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Abstract 

Modern humans (Homo sapiens) evolved from their ancestors in Africa some 
200,000 years ago.  Later on, some of them emigrated out of Africa to Asia and Europe 
around 65,000 and 40,000 years ago, respectively.  From then on, humans have continued 
their population expansion and have become a global species living today amidst a 
diversity of life.  Biodiversity is the variety of life forms - microorganisms, flora and 
fauna including humans - at all levels of organization from genes to populations, species 
and ecological systems existing throughout the world.  Hence biodiversity is a legacy of 
evolutionary processes which fundamentally involve genetic adaptation and genomic 
evolution.  This variety of life has long been and continues to be an essential resource for 
human survival in terms of food, medicines, housing and clothing as well as ecological 
services including aesthetics and ecotourism.  Thus, the development of civilizations and 
cultural evolution has had synergistic relations with the natural biological world.   

Thailand is a relatively small country with a total area of about 0.34% of the 
world mainland but she is rich in biodiversity comprising approximately 6-10% of the 
total species known thus far.  In the past, 70% of the total land area was covered with 
various kinds of tropical forests providing terrestrial and aquatic habitats for life forms in 
complex ecosystems.  This biological nature that surrounded the local community has 
influenced the development of folklore, cultural diversity and local technology or 
traditional knowledge.  Such local wisdom has been perpetuated by being passed down 
from generation to generation.  The Thai people lived peacefully and sustainably 
surrounded by the balanced and green environment for many centuries until the 1960s 
when the Thai government launched the first National Economic and Social Development 
Plan.  Such modernization in industry and agriculture accompanying globalization trends 
in capitalism and unsustainable development led to deforestation and environmental 
problems including climate change and global warming.  As a consequence, there has 
been tremendous loss of biodiversity and ecosystems.  Many species have become 
endangered and some are at critical population levels and prone to extinction if action is 
not taken to save them.  Furthermore, Thai culture and society have been influenced by 
the globalization trend to some extent.  However, there is a trend amongst scholars and 
local people to promote the conservation and management of biodiversity which is indeed 
natural capital for sustainable development.  This is in accordance with the King’s 
philosophy of a sufficiency economy in order to balance capitalism.  Sustainable use and 
conservation of these bioresources basically depend on scientific knowledge coupled with 
local wisdom which has been called “ecotechnology”.  This is an alternative education 
system to promote basic and applied research in multidisciplines relating to biodiversity 
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and local communities, encompassing local history, geography, economics, culture, 
society and humanity.  This line of approach is aimed for a better understanding of local 
communities and bioresources and how to sustainably develop and efficiently manage 
them. 
 
Key words: biodiversity, culture, traditional knowledge, ecotechnology, natural capital, 
sustainable development, globalization 
 

ป พ.ศ. 2549 เกิดวิกฤติทางอุทกภัย น้ําทวมใหญต้ังแตภาคเหนือลงมาถึงภาคกลางในพื้นที่ลุมน้ํา
เจาพระยา นักวิชาการเชื่อวาวิกฤติธรรมชาติเชนนี้มีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและภาวะ
โลกรอนที่มีผลกระทบทั้งในเอเชียแปซิฟกและในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกดวย วิกฤติน้ําทวมในบานเราปนี้มีถึง 
2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเกิดจากรองความกดอากาศต่ําหรือรองฝนทําใหฝนตกหนักในปลายเดือนพฤษภาคมจน
เกิดน้ําปาไหลหลาก ดินถลมและน้ําทวมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ครั้งที่สองเกิดจากมีรองฝนเคลื่อนไหว
ผิดปกติหรือผิดธรรมชาติเกิดฝนตกหนักในตนเดือนตุลาคมเปนประวัติการณในรอบ 60 ป จนมีน้ําทวมหนัก
หลายพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนลางและภาคกลางเกิดน้ําไหลหลากลนฝงแมน้ําเจาพระยาโดยเฉพาะที่    
จ.สิงหบุรี จ.อางทอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี และ จ.นนทบุรี มีน้ําทวมขังนานนับเดือน สรางความ
เสียหายตอโบราณสถาน บานพักอาศัย และเรือกสวนไรนาคิดเปนมูลคามหาศาล ผลกระทบที่ตามมาคือ
ปญหาทางดานสาธารณสุขและสภาพจิตใจของผูคนในพื้นที่น้ําทวมขังดังกลาว นอกจากนั้นผูคนในประเทศ
ไทยและในภูมิภาคพ้ืนที่เขตรอนยังตองเผชิญกับโรคอุบัติซ้ําที่มีความรุนแรงมากกวาเดิม เชน โรคทองรวง 
โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก โรคมาลาเรียและโรคอุบัติใหม เชน โรคซารส นักวิชาการคาดวาจะมีโรค
อุบัติใหมเกิดขึ้นอีกในอนาคต เหตุการณวิกฤติทางธรรมชาติเชนนี้เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกและทวีความรุนแรง
ขึ้นในแตละครั้งยังความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินตลอดมานั้นเปนเพราะสาเหตุใด ทําไมจึงเกิดถี่ขึ้น 
ธรรมชาติจะมีโอกาสฟนฟูสูสภาพปกติและสมดุลไดอีกหรือไม เหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไรและที่
ไหนบาง วิธีแกปญหาควรจะเปนเชนไร การพัฒนาอยางยั่งยืนจะทําไดสําเร็จหรือไมและโดยวิธีใด คําถาม
เหลานี้ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจนเพราะขึ้นอยูกับกิจกรรมของมนุษยซึ่งเปนตนตอผูกอเหตุตัวสําคัญที่ทําใหเกิด
ความผกผันแปรปรวนของสิ่งแวดลอมและสรางบาปกรรมใหกับสรรพชีวิตทั่วทั้งชีวมณฑล 
 

1.  ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 
สิ่งมีชีวิตคืออะไร 

ตนคริสตศตวรรษที่ 20 นักวิทยาศาสตรมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว จุลินทรีย) วา
มีคุณสมบัติสืบพันธุและถายทอดพันธุกรรมได มีการเจริญเติบโตและทํางานอยางเปนระบบในการดํารงชีวิต 
แตก็ยังมีปญหาที่คางคาใจในหมูนักวิทยาศาสตรวาสิ่งมีชีวิตคืออะไรและมีกําเนิดมาจากไหน คําถามที่ทาทาย
เชนนี้ไดรับความสนใจอยางมากจากนักวิทยาศาสตรชาวตะวันตกหลังจากที่ปญหานี้ไดถูกหยิบยกขึ้นมา
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พิจารณาโดยนักฟสิกสผูมีช่ือเสียงช่ือ Erwin Schrodinger (1944) ไดหยิบยกปญหาและคําอธิบายเบื้องตน
วาสิ่งมีชีวิตคืออะไรไวในหนังสือเรื่อง “What is life?” E. Schrodinger ไดมุงเนนความสนใจไปที่
สมบัติทางกายภาพและปญหาขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตอยางลึกซึ้ง โดยประมวลจากขอมูลทางชีววิทยาที่มีอยู
ในขณะนั้นวา สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีองคประกอบหลัก คือ ยีน (gene) หรือหนวยพันธุกรรม ซึ่งเปนตัวกําหนด
ลักษณะและชะตากรรมของแตละตัวตน นักฟสิกสผูนี้ยังใหแนวความคิดเกี่ยวกับสมบัติของยีนที่โยงใยไปถึง
รหัสพันธุกรรม ทั้งๆ ที่ในขณะนั้นยังไมทราบเลยวาหนวยพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอมีรูปรางโครงสรางเปน
อยางไร จากแนวความคิดและจินตนาการอยางลึกซึ้งของ E. Schrodinger ประกอบกับแนวทางการศึกษา
ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของนักฟสิกสคนอื่นๆ เชน Max Delbruck, Maurice Wilkins, Seymour 

Benzer, Francis Crick, Gunther Stent รวมทั้งนักชีววิทยา เชน James Watson และนักชีวเคมี เชน 
Marshall Nirenberg และ Gobind Khorana ทําใหการศึกษาวิจัยพันธุศาสตรเชิงโมเลกุลกาวหนาไป
อยางรวดเร็ว จนกระทั่งคนพบความเรนลับสุดยอดของสิ่งมีชีวิต คือ โครงสรางของดีเอ็นเอและรหัส
พันธุกรรม ตามที่ E. Schrodinger ไดใหแนวความคิดไวในตอนตน ตลอดจนการคนพบระบบควบคุมการ
ทํางานของยีนอยางละเอียดในเวลาตอมา 
ดังที่ทราบกันดีในปจจุบัน  ความรูความ
เขาใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยพันธุกรรม
ดังกลาว เปนรากฐานสําคัญในการนํามา
พั ฒ น า เ ท ค นิ ค พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเอื้ออํานวยใหนักวิจัย
ทํ า ก า รปรับ เปลี่ ยนองคประกอบทาง
พันธุกรรมของจุลินทรีย พืช และสัตว หรือที่
เรียกวา  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมหรือ 
GMOs เพื่อกอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจและ
สังคม อยางไรก็ตาม สิ่งใดที่มีคุณอนันตก็
อาจมีโทษมหันตได หากใชสิ่งนั้นอยางไม
ฉลาดและขาดความระมัดระวัง อันอาจเปน
ผลเสียตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมไดทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว 
 

 

สารอินทรีย  (RNA/DNA)
และสารอนินทรีย

สรรพชวิีต: จลุินทรีย, พืช, สัตว
(ความหลากหลายทางชีวภาพ)

มนุษย: จติสังขาร, จติวิญญาณ

ธรรมชาติ
ของสรรพสิ่ง

วทิยาศาสตร:
อะตอม : อิเล็กตรอน;
โปรตอน, นิวตรอน:
ควารก, กลูออน
(ความวางเปลา:
พลังงานมดื)

ไตรลักษณ :
อนัตตา

สัตว : ไพรเมต-เอป

อนิจจัง, ทกุขัง,

ลทัธิวตัถนุิยม
(วัตถุธาตุ 4) :

ดิน (ของแข็ง, ธาตุ),
น้ํา (ของเหลว, ไหล),

ลม (อากาศ, เคลือ่นไหว),
ไฟ (พลังงาน, รังสี)

 
ภาพที่ 1. ธรรมชาติของสรรพสิ่งตามความเปนจริงแหงไตรลักษณและ
ธรรมชาติของสสารที่ประกอบกันเปนรูปรางของสรรพชีวิตรวมทั้งมนุษยซ่ึง
เปนสุดยอดของสัตวโลกที่มีพัฒนาการทางดานจิตสังขารและจิตวิญญาณเหนือ
ส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นใดในโลกนี้ 
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กําเนิดสิ่งมีชีวิต 
หากจะถามวาสิ่งมีชีวิตมาจากไหนหรือกําเนิดสิ่งมีชีวิตเปนอยางไร เราคงตองยอนไปดูความคิด

ของคนโบราณที่มีความเชื่อตามลัทธิปรัชญาฝายวัตถุนิยมวาโลกและสรรพชีวิตรวมทั้งมนุษยเกิดจากการ
รวมตัวของวัตถุธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ เมื่อสิ่งมีชีวิตตายรางกายก็สลายกลับกลายไปเปนวัตถุธาตุใหม 
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสรรพสิ่งเปนไปตามหลักไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) แตสิ่งที่
มนุษยแตกตางจากสัตวและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ คือ จิตของมนุษยที่มีทั้งจิตสังขารและจิตวิญญาณ (ภาพที่ 1) 
ทําใหมนุษยเปนสัตวประเสริฐเลิศล้ํากวาสัตวอื่นใดในโลก (ประเวศ วะสี 2547)  

แตโลกปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีขอมูลพ้ืนฐานดาน
ประวัติศาสตรธรรมชาติวิทยามากพอสมควรทําใหนักวิชาการมีความรูความเขาใจในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
มากขึ้นโดยมีความเช่ือวาสิ่งมีชีวิตชนิดเริ่มแรกไดอุบัติขึ้นบนโลกนี้ในสภาพแวดลอมที่เปนของเหลวโดยมี
น้ําเปนฐาน มีสารอินทรียและอนินทรียอยูภายในเยื่อหุมคลายกับหยดน้ํา สารประกอบตางๆ ทําปฏิกิริยาเคมี
กันจนเกิดเปนโมเลกุลอารเอ็นเอ (RNA) สายสั้นๆ ที่มีคุณสมบัติเปนสารพันธุกรรมและเปนตัวแคทาลิสต
หรือเอ็นไซมที่ชวยทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีไดงายขึ้น สารประกอบอารเอ็นเอจึงเปนเสมือน “อิฐ” กอนเล็กๆ 
เริ่มแรกที่นํามากอตอรวมกันไดหลายรูปแบบเปน “เจดีย” ที่มีความหลากหลายรูปทรง การสะสมอารเอ็นเอ
จนเปนจีโนม (genome) ที่มีขนาดใหญขึ้นในลักษณะที่คลายกับจีโนมของไวรัสในปจจุบัน อารเอ็นเอได
วิวัฒนาการตอไปเปนดีเอ็นเอ (DNA) ของจีโนมของสิ่งมีชีวิตสวนใหญในปจจุบันทั้งในไวรัส แบคทีเรีย    
จุลินทรีย สาหราย เห็ดรา พืชและสัตวรวมทั้งมนุษยซึ่งลวนแตมีลักษณะแตกตางกันตามองคประกอบทาง
พันธุกรรมที่ถูกนํามาตอรวมเขาดวยกันอยางไดดุลยภาพตามกระบวนการวิวัฒนาการของจีโนม (genomic 

