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บทสรุป 
 
1. ความพยายามของการส่งเสริม สนบัสนนุเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง ในช่วง 5 ปีที่

ผ่านมา ไม่อาจกล่าวได้ว่า ผลกัดนัให้สงัคมไทย หรือแม้แต่ชมุชนฐานราก ได้เดินรอยตามพระราชดํารัสเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัแต่อยา่งใด ในทางตรงข้ามปรากฏการณ์ทีเ่ห็นก็คือ รัฐและ
รัฐบาล กลบัมุ่งผลกัดนัให้สงัคมถอยห่างจากแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง หรือพทุธเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งลด
กิเลส ออกไปเร่ือยๆ  

 
2. งานส่งเสริมสนบัสนนุภายใต้ประเด็นเศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเองของหน่วยงานราชการ 

และนโยบายของรัฐบาลจํานวนมาก เห็นเศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง ซึ่งถกูเสนอขึน้มาเป็น
ทางออกในยามที่ประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ยํา่แย่ เป็นเพียงเคร่ืองมือในการสร้างเม็ดเงินเพื่อสร้างการ
เติบโตของเศรษฐกิจฐานรากและของประเทศในภาพรวม  จึงมกีรอบคิดในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต แปรรูป และการตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งมลูค่าเพิ่มที่มากขึน้ (volume added) ของ
ผลผลิตจากชมุชน  ซึ่งกรอบวิธีคิดเช่นนีเ้ป็นกรอบวิธีคิดของบคุคลที่ไม่รู้จกัพอเพียง ได้แก่ กลุ่มชนชัน้
ปกครอง ข้าราชการ ปัญญาชน ทัง้นีเ้พราะที่ผ่านมา ความรู้ความเข้าใจของคนเหล่านีถ้กูกําหนดด้วยวิธีคิด
ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสําคญั มองไม่เหน็โครงสร้างทางสงัคม 
โครงสร้างทางวฒันธรรม และโครงการทางนิเวศวิทยา ทีเ่อือ้ให้คนในชมุชนมีชวีิตอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยไม่
ต้องมุ่งไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
3. ควรกลา่วด้วยว่า กรอบวิธีคิดเพื่อการเพิม่มลูค่าในผลผลิตเช่นนี ้เป็นกรอบคิดของสงัคมโดยรวมด้วย ซึ่ง

รวมถึงกรณีศึกษาทัง้ 8 (รายละเอียดในเอกสารบทที่ 2) และดงันัน้ จึงเป็นเร่ืองไม่ง่ายนกั ที่ใครคนใดคนหนึ่ง 
หรือ คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะทะลกุรอบคิดนีไ้ด้ โดยขาดแรงสนบัสนนุจากผู้คนรอบข้าง ดงันัน้สงัคมไทยจึงมี 
(การนาํเสนอ) ปราชญ์ชาวบ้านปัจเจกชนซึ่งมวีิธีคิด วิธีมองโลก มองชีวิตที่จะนาํไปสู่การพึ่งตนเอง หรือเพื่อ
การลดความทกุข์ (ตามสํานวน นพ.ประเวศ วะส)ี เพียงจํานวนหยิบมือ แต่กลบัมีการนําเสนอความสําเร็จ
ด้านการจดัการธุรกิจชมุชน การทาํการตลาดของสินค้าชมุชน การแปรรูปผลผลิตในหลากหลายรูปแบบของ
กลุ่มอาชีพ หรือเพื่อสร้างความสขุ (ตามสํานวน นพ.ประเวศ) เป็นจํานวนมาก   ขณะเดียวกนัสงัคมเรามี
นกัวิชาการที่ทํางานศึกษาค้นคว้าเพื่อวางรากฐานในด้านพทุธเศรษฐศาสตร์น้อยมาก แต่มีนกัวิชาการเป็น
จํานวนมาก ที่ศึกษาค้นคว้าหาทางกระตุ้นให้เกิดการบริโภคที่มากขึน้ ให้เกิดการใช้จ่ายที่มากขึน้ ทัง้หมด
กระทาํอยู่ภายใต้การสนองกิเลส        

 
4. เมื่อเป้าหมายคือการรู้จกัพอเพยีง ซึ่งหมายถึง การจาํกัดกิเลสสว่นเกินของชวีิต สิ่งที่ขาดโดยแท้จริงจึงไม่ใช่

ความรู้ทางเทคนิควิธีการ เทคโนโลยี หรือการจดัการใดๆ ที่เก่ียวข้องเฉพาะกับการผลิต  แต่เป็น วิธีคิด วิธี
มองโลก มองชีวิตแบบใหม่ในการดําเนินชวีิต ที่เป็นเร่ืองของปัญญา ซึ่งประเด็นนีใ้นทางเศรษฐศาสตร์เชิง
พทุธ ได้แสดงให้เหน็ความแตกต่างระหวา่ง ความฉลาดรอบรู้ และ ปัญญา ไว้อยา่งชดัเจน และยํา้วา่ จดุยืน
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แบบพทุธและพทุธเศรษฐศาสตร์ (เพื่อการรู้จกัพอ) เน้นปัญญาเป็นปัจจยัการผลิต หรือเป็นวิถีการผลิต เป็น
ระบบปัญญานิยม ไมใ่ช่ทนุนิยม 

 
5. จากกรณีศึกษาทัง้ 8 พบว่า เง่ือนไขทีจ่ําเป็นเพื่อการส่งเสริมสนบัสนนุควรเป็น 1) เคร่ืองมือเพื่อการรู้จกั

ตวัเอง ซึ่งประกอบด้วย การจดักระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้และศึกษาดงูาน กับปราชญ์ชาวบ้าน และ การ
จดัทําแผนชมุชนพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจตวัเอง (ทัง้ในเชิงปัจเจกและชมุชน) ได้
อย่างค่อนข้างรอบด้าน ทัง้ด้านลกึอย่างประวติัศาสตร์ชมุชน การสาํรวจเครือญาติ เป็นต้น และด้านกว้าง 
อย่างการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน การทาํความเข้าใจภาพรวมของชมุชน เป็นต้น และ 2) กิจกรรม
กลุ่ม หรือ โครงสร้างทางสงัคม โครงสร้างทางวฒันธรรม ที่เอือ้ให้ปัจเจกชนแต่ละคนสามารถที่จะทดลอง
ริเร่ิมแผนการพึ่งตนเองได้ เช่น การทีก่ลุ่มออมทรัพย์มีโครงการช่วยปลดหนีส้มาชกิ หรือ การที่ชมุชนมีกติกา
ห้ามคนในชมุชนเล่นการพนนั และด่ืมเหล้า เป็นต้น  
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ค าน า 
 
 
เอกสารชิน้นีไ้ด้พยายามรวบรวมภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เรียกว่า เศรษฐกิพอเพียง เศรษฐกิจชมุชน
พึ่งตนเอง หรือพทุธเศรษฐศาสตร์ ในชว่ง 5 ปีที่ผ่านมาหลงัเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ ซึ่งประมวลมาจาก 

 เอกสารของภาคส่วนทัง้ส่วนราชการ และเอกชนที่มีการปฏิบติัการภายใต้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง 
 เอกสารวิชาการที่เก่ียวข้อง 
 ข่าวจากหนงัสือพิมพ์ไทยจํานวน 18 ฉบบั ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2541 – มีนาคม 2545) 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูกรณีศึกษาใน 8 พืน้ที่กรณี และจดัเวทีรวมกับตวัแทนกรณีศึกษาทัง้หมดอีก 1 

ครัง้ 
 
และได้นําข้อมลูทัง้หมด มาจดักลุ่ม เรียบเรียงและวิเคราะห์เบือ้งต้น เพื่อที่จะพยายามจบัภาพการเปลี่ยนแปลง
และสถานภาพที่เป็นอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง ความพยายามนีค้วรจะนําไปสูก่ารตัง้คําถามใหม่ ๆ กับสงัคมที่จะ
ช่วยกันผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึน้  
 
การจดัวางเนือ้หาของเอกสารนี ้ผมพยายามให้ผู้ อ่านได้เหน็เนือ้หาที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 5 ปีที่
ผ่าน  ผา่นงานสํารวจเอกสาร ขา่วจากหน้าหนงัสือพิมพ์ และกรณีศึกษา ไปพร้อมๆ กันกับผม แล้วจงึใช้กรอบคิด
ของผมเป็นแวน่ในการมองในการวิเคราะห์  ซึ่งผู้ อ่านอาจมกีรอบการวิเคราะหท์ี่แตกต่างไปจากนีก็้ได้ และนัน้ก็
จะเป็นเร่ืองที่ดีที่จะทาํให้การอ่านเนือ้หาในเอกสารนีม้ีความครอบคลมุในมิติต่างๆ มากขึน้ 
 
ควรต้องกล่าวไว้ด้วยวา่ เอกสารชิน้นีม้ีข้อจาํกัดในด้านความหนาแน่นของเนือ้หาอยู่พอสมควร และข้อจํากัดของ
ผมในความเข้าใจต่อเร่ืองเศรษฐศาสตร์เชิงพทุธที่ลกึซึง้ ซึ่งหากจะประเมนิกันในแง่มมุทางวชิาการ งานชิน้นีอ้าจ
ด้อยค่าลงไป แต่หากจะมองในแง่ของการเป็นบนัทกึการติดตามการเปลีย่นแปลงของสิ่งที่เรียกวา่ เศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อตัง้คําถามกับสงัคม ก็น่าจะพอเป็นประโยชน์อยู่บ้าง และความไมส่มบรูณ์ของเนือ้หาทีอ่าจสร้าง
ความหงดุหงิดให้แก่ผู้ อ่านนัน้ ผมหวงัที่จะเหน็การตอบสนองในเชิงบวกที่จะมกีารทํางานเพื่อวางรากฐาน
เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธให้มีมากขึน้ และมกีารทํางานติดตามเนือ้หาการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สื่อสารกับสงัคมในปีถัดๆ ไป 
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บทที่ 1   
ขึน้ต้นเป็นมะลิซ้อน  

พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“คนจน…เป็นเหมือนคําที่สะกดผิดในมหากาพย์อนัย่ิงใหญ่เร่ืองการพฒันาที่ไม่สมดลุ  
บังเอิญมีความจน และคนจนเหลืออยู่เป็นตวัละครที่จับให้เข้ากับพล็อตไม่ได้  

เหมือนตัวพิมพ์ผิด เพราะตรวจปรู๊ฟไม่ทนั” 
 

นิธิ เอียวศรีวงค์ 
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5 ปีหลงัมีกระแสพระราชดํารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี 2540  ความเคลื่อนไหวเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความคืบหน้าเช่นไร สงัคมไทยรับเอาพระราชดํารัสไปปฏิบติัให้เป็นจริงเป็นจงัขนาดไหน หรือ 5 ปีที่ผ่านมาเป็น
การลงทนุที่เสียเปลา่   
 
ภาพ “ความคิดของสงัคม” อาจเห็นและเข้าใจได้จากข้อมลูใน 2 แหล่ง ทีส่ําคญัได้แก่ 1) ข้อมลูจากหนงัสือ
เผยแพร่ งานศึกษาวิจยั งานประชมุสมัมนา ร่วมถึงนโยบายของหนว่ยงานต่างๆ  ซึ่งการอธิบายจะแบ่งการ
อธิบายตามลกัษณะของแหล่งข้อมลู โดยใช้ช่วงเวลาในการบริหารประเทศของรัฐบาล เป็นเส้นแบ่งเพื่อให้เห็น
ข้อมลูที่ชดัเจนยิ่งขึน้  และ 2) ข้อมลูข่าว จากหนงัสือพิมพ์ต่างๆ (ดรูายละเอียดในภาคผนวกที่ 2) ซึ่งการอธิบาย
จะ///พยายามอธิบายตามช่วงเวลา และลกัษณะของเนือ้หาของขา่ว  
  

ภาพรวมของการเคล่ือนไหวเชิงสถาบัน 
 
ช่วงแรก…เป็นเพียงการเร่ิมต้นที่หลากหลาย 
 
ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2541 - 2543  เป็นช่วงเวลาของการริเร่ิม นาํเสนอ ความหมาย หนทางในการปฏิบติัใน
แนวทาง เศรษฐกิจพอเพยีง ระหวา่ง สถาบนัต่างๆ ในสงัคม ซึ่งจําแนกเป็น 3  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ-
ราชการ กลุ่มสถาบนัวิชาการ และกลุ่มองค์กรพฒันาเอกชน  
 

 ความเคลื่อนไหวจากกลุ่มงานวิชาการ 
ในช่วงระยะเวลานี ้จะเห็นเนือ้หาทางวิชาการที่มุ่งการอธิบายความ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจากมมุมอง

ของนกัวิชาการ 2 สาย ได้แก่  
 

1. มมุมองจากนกัวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์    ภายหลงัจากที่ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย จดั
สมัมนาวิชาการประจําปีเมื่อปลายปี 2542  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการประชมุที่ได้รวบรวมเอาข้อคิด
ความเหน็ของนกัเศรษฐศาสตร์ชัน้นําจากทัว่ประเทศ (ทัง้ที่อยู่ในฝ่ายราชการ นกัวิชาการ นกัธุรกิจ และ
คนทํางานเอกชน) มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ให้เห็นว่าแง่มมุต่างๆ ของนกัเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนกั
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั) ต่อเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีงนัน้เป็นอยา่งไร  แต่หลงัจากนัน้ อาจกล่าวได้วา่ เราก็ไม่ได้
เห็น แวดวงของนกัเศรษฐศาสตร์ทาํงานวิชาการในเนือ้หาเศรษฐกิจพอเพียงแบบลงลึกออกมาสู่สาธารณะอีกเลย 
ทัง้ที่จะเป็นเนือ้หาซึ่งต่อเนื่องจากงานเดิมของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย หรือ งานบกุเบิกใหม่ๆ 1 
 
ควรกลา่วไว้ด้วยว่า ก่อนหน้าที่จะมีการจดัสมัมนาของ สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ในปี 2540 มี
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เร่ือง An Outline of Buddhist Economic Theory and System ของ ปรียานชุ พิบลูย-์ 

                                                           
1 ภายใต้ข้อสงัเกตนี ้ย่อมมิอาจก้าวล่วงไปในส่วน งานวิทยานิพนธ์ และงานที่เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่างๆ  
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สราวธุ  ซึ่งเป็นความพยายามที่จะอธิบายข้อเท็จจริงของมนษุย์ในหลกัพทุธธรรมผ่านทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  
แต่งานชิน้นีก้ลบัมิได้มีการกล่าวถึง หรือพดูถึงมากนกั ทัง้ที่ผู้ เขยีนวิทยานิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นบคุลาการระดบัสงูของ
องค์กร และงานชิน้นีก็้ออกมาในช่วงที่ สภาพฒัน์ฯ กําลงัจดัเวทร่ีางแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 9 ซึ่งสภาพฒัน์ฯ มุ่งมัน่
ที่จะใช้เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นธงนําอยู่ด้วย 
 
2. มมุมองจากนกัวิชาการด้านสงัคม  ในช่วงเวลาเดียวกันนีเ้อง นกัวิชาการด้านสงัคมศาสตร์ กลบัดคึูกคกัขึน้มา
อีกครัง้ โดยหลกัๆ สามารถจาํแนกกลุ่มความคิดในสายสงัคมได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ด้านธุรกิจชมุชน  กลุ่ม
ด้านวฒันธรรมชมุชน และ กลุ่มด้านเศรษฐศาสตร์แนวพทุธ  ซึ่งนกัวิชาการในสายสงัคมนีเ้องกลบัสามารถผลิต
ข้อเขียนทางวิชาการ บทความ ออกเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง (ดภูาคผนวกที่ 3)     
 
โดยเนือ้หางานที่ผลิตออกมา หากเป็นงานในกลุ่มด้านธรุกิจชมุชน มกัจะหยิบยกรูปธรรมความสําเร็จของการ
ประกอบกิจการการค้าขายของชมุชนในรูปแบบต่างๆ มานําเสนอ (ดงูานของ อ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ งานของ
มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิต ในชว่งที่ อ. เสรี พงศ์พิศ เข้าไปผลกัดนั)  ขณะที่งานของกลุ่มวฒันธรรมชมุชน  และ
กลุ่มเศรษฐศาสตร์แนวพทุธ มุ่งอธิบายความหมาย ความเข้าใจของแนวคิดและปรากฏการณ์ 
 
นอกจากนี ้ยงัมีงานความคิด ที่เสนอขึน้มาแทรกตวัอยู่ระหวา่ง การเสนอให้มองทนุภายในชมุชน เป็นหลกั โดย
มิได้ปฏิเสธการใช้ระบบทนุนิยม แต่เสนอให้เป็นไปเพื่อการพึ่งพิงกนัของคนในชมุชน มิใชก่ารสะสมเพื่อสร้าง
ความมัน่คงของปัจเจก แนวคิดนีถ้กูนําเสนออย่างเป็นรูปธรรมในนามของ “ชมุชนชนาธิปไตย” (ด ูพิทยา ว่องกุล 
ในภาคผนวกที่ 3)  
 

 ความเคลื่อนไหวของกลุม่ภาครัฐ-ราชการ 
ความชดัเจนของการขบัเคลื่อนงานอย่างหนกัต่อเร่ืองนี ้ควรต้องกลา่วถึง บทบาทของ สาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ที่ดจูะมุ่งมัน่ผลกัดนัให้ทิศทางการพฒันาของประเทศดําเนนิไปใน
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเฉพาะในช่วงจดัเวทีจดัทาํร่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 9 ซึ่งทัง้นีก็้ได้รับเสียงขาน
รับในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจากทกุเวทีทัว่ประเทศ   โดยเฉพาะจากภาคส่วนที่เป็นเกษตรกรและผู้นาํชาวบ้าน ที่
เห็นวา่การลดต้นทนุและการพึ่งตนเอง คือ หวัใจของเศรษฐกิจพอเพียง (เอกสารสรุปการประชมุเวทอีนภุมูิภาค)  
 
ปี 2542 มลูนิธิพฒันาไท องค์กรเอกชนภายใต้การสนบัสนนุงานของ สภาพฒัน์ฯ ได้สนบัสนนุงบประมาณให้แก่
องค์กรพฒันาเอกชนในภมูิภาคต่างๆ  อาทิ มลูนิธิบรูณะชนบทแห่งประเทศไทย สถานพฒันาสี่แยกอินโดจีน 
มลูนิธิชมุชนท้องถ่ินพฒันา มลูนิธิพฒันาอีสาน เป็นต้น  เพื่อร่วมกันผลกัดนักิจกรรมสร้างผู้นาํการเปลี่ยนแปลง 
จดัทํา social mapping เป็นต้น ภายใต้ แผนปฏิบติัการเร่งรัดการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสงัคม ใน
พืน้ที่ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ (www.nesdb.go.th/Interesting_menu/ptf/PTFdata/index.htm 
 
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีนกัวิชาการและนกัพฒันาเอกชนจําหนวนหนึ่ง เข้าไปเป็นที่ปรึกษา
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ก็มีบทบาทสําคญัอยา่งมาก ต่อการเป็นตวัจกัรสําคญัที่พยายามนําเสนอ 
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เผยแพร่แนวคิด และแปลงแนวคิดไปสู่การปฏิบติัในระดบัท้องถ่ินได้อย่างกว้างขวางและครอบคลมุไปทัว่ประเทศ 
ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมให้มีแปลงสาธิตการทําเกษตรผสมผสาน การผลิตตามทฤษฎีใหม ่และร้านค้าชมุชน 
ลานค้าชมุชน ในระดบัอําเภอ ทกุอําเภอ (ด ูมงคล ด่านธานนิทร์ และ กรมการปกครอง ในภาคผนวกที่ 3)    
 
ความเคลื่อนไหวต่อเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหมน่ี ้ยงัถกูนาํไปปรับใช้ทัง้ในระดบัสํานกังานจงัหวดั 
สํานกัวิจยัของกรมต่างๆ ในกระทรวงเกษตร หรือการนาํคําๆ นีไ้ปพว่งกับเร่ืองอ่ืนๆ อย่างเช่น ยาเสพติด อีกด้วย 
(ดรูายชื่อเอกสารในภาคผนวกที่ 3) 
 

 ความเคลื่อนไหวของกลุม่องค์กรพฒันาเอกชน 
อาจกลา่วได้วา่เร่ืองการส่งเสริมการพึ่งตนเองของชมุชน เป็นหวัใจหลกัในการดําเนินงานขององค์กรพฒันา
เอกชนอยู่แล้ว  โดยเฉพาะในปี 2540  สมชัชาคนจน นกัวิชาการและองค์กรพฒันาเอกชน ได้จดัสมัมนาในหวัข้อ 
“ข้อเสนอของคนจนต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ” โดยมีข้อเรียกร้องข้อแรก คือ “ต้องมีการรวมกลุ่มคนยากคน
จนเพ่ือฟ้ืนฟรูะบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง โดยใช้เกษตรกรรมแบบยัง่ยืน และเครือข่ายกับคนยากจนในเมือง ซ่ึง
เป็นตลาดให้คนยากจนในชนบท” 
 
ข้อเรียกร้องในทิศทางทํานองนี ้องค์กรพฒันาเอกชนพฒันาชนบทเอง ก็ได้ดําเนินการส่งเสริมมาอยา่งต่อเนื่องมา
นานนบัสิบปี ซึ่งมีผลทําให้งานเคลื่อนไหวขององค์กรพฒันาเอกชนต่อเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สู้จะหวือหวาสกั
เท่าไรนกั เมื่อเปรียบเทยีบกับงานของ 2 กลุ่มแรก  
 
นอกจากนี ้การทาํงานของสํานกังานกองทนุเพื่อสงัคมในช่วงระยะนี ้ก็ได้สร้างกระแสเร่ืองชมุชนเข้มแข็ง และทนุ
ทางสงัคม และเนื่องจากมีพืน้ที่ปฏิบติังานอยู่ในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ ทาํให้กระแสของเร่ืองนีก้ลายเป็นกระแส
หลกัอีกกระแสหนึ่ง ที่ในบางครัง้ เมื่อพดูรวมๆ วา่ ชมุชนเข้มแข็ง นัน่กําลงัหมายถึง การที่ชมุชนมีเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง รวมอยู่ด้วย และนา่จะเป็นเหตใุห้กระแสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงดแูผ่วๆ ไป
ในช่วงหลงัๆ 
  
ข้อสงัเกตนี ้อาจสงัเกตได้จากความเคลื่อนไหวของข้อมลูข่าวสารที่ปรากฏในหน้าหนงัสือพิมพ์ในช่วงเวลา
ดงักล่าวตามตารางที่ 1  ซึ่งพบว่า แหล่งขา่วในช่วง 3 ปีแรกนัน้ นํา้หนกัจะไปตกอยูท่ี่กลุ่มนกัวิชาการที่นําเสนอ
แนวคิดและข้อเสนอต่างๆ  เฉลี่ยถึงร้อยละ 44.7  รองลงมาคือข่าวนโยบาย/การส่งเสริม สนบัสนนุขา่วเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์และกิจกรรมต่างๆ และข่าวเทคโนโลยแีละการวิจยั ตามลําดบั สว่นขา่วที่ออกมาจาก องค์กรภาค
ประชาชน องค์กรพฒันาเอกชนมีเพียงร้อยละ 4.4 เท่านัน้ (ดตูารางที่ 1 หน้า 9 )  
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ช่วงสอง…เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึน้ 
 
ในช่วงปี 2544 - 2545 กลา่วได้วา่ กระแสชมุชนเข้มแข็ง หรือความเข้มแข็งของชมุชน ได้กลายเป็นกระแสหลกั 
หรือ คําหลกั ที่หนว่ยงานทัง้องค์กรรัฐ-ราชการ สถาบนัวิชาการ และองค์กรเอกชน ต่างก็ใช้คําๆ นีใ้นการผลกัดนั
งานภายใต้ภารกิจของตนเอง   
 
ในภาครัฐ-ราชการ ภายใต้รัฐบาลนายกทกัษิณ  ได้ผลกัดนัให้เกิดโครงการสาํคญั 2 โครงการ คือ โครงการ
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท และโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภณัฑ์  โครงการทัง้สองนี ้
ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนทีจ่ะพลิกฟืน้เศรษฐกิจของชาติ ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการผลิตของชมุชนและการใช้สอย
ในระดบัรากหญ้า 
 
ขณะที่ กรมการปกครอง กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซึ่งได้เข้ามาเป็นหนว่ยงานหลกั ในการทํางานกับชมุชน เพื่อผ่านงบกระตุ้น
เศรษฐกิจของปี 2544  ที่หมายมัน่ว่า จะสนบัสนนุงบประมาณในส่วนนีใ้ห้แก่กลุ่ม / องค์กรต่างๆ ในชมุชน เพื่อ
นํางบประมาณนีไ้ปลงทนุทาํธุรกิจของกลุ่ม / ชมุชนต่อได้  
 
อย่างไรก็ดีดเูหมือนไม่ประสบความสาํเร็จมากนกัในสายตาของการเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องเพราะภายใต้
แผนงานนี ้ได้ออกแบบให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการทําแผนชมุชนพึ่งตนเองเป็นหลกัซึ่งต้องใช้เวลา
พอสมควรในการทํางาน ซึ่งดจูะไม่สอดคล้องกับความเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการความเร็ว และก่อให้เกิด
การใช้จ่าย ในขณะที่โครงการซึ่งได้จากแผนชมุชนฯ ก็มกัเป็นกิจกรรมที่ลดการใช้จา่ยเพื่อพึ่งตนเอง และมกัทําให้
โครงการในลกัษณะนีไ้ม่สามารถตอบคําถามได้วา่ กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร  
 
นอกจากนีใ้นส่วนของภาคราชการ ที่ทาํงานสนบัสนนุงานวิจยัก็ได้สนับสนนุให้เกิดการค้นคว้าวิจยัอย่าง
กว้างขวางในประเด็นของเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสงัคม เชน่ งานของ คณะกรรมการสหสาขาวิชาการ
ระหวา่งสถาบนัแห่งชาติ ซึ่งได้จดัให้มีการประชมุวิชาการไปเมื่อปลายปี 2544 (ดภูาคผนวกที่ 3)  ขณะเดียวกัน 
ส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ ก็จดังบประมาณส าหรับการวิจยัด้านเศรษฐกิจชมุชน ธุรกิจชมุชน ไว้
เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเพื่อการฟืน้ฟปูระเทศ เช่นกัน (ด ูhttp//:www.nrct.go.th) 
 
ส่วนโครงการ 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ ดเูหมือนจะเป็นโครงการรูปธรรมที่ชดัเจนทีส่ดุที่ผลกัดนัให้หนว่ยงานของรัฐ
ที่หลากหลาย มากขึน้กวา่เดิม เข้ามามสี่วนร่วมกับเร่ืองนีอ้ย่างแข็งขนัและต่อเนื่อง ทัง้สถาบนัการเงิน สถาบนั
ส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม หน่วยงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 
ส่วนในแวดวงวิชาการ เนือ้งานเศรษฐกิจพอเพยีง ที่ยงัคงถกูผลิตออกมาอยา่งสมํ่าเสมอ ก็คือ การนาํเสนอ
รูปธรรมของการประกอบธุรกิจในระดบัของกลุม่ในชมุชนต่างๆ  ทัง้นีน้อกจากจะทําในนามของ เศรษฐกิจ
พอเพียงแล้ว รูปธรรมเหล่านีย้งัเสนอผา่นมาในนามของ ชมุชนเข้มแข็ง หรือ ชมุชนพึ่งตนเอง อีกด้วย  โดย
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เฉพาะงานเผยแพร่ของสํานกังานกองทนุเพื่อสงัคม ที่ผลิตเอกสารเผยแพร่รูปธรรมของกลุ่มต่างๆ ทีป่ระสบ
ความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจของชมุชน จาํนวนมากกวา่ 30 กรณีศึกษา (http//:www.sofo.or.th) 
 
นอกจากนี ้อ.อภิชยั พนัธเสน ได้สานต่องานวิชาการจากการประชมุของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศเมื่อ
ปลายปี 2542 โดยใช้เวลาอีกปีเศษจึงได้ผลงานค้นคว้าวิจยัที่สมบรูณ์ยิ่งขึน้ และพิมพ์หนงัสือออกสู่สาธารณะใน
นาม “พุทธเศรษฐศาสตร์” ในปี 2544 
 
ขณะเดียวกัน ในปลายปี 2544  กลุ่มองค์กรเอกชนและกลุม่นกัวิชาการที่ทาํงานเชิงลึกด้านธุรกิจชมุชน ได้
ร่วมกับฝ่ายการเมือง ผลกัดนัให้มีการออกกฎหมาย (ร่าง) พ.ร.บ. วิสาหกิจชมุชน  ซึ่งเชื่อวา่ กฎหมายฉบบันีจ้ะ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน ผา่นการประกอบธุรกิจของชมุชน (ปัจจบุนัยงัอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณา ร่าง    
พ.ร.บ.)  
 
อาจกลา่วได้วา่จนถึง ณ เวลานี ้กระแสเศรษฐกิจพอเพยีงที่ยงัคงเดินหน้าอยา่งต่อเนื่อง ก็คือ รูปธรรมของการมุ่ง
ส่งเสริมความสามารถในการประกอบธุรกิจของชมุชน ส่งเสริมการขายสินค้าของชมุชน   
 
ส่วนเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติของการอธิบายความหมาย ความเข้าใจ ดงัที่ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์  อ.ชยัอนนัต์ สมทุ
วณิช  หรือ ที่ อ.เสน่ห์ จามริก ได้เคยอรรถาธิบายไว้ในชว่งแรกๆ หลงัเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ หรือ ในมิติที่มุ่งอธิบาย
เร่ืองการพึ่งตนเอง หรือ พ่ึงพากันเอง ก็ดเูหมือนจะถกูให้ความสาํคญัน้อยลงไป  
 
ข้อมลูข่าวความเคลื่อนไหวจากตารางที่ 1 ก็เป็นตวัชีช้ดัถึงทิศทางเนือ้หาเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงที่จะก้าวเดินไป
ข้างหน้า กลา่วคือ  ข่าวเก่ียวกับแนวคิด ถกูนําเสนอเฉลีย่ประมาณร้อยละ 12   ส่วนที่เก่ียวข้องกับงานวิจยัและ
เทคโนโลยีมีเพียงแค่ร้อยละ 4  เท่านัน้  ซึ่งตรงกนัข้ามกับ ข่าวเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ และการดําเนินกิจกรรม กับข่าว
นโยบายและการส่งเสริมสนบัสนนุ ถกูนาํเสนอเพิ่มขึน้เป็นเฉลี่ยร้อยละ 32 และ 51  ตามลาํดบั  
 
ข้อมูลข้างต้นนีส้ะท้อนให้เห็นอย่างชดัเจนว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของสังคมไทย ก าลังมุ่งสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน มุ่งการขยายตลาด โดยมีรูปธรรมของสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศ 
(www.thaitambon.com) 
 
กล่าวโดยสรุปตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 

 การทํางานของกลุ่มงานวิชาการ/สถาบนัวิชาการนัน้ เร่ิมคลายตวัจากความมุ่งมั่นที่ชดัเจนในการพยายาม
หาความหมาย หรือสร้างความเข้าใจต่อเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง ซึ่งเข้มข้นอย่างมากในชว่ง 3 ปีแรกหลงั
วิกฤติเศรษฐกิจ แต่พอในระยะ 2 ปีหลงั แม้จะมีงานเขยีนออกสูส่าธารณะอยู่บ้าง แต่ก็ขาดพลงัที่มากพอใน
การอธิบายรูปธรรมที่เกิดขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะรูปธรรม กับ ความคิดความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพยีงมี
ระยะหา่งกันมากขึน้ นอกจากนี ้ควรตัง้ข้อสงัเกตไว้ด้วยวา่ การที่ “เศรษฐกิจพอเพียง” อยู่ในสถานภาพที่
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เป็นกระแสพระราชดํารัส อาจทาํให้การหยิบขึน้มาพดูคยุ ถกเถียง อยา่งจริงจงัทําได้ไม่ง่ายนกั เมื่อขาด
ความกระหายใคร่รู้ ในสภาพของการเป็นวชิาการก็อาจไม่พฒันาต่อไปได้  

 

 ในขณะที่กลุ่มองค์กรพฒันาเอกชนเองนัน้ ด้วยฐานการทํางานที่เติบโตมาจากความเชื่อมัน่ในเร่ืองการ
พึ่งตนเอง และการพึ่งพากนัเอง ทําให้ในชว่งแรกหลงัวกิฤตเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวขององค์กรพฒันา
เอกชนดไูม่สู้จะมีมากนกั แต่ด้วยแรงหนนุของกระแสชมุชนเข้มแข็งที่เกิดขึน้ในระยะปี 2543–2544 ทัง้จาก
ภายในกลุ่มองค์กรพฒันาเอกชนเอง และจากนโยบายรัฐบาล ประกอบกับรูปธรรมของธุรกิจชมุชน ปรากฏ
ตวัอย่างหนาแน่นมากขึน้ ทําให้มกีารผลิตงานสื่อเผยแพร่เร่ืองเศรษฐกิจชมุชน ธุรกิจชมุชน ชมุชนเข้มแข็ง 
เกิดขึน้มากมายในระยะหลงันี ้จนนาํไปสู่การผลกัดนักฎหมาย พ.ร.บ.วิสาหกิจชมุชน 

 

 กล่าวสําหรับภาครัฐ-ราชการ อาจกลา่วได้วา่ แนวทางการสนบัสนนุส่งเสริม ในชว่ง 5 ปีที่ผ่านมา ไมไ่ด้
เปลี่ยนแปลงไปมากนกั โดยเฉพาะในการสว่นของการส่งเสริมการขายสินค้าชมุชน แต่สิ่งที่ต่างกันมาก คือ 
การให้นํา้หนกั ที่ในระยะหลงัทุ่มเทมากกว่าในช่วงแรกอยา่งเห็นได้ชดั อีกประการหนึ่งทีแ่ตกต่างกนัก็คือ 
ในช่วงแรกนัน้ ภาคราชการยงัให้ความสาํคญักับการผลิตตามแนวทางทฤษฎีใหม่ แต่ในระยะหลงันี ้ทฤษฎี
ใหม่ไม่ได้ถกูพดูถึงอีกแล้ว  นอกจากนี ้ ควรกลา่วไว้ด้วยวา่ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ เป็นหนว่ยงานแรกทีข่อพระบรมราชานญุาตในการประมวลและกลัน่กรองพระราชดํารัส
เพื่อนําออกเผยแพร่ และโดยเฉพาะความมุ่งมัน่ที่มีร่วมกับองค์กรภาคประชาสงัคมในการจดัทาํร่าง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 9  ผ่านเวทีทัว่ประเทศ ที่ตกลงร่วมกันวา่จะน้อมรับเอา
แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ แต่ดเูหมือนเร่ืองราวเหลา่นีไ้ด้
เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว 
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ตารางที่ 1  สรุปข่าว เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง พ.ศ. 2541 – 2545 
 
 

พ.ศ. 

จ านวนข่าว 
 

กทม.     /     ตจว. 

ประเภทข่าว แหล่งข่าว 
เทคโนโลยี / 
การวิจยั 

ผลิตภณัฑ์ / 
กิจกรรม 

นโยบาย / การ
ส่งเสริม 

แนวคิด /  
ข้อเสนอ 

รัฐ/ราชการ วิชาการ/เอกชน CBO/PO/NGO 

ส่วนกลาง ท้องถ่ิน 

2541 
37 1 

(2.5) 
4 

(10.3) 
16 

(41.0) 
18 

(46.2) 
16 (43.2) 20 

(54.1) 
1 

(2.7) 28(75.7) 9(24.3) 11 (68.8) 5 (31.2) 

2542 
33 2 

(6.1) 
2 

(6.1) 
12 

(36.3) 
17 

(51.5) 
17 (50.0) 15 

(44.1) 
2 

(5.9) 28(80.8) 5(15.2) 15 (88.2) 2 (11.8) 

2543 
22 0 

(0) 
3 

(13.6) 
11 

(50.0) 
8 

(36.4) 
13 (59.1) 8 

(36.4) 
1 

(4.5) 16(72.7) 6(27.3) 9 (69.2) 4 (30.8) 

2544 
311 12 

(3.8) 
84 

(26.8) 
164 

(52.4) 
53 

(16.9) 
221 (69.7) 51 

(16.1) 
45 

(14.2) 183(58.8) 128(41.2) 146 (66.1) 75 (33.9) 

2545 
(ม.ค. – ม.ีค.) 

