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วัตถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์ นักวิชำกำร นิสิต นักศึกษำ และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรและ

ผลงำนวิจัยทำงสังคมศำสตร์และแขนงวิชำที่เก่ียวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศำสนำ รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นิติศำสตร์ กำรจัดกำร สังคมวิทยำ 
เศรษฐศำสตร์ พัฒนำสังคมและกำรศึกษำ ตลอดจนบทวิเครำะห์ที่เสนอองค์ควำมรู้  แนวทำงแก้ปัญหำแก่สังคม  แนวทำงเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและ
กำรอยู่ร่วมกันตำมวิถีพุทธ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา  วารสาร มจร. นม. สังคมศาสตร์  ปริทรรศน์ 
 พระเทพสีมำภรณ์   รองอธิกำรบดีวิทยำเขตนครรำชสีมำ  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม    รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย                       
 พระเมธีสุตำภรณ์, ปธ.9,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิกำรฝ่ำยบริหำร  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขต

นครรำชสีมำ 
 พระครูสังวรำภิรักษ์, ผศ.ดร.     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
 พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
 รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิคณะสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย   
 รศ.ดร.สิริกร กำญจนสุนทร     ภำควิชำภูมิศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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กองบรรณาธิการ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

หน่วยงานภายนอก 

ผศ.ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน รศ.ดร.สุธำนันธ์ โพธิ์ชำธำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
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ผศ.ลัดดำ  ปำนุทัย     รศ.ดร.จ ำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 ผศ.สกุล วงษ์กำฬสินธุ์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

เลขานุการ :  ดร.ไพวรรณ ปุริมำตร 
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 เลขที่ 419 ม.7 บ้ำนหัวถนน ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30000 
 โทร : 044-924544  มือถือ : 085-7786284,  083-6819533 
จัดพิมพ์โดย 
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1. พระเมธีสุตำภรณ์,ป.ธ.9, ผศ.ดร.  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
2. พระมหำสุพัตร  วชิรำวุโธ,ป.ธ.9, ดร.   มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
3. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
4. รศ.ดร.อภินันท์  จันตะนี  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
5. รศ.ดร.สมำน  งำมสนิท  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
6. ผศ.ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน      มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
7. รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้ำง  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครสวรรค์   
8. ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหำด  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
9. ผศ.ดร.วินัย  ภูมิสุข   มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
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11.ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ 
 

ภายนอก 
1. พระเมธำวินัยรส, รศ.ดร.  มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
2. รศ.ดร.สุธำนันธ์ โพธิ์ชำธำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
3. รศ.ดร.ณภัทร น้อยน  ำใส  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
4. รศ.ดร.ธนิดำ ผำติเสนะ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
5. รศ.ดร.สิริกร กำญจนสุนทร     มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   
6. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์   มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
7. รศ.ดร.สัญญำ  เคณำภูมิ    มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
8. รศ.ดร.อัจฉรำ หล่อตระกูล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอยุธยำ 
9. รศ.ดร.จ ำเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
10. รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
11. รศ.เนตรชนก บัวนำค    มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
12. พระมหำมฆวินทร์ ปริสุตฺตโม ผศ.ดร. มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
13. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
14. ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
15. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
16. ผศ.ดร.วันทนำ เนำว์วัน      มหำวิทยำลัยรำชภัฏอยุธยำ 
17. ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ  มหำวิทยำลัยสำรคำม 
18. ผศ.ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
19. ผศ.ดร.วลัญช์ชยำ เขตบ ำรุง      มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
20. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร  มหำวิทยำลัยรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
21. ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
22. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
23. ผศ.ดร.สำคร พรมโครต  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
24. ผศ.สกุล วงษ์กำฬสินธุ์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
25. ผศ.พรพล  รมย์นุกูล   มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครรำชสีมำ 
26. ผศ.พีรวิชญ์ ค ำเจริญ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
27. ดร.วันชัย สุขตำม   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
28. ดร.เดโช แขน  ำแก้ว   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
29. ดร.หทัยชนก  คะตะสมบูรณ์   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
30. ดร.เบญจมำศ สุขสถิตย์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
30. ว่ำที่  ร.ต.ดร.วรำภูมิ สุวะโสภำ  ปลัดเทศบำลต ำบลหัวทะเล 
32. พันโทญำณกร  ธิติบุณยกร  ประธำนเปรียญธรรมสมำคมแห่งประเทศไทย  
    ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนศรินทรำบรมรำชชนนี  สำขำนครรำชสีมำ 
33. พันเอกส ำรำญ ก้ำนพลูกลำง  ที่ปรึกษำเปรียญธรรมสมำคมแห่งประเทศไทย  
    ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนศรินทรำบรมรำชชนนี  สำขำนครรำชสีมำ 
34. พันเอกภำณุรัตน์ ดีเสมอ  หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย 



บทบรรณาธิการ 
 

 ด้วยวำรสำร มจร. นม. สังคมศำสตร์  ปริทรรศน์   วิทยำเขตนครรำชสีมำฉบับนี เป็นปีที่  6 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562  มีคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยจำกสถำบันภำยนอกได้น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ท่ีหลำกหลำยหัวข้อหลำกหลำยสำขำวิชำ ทั งนี กองบรรณำธิกำรได้ส่งผลงำนทำงวิชำกำรเหล่ำนี ไปให้กรรมกำร
กล่ันกรองบทควำมทำงวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำเป็นผู้อ่ำน และมอบให้เจ้ำของบทควำมน ำไปปรับปรุงแก้ไข
ก่อนกำรตีพิมพ์แล้ว และด้วยควำมตั งใจของกองบรรณำธิกำรท่ีมีควำมประสงค์จะท ำวำรสำรเล่มนี ให้สมบูรณ์
ตำม เกณฑ์ของ ศูนย์ ดั ชนี กำ รอ้ ำ ง อิ ง วำ รสำร ไทย ( Thai Journal Citation Index Centre)  ฉะนั น                    
ในวำรสำรฉบับนี เน้นกำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำรด้ำนวิจัย 3 เรื่อง และบทควำมวิชำกำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กำรบริหำรวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำบูรณำกำรศำสตร์สมัยใจ พัฒนำจิตใจและสังคม  4 เรื่อง รวมเป็น        
7 บทควำม 
 คณะกองบรรณำธิกำรขอขอบคุณเจ้ำของบทควำมทุกท่ำนท่ีได้มีส่วนร่วมท ำให้ วำรสำร มจร. นม. 