evolution) ดังเชนกรณีจีโนมของชิมแปนซีกับมนุษย เมื่อนับจํานวนเบสในดีเอ็นเอแลวเหมือนกันถึง 
98.5%  แตที่รูปรางภายนอกของมนุษยกับชิมแปนซีแตกตางกันชัดเจนก็เพราะวามีวิวัฒนาการทางพันธุกรรม
ในจีโนมตางกัน เปรียบไดกับ “เจดีย” ที่ตางรูปทรงจากการกอ “อิฐ” ตางรูปแบบกันนั่นเอง 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการทางเคมี (chemical evolution) จึงเปนฐานของ
กระบวนการวิวัฒนาการทางชีววิทยา (biological evolution) ของสิ่งมีชีวิตบนโลกในชวงเวลา 3,600 ลาน
ปที่ผานมา (วิสุทธิ์  ใบไม 2548)  จนเกิดสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายรูปแบบทั้งชนิดที่สูญพันธุไปแลวและ
ชนิดที่ยังคงดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันซึ่งลวนแตมีฐานการพัฒนามาจากบรรพบุรุษที่คลายไวรัสนั่นเอง จึง
ไมนาประหลาดใจที่ไวรัสชนิดตางๆ ที่เรารูจักกันในทุกวันนี้มีวิถีชีวิตและปฏิสัมพันธปรับตัวเขากันไดดีกับ
จีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดที่เปนโฮสตหรือเจาบานทั้งพืชและสัตวรวมทั้งมนุษย ดังนั้น ธรรมชาติของไวรัสจึงมี
วิวัฒนาการทางจีโนมอยางตอเนื่องตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของโฮสตจนบางครั้งจีโนมของ
ไวรัสสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวขามสายพันธุหรือขามชนิดพันธุที่เปนโฮสตได ดังเชนกรณีของไวรัส
ที่เปนเชื้อกอโรคอุบัติใหมในมนุษย ไดแก โรคเอดส โรคอีโบลา โรคซารส และโรคไขหวัดนก เปนตน 
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2.  วิวัฒนาการของมนุษย  
กําเนิดมนุษยและการยายถิ่น 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนานนับรอยนับพันลานปกอนหนานี้กอใหเกิด
สิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสัตวเลี้ยงลูกดวยนมพวกไพรเมต (primate) ที่อุบัติและ
วิวัฒนาการมาเมื่อประมาณ 25 ลานปกอน สัตวกลุมนี้มีจํานวนชนิดมากกวา 180 ชนิด รวมทั้งพวก เอป 
(ape) ยุคใหมหรือกลุมลิงไมมีหางที่มีชีวิตอยูในปจจุบันซึ่งมีอยู 2 กลุม คือ (1) ชะนีและอุรังอุตังในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และ (2) กอริลลา ชิมแปนซีและโบโนโบในแอฟริกา สําหรับเอปกลุมหลังนี้ไดวิวัฒนาการ
ตอมาเปนพวกโฮมินิด (hominid) เมื่อประมาณ 6 ลานปที่แลว ไดแก พวกสกุลเอปจากตอนใต 
(Australopithecus) ที่ไดสูญพันธุไปหมดแลว เอปกลุมนี้เปนบรรพบุรุษของพวกสกุลโฮโม (Homo) ที่
เพิ่งอุบัติขึ้นมาเมื่อประมาณ 3 ลาน
ปที่แลวนี้เอง (วิสุทธิ์ ใบไม 2545) 
พวกสกุลโฮโมวิวัฒนาการ
ตอเนื่องกันมาเปนชนิดตางๆ 
ประมาณ 10 ชนิดรวมทั้งมนุษย 
(Homo sapiens) ที่เพิ่งอุบัติ
ขึ้นมาในแอฟริกาเมื่อประมาณ 
200,000 ปที่แลวนี้เอง และเชื่อวา
มนุษยเปนชนิดสุดทายในสกุลโฮ
โมที่ดํารงอยูในโลกปจจุบัน 
นอกนั้นสูญพันธุไปหมดแลว  

 
ออกจากแอฟริกา 

มนุษย เปนสัตวสังคม
ชนิดใหมลาสุดในกลุมโฮมินิด 
ตามหลักฐานทางชีววิทยาและ
ประวัติศาสตรความเปนไปเปนมา
บงช้ีวามนุษยอุบัติขึ้นมาในบริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป
แอฟริกา (ประเทศเอธิโอเปยใน

 

 

100,000

35,000-25,000

65,000

50,000

150,000-100,000

40,000
>20,000

13,000

(ก)
 

(ข)
 

ภาพที่ 2 (ก) การเคลื่อนยายถิ่นอาศัยของมนุษยยุคแรกตามทฤษฎี “ออกจาก แอฟริกา” 
ในชวงเวลาตางๆ กัน 

            (ข) ชวงเวลา 400-100 ปกอนหนานี้มีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และมีการปฏิวัติทางการเกษตร, การแพทยและการอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป
ทําใหเกิดคลื่นมนุษยยุคพัฒนา “ออกจากยุโรป” เพื่อแสวงหาทรัพยากรและ
อาณานิคมในทวีปตางๆ  
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ปจจุบัน) และเคลื่อนยายถิ่นอาศัยหลายระลอกออกจากถิ่นฐานดั้งเดิมและแพรกระจายไปในทิศทางตางๆ กัน
ในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ 150,000-100,000 ปที่แลว โดยการเดินเทากาวเล็กๆ อยางชาๆ แสวงหาความ
จริงของสรรพสิ่งนอกถิ่นอาศัยดั้งเดิมพรอมกับการพัฒนาความรูคูกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และจิตวิญญาณที่
สอดสานกับธรรมชาติที่อยูรอบตัว หลักใหญของคลื่นมนุษยยุคแรกๆ ที่เคลื่อนตัวไปตามภาพแวดลอมตางๆ 
กันหลายระลอกออกจากถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกา (ภาพที่ 2 ก) ตามทฤษฎี “ออกจากแอฟริกา” (Out of 

Africa) มีความสําคัญอยางมากตอการแพรกระจายของมนุษยที่อาจเรียกวา “โลกาภิวัตน” ครั้งแรกของ
มนุษยชาติที่ยายถิ่นอาศัยทางบกดวยการเดินเทาที่อาจสรุปไดเปน 2 สาย คือ สายที่หนึ่งเคลื่อนตัวขึ้นไปทาง
เหนือของทวีปแอฟริกาผานมาทางตะวันออกกลางเมื่อประมาณ 100,000 ปที่แลว กอนที่จะเบนออกมาทาง
ตะวันออกและผานมาทางทวีปเอเชียกอนที่จะแยกออกเปน 2 ทาง เมื่อประมาณ 65,000 ปที่แลว โดยทางหนึ่ง
เคลื่อนตัวไปทางเอเชียตอนใตโดยผานมาทางอินเดีย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จนถึงออสเตรเลียเมื่อ
ประมาณ 60,000 ปที่แลว และตกคางอยูที่นั่นสืบทอดสายพันธุตอมาเปนชาวพื้นเมืองอะบอริจินที่เห็นอยูใน
ปจจุบัน  (ภาพที่ 2 ก) สวนอีกทางหนึ่งเคลื่อนยายถิ่นออกมาทางเอเชียตอนเหนือถึงจีน มองโกเลีย และขึ้นไป
ทางไซบีเรีย เมื่อประมาณ 30,000 ป    ที่แลว กอนที่คลื่นมนุษยจะแพรขยายตัวตอไปสูทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใตเมื่อประมาณ 20,000 ปที่แลว และ 13,000 ปที่แลวตามลําดับและสืบทอดเผาพันธุตอเนื่องมาเปน
พวกอินเดียนแดงเผาพันธุพ้ืนเมืองในดินแดนดังกลาว สวนสายที่สองเคลื่อนตัวไปทางเหนือของแอฟริกาแลว
เบนขึ้นไปทางเหนือและแพรกระจายออกไปในแถบยุโรปตะวันตก (ภาพที่ 2ก) เมื่อประมาณ 40,000 ปที่แลว 
และยึดครองพื้นที่ยุโรปทั้งหมดมาจนถึงปจจุบัน 
 

วิวัฒนาการทางวัฒนธรรม 
มนุษยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมและมีความแตกตางทางลักษณะรูปรางภายนอกเนื่องจาก

การปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือยีนมิวเทชันทําใหมนุษยยุค
กอนมีสมองใหญขึ้น ใชมือและเทาไดคลองแคลวมากขึ้น ความผิดปกติทางพันธุกรรมทําใหกลามเนื้อบริเวณ
ปากขยับเคลื่อนไหวไดงายกวาเดิมจนเกิดภาษาพูดที่สามารถสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
บรรพบุรุษ การเปลี่ยนแปลงอยางผสมผสานกลมกลืนกันในสวนตางๆ ของรางกายทําใหเกิดการปรับตัวใน
การดํารงชีวิตและการพัฒนาสติปญญาของมนุษยในชวงแรกโดยการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการทํามาหา
กินตามสภาพของถิ่นอาศัยในแตละพื้นที่ตามกระบวนการ “วิวัฒนาการทางวัฒนธรรม” (cultural 

evolution) และวิวัฒนาการทางภาษาควบคูกับวิวัฒนาการทางชีววิทยาทําใหมนุษยพัฒนาเปนสัตวสังคมที่มี
ชีวิตและจิตวิญญาณเหนือกวาสัตวสังคมอื่นใดในโลก  มนุษยจึงเปนสัตวโลกชนิดหนึ่งและเปนเพียงชนิด
เดียวเทานั้นที่มีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและสังคมที่ซับซอนโดยการอยูรวมกันเปนหมูเหลาและมีความ
ตองการปจจัยสี่เพื่อการดํารงชีวิต นั่นคือมีความตองการเครื่องนุงหมเพื่อการแตงกายและยารักษาโรคโดยการ
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ใชพืชสมุนไพรอยางเปนระบบเพิ่มเติมจากปจจัยพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ อาหารการกินและถิ่นที่อยูอาศัยเฉก
เชนสิ่งมีชีวิตทั่วไป ทําใหวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภาษาพูดของผูคนในชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในพื้นที่ตางๆ มี
ความแตกตางและหลากหลายรูปแบบจนเกิดเปน “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (cultural diversity) 
ตามสภาพ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (biological diversity) ของแตละพื้นที่ พัฒนาการทางดาน
สังคมและวัฒนธรรมของมนุษยดังกลาวนําไปสูความแตกตางทางความคิด วิถีชีวิต จิตวิญญาณ ภูมิปญญา 
ความเชื่อทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตามสภาพความแตกตางทางพันธุกรรมและพฤติกรรมของเผาพันธุและ
ชาติพันธุบนพื้นฐานการปรับตัวทางชีววิทยาใหเขากับสภาพแวดลอมโดยรอบทั้งทางกายภาพและทาง
ชีวภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตรอนรอบโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและซับซอน ดังนั้น
ความกาวหนาทางสมองและสติปญญารวมทั้งวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมทําใหมนุษยรุนตอๆ มาปกหลักอยู
รวมกันเปนกลุมและเรียนรูการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อการดํารงชีวิตที่งายและสบายมากกวาเดิมเมื่อ
ประมาณ 10,000 ปที่แลว  ซึ่งนับวาเปนนวัตกรรมทางการเกษตรครั้งยิ่งใหญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรของ
มนุษยชาติทําใหชุมชนยุคนั้นอยูดีกินดีมากกวาแตกอนสงผลใหมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

ออกจากยุโรป 
คลื่นใหญลูกที่สองของ “โลกาภิวัตน” ของมนุษยเกิดขึ้นในชวงเวลา 400-100 ปกอนหนานี้โดย

การเคลื่อนตัวยายถิ่นทางน้ําเปนสวนใหญโดยอาศัยเรือเปนพาหนะที่ไดพัฒนาขึ้นมาใชในการเดินทางรวดเร็ว
และกวางขวางมากขึ้นในยุคนั้น ผสมผสานกับการเดินทางโดยใชพาหนะทางบก เมื่อชาวยุโรปไดพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีทําใหมีความเจริญกาวหนาทางดานการแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรมสงผลใหมี
ประชากรเพิ่มขึ้นจํานวนมาก จึงมีความจําเปนตองการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชในการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้นเปนเงาตามตัวซึ่งเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดคลื่นลูกใหมของมนุษยเคลื่อนตัว “ออกจากยุโรป” 
โดยเฉพาะจากประเทศในยุโรปตะวันตก เชน โปรตุเกต สเปน ฮอลแลนด ฝรั่งเศส อังกฤษ เดนมารก และเบล
เยี่ยม เปนตน เพื่อเผยแพรคริสตศาสนา ขยายตลาดการคา แสวงหาทรัพยากรและขยายอาณาเขตรวมทั้งยึด
ครองอาณานิคมในดินแดนใหมๆ ในทวีปแอฟริกา เอเชีย อเมริกาเหนือและอเมริกาใต (ภาพที่ 2ข) คลื่น
มนุษย “ออกจากยุโรป” จึงมีเปาประสงคแตกตางจากมนุษยที่เคลื่อนตัว “ออกจากแอฟริกา”  
 

โลกาภิวัตนยุคใหม 
คลื่นมนุษยลาสุดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 50 ปที่ผานมานี้เอง เมื่อประเทศที่พัฒนาแลวเพียง 7-8 

ประเทศ  มีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จําเปนสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ทําใหประเทศที่พัฒนาแลวสามารถเคลื่อนยายและขยายอิทธิพลไปสูประเทศที่กําลังพัฒนาและประเทศที่ดอย
พัฒนาในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใตในทุกมิติ  ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การคา วัฒนธรรม 
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การศึกษา ตลอดจนกระแสการพัฒนาที่ไมยั่งยืนแบบทุนนิยม ซึ่งกลายเปนคลื่นลูกใหญในความหมายของ 
“โลกาภิวัตน” (globalization) ยุคใหมที่มนุษยแพรกระจายไปในทุกทิศทางและสามารถขยายความคิด     
วิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการเดินทางใกลและไกลไดรวดเร็วทันใจโดยพาหนะที่ทันสมัยใชเดินทาง
ทางบก ทางน้ําและทางอากาศ โดยเฉพาะเครื่องบินที่ทันสมัยไปไหนมาไหนไดอยางปลอดภัยและไรขอบเขต
แมกระทั่งเดินทาง “ออกนอกโลก” ไดสําเร็จจนเกิดการปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology หรือ IT) ในขณะเดียวกันก็มีการคนพบความเรนลับของสิ่งมีชีวิตที่บันทึกไวในรหัส
พันธุกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology หรือ Biotech) และเทคโนโลยีจิ๋วหรือ
เทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology หรือ Nanotech) ที่สามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่ไมใชธรรมชาติ
ในทางเกษตรกรรม ทางการแพทยและทางอุตสาหกรรม การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียุคนี้
จึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและการดํารงชีพในสังคมมนุษยยุคใหมซึ่งมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในชีวมณฑลทั่วโลกดังที่เห็นอยูในปจจุบัน 
 

อนาคตของมนุษย 
เทคโนโลยีอุบัติใหมทางกายภาพและทางชีวภาพทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 2 

แนวทางหลัก คือ ในแนวทางหนึ่งเปนเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อสรางพืชดัดแปรพันธุกรรมหรือ GMOs 

