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แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง
และยัง่ ยืนภายใต้การเปลีย่ นแปลงทางสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็นศตวรรษทีแ่ วดล้อมไปด้วยความ
ท้าทายในหลายมิติ เช่น การแข่งขันทางเศรษฐกิจ การไหลบ่าของกระแสวัฒนธรรม การนำ�เทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการดำ�เนินชีวติ และการประกอบธุรกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักสำ�คัญ
เพือ่ การพัฒนาทีถ่ กู วางกรอบไว้บนทางสายกลาง อันประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงการนำ�เอาองค์ความรู้และความเป็นธรรมมาประกอบการวางแผน การ
ตัดสินใจและเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริบทของชุมชนในศตวรรษที่ 21 นี้ จึง
เป็นบริบทชุมชนทีเ่ ต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทาย ชุมชนยังเป็นศูนย์รวมของความหลากหลาย
ทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งหากชุมชนไม่สามารถปรับตัวและมีหลักยึดเพื่อการพัฒนาที่ดี
ย่อมไม่สามารถเสริมสร้างให้ชุมชนดำ�รงอยู่ได้ การก้าวทันพร้อมกับการปรับตัวของชุมชนแนวทาง
เลือกที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในศตวรรษนี้คือ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” บทความ
นี้จึงต้องการนำ�เสนอ 4 ประเด็น ได้แก่ ความท้าทายของชุมชนในศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาชุมชน และแนวทางการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21
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century is surrounded by many challenges such as economic competition, cultural
flows, adaption of technology to life and business. Sufficiency Economy philosophy
is the principles of the development as framed on the middle way which consists
of moderation, reasonableness, self-immunity, knowledge, and ethics. The principles
are used to plan for decision making and community development to be increasingly
potential. Thus, this 21st century community context is filled with competition and
challenges for the community in where is also a center of diversity in religions,
languages and culture. If the community does not adapt and has a good foundation
for development, it can not sustain the community. The readiness for adjustment
of the community is the most appropriate alternative of this century that is
“Sufficiency Economy Philosophy”. This article is to present four issues: the challenge
of Community in 21st century, the principles of Sufficiency Economy Philosophy,
the principles of community development and guidelines for an application of
sufficiency economy philosophy for community development in the 21st century.
Keywords : Sufficiency Economy Philosophy, the 21st Century, Community
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“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบ
เสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซํ้าไป” พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนาประจำ�เดือนสิงหาคม 2542
ภายใต้ระบบโลกาภิวัฒน์หรือโลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นปฐมเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงการไหลบ่าของเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มมีสูงขึ้น
เป็นเหตุทำ�ให้หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต้องมีการปรับแผนงาน ปรับกลยุทธ์ ปรับการบริหารงาน
บุคคล และปรับแผนงบประมาณ ฯลฯ ให้มีความชัดเจน รอบคอบ รัดกุมและมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ เพราะในศตวรรษที่ 21 นี้ ถือเป็นความท้าทายแนวใหม่ส�ำ หรับสังคมทัว่ โลกและสังคมไทย ความ
ท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นผลทำ�ให้เกิดกระแสการพัฒนาทางเลือกหรือแนวคิดยุคหลังความทันสมัย
เข้ามาแทนที่แนวคิดความทันสมัย (สุมิตร สุวรรณ, 2554) ภายหลังการพัฒนาประเทศตามแนวคิด
ทันสมัย (Modernization Theory) ได้เข้ามาช่วยในการกระตุ้นระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
โลกให้ปรับตัวดีขึ้น แต่ผลพวงของความทันสมัยก็ไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาของระบบอื่น ๆ
