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ดร.วงศส์ถิตย ์ วิสภุี 
อาจารยป์ระจ า บณัฑิตศึกษา สถาบนัการเรียนรูเ้พื่อปวงชน 

บทน า 

สงัคมไทยในปัจจุบนัปรบัเปล่ียนตวัเองจากสังคมอยู่แบบพอเพียง มาเป็นสงัคมที่มุ่งมั่นอยากอยู่แบบมั่งคั่งและร ่ารวย มี
การสะสมส่วนเกินในการผลิตเพื่อขาย มุ่งแสวงหาก าไรมากที่สดุ และส่งเสริมการบริโภคในนามของ “การพัฒนา” รวมถึง
การท าใหท้นัสมยั (Modernization) ซึ่งในความเป็นจริง คุณภาพชีวิตของคนไทยมิไดเ้พิ่มขึน้จริงตามดชันีการบริโภคและ
ก าไร ตามวตัถุส่ิงของเคร่ืองอ านวยความสะดวกที่ลน้เหลือแต่อย่างใด ปัจจุบนัจึงถือเป็นยุคสมัยที่ผู้คนมีหนีสิ้นมากมาย 
ครอบครวัแตกแยกลม้เหลว เด็กขาดความอบอุ่น ชุมชนล่มสลาย พ่อแม่ขายทุกอย่างเพื่อให้ไดเ้งินมาบริโภคตามกระแสทุน
นิยมอนับา้คลั่ง จึงเป็นผลพวงของการพฒันา “เอาเงินน าหน้า  เอาปัญญาตามหลัง” การพฒันาประเทศในรอบกว่า ๔๐ 
ปีที่ผ่านมาที่มุ่งเอาเศรษฐกิจน าหนา้ เอาตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตวัชีว้ัด (GDP) ไดส้รา้งช่องว่างรายไดร้ะหว่าง
คนจนกับคนรวยมากขึน้เร่ือยๆ จนกระทั่งมีค าเปรียบเปรยว่า “สังคมไทยเป็นสังคมรวยกระจุก จนกระจาย” ดชันี
ความสขุ (GDH) จึงเป็นประเด็นที่คนทั่วไปเร่ิมกล่าวถึงและเรียกรอ้งใหก้ลบัมาใชเ้ป็นหลกัหรือเป้าหมายของการพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ิน๒  

รฐับาลทุกยุคสมยัต่างก็พฒันามาหลายโมเดล นบัตัง้แต่โมเดล “ประเทศไทย ๑.๐” ที่เนน้ภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั ก้าวสู่
โมเดล “ประเทศไทย ๒.๐” ที่เนน้ภาคอุตสาหกรรมเบาและ“ประเทศไทย ๓.๐” ภาคอุตสาหกรรมหนกั จนถึงปัจจุบนัที่พล
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เอกประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี และหวัหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดแ้ถลงนโยบายเพื่อน าพาพี่นอ้ง
ประชาชนกา้วเขา้สู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” เศรษฐกิจที่ขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ในอีก  ๓ - ๕  ปีขา้งหนา้นี ้

บทบาทของชุมชนทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนโมเดลประเทศไทย ๔.๐ เป็นการจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินจะเกิดขึน้ไดน้ั้น 
ชุมชนทอ้งถ่ินเองจะตอ้งมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพืน้ฐานในปรชัญาการพฒันาชุมชนว่า มนุษยมี์ความสามารถ และ
มีพลังอันซ่อนเร้น (Potential Ability) แฝงอยู่ท้ังพลังความคิด ทักษะ แรงงานท่ีมีความสามารถพัฒนาตนเองได้
ตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาสอ านวยและผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการอยู่กันในชุมชน 
สงัคมมนุษยต์อ้งการอยู่ดว้ยความสขุกาย สบายใจและมีความเป็นธรรมโดยชุมชนมีความสมดุลในการพฒันา ดงันัน้การที่
ชุมชนทอ้งถ่ินจะสามารถจัดการตนเองไดน้ัน้ ชุมชนต้องมีความเช่ือม่ันในศักยภาพของคน และชุมชนว่าสามารถ

จัดการตนเองได้ ด้วยการยึดหลักการพ่ึงตนเองเป็นท่ีตั้ง๓ 

ถอดรหัสโมเดลประเทศไทย ๔.๐  

พลเอกประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี และหวัหนา้รกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดก้ล่าวมอบนโยบายและ
ปาฐกถาพิเศษในโอกาสงานต่างๆ เก่ียวกับการน าพาประเทศไทยกา้วสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” หรือ “ไทยแลนด ์
๔.๐”  ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ มาหลายโมเดล นบัตัง้แต่โมเดล ๑.๐ ถึง ๔.๐ หลายๆ 
ท่านที่ติดตามคงจะทราบดีว่า คืออะไร? แต่ผูเ้ขียนคิดว่ามีอีกหลายคน ที่ยงัไม่ทราบรายละเอียดเช่นกัน ดังนัน้ ขอถอดรหัส
โมเดลประเทศไทย ๑.๐ ถึง ๔.๐  ดงันี ้ 

ประเทศไทย ๑.๐ เป็นการพฒันาประเทศที่มุ่งเนน้ภาคการเกษตรเป็นหลกั โดยผลิตและขายพืชไร่ พืชสวนและสตัวต่์างๆ 
เป็นตน้  

ต่อจากนัน้ไปสู่ประเทศไทย ๒.๐ ที่เนน้ภาคอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเทา้ เคร่ืองหนงั 
เคร่ืองด่ืม เคร่ืองประดบั เคร่ืองเขียน กระเป๋า  เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ และน ากา้วไปสู่โมเดลปัจจุบนั  

ประเทศไทย ๓.๐ ที่เนน้ภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกลา้ รถยนต ์กลั่นน า้มนั 
แยกก๊าชธรรมชาติ ปนูซีเมนต ์ เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัโมเดล ๓.๐ ยงัพฒันาไปไดอ้ย่างไม่เต็มที่และไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร ยงัคงเผชิญ    กับดกัส าคัญที่ไม่อาจน าพาประเทศไทยพฒันาก้าวหนา้ไปมากกว่านี ้ประเด็นนีเ้องที่
ทางรฐับาลภายใตก้ารน าของพลเอกประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี ที่จ าเป็นตอ้งสรา้งโมเดลใหม่ขึน้มา เพื่อปฏิรูป
โครงสรา้งเศรษฐกิจของประเทศ และน าพาประชาชนคนไทยกา้วสู่โมเดลใหม่ ที่เรียกว่า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” นัน้เอง 

ทีมเศรษฐกิจ๔  ไทยรฐัออนไลน ์ไดส้รุปค าอธิบายเก่ียวกับโมเดลประทศไทย ๔.๐ ของดร.สุวิทย ์ เมษินทรีย ์ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์ผู้มีหนา้ที่ด าเนินการตามนโยบายของนายกรฐัมนตรีที่จะมาบอกพวกเราว่า ประเทศไทย ๔.๐ คือ
อะไร? แลว้จะมีโอกาสใดในเศรษฐกิจใหม่เกิดขึน้มาบา้ง ดร.สวุิทย์  อธิบายว่า ยุทธศาสตรส์ าคัญในการพฒันาประเทศ
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ภายใตก้ารน าของรฐับาล เนน้ในเร่ืองการพฒันาสู่  “ความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน” ดว้ยการสรา้งความเขม้แข็งจาก
ภายใน ขบัเคล่ือนตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผ่าน
กลไก “ประชารัฐ” ซึ่งรฐับาลชุดนีเ้ขา้มาบริหารประเทศภายใตปั้ญหาที่สะสมไวม้านาน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทุจริต
คอรร์ปัชั่น  ความขดัแยง้ทางการเมือง ราคาพืชผลเศรษฐกิจตกต ่า และวิกฤตภยัแลง้ เป็นตน้ ดงันัน้ภารกิจส าคญัของ
รฐับาลชุดนีก็้คือ การขบัเคล่ือนการปฏิรูปโครงสรา้งเศรษฐกิจ เพื่อใหส้ามารถรบัมือกับโอกาสและภยัคุกคามชุดใหม่ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ นี ้หลายประเทศไดก้ าหนดโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ เพื่อสรา้งความมั่งคั่งในศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ 
สหรฐัอเมริกา พูดถึง A Nation of Makers องักฤษก าลงัผลกัดนั Design of Innovation ขณะที่ประเทศจีนได้
ประกาศ Made in China ๒๐๒๕ ส่วนอินเดียก็ก าลงัขบัเคล่ือน Made in India และเกาหลีใตก็้วางโมเดลเศรษฐกิจ
เป็น Creative Economy เป็นตน้ ส าหรบัประเทศไทยเอง ณ ขณะนีย้งัติดอยู่  “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” เรายงั
ตอ้งเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล ้าของความม่ังค่ัง” และ “กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา” กับดกัเหล่านีเ้ป็น
ส่ิงทา้ทายรัฐบาลปัจจุบนัในการปฏิรูปโครงสรา้งเศรษฐกิจ เพื่อกา้วขา้ม “ประเทศไทย ๓.๐” ไปสู่ “ประเทศ
ไทย  ๔.๐” นั่นเอง 

ไทยแลนด ์ ๔.๐  มีลักษณะอย่างไร? 

Dr.Borworn.๕  ไดก้ล่าวถึงประเทศไทย ๔.๐ ว่าเป็นความมุ่งมั่นและตัง้ใจของนายกรฐัมนตรี ที่ตอ้งการปรบัเปล่ียน
โครงสรา้งเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม โดยมีฐานคิดหลกั คือ เปล่ียน
จากการผลิตสินคา้ “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินคา้เชิง “นวัตกรรม” เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรมไปสู่
การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรค ์และนวตักรรมและเปล่ียนจากการผลิตสินคา้ไปสู่การเนน้ภาคบริการมาก
ขึน้ ดงันัน้ ประเทศไทย ๔.๐ จึงควรมีการเปล่ียนวิธีการท าที่มีลกัษณะส าคัญ คือ เปล่ียนจากเกษตรแบบดัง้เดิมในปัจจุบัน 
ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ที่เนน้การบริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรตอ้งร ่ารวยขึน้ และเป็นเกษตรกรแบบ
ผูป้ระกอบการ เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรฐัคอยสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startup บริษัทเกิดใหม่ที่มีศกัยภาพสงู เปล่ียนจาก Traditional Services ซึ่งมีมลูค่า
ค่อนขา้งต ่าไปสู่ High Value Services  และเปล่ียนจากแรงงานทักษะต ่าไปสู่แรงงานที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและทกัษะ
สงู 

นอกจากนี ้ พลโทสรรเสริญ  แกว้ก าเนิด๖  โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตรี มีความประสงคใ์หพ้ี่นอ้งประชาชนเขา้ใจว่า เมื่อมีนโยบายประเทศไทย ๔.๐ แต่รฐับาลก็ไม่ไดล้ะเลยภาค
การเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรม โดยทั้งหมดตอ้งสนบัสนุนเกือ้กูล ซึ่งกันและกัน ท่านนายกฯ เนน้ว่า พี่นอ้งเกษตรกรจะตอ้ง
เปล่ียนการเกษตรแบบดัง้เดิมใหเ้ป็นเกษตรสมัยใหม่ ที่เนน้การจัดการและเทคโนโลยี เช่น เปล่ียนขา้ว ยางพารา มนั
ส าปะหลัง ใหเ้ป็นอาหารสขุภาพหรือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารที่มีมูลค่าสงู เป็นตน้ ทัง้นีร้ฐับาลไดเ้ร่ิมตน้ขบัเคล่ือนงานเพื่อกา้ว
สู่ประเทศไทย ๔.๐ อย่างเป็นรูปธรรมแลว้หลายดา้น เช่น โครงการ Smart Farmer การจดัตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร การ
ส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต การส่งเสริม Startup และ SMEs  โดยการใหทุ้นและยกเวน้ภาษี การแกไ้ข
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กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการน างานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ ฯลฯ โดยตัง้เป้าหมายเขา้สู่ยุคโมเดลประเทศ
ไทย ๔.๐ ใหไ้ดภ้ายใน ๓ - ๕ ปีนี ้         

ไทยแลนด ์๔.๐  จะพัฒนาอย่างไร? 

การพฒันาประเทศไทยภายใตโ้มเดล “ประเทศไทย ๔.๐” จะส าเร็จโดยใชแ้นวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตวัการ
ขบัเคล่ือน โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม คือ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบติัและร่วมกันรบัผลประโยชน ์ เป็นการ
ท างานแบบบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการเงิน ธนาคาร ภาคประชาชน ภาคองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ภาคสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลงัขบัเคล่ือนผ่าน
โครงการ บนัทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจยัต่างๆ โดยการด าเนินงานของประชารฐั กลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่  

กลุ่มที่  ๑ การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐพัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

กลุ่มที่ ๒ การพฒันาเกษตรสมยัใหม่ และการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก และประชารฐั 

กลุ่มที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสรา้งรายได ้และการกระตุน้การใชจ้่ายภาครัฐ 

กลุ่มที่ ๔ การศึกษาพืน้ฐานและการพฒันาผูน้ า (โรงเรียนประชารัฐ)  รวมทัง้การยกระดบัคุณภาพวิชาชีพ  และ 

กลุ่มที่ ๕ การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทัง้การส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผูป้ระกอบการ
ใหม่ (Start UP) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลงัวางระบบและก าหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายอย่างเขม้ขน้๗ 

บทบาทชุมชนท้องถ่ินกับการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย ๔.๐ 

ผูเ้ขียนมีความเขา้ใจว่า บทบาทชุมชนทอ้งถ่ิน หมายถึง การปฏิบติัตามสิทธิหนา้ที่อนัเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล 
เนื่องจากบุคคลมีหลายสถานภาพในคนเดียวกัน เช่น อาจจะเป็นนายกอบจ. อบต.ก านนัผูใ้หญ่บา้น และยังด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานชมรมต่างๆ เป็นตน้ ฉะนัน้บทบาทของบุคคลจึงตอ้งปฏิบติัไปตามสถานภาพในสถานการณท์ี่ตนเองรบัผิดชอบ 
บทบาทชุมชนทอ้งถ่ินกับการขบัเคล่ือนโมเดลประเทศไทย ๔.๐  ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) ไม่ว่าจะเป็น อบจ. อบต. และเทศบาล มีหนา้ที่ก ากับดูแลและพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นองคก์รที่
ใกลช้ิดที่สุดของการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน อปท.ตอ้งรบัและสนองนโยบายโมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” อย่างแน่นอน แต่จะ
ท าอย่างไรที่จะน าพาพี่นอ้งฐานรากหญา้ที่ยากจน ลืมตาอ้าปากได ้ ทัง้อปท.และชุมชนเองตอ้งประสานความร่วมมือกัน 
โดยท างานแบบบูรณาการทุกภาคีเครือข่าย 
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ผูเ้ขียนไดอ้่านและวิเคราะหบ์ทความทางวิชาการของ ศ.ดร.โกวิทย ์ พวงงาม๘ คณบดีคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ ใน
วารสารสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ เป็นการสังเคราะหถ์อดบทเรียนการจัดการชุมชนของตนเองมา
จากขอ้มูลการไปศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่พฒันาแลว้ ตามโครงการความ
ร่วมมือระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศญ่ีปุ่ น จากการศึกษาพบว่า “หลักการส าคัญของการปกครองส่วน

ท้องถ่ินญ่ีปุ่นท่ีมีหลักการสอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชนในหลายประการ” เช่น 

ประการแรก ตอ้งใหห้น่วยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยปกครองตนเองในการบริหารชุมชนทอ้งถ่ิน 

ประการท่ี ๒ ตอ้งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นพืน้ที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
ทอ้งถ่ิน         

ประการท่ี ๓ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้งรกัษาความเป็นชุมชนที่ขึน้อยู่กับวฒันธรรม ประเพณีและ
ประวติัศาสตรข์องชุมชนทอ้งถ่ินนัน้ๆ 

ผูเ้ขียนขอยกตวัอย่างกรณีศึกษา ตวัแบบเทศบาลนครซุซะคะ (SUZAKA) ก าหนดเป้าหมายเมือง ที่ด ารงชีวิตอยู่อย่างสงบ
สขุได ้ วิสยัทศันแ์ละวิธีคิดในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารเทศบาลนครซูซะคะ ไดม้ีการก าหนดเป้าหมายและมีการ
ปฏิบติังานใหป้ระชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสขุไดอ้ย่างน่าสนใจ ดงัเช่น 

๑. การสรา้งเมือง (เทศบาลนครซูซะคะ) โดยใหค้วามส าคญัแก่สขุภาพและสวัสดิการชุมชน 

๒. การสรา้งเมืองที่สามารถศึกษาไดต้ลอดชีวิต โดยเนน้วฒันธรรมพืน้เมือง การพฒันาทรพัยากรบุคคลและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน         

๓. การสรา้งเมืองที่มีสภาพแวดลอ้มการด ารงชีวิตใหป้ลอดภยั และประชาชนสามารถอาศยัอยู่ไดอ้ย่างสงบสขุ เช่น 
สรา้งที่อยู่อาศยัมีความสบายและมีคุณภาพ การใชท้ี่ดินและน า้ไม่ท าลายทรพัยากรธรรมชาติ การสรา้งวิวทิวทศัน์
ที่สวยงาม และการสรา้งเมืองปลอดภยั เป็นตน้ 

๔. การสรา้งเมืองใหม้ีการพฒันาเทคโนโลยีที่ทนัสมยั และอุตสาหกรรม มีพฒันาการคา้และการท่องเที่ยว เป็นตน้ 

๕. การสรา้งเมืองใหม้ีความส าคญัแก่สิทธิมนุษยชน เช่น สงัคมอบอุ่น มีการแลกเปล่ียนกันหลายรูปแบบ 

๖. การสร้างเมืองที่ ฝ่ายเทศบาลนครซุซะคะ และภาคประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท างาน และอย่างมี
ความกา้วหนา้ เช่น จดัท าแผนพฒันา บริหารจดัการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
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การสร้างภูมิคุ้มกันในองคก์รท้องถ่ิน  

ศ.ดร.โกวิทย ์ พวงงาม๙ คณะบดีคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ ไดเ้สนอแนวทางการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) ยุคใหม่ โดยท่านมีความเห็นว่า จ าเป็นจะตอ้งสรา้งภูมิคุม้กันใหกั้บองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งหมายถึง การที่ 
อปท. จะตอ้งสรา้งระบบความสมัพนัธกั์บกลุ่ม องคก์รชุมชนหน่วยงานและองคก์รอื่นๆ แบบพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน ซึ่งมี
หลกัการด าเนินงาน ดงันี ้

ประการแรก ใหอ้ปท. ควรหาวิธีการส่งเสริมใหค้รอบครัวใหม้ีความมั่นคง และมีความอบอุ่น มีสัมพนัธภาพที่ดี 
รกัษาวฒันธรรมไทยอนัดีงามและท าประโยชนเ์พื่อส่วนรวม เช่น คุณค่าและวิธีการออมของครัวเรือน ความรูด้า้น
โภชนาการ ราคาผลผลิตทางการเกษตร ช่องทางการตลาด และเทคโนโลยีสมยัใหม่ ฯลฯ รวมถึงส่งเสริมค่านิยมที่ดี
และถูกตอ้ง 

ประการท่ี ๒ ใหอ้ปท. หาวิธีการส่งเสริมบรรยากาศในชุมชนใหเ้อือ้ต่อการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิต ทัง้ในระบบ
และนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน “ผู้เขียนขอแนะน าเพ่ิมเติม เช่น  ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  ๑  ไร ่ ๒ แสน หายจนและศูนยเ์รียนรู้
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ” เป็นตน้ 

ประการท่ี ๓ ใหอ้ปท. หาวิธีการส่งเสริมความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ทัง้การสรา้งหลกัประกันชีวิต 
สวสัดิการชุมชน ความมั่นคงดา้นอาหาร ความมั่นคงดา้นสขุภาพและที่อยู่อาศัย  ความคุม้ครองผูบ้ริโภค และ
ความมั่นคงในสิทธิมนุษยชน “ผู้เขียนแนะน าเพ่ิมเติม ควรให้ชุมชนมีแผน ๔ แผนในการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
แผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน และแผนสุขภาพ” 

ประการท่ี ๔  ใหอ้ปท. มีการเตรียมความพรอ้มและยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน เช่น การดูแลเด็ก 
เยาวชนและผู้สงูอายุใหม้ีความเหมาะสมสภาพแวดลอ้มของชุมชนน่าอยู่และปลอดภยั  โดยมีระบบการใหค้วาม
ช่วยเหลืออย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

ประการท่ี ๕ ให ้อปท. หาวิธีการส่งเสริมศกัยภาพของชุมชนและ อปท. ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น ประเด็น ยาเสพติด การคา้มนุษย ์อาชญากรรมขา้มชาติ ฯลฯ 

ประการท่ี ๖ ให ้อปท. หาวิธีการท างานร่วมกันระหว่าง อปท. ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานศึกษา ในการ
สืบสานวฒันธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชุมชนและฟ้ืนฟูค่านิยมการท างานร่วมกัน  เช่น  ประเพณีลงแขกเก่ียว
ขา้ว  บวชป่าสืบชะตาแม่น า้ เป็นตน้ 
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ประการท่ี ๗ ให ้ อปท. รณรงคส์รา้งจิตส านึกสาธารณะใหค้นในชุมชนเป็นพลเมืองดี รูสิ้ทธิหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบต่อส่วนรวม มีความซ่ือสตัย ์และส านึกรกับา้นเกิด เป็นตน้           

