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เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศอย่างพอเพียง ไม่กา้ วกระโดด คานึงถึงความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ จึงมีแนวคิ ดที่จ ะนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงให้เป็ นแนวทางใหม่ในการพัฒนา
ประเทศ และได้ต้งั คณะทางานโดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ร่ วมกันประมวลและกรั่นกรองพระราช
ดารัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งพบว่าได้พระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นเวลานานและ
ต่ อ เนื่ อ งเกื อ บสามสิ บ ปี แล้ว คณะท างานได้ส รุ ปเนื้ อ หาของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทู ล เกล้า ขอ
พระราชทานพระบรมราชวินิ จ ฉัยและพระบรมราชานุ ญาต น าบทความเผยแพร่ และได้มีหนังสื อของ
ส านั ก งานราชเลขานุ ก าร ลงวัน ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2542 แจ้ง ว่ า ได้น าความกราบบัง คมทู ล แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงปรับปรุ งแก้ไขและทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้เผยแพร่ ต่อไป โดยเนื้อหาเป็ นตามข้อความในกรอบดังต่อไปนี้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่ช้ ีถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบตั ิตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้
ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒั น์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัว
ที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึ กในคุณธรรมความซื่อสัตย์
สุจริ ต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนิ นชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้ถูกนามาเป็ นพื้นฐานของการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 9 ในขณะนั้นและเป็ นพื้นฐานของฉบับต่อ ๆ มาโดยตลอด จากนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นได้

มีคณะทางานซึ่งต่อมาได้พฒั นาเป็ นคณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยสรุ ปว่าองค์ประกอบของความพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไข คือ ความรอบรู้ และการมีคุณธรรม
ซึ่งมัก จะเรี ยกง่ าย ๆ ว่า สามห่ ว ง สองเงื่อนไข (กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ข องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง, 2546)

แนวความคิดหลักของปรัชญานี้ คือ การชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบตั ิตนเพื่อความมัน่ คง
และยัง่ ยืนในมิติต่าง ๆ เป็ นการดาเนิ นตามทางสายกลางก้าวทันต่อโลก โดยปรัชญาใช้ได้ท้ งั ระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ประเทศ เป็ นการมองโลกในลักษณะที่เป็ นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่ นอน
และมีความเชื่อมโยงกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็ นการปฏิบตั ิที่มุ่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว
จากรู ปสรุ ปโครงสร้างของปรัชญาชี้ว่า ความพอเพียงเป็ นทั้งผลและวิธีการ (End and mean) จากการ
กระทาโดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือ การพัฒนาที่ สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีความสมดุลใน
ทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันวิธีการตามความพอเพียงเป็ น
ความสมดุลของการกระทา ทั้งเหตุและผลจะนาไปสู่ความยัง่ ยืนของการพัฒนา ภายใต้พลวัตทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ซึ่งในด้านการปฏิบตั ิ ความพอเพียงตามหลักปรัชญานี้ ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ
(สามห่วง) คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุม้ กันที่ดีต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
หากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็ นความพอเพียงที่สมบูรณ์
ความพอประมาณ คือ มีสองนัยยะ ในด้านหนึ่ งคือ ความพอดีไม่สุ ดโต่ง โดยมีการกระทาไม่มาก
เกินไป ไม่นอ้ ยเกินไปในมิติต่าง ๆ เช่น การบริ โภค การผลิตอยู่ในระดับสมดุล การใช้จ่าย การออมอยู่ใน
ระดับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง อีกด้านหนึ่ งหมายถึงการที่สามารถพึ่งตัวเองได้ยืนได้บนขาของ
ตนเอง

ความมีเหตุมีผล หมายความว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณในมิติต่าง ๆ นั้นจะต้อง
เป็ นไปอย่างมีเหตุ มีผล มีก ารพิจ ารณาจากเหตุ ปั จ จัยและข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ต้องเป็ นการมองระยะยาว
คานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนคานึงถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการตัดสินใจนี้
การมีภูมิคุม้ กันในตัวดีพอสมควร หมายความถึง การกระทาที่ไม่คานึงถึงเฉพาะเหตุการณ์และผลใน
ปัจจุบนั แต่ภายใต้ขอ้ จากัดของข้อมูลที่มีอยู่ ต้องคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตด้วย และสามารถสร้างภูมิคุม้ กันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพราะพลวัตในมิติต่าง ๆ ทาให้มี
การเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็ วขึ้น จึงต้องมีการเตรี ยมตัวพร้อมรับผลกระทบเหล่านี้ดว้ ย
นอกจากนี้การจะกระทาให้มีความพอเพียงตามหลักปรัชญาได้น้ นั จะต้องมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือ การ
มีความรอบรู้ และคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริ ต
ความรอบรู้ คือ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ น
ประโยชน์พ้ืนฐานเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติอย่างพอเพียง การมีค วามรอบรู้ ย่อมทาให้มีการตัดสิ นใจที่
ถูกต้อง ทั้งนี้รวมถึง ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือ การมีการวางแผน โดยสามารถที่จะนาความรู้และ
หลักวิชาการต่าง ๆ มาพิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั และความมีสติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
ในการนาแผนปฏิบตั ิที่ต้งั อยูบ่ นหลักวิชาการต่าง ๆ เหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยมีการปรับใช้ให้เหมาะ
กับสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมด้วย
ในส่วนของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต มีสองด้านคือ ด้านจิตใจ ปั ญญา และด้านการกระทา ใน
ด้านแรกเป็ นการตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ส่ วนด้านการ
กระทาหรื อแนวทางการดาเนินชีวิต เน้นความอดทน ความเพียร สติ ปัญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขทั้ง
สองนี้จะทาให้การปฏิบตั ิตามเนื้อหาของความพอเพียงเป็ นไปได้
แต่ละคนย่อมมีความเข้าใจว่าพอเพียงแตกต่างกันไป โดยทัว่ ไปมักจะตีความตามศัพท์และนึ กถึง
ความพอเพียงในความหมายของการพอประมาณหรื อความพอดี หรื อนึ กถึงในด้านการพึ่งพาตัวเอง ซึ่งก็
มักจะมองระดับการพึ่งพาตัวเองที่เหมาะสมแตกต่างกันไป แต่การจะนาปรัชญาไปสู่การประยุกต์คือ การ
ปฏิบตั ิ จะต้องมีพ้นื ฐานคือเข้าใจเนื้อหาตามที่มาอย่างแท้จริ ง ก่อนที่จะขยายความเพื่อใช้ในแต่ละกรณี ดังนั้น
ความหมายที่ควรจะเข้าใจร่ วมกันในที่น้ ี คือ ความหมายตามที่ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตให้เผยแพร่
และได้เป็ นหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่เก้าและสิ บ ซึ่งก็คือหลักการของสามห่ วง สอง
เงื่อนไขนัน่ เอง
แนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับแนวคิดยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคมเป็ นรากฐานที่มนั่ คงของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชุมชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ , 2549 : 65-76) ได้
กาหนดไว้ดงั นี้ 1) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากจะเน้นการกระจายการพัฒนาที่ระดับ
ฐานรากคงไม่เพียงพอ ผลกระทบจากโลกาภิวฒั น์ที่รุนแรงจะต้องมีมาตรการเชิงรุ กที่มีพลังมากพอในการ

ป้ องกัน และปกป้ องชุมชนมากขึ้ นโดยจะต้องระบุให้ชดั เจนว่า อะไรห้ามทาอะไรที่จ ะต้องกระทา และ
กระทาโดยใคร เพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุม้ กันสอดคล้องกับภาวะคุกคามทางสังคมที่จะส่ งผลกระทบต่อชุมชน
และท้องถิ่น 2) กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการเสริ มสร้างสุ ขภาวะชุมชนนั้น จะต้องใช้พ้ืนที่เป็ นตัวตั้ง
