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 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดม้ีพระราชด ารัสในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2540 เก่ียวกบัการพฒันา
ประเทศอยา่งพอเพียง ไม่กา้วกระโดด ค  านึงถึงความเส่ียง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จึงมีแนวคิดท่ีจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางใหม่ในการพฒันา
ประเทศ และไดต้ั้งคณะท างานโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ร่วมกนัประมวลและกร่ันกรองพระราช
ด ารัสเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงพบว่าไดพ้ระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลานานและ
ต่อเน่ืองเกือบสามสิบปีแล้ว  คณะท างานได้สรุปเน้ือหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทูลเกล้าขอ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราชานุญาต น าบทความเผยแพร่ และได้มีหนังสือของ
ส านักงานราชเลขานุการ ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 แจ้งว่าได้น าความกราบบังคมทูลแล้ว 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดท้รงปรับปรุงแกไ้ขและทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตใหเ้ผยแพร่ต่อไป โดยเน้ือหาเป็นตามขอ้ความในกรอบดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ไดถู้กน ามาเป็นพ้ืนฐานของการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมฉบบัท่ี 9 ในขณะนั้นและเป็นพ้ืนฐานของฉบบัต่อ ๆ มาโดยตลอด จากนั้นเพ่ือให้มีความชดัเจนข้ึนได้

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนใน

ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้

ด  าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ ความ

พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวั

ท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี จะตอ้ง

อาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการ

วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 

โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์

สุจริต และใหม้ีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความ

รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้น

วตัถุ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 



มีคณะท างานซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาเป็นคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยสรุปว่าองคป์ระกอบของความพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี โดยมีเง่ือนไข คือ ความรอบรู้ และการมีคุณธรรม 
ซ่ึงมกัจะเรียกง่าย ๆ ว่า สามห่วง สองเง่ือนไข (กลุ่มพฒันากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง, 2546) 

 

 แนวความคิดหลกัของปรัชญาน้ี คือ การช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนเพ่ือความมัน่คง
และย ัง่ยืนในมิติต่าง ๆ เป็นการด าเนินตามทางสายกลางกา้วทนัต่อโลก โดยปรัชญาใชไ้ดท้ั้งระดบับุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ประเทศ เป็นการมองโลกในลกัษณะท่ีเป็นพลวตั มีการเปล่ียนแปลง มีความไม่แน่นอน
และมีความเช่ือมโยงกบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก เป็นการปฏิบติัท่ีมุ่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 จากรูปสรุปโครงสร้างของปรัชญาช้ีว่า ความพอเพียงเป็นทั้งผลและวิธีการ (End and mean) จากการ
กระท าโดยผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ การพฒันาท่ีสมดุล และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง โดยมีความสมดุลใน
ทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม ในขณะเดียวกนัวิธีการตามความพอเพียงเป็น
ความสมดุลของการกระท า ทั้งเหตุและผลจะน าไปสู่ความย ัง่ยนืของการพฒันา ภายใตพ้ลวตัทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ซ่ึงในดา้นการปฏิบติั ความพอเพียงตามหลกัปรัชญาน้ี ประกอบดว้ยสามองค์ประกอบ 
(สามห่วง) คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
หากขาดองคป์ระกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงท่ีสมบูรณ์ 
 ความพอประมาณ คือ มีสองนัยยะ ในดา้นหน่ึงคือ ความพอดีไม่สุดโต่ง โดยมีการกระท าไม่มาก
เกินไป ไม่นอ้ยเกินไปในมิติต่าง ๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยู่ในระดบัสมดุล การใชจ่้าย การออมอยู่ใน
ระดบัท่ีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง อีกดา้นหน่ึงหมายถึงการท่ีสามารถพึ่งตวัเองไดย้ืนไดบ้นขาของ
ตนเอง 



