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สรุปโครงการ

ศูนย์พัฒน�ชนบทผสมผส�นโดยมีชุมชนเป็นฐ�น ณ บ้�นซับใต้ 
อำ�เภอป�กช่อง ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
เป็นหนึ่งในหล�ยๆศูนย์กล�งของประเทศ ได้เริ่มโครงก�รโดย
สม�คมพัฒน�ชุมชนและประช�กรของประเทศไทยในช่วง
ปีพ.ศ. 2523   ศูนย์พัฒน�ชนบทผสมผส�นโดยมีชุมชนเป็นฐ�น
เหล่�นี้เผชิญหน้�กับสิ่งท้�ท�ยสองประก�ร ทั้งจ�กก�รพัฒน�
เศรษฐกิจในระดับต่ำ� และก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ยท�ง
ชีวภ�พ ผ่�นก�รมีส่วนร่วมของชุมชนชนบทในก�รทำ�กิจกรรม
หล�กหล�ยเพื่อก�รดำ�รงชีวิตอย่�งยั่งยืน คนในบ้�นซับได้ได้รับ
คว�มเดือดร้อนม�ย�วน�นหล�ยสิบปีจ�กภ�วะเศรษฐกิจตกต่ำ� 
และข�ดก�รช่วยเหลือท�งสังคมสงเคร�ะห์พ้ืนฐ�นในหล�ยๆ 
ด้�น ผู้คนท้องถิ่นมีหนี้สิ้นม�กม�ยซึ่งทำ�ให้นำ�ม�สู่ก�รลุกล้ำ�
พื้นที่โดยรอบของอุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนร�ยได้ที่
มีอยู่น้อยนิด ด้วยเหตุนี้ ท�งศูนย์พัฒน�ชนบทผสมผส�นโดยมี
ชุมชนเป็นฐ�น ได้ก่อตั้งกลุ่มเงินกู้ช่วยเหลือตนเองซึ่งจะต้องมี
สำ�นึกในก�รอนุรักษ์จึงจะมีสิทธิในก�รเข้�ร่วม และก�รพัฒน�
ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่�นก�รให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�

ข้อเท็จจริงที่สำาคัญ
ปีที่ได้รับร�งวัล : พ.ศ. 2002 (2545)

ปีที่เริ่มดำ�เนินก�ร : พ.ศ. 1985 (2528)

ที่ตั้ง :  ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ผู้ได้รับประโยชน์ : หมู่บ้�น 6 แห่งตลอดแนวเขตแดน

พื้นที่อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ :  พื้นที่ 2,000 ต�ร�ง

กิโลเมตร อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่
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เป็นเวล�หล�ยปีที่ช�วบ้�นที่อ�ศัยอยู่ในชุมชนซับใต้ ในพื้นที่
อำ�เภอป�กช่อง ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้ถูก
กดดันจ�กก�รมีร�ยได้น้อย ด้วยก�รบุกรุกพื้นที่ใกล้กับอุทย�นแห่ง
ช�ติเข�ใหญ่ ซึ่งเป็นอุทย�นแห่งช�ติที่เก่�แก่ที่สุดของประเทศไทย
เพื่อห�ร�ยได้เสริม เข�ใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเขตร้อนที่เป็น
เอกลักษณ์และเป็นบ้�นที่เต็มไปด้วยคว�มหล�กหล�ยของสัตว์ป่�
น�น�ชนิด 