ประสานบูรณาการกันทุกระดับ โดยมีกลไกทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนและให้ชุมชนและท้องถิน่ มีบทบาท
ในการจัดการตัวเอง รวมทั้งผลักดันให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป 3) การสร้างการเรี ยนรู้
ในชุมชนต้องเปิ ดกว้างให้ชุมชนกาหนดรู ปแบบของชุมชนได้เอง เพราะในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างทั้ง
ในมิติของประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ขณะเดียวกันก็จะต้องนานวัตกรรมความรู้ใหม่ ๆ มาใช้
ควบคู่ก ับการจัด การ พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อการเรี ย นรู้ข องชุ มชน รวมทั้งต้องไม่กาหนดจ านวน
เป้ าหมายที่จะดาเนินการ เนื่องจากการสร้างการเรี ยนรู้ของชุมชนต้องใช้ระยะเวลา 4) การใช้พลังชุมชนใน
การพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จะต้องมีความชัดเจนในคาจากัดความของความยากจน เพื่อกาหนด
กลุ่มเป้ าหมายในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกับภาคส่ วนต่ าง ๆ ขณะเดียวกันก็สร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ชุมชนด้าน
การศึกษาและการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 5) ส่งเสริ มให้ทุกภาคส่วนในสังคม เช่น ผูน้ าชุมชน ผูน้ าองค์การ
ผูน้ าภาครัฐ รวมถึงเด็กและเยาวชน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียงและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อเป็ นการสร้างต้นแบบที่ดีต่ อไป 6) แนวทางการพัฒนาให้ชุมชนยึดตามความเป็ นจริ ง
ความถู ก ต้อ ง และความเป็ นธรรมโดยใช้แ ผนชุ ม ชนเป็ นกลไกในการ สร้ า งการเรี ยนรู้ แ ก่ ชุ ม ชน
7) พัฒนาตัวชี้วดั ความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วดั สังคมเป็ นสุ ข เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ความสาเร็ จ ที่ชดั เจน
และผลักดันให้มีการอ้างอิงเพื่อเป็ นกรอบให้เกิดการเชื่อมไปสู่การปฏิบตั ิ เช่น การวัดจากเงินออมที่วดั ทั้ง
ระดับครัวเรื อน ชุมชน วัดจากมีทรัพย์ มีปัจจัยสี่ ใช้จ่ายเหมาะสม ไม่มีหนี้ สิน และทางานอย่างเป็ นสุ ข ซึ่ง
เป็ นการสะท้อนทั้งเศรษฐกิจพอเพียงและความมัน่ คงของครัวเรื อนและชุมชน 8) การใช้พลังของทุนต่าง ๆ
เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล ไม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้เป็ นเป้ าหมายหลัก
โดยเฉพาะการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมน่าจะมุ่งการอนุรักษ์มากกว่าไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งบทบาทภาคีตอ้ งมีการ 1) กาหนดบทบาทหลักที่ชดั เจนระหว่างภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคี
พัฒนาเพื่อเสริ มหนุนซึ่งกันและกันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน เนื่ องจากแต่ละภาคีมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่
แตกต่างกัน เช่น ภาครัฐจะมีความสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ แต่ขาดความคล่องตัว ขณะที่
องค์ก ารภาคประชาชนมีค วามคล่ อ งตัว สู ง กว่ า แต่ ข าดความน่ า เชื่ อ ถือ ที่ มี ต่ อองค์ก ารของรั ฐ เป็ นต้น
2) สถาบันศาสนา นอกจากจะต้องมีการพัฒนารู ปแบบ วิธีการถ่ายทอดหลักคาสอนของศาสนาให้ง่ายต่อ
การเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิแล้ว ควรจะต้องมีบทบาทใหม่ ๆ ที่มากกว่า คือ การปลูกฝังจิตสานึ ก คุณธรรม
และจริ ยธรรม และ3) ควรให้องค์การพัฒนาเอกชนมีบทบาทในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนด้วย
นอกจากนั้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน (People’s Participation) เป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาชุมชน ทั้งนี้ต้งั แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุ่งเน้นคนเป็ นสาคัญมากกว่า
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top - down) มา
เป็ นจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom - up) แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ โอคเลย์ (Oakley. 1984 :