หลายชนิด เชน มะเขือเทศ ขาวโพด ถ่ัวเหลืองและฝาย เปนตน เพื่อทําใหเกิดผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น
มากกวาการปรับปรุงสายพันธุตามธรรมชาติแบบดั้งเดิม สวนในทางการแพทยนักวิชาการก็สามารถทําการ 
“ผาตัดทางพันธุกรรม” ที่นําไปใชในการ “บําบัดทางพันธุกรรม” ของโรคพันธุกรรมบางอยาง เชน cystic 

fibrosis, sickle-cell anemia, Alzheimer ตลอดจนการตัดตอพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะดีๆ ที่พอแม
ตองการ การทําโคลนนิ่ง (cloning) และเซลลตนตอหรือเซลลตนกําเนิด (stem cell) การพัฒนาเทคโนโลยี
ใหมๆ ในลักษณะเชนนี้ถือวาเปนการปฏิวัติทางชีววิทยาโดยไมคอยคํานึงถึงแรงตานจากปรากฏการณ
วิวัฒนาการตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต   จนอาจสงผลวิบัติในระบบนิเวศและมนุษยชาติในอนาคต ยิ่งไปกวา
นั้นการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนที่กําลังมาแรงในขณะนี้ นักวิทยาศาสตรสามารถสรางวัสดุเล็กระดับอะตอม
ขนาดประมาณ 1-100 นาโนเมตร (1 นาโนเมตร = 10-9 เมตร) ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน เชน 
ตอตานการเจริญของแบคทีเรีย สารฆาแมลง การรักษาและตรวจตราสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในรางกายของมนุษย
ตลอดจนการพัฒนาเครื่องสําอางเพื่อความสวยงามและการยืดอายุของมนุษยใหยาวนานออกไป ทําใหสังคม
ของคนรุนใหมกําลังตื่นเตนกับเทคโนโลยีจิ๋วนี้วาจะชวยแกปญหาใหกับมนุษยไดอยางมาก แตก็ยังไมแนใจ
ในความปลอดภัยและผลกระทบของเทคโนโลยีใหมนี้ที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษยและสิ่ งแวดลอม 
(www.physorg.com) ในอนาคต 
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ในแนวทางที่สองนักเทคโนโลยีในประเทศที่ พัฒนาแลวกําลังแขงขันกันพัฒนาหุนยนต 
(robotics) โดยการนําเอาระบบคอมพิวเตอรที่มีรหัสควบคุมการทํางานที่มีประสิทธิภาพมาผสมผสานกับ
การทํางานของรางกายมนุษยจนไดหุนยนตที่มีลักษณะรูปราง มีโปรแกรมการทํางาน มีพฤติกรรมและความ
ฉลาดไมแพมนุษยจริง (Homo sapiens) โดยนัยของการพัฒนาเทคโนโลยีอุบัติใหมเชนนี้อาจมีการปฏิวัติ
ทางดานอุตสาหกรรมยุคใหมจนไดหุนยนตที่สามารถทํางานแทนมนุษยไดสมบูรณแบบที่สุดที่อาจเรียกวา 
“มนุษยเครื่องยนต”  (Robo sapiens) ที่ไรชีวิตและจิตวิญญาณของความเปนสัตวโลก 

เทคโนโลยีที่กาวหนาไปไกลจนกาวล้ําเกินธรรมชาติของสรรพสิ่งจะยิ่งมีผลกระทบอยางรุนแรง
และรวดเร็วตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตนานาชนิดในระบบนิเวศในอนาคตอยางที่ไมมีใคร
คาดคิด หากมนุษยทุกภาคสวนของโลกไมเคารพธรรมชาติ ไมลดละการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย
และไมชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมใหฟนฟูคืนสูระบบนิเวศที่สมดุล เมื่อเวลานั้นมาถึงก็คงจะไมมีมนุษยหลง
เหลืออยูบนโลกนี้และคงจะมีการสูญพันธุครั้งใหญนับเปนครั้งที่ 6 ในประวัติศาสตรธรรมชาติวิทยาของโลก 
 
3.  ความหลากหลายทางชีวภาพ : ทรัพยในดิน-สินในน้ํา  

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความหลากหลายในสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว จุลินทรียที่มีความเชื่อมโยงกันเปนสายใยในระบบนิเวศ

เรียกโดยรวมวา “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (biodiversity) ซึ่งมีอยูมากมายในโลกโดยเฉพาะในพื้นที่
ปาเขตรอน ความหลากหลายทางชีวภาพเปนผลพวงจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บนโลกสีฟาใบนี้ ดังนั้นความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความหมายกวางและซับซอนมากกวาคําวา 
“สิ่งมีชีวิต” (life) แตพอจะสรุปไดวาหมายถึงองครวมของความหลากหลายของสรรพชีวิตในทุกระดับ
นับตั้งแตความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ที่มีอยูในประชากรธรรมชาติในแตละพื้นที่
ที่มีความหลากหลายของชนิดหรือสปชีส (species diversity) ซึ่งจัดวาเปนหนวยพ้ืนฐานของวิวัฒนาการ
และมีปฏิสัมพันธระหวางกันอยางเปนระบบจนเกิดความหลากหลายทางนิเวศวิทยา  (ecological 

diversity) ที่มีอยูมากมายในชุมชนสิ่งมีชีวิตทั่วทุกภูมิภาคของโลกที่มีความเชื่อมโยงกันเปนระบบใหญที่
เรียกวา “ชีวมณฑล” (biosphere) ความหลากหลายในสรรพชีวิตทําใหโลกเรานี้มีสีสันและมีชีวิตชีวาที่
ทรงคุณคาเหนือกวาดาวเคราะหดวงอื่นในระบบสุริยะของเรา (วิสุทธิ์  ใบไม 2548)  

ความหลากหลายทางชีวภาพมีอยูทั่วไปในโลก แตสวนใหญกระจุกตัวอยูในพื้นที่ปาช้ืนเขตรอน
รอบโลกซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันเพียงประมาณ 7% ของผืนแผนดินโลก พ้ืนที่ปาช้ืนเขตรอนนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมาย
หลากหลายรูปแบบถึง 90% ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลก เชน พบวาในปาช้ืนเขตรอนมีนกชนิดตางๆ มากถึง 
40% ของนกทั้งหมดในโลก มีแมลงชนิดตางๆ มากถึง 80% ของแมลงทั้งหมดในโลก และมีพืชชนิดตางๆ 
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มากถึง 60% ของพืชทั้งหมดในโลก (Groombridge and Jenkins 2002)   นักวิชาการคาดการณวานาจะ
มีสิ่งมีชีวิตจํานวนไมนอยกวา 5 ลานชนิดในปาช้ืนเขตรอนในจํานวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่คาดวานาจะมี
ประมาณ 10-15 ลานชนิดหรือมากกวานั้น ดังนั้นปาช้ืนเขตรอนจึงเปนแหลงที่อุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ํา และอากาศที่เอื้ออํานวยใหเกิดสิ่งมีชีวิตมากมายเสมือนเปนศูนยกลางแหง
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนับวาเปนสมบัติธรรมชาติลํ้าคาที่สืบทอดตอๆ มาจนถือวาเปนมรดกโลก 
(World Heritage) อยางแทจริง (สถานการณสิ่งแวดลอมไทยป 2547)  

ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความสมดุลทางภูมิศาสตร  โดยถือกําเนิดจาก 2 แผนดินมาบรรจบ
กัน นั่นคือ แผนดินอินโดจีนกับแผนดินอินโดพมาและเชื่อมโยงกับผืนแผนดินใหญของทวีปเอเชีย  และทอด
ยาวลงไปทางใตถึงแหลมมลายูมุงสูหมูเกาะอินโดนีเซียจนถึงทวีปออสเตรเลีย สภาพภูมิศาสตร อากาศ ดิน 
และน้ําของประเทศไทย  จึงเอื้ออํานวยใหเกิดสรรพชีวิตมากมายตามกลไกในกระบวนการวิวัฒนาการรวม 
(coevolution) ในระบบนิเวศที่หลากหลายรูปแบบจนเกิด “ความหลากหลายทางชีวภาพ”  ประเทศไทยเคย
มีพ้ืนที่ปาประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดและมีระบบนิเวศหลากหลายรูปแบบรวมทั้งระบบนิเวศปาและน้ํา
ที่มีความอุดมสมบูรณมาก เรามีปาผลัดใบ (deciduous forest) ไดแก ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง 
แพรกระจายเกือบทั่วประเทศและเรายังมีปาไมผลัดใบ (evergreen forest) ต้ังแตยอดเขา ไดแก ปาดิบช้ืน 
ปาดิบแลง ปาละเมาะเขาสูง ปาดิบเขาต่ํา ปาไมสนเขาและปาไมกอ เปนตน ลาดลงสูพ้ืนที่ราบ เชน ปาละเมาะ 
พ้ืนที่ชุมน้ํา (ทะเลสาบ หนอง บึง แมน้ํา ลําคลอง) ปาบึงน้ําจืด จนจรดชายฝงทะเลที่มีปาชายเลน ปาโกงกาง 
ปาพรุและปาชายหาด เปนตน (ธวัชชัย  สันติสุข 2549)  

จากสภาพภูมิศาสตรและภูมิอากาศที่เหมาะสมเชนนี้ทําใหประเทศไทยอยูในตําแหนงที่ไมถูก
คุกคามจากภัยธรรมชาติที่รุนแรง   ดังจะเห็นไดวาพายุโซนรอนที่มาทางตะวันออกจะปะทะกับเทือกเขาสูง
ในประเทศเวียดนามและลาวและออนแรงลง   กลายเปนพายุดีเปรสชั่นและหยอมความกดอากาศต่ําที่ไม
รุนแรง ในทํานองเดียวกันพายุโซนรอนที่มาทางตะวันตกก็จะปะทะกับเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาสูง
ตามแนวเขตแดนติดตอกับพมา   กลายเปนพายุฝนช่ืนฉ่ําทําใหแผนดินไทยมีความหลากหลายของพืชพรรณ
ธัญญาหาร สัตวปา และสัตวน้ํา ในฤดูน้ําทวม-น้ําปาไหลหลาก ใสสะอาดปราศจากมลพิษ ทําใหเกิดการ
แพรกระจายพันธุพืชและพันธุสัตวน้ําพวกกุง หอย ปู ปลา ไดอะตอม แพลงกตอน และสาหรายเกิดการ
ขยายพันธุ และการผสมพันธุขามถิ่นกันทําใหเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมและชนิดพันธุประจําถิ่น
มากมาย ประเทศไทยจึงเปนแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแหงหนึ่งของโลกโดยมีสิ่งมีชีวิตมากทั้ง
จํานวนและชนิดประมาณ 6-10% ของโลก ในพื้นที่ของประเทศไทยที่มีเพียงประมาณ 0.34% ของพื้น
แผนดินโลก เชน เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงเปนพื้นที่อุดมสมบูรณดวยพืชและสัตวปานานาชนิด (เมื่อ
เทียบกับจํานวนชนิดทั้งหมดที่พบในประเทศไทย) จากการสํารวจเบื้องตนพบพันธุพืชมากกวา 4,000 
(15,000) ชนิด ปลามากกวา 108 (1,400) ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกวา 40 (110) ชนิด สัตวเลื้อยคลาน
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กวา 90 (305) ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนมกวา 150 (300) ชนิด และนกมากกวา 490 (936) ชนิด นอกจากนั้น
สัตวปาขนาดใหญที่กระจุกตัวหนาแนนยังเปนหัวใจสําคัญของผืนปาตะวันตกแหงนี้ เชน กวางปา กระทิง 
สมเสร็จ วัวแดง ชาง เสือโครง นกเงือกและนกยูง เปนตน สัตวปาเหลานี้มีพ้ืนที่หากินและถิ่นอาศัยที่คอนขาง
มั่นคงในผืนปาตะวันตก   ซึ่งเปนผืนปาอนุรักษขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยและเปนพื้นที่คุมครองที่ใหญ
ที่สุดในเอเชียอาคเนย องคการยูเนสโกจึงไดประกาศใหเปนพื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก (Natural 

World Heritage Site) ในป พ.ศ. 2534 ทําใหนักวิชาการเชื่อวายังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายในประเทศไทยที่
ยังรอคอยการคนพบ 
 

ทรัพยในดิน-สินในน้ํา 
สิ่งมีชีวิตที่ผุดบังเกิดขึ้นมาในผืนแผนดินไทยมีความหลากหลายในสายพันธุและชนิดพันธุอัน

เปนอัตลักษณของประเทศไทย บรรพบุรุษรุนปูยาตายายของเราไดสํานึกในความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยสะทอนใหเห็นเปนองครวมวา “ทรัพยในดิน-สินในน้ํา” มีดินดําและน้ําชุมเสมอและ
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชพันธุธัญญาหารและการอยูดีกินดีมีสุขตามสภาพแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพดัง
วลีที่วา “น้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลา” ก็วาได ชาวไทยจึงมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย มีความสุขกายสบายใจ มีจิต
วิญญาณอิงอยูกับธรรมชาติและปรับตัวใหเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติอยางลงตัว ผูคนในชุมชนทองถิ่นจึงไม
คอยจะกระเสือกกระสนขวนขวายเทาไรนักเมื่อเปรียบเทียบกับชาวตะวันตกที่ตองกระตือรือรนคนหา
ทรัพยากรมาสะสมไวเพื่อการดํารงชีวิตในฤดูกาลที่ขาดแคลนอาหารและของใช 

