตจากธรรมชาติเพือ่ สามารถเก็บไว้บริ โภคในระยะยาว
การรณรงค์เรื่ องรักษาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การประชุมร่ วมกันเพื่อแก้ไขปั ญหา
อยูเ่ สมอการแบ่งปั นพันธุ์พืช/ปุ๋ ย/ปั จจัยการผลิตต่างๆให้ซ่ ึ งกันและกัน การมีศูนย์กลาง
การตลาดโดยการจัดการภายในชุมชนเพื่อจ�ำหน่ายผลผลิต ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พึ่งพาตนเองของชุมชนทีม่ คี วามสัมพันธ์ลบต่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน ได้แก่ การทีช่ ุมชน
มีปัญหาเรื่ องภัยแล้ง/อุทกภัยในชุมชน
การศึกษาของส�ำนักงานกองส่งเสริ มสุขภาวะ (สสส.) (2552) ได้การถอดแบบเรี ยน
ของเศรษฐกิจชุมชนบ้านชุมชนขุนทะเล โดยได้กล่าวถึงเส้นทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง
(เศรษฐกิจชุมชน) วิถีความพอเพียงของชุมชนขุนทะเล มีววิ ฒั นาการของการด�ำเนินการ
ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2505 โดยมีภยั ธรรมชาติ คือ วาตภัยเกิดขึ้นส่ งผลกระทบต่ออาชี พ
หลักของขุนทะเล คือ เกษตรกรรม ที่ดินถูกท�ำลาย เกษตรแบบดั้งเดิมเริ่ มเปลี่ยนแปลงไป
หลังจากนั้นคนในชุมชนเริ่ มมอง การเกษตรตามกระแสของสังคมได้แก่ การปลูกพืชและ
มุ่งเน้นผลก�ำไร ส่ งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ การมีหนี้สิน ต่อมาเมื่อมีการใช้แผนแม่บท
ชุมชนเป็ นตัวสะท้อนให้ชุมชนได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับหลักคิดเรื่ องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการยอมรับว่า เป็ นแนวทางหนึ่ง เพื่อการฟื้ นคืนสู่ การอยูด่ ี มีสุข
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

175

ของผูค้ น ซึ่งในพื้นที่ตำ� บลขุนทะเล ก็ได้มีกลุ่มคนที่มีแนวคิดในการพึ่งตนเองอยูก่ ่อนแล้ว
ได้นำ� เอาองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จนกระทัง่ เกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนขุนทะเลในปัจจุบนั
ส�ำหรับการด�ำเนิ นกิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรม เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง
(เศรษฐกิจชุมชน) ของต�ำบลขุนทะเล มีเป้ าหมาย 3 ประการส�ำคัญได้แก่ 1) ส่ งเสริ มการ
พึ่งตนเองโดยใช้การจัดการทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุ ด 2) การน�ำหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต และ 3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
ส�ำหรับกระบวนการพัฒนาศักยภาพต�ำบลเพือ่ ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพอเพียง
(เศรษฐกิจชุมชน) ประกอบด้วย 1) การจัดการข้อมูล 2) การสื่ อข้อมูล 3) การจัดการคน
4) การจัดการทุนทรัพยากรและ 5) การจัดการงาน ทั้งนี้ผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของระบบเศรษฐกิจพอเพียงต�ำบลขุนทะเล ได้ดำ� เนินการดังนี้
1) การจัดการทรัพยากรน�้ำ  มีการวางแผนการใช้น้ ำ � โดยน�ำน�้ำทิ้งจากการเลี้ยง
สัตว์ รดน�้ำต้นไม้
2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่ าไม้ โดยการปลูกพืชทดแทนแผนใหม่
3) การจัดการทรัพยากรดิน ลดการใช้สารเคมี ที่ทำ� ลายหน้าดิน โดยการรณรงค์
ให้ใช้น้ ำ� หมักชีวภาพ การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น โดยการแปรรู ป น�ำวัตถุดิบที่
เหลือใช้มาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากพืชให้เกิดประโยชน์

ระเบียบวิธีการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั (Research Methodology) แบบผสม (Mixed
Methodology) ทั้งการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และเชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง
ในการวิจยั เชิงปริ มาณ คณะผูว้ ิจยั ศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว
โดย หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็ นครัวเรื อนในบ้านดอกบัว จ�ำนวน
