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บทคัดยอ
บทความน้ีเปนการวิเคราะหวิถีการทําเกษตรกรรมของชาวสวนยางพารา เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน

สําหรับใชในครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษา กลุมเกษตรกรทวีผล จังหวัดสงขลา กระบวนการศึกษาใชหลักการตรวจสอบ “ขอมูลสามเสา”
เพ่ือยืนยันความนาเชื่อถือของขอคนพบ ประกอบดวย (1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี ไดแก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีเพอรมาคัลเชอร
(The Theory of Permaculture) (2) การทบทวนวรรณกรรม ในสวนของภาคชุมชนและสถานประกอบการท่ีทํากิจกรรมทางการเกษตรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการผลิตพลังงานทดแทนอยางเปนรูปธรรม โดยมีผลการวิจัยรองรับ (3) กรณีศึกษา ไดแก กลุมเกษตรกรทวีผล ซ่ึงเปนกลุม
เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก ในจังหวัดสงขลา มีภารกิจหลักในการซ้ือ-ขายนํ้ายางสดและภารกิจรองในการทําเกษตรกรรม ไดประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง ผลการวิเคราะห พบวา การเกิดพลังงานทดแทนในวิถีชาวสวนยางมี 4 ลักษณะ คือ (1) กิจกรรมท่ีกอเกิดเปนแหลง
พลังงานทดแทนโดยตรง (2) กิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาใหเปนแหลงพลังงานทดแทน (3) กิจกรรมท่ีตองสรางขึ้นเพ่ือพัฒนาเปนแหลงพลังงานทดแทน
(4) กิจกรรมท่ีควรปรับปรุงเน่ืองจากไมเกิดเปนแหลงพลังงานทดแทนและสูญเสียพลังงานไป สามารถสรุปไดวา นอกจากการปรับเปล่ียนรูปแบบ
กิจกรรมและพฤติกรรมแลว ควรพิจารณาปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอมในเรือกสวนไรนาใหนําไปสูการเปนแหลงวัตถุดิบเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนอยางมี
ประสิทธิภาพ

คําสําคัญ: วิถีชีวิตชาวสวนยาง, พลังงานทดแทน, เศรษฐกิจพอเพียง, เพอรมาคัลเชอร, ชีวมวล

1. บทนํา
ประเทศไทยต้ังอยูในตําแหนงทางภูมิศาสตรท่ีมีแหลงพลังงานตามธรรมชาติ ท่ีจัดเปนพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบท่ีหลากหลายไมวาจะเปน

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานนํ้า พลังงานลม พลังงานความรอนใตผิวโลก พลังงานจากคล่ืนและกระแสนํ้าทะเล ซ่ึงสามารถนํามาผลิตเปนพลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy) เพ่ือใชแทนพลังงานบางประเภท เชน นํ้ามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีใชแลวหมดไปได นอกจากน้ัน พลังงาน
ชีวมวล (Biomass) จากส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว ท่ีไดจากการผลิตในภาคเกษตรกรรมซ่ึงมีอยูท่ัวไปในทองถิ่นและมีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ไมวา
จะเปนผลผลิตทางการเกษตร เศษวัสดุทางการเกษตร กากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรและชุมชน และผลผลิตจากสัตว
ลวนสามารถนํามาผลิตเปนพลังงานทดแทนในรูปของพลังงานความรอน ไอนํ้า หรือผลิตเปนกระแสไฟฟาไดท้ังส้ิน [1] หากพิจารณาเฉพาะสัดสวน
พ้ืนท่ีปลูกยางพาราจะพบวามากถึง 19.2 ลานไรหรือรอยละ 56 ของพ้ืนท่ีทําสวนท่ัวประเทศ โดยมากกวาหน่ึงลานสวนหรือรอยละ 80 ของการทําสวน
ยางพาราน้ันเปนสวนยางขนาดเล็ก1 จากชุมชนหมูบานตางๆ ในพ้ืนท่ีชนบท กวารอยละ 93 เปนสวนยางขนาดเล็กท่ีอยูในพ้ืนท่ีภาคใต [2] ในอดีตการ
ทําสวนยางจะเปนการปลูกพืชเชิงเด่ียว แตปจจุบัน การทําสวนยางขนาดเล็กไดมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น โดยชาวสวนไดมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบของระบบการปลูกยางควบคูไปกับการปลูกพืชอื่นๆ หรือทําการเกษตรอื่นๆ รวมดวย ท้ังเปนการปลูกแซมในสวนยางและปลูกแยกจากสวนยาง
ในลักษณะท่ีมีพืชพรรณไมหลากหลายชนิดผสมผสานกัน เรียกวา “สวนสมรม” ท้ังไมยืนตน ผลไม ผักพ้ืนบาน สมุนไพรตางๆ ในพ้ืนท่ีเดียวกัน
ตลอดจนการทํานาปลูกขาว รวมท้ังอาจมีการทํากสิกรรมรวมอยูดวย เชน เล้ียงไกพ้ืนเมือง เล้ียงโค เล้ียงปลาในบอหรือสระขุด ฯลฯ เพ่ือบริโภคและ
สรางใหเกิดระบบนิเวศท่ีเกื้อกูลกัน [3] [4] จึงทําใหเกิดชีวมวลท่ีหลากหลาย เชน กิ่งไม ใบไม เปลือกไมผล มูลสัตว ฯลฯ สามารถนําไปผลิตพลังงาน
ทดแทนไดมากกวาการปลูกพืชเชิงเด่ียว