17) ได้กล่าวว่า แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนนี้ เกี่ยวข้องอย่างยิง่ กับแนวคิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ง
เป็ นสิ่งที่ขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
งานพัฒนานั้น ประชาชนจะต้องเข้ามีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิงาน กระบวนการมีส่วนร่ วมนั้น
มีหลายระดับ ตั้งแต่การถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การค้นหาปั ญหา การวิเคราะห์ปัญหาร่ วมกัน การ
วางแผนร่ วมกัน โดยชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน การปฏิบตั ิตามแผนมีก ารทางานร่ วมกัน และการประเมินผล
ร่ วมกัน จึงสรุปได้ ว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ในรู ปกลุ่ม/องค์การชุมชนนั้น การมี
ส่ วนร่ ว มอย่างเต็มที่ข องกลุ่มบุค คลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุก ขั้น ตอนของกระบวนการกลุ่ม คือ ปั จ จัย สู่
ความสาเร็ จของการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริ ง
องค์ประกอบของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ในบทความนี้จะหยิบยกชุมชนคนอยู่-ป่ ายังบ้านคลองเรื อ หมู่ที่ 9 ต. ปากทรง อ. พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ซึ่งได้ประกาศตั้งธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศและของโลก เป็ นชุมชนเล็ก ๆ โอบล้อมด้วยป่ าต้นน้ า
ลาธาร ที่มีองค์ประกอบเป็ นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยองคาพยพของทั้งคนและชุมชน จานวนครัวเรื อนที่
ปฏิบตั ิการครัวเรื อนเศรษฐกิจพอเพียง เห็นเป็ นสภาพสังคมเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ซึ่งองค์ ประกอบเบื้องต้ น เป็ นองค์ ประกอบทางจิต ความรู้ และความเชื่อ เริ่ มจากคนในชุมชนเริ่ ม
ปรับวิธีคิด วิธีทา โดยการสร้างความเข้าใจร่ วมกัน ตระหนักร่ วมกันในความทุกข์ของคน ของชุมชนและของ
ชาติ ซึ่งขั้น ตอนนี้ ต้องใช้เวทีชาวบ้าน หมายถึง อาคารสถานที่และกระบวนการพูดคุย ประชุ มหาข้อสรุ ป
ร่ วมกันอย่างสม่าเสมอจนได้กฎกติก าชุ มชน เสมือนธรรมนู ญของชุ มชน ว่าด้ว ยการจัด การแผ่นดิน ตาม
ศาสตร์พระราชา กล่าวถึงการจัดการดิน น้ า ป่ า และครัวเรื อน ให้เกิดการใช้ประโยชน์สมดุลอย่างยัง่ ยืน ซึ่ง
ทั้ง 4 ส่วน จะไม่ยดึ หลักให้เกิดผลผลิตสูงสุดแต่ยดึ หลักการความพอประมาณตน ในเหตุผลที่ควรจะเป็ นบน
ความพึงพอใจร่ วมของทุกคนนัน่ หมายถึงทั้งปัจจุบนั และอนาคต ซึ่งวิธีการดังกล่าวต้องใช้ความเพียรอย่าง
สม่าเสมอของคนในชุมชน เช่น การประชุมเนืองนิจ การขัดเกลา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีคิดสู่คนที่
ไม่เข้าใจและคนรุ่ นใหม่มิให้ขาด ซึ่งในการปรับวิธีคิดและสร้างคนเชื่อว่าต้องเดินตามรอยเท้าพ่อในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่อาจจะนิยามเพิ่มเติมและมีความแตกต่างอยู่บา้ ง แต่ในความเข้าใจและเป็ น
จริ งของชุมชนมิใช่การจาได้หมายรู้ แค่ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข กล่าวคือนิ ยามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสเสมอว่าเป็ นเศรษฐกิจทางสายกลาง ซึ่งหมายถึง กลางระหว่างเศรษฐกิจ 2 ด้าน
ได้แก่ดา้ นหนึ่งเป็ นเศรษฐกิจการค้า (Trade Economy) หรื อเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เศรษฐกิจการค้าสุดขั้วไป
ทางการค้าทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านระบบการค้า การตลาด วัดค่า และสร้างส่วนต่างของผูผ้ ลิต กับผูบ้ ริ โภคให้
สูงขึ้น เป็ นโอกาสและกาไร กระจายการสะสมกาไรแต่ละทอด เป็ นความเติบโตวัดได้โดยใช้ผลแห่ งการค้า
(Gross Domestic Product) โดยไม่สนใจผูถ้ กู เอาเปรี ยบถูกกดให้อยูใ่ นสภาพราคาที่ถกู ที่สุดเสมอ ทรงเรี ยกว่า
เศรษฐกิจตาโตต้องค้าและเกิดกาไร เช่นเราจะไปช่วยงานศพญาติพี่นอ้ งในอดีต เราจะนาพืช ผัก ผลไม้อาหาร

การกินไปให้โดยตรง แต่ระบบเศรษฐกิจการค้า เราต้องเอาของดังกล่าวไปขายในตลาดให้เกิดระบบการค้า
เสียก่อน แล้วจึงนาเงินมาช่วยเหลือญาติพี่นอ้ งในงานศพ
อีกด้านหนึ่งเป็ นเศรษฐกิจพึ่งตน สุดขั้วไปทางพึ่งตนเอง ผลิตเอง ใช้เอง จัดการเองไม่ยอมผ่านระบบ
ตลาดและเศรษฐกิ จการค้า ทุกอย่างพึ่งตนเอง ทรงเรี ยกว่า เศรษฐกิจหลังเขา เช่น ไปงานศพ งานบุญ เอา