 ความมีเหตุมีผล หมายความว่า การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอประมาณในมิติต่าง ๆ นั้นจะตอ้ง
เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล มีการพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ต้องเป็นการมองระยะยาว 
ค  านึงถึงความเส่ียง ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดจากการตดัสินใจน้ี 
 การมีภูมิคุม้กนัในตวัดีพอสมควร หมายความถึง การกระท าท่ีไม่ค  านึงถึงเฉพาะเหตุการณ์และผลใน
ปัจจุบนั แต่ภายใตข้อ้จ  ากดัของขอ้มลูท่ีมีอยู ่ตอ้งค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตดว้ย และสามารถสร้างภูมิคุม้กนัพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี เพราะพลวตัในมิติต่าง ๆ ท าให้มี
การเปล่ียนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อยา่งรวดเร็วข้ึน จึงตอ้งมีการเตรียมตวัพร้อมรับผลกระทบเหล่าน้ีดว้ย 
 นอกจากน้ีการจะกระท าใหมี้ความพอเพียงตามหลกัปรัชญาไดน้ั้น จะตอ้งมีเง่ือนไขพ้ืนฐาน คือ การ
มีความรอบรู้ และคุณธรรมความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 ความรอบรู้ คือ มีความรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็น
ประโยชน์พ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติอย่างพอเพียง การมีความรอบรู้ย่อมท าให้มีการตัดสินใจท่ี
ถกูตอ้ง ทั้งน้ีรวมถึง ความรอบคอบ ความระมดัระวงั คือ การมีการวางแผน โดยสามารถท่ีจะน าความรู้และ
หลกัวิชาการต่าง ๆ มาพิจารณาเช่ือมโยงสมัพนัธก์นั และความมีสติ ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้
ในการน าแผนปฏิบติัท่ีตั้งอยูบ่นหลกัวิชาการต่าง ๆ เหล่านั้นไปใชใ้นทางปฏิบติั โดยมีการปรับใชใ้ห้เหมาะ
กบัสภาพแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางสงัคมดว้ย 
 ในส่วนของคุณธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต มีสองดา้นคือ ดา้นจิตใจ ปัญญา และดา้นการกระท า ใน
ดา้นแรกเป็นการตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรอบรู้ ท่ีเหมาะสม ส่วนดา้นการ
กระท าหรือแนวทางการด าเนินชีวิต เนน้ความอดทน ความเพียร สติ ปัญญา และความรอบคอบ เง่ือนไขทั้ง
สองน้ีจะท าใหก้ารปฏิบติัตามเน้ือหาของความพอเพียงเป็นไปได ้
 แต่ละคนย่อมมีความเขา้ใจว่าพอเพียงแตกต่างกนัไป โดยทัว่ไปมกัจะตีความตามศพัท์และนึกถึง
ความพอเพียงในความหมายของการพอประมาณหรือความพอดี หรือนึกถึงในดา้นการพึ่งพาตวัเอง ซ่ึงก็
มกัจะมองระดบัการพึ่งพาตวัเองท่ีเหมาะสมแตกต่างกนัไป แต่การจะน าปรัชญาไปสู่การประยุกต์คือ การ
ปฏิบติั จะตอ้งมีพ้ืนฐานคือเขา้ใจเน้ือหาตามท่ีมาอยา่งแทจ้ริง ก่อนท่ีจะขยายความเพ่ือใชใ้นแต่ละกรณี ดงันั้น
ความหมายท่ีควรจะเขา้ใจร่วมกนัในท่ีน้ี คือ ความหมายตามท่ีไดรั้บพระราชทานบรมราชานุญาตใหเ้ผยแพร่ 
และไดเ้ป็นหลกัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ีเกา้และสิบ ซ่ึงก็คือหลกัการของสามห่วง สอง
เง่ือนไขนัน่เอง 
 
แนวทางการพฒันาชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ส าหรับแนวคิดยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของ
ประเทศ ยทุธศาสตร์ชุมชน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 65-76) ได้
ก  าหนดไวด้งัน้ี 1) แนวทางการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน นอกจากจะเนน้การกระจายการพฒันาท่ีระดบั
ฐานรากคงไม่เพียงพอ ผลกระทบจากโลกาภิวฒัน์ท่ีรุนแรงจะตอ้งมีมาตรการเชิงรุกท่ีมีพลงัมากพอในการ



