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โครงการ การสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเศรษฐศาสตรใหเขาใจถึงแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบททรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสามารถนําเอาแนวคิด
ดังกลาวมาบูรณาการรวมกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยทําการสังเคราะหองคความรู
จากการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่จากกลุมเปาหมาย เชน ปราชญชาวบาน   
ชุมชนที่ไดรับการยอมรับจากสังคมวามีกิจกรรมการอนุรักษเขมแข็ง และนักวิจัยเห็นวาเปนตัวอยางของ
การดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 โครงการไดทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเปรียบเทียบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรและการพัฒนาที่ยั่งยืนในสองดาน  คือ  ดานเปาหมาย  และดานเครื่องมือหรือ
กลไกในการจัดการทรัพยากร     ในแงเปาหมาย  ทั้งเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนให
ความสําคัญกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การพัฒนาที่ยั่งยืนในการตีความ
ของนักเศรษฐศาสตรเนนมนุษยเปนศูนยกลาง    การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรยังขึ้นอยูกับ
สมาชิกในสังคมเปนผูกําหนดคุณคา  สวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับความสมดุลใน
มิติตาง ๆ และไมไดใชเกณฑตนทุนผลประโยชนในการหาระดับความสมดุล   แตถือหลักการไม
เบียดเบียนสิ่งแวดลอม    ส่ิงแวดลอมจึงมีคุณคาในตัวของมันเอง 

ในแงวิธีการ เครื่องมือ หรือกลไกไปสูเปาหมาย เศรษฐกิจพอเพยีงนัน้ใหความสําคญักับปจจัย
ภายใน คือ วธีิคิด ระบบคุณคา “การระเบิดจากภายใน”   คือการเกดิความรอบรูและคุณธรรมในระดับ
ปจเจกหรือครอบครัวและชมุชน  ที่จะดาํรงชีวิตบนทางสายกลาง ไมทําลายธรรมชาติ   ในขณะที่
แนวคดิทางเศรษฐศาสตรใหความสําคัญกับสถาบันภายนอก คือ กลไกราคา  และระบบกรรมสิทธิ์   
ฉะนั้น หากกลไกราคาและระบบกรรมสิทธิ์บกพรองจะมีผลทําใหการจัดการทรัพยากรไมมี
ประสิทธิภาพ  ไมยั่งยนื 

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) การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับชุมชน   ซ่ึงเปน
กรอบการวิเคราะหที่เสนอโดยโครงการ   โดยพิจารณาวาการอนุรักษ สัมพันธกับการผลิตและการ
บริโภค ภายใตระบบคุณคา (ที่ประกอบดวย คุณธรรม และความพอประมาณ)  ซ่ึงระบบคุณคานี้
สามารถเกิดจากกระบวนการเรียนรูหลากหลายชองทางอยางตอเนื่อง  จนเกิดเปนการระเบิดจากภายใน
หรือการหยั่งรูดวยตนเองถึงการใชชีวิตอยางพอประมาณควบคูกับการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  และ
นําไปสูการสรางและควบคุมกติการวมกันของคนในชุมชน 

 

