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Abstract

Self-immunity is a main component the philosophy of sufficiency economy that any
development effort following its principles should achieve. In rural development, self-immunity
should be reached at both household and community levels and they should be correlated in order
to endeavor sustainable development. Nevertheless, there has been a shortage of studies
explaining the role of community in promoting self-immunity that pursues sustainable development.
This research aimed therefore at finding evidences which explain this issue by adopting a
documentary investigation technique combining with selecting of 5 rural community cases for
further analysis. Findings reveal that self-immunity appears as community abilities to solve
problems faced by community members in various dimensions which are possible through the
process of developing several collective activities based on local resources and wisdoms. These
groups are operated in a form that allows for members’ engagement which promotes community
strengthening in both economic and social aspects as well as enhances community resource
conservation.

Additionally network development that connects with other communities with

common interests and concerned agencies is also observed. Diversification of collective activities
together with networking helps reduce negative impacts that may emerge in the future through risk
distribution and possible help from networks.

บทคัดยอ

การมีคุมกันเปนองคประกอบหลักที่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรบรรลุ ในการ
พัฒนาชุมชนภูมิคุมกันควรมีขึ้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนในแตละชุมชน ซึ่งทั้งสองระดับนี้ควรจะ
สัมพันธซึ่งกันและกันจึงจะสรางความหลังใหเกิดความยั่งยืนของการพัฒนา แตที่ผานมายังขาดการศึกษาที่
อธิบายถึงบทบาทของชุมชนในการเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีเปาหมายที่จะ
คนหาคําตอบที่จะอธิบายเรื่องนี้ ดวยการศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของจากหลากหลายแหลง รวมทั้ง
การเลือกชุมชนชนบทที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจํานวน
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ชุมชนเปนกรณีศึกษา ผลจากการสังเคราะหขอมูล พบวา การมีภูมิคุมกันสะทอนออกมาในรูปของการที่ชุมชน
สามารถที่จะแกไขปญหาที่คนในชุมชนประสบในหลากหลายมิติ ดวยการมีกิจกรรมตางๆ ที่พัฒนาอยางเปน
กระบวนการบนฐานของทรัพยากรและภูมิปญญาในทองถิ่น การดําเนินงานของกลุมเปนไปในรูปแบบที่สงเสริม
การมีสวนรวมอยางผูกพันกันของสมาชิก อันสงผลใหเสริมสรางความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม
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รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆที่มี
ความสนใจรวมกัน และกับหนวยงานภายนอก ความหลาหลายของกิจกรรมกลุมและการมีเครือขายเชื่อมโยง
ชวยลดผลกระทบตางๆ ที่อาจจะเกิดตามมาในอนาคต ดวยการกระจายความเสี่ยงและการชวยเหลือจาก
เครือขาย

1 บทนํา
การพัฒนาชุมชนเปนสวนประกอบที่สําคัญมากของการพัฒนา ประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้ง ประเทศไทย
ทั้งนี้เพราะประชากร สวนใหญ ในประเทศ ไทย อาศัย อยู เปนชุมชนในชนบท ทั้งนี้สามารถ เห็นได ทั้ง ในเชิง
กายภาพจากการที่มีการสรางบานเรือนอยูดวยกันเปนกลุม เปนหยอมในอาณาบริเวณเดียวกัน และในทางสังคม
ที่มักจะมี ความสัมพันธ อยางแนบแนนระหวางสมาชิก โดยสะทอนออกมาในรูปของการ เปนญาติพี่นองกัน มีการ
พึ่งพาชวยเหลือกัน และการแลกเปลี่ยน สิ่งของที่จําเปนตอการดํารงชีพ ระหวางกันในลักษณะของความสัมพันธ
ตางตอบแทน (Reciprocal Relationship) การรวมใช และจัดการ ทรัพยากรบางอยาง ในรูปแบบของทรัพยสิน
รวม (Common Property Resources) และการมีศูนยรวมในการทํากิจกรรมรวม กัน (Collective Action) ตาม
ความเชื่อและประเพณีของแตละทองถิ่นหรือกลุมชาติพันธุ (อาแว มะแส , 2554; Ostrom, 2000; Mathie &
Cunningham, 2003) ความสัมพันธลักษณะดังกลาวนี้นาจะเปนฐานที่สําคัญ ของการพัฒนาประเทศ ใหสามารถ
พัฒนาที่บูรณาการหลายมิติอยางสมดุล รวมทั้งมีจัดการทรัพยากรตางๆใหประชาชนสวนใหญสามารถดํารงชีพ
อยางมั่งคงและ ยั่งยืน อุดมการณการพัฒนาลักษณะดังกลาวนี้เปนที่แสวงหาอยางมากภายใตสภาวการณที่
เศรษฐกิจและสังคมของโลกมีความออนไหว ไดรับอิทธิพลอยางมากจากระบอบทุนนิยมที่เนนการขยายการการ
เติบโตทางเศรษฐกิจบนหลักการของการแขงขันระหวางปจเจกเพื่อสรางความมั่งคั่งของตนซึ่งเชื่อวาจะสงผลให
เกิดความมั่งคั่งของชาติ แตไมไดคํานึงถึงความเหลื่อมล้ําระหวางคนที่มีกําลังตางกัน และผลกระทบทางลบอื่นๆ
ที่เปนพวงจากการแขงขันเพื่อเกิดการผลิตที่มีกําไรสูงสุด แตกลับทําลายความสมดุลทางธรรมชาติและสังคม
ในภาวการณที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
ซึ่งมีการ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งสื่อตางไปอยางทั่วถึง
ได
สงผลกระทบตอ การดํารงอยูของวิถีชีวิต แบบ ชุมชนชนบท ในประเทศไทยอยางมาก โดยเฉพาะในชวง
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ทศวรรษที่ผานมา การแผขยายของกระแสโลกาภิวัตนกระตุนใหคนในชุมชนตองปรับการผลิตตามแนวทางการ
ผลิตสมัยใหม และการบริโภคที่มุงตอบสนองความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่สะดวกสบายและมีความทันสมัยตาม
คานิยมที่ถูกกระตุนใหเปลี่ยนไป ( Baker, 2003; Green, 2005) การปรับการผลิตและการบริโภคนี้หากไมได
ผานการไตรตรองอยางรอบคอบและมีเหตุผลพอยอมมีความเสี่ยงไมนอยที่จะนําพา ใหครัวเรือนในชุมชนชนบท
ตองประสบปญหาในการดํารงชีวิต อันเนื่องจากความไมสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย นอกจากนี้ระบบการ
ผลิตสมัยใหมที่เนน การแขงขันกันโดยมุงใหมีประสิทธิภาพสูงในระดับบุคคลหรือครัวเรือนยังผลักดันใหความ
เปนปจเจกเพิ่มสูงขึ้น สมาชิกชุมชน จึงมักจะ มีความเห็นแกตัวและตางคนตางอยูมากขึ้น

(แสงจันทร แสนสุภา

และคณะ, 2550) อันอาจจะสงผลกระทบตอไปใหลดความสัมพันธแบบพึ่งพากันได การเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้
แมจะเกิดผลดีตอการสรางความมั่งคั่งของบางครัวเรือน แตก็มีขอเสียดานการลดความสัมพันธที่ดีระหวางกันของ
สมาชิก ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการพึ่งตนเองระดับชุมชน และการเสริมพลังในการพัฒนา โดยการทํากิจกรรม
รวมที่เอื้อประโยชนตอ การอยูรวมกันเปน กลุมและ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมระหวางกัน (อาแว มะแส , 2554
และ อาแว มะแส, 2555) เปนที่ทราบกันดีวา มักจะเปนการยากที่จะหยุดยั้งกระแสโลกาภิวัตนไมใหรุกเขาไปใน
ชุมชนชนบท ขอเท็จจริงที่พบเห็นเปนที่ประจักษในประเทศไทยในปจจุบัน คือ ระบบการผลิตสมัยใหมและวิถีการ
ดําเนินชีวิตที่นิยมความสะดวกสบายไดรุกเขาไปยังชุมชนชนบทอยางตอเนื่อง ทําใหครัวเรือนชนบท ตองปรับวิถี
การดําเนินชีวิตใหคลายคลึงกับครัวเรือนในเมืองมากขึ้น ชุมชนเองก็ได พยายามเลื่อนระดับ การพัฒนาดานตางๆ
สูความเปนเมืองมากขึ้น จนหลายครัวเรือนไมสามารถหารายไดใหเพียงพอกับรายจายที่เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว
จึงตองพยายามอยางหนักในการทํามาหากินเพื่อหารายได อันสงผลใหเวลาในการปฏิสัมพันธระหวางกันที่เคยมี
อยูเดิมลดลง การชวยเหลือซึ่งกันและกันและเพื่อสวนรวมจึงลดลงดวย ชุมชนชนบทในปจจุบันสวนใหญจึงมี
ความออนแอ พึ่งตนเองไดนอย
จากปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดังกลาวขางตน จึงเปนที่ถกเถียงอยางกวางขวางวา จะ
ผลักดันอยางไรใหชุมชนชนบทมีพลังที่สามารถพึ่งตนไดสูงดังเชนในอดีตเพราะการที่ชุมชนชนบทออนแอลงจะ
ไมเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศโดยรวม ดวย หนวยงานภาค รัฐและหนวยงาน อื่นๆที่สนใจงานพัฒนาตางก็

2

เอกสารประกอบ การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ”วันอังคารที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพราะ หากปลอยใหการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เกิดขึ้นโดยไมมีการเตรียมการ
รองรับและปองกันผลกระทบที่ไมพึงประสงค ความเสี่ยง ก็จะมีตามมา ซึ่งที่ผานมา รัฐบาลไดมีความพยายามใน
เชิงนโยบาย ดวยการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไวในแผนพัฒนาประเทศ นับตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 เปนตนมา พรอมผลักดันใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ในขณะเดียวกันภาคเอกชน ทั้งบริษัทหางรานและองคกรพัฒนาเอกชนบางสวน ก็ไดมี
โครงการและกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนไดผลพอสมควร

(อาแว มะ

แส และณัฐวัชร เผาภู , 2555) นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่ใชอยูในปจจุบัน
ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางนี้อยางตอเนื่อง โดยการออกแบบการพัฒนาที่บูรณาการทุนดาน
ตางๆในสังคมมาใชอยางเชื่อมโยงใหมากที่สุด
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2555)
ผลจากการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได รวมกัน ผลักดันและดําเนินการ ประสบ ผลสําเร็จพอสมควรในหลายชุมชน
กระจัดกระจายตามภูมิภาคและเขตภูมิสังคมตางๆ
แมวา ระดับของการพัฒนา หากนําองคประกอบหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 องคประกอบ คือ ความพอเพียง การมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน มาเปนเกณฑ
ในการพิจารณา อาจจะพบวามีความแตกตางกันบางระหวางชุมชน โดยเฉพาะ องคประกอบที่สําคัญมากและเปน
ตัวที่สงเสริมใหเกิดความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนคือการมีภูมิคุมกัน

(Self-immunity) เปนเรื่องที่ควรไดรับ

ความสนใจและผลักดันใหการพัฒนาบรรลุผลอยางจริงจัง กลับไมมีรายงานที่แสดงผลดานนี้ชัดเจนนัก ที่ผานมา
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนซึ่งเนนเรื่อ งภูมิคุมกันยังมีนอยมาก และยังขาดความชัดเจนในประเด็นของ
เงื่อนไขที่สงเสริมการสรางภูมิคุมกัน ในชุมชนชนบท รวมทั้งความเชื่อมโยง ระหวางการสรางภูมิคุมกันกับบริบท
ของชุมชนดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษา บทบาทของชุมชนในการสรางภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ดวยการศึกษาชุมชน ชนบทที่มีบริบทดานสังคมวัฒนธรรมและ บริบทดานกายภาพชีวภาพที่แตกตางกัน
เพื่อจะไดทําความเขาใจถึงกระบวนการ/ยุทธวิธี และเงื่อนไขของการสรางภูมิคุมกันในชุมชนที่มีบริบทตางกัน

2 วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนในการสรางภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยสามารถแยกเปนวัตถุประสงคเฉพาะดังตอไปนี้
2.1 เพื่อศึกษาการมีภูมิคุมกันของสมาชิกชุมชนและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการมีภูมิคุมกันของสมาชิกชุมชน
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการ/ยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกัน และบทบาทของชุมชนในการสรางภูมคุมกัน
2.3 เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางภูมิคุมกันกับบริบททางกายภาพชีวภาพ และบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา

3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 ทําใหทราบและเขาใจถึงแนวคิด เกี่ยวกับ การมีภูมิคุมกันของสมาชิกชุมชน เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการมี
ภูมิคุมกัน กระบวนการ/ ยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกัน และบทบาทของชุมชนในการสรางภูมคุมกัน
3.2 ทําใหเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางบริบททางกายภาพชีวภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรม
ชุมชนที่ศึกษากับการสรางภูมิคุมกันของสมาชิกชุมชน
3.3 สามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งดวยการสราง
ภูมิคุมกันแกการดํารงชีวิตของสมาชิกชุมชน อันจะสงผลตอการพัฒนาชุมชนที่สมดุลและยั่งยืน

4 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง บทบาทของชุมชนในการสรางภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ ผูวิจัยไดทําการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอคนพบจากงานวิจัย ที่ ผานมาที่ เกี่ยวของกับ
ภูมิคุมกันระดับครัวเรือนและชุมชนที่ดําเนินการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรวงถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวกับ บทบาทของชุมชนในการสรางภูมิคุมกัน ซึ่งเปนองคประกอบหลักองคประกอบหนึ่งของการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาจะเปนเงื่อนไขสําคัญของ
การพัฒนา ชุมชนไปสูความ
ยั่งยืน แลวนํามาเรียบเรียงภายใตหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน
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แนวคิดที่อธิบายถึงความเปนชุมชนและลักษณะเดนของชุมชนมีพัฒนาการในทางวิชาการมายาวนาน
พอสมควร คําอธิบายแรกๆ ที่ไดรับการกลาวขานกันมากเปนของ

Ferdinand Tönnies นักสังคมวิทยาชาว

เยอรมันในหนังสือคลาสสิกที่ชื่อ Grameinschaft und Geselschaft (Community and Society) กลาวถึง
ชุมชนวา เปนการรวมกลุมของบุคคลตามธรรมชาติ ซึ่งยึดประโยชนที่เกิดกับตัวบุคคลที่เปนผูนําและกลุม
มากกวาหรือเทาๆกับประโยชนตอตนเอง มีการจัดระเบียบองคการตามวิถีชาวบาน (
(Mores)

Folkways)

หรือจารีต

ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีตอกันและตอกลุมในการปฏิสัมพันธระหวางกัน ทําใหเกิด

เจตนารมณรวมที่ผสมกลมกลืน การรวมกลุมลักษณะนี้พบไดทั้งในระดับครอบครัว กลุมเครือญาติ ชุมชนหมูบาน
กลุมเพื่อน กลุมชางศิลปและงานฝมือ ตางกับสังคมที่รวมตัวกันดวยเจตนารมณที่ยึดเหตุผล (

Rational Will)

เพื่อใหกิจกรรมตางๆดําเนินไปได ไมจําเปนตองมีความเชื่อรวมกันและความสัมพันธแบบเอื้ออาทรระหวางกัน
มากนัก และเนนประโยชนสวนบุคคลที่ไดจากการรวมกลุมเปนสําคัญ (Tönnies, 1957 อางถึงในฉัตรทิพย นาถ
สุภา, 2555) Robert Nisbet นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันไดอธิบายเพิ่มเติมถึงความเปนชุมชนวา มีลักษณะที่รวม
มนุษยเขาไปหมดทั้งตัวในทุกดานหรือบทบาท ความสัมพันธของสมาชิกชุมชนมีลักษณะที่มีแรงยึดเกาะสูง เปน
ความสัมพันธที่มีพื้นฐานอยูกับคุณธรรมและความประณีต ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความรัก ความภักดี เกียรติ
ศักดิ์ มิตรภาพ ฯลฯ ที่ดํารงอยูเปนเวลานาน (Nisbet, 1970 และ 1970 อางถึงใน Hill, 1978) ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวนี้ของคําวาชุมชน ศาสตราจารยฉัตรทิพย นาถสุภา ไดอธิบายเพิ่มเติมวาเปนตนแบบของความผูกพัน
ไมไดเกิดจากการไตรตรอง แตเกิดจากความรูสึกและประสบการณรวมกัน
นอกจากนี้ยังตั้งขอสังเกตวา แม
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและเมืองดังกลาวจะมีสาระนาสนใจมาก แตเปนมโนภาพที่เกิดในบริบทของประวัติศาสตร
ตะวันตก ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับมโนภาพความเปนสมัยใหม (Modernization) ชุมชนโดยนัยนี้จึงเปนภาพการ
รวมกลุมในสมัยกอนการเปนสมัยใหม ที่มีลักษณะเปนสังคมในอุดมคติซึ่งอาจจะกําลังสูญเสียในกระบวนการเปน
สมัยใหมที่เราถวิลหาใหกลับคืนมา ในขณะเดียวกันก็ยังมีมุมมองวาเปนเพียงองคกรประเภทหนึ่งในสังคมชนบท
อยางไรก็ตาม ทานยังมีความเห็นวาชุมชนมีลักษณะเปนสังคมอุดมคติที่ควรรักษาไวในสังคมสมัยใหม ดวยการ
เรียนรูและทําความเขาใจกับลักษณะความเปนชุมชนในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของแตสังคม เพื่อจะไดเห็น
ความเชื่อโยงของมิติตางๆ อันสามารถที่นํามาประยุกตใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางเหมาะสมกับ
สภาวการณการพัฒนาไปสูการเปนสมัยใหมอยางตอเนื่อง (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2555)
4.2 กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชน
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเปนความพยายามในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตางๆ ภายในแต
ละชุมชน ซึ่ง คอย ๆ กอตัว ขึ้นมา ภายในชุมชน โดย ที่ ประชาชนในชุมชน สวนใหญ มีสวนรวมในการคนหา
เรียนรู คิด ตัดสินใจ วางแผน และลงมือดําเนินการ เพื่อสนองความตองการ ของสมาชิกชุมชน ดวยกําลังความรู
ความคิด ความสามารถ และทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนเปนหลัก (นิรันดร จงวุฒิเวศย,

