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บทคัดย่อ
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพของทุนทางทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่รูปแบบ        

การจัดการตนเองเพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อเป็น
ชุมชนก่ึงเมืองมีระบบการจัดการตนเองโดยใช้ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่การ
จัดการอย่างเป็นระบบ ทุนทางทรัพยากรชีวภาพในชุมชนท่ีสําคัญ และได้มีการนํามาสู่การบูรณาการการจัดการเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ได้แก่ 1) แหล่งน้ําสําหรับกลุ่มปลารักษ์น้ํา 2) พืชสมุนไพรในชุมชน 3) บึงตกปลาสาธารณะรางข้าวลอย (ชุมชนเกาะ
ส้มเสี้ยว) และ 4) คลองโพรงมะเด่ือ แหล่งน้ําธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีนํามาสู่การบูรณาการ
การนําใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 1) กลุ่มสืบสานวัฒนธรรมลาวครั่ง  2) เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3) ภูมิปัญญา
การทําขนมจีน 4) กลุ่มเยาวชนสืบสานดนตรีพ้ืนบ้าน 5) กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงามชุมชนกาเลี้ยงลูก และ 6) กลุ่มเพาะเห็ด องค์
ความรู้การจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนแบบกึ่งเมืองโดยใช้ทุนจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ   
บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบสู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ ส่งผลต่อผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบ ท่ีสามารถสรุปได้ 4 ระบบ คือ 1) ระบบการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชน 2) ระบบเศรษฐกิจชุมชน 3) ระบบ
การดูแลสุขภาพชุมชน และ 4) ระบบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

คําสําคัญ: การจัดการตนเอง, ทรัพยากรชีวภาพ, ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

Abstract 

The research aims to study the potential of biological resource and local wisdom on self develop 
management by using the research combines methods. The results revealed that Prongmadua 
municipality are semi-urban community and that has self-management system by the use of social 
capital, biodiversity capital, cultural and local wisdom capital. The important capital resources of the 
community in the Prongmadua municipality and has led to the integration of leadership for community 
development as follows: 1) water resources for fish conservation 2) herbal plant in communities 3) public 
fishing swamp (Som-Seay community) and 4) Prongmadua canal natural sources. The cultural capital and 
local wisdom were to integrated led to the development community as follows: 1) the cultural heritage 
of Laos times 2) the master farmers sufficiency 3) the wisdom to make noodles 4) the folk music heritage, 
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youth group 5) the groups of fish communities dribble and 6) the mushroom. The Prongmadua 
community development in various fields, can be summarized the affect productivity. 4 systems 1) the 
education system for children and youth. 2) the community economic 3) the community health care 
system and 4) the knowledge and wisdom. 
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1. บทนํา 
  ทุนทางด้านทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ิน และทุน
ทางด้านสังคม ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน ท่ี
มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น นับว่ามีคุณค่าที่จะเป็นต้นทุนในการ
พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซ่ึงเกี่ยวข้องใน 3 
มิติ ได้แก่ มิติทางระบบนิเวศ (ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น) 
มิติทางสังคม (ความรักสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชน ผ่าน
ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น) และมิติทาง
เศรษฐกิจ (เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง) 
  การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างมีคุณค่าและย่ังยืน เกิดประโยชน์
และผลลัพธ์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
จําเป็นต้องมีมุมมองและแนวคิดอย่างเป็นระบบ ท่ีเชื่อมโยง
กับระบบการบริหารจัดการในด้านอ่ืน ๆ ของชุมชนท้องถ่ิน 
และเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์ความรู้ท้ัง 3 มิติดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และนําใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินนําไปสู่การจัดทํา
แผนชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ินโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน [1]    
  ท้องถ่ินเป็นชุมชนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศในการ
ดํารงอยู่หรือสืบต่อไปแห่งสังคมที่มีการพัฒนา ข้ึนอยู่กับ
บริบทในท้องถ่ินโดยพ้ืนฐานทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมของไทยท่ีเป็นสังคมแห่งความสงบสุข มีความเอ้ือ
อาทรและเป็นสังคมที่พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน การพัฒนาและการ
มีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ท่ี มี ทิศทาง ข้ึนอยู่กับโครงสร้างเศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรมของท้องถ่ินแต่ละพ้ืนท่ี และมีความเชื่อมโยงกับมิติ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว และการบริหารจัดการ
ศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในท้องถ่ิน [2]     
  มิติการมองชุมชนท้องถ่ินท่ีฉายภาพให้เห็นลักษณะ
ของท้องถิ่นว่าในท้องถิ่นหนึ่ง ๆ จะมีฐานสําคัญของพลัง
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 4 ฐาน คือ [3]    
  1. ฐานทรัพยากร ได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ลํานํ้า หาก
ท้องถิ่นใดมีโอกาสได้เป็นเจ้าของทรัพยากรเหล่านี้ และรวม