215 ครัวเรื อน และหมู่บา้ นห้วยลึก ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นข้างเคียงและมีขนาดของครัวเรื อนที่อาศัย
ในหมูบ่ า้ นใกล้เคียงกัน จ�ำนวน 210 ครัวเรื อน โดยได้นำ� การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิ จพอเพียงและ พฤติ กรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การเก็บข้อมูลนั้น ท�ำการเก็บทุกครัวเรื อน โดยที่บา้ น
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ดอกบัวจากแบบสอบถาม 215 ชุด ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 200 ชุด หรื อ
คิดเป็ น ร้อยละ 93.02 ของแบบสอบถามทั้งหมด และส�ำหรับบ้านห้วยลึก ซึ่งเป็ นหมู่บา้ น
ข้างเคียง จากแบบสอบถาม 210 ชุด ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 200 ครัวเรื อน
คิดเป็ น ร้อยละ 95.23 จากครัวเรื อนทั้งหมดในหมู่บา้ น
เมื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงและ พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของทั้งสองหมู่บา้ น
มาแล้วจะน�ำมาเปรี ยบเทียบทั้งนี้เพื่อต้องการวัดระดับ ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและ พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างบ้านดอกบัว และหมู่บา้ นข้างเคียงที่มีวิถีชีวิตปกติ
อย่างเช่นบ้านห้วยลึก
ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างเพือ่ ศึกษาบริ บทของชุมชนเศรษฐกิจและรู ปแบบการประยุกต์
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมบ้านดอกบัว
โดยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์หวั หน้าครัวเรื อนหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมโดยใช้เทคนิ ควิธีการลูกบอลหิ มะ (Snowball Technique) และจากนั้น
จะท�ำการจัดสนทนากลุ่มเพื่อศึกษารู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) จ�ำนวน 25 คน
2. ขั้นตอนการวิจยั
ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้คณะผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาบริ บทของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จากการสัมภาษณ์
ผูน้ ำ� ชุมชน
ระยะที่ 2 ศึกษาวัดระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงและ พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของบ้านดอกบัว
และหมู่บา้ นห้วยลึกซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นข้างเคียง โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามครัวเรื อน
ในชุมชน
ระยะที่ 3 ศึกษา รู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทั้งของบ้านดอกบัว โดยการสัมภาษณ์ผนู ้ ำ� ครัวเรื อน
หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน เพื่อ
ให้ได้ขอ้ มูลรู ปแบบและ ลักษณะการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งใน
ระดับครัวเรื อนและชุมชน
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1. บริบทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัวและการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านดอกบัว (บ้านบัว) หมู่ที่ 4 ต�าบลบ้านตุ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เป็ นชุมชนที่ได้รับรางวัล ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ร่ วมกับ มูลนิธิ
ชัยพัฒนา ส�านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย และสถาบันวิจยั และพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาความเป็ นมาของหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านดอกบัว พบว่า แรงจูงใจในการน�าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ท้ งั ในระดับ
