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บทคัดยอ
การดํารงชีพ (Livelihoods) เปนองคประกอบสําคัญของวิถีชีวิตของประชากรในชุมชนชนบท
ไทยโดยมักจะเนนการเกษตร การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งอาจ
แตกตางตามบริบทของแตละชุมชน การดํารงชีพอยางยั่งยืนในชนบทเกี่ยวข องกับความสามารถในการ
จัดการทรัพยสินดานตางๆ ที่ชาวชนบทครอบครองหรือเขาถึง เพื่อลดความเปราะบางที่ประสบและ
ยกระดับมาตรฐานการดํา เนินชีวิตของตนไดอยางตอเนื่องในระยะยาว ภายใตบริบทของแตละพื้น ที่
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) บริบทของชุมชนชนบท โดยเนนปญหา
และความเปราะบางที่ ค นในชุ ม ชนประสบ ภายใต ภ าวะของการเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
2) การขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานของชุมชน และการปรับตัวของคนในชุมชนชนบทในการดํารงชีพ
และ 3) ผลของการพัฒนาบนฐานของชุมชนในการปรับปรุงการดํารงชีพของชาวชนบทภายใตก ระแส
โลกาภิวัตน รวมทั้งวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดความยั่งยืนในการดํารงชีพ จากการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ใน 3 ชุมชนชนบท ซึ่งตั้งอยูในภูมิภาคตางกันและประสบผลสําเร็จในการ
พัฒนาจนเปนชุมชนเขมแขง พบวา แนวทางการพัฒนาบนฐานของชุมชนที่ใหความสํา คัญกับการมีสวน
รวมอยางแข็งขันของสมาชิก ชวยสงเสริมการดํารงชีพอยางยั่งยืน และสอดคลองอยางมากกับบริบทของ
แตละชุมชน อีกทั้งยังยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดวยการสรางระบบสวัสดิการ
ชุมชน ทั้งนี้เพราะสมาชิกชุมชนสามารถปรับปรุงการดํารงชีพ โดยยังคงอิงทรัพยากรในทองถิ่น แตมีการ
พั ฒ นาการผลิ ต สิ น คา และบริ การที่ เ กี่ย วของอย า งมี พ ลวั ต โดยคนในชุ ม ชนสามารถปรั บ ตั ว ได ดี กั บ
สถานการณที่เปลี่ยนไป ดังนั้น แนวทางการพัฒนาที่ใชควรสงเสริมการปรับปรุงการดํารงชีพใหเหมาะกับ
บริบทของแตละชุมชน
คําสําคัญ: การพัฒนาฐานชุมชน การดํารงชีพ ความยั่งยืน ชนบทไทย
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Abstract
Livelihood forms an important component of people’s way of life in rural
communities in Thailand. It is often focused on agriculture, utilization of natural resources
and local wisdom which may differ depending on community contexts. Rural sustainable
livelihoods associate with abilities of rural people to manage their various assets to reduce
vulnerabilities and to improve their standard of living in a long term within specific local
contexts. This study is a qualitative research aiming to: 1) investigate contexts of selected
rural communities by focusing on problems and vulnerabilities faced by community
members in a condition of rapid change; 2) find out community-based development
movements and livelihood adaptation of rural people; and 3) identify the effects of
community-based development on livelihood improvement among rural people in the
face of globalization as well as analyze livelihood sustainability. Findings from a
documentary study in 3 successfully developed rural communities and located in different
regions of the country reveal that the community-based development approach is highly
suitable for enhancing livelihood improvement to solve community problems,
corresponding to local contexts, leading to sustainability. Additionally, it helps to uplift
and to secure the standard of living of rural community members through the creation of
the community welfare system. This is possible mainly due to their ability to make their
living based on local resources. Meanwhile, local good production and services are
developed dynamically, and local communities can interact creatively with external
markets and networks. At the same time, it also urges community members to realize the
values of conserving local natural resources and to adapt themselves to changing situations
affected by globalization.
Keywords: Community-based Development, Livelihood, Sustainability, Rural Thailand
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บทนํา
วิ ถี ชี วิ ต ของประชากรในชนบทไทยมั ก จะประกอบขึ้ น มาจากหลายมิ ติ ทั้ งมิ ติ ค วามเชื่ อ
ความสัมพันธทางสังคม และการดํารงชีพ ที่เชื่อมโยงกันอยางซับซอน จนยากที่แยกออกจากกันโดยไม
สงผลกระทบซึ่งกันและกัน ดวยลักษณะของการตั้งถิ่นฐานที่อยูดวยกันเปนชุมชน นิยมสรางบานเรือนใกล
กันเปนกลุมบานและมีเพื่อนบานที่สวนใหญเปนญาติพี่นอง และพื้นที่ทํากินสวนใหญอยูรอบชุมชน จึงเกิด
สังคมที่มีความสัมพันธเชิงเครือญาติสูง ในขณะเดียวกันยังมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
ในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง ทั้งที่ถือครองโดยแตละครัวเรือนหรือบุคคลและที่เปนทรัพยสินรวมของชุมชน
(สุรเชษฐ เวชชพิทักษ, 2533; อานันท กาญจนพันธุ, 2544; จิตรายุส พฤกษภัทรกุล, 2546) นอกจากนี้
ในการศึกษาประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของแตละชุมชน มักจะพบวา ชุมชนชนบทสวนใหญ เริ่มกอราง
สรางชุมชนจากการบุกเบิกพื้นที่ของบรรพบุรุษกลุมเล็กๆที่มีความสัมพันธทางเครือญาติกัน และมีพื้นฐาน
ความเชื่อที่เหมือนกัน อีกทั้งการเลือกพื้นที่สําหรับตั้งชุมชนมักจะดูความเหมาะสมของสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการทํามาหากินที่พึ่งพิงธรรมชาติเปนสําคัญ (ดูตัวอยาง ประพาสน โยงราช และคณะ, 2552;
ประคอง สุคนธจิตต, 2552) องคประกอบเหลานี้จึงมีความสําคัญตอการดํารงชีพและการปรับตัวของคน
ในชุมชน เมื่อเวลาผานไปและสถานการณเปลี่ยนแปลงไป
การดํารงชีพ (Livelihood) ของประชากรในชุมชนชนบทไทยมักจะเนนการทําการเกษตรและ
การใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ยุทธวิธีที่ใช
มักจะเกี่ยวของกับภูมิปญญาเดิมที่มีอยูแลว โดยมักจะนําวิธีการที่เรียนรูและเคยปฏิบัติกัน ซึ่งอาจนํามา
จากถิ่น ฐานเดิ ม ที่ เคยอาศัยอยู แล ว มาทดลองทํ า ในพื้ น ที่ ใหม ในขณะเดี ย วกัน ก็อาจปรับ เปลี่ ย นต อ
ยอดจากเดิ ม ให เ ขา กั บ สภาพแวดล อมที่ เ ปลี่ ย นไป ตามความสามารถที่ จ ะคิ ด ค น และทํ า ได (Neef,
Onchan & Schwarzmeier, 2003) ดังนั้น การดํารงชีพจึงเปนองคประกอบที่สําคัญมากตอการสราง
เสริมความอยูดีมีสุขแกคนในชุมชนชนบท (บัวพันธ พรหมพักพิง , 2555) โดยนัยนี้ การดํารงชีพและ
องคประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางกัน จึงเปนสิ่งที่นักคิดและนักพัฒนาใน
ระดับตาง ๆ จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในการนําแนวคิดมาเปนกรอบในการวางนโยบาย รวมทั้ง
ดําเนินงานพัฒนาที่มุงหวังใหชาวชนบทปรับปรุงการดํารงชีพใหดีขึ้นและสามารถทําไดอยางตอเนื่อง
ยาวนาน อันจะชวยสรางเสริมความอยูดีมีสุขถวนหนา ลดความไมเทาเทียมระหวางกลุมคน บนความ
แตกตางของบริบททางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปนไปอยางรวดเร็วที่ถูกกระตุนมาจากภายนอก
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ซึ่งเนนการแขงขันกันในการผลิต
สินคาเพื่อปอนตลาดเปนหลัก เพื่อมุงสรางรายไดที่เปนตัวเงิน เสริมดวยกระแสโลกาภิวัตนที่มุงเชื่อมโยง
สังคมตางๆใหเปน หนึ่ง เดีย วทั่ว โลก ผา นการสื่อสารดวยสื่อสมัยใหมใหคนไดเขาถึงขอมูลด านต าง ๆ
โดยเฉพาะดานสังคมและการดําเนินชีวิต อยางเสมอภาคทุกพื้นที่และทุ กกลุมคน วิถีชีวิตของชาวชนบท
ไทยที่ผูกพันอยูกับความเชื่อ ความสัมพันธทางสังคมและทรัพยากรในทองถิ่นยอมไดรับผลกระทบอยาง
หลีกเลี่ยงไดยาก ในขณะเดียวกัน ในยามที่เศรษฐกิจโดยรวมประสบภาวะวิกฤติ เชน วิกฤติตมยํากุงในป
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พ.ศ. 2540 กลับพบวาชุมชนชนบทสามารถเปนที่ รองรับแรงงานที่ตกงานจากภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ใหกลับไปอาศัยเปนแหลงพักพิงสุดทายโดยไมลําบากเกินไป (Limskul, 2001) จึงมีคนบางกลุม
