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ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานโดยมีชุมชนเป็น
ฐาน ณ บ้านซับใต้
ประเทศไทย
สรุปโครงการ

ข้อเท็จจริงที่สำ�คัญ

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานโดยมีชุมชนเป็นฐาน ณ บ้านซับใต้
อำ�เภอปากช่อง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เป็นหนึ่งในหลายๆศูนย์กลางของประเทศ ได้เริ่มโครงการโดย
สมาคมพั ฒ นาชุ ม ชนและประชากรของประเทศไทยในช่ ว ง
ปีพ.ศ. 2523 ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานโดยมีชุมชนเป็นฐาน
เหล่านี้เผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายสองประการ ทั้งจากการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับต่ำ� และการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนชนบทในการทำ�กิจกรรม
หลากหลายเพื่อการดำ�รงชีวิตอย่างยั่งยืน คนในบ้านซับได้ได้รับ
ความเดือดร้อนมายาวนานหลายสิบปีจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�
และขาดการช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์พื้นฐานในหลายๆ
ด้าน ผู้คนท้องถิ่นมีหนี้สิ้นมากมายซึ่งทำ�ให้นำ�มาสู่การลุกล้ำ�
พื้นที่โดยรอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ที่
มีอยู่น้อยนิด ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานโดยมี
ชุมชนเป็นฐาน ได้ก่อตั้งกลุ่มเงินกู้ช่วยเหลือตนเองซึ่งจะต้องมี
สำ�นึกในการอนุรักษ์จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วม และการพัฒนา
ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�

ปีที่ได้รับรางวัล : พ.ศ. 2002 (2545)
ปีที่เริ่มดำ�เนินการ : พ.ศ. 1985 (2528)
ที่ตั้ง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ผู้ได้รับประโยชน์ : หมู่บ้าน 6 แห่งตลอดแนวเขตแดน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ความหลากหลายทางชีวภาพ : พื้นที่ 2,000 ตาราง
กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
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ภูมิหลังและบริบท

เป็นเวลาหลายปีที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนซับใต้
ในพื้นที่
อำ�เภอปากช่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้ถูก
กดดันจากการมีรายได้น้อย ด้วยการบุกรุกพื้นที่ใกล้กับอุทยานแห่ง
ชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย
เพื่อหารายได้เสริม เขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเขตร้อนที่เป็น
เอกลักษณ์และเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของสัตว์ป่า
นานาชนิด

การเข้าถึงบริการทางสังคมสงเคราะห์ขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้าน การ
ดูแลทางการแพทย์, การศึกษา, การฝึกอบรมทักษะและสินเชื่อ ยัง
จำ�กัดมากในภูมิภาคนี้ ส่งผลให้เกษตรกรในท้องถิ่นจำ�นวนมากถูก
บังคับให้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เงินที่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกิน
ไปและปล่อยให้ชาวบ้านต้องแบกรับภาระของหนี้ เกษตรกรจึงหัน
ไปลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อที่จะหนีให้พ้นจากวงจร
หนี้ ซึ่งการกระทำ�ดังกล่าวให้ค่าตอบแทนสูง แต่กลับไม่ใช่แนวทาง
การเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (รวมถึงบ้านซับใต้)
ล้วนแต่เป็นเกษตรกรซึ่งพึ่งพาต่อผลผลิตทางการเกษตร และได้รับ ภัยคุกคามที่มีต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ� การศึกษาน้อย และขาด
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเกษตร นอกเหนือไปจากแรงกดดันจากเกษตรกรในท้องถิ่นแล้ว พื้นที่ป่าไม้
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รอบๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ลดลงอย่างรุนแรงจากการตัดไม้
เพื่อนำ�ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และการแปลงที่ดินเพื่อการเกษตร การ
สูญเสียพื้นที่การปกคลุมของป่าไม้นั้นมีผลต่อการพังทลายของดิน
เร่งให้เกิดน้ำ�ท่วม และการทำ�ลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าประจำ�ถิ่น
การใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำ�จัดศัตรูพืชต่างร่วมกันทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นไปอีก ทั้งในด้านการปนเปื้อนสารมลพิษสู่แม่น้ำ�และแหล่ง
น้ำ� ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ในปี พ.ศ. 2528 เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community
Development Association: PDA) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ใหญ่
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ที่สุดในประเทศไทย ได้เปิดตัวชุดของโครงการพัฒนาชนบทในรูป
แบบของศูนย์ภูมิภาคที่จะประเมินและตอบสนองต่อความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงของชุมชน ศูนย์นี้ได้กลายเป็นที่รู้จักในนาม ศูนย์
พัฒนาชนบทผสมผสานโดยมีชุมชนเป็นฐาน (community-based
integrated rural development centres: CBIRD) โดยโครงการนี้
มีหลักการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านในการพัฒนา
ท้องถิ่นและกระบวนการอนุรักษ์
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในชนบทและการถ่ายโอนทักษะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ
ในขณะเดียวกันก็ทำ�การส่งเสริมหรือปรับปรุงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่สำ�หรับชาวบ้านในท้องถิ่น เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น
ๆ ในประเทศไทย ชาวบ้านบ้านซับใต้ได้พึ่งผู้ให้กู้เงินอย่างหนัก
เพื่อเสริมการดำ�เนินงานด้านการตลาดและการขนส่งผลผลิตจาก
เกษตรกรรม