ปจจุบันการผลิตพลังงานทดแทนไดกลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตผูคนมากขึ้น ในภาคชุมชนสวนใหญจะรวมตัวกันเปนกลุมเพ่ือผลิตพลังงาน
แลวแบงปนกันใช มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นและส่ิงท่ีมีอยูใกลตัวมาผลิตเปนพลังงานทดแทนท้ังในแบบท่ีเรียบงายและมีความซับซอนมากขึ้นตาม
ศักยภาพของแตละชุมชน อาทิเชน เชื้อเพลิงชีวมวล เตาชีวมวล ไบโอดีเซลแทนนํ้ามันเชื้อเพลิง แกสชีวภาพ เปนตน เหลาน้ีลวนสามารถนํามาใชใน
ครัวเรือนและใชในการทําเกษตรกรรม ซ่ึงชวยใหประหยัดคาใชจายลง ในภาคเกษตรกรรมจึงมีความไดเปรียบของการเปนแหลงวัตถุดิบชีวมวลท่ี

1 สวนยางพาราขนาดเล็กมีขนาดเนื้อที่ไมเกิน 50 ไร/ครัวเรือน (ที่มา : สถาบันวจิัยยาง  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
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หลากหลายสามารถนํามาผลิตเปนพลังงานทดแทนไดมากกวาภาคสวนอื่นๆ โดยเฉพาะในกระบวนการทําสวนยางพารามีกิจกรรมบางอยางท่ีชาวสวน
ไดผสานเขากับภูมิปญญาทองถิ่นอยางเรียบงาย เชน การใชแสงอาทิตยตากยางแผนหรือยางกอนถวย บางกิจกรรมไดเกิดเปนพลังงานทดแทนโดย
ธรรมชาติ เชน การใชเศษไม กิ่งไมมาทําฟน นอกจากน้ันยังมีอีกหลายๆ กิจกรรมท่ีชาวสวนตองพ่ึงพาการใชพลังงานโดยตรง เชน การใชไฟฉายสอง
สวางขณะกรีดยาง (ในอดีตเปนตะเกียงท่ีใชถานหินเปนเชื้อเพลิง) การใชนํ้ามันเชื้อเพลิงในการขับขี่ยานพาหนะเพ่ือไปกรีดยางและขนสงผลผลิต ฯลฯ
รวมท้ังยังมีบางกิจกรรมท่ีกอใหเกิดมลภาวะเปนพิษ เชน นํ้าเสียจากการลางภาชนะหรือการทํายางแผนซ่ึงมีกล่ินเหม็น ส่ิงเหลาน้ีลวนอยูในวิถีและ
กระบวนการในการทําสวนยาง หากสามารถนํามาพัฒนาใหเกิดเปนพลังงานทดแทนได จะชวยลดความสูญเปลาของวัตถุดิบและพลังงานลง ชวยให
ชาวสวนสามารถพ่ึงพาตัวเองดานพลังงานไดมากขึ้น หากมีการวางแผนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเปนระบบ อยางไรก็ตามท่ีผานมาพบวา การผลิต
พลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือนเปนการเรียนรูวิธีการจากชุมชนอื่น หรือไดรับทุนสนับสนุนมาจากหนวยงานตางๆ ทําใหไมไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของสภาพชุมชน ทรัพยากรหรือวัตถุดิบท่ีมี ในระยะยาวก็ไมสามารถยืนยันไดวาจะมีการผลิตและใชพลังงานทดแทนน้ันอยางตอเน่ือง

ในกลุมเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก ท่ีโดยปกติมีการรวมกลุมกันเพ่ือซ้ือขายผลผลิตยางพาราอยูแลว จึงมีความนาสนใจในการศึกษาถึง
รูปแบบและกิจกรรมท่ีสามารถนําไปสูการรวมกลุมเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนจากการทําเกษตรกรรมท่ีมีอยูในชีวิตประจําวันอยางสอดคลองกับวัตถุดิบ
สภาพชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนแหลงพลังงานรูปแบบตางๆ ท่ีมีอยูในเรือกสวนไรนาและชุมชน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานนํ้า พลังงาน
ลม และโดยเฉพาะพลังงานชีวมวล มาบริหารจัดการกระบวนการใชทรัพยากรและพลังงานรวมกันอยางคุมคา เอื้อใหเกิดเปนพลังงานทดแทนขึ้นอยาง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี ตาม “ทฤษฎีเพอรมาคัลเชอร” (The Theory of Permaculture) ท่ีคิดคนโดย Bill
Molliison ท่ีมุงเนนการออกแบบใหเกิดระบบหมุนเวียนพลังงานภายในไรนาอยางครบวงจร กลาวคือ มีบทบาทผูผลิตพลังงานและผูรับพลังงานไปใช
เปนลูกโซตอเน่ืองไป โดยไมวาจะผลิตอะไรขึ้นมาก็จะมีผูรับไปใชจนกระท่ังเกิดความสมดุล ไมเกิดส่ิงท่ีเหลือเปนสวนเกิน แนวทางดังกลาวน้ี ยัง
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ท่ีมีหลักการสําคัญมุงเนนใหเลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล
และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม เพ่ือใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสามารถอยูรวมกับธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดอยางเกื้อกูลกัน

ดังน้ัน การนําทรัพยากรท่ีมีอยูในวิถีของชาวสวนยางพารา มาประยุกตใหสามารถผลิตเปนพลังงานทดแทนไดอยางเรียบงาย จึงอาจทําให
ชาวสวนยางสามารถเขาถึงไดงาย เกิดแรงจูงใจใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคามากยิ่งขึ้น จากท่ีโดยท่ัวไปมักพบวา การผลิตพลังงานทดแทนในชุมชน
มักเกิดจากขอจํากัดบางประการ เชน อยูในพ้ืนท่ีหางไกลหรือมีสภาพเปนเกาะ อยูในพ้ืนท่ีสูงชันท่ีการขนสงพลังงานทําไดไมสะดวกนัก สวนในบาง
ชุมชนท่ีเริ่มมีการผลิตพลังงานทดแทนยังคงเลือกท่ีจะผลิตแบบแยกสวนเฉพาะบางอยาง นอกจากน้ัน บางชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและมีความพึงพอใจ
ตองการพ่ึงพาตนเองดานพลังงานใหไดมากขึ้น จึงมีการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใชเองจากทรัพยากรท่ีมีในทองถิ่นหลากหลายรูปแบบ ชุมชนลักษณะน้ี
จึงมีความนาสนใจในการนํามาวิเคราะหถอดบทเรียน เพ่ือนําไปใชกับกลุมเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กท่ีไดเลือกเปนกรณีศึกษา ไดแก กลุม
ยางพาราทวีผล ในอําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ในประเด็นท่ีวา รูปแบบกิจกรรมท่ีมีอยูในวิถีการทําเกษตรกรรมของชาวสวนยางพารา กรณี กลุม
ยางพาราทวีผลเปนอยางไร มีกิจกรรมใดบางท่ีสามารถพัฒนาเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนได

การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหรูปแบบกิจกรรมท่ีมีอยูในวิถีการทําเกษตรกรรมของชาวสวนยางพารารายยอย กรณีศึกษา กลุม
เกษตรกรทวีผล จังหวัดสงขลา 2) เสนอแนะรูปแบบกิจกรรมทางการเกษตรใหสามารถพัฒนาเปนแหลงวัตถุดิบ ในการผลิตพลังงานทดแทนสําหรับใช
ในครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม องคความรูท่ีไดจะเปนประโยชนแกกลุมเกษตรกรชาวสวนยางกลุมน้ีและสามารถเปนแนวทางในการนําไป
ประยุกตใชกับเกษตรกรชาวสวนยางกลุมอื่นๆ เพ่ือสรางแหลงพลังงานทดแทนไดอยางสอดคลองกับวิถีชีวิตและทรัพยากรท่ีมีในทองถิ่น อยางไรก็ตาม
การศึกษาน้ีไมไดลงลึกในรายละเอียดทางเทคนิคและขั้นตอนในการผลิตพลังงานทดแทน และรายละเอียดของระบบนิเวศในไรนาสวน

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้ใหเห็นถึงแนวการดํารงอยู

และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจเพ่ือใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน กาวทัน
ตอโลกยุคโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตางๆ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีตอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายนอกและภายใน โดยอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังในการ
นําความรูมาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน พรอมท้ัง เสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมี
ความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี สามารถนําไปสูเปาหมายของการสรางความ
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ม่ันคงทางเศรษฐกิจ ในภาคเกษตรกรรมจึงเปนเศรษฐกิจการเกษตรท่ีเนนการสรางความม่ันคงทางอาหาร โดยมีหลักการคือ เนนการเลือกปฏิบัติอยาง
พอประมาณ มีเหตุมีผล และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติส่ิงแวดลอมเปนการทําใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางเกื้อกูลกัน และมุงเนนภูมิสังคมท่ี
คํานึงถึงการพัฒนาบนพ้ืนฐานความแตกตางของความหลากหลายทางธรรมชาติ วัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีและวิถีชุมชนและสังคม [5]
โดยสามารถแบงระดับการเปนเศรษฐกิจพอเพียงได 3 ระดับคือ (1) เขาขาย เปนระดับท่ีมีลักษณะสําคัญในแงการใช “วิธีการ” (Method) เพ่ือลด
ความเส่ียง พยายามรับมือ ตอสูกับปญหาเพ่ือความอยูรอด เกิดการสราง “ภูมิคุมกัน” อันเปนหลักสําคัญหน่ึงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ตนเอง ครอบครัวหรือชุมชน (2) เขาใจ เปนระดับท่ีมุงใหความสําคัญตอ “วิธีคิด” (Way of Thinking) มีการนําแนวคิดเรื่อง “ความพอประมาณ” อัน
เปนหลักการสําคัญอีกประการของปรัชญามาเสริมสรางภูมิคุมกัน (3) เขาถึง เปนระดับท่ีผานการปฏิบัติเปนประจําจากพ้ืนฐานความเขาใจจน
กลายเปน “วิถีชีวิต” (Way of Life) ท่ีปฏิบัติโดยธรรมชาติทําใหชีวิตอยูอยางมี “เหตุผล” อันเปนหลักการสําคัญอีกประการของปรัชญา นอกจากน้ัน
ยังสามารถเปนตัวอยางใหผูอื่นเรียนรูได [6]

ทฤษฎีเพอรมาคัลเชอร (The Theory of Permaculture) เปนแนวคิดในการทําเกษตรกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีคิดคนโดย Bill Molliison
ไดทําการคนควาและเรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบต้ังแตในชวงป 1974 เพอรมาคัลเชอร (Permaculture) มาจากคําวา เพอรมาเนนท (Permanent)
มาจากภาษาละตินแปลวา ยืนยาวหรือยั่งยืน และคําวา คัลเชอร (Culture) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการผลิตและส่ิงมนุษยสรางขึ้น
ดังน้ัน เพอรมาคัลเชอร จึงหมายถึง องคประกอบการผลิตท่ีสนับสนุนการดํารงอยูของมนุษยและสังคมมนุษยอยางยืนยาว โดยมีแนวคิดวาตองมี
การออกแบบรูปแบบการเพาะปลูกและการจัดการผลผลิตอยางเปนระบบ มีการวางแผนการบริหารจัดการในไรนาสวน การจัดรูปแบบการใชพลังงาน
อยางเหมาะสม กระบวนการท้ังหมดตองมีการใชทรัพยากรและพลังงานรวมกันไดอยางคุมคา เอื้ออํานวยใหธรรมชาติและเกษตรกรรมมีความ
สอดคลอง กลมกลืนและเกื้อหนุนกัน พ้ืนฐานสําคัญของการทําเกษตรกรรมแบบเพอรมาคัลเชอรจะตองพิจารณารวมกันระหวางองคประกอบท่ีเปน
รูปธรรมและวิถีของชุมชนท่ีมีความสัมพันธกันอยางลึกซ้ึงเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน [7]