พยายามหาทางที่จะใหวิถีชุมชนชนบทไดรับการฟนฟู ดวยการพัฒนาที่ใชชุมชนเปนฐาน (Communitybased Development) ใหความสําคัญกับทรัพยากรดานตางๆที่มีอยูในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยเนนใหสามารถใชทรัพยากรเหลานี้อยางชาญฉลาด ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
เพราะเชื่อวาจะสรางการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับบริบทของแตละทองถิ่น ไมกอใหเกิดผลกระทบทาง
ลบจนเสียสมดุล (อนุช อาภาภิรม, 2545; Kongprasertamorn, 2007)
ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาสังคม ที่มุงสงเสริมการดํารงชีพที่ดีของชาวชนบท โดยใชชุมชน
เปนฐานและใหความสําคัญกับทรัพยากรในทองถิ่นและภูมิปญญาดั้งเดิม เปนสิ่งที่นักวิชาการดานการ
พัฒนาสังคมและการพัฒนาชนบทจํานวนหนึ่ งใหความสนใจ คนหาความเปนจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาง ๆ
ของประเทศไทย โดยมุงความสนใจไปที่ชุมชนซึ่งพัฒนาประสบผลสําเร็จ ในแนวทางที่สามารถยกระดับ
การดํ ารงชี พของสมาชิ ก ดวยการใช ทรัพยากรด า นต างๆควบคูกับการอนุ รักษ อีกทั้ง คนในชุม ชนยั ง
สามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ไดดี ดวยเห็นความสํา คัญของการ
เคลื่อนไหวในลักษณะนี้ ผูเขียนจึงสนใจศึกษาการสงเสริมการดํารงชีพในชุมชนชนบทใหยั่งยืน ผานการ
พั ฒ นาที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การมี ส ว นร ว มอย า งแข็ ง ขั น ของคนในชุ ม ชน โดยมี คํ า ถามวิ จั ย ว า การ
เปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดปญหาและความเปราะบางอยางไรในชุมชนชนบทภายใต
บริบทที่เปนอยู การขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานของชุมชนจะสงผลตอการปรับตัวของคนในชุมชนเพื่อ
ยกระดับการดํารงชีพและลดปญหารวมทั้งความเปราะบางที่ประสบไดอยางไร และแนวทางการพัฒนาบน
ฐานของชุมชนจะชวยใหคนชนบทสามารถดํารงชีพไดดี รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดความยั่งยืนหรือไมเพียงใด
ในยุคโลกาภิวัตน

วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนชนบทไทย พรอมกับศึกษาปญหาและความเปราะบางที่คนใน
ชุมชนประสบภายใตภาวะของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
2. เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานของชุมชน และการปรับตัวของคนในชุมชนชนบท
ไทยในการดํารงชีพ
3. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาบนฐานของชุมชนตอการปรับปรุงการดํารงชีพของชาวชนบทไทย
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน รวมทั้งวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดความยั่งยืนในการดํารงชีพ
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Concept) มีที่มาจากการโตเถียงถึง
ผลกระทบทางลบของการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลัก ที่มุงเนนขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มุงแสวงหากําไรสูงสุด ซึ่งมักจะมองขามผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการใช
ทรัพยากรอยางไมระมัดระวังใหรอบคอบ เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ สาระสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจจะตองดําเนินไปควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการปองกันปญหา
สิ่งแวดลอม อันอาจเปนผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาที่ขาดความระมัดระวัง ทั้งนี้ เพื่อใหมีทรัพยากร
และสภาพแวดลอมที่ดีเผื่อไวใหคนรุนหลังดวย (สมพร แสงชัย , 2545) แมในระยะแรก ๆ แนวคิดนี้จะ
กลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนหลัก แตตอมาไดขยายขอบเขตครอบคลุมไป
ยั ง มิ ติ ท างสั ง คมและการเมื อ งด ว ย โดยมองว า การพั ฒ นาที่ ดี น อกจากจะต อ งมี ค วามเป น ได ท าง
เศรษฐศาสตรแลว ยังตองสามารถยอมรับไดโดยสังคม และเปนไปไดภายใตระบอบการเมืองที่เปนอยู
(Redclift, 1991) การดําเนินการพัฒนาตามแนวคิดนี้จะตองทําไมเฉพาะในระดับโครงสรางใหญ ดวยการ
พัฒนาสถาบันและนโยบายตาง ๆ ที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม และในระดับทองถิ่น ที่ตอง
ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและวิถีการดํารงชีพของคนในทองถิ่นดวย จึงจะไดผล (Sayer & Campbell,
2004)

แนวคิดการพัฒนาบนฐานของชุมชน
มีคําสองคําที่ใชในแวดวงวิชาการเพื่ออธิบายการพัฒนาบนฐานของชุมชน คือ Communitybased Development และ Community-driven Development ซึ่งมีความหมายคลายคลึงกันมาก
แตมีจุดเนนบางประการที่แตกตางกันเล็กนอย กลาวคือ ทั้งสองแนวคิดหมายถึงรูปแบบหนึ่งของการ
พัฒนาที่ดําเนินการในระดับชุมชน ภายในขอบเขตของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง และใหความสําคัญอยางมาก
กับการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน ดวยการออกแบบและดําเนินโครงการพัฒนา เพื่อสนองความตองการ
ของคนในชุมชนและเอื้อตอการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน (Mansuri and Rao, 2004) อยางไรก็ตาม
เปาหมายพื้นฐานของ Community-based Development มักจะเนนการพึ่งตนเอง (Self-reliance)
ของคนในชุมชน ซึ่งจะบรรลุไดดวยการจัดใหมีโครงสรางของโครงการพัฒนา และจัดหาบุคลากรในชุมชน
ที่ส ามารถขับเคลื่ อนการพั ฒนา โดยใช วิธี การดํ าเนิน การที่ เหมาะสม โดยทั่ว ไปแล ว การพั ฒนาตาม
แนวทางนี้มักจะดําเนินการในลักษณะของโครงการเล็ก ๆ ที่ใชตนทุนต่ําและเทคโนโลยีงาย ๆ แตไมได
อธิ บ ายว า จะต องไปเกี่ย วข อ งกับ ระบบการบริหารการพั ฒ นาของรัฐ อย า งไร นั่ น คื อ ชุ ม ชนอาจคิ ด
วางแผนและดําเนินการในแตละชุมชนโดยเอกเทศ ปราศจากการแทรกแซงของรัฐก็ได (Leach, Mearns
and Scoones, 1997) ในขณะที่แนวคิด Community-driven Development แมจะใหความสําคัญกับ
การแกปญหาสังคมในระดับชุมชน โดยเฉพาะปญหาความยากจน ดวยการเปดโอกาสและสงเสริมใหคนใน
ชุมชนเขามีสวนรวมในการออกแบบและดําเนินโครงการการพัฒนาของแตละชุมชนเชนเดียวกัน แตยังให
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การสงเสริมการดํารงชีพอยางยั่งยืนในชนบทดวยการพัฒนาบนฐานชุมชน

ความสําคัญกับการเขาไปเกี่ยวของของรัฐในการบริหารจัดการโครงการการพัฒนาดวย โดยมีเงื่อนไขวา
ระบบการบริหารการพัฒนาของรัฐจะตองมีการกระจายอํานาจระดับหนึ่งแกชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหชุมชน
สามารถรับ ผิดชอบในการจั ดการการพั ฒ นาของตน ในฐานะที่ เป นภาคีการพั ฒนา (Development
Partners) รวมกับรัฐและภาคเอกชนที่สามารถรักษาสิทธิ์ของชุมชน (Community Rights) ในการพัฒนา
ตามแนวทางนี้ สถานะของชุมชนจึงไมใชเพียงแคเปนผูรอรับประโยชนของการพัฒนาที่มาจากการกําหนด
แผนและดําเนินการโดยหนวยงานภายนอกเทานั้น นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับธรรมาภิบาลในการ
บริ หารจั ดการการพั ฒ นา เพื่ อกระตุ น ใหเกิด การเรีย นรูแ ละมี ค วามรับ ผิ ด ชอบในกระบวนการสรา ง
ศักยภาพการพัฒนาทองถิ่นในระยะยาว และมุงใหเกิดผลกระทบทางบวกสูงสุด จากการใชงบประมาณ
ของรัฐตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน (Fritzen, 2007)

กรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนในชนบท
กรอบแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนในชนบท (Rural Sustainable Livelihood Framework)
เปนกรอบแนวคิดที่อธิบายถึงองคประกอบและบริบทที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพของชาวชนบท ภายใต
บริบทของแตละทองถิ่นที่คนเหลานี้อาศัยอยูและทํามาหากินวามีอะไรบาง และการที่จะทําใหการดํารงชีพ
ดํ า เนิ น ไปได อย า งยั่ ง ยื น เพี ย งใดนั้ น ขึ้น อยู กั บ นโยบายของรั ฐ และสถาบั น ที่ เกี่ย วข อ งว า มี บ ทบาทที่
สอดคลองกับลักษณะขององคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และเอื้อตอการนําองคประกอบเหลานี้มาใช
ประโยชน ใ นการสนองความต อ งการและความปรารถนาของคนท อ งถิ่ น อย า งมี พ ลวั ต เพี ย งใด
องคประกอบที่เกี่ยวของสามารถจําแนกออกเปนทรัพยสินดานตาง ๆ ทั้งหมด 5 ประเภท ไดแก ทรัพยสิน
ทางกายภาพ (Physical Asset) ทรัพยสินทางการเงิน (Financial Asset) ทรัพยสินทางธรรมชาติ
(Natural Asset) ทรัพยสินดานมนุษย (Human Asset) และ ทรัพยสินทางสังคม (Social Asset) ซึ่ง
ทรัพยสินเหลานี้บางสวนอยูในความครอบครองของครัวเรือน ในขณะที่บางสวนอาจเปนทรัพยสินรวม
(Common Property) ที่ครัวเรือนสามารถเขาถึงและมีสิทธิ์นํามาใชประโยชน รวมทั้งเขาไปจัดการ