เงินให้กู้ยืมสำ�หรับชาวบ้านได้มีการตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงมาก
(เกษตรกรบางคนยืมเงินสำ�หรับซื้อปุ๋ยหรือปัจจัยการผลิตทางการ
เกษตร ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 120-240 ต่อปี) สถานการณ์เช่นนี้
ส่งผลให้เกษตรกรบ้านซับใต้อยู่ในสถานะของความเป็นหนี้ถาวร
ภาวะหนี้สูงในชุมชนชนบท
จากการที่ต้องเผชิญกับภาระหนี้ที่ร้ายแรง ชาวบ้านจึงพยายามที่
จะเพิ่มรายได้ ด้วยการตัดไม้ ล่าสัตว์และเก็บผลผลิตจากป่าไม้ ชาว
การพัฒนาชนบทสำ�หรับโครงการอนุรักษ์ในบ้านซับใต้ เป็นหนึ่ง บ้านโดยทั่วไปยังขาดการเข้าถึงการตลาดและทักษะในการจัดการ
ในโครงการ แรกๆ ของ CBIRD ในประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้นที่ ธุรกิจ
จะหาวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติของอุทยาน

“ชุมชนท้องถิ่นกำ�ลังแบกรับผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่น่าเสียดายที่ทุกคนไม่ได้ให้
ความสนใจร่วมกันในปัญหานี้ การให้ความรู้เด็กและผู้ใหญ่เป็นสิ่งจำ�เป็นเช่นเดียวกัน ชุมชนในชนบทหลายๆ แห่ง
กำ�ลังทำ�หน้าที่ของพวกเขาที่จะช่วยโลก.”
ชีล่า กันกาดิน, สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
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บ้านซับใต้เปิดตัวด้วยความเชื่อพื้นฐานที่ว่า
หนึ่งในขั้นตอนที่
สำ�คัญที่สุดในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพคือการ
สร้ า งแรงจู ง ใจการอนุ รั ก ษ์ ที่ ถู ก ต้ อ งในพื้ น ที่ เ พื่ อ ปกป้ อ งวิ ถี ชี วิ ต
ของคนในท้องถิ่นและเพื่อช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการหนี้ของ
พวกเขาได้ แนวโน้มที่สังเกตได้ก็คือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันและอาจอยู่ในภาวะที่เป็น
อันตรายร่วมกัน

เพื่อให้ชาวบ้านสามารถเห็นประโยชน์ของกฎแต่ละข้อก่อนที่จะมี
การเพิ่มขึ้นอีกในภายหลัง ในช่วงเริ่มต้นของ CBIRD บ้านซับใต้ สิ่ง
ที่มุ่งเน้นหลักคือการหยุดการรุกล้ำ�เข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ในปีต่อ ๆ มา ได้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์มากขึ้นโดยคำ�นึงถึง
ผลผลิตจากการเกษตร เทคนิคการทำ�เกษตรอินทรีย์และเกษตร
นิเวศ
สมาชิกมีการจัดเป็นกลุ่มพึ่งพาตนเอง, กลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรี
ที่จะอำ�นวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้และการแบ่งปัน
การปฏิบัติที่ดีที่สุดในภาคส่วนและกลุ่มที่แตกต่างกันของประชากร