107 4 
(3.7) 

39 
(36.5) 

55 
(51.4) 

9 
(8.4) 

63 (56.8) 15 
(13.5) 

33 
(29.7) 45(42.1) 62(57.9) 34 (54.0) 29 (46.0) 

รวม 510 19 132 258 105 330 (55.8) 109 82 
เฉลี่ย (%) (330) 66.0 (210) 34.0 3.2 18.7 46.2 31.9 69.3 30.7 32.8 11.4 
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เศรษฐกิจพอเพียง : มองจากเนือ้ข่าว   
 
ภาพรวมๆ ของข่าว 
 
ช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2541 - 2543 (36 เดือน) มีการนาํเสนอขา่วที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงจาํนวนเพียง 92 
ข่าว เมื่อเปรียบเทียบกับชว่งปี พ.ศ. 2544 - 3 เดือนแรกของปี 2545  (15 เดือน) มีข่าวที่เก่ียวข้องถกูนําเสนอสงู
ถึง 418 ข่าว 
 
ในจํานวนข่าวทัง้หมด 510 ข่าว จําแนกเป็นข่าวประเด็นข่าวเทคโนโลยี ภมูิปัญญาพืน้บ้าน และการวิจยั จาํนวน 
19 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.2  ข่าวผลิตภณัฑ์ และกิจกรรม 132 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 18.7 ข่าวนโยบาย การส่งเสริม
และสนบัสนนุ จํานวน 258 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 46.2 และข่าวเก่ียวกับแนวคิดและข้อเสนอเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พึ่งตนเอง จํานวน 105 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 31.9 (ทัง้นี ้ในบางขา่ว จะมีการนาํเสนอมากกวา่ 1 ประเด็น)  
 

ในจํานวนข่าวทัง้หมด 510 ข่าว เมื่อจําแนกตามแหล่งขา่วพบวา่ เป็นภาครัฐและราชการ จาํนวน 330 ข่าว คิด
เป็นร้อยละ 53.8 จากนกัวชิาการและภาคเอกชน จาํนวน 109 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 32.8 ข่าว และจากแหล่งข่าว
ในชมุชนท้องถ่ิน องค์กรปกครองท้องถ่ิน องค์กรพฒันาเอกชน จํานวน 82 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 11.4 ซึ่งบางข่าว มี
แหล่งขา่วมากกวา่ 1 แหล่ง โดยเป็นการนําเสนอข่าวจากแหล่งขา่วในส่วนกลางจํานวน 300 ข่าว และในท้องถ่ิน 
จํานวน 210 ข่าว 

 
เมื่อพิจารณาเฉพาะแหล่งข่าวจากภาครัฐ และราชการ พบว่า มาจากหนว่ยงานต่างๆ ทัง้ในสว่นกลางและ
ต่างจงัหวดักว่า 80 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจงัหวดัจงัหวดัต่างๆ 
กรมการพฒันาชมุชน สํานกังานพฒันาชมุชนจังหวดั กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการคลงั  
กระทรวงพาณิชย์ กรมทางหลวง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ BOI NECTEC มหาวิทยาลยัต่างๆ ศนูย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจงัหวดั ศนูย์บริการการศึกษาอําเภอ สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดั กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั  สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  คณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น โดยสว่นใหญ่ เป็นขา่วจาก
กระทรวงมหาดไทย (ทัง้ส่วนกลางและท้องถ่ิน) มากที่สดุ จาํนวน 130 ข่าว 
 
เปรียบเทยีบเนือ้ข่าวตามช่วงเวลา 
 
เนือ้ข่าวเก่ียวกับแนวคิดและข้อเสนอ  ในช่วงแรกๆ (เนือ้ข่าวที่ถกูนาํเสนอเฉลี่ยมากที่สดุในชว่งนี ้ร้อยละ 44.7) 
เป็นการนําเสนอแนวคิด ความหมายและความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชน
พึ่งตนเอง หรือในทํานองของการเป็นทางออกของประเทศและประชาชนในการผ่านพ้นวกิฤติ หรือการย้อนกลบั
ไปใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินที่มีในอดีต แต่ถกูหลงลืมจากการพฒันาประเทศที่ผา่นมา และมองเห็นถึงความเชื่อมโยง
กับวิถีชวีิตการเกษตรของสงัคมไทยอย่างเด่นชดั อาทิ 



 15 

“…เป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนคือ เพ่ือพฒันาศกัยภาพตัง้แต่ระดบับคุคล 
ครอบครัว และชมุชน โดยใชกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจ สร้าง “กระบวนการเรียนรู้” ซ่ึงจะท าให้ชมุชนพ่ึงตนเองได้ ใน
ขณะเดียวกันยงัมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนรุกัษ์วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน…” (ประทีป วีระพฒันนิรันดร์,25412) 

 
“…เศรษฐกิจชมุชน มิใช่การกลบัไปสู่การพ่ึงตนเอง ซ่ึงเป็นการมองภาพของชมุชนหมู่บ้าน

แบบโรแมนติก และไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของยคุสมยั 
…หลกัการส าคญัของเศรษฐกิจชมุชนคือ ต้องวางอยู่บนพ้ืนฐานของความหลากหลาย 

เพราะความหลากหลายคือ หลกัประกนัของความอยู่รอดและความมัน่คงของส่ิงมีชีวิตทกุชนิด…” (ยศ  สนัต
สมบติั,25413) 

 
“…สงัคมไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจ 2 ระบบ หน่ึงคือ มีโครงสร้างเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง 

หรือเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายทางการเกษตร และโครงสร้างเศรษฐกิจทนุนิยม  และนัน่เป็นเหตผุลหน่ึงที่ท า
ให้เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจหลายต่อหลายครั้ง จึงมีคนจ านวนหน่ึงที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนกั โดยเฉพาะในชนบท 
ที่ยงัคงรักษาโครงสร้างเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองไว้ได้  และพฒันารูปแบบใหม่ข้ึนมาเรียกวา่ “เศรษฐกิจชมุชน” 
อาศยัความหลากหลายของการผลิตทางเกษตรกรรม เป็นฐานรองรับปัญหาวิกฤติด้านปากท้อง… 

…เศรษฐกิจชมุชน เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาตัง้แต่สมยัโบราณ เนื่องจาก
ชมุชนสยามสมยัก่อนความอดุมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทีห่ลากหลายและมีปริมาณลน้เกิน แต่ละคน
สามารถท าการผลิตหรือหากินจากธรรมชาติแบบพ่ึงตนเองได้ เมื่อมาอยู่ร่วมกนัเป็นชมุชน  ก็สร้างสายสมัพนัธ์ทาง
ในที่เรียกว่า “น ้าใจ” การแบ่งปัน ชว่ยเหลือกัน กลายเป็นวิถีชีวิต หรือระเบียบชมุชน” (พิทยา ว่องกลุ, 25424) 

 
“…เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง ความพยายามในการพ่ึงพาตนเอง ชว่ยตนเองให้มากที่สดุ 

ให้ “พอมี พอกิน” โดยเฉพาะอาหารและที่อยู่อาศยั ส่วนที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ก็สามารถแลกเปลีย่นหรือซ้ือจาก
ภายนอกบ้าง แต่ควรจะซ้ือและใช้จากของที่ผลิตได้ในท้องถ่ินหรือในประเทศใหม้ากที่สดุ และควรใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ฟ ุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือย เพ่ือให้มีรายจ่ายไม่เกินรายรับ”  (อําพล เสนาณรงค์,อ้างแล้ว) 

 
“…เมื่อพิจารณาความหมายตามพระราชด ารัสแล้ว ความพอเพียง มิได้มีความหมายในแง่

เศรษฐศาสตร์แต่เพียงด้านเดียว หากแต่มีความหมายเชิงปรัชญา จริยธรรม คณุค่า และปทสัถานทางพฤติกรรม
ส าหรับการด าเนินชีวิตทกุๆ ด้านอีกด้วย เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพการงาน เป็นเพียงสว่นหน่ึงของวิถีชีวิต
ทางสงัคมเทา่นัน้ 

… ความพอเพียงตามพระราชด ารสัหมายถึง ความพอเพียงที่มีพลวตั(Dynamic) และมี
แง่มมุทางปรัชญาและด้านเศรษฐศาสตร์ คือหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความจ าเป็นที่

                                                           
2 “เศรษฐกิจชมุชน :  ความหมาย ฐานคิด และแนวทางปฏิบติั” หนงัสือพิมพ์มติชน 4 มิถนุายน 2541 
3 “ชมุชนกับความหลายหลายของระบบเศรษฐกิจ” หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธรุกิจ 19 ตลุาคม 2541 
4 ในบทความพิเศษ “เศรษฐกิจชมุชน ภมูิปัญญาไทย สร้างสงัคมยัง่ยืน” ,วฎัจกัร 31 สิงหาคม 2542 
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จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตวัที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจาการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและ
ภายใน  ทัง้นี้ต้องอาศยัความรอบรู้ รอบคอบ และความระวงัอยา่งย่ิงในการน าวิชาการมาใช้ในการวางแผนและ
การด าเนินการทกุขั้นตอน…” (ชยัอนนัต์ สมทุวณิช,25425)  

 
“…สาระส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การกลบัฟ้ืนคืนจิตวิญญาณมนษุย์สู่เศรษฐกิจที่

แท้จริงนัน่เอง อนัประกอบไปด้วยมนษุย์กับธรรมชาติเป็นแก่นสาร 
…เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เป็นเพียงต้นแบบหรือพิมพ์เขียวส าเร็จรูป หากแต่เป็นกระบวนการ

สงัคมอนัเป็นพลวตั เป้าหมายต้นทางคือ การเกษตรขัน้พออยู่พอกิน อยา่งทีก่ล่าวขวญักันอยู่ในทกุวนันี้ แต่ไม่ควร
ยึดมัน่เอาเป็นจุดจบในตวัเอง แต่ต้องเปิดโอกาสให้เรียนรู้ และพฒันาไปสู่เกษตรกรรมยัง่ยืน จนถึงเป้าหมาย
ปลายทางคือเศรษฐกิจชมุชน 

…เครือข่ายเศรษฐกิจชมุชนท้องถ่ินชนบท เป็นเป้าหมายปลายทางของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ฐานะเป็นหลกัการน าและกระบวนการทางสงัคม เป็นเป้าหมายของการกลบัมาสู่ฐานชีวิตเศรษฐกิจที่แท้จริง เพ่ือ
บูรณะเสริมสร้างชีวิตสงัคมและการด ารงอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืนและสนัติสขุ…” (เสน่ห์ จามริก,25436) 

 
ส่วนในช่วงหลัง การเสนอขา่วจะเป็นการนาํเสนอมมุมอง และข้อเสนอแนะ ที่เชื่อมโยงกับนโยบาย

รัฐบาล คือนโยบายกองทนุหมู่บ้าน และนโยบายหนึ่งผลิตภณัฑ์หนึ่งตําบล อาทิ 
  

“…แทนที่นโยบายกองทนุหมู่บ้านละล้าน จะสร้างนิสยัการมุ่งรอรับความช่วยเหลือจาก
ฝ่ายรัฐบาล น่าจะใช้นโยบายดงักลา่ว เป็นนโยบายให้ชาวชนบทได้พ่ึงตวัเอง รู้จกัสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจชมุชน
ให้เข้มแข็ง เจริญรอยตามเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัในรัชกาลปัจจุบนั..”  
(ชวนะ ภวกานนัท,์25447)  

 
“ …จุดแข็งของชาวบ้านอยูที่่จ านวนชาวบ้านเอง ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ที่สดุ เป็นกลุ่มผู้บริโภค ถ้า

วางแผนให้ดี พวกเขาสามารถผลิตน าปลาได้เอง สีข้าวบริโภคเอง เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลีย้งปลา ปลกูผกัไว้บริโภค
เองในต าบล หรือระหวา่งต าบล มีการผลิตอาหารสตัว์ มีการผลิตปุ๋ ย มีการแบ่งงานกัน(divisions of labour) 
ผลิตเพ่ือการบริโภคในท้องถ่ินของตนเองก่อนในลกัษณะพลงัรวม(synergy) ผลที่ได้จะไม่เพียงแต่ระบบ
เศรษฐกิจชมุชนที่มีมากกว่า 1 ผลิตภณัฑ์ แต่เป็นผลิตภณัฑ์ที่มี “คณุภาพ” และมี “คณุค่า” มี “ความหมาย” ให้
ชมุชน… 

                                                           
5 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” หนงัสือพิมพ์ผู้จดัการรายวนั 15 ธันวาคม 2542 
6 “บทศึกษา เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวฒัน”์  หนงัสือพิมพ์ผู้จดัการรายวนั 3 พฤศจิกายน 2543 
7 “นโยบายกองทนุหมู่บ้านละล้าน อย่ามองข้ามความมัน่คงของชาติ และเศรษฐกิจพอเพยีง” หนงัสือพิมพ์แนว
หน้า 7 มีนาคม 2544  
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…โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภณัฑ์ ถา้อยากให้ส าเร็จ ต้องคิดใหม่จริงๆ ต้องให้ชาวบ้านคิดเอง 
ต้องให้มีการเรียนรู้และวางแผนด าเนินการ และวางเป้าหมายให้ถกูต้องว่า ชมุชนจะต้องหาทางพ่ึงตนเองให้
ได้…” (เสรี พงศ์พิศ,25448) 

และการเชื่อมโยงเทคโนโลยี และระบบคิดเศรษฐกิจแบบใหม่เข้ามาหนนุเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ
ชมุชน อาทิ ไอทีกับการพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน (กรุงเทพธุรกิจ 10 พฤษภาคม 2544) ภูมิปัญญาบวกเทคโนโลยี
กุญแจสู่เศรษฐกิจชมุชน (กรุงเทพธรุกิจ 6 พฤศจิกายน 2544) หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ หน่ึงเคร่ืองหมายการค้า 
(กรุงเทพธุรกิจ 11 ธันวาคม 2544) หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ด้วยกลยทุธ์อินเทอร์เน็ตต าบล ฝันนี้จะเป็นจริงได้
อย่างไร (เทเลคอม เจอร์นอล 21 มกราคม 2545) รวมทัง้ข้อคิดจากประสบการณ์การดําเนินงานในต่างประเทศ 
เช่น บทเรียนจากซิลิคอน วอลเลย์ถึงรีเสิร์ช ไทรแองเกิล : หน่ึงเมืองหน่ึงผลิตภณัฑ์สไตล์มะกัน (ฐานเศรษฐกิจ 
13 พฤษภาคม 2544) THE GRAMEEN BANK “ธนาคารหมู่บ้านที่ไทยควรศึกษา (ผู้จดัการรายวนั 29 มิถนุายน 
2544) ความส าเร็จของญ่ีปุ่ นกับโครงการหน่ึงหมู่บ้าน หน่ึงผลิตภณัฑ์  (ผู้จดัการรายวนั 29 กรกฎาคม 2544) 
และรูปธรรมความคิดเศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเองในประเทศไทย เชน่ “สามขา”ชมุชนคิดใหม่ท าใหม่ รวมพลงัปลด
หนี้ 20 ล้าน (มติชน 2 มีนาคม 2545) ตามรอยหมู่บ้านพฒันา รพช. จ. ตาก หนทางสู่ชมุชนเข้มแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สยามรัฐ 3 พฤศจิกายน 2544) “ชมุชนเลก็เทีย่ง” แบบอย่างที่ดีของความสามคัคีและ
พ่ึงตนเอง (สยามรัฐ 13 พฤศจิกายน 2544)  

 
เนือ้ข่าวที่เก่ียวกับนโยบายและการส่งเสริม สนบัสนนุเศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง ซึ่งถกูนาํเสนอมากขึน้เป็นลําดบั
นบัจากปี 2543 เป็นต้นมานัน้ ในช่วงต้น เนือ้หาจะมุ่งเน้นทีก่ารกระตุ้น และสร้างกระแสความสนใจของสงัคม 
ผ่านนโยบาย และการสนบัสนนุงบประมาณ เพื่อเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเสนอตวัตวัอย่างจาก
โครงการนาํร่องของหน่วยงานราชการ  อาทิ  
 

“…กระทรวงมหาดไทยใหแ้ต่ละจังหวดัจัดท าแผนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจชมุชนพ่ึงตนเอง ที่เน้นให้
เกิดการพ่ึงตนเอง และยึดชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง…” (สงัศิต พิริยะรังสรรค์ : 2541)   

 
“…EU อนมุติังบประมาณพิเศษส าหรับโครงการพฒันาสงัคมชนบท เพ่ือกระตุ้นให้สงัคมชนบท

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้ และลดความยากจน…” (รัฐบาล : 2542)  
 
“…สภาพฒัน์ได้ด าเนินโครงการทดลองรูปแบบเศรษฐกิจชมุชน โดยใช้กลุ่มออมทรัพย์เป็นต้นแบบ 

และการตัง้ตลาดกลางผลผลิตการเกษตรประจ าต าบล…” (สภาพฒัน์ : 2542) 
  

ส่วนในช่วงหลัง ที่การสนบัสนนุทัง้ในเชิงนโยบายและการจดัทําแผนงานส่งเสริมสนบัสนนุ มีจํานวน
และรูปแบบการส่งเสริมที่หลากหลายมากขึน้ เนือ้หาส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองนโยบายการส่งเสริมการผลติสินค้าหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์หนึ่งตําบล การสมัมนา การคิดกลยทุธส่งเสริมการขาย และการสร้างตลาดสนิค้าในลกัษณะการ

                                                           
8 “1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภณัฑ์  สาํเร็จหรือไม่อยู่ทีว่ิธีคิด” หนงัสือพิมพ์มติชน 4 เมษายน 2544 
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ส่งเสริมให้เกิดลานค้า การจดัมหกรรมขายสนิค้าหนึ่งผลิตภณัฑ์หนึ่งตําบล หรือตลาดนดัสินค้าชมุชน โดยมุ่งเน้น
ที่การเพิ่มช่องทางการขายของผลผลิต และการสร้างการยอมรับคณุภาพผลิตภณัฑ์ อาทิ 

  
“ออกตราเชียงใหม่แบรนด์ รองรับ 1 ต าบล  1 ผลิตภณัฑ์” (ผู้จดัการรายวนั 6 มิถนุายน 2544)  
 
“หอฯเขต 9 เสนอตวัรับรองสินค้า เพ่ิมศกัยภาพแบรนด์เนมท้องถ่ิน” (ผู้จดัการรายวนั  23 

มกราคม 2544) 
 
“นายกรัฐมนตรี ประกาศเป็นเซลส์แมนขายผลิตภณัฑ์ในต่างประเทศ และก าชบัผูว้่าฯ เป็นเซลส์

แมนในประเทศ ร่วมผลกัดนัโครงการ 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ …” (กรุงเทพธรุกิจ 1 พฤษภาคม 2544) 
 
“กษ. เตรียมจัดมหกรรมโชว์สินค้าภายใต้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” (ไทยรัฐ 26 

มิถนุายน 2544) 
 
“เจบิค หนนุ Road Station” (ผู้จดัการรายวนั 25 มิถนุายน 2544) 

 
รวมทัง้ การพยายามออกร่าง พ.ร.บ. วิสาหกิจชมุชน เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนัเศรษฐกิจ

ชมุชน โดยกระทรวงเกษตรฯ (ผู้จดัการรายสปัดาห์ 23 กรกฎาคม 2544) 
 

และในชว่งหลงันีเ้อง เร่ิมมีขา่วเก่ียวกับปัญหาจากการดําเนินการขึน้ด้วย ทัง้ที่เป็นปัญหาการผลิตและ
การขาย ปัญหาความขดัแย้งระหวา่งหนว่ยงาน ปัญหาการทจุริตคอรัปชัน่ อาทิ 

 
“กลุ่มแม่บ้านตดัพ้อ ไม่มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าเพียงพอ” (เดลินิวส์ 8 มิถนุายน 2543)  
 
“ 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์  แถมด้วย 1 ส่วย” (ผู้จดัการรายวนั 11 มิถนุายน 2544) 
 
“ ปรุะชยั สัง่ล้มงานมหกรรม “หน่ึงผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบล” หลงัพบมีการไถดะ 28 หน่วยงาน ถลงุ

งบกว่า 11 ล้าน…” (แนวหน้า 18 สิงหาคม 2544) 
 
“สัง่รีดภาษีร้านค้าชมุชน สรรพากรหน้ามืด อ้าง ก.ม. พช. โวย สว่นนโยบายรฐั ส่งเสริมผลิตภณัฑ์

ต าบล” (สยามรัฐ 11 ตลุาคม 2544) 
 
“ปัญหาการตลาดผลิตภณัฑ์ต าบล’45 บททดสอบองค์กรรัฐฯ กับการพฒันาท้องถ่ิน” (สยามรัฐ 

25 ธันวาคม 2544)  
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เนือ้ข่าวที่เก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรม พบว่า ในช่วงแรกจะมีขา่วด้านนีน้้อย และเพิม่มากขึน้อยา่งเห็นได้ชดั
ในช่วงหลัง โดยข่าวด้านผลิตภณัฑ์ จะเป็นสนิค้าชมุชนตามโครงการ 1 ผลิตภณัฑ ์1 ตําบล ขณะทีกิ่จกรรมก็จะ
เป็นการจดัลานค้าชมุชน/ตลาดนดัสินค้าชมุชน การตัง้ศนูย์จําหนา่ยหนึ่งผลิตภณัฑห์นึ่งตําบล หรือรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง เช่น  
 

 
“ผลิตน าสมนุไพร สร้างเสริมรายได้ให้ชมุชนอย่างสบาย” (เดลินิวส์ 13 มิถนุายน 2543) 
 
“ปลาร้าผง…ผลิตภณัฑ์กลุ่มสตรีบ้านท่าน หน่ึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน…สร้างรายได้ชมุชน  (เดลินิวส์  

9 กรกฎาคม 2544) 
 
“ธนาคารหมู่บ้าน ยืนหยดัพ่ึงล าแข้งโดยชมุชน เพ่ือชมุชน” (กรุงเทพธุรกิจ 18 สิงหาคม 2544) 
  
“ปีใหม่นี-้ปลดหนี-้สร้างชีวิตใหม่ กับหลากหลายอาชีพ สไตล์พออยู่-พอกิน” (มติชน 2 มกราคม 

2545) 
 
“กลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านบางจัน พงังา รวมตวัเพ่ือพออยู่พอกิน คว้ารางวลัดีเด่น

ระดบัประเทศ”(ข่าวสด 25 กุมภาพนัธ์ 2545) 
 
 

เนือ้ข่าวที่เก่ียวกับเทคโนโลย/ีภมูิปัญญาพืน้บ้าน/การวิจยันัน้ ในช่วงต้นจะเป็นการเสนอข่าวภมูิปัญญาการผลิต
ของท้องถ่ิน อาทิ “…ศฝช. สระแก้ว จัดโครงการเกษตรธรรมชาติ ให้ความรู้การปรับปรุงโครงสร้างกบัธาตอุาหาร
ของดิน ( 3 พฤศจิกายน 2541)   

 
ขณะที่ในช่วงหลัง จะเน้นไปที่เร่ืองเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนนุการค้าขาย เชน่ การเผยแพร่/ค้าขายสนิค้า

ผ่านทาง Web site  และการวิจยัเพื่อพฒันาการผลิต เช่น นวตักรรมใหม่ผลิตไข่เค็ม มจธ. โชว์ผลงานสดุจ๊าบช้ิน
ล่าสดุ (ไทยรัฐ 10 กรกฎาคม 2544)  
 
กล่าวโดยสรุป 
 
1. แนวโน้มของงานวิชาการ และเนือ้ขา่วจากหน้าหนงัสือพิมพ์ ทิศทางของเนือ้หาสอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกนั กลา่วคือ ในระยะแรก งานทัง้ 2 อย่าง ให้ความสําคญักับเนือ้หาเชิงวิธีคิด เชิงความเข้าใจ แต่ใน
ระยะหลงั เนือ้หากลบัไปสู่เร่ืองของการค้าขาย มากขึน้อย่างเห็นได้ชดั (ตามตารางที่ 2) 
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2. หากเห็นตรงกนัวา่ แหล่งผลิตความรู้ ความเข้าใจต่อโลก ต่อสงัคม ต่อเศรษฐกิจพอเพียง ย่อมหนีไมพ้่น
สถาบนัการศึกษาชัน้สงูและสื่อสารมวลชน แนวโน้มของเนือ้หาที่ออกมา ก็มีนยัยะที่ทาํให้มิพกัต้องสงสยั
เลยวา่ สงัคมโดยรวมจะเข้าใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปในแนวทางแบบใด 
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ตารางที่ 2   เปรียบเทียบปริมาณและเนือ้หาข่าวเศรษฐกิจพอเพียงตามช่วงเวลา  
 
ระยะเวลา ด้านแนวคิด ความหมาย ข้อเสนอ ด้านกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ นโยบาย กิจกรรม การ

ส่งเสริม 
ด้านเทคโนโลยี การวิจัย 

ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ 
ช่วงต้น 
(2541 – 2543) 

มากสดุ  เป็นปรัชญา จริยธรรม คณุธรรม 

 กลบัคืนสู่จิตวญิญาณ 

 เน้นความหลากหลาย 

 พึ่งตนเอง 

 เน้นการค้าภายใน 

รองลงมา  มท. ให้จงัหวดัทําแผนยทุธศาสตร์
เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง 

 สภาพฒัน์ฯ ดําเนินโครงการทดลอง
รูปแบบเศรษฐกิจชมุชน 

น้อยสดุ  เกษตรธรรมชาติ  

ช่วงปลาย 
(2544 – 2545) 

รองลงมา  เชื่อมโยงเทคโนโลยี 

 เชื่อมโยงนโยบายกองทนุหมู่บ้าน 

 เชื่อมโยง 1 ตําบล 1 ผลิตภณัฑ ์

มากสดุ  หอเขตฯ 9 เสนอตวัรับรองสินค้า 
เพิ่มศกัยภาพแบรนด์แนมท้องถ่ิน 

 นายกเป็นเซสล์แมนขายผลิตภณัฑ์
ต่างประเทศ 

 เจบิคหนนุ rode station 

น้อยสดุ  การค้าขาย การเผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ต 

 การวิจยัเพื่อการพฒันาการผลิต 
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แล้วทัง้หมดก็จะถูกทิง้ไว้เบือ้งหลัง  
 
18-19 ธันวาคม 2542 

สถาบนัวิจัยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย จัดสมัมนาวิชาการประจ าปี 2542เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน ชลบรีุ 

  
17 ธันวาคม 2542  

ศูนย์มานษุยวิทยาสิรินธร จัดสมัมนาวิชาการ “มิติทางวฒันธรรมในยคุเศรษฐกิจพอเพียง” ณ 
หอประชมุใหญ่ ของศูนย์ฯ  

งานสมัมนานี ้ อ.นิธิเอียว ศรีวงศ์  อ.บณัฑร อ่อนดํา และ อ.ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม ต่างยํา้วา่เร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง ต้องอาศยัความเข้าใจในมิติทางวฒันธรรม มากกว่าความเข้าใจในเชิงเทคนิค อย่างที่เป็นอยู่ 
 
6 – 7 พฤศจิกายน 2541  

สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน จัดสมัมนาโครงการปราชญ์เพ่ือแผ่นดิน ครั้งที่ 1 เร่ืองปรัชญาการ
พฒันา : ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  

ในการสมัมนาครัง้นี ้อ..เสน่ห์ จามริก นําเสนอเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันาที่ยัง่ยนื” มีความ
ตอนหนึ่งที่อาจารยย์ํา้ว่า 

 “หลกัความคิดวา่ด้วย เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเสมือนจุดประกาย 
ให้เกิดความต่ืนตวั ร่วมมือร่วมใจกันคิดค้นแสวงหา ส่ิงที่บ้านเมืองและ 
ประชาชนคนไทยต้องการอย่างแท้จริง ทัง้ในเวลานี้ และวนัข้างหนา้… 
ไม่ใช่เพียงเฉพาะภาคเฉพาะสว่นอยา่งเช่นทีก่ าลงัเป็นอยู่” 

 
ขณะที่ อ.ชยัอนนัต์ สมทุวณิช นาํเสนอเร่ือง “ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด” โดยยํา้ให้เห็น

จดุเด่นของทฤษฎีใหม่ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) มีจริยธรรมเป็นเสาหลกั 2) เน้นความเป็นพหนุยิม 3) เน้นการพึ่งพิง
อิงกัน และ 4) เป็นแนวคิดที่ปฏิบติัเห็นจริงได้  
 

“ค าว่า พอเพียงมีความหมายกวา้งขวางกว่าความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
หรือ ความสามารถในการยืนบนขาของตวัเอง เพราะความพอเพียง หมายถึง 
การที่มีความพอ คือ มีความโลภน้อย เมื่อโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย 
ถ้าประเทศใดมีความคิดนี ้มีความคิดว่าท าอะไรต้องมีความพอเพียง หมาย 
ความวา่พอประมาณ ซ่ือตรง ไม่โลภ อย่างมากคนเราก็อาจจะเป็นสขุ พอเพียง 
นี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่วา่ไม่ต้องเบียดเบียนคนอ่ืน” 9 

 

                                                           
9 ส่วนหนึ่งของพระราชดํารัสเมื่อปี พ.ศ. 2541 พระองค์ทรงต้องอธิบายเร่ืองนีอี้กครัง้เนื่องจากในปีทีผ่า่นมามีการ
พดูถึงเร่ืองนีอ้ย่างไม่เข้าใจ ดงัที่ทรงตรัสวา่ “…ที่ต้องพูดเพราะวา่หนกัใจ แมแ้ต่คนที่เป็นดอกเตอร์ก็ไม่เข้าใจ” 
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บทที่ 2  
ภาพต่อจากชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนบ้านนาอีสาน  : อย่าปลกูแบบนัน้เลย มนัเสี่ยง ดผูมน่ีเคยทํามาก่อน  
ตวัแทนบ้านขาม : ไม่เป็นไรหรอก พวกเราจัดการได้ ข้าวโพดเป็นพนัๆ ตนั ไม่มีปัญหา 

ตัวแทนบ้านนาอีสาน : อย่าเลย เช่ือผมเถอะ เด๋ียวเจ๊ง หมดตวัเป็นหนีแ้บบผม 
ตวัแทนบ้านขาม : เราจัดการได้ เอาเงินมาเท่าไร เราก็จัดการได้ เราจะประกันราคาข้าวโพดให้

เพ่ือนบ้าน  
 

เวทีแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างกรณีศึกษาทัง้ 8 
วนัที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ 
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ในบทที่ 1 ผู้ อ่านคงพอเห็นภาพการเคลื่อนไหวของกระแสเศรษฐกิจพอเพียงในระดบักว้างกันบ้างแล้ว คําถามที่
ตามมาคือ แล้วข้อเท็จจริงในระดบัชมุชน เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง เป็นเช่นไร ในบทที่ 2 
นี ้ จะพยายามฉายให้เห็นภาพโดยสรุปของชมุชนตวัอยา่ง 8 กรณี 10  ที่คณะพวกเราได้เข้าไปแลกเปลีย่น พดูคยุ 
และรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มผู้นาํ กลุ่มผู้ปฏิบติั และคนอ่ืนๆ ในชมุชน การเก็บข้อมลูนีดํ้าเนินการในชว่งระยะเวลา
สัน้ๆ เพราะต้องการทราบข้อมลูเชิงกว้างของชมุชนเทา่นัน้11 
 
กรณีศึกษาที่นาํมาใช้เป็นตวัอยา่ง ถกูเลือกจากสมมติฐานบางประการดงันี ้

 เป็นพืน้ที่ชมุชนที่เหน็ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง (ไม่ใช่การค้าขายอย่างเดียว) 

 เป็นพืน้ที่ชมุชนที่ริเร่ิมทาํข้อมลูชมุชน หรือแผนชมุชน เพื่อสร้างความเข้าใจในตวัเอง 

 ไม่ควรเป็นพืน้ทีท่ี่เด่นดงั เคยมีการศึกษามาก่อนมากนกั (กรณีนีย้กเว้นที่บ้านทา่ทราย เนื่องจากในระยะ
หลงั กลุ่มต่างๆ ในทา่ทรายได้เร่ิมหนักลบัมาด ู“ชมุชน” มากขึน้) 

 
กรณีศึกษาทัง้ 8 ได้แก่  
1. บ้านชอนตะเคียน  ตําบลชอนสมบรูณ์  อําเภอหนองมว่ง  จงัหวดัลพบรีุ 
2. บ้านนาท่อเด่น หมู่ที4่ ตําบลถืมตอง อําเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
3. ชมุชนบ้านขาม หมู่ 2 ต.บ้านขาม อ.จตัรัุส  จ.ชยัภมู ิ
4. ชมุชนบ้านท่าทราย   อําเภอสรรพยา   จงัหวดัชยันาท 
5. บ้านนพรัตน์   ต.นพรัตน์   อ.หนองเสือ   จ.ปทมุธาน ี
6. บ้านนาอีสาน   อ.สนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
7. บ้านสามขา ตําบลหวัเสือ อําเภอแม่ทะ จงัหวดัลําปาง 
8. บ้านทุ่งส้มปอย หมู่ที่ 4  ตําบลละมอ  อ.นาโยง  จ.ตรัง 
 
ข้อมลูจากกรณีศึกษา สามารถสรุปให้เห็นภาพรวมของ พฒันาการทางพฤติกรรม และความคิดที่จะนําไปสู่การ
พึ่งตนเองของชมุชน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 เนือ้หารายละเอียดของกรณีศึกษาแต่ละกรณี ดภูาคผนวก 1 
11 การเก็บข้อมลูกรณีศึกษานีใ้ช้การสมัภาษณ์ผู้นาํ กลุ่มผู้ปฏิบติังานต่างในชมุชน โดยใช้การไปเยีย่มพืน้ที่เฉลีย่
พืน้ที่ละ 2 ครัง้ วตัถปุระสงค์คือเพื่อให้เห็นภาพรวมๆ ของชมุชน มากกว่าจะเป็นการศึกษาแบบเจาะลึกตามแบบ
ฉบบัของการวิเคราะห์ชมุชน  
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ความคดิในการพ่ึงตนเองของชุมชน 
 
 ความคิดในการพึ่งตนเอง หรือ พ่ึงพากันเองของคนในชมุชน มกัมีที่มาของความคิดในทํานองนี ้จาก 
 
หนีส้ิน 
 
ข้อมลูจากกรณีศึกษาทัง้ 8 กรณี ระบชุดัเจนว่าปัญหาเร่ือง “หนีส้ิน” น่าจะเป็นแรงกดดนัที่สําคญั ทีท่ําให้คนใน
ชมุชนบางกลุม่ หนัมาคิดถึง / ถามถึง เร่ืองของการพึ่งตนเอง  
 
ปัญหาหนีส้ินทีว่่านีส้่วนใหญ่แล้ว เกิดขึน้จากการทาํอาชีพเกษตรกรรม ไม่วา่ จะเป็นนาข้าว พืชไร่ พืชสวน หรือ 
ผลไม้ ล้วนแล้วแต่นาํมาซึ่งหนีส้ินได้ทัง้นัน้ ซึ่งนัน่หมายความวา่  ไม่วา่เกษตรกรรายนัน้ จะได้พยายามเปลี่ยน
ชนิดของพืชที่ปลกู(แบบเชิงเด่ียว) ไปเป็นแบบใดก็ตาม  ก็ไม่ได้ช่วยให้เกษตรกรผู้นัน้ มรีายได้มากขึน้ หรือ หลดุ
พ้นวงจรหนีส้ินไปได้ ซํา้ร้ายดเูหมือนวา่จะกลบัมีหนีพ้อกพนูมากขึน้   
 
ขณะเดียวกัน อปุกรณ์การเกษตรสมยัใหม่ เช่น รถไถเดินตาม ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ก็เป็นปัจจยั
สําคญัอีก 2 ประการ ทีย่ิ่งกระตุ้นให้รายจา่ยของแต่ละครัวเรือนเพิ่มขึน้ จนยากที่จะเชื่อวา่ ชัว่ชีวิตที่เหลืออยู่จะ
สามารถชาํระหนีไ้ด้หมด ในบางพืน้ที่พบว่า หนีส้นิที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อซือ้อปุกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองอํานวยความ
สะดวก และรถไถเดินตาม ก่อหนีใ้ห้ชมุชน 1 ชมุชน ได้มากถึง 19 ล้านบาท 
 
ภาวะหนีส้ินนีเ้อง ที่เป็นแรงผลกัสาํคญัที่ชว่ยหนัหวัเรือของชมุชน จากทิศที่จะพุ่งเป้าการผลิตไปเพื่อการขาย ไปสู่
ทิศทางของการพึ่งตนเอง หรือพึ่งพากนัเอง  แต่ในทางตรงข้ามหนีส้นิเอง ก็อาจเป็นอปุสรรคต่อการคิดเร่ือง
พึ่งตนเองได้เช่นกัน หากไม่มี แรงอย่างอ่ืนๆ ชว่ยสนบัสนนุ 
 
วิกฤตสร้างผู้นํา  
 
เมื่อพิจารณาวา่ นอกจากหนีส้ินแล้ว ยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกหรือไม่ ที่มีสว่นนํามาซึ่งแนวคิดการพึ่งตนเอง จาก
กรณีศึกษาทัง้ 8 ชีว้่า ภายใต้วิกฤตเร่ืองหนีส้ินนัน้ จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ที่จะหาทางในการปลดหนี ้
โดยทัว่ไปบคุคลประเภทนีก็้เป็นหนี ้เช่นเพื่อนสมาชกิอ่ืนๆ ในชมุชน และโดยข้อเท็จจริงนี ้ ย่อมหมายถึงวา่ ในทกุ
หมู่บ้าน ทกุชมุชน ย่อมมีคนพืน้ๆ ประเภทนีอ้ยู่ด้วยเสมอ   
 
ลกัษณะสําคญัของคนเหลา่นี ้คือ 1) มีความเป็นผู้นาํทางความคิด ที่จะคอยจดุประเด็นให้เกิดการพดูคยุ การ
ปรึกษาหารือระหวา่งสมาชิก โดยเฉพาะหน้าทีข่องการตัง้คําถามให้คิด ให้พิจารณา (มากกวา่บอกคําตอบ) 2) 
โดยส่วนใหญ่เป็นบคุคลที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ ชอบที่จะเดินทางออกนอกหมู่บ้านไป
ประชมุที่นัน่ที่นี่ หรือไปดงูานตามที่ต่างๆ    
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นอกจากนี ้ความคิดที่จะพึ่งตนเอง ยงัได้มาจาก 
 