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับพลังงานทดแทนตามแนวคิดน้ี อาจไมไดหมายถึงกรรมวิธีในการผลิตพลังงานทดแทนโดยตรง แตเปนการบริหาร
จัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อใหเกิดเปนพลังงานทดแทนขึ้นอยางเปนระบบ กลาวคือพลังงานตางๆ ทั้งดิน นํ้า ลม แสงแดดและไม
ถือเปนศูนยกลางของการทําเกษตรกรรม ตองมีการออกแบบและจัดวางองคประกอบใหระบบเกษตรกรรมทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตวและ
ธรรมชาติในพื้นที่ มีระบบหมุนเวียนพลังงานภายในที่ครบวงจร มีบทบาทผูผลิตพลังงานและผูรับพลังงานไปใชเปนลูกโซ เชน องคประกอบน้ี
การผลิตสิ ่งนี้ขึ ้นมา ตองมีองคประกอบอีกอันหนึ่งมาใชสิ ่งที่ผลิตขึ ้น และองคประกอบอันนั้นก็จะตองผลิตอีกสิ ่งหนึ่งขึ ้นมา แลวก็จะมี
องคประกอบอีกอันมาใชสิ่งที ่ผลิตนั้นอีกเปนลูกโซตอเนื่องไป ดังนั้น ไมวาจะผลิตอะไรขึ ้นมาก็จะมีผู รับไปใชจนกระทั่งเกิดความสมดุล
โดยแนวคิดนี้เสนอวา ในไรนาสวนควรมีอยางนอย 4 บทบาท จึงอาจกลาวไดวา ในพื้นที่ควรมีทุกสิ่งทุกอยางที่พอเพียงแกการผลิตและการใช
พลังงาน เปนบทบาทหลักในการดําเนินงานของแตละองคประกอบ เพื่อทําหนาที่ผลิตและใชพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นใหเกิดความสมดุลของ
ธรรมชาติ (อางแลว)

ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดท่ีคลายกับภูมิปญญาและวิถีของบรรพบุรุษไทยท่ีสืบทอดกันมาชานาน อันเปนการทําเกษตรกรรมบนพ้ืนฐานของความ
หลากหลายทางพันธุกรรม กลาวคือ เปนการปลูกพืชและเล้ียงสัตวนานาชนิดบนท่ีดินของตนเอง ซ่ึงทําใหมีความหลากหลายทางชีวภาพและความ
สมดุลของระบบนิเวศในไรนา การใชแรงงานของคนในครอบครัวและสัตวเล้ียง เชน วัว ควาย ใชความรูประสบการณเดิมท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นมา
ชวยในการผลิต มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเพ่ือนบาน ชุมชน เครือญาติท่ีอยูในหมูบานเดียวกัน ทําใหครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง มีเวลาใน
การสรางสรรคประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม ดังน้ัน จึงเปนการนําแนวคิดท่ีเปนรากเหงาภูมิปญญาไทย มาบูรณาการเขากับความรูสมัยใหมในการเปน
แหลงผลิตพลังงานท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวิตของชาวสวนในปจจบัุน เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองดานพลังงานไดมากยิ่งขึ้น

3. การศึกษาตัวอยางจากภาคชุมชนและสถานประกอบการณ
ในสวนของภาคชุมชนและสถานประกอบการณท่ีดําเนินการทํากิจกรรมตางๆ ในภาคเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงไดนําไปสูการ

ผลิตพลังงานทดแทนขึ้นอยางเปนรูปธรรมและมีผลการวิจัยรองรับในเชิงประจักษ โดยสิรินทรเทพ เตาประยูรและคณะ (2554) [8] ทําการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปญหาโลกรอนภายใตแนวคิดภูมิปญญาตะวันออก ประเด็นสําคัญของการวิจัย
มุงเนนการสรางตัวชี้วัดท่ีรวมกับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสัมพันธกับกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน รวมท้ังทําการศึกษาการลดโลกรอน
และการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เพ่ือเปนตนแบบของสังคมเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมคารบอนตํ่าท่ีสามารถเปนแนวทางสําหรับชุมชนและ
สถานประกอบการณได
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3.1 กรณีศึกษาชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด
ชุมชนบานเปร็ดใน มีสภาพแวดลอมโดยรวมเปนพ้ืนท่ีปาชายเลน ชาวบานประกอบอาชีพหลักทางดานเกษตรกรรม ไดแก การทํา

ประมงเพาะเล้ียง ทําสวนยางพารา ทําสวนผลไมแบบผสมผสานในบริเวณพ้ืนท่ีพักอาศัย (เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ทุเรียน กะทอน) หาของปา
(นํ้าผ้ึง) บริการการทองเท่ียวโฮมสเตย จักสารจากไมไผและใบจาก ทํากะป และเผาถาน จากการศึกษารูปแบบกิจกรรมท่ีเปนวัตถุดิบในการผลิต
พลังงานทดแทน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 รูปแบบกิจกรรมและผลผลิตซึ่งนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนของชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด

ท่ีมา: วิเคราะหจากสริินทรเทพ เตาประยรูและคณะ (2554)

การทําสวนผลไมตองมีการตัดแตงกิ่ง จึงนํามาใชผลิตถานและทําฟน (การผลิตถานเปนการทําเตาเตาเผาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
เตากออิฐ เตาทําจากจอมปลวกและเตาทําจากถังนํ้ามัน เตาเผาแตละแบบจะแตกตางกันท่ีระยะเวลาท่ีใชในการเผา โดยเตากออิฐและเตาทําจากจอม
ปลวกใชเวลา 7 วัน สวน เตาถังนํ้ามันใชเวลา 1 วัน 12 ชั่วโมง) พบวา ชุมชนมีปริมาณกิ่งไมท่ีใชเผาท้ังหมด 53.76 ตัน/ป คิดเปนถานท่ีผลิตได
16.1 ตัน/ป สามารถทดแทนกาซหุงตมได 9.98 ตันและประหยัดเงินในการซ้ือกาซหุงตม 186,667 บาท/ป รวมท้ังไดนํ้าสมควันไม 1.3 ลูกบาศกเมตร