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ได้ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นคือ การแข่งขัน การสร้างความได้เปรียบของกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน การแย่ง
ชิงทรัพยากรทางการบริหาร ฯลฯ แต่ในทางจิตใจและศีลธรรมในมนุษย์กลับลดลง เหตุนี้เองจึงนำ�
ไปสู่การพัฒนาแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ หรือเรียกว่า “การพัฒนาทางเลือก” แนวคิดนี้ส่งผลต่อ
การนำ � มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศในทุ ก มิ ติ สู ง ขึ้ น (สุ มิ ต ร สุ ว รรณ, 2554 : 90) เช่ น
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เศรษฐศาสตร์สีเขียว องค์การแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ประชาสังคม การรวมพลังอำ�นาจ สตรีนยิ ม ชายขอบ ท้องถิน่ นิยม และการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น
การปรับใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือกว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรง
พระราชทาน ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศถือเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทยเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ เมือ่ ปี พ.ศ. 2540 เรือ่ ย
มาจนถึงปัจจุบนั แก่นสำ�คัญของแนวคิดคือ การดำ�เนินชีวติ ของคน ชุมชน สังคม ต้องตัง้ อยูใ่ นความ
ไม่ประมาท รูจ้ กั ประมาณตนเอง รูจ้ กั ความพอเพียง โดยอาศัยเหตุและผลเป็นกรอบในการพิจารณา
และตัดสินใจ บนฐานของความรู้กับคุณธรรม อันจะนำ�ไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนารากฐาน
ของสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างสมดุลจนสามารถพึ่งพาตนเองได้
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ความท้าทายของชุมชนในศตวรรษที่ 21
ชุมชนในความท้าทายสมัยใหม่ของสังคมไทยสามารถจัดแบ่งได้เป็น 4 ระยะ (ฉัตรทิพย์
นาถสุภา, 2557 : 150 - 163) ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
1. แนวคิดชุมชนแบบลัทธิศรีอาริย์ในช่วงสมัยศักดินา (โบราณ – พ.ศ.2475) เป็นช่วงที่
ชุมชนเข้าไปเกี่ยวพันธ์กับศาสนาพุทธแบบชาวบ้านโดยเฉพาะลัทธิพระศรีอาริยะเมตไตรยหรือตน
บุญและปะทุเป็นช่วงๆ มีทงั้ ในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ เรียกในประวัตศิ าสตร์วา่ “ขบวนการ
ผูม้ บี ญ
ุ ” ปะทุขนึ้ และถูกปราบปรามทำ�ลาย ขบวนการผูม้ บี ญ
ุ เป็นขบวนการทีต่ อ่ ต้านการขูดเอาส่วย
และการเกณฑ์แรงงานจากชาวบ้านจากรัฐ ขบวนการผู้มีบุญสะท้อนให้เห็นถึงการปกครองแบบ
อนาธิปไตยที่ชุมชนต้องการดูแลและจัดการหมู่บ้านและเครือข่ายที่เป็นอิสระจากรัฐ
2. แนวคิดชุมชนในลัทธิชาตินิยมในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง (พ.ศ.
2475 - 2490) ในช่วงนี้แนวคิดชุมชนปรากฎขึ้นอย่างเด่นชัดและเป็นข้อเสนอรูปธรรมสหกรณ์ครบ
รูปของนายปรีดี พนมยงค์ และแนวคิดประชาชาตินิยมของคณะราษฎร์ ทั้งนี้ ซึ่งมุ่งหวังให้ชาติมี
ความทันสมัยเป็นประชาธิปไตยภายหลังการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครอง พ.ศ.2475 จุด
เปลีย่ นของระบอบได้ทกั ทอความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจระหว่างสถาบันกษัตริยล์ ดลง แต่ในขณะทีค่ วาม
สัมพันธ์เชิงอำ�นาจของชาติในฐานะชุมชนมีมากขึ้น
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3. การก่อรูปแบบวัฒนธรรมชุมชน (ทศวรรษ 2520 - 2540) เป็นช่วงระยะเวลาที่กระแส
ทุนนิยมไหลบ่าเข้าแทรกซึมกระบวนการทางสังคมอย่างมหาศาล ผนวกกับรัฐบาลรับเอาแนวคิดความ
ทันสมัยเข้ามาปรับใช้อย่างเต็มที่ ความศิวิไลซ์ จึงอยู่ภายใต้อำ�นาจของกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่กลุ่มและ
กระจุกตัวเฉพาะเมือง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังได้เกิดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึง่ ขยาย
อิทธิพลลงสูเ่ ขตชนบท เกิดอุดมการณ์แบบชนชัน้ และการต่อสูท้ างชนชัน้ ภายใต้การนำ�ของพรรค ใน
ระยะเริม่ ต้นนี้ แนวคิดชุมชนจึงไม่ได้ถกู กล่าวถึงมากนัก ต่อมาช่วงต้น พ.ศ.2520 ได้มกี ลุม่ นักวิชาการ
ได้ท�ำ การศึกษาชุมชนโดยการเข้าไปฝังตัวในพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจัง นำ�มาซึง่ การได้ชดุ ข้อมูลใหม่ทเี่ กีย่ วกับ
ชุมชนทั้งทางประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนมีแต่เดิม สิ่งสะท้อนในช่วงต้น
พ.ศ.2520 นี้คือ “วัฒนธรรมชุมชน” เป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ในช่วงปลาย พ.ศ.