ใจกันอนุ รักษ์และพัฒนาเพ่ือการยังชีพและย่ังยืนก็จะ
กลายเป็นท้องถ่ินเก่าแก่ มีอายุและประวัติศาสตร์อันยาวไกล  
  2. เครือข่ายทางสังคม การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์เม่ือ
ต้องบุกเบิกพ้ืนที่ใหม่ จําต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพราะมี   
ความกลัว และเพื่อการอยู่รอดและสร้างสรรค์ กําหนดผู้นํา
หลายระดับหลายประเภทที่เกาะเกี่ยวกันโดยธรรมชาติใน
ลักษณะเครือข่ายทางสังคมอยู่แล้ว มาร่วมกันสร้างก็เกิด
ความสําเร็จ หากท้องถ่ินใดมีเครือข่ายทางสังคมในลักษณะ
สายสัมพันธ์ท่ีมีคุณภาพ ก็จะเป็นชุมชนท้องถ่ินท่ีเข้มแข็งและ
เจริญก้าวหน้า การทําให้สายสัมพันธ์ทางสังคมมีความมั่นคง
และมีคุณภาพได้นั้น ต้องมีปัจจัยและองค์ประกอบสําคัญ 
ได้แก่ ความเป็นเครือญาติ มีระบบความเชื่อรวมกัน และมี
ความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกันหรือวัฒนธรรมเดียวกัน  
  3. ระบบความรู้ เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะตัดสิน
ว่า ชุมชนท้องถ่ินมีพลังแข็งแกร่งเพียงใด โดยท่ีชุมชนท้องถ่ิน  
นั้น ๆ ต้องค้นหาทุนความรู้ภายในของตนเอง และจัดการ
ความรู้ ให้มีกระบวนการสั่งสมความรู้จนเป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีจะช่วยรักษาและพัฒนาคนในท้องถ่ินให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี กล่าวคือ มีการสร้างความสัมพันธ์ของความรู้กับ
บริบทฐานทรัพยากรให้เป็นชุดความรู้ของชุมชนท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์จริงในชีวิตจริงในชุมชนท้องถิ่น ชุดความรู้
ภายในท้องถ่ินจะมีฐานสําคัญอยู่ในภาคการเกษตรและอาศัย
ทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนดินฟ้าอากาศ อาทิ สมุนไพร
ท้องถิ่นใช้รักษาโรค การรักษาของหมอพื้นบ้าน พืชพันธ์ุ
พื้นบ้านต่าง ๆ ส่วนความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งความรู้
ประเภทนี้จะมีเฉพาะคนในชุมชนท้องถ่ินเท่านั้น อาทิ ธรรมเนียม 
ประเพณี จารีต ตํานาน นิทาน เพลงกล่อมเด็ก สุภาษิต เร่ืองเล่า 
การละเล่น รวมถึงข้อห้ามต่าง ๆ เป็นต้น  
  4. วัฒนธรรมและความเชื่อ เป็นแกนกลางของสังคม 
หากชุมชนท้องถ่ินใดมีความเชื่อหรือค่านิยมร่วม (share 
value) ชุมชนท้องถิ่นนั้นจะมีสายสัมพันธ์ของเครือข่ายทาง
สังคมที่มีคุณภาพ การถ่ายทอดความรู้แก่กันและกันก็จะทํา
ได้ง่าย และมีประสิทธิภาพเป็นพลังชุมชนท้องถ่ิน  
  เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม เป็นตําบลท่ีนักวิจัยได้ลงพ้ืนท่ีจัดกระบวนการวิจัย
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ชุมชนด้วยวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณาแบบเร่งด่วน [4] ซ่ึง
ทําให้มีข้อค้นพบถึงสถานะและศักยภาพทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี  
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประสบการณ์ และประวัติศาสตร์ 
ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าในแต่ละชุมชนท้องถ่ินมีทุนทางสังคม
แตกต่างกัน ชุมชนท้องถ่ินเป็นท่ีรวมของวิธีคิด ระบบความรู้
ในการจัดการวิถีของความเป็นชุมชน การกําหนดเป็นจารีต 
ประเพณี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทางสังคมของแต่ละชุมชน 
ชุมชนท้องถ่ินแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เ พ่ือศึกษาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  
  2.2 เพ่ือศึกษาการบูรณาการการจัดการทุนทาง
ทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การ
พัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ  
  2.3 เพ่ือสรุปบทเรียนรูปแบบการจัดการตนเองการ
พัฒนาชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  3.1  การศึกษา ทุนและศั กยภาพของทุนทาง
ทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขต
เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 
  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลทุนทาง
ทรัพยากรชีวภาพ รวมท้ังทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อ.เมือง      
จ.นครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 
2557 เช่น ทุนทางทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืชพรรณใน
ท้องถ่ิน เป็นต้น ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ได้แก่ ภูมิปัญญาแม่ไม้มวยไทย การจัดการวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตร เกษตรกรต้นแบบ  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประเพณี
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เป็นต้น ด้วยวิธีการ
เก็บข้อมูล ได้แก่  
  1) การสนทนากลุ่มย่อยกับแกนนําชุมชนในพ้ืนท่ี  
  2) การจัดเวทีเสวนาเชิงประเด็น  
  3) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับแกนนําทุนทางสังคมในแต่
ละหมู่บ้าน  
  4) การสืบค้นข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิของเทศบาล
ตําบลโพรงมะเด่ือ   
  3.2  การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบูรณาการการนําใช้
ทุนทางทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
สู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 

  ศึกษาโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์การใช้ทุนทาง
ทรัพยากรชีวภาพ ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
การจัดการตนเองของเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือตลอดจน
ความเชื่อมโยงของทุน โดยจําแนกเป็นระบบต่าง ๆ ได้แก่ 
ระบบเศรษฐกิจชุมชน ระบบการเรียนรู้เพ่ือเด็กและเยาวชน 
ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระบบการ
ดูแลสุขภาพ และระบบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ใน 
3 มิติ คือ มิติทางระบบนิเวศ (ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น)  
มิติทางสังคม (ความรักสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชน ผ่าน
ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน) มิติทางเศรษฐกิจ 
(เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 
  3.3 การสรุปบทเรียนรูปแบบการจัดการตนเองการ
พัฒนาชุมชนภายใต้สังคมก่ึงเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของตําบลโพรงมะเด่ือ 
  โดยการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน
ตําบลโพรงมะเด่ือโดยภาคีทุกภาคส่วนในชุมชนโพรงมะเด่ือมี 
ส่วนร่วมในการเป็นผู้จัดกระบวนการ และสรุปองค์ความรู้
การจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนแบบก่ึงเมืองโดยใช้ฐาน
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
4. ผลการวิจัย 
  4.1  ทุนทางสั งคมและศั กยภาพของทุนทาง
ทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขต
เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 
  จากการศึกษาทุนทางสังคมและศักยภาพของทุนทาง
ทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของ
เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พบว่า ชุมชนมีระบบการจัดการตนเองโดยมีการผนวกนําใช้
ทุนทางทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ซึ่งสามารถสรุปจําแนกได้เป็น 6 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ทุน 3 กิจกรรม 
คือ 1) การบริหารจัดการแบบผู้นํามีส่วนร่วม 2) กองทุน
หลักประกันสุขภาพ 3) การบริการจัดการแบบมีส่วนร่วม   
2. ระบบสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย ทุน 8 กิจกรรม คือ   
1) กลุ่ม อสม. จิตอาสา 2) กลุ่มนวดแผนไทย 3) กลุ่มสันทนา
การชุมชน 4) ชมรมเปตอง 5) ชมรมผู้สูงอายุ 6) ชมรมแอโรบิค 
7) โรงเรียนปรับพฤติกรรมสุขภาพ (รพ.สต. โพรงมะเดื่อ    
8) ชุมชนผู้พิทักษ์ (อป .พร ) 3. ระบบเศรษฐกิจชุมชน 
ประกอบด้วย ทุน 8 กิจกรรม คือ 1) กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก 
2) กลุ่มปลารักษ์น้ํา 3) บึงตกปลารางข้าวลอย (ชุมชนเกาะ
ส้มเสี้ยว) 4) กลุ่มเพาะเห็ดเพ่ือสุขภาพ 5) กลุ่มสตรีเทศบาล
โพรงมะเดื่อ 6) กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงามชุมชนกาเลี้ยงลูก      
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7) กลุ่มทําอาหาร 8) กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงาม 4. ระบบองค์กร
การเงินและสวัสดิการสังคมโดยชุมชน ประกอบด้วยทุน 3 
กิจกรรม ได้แก่ 1) กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านม่ันคง 2) ร้านค้า
ชุมชนกาเลี้ยงลูก 3) สหกรณ์บ้านม่ันคง 5. ระบบการเรียนรู้เพ่ือ 
เด็กและเยาวชน ประกอบด้วยทุน 5 กิจกรรม คือ 1) กลุ่มเยาวชน
สืบสานดนตรีพ้ืนบ้าน 2) ชมรมมวยไทย 3) โรงเรียนโพรงมะเดื่อ
วิทยาคม 4) โรงเรียนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนวัด   
โพรงมะเดื่อ 5) ศูนย์ 3 วัยสายใยรัก 6. ระบบองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาชุมชนท้องถ่ินประกอบด้วยทุน 8 กิจกรรม ได้แก่ 
1) กลุ่มชุมชนสืบสานวัฒนธรรมลาวคร่ัง 2) เกษตรกร
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
(วัดโพรงมะเดื่อ) 4) แหล่งต่อเรือยาวชุมชนหมู่สระเกศ      
5) กลุ่มทําสมุนไพร 6) กลุ่มทําขนมกะลอจี้ 7) กลุ่มทํา
ขนมจีนแบบโบราณ 8) กลุ่มทําขนมจีนนวัตกรรมใหม่ 
(รูปภาพท่ี 1) 
  4.2  การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบูรณาการการนําใช้
ทุนทางทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
สู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 
  จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์การบูรณาการการนําใช้ทุน
ทางทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้องถ่ิน               
สู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ
พบว่า มีระบบการจัดการตนเองของตําบลโดยการบูรณาการการ
นําใช้ทุนทางทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
สู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตําบล สามารถท่ี
จะจําแนกได้ดังนี้  
   4.2.1 การนําใช้ทุนทางทรัพยากรชีวภาพ 
   จากการศึกษาพบว่า การนําใช้ทุนทางทรัพยากร
ชีวภาพของเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ มาใช้เป็นทุนในการ

พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล ในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
สนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน ในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ช่วยให้คนในสังคมในชุมชนได้มาร่วมชุมนุมสร้างการมี
ส่วนร่วม โดยมีรายละเอียด การบูรณาการการนําใช้ทุนทาง
ทรัพยากรชีวภาพ สู่การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ใน
เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ ทุนทางทรัพยากรชีวภาพในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือท่ีสําคัญ ได้แก่ 1) แหล่งน้ํา
สําหรับกลุ่มปลารักษ์น้ํา หมู่ 1 หนองดินแดง 2) พืชสมุนไพร
ในชุมชน 3) บึงตกปลาสาธารณะรางข้าวลอย (ชุมชนเกาะ
ส้มเสี้ยว) และ 4) คลองโพรงมะเดื่อ แหล่งน้ําธรรมชาติ  
   4.2.2 การนําใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
   จากการศึกษาพบว่า การนําใช้ทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ เน้นการ
นําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้เป็นทุนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาล ในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเทศบาลตําบล  
โพรงมะเด่ือมีการจัดการระดมความคิด ความต้องการของ
ชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับ
ภาครัฐ ภูมิปัญญาท้องถ่ินบางสาขาเป็นองค์ความรู้ท่ีนํามาใช้
แก้ปัญหาสังคมได้ เช่น องค์ความรู้ด้านดนตรีพ้ืนบ้าน ปราชญ์
ด้านดนตรีได้ช่วยถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกหัดและ 
แสดงออกทุกวันโดยไม่ไปม่ัวสุมแหล่งอบายมุขอ่ืน ๆ ภูมิปัญญา
ด้านความเชื่อ ช่วยให้คนในสังคมในชุมชนได้มาร่วมชุมนุม 
สร้างการมีส่วนร่วม เช่น งานประเพณีแห่ธงสงกรานต์แบบ  
ลาวคร่ัง งานทําบุญกลางบ้าน ภูมิปัญญาด้านอาหาร ภูมิปัญญา 
ด้านสมุนไพร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบูรณาการการนํา
ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การพัฒนาชุมชน
ในด้านต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ ได้แก่ 1) กลุ่มสืบสาน

 

 
 

รูปภาพท่ี 1 ทุนทางทรัพยากรชีวภาพ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
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รูปภาพท่ี 2 การนําใช้ทุนทรัพยากรชีวภาพผนวกในระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 

