บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการ การสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเศรษฐศาสตรใหเขาใจถึงแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสามารถนําเอาแนวคิด
ดังกลาวมาบูรณาการรวมกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยทําการสังเคราะหองคความรู
จากการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่จากกลุมเปาหมาย เชน ปราชญชาวบาน
ชุมชนที่ไดรับการยอมรับจากสังคมวามีกิจกรรมการอนุรักษเขมแข็ง และนักวิจัยเห็นวาเปนตัวอยางของ
การดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการไดทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเปรียบเทียบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรและการพัฒนาที่ยั่งยืนในสองดาน คือ ดานเปาหมาย และดานเครื่องมือหรือ
กลไกในการจั ด การทรั พ ยากร ในแงเ ปา หมาย ทั้ ง เศรษฐกิจ พอเพี ย งและการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน ให
ความสําคัญกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาที่ยั่งยืนในการตีความ
ของนักเศรษฐศาสตร เนนมนุษ ยเ ปนศูนยก ลาง การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรยังขึ้นอยูกับ
สมาชิกในสังคมเปนผูกําหนดคุณคา สวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับความสมดุลใน
มิติตาง ๆ และไมไดใชเกณฑตนทุนผลประโยชนในการหาระดับความสมดุล
แตถือหลักการไม
เบียดเบียนสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมจึงมีคุณคาในตัวของมันเอง
ในแงวิธีการ เครื่องมือ หรือกลไกไปสูเปาหมาย เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ใหความสําคัญกับปจจัย
ภายใน คือ วิธีคิด ระบบคุณคา “การระเบิดจากภายใน” คือการเกิดความรอบรูและคุณธรรมในระดับ
ปจเจกหรือครอบครัวและชุมชน ที่จะดํารงชีวิตบนทางสายกลาง ไมทําลายธรรมชาติ ในขณะที่
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรใหความสําคัญกับสถาบันภายนอก คือ กลไกราคา และระบบกรรมสิทธิ์
หากกลไกราคาและระบบกรรมสิทธิ์บกพรองจะมีผลทําใหการจัดการทรัพยากรไมมี
ฉะนั้น
ประสิทธิภาพ ไมยั่งยืน
โครงการฯไดเลือกศึกษาสองพื้นที่ คือปาชุมชน บานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย และปาชายเลนในเขตลุมน้ําปะเหลียน ที่บานแหลม ตําบลวังวน อําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง โดยมีนักวิจัยอยูในพื้นที่อยางตอเนื่องพื้นที่ละ 1 คน เปนระยะเวลาหนึ่งเดือน (ชวงเดือน
เมษายน 2550) การศึกษาในพื้นที่กรณีศึกษา ใชกรอบการวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ชุมชน ประกอบดวยสามสวน คือ (1) การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ คือ พิจารณาปจจัย
นําเขา (ความรู คุณธรรม) กระบวนการ (ทางสายกลาง คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน) และผล
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(ความยั่งยืน) (2) การวิเคราะหการผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับชุมชน ซึ่งเปน
กรอบการวิเคราะหที่เสนอโดยโครงการ โดยพิจารณาวาการอนุรักษ สัมพันธกับการผลิตและการ
บริโ ภค ภายใตระบบคุณ คา (ที่ ประกอบดว ย คุณ ธรรม และความพอประมาณ) ซึ่งระบบคุ ณ คา นี้
สามารถเกิดจากกระบวนการเรียนรูหลากหลายชองทางอยางตอเนื่อง จนเกิดเปนการระเบิดจากภายใน
หรือการหยั่งรูดวยตนเองถึงการใชชีวิตอยางพอประมาณควบคูกับการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน และ