ชุมชนท้องถ่ินสวัสดิการทางรอดสังคมไทย 

ศ.ดร.โกวิทย ์ พวงงาม๑๐  คณะบดีคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร ์ ไดเ้สนอแนวชุมชนทอ้งถ่ินสวัสดิการซึ่งเป็นทางรอดของ
สงัคมไทย ท่านมีความเห็นว่า ชุมชนและทอ้งถ่ิน ควรหามาตรการในเชิงนโยบายของตนเอง นั่นก็คือ “ชุมชนท้องถ่ิน

สวัสดิการ” ขณะที่รฐับาลมี “รัฐสวัสดิการ” ที่ตอ้งอาศยังบประมาณเป็นแสนๆ ลา้น ขอ้เสนอเพื่อให ้อปท. จดัท า “ชุมชน
ท้องถ่ินสวัสดิการ” ซึ่งจะมีลักษณะ  ๒  ลกัษณะ ไดแ้ก่  

ลักษณะแรก ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของประชาชน (need) ที่เก่ียวขอ้งกับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การส่งเสริม
ใหม้ีรายไดท้ี่เป็นตัวเงินหรือทุนและวตัถุส่ิงของ เช่น ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงตอบสนองดา้นอาหาร การรกัษาโรค 
สขุภาพร่างกาย “ผู้เขียนขอแนะน าเพ่ิมเติมว่า  สอดคล้องกับทฤษฎีความจ าเป็นพืน้ฐาน กล่าวคือ การ
ตอบสนองความจ าเป็นข้ันพืน้ฐานส าหรับประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท้ังความต้องการทางด้านวัตถุ
และด้านจิตใจ เป็นความต้องการของประชาชนในชุมชนตามความเป็นจริง โดยใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีภายในประเทศเป็นหลัก”  

ลักษณะท่ีสอง เป็นสวสัดิการที่ไม่ไดเ้ป็นการใหบ้ริการ ซึ่งไม่สามารถจบัตอ้งและมองเห็นได ้เช่น การจดัสวสัดิการ
ส าหรบัผู้สงูอายุ ตอ้งใส่ใจทัง้กายและจิต คุณค่าการบ ารุงทางจิตใจส าคัญมากส าหรบัผูสู้งอายุ นอกจากนีย้งั
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สายใยแห่งความผูกพนั ให้รักกันเหมือนพ่ี ดีกันเหมือนน้อง 

ปรองดองกันเหมือนญาติ” โดยสรุป “ชุมชนท้องถ่ินสวัสดิการ” มีหลกัการพืน้ฐานว่า เพื่อตอ้งการท าใหค้นใน
ชุมชน มีการช่วยเหลือเกือ้กูลและแบ่งปันกัน  โดยมีหลกัแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

แผนแม่บทชุมชนทางรอดของชุมชนท้องถ่ิน 

แผนแม่บทชุมชน  คือ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนที่ชุมชนร่วมกันพฒันาขึน้ โดยกระบวนการเรียนรูท้ี่ท  าให้
เขา้ใจศกัยภาพที่เป็น “ทุน”  ที่แทจ้ริงและพบแนวทางในการพฒันาทุนดงักล่าวไปสู่การพึ่งตนเอง  ซึ่งกระบวนการเรียนรูน้ี ้
เรียกว่า ประชาพิจัยและพฒันา (People Research and Development-PR&D) หวัใจของประชาพิจยัและพฒันา คือ การ
สรา้งกระบวนการเรียนรูใ้ห้กับคนในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนหลุดพน้จากวิธีคิดแบบพึ่งพาและรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือ
ภายนอก  การท าประชาพิจัยและพฒันา มีหลกัส าคัญ ๗ อย่าง ดังที่รศ.ดร.เสรี พงศพ์ิศ๑๑  อธิการบดีสถาบนัการเรียนรูเ้พื่อ
ปวงชน ไดก้ล่าวไว ้คือ 
๑. รูจ้กัตวัเอง  รูจ้กัโลก    ๕. เรียนรูจ้ากตวัอย่างและความส าเร็จของชุมชนอื่นๆ 
๒. รูจ้กัรากเหงา้และเอกลักษณ์   ๖. วิเคราะหข์อ้มลูและคน้หาทางเลือกใหม่ 
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๓. รูจ้กัศกัยภาพและทุนของชุมชน   ๗. ร่างแผนแม่บทและท าประชาพิจารณ์ 
๔. ท าบญัชีรายรบั - รายจ่าย หนีสิ้นและปัญหาต่างๆ 

ข้ันตอนในการท าแผนแม่บทชุมชน 

เสรี  พงศพ์ิศ๑๒ ไดอ้ธิบายขัน้ตอนในการแผนแม่บทชุมชน ดงันี  ้
๑. การเตรียมการ เตรียมนกัวิจยัชุมชน เตรียมชุมชน รวมทั้งเตรียมวิทยากรภายนอก        
๒. เวทีที่ ๑ เปิดโลกแห่งการเรียนรู ้ใหไ้ปท าขอ้มูลรายรบั - รายจ่ายปัญหานีสิ้นมาวิเคราะห ์ในเวที ที่ ๒ 
๓. เวทีที่ ๒ น าขอ้มลูรายรบั - รายจ่าย หนีสิ้นมาประเมิน ประมวล ก าหนด “การบ้าน” การท าขอ้มลูทรพัยากร 
ความรู ้ภูมิปัญญา เพื่อน ามาวิเคราะหใ์นเวทีที่ ๓ 
๔. เวทีที่ ๓ น าขอ้มลูรายได ้รายจ่าย หนีสิ้นมาวิเคราะห ์เตรียมไปศึกษาดูงาน 
๕. เวทีที่ ๔ น าขอ้มลูการศึกษาดูงานมาวิเคราะห ์รวมทั้งขอ้มลูทรัพยากรและกลบัไปเตรียมท าการ
ระดม “วิสัยทัศน”์ ของแต่ละชุมชน เพื่อหาทางเลือก และความตอ้งการที่แท้จริงของชุมชน  เพื่อน ามาปรบั ใหเ้ป็น
แผนแม่บทชุมชนระดบัต าบล 
๖. เวทีที่ ๕ น าแผนแม่บทจากหมู่บา้นเขา้สู่ระดบัต าบล ร่วมกันวิเคราะหส่ิ์งที่ไดจ้ากชุมชนและ มองภาพรวมเพื่อ
เตรียมการเขียนแผนแม่บทและน าเสนอเพื่อประชาพิจารณ์ 
๗. เวทีที่ ๖ การท าประชาพิจารณแ์ผนในระดบัต าบล เชิญชวนผูน้ าและชาวบา้นจากทุกหมู่บา้นเขา้ร่วมใหม้าก
ที่สดุ  

จากแผนแม่บทชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการขนาดเล็กๆ เพื่อการจดัการ “ทุน” ของชุมชน ในชุมชน  โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ทัง้นี ้
โดยใช้ความรูภู้มิปัญญาและความคิดสรา้งสรรคข์องชุมชนผสมผสานกับความรูส้ากล วิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มกัน
ท างาน โดยคนในชุมชนจ านวนระหว่าง ๕ – ๑๕ คนเรียกว่า ขนาดจิ๋วและ ๑๕ คนขึน้ไปเรียกว่าขนาดเล็ก ซึ่งองคป์ระกอบ
หลกัๆของวิสาหกิจชุมชนมีอยู่ ๗ ประการ ดงัที่เสรี  พงศพ์ิศ๑๓  คือ 

๑. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้ าเนินการ  
๒. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
๓. ริเร่ิมสรา้งสรรคโ์ดยชุมชนท าใหเ้กิดนวัตกรรม  
๔. ฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล 
๕. ด าเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ 
๖. การเรียนรู ้เป็นหวัใจของการพฒันาวิสาหกิจชุมชน 
๗. การพึ่งตนเอง เป็นเป้าหมายส าคญัที่สดุของวิสาหกิจชุมชน 

นอกจากนีเ้สรี พงศพ์ิศ๑๔  ยงัไดอ้ธิบายเก่ียวกับความเขา้ใจที่ถูกตอ้งของวิสาหกิจชุมชน ดงันี ้ 
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๑. ร่วมมือมากกว่าแข่งขนั 
๒. อยู่อย่างพอเพียง  ไม่ใช่รวย 
๓. เป้าหมายความสขุ ไม่ใช่เงิน 
๔. ท าเป็นขัน้ตอน เร่ิมจากบา้น หมู่บา้น ทอ้งถ่ินไปหาตลาดใหญ่ 
๕. เรียนรูม้ากกว่าแข่งขนั 
๖. การพฒันายั่งยืนมากกว่าการพฒันาเศรษฐกิจ 

ทฤษฎีสังคมศาสตรเ์พ่ือการพัฒนาประเทศ / ชุมชนท้องถ่ิน 
ทฤษฎีสงัคมศาสตร ์ มีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศและชุมชนทอ้งถ่ินเป็นอย่างย่ิง เพราะสามารถน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินงานตามกระบวนการพฒันาชุมชนไดทุ้กขัน้ตอน คือ  

• การศึกษาชุมชน การวิเคราะหปั์ญหา และความตอ้งการของชุมชน  

• การวางแผนและโครงการ  

• การด าเนินงานพฒันา  

• การประเมินผลและการทบทวนเพื่อแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ท าใหก้ารพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน มี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ตอ้งการ๑๕ 

ทฤษฎีการพัฒนาแบบผสมผสานเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

นกัสงัคมศาสตรใ์นยุคปัจจุบนั ไดเ้สนอให้ศึกษาวิเคราะหแ์บบสหวิทยาการ คือ น าทฤษฎีในสาขาวิชาการต่างๆ มา
ผสมผสานกันในลักษณะการสังเคราะห ์ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันาที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใชใ้ห้
เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ผูเ้ขียนขอน าทฤษฎี ๓  ทฤษฎี ดงันี ้

๑. ทฤษฎีความจ าเป็นพืน้ฐาน 

ทฤษฎีความจ าเป็นพืน้ฐาน (Basic Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่เสนอโดย องคก์ารกรรมกรระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization) เมื่อปี ค.ศ. 1976 รายละเอียด ดงันี  ้

๑.๑ จุดมุ่งหมายของการพฒันา คือ การตอบสนองความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานส าหรบัประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ทัง้ความตอ้งการทางดา้นวัตถุและดา้นจิตใจ เป็นความตอ้งการของประชาชนในชุมชนตามความเป็นจริง โดยใช้
ทรพัยากรและเทคโนโลยีภายในประเทศเป็นหลัก           

๑.๒ กระบวนการวางแผนพฒันา ควรด าเนินการ ดงันี ้ คดัเลือกโครงการผลิตสินคา้และบริการที่สนองความ
ตอ้งการจ าเป็นขัน้พืน้ฐานเป็นล าดับแรก โครงการดังกล่าวตอ้งรีบด าเนินการอย่างเร่งด่วนโดยใช้กลวิธีคดัเลือก
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กลุ่มเป้าหมายชัดเจน และการกระจายอ านาจในการวางแผนสู่ชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนพึ่งตนเองไดใ้น
อนาคต เพื่อใหป้ระชาชนพึ่งตนเองไดใ้นอนาคต 

๑.๓ ขอ้ควรพิจารณาในการวางแผน ดังนี ้ เปล่ียนแปลงโครงสรา้งการผลิตสินคา้และบริการ เพื่อใหก้ระจายไปถึง
คนยากจน รฐัควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเอง ตอ้งเพิ่มความส าคัญในการ
พฒันาชนบทและสาขาการผลิตภาคเกษตรกรรมให้มากขึน้ และตอ้งตอบสนองความตอ้งการของชาวชนบทดว้ย
การกระจายระบบสินเชื่อ การเกษตร ปุ๋ ย น า้และพลงังานอื่นๆ พยายามพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสม คือ ราคาถูก 
ประหยดั มีประสิทธิภาพ ใชง้านง่ายเหมาะสมกับเงื่อนไขทางสงัคม วฒันธรรม สภาพภูมิอากาศและสรา้งวัสดุ
อุปกรณท์ี่มีอยู่ในชุมชนทอ้งถ่ิน และมีการพฒันาอย่างรอบดา้นหรือเป็นการพฒันาแบบผสมผสาน 

๑.๔  การน าทฤษฎีไปใชใ้นการพฒันาชุมชน ไดด้งันี ้ทฤษฎีความจ าเป็นพืน้ฐานมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของคน โดยใหค้นไดร้บัส่ิงที่จ าเป็นขัน้พืน้ฐานทัง้ทางวตัถุและจิตใจ เนน้ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ินและเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม เพราะมีประชาชนมากและยากจน และทฤษฎี ยงัเชื่อว่า การวางแผนที่ดี
เป็นส่ิงที่ท าให้การพฒันาประเทศประสบความส าเร็จและตอ้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนดว้ย 

๒. ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั มีพระราชกระแสใหมู้ลนิธิชยัพฒันา ทดลองการเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๑ ในที่ดิน
ซึ่งติดกับวดัมงคลชยัพฒันา ต าบลหว้ยบง  อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี  มีเนือ้ที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ที่ดินมีสภาพแหง้แลง้ ขาด
ธาตุอาหาร โดยใชห้ลกัการประสานงานระหว่าง  “ชาวบ้าน”  “วัด” และ “ราชการ”  เรียกย่อๆ ว่า “บวร” ทรงใหว้ดัเป็น
ศูนยก์ลางประสานความร่วมมือ เพื่อให้รูจ้กัสามัคคีช่วยเหลือกันในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินนั่นเอง เกษตรทฤษฎีใหม่มี ๓ 
ขัน้ตอน ดงัที่สนธยา คุณศรี๑๖  ไดอ้ธิบายไว ้ดงันี ้

ข้ันท่ี ๑ มุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรรายย่อย ซึ่งมีที่ท ากินไม่เกิน ๑๕ ไร่ มีการผลิตที่พอเพียงเลีย้งตนเองได ้โดยที่ดินจ านวน 
๑๕ ไร่ ควรมีการใชท้ี่ดิน ดงันี ้การเกษตร ๑๐ ไร่ คือ นา ๕ ไร่ พืชไร่ ไมผ้ล และอื่นๆ ๕ ไร่ สระน า้ ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร 
ที่อยู่อาศยัและอื่นๆ ๒ ไร่     

ข้ันท่ี ๒ ใหเ้กษตรกรรวมพลงัในรูปแบบของกลุ่มและสหกรณ ์คือ การผลิต เช่น พนัธพ์ืช การเตรียมดิน ชลประทาน 
เป็นตน้ การตลาด เช่น ลานตากขา้ว ยุง้ เคร่ืองสีขา้ว เป็นตน้ การเป็นอยู่ เช่น  กะปิ น า้ปลา อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 
เป็นตน้ สวสัดิการ เช่น สาธารณสขุ แหล่งเงินทุน เป็นตน้ การศึกษา  เช่น โรงเรียน ทุนการศึกษา เป็นตน้ และสงัคม
และศาสนา        
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ข้ันท่ี ๓ เป็นขัน้ตอนที่ต่อเนื่องจากขัน้ที่สอง เมื่อกิจการเจริญเติบโตขึน้ กลุ่มเกษตรกรก็ควรด าเนินธุรกิจขนาดย่อม
ได ้ โดยขอความร่วมมือสนบัสนุน เช่น จดัตัง้และบริหารโรงสีชุมชน จดัตัง้และบริหารรา้นสหกรณ ์การลงทุน และ
การพฒันาคุณภาพชีวิต 

๓. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

แนวคิดในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินที่เด่นชดัและเป็นรูปธรรมของประเทศไทย คือ แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรชัญาที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ มีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยนบัตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ เป็นตน้มา แต่
รฐับาลไทยในอดีตยังไม่เขา้ใจและเห็นความส าคัญดงักล่าว ก็ต่อเมื่อประเทศไทยไดร้บับทเรียนราคาแพงจากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ของประเทศก็ว่าได ้ในยุคภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ (Economic Bubble หรือ Bubble Economy) หรือ
ตม้ย ากุง้ ในปี ๒๕๔๐ เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของไทยดงักล่าว นกัวิชาการที่มีช่ือเสียง เช่น ศ.นพ.ประเวศ  วะสี 
ศ.เสน่ห ์  จามริก ศ.ฉัตรทิพย ์ นาถสภุา และ ศ.อภิชยั  พนัธเสน เป็นตน้ ไดเ้ชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขา้กับ
วฒันธรรมชุมชน ดา้นส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร์
และสาขาต่างๆ มาร่วมกันประมวลเพื่อบรรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่  ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - 
๒๕๔๙) เป็นตน้มาจนถึงแผนฯ ปัจจุบนั เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า พึ่งพาตนเองได ้ซึ่งไม่ไดแ้ปลว่าไม่ตอ้งพึ่งใคร  เป็นการ
พอเพียงทางปัญญา พอเพียงทางจิตใจ พอเพียงทางส่ิงแวดลอ้ม พอเพียงทางสงัคม ทางสขุภาพพรอ้มกันหมด ดงันัน้
เศรษฐกิจพอเพียงคือ “ชีวิตท่ีพอเพียง”  คือ การกินเป็น อยู่เป็น ใชเ้ป็น คือ กินพอดี อยู่พอดี ใชพ้อดี และมีความสขุ 

“เศรษฐกิจแบบพอมีพอกินน้ันหมายความว่า  อุ้มชูตัวเองได้...” 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี  ๙  ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๐    

เสรี  พงศพ์ิศ๑๗ อธิการบดีสถาบนัการเรียนรูเ้พื่อปวงชน เป็นนกัวิชาการอีกท่านหนึ่งที่มีประสบการณใ์นการพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ินร่วม ๓๐ ปี ผูเ้ขียนไดส้รุปวิเคราะหง์านเขียนของท่านในเร่ืองปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนทอ้งถ่ินน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาและจดัการชุมชนของตนเอง ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง มี ๓ องคป์ระกอบส าคัญ คือ ความพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุม้กันที่ดี รายละเอียดดงันี  ้

ประการแรก ชุมชนพอประมาณ 

๑. พอดี พองาม คือ กินพอด ีอยู่พอดี มีคุณธรรม มีความสมัพนัธอ์ันดีระหว่างคนในชุมชน ระหว่างคนกับธรรมชาติ 
เป็นตน้ 
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๒. ความเรียบง่าย คือ ความจ าเป็นหรือความตอ้งการ คุณค่าหรือมลูค่าและความร่วมมือหรือการแข่งขนั เช่น การ
จดังานต่างๆ สูญเสียงบประมาณเกินตัวหรือไม่ ถูกครอบง าจากการบริโภคนิยมหรือไม่ ร่วมกันท างานกลุ่มหรือ
วิสาหกิจชุมชนหรือไม่ เป็นตน้   

๓. คุณธรรม คือ ความสมดุล จิตอาสาเพื่อส่วนรวม และปัญญา ความกลา้หาญ ความเพียรทน เช่น มีอบายมขุใน
ชุมชนมากไปหรือไม่ แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในชุมชนไดห้รือไม่ งบประมาณก่อสรา้งถนนหนทางมากไปหรือไม่ 
แทนที่จะเนน้ทางดา้นการศึกษา สขุภาพและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

ประการท่ี  ๒  ชุมชนมีเหตุผล 

๑. ชุมชนเรียนรู ้ ชุมชนเขม้แข็ง คือ รูว้่าอยู่ในยุคสงัคมความรู ้ รูปั้ญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของชุมชน เช่น 
เชื่อหรือไม่ว่า วนันีค้วามรูส้ าคญัและจ าเป็นที่สดุ เพื่ออยู่รอดและมีชีวิตที่ดี ทราบไหมว่าวนันีโ้ลกผ่านเลยยุคเกษตร
และยุคอุตสาหกรรมมาแลว้ ยุคเกษตรขา้วเป็นส่ิงส าคญัที่สดุ ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได ้ในยุคอุตสาหกรรม ถา้ไม่มีเงินก็อยู่
ไม่ได ้วนันีเ้ราผ่านเลยสองยุคนัน้มาแลว้ เป็นยุคที่คนไม่มีความรูอ้ยู่ไม่ได ้ถึงอยู่ไดก็้ถูกเขาโกง เขาหลอก ถูกเขาเอา
เปรียบและถูกครอบง าไดง้่าย  เป็นตน้ 

๒. เรียนรูจ้ักตวัเอง คือ เรียนรูจ้ักรากเหงา้ และเรียนรูเ้ร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น เชื่อหรือไม่ว่าคนไม่มีรากเหงา้จะ
ถูกเขาครอบง าและก าหนดอนาคตใหห้มดเลย มีขอ้มูลและการเรียนรูเ้ร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในรายละเอียดมาก
นอ้ยเพียงใดในชุมชน เป็นตน้    

๓. เรียนรูจ้ักปัญหาและทรพัยากร คือ เรียนรูห้นีสิ้น รูค่้าใช้จ่ายของชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและสขุภาพ ทรพัยากรของ
ชุมชน เช่น รูจ้กัปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท ้มีขอ้มูลและแนวทางแกไ้ขปัญหาเร่ืองหนีสิ้นของชุมชน และมีขอ้มูล
เก่ียวกับทุนของชุมชน ไดแ้ก่ ทุนทรพัยากร ดิน น า้ ป่า พืช สตัว ์ จุลินทรียแ์ร่ธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น
ตน้ 