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บทคัดย่อ 
 เศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การแลกเปล่ียนผลผลิตของครอบครัวต่าง ๆ 
ท่ีอยู่ในท่ีเดียวกัน โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการพัฒนาขีดความสามารถของคน ครอบครัวและชุมชน จากการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ หากสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ได้ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม จะลดหรือหมดไปจากชุมชนนั้น ๆ ซึ่งแสดงว่าเป็นการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตามหลักสากล การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีจุดแข็งท่ีเอื้ออ านวยต่อการประสบความส าเร็จ คือ คนใน
ชุมชนมีจิตส านึกร่วมกัน มีความเป็นมาและด ารงอยู่ด้วยกัน การมีความเอื้ออารี มีความช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่ง
เป็นลักษณะเด่นของสังคมท้องถิ่น การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มด้วยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับหรือส่ังการ 
และเป็นการพัฒนาเริ่มจากการก าหนดพื้นท่ี โดยคนในชนุมชนท่ีมีชุมชนท่ีมีจ านวนไม่มากจัดการได้ง่ายกว่า 
และเมื่อพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งประสบความส าเร็จแล้ว สามารถแพร่กระจายแนวคิดและวิธีการก่อให้เกิดการพัฒนา
ในลักษณะเดียวกันออกไปในวงกว้าง  
 
ค าส าคัญ : เศรษฐกิจชุมชน, การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
Abstract 
 Community economy is about production, consumption, and exchanging of 
products of various families that are in the same place. With the goal of developing the 
capability of people family and community from creating a learning process to be self-reliant 
If able to develop the community economy to meet the set target economic problems 
society and environment will reduce or disappear from that community which shows that it 
is sustainable development according to international principles. The focus on community 
economic development has strengths that are conducive to success: people in the 
community share common awareness. There is history and existence together. Generosity 
have help and support which is a distinctive feature of local society voluntary interaction 
between groups is not a force or command. and is a development, beginning with 
determining the area by people in communities with few communities, easier to manage 
and when one area is successful able to spread the ideas and methods of creating a broad 
development in the same way. 
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บทน า 
 โดยสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกระดับ
ของสังคมไทย ท่ีต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีรายได้มี
ความไม่แน่นอน กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มแรงงาน เป็นต้น ต่างก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ก่อให้เกิดความยากล าบากในการด่าเนินชีวิตและการด ารงชีพ อีกท้ังวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้
ประสบมาอย่างต่อเนื่องนั้น ยังมีผลกระทบท่ าให้เกิดปัญหาทางอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความ
ยากจน และปัญหาอื่นๆ ประกอบกับกระแสโลกภิวัฒน์ท่ีหล่ังไหลเข้ามาจากนานาประเทศท าใหสังคมไทยขาด
จิตส านึกในเรื่องของความพอดีและพอเพียง ขาดความตระหนักถึงความเป็นคนไทย ขาดความระมัดระวังการ
ใช้จ่าย จึงท าให้เป็นสังคมวัตถุนิยม เน้นการตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุและเงิน เป็นหลักการด ารง
ชีวิตประจ าวันมีค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นความเห็นแก่ตัวจิงมากขึ้นในสังคม การรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
น้อยลง หวังพึ่งพิงผู้อื่นจนลืมพัฒนาตนเอง ท าให้ขาดหลัการพึ่งตนเอง การพัฒนาในปัจจุบันจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีต้องส่งเสริมการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
ใหก้ับสังคมไทย การส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง
และปฏิบัติได้ผลจริง เป็นสังคมท่ีสามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนในท่ีสุด 
 เศรษฐกิจชุมชน จะเป็นการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งจะแตกต่าง
จากธุรกิจชุมชน ท่ีจะเน้นการจัดการเงิน เพื่อเป้าหมายให้ได้ก าไรในเชิงธุรกิจเป็นส าคัญ ท าให้บางคนมี
ความรู้สึกว่าการใช้ค าว่าธุรกิจ จะส่ือความหมายไปถึงการลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนเป็นก าไรสูงสุด ซึ่งก าไร
อาจไม่ใช่เป้าหมายส าคัญของการประกอบการของชุมชน บางคนจึงเห็นว่าน่าจะใช้ค าว่าวิสาหกิจชุมชนจะ
เหมาะกว่า ท้ังนี้เพราะทุนของชุมชน จะรวมทุกอย่างท่ีมีอยู่ในชุมชน ซึ่งบางอย่างอาจจะยังไม่พัฒนาเต็ม
ศักยภาพก็ตาม เช่น ทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร ทุนท่ี เป็นผลผลิต ทุนท่ีมีการสะสม ทุนความรู้ภูมิปัญญา ทุน
