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ดร.วงศ์สถิตย์ วิสภุ ี
อาจารย์ประจา บัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรูเ้ พื่อปวงชน
บทนา
สังคมไทยในปั จจุบนั ปรับเปลี่ยนตัวเองจากสังคมอยู่แบบพอเพียง มาเป็ นสังคมที่ม่งุ มั่นอยากอยู่แบบมั่งคั่งและร่ารวย มี
การสะสมส่วนเกินในการผลิตเพื่อขาย มุ่งแสวงหากาไรมากที่สดุ และส่งเสริมการบริโภคในนามของ “การพัฒนา” รวมถึง
การทาให้ทนั สมัย (Modernization) ซึ่งในความเป็ นจริง คุณภาพชีวิตของคนไทยมิได้เพิ่มขึน้ จริงตามดัชนีการบริโภคและ
กาไร ตามวัตถุสิ่งของเครื่องอานวยความสะดวกที่ลน้ เหลือแต่อย่างใด ปั จจุบนั จึงถือเป็ นยุคสมัยที่ผู้คนมีหนีส้ ินมากมาย
ครอบครัวแตกแยกล้มเหลว เด็กขาดความอบอุ่น ชุมชนล่มสลาย พ่อแม่ขายทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาบริโภคตามกระแสทุน
นิยมอันบ้าคลั่ง จึงเป็ นผลพวงของการพัฒนา “เอาเงินนาหน้า เอาปั ญญาตามหลัง” การพัฒนาประเทศในรอบกว่า ๔๐
ปี ที่ผ่านมาที่ม่งุ เอาเศรษฐกิจนาหน้า เอาตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นตัวชีว้ ัด (GDP) ได้สร้างช่องว่างรายได้ระหว่าง
คนจนกับคนรวยมากขึน้ เรื่อยๆ จนกระทั่งมีคาเปรียบเปรยว่า “สังคมไทยเป็ นสังคมรวยกระจุก จนกระจาย” ดัชนี
ความสุข (GDH) จึงเป็ นประเด็นที่คนทั่วไปเริ่มกล่าวถึงและเรียกร้องให้กลับมาใช้เป็ นหลักหรือเป้าหมายของการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น๒
รัฐบาลทุกยุคสมัยต่างก็พฒ
ั นามาหลายโมเดล นับตัง้ แต่โมเดล “ประเทศไทย ๑.๐” ที่เน้นภาคเกษตรกรรมเป็ นหลัก ก้าวสู่
โมเดล “ประเทศไทย ๒.๐” ที่เน้นภาคอุตสาหกรรมเบาและ“ประเทศไทย ๓.๐” ภาคอุตสาหกรรมหนัก จนถึงปั จจุบนั ที่พล
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เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แถลงนโยบายเพื่อนาพาพี่นอ้ ง
ประชาชนก้าวเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ในอีก ๓ - ๕ ปี ขา้ งหน้านี ้
บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย ๔.๐ เป็ นการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นจะเกิดขึน้ ได้นั้น
ชุมชนท้องถิ่นเองจะต้องมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพืน้ ฐานในปรัชญาการพัฒนาชุมชนว่า มนุษย์มีความสามารถ และ
มีพลังอันซ่อนเร้น (Potential Ability) แฝงอยู่ทั้งพลังความคิด ทักษะ แรงงานที่มีความสามารถพัฒนาตนเองได้
ตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาสอานวยและผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการอยู่กันในชุมชน
สังคมมนุษย์ตอ้ งการอยู่ดว้ ยความสุขกาย สบายใจและมีความเป็ นธรรมโดยชุมชนมีความสมดุลในการพัฒนา ดังนัน้ การที่
ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถจัดการตนเองได้นนั้ ชุมชนต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคน และชุมชนว่าสามารถ
จัดการตนเองได้ ด้วยการยึดหลักการพึ่งตนเองเป็ นที่ตั้ง๓
ถอดรหัสโมเดลประเทศไทย ๔.๐
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวมอบนโยบายและ
ปาฐกถาพิเศษในโอกาสงานต่างๆ เกี่ยวกับการนาพาประเทศไทยก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” หรือ “ไทยแลนด์
๔.๐” ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มาหลายโมเดล นับตัง้ แต่โมเดล ๑.๐ ถึง ๔.๐ หลายๆ
ท่านที่ติดตามคงจะทราบดีว่า คืออะไร? แต่ผเู้ ขียนคิดว่ามีอีกหลายคน ที่ยงั ไม่ทราบรายละเอียดเช่นกัน ดังนัน้ ขอถอดรหัส
โมเดลประเทศไทย ๑.๐ ถึง ๔.๐ ดังนี ้
ประเทศไทย ๑.๐ เป็ นการพัฒนาประเทศที่ม่งุ เน้นภาคการเกษตรเป็ นหลัก โดยผลิตและขายพืชไร่ พืชสวนและสัตว์ต่างๆ
เป็ นต้น
ต่อจากนัน้ ไปสู่ประเทศไทย ๒.๐ ที่เน้นภาคอุตสาหกรรมแต่เป็ นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง
เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋ า เครื่องนุ่งห่ม เป็ นต้น และนาก้าวไปสู่โมเดลปั จจุบนั
ประเทศไทย ๓.๐ ที่เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นนา้ มัน
แยกก๊าชธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั โมเดล ๓.๐ ยังพัฒนาไปได้อย่างไม่เต็มที่และไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร ยังคงเผชิญ กับดักสาคัญที่ไม่อาจนาพาประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่านี ้ ประเด็นนีเ้ องที่
ทางรัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จาเป็ นต้องสร้างโมเดลใหม่ขนึ ้ มา เพื่อปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ และนาพาประชาชนคนไทยก้าวสู่โมเดลใหม่ ที่เรียกว่า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” นัน้ เอง
ทีมเศรษฐกิจ๔ ไทยรัฐออนไลน์ ได้สรุปคาอธิบายเกี่ยวกับโมเดลประทศไทย ๔.๐ ของดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่ดาเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะมาบอกพวกเราว่า ประเทศไทย ๔.๐ คือ
อะไร? แล้วจะมีโอกาสใดในเศรษฐกิจใหม่เกิดขึน้ มาบ้าง ดร.สุวิทย์ อธิบายว่า ยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาประเทศ
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ภายใต้การนาของรัฐบาล เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน ขับเคลื่อนตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผ่าน
กลไก “ประชารัฐ” ซึ่งรัฐบาลชุดนีเ้ ข้ามาบริหารประเทศภายใต้ปัญหาที่สะสมไว้มานาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องทุจริต
คอร์รปั ชั่น ความขัดแย้งทางการเมือง ราคาพืชผลเศรษฐกิจตกต่า และวิกฤตภัยแล้ง เป็ นต้น ดังนัน้ ภารกิจสาคัญของ
รัฐบาลชุดนีก้ ็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ นี ้ หลายประเทศได้กาหนดโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ
สหรัฐอเมริกา พูดถึง A Nation of Makers อังกฤษกาลังผลักดัน Design of Innovation ขณะที่ประเทศจีนได้
ประกาศ Made in China ๒๐๒๕ ส่วนอินเดียก็กาลังขับเคลื่อน Made in India และเกาหลีใต้ก็วางโมเดลเศรษฐกิจ
เป็ น Creative Economy เป็ นต้น สาหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะนีย้ งั ติดอยู่ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” เรายัง
ต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้าของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา” กับดักเหล่านีเ้ ป็ น
สิ่งท้าทายรัฐบาลปั จจุบนั ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม “ประเทศไทย ๓.๐” ไปสู่ “ประเทศ
ไทย ๔.๐” นั่นเอง
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีลักษณะอย่างไร?
Dr.Borworn.๕ ได้กล่าวถึงประเทศไทย ๔.๐ ว่าเป็ นความมุ่งมั่นและตัง้ ใจของนายกรัฐมนตรี ที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมาก
ขึน้ ดังนัน้ ประเทศไทย ๔.๐ จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทาที่มีลกั ษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากเกษตรแบบดัง้ เดิ มในปั จจุบัน
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึน้ และเป็ นเกษตรกรแบบ
ผูป้ ระกอบการ เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐคอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่
การเป็ น Smart Enterprises และ Startup บริษัทเกิดใหม่ที่มีศกั ยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีมลู ค่า
ค่อนข้างต่าไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญและทักษะ
สูง
นอกจากนี ้ พลโทสรรเสริญ แก้วกาเนิด๖ โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี มีความประสงค์ให้พี่นอ้ งประชาชนเข้าใจว่า เมื่อมีนโยบายประเทศไทย ๔.๐ แต่รฐั บาลก็ไม่ได้ละเลยภาค
การเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรม โดยทั้งหมดต้องสนับสนุนเกือ้ กูล ซึ่งกันและกัน ท่านนายกฯ เน้นว่า พี่นอ้ งเกษตรกรจะต้อง
เปลี่ยนการเกษตรแบบดัง้ เดิมให้เป็ นเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการจัดการและเทคโนโลยี เช่น เปลี่ยนข้าว ยางพารา มัน
สาปะหลัง ให้เป็ นอาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่าสูง เป็ นต้น ทัง้ นีร้ ฐั บาลได้เริ่มต้นขับเคลื่อนงานเพื่อก้าว
สู่ประเทศไทย ๔.๐ อย่างเป็ นรูปธรรมแล้วหลายด้าน เช่น โครงการ Smart Farmer การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร การ
ส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต การส่งเสริม Startup และ SMEs โดยการให้ทุนและยกเว้นภาษี การแก้ไข
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กฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรค และการนางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ฯลฯ โดยตัง้ เป้าหมายเข้าสู่ยุคโมเดลประเทศ
ไทย ๔.๐ ให้ได้ภายใน ๓ - ๕ ปี นี ้
ไทยแลนด์ ๔.๐ จะพัฒนาอย่างไร?
การพัฒนาประเทศไทยภายใต้โมเดล “ประเทศไทย
๔.๐” จะสาเร็จโดยใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็ นตัวการ
ขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม คือ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบตั ิและร่วมกันรับผลประโยชน์ เป็ นการ
ทางานแบบบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเงิน ธนาคาร ภาคประชาชน ภาคองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกาลังขับเคลื่อนผ่ าน
โครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจยั ต่างๆ โดยการดาเนินงานของประชารัฐ กลุ่มต่างๆ อันได้แก่
กลุ่ ม ที่ ๑ การยกระดั บ นวั ต กรรมและผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารปรั บ แก้ ก ฎหมายและกลไกภาครั ฐ พั ฒ นาคลั ส เตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ
กลุ่มที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ และการกระตุน้ การใช้จ่ายภาครัฐ
กลุ่มที่ ๔ การศึกษาพืน้ ฐานและการพัฒนาผูน้ า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทัง้ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และ
กลุ่มที่ ๕ การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทัง้ การส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผูป้ ระกอบการ
ใหม่ (Start UP) ซึ่งแต่ละกลุ่มกาลังวางระบบและกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น ๗
บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย ๔.๐
ผูเ้ ขียนมีความเข้าใจว่า บทบาทชุมชนท้องถิ่น หมายถึง การปฏิบตั ิตามสิทธิหน้าที่อนั เนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล
เนื่องจากบุคคลมีหลายสถานภาพในคนเดียวกัน เช่น อาจจะเป็ นนายกอบจ. อบต.กานันผูใ้ หญ่บา้ น และยังดารงตาแหน่ง
เป็ นประธานชมรมต่างๆ เป็ นต้น ฉะนัน้ บทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบตั ิไปตามสถานภาพในสถานการณ์ที่ตนเองรับผิดชอบ
บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ไม่ว่าจะเป็ น อบจ. อบต. และเทศบาล มีหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ งถือว่าเป็ นองค์กรที่
ใกล้ชิดที่สุดของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อปท.ต้องรับและสนองนโยบายโมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” อย่างแน่นอน แต่จะ
ทาอย่างไรที่จะนาพาพี่นอ้ งฐานรากหญ้าที่ยากจน ลืมตาอ้าปากได้ ทัง้ อปท.และชุมชนเองต้องประสานความร่วมมือกัน
โดยทางานแบบบูรณาการทุกภาคีเครือข่าย
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ผูเ้ ขียนได้อ่านและวิเคราะห์บทความทางวิชาการของ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม๘ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ใน
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นการสังเคราะห์ถอดบทเรียนการจัดการชุมชนของตนเองมา
จากข้อมูลการไปศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งถือว่าเป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ตามโครงการความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปนุ่ จากการศึกษาพบว่า “หลักการสาคัญของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นญี่ปุ่นที่มีหลักการสอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชนในหลายประการ” เช่น
ประการแรก ต้องให้หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นหน่วยปกครองตนเองในการบริหารชุมชนท้องถิ่น
ประการที่ ๒ ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นพืน้ ที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น
ประการที่ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องรักษาความเป็ นชุมชนที่ขนึ ้ อยู่กับวัฒนธรรม ประเพณีและ
ประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นนัน้ ๆ
ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวแบบเทศบาลนครซุซะคะ (SUZAKA) กาหนดเป้าหมายเมือง ที่ดารงชีวิตอยู่อย่างสงบ
สุขได้ วิสยั ทัศน์และวิธีคิดในการบริ หารจัดการของผูบ้ ริหารเทศบาลนครซูซะคะ ได้มีการกาหนดเป้าหมายและมีการ
ปฏิบตั ิงานให้ประชาชนดารงชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างน่าสนใจ ดังเช่น
๑. การสร้างเมือง (เทศบาลนครซูซะคะ) โดยให้ความสาคัญแก่สขุ ภาพและสวัสดิการชุมชน
๒. การสร้างเมืองที่สามารถศึกษาได้ตลอดชีวิต โดยเน้นวัฒนธรรมพืน้ เมือง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
๓. การสร้างเมืองที่มีสภาพแวดล้อมการดารงชีวิตให้ปลอดภัย และประชาชนสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสงบสุข เช่น
สร้างที่อยู่อาศัยมีความสบายและมีคุณภาพ การใช้ที่ดินและนา้ ไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างวิวทิวทัศน์
ที่สวยงาม และการสร้างเมืองปลอดภัย เป็ นต้น
๔. การสร้างเมืองให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และอุตสาหกรรม มีพฒ
ั นาการค้าและการท่องเที่ยว เป็ นต้น
๕. การสร้างเมืองให้มีความสาคัญแก่สิทธิมนุษยชน เช่น สังคมอบอุ่น มีการแลกเปลี่ยนกันหลายรูปแบบ
๖. การสร้า งเมื อ งที่ ฝ่ ายเทศบาลนครซุ ซ ะคะ และภาคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มท างาน และอย่ า งมี
ความก้าวหน้า เช่น จัดทาแผนพัฒนา บริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น
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การสร้างภูมิคุ้มกันในองค์กรท้องถิ่น
ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม๙ คณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เสนอแนวทางการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ยุคใหม่ โดยท่านมีความเห็นว่า จาเป็ นจะต้องสร้างภูมิคุม้ กันให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง การที่
อปท. จะต้องสร้างระบบความสัมพันธ์กับกลุ่ม องค์กรชุมชนหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งมี
หลักการดาเนินงาน ดังนี ้
ประการแรก ให้อปท. ควรหาวิธีการส่งเสริมให้ครอบครัวให้มีความมั่นคง และมีความอบอุ่น มีสัมพันธภาพที่ดี
รักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงามและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น คุณค่าและวิธีการออมของครัวเรือน ความรูด้ า้ น
โภชนาการ ราคาผลผลิตทางการเกษตร ช่องทางการตลาด และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฯลฯ รวมถึงส่งเสริมค่านิยมที่ดี
และถูกต้อง
ประการที่ ๒ ให้อปท. หาวิธีการส่งเสริมบรรยากาศในชุมชนให้เอือ้ ต่อการศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวิต ทัง้ ในระบบ
และนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน “ผู้เขียนขอแนะนาเพิ่มเติม เช่น ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ๑ ไร่ ๒ แสน หายจนและศูนย์เรียนรู้
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ” เป็ นต้น
ประการที่ ๓ ให้อปท. หาวิธีการส่งเสริมความมั่นคงในการดารงชีวิตของคนในชุมชน ทัง้ การสร้างหลักประกันชีวิต
สวัสดิการชุมชน ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านสุขภาพและที่อยู่อาศัย ความคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และ
ความมั่นคงในสิทธิมนุษยชน “ผู้เขียนแนะนาเพิ่มเติม ควรให้ชุมชนมีแผน ๔ แผนในการดาเนินชีวิต ได้แก่
แผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน และแผนสุขภาพ”
ประการที่ ๔ ให้อปท. มีการเตรียมความพร้อมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน เช่น การดูแลเด็ก
เยาวชนและผู้สงู อายุให้มีความเหมาะสมสภาพแวดล้อมของชุมชนน่าอยู่และปลอดภัย โดยมีระบบการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ฯลฯ
ประการที่ ๕ ให้ อปท. หาวิธีการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและ อปท. ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เช่น ประเด็น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ฯลฯ
ประการที่ ๖ ให้ อปท. หาวิธีการทางานร่วมกันระหว่าง อปท. ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานศึกษา ในการ
สืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชุมชนและฟื ้ นฟูค่านิยมการทางานร่วมกัน เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยว
ข้าว บวชป่ าสืบชะตาแม่นา้ เป็ นต้น
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ประการที่ ๗ ให้ อปท. รณรงค์สร้างจิตสานึกสาธารณะให้คนในชุมชนเป็ นพลเมืองดี รูส้ ิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ และสานึกรักบ้านเกิด เป็ นต้น
ชุมชนท้องถิ่นสวัสดิการทางรอดสังคมไทย
ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม๑๐ คณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เสนอแนวชุมชนท้องถิ่นสวัสดิการซึ่งเป็ นทางรอดของ
สังคมไทย ท่านมีความเห็นว่า ชุมชนและท้องถิ่น ควรหามาตรการในเชิงนโยบายของตนเอง นั่นก็คือ “ชุมชนท้องถิ่น
สวัสดิการ” ขณะที่รฐั บาลมี “รัฐสวัสดิการ” ที่ตอ้ งอาศัยงบประมาณเป็ นแสนๆ ล้าน ข้อเสนอเพื่อให้ อปท. จัดทา “ชุมชน
ท้องถิ่นสวัสดิการ” ซึ่งจะมีลักษณะ ๒ ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะแรก ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน (need) ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การส่งเสริม
ให้มีรายได้ที่เป็ นตัวเงินหรือทุนและวัตถุสิ่งของ เช่น ส่งเสริมอาชีพที่ม่นั คงตอบสนองด้านอาหาร การรักษาโรค
สุขภาพร่างกาย “ผู้เขียนขอแนะนาเพิ่มเติมว่า สอดคล้องกับทฤษฎีความจาเป็ นพืน้ ฐาน กล่าวคือ การ
ตอบสนองความจาเป็ นขั้นพืน้ ฐานสาหรับประชาชนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายทั้งความต้องการทางด้านวัตถุ
และด้านจิตใจ เป็ นความต้องการของประชาชนในชุมชนตามความเป็ นจริง โดยใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีภายในประเทศเป็ นหลัก”
ลักษณะที่สอง เป็ นสวัสดิการที่ไม่ได้เป็ นการให้บริการ ซึ่งไม่สามารถจับต้องและมองเห็นได้ เช่น การจัดสวัสดิการ
สาหรับผู้สงู อายุ ต้องใส่ใจทัง้ กายและจิต คุณค่าการบารุงทางจิตใจสาคัญมากสาหรับผูส้ ูงอายุ นอกจากนีย้ งั
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สายใยแห่งความผูกพัน ให้รักกันเหมือนพี่ ดีกันเหมือนน้อ ง
ปรองดองกันเหมือนญาติ” โดยสรุป “ชุมชนท้องถิ่นสวัสดิการ” มีหลักการพืน้ ฐานว่า เพื่อต้องการทาให้คนใน
ชุมชน มีการช่วยเหลือเกือ้ กูลและแบ่งปั นกัน โดยมีหลักแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ตั้ง
แผนแม่บทชุมชนทางรอดของชุมชนท้องถิ่น
แผนแม่บทชุมชน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่ชุมชนร่วมกันพัฒนาขึน้ โดยกระบวนการเรียนรูท้ ี่ทาให้
เข้าใจศักยภาพที่เป็ น “ทุน” ที่แท้จริงและพบแนวทางในการพัฒนาทุนดังกล่าวไปสู่การพึ่งตนเอง ซึ่งกระบวนการเรียนรูน้ ี ้
เรียกว่า ประชาพิจัยและพัฒนา (People Research and Development-PR&D) หัวใจของประชาพิจยั และพัฒนา คือ การ
สร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กับคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนหลุดพ้นจากวิธีคิดแบบพึ่งพาและรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือ
ภายนอก การทาประชาพิจัยและพัฒนา มีหลักสาคัญ ๗ อย่าง ดังที่รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ๑๑ อธิการบดีสถาบันการเรียนรูเ้ พื่อ
ปวงชน ได้กล่าวไว้ คือ
๑. รูจ้ กั ตัวเอง รูจ้ กั โลก
๕. เรียนรูจ้ ากตัวอย่างและความสาเร็จของชุมชนอื่นๆ
๒. รูจ้ กั รากเหง้าและเอกลักษณ์
๖. วิเคราะห์ขอ้ มูลและค้นหาทางเลือกใหม่
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๓. รูจ้ กั ศักยภาพและทุนของชุมชน
๔. ทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย หนีส้ ินและปั ญหาต่างๆ

๗. ร่างแผนแม่บทและทาประชาพิจารณ์

ขั้นตอนในการทาแผนแม่บทชุมชน
เสรี พงศ์พิศ๑๒ ได้อธิบายขัน้ ตอนในการแผนแม่บทชุมชน ดังนี ้
๑. การเตรียมการ เตรียมนักวิจยั ชุมชน เตรียมชุมชน รวมทั้งเตรียมวิทยากรภายนอก
๒. เวทีที่ ๑ เปิ ดโลกแห่งการเรียนรู ้ ให้ไปทาข้อมูลรายรับ - รายจ่ายปั ญหานีส้ ินมาวิเคราะห์ ในเวที ที่ ๒
๓. เวทีที่ ๒ นาข้อมูลรายรับ - รายจ่าย หนีส้ ินมาประเมิน ประมวล กาหนด “การบ้าน” การทาข้อมูลทรัพยากร
ความรู ้ ภูมิปัญญา เพื่อนามาวิเคราะห์ในเวทีที่ ๓
๔. เวทีที่ ๓ นาข้อมูลรายได้ รายจ่าย หนีส้ ินมาวิเคราะห์ เตรียมไปศึกษาดูงาน
๕. เวทีที่ ๔ นาข้อมูลการศึกษาดูงานมาวิเคราะห์ รวมทั้งข้อมูลทรัพยากรและกลับไปเตรียมทาการ
ระดม “วิสัยทัศน์” ของแต่ละชุมชน เพื่อหาทางเลือก และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อนามาปรับ ให้เป็ น
แผนแม่บทชุมชนระดับตาบล
๖. เวทีที่ ๕ นาแผนแม่บทจากหมู่บา้ นเข้าสู่ระดับตาบล ร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากชุมชนและ มองภาพรวมเพื่อ
เตรียมการเขียนแผนแม่บทและนาเสนอเพื่อประชาพิจารณ์
๗. เวทีที่ ๖ การทาประชาพิจารณ์แผนในระดับตาบล เชิญชวนผูน้ าและชาวบ้านจากทุกหมู่บา้ นเข้าร่วมให้มาก
ที่สดุ
จากแผนแม่บทชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการขนาดเล็กๆ เพื่อการจัดการ “ทุน” ของชุมชน ในชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ทัง้ นี ้
โดยใช้ความรูภ้ ูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนผสมผสานกับความรู ส้ ากล วิสาหกิจชุมชนเป็ นการรวมกลุ่มกัน
ทางาน โดยคนในชุมชนจานวนระหว่าง ๕ – ๑๕ คนเรียกว่า ขนาดจิ๋วและ ๑๕ คนขึน้ ไปเรียกว่าขนาดเล็ก ซึ่งองค์ประกอบ
หลักๆของวิสาหกิจชุมชนมีอยู่ ๗ ประการ ดังที่เสรี พงศ์พิศ๑๓ คือ
๑. ชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าเนินการ
๒. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน
๓. ริเริ่มสร้างสรรค์โดยชุมชนทาให้เกิดนวัตกรรม
๔. ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล
๕. ดาเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นระบบ
๖. การเรียนรู ้ เป็ นหัวใจของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
๗. การพึ่งตนเอง เป็ นเป้าหมายสาคัญที่สดุ ของวิสาหกิจชุมชน
นอกจากนีเ้ สรี พงศ์พิศ๑๔ ยังได้อธิบายเกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องของวิสาหกิจชุมชน ดังนี ้
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๑. ร่วมมือมากกว่าแข่งขัน
๒. อยู่อย่างพอเพียง ไม่ใช่รวย
๓. เป้าหมายความสุข ไม่ใช่เงิน
๔. ทาเป็ นขัน้ ตอน เริ่มจากบ้าน หมู่บา้ น ท้องถิ่นไปหาตลาดใหญ่
๕. เรียนรูม้ ากกว่าแข่งขัน
๖. การพัฒนายั่งยืนมากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทฤษฎีสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ / ชุมชนท้องถิ่น
ทฤษฎีสงั คมศาสตร์ มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศและชุมชนท้องถิ่นเป็ นอย่างยิ่ง
แนวทางในการดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาชุมชนได้ทุกขัน้ ตอน คือ
• การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน

เพราะสามารถนามาใช้เป็ น

• การวางแผนและโครงการ
• การดาเนินงานพัฒนา
• การประเมินผลและการทบทวนเพื่อแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ทาให้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตอ้ งการ ๑๕
ทฤษฎีการพัฒนาแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
นักสังคมศาสตร์ในยุคปั จจุบนั ได้เสนอให้ศึกษาวิเคราะห์แบบสหวิทยาการ คือ นาทฤษฎีในสาขาวิชาการต่างๆ มา
ผสมผสานกันในลักษณะการสังเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ผูเ้ ขียนขอนาทฤษฎี ๓ ทฤษฎี ดังนี ้
๑. ทฤษฎีความจาเป็ นพืน้ ฐาน
ทฤษฎีความจาเป็ นพืน้ ฐาน (Basic Needs Theory) เป็ นทฤษฎีที่เสนอโดย องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ (International
Labour Organization) เมื่อปี ค.ศ. 1976 รายละเอียด ดังนี ้
๑.๑ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา คือ การตอบสนองความจาเป็ นขัน้ พืน้ ฐานสาหรับประชาชนที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ทัง้ ความต้องการทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ เป็ นความต้องการของประชาชนในชุมชนตามความเป็ นจริง โดยใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีภายในประเทศเป็ นหลัก
๑.๒ กระบวนการวางแผนพัฒนา ควรดาเนินการ ดังนี ้ คัดเลือกโครงการผลิตสินค้าและบริการที่ สนองความ
ต้องการจาเป็ นขัน้ พืน้ ฐานเป็ นลาดับแรก โครงการดังกล่าวต้องรีบดาเนินการอย่างเร่งด่วนโดยใช้กลวิธีคดั เลือก
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กลุ่มเป้าหมายชัดเจน
และการกระจายอานาจในการวางแผนสู่ชุมชน
อนาคต เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ในอนาคต

เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ใน

๑.๓ ข้อควรพิจารณาในการวางแผน ดังนี ้ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้กระจายไปถึง
คนยากจน รัฐควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ต้องเพิ่มความสาคัญในการ
พัฒนาชนบทและสาขาการผลิตภาคเกษตรกรรมให้มากขึน้ และต้องตอบสนองความต้องการของชาวชนบทด้วย
การกระจายระบบสินเชื่อ การเกษตร ปุ๋ ย นา้ และพลังงานอื่นๆ พยายามพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสม คือ ราคาถูก
ประหยัด มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายเหมาะสมกับเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศและสร้างวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น และมีการพัฒนาอย่างรอบด้านหรือเป็ นการพัฒนาแบบผสมผสาน
๑.๔ การนาทฤษฎีไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ได้ดงั นี ้ ทฤษฎีความจาเป็ นพืน้ ฐานมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคน โดยให้คนได้รบั สิ่งที่จาเป็ นขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ทางวัตถุและจิตใจ เน้นให้ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม เพราะมีประชาชนมากและยากจน และทฤษฎี ยังเชื่อว่า การวางแผนที่ดี
เป็ นสิ่งที่ทาให้การพัฒนาประเทศประสบความสาเร็จและต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย
๒. ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราชกระแสให้มูลนิธิชยั พัฒนา ทดลองการเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ในที่ดิน
ซึ่งติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา ตาบลห้วยบง อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีเนือ้ ที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ที่ดินมีสภาพแห้งแล้ง ขาด
ธาตุอาหาร โดยใช้หลักการประสานงานระหว่าง “ชาวบ้าน” “วัด” และ “ราชการ” เรียกย่อๆ ว่า “บวร” ทรงให้วดั เป็ น
ศูนย์กลางประสานความร่วมมือ เพื่อให้รูจ้ กั สามัคคีช่วยเหลือกันในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนั่นเอง เกษตรทฤษฎีใหม่มี ๓
ขัน้ ตอน ดังที่สนธยา คุณศรี๑๖ ได้อธิบายไว้ ดังนี ้
ขั้นที่ ๑ มุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีที่ทากินไม่เกิน ๑๕ ไร่ มีการผลิตที่พอเพียงเลีย้ งตนเองได้ โดยที่ดินจานวน
๑๕ ไร่ ควรมีการใช้ที่ดิน ดังนี ้ การเกษตร ๑๐ ไร่ คือ นา ๕ ไร่ พืชไร่ ไม้ผล และอื่นๆ ๕ ไร่ สระนา้ ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร
ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ๒ ไร่
ขั้นที่ ๒ ให้เกษตรกรรวมพลังในรูปแบบของกลุ่มและสหกรณ์ คือ การผลิต เช่น พันธ์พืช การเตรียมดิน ชลประทาน
เป็ นต้น การตลาด เช่น ลานตากข้าว ยุง้ เครื่องสีขา้ ว เป็ นต้น การเป็ นอยู่ เช่น กะปิ นา้ ปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
เป็ นต้น สวัสดิการ เช่น สาธารณสุข แหล่งเงินทุน เป็ นต้น การศึกษา เช่น โรงเรียน ทุนการศึกษา เป็ นต้น และสังคม
และศาสนา
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ขั้นที่ ๓ เป็ นขัน้ ตอนที่ต่อเนื่องจากขัน้ ที่สอง เมื่อกิจการเจริญเติบโตขึน้ กลุ่มเกษตรกรก็ควรดาเนินธุรกิจขนาดย่อม
ได้ โดยขอความร่วมมือสนับสนุน เช่น จัดตัง้ และบริหารโรงสีชุมชน จัดตัง้ และบริหารร้านสหกรณ์ การลงทุน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
แนวคิดในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เด่นชัดและเป็ นรูปธรรมของประเทศไทย คือ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ น
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ มีพระราชดารัสแก่พสกนิกรชาวไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ เป็ นต้นมา แต่
รัฐบาลไทยในอดีตยังไม่เข้าใจและเห็นความสาคัญดังกล่าว ก็ต่อเมื่อประเทศไทยได้รบั บทเรียนราคาแพงจากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ของประเทศก็ว่าได้ ในยุคภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ (Economic Bubble หรือ Bubble Economy) หรือ
ต้มยากุง้ ในปี ๒๕๔๐ เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของไทยดังกล่าว นักวิชาการที่มีชื่อเสียง เช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ศ.เสน่ห ์ จามริก ศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ ศ.อภิชยั พันธเสน เป็ นต้น ได้เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ
วัฒนธรรมชุมชน ด้านสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร์
และสาขาต่างๆ มาร่วมกันประมวลเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๕๔๙) เป็ นต้นมาจนถึงแผนฯ ปั จจุบนั เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งไม่ได้แปลว่า ไม่ตอ้ งพึ่งใคร เป็ นการ
พอเพียงทางปั ญญา พอเพียงทางจิตใจ พอเพียงทางสิ่งแวดล้อม พอเพียงทางสังคม ทางสุขภาพพร้อมกันหมด ดังนัน้
เศรษฐกิจพอเพียงคือ “ชีวิตที่พอเพียง” คือ การกินเป็ น อยู่เป็ น ใช้เป็ น คือ กินพอดี อยู่พอดี ใช้พอดี และมีความสุข
“เศรษฐกิจแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้...”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
เสรี พงศ์พิศ๑๗ อธิการบดีสถาบันการเรียนรูเ้ พื่อปวงชน เป็ นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นร่วม ๓๐ ปี ผูเ้ ขียนได้สรุปวิเคราะห์งานเขียนของท่านในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนท้องถิ่นนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและจัดการชุมชนของตนเอง ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง มี ๓ องค์ประกอบสาคัญ คือ ความพอประมาณ
มีเหตุผล มีภูมิคมุ ้ กันที่ดี รายละเอียดดังนี ้
ประการแรก ชุมชนพอประมาณ
๑. พอดี พองาม คือ กินพอดี อยู่พอดี มีคุณธรรม มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน ระหว่างคนกับธรรมชาติ
เป็ นต้น
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๒. ความเรียบง่าย คือ ความจาเป็ นหรือความต้องการ คุณค่าหรือมูลค่าและความร่วมมือหรือการแข่งขัน เช่น การ
จัดงานต่างๆ สูญเสียงบประมาณเกินตัวหรือไม่ ถูกครอบงาจากการบริโภคนิยมหรือไม่ ร่วมกันทางานกลุ่มหรือ
วิสาหกิจชุมชนหรือไม่ เป็ นต้น
๓. คุณธรรม คือ ความสมดุล จิตอาสาเพื่อส่วนรวม และปั ญญา ความกล้าหาญ ความเพียรทน เช่น มีอบายมุขใน
ชุมชนมากไปหรือไม่ แก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณก่อสร้างถนนหนทางมากไปหรือไม่
แทนที่จะเน้นทางด้านการศึกษา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น
ประการที่ ๒ ชุมชนมีเหตุผล
๑. ชุมชนเรียนรู ้ ชุมชนเข้มแข็ง คือ รู ว้ ่าอยู่ในยุคสังคมความรู ้ รูป้ ั ญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เช่น
เชื่อหรือไม่ว่า วันนีค้ วามรูส้ าคัญและจาเป็ นที่สดุ เพื่ออยู่รอดและมีชีวิตที่ดี ทราบไหมว่าวันนีโ้ ลกผ่านเลยยุคเกษตร
และยุคอุตสาหกรรมมาแล้ว ยุคเกษตรข้าวเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ ในยุคอุตสาหกรรม ถ้าไม่มีเงินก็อยู่
ไม่ได้ วันนีเ้ ราผ่านเลยสองยุคนัน้ มาแล้ว เป็ นยุคที่คนไม่มีความรูอ้ ยู่ไม่ได้ ถึงอยู่ได้ก็ถูกเขาโกง เขาหลอก ถูกเขาเอา
เปรียบและถูกครอบงาได้ง่าย เป็ นต้น
๒. เรียนรูจ้ ักตัวเอง คือ เรียนรูจ้ ักรากเหง้า และเรียนรูเ้ รื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เชื่อหรือไม่ว่าคนไม่มีรากเหง้าจะ
ถูกเขาครอบงาและกาหนดอนาคตให้หมดเลย มีขอ้ มูลและการเรียนรูเ้ รื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในรายละเอียดมาก
น้อยเพียงใดในชุมชน เป็ นต้น
๓. เรียนรูจ้ ักปั ญหาและทรัพยากร คือ เรียนรูห้ นีส้ ิน รู ค้ ่าใช้จ่ายของชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทรัพยากรของ
ชุมชน เช่น รูจ้ กั ปั ญหาของชุมชนอย่างถ่องแท้ มีขอ้ มูลและแนวทางแก้ไขปั ญหาเรื่องหนีส้ ินของชุมชน และมีขอ้ มูล
เกี่ยวกับทุนของชุมชน ได้แก่ ทุนทรัพยากร ดิน นา้ ป่ า พืช สัตว์ จุลินทรียแ์ ร่ธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ น
