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รูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงในจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีง บ้านดอกบัว จงัหวดัพะเยา 

The process of applying a sufficiency economy to Natural 

Resources and Environmental Management for the sufficiency 

economy village of Ban Dok Bua, Phayao
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บทคดัย่อ

	 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษารูปแบบการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

ในจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	

จงัหวดัพะเยา	ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น	2	วตัถุประสงค	์คือ	1)	เพื่อวดัระดบัความรู้	

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน	และ	2)	 เพ่ือศึกษารูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม		

	 ผลการศึกษาพบวา่	เม่ือเปรียบเทียบระดบัความรู้	ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประยกุต์

ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงและระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มของคนในชุมชนบา้นดอกบวัมีคะแนนอยูใ่นระดบัสูงกวา่คนในชุมชนขา้งเคียง				

ส�าหรับรูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มของบา้นดอกบวันั้น	พบวา่	รูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงดา้นการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความเช่ือมโยงกบัการประยกุตด์า้นเศรษฐกิจ

และสงัคมของชุมชน		มีการสร้างกฎและกติกาทางสงัคมเป็นเคร่ืองมือควบคุมคนในชุมชน

บา้นดอกบวั

	 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน	ไดน้�าหลกัการ	

3	 ห่วง	 2	 เง่ือนไขมาปฏิบติั	ดงัน้ี	 1)	 “ความพอเพียง”	 2)	 “ความมีเหตุผลและ	3)	 “การมี
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ภมิูคุม้กนั”	และ	2	 เง่ือนส�าคญัในการตดัสินใจ	ไดแ้ก่	ความรู้และคุณธรรม	 	และส�าหรับ 

การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในระดบัชุมชน	มีโครงการต่างๆ	ไดแ้ก่	การจดัการป่าไมข้องชุมชน		การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน	การตั้งกฎของชุมชนเพ่ือช่วยในการอนุรักษพ์ลงังาน		การมีแผนงาน

ในการอนุรักษ์

ค�าส�าคญั:  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,	การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม,	

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั

 

Abstract

	 This	 research,	 the	 process	 of	 applying	 a	 sufficiency	 economy	 to	 natural	 

resources	and	environmental	management	for	the	sufficiency	economy	village	of	Ban	

Dok	Bua,	 Phayao	Province,	 had	 two	 purposes	which	were:	 1)	To	 test	 the	 level	 of	 

knowledge	and	understanding	of	 the	 application	of	 sufficiency	economy,	 and	natural	

resources	 and	 environmental	Management	 of	 the	 village.	 2)	 to	 study	 the	method	of	 

implementing	sufficiency	economy	to	natural	resources	and	environmental	Management.	

	 The	significant	findings	indicated	that	when	compared	to	the	nearby	villages	

the	level	of	knowledge	and	understanding	of	the	application	of	the	sufficiency	economy	

and	 the	 level	 of	 participating	 taking	 care	 of	Natural	Resources	 and	Environmental	 

Management	 at	Ban	Dok	Bua	 received	 a	 higher	 score	 than	 other	 villages	 nearby.	 

The	 result	 of	 the	 application	 of	 the	 sufficiency	 economy	 and	natural	 resources	 and	 

environmental	management	 for	Ban	Dok	Bua	 indicated	 the	process	of	 implementing	 

the	sufficiency	economy	to	the	management	of	natural	resources	and	environment	was	

connected	to	the	economy	and	society	of	the	community.	The	society	generated	rules	 

and	regulations	within	the	society	as	a	tool	to	control	the	Ban	Dok	Bua	villagers.	

	 The	application	of	the	philosophy	of	the	sufficiency	economy	at	the	household	

level	 and	 the	 community	 level	were	 found	 to	 be	 applying	 the	 three	 pillars	 and	 two	 

conditions	 for	decision	of	 sufficiency	economy.	The	 three	pillars	are;	1)	moderation,	 

2)	 reasonableness,	 and	3)	 self-immunity.	While	 the	 two	 conditions	 for	 decision	 are;	

knowledge	and	virtue.		For	the	application	of	the	sufficiency	economy	regarding	natural	
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resources	 and	 environmental	management	 at	 the	 community	 level,	 the	 community	 

has	many	 projects	 such	 as:	 community	 forest	management,	 natural	 resources	 and	 

Environmental	Management	within	the	community.	Rules	of	the	community	for	saving	

energy	were	created.	Resources	and	environment	conservation	plans	were	created.

Keywords: Sufficiency	Economy	Philosophy,	Natural	Resources	and	Environmental	 

Management	,	The	Sufficiency	Economy	Village	of	Ban	Dok	Bua,	Phayao

บทน�า
	 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัท่ี	11	(พ.ศ.	2555-2559)	ไดมี้

การประเมินสถานการณ์ของประเทศวา่จะตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก

และภายในประเทศซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและซบัซอ้น	 ซ่ึงจะเป็นทั้งโอกาสและ

ความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ	 โดยความเส่ียงอยา่งหน่ึงท่ีส�าคญัคือปัญหาเก่ียวกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	และเราทุกคนในประเทศไดเ้ห็นภาพของพิษภยั 

อนัร้ายแรงและเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในปีท่ีผา่นมาคือเหตุการณ์น�้ าท่วมคร้ังใหญ่ 

ในประเทศไทยซ่ึงส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนของสงัคม	จากเหตุการณ์ดงักล่าวจึงเป็น

เคร่ืองกระตุน้ให้ทุกคนเกิดความตระหนกัถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม	 และในแผนพฒันาฯ	ฉบบัท่ี	 11	 ไดมี้การประเมินความเส่ียงเก่ียวกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวว้่ามีแนวโนม้ท่ีจะเส่ือมโทรมรุนแรง	จากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ภยัแลง้	การใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง	ดงันั้นแนวทาง 

ในการพฒันาประเทศในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มคือ	 “การสร้าง

ภมิูคุม้กนัของประเทศ”	เพ่ือใหส้ามารถรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของประเทศ	

โดยกลไกหน่ึงท่ีมีความส�าคญัต่อการสร้างภูมิคุม้กนัคือกลไกในการบริหารจดัการและ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน	 เป็นพลงัหลกัในการพฒันารากฐานของประเทศให้มัน่คง	 

โดยเนน้ใหชุ้มชนพึ่งพาตนเองในการบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ	สงัคม	ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ	 (สรุปสาระส�าคญัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัท่ี	11	(พ.ศ.	2555-2559)

	 ทิศทางการพฒันาประเทศท่ีกลา่วมาในเบ้ืองตน้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มซ่ึงดูเหมือนจะเป็นปัญหาหลกัปัญหาหน่ึงของประเทศ	 จะเห็นไดว้่า 

การเนน้การสร้างภูมิคุม้กนั	 โดยใหชุ้มชนมีการพ่ึงพาตนเองนั้น	สอดคลอ้งกบัแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียง	ซ่ึงเป็นหลกัปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมีพระราชด�ารัสช้ีแนะ	