(Scoones, 1998; Fouracre, 2001) นอกจากทรัพยสินตาง ๆ ดังกลาวแลว การที่จะเขาใจถึงความยั่งยืน
ในการดํารงชีพยังตองพิจารณาถึงความยากจนและความเปราะบาง (Poverty and Vulnerability) ของ
ครัวเรือนในชนบท ซึ่งเปนบริบทหรือสภาพของทองถิ่นที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา โดยอาจดูไดจาก
วิกฤตการณตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําให เกิดวิกฤตการณเหลานี้ อันนําไปสูความออนแอและลดทอน
ความเขมแข็งของบุคคลและครัวเรือนในการทํามาหากิน อีกทั้งยังสะทอนถึงความสัมพันธระหวางสภาพ
ความเปนอยูของคนในชนบทกับสิ่งแวดลอม (Chambers and Conway, 1992; Ellis, 2000) สวน
นโยบายและสถาบันที่เกี่ยวของกับ การพัฒนามีบทบาทเชิงอํานาจในการกําหนดแนวทางการพัฒนา ที่มี
สวนกระตุนกระบวนการขับเคลื่อนและปรับตัวในการดํารงชีพวาสอดคลองกับปญหา ความตองการของ
ครัวเรือน และบริบทของแตละทองถิ่น อยางไรและเพียงใด (Lewins, 2004) ความสําเร็จของความพยายาม
ที่จะดํารงชีพอยางยั่งยืนมักจะผานยุทธวิธีตาง ๆ ในการดํารงชีพ (Livelihood Strategies) ที่แสดงออกในรูป
ของกิจกรรมที่ทําและประโยชนที่ไดรับ อันหมายถึงผลของการเลือกยุทธวิธีในการดํารงชีพตอการปรับปรุง
มาตรฐานการดําเนินชีวิตของบุคคลและครัวเรือน รวมทั้งความสามารถในการลดความเปราะบางที่คนเหลานี้
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ประสบ ทั้งจากภัยธรรมชาติ และวิกฤตการณที่มาจากภายนอกชุมชน โดยเนนความสามารถในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการสงเสริมและการรักษาทุนทางสังคม (Scoones, 1998)
สาระหลักของแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวของทั้ง 3 แนวคิดดังกลาว สามารถนําไปเชื่อมโยงอยางบูรณา
การในการวิเคราะหทําความเขาใจกับปรากฏการณของการพัฒนาสังคมในชนบทไทย ซึ่งมีนักคิดและ
นักวิชาการดานพัฒนาชนบทจํานวนไมนอยสนับสนุนวา ตองใชชุมชนเปนฐาน นําทรัพยากรหรือทุนดาน
ตาง ๆ มาใชอยางชาญฉลาด (Wise-use of Resources) ที่ใหความสําคัญทั้งกับประสิทธิภาพของการใช
และการรักษา ใหสามารถใชไดอยางยาวนาน รวมทั้งเปดโอกาสและกระตุนใหคนในชุมชนมีสวนรวมอยาง
แข็งขัน (Active Participation) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีการออกแบบอยางสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน มีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาและสนองความตองการจริงของคนในชุมชน ทั้งนี้โครงการพัฒนา
สวนใหญควรเนนไปที่การสงเสริมกิจกรรมเพื่อการดํารงชีพตอยอดจากภูมิปญญาที่มีอยูแลวในทองถิ่น แต
มีการยกระดับ ทั้งด านการผลิ ตและการตลาดอย างมีพลวัต รัฐ และหน วยงานภายนอกควรมี บทบาท
สนับสนุนในฐานะภาคีการพัฒนา โดยเชื่อวาการพัฒนาตามแนวทางนี้จะนําไปสูค วามยั่งยืนของการดํารง
ชีพ และสามารถปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชาวชนบทอยางคอยเปนคอยไป (Ghai,1994;
Friend, 2007; Neef, Onchan & Schwarzmeier, 2003)

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach)
โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research Method) ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากการ
คนควาเอกสารรูปแบบตาง ๆ ทั้งรายงานวิจัย และขอมูลของชุมชน ที่อยูในรูปของสิ่งตีพิมพและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่คนหาไดจากอินเตอรเน็ต โดยไดมีการคัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเดนมาเปนกรณีศึกษา
จํานวน 3 ชุมชน ซึ่งพิจารณาจากชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนิน
ชีวิต ดวยการปรับปรุงการดํารงชีพที่พึ่งพิงทรัพยากรตาง ๆ ที่มีในชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนภูมิ
ปญญาทองถิ่น
สําหรับชุมชนที่เลือกศึกษามีทั้งหมด 3 ชุมชน กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ไดแก 1) ชุมชนบาน
จํารุง จังหวัดระยอง 2) ชุมชนบานดอกบัว จังหวัดพะเยา และ 3) ชุมชนเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา
ชุมชนเหลานี้เปนชุมชนที่พัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐานและประสบผลสําเร็จ จนเปนที่ยอมรับวาเปนชุมชน
เขมแข็งโดดเดนในแตละภูมิภาค อีกทั้งมีขอมูลมากเพียงพอสําหรับการวิเคราะห โดยที่ 2 ชุมแรกเปน
ชุมชนหมูบาน ในขณะที่ชุมชนที่ 3 เปนชุมชนระดับตําบล เหตุผลที่ไมไดเจาะจงเลือกหมูบานใดหมูบาน
หนึ่งในตําบลเกาะยาวนอย เพราะวาเปนตําบลที่ไมใหญนัก ประชากรในหมูบานตาง ๆ มีลักษณะคลายคลึง
กันมาก อีกทั้งยังมีวิถีการดํารงชีพที่คลายคลึงกันโดยใชทรัพยากรบางอยางรวมกัน จนไมสามารถแยกกันได
ระหวางหมูบานในการวิเคราะห
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การคนควาขอมูลเริ่มตนดวยการใชคําหลัก (Keywords) ในการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ที่มีอยูในอินเตอรเน็ต ซึ่งคําหลักที่ใชมีหลายคํา ที่เดน ๆ คือ การดํารงชีพ การประกอบอาชีพ
ความยั่งยืน การพัฒนาชุมชน การจัดการทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิ่น การใชคําหลักในการสืบคนแตละ
ครั้งมีทั้งที่ใชคําเดียว และใช 2-3 คําประกอบกัน ในขณะเดียวกันก็พิจารณาดูขอมูลระดับชุมชนวาชุมชนใด
ในแตละภูมิภาคมีขอมูลจํานวนมากจากหลายแหลง เพื่อนํามาใชพิจารณาเลือกชุมชนที่จะใชศึกษาอยาง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)
เมื่อไดขอมูลแลว จึงทําการบันทึกไว แลวนําไปวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดวยการอาน
ทําความเขาใจกับเรื่องตาง ๆ ทั้งที่เปนบริบทของชุมชน ทรัพยสินหรือทรัพยากรตาง ๆ ที่ชุมชนมี นโยบาย
และสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา การขับเคลื่อนการพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งผลของ
การพัฒนา หลังจากนั้นจึงจําแนกขอมูลออกเปนประเด็นตาง ๆ แลวนํามาสังเคราะหหาความเชื่อมโยง
ระหวางประเด็นตาง ๆ ในแตละชุมชน ตีความ และวิเคราะหหาเหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) โดย
เน น การหาความสอดคล อ งกั น กั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ศึ ก ษาและเชิ ง แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ง จากนั้ น ทํ า การ
เปรียบเทียบระหวางชุมชน แลวนํามาสรางขอสรุปเชิงอุปนัย (Analytic Induction)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนําเสนอแยกออกเปน 4 หัวขอ ไดแก
1) บริบทของชุมชนที่ศึกษา ปญหา และความเปราะบาง 2) ลักษณะการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการดํารงชีพ
บนฐานของชุมชน 3) ผลของการพัฒนาบนฐานของชุมชนในการปรับปรุงการดํารงชีพภายใตกระแส
โลกาภิวัตน 4) แนวโนมความยั่งยืนของการดํารงชีพตามยุทธวิธีที่ทํา

1. บริบทของชุมชน ปญหา และความเปราะบาง
1.1 ชุมชนบานจํารุง ตั้งอยูในตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนชุมชนเกาแกอายุ
กวา 150 ป บรรพบุรุษของคนในชุมชนนี้อพยพมาจากพื้นที่แถบชายทะเลบริเวณใกลเคียง เพื่ อหาที่อยู
อาศัยที่อุดมสมบูรณกวาที่เดิม ลักษณะของพื้นที่ตั้งของชุมชน เดิมเปนปาดิบชื้น ตอมามีการหักรางถางพง
เพื่อสรางเปนที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากิน จนในปจจุบันสวนใหญกลายเปนพื้นที่ราบลุม ปจจุบันในชุมชน
บานจํารุงมีจํานวนครัวเรือนอาศัยอยู 161 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญนับถือพุทธศาสนา (เครือขาย
องคกรชุมชนบานจํารุง, มปป.)
ดวยสภาพพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเปนที่ราบลุม มีน้ําทวมขังตลอดทั้งป และมีที่ดอนบางสวน จึงเหมาะ
แกการเกษตรกรรมที่หลากหลาย ทั้งการทํานา การทําสวนไมผล และการทําสวนยางพารา อยางไรก็ตาม
ในอดีต หลังจากมีการสงเสริมการทําการเกษตรสมัยใหม และกอนที่จะมีการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐาน
ของชุมชน เกษตรกรในชุมชนนี้มีการใชปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางกวางขวาง จนสงผล
ใหประสบปญหาอันนําไปสูความออนแอ จากปญหาสุขภาพที่เปนผลจากมลพิษของสารเคมีซึ่งตกคาง
สะสมอยูในสิ่งแวดลอม และจากการมีหนี้สินมากมายอันสืบเนื่องมาจากคาใชจายในการทําการเกษตรที่
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สูงมาก ในขณะที่ผลตอบแทนจากการเกษตรที่เพิ่มขึ้นไมสมดุลกับคาใชจาย (เครือขายองคกรชุมชนบาน
จํารุง, มปป.)