บทเรียนจากภาคสนาม 
  

ปาชุมชนบานละหอกกระสัง  ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย   
 ชุมชนบานละหอกกระสังกอตั้งเมื่อ พศ. 2509 ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ เปน
เกษตรกร ทํานา  ทําไรปอ มันสําปะหลัง และอาชีพรับจางทั่วไป  ปจจบุันชาวบานกําลังเปลี่ยนมาทาํไร
ออย และสวนยาง ตามกระแสพืชเชิงเดีย่ว กลุม/องคกรชุมชนที่สําคัญคือกลุมอนุรักษปาชุมชนละหอก
กระสังซึ่งมีพื้นที่ 2,700ไร 
  ปาชุมชนเปนแหลงอาหารและปราการปองกันภยัธรรมชาติ  เดิมเมื่อแรกตั้งชุมชน  ปาไมยัง
อุดมสมบูรณอยูมาก   วิถีชีวิตสวนใหญเปนการพึ่งพิงปา ใชประโยชนจากปาโดยตรง    ตอมารัฐให
สัมปทานปาในการแปรรูปไมและการเผาถาน  มีทั้งนายทุนและชาวบานเขามาใชทรัพยากรปาไมอยาง
ตอเนื่องโดยไมไดปลูกทดแทน  ทําใหปาเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว   ป พ.ศ.  2540    ชาวบานเริ่ม
ตระหนกัถึงปญหาจึงไดกอตั้งกลุมอนุรักษฯ โดยการริเร่ิมของนางประมวล  เจริญยิ่ง  แกนนําชาวบาน
ซ่ึงเปนคนในพื้นที ่
   ชาวบานไดหนักลับมาทําความเขาใจคําสอนของผูเฒาผูแกและถือเปนกติกาคือจะเกบ็เกี่ยว
อะไรก็เหลือไวใหไดกินตอไปในอนาคต   คําสอนจึงสรางแนวคิดเรื่องความพอประมาณ  และดาน
ความมีเหตุผลนั้นพบวามีการวางแผนในการใชควบคูกับการอนุรักษ มีการปลูกทดแทน มกีารใช
ทรัพยากรบนฐานความรูภูมปิญญา มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมไมเกินกําลังแรงงานและทุนที่ม ี   ใน
สวนของภูมิคุมกันนั้น ชุมชนเนนการพึ่งตนเองในการจดัการทรัพยากร ดวยการลองผิดลองถูกจนมีการ
จัดการที่เปนระบบมากขึ้น    

เงื่อนไขสําคัญที่นําไปสูการเปนชุมชนที่มีการดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประการหนึ่งคือชุมชนบานละหอกกระสังมีทุนทางวัฒนธรรม    ศาสนาพุทธยังคงมี
ความสําคัญและมีบทบาทอยูมาก   เงื่อนไขที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเรียนรูจากประสบการณ 
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และเครือขาย  การที่ชุมชนผานประสบการณวิกฤติปาไมและภัยคุกคามจากภายนอกมาโดยตลอด ทําให
ชาวบานตระหนักและเห็นคุณคาของการอนุรักษปาไมเปนอยางดี จนเกิดการรวมกลุมกันและทดลอง
แนวทางการอนุรักษหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายปา จ.บุรีรัมย และ
เครือขายอื่น ๆ ทําใหชาวบานมีความรูความเขาใจในการทํากิจกรรมการอนุรักษ และเมื่อชาวบานใน
ชุมชนบานละหอกกระสังและพื้นที่ใกลเคียงในตําบลรวมมือกันทําวิจัยในโครงการ “ศึกษาการมีสวน
รวมในการจัดการปาชุมชนละหอกกระสัง” ทําใหชาวบานเห็นคุณคาของภูมิปญญาที่กําลังสูญหาย และ
เขาใจแกนแทของรากเหงาตัวตน รวมถึงสรางจิตสํานึกสาธารณะรวมกันในการอนุรักษไดอยาง
กวางขวางครอบคลุม   นอกจากเวทีประชาคมของกลุมอนุรักษซ่ึงถือเปนทั้งแหลงเรียนรูแลกเปลี่ยนที่
สําคัญของชุมชนแลว   โรงเรียนก็มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความรูและผลักดันกิจกรรมตาง ๆ ให
เกิดขึ้น รวมถึงการจัดใหเยาวชนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษทุกครั้ง ทําใหเกิดกลุมเยาวชนขึ้นมาจน
สามารถสรางสรรคกิจกรรมอนุรักษใหม ๆ ไดดวยตัวเอง   