เนน้การพ่ึงพาตนเองเป็นส�าคญั	 เพ่ือท�าใหก้ารพฒันาของประเทศท่ีเกิดข้ึนเป็นการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื	โดยเร่ิมจากการใชจุ้ดแขง็ในสงัคม	และทุนทางสงัคมท่ีมีอยู	่โดยเฉพาะอยา่งยิง่	ชุมชน 

ซ่ึงเป็นทุนทางสงัคมท่ีส�าคญัในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในการแกปั้ญหาไดด้ว้ย

ตนเอง	ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าการสร้างภูมิคุม้กนัอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือแกไ้ขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นควรเร่ิมจากชุมชน	และเม่ือพิจารณาดูถึงกระบวนการ

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแลว้	การน�าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์

ใชดู้เหมือนจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ	ดงันั้นในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจึงตอ้งการ 

ท่ีจะหารูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มโดยไดค้ดัเลือกชุมชนตน้แบบท่ีไดเ้ลือกมาศึกษาคือ	บา้นดอกบวัหมู่	 4	 

ต�าบลบา้นตุ่น	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัพะเยา	ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงไดรั้บรางวลัจาก

หน่วยงานภาครัฐและเป็นหมู่บา้นตน้แบบของจงัหวดัพะเยา	นอกจากน้ีเม่ือคณะผูว้ิจยั 

ไดล้งพื้นท่ีไดส้�ารวจและสมัภาษณ์เบ้ืองตน้พบวา่	หมู่บา้นน้ีมีความน่าสนใจคือ	เป็นชุมชน

ท่ีอยูติ่ดกบัพื้นท่ีป่า	และมีปัญหาการตดัป่าไมท้�าลายป่า	ท�าใหพ้ื้นท่ีป่าลดลง	ประกอบกบั

ประชาชนมีปัญหาสุขภาพเร่ืองสารเคมีตกคา้งในร่างกาย	 จึงไดมี้การนอ้มน�าเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยกุต	์ดงันั้นจึงมีความน่าสนใจว่า	 ชุมชนบา้นดอกบวั	 ไดน้�าเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งไร	

นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงและพฤติกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือน 

ในบา้นดอกบวั	 ท่ีโดดเด่นจึงไดท้�าการเปรียบเทียบกบัครัวเรือนในหมู่บา้นขา้งเคียงนั้น 

คือหมู่บา้นหว้ยลึกซ่ึงมีขนาดครัวเรือนและพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัหมู่บา้นดอกบวัอีกดว้ย	

วตัถุประสงค์ 

	 1.	 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา

	 2.	 เพ่ือศึกษาวดัระดบัความรู้	 ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจ 

พอเพียงและ	พฤติกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน	เศรษฐกิจ

พอเพียง	บา้นดอกบวั	จงัหวดัพะเยา

	 3.	 เพ่ือศึกษารูปแบบการประยุกต์ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งของบา้นดอกบวั	
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ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

	 ส�าหรับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษารูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจ

พอเพียงในจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้น

ดอกบวั	จงัหวดัพะเยา	ประกอบดว้ย	หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และการประยกุต์

ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ	โดยมีรายละเอียดดงัน้ี	

 1. หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางด�ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชน

ในทุกระดบั	ตั้งแต่ครอบครัว	ระดบัชุมชน	จนถึงระดบัรัฐ	ทั้งในการพฒันาและบริหาร

ประเทศใหด้�าเนินไปในทางสายกลาง	โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือใหก้า้วทนัต่อโลก

ยคุโลกาภิวตัน	์ความพอเพียง	หมายถึง	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	รวมถึงความจ�าเป็น

ท่ีจะตอ้งมีระบบภมิูคุม้กนัในตวัท่ีดีพอควรต่อการมีผลกระทบใดๆ	อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ทั้งภายนอกและภายใน	ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้	ความรอบคอบ	และความระมดัระวงั

อยา่งยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆมาใชใ้นการวางแผนและด�าเนินการทุกขั้นตอน	และ 
ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ	 โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ	 

นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบั	ใหมี้ความส�านึกในคุณ	ความซ่ือสตัยสุ์จริต	และใหมี้

ความรอบคอบเพ่ือใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและ

กวา้งขวา้งทั้งดา้นวตัถุ	สังคม	 ส่ิงแวดลอ้ม	และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดอ้ยา่งดี	 
(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	,	2542,	26-27)

	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเปรียบเทียบค�าพอเพียง	กบั	ค �าวา่	 

Self-Sufficiency	วา่

 “Self –Sufficiency น้ันหมำยถึง ผลิตอะไร มีพอท่ีจะใช้ไม่ต้องไปขอยืม 

คนอ่ืนอยู่ได้ด้วยตนเอง....เป็นไปตำมท่ีเค้ำเรียกว่ำ ยืนบนขำของตนเอง...แต่ว่ำ 

พอเพียงนีมี้ควำมหมำยกว้ำงขวำงย่ิงกว่ำน้ันอีก คือค�ำว่ำพอ กมี็พอเพียงนีก้พ็อ 

แค่น้ันเอง คนเรำถ้ำพอใจในควำมต้องกำรมนักมี็ควำมโลภน้อย เม่ือมีควำมโลภน้อย 

กเ็บียดเบียนผู้ อ่ืนน้อย ถ้ำประเทศใดมีควำมคิดอันนี ้ มีควำมคิดว่ำท�ำอะไร 

ต้องพอเพียง หมำยควำมว่ำ พอประมำณ ซ่ือตรง ไม่โลภอย่ำงมำก คนเรำกอ็ยู่

เป็นสุข

 พอเพียงนีอ้ำจจะมีมำก อำจจะมีของหรูหรำกไ็ด้ แต่ว่ำต้องไม่ไปเบียดเบียน 

คนอ่ืน ต้องให้พอประมำณ พูดจำกพ็อเพียง ท�ำอะไรกพ็อเพียงปฏิบัติงำนก ็

พอเพียง...ฉะน้ัน ควำมพอเพียงนีก้แ็ปลว่ำควำมพอประมำณและควำมมีเหตผุล….”  

( 4 ธันวำคม 2551) ( อ้ำงจำก สุเมธ ตันติเวชกลุ, 2543, 288)
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 จากพระราชด�ารัสเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงท�าใหส้ามารถสรุป 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มีคุณลกัษณะ	3	ประการ	ไดแ้ก่	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล

และความมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั	ทั้งน้ี	 ตอ้งมีเง่ือนไขส�าคญั	 2	ประการ	 1)	 มีความรู้	 คือ	 

มีความรอบรู้	รอบคอบ	และระมดัระวงัในการน�าความรู้วทิยาการเทคโนโลยต่ีางๆ	มาใช้

ในการวางแผนและการปฏิบติั	และ	2)	 มีคุณธรรม	 คือ	 มีความตระหนกั	 มีความซ่ือสตัย์

สุจริต	มีความอดทน	มีความเพียร	และใชส้ติปัญญา	ในการด�าเนินชีวติ	

 2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

	 กระทรวงมหาดไทย	 (2549)	 ไดก้ล่าวถึงการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

ต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	เช่น	การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและ

ประหยดั	การใชส้ารอินทรียชี์วภาพในการท�าเกษตร	การบริโภคสินคา้ท่ีไม่ส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม	ในขณะท่ีการศึกษาของ	ฤทธ์ิ	วฒันชยัยิง่เจริญ	(2552)	ไดก้ล่าวถึงโครงการ

อนัเน่ืองจากพระราชด�าริท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มวา่

โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการท�านุบ�ารุง	ปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

ใหดี้ข้ึนในดา้นต่างๆโดยทรงเนน้งานดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ปัญหาน�้าเน่าเสีย	โดยโครงการพระราชด�าริท่ีเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

คือ	การน�าทรัพยากรหรือวสัดุต่างๆ	ท่ีสามารถหาไดง่้ายในชุมชนมาใชป้ระโยชน	์เพื่อการ

บ�าบดัน�้าเสียและใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดกบัมลพิษทางน�้าของประเทศโดยแต่ละโครงการ

จะมีหลกัการและสาระส�าคญั	ไดแ้ก่	1)	การบ�าบดัน�้าเสียดว้ยวธีิต่างๆ	ไดแ้ก่	การใชผ้กัตบชวา	

การผสมผสานระหวา่งพืชน�้ากบัระบบเติมอากาศ	การใชร้ะบบบ่อบ�าบดัและวชัพืชบ�าบดั	

2)	กงัหนัน�้ าชยัพฒันา	 3)การปลูกหญา้แฝกช่วยคลุมดินและยดึเกาะดิน	 เพ่ือป้องกนัการ 

พงัทลายของดิน	 อีกทั้งยงัเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืนใหแ้ก่ผวิดินอีกดว้ย	และ	4)	การใช้

เศษวสัดุท่ีไม่มีประโยชนต่์อครัวเรือน	เช่น	ซากพืชเศษวชัพืช	หรือของเหลือใชท้างการเกษตร

เป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตปุ๋ยจากจุลินทรียอี์เอม็	 ซ่ึงสามารถใชแ้ทนปุ๋ยเคมีได	้ จึงเป็นการรักษา

สภาพแวดลอ้มท่ีสมดุลของดินใหมี้ความยัง่ยนืสืบต่อไปได้

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการศึกษารูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงดา้น 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	บา้นดอกบวั	

จงัหวดัพะเยา	พบว่าจากการศึกษาของทรงศกัด์ิ	 ศรีบุญจิตต	์ และคณะ	 (2551)	 ไดท้ �า 

การประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆของประชาชนในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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มาประยกุตใ์ช	้ผลการศึกษาพบวา่	การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น	

โดยส่วนมากน�ามาใชด้า้นภมิูคุม้กนัมากท่ีสุด	มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม	ส�าหรับเคร่ืองมือส�าคญั

ในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ�าวนั	 ส่ิงแวดลอ้ม	ไดแ้ก่	 

มีแนวคิดชุมชนพึ่งตนเอง	มีมาตรการหรือนโยบายการปฏิบติัของชุมชนจริงจงั	สนบัสนุน

แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่	และจากการศึกษาของอนุรักษ	์ทองสุโขวงศ	์ (2556)	ไดศึ้กษา 

การพฒันาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	โดยท�าการถอดบทเรียนของชุมชนนาโส่	

อ�าเภอกดุชุม	จงัหวดัยโสธร	พบวา่ชุมชนดงักล่าวมีการพฒันาการตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงจนเป็นท่ียอมรับ	ทั้งน้ีชุมชนดงักล่าวอาศยัการเปล่ียนแปลงภายนอกชุมชน	 

เป็นแรงผลกัดนัใหชุ้มชนเกิดกระบวนการบูรณาการเพ่ือสร้างภมิูคุม้กนั	ปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้

ประสบความส�าเร็จคือ	การดูแลทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์	การยดึถือจารีต	ประเพณี	

และวฒันธรรม	เป็นแนวปฏิบติัในการด�ารงชีวติ	การมีผูน้�าท่ีเขม้แขง็	และการสร้างกระบวนการ

ทางสงัคม/กระบวนการกลุ่ม

	 นอกจากน้ีจากการศึกษาของปวณีา	ล้ีตระกลู	(2554)	พบวา่	การพึ่งพาตนเองของ

ชุมชนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นั้น	สามารถท�าไดห้ลายวิธีไดแ้ก่	การใชปุ๋้ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติ	 เช่น	 ปุ๋ยหมกั	 ปุ๋ยชีวภาพ	 

ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยอินทรีย	์การแปรรูปผลผลิตจากธรรมชาติเพ่ือสามารถเกบ็ไวบ้ริโภคในระยะยาว	 

การรณรงคเ์ร่ืองรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	การประชุมร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขปัญหา 

อยูเ่สมอการแบ่งปันพนัธ์ุพืช/ปุ๋ย/ปัจจยัการผลิตต่างๆใหซ่ึ้งกนัและกนั	การมีศูนยก์ลาง 

การตลาดโดยการจดัการภายในชุมชนเพื่อจ�าหน่ายผลผลิต	ในขณะท่ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

พ่ึงพาตนเองของชุมชนท่ีมีความสมัพนัธ์ลบต่อการพ่ึงพาตนเองของชุมชน	ไดแ้ก่	การท่ีชุมชน

มีปัญหาเร่ืองภยัแลง้/อุทกภยัในชุมชน	

	 การศึกษาของส�านกังานกองส่งเสริมสุขภาวะ	(สสส.)	(2552)	ไดก้ารถอดแบบเรียน

ของเศรษฐกิจชุมชนบา้นชุมชนขนุทะเล	โดยไดก้ล่าวถึงเสน้ทางการพฒันาระบบเศรษฐกิจพอเพียง	

(เศรษฐกิจชุมชน)	วถีิความพอเพียงของชุมชนขนุทะเล	 มีววิฒันาการของการด�าเนินการ

ตั้งแต่ช่วงปี	พ.ศ.	 2505	 โดยมีภยัธรรมชาติ	 คือ	 วาตภยัเกิดข้ึนส่งผลกระทบต่ออาชีพ 

หลกัของขนุทะเล	คือ	เกษตรกรรม	ท่ีดินถกูท�าลาย	เกษตรแบบดั้งเดิมเร่ิมเปล่ียนแปลงไป	

หลงัจากนั้นคนในชุมชนเร่ิมมอง	การเกษตรตามกระแสของสงัคมไดแ้ก่	การปลกูพืชและ

มุ่งเนน้ผลก�าไร	ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นเศรษฐกิจ	การมีหน้ีสิน	ต่อมาเม่ือมีการใชแ้ผนแม่บท

ชุมชนเป็นตวัสะทอ้นใหชุ้มชนไดม้องเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน	ประกอบกบัหลกัคิดเร่ืองปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	ไดรั้บการยอมรับวา่	 เป็นแนวทางหน่ึง	 เพ่ือการฟ้ืนคืนสู่การอยูดี่	 มีสุข
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ของผูค้น	ซ่ึงในพื้นท่ีต�าบลขนุทะเล	กไ็ดมี้กลุ่มคนท่ีมีแนวคิดในการพึ่งตนเองอยูก่่อนแลว้	