ชุมชนที่อ�ศัยอยู่โดยรอบพื้นที่อุทย�นแห่งช�ติ (รวมถึงบ้�นซับใต้) 
ล้วนแต่เป็นเกษตรกรซึ่งพึ่งพ�ต่อผลผลิตท�งก�รเกษตร และได้รับ
คว�มเดือดร้อนจ�กภ�วะเศรษฐกิจตกต่ำ� ก�รศึกษ�น้อย และข�ด
ก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รเกษตร
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก�รเข้�ถึงบริก�รท�งสังคมสงเคร�ะห์ขั้นพื้นฐ�น ทั้งในด้�น ก�ร
ดูแลท�งก�รแพทย์, ก�รศึกษ�, ก�รฝึกอบรมทักษะและสินเชื่อ  ยัง
จำ�กัดม�กในภูมิภ�คนี้ ส่งผลให้เกษตรกรในท้องถิ่นจำ�นวนม�กถูก
บังคับให้กู้ยืมเงินจ�กผู้ให้กู้เงินที่เรียกเก็บอัตร�ดอกเบี้ยท่ีสูงเกิน
ไปและปล่อยให้ช�วบ้�นต้องแบกรับภ�ระของหนี้ เกษตรกรจึงหัน
ไปลักลอบตัดไม้ ล่�สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อที่จะหนีให้พ้นจ�กวงจร
หนี้ ซึ่งก�รกระทำ�ดังกล่�วให้ค่�ตอบแทนสูง แต่กลับไม่ใช่แนวท�ง
ก�รเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ภัยคุกคามที่มีต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นอกเหนือไปจ�กแรงกดดันจ�กเกษตรกรในท้องถิ่นแล้ว พื้นที่ป่�ไม้
รอบๆ อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ ได้ลดลงอย่�งรุนแรงจ�กก�รตัดไม้
เพื่อนำ�ไปใช้ในเชิงพ�ณิชย์และก�รแปลงที่ดินเพื่อก�รเกษตร ก�ร
สูญเสียพ้ืนท่ีก�รปกคลุมของป่�ไม้น้ันมีผลต่อก�รพังทล�ยของดิน 
เร่งให้เกิดน้ำ�ท่วม และก�รทำ�ล�ยถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่�ประจำ�ถิ่น 
ก�รใช้ปุ๋ยเคมีและส�รกำ�จัดศัตรูพืชต่�งร่วมกันทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม
ม�กขึ้นไปอีก ทั้งในด้�นก�รปนเปื้อนส�รมลพิษสู่แม่น้ำ�และแหล่ง
น้ำ� ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภ�พของประช�ชนและคว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พ

ในปี พ.ศ. 2528 เพื่อรับมือกับคว�มท้�ท�ยเหล่�นี้ สม�คม
พัฒน�ประช�กรและชุมชน (Population and Community 
Development Association: PDA) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ใหญ่

ภูมิหลังและบริบท
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ที่สุดในประเทศไทย  ได้เปิดตัวชุดของโครงก�รพัฒน�ชนบทในรูป
แบบของศูนย์ภูมิภ�คท่ีจะประเมินและตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร
ที่เปลี่ยนแปลงของชุมชน ศูนย์นี้ได้กล�ยเป็นที่รู้จักในน�ม ศูนย์
พัฒน�ชนบทผสมผส�นโดยมีชุมชนเป็นฐ�น (community-based 
integrated rural development centres: CBIRD)  โดยโครงก�รนี้
มีหลักก�รเพ่ือสร้�งก�รมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้�นในก�รพัฒน�
ท้องถิ่นและกระบวนก�รอนุรักษ์ เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ
ในชนบทและก�รถ่�ยโอนทักษะและเทคโนโลยีที่เหม�ะสมเพื่อ
ปรับปรุงสภ�พท�งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ภาวะหนี้สูงในชุมชนชนบท

ก�รพัฒน�ชนบทสำ�หรับโครงก�รอนุรักษ์ในบ้�นซับใต้ เป็นหนึ่ง
ในโครงก�ร แรกๆ ของ CBIRD ในประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้นที่
จะห�วิธีก�รในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรท�งธรรมช�ติของอุทย�น

แห่งช�ติ ในขณะเดียวกันก็ทำ�ก�รส่งเสริมหรือปรับปรุงวิถีชีวิต
คว�มเป็นอยู่สำ�หรับช�วบ้�นในท้องถิ่น เช่นเดียวกับภูมิภ�คอื่น 
ๆ ในประเทศไทย ช�วบ้�นบ้�นซับใต้ได้พึ่งผู้ให้กู้เงินอย่�งหนัก
เพ่ือเสริมก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตล�ดและก�รขนส่งผลผลิตจ�ก
เกษตรกรรม