๔. แผนแม่บทชุมชน คือ แผนชีวิต แผนยุทธศาสตร ์แผนแยกย่อยแต่บูรณาการ แผนการพึ่งพาตนเองและการสรา้ง
เครือข่าย เช่น มีแผนแม่บทชุมชน ซึ่งเป็นแผนชีวิต แผนเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนหรือไม่ มีแผนการท ากิน ท า
ใช ้เพื่อทดแทนการซือ้ขายจากตลาดหรือไม่อะไรบา้ง เป็นตน้ 

ประการท่ี ๓ ชุมชนมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

๑. ระบบการบริหารจดัการที่ดี คือ การจดัการชุมชน การจดัการองคก์ร และการจัดการทรพัยากร  เช่น ชุมชนมี
คณะผูน้ าที่ดี มีคุณธรรม บริหารจดัการอย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบไดห้รือไม่ กลุ่มต่างๆ ในชุมชน มีการบริหารจัดการ
อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด ทัง้กลุ่มแม่บา้นท าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตร กลุ่มเยาวชน ฯลฯ 
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๒. ระบบการผลิต การแปรูป การตลาด คือ วิสาหกิจชุมชน เครือข่าย เช่น มีการน าแผนแม่บทชุมชนมาปฏิบติั ท า
ใหเ้กิดระบบการผลิต การแปรรูป การตลาด หรือไม่อย่างไร มีการท าแชมพู สบู่ ครีม น า้ยาลา้นจาน เพื่อใช้ในชุมชน
บา้งหรือไม่ มีการด าเนินงานแบบเครือข่ายกับชุมชนอื่นหรือองคก์รอื่นนอกชุมชนหรือไม่ เป็นตน้  

๓. ระบบทุน คือ การออม กองทุนและสวัสดิการ และโครงการรวมพลงั เช่น มีระบบการออมอย่างไร มีกลุ่มออม
ทรพัยห์รือธนาคารหมู่บา้นหรือไม่ มีสถาบนัการเงินในชุมชนหรือไม่ มีการออมอย่างอื่นอีกหรือไม่ เช่น ธนาคารขา้ว 
ธนาคารน า้ ธนาคารควาย ธนาคารตน้ไมห้รือพนัธุไ์ม ้เป็นตน้ 

๔. ระบบทรพัยากร ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน คือ ดิน น า้ ป่า แร่ธาตุ จุลินทรีย ์และพลงังานทางเลือก เช่น  มีการใช้
สารเคมีในชุมชนมากนอ้ยเพียงใด มีการก าจดัขยะอย่างไร มีการบวชป่า สืบชะตาแม่น า้หรือไม่อย่างไร เป็นตน้ 

๕. ระบบสขุภาพ คือ การป้องกัน และการดูแลรกัษา เช่น มีการส่งเสริมการท าน า้ยาสมนุไพรบ ารุงสขุภาพหรือไม่ มี
การเรียนรูเ้ร่ืองการกินอยู่ที่ถูกตอ้งและช่วยให้สขุภาพดีหรือไม่ เช่น กินปลาเป็นหลกั กินผักเป็นยา กินกลว้ยน า้หวา้
เป็นยาบ ารุง กินผลไม ้และออกก าลงักาย มีการตั้งเป้าหมาย “ชุมชนสุขภาพดี” หรือไม่ และถา้มี ไดว้างยุทธวิธีไว้
อย่างไรใหบ้รรลเุป้าหมายดงักล่าว  เป็นตน้                                      

ตัวชีว้ัดชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็ง 

กรอบเกณฑน์ีม้าจากแนวคิด ๓ ขัน้ของการพฒันาที่ยั่งยืนหรือหลักการ 3S คือรอด (survived) พอเพียง (sufficient) และ
ยั่งยืน (sustainable) ดงัที่เสรี พงศพ์ิศ๑๘  ไดอ้ธิบายไว ้ดังนี ้

๑. รอด          

กรอบตวัที่ ๑ ความยากจน มีตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ มีปัจจัย ๔ ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  

กรอบตวัที่ ๒ หนีสิ้น มีตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ หนีใ้นและนอกระบบ มีวิธีการจดัการหนีอ้ย่างไร เป็นตน้  

กรอบตวัที่ ๓ อาชีพรายได ้ มีตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ มีอาชีพมั่นคง มีรายไดม้ากกว่า ๔๐ บาทต่อวนั และหาอาหารจาก
ธรรมชาติหรือผลิตอาหารกินเองไดจ้ากที่ดินของตนเอง เป็นต้ 

กรอบตวัที่ ๔ สวัสดิการความมั่นคง มีตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ ผู้สงูอายุมีคนดูแลเท่าที่ควรไดร้บั มีกลุ่มออมทรพัยต่์างๆ ใน
หมู่บา้น มีการรวมกลุ่มท ารา้นคา้ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนเป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๕ ทรพัยากร มีตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ มีการใช้สารเคมีในชุมชนหรือไม่ ขาดแคลนแหล่งน า้ ส าหรบับริโภคอุปโภค 
แหล่งน า้เน่าเสีย ป่าที่ใชเ้ป็นที่ท ากินเส่ือมสภาพหมดแลว้ เป็นตน้ 
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กรอบตวัที่ ๖ ครอบครวัชุมชน มีตัวชีว้ัด ไดแ้ก่ ครอบครวัอบอุ่นอยู่ร่วมกัน ชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน ผูน้  าชุมชนที่
เขม้แข็ง (เก่งและดี) มีธรรมาภิบาลที่ดีในชุมชน มีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ส าหรบัเด็ก เยาวชนและผู้สงูอายุ  เป็นตน้ 

๒.  พอเพียง 

กรอบตวัที่ ๑ ปัจจยัพืน้ฐาน ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ ชุมชนผลิตอาหารเลีย้งตนเองไดอ้ย่างเพียงพอ มีการจัดการตลาดใน
ชุมชน โดยเอาผลผลิตทอ้งถ่ินมาจ าหน่ายในชุมชน ชุมชนเขา้ถึงการบริการสขุภาพไดดี้  มีที่ท ากิน และมีแหล่งอาหาร
ในธรรมชาติพอใหห้าได ้เป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๒ เศรษฐกิจ ตัวชีว้ดั ไดแ้ก่ หนีน้อกระบบดอกเบีย้สงู มีทางออกและลดลง การจดัการกองทุนหมู่บา้น ๑ 
ลา้นบาท การจดัการกลุ่มออมทรพัย ์การจดัการกลุ่มอาชีพต่างๆ วิสาหกิจชุมชน เป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๓ การเรียนรู ้ตัวชีว้ัด ไดแ้ก่ มีแผนแม่บทชุมชน การท าบัญชีครวัเรือน มีการท าประชาคม และการศึกษา
เรียนรูดู้งาน เป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๔ การจดัการ ตวัชีว้ัด ไดแ้ก่ มีการจดัการ ดิน น า้ ป่า ทรพัยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบมีการจดัการ
ผลผลิตเพื่อการบริโภคในทอ้งถ่ินที่เหลือน าไปจ าหน่ายนอกชุมชน การจัดการสขุภาพเป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๕ สวสัดิการความมั่นคง ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ มีสวัสดิการส าหรบัผู้สงูอายุและเด็กเล็กมีกลุ่มออมทรพัยแ์ละ
สวสัดิการต่างๆ ชาวบา้นเป็นสมาชิกสหกรณ ์ มีการรวมกลุ่มท ารา้นคา้ชุมชน เป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๖ ชุมชนเขม้แข็ง ตัวชีว้ดั ไดแ้ก่ ครอบครวัอบอุ่นอยู่ร่วมกัน ชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน มีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 
ส าหรบัผู้สงูอายุและเด็กพรอ้มกับเยาวชน และมีผูน้  าชุมชนที่เขม้แข็ง (เก่งและดี) เป็นตน้ 

 ๓.  ม่ันคง 

กรอบตวัที่ ๑ การเรียนรู ้ ตวัชีว้ัด ไดแ้ก่ มีกระบวนการแผนแม่บทชุมชนโดยชุมชนมีกระบวนการท ายุทธศาสตร์ที่
ชุมชนมีส่วนร่วม มีศูนยเ์รียนรูภ้ายในชุมชนหรือในต าบล เช่น หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ธกส. เป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๒ การจดัการเพื่อการพึ่งตนเอง ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ ต าบลผลิตอาหารพอเพียงส าหรบัคนในต าบล ต าบล
สามารถผลิตพลังงานทางเลือกได ้ มีการจดัการทุนทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการผลิต การบริโภค
หลายอย่างแบบวิสาหกิจชุมชน มีการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน และมีการจดัการแบบธรรมาภิบาลโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ไม่กินตามน า้ ทวนน า้ เป็นตน้ 
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กรอบตวัที่ ๓ ระบบเกษตร ตัวที่ชดั ไดแ้ก่ มีการพฒันาคลัสเตอรก์ารเกษตร (มีกิจกรรมเป็นชุดเกือ้กูลกัน เช่น เกษตร
ผสมผสาน การมีโรงสีชุมชน การเลีย้งสัตว ์การใชแ้กลบไปท าพลงังาน และโยงไปสู่กิจกรรมอื่นๆ) มีการส่งเสริมการ
ท านาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ อินทรียช์ีวภาพ ไม่ใช้สารเคมีมีการส่งเสริมวิธีการจดัการดิน น า้ ผลผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินเพื่อใหชุ้มชนมีโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการท านาอย่างมีประสิทธิภาพ (ชลประทาน 
อ่างเก็บน า้ โรงงาน ปุ๋ ยอินทรียช์ีวภาพ ฯลฯ) เป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๔ ระบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ตัวชีว้ดั ไดแ้ก่ มีการใหข้อ้มูลการเรียนรูแ้ก่ชุมชน โครงการพลงังาน
ทางเลือก แสงอาทิตย ์ลม น า้ พืช ขยะ มูลสตัว ์ฯลฯ มีการท าธนาคารขยะ การก าจดัขยะอย่างเป็นระบบ แยกขยะ
รีไซเคิล (ปุ๋ ย, พลงังาน, แปรรูป) มีการใชส้ารเคมีนอ้ยลงและใชอ้ย่างปลอดภยัย่ิงขึน้ ใชอ้ย่างรบัผิดชอบต่อชุมชน 
(ไม่ปล่อยของเสีย ขยะ สารเคมีลงไปในน า้หรือทิง้ตามที่สาธารณะ เป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๕ ระบบวิสาหกิจชุมชน ตวัชีว้ัด ไดแ้ก่ มีการรวมกลุ่มกันท าวิสาหกิจชุมชนหลากหลายรูปแบบ เพื่อการ
ผลิต การบริโภค การจัดการทุนต่างๆ ของชุมชน มีการเรียนรูใ้หเ้ขา้ใจว่า วิสาหกิจชุมชนคืออะไรต่างจากธุรกิจ
ชุมชนอย่างไร มีเป้าหมายคือการพึ่งตนเอง มีองคป์ระกอบ ๗  อย่างที่ส าคัญ และมีการพฒันาวิสาหกิจชุมชนอย่าง
เป็นคลสัเตอร ์ เช่น การเกษตร สขุภาพ และการท่องเที่ยวมีการเรียนรูก้ารผลิตเพื่อพึ่งตวัเอง เช่น การเลีย้งปลาดุก 
เลีย้งกบคอนโด เลีย้งไก่ เป็ด สุกร ฯลฯ และมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในระดบัต าบล เป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๖ ระบบทุน ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ มีกลุ่มออมทรพัยท์ี่เขม้แข็งในชุมชนส่วนใหญ่ มีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรกร
หรือเป็นสมาชิกสหกรณใ์นระดบัอ าเภอหรือจงัหวดั มีระบบการจัดการทุนหลากหลาย (ธนาคารชุมชน สถาบนั
การเงินของชุมชน กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๗ ระบบสขุภาพ ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ มีขอ้มลูสขุภาพของชุมชน การกิน การอยู่ การท างาน การออกก าลังกาย 
การป้องกันโรค มีระบบการใหก้ารศึกษา เร่ือง สขุภาพชุมชนที่ดีพอ มีการส่งเสริมอาหารสขุภาพดว้ยการใหข้อ้มูล 
และส่งเสริมการปลูก การเลีย้ง การบริโภค (ขา้วกลอ้ง ผัก ปลา ปลอดสารเคมี) และมีส่ิงแวดลอ้มชุมชนที่เอือ้ต่อ
สขุภาพ ดิน น า้ อากาศไม่เป็นพษิ อาชีพเกษตรที่เนน้อินทรียช์ีวภาพ เป็นตน้ 

กรอบตวัที่ ๘ ระบบสวัสดิการ ตวัชีว้ัด ไดแ้ก่ ชุมชนรูสึ้กมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นมีระบบสวสัดิการ
ส าหรบัเด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ และคนในชุมชน นอกจากนีม้ีระบบช่วยเหลือคนที่เป็นหนีสิ้นทัง้ที่หาทางออกไม่ได ้
และพอมีทางออก แต่ตอ้งการความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

สรุป 
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การพฒันาประเทศไทยภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” เป็นส่ิงที่ทา้ทายรฐับาลปัจจุบนัเป็นอย่างย่ิง โดย
การน าของพลเอกประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและหวัหนา้รกัษาความสงบแห่งชาติ (คสชฺ.) ที่จะน าพาพี่นอ้ง
ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนที่มากที่สดุในประเทศ ใหห้ลดุพน้จากวงจรอุบาท ์ คือ “โง่ จน เจ็บ” ไปสู่ประเทศที่พฒันา
แลว้ ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพชีวิตของคนเป็นหลกั ซึ่งเป็นเป้าหมายพืน้ฐานของการพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นล าดับแรก เพื่อใหป้ระชาชน “กินดี อยู่ดี มีความสุข” ชุมชนทอ้งถ่ินตอ้งพึ่งตนเองได ้ด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่ พอกิน พอใช้ พอเพียง” เหลือกินเหลือใชก็้น าไปขาย มีการรวมกลุ่มกันท าวิสาหกิจ
ชุมชน โดยไดม้าจากแผนแม่บทชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนจดักระบวนการเรียนรูจ้ากความตอ้งการพฒันาของคนในชุมชน
เอง “การเรียนรู้ คือหัวใจ เป้าหมายคือการพ่ึงตนเอง” การพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ินผูเ้ขียนมีความคิดขอเสนอแนะไว ้ ๘ ดี 
ดงันี ้ 

“น ้าไหลดี  ไฟสว่างดี ถนนหนทางดี สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาดี อนามัยดี อาชีพดีและวัฒนธรรม
ประเพณีดี” 

ตอ้งการเห็นประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชนทอ้งถ่ินที่เป็นรากหญา้ส าคัญของประเทศ เกิดการพฒันาทัง้ทางวตัถุ
และจิตใจ ควบคู่กันไป ตามภารกิจของรฐับาลที่ว่า “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ขบัเคล่ือนตามกลไกประชารฐั 
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ใหม่.       http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223   
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ในประเทศญ่ีปุ่ น. บทความวิชาการ วารสารสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์             คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
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สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีทัง้หมด 11 ฉบบัตัง้แต่พ.ศ.2504 จนถึงปัจจุบนั เกือบ 50 ปีที่ประเทศไทยได้

ด าเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวแบบในการพฒันาประเทศ ในอดีตที่ผ่านมามิติของ

กระบวนการพฒันาส่วนใหญ่ไดเ้นน้การพฒันาเศรษฐกิจเป็นหลกั และเป็นการก าหนดแผนพฒันาฯจากส่วนกลางและ

น าไปสู่การปฏิบติั  ท าใหข้าดมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแผนพฒันาฯ ส่วนมิติของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนไดเ้พิ่งเกิดปรากฎขึน้ในแผนฯ ฉบบัที่ 8 แต่กระบวนการจดัท าแผนพฒันายงัเป็นรูปแบบบนลงล่าง (top-

down)ผูบ้ริหารประเทศเป็นผู้ก าหนดนโยบายการพฒันาชุมชน ส่งผลให้การพฒันาไม่เป็นไปตามความตอ้งการที่แทจ้ริง

ของคนในชุมชน รวมถึงไม่สอดคลอ้งกับบริบทที่แตกต่างของแต่ละชุมชน ประเทศไทยไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบบัแรกตัง้แต่ปี 2504 โดยอยู่ในสมยัของ พณ. นายกรฐัมนตรีจอมพล สฤิษด์ิ ธนะรชัต ์จนถึงปี พ.ศ. 

2547 ประเทศไทยไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม มาแลว้ 10 ฉบบัดว้ยกัน โดยในแผนฯ แต่ละฉบบั มี

จุดเนน้พอสรุปไดด้ังนี ้

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เป็นแผน ฯ ฉบบัแรกและฉบบัเดียวที่มี

ระยะเวลาของแผน 6 ปี จุดเนน้ของแผน ฯ นีคื้อ การปพูืน้ฐานเพื่อการเร่งรัดพฒันาประเทศดา้นเศรษฐกิจ โดยเนน้ลงทุน

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Facilities) อนัไดแ้ก่การแร่งรดัสรา้งระบบชลประทาน พลังงาน ถนน ทางรถไฟและ

การคมนาคมอื่น ๆ รวมทัง้โครงการบริการต่าง ๆ (Services Project) เช่น โครงการวิจยัทดลองดา้นเกษตร อุตสาหกรรม 

และโครงการพฒันาการศึกษาสาธารณสขุ 

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) เนน้การพฒันาสังคม ยกระดบัมาตรฐาน

การครองชีพ ขยายพลงัการผลิตรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายการพฒันา และเร่งรดั การพฒันาสู่

ชนบท 

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) ยงัมีจุดเนน้ดา้นการกระจายความเจริญสู่ชนบท 
พยายามลดช่องว่างคนรวยกับคนจน ขยายการผลิตและรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เนน้ใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ และใหค้วามส าคัญกับการวางแผนครอบครัว และการมีงานท าเป็นครัง้แรก 

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) มีการกระจายการพฒันาในรูปแบบภาค 

และภูมิภาคเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปรบัปรุงโครงสรา้งอุตสาหกรรม มีโครงการผนัเงิน อาสาพฒันาชนบท การ

สรา้งงานในชนบท(กสช) โดยมีการเนน้การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติที่สญูเสียไป 
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 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) เป็นแผนที่มีการก าหนดการด าเนินงานในเชิงรบั 

และเชิงรุก เนน้การแกปั้ญหาความยากจน โดยการก าหนดพืน้ที่ตามระดบัความยากจน มีพืน้ที่เป้าหมาย ชนบทยากจนทั่ว

ประเทศ 286 อ าเภอ และรกัษาวินัยทางการเงิน การคลงั แกปั้ญหาการขาดดุลการคา้ 

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) เป็นแผนที่เนน้การพฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาทในการพฒันามากขึน้ เนน้ใหม้ีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและชนบทมากขึน้  

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) มุ่งเนน้การสรา้งความสมดุลทาง

เศรษฐกิจ การกระจายรายได ้การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควบคู่กันไป  

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ในแผนนี ้ก าหนดให ้คนเป็นจุดหมายหลัก

ของการพฒันา เนน้เร่ืองการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Development) เนน้การวางแผนพฒันาแบบองค์

รวม หรือบูรณาการระหว่างเศรษฐกิจกับสงัคมเขา้ดว้ยกัน มุ่งเนน้ความเป็นไทย และสามารถแข่งขนัในเวทีโลกได้ 

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2544 – 2549) เป็นแผนที่มีปรชัญาการพฒันาบิรหาร

ประเทศตามกระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เร่ือง เศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่งเนน้การพฒันาที่ยั่งยืน

ดว้ยการวางรากฐานการพฒันาประเทศใหเ้ขม้แข็งยั่งยืน มีภูมิคุม้กันทางเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทัง้ความ

เขม้แข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนใหเ้กิดการเชื่อมโยงการพฒันาทัง้ชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน มีการดูแลจดัการ

ทรพัยากร ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกับการพฒันาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสงัคมไทย เป้าหมายส าคญัของ

แผนฯ ฉบบันีคื้อ การสรา้งดุลภาพทางเศรษฐกิจ การยกระดบัคุณภาพชีวิตการบริหารจดัการระบบราชการทัง้ส่วนกลาง 

ภูมิภาค และทอ้งถ่ินที่ดี กระจายอ านาจใหเ้กิดการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเนน้การปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบใหเ้กิดผล มีการด าเนินการทางเศรษฐกิจที่เอือ้อาทรต่อคนจน เปิดโอกาสและสรา้งศกัยภาพในการพฒันา

ใหค้นจนมีความเขม้แข็ง มีภูมิคุม้กัน สามารพึ่งตนเองได ้สามารถลดอตัราคนจนใหเ้หลือไม่เกินรอ้ยละ 12 ของประชากรทัง้

ประเทศ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)ป็นแผนที่การเตรียมความพรอ้มของคนและ

ระบบใหม้ีภูมิคุม้กัน พรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบติัในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจาก

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 และแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 9 และใหค้วามส าคญัต่อการรวมพลงัสงัคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม

ด าเนินการในทุกขัน้ตอนของแผนฯ พรอ้มทั้งสรา้งเครือข่ายการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรก์ารพฒันาสู่การปฏิบติั รวมทัง้การ

ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง มุ่งพฒันาสู่ “สงัคมอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกัน (Green and 

