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บทที่ 6 
                     บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 
 
  ขอส รุปของการนํ าปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เพี ย งมา เปนกรอบในการพิ จ ารณา
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรของชาวบานชุมชนบานแหลมและบานละหอกกระสังนั้น อาจกลาวไดวา  
วิถีชีวิตและกิจกรรมการจัดการทรัพยากรของชุมชนทั้งสองมีความสอดคลอง กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยูมาก    คําถามที่นาจะสําคัญยิ่งกวาคําถามที่วา “ชุมชนทั้งสองเปนเศรษฐกิจพอเพียง
หรือไม”  (มีความรู คุณธรรม ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน) คือ “ชุมชนสามารถเปน
เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางไร”  ส่ิงที่โครงการพยายามเรียนรูจากพื้นที่ทั้งสองคือ  ปจจัย เงื่อนไข และ
กระบวนการที่นําไปสูการเปนเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตอการเปนเศรษฐกิจ
พอเพียง   โดยไดพยายามเปรียบเทียบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  แมวาจะทั้งสองพื้นที่  มีฐานทางศาสนา และวัฒนธรรมตางกัน   พื้นที่หนึ่งเปนชุมชน
มุสลิมและใชทรัพยากรชายฝง อีกพื้นที่หนึ่งเปนชุมชนพุทธและเกี่ยวของกับทรัพยากรบนบก  แตทั้ง
สองชุมชนมีกระบวนการจัดการที่คลายคลึงกัน  คือใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายชองทางเพื่อ
หลอหลอมระบบคุณคาของคนในชุมชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงเปนทิศทางที่สอดคลองกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ชุมชนทั้งสองมีจุดเริ่มตนที่ เหมือนกัน  คือการเรียนรูจาก
ประสบการณในอดีต   ที่ใชทรัพยากรอยางทําลายเพราะเขาใจผิดวาทรัพยากรธรรมชาติมีอยูมากไมมีวัน
หมดสิ้น และตองการเรงเก็บเกี่ยวเพื่อหวังผลทางรายไดโดยขาดการบริหารจัดการที่ดี      การเรียนรูจาก
ประสบการณดังกลาวทําใหเกิดการ “ระเบิดจากภายใน”   เกิดการตระหนักรูจากภายในถึงคุณคาและ
ความสําคัญของฐานทรัพยากร   และนําไปสูการปรับเปล่ียนแนวคิดและกระบวนการในการใช
ทรัพยากรโดยการสรางกติกาและกิจกรรมการอนุรักษรวมกันของสมาชิกในชุมชน 
  ทั้งการสรางกติกาของกลุมและการตระหนักรูจากภายในเปนกระบวนการที่ชุมชนและ
สมาชิกในชุมชนกระทําซํ้า และพัฒนาอยางตอเนื่องจากการเรียนรูหลายชองทาง   ไดแก  การเรียนรูเกิด
จากประสบการณในอดีต   จากวิถีชีวิตประจําวัน   จากการถายทอดผานสถาบันทางศาสนาและกิจกรรม
โรงเรียน  จากการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมอนุรักษ      จากการพูดคุยเมื่อมีการประชุม   และการ
เรียนรูจากเครือขายองคกรชาวบาน  รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม
จึงเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิดองคความรูและเกิดระบบคุณคา   ความรูไดแก  การรูจักตนเอง  
รูจักศักยภาพของชุมชน  เขาใจในคุณคาของระบบนิเวศและการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน    การจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน   ระบบคุณคา  ไดแก  ความซื่อสัตย  การ
เคารพกติกา   สามัคคี  ไมเบียดเบียนธรรมชาติ   กระบวนการเรียนรูในชุมชน  ที่สรางทั้งความรูและ
ระบบคุณคาจึงมีความสําคัญที่ให “ขอมูลขาวสาร” ในมิติที่กวางกวา ลึกซึ้งกวา “ขอมูลตลาด”     ทําให
ชุมชนสามารถเขามาบริหารจัดการทรัพยากร  แกปญหาความลมเหลวของกลไกตลาดในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรได     (ภาพที่ 6.1  และ  6.2) 
 