2550) ในความ

พยายามนี้อาจจะตอง พึ่งพาการสนับสนุนและการชวยเหลือ บางประการ จากภายนอกชุมชน บาง เชน การ
สนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณ จากภาครัฐ จากองคการพัฒนาเอกชน หรือจาก หนวยงาน ภาคเอกชน
เทาที่จําเปน กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนเปนกลยุทธในการทํางาน
ที่ ละเอียดออน และ มุงให
ชุมชนเกิดการพัฒนาอยางมี ประสิทธิภาพ อยางเปนกระบวนการ ที่มีขั้นตอนและตอเนื่อง เปนการทํางานกับ
ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในชนบท ซึ่งมักจะเปนกลุมที่ดอยโอกาสของประเทศ ดังนั้นถาใช
กระบวนการพัฒนาชุมชน อยางครบถวนกระบวนการ แลว เชื่อวาจะ สามารถชวย ยกระดับการ พัฒนาชุมชน ให
สําเร็จ ได ยิ่ง ถาไดรับการสนับสนุน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางจริงจังและตอเนื่อง ระยะหนึ่ง จนชุมชนเองมี
ศักยภาพพอที่จะยืนบนขาของตนเองกอนที่จะถอนตัวออกไปก็จะยิ่งดี การพัฒนาชุมชน ไมวาจะดําเนินการที่ใด
ก็ตาม ลวน มีเปาหมาย รวมที่เหมือนกันคือพัฒนาคนใหมีคุณภาพและคุณธรรม ใหชุมชนสามารถปรับตัวในการ
สรางภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (วิรัช เตียงหงษากุล, 2529)
กระบวนขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนที่ถูกตองนั้นควรสงเสริมใหสมาชิกชุมชน ซึ่งเปนผูประสบปญหา
รูปญหาเปนอยางดี เปนผูแกหรือมีสวนสําคัญในการแกปญหานั้น โดยการเขามามีสวนรวมอยางแทจริง (Active
Participation) ตลอดกระบวนการพัฒนา ตั้งแตรวมคิดและเสนอปญหา รวมหาขอมูล รวมตัดสินใจ รวมวางแผน
ทําโครงและลงมือดําเนินโครงการ นักสังคมวิทยาและนักพัฒนาชุมชนไดจําแนกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
ชุมชนไวหลายขั้นตอน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 ขั้นตอน
ที่สําคัญ ไดแก การศึกษาชุมชน การวิเคราะห
จัดลําดับปญหาและความตองการของชุมชน การวางแผนโครงการพัฒนาชุมชน การดําเนินงานพัฒนาชุมชน
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และการติดตามประเมินผลงานพัฒนาชุมชน (นิรันดร จงวุฒิเวศย, 2550) อยางไรก็ตาม กระบวนการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชน ใน แตละขั้นตอนมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และสงผลกระทบตอกันและกัน ดังนั้นการ
ดําเนินการใน แตละ ขั้น จึง ตองมีความรอบคอบ ถูกตองตามหลักวิชาการ มีการควบคุมติดตามโครงการและ
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน และความหลากหลายของทรัพยากรในชุมชน
การพัฒนาชุมชนที่ถูกตองและเหมาะสมจะตองใหประชาชนในชุมชน เขามามีบทบาทเปนผูแกหรือมีสวน
สําคัญในการแกปญหานั้น โดยการเขามามีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนอยางตอเนื่อง
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหา ตรงกับ ความตองการของประชาชน และ การ ปรับตัวในการดํารงชีพใหสามารถ
พึ่งตนเองได ในบริบทที่เปนอยู รวมทั้ง สามารถรองรับตอผลกระทบตาง ๆ ไดอยางแทจริง
ซึ่งปจจุบัน เปนที่
ยอมรับกันอยางกวางขวางวาแนวทางการพัฒนาและแกปญหาชุมชนที่เหมาะสมนั้นตองเนนใหสมาชิกชุมชนเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอนใหมากที่สุด เพราะสมาชิกชุมชนเปนผูรูและเขาใจปญหา
ไดดีกวาคนภายนอก ทั้งยังเปนผูที่ไดรับผลของการพัฒนาโดยตรง (Paul, 1987; Abbot, 1995; Reid, 2000)
ทั้งนี้ชุมชนจักตองอาศัยแนวคิด และตัวแบบในการพัฒนาที่สามารถทําใหประชาชน สามารถดํารงอยูไดในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อใหกาวทันตอ กระแสโลกาภิวัตน
(Craig, Mayo & Mayo, 2000)
4.3 การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายการพัฒนาประเทศของไทยตลอดเวลาที่ผานมานับตั้งแตไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรกเมื่อ 50 กวาปที่แลวไดเนนการสรางความเติบทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคและ
สรางความทันสมัยในทางสังคมดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถปรับคานิยมและพฤติกรรมที่เอื้อตอ
การสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้โดยคาดหวังวาจะสงผลใหเกิดความมั่งคั่งกระจายทั่วไป
ยังประชากรทุกกลุม แตเมื่อเวลาผานไปกลับพบวามีความไมสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนา
ดานอื่นๆ เกิดขึ้น อันสงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนและพื้นที่ที่มีโอกาสในการพัฒนาตางกัน
โดยเฉพาะกลุมคนที่ประกอบอาชีพเกษตรและพื้นที่ชนบทไดรับผลกระทบที่ไมพึงประสงคหลายประการ
เนื่องจากการจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมคอยสอดคลองกับสภาพทรัพยากรและวิถีชีวิตของคนที่มักจะอยู
กันเปนชุมชนและดํารงชีพที่สัมพันธกับธรรมชาติ จนทําใหตองทบทวนแนวทางการพัฒนาใหไปสูทางเลือกมาก
ขึ้น โดยที่พื้นที่ชนบทและเกษตรกรซึ่งเปนประชากรสวนใหญในชนบทเปนเปาหมายของการพัฒนาตาม
แนวทางทางเลือกที่สามารถสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนที่ดีได โดยดําเนินอยางคูขนานกับพัฒนาตามแนวทาง
กระแสหลักที่ยังคงใชเปนแนวทางนําในการพัฒนาระดับมหภาค
ผลจากการทบทวนแนวคิดการพัฒนานี้ทําใหมีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปน
กรอบแนวคิดหลักอีกแนวคิดหนึ่งในการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เปนตนมา และไดมีการผลักดันใหหนวยงานที่ทํางานการพัฒนาในระดับตางๆ ทําการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังมีองคการพัฒนาเอกชนและบริษัทเอกชน
บางสวนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชกับงานพัฒนาดวย (อาแว มะแส และณัชวัชร เผาภู
, 2555) ผลของการดําเนินการ พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้น เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ในสังคม
นักคิด นักพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชนตางก็เริ่มปฏิบัติอยางจริงจัง
ความจริงปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองนั้นมิใชสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใน
สังคมไทย หากแตเปนวัฒนธรรมการดํารงชีวิตดั้งเดิม เปนภูมิปญญาสมาชิกชุมชนที่ไดเรียนรูและสั่งสมกันมา
เปนเวลานาน กอนที่จะถูกนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และการรุกคืบจากกระแสโลกาภิวัตน เขา
มากัดเซาะ และบอนทําลายไป สงผลใหสภาพทางชีวภาพและสภาพทางสังคมเริ่มเปลี่ยนไปทางที่เสื่อมลง
(สุร
เกียรติ์ เสถียรไทย, 2542) รากฐาน ทางความคิด ของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาคนในชุมชนทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ควบคูไปกับการจรรโลงรักษาวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้ การพัฒนาคนจะตองเริ่มตนดวยการ
พัฒนาความคิด และพัฒนาจิตใจใหรูจักการปรับตัวในการดํารงชีพ รูจักการพึ่งตนเองในดานตาง ๆ แลวพัฒนา
องคความรูทองถิ่นเพื่อใหมีภูมิปญญาในการดํารงชีวิต แลวคอยๆพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหกาวหนา ตอไป ทั้งนี้ตอง
มีการการพัฒนาชุมชนควบคูไป ดวย เพราะชุมชนเปนรากฐานสําคัญของสังคม การพัฒนาชุมชนซึ่งเปนที่รวม
ของคนที่มีวิถีชีวิตเดียวกัน มีการติดตอสื่อสารกันอันเนื่องมาจากการอยูในพื้นที่รวมกัน หรือประกอบอาชีพ
รวมกัน โดยใชเครื่องมือทางเศรษฐกิจเกื้อหนุนใหคนที่อาศัยอยูในชุมชนมีความเขมแข็ง
สามารถที่จะพึ่งพา
ตนเองไดและพึ่งพาอาศัยระหวางกันในชุมชนได จึง จะนํามาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและตรงตามความตองการ
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เอกสารประกอบ การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ”วันอังคารที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

พื้นฐานที่แทจริงของคนใ นชุมชน (วิชัย รูปขําดี , 2551) นอกจากนี้ การพัฒนาที่ใหความสําคัญกับวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบแผนที่ดี หรือ ที่เรียกวาวัฒนธรรมชุมชน และมีการปรับเปลี่ยนยกระดับตอ
ยอดจากเดิมใหกาวหนา นาจะเปนการสรางความทันสมัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ไมจําเปนตองลอกแบบของสังคม
ตะวันตก (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2555)
4.4 แนวคิดการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การมีภูมิคุมกันใน ตัวที่ดีในชุมชนนั้น เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับพลังของชุมชนและความเหมาะสม
ของความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพของชุมชน การพึ่งพาตนเอง การมีสวนรวมของคนในชุมชน และ
การตอยอดภูมิปญญาในชุมชนซึ่ง เปนรากฐานที่สําคัญของวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ดดยที่ วิถีชีวิต ของ
คนอาจจะ แตกตาง กันได ระหวางชุมชนและพื้นที่ การพัฒนาที่เหมาะสมกับคนในชุมชนควรเปนการ มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีใหเกิดขึ้นในชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(2550 ) ไดใหความหมาย ของการ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี วา หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมเพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที ทั้งนี้ พิพัฒน ยอดพฤติการ
(2550) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา เปน การจัดองคประกอบของการดําเนินงาน ใหมีสภาพพรอมรองรับตอผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในไดเปนอยางดี
ดังนั้น การมี ภูมิคุมกันในตัวที่ดี จึง เปนการเตรียมความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตดวยความไมประมาท ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในและภายนอก ทั้ง
ที่ควบคุมไดและควบคุมไมได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องธรรมชาติที่ อาจเกิดขึ้น อยางฉับพลันโดย ไมมี
ใครสามารถหลีกเลี่ยงได
4.4.1 หลักในการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี
การที่ชุมชนจะมีความเขมแข็งสามารอยูรอดและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางมั่นคง
ตองเขาใจที่มาของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ วาเกิดจากสาเหตุอะไร สงผลกระทบอยางไร และที่สําคัญตองมีการ
สรางภูมิคุมกันใหชุมชนมีความเขมแข็งไดใน 4 ดาน ดังนี้ (เกษม วัฒนชัย, 2549)
1) ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจหรือภูมิคุมกันทางการเงิน สามารถสรางได ดวยการจัดระบบการ ใช
จายเงินตามอัตภาพและความจําเปนไมสรางหนี้สินที่ไมทําใหเกิดรายได
จําเปนหรือในภายภาคหนา

มีการประหยัด อดออมไวใชในยาม

โดยอาจทํา “บัญชีรายรับรายจายของตนเองและครอบครัว ” เพื่อเปนเครื่องมือ

เบื้องตนในการสรางภูมิคุมกันทางการเงิน

ทําใหเห็นสถานะการเงินที่แทจริงและใชจายดวยความรอบคอบ

หลักการสรางภูมิคุมกันทางการเงินนั้นตองคํานึงถึง (1) ความประหยัด เปนการใชจายในสิ่งที่จําเปนแตไมใช
ตระหนี่ถี่เหนียว การจะใชจายจะมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับอัตภาพของตนเองจากรายไดที่สุจริตและไมไป
คดโกงรับสินบนหรือเบียดเบียนใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน (2) ความมีเหตุมีผล เปนการตัดสินใจใชจายอยางมี
สติ ซึ่งอาจขึ้นอยูกับหลักเกณฑหรือกฎกติกาตางๆ ในสังคมดวย เชน การจายภาษีตามกฎหมาย การจายเงินเพื่อ
ทํานุบํารุงศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเปนตน
2) ภูมิคุมกันทางสังคม

สรางได ดวยการเสริมสรางความรู -รัก -สามัคคีตั้งแตระดับครอบครัว

ขึ้นมา โดยสมาชิกของสังคมตอง รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มี
ความเมตตากรุณา ใชชีวิตอยูรวมกันดวยความเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรมและความคิด
มีความ
ศรัทธาในเพื่อนมนุษยและหลักธรรมของแตละศาสนา มีความปรารถนาใหเกิดสันติสุขภายในครอบครัว องคกร
สถาบัน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันตองมีภูมิคุมกันทางศีลธรรม ดวยการรูเทาทันและสามารถ
หลีกเลี่ยงจากอบายมุขตางๆ ได ใชชีวิตดวยความสมถะเรียบงาย ไมสรางเงื่อนไขชีวิตใหซับซอนวุนวายมาก
เกินความจําเปน จนนําไปสูความฟุงเฟอฟุมเฟอยและสรางปญหาหรือความยากลําบากใหตนเอง
ครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ และใชชีวิตดวยความสันโดษ ดวยการมีความสุขในความพอ พอในสิ่งที่มี พอในสิ่งที่ได
และพอใจกับผลของการกระทําที่ไดทําอยางเต็มที่แลวดวยความซื่อสัตยสุจริตและความเพียรพยายาม
3) ภูมิคุมกันดานวัฒนธรรม สรางได ดวยการติดตาม และรูเทาทันผลกระทบจากกระแสโลกาภิ
วัตน ที่ทําใหการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมขามชาติเปนไปอยางไรพรมแดนผานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
โดยเฉพาะการลอกเลียนแบบคนดังในสื่อบันเทิงและผลกระทบทางลบจากวัฒนธรรมเสมือนจริงในโลกไซเบอร
เพื่อปองกันมิใหถูกครอบงําทางวัฒนธรรมอยางไรทิศทาง
ตกเปนเหยื่อในการเสพและบริโภคสิ่งที่เกินพอดี
ละเลยและขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ จนนําไปสูความออนแอทางวัฒนธรรมในที่สุด
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4) ภูมิคุมกันดานสิ่งแวดลอม

สรางได ดวยการ สงเสริมให ตระหนักถึงคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสรางนิสัยรักษสิ่งแวดลอม และสราง
ทักษะในการติดตามเฝาระวัง ดูแล อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใหคงความอุดม
สมบูรณในระยะยาว พรอมทั้งปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ดวยการไมประพฤติปฏิบัติตนที่จะทําให
เกิดมลภาวะเปนพิษหรือทําลายสิ่งแวดลอม
4.4.2 ระดับของการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี
การ
สรางภูมิคุมกันตอสถานการณความเสี่ยงที่เขามากระทบ ชุมชนโดยฉับพลัน นั้นสามารถทําให
ชุมชนสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดทันทวงที โดยมี หลักคิด และหลักปฏิบัติสําหรับคนทุกคน เพื่อใหสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได อยางสมดุลและมั่นคงทามกลางการเปลี่ยนแปลงรอบดาน