การบูรณาการการตอบสนองต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
หนึ่งในกิจกรรมหลักของ CBIRD บ้านซับใต้คือการตั้งกลุ่มที่เรียก
ว่าชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Society:
EPS) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักในการสนับสนุนชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ตนเองและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ EPS ซึ่งให้กู้ยืมเงินใน
อัตราร้อยละ 12 สำ�หรับเพื่อปลูกพืช และร้อยละ 9 สำ�หรับกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ เช่น ปลูกต้นไม้
จากเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก EPS (เมื่อเป็นสมาชิกแล้วจึงมีสิทธิ์
ได้รับสินเชื่อ) สมาชิกในชุมชนต้องตกลงที่จะหยุดตัดต้นไม้และ
หยุดรุกล้ำ�ในอุทยานแห่งชาติ ต้องเข้าร่วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนา
EPS และรายงานการกระทำ�ผิดกฎหมายต่อกฎและระเบียบของ
EPS รวมทั้งเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง นอกจาก
นี้ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกนำ�เสนออยู่เป็นระยะ
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โครงสร้างองค์กร

โปรแกรมบ้านซับใต้ประสบความสำ�เร็จบรรลุวัตถุประสงค์หลายๆ
ประการ รายได้ที่มากขึ้นนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยชาวบ้านในการส่ง
บุตรหลานไปโรงเรียน แต่เด็กนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะของการได้รับ
หนี้สะสมเป็นมรดกจากพ่อแม่ของพวกเขาอีกต่อไป (เช่นเดียวกับ
กรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้) การลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ลดลงอย่าง
มีนัยสำ�คัญ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและชนิด
พันธุ์สัตว์ประจำ�ถิ่นในป่านั้น การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำ�หรับ
โครงการที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศที่มีผลต่อการส่งเสริมให้คนใน
พื้นที่มุ่งเน้นการปลูกป่าใหม่ การสร้างธนาคารคาร์บอนและจัดหา
สิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและแหล่งน้ำ�

สมาชิกของ EPS เข้าร่วมกลุ่มบนพื้นฐานความสมัครใจ สมาชิก
เป็นผู้กำ�หนดกฎและคณะกรรมการควบคุมการดำ�เนินงาน คณะ
กรรมการการมาจากการเลือกตั้ง มีวาระเป็นระยะเวลาหนึ่งปี โดย
CBIRD แนะนำ�ว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการควรเป็นผู้หญิง มี
การประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า
ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่, โปรแกรมเงินกู้การอนุมัติเงินกู้และเงินกู้ยืม
ที่มีอยู่ คณะกรรมการยังเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับผู้
ละเมิดกฎของ EPS และวิธีการจัดการกับกรณีที่มีการกู้ยืมเงินและ
ไม่ได้รับชำ�ระคืน

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎี แต่เป็นประเด็นที่กำ�ลังกดดันที่ต้องการความสนใจและการ
ดำ�เนินการตั้งแต่บัดนี้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการดำ�เนินชีวิตของเราแล้ว เราจะสูญเสียโลก
ของเราไปในที่สุด”
ชีล่า กันกาดิน, สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
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ผลกระทบ

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ในพื้นที่คือกระทิง (Bos frontalis)
หมาใน (Cuon alpinus) หมีควาย (Ursus thibetanus) และชะนี
มงกุฏ (Hylobates pileatus) จำ�นวนของช้างป่าเขาใหญ่นั้นมีอยู่
ประมาณ 200 ตัว แต่ยังคงมีเสือ กระทิง แมวลายหินอ่อนและชะนี
มงกุฎเหลืออยู่เพียงไม่กี่สิบตัว และความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเหล่า
นี้กำ�ลังถูกคุกคามอย่างหนัก

ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพในทศวรรษที่ผ่านมา
การสำ�รวจโดย
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
กำ�หนดให้สัตว์เลี้ยวลูกด้วยนม และนก 7 ชนิด ได้สูญพันธุ์จากการ
ถูกล่าในประเทศไทย และอีกกว่า 157 ชนิดถือว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญ
พันธุ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตาราง
กิโลเมตรและเป็นเสมือนบ้านของพรรณไม้ 2,000-2,500 ชนิด ซึ่งมี
7 ชนิดที่ไม่พบบริเวณอื่นๆในโลก มีสัตว์อย่างน้อย 805 ชนิดที่พบ
ที่เขาใหญ่ ได้แก่ นก 340 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 71 ชนิด สัตว์
เลื้อยคลาน 205 ชนิด และ ผีเสื้อ 189 ชนิด