2520 – 2540 ถือเป็นช่วงที่กระแสของวัฒนธรรมชุมชนมีความรุ่งเรืองเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
การตื่นตัวหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ผนวกกับความผิดหวังกับระบอบประชาธิปไตย จะ
เห็นได้วา่ กลุม่ ปัญญาชนและผูน้ �ำ ต่างออกมาเรียกร้องและรวมพลังเสนอแนวคิดสนับสนุนความเป็น
วัฒนธรรมชุมชนหลายคน การก่อตัวจึงสามารถสรุปได้ว่า ภายในสังคมมีระบบชุมชนและระบบ
วัฒนธรรมชุมชนเป็นแกนกลางที่มีอยู่จริงในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตจะต้องมีต่อไป
4. แนวคิดเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในฐานะแนวคิดทางเลือกคู่ขนานของการทำ�ให้
ทันสมัยแบบจารีต (พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน) ในช่วงระยะ พ.ศ.2540 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความ
ทะเยอทะยานอยากภายใต้กระแสทุนนิยมของความทันสมัยอย่างเต็มที่ ผลทีต่ ามมาคือ ความล้มเหลว
ของระบบเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพิษของระบบเศรษฐกิจดังกล่าว
อย่างไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ จุดเปลีย่ นทีส่ �ำ คัญคือ กลุม่ คนชัน้ กลางและนักวิชาการได้หนั มา ทบทวน
แนวคิดความทันสมัยใหม่ที่ก่อตัวขึ้นว่ามีความเหมาะสมกับบริบทในสังคมไทยมากน้อยเพียงใด
ซึง่ ก็ได้รบั คำ�ตอบว่า การพัฒนาตามแนวคิดความทันสมัยใหม่นนั้ ไม่สามารถตอบโจทย์ของสังคมได้
อย่างเต็มที่แต่กลับพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เกิดการละเลยภาคเกษตรกรรม เพราะ รัฐมุ่งส่งเสริม
แต่ภาคอุสาหกรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติถกู ทำ�ลายและถูกยือ้ แย่งเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์มาก
ขึ้น ในขณะที่ความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมของชาวบ้านยังถูกครอบงำ�ดึงเข้าไปเป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้เอง แนวคิดของการพัฒนาทางเลือกจึงเป็นแนวคิดที่เข้ามาแทนที่แนวคิดความทันสมัย
และช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไทย
ความท้าทายของชุมชนภายใต้พัฒนาการทั้ง 4 ระยะข้างต้น เป็นเหตุให้ชุมชนจึงต้องปรับ
ตัวในหลายด้าน อาทิ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างภายในชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรม
ชุมชนในการปรับตัวจำ�เป็นต้องอาศัยหลักการพัฒนาทางเลือก โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเฉกเช่นเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจช่วงปี
พ.ศ. 2540 แนวทางการพัฒนาชุมชนในอดีตเป็นการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งพารัฐส่วนกลางเป็นแบบ
รัฐตีกรอบและจัดวางให้ปราศจากการมีสว่ นร่วมของชุมชน อำ�นาจในการบริหารจัดการตนเองของ
ชุมชนไม่มี ชุมชนไม่สามารถดูแลทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนได้ ผนวกกับการพัฒนาในรูปแบบทุนนิยม
อย่างเต็มที่ เน้นการพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นสังคมเมือง เน้นการพัฒนาสังคมอุตสาหกรรม ส่งเสริม
ภาคการเกษตรแบบพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น วิถีความเป็นชุมชนเลยถูกละเลยไป คนในวัยแรงงาน
ต่างดิ้นรนและแสวงหาช่องทางเพื่อให้ตนเองมีชีวิตที่ดี จนทำ�ให้หลายครอบครัวต้องอพยพย้ายถิ่น
ทิง้ บ้าน ทิง้ เรือนของตนเองเพือ่ ไปหางานทำ�ในต่างจังหวัด เมือ่ เป็นเช่นนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วนต้อง
หันกลับมาทบทวนและให้ความสำ�คัญจะทำ�อย่างไร จึงจะสามารถปลุกตื่นชุมชนให้สามารถการ
จัดการตนเองให้มีความผาสุก ความอยู่ดีกินดี มีวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง ตลอดจนการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติให้สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน (เสกสรรค์ สนวา, 2559) ดังนั้น การประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมมีผลทำ�ให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพของชุมชนอันจะนำ�ไปสู่
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม
ไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผลพวงที่ตามมาคือ การ
พัฒนาสามารถช่วยในการยกระดับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบสือ่ สารทีท่ นั สมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทัว่
ถึงมากขึน้ แต่ในขณะทีช่ มุ ชนและพืน้ ทีห่ า่ งไกลการเปลีย่ นแปลงเหล่านีย้ งั ไม่สามารถเข้าไปยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นตามความทันสมัยนั้นได้ พร้อมทั้งผลพวงที่ตามอย่างกระชั้นชิดของความทัน
สมัยได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นการทำ�ลายระบบความสัมพันธ์ของชุมชน ระบบทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุม่ กันตามประเพณีทเี่ คยมีอยูแ่ ต่เดิมพร้อมทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญา
ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของชุมชนได้เป็นอย่างดี
ยิ่ง (มูลนิธิชัยพัฒนา, ออนไลน์)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชี้ถึงแนวการดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ�เนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ และเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้านวัตถุ สังคม สิ่ง
แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (มูลนิธชิ ยั พัฒนา, ออนไลน์) ดังนัน้ ปรัชญา

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

157

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญานำ�ทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) โดยแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิต การบริการ และการรักษาทรัพยากร สิง่ แวดล้อม
ให้สมดุล มีภูมิคุ้มกัน และกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม
2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานทีม่ นั่ คงของ
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ความยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) และ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ก็ยังคงยึดเอาแนวทางตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 กล่าวคือ หลักการและเนื้อหายังคงนำ�เอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การเน้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง และการสร้างสมดุล
การพัฒนามาบรรจุไว้ในแผนเพื่อพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากที่กล่าวมาในข้างต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนให้เห็นว่า เป็น
ปรัชญาในกลุ่มกระแสการพัฒนาทางเลือกที่ถูกหยิบยกนำ�มาปรับใช้เพื่อแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะ หลักปรัชญาเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาใน
มิติต่าง ๆ โดยยึดทางสายกลาง ซึ่งประกอบด้วย ความพอเพียงหรือพอประมาณ ความมีเหตุผล
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ โดยต้องพึ่งพาความรู้และคุณธรรมในการคิดและแก้ไขปัญหา
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อชุมชน สังคม และตัวบุคคลสามารถนำ�เอาหลักปรัชญามาใช้ได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสมย่อมนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมให้มคี วาม
สมดุลและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา : https://beammanthana.wordpress.com/
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องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจำ�แนกองค์ประกอบออกได้ 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วน
ที่เป็นห่วงและส่วนที่เป็นเงื่อนไข ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาความพอดี พอเหมาะกับวิถี
การดำ�เนินชีวิตของตนเองซึ่งไม่มีมากหรือมีน้อยเกินไป ในความพอประมาณของแต่ละบุคคลย่อม
มีความแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความพอใจเป็นสำ�คัญ เช่น ความพอใจในความสวยงามของตนเอง
ความพอใจในฐานะตนเอง ความพอใจในครอบครัว ดังนั้น ความพอประมาณจึงควรพิจารณาอย่าง
พอดีและดูความพอใจของจิตตนเอง สอดคล้องกับสุมิตร สุวรรณ (2554) ที่กล่าวว่า ความพอ
ประมาณเป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การคิดวิเคราะห์ การใคร่ครวญ ทบทวนมูลเหตุของความจริง
อย่างมีสติและใช้ปัญญาในการตรึกตรองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบรอบด้านให้เข้าใจว่าสาเหตุและ
ปัจจัยคืออะไร ในทางพุทธศาสนาตรงกับหลักธรรมในข้อ “สมุทัย”
3. ภูมคิ มุ้ กัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยคำ�นึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ส่วนเงื่อนไขของความพอเพียงที่ควรยึดมี 2 ประการ ดังนี้
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1. ความรู้ กล่าวคือ ความรอบรู้ในวิชาการ ความรอบคอบที่จะนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. คุณธรรม กล่าวคือ คนและชุมชนต้องมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำ�เนินชีวิต
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แนวคิดและปรัชญาสำ�หรับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน (Community Development) เป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสังคมในทุกระดับ รัฐและหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงต้องหาแนวทางในการกระตุ้นและช่วยให้
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีที่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การเมือง รวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถให้ดำ�รงอยู่สืบไปสู่ชน
รุ่นหลัง การพัฒนาชุมชนโดยความหมายเป็นการนำ�เอาคำ�ว่า “พัฒนา” กับ “ชุมชน” มารวมกัน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้คำ�นิยามการพัฒนาไว้ว่า น. เป็นความเจริญ
การทำ�ให้เจริญ ส่วน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้นิยามของชุมชนว่า
น. หมู่ชน, กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผล
ประโยชน์ร่วมกัน, ที่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก ดังนั้น การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการทำ�ให้หมู่คน กลุ่มคนที่
มีที่อยู่อาศัยบริเวณเดียวกันมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น การทำ�ใช้ชุมชนดีขึ้น