ดังตอไปนี้

(สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550)
1) การสรางภูมิคุมกันระดับครอบครัว การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในระดับ
ครอบครัวตองพัฒนาครอบครัวใหปลอดจากหนี้สินและมีฐานะดีขึ้นอยางนอยในระดับพอกินพอใช แลวจึงพัฒนา
ตอเนื่องใหเปนครอบครัวอยูดีกินดีในที่สุด ทั้งนี้ ตองเริ่มตนจากการรูจักจัดการแผนการเงินของตนเองและ
ครอบครัว มีการประหยัดอดออม มีเหตุมีผล ไมใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน หรือใชจายฟุมเฟอยเกินอัตภาพที่เปนอยู
มีการปลูกฝงนิสัยประหยัด สรางวินัยรักการออมและมีทักษะในการจัดการทางการเงินตั้งแตวัยเด็ก
2) การ สรางภูมิคุมกัน ในระดับโรงเรียน ดวยการ ดําเนินการใหผูบริหาร โรงเรียน นํา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน
สาระการเรียนรูทั้ง

จัดการเรียนการสอนไวใน

8 สาระ พรอมทั้งใชเปนคูมือในการพัฒนานักเรียนทั้งดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมแนะแนว ในขณะเดียวกัน ในโรงเรียนควรมีความรู รัก สามัคคี โดยทุกคนมีคุณธรรม ไมทะเลาะเบาะ
แวงกัน ปลอดจากอบายมุขและยาเสพติดเปนโรงเรียนสีขาวที่ทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข นอกจากนี้ ตอง
สอนเด็กใหตระหนักรูถึงคุณคาของสถาบันหลักของชาติ
คือ ชาติ ศาสน กษัตริย ใหมีภาคภูมิใจในความเปน
ไทย มีความผูกพันและพรอมที่จะเสียสละตอแผนดินไทย
3) การ สรางภูมิคุมกัน ในระดับชุมชน คนในชุมชนตอง มีการ เรียนรูรวมกัน มีการกําหนด
เปาหมายการพัฒนาชุมชนรวมกัน วางแผนแกไขปญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายของคนในชุมชน
เสียใหม โดยเริ่มจากการสํารวจฐานะการเงินของตนเองและครอบครัวดวยการทําบัญชีรายรับรายจายหรือบัญชี
ครัวเรือน เพื่อจะไดรูรายจายที่จําเปนและที่ไมจําเปน ตอจากนั้น จึงวางแผนลด ละ เลิกรายจายที่ไมจําเปนลง
เอาเงินสวนนั้นไปทยอยใชหนี้ที่ติดคางอยู และแบงปนบางสวนเก็บออมไว ควบคูไปกับการทําอาชีพเสริมเพื่อหา
รายไดเพิ่ม เชน รวมกลุมกันทําวิสาหกิจชุมชนดวยการใชทุนทรัพยากรและทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู โดยมีการ
ติดตามความตองการและความเคลื่อนไหวของตลาดอยางใกลชิด ในขณะเดียวกัน คนในชุมชนตองรวมกัน
สํารวจวิเคราะหสถานะของชุมชนในรอบดาน เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมศีลธรรม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ใหเขมแข็งดวย เชน การฟนฟูคุณธรรมของคนในชุมชน การรวมแรงรวมใจอนุรักษเชิดชูประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามของทองถิ่น การดูแลเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
4.5 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Concept)
ที่มาของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับความลมเหลวของการพัฒนาแบบเดิมที่เนนดาน
เศรษฐกิจเปนหลัก แตนํามาซึ่งผลกระทบทางลบดานอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งตอสิ่งแวดลอม ความเปนอยูของมนุษย
และวัฒนธรรมทองถิ่น จึงไดเสนอแนวคิดการพัฒนาที่คํานึงไมเพียงแตการสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ
เทานั้น แตตองไมสรางปญหาตอสภาพแวดลอม และความเปนอยูของมนุษย เพื่อใหผลของการพัฒนาสามารถ
ตอบสนองความตองการของคนทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต
ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในชวงแรกเริ่มของการนําเสนอแนวคิดนี้ปรากฏในรายงานชื่อ

Our

Common Future หรือที่รูจักในชื่อ “ The Brundtland Report” ไดกลาวไววา “การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง วิถี
การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของคนปจจุบัน โดยไมลิดรอนความสามารถของคนรุนหลัง ในการ
ตอสนองความตองการของพวกเขา” (World Commission on Environment and Development, 1987) หรือ
อาจจะกลาวไดวา เปนวิถีการพัฒนาที่ไมไดมุงเพียงแตผลตอบแทนที่ดีในระยะสั้น แตตองใหความสําคัญกับผลที่
จะเกิดขึ้นในระยะยาว หรือคนรุนตอๆไปดวย
ตอมา แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดมีการตีความเพื่อประยุกตใชกันอยางกวางขวาง
ทําใหเกิด
พัฒนาการของแนวคิดเปนหลายกระแส ไดแก (สฤณี อาชวนันทกุล, 2551)
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1) มีความเทาเทียมกัน ( Equity) และความยุติธรรม ( Fairness) เปนประเด็นสําคัญที่การพัฒนา
อยางยั่งยืนอยากตอบสนองความตองการของคนจนและประชากรผูดอยโอกาส เพราะโดยขอเท็จจริงแลวสังคม
ตองการความเทาเทียมกันและความยุติธรรม แตระบบเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะที่เปนอยูสงผลใหเกิด
ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงทรัพยากรและบริการตางๆ
ทําใหมีผลกระทบทางลบตอคนบางกลุม การพัฒนา
อยางยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดยากถาเราละเลยผลกระทบจากการกระทําตอคนในโลกที่เกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน ดังนั้น
ความเทาเทียมกันและความยุติธรรมจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของนิยามการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) มีมุมมองระยะยาว ( Long-term View) ภายใตหลัก ของความรอบคอบ ( Precautionary
Principle) ที่ผานมา การวางแผนของภาครัฐสวนใหญมองระยะเวลาเพียง 3-5 ปเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอ สําหรับ
แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน มีผูเชี่ยวชาญบางคนเสนอมุมมองวา ตราบใดที่คนรุนหนึ่งคิดถึงคนรุนตอไป นั่น
หมายถึงวา ในการจะพัฒนาเรื่องใดก็ตาม ควรวางแผนใหยาวขึ้นใหมากที่สุด อยางนอยใหนึกถึงคนรุนตอไป
และเปนอยางนี้อยางตอเนื่อง
3) การคิดแบบเปนระบบ (Systems Thinking) หมายถึง การคิดที่ตองอาศัยความเขาใจถึงความ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม กิจกรรมทั้งหมดที่มนุษยดําเนินการ ในแตละดาน เปนเพียงสวน
เสี้ยวเดียวของระบบธรรมชาติที่ใหญยิ่งกวา การเขาใจใหถูกตองวาระบบที่เดินดวยน้ํามือมนุษยทั้งหมดนั้นอยู
ภายในระบบนิเวศที่ใหญกวา จะชวยใหวางแผนการพัฒนาทีส
่ รางความสัมพันธอยางยั่งยืนกับสิ่งแวดลอม
สําหรับระดับของการพัฒนาและผูที่จะรับผิดชอบในการรวมผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
แนวทางที่ควรจะเปน คือ ควรทําทุกระดับ ตั้งแตระดับนานาชาติ ระดับชาติ จนถึงระดับทองถิ่นและชุมชน ทั้งนี้
ในระดับทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นซึ่งมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวัน ควรมี
บทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือก ใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) ใน
การดําเนินการ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยที่สรางขึ้นมา

จากแนวคิดตางๆ ที่ได ศึกษามา แลวนํามา

ประยุกตและบูรณาการเขาดวยกัน เพื่อเปนกรอบแนวคิดเบื้องตนในการดําเนินการวิจัยนี้ ดังเสนอในภาพที่ 1
กรอบแนวคิดนี้สามารถอธิบายโดยสังเขปไดวา การทําความเขาใจเรื่องภูมิคุมกันควรเริ่มพิจารณาใน
ระดับครัวเรือนกอน โดยดูจากสภาพของทรัพยากรการผลิตเพื่อการดํารงชีพของครัวเรือนเปนหลัก อยางไรก็
ตามความสําเร็จในการผลิตเพื่อการดํารงของแตละครัวเรือนในชุมชนใดยังเกี่ยวของกับบริบทขอชุงมชน
โดยรวม และบริบทของความเปราะบางที่อาจจะสรางขอจํากัด บริบททั้งสองสวนนี้เปนสิ่งที่ควบคุมยากในระยะ
สั้น จึงถือเปนเงื่อนไขแวดลอมที่ครัวเรือนตองเผชิญอยางไมอาจจะหลีกเลี่ยงได แตตองหาทางปรับตัวเพื่อให
สอดคลองกัน หรือหาทางปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพที่เปนขอจํากัด การพัฒนาเพื่อใหสามารถ
สรางภูมิคุมกันจึงไมเพียงแตตองยกระดับการผลิตเพื่อการดํารงชีพของแตละครัวเรือนเทานั้น แตควรจะมีการ
ขับเคลื่อนอยางเปนกระบวนการในระดับชุมชนดวย เพราะความพยายามในระดับครัวเรือนอาจจะมีขอจํากัดหรือ
อุปสรรคบางประการ ที่ตองอาศัยการรวมพลังในการฟนฝาใหลุลวงไปได และกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในระดับชุมชนมักจะมีโอกาสไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากภาคสวนตางๆที่มีบทบาทเกี่ยวของกับพัฒนา การ
สนับสนุนที่เหมาะสมจากภาคสวนดังกลาวจะยิ่งสงเสริมใหเกิดพลังมากขึ้นในการขับเคลื่อนการพัฒนา จน
สามารถเสริมปจจัยบางประการที่ชวยใหครัวเรือนปรับตัวยกระดับการผลิตและสรางกลไกระดับชุมชนที่ชวย
เสริมสรางภูมิคุมกันใหมีมากขึ้นได และหากมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง อาจจะมีการขยายความสัมพันธไปยัง
ชุมชนอื่นๆ ผานเวทีที่จัดใหมีขึ้น จนกลายเปนเครือขายที่ชวยเสริมภูมิคุมกันไดอีกชั้นหนึ่ง

6. วิธีการวิจัย
ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Study) ในการศึกษา เนื่องจากเห็นวามีขอมูลที่
เกี่ยวของกับปรากฏการณการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการ
สรางภูมิคุมกันจํานวนมากจากหลายพื้นที่ กระจัดกระจายอยูในรูปของเอกสารประเภทตางๆ ทั้งที่เปนงานวิจัย
ชุมชน บทความ ขอมูลชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนา รวมทั้งขาวสารที่มีการเสนอตามสื่อตางๆ และทาง
อินเทอรเน็ต แตยังไมมีการรวบรวมและสังเคราะหอยางเปนระบบ กอปรกับผูวิจัยมีเวลาที่จํากัด จึงตัดสินใจเลือก
ดําเนินการตามรูปแบบนี้ แทนที่การศึกษาภาคสนาม ซึ่งตองใชเวลาและงบประมาณมาก
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บริบทของความเปราะบาง
• ฤดูกาล
• ภัยธรรมชาติ
• แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ

สภาพของทรัพยากรการ
ผลิตในครัวเรือน
• แรงงาน
• ที่ดิน
• เงินทุน
• เครื่องมือในการผลิต

นโยบายของรัฐ
ดานการพัฒนา
ชุมชน

บริบทของชุมชน
• สภาพทางกายภาพ
ชีวภาพ
• สภาพทางสังคม
วัฒนธรรม

การรุกของ
ตลาดและกระแส
โลกาภิวัตน

กระบวนการขับเคลื่อน
การพัฒนาในชุมชน

การชวยเหลือ
ขององคการ
พัฒนาเอกชน

การชวยเหลือ
ของภาคเอกชน

การปรับตัวในการดํารงชีพ
• เพิ่มความหลากหลายในการผลิต
• เนนใชทรัพยากรในทองถิ่น
• ความรวมมือชวยเหลือกัน
• การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น

ผลกระทบของการพัฒนา-การมีภูมิคุมกัน
สมาชิกมีงานทําและมีรายไดตลอดป
พัฒนาการผลิตควบคูกับการอนุรักษ
มีอาหารและปจจัยยังชีพเพียงพอ
ไมมีหนี้สินมากเกินกําลัง
มีกลุมกิจกรรมตางๆในชุมชน
มีกิจกรรมดําเนินอยางตอเนื่อง
เปนเครือขายกับชุมชนอื่นๆแลหนวยงานตางๆ

ชุมชนมีความเขมแข็ง และ
มีแนวโนมความยั่งยืนในการพัฒนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
6.1 วิธีการรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลทําดวยการคนหาขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่สามารถเขาถึงไดจาก
ฐานขอมูลและตัวเอกสาร เอกสารที่คนหามีทั้งที่อยูในรูปเอกสารสิ่งพิมพ

(Printed Documents) และเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Documents) จากแหลงตางๆ ทั้งที่เปนหองสมุดและจากเว็บไซท การสืบคนขอมูลทํา
โดยการกําหนดคําหลัก (Keywords) ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา

โดยเริ่มตนดวย 3 คํา คือคําวา ภูมิคุมกัน

ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง โดยผสมคําเหลานี้ในการคนหา หลังจากนั้นเมื่อพบขอมูลจํานวนหนึ่งแลวแตยังขาด
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ความชัดเจน จึงไดเพิ่มคําคนเฉพาะอีกจนไดขอมูลที่นาพอใจ คําคนเฉพาะที่ใชมีทั้งคํากลางๆ เชน หมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ เปนตน หลังจากนั้นมีการกําหนดภูมิภาคเพิ่มเติม เพื่อหาใหไดขอมูลของแตละภูมิภาค
ตามดวยการเพิ่มชื่อหมูบานที่นาสนใจเพื่อหาขอมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมของหมูบานที่นาสนใจ ผูวิจัยได
ดําเนินการแบบนี้ซ้ําหลายครั้นจนไดขอมูลในปริมาณที่นาพอใจ
และสุดทายไดทําการคัดเลือกหมูบานเปน
กรณีศึกษาของแตละภูมิภาค
6.2 การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวดหมูของขอมูล
ตามหัวขอ หรือ ประเด็นตางๆ ที่กําหนดไว รวมทั้ง มีการตั้ง ประเด็นใหมๆ ที่พบในระหวางการรวบรวมขอมูล
หลังจากนั้น จึงนําขอมูลที่ได มาทําความเขาใจกับความหมายของแตละหัวขอหรือประเด็น ทําการ สังเคราะห หา
ความสอดคลองของ ความหมาย ดวยการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) รวมทั้งมีการสรุปตีความควบคู
ไปดวย หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหหาความเชื่อมโยงระหวางประเด็นตางๆ และกับบริบทของแตละชุมชนหรือ
พื้นที่ แลวนํามาสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytical Induction) โดยอิงแนวคิดตางๆ ที่มีอยู รวมทั้งการอธิบาย
เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) ที่อิงกับบริบทของแตละชุมชน หรือพื้นที่

7 ผลการศึกษา
ผลการศึกษา สามารถนําเสนอเปนหั วขอตางๆ ตาม ที่ไดกําหนดไว ใน วัตถุประสงคของการศึกษา
ดังตอไปนี้
7.1 ขอมูลพื้นฐานชุมชน ชุมชนที่เลือกศึกษามีทั้งหมด 5 ชุมชน กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ไดแก 1)
ชุมชนบานบัว ในจังหวัดพะเยา 2) ชุมชนวังตะกอ ในจังหวัดชุมพร 3) ชุมชนบานตําแย จังหวัดอุบลราชธานี 4)
ชุมชนบานจํารุง จังหวัดระยอง และ 5) ชุมชนเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา ชุมชนเหลานี้เปนชุมชนที่พัฒนาตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสําเร็จ จนเปนที่ยอมรับวาเปนชุมชนเขมแข็งโดดเดนในแตละ
ภูมิภาค กรณีของชุมชนเกาะยาวนอย ผูวิจัยไดตัดสิใจเลือกเพิ่มเปนกรณีพิเศษเพิ่มเติมในภาคใต เนื่องจากมี
ลักษณะเปนชุมชนชายฝง ทีมีรูปแบบการพัฒนาที่นาสนใจมาก
7.1.1 ชุมชนบานบัว (ดอกบัว) ชุมชนบานดอกบัว ตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลบานตุน อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