 

กลไกการสรางระบบการจัดการทรัพยากรอยางยัง่ยนืของชุมชน

ทรัพยากร กติกา

ระบบคณุคา

ความพอประมาณ ความซื่อสัตย

ความรู

กระบวนการทางสงัคม

กระบวนการเรียนรู  การมีสวนรวม 
Hand-Head-Heart

 
  ภาพที่ 6.1   กลไกการสรางระบบการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนของชุมชน 
    ที่มา:  ผูวิจัย 
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ระบบคุณคา แบบพึ่งตนเอง 
ธรรมชาติ และชุมชน

ความซ่ือสัตย

เคารพกติกาชุมชนแม

กติกาจะหลวมๆ

ความสามัคคีรวมมือ

Moral 
hazard

Free 
riders

ใชทรัพยากรอยาง

พอประมาณไมเบียดเบียน 
ธรรมชาติ

Tragedy of the commons

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ

Self-Interest

กิจกรรมการอนุรักษ

แกปญหา แกปญหา

 
  ภาพที่ 6.2   ระบบคุณคาที่ชวยใหการจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   ที่มา:  ผูวิจัย 
 
  ความสําคัญของสถาบันชุมชนในการถายทอดประสบการณ   สรางการเรียนรู  สราง
ระบบคุณคา  และสรางกติกาดังกลาวไมไดถูกกลาวถึงในทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่เนนให
ความสําคัญกับบทบาทของรัฐ  (โดยมองขามบทบาทของชุมชนทองถ่ิน)  ในแกปญหาความลมเหลว
ของตลาดในการอนุรักษส่ิงแวดลอม    ทั้งๆที่ชุมชนทองถ่ินมีตนทุนธุรกรรมต่ํากวารัฐในการจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่เพราะมีขอมูลความรูเร่ืองระบบนิเวศดีกวาและสามารถสรางกติกาและกลไกการ
ควบคุมกติกาที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่มากกวา    แตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกลาวถึงความ
พอเพียงทั้งในระดับครัวเรือน  ระดับชุมชนที่ตองมีความรวมมือกัน  และในระดับประเทศ    เศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเปดพื้นที่ใหชุมชนในการเขามามีบทบาทและเปนสถาบันหนึ่งที่เชื่อมตอชองวางระหวาง
ปจเจกกับรัฐในกระบวนการพัฒนา 
  ประสบการณจากการที่ชุมชนเขามาเปนผูอนุรักษทรัพยากรมากวาทศวรรษแสดงใหเห็น
วา แนวทางของชุมชนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวสามารถฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดจริง    นอกจากนี ้  การปลูกฝงคุณธรรมที่จะเปนเครื่องมือลดปญหาความขัดแยงใน
ชุมชนไดดังทีอ่างถึงในกรณบีานละหอกกระสัง สวนการมีเครือขาย นอกจากจะชวยในเรือ่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับบรหิารจัดการทรพัยากรในสองพื้นที่ที่ศึกษาแลว  ยังชวยใหมกีารรูเทาทัน 
ชวยสรางพลังอํานาจตอรอง  ซ่ึงเปนการสรางภูมิคุมกันตอภัยคกุคามจากภายนอก ดังกรณีของลุมน้ําปะ
เหลียน   
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  อยางไรก็ดี  ดานวิถีชีวิตทั่วไปของคนในชุมชน (นอกเหนือจากกิจกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากร)  การศึกษาพบวา   เราไมสามารถปฏิเสธบทบาทของรายไดและกลไกราคา ตอพฤติกรรมการ
ผลิตการบริโภคและการแลกเปลี่ยนของปจเจกบุคคลได  บทบาทของตัวแปรทั้งสองนี้มีความชัดเจนใน