นําไปสูการสรางและควบคุมกติการวมกันของคนในชุมชน

บทเรียนจากภาคสนาม
ปาชุมชนบานละหอกกระสัง ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
ชุมชนบานละหอกกระสังกอตั้งเมื่อ พศ. 2509 ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ เปน
เกษตรกร ทํานา ทําไรปอ มันสําปะหลัง และอาชีพรับจางทั่วไป ปจจุบันชาวบานกําลังเปลี่ยนมาทําไร
ออย และสวนยาง ตามกระแสพืชเชิงเดีย่ ว กลุม/องคกรชุมชนที่สําคัญคือกลุมอนุรักษปาชุมชนละหอก
กระสังซึ่งมีพื้นที่ 2,700ไร
ปาชุมชนเปนแหลงอาหารและปราการปองกันภัยธรรมชาติ เดิมเมื่อแรกตั้งชุมชน ปาไมยัง
อุดมสมบูรณอยูมาก วิถีชวี ิตสวนใหญเปนการพึ่งพิงปา ใชประโยชนจากปาโดยตรง ตอมารัฐให
สัมปทานปาในการแปรรูปไมและการเผาถาน มีทั้งนายทุนและชาวบานเขามาใชทรัพยากรปาไมอยาง
ตอเนื่องโดยไมไดปลูกทดแทน ทําใหปาเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว ป พ.ศ. 2540 ชาวบานเริ่ม
ตระหนักถึงปญหาจึงไดกอตั้งกลุมอนุรักษฯ โดยการริเริ่มของนางประมวล เจริญยิ่ง แกนนําชาวบาน
ซึ่งเปนคนในพื้นที่
ชาวบานไดหนั กลับมาทําความเขาใจคําสอนของผูเฒาผูแกและถือเปนกติกาคือจะเก็บเกี่ยว
อะไรก็เหลือไวใหไดกินตอไปในอนาคต คําสอนจึงสรางแนวคิดเรื่องความพอประมาณ และดาน
ความมีเหตุผลนั้นพบวามีการวางแผนในการใชควบคูกับการอนุรักษ มีการปลูกทดแทน มีการใช
ทรัพยากรบนฐานความรูภ ูมปิ ญญา มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมไมเกินกําลังแรงงานและทุนที่มี ใน
สวนของภูมิคมุ กันนั้น ชุมชนเนนการพึ่งตนเองในการจัดการทรัพยากร ดวยการลองผิดลองถูกจนมีการ
จัดการที่เปนระบบมากขึ้น
เงื่อนไขสําคัญที่นําไปสูการเปนชุมชนที่มีการดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ประการหนึ่ ง คื อ ชุ ม ชนบ า นละหอกกระสั ง มี ทุ น ทางวั ฒ นธรรม ศาสนาพุ ท ธยั ง คงมี
ความสําคัญและมีบทบาทอยูมาก เงื่อนไขที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเรียนรูจากประสบการณ

iii

และเครือขาย การที่ชุมชนผานประสบการณวิกฤติปาไมและภัยคุกคามจากภายนอกมาโดยตลอด ทําให
ชาวบานตระหนักและเห็นคุณคาของการอนุรักษปาไมเปนอยางดี จนเกิดการรวมกลุมกันและทดลอง
แนวทางการอนุรักษหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายปา จ.บุรีรัมย และ
เครือขายอื่น ๆ ทําใหชาวบานมีความรูความเขาใจในการทํากิจกรรมการอนุรักษ และเมื่อชาวบานใน
ชุมชนบานละหอกกระสังและพื้นที่ใกลเคียงในตําบลรวมมือกันทําวิจัยในโครงการ “ศึกษาการมีสวน
รวมในการจัดการปาชุมชนละหอกกระสัง” ทําใหชาวบานเห็นคุณคาของภูมิปญญาที่กําลังสูญหาย และ
เข า ใจแก น แท ข องรากเหง า ตั ว ตน รวมถึ ง สร า งจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะร ว มกั น ในการอนุ รั ก ษ ไ ด อ ย า ง
กวางขวางครอบคลุม นอกจากเวทีประชาคมของกลุมอนุรักษซึ่งถือเปนทั้งแหลงเรียนรูแลกเปลี่ยนที่
สําคัญของชุมชนแลว โรงเรียนก็มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความรูและผลักดันกิจกรรมตาง ๆ ให
เกิดขึ้น รวมถึงการจัดใหเยาวชนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษทุกครั้ง ทําใหเกิดกลุมเยาวชนขึ้นมาจน
สามารถสรางสรรคกิจกรรมอนุรักษใหม ๆ ไดดวยตัวเอง
จึงอาจสรุปไดวาประสบการณจากปญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม
การลองผิดลองถูก
ประสบการณจากการจัดเวทีเรียนรู การวิจยั ทองถิ่น และการศึกษางานจากภายนอก ลวนเปนที่มาของ