คําวา “ทรัพยในดิน” ตามนัยทางทรัพยสินหมายถึงดินที่มีความอุดมสมบูรณดวยแรธาตุที่พืช
ตองการเพื่อการเจริญเติบโต ในดินมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายหลากหลายรูปแบบที่มองไมเห็นดวยตาเปลา คือ 
พวกจุลินทรีย แบคทีเรีย เช้ือรา และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญขึ้นมา เชน ไสเดือน ก้ิงกือ หนอน และแมลง
จํานวนมากมายหลากหลายชนิดอยูรวมกันเปนระบบนิเวศทางดินที่สมบูรณ ในบางพื้นที่เมื่อเราขุดลงไปใน
ดินขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร จะพบพวกจุลินทรียนับพันชนิดที่เรามองไมเห็นดวยตาเปลาแตตองศึกษา
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ดังนั้นการทําเกษตรกรรมของคนไทยในอดีตจึงกลายเปนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ประจําถิ่น ผูคนในชุมชนทองถิ่นสวนมากจึงมีอาชีพเปนชาวไร ชาวสวน ชาวนา จนไดช่ือวาเปนกระดูกสัน
หลังของชาติ จึงอาจกลาวไดอยางภาคภูมิใจวาเกษตรกรชาวไทยเปนผูปลูกความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหงดงามจนเกิดความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงของมนุษย และความ
ยั่งยืนของสังคมชุมชนทองถิ่นตลอดจนความมั่นคงของชาติไทยมาเปนเวลายาวนาน ถาเราเดินเขาไปในปาที่
มีดินดีและน้ําดีก็จะพบหนอไม เห็ด พืช ผัก ผลไม สมุนไพร หมอนไหมและไมยืนตนมากมายหลากหลาย
สายพันธุที่ชาวบานนํามาใชประโยชนเปนปจจัยสี่เพื่อการดํารงชีวิต ดังนั้นบนผืนแผนดินไทยจึงมีความอุดม
สมบูรณดวยแรธาตุและความหลากหลายทางชีวภาพที่สะทอนออกมาดวยคําวา “ทรัพยในดิน” นั่นเอง 



 

ธรรมชาติกับวัฒนธรรมและสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
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คําวา “สินในน้ํา” ก็มีนัยสําคัญทางทรัพยสินเชนเดียวกัน บานเรามีสิ่งมีชีวิตในน้ํามากมาย
หลากหลายชนิด มีทั้ง กุง หอย ปู ปลา สาหราย ไดอะตอม แมลงและสัตวน้ําจํานวนมากที่ดํารงชีวิตรวมกัน
เปนระบบนิเวศทางน้ําหลากหลายรูปแบบในแตละทองถิ่น และเปน “คลังอาหาร” ที่อุดมสมบูรณของผูคน
ชาวไทยตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน เชน มีปลาน้ําจืดไมนอยกวา 560 ชนิด และเปนปลาเฉพาะถิ่นประมาณ 
10% สวนปลาน้ําเค็มและน้ํากรอยมีอยางนอย 1,200 ชนิด มีเตาน้ําจืด 13 ชนิดในจํานวนเตาทั้งหมด 27 ชนิด 
มีสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกพวกกบและเขียดไมนอยกวา 110 ชนิด นอกจากนั้นเกษตรกรและชุมชนชาวไทย
ไดอาศัยพ่ึงพาน้ําเพื่อทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้งการเดินทางและการประมงพื้นบาน ทําใหคนไทยมีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่ผูกพันกับน้ํามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากประเพณีลอยกระทงประจําปเพื่อคารวะและขอขมา 
“พระแมคงคา” ในสิ่งที่ชาวบานไดกระทําการลวงเกินไปในแตละป นอกจากนั้นบานเรายังมีลุมน้ําที่อุดม
สมบูรณมากถึง 25 ลุมน้ํา และมีพ้ืนที่ชุมน้ํา (wetland) กระจายอยูทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยที่คอย
ใหบริการทางระบบนิเวศ (ecosystem service) ทั้งที่เปนแหลงกรองน้ําใหสะอาดหรือฟอกอากาศให
บริสุทธิ์ ปรับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ชวยใหเกิดการผสมเกสรพืช สังคมพืชชายฝงทะเลมีสมบัติทางสรีระ
และโครงสรางที่มีความแข็งแรงพิเศษชวยเปนแนวปองกันแรงลมและคลื่นน้ําชายฝงอยางมีประสิทธิภาพ 
ปรับวัฏจักรอาหาร ปรับสภาพดินและน้ําใหมีความอุดมสมบูรณตลอดจนสรางความสวยงามของธรรมชาติที่
ผูคนยุคใหม ใชเปนแหลงสันทนาการและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) ที่สรางรายไดใหแกประเทศ
มหาศาล 

ทรัพยในดิน-สินในน้ําที่ธรรมชาติไดสรางสรรคขึ้นมาจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพตาม
สภาพของระบบนิเวศ  ซึ่งมีกระบวนการปรับตัวอยูรวมกันและมีปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ 
ตลอดจนการบริการทางระบบนิเวศ ซึ่งเอื้อประโยชนตอผูคนในสังคมชุมชนทองถิ่นของประเทศและของ
ภูมิภาค คุณคาของทรัพยากรดังกลาวนับวาเปน “ทุนทางธรรมชาติ” (natural capital) ที่ลํ้าคาเหนือกวาทุน
ทางการเงินในระบบเศรษฐกิจยุคใหม ประเทศไทยจึงไดช่ือวาเปน “สุวรรณภูมิ” หรือ “แผนดินทอง” ของ
ภูมิภาคนี้ 
 

4.  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมทองถิ่น 

ความหลากหลายทางชีวภาพมีคุณคาในบริบทของบอเกิดทางปญญาของมนุษยโดยเปนตนแบบ
สําหรับการเรียนรูและพฤติกรรมของมนุษย ผูคนในชุมชนดั้งเดิมไดเรียนรูและลอกเลียนแบบพฤติกรรมของ
สัตวและพืชในทองถิ่นและพัฒนาขึ้นมาเปนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจิตวิญญาณที่สอดสานกับ
ธรรมชาติของสรรพสิ่งโดยรอบ  จนเกิดเปนวัฒนธรรมของเผาพันธุหรือชาติพันธุประจําถิ่นที่มีอยูมากมาย
หลากหลายวัฒนธรรมในประเทศไทย (ยศ สันตสมบัติและคณะ 2547) เชน วัฒนธรรมลานนาและวัฒนธรรม
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ชาวเขา วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรมปกษใต เปนตน  ซึ่งรวมกันเปนกลุมวัฒนธรรมที่ใหญขึ้นเปนอารยธรรม
ของชาติ  ดังนั้น “วัฒนธรรม” (culture) ของมนุษยจึงมีนัยทางชีววิทยาตรงกับคําวา “ถิ่นอาศัย” (habitat) 
ของสรรพชีวิต ที่หมายถึงวิถีชีวิตและการดํารงอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดไมวาจะเปนสัตว พืช และ  
จุลินทรีย ที่อาศัยอยูในประชากรเดียวกัน จนเกิดเปนสายพันธุ (strain) ประจําถิ่นที่มีอยูมากมายหลากหลาย
รูปแบบตามสภาพความแตกตางทางภูมิศาสตรและความหลากหลายของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม   

ประเทศไทยเปนแหลงรวมของชาติพันธุและชนชาติตางๆ ที่มีความแตกตางทางดานเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมที่เคลื่อนตัวเขามาจากทั่วสารทิศ ถึงแมวากลุมคนตางชาติพันธุเหลานี้มีวิธีคิด วิถี
ชีวิต คานิยมและความเชื่อทางศาสนาแตกตางกัน แตก็สามารถหลอหลอมวัฒนธรรมที่ยืดหยุนและสังคมที่
หลากหลายและซับซอนเขาดวยกันไดอยางลงตัวและกลมกลืนกับความงามของธรรมชาติของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยจึงมี “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (cultural diversity) ที่เปน
มรดกตกทอดมาถึงทุกวันนี้ นอกจากนั้นพฤติกรรมและคานิยมของผูคนจากวัฒนธรรมที่แตกตางกันยังอยู
รวมกันไดในสังคมไทยอยางศานติสุขแบบ “ธัมมิกสังคมนิยม” ที่ประกอบดวยธรรมะ ลดละกิเลสและ
ความเห็นแกตัวโดยดํารงตนอยูอยางพอเพียงและสอดคลองกับธรรมชาติ ประเทศไทยจึงไดช่ือวาเปนดินแดน
แหงธรรมะหรือ “แผนดินธรรม” อยางนาภาคภูมิใจและเปนเสนหอยางหนึ่งของคนไทย ซึ่งนับวาเปน “ทุน
ทางวัฒนธรรม” (cultural capital) ที่ลํ้าคาของสังคมไทย 
 

ภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีไทย 
ผูคนชนพื้นเมืองหรือชนเผาพันธุหรือชาวบานในพื้นที่เขตรอนมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ

ของระบบนิเวศทองถิ่นดีมากจนอาจเรียกวา “มนุษยนิเวศ” หรือ “Homo ecologicus”  บรรพชนไทยใน
สังคมวัฒนธรรมทองถิ่นไดพัฒนาตนและปรับตัวทางดานอาหารการกินและการตั้งถิ่นอาศัยเพื่อการ
ดํารงชีวิตใหเหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรอบ เชน การเลี้ยงสัตว การลาสัตว 
การสรางผลผลิตทางการเกษตรดานพืชสวนไรนา การรักษาโรคภัยไขเจ็บดวยพืชสมุนไพรแบบแพทยแผน
ไทย การปรุงอาหารทั้งของคาวและของหวาน การหมักทําเหลาและของหมักดอง ดังจะสังเกตไดวาคนไทย
คุนเคยกับกรรมวิธีในการทําเหลาโดยใชวัสดุพ้ืนบานทั้งขาวและเชื้อยีสตที่ใชในการหมักซึ่งมีความ
หลากหลายของสายพันธุในแตละชุมชนทองถิ่น  ชาวเขาเผาตางๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทยรูจักใชพืช
หลายชนิดเพาะปลูกปะปนกันและหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่เหมาะสมแบบเกษตรทางเลือกหรือ
เกษตรธรรมชาติซึ่งเปนระบบนิเวศที่สมดุล พืชบางชนิดใชเปนอาหาร เชน ขาวและขาวโพด พืชบางชนิด
ปลูกไวใหรากฝอยยึดหนาดินและชวยขับไลแมลงศัตรูพืช เชน ดาวเรืองและมะเขือปา ในทํานองเดียวกัน
ชุมชนกลุมนอยชาวซาไกที่อาศัยอยูในปาภาคใตรูจักนําพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดมาใชประโยชนในการ
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รักษาอาการเจ็บปวยตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เราอาจเรียกผูคนในสังคมทองถิ่นเหลานี้วา “มนุษย
พัฒนา” เนื่องจากมีการพัฒนาและคนควาหาความรูดวยตัวเองอยางตอเนื่อง 

บรรพชนไทยไดพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการจับสัตว การทําหัตถกรรมและเกษตรกรรม ดัง
จะเห็นวาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวชนบทในยามวางจากการทําไรไถนาหาผักหาปลา แลวก็จะมี
กิจกรรมการรองรําทําเพลงกันอยางสนุกสนาน ผสมผสานกับการปรุงอาหารการกินและเครื่องดื่มมึนเมาจาก
ทรัพยากรชีวภาพทองถิ่น จึงไมเปนที่นาแปลกใจที่คนไทยและผูคนในชุมชนพื้นที่เขตรอนทั่วไปมีชีวิตอยู
เย็นเปนสุขชอบความสนุกสนานราเริงแจมใสดวยรอยยิ้มเสมอ แมกระทั่งอยูในภาวะที่มีทุกขจากภัย
ธรรมชาติ มีวิถีชีวิตที่งดงามและรักความสงบสุขตามสภาพธรรมชาติในชนบทซึ่งเปนเอกลักษณประจําชาติ 
จึงเปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจที่นักทองเที่ยวตางชาติมีความประทับใจในรอยยิ้มและในไมตรีจิตของคนไทย
เสมอมา ถาตีความในทางวิชาการก็ถือวาบรรพชนไทยไดมีการปรับตัวทางพันธุกรรมและพฤติกรรมการ
เรียนรูใหสอดคลองกับระบบนิเวศธรรมชาติไดอยางลงตัว  กอใหเกิดสังคมที่มีความสุขมั่นคงและยั่งยืนและ
สรางความเจริญงอกงามในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นที่มีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน
อยางใกลชิดกับสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการพัฒนาวิถีชีวิตตอเนื่องกันมาเปน “ภูมิปญญา
ทองถิ่น” หรือ “เทคโนโลยีพ้ืนบาน”  ที่สั่งสมและสืบสานถายทอดเรื่อยมาเปนฐานรากของการพัฒนาสังคม
ชุมชนทองถิ่นใหอยูเย็นเปนสุขเสมอมา เชน เมื่อเสร็จจากฤดูกาลทํานาปลูกขาวแลว  ชาวบานก็ใชเวลาวางหา
หอยหาปลาและสัตวน้ํานํามาทําอาหาร โดยการศึกษาสังเกตพฤติกรรมและถิ่นอาศัยของปลาชนิดตางๆ และ
สรางเครื่องมือดักจับปลาหลากหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของปลาแตละชนิด ความรูแบบองครวม
ในการดักจับปลาจึงเปนภูมิปญญาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีพ้ืนบานที่มีคุณคาตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทองถิ่น นอกจากนั้นหมอพื้นบานสมัยกอนรูจักนําเอา เปลานอย มาใชเปนยาสมุนไพรรักษาอาการปวดทองที่
เกิดจากแผลในกระเพาะอาหารมานานนับรอยๆ ป และการนํากวาวเครือและขมิ้นชันของไทยมาใชเปน
เครื่องสําอางเสริมความสวยงามและชะลอความชรา ยิ่งไปกวานั้นธรรมชาติของกลิ่นอายจากปาทําใหเกิด
ความรูสึกสดชื่นและกลิ่นดอกไมหอมไดถูกนํามาใชเปนกลิ่นบําบัด (aroma therapy) ควบคูกับ
กายภาพบําบัด (การนวดแผนไทย) ทําใหเกิดความสุขกายสบายใจและจิตสงบที่คนไทยนิยมใชกันมาชานาน
จนถึงปจจุบันที่รูจักกันในเชิงธุรกิจ “สปา” ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคุณคาสําหรับการพัฒนาตอยอดโดย
เทคโนโลยียุคใหมในปจจุบัน 

การดํารงชีวิตของ “มนุษยนิเวศ” หรือ “มนุษยพัฒนา” ดูเหมือนวาจะแตกตางอยางชัดเจนจากวิธี
คิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนในสังคมเมือง   ซึ่งสวนใหญอยูใกลชิดกับวัสดุของใชที่สังเคราะหขึ้นมา
โดยกระบวนทางเทคโนโลยียุคใหมที่หางไกลจากวัตถุธรรมชาติไปทุกขณะ ผูคนในสังคมเมืองที่ดํารงชีวิต
แบบวัตถุนิยมและบริโภคนิยมตามกระแสเศรษฐกิจหลักที่อิงกับเงินตราอาจเรียกวา “มนุษยเศรษฐกิจ” หรือ 
“Homo economicus” ซึ่งเปนกลุมคนที่มีความเชื่อวาสรรพสิ่งในธรรมชาติเปน “ทรัพยากร” ที่ตองนําเอา
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มาใชทั้งในเชิงพาณิชยและในการดํารงชีวิตเพื่อใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจของตนเองมากที่สุด โดยไม
คํานึงถึงความยั่งยืนและความสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติจนอาจทําความเสียหายและทําลายระบบนิเวศ
ได ผูคนในสังคมเมืองมีชีวิตหางไกลธรรมชาติจึงขาดความเขาใจในปฏิสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
อยางแทจริง อาจเรียกผูคนในสังคมวัฒนธรรมกลุมนี้วา “พัฒนามนุษย ” เพราะยังตองการพัฒนาตนเองใน
การดํารงชีวิตและจิตวิญญาณใหเขาใจและเขาถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งใหดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
 