Happiness Society)คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู ้รูเ้ท่าทนัโลก ครอบครวัอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง สงัคมสนัติสขุเศรษฐกิจ

มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใตร้ะบบบริหารจัดการ
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ประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ และอยู่ในประชาคมโลกได้

อย่างมีศักด์ิศรี” 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 และไดจ้ัดท าวิสยัทัศนป์ระเทศไทยสู่ปี 2570 ซึ่งสาระส าคญัในแต่

ละประเด็นดังต่อไปนี ้คือ 

1. ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ :โอกาสของประเทศไทย ซึ่งไดว้ิเคราะหแ์นวโนม้เศรษฐกิจและการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการเงิน ดา้นพลังและอาหาร ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยี ดา้นแนวคิดการบริหารจดัการเศรษฐกิจและธุรกิจ ดา้นการคา้และความร่วมมือระหว่างประเทศและการเมือง
โลก และโอกาสของประเทศไทย 

2. เศรษฐกิจสร้างสรรค:์ ทางเลือกเศรษฐกิจไทย ไดว้ิเคราะหแ์ละเสนอว่า เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ คือ แนวคิด
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา  (Education) การสร้างสรรค์งาน 
(Creativity)และการใชท้รพัยสิ์นทางปัญญา(Intellectual property)ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้
ของสงัคม และเทคโนโลยี นวตักรรมสมยัใหม่ 

3. ภาวะโลกร้อน :รู้วิกฤติ สร้างโอกาสการพัฒนา ไดว้ิเคราะหแ์นวโนม้ที่ประเทศไทยตอ้งเผชิญในอนาคตทัง้
ทางดา้นการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นต่างๆเช่น ทิศทางการพฒันาประเทศเป็นสงัคม
คารบ์อนต ่า เศรษฐกิจจากฐานทรพัยากรชีวภาพ ความมั่นคงทางดา้นอาหารและพลงังาน เป็นตน้  

4. สถาปัตยกรรมทางสังคม: ทางเลือกใหม่ของคนไทย ไดว้ิเคราะหเ์ก่ียวกับการเสริมสรา้งความเขม้แข็งจาก
ฐานรากของประเทศไทย และสถาปัตยกรรมทางสงัคมในระยะต่อไป เช่น  1)การปรบัโครงสรา้งทางสงัคมใหเ้ป็นสงัคมที่มี
คุณภาพโดยน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชต่้อยอดกับทุนทางสงัคม วางรากฐานการพฒันาสงัคมที่ฐานราก 
การออกแบบสงัคมที่มีคุณภาพจากสังคมใน4 มิติคือ สังคมแห่งความเอือ้อาทรและความสมานฉันท(์Social Cohesion) 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสงัคม (Socio-Economic Security) การรวมกลุ่มเพื่อสรา้งโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม
(Social Inclusion) การเสริมสรา้งพลงัทางสังคม(Socail Empowerment) 2) พฒันาคุณภาพของทุนมนุษย ์ โดยเนน้
กระบวนการพฒันาที่คนเป็นศูนยก์ลางทุกภาคส่วนสนบัสนุน โดยภาคประชาชน ชุมชน เป็นผูม้ีบทบาทเจา้ของเร่ือง เป็นกง
ลอ้หลัก มีบทบาทส าคญัตลอดกระบวนการ ภาครฐั ลดบทบาทความเป็นเจา้ของเพื่อเป็นผูห้นุนการสรา้งศกัยภาพของ
ชุมชนและเอกชน 

5. สัญญาประชาคมใหม่: พลังขับเคลื่อนสังคมสู่สมดุล ไดว้ิเคราะหแ์ละเสนอไวว้่า สัญญาประชาคม 
หมายถึง ค่านิยมที่ประชาชนตกลงร่วมกันดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกันใน
สงัคมอย่างมีพลวัตตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสงัคม โดยเนน้การด ารงชีวิตตามวฒันธรรมอนัดีของไทยตาม
ภูมิภาคต่างๆยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรม มีความซื่อสัตยส์ุจริตรกัษาสิทธิของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น 
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ปฏิบติัหนา้ที่พลเมืองให้ครบถว้นและมีจิตสาธารณะ ยึดหลกัแก้ไขความขดัแยง้ในสงัคมดว้ยสนัติวิธี เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุ ปลอดภยัและมีความมั่นคงในชีวิตและทรพัยสิน และไดม้ีทิศทางการพฒันาสญัญา
ประชาคมใหม่ ไว ้5 ประเด็น คือ 

 1) ปรบักระบวนทศัน ์(paradigm) การพฒันาประเทศใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการแกไ้ขปัญหา 

2) สรา้งค่านิยมร่วม (Shared Value) 

3) พฒันากระบวนการสัญญาประชาคม บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบั
ชุมชน ทอ้งถ่ินจนถึงระดบัประเทศ โดยด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอนตัง้แต่การสร้างความคิดร่วม (Social 

Consensus) การหาข้อสรุปท่ีทุกฝ่ายให้การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment)และน าไปสู่การปฏิบัติ
(Action)โดยถว้นหนา้กัน เพื่อสรา้งความสงบสขุใหเ้กิดขึน้ในทุกพืน้ที่ทั่วประเทศ โดย พฒันากลไกในระดบัภาพรวม และ
พฒันากลไกลในระดบัชุมชน 

4) สรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้ง กลไกและกระบวนการบริหารจดัการของทุกภาคส่วนของสงัคม 

5) ขบัเคล่ือนและวางระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดบั 

 จากเนื ้อหาสาระโดยสรุปของแผนฯฉบับที่ 11 และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ ปี 2570 นั้นท าให้เห็นมิ ติของ
กระบวนการพฒันาชุมชนท้องถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายประเด็น  ที่ส าคญัคือในส่วนของสถาปัตยกรรม
ทางสงัคม ไดม้ีเนือ้หาที่ส่ือถึงมิติในงานพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน ซึ่งเนน้ใหค้วามส าคัญกับชุมชนเป็นหลักและเป็นผู้มีบทบาท
ส าคญัในกระบวนการพฒันา  ในส่วนของสญัญาประชาคมใหม่ ไดก้ล่าวถึง กระบวนการสญัญาประชาคม บนพืน้ฐานของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ โดยด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน
ตัง้แต่การสรา้งความคิดร่วม (Social Consensus) การหาขอ้สรุปที่ทุกฝ่ายใหก้ารยอมรบัและยึดถือ (Social Commitment)
และน าไปสู่การปฏิบติั (Action) ซึ่งเป็นภาพรวมและแนวทางกวา้งๆในการน าไปสู่การปฏิบติัต่อไป 

  เนือ้หาสาระของ แผนฯ11 ส่วนใหญ่กล่าวถึงเศรษฐกิจรวมทัง้แนวโนม้ทางดา้นเศรษฐกิจดา้นอุตสาหกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ท าใหย้งัมีเนือ้หาสาระบางส่วนที่ขาดหายไป เช่น มิติของการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน กรณีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ ซึ่งถือว่าเป็นองคก์รที่สามารถ
เอือ้อ านวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อให้สอดคลอ้งกับบริบทและทิศทางการ
พฒันาของประเทศไทย และน าไปสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยึดหลัก “ปรชัญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การ

พฒันาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ไดจ้ดัท าขึน้ในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโ์ลกที่

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลช้ิดกันมากขึน้ โดยไดน้อ้มน าหลกั “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
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ปรชัญาน าทางในการพฒันาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 9-11 เพื่อเสริมสรา้งภูมิคุม้กันและช่วยให้สงัคมไทย

สามารถยืนหยดัอยู่ไดอ้ย่างมั่นคง เกิดภูมิคุม้กัน และมีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลใหก้ารพฒันา

ประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน ซึ่งมียุทธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศ ดงันี ้

1. การพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทุนมนุษย  ์
2. การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม 
3. การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
5. การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ ยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 
7. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส ์
8. การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม 
9. การพฒันาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 
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บทบาทภาคธุรกิจกับการพัฒนานวัตกรรมสังคมอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาประเทศไทยโดยมุ่งเน้นสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสงัคมไทยโดยรวมแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบในแง่ของการพฒันาที่ขาดความสมดุล 
ขาดความยั่งยืน และท าใหเ้กิดปัญหาเร่ืองความเหล่ือมล า้และการกระจายรายไดท้ี่ไม่ทั่วถึงจนกลายเป็นปัญหาเรือ้รงั และทวี
ความรุนแรงขึน้อย่างมาก  
อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถมองมิติการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมแบบแยกส่วน เพราะการพัฒนาท้ัง 2 มิติ 
ล้วนมีผลกระทบเช่ือมโยงกัน ดว้ยเหตุนี ้จึงจ าเป็นตอ้งตัง้โจทยใ์นการสรา้งความสมดุลของการพฒันาในทุกมิติ เพื่อท าให้
แน่ใจว่า สงัคมไทยจะมีความพรอ้มในการรบัมือกับความทา้ทาย ท่ามกลางกระแสความผนัผวนสงู อนัเกิดจากปัจจัยทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ค าถามคือเคร่ืองมือการพฒันาในรูปแบบใด จึงจะท าใหเ้กิดผลลพัธก์ารพฒันาที่สมดุลและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ 
ระหว่างการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหมายรวมถึง “ชุมชน” ที่เป็นสงัคมขนาดเล็ก และเป็นกลไกที่ยึดเหนี่ยวผูค้นใน
ระดบัพืน้ที่ใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธแ์ละด ารงชีวิตร่วมกันอย่างผาสกุ เคร่ืองมือการพฒันารูปแบบใด จึงจะสามารถตอบโจทยเ์ร่ือง
ปากทอ้งของชาวบา้นในระดบัชุมชน ควบคู่ไปกับการพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แข็งและยั่งยืน เคร่ืองมือการพฒันารูปแบบ
ใด ที่สามารถใชป้ระโยชน์จากระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อตอบโจทยด์า้นความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเขา้ถึงผลลพัธใ์นเชิง อุดมคติและอุดมการณ์ของนกัพฒันา ทัง้ที่อยู่ในภาครฐั ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สงัคม ไดอ้ย่างแท้จริง 
การตอบค าถามดงักล่าว น าไปสู่แนวคิดว่าดว้ยเร่ืองของการพฒันานวตักรรมสงัคม ซึ่งเป็นการยอมรบัโดยนัยว่า เคร่ืองมือการ
พฒันาที่เราเคยมีและใช้กันอยู่ในปัจจุบนั อาจยังไม่เพียงพอต่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แข็งและ
ยั่งยืน และจากการที่หลายฝ่ายพยายามมองหาเคร่ืองมือการพฒันาที่เป็นนวัตกรรมเชิงสังคม ท าให้ในปัจจุบัน ได้เกิด
แนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่ คือ แนวคิดว่าด้วยเร่ืองของ การประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship: 
SE) และกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise: SE) 

การประกอบการเพื่อสังคม เป็นแนวคิดเชิงกลไกและเคร่ืองมือแกไ้ขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมอย่างยั่งยืน ถือเป็น 
“นวตักรรมสงัคม” ที่มีส่วนช่วยปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจและสงัคมไทยใหเ้กิดความสอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ซึ่งส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่างสรา้งสรรค ์
หลากหลาย และเอือ้ใหเ้กิดการพฒันาประเทศอย่างสมดุล อนัจะส่งผลต่อการพฒันาศักยภาพของสงัคมและชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน ในส่วนของกิจการเพื่อสงัคม จะมีวัตถุประสงคใ์นรูปแบบของ “ไตรก าไรสทุธิ” (Triple Bottom Line) 
ประกอบดว้ย การสรา้งก าไร การสรา้งสรรคส์ังคม และการสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้ม เนน้การบริหารความสมดุลระหว่าง ผลก าไร 
(Profit) คน (People) และโลก (Planet)  
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ทัง้นี ้กิจการเพื่อสงัคมมีเป้าหมายอยู่ที่ การช่วยสรา้งงาน สรา้งรายได ้ท าใหค้นในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ อนัจะท าให้
เศรษฐกิจของประเทศมีการพฒันาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

กิจการเพื่อสงัคม มีลกัษณะส าคัญ อย่างนอ้ย 3 ประการ ประการแรก คือ มีแนวทางการหารายไดด้ว้ยตนเองเพื่อหล่อเลีย้งการ
ด าเนินกิจการอย่างยั่งยืน ประการที่สอง คือมีการใชน้วตักรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาชุมชน-สังคม-ส่ิงแวดลอ้ม และประการสดุทา้ย 
คือ มีการด าเนินงานโดยอาศยัความร่วมมืออย่างกวา้งขวางกับเครือข่ายต่างๆ  

จากประสบการณก์ารท างานเป็นที่ปรกึษาธุรกิจอาวุโสและการท างานดา้นการพฒันาใหแ้ก่องคก์รพฒันาภาคเอกชนของ
ผูเ้ขียน ท าใหเ้กิดการตกผลึกและเห็นว่า ภาคธุรกิจสามารถเขา้มามีบทบาทดา้นการพฒันานวตักรรมสังคมอย่างเป็นระบบและ
หวงัผลลพัธ์จากส่ิงที่ไดด้ าเนินการว่าจะเกิดผลและความส าเร็จอย่างยั่งยืนได ้บทบาทที่ว่า มีกรอบแนวคิดและหลกัการส าคญั 
ดงันี ้

ภาคธุรกิจควรเขา้มามีบทบาทในการสรา้งและพฒันา ผูป้ระกอบการเพื่อสงัคม และกิจการเพื่อสังคม เพื่อท าให้ผูป้ระกอบการ/
กิจการเหล่านี ้เป็นกลไกเชิงนวตักรรมสงัคมในระดบัชุมชน ท าหน้าที่สรา้งเสริมและน าการเปล่ียนแปลงทั้งในระดบัชุมชนและ
สงัคม ตลอดจนสนบัสนุนให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างมีคุณภาพ  

ภาคธุรกิจควรเขา้มามีบทบาทในการสรา้งและพฒันา ผูป้ระกอบการเพื่อสงัคม ในระดบัชุมชน และท าให้ผูป้ระกอบการเพื่อ
ชุมชนเหล่านีก่้อตัง้ กิจการเพื่อสงัคม เพื่อท าหนา้ที่คิดคน้และพฒันานวตักรรมสงัคม ใหเ้ป็นนวตักรรมที่มีบทบาทในการพฒันา
ชุมชนและคนที่อยู่ในระดบัฐานรากของชุมชนเป้าหมาย (Bottom of Pyramid: BoP) ท าใหค้นในชุมชนเป้าหมายมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึน้ ส่ิงนีจ้ะช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล า้ และสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แข็งอย่างยั่งยืน 

การที่ภาคธุรกิจเขา้มามีบทบาทในการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการเพื่อสังคมในระดบัชุมชน จะท าใหเ้กิดกระบวนการบ่ม
เพาะผูป้ระกอบการเพื่อสงัคม (Incubation) ผ่านการคัดเลือกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชนที่มีความสนใจและความมุ่งมั่นใน
การพฒันาชุมชนของตนเองโดยใชกิ้จการเพื่อสงัคมเป็นเคร่ืองมือ โดยภาคธุรกิจภายใตค้วามร่วมมือกับภาคประชาสังคมและ
ภาครฐั จะช่วยบ่มเพาะผูส้นใจดงักล่าว ใหเ้ขา้ใจถึงรูปแบบและหลักการของกิจการเพื่อสงัคม ตลอดจน เขา้ใจโจทยแ์ละความ
ทา้ทายของเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงจุด
แข็งและโอกาสในการก่อตัง้กิจการเพื่อสังคมใหเ้ชื่อมโยงกับบริบท เป้าหมาย และความตอ้งการที่แทจ้ริงของชุมชน  
บทบาทของภาคธุรกิจในกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในระดับชุมชน จะด าเนินการควบคู่ไปกับ
กระบวนการออกแบบวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาของชุมชน เพื่อตอบค าถามใหไ้ดว้่า จะใชกิ้จการเพื่อ
สงัคมเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แข็งและยั่งยืนในดา้นใดและอย่างไร ทัง้นี ้ภาคธุรกิจที่เขา้มามีส่วนร่วม
จะตอ้งใชป้ระโยชนแ์ละเชื่อมโยงกับนโยบายประชารฐัของรฐับาล เพื่อท าใหเ้กิดการใชท้รพัยากรและการพฒันาชุมชนแบบ
บูรณาการอย่างเป็นองคร์วม 

บทบาทของภาคธุรกิจในกระบวนการบ่มเพาะใหเ้กิดผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมในระดบัชุมชน จะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้
เกิดกิจการเพื่อสงัคมในระดบัชุมชน ที่สามารถริเร่ิมและพฒันานวัตกรรมสงัคม เพื่อสรา้งชุมชนของตนเองใหเ้กิดความเขม้แข็ง
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และยั่งยืน ตลอดจน ช่วยเติมเต็มและลดช่องว่างที่เกิดจากการพฒันานวตักรรมภายใตโ้ครงสรา้งเศรษฐกิจ-การเมืองแบบทุน
นิยมผูกขาด 

ภาคธุรกิจที่เขา้มามีส่วนร่วม ควรใชแ้นวทางบ่มเพาะผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมในรูปแบบการร่วมบ่มเพาะแบบเครือข่าย (Co-
Incubation Networking) และการตัง้ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมในระดบัชุมชน (Social Entrepreneurs 
Incubation Centre: SEIC) โดยการด าเนินงานของศูนยบ์่มเพาะฯ จะประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ศูนยป์ระเมินองคค์วามรู้
และการด าเนินงาน (Evaluation Center), การสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการเพื่อสังคมในระดบัชุมชน (Seed), ระบบพี่เลีย้ง
ธุรกิจและพี่เลีย้งการพฒันาชุมชน (Mentoring System), และแหล่งทุน (Funding) 

หากภาคธุรกิจร่วมมือและออกแบบแผนงานดา้น CSR ของตนเองอย่างเชื่อมโยงและเป็นเครือข่าย ภายใตก้รอบแนวคิดและ
หลกัการดังกล่าว จะสามารถท าใหเ้กิด Ecosystem ดา้นการพฒันานวตักรรมสงัคมโดยภาคธุรกิจมีส่วนร่วมไดอ้ย่างยั่งยืน  
ท้ังน้ี ผู้เขียนมีความเช่ือว่าเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาติ จะสามารถด าเนินการได้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีสามารถตอบโจทยค์วามยั่งยืนของสังคม ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนได้อย่างแท้จริง 
////// 
วิเชษฐ ศรีรัตนไตรเลิศ 
Managing Director of iBelieve Co., Ltd. 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/642521 

  

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/642521


 
27 

แปดสิบค าที่ควรรู้ 

ที่มา  จากหนงัสือรอ้ยค าที่ควรรู ้
ดร.เสรี  พงศพ์ิศ 

1. กระบวนการ  (process) หมายถึง ชุดกิจกรรมการด าเนินงาน  การเปล่ียนแปลง พัฒนาการหรือหน้าที่ที่ต่อเนื่องอัน
ก่อใหเ้กิดผลลพัธ ์ เช่น กระบวนการในการท าบตัรประชาชน กระบวนการผลิตรถยนต ์กระบวนการสรา้งจิตส านึก หรือหมายถึง
ขั้นตอนที่ต่อเนื่อง ระยะเวลาการด าเนินการ เช่น  กระบวนการพิจารณารางวัลยังไม่เสร็จสิน้ กระบวนการทางกฎหมายยัง อีก
หลาย ขัน้ตอน ไม่ควรสบัสนระหว่างค าว่ากระบวนการ (process) กับขบวนการ (movement) 

2. ผลลัพธ์ (output)ผลผลิตสุดท้าย ส่ิงที่เป็นผลรูปธรรมที่สัมผัสได้ ผลิตภัณฑ์จ านวนหนึ่ง ผลอันเป็นปริมาณที่ผลิตได้ใน
ระยะเวลาหนึ่ง ผลผลิตทางปัญญา     ผลผลิตทางศิลปะ ผลผลิตงานสรา้งสรรคพ์ลังงานที่ผลิตไดโ้ดยระบบหนึ่ง  เช่น โรงงาน
แห่งนีว้างเป้าหมายให้ผลิตรถยนตใ์ห้ได ้ ปีละ 5,000 คนั นี่คือผลลพัธ ์      ตามแผนการด าเนินงานในทางคอมพิวเตอร ์ผลผลิต
เกิดจากโปรแกรมเมื่อใส่ (input) ขอ้มลูหรือบางส่ิงเขา้ไป 

3. ผลสัมฤทธ์ิ(outcome) หรือผลกระทบ หรือผลสุดทา้ยที่เกิดขึน้ ผลที่เกิดจากเหตุการณห์นึ่งหรือชุดหนึ่ง เช่น การคน้พบทาง
วิทยาศาสตรก่์อใหเ้กิดการปฏิวติัอุตสาหกรรม ส่ิงที่เกิดขึน้เนื่องมาจากส่ิงที่เกิดขึน้ก่อนหน้านัน้  ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์
หนึ่ง เช่น โครงการนีท้  าใหค้นตื่นตวัเร่ืองการดูแลสขุภาพของตวัเองมากขึน้ 