1.2 ชุมชนบานดอกบัว ตั้งอยูในตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในอดีตพื้นที่ที่ตั้งของ
ชุมชนนี้ปกคลุมไปดวยปาไม ตอมามีกลุมคนจากชุมชนใกลเคียงอพยพมาตั้งบานเรือน โดยเริ่มจาก 2
ครัวเรือน แลวขยายเพิ่มเรื่อย ๆ จนกลายเปนหมูบาน จนในปจจุบัน ชุมชนบานดอกบัวมีจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมดกวา 200 ครัวเรือน คนในชุมชนสวนใหญเปนลูกหลานของผูที่อพยพรุนบุกเบิก มีความสัมพันธ
แบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสูง และรูจักกันหมดทุกครัวเรือน คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ
และมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ตามวิถีของคนลานนา สังเกตไดจากการตั้งศาลพระภูมิไวเพื่อปกปก
รักษาครอบครัวของแตละบาน ทางดานโอกาสทางการศึกษา ชาวบานสวนใหญไดรับการศึกษาเพียงขั้น
พื้นฐาน (บานดอกบัว, มปป.; การุณย มะโนใจ, 2552)
ดวยสภาพที่ตั้งของหมูบานดอกบัว ซึ่งเปนพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขา มีลําน้ําไหลผาน และมีอางเก็บ
น้ําอยูในบริเวณใกลเคียง จึงเหมาะแกการทําการเกษตร นอกจากนี้คนในชุมชนยังนิยมทํางานหัตถกรรม
จากไมไผที่มีอยูมากในชุมชน ซึ่งเดิมทําเพียงเพื่อยังชีพและใชภายในครัวเรือน อาจมีการแลกเปลี่ยนใน
กลุมเพื่อนบานอยูบาง อยางไรก็ตาม เมื่อเริ่มปรับเปลี่ยนมาผลิตสินคาเกษตรเพื่อขายมากขึ้น กลั บประสบ
ปญหาหลักที่กระทบตอความเปนอยูของชาวชุมชนคือ การขาดทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร และปญหา
สุขภาพจากการใชสารเคมีในการทําการเกษตร แมจะมีอางเก็บน้ําแมตุน ซึ่งเปนอางเก็บน้ําที่เกษตรกรทั้ง
ตําบลบานตุนใชประโยชน แตเนื่องจากอางเก็บน้ํามีขนาดเล็ก จึงไมเพียงพอตอความตองการน้ําสําหรับใช
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่พยายามทําอยางตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรบานดอกบัวไมสามารถ
เพาะปลู ก พื ช ได ต ลอดทั้ ง ป รายได จ ากการเกษตรจึ ง ไม แ น น อน จนบางครั ว เรื อ นพยายามนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเก็บเกี่ยวได โดยเฉพาะไมไผไปขายยังชุมชนอื่นที่มีการแปรรูป (บานดอกบัว,
มปป.)
1.3 ชุมชนเกาะยาวนอย ชุมชนเกาะยาวนอยครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล ของตําบลเกาะยาวนอย
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เปนชุมชนเกาแก มีอายุกวา 200 ป ที่ตั้งของชุมชนมีลักษณะเปนเกาะ
ขนาดประมาณ 46 ตร.กม. ประกอบดวย 7 หมูบาน ปจจุบันมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 1,800
ครัวเรือน ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม ลักษณะภูมิประเทศของชุมชน
เปนภูเขาทอดยาวตลอดแนวเหนือใต บริเวณรอบเกาะมีที่ราบชายฝง และมีหาดทรายสวยงาม เหมาะแก
การทองเที่ยว
ดวยลักษณะภูมิประเทศของตําบลเกาะยาวนอยที่เปนเกาะอยูกลางทะเล และพื้นที่สวนใหญเปน
ภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต ทางตะวันออกของเกาะจึงมีที่ราบริมชายฝงทะเล อีกทั้งยังมีที่ราบตามหุบ
เขา ซึ่งประชาชนสามารถใชทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพารา สวนมะพราว สวนมะมวงหิมพาน สวน
พื้นที่ชายฝงรอบเกาะเหมาะแกการประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่ทํารายได
ใหแกประชาชนในพื้นที่จํานวนมาก (สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน, มปป.)
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อยางไรก็ตาม ในชวงประมาณ 30 ปที่ผานมา การทําประมงชายฝงในชุมชนนี้ไดประสบปญหา
ความขัดแยงกับการทําประมงเชิงพาณิชยจากภายนอกชุมชน ที่ขยายตัวมารุกพื้นที่ทําการประมงที่คนใน
ชุมชนใชรว มกัน กับชุมชนใกลเคียงมาอยางยาวนาน ในขณะเดี ยวกัน ชาวประมงขนาดเล็กในชุมชน
บางสวนก็ไดหันไปใชเครื่องมือประมงที่มีลักษณะทําลายลาง เพื่อมุงเพิ่มปริมาณการจับสัตวน้ํา โดยไมได
คาดคิดถึงผลกระทบที่จะตามมา จนทําใหเกิดปญหาการทํามาหากินไดผลตอบแทนไมดี ตอมา ไดมีแกน
นํา ชุ ม ชนสั งเกตเห็น และตระหนั กถึง ป ญ หานี้ จึ ง พยายามรวมตั ว ชาวประมงที่ ป ระสบป ญ หาทํ า การ
เคลื่ อนไหวเรียกรองให มี การจั ดการทรัพยากรประมงอย างเหมาะสม โดยมี โอกาสได ทํ างานเชื่ อมโยง
เปนเครือขายกับชุมชนประมงชายฝงอื่น ๆ จากการประสานขององคกรพัฒนาเอกชน อันสงผลใหมีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีพไปในทางที่ดีขึ้น ดวยการรวมกลุมทํากิจกรรมตาง ๆ อยางสรางสรรค (สถาบันการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน, มปป.)
จากสภาพที่ตั้ง และปญหาที่คนในชุมชนประสบในทั้ง 3 ชุมชน ดังที่ไดอธิบายขางตน สะทอนให
เห็นวา แมสภาพทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่จะมีความแตกตางบางระหวางชุมชน วิถีการดําเนิน
ชีวิตตามระบบประเพณีดั้งเดิมมีความสอดคลองกันกับสภาพทางกายภาพและชีวภาพของแตละชุมชนเปน
สําคัญ ปญหาที่ประสบจึงดูคอนขางปกติ แตความรุนแรงของปญหาที่นําไปสูความออนแอหรือความ
เปราะบางกลับเกิดขึ้น หลังจากที่ชุมชนไดถูกผนวกเขากับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและระบบสังคม
สมัยใหมของโครงสรางสังคมใหญที่พัฒนาตามแนวทางกระแสหลัก ซึ่งมุงสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ และกระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ อยางรวดเร็ว วิถีการผลิตและการบริโภคจึงเปลี่ยนแปลง
ไปในนามของความทันสมัย โดยเฉพาะการผลิตทางการเกษตรที่ ตองพึ่งพิงปจจัยการผลิต สมัยใหมจาก
ภายนอก และมุงผลิตเพื่อจําหนายสูตลาดภายนอกชุมชนเปนสําคัญ ซึ่งจะตองผลิตใหไดจํานวนมาก เพื่อ
สรางรายไดที่เปนตัวเงินใหมากขึ้นตามความตองการในการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย การปรับเปลี่ยนนี้
ดูเหมือนจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยที่ชาวบานไมทันเรียนรูถึงขอจํากัดของเทคโนโลยีสมัยใหม จึงประสบ
ปญหาหลายอยางที่นําไปสูความออนแอ ทั้งดานการเงิน ความสามารถในการพึ่งตนเอง และดานสุขภาพ
ดว ยค า ใชจ า ยที่ สู ง และไม ส มดุล กับ รายได ที่ เพิ่ ม ขึ้น ทํ า ใหมีหนี้ สิ น จํ า นวนมาก ความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติจากการใชและการทําลายมากเกินไปอันเปนผลสืบเนื่องจากการขยายการผลิตอยาง
รวดเร็ว ปญหาการเจ็บปวยที่เปนบอยและรุนแรงขึ้นจากการใชปุยเคมีและสารเคมีในปริมาณมาก เมื่อ
ประสบปญหาเหลานี้ คนในชุมชนบางสวนมักจะอพยพไปทํางานนอกชุมชน ความออนแอทางสังคมจึง
เกิดตามมา

2. ลักษณะของการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการดํารงชีพบนฐานของชุมชน
ขอมูลที่ไดมาจากชุมชนที่เลือกศึกษาทั้ง 3 ชุมชนดังกลาวขางตน มีความคลายคลึงกันในประเด็น
ของลักษณะของการพัฒนาและสภาพการณที่เปนตัวกระตุนใหชุมชนตองมาทบทวนวิถีการดํา รงชีพที่
เปนอยู ซึ่งเกี่ยวของเชื่อมโยงกับปญหาที่คนสวนใหญในชุมชนประสบ กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
และกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการ ซึ่งสามารถนําเสนอแยกเปนรายชุมชนดังตอไปนี้
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2.1 ชุมชนบานจํารุง กอนจะมีการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางจริงจัง ชุมชนบานจํารุงประสบ
ปญหาหลายประการที่เปนผลกระทบจากการใชปุยเคมีและสารเคมีสําหรับปองกันกําจัดศัตรูพืช ทั้ง
ปญหาสุขภาพ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การขาดแคลนเงินทุนเพื่อการดํารงชีพ และมีหนี้สิน
จํานวนมาก แกนนําชุมชนจึงมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางแกปญหา ควบคูกับแสวงหาแนวคิดและวิธีการที่