กรณีของชุมชนบานแหลมซึ่งมีความอุดมสมบูรณ  ใกลตลาดมากกวา และมีเศรษฐกิจดีกวาชุมชนบาน
ละหอกกระสัง   
  จากการสังเกต พบวา  ทั้งสองพื้นที่มีระดบัการบริโภคที่ขึ้นอยูกับระดับรายไดในปจจุบนั  
ในชุมชนที่ระดับรายไดไมสูงนัก  ระดับรายไดจะเปนขอจํากัดในการบริโภค เชนที่บานละหอกกระสัง  
มีการบริโภคในระดับพืน้ฐานและไมคอยมีปญหาเรื่องหนี้สิน   จึงอาจสรุปไดวามีความพอเพียงดานการ
บริโภคดวย    แตในชุมชนที่มีรายไดสูงกวาและมแีนวโนมจะบริโภคมากขึ้น เชน ที่ชุมชนบานแหลม   
ชาวบานแหลมจะมีการบริโภคมากกวาระดับจําเปนพื้นฐานเนื่องจากแตละครัวเรือนประกอบอาชีพ
หลายอยางเพราะฐานทรัพยากรอุดมสมบูรณจึงมีรายไดตลอดทั้งป   แสดงใหเห็นวา  เมื่อกลาวถึงความ
พอเพียงจะมหีลายมิติ   และหลายระดับ    
  ดังกลาวแลววา   ปจจัยสําคัญคือกระบวนการเรียนรู    ชุมชนอนรัุกษทรัพยากรเพราะ
ชุมชนมีประสบการณจากการสูญเสียทรัพยากร  จึงเกิดกระบวนการเรียนรูในการใชและอนุรักษ
ทรัพยากรผานกิจกรรมกลุมอนุรักษและสถาบันในชุมชนหรือองคกรที่ทํางานรวมกบัชุมชน       แต
ชุมชนอาจไมไดจัดกระบวนการเรียนรูที่ปลูกฝงการดําเนนิชีวิตแบบพอเพียง    เมื่อมีทรัพยากรทีอุ่ดม
สมบูรณทําใหมีรายไดคอนขางสม่ําเสมอตอเนื่อง ชาวบานจึงจับจายใชสอยโดยไมระมัดระวังเทาที่ควร    
ผูวิจัยเห็นวา จาํเปนตองสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหมีระดับการบรโิภคพอประมาณ  ซ่ึงจะลดความ
เสี่ยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเกนิระดับที่เหมาะสม   
  ในกรณีของชุมชนปะเหลียน   การบริโภคตามระดับรายไดมากกวาการบริโภคตามความ
จําเปนจะทําใหสมาชิกใหความสําคัญกับการหารายได  และอาจเปนจดุออนที่จะทําใหชุมชนเสีย่งตอภัย
คุกคาม  คือ  การกอตั้งนิคมอุตสาหกรรมบานทุงคาย  หรือความแตกแยกเนื่องจากผลประโยชน  ผูวิจัย
เห็นวา   การใชยุทธศาสตรดําเนินกจิกรรมการอนุรักษทรัพยากร  และการใชทรัพยากรเพือ่การ
ดํารงชีวิตเพื่ออางสิทธิ์การรักษาพื้นที่ลุมน้าํนั้นยังไมเพยีงพอ    กลุมควรปลูกฝงแนวคิดการพอประมาณ
ในการบริโภค และความเปนเศรษฐกจิพอเพียงในมิติอ่ืนๆดวย   เพื่อใหชุมชนมภีมูิคุมกัน สามารถ
ปรับตัวไดตามสภาพบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงไป     
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6.2 ขอเสนอแนะเรื่องการสรางดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงมิติทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระดับชุมชน  
  

โครงการนี้ ไมมีวัตถุประสงคที่จะสรางดัชนีช้ีวดัเพื่อวดัความเปนเศรษฐกิจพอเพยีงของกลุมที่
ลงไปศึกษา   เพราะกระบวนการที่เหมาะสมคือ  การประเมินตนเองของชุมชน   ผูสรางดัชนีช้ีวดัระดับ
ชุมชนจึงควรเปนกลุมชุมชนเอง   ในทางตรงขาม   โครงการนี้จะถอดบทเรียนจากพื้นที่ศึกษาและเสนอ
ตัวช้ีวดับางประการซึ่งจะเปนแนวทางกวางๆสําหรับกลุมชุมชนอื่นๆที่ตองการพัฒนาพื้นที่บนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําไปใชพจิารณาวามีปจจัยเงื่อนไขใดบางที่กลุมควรจะมีหรือดําเนนิการ 