เงินให้กู้ยืมสำ�หรับช�วบ้�นได้มีก�รตรึงอัตร�ดอกเบี้ยไว้สูงม�ก 
(เกษตรกรบ�งคนยืมเงินสำ�หรับซื้อปุ๋ยหรือปัจจัยก�รผลิตท�งก�ร
เกษตร ที่อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 120-240 ต่อปี) สถ�นก�รณ์เช่นนี้
ส่งผลให้เกษตรกรบ้�นซับใต้อยู่ในสถ�นะของคว�มเป็นหนี้ถ�วร 
จ�กก�รที่ต้องเผชิญกับภ�ระหนี้ที่ร้�ยแรง ช�วบ้�นจึงพย�ย�มที่
จะเพิ่มร�ยได้ ด้วยก�รตัดไม้ ล่�สัตว์และเก็บผลผลิตจ�กป่�ไม้ ช�ว
บ้�นโดยทั่วไปยังข�ดก�รเข้�ถึงก�รตล�ดและทักษะในก�รจัดก�ร
ธุรกิจ

“ชุมชนท้องถิ่นกำาลังแบกรับผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่น่าเสียดายที่ทุกคนไม่ได้ให้
ความสนใจร่วมกันในปัญหานี้ การให้ความรู้เด็กและผู้ใหญ่เป็นสิ่งจำาเป็นเช่นเดียวกัน ชุมชนในชนบทหลายๆ แห่ง

กำาลังทำาหน้าที่ของพวกเขาที่จะช่วยโลก.”

ชีล่� กันก�ดิน, สม�คมพัฒน�ประช�กรและชุมชน
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กิจกรรมหลักและนวัตกรรม

บ้�นซับใต้เปิดตัวด้วยคว�มเชื่อพื้นฐ�นที่ว่� หนึ่งในขั้นตอนที่
สำ�คัญที่สุดในก�รปกป้องคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พคือก�ร
สร้�งแรงจูงใจก�รอนุรักษ์ที่ถูกต้องในพ้ืนที่เพ่ือปกป้องวิถีชีวิต
ของคนในท้องถ่ินและเพ่ือช่วยให้เกษตรกรบริห�รจัดก�รหนี้ของ
พวกเข�ได้ แนวโน้มที่สังเกตได้ก็คือคว�มไม่แน่นอนท�งเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีคว�มสัมพันธ์กันและอ�จอยู่ในภ�วะท่ีเป็น
อันตร�ยร่วมกัน

การบูรณาการการตอบสนองต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในกิจกรรมหลักของ CBIRD บ้�นซับใต้คือก�รตั้งกลุ่มที่เรียก
ว่�ชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Society: 
EPS) ซึ่งมีจุดมุ่งหม�ยหลักในก�รสนับสนุนชุมชนให้ส�ม�รถพึ่งพ�
ตนเองและรักษ�สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ใน
หมู่บ้�นได้สมัครเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกของ EPS ซึ่งให้กู้ยืมเงินใน
อัตร�ร้อยละ 12 สำ�หรับเพื่อปลูกพืช และร้อยละ 9 สำ�หรับกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ เช่น ปลูกต้นไม้ 

จ�กเงื่อนไขของก�รเป็นสม�ชิก EPS (เมื่อเป็นสม�ชิกแล้วจึงมีสิทธิ์
ได้รับสินเชื่อ) สม�ชิกในชุมชนต้องตกลงที่จะหยุดตัดต้นไม้และ
หยุดรุกล้ำ�ในอุทย�นแห่งช�ติ ต้องเข้�ร่วมอย่�งเต็มที่ในก�รพัฒน� 
EPS  และร�ยง�นก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยต่อกฎและระเบียบของ 
EPS  รวมทั้งเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่�ในช่วงฤดูแล้ง นอกจ�ก
นี้ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมด้�นสิ่งแวดล้อมได้ถูกนำ�เสนออยู่เป็นระยะ

เพ่ือให้ช�วบ้�นส�ม�รถเห็นประโยชน์ของกฎแต่ละข้อก่อนที่จะมี
ก�รเพิ่มขึ้นอีกในภ�ยหลัง ในช่วงเริ่มต้นของ CBIRD บ้�นซับใต้ สิ่ง
ที่มุ่งเน้นหลักคือก�รหยุดก�รรุกล้ำ�เข้�ไปในพื้นที่อุทย�นแห่งช�ติ
ในปีต่อ ๆ ม� ได้มีก�รเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ม�กขึ้นโดยคำ�นึงถึง
ผลผลิตจ�กก�รเกษตร เทคนิคก�รทำ�เกษตรอินทรีย์และเกษตร
นิเวศ