องคความรูที่ชุมชนนํามาปรับใชใหเหมาะสมทําใหชุมชนสามารถแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรได และเนื่องจากการเปนชุมชนที่เปนกลุมเครือญาติ มีทุนทางสังคมสูง ทําใหการปฏิบัติตาม
กติกาของชุมชนหรือสถาบันที่กลุมสรางขึ้นเอง สามารถดําเนินตอเนื่อง และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผลของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบานละหอกกระสังนัน้ ทําใหเกิดทุนขึ้นสี่ประการ
กลาวคือ ทุนทรัพยากรธรรมชาติจากการอนุรักษปาไมทําใหความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดม
สมบูรณกลับคืนมา
ทุนทางสังคมจากการเปนกลุมเครือญาติทําใหชวยเหลือเกือ้ กูลและศาสนายังมี
บทบาทสําคัญ ทุนมนุษยจากการมีกระบวนการเรียนรู การใหความสําคัญในการสรางสมาชิกรุนใหม
ใหมีความรูเกีย่ วกับภูมนิ ิเวศและการอยูรว มกับสิ่งแวดลอม และทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการมีฐาน
ทรัพยากรที่ดี ผลจากการอนุรักษปาทําใหพนื้ ที่ทําการเกษตรอุดมสมบูรณตามไปดวย ปาละหอก
กระสังถูกเลือกใหเปนพื้นทีต่ นแบบ ไดรบั การสนับสนุนจากภายนอกมากขึ้น และไดรับรางวัลตางๆ
หลายรางวัล
ปาชายเลนชุมชนบานแหลม ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ชุมชนบานแหลมเปนหมูบานหนึ่งในลุมแมน้ําปะเหลียน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา
อิสลาม พื้นที่เปนเขตน้ํากรอยมีปาชายเลนและเปนแหลงทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ ชาวบาน
พึ่งพิงปาชายเลนทั้งโดยตรงและโดยออม ในอดีต การใหสัมปทานตัดไมแกนายทุนประกอบกับการใช
ประโยชนทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ไดสงผลใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร พื้นที่ปาถูก
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บุกรุก ทั้งพืน้ ที่ปาและที่นาที่ชาวบานพอมีอยูบาง และเดิมเคยใชปลูกขาวสําหรับบริโภคก็ตองสูญเสีย
ใหกับนายทุนทําธุรกิจนากุงไปเกือบหมดสิ้นเชนกัน ทําใหชาวบานในชุมชนตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
จากการพึ่งผลผลิตของทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ไปสูการหาเงินเพื่อซื้อทุกอยางสําหรับการ
ยังชีพ เชน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว หางานรับจาง ทําสวนยาง ในขณะที่ความสัมพันธภายในชุมชนก็
แบงเปนกลุมกอนและแยงชิงกันมากขึ้น ในสายตาของคนภายนอกชาวบาน “ไมมีตัวตน” และมีภาพ
ของนักทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
จากผลกระทบดังกลาวทําใหชาวบานรวมตัวมีการเคลื่อนไหวเพื่อฟนฟูทรัพยากร ประกอบกับ
ในชวงนั้น ไดมีองคกรพัฒนาเอกชนคือสมาคมหยาดฝน โดยการนําของนายพิศิษฐ ชาญเสนาะเขามา
ดําเนินงานในพื้นที่หลายหมูบ านและรวมสรางเครือขายอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนใหกับชุมชนตางๆ
ในพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน ชุมชนบานแหลมจึงเกิดกลุมอนุรักษ มีการสรางกระบวนการเคลื่อนไหวฟนฟู
ทรัพยากร และเกิดกิจกรรมการจัดการปาชายเลนชุมชน โดยชุมชนถือเปนแนวทางฟนฟูระบบนิเวศ
ชายฝงทั้งระบบ กลาวคือนอกจากการฟน ฟูอนุรักษปาไมชายเลนแลว ยังทํากิจกรรมอนุรักษสัตวบก
สัตวน้ําตางๆดวย มีมาตรการในการจัดการโดยชุมชนรวมกันคิด รวมกันรักษาและนําสูความอุดม
สมบูรณของระบบนิเวศชายฝง เปนกระบวนการที่สรางฐานเศรษฐกิจพอเพียงใหกบั ชุมชนชาวประมง
พื้นบานในระยะยาว