หรือเจริญขึน้ ย่อมส่งผลต่อประเทศชาติโดยรวม สอดคล้องกับโกวิทย์ พวงงาม (2553 : 132) ทีก่ ล่าว
ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์อย่างเป็นกระบวนการ (Process)
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและมีแบบแผน (Planed and Structured Change) หรือ
มีการกำ�หนดทิศทางเป้าหมายที่แน่นอน (Ultimate Goal) ที่อาจเป็นได้ทั้งการกระทำ�ของภาครัฐ
และภาคเอกชนหรือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น เศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพ อนามัยวัฒนธรรมละการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนเพือ่ ให้มคี วามสามารถในการพึง่ พาตนเองได้ในขณะเดียวกันก็ยงั อาจหมายถึง การเรียน
รู้และการธำ�รงไว้ซึ่งทุนทางสังคม (Social Capital) ที่ชุมชนมีมาตั้งแต่เดิม คือ ภูมิปัญญา ระบบ
นิเวศ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุ์ ศาสนาและภาษา นอกจาก
นี้ การพัฒนาชุมชนยังเป็นการช่วยในการพัฒนาความรู้ของคนให้มีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ การสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2527)
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แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน
การศึกษาแนวคิดพื้นฐานของงานพัฒนาชุมชน เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เจ้าหน้าที่หรือ
นักพัฒนาได้ลงไปทำ�งานกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง และทำ�ให้งานมีประสิทธิภาพ ซึง่ แนวคิดพืน้ ฐาน
งานพัฒนาชุมชน โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 126 - 129) โดยเชื่อว่า คนมีความสำ�คัญมากที่สุด (Man
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is a Important) เนื่องจาก การดำ�รงอยู่หรือการล่มสลายของชุมชนย่อมขึ้นอยู่กับตัวคนในชุมชน
เป็นสำ�คัญ หากคนในชุมชนมีคุณภาพย่อมสามารถช่วยพัฒนาตนและชุมชนให้มีศักยภาพได้ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการคิดร่วมตัดสินใจ วางแผน การปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผล และมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การช่วยเหลือตนเอง (Aide Self-Help) เป็นแนวทางในการพัฒนาที่
ยึดเป็นช่วยให้ประชาชนพึง่ ตนเองได้มากขึน้ การพึง่ พาตนเอง (Self -Reliance) เป็นการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนที่ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ความคิดริเริ่มของประชาชน
(Initiative) ซึง่ เกิดจากใช้วถิ แี ห่งประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุน้ ให้การศึกษา ให้ประชาชนเกิด
ความคิด และแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ตอ่ หมูบ่ า้ น ตำ�บล ความต้องการของชุมชน
(Felt-Needs) ในการพัฒนาชุมชนต้องให้ประชาชน และองค์กรประชาชนคิด และตัดสินใจบนพื้น
ฐานความต้องการของชุมชนเอง เพือ่ ให้เกิดความคิดทีว่ า่ งานเป็นของประชาชน และจะช่วยกันดูแล
รักษาต่อไป การใช้ทรัพยากรในชุมชน (Community Natural Resource Utilize) การใช้ทรัพยากร
ของชุมชนร่วมกันทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ทุนทางสังคม ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล
(Community and Government Capacity) เป็นการประเมินขีดความสามารถของชุมชนและ
ของรัฐในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชน การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชน (CoOperation Between Government with People) ชุมชนจะพัฒนาได้อย่างสำ�เร็จจำ�ต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนกับรัฐบาลทัง้ ด้านงบประมาณ คน และการจัดการ การพัฒนาแบบ
บูรณาการ (Integrated Development) การพัฒนาชุมชนต้องอาศัยทั้งความรู้จากชุมชน จากรัฐ
จากภู มิ ปั ญ ญาและใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งบู ร ณาการ ความสมดุ ล ในการพั ฒ นา
(Development as Equality) การทำ�กิจกรรมต้องเกิดความสมดุลจึงจะนำ�ไปสู่การพัฒนาชุมชน
ที่มีความเป็นรูปธรรม เช่น สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ สมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ภูมิปัญญาสากล สมดุลระหว่างวัตถุกับจิต เป็นต้น การศึกษาภาคชีวิต (Life-Long Education) ใน
การทำ�งานพัฒนาชุมชน ถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน เพื่อนำ�ไปสู่การ
พัฒนาคนให้ดำ�รงชีวิตอยู่ในชุมชน และการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ วิธีการ โครงการและ
ขบวนการ
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ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
เป็ น ที่ ท ราบโดยทั่ ว กั น ว่ า ปรั ช ญาการพั ฒ นาชุ ม ชนเกิ ด จากภาวะทางธรรมชาติ แ ละ
พฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีนักวิชาการได้นำ�เสนอเกี่ยวกับปรัชญาการพัฒนาชุมชนไว้
หลายท่าน เช่น พัฒน์ บุณยรัตพันธ์ (2517) กล่าวว่า ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมีหลักสำ�คัญดังนี้
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1) บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสำ�คัญและมีความเป็นเอกลักษณ์ทไี่ ม่เหมือนกัน จึงมีสทิ ธิอนั พึงได้รบั