สม�ชิกมีก�รจัดเป็นกลุ่มพึ่งพ�ตนเอง, กลุ่มเย�วชนและกลุ่มสตรี
ท่ีจะอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และก�รแบ่งปัน
ก�รปฏิบัติที่ดีที่สุดในภ�คส่วนและกลุ่มที่แตกต่�งกันของประช�กร
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โครงสร้างองค์กร

สม�ชิกของ EPS เข้�ร่วมกลุ่มบนพื้นฐ�นคว�มสมัครใจ สม�ชิก
เป็นผู้กำ�หนดกฎและคณะกรรมก�รควบคุมก�รดำ�เนินง�น คณะ
กรรมก�รก�รม�จ�กก�รเลือกตั้ง มีว�ระเป็นระยะเวล�หนึ่งปี โดย 
CBIRD แนะนำ�ว่�ครึ่งหนึ่งของคณะกรรมก�รควรเป็นผู้หญิง มี
ก�รประชุมคณะกรรมก�รทุกเดือนเพ่ือห�รือเก่ียวกับคว�มคืบหน้� 
ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่, โปรแกรมเงินกู้ก�รอนุมัติเงินกู้และเงินกู้ยืม
ที่มีอยู่ คณะกรรมก�รยังเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีก�รจัดก�รกับผู้
ละเมิดกฎของ EPS และวิธีก�รจัดก�รกับกรณีที่มีก�รกู้ยืมเงินและ
ไม่ได้รับชำ�ระคืน

โปรแกรมบ้�นซับใต้ประสบคว�มสำ�เร็จบรรลุวัตถุประสงค์หล�ยๆ
ประก�ร ร�ยได้ที่ม�กขึ้นนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยช�วบ้�นในก�รส่ง
บุตรหล�นไปโรงเรียน แต่เด็กนั้นไม่ได้อยู่ในสถ�นะของก�รได้รับ
หนี้สะสมเป็นมรดกจ�กพ่อแม่ของพวกเข�อีกต่อไป (เช่นเดียวกับ
กรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้�นี้) ก�รลักลอบตัดไม้และล่�สัตว์ลดลงอย่�ง
มีนัยสำ�คัญ ก�รปกป้องคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและชนิด 
พันธุ์สัตว์ประจำ�ถิ่นในป่�นั้น ก�รลดอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้สำ�หรับ
โครงก�รท่ีเป็นมิตรต่อระบบนิเวศท่ีมีผลต่อก�รส่งเสริมให้คนใน
พื้นที่มุ่งเน้นก�รปลูกป่�ใหม่ ก�รสร้�งธน�ค�รค�ร์บอนและจัดห�
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นสุข�ภิบ�ลและแหล่งน้ำ�

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎี แต่เป็นประเด็นที่กำาลังกดดันที่ต้องการความสนใจและการ
ดำาเนินการตั้งแต่บัดนี้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการดำาเนินชีวิตของเราแล้ว  เราจะสูญเสียโลก

ของเราไปในที่สุด”
ชีล่� กันก�ดิน, สม�คมพัฒน�ประช�กรและชุมชน
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ผลกระทบ

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่�งม�กจ�กก�รลดลงของคว�ม
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พในทศวรรษที่ผ่�นม� ก�รสำ�รวจโดย
สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมได้
กำ�หนดให้สัตว์เลี้ยวลูกด้วยนม และนก 7 ชนิด ได้สูญพันธุ์จ�กก�ร
ถูกล่�ในประเทศไทย และอีกกว่� 157 ชนิดถือว่�เป็นสัตว์ใกล้สูญ
พันธุ์ อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่� 2,000 ต�ร�ง
กิโลเมตรและเป็นเสมือนบ้�นของพรรณไม้ 2,000-2,500 ชนิด ซึ่งมี 
7 ชนิดที่ไม่พบบริเวณอื่นๆในโลก  มีสัตว์อย่�งน้อย 805 ชนิดที่พบ
ที่เข�ใหญ่ ได้แก่ นก 340 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 71 ชนิด สัตว์
เลื้อยคล�น 205 ชนิด และ ผีเสื้อ 189 ชนิด