สิ่ งของที่ เป็ นผลผลิตไปให้ซ่ึงควรจะทา และอาจถึงจ่ ายค่ ารถ ค่ าน้ า ค่าไฟ ค่าหน่ ว ยกิต เป็ นสิ่ งของที่ เป็ น
ผลผลิต ซึ่งอาจจะดูเกินไปในความรู้สึก
เศรษฐกิจพอเพียง คือทางสายกลางที่ตอ้ งดาเนินการทั้งการพึ่งตนเอง และทาการค้าไปด้วยกัน แต่ให้
รู้เหตุ รู้ผลว่าอะไรควรจะต้องพึ่งตน และอะไรควรจะต้องทาการค้า ในความหมาย พอมีกบั เงื่อนไขต่าง ๆ แต่
มิใช่ซ้ือ-ขายอย่างเดียว หรื อพึ่งตนอย่างเดียวไม่คา้ ไม่ขาย
ซึ่งชุมชนเข้าใจเศรษฐกิจนี้ว่าเมื่อเอาความรู้ความเข้าใจในการอยูร่ ่ วมกับธรรมชาติ การรู้จกั แบ่งปั น
เอาคุ ณ ธรรมมาเติ ม ลงไปในทางสายกลางนี้ จะได้รั บ ผลคื อ จะเกิ ด ความพอเพี ย ง ความพอเหมาะ
พอประมาณไม่สูงสุ ด ต่ าสุ ด และจะเกิดภูมิคุม้ กันต่อคน ต่ อวิถีชุมชน และสามารถสร้างพลังเครื อข่ายได้
เข้มแข็งยืนหยัดอยูท่ ่ามกลางเศรษฐกิจทั้ง 2 ด้านที่ยดึ ขนาบกันอยู่
ส่วนที่สององค์ประกอบทางกายภาพ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนคนอยู่-ป่ ายังบ้านคลองเรื อ)
รู ปแบบที่นาเสนอในบทความนี้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยหลายอย่างมาประกอบ
ร่ างกันเป็ นโครงสร้าง โดยมีลกั ษณะเป็ นเงื่อนไขตามหลักอิทปั ปัตยตา หมายถึงต้องมีสิ่งหนึ่งจึงมีสิ่งหนึ่ง สิ่ ง
หนึ่งมากไปอีกสิ่งหนึ่งจะน้อยลง เพราะไม่มีสิ่งหนึ่งจึงไม่มีสิ่งหนึ่ง จึงมีองค์ประกอบไปด้วย
 ที่ดินทากินพอเพียง ซึ่งหมายถึงพอประมาณเหมาะสมกับเหตุกบั ผล สาหรับชุมชนและความ
เป็ นธรรมต่อทรัพย์ส่วนรวม มีที่ทากินจานวน 1,750 ไร่ คิดเฉลี่ยครัวเรื อนละ 20ไร่ ห้ามมีเกิน 50 ไร่
 ทรัพย์ส่วนรวมพอเพียง ได้แก่ ป่ าล้อมรอบหมู่บา้ น และป่ าชุมชน มี 8,650 ไร่ คอยเกื้อกูล
ภูมิอากาศทาให้ฝนตกเกิน 2,500 มม./ปี ทาให้มีน้ าอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้น้ าทาประปาภูเขาทุกครัวเรื อน
ใช้น้ าผลิตไฟฟ้ าพลังน้ า และใช้เพื่อการท่องเที่ยว พืชพรรณสมุนไพรและผักป่ าอายุยนื เพียงพอแก่การบริ โภค
ทั้งชุมชน อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่ประกอบด้วย ผืนป่ า ทิวเขา น้ าตก เป็ นต้น
 ครัวเรื อนพอเพียงซึ่งเป็ นสมาชิกชุมชน จานวน 84 ครัวเรื อน ซึ่งในแง่ปริ มาณต้องมีเกินครึ่ ง ที่
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรู ปแบบ
 จานวนประชากรในครัวเรื อนพอเพียง จานวน 301 คน เป็ นหญิง 150 คน ชาย 151 คน ใน
จานวนนี้เป็ นคนสูงอายุ 20 คน เด็ก 40 คน โดยต้องพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
เกิดการสร้างภูมิคุม้ กันความมัน่ คง ยัง่ ยืนให้กบั อนาคตของชุมชน
 โครงสร้างพื้นฐานขั้นต้นพอเพียง ได้แก่ โรงเรี ยนที่สร้างกันเองดุแลกันเองโดยชุมชน ซึ่งดาเนิน
กันอย่างประหยัด ใช้วสั ดุในพื้นที่ เช่น ถนนลูกรัง หิ น ระบบน้ าประปา ไฟฟ้ าพลังน้ า พลังงานแสงอาทิตย์
ฟื นถ่าน เป็ นต้น เน้นการพึ่งตนเองเป็ นหลัก

 การผูกโครงสร้างสังคมโดยใช้เวทีชาวบ้านผสมกับระบบเครื อญาติสร้างภูมิคุม้ กันให้เข้มแข็ง
โดยมิให้มีการอพยพโยกย้ายบุค คลภายนอกเข้ามาอยู่และห้ามแรงงานต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยและทางาน
เด็ดขาด
ส่วนที่สามองค์ประกอบทางอุดมการณ์ นอกจากมีองค์ประกอบด้านจิตใจ ความเชื่อ ความรู้พ้ืนฐาน
และองค์ประกอบทางกายภาพแล้ว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงยังต้องมีองค์ประกอบทางอุดมคติ เป็ นความกล้า
หาญทางจริ ยธรรมของชุมชน ได้แก่ การร่ วมต่อสูก้ บั บุคคลภายนอกที่ฝ่าฝื นกฎกติกาชุมชนของชุมชน การ
สร้างตัว แบบในการแบ่งปั นและการเสี ยสละอุทิศตนเอง คนในชุมชนเป็ นแนวหน้า และแนวร่ ว มในการ
สร้างพลังเครื อข่ายจากภูผาสู่มหานที เครื อข่ายธนาคารต้นไม้ เครื อข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เพื่อเป็ น
พลังผลักดันแนวทางปฏิบตั ิสู่นโยบายรัฐ เป็ นต้น
ขั้นตอนการเป็ นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
การที่ จะกล่าวว่าชุ มชนใดเป็ นชุ มชนเศรษฐกิ จ พอเพียงวัด ด้วยอะไร ชุมชนลัก ษณะไหนจึ งเป็ น
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างเครื่ องมือวัดค่าได้หรื อไม่น้ นั เป็ นคาถามที่ปรากฎอยูเ่ สมอในของวาท
กรรมพอเพีย งเริ่ มเฟ้ อ แล้ว ความเป็ นชุมชนเศรษฐกิ จพอเพีย งจริ งเป็ นอย่างไร สาหรั บชุ มชนที่ สามารถ