เหมาะสม ซึ่งคอย ๆ ดําเนินไปจากเรื่องที่คิดวาสําคัญมาก แลวขยายออกไปจนครอบคลุมหลายปญหา
และมีดําเนินการอยางเปนระบบ
จุดเปลี่ยนครั้งสํา คัญ ของชุมชนบา นจํ ารุง เกิด ขึ้นเมือเมื่อประมาณ 30 ป ที่แ ลว คือการเริ่ม มี
แนวคิดที่จะมีเงินทุนเพื่อเปนกองกลางของชุมชนสําหรับใชการพัฒนาหมูบาน ซึ่งเชื่อวาจะชวยใหสามารถ
บริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเองอยางแทจริง แกนนําชุมชนจึงไดไปศึกษาดูงานกองทุนหมูบานตามที่
ตาง ๆ แลวกลับมาประชุมปรึกษาหารือกันถึงลักษณะของกองทุนชุมชนที่ควรมี จนไดขอสรุปเบื้องตนใหมี
การระดมทุนครั้งแรกในลักษณะของการถือหุนเพื่อตั้งรานคาชุมชนในรูปแบบของสหกรณรานคาชุมชนขึ้น
ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนไดมีแหลงกระจายสินคาของชุมชน แลวนํากําไรจากการขายสินคาบางสวนมาปนผล
ใหกับสมาชิกที่มาซื้อสิ นคา รวมทั้งจัดสรรกลับคืนสูชุมชนเปนกองทุนพัฒนาหมูบานอีกสวนหนึ่ง การ
เกิดขึ้นของรานคาชุมชนนี้กลายเปนตนทางใหเกิดกลุมกิจกรรมตาง ๆ ตอมาอีกมากมาย ดวยความรวมมือ
รวมใจกันของชาวบานในชุมชน จนในที่สุดไดตกลงที่จะมีการวางแผนพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ ใน
ลักษณะของการทําแผนแมบทชุมชน (เครือขายองคกรชุมชนบานจํารุง , มปป.; กรมปาไม, มปป.; นริชา
มหาพรหม, มปป.; จินตวีร เกษมศุข, 2557)
สําหรับการทําแผนแมบ ทชุมชนนั้ น ไดรับการอธิบายจากผู นําชุ มชนทา นหนึ่ งวา เปนความ
พยายามที่จะพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบและมีกระบวนการที่ผานการมีสวนรวมอยางแข็งขันของสมาชิก
ชุมชน โดยเปนแผนที่มีลักษณะเปน “แผนชีวิต” ที่ครอบคลุมการแกปญหาทุกมิติที่ชุมชนประสบ และมี
ความเคลื่อนไหว ปรับไดตามสถานการณราวกับ มีชีวิต ในปจจุบันมีแนวทางที่ตกลงรวมกันจากการถอด
บทเรียนของเครือขายแผนแมบทชุมชน 4 ภาควา ประกอบดวย 10 ขั้นตอน ไดแก 1) คนหาแกนนําและ
องคกรทองถิ่น 2) จุดประกายความคิด 3) ศึกษาประวัติชุมชน 4) สํารวจ รวบรวมขอมูล 5) วิเคราะห
สังเคราะหขอมู ล 6) ยกรางแผนแม บทชุ มชน 7) ประชาพิ จารณ แผน 8) นําแผนไปสูการปฏิบั ติ
9) ทบทวนปรับปรุง และ 10) ประเมินผล สรุปบทเรียนการทํางาน (เครือขายองคกรชุมชนบานจํารุง, มปป.)
2.2 ชุมชนบานดอกบัว สภาพของชุมชนบานดอกบัวในอดีต กอนที่จะมีกระบวนการพัฒนาอยาง
เป น ระบบ ชาวบ า นประสบป ญ หาสํ า คั ญ ที่ ก ระทบต อ ความเป น อยู อย า งสํ า คัญ คือ การขาดน้ํ า เพื่ อ
การเกษตร ทําใหไมสามารถปลูกพืชไดตลอดป จึงมีรายไดที่ไมแนนอน นอกจากนี้ ชาวบานยังมีปญหา
สุขภาพอันเปนผลกระทบจากการใชสารเคมีมากเกินไปในการทําการเกษตร อยางไรก็ตาม แมปญหา
ดั ง กล า วจะมี ค วามรุน แรงพอสมควร แต ค นในชุ ม ชนส ว นใหญ ก็ไ ม ไ ด อพยพไปประกอบอาชี พ ที่ อื่ น
เนื่องจากลักษณะความเปนอยูของคนในชุมชนที่อยูกันแบบเครือญาติ มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน จึงมีความรูสึกอบอุน และมีความพยายามขับเคลื่อนเพื่อหาทางแกไขปญหาของ
ชุมชนรวมกัน ดวยการรวมกลุมเพื่อปรับปรุงการดํารงชีพและสรางรายไดใหเพิ่มขึ้นในเวลาตอมา
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การสงเสริมการดํารงชีพอยางยั่งยืนในชนบทดวยการพัฒนาบนฐานชุมชน

จุดหักเหสูการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของชุมชนบานดอกบัว เริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 2528 จากการที่
ผูนําชุมชนรายหนึ่ง ซึ่งมีอาชีพขับรถสิบลอสงลําไมไผที่มีอยูมากในชุมชนไปขายยังจังหวัดใกลเคียง และได
ไปเห็นการแปรรูปไมไผเปนผลิตภัณฑจักสาน จึงเกิดความคิดที่จะรื้อฟนภูมิปญญาทองถิ่นดานการจักสาน
ที่มีอยูแลวในชุมชน แตคนยังปฏิบัติกันนอยมาก นํามาสรางมูลคาเพิ่มและสรางอาชีพเสริมใหกับคนใน
ชุมชน จึงไดชักชวนชาวบานทีม่ ีฝมือดานนี้นาํ ไมไผมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑจักสาน เชน เขง สุมไก เปนตน
พบวาทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูง และมีผูสนใจเพิ่มขึ้น ตอมาไดมีการรวมกลุมกันพัฒนาอาชีพ
เสริมดวยการทําหัตถกรรมจักสาน ซึ่งปจจุบันเปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชนบาน
ดอกบัวเปนจํานวนมากในแตละป การริเริ่มนี้สงผลดีอยางมากในเวลาตอมา และมีการขยายจํานวน
ผูเขารวมอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะหลังจากที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศ ในป พ.ศ. 2540 เมื่อ
คนในชุมชนบางสวนที่ไปทํางานภาคอุตสาหกรรมในเมืองถูกเลิกจางและเดินทางกลับมาบาน จึงพยายาม
ที่จะไมประมาทดวยการปรับตัวมาดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการเนนผลิต
สินคาที่จะใชในครัวเรือนกอน โดยอาศัยภูมิปญญาที่มีรากฐานมาจากบรรพบุรุษ ทําใหแตละบานมีการ
ปลูกพืชผักหลายชนิดเพื่อการบริโภค และมีการทําเครื่องจักสานจากไมไผเพื่อใชเองและขาย
ตอมาในป พ.ศ. 2549 หลังจากที่รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีหนวยงานราชการตาง ๆ เขามาชวยหนุนเสริมใหการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเปน
ระบบมากขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนสามารถแกไขปญหาในชุมชน ดวยการผสานวิถีชีวิต ใหเขา
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เนนการลดรายจาย เพิ่มรายได และสรางเสริมสุขภาวะที่ดี อัน
นําไปสูการจัดทําแผนชุมชนอยางเปนรูปธรรม การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในชุมชนนี้มีกระบวนการ
ดําเนินงานบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของคนในชุมชน ที่รวมกันคิด รวมทํา รวมวางแผน และรวม
ติดตามประเมินผล กระบวนการดําเนินงานอยางเขมขนและเปนขั้นตอนนี้ อาศัยคณะทํางานหลักที่มา
จากผูนําของแตละคุมบาน โดยมีผูใหญบานและกํานันเปนที่ปรึกษา อีกทั้งยังมีการประสานความรวมมือ
กับหนวยงานภาคีการพัฒนา อันประกอบดวยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอ และ
สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ มาเปนที่ปรึกษา ที่สําคัญคือการดําเนินงานนี้ไดใชทรัพยากรจาก
ภายในชุมชนเปนหลัก มีการรับการสนับสนุนดานงบประมาณและความรูทางวิ ชาการมาพัฒนารูปแบบ
การผลิตสินคาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตําบลและหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของบาง
ทั้งในระดับอําเภอและจังหวัด ตามความจําเปน (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองพะเยา, มปป.;
การุณย มะโนใจ, 2552)
2.3 ชุมชนเกาะยาวนอย เนื่องจากประชากรในชุมชนเกาะยาวนอยสวนใหญดํารงชีพดวยการ
ประมงมาแตดั้งเดิม ในขณะเดียวกันบางสวนมี การทํานาและทําสวนยางพารา และทั้ง 3 อาชีพนี้ยังคง
ดํารงอยูเปนวิถีการดํารงชีพที่สําคัญจนถึงปจจุบัน แตในชวงประมาณ 20 กวาปที่ผานมา อาชีพประมง
ขนาดเล็กไดประสบปญหาการรุกเขามาในพื้นที่ของเรือประมงอวนลากและอวนรุน ซึ่งเปนการทําประมง
เชิงพาณิชยจากภายนอกชุมชน ดวยการทําประมงทั้ง 2 วิธีนี้มีลักษณะเปนการทําประมงแบบทําลายลาง
อีกทั้งชาวบานบางสวนเริ่มเลียนแบบดวยการใชอวนรุน จึงสงผลใหเกิดปญหาการทําลายทรัพยากรชายฝง
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อยางรุนแรงจนเกิดความเสื่อมโทรม สัตวน้ํามีจํานวนลดลง ชาวประมงขนาดเล็กประสบปญหาหาปลาได
นอย และวิตกกังวลถึงผลกระทบในระยะยาว จึงรวมตัวกันตั้งเปนชมรมเพื่อตอสูกับปญหาและอวนลาก
อวนรุนดังกลาว และรวมเปนเครือขายกับชาวประมงขนาดเล็กในพื้นที่อื่น ๆ ที่ประสบปญหาลักษณะ
เดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน (สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน, มปป.)