ชนิดพันธุ์ที่มีความสำาคัญหลักต่อการอนุรักษ์ในเขาใหญ่

มีสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่ท�ง IUCN ได้ถือว่�ใกล้สูญพันธุ์ คือ ช้�งเอเชีย 
(Elephas maximus) และเสือโคร่ง (Pantera tigris) ประช�กรของ
ช้�งเอเชียในภูมิภ�คนี้ได้ลดลงกว่�ครึ่งในช่วงสิบปีที่ผ่�นม� และ
จำ�นวนประช�กรของเสือโคร่งจะหมดลงร้อยละ 50 ภ�ยในสิบปี
ข้�งหน้� แมวล�ยหินอ่อน (Pardofilis marmorata) และเลียงผ� 
(Capricornis sumatraensis) ขณะนี้ได้รับก�รคุ้มครองอย่�ง
เคร่งครัดต�มกฎหม�ยไทย 

ส�ยพันธุ์ที่มีคว�มเสี่ยงอื่น ๆ ในพื้นที่คือกระทิง (Bos frontalis) 
หม�ใน (Cuon alpinus) หมีคว�ย (Ursus thibetanus) และชะนี
มงกุฏ (Hylobates pileatus) จำ�นวนของช้�งป่�เข�ใหญ่นั้นมีอยู่
ประม�ณ 200 ตัว แต่ยังคงมีเสือ กระทิง แมวล�ยหินอ่อนและชะนี
มงกุฎเหลืออยู่เพียงไม่กี่สิบตัว และคว�มอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเหล่�
นี้กำ�ลังถูกคุกค�มอย่�งหนัก

ถึงแม้ว่�แผนก�รของ EPS นั้นจะทำ�ให้ก�รลักลอบตัดไม้และล่�
สัตว์ลดลงม�กกว่�ส�มในสี่ และก�รรุกล้ำ�พื้นที่คุ้มครองรวมถึง
ก�รแสวงห�ผลประโยชน์ท่ีไม่ยั่งยืนในพ้ืนท่ีคุ้มครองเกือบจะถูก
กำ�จัดออกไปทั้งหมด กลุ่ม EPS ได้ทำ�ง�นเพื่อสร้�งพื้นที่กันชนเพื่อ
ป้องกันพืชและสัตว์ท่ีใกล้สูญพันธ์ุของระบบนิเวศเขตร้อนท่ีเป็น
เอกลักษณ์นี้ 

การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์; เงินทุนหมุนเวียน

ปัญห�สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซับใต้ ได้มีก�รระบุไว้ในก�รฝึกอบรม
ในด้�นก�รฟื้นฟูสภ�พป่� คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ มลพิษ
และก�รอนุรักษ์พลังง�น โดยมีหล�ยภ�คส่วน ทั้ง หน่วยง�น
ภ�ครัฐและองค์กรพัฒน�เอกชนกระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม, กรมป่�ไม้และสถ�บัน
สิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ให้ก�รสนับสนุนสำ�หรับก�รฝึกอบรม 
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษ�ได้ถ่�ยทอดให้กับเด็ก ช�วบ้�น และเจ้�
หน้�ที่ของรัฐ เพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับท�งเลือกในก�รกำ�จัดของเสีย 



ก�รปรับปรุงน้ำ�ให้บริสุทธิ์ ก�รปลูกป่� ก�รชลประท�น ก�รเกษตร
แบบยั่งยืน และก�รอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อ�ศัย  ก่อนหน้�นี้ที่ดินที่ใช้
สำ�หรับปลูกพืชได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่�ไม้ ซึ่งตอนนี้เป็น
บ้�นเพ่ือบูรณ�ก�รภูมิทัศน์ท�งก�รเกษตรสำ�หรับก�รเพ�ะปลูก
ของพันธุ์พืชพื้นเมือง พืชสมุนไพรและพืชเชิงพ�ณิชย์