ปราชญชาวบาน 
ชาวบานผูที่มีความฉลาดและมีความสามารถพัฒนาความรูแบบองครวมดวยตนเองโดยการสังเกต

และเก็บขอมูลจากการปฏิบัติจริงรวมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดวยสมองของตัวเองแบบบูรณาการ 
เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติของสรรพสิ่งตลอดจนความรูความเขาใจในปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตชนิด
ตางๆ และระหวางผูคนในสังคมชุมชนทองถิ่น ชาวบานบางคนเปนนักคิด นักสังเกตและมีความเชื่อในกฎ
ของธรรมชาติหรือความศรัทธาทางศาสนาและการพัฒนาทางดานจิตใจและจิตวิญญาณของความเปนมนุษย 
นักคิดและนักปฏิบัติจริงเชนนี้ไดสะสมและถายทอดความรูสูสังคมชุมชนทองถิ่นสืบตอกันมาจึงไดช่ือวา 
“ปราชญชาวบาน” ซึ่งสวนใหญไดจดจําและประมวลสิ่งที่ไดเรียนรูไวในสมองของตนมากกวาการจดบันทึก
ขอมูลและถายทอดความรูสูลูกหลานโดยการบอกเลาและการปฏิบัติจริง ซึ่งเปนวัฒนธรรมการเรียนรูของ
ผูคนสวนใหญของสังคมไทยและสังคมทั่วไปในทวีปเอเชียและในประเทศเขตรอนอื่นๆ ดวย 

สังคมไทยไดพัฒนาเจริญกาวหนามาเปน “สังคมเกษตรกรรม” บนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่อุดมสมบูรณซึ่งสะทอนออกมาดวยวลี “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” ผูคนชาวไทยใชขาวและปลาเปน
อาหารหลักและไดสรางองคความรูเทคโนโลยีพ้ืนบานหรือภูมิปญญาทองถิ่นทางดานการปลูกขาวทํานา การ
จับปลาและสัตวน้ํา เพื่อการดํารงชีวิต ดังนั้นวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตจึงพึ่งพาธรรมชาติทั้งดิน น้ํา และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหผูคนในชุมชนทองถิ่นมีชีวิตและจิตวิญญาณ มีศรัทธาและความเชื่อทาง
ศาสนา ใหความเคารพธรรมชาติอยางจริงใจที่สะทอนออกมาเปนคําพูด “พระแมธรณี” และ “พระแมคงคา” 
ตลอดจนพัฒนาพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับขาว ต้ังแตการไถนา การดํานา การหวานขาว 
การออกดอกออกผลจนเปนรวงทองของเมล็ดขาว รวมทั้งประเพณีการเก็บเกี่ยวขาวแบบ “ลงแขก” ที่สราง
ความสมานฉันทของผูคนในชุมชน จนถึงการคัดเลือกและการเก็บรักษาความหลากหลายของสายพันธุขาวที่
มีคุณภาพและที่สัมพันธกับระบบนิเวศทองถิ่นเพื่อผลผลิตที่ดีในปตอไป (เสถียร ฉันทะ 2549) ทําใหผูคน
เหลานี้มีความเชื่อวามี “พระแมโพสพ” คอยปกปองคุมครองขาวใหเจริญงอกงามตามธรรมชาติ สายใยใน
พิธีกรรมตางๆ เหลานี้เปนจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดตอๆ กันมาเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่
ทรงคุณคายิ่ง  
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เมืองไทยไดช่ือวาเปนแหลงรวมพันธุขาวที่หลากหลาย เพราะมีขาวมากถึง 5 ชนิดในจํานวนขาว
ทั้งหมด 21 ชนิดในโลกและมีสายพันธุขาวมากมายภายใตช่ือสามัญที่ชาวบานเรียกกันมากกวา 5,900 ช่ือ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวไทยวามีทั้งพันธุที่ตานทานโรคและแมลงศัตรู
ตลอดจนทนตอสภาพแวดลอมที่ไมปกติ เชน ขาวพันธุพ้ืนเมืองที่ดื้อตอเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลจากอําเภอศรี
สําโรง จ.สุโขทัย  ขาวพันธุปนแกวที่เจริญเติบโตไดสูงถึง 4 เมตร ที่มีความเหมาะสมเพาะปลูกในพื้นที่น้ํา
ทวมทางภาคกลางของไทย รวมท้ังขาวพันธุขาวดอกมะลิ ที่อําเภอบางคลา จ.ฉะเชิงเทรา ที่นํามาพัฒนาตอ
ยอดเปนพันธุขาว ขาวดอกมะลิ 105 ที่รูจักกันในชื่อ “ขาวหอมมะลิ” ที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกทํารายได
มากมายใหกับประเทศและเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของไทย  

ดังนั้นปราชญชาวบานทั้งในดานการแพทยแผนไทยและดานการเกษตรธรรมชาติในสมัยกอนจึง
เปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาเปนเสมือน “ขุมทรัพยทางปญญา” ที่มีความสําคัญตอสังคมวัฒนธรรม
ทองถิ่นอยางยิ่ง เพราะปราชญชาวบานเปนผูสรางและสะสมองคความรูและถายทอดภูมิปญญาทาง
นิเวศวิทยาทองถิ่นดั้งเดิมอยางตอเนื่อง   ทั้งในเชิงประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วัฒนธรรมและสังคมทองถิ่น   
ซึ่งนับวาเปน “ทุนทางสังคม” (social capital) อันล้ําคาของคนไทยตั้งแตครั้งอดีตกาล จึงเปนที่นาสังเกต
วาภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมนี้สะทอนใหเห็นวาผูคนในสมัยกอนไดยอมรับกระบวนการพลวัตของสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ถาเราพินิจพิเคราะหดูให
ดีจะเห็นวาการพัฒนาองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมนั้นไมแตกตางไปจากกระบวนการเรียนรูแบบ
วิทยาศาสตรสมัยใหมที่เนนการนําไปใชประโยชนทางเทคโนโลยีนั่นเอง 
 

5.  การพัฒนาที่ไมยั่งยืน 
เศรษฐกิจโลกกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาประเทศอยางไมยั่งยืนตามแบบทุนนิยมตะวันตกทั้งดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
เพื่อตอบสนองตอการเติบโตของประชากรโลกอยางรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบันที่มี
ประชากรโลกมากกวา 6,300 ลานคน สงผลใหเศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แตความร่ํารวยดวย
ทรัพยสินของพลโลกไปตกอยูกับผูคนสวนใหญในประเทศที่พัฒนาแลวในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และ
เอเชียแปซิฟก (ไดแก ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน สิงคโปร) ในขณะที่คนสวนใหญในทวีปแอฟริกา เอเชีย และ
อเมริกาใตยังคงตกอยูในภาวะอดอยากและยากจน ดังปรากฏในรายงานการวิจัยของ UNU-WIDER 

(2006) ที่พบวาในป 2543 ประมาณ 10% ของกลุมคนที่ร่ํารวยที่สุดในโลกครอบครองทรัพยสินมากถึง 85% 
ของทรัพยสินทั้งหมดในโลก ในทางตรงขามประมาณ 50% ของกลุมคนที่ยากจนที่สุดมีทรัพยสินรวมกัน
เพียงประมาณ 1% ของทรัพยสินโลกเทานั้น ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนและความไมเทาเทียมกัน
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ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของพลโลกกอใหเกิดปญหาตามมามากมายและเปนตนเหตุใหญในความขัดแยง
ทางดานเศรษฐกิจและการเมืองอยางมากซึ่งยากที่จะหาขอยุติไดอยางสันติ  

ในขณะเดียวกันการพัฒนาที่ไมยั่งยืนเพื่อความร่ํารวยในทรัพยสินและเงินตราในชวง 5 ทศวรรษ
ที่ผานมายังกอใหเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโลกอยางมากจากการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางหนักทั้ง
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรกายภาพ ไดแก แรธาตุ ถานหินและน้ํามันที่ใชเปนพลังงานสิ้นเปลืองใน
โรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่ปลอยออกสู
บรรยากาศโลกสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน (global warming) และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
(global climate change) อยางตอเนื่องและรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ เหตุการณเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
โลกอยางรุนแรงทําใหเกิดวิกฤติการณธรรมชาติในทุกภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะการเกิดพายุโซนรอน
รุนแรงจนเกิดน้ําทวมใหญและอุทกภัยอยางหนัก เกิดความแหงแลงจนขาดแคลนน้ํากินน้ําใช เกิดไฟไหมปา
อยางกวางขวางในบางพื้นที่ของโลก และที่รายที่สุด คือ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเสียดุลย
ภาพของระบบนิเวศจนเกิดการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากในชวงเวลา 50 ปที่ผานมา (Parmesan 

2006) การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมโลกที่รุนแรงเชนนี้จะมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมตลอดจน
วัฒนธรรมทองถิ่นอยางมากหากไมดําเนินการแกไขโดยดวน วิกฤติการณเกี่ยวกับภาวะโลกรอนนั้นเกิดขึ้น
จริงและเปนสิ่งที่สงผลกระทบอยางกวางไกล  ซึ่งสะทอนออกมาใหเห็นไดชัดเจนมากในภาพยนตรสารคดีที่
นําเสนอขอมูลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางตรงไปตรงมาเรื่อง “An Inconvenient Truth” นําเสนอ
โดย Al Gore (2006) อดีตรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ที่ออกฉายทั่วโลกเมื่อกลางป 2549 และ
รายงานผลการวิจัยโดย Sir Nicholas Stern (2006) ที่เสนอตอรัฐบาลของประเทศอังกฤษเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากวิกฤติภาวะโลกรอน 
 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
จากรายงานเรื่อง Living Planet Report 2006 ที่จัดทําโดยองคการ World Wide Fund for 

Nature (WWF) โดยการสํารวจและประมวลสถานภาพของสิ่งมีชีวิตและการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทุกภูมิภาคของโลกรวมทั้งประเทศไทยดวย พบวาในชวงป 2513-2546 มีสายพันธุสิ่งมีชีวิตบนบก
สูญพันธุไปประมาณ 31% มีสายพันธุสัตวน้ําจืดสูญพันธุไปไมนอยกวา 28% และสายพันธุสัตวในทะเลสูญ
พันธุไปไมนอยกวา 27% ในขณะเดียวกันก็มีรายงานผลการวิจัยโดย B. Worm และคณะ (Worm et al. 

2006)  ใหขอมูลวาสิ่งมีชีวิตนานาชนิดในทะเลลดจํานวนลงอยางนาตกใจในชวง 50 ปที่ผานมา โดยการลา
ของมนุษยและการกอมลพิษทางน้ํา ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมโลกอัน
เนื่องมาจากภาวะโลกรอน คณะนักวิจัยกลุมนี้ยังไดพยากรณไวดวยวาถามนุษยยังไมหยุดยั้งการลาสัตวทะเล
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และรีบแกไขปญหาดังกลาวใหเปนรูปธรรมแลวก็อาจนําไปสูภาวะขาดแคลนอาหารทะเลอยางแนนอนในอีก 

40 ปขางหนา 
ประเทศไทยไดเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแบบทุนนิยมตะวันตกตั้งแตป 2504 โดยพุงเปา

ไปที่การเติบโตเศรษฐกิจกระแสหลักตามคําขวัญ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” เพื่อเงินตราที่เปนมา
ยาภาพของความสุขดานวัตถุปรุงแตงโดยมิไดคํานึงถึงความสุขทางใจและจิตวิญญาณของความเปนมนุษย 
การพัฒนาประเทศตามแนวทางตะวันตกจึงมีผลกระทบตอระบบนิเวศและสมดุลธรรมชาติตลอดเวลากวา 45 
ปที่ผานมา โดยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปาเปนพื้นที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สภาพความอุดมสมบูรณ
ของดิน น้ําและปาถูกทําลายและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอยางตอเนื่อง ปาที่เราเคยมีอยางอุดมสมบูรณ
ประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยไดลดลงเหลือเพียงประมาณ 20% หนาดินถูกชะลางและถูก
ทําลาย ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา ทางดินและทางอากาศ มีการทําเกษตรกรรม
แผนใหมโดยใชพืชเชิงเดี่ยวจากตางถิ่นมาปลูกเพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจ เชน ปายูคาลิปตัส ไรมันสําปะหลัง 
ไรขาวโพด ไรออย สวนสม สวนลิ้นจี่ โดยสวนมากเปนการทําเกษตรกรรมแบบพึ่งพาการใชสารเคมี
สังเคราะหเปนปุยและยาฆาแมลง ซึ่งสงผลกระทบทางลบและเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอมโดยรอบ อีกทั้งยัง
ทําลายปุยธรรมชาติที่เกิดจากการเนาเปอยของพืช สัตว และจุลินทรียที่เคยมีอยูในธรรมชาติ ยังผลให “ทรัพย
ในดิน สินในน้ํา” คอยๆ เสื่อมสภาพลง นอกจากนั้นสารเคมีที่ใชในการทําเกษตรกรรมยุคใหมยังมีผลเสียตอ
สุขอนามัยของเกษตรกรและผูบริโภคทําใหเกิดโรคภูมิแพ โรคระบบทางเดินหายใจ และอาจลุกลามไปถึง
การเกิดมะเร็งดวย การทําเกษตรกรรมยุคใหมยังทําใหประเทศไทยตองเสียเงินงบประมาณคาใชจายในการ
นําเขาปุย ยาฆาแมลงและสารเคมีปละหลายหมื่นลานบาท 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพยังผลใหสิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธุและทรัพยากร
พันธุกรรมสูญหายไปจากปา ดินและน้ําในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย  ทําใหระบบนิเวศที่เปนเอกลักษณ
ของแตละพื้นที่ เชน ปาพรุในภาคใต ปาบุงปาทามในภาคอีสาน ปาชุมชนในภาคเหนือและพื้นที่ชุมน้ําทั่วไป
ถูกทําลาย แปลกแยกแตกออกเปนสวนๆ จากสภาพปาผืนใหญที่เคยมีสรรพชีวิตอาศัยอยูมากมายและ
แพรกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศกลับกลายเปนปายอยๆ กระจัดกระจายเปนหยอมๆ และมีแนวโนมวาจะ
สูญหายไปมากขึ้นทุกขณะ การสูญเสียถ่ินอาศัยเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