 

รูปภาพท่ี 3 ความเชื่อมโยงของการนําใช้ทุนทรัพยากรชีวภาพ ทุนทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ระบบการจัดการตนเอง 

 
วัฒนธรรมลาวครั่ง 2) เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง     
3) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (วัดโพรงมะเด่ือ) 4) ภูมิปัญญา
การต่อเรือยาวชุมชนหมู่สระเกศ 5) ภูมิปัญญาการทําขนมจีน 
6) กลุ่มเยาวชนสืบสานดนตรีพ้ืนบ้าน 7) กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงาม
ชุมชนกาเลี้ยงลูก 8) กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 13   
   4.2.3 การสรุปบทเรียนรูปแบบการจัดการตนเอง
การพัฒนาชุมชนภายใต้สังคมก่ึงเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของตําบลโพรงมะเด่ือ 

   เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือมีศักยภาพและทุนทาง
สังคมที่เข้มแข็งผนวกกับทุนทางทรัพยากรชีวภาพวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการบริหารจัดการการทํางานโดย
ความร่วมมือจาก 4 องค์กรหลัก ในตําบล ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กํานันผู้ใหญ่บ้าน แกนนําภาคประชาชน และ
หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี รวมท้ังได้รับการหนุนเสริมจาก
หน่วยงานเอกชน และองค์กรภายนอกพื้นท่ี จึงมีความพร้อม
ของการพัฒนาไปสู่ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง โดยยึด
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หลักการทํางานสําคัญ ท้ังการดําเนินงานตามนโยบาย
ส่วนกลาง และการจัดการปัญหาและความต้องการของพ้ืนท่ี 
โดยการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายใน
การดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆ เ พ่ือจัดการกับปัญหาของ
ประชาชนในทุกด้าน ประกอบด้วยการดําเนินการด้าน
เศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรมย่ังยืน ด้านความรู้การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการดูแลสุขภาพ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีการทํางาน การเรียนรู้ปัญหานําไปสู่ 
“การจัดการตนเองของเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ” เป็นการ
เสริมสร้างความแข้มแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืนและต่อเนื่อง 
ซ่ึงเห็นได้จากศักยภาพของกลุ่มปฏิบัติการของชุมชนหรือ
ชาวบ้านท้ังหลายท่ีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มุ่งเชื่อม
รอยต่อทุกกลุ่มปฎิบัติการโดยการดําเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือ
หนนุเสริม ผลักดัน และสนับสนุนทุกรูปแบบให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมท้ังสร้างกลไกในการฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีด้ังเดิมของชุมชนให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือ
เป็นการเชื่อมต่อสายสัมพันธ์อันดี เกิดการดูแลกันและกัน
กลายเป็นสังคมที่ไม่ทอดท้ิงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม การ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการนําใช้ทุนทรัพยากรชีวภาพ 
ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ระบบการจัดการ
ตนเองของเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ แสดงไว้ดังรูปภาพท่ี 3 
จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในพ้ืนท่ี ผู้ เข้าเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารของเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ  แกนนํา
ชุมชน แกนนํากลุ่มทุนทางสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน แกนนํากลุ่มทุนทรัพยากรชีวภาพชุมชน ครูและนักเรียน
ในโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม และผลจากการถอดบทเรียน
รูปแบบการจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนภายใต้สังคมก่ึงเมือง
โดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินของเทศบาล
ตําบลโพรงมะเด่ือพบว่า การจัดการตนเองในการพัฒนาชุมชน
ของเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่ออยู่ในกรอบแนวคิดบนพ้ืนฐาน   
1) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 2) ทุนและศักยภาพของ
ชุมชน โดยใช้กลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนท่ี 
ร่วมค้นหา ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมเรียนรู้ ท่ีมีการนําใช้องค์ความรู้
ทางวิชาการและงานวิจัยท่ีมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวหนุนเสริม 
ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และสร้างผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
5. วิจารณ์ 
  จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยกระบวนการถอด
บทเรียนรูปแบบการจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนภายใต้
สังคมกึ่งเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินของเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ โดยใช้หลักการ
กระบวนการถอดบทเรียนแบบมีส่วนร่วมและคํานึงถึง
องค์ประกอบทุกภาคส่วนตามแนวทางของ [5] พบว่ามีการ
นําใช้ทุนทรัพยากรชีวภาพในระบบการดูแลสุขภาพชุมชน
และจิตอาสาและในระบบเศรษฐกิจชุมชน มีการนําใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในระบบองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและระบบการเรียนรู้เพ่ือเด็กและเยาวชน ดังนี้  
  ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน มุ่งเน้นการสร้างเสริม
และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ โดยการใช้ทุนทางสังคม และทุน
ทางจิตใจ คือ ผู้ท่ีมีจิตอาสา จิตสาธารณะท่ีมีความพร้อมและ
เต็มใจ สละเวลาของตนเพ่ือให้สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์
ของคนในชุมชนดี มีการนําใช้ทุนทางทรัพยากรชีวภาพใน
พ้ืนท่ี  คือ  พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผนวกเข้าในระบบการดูแลสุขภาพชุมชน
และจิตอาสา ผลจากการทํางานท่ีเกิดข้ึน ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถดูแลตนเองได้เบื้องต้น มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองโดยนําใช้พืชสมุนไพรเป็นทางเลือกในการบําบัดรักษา 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
  ระบบเศรษฐกิจชุมชน เน้นการสร้างรายได้ การ
พ่ึงพาตนเองของครอบครัว การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดย
ประชาชนวัยทํางานส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม
เป็นหลัก เนื่องจากพ้ืนท่ีอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรม และมีบาง
ส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการส่งออก การ
เพาะเห็ด การทําอาหารคาวหวาน หน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา ส่งเสริม
การเรียนรู้ ทุนทางทรัพยากรชีวภาพท่ีถูกดึงนํามาบูรณาการ
การนําใช้ในระบบเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มปลารักษ์น้ํา 
เป็นการเลี้ยงปลาท่ีมีการเฝ้าระวังพ้ืนท่ีต้นน้ําท่ีไหลลงสู่คลอง
บางตาลควบคู่กันไป ช่วยดูแลแหล่งน้ําไม่ให้เน่าเสียหรือมี
สารพิษถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา โดยใช้น้ําจากคลองท่ีช่วยกัน
เฝ้าระวังมาใช้ในการเลี้ยงปลา บึงตกปลารางข้าวลอย (ชุมชน
เกาะส้มเสี้ยว) มีการนําพันธ์ุปลาหลายชนิดมาปล่อยและให้
คนในชุมชนเกาะส้มเสี้ยวเป็นผู้ดูแล ทําให้เกิดเป็นแหล่ง
อาหารท่ีคนในชุมชนประกอบกับปลามีการเพาะพันธ์ุเพ่ิม
จํานวนมากขึ้น จึงมีการเปิดบ่อตกปลา มีการเก็บค่าเข้าตก