ไดน้�าเอาองคค์วามรู้	ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชจ้นกระทัง่เกิดกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ

พอเพียงของชุมชนขนุทะเลในปัจจุบนั	

	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม	 เก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจพอเพียง	

(เศรษฐกิจชุมชน)	ของต�าบลขนุทะเล	 มีเป้าหมาย	3	ประการส�าคญัไดแ้ก่	1)	 ส่งเสริมการ 

พ่ึงตนเองโดยใชก้ารจดัการทรัพยากรเพ่ือประโยชน์สูงสุด	2)	การน�าหลกัการเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการด�าเนินชีวิต	และ	3)	การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ	และ 

ส่ิงแวดลอ้ม

	 ส�าหรับกระบวนการพฒันาศกัยภาพต�าบลเพ่ือขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจพอเพียง	

(เศรษฐกิจชุมชน)	ประกอบดว้ย	1)	การจดัการขอ้มูล	2)	การส่ือขอ้มูล	3)	การจดัการคน	 

4)	การจดัการทุนทรัพยากรและ	5)	การจดัการงาน	ทั้งน้ีผลการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ของระบบเศรษฐกิจพอเพียงต�าบลขนุทะเล	ไดด้�าเนินการดงัน้ี	

	 1)	 การจดัการทรัพยากรน�้ า	 มีการวางแผนการใชน้�้ า	 โดยน�าน�้ าท้ิงจากการเล้ียง

สตัว	์รดน�้าตน้ไม	้

	 2)	 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม	้โดยการปลกูพืชทดแทนแผนใหม่

	 3)	 การจดัการทรัพยากรดิน	ลดการใชส้ารเคมี	ท่ีท�าลายหนา้ดิน	โดยการรณรงค์

ใหใ้ชน้�้ าหมกัชีวภาพ	การเพิ่มมูลค่าวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน	โดยการแปรรูป	น�าวตัถุดิบท่ี

เหลือใชม้าผลิตเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ	และการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เหลือจากพืชใหเ้กิดประโยชน	์

ระเบียบวธีิการวจิยั

	 การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยั	 (Research	Methodology)	 แบบผสม	 (Mixed	 

Methodology)	ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research)	 และเชิงคุณภาพ	 

(Qualitative	Research)	มีรายละเอียดดงัน้ี	

 1. ประชากร กลุ่มตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง

	 ในการวิจยัเชิงปริมาณ	คณะผูว้ิจยัศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั 

โดย	หน่วยในการวิเคราะห์	 (Unit	 of	Analysis)	 เป็นครัวเรือนในบา้นดอกบวั	 จ�านวน	 

215	ครัวเรือน	และหมู่บา้นหว้ยลึก	ซ่ึงเป็นหมู่บา้นขา้งเคียงและมีขนาดของครัวเรือนท่ีอาศยั

ในหมู่บา้นใกลเ้คียงกนั	จ�านวน	210	ครัวเรือน	โดยไดน้�าการเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบั	ระดบัความรู้	

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประยุกต์ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงและ	พฤติกรรมการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	การเกบ็ขอ้มูลนั้น	ท�าการเกบ็ทุกครัวเรือน	โดยท่ีบา้น
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ดอกบวัจากแบบสอบถาม	215	 ชุด	 ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์	 จ�านวน	200	 ชุด	หรือ	 

คิดเป็น	ร้อยละ	93.02	ของแบบสอบถามทั้งหมด	และส�าหรับบา้นหว้ยลึก	ซ่ึงเป็นหมู่บา้น

ขา้งเคียง	จากแบบสอบถาม	210	 ชุด	ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์	จ�านวน	200	ครัวเรือน	 

คิดเป็น	ร้อยละ	95.23	จากครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บา้น	

	 เม่ือเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้	และความเขา้ใจเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจ

พอเพียงและ	พฤติกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทั้งสองหมู่บา้น

มาแลว้จะน�ามาเปรียบเทียบทั้งน้ีเพื่อตอ้งการวดัระดบั	ความรู้	และความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงและ	พฤติกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ของหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งบา้นดอกบวั	และหมู่บา้นขา้งเคียงท่ีมีวิถีชีวิตปกติ 

อยา่งเช่นบา้นหว้ยลึก	

	 ส�าหรับกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนเศรษฐกิจและรูปแบบการประยกุต์

ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบา้นดอกบวั	

โดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์หวัหนา้ครัวเรือนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มโดยใชเ้ทคนิควิธีการลูกบอลหิมะ	 (Snowball	Technique)	 และจากนั้น 

จะท�าการจดัสนทนากลุ่มเพ่ือศึกษารูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยใชก้ารคดัเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	

Selection)	จ�านวน	25	คน	

 2. ขั้นตอนการวจิยั

	 ส�าหรับการศึกษาคร้ังน้ีคณะผูว้จิยัไดแ้บ่งการวจิยัออกเป็น	3	ระยะ	ดงัน้ี

	 ระยะท่ี	1		ศึกษาบริบทของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	จากการสมัภาษณ์

ผูน้�าชุมชน

	 ระยะท่ี	2		ศึกษาวดัระดบัความรู้	ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจ 

พอเพียงและ	พฤติกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของบา้นดอกบวั

และหมู่บา้นหว้ยลึกซ่ึงเป็นหมู่บา้นขา้งเคียง	โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามครัวเรือน 

ในชุมชน	

	 ระยะท่ี	3		ศึกษา	 รูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งของบา้นดอกบวั	โดยการสมัภาษณ์ผูน้�าครัวเรือน	

หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน	 เพ่ือ 

ใหไ้ดข้อ้มูลรูปแบบและ	ลกัษณะการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งใน 

ระดบัครัวเรือนและชุมชน
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ผลการศึกษา 

 1. บริบทชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีง บ้านดอกบัวและการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีง 

	 ชุมชนบา้นดอกบวั	 (บา้นบวั)	หมู่ท่ี	 4	ต�าบลบา้นตุ่น	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัพะเยา	

เป็นชุมชนท่ีไดรั้บรางวลั	ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	ซ่ึงจดัโดยส�านกังานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านกังาน	กปร.)	 ร่วมกบั	มูลนิธิ

ชยัพฒันา	ส�านกังบประมาณ	กระทรวงมหาดไทย	กองทพัไทย	และสถาบนัวจิยัและพฒันา

ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ผลการศึกษาความเป็นมาของหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียงบา้นดอกบวั	พบวา่	แรงจูงใจในการน�าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชท้ั้งในระดบั

ชุมชน	และระดบัครัวเรือน	จนกระทัง่ประสบความส�าเร็จไดรั้บรางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียงระดบัประเทศนั้นมีกระบวนการดงัต่อไปน้ี	

ภาพที ่1  กระบวนความส�าเร็จของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั

พฒันาการของหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอกบัว

	 จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	เร่ิมตน้

จากการปรับเปล่ียนวถีิชีวติของคนในชุมชน	จากการท�าการเกษตรแบบเดิม	การใชป้ระโยชน์

จากป่าโดยไม่ไดป้ลูกทดแทนกลายมาเป็นการด�าเนินวิถีชุมชนโดยใชป้รัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้น	 เร่ิมต้นจากความต้องการทีร่ะเบิดจากข้างในของชุมชนเอง และการคดิอย่าง

เป็นองค์รวม (Holistic) ของผูน้�าชุมชนท่ีตอ้งการจะหาอาชีพเสริมใหแ้ก่คนในชุมชน	

เน่ืองจากนอกฤดูการท�างาน	 มีการหาของป่าและมีการตดัไมท้�าลายป่าจ�านวนมาก	 ซ่ึงใน
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ระยะยาวจะมีผลต่อน�้าท่ีใชใ้นชุมชน	 เน่ืองจากชุมชนยงัพ่ึงพาแหล่งน�้าจากธรรมชาติเป็น

หลกั	อีกทั้งการใชส้ารเคมีในการท�าเกษตรท�าใหค้นในชุมชนมีสุขภาพร่างกายท่ีย �า่แย	่เพราะ

ปัญหาสารเคมีตกคา้งในร่างกาย	จากปัญหาดงักล่าว	ชุมชนได้มีการวเิคราะห์และประเมิน

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน	หากมองปัญหาอยา่งเป็นระบบจะพบวา่จะมีความเช่ือมโยงของปัญหาดา้น

เศรษฐกิจ	(ขาดรายไดน้อกฤดูกาล)	ท�าใหเ้กิดการท�าลายเกิดการตดัไมท้�าลายป่า	เผาป่าเพื่อ

หาของป่า	ในขณะท่ีอาชีพเกษตรท่ีเป็นอาชีพหลกั	กลบัท�าร่างกายไดรั้บปัญหาดา้นสุขภาพ

เกิดสารเคมีตกคา้งในร่างกาย	เม่ือชุมชนไดมี้การประเมินปัญหาแลว้	จึงไดค้้นหาศักยภาพ

และส�ารวจทุนทางสังคม	 โดยในช่วงแรกเรียนรู้การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นั้น	ไดท้ �าการอบรมและเรียนรู้หลายอยา่งจากหน่วยงานภายนอก	แต่เม่ือท�าการวเิคราะห์

ถึงศกัยภาพของชุมชนจึงพบวา่	อาชีพเสริมท่ีควรส่งเสริมคือ	อาชีพจกัสาน	เน่ืองจากชุมชน

มีไมไ้ผอ่ยูเ่ป็นจ�านวนมาก	และถือเป็นวตัถุดิบหลกั	ดงันั้นจึงเกิดเป็นกระบวนการแลกเปลีย่น

เรียนรู้โดยการไปศึกษาดูงานกลุ่มจกัสานในท่ีต่างๆ	และน�ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑข์อง

ชุมชนบา้นดอกบวัเอง	โดยผลิตภณัฑท่ี์ถือวา่เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของกลุม่ไดแ้ก่	สุ่มไก่	และเข่ง	

ต่อมาเม่ือมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการจกัสาน	ท�าใหล้ดการตดัไมท้�าลาย	การเผาป่าลง	นอกจากน้ี	

ไมไ้ผท่ี่เป็นวตัถุดิบหลกัของการจกัสานนั้น	ทุกคร้ังท่ีมีการตดัไมไ้ผก่จ็ะมีการปลกูทดแทน

เสมอ	และมีการจดัสรรท่ีของแต่ละครัวเรือนเพื่อท่ีจะปลกูไผ	่และเม่ือการร่วมกลุ่มการท�า

อาชีพจกัสานส�าเร็จ	รายไดข้องครัวเรือนเพิ่มข้ึน	ไปพร้อมๆกบัการลดรายจ่ายจากการปลกู

พืชผกักินเองในบา้น	การท�าบญัชีครัวเรือนเพื่อใหเ้ห็นถึงรายจ่ายท่ีไม่จ�าเป็นในแต่ละเดือน	

ตลอดจนมีการท�าบญัชีเกษตรกรเพ่ือใหเ้ห็นถึงตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป	ชุมชนบา้นดอกบวั

จึงมีการพฒันาต่อ	โดยมีการจดัสรรทรัพยากรของชุมชนให้เกดิประโยชน์สูงทีสุ่ด	อาทิเช่น	

การจดัสรรพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนในการปลูกไผเ่พ่ือใชใ้นการจกัสาน,	 มีการคดัแยก

ขยะของแต่ละครัวเรือนและน�าไปขายท่ีธนาคารขยะของชุมชน	เพ่ือท�าใหค้รัวเรือนมีรายได้

จากของท่ีท้ิงแลว้	และการจดัสรรท่ีดินส่วนหน่ึงของชุมชนเพื่อทดลองในการท�าปลกูขา้ว

อินทรีย	์เพิ่มเป็นช่องทางในการเพิ่มรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน	การเพิม่มูลค่าให้กบัวตัถุดบิ

ในชุมชน	การคิดคน้ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย	ภายใตก้ารบริหารงานของคนในชุมชน	อาทิ

เช่น	การผลิตขา้วอินทรีย	์ โดยมีการเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ	์โดยการบรรจุอยูใ่นกล่อง

สวยงามเพิม่เป็นของท่ีระลึก	จากความส�าเร็จในแง่ของรายได	้และช่ือเสียงจากการไดร้างวลั

ของชุมชนบา้นดอกบวัในการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงแลว้	 ไดมี้การคนืกลับกบัคน 

ในชุมชนในแง่ของสวสัดิการแก่ครัวเรือนไดแ้ก่	การบริการน�้ าด่ืมราคาถูกในชุมชนซ่ึง

จ�าหน่ายเฉพาะคนในชุมชนบา้นดอกบวั,	การจดัตั้งโรงสีของชุมชนเพ่ือบริการเกษตรกร
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ในหมู่บา้นเป็นตน้	เสน้ทางการพฒันาเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวั	สามารถ

น�ามาประยุกต์ตามกรอบการพิจารณา 	 “ สุขภาวะต�าบล”ของ 	 สสส.	