การปฏิบัติด้วยความยุติธรรม และอย่างบุคคลมีเกียรติในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนผู้หนึ่ง 2) บุคคล
แต่ละคนย่อมมีสิทธิและสามารถที่จะกำ�หนดวิธีการดำ�รงชีวิตของตนไปในทิศทางที่ตนต้องการ
3) บุคคลแต่ละคนถ้าหากมีโอกาสแล้ว ย่อมมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรู้ เปลีย่ นแปลงทัศนะ ประพฤติ
ปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นได้ 4) มนุษย์ทุกคนมีพลังใน
เรื่องความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้น� 
ำ และความคิดใหม่ๆ ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ และพลังความสามารถเหล่านี้
สามารถเจริญเติบโต และนำ�ออกมาใช้ได้ ถ้าพลังที่ซ่อนเร้นเหล่านี้ได้รับการพัฒนา และ 5) การ
พัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด้านเป็นสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนา และมีความสำ�คัญยิง่ ต่อ
ชีวิตของบุคคล ชุมชนและรัฐ นอกจากนี้ ปรัชญาการพัฒนาชุมชนยังสะท้อนให้เห็นลักษณะ
3 ประการที่ชุมชนมีอยู่ ได้แก่ ชุมชนมีรากฐานของการตั้งอยู่บนความมั่นคงและศรัทธาในตัวคนว่า
เป็นทรัพยากรที่มีความหมายและสำ�คัญ ประการที่สอง ความศรัทธาในความยุติธรรมในสังคม มุ่ง
ขจัดความเหลือ่ มลํา้ ตํา่ สูง และประการทีส่ าม ความไม่รู้ ความดือ้ ดึงล้วนเป็นอุปสรรคสำ�คัญของการ
พัฒนา (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) ส่วนยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534) กล่าวว่า ปรัชญาการพัฒนาชุมชนควร
ประกอบด้วย ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวบุคคล เพราะ เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ และ
ต้องการความยุติธรรม ปรารถนาความสุข และความยกย่องจากสังคมหรือการถูกยอมรับจากสังคม
ดังนัน้ บุคคลจึงมีพลังในเรือ่ งความคิดริเริม่ และความซ่อนเร้นอยูใ่ นตัวพลังเหล่านีส้ ามารถเติบโตได้และ
สามารถดึงออกมาใช้ได้หากได้รับการพัฒนาที่ดีและเหมาะสม (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่นํ้า และคณะ, 2534)
จากแนวคิดและปรัชญาที่กล่าวมาในข้างต้น หากนำ�มาปรับใช้กับการพัฒนาชุมชนให้
ประสบผลสำ�เร็จตามมุง่ หวังในอนาคต ดังนัน้ ในศตวรรษที่ 21 นักพัฒนาชุมชนจึงต้องมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่เหมาะสม 10 ประการ ดังนี้
1. ควรมีจิตอาสา หมายถึง ต้องสามารถเข้าใจ เข้าถึงคนและชุมชนที่จะทำ�การพัฒนาให้
ถ่องแท้ และแสดงบทบาทเป็นผู้กระตุ้นชุมชนและสนับสนุนชุมชน
2. การเคารพเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อจํ้า หมอยา
พื้นบ้าน ฯลฯ เชื่อมั่นว่ามนุษย์หรือคนในชุมชนทุกคนมีศักยภาพ พร้อมทั้งความรู้ของการพัฒนา
ชุมชนเกิดจากประชาชนในพื้นที่
3. การคำ�นึงถึงศักยภาพภูมิปัญญา วัฒนธรรม ที่มีอยู่ในชุมชน ให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือ
ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือ
4. หลักการพึ่งตนเองของประชาชน ต้องสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยการสร้าง
พลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
5. นักพัฒนาต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมคิด ตัดสินใจ
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วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่จะทำ�ในชุมชน ซึ่ง
เป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกและการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย
6. ต้องมีบทบาทการเป็นนักวิจัย เพราะ จะช่วยในการศึกษาและได้แนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมและถูกต้องอันเป็นไปตามความจริงในภาคสนามมากที่สุด
7. นักพัฒนาชุมชนต้องสามารถคิดและตัดสินใจสำ�หรับการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับชุมชน
ได้อย่างมีอสิ ระ ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ รัฐจะทำ�หน้าทีเ่ พียงให้การสนับสนุนการทำ�งานภาค
สนามของนักพัฒนาชุมชน
8. นักพัฒนาชุมชนต้องเป็นผูน้ �ำ แห่งการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้งานพัฒนาสามารถเดินหน้าได้
อย่างสร้างสรรค์ แนวการพัฒนาและการส่งเสริมชุมชนมาโอกาสและทางเลือกทีห่ ลากหลายเพิม่ ขึน้
9. นักพัฒนาต้องมีความเป็นนักการตลาด สามารถนำ�สินค้าที่มีอยู่ในชุมชนออกสู่ตลาด
ภายนอกได้ ซึง่ หากเป็นเช่นนี้ ย่อมนำ�มาสูก่ ารสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในชุมชน เศรษฐกิจชุมชน
ก็จะเติบโตสูงขึ้นอันเป็นไปตามมาตรฐานของการพัฒนา
10. ต้องมีความเป็นนักประชาธิปไตย สามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำ�ไป
สู่การพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
ดังนั้น ภายใต้การพัฒนาชุมชนของศตวรรษที่ 21 สิ่งที่สำ�คัญต่อการพัฒนาชุมชน คือ
นักพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นเสมือนฟันเฟืองสำ�คัญของการพัฒนาในทุกกระบวนการ นักพัฒนาชุมชนที่ดี
จึงความมีคณ
ุ ลักษณะ 10 ประการ ตามทีน่ �ำ เสนอข้างต้น เพือ่ ทีจ่ ะนำ�พาการพัฒนาชุมชนไปสูค่ วาม
สำ�เร็จได้ตามมุ่งหวังอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณ
ะม

ภาพที่ 2 คุณลักษณะของนักพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21