ทางสังคม หรือความไว้วางใจ ความเป็นญาติพี่น้องของผู้คนในชุมชน การจัดการทุนเหล่านี้ จะต้องจัดการโดย
ชุมช ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยเอาภูมิปัญญาด้ังเดิมของชุมชน มาผสมผสานกับความรู้หรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การจัดการต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความแตกต่าง และมีนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ไม่ใช่การ
เลียนแบบ ซึ่งเป้าหมายของการจัดการนั้น เพื่อพึ่งพาตนเองของชุมชน เพื่อปรับปรุงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น ไม่ใช่เพื่อก าไรและถ้ามีผลผลิตส่วนเกินอาจจะส่งไปจ าหน่ายได้ แต่จะไม่ใช่เป้าหมายส าคัญในการผลิต ซึ่งท่ี
ผ่านมาชุมชนอาจจะไม่ได้เข้ามาจัดการท้ังหมดทุกขั้นตอน แต่จัดการตามวงจรธุรกิจของ คนนอกท่ีเป็น พ่อค้า 
ข้าราชการ นักวิชาการ แต่โดยสรุปแล้ว การด าเนินการ โดยท่ัวไป อาจจะใช้ค า ว่า เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน หรือ ธุรกิจชุมชน แทนกันได้ เศรษฐกิจชุมชน ยังมีจุดแข็งท่ีเป็นปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยต่อการประสบ
ความส าเร็จ ในการพัฒนา 4 ด้าน คือ (1) คนในชุมชนท้องถิ่นจะมีจิตส านึกร่วมกัน เพราะเป็นคนในชุมชน
เดียวกัน มีความ เป็นมาและด ารงอยู่ด้วยกัน (2) มีความเอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เพราะ เป็นเอกลักษณ์ของสังคมในท้องถิ่นอยู่แล้ว ดังนั้น การด าเนินการใดๆ ในชุมชนจึงประสบ ความส าเร็จ
ได้ง่าย (3) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นไปตามธรรมชาติและด้วย ความสมัครใจเพราะ
ไม่ใช่มาจากบังคับหรือส่ังการ และ (4) การบริหารจัดการง่ายกว่าเพราะเริ่มจาก พื้นท่ีชุมชนท่ีมีคนไม่มากนัก 
การบริหารจัดการจึงง่ายกว่า และถ้าพื้นท่ีหนึ่งประสบความส าเร็จ จะ เกิดการกระจายหลักการ และแนวคิด
ออกไป 
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ลักษณะส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน  
 เศรษฐกิจชุมชน มีรูปแบบหรือลักษณะท่ีถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองอย่างเห็นได้ชัด 
เนื่องจากการเกิดกระแสนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยเศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะส าคัญ คือ ครอบครัวเป็นหน่วย
การผลิตแรงงานของสมาชิกของครอบครัวเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะแรงงานเป็นส่ิงท่ีครอบครัวมีอยู่ โดย
ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีมากับสถาบันครอบครัว ไม่ต้องจ้าง โดยท่ัวไปครอบครัวจะคิดถึงการอยู่ให้รอดก่อน แล้วจึง
สะสมและค้าขาย พึ่งแรงงานในครอบครัว พึ่งทรัพยากรท๎องถิ่น และพึ่งกันเองในชุมชนก่อน และหากจะขายก็ 
ขายในตลาดใกล้ตัว ตลาดภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2554) 
  เศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจท่ีกระจาย ไม่กระจุกตัวเหมือนเศรษฐกิจรัฐหรือเศรษฐกิจทุน เพราะ
มีการกระจายความเจริญ การติดต่อส่ือสารเป็นแบบแนวนอนหรือเป็นแบบกระจาย ตลาดไม่ผูกขาด ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเป็นเครือข่าย ดังนั้น เศรษฐกิจชุมชนจึงมีลักษณะของการกระจายความเจริญท่ีอยู่ ท่ัวประเทศ 
เพราะเป็นระบบท่ีค านึงถึงศีลธรรม ครอบครัว เพื่อนบ้าน และท้องถิ่นของตนเอง มีความเสมอภาคและมีความ
ยุติธรรมต่อกัน การผลิตเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญท่ีสุดของการค้าการแลกเปล่ียนหรือการตลาดมีความส าคัญ
เช่นเดียวกันเป็นอันดับถัดไป ดังนั้น ผู้ผลิตและชุมชนต้องพึ่งตนเองให้ได้ เพื่อในท่ีสุดประเทศชาติก็จะสามารถ
พึ่งตนเองได้เช่นกัน (สังสิต พิริยะรังสรรค์, 2541) 
 เป้าหมายส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนนั้น ต้ังแต่ระดับ
บุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ให้มีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท้ังในด้านของ
การผลิต การบริโภคใช้สอย และจ าหน่ายจ่ายแจก โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อชุมชนในภาพรวม ท าให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ด้วย และในขณะเดียวกันก็ยัง
สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้ป็นประโยชน์
และเกื้อกูลกับชุมชนมากท่ีสุดด้วย ท้ังนี้ ยังรวมไปถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมตลอดถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมีอยู่กับชุมชนนั้น ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และให้คงอยู่
ตลอดไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการนั่นเอง 
 
หลักการของเศรษฐกิจชุมชน 
 เศรษฐกิจชุมชน เป็นการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ท้ังด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
บริการท้ังในด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมีส่วน ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น ดังนั้น หลักการส าคัญคือ ให้ชุมชนมี ส่วนร่วมคิด ร่วมท า และ
ร่วมรับผลประโยชน์ บนรากฐานความสามารถท่ีมีอยู่ จากการใช้ทุนของ ชุมชนเอง ประกอบกับทุนทางสังคม 
เช่น วิถีการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนสถาน โรงเรียน ท่ีดิน ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง โดยสมาชิกใน