ชุมชน และระดับครัวเรื อน จนกระทัง่ ประสบความส�าเร็ จได้รับรางวัลหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับประเทศนั้นมีกระบวนการดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 กระบวนความส�าเร็ จของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว
พัฒนาการของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้ านดอกบัว
จากการลงพื้นที่เพือ่ ศึกษาบริ บทของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว เริ่ มต้น
จากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ของคนในชุมชน จากการท�าการเกษตรแบบเดิม การใช้ประโยชน์
จากป่ าโดยไม่ได้ปลูกทดแทนกลายมาเป็ นการด�าเนิ นวิถีชุมชนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น เริ่ มต้ นจากความต้ องการทีร่ ะเบิดจากข้ างในของชุมชนเอง และการคิดอย่ าง
เป็ นองค์ รวม (Holistic) ของผูน้ า� ชุมชนที่ตอ้ งการจะหาอาชีพเสริ มให้แก่คนในชุมชน
เนื่องจากนอกฤดูการท�างาน มีการหาของป่ าและมีการตัดไม้ทา� ลายป่ าจ�านวนมาก ซึ่ งใน
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ระยะยาวจะมีผลต่อน�้ำที่ใช้ในชุมชน เนื่องจากชุมชนยังพึ่งพาแหล่งน�้ำจากธรรมชาติเป็ น
หลัก อีกทั้งการใช้สารเคมีในการท�ำเกษตรท�ำให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่ างกายที่ยำ่ � แย่ เพราะ
ปั ญหาสารเคมีตกค้างในร่ างกาย จากปัญหาดังกล่าว ชุมชนได้ มีการวิเคราะห์ และประเมิน
ปัญหาที่เกิดขึ้น หากมองปัญหาอย่างเป็ นระบบจะพบว่าจะมีความเชื่อมโยงของปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ (ขาดรายได้นอกฤดูกาล) ท�ำให้เกิดการท�ำลายเกิดการตัดไม้ทำ� ลายป่ า เผาป่ าเพื่อ
หาของป่ า ในขณะที่อาชีพเกษตรที่เป็ นอาชีพหลัก กลับท�ำร่ างกายได้รับปัญหาด้านสุ ขภาพ
เกิดสารเคมีตกค้างในร่ างกาย เมื่อชุมชนได้มีการประเมินปัญหาแล้ว จึงได้ค้นหาศักยภาพ
และส�ำรวจทุนทางสังคม โดยในช่วงแรกเรี ยนรู ้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น ได้ทำ� การอบรมและเรี ยนรู ้หลายอย่างจากหน่วยงานภายนอก แต่เมื่อท�ำการวิเคราะห์
ถึงศักยภาพของชุมชนจึงพบว่า อาชีพเสริ มที่ควรส่ งเสริ มคือ อาชีพจักสาน เนื่องจากชุมชน
มีไม้ไผ่อยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก และถือเป็ นวัตถุดิบหลัก ดังนั้นจึงเกิดเป็ นกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ โดยการไปศึกษาดูงานกลุ่มจักสานในที่ต่างๆ และน�ำมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนบ้านดอกบัวเอง โดยผลิตภัณฑ์ทถี่ อื ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของกลุม่ ได้แก่ สุ่มไก่ และเข่ง
ต่อมาเมือ่ มีรายได้เพิม่ ขึ้นจากการจักสาน ท�ำให้ลดการตัดไม้ทำ� ลาย การเผาป่ าลง นอกจากนี้
ไม้ไผ่ที่เป็ นวัตถุดิบหลักของการจักสานนั้น ทุกครั้งที่มีการตัดไม้ไผ่กจ็ ะมีการปลูกทดแทน
เสมอ และมีการจัดสรรที่ของแต่ละครัวเรื อนเพื่อที่จะปลูกไผ่ และเมื่อการร่ วมกลุ่มการท�ำ
อาชีพจักสานส�ำเร็ จ รายได้ของครัวเรื อนเพิ่มขึ้น ไปพร้อมๆกับการลดรายจ่ายจากการปลูก
พืชผักกินเองในบ้าน การท�ำบัญชีครัวเรื อนเพื่อให้เห็นถึงรายจ่ายที่ไม่จำ� เป็ นในแต่ละเดือน
ตลอดจนมีการท�ำบัญชีเกษตรกรเพือ่ ให้เห็นถึงต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป ชุมชนบ้านดอกบัว
จึงมีการพัฒนาต่อ โดยมีการจัดสรรทรั พยากรของชุมชนให้ เกิดประโยชน์ สูงทีส่ ุ ด อาทิเช่น
การจัดสรรพื้นที่สาธารณะของชุมชนในการปลูกไผ่เพื่อใช้ในการจักสาน, มีการคัดแยก
ขยะของแต่ละครัวเรื อนและน�ำไปขายที่ธนาคารขยะของชุมชน เพือ่ ท�ำให้ครัวเรื อนมีรายได้
จากของที่ทิ้งแล้ว และการจัดสรรที่ดินส่ วนหนึ่งของชุมชนเพื่อทดลองในการท�ำปลูกข้าว
อินทรี ย ์ เพิ่มเป็ นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กบั คนในชุมชน การเพิม่ มูลค่ าให้ กบั วัตถุดบิ
ในชุมชน การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ภายใต้การบริ หารงานของคนในชุมชน อาทิ