การสูญเสียปาและสิ่งมีชีวิตลดลงทั้งจํานวนและชนิดประจําถิ่นในประเทศไทยและในทุกภูมิภาค
ของโลกเกิดจากการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงเปนเรื่อง
ที่นากังวลหวงใยยิ่งนัก ดังจะเห็นไดจากการที่ประเทศไทยถูกจัดใหเปน “แดนวิกฤติ” (Hot Spots) แหงหนึ่ง
ในจํานวนแดนวิกฤติทั้งหมด 25 แหงทั่วโลก (Mittermeier et al. 1999)  นอกจากนั้นการสูญเสียปาและ
ระบบนิเวศธรรมชาติยังสงผลกระทบทางออมตอสุขอนามัยของมนุษยโดยเชื้อกอโรคที่เคยอาศัยอยูในพืช
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และสัตวปาเขตรอนอยางไดดุลยภาพและมีความหลากหลายทางพันธุกรรมตามสภาพธรรมชาติของ
วิวัฒนาการรวมตองกลายพันธุและปรับตัวทางพันธุกรรมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไป เมื่อ
เช้ือกอโรคเหลานี้ไดมีโอกาสสัมผัสกับมนุษยและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเปนเชื้อกอโรคอุบัติใหมในมนุษยได
ในพื้นที่ตนกําเนิดและสามารถแพรระบาดออกไปในวงกวางมากขึ้นจนเกิดอันตรายตอชีวิตมนุษย ดังกรณี
ตัวอยางของโรคเอดส โรคซารส โรคไขหวัดนก และโรคเขตรอนอื่นๆ ที่อาจจะอุบัติขึ้นใหมในอนาคต 
เหตุการณเชนนี้สรางความกังวลใหแกองคการอนามัยโลก (WHO) และพลโลกอยางยิ่ง  

ความยากจนของชุมชนฐานราก 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบทุนนิยมของซีกโลกตะวันตกยังผลใหเกิดความยากจนของพล

โลกสวนใหญ (UNU-WIDER 2006) รวมทั้งประชากรไทยในภาคสวนชนบทและเกษตรกรทั่วไป ทําให
เกิดชองวางทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระหวางคนรวยและคนจนมากยิ่งขึ้น เกษตรกรยากจนลงและ
เปนหนี้เปนสินเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่นายทุนที่ร่ํารวยอยูแลวก็ยิ่งร่ํารวยดวยเงินตราและมีอํานาจตอรอง
เหนือกวา ดังกรณีที่เกิดขึ้นบนเวทีการเจรจาระดับนานาชาติกับประเทศมหาอํานาจ เชน ขอตกลงเขตการคา
เสรี (FTA) ที่ประเทศยากจนจะเสียเปรียบประเทศที่ร่ํารวยกวาเสมอ นี่คือสภาพที่แทจริงของการพัฒนาเพื่อ 
“เงินตรา” เพียงอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผูคนสวน
ใหญในสังคมตลอดจนวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนฐานราก นอกจากนั้นยังเกิดปญหาการแยงชิง
ทรัพยากรน้ําและที่ดินทํากินรวมทั้งทรัพยสินทางชีวภาพ   จนนําไปสูความขัดแยงของผูคนในชุมชนและ
สังคมแตกแยกออกเปนฝกเปนฝายอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน หมอมเจาสิทธิพร กฤดากร ไดเคยกลาวไวใน
วลีที่วา “เงินทองของมายา ขาวปลาสิของจริง” ซึ่งมีนัยเชิงปรัชญาวา “เงินทอง” เปนเพียงภาพลวงตาที่
มนุษยสรางสรรคขึ้นมาทําใหดูเหมือนวาเปนของจําเปนสําหรับชีวิตในเชิงวัตถุและเครื่องประดับที่ฉาบฉวย
และไมจีรังยั่งยืน  เหมือนกับตลาดหุนของพวกนักลงทุนที่มีราคาขึ้นลงตามความประสงคและความพึงพอใจ
ของกลุมนายทุนนอยใหญ แตแทที่จริงแลว “ขาวปลา” ตางหากที่เปนของจริงและเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติดังวลีที่วา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” หรือในความหมายทางวิชาการยุคใหม คือ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งเปนทุนทางธรรมชาติและเปนมรดกล้ําคาของชาติที่แทจริงและเปนสิ่งที่เราตองพึ่งพาอาศัยใช
เปนปจจัยสี่เพื่อการดํารงชีวิตอยางพอเพียงและสันติสุข ดังเชนที่บรรพชนไทยเคยประพฤติปฏิบัติมาในอดีต 
 

การสูญเสียวัฒนธรรม ภาษาและภูมิปญญาทองถิ่น 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของมนุษยมีความเชื่อมโยงกับสภาพความแตกตางทาง

ภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพของแตละพื้นที่ วัฒนธรรมเปนพลวัตทาง
พฤติกรรมที่สามารถเรียนรูไดและปรับเปลี่ยนไดตามสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไปโดยเหตุปจจัยจาก
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ภายในสังคมเองและจากภายนอกสังคมที่นําเขามาทั้งโดยจงใจและที่ไมไดต้ังใจ ดังนั้นการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพในถิ่นอาศัยของชุมชนทองถิ่นจึงอาจทําใหเกิดการสูญเสียวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ภาษาทองถิ่นนั้นดวย ในประเด็นนี้นักวิชาการพบวามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทองถิ่นในพื้นที่ตางๆ 
ทั่วโลกไมนอยกวา 6,000 วัฒนธรรม ซึ่งสวนใหญแพรกระจายอยูในพื้นที่เขตรอนประมาณ 4,000 - 5,000 
วัฒนธรรม (Posey 1999) แตในปจจุบันความหลากหลายทางวัฒนธรรมทองถิ่นเหลานั้นได 
สูญหายไปแลวไมนอยกวา 50% ในทํานองเดียวกันมนุษยมีภาษาพูดทองถิ่นที่หลากหลายประมาณ 6,000 
ภาษา (Harmon 1995) ซึ่งสวนใหญกระจายอยูในชาติพันธุตางๆ ในพื้นที่เขตรอน ในเอเชียมีประมาณ 
30% ในแอฟริกามี 30% ในแปซิฟกมี 19% ในอเมริกาเหนือและใตมี 15% ในยุโรปมีเพียง 3% เทานั้น สวนที่
เหลืออีก 3% เปนภาษาที่กระจายอยูทั่วไป มีขอมูลบงช้ีวาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขต
รอนในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาทําใหความหลากหลายทางภาษาทองถิ่นสูญหายไปไมนอยกวา 10% และ
คาดการณกันไววาภายในคริสตศตวรรษที่ 21 นี้จะมีภาษาทองถิ่นสูญหายไปจากโลกนี้มากถึง 90% ของภาษา
ทองถิ่นทั้งหมด 

การสูญเสียวัฒนธรรมและภาษาทองถิ่นสวนใหญเกิดจากการพัฒนาที่ไมยั่งยืนและคลื่นการ
เคลื่อนตัวของวัฒนธรรมตะวันตกเขาสูประเทศเขตรอนที่ปรับเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม
ระบบเสรีทุนนิยมที่เนนบริโภคนิยมผสมผสานกับการปริวรรตเงินตราอยางเสรี การคาเสรี การโฆษณาและ
การศึกษาเสรีที่หล่ังไหลเขาสูสังคมของชาวตะวันออกพรอมกับเทคโนโลยียุคใหมที่ไรพรมแดน ไดแก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีที่กาวหนาเหลานี้มีพลังขับเคลื่อน
วัฒนธรรมและสังคมจนสามารถกลบเกลื่อนและทําลายเทคโนโลยีพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่นทําให      
เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของชุมชนทองถิ่นที่เคยมีอยูอยางหลากหลายใหกลายเปน
อารยธรรมเดียวที่หางไกลธรรมชาติและขาดจิตวิญญาณของความเปนมนุษยมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งนับวาเปน
อันตรายอยางยิ่งตอสังคมวัฒนธรรมไทยและในประเทศเขตรอนทั่วโลก 

สภาวการณดานความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมไทยที่กําลังเสื่อม
สลายไป  การพัฒนาที่ไมยั่งยืนอาจเปรียบเทียบไดกับสภาพความหลากหลายทางชีวภาพในปาธรรมชาติ หรือ
ในการทําวนเกษตรหรือสวนสมรมที่ประกอบดวยสัตวและพรรณไมหลากหลายชนิด มีทั้งสัตวที่เปนมิตรและ
ที่เปนศัตรูที่รวมอาศัยอยูในพื้นที่เดียวกันอยางลงตัว โดยมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเปน
ระบบนิเวศที่มีดุลยภาพ เพราะพืชแตละชนิดมีความตองการอาหาร แรธาตุ และแสงแดดแตกตางกันทั้งในเชิง
คุณภาพและในเชิงปริมาณทําใหเกิดสังคมพืชที่เกื้อกูลและค้ําจุนกันเปนระบบนิเวศที่สมดุลและยั่งยืนภายใน
พ้ืนที่นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกปาหรือการทําสวนพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการคาเชิงพาณิชย เชน สวนสน สวน
ยาง สวนสม สวนมะมวง ที่มีพืชชนิดเดียวกันอยูรวมกันเปนแถวเปนแนวตามที่มนุษยสรางขึ้นมา แตละตนก็มี
ความตองการอาหาร แรธาตุ และแสงแดดอยางเดียวกัน จึงเกิดการแขงขันแยงชิงทรัพยากรกันแบบตัวใครตัว
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มัน ใครดีใครได ไมมีความเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกันในระบบนิเวศที่เปราะบาง จนเกิดการขาดแคลนอาหารและ
ตองการปุยและยาฆาแมลงจากภายนอกเขามาชวยเพ่ือการเจริญเติบโต ซึ่งเปนวิถีชีวิตแบบพึ่งพาจากภายนอก
และไมยั่งยืน สภาพสวนพืชเชิงเดี่ยวเชนนี้จึงไมตางอะไรจากวัฒนธรรมและสังคมของประเทศที่พัฒนาแลวซึ่ง
เปนอารยธรรมเดียวที่หางไกลธรรมชาติและขาดจิตวิญญาณของความเปนมนุษยอยางที่เห็นอยูในขณะนี้ 

เรามีภูมิปญญาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีพ้ืนบานที่บรรพชนไทยไดพัฒนาและรังสรรคขึ้นมาใช
เปนปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตในอดีต แตองคความรูพ้ืนบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนฐานรากของการ
พัฒนาชุมชนเขมแข็งในอดีตถูกมองขามไป  เพราะเราหลงใหลในเงินตราในการพัฒนาเกษตรกรรมโดยการ
นําเอาเทคโนโลยียุคใหมมาใชในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใหผลผลิตสูงกวาเกษตรธรรมชาติตามแบบภูมิปญญา
ดั้งเดิม จึงทําใหภูมิปญญาไทยในดานนี้สูญหายไปกับกระแสการพัฒนาที่ไมยั่งยืนหรือไมก็ถูกฝงไว ใน
ชุมชนทองถิ่นที่อยูหางไกลความเจริญที่รังแตจะทยอยสูญหายไปจากสังคมไทยอยางนาเสียดาย โดยที่ผูคน
ชาวไทยรุนใหมไมใสใจในขุมปญญาและไมมีโอกาสไดแสวงหาเรียนรูเลย และจะเปนเรื่องที่เจ็บปวดอยางยิ่ง
ถาเรามารูในภายหลังวาคนตางชาติไดหยิบฉวยเอาภูมิปญญาไทยไปใชประโยชนตอยอดโดยเราไมรูตัว       
ดังกรณีตัวอยางเปลานอยที่ใชรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร และขาวหอมมะลิของไทยที่ถูกตางชาตินําเอา
ช่ือไปใชแอบอางเพื่อผลประโยชนทางการคา เขาทํานองสุภาษิตไทย “ใกลเกลือกินดาง” ฉันใดก็ฉันนั้น   
 

การรุกรานทางวัฒนธรรม 
ประเทศที่กําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยไดตระหนักถึงภัยอันตรายของการทําลายความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการสูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นที่เกิดจากการรุกรานและการ
กระทําของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจากโลกตะวันตกตามกระแสโลกาภิวัตน ดังจะ
เห็นไดจากสังคมไทยที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางดานอาหารการกินและการจับจายใชสอยจาก
รานคาขายปลีกขามชาติ (เมื่อเทียบกับรานคาแบบโชวหวยของไทย) การแตงกาย การอยูอาศัย การรักษา
โรคภัยไขเจ็บ และวัฒนธรรมการใชจายวัสดุของใชอยางฟุมเฟอยรวมทั้งเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพทมือถือ) 
ที่กลายเปนปจจัยที่หาของเยาวชนไทยและคนรุนใหมอยางไมเหมาะสม วัฒนธรรมตะวันตกไดโถมทับเขามา
ตามกระแสโลกาภิวัตนผานการโฆษณาชวนเชื่อทางสื่อสารมวลชนทั้งโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและ
สิ่งพิมพตางๆ อยางนาเปนหวงยิ่งนัก วัฒนธรรมตะวันตกที่เขมแข็งกวา มีพลังและอํานาจเหนือกวาไดเคลื่อน
ตัวเขามาพรอมกับเทคโนโลยียุคใหมและเกิดแรงปะทะกับวัฒนธรรมและสังคมไทยที่แฝงไวดวยความ
ยืดหยุน เอื้ออาทร และออนไหวจนเกิดความปนปวนในวัฒนธรรมไทยใหล่ืนไหลไปตามกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตกจนอาจทําใหวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาไทยเพลี่ยงพล้ําและถูกกลืนไดหากไมระมัดระวังและ
ต้ังสติใหดี สภาวการณหว่ันไหวในวัฒนธรรมเชนนี้เปนเสมือน “การรุกรานทางวัฒนธรรม’ ที่กําลัง
แพรกระจายจากเมืองใหญไปสูเมืองเล็กและชุมชนทองถิ่นตางๆ อยางรวดเร็วจนเกิดสภาวะคลายกับ “มลพิษ
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ทางวัฒนธรรม” ที่อาจนําไปสูวิกฤติทางวัฒนธรรมและเกิดการสูญเสียวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของสังคมไทยไปพรอมๆ กับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเปนมรดกธรรมชาติอันล้ํา
คากอใหเกิดปญหาความยากจนของผูคนในชุมชนทองถิ่น เหตุการณอันไมพึงประสงคเชนนี้ไมตางอะไรจาก
การรุกรานของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุตางถิ่น เชน หอยเชอรี่ ปลาดุกอุยและผักตบชวาที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
ชนิดประจําถิ่นจนถึงขั้นสูญพันธุได  
 