ชุมชนเป็นผู้ตัดสินเองว่า จะผลิตอะไรได้บ้าง ตามศักยภาพและทุนประเภทต่างๆ ท่ีมีอยู่ จะผลิตกันอย่าง ไร 
และจะแบ่งปันผลประโยชน์จากการผลิตกันอย่างไร พึ่งตนเองและพึ่งกันเองในชุมชนก่อน หากจะขายก็จะขาย
ในตลาดใกล้ตัวก่อน แล้วจึงกระจายออกสู่ตลาดภูมิภาค และตลาดภายในประเทศ ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจชุมชน
นั้นฝังตัวอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นอย่างกลมกลืน 
 มงคล ด่านธานินทร์ ได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการต่างๆ โดยมีค าอธิบายตามล าดับดังต่อไปนี้ (มงคล ด่านธานินทร์, 2551) 
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 1. ปณิธาน หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชาติ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจึงต้อง 
ด าเนินการด้วยความมุ่งมั่น ต้องสัมพันธ์กับการเมือง การปกครอง การศึกษา และวัฒนธรรมของคนท้ังประเทศ 
ซึ่งการด าเนินการเศรษฐกิจแบบโดดๆ จะไม่ช่วยให้บรรลุปณิธานได้ 
 2. ท าอะไร หมายถึง ท างานเพื่อด ารงชีพในแนวสัมมาชีพ เพื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนในชุมชน เช่น การ
เพาะปลูก เล้ียงสัตว์ แปรรูปผลผลิต ตัดเย็บเส้ือผ้า ปลูกพืชสมุนไพร บริการท่องเท่ียวเป็นต้น 
 3. ท ากับใคร หมายถึง ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเองอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เป็นนิติบุคคล เช่น สหกรณ์ 
สมาคม หรือรวมกลุ่มกับนักพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือนักวิชาการ 
 4. ท าอย่างไร เมื่อรวมกลุ่มแล้วก็ท าการผลิตสินค้า แปรรูป และซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้า  
 5. ท าไปท าไม เนื่องจากชาวบ้านมีระดับการท ามาหากินต่างกัน การรวมกลุ่มจะช่วยให้เกิดความ
พออยู่พอกิน เกิดความพึงพอใจ เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุน และเพื่อก าไร 
 6. เพื่ออะไร เป็นการรวมตัวของชุมชนในระดับล่างสุดของสังคม เพื่อร่วมกันท างานให้คนมี
ความสุข และชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 เศรษฐกิจชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชาติ มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับส่วนต่างๆ อย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนั้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนหรือในระดับท้องถิ่น จึงต้องมี ความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศด้วย และจะต้องให้สัมพันธ์กับการเมือง การปกครอง การศึกษา และรวมไปถึง
วัฒนธรรมของคนท้ังประเทศอีกด้วย โดยในการท างานหรือท า กิจกรรมต่างๆ เพื่อการด ารงชีพอยู่ร่วมกันนั้น 
ส่ิงส าคัญคือคนในชุมชนจักต้องให้ความสนใจในการ รวมกลุ่มกันให้ได้ ท้ังในด้านของการผลิต การแปรรูป
ผลผลิต การบริโภคใช้สอย และการบริการ จ าหน่ายจ่ายแจก เพื่อให้เกิดความพออยู่พอกิน ความพึงพอใจ 
และเกิดความคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่ง ผลดีท่ีจะเกิดตามมาก็คือท าให้คนมีความสุข และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 รวมความว่า แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน มีลักษณะท่ีเป็นตัวของตัวเอง ใช้ความสามารถของ ตัวเอง 
พัฒนาศักยภาพด้วยตัวเอง และก าหนดแนวทางของตัวเอง จนสามารถปรับตัวเป็นองค์กร ชุมชนท่ีพึ่งตนเองได้ 
โดยการน าเอาศักยภาพของคนในชุมชนมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน ท้ังในด้านของการผลิต การ
แปรรูปผลผลิต การจ าหน่ายผลผลิต ตลอดถึงการซื้อและการบริโภคกันในชุมชน ท้ังในด้านเกษตรกรรม ด้าน
อุตสาหกรรม และด้านบริการ ท่ีคนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ มี ส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมท า และ
ร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างเป็นธรรม โดยการ พัฒนาจากฐานส าคัญ นั่นก็คือ ศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งถือ
ว่าเป็นทุนท่ีส าคัญในชุมชน ได้แก่ คน สรรพยากรธรรมชาติ เงินทุน แรงงาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พิพิธภัณฑ์ วัด ท่ีดิน แหล่งน้ า ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศเป็นต้น 
เป้าหมายส าคัญ คือ พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนนั้น ต้ังแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และในขณะเดียวกันก็ยังมุ่ง
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ 
 อุดมการณ์ส าคัญ คือ มุ่งเน้นการพึ่งตนเองและการเติบโตโดยมีทุกอย่างพอเพียง ได้แก่ มี การ
แบ่งปันพอเพียง มีตลาดพอเพียง มีวัตถุพอเพียง มีความรู้พอเพียง มีการผลิตพอเพียง และมีความ ดีพอเพียง 
ท้ังนี้ ความพอเพียงในสังคมชนบท คือ การปลูกทุกอย่างท่ีกิน และกินทุกอย่างท่ีปลูก ท่ี เหลือก็ขาย พอขายได้
ก็มีเงินออม  หลักการส าคัญ คือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานคือสมาชิกของครอบครัว ซึ่งถือ ว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีสุด โดยการ จึงแรงงานในครอบครัว จึงทรัพยากรท้องถิ่น และฟังกันเองในชุมชนให้ได้ก่อน และ
ถ้าหากจะขายก็ให้ขายในตลาดใกล้ตัวก่อน แล้วจึงค่อยขยายสู่ตลาดภูมิภาค และ ตลาดภายในประเทศ โดยให้
ค านึงถึง ศีลธรรม ครอบครัว ชุมชน เพื่อนบ้าน และท้องถิ่นเป็นหลัก 