ป้องกันและปกป้องชุมชนมากข้ึนโดยจะต้องระบุให้ชดัเจนว่า อะไรห้ามท าอะไรท่ีจะตอ้งกระท า และ
กระท าโดยใคร เพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุม้กนัสอดคลอ้งกบัภาวะคุกคามทางสังคมท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
และทอ้งถ่ิน 2) กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนนั้น จะตอ้งใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้ง 
ประสานบูรณาการกนัทุกระดบั โดยมีกลไกทุกภาคส่วนเขา้มาสนบัสนุนและใหชุ้มชนและทอ้งถ่ินมีบทบาท
ในการจดัการตวัเอง รวมทั้งผลกัดนัใหเ้กิดกระบวนการขบัเคล่ือนการพฒันาต่อไป  3) การสร้างการเรียนรู้
ในชุมชนตอ้งเปิดกวา้งใหชุ้มชนก าหนดรูปแบบของชุมชนไดเ้อง เพราะในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างทั้ง
ในมิติของประวติัศาสตร์ สงัคม วฒันธรรม ประเพณี ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งน านวตักรรมความรู้ใหม่ ๆ มาใช้
ควบคู่กับการจัดการ พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน รวมทั้งตอ้งไม่ก  าหนดจ านวน
เป้าหมายท่ีจะด าเนินการ เน่ืองจากการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนตอ้งใชร้ะยะเวลา 4) การใชพ้ลงัชุมชนใน
การพฒันา เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน จะตอ้งมีความชดัเจนในค าจ  ากดัความของความยากจน เพื่อก  าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ขณะเดียวกนัก็สร้างภูมิคุม้กนัให้กบัชุมชนดา้น
การศึกษาและการรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 5) ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนในสงัคม เช่น ผูน้  าชุมชน ผูน้  าองคก์าร 
ผูน้  าภาครัฐ รวมถึงเด็กและเยาวชน มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั เพื่อเป็นการสร้างตน้แบบท่ีดีต่อไป 6) แนวทางการพฒันาให้ชุมชนยึดตามความเป็นจริง 
ความถูกต้อง และความเป็นธรรมโดยใช้แผนชุมชนเป็นกลไกในการสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน 
7) พฒันาตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของชุมชนและตวัช้ีวดัสังคมเป็นสุข เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ความส าเร็จ ท่ีชดัเจน
และผลกัดนัใหม้ีการอา้งอิงเพื่อเป็นกรอบให้เกิดการเช่ือมไปสู่การปฏิบติั เช่น การวดัจากเงินออมท่ีวดัทั้ง
ระดบัครัวเรือน ชุมชน วดัจากมีทรัพย ์มีปัจจยัส่ี ใชจ่้ายเหมาะสม ไม่มีหน้ีสิน และท างานอย่างเป็นสุข ซ่ึง
เป็นการสะทอ้นทั้งเศรษฐกิจพอเพียงและความมัน่คงของครัวเรือนและชุมชน 8) การใชพ้ลงัของทุนต่าง ๆ 
เพื่อการพฒันาอยา่งสมดุล ไม่ควรมุ่งเน้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ และการสร้างรายไดเ้ป็นเป้าหมายหลกั 
โดยเฉพาะการพฒันาทุนทางวฒันธรรมน่าจะมุ่งการอนุรักษม์ากกว่าไปสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
 รวมทั้งบทบาทภาคีตอ้งมีการ 1) ก  าหนดบทบาทหลกัท่ีชดัเจนระหว่างภาครัฐ ภาคทอ้งถ่ิน และภาคี 
พฒันาเพื่อเสริมหนุนซ่ึงกนัและกนัใหเ้กิดพลงัในการขบัเคล่ือน เน่ืองจากแต่ละภาคีมีจุดอ่อนและจุดแข็งท่ี
แตกต่างกนั เช่น ภาครัฐจะมีความสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนได ้แต่ขาดความคล่องตวั ขณะท่ี
องค์การภาคประชาชนมีความคล่องตัวสูงกว่าแต่ขาดความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อองค์การของรัฐ เป็นต้น  
 2) สถาบนัศาสนา นอกจากจะตอ้งมีการพฒันารูปแบบ วิธีการถ่ายทอดหลกัค าสอนของศาสนาให้ง่ายต่อ
การเขา้ใจและน าไปปฏิบติัแลว้ ควรจะตอ้งมีบทบาทใหม่ ๆ ท่ีมากกว่า คือ การปลูกฝังจิตส านึก คุณธรรม 
และจริยธรรม และ3) ควรใหอ้งคก์ารพฒันาเอกชนมีบทบาทในการจดัท าแผนพฒันาชุมชนดว้ย 
 นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) เป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการ
พฒันาชุมชน ทั้งน้ีตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 ท่ีมุ่งเน้นคนเป็นส าคญัมากกว่า
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดพ้ยายามเปล่ียนแปลงแนวทางการพฒันาจากระดบับนลงล่าง (Top - down) มา
เป็นจากระดบัล่างข้ึนบน (Bottom - up) แนวทางดงักล่าวสอดรับกบัแนวคิดของ โอคเลย ์(Oakley. 1984 : 