จึงอาจสรุปไดวาประสบการณจากปญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม การลองผิดลองถูก  
ประสบการณจากการจดัเวทเีรียนรู การวิจยัทองถ่ิน และการศึกษางานจากภายนอก ลวนเปนที่มาของ
องคความรูที่ชุมชนนํามาปรบัใชใหเหมาะสมทําใหชุมชนสามารถแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรได    และเนื่องจากการเปนชุมชนที่เปนกลุมเครือญาติ มีทุนทางสังคมสูง ทําใหการปฏบิัติตาม
กติกาของชุมชนหรือสถาบันที่กลุมสรางขึ้นเอง สามารถดําเนินตอเนื่อง และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
  ผลของเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชนบานละหอกกระสังนัน้ทําใหเกิดทนุขึ้นสี่ประการ 
กลาวคือ ทุนทรพัยากรธรรมชาติจากการอนุรักษปาไมทําใหความหลากหลายทางชวีภาพและความอุดม
สมบูรณกลับคืนมา ทุนทางสังคมจากการเปนกลุมเครือญาติทําใหชวยเหลือเกือ้กูลและศาสนายังมี
บทบาทสําคัญ ทุนมนุษยจากการมีกระบวนการเรียนรู  การใหความสําคัญในการสรางสมาชิกรุนใหม
ใหมีความรูเกีย่วกับภูมนิิเวศและการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม และทนุทางเศรษฐกจิที่เกิดจากการมีฐาน
ทรัพยากรที่ด ี  ผลจากการอนุรักษปาทาํใหพืน้ที่ทําการเกษตรอุดมสมบรูณตามไปดวย  ปาละหอก
กระสังถูกเลือกใหเปนพื้นทีต่นแบบ ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกมากขึ้น    และไดรับรางวัลตางๆ
หลายรางวัล 

 
ปาชายเลนชุมชนบานแหลม  ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรงั 

 ชุมชนบานแหลมเปนหมูบานหนึ่งในลุมแมน้ําปะเหลียน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา
อิสลาม  พื้นที่เปนเขตน้ํากรอยมีปาชายเลนและเปนแหลงทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ  ชาวบาน 
พึ่งพิงปาชายเลนทั้งโดยตรงและโดยออม  ในอดีต การใหสัมปทานตัดไมแกนายทุนประกอบกับการใช
ประโยชนทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ไดสงผลใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร พื้นที่ปาถูก
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บุกรุก  ทั้งพืน้ที่ปาและที่นาที่ชาวบานพอมีอยูบาง และเดิมเคยใชปลูกขาวสําหรับบริโภคก็ตองสูญเสีย
ใหกับนายทนุทําธุรกิจนากุงไปเกือบหมดสิ้นเชนกัน ทําใหชาวบานในชุมชนตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
จากการพึ่งผลผลิตของทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ  ไปสูการหาเงินเพื่อซ้ือทุกอยางสําหรับการ
ยังชีพ เชน การปลูกพืชเชงิเดี่ยว หางานรับจาง ทําสวนยาง  ในขณะที่ความสัมพันธภายในชมุชนก็
แบงเปนกลุมกอนและแยงชิงกันมากขึ้น   ในสายตาของคนภายนอกชาวบาน “ไมมีตัวตน” และมีภาพ
ของนักทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 จากผลกระทบดังกลาวทําใหชาวบานรวมตวัมีการเคลื่อนไหวเพื่อฟนฟทูรัพยากร ประกอบกับ
ในชวงนั้น ไดมีองคกรพัฒนาเอกชนคือสมาคมหยาดฝน โดยการนําของนายพิศิษฐ  ชาญเสนาะเขามา
ดําเนินงานในพื้นที่หลายหมูบานและรวมสรางเครือขายอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนใหกับชุมชนตางๆ
ในพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน  ชุมชนบานแหลมจึงเกิดกลุมอนุรักษ มีการสรางกระบวนการเคลื่อนไหวฟนฟู
ทรัพยากร  และเกดิกิจกรรมการจัดการปาชายเลนชุมชน โดยชุมชนถือเปนแนวทางฟนฟูระบบนิเวศ
ชายฝงทั้งระบบ  กลาวคือนอกจากการฟนฟูอนุรักษปาไมชายเลนแลว ยังทํากิจกรรมอนุรักษสัตวบก 
สัตวน้ําตางๆดวย มีมาตรการในการจัดการโดยชุมชนรวมกันคิด รวมกันรักษาและนําสูความอุดม
สมบูรณของระบบนิเวศชายฝง เปนกระบวนการที่สรางฐานเศรษฐกจิพอเพียงใหกบัชุมชนชาวประมง
พื้นบานในระยะยาว  
 เงื่อนไขที่นําไปสูการเปนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานแหลม สวนหนึ่งเกิดจากชุมชนผาน
ประสบการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากร   จากการจัดกจิกรรมการอนุรักษและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมาคมหยาดฝน  นอกจากนี้ การมีกติกาชุมชนที่บังคับใชอยาง
จริงจังและชดัเจน  การมีผูนําที่เขมแข็ง กลาตัดสินใจ และตั้งใจทําประโยชนใหกับชุมชนอยางแทจริงทํา
ใหชาวบานรวมมือรวมใจ กอปรกับชุมชนมีทุนทางสังคม มคีวามสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก ทําใหเกิด
สถาบันที่สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษและขยายไปในเรือ่งอื่น ๆ อยางตอเนื่อง  สงผลเชิงประจักษทําให
ทรัพยากรอุดมสมบูรณมากขึ้นและสรางรายไดใหแกคนในชุมชน  
 ในเรื่องความพอประมาณ มีเหตุผล และมภีูมิคุมกัน สะทอนผานวิธีคิดในการเก็บเกี่ยว
ทรัพยากรประมง  โดยชาวบานจะคํานึงถึงกําลังแรงงานในครัวเรือนทีม่ีและการใชภมูิปญญาที่มีความ
เขาใจในสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ  ทาํใหมีการใชทรัพยากรอยางพอประมาณและมีเหตุมีผลคือ ไม
ทําลายฐานทรพัยากรเดิม   ในระดบัชุนชน  ชาวบานคาํนึงถึงประโยชนสวนรวมและความสามารถใน
การดําเนนิการโดยชุมชน  เปนหลักคิดพึ่งตนเองซึ่งสรางภูมิคุมกันระดับชุมชน  ในการดําเนินกจิกรรม
ของชุมชนจะเนนการมีสวนรวมของทุกคนและใหความสําคัญกับเยาวชนซึ่งทําใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความสําเร็จและตอเนื่อง  