เช่น การผลิตข้าวอินทรี ย ์ โดยมีการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการบรรจุอยูใ่ นกล่อง
สวยงามเพิม่ เป็ นของที่ระลึก จากความส�ำเร็ จในแง่ของรายได้ และชื่อเสี ยงจากการได้รางวัล
ของชุมชนบ้านดอกบัวในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ได้มีการคืนกลับกับคน
ในชุมชนในแง่ของสวัสดิการแก่ครัวเรื อนได้แก่ การบริ การน�้ำดื่มราคาถูกในชุมชนซึ่ ง
จ�ำหน่ายเฉพาะคนในชุมชนบ้านดอกบัว, การจัดตั้งโรงสี ของชุมชนเพื่อบริ การเกษตรกร
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ในหมู่บา้ นเป็ นต้น เส้นทางการพัฒนาเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว สามารถ
น� า มาประยุ ก ต์ ต ามกรอบการพิ จ ารณา “สุ ขภาวะต� า บล”ของ สสส.
(ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ หทัยชนก บัวเจริ ญ และ โสภณ พรหมแก้ว (บรรณาธิการ), (2552))
เพื่อท�าให้ภาพรวมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านดอกบัวได้ดงั นี้

ภาพที่ 2 ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอกบัว
2. การวัดระดับความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงและ
พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือนของบ้านดอกบัว
2.1 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมินระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพบว่าระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่ นระดับ
ดีมากและมีระดับคะแนนสูงกว่าหมู่บา้ นข้างเคียง และจากประเมินมีประเด็นที่น่าสนใจคือ
ยังมีความเข้าใจผิดในประเด็นที่วา่ เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกับคนยากจน มีรายได้นอ้ ยและ
เกษตรกรเท่านั้น และ ยังมีผทู ้ ี่ไม่ทราบว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกูเ้ งินเพือ่ ลงทุน
ได้ แต่หากวิเคราะห์เหตุและผลแล้วมีความคุม้ ค่ากับการลงทุน ตลอดจนแนวคิดที่วา่ เศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถที่จะมีของหรู หราได้ มีมากได้ แต่ตอ้ งไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น
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2.2 พฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมของชุมชน
แบ่งการพิจารณาออกเป็ นพฤติกรรมในการดูแลและอนุรักษ์ป่าชุมชนของ
ครัวเรื อน และ พฤติกรรมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมระดับครัวเรื อน
		 1) พฤติกรรมในการดูแลและอนุรักษ์ ป่าชุมชนของครัวเรือน พบว่ากิจกรรม
ของสมาชิกในครัวเรื อนที่มีส่วนร่ วมกับการดูแลและอนุรักษ์ป่าชุมชน 5 อันดับแรกได้แก่
อันดับแรกคือ การปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ชุมชน คิดเป็ น ร้อยละ 92 ของครัวเรื อนทั้งหมด
อันดับที่สอง คือ การช่วยถางวัชพืชเพื่อบ�ำรุ งป่ าชุมชน คิดเป็ น ร้อยละ 87.5 ของครัวเรื อน
ทั้งหมด อันดับที่ 3 คือการมีส่วนร่ วมในการประชุมวางแผนในการปัญหาและการอนุรักษ์
ป่ าไม้ของชุมชนคิดเป็ น ร้อยละ71 ของครัวเรื อนทั้งหมด อันดับที่ 4 คือ การเข้าไปส�ำรวจ
ป่ าชุมชน และอับดับที่ 5 คือ การเข้าร่ วมอบรมความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการดูแลและ
อนุรักษ์ป่าไม้
ตารางที่ 1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่ าชุมชนของครัวเรื อนที่สำ� คัญ 5 อันดับแรก

2) พฤติกรรมในการจัดการสิ่ งแวดล้ อมระดับครัวเรือน
		
2.1) การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ลักษณะของขยะมูลฝอยในครัวเรื อน
ของหมู่บา้ นดอกบัวนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษผักผลไม้, เศษอาหาร,
ใบไม้, เศษเนื้ อสัตว์, เปลือกผลไม้ และขยะทัว่ ไปจ�ำพวกถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม,
ฟอยล์, ห่อพลาสติก เป็ นต้น