เดิมทีพื้นที่ในชุมชนบานดอกบัวเปนพื้นที่ที่ปกคลุมไ ปดวยปาไม ตอมามีกลุมคนจาก

ชุมชนใกลเคียงไดอพยพมาตั้งบานเรือน โดยเริ่มจาก 2 ครัวเรือน แลวขยายเพิ่มเรื่อยๆ จนกลายเปนหมูบาน
ที่ตั้งของหมูบานเปนพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขา มีลําน้ําไหลผาน และมีอางเก็บน้ํา อยูในบริเวณใกลเคียง 2 แหง จึง
ความอุดมสมบูรณสูง เหมาะแกการทําการเกษตร ปจจุบันบานดอกบัวมีประชากร 763 คน จํานวน 215 ครัวเรือน
ประชาชนสวนใหญของบานบัวประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม

ทั้งการ ทํานา ทําสวน ปลูก

หญา เลี้ยงสัตว และอาชีพหัตกรรมจักสาน โดยมีกลุมอาชีพจักสานเขงไมไผเปน อาชีพที่ทําใหประชาชนใน
หมูบานมีรายไดจากอาชีพนี้เปนจํานวนมาก จึงทําใหครัวเรือที่สนใจและหันมาทําการจักสานเขงเปนอาชีพเสริม
ทํารายไดให กับครอบครัวมากขึ้นกวาเดิมผลิตภัณฑของชาวบาน มีดังนี้ ขาว หญาแพงโกลา ผลิตภัณฑจากไม
ไผ (เขง) ผลิตภัณฑจากผักตบชวา
คนในชุมชนสวนใหญเปนลุกหลานของผูที่อพยพรุนบุกเบิก มีความสัมพันธ แบบเครือญาติ พึ่งพา
อาศัย ซึ่งกันและกันสูง และรูจักกันหมดทุกครัวเรือน คนในชุมชน นับถือศาสนาพุทธ และมี ความเชื่อ และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ โดยพบการตั้งศาลพระภูมิไวเปนที่ปกปกรักษาครอบครัวของ แตละบาน ทางดานโอกาสทางการศึกษา
ชาวบานไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อเปนเหมือนกับคนลานนาทั่วไป
นอกจากนี้ ในชุมชนยัง มีการดูแลชวยเหลือคนจน คนดอยโอกาส และคนประสบปญหา โดยการจัดสวัสดิการ
จากกองทุนตาง ๆ และคนภายในชุมชน ซึ่งจากคนในชุมชนบานโดนไฟไหม ทุกคนจะชวยกันบริจาคสิ่งของและ
กอสรางบานจนแลวเสร็จภายในวันเดียว และในชุมชนการดูแลผูดอยโอกาสในสังคมโดยการนําเงินปนผลของ
กลุมตางๆ จัดเปนสวัสดิการใหกับคนดอยโอกาสในชุมชนอีกดวย
ชุมชนบานดอกบัวมีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาในหลายๆ อยางไมวาจะเปนการจัดตั้งกลุมขึ้นมา
เพื่อบริหารการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชุมชน ในรูปของคณะกรรมการของกลุมตางๆ สวนใหญเกี่ยวของกับ
การเกษตร ดวย ศักยภาพของชุมชนที่มีสภาพภูมิอากาศ และ สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม จึงมีการทําการเกษตรที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทํานา ซึ่งเปนอาชีพหลัก ทําไดผลดีเพราะ มีน้ําเพียงพอ มีการนําเอาแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ให เกิดประโยชน มีการปรับเปลี่ยน วิธีการผลิตเพื่อ ลดตนทุน ดวยการทําปุย
หมัก ปุยชีวภาพ แทนการใชปุยเคมี ประกอบกับชุมชนมีการเลี้ยงวัวเกือบทุกครัวเรือน จึงมีมูลวัวในปริมาณที่
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มากพอสําหรับการทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ มีกลุมเลี้ยงวัวพันธุพื้นเมือง การเลี้ยงโคขุน ซึ่งมีการเลี้ยงเปนจํานวน
มาก จึงทําใหมีมูลวัวมาก จึงไดนํามูลวัวมาทําแกสหุงตมชีวภาพ
อีกทั้งยังมี กลุมเครื่องจักสานจากไผและ
ผักตบชวาดวย
7.1.2 ชุมชนวังตะกอ ชุมชนวังตะกอ ตั้งอยูในตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ริมถน
เพชร-เกษมหางจากที่วาการอําเภอหลังสวน ประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณที่ตั้งของชุมชนเดิมเปนตลาดวัง
ตะกอ ตอมาไดมีการยายตลาดไปอยูทาตนโด ซึ่ง ปจจุบันคือตลาดหลังสวน ที่หนาวัดมีพื้นที่หัวคุงน้ําเปนวังวนมี
น้ําไหลเชี่ยว ลึกมาก และบริเวณตลิ่งมีตนกอใหญขึ้นอยูหนึ่งตนก็เลยเรียกวังตะกอ จนตราบทุกวันนี้ ที่ตั้งของ
ชุมชนอยูใกลกับพื้นที่ปา มีการแบงพื้นที่เปนปาอนุรักษจํานวน 4,000 ไร และพื้นที่ปาสาธารณะที่ชาวบาน
รวมกันปลูกตนไม จํานวน 420 ไร และพื้นที่ปาซึ่งใชเปนพื้นที่ทํากินอีกจํานวนหนึ่ง ปจจุบันชุมชนวังตะกอ แบง
การปกครองออกเปน 13 หมูบาน มีประชากร รวมประมาณ 11,000 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น ประมาณ 1,600
ครัวเรือน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
สมาชิกในชุมชนวังตะกอมีอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งเกี่ยวของกับการเกษตร โดยเฉพาะการทําสวน
ปาลม และสวนผลไม นอกจากนี้ยังมีการทํานา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว โดยในระยะแรกเปนการทําการเกษตรตาม
วิถีการผลิตสมัยใหม ที่เนนการปลูกพืชเดี่ยว มีการใชปุยเคมีและสารเคมีกันอยางกวางขวาง และมีการพื้นที่ปลูก
รุกเขาไปในปา จนมีปญหาตามมามากมาย ตอมาในระยะหลังไดมีการเปนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน อีก
ทั้งยังมีการรวมกลุมทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาชีพ เพื่อใหคนในชุมชนมีความอยูที่ดี ซึ่ง ผูนําชุมชนมี
แนวคิดที่วา “ชาวบานควรจะมีสวัสดิการที่ดี เชนเดียว กับคนที่ทํางานราชการ หรือองคกรตางๆ ” จึงไดพยายาม
สงเสริมใหมีกิจกรรมตางๆ เปนรากฐานสําคัญของการจัด “สวัสดิการชุมชน” ขึ้นอยางเปนแบบแผนที่ชุมชนเลือก
และทําเอง ใหครอบคลุมวงจรชีวิต คือ การเกิด แก เจ็บ ตาย โดยเริ่มจากการทํากองทุนการจัดการศพขึ้นกอน
และขยายกิจกรรมออกไป จนในปจจุบันมีกลุมกิจกรรมที่สรางเสริมสวัสดิการชุมชนหลายกลุม เชน
กลุมออม
ทรัพย ซึ่งมี ทุกหมูบาน ธนาคารตนไม ศูนยเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุมปลูกผักสวนครัว กลุมเลี้ยงหมู
โรงสีชุมชน เปนตน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดานการพัฒนาอีกมากมายที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน กิ จกรรม
การปลูกตนไมในที่สาธารณะและในพื้นที่ทํากินของแตละคน กิจกรรมการสรางบานใหกับผูดอยโอกาส

และ

โครงการทําความจริงใหปรากฏ ซึ่งเปนการนําผลกระทบของการบุกรุกปามานําเสนอตอชุมชน โดยการสํารวจ
พื้นที่รวมกับเจาหนาที่ปาไมและสรางขอตกลงรวมกัน
เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มเติม
และสรางความ
สมานฉันทในชุมชน
7.1.3 ชุมชนบานตําแย ชุมชนบานตําแย ตั้งอยูในตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ จั งหวัด
อุบลราชธานี ชาวบานตําแยอพยพมาจากบานโนนคอ เมื่อประมาณ 150 ปมาแลว เพื่อหนีสภาพความแหงแลง
ไมเหมาะแกการทําการเกษตร เพาะปลูกพืชผล และไมสามารถขยาย พื้นที่หมูบานไดอีก พื้นที่ บริเวณที่ตั้งชุมชน
ในปจจุบันเปนที่ราบลุม สลับกับเนินเขา และมีแหลงน้ํา อุดมสมบูรณ จึงเหมาะแกการทําการเกษตร ปจจุบันมี
บานเรือนในชุมชนรวมทั้งสิ้น 134 ครัวเรือน มีประชากรรวม 618 คน ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
ประชาชนสวนใหญของชุมชนบานตําแย ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยอาชีพหลักคือการทํา
นา นอกจากนี้ แลวประชาชนในชุมชนยังประกอบอาชีพอื่น ๆ เพื่อผลิตไวบริโภคเอง และจําหนายเพื่อกอใหเกิด
รายไดแกครอบครัวของตน ไดแก การคาขาย การเลี้ยงสัตว การตัดเย็บเสื่อผา การจักสาน และการทอผา มี
แรงงานบางสวนไปทํางานในอุตสาหกรรมกอสราง นอกจากนี้ ชาวบานยังนิยมปลูกไมยืนตน พืชสวนครัวและ
พืชสมุนไพร บริเวณชุมชน บริเวณวัด โรงเรียน และตามคันนา อีกทั้งยังมีการรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ อันเปน
การสงเสริมอาชีพในชุมชน ไดแก กลุมอาชีพทอผา กลุมอาชีพสตรีทําขนม กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และ
กลุมตัดเย็บเสื้อผา ความหลากหลายของอาชีพ และการมีกลุมพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวของ ดังกลาว นอกจากจะ สงผล
ใหประชาชนสวนใหญมีรายไดที่เพียงพอ ไมเดือดรอน แลวยังสงผลใหมีการใชชีวิตแบบพอเพียง สามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางเปนระบบ
7.1.4 ชุมชนบานจํารุง ชุมชนบานจํารุง ตั้งอยูใน ตําบลเนินฆอ อําเภอแก ลง จังหวัดระยอง เปน
ชุมชนเกาแก อายุกวา 150 ป บรรพบุรุษของชาวบานจํารุงอพยพมาจากทางแถบชายทะเล บริเวณใกลเคียง เพื่อ
หาที่อยูอาศัยอันอุดมสมบูรณ ลัการะของพื้นที่ตั้งชุมชนเดิมเปน ปาดิบชื้น ตอมาทชมีการหักรางถางพงเพื่อสรางที่
อยูอาศัยและเปนพื้นที่ทํากิน ดวยสภาพพื้นที่ บริเวณนี้มีลักษณะเปนที่ราบลุม มีน้ําทวมขังตลอดทั้งป และมีที่ดอน
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เอกสารประกอบ การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ”วันอังคารที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

บางสวน จึงเหมาะแกการทํานา ทํารองสวน ปลูกไมผล และ ปลูกยางพารา ปจจุบันในชุมชนบานจํารุงมีจํานวน
ครัวเรือนอาศัยอยู 161 ครัวเรือน มีประชากรรวามทั้งหมดกวา 600 คน สวนใหญนับถือพุทธศาสนา
ประชากรสวนใหญในชุมชนบานจํารุงสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร ดวยการทําสวน
ยางพาราและปลูกไมผลเปนหลัก มีการทํานา และการประมงบางเล็กนอย โดยในอดีตมีการใชปุยเคมีและ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางกวางขวาง และชาวบานประสบปญหาหนี้สินมากมาย แตปจจับันมีผูหันมาทํา
ไรนาสวนผสมมากขึ้น โดยมีการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกัน ทั้งไมผล พืชผัก และพืชสมุนไพร ควบคูกับ
การเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะสัตวน้ํา โดยไมไดใชปุยเคมีและสารเคมี มีการนอมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จอยางสูง ตอมีการพัฒนายกระดับดวยการรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ
สงเสริมอาชีพ สรางรายไดเพิ่ม ควบคูกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหมีความเสื่อมโทรม
และเปนปญหาตอการพัฒนา ปจจุบัน ชุมชนบานจํารุงไดชื่อวาเปน มหาวิทยาลัยบานนอก ที่ใชเปนแหลง
ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูสําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดระยอง นําประสบการณตรงจากการปฏิบัติการจริงของกลุม
กิจกรรมตาง ๆ มารวบรวบและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเดินทางที่สนใจงานแบบชาวบาน ทิ้งรูปแบบการทํางาน
แนวดิ่งแบบเดิมๆ ใชการทํางานแนวราบ สรางความเสมอภาคดวยวิถี ของตนเอง นําพาชีวิตของกลุมคนตัวเล็ก
ๆ ไปสูความมั่นคงดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องของเครือขายองคกร
ชุมชนบานจํารุง สภาองคกรชุมชนตําบลเนินฆอ

ที่มหาวิทยาลัยบานนอก โดยมีแกนนํากลุมกิจกรรมและภาคี

พัฒนาอื่นๆ เขารวมอยางสม่ําเสมอ จึงเกิดชุดความรูของชุมชนทองถิ่น ภูมิปญญาที่หายไปถูกพลิกขึ้นมา ชุมชน
มีเปาหมายในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยูที่ “การฟนฟูทรัพยากร คน ดิน น้ํา ปา” โดยทุกเรื่องสัมพันธเชื่อมโยง
กัน ทั้งหมด 24 กลุมและองคกร สรางความสุขความมั่นคงแหงชีวิต ใหกับคนในพื้นที่

และมีการจัดการความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ ดวยทุนทางสังคมของชุมชน
กลุมกิจกรรมที่นาสนใจและเรียนรูของชุมชนบานจํารุง ไดแก กลุมธนาคารขยะ กลุมธนาคาร
ตนไม กลุมเกษตรพื้นบานปลอดสารเคมี กลุมโฮมส เตย และการทองเที่ยว รานคาพอเพียง วิสาหกิจรวมซื้อรวม
ขายยางพารา กลุมแปรรูปผลผลิต

กลุมธนาคารปูแสม

กลุมตีมีดกรีดยางพารา กลุมธนาคารชุมชน กลุมรักษ

วัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน
7.1.5 ชุมชนเกาะยาวนอย ชุมชนเกาะยาวนอยครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล ของตําบลเกาะยาวนอย
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เปนชุมชนเกาแกมีอายุกวา

200 ป พื้นที่ที่ตั้งชุมชนมีลักษณะเปนเกาะขนาด

ประมาณ 46.4 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาทอดยาวตลอดแนวเหนือใต บริเวณรอบเกาะมีที่ราบชายฝง
หาดทรายสวยงาม เหมาะแกการทองเที่ยว ปจจุบันมีประชากรประมาณ 5,000 คน เปนประชากรแฝงประมาณ
1,500 คน มีจํานวน ครัวเรือนทั้งสิ้น 1,800 ครัวเรือน จํานวน 7 หมูบาน ประชากรสวนใหญกวา รอยละ 98 นับ
ถือศาสนาอิสลาม
ดวยลักษณะภูมิประเทศของตําบลเกาะยาวนอย ที่เปนเกาะอยูกลางทะเล และพื้นที่สวนใหญเปน
ภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต ทางตะวันออกมีที่ราบริมชายฝงทะเล และยังมี ที่ราบตามหุบเขา ซึ่งประชาชนใช
ทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพารา สวนมะพราว สวนมะมวงหิมพาน สวนชายฝงรอบเกาะเหมาะแกการ
ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก ซึ่งทํารายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ จํานวนมาก การมีชาย ยหาดที่สวยงาม อีก
ทั้งยัง เปน พื้นที่ที่มีความสงบและปลอดภัยสูง ในปจจุบันไดกลายเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ แหงหนึ่งของ
ภาคใต ที่มีการจัดการทงเทียวเชิงอนุรักษโดยชุมชนประสบผลสําเร็จสูง
ปจจุบันมีกลุมตางๆ เกิดขึ้นหลายกลุมที่มีสวนสงเสริมกิจกรรตางใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง และ
เปนประโดยชนตอการดํารงชีพของสมาชิกชุมชน กลุมกิจกรรมที่ โดดเดนไดแก กลุมภูมิปญญาเครื่องมือประมง
พื้นบาน เนื่องจากคนเกาะยาวมีอาชีพประมง บรรพบุรุษไดคิดคนเครื่องมือประมงพื้นบาน เชน การทําโปะน้ําตื้น
การทําลอบดักปลาการทําตะกราไวใสสัตวน้ํา เทคนิคการผูกอวนที่สอดคลองกับการจับสัตวน้ําแตละชนิด การดู
คลื่นลม การ ฟงเสียงนกรอง ซึ่ง ชาวประมงพื้นบาน ใชในการดํารงชีพ นอกจากนี้ยังมี ชมรมชาวประมงพื้นบาน
เกาะยาวนอยกลุมแมบนทําผาบาติก ชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และกลุมที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยว
ในหมูบานตางๆ อีกหลายกลุม ซึ่งลวนแตมีความเชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรประมงและการทองเที่ยว ที่
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญในชุมชน
7.2 ภูมิคุมกันและกระบวนการสรางภูมคุมกันของสมาชิกในชุมชนและของชุมชน
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จากการวิเคราะหขอมูลการ ดําเนินงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน สามารถอธิบายฐานคิด ที่มา