เงื่อนไขที่นําไปสูการเปนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานแหลม สวนหนึ่งเกิดจากชุมชนผาน
ประสบการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
จากการจัดกิจกรรมการอนุรักษและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมาคมหยาดฝน นอกจากนี้ การมีกติกาชุมชนที่บังคับใชอยาง
จริงจังและชัดเจน การมีผูนําที่เขมแข็ง กลาตัดสินใจ และตั้งใจทําประโยชนใหกับชุมชนอยางแทจริงทํา
ใหชาวบานรวมมือรวมใจ กอปรกับชุมชนมีทุนทางสังคม มีความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก ทําใหเกิด
สถาบันที่สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษและขยายไปในเรือ่ งอื่น ๆ อยางตอเนื่อง สงผลเชิงประจักษทําให
ทรัพยากรอุดมสมบูรณมากขึ้นและสรางรายไดใหแกคนในชุมชน
ในเรื่องความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคมุ กัน สะทอนผานวิธีคิดในการเก็บเกี่ยว
ทรัพยากรประมง โดยชาวบานจะคํานึงถึงกําลังแรงงานในครัวเรือนทีม่ ีและการใชภมู ิปญญาที่มีความ
เขาใจในสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ ทําใหมีการใชทรัพยากรอยางพอประมาณและมีเหตุมีผลคือ ไม
ทําลายฐานทรัพยากรเดิม ในระดับชุนชน ชาวบานคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและความสามารถใน
การดําเนินการโดยชุมชน เปนหลักคิดพึ่งตนเองซึ่งสรางภูมิคุมกันระดับชุมชน ในการดําเนินกิจกรรม
ของชุมชนจะเนนการมีสวนรวมของทุกคนและใหความสําคัญกับเยาวชนซึ่งทําใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความสําเร็จและตอเนื่อง
ที่ผา นมาชุมชนอาศัยการเรียนรูเรื่องการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนผานประสบการณและ
ความเขาใจเงือ่ นไขของธรรมชาติ
แตชุมชนยังไมไดใหความสําคัญในการสรางกระบวนการเรียนรู
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เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในภาพรวมอยางพอประมาณ จึงมีความเสี่ยงตอภัยคุกคามทีอ่ าจสงผลตอการใช
ทรัพยากรได เชน กรณีโครงการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมบานทุงคาย ซึ่งหากชาวบานขายทีด่ ินเพื่อ
หวังผลทางรายไดและมีการกอสรางนิคมขึ้น
จะทําใหชุมชนลุม น้ําปะเหลียนตอนลางไดรับความ
เสียหาย เพราะฐานทรัพยากรถูกทําลาย

บทสังเคราะห
กลาวไดวา วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรของชาวบานทั้งสองพื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนบาน
แหลมและบานละหอกกระสังนั้นมีความสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูมาก สิ่งสําคัญ
ที่โครงการพยายามเรียนรูคือ ปจจัย เงื่อนไข และกระบวนการนําไปสูก ารเปนเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตอการเปนเศรษฐกิจพอเพียง
แมวาทั้งสองพืน้ ที่จะมีศาสนาและวัฒนธรรมที่ตางกัน แตสิ่งที่คลายกันคือกระบวนเรียนรูที่
หลอหลอมระบบคุณคาของคนในชุมชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะทั้งสองพื้นที่ผานประสบการณที่สาํ คัญคือการสูญเสียจากการทําลาย
ทรัพยากรมากอน การเรียนรูดังกลาวทําใหเกิดการตระหนักรูจากภายในที่ทําใหชมุ ชนเห็นคุณคาของ
การอนุรักษ
จากการศึกษาพบวา เราไมสามารถปฏิเสธบทบาทของรายไดและกลไกราคาตอพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคและการแลกเปลี่ยนของปจเจกบุคคล แตการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนยังสามารถ
เกิดขึ้นไดสวนหนึ่งจากกติกาของกลุมและอีกสวนหนึ่งคือการตระหนักรูจากภายในถึงคุณคาและ