3.2 กรณีศึกษาชุมพรคาบานารีสอรต จังหวัดชุมพร
ชุมพรคาบานารีสอรต เปนสังคมในภาคบริการท่ีดําเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก มีบริการท่ีพัก การประกอบอาหารเพ่ือการบริโภค กิจกรรม

ธนาคารตนไม และการบริการอื่นๆ ภายใตการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใชในการทําธุรกิจ ยึดหลักการใชทรัพยากรอยางคุมคาดวย
การนํากลับมาใชใหมในเชิงพลังงาน มีการขยายกิจกรรมท่ีมีสวนชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสรางใหคนในชุมชนมีอาชีพ จึงมีความนาสนใจใน
การศึกษารูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดผลผลิตซ่ึงนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 รูปแบบกิจกรรมและผลผลิตซึ่งนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนของชุมพรคาบานารีสอรต จังหวัดชุมพร

ท่ีมา : วิเคราะหจากสิรินทรเทพ เตาประยูรและคณะ (2554)

การผลิตกาซชีวภาพจากอินทรียวัตถใุชสําหรับการหุงตมและผลิตกระแสไฟฟา มีประมาณ 6,000 กิโลกรัม/เดือน สามารถผลิตกาซชีวภาพได
ประมาณ 3,000 กิโลกรัม/ เดือน (กาซชีวภาพ 1 กิโลกรัม ทดแทนกาซหุงตมได 0.373 กิโลกรัม) จึงสามารถทดแทนกาซหุงตมได 1,119 กิโลกรัม/
เดือน

การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันท่ีใชประกอบอาหารแลว เพ่ือใชทดแทนนํ้ามันเครื่องยนต มีประมาณ 300-1,650 ลิตร/เดือน และนํามาจาก
แหลงภายนอก 150-1,500 ลิตร/เดือน สามารถผลิตไบโอดีเซลเพ่ือใชทดแทนนํ้ามันเครื่องยนตในเครื่องยนตไดประมาณ 2,400 ลิตร/เดือน

การผลิตถานจากกิ่งไม เศษไม ใบไม กะลา ฯลฯ มีประมาณ 4,500 กิโลกรัม/เดือน สามารถนํามาเผาถานไดประมาณ 1,500 กิโลกรัม/เดือน
(และไดนํ้าสมควันไมประมาณ 90 ลิตร/ เดือน) โดยรอยละ 25 ของถานท่ีไดจะนําไปใชทดแทนกาซหุงตมในครัว และรอยละ 75 จะนําไปใชในกิจการ
สปาและทําผลิตภัณฑตางๆ ในรีสอรต ซ่ึงถาน 1 กิโลกรัม สามารถทดแทนการใช LPG ได 0.621 กิโลกรัม

3.1 กรณีศึกษาชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด
ชุมชนบานเปร็ดใน มีสภาพแวดลอมโดยรวมเปนพ้ืนท่ีปาชายเลน ชาวบานประกอบอาชีพหลักทางดานเกษตรกรรม ไดแก การทํา

ประมงเพาะเล้ียง ทําสวนยางพารา ทําสวนผลไมแบบผสมผสานในบริเวณพ้ืนท่ีพักอาศัย (เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ทุเรียน กะทอน) หาของปา
(นํ้าผ้ึง) บริการการทองเท่ียวโฮมสเตย จักสารจากไมไผและใบจาก ทํากะป และเผาถาน จากการศึกษารูปแบบกิจกรรมท่ีเปนวัตถุดิบในการผลิต
พลังงานทดแทน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 รูปแบบกิจกรรมและผลผลิตซึ่งนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนของชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด

ท่ีมา: วิเคราะหจากสริินทรเทพ เตาประยรูและคณะ (2554)

การทําสวนผลไมตองมีการตัดแตงกิ่ง จึงนํามาใชผลิตถานและทําฟน (การผลิตถานเปนการทําเตาเตาเผาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
เตากออิฐ เตาทําจากจอมปลวกและเตาทําจากถังนํ้ามัน เตาเผาแตละแบบจะแตกตางกันท่ีระยะเวลาท่ีใชในการเผา โดยเตากออิฐและเตาทําจากจอม
ปลวกใชเวลา 7 วัน สวน เตาถังนํ้ามันใชเวลา 1 วัน 12 ชั่วโมง) พบวา ชุมชนมีปริมาณกิ่งไมท่ีใชเผาท้ังหมด 53.76 ตัน/ป คิดเปนถานท่ีผลิตได
16.1 ตัน/ป สามารถทดแทนกาซหุงตมได 9.98 ตันและประหยัดเงินในการซ้ือกาซหุงตม 186,667 บาท/ป รวมท้ังไดนํ้าสมควันไม 1.3 ลูกบาศกเมตร

3.2 กรณีศึกษาชุมพรคาบานารีสอรต จังหวัดชุมพร
ชุมพรคาบานารีสอรต เปนสังคมในภาคบริการท่ีดําเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก มีบริการท่ีพัก การประกอบอาหารเพ่ือการบริโภค กิจกรรม

ธนาคารตนไม และการบริการอื่นๆ ภายใตการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใชในการทําธุรกิจ ยึดหลักการใชทรัพยากรอยางคุมคาดวย
การนํากลับมาใชใหมในเชิงพลังงาน มีการขยายกิจกรรมท่ีมีสวนชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสรางใหคนในชุมชนมีอาชีพ จึงมีความนาสนใจใน
การศึกษารูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดผลผลิตซ่ึงนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 รูปแบบกิจกรรมและผลผลิตซึ่งนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนของชุมพรคาบานารีสอรต จังหวัดชุมพร

ท่ีมา : วิเคราะหจากสิรินทรเทพ เตาประยูรและคณะ (2554)