และ

สาระสําคัญของอุดมการณในการพัฒนาชุมชนที่สงผลทําใหเกิดการสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและเกิดการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนไดดังนี้
7.2.1 ภูมิคุมกันของสมาชิกในชุมชนบานบัว
1) วิถีชีวิตดั้งเดิมและปญหาที่ประสบในชุมชนบานบัว เริ่มตั้งแตการกอเกิดชุมชน การ
ทํามาหากินในยุคเริ่มแรกของสมาชิกชุม ชนบานบัว สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทํา
สวน ปลูกหญา เลี้ยงสัตว และมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทํานา คือ การทําหัตถกรรมจักสานเขงไมไผ สุมไก
ออกจําหนาย เมื่อทํากันมากขึ้น ทําใหขายไมไดมากเทาที่ควร ดวยจุดนี้เองคนในชุมชนจึงไดหันมารวมกันจัดตั้ง
เปนกลุมจักสานขึ้น และไดออกจําหนายผลิตภัณฑจักสานแพรหลายไปนอกชุมชน สรางรายไดเพิ่มแกสมาชิก
ใหสามารถยกระดับความเปนอยู จนกลายเปนหมูบานนักพัฒนา หมูบานพึ่งพาตนเอง และ เปนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ในที่สุด
ชีวิตความเปนอยู ในทางสังคมเปนการอยูรวมกัน แบบชุมชนลานนาทั่วไป ซึ่งสวนใหญ
ดําเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่อยูกันแบบเครือญาติ มีวัฒนธรรมการเคารพผูอาวุโสกวา ใหเปนผูนํา เพราะถือวามี
ความรูและประสบการณชีวิตมากกวาคนรุนหลังๆ ทําใหชาวบานเชื่อฟงและยําเกรง มีการใชทรัพยากรที่มีอยูใน
ชุมชนใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะตนไม เมื่อมีการตัดนําไปใชจะมี และมีการปลูกทดแทนกลับคืนสูชุมชน ยึด
หลักความพอดีไมเบียดเบียนตัวเองและผูอื่นในชุมชน
2) การสรางภูมิคุมกันของชุมชนบานบัว ชุมชนบานดอกบัวไดดําเนินการสงสมาชิกเขา
รวมฝกอบรมพัฒนาความรูตาง ๆ ที่มีประโยชนสําหรับการประกอบอาชีพจากหนวยงานราชการ และนําความรูที่
ไดมาถายทอดใหกับสมาชิกในชุมชน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
จุดเปลี่ยนที่สําคัญเริ่มจาก
การวางแผนการใชจาย โดย การ รวมกลุมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน และมีการสงเสริมใหมีความประหยัด และมีการเก็บออมอยางตอเนื่อง อีกทั้ง พยายามจัดตั้ง กลุม และทํา
โครงการตางๆ เพื่อพัฒนาอาชีพและ ชวยเหลือคนในชุมชนยามเดือดรอน เชน กองทุนหมูบาน โครงการแกไข
ปญหาความยากจน เปนตน มีการจัดกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหเกิดการใช ทรัพยากร ธรรมชติ และสิ่งแวดลอม
อยางฉลาดและรอบคอบ ไดแก การผลิตแกสชีวภาพใชเอง การปลูกปาชุมชน การจัดการขยะ โดยการคัดแยก
ขยะ รณรงคลดการใชถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังมี มีการผลิตและใชปุยชีวภาพ จากมูลวัวที่ มีการเลี้ยง กันมาก
เพื่อลดตนทุนการผลิตและชวยในการรักษาคุณภาพดิน และลดรายจายจากการซื้อปุยเคมีไดเปนจํานวนมาก มี
การจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนเพื่อเปนแหลงศึกษาดูงานของ สมาชิกและ บุคคลทั่วไป รวมถึง การสนับสนุนให คนใน
ชุมชนดูแลเรื่องสุขภาพ ดวยการจัดลานออกกําลังกาย เพื่อใหคนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง ในขระเดียวกัน คน
ในชุมชนยังไดรวมมือและชวยเหลือแบงปนกันภายในชุมชน โดยรวมกันจัดกิจกรรมเสริมสรางความอบอุนใน
ครอบครัว เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมแขงขันกีฬาในหมูบานทุกป มีการสงเสริมและพัฒนาวัด มี
อาสาสมัครที่ทํางานชวยเหลือสวนรวมดวยจิตอาสาโดยไมหวังคาตอบแทน เชน กลุมสตรี กลุม แมบาน กลุม อส
ม. ชรบ. สตบ. อปพร. กลุมผูสูงอายุ ฯลฯ เพื่อใหโครงการนี้เปนตนแบบในการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรม และที่แสดงถึงคุณธรรมชัดเจน
การที่ชุมชน
มีการรวมแรงรวมใจกันดําเนินกิจกรรมตางๆ
อยางตอเนื่องและเห็นผล
เปนณุปะรรม ทําใหชุมชนบานดอกบัวไดรับการ รางวัล จากหนวยงานตางๆ มากมาย เชน หมูบานหลักนักพัฒนา
เปนชุมชนที่ชนะเลิศตามโครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน กลุมจักสานเขง ของชุมชนไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศประเภทกลุมอาชีพดีเดนตามโครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน และไดรับ
การคัดเลือกเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็นเปนสุข” และเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบของจังหวัด
พะเยาดวย
3) เงื่อนไขเกี่ยวกับการมีภูมิคุมกันและการปรับตัว ของชุมชนบานบัว เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การมีภูมิคุมกันและการปรับตัวของชุมชนบานดอกบัว มาจากการที่ เปนชุมชนหนึ่งที่สามารถพึ่งตนเองได โดย
อาศัยฐานความสัมพันธทางสังคมที่มีอยูเดิม การพัฒนาอาชีพที่หลากหลายบนบานของทรัพยากรในทองถิ่น
รวมทั้งการเรียนรูและเชิอมโยงกับเครือขายภายนอกในการพัฒนา ซึ่ง เห็นไดจากการที่ ทุกครัวเรือนมีการปลูก
ผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไกพื้นเมือง เลี้ยงปลา ไวกินแตละครัวเรือน
ที่เหลือจากการบริโภค นํา
แบงปนใหเพื่อนบานและจําหนายบาง อันเปการรักษาสวนที่เปนวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ดี ทําใหประชาชนในชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได การสงเสริม การเลี้ยงวัว และทําเปน โคขุน ดวยการตั้ง กลุมเลี้ยงวัวพันธุพื้นเมือง และกลุม
การเลี้ยงโคขุน ทําใหสามารถ เลี้ยงเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีการ นํามูลวัวมาทําแกสหุงตมชีวภาพ เปนการ
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ยกระดับการผลิตใหสูงขึ้นและปรับการจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สงผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และ
ยังลดรายจายของครัวเรือน เพราะทุกครัวเรือนใชแก็สชีวภาพในการหุงตม นอกจากนี้ยังมีการทําปุยชีวภาพและ
การทําจุลินทรียจากหนอกลวย นํามา เปนปุยสําหรับใชในการเกษตร อีกทั้งยัง ยังมีการสรางรายไดวยการ
รวมกลุมกัน ทํากิจกรรมเพื่อการดํารงชีพที่หลากหลายตอยอดจากภุมิปญญา เชน การจักสานเขง สุมไก โดยใช
วัตถุดิบที่มีอยูในชุมชน คือมีไมไผรวก ซึ่งไมเพียงแตไวใชและจําหนายในหมูบานตําบลเดียวกัน เทานั้น แตยังสง
จําหนายไปยังพื้นที่อื่นอีกดวย ซึ่งตอมามีการ รวมตัวเปนกลุมใหญที่มีสมาชิกเปนจํานวนมาก โดยขยายไป ยัง
ชุมชนอื่นๆ เปนเครือขายกับหมูบาน/ตําบลที่ใกลเคียง ตลอดจนมีการพัฒนาเปนสินคา OTOP ของจังหวัดพะเยา
ที่มีชื่อเสียงและทํารายไดใหกับครัวเรือนเปนอยางดี
รวมทั้งมีการทํากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ หรือพัฒนาตอ
ยอดจากกิจกรรมเหลานี้ ซึ่งลวนสะทอนใหเห็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนใหมีความ
หลากหลาย อันจะชวยลดความเสี่ยงในการดํารงชีพอีกดวย
7.2.2 ภูมิคุมกันของสมาชิกชุมชนวังตะกอ
1) วิถีชีวิตดั้งเดิมและปญหาที่ประสบใน ชุมชนวังตะกอ เดิมทีชุมชนชาววังตะกอ ดํารง
ชีพดวยการทําการเกษตร และอาศัยทรัพยากรจากพื้นที่ปามาอยางยาวนาน แตตอมา ตองประสบกับ ปญหาทาง
สังคม จากการกาวกระโดดเขาสูการพัฒนาสมัยใหมสูสังคมเมือง สงผลใหเกิด ความออนแอทางของสังคมจากภัย
รายที่เขามา ทั้ง จากยาเสพติด มือปนรับจาง การรุกรานกวานซื้อที่ดินของนายทุน การสรางมลพิษจากการ
ขยายตัวของตลาดและชุมชนเมือง รวมถึงภัยการเมืองที่ ระบบการเมืองที่แตกแยกของสังคมใหญได เขาแทรกใน
ระดับ ตําบล จนผูเฒาผูแกของชุมชน ตกตะลึง กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในชวงชีวิตพวกเขา แต ชุมชนวังตะกอ ได
พยายามสราง ความเขมแข็งดวยการไมหวั่นไหวกับกระแสบริโภคนิยม แตกลับผลักดันงานพัฒนาทางเลือกของ
ผูนํา คือ นายประวิทย ภูมิระวิ หรือ "กํานันเคว็ด" ที่มีบทบาทสําคัญมาก ในการกระตุนและสงเสริม ใหเกิดความ
รวมมือของคนในตําบล ดวยความพยายามพัฒนา พื้นที่สีเขียวขึ้น จากการริเริ่มในพื้นที่ของ ตนเอง กอน แลว
ขยายไปสูการปลูกตนไมทั่วทุกพื้นที่วางของตําบล อันเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัยของการพัฒนาไปสูการเปนชุมชน
เขมแข็งในปจจุบัน
2) การสรางภูมิคุมกันของชุมชนวังตะกอ
ชุมชนวังตะกอเริ่มมีจุดยืนหนักแนน
และมั่นคงในการคิดที่ จะวางแผนการจัดการชุมชน
ที่มีเปาหมายอยูที่ตําบล โดยคนในทุกหมูบานเปนศูนยกลาง และเปนเจาของชุมชน ดังนั้นแกนนําในตําบล จึงได
ดําเนินการหาแนวทางในการตอสู กับภัยทีคุกคามชุมชน ทามกลางความเชี่ยวกรากของกระแสทุนนิยม ขวาง
ความเชื่อหลักของสังคมการเมืองปจจุบัน เนื่องจากระบบการคิด การผลิต การเมือง ระบบการวางแผน และระบบ
การปองกันตนเองของสังคมชาววังตะกอในขณะนันอ
 ยูในภาวะที่หนักหนาสาหัส เนื่องเพราะเปน ชุมชนชายขอบ
เมือง และตอเนื่องกับปาเขา ซึ่งโดยปกติ มักจะเปนดินแดน ที่มั่วสุมของภัยรายทั้งหลาย ในป 2541 แกนนําชุมชน
ไดเริ่มรณรงคเรื่อง "ปลูกปา คืนชีวิตใหแผนดิน" เนื่องจากมีปญหาการขอเชาที่ในวัดสมุทรเพชรตาราม ดดยคน
นอกชุมชน เพื่อปลูกผักในฤดูแลง จึงแกปญหาโดยอนุญาตใหผูเชาปลูกผักไดตอไป แตตองชวยดูแลตนไมที่
ชาวบานในตําบลปลูก ไวในปแรก ซึ่งไดมีการปลูก ไมตะเคียนในพื้นที่ 7 ไร รอบพื้นที่วัด ในตอนแรก มีทั้งคน
เห็นดวยและไมเห็นดวย

แตเมื่อทําไปได 3 ป ผูเ ชา ที่ปลูกผักก็หันมาชวยกันปลูกตนไมจนเต็มพื้นที่ ป 2551

ตอมาจึงทําการ รณรงคเรื่อง “ทําความจริงใหปรากฎ" เปนการนําผลกระทบของการรุกปามานําเสนอตอชุมชน
โดยการใหคนในชุมชน สํารวจปารวมกับเจาหนาที่ปาไม และพบวามีผูรุกปา 340 ราย จึงมีการตรวจสอบสภาพ
พื้นที่และทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ
เพื่อไมใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มเติม รวมทั้งผลักดันให สรางเปน
ขอตกลงรวมกัน เปนรูปแบบของการสรางความสมานฉันทในชุมชน ดว ยการสรางขอตกลงที่ไดมาจากการ
ประชุมประชาคมตําบลรวมกัน
ในปจจุบันการไดมีการแกไขปญหา เรื่องที่ดินทํากิน โดยการจัดการเรื่องที่ดินอยางไม
ตองรอมือกฎหมาย ซึ่งกํานันเคว็ดและแกนนํา ไดตอสูเพื่อเอาที่สาธารณะ ที่ประชาชนใชรวมกัน อยูแลว มาจัด สรร
ใหคนยาก คนจน คนดอยโอกาส จัดการออกหนังสือรับรองการถือครอง แก ประชาชนที่ถือครอง อยุแลว ใหมี
ความมั่นคง ทําการแก ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาตนน้ํา ดวยการจัดทําขอบเขตและกําหนดจุดตายจุดเปนวานี่คือ
“ประกาศิต ” หรือขอกําหนด ที่ใครจะละเมิดมิได นอกจากนี้ยังแก ปญหาอื่นๆ อีก เชนปญหาการใช ปุยเคมีและ
สารเคมีดวย การทํา แผนชีวิตชุมชน ซึ่ง นําไปสูการผลิตปุยอินทรียจาก มูลสัตว น้ําหมัก ขุยมะพราว กากปาลม
และวัสดุธรรมชาติอื่นๆที่หาไดในทองถิ่น ได ปละหลายรอยตัน