ถึงแม้ว่าแผนการของ EPS นั้นจะทำ�ให้การลักลอบตัดไม้และล่า
สัตว์ลดลงมากกว่าสามในสี่ และการรุกล้ำ�พื้นที่คุ้มครองรวมถึง
การแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ยั่งยืนในพื้นที่คุ้มครองเกือบจะถูก
กำ�จัดออกไปทั้งหมด กลุ่ม EPS ได้ทำ�งานเพื่อสร้างพื้นที่กันชนเพื่อ
ป้องกันพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของระบบนิเวศเขตร้อนที่เป็น
เอกลักษณ์นี้

ชนิดพันธุ์ที่มีความสำ�คัญหลักต่อการอนุรักษ์ในเขาใหญ่

การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์; เงินทุนหมุนเวียน

มีสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่ทาง IUCN ได้ถือว่าใกล้สูญพันธุ์ คือ ช้างเอเชีย
(Elephas maximus) และเสือโคร่ง (Pantera tigris) ประชากรของ
ช้างเอเชียในภูมิภาคนี้ได้ลดลงกว่าครึ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และ
จำ�นวนประชากรของเสือโคร่งจะหมดลงร้อยละ 50 ภายในสิบปี
ข้างหน้า แมวลายหินอ่อน (Pardofilis marmorata) และเลียงผา
(Capricornis sumatraensis) ขณะนี้ได้รับการคุ้มครองอย่าง
เคร่งครัดตามกฎหมายไทย

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซับใต้ ได้มีการระบุไว้ในการฝึกอบรม
ในด้านการฟื้นฟูสภาพป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ
และการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีหลายภาคส่วน ทั้ง หน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
กรมป่าไม้และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ให้การสนับสนุนสำ�หรับการฝึกอบรม
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ถ่ายทอดให้กับเด็ก ชาวบ้าน และเจ้า
หน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการกำ�จัดของเสีย
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การปรับปรุงน้ำ�ให้บริสุทธิ์ การปลูกป่า การชลประทาน การเกษตร
แบบยั่งยืน และการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัย ก่อนหน้านี้ที่ดินที่ใช้
สำ�หรับปลูกพืชได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งตอนนี้เป็น
บ้านเพื่อบูรณาการภูมิทัศน์ทางการเกษตรสำ�หรับการเพาะปลูก
ของพันธุ์พืชพื้นเมือง พืชสมุนไพรและพืชเชิงพาณิชย์