ที่ผานมาชุมชนอาศัยการเรยีนรูเร่ืองการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนผานประสบการณและ
ความเขาใจเงือ่นไขของธรรมชาติ  แตชุมชนยังไมไดใหความสําคัญในการสรางกระบวนการเรียนรู
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เกี่ยวกับการดําเนินชวีิตในภาพรวมอยางพอประมาณ  จึงมีความเสี่ยงตอภัยคุกคามทีอ่าจสงผลตอการใช
ทรัพยากรได  เชน   กรณโีครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมบานทุงคาย  ซ่ึงหากชาวบานขายทีด่ินเพื่อ
หวังผลทางรายไดและมีการกอสรางนิคมขึ้น  จะทําใหชุมชนลุมน้ําปะเหลียนตอนลางไดรับความ
เสียหาย เพราะฐานทรัพยากรถูกทําลาย 

 

บทสังเคราะห 
 

 กลาวไดวา วิถีชีวิตและการจดัการทรัพยากรของชาวบานทั้งสองพื้นที่ศึกษา   คือ ชุมชนบาน
แหลมและบานละหอกกระสังนั้นมีความสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูมาก   ส่ิงสําคัญ
ที่โครงการพยายามเรียนรูคือ ปจจัย เงื่อนไข และกระบวนการนําไปสูการเปนเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตอการเปนเศรษฐกิจพอเพยีง  

แมวาทั้งสองพืน้ที่จะมีศาสนาและวัฒนธรรมที่ตางกัน แตส่ิงที่คลายกันคือกระบวนเรยีนรูที่
หลอหลอมระบบคุณคาของคนในชุมชนใหเปนไปในทศิทางเดียวกนัที่สอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   โดยเฉพาะทั้งสองพื้นที่ผานประสบการณที่สําคัญคือการสูญเสียจากการทําลาย
ทรัพยากรมากอน การเรียนรูดังกลาวทําใหเกิดการตระหนกัรูจากภายในที่ทําใหชุมชนเห็นคณุคาของ
การอนุรักษ 

จากการศึกษาพบวา เราไมสามารถปฏิเสธบทบาทของรายไดและกลไกราคาตอพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคและการแลกเปลี่ยนของปจเจกบุคคล แตการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนยังสามารถ
เกิดขึ้นไดสวนหนึ่งจากกตกิาของกลุมและอีกสวนหนึ่งคอืการตระหนกัรูจากภายในถึงคุณคาและ
ความสําคัญของฐานทรัพยากร     การเรียนรูที่นําไปสูการสรางกติกาและการตระหนักรูเกดิขึ้นไดหลาย
ชองทาง  ไดแก  การเรยีนรูจากประสบการณ การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมอนุรักษ การถายทอดผาน
สถาบันทางศาสนา โรงเรียน การพูดคุยในเวทีประชาคม   และการเรียนรูจากเครือขาย มีบทบาทสําคัญ
ในการสรางระบบคุณคา ระบบคุณธรรม และกตกิา ทําใหสมาชิกและชุมชนมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตอิยางพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ลดปญหาความลมเหลวของกลไกตลาดใน
การจัดการทรพัยากร 