พึ่งตนเองได้ น่าจะเป็ นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงขั้นเริ่ มต้น จนนาไปสู่กระบวนการสังเคราะห์ สร้างชุดองค์
ความรู้ ดังนั้นขั้นตอนการก้าวเป็ นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงได้น้ นั ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ตามบริ บทที่ชุมชน
มองเห็น คือ การพึ่งตนเอง การแบ่งปัน รวมพลังสร้างเครื อข่ าย โดยเริ่ มจาก
ขั้นที่หนึ่ง พอเพียง เท่ ากับพึง่ ตน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้องเป็ นชุมชนที่พ่งึ ตนเองได้ ด้วยอาหาร
พลังงาน ปั จจัยการผลิต และองค์ความรู้ กล่าวคือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้องตอบตัวเองว่า ขณะที่ไม่มี
ปัจจัยภายนอกมาเกื้อกูล สามารถมีอาหารเพียงพอแก่การเลี้ยงชุมชนได้อย่างชุมชนในอดีต ซึ่งมีพร้อมตั้งแต่
ข้าว น้ า องค์ความรู้ ปลา ปู กุง้ หอย เนื้อ หมู พืชผักต่าง ๆ รวมถึงต้องมีพลังงานตั้งแต่ฟืนถ่านใช้หุงต้ม ไฟฟ้ า
น้ ามัน พอแก่การยังชีพได้ในช่วงเวลาหนึ่งอย่างเพียงพอ
ต้องมีปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินทากิน พันธุพ์ ืชที่จะปลูกขยายพันธุ์ น้ า ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ยาสมุนไพรขับไล่
แมลง ป้ องกันศัตรู พืช เครื่ องมือใช้สอยในการผลิตและแปรรู ปเพื่อการยังชีพ เป็ นต้น
ต้องมีองค์ค วามรู้ ที่สร้างความเชื่ อมัน่ ให้มีสติ ให้ก ล้ายืน หยัดในองค์ความรู้ ในการจัดการชุมชน
สังคมให้อยู่กนั ได้ ป้ องกัน โรคภัยไข้เจ็บได้ในเบื้ องต้น และรวมถึงองค์ความรู้ ในการแก้ไขวิกฤติก ารณ์
ความรู้ในการดารงอยูอ่ ย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืนและอย่างประมาณตน ซึ่งเป็ นความรู้ความ
เข้าใจธรรมชาติหมายถึงองค์ความรู้แห่งผูม้ ีคุณธรรม
ขั้นที่สอง พอเพียงเท่ ากับแบ่ งปัน หลังจากพึ่งตนเองได้แล้ว เพื่อความเข้มแข็งและเกิดภูมิคุม้ กันซึ่
กันและกัน ต้องมีคุณธรรมขั้นสูงกว่าการพึ่งตน คือการแบ่งปั น ขั้นนี้ เรี ยกว่า พอเพียงเท่ากับแบ่งปั น โดย
สมาชิกในชุมชนต้องมีการแบ่งปั นให้กนั และกัน ตามวิถีแห่ งการให้ซ่ึงเป็ นคุณธรรมในหลักศาสนา พุทธ
ศาสนา ใคร่ จะกล่าวให้เห็นว่าการแบ่งปันเป็ นการให้ซ่ึงกันและกัน เป็ นการกระจายทรัพยากร แต่สูงขึ้นกว่า

การกระจายที่เรี ยกว่าการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน ปรากฎการณ์น้ ีสามารถอธิบายได้จากพฤติกรรมทางสังคม
ของสมาชิกในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแทบจะไม่มีในสังคมปัจจุบนั ที่ถกู สอนให้แลกเปลี่ยนด้วยเงื่อนไข
ที่ไม่ยอมเสียเปรี ยบซึ่งกันและกัน ทั้งแสวงหากาไรจากการแลกเปลี่ยนตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การค้า
ซึ่งการกระจายทรัพยากรด้วยการแลกเปลี่ยน เป็ นการแลกเปลี่ยนแบบธุรกิจซึ่งจะเสร็ จสิ้ นตรงนั้น
และตามเวลาที่กาหนด ส่วนการกระจายทรัพยากรด้วยการแบ่งปั น คือสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนที่ยาวนาน
จนแทบจะไม่ใส่ใจว่าจะได้สิ่งที่นาไปแลกมาเมื่อใด คือสังคมแห่งการแบ่งปัน ทาให้ช่วงเวลาที่ทอดยาวนาน
ระหว่างการแลกเปลี่ยนเป็ นการสร้างคุณธรรมราลึกถึงคุณค่าอีกฝ่ ายอย่างนอบน้อม เห็นอกเห็นใจ เป็ นการ
สร้ างเงื่ อนไขด้านบวกให้แก่ สังคม ให้ค วามรู้ สึก มีบุญคุ ณ ต่อกัน และกัน เช่น ชาวบ้านคนหนึ่ งต้องการ
มะพร้าวก็ไปสอยเอาจากบ้านหนึ่งโดยไม่มีอะไรไปแลกเปลี่ยน เพียงแต่บอกว่าจะเอามะพร้าวไปแกง ผ่าน
ไปอีก 3 เดือน เจ้าของมะพร้าวอยากได้มะละกอมาทาส้มตาก็เดินไปสอยจากบ้านเจ้าของมะละกอ โดยไม่เอา
อะไรไปแลกเปลี่ยนเช่นกัน ช่วงเวลา 3 เดือนคือการทอดเวลาแห่งการเรี ยนรู้สึกมีบุญคุณต่อกัน จนเกิดความ
รักและภูมิคุม้ กันต่อภัยคุกคามโดยเฉพาะกับจากเศรษฐกิจการค้า ที่พยายามสร้างการแลกเปลี่ยนที่เป็ นธรรม
โดยการใช้เงินเป็ นค่ากลางในการแลกเปลี่ยน ทาให้ตอ้ งสูญสิ้ นทรัพยากรออกไปนอกระบบ และถูกขูดรี ด
เอาส่วนต่างจนขาดทุนล่มสลายในที่สุด
ขั้นที่ สาม พอเพียงเท่ ากับรวมพลังสร้ างเครือข่ าย หลังจากพึ่งได้ด ้วยปั จจัยต่าง ๆ เบื้องต้น และ
แบ่งปั น จนเกิด ความสงบสุ ข ในสังคมเล็ก ๆ นั้น แล้วแต่ มิได้หมายความว่าชุ มชนนั้นจะเข้มแข็งยัง่ ยืนได้
เพราะในความเป็ นจริ งแล้ว สังคมยุคโลกาภิวฒั น์มีภยั คุกคามและปัจจัยภายนอกมารุ กรานอยูเ่ สมอ จึงจาเป็ น