ประเภทที่สองมีการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ภาคเกษตร เกษตรกร
จำ�นวนมากสามารถเลือกที่จะลงทุนในการเพาะปลูกที่หลากหลาย
เพื่อเลี้ยงวัวและเพื่อปลูกข้าวโพด มะม่วง น้อยหน่า กล้วย ถั่ว
เหลืองและมะขาม ประเภทที่สามสำ�หรับกิจกรรมสร้างรายได้นอก
เหนือจากภาคเกษตร ซึ่งมักจะถูกนำ�มาใช้เพื่อการพัฒนาบริการ
การเดินป่า บริการไกด์นำ�ทาง การแปรรูปอาหาร การก่อสร้างและ
กองทุนหมุนเวียนได้จัดหาสิ่งจูงใจทางการเงินสำ�หรับชุมชนเพื่อ โครงการจัดการน้ำ�และสุขาภิบาล กิจกรรมเหล่านี้ทำ�ให้ชุมชนท้อง
ปลู ก ต้ น ไม้ เ พิ่ ม เติ ม และฟื้ น ฟู ป่ า บนที่ ดิ น ส่ ว นกลางและในพื้ น ที่ ถิ่นได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ โดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เสื่อมโทรม รูปแบบกองทุนหมุนเวียนมีองค์ประกอบหลายอย่าง ด้วยเช่นกัน
ชาวบ้านจะได้รับเงินสำ�หรับการปลูกต้นไม้แต่ละต้น แต่การจ่าย
เงินนี้ไม่ได้จ่ายโดยตรงให้แต่ละบุคคล แต่จะจ่ายให้กับกองทุน การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และความเป็นผู้นำ�นับได้ว่าเป็น
หมุนเวียน หลังจากปลูกต้นไม้ได้สองปีเป็นต้นไป ต้นไม้ แต่ละต้น องค์ประกอบสำ�คัญของ CBIRD ซับใต้ตั้งแต่ต้น ชาวบ้านได้จัด
จะถูกตรวจสอบโดยกลุ่มที่เป็นคนกลาง ต้นไม้ที่แข็งแรง มีคุณภาพ เตรี ย มแผนการที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการปรั บ ปรุ ง การเข้ า ถึ ง สิ น
จะส่งผลให้เกษตรกรจะได้รับเงิน “โบนัส” ซึ่งเป็นเงินลงทุนสำ�หรับ เชื่อ น้ำ�สะอาด และบริการด้านสุขภาพและการศึกษา ซึ่งได้รับ
“ธนาคารคาร์บอน” ชาวบ้านเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มมีสิทธิ์กู้ยืม ผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างท่วมท้น ขณะนี้ชาวบ้านมีการเข้าถึงสินเชื่อ
เงินจากกองทุนหมุนเวียนสำ�หรับโครงการในแต่ละรุ่น รวมถึงการ ดอกเบี้ยต่ำ�ผ่านสินเชื่อหมุนเวียน สี่ปีหลังจากการเริ่มโครงการพบ
พัฒนาองค์กรขนาดเล็ก กองทุนนี้มีการจัดการโดยคณะกรรมการ ว่า สมาชิก EPS มากกว่าร้อยละ 60 ได้รับเงินให้สินเชื่อ ทั้งนี้ราย
หกคน (ครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการจะเป็นผู้หญิง) ครึ่งหนึ่งของ ได้เฉลี่ยท้องถิ่นในสี่ปีแรกของโครงการเพิ่มขึ้นถีงเกือบสองเท่า ด้วย
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกองทุนที่สะสมใน “ธนาคารคาร์บอน” จะใช้ สมาชิกของ EPS มีรายได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกถึงเกือบร้อย
ในการลงทุนในโครงการสาธารณประโยชน์ของชุมชนในขณะที่อีก ละ 25
ครึ่งหนึ่งคือการลงทุนในกองทุนหมุนเวียน
CBIRD ซับใต้ยังได้จัดค่ายเยาวชน ซึ่งคนหนุ่มสาวที่เข้าร่วมจะได้
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
รับการฝึกภาคปฏิบัติจากการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง เยาวชน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการปกป้องป่าไม้ สัตว์ป่า และความ
การสำ � รวจของภู มิ ภ าคได้ ดำ � เนิ น การก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม โครงการพบ หลากหลายทางชีวภาพในหมู่บ้านของพวกเขา เช่นเดียวกันกับช่วง
ว่า โดยเฉลี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านซับใต้ รายได้ต่ำ�ว่าระดับเส้น ของการทำ�กิจกรรมสร้างรายได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นการ
ความยากจนแห่งชาติ รวมกับความยากจนในท้องถิ่นและภาวะ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการทำ�การเกษตรแบบบูรณาการ (รวมการเลี้ยง
เศรษฐกิจตกต่ำ� ทำ�ให้มีการเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายของของผู้ให้กู้ ไก่หรือเลี้ยงหมูโดยใช้ผักและผลไม้ที่ผลิตขึ้นเอง และการเพาะเลี้ยง
เงินซึ่งได้ทำ�ให้เกษตรกรจำ�นวนมากมีหนี้สินตกค้างอยู่จำ�นวนมาก สัตว์น้ำ�)
กองทุนหมุนเวียนที่ดำ�เนินการโดย CBIRD ซับใต้ได้ช่วยในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนในท้องถิ่นและให้เกษตรกรในท้องถิ่นเข้า องค์กรยังได้เป็นผู้บุกเบิกเกษตรแนวใหม่ที่เรียกว่า “มินิฟาร์ม” มิ
ถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� CBIRD ซับใต้ มีการให้เงินกู้ยืมสามประเภท นิฟาร์มสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายบนแปลงที่ดินขนาดเล็ก
ประเภทแรกสำ�หรับการจัดกิจกรรมสร้างรายได้เกี่ยวกับระบบนิเวศ (20-110 ตารางเมตร) และมุ่งเน้นการเพาะปลูกของผลิตภัณฑ์ที่
เช่น ปลูกต้นไม้และการขยายพันธุ์ชนิดพันธุ์พืชพื้นเมือง
มีมูลค่าค่อนข้างสูงและมีศักยภาพการตลาด เช่น เห็ด จิ้งหรีด มด
กบ ปูนา หอยทาก ไก่ เป็ด ปลาดุก ปลาไหล แตงกวาและผักคะน้า
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ความยั่งยืนและการปฏิบัติตาม