ต้น
๔. แผนแม่บทชุมชน คือ แผนชีวิต แผนยุทธศาสตร์ แผนแยกย่อยแต่บูรณาการ แผนการพึ่งพาตนเองและการสร้าง
เครือข่าย เช่น มีแผนแม่บทชุมชน ซึ่งเป็ นแผนชีวิต แผนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนหรือไม่ มีแผนการทากิน ทา
ใช้ เพื่อทดแทนการซือ้ ขายจากตลาดหรือไม่อะไรบ้าง เป็ นต้น
ประการที่ ๓ ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑. ระบบการบริหารจัดการที่ดี คือ การจัดการชุมชน การจัดการองค์กร และการจัดการทรัพยากร เช่น ชุมชนมี
คณะผูน้ าที่ดี มีคุณธรรม บริหารจัดการอย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบได้หรือไม่ กลุ่มต่างๆ ในชุมชน มีการบริหารจัดการ
อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด ทัง้ กลุ่มแม่บา้ นทาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตร กลุ่มเยาวชน ฯลฯ
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๒. ระบบการผลิต การแปรูป การตลาด คือ วิสาหกิจชุมชน เครือข่าย เช่น มีการนาแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบตั ิ ทา
ให้เกิดระบบการผลิต การแปรรูป การตลาด หรือไม่อย่างไร มีการทาแชมพู สบู่ ครีม นา้ ยาล้านจาน เพื่อใช้ในชุมชน
บ้างหรือไม่ มีการดาเนินงานแบบเครือข่ายกับชุมชนอื่นหรือองค์กรอื่นนอกชุมชนหรือไม่ เป็ นต้น
๓. ระบบทุน คือ การออม กองทุนและสวัสดิการ และโครงการรวมพลัง เช่น มีระบบการออมอย่างไร มีกลุ่มออม
ทรัพย์หรือธนาคารหมู่บา้ นหรือไม่ มีสถาบันการเงินในชุมชนหรือไม่ มีการออมอย่างอื่นอีกหรือไม่ เช่น ธนาคารข้าว
ธนาคารนา้ ธนาคารควาย ธนาคารต้นไม้หรือพันธุไ์ ม้ เป็ นต้น
๔. ระบบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน คือ ดิน นา้ ป่ า แร่ธาตุ จุลินทรีย์ และพลังงานทางเลือก เช่น มีการใช้
สารเคมีในชุมชนมากน้อยเพียงใด มีการกาจัดขยะอย่างไร มีการบวชป่ า สืบชะตาแม่นา้ หรือไม่อย่างไร เป็ นต้น
๕. ระบบสุขภาพ คือ การป้องกัน และการดูแลรักษา เช่น มีการส่งเสริมการทานา้ ยาสมุนไพรบารุงสุขภาพหรือไม่ มี
การเรียนรูเ้ รื่องการกินอยู่ที่ถูกต้องและช่วยให้สขุ ภาพดีหรือไม่ เช่น กินปลาเป็ นหลัก กินผักเป็ นยา กินกล้วยนา้ หว้า
เป็ นยาบารุง กินผลไม้ และออกกาลังกาย มีการตั้งเป้าหมาย “ชุมชนสุขภาพดี” หรือไม่ และถ้ามี ได้วางยุทธวิธีไว้
อย่างไรให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เป็ นต้น
ตัวชีว้ ัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
กรอบเกณฑ์นีม้ าจากแนวคิด ๓ ขัน้ ของการพัฒนาที่ย่งั ยืนหรือหลักการ 3S คือรอด (survived) พอเพียง (sufficient) และ
ยั่งยืน (sustainable) ดังที่เสรี พงศ์พิศ๑๘ ได้อธิบายไว้ ดังนี ้
๑. รอด
กรอบตัวที่ ๑ ความยากจน มีตวั ชีว้ ดั ได้แก่ มีปัจจัย ๔ ที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
กรอบตัวที่ ๒ หนีส้ ิน มีตวั ชีว้ ดั ได้แก่ หนีใ้ นและนอกระบบ มีวิธีการจัดการหนีอ้ ย่างไร เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๓ อาชีพรายได้ มีตวั ชีว้ ดั ได้แก่ มีอาชีพมั่นคง มีรายได้มากกว่า ๔๐ บาทต่อวัน และหาอาหารจาก
ธรรมชาติหรือผลิตอาหารกินเองได้จากที่ดินของตนเอง เป็ นต้
กรอบตัวที่ ๔ สวัสดิการความมั่นคง มีตวั ชีว้ ดั ได้แก่ ผู้สงู อายุมีคนดูแลเท่าที่ควรได้รบั มีกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ ใน
หมู่บา้ น มีการรวมกลุ่มทาร้านค้าชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนเป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๕ ทรัพยากร มีตวั ชีว้ ดั ได้แก่ มีการใช้สารเคมีในชุมชนหรือไม่ ขาดแคลนแหล่งนา้ สาหรับบริโภคอุปโภค
แหล่งนา้ เน่าเสีย ป่ าที่ใช้เป็ นที่ทากินเสื่อมสภาพหมดแล้ว เป็ นต้น
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กรอบตัวที่ ๖ ครอบครัวชุมชน มีตัวชีว้ ัด ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่นอยู่ร่วมกัน ชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน ผูน้ าชุมชนที่
เข้มแข็ง (เก่งและดี) มีธรรมาภิบาลที่ดีในชุมชน มีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ สาหรับเด็ก เยาวชนและผู้สงู อายุ เป็ นต้น
๒. พอเพียง
กรอบตัวที่ ๑ ปั จจัยพืน้ ฐาน ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ชุมชนผลิตอาหารเลีย้ งตนเองได้อย่างเพียงพอ มีการจัดการตลาดใน
ชุมชน โดยเอาผลผลิตท้องถิ่นมาจาหน่ายในชุมชน ชุมชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้ดี มีที่ทากิน และมีแหล่งอาหาร
ในธรรมชาติพอให้หาได้ เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๒ เศรษฐกิจ ตัวชีว้ ดั ได้แก่ หนีน้ อกระบบดอกเบีย้ สูง มีทางออกและลดลง การจัดการกองทุนหมู่บา้ น ๑
ล้านบาท การจัดการกลุ่มออมทรัพย์ การจัดการกลุ่มอาชีพต่างๆ วิสาหกิจชุมชน เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๓ การเรียนรู ้ ตัวชีว้ ัด ได้แก่ มีแผนแม่บทชุมชน การทาบัญชีครัวเรือน มีการทาประชาคม และการศึกษา
เรียนรู ด้ ูงาน เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๔ การจัดการ ตัวชีว้ ัด ได้แก่ มีการจัดการ ดิน นา้ ป่ า ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็ นระบบมีการจัดการ
ผลผลิตเพื่อการบริโภคในท้องถิ่นที่เหลือนาไปจาหน่ายนอกชุมชน การจัดการสุขภาพเป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๕ สวัสดิการความมั่นคง ตัวชีว้ ดั ได้แก่ มีสวัสดิการสาหรับผู้สงู อายุและเด็กเล็กมีกลุ่มออมทรัพย์และ
สวัสดิการต่างๆ ชาวบ้านเป็ นสมาชิกสหกรณ์ มีการรวมกลุ่มทาร้านค้าชุมชน เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๖ ชุมชนเข้มแข็ง ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่นอยู่ร่วมกัน ชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน มีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ
สาหรับผู้สงู อายุและเด็กพร้อมกับเยาวชน และมีผนู้ าชุมชนที่เข้มแข็ง (เก่งและดี) เป็ นต้น
๓. มั่นคง
กรอบตัวที่ ๑ การเรียนรู ้ ตัวชีว้ ัด ได้แก่ มีกระบวนการแผนแม่บทชุมชนโดยชุมชนมีกระบวนการทายุทธศาสตร์ที่
ชุมชนมีส่วนร่วม มีศูนย์เรียนรูภ้ ายในชุมชนหรือในตาบล เช่น หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส. เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๒ การจัดการเพื่อการพึ่งตนเอง ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ตาบลผลิตอาหารพอเพียงสาหรับคนในตาบล ตาบล
สามารถผลิตพลังงานทางเลือกได้ มีการจัดการทุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการผลิต การบริโภค
หลายอย่างแบบวิสาหกิจชุมชน มีการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน และมีการจัดการแบบธรรมาภิบาลโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่กินตามนา้ ทวนนา้ เป็ นต้น
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กรอบตัวที่ ๓ ระบบเกษตร ตัวที่ชดั ได้แก่ มีการพัฒนาคลัสเตอร์การเกษตร (มีกิจกรรมเป็ นชุดเกือ้ กูลกัน เช่น เกษตร
ผสมผสาน การมีโรงสีชุมชน การเลีย้ งสัตว์ การใช้แกลบไปทาพลังงาน และโยงไปสู่กิจกรรมอื่นๆ) มีการส่งเสริมการ
ทานาอย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพ อินทรียช์ ีวภาพ ไม่ใช้สารเคมีมีการส่งเสริมวิธีการจัดการดิน นา้ ผลผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีการดาเนินเพื่อให้ชุมชนมีโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อการทานาอย่างมีประสิทธิภาพ (ชลประทาน
อ่างเก็บนา้ โรงงาน ปุ๋ ยอินทรียช์ ีวภาพ ฯลฯ) เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๔ ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตัวชีว้ ดั ได้แก่ มีการให้ขอ้ มูลการเรียนรู แ้ ก่ชุมชน โครงการพลังงาน
ทางเลือก แสงอาทิตย์ ลม นา้ พืช ขยะ มูลสัตว์ ฯลฯ มีการทาธนาคารขยะ การกาจัดขยะอย่างเป็ นระบบ แยกขยะ
รีไซเคิล (ปุ๋ ย, พลังงาน, แปรรูป) มีการใช้สารเคมีนอ้ ยลงและใช้อย่างปลอดภัยยิ่งขึน้ ใช้อย่างรับผิดชอบต่อชุมชน
(ไม่ปล่อยของเสีย ขยะ สารเคมีลงไปในนา้ หรือทิง้ ตามที่สาธารณะ เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๕ ระบบวิสาหกิจชุมชน ตัวชีว้ ัด ได้แก่ มีการรวมกลุ่มกันทาวิสาหกิจชุมชนหลากหลายรูปแบบ เพื่อการ
ผลิต การบริโภค การจัดการทุนต่างๆ ของชุมชน มีการเรียนรูใ้ ห้เข้าใจว่า วิสาหกิจชุมชนคืออะไรต่างจากธุรกิจ
ชุมชนอย่างไร มีเป้าหมายคือการพึ่งตนเอง มีองค์ประกอบ ๗ อย่างที่สาคัญ และมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่าง
เป็ นคลัสเตอร์ เช่น การเกษตร สุขภาพ และการท่องเที่ยวมีการเรียนรูก้ ารผลิตเพื่อพึ่งตัวเอง เช่น การเลีย้ งปลาดุก
เลีย้ งกบคอนโด เลีย้ งไก่ เป็ ด สุกร ฯลฯ และมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในระดับตาบล เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๖ ระบบทุน ตัวชีว้ ดั ได้แก่ มีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งในชุมชนส่วนใหญ่ มีการรวมกลุ่มเป็ นเกษตรกร
หรือเป็ นสมาชิกสหกรณ์ในระดับอาเภอหรือจังหวัด มีระบบการจัดการทุนหลากหลาย (ธนาคารชุมชน สถาบัน
การเงินของชุมชน กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๗ ระบบสุขภาพ ตัวชีว้ ดั ได้แก่ มีขอ้ มูลสุขภาพของชุมชน การกิน การอยู่ การทางาน การออกกาลังกาย
การป้องกันโรค มีระบบการให้การศึกษา เรื่อง สุขภาพชุมชนที่ดีพอ มีการส่งเสริมอาหารสุขภาพด้วยการให้ขอ้ มูล
และส่งเสริมการปลูก การเลีย้ ง การบริโภค (ข้าวกล้อง ผัก ปลา ปลอดสารเคมี) และมีสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เอือ้ ต่อ
สุขภาพ ดิน นา้ อากาศไม่เป็ นพิษ อาชีพเกษตรที่เน้นอินทรียช์ ีวภาพ เป็ นต้น
กรอบตัวที่ ๘ ระบบสวัสดิการ ตัวชีว้ ัด ได้แก่ ชุมชนรูส้ ึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีระบบสวัสดิการ
สาหรับเด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และคนในชุมชน นอกจากนีม้ ีระบบช่วยเหลือคนที่เป็ นหนีส้ ินทัง้ ที่หาทางออกไม่ได้
และพอมีทางออก แต่ตอ้ งการความช่วยเหลือ เป็ นต้น
สรุ ป
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การพัฒนาประเทศไทยภายใต้การขับเคลื่อนสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” เป็ นสิ่งที่ทา้ ทายรัฐบาลปั จจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง โดย
การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสชฺ.) ที่จะนาพาพี่นอ้ ง
ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนที่มากที่สดุ ในประเทศ ให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาท์ คือ “โง่ จน เจ็บ” ไปสู่ประเทศที่พฒ
ั นา
แล้ว ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นเป้าหมายพืน้ ฐานของการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นเป็ นลาดับแรก เพื่อให้ประชาชน “กินดี อยู่ดี มีความสุข” ชุมชนท้องถิ่นต้องพึ่งตนเองได้ ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่ พอกิน พอใช้ พอเพียง” เหลือกินเหลือใช้ก็นาไปขาย มีการรวมกลุ่มกันทาวิสาหกิจ
ชุมชน โดยได้มาจากแผนแม่บทชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนจัดกระบวนการเรียนรูจ้ ากความต้องการพัฒนาของคนในชุมชน
เอง “การเรียนรู้ คือหัวใจ เป้ าหมายคือการพึ่งตนเอง” การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผูเ้ ขียนมีความคิดขอเสนอแนะไว้ ๘ ดี
ดังนี ้
“นา้ ไหลดี ไฟสว่างดี ถนนหนทางดี สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาดี อนามัยดี อาชีพดีและวัฒนธรรม
ประเพณีดี”
ต้องการเห็นประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่เป็ นรากหญ้าสาคัญของประเทศ เกิดการพัฒนาทัง้ ทางวัตถุ
และจิตใจ ควบคู่กันไป ตามภารกิจของรัฐบาลที่ว่า “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ขับเคลื่อนตามกลไกประชารัฐ
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สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีทงั้ หมด 11 ฉบับตัง้ แต่พ.ศ.2504 จนถึงปั จจุบนั เกือบ 50 ปี ที่ประเทศไทยได้
ดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ นตัวแบบในการพัฒนาประเทศ ในอดีตที่ผ่านมามิติของ
กระบวนการพัฒนาส่วนใหญ่ได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นหลัก และเป็ นการกาหนดแผนพัฒนาฯจากส่วนกลางและ
นาไปสู่การปฏิบตั ิ ทาให้ขาดมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดแผนพัฒนาฯ ส่วนมิติของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้เพิ่งเกิดปรากฎขึน้ ในแผนฯ ฉบับที่ 8 แต่กระบวนการจัดทาแผนพัฒนายังเป็ นรูปแบบบนลงล่าง (topdown)ผูบ้ ริหารประเทศเป็ นผู้กาหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้การพัฒนาไม่เป็ นไปตามความต้องการที่แท้จริง
ของคนในชุมชน รวมถึงไม่สอดคล้องกับบริบทที่แตกต่างของแต่ละชุมชน ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับแรกตัง้ แต่ปี 2504 โดยอยู่ในสมัยของ พณ. นายกรัฐมนตรีจอมพล สฤิษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงปี พ.ศ.
2547 ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม มาแล้ว 10 ฉบับด้วยกัน โดยในแผนฯ แต่ละฉบับ มี
จุดเน้นพอสรุปได้ดังนี ้
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เป็ นแผน ฯ ฉบับแรกและฉบับเดียวที่มี
ระยะเวลาของแผน 6 ปี จุดเน้นของแผน ฯ นีค้ ือ การปูพืน้ ฐานเพื่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นลงทุน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure Facilities) อันได้แก่การแร่งรัดสร้างระบบชลประทาน พลังงาน ถนน ทางรถไฟและ
การคมนาคมอื่น ๆ รวมทัง้ โครงการบริการต่าง ๆ (Services Project) เช่น โครงการวิจยั ทดลองด้านเกษตร อุตสาหกรรม
และโครงการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุข
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) เน้นการพัฒนาสังคม ยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพ ขยายพลังการผลิตรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายการพัฒนา และเร่งรัด การพัฒนาสู่
ชนบท
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) ยังมีจุดเน้นด้านการกระจายความเจริญสู่ชนบท
พยายามลดช่องว่างคนรวยกับคนจน ขยายการผลิตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เน้นให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ และให้ความสาคัญกับการวางแผนครอบครัว และการมีงานทาเป็ นครัง้ แรก
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) มีการกระจายการพัฒนาในรูปแบบภาค
และภูมิภาคเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม มีโครงการผันเงิน อาสาพัฒนาชนบท การ
สร้างงานในชนบท(กสช) โดยมีการเน้นการอนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สญ
ู เสียไป

20

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) เป็ นแผนที่มีการกาหนดการดาเนินงานในเชิงรับ
และเชิงรุ ก เน้นการแก้ปัญหาความยากจน โดยการกาหนดพืน้ ที่ตามระดับความยากจน มีพนื ้ ที่เป้าหมาย ชนบทยากจนทั่ว
ประเทศ 286 อาเภอ และรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง แก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) เป็ นแผนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนามากขึน้ เน้นให้มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและชนบทมากขึน้
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ในแผนนี ้ กาหนดให้ คนเป็ นจุดหมายหลัก
ของการพัฒนา เน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เน้นการวางแผนพัฒนาแบบองค์
รวม หรือบูรณาการระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นความเป็ นไทย และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544 – 2549) เป็ นแผนที่มีปรัชญาการพัฒนาบิรหาร
ประเทศตามกระแสพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เรื่อง เศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
ด้วยการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งยั่งยืน มีภูมิคมุ ้ กันทางเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทัง้ ความ
เข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาทัง้ ชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน มีการดูแลจัดการ
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย เป้าหมายสาคัญของ
แผนฯ ฉบับนีค้ ือ การสร้างดุลภาพทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการระบบราชการทัง้ ส่วนกลาง
ภูมิภาค และท้องถิ่นที่ดี กระจายอานาจให้เกิดการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้เกิดผล มีการดาเนินการทางเศรษฐกิจที่เอือ้ อาทรต่อคนจน เปิ ดโอกาสและสร้างศักยภาพในการพัฒนา
ให้คนจนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคมุ ้ กัน สามารพึ่งตนเองได้ สามารถลดอัตราคนจนให้เหลือไม่เกินร้อยละ 12 ของประชากรทัง้
ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)ป็ นแผนที่การเตรียมความพร้อมของคนและ
ระบบให้มีภูมิคุม้ กัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็ นแนวปฏิบตั ิในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็ นองค์รวมที่มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้ความสาคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
ดาเนินการในทุกขัน้ ตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบตั ิ รวมทัง้ การ
ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน (Green and
Happiness Society)คนไทยมีคุณธรรมนาความรอบรู ้ รูเ้ ท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสขุ เศรษฐกิจ
มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่งั ยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
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ประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้
อย่างมีศักดิศ์ รี”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และได้จัดทาวิสยั ทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 ซึ่งสาระสาคัญในแต่
ละประเด็นดังต่อไปนี ้ คือ
1. ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ :โอกาสของประเทศไทย ซึ่งได้วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านพลังและอาหาร ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ด้านแนวคิดการบริหารจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศและการเมือง
โลก และโอกาสของประเทศไทย
2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์: ทางเลือกเศรษฐกิจไทย ได้วิเคราะห์และเสนอว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ แนวคิด
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ บนฐานของการใช้ อ งค์ค วามรู ้ ( Knowledge) การศึ ก ษา (Education) การสร้า งสรรค์ง าน
(Creativity)และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา(Intellectual property)ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู ้
ของสังคม และเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่
3. ภาวะโลกร้อน :รู้วิกฤติ สร้างโอกาสการพัฒนา ได้วิเคราะห์แนวโน้มที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคตทัง้
ทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆเช่น ทิศทางการพัฒนาประเทศเป็ นสังคม
คาร์บอนต่า เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน เป็ นต้น
4. สถาปั ตยกรรมทางสังคม: ทางเลือกใหม่ของคนไทย ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานรากของประเทศไทย และสถาปั ตยกรรมทางสังคมในระยะต่อไป เช่น 1)การปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็ นสังคมที่มี
คุณภาพโดยนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต่อยอดกับทุนทางสังคม วางรากฐานการพัฒนาสังคมที่ฐานราก
การออกแบบสังคมที่มีคุณภาพจากสังคมใน4 มิติคือ สังคมแห่งความเอือ้ อาทรและความสมานฉั นท์(Social Cohesion)
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็ นธรรม
(Social Inclusion) การเสริมสร้างพลังทางสังคม(Socail Empowerment) 2) พัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ โดยเน้น
กระบวนการพัฒนาที่คนเป็ นศูนย์กลางทุกภาคส่วนสนับสนุน โดยภาคประชาชน ชุมชน เป็ นผูม้ ีบทบาทเจ้าของเรื่อง เป็ นกง
ล้อหลัก มีบทบาทสาคัญตลอดกระบวนการ ภาครัฐ ลดบทบาทความเป็ นเจ้าของเพื่อเป็ นผูห้ นุนการสร้างศักยภาพของ
ชุมชนและเอกชน
5. สัญญาประชาคมใหม่: พลังขับเคลือ่ นสังคมสู่สมดุล ได้วิเคราะห์และเสนอไว้ว่า สัญญาประชาคม
หมายถึง ค่านิยมที่ประชาชนตกลงร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันใน
สังคมอย่างมีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการดารงชีวิตตามวัฒนธรรมอันดีของไทยตาม
ภูมิภาคต่างๆยึดหลักคุณธรรมและความเป็ นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาสิทธิของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น
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ปฏิบตั ิหน้าที่พลเมืองให้ครบถ้วนและมีจิตสาธารณะ ยึดหลักแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี เพื่อให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน และได้มีทิศทางการพัฒนาสัญญา
ประชาคมใหม่ ไว้ 5 ประเด็น คือ
1) ปรับกระบวนทัศน์ (paradigm) การพัฒนาประเทศใหม่โดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการแก้ไขปั ญหา
2) สร้างค่านิยมร่วม (Shared Value)
3) พัฒนากระบวนการสัญญาประชาคม บนพืน้ ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยดาเนินการอย่างเป็ นขัน้ ตอนตัง้ แต่การสร้างความคิดร่วม (Social
Consensus) การหาข้อสรุ ปที่ทุกฝ่ ายให้การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment)และนาไปสู่การปฏิบัติ
(Action)โดยถ้วนหน้ากัน เพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึน้ ในทุกพืน้ ที่ท่วั ประเทศ โดย พัฒนากลไกในระดับภาพรวม และ
พัฒนากลไกลในระดับชุมชน
4) สร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของสังคม
5) ขับเคลื่อนและวางระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับ
จากเนื ้อ หาสาระโดยสรุ ป ของแผนฯฉบับ ที่ 11 และวิ สัยทัศ น์ป ระเทศไทยสู่ ปี 2570 นั้น ท าให้เ ห็ น มิ ติ ข อง
กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายประเด็น ที่สาคัญคือในส่วนของสถาปั ตยกรรม
ทางสังคม ได้มีเนือ้ หาที่สื่อถึงมิติในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเน้นให้ความสาคัญกับชุมชนเป็ นหลักและเป็ นผู้มีบทบาท
สาคัญในกระบวนการพัฒนา ในส่วนของสัญญาประชาคมใหม่ ได้กล่าวถึง กระบวนการสัญญาประชาคม บนพืน้ ฐานของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่ นจนถึงระดับประเทศ โดยดาเนินการอย่างเป็ นขัน้ ตอน
ตัง้ แต่การสร้างความคิดร่วม (Social Consensus) การหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ ายให้การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment)
และนาไปสู่การปฏิบตั ิ (Action) ซึ่งเป็ นภาพรวมและแนวทางกว้างๆในการนาไปสู่การปฏิบตั ิต่อไป
เนือ้ หาสาระของ แผนฯ11 ส่วนใหญ่กล่าวถึงเศรษฐกิจรวมทัง้ แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเป็ น
ส่วนใหญ่ ทาให้ยงั มีเนือ้ หาสาระบางส่วนที่ขาดหายไป เช่น มิติของการกระจายอานาจสู่ทอ้ งถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นต้น ซึ่งถือว่าเป็ นองค์กรที่สามารถ
เอือ้ อานวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกระจายอานาจสู่ทอ้ งถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและทิศทางการ
พัฒนาของประเทศไทย และนาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การ
พัฒนาที่ย่งั ยืน” และ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” ได้จดั ทาขึน้ ในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึน้ โดยได้นอ้ มนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ น
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ปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคมุ ้ กันและช่วยให้สงั คมไทย
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคมุ ้ กัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ดังนี ้
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ ยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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บทบาทภาคธุรกิจกับการพัฒนานวัตกรรมสังคมอย่างยั่งยืน
การพัฒนาประเทศไทยโดยมุ่งเน้นสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทยโดยรวมแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในแง่ของการพัฒนาที่ขาดความสมดุล
ขาดความยั่งยืน และทาให้เกิดปั ญหาเรื่องความเหลื่อมลา้ และการกระจายรายได้ที่ไม่ท่วั ถึงจนกลายเป็ นปั ญหาเรือ้ รัง และทวี
ความรุนแรงขึน้ อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถมองมิติการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมแบบแยกส่วน เพราะการพัฒนาทั้ง 2 มิติ
ล้วนมีผลกระทบเชื่อมโยงกัน ด้วยเหตุนี ้ จึงจาเป็ นต้องตัง้ โจทย์ในการสร้างความสมดุลของการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อทาให้
แน่ใจว่า สังคมไทยจะมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทาย ท่ามกลางกระแสความผันผวนสูง อันเกิดจากปั จจัยทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ
คาถามคือเครื่องมือการพัฒนาในรูปแบบใด จึงจะทาให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาที่สมดุลและเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นเอกภาพ
ระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหมายรวมถึง “ชุมชน” ที่เป็ นสังคมขนาดเล็ก และเป็ นกลไกที่ยึดเหนี่ยวผูค้ นใน
ระดับพืน้ ที่ให้เกิดการปฏิสมั พันธ์และดารงชีวิตร่วมกันอย่างผาสุก เครื่องมือการพัฒนารูปแบบใด จึงจะสามารถตอบโจทย์เรื่อง
ปากท้องของชาวบ้านในระดับชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน เครื่องมือการพัฒนารูปแบบ
ใด ที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจในปั จจุบนั เพื่อตอบโจทย์ดา้ นความยั่งยืนของชุมชนและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงผลลัพธ์ในเชิง อุดมคติและอุดมการณ์ของนักพัฒนา ทัง้ ที่อยู่ในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคม ได้อย่างแท้จริง
การตอบคาถามดังกล่าว นาไปสู่แนวคิดว่าด้วยเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสังคม ซึ่งเป็ นการยอมรับโดยนัยว่า เครื่องมือการ
พัฒนาที่เราเคยมีและใช้กันอยู่ในปั จจุบนั อาจยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน และจากการที่หลายฝ่ ายพยายามมองหาเครื่องมือการพัฒนาที่เป็ นนวัตกรรมเชิงสังคม ทาให้ในปั จจุบัน ได้เกิด
แนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่ คือ แนวคิดว่าด้วยเรื่องของ การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship:
SE) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE)
การประกอบการเพื่อสังคม เป็ นแนวคิดเชิงกลไกและเครื่องมือแก้ไขปั ญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน ถือเป็ น
“นวัตกรรมสังคม” ที่มีส่วนช่วยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสร้างสรรค์
หลากหลาย และเอือ้ ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของสังคมและชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของกิจการเพื่อสังคม จะมีวัตถุประสงค์ในรู ปแบบของ “ไตรกาไรสุทธิ” (Triple Bottom Line)
ประกอบด้วย การสร้างกาไร การสร้างสรรค์สังคม และการสนับสนุนสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารความสมดุลระหว่าง ผลกาไร
(Profit) คน (People) และโลก (Planet)
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ทัง้ นี ้ กิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายอยู่ที่ การช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ทาให้คนในชุมชนมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ อันจะทาให้
เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
กิจการเพื่อสังคม มีลกั ษณะสาคัญ อย่างน้อย 3 ประการ ประการแรก คือ มีแนวทางการหารายได้ดว้ ยตนเองเพื่อหล่อเลีย้ งการ
ดาเนินกิจการอย่างยั่งยืน ประการที่สอง คือมีการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อม และประการสุดท้าย
คือ มีการดาเนินงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับเครือข่ายต่างๆ
จากประสบการณ์การทางานเป็ นที่ปรึกษาธุรกิจอาวุโสและการทางานด้านการพัฒนาให้แก่องค์กรพัฒนาภาคเอกชนของ
ผูเ้ ขียน ทาให้เกิดการตกผลึกและเห็นว่า ภาคธุรกิจสามารถเข้ามามีบทบาทด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคมอย่างเป็ นระบบและ
หวังผลลัพธ์จากสิ่งที่ได้ดาเนินการว่าจะเกิดผลและความสาเร็จอย่างยั่งยืนได้ บทบาทที่ว่า มีกรอบแนวคิดและหลักการสาคัญ
ดังนี ้
ภาคธุรกิจควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างและพัฒนา ผูป้ ระกอบการเพื่อสังคม และกิจการเพื่อสังคม เพื่อทาให้ผปู้ ระกอบการ/
กิจการเหล่านี ้ เป็ นกลไกเชิงนวัตกรรมสังคมในระดับชุมชน ทาหน้าที่สร้างเสริมและนาการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชุมชนและ
สังคม ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ภาคธุรกิจควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างและพัฒนา ผูป้ ระกอบการเพื่อสังคม ในระดับชุมชน และทาให้ผปู้ ระกอบการเพื่อ
ชุมชนเหล่านีก้ ่อตัง้ กิจการเพื่อสังคม เพื่อทาหน้าที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสังคม ให้เป็ นนวัตกรรมที่มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนและคนที่อยู่ในระดับฐานรากของชุมชนเป้าหมาย (Bottom of Pyramid: BoP) ทาให้คนในชุมชนเป้าหมายมีชีวิตความ
เป็ นอยู่ที่ดีขึน้ สิ่งนีจ้ ะช่วยลดปั ญหาความเหลื่อมลา้ และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
การที่ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทในการสร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมในระดับชุมชน จะทาให้เกิดกระบวนการบ่ม
เพาะผูป้ ระกอบการเพื่อสังคม (Incubation) ผ่านการคัดเลือกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชนที่มีความสนใจและความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองโดยใช้กิจการเพื่อสังคมเป็ นเครื่องมือ โดยภาคธุรกิจภายใต้ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและ
ภาครัฐ จะช่วยบ่มเพาะผูส้ นใจดังกล่าว ให้เข้าใจถึงรูปแบบและหลักการของกิจการเพื่อสังคม ตลอดจน เข้าใจโจทย์และความ
ท้าทายของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงจุด
แข็งและโอกาสในการก่อตัง้ กิจการเพื่อสังคมให้เชื่อมโยงกับบริบท เป้าหมาย และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
บทบาทของภาคธุรกิจในกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคมในระดับชุมชน จะดาเนินการควบคู่ไปกับ
กระบวนการออกแบบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายการพัฒนาของชุมชน เพื่อตอบคาถามให้ได้ว่า จะใช้กิจการเพื่อ
สังคมเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในด้านใดและอย่างไร ทัง้ นี ้ ภาคธุรกิจที่เข้ามามีส่วนร่วม
จะต้องใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาชุมชนแบบ
บูรณาการอย่างเป็ นองค์รวม
บทบาทของภาคธุรกิจในกระบวนการบ่มเพาะให้เกิดผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมในระดับชุมชน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกิจการเพื่อสังคมในระดับชุมชน ที่สามารถริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมสังคม เพื่อสร้างชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง
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และยั่งยืน ตลอดจน ช่วยเติมเต็มและลดช่องว่างที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจ -การเมืองแบบทุน
นิยมผูกขาด
ภาคธุรกิจที่เข้ามามีส่วนร่วม ควรใช้แนวทางบ่มเพาะผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมในรูปแบบการร่วมบ่มเพาะแบบเครือข่าย (CoIncubation Networking) และการตัง้ ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมในระดับชุมชน (Social Entrepreneurs
Incubation Centre: SEIC) โดยการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ศูนย์ประเมินองค์ความรู ้
และการดาเนินงาน (Evaluation Center), การสร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมในระดับชุมชน (Seed), ระบบพี่เลีย้ ง
ธุรกิจและพี่เลีย้ งการพัฒนาชุมชน (Mentoring System), และแหล่งทุน (Funding)
หากภาคธุรกิจร่วมมือและออกแบบแผนงานด้าน CSR ของตนเองอย่างเชื่อมโยงและเป็ นเครือข่าย ภายใต้กรอบแนวคิดและ
หลักการดังกล่าว จะสามารถทาให้เกิด Ecosystem ด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคมโดยภาคธุรกิจมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้เขียนมีความเชื่อว่าเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ จะสามารถดาเนินการได้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่สามารถตอบโจทย์ความยั่งยืนของสังคม ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนได้อย่างแท้จริง
//////
วิเชษฐ ศรีรัตนไตรเลิศ
Managing Director of iBelieve Co., Ltd.