อัน พลิกผัน ชวยลดตนทุน ดานนี้ ถึงรอยละ 90

ปญหาขาดแคลนขาว
แกดวยการ การรื้อฟนการทํานาอินทรีย และสรางภาคีเครือขาย
กับ ชาวนาที่
นครศรีธรรมราช และพัทลุง ชวนชาวบานไปทํานา ในที่นาของเครือขาย แลวสรางโรงสีชุมชนขึ้นให มีขาว
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เพียงพอตอการบริดภคในตําบล ปญหาน้ําดื่ม ซึ่งชาววังตะกอเคยซื้อน้ํากิน งๆ ที่เปนชุมชนแหงสายน้ํา ดวยการ
หันมาผลิตน้ําดื่มดวยตนเอง โดยไมพึ่งพาบริษัทน้ําดื่ม ภายนอกชุมชน ทําให มีพอกิน และยัง เหลือ ไวชวยงานกุศล
ในตําบล ปญหาไรที่อยูอาศัย ชาววังตะกอพรอมเพรียงกันยกที่ดินรกรางใหและลงขันปลูกบานใหคน ยากไร
และคนดีคนขยันแตขัดสนในชุมชนไดมีบานพอคุมแดดคุมฝน ปญหาเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งกอนหนานี้ ชาววังตะกอ
จําใจโคนตนมังคุดที่มีอายุ 80 ป มาเริ่มปลูกปาลมน้ํามัน เสมือนเริ่มตนชีวิตใหมตอนอายุ 60 ป แตกํานันเคว็ด
และเครือขายธนาคารตนไม ไดสงเสริมใหปลูกตนตะเคียนทอง จําปาทอง สรางปาผสมกับสวนปาลม สูการสราง
ความพอเพียง มั่งคั่ง และความยั่งยืนใหม ปญหาหนี้สิน ชาววังตะกอสรางรานคาชุมชน และสรางปาสวนรวม 65
ไร หวังวาวันหนึ่งปริมาณตนไมจะมีมูลคาพอแกการชําระหนี้รวมของตําบล ที่มีราว 147 ลาน ไดอยางไมยาก
ความพยายามเหลานี้สงผลใหไมเพียงแตสรางความหวังให ชาววังตะกอฟนคืนระบบนิเวศของคนทั้งตําบลให
เอื้ออํานวยแกคนวังตะกอ เทานัน แตเปนแบบอยางให คนทั้งโลก โดยความเชื่อวา หากระบบนิเวศฟนเศรษฐกิจ
สังคมก็จะฟน อันเปนความหวังที่เกิดจาความพยายามพัฒนากิจกรรมที่หลากหลายใหสามารถแกปญหาอยาง
สอดคลองกับสภาพของพื้นที่
3) เงื่อนไขเกี่ยวกับการมีภูมิคุมกันและการปรับตัว ของชุมชนวังตะกอ เงื่อนไขที่สําคัญ
คือการ ที่คนในชุมชน ทบทวนและ คนรูจักตัวเอง จึงรวมกันนําพาชุมชนใหหางจากภัยการลมสลายของชุมชน
ไปสูสิ่งที่สามารถพึ่งตนเองได จากการฟนฟูสภาพพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติใหกลับมามีความสมบูรณอีก
รวมทั้งมีความพยายามพัฒนากิกรรมเพื่อการดํารงชีพรวมกัน ดวยการยึดปญหาที่เกิดขึ้นจริงกับคนในชุมชน
และสรางกิจกรรมเพื่อแกปญหารวมกัน ดวยกระบวนการทําแผนชุมชน หากกลับมามองยอนถึงนาทีสุดทายของ
ของชุมชนกอนที่จะลมสลายและความพยายามในการขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาตางๆ จะ พบวา ชาวชุมชนวังตะกอ
ไดใช "ศาสตร" ในจัดการ ทรัพยากรที่สําคัยของ ชุมชนคือ ดิน น้ํา และปา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระเจาอยูหัว ตามวิถีของธรรมชาติและ ในบริบทของชุมชน จนสามารถนําพาชุมชนใหอยูรอดและกาวขามพน
การลมสลายมาไดจนถึงปจจุบัน
7.2.3 ภูมิคุมกันของสมาชิกในชุมชนบานตําแย
1) วิถีชีวิตดั้งเดิมและปญหาที่ประสบใน ชุมชนบานตําแย ชุมชนบานตําแยในอดีตมี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ที่ สามารถหลอเลี้ยงคนในชุมชนไดเปนอยางดี ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยู
อยางไมเดือดรอน เพราะนอกจากจะทํานาเปนอาชีพหลักแลว นอกฤดูการทํานา ยังมีอาชีพอื่นๆ เสริมดวย เชน
การทอผา เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู ปลูกผักสวนครัว เปนตน แตเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเปาหมายการพัฒนา
ประเทศ สุการเปนประเทศ อุตสาหกรรมใหม หรือ NICs ภาคเกษตรซึ่งเปนรากฐานที่แทจริงของประเทศ ถูกลด
ความสําคัญลง จนเมื่อ กระแสโลกาภิวัตนเขาครอบ งําประเทศไปทุกหยอมหญาใน ชวงเวลา 10 - 30 ปที่ผานมา
แรงบีบทางเศรษฐกิจทําให ชาวบานตําแย บางสวนไมสามารถดํารงชีพไดอยางเพียงพอภายในชุมชน ตอง
ออกไปทํางานยังตางถิ่น โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปาหมาย หลัก คือการไดเงินมาหลอเลี้ยงครอบครัว
เพียงอยางเดียว ภาวการณเชนนี้สงผลตอความสมดุลชองสังคมเปนอยางมาก ซึ่งหนึ่งในจํานวนคนที่ทิ้งชุมชน
เพื่อเขาไปทํางานในกรุงเทพมหานครก็มีผูดํารงตําแหนงผูนําชุมชนในปจจุบันรวมอยูดวย จึงทําใหเกิดการหวน
คิดวา การดําเนินงานของชุมชนที่ผานมานั้นไมถูกตองหรือไม ชาวบาน ตองเอาชีวิตไปฝากไวกับกระแสทุนนิยม
มากเกินไป จนลืมแนวคิดการพึ่งพาตนเองในแบบเดิมๆ ที่ปูยาตายายเคยทํามา
2) การสรางภูมิคุมกันของชุมชนบานตําแย ชาวชุมชนบานตําแยเริ่มตนสราง
กิจกรรมในชุมชน ดวยการ รวมกันหาแนวทาง ปรับวิถีชีวิตในการทําการเกษตร ใหเปน แบบครบวงจรโดยไมใช
สารเคมี ซึ่งสงผลให มีการจัดตั้งกลุม กิจกรรมทางการเกษตรและอาชีพเสริมอื่น ๆ ถึง 13 กลุมอาชีพ ผล ที่ไดรับก็
คือ ทําใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่ม และไมวางงานเมื่อถึงชวงเวลาหมดฤดูทํานา ตอมาผูนําชุมชนจึงไดสงเสริม
ใหมีกิจกรรมในการออมเกิดขึ้น ดวยการการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน เริ่มจากการระดมเงินทุน ภายในชุมชน
ปรากฏวาไดรับความรวมมืออยางมากจากสมาชิกชุมชน จนใน

ปจจุบันมีเงินหมุนเวียน กวา

6

ลานบาท

นอกจากนี้ชุมชนยังไดมีการสงเสริมคุณธรรมในการดําเนินชีวิตใหกับคนในชุมชน ดวยกับการรณรงคใหมีการ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอยางเครงครัด มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
และ วัฒนธรรม ลด ละ เลิก
อบายมุขตางๆ รณรงคใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด ดวยกับการสรางกิจกรรมใหกับเยาวชนไดทํารวมกับผูใหญ
เชน กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมกันดูแลปาไม ไมตัดทําลายแตจะ ให ปลูกเพิ่มอยางตอเนื่อง
รวมกันปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน สงเสริมให จัดทําบัญชี รายรับรายจายของ ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการ
จัด ระบบ สวัสดิการชุมชนขึ้นเพื่อชวยเหลือกันในยามเจ็บปวย หรือเสียชีวิต และ
มี กองทุน สําหรับ การสงเสริม
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กิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน กองทุนการศึกษา แก เยาวชน กองทุนกีฬา กอง ทุนผูสูงอายุ เปนตน โดยมีเงิน ใน
กองทุนตางๆ รวมกันจํานวนหลายสิบลาน บาท จากการรวม กิจกรรมตางๆ ขางตน สงผลทําใหคนชุมชน บาน
ตําแยโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) เงื่อนไขเกี่ยวกับการมีภูมิคุมกันและการปรับตัว

ของ ชุมชนบานตําแย เงื่อนไข

เกี่ยวกับการมีภูมิคุมกันและการปรับตัวที่สามารถสรางคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นแก ของประชาชนในชุมชนบานตําแย
คือการบริหารจัดการชุมชนโดยที่ไมมุงแสวงหากําไร แตมุงผลสําเร็จในภาพรวมเปนสวนใหญ ดวยการสงเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิดรายไดเสริม เนนใหสามารถการพึ่งตนเองภายในชุมชน มีการระดมทรัพยากร
เพื่อจัดเปนสวัสดิการในรูปแบบตางๆ โดย มีการจัดระบบ การจัดการ อยางเปนรูปธรรม มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ
ในการนําไปใชอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในชุมชน และสามารถแกไขสถานการณตางๆ
ไดทันทวงทีในกรณีที่เกิดปญหา และเงื่อนไขที่ลืมไมไดของชุมชนบานตําแยคือ ปจจัยทางดานผูนําชุมชน
เพราะเปนผูนําที่มีการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาคิดนอกกรอบ รอบรูหลายดาน มีความ
ซื่อสัตยและความโปรงใส เปนนักประสานงานที่ดี และมีศิลปะในการจัดกระบวนการสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน
ไดเปนอยางดี
7.2.4 ภูมิคุมกันของสมาชิกในชุมชนบานจํารุง
1) วิถีชีวิตดั้งเดิมและปญหาที่ประสบในชุมชนบานจํารุง เมื่อครั้งอดีตชุมชนบานจํารุง
ยังเปนหมูบานที่ไมมีใครรูจัก หมูบานจํารุงเปนหมูบานเล็กๆ ที่ผูคนไดอพยพมาจากบริเวณชายทะเล โดยพื้นที่
ของหมูบานเปนที่ราบลุมเหมาะแกการทําสวนผลไม และสวนยางพารา
เนื่องจากสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ
การดําเนินชีวิตเปนไปอยางเรียบงาย ทําการเกาษตรแบบพอมีพอกิน ตอมาเมื่อระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและการ
พัฒนาแบบเนนความทันสมัยรุกเขาในชุมชน ชาวบานก็ไดปรับการทําเกษตรกรรมดวยการใชสารเคมีกันอยาง
กวางขวาง จนเมื่อเวลาผานไปพบวามีปยหาอยางรุนแรง ทั้งตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังมีปยหา
คาใชจายและหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อปจจัการผลิตเหลานี้มาใช แตผลตอบแทนกลับไมคุมคา จึงได
รวมกันคิดหาแนวทางที่จแกปญหา ซึ่งสงผลใหมีการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูการทําการเกษตรที่ปลอดสารเคมี
และการระดมทุนเพื่อจัดกลุมออมทรัพย ซึ่งเปนกิจกรรมหลักในระยะแรกของการพัฒนาชุมชน ที่มีการขยับ
ขยายจน ในปจจุบันไดกลายเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เกือบทุกวัน
ชาวบานตองคอยตอนรับเหลาผูนําชุมชน ในแตละจังหวัดทั่วประเทศ
รวมถึงหนวยงานจากภาครัฐและเอกชน
เดินทางมาดูงานอยางตอเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูนําไปปรับใชและพัฒนาหมูบานของตนเองอยางยั่งยืน
2) การสรางภูมิคุมกันของชุมชนบานจํารุง
แนวทางการพัฒนา ชุมชนบานจํารุง เนนการ สงเสริมใหประชาชน ทําการผลิตแบบ
พึ่งพาตนเองอยางสอดคลองกับธรรมชาติ และการทํากิจกรรมในรูปกลุม โดยเรมจากการสงเสริมการปลูกและ นํา
ผักพื้นบานมารับประทาน อาทิ ดอกอัญชัน ยอดมะระ ขมิ้นชัน ชะอม ใบชะพลู ใบบัวบก ยอดเสม็ดแดง ฯลฯ มา
ประกอบเปนอาหารหลัก และเครื่องดื่ม ตอมาไดนําไปเปนสวนประกอบที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่
พัฒนาตามมาภายหลัง ดวยการชวนเชิญนักทองเที่ยวที่เขามาเปนลูกคาของรานสมตําจํารุงไดบริโภคผักพื้นบาน
เครื่องดื่มสมุนไพร เหลานี้ จนกระทั่งไดเปนสัญลักษณของชุมชน เมื่อมีการพัฒนากลุมกิจกรรมตางๆ ขึ้นมาใน
ชุมชน ก็พยายามใหมีกิจกรรมที่สามารถสรางรายไดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและพยามใชประโยชนจากสิ่ง
เหลือใชใหมากที่สุด ตัวอยางที่ดีสามรถเห็ไดจาก กลุมผูสูงอายุบานจํารุง ซึ่งสรางสรรคผลิตภัณฑ เสริมสุขภาพที
มีคุณภาพ ที่มีชื่อเสียง คือ ผลิตขาวซอมมือบรรจุถุงจําหนายในรานคาของชุมชน โดยมีโรงสีขาวชุมชนเอง
ที่
สามารถรผลิตขาวซอมมืออยางตอเนื่อง มีการนําเศษแกลบรําสงใหกับกลุมเกษตรกรพื้นบาน นําไปทําปุยชีวภาพ
และนําปลายขาว ไปขายใหกับกลุมผูเลี้ยงตะพาบน้ํา นอกจากนี้บานจํารุงยังกอตั้งกลุมธนาคารขยะ ให ผูคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน ไดเห็นคุณคาของเศษของที่เหลือใช ดวย การคัดแยกขยะแตละประเภท นําไปใช
ประโยชน ตางๆใหมากที่สุด อันเปนการปลูก ปลูกฝงคานิยม ทัศนคติในการรักษ นอกจากนี้บานจํารุงยังมีที่พัก
แบบโฮมสเตย ที่บริหารจัดการโดยชุมชนบริการ ใหกับนักทองเที่ยว ที่สนใจในวิถีชีวิตที่เนนการพึ่งพาตนเอง
ไดมาสัมผัสและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมีแกนนําที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาสังคมชุมชนที่พรอมตอ
การเรียนรู นําภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม ๆ นํามาปรับ ปจจุบันชุมชน นี้ไดรับเลือกใหเปน
ชุมชนนํารองดานรูปแบบการจัดการชุมชน
3) เงื่อนไขเกี่ยวกับการมีภูมิคุมกันและการปรับตัวของชุมชนบานจํารุง เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การมีภูมิคุมกันของชุมชนบานจํารุง เกิดจากการพัฒนาทางความคิดใหกับแกนนําในชุมชน
และคนในชุมชน
โดยมีเปาประสงคที่ตองการเห็นคนในชุมชนกลับมามีความคิดแบบพึ่งตนเอง ยึดหลักความพอเพียง ไมเห็นแกตัว
ชวยเหลือแบงปนกันแบบเดิมที่เคยเปนมา แตไมไดหมายความวาตองกลับไปใชวิถีชีวิตแบบเดิม ดัง เชนในอดีต
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เอกสารประกอบ การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ”วันอังคารที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ทั้งหมด แตเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ เนนฐานคิดของคนเปนสําคัญ เนื่องจากปจจุบันสภาพวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนตางตนตางอยูมากขึ้น ซึ่งผูนําชุมชนกลัววาจะเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทิศทางนั้นอยางตอเนื่อง
อันจะทําใหชุมชนออนแอ ขาดพลัง แกปยหาตางๆ ไมได จึงกระตุนใหเกิดการรวมกลุมกัน ทํากิจกรรมตางๆ ที่
หลากหลาย เพื่อใหมีทางเลือกในการดํารงชีพเพิ่มขึ้นบนฐานของทรัพยากรและภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น
7.2.5 ภูมิคุมกันของสมาชิกในชุมชนเกาะยาวนอย
1)

วิถีชีวิตดั้งเดิมและปญหาที่ประสบในชุมชนเกาะยาวนอย

การตั้งถิ่นฐานของชาว

เกาะยาวไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน แตมีการเลาสืบกันมาวา เปนกลุมชาวมุสลิมจากตรังและสตูลมาเปนทหาร
ของราชอณาจักรสยามชวยรบกับพมา ในสมัยรัชกาลที่ 1 ครั้นเมื่อสิ้นสุดสงครามแลว บางสวนไมกลับ ถิ่นบาน
เดิม และตั้งหลักแหลงทํามาหากิน ในพื้นที่นี้มาจนปจจุบัน ในชวงเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐาน คาดวาจะดํารงชีวิต
ดวยการประมงกอน จากนั้นจึงบุกเบิกที่ดินสรางที่นาและสวนยางพารา ทั้ง 3 อาชีพนี้ยังคงดํารงอยูเปนวิถีการ
ดํารงชีพที่สําคัญในปจจุบัน แตในชวงประมาณ

20 ปที่ผานมา อาชีพประมงขนาดเล็กวึ่งมีผูทํากันมาก ประสบ

ปญหาเรื่องเรือประมงอวนลากและอวนรุนเขามาในพื้นที่
เกิดปญหาการทําลายทรัพยากรชายฝงอยางรุนแรง
ชาวประมงขนาเล็กประสบปญหาหาปลาไดนอย และวิตกกังวลถึงผลกระทบในระยะยาว ชาวบานจึงรวมตัวกัน
เพื่อตอสูกับปญหาอวนรุนดังกลาวทั้งในชุมชนและรวมเปนเครือขายกับชาวประมงขนาดเล็กในพื้นที่อื่นๆ ผล
สืบเนื่องจกการรวมกลุมนี้ ตอมาขยายไปสูการพัฒนากิจกรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน
2) การสรางภูมิคุมกันของชุมชนเกาะยาวนอย
ชุมชนเกาะยาวนอย ตั้งอยูในเขตพื้นที่การพัฒนาของ