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แนวทางการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21
ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึง
การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย พระองค์จึงได้ทรงพระราชทานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ ให้ประชาชนสามารถนำ�เอาปรัชญานีไ้ ปปรับใช้ส�ำ หรับการดำ�เนินชีวติ ให้มคี วามสุข ภาย
ใต้ 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมคิ มุ้ กันและความรูก้ บั คุณธรรม อย่างไร
ก็ตาม การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้ง่าย ๆ ต้อง
ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกระดับ โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วน
ราชการ และทุกภาคส่วนของประเทศ ผลสำ�ฤทธิข์ องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงจะบังเกิดขึ้น คือ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านลดละความฟุ่มเฟือยในการดำ�รง
ชีพอย่างจริงจัง (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2552)
นอกจากนี้ เมื่อนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับการพัฒนาชุมชนย่อมนำ�ไป
สู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเองหรือชุมชนจัดการตนเองได้ เสกสรรค์ สนวา (2559) เพราะ ประการที่
หนึง่ ชุมชนค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนทีแ่ ท้จริงว่าชุมชนมีปญ
ั หาอะไร ชุมชนต้องการ
พัฒนาคนของชุมชนในรูปแบบใด ลักษณะใดบ้าง วิธีการค้นหาอาจจะทำ�ให้รูปแบบของประชาคม
หมู่บ้าน การทำ�การสนทนากลุ่ม (Focus Group) แล้วหาข้อสรุปร่วมกัน ประการที่สองหาแนวทาง
แก้ไขเมื่อสมาชิกในชุมชนทราบและเข้าใจในประเด็นปัญหาและความต้องการร่วมกัน ประการที่
สามส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีพฤติกรรมที่ดี โดยชุมชนมีรางวัลให้เริ่มตั้งแต่การ
กล่าวยกย่อง การมอบประกาศนียบัตร หรือการกล่าวชื่นชมผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เป็นต้น
เพื่อให้ผู้ที่ทำ�ความดีมีก�ำ ลังใจและเป็นแบบอย่างสำ�หรับคนในชุมชน ประการที่สี่จัดกลุ่มอาชีพและ
ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ประการที่ห้าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยอาจจะเริ่มต้นจากกลุ่มคนที่สนใจในเรื่อง
เดียวกันมาทำ�กิจกรรมร่วมกันแล้วค่อยขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 ระดับ คือ ครัวเรือน
ได้แก่ ปลูกข้าวให้พอเพียงต่อการบริโภคในครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ กลุ่มหรือเครือ
ข่ายเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิตสินค้าหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การจัดสวัสดิการให้สมาชิก
ภายในชุมชน การพัฒนาหรือถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และระดับหมูบ่ า้ น/ชุมชน ควรมีการดำ�เนิน
กิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง ได้แก่ มีแผนชุมชนพึ่งตนเอง มีกิจกรรมการสะสมทุนเพื่อการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การพึง่ ตนเอง การพัฒนากลุม่ อาชีพ มีกจิ กรรมเพือ่ การดูแลสิง่
แวดล้อมของชุมชน การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดมีกจิ กรรมเพือ่ ส่งเสริมประชาธิปไตย (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2551)
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมมีผลทำ�ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น ด้วยการพัฒนาด้านการศึกษา เจตคติ ความเอื้ออาทร มีคุณธรรมและศีลธรรม ฯลฯ หากทุก
คนในสังคมสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ ย่อมช่วยยกระดับคุณภาพของตนเองและสังคมให้มีความเจริญ
งอกงามจนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมต้องการ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551) จากงานวิจัยเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน: กรณีศกึ ษาบ้านพุค�ำ จาน จังหวัดสระบุรี
ของอุไรวรรณ ธนสถิต (2555) ชี้ให้เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกหยิบยกมาใช้เป็นแนวทาง
ในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ได้ระบุไว้ในมาตรา 83
ไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำ�เนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่วน
เกษม วัฒนชัย (2552) ระบุว่า คนไทยเรากำ�ลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ธนนิยม หรือการ
ที่นิยมแต่เงินตรา เราต้องเปลี่ยนสถานการณ์ให้คนหันมาสร้างความเข้มแข็งกับตัวเอง ครอบครัว
และชุมชน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมีบันได 3 ขั้น ได้แก่ 1) เรียนรู้ศรัทธา 2) ประยุกต์ใช้กิจกรรมจะแตกต่างกันไปใน“ภูมิสังคม”
ของแต่ละแห่ง 3) กลายเป็นวัฒนธรรม “วิธีคิด” ของทุกคนเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการให้ก้าวทัน
การเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจะเกิดขึน้ ในอนาคต ประเวศ วะสี (2542) การขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นการเสริมสร้างพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนได้โดย