 การมแีรงบนัดาลใจและมีความต้องการอยา่งแรงกล้าที่จะทาํการผลิตเพื่อการพึ่งตนเอง 

 การพดูคยุแลกเปลีย่นอยู่เป็นเวลานาน จนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมของกลุ่มผู้นาํที่ต้องการพิสจูน์ให้คนอ่ืนเห็น 

 การศึกษาดงูานเกษตรกรที่ประสบความสาํเร็จในการทําการเกษตรแบบพออยู่พอกิน  
 
 
พัฒนาการของการพ่ึงตนเองในชุมชน 
 

จดุเร่ิมต้นของความคิดเร่ืองการพึ่งตนเองนัน้ ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ พบว่ามกัเร่ิมต้นกลุ่มคน
จํานวนหนึ่งที่มีคําถามต่อตวัเองและคนอ่ืนๆ ในชมุชน วา่ 
 

“เราจะลดหน้ีครอบครัวและหมู่บ้านได้อย่างไร โดยทีไ่ม่ต้องกู้ยืมเงิน”  
 
หลงัจากนัน้ จึงเกิดกระบวนการสร้างกิจกรรมต่างๆ ขึน้มา เพื่อสนบัสนนุให้ไปสู่เป้าหมายเร่ือง การลดหนีส้ิน จาก
กรณีศึกษาพบว่า ฐานกิจกรรมส่วนใหญ่ในชมุชน จะใช้เร่ืองการออมทรัพย์ เป็นแกนหลกัในการเชื่อมโยง ผลของ
การมกีลุ่มออมทรัพย์ ในบางพืน้ที่กรณีศึกษา ก็สามารถใช้กลุ่มออมทรัพย์ เป็นเคร่ืองมือเพื่อแก้ไขปัญหาหนีส้ิน
ได้อย่างดีเยี่ยม ในขณะที่บางพืน้ที่ กลบัใช้กลุ่มออมทรัพย์เป็นเพียงที่เก็บเงินเทา่นัน้   
 
นอกเหนือจากนี ้การรวมกลุ่มเพื่อทาํกิจกรรมอ่ืนๆ (ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป) ไม่ได้มีรูปแบบการก่อตวัที่แน่นอน
ตายตวั สว่นใหญ่เป็นไปตามศกัยภาพของแต่ละพืน้ที่ และศกัยภาพของกลุ่มผู้นาํ ข้อมลูจากกรณีศึกษาชีใ้ห้เห็น
ว่า ผู้นําที่มีศกัยภาพในแนวทางนี ้มกัเป็นคนเปิดกว้าง ชอบการศึกษาดงูาน และชอบพดูคยุแลกเปลี่ยนกับคน
อ่ืนๆ อยู่เสมอ   
 
 
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
 
1. หากถามเร่ือง วิธีคิดเร่ืองการพึ่งตนเองของกลุม่สมาชิกในพืน้ทีก่รณีศึกษา มกัได้รับคําตอบ ที่ระบถึุง
องค์ประกอบที่สําคญัของการพึ่งตนเอง อาทิ  

 ไม่มีใครมาชว่ยเหลือแนน่อน ต้องช่วยตวัเอง 

 ต้องมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกนั ทําคนเดียวไปไม่รอด 

 ต้องหาทางลดรายจา่ยของครอบครัว ใช้จ่ายอย่างประหยดั 

 ต้องหาทางมีรายได้เสริม 
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2. กระบวนการเปลีย่นแปลงวิถีการผลิตจากการพึ่งตนเอง ไปสู่ในวถีิทางที่หวงัว่าจะสร้างรายได้อย่างเป็นกอบ
เป็นกํานัน้  มกัเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ว โดยกระบวนดเูหมือนว่าไม่ต้องผา่นการ
ปรึกษาหารือกับเพื่อนสมาชิกในชมุชน  ในขณะที่ การเปลี่ยนแปลงวถีิการผลิตจากการปลกูเพื่อขาย ไปสู่การ
พึ่งตนเองนัน้ กลบัดําเนนิไปอย่างเชื่องช้า ใช้เวลาพดูคยุ ปรึกษาหารือกนัในหมู่สมาชิกค่อนข้างนาน ในบางครัง้ก็
ต้องพากันไปดขูองจริงว่ามกีารทํากันได้แล้ว กว่าจะมีข้อตกลงยอมรับกันได้  อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆ ที่ทาํ
เพื่อการพึ่งตนเองนัน้ วิธีคิดเร่ืองการเพิ่มรายได้ ยงัปกคลมุ วิธีคิดเร่ืองการลดรายจ่าย อย่างชดัเจน ซึง่จะได้กล่าว
ต่อไป  
 
ในข้อสงัเกตประการที่ 2 นี ้อาจเป็นข้อเทจ็จริงที่ชีใ้ห้เหน็วา่ ชมุชนพึ่งตนเองในโลกความจริงนัน้ ประกอบด้วย
สมาชิกที่ไม่ได้คิดจะพึ่งตนเองรวมอยู่ด้วย ซึ่งจากการประเมินจํานวนคนในชมุชนที่มวีิถีคิดเร่ืองการพึ่งตนเอง
ค่อนข้างชดัเจนของผู้นําชมุชน ประมาณวา่มีคนประเภทนีอ้ยู่ประมาณไม่นา่เกินร้อยละ 10 ของสมาชิกใน
หมู่บ้าน    
 
กิจกรรมที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพ่ึงตนเอง 
 

ในแต่ละพืน้ที่กรณีศึกษา จะมกีลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนนิการโดยคนในพืน้ที่อยู่หลายกิจกรรม พอทีจ่ะ
จดัเป็นกลุ่มกิจกรรมได้ดงันี ้
1. สถาบนัการเงินชมุชน  เช่น กลุ่มออมทรัพย์ประเภทต่างๆ เป้าหมายเพื่อระดมเงินออมของคนในชมุชน  
2. กลุ่มกิจกรรมแปรรูป เช่น กลุ่มตดัเย็บเสือ้ผ้า โรงสีข้าว ธนาคารข้าว แปรรูปของใช้ในครัวเรือน เป้าหมาย 

เพื่อมุ่งเพิ่มรายได้ผา่นตวักิจกรรมทีท่ํา  
3. กลุ่มกิจกรรมรวมซือ้ ขาย เช่น ร้านค้าชมุชน ศนูย์สาธิตการตลาด เป้าหมาย เพื่อลดรายจ่ายของครอบครัว  
4. กลุ่มกิจกรรมการจดัสวสัดิการ เช่นกองทนุสวสัดิการในรูปแบบต่างๆ  
5. กลุ่มกิจกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร เชน่ ธนาคารขยะ กลุม่ป่าชมุชน  
 

และโดยข้อเท็จจริง เราจะสามารถสงัเกตเห็นถึงปฏิสมัพนัธ์ในมิติของการแลกเปลีย่นผลประโยชน์
ระหวา่งกลุ่มต่างๆ และปฏิสมัพนัธ์ในมิติด้านสงัคม การสร้างเง่ือนไขใน 2 มิติข้างต้น ย่อมนาํมาซึ่งการสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมในระดบักลุ่มและของปัจเจกที่เป็นสมาชิกกลุ่มได้อยา่งมิพกัต้องสงสยั ไมว่่าจะเป็นความ 

 สมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มสถาบนัการเงิน กับ กลุม่โรงสีข้าว  

 กลุ่มกิจกรรมสวสัดิการ กับกลุ่มสถาบนัการเงิน และกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส   

 กลุ่มผู้ปลกูสมนุไพร กับ กลุ่มแปรรูปสมนุไพร เป็นต้น  

 กลุ่มกิจกรรมรวมซือ้ ขาย กับ คนทัง้ชมุชน      

 กลุ่มกิจกรรมแปรรูป กับ กลุ่มอนรัุกษ์ป่าชมุชน     เป็นต้น  
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นอกจากนี ้ยงัพบวา่ในบางพืน้ที่ความสมัพนัธ์ดงักล่าวได้ขยายไปสูก่ลุ่มอ่ืนๆ ในระดบัตําบล และจงัหวดัด้วย 
เครือข่ายความสมัพนัธ์ทีข่ยายออกไปนี ้ชดัเจนว่าก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ในด้านการตลาด สายสมัพนัธ์ทางสงัคม 
ความรู้ และประสบการณ์  
 
ข้อสงัเกตนีอ้าจเป็นข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่ง ที่ชีใ้ห้เหน็วา่ 1) เวลาเรากลา่วเร่ืองการพึ่งตนเอง เรากําลงั
หมายถึง การพึ่งพากันเองของคนในชมุชนด้วย (และในบางพืน้ที่อาจเป็นคนในตําบล หรือในจงัหวดัเดียวกนั) 
และ 2) การพึ่งตนเอง ในมิติวิธีคิดของชาวบ้าน มิใช่มีเฉพาะเร่ืองรายได้ รายจา่ยทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่มีมิติ
ทางสงัคม การอยู่ร่วมกนัเป็นชมุชน และมิติด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รวมอยู่ด้วย  
 
และเมื่อพิจารณาเฉพาะในฐานคิดด้านเศรษฐกิจ ที่กลุ่มกิจกรรมมีเป้าหมายใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ เป้าหมายเพื่อ
การเพิม่รายได้ และเป้าหมายเพื่อการลดรายจา่ย จากกรณีศึกษาทัง้ 8 พบว่าแนวโน้มของกิจกรรมเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง ส่วนใหญ่ ยังมีวิธีคดิเร่ืองการเพ่ิมรายได้ มากกว่า การลดรายจ่าย ภายใต้วิธีคิดเช่นนี ้จึงยัง
ต้องผูกติดกับ หรือขึน้กับ ตลาดภายนอก และ ความสามารถในการจัดการ เป็นส าคัญ   
  
ขณะเดียวกัน การคิดเพิ่มรายได้จากสินค้าของชมุชน ก็ยงัมีข้อจํากัดในความหลากหลายของชนิดสนิค้า ที่ชมุชน
ไม่สามารถผลิตให้มีความแตกต่างกนัออกไปได้   
 
ปัจจยัเง่ือนไขทัง้ 3 นีเ้อง (ตลาดภายนอก, การจดัการ, ความแตกต่างของสินค้า) ที่จะเป็นอปุสรรคสําคญัของวิธี
คิดที่จะเพิ่มรายได้จากการขายสนิค้าชมุชน และอาจกลายเป็นอปุสรรคของการพึ่งตนเองไปด้วย ซึ่งปรากฏวา่
เป็นอปุสรรคในพืน้ทีก่รณีศึกษาบางแห่งด้วย  
 
ส่วนเป้าหมายเพื่อการลดรายจา่ย ซึ่งปรากฏเป็นวิธีคิดรองของการพึ่งตนเองในพืน้ที่กรณีศึกษาส่วนใหญ่นัน้ ใน
ทกุพืน้ทีก่รณีศึกษา ชีใ้ห้เห็นถึงผลที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการลดภาระหนีส้นิ  แต่ควรกล่าวไว้ด้วยว่า 
การลดรายจ่ายภายใต้สภาพแวดล้อมของสื่อโฆษณาที่เป็นอยู่เช่นทกุวนันี ้ก็เป็นไปด้วยความลําบากยิ่ง เราจึง
พบว่าในบางพืน้ที่กรณีศึกษา แม้แต่คนในชมุชนเอง ก็ยงัไม่ยอมใช้ของแปรรูปของชมุชน แทน ของบริษัท
ภายนอก  
  
เงื่อนไขความส าเร็จในการพ่ึงตนเองในชุมชน 
 
ข้อมลูจากกรณีศึกษา พอจะสรุปเง่ือนไขทีจ่ะหนนุช่วยให้กิจกรรมการพึ่งตนเอง เกิดเป็นมรรคเป็นผล น่าจะมี
เง่ือนไขดงันี ้ 
1. กลุ่ม / การมีสว่นร่วม / การเหน็ความสําเร็จ หรือรูปธรรม  ซึ่งจะช่วยสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมให้แข็งแรง

มากขึน้ และยงัเป็นการดึงให้คนอ่ืนๆ ในชมุชน เข้ามาร่วมทํากิจกรรมในแนวทางนีด้้วย  
2. ผู้นําที่คอยจดุประเด็นความคิด เป็นผู้คอยตัง้คําถาม ให้สมาชิกทบทวนตวัเอง  
3. การสนบัสนนุจากภายนอก   
4. ความสามารถในการจดัการ / ความสามารถด้านการตลาด  
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5. มีวิธีคิดเร่ืองการลดรายจ่าย นาํ วิธีคิดเพิ่มรายได้  
 
ขณะเดียวกันอปุสรรคสําคญัของการพึ่งตนเองในหลายพืน้ที่อยู่ที่ 1) วิธีคิดเพิ่มรายได้ ยงัเป็นหลกัมากกว่า วิธีคิด
ลดรายจา่ย   2) ค่านิยมจากสื่อโฆษณาที่ไม่เหลือที่วา่งให้แก่ความคิดที่จะพึ่งตนเอง และ 3) แรงกดดนัเร่ือง
หนีส้ิน  อปุสรรคเหล่านี ้ทําให้ปัจเจกบคุคลไม่สามารถก้าวเข้าสู่หนทางของการพึ่งตนเองได้อย่างที่ควรจะเป็น  
 
 
กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียง หรือ เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ ที่เห็นและเป็นอยูใ่นปัจจบุนันัน้ กลา่วได้ว่าในระดบั
ชมุชนนัน้ ชาวบ้านสว่นใหญ่ยงัคงให้ความสาํคญักับการเพิ่ม “รายได้” (หรือที่คณุหมอประเวศ บอกว่าเป็น 
“ยทุธศาสตร์การสร้างสขุ” ) จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทัง้ที่อยู่บนฐานทรัพยากรของชมุชน หรือที่นํา
วตัถดิุบจากที่อ่ืนมาแปรรูป มีอยู่เป็นเพียงส่วนน้อยมากที่สามารถเข้าถึงวถีิคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ในแบบที่
มองเห็นและเข้าใจชีวิต (หรือที่คณุหมอประเวศ บอกว่าเป็น “ยทุธศาสตร์การแก้ทกุข”์) ขณะที่สงัคม และการ
ผลกัดนัในเชิงนโยบายนัน้ กลบัเดินสวนทางออกไปจากกระแสพระราชดํารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง หรือพทุธ
เศรษฐศาสตร์อย่างไม่ต้องสงสยั และไม่วา่จะด้วยเหตผุลใด ย่อมไม่มีทีว่่างให้กับคําแก้ตวัใดๆ สาํหรับการ
ตดัสินใจเลือกของสงัคมครัง้นี ้   
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บทที่ 3  
กรอบวิธีรู้และแนวการประมวลภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การพฒันาทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบนั พฒันาอยู่บนสมการเดิมๆ 
ไม่ไดเ้ปลี่ยนอะไร ทีเ่ปลี่ยนเป็นเพียงตวัแปรบางตวั ใส่โครงการนัน้ ถอด

โครงการนี ้ค าตอบทีไ่ด ้ก็ไม่ไดแ้ตกต่างไปจากเดิม” 
 

         เนาวรัตน์ พลายน้อย 
   กล่าวนาํถึงงานศึกษาเร่ือง ระบบคิดเก่ียวกับความยากจนและคนจนในประเทศไทย 

โครงการวิจยัสงัเคราะห์ความรู้เพื่อพฒันายทุธศาสตร์แก้ความยากจน 
วนัที่ 25 มกราคม 2546 ณ ห้องประชมุสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท  

มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ก่อนจะก้าวลว่งไปสู่การวิเคราะห์ วิจารณ์ ภาพของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ข้อเท็จจริงของกรณีศึกษาทัง้ 8 กรณี ผมควรได้บอกจดุยืน หรือได้กล่าวถึงกรอบคิดที่ผมได้หยิบยืมมาใช้เป็นแว่น
ในการมอง ในการนีจ้ะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึน้ หากผู้ อ่านมที่าทีต่อการอ่านอย่างวิพากษ์ (critical reading) นัน่
คือการอ่านสิ่งที่วิเคราะห ์(ตวับท) ด้วยมมุมองที่แตกต่างออกไป มากกวา่จะเข้ามาทาํหน้าทีว่ิเคราะห์
เช่นเดียวกับผม เพราะการมที่าทกีารอ่านอยา่งวิพากษ์เทา่นัน้ จะช่วยให้เกิดความคิด หรือคําถามใหม่เพื่อทําให้
งานชิน้ถัดๆ ไป มีความสมบรูณ์มากขึน้ 
 
ผมใคร่ขอเสนอจดุยนื หรือวิธีคิดที่ผมจะใช้เป็นกรอบในการมองเพื่อสร้างความเข้าใจข้อมลูในสว่นทีผ่่านมา  3 
กรอบความคิด ได้แก่ 
 
1. เศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ โดยยึดข้อเสนอของ อ.อภิชยั พนัธเสน (2544) ที่ได้ทําการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ว่าเนือ้แท้ก็คือ “พทุธเศรษฐศาสตร์” นัน่เอง ภายใต้การนาํเสนอ
ข้อวิเคราะห์นี ้อ.อภิชยั ได้ชีใ้ห้เห็นคําหลกัๆ ที่สําคญัต่อความเข้าใจพทุธเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 

 ความซื่อตรง ไม่โลภ และไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน 
 การลดอรรถประโยชน์ (utility) หรือ การลดกิเลส 
 การสะสมปัญญาเพื่อการมีชวีิตที่ดี เป็นหลกั  

 
2. การวิเคราะห์ชมุชนเชิงระบบ12 เป็นเคร่ืองมือที่นกัพฒันาเอกชนสว่นใหญ่ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการทาํความ

เข้าใจชมุชนได้เป็นระบบอย่างดี ภายใต้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ชนิดนีจ้ะทาํให้เห็นถึงโครงสร้างต่างๆ ที่ดํารง
อยู่ในชมุชนและเป็นโครงสร้างที่ชว่ยทาํให้ปัจเจกและส่วนรวมอยู่ร่วมกันได้ ทัง้โครงการทางสงัคม โครงสร้าง
ทางวฒันธรรม เช่น สายเครือญาติ กลุ่มเอาแรง และโครงสร้างทางนิเวศวิทยา โดยเชื่อว่าด้วยการวิเคราะห์
เชน่นีเ้ทา่นัน้ จึงจะทําให้เราเข้าใจชมุชนได้อย่างเป็นองค์รวม ปัจจบุนั มีการประยกุต์เคร่ืองมือในแนวทางนี ้
ด้วย อาทิ แผนชมุชนพึ่งตนเอง13 

 
 
 
 
 
 

                                                           
12 ดตูวัอย่าง กาญจนา แก้วเทพ (2538) เคร่ืองมือการทํางานแนววฒันธรรมชมุชน สภาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยเพื่อการพฒันา อทุยั ดลุยเกษม (บรรณาธิการ) (2536) คู่มือวิจยัเชิงคณุภาพเพื่องานพฒันา สถาบนัวิจยั
และพฒันา มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นต้น  
13 ดตูวัอย่างใน สาํนกังานกองทนุเพื่อสงัคม (2545) 108 วิธี : แผนชมุชนพึ่งตนเอง. กรุงเทพฯ.  เสรี พงศ์พิศ 
(2545)   
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3. การวิเคราะห์เหตปัุจจยัเชิงซ้อน14 เป็นเคร่ืองมือเพื่อการรู้แบบใหม่ทีน่ําเสนอโดยกลุ่มนกัวิจยัอนาคตศึกษา ที่

มีฐานความคิดใหม่ในเร่ืองของระบบความรู้ความคิดของมนษุยท์ี่วา่ 1) ความรู้ เป็นกระบวนการปรุงแต่ง 
ปัญหาและวิกฤตต่างๆ นัน้ อยู่ที่ “วิธีคิด” หรือฐานคิดและฐานอํานาจทางสงัคมของนกัวิจยัและนกันโยบาย 
2) มนษุย์สร้างความรู้ได้หลายวิธี และ 3) อนาคตของสงัคมโลกเป็นสิ่งที่ซบัซ้อนเกินกว่าวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งจะให้คําตอบได้อย่างสมบรูณ์     โดยมีระดบัชัน้ตามกระบวนการสร้างความรู้ได้ดงันี ้

 
ระดับแรก   วิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ (litany) เพื่อตีความ 

ให้เกิดความเข้าใจในประเด็นปัญหาเร่ืองนัน้ 
 
 

ระดับที่สอง   วิเคราะห์กระบวนทศันท์ี่เป็นเพดานฐานคิดของปัญหานัน้ๆ  
    รวมถึงกรอบหรือโครงสร้างการให้ความหมายละเหตผุลต่อข้อมลู 
 
 

ระดับที่สาม  เป็นวิเคราะห์ถึงระบบความเชื่อซึ่งมารจากส่วนลึกของคนในสงัคม 
 
 
ส่วนการเขียนประมวลภาพนัน้ ผมจะเขียนโดยการแบ่งเป็นหวัข้อๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนและการอ่าน ทัง้นี ้
หวัข้อแต่ละหวัข้อจะพยายามเรียงร้อยให้เป็นเร่ืองราวที่มีความต่อเนื่อง 

                                                           
14 ดตูวัอย่างงานศึกษาของ Inayatullah (1998; 2002), Wildman and Inayatullah (1996) Hall-taylor (2002) 
ซึ่งโอภาส ปัญญา และสรุชยั รักษาชาติ (2546) นํามาใช้เป็นกรอบในการสงัเคราะห์งานวิจยัความยากจน ดู
รายละเอียดในบทความชื่อ บ่วงความคิด : การวิเคราะห์มลูเหตเุชิงซ้อนของความยากจนในประเทศไทย 
โครงการวิจยัเชิงสงัเคราะห์ความรู้เพื่อพฒันายทุธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจน สาํนกังานกองทนุเพื่อสงัคม  

 
 

 

 

   

 
 

ระบบโครงสร้างสงัคม / วฒันธรรม / นิเวศ 
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บทที่ 4  
ความจริงว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
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ในส่วนนี ้ผมจะพยายามอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในบทที่ 1 และ บทที่ 2 (ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละ
กรณีอยู่ในภาคผนวกที่ 1) โดยใช้กรอบวิธีคิดที่ผมได้กลา่วถึงพอสงัเขปในบทที่ 3 คําอธิบายปรากฏการณ์ต่อจาก
นี ้ พึงอ่านด้วยความระลึกอยู่เสมอวา่ ผมเองก็มีข้อจาํกัดในความเข้าใจที่ลกึซึง้ในหลกัพทุธธรรม นอกจากนีย้งัมี
อคติส่วนตวัอีกด้วย การระลกึรู้ดงักลา่ว จะช่วยให้ผู้ อ่านมีระยะหา่งพอที่จะตัง้ข้อสงัเกตถึงตวับทที่ปรากฏได้
อย่างถนดัๆ  
 
ความพร่ามัวของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เนือ้หาข้อมลูในบทที่ 1 สะท้อนให้เหน็ถึง เนือ้หาทีห่ลากหลายของสิ่งที่สงัคมเรียกวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” มี
เนือ้หาทัง้ในเชิงของการให้คณุค่า (value added) ตัง้แต่ในระดบัปรัชญา คณุธรรม การกลบัคืนสูจ่ิตวิญญาณ ไป
จนถึงเนือ้หาในเชิงการเพิ่มมลูค่า (volume added) การเชื่อมโยงสินค้าของชมุชนกับโลกด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเพิ่มศกัยภาพแบรนด์แนมท้องถ่ิน การเปิดตลาด-ลานค้าชมุชน การพฒันาผลิตภณัฑ์ของผลผลิต
ท้องถ่ิน การตัง้กองทนุหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ การพฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพ เป็นต้น  
 
ความหลากหลายของเนือ้หาที่สื่อสารผา่นหน้าหนงัสือพิมพ์เพื่อส่งผา่นให้สาธารณชนได้ซึมซาบนีเ้ป็นความ
หลากหลายที่อยู่บนฐานคิดของเศรษฐกิจพอเพยีงหรือพทุธเศรษฐศาสตร์จริงหรือ  และสังคมโดยรวมเข้าใจเร่ือง
ของเศรษฐกิจพอเพยีงในลกัษณะเช่นนี ้(ในความหมายทีว่่าอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระทํากับ
ชมุชนฐานราก) ใช่หรือไม่  
 
ต่อคําถามข้างต้นนี ้การนาํงานศึกษาวจิยัของนกัคิด นกัวชิาการที่ได้ทําการศึกษาวิจยั มาเป็นหลกัในการกํากับ
จดักลุ่ม นา่จะทาํให้เห็นถึงภาพรวมทัง้หมดได้ชดัขึน้ 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ทฤษฎีใหม่ขัน้ที่ 1 

 พทุธเศรษฐศาสตร์ 
 
 
 

Volume added Value added 

 ทฤษฎีใหม่ขัน้ที่ 2 และ 3 

 เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง 

 ลทัธิอนาธิปัตย์ชมุชน (ตาม
แนวคิดสาํนกัฉัตรทิพย)์ 

 สํานกัวฒันธรรมชมุชน 

 ทฤษฎีใหม่ขัน้ที่ 2 และ 3 

 ธุรกิจชมุชน 

 วิสาหกิจชมุชน 

ปัจเจกชน  ปัจเจกชน 

เศรษฐกิจทนุนยิม 

กลุ่ม / ชมุชน 
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ผมได้จดักลุ่มงานวิชาการของนกัคิด นกัวิชาการ (ตามกล่องสีเข้ม) เพื่อนํามาใช้ในการจาํแนกให้เห็นทิศทางของ
เนือ้หาของขา่ว และตวัละคร (ปัจเจก / กลุ่ม / ชมุชน) ที่กลุ่มงานวชิาการพยายามให้คําอธิบาย  
โดยในกลุ่มความคิดด้านซ้ายมือสดุ เป็นกลุ่มความคดิที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมคุณค่าของชวีิต (Value 

added)  ในขัว้ความคิดนี ้มีแนวคิดทฤษฎีที่พยายามอธิบาย ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ขัน้ที่ 1  พทุธเศรษฐศาสตร์  ซึ่งต่าง
ให้ความสําคญัต่อปัจเจกและการปฏิบติัตวัของปัจเจกต่อผู้ อ่ืน  โดยให้ความสาํคญักับปัจจยัสีใ่นการดํารงชีพ ซึ่ง
เห็นวา่ปัจจยัสีจ่ะเป็นฐานรองรับหรือเป็นที่ตัง้ของชีวิต และคณุค่าที่ดีงามสงูขึน้ไป15  นอกจากนีย้งัให้
ความสาํคญักับการเข้าใจในเป้าหมายของชีวิต ทีกิ่จกรรมต่างๆ ของชีวิตต้องดําเนินไปเพื่อจะลดความทกุข์  
 
หากมองในแง่การแย่งชิงความหมายเพื่อสื่อความกับสงัคมโดยรวมแล้ว อาจกลา่วได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ในขัว้
ความคิดนีม้ีบทบาทน้อยมาก ทัง้นีม้ีงานศึกษาวิจยัที่เป็นฐานคิดของกลุ่มนีอ้ยู่ไม่มาก อาทิ งานของท่านพทุธทาส 
งานของพระธรรมปิฎก งานของ อ.อภิชยั พนัธเสน งานศึกษากลุ่มอโศก และงานของปรียานชุ พิบลูสราวธุ งาน
ชิน้สดุท้ายนีถื้อเป็นความก้าวหน้าในส่วนของการพฒันาทฤษฎีพทุธเศรษฐศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งมากขึน้ 
 
ขณะที่อีกกลุ่มความคิดหนึ่ง เป็นกลุ่มความคิดที่แพร่หลายในหมู่นกัพฒันาเอกชน นกัวิชาการเศรษฐศาสตร์
การเมืองและนกัวิชาการฝ่าย communitarianism  ถือได้ว่าเป็นกลุ่มความคิดที่มแีนวร่วมจากหลากหลายภาคี  
มีงานวิชาการ งานศึกษาวิจยัขัน้พืน้ฐานทีท่ยอยตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกวา่ 20 ปี จนสามารถลง
หลกัปักฐานเป็นสาํนกัคิดอยู่จํานวนไมน้่อย16  นอกจากนีย้งัมีงานพฒันาในระดบัชมุชนทัว่ประเทศจํานวนมาก 
กลุ่มความคิดนีไ้ด้พยายามพสิจูน์ให้เห็นความสําคญัอยา่งน้อย 2 ประการ ได้แก่  1) ความสําคญัและความ
จําเป็นของการอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม/ชมุชน และ 2) ศกัยภาพของชมุชนในการจดัการชีวิตของชมุชนเอง   
 
กลุ่มความคิดที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มความคิดด้านขวาที่ค่อนข้างให้ความส าคัญกับการเพ่ิมมูลค่า (volume 

added) ให้แก่ทรัพยากรในชมุชน เป็นกลุ่มแนวคิดทีน่ําเสนอจดุยืนอยู่บนสมดลุระหว่างทนุนยิมและชมุชนนยิม 
โดยมีความเชื่อวา่หากมี “ระบบการจดัการ” ที่ดี ชมุชนก็สามารถที่จะทําธุรกิจการค้าขายกับภายนอก ซึ่งจะเป็น
การสร้างประโยชน์ในแง่เม็ดเงินให้แก่คนในชมุชนได้ ระบบการจดัการที่ดี หมายถึง การมีหน่วยทางการออม
ทรัพย์ หน่วยทางการค้า หนว่ยทางการผลิตแปรรูป มีความรู้เร่ืองการจดัการบญัชี มีความรู้เร่ืองการตลาด มาก
ไปกว่านัน้หากขาดระบบเหล่านีย้งัมกีารเสนอให้องค์กรธรุกิจภายนอก เข้าไปทําการผลิตที่หมู่บ้านเลย 17   

                                                           
15 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) (2537) เศรษฐศาสตร์ตามแนวพทุธ หน้า 51 ฉบบัพิมพ์ครัง้ที่ 3 
16 ดรูายละเอียดของกลุ่มความคิดนีใ้นงานของ ฉัตรทิพย์ นาถสภุา (2544) แนวคิดเศรษฐกิจชมุชน ข้อเสนอทาง
ทฤษฎีในบริบทต่างสงัคม. มลูนิธิวิถีทรรศน์ งานอ่ืนๆ ของโครงการวถีิทรรศน์  และของหนงัสือชดุเศรษฐศาสตร์
การเมือง (เพื่อชมุชน) นอกจากนีย้งัมีงานด้านสทิธิชมุชน ด ูอานนัท์ กาญจนพนัธุ์ (บก.) (2543) พลวตัรของ
ชมุชนในการจดัการทรัพยากร กระบวนทศัน์และนโยบาย. กรุงเทพฯ : สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั  
17 ดรูายละเอียดของกลุ่มความคิดนีใ้นงานของ พิทยา ว่องกุล (2533) วิธีทําเงินล้านในหมู่บ้าน. กรุงเทพฯ : 
ชมุชนพฒันา และงานของ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (2542)  ธุรกิจชมุชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ กรุงเทพฯ : สํานกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวจิยั  
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ควรกลา่วไว้ด้วยว่ากลุ่มความคิดที่ 2 และ 3 นัน้ มีความเชื่อเร่ืองความเป็นชมุชนอยู่เป็นพืน้ฐานเหมอืนกัน (และ
มีนยัยะของการนําเสนอเพื่อการตอบโต้แนวทางการพฒันาประเทศที่เน้นความเจริญเติบโต เน้นการรวมศนูย์ ซึ่ง
ได้สร้างปัญหาสงัคมตามมามากมาย)  หากแต่การแสดงออกของกลุ่มที่ 3 นัน้ มีมิติทางด้านเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง
กับการผลิต การแปรรูป การจดัการของชมุชนทีช่ดัเจนมากกวา่ ในขณะที่กลุ่มความคิดที่ 2 นัน้ให้ความสําคญั
กับการมองเป็นภาพรวมของความเป็นชมุชน เชน่เร่ือง สิทธิในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ    
 
และทัง้นี ้หากใช้กรอบคิดของเศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ มาวิเคราะหก์ลุ่มความคิดที่ 2 และ 3 แล้ว จะเหน็ว่าทัง้ 2 
กลุ่มไม่ได้เน้นหรือให้ความสาํคญักับการลดกิเลส  อยา่งไรก็ดีช่องวา่งนี ้อาจเติมเต็มได้ด้วยข้อเสนอเร่ือง ธัมมิก
สงัคมนิยมเผด็จการ ของท่านพทุธทาสภิกขซุึ่งได้บรรยายธรรมไว้และได้รวบรวมเป็นหนงัสือ (พทุธทาส, 2518) 
หรือ ธรรมมกิสงัคม ที่ นพ.ประเวศ วะสี เสนอไว้วา่เมื่อปี 2538 (ประเวศ วะส,ี 2538)  ที่ทัง้ 2 ท่าน เสนอให้เป็น
สงัคมที่เผด็จการกิเลส เพราะถ้าปล่อยให้เป็นเสรีนิยม มนษุยจ์ะถกูกิเลสครอบงํา  
 
ปัญหาของระบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปัญหาของระบบวิธีคิด 
 
หากเชื่อว่าพฤติกรรมการแสดงออกของมนษุยน์ัน้ ถกูกํากับด้วยวิธีคิด วิธีการมองโลก หรือมองชีวิต นัน่
หมายความว่า หากวิธีคิด วิธีมองโลกหรือมองชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการแสดงของมนษุยย์่อมไม่
เปลี่ยนแปลงเชน่กัน ไมว่่าเราจะพยายามสร้างตวัแปร ใส่เง่ือนไข หรือโครงสร้างใดๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมก็ตาม ก็คงไม่เกิดมรรคผลอนัใด 
 
สมมติฐานข้างต้น สามารถสงัเกตเห็นได้ทัง้ในระดบัเนือ้ขา่ว ทีส่ะท้อนวา่ ภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจเพยีงแค่ 3 ปี 
สงัคมเรากําลงัหวนกลบัเข้าไปสู่การเดินในเส้นทางที่ครัง้หนึ่ง เคยนาํเราไปสู่ความหายนะมาแล้ว (ดเูนือ้ข่าวใน
ระหวา่งปี 2544-2545 ตารางที่ 1 หน้า 13 และตารางที่ 2 หน้า 20) นัน่สะท้อนให้เหน็วา่ วกิฤติเศรษฐกิจในปี 
2540 นัน้ สงัคมไทยแทบไม่ได้มีวิธีคิดใหม่ต่อการปรับเปลี่ยนเส้นทางชีวิต หรือวิถีการดําเนนิชีวิตเลย  
 
เมื่ออยู่บนฐานวิธีคิดเดิมๆ ที่มุ่งทยานอยากเติบโตไปข้างหน้า  “เศรษฐกิจพอเพยีงหรือเศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง” 
จึงถกูมองวา่ ที่เป็นอยู่ไม่ดีพอต้องได้รับการปรับปรุงและพฒันาเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้มากขึน้  เช่น การเพิม่
ช่องทางการตลาดกับต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มเงินอดัฉีดลงไปในระดบัชมุชนเพื่อให้เกิด
การผลิตและการบริโภค การพฒันากระบวนการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน การพฒันาบรรจภุณัฑ์หีบหอ่ให้มีความ
สวยงาม เป็นต้น  
 
ส่วนในพืน้ทีก่รณีศึกษาทัง้ 8 เอง เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดในเชิงกรอบคิดเศรษฐกิจพอเพยีงนัน้ สามารถ
อธิบายกรอบคิดได้ใน 2 นยัยะ ได้แก่  
 
 นัยยะแรก เป็นความเข้าใจระดับวิธีคิด  

องค์ประกอบสําคญัในส่วนความเข้าใจระดบัวิธีคิด ประกอบด้วยคําอธิบาย 3 ส่วน (ซึ่งเก่ียวข้องอย่าง
ใกล้ชิดกับชวีิตของปัจเจกบคุคลเป็นสําคญั) ได้แก่  
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รู้ว่าสจัจะของชีวิตคืออะไร  
  รู้ว่ากินเพื่ออะไร อยู่ไปเพื่ออะไร รู้ว่าสวมเสือ้ผ้าไปทําไม 
  รู้ว่าหนีส้นิที่มีนัน้ เกิดขึน้มาได้อยา่งไร 
  หรือก็คือ การเข้าใจชีวิต / การเท่าทนัตวัเอง 

รู้ว่าต้องละความโลภ / กิเลส 
  รู้ว่าต้องพึ่งพาภายนอกให้น้อยลง รวบรวมและใช้สิ่งของจากภายในชมุชนที่มีอยูใ่ห้มากขึน้ 

  รู้ว่าต้องประมาณตนมากขึน้ ระมดัระวงัมีสติมากขึน้  
  รู้ว่าความสขุเกิดได้จากการไม่มหีนีส้นิ 

รู้ว่าเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสงัคมต้องอิงอาศยักัน  
รู้ว่าต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน /  พึ่งพาอาศยักนั อยู่คนเดียวไปไม่รอด 

 
 เราเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนนี ้ด้วยคําเรียกสัน้ๆ (แต่ทําความเข้าใจค่อนข้าง
ยาก) ว่าหมายถึง “ความเข้าใจในชีวิตตวัเอง” 
  
 นัยยะที่สอง เป็นความเข้าใจระดับวิธีปฏิบัติ 

ในส่วนความหมายที่เป็นความเข้าใจระดบัวิธีปฏิบติั สามารถจาํแนกความหมายได้ 2 ลกัษณะ (ซึ่ง
เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับความเป็นกลุ่ม หรือ กับการทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชกิในกลุ่ม ) ได้แก่ 

ลกัษณะที่เป็นการงานอาชีพที่สร้างรายได้   
  งานอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพึ่งตนเอง หรือเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ไม่เก่ียวกับขนาดของทนุ  