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/642521
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แปดสิ บคาที่ควรรู้
ที่มา จากหนังสือร้อยคาที่ควรรู ้
ดร.เสรี พงศ์พิศ
1. กระบวนการ (process) หมายถึ ง ชุ ดกิ จ กรรมการดาเนิ น งาน การเปลี่ ยนแปลง พัฒ นาการหรื อ หน้า ที่ ที่ ต่อ เนื่ อ งอัน
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ เช่น กระบวนการในการทาบัตรประชาชน กระบวนการผลิตรถยนต์ กระบวนการสร้างจิตสานึก หรือหมายถึง
ขั้นตอนที่ต่อเนื่อง ระยะเวลาการดาเนินการ เช่น กระบวนการพิจารณารางวัลยังไม่เสร็จสิน้ กระบวนการทางกฎหมายยัง อีก
หลาย ขัน้ ตอน ไม่ควรสับสนระหว่างคาว่ากระบวนการ (process) กับขบวนการ (movement)
2. ผลลั พ ธ์ (output)ผลผลิตสุดท้า ย สิ่งที่เป็ นผลรู ปธรรมที่ สัม ผัสได้ ผลิตภัณฑ์จานวนหนึ่ ง ผลอันเป็ นปริ มาณที่ ผลิต ได้ใ น
ระยะเวลาหนึ่ง ผลผลิตทางปั ญญา ผลผลิตทางศิลปะ ผลผลิตงานสร้างสรรค์พลังงานที่ผลิตได้โดยระบบหนึ่ง เช่น โรงงาน
แห่งนีว้ างเป้าหมายให้ผลิตรถยนต์ให้ได้ ปี ละ 5,000 คัน นี่คือผลลัพธ์ ตามแผนการดาเนินงานในทางคอมพิวเตอร์ ผลผลิต
เกิดจากโปรแกรมเมื่อใส่ (input) ข้อมูลหรือบางสิ่งเข้าไป
3. ผลสัมฤทธิ์(outcome) หรือผลกระทบ หรือผลสุดท้ายที่เกิดขึน้ ผลที่เกิดจากเหตุการณ์หนึ่งหรือชุดหนึ่ง เช่น การค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม สิ่งที่เกิดขึน้ เนื่องมาจากสิ่งที่เกิดขึน้ ก่อนหน้านัน้ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์
หนึ่ง เช่น โครงการนีท้ าให้คนตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึน้
4. กระบวนทัศน์(paradigm) หมายถึงวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ วิธีให้คุณค่า ซึ่งตัง้ อยู่บนฐานการมองโลกความเป็ นจริงแบบหนึ่ง บาง
คนแปลว่ า ทัศนะแม่ บ ท เพราะเป็ น ทัศนะพื ้น ฐานที่ เ ป็ น ตัว กาหนดวิ ธี คิด วิ ธี ป ฏิ บัติ วิ ธี ใ ห้คุณค่ า และวิ ถีชี วิ ตทั้ง หมดของ
ผูค้ น ตัวอย่าง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปั จจุบนั มาจากกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยมองโลก
มองชีวิตอย่างเป็ นองค์รวมแบบหนึ่ง เป็ นเรื่องของธาตุสี่ ดิน นา้ ลม ไฟ อธิบายความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นเรื่องของการขาดความ
สมดุล ขณะที่การแพทย์แผนปั จจุบันมาจากฐานคิดเรื่องโรคจากทฤษฏีว่าด้วยเชือ้ โรคว่าด้วยเนือ้ เยื่อ และมองชีวิตเป็ นกลไก
แยกส่วน ด้วยกระบวนทัศน์แตกต่างกั นเช่นนี ้ การดูแลรักษาโรคจึ งแตกต่า งกัน คานีม้ าจากหนังสือ Structure of Scientific
Revolution ของ Thomas Kuhn ที่ เ ขี ยนขึ น้ เมื่ อ กลางศตวรรษที่ แ ล้ว เขาบอกว่ า เมื่ อ ใดก็ ตามที่ มี การเปลี่ ยนกระบวนทัศน์
(paradigm shift )ก็จะเกิดปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เช่นที่เกิดขึน้ อย่างชัดเจนในยุคของนิวตัน ในยุคของไอน์สไตน์ “ มองโลกด้วย
กระบวนทัศน์ใหม่ ” ในหนังสือจุดเปลี่ยนแห่ง ศตวรรษ ฟริตจอฟ คาปรา พูดเรื่องการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไว้อย่ างละเอี ยด
วิ เ คราะห์ใ ห้เ ห็ น ด้า นลบของกระบวนทั ศน์ ตะวัน ตกที่ ค รอบง าโลกในปั จ จุ บัน ที่ คิดแบบ แยกส่ ว น แบบลดทอน ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ คนกับคน การเสื่อมสลายของชุมชนและสังคม คาปรา เขียนเรื่องเต๋าแห่งฟิ สิกส์
เพื่อชีใ้ ห้เห็นคุณค่าของแนวคิด แบบตะวันออกที่ควรเป็ นฐานกระบวนทัศน์ใหม่ของสังคมใหม่เพราะเน้นที่ความสัมพันธ์ ความ
สมดุลและองค์รวมคล้ายกับฟิ สิกส์สมัยใหม่
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5. การพัฒนายั่งยืน (sustainable development) “ การพัฒนายั่งยืนหมายถึงการพัฒนา ที่ตอบสนองความต้องการของ
ปั จจุบันโดยไม่ทาให้ผู้คนในอนาคตเกิ ดปั ญหาในการตอบสนอง ความต้องการของตนเอง ” (นิยามของคณะกรรมการโลกว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา World Commission on Environment and Development ในรายงาน Our Common Future
1987 หรือ Brundtland Report )
การพัฒนายั่งยืนรวมความถึง 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โครงการพัฒนาใด ๆ
ต้องคานึงถึงองค์ประกอบทัง้ สามด้านนี ้
การพัฒนายั่งยืนเป็ นอะไรที่ไกลกว่าเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลด
การบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลงไปในระดับที่ยังรักษา ความสมดุลที่ดี ทาให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทาลายล้าง
อย่างที่ผ่านมาและยังทากันอยู่หลายแห่ง ให้อยู่ร่วมกันเป็ นชุมชน อยู่ดีกินดี และอยู่เย็นเป็ นสุข
การพัฒนายั่งยืน ” เป็ นคาที่ถูกใช้คู่ไปกับคาว่า “ ธรรมาภิบาล ” (good governance) ถือว่าเป็ นสองคาที่สัมพันธ์เกือ้ หนุน กัน
อย่างแยกจากกันมิได้ โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เห็นว่า การพัฒนาจะยั่งยืนได้ถ้าหากมีธรรมาภิ
บาล และธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืน
การพัฒนามนุษย์ (human development) หมายถึงการเปิ ดทางเลือกมากมายให้ผคู้ นในสังคม หมายความว่าให้ถือเอาผู้ช าย
ผูห้ ญิง โดยเฉพาะคนจนและคนที่อยู่ในภาวะยากลาบากและเสี่ยงอันตรายเป็ นศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนา
รายงานของ UNDP 1996 ได้แสดงให้เห็นว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ เป็ นหลักประกันการพัฒนายั่งยืนและไม่ได้ข จัด
ปั ญหาความยากจนให้ห มดไป เช่น บางประเทศมี รายได้ป ระชาชาติ ต่อหัวสูงกลับอยู่ ในระดับ ต่าของการพัฒนามนุษ ย์ มี
ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้า แตกต่ า งระหว่ า งประเทศร่ า รวยและประเทศยากจน ระหว่ า งคนรวยกั บ คนจนในประเทศ
เดียวกัน ช่องว่างที่ถ่างออกไปเรื่อย ๆ การพัฒนามนุษย์แบบยั่งยืนมีอยู่ 5 ลักษณะ คือ
1. การสร้างความเข้มแข็ ง (empowerment) คือการเพิ่มขีดความสามารถในการเลือ กและทางเลื อกให้ผู้คนได้เ ป็ น
อิสระจากความหิวจากสิ่งที่พวกเขาขาดแคลน และให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ ชี วิต
ของพวกเขา
2. ความร่วมมือ (co -operation) ผูค้ นสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
3. ความเท่าเทียม(equity) คนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาการดูแลสุขภาพ การจั ดการชีวิต ทรัพยากร ชุมชน
ของตนเอง
4. ความยั่งยืน (sustainability)การพัฒนาวันนีไ้ ม่ทาลายทรัพยากรและโอกาสของคนรุ่นต่อ ๆ ไป แต่สร้างหลักประกัน
ให้คนในอนาคตเป็ นอิสระจากความยากจนและได้ใช้ความสามารถขัน้ พืน้ ฐานของตนเอง
5. ความมั่นคงปลอดภัย (security) ในชีวิต ทรัพย์สิน การคุกคามจากโรคและภัยอันตราย
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6. การพึ่งตนเอง (self - reliance) “ การพึ่งตนเองเป็ นสภาวะอิสระ หมายถึง ความสามารถของคนที่จะช่วยเหลือตนเอง
ให้ได้มากที่สดุ โดยไม่เป็ นภาระคนอื่นมากเกินไป มีความสมดุล ความพอดีในชีวิต เป็ นสภาวะทางกายที่สอดคล้องกับสภาวะ
ทางจิตที่เป็ นอิสระ มีความพอใจในชีวิตที่เป็ นอยู่มี สิ่งจาเป็ นปั จจัยสี่พอเพียง เป็ นความพร้อมของชีวิตทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
การพึ่งตนเองหมายถึง การจัดชี วิ ตให้สัมพันธ์กับ สิ่ งต่ าง ๆ อย่างเหมาะสมกับ คน กับสังคมกับธรรมชาติ รอบ ๆ ตัวเรา การ
พึ่งตนเองหมายถึงการมีสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตในปั จจุบนั ถึงอนาคต สวัสดิการที่พร้อมตอบสนองเราทันที โดยที่เรา
ไม่ตอ้ งไปเรี ยกให้ใ ครมา จัดสวัสดิ การให้ หรือให้ใครมาช่ว ยเหลื อ ” (จากชีวิตและแนวคิ ดของผู้ใหญ่ วิบู ลย์ เข็มเฉลิม )
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เป็ น รากฐานของการพึ่ ง ตนเองทั้ ง ระดั บ
ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน และระดั บ สั ง คมโดยรวม ดั ง ที่ ท รงมี พ ระราชกระแสรั บ สั่ ง เมื่ อ วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2517 ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า “ การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้องทาตามลาดับขั้นต้องสร้างพืน้ ฐานคือ ความพอมีพอกินพอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เบือ้ งต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พัฒนาบนความ
มั่งคงพอสมควรและปฏิบตั ิได้แล้ว ค่อยสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขัน้ สูงในลาดับต่อไป ”
7. การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง การแยกแยะทางความคิดหรือทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้
เห็นองค์ประกอบเพื่อศึกษาแต่ละองค์ประกอบ หรือว่าแยกแยะเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดเป็ น
สิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ปัญหาความยากจน การวิเคราะห์เรื่องโรคเอดส์ การวิเคราะห์ โครงการพัฒนา
ชุมชนในเขตภูเขา (การวิเคราะห์) นา้ ประกอบด้วยออกซิเจน และไฮโดรเจน ( การสังเคราะห์) ออกซิเจนกับไฮโดรเจน รวมกัน
เข้ากลายเป็ นนา้ การวิเคราะห์โดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าตัวอย่างนา้ มีเชือ้ โรคหลายชนิด จิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) คือ
วิธีการในการค้นหาสาเหตุที่ฝังลึกในสานึกและวิธีการใน การบาบัดความผิดปกติทางจิต โดยอาศัยแนวคิดทางจิตวิทยาของซิก
มุนด์ ฟรอยด์
8. การสังเคราะห์ (synthesis) หมายถึง กระบวนการหรือผลของการนาเอาปั จจัยสองอย่างหรือมากกว่าที่แยกกัน โดยเฉพาะ
ความคิดนามารวมกันเข้าเป็ นหนึ่ง ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขนึ ้ เป็ นความรู ใ้ หม่ เครื่องมือใหม่ทางความคิด เช่น การรวมกันให้เ ป็ น
ทฤษฎี หรื อ ระบบการสัง เคราะห์ทางวิ ทยาศาสตร์ เช่ น ไฮโดรเจนและออกซิ เจนรวมกั น เข้า เป็ น นา้ การผสานความคิ ดให้
กลายเป็ นองค์รวมที่ซบั ซ้อนขึน้ บูรณาการให้เป็ นองค์รวม ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขนึ ้ มาจากกระบวนการดังกล่าว ในแนวคิดวิภาษวิธี
ของเฮเกล การสัง เคราะห์เ ป็ น ผลลัพ ธ์ข องกระบวนการทางประวัติศาสตร์ เมื่ อ ปรากฏการณ์ห นึ่ ง (thesis) ถู กแย้ง จากอี ก
ปรากฏการณ์หนึ่ง (anti- thesis) ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึน้ (synthesis) และปรากฏการณ์นีก้ ็จะกลายเป็ นตัวตัง้ ( thesis
) ที่ถูกแย้งจากอีกปรากฏการณ์หนึ่ง และสังเคราะห์เป็ นปรากฏการณ์ใหม่ เช่นนีเ้ รื่อยไป
9. การคิ ด เชิ ง ระบบ (systems thinking) การคิ ด เชิ ง ระบบเป็ น วิ ธี ก ารเข้ า ใจว่ า สิ่ ง ต่ า ง ๆ ด าเนิ น ไปอย่ า งสั ม พั น ธ์กัน
อย่างไร เป็ นวิธีมองที่กา้ วข้ามเหตุการณ์ที่เกิด เพื่อดูรูปแบบของพฤติกรรม เพื่อค้นหาระบบความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่อนั เป็ นที่ มา
ของเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึน้
การคิดเป็ นระบบอยู่บนฐานการมองโลกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานการตีความ หรือ
อธิบายความสัมพันธ์ภายในระบบ ความสัมพันธ์ที่เป็ นตัวการของการดาเนินไปของระบบ ความสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดรูปแบบต่ าง
ๆ ของพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่เรามองเห็นเป็ นการมองรอบด้านการคิดเชิงระบบเป็ นเรื่องยากเพราะเราถูกครอบงาจากวิธี คิด
แบบวิเคราะห์และแยกส่วนตลอดสามร้อยปี ที่ผ่านมา เราถูกสอนให้คิดแบบเส้นตรง (linear thinking) หรือคิดด้วยหลักเหตุ

30

และผลซึ่งเป็ นวิธีคิดที่ค่อนข้างจากัดทาให้คิดเป็ นกลไก มองโลกเป็ นเครื่องจักรใหญ่ มีกลไกการทางาน มองชีวิตเป็ นกลไกแก้ไข
ปั ญหาแบบแยกส่วน เช่น การแพทย์ที่มองส่วนต่าง ๆ แยกจากกัน มองเห็นไข้แต่ไม่เห็นคน
การก้าวข้ามวิธีคิดแบบเส้นตรง หรือการคิดเชิงเหตุและผลไปสู่การคิดเชิงระบบ คือการปรับการมองความเป็ นจริงแบบองค์
รวมศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบทัง้ หมด วิธีคิดแบบนีท้ าให้เข้าใจลึกซึง้ มากยิ่งขึน้ ว่าสิ่งต่าง ๆ ดาเนินการ
ไปอย่างไร
ระบบ คือ สิ่งหนึ่งหรือรู ปธรรมหนึ่งที่เป็ นอยู่เพราะองค์ประกอบของมันมีปฏิสัมพันธ์กัน ระบบไม่ใช่เอาสิ่งของมากองไว้ แต่
เป็ นปฏิสมั พันธ์ (interaction) ปฏิสมั พันธ์นีเ้ ป็ นหัวใจของระบบ ไม่ใช่ส่วนประกอบต่าง ๆ ระบบเกิดขึน้ เพราะมีการเชื่อมโยงทุก
ส่วนเข้าด้วยกัน เหมือนดอกไม้หลายชนิดนามาร้อยเป็ นพวงมาลัยสวยงาม เหมือนส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ที่ประกอบกันเข้า ถูก
ที่ถูกทางกลายเป็ นรถยนต์และสามารถวิ่งได้ ระบบมีความหมายในตัวเมื่อความสัมพันธ์ลงตัว การคิดเชิงระบบคือการเชื่อมโยง
องค์ประกอบต่าง ๆ ให้สมั พันธ์กันอย่างลงตัว
10. การคิดแบบสร้างสรรค์ (creative thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์หมายถึงการคิดแบบเชื่อมโยง (associative) คิด
แบบยั่วยุ (provocative) ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึน้ มา เป็ นการคิดที่ไม่ยึดติดกรอบของการคิดแบบเหตุและผล อันเป็ นการคิดแบบ
เส้นตรง
11. การคิดแบบเส้นตรง (linear thinking) เป็ นการวิเคราะห์เป็ นการหาเหตุหาผล ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่เรียกกัน ว่า
หลักตรรกะการคิดสร้างสรรค์ชอบกระบวนการ (process)ขณะที่การคิดแบบเส้นตรงพยายามแต่จะให้ถึงเป้าหมายและหยุด
กระบวนการคิดสร้างสรรค์พบว่าเป้าหมายมิได้อยู่ข้างหน้า แต่กาลังไปถึงทุกขณะที่กาลังก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นความเป็ นจริงนั้น
กาลังก่อตัวทุกขณะการคิดเส้นตรงมักจะมีเป้าหมายเดียวที่คัดเลือกแล้ว การคิดแบบสร้างสรรค์สร้างความคิด มากมาย
แล้วเอาไว้คดั เลือกทีหลัง การคิดสร้างสรรค์จาเป็ นต้องมีทางเลือกมากมาย จาเป็ นต้องใช้ปริมาณมากเพื่อให้สามารถเลือ กสรร
ได้ ปกติเรามักจะถูกสอนให้คิดถึงเรื่องต่าง ๆ ต่อเมื่อเราได้พบคาตอบที่เกือบจะลงตัวแล้ว (กึ่งสาเร็จรู ป) เราทาการค้นหาต่อ
เพียงเพื่อให้ได้คาตอบที่เหมาะสม แล้วก็หยุดการค้นหา นี่คือการคิดแบบเส้นตรง แต่ถ้าเราค้นหาไปเรื่อย ๆเราจะพบคาตอบ
มากมายที่อาจดีกว่ าอีก ที่เราสามารถเลือกได้ดีกว่าด้วย นี่คือการคิดสร้างสรรค์ที่ ชอบกระบวนการในการค้นหาทางออก
มากกว่าการพบแค่ทางออกเดียวที่เหมาะสม เนื่องเพราะกระบวนการเป็ นเรื่องสาคัญมากในการคิดสร้างสรรค์ บางครัง้ ก็มัก
เรี ยกกั น ว่ า กระบวนการสร้า งสรรค์ ทั้ง หมดนี ้ไ ม่ ไ ด้ห มายความว่ า การคิ ดเส้น ตรงนั้น ไม่ ดี เป็ น การคิ ดที่ ดีแ ละจ าเป็ น ใน
ชี วิ ตประจ าวัน แต่ ไ ม่ เ พี ยงพอและไม่ สมบู รณ์จ าเป็ น ต้อ งมี การคิ ดสร้า งสรรค์ ซึ่ ง สามารถเรี ยนรู ้ไ ด้ เพื่ อ เสริ ม การคิ ดแบบ
เส้นตรง การคิดแบบตรรกะ แต่ตอ้ งมีการฝึ กฝน การคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมให้คนถามมากกว่าตอบ เพราะการถามเป็ นทาให้
เกิดคาตอบมากมายหลากหลาย การคิดสร้างสรรค์ทาให้คนคิ ดมากกว่ าจา การคิดสร้างสรรค์ทาให้คนไม่แ สวงหาแต่ สูต ร
สาเร็จ แสวงหาแต่เทคนิควิธีการ แต่แสวงหาหลักการเพื่อให้วิธีการที่หลากหลาย
12. การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (people’s participation)การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเป็ นค าที่ เ ริ่ ม ใช้ กั น เมื่ อ
ประมาณ 30 ปี ที่ผ่านมาเพื่อแสดงว่าโครงการพัฒนาต่ าง ๆ ที่นาไปให้ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ นั้น ประชาชนในพืน้ ที่มีส่ว น
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ร่วม บ้างก็บอกว่ามีส่วนร่วมในการดาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนสมทบงบประมาณ 5 - 10 % ถ้าไม่มีเป็ นเงินก็คิดจากมูลค่า
แรงงาน วัสดุสิ่งของ วัตถุดิบ หรืออะไรก็ได้ที่มาจากชุ มชน งบประมาณเกือบทั้งหมด รวมทั้งการคิดและวางแผน “ มาจาก
ข้างบน ” (top down) คือมาจากหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน บ้างก็บอกว่ามีส่วนร่วมในทุ ก
ขั้น ตอน คื อ การเก็ บ ข้อ มู ล วางแผน การปฏิ บัติ และประเมิ น ผล และอ้า งว่ า นี่ คื อ กระบวนการที่ “ มาจากข้า งล่ า ง
” (bottom up) รวมทั้งอ้างว่าได้มี การท าประชาพิจ ารณ์ (public hearing)แล้ว ซึ่งหมายความว่ าได้รับการ “ รับรอง ” จาก
ชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนวันนีท้ ี่มีความหมายสาคัญที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการกาหนดนโยบาย การ
บริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการชุมชน คน ทุนของชุมชน จึงต้องมีการแยกแยะเนือ้ หาและรูปแบบของ “ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ” ให้เหมาะสมกับ แต่ละเรื่อง พร้อมกับวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของประชาชนจึง
ไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบ เช่น การเลือกตัง้ ในทุกระดับ แล้วก็ปล่อยให้ผไู้ ด้รบั เลือกตัง้ ไปดาเนินการทุกอย่างทุกเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนหมายความว่า หลังเลือกตั้งประชาชนมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของผู้ที่ได้รบั
เลือกตัง้ เข้าไป ทาหน้าที่แทนประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงไปหา 5 - 10 % มาสมทบโครงการที่องค์กร
จาก ภายนอกนาเข้าไปให้ ไม่ใช่แค่การไปช่วยเก็บข้อมูลให้ข้าราชการที่บอกว่าจะเอาไปทาโครงการมาพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใช่แค่
การไปร่วมประชุมรับฟั งการเสนอโครงการแล้วยกมือรับรองแล้วอ้างว่าเป็ น ประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนคื อการ
แสดงออกถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของชุมชนในการ จัดการทุนชุมชน จัดการชีวิตของตนเอง
13. การวางแผนยุทธศาสตร์ (strategic planning) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็ นกระบวนการเตรียมการขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อ
นาองค์กรมุ่งหน้าสู่เป้าหมายหรือสถานภาพอันพึงปรารถนาแห่งอนาคต ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วิธีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการหรือ กระบวนการที่เรียกกันว่ า STP ซึ่งย่อมาจากคาว่า Situation (สถานการณ์) หมายถึงการ
ประเมินสถานการณ์ว่าขณะนีอ้ ยู่ที่ไหน มาถึงนี่ได้อย่างไร Target (เป้าหมาย) ต้องการจะไปไหน และ Path (หนทาง) จะไปถึงที่
นั่ น ได้ อ ย่ า งไร นอกจากนั้ น ยั ง อาจใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ เช่ น การประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม การใช้ วิ ธี ก าร
SWOT (Strengths , Weaknesses , Opportunities , Threats -จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส สิ่งที่อาจเป็ นปั ญหา อุปสรรค) GTSM
(Goals , Target , Strategies , Measures - เป้ า ประสงค์ , เป้ า หมาย , ยุ ท ธศาสตร์ , มาตรการ) คาว่ า “ ยุ ท ธศาสตร์
” (strategy) ยืมมาจากศัพท์ทางการทหารเพื่อใช้ในทางธุรกิจ ซึ่งก็เป็ นการสูร้ บทางการค้า การดาเนินงานที่มีการแข่งขัน
การพัฒนาแนวปฏิบตั ิที่จะทาให้องค์กรหรือบริษัทของตนเกิดข้อได้เปรียบคู่แข่ง (competitive advantage) ไมเกิล พอร์เตอร์
กู รูท างการบริ ห ารธุ ร กิ จ บอกว่ า ยุ ท ธศาสตร์การแข่ ง ขั น (competitive strategy) เป็ น เรื่ อ ง “ การท าอะไรให้แ ตกต่ า ง ” (
about being different )ยุ ท ธศาสตร์ที่ ดี จ ะรวมเอาเป้ า หมาย (goals)นโยบาย (policies) และกิ จ กรรมเกี่ ย วเนื่ อ งต่ า ง
ๆ (tactics) อย่ า งเป็ น องค์ร วมที่ ล งตั ว หรื อ อี กนัยหนึ่ ง เป็ น การรวมเอาเป้ า หมายและวิ ธี ก ารเข้า ด้ว ยกั น อย่ า งกลมกลื น
ผูน้ า (leader) ที่ดีเป็ นนักยุทธศาสตร์ เป็ นผูม้ องไกล กว้างและลึก มองทะลุเห็นแนวทางที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพเพื่อเดิน
ไ ป สู่ เ ป้ าห มาย ผู้ จั ด การ (manager)ที่ ดี มี ค วามสามารถใน การจั ด การอ ย่ างมี ยุ ท ธ วิ ธี ห รื อ กลยุ ท ธ์ (tactics)
ยุทธวิธีหรือกลยุทธ์เป็ นวิธีปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ถ้าเปรียบกับการรบ แม่ทพั นายกองเป็ น ผูน้ ากองทัพไปรบด้วยยุทธวิธี ตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่จอมทัพหรือผูบ้ ญ
ั ชาการสูงสุดและคณะเสนาธิการได้วางไว้
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14. แผนยุ ท ธศาสตร์ ( strategic plan ) แผนยุ ท ธศาสตร์เ ป็ น แผนการด าเนิ น งานที่ ร่า งขึ ้น มาอย่ า งเป็ น ระบบ โดย
องค์ประกอบต่าง ๆ สัมพันธ์สอดคล้องกัน เป็ นแผนที่มีวิสัยทัศน์ ( vision ) หรือภาพฝั นที่วาดไว้ เป็ น “ การร่วมจิต ” มี
เป้าประสงค์ ( purpose ) อันแสดงถึงเจตจานงร่วมของทุกฝ่ าย หรือ “ การร่วมใจ” ผนึกพลังใจของทุกฝ่ ายเพื่อกระท าพันธ
กิจ (mission) อันถือเป็ นหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ( objectives ) ที่ตั้งไว้เป็ นรายละเอียด เพื่อให้เกิดผล
กระทบ ( outcome ) และได้ผลลัพธ์ ( output ) ที่พึงประสงค์
แผนยุทธศาสตร์ที่ดีม าจากการวิเ คราะห์อ ดี ต รู ป้ ั จจุบัน เพื่อไล่ให้ทันอนาคต วิเคราะห์ สถานการณ์ที่ ผ่านมา วิเคราะห์
ทรัพยากร ทุนต่าง ๆ อันเป็ นศักยภาพหรือความสามารถที่ยงั ไม่ได้พฒ
ั นาหรือยังไม่ได้พฒ
ั นาเต็มที่ หรือที่ยงั ซ่อนเร้นอยู่
แผนยุทธศาสตร์ที่ ดีเป็ น ผลที่เกิ ดจากกระบวนการวางแผนที่ดีบ ริห ารจัดการแผนอย่า งมี ประสิทธิภาพ ( efficiently ) เกิด
ประสิทธิผล ( effectiveness ) ที่ปรากฏจริง เป็ นแผนที่มีเป้าประสงค์ดี ( purpose ) ก่อให้เกิดการร่วมใจ มีหลักการดี (
principles ) ก่อให้เกิดการร่ว มคิ ดมีส่วนร่ว มของทุ กฝ่ ายที่เ กี่ยวข้อ ง ( participation ) ก่อให้เกิดการร่ว มท าและมี การแบ่ ง
บทบาทหน้าที่จดั การดี ( organization ) ก่อให้เกิดการร่วมแรง ในภาษาไทยก็พูดกันเป็ นวลีว่า “ ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิด ร่วม
ทา ”
แผนยุทธศาสตร์ที่ดีมีแผนการจัดการความรูท้ ี่ดี ทัง้ ความรู ้ ภูมิปัญญาและความรูท้ ี่เรียนรูจ้ าก การปฏิบตั ิ การซึมซับจากคน
ใกล้ชิด ส่วนหนึ่งเป็ น “ ความรูเ้ งียบ ” ( tacit knowledge มาจาก tacere ภาษาละตินแปลว่าเงียบ ) ซึ่งอยู่ในตัวคน การ
จั ด การความรู ้ ที่ ดี จะห าท างท าให้ ค วามรู ้ เ งี ย บ กลายเ ป็ น ความรู ้ ที่ อ ธิ บ ายไ ด้ ถ่ า ยทอดได้ แ ละ บั น ทึ ก ไ ว้ (
explicit knowledge มาจากภาษาลาติน explicare แปลว่าอธิบายอย่างได้ความแจ่มแจ้ง ) ความรูท้ ี่มีการพูดออกมาและ
บันทึกไว้เป็ นความรูท้ างการ
การน าแผนยุ ท ธศาสตร์ไ ปสู่การปฏิบัติมักจะมี พันธมิ ตรทางยุ ท ธศาสตร์ ( strategic partners , strategic alliance ) ซึ่ ง
หมายถึงบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจและเป้าหมาย บางอย่างร่วมกัน จึงตกลงร่วมมือกัน อาจจะ
โ ด ย ก า ร ล ง น า ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร ที่ เ รี ย ก กั น ว่ า บั น ทึ ก ช่ ว ย จ า ห รื อ เ อ็ ม โ อ ยู ( MOU –
Memorandum of Understanding )
15. เกษตรผสมผสาน ( integrated agriculture )เกษตรผสมผสานเป็ นชื่อกลางเพื่อพูดถึงการทาการเกษตรที่ปลูกหลาย
อย่าง เลีย้ งหลายอย่าง ทากิจกรรมทางการเกษตรหลายอย่าง ผสมผสานกัน เป็ นกิจกรรมที่สนับสนุนเกือ้ กูลกัน เช่น การปลูก
พืช ไม้ใหญ่ไม้เล็ก ไม้ผล ไม้ใช้สอย ปลูกผัก เลีย้ งปลา เลีย้ งไก่ เลีย้ งหมู เลีย้ งวัว ควาย รวมทั้งการน าผลผลิ ตมาแปร
รู ป ทั้งนีเ้ พื่อทาไว้กินไว้ใช้ ที่เหลือก็เอาไปขายเพื่อ น าเงิน มาซื ้อ สิ่ งที่ ผลิ ตเองไม่ ไ ด้รวมทั้ง ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ความจริง เกษตร
ผสมผสานมี ม านานแล้ว เช่ น สวนผสมในภาคใต้ ซึ่ ง ปลู ก ไม้ ผ ล พื ช ผั ก เอาไว้ กิ น มี ห ลาย ๆ อย่ า งตามที่ ค รอบครั ว
ต้องการ หลายอย่างเกิดเองตามธรรมชาติ และปล่อยไว้โดยไม่มี การจัดการอะไรเป็ นพิเศษ บางแห่งปลูกแซมไว้ในป่ า เป็ น
สวนในป่ าธรรมชาติ แต่เดิมวิถีของชุมชนในระบบเศรษฐกิจยังชีพในทุกภาคก็มีการทาเกษตรคล้าย ๆ กันนี ้ ต่างกันที่ รูปแบบ