เฉพาะในกระแสโลกาภิวตั น์ เพราะ ปรัชญานีเ้ ป็นการให้ความสำ�คัญกับการสร้างรากฐานเศรษฐกิจ
ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน และนำ�ไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ประชาชนชาวไทยได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าประสงค์
สำ�คัญในการกระตุ้นสังคมให้หวนคิดและคำ�นึงถึงหลักการดำ�เนินชีวิตหรือให้หวนกลับมายึดหลัก
ทางสายกลางเพื่อให้ทานกับกระแสและแรงดหวี่ยงของสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น
พื้นฐานของความมั่นคงในการดำ�เนินชีวิตที่ส่งผลให้พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งแยกเป็น 5 ประการ ดังนี้
(โกวิทย์ พวงงาม, 2553 : 142 - 143) 1) ด้านจิตใจทำ�ตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตสำ�นึกที่ดี และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 2) ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่องโยงการ
ทำ�งานแบบเครือข่าย เป็นอิสระและตั้งอยู่บนพื้นฐานของเมตตาธรรม 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้ใช้และจัดการอย่างชาญฉลาดพร้อมทัง้ หาทางเพิม่ มูลค่าโดยยึดหลักการของความ
ยั่งยืน 4) ด้านเทคโนโลยี เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความรวดเร็วการนำ�เอาเทคโนโลยี
มาใช้จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ และ 5) เศรษฐกิจควรยึด
หลักการลดรายง่ายเพื่อเพิ่มรายได้ บนฐานคิดของความพออยู่ พอกิน พอใช้ เพียงเท่านี้ ชุมชนก็จะ
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ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น หลั ก การที่ ส ามารถนำ � มาปรั บ ใช้ กั บ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันสะท้อนให้เห็นถึงความมีศกั ยภาพของชุมชนนำ�ไปสูก่ ารเป็นชุมชน
ที่เข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้ สำ�หรับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษที่
มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี การพัฒนาจึงจำ�เป็น
ต้องมีทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้อง ชุมชนต้องรู้จักประมาณตนเอง รู้จักการใช้เหตุและผล เพื่อ
สร้างถูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ทั้งนี้ การที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจำ�ต้อง
อาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นเครื่องนำ�พาสู่ความสำ�เร็จ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอนำ�เสนอตัวแบบของ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุคศตวรรษที่ 21 ไว้ ดังนี้

ศา
ส

ภาพที่ 3 สรุปตัวแบบของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุคศตวรรษที่ 21
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ย

จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 ที่แวดล้อม
ไปด้านสภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแย่งชิงทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ชุมชนจึงจำ�เป็นต้องปรับตัวเองภายใต้การนำ�เอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5 ประการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน และความรู้กับคุณธรรมมา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ผนวกกับการนำ�เอาแนวคิด L-PIRN เพื่อความอยู่รอด กล่าวคือ L มาจาก
Learning Community ชุมชนต้องเป็นแหล่งเรียนรูส้ �ำ คัญเพือ่ การพัฒนาคนในชุมชน พัฒนาระบบ
งานด้านอื่น ๆ ทุกมิติ P มาจาก People Participant การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำ�งาน
ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเชื่อมั่นว่าคนมีศักยภาพทางปัญญา ทักษะ ความสามารถ ในการที่จะเข้าร่วม
ในกิจกรรมชุมชนได้นับตั้งแต่การเสนอความเห็น การตัดสินใจ ตลอดจนการประเมินผลและ
ตรวจสอบการทำ�งานในรูปแบบอื่น ๆ I มาจาก Integrate คือ การบูรณาการองค์ความรู้ คน วัสดุ
และการจัดการเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล R มาจาก Resource
Utilize การใช้ทรัพยากรส่วนรวมร่วมกันที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด
เนือ่ งจาก ทรัพยากรมีอย่างจำ�กัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของคุณธรรมและความ
เอื้ออาทร ส่วน N มาจาก Networking การสร้างความร่วมมือหรือประสานความร่วมมือแบบเครือ
ข่าย เพราะ ในศตวรรษที่ 21 ชุมชนไม่สามารถอยูโ่ ดดเดีย่ วได้ จึงจำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนร่วมกัน จาก L-PIRN ก็จะนำ�ไปสู่ EMS ดังนี้ E มาจาก Empowerment คือ การเสริม
พลังอำ�นาจให้กับชุมชนโดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ชุมชนจะมีความเข้ม
แข็ง M มาจาก Self-Management เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งก็จะช่วยให้ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองได้ ลดการพึ่งพารัฐมากขึ้น ภายใต้ความพอประมาณของแต่ละชุมชน สุดท้าย S มาจาก
Sustainable คือ การนำ�ไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนในทุกมิติ เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพชุมชน และเทคโนโลยี เป็นต้น
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