4. กระบวนทัศน(์paradigm) หมายถึงวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีใหคุ้ณค่า ซึ่งตัง้อยู่บนฐานการมองโลกความเป็นจริงแบบหนึ่ง บาง
คนแปลว่า ทัศนะแม่บท เพราะเป็นทัศนะพื ้นฐานที่เป็นตัวก าหนดวิธีคิด วิธีปฏิบัติ  วิธีให้คุณค่าและวิถีชีวิตทั้งหมดของ
ผูค้น   ตวัอย่าง การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาจากกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกัน การแพทยแ์ผนไทยมองโลก
มองชีวิตอย่างเป็นองคร์วมแบบหนึ่ง เป็นเร่ืองของธาตุส่ี ดิน น า้ ลม ไฟ อธิบายความเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นเร่ืองของการขาดความ
สมดุล ขณะที่การแพทยแ์ผนปัจจุบันมาจากฐานคิดเร่ืองโรคจากทฤษฏีว่าดว้ยเชือ้โรคว่าดว้ยเนือ้เย่ือ  และมองชีวิตเป็นกลไก
แยกส่วน ดว้ยกระบวนทัศน์แตกต่างกันเช่นนี  ้การดูแลรักษาโรคจึงแตกต่างกัน ค านีม้าจากหนังสือ  Structure of Scientific 
Revolution ของ Thomas Kuhn ที่เขียนขึน้เมื่อกลางศตวรรษที่แล้ว  เขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเปล่ียนกระบวนทัศน์ 
(paradigm shift )ก็จะเกิดปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เช่นที่เกิดขึน้อย่างชัดเจนในยุคของนิวตัน  ในยุคของไอน์สไตน์ “ มองโลกดว้ย
กระบวนทัศน์ใหม่ ” ในหนังสือจุดเปล่ียนแห่งศตวรรษ  ฟริตจอฟ คาปรา พูดเร่ืองการเปล่ียนกระบวนทัศน์ไว้อย่างละเอียด 
วิเคราะห์ให้เห็นด้านลบของกระบวนทัศน์ตะวันตกที่ครอบง าโลกในปัจจุบัน  ที่คิดแบบ แยกส่วน แบบลดทอน ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ความสมัพนัธข์องคนกับธรรมชาติ คนกับคน การเส่ือมสลายของชุมชนและสังคม คาปรา เขียนเร่ืองเต๋าแห่งฟิสิกส์
เพื่อชีใ้หเ้ห็นคุณค่าของแนวคิด แบบตะวนัออกที่ควรเป็นฐานกระบวนทัศนใ์หม่ของสังคมใหม่เพราะเนน้ที่ความสมัพนัธ์ ความ
สมดุลและองคร์วมคลา้ยกับฟิสิกสส์มัยใหม่ 
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5. การพัฒนายั่งยืน  (sustainable  development) “ การพัฒนายั่งยืนหมายถึงการพัฒนา ที่ตอบสนองความตอ้งการของ
ปัจจุบันโดยไม่ท าให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการตอบสนอง ความตอ้งการของตนเอง ” (นิยามของคณะกรรมการโลกว่า
ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา World Commission on  Environment and Development ในรายงาน Our Common Future 
1987 หรือ Brundtland Report ) 

การพัฒนายั่งยืนรวมความถึง 3 ดา้นคือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โครงการพัฒนาใด ๆ 
ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบทัง้สามดา้นนี ้

การพัฒนายั่งยืนเป็นอะไรที่ไกลกว่าเพียงการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  เป็นการเปล่ียนโครงสรา้งระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลด
การบริโภคทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มลงไปในระดบัที่ยังรักษา ความสมดุลที่ดี ท าใหค้นอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ท าลายล้าง
อย่างที่ผ่านมาและยงัท ากันอยู่หลายแห่ง ใหอ้ยู่ร่วมกันเป็นชุมชน อยู่ดีกินด ีและอยู่เย็นเป็นสขุ 

การพฒันายั่งยืน ” เป็นค าที่ถูกใช้คู่ไปกับค าว่า “ ธรรมาภิบาล ” (good  governance) ถือว่าเป็นสองค าที่สัมพนัธ์เกือ้หนุนกัน
อย่างแยกจากกันมิได  ้        โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เห็นว่า การพัฒนาจะยั่งยืนไดถ้้าหากมีธรรมาภิ
บาล และธรรมาภิบาล ก่อใหเ้กิดการพฒันายั่งยืน 

การพฒันามนุษย ์ (human development) หมายถึงการเปิดทางเลือกมากมายให้ผูค้นในสังคม หมายความว่าให้ถือเอาผู้ชาย
ผูห้ญิง โดยเฉพาะคนจนและคนที่อยู่ในภาวะยากล าบากและเส่ียงอนัตรายเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการพฒันา 

รายงานของ UNDP 1996 ไดแ้สดงให้เห็นว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได ้เป็นหลักประกันการพัฒนายั่งยืนและไม่ได้ขจัด
ปัญหาความยากจนให้หมดไป เช่น บางประเทศมีรายไดป้ระชาชาติ ต่อหัวสูงกลับอยู่ในระดับต ่าของการพัฒนามนุษย์ มี
ปัญหาความเหล่ือมล ้าแตกต่างระหว่างประเทศร ่ ารวยและประเทศยากจน  ระหว่างคนรวยกับคนจนในประเทศ
เดียวกัน ช่องว่างที่ถ่างออกไปเร่ือย ๆ การพฒันามนุษยแ์บบยั่งยืนมีอยู่ 5 ลกัษณะ คือ 

1. การสรา้งความเข้มแข็ง (empowerment) คือการเพิ่มขีดความสามารถในการเลือกและทางเลือกให้ผู้คนได้เป็น
อิสระจากความหิวจากส่ิงที่พวกเขาขาดแคลน  และใหพ้วกเขามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อชีวิต
ของพวกเขา 
2. ความร่วมมือ (co -operation) ผูค้นสมัพนัธกั์นช่วยเหลือเกือ้กูลกัน 
3. ความเท่าเทียม(equity) คนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาการดูแลสุขภาพ การจัดการชีวิต ทรัพยากร ชุมชน
ของตนเอง 
4. ความยั่งยืน (sustainability)การพฒันาวนันีไ้ม่ท าลายทรพัยากรและโอกาสของคนรุ่นต่อ ๆ ไป แต่สรา้งหลกัประกัน
ใหค้นในอนาคตเป็นอิสระจากความยากจนและไดใ้ช้ความสามารถขัน้พืน้ฐานของตนเอง 
5. ความมั่นคงปลอดภยั  (security)  ในชีวิต  ทรพัยสิ์น  การคุกคามจากโรคและภยัอนัตราย 
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6. การพ่ึงตนเอง  (self - reliance)  “  การพึ่งตนเองเป็นสภาวะอิสระ  หมายถึง  ความสามารถของคนที่จะช่วยเหลือตนเอง
ใหไ้ดม้ากที่สดุ  โดยไม่เป็นภาระคนอื่นมากเกินไป  มีความสมดุล  ความพอดีในชีวิต เป็นสภาวะทางกายที่สอดคลอ้งกับสภาวะ
ทางจิตที่เป็นอิสระ  มีความพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่มี ส่ิงจ าเป็นปัจจยัส่ีพอเพียง เป็นความพรอ้มของชีวิตทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
การพึ่งตนเองหมายถึงการจัดชีวิตให้สัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมกับคน กับสังคมกับธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา การ
พึ่งตนเองหมายถึงการมีสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตในปัจจุบนัถึงอนาคต  สวสัดิการที่พรอ้มตอบสนองเราทนัที  โดยที่เรา
ไม่ตอ้งไปเรียกให้ใครมา   จัดสวัสดิการให้  หรือให้ใครมาช่วยเหลือ ” (จากชีวิตและแนวคิดของผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม ) 
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นรากฐานของการพึ่งตนเองทั้ง ระดับ
ครอบครัว   ระดับชุมชน   และระดับสังคมโดยรวม  ดังที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ ง  เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2517 ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว์่า “ การพัฒนาประเทศจ าเป็นตอ้งท าตามล าดับขั้นตอ้งสรา้งพืน้ฐานคือ  ความพอมีพอกินพอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เบือ้งตน้ก่อน โดยใชว้ิธีการและอุปกรณท์ี่ประหยัด แต่ถูกตอ้งตามหลักวิชาการเมื่อไดพ้ัฒนาบนความ
มั่งคงพอสมควรและปฏิบติัไดแ้ลว้ ค่อยสรา้งความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขัน้สงูในล าดบัต่อไป  ” 

7. การวิเคราะห ์ (analysis) หมายถึง การแยกแยะทางความคิดหรือทางวัตถุของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  หรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพื่อให้
เห็นองคป์ระกอบเพื่อศึกษาแต่ละองคป์ระกอบ หรือว่าแยกแยะเพื่อใหเ้ห็นความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ ที่ท าใหเ้กิดเป็น
ส่ิงนั้นหรือเร่ืองนั้น ตัวอย่างเช่น การวิเคราะหปั์ญหาความยากจน การวิเคราะหเ์ร่ืองโรคเอดส์ การวิเคราะห  ์โครงการพัฒนา
ชุมชนในเขตภูเขา (การวิเคราะห)์ น า้ประกอบดว้ยออกซิเจน และไฮโดรเจน ( การสงัเคราะห)์  ออกซิเจนกับไฮโดรเจน รวมกัน
เข้ากลายเป็นน า้ การวิเคราะหโ์ดยนักวิทยาศาสตรพ์บว่าตัวอย่างน า้มีเชือ้โรคหลายชนิด จิตวิเคราะห  ์(psychoanalysis) คือ
วิธีการในการคน้หาสาเหตุที่ฝังลึกในส านึกและวิธีการใน  การบ าบดัความผิดปกติทางจิต โดยอาศยัแนวคิดทางจิตวิทยาของซิก
มนุด ์ฟรอยด ์

8. การสังเคราะห ์ (synthesis) หมายถึง กระบวนการหรือผลของการน าเอาปัจจัยสองอย่างหรือมากกว่าที่แยกกัน โดยเฉพาะ
ความคิดน ามารวมกันเข้าเป็นหนึ่ง     ก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ขึน้ เป็นความรูใ้หม่ เคร่ืองมือใหม่ทางความคิด เช่น การรวมกันให้เป็น
ทฤษฎี หรือระบบการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมกันเข้าเป็นน า้  การผสานความคิดให้
กลายเป็นองคร์วมที่ซบัซอ้นขึน้ บูรณาการใหเ้ป็นองคร์วม ก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ขึน้มาจากกระบวนการดังกล่าว ในแนวคิดวิภาษวิธี
ของเฮเกล การสังเคราะห์เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการทางประวัติศาสตร์  เมื่อปรากฏการณ์หนึ่ง (thesis) ถูกแย้งจากอีก
ปรากฏการณห์นึ่ง (anti- thesis) ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์ใหม่ขึน้ (synthesis) และปรากฏการณ์นีก็้จะกลายเป็นตัวตัง้ ( thesis 
) ที่ถูกแยง้จากอีกปรากฏการณห์นึ่ง และสงัเคราะหเ์ป็นปรากฏการณใ์หม่ เช่นนีเ้ร่ือยไป 

 9. การคิดเชิงระบบ (systems thinking) การคิดเชิงระบบเป็นวิธีการเข้าใจว่าส่ิงต่าง ๆ  ด าเนินไปอย่างสัมพันธ์กัน
อย่างไร เป็นวิธีมองที่กา้วขา้มเหตุการณท์ี่เกิด เพื่อดูรูปแบบของพฤติกรรม  เพื่อคน้หาระบบความสมัพนัธท์ี่ซ่อนอยู่อนัเป็นที่มา
ของเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึน้       การคิดเป็นระบบอยู่บนฐานการมองโลกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นพืน้ฐานการตีความ หรือ
อธิบายความสมัพนัธภ์ายในระบบ ความสมัพนัธท์ี่เป็นตวัการของการด าเนินไปของระบบ ความสมัพนัธท์ี่ท  าใหเ้กิดรูปแบบต่าง 
ๆ ของพฤติกรรมและเหตุการณท์ี่เรามองเห็นเป็นการมองรอบดา้นการคิดเชิงระบบเป็นเร่ืองยากเพราะเราถูกครอบง าจากวิธีคิด
แบบวิเคราะหแ์ละแยกส่วนตลอดสามรอ้ยปีที่ผ่านมา เราถูกสอนให้คิดแบบเสน้ตรง  (linear thinking)  หรือคิดดว้ยหลักเหตุ
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และผลซึ่งเป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างจ ากัดท าใหคิ้ดเป็นกลไก มองโลกเป็นเคร่ืองจกัรใหญ่ มีกลไกการท างาน มองชีวิตเป็นกลไกแก้ไข
ปัญหาแบบแยกส่วน เช่น การแพทยท์ี่มองส่วนต่าง ๆ แยกจากกัน มองเห็นไขแ้ต่ไม่เห็นคน 

      การกา้วขา้มวิธีคิดแบบเสน้ตรง หรือการคิดเชิงเหตุและผลไปสู่การคิดเชิงระบบ คือการปรบัการมองความเป็นจริงแบบองค์
รวมศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบทัง้หมด วิธีคิดแบบนีท้  าใหเ้ข้าใจลึกซึง้มากย่ิงขึน้ว่าส่ิงต่าง ๆ ด าเนินการ
ไปอย่างไร 

ระบบ คือ ส่ิงหนึ่งหรือรูปธรรมหนึ่งที่เป็นอยู่เพราะองคป์ระกอบของมนัมีปฏิสัมพันธ์กัน      ระบบไม่ใช่เอาส่ิงของมากองไว ้แต่
เป็นปฏิสมัพนัธ ์ (interaction) ปฏิสมัพนัธน์ีเ้ป็นหวัใจของระบบ ไม่ใช่ส่วนประกอบต่าง ๆ ระบบเกิดขึน้เพราะมีการเชื่อมโยงทุก
ส่วนเขา้ดว้ยกัน เหมือนดอกไมห้ลายชนิดน ามารอ้ยเป็นพวงมาลัยสวยงาม  เหมือนส่วนต่าง ๆ ของรถยนตท์ี่ประกอบกันเข้าถูก
ที่ถูกทางกลายเป็นรถยนตแ์ละสามารถวิ่งได ้ระบบมีความหมายในตวัเมื่อความสัมพนัธ์ลงตวั การคิดเชิงระบบคือการเชื่อมโยง
องคป์ระกอบต่าง ๆ ใหส้มัพนัธกั์นอย่างลงตวั 

 10. การคิดแบบสร้างสรรค ์ (creative  thinking)  การคิดแบบสรา้งสรรคห์มายถึงการคิดแบบเชื่อมโยง (associative) คิด
แบบยั่วยุ (provocative)  ก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ ขึน้มา เป็นการคิดที่ไม่ยึดติดกรอบของการคิดแบบเหตุและผล อนัเป็นการคิดแบบ
เสน้ตรง 

 11. การคิดแบบเส้นตรง (linear  thinking) เป็นการวิเคราะหเ์ป็นการหาเหตุหาผล ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ที่เรียกกันว่า
หลักตรรกะการคิดสรา้งสรรคช์อบกระบวนการ (process)ขณะที่การคิดแบบเสน้ตรงพยายามแต่จะให้ถึงเป้าหมายและหยุด
กระบวนการคิดสรา้งสรรคพ์บว่าเป้าหมายมิไดอ้ยู่ข้างหนา้ แต่ก าลงัไปถึงทุกขณะที่ก าลงักา้วไปสู่เป้าหมายนั้นความเป็นจริงนั้น
ก าลังก่อตัวทุกขณะการคิดเสน้ตรงมักจะมีเป้าหมายเดียวที่คัดเลือกแลว้   การคิดแบบสรา้งสรรคส์รา้งความคิด      มากมาย
แลว้เอาไวค้ดัเลือกทีหลัง การคิดสรา้งสรรคจ์ าเป็นตอ้งมีทางเลือกมากมาย จ าเป็นตอ้งใชป้ริมาณมากเพื่อให้สามารถเลือกสรร
ได ้ปกติเรามักจะถูกสอนให้คิดถึงเร่ืองต่าง ๆ ต่อเมื่อเราไดพ้บค าตอบที่เกือบจะลงตัวแลว้ (ก่ึงส าเร็จรูป) เราท าการคน้หาต่อ
เพียงเพื่อให้ไดค้ าตอบที่เหมาะสม แลว้ก็หยุดการคน้หา  นี่คือการคิดแบบเสน้ตรง แต่ถ้าเราคน้หาไปเร่ือย ๆเราจะพบค าตอบ
มากมายที่อาจดีกว่าอีก ที่เราสามารถเลือกได้ดีกว่าด้วย   นี่คือการคิดสร้างสรรคท์ี่ชอบกระบวนการในการคน้หาทางออก
มากกว่าการพบแค่ทางออกเดียวที่เหมาะสม   เนื่องเพราะกระบวนการเป็นเร่ืองส าคัญมากในการคิดสรา้งสรรค  ์บางครัง้ ก็มัก
เรียกกันว่า กระบวนการสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี ้ไม่ได้หมายความว่าการคิดเส้นตรงนั้นไม่ดี เป็นการคิดที่ดีและจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน แต่ไม่เพียงพอและไม่สมบูรณ์จ าเป็นต้องมีการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ เพื่อเสริมการคิดแบบ
เสน้ตรง การคิดแบบตรรกะ แต่ตอ้งมีการฝึกฝน  การคิดสรา้งสรรคส่์งเสริมให้คนถามมากกว่าตอบ   เพราะการถามเป็นท าให้
เกิดค าตอบมากมายหลากหลาย  การคิดสรา้งสรรคท์ าให้คนคิดมากกว่าจ า  การคิดสรา้งสรรคท์ าให้คนไม่แสวงหาแต่สูตร
ส าเร็จ แสวงหาแต่เทคนิควิธีการ แต่แสวงหาหลกัการเพื่อใหว้ิธีการที่หลากหลาย 

 12. การมีส่วนร่วมของประชาชน    (people’s participation)การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าที่ เ ร่ิมใช้กันเมื่อ
ประมาณ 30 ปีที่ผ่านมาเพื่อแสดงว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่น าไปให้ชาวบา้นในชุมชนต่าง ๆ  นั้น ประชาชนในพืน้ที่มีส่วน
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ร่วม บา้งก็บอกว่ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนสมทบงบประมาณ     5 - 10 %  ถ้าไม่มีเป็นเงินก็คิดจากมูลค่า
แรงงาน วัสดุส่ิงของ วัตถุดิบ หรืออะไรก็ไดท้ี่มาจากชุมชน งบประมาณเกือบทั้งหมด รวมทั้งการคิดและวางแผน  “ มาจาก
ข้างบน ”  (top down) คือมาจากหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการหรือองคก์รเอกชน บา้งก็บอกว่ามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน   คือการเก็บข้อมูล  วางแผน  การปฏิบัติ  และประเมินผล  และอ้างว่านี่คือกระบวนการที่   “ มาจากข้างล่าง 
”  (bottom up)  รวมทั้งอ้างว่าไดม้ีการท าประชาพิจารณ์ (public hearing)แลว้ ซึ่งหมายความว่าได้รับการ “ รับรอง ” จาก
ชุมชน  การมีส่วนร่วมของประชาชนวันนีท้ี่มีความหมายส าคัญที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   ในการก าหนดนโยบาย การ
บริหารจดัการทรพัยากร การบริหารจดัการชุมชน คน  ทุนของชุมชน จึงตอ้งมีการแยกแยะเนือ้หาและรูปแบบของ “  การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ”  ใหเ้หมาะสมกับ แต่ละเร่ือง พรอ้มกับวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสม  การมีส่วนร่วมของประชาชนจึง
ไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบ เช่น การเลือกตัง้ในทุกระดบั  แลว้ก็ปล่อยใหผู้ไ้ดร้บัเลือกตัง้ไปด าเนินการทุกอย่างทุกเร่ือง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนหมายความว่า หลังเลือกตั้งประชาชนมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้ที่ไดร้บั
เลือกตัง้เขา้ไป  ท าหนา้ที่แทนประชาชน  การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงไปหา 5  - 10 % มาสมทบโครงการที่องคก์ร
จาก ภายนอกน าเขา้ไปให ้ ไม่ใช่แค่การไปช่วยเก็บข้อมูลใหข้้าราชการที่บอกว่าจะเอาไปท าโครงการมาพฒันาทอ้งถ่ิน ไม่ใช่แค่
การไปร่วมประชุมรับฟังการเสนอโครงการแลว้ยกมือรบัรองแลว้อ้างว่าเป็น ประชาพิจารณ ์การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการ
แสดงออกถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของชุมชนในการ จดัการทุนชุมชน จดัการชีวิตของตนเอง 