17) ไดก้ล่าวว่า แนวทางจากระดบัล่างข้ึนบนน้ี เก่ียวขอ้งอยา่งยิง่กบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพฒันา ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
งานพฒันานั้น ประชาชนจะตอ้งเขา้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น
มีหลายระดบั ตั้งแต่การถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็น การคน้หาปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั การ
วางแผนร่วมกัน โดยชาวบา้นเพื่อชาวบา้น การปฏิบติัตามแผนมีการท างานร่วมกนั และการประเมินผล
ร่วมกนั จงึสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน ในรูปกลุ่ม/องคก์ารชุมชนนั้น การมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม คือ ปัจจยัสู่
ความส าเร็จของการพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 
องค์ประกอบของชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ในบทความน้ีจะหยิบยกชุมชนคนอยู่-ป่ายงับา้นคลองเรือ หมู่ท่ี 9 ต. ปากทรง อ. พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
ซ่ึงไดป้ระกาศตั้งธนาคารตน้ไมแ้ห่งแรกของประเทศและของโลก เป็นชุมชนเล็ก ๆ โอบลอ้มดว้ยป่าตน้น ้ า 
ล  าธาร ท่ีมีองคป์ระกอบเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยองคาพยพของทั้งคนและชุมชน จ านวนครัวเรือนท่ี
ปฏิบติัการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง เห็นเป็นสภาพสงัคมเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 ซ่ึงองค์ประกอบเบื้องต้นเป็นองค์ประกอบทางจิต ความรู้และความเช่ือ เร่ิมจากคนในชุมชนเร่ิม
ปรับวิธีคิด วิธีท า โดยการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ตระหนกัร่วมกนัในความทุกขข์องคน ของชุมชนและของ
ชาติ ซ่ึงขั้นตอนน้ีตอ้งใชเ้วทีชาวบา้น หมายถึง อาคารสถานท่ีและกระบวนการพูดคุยประชุมหาข้อสรุป
ร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอจนไดก้ฎกติกาชุมชน เสมือนธรรมนูญของชุมชน ว่าดว้ยการจดัการแผ่นดินตาม
ศาสตร์พระราชา กล่าวถึงการจดัการดิน น ้ า ป่า และครัวเรือน ให้เกิดการใชป้ระโยชน์สมดุลอย่างย ัง่ยืน ซ่ึง
ทั้ง 4 ส่วน จะไม่ยดึหลกัใหเ้กิดผลผลิตสูงสุดแต่ยดึหลกัการความพอประมาณตน ในเหตุผลท่ีควรจะเป็นบน
ความพึงพอใจร่วมของทุกคนนัน่หมายถึงทั้งปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงวิธีการดงักล่าวตอ้งใชค้วามเพียรอย่าง
สม ่าเสมอของคนในชุมชน เช่น การประชุมเนืองนิจ การขดัเกลา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีคิดสู่คนท่ี
ไม่เขา้ใจและคนรุ่นใหม่มิให้ขาด ซ่ึงในการปรับวิธีคิดและสร้างคนเช่ือว่าตอ้งเดินตามรอยเทา้พ่อในหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีอาจจะนิยามเพ่ิมเติมและมีความแตกต่างอยู่บา้ง แต่ในความเขา้ใจและเป็น
จริงของชุมชนมิใช่การจ าไดห้มายรู้ แค่ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข กล่าวคือนิยามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นพระเจา้อยู่หัวเคยตรัสเสมอว่าเป็นเศรษฐกิจทางสายกลาง ซ่ึงหมายถึง กลางระหว่างเศรษฐกิจ 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ดา้นหน่ึงเป็นเศรษฐกิจการคา้ (Trade Economy) หรือเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เศรษฐกิจการคา้สุดขั้วไป
ทางการคา้ทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้งผา่นระบบการคา้ การตลาด วดัค่า และสร้างส่วนต่างของผูผ้ลิต กบัผูบ้ริโภคให้
สูงข้ึน เป็นโอกาสและก าไร กระจายการสะสมก าไรแต่ละทอด เป็นความเติบโตวดัไดโ้ดยใชผ้ลแห่งการคา้ 
(Gross Domestic Product) โดยไม่สนใจผูถ้กูเอาเปรียบถกูกดใหอ้ยูใ่นสภาพราคาท่ีถกูท่ีสุดเสมอ ทรงเรียกว่า
เศรษฐกิจตาโตตอ้งคา้และเกิดก  าไร เช่นเราจะไปช่วยงานศพญาติพี่นอ้งในอดีต เราจะน าพืช ผกั ผลไมอ้าหาร



การกินไปใหโ้ดยตรง แต่ระบบเศรษฐกิจการคา้ เราตอ้งเอาของดงักล่าวไปขายในตลาดให้เกิดระบบการคา้
เสียก่อน แลว้จึงน าเงินมาช่วยเหลือญาติพี่นอ้งในงานศพ 
 อีกดา้นหน่ึงเป็นเศรษฐกิจพ่ึงตน สุดขั้วไปทางพ่ึงตนเอง ผลิตเอง ใชเ้อง จดัการเองไม่ยอมผา่นระบบ
ตลาดและเศรษฐกิจการคา้ ทุกอย่างพึ่งตนเอง ทรงเรียกว่า เศรษฐกิจหลงัเขา เช่น ไปงานศพ งานบุญ เอา
ส่ิงของท่ีเป็นผลผลิตไปให้ซ่ึงควรจะท า และอาจถึงจ่ายค่ารถ ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าหน่วยกิตเป็นส่ิงของท่ีเป็น
ผลผลิต ซ่ึงอาจจะดูเกินไปในความรู้สึก 
 เศรษฐกิจพอเพียง คือทางสายกลางท่ีตอ้งด าเนินการทั้งการพ่ึงตนเอง และท าการคา้ไปดว้ยกนั แต่ให้
รู้เหตุ รู้ผลว่าอะไรควรจะตอ้งพึ่งตน และอะไรควรจะตอ้งท าการคา้ ในความหมาย พอมีกบัเง่ือนไขต่าง ๆ แต่
มิใช่ซ้ือ-ขายอยา่งเดียว หรือพึ่งตนอยา่งเดียวไม่คา้ไม่ขาย 
 ซ่ึงชุมชนเขา้ใจเศรษฐกิจน้ีว่าเม่ือเอาความรู้ความเขา้ใจในการอยูร่่วมกบัธรรมชาติ การรู้จกัแบ่งปัน 
เอาคุณธรรมมาเติมลงไปในทางสายกลางน้ี จะได้รับผลคือ จะเกิดความพอเพียง ความพอเหมาะ 
พอประมาณไม่สูงสุด ต ่าสุด และจะเกิดภูมิคุม้กนัต่อคน ต่อวิถีชุมชน และสามารถสร้างพลงัเครือข่ายได้
เขม้แข็งยนืหยดัอยูท่่ามกลางเศรษฐกิจทั้ง 2 ดา้นท่ียดึขนาบกนัอยู ่
 ส่วนท่ีสององค์ประกอบทางกายภาพ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนคนอยู่-ป่ายงับา้นคลองเรือ) 
รูปแบบท่ีน าเสนอในบทความน้ีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งมีองคป์ระกอบและปัจจยัหลายอยา่งมาประกอบ
ร่างกนัเป็นโครงสร้าง โดยมีลกัษณะเป็นเง่ือนไขตามหลกัอิทปัปัตยตา หมายถึงตอ้งมีส่ิงหน่ึงจึงมีส่ิงหน่ึง ส่ิง
หน่ึงมากไปอีกส่ิงหน่ึงจะนอ้ยลง เพราะไม่มีส่ิงหน่ึงจึงไม่มีส่ิงหน่ึง จึงมีองคป์ระกอบไปดว้ย 