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เศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริเป็นหลักการและแนวส าคัญในการบริหาร
จัดการท่ีดินและน้ าเพื่อเกษตรกรในท่ีดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังแนวคิดการพัฒนาเพื่อ
พึ่งตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยเน้นการช่วยเหลือและพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองอาจ
กล่าวโดยสรุปได้ว่าองค์พระประมุขของไทย ได้พระราชทานหลักการด ารงชีวิตของประชาชนคนไทยทุกระดับ
ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนถึงแนวการพัฒนาและบริหารประเทศให้เป็นไปในสายกลางมีความพอประมาณ มี
เหตุผล รู้จักพึ่งตนเอง และทรัพยากรท่ีเรามีอยู่น ามาใช้ประโยชน์ด้วยความรอบรู้รอบคอบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวให้เกิดสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกซึ่งหลักการนี้มีความส าคัญในการน าไปใช้
บริหารจัดการท่ีดินและน้ าเพื่อการเกษตรในท่ีดินท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความมั่นคงด้านการ
ด ารงชีวิตให้แก่เกษตรกรและสังคมโดยรวมของไทย (กรมวิชาการ, 2552) 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ 
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 
 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤตเพื่อความมั่นคง และความยั่งยืน
ของการพัฒนา 
  2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
  3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
  3.3 การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึง ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตท้ังใกล้และไกล 
 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยท้ัง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
  4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้านความรอบคอบ ท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
  4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง ในทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
ความรู้และเทคโนโลยี 
 หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีความสมดุล และท่ีประเทศไทยประสบกับปัญหาในด้านต่าง ๆ อยู่ใน
ปัจจุบัน เกิดจากการขาดความสมดุลในหลาย ๆ ด้าน คือ (ไสว บุญมา, 2543) 
 1. ด้านวัตถุ หรือเศรษฐกิจ กับด้านจิตใจหรือศีลธรรมจรรยาเพราะท่ีผ่านมาแนวทางการพัฒนา
ประเทศให้ความส าคัญกับวัตถุจนท าให้เกิดความโลภไม่ส้ินสุด คนรวยได้รับการยกย่อง ไม่ว่าคนรวยนั้นจะ
ได้มาอย่างไร ส่วนด้านจิตใจจะถูกละเลย ไม่ได้รับการพัฒนาคนท่ีท าตามกฎเกณฑ์ หรือคนดีมักไม่ร่ ารวยอย่าง
รวดเร็วทางวัตถุเหมือนคนคดโกง 
 2. ด้านการผลิตเพื่อบริโภคเองในครอบครัว กับเพื่อขาย ท่ีผ่านมาการผลิตเพื่อขายได้รับการเน้น 
ท าให้เกิดความช านาญในการการผลิตเฉพาะอย่าง ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีการผลิตเพื่อ
การบริโภคในครอบครัวแทบไม่ได้รับการสนใจมากนักการท าอะไรเป็นเพียงอย่างเดียวหรือการผลิตเฉพาะอย่าง
ท าให้เพิ่มความเส่ียงต่อเหตุการณ์ภายนอกมากข้ึน 
 3. ด้านการลงทุนท่ีกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล กับชนบทท่ีห่างไกล ท่ีผ่านกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ได้รับเงินเป็นส่วนมาก ส่วนชนบทท่ีห่างไกลถูกทอดท้ิง ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะคนกรุงเทพ ฯ เป็นผู้ท่ีมีการศึกษา
มากกว่าคนในชนบท มีผลประโยชน์ในกรุงเทพ ฯ ท่ีจะต้องรักษา ผู้น ารัฐบาลเห็นกรุงเทพฯอยู่ทุกวันแต่แทบไม่
เคยสัมผัสชนบทอย่างแท้จริง 
  4. ด้านการกระจายผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ตกอยู่ในมือคนรวยซึ่งมีทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
ต้องการแล้ว กับคนจนจ านวนมากซึ่งต้องหาเช้ากินค่ า ท่ีผ่านมาคนรวยยิ่งร่ ารวยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนคน
จนยังจนต่อไป คนรวยเป็นผู้คุมอ านาจทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจ ท าให้คนรวยได้รับการเอื้ออาทร และ
ผลประโยชน์มากกว่าคนจน 
 5. ด้านการอุตสาหกรรมและการบริการกับการเกษตรท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมและการบริการได้รับ
การสนับสนุนอย่างท่วมท้น ในขณะท่ีการเกษตรเกือบถูกลืมยิ่งไปกว่านั้นเกษตรกรได้รับการเหยียดหยาบว่าต่ า
ต้อย ล้าหลัง ไม่มีใครเหลียวแลยามแก่เฒ่า ไม่มีสวัสดิการของรัฐเหมือนคนในอาชีพอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับ
ความเอื้ออาทรทางด้านนโยบายชาวนาก็ยังผลิตข้าวเพื่อเล้ียงคนท้ังชาติได้ 
  6. ด้านเทคโนโลยียุคใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีผ่านมาประเทศไทยทุ่มเทเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ พร้อม ๆ กับเหยียดหยามภูมิปัญญาเดิม คนในชาติลืมว่าประเทศตนมีอะไรดี ไม่เข้าใจและซาบซึ้งในส่ิงท่ี
ตนมีอยู่แล้ว ไม่สนใจศึกษาเพื่อพัฒนาต่อไป 
 ความไม่สมดุลในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดจากการพัฒนาชาติในอดีตท าให้ประเทศล่อแหลมต่อ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกและล่มแหลมต่อความล่มสลายของสังคมภายในการลดความเส่ียงพร้อมกับ