 13. การวางแผนยุทธศาสตร์ (strategic planning) การวางแผนยุทธศาสตรเ์ป็นกระบวนการเตรียมการขั้นตอนต่าง ๆ  เพื่อ
น าองคก์รมุ่งหนา้สู่เป้าหมายหรือสถานภาพอนัพึงปรารถนาแห่งอนาคต  ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้วิธีการวางแผน
ยุทธศาสตรส่์วนใหญ่ใช้วิธีการหรือกระบวนการที่เรียกกันว่า  STP ซึ่งย่อมาจากค าว่า Situation (สถานการณ์) หมายถึงการ
ประเมินสถานการณว์่าขณะนีอ้ยู่ที่ไหน มาถึงนี่ไดอ้ย่างไร Target (เป้าหมาย) ตอ้งการจะไปไหน และ Path (หนทาง) จะไปถึงที่
นั่ นได้อย่างไร  นอกจากนั้นยังอาจใช้เค ร่ืองมือหรือวิธีการอื่น  ๆ เช่น  การประเมินสภาพแวดล้อม  การใช้วิธีการ 
SWOT (Strengths , Weaknesses ,  Opportunities ,  Threats  -จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส ส่ิงที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรค)  GTSM 
(Goals , Target , Strategies , Measures - เป้าประสงค์ , เป้าหมาย , ยุทธศาสตร์ , มาตรการ)       ค าว่า  “ ยุทธศาสตร์ 
”   (strategy)   ยืมมาจากศัพทท์างการทหารเพื่อใช้ในทางธุรกิจ   ซึ่งก็เป็นการสูร้บทางการคา้ การด าเนินงานที่มีการแข่งขนั 
การพฒันาแนวปฏิบติัที่จะท าใหอ้งคก์รหรือบริษัทของตนเกิดขอ้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง  (competitive  advantage) ไมเกิล  พอรเ์ตอร์
กูรูทางการบริหารธุรกิจบอกว่า  ยุทธศาสตร์การแข่งขัน (competitive  strategy) เป็นเร่ือง “  การท าอะไรให้แตกต่าง ”  ( 
about  being  different )ยุทธศาสตร์ที่ ดีจะรวมเอาเป้าหมาย  (goals)นโยบาย (policies) และกิจกรรมเก่ียวเนื่องต่าง 
ๆ (tactics) อย่างเป็นองค์รวมที่ลงตัว  หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการรวมเอาเป้าหมายและวิธีการเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 
ผูน้  า  (leader)  ที่ดีเป็นนกัยุทธศาสตร ์ เป็นผูม้องไกล  กวา้งและลึก  มองทะลเุห็นแนวทางที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพเพื่อเดิน
ไปสู่ เ ป้ าหมาย  ผู้ จั ดกา ร  (manager)ที่ ดี มี ค ว ามสามารถ ในการจัดกา รอ ย่ า งมี ยุ ท ธ วิ ธี  ห รือกล ยุทธ์  (tactics) 
 ยุทธวิธีหรือกลยุทธเ์ป็นวิธีปฏิบัติตามยุทธศาสตร ์  ถา้เปรียบกับการรบ แม่ทพันายกองเป็น ผูน้  ากองทพัไปรบดว้ยยุทธวิธีตาม
แผนยุทธศาสตรท์ี่จอมทพัหรือผูบ้ญัชาการสูงสุดและคณะเสนาธิการไดว้างไว้ 
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14. แผนยุทธศาสตร์  ( strategic  plan )  แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนการด าเนินงานที่ ร่างขึ ้นมาอย่างเป็นระบบ   โดย
องคป์ระกอบต่าง ๆ สัมพันธ์สอดคลอ้งกัน  เป็นแผนที่มีวิสัยทัศน์  ( vision ) หรือภาพฝันที่วาดไว้   เป็น  “ การร่วมจิต ”   มี
เป้าประสงค ์  ( purpose )  อนัแสดงถึงเจตจ านงร่วมของทุกฝ่าย  หรือ  “ การร่วมใจ”  ผนึกพลงัใจของทุกฝ่ายเพื่อกระท าพันธ
กิจ  (mission)  อันถือเป็นหนา้ที่รับผิดชอบ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ( objectives )  ที่ตั้งไว้เป็นรายละเอียด  เพื่อให้เกิดผล
กระทบ  ( outcome )  และไดผ้ลลพัธ ์ ( output )  ที่พึงประสงค ์  

แผนยุทธศาสตร์ที่ดีมาจากการวิเคราะหอ์ดีต  รูปั้จจุบัน  เพื่อไล่ให้ทันอนาคต  วิเคราะห  ์สถานการณ์ที่ผ่านมา  วิเคราะห์
ทรพัยากร   ทุนต่าง  ๆ   อนัเป็นศกัยภาพหรือความสามารถที่ยงัไม่ไดพ้ฒันาหรือยงัไม่ไดพ้ฒันาเต็มที่   หรือที่ยงัซ่อนเรน้อยู่  

แผนยุทธศาสตรท์ี่ดีเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดีบริหารจัดการแผนอย่างมี  ประสิทธิภาพ  ( efficiently )  เกิด
ประสิทธิผล  ( effectiveness )  ที่ปรากฏจริง  เป็นแผนที่มีเป้าประสงคดี์  ( purpose )  ก่อให้เกิดการร่วมใจ  มีหลักการดี  ( 
principles )  ก่อให้เกิดการร่วมคิดมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  ( participation )  ก่อให้เกิดการร่วมท าและมีการแบ่ง
บทบาทหนา้ที่จดัการดี  ( organization ) ก่อใหเ้กิดการร่วมแรง   ในภาษาไทยก็พูดกันเป็นวลีว่า  “ ร่วมแรงร่วมใจ  ร่วมคิด  ร่วม
ท า ” 

 แผนยุทธศาสตรท์ี่ดีมีแผนการจัดการความรูท้ี่ดี  ทัง้ความรู ้  ภูมิปัญญาและความรูท้ี่เรียนรูจ้าก   การปฏิบติั  การซึมซบัจากคน
ใกลช้ิด  ส่วนหนึ่งเป็น  “ ความรูเ้งียบ ”  ( tacit  knowledge มาจาก  tacere     ภาษาละตินแปลว่าเงียบ ) ซึ่งอยู่ในตวัคน  การ
จัดการความ รู้ที่ ดี จะหาทางท า ให้ความ รู้ เ งี ยบกลายเ ป็นความ รู้ที่ อธิ บ าย ได้   ถ่ายทอดได้แ ละบันทึก ไ ว้   ( 
explicit  knowledge  มาจากภาษาลาติน  explicare  แปลว่าอธิบายอย่างไดค้วามแจ่มแจง้ )   ความรูท้ี่มีการพูดออกมาและ
บนัทึกไวเ้ป็นความรูท้างการ 

 การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมักจะมีพันธมิตรทางยุทธศาสตร์   ( strategic  partners ,  strategic alliance )  ซึ่ง
หมายถึงบุคคล  องคก์ร  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  ที่มีความสนใจและเป้าหมาย       บางอย่างร่วมกัน  จึงตกลงร่วมมือกัน  อาจจะ
โ ด ยก า ร ล ง น ามค ว าม ร่ ว มมื อ อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า รที่ 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 )เกษตรผสมผสานเป็นชื่อกลางเพื่อพูดถึงการท าการเกษตรที่ปลูกหลาย
อย่าง เลีย้งหลายอย่าง ท ากิจกรรมทางการเกษตรหลายอย่าง ผสมผสานกัน เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนเกือ้กูลกัน เช่น การปลูก
พืช  ไม้ใหญ่ไม้เล็ก  ไม้ผล  ไม้ใช้สอย  ปลูกผัก เลีย้งปลา เลีย้งไก่  เลีย้งหมู  เลีย้งวัว  ควาย  รวมทั้งการน าผลผลิตมาแปร
รูป  ทั้งนีเ้พื่อท าไว้กินไว้ใช้ ที่เหลือก็เอาไปขายเพื่อน าเงินมาซื ้อส่ิงที่ผลิตเองไม่ได้รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ความจริงเกษตร
ผสมผสานมีมานานแล้ว เช่น   สวนผสมในภาคใต้  ซึ่งปลูกไม้ผล   พืชผักเอาไว้กิน   มีหลาย ๆ อย่างตามที่ครอบครัว
ตอ้งการ  หลายอย่างเกิดเองตามธรรมชาติ  และปล่อยไว้โดยไม่มี   การจดัการอะไรเป็นพิเศษ บางแห่งปลูกแซมไว้ในป่า เป็น
สวนในป่าธรรมชาติ แต่เดิมวิถีของชุมชนในระบบเศรษฐกิจยังชีพในทุกภาคก็มีการท าเกษตรคลา้ย ๆ กันนี ้  ต่างกันที่ รูปแบบ
และการจดัการ  ก่อนนีไ้ม่ไดท้ าเพื่อขาย  ปลกูอย่างละเล็กนอ้ยเพื่อกินและแบ่งใหญ้าติพี่น้อง    ค่อย ๆ พฒันาขึน้มาอย่างเป็น



 
33 

ระบบและมีรูปแบบหลากหลายเมื่อประมาณ  20  ปีเศษที่ผ่านมา  ทั้งนีเ้กิดจากการแสวงหาทางเลือกจากการท าเกษตรแบบ
การปลูกพืชเด่ียว  หรือการท ากิจกรรมเด่ียว  เช่น  การเลีย้งหมู  ไก่  วัว  ในลักษณะอุตสาหกรรม  ซึ่งชาวบา้นทั่วไปไม่คุน้เคย
และไม่มีประสบการณ ์ท าใหข้าดทุนและเป็นหนีสิ้น  

หลกัคิดส าคัญของการท าเกษตรผสมผสาน  คือ  การท าเพื่ออยู่เพื่อกินเป็นหลัก  ไม่ไดมุ้่งท า  เพื่อขาย   ไม่ท าแบบเอาเป็นเอา
ตาย  หรือ  เน้นการลงทุนมาก  ไม่เน้นการผลิตให้มาก ๆ   เพื่อจะไดข้ายและไดเ้งินมาก  ๆ  อย่างที่เคยคิดในการปลูกพืชเดี่ยว 
การท าเกษตรผสมผสานมีเป้าหมายที่การพึ่งตนเองเป็นหลัก  โดยเฉพาะดา้นอาหาร  รวมทัง้สมนุไพร  ของใช ้  ไมใ้ชส้อย  และ
พอมีรายไดบ้า้ง  อยู่อย่างพอเพียง  

เกษตรผสมผสานมีการจัดการ  มีระบบ  โดยส่ิงที่ปลกูที่เลีย้งจะเกือ้กูลกัน  เสริมกัน  ช่วยกัน  สตัวไ์ดพ้ืชผกัเป็นอาหาร  พืชผกัก็
ได้มูลสัตว์เป็นปุ๋ ย  ได้น ้าในบ่อปลาไปให้พืชผัก   เอาไม้ใช้สอยที่ปลูกมาท าประโยชน์ในครัวเรือนและในสวน   เป็นการใช้
ทรพัยากรหมนุเวียนไปมา 

เกษตรผสมผสานมีหลายรูปแบบ  ไร่นาสวนผสม  เป็นรูปแบบการท าเกษตรผสมผสานที่ปลกูพืช  เลีย้งสตัว ์  เลีย้งปลา  และท า
นาไปพรอ้มกัน  มักจะมีการขุดบ่อปลาที่เชื่อมลงไปในนาข้าวดว้ยคูคลอง  ระหว่างฤดูการท านา  ปลาก็จะออกไปหากินในนา
ข้าว  ขีป้ลาเป็นปุ๋ ย  ปลาช่วยกินแมลงต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน  เมื่อน า้ในนาแห้งลงปลาก็ไปรวมกันอยู่ในหนอง คลองและบ่อ
ปลา 

บางครัง้มีการใช้ค าว่า  พุทธเกษตร  เพื่อบ่งบอกถึงพุทธปรัชญาเบือ้งหลังการท าการเกษตรแบบผสมผสาน  ซึ่งเนน้การท าเพื่อ
กินเพื่อใช ้ เพื่อการเป็นอยู่แบบพอเพียง  สนัโดษ  และส่วนหนึ่งมกัปลกูพืชผกัผสมผสานเป็นหลกั   มกัไม่มีการเลีย้งสตัวแ์ละไม่
บริโภคเนือ้สตัว ์

16. เกษตรธรรมชาติ  ( Natural  farming )   ชื่อเกษตรธรรมชาติมักหมายถึงการเกษตรตามแนวคิดของมาซาโนบุ   ฟูกูโอ
กะ  ผู้เขียนหนังสือ  “ ปฏิวัติฟางเสน้เดียว ”  (1978)  และ “  การท าฟารม์ดว้ย   วิธีธรรมชาติ  ทฤษฎีและปฏิบัติของปรัชญาสี
เขียว ”   (1985)  ชาวนาญ่ีปุ่ นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก    ผู้นีเ้รียกเกษตรแบบนีว้่าเป็นการท าเกษตร  “ แบบไม่ท าอะไรเลย 
”   ไม่มีการตดัหญ้า  ไถดิน  ไม่ใส่ปุ๋ ย ไม่ฆ่าหญา้  ฆ่าแมลง  แทบจะไม่ตอ้งท าอะไรเลยก็ว่าได ้  แต่เป็นการเกษตรที่ไดผ้ลดีโดย
การวางแผนที่ดี  ปลกูหลายอย่างผสมผสานกัน  เป็นศิลปะของการท างานร่วมกับธรรมชาติอย่างหนึ่ง  

โดยทั่วไป  ค าว่าเกษตรธรรมชาติหมายถึงการท าการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี  ปุ๋ ยเคมีทาง การเกษตรทุกชนิด ใหค้วามส าคัญกับ
ดินเป็นอนัดนัแรก  ดว้ยการปรบัปรุงดินให้มีพลังในการเพาะปลูกเหมือนดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณต์ามธรรมชาติ  โดยการ
น าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  เป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม  ไม่
เป็นอนัตรายต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค  สามารถใหผ้ลผลิตทัง้ปริมาณและคุณภาพเป็นการเกษตรที่มีความยั่งยืน  มั่นคง  ถาวร 

เกษตรธรรมชาติเป็นการเลียนแบบธรรมชาติซึ่งมีความสมดุลในระบบของตัว เอง มีไม้เล็กไม้ใหญ่หลากหลายชนิดและหลาย
ระดบัขึน้ปะปนกัน  ตัง้แต่ที่คลมุดินใหเ้กิดความชุ่มชืน้ไปจนถึงตน้ไม้ใหญ่สุดที่กันแดดที่รอ้นแรงเกินไปส าหรับไมห้ลายชนิด  มี
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ใบไมซ้ากพืชสตัว ์มลูสตัว ์มีจุลินทรียท์ี่อยู่ในดินที่ช่วยย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัส  ซึ่งเป็นแหล่งธาตุอาหารพืชและใชใ้น การ
เจริญเติบโตของไมใ้นป่า  ซึ่งแข็งแรงโดยไม่มีใครเอายาฆ่าแมลงไปใช ้  ตน้ไมก็้อยู่ไดธ้รรมชาติมีความสมบูรณแ์ละ หลากหลาย
ทางชีวภาพที่สรา้งความสมดุลใหต้วัเอง 

17. เกษตรยั่งยืน  ( sustainable  agriculture )  การเกษตรผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ  ข้างตน้ มักเรียกดว้ยว่าเป็นการเกษตร
ยั่งยืน  เพราะเป็นการด าเนินการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ไม่ท าลายดิน  น ้า  ป่า  อากาศ  ชีวิตสัตว์และผู้คน  ไม่ท าลาย
ทรพัยากร  แต่รกัษาความสมดุลของธรรมชาติใหค้งอยู่ส าหรบัลกูหลานในอนาคตดว้ย 

เกษตรยั่งยืนเป็นรูปแบบหนึ่งขององคก์รทางสงัคมและเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของ การมอง การพฒันาที่ยอมรับว่าส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานของเศรษฐกิจการเกษตรจะยั่ งยืน  ถ้าหากไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม   ก่อให้เกิดผลดีทาง
เศรษฐกิจ  มีความเป็นธรรมทางสงัคม  เหมาะสมกับ วฒันธรรมทอ้งถ่ินและใชว้ิธีการวิทยาศาสตรท์ี่เป็นองคร์วมและบูรณาการ 

เกษตรยั่งยืนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  ความอุดมสมบูรณข์องดิน ความบริสุทธ์ของน า้ น าทรพัยากรมาใช้ใหม่หรือ
หมนุเวียน  อนุรกัษ์พลงังาน 

18. เกษตรม่ันคง  ( permaculture   หรือ  permanent  agriculture)  เป็นค าที่คิดค้นกันขึน้มาเมื่อทศวรรษที่   1970  ที่
ประเทศออสเตรเลียเพื่อบอกถึงเกษตรยั่งยืนเช่นเดียวกัน   การเกษตรมีการวางแผน  ออกแบบและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  เป็นกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดระบบนิเวศนที่ดี  ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงและการกลับฟ้ืนคืน
สภาพเดิม 

การเกษตรมั่นคงเป็นการบูรณาการภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตของผู้คนเพื่อให้เกิดอาหาร   พลังงาน ที่อยู่อาศัย   และได้ส่ิงที่
ตอบสนองความต้องการของคนในแบบที่มั่นคงยั่งยืน   เป็นการออกแบบที่เน้นความสัมพันธ์ที่ประสานกลมกลืนระหว่าง
คน  พืช  สตัว ์ และดิน 

19. เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการท าการเกษตรผสมผสานตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ พระเจา้อยู่หวั  โดยมีการจัดการ
แบ่งที่ดินประมาณ  15  ไร่  ซึ่งเป็นจ านวนเฉล่ียที่เกษตรกรมีอยู่ออกเป็นอตัราส่วน  30 : 30 : 30 : 10 

ส่วนที่หนึ่งให้ขุดสระเพื่อกักเก็บน า้ไว้ใช้ตลอดปี   ส่วนที่สองเอาไว้ท านา  ส่วนที่สามเอาไว้ท าการเกษตรผสมผสาน และส่วน
สดุทา้ยเอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศยั 

ที่ส าคญัไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบ แต่เป็นหลกัคิดของการพึ่งตนเอง มีขา้วปลาอาหารไวบ้ริโภคอย่างพอเพียง มีเหลือบา้งเพื่อขายได้
เงินมาใชจ้่ายในส่ิงจ าเป็น เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นรูปธรรมหรือ ภาคปฏิบติัทางการเกษตรของเศรษฐกิจพอเพียง  อนัเป็นปรญัชา
การพฒันาที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงชีแ้นะเพื่อการด ารงชีวิตในทุกส่วนและทุกระดบั 
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เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางเพื่อการพึ่งตนเองไม่เพียงแต่ระดับครอบครวัเท่านัน้  แต่เป็น แนวทางเพื่อการพึ่งพาอาศยักันใน
ระดับชุมชนและเครือข่ายชุมชน เป็นการจัดการร่วมกันในการผลิตการบริโภค  การตลาด การจัดสวัสดิการในลักษณะต่าง ๆ 
รวมทั้ง  การศึกษาและการอยู่ร่วมกัน  และ   ขั้นตอนที่สามเป็นการจัดความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันกับภายนอก   ภาค
ธุรกิจ  ภาคเอกชน  สถาบนัการเงิน  และใหเ้กิดประโยชนร่์วมกันทุกฝ่าย 

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักการและแนวทางปฏิบติัเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง   ความพอเพียง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดย
เน้นความร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน  ซึ่งก่อให้เกิดความ  ขัดแย้งเกิดมีผู้แพ้ผู้ชนะ มีก าไรขาดทุนและเกิดปัญหาความ
เดือดรอ้น 

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายและมีรูปแบบไม่ซับซอ้น แต่ท ายาก เพราะสังคมวันนีม้ีกระแสหลักที่ก าหนดวิถีชีวิตที่
เน้นการบริโภค ก่อให้เกิดความโลภ รวมทั้งนโยบาย การพัฒนาและ การส่งเสริมที่ไม่เอือ้ให้มีการน าพระราชด ารินีไ้ปปฏิบัติ
อย่างจริงจงั 

20. เกษตรอินทรีย์  (organic  farming)  เกษตรอินทรีย์หมายถึงการท าการเกษตรที่ไม่ใช้ สารเคมีในการผลิต  สารเคมี
หมายถึงผลิตภณัฑท์ี่เป็นสารเคมีหรือที่ผ่านกระบวนการทางเคมี 

ค าว่า  “  อินทรีย ์”  (organic)  หมายถึงกระบวนการท าการเกษตรทั้งหมด  หมายถึงเกษตรกรรมทั้งระบบที่เป็น  “ อินทรีย์ 
”  คือเป็นหน่วยหนึ่งหรือองคร์วมหนึ่งซ่ึงส่วนประกอบต่าง ๆ ลว้นสมัพนัธ ์  เกือ้หนุนกันประหนึ่งว่าเป็นส่ิงมีชีวิต จึงไม่สามารถใช้
สารเคมีอย่างยาฆ่าหญา้ ยาฆ่าแมลง  รวมทัง้ปุ๋ ยเคมีและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ไม่ใชย้าปฏิชีวนะส าหรบัสัตวเ์ลีย้ง และไม่ใหส้ัตว์กิน
อาหารที่ปนสารเคมีหรือผ่านกระบวนการทางเคมี 

เกษตรอินทรีย์เป็นวิธีการทางการเกษตรที่ต้องการสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีลักษณะบูรณาการ  ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ใหผ้ลทางเศรษฐกิจ และมีการจัดการทรพัยากรและผลผลิตในพืน้ที่เองอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะหมุนเวียน
และ เ กื้อ กูลกัน  ท าให้ เ กิดความมั่ นคง  ปลอดภัย  อัน เนื่ อ งมาจากความสมดุลของระบบ  ไม่ ใช่ การใช้สาร เคมี 
องคป์ระกอบส าคญัของเกษตรอินทรีย ์  คือ 

ก)  การปกป้องความสมบูรณ์ของดินโดยการรักษาระดับของอินทรียสาร  ท าให้เกิด กิจกรรมชีวภาพของดิน และการใช้
เคร่ืองมือจกัรกลดว้ยความระมดัระวงั   