 ท่ีดินท ากินพอเพียง ซ่ึงหมายถึงพอประมาณเหมาะสมกบัเหตุกบัผล ส าหรับชุมชนและความ 
เป็นธรรมต่อทรัพยส่์วนรวม มีท่ีท ากินจ านวน 1,750 ไร่ คิดเฉล่ียครัวเรือนละ 20ไร่ หา้มมีเกิน 50 ไร่ 

 ทรัพยส่์วนรวมพอเพียง ไดแ้ก่ ป่าลอ้มรอบหมู่บา้น และป่าชุมชน มี 8,650 ไร่ คอยเก้ือกลู 
ภูมิอากาศท าใหฝ้นตกเกิน 2,500 มม./ปี ท าให้มีน ้ าอุดมสมบูรณ์ สามารถใชน้ ้ าท าประปาภูเขาทุกครัวเรือน 
ใชน้ ้ าผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ า และใชเ้พ่ือการท่องเท่ียว พืชพรรณสมุนไพรและผกัป่าอายยุนืเพียงพอแก่การบริโภค
ทั้งชุมชน อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนท่ีประกอบดว้ย ผนืป่า ทิวเขา น ้ าตก เป็นตน้ 

 ครัวเรือนพอเพียงซ่ึงเป็นสมาชิกชุมชน จ  านวน 84 ครัวเรือน ซ่ึงในแง่ปริมาณตอ้งมีเกินคร่ึง ท่ี 
ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเต็มรูปแบบ 

 จ านวนประชากรในครัวเรือนพอเพียง จ  านวน 301 คน เป็นหญิง 150 คน ชาย 151 คน ใน 
จ านวนน้ีเป็นคนสูงอาย ุ20 คน เด็ก 40 คน โดยตอ้งพฒันาให้มีความรู้ความเขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
เกิดการสร้างภูมิคุม้กนัความมัน่คง ย ัง่ยนืใหก้บัอนาคตของชุมชน 

 โครงสร้างพ้ืนฐานขั้นตน้พอเพียง ไดแ้ก่ โรงเรียนท่ีสร้างกนัเองดุแลกนัเองโดยชุมชน ซ่ึงด าเนิน 
กนัอยา่งประหยดั ใชว้สัดุในพ้ืนท่ี เช่น ถนนลูกรัง หิน ระบบน ้ าประปา ไฟฟ้าพลงัน ้ า พลงังานแสงอาทิตย ์
ฟืนถ่าน เป็นตน้ เนน้การพึ่งตนเองเป็นหลกั 



 การผกูโครงสร้างสงัคมโดยใชเ้วทีชาวบา้นผสมกบัระบบเครือญาติสร้างภูมิคุม้กนัใหเ้ขม้แข็ง  
โดยมิให้มีการอพยพโยกยา้ยบุคคลภายนอกเขา้มาอยู่และห้ามแรงงานต่างชาติเขา้มาอยู่อาศยัและท างาน
เด็ดขาด 
 ส่วนท่ีสามองค์ประกอบทางอุดมการณ์ นอกจากมีองคป์ระกอบดา้นจิตใจ ความเช่ือ ความรู้พ้ืนฐาน 
และองคป์ระกอบทางกายภาพแลว้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงยงัตอ้งมีองคป์ระกอบทางอุดมคติ เป็นความกลา้
หาญทางจริยธรรมของชุมชน ไดแ้ก่ การร่วมต่อสูก้บับุคคลภายนอกท่ีฝ่าฝืนกฎกติกาชุมชนของชุมชน การ
สร้างตวัแบบในการแบ่งปันและการเสียสละอุทิศตนเอง คนในชุมชนเป็นแนวหน้า และแนวร่วมในการ
สร้างพลงัเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที เครือข่ายธนาคารตน้ไม ้เครือข่ายท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน เพ่ือเป็น
พลงัผลกัดนัแนวทางปฏิบติัสู่นโยบายรัฐ เป็นตน้ 
 