และการจัดการ ก่อนนีไ้ ม่ได้ทาเพื่อขาย ปลูกอย่างละเล็กน้อยเพื่อกินและแบ่งให้ญาติพี่น้อง ค่อย ๆ พัฒนาขึน้ มาอย่างเป็ น
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ระบบและมีรูปแบบหลากหลายเมื่อประมาณ 20 ปี เศษที่ผ่านมา ทั้งนีเ้ กิดจากการแสวงหาทางเลือกจากการทาเกษตรแบบ
การปลูกพืชเดี่ยว หรือการทากิจกรรมเดี่ยว เช่น การเลีย้ งหมู ไก่ วัว ในลักษณะอุตสาหกรรม ซึ่งชาวบ้านทั่วไปไม่คุน้ เคย
และไม่มีประสบการณ์ ทาให้ขาดทุนและเป็ นหนีส้ ิน
หลักคิดสาคัญของการทาเกษตรผสมผสาน คือ การทาเพื่ออยู่เพื่อกินเป็ นหลัก ไม่ได้ม่งุ ทา เพื่อขาย ไม่ทาแบบเอาเป็ นเอา
ตาย หรือ เน้นการลงทุนมาก ไม่เน้นการผลิตให้มาก ๆ เพื่อจะได้ขายและได้เงินมาก ๆ อย่างที่เคยคิดในการปลูกพืชเดี่ยว
การทาเกษตรผสมผสานมีเป้าหมายที่การพึ่งตนเองเป็ นหลัก โดยเฉพาะด้านอาหาร รวมทัง้ สมุนไพร ของใช้ ไม้ใช้สอย และ
พอมีรายได้บา้ ง อยู่อย่างพอเพียง
เกษตรผสมผสานมีการจัดการ มีระบบ โดยสิ่งที่ปลูกที่เลีย้ งจะเกือ้ กูลกัน เสริมกัน ช่วยกัน สัตว์ได้พืชผักเป็ นอาหาร พืชผักก็
ได้มูลสัตว์เ ป็ น ปุ๋ ย ได้น ้า ในบ่ อ ปลาไปให้พืช ผัก เอาไม้ใ ช้สอยที่ ป ลูกมาท าประโยชน์ใ นครัว เรื อ นและในสวน เป็ น การใช้
ทรัพยากรหมุนเวียนไปมา
เกษตรผสมผสานมีหลายรู ปแบบ ไร่นาสวนผสม เป็ นรูปแบบการทาเกษตรผสมผสานที่ปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ เลีย้ งปลา และทา
นาไปพร้อมกัน มักจะมีการขุดบ่อปลาที่เชื่ อมลงไปในนาข้าวด้วยคูคลอง ระหว่างฤดูการทานา ปลาก็จะออกไปหากินในนา
ข้าว ขีป้ ลาเป็ นปุ๋ ย ปลาช่วยกินแมลงต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน เมื่อนา้ ในนาแห้งลงปลาก็ไปรวมกันอยู่ในหนอง คลองและบ่อ
ปลา
บางครัง้ มีการใช้คาว่า พุทธเกษตร เพื่อบ่งบอกถึงพุทธปรัชญาเบือ้ งหลังการทาการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งเน้นการทาเพื่อ
กินเพื่อใช้ เพื่อการเป็ นอยู่แบบพอเพียง สันโดษ และส่วนหนึ่งมักปลูกพืชผักผสมผสานเป็ นหลัก มักไม่มีการเลีย้ งสัตว์และไม่
บริโภคเนือ้ สัตว์
16. เกษตรธรรมชาติ ( Natural farming ) ชื่อเกษตรธรรมชาติมักหมายถึงการเกษตรตามแนวคิดของมาซาโนบุ ฟูกูโอ
กะ ผู้เขียนหนังสือ “ ปฏิวัติฟางเส้นเดียว ” (1978) และ “ การทาฟาร์มด้วย วิธีธรรมชาติ ทฤษฎีและปฏิบัติของปรัชญาสี
เขียว ” (1985) ชาวนาญี่ปนผู
ุ่ ้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ผู้นีเ้ รียกเกษตรแบบนีว้ ่าเป็ นการทาเกษตร “ แบบไม่ทาอะไรเลย
” ไม่มีการตัดหญ้า ไถดิน ไม่ใส่ปยุ๋ ไม่ฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง แทบจะไม่ตอ้ งทาอะไรเลยก็ว่าได้ แต่เป็ นการเกษตรที่ได้ผลดีโ ดย
การวางแผนที่ดี ปลูกหลายอย่างผสมผสานกัน เป็ นศิลปะของการทางานร่วมกับธรรมชาติอย่างหนึ่ง
โดยทั่วไป คาว่าเกษตรธรรมชาติหมายถึงการทาการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมีทาง การเกษตรทุกชนิด ให้ความสาคัญกับ
ดินเป็ นอันดันแรก ด้วยการปรับปรุงดินให้มีพลังในการเพาะปลูกเหมือนดินในป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ โดยการ
นาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากั ดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็ นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ไม่
เป็ นอันตรายต่อเกษตรกรและผูบ้ ริโภค สามารถให้ผลผลิตทัง้ ปริมาณและคุณภาพเป็ นการเกษตรที่มีความยั่งยืน มั่นคง ถาวร
เกษตรธรรมชาติเป็ นการเลียนแบบธรรมชาติซึ่งมีความสมดุลในระบบของตัว เอง มีไม้เล็กไม้ใหญ่หลากหลายชนิดและหลาย
ระดับขึน้ ปะปนกัน ตัง้ แต่ที่คลุมดินให้เกิดความชุ่มชืน้ ไปจนถึงต้นไม้ใหญ่สุดที่กันแดดที่รอ้ นแรงเกินไปสาหรับไม้หลายชนิด มี
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ใบไม้ซากพืชสัตว์ มูลสัตว์ มีจุลินทรียท์ ี่อยู่ในดินที่ช่วยย่อยสลายจนกลายเป็ นฮิวมัส ซึ่งเป็ นแหล่งธาตุอาหารพืชและใช้ใน การ
เจริญเติบโตของไม้ในป่ า ซึ่งแข็งแรงโดยไม่มีใครเอายาฆ่าแมลงไปใช้ ต้นไม้ก็อยู่ได้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์และ หลากหลาย
ทางชีวภาพที่สร้างความสมดุลให้ตวั เอง
17. เกษตรยั่งยืน ( sustainable agriculture ) การเกษตรผสมผสานรู ปแบบต่าง ๆ ข้างต้น มักเรียกด้วยว่าเป็ นการเกษตร
ยั่ง ยื น เพราะเป็ นการดาเนิน การที่เ ป็ น มิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้อ ม ไม่ ท าลายดิ น น ้า ป่ า อากาศ ชี วิ ตสัตว์แ ละผู้คน ไม่ ท าลาย
ทรัพยากร แต่รกั ษาความสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่สาหรับลูกหลานในอนาคตด้วย
เกษตรยั่งยืนเป็ นรู ปแบบหนึ่งขององค์กรทางสังคมและเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของ การมอง การพัฒนาที่ยอมรับว่าสิ่งแวดล้อม
และทรัพ ยากรธรรมชาติ เ ป็ น ฐานของเศรษฐกิ จ การเกษตรจะยั่ ง ยื น ถ้า หากไม่ ท าลายสิ่ ง แวดล้อ ม ก่ อ ให้เ กิ ดผลดี ท าง
เศรษฐกิจ มีความเป็ นธรรมทางสังคม เหมาะสมกับ วัฒนธรรมท้องถิ่นและใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ที่เป็ นองค์รวมและบูรณาการ
เกษตรยั่งยืนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความบริสุทธ์ของนา้ นาทรัพยากรมาใช้ใหม่ ห รือ
หมุนเวียน อนุรกั ษ์พลังงาน
18. เกษตรมั่ น คง ( permaculture หรื อ permanent agriculture) เป็ น คาที่ คิดค้น กั น ขึ น้ มาเมื่ อ ทศวรรษที่ 1970 ที่
ประเทศออสเตรเลี ยเพื่ อ บอกถึ ง เกษตรยั่ง ยื น เช่ น เดี ยวกั น การเกษตรมี การวางแผน ออกแบบและการจัดการอย่ า งเป็ น
ระบบ เป็ นกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดระบบนิเวศนที่ดี ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงและการกลับฟื ้ น คื น
สภาพเดิม
การเกษตรมั่น คงเป็ น การบู รณาการภู มิ ศาสตร์กับ วิ ถีชี วิ ตของผู้คนเพื่ อ ให้เ กิ ดอาหาร พลัง งาน ที่ อ ยู่ อ าศัย และได้สิ่ง ที่
ตอบสนองความต้อ งการของคนในแบบที่ ม่ ันคงยั่ง ยื น เป็ น การออกแบบที่ เน้นความสัม พัน ธ์ที่ ประสานกลมกลื น ระหว่าง
คน พืช สัตว์ และดิน
19. เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็ นการทาการเกษตรผสมผสานตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั โดยมีการจัดการ
แบ่งที่ดินประมาณ 15 ไร่ ซึ่งเป็ นจานวนเฉลี่ยที่เกษตรกรมีอยู่ออกเป็ นอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10
ส่วนที่หนึ่งให้ขุดสระเพื่อกักเก็บนา้ ไว้ใช้ตลอดปี ส่วนที่สองเอาไว้ทานา ส่วนที่สามเอาไว้ทาการเกษตรผสมผสาน และส่วน
สุดท้ายเอาไว้เป็ นที่อยู่อาศัย
ที่สาคัญไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบ แต่เป็ นหลักคิดของการพึ่งตนเอง มีขา้ วปลาอาหารไว้บริโภคอย่างพอเพียง มีเหลือบ้างเพื่อขายได้
เงินมาใช้จ่ายในสิ่งจาเป็ น เกษตรทฤษฎีใหม่เป็ นรูปธรรมหรือ ภาคปฏิบตั ิทางการเกษตรของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็ นปรัญชา
การพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงชีแ้ นะเพื่อการดารงชีวิตในทุกส่วนและทุกระดับ
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เกษตรทฤษฎีใหม่เป็ นแนวทางเพื่อการพึ่งตนเองไม่เพียงแต่ระดับครอบครัวเท่านัน้ แต่เป็ น แนวทางเพื่อการพึ่งพาอาศัยกัน ใน
ระดับชุมชนและเครือข่ายชุมชน เป็ นการจัดการร่วมกันในการผลิตการบริโภค การตลาด การจัดสวัสดิการในลักษณะต่าง ๆ
รวมทั้ง การศึกษาและการอยู่ร่วมกัน และ ขั้นตอนที่สามเป็ นการจัดความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันกับภายนอก ภาค
ธุรกิจ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย
เกษตรทฤษฎีใหม่เป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง ความพอเพียง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดย
เน้นความร่ วมมื อกั น มากกว่ า การแข่ งขัน ซึ่งก่อให้เกิ ดความ ขัดแย้งเกิดมี ผู้แ พ้ผู้ช นะ มีกาไรขาดทุน และเกิ ดปั ญหาความ
เดือดร้อน
เกษตรทฤษฎีใหม่เป็ นแนวคิดที่เรียบง่ายและมีรูปแบบไม่ซับซ้อน แต่ทายาก เพราะสังคมวันนีม้ ีกระแสหลักที่กาหนดวิถีชีวิตที่
เน้นการบริโภค ก่อให้เกิดความโลภ รวมทั้งนโยบาย การพัฒนาและ การส่งเสริมที่ไม่เอือ้ ให้มีการนาพระราชดารินีไ้ ปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง
20. เกษตรอิ น ทรี ย ์ (organic farming) เกษตรอิ น ทรี ย์ห มายถึ ง การท าการเกษตรที่ ไ ม่ใ ช้ สารเคมี ใ นการผลิ ต สารเคมี
หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสารเคมีหรือที่ผ่านกระบวนการทางเคมี
คาว่า “ อินทรีย์ ” (organic) หมายถึงกระบวนการทาการเกษตรทั้งหมด หมายถึงเกษตรกรรมทั้งระบบที่เป็ น “ อินทรี ย์
” คือเป็ นหน่วยหนึ่งหรือองค์รวมหนึ่งซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ล้วนสัมพันธ์ เกือ้ หนุนกันประหนึ่งว่าเป็ นสิ่งมีชีวิต จึงไม่สามารถใช้
สารเคมีอย่างยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง รวมทัง้ ปุ๋ ยเคมีและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับสัตว์เลีย้ ง และไม่ให้สัตว์กิน
อาหารที่ปนสารเคมีหรือผ่านกระบวนการทางเคมี
เกษตรอิ น ทรี ย์เ ป็ น วิ ธี การทางการเกษตรที่ ต้อ งการสร้า งระบบการผลิ ตทางการเกษตรที่ มี ลักษณะบู รณาการ ไม่ ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ให้ผลทางเศรษฐกิจ และมีการจัดการทรัพยากรและผลผลิตในพืน้ ที่เองอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะหมุนเวี ยน
และเกื ้ อ กู ล กั น ท าให้ เ กิ ด ความมั่ นคง ปลอดภั ย อั น เนื่ อ งมาจากความสมดุ ล ของระบบ ไม่ ใ ช่ ก ารใช้ ส ารเคมี
องค์ประกอบสาคัญของเกษตรอินทรีย์ คือ
ก) การปกป้ อ งความสมบู รณ์ข องดิ น โดยการรักษาระดับ ของอิ น ทรี ยสาร ท าให้เ กิ ด กิ จ กรรมชี ว ภาพของดิ น และการใช้
เครื่องมือจักรกลด้วยความระมัดระวัง
ข) การให้อาหารพืชทางอ้อม ทาให้ดินอุดมสมบูรณ์ดว้ ยวิธีการสร้างจุลินทรียใ์ ห้ดิน
ค) การช่วยให้เกิดไนโตรเจนอย่างพอเพียงโดยการหมุนเวียนวัสดุชีวภาพต่าง ๆ รวมทัง้ เศษพืชและมูลสัตว์
ง) การควบคุมหญ้า แมลงและโรค กระทาโดยการปลูกพืชแบบหมุนเวียน ใช้สตั ว์ แมลงควบคุมกันเอง ปลูกพืชให้หลากหลาย
ชนิด การใช้ปยชี
ุ๋ วภาพ
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จ) การจัดการเลีย้ งสัตว์ การให้อาหาร ที่อยู่ของสัตว์ สุขภาพ โดยคานึงถึงการปรับตัวของสัตว์ ความต้องการและสวัสดิการ
สัตว์
ฉ) คานึงถึงผลกระทบของการทาการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมในระดับกว้าง การคุม้ ครองสัตว์ป่า และที่อาศัยของสัตว์
ตามธรรมชาติ
ความจริงเกษตรอินทรียเ์ ป็ นวิธีทาการเกษตรแต่โบราณ ซึ่งใช้อินทรียวัตถุภายในพืน้ ที่ มีเทคนิควิธีการที่ส่งั สมสืบทอดกันมาเป็ น
พันปี วันนีม้ ีการปรับประยุกต์และจัดการให้เป็ นระบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของปั จจุบันและผสมผสานกับความรู ท้ าง
วิทยาศาสตร์มากขึน้
21. ขบวนการทางสั งคม (social movement) ขบวนการทางสังคมหมายถึ งประชาชนที่ รวมตัวกันเป็ นกลุ่มมีอุ ดมการณ์
เดี ยวกั น และพยายามร่ ว มกั น ในการบรรลุ เ ป้ า หมายบางประการ เช่ น ขบวนการแรงงาน ขบวนการสิ ท ธิ พ ลเมื อ ง (ใน
สหรั ฐ อเมริ ก า) ขบวนการสิ่ ง แวดล้ อ ม ขบวนการนิ เ วศ ขบวนการสี เ ขี ย ว ขบวนการต่ อ ต้า นโลกาภิ วั ฒ น์ เป็ น ต้น
ขบวนการเป็ นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ใน ประวัติศาสตร์ตะวันตก ขบวนการทางสังคมมัก
นาไปสู่การตั้งพรรคการเมือง ต้นแบบสาคัญของขบวนการทางสังคมคือขบวนการแรงงานตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งนาไปสู่
การก่อตัง้ องค์กรและพรรคคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมประชาธิปไตย
นับ ตั้ง แต่ ท ศวรรษที่ 1960 เป็ น ต้น มา เกิ ดมี ข บวนการต่ า ง ๆ ขึ น้ มามากมาย เรี ยกร้อ งให้มี การปฏิ รูป เปลี่ ยนแปลงทาง
สั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ประเด็ น ส าคั ญ คื อ สั น ติ ภ าพการเหยี ย ดผิ ว (สิ ท ธิ พ ลเมื อ ง) สิ ท ธิ ส ตรี สิ ท ธิ
เด็ก สิ่งแวดล้อม และล่าสุดคือขบวนการ เพื่อแก้ปัญหา โรคเอดส์
ขบวนการ (movement) เป็ นคาที่ทาให้เห็นการเคลื่อนไหว เห็นชีวิตมีพลัง มีพลวัต มีการรวมกลุ่มโดยเอาชีวิตและจิตวิญญาณ
น าหน้า กฎระเบี ยบ ขบวนการมี ความยื ดหยุ่ น ปรับ ตัว ได้ เปลี่ ยนแปลงได้ เพราะเป้ า หมายขบวนการส่ ว นใหญ่ คื อ การ
เปลี่ยนแปลง
ตรงกันข้ามกับสถาบัน (institution) ซึ่งมีลักษณะแข็งตัว เอากฎระเบียบนาหน้าชีวิตและ จิตวิญญาณ ขาดความยืดหยุ่น ใน
ขบวนการ กฎมีไว้สาหรับคน กฎจึงเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากคนต้อ งการ แต่ในสถาบัน คนมีไว้สาหรับกฎ กฎจึงเปลี่ยนแปลง
ยาก หลายครัง้ และบางสถาบันถือว่ากฎมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นอะไรที่แตะต้องไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้
22. สถาบั น (institution) มี ความหมายหลายอย่ า ง เช่ น องค์กรที่ ก่อ ตั้ ง ขึ ้น มาโดยมี เป้ า ประสงค์เ ฉพาะ หรื อ หมายถึ ง
ขนบประเพณีที่เป็ นคุณสมบัติสาคัญของกลุ่มคนหรือสังคมหนึ่ง เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันหมู่บา้ น
23. องค์กรประชาชน (PO) ใช้กันแพร่หลายที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อหมายถึงการรวมกลุ่มกันของประชาชนในท้องถิ่น ต่ าง
ๆ เพื่ อ ดาเนิ น กิ จ การเพื่ อการพัฒ นาตนเอง โดยอาจจะมี ป ระเด็ น ที่ เ น้น เป็ น พิเ ศษ เช่ น เพื่ อ อนุ รักษ์ สิ่ง แวดล้อ ม เพื่ อ การ
แก้ปัญหาที่ดิน เพื่อการศึกษา เพื่อการพัฒนาการเกษตร โดยมีสถานภาพทางกฎหมายที่ คล้ายกับ “ กลุ่มเกษตรกร ” ของ
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ไทย ซึ่งแตกต่างจากสหกรณ์ โดยกลุ่มเกษตรกร และองค์กรประชาชน มีลกั ษณะแคบกว่าเล็กกว่า ทัง้ โดยขอบเขต เนือ้ หา และ
การดาเนินงาน
24. องค์กรประชาชนมีลักษณะคล้ายกันกับคาว่า “ องค์กรชุมชน ” (community - based organization – CBO) ซึ่ง
เป็ นคาที่ใช้แพร่หลายมากกว่า มีความหมายถึงการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนหมู่บา้ นและท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม เช่น การทากลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มเยาวชน ตามประเด็นเฉพาะต่าง ๆ โดยมีหรือไม่มี
สถานภาพทางกฎหมายก็ได้
25. คลัสเตอร์ (cluster) คลัสเตอร์เป็ นคาที่ใช้กันในหลาย ๆ วงการ ที่พูดถึงกันมากที่สุดวันนีค้ งเป็ นคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (
industry clusters ) ซึ่งเป็ นกลุ่มการประกอบธุรกิจที่ทั้งแข่งขัน ร่วมมือ และเป็ นอิสระจากกันแต่อยู่ในพืน้ ที่เดียวกัน เช่น คลัส
เตอร์การผลิตเสือ้ ผ้า เครื่องหนังรองเท้า และการประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคเหนือของอิตาลี หรือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ซิลิคอน วัลเลย์ในสหรัฐอเมริกา การผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เมืองบังกาลอร์ ในอินเดีย การผลิต
เครื่องบินที่เมืองตูลสู ์ ฝรั่งเศส และการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกที่ลาปางของไทย
องค์ป ระกอบทางเศรษฐกิ จ สัง คมที่ สาคัญเพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ดคลัสเตอร์ดัง กล่ า วมี 3 ประการ คื อ การดาเนิ น งานเป็ น ภาคี ห รื อ
พัน ธมิ ตร (partnership) ของภาครัฐ ภาคธุ รกิ จ และภาคชุ ม ชนต้อ งอาศัยนโยบายที่ ดี อาศัยแนวคิ ดด้า นการจัดการและ
ทุน รวมทั้งอาศัยแรงงานและความรู ค้ วามสามารถของ ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการในพืน้ ที่ ก็
สัม พัน ธ์กั น เป็ น เครื อ ข่ า ย (network , networking) และท าให้การประกอบการต่ า ง ๆ เสริ ม กั น เกื ้อ หนุ น กั น ทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทัง้ การแข่งขันก็เป็ นการช่วยให้เกิดการพัฒนา
นอกนั้น ในประเทศไทยยัง มี การใช้คาว่ า คลั สเตอร์จัง หวัดหมายถึ ง พื ้น ที่ จั ง หวั ดที่ ติด ต่ อ และสั ม พัน ธ์กัน เป็ น กลุ่ ม จั ง หวั ด
ร่ ว มกั น วางยุ ท ธศาสตร์การพัฒ นาให้ สั ม พัน ธ์แ ละเกื ้อ กู ลกั น และใช้คา คลัสเตอร์เ พื่ อ บอกถึ ง ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
องค์กร หน่ ว ยงาน สถาบัน ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง เช่ น ไข้ห วัดนกเป็ น ความร่ ว มมื อ ระว่ า งกระทรวง
เกษตร กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทัง้ องค์การอนามัยโลก และอีกหลายหน่วยงาน เป็ น
ต้น
26. คื น สู่ ร ากเหง้ า (back to the roots) คื น สู่รากเหง้า เป็ น คาที่ ใ ช้เ พื่ อ หมายถึ ง แนวคิ ด ที่ เกี่ ยวกั บ การฟื ้ น ฟู ภู มิ ปั ญ ญา
ท้อ งถิ่ น การฟื ้ น ฟู เ อกลักษณ์แ ละอัตลักษณ์ (identity) ของท้อ งถิ่ น โดยการ สื บ สาวราวเรื่ อ งในอดี ต ค้น หาประวัติความ
เป็ นมา คุณค่าต่าง ๆ อันบูรณาการอยู่ในวิถีของชุมชนในลักษณะต่าง ๆ แล้วนามาปรับประยุกตืเพื่อสืบทอดคุณค่าเหล่านั้น
อย่างเหมาะสมกับสภาพทางสังคมปั จจุบันที่แตกต่างไปจากอดีต
การคืนสู่รากเหง้าเป็ นกระบวนการเรียนรู ท้ ี่สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ทาให้เคารพบรรพบุรุษ ความรู ภ้ ูมิปัญญาของปู่ ย่าตา
ยายที่เป็ นรากฐานของเผ่าพันธ์และชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชนที่สืบทอดและถ่า ยทอดต่อ ๆ กันมา การคืนสู่รากเหง้าทาให้
เข้าใจวิถีของผูค้ นในอดีตเข้าใจความสัมพันธ์อนั ดีและสมดุลที่ผคู้ นมีต่อธรรมชาติต่อกันและกัน
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การคื น สู่ ร ากเหง้ า ไม่ ใ ช่ ก ารคื น สู่ อ ดี ต ไม่ ใ ช่ ก ารกลั บ ไป สู่ รู ปแบบดั้ ง เดิ ม ไม่ ใ ช่ ก าร “ โหยหาสวรรค์ ห าย ” (
yearning for the lost paradise ) แบบ “ วันวานยังหวานอยู่ ” ไม่ใช่การฟื ้ นฟูรูปแบบ แต่ฟื้นฟูเนือ้ หาหรือคุณค่าที่ ดีง าม
และที่ทาให้ชีวิตของผู้คนดี กว่าที่เป็ น อยู่ เช่น การเป็ นอยู่ร่วมกันเป็ น ชุมชน การช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ซึ่งในอดีตมีห ลาย
รูปแบบ เช่น การลงแขก แต่วิธีการลงแขกแบบเดิมไม่อาจใช้ได้ในวิถีสังคมปั จจุบนั มีชุมชนหลายแห่งโดยเฉพาะในภาคใต้ที่
ปรับให้เป็ นแชร์แ รงงาน มีระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ่งการลงแขกในอดีตไม่ มี แต่เนือ้ หาคือ การพึ่ งพาอาศัยกัน จัดการแรงงาน
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
คืนสู่รากเหง้าที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า “ คืนสู่ตน้ กาเนิด ” ( back to the source ) ซึ่งใช้กันในประเทศตะวันตกเพื่อ
อธิบายกระบวนการสืบค้นหาที่มาและความหมายของหลักธรรมคาสอน
ศาสนาคริสต์จากคัมภีร์ไบเบิล เช่น การเน้นการศึกษาพระคัมภีรไ์ บเบิลเพื่อเข้าใจความหมายของ หลักธรรมโดยตรง โดยไม่
ผ่านการตีความของใคร
27. เครดิตยูเนียน (Credit Union) เครดิตยูเนียนเป็ นชื่อเรียกกลุ่มออมทรัพย์ประเภทหนึ่งซึ่งในประเทศไทยได้จดทะเบียน
เป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ เครดิตยูเนียนมีตน้ กาเนิดจากประเทศเยอรมนี โดยมีนายฟรีดรีช วิลเฮล์ม ไรฟายเซน เป็ นผู้ก่อตั้ง
เมื่อปี 1849 จดทะเบียนเมื่อปี 1866 เพื่อให้ชาวบ้านทั่วไป ชาวนา กรรมกร นาเงินมาออม แล้วจัดการบริหารให้กยู้ ืม ในหมู่
สมาชิก ปลายปี มีการปั นผลกาไร นากาไรบางส่วนไปจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้สมาชิก และช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ทั่ วประเทศไทยวั น นี ้ มี ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เ ครดิ ต ยู เ นี ย นที่ จ ดทะเบี ย นอยู่ 300 กว่ า กลุ่ ม และยั ง ไม่ ไ ด้ จ ดอี ก
ประมาณ 400 กลุ่ม มีเงินออม เงินทุนหมุนเวียนรวมกันมากกว่า 2,000 ล้าบาท เฉพาะที่จงั หวัดเพชรบุรีแห่งเดียวมีเครดิต
ยูเนียนอยู่ประมาณ 50 กลุ่ม มีสมาชิกกว่า 35,000 คน มีเงินออมและเงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท
คาว่าเครดิตยูเนียนเป็ นภาษาอังกฤษ แปลตามตัวว่าการรวมกลุ่มด้วยความไว้ใจกัน มีความเชื่อถือกัน ผูท้ ี่ตอ้ งการเป็ นสมาชิก
จะได้รั บ การอบรมเตรี ย มตั ว ก่ อ นเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจจิ ต วิ ญ ญาณ (spirit ) ของเครดิ ต ยู เ นี ย น ซึ่ ง มี อ ยู่ 5 ข้ อ คื อ ความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความไว้ใจกัน และให้เข้าใจว่าเครดิตยูเนียนเป็ นเครื่ อ งมื อ
เพื่อให้คนช่วยเหลือ เกือ้ กูลกัน ทาให้เกิดระบบสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต
28. เครือข่าย (network) คาว่า “ เครือข่าย ” มักหมายถึงโทรทัศน์ สถานีที่ถ่ายทอด เป็ นแม่ข่ายและมีสถานีย่อย ๆ ที่เป็ นลูก
ข่ายหรือถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกระจายไปทั่วประเทศทั่วโลก
คาว่ า “ เครื อ ข่ า ย ” “ การสร้า งเครื อ ข่ า ย ” ( network , networking) ในทางธุ รกิ จ เป็ น คาที่ บ่ ง บอกถึ ง วัฒนธรรมองค์กร
ใหม่ การท างานแบบใหม่ ที่ เ น้น การสร้า งความสัม พัน ธ์ ทั้ง ภายใน องค์กรเองระหว่ า งผู้บ ริ ห ารและพนั กงาน ระหว่ า ง
พนักงาน กับองค์กรอื่น บุคคลอื่น และกับลูกค้า
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เครื อ ข่ า ยเป็ นวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ แ ตกต่ า งจากวั ฒ นธรรมเดิ ม แบบสั่ งการ แบบบนลงล่ า ง และแบบล าดั บ
ขัน้ (top down, vertical, hierarchical) เครือข่ายเน้นความสัมพันธ์แบบแนวนอน (horizontal) ผูน้ าในองค์กรเช่นนีไ้ ม่ใช่ คนสั่ง
การ ไ ม่ ใ ช้ อ าน าจ ท าให้ ลู ก น้ อ งเ กรงกลั ว (intimidate) แ ต่ เ ป็ น ผู้ ส ร้ า งแ รงบั น ดาลใจ เ ป็ น โ ค้ ช ท า ใ ห้ ค น
เข้มแข็ง (empowerment) สร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจกัน (trust )
คาว่า “ เครือข่ายทางสังคม ” (social network) โดยทั่วไปหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กรซึ่ง สมัครใจสัมพันธ์กัน เพื่ อ
แลกเปลี่ ยนข้อ มูลข่ า วสาร ดาเนิ น กิ จ กรรมบางอย่ า งร่ ว มกั น โดยที่ แ ต่ ละคน แต่ ละองค์กรยัง คงเป็ น อิ สระไม่ ขึ น้ ต่ อ กั น
เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมก่ อ ให้ เ กิ ด ขบวนการทางสั ง คมและประชาสั ง คมในรู ป แบบหลากหลาย เช่ น ชุ ม ชนเสมื อ น
จริง (virtual community)ซึ่งเป็ นเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต จส. 100 ซึ่งสมาชิกสัมพันธ์กันทางโทรศัพท์ โทรเข้าไปที่สถานีเพื่อ
แจ้งสภาพการจราจรในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด และบางครัง้ ก็จดั กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น เครือข่ายอินแปงที่ภูพาน เครือข่าย ยมนาที่นครศรีธรรมราช และ
อื่น ๆ เป็ นตัวอย่างของการรวมตัวกันทัง้ ในแบบหลวม ๆ และแบบที่มี การจัดการเหมือนเป็ นองค์กรเดียวกัน แต่อยู่ต่างถิ่นต่ าง
ที่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจัดกิจกรรม การเรียนรูห้ รือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมร่วมกัน
29. จิ ต วิ ญญาณ (spirit) คาว่า จิตวิญญาณ แปลจากภาษาอัง กฤษว่ า spirit เป็ นการยื มคาสองคามารวมกัน (จิต +
วิญญาณ ) และเกิดความหมายใหม่ ( เช่นเดียวกับหลายคา เช่น รถไฟ ไฟฟ้า ผีเสือ้ นกหวีด สติปัญญา ) เป็ นคาใหม่ ที่
เกิดขึน้ ในวิถีชีวิตที่วฒ
ั นธรรมต่าง ๆ มีปฏิสมั พันธ์กันโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
คาว่า spirit ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมาย หมายถึง ลม ลมหายใจ ชีวิต แก่นชีวิตที่ นอกเหนือไปจากร่างกาย เป็ น
ส่วนที่เกี่ยวกับสติปัญญา ( intelligent) และส่วนที่เป็ นความคิดที่ไม่รวมถึงส่วนที่เป็ นร่างกาย นอกนัน้ ยังมีความหมายถึ ง ส่วน
ของคนที่ เ ป็ น ไม่ เ ป็ น ร่ า งกาย – วัตถุ ส่ ว นที่ เ ป็ น อมตะ
เป็ น วิ ญญาณ (soul) เป็ น อี กด้า นหนึ่ ง หรื อ มิ ติห นึ่ ง ของคน
คาว่า spirit ยังหมายถึงพลัง (energy) ชีวิตชีวา ความกระตือรือร้น ความกล้าหาญ หรือสภาพจิตใจของคนที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวนั้น และรวมความถึงกฎเกณฑ์แห่ง ชีวิ ต (vital principle) หรือพลังภายใน (animating force) ของสิ่งมีชีวิต รวมถึ ง