การผลิตกาซชีวภาพจากอินทรียวัตถใุชสําหรับการหุงตมและผลิตกระแสไฟฟา มีประมาณ 6,000 กิโลกรัม/เดือน สามารถผลิตกาซชีวภาพได
ประมาณ 3,000 กิโลกรัม/ เดือน (กาซชีวภาพ 1 กิโลกรัม ทดแทนกาซหุงตมได 0.373 กิโลกรัม) จึงสามารถทดแทนกาซหุงตมได 1,119 กิโลกรัม/
เดือน

การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันท่ีใชประกอบอาหารแลว เพ่ือใชทดแทนนํ้ามันเครื่องยนต มีประมาณ 300-1,650 ลิตร/เดือน และนํามาจาก
แหลงภายนอก 150-1,500 ลิตร/เดือน สามารถผลิตไบโอดีเซลเพ่ือใชทดแทนนํ้ามันเครื่องยนตในเครื่องยนตไดประมาณ 2,400 ลิตร/เดือน

การผลิตถานจากกิ่งไม เศษไม ใบไม กะลา ฯลฯ มีประมาณ 4,500 กิโลกรัม/เดือน สามารถนํามาเผาถานไดประมาณ 1,500 กิโลกรัม/เดือน
(และไดนํ้าสมควันไมประมาณ 90 ลิตร/ เดือน) โดยรอยละ 25 ของถานท่ีไดจะนําไปใชทดแทนกาซหุงตมในครัว และรอยละ 75 จะนําไปใชในกิจการ
สปาและทําผลิตภัณฑตางๆ ในรีสอรต ซ่ึงถาน 1 กิโลกรัม สามารถทดแทนการใช LPG ได 0.621 กิโลกรัม

3.1 กรณีศึกษาชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด
ชุมชนบานเปร็ดใน มีสภาพแวดลอมโดยรวมเปนพ้ืนท่ีปาชายเลน ชาวบานประกอบอาชีพหลักทางดานเกษตรกรรม ไดแก การทํา

ประมงเพาะเล้ียง ทําสวนยางพารา ทําสวนผลไมแบบผสมผสานในบริเวณพ้ืนท่ีพักอาศัย (เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ทุเรียน กะทอน) หาของปา
(นํ้าผ้ึง) บริการการทองเท่ียวโฮมสเตย จักสารจากไมไผและใบจาก ทํากะป และเผาถาน จากการศึกษารูปแบบกิจกรรมท่ีเปนวัตถุดิบในการผลิต
พลังงานทดแทน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 รูปแบบกิจกรรมและผลผลิตซึ่งนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนของชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด

ท่ีมา: วิเคราะหจากสริินทรเทพ เตาประยรูและคณะ (2554)

การทําสวนผลไมตองมีการตัดแตงกิ่ง จึงนํามาใชผลิตถานและทําฟน (การผลิตถานเปนการทําเตาเตาเผาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
เตากออิฐ เตาทําจากจอมปลวกและเตาทําจากถังนํ้ามัน เตาเผาแตละแบบจะแตกตางกันท่ีระยะเวลาท่ีใชในการเผา โดยเตากออิฐและเตาทําจากจอม
ปลวกใชเวลา 7 วัน สวน เตาถังนํ้ามันใชเวลา 1 วัน 12 ชั่วโมง) พบวา ชุมชนมีปริมาณกิ่งไมท่ีใชเผาท้ังหมด 53.76 ตัน/ป คิดเปนถานท่ีผลิตได
16.1 ตัน/ป สามารถทดแทนกาซหุงตมได 9.98 ตันและประหยัดเงินในการซ้ือกาซหุงตม 186,667 บาท/ป รวมท้ังไดนํ้าสมควันไม 1.3 ลูกบาศกเมตร

3.2 กรณีศึกษาชุมพรคาบานารีสอรต จังหวัดชุมพร
ชุมพรคาบานารีสอรต เปนสังคมในภาคบริการท่ีดําเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก มีบริการท่ีพัก การประกอบอาหารเพ่ือการบริโภค กิจกรรม

ธนาคารตนไม และการบริการอื่นๆ ภายใตการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใชในการทําธุรกิจ ยึดหลักการใชทรัพยากรอยางคุมคาดวย
การนํากลับมาใชใหมในเชิงพลังงาน มีการขยายกิจกรรมท่ีมีสวนชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสรางใหคนในชุมชนมีอาชีพ จึงมีความนาสนใจใน
การศึกษารูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดผลผลิตซ่ึงนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 รูปแบบกิจกรรมและผลผลิตซึ่งนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนของชุมพรคาบานารีสอรต จังหวัดชุมพร

ท่ีมา : วิเคราะหจากสิรินทรเทพ เตาประยูรและคณะ (2554)

การผลิตกาซชีวภาพจากอินทรียวัตถใุชสําหรับการหุงตมและผลิตกระแสไฟฟา มีประมาณ 6,000 กิโลกรัม/เดือน สามารถผลิตกาซชีวภาพได
ประมาณ 3,000 กิโลกรัม/ เดือน (กาซชีวภาพ 1 กิโลกรัม ทดแทนกาซหุงตมได 0.373 กิโลกรัม) จึงสามารถทดแทนกาซหุงตมได 1,119 กิโลกรัม/
เดือน

การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันท่ีใชประกอบอาหารแลว เพ่ือใชทดแทนนํ้ามันเครื่องยนต มีประมาณ 300-1,650 ลิตร/เดือน และนํามาจาก
แหลงภายนอก 150-1,500 ลิตร/เดือน สามารถผลิตไบโอดีเซลเพ่ือใชทดแทนนํ้ามันเครื่องยนตในเครื่องยนตไดประมาณ 2,400 ลิตร/เดือน