ปลาคันละ 100 บาท กลุ่มเพาะเห็ด มีการขยายเครือข่ายใน
ลักษณะของลูกฟาร์ม มีการดูแลลูกฟาร์ม มีหลักประกันราคา 
ปัจจุบันมีเครือข่ายจํานวน 15 ราย ภายในและนอกพ้ืนท่ี มี
การขยายตลาดเพิ่มมากข้ึน เกิดการสร้างงานให้กับคนใน
ชุมชน คนในชุมชนได้รับประทานเห็ดท่ีมีคุณภาพ กลุ่มปลา
สวยงามชุมชนกาเลี้ยงลูก แรกเริ่มเป็นอาชีพหลักของ
ครอบครัว ต่อมาญาติพ่ีน้องท่ีสนใจจึงลองเลี้ยงดูบ้างทําให้
เกิดกลุ่มเลี้ยงปลาสวยงาม จํานวน 3 - 4 ครอบครัว ซ่ึงเป็น
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อาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ดียิ่ง ผลลัพธ์จากการ
รวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม จัดหา
วัตถุดิบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ให้ประชาชนมี  ความเป็นอยู่ท่ีดี 
การนําใช้ทุนทรัพยากรชีวภาพในชุมชน เพ่ือเกื้อหนุนใน
ระบบเศรษฐกิจชุมชน เป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน [6]   
  ระบบการเรียนรู้เพ่ือเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นการ
สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสู่แกนนํารุ่นใหม่ 
มีการนําศิลปวัฒนธรรมประเพณีไปเป็นหลักสูตรท้องถ่ินใน
สถานศึกษา เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ให้เกิดพลเมืองท่ีมีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
วัฒนธรรม ประเพณีชุมชนในท้องถ่ินพร้อมมีส่วนร่วมในการ
จัดการชุมชนท้องถ่ินของตน การนําใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา ได้แก่ กลุ่มเยาวชนสืบสานดนตรีพ้ืนบ้านโดยชุมชน
บ้านนาท่ีต้องการจะอนุรักษ์และสืบสานดนตรีพ้ืนบ้านเอาไว้
ซ่ึงไม่มีผู้สืบทอด เนื่องจากผู้ ท่ีมีความสามารถทางดนตรี
พื้นบ้านได้ชราภาพลงทุกวัน อีกทั้งเป็นการที่จะทําให้เด็ก ๆ 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด จึงมีมติให้
มีการจัดต้ังกลุ่มเยาวชนสืบสานดนตรีพ้ืนบ้านข้ึน โดยใช้เวลา
ว่างตอนเย็น ๆ เป็นเวลาฝึกซ้อม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทําให้เด็ก
เกิดความรัก การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (วัดโพรงมะเดื่อ) เจ้าอาวาส
เน้นการศึกษาธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เพ่ือ
นําไปประยุกต์ปฏิบัติกับการดําเนินชีวิต และอยากให้วัดเป็น
ศูนย์รวมการจัดกิจกรรม  
  หากพิจารณากระบวนการจัดการการนําใช้ทุนทาง
สังคม ทุนทางทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่
ในชุมชน จะเห็นได้ว่า การนําใช้ทุนดังกล่าวเป็นการนําใช้เพ่ือ
การตอบสนองภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่า
จะเป็นด้านการดูแลสุขภาพคนในชุมชน การสร้างเสริมอาชีพ
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจคนในชุมชน สร้างรายได้สร้างอาชีพ 
ตลอดจนการหนุนเสริมการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนท้ัง
ในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน จึงมองว่าเทศบาลฯ 
มองเห็นทุนและศักยภาพทุนท่ีมีอยู่แล้วจะนํามาใช้เพ่ือการ
ขับเคล่ือนตอบโจทย์ภารกิจของเทศบาลได้อย่างไร  
  ระบบองค์ความรู้และภูมิปัญญาชุมชนท้องถ่ิน เน้น
การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้เป็นทุนในการพัฒนาด้านการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีการจัดการระดมความคิด ความ
ต้องการ ของชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการลดความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ภูมิปัญญาท้องถ่ินบางสาขาเป็น 
องค์ความรู้ท่ีนํามาใช้แก้ปัญหาสังคมได้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ถูกนํามานําใช้ ได้แก่ 1) กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม  