 
6.  การพัฒนาและการศึกษาทางเลือก: เทคโนโลยีนิเวศ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ผานมาตั้งอยูบนฐานคิดแบบเศรษฐกิจกระแส
หลักที่ เนนทุนนิยมและบริโภคนิยมซึ่งเหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบปจเจกชนของผูคน
ชาวตะวันตก แตการดํารงชีวิตแบบนี้ไมเหมาะสมกับวิถีชีวิตและระบบวิธีคิดแบบนิเวศนิยมของชาว
ตะวันออกและของคนไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความซับซอนของสังคม เสมือนกับวาให
ชาวไรชาวนาไทยแตงกายดวยเสื้อสูทและสวมหมวกแบบตะวันตกลงทําไรไถนาแทนการสวมใสชุดทํานาและ
สวมงอบแบบไทยๆ นั่นคือ เราเลียนแบบเขาทั้งๆ ที่รากเหงาของเราแตกตางจากพวกเขามาก ความไมลงตัวใน
วิถีชีวิตและฐานคิดที่แตกตางกันเชนนี้ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยไมสอดคลองกับสภาพธรรมชาติของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสภาพของสังคมวัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมสงผลสูการพัฒนาที่ไมยั่งยืน แลวเราจะแกไขปญหาอันยิ่งใหญของชาติไดอยางไร? มีทางเลือก
ใหมที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดหรือไม? 
 

เทคโนโลยีนิเวศกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ถึงแมวาจะเปนเรื่องยากหรือแทบจะเปนไปไมไดเลยที่จะตานทานการพัฒนาประเทศตามกระแส

โลกาภิวัตนที่ถาโถมเขามาอยางหนักและตอเนื่อง แตผูคนชาวไทยก็นาจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทางเลือกใหมโดยอาศัยขอไดเปรียบทางดานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปน
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญของไทยที่อิงอยูกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ําและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งเปนทุนทางธรรมชาติที่ยังมีเหลืออยูเพียงพอและพอเพียงสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามวิถีชีวิตแบบไทยโดยอาศัยหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการดํารงตนพอประมาณใหเหมาะสมกับสภาพของตน การมีเหตุมีผล
ในการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมโดยรอบ ประกอบกับการสรางความรูควบคูคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อใหรูเทารูทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตามกระแสโลกาภิวัตน เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับ
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ตนเองและสังคม นั่นคือ เศรษฐกิจพอเพียง สังคมพอเพียง วัฒนธรรมพอเพียงตามสภาพสิ่งแวดลอมของไทย 
โดยไมเอียงไปทางตะวันตกมากจนเกินไป จนลืมวิถีไทยและภูมิปญญาทองถิ่นที่ทรงคุณคา แตก็ไมตานทาน
กระแสโลกาภิวัตนจนตกขอบ จนรูไมเทาตามไมทันเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว เราตองไมหลง
โลกแตก็ไมตกโลก เราจําเปนตองนําหลักธรรมอริยสัจสี่ (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) เปนแนวทางการ
แกปญหา และใชหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสายกลาง เพื่อใหเกิดความพอดีและความพอเพียง อันจะ
นํามาซึ่งความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) อยางแทจริง โดยการผสมผสานฐานความรูภูมิปญญาทองถิ่น
ดั้งเดิมที่อิงกับสมดุลธรรมชาติและระบบนิเวศซึ่งเปนการเรียนรูแบบบูรณาการและศึกษาวิจัยภายในทองถิ่น 
(inside out) โดยพลวัตของชุมชนแบบ “มนุษยนิเวศ” หรือ “มนุษยพัฒนา” ทางจิตใจและจิตวิญญาณให
เช่ือมโยงกับความกาวหนาทางวิชาการสมัยใหมซึ่งเปนการเรียนรูความจริงจากโลกภายนอก (outside in) 
ซึ่งสวนใหญยังไมเขาใจธรรมชาติและระบบนิเวศของทองถิ่น เพียงแตอาศัยความรูที่แยกสวนโดยปจเจกชน
พรอมทั้งเครื่องมือและวิทยาการที่ทันสมัยที่ใชพัฒนาวัตถุเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ีวัดดวยตัวเลขของ
ผลผลิตมวลรวมประชาชติ (GDP) ตามแบบ “มนุษยเศรษฐกิจ” หรือ “พัฒนามนุษย” การผสมผสานความรู
ควบคูคุณธรรมและจริยธรรมทั้ง 2 ดานจะทําใหเกิดเปนกระบวนการเรียนรูและการศึกษาวิจัยทางเลือกใหมที่
เรียกวา “เทคโนโลยีนิเวศ” (Ecotechnology) (ภาพที่ 3)  

เทคโนโลยีนิ เวศในที่นี้จึงหมายถึงการศึกษาหาขอมูลโดยกระบวนการและความรูทาง
วิทยาศาสตร (เคมี ฟสิกส ชีววิทยา ธรณีวิทยา และคณิตศาสตร) เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ดิน น้ํา และความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น) ซึ่งเปนทุนทางธรรมชาติที่ทรงคุณคาบนฐานความรู
เทคโนโลยีพ้ืนบานหรือภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมที่ถายทอดสืบสานกันมายาวนานตามสภาพสังคมวัฒนธรรม
ของชุมชนทองถิ่น ซึ่งนับวาเปนทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญของไทย (ภาพที่ 3) รวมทั้ง
การศึกษาหาขอมูลพ้ืนฐานของทองถิ่นในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร (ศิลปวัฒนธรรม) และศึกษาศาสตร เพื่อสรางความรูความเขาใจในความเปนมา
เปนไปของชุมชนทองถิ่นและสํานึกรักบานเกิด รากเหงาของความเปนไทย วัฒนธรรมและสังคมไทย ซึ่งจะ
เปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง (วิสุทธิ์ ใบไม 2549)กระบวนการเรียนรูการเขาใจและการเขาถึงความ
จริงของธรรมชาติของสรรพสิ่งตามแนวทางเทคโนโลยีนิเวศจะนําไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิ่นใหอยูเย็นเปนสุขและมีความเปนไทย ในวิถี
ชีวิตที่เปนจริงที่อิงอยูกับธรรมชาติและมีความเปนธรรมของสังคมตามหลัก “ธัมมิกสังคมนิยม”  หากการ
พัฒนาประเทศไทยเปนไปในแนวทางสายกลางและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมและสังคมไทยใหเกิดความสมดุลระหวางแนวทางนิเวศนิยมหรืออนุรักษนิยมกับแนวทางทุนนิยม
เพื่อใหสามารถดํารงภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมและความรูใหมที่สอดคลองกับวิถีไทยก็จะกอใหเกิดภูมิคุมกัน



 

ธรรมชาติกับวัฒนธรรมและสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
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ของวัฒนธรรมทองถิ่นและสังคมไทยไมใหลมสลายไปตามกระแสโลกาภิวัตน ดังนั้นแนวทางการพัฒนาและ
การศึกษาทางเลือกหรือเทคโนโลยีนิเวศจึงนาจะเปนทางออกที่เหมาะสมที่สุดของประเทศไทยและกลุม
ประเทศโลกที่สามนี้ยังยากจนอยูในทุกวันนี้ 

 

 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชนทองถิ่น

มนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร
(ศิลปวัฒนธรรม)

ศิลปศาสตร

เศรษฐศาสตร

วทิยาศาสตร

ศึกษาศาสตร/ครศุาสตร

คณิตศาสตร

เคมี
ฟสกิส
ชีววิทยา
ธรณีวิทยา

เทคโนโลยีพืน้บาน/ภมิูปญญาทองถ่ิน
(ทุนทางสังคมและทนุทางวฒันธรรม)

การอนรุกัษและใชประโยชน

   ทุนทางธรรมชาติ

2

1

ประวตัศิาสตร/ภมิูศาสตร

 เทคโนโลยีนิเวศ (ecotechnology)
       การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดลอม (ดนิ, นํ้า, ส่ิงมชีวิีต)
        เศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (เกษตรทางเลือก,
        การแพทยแผนไทย, พลังงานชวีภาพ)
        การศึกษาธรรมชาตคิวบคูคุณธรรม/จริยธรรม
        ธัมมกิสังคมนิยมและวัฒนธรรมทองถิ่น

3

 

ภาพที่ 3. เทคโนโลยีนิเวศเปนแนวทางการพัฒนาและการศึกษาทางเลือกแบบบูรณาการจากฐานความรูเทคโนโลยีพื้นบานหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นดั้งเดิมที่อิงกับระบบนิเวศธรรมชาติผสมผสานกับความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียุคใหม เพื่อการ
ใชประโยชนและการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเปนทุนทางธรรมชาติที่สําคัญสําหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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7.  ชุมชน คน ปา กับการพฒันาทองถิ่น 

ทุนทางธรรมชาติของชุมชนทองถิ่น 
การสรางชุมชนเขมแข็งเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

เพราะชุมชนเปนสวนหนึ่งของทองถิ่นและชุมชนไดพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นอยางพอเพียงตอการดํารงอยูของชุมชนและสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน
ตลอดมา ดังนั้นชุมชนจึงมีบทบาทสําคัญที่จะตองอนุรักษ “ทรัพยในดิน สินในน้ํา” เอาไวชั่วลูกชั่วหลาน 
เพราะวาชุมชนและเกษตรกรเปนฝายปฏิบัติเพื่อใหเกิดความงอกงาม “ความหลากหลายทางชีวภาพทาง
เกษตรกรรม” (agrobiodiversity) ในไรนาและเรือกสวนซึ่งมี “ระบบนิเวศเกษตร” (agroecosystem)  
ที่สมดุล ทั้งในคลอง รองน้ําหรือบอน้ํา ทุงหญา ปาละเมาะและปาหยอมๆ ที่อยูรอบแปลงเกษตร ปาเล็กปา
นอยที่มีพืชผักผลไมปาและตนไมนอยใหญตามหัวไรปลายนาซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของบรรดาสัตวเล็กสัตว
ใหญหลายชนิด เชน ไสเดือน ก้ิงกือ แมลง ตะขาบ กบ เขียด คางคก งู ก้ิงกาและนก เปนตน สัตวเหลานี้มีชีวิต
อยูในหวงโซอาหารและการบริการทางระบบนิเวศที่สรางความสมดุลใหกับระบบนิเวศเกษตร ซึ่งนับวาเปน
ทุนทางธรรมชาติที่สําคัญของชุมชนทองถิ่น เพราะทรัพยากรชีวภาพเหลานี้เปนแหลงอาหาร ยาสมุนไพรและ
วัตถุดิบที่ใชในครัวเรือนตามวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสังคมทองถิ่นอยางแทจริง ยิ่งไปกวานั้นชาวบานในพื้นที่
เกษตรกรรมยังหารายไดจากการเก็บพืชผักผลไมปาและจับสัตวจากแปลงเกษตรธรรมชาติและปาเล็กปานอย
ที่หัวไรปลายนาไปขายหลังจากเหลือกินเหลือใชคิดเปนมูลคาประมาณปละ 14,000 บาทตอครัวเรือน 
(Kamp 2549) ซึ่งเปนรายไดเสริมที่มากพอสมควรสําหรับการดํารงชีพแบบพออยูพอกินในชนบท  

ถึงแมวาจะไมมีปา ดิน น้ําและความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณเหมือนในอดีต แตชาวบาน
ก็สามารถจะอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาใกลชุมชน ดังกรณีตัวอยาง
ปาชุมชนบานโพธิ์ทอง อําเภอทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนปาดิบแลงมีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร มี
ผักหวานขึ้นหนาแนน ชาวบานทั้งในเขตชุมชนและนอกชุมชนมาเก็บผักหวานเพื่อการบริโภคและนําไปขาย
มีรายไดไมนอยกวา 65,000 บาทตอป ซึ่งเปนรายไดเสริมของผูคนใน 17 ครัวเรือน นับวาปานี้มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจที่เปนกําไรโดยไมตองลงทุน ในทํานองเดียวกันชุมชนในตําบลแมทา ก่ิงอําเภอแมออน จ.เชียงใหม 
ประมาณ 400 ครัวเรือน ใชประโยชนจากปาชุมชนซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 18,000 ไร  โดยการเก็บหนอไมเปน
อาหารและไมใชสอยเพื่อการสรางและซอมแซมบานเรือน สรางยุงฉางและโรงวัว ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 2 ลานบาทตอป  และชาวบานประมาณ 140 ครัวเรือน ยังใชพ้ืนที่ปาชุมชนนี้เปนที่ปลอยเลี้ยงวัวให
กินหญาในปาซึ่งคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 2.7 ลานบาทตอฤดูกาลโดยไมตองซื้อหา (ระวี ถาวร 2549) ปา
ชุมชนทองถิ่นจึงเปนเปนทุนทางธรรมชาติของชุมชนและสังคมไทยอยางแทจริง 
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ชุมชนกับการฟนฟูธรรมชาติ 