(ดวงพร	เฮงบุณยพนัธ์	หทยัชนก	บวัเจริญ	และ	โสภณ	พรหมแกว้	(บรรณาธิการ),	(2552))	

เพื่อท�าใหภ้าพรวมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในบา้นดอกบวัไดด้งัน้ี	

 

ภาพที ่2  ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบา้นดอกบวั

 2.  การวดัระดบัความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงและ

พฤตกิรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในระดบัครัวเรือนของบ้านดอกบัว 

   2.1 ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

	 	 ผลการประเมินระดบัความรู้	 ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงพบวา่ระดบัความรู้	ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบั

ดีมากและมีระดบัคะแนนสูงกวา่หมู่บา้นขา้งเคียง	และจากประเมินมีประเดน็ท่ีน่าสนใจคือ	

ยงัมีความเขา้ใจผดิในประเดน็ท่ีวา่เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะกบัคนยากจน	มีรายไดน้อ้ยและ

เกษตรกรเท่านั้น	และ	ยงัมีผูท่ี้ไม่ทราบวา่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกูเ้งินเพ่ือลงทุน

ได	้แต่หากวเิคราะห์เหตุและผลแลว้มีความคุม้ค่ากบัการลงทุน	ตลอดจนแนวคิดท่ีวา่เศรษฐกิจ

พอเพียง	สามารถท่ีจะมีของหรูหราได	้มีมากได	้แต่ตอ้งไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น	
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  2.2 พฤตกิรรมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของชุมชน

	 	 แบ่งการพิจารณาออกเป็นพฤติกรรมในการดูแลและอนุรักษป่์าชุมชนของ

ครัวเรือน	และ	พฤติกรรมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มระดบัครัวเรือน	

    1) พฤตกิรรมในการดูแลและอนุรักษ์ป่าชุมชนของครัวเรือน	พบวา่กิจกรรม

ของสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมกบัการดูแลและอนุรักษป่์าชุมชน	5	อนัดบัแรกไดแ้ก่	

อนัดบัแรกคือ	การปลกูตน้ไมเ้พิ่มในพื้นท่ีชุมชน	คิดเป็น	ร้อยละ	92	ของครัวเรือนทั้งหมด	

อนัดบัท่ีสอง	คือ	การช่วยถางวชัพืชเพื่อบ�ารุงป่าชุมชน	คิดเป็น	ร้อยละ	87.5	ของครัวเรือน

ทั้งหมด	อนัดบัท่ี	3	คือการมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนในการปัญหาและการอนุรักษ์

ป่าไมข้องชุมชนคิดเป็น	ร้อยละ71	ของครัวเรือนทั้งหมด	อนัดบัท่ี	4	คือ	การเขา้ไปส�ารวจ

ป่าชุมชน	และอบัดบัท่ี	5	คือ	การเขา้ร่วมอบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการการดูแลและ

อนุรักษป่์าไม้

ตารางที ่1  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชุมชนของครัวเรือนท่ีส�าคญั	5	อนัดบัแรก

 

 2) พฤตกิรรมในการจดัการส่ิงแวดล้อมระดบัครัวเรือน 

  2.1)  การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน	ลกัษณะของขยะมูลฝอยในครัวเรือน

ของหมู่บา้นดอกบวันั้นส่วนใหญ่จะเป็นขยะยอ่ยสลายได	้ไดแ้ก่	เศษผกัผลไม,้	เศษอาหาร,	

ใบไม,้	 เศษเน้ือสตัว,์	 เปลือกผลไม	้และขยะทัว่ไปจ�าพวกถุงพลาสติก,	ซองขนม,	 โฟม,	

ฟอยล,์	ห่อพลาสติก	เป็นตน้	
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	 ส�าหรับความรู้ความเขา้ใจเร่ืองขยะมูลฝอยในครัวเรือนพบวา่	 จากการท�าแบบ

ประเมินความรู้ความเขา้ใจเร่ืองขยะมูลฝอยในครัวเรือน	ระดบัความรู้ความเขา้ใจเร่ืองขยะ

มูลฝอยของครัวเรือนในชุมชนบา้นดอกบวัอยูใ่นระดบัดีมาก	โดยจากแบบประเมิน	15	ขอ้	

ครัวเรือนไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั	 13.29	คะแนน	 คิดเป็น	 ร้อยละ	88.86	 ซ่ึงสูงกวา่ระดบั

คะแนนของหมู่บา้นหว้ยลึกซ่ึงเป็นหมู่บา้นขา้งเคียง	ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย	เท่ากบั	10.28	หรือ

คิดเป็นร้อยละ	68.52

  2.2)  พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องการดูแลรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พบว่า

พฤติกรรมท่ีครัวเรือนนั้นปฏิบติัเป็นประจ�าในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม	ไดแ้ก่	การร่วมกนั

ประหยดัพลงังานในครัวเรือนไม่วา่จะเป็นการเลือกซ้ืออุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังาน	เช่น	ใช้

หลอดไฟประหยดัพลงังาน	เคร่ืองไฟฟ้าเบอร์	5	การใหส้มาชิกในครัวเรือนช่วยกนัประหยดั

ไฟ	อาทิ	ไม่เสียบปลัก๊โทรทศันห์รืออุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท้ิงไว	้และสมาชิกในครัวเรือน

ช่วยกนัประหยดัน�้า	อาทิ	ไม่เปิดน�้าท้ิงไว	้เป็นตน้	แต่ครัวเรือนในชุมชนขา้งเคียงจะมีความถ่ี

ในการปฏิบติันอ้ยกวา่ครัวเรือนในชุมชนดอกบวั

ตารางที ่2  พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งการดูแลรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของครัวเรือน	



183Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

 2.3 การมส่ีวนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชน ส่วนใหญ่สมาชิก

ในครัวเรือนจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดูแลและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของชุมชน	 เช่น	

โครงการการจดัการขยะ	น�้า	ดิน	เป็นตน้	มากท่ีสุด	คิดเป็นร้อยละ	84.5	ของครัวเรือนทั้งหมด	

ล�าดบัถดัมาคือ	การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน	เช่น	

การจดัการขยะ	น�้า	ดิน	เป็นตน้	คิดเป็นร้อยละ	70	ของครัวเรือนทั้งหมด	และล�าดบัสุดทา้ย

คือ	การเขา้ไปมีส่วนในการประเมินจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน	เช่น	การจดัการขยะ	น�้า	

ดิน	เป็นตน้	คิดเป็นร้อยละ	63.5	ของครัวเรือนทั้งหมด	เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมและการ

มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัหมู่บา้นหว้ยลึกพบวา่	 มีลกัษณะ

การเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบคลา้ยคลึงกนั	แต่จ�านวนครัวเรือนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน

ทุกๆกิจกรรมนั้นนอ้ยกวา่หมู่บา้นดอกบวั	

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบจ�านวนครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดูแลและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

ของชุมชน

 3. รูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมของหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านดอกบัว 

	 	 จากบริบทของเสน้ทางการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบา้นดอกบวั	 ซ่ึง

จะใหไ้ดว้า่เสน้ทางการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บา้นดอกบวันั้น	 มีความเช่ือมโยง

กนัทั้งการประยุกตเ์ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นเศรษฐกิจ	ดา้นสังคม	ควบคู่การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	ภายใตก้ารใชเ้ทคโนโลยแีละภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน	ตลอด

จนมีการใชก้ฎและกติกาทางสงัคมในการขบัเคล่ือนใหเ้ศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็นระบบ	
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ดงันั้นรูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มนั้น	สามารถแบ่งเป็น	2	ระดบัไดแ้ก่	การประยกุตใ์ชใ้นระดบัชุมชน	และการ

ประยกุตใ์ชใ้นระดบัครัวเรือน	ทั้งน้ีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในท่ีน้ี

แบ่งออกเป็น	การจดัการทรัพยากรป่าไม	้และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในชุมชน		