ทั้ง องคการบริหารสวนตําบล

(อบต.) และเทศบาลตําบล โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค จึงไดรับการพัฒนาพอสมควร ดังนั้น เพื่อให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของจึง หันมาสนใจ สนับสนุน
การประกอบอาชีพของประชาชนใหมี การพัฒนา และสามารถพึ่งตนเองไดภายใตภาวการณเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวั ตน โดยในระยะหลัง ตําบลเกาะยาวนอย ไดยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหมูบาน แลวนํามาขับเคลื่อนอยางเปนกระบวนการ เริ่มดวยการทํากิจกรรมตอยอดจาก ที่มีอยูใน
ชุมชนที่กลาวมาแลว ใหดําเนินตอไปอยาง ตอเนื่องเพื่อชวยกันแกไขปญหา ในชุมชน โดยเฉพาะปญหาความ
ยากจน กระบวนการแกไขปญหาของคนในชุมชน จะดําเนินการในรูปของกลุม เชน การสนับสนุนสงเสริมการ
ประกอบอาชีพดานการผลิตสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น จําพวก ผาบาติก ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว
ผลิตภัณปลาแปรรูป ผลิตภัณฑดอกไมจากเกล็ดปลา และขนมพื้นบาน เปนตน ตอมาไดขยับขยายมาทํากิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่ผสมผสานกิจกรรมการชมธรรมชาติกับวิถีชีวิตทองถิ่นของชาวประมงมุสลิมที่มี
เอกลักษณโดดเดน โดยมีการบริการที่พักแบบโฮมสเตยดวย การขยับขยายการพัฒนาดังกลาวนี้มีความกาวหนา
เปนที่ยอมรับ และ ยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จน
ปจจุบันชุมชนแหงนี้กลายเปนแหลงทงเที่ยวเชิงอนุรักษที่ไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย
3) เงื่อนไขเกี่ยวกับการมีภูมิคุมกันและการปรับตัว ของชุมชนเกาะยาวนอย ชาวชุมชน
เกาะยาวนอยที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการพัฒนาอาชีพที่ตอยอดจากอาชีพเดิมในชุมชน และมีการเพิ่ม
มูลคาของทรัพยากรที่อยูแลวในชุมชนเปนสําคัญ โดยการไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่
ทําขึ้นมาในรูปกลุมที่มีการจักจัดการอยางเปนระบบ และบริการอยางครบวงจร ตั้งแตการบริการ เรือรับจางนํา
เที่ยว การบริการที่พักแบบโฮมสเตย จนถึง การผลิตและจําหนายสินคาของที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีการรวมกันตั้ง
กลุมออมทรัพยเพื่อสงเสริมการออมและบริการสินเชื่อกับสมาชิก โดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของ มาสงเสริมการ
พัฒนาอาชีพเสริม ควบคูกับการ สงเสริมใหประชาชนใชชีวิตอยางพอเพียง ตามแนวทางและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการดํารงชีวิตในดานอื่นๆ ประชาชนในหมูบาน เพื่อใหสามารถ การ
พึ่งพาตนเองไดระดับชุมชน เมือกิจกรรมตางดําเนินไปอยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง ก็สงผลแกไขปญหาตางๆ ของ
ชุมชนไดมาก ที่สําคํญคือ กระบวนการแกปญหาของราษฎรในหมูบานเนนการรวมกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยยึดแนวทางในการพัฒนาชุมชน บนฐานของวัฒนธรรมทองถิ่นและทรัพยากรที่มีอูแลวในทองถิ่น
และมี
แผนชุมชนที่ผานเวทีประชาคมมาเปนแนวทางในการพัฒนา
รวมทั้มีผูนําที่เขมแข็ง มีประสบการณการ
เคลื่อนไหวในรูปของกลุมและเคริอขาย รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางที่ สามารถนําชุมชนสูสังคมเปนสุข บนฐานของ
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ
7.3 บทบาทของชุมชนในการสรางภูมิคุมกัน
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เมื่อทําการวิเคราะห กระบวนการ และยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันในชุมชน ที่เลือกศึกษา ทั้ง 5 ชุมชน
ทําให สามารถอธิบายฐานคิด ที่มาและสาระสําคัญของอุดมการณในกระบวนการที่สงผลทําใหเกิดภูมิคุมกัน
ใหกับชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนไดดังนี้
7.3.1 กระบวนการ และยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันในชุมชนบานบัว
กระบวนการในการสรางภูมิคุมกันของชุมชนบานบัวเกิดจา
กความพยายาม ดํารงไวซึ่งอัต
ลักษณของตนเอง ใหความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ดวยการสงเสริม การอยูรวมกัน แบบพึ่งพากัน
ตามวิถีชีวิต ของคนลานนา ซึ่ง มัก อยู รวมกันแบบระบบเครือญาติ มีวัฒนธรรมการเคารพผูอาวุโสกวาเปนผูนํา
เพราะ ถือ มีความรูและประสบการณชีวิตมากกวาคนรุนหลังๆ
ทําใหชาวบานเชื่อฟงและยําเกรง
ซึ่ง ชวยให
สามารถจัดการกับปญหา สังคมใหคลี่คลายไปไดทําให เกิดความสงบสุข มีการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนให
เกิดประโยชน และ มีการปลูก ตนไมทดแทนกลับคืนสูชุมชน ยึดหลักความพอดี ไมเบียดเบียนตัวเองและผูอื่น มี
การรวมกันศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ ทรัพยากรของชุมชนดวยเหตุผลและความรู เมื่อมี ความ
เขาใจแลว จึงตัดสินใจนําไปใชในการทําแผนพัฒนาชุมชน สมาชิกในชุมชนมีการลงทุนในการดําเนินกิจกรรม
รวมกันดวยความมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ มีการวางแผน รูจักแยกแยะปญหา อุปสรรค
ตลอดจน คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําเหลานั้นดวย นอกจากนี้
ยังมีการสงเสริมใหแกนนํา
ชุมชนใฝหาความรู โดยการเขารวมฝกอบรมพัฒนาความรูตาง ๆ ที่มีประโยชนสําหรับการประกอบอาชีพจาก
หนวยงานราชการ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและนําความรูที่ไดมาถายทอดใหกับสมาชิกทุกคน เพื่อให
เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน อีกทั้งยังสงเสริมใหมีการ วางแผนการใชจายโดยการจัดทําบัญชีครัวเรือนดวย
ความประหยัด มีการเก็บออมอยางตอเนื่อง มีการจัดตั้งองคกร เพื่อ ชวยเหลือคนในชุมชนยามเดือดรอน รวมทั้ง
สรางเครือขายที่เกี่ยวของเชือโยงไปนอกชุมชนดวย
7.3.2 กระบวนการ และยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันในชุมชนวังตะกอ
ลักษณะเฉพาะของกระบวนการและยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันในชุมชนตําบลวังตะกอ ชุมชน
เปนผูริเริ่มและขับเคลื่อนดวยตนเองโดยใชผูนํา กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. ผูนําธรรมชาติ กศน. ภาคีรวม
จากสวนราชการ และผูรู เปนแกนนําหลักและรวมกันเปนวิทยากรกระตุนการมีสวนรวมจากพี่นองประชาชนได
เปนอยางดียิ่ง การจัดทําแผนเริ่มตนโดยมีสภาพความเปนจริงของตําบลในรูปแบบของขอมูลเปนตัวตั้ง
สภาพความเปนจริงที่ผานกระบวนการปรึกษา ถกเถียง

ขอมูล

วิเคราะห สังเคราะห ของผูนําในเวทีการเรียนรู ซึ่งชุด

ของขอมูลมี 5 ชุด ชุดขอมูลครอบครัว ชุดบันทึกรายจายครอบครัว ชุดขอมูลทรัพยากรในชุมชน ชุดพัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากร ชุดดานการจัดการสุขภาพชุมชน ทําใหเกิดการเรียนรูที่วา "รูจักตัวเอง รูจักชุมชน รูจัก
โลก" และเนื่องจากสภาพความเปนจริงของชุมชนไมไดมีลีกษณะแยกสวน แตประสานกลมกลืนอยูในวิถีชีวิต
ของชุมชน ขอมูลความรูทุกชุดและแผนงานทุกแผนจึงเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันทั้งหมด
เปนรางเดียวกัน และทุกแผนงานมีโครงการและกิจกรรมยอย

เปนเสมือนรางแหที่ถักทอ

มีวัตถุประสงคเฉพาะของแตละโครงการ และ

กิจกรรมกําหนดไวชัดเจน
7.3.3 กระบวนการ และยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันในชุมชนบานตําแย
กระบวนการ และยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันของชุมชนบานตําแย ดําเนินการตามแนวคิดของ
การทําแผนชุมชนที่ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนผนาการมีสวนรวมของสมาชิกในรูปแบบที่เรียกวาการทํา
ประชาคม การขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชนตามแนวนี้ ผูนําชุมชนจะใชเวทีประชาคมเปนศูนยกลางในการ
ขับเคลื่อน โดยเริ่มจากการรวมรับฟงความคิดเห็น ในเรื่องตางๆ ที่มีการเสนอขึ้นมาเพื่อใหพิจารณา แลวมี การลง
มติของผูเขารวมเพื่อนําไปสูการวางนโยบาย และดําเนินการพัฒนาชุมชน ตอไป ในชุมชนบานตําแย การทํา เวที
ประชาคมถือวามีบทบาทตอ การสราง ความกาวหนาของชุมชนเปนอยางมาก
เพราะ เปนเครื่องมือในสราง
กระบวนการ และการวางยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนใหมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน
ซึ่งสงผลให สราง
ภูมิคุมกันใหกับชุมชนเตรียมพรอมที่จะรับมือกับปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
7.3.4 กระบวนการ และยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันในชุมชนบานจํารุง

ชาวชุมชนบานจํารุง

สรางวิธีคิดแกปญหาตางๆ ของชุมชนดวยตนเอง ดวยการ รวมกันคิดรวมกันแก เมื่อเกิดปญหา ก็พยายามหารือ
เพื่อรวมกันคิด และวางแผนการแกปญหารวมกัน ผลที่เกิดขึ้นก็คือ มี การตั้งกลุมกิจกรรมตางๆ เพื่อแกปญหา ซึ่ง
สามารถจะเห็นจากการที่แตละกลุมกิจกรรมเกิดขึ้นจากการ มีปญหา และ ความพยายาม แกไขปญหาดวยเหตุและ
ผล หากยอนกลับไปเมื่อป พ.ศ. 2529 จะเห็น จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของชุมชนบานจํารุงในการสราง
ภูมิคุมกันใหกับชุมชนนั้น ซึ่ง เริ่มจากแนวคิดที่ตองการจะมีเงินทุนเพื่อเปนกองกลางในการพัฒนาหมูบาน
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กองทุนที่เปนของชุมชนอยางแทจริง เพื่อการบริหารจัดการชุมชนดวยการพึ่งตนเอง คณะกรรมการหมูบาน จึง
ไปศึกษาดูงานกองทุนหมูบานตามที่ตางๆ ซึ่งถือเปนการพัฒนาตนเองของผูนํา แลวจึงกลับมาประชุมปรึกษากับ
สมาชิกในชุมชนวาบานจํารุงควรจะมีกองทุนพัฒนาหมูบานขึ้นมาในลักษณะใด เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ชุมชน และความตองการของชาวบานในชุมชน เมื่อมีมติจะดําเนินการแลว จึงมีการรณรงณ ระดมทุนครั้งแรกใน
ลักษณะการระดมหุนเพื่อจัดตั้งรานคาชุมชนขึ้น โดยขอความรวมมือจากชาวบานใหชวยกันซื้อหุนอยางนอย
หลังคาเรือนละหนึ่งหุน ราคา 50 บาท เพื่อนําเงินมาเปนทุนในการจัดตั้งรานคาชุมชน ผลจากความพยายามนี้
ทําใหคนในชุมชนไดมีแหลงกระจายสินคาของชุมชน กําไรจากการขายสินคาเหลานั้นก็จะกลับคืนสูชุมชนเปน
กองทุนพัฒนาหมูบาน และมีเงินปนผลใหกับสมาชิกที่ซื้อสินคาในรูปแบบสหกรณชุมชน จากจุดเริ่มตนในรานคา
เล็ก ๆ แหงนี้กลายเปนตนทางใหเกิดกลุมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ดวยความรวมมือรวมใจกันของชาวบานใน
ชุมชนอีกมากมาย
7.3.5 กระบวนการ และยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันในชุมชนเกาะยาวนอย
กระบวนการ และยุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันของชุมชนเกาะยาวนอยเกิดขึ้นพรอมๆ การที่
รัฐบาลไทยมุงเนนใหมีการสงเสริมการทองเที่ยวไทยชวง Visit Thailand Year ป 2530- 2531 ในชวงดังกลาว
นี้เอง พื้นที่ชายทะเลในแถบนี้เริ่มเกิดวิกฤต ชาวบานจับสัตวน้ําไดนอยลง เพราะมีเรืออวนรุน และอวนลากเขามา
จับปลาในอาวพังงานี้เปนจํานวนมาก

ในป 2536 ชาวบานไดเริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อกอตั้งตั้งชมรมประมง

พื้นบานขึ้น โดยมีจุดมุงหมายหลลักเพื่อปกปองทรัพยากรชายฝง ที่เปนฐานของการทํามาหากินของพวกตน โดย
ยึดหลัก การสราง กฎเกณฑ ที่หามไมใหมีการ ทํา ประมงเชิงพาณิชย ในบริเวณ 3 กิโลเมตรจากชายฝง เปนการ
สรางความชอบธรรมในการปกปองทองทะเลจาก การทําประมงดวย เรืออวนรุน อวนลาก ซึ่งเปนการทําประมงที่
ทําลายทรัพยากรประมงมหาศาล ชาวชุมชน จึง รวมมือกันในการไลจับเรืออวนรุนอวนลากที่เขามาในเขตที่
กําหนดไว

ตอมาไดมีการ จัดตั้งชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชนขึ้น เพื่อเขามาดําเนินกิจกรรมการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางเปนระบบ และเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและ กําหนด ทิศทางการทองเที่ยว ใน
เกาะยาวนอยอยางยั่งยืน โดยเนน เพื่อปองกันการทําลายทรัพยากร วัฒนธรรมและการสรางงาน ควบคูกัน ทั้งนี้
หลักการสําคัญ ก็คือ การพัฒนาคนในชุมชนใหเทาทันกับการทองเที่ยว ที่มีการเติบโตและมีพลวัต โดยการให
ชุมชนมีสวนรวมในการ วิเคราะหและ ตัดสินใจ ผานการทําแผนชุมชน โดย สงเสริม ใหผูนําทองถิ่น เชน อบต.
สมาชิก เทศบาล เจาของโรงเรียนและครู ผู
นําศาสนา กํานัน และผูใหญ บาน มา มี สวนรวมในรูปแบบ
คณะกรรมการ ตลอดจนใหผูประกอบการการทองเที่ยวและเจาหนาที่รัฐ ที่เกี่ยวของเขามามีบทบาทและสวนรวม
ในรูปองคกรชาวบาน
7.4 ความเชื่อมโยงระหวางการสรางภูมิคุมกันกับบริบททางกายภาพชีวภาพและบริบททางสังคม
วัฒนธรรมชุมชน
จากการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางการสรางภูมิคุมกันกับบริบทของชุมชนที่ศึกษา โดยพิจารณา
ทั้งบริบทดานกายภาชีวภาพ และบริบทดานสังคมวัฒนธรรม ในชุมชนที่ศึกษาทั้ง 5 ชุมชน มีขอคนพบที่นาสนใจ
ดังตอไปนี้
7.4.1 ความเชื่อมโยงระหวางการสรางภูมิคุมกันกับบริบททางกายภาพชีวภาพ
ชุมชนที่เลือกศึกษาทั้ง