กล่าวคือ เป็นการผลิตโดยใช้ทนุจํานวนมากก็ได้ หรือ ที่มกีารผลิตที่ใหญ่กว่า
ครัวเรือน หรือ กลุ่ม ก็ได้   

  เน้นสมดลุข้างใน-ข้างนอก เชน่ ในกรณีที่ทําร้านค้าชมุชน ก็ต้องจดัให้มีทัง้สินค้าที่นาํมาจาก 
ภายนอก และสินค้าที่ผลิตได้ในชมุชน วางขายในปริมาณที่พอๆ กัน 

เน้นความหลากหลาย เช่น ปลกูพืชหลากหลายประเภท  หรือ การมีอาชีพหลกั รองหลาย
อย่าง   

  เน้นสมดลุรายรับ-รายจา่ยของครัวเรือน ของกลุ่ม ของชมุชน  
    

ส่วนทีเ่ป็นกิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง และ พ่ึงพากนัเอง 
การทํากิจกรรมที่เป็นการรวมกันซือ้ – รวมกันขาย เพื่อทาํให้สินค้าที่ต้องซือ้จากภายนอก ซือ้ 

ได้ในราคาที่ถกูลง และทําให้ราคาของสินค้าที่ผลิตจากชมุชน มีราคาสงูขึน้ 
  การจดัตัง้ร้านค้าภายในชมุชน โดยมุ่งที่จะขายสินค้าในราคาถกูที่สดุให้แก่คนในชมุชน 
  การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นฐานชวีิต ฐานอาชีพของชมุชน เพื่อให้เกิดความต่อ 

เนื่องของอาชีพ 
  โรงสีข้าวในชมุชน ที่ให้บริการสีข้าว โดยไม่คิดค่าใช้จา่ยแก่สมาชกิในชมุชน 
  กลุ่มออมทรัพย์ ที่ระดมเงินออมภายในชมุชนเอาไว้ให้คนที่ไมม่ีเงินลงทนุ ได้กู้ ไปใช้ในการ 

ผลิต ได้กู้ ไปใช้หนีน้อกระบบ หรือมีกองทนุสวสัดิการ ที่เอาไว้ชว่ยเหลือกันในยามที่ 
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มีความจาํเป็น 
  ธนาคารขยะ ธนาคารปลา ธนาคารพรรณไม้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความพยายามที่จะเก็บ 

รวบรวม ทรัพยากรต่างๆ ของชมุชน ซึ่งสามารถแปลงเป็นเม็ดเงิน หรือสามารถ 
ขยายไปช่วยเหลือกนัได้  

  กองทนุข้าว ธนาคารข้าว ซึ่งเป็นระบบการจดัการข้าวที่มีประสิทธิภาพ และมีไว้ชว่ยเหลือ 
กันในยามที่ใครในชมุชน/หมู่บ้าน ไม่มข้ีาวกิน 

  กองทนุกลางของหมู่บ้าน ที่เอาไว้ใช้ประโยชน์สาธารณะ เชน่ ทนุการศึกษา ทนุให้ผู้พกิาร 
เป็นต้น  

 
เมื่อพิจารณาเฉพาะในสว่นของความเข้าใจในระดบักรอบวิธีคิด มีความนา่สนใจปรากฏให้เหน็วา่มี ปัจเจกชนอยู่ 
2 ประเภท ที่เห็นเร่ืองนีแ้ตกต่างกัน กล่าวคือ 
 
กลุ่มหน่ึง  พยายามอธิบายจากมุมมองของคนที่พบทางตนัของชวีิตด้วยตวัเอง บคุคลทัง้หมดในกลุ่มนี ้
ประสบปัญหาเร่ืองหนีส้ิน อนัเป็นผลพวงมาจากการปลกูพืชเชิงเด่ียว ซึ่งทําให้ไม่มีทางออกอ่ืนเหลืออยู่เลย เหลือ
เพียงทางเดียว นัน่คือ การพึ่งตนเองในทกุๆ เร่ือง ในทกุๆ ทาง  
 
กลุ่มที่สอง  จะเข้าใจเร่ืองการพึ่งตนเอง หรือพึ่งพากันเอง จากหลกัของความไม่ประมาท การมีสติในการใช้ ใน
การบริโภค มีความรู้ ข้อมลูทีเ่พียงพอในการตดัสินใจ มีความรู้เร่ืองการจดัการ ระวงัความเสีย่งต่างๆ เป็นต้น 
ความเข้าใจนีเ้กือบทัง้หมด ได้รับมาผ่าน การฟัง การอ่าน การเข้าร่วมประชุมสัมมนามาแทบทัง้สิน้   
 
ความแตกต่างของปัจเจกทัง้ 2 กลุ่มนัน้ สําหรับในทางพทุธธรรมแล้วมีความแตกต่างกันอยา่งสิน้เชิง โดยนยัยะ
เป็นการเปรียบเทียบกัน ระหวา่งปัจเจกที่มีปัญญา เป็นปัญญาทีเ่ห็นทางออกของชีวิต เป็นปัญญาทีส่ามารถ
เข้าใจทกุสิ่งทกุอยา่งตามสภาพความเป็นจริง กับ ปัจเจกกลุ่มสองที่มีความฉลาดรอบรู้ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมลู วางแผนการตลาด 
 
อ.อภิชยั พันธเสน (2544) ยังชีว่้า  “…จะเห็นได้ว่าจุดยืนแบบพุทธและพุทธเศรษฐศาสตร์น้ัน เน้น
ปัญญาเป็นปัจจัยการผลิตหลัก หรือเป็นวิถีการผลิต ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า ระบบเศรษฐกิจของพุทธ
เศรษฐศาสตร์ เป็นระบบ ปัญญานิยม มิใช่ทุนนิยม” 
  
ค าอธิบายจากจุดยืนนี ้ท าให้เห็นว่า กระบวนการถ่ายทอด เผยแพร่เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง หรือการ
พ่ึงตนเอง หากไปเน้นที่ตัวความรู้ในทางเทคนิค ซึ่งเป็นที่นิยมท ากันอยู่  ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคด้านการ
จัดการเงินทุน การจัดการด้านตลาด การปลูกพืชผสมผสาน การท าปุ๋ ยชีวภาพ  อาจท าได้ดอีย่างมาก 
เพียงแค่ให้ความเข้าใจในเชิงรูปธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง หรือการพ่ึงตนเอง ส่วนความหมายใน
ระดับวิธีคิดนัน้ยังเป็นเร่ืองที่ ต้องพักสงสัยไว้ก่อน  
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และควรตัง้ข้อสงัเกตต่อความเข้าใจในระดบัวิธีปฏิบติัว่า คําอธิบายดงักล่าว ไม่อาจสะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างของปัจเจกทีม่ีวิธีคิดต่างๆ กันได้  เนื่องจากพบว่าปัจเจกทัง้ 2 กลุ่ม ต่างก็มวีิถีการผลิต การดําเนิน
กิจกรรม การจดัการ ไปในลกัษณะที่คล้ายคลึงกนั 
 
และด้วยเหตุผลข้างต้นนี ้บอกเราว่า การอธิบาย “การพ่ึงตนเอง ความพอเพียง การพ่ึงพาอาศัยกัน” 
ผ่านตัวกิจกรรมในรูปแบบวิธีปฏิบัติต่างๆ  อาจไม่ได้ชีใ้ห้เห็นถึงความแตกต่างของปัจเจกทัง้ 2 กลุ่ม
เลย   
 
 
  
         กลุ่ม 1 
 
 
 
 
         กลุ่ม 2  
 

 
 
   (   ระดับวิธีคิด/กรอบคิด)                  (ระดับวิธีปฏิบัติ)  

 
 
ปัจเจกชน :หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
“ปัจเจกชน” มกัเป็นสว่นผสมที่ไม่ค่อยลงตวันกัในคําอธิบายของความเป็นกลุ่ม หรือ ความเป็นชมุชน  อย่างไรก็
ตาม ในมมุมองของพทุธศาสนา ปัจเจกชนในฐานะมนษุยแ์ต่ละคน พึงปฏิบติัในหนทางเดียวกันนัน่คือ การลด
ความทกุข์   
 
จากข้อสงัเกตที่ผา่นมา การพึ่งตนเองในระดบัปัจเจกบคุล ควรเป็นระดบัที่ต้องได้รับความสนใจให้มากขึน้
กว่าเดิม18 เพราะดงัได้กลา่วแล้ววา่น่าจะเป็นปัจจยัชีข้าดอยา่งแท้จริงในประเด็นการพึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง 

                                                           
18 เนื่องเพราะงานศึกษาวิจยัที่ผา่นมาสว่นมากมกัให้ความสาํคญักับการวิเคราะห์ทีร่ะดบักลุ่ม / องค์กร หรือ
ชมุชน จึงอาจละเลยทีจ่ะสร้างความเข้าใจในระดบัปัจเจกบคุคล เหตทุี่เป็นเช่นนีส้ืบเนื่องมาจากกรอบคิดของงาน
ด้านวฒันธรรมชมุชน จะให้ความสําคญัในการดํารงอยู่ของกลุม่ / ชมุชน ซึ่งเป็นหน่วยในการผลิต “กติกาการอยู่
ร่วมกนั” ของคนในชมุชน  และในบทที่ 2 ของรายงานฉบบันีก็้ยงัมีลกัษณะเดียวกนันีด้้วย 

การเข้าใจใน 
ชีวิตตวัเอง 

 

 มีข้อมลูให้มาก จะ
ได้ลดความเสี่ยง 
หรือไม่ประมาท 

จดัสินค้าในร้านค้าให้มีความ
ระหวา่งผลิตใน – นอกชมุชน 
/ ทําบญัชี รับ-จ่าย ของ
ครัวเรือน 

กิจกรรมเพื่อพึ่งตวัเอง  
และพึ่งพากนัในชมุชนระหวา่ง
มนษุยก์ับมนษุย์ และมนษุย์

กับธรรมชาติ 
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ในระดบันีจ้ากการศึกษาพบวา่ มีปัจเจกชนอยู่ 2 ประเภท ที่มีพฤติกรรมแสดงออกให้เห็นถึงการพึ่งตนเอง และ
การพึ่งพากันเอง ได้แก่ 
 
1) ปัจเจกชนที่เจอทางตนั (ทางตนั เป็น เง่ือนไขที่พอเพียง)  

ทางตนัเป็นเง่ือนไขที่พอเพยีง กลุ่มคนพวกนีพ้ร้อมที่จะเปลีย่น แต่เง่ือนไขที่จําเป็นที่ต้องเข้ามา
สนบัสนนุ คือ หน่ึง ต้องมีเคร่ืองมือช่วยให้เขาเข้าใจชีวิตตวัเอง รู้จกัเหตแุห่งทกุข์ มากขึน้เทา่ที่พบในกรณีศึกษา 
ได้แก่ การเห็นทางเลือก การได้พบปะสนทนากับปราชญ์ชาวบ้าน (dialogue) ที่มีวิถีในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และการทาํแผนชมุชนพึ่งตนเอง  สอง ต้องมีกลุ่มช่วยสนบัสนนุ เชน่ การรวมซือ้ รวมขาย / ธนาคารข้าว 
/ การมกีลไก กฎระเบียบที่เอือ้ให้ปัจเจกแต่ละคนอยู่ได้   
 
2) ปัจเจกชนที่ไม่เคยเจอทางตนั  

กลุ่มคนพวกนีไ้ม่ได้มีประสบการณ์ตรง เพียงแต่รับรู้ในเร่ืองราวเหล่านีผ้่านการเหน็คนรอบข้างที่ประสบ
ปัญหา  ผ่านกระบวนการทํางาน การพดูคยุ การศึกษาดงูาน (ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่จาํเป็น)  ผลก็คือ คนเหล่านีจ้ะรู้จกั
ตวัเองมากขึน้ มีความประมาณตนมากขึน้ กลวัๆ อยูว่่าจะเจอทางตนั พยายามจะหาจดุดลุยภาพของตนเอง การ
ใช้ชีวิตอาจไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนกั แต่มีความระมดัระวงัมากขึน้  
 
 นอกจากนีก้ลุ่มคนเหล่านีย้งัพยายามที่จะใช้เทคนิค เคร่ืองมือ วิธีการสมยัใหม่ เข้ามาจดัการกับปัญหา 
หรือ ความเสี่ยงบางอย่าง โดยคาดหวงัวา่ เคร่ืองมือและเทคนิคเหล่านี ้จะชว่ยไม่ให้เจอทางตนั เนื่องจากยงัมอง
ว่าปัญหาหรือความเสีย่ง เป็นเร่ืองที่นา่จะจดัการได้ ทัง้นีม้เีทคนิค หรือ เคร่ืองมือใน 2 ระดบัที่ใช้กันอยู่  
 
ระดบัแรก เป็นระดบัการจดัการกับตวัเอง เทคนิค เคร่ืองมือ ที่ใช้ ก็ได้แก่ การพบปะสนทนากับปราชญ์ชาวบ้าน 
การทําแผนชวีิต เพื่อให้เหน็สมดลุของรายรับ-รายจ่าย เหน็ทนุต่างๆภายในชมุชน 
  
ระดบัที่สอง เป็นระดบัการจดัการกับภายนอก เทคนิค เคร่ืองมือ ที่ใช้ ได้แก่ เทคนิคเร่ืองการจดัการเงินทนุ 
เทคนิคการเจรจาต่อรองกับผู้ซือ้คนกลาง เทคนิคทางการตลาด การใช้คอมพวิเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้น
ราคาสนิค้าทางการเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ หรือ ข้อมลูใหม่ๆ  จากทัว่โลก เพื่อควบคมุ หรือหลกีเลี่ยงเหต ุ
ปัจจยัที่จะนาํไปสู่ทางตนั 
 
และควรกล่าวไว้ด้วยว่า หน่วยงานที่ทํางานส่งเสริมและนกัส่งเสริมจํานวนมาก ก็ให้ความสาํคญัค่อนข้างมากกับ
การจดัการในระดบัที่สอง ข้อเท็จจริงอาจสงัเกตได้จากความเฟ่ืองฟขูองการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยากร
กระบวนการ เทคนิคการประชมุในรูปแบบต่างๆ การยกระดบัมาตรฐานสินค้าเพื่อให้ได้การรับรอง และการให้
ความสาํคญักับเทคนิคเคร่ืองมือในระดบัที่สองนีม้ากเกินไป ก็อาจนาํไปสู่ความเข้าใจที่ผิดพลาดได้ง่ายๆ เนื่อง
เพราะเรากําลงัลดทอนเร่ืองที่จะต้องทําความเข้าใจมากที่สดุ นัน่คือเร่ืองของชีวิตตวัเอง (ตามหลกัพทุธธรรม) ให้
เหลือเพียงแค่การเสริมเทคนิคการจดัการเทา่นัน้   
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เงื่อนไขที่ ช่วยให้เกิดการปรับเปล่ียนไปในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เพื่อให้เห็นว่ามีเง่ือนไขใดบ้างที่จะเอือ้ให้คนในชมุชน กลุ่มต่างๆ ในชมุชน ปรับเปลี่ยนทศันคติ และพฤติกรรม ไป
ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการเพิม่ในเชิงมลูค่า (Value added) ไม่ใช่การเพิ่มมลูค่า (Volume added) 
จากกรณีศึกษาทัง้ 8 ผมเห็นว่าสามารถจําแนกเง่ือนไขที่เอือ้ดงันี ้
 
เง่ือนไขที่พอเพียง 
 
ข้อมลูจากกรณีศึกษาทัง้ 8 จะพบว่า เง่ือนไขที่พอเพียงมีอยูเ่พียงเง่ือนไขเดียวที่เอือ้ให้ปัจเจกชน ปรับเปลี่ยนไปสู่
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง นัน่คือ การเข้าใจในชีวิต เป็นการเข้าใจที่ต้องผ่านประสบการณ์ตรง ความรู้ ความ
เข้าใจเช่นนี ้ ไม่สามารถถ่ายทอดให้กนัและกันได้ ประสบการณ์ตรงในที่นี ้คือ ประสบการณ์ความล้มเหลวใน
ชีวิต ไม่มีทางออก ไม่มีทางไป ไม่มีทางเลือกอ่ืน มีแต่หนีส้ิน้ ประสบการณ์เช่นนีบ้งัคบัให้ ปัจเจกชนกลุ่มนีต้้อง
เข้าใจสจัจะของชวีิต ขณะเดียวกนัก็มีสติ ที่จะมีชีวิตที่ยืนบนขาของตวัเองมากขึน้ 
 
ส่วนประสบการณ์ที่ทาํให้บคุคลสามารถเข้าใจและเหน็แจ้งด้วยตนเองนัน้ ในทางศาสนาพทุธ ถือว่าเป็น 
“ปัญญา” ซึ่งประเด็นนีจ้ะได้กล่าวถึงในส่วนถัดไป   
 
เง่ือนไขที่จําเป็น 
 
ส่วนเง่ือนไขที่จําเป็นที่เอือ้ให้เกิดการปรับเปลีย่นไปในแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง ในกรณีศึกษาทัง้ 8 พบว่า มี
เง่ือนไขที่จําเป็น 2 ประการได้แก่   
 

 เคร่ืองมือเพ่ือการรู้จกัตวัเอง  
 เคร่ืองมือที่ว่านี ้พบวา่มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ 1) การศึกษาดงูาน / การสนทนา กับปราชญ์ชาวบ้าน 
เคร่ืองมือชนิดนี ้แม้จะดวูา่เป็นเร่ืองพืน้ๆ แต่นบัว่ามีความสําคญัอยา่งมาก เพราะการได้เหน็ การได้พดูคยุกับผู้ที่
เดินอยู่ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงนัน้ ย่อมเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่แนวทางนีเ้ป็นไปได้ นอกจากนีย้งัเป็นเหมือน
แรงบนัดาลใจที่จะทาํตามด้วย 2) แผนชมุชน เคร่ืองมือชนิดนีถ้กูนาํมาใช้ค่อนข้างแพร่หลายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
โดยมลูนิธิหมู่บ้าน และสาํนกังานกองทนุเพื่อสงัคม ประโยชน์ของเคร่ืองมือชนิดนีม้ี 2 ประการ ประการแรก ทํา
ให้ผู้ทาํเห็นตวัเองชดัเจนขึน้ โดยเฉพาะข้อมลูเศรษฐกิจ ผา่นตวัเลขรายรับ – รายจ่าย ซึ่งเป็นเร่ืองง่ายที่จะทาํให้
เข้าใจเร่ืองหนีส้นิ (ซึ่งถือเป็นข้อจํากัดหนึ่งของความตัง้ใจที่เปลี่ยนวิธีคิด) และข้อมลูด้านอ่ืนๆ ของชมุชน ประการ
ที่สอง ในกระบวนการทาํแผนชมุชน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศยัการทํางานแบบรวมหมู่ ตัง้แต่การคิดออกแบบ 
แบบสอบถาม การสํารวจข้อมลู การวเิคราะหข้์อมลู กิจกรรมเหลา่นีจ้ะทําให้ “ปัจเจกชน” รู้สึกมีความเป็น “เรา” 
ในฐานะสมาชิกของชมุชนมากขึน้ มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชมุชน มีตวัตนชดัเจนขึน้ ซึ่งจะทําให้การ
ขบัเคลื่อนกิจกรรมร่วมกนัของชมุชนมีพลงัสร้างสรรค์มากขึน้  
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 กลุ่ม และการแทรกแซงของกลุ่ม 
 กลุ่ม เป็นเง่ือนไขทีจ่ําเป็นอีกประการหนึ่ง ที่จะช่วยทําให้ การพึ่งตนเองของปัจเจกแต่ละคนเป็นไปได้
ง่ายขึน้ เนื่องจาก โดยธรรมชาติของกลุ่มมกัมีจดุมุ่งหมายเพื่อการยึดโยงสมาชกิแต่ละคนให้อยู่ร่วมกนัได้ ดงันัน้
กลุ่มมกัคิด และผลิตกลไก กฎระเบียบ ข้อตกลง เทคนิคการจดัการ หรือ แนวทางการทาํงาน ทีจ่ะเอือ้ให้มวลหมู่
สมาชิกได้รับประโยชน์จากการมาทํากิจกรรมร่วมกัน (ดรูายละเอียดของกรณีศึกษาในภาคผนวก 1) 
     
กิจกรรมหลายๆ อย่างของกลุ่ม อาทิ การรวมซือ้ รวมขาย กองทนุสวสัดิการ กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารข้าว 
ธนาคารปลา ร้านค้าชมุชน เป็นต้น จึงมกัเป็นการแทรกแซงปัจเจกชนให้มีความสามารถพึ่งตนเองได้มากขึน้ พ่ึง
ข้างนอกให้น้อยลง และลดความเสีย่งต่างๆ จากการผลิตให้ได้มากขึน้ 
 
การแทรกแซงโดยการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มนัน้ หากมองอีกมมุหนึ่ง อาจเข้าใจได้ว่า เนื่องจากกลไกของรัฐที่ทาํ
หน้าทีส่นบัสนนุส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยงัทําหน้าที่ได้ไม่ดีพอ หรือในบางทีอาจเป็นเพราะกลไกรัฐ
ไม่ได้ทําอะไรเลยกับแนวทางที่จะทาํให้ชาวบ้านพึ่งตนเองได้มากขึน้  
 
โดยอาจยกเป็นตวัอย่างเปรียบเทียบความพยายามของกลุ่มต่างๆ ในชมุชน กับ ของรัฐ ดงันี ้ 
 

ประเด็น กลุ่มต่างๆ ในชุมชน รัฐ 
ลดรายจา่ย VS เพิ่ม
รายได้  

มุ่งลดรายจา่ย มากกวา่ เน้นการเพิ่มรายได้ โดย
ใช้กิจกรรมร้านค้าชมุชน การรวมซือ้ การทํา
เกษตรผสมสาน  

นโยบายรัฐนัน้มุ่งส่งเสริมการขายสินค้า /
ทรัพยากร / การบริการ จากชมุชน 

ลดภาระการเป็นหนี ้
VS กระตุ้นการใช้
จ่ายด้วยการสร้างหนี ้
เพิ่มขึน้ 

มุ่งลดภาระการกู้ยืมเงินจากภายนอก ลดภาระ
ดอกเบีย้เงินกู้  โดยใช้กลุ่มออมทรัพย์เข้า
แทรกแซง 

นโยบายรัฐกระตุ้นให้ชาวบ้านเป็นหนีม้าก
ขึน้ ผ่านการกู้ยืมจากกองทนุหมู่บ้าน และยงั
เปิดให้ผู้ที่มีรายได้ไม่มากนกั มีเครดิตในการ
ใช้จ่ายล่วงหน้าผา่นบตัรเครดิตของสถาบนั
การเงินต่างๆ  

มุ่งการชว่ยเหลือกัน 
VS ตวัใครตวัมนั 

มุ่งให้เกิดการทาํกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะ
เอือ้ให้เกิดการพึ่งพิงอาศยักันระหว่างคนมกีับคน
ไม่มี อาทิ กองทนุสวสัดิการ  

ขณะทีก่องทนุหมู่บ้านบงัคบให้เฉพาะ
ปัจเจกบคุคลที่เป็นที่เชื่อถือเทา่นัน้เข้าถึง
กองทนุ ส่วนคนที่ไม่มีหลกัทรัพยห์รือคนจน
มากๆ ย่อมถกูกัน้ออกจากกองทนุ     

 
 
อย่างไรก็ตามควรตระหนกัไว้ด้วยว่า การแทรกแซงของกลุ่ม หรือองค์กรภายนอกนัน้ สามารถส่งผลได้ทัง้ในแง่
ของการชว่ยให้สมาชิกบางคนเกิดความเข้าอกเข้าใจในชีวิตมากขึน้ หรือเป็นผลลบที่ทาํให้สมาชกิบางคนขาด
ความระมดัระวงั และกลบักล้าที่จะเสี่ยงมากขึน้ก็ได้  
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อาทิ การเข้าแทรกแซงของกลุ่มออมทรัพย์ ที่บ้านขาม ที่สามารถเข้ารับซือ้ข้าวโพดในแต่ละรอบการผลิตได้ครั ง้
ละร้อยหลายตนั ซึ่งทําให้สมาชิกในชมุชนแต่ละคนนอนใจสามารถผลิตข้าวโพดได้อย่างไม่จาํกัด  
 
 
เง่ือนไขที่อาจก่อให้เกิดความสบัสน 
 

 ข้อมลูข่าวสาร19 
 
ข้อมลูคืออํานาจ หรือ ความรู้ คือ อํานาจ เป็นวลีที่ชวนให้คิดฝันวา่ หากมีข้อมลูหรือความรู้อยู่ในมือแล้วละก็
โอกาสที่จะเป็นฝ่ายเหนือกว่า เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบ ย่อมมีอยู่อยา่งแนน่อน หลายคนคงคิดเช่นนัน้ ขณะที่การขาด
ข้อมลูข่าวสาร ถกูมองว่าเป็นสาเหตหุนึ่งทีท่ําให้ประเทศไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 นบัตัง้แต่นัน้มา  
การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ความพยายามที่จะแพร่กระจายข้อมลูเป็นภารกิจที่หนว่ยงานราชการ
เกือบทกุหนว่ยงานให้ความสําคญั  แต่ข้อความข้างต้นนีจ้ะเป็นจริงได้ในทกุกรณีหรือไม่ โดยเฉพาะกับชาวบ้านที่
อยู่ห่างไกลออกไป   
 
อินเตอร์เน็ตตําบล และเว็บไซต์ คือรูปธรรมหนึ่งของความพยายามที่จะทาํให้ชาวบ้านเทา่ทนัขา่วสารข้อมลู หรือ
สามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้อยา่งไม่เสียเปรียบธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ    
 
ข้อมลูและความรู้จากภายนอกโดยตวัมนัเองแล้ว มีประโยชน์อย่างไม่ต้องสงสยั  แต่ 1) ชาวบ้านจะใช้ประโยชน์
จากข้อมลูข่าวสาร หรือความรู้ ได้อยา่งไร 2) จะเป็นประโยชน์สําหรับการเดินทางเข้าสู่ภายใน เพื่อทีจ่ะเข้าใจ
ตวัเองด้วยหรือไม่นัน้  ข้อสงัเกตนีย้งัเป็นข้อที่ต้องสงสยัให้มาก เพราะเง่ือนไขของเร่ืองนีไ้ม่ได้เกิดขึน้ใน
สญูญากาศ แต่เกิดขึน้ในเนือ้ของสงัคมชนบท ที่ขาดแคลนโอกาสและความสามารถในการจดัการเทคโนโลยี
เหล่านี ้  
 

 ความสามารถทางการจดัการ 
 
เป็นอีกประเด็นหนึ่งทีถ่กูหยิบยกขึน้มากล่าวถึงอยู่เสมอว่า เป็นประเด็นที่ชาวบ้านขาดแคลนโดยเฉพาะในเร่ืองที่
เก่ียวเนื่องกับการทาํธุรกิจชมุชน ไมว่่าจะเป็นงานด้านการขาย การวิเคราะห์ตลาด  การจดัการทัว่ไป  การ
หมนุเวยีนเงินทนุ  งานเอกสารบญัชี  งานส่งเสริม เป็นต้น หากมองอย่างตรงไปตรงมาเร่ืองเหล่านีน้บัว่าเป็น
ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆ เพิ่มมากขึน้  แต่ก็มีบ่อยครัง้ที่ความไม่สาํเร็จของธุรกิจของ

                                                           
19 ดกูารให้เหตผุลถึงความสําคญัของข้อมลูที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบ
ของเศรษฐกิจพอเพยีง ใน สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2542) “บทบาทของ
ข้อมลูเศรษฐกิจและสงัคม กับ เศรษฐกิจพอเพียง” เอกสารประกอบการสมัมนาประจาํปี 2542  เร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
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ชมุชน ถกูทอนและสื่อให้เข้าใจเพียงวา่ ขาดแคลนปัจจยัเหลา่นีเ้ท่านัน้ ทัง้ๆ ทีใ่นโลกความเป็นจริง การกระโจน
เข้าสู่ตลาด ที่มีการแข่งขนัอย่างดเุดือดต่างหาก ที่เป็นอปุสรรคต่อการทําธุรกิจของชมุชน   
 
น่าจะยงัคงมีปัจจยัเง่ือนไขอีกเป็นจาํนวนมากทีถ่กูมองวา่ เป็นตวัขวางกันการขยายตวัของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะหากมองจากจดุยืนของการทําธรุกิจชมุชน หรือวิสาหกิจชมุชน อยา่งไรก็ตามในทศันะของผม สิ่งข้อที่
ควรระลกึถึงอยู่เสมอก็คือว่า การมุ่งส่งเสริมการทําให้เกิดมลูค่าเพิ่มนัน้ได้ช่วยทําให้คณุค่าที่เป็นความเข้าใจใน
ชีวิต เพิ่มขึน้ด้วยหรือไม่ 
 
ความเข้าใจที่คับแคบ อาจน าไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคล่ือน 
 
ผมควรได้นําเสนอประเด็นที่คิดว่า อาจสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนออกไปในการมองเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยขอตัง้ข้อสงัเกตจากเอกสารเผยแพร่ของหนว่ยงานต่างๆ ที่มกันําเสนอกรณีศึกษา กลุ่มหรือองค์กรที่ประสบ
ผลสําเร็จในด้านการทําธุรกิจสนิค้าชมุชนประเภทต่างๆ หรือ การนาํเสนอประสบการณ์การอนรัุกษ์ป่า กลุ่มออม
ทรัพย์ การทําการแปรรูปผลิต หรือโรงสีชมุชน เป็นต้น ซึ่งเป็นทีน่ิยมทาํกนัมากในปัจจบุนั  
 
ผมเห็นว่า เราชอบที่จะจบัภาพนิ่งๆ ของกลุ่มหรือองค์กรที่ประสบความสาํเร็จออกมาจาก “ชมุชน” ที่เขาอาศยัอยู่ 
และทาํการวิเคราะห์ แยกแยะ และทาํความเข้าใจ ด้วยคําอธิบายผ่านตวัโครงสร้างองค์กรที่มีลําดบัชัน้ มีอํานาจ
หน้าที่ มีกฎระเบียบกติกาของกลุ่ม  ราวกับว่า ภายใต้โครงสร้าง หน้าที่ หรือ กฎระเบียบและเง่ือนไขเหล่านี ้ได้
สะกดให้ภาพของมนษุย์ ในฐานะสมาชกิกลุม่อยู่นิ่งๆ ไร้อํานาจต่อต้าน ไม่มีความคิด หรือเป็นคนดี แต่ใน
ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์เช่นนีอ้าจมีความคลาดเคลื่อนได้ใน 2 ลกัษณะ   
 
ลกัษณะที่ 1  การอธิบายในทํานองนี ้ทําให้เหน็ กลุ่มหรือองค์กรเป็นเนือ้เดียวกนั ราวกับว่า สมาชิกทกุคนในกลุ่ม
มีมาตราฐาน มวีิธีคิดเหมือนกันทัง้หมด เชน่ ปรากฏการณ์ทีแ่สดงให้เห็นวา่มกิีจกรรมการชว่ยเหลือเกือ้กูลกนั
ของสมาชิกในชมุชน ไม่วา่จะเป็นในกลุ่มออมทรัพย์ ร้านค้าชมุชน ร้านลอยฟ้า ธนาคารข้าว ธนาคารปลา เป็นต้น 
อาจไม่ได้มีความหมายว่า สมาชกิทีท่ํากิจกรรมเหล่านัน้มีความเข้าใจในชีวิต เข้าใจการพึ่งพาอาศยักัน หรือมี
ความเอือ้อาทรสงูมาก เพราะปรากฏการณ์เหลา่นีเ้ป็นการกระทําผ่านโครงสร้างองค์กร และกติกาองค์กร หรือ
เป็นกลไกการจดัการของกลุ่มทัง้สิน้ (มิหนาํซํา้กิจกรรมบางกิจกรรม สมาชิกอาจทําไปเพราะเป็นมองเห็น
ประโยชน์ของตวัเองเป็นอนัดบัแรกด้วยซํา้)  
 
ซึ่งหากเจาะลกึลงไป จะพบว่ามีปัจเจกบคุคลเพียงไม่มีก่ีคนในกลุ่ม ที่มีความเข้าใจถึงระดบัเข้าใจในชีวิตตวัเอง 
ส่วนทีเ่หลือนัน้ก็เป็นกลุ่มคนทัว่ไปที่ยงัไม่ได้ตระหนกัถึงเร่ืองการพึ่งตนเองอยา่งแท้จริง เพียงแต่เหน็วา่ตนเองจะ
ได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มเท่านัน้    
 
การตัง้ข้อสงัเกตเช่นนี ้มิได้โต้แย้งทิศทางที่จะต้องผลกัดนังานส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพยีงให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป หากแต่ ความคิดที่เห็นว่า ทัง้หมด เป็นเนือ้เดียวกันนัน้ กลับน่าจะปิดกัน้ หรือชะลอรัง้ ไม่ให้
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ซึมลึกลงถึงระดับปัจเจกบุคคลอย่างแท้จริง เพราะเพียงแค่พอใจใน
รูปธรรมของกลุ่มเท่านัน้ 
 
และการที่ปัจเจกบคุคลจะเข้าใจในสจัจะชวีิต เข้าใจวา่ชีวิตต้องอยู่อย่างพึ่งพาอาศยักนั ซึ่งเป็นความหมายในเชิง
นามธรรมนัน้ ในทศันะของผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความสาํคญัอยา่งมาก และนา่จะถือเป็นรากฐานสําคญัที่จะ
ทําให้ชวีิตยึดมัน่อยู่ในครรลองของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมัน่คงถาวร 
 
ลกัษณะที่ 2  การอธิบายในทํานองนี ้ได้ลดทอน ความสําคญัของโครงสร้างทางสังคม โครงสร้างทางวฒันธรรม 
โครงสร้างทางนิเวศวทิยา กระบวนการทางสงัคมในชมุชน ให้หมดความหมายลงไปเร่ือยๆ เพราะเราจะทุ่มเท
ความสนใจเฉพาะในกลุ่ม/องค์กรเท่านัน้ ปัจจยัเง่ือนไขภายนอกเราไม่ได้ให้ความสนใจ ราวกับวา่ เร่ืองเหล่านี ้
เกิดขึน้ในห้องทดลอง  แต่แท้จริงแล้วโครงสร้างที่เป็นทนุทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม หรือทนุทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ก็ดี ล้วนแล้วแต่มีสว่นในการธํารงอยู่ของ กลุ่มและองค์กรทัง้สิน้  
 
 ภาพข้างลา่งนี ้หากเราได้วิเคราะหช์มุชนอยา่งถ้วนทัว่ เราจะได้เห็นสายใยความเชื่อมโยง อาจจะเป็น
ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ ความสมัพนัธ์ทางการเป็นสมาชิกกลุ่มๆ เดียวกนั หรือกระบวนการขดัเกลาทาง
สงัคมของชมุชนในภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีความเข้าใจ “ชมุชน” ในความสมัพนัธ์ หรือ ในความหมาย ที่มากกว่า กลุ่ม หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นา่จะลด
ความคาดหวงั หรือ ข้อคําถามเชิงท้าทายหน่อยๆ ที่วา่  มีจริงๆ หรือ เศรษฐกิจชมุชนพ่ึงตนเองที่ท ากนัทัง้ชมุชน?  
 

ปัจเจกที่เน้นการพึ่งตนเอง ปัจเจกที่ไม่ได้ให้ความสาํคญักับการพึ่งตนเอง 

กลุ่มเกษตร
ผสมผสาน 

ครัวเรือนที่เน้นการพึ่งตนเอง ครัวเรือนแบบผสม ครัวเรือนที่ไมเ่น้นการพึ่งตนเอง 

กลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพย ์

กลุ่มอนรัุกษ์ 
ป่าชมุชน 

กลุ่มผู้ปลกู
สมนุไพร 

กลุ่มปุ๋ ยหมกัและ
ปุ๋ ยชีวภาพ 

กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิต กลุ่มทาํเหล้าสาโท 

 สายเครือญาติ / สายวฒันธรรม / เครือข่าย 
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บทส่งท้าย : การแย่งชิงความหมายท่ีใกล้ยุติ 
 
3 สิงหาคม 2545 (กรุงเทพธุรกิจ น. 13) ธปท. ยอมรับคร่ึงหลงักระทบเศรษฐกิจไทย  
 “บชุ” หวัน่เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย เรียก กรีนสแปน หารือรับมือ ส่วนแบงค์ชาติยอมรับคร่ึง
หลงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เหตสุหรัฐเป็นตลาดทีส่ําคญัด้านการส่งออก  
 
3 สิงหาคม 2545 (กรุงเทพธุรกิจ น. 14) โชว์ห่วยกาฬสินธุ์หวัน่สูญพนัธุ์  รวมพลต่อต้านห้างนอกลงทนุ 
 โชว์ห่วยกาฬสินธุ์ รวมพลงักว่า  200 คน นดัประชมุคดัค้านห้างยกัษ์ต่างชาติจ่อคิวลงทนุในพืน้ที…่
หวัน่ธุรกิจท้องถ่ินสญูพนัธุ์ ดีเดย์ 10 สิงหาคม ส่งความเหน็ให้หอการค้าและเทศบาลดําเนินการ แกนนํายอมรับ
ต้านยาก แต่ขอทาํหน้าทีใ่นฐานะคนท้องถ่ิน 
 
2 สิงหาคม 2545 (กรุงเทพธุรกิจ น. 1) “โลตสั” อ่อนข้อม็อบ ชะลอเปิดสาขาจนัท์  
 ปิดตลาดวงเวียนนํา้พ ุจดัเวที – ระดมพลงัมวลชนปกป้องค้าปลีกท้องถ่ินก่อนล่มสลายวนันี ้..ค้าปลีก
จนัทบรีุกว่า 200 คนเดือด บกุสํานกังานใหญ่เทสโก้ โลตสั ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงประธาน “ไม่ต้องการเทสโก้ 
โลตสั”  
 
1 สิงหาคม 2545 (กรุงเทพธุรกิจ น. 7) หลยุส์ วิตตอง คาดยอดขายในไทยโต 5%  
 ฮิวส์ วีต์โวเอต์ ประธานภมูิภาคเอเซียแปซิฟิก กลุ่มแฟชัน่แอลวเีอ็มเอช เปิดเผยวา่ หลยุส์ วิตตอง ได้
เปิดร้านคอมเซ็ปท์ใหม่ Global Store ในไทย….นบัเป็นแห่งที่ 10 ในเอเชียและใหญ่ทีส่ดุในภมูิภาคนี ้ไม่นบัรวม
ประเทศญ่ีปุ่ น ที่ศนูยก์ารค้าเกษร พลาซา่ บนเนือ้ที่ 755 ตร.ม. 
 