การผลิตถานจากกิ่งไม เศษไม ใบไม กะลา ฯลฯ มีประมาณ 4,500 กิโลกรัม/เดือน สามารถนํามาเผาถานไดประมาณ 1,500 กิโลกรัม/เดือน
(และไดนํ้าสมควันไมประมาณ 90 ลิตร/ เดือน) โดยรอยละ 25 ของถานท่ีไดจะนําไปใชทดแทนกาซหุงตมในครัว และรอยละ 75 จะนําไปใชในกิจการ
สปาและทําผลิตภัณฑตางๆ ในรีสอรต ซ่ึงถาน 1 กิโลกรัม สามารถทดแทนการใช LPG ได 0.621 กิโลกรัม
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4. วิถีชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา กลุมเกษตรกรทวีผล

4.1 รูปแบบกิจกรรมในวิถีชาวสวนยางพารา
กลุมเกษตรกรทวีผล เปนกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็ก ตั้งอยูในหมูบานควนจง หมูที่ 4 ต.นาหมอม อ.นาหมอม จ.สงขลา

กอต้ังขึ้นเม่ือป พ.ศ.2543 ปจจุบันมีสมาชิก 48 หมายเลข มีพ้ืนท่ีสวนยางท่ีใหผลผลิตประมาณ 300 ไร โดยเฉล่ียประมาณ 7 ไรตอ1 หมายเลขสมาชิก
อายุตนยางโดยเฉล่ีย 14 ป มีผลผลิตนํ้ายาง 50 กิโลกรัม/วัน รอยละ 80 เจาของสวนเปนผูกรีดยางเอง สวนรอยละ 20 ลูกจางเปนผูกรีด พ้ืนท่ีสวนยาง
รอยละ 90 เปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงมีการครอบครองท่ีมีระยะเวลายาวนานมากกวา 100 ป สภาพท่ัวไปของหมูบานเปนชุมชนกึ่งเมือง
กึ่งชนบท มีสภาพแวดลอมธรรมชาติ และสวนยางท่ีเปนภูเขาสูงตํ่าลอมรอบอาณาบริเวณหมูบาน [9]
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รูปท่ี 1 บางสวนของวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีสามารถนําไปผลิตพลังงานทดแทนไดของกลุมเกษตรกรทวีผล

ซ่ึงนับวามีความหลากหลายของทรัพยากร แตยังไมมีการนําวัตถุดิบและทรัพยากรท่ีมีอยูเหลาน้ี มาบริหารจัดการใหสามารถพัฒนาเปน
วัตถุดิบเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนสําหรับใชในครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม จึงทําใหสูญเสียโอกาสในการใชทรัพยากรอยางคุมคาไป
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4.2 การเล้ียงสัตว ควรทําขอบเขตบริเวณคอกเล้ียงเพ่ือปองกันไมใหมูลสัตวถูกชะลางไปตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนการสูญเสียแหลง
พลังงานและเปนการแพรเชื้อโรค

4.3 ควรงดการเผาตอ ซัง รากไม และเศษวัชพืชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รวมท้ังควรงดพฤติกรรมท่ีเปนการทําลายสภาพแวดลอมและ
กอใหเกิดมลพิษ เชน การเทท้ิงนํ้าเสียหรือสารเคมีบางอยางลงสูพ้ืนท่ีสาธารณะ ฯลฯ ควรรวบรวมใสภาชนะเพ่ือบําบัดหรือสรางเปนพลังงานทดแทน

4.3 วิถีชาวสวนยางพารากับระดับการถือปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทน
จากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในวิถีชาวสวนยางพารา สามารถวิเคราะหแนวทางการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของชาวสวนยางพารากับระดับการถือปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากรูปแบบกิจกรรมในระดับตางๆ ของการถือปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังเปนไปอยางสอดคลองกับทฤษฎีเพอรมาคัลเชอร ท่ีสนับสนุนให

มีการใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา มีการออกแบบและจัดวางองคประกอบใหระบบเกษตรกรรมมีระบบหมุนเวียนพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ เอื้อใหเกิดเปนพลังงานทดแทนขึ้นอยางเปนระบบครบวงจร จนกระท่ังเกิดความสมดุลของธรรมชาติในไรนาสวนและเกิดความ

สมดุลในชีวิตของมนุษย

6. สรุปและเสนอแนะ
จากผลการศึกษาขางตนสรุปไดวา กลุมเกษตรกรทวีผล มีการทําสวนยางพารา เล้ียงสัตวและปลูกพืชแบบผสมผสาน หรือเรียกวา

“สวนสมรม” ซ่ึงเปนแนวทางการทําเกษตรกรรมท่ีสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นของทางภาคใต ท่ีเอื้ออํานวยใหเกิดผลผลิตเพ่ือการบริโภคท่ี
หลากหลาย และเกิดผลพลอยไดในการเปนแหลงพลังงานทดแทนไดเปนอยางดี รวมท้ังมีแนวทางการดําเนินกิจการของกลุมท่ีชัดเจน ในการยกระดับ
องคความรู ภูมิปญญาในการทําเกษตรกรรมและการพัฒนาศักยภาพของชาวสวนใหลดการพ่ึงพิงจากภายนอก จากการสงเสริมใหผลิตและใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนทองถิ่นเพ่ิมขึ้นใหเปนรายไดเสริม เพ่ือนําไปสูการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
มุงเนนใหภาคเกษตรกรรม เปนเศรษฐกิจการเกษตรท่ีมีความม่ันคงทางอาหาร