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ส�ำหรับความรู ้ความเข้าใจเรื่ องขยะมูลฝอยในครัวเรื อนพบว่า จากการท�ำแบบ
ประเมินความรู ้ความเข้าใจเรื่ องขยะมูลฝอยในครัวเรื อน ระดับความรู ้ความเข้าใจเรื่ องขยะ
มูลฝอยของครัวเรื อนในชุมชนบ้านดอกบัวอยูใ่ นระดับดีมาก โดยจากแบบประเมิน 15 ข้อ
ครัวเรื อนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.29 คะแนน คิดเป็ น ร้อยละ 88.86 ซึ่ งสู งกว่าระดับ
คะแนนของหมู่บา้ นห้วยลึกซึ่งเป็ นหมู่บา้ นข้างเคียง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.28 หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 68.52
		
2.2) พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องการดูแลรั กษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม พบว่า
พฤติกรรมที่ครัวเรื อนนั้นปฏิบตั ิเป็ นประจ�ำในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ได้แก่ การร่ วมกัน
ประหยัดพลังงานในครัวเรื อนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกซื้ ออุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น ใช้
หลอดไฟประหยัดพลังงาน เครื่ องไฟฟ้ าเบอร์ 5 การให้สมาชิกในครัวเรื อนช่วยกันประหยัด
ไฟ อาทิ ไม่เสี ยบปลัก๊ โทรทัศน์หรื ออุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทิ้งไว้ และสมาชิกในครัวเรื อน
ช่วยกันประหยัดน�้ำ อาทิ ไม่เปิ ดน�้ำทิ้งไว้ เป็ นต้น แต่ครัวเรื อนในชุมชนข้างเคียงจะมีความถี่
ในการปฏิบตั ินอ้ ยกว่าครัวเรื อนในชุมชนดอกบัว
ตารางที่ 2 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครัวเรื อน
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2.3 การมีส่วนร่ วมในการดูแลและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของชุมชน ส่ วนใหญ่สมาชิก
ในครัวเรื อนจะเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น
โครงการการจัดการขยะ น�้ำ ดิน เป็ นต้น มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 84.5 ของครัวเรื อนทั้งหมด
ล�ำดับถัดมาคือ การเข้าไปมีส่วนร่ วมในการวางแผนการจัดการสิ่ งแวดล้อมของชุมชน เช่น
การจัดการขยะ น�้ำ ดิน เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 70 ของครัวเรื อนทั้งหมด และล�ำดับสุ ดท้าย
คือ การเข้าไปมีส่วนในการประเมินจัดการสิ่ งแวดล้อมของชุมชน เช่น การจัดการขยะ น�้ำ 
ดิน เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 63.5 ของครัวเรื อนทั้งหมด เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมและการ
มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับหมู่บา้ นห้วยลึกพบว่า มีลกั ษณะ
การเข้ามามีส่วนร่ วมในรู ปแบบคล้ายคลึงกัน แต่จำ� นวนครัวเรื อนที่เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ทุกๆกิจกรรมนั้นน้อยกว่าหมู่บา้ นดอกบัว
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบจ�ำนวนครัวเรื อนที่เข้าร่ วมกิจกรรมดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของชุมชน

3. รูปแบบการประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้ านดอกบัว
จากบริ บทของเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดอกบัว ซึ่ ง
จะให้ได้วา่ เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บา้ นดอกบัวนั้น มีความเชื่อมโยง
กันทั้งการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ควบคู่การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ภายใต้การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอด
จนมีการใช้กฎและกติกาทางสังคมในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็ นระบบ
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ดังนั้นรู ปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมนั้น สามารถแบ่งเป็ น 2 ระดับได้แก่ การประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน และการ
ประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรื อน ทั้งนี้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในที่น้ ี
แบ่งออกเป็ น การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในชุมชน
		 3.1 การประยุกต์ ใช้ ในระดับชุมชน มีโครงการต่ างๆ ดังนี้
		
1. การจัดการป่ าไม้ ของชุ มชน การปลูกป่ า ปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่
สาธารณะ คนในชุมชนมีการปลูกต้นไม้ยนื ต้นเป็ นประจ�ำ การจัดเวรยามดูแลป่ าและเข้าไป
ส�ำรวจป่ าชุมชน การช่วยจัดท�ำแนวป้ องกันไฟป่ า การให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การประชุมวางแผนในการปั ญหาและการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชน การแก้ไขปั ญหาเกี่ยว
กับป่ าไม้ของชุมชน และมีส่วนร่ วมในการประเมินผล ติดตามผลในการปั ญหาและการ
อนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชน มีบทลงโทษอย่างชัดเจนต่อผูท้ ี่เผาป่ าในช่วงเดือนที่ไม่อนุญาต
		
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย
					 2.1 การจัดการขยะ ครัวเรื อนต้องมีการคัดแยกขยะ มีระบบการก�ำจัด
ขยะที่เหมาะสม ส�ำหรับพลาสติกหรื อเศษแก้ว ก็นำ� ไปขายที่ธนาคารขยะ มีการรณรงค์
เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การร่ วมมือร่ วมใจของ
ชาวบ้านในบ้านดอกบัวในการท�ำความสะอาดบริ เวณหน้าบ้านของตนเอง การไม่ทิ้งขยะ
ที่พ้ืนที่สาธารณะ และการตั้งกฎกติกาของชุมชนในการคิดค่าปรับเมื่อมีผทู ้ ิ้งขยะ
			 		 2.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมต่ างๆ ในชุ มชน
มีโครงการต่างๆ ดังนี้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน และมีการปลูกป่ าเพื่อทดแทน
การจัดการ"น�้ำ"อย่างเป็ นระบบ การส่ งเสริ ม "การปลูกหญ้าแฝก" เพื่อกั้นพนังดินการสร้าง
ฝายชะลอน�้ำ เพื่อเก็บกักน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และท�ำให้พ้ืนป่ ามีดินชุ่มชื่น และเป็ นแหล่งน�้ำ
ที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ ท�ำให้ระบบนิเวศดีข้ ึน คนในชุมชนเลือกประกอบอาชีพโดยค�ำนึงถึง
ศักยภาพของทรัพยากรในชุมชน มีการตั้งกฎของชุมชนเพื่อช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน
และชุมชนมีแผนปฏิบตั ิในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ที่ชดั เจน
		 3.2 การประยุกต์ ใช้ ในระดับครั วเรื อน ได้มีการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 หลักการ (พอประมาณ มีเหตุผล และมีภมู ิคุม้ กันที่ดี) 2 เงื่อนไข (เงื่อนความรู ้
และคุณธรรม) มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ความหมายของ 3 หลักการเมื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความหมายดังนี้
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“ความพอประมาณ” หมายถึง การรู ้จกั ลดและรู ้จกั บริ โภค ทั้งนี้
การรู ้จกั ลดในทีน่ ้ ีหมายถึง การลดการซื้อสินค้า ลดการผลิต ลดการใช้พลังงาน ลดขยะมลพิษ
เพือ่ ท�าให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีข้ ึน นอกจากนี้ยงั ลดการใช้ทรัพยากรของชุมชนอีกเพือ่
ที่จะเหลือไว้ให้คนรุ่ นหลัง
“ความมีเหตุผล” หมายถึงการใช้สิ่งของอย่างคุม้ ค่า เพือ่ น�ามาซื้อ
การลดการซื้อ การใช้พลังงาน และการลดมลพิษ
“มีภมู คิ ้มุ กัน” หมายถึง การร่ วมกันดูแลทรัพยากรในชุมชน เพือ่ ให้
ทรัพยากรยังคงอยูใ่ นชุมชนอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้การสร้างภูมิคุม้ กันยังรวมถึงการหาแนว
เพือ่ ท�าให้เกิดการลดการซื้อและเน้นการผลิตในชุมชนได้แก่ การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้เอง เพือ่
ท�าให้ดินมีสภาพดีข้ นึ แหล่งน�้าบนดินและใต้ดีข้ นึ ซึ่งเมือ่ ดินและน�้าดี สุดท้ายแล้วประสิทธิภาพ