ที่ชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียงจะต้องนารู ปแบบการพึ่งตนเอง การแบ่งปั นมาเป็ นแบบอย่าง รวมพลัง สร้าง
เครื อข่ายให้เชื่อ และปฏิบตั ิในวิถีที่ไปด้วยกันได้ และให้เป็ นพลังสร้ างสรรค์ ผลักดัน วิ ถีชุมชนเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้กา้ วต่อไปเพื่อป้ องกันการรุ กล้าของเศรษฐศาสตร์การค้า และปัจจัยภายนอกที่ยวั่ ยุได้ ในการรวม
พลังต้องมีเป้ าหมายเพื่อให้พลังสร้างสรรค์ไปผลักดันสู่ระดับนโยบาย แล้วให้นโยบายช่วยกากับป้ องกันการ
รุ กรานอีกชั้นหนึ่ง อยูบ่ นหลักการการทาให้เกิดประโยชน์ดว้ ยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ซึ่งปรากฎใน
ปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้า
ซึ่งชุมชนคนอยู-่ ป่ ายัง จึงบูรณาการทั้ง 3 ขั้นตอนอย่างกลมกลืนและการสร้างความจริ งให้ปรากฎใน
แผ่นดิน โดยการน้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา คือการจัดการดิน น้ า ป่ า
และครัวเรื อนให้เราสามารถพึ่งตนเองได้เป็ นตัวอย่างความสาเร็ จ ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ว่าให้สร้างตัวอย่างความสาเร็ จให้ได้ หลังจากนั้นแสดงการให้หรื อทานโดยไม่หวังผลตอบแทน
เสมือนการขาดทุน แต่เป็ นการขาดทุนที่จะก่อเกิดกาไร คือสังคมมีสนั ติสุขยัง่ ยืนเมื่อเกิดการให้ผอู้ ื่น ก็จะก่อ
เกิดความเชื่อถือมีพลังความน่าศรัทธา นาไปสู่ความสามารถในการรวมพลังสร้างเครื อข่าย เช่น เครื อข่ายจาก
ภูผาสู่มหานที เครื อข่ายธนาคารต้นไม้ เครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เครื อข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เป็ นต้น
นอกจากนั้นจากการดาเนินโครงการวิจยั การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูเ้ ขียนในโครงการการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณี ศึกษาชุมชนบ้านสัน

กลาง ตาบลจาป่ าหวาย อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั สมาชิกในชุมชนฯ ศึกษาข้อมูลและประเมินศักยภาพของ
ชุมชน พร้อมทั้งร่ วมกันวางแผนแม่บทชุมชนฯ เพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพในการบริ หารจัดการชุมชน
และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฯ ต่างๆในชุมชนฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยลดต้นทุนทาง
การเกษตรและครัวเรื อน รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยการศึกษาครั้งนี้ มองศักยภาพของ
การพัฒนาชุมชนฯ ออกเป็ น 2 ด้าน คือ ศักยภาพของสมาชิกในชุมชนฯ และศักยภาพในการบริ หารจัดการ
ของกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ในชุมชนฯ โดยที่ศ ักยภาพของสมาชิกในชุมชนฯ ประเมินได้จากการตรวจสอบ
ตนเองตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงและการประเมิน ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงและการจัด การที่ยงั่ ยืน ส่ ว นศักยภาพในการบริ หารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ใน
ชุมชนฯ ประเมินได้จาก 3 องค์ประกอบ 1) ความสามารถในการบริ หารจัดการของกลุ่มฯ 7 ประการ 2)
หลักการหรื อแนวคิดการดาเนินการของกลุ่มฯ ภายใต้ของความเป็ นเศรษฐกิจพอเพียง 15 ประการ และ 3)
การประเมินการพัฒนาทุน 4 ประการ คือ ทุนมนุษย์ ทุนทางวัตถุหรื อทุนทางกายภาพ ทุนทางสังคม และทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ท้ายสุดจึงนาผลการวิเคราะห์ และบทเรี ยนที่ได้จากการดาเนิ นกิจกรรม
การพัฒนาตนเองมาประมวลผล และสังเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนแม่บท และการดาเนิ นกิจกรรม
โครงการนาร่ องการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของชุมชนฯ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR) โดยการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าสตรี ผูอ้ าวุโสของหมู่บา้ น สมาชิกเกษตรกรทั้งหมดของ
ชุมชนฯ
ซึ่งจากการดาเนินโครงการวิจยั ดังกล่าวฯ วิเคราะห์ได้ว่าองค์ประกอบที่สาคัญของการพัฒนาชุมชน
ตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งเพื่อ การพึ่งพาตนเองและเพื่อความยัง่ ยืน ต้องมีลกั ษณะสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1) การด าเนิ นงานมีลกั ษณะการสร้ างเครื อข่ าย (Net Work) ต้องสร้ างและพัฒนาเครื อข่ ายของ