ในการสรางดชันีช้ีวัด  โครงการเสนอวาโครงสรางดัชนีช้ีวัดควรพจิารณาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเชื่อมโยงกับความตองการบริโภคสินคาอ่ืนๆ กลาวคือ  การพจิารณาความพอเพียง
ควรมองจากกรอบพฤติกรรมการบริโภคในภาพรวมกอน   หากการบริโภคในภาพรวมไมพอเพยีง  ก็
ยอมเกิดความตองการดึงทรัพยากรขึ้นมาใชในปริมาณมาก เพื่อจําหนายเปนรายไดในการบริโภคสินคา
อ่ืนๆ   ในการสรางดชันชีี้วัดจึงควรเริ่มตนจากตัวชี้วดัความตองการบริโภคในภาพรวม  กอนจะเขาสู
ประเด็นการเปนเศรษฐกจิพอเพียงเฉพาะมิตทิรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยในกรณีของ
ชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติ เปนฐานการดํารงชีวิต   แนวคดิพื้นฐานคือ ชาวบานจะเปนทัง้ผูใช  ผูนํา
ขึ้นมาใช  ผูอนุรักษ  หนวยการวิเคราะหจงึควรเปนระดบัปจเจกหรือครัวเรือน 

จากการศึกษาพื้นที่   โครงการไดมีขอเสนอในการสรางดัชนีช้ีวัดเพื่อท่ีกลุมตางๆอาจนําไป
ทดลองประยุกตใชเพื่อประเมินความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง    ซ่ึงจะประกอบดวย ดัชนี  3  
ชุด   คือปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผล   โดยปจจัยนําเขาสําคัญคือ เงื่อนไขคุณธรรมและความรู  
กระบวนการที่สําคัญคือ การตัดสินใจบนทางสายกลาง  กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม  ทั้ง
ปจจัยนําเขาและกระบวนการจะมีผลใหเกิดความพอเพียง  ซ่ึงประเมินผลไดโดยใชตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกบั
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาของทุนชุมชนส่ีประการ ไดแก ทุนทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนทางสังคม  
ทุนมนุษย  และทุนทางเศรษฐกิจ 

 



ดัชนีแตละชุดมีหลายองคประกอบ    แตละองคประกอบมีตัวช้ีวัดหลายตัว  เชนดัชนี
กระบวนการ  มีองคประกอบคือ  การตัดสินใจบนทางสายกลาง   กระบวนการเรียนรู   การสรางและ
รักษาระบบความสัมพันธในชุมชน   การใหคุณคา และการอนุรักษส่ิงแวดลอม   ดัชนีในองคประกอบ
การตัดสินใจบนทางสายกลาง  ประกอบดวยตัวช้ีวัดของความมีเหตุผล  ความพอประมาณ  การมี
ภูมิคุมกัน  เปนตน       
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รายละเอียดดัชนีช้ีวัดเศรษฐกจิพอเพียงเชิงระบบในมติิทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แสดงดังตารางตอไปนี ้

 
  

ดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจ
พอเพียงเชิงระบบ

• ดัชนีผล

• ดัชนีปจจัยนําเขา

–ทุนทรัพยากร(ฟนฟู)

–ทุนทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
–ทุนเศรษฐกิจ (รายไดและการ
บริโภคยั่งยืน)

–ทุนมนุษย (สุขภาวะ มีความรู
เพ่ือการอยูรวมกันของคนกับ

ส่ิงแวดลอม)

– ระบบคุณคา คุณธรรม 
(เปาหมายการดํารงชีวิต 
การบริโภคในภาพรวม)