 ขั้นตอนการเป็นชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การท่ีจะกล่าวว่าชุมชนใดเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงวดัด้วยอะไร ชุมชนลกัษณะไหนจึงเป็น
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างเคร่ืองมือวดัค่าไดห้รือไม่นั้น เป็นค าถามท่ีปรากฎอยูเ่สมอในของวาท
กรรมพอเพียงเร่ิมเฟ้อ แลว้ความเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจริงเป็นอย่างไร ส าหรับชุมชนท่ีสามารถ
พ่ึงตนเองได ้น่าจะเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงขั้นเร่ิมตน้ จนน าไปสู่กระบวนการสังเคราะห์ สร้างชุดองค์
ความรู้ ดงันั้นขั้นตอนการกา้วเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงไดน้ั้นประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ตามบริบทท่ีชุมชน
มองเห็น คือ การพึ่งตนเอง การแบ่งปัน รวมพลงัสร้างเครือข่าย โดยเร่ิมจาก 
 ขั้นท่ีหน่ึง พอเพยีง เท่ากบัพึง่ตน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งเป็นชุมชนท่ีพึ่งตนเองได ้ดว้ยอาหาร 
พลงังาน ปัจจยัการผลิต และองค์ความรู้ กล่าวคือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งตอบตวัเองว่า ขณะท่ีไม่มี
ปัจจยัภายนอกมาเก้ือกลู สามารถมีอาหารเพียงพอแก่การเล้ียงชุมชนไดอ้ยา่งชุมชนในอดีต ซ่ึงมีพร้อมตั้งแต่ 
ขา้ว น ้ า องคค์วามรู้ ปลา ปู กุง้ หอย เน้ือ หม ูพืชผกัต่าง ๆ รวมถึงตอ้งมีพลงังานตั้งแต่ฟืนถ่านใชหุ้งตม้ ไฟฟ้า 
น ้ ามนั พอแก่การยงัชีพไดใ้นช่วงเวลาหน่ึงอยา่งเพียงพอ 

ตอ้งมีปัจจยัการผลิตไดแ้ก่ท่ีดินท ากิน พนัธุพื์ชท่ีจะปลกูขยายพนัธุ ์น ้ า ปุ๋ยอินทรีย ์ยาสมุนไพรขบัไล่
แมลง ป้องกนัศตัรูพืช เคร่ืองมือใชส้อยในการผลิตและแปรรูปเพื่อการยงัชีพ เป็นตน้ 
 ตอ้งมีองค์ความรู้ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้มีสติให้กลา้ยืนหยดัในองค์ความรู้ในการจัดการชุมชน 
สังคมให้อยู่กนัได้ ป้องกันโรคภัยไขเ้จ็บไดใ้นเบ้ืองตน้ และรวมถึงองค์ความรู้ในการแก้ไขวิกฤติการณ์ 
ความรู้ในการด ารงอยูอ่ยา่งกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและอยา่งประมาณตน ซ่ึงเป็นความรู้ความ
เขา้ใจธรรมชาติหมายถึงองคค์วามรู้แห่งผูม้ีคุณธรรม 
 ขั้นท่ีสอง พอเพยีงเท่ากบัแบ่งปัน หลงัจากพึ่งตนเองไดแ้ลว้ เพื่อความเขม้แข็งและเกิดภูมิคุม้กนัซ่ึ 
กนัและกนั ตอ้งมีคุณธรรมขั้นสูงกว่าการพ่ึงตน คือการแบ่งปัน ขั้นน้ีเรียกว่า พอเพียงเท่ากบัแบ่งปัน โดย
สมาชิกในชุมชนตอ้งมีการแบ่งปันให้กนัและกนั ตามวิถีแห่งการให้ซ่ึงเป็นคุณธรรมในหลกัศาสนา พุทธ
ศาสนา ใคร่จะกล่าวใหเ้ห็นว่าการแบ่งปันเป็นการใหซ่ึ้งกนัและกนั เป็นการกระจายทรัพยากร แต่สูงข้ึนกว่า