กองทุนหมุนเวียนได้จัดห�สิ่งจูงใจท�งก�รเงินสำ�หรับชุมชนเพ่ือ
ปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมและฟ้ืนฟูป่�บนที่ดินส่วนกล�งและในพ้ืนท่ี
เสื่อมโทรม รูปแบบกองทุนหมุนเวียนมีองค์ประกอบหล�ยอย่�ง  
ช�วบ้�นจะได้รับเงินสำ�หรับก�รปลูกต้นไม้แต่ละต้น แต่ก�รจ่�ย
เงินนี้ไม่ได้จ่�ยโดยตรงให้แต่ละบุคคล แต่จะจ่�ยให้กับกองทุน
หมุนเวียน  หลังจ�กปลูกต้นไม้ได้สองปีเป็นต้นไป ต้นไม้  แต่ละต้น
จะถูกตรวจสอบโดยกลุ่มที่เป็นคนกล�ง ต้นไม้ที่แข็งแรง มีคุณภ�พ
จะส่งผลให้เกษตรกรจะได้รับเงิน “โบนัส” ซึ่งเป็นเงินลงทุนสำ�หรับ 
“ธน�ค�รค�ร์บอน” ช�วบ้�นเป็นร�ยบุคคลหรือเป็นกลุ่มมีสิทธิ์กู้ยืม
เงินจ�กกองทุนหมุนเวียนสำ�หรับโครงก�รในแต่ละรุ่น รวมถึงก�ร
พัฒน�องค์กรขน�ดเล็ก กองทุนนี้มีก�รจัดก�รโดยคณะกรรมก�ร
หกคน (ครึ่งหนึ่งของคณะกรรมก�รจะเป็นผู้หญิง) ครึ่งหนึ่งของ
ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยจ�กกองทุนที่สะสมใน “ธน�ค�รค�ร์บอน” จะใช้
ในก�รลงทุนในโครงก�รส�ธ�รณประโยชน์ของชุมชนในขณะที่อีก
ครึ่งหนึ่งคือก�รลงทุนในกองทุนหมุนเวียน 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม

ก�รสำ�รวจของภูมิภ�คได้ดำ�เนินก�รก่อนท่ีจะเริ่มโครงก�รพบ
ว่� โดยเฉลี่ยช�วบ้�นในหมู่บ้�นซับใต้ ร�ยได้ต่ำ�ว่�ระดับเส้น
คว�มย�กจนแห่งช�ติ รวมกับคว�มย�กจนในท้องถิ่นและภ�วะ
เศรษฐกิจตกต่ำ� ทำ�ให้มีก�รเกิดขึ้นอย่�งแพร่หล�ยของของผู้ให้กู้
เงินซึ่งได้ทำ�ให้เกษตรกรจำ�นวนม�กมีหนี้สินตกค้�งอยู่จำ�นวนม�ก 
กองทุนหมุนเวียนที่ดำ�เนินก�รโดย CBIRD ซับใต้ได้ช่วยในก�ร
แก้ไขปัญห�คว�มย�กจนในท้องถ่ินและให้เกษตรกรในท้องถ่ินเข้�
ถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� CBIRD ซับใต้ มีก�รให้เงินกู้ยืมส�มประเภท 
ประเภทแรกสำ�หรับก�รจัดกิจกรรมสร้�งร�ยได้เก่ียวกับระบบนิเวศ 
เช่น ปลูกต้นไม้และก�รขย�ยพันธุ์ชนิดพันธุ์พืชพื้นเมือง 

ประเภทที่สองมีก�รจัดกิจกรรมสร้�งร�ยได้ภ�คเกษตร เกษตรกร
จำ�นวนม�กส�ม�รถเลือกท่ีจะลงทุนในก�รเพ�ะปลูกที่หล�กหล�ย 
เพื่อเลี้ยงวัวและเพื่อปลูกข้�วโพด มะม่วง น้อยหน่� กล้วย ถั่ว
เหลืองและมะข�ม ประเภทที่ส�มสำ�หรับกิจกรรมสร้�งร�ยได้นอก
เหนือจ�กภ�คเกษตร  ซึ่งมักจะถูกนำ�ม�ใช้เพื่อก�รพัฒน�บริก�ร
ก�รเดินป่� บริก�รไกด์นำ�ท�ง ก�รแปรรูปอ�ห�ร ก�รก่อสร้�งและ
โครงก�รจัดก�รน้ำ�และสุข�ภิบ�ล  กิจกรรมเหล่�นี้ทำ�ให้ชุมชนท้อง
ถิ่นได้รับประโยชน์จ�กอุทย�นแห่งช�ติ โดยก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้วยเช่นกัน