–ความรู  ภูมิปญญา

• ดัชนีกระบวนการ
-- การตัดสินใจ (มีเหตุมีผล 
พอประมาณ มีภูมิคุมกัน)
-- กระบวนการเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติ การจัดการความรู (เพ่ือ
สรางระบบคุณคา สืบทอดภูมิ
ปญญาในการใชและอนุรักษ

ทรัพยากร การเรียนรูส่ิงใหม)
-- การสราง/รักษาระบบ
ความสัมพันธคนในชุมชน (มี
สวนรวม กระบวนการกลุม 
การแกปญหาความขัดแยง)

-- การใหคุณคาและการ

อนุรักษ ส่ิงแวดลอม
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ตารางที่ 6.1 ดชันีชี้วดัเศรษฐกิจพอเพียงเชงิระบบในชุมชน:   มิติสิ่งแวดลอมที่สัมพันธกับวิถีชีวิต 
 

ระดับ คําอธิบาย (หลักฐานสนับสนนุการประเมนิของนักวจิัย) ดัชน ี ตัวชี้วดั 

มาก ปานกลาง นอย ไมสามารถ
ประเมินได 

 

ปจจัยนําเขา      

ความพอประมาณ  มี
เหตุมีผลในการ
บริโภค   ประหยัด  
ไมฟุมเฟอย  ไม
ตองการกอหนี้ 

     

ความซื่อสัตย      

ความเพยีร      

ระบบคุณคาในการ
ดําเนินชวีิตโดยทั่วไป
ของสมาชิกในชุมชน
หมูบาน 

อื่นๆ.........................      

ความรู มีภูมิปญญาเกีย่วกับ
อาหารที่บริโภค   
บริโภคตามคุณคา
ไมใชตามโฆษณา 
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มีภูมิปญญาในเรื่อง
ภูมินิเวศ และความรู
อื่นๆที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต 

     

อื่นๆ..........................      

กระบวนการ      

การตัดสินใจบนทาง
สายกลางเกีย่วกับการ
ใชทรัพยากร 

มีความพอประมาณ 

ในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  
เชน ไมโลภ, ไมมี
พฤติกรรมมือใครยาว
สาวไดสาวเอา,  ไม
เก็บเกีย่วทรัพยากร
มากจนทําลายฐาน
ทรัพยากร,  ไมใช
เทคโนโลยีที่ทําลาย
ฐานทรัพยากร 
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มีเหตุมีผล   มีการ
วางแผนในการใช
ควบคูกับการอนุรักษ 
เชน การปลูกทดแทน
, ใชทรัพยากรบน
ฐานความรูภูมปิญญา  
ตามฤดูกาลที่
เหมาะสม,  ใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ไมเกิน
กําลังแรงและทุนของ
ตนเอง  ใชทรัพยากร
อยางรูคุณคา   

     

 ทรัพยากรที่สมาชิก
ในชุมชนเก็บเกี่ยวมี
เปาหมายเพื่อบริโภค 
เหลือจึงขาย 
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มีภูมิคุมกัน คอื 
ชุมชนพึ่งตนเองได
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร  

     

มีภูมิคุมกัน คอื 
ชุมชนมี
ความสามารถในการ
แกปญหาเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากร 

โดยเฉพาะปญหาที่
เกิดจากปจจยั
ภายนอก 

     

มีการเรียนรูในระดับ
ครอบครัว 

     

มีการเรียนรูใน
โรงเรียน 

     

การเรียนรูเพื่อสืบ
ทอดระบบคุณคา

มีการสั่งสอนทาง
ศาสนา 
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มีการเรียนรูผานเวที
ประชาคม 

     

มีการเรียนรูผาน
กิจกรรมอื่นๆใน
ชุมชน 

     

การเรียนรูเพื่อสืบ
ทอดภูมิปญญาในการ
อนุรักษและใช
ทรัพยากร 

มีการสั่งสอนใน
ครอบครัวผานการ
ปฏิบัติจริง 

     

มีจารีตประเพณีที่มี
ผลในการอนุรักษ
ทรัพยากร และจารีต
ประเพณนีั้นยงัไดรับ
การปฏิบัติในปจจุบัน
อยางเหมาะสม 

      