28 กรกฎาคม2545 (กรุงเทพธุรกิจ น.4) อมัมารสบัรัฐระเริง หมกเม็ดงบขาดดลุ 
 ดร.อมัมาร กลา่วอีกวา่ การจดัทํางบประมาณของรัฐบาลนัน้ แม้จะมีความจาํเป็นต้องจดัทํา
งบประมาณแบบขาดดลุ แต่รัฐบาลชดุนีก็้จดัทํางบประมาณขาดดลุมากกว่าทีเ่ป็นจริง และมเีล่ห์เหลี่ยมแพรว
พราวมากเป็นพิเศษ 
  “…ปัจจุบนัเราถูกท าเซอร์ไพร์สมาก จากนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลชดุนี ้โดยสร้างหนี้ใน 

อนาคตที่ไม่มีการก าหนดระบบบญัชีให้ถูกต้อง 
….ประเทศด้อยพฒันา พรรคการเมืองจะเลี่ยงท าให้ประชาชนเดือดร้อนพยายามท าให้
ประชาชนหาความสขุโดยการใช้จ่ายเงิน ซ่ึงจะส่งผลต่อนโยบายการคลงัทีห่ละหลวมถือเป็น
จุดอนัตราย 
…. เร่ืองงบบญัชีเอกชนมีปัญหาก็จริง แต่ถา้พูดถึงความโปร่งใสในเร่ืองบญัชี ไม่มีใครสู้
รัฐบาลได้” 

 
 
25 กรกฎาคม 2545 (กรุงเทพธรุกิจ น.15) ตปท. ท้ิงหุ้นไทยต่ืนวิกฤติตลาดหุ้นสหรัฐ 
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 นกัลงทนุทัว่โลกต่ืนตระหนกวกิฤติตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ผสมนกัลงทนุต่างชาติทาํชอร์ตเซลหุ้นใหญ่
ฉดุดชันีหุ้นไทยด่ิงฮวบ 13.52 จดุหรือ 3.48% ดร.ศภุวฒุิ (สายเชือ้) เตือนอย่าหวงัเงินจากสหรัฐไหลเข้าหุ้นไทย  
 
เหตกุารณ์แค่เพยีงระยะเวลาอาทิตยเ์ศษข้างต้น ก็คงสะท้อนภาพความอ่อนไหวของระบบเศรษฐกิจในบ้านเมือง
เราได้เป็นอย่างดี ทัง้ในแง่ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกประเทศ กรณีภาวะการหดตวัของเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา  หรือ ตวัรัฐบาลเองที่กําลงัใช้จ่ายเงินอยา่งหละหลวม และจะเป็นการก่อหนีใ้นอนาคตจํานวน
มหาศาล หรือภาพการโต้ตอบจากประชาชนในจงัหวดัจนัทบรีุ และกาฬสินธุ์ ที่ไม่พอใจกับห้างค้าปลีกยกัษ์ทีรุ่ก
เข้าไปทําลายฐานเศรษฐกิจของท้องถ่ิน  
 
สภาพการณ์เช่นนีเ้องที่ครัง้หนึ่งได้นําพาประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างหนกัเมื่อปลายปี พ.ศ. 2540 จน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงออกมาเตือนสติสงัคมไทยให้รู้จกัประมาณตน รู้จกัพอ ไม่โลภมาก ซื่อตรง ไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน ผา่นพระราชดํารัสเร่ือง ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง  
  
กระแสพระราชดํารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดการถกเถียงอยา่งมากในพืน้ที่สาธารณะในชว่ง 2 ปีแรก
เท่านัน้ แต่เมื่อเวลาผา่นพ้นไปนานเข้า เร่ืองเหล่านีด้เูหมือนจะถกูลืมเลือนไปด้วย จนขาดโอกาสที่จะถกูพฒันา
ให้เกิดความชดัเจน และเข้มแข็งในเชิงทฤษฎีระดบัรากฐาน อยา่งกรณีของเศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ  
 
ภายใต้ความไม่ชดัเจนนี ้ ในทางนโยบายกลบัชดัเจนที่จะเลือกยืนอยู่บนฐานคิดเดิมเร่ืองการเจริญเติบโต โดยใช้
ความไม่ชดัเจนของเศรษฐกิจพอเพียง ผา่นสิ่งทีเ่รียกรวมๆ กนัวา่เป็น “นโยบายเศรษฐกิจชมุชน” เพราะนโยบาย
ของทัง้ 2 รัฐบาลที่ผา่นมา ให้ความสาํคญักับเศรษฐกิจพอเพยีง ในฐานะที่เป็นขัว้ของการเพิ่มมลูค่า ในฐานะที่
เป็นขัว้ของการทาํมาค้าขาย ทาํธุรกิจของชมุชน มากกว่า ในฐานะที่ขัว้ของการยกระดบัคณุค่าของชวีิต ตามแนว
พทุธศาสนา หรือตามแนวทฤษฎีใหมข่ัน้ที่ 1  
 
และควรกล่าวไว้ด้วยว่า นโยบายภายใต้กรอบคิดเดิมเร่ืองการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งของรัฐบาลในชดุนี ้
ได้รับการขานรับเป็นอยา่งดีจากกลุ่ม / องค์กรชมุชนเกือบทัง้ประเทศ และไปได้ดีกับแนวคิดเร่ืองการทําธุรกิจ
ชมุชน สหกรณ์ วิสาหกิจชมุชน ของนกัวิชาการในสายเศรษฐศาสตร์การเมือง และสายวฒันธรรมชมุชนบางส่วน 
ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจบุนั 
 
ข้อถกเถียงเร่ืองเศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง หรือเศรษฐกิจพอเพยีงในยคุสมยันี ้คงจบลงด้วยความฟุ้ งของกระแส
การส่งเสริมธุรกิจชมุชนและวิสาหกิจชมุชน ซึ่งก็คงเบียดขับให้ความหมายของการพึ่งตนเอง ตามนยัของพทุธ
เศรษฐศาสตร์ หรือ เศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอดี เลือนหายจากความทรงจาํของสงัคมไทยไปในไม่ช้า 
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ภาคผนวก 1  กรณีศกึษา 
 
กรณีศึกษาทัง้ 8 ได้แก่  
1. บ้านชอนตะเคียน  ต าบลชอนสมบรูณ์  อ าเภอหนองมว่ง  จงัหวดัลพบรีุ 
2. บ้านนาท่อเด่น หมู่ที4่ ต าบลถืมตอง อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
3. ชมุชนบ้านขาม หมู่ 2 ต.บ้านขาม อ.จตัรัุส  จ.ชยัภมู ิ
4. ชมุชนบ้านท่าทราย   อ าเภอสรรพยา   จงัหวดัชยันาท 
5. บ้านนพรัตน์   ต.นพรัตน์   อ.หนองเสือ   จ.ปทมุธาน ี
6. บ้านนาอีสาน   อ.สนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
7. บ้านสามขา ต าบลหวัเสือ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 

8. บ้านทุ่งส้มปอย หมู่ที่ 4  ต าบลละมอ  อ.นาโยง  จ.ตรัง 
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กรณีศึกษา  :  บ้านชอนตะเคียน  ต าบลชอนสมบูรณ์  อ าเภอหนองม่วง  จังหวดัลพบุรี 
  

บ้านชอนตะเคียน  ตัง้อยู่หมูท่ี่ 3  ต าบลชอนสมบรูณ์  อ าเภอหนองม่วง  จงัหวดัลพบรีุ   ปัจจบุนัมี
จ านวนประชากรทัง้สิน้ 221 คน  หรือคิดเป็น 54 ครัวเรือน อาชีพหลกัของคนในชมุชนคือการเพาะปลกูพืชไร่ 
ได้แก่ ข้าวโพด, อ้อย, พริก, ถั่วลสิง และยงัมีการปลกูฝ้ายกันเป็นบางส่วนด้วย 

 
พฒันาการสูก่ารพึ่งตนเอง 
  จดุเร่ิมต้นของการคิดถึงการพึ่งตนเองของคนบ้านชอนตะเคียน ไม่ต่างจากหมู่บ้านอ่ืนๆ นกั คือ มาจาก
ความต้องการหลดุพ้นจากปัญหาหนีส้ิน ซึ่งเกาะกินตวัคนในชมุชน จากการลงทนุในการเพาะปลกูพชืไร่เชิงเด่ียว 
ที่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวงันัน่เอง จากข้อมลูพบว่า ชาวบ้านสว่นใหญ่มีภาระหนีอ้ยู่ในชว่งระหว่างประมาณ 
80,000-100,000 บาท  บางส่วนจะมีภาระหนีม้ากกวา่ 100,000 บาท  ส าหรับบางรายทีท่ าไร่ขนาดใหญ่มีหนีส้ิน
มากกวา่ 1,000,000 บาท เลยทเีดียว 
  ในที่สดุเมื่อมาถึงทางตนั ชมุชนจึงเร่ิมเกิดความคิดที่จะหนัมาพึ่งตนเอง โดยตัง้หลกัจาก บทเรียน
ส าคญัๆ 2 ประการ ทีม่องเห็นกนัคือ (1) เมื่อมีปัญหา มีแต่ตนเท่านัน้ ที่จะสามารถพึ่งพาได้ แต่การแก้ไขปัญหา
แบบต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านหนีส้นิและความยากจนให้หมดไปได้  (2) 
การบริหารจดัการเงินทนุอย่างขาดประสิทธิภาพของคนในชมุชน ซึ่งมีผลต่อภาระหนีส้นิ และความสามารถใน
การช าระหนี ้ 

จากสภาพปัญหาที่ทกุคนประสบเหมือนๆกันเป็นส่วนช่วยเสริมให้มกีารรวมตวักันในระดบัหนึ่ง   และ
ชมุชนเร่ิมมกีารรวมกันชดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรมเมื่อปี 2542 เป็นต้นมา 
 
กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งตนเอง 

ชมุชนบ้านชอนตะเคียน เร่ิมรวมตวักันท ากิจกรรมทีส่ะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งตนเองของชมุชนอยา่งเป็น
รูปธรรมเมื่อปี 2542 เป็นต้นมา กิจกรรมทีส่ าคญัๆ  ได้แก่ 

1. การจัดตัง้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 เร่ิมตัง้ขึน้ในปี 2542  จากการที่ได้พบเห็นและเข้าร่วมกับกิจกรรมออมทรัพย์ในระดบัต าบล   ซึ่งเห็นว่า

น่าจะน ามาใช้ในหมู่บ้านและประโยชน์  กลุ่มแกนน าจึงเร่ิมชกัชวนท าความเข้าใจกับชาวบ้านให้มาเข้าร่วม
กิจกรรม ประกอบกับในชว่งเดียวกันนัน้ทางรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเร่ืองเงินกองทนุหมู่บ้าน   ให้มกีารจดัตัง้
กลุ่มเพื่อรองรับเม็ดเงินที่จะส่งตรงมาสู่ชมุชน   กลุ่มสจัจะออมทรัพย์มีสมาชิกเร่ิมแรกเพยีง 38 คน  มียอดเงิน
สะสมไม่ก่ีพนับาท   เนื่องจากการทีช่าวบ้านสว่นใหญ่ยงัไม่เห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริง    ปัจจบุนักลุม่ฯ มีสมาชกิ
ทัง้สิน้ 98 คน  มียอดเงินสะสมมากกวา่หนึ่งแสนบาท และผลดีที่เกิดขึน้อยา่งเห็นได้ชดัเจนคือ  ชาวบ้านให้
ความส าคญักับการเก็บออมมากขึน้ และแม้วา่กลุ่มออมทรัพยย์งัไม่มีศกัยภาพเพียงพอส าหรับปล่อยกู้ ให้กับ
สมาชิกหรือยงัไม่สามารถชว่ยแก้ไขปัญหาหนีส้ินได้   แต่ก็ได้ท าให้ชาวบ้านเร่ิมมีการเก็บออมและมีเงินส ารอง
ส าหรับใช้ในยามฉกุเฉิน   แทนทีจ่ะต้องไปกู้ จากภายนอกมาทัง้หมดเหมือนในอดีต    และการที่มีกลุม่ออมทรัพย์
เกิดขึน้เป็นจดุเร่ิมต้นที่ท าให้เกิดการด าเนินกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ตามมา 
 2. กิจกรรมแปรรูปสินค้าของกลุ่มแม่บ้าน  การมีกลุ่มออมทรัพยท์ าให้ชาวบ้านในชมุชนได้มีโอกาส
และมีสว่นร่วมกนัท ากิจกรรมมากขึน้ ประกอบกับการมีเวลาวา่งมากหลงัจากการเก็บเก่ียว ชมุชนจึงเกิด
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แนวความคิดที่จะแปรรูปสินค้าโดยใช้วตัถดิุบที่มีในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์   เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม
ให้กับตวัเอง   จึงมีสมาชกิบางสว่นได้รวมตวักนัจดัตัง้กลุ่มเพื่อแปรรูปสนิค้าออกจ าหนา่ย  ได้แก่ กลุม่ท าน า้พริก 
ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สดุ และท ารายได้ให้กับชาวบ้านจ านวนไมน้่อย นอกจากนีย้งัมี กลุ่มปลาร้า กลุ่มทอผ้า และ
การแปรรูปถั่วลิสง เป็นถัว่อบสมนุไพร  
 ซึ่งทัง้หมดนี ้มุ่งเพื่อการจ าหน่าย สร้างรายได้แก่ชมุชนเป็นหลกั โดยตลาดหลกัอยู่ภายนอกชมุชน และ
ได้รับการสนบัสนนุเร่ืองการประชาสมัพนัธ์จากส่วนราชการในจงัหวดั 
  อย่างไรก็ดี เมื่อชมุชนเร่ิมมีชื่อเสยีงเป็นที่รู้จกัจากภายนอกมากขึน้   ท าให้มผีู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดงูาน
ในหมู่บ้านอย่างสม า่เสมอ   ชาวบ้านก็มีโอกาสที่จะน าสินค้าที่มาจากชมุชนมาจ าหนา่ยได้อีกทางหนึ่ง   ซึ่ง
แตกต่างจากแต่เดิมทีช่าวบ้านยงัไม่มีโอกาสหารายได้ดงักล่าว   ท าให้เกิดก าลงัใจที่จะด าเนินกิจกรรมของตนเอง
ต่อไป 
 3. ศูนย์สาธิตการตลาด 
 เนื่องจากเห็นวา่ชมุชนตัง้อยู่ห่างไกลจากตลาด   การซือ้สิ่งของที่จ าเป็นจะต้องเดินทางเข้าไปซือ้ใน
ตลาดเท่านัน้  และต่างคนก็ต่างท าการจบัจา่ยใช้สอยด้วยตนเอง   การจดัตัง้ศนูย์สาธิตการตลาด จึงมี
วตัถปุระสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาในสว่นนี ้โดยจะเป็นผู้ซือ้สินค้าจ าเป็นต่างๆมาวางจ าหนา่ยในร้านค้าของชมุชน 
เช่น สบู่  ยาสีฟัน  น า้ตาล  น า้ปลา และน า้มนัเชือ้เพลิง ฯลฯ   เร่ิมแรกได้ระดมเงินทนุกนัเองจากสมาชิกในชมุชน
เพื่อน ามาซือ้สนิค้า หลงัจากนัน้ก็ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุจาก SIF เพิ่มเติมท าให้มจี านวนสนิค้าส าหรับ
จ าหนา่ยได้ในปริมาณมากขึน้   
 ผลดีที่เห็นชดัคือสมาชิกประหยดัรายจา่ยค่าสินค้า  ไม่ต้องเสียค่าทางและไม่ต้องเสียเวลาไปซือ้ด้วย
ตวัเอง   และยงัเป็นการชว่ยเหลือกันเองของคนในชมุชน   ซึ่งในกรณีที่สมาชิกไมม่ีเงินทนุในการซือ้สนิค้าทาง
ศนูย์ก็จะให้สมาชิกน าไปใช้ได้ก่อนโดยไม่มีการคิดดอกเบีย้   รวมทัง้ เมื่อจ าหน่ายสินค้าได้ผลก าไร ยงัช่วยให้มี
รายได้เพิ่มเติมจากเงินปันผลอีกด้วย ผลประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมดงักลา่วเห็นถึงความแตกต่างอย่าง
ชดัเจนเปรียบเทยีบระหวา่งก่อนและหลงัการจดัตัง้ศนูย์    

 4. ธนาคารขยะ 
  ตัง้ขึน้ในปี 2544   เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมภายในชมุชน   และปลกู
จิตส านึกให้คนในชมุชนได้ตระหนกัถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อม   โดยได้ไปศึกษาดงูานที่จงัหวดัพิษณโุลก   
ธนาคารขยะจะรับฝากขยะที่แต่ละครอบครัวน ามาฝากไว้   โดยท าการคดัแยกขยะไว้เป็นแต่ละประเภท   เมื่อมี
ปริมาณมากก็จะจ าหน่ายให้กับพ่อค้าแล้วน ารายได้มาปันผลคืนผู้ฝาก   ทัง้นีส้่วนหนึ่งจะกันไว้ส าหรับเป็นค่า
บริหารจดัการและส าหรับเป็นเงินทนุรับซือ้ขยะจากเด็กในชมุชนที่น าขยะมาขาย    
 ผลดีคือ ท าให้คนในชมุชน เห็นคณุค่าของขยะที่สามารถสร้างรายได้ให้คนในชมุชน ในสว่นประโยชน์ที่
ไม่ใช่ตวัเงิน คือการสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้   
  
ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 
 แม้วา่การพึ่งพากันภายในชมุชนจะยงัมองเห็นไม่ชดัเจนนกั เพราะแต่ละกลุ่มมีการด าเนินกิจกรรมและ
การบริหารจดัการที่แยกออกจากกนัชดัเจน การศกัยภาพของแต่ละกลุ่ม ยงัไม่สามารถเป็นที่พึ่งของกลุ่มอ่ืนๆได้
อย่างเต็มที่ ความสมัพนัธ์จึงเป็นลกัษณะการท ากิจกรรมร่วมกนัเทา่นัน้ เนื่องจากสมาชกิชมุชนหนึ่งคน เป็น
สมาชิกมากกว่า 1 กลุ่ม 
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 ส าหรับการพึ่งพากันของแต่ละกลุม่กิจกรรมจะมีความชดัเจนมากขึน้ในระดบัต าบลและในระดบั
เครือข่ายของจงัหวดั   ที่เหน็ได้ชดัเจนคือมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กนั   มีการซือ้ขายสินค้าและ
วตัถดิุบระหวา่งกัน   และต่างพึ่งพาอาศยักนัในการชว่ยกันขยายฐานด้านการตลาด   การมีปฏิสมัพนัธ์กันของ
หมู่บ้านในเครือข่ายเป็นปัจจยัที่ส าคญัอีกประการหนึ่ง   ซึ่งมีสว่นชว่ยให้การด าเนินกิจกรรมพึ่งตนเองมีการ
ขยายตวัและประสบผลส าเร็จได้ดียิ่งขึน้ 
 อย่างไรก็ตาม การที่ชมุชนมีแนวโน้มทีจ่ะมีแหล่งเงินทนุส าหรับด าเนนิกิจกรรมที่ได้รับการสนบัสนนุจาก
ภาครัฐ  อาทิ เงินกองทนุแก้ไขความยากจนจ านวน 280,000 บาท  เงินกองทนุหมู่บ้าน 1,000,000 บาท และเงิน
สนบัสนนุจาก SIF ที่ให้กับหมู่บ้านเพชรน า้เอก จ านวน 1,000,000 บาท ท าให้ ชมุชนมฐีานการเงินทีม่ัน่คง 
สามารถสนบัสนนุการท ากิจกรรมของชมุชนได้มากขึน้ และพึ่งพา กลุ่มสจัจะออมทรัพย์น้อยลง 
 
ปัจจยัและเง่ือนไขที่ท าให้เกิดผลส าเร็จในการพึ่งตนเอง 
 เง่ือนไขปัจจยัที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการสร้างสรรค์การพึ่งตนเองของชมุชนที่ส าคญัคือ การมองเห็น
ประโยชน์จากการท ากิจกรรมร่วมกันทีเ่ป็นรูปธรรม ดงัจะเห็นวา่ ในระยะแรกไม่ค่อยได้รับความร่วมมือมาก 
ต่อเมื่อเห็นผลส าเร็จจึงเข้ามาร่วมมากขึน้ และมกีารขยายตวัมากขึน้เมื่อชมุชนเกิดความสามคัคีและการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  การมีผู้น าที่เข้มแข็ง และมุ่งมัน่ ที่คอยน าเสนอ ท าความเข้าใจ ผลกัดนัให้เกิด
การรวมตวักันท ากิจกรรม ก็เป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่ง รวมทัง้ความพยายามในการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่ๆ ข้ึนมา 
ด้วยนอกจากนีเ้ง่ือนไขปัจจยัอีกประการคือ การสนบัสนนุจากภายนอก โดยเฉพาะการสนบัสนนุด้านเงินทนุ 
เพราะล าพงัเงินทนุที่ระดมกันในชมุชน มขีีดจ ากัดอยู่ไมน้่อย ทัง้ในเชิงของการริเร่ิมและการขยายตวั แต่การ
สนบัสนนุเงินทนุจากภายนอกนี ้ต้องเข้ามาในลกัษณะ เพื่อการขยายตวั/หนนุเสริม ที่ชมุชนเองก็มีสว่นร่วมลงทนุ
ด้วย นอกจากนีก้ารมีบคุลากรพ่ีเลีย้งจากภายนอก ที่ตัง้ใจและเสยีสละ เป็นทัง้ผู้จดุประกายความคิด และให้
ค าปรึกษา ก็เป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหนึ่ง   
 
ปัญหาและอปุสรรค 
 ปัญหาและอปุสรรคในระยะเร่ิมแรกที่ส าคญัคือ   การขาดความเข้าใจและความร่วมมือของคนใน
ชมุชน  เพราะยงัไม่เหน็ถึงความส าคญัของการรวมตวักันอยา่งแท้จริง   อย่างไรก็ตามปัญหาดงักล่าวเร่ิมลดลง
เมื่อในชมุชนเร่ิมท ากิจกรรมด้วยกัน เหน็ถึงประโยชนท์ี่เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม 
 อีกประการหนึ่งคือ การแข่งขนัทางการค้า จากการที่ผลิตภณัฑ์จากชมุชนมุ่งค้าขายกับตลาดภายนอก 
ต้องเผชิญการแข่งขนักับสินค้าอ่ืน ถ้าไม่ประสบความส าเร็จทางการตลาด จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ใน
การด าเนินกิจกรรมของชมุชนได้โดยตรง 
 ดงันัน้ ความสามารถทางการตลาด จึงเร่ิมมีความส าคญัมากขึน้ ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นอีกปัจจยัหนึ่งทีส่ าคญั และมีผลต่อความส าเร็จและล้มเหลวของกิจกรรมชมุชน  
 
ความหมายของการพึ่งตนเองและเสยีงสะท้อนของคนในชมุชน 
   

ปัจจบุนักลุ่มแกนน า มีความเชื่อวา่ชมุชนมีความสามารถพึ่งตนเองได้ถึง 50% แล้ว   ความเชื่อมัน่
ดงักล่าวเกิดจากการที่ คนในชมุชนเร่ิมเข้าใจในเร่ืองการพ่ึงตนเอง   รู้จักในเร่ืองการบริหารเงินทนุทีมี่อยู่ได้ดีข้ึน   
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ซึ่งจะท าให้ไม่มีการก่อหนี้เพ่ิมเหมือนที่ผา่นมา   และคาดหวงัเพียง ให้หมดภาระหนี้สิน   มีอยู่มีกินโดยไม่ล าบาก
เหมือนที่ผา่นมา   และให้คนในชมุชนอยูก่ันด้วยความสามคัคีและพฒันากิจกรรมที่มีอยู่ให้ดีข้ึน    

โดยผู้น าในชมุชนทา่นหนึ่งได้ให้ค านิยามของการพึ่งตนเองว่า “ถ้าเราไม่รวมตัวกันมันก็ท าอะไร
ไม่ได้   พอมีการรวมตัวกันถ้าจะท าอะไรเราก็ขอแรงขอความร่วมมือได้   เร่ืองเงินเม่ือก่อนเราต้องพ่ึง
นายทุน   พอมารวมตัวกันเราก็ลดต้นทุนไปได้เยอะ   คนที่ยากจนไม่มีหลักทรัพย์ก็ยังมีโอกาสกู้เงินไป
ท าไร่ได้  มันเป็นการให้ความช่วยเหลือกันเอง”            
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กรณีศึกษา บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่4 ต าบลถืมตอง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 
  บ้านนาท่อเด่น มีประชากรทัง้หมดจ านวน 557 คน ประชากรชาย 281 คน ประชากรหญิง 266 คน มี 
127 หลงัคาเรือน และ 165 ครอบครัว ถกูยกขึน้เป็นหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2515  

อาชีพหลกัของชาวบ้านทีน่ี่ คือ ท านา และปลกูถั่วเหลืองหลงัการเก็บเก่ียวเป็นอาชีพเสริม กากถัว่
เหลือง ชาวบ้านน ามาท าปุ๋ ยในนาข้าวหมนุเวยีนกันไปในแปลงเกษตร แต่ละปี นอกจากนี ้ยงัประกอบอาชีพรับ
ราชการ  ลกูจ้างเอกชน และรับจ้างทัว่ไป ทัง้ในจงัหวดัและต่างจงัหวดั ดงันัน้จึงมกีารอพยพวยัแรงงานออกจาก
หมู่บ้านเพื่อหางานท าต่างถ่ินไม่ต่างจากพืน้ที่อ่ืนในจงัหวดัและประเทศ  

ปี พ.ศ.2534 ชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มกนัตัง้กลุ่มอนรัุกษ์ขนุสมนุขึน้ ด้วยจิตส านกึหวงแหนป่าไม้ และ
ความต้องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถกูบกุรุกท าลาย และได้ร่วมเป็นเครือขา่ยป่าชมุชนฮกัเมืองน่าน โดยมี
กิจกรรมเดินตรวจป่าทกุเดือน นอกจากนีไ้ด้ขยายกิจกรรมอนรัุกษ์ป่าไม้มาเป็นอนรัุกษ์สตัว์น า้ในแหล่งน า้
ธรรมชาติ หรือเรียกวา่ วงัปลา ในปี พ.ศ.2536 

  
พฒันาการของการพึ่งตนเอง 
 น่าท่อเด่น เร่ิมคิดถึงการพึ่งตนเอง เมื่อชมุชนประสบกับภาวะหนีส้ินชนิดที่ชาวบ้านเรียกกันว่า  “หนีจ้ม” 
อนัเกิดจากการกู้ยืมจากทัง้แหล่งทนุในระบบและนอกระบบ เมื่อได้มีการเปลีย่นแปลงวิถีการผลิตในการ
เพาะปลกูจากแบบเดิม มาใช้เคร่ืองจกัรและสารเคมี รวมทัง้การน าเงินกู้ เหล่านัน้ ไปซือ้ทรัพยส์ินต่างๆ เช่น 
จกัรยาน โทรทศัน์ เป็นต้น 
 ภาวะการณ์ดงักล่าว ท าให้เกิดผู้น าตามธรรมชาติกลุ่มหนึ่ง ลกุขึน้มา “คิด” และ “ถาม” กันเองว่า จะลด
หนี้ครอบครัว และหมู่บ้านได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องกู้ยืมเงิน ซึ่งค าตอบที่ได้ก็คือ ต้องใช้จ่ายอย่างประหยดัใน
ครอบครัว  ป้องกันไม่ใหเ้งินไหลออกจากหมู่บ้าน และ ต้องหาเงินเข้าหมู่บ้านเพ่ิม การรวมกลุม่พดูคยุกันของ
เหล่าผู้น าธรรมชาติ คิด ถาม และตอบกันนัน่เอง  เป็นที่มาของกิจกรรมอนัหลากหลายของชมุชน ในเวลาต่อมา 
 
การด าเนินกิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง  
 การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของชาวบ้านนาท่อเด่น ต่างยึดเอาค าตอบที่ได้พดูคยุกันเป็น
จดุเร่ิมการคิดกิจกรรมต่างๆ  โดยมีศนูย์กลางการรวมกลุ่มอยู่ที่ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนของหมู่บ้านบ้านนาท่อเด่น 
และเร่ิมต้นจาก การเร่ิมจากกิจกรรมการออม ซึ่งในชมุชนมกีลุ่มออมทรัพยท์ี่มาตัง้แต่ปี 2533 เป็นจดุเร่ิมต้น  

ปัจจบุนั มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จ านวน 12  กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ที่เป็นความ
พยายามในการแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบของชาวบ้าน น าไปถมหนีธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง
กิจกรรมการออมนีเ้อง ท าให้คนในชมุชนได้เรียนรู้เก่ียวกับการจดัการกลุ่ม การบริหารการเงินด้วยหลกัการเอือ้
อาทร การมีสว่นร่วม   
  ส่วนในอีก 11 กลุ่มในชมุชนนัน้ สว่นใหญ่เป็นกลุ่มที่มุ่งผลิตสินค้า ทีใ่ช้วสัด ุทรัพยากรในท้องถ่ิน 
ตลอดจนการสนบัสนนุให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทัง้เป็นการใช้ประโยชนใ์นครัวเรือน /ชมุชน 
และการอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน โดยได้รับการสนบัสนนุจากทัง้องค์กรปกครองท้องถ่ิน คือ อบต . หน่วยงาน
ราชการเชน่ สถานีอนามยั  องค์กรชมุชน/องค์กรสาธารณะประโยชนใ์นท้องถ่ินเอง  เช่น มลูนิธิฮกัเมอืงน่าน  
องค์กรภายนอก เช่น กองทนุเพื่อสงัคม ทัง้ในรูปของการสนบัสนนุเงินทนุเพื่อการด าเนินกิจกรรม เพือ่การศึกษาดู
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งาน พฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนด้านต่างๆ การจดัหาเคร่ืองไม้เคร่ืองมือในการด าเนินกิจกรรม กิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มท าขนมโรตีกรอบ กลุ่มท าแหนม กลุม่ท าไม้กวาด กลุ่มเย็บผ้าม่อฮ่อม กลุ่มนวดแผนโบราณและ
อบยาสมนุไพร  กลุ่มท าวสัดจุากกะลามะพร้าว กลุ่มตีเหลก็  กลุ่มอนรัุกษ์ดนตรีพืน้บ้าน  กลุ่มท าน า้พริกเผา  
กลุ่มท าน า้ยาสระผม น า้ยาล้างจาน น า้ยาล้างห้องน า้ และกลุ่มดอกไม้จนัทน์ และดอกไม้แห้ง 

  
ปัจจยั เง่ือนไขความส าเร็จในการพึ่งตนเอง 
  ปัจจยัที่ท าให้กลุ่มเข้มแข็ง และพฒันาการเรียนรู้ จนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดบัหนึ่ง มีดงันี ้
 1.การมีผูน้ าชมุชน  ที่ดี มีวิสยัทศัน์ ความกล้าที่จะเปลีย่นวธีิคิด กล้าน ากลุ่มสูก่ารเปลี่ยนที่ดีขึน้  รวมทัง้
มีศกัยภาพในการเชื่อมเครือขา่ยอ่ืนๆ ที่เข้มแข็ง ทัง้ในจงัหวดัและต่างจงัหวดั 

2.การมีสว่นร่วมในทกุขั้นตอนของการพฒันา   ทัง้จาก ชาวบ้าน ผู้น าในชมุชนทัง้ผู้น าทางการและผู้น า
ธรรมชาติ หน่วยงานราชการในท้องถ่ิน เช่น สถานีอนามยั องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน และองค์กรพฒันา
เอกชน  ท าให้เกิดความหลากหลาย และมีพลงัในการขบัเคลื่อนหมู่บ้านให้เป็นไปตามของต้องการของชมุชน  
 3. การด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป  เป็นไปตามขัน้ตอนและศกัยภาพของคนในชมุชน มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้  น าผลที่ได้จากเวทีต่างๆมาปรับ และพฒันาการด าเนินงานของกลุ่มตลอดเวลา   

4.  กฎ ระเบียบ   ซึ่งคิดและด าเนนิการโดยกลุม่ชาวบ้านให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมชมุชน ท าให้
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

5. การศึกษาดูงาน  ท าให้เกิดการพฒันา ความรู้ใหม่ๆ และเกิดเครือขา่ยความร่วมมือทัง้ในและนอก
พืน้ที่   

6. ความรู้สึกมีคณุค่า   การได้รับก าลงัใจจากคนทัง้ภายในและภายนอกชมุชน ทีใ่ห้ความส าคญั และ
ยอมรับความสามารถในการจดัการกลุ่ม นบัเป็นแรงจงูใจอีกทางหนึ่งทีท่ าให้กลุ่มฟันฝ่าอปุสรรคต่างๆมาได้จนถึง
ปัจจบุนั  
  
ปัจจยั เง่ือนไข ที่เป็นอปุสรรคต่อความส าเร็จของการพึ่งตนเอง  
  ปัจจยัที่มีอิทธิพลท าให้กลุ่มไม่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งผู้น ากลุ่มต่างๆ ได้ร่วมกนัวิเคราะห์ได้แก่ (1)  การ
ขาดความรู้เร่ืองการตลาดและการพ่ึงตลาดภายนอก ทัง้ในส่วนของการบริหารจดัการผลผลิตภณัฑข์องชมุชน 
การอาศยัวตัถดิุบจากภายนอกชมุชน และการวางแผนการผลิตและหน่าย (2) การบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่เป็น
ระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไมมี่ประสิทธิภาพ (3) เจ้าหนา้ที่ของรัฐ ข้าราชการบางหนว่ยงานใช้วิธีการบงัคบั
ให้สมาชิกกลุ่ม สมคัรเข้าเป็นสมาชกิโครงการของทางราชการ แต่ไม่ได้สนบัสนนุงบประมาณให้แก่กลุ่ม กลบั
แอบอ้างผลงานของกลุม่ไปเป็นผลงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอความดีความชอบให้กับตวัเจ้าหน้าที่เอง (4) ความสบัสน
ต่อการปกครองของรัฐ ขดัแย้งระหว่างผู้น าทีรั่ฐแต่งตัง้ กับผู้น าที่ชาวบ้านเลือกตัง้   ท าให้การด าเนินงานของกลุ่ม
ล่าช้า และชาวบ้านแตกความสามคัคี  (5) นกัการเมืองท้องถ่ิน  ที่ต้องการสร้างภาพ สร้างบารมี อยากเป็นผู้น า
ในชมุชน แต่ไม่มีความสามารถ ความจริงใจ พยายามยแุหย่ ก่อกวนใสร้่ายผู้น า ท าให้กลุ่มต่างๆ แตกความ
สามคัคี (6) แนวคิดของชมุชน  คือแนวคิดการท าการผลิตเพื่อขายให้กับชมุชนอ่ืน คนอ่ืนก่อน เพื่อน าเงินเข้า
หมู่บ้านเพิ่มขึน้ ไม่ใช่เคร่ืองบริโภคหลกัทีช่มุชนต้องบริโภคทกุครอบครัว และทกุวนั   
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กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านขาม  อ.จัตุรัส   จ.ชัยภูมิ 
 
 ชมุชนบ้านขาม หมู่ 2 ต.บ้านขาม อ.จตัรัุส  จ.ชยัภมูิ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ประมาณ  250 ครัวเรือน  
คนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็น  “ชาวไทยโคราช”  อพยพมาจาก จ.นครราชสีมา  เมื่อประมาณปี  2540   มีภาษา
การพดูการจา  ทว่งทา่ท านองประเพณีและวฒันธรรมปน ๆ กันระหว่าง  “ไทย-ลาว”   กับ  “ไทย-โคราช”   บ้าน
ขามผา่นการมผีู้น าปกครองหมู่บ้าน  มาทัง้หมด 14 คน  ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ  นายอ่ิม  เพิ่มสนาม   และคน
ปัจจบุนั  คือนายประจวบ   แต่งทรัพย ์   ซึ่งเป็นผู้น าทางด้านการพฒันาที่มีความส าคญัสงูสดุในหมู่บ้านแห่งนี ้ 
คนบ้านขามส่วนใหญ่ท านา  ท าไร่ข้าวโพด  ไร่มนัส าปะหลงั ปลกูพริก   รับจ้างขายแรงงาน  
 