เมื่อสามารถเคลื่อนไหวไดผลพอสมควร รวมทั้งมีความเชื่อมโยงเปนเครือขายกับชุมชนอื่น ๆ
ที่เปนชุมชนประมงขนาดเล็กดวยกัน อีกทั้งยังเปนที่รูจักและยอมรับของหนวยงานในทองถิ่น องคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น และส ว นราชการที่ เ กี่ย วข อ งจึ ง หัน มาสนใจสนั บ สนุ น การประกอบอาชี พ ของ
ประชาชน ใหมีการพัฒนาและสามารถพึ่งตนเองได ภายใตภาวการณของการเปลี่ยนแปลงตามกระแส
โลกาภิวัตน โดยในระยะหลัง ตําบลเกาะยาวนอย ไดยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางใน
การพัฒนาทองถิ่น ที่พยายามเนนการพัฒนาแบบพึ่งตนเองกอนจากทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู จึงไดนอมนํา
หลักปรัชญานี้มาใชขับเคลื่อนอยางเปนกระบวนการในระดับหมูบาน ดวยการสงเสริมใหมีการทําแผน
ชุมชนในแตละหมูบาน อันสงผลใหเกิดการรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อการดํารงชีพตอยอดจากภูมิปญญาที่มี
อยูในชุมชนดังที่กลาวมาแลว ใหดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง ดวยการปรับปรุงวิธีการทําประมงขนาดเล็กให
เหมาะสม ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรประมง และพยายามทําอาชีพเสริมที่เกี่ยวของกับการประมง
รวมทั้งมีการฝกอบรมทําผลิตภัณฑใหม ๆ จําพวกงานฝมือ และสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อให
สามารถชวยแกไขปญหาการดํารงชีพของคนในชุมชน โดยเฉพาะปญหาความยากจน ในระยะยาว ผลของ
ความพยายามสรางกระบวนการแกไขปญหาของคนในชุมชนปรากฏออกมาในรูปของกลุมกิจกรรมตาง ๆ
เชน ชมรมชาวประมงพื้นบาน กลุมแมบานที่เนนการพัฒนาอาชีพเสริมดวยการทําผลิตภัณฑชุมชนจําพวก
ผาบาติก ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว ผลิ ตภัณฑปลาแปรรูป ผลิตภัณฑดอกไมจากเกล็ดปลา และขนม
พื้นบาน ตอมาไดขยับขยายมาทํากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่ผสมผสานกิจกรรมการชมธรรมชาติ
ทางทะเลที่สวยงามในพื้นที่รอบชุ มชนกับวิถีชีวิตท องถิ่นของชาวประมงมุสลิมที่มีเอกลักษณโดดเด น
รวมทั้งมีการบริการที่พักแบบโฮมสเตย การปรับเปลี่ยนนี้สงผลดีอยางมากตอการจําหนายสินคาผลิตภัณฑ
ชุมชนดวย (ชํานาญ ราเขต และ วิไลรัตน วงศสวัสดิ์, มปป)

3. ผลของการพัฒนาบนฐานของชุมชนในการปรับปรุงการดํารงชีพภายใตกระแสโลกาภิวัตน
3.1 ชุมชนบานจํารุง แมในปจจุบัน ประชากรสวนใหญใ นชุมชนบานจํารุงยังคงประกอบอาชีพ
การเกษตร ดวยการทําสวนยางพาราและปลูกไมผลเปนหลัก นอกจากนี้ ยังมีการทํานาและการประมง
บางเล็กนอย แตก็มีผูหันมาทําไรนาสวนผสมมากขึ้น ดวยการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกัน ทั้งไมผล
พืชผัก และพืชสมุนไพร ควบคูกับการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะสัตวน้ํา ที่นาสนใจคือการทําการเกษตรใน
ชุมชนนี้ในปจจุบันไมไดใชปุยเคมีและสารเคมีเหมือนสมัยกอน แตใชปุยและสารชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาเอง
จากวัสดุที่มีอยูในชุมชนเปนสําคัญ ตอมามีการยกระดับดวยการรวมกลุมทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม
อาชีพ สรางรายไดเพิ่ม ควบคูกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมใหมีความเสื่อมโทรม
และเปนปญหาตอการพัฒนาตอไป ผลของการปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบ ทําใหในปจจุบัน ชุมชนบานจํา
รุงไดชื่อวาเปนมหาวิทยาลัยบานนอกที่ใชเปนแหลงดูงานและแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูที่สํา คัญแหง
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การสงเสริมการดํารงชีพอยางยั่งยืนในชนบทดวยการพัฒนาบนฐานชุมชน

หนึ่งของจังหวัดระยอง ซึ่งชาวบานไดนําประสบการณตรงจากการปฏิบัติการจริ งของกลุมกิจกรรมตาง ๆ
มารวบรวมและแสดงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและจําหนายใหกับนักเดินทางที่สนใจงานแบบชาวบาน
ทิ้งรูปแบบการทํางานแนวดิ่งแบบเดิม ๆ กลับมาใชการทํางานแนวราบ สรางความเสมอภาคดวยวิถีของ
ตนเอง นํ า พาชี วิ ต ของกลุ ม คนในชุ ม ชนไปสู ค วามมั่ น คงด ว ยหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง มี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องของเครือขายองคกรชุมชน โดยมีแกนนํากลุมกิจกรรมและภาคีพัฒนา
อื่น ๆ เขารวมอยางสม่ําเสมอ จึงเกิดชุดความรูของชุมชนทองถิ่น ภูมิปญญาที่หายไปจึงถูกพลิกขึ้นมา ทั้งนี้
ชุมชนมีเปาหมายในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยูที่ “การฟนฟูทรัพยากร คน ดิน น้ํา ปา” โดยพยายามทําให
ทุกเรื่องสัมพันธเชื่อมโยงกัน มีการรวมตัวทํากิจกรรมทั้งหมด 24 กลุมและองคกร ที่เสริมสรางความสุขความ
มั่นคงแกชีวิตใหกับคนในพื้นที่ และมีการจัดการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดวยทุนทางสังคมของชุมชนที่
สะทอนออกมาในรูปของการรวมกลุมกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ กลุมกิจกรรมที่นาสนใจและนาเรียนรูของชุมชน
บานจํารุง ไดแก กลุมธนาคารขยะ กลุมธนาคารตนไม กลุมเกษตรพื้นบานปลอดสารเคมี กลุมโฮมสเตยและ
การทองเที่ยว รานคาพอเพียง วิสาหกิจรวมซื้อรวมขายยางพารา กลุมแปรรูปผลผลิต กลุมธนาคารปูแสม
กลุมตีมีดกรีดยางพารา กลุมธนาคารชุมชน และกลุมรักษวัฒนธรรมทองถิ่น (เครือขายองคกรชุมชนบาน
จํารุง, มปป.; จินตวีร เกษมศุข, 2557)
3.2 ชุมชนบานดอกบัว ผลจากการดําเนินการพัฒนาอยางเปนกระบวนการในชุมชนนี้ ทําใหเกิด
กิจกรรมมากมาย ทั้ง ที่เปนกิจกรรมเพื่อลดรายจา ย ดวยการการทําปุย หมักและปุยชีวภาพเพื่ อใชใน
การเกษตร การทําแกสชีวภาพจากมูลสัตวเพื่อใชในการหุงตม การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษและการ
เลี้ยงไกพื้นบานเพื่อการบริโภค กิจกรรมดานการสรางอาชีพและเพิ่มรายไดของชุมชน ดวยการรวมกลุม
ทํางานจักสานเขงและสุมไกจากไมไผ ซึ่งมีการพัฒนาจนเปนสินคาที่มีชื่อเสียงและทํารายไดใหกับครัวเรือน
เปนอยางดี และยังเปนสินคา OTOP ของจังหวัดพะเยา ดวย นอกจากนี้ ยังมีกลุมอาชีพอื่น ๆ อีกที่สามารถ
ชวยเสริมสรางอาชีพและรายไดใหกับคนในชุมชน ไดแก กลุมปลูกหญาแพงโกลา โดยมีเจาหนาที่ของรัฐได
เขามาสงเสริมการปลูกหญาใหกับครัวเรือนที่เลี้ยงโคขุน ซึ่งขาดแคลนหญาในการเลี้ยงโค และกลุมจักสาน
ผัก ตบชวา ซึ่ง เป นกลุ ม ที่ ตั้ง ขึ้น มาเพื่ อส ง เสริม รายได ใหกับ กลุม สตรีบ า นดอกบั ว ที่ว า งจากการทํ า นา
ในขณะเดียวกัน ในปจจุบันยังไดจัดใหมีระบบสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้นจากการรวมกันออมของครัวเรือน
ผานกลุมตาง ๆ อันไดแก กองทุนหมูบาน โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุมออมทรัพย
เขง กลุมแมบาน กลุมเลี้ยงวัวพันธุพื้นเมือง กลุมจักสานผักตบชวา กลุมปลูกหญาแพงโกลา กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน และกลุมฌาปนกิจในหมูบาน เงินที่ออมในกลุมตาง ๆ เหลานี้ สามารถนําไปใหกูยืมหมุนเวียนกันใน
หมูสมาชิกเพื่อนําไปลงทุนในการประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา แลวนําผลตอบแทนมาปนผลกําไร
คืนใหแกสมาชิกกลุมในทุก ๆ ป และนําสวนหนึ่งมาจัดสรรเปนสวัสดิการชวยเหลือคนจน คนดอยโอกาส
และผูประสบปญหาในการดํารงชีวิต อันเปนการชวยสงเสริมชาวชุมชนบานดอกบัวสามารถปรับปรุงการ
ดํารงชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองไดสูง (บานดอกบัว, มปป.; การุณย มะโนใจ,
2552)
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3.3 ชุมชนเกาะยาวนอย ปจจุบันมีกลุมกิจกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นหลายกลุมในชุมชนเกาะยาวนอย
ที่มีสวนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมที่มีประโยชนตอการดํารงชีพของสมาชิกชุมชนใหดําเนินไปอยาง
ตอเนื่อง กลุมกิจกรรมที่โดดเดนไดแก กลุมภูมิปญญาเครื่องมือประมงพื้นบาน เนื่องจากคนเกาะยาวมี
อาชีพประมง บรรพบุรุษไดคิดคนเครื่องมือประมงพื้นบาน เชน การทําโปะน้ําตื้น การทําลอบดักปลา การ
ทําตะกราไวใสสัตวน้ํา เทคนิคการผูกอวนที่สอดคลองกับการจับสัตวน้ําแตละชนิด การดูคลื่นลม การฟ ง
เสียงนกรอง ฯลฯ ซึ่งชาวประมงพื้นบานใชประโยชนในการดํารงชีพ นอกจากนี้ ยังมีชมรมชาวประมง
พื้นบานเกาะยาวนอย กลุมแมบานทําผาบาติก ชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และกลุมที่เกี่ยวของกับ
การจัดการทองเที่ยวในหมูบานอีกหลายกลุม ซึ่งลวนแตมีความเชื่อมโยงกับ การจัดการทรัพยากรประมง
และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการดํารงชีพที่สําคัญของชุมชนในปจจุบัน
ที่นาสนใจมากประการหนึ่ง คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนนี้มีการออกแบบ
โดยมุงอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน ที่ผูกพันอย างเหนียวแนนกับศาสนาอิสลาม จะเห็นไดจากสินคาตาง ๆ
ที่บริการโดยคนในชุมชนตองเปนสิ่งที่ไมขัดกับขอหามทางศาสนา (ฮาลาล) เชน ไมมีของมึนเมาไวบริการ ไม
มี อาหารที่ ป รุ ง จากเนื้ อหมู ฯลฯ แต เน น นํ า เสนอวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง า ย ด ว ยการนํ า ชมกิ จกรรมต า ง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต การสงเสริมใหนักทองเที่ยวแตงตัวอยางเรียบรอยมิดชิด การบริการที่พัก
แบบโฮมสเตยควบคูกับการบริการดวยเมนูอาหารพื้นบาน และการนําชมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่
สวยงามรอบชุมชน เปนตน (อภิรมย พรหมจรรยา และคณะ, 2544; วิชชุตา ใหเจริญ, 2545; สถาบันการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน, มปป; กลุมเกาะยาวโฮมสเตย, มปป.)