5

ชุมชน เปนชุมชนชนบทที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติสูง สามารถใชเปนปจจัยในการดํารงชีพ ดวยการประกอบอาชีพการเกษตรหลากหลาย
ประเภท ในรูปแบบที่สอดคลองลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชน
และพื้นทีโดยรอบ จะเห็นไดจากกิจกรรมเพื่อการดํารงชีพในแตละชุมชนมักจะเปนกิจกรรมที่สะทอนถึงการ
พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเดิมในแตละพื้นที่ ไมวาจะเปนการทําการเกษตร การแปรรูปผลิตผลเกษตร และ
งานหัตถกรรม สวนมากเปนกิจกรรมที่ใชวัตถุดิบที่มีอยูแลวมาเปนฐาน แลวมีการปรับตัวเพื่อแกปญหาที่เกิด
ตามมาเนื่องจากการรับสิ่งใหมๆจากภายนอกอยางไมไดไตรตรองทั้งในเรื่องการบริโภคและปจจัยการผลิต
การปรับตัวใหมนี้มักจะเนนการปฏิบัติที่มุงเพื่อพึ่งตนเอง โดยเริ่มจากการพึ่งตนเองดานอาหาร
กอน จึงมักจะทําการเกษตร ดวยการทํานา ปลูกผัก ไมผล เลี้ยงสัตว หรือ ทําการประมง ดวยวิธีการที่ตอยอดจาก
ภูมิปญญาเดิม และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีการทํางานฝมือจําพวกงานทอผา งานจักสานและการ
แปรรูปอาหารที่เริ่มจากการใชวัสดุธรรมชาติที่หาไดในทองถิ่น รวมทั้งเศษวัสดุเหลือใช เชน กะลามะพราว เปน
ตน กิจกรรมดังกลาวเดิมทีทําขึ้นมาเพื่อมุงสนองการบริโภคและการใชประโยชนในครัวเรือนเปนหลัก ความที่
ชุมชนหลายชุมชนที่เลือกมาสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่ที่ในอดีตเคยจัดวาคอนขางหางไกลความเจริญ คนใน
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ชุมชนจึงพยายามทํากิจกรรมเหลานี้ขึ้นมาเพื่อกินเพื่อใชในครัวเรือนแทนการซื้อจากภายนอก เพราะคอนขาง
ลําบากในการสัญจรไปมาเพื่อจัดหาสินคาที่จําเปนเหลานี้จากตลาด ในขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนสินคา
ระหวางกันภายในชุมชนจึงเปนพฤติกรรมที่พบไดไมยากในอดีต เมื่อสมาชิกบางคนมีความจําเปนตองใชสินคา
บางอยางที่ตนเองผลิตไมไดก็สามารถหาไดจากสมาชิกรายอื่นที่ผลิตไดมากกวา กิจกรรมการดํารงชีพในแตละ
ชุมชนจึงมีความหลากหลายมาตั้งแตอดีต การที่ตองอยูในสภาพที่หางไกลความเจริญมานานพอสมควรสงผลให
มีการรักษาและพัฒนากิจกรรมเหลานี้จนมีลักษณะคอนขางเฉพาะ กลายเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ยังคงดํารงอยู
ไมไดหายไปจากชุมชน แมจะลดความสําคัญลงไปบางในชวงที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนสมัยใหม
ทางการบริโภคดวยการยอมรับสินคาใหมๆ ที่ถูกนําเขามาผานการรุกของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด แตไมไดมี
การพัฒนาการผลิตสินคาในชุมชนใหมีความทันสมัย มีปริมาณเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มมูลคามากขึ้น ดวยขอจํากัดบาง
ประการ จนสงผลใหเกิดภาวะไมสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย รวมทั้งผลกระทบทางลบอื่นๆ ตามมา เมื่อมีการ
ทบทวนถึงแนวทางในการแกปญหา จึงไดรื้อฟนสิ่งที่เคยปฏิบัติเดิม มาทําใหม และมีการพัฒนาตอยอด และ
นอกจากนี้เมื่อมีการจัดการทองเที่ยวแบบอนุรักษที่พัฒนาขึ้นมาภายหลัง กิจกรรมและผลิตภัณฑของชุมชน
เหลานี้ก็ถูกผนวกใหเขามาเชื่อมโยงเปนองคประกอบที่สําคัญดวย จะเห็นไดวา
ทั้งกิจกรรมการผลิตและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีการรื้อฟนและพัฒนาขึ้นมานี้ ลวนเชื่อมโยง
กับภาพของทรัพยากรธรรมชาติและลักษณะทางกายภาพในทองถิ่น ที่เอื้อตอความความแตกตางในกิจกรรมเพื่อ
การดํารงชีพอยางสัมพันธกับสภาพทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่ที่ตั้งของแตละชุมชนอยางเห็นไดชัด
7.4.2 ความเชื่อมโยงระหวางการสรางภูมิคุมกันกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมชุมชน
แมวาชุมชนที่เลือกศึกษา 5 ชุมชน มีพื้นฐ านทางสังคมวัฒนธรรมแตกตางกันบาง เพราะตั้งอยูใน
ภูมิภาคตางกัน แตหากพิจารณาแยกเปนแตละชุมชนจะพบวา สมาชิกชุมชนมีความคลายคลึงกันสูง
(Homogeneous) เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาเดียวกัน (สมาชิกทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ 4 ชุมชน นับถือ
ศาสนาพุทธ มีเพียงชุมชนเกาะยาวนอยเทานั้นที่สมาชิกเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม) สวนใหญอาศัยอยูใน
ชุมชนเปนเวลานานพอสมควร แตยังมีความสัมพันธทางเครือญาติหรือกลุมชาติพันธุสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับรุนบรรพ
บุรุษที่เริ่มกอตั้งชุมชน จึงมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกัน ความสัมพันธระหวางสมาชิกยังยึดโยงกันสูงดวยความเชื่อ
ประเพณีและบรรทัดฐานที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษที่รวมกันสรางชุมชนขึ้นมา
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความคลายคลึงกันสูงและยังมีการรักษาวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับ
ความเชื่อและขนบประเพณีอยางมากดังกลาวนี้ มีสวนอยางสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนรวมกันของ
สมาชิก ในลักษณะของการกระทํารวมกัน (Collective Action) ใหดําเนินไปไดไมยาก ดังจะเห็นไดจากการทํา
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนซึ่งปรากฏออกมาในลักษณะของกิจกรรมกลุมหลายๆกลุม ตามความหลากหลาย
ของชนิดกิจกรรมที่สวนใหญมีหรือเคยมีการปฏิบัติอยูแลวโดยสมาชิกชุมชน แตเดิมอาจจะเปนการปฏิบัติเปน
รายบุคคลหรือรายครัวเรือน เมื่อมีการรวมกลุมขึ้นมาจึงไมยากนักที่จะพัฒนาตอในลักษณะของกิจกรรมที่ทํา
รวมกัน เพราะสมาชิกชุมชนมีพื้นฐานของความสัมพันธแบบพึ่งพากันอยูแลว ในขณะเดียวกัน แมจะมีการ
รวมกลุมตามประเภทของกิจกรรม แตการเปนสมาชิกและผูนํากลุมมักจะครอมระหวางกลุมอยูพอสมควร การ
ไดมาของผูนํา แมจะมีการเลือกตั้งบาง แตไมไดมีการแยงชิงการนําชัดเจนนัก เพราะเปนงานที่ตองอาศัยความ
เสียสละสูงในการนํา ผูนําที่ไดรับเลือกมักจะเปนผูไดการยอมรับในดานบารมี ซึ่งสั่งสมมาจากการที่เคย
ชวยเหลืองานสวนรวมมากอน อีกทั้งเปนผูมีจิตอาสา อีกทั้งผูนําบางรายยังเปนทายาทของผูนําคนกอนที่มี
บทบาทสําคัญในการตอสูกับปญหาตางๆ ที่ชุมชนประสบในอดีต การแขงขันกันในการนําและทํากิจกรรม
ระหวางกลุมจึงเกิดขึ้นนอย แตจะมีความสัมพันธแบบถอยที่ถอยอาศัยกันสูง การบริหารจัดการกลุมจะเปนไปใน
ลักษณะของการปรึกษาหารือ ซึ่งเปนลักษณะเดนที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมในชุมชนชนบท
การที่ชุมชนเหลานี้มีการทํากิจกรรมกลุมเพื่อการดํารงชีพที่หลากหลาย ซึ่งพัฒนาตอยอดจากภูมิ
ปญญาดั้งเดิมที่ยังคงการดําเนินการอยู แมบางกิจกรรมจะปฏิบัติกันนอยแลวก็ตาม แตเมื่อมีการยกระดับการ
ดําเนินการจากที่ทําเปนรายบุคคลหรือรายครัวเรือนมาเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกัน (Collective Action) จึงเกิด
การเสริมพลังการทํางานใหมีขนาดใหญขึ้น และเอื้อประโยชนรวมกันมากขึ้น รวมทั้งสามารถนําแนวทางไปปรับ
ใชกับกิจกรรมเพื่อสวนรวมอื่น ๆ อีก อันเปนการดําเนินการที่ชวยสรางและยกระดับภูมิคุมกันของคนในชุมชน
ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมเหลานี้สามารถดําเนินการไดสําเร็จจนเปนที่ยอมรับทั้งจากสมาชิกใน
ชุมชนและคนภายนอกชุมชน เปนผลมาจากพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่มีความคลายคลึงกัน
สูง มีการใชชีวิตรวมกัน มีความสัมพันธแบบเครือญาติที่พึ่งพากันสูงและเคยรวมฟนฝาอุปสรรคบางประการมา
กอน ซึ่งจัดวาเปนชุมชนที่มีทุนทางสังคมแบบดั้งเดิมที่อิงความเปนเครือญาติ และยึดโยงโดยประเพณีคอนขางสูง
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จึงเปนผลดีตอการสรางภูมิคุมกันเมื่อมีการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ตอยอดจากลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมทีดี
ดังกลาวนี้

8 สรุปและขอเสนอแนะ
บทความวิจัยชิ้นนี้ไดเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิคุมในชุมชนชนบท และบทบาทของชุมชนในการสราง
ภูมิคุมกันใหกับสมาชิกชุมชน ซึ่งไดมาจากการสังเคราะหขอมูลจากเอกสารที่มีอยูแลวจากแหลงตางๆ โดยมีการ
สังเคราะหทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวของ และปรากฏการการพัฒนาที่สงผลตอการสรางภูมิคุมกันใน
ระดับชุมชนจากชุมชนที่เลือกเปนกรณีศึกษาจํานวน 5 ชุมชน กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย
ชุมชนที่เลือกศึกษานี้มีบริบทตางกันบาง โดยเฉพาะบริบททางกายภาพและชีวภาพ ที่มี่ทั้งชุมชนชายฝง
ทะเล ชุมชนริมปา และชุมชนที่ราบลุม ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่ตางกันบาง ในขณะที่ในทางประชากรและ
สังคมเศรษฐกิจสวนใหญมีความคลายคลึงกัน โดยเปนชุมชนที่ตั้งมานานพอสมควร แตยังมีความสัมพันธแบบ
เครือญาติสูง เกือบทั้งหมดเปนชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธ ยกเวนเพียงชุมชนเดียว คือ ชุมชนเกาะยาวนอย ที่
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การประกอบอาชีพของสมาชิกชุมนตั้งแตดั้งเดิมสวนใหญเกี่ยวของกับ
การเกษตรและมีการทํางานหัตถกรรมที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นสูง แตตอมาเมื่อมีการรุกเขาของ
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดอยางมาก เมื่อประมาณ 30-40 ปที่ผานมา คนในชุมชนสวนใหญไดปรับวิถีการผลิต
และการบริโภคที่มีการพึ่งตลาดมากขึ้น รวมทั้งในบางชุมชนมีการรุกเขาของนายทุนทํากิจกรรมที่แยงชิง
ทรัพยากรบางสวนจากคนในชุมชน ทําใหประสบปญหาที่เกี่ยวกับการผลิตที่ไมสามารถพึ่งตนเองได เพราะมี
คาใชจายสูงจากการที่ตองพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอก ในขณะที่ผลตอบแทนที่ไดกลับไมคุมคา สงผลใหมี
หนี้สินตามมา อีกทั้งยังไดรับผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการใชวัสดุทางเคมีมากเกินไปใน
การผลิต รวมทั้งจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจากการใชอยางหักโหม ทั้งโดยคนในชุมชนเอง
และนายทุนที่มาแยงชิง สภาพการณเชนนี้สงผลใหชุมชนตองทบทวนการดําเนินชีวิตและรวมคิดหาแนวทางการ
พัฒนาที่จะมาชวยแกปญหาที่ชุมชนประสบอยู ในที่สุดไดนอมรับแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การนอมรับหลักปรัชญาดําเนินไปอยางเปนกระบวนการในแตละชุมชน ซึ่งอาจมีรายละเอียดแตกตาง
กันบาง แตก็ผานการรวมคิด รวมวางแผนตามแนวทางการทําแผนชุมชน ที่มุงใหเปนแผนชีวิตที่ครอบคลุมการ
แกปญหาในหลายมิติของการดําเนินชีวิต ทั้งปญหาการบริโภค ปญหาเรื่องรายไดและหนี้สิน ปญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานของการดํารงชีพ มีการวิเคราะหปญหา การสํารวจภาวะหนี้สิน และการ
ทําประชาคมเพื่อใหสมาชิกมีโอกาสรวมตัดสินใจกําหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งมีลักษณะรวมกัน
ระหวางชุมชนคือ ทําใหเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กิจกรรมการแปรูปสินคาเกษตรและหัตถกรรมจากวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น กิจกรรมสถาบันการเงินชุมชน และ
กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการจัดสวัสดิการชุมชนและสงเสริมกิจกรรมตามประเพณีของ
ชุมชนดวย นอกจากนี้ในบางชุมชนยังมีการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งมีการเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรและวิถีชีวิตในชุมชนเปนสําคัญ ปรากฏการณเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทดังกลาวนี้พบไดมากใน
ประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งดานหนึ่งสะทอนใหเห็นการตอตานความทันสมัยแบบตะวันตกที่ไมเหมาะสมกับบริบท
ของสังคมชนบทในประเทศกําลังพัฒนา ในขณะที่อีกดานหนึ่งแสดงนัยของการพยายามปรับตัวของสังคมชนบท
ในการปฏิสัมพันธกับความทันสมัยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ดวยการสรางความหลากหลายของกิจกรรม
การผลิต (Pluriactivity) ผสมผสานระหวางการผลิตในภาคการเกษตรกับกิจกรรมนอภาคการเกษตร หรือแมใน
ภาคการเกษตรดวยกัน ยังทําการผลิตสินคาหลากหลายชนิด ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการตองพึ่งพากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ง และเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตของสมาชิกที่มีความ
หลากหลายขึ้นดวย (ดู Rigg, 2005 และ Schneider & Niederle, 2010)
ที่นาสนใจก็คือกิจกรรมตางๆดังกลาวนี้มักจะมีการรวมกลุมสงเสริมการทําและการเรียนรูรวมกันใน
ลักษณะของ Collective Action โดยผูนําชุมชนมักจะมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มและกระตุนใหมีการขับเคลื่อน
อยางเปนกระบวนการ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังพยายามขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียง และ
เชื่อมโยงเปนเครือขายกับชุมชนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในเรื่องของประสบการณและสินคาบางชนิดที่เกิด
ประโยชนอยางเกื้อกูลระหวางกัน ในขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกที่รับผิดชอบหรือสนใจ
สนับสนุนงานพัฒนาตามแนวทางนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางนี้อยางตอเนื่องมาระยะหนึ่งสงผลใหมี
กิจกรรมที่หลากหลายภายในชุมชน มีการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม และมีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายที่
กวางขึ้น ปญหาตางๆ ที่คนในชุมชนประสบไดคลี่คลาย ทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชนไดรับการรื้อฟนใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ ซึ่งสงผลตอการเพิ่มทุนทางการเงินและทุนทรัพยากรจากการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน และ
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การรวมกันอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการลักษณะนี้ของชุมชนชนบทไดรับการอธิบายจาก
นักวิชาการที่ทํางานดานการพัฒนาชนบทวาเปนความหวังในการสงเสริมใหเกิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนของ
ชาวชนบท และมีตัวอยางของการปฏิบัติที่ไดผลในหลายประเทศ

(Bebbington, 1999; Ellis, 2000; Lyon,

2003) นอกจากนี้การเชื่อมโยงเปนเครือขายกับชุมชนอื่นและกับหนวยงานภายนอกชวยเพิ่มโอกาสของชุมชน
ในการเรียนรู และการขอความชวยเหลือในยามที่เกิดปญหาใหมๆ ผลรวมของการขับเคลื่อนอยางมีพัฒนาการ
ตอเนื่องทั้งหมดนี้ จึงเปนการสรางภูมิคุมกันทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมไดเปน
อยางดี
อยางไรก็ตาม การพัฒนาชุมชนชนบทใหคนในชุมชนสามารถมีภูมิคุมกันไดนั้นไมไดเกิดขึ้นงายนัก
หากสังเคราะหบทเรียนจากกรณีศึกษาของชุมชนที่ประสบผลสําเร็จที่เลือกนําเสนอในบทความนี้จะเห็นไดวา มี
เงื่อนไขบางประการที่สําคัญซึ่งผูที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาควรใหความสนใจ และนําไป
ประยุกตใช คือ 1) คนในชุมชนตองตระหนักถึงปญหาที่ประสพและสนใจคนหาสาเหตุของปญหา 2) มีผูนําและ/
หรือ แกนนําชุมชนที่สนใจปญหาและไมนิ่งดูดายทีจะริเริ่มการขับเคลื่อนเพื่อแกปญหา 3) แนวทางการแกปญหา
ตองสอดคลองกับบริบทของชุมชน ทั้งดานสังคมวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ

4) การนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชตองดําเนินการอยางจริงจัง โดยการประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน 5) มีการสงเสริมกิจกรรมเพื่อการดํารงชีพใหสอดคลองกับฐานเดิมที่มีภูมิปญญาอยูในชุมชน โดยไม
เพียงแตสงเสริมในระดับครัวเรือนทานั้น แตตองสงเสริมในรูปกลุมที่สามารถสรางประโยชนรวมอยางมีพลังกวา
6) ตองดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหไดผลผลิตที่สนองความตองการหลาหลายมิติ โดยพยายามตอยอด
กับภูมิปญญาเดิมที่มีอยูแลว และ 7) จะตองมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งพยายามสรางเครือขาย
กับชุมชนอื่นๆ และกับภาคีภายนอก เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพึ่งพากันและกันในลักษณะที่เอื้อ
ประโยชนตอกัน ซึ่งสําคัญมากตอการสรางภูมิคุมกันในระยะยาว
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