พฒันาการสูก่ารพึ่งตนเอง 

คนบ้านขาม มีปัญหาหนีส้ินจากการท านา  ท าไร่ ไม่น้อยเกาะกินมานาน จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นหนีเ้งินต้น 
หนีด้อกเบีย้ ซึ่งเฉลีย่ต่อครัวเรือนหลายหมืน่ หลายแสนบาท  อนัเนื่องมาจากการผลิตที่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทัง้ยงัมี
ปัญหาดินเค็ม และน า้ท่วม ขณะทีใ่นสว่น ของหมู่บ้านเป็นที่สงูขาดแคลนน า้ในการท าไร่นา     
 จุดเปลี่ยนที่น ามาสู่การพ่ึงตนเองของชมุชนเกิดข้ึนเมื่อประมาณปี  2533 ที่สมาชิกในชมุชน ทัง้ 
กรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าสตรี และสมาชิกอ่ืนๆ ได้พูดคยุกัน และเห็นร่วมกนัวา่ การแก้ไขปัญหา ต้อง
เร่ิมต้นที่การออม และการหาลูท่างท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือลดปัญหาหนี้สิน  

 
กิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเองของชมุชน 

 
 1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

ผู้ใหญ่ประจวบกับกรรมการหมู่บ้าน ได้พยายามรือ้ฟืน้กิจกรรมออมทรัพยข์ึน้เมื่อปี 2534 โดยพยายาม
ตระเวนท าความเข้าใจและชกัจงูลกูบ้าน และมีพฒันากรชว่ยเป็นพี่เลีย้งอยา่งใกล้ชิด   ในปีแรกเร่ิมมีสมาชกิ  
212  คน  เร่ิมต้นเงินสจัจะสะสมที่    9,360 บาท   

ภายหลงักลุ่มเติบโตขึน้ทางกลุ่มได้มีการน าเงินที่ออมไปขยายผลในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ของชมุชน 
อาทิ การส่งเสริมอาชีพ  ใช้เงินทนุจากการออมตัง้เป็น กองทนุส่งเสริมอาชีพ ให้กลุ่มชาวบ้านหรือเป็น
รายบคุคลก็ได้   ที่ว่างหลงัจากฤดกูารท านาที่ต้องการประกอบอาชีพเสริม  ก็สามารถรวมกลุ่มยืมเงินมาลงทนุได้   
โดยต้องแจ้งวตัถปุระสงค์การกู้ วา่  จะท าอะไร  และที่ส าคญัคือ ต้องท าจริงๆ มกีารตรวจสอบจากคณะกรรมการ
กลุ่มด้วย 

นอกจากนี ้ยงัมกีารให้กู้ฉุกเฉิน ส าหรับลูกค้า ธกส.  การให้กู้ซือ้เมล็ดพันธ์ุและปุ๋ ย เป็นการ 
ให้สมาชิกกู้ซือ้ปัจจยัการผลิตก่อน เมื่อขายผลผลิตได้แล้วจึงน าเงินทนุมาคืนกลุ่ม   

 
2. กิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาด   
เป็นกิจกรรมทีก่ลุ่มออมทรัพย์บ้านขามท าร่วมกนัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533 โดยเป็นการลงหุ้นของคนในชมุชน

เพื่อซือ้สินค้าอปุโภค บริโภคมาจ าหนา่ย รวมทัง้น า้มนัเชือ้เพลิงด้วย โดยให้สมาชิกหมนุเวยีนกันมาเป็นผู้
จ าหนา่ย และใช้ระบบคปูองในการซือ้สินค้า ซึ่งในตอนสิน้ปีจะน าคปูองมาขึน้เงินปันผล  ตามผลก าไรในแต่ละปี  
ซึ่งก าไรสว่นหนึ่งจะน าเข้ากองทนุพฒันาหมู่บ้าน ปัจจบุนั บ้านขามมีศนูย์สาธิตการตลาด 2 แห่ง เนือ่งจากเป็น
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หมู่บ้านใหญ่ เพื่อให้บริการสมาชกิได้ครับคลมุมากขึน้ ซึ่งแห่งใหม่ตัง้ขึน้เมื่อปี 2541 ใช้กฎกติกา และระเบียบ
การบริหารเช่นเดียวกับแห่งแรก 

  
 3. กิจกรรมโรงสี  ลานตาก 
 เนื่องจากบ้านขาม ไม่มีโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐาน เมื่อพ่อค้าเข้ามารับเข้าเปลือกไปสี ชาวบ้านไม่รู้ว่าข้าว

หายไปเทา่ไรเทา่ไร จึงเสยีเปรียบพ่อค้า รวมทัง้หากจะน าข้าวไปสีต่างต าบลก็ไมส่ะดวกในการขนส่ง    
 ปี  พ.ศ. 2541 จึงได้สร้างโรงสีของชมุชนขึน้ โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ  จากกองทนุชมุชน 

อบต. งบมิยาซาว่า ในการซือ้เคร่ืองสีข้าวพร้อมอปุกรณ์ และตัง้ไว้ที่สาธารณะประจ าหมู่บ้าน โดยชมุชนสมทบ
สร้างอาคารโรงเรือน แต่ยงัมีปัญหาเร่ืองคณุภาพข้าวที่ยงัไม่ได้มาตรฐาน และชาวบ้านยงัต่างคนต่างขายอยู ่ในปี
ถัดมา บ้านขามได้รับงบประมาณกองทุนชมุชน ในการสร้างลานตากและจดัซือ้ตราชัง่  หอชัง่  เคร่ืองวดัความชืน้  
จดัตัง้ศนูย์ประชาสมัพนัธ์และทนุหมนุเวยีน  บ้านขามได้สนบัสนนุงบจดัหางบเทลานตาก  ท าให้โรงสีข้าวบ้าน
ขามมีมาตรฐานเร่ืองน า้หนกั และท าให้สมาชกิมีเงินปันผลตอนสิน้ปีด้วย จากการสข้ีาวมีร าและปลายข้าว 
สมาชิกจึงน าเงินส่วนหนึ่งไปลงทนุซือ้หมแูละไก่มาเลีย้ง ปัจจบุนัผลผลิตก าลงัจะถกูจ าหนา่ย    

ข้าวโพดเป็นพืชไร่  ที่ชาวบ้านขามปลกูกันมาก  ในปี  2543  ผลผลิตมีประมาณ  1,600 ตนั  และในปี  
2544  มีผลผลิตสงูถึง  2,500 ตนั  จึงมีการรวมกลุ่มกันขาย  มีการต่อรองราคากับพ่อค้าผลก็คือ  สมาชิกได้รับ
ความยติุธรรมในเร่ืองราคา ไม่ต้องเสียค่าขนส่งแพง  ผลพลอยได้คือพบว่า ซงัข้าวโพดหลงัสีเอาเมล็ดออกแล้ว 
ยงัมีมลูค่าซือ้ขายได้ และเป็นเชือ้เพลิงอยา่งดีในกิจการท าเส้นหมี่ เป็นวตัถดิุบในการเพาะเห็ดและท าปุ๋ ย  กลุ่ม
จึงน าเงินจากการขายซงัข้าวโพกนีก้ลบัคืนให้แก่สมาชกิ   

เงินก าไรที่เกิดขึน้สว่นหนึ่งจากการขายข้าวโพด กรรมการและสมาชิกได้เห็นตรงกนัวา่ควรซือ้รถสิบล้อ 
และรถตกัเพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกและชมุชนที่มาใช้บริการ   มีการลงทนุซือ้เคร่ืองสีข้าวโพดใหม่ให้มี
ขนาดใหญ่  เพิ่มก าลงัการผลิตมากขึน้    

ปัจจบุนักิจกรรมโรงสีมีสมาชิก 199  คน  เงินทนุ  79,600   บาท   มีคณะกรรมการด าเนนิงาน 14 คน 
และกรรมการหมนุเวียนสีข้าว 31 คน    มีวาระในการเป็นกรรมการคราวละ 1 ปี    

 
4. การแปรรูปผลิตของใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ปี 2537 มีการรวมกลุม่สตรีในหมู่บ้านเป็น “กลุ่มสตรีอาสาพฒันา” โดยการสนบัสนนุของเจ้าหน้าที่

พฒันากร มีการเร่ียไรกันออกเงินซือ้วสัดอุปุกรณ์ในการอบรม การผลิตน า้ยาล้างจาน และ  แชมพสูระผม  โดยมี
สมาชิกเร่ิมต้น 15 คน อย่างไรก็ตาม คนในชมุชนยงัมีการใช้กันน้อย เนื่องจากยงัติดค่านิยมเดิมอยู่มาก แม้วา่  
คนภายนอกที่มาดงูานจะซือ้หากลบัไปใช้กนัก็ตาม ซึ่งประธานกลุ่มให้ความเหน็วา่ กลุม่ต้องเร่ิมต้นที่ตวัสมาชิก
เอง หากเราท าและเราไม่กินไม่ใช้เอง  ใครเขาจะมาเชื่อมัน่เรา  ทัง้หมดต้องเร่ิมต้นที่ตวัเองก่อน   

 
5. การจัดสวัสดิการในชุมชน หรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
เพื่อลดช่องว่างระหว่างสมาชิกในชมุชน ส่งเสริมให้คนเข้ามาร่วมกันท ากิจกรรม โดยสร้างโอกาสให้คน

ที่มีรายได้น้อยในชมุชน มีสวสัดิการที่ดีขึน้ กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม จึงมกีารปันผลก าไร เข้ากองทนุ
พฒันาหมู่บ้าน หรือจดัสวสัดิการให้ชมุชน หรือจดัท ากิจกรรม สาธารณะประโยชนเ์สมอๆ 
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รูปธรรมที่เห็นกนัเด่นชดัตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ที่คนชมุชนบ้านขาม ร่วมกันคิด ร่วมกันท า จดัสวสัดิการ
ให้คนในหมู่บ้านกันเอง มีหลายเร่ือง ไม่วา่จะเป็นการสมทบทนุร่วมกับศูนย์สงเคราะห์ประจ าหมู่บ้าน  ช่วยเหลือ
สมาชิกในหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อน เช่น เจ็บป่วยฉกุเฉิน  เงินกู้ เพื่อการศึกษา  ผู้ยากจนกู้ ไปประกอบอาชีพ  
การจัดระบบฌาปนกิจหมู่บ้าน โดยมีการเก็บเงินหลงัคาเรือนละ 20 บาท เพื่อมอบให้แก่ญาติผู้ เสียชีวิต  และใน
คืนสวดพระอภิธรรมวนัสดุท้าย  ชาวบ้านขามจะร่วมกนัเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้ กิจกรรมธนาคารข้าว 
เพื่อช่วยเหลือคนในชมุชนที่ไม่ได้ท านา   กิจกรรมกองทนุยา  เพื่อซือ้ยามาจ าหนา่ย บริการให้แก่คนในชมุชน 
กิจกรรมพฒันาศูนย์เด็กเล็ก   การสมทบเงินขุดสระ ให้เป็นแหล่งน า้เพื่อการเกษตรของชมุชน  เป็นต้น  

 
ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพึ่งตนเอง 

ปัจจยัส าคญัๆ ที่น ามาสูก่ารพึ่งพาตนเองของชมุชน ซึ่งกรรมการกลุ่มได้ให้ความเห็นไว้ก็คือ การมีผูน้ า
ที่ดี  มีทศันะกว้างไกลทางงานพฒันา กล้าที่จะเร่ิมต้น และท าจริง  การสื่อสาร การประชาสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนส าคญัในการสร้างความเข้าใจ ความร่วมไม้ ร่วมมือ ความสามคัคี ยงัเป็นสิ่งที่
รองลงมา  ความไวว้างใจกัน การให้โอกาสคนอยากท างาน (กรรมการ) ได้ลองผิดลองถกู  การจัดเวทีพูดคยุ สรุป
บทเรียนกันบ่อยๆ หลายหวัดีกว่าหวัเดียว  ท าให้เกิดกิจกรรมต่อยอด แก้ไขปัญหาไปได้เร่ือยๆ  นอกจากนี ้การที่
กิจกรรมเกิดจากความต้องการ  เกิดจากการพูดคยุกันเองของคนในชมุชน  ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกนั ด าเนินการ
ร่วมกนั และค่อยๆก้าวไป มกัจะไม่ค่อยผิดพลาด  ไม่มีทางล้มได้ ประกอบกับมีการบริหาร การจัดการที่โปร่งใส  
มีรูปธรรมการพฒันาให้เห็นอยู่บ่อยๆ ท าให้ชาวบ้านเร่ิมเชื่อมัน่กรรมการ รวมทัง้การมีส่วนร่วมของสมาชิก  โดย
การกระจายอ านาจให้กรรมการและสมาชิกกลุ่ม  ได้ด าเนินการอยา่งเต็มที่  มีข้อตกลงกันว่า นา่จะเปิดโอกาสให้
ทกุคนได้คิด ได้ท า ได้ฝึกหดักันให้มาก เกือบทกุคนมกัจะได้เป็นกรรมการกลุ่ม เป็นสมาชกิกันทัง้บ้าน เป็น
กรรมการกันทัง้บ้าน”  

ท้ายที่สดุผู้ใหญ่ประจวบให้ความเห็นว่า สิ่งส าคญัคือ  ความปรารถนาแรงกลา้ ที่จะแก้ไขปัญหา เมื่อ
ประกอบกับ การท าจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา การหมัน่พดู หมัน่คยุ เอาใจใสก่ับลกูบ้าน การกระจาย 
อ านาจ การคิดตดัการสินใจ  การใช้ความยติุธรรมในการจดัการทรัพยากรในชมุชน ทัง้หมดเป็นสิง่ที่เรียกความ
เชื่อมัน่ ความศรัทธาของคนบ้านขาม ให้กลบัลกุขึน้มาต่อสู้กันอีกครัง้หนึ่ง”   
 
การพึ่งตนเองในความหมายของคนบ้านขาม 

เสียงสะท้อนของนิยามของการพึ่งตนเอง แม้จะบอกกลา่วว่า ยงัไม่ชดัเจนนกั แต่ก็เห็นได้วา่  การลด
รายจ่าย เพ่ิมรายได้  มีเงินเหลือไว้ออมบ้าง การใช้วตัถดิุบที่มีในชมุชน  แปรรูปใช้เองในส่ิงที่ท าได้ การมีจัด  
สวสัดิการให้กับคนในหมู่บ้าน  บ ารุงสาธารณะประโยชน์ตามควร สามารถช่วยเหลือสมาชิกในชมุชนได้หลายๆ
เร่ือง  ไม่ต่างคนต่างเดินเหมือนแต่ก่อน และมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือของ
สมาชิกในชมุชน เป็นสิ่งบ่งชีใ้ห้เห็นถึงการพึ่งตนเองที่ส าคญั เมื่อประกอบกับ การประสานความร่วมมือกับ 
องค์กรปกครองท้องถ่ินท้องถ่ิน เช่น อบต.  สถาบนัหลกัๆ ทัง้ วดั  โรงเรียน หนว่ยงานพี่เลีย้งทัง้ภาครัฐ และ
เอกชน ยิ่งส่งเสริมการพึ่งตนเองของคนบ้านขามให้มีทิศทาง และรูปธรรมที่เด่นชดัยิ่งขึน้ 

แต่ทัง้หมดนี ้ คนบ้านขามยงัมองว่า ไม่ใช่บทสรุปทัง้หมด แม้จะมัน่ใจวา่ เดินไม่ผิดทางแน่    แต่ ก็คิอ
ว่า  ยงัมีเร่ืองต้องค้นหาค าตอบ และพฒันาตนเอง และชมุชนต่อไปเร่ือยๆ เพื่อเรียนรู้ ไม่ลุ่มหลง และเข้าใจ
ปัญหาต่างๆ พร้อมๆ กับการหารูปแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชมุชนทีย่งัมีอยู่ไม่น้อย  
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ข้อมูลกลุ่มต่างๆของหมู่บ้าน 

     

ชื่อกลุ่ม สมาชิกเร่ิมก่อตัง้ จ านวนเงนิ(บาท) สมาชิกปัจจุบัน จ านวนเงนิ(บาท) 

1.  กลุ่มออมทรัพย ์ 212   คน 112,320 664  คน 3,380,000 

2.  ศนูย์สาธิต 1 217  คน 98,070 325  คน 172,420 

3.  ศนูย์สาธิต 2 131  คน 54,400 170  คน 80,000 

4.  โรงสี 176  คน 65,000 199  คน 79,600 

5.  กองทนุยา 200  คน 9,480 202  คน 11,000 

6.  ธนาคารข้าว 320  ถัง - 360  ถัง - 

7.  ศนูย์สงเคราะห ์ - 17,500 - 117,600 

8.  ฌาปนกิจศพ 220  คน 4,400 244  คน 16,000 

9.  ศนูย์เด็กเล็ก 50  คน 3,500 30  คน 12,800 

10.  กลุ่มเพาะเห็ด 16  คน 30,000 10  คน 34,000 

11.  กลุ่มสตรี 15  คน - 2  คน 9,100 

รวม             394,670            3,912,520  
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กรณีศึกษา  :  ชุมชนบ้านท่าทราย   อ าเภอสรรพยา   จังหวดัชัยนาท 
 

บ้านท่าทราย อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัชยันาทเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีจ านวนประมาณ 
270 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 1,200 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลกั รองลงมาคือมีอาชีพค้าขาย 
อาชีพรับจ้าง   ปลกูผกัสวนครัว   ปลกูไม้ผล     
  
ฐานคิดเร่ิมต้นสูก่ารพึ่งตนเอง 

พฒันาการของการพึ่งตนเองในชมุชนเร่ิมต้นจากความต้องการ “พ้นจากปัญหา” หนีสิ้น ที่เกิดจากการ
กู้ ยืมจากแหล่งต่างๆ (ส่วนใหญ่มาจาการกู้ ยืม ธกส.) เพื่อประกอบอาชีพ ที่ส่วนใหญ่มีหนีส้ินกนัตัง้แต่ 3-4 หมื่น
บาทขึน้ไป เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการท านาแล้ว ถือวา่มีภาระหนีอ้ยู่ในสดัสว่นที่ค่อนข้างสงู ทีเดียว 

 
รูปธรรมกิจกรรมและความสมัพนัธ์ของกลุม่กิจกรรมในชมุชน 

รูปธรรมของกิจกรรมเพื่อพาตนเองผ่านพ้นปัญหาและมาถึงการพึ่งตนเองในปัจจบุนั สามารถมองเหน็
ได้จากกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มชาวบ้านในพืน้ที่ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2527 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อคือ การช่วยเหลือกันเอง
ภายในชมุชนในเร่ืองเงินทนุส าหรับให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพหลกั และลงทนุในกลุ่มกิจกรรมย่อยทีส่มาชิกสงักัด
อยู่ด้วย  ถือเป็นแหล่งเงินทนุให้กู้ ยืมที่มีต้นทนุต า่และได้มาจากสมาชิกในชมุชนด้วยกันเอง และรายได้จากการ
ปันผลก็ยงัหมนุเวียนอยู่กับสมาชิกในชมุชน 
 2. ศูนย์สาธิตการตลาด ที่มีฐานคิดเพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุคนในชมุชนมากกวา่การสร้างรายได้ ใน
แง่ของการการเพิ่มอ านาจการต่อรองเร่ืองราคาเพราะมีการรวมกนัซือ้ในปริมาณมาก ประหยดัเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่สมาชกิไม่ต้องเดินทางไปซือ้ด้วยตวัเอง และในกรณีทีส่มาชกิรายใดมีเงินทนุไม่เพยีงพอ ศนูย์จะให้
สมาชิกน าสินค้าออกไปใช้ก่อนได้ นอกจากนี ้ผลก าไรจากการจ าหนา่ยสนิค้าก็จะปันผลกลบัคืนสู่สมาชิก 

โดยได้มีการระดมเงินทนุกนัเองจากสมาชิกเพื่อซือ้สินค้ามาวางจ าหนา่ยให้คนในชมุชน อาทิ  สินค้า
อปุโภคบริโภคที่มีความจ าเป็นทัว่ๆ ไป   ปุ๋ ยเคมีและยาฆา่แมลง  น า้มนัเชือ้เพลิง เป็นต้น  

 3. ธนาคารข้าว  รูปแบบกิจกรรมของธนาคารข้าวคือการรับฝากข้าวจากสมาชิกในชมุชน   เพื่อให้
สมาชิกที่มีความเดือดร้อนได้กู้ ยืมข้าวไปใช้ตามความจ าเป็น   ซึ่งปัจจบุนักิจกรรมหลกัของธนาคารข้าวคือการให้
ข้าวกับคนจนไปใช้บริโภคโดยไม่ต้องใช้คืน   เป็นการช่วยเหลือกันเองของคนในชมุชนทีใ่ห้กับคนยากจนได้รับ
สวสัดิการที่ดี 

4. กลุ่มผู้ปลกูสมนุไพร  การเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสนบัสนนุวตัถดิุบให้กับกลุ่มแม่บ้านผลิตแชมพู
สมนุไพร ที่ท าให้กลุ่มแม่บ้านสามารถบริหารวตัถดิุบได้ง่าย  นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งวตัถดิุบส่งให้กับกลุ่มแม่บ้าน
ผลิตน า้พริกแกงอีกบางส่วนด้วย   เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชมุชนได้ระดบัหนึ่ง 

5. กลุ่มแม่บ้านทรายทราย  มีวตัถปุระสงค์หลกัคือ  เพ่ือส่งเสริมสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้จากการท า
อาชีพเสริม ส่งเสริมการใช้เวลาวา่งของสตรีในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ มีการระดมทนุจากสมาชิกในชมุชนในลกัษณะของหุ้นเพื่อด าเนินกิจกรรมกานแปรรูป
อาหาร และการท าแชมพสูมนุไพร 
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ถือเป็นกลุ่มที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมมากที่สดุ และเป็นต้นแบบในการด าเนิน
กิจกรรมให้แก่กลุ่มย่อยอ่ืนๆ ทัง้ในชมุชนเดียวกัน และชมุชนใกล้เคียง และเป็นกลุ่มที่คอยให้ความชว่ยเหลือใน
การเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการด าเนินการ  

นอกจากนี ้ยงัมกีลุ่มอ่ืนๆ อีกคือ กลุ่มแม่บ้านผลิตน ้าพริกแกง  เป็นการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชมุชนมา
ท าการแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ และ กลุ่มจักสานผกัตบชวา  ที่เป็นกลุ่มย่อย/กลุ่มเครือขา่ยทีท่ าการผลิตให้
หมู่บ้านอ้อย ที่เป็นหมู่บ้านใกล้เคียง 

ในระยะแรก ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในระยะแรกเป็นลกัษณะต่างคนต่างท า  
จนกระทัง่กลุ่มแม่บ้านเร่ิมประสบความส าเร็จ อนัเป็นการจดุประกายความเชื่อมัน่ให้คนในชมุชนเร่ิมเห็น
ความส าคญัในเร่ืองการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัมากขึน้   และมีการชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัในหลายๆ ด้าน   ซึ่ง
ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชมุชนแยกพิจารณาออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดงันี ้

1.) ด้านเงินทนุ  โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนหลกั ที่ตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี 2527  ในลกัษณะ
ของกลุ่มสจัจะออมทรัพย ์ ซึ่งกลุ่มกิจกรรมหลายกลุม่ที่เกิดขึน้ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุกู้ยืมจากกลุม่ออมทรัพย์ 
นอกจากนีย้งัได้จดัสรรเงินทนุบางส่วนไว้ส าหรับเป็นสวสัดิการของหมู่บ้านด้วย       

นอกจากนีภ้ายในกลุ่มแม่บ้านผลิตแชมพสูมนุไพรก็ได้จดัตัง้กลุ่มสจัจะออมทรัพย์ขึน้มาด้วยเช่นกัน ซึ่ง
ได้เร่ิมจดัตัง้ขึน้ในปี 2537 หลงัจากที่กลุ่มแม่บ้านเร่ิมมีความเข้มแข็งจนสามารถยนือยู่ได้ด้วยตนเองแล้ว โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อต้องการน าเงินออมจากสมาชิกทีเ่ร่ิมมีความเข้มแข็งทางการเงินแล้ว เพื่อน าไปช่วยเหลือคนที่
อ่อนแอกว่าให้มีแหล่งเงินทนุกู้ ยมือีกแหล่งหนึ่งส าหรับพฒันาอาชีพในชมุชน 

2.) ด้านการตลาด  ความสมัพนัธ์ที่มีความชดัเจนมากทีส่ดุคือการพึ่งพากันระหวา่งกลุม่หลกักับกลุม่
ย่อย   ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านเคยประสบปัญหาเร่ืองการขาดแคลนวตัถดิุบที่น ามาผลิต   เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ดงักล่าวจึงเกิดกลุม่ผู้ปลกูวตัถดิุบ (กลุ่มผู้ปลกูสมนุไพร) ขึน้มาในชมุชน   การขยายตวัของกลุ่มผู้ปลกูวตัถดิุบจะ
ผกูติดกับการเติบโตของกลุ่มแม่บ้านโดยตรง   และนอกจากจะจ าหนา่ยวตัถดิุบให้กับกลุ่มแม่บ้านโดยตรงแล้ว   
ยงัสามารถจ าหน่ายวตัถดิุบให้กับกลุ่มแม่บ้านผลิตน า้พริกแกงได้อีกทางหนึ่งด้วย   ความสมัพนัธ์ในลกัษณะ
ดงักล่าวข้างต้นเป็นระบบตลาดภายในชมุชนที่มีการเกือ้กูลต่อกันโดยตรง    

3.)  ด้านการศึกษาเรียนรู้   กลุ่มแม่บ้านทา่ทรายนบัเป็นศนูย์ต้นแบบในการด าเนินกิจ 
กรรมให้กับกลุม่ย่อยอ่ืนๆ ทัง้ในชมุชนบ้านท่าทรายและชมุชนใกล้เคียง ทัง้ยงัเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า ให้
กลุ่มอ่ืนๆ ในระยะแรกเร่ิมและเมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินงานด้วย 

4.)  ด้านการกระจายรายได้   ดงัได้กล่าวมาแล้วว่ากลุ่มกิจกรรมที่มีชื่อเสยีงและประสบ 
ความส าเร็จมากที่สดุในชมุชนคือกลุ่มแม่บ้านท่าทราย   ซึ่งได้มีการกระจายการถือหุ้นให้กับสมาชิกภายในชมุชน
ด้วย   ปัจจบุนัมีสมาชิกผู้ถือหุ้นทัง้สิน้ 173 คน   ผลก าไรประกอบการของกลุ่มแม่บ้านจึงได้มกีารจดัสรรและ
กระจายไปยงัสมาชิกภายในชมุชน   นอกจากนีย้งัได้จดัสรรก าไรสว่นหนึ่งไว้ส าหรับเป็นเงินสวสัดิการของหมู่บ้าน    

 
เง่ือนไขความส าเร็จและความก้าวหน้าของการพึ่งตนเอง 
  หากพิจารณาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านท่าทราย จะเหน็วา่ แม้ว่าเง่ือนไข ปัจจยั ที่น าไปสู่
ความส าเร็จของการพึ่งตนเองของชมุชน จะเป็นผลสืบเนื่องจากความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
แม่บ้านทา่ทราย ที่เป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดการรวมกลุ่มที่ไมเ่พียงเพื่อการผลิตเสริมรายได้ หากแต่น ามาสู่ความ
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ร่วมมือของคนในชมุชนเพื่อร่วมกนัพาชมุชนไปสู่การพึ่งตนเอง ซึ่งเง่ือนไข ปัจจยัของความส าเร็จและ
ความก้าวหน้าของการก่อเกิดและพฒันาการพึ่งตนเองของชมุชนพึ่งตนเอง จากประสบการณ์ของหมู่บ้านท่า
ทรายประกอบด้วย 

(1) กระบวนการมีส่วนร่วม  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมุชน สะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
พึ่งพาตนเอง ตัง้แต่เร่ิมการจดัตัง้กลุ่มฯ   มีการระดมเงินทนุกันเองจากสมาชิกเพียงไม่ก่ีราย   การแบ่งหน้าที่
ท างานจะก าหนดให้สมาชิกทกุคนมีสว่นร่วม  ท าให้สมาชกิเกิดจิตส านกึรักกลุ่มรักอาชีพที่ท าและรู้สกึเป็นเจ้าของ
ร่วมกนั   การร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กันมาท าให้สมาชิกมกีารรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่น   โดยมีเป้าหมายเดียวกนั
คือต้องการพฒันาให้เป็นอาชีพส าหรับเสริมสร้างรายได้   หลงัจากทีก่ลุ่มเร่ิมประสบความส าเร็จท าให้คนใน
ชมุชนให้ความยอมรับกันมากขึน้   มีสมาชิกภายในชมุชนจ านวนมากที่มีส่วนร่วมในการเข้ามาถือหุ้น   มีการ
พึ่งพาและชว่ยเหลือกันระหวา่งกลุม่กิจกรรมต่างๆ ในชมุชน    

สมาชิกในชมุชนต่างมีสว่นร่วมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชมุชนด้วยดี  ทีผ่่านมายงัไม่เคยมี
เร่ืองการต่อต้านเกิดขึน้   ทัง้นีเ้พราะวตัถปุระสงค์กิจกรรมก็เพื่อต้องการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาหนีส้ินและ
ความยากจนให้สามารถพึ่งตนเองได้  เมื่อกิจกรรมมุ่งหวงัสร้างประโยชน์ให้กับสว่นรวม   คนในชมุชนจึงมองเห็น
ความส าคญัและให้ความร่วมมือในการรวมตวักันเพื่อด าเนินกิจกรรมการพึ่งตนเอง    การมีสว่นร่วมของคนใน
ชมุชนนบัเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพึ่งตนเอง 

(2) การบริหารจัดการที่ด ี   
การด าเนินกิจกรรมในระยะแรกของกลุ่มแม่บ้านเกิดมาจากการรวมกลุ่มกันตามธรรมชาติ   การ

ด าเนินงานยงัขาดแบบแผนชดัเจนและขาดการบริหารจดัการที่ดี   หลงัจากผา่นกระบวนการเรียนรู้ปัญหาจาก
ประสบการณ์จริง   ท าให้กลุ่มฯ มีผลการด าเนนิงานที่ดีขึน้   ปัจจยัที่ส าคญัที่สดุคือการบริหารจดัการด้านการเงิน
และเร่ืองวตัถดิุบ   ความก้าวหน้าของกลุ่มแม่บ้านเป็นต้นแบบการด าเนินกิจกรรมให้กับกลุ่มกิจกรรมอ่ืนในชมุชน      

(3) การมีผู้น าที่เข้มแข็งและเสียสละ    
บทบาทของผู้น ากลุ่มฯ เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่มีสว่นส าคญัต่อความส าเร็จของกลุ่มแม่บ้าน   ด้วย

อดุมการณ์ที่ต้องการชว่ยเหลือคนในชมุชนให้หลดุพ้นจากปัญหาหนีส้ินและความยากจน   เป็นแกนน าที่ชกัชวน
และท าความเข้าใจกับชาวบ้านให้มาร่วมกันท ากิจกรรม   มีความพยายามผลกัดนัให้กิจกรรมของกลุ่มสามารถ
อยู่รอดได้   และที่ส าคญัคือการเป็นผู้น าทีท่ าให้กลุ่มฯ ประสบความส าเร็จอย่างมากทางด้านการตลาด       

ในชมุชนมผีู้น าจ านวนหลายคนทัง้ผู้น าทีเ่ป็นทางการและผู้น าตามธรรมชาติ   กลุ่มแกนน ามีนบัได้วา่มี
บทบาทส าคญัที่มีสว่นชว่ยสร้างความเชื่อมัน่ให้กับคนในชมุชน   ให้เห็นถึงความส าคญัต่อการด าเนนิกิจกรรม
พึ่งตนเองของชมุชนในหลายๆด้าน   รวมทัง้ยงัท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทัง้ภายในชมุชนและกับหน่วยงาน
ภายนอก   วิสยัทศัน์ของผู้น าในชมุชนให้ความส าคญักับการพฒันาด้านอาชีพ   เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้คนในชมุชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้มากขึน้   ความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างแกนน ากับชาวบ้านท าให้
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมุชนได้รับความร่วมมือที่ดี   ซึ่งการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนเป็นปัจจยัส าคญัที่
ท าให้กิจกรรมการพึ่งตนเองมีพฒันาการในทางที่ดีขึน้       

(4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์    
ในชมุชนมกีารผลิตสินค้าอยู่หลายชนิดแต่ที่มีชื่อเสียงเป็นทีรู้่จกัของตลาดมากที่สดุคือแชมพสูมนุไพร   

ปัจจยัส าคญัอีกประการหนึ่งทีท่ าให้การจ าหนา่ยสินค้าประสบความส าเร็จคือเร่ืองของรูปแบบและคณุภาพ   
แม้วา่ผลิตภณัฑท์ี่น าออกมาจ าหนา่ยจะมีภาวะการแข่งขนัในตลาดที่ค่อนข้างสงู   ทัง้ในเขตชมุชนใกล้เคียงเองก็
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พบว่ามีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันออกมาจ าหน่ายด้วยเช่นกัน   ดงันัน้กลยทุธ์ทางการตลาดที่ส าคญัจึงต้อง
สร้างความนา่เชื่อถือให้กับลกูค้า   โดยการใช้วตัถดิุบที่มีคณุภาพและมีประโยชน์ในการใช้งานตรงตามความ
ต้องการของตลาด   ความส าเร็จมาอย่างยาวนานของกลุ่มแม่บ้านท่าทรายจนกระทัง่ถึงทกุวนันี ้  ยอ่มเป็นเคร่ือง
พิสจูน์ให้เห็นถึงคณุภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี   เมื่อเปรียบเทียบระหวา่งสินค้าจากชมุชนที่ออกสูต่ลาดเป็น
จ านวนมากแล้ว   พบว่ากลุ่มแม่บ้านท่าทรายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก  

(5) การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ    
การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านจะเน้นการชว่ยเหลือตนเองเป็นหลกัตามความพร้อมที่มีอยู่   มีการ

พฒันาตวัเองขึน้มาเร่ือยๆจนกระทัง่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตวัเอง   และการด าเนนิกิจกรรมประสบความส าเร็จได้
ในระดบัหนึ่ง   อย่างไรก็ตามปัจจยัส าคญัที่มีสว่นต่อความส าเร็จของกลุ่มฯ ส่วนหนึ่งก็มาจากความช่วยเหลือ
สนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอกด้วยเช่นกัน   ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในการสนบัสนนุด้านการให้ความรู้และเป็น
ที่ปรึกษาให้กับชมุชน   และบทบาทที่มสี าคญัมากอีกประการคือการสนบัสนนุและชว่ยเหลือในด้านการตลาด   
ท าให้สินค้าจากชมุชนมีโอกาสได้ประชาสมัพนัธ์และจ าหน่ายตามงานต่างๆ ทีจ่ดัขึน้   ซึ่งถ้าปราศจากการ
สนบัสนนุดงักลา่วก็เป็นการยากที่จะท าให้คนภายนอกเข้ามารู้จกัสินค้าที่ผลิตจากในชมุชน   ในส่วนของการ
สนบัสนนุด้านเงินทนุนัน้ไมใ่ช่ปัจจยัทีม่ีความส าคญัที่สดุ   ดงัเห็นได้จากการทีก่ลุ่มแม่บ้านมกีารพึ่งตนเองเป็น
หลกัตัง้แต่เร่ิมด าเนินกิจกรรม   มีแหล่งเงินทนุที่ส าคญัมาจากการระดมหุ้นกนัเองภายในชมุชน       

 
ปัญหาและอปุสรรคที่มีผลกระทบต่อการพ่ึงตนเอง 
 ในชัน้นีจ้ะพจิารณาจากกลุ่มแม่บ้านผลิตแชมพสูมนุไพรเป็นส าคญั   เพราะเป็นกลุ่มที่สะท้อนถึงการ
พึ่งตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกลุ่มกิจกรรมหลกัในชมุชน   ในขณะที่กลุ่มกิจกรรมอ่ืนๆ ยงัไม่มีบทบาท
ต่อการพึ่งตนเองมากเท่าที่ควร   ปัญหาและอปุสรรคในปัจจบุนันบัวา่ในชมุชนมีอยูน้่อยมาก   ในชว่งแรกของการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุม่แม่บ้านยงัขาดการสนบัสนนุและการมีสว่นร่วมจากคนในชมุชนเท่าที่ควร   ทัง้นีเ้พราะยงั
ไม่มีใครเชื่อมัน่วา่กิจกรรมของกลุ่มจะประสบความส าเร็จได้   ในปีแรกสามารถปันผลก าไรให้สมาชกิได้เพียง 
500 บาท/ปี/คน   ท าให้มีสมาชิกลาออกจนกลุ่มฯเกือบจะท าให้กลุ่มฯ สลายตวัไป   ทัง้นีเ้พราะผลทางด้านรายได้
ไม่สามารถสร้างแรงจงูใจให้สมาชกิเข้ามาร่วมกิจกรรม   ส่งผลให้ระดบัความเชื่อมัน่ต่อการพยายามพึ่งตนเองยิ่ง
ลดต ่าลงไปอีก   แต่หลงัจากที่กลุ่มฯประสบความส าเร็จแล้วปัญหาดงักลา่วก็หมดไป    
 ปัญหาที่พบอีกประการคือขาดการวางแผนและการบริหารจดัการที่ดี   ที่ส าคญัคือไม่มีการวางแผนใน
เร่ืองวตัถดิุบ (Supply Chain) และด้านการบริหารเงิน   ท าให้ในระยะแรกกลุ่มฯ ประสบปัญหาการขาดแคลน
วตัถดิุบและขาดสภาพคล่องทางการเงิน   ปัญหาดงักล่าวที่เกิดขึน้ท าให้กิจกรรมของกลุ่มฯ ไม่มกีารเติบโต
เท่าที่ควร   แต่เมื่อเกิดการเรียนรู้ก็สามารถแก้ปัญหาจนท าให้การด าเนินกิจกรรมมีพฒันาการที่ดีขึน้    
 ส าหรับปัจจยัที่ส าคญัอีกประการหนึ่งซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการพึ่งตนเองของ
ชมุชน   คือปัญหาทางด้านหนีส้ินที่คนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้   ปัจจบุนัแหล่งรายได้หลกัของ
คนในชมุชนยงัมาจากการท านาข้าว   ยกเว้นสมาชกิผู้ผลิตในกลุ่มแม่บ้านผลิตแชมพสูมนุไพร   ที่มีรายได้จาก
การด าเนินกิจกรรมจนกลายเป็นรายได้หลกัให้กับครอบครัวได้   เมื่อใดก็ตามทีก่ารท านาประสบปัญหาจะส่งผล
กระทบต่อรายได้และภาระหนีส้นิโดยตรง   ขณะทีกิ่จกรรมส าหรับสร้างรายได้เสริมยงัไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร   ปัญหาดงักล่าวที่เกิดขึน้อาจจะส่งผลกระทบต่อต่อการด าเนินกิจกรรมของชมุชนได้เช่นเดียวกนั   ที่