การหาทางประกันต่อผลกระทบจากภายนอกและการล่มสลายของสังคมภายในจะต้องเป็นจุดหมายการพัฒนา
ชาติต่อไป 
 
การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 
 การพึ่งตนเองในส่วนของบุคคล เป็นกิจกรรมท้ังหลายท่ีกระท าโดยปัจเจกบุคคลและครัวเรือน 
เพื่อให้บรรลุการมีหลักประกันของการด ารงชีพของพวกเขา ส่วนในความหมายลักษณะกลุ่มแล้ว การพึ่งตนเอง 
คือ สังคมหรือกลุ่มท่ีมีการจัดระบบเพื่อให้ชาวบ้านสามารถด าเนินการตอบสนอง ความต้องการของตนเอง 
ด้วยวิธีการช่วยเหลือตนเอง ด้วยความร่วมมือกับคนอื่นท่ีอยู่ในสถานการณ์ เดียวกัน ท้ังนี้การพึ่งตนเองอย่าง
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แท้จริงจะหมายรวมถึงกลุ่มหรือสังคมนั้นมีอิสระในการต้ังเป้าหมาย และมีอิสระในการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายโดยอาศัยความพยายามและก าลังของตนเอง (กาญจนา แก้วเทพ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ, 2540) 
 การพึ่งตนเอง หมายความว่า การมีเสรีภาพเต็มท่ีในการท ากิจกรรมของตนเอง โดยตนเอง และ
ชาวบ้านท่ีสามารถก าหนดชะตากรรมของตนเองจากภายในชุมชนเองมากกว่าพลังท่ีจะมาจากภายนอก การ
พึ่งตนเองนั้นอาจจะมีการพิจารณาถึงมิติต่างๆ มากน้อยกันไปใน 3 มิติ ดังนี้ 
 1. คุณภาพเฉพาะตัว (Self quality) ความพยายามพึ่งตนเองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อชาวบ้าน ในชุมชน
มีอิสระภาพ มีความเสมอภาค ความเป็นไท มีศักดิ์ศรี และมีความก้าวหน้า 
 2. มีการกระท าอย่างต่อเนื่องหรือมีความเป็นกระบวนการ (Continuing action or process) ท้ัง
ในด้านความคิดและการตัดสินใจ กระบวนการความพยายามพึ่งตนเองมีอยู่ 3 ขั้นตอน ซึ่ง แตกต่างกันไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ 
 3. ระดับการพึ่งตนเอง ซึ่งอาจแบ่งการพึ่ งตนเองออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล (ใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ) ระดับท้องถิ่น (ใช้วิธีให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมและมีการ กระจายอ านาจ) 
ระดับประเทศ (สร้างความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบท) และระดับระหว่างประเทศ (สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และปรับให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี) 
 เงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการพัฒนาแบบพึ่งตนเองได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยหลัก 6 ประการ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาจะต้องเป็นแบบกลุ่ม (Collective) ชาวบ้านจะต้องอยู่รวมกันเป็นชุมชน เป็นหมู่บ้าน 
ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ 
 2. การมีจิตส านึกและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual aid) เป็นพื้นฐานของการ พึ่งตนเองซึ่ง
ขึ้นอยู่กับใจ กล่าวคือ จะต้องมีความสมัครใจเข้าร่วมท ากิจกรรมการพัฒนาของชาวบ้าน 
 3. จิตส านึกจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกเพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่อง 
 4. ต้องมีการรวมตัวกันของชาวบ้านในรูปกลุ่ม เพื่อเป็นพลังต่อรองกับสถาบันภายนอก ชุมชน (รัฐ
และพ่อค้า) ได้อย่างมีพลัง ท้ังนี้สามารถก่อให้เกิดเครือข่าย (Network) ของหมู่บ้านได้ 
 5. การประสานวัฒนธรรม ท้ังในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนถึง ระดับชาติ 
 6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 การสร้างชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคงถาวรนั้น ควรมี
องค์ความรู้ ในการสร้างชุมชน โดยจะต้องอาศัยองค์ความรู้ เครื่องมือพื้นบ้าน หรือ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
(Technology) มีการท ามาหากิน พอกินพอใช้ หรือท ามาค้าขาย ซื้อถูกขายแพง (Economic) ชุมชนนั้น 
จะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ หรือ มีการควบคุมให้เป็นตามธรรมชาติ (Resources) มีความสันโดษ เช่ือ มั่นว่า
ตนเองสามารถพัฒนาได้ วัตถุนิยม บริโภคนิยม หรือปัจเจกบุคคลนิยม (Mental) มีสังคม ประเพณี เป็นเครือ
ญาติ มีความเอื้อเฟื้อ สังคมสมัยใหม่จ าแนกโครงสร้าง ถืออาวุโส มีความช านาญ เฉพาะด้าน มีความเป็น
ประชาธิปไตย และสามารถแยกประเภทผู้น า (Social) จะต้องมีการพัฒนาอย่างสมดุล (Balance)ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของชุมชน (Ability) คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกา พัฒนา (Participation) มีการร่วมกัน
ปฏิบัติ (Action) มีการท าวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนของ ตนเอง (Research) จึงจะท าให้ชุมชน
สามารถพัฒนาอยู่รามกัน และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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แนวปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 หลังจากท่ีทราบมาแล้วว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปตามกระแสทุนนิยมท่ีมุ่งเน้น การ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยไม่ให้ความสนใจท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเท่าท่ีควร จึง ก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการกระจายรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม ปัญหาสังคม อ่อนแอปัญหาเกษตรกร