มีการสั่งสอน
ประสบการณจริง
ของชุมชนโดย
โรงเรียน 
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มีการเรียนรูปญหา
และการจดัการผาน
เวทีประชาคม 

     

มีการเรียนรูผาน
กิจกรรมการอนุรักษ
ในชุมชน 

     

การเรียนรูสิ่งใหม มีการสรางระบบ
คุณคาใหมผานกลไก
ตลาด  สื่อ 

     

มีการสรางระบบ
คุณคาใหมผาน
โรงเรียน 

      

มีการสรางระบบ
คุณคาใหมผานการ
ถายทอดของคนนอก
พื้นที ่
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มีการสรางระบบ
คุณคาใหมผานการ
ถายทอดของคนใน
ครอบครัวหรือชุมชน
ที่มีประสบการณจาก
นอกพื้นที ่

     

มีการสรางระบบ
คุณคาใหมผาน
กิจกรรมตางๆใน
ชุมชน 

     

มีการเรียนรูใหมตอ
ยอดภูมิปญญาเดิม 
โดยคนในชุมชนเอง
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มีการเรียนรูใหมตอ
ยอดภูมิปญญาเดิม
โดยภาคีที่มีสวนรวม
หรือโดยการทาํงาน
รวมกันระหวาง
ชุมชนกับภาคี
ภายนอก

     

การเรียนรูใหม
สอดคลองกับระบบ
คุณคาเดิม 

     

การมีสวนรวม  ความ
รวมมือในกิจกรรม
สาธารณะตางๆของ
ชุมชน 

     การสราง/รักษา
ความสัมพันธใน
ชุมชน 

มีกลุมกิจกรรมตางๆ
ในชุมชน เชน กลุม
อนุรักษทรัพยากร 
กลุมการออม 

     

 มีกระบวนการแกไข      
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ปญหาความขดัแยง
ในชุมชนเกี่ยวกับการ
ใชทรัพยากรทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
เห็นประโยชนของ
การใชโดยตรง 
(คุณคาของการผลิต
เพื่อการบริโภค)   

     การใหคณุคาตอ
สิ่งแวดลอม 

เห็นประโยชนของ
การใชโดยตรง 
(คุณคาของการผลิต
เพื่อขาย)   

     

เห็นประโยชนของ
การใชโดยออม 
(คุณคาเชิงระบบ
นิเวศ) 

      

เห็นประโยชนของ
การเก็บไวเผื่อใชใน
อนาคต 
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เห็นคณุคาของการ
ดํารงอยูของ
สิ่งแวดลอม   ไม
เบียดเบยีน 

     

เห็นประโยชนของ
การเก็บไวเปนมรดก
ใหลูกหลาน 

     

สมาชิกมีสวนรวมใน
กิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรในชมุชน 

     การอนุรักษ
ทรัพยากร 

มีกติกาชุมชนในการ
ใชทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

     

 มีการรักษากตกิา
ชุมชนในการใชและ
อนุรักษทรัพยากร
อยางเครงครัด 
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ผล      

ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ของทองถิ่นมีปริมาณ
และคุณภาพดขีึ้น 

     

ความสมานฉนัทใน
ชุมชน 

     ทุนทางสังคม 

ความชวยเหลือ
เกื้อกูลในชุมชน 

     

สมาชิกมีสุขภาพกาย
และจิตทีด่ ี

     ทุนมนุษย 

สมาชิกรุนใหมมี
ความรูเกี่ยวกบัภูมิ
นิเวศ  และการอยู
รวมกับสิ่งแวดลอม 

     

ทุนทางเศรษฐกิจ สมาชิกมีรายไดเสริม
จากฐานทรัพยากร 

     



สมาชิกมีอุปกรณ
เครื่องมือที่จําเปน
สําหรับการประกอบ
อาชีพและการ
ดํารงชีวิต  ทีอยูใน
สภาพใชงานได 

     

ชุมชนมีทรัพยสิน
สาธารณะที่เกดิผลมา
จากการมีฐาน
ทรัพยากรที่สมบูรณ 

     

 142 



 1 

 


	บทที่ 6 