 63 

ส าคญัได้แก่กลุ่มสจัจะออมทรัพย์   ธนาคารข้าว   และร้านค้าของชมุชน   กล่าวคือท าให้กิจกรรมพึ่งตนเองใน
ระดบัชมุชนไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควรและขาดความต่อเนื่อง    
 อย่างไรก็ตามปัจจบุนัปัญหาที่เกิดขึน้ภายในชมุชนนบัได้ว่ามีอยู่น้อยมาก   ปัจจยัภายนอกที่เป็น
อปุสรรคต่อการพึ่งตนเองพบว่ามีในเร่ืองของการท าสินค้าซ า้ซ้อนกันของชมุชนใกล้เคียง   กลา่วคือมกีารผลิต
แชมพสูมนุไพรเหมือนกับกลุ่มแม่บ้านทา่ทราย   ทัง้นีเ้พราะเห็นว่าการท าแชมพสูมนุไพรในชมุชนบ้านท่าทราย
ประสบความส าเร็จด้วยดี   ท าให้ต้องมีการแข่งขนักนัเองมากกวา่เป็นการชว่ยเหลือเกือ้กลูกัน    แต่ปัญหา
ดงักล่าวก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนกัเพราะกลุ่มแม่บ้านท่าทรายมีชื่อเสยีงมานาน   และมีความพร้อมมากกวา่ใน
หลายๆ ด้านจึงประสบความส าเร็จด้วยดี   นอกจากนีย้งัอาจจะมีปัญหาที่เกิดจากความพยายามของหน่วยงาน
ภาครัฐ   ที่ต้องการให้ชมุชนมีการผลิตสนิค้าออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก   และพยายามผลกัดนัให้เข้า
โครงการหนึ่งผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑก์ันมากขึน้   โดยที่ขาดความรอบคอบในการพิจารณาถึงความ
พร้อมและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของชมุชนอย่างแท้จริง   ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบท าให้ความสามารถใน
การพึ่งตนเองไม่มีความยัง่ยืน    
  
เสียงสะท้อนของคนในชมุชนและการให้ความหมายของการพ่ึงตนเอง 
 กิจกรรมที่เกิดขึน้ในชมุชนเกิดมาจากความพยายามที่จะแสวงหาแนวทางในการพึ่งตนเอง   ทัง้ที่เป็น
กิจกรรมในระดบัชมุชนและในระดบักลุม่ย่อย   ทีผ่่านมายงัไม่เคยมีปัญหาในเร่ืองความขดัแย้งและการต่อต้าน
เกิดขึน้ในชมุชน   เพราะการด าเนินกิจกรรมทัง้หมดต่างก็มวีตัถปุระสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนีส้ินและความ
ยากจน   ซึ่งผลประโยชน์ที่แท้จริงจะตกอยูก่ับคนในชมุชน   กิจกรรมที่สะท้อนให้เหน็ถึงความส าเร็จของการ
พึ่งตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สดุ   คือการผลิตแชมพสูมนุไพรของกลุ่มแม่บ้านทา่ทราย    

เสียงสะท้อนของคนในชมุชนในระยะแรกยงัขาดความเชื่อมัน่ถึงความส าเร็จในการด าเนนิกิจกรรมของ
กลุ่มฯ   และขาดการส่งเสริมจากสมาชกิคนอ่ืนๆ ในครอบครัว   รวมมทัง้คนส่วนใหญ่ยงัไม่มีความต่ืนตวัและเห็น
ถึงความส าคญัของการพึ่งตนเองมากเทา่ที่ควร   แต่หลงัจากกลุ่มแม่บ้านทา่ทรายประสบความส าเร็จได้อย่าง
เป็นรูปธรรม   เป็นการจดุประกายให้สมาชิกในชมุชนเร่ิมเห็นถึงความส าคญัของการพึ่งตนเองกนัมากขึน้   
ปัจจบุนันบัได้ว่ากระบวนการมสี่วนร่วมของคนในชมุชนมีความเหนยีวแน่นมากที่สดุแห่งหนึ่ง   มีการช่วยเหลือ
เกือ้กูลกนัในหลายๆ ด้านและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชมุชนเป็นอย่างดี   กระบวนการมีสว่นร่วมเป็นอีก
ปัจจยัหนึ่งที่มีความส าคญัต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับชมุชน                
 แนวคิดในการพึ่งตนเองของชมุชนคือการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ในชมุชน   โดยกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งนัน้อยู่ทีก่ารช่วยเหลือตนเองเป็นล าดบัแรก   ส าหรับชมุชนที่มีความอ่อนแอจะหวงัพึ่งการชว่ยเหลือ
จากภาครัฐบาลมากกวา่การพยายามชว่ยเหลือตนเอง   ซึ่งกลุ่มแม่บ้านแสดงให้เห็นแล้ววา่ได้พยายามพึ่งตนเอง
มาตัง้แต่ก้าวแรกของการเร่ิมต้นด าเนินกิจกรรม   จนสามารถพฒันาให้กลายเป็นอาชีพหลกัให้กับสมาชิกได้   
ผลส าเร็จของการพึ่งตนเองที่เป็นรูปธรรมคือความสามารถในการสร้างรายได้นัน่เอง   อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่
แท้จริงของการพึ่งตนเองคือการท าให้ชาวบ้านมีความกินดีอยู่ดี   มีการด ารงชีวิตอยู่อยา่งพอกินพอใช้ โดยไม่มี
ภาระหนีส้ินติดตวั   และไม่ต้องทิง้ถ่ินฐานเพื่อออกไปท างานที่อ่ืน   ทัง้นีไ้ม่ได้ก าหนดระดบัความคาดหวงัถึงเร่ือง
การสร้างความร ่ารวยแต่อย่างใด    
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กิจกรรมพึ่งตนเองกับการแก้ไขปัญหาหนีส้ิน 
 กิจกรรมในระดบัชมุชนซึ่งประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   ศนูยส์าธิตการตลาด (ร้านค้า
ชมุชน)   และธนาคารข้าว   มีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันเองในชมุชน   แม้วา่จะไม่ได้
สร้างรายได้ที่เป็นตวัเงินให้กับสมาชกิได้เทา่ที่ควร   แต่ประโยชน์ที่เกิดขึน้คือเป็นการลดภาระรายจา่ยและเป็น
สวสัดิการชว่ยเหลือคนในชมุชนได้   เป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ในระดบัหนึ่ง    

ในส่วนของกลุ่มกิจกรรมด้านการสร้างอาชีพพบวา่   กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านซึ่งประสบความส าเร็จ
มากทีส่ดุสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้ในระดบัที่ดี   ปัจจบุนัสมาชกิผู้ผลิตแต่ละรายจะมรีายได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมเฉลีย่ประมาณเดือนละ 6,000 บาท   เป็นแหล่งรายได้หลกัของแม่บ้านและของครอบครัวที่เข้ามา
ทดแทนอาชีพการท านา   ในส่วนอาชีพการท านายงัคงให้สมาชกิในครอบครัวคนอ่ืนท ากันอยู่เชน่เดิม   ปัญหา
หนีส้ินที่เกิดจากการท านาข้าวของสมาชกิผู้ผลิตจากที่เคยมีอยู่จ านวนหลายหมื่นบาท   ปัจจบุนัได้ลดจ านวนลง
จนเกือบจะช าระหนีไ้ด้ทัง้หมดแล้ว   นอกจากสมาชิกผู้ผลิตเองแล้วในสว่นของคนอ่ืนๆนอกกลุ่มก็มรีายได้เสริม
จากเงินปันผลของกลุม่   มีรายได้จากการจ าหนา่ยวตัถดิุบและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตนเองผา่นทางกลุ่ม
แม่บ้าน   เป็นการสร้างรายได้เสริมที่มีผลโดยตรงต่อการลดภาระหนีไ้ม่มากก็น้อย   นอกจากนีก้ารเติบโตของ
กลุ่มแม่บ้านจะชว่ยเสริมให้กลุ่มอ่ืนๆ มีการขยายตวัตามไปด้วย   ซึ่งเป็นการลดความเสีย่งจากการทีต้่องพึ่งพา
รายได้จากการท านาข้าวเพยีงอย่างเดียว    
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กรณีศึกษา   :   บ้านนพรัตน์   ต.นพรัตน์   อ.หนองเสือ   จ.ปทุมธานี 
 

บ้านนพรัตน์ หมู่ที่ 2  ต าบลนพรัตน์  อ าเภอหนองเสือ  จงัหวดัปทมุธานี   มีจ านวนประชากรประมาณ 
600 คน ใน 190 ครอบครัว  แต่เดิมอาชีพหลกัของชาวบ้านคือการท านาข้าว   ต่อมาชาวบ้านได้เปลีย่นอาชีพมา
ท าสวนส้มกันเกือบทัง้หมด   รองลงมาคือมีอาชีพรับจ้าง   ปัจจบุนัไม่มีอาชีพท านาในชมุชนแล้ว เพราะมีพืน้ที่
สวนส้มล้อมรอบท าให้ไม่สามารถท านาได้   ขนาดของพืน้ที่เพาะปลกูส้มส่วนใหญ่จะมีขนาดไม่เกิน 20 ไร่ต่อ
ครอบครัว  มีระบบชลประทานที่ดีจากการที่มีล าคลองส่งน า้ส าหรับใช้ในการเกษตร บริเวณทุ่งรังสิตแห่งนีเ้ป็น
แหล่งปลกูส้มขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศ    
 
 พฒันาการสูก่ารคิดเพื่อการพึ่งตนเอง 

จดุเปลี่ยนของชมุชน ที่น ามาสูก่ารคิดเร่ืองพึ่งตนเอง มาจากการเปลี่ยนแปลงวถีิการประกอบอาชีพ 
จากการท านา มาเป็นการท าสวนส้ม  เพราะเห็นวา่มีรายได้ดีนัน่เอง  ซึ่งการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ต้องใช้เงิน
ลงทนุจ านวนมาก  จึงต้องมีการกู้ ยืมเงินเพื่อน ามาลงทนุ   แหล่งเงินทนุที่ส าคญัคือจาก ธกส.และจากการกู้ยืม
นอกระบบ   ทัง้นีก้ารเปลี่ยนอาชีพมาท าสวนส้มท าให้ต้องขาดรายได้จากนาข้าวไปโดยปริยาย  และการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วนีเ้อง ท าให้คนในชมุชนเกิดปัญหาหนีส้ินขึน้  ในเวลาเพียง 3 ปี พบว่าแต่ละครอบครัวมี
ภาระหนีส้ินที่เกิดจากการท าสวนส้มกันมากกวา่หนึ่งแสนบาท ปัญหาที่ตามมาคือชาวบ้านเร่ิมขาดรายได้ส าหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว มชีาวบ้านบางรายที่มีรายได้จากการรับจ้างเย็บผ้าโหล   แต่ค่าจ้างที่ได้รับเพียงโหล
ละ 20 บาทซึ่งอยู่ในระดบัที่ต ่ามาก   นอกจากนีย้งัมีคนอีกหลายคนที่ถกูเลิกจ้างจากการท างานในโรงงานตดัเย็บ
เสือ้ผ้า     

สถานการณ์ดงักลา่ว ท าให้มีสมาชิกชมุชนจ านวนหนึ่ง เร่ิมคิดพยายามหาทางออกให้ตวัเอง   และ
ก่อให้เกิดประกายความคิดในเร่ืองการพึ่งตนเอง เพราะทีผ่่านมาไม่มใีครยื่นมือเข้ามาให้ความชว่ยเหลือ จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องหนัมาพึ่งพากันเองในชมุชน  จึงได้รวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมตดัเย็บเสือ้ผ้าขึน้มา   เพราะคิด
ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความถนดัและมีความเหมาะสมมากทีส่ดุ ดงันัน้ ฐานคิดในการพ่ึงตนเองในระยะแรก จึงเป็น
ความพยายามในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง เพ่ือน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในครอบครัว นัน่เอง  

ทัง้นี ้เป็นเพราะจ านวนหนีส้นิในแต่ละครอบครัวมีสงู ไม่สามารถจดัการแก้ไขได้ในระยะสัน้   จึงเร่ิมจาก
จดุเล็กๆในเร่ืองค่าใช้จา่ยในครอบครัวก่อนเป็นอนัดบัแรก อยา่งไรก็ดี เมื่อการด าเนินกิจกรรมมาได้ระยะหนึ่ง 
สมาชิกชมุชน เร่ิมมีความเข้าใจมากขึน้ และมองถึงการพึ่งตนเองในความหมายของ 
“การที่เรามีอะไรท าทกุวนั  ใหมี้รายได้เข้ามาให้เราอยู่รอดได้   จดุหมายของเราไม่คิดถึงเร่ืองรวย    ขอให้เรามี
งานท ามีรายได้ให้อยู่ได้   เวลาป่วยไข้ก็มีเงินมาใช้ ”      
 
รูปธรรมกิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง 
  กิจกรรมที่สะท้อนถึงการพยายามพึ่งตนเองที่พบในชมุชน ประกอบด้วย           

1.) การจัดตัง้กลุ่มอาชีพสตรี (ตัด เย็บ เสือ้ผ้า) 
 กลุ่มฯ ตัง้ขึน้มาได้ประมาณ 2 ปี   ปัจจบุนัมีจ านวนสมาชกิทัง้หมด 19 คน มีจดุเร่ิมจากการที่กลุ่มแกน
น าเหน็วา่ในชมุชนมีชาวบ้านหลายรายที่รับจ้างเย็บกางเกงวอร์ม และมีสมาชิกหลายคนตกงานจากการถกู
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โรงงานเลิกจ้างเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต า่  จึงเกิดความคิดที่จะมารวมตวักันเพื่อไปรับผ้าจากโรงงานมาท า
ร่วมกนั  

ต่อมา เมื่อมีการรวมกลุ่มกันชดัเจนจึงได้ขอทนุสนบัสนนุจาก SIF   เพื่อน ามาสร้างอาคารและซือ้
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมได้ดีขึน้ อยา่งไรก็ดี ประสบการณ์ของกลุ่มฯ ท าให้รู้
ว่า การผลิตสินค้าออกจ าหนา่ยเองจึงยงัไม่ใช่จดุแข็งของกลุ่มฯในปัจจบุนั  สนิค้าทีผ่ลิตเองยงัไม่สามารถ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง แม้ปัจจบุนัมีผู้วา่จ้างรายใหญ่อยู่ 2 ราย   และมกีารผลิตสินค้าขึน้มาจ าหนา่ยเอง
บางส่วน   ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้ซือ้ในระดบัหนึ่ง  เพราะตลาดของเสือ้ผ้าต้องมีการออกแบบและต้องตาม
แนวโน้มของแฟชัน่ตลอดเวลา แต่ผลส าเร็จที่เกิดขึน้คือสมาชิกมรีายได้เพียงพอที่จะเป็นรายจา่ยประจ าภายใน
ครอบครัวได้    

2.) การจัดตัง้กลุ่มออมทรัพย์ 
เร่ิมจากการจดัตัง้กลุ่มออมทรัพย์  ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากภายในกลุ่มตดัเย็บเท่านัน้   ปัจจบุนั

ก็เร่ิมมีคนนอกกลุม่เข้ามาขอร่วมด้วยมากขึน้  ปัจจบุนัมีจ านวนสมาชกิทัง้หมด 21 คน   ยอดเงินออมประมาณ 3 
หมื่นบาท   จดุประสงค์ที่ตัง้กลุม่ออมทรัพยก์ันขึน้มาเพราะต้องการรวมตวัเพื่อช่วยเหลือกันเร่ืองเงิน   เป็นแหล่ง
เงินทนุต้นทนุต ่าเพื่อช่วยเหลือสมาชกิที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน   ท าให้สมาชิกไม่ต้องไปกู้ เงินมาจากนอกระบบ
เหมือนเมื่อก่อน  ซึ่งแม้ว่ากลุ่มฯจะมีเงินสะสมไมม่ากพอที่จะช่วยลดปัญหาหนีส้ินให้ลดลงได้   แต่ก็เป็นแหล่งทนุ
ที่ระดมมาจากสมาชกิในชมุชนเพื่อให้ความชว่ยเหลือกนัด้านการเงินได้ระดบัหนึ่ง   และรายได้จากดอกเบีย้รับก็
ยงัคงหมนุเวยีนอยู่ภายในกลุ่ม   ปัจจบุนัไม่ค่อยมีสมาชกิกู้ยืมจากกลุม่ออมทรัพย์เพราะมีงานตดัเยบ็เข้ามา
ตลอด และแม้จะมี เงินกองทนุหมู่บ้านละล้านบาทของชมุชนบ้านนพรัตน์ แต่สมาชกิในกลุ่มตดัเย็บไม่มีใครกู้ เงิน
จากตรงนี ้  เพราะว่ามกิีจกรรมของกลุ่มรองรับอย่างเพยีงพออยู่แล้ว 
 นอกจากนี ้ชมุชนนพรัตน์ ยงัมีประสบการณ์การรวมกลุ่มท ากิจกรรมอ่ืนๆ อีก เชน่ การรวมกลุม่กันท า
เร่ืองแปรรูปส้ม   ท าปุ๋ ยหมกัเพื่อใช้ในการเพาะปลกู แต่ก็ล้มเหลว ท าให้ชมุชนขาดความเชื่อมัน่ตามวิถีทาง
แก้ปัญหาของตนเอง และเป็นเหตผุลสว่นหนึ่ง ที่ท าให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกิดภายหลงั
ได้รับความร่วมมือน้อย 

 
กลุ่มกิจกรรมต่างๆ  และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกัน ทีแ่สดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเอง หรือพึ่งพากันเอง 

ที่พบความสมัพนัธ์และการเกือ้หนนุกนัอย่างชดัเจนที่สดุ คือ สมาชกิในกลุ่มตดัเย็บที่มาออมทรัพย์
ร่วมกนั   เพื่อให้ความช่วยเหลือกันด้านการเงินระหวา่งสมาชิกในกลุ่มด้วยกันเอง  เป็นแหล่งเงินลงทนุของกลุ่ม
ตดัเย็บส าหรับใช้ในการผลิตสินค้าออกจ าหนา่ย   เมื่อจ าหนา่ยสนิค้าได้ก็น าเข้ากลุ่มออมทรัพยใ์นสว่นที่เป็นก าไร
ก็จะปันผลให้กับสมาชิก  กล่าวได้ว่าการสนบัสนนุด้านเงินทนุจากกลุ่มออมทรัพย์มีสว่นชว่ยให้การด าเนิน
กิจกรรมเกิดความคล่องตวัมากขึน้         

นอกจากนี ้ กลุม่ตดัเย็บ ยงัมีกิจกรรมร่วมกับภายนอกกลุม่อยู่ด้วย กลา่วคือ ในกรณีทีม่ีงานเข้ามา
มากๆ ทางกลุ่มซึ่งยงัมีจ านวนสมาชกิอยู่อย่างจ ากัด   ก็จะส่งงานบางสว่นกระจายไปให้คนนอกกลุม่ได้ท ากัน
ด้วย เช่น งานท าอะไหล่เสือ้ผ้า  และงานที่ไม่มีความซบัซ้อนและไม่ต้องใช้ฝีมือมากนกั   ท าให้คนนอกกลุ่มได้มี
โอกาสสร้างรายได้จากกิจกรรมตรงนีด้้วย   หมู่อ่ืนๆในชมุชนก็พยายามที่จะรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมร่วมกัน   แต่
ยงัไม่ค่อยมีความชดัเจนและขาดความต่อเนื่อง   เวลามีงานเข้ามาหรือมีข้อมลูขา่วสารต่างๆทางกลุม่ตดัเย็บก็
พยายามจะส่งไปให้กลุ่มอ่ืนๆได้มีส่วนร่วมด้วย 
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ส าหรับการเชื่อมโยงกับภายนอกชมุชนที่มีความสมัพนัธ์กันมากที่สดุคือ   กลุ่มเครือขา่ยพฒันา
เศรษฐกิจชมุชน (คพศช.) ในระดบัจงัหวดัปทมุธานี   เวลามีการออกงานจ าหน่ายสินค้าชมุชนก็จะให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือกนั   การประชมุเครือขา่ยท าให้ได้เรียนรู้เร่ืองต้นทนุ   ได้มีโอกาสอบรมการท าบญัชี   ได้
เรียนรู้ถึงการปรับตวัในการท างานเป็นกลุ่ม   ควรมีวิธีการอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา   และที่ส าคญัคือเร่ืองของการ
ขยายฐานทางการตลาด 

 
ปัจจยั และเง่ือนไข ความส าเร็จ ของการพึ่งตนเอง 
  ปัจจยัส าคญัที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าในการพึ่งตนเองประกอบด้วย (1) การร่วมแรงร่วมใจกันของ
สมาชิกในกลุ่ม แม้ระยะแรกจะประสบปัญหาในหลายๆด้าน แต่ทกุคนยงัมุ่งมัน่ พยายามที่จะสร้างรายได้และ
พฒันาด้านฝีมือของตนเอง   และการได้ท าในส่ิงที่ชอบและมีความถนัดท าให้สมาชิกเกิดก าลังใจในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน   ทัง้ยงัช่วยสร้างจิตส านกึให้เกิดความสามคัคี ความอาทรและความร่วมมือกนัอย่างเหนยีว
แน่น  ประการต่อมาคือ (2) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  ทัง้ที่เป็นเงินทนุ เคร่ืองจกัร ตลอดจนการ
แลกเปลีย่นความรู้  ซึ่งชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพ และคณุภาพของงานให้เป็นที่ยอมรับมากขึน้ ตลอดจน ท าให้
สามารถรับงานที่มีความซบัซ้อนและมีความหลากหลายมากขึน้ได้   เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่ม
ฯอีกทางหนึ่ง  การสนบัสนนุจากภายนอกจึงมีสว่นชว่ยให้การด าเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่องมากขึน้ 
   
ปัจจยั และเง่ือนไขที่มีผลการพฒันาการพึ่งตนเอง  

ในระยะแรกปัญหาที่กลุ่มประสบคือ ความไม่เข้าใจปัญหาและการไม่เหน็ถึงความส าคญัในเร่ืองการ
พ่ึงตนเองของผู้น า ท าให้เกิดความขดัแย้งทางความคิดระหว่างกลุ่มฯกับผู้น าในชมุชนจึง ไม่ได้รับการสนบัสนนุ
มากเท่าที่ควร แม้จะไม่เคยมกีารต่อต้านและไม่เคยมีเร่ืองของความขดัแย้งที่รุนแรงเกิดขึน้   นอกจากนีก้ารขาด
ฝีมือและประสบการณ์ในการท างาน   ตลอดจนความขาดแคลนเคร่ืองมือและอปุกรณ์ ส าหรับด าเนนิกิจกรรม ก็
เป็นอีกอปุสรรคหนึ่งในตอนเร่ิมเช่นกัน 

แต่สิ่งที่จะมีผลต่อความก้าวหน้าของกลุ่มในอนาคต คือ ตลาดค้าขาย เนื่องจากปัจจบุนัมีลกูค้าประจ า
ที่เป็นรายใหญ่อยู่เพียง 2 ราย   รายได้จากแหล่งอ่ืนยงัมีสดัสว่นที่ไมม่ากนกั   แม้วา่กลุ่มฯจะมีแนวคิดที่จะผลิต
สินค้าเพื่อน าออกมาจ าหนา่ยเองก็ตาม ในกรณีที่ขาดรายได้จากในสว่นนีจ้ะส่งผลกระทบต่อสมาชกิเป็นอย่าง
มาก   และอาจจะท าให้การด าเนนิงานและพฒันาการของกลุ่มฯขาดความต่อเนื่องได้ และอาจบัน่ทอนก าลงัใจ
กับสมาชกิให้ลดลงไปอีก 

นอกจากนี ้ ปัญหาในเร่ืองหนี้สินและความเสียหายในสวนส้ม  ซึ่งยงัเป็นปัญหาทีส่ะสมมานานและยงั
ไม่สามารถจดัการแก้ไขได้  ขณะที่อาชีพหลกัในการท าสวนส้มยงัคงต้องด าเนินต่อไป   ปัญหาที่เกิดขึน้คือการ
ขาดแคลนแหล่งเงินทนุหมนุเวียนส าหรับท าการเกษตร   แหล่งรายได้จากกลุ่มกิจกรรมตดัเย็บเสือ้ผ้าซึ่งเป็น
กิจกรรมรองยงัไม่สามารถสนบัสนนุได้อย่างเพยีงพอ   นอกจากนีข้้อจ ากัดในเร่ืองเวลาวา่ง ของสมาชิกท าให้ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมของกลุ่มฯได้อย่างเต็มที่  บางครัง้ที่ต้องเสียลกูค้าไปเพราะปัญหาเร่ืองความพร้อมด้าน
เวลาของสมาชกิ   เป็นอีกอปุสรรคอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตกลุ่มฯ 
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กรณีศึกษา  :  บ้านนาอีสาน   อ.สนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  
 บ้านนาอีสานเป็นชมุชนของชาวภาคอีสานที่อพยพการตัง้ถ่ินฐาน   เพื่อเข้ามาจบัจองที่ดินส าหรับท า
การเกษตร   ทัง้นีเ้นื่องจากความต้องการหลีกหนีความยากจนและความแห้งแล้งของภาคอีสาน   เพือ่เข้ามาหา
ความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่แห่งใหม่  

ตัง้ขึน้เป็นหมู่บ้านเมื่อปี 2538 อยู่ในอ าเภอสนามชยัเขต   จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ล้อมรอบด้วยแนวเขตป่า
อนรัุกษ์   ซึ่งเป็นพืน้ที่ป่ารอยต่อของ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออก  มีประชากร 833 คน ใน 168 ครอบครัว ท าอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมทัง้หมด ที่ส าคญัได้แก่  การท านาข้าว  ไร่ข้าวโพด  ไร่อ้อย  ไร่มนัส าปะหลงั  ไร่ถั่วเหลือง    
ขนาดการถือครองที่ดินส่วนใหญ่มขีนาดประมาณครอบครัวละ 20-30 ไร่     

 
 พฒันาการแนวคิดเร่ืองการพึ่งตนเอง 

“หนี”้ อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตทีย่ึดโยงกับธรรมชาติ และวฒันธรรมชมุชน คือข้าว มา
เป็นการปลกูพืชเชิงเด่ียว ใช้เคร่ืองจกัรกล สารเคมี ตามแบบอย่างการพฒันาสมยัใหม่ ผนวกกับความต้องการที่
จะ “รวย” และการส่งเสริมจากพ่อค้าและหน่วยงานภายนอก เป็นปัจจยัส าคญั ทีก่ระตุ้นให้คนในชมุชนบ้านนา
อิสาน หนัมาคิดถึงการพึ่งตนเอง 

 จากปัญหา “หนี”้ นีเ้อง  ท าให้มีคนบางกลุ่มในหมู่บ้านเร่ิมหนัมาพิจารณาตนเองและตระหนกัถึง
ปัญหาที่เกิดขึน้อยา่งจริงจงั   เกิดความต้องการสลดัตวัเอง และต้องการชว่ยเหลือคนอ่ืนๆให้หลดุพ้นจากภาระ
หนีส้ิน   ประกอบกับการได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แนวทางการพึ่งตนเองจากผู้ใหญ่วิบลูย์  เข็มเฉลิม  ซึ่งมีวิธีการ
เพาะปลกูพืชแบบผสมผสานหรือทีเ่รียกกนัวา่ “วนเกษตร”  สามารถพิสจูน์ได้ว่าเป็นแนวทางทีส่ามารถพึ่งตนเอง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ประกอบกับการไม่สามารถแสวงหาแนวทางมาแก้ไขปัญหาหนีส้นิที่เกิดขึน้ได้   ท าให้
ชาวบ้านเร่ิมน าแนวทางดงักลา่วมาปฏิบติัเป็นแบบอย่าง  โดยเลิกการท าไร่ปลูกพืชเชิงเด่ียว หนัมาปลูกพืชแบบ
ผสมผสานเพ่ือเนน้ความพออยู่พอกินถา้มีสว่นที่เหลือจากความจ าเป็นแลว้ก็สามารถน ามาจ าหน่ายได้    นบัเป็น
การด าเนินชวีิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งแท้จริง  นบัตัง้แต่ปี 2542 เป็นต้นมา ซึ่งมีเพยีงไม่ก่ี
ครอบครัว 

 หลงัจากที่ได้เร่ิมปฏิบติัตามแนวทางเลือกใหมก่ันอยา่งจริงจงั   ท าให้เร่ิมเห็นถึงความสามารถในการ
พึ่งตนเองและลดการพึ่งพาภายนอกได้ในระดบัหนึ่ง   ทัง้นีพ้ิจารณาจากความส าเร็จทีเ่กิดขึน้ในระดบัครอบครัว   
คือเร่ิมมีผลผลิตเหลือจากความจ าเป็นและสามารถน าออกมาจ าหน่ายได้บ้างแล้ว   โดยให้ความส าคญักับ “การ
พ่ึงตนเองเพ่ือท ากินท าใช้เอง   ถ้ากินไม่หมดก็น าออกมาขาย   ขายได้ก็ได้กินขายไม่ได้ก็ยงัได้กิน   ไม่
เหมือนท าไร่ขายได้แล้วยังไม่ได้กิน”  กลุ่มแกนน าต่างเห็นพ้องกันว่าถ้าได้ร่วมปฏิบติักันทัง้หมู่บ้านผลผลิตที่
ได้จะมีจ านวนมาก    จึงมีการน าชาวบ้านไปศึกษาดงูานกิจกรรมการพึ่งตนเองที่ศนูยว์นเกษตรของผู้ใหญ่วิบลูย์   
และศึกษารูปแบบการบริหารจดัการทีว่ดัสวนแก้ว   ซึ่งทัง้สองแห่งนีม้ีการด าเนินกิจกรรมการพึ่งตนเองที่ได้ผล
ส าเร็จชดัเจน   ปัจจบุนัคนในชมุชนเร่ิมเห็นด้วยตามวิถีทางดงักลา่วมากขึน้   สดัสว่นประมาณ 50% ของคนใน
หมู่บ้านที่ด าเนินตามแนวทาง “วนเกษตร” เน้นความพออยู่พอกินเป็นส าคญั   ในสว่น 50% ที่เหลือยงัไม่ได้เข้า
ร่วมแต่ก็ไม่ได้มีการต่อต้านหรือขดัขวางแต่อย่างใด    
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กิจกรรมที่สะท้อนถึงการพึ่งตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
แนวคิดในการพึ่งตนเองของชมุชนบ้านนาอีสานคือเน้นการผลิตแบบพออยู่พอกิน   สิ่งที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวนัก็จะพยายามผลิตขึน้มาเองเพื่อลดภาระค่าใช้จา่ยของแต่ละครัวเรือน และใช้กันเองในชมุชน   เป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องซือ้จากภายนอก  ใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีในชมุชนเพื่อให้เกิดการหมนุเวียนส าหรับใช้
กันเองในชมุชน   อย่างไรก็ตามถ้ามีสว่นทีเ่หลือจากความจ าเป็นแล้วน ามาจ าหน่ายเพื่อแสวงหารายได้  

กิจกรรมที่สะท้อนถึงการพึ่งตนเองอยู่หลายประเภท  ที่ส าคญัได้แก่ (1) การท าการเกษตรแบบ “วน
เกษตร” (2) การแปรรูปข้าว   โดยตัง้กลุ่มแปรรูปข้าวกล้องเพื่อน าออกจ าหนา่ยสร้างรายได้ และใช้ “เคร่ืองสีข้าว
มือหมนุ” ซึ่งเป็นเคร่ืองมือพืน้บ้านแบบดัง้เดิมในการแปรรูป ทัง้เพื่อบริโภคเอง และเพื่อจ าหน่ายกับคนภายนอก
ซึ่ง การทีช่มุชนเร่ิมมีผลผลิตออกมาจ าหนา่ยสะท้อนให้เห็นถึงจดุเร่ิมต้นของกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับครอบครัว  ชมุชน  และสิ่งแวดล้อม และเป็นจดุเร่ิมต้นที่ดีของความพยายามที่จะพึ่งพาตนเอง โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่และเหลือจากการบริโภคสร้างรายได้ 

(3) การตัง้ธนาคารข้าว ในปี 2542  เพื่อให้คนในชมุชนมข้ีาวกินตลอดปี เป็นท านบกัน้ข้าวออกจาก
ชมุชน ให้เกิดความเอือ้อาทรต่อกัน เพื่อเรียนรู้การจดัการเร่ืองข้าว และเป็นการฟืน้ฟวูฒันธรรมชมุชน  โดยน าข้าว
จากสมาชกิเก็บรวบรวมไว้ใช้ประโยชนร่์วมกันในชมุชน ในระยะแรกที่เร่ิมจดัตัง้มีสมาชกิ 74 คน เมื่อคนในชมุชน
เร่ิมเห็นถึงความส าคญัมากขึน้ท าให้มีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้มาโดยตลอด ปัจจบุนัทกุครอบครัวต่างก็เป็นสมาชิก
ของกองทนุข้าว(ธนาคารข้าว)ทัง้สิน้ ปริมาณข้าวเปลือกในยุ้งฉางที่มาจากการออมของสมาชกิมีจ านวนสงูขึน้ใน
ทกุๆ ปี และมากพอส าหรับใช้บริโภคกันเองภายในชมุชน ท าให้คนชมุชนไม่ต้องซือ้ข้าวจากภายนอกมาบริโภค   
ปัจจบุนัทกุครอบครัวต่างก็บริโภคข้าวกล้องที่ผลิตมาจากชมุชน   และเมื่อมีปริมาณข้าวเหลือจากความจ าเป็นก็
สามารถน ามาแปรรูปเพื่อจ าหนา่ยได้อีกด้วย (4) การจัดตัง้กลุ่มสจัจะออมทรัพย์   ได้รับแนวคิดในการจดัตัง้มา
จากพระอาจารย์สบิุณ  ปณีโต ตัง้เมื่อวนัที่ 15 ม.ค. 2540 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ใหส้มาชิกรู้จักประหยดั
และออมเพ่ือช่วยเหลือกันเองในชมุชนให้มีเงินกู้ดอกเบ้ียถกู เพ่ือใหเ้กิดความสามคัคีในชมุชน  

การมกีลุ่มออมทรัพย์เกิดขึน้ท าให้สมาชกิได้เรียนรู้ถึงการจดัการด้านการเงิน   รู้จกัการประหยดัอดออม  
เมื่อคนในชมุชนมกีารเก็บออมกระแสเงินก็จะไหลเวียนอยู่ภายในชมุชน  

(5) ศูนย์อาหารและยา  เพื่อเป็นศนูย์การเรียนรู้เร่ืองการพึ่งตนเองของชมุชน   ให้มีการน าเอาทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์   ส าหรับเป็นแหล่งอาหารและยาสมนุไพร   ปัจจบุนัภายในศนูย์การเรียนรู้
ประกอบด้วยแหล่งสาธิตการเพาะปลกูแบบวนเกษตร  แปลงปลกูพืชสมนุไพร  และบ่อเพาะพนัธ์ปลา (ธนาคาร
ปลา) 