สมาชิกให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
2) การดาเนินงานต้องเป็ นไปในลักษณะแบบบูรณาการ หรื อมีลกั ษณะแบบองค์รวม (Holistic) โดย
มีเป้ าหมายหลักคือการเน้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
3) ปั จ จัย ร่ ว มที่มีค วามสาคัญยิ่งในการพัฒนาและสร้ างความเข้มแข็งให้ก ับชุ มชน ได้แก่ การมี
คณะกรรมการบริ หารหรื อผูน้ าชุมชนที่ เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ ในการมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ หรื อ
ชุมชนพอเพียงที่ มีความเป็ นอยู่ที่ดี และมีความสุ ข มีก ารใช้ทรั พยากรต่ าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการลด
มลพิษหรื อของเสียต่าง ๆ
4) กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการดาเนินการพัฒนาชุมชนในทุกขั้นตอน

5) กระบวนการสร้างการเรี ยนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน ที่สาคัญที่สุดคือการศึกษาดูงานชุมชนที่
เป็ นต้นแบบและมีการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชุม ชนและ
องค์กรชุมชนอื่น ๆ การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง การจัดเวทีประชาคม การร่ วม
สรุ ปบทเรี ยน การจัด เก็บข้อมูลชุมชนโดยการมีส่ว นร่ ว มของชุมชนและโดยชุ มชนนาไปสู่ก ารวิเคราะห์
ชุมชนเพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง ตลอดถึงการเข้าร่ วมเวทีการเรี ยนรู้ของผูน้ าในเวทีต่าง ๆ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้กบั ชุมชน
6) การสนับสนุ น จากหน่ ว ยงานภายนอกเป็ นปั จ จัย ที่ มีค วามสาคัญ ที่ มีส่ว นช่ว ยตั้งแต่ข้ นั ก่อตั้ง
ตลอดจนการพัฒนาเสริ มสร้างความเข้มแข็งทุกระยะ
สาหรั บข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุ มชนของประเทศไทย ควรมีการด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
1) ในการพัฒ นาชุ ม ชนตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ต้อ งเริ่ มต้น จากการสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั
สมาชิก ของชุ มชน และกระตุ ้น เตื อน พร้ อมทั้งพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย์ให้รู้จกั มัธยัสถ์ รั กสัน โดษ สร้ าง
จิต สานึ กให้รู้ จ ักคุ ณค่ าของการมีชีวิต ที่พอดี รู้จ ัก คุณ ค่าของสิ่ งแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติ ร อบ ๆ
ตัวเอง ดังคากล่าวที่ว่า “มีชีวิตที่พอดี มีชีวีที่พอเพียง”
2) เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนต้องมีการกระตุน้ และหนุ นเสริ มการมีส่วนร่ วมของสมาชิกใน
ชุมชน โดยชุมชนต้องพัฒนาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการเป็ นประชาสังคม เนื่ องจาก
การหาวิธีการแก้ปัญหา และการกาหนดทิศทางข้างหน้าของชุมชนนั้นต้องอาศัยการสร้างและการสะสมองค์
ความรู้ เพื่อสามารถปรั บใช้และเป็ นพื้น ฐานให้เกิ ดการเรี ย นรู้ เพิ่มขึ้ นต่ อไป ต้องพัฒ นาและสร้ างความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยมีเป้ าหมายให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้น้ นั คือชุมชนต้องสร้างกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ ขึ้นมาจากการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชน
3) ในการพัฒนาศักยภาพการจัดการชุมชนด้วยวิธีคิดเชิงระบบจาเป็ นที่จะต้องพัฒนายกระดับความรู้
และทัศนคติของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคีอื่นๆ ที่ตอ้ งพัฒนาเพื่อเสริ มหนุ นซึ่งกัน
และกัน เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกลไก
ลการขับเคลื่อนที่ สาคัญ คื อต้องให้ชุมชนเป็ นศูน ย์ก ลาง มีเครื่ องมือบริ หารหรื อกลไกการบริ หาร และ
กาหนดบทบาทภารกิจของแต่ละภาคส่ วนให้ชดั เจน พร้อมทั้งการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ และการประเมินผลความสาเร็ จ จะต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง และมีตวั ชี้วดั ที่สะท้อนถึง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน เช่น การลดค่าใช้จ่าย การออม เป็ น
ต้น