  3.1 การประยุกต์ใช้ในระดบัชุมชน มโีครงการต่างๆ ดงันี้

    1. การจัดการป่าไม้ของชุมชน	 การปลูกป่า	ปลูกตน้ไมย้ืนตน้ตามท่ี

สาธารณะ	คนในชุมชนมีการปลกูตน้ไมย้นืตน้เป็นประจ�า	การจดัเวรยามดูแลป่าและเขา้ไป

ส�ารวจป่าชุมชน	การช่วยจดัท�าแนวป้องกนัไฟป่า	การใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การประชุมวางแผนในการปัญหาและการอนุรักษป่์าไมข้องชุมชน	การแกไ้ขปัญหาเก่ียว

กบัป่าไมข้องชุมชน	และมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 ติดตามผลในการปัญหาและการ

อนุรักษป่์าไมข้องชุมชน	มีบทลงโทษอยา่งชดัเจนต่อผูท่ี้เผาป่าในช่วงเดือนท่ีไม่อนุญาต

    2. การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในชุมชน ประกอบดว้ย	

     2.1 การจดัการขยะ	ครัวเรือนตอ้งมีการคดัแยกขยะ	 มีระบบการก�าจดั

ขยะท่ีเหมาะสม	ส�าหรับพลาสติกหรือเศษแกว้	ก็น�าไปขายท่ีธนาคารขยะ	 มีการรณรงค ์

เพ่ือลดการใชถุ้งพลาสติกในชุมชน	การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก	การร่วมมือร่วมใจของ

ชาวบา้นในบา้นดอกบวัในการท�าความสะอาดบริเวณหนา้บา้นของตนเอง	การไม่ท้ิงขยะ

ท่ีพื้นท่ีสาธารณะ	และการตั้งกฎกติกาของชุมชนในการคิดค่าปรับเม่ือมีผูท้ิ้งขยะ	

     2.2  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ในชุมชน  

มีโครงการต่างๆ	ดงัน้ี	การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื	และมีการปลกูป่าเพื่อทดแทน	

การจดัการ"น�้า"อยา่งเป็นระบบ	การส่งเสริม	"การปลกูหญา้แฝก"	เพื่อกั้นพนงัดินการสร้าง

ฝายชะลอน�้า	เพื่อเกบ็กกัน�้าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้	และท�าใหพ้ื้นป่ามีดินชุ่มช่ืน	และเป็นแหล่งน�้า

ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว	์ท�าใหร้ะบบนิเวศดีข้ึน	คนในชุมชนเลือกประกอบอาชีพโดยค�านึงถึง

ศกัยภาพของทรัพยากรในชุมชน	 มีการตั้งกฎของชุมชนเพ่ือช่วยในการอนุรักษพ์ลงังาน	

และชุมชนมีแผนปฏิบติัในการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีชดัเจน	

  3.2 การประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน ไดมี้การน�าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	3	หลกัการ	(พอประมาณ	มีเหตุผล	และมีภมิูคุม้กนัท่ีดี)	2	เง่ือนไข	(เง่ือนความรู้

และคุณธรรม)	มาประยกุตใ์ช	้ทั้งน้ีความหมายของ	3	หลกัการเม่ือน�ามาประยกุตใ์ชใ้นการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	มีความหมายดงัน้ี	
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      “ความพอประมาณ”  หมายถึง	การรู้จกัลดและรู้จกับริโภค	ทั้งน้ี

การรู้จกัลดในท่ีน้ีหมายถึง	การลดการซ้ือสินคา้	ลดการผลิต	ลดการใชพ้ลงังาน	ลดขยะมลพิษ	

เพ่ือท�าใหส่ิ้งแวดลอ้มของชุมชนดีข้ึน	นอกจากน้ียงัลดการใชท้รัพยากรของชุมชนอีกเพ่ือ

ท่ีจะเหลือไวใ้หค้นรุ่นหลงั	

      “ความมีเหตุผล” 	หมายถึงการใชส่ิ้งของอยา่งคุม้ค่า	 เพ่ือน�ามาซ้ือ

การลดการซ้ือ	การใชพ้ลงังาน	และการลดมลพิษ	

      “มีภูมิคุ้มกนั”	หมายถึง	การร่วมกนัดูแลทรัพยากรในชุมชน	 เพ่ือให้

ทรัพยากรยงัคงอยูใ่นชุมชนอยา่งย ัง่ยนื	นอกจากน้ีการสร้างภมิูคุม้กนัยงัรวมถึงการหาแนว

เพ่ือท�าใหเ้กิดการลดการซ้ือและเนน้การผลิตในชุมชนไดแ้ก่	การผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง	 เพ่ือ

ท�าใหดิ้นมีสภาพดีข้ึน	แหล่งน�้าบนดินและใตดี้ข้ึน	ซ่ึงเม่ือดินและน�้าดี	สุดทา้ยแลว้ประสิทธิภาพ

การผลิตกจ็ะสูงข้ึน	

 

ภาพที ่3 การประยกุตใ์ช	้3	หลกั	2	เง่ือนไข	กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและครัวเรือน

	 ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ	ของครัวเรือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจ

พอเพียงในการอนุรักษแ์ละดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัครัวเรือน	 ซ่ึง

สามารถวเิคราะห์กิจกรรมดงักล่าวเขา้กบั	3	หลกัการ	(พอประมาณ	มีเหตุผล	และมีภมิูคุม้กนั

ท่ีดี)	โดยมีเง่ือนไขพ้ืนฐาน	2	เง่ือนไข	(ความรู้คู่คุณธรรม)	รายละเอียด	ดงัตารางท่ี	4
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ตารางที ่4 กจิกรรมต่างๆ ของครัวเรือนทีเ่กีย่วข้องกบัการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีง 

ในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมระดบัครัวเรือน
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อภปิรายผลการศึกษา 

 1. ความส�าเร็จในการน�าเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในการด้านการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนน้ันเกิดจากการ “การรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาต”ิ 

	 จากกระบวนการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบา้นนั้น	แสดงใหเ้ห็นถึง

การพฒันาของชุมชนท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีระเบิดจากขา้งในของชุมชนเอง	การมีปัญหา

ทางดา้นเศรษฐกิจ	การพึ่งพาป่าไมเ้ป็นหลกั	ตลอดจนการใชส้ารเคมีในการท�าเกษตรท�าให้

ชาวบา้นในชุมชนมีสุขภาพร่างกายท่ีย �า่แย	่เพราะปัญหาสารเคมีตกคา้งในร่างกาย	จากปัญหา

ดงักล่าว	 ชุมชนไดมี้การวิเคราะห์และประเมินปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน�าแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใชใ้นการแกปั้ญหาดงักล่าว	สอดคลอ้งกบัการศึกษาของคมสนั	 รัตนะสิมากลู	

(2560)	 ท่ีไดก้ล่าวว่าการน�าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอ้ยา่งย ัง่ยืนไดน้ั้นตอ้ง 

เร่ิมจากครอบครัวหรือภายในชุมชนเอง	 ซ่ึงจุดเร่ิมตน้และกระบวนการดงักล่าวมี 

ความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมณเฑียร	บุญชา้งเผอืกและคณะ	ปี	2550	ซ่ึงไดมี้การศึกษา