 นอกจากนีแ้ล้วสมาชิกในชมุชนยงัได้ท าการผลิต แชมพ ู สบู่  น า้ยาล้างจาน ขึน้มาจ าหนา่ยและใช้
กันเองในชมุชน   โดยสมาชกิได้รวมตวักันจดัตัง้ขึน้เป็นกลุม่แปรรูป   การระดมทนุได้มาจากเงินร่วมลงทนุของคน
ในชมุชนเอง   วตัถดิุบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วในหมู่บ้าน เช่น ดอกอญัชนั  ว่านหางจระเข้  ฟ้า
ทะลายโจร  เถาวลัย์เขยีว เป็นต้น   เมื่อน าวตัถดิุบมาแปรรูปเสร็จแล้วก็วางจ าหน่ายกันภายในชมุชน   แม้ว่า
ปัจจบุนักลุ่มยงัมขีนาดเล็กและกลุ่มลกูค้าก็ยงัมีเฉพาะตลาดภายในชมุชนเทา่นัน้   แต่ก็เป็นกิจกรรมอีกรูปแบบ
หนึ่งของการพึ่งตนเองในด้านการพยายามลดภาระด้านรายจา่ยอีกรูปแบบหนึ่ง    
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ปัจจยัสู่ความส าเร็จของการพึ่งตนเอง 
 มีปัจจยัที่ท าให้บ้านนาอิสานประสบความส าเร็จในการพึ่งตนเองหลายประการ ที่ส าคญัๆ ได้แก่ (1) 
การยึดมัน่ในแนวคิด และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (2) ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม เป็นเง่ือนไขส าคญัที่ดึงดดู 
ชกัชวน ให้คนอ่ืนๆ หนัมาด าเนนิการตาม (3) การเร่ิมต้นจากการพ่ึงตนเองภายในครอบครัว ให้เป็นฐานที่เข้มแข็ง 
และขยายต่อเนื่องจนเป็นการพึ่งพากันเองในระดบัชมุชน (4) ความร่วมมือของคนในชมุชน เป็นเง่ือนไขที่ส าคญั
มาก และแสดงถึงความสามคัคี และความเชื่อมัน่ที่จะผา่นพ้นปัญหาร่วมกัน (5) การสนบัสนนุจากภายนอก ทัง้
ที่เป็นเงินทนุ และความรู้  และปัจจยัประการสดุท้ายคือ (6) การเรียนรู้และความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายวน
เกษตร รวมทัง้บคุคลผู้ เป็นต้นแบบ และเป็นหลกัทางความคิดคือ ผู้ใหญ่วิบลูเข็มเฉลิม นัน่เอง ที่สนบัสนนุและท า
ให้เกิดการแลกเปลีย่นรู้เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันอยู่เป็นระยะ 
  
ปัญหาและอปุสรรค 
 ปัญหาอปุสรรคที่ส าคญัของกระบวนการพฒันากิจกรรมชมุชนพึ่งตนเอง   คือ คนที่ยงัไม่เข้าใจในเร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง  ซึ่งท าให้กระบวนการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนมีไม่มากอยา่งที่ควรจะ
เป็น  โดยเฉพาะผู้น าในชมุชน(ผู้ใหญ่บ้าน) ก็ยงัไม่เห็นด้วยกับแนวทางดงักลา่ว แม้วา่จะไม่มีการต่อต้านและไม่มี
ความขดัแย้งที่รุนแรงก็ตาม  แต่ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพฒันาความสามารถในการพึ่งตนเอง   
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ท าให้ไมส่ามารถขบัเคลื่อนไปได้อย่างเต็มที่    
  แต่ปัญหาทีส่ าคญัทีส่ดุคือ  ภาระหนี้สิน ที่ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปได้ และความสมัพนัธ์ใน
เชิงอปุถมัภ์ ที่ยงัคงมีอยู่ เป็นอปุสรรคต่อการเปลีย่นวถีิการผลิตมาเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง รวมทัง้ ชมุชน
ใกล้เคียงก็ยงัคงมีวิถีการผลิตแบบปลูกพืชไร่เชิงเด่ียว   เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ลดทอนความเชื่อมัน่ในการหนัมา
พึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
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 ภาพแสดงแนวคิดในการพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านนาอีสาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนเกษตร ธนาคารข้าว กลุ่มสจัจะออม
ทรัพย ์

ศนูย์อาหาร
และยา 

ผลผลิต ลดรายจา่ย ลดรายจา่ย แหล่งเงินทนุ
ของชมุชน 

- ลดต้นทนุการ
ผลิต 
- ลดรายจ่าย 

สร้างรายได้จาก
ผลผลิตสว่นเกิน 

-รายได้จากการ
จําหนา่ย 
- สวสัดิการ 

สร้างรายได้ - ลดภาระดอกเบีย้ 
- สวสัดิการ 

ลดรายจา่ย 

ความมัน่คงของชวีิต 

กิจกรรมการพ่ึงตนเองของชุมชน 
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กรณีศึกษา บ้านสามขา ต าบลหวัเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
  
 บ้านสามขา อยูห่่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 27 กิโลเมตร มีประชากร 656 คน ใน 152 ครัวเรือน อาชีพ
ของคนในชมุชน ได้แก่ ท านา ท าไร่ เลีย้งสตัว์ แกะสลกั หาของป่า รับจ้างทัว่ไป ประกอบอาชีพส่วนตวัเช่น มี
โรงงาน มีบริษัท และรับราชการ เช่น ครู ทหาร พยาบาล และรัฐวิสาหกิจ เป็นแหล่งดินขาว ผลผลิตจากป่า ปลี
ตาล หอม กระเทียม มะขาม 

อาจกลา่วได้วา่ “รถไถเดินตาม” และ “ไฟฟ้า” เป็นจดุเปลี่ยนที่ส าคญัของวถีิชีวิต และวถีิการผลิตคน
บ้านสามขา กล่าวคือ รถไถเดินตาม ถกูน าเข้ามาแทนที่ควายในการท านา และไฟฟ้า เป็นจดุเร่ิมของการใช้เคร่ือง
ไฟฟ้าต่างๆ  ซึ่งทัง้ 2 สิ่งนี ้น ามาซึ่งค่าใช้จา่ยที่มากขึน้ของแต่ละครอบครัว และหนีส้ิน ที่เกิดจากการกู้ ยืมเพื่อให้
ได้มา 2 สิ่งนี ้จากการส ารวจข้อมลูชมุชนล่าสดุ ชมุชนมีหนีส้ินต่างๆ รวมกันกวา่ 19 ล้านบาท 
  
พฒันาการการพึ่งตนเอง 
  การมีโอกาสได้เรียนรู้แนวคิดการพึ่งตนเองจากการศึกษาดงูานที่ไพศาลีอโศก และการรับการอบรม
จากวิทยากร 2 ท่าน ได้จดุประกายความต่ืนตวัต่อการพึ่งตนเองให้แก่ชาวชมุชนอยา่งมาก โดยการเรียนรู้จากทัง้ 
2 ส่วน ท าให้คนในชมุชน เกิดความตระหนกั และคิดได้ว่า ปัญหาหนีส้ินล้วนเกิดจากตวัเองที่หลงวตัถนุิยม ขาด
สติ ขาดการยัง้คิด จ่ายเกินความจ าเป็น แต่ทกุอยา่งยงัไม่สายเกินแก้ ที่จะกลบัมาเร่ิมต้นใหม่ การแก้ปัญหา

หนีสิ้นต้องเร่ิมจากตนเอง จากการใช้ภมูิปัญญาของชมุชน ตัง้แต่ผลิตเอง บริโภคเอง เป็นเร่ืองของการหัน
กลับมามองตนเอง 
 และแนวทางของไพสาลีอโศก คือ สมถะ สันโดษ การพ่ึงตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้ให้
ไม่หวังเอา  หากชมุชนสามารถปฏิบติัได้ จะท าให้การพฒันาเป็นไปอยา่งยัง่ยนื และสนัติสขุ 
 
กิจกรรมการพึ่งตนเอง 
  แนวคิดและแนวทางดงักล่าว คณะกรรมการหมู่บ้าน จึงพยายามแปลงไปสู่การปฏิบติัโดย การจดัตัง้
กลุ่ม จดัตัง้กองทนุ และจดัสวสัดิการให้กับชาวบ้านในรูปแบบของการท างานเป็นกลุ่ม  เพื่อให้ชาวบ้านมี
หลกัประกนัในการด าเนนิชีวิตมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ และได้เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม รูปธรรม
ของกิจกรรมที่ส าคญัๆ ได้แก่ 
 1. กองทุนชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเงินทนุของชาวบ้าน และมกีารออกกฎข้อตกลงชมุชนไว้ หากผู้ใดไม่
ปฏิบติัตามจะตดัความช่วยเหลือทกุอยา่งที่เป็นความต้องการพืน้ฐานของคนในหมู่บ้าน เช่น ตดัน า้ประปา  กอง
ทนุฌาปณกิจศพประจ าหมู่บ้าน และไม่เข้าร่วมงานใดๆ ด้วย   
 2. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ติ๊บปาละสามขา ปี2541 ชาวบ้านได้รวมตวักัน จดัตัง้กลุ่มสจัจะออมทรัพย์
ต๊ิบปาละสามขา ขึน้มาเพื่อระดมเงินออม และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น าแนวคิดจากกลุ่มออมทรัพย์
ของพระอาจารย์สบิุน ปณีโต จากจงัหวดัตราด และกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ของครูซบ ยอดแก้ว จงัหวดัสงขลา  
ปัจจบุนันี ้กลุ่มยงัได้ด าเนินกิจกรรมร้านค้าชมุชน โดยกู้ เงินจากธนาคารออมสิน เพื่อให้เป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย
สินค้าอปุโภค บริโภคที่จ าเป็น  จัดสวสัดิการสงัคม โดยแบ่งรายได้ ร้อยละ 50 ของรายได้ จดัเป็นสวสัดิการให้
สมาชิกที่เจ็บป่วย เสียชวีิต ประสบภยัพิบติั หรือ สาธารณกุศลต่างๆ 
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 การด าเนินงานของกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ฯ ท าให้ชาวบ้านได้รับสวสัดิการเหมือนข้าราชการ ถึงแม้วา่จะ
ไม่เท่าเทยีม แต่ชาวบ้านกลบัรู้สึกภมูิใจ เพราะเป็นน า้พกัน า้แรงของชาวบ้านเอง และกลายเป็นศนูยร์วมน า้ใจ
ของชาวบ้าน และกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านอีก 32 กลุ่ม  
 3. โครงการถ่ายหนี ้โดยกลุ่มออมทรัพยจ์ะรับโอนหนีต่้างๆ และคิดดอกเบีย้ถกูกวา่ แต่จะต้องมี
หลกัทรัพย์มาจ านอง หรือขายฝาก พร้อมกับกรอกใบสมคัรตามวตัถปุระสงค์ที่ขอกู้ ให้ชดัเจน เพื่อให้การบริหาร
จดัการตรวจสอบสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการรับจัดไฟแนนส์  ซึ่งมีดอกเบีย้ที่ถกูที่สดุในประเทศไทย โดยมีการคิดดอกเบีย้ตามต้นทนุ
ของหนีท้ี่มีอยู่จริง 
 5. ระบบสารสนเทศ  หมู่บ้านสามขา ได้มีการน าเอาอินเตอร์เน็ต (Internet) มาใช้เพื่อเก็บข้อมลูของ
หมู่บ้าน ร้านค้าชมุชน และกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ รวมทัง้การน าเอาข้อมลูจากอินเตอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชมุชน ออกกระจายเสียงตามหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน โดยได้รับความอนเุคราะห์จาก อาจารย์ กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน เป็นผู้ ติดต่อประสาน และให้ทนุเร่ิมต้น 

6. การวิจัยรูปแบบการแก้ปัญหาหนีสิ้นของชุมชนบ้านสามขา โดยได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณ จากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั โดยมีค าถาม หรือโจทย์ของการวิจยัคือ “ เราจะลดหนีส้ิน
ของครัวเรือนในหมู่บ้านได้อยา่งไร “  
 7. การน าเสนอข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจ าเดือนของหมู่บ้าน เป็นผลจากการวิจยัข้างต้น  
เพื่อให้ทกุคนในหมู่บ้านได้ทราบสถานการณ์ รายรับ รายจ่ายของหมู่บ้าน ท าให้ชาวบ้านสามขา ต่ืนตวั และมี
ความอยากรู้ ว่าในแต่ละเดือนตนเองได้ใช้จา่ยเป็นค่าอะไรบ้าง และท าให้เห็นว่า หนีต่้างๆ เกิดจากการซือ้สินค้า
ส่วนใหญ่ ชมุชนสามารถผลิตเองได้ และมีราคาถกูกวา่ และน าไปสู่การพดูคยุจนเกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการลด
หนี ้ต่างๆ อาทิ การออมเพ่ือช าระหนี ้ การลงแขกชว่ยเหลือกันในด้านต่างๆ  ธุรกิจชมุชน เช่น กลุ่มท ายาสระผม 
น า้ยาล้างจาน  กลุ่มท าปลาร้า น า้ปลา  กลุ่มท าปุ๋ ยธรรมชาติ กลุ่มท าใบโอดีเซล เป็นต้น  
 
ปัจจยั และเง่ือนไขความก้าวหน้าของการพึ่งตนเอง 
 ประกอบด้วย ปัจจยัภายใน ได้แก่ ความเข้มแข็งของผู้น าและความหลากหลายของแกนน า  ทีจ่ะเติม
จดุแข็งแก่กันและกนั  ความสมัพนัธ์ในชมุชน ที่แสดงถึงความเป็นพวกเดียวกนั  เป็นลกัษณะเครือญาติ มีการ
ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน มีมิติทางสงัคมสงู  มีมาตรการชมุชน เข้มแข็ง และปรับเปลีย่น ยืดหยุน่ได้ ตามความ
เหมาะสม  การได้รับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน ท าให้ชมุชนได้แนวคิด แนวทางการพึ่งตนเองอย่างชดัเจน 
และปรับใช้กับชมุชนอย่างเหมาะสม งานวิจัยชมุชน ช่วยให้การจดัระบบวิธีคิด ระบบข้อมลู รวมทัง้ระบบการ
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชมุชน ชดัเจน มีประสทิธิภาพ ปัจจยัภายนอก  ได้แก่ การได้รับก าลงัใจ ความช่วยเหลือ
จากภาคีภายนอก  ความเป็นเครือข่าย  ระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ท าให้คนในชมุชนหตูา
กว้างไกล เชื่อมขา่ยการเรียนรู้และได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อชมุชน  และเป็นที่รู้จกัของสงัคมภายนอกมากขึน้ 
  
ปัจจยั และเง่ือนไขที่มีผลต่อการทอนก าลงัของการพึ่งตนเอง 

ส่วนมากจะเก่ียวข้องกับค่านิยม และวถีิชีวิตของชมุชนบางอย่าง ทีข่ดัต่อหลกัการพึ่งตนเอง และหลกั
ของพทุธศาสนาเช่น การด่ืมสรุา และต้องมีราคาแพง การเลน่หวย  เป็นต้น 
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กรณีศึกษา  บ้านทุ่งส้มปอย หมู่ที่  4  ต าบลละมอ  อ.นาโยง  จ.ตรัง 
 

 บ้านทุ่งส้มปอย  จดัตัง้เป็นหมู่บ้านมาตัง้แต่ พ.ศ. 2462   ชมุชนมีอาชีพท าสวนยาง  สวนผลไม้  มที านา
บ้างแต่เป็นพืน้ที่ที่อยูน่อกชมุชนไป คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน ในส่วนคนที่เพิ่มเข้ามาในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากการแต่งงาน  ไม่ได้เพิ่มขึน้จากการอพยพย้ายถ่ิน    
 
พฒันาการการพึ่งตนเองของชมุชน 
 การพึ่งตนเองของคนบ้านทุ่งส้มปอย เร่ิมต้นจากผู้น าชมุชนคือผู้ใหญ่บ้านสายนัต์ ได้ไปศึกษาดงูานการ
จดัการกลุ่มออมทรัพย์จากจงัหวดัอ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จ แล้วหนัมาทบทวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆของคน
ในชมุชนตนเอง และพบว่า การท างานพฒันานัน้ การมุ่ง “พฒันางาน” อย่างเดียว ไม่พฒันาคนท างาน ไม่
สามารถท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จได้  เป้าหมายของการท างานจึงควรเป็น  การพัฒนาคนทัง้ให้มีวิธี
คิดในการท างาน  เกิดการวางแผนงานในครัวเรือน 
 ฐานคิดการพึ่งตนเองของชมุชน จึงมาจากความต้องการพฒันาคนให้รู้คิด วางแผนและจดัการกับ
เร่ืองราวต่างๆ ในครัวเรือนก่อน ไม่วา่จะเป็นการใช้ทรัพยากร การลดรายจา่ย การหารายได้  
 
กิจกรรมการพึ่งตนเอง 
 กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ 
  กลุ่มออมทรัพย์ตัง้ขึน้ในปี 2534 ด้วยสมาชิก 60 คน การด าเนินงานของกลุ่ม สามารถพสิจูน์ได้วา่ การ
ท ากิจกรรมกลุ่มกลุ่มออมทรัพย์สามารถให้ผลประโยชนก์ับคนในชมุชนได้ คนเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ ดแูลกนัมากขึน้ 
ด้วยสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ทีส่มาชิกชว่ยกันคิดให้แก่กนั และด้วยรูปแบบการท างานที่เปิดกว้างให้ทกุคนมี
ส่วนร่วม ทกุคนมีบทบาท ท าให้คนในชมุชนพดูคยุกนัมากขึน้ ลดภาระหนีน้อกระบบและการกู้ยืมเงินจากแหล่ง
ทนุต่างๆ ลงได้ เหลา่นี ้ท าให้กลุ่มออมทรัพย์มกีารขยายตวั เติบโตขึน้เร่ือยๆ  

 เมื่อคนในชมุชนมีความมัน่คงมากขึน้ หลายรายไม่เดือดร้อนเร่ืองเงิน เพราะขยนัท ามาหากิน แต่หลาย
รายมทีางเลือกมีแหล่งเงินมากขึน้  ทางกลุ่มได้คิดถึงทิศทางข้างหน้า ที่จะลดเงินปันผลลง มาเพิ่มเป็นสวสัดิการที่
จะท าให้ช่วยดแูลกนัได้มากขึน้ และกระตุ้นให้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึน้ 
 กิจกรรมกลุม่ออมทรัพย์นีเ้อง เป็นจดุเร่ิมต้นของการด าเนินงานเพื่อการพึ่งตนเองของคนในชมุชนบ้าน
ทุ่งส้มปอย ที่โดดเด่น และมีชื่อเสียงมาก คือ “กิจกรรมการรวมซือ้”  ที่ท าในรูปแบบต่างๆ โดยมีจดุร่วมกันคือ การ
ลดรายจา่ยของคนในชมุชน และการท าให้ทกุคนได้กิจกรรมทีท่กุคนท าร่วมกัน และการได้เรียนรู้ที่จะจดัการ และ
วางแผนในครัวเรือนของตน 

 
สหกรณ์ร้านค้า สู่การเร่ิมกิจกรรมรวมซือ้ 

 เดิมทีทางกลุ่มออมทรัพย์ ได้ชว่ยกันตัง้สหกรณ์ร้านค้าขึน้ในชมุชนขายของทกุอย่าง แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จด้วยเหตผุลหลายประการ ทัง้เร่ืองท าเล ความต้องการสนิค้าของชมุชน ฯ 

สมาชิกจึงได้ร่วมกันสรุปบทเรียน และมองทิศทางที่จะไปข้างหน้าใหม่อีกครัง้ และเห็นว่า  นา่จะยบุ
กิจการ รวบรวบเงินที่เหลือมาจดัการท าเป็นกองทุนปุ๋ ย ขายปุ๋ ยให้กับสมาชิก  เพราะเหน็วา่คนในชมุชน แต่ละปี
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จะซือ้ปุ๋ ยจากข้างนอกจ านวนมาก ต่างคนต่างซือ้  เลยให้มีการส ารวจความต้องการของสมาชิก  เอามารวมเป็น
ชดุใหญ่  กรรมการก็ท าหน้าที่ไปส ารวจราคาปุ๋ ยจากท้องตลาด  แล้วเอามาขายให้สมาชกิ   

ความส าเร็จของการรวมซ้ือในครั้งนี้ เป็นบทเรียนและประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ในการ
ขยายรวมซ้ือ จากปุ๋ ยไปสู่รูปแบบการรวมซ้ือส่ิงอ่ืนๆ ของคนในชมุชน 
 

จากกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน า้ สู่ธนาคารข้าว 
 ปี 2541  เกิดภยัแล้งในหมู่บ้าน ชมุชนขาดน า้ คนในชมุชนได้ปรึกษากนัเพื่อแก้ปัญหาน า้ และเห็นวา่ 

(1) ต้องช่วยกันดแูลป่า และ (2) ต้องเร่ิมต้นที่ตวัเอง ดงันัน้ จึงเร่ิมเข้าไปดแูลป่าในเขตพืน้ที่ป่าต้นน า้ใกล้บ้าน 
พืน้ที่ประมาณ 1,800  ไร่  ถือว่าเป็นป่าไขแ่ดงของชมุชน โดยของบประมาณ จากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
มา เพื่ออนรัุกษ์จดัการป่าต้นน า้ และการศึกษาดงูาน การอบรมอาสาสมคัรดแูลป่า  ท าฝายน า้ล้น ดแูลป่าไม้ข้าง
ถนนทางเดิน เมื่อชาวบ้านร่วมมือกันดแูลป่า กรมป่าไม้ก็เข้ามา  เห็นกิจกรรมชมุชนก็ส่งเข้าประกวด  ชมุชน
อนรัุกษ์ป่าต้นน า้ ได้รับธงดแูลป่าจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ  ได้เงินมา 100,000 บาท  เร่ิม เห็น
โอกาสการรวมคน  การมีสว่นร่วมมีประโยชน์ เนื่องจากมีกฎกติกามารยาท  มกีารใช้มติกลุ่มในการท างาน    

เงิน 100,000 บาท  ชมุชนได้ร่วมกันคิดจดัตัง้ธนาคารข้าว เพราะเป็นสินค้าบริโภคที่ทกุครัวเรือนต้องกิน
ทกุวนั กินทกุคน แต่มีปัญหาจะท าธนาคารข้าวได้อย่างไรในเมื่อชมุชนไม่ได้มีอาชีพท านา  ส่วนใหญ่ท าสวนยาง 
สวนผลไม้ น้อยรายที่ท านา ก็ได้มติว่า นา่จะมกีารจดัซือ้ข้าวสารมาให้สมาชิก เป็นการรวมซือ้แทนต่างคนต่างซือ้  
จึงได้ตัง้กองทุนซือ้ข้าวสาร ขึน้  จดัซือ้เป็นรายเดือน โดยครอบครัวแต่ละครอบครัว จะซือ้ยกกระสอบ   

ช่วงแรกหลายคนไม่เห็นด้วยเนื่องจากวา่การซือ้ยกกระสอบจะเป็นภาระในการจา่ยเงินก้อน  แต่ผู้ใหญ่
สายนัต์ บอกว่าให้แต่ละคนลองเอาข้าวสารไปเป็นกระสอบ แล้วให้วางกระป๋องนมไว้ใกล้ๆ  เวลาหงุข้าว ก็หยอด
เหรียญลงกระป๋องตามราคาซือ้ตามตลาด  เมื่อครบเดือนก็ให้น าเงินในกระป๋องนัน้มาจา่ยค่าข้าวสารกับทางกลุ่ม  
เมื่อหลายรายทดลองท าแล้วพบว่ายงัมีเงินเหลือหลงัจากจ่ายเงินค่าข้าวสารไปแล้ว  สามารถน ามาเป็นค่า
ข้าวสารเดือนต่อไปอีก สามารถประหยดัเงินกวา่การซือ้ปลีก  และผลก าไรที่เกิดขึน้สามารถแบ่งคืนกลบัสมาชิก
อีก ผลจากการท างานสามารถเห็นการประหยดัเงินได้อยา่งชดัเจนถึง 111,370 บาท ในชว่ง 4 เดือน ดงัตารางที่ 
1 
    ร้านค้าลอยฟ้า สินค้าตามส่ัง 
 เมื่อแนวคิดการท าธนาคารข้าวสารส่งผลส าเร็จ  คนในชมุชนประหยดัเงินมากขึน้ และเร่ิมเห็นแนว
ทางการจดัการในการซือ้สินค้ามามาแบ่งให้แต่ละครัวเรือน  ทัง้ยงัการส่งเสริมให้มีการท างานกลุ่มจะท าให้คนหนั
มาดแูลกนัมากขึน้  มองเห็นประโยชนส์่วนรวมและรู้สึกสนกุเมื่อได้เจอกับเพื่อน  กลุม่ทุ่งส้มปอยก็คิดเช่นนี ้จึงได้
คิดรูปแบบการจดัการที่ให้สมาชิกทกุคนมีบทบาทในการจดัการขึน้มา ไม่วา่ในระดบัครอบครัว ระดบักลุ่มย่อยๆ 
5-6 คน และในระดบัหมู่บ้าน ทางกลุ่มจึงได้คิดการจดัการสนิค้าขึน้มาอีก  ร้านค้าลอยฟ้า สินค้าตามสัง่ จึง
ตามมา 
  จึงได้มีการประชมุปรึกษาหารือหาแนวทาง และได้ทดลองท าร้านค้าลอยฟ้าขึน้  โดยให้กรรมการไปหา
สมาชิกกลุ่มละ 5-6 คน กลบัไปส ารวจความต้องการ ความจ าเป็นในการซือ้สนิค้าใช้ภายในครัวเรือนในแต่ละ
เดือน ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าอปุโภคบริโภค  แล้วให้เขียนใส่ไว้ในกระดาษ มารวบรวมกลุ่ม แล้วเชา่รถวนัละ 200 
บาท ออกไปซือ้ของตามใบสัง่เดือนละครัง้ คนที่สัง่ของมาก็ได้ราคาซือ้ตามราคาขายส่ง  ท าเดือนละครัง้  เก็บ
ค่าบริการคนละ 5 บาท (ไม่วา่ซือ้สินค้ามากน้อยขนาดไหน)  ค่าการจดัการที่ได้ปันผลให้กับสมาชิก  50% ที่เหลือ
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เป็นค่าด าเนินการและค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ซึ่งสามารถดกูารประหยดัเงินชมุชนได้ถึง  12,680 บาท 
ในช่วง 4 เดือน ดงัตารางที่ 2 
 
จากการพึ่งตนเองของชมุชน สู่กิจกรรมการพึ่งพากันของเครือขา่ย 

แนวคิดตลาดลอยฟ้า สินค้าตามสัง่   ได้มีผู้ทีส่นใจในการท างานของชมุชนบ้านทุ่งส้มปอย  มีโอกาสได้
พบปะเจอกันตอนไปขายของที่ตลาดสีเขยีว  ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิด เกิดความสนใจ และด้วยความตัง้ใจ
ของ ผู้ใหญ่บ้านสายญั ทองสม ขยายแนวความคิดไปได้  10 หมู่บ้าน ของ 6 อ าเภอ ในจงัหวดัตรัง เกิดการ
ท างานเป็นเครือข่ายขึน้ และน ามาซึ่งกิจกรรมอ่ืนๆ ตามมาอีก ที่เป็นการพึ่งพากนัในระดบัเครือขา่ย   

การท างานท าเป็นเครือข่ายมกีารประชมุร่วมกันทกุเดือนเพื่อหาแนวทางการท างาน ทีผ่่านมามกีารนดั
ห้างสรรพสินค้าเพื่อต่อรองราคาให้ได้สินค้าที่ราคาถกูที่สดุ เป็นการประหยดัเงินในชมุชน และสร้างอ านาจการ
ซือ้ขายกับร้านค้าส่งขนาดใหญ่ ในจงัหวดัตรัง 
 การท ากลุ่มขนาดย่อมเพื่อส ารวจสินค้าท าให้มีการพดูคยุกันมากขึน้ การได้แลกเปลี่ยนกันมากขึน้ 
ส่งผลให้เกิดการคิดวิเคราะห์ชมุชน มีการท าแผนแม่บทชมุชน  เมื่อเหน็ปัญหาได้ร่วมกันหาทางแก้  อย่างเช่น
พบว่าในชมุชนได้มีการซือ้เคร่ืองแกงเกือบทกุครอบครัว ซึ่งเป็นเคร่ืองแกงในตลาด ไม่สะอาด และปลอดภยั  บาง
เจ้ายงัไมถ่กูปากอีกด้วย  จึงคิดกนัวา่น่าจะมาท าเคร่ืองแกง ขายกนัเองในหมู่บ้าน  เท่าที่ท ามาพบวา่นอกจาก
ขายในหมู่บ้านแล้วสามารถน าไปขายในตลาดได้อีกด้วย คนถกูใจมาก มีการสัง่ท ามากขึน้ เนื่องการขัน้ตอนการ
ท าสะอาด  พริกขีห้นเูมื่อซือ้ก็ดวูา่มีเชือ้ราหรือไม่  ก่อนจะต าเคร่ืองประกอบทกุอยา่งต้องน ามาล้างให้สะอาด 
เสร็จแล้วก็ต ามือ  นัง่ต ากนัหลายคน ใครว่างจากตดัยางแล้ว ตอนบ่ายก็จะน าครก –สากกระเบือ มาที่กลุ่ม  คน
ที่มาก็สนกุได้มกีารแลกเปลี่ยน พดูคยุกันเร่ืองโน้นเร่ืองนี ้ จากการท างานที่ผ่านมาตัง้แต่เดือน  ธันวาคม 2544  
ผลในการท าสามารถสร้างรายได้กับกลุ่ม  เกือบสองหมื่นบาทใน 4 รอบการขาย  
  
ผลต่อชมุชนและแผนอนาคตกลุ่ม 
 ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ นัน้ ผลในทางตรงคือ สามารถประหยดัรายจ่ายภายในครอบครัว
ได้ และยงัปันผลกลบัสู่คนท างาน กลบัสู่สมาชิกทัง้ในรูปเงินปันผล และสวสัดิการ ในทางอ้อมท าให้เกิดการสร้าง
คนในชมุชน ในครัวเรือนได้มีการจดัการ วางแผนการใช้จ่ายและสามารถวางแผนงานในระดบัของชมุชนได้ด้วย 
สร้างพลงับริโภคได้  โดยการสามารถต่อรองกับร้านค้าในตลาด รวมกลุ่มทีส่นใจของ 10 หมู่บ้านใน 6 อ าเภอ มา
เป็นเครือข่ายร้านลอยฟ้าสินค้าตามใบสัง่ รวมทัง้ชมุชนเข้าใจสิทธิของผู้บริโภคมากขึน้  
  ทางกลุ่มได้คิดที่จะพฒันาตนเองให้ก้าวหน้าไปอีกด้วยการวางระบบข้อมลูต่างๆ ทีจ่ าเป็น และการ
จดัเก็บเพื่อใช้งาน อาทิ เก็บข้อมลูชมุชน โดยท าแผนชมุชน ข้อมลูความต้องการ กลุม่ เครือข่าย ข้อมลูผลิตภณัฑ์
ชมุชนเครือขา่ย การจดัระบบแลกเปลี่ยน สินค้าชมุชน โดยใช้ตลาดนดัเขยีว จงัหวดัตรัง  การเปิดเวบไซท์ เพื่อ
สะดวกในการประสานงานด้านข้อมลูต่างๆ  (WWW.PAKTAI.ORG) 
 ในส่วนการพฒันาคนและความรู้ ก็มแีผนงานการพฒันาผู้น าหรือวิทยากรกระบวนการร้านลอยฟ้า
สินค้าตามใบสัง่ และจดัท าหลกัสตูร  หรือต ารา เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้ ร้านลอยฟ้าสินค้าตามใบสัง่ 

http://www.paktai.org/
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ปัจจยัสู่ความส าเร็จของการพึ่งตนเองบ้านทุ่งส้มปอย  
ปัจจยัแรกที่เหน็ชดัเจนคือ ผู้น าชมุชน คือ ผญ.สายญั  ทองสม ที่เป็นคนใจเยน็ อดทน ออมชอม มี

วิธีการพดูที่สามารถสร้างแรงจงูใจให้สมาชกิ มีวิธีการท างานทีส่ามารถท าให้ชมุชนรู้สกึเป็นเจ้าของงาน มีสายตา
ที่มองการณ์ไกล  

การท างานอย่างมีส่วนร่วม ของทัง้ผู้น า กรรมการ และสมาชกิ ด้วยความสามคัคี โปร่งใส และทกุคนมี
บทบาท มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบร่วมกนั มีความเอือ้อาทรต่อกัน และเป็นหวัใจของการมารวมตวัและร่วมกัน
ท างาน 

ความอดทนและพยายาม ในการท าความเข้าใจกับสมาชิกในชมุชน รวมถึงการรอให้ผลการด าเนนิงาน
เป็นเคร่ืองพิสจูน์กับชมุชนคือ รูปธรรมความส าเร็จ ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่เป็นจดุกระตุ้นความต่ืนตวั การมีสว่น
ร่วม และสร้างก าลงัใจให้แก่ทกุคน 
 
 
ตารางที่ 1 การประหยดัค่าใช้จา่ยจากการรวมซือ้ข้าว 
 

เดือน ประเภทสินค้า จ านวน
(กระสอบ) 

ราคาตลาด ราคาใน
เครือข่าย/
หน่วย 

ส่วนต่าง/
หน่วย 

ส่วนต่าง
สุทธิ 

22/1/2545 เล็บนกสริุนทร์ 196 12896 8160 136 26656 

22/2/2545 ข้าวหอมมะลิ 5% 
ข้าวมะลิท่อน 

17 
205 

10200 
108650 

8160 
108650 

120 
125 

1040 
25652 

22/3/2545 ข้าวเล็บนกสริุนทร์   
ข้าวหอมมะลิ 5% 
ข้าวขาว 10% 
ข้าแข็งเมล็ดสัน้ 

135  
 
18 
13 
10 

77760 
 
11400 
7540 
5400 

58050 
 
9120 
5785 
4300 

146.4 
 
120 
134.88 
109.92 

19764 
 
2280 
1755 
1100 

22/4/2545 ข้าวเล็บนกสริุนทร์ 
ข้าวมะลิเหลือง 
ข้าวมะลิเลก็สริุนทร์ 

100 
43 
41 

60,000 
27,950 
24,600 

4,300 
19,780 
17,630 

170 
190 
170 

17,000 
8,170 
6,970 

ประหยัดเงินได้ 111,370 
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ตารางที่ 2 แสดงการประหยดัจากการรวมซือ้สนิค้าอปุโภค บริโภค  
 

เดือน ประเภทสินค้า ราคาท้องตลาด/
หน่วย 

ราคาใน
เครือข่าย/หน่วย 

ส่วนต่าง/
หน่วย 

ส่วนต่าง
สุทธิ 

10/1/2545 สินค้าอปุโภคบริโภค 14 
รายการ 

32,230 29,300 10% 2930 

10/2/2545 สินค้า 13 รายการ 32,010 29,100 10% 2,910 
10/3/2545 สินค้า 17 รายการ 32,010 29100 10% 2,910 
10/4/2545 สินค้า  15 รายการ  29300 10% 2930 

ประหยัดได้ 12,680 
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ภาคผนวกท่ี 2   การส ารวจเนือ้ข่าวเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง 
 
ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง ที่นาํเสนอ และเพื่อการวิเคราะห์ในที่นี ้หมายถึง  ขา่วที่เก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจชมุชน 
เศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง รวมถึงการดําเนินกิจกรรมหรือการผลิตสินค้าของชมุชนท้องถ่ิน การส่งเสริม 
สนบัสนนุ นโยบาย ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบคุคล/องค์กรในภาคสว่นต่างๆของสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็น 
ภาครัฐ เอกชน กลุ่ม/องค์กรชมุชน นกัวิชาการ นกัพฒันาเอกชน ผู้นําชมุชน/ท้องถ่ินที่ถกูนาํเสนอผา่นสื่อ
หนงัสือพิมพ์ต่างๆ ทัง้ทีถ่กูเสนอในรูปของข่าวทัว่ไป และที่เป็นบทความพิเศษ (ต่อไปจะเรียกสัน้ๆ ว่า “ข่าว”) 
 
แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์  ได้มาจากหนงัสือพิมพ์ ต่างๆ 18 ฉบบั ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินวิส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ 
ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ วฐัจกัร สยามธุรกิจ ขา่วสด ผู้จดัการรายวนั ผู้จดัการรายสปัดาห์ เทเล
คอมเจอร์นลั ไทยโพสต์ แนวหน้า บางกอกโพสต์ คมชดัลึก  บ้านเมือง จากฐานข้อมลูศนูย์ข้อมลูหนงัสือพิมพ์มติ
ชน 
 
ช่วงเวลา  ได้ดําเนินการวิเคราะหข์่าวที่ปรากฏทางหน้าหนงัสือพิมพ์ ตัง้แต่ พ.ศ. 2541 – มีนาคม 2545 
 
การบนัทึกข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์  แบ่งเป็น 4 ประเด็นคือ (1) จ านวนข่าว  (2) สถานที่เกิดข่าว คือ กรุงเทพฯ 
และ ต่างจงัหวดั (3) ประเด็นข่าว จําแนกเป็น 4 ประเด็น คือ (ก) ข่าวเทคโนโลยี ภมูิปัญญาการผลิต และการวจิยั  
(ข) ข่าวผลิตภณัฑ์ และการดําเนนิกิจกรรม  (ค) ข่าวนโยบายและการส่งเสริม สนบัสนนุ และ (ง) ข่าวแนวคิด 
ข้อเสนอแนะ และบทเรียนจากประสบการณ์จริงจากชมุชน  และ (4) แหล่งข่าว  แบ่งเป็น 3 แหล่งใหญ่ คือ 
ภาครัฐ และราชการ แยกเป็นสว่นกลางและท้องถ่ิน  นกัวิชาการและภาคเอกชน  และองค์กรชมุชน และองค์กร
พฒันาเอกชน  
 
แนวทางการวิเคราะห์  จะได้ทําการวิเคราะห์โดยพิจารณาถึง ความถีข่องการน าเสนอข่าว และ ความต่อเนื่อง
ของการน าเสนอข่าว เป็นหลกั   และเสริมด้วยความเข้มข้น และความหลากหลายของการนําเสนอประเด็นข่าว  
ทัง้นีเ้นื่องจากข้อจํากัดในแง่ของระยะเวลาการทํางาน และแหล่งข้อมลู จึงอาจวิเคราะห์ถึงความเข้มข้น และ
ความหลากหลายของการน าเสนอ ได้ไม่มากนกั 
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ภาคผนวกท่ี 3  รายช่ือหนังสือ เอกสารเผยแพร่ ตามระยะเวลา 
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