ถึงแม เราจะสูญ เสียป าและความหลากหลายทางชีวภาพไปมากพอสมควรแต ก็ยั งมี
ทรัพยากรธรรมชาติเหลืออยู เพียงพอที่จะกอใหเกิดการฟนฟูคืนสูดุลยภาพของระบบนิเวศและสังคม
วัฒนธรรมไทยไดโดยการปรับตัวใหยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงหรือแรงกระทบกระเทือนจากปจจัย
ภายนอก โดยธรรมชาติแลวชุมชนใดมีความยืดหยุนนอยยอมมีขีดจํากัดในการคงไวซึ่งความยั่งยืนของชุมชน 
แตชุมชนทองถิ่นที่มีความยืดหยุนสูงยอมมีความสามารถรับแรงกระแทกจากการเปลี่ยนแปลงและแรงเสียด
ทานตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกและสามารถปรับตัวไดดี  ความมั่นคงในวิถีชีวิตของผูคนทั้งในระดับ
ปจเจกชนและในกลุมคนจึงมีสวนกําหนดความสามารถในการปรับพื้นคืนสูดุลยภาพของระบบนิเวศ 
เศรษฐกิจ และสังคมชุมชนทองถิ่น การฟนฟูธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นจึงตองเกี่ยวของกับการใหสิทธิ
ชุมชนและการเขาถึงทรัพยากรทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งเปนสิทธิพ้ืนฐานของความยุติธรรมของสังคม (เสนห จามริก 
2549) ในขณะเดียวกันเราตองรีบศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของทองถิ่น เพื่อใหเกิดการฟนสํานึกทองถิ่น ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันใหกับชุมชน
ไดอยางยั่งยืน 

ความยืดหยุนในการจัดการระบบเศรษฐกิจและสังคมใหมั่นคงและยั่งยืนได อาจจะตองคงไวซึ่ง
สภาพความหลากหลายและความแปรผันของสังคมและทรัพยากรชีวภาพ โดยไมนําสวนใดสวนหนึ่งมาใช
ใหมากจนเกินไป แตจะตองคงบางสวนไวเปนสวนเกินบาง นั่นคือ การรักษาไวในระดับ “เผื่อเหลือเผื่อขาด” 
ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญของความยืดหยุนตอแรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสังคมนั้น นอกจากนั้นเราจะตองเรียนรูถึงวิธีการรักษาระดับความยืดหยุนและสงเสริมความสามารถ
ในการปรับตัวของระบบนิเวศและสังคม และเราตองทําความเขาใจดวยวาเราควรจะเขาไปจัดการกับระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอมที่ไหนและเมื่อไร การจัดการในแนวทางนี้เสมือนเปนการใช “ไมนวม” ซึ่งมีความ
จําเปนอยางยิ่ง เพราะวาการจัดการแบบใช “ไมแข็ง” ซึ่งจะเนนที่ปริมาณการผลิตและการใชประโยชนเชิง
พาณิชยเพียงดานเดียวนั้นมักจะนําไปสูความลมเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศ 
 

การเรียนรูคูกับภูมิปญญาทองถิ่น 
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการ

เรียนรูรวมกันระหวางชุมชนฐานรากกับนักวิชาการยุคใหมจากหลายสาขาวิชาเพื่อใหเกิดบูรณาการดาน
ความรูแบบองครวม โดยการรวมคิดรวมทําอยางสม่ําเสมอก็จะนําไปสูความสําเร็จไดตามเปาหมาย เราตอง
ยอมรับวาการศึกษา การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาของไทยยังหาคําตอบไดไม



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 1 2550) : 3-33 
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ชัดเจนนัก เพราะระบบการศึกษาสมัยใหมยังไมไดใหความสนใจในวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และ
ฐานทรัพยากรชีวภาพเทาที่ควร ทั้งๆ ที่ขุมทรัพยของแผนดินเหลานี้เปนทุนทางธรรมชาติและเปนจุดแข็งของ
ชุมชนทองถิ่นและสังคมไทย แตเรากลับไปมุงเนนการพัฒนาวิทยาการกระแสหลักมากจนเกินความพอดีและ
พอเพียง  ทําใหเราตองพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีช้ันสูงที่ตองใชเงินตราซื้อหาหรือจายคาทรัพยสินทางปญญา
และคาสิทธิบัตรจากบริษัทขามชาติ การพัฒนาการศึกษาวิจัยในแนวทางเชนนี้จึงเปนวิธีการ “เด็ดยอด” ตาม
แบบของผูนําของสังคมไทยที่คิดทําอะไรอยางงายๆ ไดผลรวดเร็วทันใจโดยใชเงินตราแกปญหาและไมคอย
คํานึงถึงตนทุนและความยั่งยืน ทั้งๆ ที่สภาวการณทางดานบุคลากร วิธีคิด เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมของผูคนชาวไทยยังไมคอยเอื้ออํานวยใหเรามีวิถีชีวิตที่ฟุมเฟอยและหมกมุนอยูกับกระแสวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมตามแบบตะวันตก มิหนําซ้ําเราก็ยังไมคอยใสใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการ
ติดอาวุธทางปญญาใหกับเยาวชนคนรุนใหมใหคิดเปนทําเปน ใหเห็นคุณคาของธรรมชาติและศาสนาที่จะ
นําพาไปสูคุณธรรม จริยธรรมและความรูรอบดานตลอดจนการมองเห็นความเจริญงอกงามของวัฒนธรรม
และสังคมไทยบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่บรรพชนไทยไดพัฒนาและสืบทอดเรื่อยมากอนหนานี้ 

การเรียนรูโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคนี้เปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนสําหรับการพัฒนา
ประเทศเพื่อใหรูเทาและรูทันความกาวหนาทางวิชาการเพื่อการแขงขันทางเศรษฐกิจที่เขมขนขึ้นทุกขณะ แต
เราก็ตองไมลืมหรือละเลยองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมหรือเทคโนโลยีพ้ืนบานที่สืบสานถายทอดกัน
มายาวนานและผูกพันกับฐานคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของบรรพชนไทยซึ่งเปนองคความรูใกลตัวเรามาก
ที่สุด และเปนทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่ลํ้าคาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และเพื่อใหสังคมไทยไดเรียนรูแบบ “รูเขา-รูเรา” ที่สามารถเอาชนะคูแขงไดในระยะยาว ความสําคัญของ
การเรียนรูอยูที่การเชื่อมโยงชีวิตกับความจริงในธรรมชาติของสรรพสิ่งใหเปนเรื่องเดียวกันและมี
ความสัมพันธตอกันอยางเปนระบบ การเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานเทคโนโลยีนิเวศจะนําไปสูความรู
ควบคูกับการพัฒนาทางจิตวิญญาณและการสรางปญญาในการแกปญหาอยางถูกวิธี  ดังนั้นเราจําเปนตอง
ศึกษาคนหา “ภูมิปญญาทองถิ่น” ที่ยังคงหลงเหลืออยูในชุมชนฐานรากเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหจด
สิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญาและนํามาพัฒนาเชื่อมโยงกับความรูทางวิชาการสมัยใหมตามแนวทาง 
“เทคโนโลยีนิเวศ”  และถอดองคความรูดั้งเดิมที่ฝงลึกอยูในปญญาชน “ปราชญชาวบาน” ที่เปนเสมือน 
“หองสมุดเคลื่อนที่” และ “คลังปญญา”  ใหออกมาเปนบทเรียนและองคความรูที่ผูคนและเยาวชนรุนใหม
สามารถหาอานและเรียนรูไดอยางทั่วถึง รวมทั้งบรรจุไวในหองเรียนและในหองสมุดของสถาบันการศึกษา
ไทยเพื่อเปนฐานของการวิจัยทองถิ่นและการวิจัยตอยอดตอไป 
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ชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผูคนในชุมชนฐานรากที่หางไกลความเจริญทางวัตถุเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (รายงานสรุปผลการประชุมประจําป 2549 ของ สศช.) ที่เนนความสุขมวลรวม
ประชาชาติ (GNH) มากกวามูลคาเงินตราจากผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) เพราะชุมชนคนฐานราก
เปนเสมือน “รากฝอย” ที่คอยเชื่อมโยงประสานการดูดซับเอาวัตถุธาตุจาก “ดินและน้ํา” ขึ้นมาใชในการปรุง
อาหารเพื่อการเจริญเติบโตของลําตนและใบ รากฝอยจึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวารากแกวที่ใหความ
มั่นคงของลําตน ถาตนไมใดมีแตรากแกวโดยไมมีรากฝอยตนไมนั้นก็ไมมั่นคงและไมสามารถดํารงอยูได
เพราะขาดสายใยในการดํารงชีวิต ในทํานองเดียวกันถาตนไมใดมีแตรากฝอยโดยไมมีรากแกวก็ไมมั่นคงและ
ไมสามารถดํารงอยูไดเชนเดียวกัน ดังกรณีพืชที่ไดมาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ไมมีรากแกวก็ไมคอยมีความ
มั่นคงและไมยั่งยืนเมื่อเทียบกับธรรมชาติของพืชที่เจริญมาจากเมล็ดพันธุที่มีทั้งรากแกวและรากฝอย
เช่ือมโยงกันและพึ่งพากันอยางไดดุลยภาพเมื่อรวมพลังกับลําตนและใบใหเปนหนึ่งเดียว พืชนั้นก็จะเจริญ
งอกงามตามธรรมชาติเปนตนไมที่สมบูรณและมั่นคง การเปรียบเทียบใหชุมชนทองถิ่นเปนเสมือน “รากฝอย” 
ที่รอยรัดโยงใยอยางเหนียวแนนคลายใยแมงมุมและหยั่งลึกลงในพื้นดินถิ่นกําเนิดจนเกิดชุมชนที่เขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนชุมชนใหสามารถทํามาหาเลี้ยงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงชวยหลอเลี้ยง
สังคมและเสริมสรางวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีภูมิคุมกันแรงกดดันจากโลกภายนอกที่ไหลเลื่อนเขามากับ
กระแสโลกาภิวัตนและการพัฒนาแบบทุนนิยมก็นาจะเปนความภาคภูมิใจที่ผูคนในชุมชนฐานรากนี้มีคุณคา
สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
บทสรุป 

สัจธรรมแหงการเกิด การคงอยู การดับ เปนไปตามกลไกทางธรรมชาติของสรรพสิ่ง แตมนุษยยุค
ใหมเปนผูทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความฉลาดเหนือสัตวโลกอื่นใดและดวยจิตใจแหงความโลภ 

โกรธ หลง ความเห็นแกตัวและความมัวเมาในวัตถุนิยม โดยใชทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองอยางฟุมเฟอย
และวัสดุของใชที่สรางและสังเคราะหปรุงแตงขึ้นมาใหมโดยใชความรูกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทําใหมีวัสดุสิ้นเปลืองและเหลือใชกลายเปนขยะที่กอมลภาวะทําลายสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจาก
การบริหารจัดการที่ไมถูกตองและไมสอดคลองกับธรรมชาติของทองถิ่น ยิ่งไปกวานั้นการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและภาวะโลกรอนที่เกิดจากกาซเรือนกระจกที่ปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดผล
กระทบอยางรุนแรงตอระบบนิเวศในชีวมณฑลสงผลใหเกิดการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากและเกิด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมทองถิ่นในประเทศ
ไทยและในประเทศเขตรอนอื่นๆ ในชวง 50 ปที่ผานมา เกิดเปนปญหาใหญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
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สิ่งแวดลอมโลกที่ทาทายสติปญญาความสามารถของมนุษยยุคใหมวาจะสามารถแกไขปญหาที่ตัวเองกอ
ขึ้นมาไดหรือไมและโดยวิธีใด 

การฟนฟูธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหพลิกฟนงดงามขึ้นมาใหมจะประสบ
ความสําเร็จไดดวยการสรางเครือขายความเชื่อมโยงกันฉันทมิตรระหวางผูคนในชุมชนทองถิ่นและองคกร
ตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจนเปนตาขายเสมือนการถักทอสายใยแมงมุมที่มีความนุมแตเหนียวแนนยิ่งกวา
เหล็ก  ผูคนในชนบทยังมีจิตวิญญาณของการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคง
เหลืออยูในทองถิ่นตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวง เพราะผูคนในชุมชนทองถิ่นที่อาจ
ดอยดวยเงินตราแตยังมีความเปน “มนุษยนิเวศ” ตามนัยของสัตวโลกที่รูจักใชเหตุผลและมีจิตวิญญาณสอด
สานกับธรรมชาติและสามารถรวมมือรวมใจกันทําใหฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ: “ทรัพยใน
ดิน สินในน้ํา” พลิกฟนฟูคืนสูความอุดมสมบูรณ ชุมชนทองถิ่นจึงแตกตางจากผูคนในเมืองใหญที่อยู
หางไกลธรรมชาติและมีวิธีคิด วิถีชีวิตยึดติดอยูกับเครื่องมือเครื่องใชที่หรูหราและเงินตราแบบ “มนุษย
เศรษฐกิจ” ที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษยที่จะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียุคใหมในการ
แกไขปญหาจนเอาชนะธรรมชาติได รวมทั้งยังมั่นใจวาจะสามารถแขงขันและทนทานตอแรงกดดันไดในทุก
ดานของการพัฒนาที่ไมยั่งยืน 

การที่จะปลูกฝงความคิดการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหงดงามจะตองมีทั้งชุมชน
ทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน และฐานทรัพยากรธรรมชาติทั้งปา ดิน และน้ําที่มีคุณภาพ รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สมดุล เพราะสิ่งเหลานี้ลวนเปนทุนทางธรรมชาติที่มีความสําคัญตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรกรและผูคนในชุมชนทองถิ่นเปนผูใชประโยชนจากทรัพยในดินและสินในน้ํา
โดยตรงและเปนผู “รดน้ํา พรวนดิน” ชวยสรางภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเปนทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ที่สําคัญสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการดํารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน
ฉันทมิตรและเอื้ออาทรตอกันโดยไมแสวงหาผลประโยชนสวนตนและไมสะสมทรัพยสมบัติไวเปนของ
ตนเองจนเกินความพอดีและพอเพียง บรรพชนไทยไดอนุรักษทรัพยากรชีวภาพไวเปนขุมทรัพยของแผนดิน
เพื่อใหเปนมรดกตกทอดมาถึงคนรุนใหมในยุคปจจุบันทั้งที่เปน “คลังยา” “คลังอาหาร” และ “หองเรียน
ธรรมชาติ” เพื่อการเรียนรูและการเขาถึงซึ่งความจริงในธรรมชาติของสรรพสิ่ง ดังนั้น ชุมชนทองถิ่นและ
ผูคนในสังคมไทยยุคใหมที่กําลังจะกาวหนาตอไปในกระแสโลกาภิวัตนควรจะตองรวมกันเรียนรูรากเหงา
ของตนเองและธรรมชาติโดยรอบเพื่อใหเกิดความรูและสรางปญญาอันจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดและปรับวิถีชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติของความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อสรางความสมานฉันทและความมั่นคงของสังคมไทยในสภาวการณผันแปร
ของกระแสโลกาภิวัตน 
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