การกระจายท่ีเรียกว่าการซ้ือขาย การแลกเปล่ียน ปรากฎการณ์น้ีสามารถอธิบายไดจ้ากพฤติกรรมทางสังคม
ของสมาชิกในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงแทบจะไม่มีในสงัคมปัจจุบนัท่ีถกูสอนใหแ้ลกเปล่ียนดว้ยเง่ือนไข
ท่ีไม่ยอมเสียเปรียบซ่ึงกนัและกนั ทั้งแสวงหาก าไรจากการแลกเปล่ียนตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคา้ 
 ซ่ึงการกระจายทรัพยากรดว้ยการแลกเปล่ียน เป็นการแลกเปล่ียนแบบธุรกิจซ่ึงจะเสร็จส้ินตรงนั้น 
และตามเวลาท่ีก  าหนด ส่วนการกระจายทรัพยากรดว้ยการแบ่งปัน คือสังคมท่ีมีการแลกเปล่ียนท่ียาวนาน 
จนแทบจะไม่ใส่ใจว่าจะไดส่ิ้งท่ีน าไปแลกมาเม่ือใด คือสงัคมแห่งการแบ่งปัน ท าใหช่้วงเวลาท่ีทอดยาวนาน
ระหว่างการแลกเปล่ียนเป็นการสร้างคุณธรรมร าลึกถึงคุณค่าอีกฝ่ายอย่างนอบน้อม เห็นอกเห็นใจ เป็นการ
สร้างเง่ือนไขดา้นบวกให้แก่สังคม ให้ความรู้สึกมีบุญคุณต่อกันและกัน เช่น ชาวบ้านคนหน่ึงต้องการ
มะพร้าวก็ไปสอยเอาจากบา้นหน่ึงโดยไม่มีอะไรไปแลกเปล่ียน เพียงแต่บอกว่าจะเอามะพร้าวไปแกง ผ่าน
ไปอีก 3 เดือน เจา้ของมะพร้าวอยากไดม้ะละกอมาท าสม้ต าก็เดินไปสอยจากบา้นเจา้ของมะละกอ โดยไม่เอา
อะไรไปแลกเปล่ียนเช่นกนั ช่วงเวลา 3 เดือนคือการทอดเวลาแห่งการเรียนรู้สึกมีบุญคุณต่อกนั จนเกิดความ
รักและภูมิคุม้กนัต่อภยัคุกคามโดยเฉพาะกบัจากเศรษฐกิจการคา้ ท่ีพยายามสร้างการแลกเปล่ียนท่ีเป็นธรรม
โดยการใชเ้งินเป็นค่ากลางในการแลกเปล่ียน ท าให้ตอ้งสูญส้ินทรัพยากรออกไปนอกระบบ และถูกขูดรีด
เอาส่วนต่างจนขาดทุนล่มสลายในท่ีสุด 
 ขั้นท่ีสาม พอเพียงเท่ากับรวมพลังสร้างเครือข่าย หลงัจากพ่ึงไดด้้วยปัจจัยต่าง ๆ เบ้ืองตน้ และ
แบ่งปันจนเกิดความสงบสุขในสังคมเล็ก ๆ นั้นแลว้แต่มิไดห้มายความว่าชุมชนนั้นจะเข้มแข็งย ัง่ยืนได ้
เพราะในความเป็นจริงแลว้ สงัคมยคุโลกาภิวฒัน์มีภยัคุกคามและปัจจยัภายนอกมารุกรานอยูเ่สมอ จึงจ  าเป็น
ท่ีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องน ารูปแบบการพึ่งตนเอง การแบ่งปันมาเป็นแบบอย่าง รวมพลงั สร้าง
เครือข่ายให้เช่ือ และปฏิบติัในวิถีท่ีไปดว้ยกนัได ้และให้เป็นพลงัสร้างสรรค์ ผลกัดนัวิ ถีชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงใหก้า้วต่อไปเพ่ือป้องกนัการรุกล ้าของเศรษฐศาสตร์การคา้ และปัจจยัภายนอกท่ีย ัว่ยุได ้ในการรวม
พลงัตอ้งมีเป้าหมายเพื่อใหพ้ลงัสร้างสรรคไ์ปผลกัดนัสู่ระดบันโยบาย แลว้ใหน้โยบายช่วยก ากบัป้องกนัการ
รุกรานอีกชั้นหน่ึง อยูบ่นหลกัการการท าให้เกิดประโยชน์ดว้ยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ซ่ึงปรากฎใน
ปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจา้ 
 ซ่ึงชุมชนคนอยู-่ป่ายงั จึงบูรณาการทั้ง 3 ขั้นตอนอยา่งกลมกลืนและการสร้างความจริงใหป้รากฎใน
แผน่ดิน โดยการนอ้มน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา คือการจดัการดิน น ้ า ป่า 
และครัวเรือนใหเ้ราสามารถพึ่งตนเองไดเ้ป็นตวัอยา่งความส าเร็จ ดงัพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ว่าใหส้ร้างตวัอย่างความส าเร็จให้ได ้หลงัจากนั้นแสดงการให้หรือทานโดยไม่หวงัผลตอบแทน
เสมือนการขาดทุน แต่เป็นการขาดทุนท่ีจะก่อเกิดก าไร คือสงัคมมีสนัติสุขย ัง่ยนืเม่ือเกิดการให้ผูอ่ื้น ก็จะก่อ
เกิดความเช่ือถือมีพลงัความน่าศรัทธา น าไปสู่ความสามารถในการรวมพลงัสร้างเครือข่าย เช่น เครือข่ายจาก
ภูผาสู่มหานที เครือข่ายธนาคารตน้ไม ้เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เป็นตน้ 

นอกจากนั้นจากการด าเนินโครงการวิจยัการพฒันาชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูเ้ขียนในโครงการการพฒันาชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบา้นสัน



กลาง ต าบลจ าป่าหวาย อ  าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหก้บัสมาชิกในชุมชนฯ ศึกษาขอ้มูลและประเมินศกัยภาพของ
ชุมชน พร้อมทั้งร่วมกนัวางแผนแม่บทชุมชนฯ เพ่ือหาแนวทางพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการชุมชน
และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฯ ต่างๆในชุมชนฯ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยลดตน้ทุนทาง
การเกษตรและครัวเรือน รวมถึงมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดยการศึกษาคร้ังน้ีมองศกัยภาพของ
การพฒันาชุมชนฯ ออกเป็น 2 ดา้น คือ ศกัยภาพของสมาชิกในชุมชนฯ และศกัยภาพในการบริหารจดัการ
ของกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ในชุมชนฯ โดยท่ีศักยภาพของสมาชิกในชุมชนฯ ประเมินไดจ้ากการตรวจสอบ
ตนเองตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการจดัการท่ีย ัง่ยืน ส่วนศกัยภาพในการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ใน
ชุมชนฯ ประเมินไดจ้าก 3 องค์ประกอบ 1) ความสามารถในการบริหารจดัการของกลุ่มฯ 7 ประการ 2) 
หลกัการหรือแนวคิดการด าเนินการของกลุ่มฯ ภายใตข้องความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 15 ประการ และ 3) 
การประเมินการพฒันาทุน 4 ประการ คือ ทุนมนุษย ์ทุนทางวตัถุหรือทุนทางกายภาพ ทุนทางสงัคม และทุน
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ทา้ยสุดจึงน าผลการวิเคราะห์ และบทเรียนท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม
การพฒันาตนเองมาประมวลผล และสงัเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนแม่บท และการด าเนินกิจกรรม
โครงการน าร่องการพฒันาชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนฯ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยการเลือกตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูน้  าชุมชน ผูน้  าสตรี ผูอ้าวุโสของหมู่บา้น สมาชิกเกษตรกรทั้งหมดของ
ชุมชนฯ 