ข)  การใหอ้าหารพืชทางออ้ม ท าใหดิ้นอุดมสมบูรณด์ว้ยวิธีการสรา้งจุลินทรียใ์ห้ดิน 

ค)  การช่วยใหเ้กิดไนโตรเจนอย่างพอเพียงโดยการหมนุเวียนวัสดุชีวภาพต่าง ๆ รวมทัง้เศษพืชและมูลสตัว ์

ง)  การควบคุมหญ้า แมลงและโรค กระท าโดยการปลูกพืชแบบหมุนเวียน ใชส้ตัว ์แมลงควบคุมกันเอง ปลกูพืชใหห้ลากหลาย
ชนิด การใชปุ้๋ ยชีวภาพ 
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จ)  การจัดการเลีย้งสัตว ์การให้อาหาร ที่อยู่ของสัตว ์สุขภาพ โดยค านึงถึงการปรับตัวของสัตว์ ความตอ้งการและสวัสดิการ
สตัว ์

ฉ)  ค านึงถึงผลกระทบของการท าการเกษตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรวมในระดับกว้าง  การคุม้ครองสัตวป่์า และที่อาศัยของสัตว์
ตามธรรมชาติ 

ความจริงเกษตรอินทรียเ์ป็นวิธีท าการเกษตรแต่โบราณ ซึ่งใชอ้ินทรียวตัถุภายในพืน้ที่ มีเทคนิควิธีการที่สั่งสมสืบทอดกันมาเป็น
พนัปี วนันีม้ีการปรบัประยุกตแ์ละจัดการใหเ้ป็นระบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มของปัจจุบันและผสมผสานกับความรูท้าง
วิทยาศาสตรม์ากขึน้ 

21. ขบวนการทางสังคม (social  movement) ขบวนการทางสังคมหมายถึงประชาชนที่ รวมตัวกันเป็นกลุ่มมีอุดมการณ์
เดียวกัน  และพยายามร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายบางประการ เช่น ขบวนการแรงงาน ขบวนการสิทธิพลเมือง (ใน
สหรัฐอเมริกา)  ขบวนการส่ิงแวดล้อม   ขบวนการนิเวศ   ขบวนการสีเขียว   ขบวนการต่อต้านโลกาภิวัฒน์ เป็นต้น   
ขบวนการเป็นความเคล่ือนไหวของกลุ่มคนที่ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ใน ประวติัศาสตรต์ะวันตก  ขบวนการทางสงัคมมัก
น าไปสู่การตั้งพรรคการเมือง ตน้แบบส าคญัของขบวนการทางสงัคมคือขบวนการแรงงานตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งน าไปสู่
การก่อตัง้องคก์รและพรรคคอมมิวนิสตแ์ละสงัคมนิยมประชาธิปไตย 

นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา เกิดมีขบวนการต่าง ๆ ขึน้มามากมาย  เรียกร้องให้มีการปฏิรูป เปล่ียนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมือง   ประเด็นส าคัญคือสันติภาพการเหยียดผิว(สิทธิพลเมือง) สิทธิสตรี  สิทธิ
เด็ก ส่ิงแวดลอ้ม และล่าสดุคือขบวนการ เพื่อแกปั้ญหา โรคเอดส ์

ขบวนการ (movement) เป็นค าที่ท าใหเ้ห็นการเคล่ือนไหว เห็นชีวิตมีพลงั มีพลวตั มีการรวมกลุ่มโดยเอาชีวิตและจิตวิญญาณ
น าหน้ากฎระเบียบ ขบวนการมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ เปล่ียนแปลงได้ เพราะเป้าหมายขบวนการส่วนใหญ่คือการ
เปล่ียนแปลง 

ตรงกันข้ามกับสถาบัน (institution) ซึ่งมีลักษณะแข็งตัว เอากฎระเบียบน าหน้าชีวิตและ จิตวิญญาณ ขาดความยืดหยุ่น ใน
ขบวนการ กฎมีไว้ส าหรับคน กฎจึงเปล่ียนแปลงไดถ้้าหากคนตอ้งการ แต่ในสถาบัน คนมีไว้ส าหรับกฎ กฎจึงเปล่ียนแปลง
ยาก หลายครัง้และบางสถาบนัถือว่ากฎมีความศกัด์ิสิทธิ์ เป็นอะไรที่แตะตอ้งไม่ได ้เปล่ียนแปลงไม่ได ้

22. สถาบัน (institution) มีความหมายหลายอย่าง เช่น องค์กรที่ก่อตั้งขึ ้นมาโดยมี เป้าประสงค์เฉพาะ หรือหมายถึง
ขนบประเพณีที่เป็นคุณสมบติัส าคญัของกลุ่มคนหรือสงัคมหนึ่ง เช่น สถาบนัครอบครวั สถาบนัหมู่บา้น 

23. องคก์รประชาชน (PO)  ใชกั้นแพร่หลายที่ประเทศฟิลิปปินส ์  เพื่อหมายถึงการรวมกลุ่มกันของประชาชนในท้องถ่ินต่าง 
ๆ  เพื่อด าเนินกิจการเพื่อการพัฒนาตนเอง  โดยอาจจะมีประเด็นที่เน้นเป็นพิเศษ  เช่น  เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อการ
แก้ปัญหาที่ดิน เพื่อการศึกษา เพื่อการพัฒนาการเกษตร  โดยมีสถานภาพทางกฎหมายที่คลา้ยกับ “ กลุ่มเกษตรกร ” ของ
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ไทย ซึ่งแตกต่างจากสหกรณ ์ โดยกลุ่มเกษตรกร และองคก์รประชาชน มีลกัษณะแคบกว่าเล็กกว่า ทัง้โดยขอบเขต  เนือ้หา  และ
การด าเนินงาน 

24. องคก์รประชาชนมีลักษณะคล้ายกันกับค าว่า   “ องคก์รชุมชน ”  (community - based organization – CBO)   ซึ่ง
เป็นค าที่ใช้แพร่หลายมากกว่า มีความหมายถึงการรวมกลุ่มของชาวบา้นในชุมชนหมู่บา้นและท้องถ่ินต่าง ๆ    เพื่อประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม  เช่น  การท ากลุ่มออมทรพัย ์กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเยาวชน ตามประเด็นเฉพาะต่าง ๆ โดยมีหรือไม่มี
สถานภาพทางกฎหมายก็ได ้

25. คลัสเตอร ์ (cluster) คลสัเตอรเ์ป็นค าที่ใช้กันในหลาย ๆ วงการ  ที่พูดถึงกันมากที่สุดวนันีค้งเป็นคลัสเตอรอ์ุตสาหกรรม  ( 
industry  clusters )  ซึ่งเป็นกลุ่มการประกอบธุรกิจที่ทั้งแข่งขนั  ร่วมมือ  และเป็นอิสระจากกันแต่อยู่ในพืน้ที่เดียวกัน เช่น คลัส
เตอรก์ารผลิตเสือ้ผ้า เคร่ืองหนงัรองเท้า และการประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคเหนือของอิตาลี หรือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท์ี่ซิลิคอน วลัเลยใ์นสหรัฐอเมริกา การผลิตซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรท์ี่เมืองบงักาลอร ์ ในอินเดีย  การผลิต
เคร่ืองบินที่เมืองตูลสู ์ฝรั่งเศส และการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเซรามิกที่ล าปางของไทย 

องค์ประกอบทางเศรษฐกิจสังคมที่ส าคัญเพื่อก่อให้เกิดคลัสเตอร์ดังกล่าวมี  3 ประการ คือการด าเนินงานเป็นภาคีหรือ
พันธมิตร (partnership) ของภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และภาคชุมชนต้องอาศัยนโยบายที่ดี   อาศัยแนวคิดด้านการจัดการและ
ทุน รวมทั้งอาศัยแรงงานและความรูค้วามสามารถของ  ผู้ประกอบการและผู้ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ผู้ประกอบการในพืน้ที่ก็
สัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย  (network , networking) และท าให้การประกอบการต่าง ๆ เสริมกันเกื้อหนุนกันทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม  รวมทัง้การแข่งขนัก็เป็นการช่วยใหเ้กิดการพฒันา    

นอกนั้นในประเทศไทยยังมีการใช้ค าว่าคลัสเตอร์จังหวัดหมายถึงพื ้นที่จังหวัดที่ติดต่อและสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มจังหวัด
ร่วมกัน  วางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สัมพันธ์และเกื้อกูลกัน  และใช้ค า คลัสเตอร์เพื่อบอกถึงความร่วมมือกันระหว่าง
องค์กร  หน่วยงาน  สถาบันต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง   เช่น  ไข้หวัดนกเป็นความร่วมมือระว่างกระทรวง
เกษตร  กระทรวงสาธารณสุข  สถาบนัวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทัง้องคก์ารอนามัยโลก  และอีกหลายหน่วยงาน  เป็น
ตน้ 

26. คืนสู่รากเหง้า  (back to the roots) คืนสู่รากเหง้าเป็นค าที่ใช้เพื่อหมายถึงแนวคิดที่  เก่ียวกับการฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน การฟ้ืนฟูเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ (identity) ของท้องถ่ิน โดยการ สืบสาวราวเร่ืองในอดีต  ค้นหาประวัติความ
เป็นมา คุณค่าต่าง ๆ อันบูรณาการอยู่ในวิถีของชุมชนในลักษณะต่าง ๆ แลว้น ามาปรับประยุกตืเพื่อสืบทอดคุณค่าเหล่านั้น
อย่างเหมาะสมกับสภาพทางสงัคมปัจจุบันที่แตกต่างไปจากอดีต 

การคืนสู่รากเหง้าเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่สรา้งความเชื่อมั่นในตัวเอง ท าให้เคารพบรรพบุรุษ  ความรูภู้มิปัญญาของปู่ ย่าตา
ยายที่เป็นรากฐานของเผ่าพันธ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่สืบทอดและถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา การคืนสู่รากเหง้าท าให้
เขา้ใจวิถีของผูค้นในอดีตเขา้ใจความสมัพนัธอ์นัดีและสมดุลที่ผูค้นมีต่อธรรมชาติต่อกันและกัน 
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การคืนสู่ ราก เหง้า ไม่ ใช่ การคืนสู่ อ ดีต   ไม่ ใช่ การกลับ ไปสู่ รูปแบบดั้ ง เ ดิม   ไม่ ใช่ การ   “ โหยหาสวรรค์หาย  ”   ( 
yearning  for  the  lost  paradise )  แบบ   “ วนัวานยงัหวานอยู่ ”  ไม่ใช่การฟ้ืนฟูรูปแบบ  แต่ฟ้ืนฟูเนือ้หาหรือคุณค่าที่ดีงาม
และที่ท าให้ชีวิตของผู้คนดีกว่าที่เป็นอยู่  เช่น  การเป็นอยู่ร่วมกันเป็น    ชุมชน  การช่วยเหลือเกือ้กูลกัน  ซึ่งในอดีตมีหลาย
รูปแบบ  เช่น  การลงแขก  แต่วิธีการลงแขกแบบเดิมไม่อาจใช้ไดใ้นวิถีสังคมปัจจุบนั  มีชุมชนหลายแห่งโดยเฉพาะในภาคใตท้ี่
ปรับให้เป็นแชรแ์รงงาน มีระเบียบกฎเกณฑ์  ซึ่งการลงแขกในอดีตไม่มี  แต่เนือ้หาคือการพึ่งพาอาศัยกัน จัดการแรงงาน
ร่วมกัน  เพื่อใหเ้กิดประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคม 

คืนสู่รากเหงา้ที่มีความหมายใกลเ้คียงกับค าว่า  “ คืนสู่ตน้ก าเนิด ”  ( back  to  the source ) ซึ่งใชกั้นในประเทศตะวนัตกเพื่อ
อธิบายกระบวนการสืบคน้หาที่มาและความหมายของหลกัธรรมค าสอน 

ศาสนาคริสตจ์ากคัมภีร์ไบเบิล เช่น การเน้นการศึกษาพระคัมภีรไ์บเบิลเพื่อเข้าใจความหมายของ  หลักธรรมโดยตรง  โดยไม่
ผ่านการตีความของใคร 

 27. เครดิตยูเนียน (Credit  Union) เครดิตยูเนียนเป็นชื่อเรียกกลุ่มออมทรัพยป์ระเภทหนึ่งซึ่งในประเทศไทยไดจ้ดทะเบียน
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์  เครดิตยูเนียนมีตน้ก าเนิดจากประเทศเยอรมนี   โดยมีนายฟรีดรีช  วิลเฮลม์  ไรฟายเซน  เป็นผู้ก่อตั้ง
เมื่อปี  1849  จดทะเบียนเมื่อปี  1866  เพื่อใหช้าวบา้นทั่วไป  ชาวนา  กรรมกร  น าเงินมาออม  แลว้จดัการบริหารใหกู้ยื้มในหมู่
สมาชิก  ปลายปีมีการปันผลก าไร  น าก าไรบางส่วนไปจดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหส้มาชิก  และช่วยพฒันาทอ้งถ่ิน 

ทั่ วประ เทศไทยวันนี ้มี สหกรณ์ออมทรัพย์เคร ดิต ยู เนี ยนที่ จดทะเบียนอยู่   300  กว่ ากลุ่ ม   และยัง   ไม่ ได้จดอี ก
ประมาณ  400  กลุ่ม  มีเงินออม  เงินทุนหมนุเวียนรวมกันมากกว่า  2,000  ลา้บาท  เฉพาะที่จงัหวดัเพชรบุรีแห่งเดียวมีเครดิต
ยูเนียนอยู่ประมาณ  50  กลุ่ม  มีสมาชิกกว่า  35,000  คน  มีเงินออมและเงินหมนุเวียนกว่า  300  ลา้นบาท 

ค าว่าเครดิตยูเนียนเป็นภาษาองักฤษ  แปลตามตวัว่าการรวมกลุ่มดว้ยความไวใ้จกัน มีความเชื่อถือกัน  ผูท้ี่ตอ้งการเป็นสมาชิก
จะได้รับการอบรมเตรียมตัวก่อนเพื่อให้เข้าใจจิตวิญญาณ   (spirit )  ของเครดิตยูเนียน   ซึ่งมีอยู่  5  ข้อ   คือ   ความ
ซื่อสัตย ์ ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ความเห็นใจกัน  และความไว้ใจกัน  และให้เข้าใจว่าเครดิตยูเนียนเป็นเคร่ืองมือ
เพื่อใหค้นช่วยเหลือ เกือ้กูลกัน  ท าใหเ้กิดระบบสวสัดิการและความมั่นคงในชีวิต 

28. เครือข่าย  (network)  ค าว่า  “ เครือข่าย ” มกัหมายถึงโทรทศัน ์สถานีที่ถ่ายทอด เป็นแม่ข่ายและมีสถานีย่อย ๆ ที่เป็นลกู
ข่ายหรือถูกเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกันกระจายไปทั่วประเทศทั่วโลก 

ค าว่า  “ เครือข่าย ”  “ การสร้างเครือข่าย ”   ( network ,  networking)  ในทางธุรกิจเป็น ค าที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมองคก์ร
ใหม่  การท างานแบบใหม่ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์    ทั้งภายใน องค์กรเองระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ระหว่าง
พนกังาน กับองคก์รอื่น บุคคลอื่น และกับลกูคา้ 
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 เค รือข่ าย เ ป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ แตกต่างจากวัฒนธรรมเ ดิมแบบสั่ งการ   แบบบนลงล่าง   และแบบล าดับ
ขัน้ (top down, vertical, hierarchical)  เครือข่ายเนน้ความสัมพนัธแ์บบแนวนอน (horizontal) ผูน้  าในองคก์รเช่นนีไ้ม่ใช่คนสั่ง
ก า ร  ไม่ ใ ช้ อ าน าจ   ท า ให้ลู กน้อ ง เ ก ร งกลั ว  (intimidate)  แ ต่ เ ป็ น ผู้ ส ร้า ง แ ร งบันดาลใจ   เ ป็ น โค้ช   ท า ให้คน
เขม้แข็ง  (empowerment)  สรา้งความเชื่อมั่นและความไวใ้จกัน  (trust ) 

ค าว่า  “ เครือข่ายทางสังคม ”   (social  network)  โดยทั่วไปหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองคก์รซึ่งสมัครใจสัมพันธ์กันเพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  ด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน   โดยที่แต่ละคน แต่ละองค์กรยังคงเป็นอิสระไม่ขึน้ต่อกัน  
 เครือข่ายทางสังคมก่อให้เ กิดขบวนการทางสังคมและประชาสังคมในรูปแบบหลากหลาย   เช่น   ชุมชนเสมือน
จริง  (virtual  community)ซึ่งเป็นเครือข่ายทางอินเทอรเ์น็ต  จส. 100  ซึ่งสมาชิกสมัพนัธกั์นทางโทรศพัท ์ โทรเขา้ไปที่สถานีเพื่อ
แจง้สภาพการจราจรในกรุงเทพ ฯ และต่างจงัหวดั และบางครัง้ก็จดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน  เครือข่ายองคก์รชุมชน  เช่น  เครือข่ายอินแปงที่ภูพาน เครือข่าย ยมนาที่นครศรีธรรมราช  และ
อื่น ๆ เป็นตวัอย่างของการรวมตวักันทัง้ในแบบหลวม ๆ และแบบที่มี การจดัการเหมือนเป็นองคก์รเดียวกัน  แต่อยู่ต่างถ่ินต่าง
ที่  เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารจดักิจกรรม การเรียนรูห้รือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและวฒันธรรมร่วมกัน 

 29. จิตวิญญาณ (spirit)  ค าว่า  จิตวิญญาณ  แปลจากภาษาอังกฤษว่า  spirit  เป็นการยืมค าสองค ามารวมกัน  (จิต + 
วิญญาณ ) และเกิดความหมายใหม่  ( เช่นเดียวกับหลายค า เช่น รถไฟ  ไฟฟ้า ผีเสือ้  นกหวีด  สติปัญญา ) เป็นค าใหม่ที่
เกิดขึน้ในวิถีชีวิตที่วฒันธรรมต่าง ๆ มีปฏิสมัพนัธกั์นโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวฒัน์ 

 ค าว่า  spirit  ในภาษาองักฤษมีหลายความหมาย  หมายถึง  ลม  ลมหายใจ  ชีวิต  แก่นชีวิตที่ นอกเหนือไปจากร่างกาย  เป็น
ส่วนที่เก่ียวกับสติปัญญา  ( intelligent) และส่วนที่เป็นความคิดที่ไม่รวมถึงส่วนที่เป็นร่างกาย  นอกนัน้ยงัมีความหมายถึงส่วน
ของคนที่เป็นไม่เป็นร่างกาย – วัตถุ ส่วนที่เป็นอมตะ           เป็นวิญญาณ (soul) เป็นอีกด้านหนึ่งหรือมิติหนึ่งของคน 
 ค าว่า  spirit  ยังหมายถึงพลัง  (energy) ชีวิตชีวา ความกระตือรือรน้ ความกลา้หาญ หรือสภาพจิตใจของคนที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวนั้น และรวมความถึงกฎเกณฑ์แห่งชีวิต (vital principle)  หรือพลังภายใน (animating force) ของส่ิงมีชีวิต รวมถึง
ขององคก์ร  สถาบนั   ขบวนการ 

ค าว่า  “ จิตวิญญาณ ”  ในภาษาไทยมีการใชอ้ย่างแพร่หลายเพื่อบอกถึงชีวิตของคนในอีกมติหนึ่งดา้นหนึ่งที่ไม่ใช่ร่างกาย  บ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นคนที่แตกต่างจากส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ   บอกถึง พลังชีวิต   ซึ่งสามารถแยกแยะแออกไปเป็น
รายละเอียดอีกมากมายขึน้อยู่กับว่าใชป้รัชญาส านกัไหนในการอธิบาย  ซึ่งถา้หากคิดลึกขนาดนัน้ก็จะมีขอ้โตเ้ถียงที่ไม่รูจ้บ 

ความหมายของภาษาอยู่ที่การใช้ ”  (วิตเกนสไตน์ ) วันนีผู้้คนในสังคมไทย  (ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาไทยกันทุกคน)  ใช้ค านีด้ว้ย
ความหมายนี  ้  วันหน้าอาจจะเปล่ียนไปตามวิถีและส่ิงแวดลอ้ม  และอาจจะมีค าใหม่เพื่อบอกถึงความเข้าใจเก่ียวกับชีวิต
และ   “ ความรูสึ้กนึกคิด ”  ของตนเอง 
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30. จิตส านึก (awareness) ในความหมายทางชีวจิตวิทยา  จิตส านึกหมายถึง การรับรู้  การรูต้ัว รูสึ้กตัว เป็นระดับที่รูสึ้กตวั
ดี  ในทางจิตวิทยาหมายถึงสภาวะที่ ต่ืนอ ยู่   รู ้ ได้  เ ข้า ใจ  ได้สั่ งการได้  เ จตนาอัน เ ป็นปัจจุบัน  ส่วนค าว่ า  จิตใต้
ส านึก  (subconsciousness)  ทางจิตวิเคราะหอ์ธิบายว่า  เป็น “ ตวัเราที่เราไม่รูต้วั ”  เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในตวัเรา อีกภาคหนึ่ง
ซึง่ผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ทัง้ปกติและไม่ปกติ  ซึ่งบ่อยครัง้ แมแ้ต่เราเองก็ยงังงว่า เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร ท าไดอ้ย่างไร ท าไป
ท าไม 