รูปแบบการเศรษฐกิจพอเพียงกบัวิถีชีวิตของชุมชนบา้นป่าสักงาม	ต�าบลลวงเหนือ	 

อ�าเภอดอยสะเกด็	จงัหวดัเชียงใหม่	 ซ่ึงการตระหนกัถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นเกิด

จากบทเรียนท่ีชุมชนไดรั้บเช่นกนั	ผลจากการใหน้ายทุนมาใชป้ระโยชนใ์นพื้นท่ีป่า	ส่งผล

ใหเ้กิดความแหง้แลง้	และน�้าในหว้ยป่าสกัไหลนอ้ยลง	ชาวบา้นในชุมชนเกิดความขาดแคลน

น�้ าอยา่งไม่เคยเป็นมาก่อน	จากปัญหาจึงไดรั้บแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต ์

กบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในชุมชน	โดยการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษข์องชุมชนนั้น	

มีลกัษณะคลา้ยกนัคือ	เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน	มีการร่วมกนัตั้งกฎกติกา

ในชุมชน	มีการก�าหนดพื้นท่ีป่าใชส้อย	และมีการตั้งกลุ่มต่างๆเพื่ออนุรักษท์รัพยากรต่างๆ

ในชุมชน	เช่น	กลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันา	เนน้ในเร่ืองการดูแลป่าไม	้กลุ่มจดัสรรน�้า	ดูแลเร่ือง

เก่ียวกบัการพฒันาแหล่งน�้ า	 มีการท�าเหมืองฝายตน้น�้ าล �าธาร	และมีระบบการจดัสรรน�้ า

และดูแลประปาของชุมชน	ตลอดจนการตั้งกลุ่มเกษตร	เนน้ไปท่ีการใชดิ้นใหเ้กิดประโยชน์

โดยไม่ท�าลายระบบนิเวศและสภาพแหล่งน�้า	รูปแบบการรวมกลุ่มและการใชน้�าเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในของชุมชน 

ป่าสกังามมีความคลา้ยคลึงกบับา้นดอกบวั	

 2.  “ชุมชน” เป็นผู้ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง 

	 จากลงพื้นท่ีหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวันั้น	พบวา่	รูปแบบการบริหาร

จดัการต่างๆ	ของหมู่บา้นนั้น	จะยดึท่ีส่วนร่วมหรือยดึท่ีชุมชนเป็นหลกั	ไม่วา่จะเป็นการผลิต	
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การซ้ือขายและการบริโภค	ตลอดจนการใชท้รัพยากรร่วมกนั	และหลงัจากนั้นจึงคืนกลบั

เป็นผลประโยชน์ใหก้บัคนในชุมชน	แนวทางการบริการจดัการดงักล่าว	สอดคลอ้งกบั	

แนวคิด	Subsidiary	คือการใหชุ้มชนและสถาบนัในชุมชนมีพลงัอ�านาจเตม็ท่ีในการควบคุม

ดูแลจดัการบริหารทรัพยากรของชุมชน	(Local	Community	Empowerment)	ซ่ึงถา้ท�าเช่น

น้ีจะท�าให้ชุมชนท่ีน�าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชมี้เสถียรภาพ	 มีความมัน่คงและ 

มีความยัง่ยนืต่อไป	(ปรีชา	เป่ียมพงศส์านต	์และคณะ,	2547)	ทั้งน้ีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สะทอ้นพ้ืนฐานการด�าเนินชีวิตของสังคมตะวนัออกท่ียึดหลกัทางสายกลางและการ 

เป็นสงัคมขนาดเลก็อยา่งเช่นเดียวกบัหมู่บา้นดอกบวั	ซ่ึงเนน้การปรับวธีิคิดของประชาชน	

เนน้การเปล่ียนแปลงทางการด�าเนินชีวติ	เพื่อท�าใหชุ้มชนมีภมิูคุม้กนัจากการเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดจากโลกาภิวตัน	์(อดิศร์	อิศรางกรู	ณ	อยธุยา,	2555)

 3. รูปแบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกจิ

พอเพยีงบ้านดอกบัวสอดคล้องกบั “แนวคดินิเวศเกษตร”

	 จากการวถีิชีวติของคนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอกบวัท่ีไดมี้การบูรณาการ

วิถีการเกษตร	 วิถีเศรษฐกิจชุมชน	 วิถีทางสังคมและวฒันธรรม	ตลอดจนค�านึงถึง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน	มีความสอดคลอ้งกบัการหลกัพื้นฐานของ

แนวคิดนิเวศเกษตรท่ีเป็นแนวคิดของเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรธรรมชาติท่ีสอดคลอ้ง

กบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ซ่ึงเนน้	วถีินิเวศ	คือ	การใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินควบคู่

กบัการอนุรักษ	์วธีิการผลิตการเกษตร	คือ	ผลิตใหส้อดคลอ้งกบัภมิูนิเวศ	วธีิเศรษฐกิจชุมชน	

คือการลดการพ่ึงพาทุนนิยม	การใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง	การสร้างตลาด	และวถีิสงัคม

และวฒันธรรม	 คือการสร้างอ�านาจชุมชนใชค้วามรู้ภูมิปัญญาและการสร้างเครือข่าย	 

(ปรีชา	เป่ียมพงศส์านต	์และคณะ,	2547)	

ข้อเสนอแนะของงานวจิยั

	 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นองคค์วามรู้ท่ีท�าให้ชุมชนอ่ืนๆ

สามารถน�าไปปฏิบติัต่อไปน้ีดงัน้ี	

	 1.	 แนวทางการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง	ควรเร่ิมจากความตอ้งการของ

ชุมชนเอง	และร่วมกนัวิเคราะห์และประเมินปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน	ตลอดจนคน้หา

ศกัยภาพและส�ารวจทุนทางสงัคมท่ีชุมชน
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	 2.	 แนวทางการพฒันาคนในชุมชนสามารถท�าไดโ้ดยใชก้ระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรู้จากการศึกษาจากชุมชนอ่ืน	และการร่วมแรงร่วมใจกนัของคนในชุมชนช่วยกนัเพิ่ม

มูลค่าใหก้บัวตัถุดิบในชุมชน	โดยยดึประโยชนข์องชุมชนเป็นหลกั	

	 3.	 แนวทางการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม	สามารถท�าไดโ้ดยเช่ือมโยงกบัการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงดา้นอ่ืนๆ	

เช่น	เช่ือมโยงกบัการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นเศรษฐกิจ	การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม	และการใชเ้ทคโนโลยแีละภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน	

	 4.	 ควรมีการตั้งกฎและกติกาทางสังคมในการขบัเคล่ือนใหเ้ศรษฐกิจพอเพียง

อยา่งเป็นระบบข้ึนในชุมชน	เพื่อเป็นบรรทดัฐานใหค้นในชุมชนปฏิบติัในทิศทางดว้ยกนั	
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