การผลิตก็จะสูงขึ้น

ภาพที่ 3 การประยุกต์ใช้ 3 หลัก 2 เงื่อนไข กับการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนและครัวเรื อน
ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ของครัวเรื อนที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมระดับครัวเรื อน ซึ่ ง
สามารถวิเคราะห์กิจกรรมดังกล่าวเข้ากับ 3 หลักการ (พอประมาณ มีเหตุผล และมีภมู คิ มุ ้ กัน
ที่ดี) โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน 2 เงื่อนไข (ความรู ้คคู่ ณ
ุ ธรรม) รายละเอียด ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 กิจกรรมต่ างๆ ของครัวเรือนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียง
ในการอนุรักษ์ และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมระดับครัวเรือน
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อภิปรายผลการศึกษา

1. ความส� ำเร็จในการน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ในการด้ านการจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชนนั้นเกิดจากการ “การรู้ คุณค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ”
จากกระบวนการพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบ้านนั้น แสดงให้เห็นถึง
การพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากความต้องการที่ระเบิดจากข้างในของชุมชนเอง การมีปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ การพึ่งพาป่ าไม้เป็ นหลัก ตลอดจนการใช้สารเคมีในการท�ำเกษตรท�ำให้
ชาวบ้านในชุมชนมีสุขภาพร่ างกายที่ยำ่ � แย่ เพราะปัญหาสารเคมีตกค้างในร่ างกาย จากปัญหา
ดังกล่าว ชุมชนได้มีการวิเคราะห์และประเมินปั ญหาที่เกิดขึ้นและน�ำแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของคมสัน รัตนะสิ มากูล
(2560) ที่ได้กล่าวว่าการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างยัง่ ยืนได้น้ นั ต้อง
เริ่ มจากครอบครั วหรื อภายในชุ มชนเอง ซึ่ งจุดเริ่ มต้นและกระบวนการดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของมณเฑียร บุญช้างเผือกและคณะ ปี 2550 ซึ่งได้มีการศึกษา
รู ปแบบการเศรษฐกิ จพอเพียงกับวิถีชีวิตของชุ มชนบ้านป่ าสักงาม ต�ำบลลวงเหนื อ
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งการตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติน้ นั เกิด
จากบทเรี ยนที่ชุมชนได้รับเช่นกัน ผลจากการให้นายทุนมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ส่ งผล
ให้เกิดความแห้งแล้ง และน�้ำในห้วยป่ าสักไหลน้อยลง ชาวบ้านในชุมชนเกิดความขาดแคลน
น�้ำอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน จากปั ญหาจึงได้รับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยการเรี ยนรู ้เพื่อการอนุรักษ์ของชุมชนนั้น
มีลกั ษณะคล้ายกันคือ เกิดจากการร่ วมมือร่ วมใจของคนในชุมชน มีการร่ วมกันตั้งกฎกติกา
ในชุมชน มีการก�ำหนดพื้นที่ป่าใช้สอย และมีการตั้งกลุ่มต่างๆเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ
ในชุมชน เช่น กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา เน้นในเรื่ องการดูแลป่ าไม้ กลุ่มจัดสรรน�้ำ ดูแลเรื่ อง
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน�้ำ  มีการท�ำเหมืองฝายต้นน�้ำล�ำธาร และมีระบบการจัดสรรน�้ำ
และดูแลประปาของชุมชน ตลอดจนการตั้งกลุ่มเกษตร เน้นไปที่การใช้ดินให้เกิดประโยชน์
โดยไม่ทำ� ลายระบบนิเวศและสภาพแหล่งน�้ำ รู ปแบบการรวมกลุ่มและการใช้นำ� เศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในของชุมชน
ป่ าสักงามมีความคล้ายคลึงกับบ้านดอกบัว
2. “ชุ มชน” เป็ นผู้ขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง
จากลงพื้นที่หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัวนั้น พบว่า รู ปแบบการบริ หาร