ลาวคร่ัง มีแนวคิดท่ีจะร้ือฟ้ืนเพ่ือให้ลูกหลานได้สืบทอดอย่าง
ย่ังยืน ปัจจุบันวัฒนธรรมลาวคร่ังได้เป็นท่ีรู้จักของท้ังคนใน
พ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีและลูกหลานชาวลาวคร่ังพร้อมท่ีจะสืบสาน
อย่างย่ังยืน กิจกรรมการสืบสานทําให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรักความสามัคคีเกิดข้ึน
ในชุมชน 2) เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการน้อม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของ
ครอบครัวตนตามสมควรกับอัตภาพ เป็นผู ้มีความขยัน    
หม่ันเพียรในการดํารงตนและการครองตนในชุมชน กิจกรรม
ต่าง ๆ  ท่ีดําเนินการ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อาทิ ผลผลิต
ท่ีเหลือจากการบริโภคก็มีการแปรรูปเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษา  ส่วนหนึ่ งของผลผลิตท่ี เหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือน ก็นําไปจําหน่ายให้แก่เพ่ือนบ้านและในพ้ืนท่ีบริเวณ
ใกล้เคียง เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้บริโภคผลผลิตท่ีปลอดภัย 3) แหล่งต่อเรือยาวชุมชน
หมู่สระเกศ ช่างเล็ก ซ่ึงเป็นอดีตช่างและฝีพายที่แข่งขันต้ังแต่
เร่ิมแรก ได้มีการอนุรักษ์โดยสืบสานการต่อเรือของชุมชน 
โดยได้ใช้ทักษะท่ีได้เรียนมา เป็นช่างต่อเรือได้ถ่ายทอดความรู้
และทักษะการพัฒนารูปทรงเรือให้มีประสิทธิภาพในการ
แข่งขันตามรายการต่าง ๆ 4) ภูมิปัญญาขนมจีนแบบโบราณ  
นายจิตต์ ฤทธ์ิคง ได้สืบสานการทําขนมจีนต่อจากบรรพบุรุษ 
และมีการสอนวิ ธีการทําขนมจีนใ ห้กับลูกหลานและ
ประชาชนที่สนใจ โดยมีการผลิตเพ่ือช่วยงานบุญในหมู่บ้าน
และช่วยงานวัดจนเป็นรู้จักของประชาชนท่ัวไป จนภายหลังมี   
การจัดประกวดภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเผยแพร่ภูมิปัญญา  
การถอดบทเรียนชุดความรู้โมเดลการจัดการตนเองโดยการ
นําใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
  6.1 เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือมีศักยภาพของทุนทาง
สังคม ทุนทางทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการบริหาร
จัดการท่ีก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทุนดังกล่าว ทุนทางทรัพยากร
ชีวภาพในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือท่ีสําคัญ 
และได้มีการนํามาสู่การบูรณาการการนําใช้เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน ได้แก่ 1) แหล่งน้ําสําหรับกลุ่มปลารักษ์น้ํา 2) พืช
สมุนไพรในชุมชน 3) บึงตกปลาสาธารณะรางข้าวลอย 
(ชุมชนเกาะส้มเสี้ยว) และ 4) คลองโพรงมะเดื่อ แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
นํามาสู่การบูรณาการการนําใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 1) 
กลุ่มสืบสานวัฒนธรรมลาวคร่ัง 2) เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (วัดโพรงมะเด่ือ) 
4) ภูมิปัญญาการต่อเรือยาวชุมชนหมู่สระเกศ 5) ภูมิปัญญา
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การทําขนมจีน 6) กลุ่มเยาวชนสืบสานดนตรีพ้ืนบ้าน 7) กลุ่ม
เลี้ยงปลาสวยงามชุมชนกาเลี้ยงลูก และ 8) กลุ่มเพาะเห็ด 
  6.2 มีการบูรณาการการจัดการทุนทางทรัพยากร
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การพัฒนาชุมชน
ในด้านต่าง ๆ โดยการบูรณาการการทํางานร่วมกับกลไกหลักใน
พ้ืนท่ี คือ 1) เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 2) ภาคประชาชนโดย
แกนนําท้ังในระดับบุคคลและกลุ่มทางสังคม และ 3) ภาคีในพ้ืนท่ี 
ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ หน่วยงาน
ภายนอกหนุนเสริมในด้านสนับสนุนวิชาการ โดยใช้กระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวที
สนทนาและเรียนรู้จากแหล่งปฏิบัติการจริงท่ีมีในพ้ืนท่ี  
  6.3 บทเรียนองค์ความรู้จากการปฏิบัติการของทุนทาง
สังคมในพ้ืนท่ี นําสู่การจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือนําสู่      
การพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ในเทศบาล ท่ีสามารถสรุปได้ 
4 ระบบ คือ  
   1) ระบบการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชน ส่งผลให้เด็ก
นักเรียนในชุมชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ินและตระหนักใน
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน สร้างการมีส่วนร่วมและสัมพันธภาพ
ระหว่างเด็กนักเรียนและชุมชนท้องถ่ิน  
   2) ระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลต่อการสร้าง
รายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันภายในชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร และมี
อาหารปลอดภัยบริโภค  
   3) ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน ส่งผลต่อการรู้จัก
ปฏิบัติดูแลสุขภาพของตนเอง มีการนําใช้พืชและผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรเป็นทางเลือกในการป้องกัน บําบัดรักษาโรค 
   4) ระบบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งผล
ต่อกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงาน
ภายในพ้ืนท่ี และภาคีร่วมพัฒนาต่างๆ ประชาชนเกิดความ
ตระหนัก และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและร่วมกิจกรรมในการ
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินต่อไป 
  ผลจากการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ 
สะท้อนรูปธรรมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เกิดประโยชน์และผลลัพธ์ต่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ซ่ึงประเมินได้จาก 1)  มิติ
ทางระบบนิเวศ ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการจัดการในด้าน
การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น 2) มิติ
ทางสังคม ซ่ึงพิจารณาจากความรักสามัคคี ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ผ่านภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน และ 
3) มิติทางเศรษฐกิจ ซ่ึงพิจารณาจากเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการการดําเนินการท้ัง 3 มิติ ดังกล่าว มีความ

ต่อเนื่องและถูกออกแบบอย่างเป็นระบบอันจะนําไปสู่ความ
ย่ังยืนของชุมชน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
  งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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