ขาดแคลนท่ีดินท ากิน ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม ปัญหาสินค้าเกษตรปนเปื้อน
สารพิษ และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นทางออกของการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต
ข้างหน้าควรจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง แข็งแรงเสียก่อน ดังนั้นค าถามต่อไปก็คือว่า 
แล้วจะท ากันอย่างไร บางคนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเลย แต่อยากจะเข้าไป
มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวทางนี้ ดังนั้นพวกเขาควรจะท าอะไรก่อน หรืออะไรหลัง ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนส าหรับผู้ ท่ีสนใจจะเข้าไปส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 
 1. การสร้างเวทีการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นก่อน อาจจะเป็นลักษณะของประชาคมหมู่บ้าน ต าบล หรือ 
อ าเภอ ในลักษณะของร้านค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน ฯลฯ 
 2. ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพ และขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นนั้นเสียก่อนว่า ชุมชนนั้นๆ 
มีความพร้อมแค่ไหน หากชุมชนนั้นๆ ไม่มีศักยภาพ หรือไม่มีความพร้อมท่ีจะพัฒนา การ เข้าไปส่งเสริมก็จะ
เป็นไปได้ยาก โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จแทบไม่มีเลย ในทางตรงกันข้ามหาก ชุมชนนั้นๆ มีศักยภาพ หรือ
มีความพร้อมแล้วโอกาสท่ีชุมชนเหล่านั้นจะประสบความส าเร็จในการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองจึงมี
ค่อนข้างสูง 
 3. ควรมีวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้ ด าเนินตาม
ขั้นตอน “ทฤษฎีใหม”่ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
 4) ควรมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในลักษณะต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการ
ผลิต กลุ่มสะสมทุน กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ และนอกจากนี้ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร ในชุมชนนั้นๆ 
ด้วย 
 5. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ผลิต การคัด
คุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ ของผลิตภัณฑ์ท่ีชุมชนนั้นๆ สามารถผลิตขึ้นมาได้
ด้วยทรัพยากรของตนเอง 
 6. ควรส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาด เช่น ตลาดในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และตลาด 
ภายในประเทศ หรือบางครั้งหากชุมชนมีศักยภาพสูงก็สามารถพัฒนาไปถึงตลาดในต่างประเทศด้วยก็ ได้ ควร
ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับกลุ่มผู้บริโภคเพื่อเช่ือมโยงระหว่าง ผู้ผลิตกับตลาด
ปลายทาง เช่น ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มผู้ผลิตกับโรงงานแปรรูปต่างๆ เป็นต้น 
 7. ควรมีการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ การศึกษา วัฒนธรรม 
สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 
 8. ควรส่งเสริมให้มีการท าการวิจัย เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่าง
ต่อเนื่อง 
 9. ควรมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จในระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัด 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 10. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา ให้เป็น
สถานท่ีดูงานของชุมชนอื่นๆ ท่ีต้องการเข้ามาศึกษาดูงาน หรือต้องการเข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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 11. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจการท าธุรกิจของชุมชน 
 12. ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองออกสู่สังคม
ภายนอก เพื่อน ามาสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 นอกเหนือจากแนวทางการปฏิบัติ ท่ีจะเข้าไปส่งเสริมให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมา ได้นั้น 
ส่ิงจ าเป็นอีกประการหนึ่งก็คือ นักพัฒนาท้ังหลายจะต้องทุ่มเทท้ังก าลังกาย ก าลังใจอย่างเต็มท่ี และจะต้องมี
จิตวิญญาณอย่างแท้จริงท่ีจะเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเหล่านั้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบ
แฝงแต่อย่างใด และจะต้องค านึงถึงความสามารถด ารงอยู่ได้ของชุมชนนั้นๆ เป็นส าคัญ จึงจะท าให้ชุมชน
เหล่านั้นสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองต่อไปได้อย่างยั่งยืน ไม่เช่นนั้นแล้ว หลังจากท่ีนักพัฒนาถอน
ตัวออกจากชุมชนจะท าให้ชุมชนเหล่านั้นไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองต่อไปได้ หรือในท้ายท่ีสุด
กลุ่มต่างๆ ท่ีช่วยกันเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนจะเลิกล้มกันไป และอาจจะเกิดปัญหาความแตกแยกของคนใน
ชุมชนตามมา 
 
เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 เศรษฐกิจชุมชน คือ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ท้ังด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ใน
ระดับครัวเรือน ท้ังในด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน กล่าวคือ ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด (What?) ร่วมท า (How?) 