ขององค์กร สถาบัน ขบวนการ
คาว่า “ จิตวิญญาณ ” ในภาษาไทยมีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อบอกถึงชีวิตของคนในอีกมติหนึ่งด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ร่างกาย บ่ง
บอกถึ ง เอกลักษณ์ข องความเป็ น คนที่ แ ตกต่ า งจากสิ่ ง มี ชี วิ ตอื่ น ๆ บอกถึ ง พลัง ชี วิ ต ซึ่ ง สามารถแยกแยะแออกไปเป็ น
รายละเอียดอีกมากมายขึน้ อยู่กับว่าใช้ปรัชญาสานักไหนในการอธิบาย ซึ่งถ้าหากคิดลึกขนาดนัน้ ก็จะมีขอ้ โต้เถียงที่ไม่รูจ้ บ
ความหมายของภาษาอยู่ที่การใช้ ” (วิตเกนสไตน์ ) วันนีผ้ ู้คนในสังคมไทย (ซึ่งเป็ นเจ้าของภาษาไทยกันทุกคน) ใช้คานีด้ ว้ ย
ความหมายนี ้ วันหน้าอาจจะเปลี่ยนไปตามวิถีและสิ่ งแวดล้อ ม และอาจจะมีคาใหม่เพื่อบอกถึ งความเข้าใจเกี่ ยวกั บ ชี วิ ต
และ “ ความรูส้ ึกนึกคิด ” ของตนเอง
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30. จิตสานึก (awareness) ในความหมายทางชีวจิตวิทยา จิตสานึกหมายถึง การรับรู ้ การรู ต้ ัว รู ส้ ึกตัว เป็ นระดับที่รูส้ ึกตัว
ดี ในทางจิ ต วิ ท ยาหมายถึ ง สภาวะที่ ตื่ น อยู่ รู ้ ไ ด้ เข้ า ใจ ได้ ส่ ั งการได้ เจตนาอั น เป็ นปั จจุ บั น ส่ ว นค าว่ า จิ ต ใต้
สานึก (subconsciousness) ทางจิตวิเคราะห์อธิบายว่า เป็ น “ ตัวเราที่เราไม่รูต้ วั ” เป็ นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในตัวเรา อีกภาคหนึ่ง
ซึง่ ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ทัง้ ปกติและไม่ปกติ ซึ่งบ่อยครัง้ แม้แต่เราเองก็ยงั งงว่า เกิดขึน้ ได้อย่างไร ทาได้อย่างไร ทาไป
ทาไม
ในความหมายทางสังคม หมายถึง การรับรู ใ้ นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม เป็ นความหมายที่
เกี่ยวข้องกับคุณค่าหรือศีลธรรม เช่น วันนีม้ ีการรณรงค์ปลุกจิตสานึกในเรื่องการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม บ้านเมืองเรามีการโกงกิน
อย่างไร้จิตสานึก ตัวอย่างการแก้ไขปั ญหาจราจรในกรุ งเทพฯ คงทาได้ยากถ้าหากไม่ช่วยกันสร้างจิตสานึก การเคารพกฎหมาย
และการมี วิ นั ย ไม่ ใ ช่ เ คารพกฎแต่ เ ฉพาะเมื่ อ เห็ น ต ารวจยื น อยู่ ต ามสี่ แ ยก หรื อ ใส่ ห มวกกั น น็ อ กเมื่ อ รู ้ว่ า ข้ า งหน้ า มี
ตารวจ กลายเป็ น “ หมวกกันตารวจ ” มากกว่า
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีการใช้คาภาษาอังกฤษคิดขึน้ ใหม่ว่า conscientization เพื่อบอกถึงกระบวนการปลุกจิตสานึก หรือสร้าง
มโนสานึกให้ชุมชนและสังคมในประเด็ นความรับ ผิดชอบทางศี ลธรรม ความร่วมมือในการพัฒนา เป็ นประเด็นเฉพาะหรื อ
กระบวนการทัง้ หมด
31. ในประเทศไทยเริ่ ม มี ก ารใช้ ค าว่ า “จิ ต สาธารณะ” “ผู้ มีจิต สาธารณะ” (public minded, spirited person) เพื่ อ
หมายถึ ง บุ คคลที่ มี จิ ตสานึกทางสัง คม มี ความรับ ผิ ดชอบและเสี ยสละเพื่อ ส่ ว นรวม เป็ น คนใจกว้า งเห็ นแก่ป ระโยชน์ผู้อื่น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
32. จี ดี พี (GDP ตั ว ชี้วั ด เศรษฐกิ จ) จี ดี พี (GDP – Gross Domestic Product) แปลเป็ น ไทยว่ าผลิ ตภัณฑ์ม วลรวมของ
ประเทศ ซึ่งหมายถึงมูลค่าตลาดทั้งหมดของสิ นค้าและการบริการในประเทศในหนึ่ง ปี ตัวเลขดังกล่าวได้มาจากตัวเลขการ
บริโภค, การลงทุน, การใช้จ่ายของรัฐบาล บวกตัวเลขการส่งออกลบด้วยตัวเลขการนาเข้า
GDP รวมมูลค่าตลาดทั้งหมดในประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนหรือดาเนินการโดยบริษัทของประเทศใด ขณะที่ GNP (Gross
National Product) วัดโดยใช้มลู ค่าตลาดของสัญชาติตนเองทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งเป็ นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน จึงนิยมใช้ GDP
มากกว่า
วันนีเ้ ป็ นที่วิพากษ์วิจารณ์ท่วั โลกว่า การวัดความเจริญด้วยตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนีไ้ ม่ได้แสดงการเติบโต “ จริงๆ
หรื อ เติ บ โตในคุ ณ ภาพชี วิ ต มี ชี วิ ต ดี ขึ ้น มี ค วามสุ ข มากขึ ้น เพราะได้มี ห ลั ก ฐานทั่ ว โลกที่ ชี ้ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ การมีทรัพย์สินเงินทองมากไม่ได้แปลว่ามีคุณภาพชีวิตและมีความสุขมากขึน้ ตามไปด้วยเสมอไป มีหลายประเทศที่
มีจีดีพีอยู่ระดับเดียวกัน แต่ แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องสุขภาพและการศึกษาแห่งชาติ ประเทศยากจนบางประเทศมีตัวเลข
คุณภาพชีวิตดีกว่าประเทศร่ารวยกว่าบางประเทศ เช่น อายุยืนกว่า เด็กตายน้อยกว่า คนมีสขุ ภาพจิตดีกว่า ความเครียดน้อย
กว่า และมีตวั ชีว้ ดั การอยู่ดีมีสขุ อีกหลายตัวดีกว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การวัดจีดีพีเองด้วยว่าไม่สมบูรณ์ และไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริง แม้การทาความสะอาดสิ่งแวดล้อมยังถูกรวมเข้าไปอยู่ในจีดีพี แทนที่จะลบออก จีดีพีไม่ได้แยกระหว่างอะไร
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เป็ นที่พึงปรารถนา อะไรไม่พึงปรารถนา นักวิจารณ์บางคนเปรี ยบจี ดีพีเหมือ นคนท าบัญชีที่ รูจ้ ักบวกอย่ างเดี ยวลบไม่ เ ป็ น
สายตาสั้น มองเห็ น แค่ ป ลายจมูกตัว เอง จี ดีพี จึ ง เป็ น เพี ยงการบวกตัว เลขการใช้จ่ า ยของประชาชน แล้ว เรี ยกมัน ว่ า การ
เติบโต แล้วอ้างว่าการเติบโตนี่ดี โดยไม่เคยสนใจว่าเงินไปไหนและทาไม ยิ่งจ่ายค่ายาค่าหมอ จ่ายค่าอาหารขยะ นั่งอยู่ในรถ
ติดเป็ นชั่วโมงๆ ค่าธรรมเนียมแบบซ่อนเร้น ที่สถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตเขาเก็บสูงเท่าไรก็ยิ่งดี ทัง้ หมดทาให้เศรษฐกิจ
ดี ตัวเลขโตขึน้
33. GNH หรือ Gross National Happiness วัดกันด้วยความสุข ผูน้ าภูฐานปฏิเสธที่จะเอาตัวเลขเศรษฐกิจเพื่อวัดความเจริญ
คุณภาพชีวิตและความสุข พวกเขาเชื่อว่ามีสิ่งดีๆ มากมายที่วัดได้ ความสุขก็เป็ นอะไรที่วัดได้ พวกเขาต้องการสร้างสมดุ ล
ระหว่างวัตถุนิยม (materialism) และจิตวิญาณนิยม (spiritualism) และใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี สติ
วันนีร้ ายได้ประชาชาติต่อหัวของชาวภูฐานประมาณว่าอยู่ที่คนละ 300-500 เหรียญต่อปี (ขึน้ อยู่กับจานวนประชากรซึ่งไม่ได้
สารวจมาตัง้ แต่ปี 1969) ประเทศนีจ้ ากัดจานวนนักท่องเที่ยวปี หนึ่งแค่ 5,000 กว่าคนเท่านัน้
ตัวชีว้ ดั ความสุขเป็ นตัวชีว้ ัดที่ครอบคลุม บูรณาการรอบด้าน รวมเอาการพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
วัฒนธรรมและธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน มีฐานคิดจากหลักพุทธศาสนา ทางสายกลาง ความพอดี พอเพียง พอใจ ความรูจ้ ักพอ
จึงเป็ นความร่ารวยที่แท้จริง คนจนที่แท้จริงคือคนไม่รูจ้ ักพอ จิตใจวุ่นวายไล่ล่าหาเงินซึ่งมากเท่าไรก็ไม่เคยพอ เงินกลายเป็ น
เป้าหมายของชีวิต ไม่ใช่เครื่องมืออย่างที่ควรเป็ น
34. ชุมชน (Community) ชุมชนมีหลายความหมาย หมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ดังที่เรียก
กันว่าหมู่บา้ น (ในชนบท) ชุมชนแออัด (ในเมือง) หรือหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในที่เดียวกันหรือห่างไกลกัน แต่สัมพันธ์กันด้วย
ความสนใจ ผลประโยชน์หรือความเชื่อ เผ่าพันธุ์ อาชีพ ปั ญหาเดียวกัน คล้ายกัน ร่วมกัน เช่น ชุมชนชาวคริสต์ ชุมชนชาวจีน
ชุมชนชาวประมง ชุมชนชาวเกย์ การรวมกลุ่มเป็ นสมาคมต่างๆ ของคนอาชีพเดียวกันหรือมีความสนใจร่วมกัน ชุมชนต่างๆ มี
ความสัมพันธ์หรือปฏิสมั พันธ์ต่อกันแบบไม่เป็ นทางการหรือตามธรรมชาติ
สิ่งที่ทาให้เกิดชุมชนคือความสัมพันธ์และเครือข่ายทางสังคมของสมาชิก การสื่อสาร การไปมาหาสู่ หรือการสัมพันธ์กันทาง
เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่จนเกิดชุมชนเสมือนจริง
35. ชุมชนเสมือนจริง (virtual community) ที่สมั พันธ์กันทางอินเตอร์เน็ต (online community, mediated community) หรือ
ชุมชนทางอากาศอย่าง จส. 100 เป็ นต้น
ชุมชนเป็ นกลุ่มคนที่สมั พันธ์กันในหลายๆ ลักษณะ เป็ น “ทุนทางสังคม” (social capital) เพราะเป็ นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเปิ ดเผย
ยอมรับนับถือกัน มีความสมานฉันท์ ร่วมมือร่วมใจกัน มีความไว้ใจกัน นับเป็ น “ต้นทุน” สาคัญในการดาเนินกิจการต่างๆ
36. ชุมชน (community) อาจเรียกว่า “ประชาคม” ซึ่งแปลจากภาษาอังกฤษว่า community เช่นเดียวกัน เพื่อบอกถึงกลุ่มรัฐ
ประเทศ กลุ่ม ทางการเมื อ ง กลุ่ม กิ จ กรรมสาธารณะ เช่ น ประชาคมยุ โ รป (European Community) ประชาคมนานาชาติ
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(international community) มีการนามาใช้ในภาษาไทยในความหมายประยุกต์ ซึ่งหมายถึง กลุ่มคน รวมถึงการประชุมเพื่ อ
พิจารณาเรื่องราวหรือประเด็นสาธารณะ เช่น ประชาคมหมู่บา้ น ประชาคมตาบล การทาประชาคม
37. ประชาสั งคม (civil society) เป็ น องค์กรทางสัง คมของพลเมื อ ง (คาว่ า civis เป็ น ภาษาละติ น แปลว่ า พลเมื อ ง) ซึ่ ง
แตกต่างจากส่วนที่เป็ นรัฐ ธุรกิจ และครอบครัว มีการให้ความหมายคาว่าประชาสังคมแคบบ้าง กว้างบ้าง ครอบคลุมมากบ้าง
น้อยบ้าง ที่กว้างที่สดุ คือ ประชาสังคมหมายถึงองค์รวมของภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรในลักษณะ
ต่างๆ เช่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาชน องค์กรชุมชน สโมสร ชมรม สมาคม สหภาพ
แรงงาน กลุ่มทางสังคม วัฒนธรรม สหกรณ์ สื่อมวลชน ลูกเสือ เนตรนารี รวมไปถึงสถาบันการศึก ษา และองค์กรทางศาสนา
ต่างๆ
ในขณะที่บางคนถือว่าประชาสังคมไม่ ได้รวมความถึง สถาบันต่า งๆ ที่มีการจัดตั้งจัดการอย่าง เป็ นระบบ เช่น สถาบันทาง
ศาสนา สถาบันการศึกษา แต่หมายถึงเพียงองค์กรภาคประชาชน เพื่อสาธารณประโยชน์และไม่หวังผลกาไรเท่านั้น ซึ่งส่วน
ใหญ่ ดาเนิ น การเพื่ อ คานอ านาจรัฐ และ ภาคธุ รกิ จ ท าการรณรงค์เ พื่ อ ให้เ กิ ดนโยบายใหม่ ใ นประเด็ น ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ
สาธารณชน
38. องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-government Organizations, NGOs) บางครัง้ เรียกสั้นๆ ว่า องค์กรเอกชนหรือเอ็นจีโอ หรือ
ที่สหรัฐอเมริกา เรียกกันว่า Public Voluntary Organizations ( PVOs ) และที่เรียกรวมๆ กันว่า องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็ น
องค์กรที่จัดตั้งขึน้ เพื่อทางานเพื่อส่วนรวมในประเด็นเฉพาะบางประเด็นหรือหลายประเด็น เช่น การพัฒนาชนบท การพัฒนา
ชุมชนเมือง การพัฒนาเด็ก การพัฒนาสตรี สิทธิเด็ก สิทธิสตรี อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การทางานเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็ นต้น
คนทางานในองค์กรเหล่านีป้ กติเป็ นคนที่ตอ้ งการเห็นความยุติธรรมในสังคม หรือต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม ส่วน
ใหญ่เคยร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมาตั้งแต่ยังเป็ นเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บางคนทางานเต็มเวลาและเป็ นอาชีพหรือ ทา
ตลอดชีวิต บางคนมีอาชีพหลักอยู่แล้วมาร่วมงานแบบอาสาสมัคร เช่น อาจารย์ ครู แพทย์ นักกฎหมาย นักธุรกิจ เป็ นต้น
เอ็นจีโอมักจะทางานในเรื่องและประเด็นที่หน่วยงานของรัฐมักจะทาได้ยากเนื่องเพราะข้อ จากัดของระบบ สถาบัน รวมทัง้ เป็ น
งานที่ตอ้ งทาด้วยชีวิตจิตใจ ด้วยความเสียสละ เช่น งานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกละเมิด ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี ผู้
อพยพแรงงานต่างชาติ ฯลฯ
องค์กรเหล่านีส้ ่วนใหญ่จดทะเบียนเป็ นสมาคม มูลนิธิแล้วแต่กฎหมายในแต่ละประเทศ ในบางประเทศหลายกลุ่มไม่ได้จ ด
ทะเบียนก็ดาเนินงานได้ ทางานเล็ก ๆเป็ นโครงการพัฒนาหรือ โครงการเฉพาะประเด็น องค์กรเหล่านีเ้ ป็ นองค์กรที่ไม่แสวง
กาไร (non-profit organization )
เอ็นจีโอวันนีม้ ีอยู่ทุกประเทศ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งมีองค์กรเหล่านีม้ าก ซึ่งเป็ นเครื่องหมายของการมี ส่วนร่วมในการดาเนินการทาง
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง เป็ นกลไกของการเมืองภาคประชาชน เพื่อคานอานาจรัฐและภาคธุรกิจ เพื่อธรรมาภิบาล (good
governance) ความโปร่งใสตรวจสอบได้และกระจายอานาจ เอ็นจีโอรวมตัวกันเป็ นเครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศ
ส่ ว นใหญ่ รวมตัว กั น ตามประเด็ นเฉพาะต่ า งๆ เช่ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สิ่ ง แวดล้อ ม เด็ ก สตรี เป็ น ต้น เมื่ อ มี เ รื่ อ งที่ต้อ งการแรง
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สนับสนุนก็จะร่วมกันรณรงค์พร้อมเพรียงกันทั่วโลก (solidarity) กดดันรัฐบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในรู ปแบบต่างๆ บางครัง้ ก็
ไปช่วยเหลือโดยตรงในประเทศนัน้ ๆ เช่น กรณีสิ่งแวดล้อม
39. ซีอีโอ (CEO) ย่อมาจาก Chief Executive Officer เป็ นชื่อหรือตาแหน่งสูงสุดของผูบ้ ริหารจัดการในองค์กรหรือบริษัท หนึ่ง
คาคานีใ้ ช้ในสหรัฐอเมริกาและบริษัทของอเมริ กันในขณะที่ สหราชอาณาจักรและประเทศในเครือ จักรภพใช้คาว่าซีอีโ อเพื่ อ
หมายถึงหัวหน้าผูบ้ ริหารสูงสุดในหน่วยงานสาธารณะหรือของรัฐ ขณะที่ในบริษัทส่วนบุคคลมักใช้คาว่า “Managing Director”
“ผูจ้ ดั การใหญ่” หรือ “ผูอ้ านวยการ” มากกว่า
วัฒนธรรมองค์กรอเมริ กันใช้คาซีอี โอในทุกองค์กรไม่ ว่าใหญ่ห รือเล็ ก โดยต้องขึน้ ตรงต่อ คณะกรรมการหรือคณะผู้บ ริ ห าร
(บอร์ด) ซึ่งซีอีโอมักจะเป็ นสมาชิกอยู่ดว้ ย ในบริษัทเล็กๆ ซีอีโอมักจะเป็ นประธานของคณะผู้บริหารไปด้วย ในองค์กรใหญ่ๆ
มักจะแยกบทบาทประธานและซีอีโอออกจากกัน เพื่อป้องกันมิให้ถูกครอบงา โดยบุคคลคนเดียว และเพื่อป้องกันมิให้เกิดผล
ประโยชน์ทบั ซ้อน
ซีอีโอเป็ นผูบ้ ริหารเชิงยุทธศาสตร์ (strategic management) เพื่อนาองค์กรไปสู่เป้าหมายซึ่งวาดไว้ดว้ ยวิสัยทัศน์ (vision) ทาให้
เป็ นจริงโดยการปฏิบตั ิตามพันธกิจ (mission) นโยบาย (policy) วัตถุประสงค์ (objectives) รวมทัง้ แผนงานต่างๆ โดยละเอียด
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (efficiently) และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (effectively) ทั้ ง นี ้โ ดยซี อี โ อเป็ น ผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์ (strategy formulation) ซึ่งผ่านการเห็นชอบของบอร์ดและเป็ นผูน้ าไปสู่การปฏิบตั ิ (strategy implementation)
ประเทศไทยใช้คาว่าซีอีโออย่างแพร่หลายภายใต้รฐั บาล “ทักษิณ” ตัง้ แต่ปี 2544 โดยประยุกต์คานีก้ ับผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ต่อมากับทูตไทยในประเทศต่างๆ คาว่า “ผูว้ ่าฯ ซีอีโอ” จึงได้แพร่หลาย โดยปรัชญาเบือ้ งต้นคือให้หน่วยงานราชการในจังหวัดมี
การบริหารจัดการอย่างมียุทธศาสตร์ โดย “ ผู้ว่า ฯ ซีอีโอ ” หัวหน้าสูงสุดและคณะผู้บริหารจังหวัดต้องพัฒนายุทธศาสตร์
ขึน้ มาเอง และบริหารจัดการอย่างมียุทธศาสตร์ ไม่ใช่รอรับนโยบายจากมหาดไทยหรือกรุ งเทพฯ อย่างเดียวอีกต่อไป
40. ทุนชุมชน ทุนทางสังคม (social capital) ทุนชุมชน เป็ นคาที่ยืมคาว่า “ ทุน ” มาจากเศรษฐศาสตร์ เพื่อบอกถึงทัง้
สิ่งที่เป็ นมูลค่าที่นบั เป็ นเงินมิได้ แต่มีความหมายต่อชีวิตของผูค้ นเป็ นอย่างยิ่ง หมายถึงทุนทรัพยากรรวมทั้งทรัพยากรที่ชุ มชน
ก่อให้เกิดหรือผลิตขึน้ เช่น ปั จจัยสี่ รวมถึงเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ ความรูภ้ ูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของผูค้ นทุนทางสัง คม
และวัฒนธรรม
ทุนทางสังคม เป็ นคาที่มีคนให้ความหมายหลากหลาย หมายถึง “ สถาบัน ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดการอยู่
ร่ ว มกั น ของผู้ ค นในสั ง คม ” (ธนาคารโลก) หรื อ หมายถึ ง “ กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ความไว้ ใ จกั น ซึ่ ง อยู่ ใ น
ความสัมพันธ์ทางสังคม โครงสร้างทางสังคมและสถาบันทางสังคมซึ่งช่วยให้สมาชิกบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองและของ
ชุมชน ” (นารายัน) หรือ “ ลักษณะขององค์กรทางสังคม เช่น ความไว้ใจกัน ระเบียบกฏเกณฑ์และเครือข่ายซึ่งช่วยให้สังคมมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและท าให้ ป ระสานการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ได้ ” (พุ ตนัม ) หรื อ อาจจะกล่ า วสั้ น ๆ ว่ า ทุ น ทางสัง คมคื อ
ระเบียบ กฏเกณฑ์ วิถีที่รอ้ ยรัดผูค้ นให้อยู่ร่วมกันเป็ นชุมชน เป็ นเครือข่าย เป็ นสังคม ที่ไว้ใจกัน พึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเกือ้ กูล
กัน ด้วยวิธีการและรูปแบบทัง้ เก่าและประยุกต์สร้างสรรค์ใหม่
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41. ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) หมายถึง คุณค่า ค่านิยมของสังคมที่แสดงออกทางจารีตประเพณี วิถีชุมชนที่มี
รากฐานจากความรู ้ ภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น รวมถึ ง ความรู ้แ ละภู มิ ห ลัง ของบุ คคล ซึ่ ง มี ที่ ม าจาก “ ตระกู ล ” “ เผ่ า พัน ธุ์
” สถานภาพทางสังคม (ชนชัน้ ) เช่น นามสกุลของบางคน ตาแหน่ง สถานภาพทางสังคม การมีดีกรีทางการศึกษาก็ทาให้
คนนัน้ ได้รบั การยอมรับจากคนทั่วไป ตัง้ แต่ตน้ แล้ว
การเป็ น ฝรั่ง ในสายตาของคนไทยหลายคนถื อว่ า เป็ น “ ทุ น ทางวัฒ นธรรม ” สตรี ไ ทยจ านวน ไม่ น้อ ยอยากแต่ ง งานกับ
ฝรั่ง คนจากต่างจังหวัดเข้ามาหางานทาในกรุ งเทพ ฯ มักจะทางานที่มีคนบ้านเดียวกันทางานอยู่ก่อนแล้วอาศัยเป็ น “ ทุน
” เพื่อให้นายจ้างรับเข้าทางานคนบ้านเดียวกันแนะนาหรือ
“ รับรอง ” เช่น คนขับแท็กซี่มากกว่าครึ่งหนึ่ง ในกรุ ง เทพ
ฯ มาจากจังหวัดร้อยเอ็ด คนจีนไปอยู่ที่ไหนก็ช่วยเหลือกัน การเป็ นคนจีนจึงเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
ความรู ใ้ นการทาอาหารไทย ความรู เ้ กี่ยวกับสมุนไพร การนวดแผนโบราณ งานหัตถกรรมต่าง ๆ เป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่
ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ
42. ทุนเฉพาะบุคคล ( individual capital ) คือคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล เช่น ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้า
หาญ คุณธรรมต่าง ๆ บารมี สติปัญญา การค้นคิดประดิษฐ์ ความสามารถเฉพาะตัวในการทางาน ความเป็ นผู้นา เหล่านี ้
เป็ นอะไรที่มกั จะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นโดยตรงไม่ได้ถา้ หากถ่ายทอดได้เป็ นรูปธรรมอาจจะเรียกว่า ทุนทางปั ญญา
43. ทุนทางปั ญญา ( intellectual capital ) หรือทุนความรู ้ (knowledge capital) ซึ่งก่อให้เกิดผลงาน สิ่งสร้างสรรค์ห รือ
นวัตกรรมต่าง ๆ กลายเป็ น “ ยี่หอ้ ” “ แบรนด์ ” กลายเป็ นทุนทางวัฒนธรรมและทุนหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทุนทัง้ หลายที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลอาจเรียกโดยรวมว่า ทุนมนุษย์ (human capital)
44. สั ญญาประชาคม (social contract) หมายถึ ง ข้อ ตกลงภายในรัฐ ที่ ว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละความรับ ผิ ดชอบของรัฐ และ
พลเมือง หรือ ในความหมายทั่วไปหมายถึงข้อตกลงว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มและสมาชิก โดยปกติถือกัน
ว่าสมาชิกทุกคนในสังคมย่อมยอมรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในลักษณะของสัญญาประชาคมโดยปริยายเมื่อตนเองอยู่ในสังคมนัน้ ๆ
ค าว่ า สั ญ ญาประชาคมมาจากปรั ญ ชาตะวั น ตกในยุ ค ใหม่ มี ห ลายคนที่ พู ดถึ ง ค านี ้แ ละเป็ นพื ้ น ฐานของกฏหมาย
มหาชน เช่น โธมัส ฮอบส์ , จอห์น ล็อค ชาวอังกฤษ และที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ฌอง ฌัค รุ สโซ นักปรัชญาชาว
ฝรั่งเศสซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง “ สัญญาประชาคม ” เมื่อกลางศตวรรษที่ 18 ต่อมามีการนาคาว่าสัญญาประชาคมไปใช้ อย่ าง
สับสน โดยมักใช้แทน “ คาสัญญา ” ที่นกั การเมือง ผูบ้ ริหารให้ไว้กับประชาชนบ้าง หรือเป็ นพันธกิจที่นักการเมืองประกาศ
ไว้ เป็ นต้น
45. ธรรมาภิบาล (good governance) ธรรมาภิบาลเป็ นคาที่นิยมใช้กันมากเมื่อไม่นานมานี ้ โดยองค์การสหประชาชาติ
ด้ า นการพั ฒ นา (UNDP) เริ่ ม ใช้ ค านี ้ อ ย่ า งสั ม พั น ธ์ กั น แ ละเพื่ อเป็ น เงื่ อ นไ ขส าคั ญ ขอ ง “ การพั ฒ นา ยั่ ง ยื น
” (sustainable development) โ ดยข ยายความจากค าว่ า “ อ ภิ บ าล ” (governance) ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ ค า
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ว่า รัฐบาล (government) และผูอ้ ภิบาล ผูว้ ่าการ ผูว้ ่าราชการ (governor) ในขณะที่คาว่า อภิบาล หมายถึง กระบวนการ
และระบบซึ่งรัฐบาลและผูอ้ ภิบาลนามาใช้
ธรรมาภิบาลเป็ นกระบวนการตัดสินใจหรือการกาหนดนโยบาย และกระบวนการนาการตัดสินใจนั้นหรือนโยบายนั้นไปสู่การ
ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะสถาบันสาธารณะทัง้ หลายที่ดาเนินงานเพื่อสาธารณะ บริหารทรัพยากรของส่วนรวม และดูแลให้เกิดความ
เคารพในสิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาลเป็ นการดาเนินการที่ปลอดการคอร์รปั ชั่น และเคารพต่อกฎหมาย
ธรรมาภิ บ าลมี อ ยู่ ส ามฐาน คื อ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และการบริ ห ารจั ด การ เกี่ ยวข้อ งกั บ ทุ ก ระดับ ของรัฐ บาลและ
ราชการ และรวมความถึ งประชาสังคมอันเป็ น กลไก กระบวนการและสถาบัน ซึ่งพลเมืองและกลุ่ม ต่า ง ๆ แสดงออกถึ ง
ผลประโยชน์และดาเนินการตามสิทธิ์ของตนเอง
ธรรมาภิ บ าลด้า นเศรษฐกิจ เป็ น กระบวนการตัดสิ น ใจที่ มี ผลต่ อ กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ของประเทศและความสัม พันธ์กับ
เศรษฐกิจอื่น ๆ ส่งผลต่อความเท่าเทียม ความยากจน และคุณภาพชีวิตธรรมาภิบาลด้านการเมือง คือกระบวนการตัดสิน ใจ
ในการสร้างนโยบาย ธรรมาภิบาลด้านการบริหาร จัดการ คือการดาเนินการตามนโยบายนัน้
ธรรมาภิบาล หรือการอภิบาลที่เป็ นธรรม มีลกั ษณะสาคัญ 9 ประการ คือ
1.การมีส่วนร่วม ( participation ) ชายและหญิงทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กาหนดนโยบายโดยตรงหรือผ่านสถาบันที่
เป็ นตัวแทนของผลประโยชน์ของพวกเขา ให้คนมีสิทธิรวมตัวกันและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
2.หลั ก นิ ติ ธ รรม ( rule of law ) มี ก รอบกฎหมายที่ ดี แ ละมี ก ารบั ง คั บ ใช้ โ ดยไม่ เ ลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั ง เคารพสิ ท ธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะคนกลุ่มน้อย
3.ความโปร่งใส ( transparency ) ความโปร่งใสในการไหลเวียนอย่างอิสระของข้อมูลข่าวสาร คนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้า ถึง
กระบวนการ สถาบันและข้อมูลข่าวสาร มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพียงพอเพื่อเข้าใจและติดตามตรวจสอบ
4.การตอบสนอง ( responsiveness ) สถาบันและกระบวนการรับใช้ผมู้ ีส่วนได้เสีย( stakeholders ) ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
5.มติร่วม ( consensus ) ธรรมาภิบาลเป็ นตัวกลางประสานความสนใจและผลประโยชน์ที่ แตกต่างหลากหลายให้บรรลุจุด
ร่วมเป็ นมติร่วม ให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
6.ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความเป็ นธรรม ( equity ) ทุกคนมีส่วนไม่มีใครถูกกีดกันออกไปจากสังคม โดยเฉพาะ
กลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะลาบากยากแค้นและอันตราย ให้พวกเขามีโอกาสพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ของตนเอง
7.ประสิทธิผล ( effectiveness ) และประสิทธิภาพ ( efficiency ) กระบวนการและสถาบัน ตอบสนองความต้องการของ
สังคมโดยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างดีที่สดุ รวมไปถึงการใช้อย่างยั่งยืนและการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
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8.ความรับผิดชอบ (accountability) มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รบั
ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือนโยบายและการปฏิบตั ิงาน
9.วิสยั ทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic vision) ผูน้ าและสาธารณะมีโลกทัศน์และชีวิทศั น์ที่กว้างไกลเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ธรรมาภิบาล เข้าใจรากเหง้าที่มาทางสังคมวัฒนธรรมอันเป็ นรากฐานของสังคม
46. นวัตกรรม ( innovation ) นวัตกรรมเป็ นกระบวนการนาความคิดใหม่ ปั จจัยใหม่ สินค้าใหม่ การบริการใหม่ การ
ปฏิบัติใหม่เข้าสู่ปฎิบัติการของหน่วยงานองค์กร บริษัท สถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ให้คุณแก่ ผู้ที่
เกี่ยวข้องในสังคมวงกว้าง ทัง้ นีโ้ ดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นอะไรใหม่เอี่ยมทั้งหมด แต่อาจเป็ นเพียงบางส่วน ซึ่งต้องก่อให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา หรือเกิดการท้าทายที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
คาว่ า นวัตกรรมยุ คนี ้มี แ นวโน้ม ไปสู่ความหมายของการเปลี่ ยนแปลงในทางบวกมากขึ น้ เป็ น เรื่ อ งการค้น หาเทคโนโลยี
ใหม่ วิธีการใหม่ เช่น นวัตกรรมทางการศึกษา การเรียนรู ้ การอนุรกั ษ์ พลังงานสิ่งแวดล้อม การพัฒนายั่งยืน ซึ่งเป็ นเงื่อนไข
สาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ม่ นั คงและยั่งยืน ที่ไม่ม่งุ แต่เพียงการเติบโตทางตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นคุณภาพ
ชีวิต
นวัตกรรมที่ โ ดดเด่ น ต่ าง ๆ มักเป็ น ผลของการวิ จัยและพัฒนา (R & D) แต่ ก็มี จ านวนไม่ น้อ ย ที่ เ กิ ดจากการปฏิ บัติ การ
ปรับเปลี่ยนที่ ม าจากการสรุ ป บทเรี ยน การสังเคราะห์ความรู จ้ ากประสบการณ์แ ละนวัตกรรมไม่ จ าเป็ น ต้อ งเป็ นเรื่ อ งทาง
เทคโนโลยีเสมอไป อาจเป็ นวิธีปฏิบตั ิ แนวทางในการบริหารจัดการได้
น วั ต ก ร ร ม ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ นั ก เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ โ จ เ ซ ฟ ชุ ม เ ป
เตอร์ (Joseph Schumpeter ) เรียกว่า การทาลายที่สร้างสรรค์
47. การทาลายที่สร้างสรรค์ ( creative destruction ) หมายความว่า นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิ จนั้น
ทาให้เทคโนโลยีเก่ากลายเป็ นเรื่องล้าสมัย ตายไป ตกยุค หมดยุค ใช้ไปก็ ไม่คมุ ้ ค่าคุม้ ทุนประสิทธิภาพก็นอ้ ยกว่า เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ รวมความถึง กระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์แ ละสิน ค้าใหม่ การขนส่งใหม่ การจัดองค์กรใหม่ ตลาดใหม่ สถาบัน
ใหม่ เป็ นต้น
ชุ ม เปเตอร์เ ป็ น เจ้ า ของแนวคิ ด ที่ ว่ า หลั ก ส าคั ญ ของทุ น นิ ย มไม่ ใ ช่ ก ารแข่ ง ขั น ซึ่ ง ควบคุ ม ด้ว ย “ มื อ ที่ ม องไม่ เ ห็ น ” (
invisible hand ตามแนวคิดเรื่องการแข่งขันของอดัม สมิธ ) แต่เป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างหาก
48. นโยบายสาธารณะ (public policy) คาว่านโยบายสาธารณะใช้กันบ่อยขึน้ ในสังคมไทยในระยะหลัง ๆ นี ้ แต่ที่จริงก็ใช้
กันมาในระดับสากลตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 20 เพื่อบอกถึง “ สิ่งที่รฐั บาล
ตัดสินใจทาหรือไม่ทา ” เป็ นการตัดสินใจของ
รัฐบาลในการดาเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของส่วนรวมนโยบายสาธารณะในความหมายดัง้ เดิมนีจ้ ึงหมายถึ งทั้ง
กฏหมายยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนการดาเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
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นโยบายสาธารณะในระยะหลัง ๆ นีม้ ีความหมายที่กว้างออกไปครอบคลุมถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติของรัฐบาล ของพรรค
การเมืองรวมทั้งของประชาสัง คมและภาคเอกชนที่ มีผลกระทบต่อ ส่ วนรวมหรือ ต่อ สาธารณะ นโยบายสาธารณะในที่ นี ้จึ ง
เป็ น “ ทิศทางหรือแนวทางที่สงั คมโดยรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่าควรดาเนินไป ”
พัฒนาการของความหมายเกิดขึน้ พร้อมกับพัฒนาการของประธิปไตย การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการกาหนดนโยบาย
การออกกฎหมาย การจัดการทรัพยากร ( ดิน นา้ ป่ า ) การศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ การพัฒนาในประเด็นและปั ญหา
เฉพาะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของ ผูค้ นในสังคม
49. บริโภคนิยม ( consumerism ) บริโภคนิยมเป็ นคาที่ใช้กันทัง้ ทางวิชาการและในทางสังคมทางวิชาการหมายถึงทฤษฎีที่
บอกว่า ยิ่งมีการบริโภคมากขึน้ เพียงใดก็ยิ่งจะเป็ นผลดีต่อเศรษฐกิจ
ทางสังคมมีการใช้คานีค้ ่อนไปในทางลบเพื่อบอกถึง “ ลัทธิบริโภคนิยม ” หรือที่บางคน เรียกว่า “ ลัทธิบา้ บริโภค ” กลุ่มคนที่
ใช้คานีใ้ นทางลบเป็ นขบวนการปกป้องผู้บริโภคจากการเอาเปรียบ ล่อลวงหลอกลวง และครอบงาของผู้ผลิตที่มีอานาจทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง ใช้เครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะสื่อมวลชนในการโฆษณาชวนเชื่อทาให้ผคู้ นหลงใหลอยากได้อยาก
มีมากขึน้ โดยไม่เกี่ยวกับการ “ เป็ นคนมากขึน้ ” ตรงกันข้ามอาจจะน้อยลงเสียอีก เพราะถลาเข้าไปในวงจรของหนีส้ ิน ซึ่ง
กูย้ ืมมาเพื่อการบริโภค ลงลึกจนถอนตัวไม่ขนึ ้ เกิดปั ญหาชีวิต ปั ญหาครอบครัวและสังคม
ลัทธิบริโภคนิยมตอบสนองกิเลสมนุษย์ ทาให้ผคู้ นเห็นว่าการมีบา้ นหลังใหญ่ รถยนต์คนั โต แก้วแหวนเพชรนิลจินดา สิ่งของ
มีค่าราคาแพง มียี่หอ้ เป็ นที่นิยม เป็ นการสร้างสถานภาพทางสังคม ให้ตวั เอง ทาให้ได้รบั การยอมรับนับหน้าถือตาว่าเป็ น ผู้ดีมี
เงิน
ลัท ธิ บ ริ โ ภคนิ ยมมาพร้อ มกั บ วัตถุ นิ ยม (materialism) ในความหมายพื ้น ฐานซึ่ ง หมายถึ ง ลัท ธิ คาสอนหรื อ ทฤษฎีที่ อ้า งว่า
ความสุขกายภายนอกและการมีขา้ วของของโลกเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุดและเป็ นคุณค่าสูงสุดของชีวิต
50. บู ร ณาการ ( integration ) ตามรากศัพ ท์ คาว่ า บู รณะ แปลว่ า ท าให้เ ต็ ม ท าให้สมบู รณ์ การท าให้สิ่ง ที่ ข าดอยู่
สมบูรณ์ การนาหน่วยย่อยต่าง ๆ ที่สมั พันธ์อิงอาศัยกันผสานกันเข้าอย่างกลมกลืน สมดุลลงตัว สามารถดารงอยู่และดาเนิน
ไปได้ ใ นภาวะที่ เ ป็ น องค์ ร วมหนึ่ ง เดี ย วที่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ บู ร ณาการหรื อ กระบวนการท าให้ ส มบู ร ณ์ มั ก เกี่ ย วกั บ
การ พัฒนา การศึกษา สาธารณสุข เพื่อตอบสนองชีวิต ตอบสนองชุมชนและสังคมซึ่งเป็ นองค์รวมที่บ่งแยกมิได้ การเอา
ชี วิ ต เอาคนเอาชุ ม ชนและความเป็ น จริ ง เป็ น เป้า หมายหรื อ เป็ น ตัว ตั้ง จึ ง ต้อ งหาวิ ธี การที่ ตอบสนองแบบบูรณาการจึ ง จะ
สอดคล้องกับความเป็ นจริงนัน้
การพัฒนาแบบบูรณาการก็มิได้เน้นแต่เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ( สะพาน ถนน บ่อนา้ ) แต่
เอาชีวิตของคนและชุมชนเป็ นเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและแก้ปัญหาได้อย่างรอบด้าน แผนพัฒนาที่ดีจึง
เป็ น แผนบู รณาการที่ ผสานเอาเรื่ อ งชี วิตความเป็ น อยู่ เศรษฐกิ จ สัง คม สิ่ ง แวดล้อ ม สุข ภาพ การท ามาหากิ น การอยู่
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ร่วมกัน ให้ดาเนินไปอย่างกลมกลืนและสมดุล การวัดการพัฒนาเช่นนีจ้ ึงวัดที่คุณภาพชีวิต วัดด้วยความสุขมากกว่าตัวเลข
การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว
51. การวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development Planning - IDP) การวางแผนพัฒนาแบบบูรณา
การเป็ นวิธีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ทุกฝ่ าย โดยเฉพาะผูท้ ี่มีส่วนได้เสีย ( stakeholders ) เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อหาทางออก
ที่ดีที่สดุ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา เป็ นการสร้างกรอบการพัฒนา ประสานงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น ( เช่น อบต. เทศบาล ) โดยพิจารณาเงื่อนไขและปั ญหาต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการพัฒนา
แผน ดังกล่าวพิจารณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้านและเป็ นองค์รวม ไม่แยกส่วน รวมทั้งสร้างกรอบการใช้
ที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน งานบริการ และการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อได้ IDP แล้ว แผนย่อยและโครงการต่างๆ ต้องเกิดขึน้ ภายใต้กรอบนี ้ งบประมาณประจาปี ของ อบต. และเทศบาลก็
ต้องใช้ตามกรอบดังกล่าว
กระบวนการแบบ IDP เมื่ อ ได้ว างแผนการเตรี ย มการพัฒ นา IDP ให้รู้ว่ า ใครต้อ งมาร่ ว มและใครท าอะไรแล้ว ก็ จ ะ
ดาเนินงานเป็ น 4 ขัน้ ตอน
1. การวิเคราะห์ มีการรวบรวมข้อมูลสภาพการณ์ เงื่อนไขปั ญหาของประชาชน สาเหตุของปั ญหา การค้นหาทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่น ประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในขณะปั จจุบัน จัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของประเด็น ของ
ปั ญหาและสาเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ทงั้ ในท้องถิ่นและจากภายนอก ( ที่จะนามาใช้เพื่อการพัฒนา )
2. ยุทธศาสตร์ เป็ นการหาทางแก้ไขปั ญหาจากที่คน้ พบในขั้นตอนที่หนึ่ง โดยการพัฒนาวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธวิธี (
วิธีการเพื่อไปถึงเป้าหมาย ) และพัฒนาโครงการ
3. โครงการ เป็ นการพัฒนาโครงการโดยตัง้ อยู่บนฐานของแนวทางที่วางไว้ในขัน้ ตอนที่สอง โครงการต่าง ๆ ต้องพัฒนาขึน้ มา
ภายใต้กรอบและคาถาม คือ ใครจะได้ประโยชน์จากโครงการ ใช้งบประมาณเท่าไร ใช้งบประมาณจากไหน ใช้เวลานาน
เท่าไร ใครเป็ นผูบ้ ริหารจัดการโครงการ
4. การบูรณาการ เมือ่ ได้พฒ
ั นาโครงการแล้วก็ควรตรวจสอบให้ดีอีกครัง้ ว่าโครงการเหล่านี ้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ว างไว้
ในขั้น ตอนที่ สองหรื อ ไม่ เพราะโครงการเหล่ า นี ้จ ะเป็ น หน้า ตาของ แผนพัฒ นาทั้ง หมด แล้ว ก็ ถึง ขั้น การบู รณาการ การ
ดาเนิ น งานเพื่อ ให้ตอบสนองชี วิ ตของผู้คน โดยให้ ทุ กฝ่ ายเข้า มามี ส่ว นร่ ว มในการดาเนิ นงานแม้ว่ าจะตั้ง ประเด็ นเฉพาะ
ขึน้ มา เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เอดส์ ยาเสพติด เด็ก คนชรา การดาเนินงานจะต้องไม่แยกส่วน แต่พิจารณาจากปั ญหา
ชีวิตของกลุ่มคนเป้าหมายเป็ นสาคัญ
52. บริ บ ท (context) หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ มและเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ที่ ร ายล้ อ มเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง เรื่ อ งหนึ่ ง ประเด็ น
หนึ่ง เช่น การศึกษาวรรณกรรมยุคต้นรัตนโกสินทร์ก็ควรศึกษาประวัติศาสตร์ บริบททางสังคมวัฒนธรรมของไทยในยุคนัน้
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เพื่อจะได้เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในยุคนัน้ ซึ่งสัมพันธ์กับวรรณกรรมนัน้ หรือการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจหรือประเด็นอะไร
ก็ได้สมัยหนึ่งก็ควรต้องเข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสาคัญกับเศรษฐกิจและประเด็นนั้น ๆ
การศึกษาบริบททางสัง คมวัฒนธรรมในยุคที่หนังสื อเล่มหนึ่ง ถูกเขียนขึน้ เป็ น ปั จ จัยสาคัญเพื่อ จะได้เข้าใจสาระสาคัญ ของ
หนังสือเล่มนั้น ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีของสังคม วิธีคิดวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการตีความหลักธรรมคาสอนทางศาสนาก็
ดี ล้วนต้องเข้าใจบริบทหรือสภาพแวดล้อมของสังคมวัฒนธรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของยุคสมัยที่หลักธรรมคาสอนนั้นถูก
ตราขึน้ เพราะคาสอนนัน้ มีส่วนสัมพันธ์กับโลกทัศน์ชีวทัศน์และวิถีของชีวิตของผูค้ นในยุคสมัยนัน้ ๆ
ในวิชาการสื่อสารและภาษาศาสตร์ บริบทเป็ นความหมายของสาร ( message ) ( เช่น ประโยคหนึ่ง ) ความสัมพันธ์ของมัน
กับส่วนอื่น ๆ ของสาร (เช่น หนังสือเล่มนัน้ ) สิ่งแวดล้อมที่การสื่อสารนัน้ เกิดขึน้ รวมทัง้ ภาพลักษณ์ ( perceptions ) ต่าง ๆ
ที่อาจสัมพันธ์กับการสื่อสาร การเข้าถึงสารหรือสาระของภาษาจึงต้องการการตีความ อันเป็ นกระบวนการและวิธีการที่ตอ้ ง
วิเคราะห์บริบทหรือปั จจัยรายล้อมภาษาที่สื่อออกมานัน้
53. ประชาพิจารณ์ (public hearing) ประชาพิจารณ์เป็ นคาที่อธิบายในตัวเองว่าหมายถึงประชาชนเป็ นผู้วิจ ารณ์ การ
วิพากษ์วิจารณ์โครงการและนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของ ผูค้ น ชุมชนท้องถิ่นและต่อสังคม
การทาประชาพิจารณ์หมายถึงการจัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะผูเ้ กี่ยวข้องหรือ มีส่วนได้เสียโดยตรงมีโอกาส
ได้รบั ทราบข้อมูลในรายละเอียด แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการให้ขอ้ มูลและความคิดเห็นต่อโครงการหรือนโยบาย
นัน้ ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นค้านก็ตาม
การทาประชาพิจารณ์ไม่ใช่การลงประชามติ ไม่ใช่การจัดฉากเกณฑ์คนไปยกมือเห็นชอบ โครงการแบบพวกมากลากไป ทาให้
ประชาพิจารณ์กลายเป็ นประชาสัมพันธ์โครงการมากกว่าการไปฟั งความคิดเห็นของประชาชน
ประชาพิจารณ์เป็ นกระบวนการของธรรมาภิบาล คือการดาเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การดาเนินการประชาพิจารณ์จึงต้องทาอย่างเที่ยงตรง ยุติธรรมและจริงใจ ไม่มีอคติ รับฟั งด้วยใจเปิ ดกว้าง
54. ป ร ะ ช า พิ จั ย (PR & D) แ ผ น แ ม่ บ ท ชุ ม ช น ป ร ะ ช า พิ จั ย ห รื อ ป ร ะ ช า พิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
(People Research and Development – PR & D) เป็ นคาที่คิดขึน้ ใหม่โดยมูลนิธิหมู่บา้ นเพื่อเรียกกระบวนการ วิธีการ หรือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก สร้า งขึ ้น มาเพื่ อ ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนต่ า ง ๆ วิ จัยตนเอง สื บ ค้น ข้อ มู ลภายในชุ ม ชนและที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชุมชน ประมวลข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วทาแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งถ้าหากเป็ นแผนใหญ่ที่ให้กรอบการพัฒนาอย่า งรอบ
ด้านก็เรียกว่า แผนแม่บทชุมชน (community master plan , community strategic plan)
การท าประชาพิ จัยจึ ง เป็ น การวิ จัยตนเองของประชาชน โดยประชาชน เพื่ อ ประชาชน เพราะ หัว ใจของประชาพิ จัยคือ
กระบวนการเรียนรูท้ ี่ช่วยให้ชุมชนค้นพบ “ ทุน ”อันหลากหลาย อันเป็ นศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง รวมทัง้ พบแนวทางในการ
พัฒนาทุนดังกล่าวไปสู่การพึ่งตนเองทาให้ ชุมชนหลุดพ้นจากวิธีแบบพึ่งพารอความช่วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก
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แผนแม่ บ ทชุ ม ชนเป็ น ผลของการทาประชาพิ จัย เป็ น “ แผนแม่ ” ที่ ใ ห้ชี วิ ตแก่ ชุ ม ชน เกิ ดเป็ น แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนแบบบูรณาการหรือรอบด้านเกิดจากการเรียนรู ข้ องชุมชนและมี
เป้าหมายคือการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือจากรัฐและภายนอกเป็ นการเสริมหรื อเติมเต็มให้ชุมชนมากกว่าที่จะรอให้รัฐมา
ช่วยทาให้สร้างให้ตงั้ แต่เริ่มต้น
อีกนัยหนึ่งเป็ นแผนยุทธศาสตร์ของชุมชน ซึ่งมีวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธวิธี แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกิดขึน้ อย่างเป็ นระบบและประสานเพื่อตอบสนองความใฝ่ ฝันของชุมชนที่จะร่วมมือกันพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเอง
56. ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึงสามัญชนคนธรรมดาที่ “ ไม่ธรรมดา ” อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นชนบท ได้รบั การยอมรับยกย่ อง
จากชาวบ้า นทั่ ว ไปว่ า เป็ น ผู้ มี ภู มิ ปั ญ ญา มี ค วามรู ้ค วามสามารถในการอธิ บ ายและแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ เป็ น คนดี มี
คุณธรรม เพราะภูมิปัญญาเป็ นความรู ท้ ี่เป็ นองค์รวมของชีวิต แม้ว่าปราชญ์ชาวบ้านบางคนจะมีความรูเ้ ฉพาะเรื่องอย่า งถ่ อง
แท้ แต่ก็เป็ นความรูอ้ นั เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตทัง้ หมดเป็ นความรูท้ ี่ทาให้ชีวิตโดยรวมเกิดความมั่นคง ทาให้อยู่เย็นเป็ นสุข
ปราชญ์ชาวบ้านจึงเป็ นผูเ้ ข้าใจปรัชญาชีวิตอย่างลึกซึง้ ช่วยให้ผคู้ นเห็นคุณค่าและความหมาย ของชีวิต เข้าใจที่มาสาเหตุของ
ปั ญหาและเป็ นผู้นาในการแสวงหาทางออกด้ว ยสติปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านมองชีวิตอย่ างรอบด้าน เป็ นองค์รวม ไม่แยก
ส่ ว น และยึ ด มั่ น ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม โดยทั่ ว ไปคนที่ เ ป็ น ปราชญ์ ย่ อ มไม่ ย กย่ อ งตั ว เองว่ า เป็ น ปราชญ์ คนอื่ น
ต่างหาก โดยเฉพาะนักวิชาการ เอ็นจีโอคนนอกชุมชนที่ยกย่องและให้เกียรติเรียกพวกเขาว่าปราชญ์ชาวบ้าน
57. ปรั ช ญา (philosophy) นิ ย ามทั่ ว ไปบอกว่ า ปรั ช ญาหมายถึ ง วิ ช าว่ า ด้ว ยหลั ก แห่ ง ความรู ้แ ละความจริ ง นั บ เป็ น
ความหมายที่แคบ เพราะปรัชญาเป็ น “ ปั ญญา ” ที่ส่องทางนาชีวิต ปรัชญาเป็ นหลักแห่งการดาเนินชีวิตซึ่งรวมเอาโลกทัศน์
ชีวทัศน์และกระบวนทัศน์ทงั้ หมด (กระบวนทัศน์อนั หมายถึงวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ วิธีให้คุณค่า ซึ่งตัง้ อยู่บนฐานการมองความเป็ น
จริงแบบหนึ่ง) ปรัชญาเป็ นศาสตร์และศิลป์ แห่งการดาเนินชีวิต
ปรัชญาเป็ นความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต เข้าใจความเป็ นจริงแบ่งกว้าง ๆ เป็ นปรัชญาตะวันออก ปรัชญาตะวันตก ปรัชญา
จี น ป รั ช ญ า อิ น เ ดี ย ป รั ช ญ า ก รี ก แ ล ะ แ ค บ ล ง ไ ป เ ป็ น ส า นั ก ต่ า ง ๆ เ ช่ น จิ ต นิ ย ม (idealism) วั ต ถุ
นิยม (materialism) ประสบการณ์นิยม (empiricism) ปฏิบตั ินิยม (pragmatism) ปฎิฐานนิยม (positivism) ฯลฯ
ปรัชญาตะวันตกเริ่มต้นเมื่อประมาณ 2,500 ปี ที่แล้ว เมื่อชาวกรีกบางคนเริ่มตั้งคาถามเกี่ยวกับ โลก เกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับ
ความรู แ้ ตกต่างไปจากที่เคยถามเคยตอบกัน ก่อนหน้านั้นทุกอย่างมีคาตอบหมดแล้วในเทพปกรณัม (mythology) ปรัชญา
กรีกก็เช่นเดียวกับปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีนในยุคเดียวกัน ซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กันหมด พยายามแสวงหาคาตอบ
เกี่ ยวกั บ กฏเกณฑ์แ ห่ ง ชี วิ ตและความเป็ น จริ ง ทั้ง มวล ต้อ งการทราบว่ า อะไรเป็ น ตัว เชื่ อ มโยงทุ กอย่ า งเข้า ด้ว ยกั น ให้เป็ น
เอกภาพ มีความสมดุล เชื่อว่า “ เด็ดดอกไม้ดอกเดียวกระเทือนถึงดวงดาว ”
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หากค้นหาความหมายลึก ๆ ของคาว่าปรัชญาก็จะพบ “ ปั ญญา ” และค้นลึกลงไปในคาว่า philosophy ก็ไม่ใช่เพียง “ รัก
ในความรู ้ ” (philein + sophia) เพราะรากศัพ ท์ภาษากรี กเดิ ม นั้นหมายถึ ง การค้น หาเอกภาพของทุ กอย่ า ง ทุ กอย่ า งเป็ น
หนึ่ง หนึ่งคือทุกอย่าง เช่นเดียวกับความหมาย ของพรหม เต๋า รวมถึง “ ขวัญ ” ในปรัชญาของไทย
58. ผู้เกือ้ กระบวนการ (facilitator i9) คือผูช้ ่วยกลุ่มคนให้ทาบางอย่างร่วมกันอย่างได้ผล เช่น ให้เรียนรูร้ ่วมกัน ให้บรรลุมติ
ร่วมกัน ให้ประชุมร่วมกันเพื่อทาความเข้าใจหรือตกลงบางอย่าง ร่วมกัน ช่วยให้กลุ่มคนได้ดาเนินการบางอย่างร่วมกัน ทัง้ นีโ้ ดย
ทาหน้าที่เพียงผูเ้ กือ้ กระบวนการ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องชีน้ าหรือเข้าข้างฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
ผูเ้ กือ้ กระบวนการมีผู้แปลว่า “ วิทยากรกระบวนการ” บางคนเปรียบเทียบกับ “ หมอตาแย ” ซึ่งช่วยให้สตรีคลอดบุตร โดยหมอ
ไม่ได้เป็ นผูค้ ลอดเอง เป็ นผูช้ ่วยทาให้คลอดง่าย (รากศัพท์ facilis ภาษาละตินแปลว่า ง่าย)
59. ผู้เชื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (catalyst) เป็ นคาที่ยืมจากวิชาเคมีและชีววิทยา ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ริเริ่มหรือเร่งปฏิกิริยา
เคมีโดยที่ตัวมันเองไม่มีผลกระทบ ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึน้ คานีถ้ ูกยืมมาใช้ทางสังคม หมายถึงคนหรือองค์กร หรือสถาบัน (เช่น
สื่ อ มวลชน) ที่ เ ข้า ไปมี ส่ว นร่ ว มในเหตุ การณ์ สถานการณ์ ท าหน้า ที่ เ ชื่ อ มคน เชื่ อ มความคิ ด เชื่ อ มสถาบัน องค์กร เชื่ อ ม
กระบวนการ หรือวิธีการต่าง ๆ ก่อให้เกิดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึน้ โดยที่ตวั มันเองไม่ได้แปรเปลี่ยนไป
60. ผู้ประสานเครือข่าย (networker) เครือข่ายทางสังคมเกิดจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มีความสนใจ
ร่วมกันมีปัญหาร่วมกัน และต้องการสัมพันธ์กันเป็ นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น และช่วยเหลือ
กันทางใดทางหนึ่ง แต่สมาชิกเครือข่ายดัง กล่ าวมีความเป็ นอิ สระ ไม่ขึน้ ต่อเครือข่า ยเหมือนที่แต่ละคนสังกั ดในองค์กรหรื อ
หน่วยงานของตนเอง ผูป้ ระสานเครือข่ายหมายถึงบุคคลที่ประสานงาน ให้ผคู้ นสัมพันธ์กัน อาจเป็ นคนที่พูดอยู่ที่สถานีวิท ยุใน
รายการ จส.100 เป็ นเอ็นจีโอที่ประสานเครือข่ายชาวบ้านหรือองค์กรชุมชนในพืน้ ที่
การเชื่อมเครือข่ายอาจหมายถึงเครือข่ายองค์กรก็ได้ เช่น เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ ที่เดียวกันหรือ
ต่างพืน้ ที่ แต่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์คล้ายกัน
61. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ นแผนที่เกิดจากคาแนะนาของ
ธนาคารโลกที่เข้ามาศึกษาสภาพการณ์ต่าง ๆ เมื่อปี 2500 และรัฐบาลไทยออกพระราชบัญญัติพฒ
ั นาเศรษฐกิจแห่งชาติแ ละ
ตั้งสานักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติเมื่อปี 2502 เพื่อทาหน้าที่วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และได้ประกาศใช้แผนที่ 1
(2504-2506-2509) และกาหนดเป็ นแผน 5 ปี เรื่อยมาจนถึงแผนที่ 9 (2545-2549) ในแผนแรก ไม่มีคาว่า “สังคม” มาเพิ่มเติม
คานีใ้ นแผนที่ 2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนที่ 1 นัน้ เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริ มการ
ลงทุ น ภาคเอกชนเป็ น พิ เศษ ให้ความสาคัญกั บ การพัฒ นาโครงสร้า งพื ้น ฐาน เช่ น การคมนาคมขนส่ ง การพลัง งาน และ
ชลประทาน ฯลฯ เช่น มีเขียนไว้ในแผนชัดเจนว่า จะสร้างเขื่อ นภูมิ พ ลให้เ สร็จภายในปี 2506 การขยายโทรศัพท์ การสร้า ง
โรงพยาบาล และการพัฒนาสถานีอนามัย การส่งเสริมการศึกษาอาชีวะ เป็ นต้น
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แผนที่ 2 (2510-2514) ยัง เน้น การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ต่ อ ไปและเริ่ ม ให้ความสาคั ญ ต่ อ การพัฒ นาสัง คม โดยเฉพาะ
การศึกษาและสาธารณสุข และพยายามให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา ด้านสังคม การเพิ่ม
คุณภาพชีวิต การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
แผนที่ 3 (2515-2519) พยายามรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อ การ
ส่งออกแทนการนาเข้า ยกระดับรายได้ของประชาชน สนับสนุนการมีงานทา ลดอัตราการเพิ่มของประชากรจากร้อยละ 3.2 ให้
เหลือ 2.5 ต่อปี โดยการวางแผนครอบครัว
แผนที่ 4 (2520-2524) เกิดปั ญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิ จวิกฤตินา้ มันทั่วโลก ราคานา้ มันเพิ่มขึน้ หลายเท่าตัว ส่งผล
กระทบอย่า งรุ นแรงต่อเศรษฐกิ จไทย เกิดวิกฤติธ นาคารพาณิ ช ย์ สถาบันการเงิน นอกนั้นก็ปรากฏความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็ นผลพวงของการพัฒนา แผนนีพ้ ยายามให้เกิดความเป็ นธรรมในสังคม ลดช่องว่าง
ความเหลื่อมลา้ ของรายได้และทางสังคม ลดอัตราการเพิ่มของประชากรให้เหลือ ร้อยละ 2.1
แผนที่ 5 (2525-2529) แผนนีย้ ึดพืน้ ที่เป็ นเป้าหมายในการพัฒนา เน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงินการคลังของ
ประเทศ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ควบคุมไม่ให้ขยายตัวสูงนัก เน้นความสมดุลในการพัฒนา เน้นการแก้ไขปั ญหาความยากจน
ในชนบท ปั ญหาที่ปรากฏเด่นชัดมากขึน้ เรื่อย ๆ คนจากชนบทอพยพเข้าเมือง และย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า การ
ใช้จ่ายเกินตัวของภาครัฐและเอกชนส่งผลให้เกิดความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ การพัฒนารวมศูนย์ที่กรุ งเทพฯ และพืน้ ที่ภาค
กลางเป็ นส่วนใหญ่ ปั ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากขึน้ เรื่อย ๆ มีการเร่งพัฒนาพืน้ ที่
ชายฝั่งตะวันออก เร่งพัฒนาเกษตรในเขตก้าวหน้า และเร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและกระจายไปสู่ภูมิภาค
แผนที่ 6 (2530-2534) การฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจโลกประกอบกับการแก้ไขปั ญหาโดยรวมของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ การเงิน
การคลังได้ผลในทางปฏิบัติ ทาให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากร้อยละ 9.5 ในปี 2530 เป็ นร้อยละ 13.3 ในปี 2531 การ
พัฒนาในช่วงนีพ้ ยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุ งคุณภาพ ของสินค้า
ขยายตลาด เร่งผลิต กาลังคนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แผนที่ 7 (2535-2539) การพัฒนามีอัตราการขยายตัวสูงและต่อเนื่อง รายได้ต่อหัวในปี 2539 คือ 76,650 บาท มีโครงสร้าง
พืน้ ฐานกระจายไปทั่วประเทศ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้มีอยู่ ร้อยละ 97.7 นา้ ประปาเริ่มออกไปสู่ชนบทถึงร้อยละ 32 ของหมู่บา้ น
อัตราเด็กเข้าเรียนมีถึง 97.7อายุเฉลี่ยของคนไทยสูงขึน้ แต่ในเวลาเดียวกันก็เกิดปั ญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปั ญหาสังคม เกิดการ
ระบาดของโรคเอดส์อย่างรุนแรง มีผตู้ ิดเชือ้ ถึงเกือบ 1 ล้านคน ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ป่ าไม้ถูกตัดไปตัง้ แต่เริ่มแผน
ที่ 1 จนถึงแผนที่ 7 นีเ้ กือบสี่สิบปี ปี ละประมาณ 1 ล้านไร่
แผนที่ 8 (2540-2544) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญในแผนนี ้ที่ไม่ ได้เน้นที่ป ระเด็นเศรษฐกิจเหมือนที่ ผ่านมา แต่เปลี่ย น
เป้าหมายมาเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม โดยการพัฒนาเศรษฐกิจมิได้เป็ นเป้าหมายหลัก
เป็ นเครื่องมือหนึ่งเท่านัน้ ได้มีการระดมความคิดจากตัวแทนทุกสาขาอาชีพเพื่อร่วมมือกันกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศว่า
จะให้ไปทางไหน เพื่อใคร และอย่างไร เป็ นการเริ่มต้นการพัฒนาที่เริ่มเข้าใจว่า การ “มี” มากขึน้ ไม่ได้หมายความว่า “เป็ น” คน
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มากขึน้ อยู่ดีมีสขุ มากขึน้ ทาอย่างไรให้คนได้พฒ
ั นา อย่างบูรณาการ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาไปพร้อมกัน รูจ้ กั ตัวเอง
รูเ้ ท่าทันโลก อยู่อย่าง มีคุณค่า พัฒนาศักยภาพของตนเอง
แผนที่ 9 (2545-2549) แผนนีใ้ ห้ความสาคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม การดาเนินงานแบบบูรณาการ มีคนเป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาเช่นเดียวกับแผนที่ 8 มุ่งการพัฒนาสู่ “สังคมที่เข้มแข็ง และมีดุลยภาพ” ใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ สังคมสมานฉันท์และเอือ้ อาทรต่อกัน แผนนีม้ ีวิสยั ทัศน์ว่าประชาชนทุกคนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ์แ ละ
เข้าถึงระบบการคุม้ ครองทางสังคมที่มีป ระสิทธิภาพ ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงศัก ดิ์ ศ รี
คุณธรรม ความโปร่งใส ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม การบูรณาการทางสังคม และการพัฒนาที่ย่งั ยืน
62. พลวัต (dynamic) พลวัตหมายถึงพลังที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็ นพลังที่มี กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวโยงกัน หลาย
ด้าน พลวัตเป็ นคาที่ใช้กันบ่อยเพื่อบอกถึงพลังทางการเมือง ทางสังคม ทางจิตวิทยา เช่น พลวัตทัง้ หมดเบือ้ งหลังการปฏิวตั ิ
พลวัตเป็ นระบบหรือกระบวนการแบบปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงถึงพลังการแข่งขัน ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับปรัชญาแนวพลวัตนิยม (dynamism) ซึ่งเป็ นคาสอนหรือระบบปรัชญาที่พยายาม ใช้เรื่องพลังภายใน หรื อพลังฝั งใน หรือ
พลังแฝงเร้น (immanent force or energy) อธิบายปรากฏการณ์ของเอกภพความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ
ในภาษาอังกฤษ คานามว่า dynamic มีรากศัพท์จากภาษากรีกว่า dunamis , dunamikos ซึ่งแปลว่าพลัง (power) ถ้าเป็ น
คาคุณศัพท์มักใช้กับบุคคล dynamic person หมายถึงคนที่มีพลังเต็มไปด้วยพลังไม่หยุดนิ่ง ไม่เฉื่อยชา มีกิจกรรม มีการ
ปฏิบตั ิอยู่ตลอดเวลา มีปฏิสมั พันธ์กับผูค้ น บุคคลประเภทนีก้ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะมีพลังการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
สูง
คาที่เกี่ยวข้องกับพลวัตหรือพลังที่ภาษาไทยเรียกทับศัพท์เช่น ไดนาโม (เครื่องเปลี่ยนกาลังกลเป็ นกาลังไฟฟ้า) ไดนาไมต์ (ดิน
ระเบิ ด) ในวิ ช าฟิ สิ กส์มี วิ ช าพลศาสตร์ (dynamics) วิ ช าที่ ว่ า ด้ว ยการเคลื่ อ นที่ ข อง เทหวัตถุ ในทางดนตรี มี การใช้คาว่ า
dynamics ซึ่งเมื่อแปลว่าพลวัตมักไม่ ค่อ ยสื่อ ความหมาย ต้องทับศัพท์หรือ ต้อ งอธิบ ายว่ าเป็ นเรื่อ งความดัง ความค่ อ ยของ
ดนตรี (volume)
ธุรกิจพูดถึง dynamic market หมายถึงตลาดที่มีพลังสูง พลังทางบวกที่เป็ นความเข้มแข็ง พลังการเปลี่ยนแปลง การมีความ
เชื่อมโยงแบบปฏิสมั พันธ์กับสังคมและตลาดอื่น ๆ
63. พลังร่วม (synergy) พลังร่วม หรือพลังสังเคราะห์ หรือการผนึกพลัง หมายถึงปรากฏการณ์ที่พลังหรือของสองอย่ าง
หรือมากกว่ามีปฏิสัมพันธ์กัน (interact) ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง และมากกว่าผลที่เกิดจาก แต่ละอย่างที่แยกกันเกิ ดขึน้
แล้วนามารวมกัน
อีกนัยหนึ่ง พลังร่วมเป็ นกระบวนการที่ทาให้ “ องค์รวมใหญ่กว่าส่วนประกอบทั้งหมดรวมกัน” (the whole is greater than
the sum of the parts)
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เดิมคานีใ้ ช้ในวิชาเทววิท ยา ( theology) เพื่อหมายถึงความร่ว มมื อระหว่า งมนุษย์ กับพระเจ้า ระหว่างความพยายามของ
มนุษย์ (human efforts) กับพระประสงค์ของพระเจ้า (divine will) มีการนามาประยุกต์กับปรากฏการณ์ทั้งทางฟิ สิกส์ เคมี
ชีววิทยา และทางเศรษฐกิจสังคม เช่น การศึกษาเรื่องพลังหรือพลังงาน (energy) เป็ นการแยกส่วน สิ่งที่ศึกษาออกมาจากเอก
ภพ แยกส่วนประกอบออกมาจากระบบองค์รวม ในขณะที่พลังร่วมหรือพลังสังเคราะห์ศึกษาเอกภพในฐานะระบบที่ทุกส่วน
ล้วนสัมพันธ์กันและให้ผลการศึกษาแตกต่า งไปจากการศึ กษาแยกส่ว น หรือการศึกษาอะตอม โมเลกุล อย่างโดดเดี่ ยวไม่
สามารถอธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากระบบองค์ ร วมได้ ต้อ งศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง เหล่ า นี ้ ศึ ก ษาตั ว ระบบ ซึ่ ง
ส่วนประกอบ มีปฏิสมั พันธ์กัน (interaction)
ทางสังคม พลังร่วมหรือพลังสังเคราะห์เป็ นความร่วมมืออย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลายกลุ่ม หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
องค์กรหรือของบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าต่างฝ่ ายต่างแยกกันทา เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เกิดการหลอมรวม (merging)
บริษัทหลายบริษัทเข้าด้วยกัน เพราะจะให้ผลการดาเนินงานมากกว่าที่ต่างฝ่ ายต่างทาหรือแข่งขันกัน เพราะเมื่อร่วมกันทาจะ
เกิดผลลัพธ์ที่นามาหารแล้วก็จะมากกว่าผลลัพธ์ที่แต่ละองค์กรหรือบริษัทแยกกันทา
พลังร่วมหรือ พลัง สังเคราะห์เ ป็ น คาที่ ใ ช้ร่วมกั บคาว่ าบู รณาการองค์รวม เพราะพลัง ร่ ว มเป็ น คาอธิบายกระบวนการหรื อ
ปรากฏการณ์ของการบูรณาการและผลที่เกิดจากการดาเนินการหรือจัดการอย่างเป็ นองค์รวม
64. ภาคี พันธมิตร หุ้นส่วน ภาคี พันธมิตร หุ้นส่วน เป็ นคาที่เริ่มใช้กันแพร่หลายในการทางานด้านเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อแสดงออกถึงฐานคิดที่ ว่าด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม การยอมรับกันและกัน ยอมรับในศักยภาพและความสามารถ
เกียรติและศักดิ์ศรีของกันและกัน ไม่ได้มองว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง ต่ากว่า ด้อยกว่า แต่ก็ยอมรับว่าทุกฝ่ าย มีทั้งข้อเด่นและข้อด้อ ย
ข้ อ จ ากั ดแ ละ ส ม ร ร ถน ะ ถ้ า ห ากท า ง าน ร่ ว มกั น ก็ จะ เ ส ริ ม กั น เ กื ้ อ กู ลกั น แ ละ ท าให้ เ กิ ด ก า รพั ฒ น า ไ ด้
ในแวดวงการพัฒ นา สามคานี ้ถูกใช้เ พื่ อ แทนวิ ธี คิดเดิ ม ที่ มั กมองว่ า ชาวบ้า น คนยากจน ในชนบทและในเมื อ งเป็ น
คน “โง่ จน เจ็บ ” ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ จึงมีหน่วยงานและโครงการ ต่าง ๆ เกิดขึน้ เพื่อทางานดังกล่าว เมื่อเอาอะไร
ไปให้ชาวบ้านก็ถือว่าสิ่งที่นาไปให้นั้นเป็ นส่วนสาคัญ หรือเป็ นปั จจัยหลัก (contribution) เพื่อการแก้ไขปั ญหา และเรียกร้องให้
ท้อ งถิ่ น มี ส่ว นสมทบใน โครงการนั้น ๆ (counterpart ) เช่ น ถ้า โครงการนั้น ต้อ งการงบประมาณ 100 บาท องค์กรจาก
ภายนอก นาไปให้ 90 บาท หรือ 95 แล้วขอให้ทอ้ งถิ่น สมทบ 10 หรือ 5 บาท
นี่ เ ป็ น กระแสใหม่ ใ นการพั ฒ นาทั่ ว โลก สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ยนไปวั น นี ้อ าจจะไม่ ใ ช่ ตั ว เลข แต่ เ ปลี่ ยนท่ า ที เปลี่ ยนวิ ธี คิ ด การจั ด
ความสัม พัน ธ์ใ หม่ ระหว่ า งคนที่ ไ ปท างานกั บ ชาวบ้า น ถื อ ว่ า ทุ กฝ่ ายที่ เ กี่ ยวข้อ ง (stakeholders) เป็ น “ หุ้น ส่ ว น ” หรื อ “
หุน้ ส่วนชีวิต ” หุน้ ส่วนการพัฒนา ” ( partnership) ไม่ใช่สมั พันธ์กันแบบ “ ผูใ้ ห้ – ผูร้ บั ” (donor recipient ) แบบเดิม ๆ อีก
ต่อไป แต่ก็ยงั มีรฐั บาลและหน่วยงานในหลายประเทศยังคิดและทาแบบเดิม ๆ
เริ่มจากในแวดวงธุรกิจแล้วแพร่ไปในวงการบริหารจัดการอื่น ๆ มีการใช้คาว่า พันธมิตรทาง ยุทธศาสตร์ ( strategic partner ,
strategic alliance ) เพื่อหมายถึงบุ คคล องค์กร หน่วยงานที่มี ความสนใจ เป้าหมาย ผลประโยชน์แ ละวิ ธี การดาเนิ น งาน
บางอย่างคล้ายกันหรือเหมือนกัน เกิดความร่วมมือกัน โดยข้อตกลงเป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการ
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65. ภูมิปัญญาชาวบ้าน คาว่าภูมิปัญญา ถ้าแปลตามคาอาจหมายถึง “ ที่ตั้งของปั ญญา ” ถ้าแปลความลึกลงไปก็ไ ด้
ความหมายว่าเป็ นปรัชญาชีวิตของชาวบ้านปรัชญาอันเป็ นที่ตั้ง ที่มาของ วิถีชีวิต วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ อันอยู่ภายใต้การมองโลก
มองชีวิตแบบหนึ่ง
ภูมิปัญญาเป็ นปรัชญาอันเป็ นที่มาของความรู ต้ ่าง ๆ ด้วยเหตุนีจ้ ึงมักกล่าวด้วยว่า ภูมิปัญญา หมายถึงความรู ต้ ่าง ๆ ที่สืบ
ทอด ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่คนรุ่นต่อ ๆ มาจนถึงปั จจุบันได้อนุรักษ์ ฟื ้ นฟู ประยุกต์ รวมถึงสร้างสรรค์ให้เกิด
เป็ นความรูใ้ หม่ในสังคมที่ผสมผสานกันระหว่างความรูท้ ี่มาจากที่อื่น ๆ ทั่วโลก
แม้ว่าคาว่าภูมิปัญญาอาจหมายถึงเพียงความรูเ้ ฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างของท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่ความรู น้ ีใ้ น
ฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาทั้งหมด หรือบริบททั้งหมด คือส่วนหนึ่งของปรัชญาชีวิตนั่นเอง แยกออกมาจากบริบ ท
เมื่อไรก็จะขาดชีวิต เหมือนคนตาบอด คลาช้าง คลาที่ขาก็ทึกทักเอาว่าช้างเป็ นเสา คลาที่หางก็ว่าช้างเป็ นเชือก เพราะมองไม่
เห็นช้างทัง้ ตัว
ภูมิปัญญาเป็ นปรัชญาชีวิต เป็ นศาสตร์และศิลป์ ของการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน เป็ นฐานคิดและหลักเกณฑ์การกาหนดคุณค่า
และจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมาช้านาน จากพ่อแม่ปยู่่ าตายาย สู่ลูกหลาน จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากอดีตถึง
ปั จจุบนั
ภูมิปัญญาเป็ นศาสตร์ คือความรูเ้ กี่ยวกับการดาเนินชีวิตปั จจัยสี่ การทามาหากิน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ภูมิปัญญาเป็ นศิลป์ คือเป็ นความรู ท้ ี่มีคุณค่าดีและงาม ที่ผู้คนได้คน้ คิดขึน้ มาไม่ใช่ดว้ ยสมองเพียงอย่าง
เดียว แต่ดว้ ยอารมณ์ ความรูส้ ึก ทัศนะและจิตวิญญาณ
ภูมิปัญญาเป็ นความรู ท้ ี่เชื่อมโยงทุกอย่างทุกด้านทุกมิติเข้าด้วยกัน จึง เป็ นความรู ท้ ี่มีคุณธรรม ความรู ท้ ี่เป็ นรอบด้านและเป็ น
องค์รวม เพราะเป็ นความรูท้ ี่มาจากชีวิตและสัมพันธ์กับชีวิต การเรียนรูใ้ นอดีตจึงเป็ นการเรียนรู ้ มิเพียงเพื่อให้เกิดความรู ้ แต่
ให้เกิด “ ปั ญญา ” อันเป็ นที่มาของชีวิตพอเพียง ไม่โลภ อยู่เย็นเป็ นสุข
66. ภูมิปัญญาไทย หมายถึงรากฐานปรัชญาชีวิตของคนไทย อันเป็ นที่มาของความรู ้ ความสามารถต่าง ๆ ที่แสดงออกในวิถี
ชีวิตของคนไทย ในจารีตประเพณี วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ อาหาร บ้านเรือน เสือ้ ผ้า ยารักษาโรค เครื่องมือในการทามาหา
กิน ศิลปะการแสดงเครื่องประดับตกแต่ง เป็ นฐานความคิด ความฝัน ความใฝ่ ฝัน และความเป็ นคนไท
แต่ก็มีคาถามว่า อะไรคือเอกลักษณ์ไทย หรือความเป็ นไทยของภูมิปัญญา ไม่ใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับภูมิปัญ ญาอื่ น
ๆ และภู มิ ปั ญญาสากลจนกลายเป็ น ภู มิ ปั ญญาไทยหรื อ ก็ คงเป็ น เช่ น นั้น เพราะ คาถามที่ ว่ า คนไทย คื อ ใคร มาจากไหน
สายเลือดไทยแท้มีหรือไม่ก็ไม่มีข้อยุติ เพราะคนไทยมีหลาย เผ่าพันธุ์หลายเชือ้ ชาติที่หลอมรวมเป็ นสัญชาติไทยในรัฐชาติที่
เรียกว่าประเทศไทย
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67. ระบบอุปถัมภ์ (Patron-client System) ระบบอุปถัมภ์เป็ นกรอบคิดหนึ่งเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ในสังคมไทย ว่า
เป็ นสังคมที่มีโครงสร้างที่เน้นความแตกต่างระหว่างฐานะตาแหน่ง คนที่มีตาแหน่งและสถานภาพทางสังคมสูงกว่า คนที่มีเงิน
ทองมากกว่า มีอานาจอิทธิพลมากกว่าซึ่งเรียกว่า ผู้อุปถัมภ์กับคนที่มีน้อยกว่าที่เรียกว่า ผู้รับการอุปถัมภ์ ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัย
และขึน้ ต่อผูอ้ ุปถัมภ์ในรูปแบบใดแบบหนึ่ง
ผูอ้ ุปถัมภ์ในสังคมไทยแต่เดิมเป็ นเจ้าเป็ นนายซึ่งมีไพร่มีบ่าวข้าทาสบริวาร ต่อมาเกิดเศรษฐี ผมู้ ีทรัพย์สมบัติ ผูถ้ ือครองที่ดิน ผู้
มีอิทธิพล เจ้าพ่อ พ่อเลีย้ งแม่เลีย้ ง นักการเมือง นักธุรกิจ ข้าราชการ ซึ่งทาตัวเป็ นเจ้านาย เป็ นผูป้ กป้องคุม้ ครองผูท้ ี่ดอ้ ยกว่า
น้อ ยกว่ า ต่ า กว่ า ซึ่ ง ก็ เ อื ้อ ประโยชน์ให้แก่ ตนเอง เป็ น ลูกน้อ งที่ สัม พัน ธ์กับ ลูกพี่ เป็ น บริ ว ารของเจ้า พ่อ เป็ น หัว คะแนนให้
นักการเมือง เป็ นต้น
ระบบอุปถัมภ์เป็ นความสัมพันธ์แนวดิ่ง มาจากความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม เป็ นความสัมพันธ์ เชิงอานาจ ซึ่งมีประเพณีใ น
ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน เช่น อิตาลี สเปน โปรตุเกส และแพร่ไปในประเทศภายใต้อาณานิคมของประเทศเหล่านี ้ เช่น
ในฟิ ลิปปิ นส์ และละตินอเมริกา ( ที่เรียกระบบแบบนีว้ ่า patron and client )แต่ความจริงก็เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ ในที่อื่น
ๆ เช่นที่ประเทศไทยก็สามารถนามาอธิบายได้
ระบบอุปถัมภ์วันนีม้ ีลักษณะที่เป็ นลบมากกว่าบวกเพราะเกี่ยวกับการใช้อานาจ อิทธิพลในทางมิชอบได้ง่าย ทาผิดกฎหมาย
แสวงผลประโยชน์ที่ขดั ต่อกฎหมาย เป็ นระบบที่ใช้อานาจและผลประโยชน์เป็ นใหญ่ ดังที่มีอยู่ในสังคมไทยแต่เดิมเป็ นระบบเจ้า
ขุนมูลนาย กลายมาเป็ นระบบราชการที่สืบทอดค่านิยมดังกล่าวในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
สมัยหนึ่งพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนสูง ๆ ไปรับราชการเพื่อจะได้เป็ น “ เจ้าคนนายคน ” ผูค้ นพยายามหาเงินเพื่อจะได้มีฐานะทาง
สังคม โดยแสดงออกเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่ามีฐานะด้วยการ สวมใส่เครื่องประดับมีค่า เสือ้ ผ้ากระเป๋ าราคาแพง บ้านหลัง
ใหญ่รถยนต์คันโต จัดงานหรู หราฟุ่ มเฟื อย มีระบบเส้นสาย เส้นใหญ่เส้นเล็ก สังกัด “ ค่ายไหนคอกไหน” พ่อแม่อยากให้
ลูก เรียนสูง ๆ และผู้ใหญ่หลายคนก็พยายามขวนขวายเรียนให้ได้ใบปริญญาและรู ป ถ่ายมาติดข้า งฝา เป็ นสถานภาพและ
ฐานะทางสังคม จะได้รบั การยอมรับมากกว่าคนเรียนจบเพียงชัน้ ป.4
ระบบอุปถัมภ์ถ่ายทอดกันในระบบและอย่างเป็ นระบบ เช่น ระบบการศึกษาที่ทาให้คนเชื่อว่า เด็กดีเป็ นเด็กว่านอนสอนง่าย
เด็กที่แสดงความคิดเห็นต่างจากผูใ้ หญ่เรียกว่า “ เถียง ” ซึ่งถือว่าไม่ดี ผูน้ อ้ ยวิจารณ์ผใู้ หญ่ก็ไม่ดี ถือว่าไม่เคารพผูใ้ หญ่ การ
วิจารณ์มกั จะถือว่าเป็ นการด่า ลูกศิษย์วดั รอยเท้าครู เด็กวัดรอยเท้าผูใ้ หญ่ถือว่าไม่ดี เหล่านีส้ ะท้อนระบบอานาจและอุปถัมภ์
ที่ครอบงาสังคมไทย
ความเชื่อเรื่องเวรกรรมก็ตอกยา้ ให้ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ให้ยอมรับว่าฐานะสูงต่าวันนีเ้ ป็ น ผลกรรมแต่ปางก่อน มีคากล่าวว่า
แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ ถ้าหากได้ดิบได้ดีขนึ ้ มาก็อธิบายว่า “ บุญพาวาสนาส่ง ”
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68. โลกาภิวัตน์ (globalization) โลกาภิวัตน์เป็ นคาที่ใช้เพื่อบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ววันนีท้ ี่เชื่อมโยง
โลกที่กว้างใหญ่ให้กลายเป็ นโลกใบเล็ก (global village) ที่ทุกอย่างถึงกันและสัมพันธ์กัน ทัง้ การผลิต การบริโภค การสื่อสาร
และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดผล ต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
ความจริงปรากฏการณ์นีเ้ กิดขึน้ มาหลายร้อยปี แล้ว ตัง้ แต่เมื่อผูค้ นเดินทางไปมาหาสู่ ค้าขายและครอบครอง วันนีท้ ี่แตกต่างคือ
ความเร็ว ขนาดและความซับซ้อนของความสัมพันธ์และเครือข่ายต่าง ๆ ปริมาณ ของการค้า ขอบข่ายและความรุ นแรงของ
การครอบงาปฏิสมั พันธ์และความเสี่ยงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทัง้ โลก เมื่อเกิดวิกฤติที่หนึ่งจึงกระเทือนไปทัง้ โลก
โลกาภิวัตน์เป็ นกระแสโลกที่ทาให้ประเทศที่มีอานาจมากกว่าทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถแพร่ขยาย
อ านาจอิ ท ธิ พ ลเหนื อ ประเทศอื่น ๆ ที่ ยากจนกว่ า ที่ กาลัง พัฒ นา ท าให้ป ระเทศเหล่ า นี ้ต้อ ง “ ขึ น้ ต่ อ ” มหาอ านาจอย่ า ง
สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ และสหภาพยุโรปมากยิ่งขึน้ เพราะนอกจากจะขยายธุรกิจข้ามชาติไปครอบคลุมทั้งโลกได้ ก็ยงั สามารถ
ขยายความคิด ความรู ้ เทคโนโลยีผ่านระบบเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา การสื่อสาร และอื่น ๆ ไปทั่วโลกอีกด้วย
โลกาภิวตั น์เป็ นโลกไร้พรมแดนที่เป็ นอะไรมากกว่าการเข้าสู่สากล (internationalization หรือ universalization) เพราะมันก้าว
ข้ามความเป็ นรัฐชาติ และมีมิติทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏในการค้าสากล
การไหลเวี ย นระหว่ า งประเทศของทุ น การลงทุ น ระหว่ า งประเทศ การไหลเวี ย นของข้ อ มู ล ข่ า วสาร การใช้
อินเทอร์เน็ต ดาวเทียมเพื่อการสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่ างประเทศ การเดินทางและการท่องเที่ยว การ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งโลก (สถานีและรายการข่าวสารบันเทิงทางโทรทัศน์) ระบบการเงินโลก การ
ครอบครองและครอบงาเศรษฐกิจโลก ของบรรษัทข้ามชาติซึ่งขยายตัวขึน้ เรื่อย ๆ
จากผลกระทบต่าง ๆ ของโลกาภิวัตน์ได้เกิดมี กระแสต้านโลกาภิวัตน์ (anti-globalization) ขึน้ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะขัดขวาง
โลกาภิ วัตน์ทุ กรู ป แบบ เน้น โลกาภิ วัตน์ ที่ น าโดยรัฐ บาลของบางประเทศหรื อ องค์ก รระหว่ า งประเทศบางองค์ก รอย่ า ง
ธนาคารโลกไอเอ็มเอฟ องค์การค้าโลก (WTO) เป็ นต้น ซึ่งผู้ต่อต้านเห็นว่าไม่ได้รับผิ ดชอบต่อประชาชนและประเทศต่าง ๆ
โดยเฉพาะประเทศยากจนเพราะเน้นการให้ประโยชน์แก่ประเทศร่ารวยและธุรกิจภาคเอกชนมากกว่า
นอกจากนั้นวิชาการหลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้คาว่าโลกาภิวัตน์ และไม่ยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนั้ น
จริง เพราะรัฐชาติเองก็ยังมีความสาคัญ พรมแดนระหว่างประเทศก็ มิได้ลบเลือนหายไปเพราะ สิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์แ ต่
อย่างใด นักวิชาการเหล่านีจ้ ึงเลือกใช้คาว่า กระแสสู่สากล (internationalization) มากกว่าโลกาภิวตั น์
69. ท้องถิ่นนิยม (localism) ท้องถิ่นนิยมเป็ นกระแสที่รวมเอาทั้งแนวคิด อุดมการณ์ และปรากฏการณ์ทางสังคมที่ชีใ้ ห้เห็น
คุณค่า ศักยภาพ และพลังของท้องถิ่นว่ามีอยู่อย่างเพียงพอ เพื่อต่อสูย้ ืนหยัดเป็ นตัวของตัวเองในกระแสโลกาภิวตั น์ที่ครอบงา
ทางเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งโดยรัฐจากส่ วนกลางและโดยประเทศมหาอ านาจผ่า นทางบรรษั ท ข้ า ม
ชาติ ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมที่เข้าไปถึงทุกชุมชนโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
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ท้องถิ่นนิยมเป็ นปรากฏการณ์ที่มีมานาน จะโดยรัฐเป็ นผู้ก่อให้เกิดเพื่อการครอบงา หรือท้องถิ่นเองเพื่อการปลดปล่อย ( เช่น
ขบถผีบุญ ) และยังมีอยู่จนถึงทุกวันนีโ้ ดยเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น รัฐเองก็ใช้ทอ้ งถิ่นนิยมในการปกครอง เห็นด้วยกับเศรษฐกิจ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงนโยบายประชานิยมของรัฐอย่างกองทุนหมู่บา้ น ธนาคารชุมชน ในนามของการส่งเสริมการ
เข้มแข็งของท้องถิ่นโดยรัฐลงไปดาเนินการเองโดยตรง (ไม่ผ่านคนกลาง)
ขณะที่กระแสการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในประเทศไทยค่อย ๆ ก่อตัวตัง้ แต่ทศวรรษที่ 2520 อย่างเป็ นรูปธรรมในนามของ
วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความรู ท้ ้องถิ่น องค์กรและเครือข่ายชุมชน ซึ่งล้วนแต่เน้นกระบวนการเรียนรู แ้ ละการ
พัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง และชีใ้ ห้เห็นศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งหากได้เรียนรูแ้ ละค้นพบทุนท้องถิ่นที่เป็ นทัง้ ทรัพยากร ความรูภ้ ูมิ
ปั ญญา ทุนทางสังคมวัฒนธรรมแล้ว ก็จะสามารถลุกขึน้ มาจัดการชีวิตของตนเองโดยไม่ตอ้ งนั่งรอ รัฐช่วย ถ้าจะช่วยก็ให้ไปเติม
เต็มให้ชาวบ้านเท่านัน้
ท้องถิ่นนิยมไม่ใช่การสร้างโลกแคบที่ปิดกัน้ ตนเองและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่การหวนคืนสู่อดีต แต่เป็ นกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น โดยการค้นหารากเหง้าและอัตลักษณ์ของ ตนเอง เรียกความมั่นใจให้กลับคืนมา และพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่พึ่งตนเอง อยู่อย่างพอเพียงและไม่วิ่งไล่ตามกระแสแบบไม่รูเ้ ท่าทัน ถูกครอบงา เป็ นหนีเ้ ป็ นสิน บ้าน
แตก ชุมชนล่มสลาย
กระบวนการรู ้ ตั ว เองและรู ้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลก เป็ นกระบวนการที่ เ รี ย กกั น วั น นี ้ ในภาษาอั ง กฤษว่ า
glocalization (โลกาเทศาภิวัตน์ ) ซึ่งรวมเอาคาว่า global (โลก) และ local (ท้องถิ่น) เข้าด้วยกัน หรือหมายถึงการคิดให้
ครอบคลุมเชื่อมโยงในกรอบใหญ่ทงั้ หมด ทัง้ โลก ( think globally ) และปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ( act locally )
ที่ จ ริ ง ความหมายของคาว่ า glocalization มักใช้ห มายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ที่ คิดสาหรับ ตลาดโลก แต่ ท าให้เ หมาะกั บ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และหมายถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอิเ ล็กทรอนิกส์อย่ างอินเทอร์เน็ ต เพื่อเชื่อมโยงท้องถิ่นไปสู่โลกและโลกสู่
ท้องถิ่น