อยางไรก็ตาม  ความพอเพยีงจะมีหลายมิติ   การใหความสําคัญกับอนุรักษทรัพยากรทําใหพืน้ที่
มีความอุดมสมบูรณ  เปนแหลงสรางรายไดอยางสม่ําเสมอ  ชุมชนมีศกัยภาพในการบริโภคมากขึ้น  แต
หากชุมชนไมสรางกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตพอเพียง  ชุมชนก็ยังจะมีความเสี่ยงในการสูญเสีย
แหลงทรัพยากรหากชาวบานมีทางเลือกอื่น เชน ขายที่ดินใหแกการสรางนิคมอุตสาหกรรมที่ให
ผลตอบแทนตอที่ดินแกปจเจกบุคคลสูงกวา แมวาผลตอบแทนสุทธิตอสังคมจะไมสูงมากนักหรืออาจ
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ติดลบเพราะเกดิการเสื่อมโทรมของทรัพยากรในภาพรวม   ความเปนเศรษฐกิจพอเพียงจึงตองมีความ
สมดุลในทุกมติิโดยสรางการเรียนรูอยางบรูณาการในวิถีการดําเนนิชีวติ มิใชเฉพาะเรียนรูดานการ
อนุรักษทรัพยากรเพียงอยางเดียว 

ขอเสนอแนะเรื่องการสรางดัชนชีี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงมติิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับชุมชน   ควรเริ่มตนจากตวัช้ีวดัความพอประมาณในภาพรวม  กอนจะเขาสูประเด็นการเปน
เศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะมิตทิรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในกรณีของชุมชนที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานการดํารงชีวิต   แนวคดิพื้นฐานคือ ชาวบานจะเปนทั้งผูใช  ผูนําขึ้นมาใช  ผู
อนุรักษ  หนวยการวเิคราะหจึงควรเปนระดับปจเจกหรือครัวเรือน   

โครงการไดมีขอเสนอในการสรางดัชนีช้ีวดัเพื่อที่กลุมตาง ๆ อาจนําไปทดลองประยุกตใชเพื่อ
ประเมินความเปนเศรษฐกจิพอเพียงของตนเอง    ซ่ึงจะประกอบดวย ดัชนี  3  ชุด   คือปจจยันําเขา  
กระบวนการ และผล   โดยปจจัยนําเขาสําคัญคือ  คุณธรรมและความรู  กระบวนการที่สําคัญคือ การ
ตัดสินใจบนทางสายกลาง  กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม   สวนผลนั้นสามารถประเมินไดโดย
ใชตัวช้ีวัดที่เกีย่วของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาของทุนชุมชนสี่ประการ ไดแก ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนทางสังคม  ทุนมนุษย  และทุนทางเศรษฐกิจ ดชันีแตละชดุมหีลายองคประกอบ    
แตละองคประกอบมีตัวช้ีวัดหลายตัว   ขอเสนอดัชนีช้ีวดัดังกลาวเปนเพียงแนวทางทีก่ลุมชุมชนในพื้นที่
ตางๆอาจนําไปปรับใชเพื่อการประเมินความเปนเศรษฐกิจพอเพยีงของตนเอง 

ขอเสนอแนะจากการจัดเวทแีลกเปลี่ยนกับนักเศรษฐศาสตร พบขอเท็จจริงวา   ควรใหเวลา
นักวิชาการ (ซ่ึงเขารวมกิจกรรมของเวทแีลกเปลี่ยนฯ แตไมเคยรูจักพื้นที่มากอน) ในการทําความเขาใจ
วิถีชีวิต  วิธีคิดและแนวทางปฏิบัติของชุมชนในพืน้ที่กอน ดังนัน้  การลงไปศึกษาในพืน้ที่จริงดวย
ตนเอง จึงเปนแนวทางทีด่ีที่สุดในการทําความเขาใจ เร่ืองหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในมิติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 