จัดการต่างๆ ของหมูบ่ า้ นนั้น จะยึดที่ส่วนร่ วมหรื อยึดที่ชุมชนเป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ นการผลิต
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การซื้อขายและการบริ โภค ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน และหลังจากนั้นจึงคืนกลับ
เป็ นผลประโยชน์ให้กบั คนในชุมชน แนวทางการบริ การจัดการดังกล่าว สอดคล้องกับ
แนวคิด Subsidiary คือการให้ชุมชนและสถาบันในชุมชนมีพลังอ�ำนาจเต็มที่ในการควบคุม
ดูแลจัดการบริ หารทรัพยากรของชุมชน (Local Community Empowerment) ซึ่งถ้าท�ำเช่น
นี้ จะท�ำให้ชุมชนที่นำ� เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้มีเสถียรภาพ มีความมัน่ คงและ
มีความยัง่ ยืนต่อไป (ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์สานต์ และคณะ, 2547) ทั้งนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สะท้อนพื้นฐานการด�ำเนิ นชี วิตของสังคมตะวันออกที่ยึดหลักทางสายกลางและการ
เป็ นสังคมขนาดเล็กอย่างเช่นเดียวกับหมู่บา้ นดอกบัว ซึ่งเน้นการปรับวิธีคิดของประชาชน
เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการด�ำเนินชีวติ เพื่อท�ำให้ชุมชนมีภมู ิคุม้ กันจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากโลกาภิวตั น์ (อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2555)
3. รู ปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมของชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้ านดอกบัวสอดคล้ องกับ “แนวคิดนิเวศเกษตร”
จากการวิถชี ีวติ ของคนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัวทีไ่ ด้มกี ารบูรณาการ
วิถีการเกษตร วิถีเศรษฐกิ จชุ มชน วิถีทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนค�ำนึ งถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน มีความสอดคล้องกับการหลักพื้นฐานของ
แนวคิดนิเวศเกษตรที่เป็ นแนวคิดของเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเน้น วิถีนิเวศ คือ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นควบคู่
กับการอนุรักษ์ วิธีการผลิตการเกษตร คือ ผลิตให้สอดคล้องกับภูมินิเวศ วิธีเศรษฐกิจชุมชน
คือการลดการพึ่งพาทุนนิยม การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างตลาด และวิถีสงั คม
และวัฒนธรรม คือการสร้างอ�ำนาจชุมชนใช้ความรู ้ภูมิปัญญาและการสร้างเครื อข่าย
(ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์สานต์ และคณะ, 2547)

ข้ อเสนอแนะของงานวิจยั

จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นองค์ความรู ้ที่ทำ� ให้ชุมชนอื่นๆ
สามารถน�ำไปปฏิบตั ิต่อไปนี้ดงั นี้
1. แนวทางการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่ มจากความต้องการของ
ชุมชนเอง และร่ วมกันวิเคราะห์และประเมินปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนค้นหา
ศักยภาพและส�ำรวจทุนทางสังคมที่ชุมชน
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2. แนวทางการพัฒนาคนในชุมชนสามารถท�ำได้โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้จากการศึกษาจากชุมชนอื่น และการร่ วมแรงร่ วมใจกันของคนในชุมชนช่วยกันเพิ่ม
มูลค่าให้กบั วัตถุดิบในชุมชน โดยยึดประโยชน์ของชุมชนเป็ นหลัก
3. แนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม สามารถท�ำได้โดยเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านอื่นๆ
เช่น เชื่อมโยงกับการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในด้านเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ควรมีการตั้งกฎและกติกาทางสังคมในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเป็ นระบบขึ้นในชุมชน เพื่อเป็ นบรรทัดฐานให้คนในชุมชนปฏิบตั ิในทิศทางด้วยกัน
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