ความสําคัญของฐานทรัพยากร การเรียนรูที่นําไปสูการสรางกติกาและการตระหนักรูเกิดขึ้นไดหลาย
ชองทาง ไดแก การเรียนรูจ ากประสบการณ การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมอนุรักษ การถายทอดผาน
สถาบันทางศาสนา โรงเรียน การพูดคุยในเวทีประชาคม และการเรียนรูจากเครือขาย มีบทบาทสําคัญ
ในการสรางระบบคุณคา
ระบบคุณธรรม
และกติกา
ทําใหสมาชิกและชุมชนมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ลดปญหาความลมเหลวของกลไกตลาดใน
การจัดการทรัพยากร
อยางไรก็ตาม ความพอเพียงจะมีหลายมิติ การใหความสําคัญกับอนุรักษทรัพยากรทําใหพนื้ ที่
มีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงสรางรายไดอยางสม่ําเสมอ ชุมชนมีศกั ยภาพในการบริโภคมากขึ้น แต
หากชุมชนไมสรางกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตพอเพียง ชุมชนก็ยังจะมีความเสี่ยงในการสูญเสีย
แหลงทรัพยากรหากชาวบานมีทางเลือกอื่น เชน ขายที่ดินใหแกการสรางนิคมอุตสาหกรรมที่ให
ผลตอบแทนตอที่ดินแกปจเจกบุคคลสูงกวา แมวาผลตอบแทนสุทธิตอสังคมจะไมสูงมากนักหรืออาจ
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ติดลบเพราะเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรในภาพรวม ความเปนเศรษฐกิจพอเพียงจึงตองมีความ
สมดุลในทุกมิติโดยสรางการเรียนรูอยางบูรณาการในวิถกี ารดําเนินชีวติ
มิใชเฉพาะเรียนรูดานการ
อนุรักษทรัพยากรเพียงอยางเดียว
ขอเสนอแนะเรื่องการสรางดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับชุมชน
ควรเริ่มตนจากตัวชี้วดั ความพอประมาณในภาพรวม กอนจะเขาสูประเด็นการเปน
เศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะมิตทิ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในกรณีของชุมชนที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานการดํารงชีวิต แนวคิดพื้นฐานคือ ชาวบานจะเปนทั้งผูใช ผูนําขึ้นมาใช ผู
อนุรักษ หนวยการวิเคราะหจึงควรเปนระดับปจเจกหรือครัวเรือน
โครงการไดมีขอเสนอในการสรางดัชนีชี้วดั เพื่อที่กลุมตาง ๆ อาจนําไปทดลองประยุกตใชเพื่อ
ประเมินความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง ซึ่งจะประกอบดวย ดัชนี 3 ชุด คือปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผล โดยปจจัยนําเขาสําคัญคือ คุณธรรมและความรู กระบวนการที่สําคัญคือ การ
ตัดสินใจบนทางสายกลาง กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม สวนผลนั้นสามารถประเมินไดโดย
ใชตัวชีว้ ัดที่เกีย่ วของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาของทุนชุมชนสี่ประการ ไดแก ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย และทุนทางเศรษฐกิจ ดัชนีแตละชุดมีหลายองคประกอบ
แตละองคประกอบมีตัวชีว้ ัดหลายตัว ขอเสนอดัชนีชี้วดั ดังกลาวเปนเพียงแนวทางทีก่ ลุมชุมชนในพื้นที่
ตางๆอาจนําไปปรับใชเพื่อการประเมินความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง
ขอเสนอแนะจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับนักเศรษฐศาสตร พบขอเท็จจริงวา ควรใหเวลา
นักวิชาการ (ซึ่งเขารวมกิจกรรมของเวทีแลกเปลี่ยนฯ แตไมเคยรูจักพื้นที่มากอน) ในการทําความเขาใจ
วิถีชีวิต วิธคี ิดและแนวทางปฏิบัติของชุมชนในพืน้ ที่กอ น ดังนัน้ การลงไปศึกษาในพืน้ ที่จริงดวย
ตนเอง จึงเปนแนวทางทีด่ ีที่สุดในการทําความเขาใจ เรื่องหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