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่นอยางคุมคา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติส่ิงแวดลอม ใน 3 ระดับ คือ เขาขาย เขาใจ และเขาถึงน้ัน
ชาวสวนยางพาราจําเปนตองกาวผานขั้นตน “ระดับเขาขาย” ท่ีมีลักษณะสําคัญในแงการใชวิธีการ (Method) เพ่ือใหเกิดการสรางภูมิคุมกันใหกับ
ตัวเอง รวมท้ัง กาวผานขั้นกลาง “ระดับเขาใจ” ท่ีมุงใหความสําคัญตอวิธีคิด (Way of Thinking) ท่ีเปนความพอประมาณมาเสริมภูมิคุมกัน มาสูขั้นสูง
“ระดับเขาถึง” ท่ีตองมีการปฏิบัติเปนประจําอยางเขาใจจนกลายเปน “วิถีชีวิต” (Way of Life) ท่ีเปนไปโดยธรรมชาติอยางมีเหตุมีผล เพ่ือใหอยู
รวมกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางเกื้อกูล สอดคลองกับภูมิสังคมและใหผูอื่นเรียนรูได จึงจะเปนไปตามหลักการสําคัญของแนวคิดท่ีเรียกวา
“วิถีชวิีตชาวสวนยางเพ่ือเปนแหลงผลิตพลังงานทดแทน”

4.2 การเล้ียงสัตว ควรทําขอบเขตบริเวณคอกเล้ียงเพ่ือปองกันไมใหมูลสัตวถูกชะลางไปตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนการสูญเสียแหลง
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มีการใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา มีการออกแบบและจัดวางองคประกอบใหระบบเกษตรกรรมมีระบบหมุนเวียนพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ เอื้อใหเกิดเปนพลังงานทดแทนขึ้นอยางเปนระบบครบวงจร จนกระท่ังเกิดความสมดุลของธรรมชาติในไรนาสวนและเกิดความ

สมดุลในชีวิตของมนุษย

6. สรุปและเสนอแนะ
จากผลการศึกษาขางตนสรุปไดวา กลุมเกษตรกรทวีผล มีการทําสวนยางพารา เล้ียงสัตวและปลูกพืชแบบผสมผสาน หรือเรียกวา

“สวนสมรม” ซ่ึงเปนแนวทางการทําเกษตรกรรมท่ีสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นของทางภาคใต ท่ีเอื้ออํานวยใหเกิดผลผลิตเพ่ือการบริโภคท่ี
หลากหลาย และเกิดผลพลอยไดในการเปนแหลงพลังงานทดแทนไดเปนอยางดี รวมท้ังมีแนวทางการดําเนินกิจการของกลุมท่ีชัดเจน ในการยกระดับ
องคความรู ภูมิปญญาในการทําเกษตรกรรมและการพัฒนาศักยภาพของชาวสวนใหลดการพ่ึงพิงจากภายนอก จากการสงเสริมใหผลิตและใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนทองถิ่นเพ่ิมขึ้นใหเปนรายไดเสริม เพ่ือนําไปสูการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
มุงเนนใหภาคเกษตรกรรม เปนเศรษฐกิจการเกษตรท่ีมีความม่ันคงทางอาหาร

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่นอยางคุมคา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติส่ิงแวดลอม ใน 3 ระดับ คือ เขาขาย เขาใจ และเขาถึงน้ัน
ชาวสวนยางพาราจําเปนตองกาวผานขั้นตน “ระดับเขาขาย” ท่ีมีลักษณะสําคัญในแงการใชวิธีการ (Method) เพ่ือใหเกิดการสรางภูมิคุมกันใหกับ
ตัวเอง รวมท้ัง กาวผานขั้นกลาง “ระดับเขาใจ” ท่ีมุงใหความสําคัญตอวิธีคิด (Way of Thinking) ท่ีเปนความพอประมาณมาเสริมภูมิคุมกัน มาสูขั้นสูง
“ระดับเขาถึง” ท่ีตองมีการปฏิบัติเปนประจําอยางเขาใจจนกลายเปน “วิถีชีวิต” (Way of Life) ท่ีเปนไปโดยธรรมชาติอยางมีเหตุมีผล เพ่ือใหอยู
รวมกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางเกื้อกูล สอดคลองกับภูมิสังคมและใหผูอื่นเรียนรูได จึงจะเปนไปตามหลักการสําคัญของแนวคิดท่ีเรียกวา
“วิถีชวิีตชาวสวนยางเพ่ือเปนแหลงผลิตพลังงานทดแทน”
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บทความน้ีจึงมีขอเสนอแนะวา แนวทางการผลิตพลังงานทดแทน โดยใชวัตถุดิบและทรัพยากรท่ีมีอยูในวิถีชาวสวนยางพาราน้ัน มีประเด็นใน
การพิจารณา 2 ระดับ คือ (1) ระดับตัวบุคคล เปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ีจะตองทําความเขาใจในวิถีชีวิตของชาวสวนเองกอนวา มีวัตถุดิบและทรัพยากรท่ี
นําไปสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบใด อยางไรบาง มีปริมาณมากนอยเพียงใด เพ่ือนําไปสูการผลิตในรูปแบบท่ีสามารถทําไดกอนตามบริบท
สังคมและสภาพแวดลอม แลวจึงพิจารณาเพ่ิมเติมรูปแบบการผลิตใหมีความหลากหลายตามความตองการมากขึ้น รวมท้ัง ควรพิจารณาออกแบบหรือ
ปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอมพ้ืนท่ีเรือกสวนไรนา เพ่ือลดระยะเวลาและระยะทางการขนสงวัตถุดิบ รวมท้ังควรเพ่ิมรูปแบบและปริมาณวัตถุดิบท่ีสามารถ
นําไปผลิตพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ (2) ระดับกลุม การรวมตัวกันผลิตในรูปของกลุมหรือชุมชนจะชวยลดตนทุนดานเครื่องมือในการผลิต
และเกิดการแชรทรัพยากร โดยควรมีการวางแผนรวมกันในการเก็บสะสมพลังงาน ผลิตพลังงานและการจัดการพลังงานท่ีผลิตไดรวมกัน ประโยชนจาก
การศึกษาน้ีสามารถเปนแนวทางหรือปรับใชกับชาวสวนยางพาราอื่นๆ ท้ังในระดับชุมชนและระดับครัวเรือนไดตอไป อยางไรก็ตาม จําเปนตองศึกษา
รายละเอียดทางเทคนิคและกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนอยางละเอียดดวย
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