70. ชุ มชนนิ ย ม (communitarianism) ชุ ม ชนนิ ยมเป็ น กระแสที่ เ กิ ดขึ น้ ในประเทศตะวัน ตก ในช่ ว งปลายศตวรรษที่ ผ่ า น
มา ไม่กี่สิบปี มานี่เอง ซึ่งเป็ นปฏิกิริยาต่อต้านแนวคิดแบบปั จเจกชนนิยม (individualism) รากฐานของเสรีนิยม และทุนนิยม
แบบสุดขั้ว ที่ เ น้น การแข่ ง ขัน กาไรสูง สุด ละเลยคุ ณธรรม ความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ร่ว มมื อ กั น ช่ ว ยเหลื อ เกื ้อ กู ลกั น และอยู่
ร่วมกัน เป็ นครอบครัวเป็ นชุมชน
ชุมชนนิยมเป็ นแนวคิดที่ช่วยให้ผคู้ นหันหน้าเข้าหากัน มีเมตตาและสัมพันธ์อนั ดีต่อกันอย่างเป็ นระบบและรูปธรรม โดยการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในแบบของสมาชิกชุม ชน ทาให้มีครอบครัวอบอุ่น เพื่อนบ้านช่วยเหลือกัน ไม่ใช่อยู่แบบตัวใครตัว
มัน ปั ญหาความขัดแย้งลดลง ร่วมมือกันแก้ไขปั ญหา ไม่ตอ้ งรีบวิ่งหาทนายความขึน้ โรงขึน้ ศาล หรือรีบไปหาจิตแพทย์เพื่อ
แก้ไขปั ญหาอย่างที่คนุ ้ เคย
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แนวคิดชุมชนนิยมได้กลายเป็ นนโยบายของพรรคการเมืองในสหรัฐฯ และในสหราชอาณาจักร เกิดการส่งเสริมการก่อตั้ง “
ชุ ม ชน ” ขึ น้ ทั่ว ไปโดยอาศัยองค์กรมื อ อาชี พ และเกิ ดเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนขึ น้ มาหลายรู ป แบบ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยทาง
อิ น เทอร์เ น็ ต เกิ ดเป็ น ชุ ม ชนเสมื อ นจริ ง (virtual community ) ขึ น้ มาซ้อ น เชื่ อ มโยงสมาชิ กชุ ม ชนและระหว่ า งชุ ม ชน ที่ มี
ลักษณะคล้ายกัน มีความสนใจ มีปัญหาและวัตถุประสงค์เดียวกัน หรือคล้ายกัน
คาว่า ชุมชนนิยมไม่นิยมใช้ในประเทศไทยเท่าใดนัก มักใช้คาว่าท้องถิ่นนิยม หรือ วัฒนธรรมชุมชน เพื่อบอกแนวคิดที่ให้
ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่น
71. วัตถุนิยม (materialism) วัตถุนิยมมีความหมายหลัก ๆ 2 อย่าง อย่างแรกที่ใช้กันทั่วไปหมายถึง การให้ความสาคัญกับ
วัตถุสิ่งของ เงินทอง อานาจเหนือสิ่งอื่นใด เชื่อว่าเงินกับอานาจสามารถซือ้ หาจัดหาได้ทุกอย่างในชีวิต คนเหล่านีย้ กย่องบูชา
เงินทองสิ่งของวัตถุเหนือจิตใจ เหนือคุณธรรม ทาทุกอย่างเพื่อให้ได้เงิน รวมทัง้ คดโกง หลอกลวง ไม่ซื่อสัตย์ คนเหล่านีเ้ ชื่อ ว่า
เงินซือ้ ได้ทุกอย่าง อานาจเปลี่ยนได้ทุกอย่าง เปลี่ยนผิดให้เป็ นถูก เปลี่ยนชั่วให้เป็ นดีก็ได้ เงินและอานาจเนรมิตได้ทุกอย่าง
วัตถุนิยมในอีกความหมายหนึ่งเป็ นปรัชญาสาขาหรือลัทธิหนึ่งซึ่งถือว่าวัตถุและพลังงานเท่านั้น ที่มีอยู่จริงในโลก อย่างอื่น
รวมทัง้ เรื่องทางจิตก็อธิบายว่าเป็ นระบบจิตประสาท ไม่มีอะไรอื่น
72. วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise - SMCE) วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการขนาด
เล็ กขนาดจิ๋ ว ที่ ชุ ม ชนหรื อ องค์กรชุ ม ชนร่ ว มกั น ดาเนิ น การเพื่ อ จัดการทุ น ชุ ม ชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้า งสรรค์เ พื่ อ การ
พึ่ ง ตนเอง อาจเป็ น การผลิ ต การแปรรู ป การจั ด การตลาด ทั้ ง ด้า นการเกษตรและอุ ตสาหกรรมการบริ ก าร เช่ น การ
ท่องเที่ยว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ การออมทรัพย์และการจัดสวัสดิการชุมชน
วิสาหกิจชุมชนมีคุณลักษณะสาคัญอย่างน้อย 7 ประการ คือ ชุมชนเป็ นเจ้าของและเป็ นผู้ดาเนินการหลัก ผลผลิตมาจาก
กระบวนการในชุมชน ริเริ่มสร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมโดยชุมชนมีฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลและอื่น
ๆ มีลักษณะบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ แบบเกือ้ กูลกัน มีการเรียนรู เ้ ป็ นหัวใจของกระบวนการทั้งหมด และมีการ
พึ่งตนเองเป็ นเป้าหมายสาคัญที่สดุ ของการประกอบการ
วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนมี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ยงเป็ น ปรัช ญา ชุ ม ชนดาเนิ น การเพื่ อ ให้เ กิ ดการพึ่ ง ตนเองเป็ น อัน ดับ แรก แต่ ก็สามารถ
ดาเนินการสัมพันธ์กับตลาดได้ถ้าหากมีเหลือกินเหลือใช้ ได้เรียนรูก้ ารจัดการซึ่งต้องเข้าสู่ระบบตลาดและแข่งขัน ใช้ความเป็ น
กลุ่มเป็ นเครือข่ายของตนให้เป็ นประโยชน์ในทางธุรกิจ(competitive advantage) รวมทัง้ การใช้ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ดังที่ทากันในนามของ โอทอป (OTOP – One Tambon One Product) หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองในครอบครัว ในชุมชน ในเครือข่าย เป็ นการประกอบการแบบพืน้ ฐาน ขณะที่วิสาหกิจชุมชน
ที่เข้าสู่ระบบตลาดเรียกว่า วิสาหกิจชุมชนแบบก้าวหน้า
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วิสาหกิจชุมชนแบบพืน้ ฐานเป็ นหลักประกัน ความมั่น คงของครอบครัวและชุ มชน หากว่าเกิดปั ญหาในวิสาหกิ จชุม ชนแบบ
ก้า วหน้า ก็ จ ะไม่ เ สี ยหายมากนั ก เป็ น ระบบข่ า ยความปลอดภั ย (safety net) เหมื อ นตาข่ า ยในการแสดงกายกรรมเหิ น
เวหา พลัดตกลงมาก็ไม่ถึงพืน้ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แต่อาจจะ “ ขายหน้า ” บ้างเท่านัน้
วิสาหกิจชุมชนแตกต่างจากธุรกิจชุมชน เพราะวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมายให้ “ รอด ” ไม่ใช่ให้ “ รวย ” อีกนัยหนึ่งดาเนินการ
เพื่อ “ หวังอยู่ ” ไม่ใช่ “ หวังรวย ” มีความพอเพียง ความสุขเป็ นเป้าหมายไม่ใช่ความร่ารวย วัดกันด้วยดัชนีความสุข ไม่ใช่วัด
กันด้วยตัวเลขรายได้และกาไร เอาชีวิต เอาครอบครัว ชุมชนเป็ นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาตลาดเป็ น ตัว ตั้ง ร่วมมือมากกว่ าแข่ ง ขัน
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน มากกว่าการเอาชนะคู่แข่งอย่างเอาเป็ นเอาตาย วิสาหกิจชุมชนใช้ทุนของชุมชนเป็ นหลัก ทัง้ ทุนทรัพยากร
ความรูภ้ ูมิปัญญา คน แรงงาน ทุน ทางสังคมวัฒนธรรม ไม่ได้เน้นที่เงิน และผลิตเพื่อตลาดท้องถิ่น มากกว่ามุ่งตลาดใหญ่
ภายนอก
73. วิสัยทัศน์ (vision) วิสยั ทัศน์ คือภาพแห่งอนาคตในอุดมคติที่จินตนาการไว้เป็ นเป้าหมายให้บรรลุ วิสยั ทัศน์เป็ นภาพที่มี
องค์ประกอบที่ชดั เจนไม่ใช่ความคิดลอย ๆ หรือความเพ้อฝัน วิสยั ทัศน์ที่ดีเป็ นจินตนาการที่บรรจงวาดไว้อย่างประณีตสวยงาม
มีพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ผคู้ นอยากให้เป็ นจริง
วิสยั ทัศน์ที่ดีและมีพลังเกิดจากความรู ค้ วามเข้าใจในอดีตและปั จจุบัน เป็ นฐานให้สามารถสร้างและฉายภาพอนาคตที่โ ดนใจ
ผูค้ น ตอบสนองความรูส้ ึกนึกคิดและจิตวิญญาณของสังคม ความปรารถนาและความใฝ่ ฝัน ความต้องการมีชีวิตที่ดีกว่า
วิสัยทัศน์ที่ดีขององค์กรก่อให้เ กิดประสิทธิภ าพในการท างานของพนักงาน วิสัยทัศน์ที่ดีทางการเมื อง ทาให้ผู้ คนเกิดความ
เชื่อมั่น เชื่อว่าจะเกิดชุมชนมั่งคั่ง สังคมมั่นคง
คาว่าวิสยั ทัศน์ (vision) มีที่มาจากคัมภีรท์ างศาสนาต่าง ๆ และคาสอนของผีบุญที่ลว้ นแต่เสนอภาพสุดท้ายหรือนิมิต ภาพใน
จินตนาการแห่งสังคมในอุดมคติที่เรียกว่า สังคม พระศรีอาริย์ (Messianic Society) และยุคพระศรีอาริย์ ( Messianic Age
)
74. ศักยภาพ (potential) หมายถึง ความสามารถที่ยังไม่พฒ
ั นา หรือยังไม่พฒ
ั นาเต็มที่ ศักยภาพเป็ นพลังภายใน พลังที่ซ่อน
ไว้หรือพลังแฝงที่ยังไม่ ได้แ สดงออกมาให้ปรากฏ หรือออกมาบ้างแต่ไม่หมด เช่น เมล็ดมะม่วง มีศักยภาพที่จะโตเป็ น ต้น
มะม่วงถ้าหากได้ดินดี นา้ ดี แดดดี ปุ๋ ยดี เด็กจานวนมากมีศักยภาพที่จะเป็ นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่งถ้าหาก ได้รับการเลีย้ งดูที่ดี
การศึกษาที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี
ทางปรัชญา ศักยภาพ (potential-potentiality ) ตรงกันข้ามกับคาว่า กรรตุภาพ หรือภาวะที่เป็ นจริง (actual-actuality) หรือ
เรียกกันด้วยภาษาง่าย ๆ ว่า ภาวะแฝง (potential) กับภาวะจริง(actuality) ศักยภาพ (ภาษาละติน potential) เป็ นภาวะที่
เปลี่ยนแปลงได้ เป็ นไปได้ เกิดขึน้ ได้ ตรงกันข้ามกับภาวะจริ ง (actus) ซึ่งในปรัชญาตะวันตกตั้งแต่อ ริ ส โตเติ ลพู ดถึง ความ
สมบูรณ์ (perfection) ว่าเป็ นภาวะความเป็ นจริงที่บริสทุ ธิ์ actus purus (pure action) เปลี่ยนแปลงไม่ได้
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75. เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีลกั ษณะเป็ นองค์รวม คือไม่ได้มีแต่เพียงมิติทางเศรษฐกิจ ตัวเลข
รายได้ การผลิต การบริโภค แต่เป็ นระบบเศรษฐกิจที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ระบบคุณค่า
เศรษฐกิจชุมชนไม่เน้นการแข่งขัน แต่ให้ความสาคัญกับความร่ว มมือ ไม่มีการผูกขาด เพราะชุมชนเป็ นเจ้าของร่วมกัน ไม่
ก่อให้เกิดความรวยกระจุ กความจนกระจาย ตัวชีว้ ัดเศรษฐกิจ ชุม ชน ไม่ใช่เพียงตัวเลข แต่ผสมผสานกับ ตัว ชีว้ ัดทางสัง คม
ตัวชีว้ ดั การอยู่เย็นเป็ นสุขของผูค้ น
ที่จริงเศรษฐกิจชุมชนที่มักถูกถือว่ าเป็ นเศรษฐกิ จนอกระบบ ทั้ง ๆ ที่ควรถือเป็ นอีกระบบหนึ่งในตัวมันเอง ระบบนีม้ ีสัดส่ ว น
แรงงานมากว่าครึ่งหนึ่งของทัง้ ประเทศ แต่เมื่อคิดเป็ นรายได้ คงน้อยกว่าเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม ที่กระจุกตัวอยู่ในเมือง และ
ศูนย์กลางความเจริญ ซึ่งดึงเอาผูค้ นจากชุมชน เข้าไปเป็ นแรงงาน
เศรษฐกิจชุมชนเป็ นแนวคิดที่มีความสาคัญในประเทศกาลังพัฒนา โดยทั่วไปแนวคิดนีม้ ีที่มาสาคัญอยู่อย่างน้อยสองทาง คือ
แนวคิดของมหาตมะคานธีที่ สนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจหมู่บา้ น ผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าหรือซือ้ จากตลาด
ลดรายจ่ายให้เหลือน้อย ซึ่งเท่ากับเป็ นการเพิ่มรายได้ เน้นการพึ่งตนเอง ทากินทาใช้เอง
แนวคิดจากรัสเซีย ซึ่งเป็ นขบวนการและกลายเป็ นพรรคการเมือง (Social Revolutionaryพรรคสังคมปฏิวัติ)มีนักคิดสาคัญชื่อ
เอ วี ชายานอฟ (1888-1939)ที่เห็นว่าชุมชนเป็ นอีกระบบเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถจัดระบบให้พึ่งพาตนเองและเป็ นรากฐาน
สาคัญให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้
ในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นายปรีดี พนมยงค์ ได้เสนอเศรษฐกิจสองส่วน คือเศรษฐกิจรัฐและเศรษฐกิจ
สหกรณ์ แต่ ยัง ไม่ ไ ด้เ สนอแนวทางเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งสองส่ ว นนี ้ ขณะที่ ทุ น นิ ยมและมาร์กซิ สต์เ ห็ น ว่ า เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเป็ น
เศรษฐกิจที่รอวัน ตาย จะค่อย ๆ ถูกผนวกเข้าสู่ระบบทุน ในที่ สุด ระบบชุมชนจะสูญสลาย แรงงานครอบครัวจะกลายเป็ น
แรงงานรับจ้าง มนุษย์จะกลายเป็ นแรงงาน เป็ นเพียงปั จจัยผลิตหนึ่งของระบบทุน
ประวัติศาสตร์ในประเทศกาลังพัฒนามิได้ยืนยันหรือพิสูจน์ความคิดนี ้ รวมทั้งประเทศอย่างอิตาลีที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ
ครอบครัวและการประกอบการด้านการเกษตรกรรม และอุต สาหกรรมสามารถเจริญ และขยายตัวเป็ นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมได้เป็ นอย่างดี จนอิตาลีกลายเป็ นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนา
76. เศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ
ราชด ารั ส ชี ้ แ นะแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ตแก่ พ สกนิ ก รชาวไทยมานานกว่ า 25 ปี และเมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ เมื่ อ
ปี 2540 พระองค์ก็ทรงเน้นยา้ แนวทางแก้ไขเพื่อให้อยู่รอดและอยู่ได้ อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
ในการพัฒนาประเทศนั้นจาเป็ นต้องทาตามลาดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพืน้ ฐาน คือ ความมีกินมีใช้ ของประชาชนก่อน ด้วย
วิธีการ ที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพืน้ ฐานเกิดขึน้ มั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญให้
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ค่ อ ย เ ป็ น ไ ป ต า ม ล า ดั บ ” ( พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท ใ น พิ ธี พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญ ญ า บั ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2517 )
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน
อาคารไว้น่ นั เอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มและลืมเสาเข็มไปเสียด้วยซา้ ไป ” ( พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั วารสารชัยพัฒนา)
การเป็ นเสือนั้นมันไม่สาคัญ สาคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า พอเพียงกับตัวเอง ” (พระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 4 ธันวาคม 2540)
หลักของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงเป็ น ทางสายกลาง คื อ พอประมาณ ไม่ ใ ช่ อ ดอยากขาดแคลน เป็ น การพัฒ นาอย่ า งเป็ น
ขัน้ ตอน มั่นคง และมีคุณธรรม ช่วยเหลือเกือ้ กูลแบ่งปั นกัน ไม่ใช่มีมากเกินไป ไม่อยู่ในความฟุ่ มเฟื อยและความประมาท มีเหตุ
มีผลและมีภูมิคมุ ้ กันที่ดีในตัว
เศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายความว่าต้องทากินทาใช้เองทัง้ หมด หากแต่ทาได้เพียงในสี่ก็เพียงพอ แต่มีการจัดการที่ดี เริ่มจาก
การพึ่งตนเองระดับครอบครัวไปสู่ระดับชุมชนจนเครือข่าย ทางานเป็ นองค์กรชุมชน เป็ นสหกรณ์ และไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชาติ จากเศรษฐกิจพืน้ ฐานไปสู่เศรษฐกิจแบบก้าวหน้า ทาธุรกิจการค้าอยู่ในโลกที่มีการแข่งขันได้อย่างมั่นคง เศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ใช่การถอยหลังกลับไปอยู่ในยุคโบราณไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจยังชีพ (subsistent economy) ซึ่งผูค้ นหาอยู่หากิน กับ
ธรรมชาติ ไม่มีการสะสม ซึ่งวันนีเ้ ป็ นไปไม่ ได้เ พราะสังคมได้เปลี่ ยนไป ทรัพยากรธรรมชาติ ต่า ง ๆ ก็หมดไป แต่เศรษฐกิ จ
พอเพียงก็เป็ นการสืบทอดคุณค่าของอดีต ที่ สามารถจัดการชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ สืบทอดคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
แนวคิดใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นการคิดใหม่ และจัดการใหม่ ต้องอาศัยความรอบรู ้ ความระมัดระวัง
อาศัยวิชาการในการวางแผนและดาเนินการทุกขัน้ ตอน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเศรษฐกิจคุณธรรม เสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติปัญญาและความรอบคอบ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้สานักในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
77. สหกรณ์ (cooperative) สหกรณ์ เป็ นคาที่แปลจากภาษาอังกฤษว่า cooperation แปลว่า การร่วมมือกัน หรือการทางาน
ร่วมกัน สหกรณ์หมายถึงการรวมกลุ่มเพื่อการดาเนินกิจการร่วมกัน เช่น การผลิต การบริโภค การซือ้ การขาย การออม การ
จัดการตามประเด็นต่าง ๆ โดยสมาชิกเป็ นเจ้าของกิจการ จัดสรรผลประโยชน์จากกาไร เพื่อให้เป็ นสวัสดิการแก่สมาชิก
สหกรณ์เกิดขึน้ ในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 19 ขณะที่อุตสาหกรรมกาลังขยายตัว มีโรงงาน มีแรงงาน มีนายจ้างซึ่งเป็ นเจ้าของ
กิจการ มีลูกจ้างซึ่งเป็ นคนจน จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดพลังในการจัดการชีวิตของตนเอง โดยการสร้างระบบที่ เ ป็ น
หลักประกันความมั่นคงและสร้างสวัสดิการให้ตนเอง
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78. สวัสดิการชุมชน (community security) สวัสดิการชุมชน หมายถึง กิจกรรมหรือระบบทีชุมชนร่วมกันคิดขัน้ และร่วมกัน
จัดการ เพื่อเป็ นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตความเป็ นอยู่ วันนีแ้ ละวันหน้า ระบบนีน้ าเอาทุนของชุมชนมาใช้อย่ าง
ชาญฉลาด ก่อให้เกิดผลแบบยั่งยืนสาหรับตนเอง และลูกหลานวันหน้า ทัง้ ทรัพยากร ความรูภ้ ูมิปัญญา เงิน ผลผลิต รวมทั้ง
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
การจัดระบบสวัสดิการเกิดจากการอนุรกั ษ์ การออมทุนและทรัพยากรของชุมชน แล้วเอาผลจากการออมและการบริหารจัดการ
มาใช้ตอบสนองความจาเป็ นของชีวิ ต เช่น การนาผลกาไรจากการออมทรัพ ย์ของชุ ม ชน มาเป็ นค่ารักษาพยาบาล ช่วย
สมาชิกเมื่อ ได้รับภัยพิบัติ เช่น บ้านเรือนไร่ นาเสียหายจากพายุ นา้ ท่วม ไฟไหม้ เป็ นทุนการศึ กษาบุตรหลาน เป็ นทุ น
ฉุกเฉิน เป็ นบาเหน็จบานาญให้สมาชิก โดยเฉพาะคนที่เคยเป็ นกรรมการและทางานเพื่อส่วนรวม เป็ นต้น
การจัดระบบสวัสดิการยังรวมความไปถึง การจัดการวิ สาหกิจ ชุมชนต่าง ๆ แล้วนาผลกาไร ส่วนหนึ่งมาจัดเป็ นสวัสดิการให้
สมาชิกและชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพ ยากรดิน นา้ ป่ า สิ่งแวดล้อมให้เป็ น สวัสดิการ คือให้ตอบสนองความจาเป็ น ขั้น
พืน้ ฐานไม่ใช่เพื่อการค้า การหากาไร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทรัพยากร อันเป็ นทุนพืน้ ฐานของชุมชน ดังที่
เกิดขึน้ ทั่วไปเมื่อทุกฝ่ ายไปเอาประโยชน์ นาไปขาย ไม่ใช่ใช้อย่างพอเพียง เพื่อความจาเป็ นพืน้ ฐาน จัดการให้เป็ นสวัสดิ การ
ไม่ใช่ให้เป็ นธุรกิจ
บางชุมชนอย่างบ้านนาหว้า อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดระบบสวัสดิการชุมชนโดยการ ทากลุ่มออมทรัพย์และตั้งกองทุน
สวัสดิการเกือบ 100 กองทุน เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความจาเป็ นของชีวิตให้ชุมชน กองทุนเหล่านีม้ ีตั้งแต่
กองทุน โต๊ะ เก้าอี ้ ถ้วยชาม ช้อนส้อม เครื่องครัว
ไปจนถึงอุปกรณ์ในงานแต่ง งาน งานบวช งานศพ ร้านค้า โรงสี
กองทุนสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ฯลฯ ให้สมาชิกนาสิ่งของเหล่านีไ้ ปใช้โดยเสียค่าเช่าแค่เพียงเล็กน้อย เพียงเพื่อบารุงรักษา
และซือ้ ใหม่ มาทดแทนของเก่า ให้สมาชิกได้รับการอุดหนุน เพื่อดาเนินกิจกรรมบางอย่าง เช่น อุดหนุนการเกษตรให้คนชรา
เป็ นแรงจูงใจให้ปลูกพริกปลูกผักไว้กินในครอบครัว เป็ นต้น
79. องค์ร วม (holistic) เป็ น แนวคิ ดที่ อ ธิ บ ายว่ า ทั้ง หมดของสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดเกิ ดจากส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ สัม พัน ธ์ และขึ น้ ต่ อ กัน
อย่างไรก็ดี องค์รวมเป็ นอะไรที่ใหญ่กว่า มากกว่า และใหม่กว่าแค่การเอา ส่วนประกอบต่าง ๆ มารวมกันหรือบวกกัน (
the whole is more than the sum of all parts )
แนวคิดแบบองค์รวมอธิบายว่า คุณสมบัติของระบบไม่อาจกาหนดได้หรืออธิบายได้โดย เอาส่วนประกอบทั้งหมดมารวมกัน
ชีวิตของคนเป็ นองค์รวมที่ไม่อาจอธิบายหรือเข้าใจได้ โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ แบบ แยกส่วนแล้วเอามารวมกัน ชีวิต
เป็ นระบบ เป็ นสายใย ที่เชื่อมโยง เป็ นข่ายที่สัมพันธ์กันหมด ก่อให้ เกิดความเป็ นจริงที่เรียกว่าชีวิต องค์รวมเป็ นทั้งหมด ที
แบ่งแยกมิได้ เพราะถ้าหากแบ่งแยกก็ไม่มีความเป็ นจริงที่เป็ นอะไรที่ใหญ่กว่าส่วนต่าง ๆ มารวมกัน แยกอวัยวะต่าง ๆ ออก
จากกัน คนก็ตาย ไม่ใช่คนอีกต่อไป
ความคิดที่เป็ นระบบ ( systems thinking ) จึงประกอบด้วย ความคิดรวบยอด ( concepts ) ที่เป็ นองค์รวมทั้งนั้น ไม่ว่าจะ
เป็ น องคาพยพ ( organism ) บูรณาการ ( integration ) ผนึกพลัง ประสานพลัง หรือสังเคราะห์พลัง ( synergy ) และอื่น ๆ
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แนวคิดองค์รวมตรงกันข้ามกับ แนวคิดแบบลดทอน ( reductionism ) หรือแยกส่วน ซึ่งวิทยาศาสตร์แบบกลไกใช้กันมาหลาย
ร้อยปี และยังมีอิทธิพลอยู่ในปั จจุบนั การลดทอนหมายถึงการทาให้ความเป็ นจริงลดลงมาเหลือแค่เรื่องเดียวที่อธิบายได้ในตัว
มันเอง การแพทย์แผนปั จจุบันกระแสหลักเป็ นตัวอย่างของการลดทอน โดยพิจารณาโรคแบบแยกส่วน อย่างโดดเดี่ยวเป็ น
เรื่อง ๆ แล้วรักษา แบบแยกส่วน ไม่ได้พิจารณา “ คน ” แต่พิจารณา “ โรค ” พิจารณาอวัยวะส่วนหนึ่งเท่านัน้
องค์รวมเป็ นแนวคิดดั้งเดิมของปรัช ญาตะวันตก และตะวันออก แต่เมื่อผ่านไปหลายศตวรรษ ตะวันตกค่อย ๆ แยกส่ว น
ความคิ ด และพั ฒ นามาถึ ง ที่ สุ ด ในยุ คปฏิ วั ติ วิ ท ยาศาสตร์ ปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมในสามร้อ ยปี ที่ ผ่ า นมา ขณะที่ ป รั ช ญา
ตะวัน ออก ปรัช ญาฮิ น ดู พุ ท ธปรัช ญา ปรัช ญาจี น เต๋ า เซน ล้ว นแต่ พู ดถึ ง สัจ ธรรมที่ เ ป็ น องค์รวม สอดคล้อ งกั บ ฟิ สิ กส์
สมัยใหม่ ที่เห็นความสัมพันธ์แบบองค์รวมของ สรรพสิ่ง และเห็นความคล้ายและเหมือน ระหว่างปรัชญาตะวันออกและฟิ สิกส์
สมัยใหม่ ซึ่งเข้าใจเหมือนกันว่า “ เด็ดดอกไม้ดอกเดียวกระเทือนถึงดวงดาว ”
80. อั ต ลั ก ษณ์ (identity) อัตลักษณ์ หมายถึง สานึกว่าเราเป็ นใคร และเราแตกต่ างจากคนอื่น อย่า งไร มีลักษณะเฉพาะ
อะไรบ้าง รวมทัง้ คนอื่นมองว่าเราเป็ นใคร ซึ่งนักวิชาการบางคนอธิบายว่าเป็ นการสร้างขอบเขตของบุคคล เพื่อการแสดงออก
ถึงอานาจหรือการได้มาซึ่งอานาจ
ความหมายของค าว่ า อัต ลั ก ษณ์ มี ม ากมาย ขึ ้น อยู่ กั บ ส านั ก ปรั ช ญาหรื อ สาขาวิ ช าไหน ปรั ช ญาเอ็ ก ซิ ส เทนเชี ย ลิ ส ม์ (
Existentialism ) ที่เกิดขึน้ ระยะร้อยปี เศษที่ผ่านมาเน้นการค้นหาตัวตนการเป็ นตัวของตัวเอง การเป็ นอิสระจากสิ่งที่ประเพณี
กาหนด คนเป็ นใครไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ ไม่ได้อยู่ที่นิยามของนักปรัชญา ( “ คนคือสัตว์ที่มีเหตุผล ” คนคือบุตรของพระเจ้า ” ฯลฯ
) คุณเป็ นใครคือ การตัดสิน ใจของคุ ณ การเลือ กของคุ ณเองต่ างหาก ซึ่งเป็ นเรื่องยาก เพราะด้านหนึ่งคุ ณถูกกาหนดและ
ครอบงาจากประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมาเป็ นพัน ๆ ปี อีกด้านหนึ่ง คุณถูกครอบงาจากโลกยุคใหม่ที่สร้างวัฒนธรรม
มวลชนขึน้ มา คุณเป็ นตัวของตัวเองยาก คุณเป็ นอะไร ที่สื่อมวลชนกาหนดตลาดและผู้ผลิต สินค้ากาหนด ชีวิตคุณถูกสัง คม
สมัยใหม่กาหนด คุณกลายเป็ นเหมือนสินค้า ที่ถูกส่งไปตามสายพานโรงงานอุตสาหกรรม ( “ สายพานชีวิต ” โดยผู้ใหญ่
วิบูลย์ เข็มเฉลิม )
นิทเช่ ( 1944-1900 ) นักปรัชญาชาวเยอรมันประกาศว่า “พระเจ้าตายแล้ว” นักปรัชญายุคหลังทันสมัย หรือที่เรียกกันว่า
โพสต์โมเดิรน์ บางคนพูดถึงคน ตัวตน อัตลักษณ์ ว่าไม่มีจริง ในตัวมันเอง คล้ายจะประกาศว่า “ มนุษย์ตายแล้ว ” “ ตัวตน
ตายแล้ว ” อัตลักษณ์เป็ นความสัมพันธ์กับคนอื่น
คุณเป็ นใครไม่ได้อยู่ในตัวคุณ แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์กับคนอื่น อยู่
ที่วา่ คุณเป็ นลูกใครหลานใคร มาจากบ้านไหนเมืองไหน เชือ้ สายอะไร สัญชาติอะไร เรียนที่ไหน รุ่นไหน มีลกู กี่คน ทางานที่
ไหน บ้านอยู่แถวไหน ไปวัดทาบุญที่ไหน สังกัดศาสนาไหน
ปรัชญาแนวนีถ้ ือว่าอัตลักษณ์ไม่ใ ช่อะไรที่เ กิดมาพร้อมกับคน แต่เป็ นสิ่งที่สังคมสร้างขึน้ มา สร้างภาษา ให้คนพูด “ ฉัน
” ซึ่งเป็ นอะไรที่ไม่ใช่ภาววิสัย ( objective ) เป็ นอะไรที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม ไม่มีบุคคล ไม่มีปัจเจกบุคคล หรือตัวตน มี
แต่อัตลักษณ์หลากหลายของคนซึ่งสัมพันธ์กับ บทบาททางสังคม เช่น “ ผมเป็ นอาจารย์ เป็ นพ่อ เป็ นแฟนฟุตบอล ” แต่ละ
บทบาทเป็ นอัตลักษณ์แตกต่างกันที่สงั คมกาหนดให้ผมเป็ นผมที่แตกต่างกันในแต่ละบทบาท
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นิยามเหล่านีเ้ ป็ นที่ถกเถียงกันระหว่างนักคิด นักปรัชญา นักวิชาการ เป็ นเสรีภาพที่แต่ละคนสามารถค้นหาคาตอบที่ตนเอง
พอใจ และเห็นว่านามาอธิบายหรือสร้างความเข้าใจในชีวิตแก่ผู้คนในยุคสมัยนีท้ ี่มีความสับสน ที่ผคู้ นต่างก็คน้ หา “ ตัวตน
” หรือ อัตลักษณ์ ” ไม่ว่าจะรับหรือปฏิเสธว่ามันมีอยู่หรือไม่มี มีอยู่อย่างไร และทาไม
ในทางสังคมวัฒนธรรม อัตลักษณ์เป็ นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของคน และชุมชน ซึ่งสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ถูก
ครอบงาโดยวัฒนธรรมกระแสหลัก และของผู้มีอานาจมากกว่า การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน หรือท้องถิ่นนิยมพูดถึงการ
พัฒนาว่าเป็ นกระบวนการ “ คืนสู่รากเหง้า ” สืบค้นหาตัวตนและอัตลักษณ์ที่ถูก ลืม ถูกครอบงา ให้ฟื้นคืนมาเป็ นพลังในการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งตนเอง ให้คืนความเชื่อมั่นและการเคารพตนเอง ความรูภ้ ูมิปัญญาและจารีตประเพณีอนั ดีงาม