ความยั่งยืน
เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
CBIRD ซับใต้ได้แยกสาขาเพื่อเข้าสู่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
เช่น ร้านอาหารและโรงแรม มินิมาร์ท ร้านค้าหัตถกรรม และคลินิก
ทุกวันนี้รายได้กว่าร้อยละ 70 ของ CRBD ซับใต้มาจากรายได้จาก
กิจการเหล่านี้ อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังเป็นแหล่งที่มาของ
ความยั่งยืนทางการเงิน รายได้จากรีสอร์ท ร้านอาหาร ที่กางเต็นท์
บริการไกด์นำ�เที่ยว และการทำ�พืชสวนที่ดำ�เนินการโดย CBIRD
ซับใต้จะนำ�กลับไปลงทุนใหม่ทั้งหมดในกิจกรรมการอนุรักษ์ท้อง
ถิ่น รวมทั้งที่พักเชิงนิเวศแบบท้องถิ่นซับใต้ได้บริการแขกที่เข้าพัก
ให้มีโอกาสที่จะปลูกต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นวิธีการชดเชย
รอยเท้าคาร์บอนของพวกเขา
นอกจากนี้แขกผู้เข้าพักยังมีโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมปลูก
เพาะชำ�กล้าไม้ที่รีสอร์ท รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณพืชและสัตว์
ป่า ตลอดจนทัวร์ฟาร์มโคนมท้องถิ่นและสวนผลไม้ที่สนับสนุนโดย
โครงการ
การดำ�เนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ
รูปแบบการพัฒนาที่ซับใต้ได้นำ�ไปใช้กับอีกมากกว่า 150 หมู่บ้าน
หน่วยงานภาครัฐได้รับเครื่องมือเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการ
แบ่งปันความรู้และการดำ�เนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ โดยหมู่บ้าน
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จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนารูปแบบโครงการและ
ได้รับการสนับสนุนที่จะปรับรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละชุมชน ในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม CBIRD ซับใต้มีการเพิ่มจำ�นวนโครงการใหม่ๆ รวมทั้ง
โครงการสาธิตสิ่งแวดล้อมสำ�หรับนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมนักเรียนในโรงเรียนและเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการลงมือทำ�ในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

มือที่สำ�คัญได้ดำ�เนินการร่วมกับ German Agro Action ซึ่งให้การ
สนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 - 2539
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย:
• อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ แ ละสำ � นั ก งานป่ า ไม้ น ครราชสี ม า
จัดหาต้นกล้าสำ�หรับกิจกรรมปลูกป่า
• ธนาคารออมสิ น ให้ ทุ น สำ � หรั บ การตรวจสอบของสหกรณ์
การเกษตร
• องค์การตลาดของเกษตรกรแจกจ่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกร
• สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การฝึกอบรม
เกี่ยวกับสื่อและเตรียมวัสดุในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• สำ�นักงานเกษตรปากช่องให้การฝึกอบรมของเกษตรกรในการ
ตัดแต่งกิ่งและการขยายพันธุ์ของไม้ประดับ
• สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงาน

หุ้นส่วน
หลายกระทรวงในรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ CBIRD บ้านซับใต้ แต่กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ปัจจุบันอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ความร่วม

“การประชุมสุดยอดและการประชุมโดยผู้นำ�สูงสุดของโลกนั้นไม่ได้ข้อสรุปใดๆ เลย – โชคไม่ดีที่สิ่งเหล่านี้
นี้เป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อยเกินไปในปัจจุบัน! การเพิกเฉยที่มากเกินไป เมื่อใดเราจึงเริ่มต้นที่จะคิดรวมกัน
เป็นหนึ่ง? การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งจำ�เป็นในการแก้ปัญหาที่แท้จริง”
ชีล่า กันกาดิน, สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
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แหล่งอ้างอิงอื่นๆ
•
•
•

Hooper, M., and Parekh, M. 2005. Microcredit, poverty and the environment. Low External Input and Sustainable Agriculture (LEISA).
Download here.
Video on Community-Based Integrated Rural Development (CBIRD) Centre, Sub Tai, 2002 (Vimeo) http://vimeo.com/36991466
Community-Based Integrated Rural Development (CBIRD) Centre, Sub Tai Photo Story (Vimeo) http://vimeo.com/15662767
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