ก�รมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และคว�มเป็นผู้นำ�นับได้ว่�เป็น
องค์ประกอบสำ�คัญของ CBIRD ซับใต้ตั้งแต่ต้น ช�วบ้�นได้จัด
เตรียมแผนก�รท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รปรับปรุงก�รเข้�ถึงสิน
เชื่อ น้ำ�สะอ�ด และบริก�รด้�นสุขภ�พและก�รศึกษ� ซึ่งได้รับ
ผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่�งท่วมท้น ขณะนี้ช�วบ้�นมีก�รเข้�ถึงสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ�ผ่�นสินเชื่อหมุนเวียน สี่ปีหลังจ�กก�รเริ่มโครงก�รพบ
ว่� สม�ชิก EPS ม�กกว่�ร้อยละ 60 ได้รับเงินให้สินเชื่อ  ทั้งนี้ร�ย
ได้เฉลี่ยท้องถิ่นในสี่ปีแรกของโครงก�รเพิ่มขึ้นถีงเกือบสองเท่� ด้วย
สม�ชิกของ EPS มีร�ยได้ม�กกว่�ผู้ที่ไม่ได้เป็นสม�ชิกถึงเกือบร้อย
ละ 25  

CBIRD ซับใต้ยังได้จัดค่�ยเย�วชน ซึ่งคนหนุ่มส�วที่เข้�ร่วมจะได้
รับก�รฝึกภ�คปฏิบัติจ�กก�รถ่�ยทอดประสบก�รณ์ตรง เย�วชน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่�ของก�รปกป้องป่�ไม้ สัตว์ป่� และคว�ม
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พในหมู่บ้�นของพวกเข� เช่นเดียวกันกับช่วง
ของก�รทำ�กิจกรรมสร้�งร�ยได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นก�ร
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และก�รทำ�ก�รเกษตรแบบบูรณ�ก�ร (รวมก�รเลี้ยง
ไก่หรือเลี้ยงหมูโดยใช้ผักและผลไม้ที่ผลิตขึ้นเอง และก�รเพ�ะเลี้ยง
สัตว์น้ำ�)

องค์กรยังได้เป็นผู้บุกเบิกเกษตรแนวใหม่ที่เรียกว่� “มินิฟ�ร์ม” มิ
นิฟ�ร์มส�ม�รถจัดก�รได้อย่�งง่�ยด�ยบนแปลงที่ดินขน�ดเล็ก 
(20-110 ต�ร�งเมตร) และมุ่งเน้นก�รเพ�ะปลูกของผลิตภัณฑ์ที่
มีมูลค่�ค่อนข้�งสูงและมีศักยภ�พก�รตล�ด เช่น เห็ด จิ้งหรีด มด 
กบ ปูน� หอยท�ก ไก่ เป็ด ปล�ดุก ปล�ไหล แตงกว�และผักคะน้�
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ความยั่งยืนและการปฏิบัติตาม

ความยั่งยืน

เพ่ือที่จะตอบสนองคว�มต้องก�รด้�นเงินทุนและค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ  
CBIRD ซับใต้ได้แยกส�ข�เพื่อเข้�สู่ประกอบกิจก�รเชิงพ�ณิชย์ 
เช่น ร้�นอ�ห�รและโรงแรม มินิม�ร์ท  ร้�นค้�หัตถกรรม และคลินิก 
ทุกวันนี้ร�ยได้กว่�ร้อยละ 70 ของ CRBD ซับใต้ม�จ�กร�ยได้จ�ก
กิจก�รเหล่�นี้ อีกทั้งก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังเป็นแหล่งที่ม�ของ
คว�มยั่งยืนท�งก�รเงิน  ร�ยได้จ�กรีสอร์ท ร้�นอ�ห�ร ที่ก�งเต็นท์ 
บริก�รไกด์นำ�เที่ยว และก�รทำ�พืชสวนที่ดำ�เนินก�รโดย CBIRD 
ซับใต้จะนำ�กลับไปลงทุนใหม่ทั้งหมดในกิจกรรมก�รอนุรักษ์ท้อง
ถิ่น   รวมทั้งที่พักเชิงนิเวศแบบท้องถิ่นซับใต้ได้บริก�รแขกที่เข้�พัก
ให้มีโอก�สที่จะปลูกต้นไม้ในอุทย�นแห่งช�ติ ซึ่งเป็นวิธีก�รชดเชย
รอยเท้�ค�ร์บอนของพวกเข� 