4. โอกาสของความยั่งยืนในการดํารงชีพ
จากความพยายามขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนทีเ่ ลือกศึกษาทั้ง 3 ชุมชน และผลที่เกิดขึ้นจาก
การพั ฒ นาบนฐานของชุ มชน จะเห็นได ว า แม บ ริบ ทและป ญ หาของแต ล ะชุ ม ชนจะมี รายละ เอีย ดที่
แตกตางกันบางตามสภาพทางกายภาพและชีวภาพและสภาพทางสังคมวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นที่
ชุมชนนั้นตั้งอยู แตแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามีความคลายคลึงกันมาก ดวยการหาทางปรับปรุง
ยุ ท ธวิ ธี ก ารดํ า รงชี พ ที่ อิ ง ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู แ ละภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น อย า งเป น ระบบ มากขึ้ น และมี
กระบวนการที่ตอเนื่องและเปนพลวัต โดยเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมอยางแข็งขัน จนทําให
เกิดกลุมกิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อมุงแกปญหาและความเปราะที่เกี่ยวกับการทํามาหากินที่
คนในชุมชนประสบ อีกทั้งยังตอบสนองความตองการและความปรารถนาที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการกระตุนของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและกระแสโลกาภิวัตนที่รุกเขามายังชุมชน
การปรับยุทธวิธีการดํารงชีพในทั้ง 3 ชุมชน ปรากฏออกมาในลักษณะของการปรับรูปแบบและ
ระบบการผลิตสินคาที่เคยผลิตอยูแลวเพื่อลดคาใชจายที่ไ มจําเปนดานหนึ่ง และเพื่อใหสามารถจําหนาย
ในตลาดสมัยใหมอีกดานหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการสรางสรรคการผลิตสินคาและบริการใหม ๆ ที่สามารถ
พัฒนาไดภายใตบริบททางสัง คมที่เปลี่ยนไป อันเนื่องจากการขยายความสัม พันธกับ ภายนอกชุมชน
โดยเฉพาะการเติบโตของการทองเที่ยวหลายรูปแบบ ที่สงเสริมใหเกิดความตองการสินคาและบริการ
เพิ่มขึ้น ซึ่งบางลักษณะเปนสินคาและบริการที่คนในชุมชนสามารถทําได โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูและ
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การสงเสริมการดํารงชีพอยางยั่งยืนในชนบทดวยการพัฒนาบนฐานชุมชน

ภูมิ ปญ ญาท องถิ่น ที่ สามารถฟ นฟู แ ละตอยอด ผนวกกับ คนในชุ มชนได มีการเรียนรูเพิ่ม เติ ม เพื่ อปรับ
รูปแบบการผลิตและบริการใหดูทันสมัยขึ้น สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่หลากหลายมากขึ้น
รวมทั้งการนําเสนอสิ่งใหมๆเพิ่มเติมอีกบางสวนที่แสดงถึงอัตลักษณของทองถิ่น เชน บริการดานการ
ทองเที่ย วเชิง อนุ รักษ ที่มุ ง นํ า เสนอความสวยงามของธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมท อ งถิ่น ที่ มี อัต ลั กษ ณ
เปนตน
ขอสังเกตที่นาสนใจเกี่ยวกับการปรับยุทธวิธีการดํารงชีพ คือ การปรับรูปแบบการผลิตไมไดมี
เฉพาะที่เกี่ยวของกับตัวสินคาเทานั้น แตมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ อันเปนการเสริมพลังดวย
การกระทํารวมกัน (Empowerment through Collective Action) ซึ่งเมื่อเวลาผานไป กลุมเหลานี้มี
จํานวนเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้นในกิจกรรมที่ทํา ประจวบกับรัฐมีนโยบายการพัฒนาที่เนน
การทําแผนชุมชนที่ครอบคลุมหลายมิติของการดําเนินชีวิต จึงเปนการเอื้อใหการพัฒนากลุมเหลานี้ให
ขยายครอบคลุมมิติตาง ๆ มากขึ้น ไมไดจํากัดเพียงการทํากิจกรรมที่ผลิตสินคาและบริการเพื่อบริโภคและ
จําหนายตามความเขาใจเดิม ๆ เทานั้น แตขยายมาเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสานสัมพันธทาง
สังคม การสะสมทุนและการจัดสวัสดิการรูปแบบตาง ๆ อยางครอบคลุม ดังที่รูจักกันในนามของ “สวัสดิการ
ครบวงจรชีวิตมากขึ้น” อันเปนการเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนในการแกปญหาที่เคยมีความเปราะบาง
ดวยการปรับยุทธวิธีการดํารงชีพใหมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น และปรับรูปแบบใหเหมาะกับยุคสมัย
มากขึ้น
การขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานของชุมชน ที่เริ่มจากการตระหนักถึงปญหาและความเปราะบาง
ของคนในแตละชุมชน ดวยความพยายามแกปญหาผานการรวมกลุมกันปรับปรุงยุทธวิธีในการดํารงชีพ
และการสรางกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมมิติตาง ๆ ของการดําเนินชีวิตอยางเชื่อมโยง
ระหว า งกัน อีกทั้ ง ยั ง มี ค วามพยามยามดํ า เนิ น การอย า งเป น ระบบขึ้น ด ว ยการทํ า แผนชุ ม ชนนี้ เป น
ปรากฏการณ ข องการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาที่ ส ง เสริ ม การยกระดั บ การดํ า รงชี พ ควบคู กั บ การใช
ทรัพ ยากรธรรมชาติอย า งชาญฉลาด โดยมุ ง ใหเกิด การพึ่ งตนเองในระดั บ ชุ มชนสู ง และยาวนาน ใน
ขณะเดียวกัน ไม ไดปด กั้นการปฏิสัมพัน ธกับภายนอก แตเนน การปฏิสัมพั นธอยางสรางสรรค ที่ เอื้อ
ประโยชนตอชุมชนทั้ง ในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงเปนสัญญาณที่มีความหวังในการสราง
ความยั่งยืนของการพัฒนาที่สงเสริมการดํารงชีพบนฐานของชุมชน ภายใตกระแสโลกาภิวัตน

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การพัฒนาชนบทที่เนนการปรับปรุงการดํารงชีพบนฐานของชุมชนเปนแนวทางการพัฒนาที่
เปนไปไดและนาจะเหมาะสมกับสภาพของชนบทไทยในปจจุบัน ที่กําลังประสบปญหาความเหลื่อมล้ํา
ระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบทพอสมควร สวนหนึ่งเปนผลกระทบจากการพัฒนาตามแนวทางระแส
หลักที่มุงเนนการสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคเปนสําคัญ และกระจายความทันสมัย
แบบตะวันตกไปอยางรวดเร็ว ดวยการผนวกชุมชนเขาไปอยูในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยที่ชาว
ชนบทจํานวนมากไมทันตั้งตัว จึงกลับกลายเปนวา ชาวชนชนบทไดรับประโยชนดานการดํารงชีพนอยจาก
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การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ แตกลับมีการบริโภคเพิ่มขึ้นจนเปนภาระด านคาใชจาย วิถีการผลิตและ
การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถูกผลักใหตองพึ่งพิงภายนอก ทั้งในแงของปจจัยการผลิตที่จําเปนและการ
จําหนายผลผลิตที่ไมสมดุลกัน ทําใหชาวชนบทซึ่งสวนใหญยังคงดํารงชีพดวยการทําการเกษตร งาน
หัตถกรรม และการเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติ ตองประสบปญหาที่นําไปสูความออนแอ ทั้งดานการเงิน
ความสามารถในการพึ่งตนเอง และดานสุขภาพ จากการที่มีคาใชจายสูง การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
มากเกิน ไป การใชปุย เคมี และสารเคมีในปริมาณมาก รวมทั้งการแขง กัน ในการผลิต และการคา ที่ไ ม
เปนธรรม
อยางไรก็ตาม เปนที่นายินดีที่ยังมีบางชุมชนในชนบทที่หันกลับมาสนใจที่จะแกปญหา ดวยความ
พยายามริเริ่มและขับเคลื่อนการพัฒนา ที่เนนสงเสริมใหมีการปรับยุทธวิธีการดํารงชีพ โดยยังคงอิงอยูกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นแตคํานึงถึงการใชอยางชาญฉลาด ฟนฟูตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นอยางมี
พลวัต และดําเนินไปโดยคํานึงถึงบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ดวยการมีปฏิสัมพันธอยาง