ร่วมรับผลประโยชน์ (For whom?) บนพื้นฐานของความสามารถท่ีชุมชนต่างๆ มีอยู่ จากการใช้ “ทุนของ
ชุมชน” ท้ังท่ีเป็นสินค้าทุน (เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การ ผลิตต่างๆ ฯลฯ ท่ีมีอยู่หรือสามารถจัดหามาได้
ตามศักยภาพ) ทุนทางเศรษฐกิจ (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างสะดวก
ราบรื่น เช่น ท่ีดิน แหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น) และทุน
ทางสังคม วิถีการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนสถาน โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ) 
 ดังนั้น สมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า จะผลิตอะไรได้บ้างตามศักยภาพและทุนประเภท
ต่างๆ ท่ีชุมชนนั้นๆ มีอยู่ พวกเขาจะผลิตกันอย่างไร แล้วพวกเขาจะแบ่งปันผลประโยชน์ จากการผลิตร่วมกัน
อย่างไร นั่นคือ ชุมชนจะต้อง คิดเอง ท าเอง และได้ประโยชน์เอง 
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไม่ใช่การมุ่งเน้นท่ีพัฒนาเพื่อจะเอา แต่ความร่ ารวยอย่างเดียว หากแต่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้นกระท าไปเพราะมีเป้าหมายท่ีส าคัญอยู่ ร่วมกันหลายประการ เช่น 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถของคนในครอบครัว และชุมชน จากการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพของตนเองให้ประชาชน
ในชุมชนมีความอยู่ดี กินดี อย่างถ้วนหน้า 
 3. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนให้ยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถด ารงสืบไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 
 ถ้าหากแต่ละชุมชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ได้แล้ว 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ก็จะลดลงหรือหมดไปจากชุมชนนั้นๆ ประชาชน มีความอยู่ดีกินดี 
มีสังคมท่ีน่าอยู่ ผลประโยชน์แบ่งปันกันอย่างถ้วนหน้า มีการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนไว้ให้ลูกหลานในชุมชนได้ใช้ต่อไปในอนาคต มีการฟื้นฟู วัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ประสมประสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่าง กลมกลืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลัก
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สากลได้แล้ว นอกจากนี้แล้วการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนนั้นจะต้องส่งเสริมให้ชุมชนนั้นมีระบบ
เศรษฐกิจท่ีสามารถพัฒนาให้ยืนอยู่ บนขาของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น หรือรอรับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานใดๆ 
 ฝ่ายท่ีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน และเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาระบบ 
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีความเช่ือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นส่ิงท่ีสามารถท าได้ง่ายกว่าการท่ีจะ
ด าเนินการพัฒนาแบบส่ังตรงจากบนลงล่าง หรือการพัฒนาท่ีก าหนดนโยบายต่างๆ จากส่วนกลางส่ังตรงไปยัง
ประชาชนในพื้นท่ี โดยท่ีประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนด แผนพัฒนาแต่อย่างใด เนื่องจาก
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเป็นส่ิงท่ีมีอยู่กับพื้นท่ีและตัวคนในท้องถิ่นเอง ดังนั้นการมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอ น่าจะดีกว่าการด าเนินการ โดยการวางแผนของ
รัฐบาลไปจากส่วนกลาง ซึ่งส่วนกลางเองอาจจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่นน้อยเกินไป 
หรือไม่เข้าใจทุนของท้องถิ่นในชุมชนต่างๆ เหล่านั้นเลย นอกจากนี้การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังมีจุดแข็งท่ี
เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา เศรษฐกิจในภาพรวมของท้ังประเทศให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้คือ 
 1) คนในท้องถิ่นหรือในชุมชนเดียวกันมีจิตส านึกร่วมกัน มีความปรารถนาท่ีจะด ารงอยู่ด้วยกัน 
 2) การมีความเอื้ออารีย์ มีความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสังคมในชุมชน
ท้องถิ่นอยู่แล้ว 
 3) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกัน หรือระหว่างกลุ่มด้วยกันเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
ไม่ใช่เป็นการบังคับหรือส่ังการแต่อย่างใด 
 4) ความหวงแหนในท้องถิ่นหรือในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกคนเต็มใจท่ีจะพัฒนาร่วมกัน 
 5) เป็นการพัฒนาท่ีเริ่มจากการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเป็นส าคัญ โดยคนในชุมชนท่ีมีจ านวนอยู่ไม่
มากซึ่งสามารถจัดการได้ง่ายกว่า  
 และเมื่อมีพื้นท่ีในพื้นท่ีหนึ่งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองจนประสบความส าเร็จแล้ว 
สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้เพื่อแพร่กระจาย แนวคิด วิธีการ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาใน
ลักษณะเดียวกันออกไปในวงกว้างได้ หากชุมชนมีความพร้อมในปัจจัยท่ีส าคัญเหล่านี้แล้ว โอกาสท่ีชุมชน
เหล่านี้จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั้นมีค่อนข้าง
สูง 
 
สรุป 
 เศรษฐกิจชุมชน มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศท้ังในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ใน
หลายด้าน คือ (1) เปิดโอกาสให้มีการประกอบการ เป็นช่องทางและโอกาสให้มีการประกอบการในชุมชน ท่ีมี
ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ และต้องการหาประสบการณ์ รวมถึงโอกาสพิสูจน์
ความสามารถในการด าเนินการได้ ท้ังนี้เพราะใช้ทุนน้อย เน้นการสร้างงาน และความร่วมมือในท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ ถ้ากิจการประสบความส าเร็จ จะสามารถขยายไปสู่การประกอบการขนาดใหญ่ได้ (2) ก่อให้เกิดการจ้าง
งานในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้นและลด ปัญหาการว่างงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ 
จึงมีโอกาสฝึกทักษะ ความสามารถในการท างานได้ตามท่ีต้องการ (3) เป็นฐานให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับมหภาค ท้ังในด้านการเป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนการรับช่วงการผลิตช้ิน ส่วนต่างๆ การฝึก 
ประสบการณ์ การยกระดับฝีมือแรงงาน และทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการประกอบการให้สูงขึ้น (4) สร้างความ
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เข้มแข็งให้กับชุมชน เพราะจะเกิดการกระจายอ านาจทางเศรษฐกิจ ไปยังชุมชนต่างๆ ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะใน
เขตเมือง ชุมชนเองจะมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้มากยิ่งขึ้น และ (5) ลดปัญหาสังคมเพราะ
ประชาชนมีรายได้ มีงานท า มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น จึงเกิดจิตส านึกท่ีดี รับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ และรับผิดชอบ
ต่อชุมชนมากขึ้น ปัญหาสังคมและความรุนแรงต่างๆ ในสังคมจึงลดลงได้ 
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