นอกจ�กนี้แขกผู้เข้�พักยังมีโอก�สที่จะเข้�ร่วมในกิจกรรมปลูก
เพ�ะชำ�กล้�ไม้ที่รีสอร์ท รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณพืชและสัตว์
ป่� ตลอดจนทัวร์ฟ�ร์มโคนมท้องถิ่นและสวนผลไม้ที่สนับสนุนโดย
โครงก�ร

การดำาเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ 

รูปแบบก�รพัฒน�ที่ซับใต้ได้นำ�ไปใช้กับอีกม�กกว่� 150 หมู่บ้�น 
หน่วยง�นภ�ครัฐได้รับเครื่องมือเพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร 
แบ่งปันคว�มรู้และก�รดำ�เนินโครงก�รในพื้นที่อื่นๆ  โดยหมู่บ้�น



จะได้รับก�รฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีก�รพัฒน�รูปแบบโครงก�รและ
ได้รับก�รสนับสนุนท่ีจะปรับรูปแบบเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�ร
ที่เฉพ�ะเจ�ะจงของแต่ละชุมชน ในด้�นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม CBIRD ซับใต้มีก�รเพิ่มจำ�นวนโครงก�รใหม่ๆ รวมทั้ง 
โครงก�รส�ธิตสิ่งแวดล้อมสำ�หรับนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
คว�มตระหนักด้�นสิ่งแวดล้อมนักเรียนในโรงเรียนและเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดก�รลงมือทำ�ในท้องถ่ินเพ่ือก�รอนุรักษ์คว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พและก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน

หุ้นส่วน

หล�ยกระทรวงในรัฐบ�ลและหน่วยง�นต่�งๆ ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ CBIRD บ้�นซับใต้ แต่กรมป่�ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก�รเกษตร (ปัจจุบันอยู่ภ�ยใต้กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและ
สิ่งแวดล้อม) นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องม�กกว่�หน่วยง�นอื่นๆ คว�มร่วม

มือที่สำ�คัญได้ดำ�เนินก�รร่วมกับ German Agro Action ซึ่งให้ก�ร
สนับสนุนท�งก�รเงินให้กับโครงก�รตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 - 2539  
คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย:

• อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่และสำ�นักง�นป่�ไม้นครร�ชสีม� 
จัดห�ต้นกล้�สำ�หรับกิจกรรมปลูกป่�

• ธน�ค�รออมสินให้ทุนสำ�หรับก�รตรวจสอบของสหกรณ์
ก�รเกษตร

• องค์ก�รตล�ดของเกษตรกรแจกจ่�ยปุ๋ยให้กับเกษตรกร
• สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ให้ก�รฝึกอบรม

เกี่ยวกับสื่อและเตรียมวัสดุในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• สำ�นักง�นเกษตรป�กช่องให้ก�รฝึกอบรมของเกษตรกรในก�ร

ตัดแต่งกิ่งและก�รขย�ยพันธุ์ของไม้ประดับ
• สถ�บันสิ่งแวดล้อมไทยให้ก�รฝึกอบรมด้�นสิ่งแวดล้อมและ

ก�รอนุรักษ์พลังง�น

“การประชุมสุดยอดและการประชุมโดยผู้นำาสูงสุดของโลกนั้นไม่ได้ข้อสรุปใดๆ เลย – โชคไม่ดีที่สิ่งเหล่านี้
นี้เป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อยเกินไปในปัจจุบัน! การเพิกเฉยที่มากเกินไป เมื่อใดเราจึงเริ่มต้นที่จะคิดรวมกัน

เป็นหนึ่ง? การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งจำาเป็นในการแก้ปัญหาที่แท้จริง”
ชีล่� กันก�ดิน, สม�คมพัฒน�ประช�กรและชุมชน
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