สรางสรรคกับสังคมภายนอก การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางนี้นําไปสูการปรับปรุงการในการดํารง
ชีพ ด ว ยการทํ า กิจกรรมใหมี ค วามหลากหลาย ทั้ งที่ เป น กิจ กรรมประเภทเดี ย วกัน และกิ จกรรมต า ง
ประเภท โดยมุงใหสามารถตอบสนองความจําเปนที่ตองพึ่งตัวเองใหมาก ควบคูกับการผลิตสินคาและ
บริการหลากหลายชนิด เพื่อปอนตลาดที่มีความตองการสินคาชุมชนและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ซึ่งเปน
แนวทางที่ชวยลดความเสี่ยงดานการตลาด แทนที่จะเดินตามแนวทางการผลิตสมั ยใหมที่เนนการทํา
การเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งมีตนทุนสูง และมีความเสี่ยงทางการตลาด
นอกจากนี้ ด ว ยแนวความคิ ด ที่ จ ะแก ป ญ หาบนฐานของชุ ม ชน ผนวกกั บ การเคลื่ อ นไหว
ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เปนองคกรพัฒนาเอกชนสวนหนึ่ง ซึ่งหันมาสนใจกระบวนทัศนใหมที่เนนการ
มีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในกระบวนการพัฒนา รวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนา
ของรัฐที่คลอยตามกระบวนทัศนนี้มากขึ้น ทําใหเอื้อตอการรวมกลุมของชาวชนบทเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ
ที่สงเสริมการปรับยุทธวิธีดํารงชีพ แลวขยายตอไปยังกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุ รั กษ ภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อการดํ า รงชี พ รวมไปถึง กิจ กรรมการระดมทุ น เพื่ อสรา ง
สวัสดิการชุมชนอยางครอบคลุม
ปรากฏการณการพัฒนาบนฐานของชุมชนที่สะทอนจากกรณีตัวอยาง 3 ชุมชน ที่เลือกศึกษาใน
ครั้งนี้มีความนาสนใจยิ่ง และผูวิจัยเชื่อวามีความเหมาะสมสําหรับ การประยุกตใชในการพัฒนาสังคม
ชนบทในประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ที่เกษตรกรสวนใหญยังเปนเกษตรกรรายยอย ดํารง
ชีพดวยการเกษตรที่เนนการพึ่งตนเอง ในขณะเดียวกัน ตองเผชิญกับการรุกของระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาด ที่แมจะกระตุนใหปรับการผลิตสินคาทองถิ่นเพื่อปอนตลาด เพื่อสรางรายไดที่เปนตัวเงินใหมากขึ้น
รวมทั้งใหมีการโยกยายแรงงานไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีคาตอบแทนเปนตัวเงินสูงกวาก็ตาม
แตก็สรางความเสี่ยงไมนอยตอสังคมชนบท ที่นํามาซึ่งความออนแอของครัวเรือนและความลมสลายของ
ชุมชนในที่สุด ขอสังเกตเชิงวิพากยดังกลาวนี้สอดคลองกับคําอธิบายของนักวิชาการบางทาน ที่สนใจการ
ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการดํารงชีพในชุมชนชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเทศไทยวา
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วิถีชีวิตแบบชนบทยังคงดําเนินไปคูขนานกับความเปนเมืองที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยที่คนในชนบทจะ
ยังคงมีสัดสวนสูง ตางจากในประเทศอุตสาหกรรมของโลกตะวันตก (ตัวอยาง เชน Drahmoune, 2013;
Rigg, 1998; Masae, 2007) ภายใตสภาวการณเชนนี้ การดํารงชีพของครัวเรือนในชนบทมีแนวโนมที่จะ
ปรับตัวดวยการทํากิจกรรมการเกษตรหลายอยางไปพรอมกัน (Pluriactivity) มากกวาการทําการเกษตร
เชิงเดี่ยว (Monocropping) และเต็มเวลา (Fulltime Farming) หรือ อาจทํากิจกรรมหลายกิจกรรม ทั้ง
กิจกรรมทางการเกษตรและนอกการเกษตร ไปพรอม ๆ กัน (Diversification) โดยอาจแบงกันทําระหวาง
สมาชิกครัวเรือนตางวัยกัน ทั้งนี้เพื่อผสมผสานวัตถุประสงคของการพึ่งตนเองและการสรางรายไดทเี่ ปนตัว
เงินเขาดวยกัน ซึ่งการกระทําลักษณะนี้จะชวยลดแรงกดดันจากการสูญเสียความมั่นคงทางอาหาร ความ
เสี่ยงตอการขาดทุนในการผลิต และความตองการรายไดที่เปนตัวเงินเพื่อสนองความตองการสมัยใหมที่
เพิ่มขึ้น (Rigg, 2005) นอกจากนี้ ในบางชุมชนที่คุนเคยกับการดํารงชีพโดยการเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เคยอุดมสมบูรณ และมีขอจํากัดในการเขาถึงที่ดินเพื่อการเกษตร เชน ชุมชนประมงพื้นบาน แมในชวงหนึ่ง
ชาวบานอาจถูกดึงใหมุงทําการผลิตเพื่อการคา แตตอมาก็ตองเผชิญกับความยากลําบากจากความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรอยางรวดเร็ว อันเปนผลของการโหมใชอยางไมสมดุลกับความสามารถในการทดแทน
ของทรัพยากร จนในที่สุดตองกลับมาสนใจการประมงเชิงอนุรักษ ควบคูกับการทํากิจกรรมอื่นๆเพื่อสราง
รายไดเสริม (เชษฐา มุหะหมัด , 2554) ในขณะเดียวกัน ยังมีขอสังเกตถึงการขยายตัวของความพยายาม
ทํางานในรูปของการกระทํารวมกัน (Collective Action) รูปแบบตาง ๆ ที่เอื้อใหเกิดการเสริมพลังในการ
ผลิ ต และการจั ด การทรัพ ยากรรว มกัน เพื่ อ ประโยชน ต อคนในแต ล ะชุ ม ชนกอน และสามารถสรา ง
สวัสดิการชุมชนไดอยางดีและครอบคลุม โดยไมจําเปนตองรอการชวยเหลือจากรัฐ ซึ่งเปนกา วยางที่
กาวหนาของชุมชนชนบทไทยที่นักวิชาการหลายคนใหความสนใจ เชน ชัยวัชน หนอรัตน (2546) ณรงค
เพ็ชรประเสริฐ (2544) ปทมวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2552) เปนตน
แนวทางการพัฒนาที่ใหความสําคัญ กับปรับปรุงการดํารงชีพบนฐานของชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงกับ
องคประกอบตาง ๆ หลากหลายดาน ทั้งดานสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญา ทรัพยากรดานตาง ๆ และ
กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจนี้ แมจะแตกตางบางในรายละเอียดตามบริบทที่แตกตางกันของชุมชนตาง ๆ แตก็
เปนแนวทางที่มีความหวังในการสรางความอยูดีมีสุข ที่ไมไดเนนเฉพาะมิติทางวัตถุวิสัย แตใหความสําคัญ
กับมิติทางอัตวิสัยควบคูไปดวย นอกจากนี้ การที่พบวาการขับเคลื่อนการพัฒนาไมไดมุงเพียงการผลิตทาง
เศรษฐกิจอยางเดียว แตตองใหมีความสอดคลองกับสังคม อีกทั้งยังสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญตอการดํารงชีพอยางชาญฉลาดดวย จึงนาเชื่อไดวาเปน แนวทางการพัฒนาทางเลือกที่สงเสริมให
เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังชวยเติมเต็มความตองการของสังคมวงกวาง ที่มีตอสินคาทองถิ่น ที่นับวันจะหา
ยากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน
อยางไรก็ตาม ยังมีขอสังเกตที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความสําเร็จในการพัฒนาบนฐานของ
ชุมชนจะยั่งยืนได จะตองมีแนวคิดพัฒนาการที่กาวหนาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการเสริมแรงของหนวยงานทองถิ่น หนวยงานของรัฐ และองคกร
พัฒนาเอกชน ที่เห็นความสําคัญของการพัฒนาตามแนวทางนี้ ดังนั้นหนวยงานตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐและ
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เอกชน โดยเฉพาะที่ปฏิบัติงานในระดับทองถิ่น ควรตระหนักและหาทางสงเสริมการพัฒนาตามแนวทางนี้
อยางจริงจัง ผานชองทางที่เหมาะสม จะชวยแกปญหาหลักประการหนึ่งของชุมชนชนบทที่สามารถใช
ประโยชนจากความหลากหลายของธรรมชาติและวิถีชีวิต ในการลดชองวางทางสังคมในภาพรวม อีกทั้ง
ยังสงเสริมใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
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