ซ่ึงจากการด าเนินโครงการวิจยัดงักล่าวฯ วิเคราะห์ไดว้่าองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการพฒันาชุมชน
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ือความย ัง่ยืน ต้องมีลกัษณะส าคัญ
ดงัต่อไปน้ี 

1) การด าเนินงานมีลกัษณะการสร้างเครือข่าย (Net Work) ตอ้งสร้างและพฒันาเครือข่ายของ
สมาชิกใหเ้กิดข้ึนภายในชุมชน 

2) การด าเนินงานตอ้งเป็นไปในลกัษณะแบบบูรณาการ หรือมีลกัษณะแบบองคร์วม (Holistic) โดย
มีเป้าหมายหลกัคือการเนน้การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืใหชุ้มชนสามารถพ่ึงตนเองได ้ 

3) ปัจจยัร่วมท่ีมีความส าคัญยิ่งในการพฒันาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ได้แก่ การมี
คณะกรรมการบริหารหรือผูน้  าชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพฒันาชุมชนอย่างบูรณาการ หรือ
ชุมชนพอเพียงท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีความสุข มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการลด
มลพิษหรือของเสียต่าง ๆ  

4) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการด าเนินการพฒันาชุมชนในทุกขั้นตอน  



5) กระบวนการสร้างการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการพฒันาชุมชน ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการศึกษาดูงานชุมชนท่ี
เป็นตน้แบบและมีการพฒันาแบบพึ่งพาตนเองอย่างเขม้แข็ง การแลกเปล่ียนประสบการณ์จากชุมชนและ
องคก์รชุมชนอ่ืน ๆ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง การจดัเวทีประชาคม การร่วม
สรุปบทเรียน การจดัเก็บขอ้มูลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและโดยชุมชนน าไปสู่การวิเคราะห์
ชุมชนเพื่อจดัท าแผนพฒันาชุมชนพึ่งตนเอง ตลอดถึงการเขา้ร่วมเวทีการเรียนรู้ของผูน้  าในเวทีต่าง ๆ เพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชก้บัชุมชน  

6) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคัญ ท่ีมีส่วนช่วยตั้งแต่ขั้นก่อตั้ง 
ตลอดจนการพฒันาเสริมสร้างความเขม้แข็งทุกระยะ  

ส าหรับข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาและพฒันาชุมชนของประเทศไทย ควรมีการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

 1) ในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องเ ร่ิมต้นจากการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั
สมาชิกของชุมชน และกระตุ้นเตือน พร้อมทั้งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้รู้จกัมธัยสัถ ์รักสันโดษ สร้าง
จิตส านึกให้รู้จักคุณค่าของการมีชีวิตท่ีพอดี รู้จักคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติรอบ ๆ 
ตวัเอง ดงัค ากล่าวท่ีว่า “มีชีวิตท่ีพอดี มีชีวีท่ีพอเพียง”  

 2) เพ่ือการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืนตอ้งมีการกระตุน้และหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชน โดยชุมชนตอ้งพฒันาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ท่ีเอ้ือต่อการเป็นประชาสังคม เน่ืองจาก
การหาวิธีการแกปั้ญหา และการก าหนดทิศทางขา้งหนา้ของชุมชนนั้นตอ้งอาศยัการสร้างและการสะสมองค์
ความรู้ เพ่ือสามารถปรับใช้และเป็นพ้ืนฐานให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนต่อไป ต้องพฒันาและสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน โดยมีเป้าหมายใหชุ้มชนสามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองไดน้ั้นคือชุมชนตอ้งสร้างกิจกรรม
การพฒันาต่าง ๆ ข้ึนมาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
 3) ในการพฒันาศกัยภาพการจดัการชุมชนดว้ยวิธีคิดเชิงระบบจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันายกระดบัความรู้
และทศันคติของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคทอ้งถ่ิน และภาคีอ่ืนๆ ท่ีตอ้งพฒันาเพื่อเสริมหนุนซ่ึงกนั
และกนั เพ่ือใหเ้กิดพลงัในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงกลไก
ลการขับเคล่ือนท่ีส าคัญ คือตอ้งให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง มีเคร่ืองมือบริหารหรือกลไกการบริหาร และ
ก าหนดบทบาทภารกิจของแต่ละภาคส่วนให้ชดัเจน พร้อมทั้งการติดตามความกา้วหน้าในการขบัเคล่ือน
กิจกรรมต่าง ๆ และการประเมินผลความส าเร็จ จะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นถึง
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสุขและความเขม้แข็งของชุมชน เช่น การลดค่าใชจ่้าย การออม เป็น
ตน้  
 
 
 