ในความหมายทางสังคม หมายถึง การรับรูใ้นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ต่อสังคม  ต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นความหมายที่
เก่ียวขอ้งกับคุณค่าหรือศีลธรรม  เช่น วนันีม้ีการรณรงคป์ลุกจิตส านึกในเร่ืองการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม บา้นเมืองเรามีการโกงกิน
อย่างไรจ้ิตส านึก ตวัอย่างการแกไ้ขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ  คงท าไดย้ากถา้หากไม่ช่วยกันสรา้งจิตส านึก การเคารพกฎหมาย
และการมีวินัย  ไม่ใช่เคารพกฎแต่เฉพาะเมื่อเห็นต ารวจยืนอยู่ตามส่ีแยก   หรือใส่หมวกกันน็อกเมื่อ รู้ว่าข้างหน้ามี
ต ารวจ กลายเป็น  “ หมวกกันต ารวจ ”  มากกว่า 

ในประเทศฟิลิปปินสม์ีการใช้ค าภาษาองักฤษคิดขึน้ใหม่ว่า conscientization เพื่อบอกถึงกระบวนการปลุกจิตส านึก หรือสรา้ง
มโนส านึกให้ชุมชนและสังคมในประเด็นความรับ ผิดชอบทางศีลธรรม ความร่วมมือในการพัฒนา เป็นประเด็นเฉพาะหรือ
กระบวนการทัง้หมด 

31. ในประเทศไทยเร่ิมมีการใช้ค าว่า “จิตสาธารณะ”  “ผู้มีจิตสาธารณะ” (public minded, spirited person) เพื่อ
หมายถึงบุคคลที่มีจิตส านึกทางสังคม มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นคนใจกว้างเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น 
ประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 32. จีดีพี (GDP ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ) จีดีพี (GDP – Gross Domestic Product) แปลเป็นไทยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ ซึ่งหมายถึงมูลค่าตลาดทั้งหมดของสินค้าและการบริการในประเทศในหนึ่งปี ตัวเลขดังกล่าวไดม้าจากตัวเลขการ
บริโภค, การลงทุน, การใชจ้่ายของรฐับาล บวกตวัเลขการส่งออกลบดว้ยตวัเลขการน าเขา้ 

GDP รวมมลูค่าตลาดทั้งหมดในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือด าเนินการโดยบริษัทของประเทศใด ขณะที่ GNP (Gross 
National Product) วดัโดยใชม้ลูค่าตลาดของสัญชาติตนเองทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเร่ืองยุ่งยากซบัซอ้น จึงนิยมใช ้GDP 
มากกว่า 

วนันีเ้ป็นที่วิพากษ์วิจารณท์ั่วโลกว่า การวดัความเจริญดว้ยตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนีไ้ม่ไดแ้สดงการเติบโต  “ จริงๆ  
หรือเติบโตในคุณภาพชีวิต   มีชีวิตดีขึ ้น  มีความสุขมากขึ ้น  เพราะได้มีหลักฐานทั่ วโลกที่ชี ้ให้เห็นว่า   การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ   การมีทรพัยสิ์นเงินทองมากไม่ไดแ้ปลว่ามีคุณภาพชีวิตและมีความสขุมากขึน้ตามไปดว้ยเสมอไป มีหลายประเทศที่
มีจีดีพีอยู่ระดบัเดียวกัน แต่ แตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองสขุภาพและการศึกษาแห่งชาติ  ประเทศยากจนบางประเทศมีตัวเลข
คุณภาพชีวิตดีกว่าประเทศร ่ารวยกว่าบางประเทศ  เช่น  อายุยืนกว่า เด็กตายนอ้ยกว่า  คนมีสขุภาพจิตดีกว่า ความเครียดน้อย
กว่า และมีตวัชีว้ดัการอยู่ดีมีสขุอีกหลายตัวดีกว่า มีการวิพากษ์วิจารณเ์กณฑก์ารวดัจีดีพีเองดว้ยว่าไม่สมบูรณ ์และไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง  แม้การท าความสะอาดส่ิงแวดลอ้มยังถูกรวมเข้าไปอยู่ในจีดีพี    แทนที่จะลบออก จีดีพีไม่ไดแ้ยกระหว่างอะไร
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เป็นที่พึงปรารถนา อะไรไม่พึงปรารถนา   นักวิจารณ์บางคนเปรียบจีดีพีเหมือนคนท าบัญชีที่ รูจ้ักบวกอย่างเดียวลบไม่เป็น 
สายตาสั้น  มองเห็นแค่ปลายจมูกตัวเอง  จีดีพีจึงเป็นเพียงการบวกตัวเลขการใช้จ่ายของประชาชน  แล้วเรียกมันว่าการ
เติบโต แลว้อา้งว่าการเติบโตนี่ดี โดยไม่เคยสนใจว่าเงินไปไหนและท าไม ย่ิงจ่ายค่ายาค่าหมอ จ่ายค่าอาหารขยะ  นั่งอยู่ในรถ
ติดเป็นชั่วโมงๆ ค่าธรรมเนียมแบบซ่อนเรน้ ที่สถาบนัการเงินเจ้าของบตัรเครดิตเขาเก็บสูงเท่าไรก็ย่ิงดี ทัง้หมดท าใหเ้ศรษฐกิจ
ดี   ตวัเลขโตขึน้ 

33. GNH หรือ Gross National Happiness วดักันดว้ยความสขุ ผูน้  าภูฐานปฏิเสธที่จะเอาตวัเลขเศรษฐกิจเพื่อวัดความเจริญ
คุณภาพชีวิตและความสุข พวกเขาเชื่อว่ามีส่ิงดีๆ มากมายที่วัดได ้ความสุขก็เป็นอะไรที่วัดได ้พวกเขาตอ้งการสรา้งสมดุล
ระหว่างวตัถุนิยม (materialism) และจิตวิญาณนิยม (spiritualism) และใชป้ระโยชนจ์ากวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอย่างมีสติ 
วันนีร้ายไดป้ระชาชาติต่อหวัของชาวภูฐานประมาณว่าอยู่ที่คนละ 300-500 เหรียญต่อปี (ขึน้อยู่กับจ านวนประชากรซึ่งไม่ได้
ส ารวจมาตัง้แต่ปี 1969) ประเทศนีจ้  ากัดจ านวนนกัท่องเที่ยวปีหนึ่งแค่ 5,000 กว่าคนเท่านัน้ 

ตวัชีว้ดัความสขุเป็นตัวชีว้ัดที่ครอบคลุม บูรณาการรอบดา้น รวมเอาการพฒันาเศรษฐกิจ การอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริม
วฒันธรรมและธรรมาภิบาลเขา้ดว้ยกัน มีฐานคิดจากหลักพุทธศาสนา ทางสายกลาง ความพอดี พอเพียง พอใจ ความรูจ้ักพอ
จึงเป็นความร ่ารวยที่แท้จริง คนจนที่แท้จริงคือคนไม่รูจ้ักพอ จิตใจวุ่นวายไล่ล่าหาเงินซึ่งมากเท่าไรก็ไม่เคยพอ เงินกลายเป็น
เป้าหมายของชีวิต ไม่ใช่เคร่ืองมืออย่างที่ควรเป็น 

 34. ชุมชน  (Community) ชุมชนมีหลายความหมาย หมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่เดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน ดงัที่เรียก
กันว่าหมู่บา้น (ในชนบท) ชุมชนแออัด (ในเมือง) หรือหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในที่เดียวกันหรือห่างไกลกัน แต่สัมพันธ์กันดว้ย
ความสนใจ ผลประโยชน์หรือความเชื่อ เผ่าพันธุ์ อาชีพ ปัญหาเดียวกัน คลา้ยกัน ร่วมกัน เช่น ชุมชนชาวคริสต ์ชุมชนชาวจีน 
ชุมชนชาวประมง ชุมชนชาวเกย ์การรวมกลุ่มเป็นสมาคมต่างๆ ของคนอาชีพเดียวกันหรือมีความสนใจร่วมกัน ชุมชนต่างๆ มี
ความสมัพนัธห์รือปฏิสมัพนัธต่์อกันแบบไม่เป็นทางการหรือตามธรรมชาติ 

ส่ิงที่ท าให้เกิดชุมชนคือความสัมพันธ์และเครือข่ายทางสังคมของสมาชิก การส่ือสาร การไปมาหาสู่ หรือการสัมพันธ์กันทาง
เคร่ืองมือส่ือสารสมยัใหม่จนเกิดชุมชนเสมือนจริง 

35. ชุมชนเสมือนจริง (virtual community) ที่สมัพนัธกั์นทางอินเตอรเ์น็ต (online community, mediated community)  หรือ
ชุมชนทางอากาศอย่าง จส. 100 เป็นตน้ 

ชุมชนเป็นกลุ่มคนที่สมัพนัธกั์นในหลายๆ ลกัษณะ เป็น “ทุนทางสงัคม” (social capital) เพราะเป็นกลุ่มคนที่รวมตวักันเปิดเผย 
ยอมรบันบัถือกัน มีความสมานฉันท ์ร่วมมือร่วมใจกัน มีความไวใ้จกัน นบัเป็น “ตน้ทุน” ส าคญัในการด าเนินกิจการต่างๆ 

 36. ชุมชน (community) อาจเรียกว่า “ประชาคม” ซึ่งแปลจากภาษาองักฤษว่า community เช่นเดียวกัน  เพื่อบอกถึงกลุ่มรัฐ
ประเทศ กลุ่มทางการเมือง กลุ่มกิจกรรมสาธารณะ เช่น ประชาคมยุโรป (European Community)  ประชาคมนานาชาติ 
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(international community) มีการน ามาใช้ในภาษาไทยในความหมายประยุกต ์ ซึ่งหมายถึง กลุ่มคน รวมถึงการประชุมเพื่อ
พิจารณาเร่ืองราวหรือประเด็นสาธารณะ เช่น ประชาคมหมู่บา้น ประชาคมต าบล การท าประชาคม 

37. ประชาสังคม (civil society) เป็นองค์กรทางสังคมของพลเมือง (ค าว่า civis เป็นภาษาละตินแปลว่า พลเมือง)   ซึ่ง
แตกต่างจากส่วนที่เป็นรฐั ธุรกิจ และครอบครวั มีการใหค้วามหมายค าว่าประชาสังคมแคบบา้ง กวา้งบา้ง ครอบคลมุมากบ้าง
นอ้ยบา้ง ที่กวา้งที่สดุ คือ ประชาสงัคมหมายถึงองคร์วมของภาคประชาชน ซึ่งประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลหรือองคก์รในลักษณะ
ต่างๆ เช่น องคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รพัฒนาเอกชน องคก์รประชาชน องคก์รชุมชน สโมสร ชมรม สมาคม   สหภาพ
แรงงาน กลุ่มทางสังคม วัฒนธรรม สหกรณ์ ส่ือมวลชน ลูกเสือ เนตรนารี รวมไปถึงสถาบันการศึกษา และองคก์รทางศาสนา
ต่างๆ 

ในขณะที่บางคนถือว่าประชาสังคมไม่ได้รวมความถึงสถาบันต่างๆ ที่มีการจัดตั้งจัดการอย่าง เป็นระบบ   เช่น สถาบันทาง
ศาสนา  สถาบันการศึกษา  แต่หมายถึงเพียงองคก์รภาคประชาชน เพื่อสาธารณประโยชน์และไม่หวังผลก าไรเท่านั้น ซึ่งส่วน
ใหญ่ด าเนินการเพื่อคานอ านาจรัฐและ  ภาคธุรกิจ  ท าการรณรงค์เพื่อให้เกิดนโยบายใหม่ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ
สาธารณชน 

38. องคก์รพัฒนาเอกชน (Non-government Organizations, NGOs) บางครัง้เรียกสั้นๆ ว่า องคก์รเอกชนหรือเอ็นจีโอ หรือ
ที่สหรฐัอเมริกา เรียกกันว่า Public Voluntary Organizations  ( PVOs ) และที่เรียกรวมๆ กันว่า องคก์รสาธารณประโยชน ์ เป็น
องคก์รที่จัดตั้งขึน้เพื่อท างานเพื่อส่วนรวมในประเด็นเฉพาะบางประเด็นหรือหลายประเด็น เช่น การพัฒนาชนบท การพัฒนา
ชุมชนเมือง การพฒันาเด็ก การพฒันาสตรี สิทธิเด็ก สิทธิสตรี อนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม สขุภาพ การท างานเก่ียวกับโรคเอดส ์ เป็นตน้ 
คนท างานในองคก์รเหล่านีป้กติเป็นคนที่ตอ้งการเห็นความยุติธรรมในสังคม หรือตอ้งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยแ์ละสงัคม ส่วน
ใหญ่เคยร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา บางคนท างานเต็มเวลาและเป็นอาชีพหรือท า
ตลอดชีวิต บางคนมีอาชีพหลกัอยู่แลว้มาร่วมงานแบบอาสาสมคัร เช่น อาจารย ์ครู แพทย ์นกักฎหมาย นกัธุรกิจ เป็นตน้ 

เอ็นจีโอมกัจะท างานในเร่ืองและประเด็นที่หน่วยงานของรัฐมักจะท าไดย้ากเนื่องเพราะข้อจ ากัดของระบบ สถาบนั รวมทัง้เป็น
งานที่ตอ้งท าดว้ยชีวิตจิตใจ ดว้ยความเสียสละ เช่น งานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกละเมิด ผูด้อ้ยโอกาส ผูติ้ดเชือ้เอชไอวี ผู้
อพยพแรงงานต่างชาติ ฯลฯ 

องคก์รเหล่านีส่้วนใหญ่จดทะเบียนเป็นสมาคม มูลนิธิแลว้แต่กฎหมายในแต่ละประเทศ   ในบางประเทศหลายกลุ่มไม่ไดจ้ด
ทะเบียนก็ด าเนินงานได้ ท างานเล็ก ๆเป็นโครงการพัฒนาหรือ โครงการเฉพาะประเด็น   องคก์รเหล่านีเ้ป็นองคก์รที่ไม่แสวง
ก าไร (non-profit organization ) 

เอ็นจีโอวันนีม้ีอยู่ทุกประเทศ ย่ิงพัฒนาก็ย่ิงมีองคก์รเหล่านีม้าก  ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายของการมี ส่วนร่วมในการด าเนินการทาง
สงัคมเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นกลไกของการเมืองภาคประชาชน  เพื่อคานอ านาจรฐัและภาคธุรกิจ เพื่อธรรมาภิบาล (good 
governance) ความโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละกระจายอ านาจ เอ็นจีโอรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ส่วนใหญ่รวมตัวกันตามประเด็นเฉพาะต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดล้อม เด็ก สตรี เป็นต้น เมื่อมีเร่ืองที่ต้องการแรง
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สนบัสนุนก็จะร่วมกันรณรงคพ์รอ้มเพรียงกันทั่วโลก (solidarity) กดดนัรฐับาลหรือองคก์รที่เก่ียวขอ้งในรูปแบบต่างๆ บางครัง้ก็
ไปช่วยเหลือโดยตรงในประเทศนัน้ๆ เช่น กรณีส่ิงแวดลอ้ม 

39. ซีอีโอ (CEO) ย่อมาจาก Chief Executive Officer เป็นชื่อหรือต าแหน่งสงูสดุของผูบ้ริหารจัดการในองคก์รหรือบริษัทหนึ่ง
ค าค านีใ้ช้ในสหรัฐอเมริกาและบริษัทของอเมริกันในขณะที่สหราชอาณาจักรและประเทศในเครือจักรภพใช้ค าว่าซีอีโอเพื่อ
หมายถึงหวัหนา้ผูบ้ริหารสูงสุดในหน่วยงานสาธารณะหรือของรัฐ ขณะที่ในบริษัทส่วนบุคคลมกัใชค้ าว่า “Managing Director” 
“ผูจ้ดัการใหญ่” หรือ “ผูอ้  านวยการ” มากกว่า 

วัฒนธรรมองคก์รอเมริกันใช้ค าซีอีโอในทุกองค์กรไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก   โดยตอ้งขึน้ตรงต่อ คณะกรรมการหรือคณะผู้บริหาร 
(บอรด์)  ซึ่งซีอีโอมักจะเป็นสมาชิกอยู่ดว้ย  ในบริษัทเล็กๆ ซีอีโอมักจะเป็นประธานของคณะผู้บริหารไปดว้ย ในองคก์รใหญ่ๆ 
มักจะแยกบทบาทประธานและซีอีโอออกจากกัน เพื่อป้องกันมิให้ถูกครอบง า โดยบุคคลคนเดียว และเพื่อป้องกันมิใหเ้กิดผล
ประโยชนท์บัซอ้น 

ซีอีโอเป็นผูบ้ริหารเชิงยุทธศาสตร ์ (strategic management) เพื่อน าองคก์รไปสู่เป้าหมายซึ่งวาดไวด้ว้ยวิสัยทศัน ์ (vision) ท าให้
เป็นจริงโดยการปฏิบติัตามพนัธกิจ (mission) นโยบาย (policy) วตัถุประสงค ์ (objectives) รวมทัง้แผนงานต่างๆ โดยละเอียด
อย่างมีประสิทธิภาพ (efficiently) และมีประสิทธิผล (effectively)  ทั้งนี ้โดยซีอีโอเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ยุทธศาสตร ์(strategy formulation) ซึ่งผ่านการเห็นชอบของบอรด์และเป็นผูน้ าไปสู่การปฏิบติั (strategy implementation) 

ประเทศไทยใชค้ าว่าซีอีโออย่างแพร่หลายภายใตร้ฐับาล “ทกัษิณ” ตัง้แต่ปี 2544 โดยประยุกตค์ านีกั้บผู้ว่าราชการจงัหวัดและ
ต่อมากับทูตไทยในประเทศต่างๆ ค าว่า “ผูว้่าฯ ซีอีโอ” จึงไดแ้พร่หลาย โดยปรชัญาเบือ้งตน้คือใหห้น่วยงานราชการในจังหวัดมี
การบริหารจัดการอย่างมียุทธศาสตร ์โดย  “ ผู้ว่า ฯ   ซีอีโอ ”  หัวหน้าสูงสุดและคณะผู้บริหารจังหวัดตอ้งพัฒนายุทธศาสตร์
ขึน้มาเอง  และบริหารจดัการอย่างมียุทธศาสตร ์ ไม่ใช่รอรบันโยบายจากมหาดไทยหรือกรุงเทพฯ อย่างเดียวอีกต่อไป 

40. ทุนชุมชน  ทุนทางสังคม  (social  capital) ทุนชุมชน  เป็นค าที่ยืมค าว่า  “ ทุน ”  มาจากเศรษฐศาสตร ์ เพื่อบอกถึงทัง้
ส่ิงที่เป็นมลูค่าที่นบัเป็นเงินมิได ้  แต่มีความหมายต่อชีวิตของผูค้นเป็นอย่างย่ิง  หมายถึงทุนทรพัยากรรวมทั้งทรัพยากรที่ชุมชน
ก่อใหเ้กิดหรือผลิตขึน้ เช่น  ปัจจยัส่ี  รวมถึงเงินและสินทรพัยอ์ื่น ๆ  ความรูภู้มิปัญญา  ประสบการณช์ีวิตของผูค้นทุนทางสังคม
และวฒันธรรม 

ทุนทางสังคม  เป็นค าที่มีคนให้ความหมายหลากหลาย  หมายถึง  “ สถาบัน ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดการอยู่
ร่วมกันของผู้คนในสังคม ”   (ธนาคารโลก)   หรือหมายถึง   “ กฎเกณฑ์  ระเบียบ   ข้อบังคับ   ความไว้ใจกัน   ซึ่งอยู่ใน
ความสัมพันธ์ทางสังคม  โครงสรา้งทางสังคมและสถาบันทางสังคมซึ่งช่วยให้สมาชิกบรรลุวัตถุประสงคข์องตนเองและของ
ชุมชน ”  (นารายนั)  หรือ  “ ลกัษณะขององคก์รทางสงัคม เช่น ความไวใ้จกัน  ระเบียบกฏเกณฑแ์ละเครือข่ายซึ่งช่วยให้สังคมมี
ประสิทธิภาพและท าให้ประสานการด าเนินงานต่าง ๆ ได้ ”    (พุตนัม)  หรือ  อาจจะกล่าวสั้น ๆ ว่า  ทุนทางสังคมคือ
ระเบียบ  กฏเกณฑ ์ วิถีที่รอ้ยรดัผูค้นใหอ้ยู่ร่วมกันเป็นชุมชน  เป็นเครือข่าย เป็นสงัคม ที่ไวใ้จกัน พึ่งพาอาศยั  ช่วยเหลือเกือ้กูล
กัน  ดว้ยวิธีการและรูปแบบทัง้เก่าและประยุกตส์รา้งสรรคใ์หม่ 
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41.  ทุนทางวัฒนธรรม (cultural  capital)  หมายถึง  คุณค่า  ค่านิยมของสงัคมที่แสดงออกทางจารีตประเพณี  วิถีชุมชนที่มี
รากฐานจากความรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  รวมถึงความรู้และภูมิหลังของบุคคล  ซึ่งมีที่มาจาก   “ ตระกูล ”   “ เผ่าพันธุ์ 
”  สถานภาพทางสงัคม   (ชนชัน้)  เช่น  นามสกุลของบางคน  ต าแหน่ง  สถานภาพทางสังคม  การมีดีกรีทางการศึกษาก็ท าให้
คนนัน้ไดร้บัการยอมรบัจากคนทั่วไป  ตัง้แต่ตน้แลว้ 

การเป็นฝรั่งในสายตาของคนไทยหลายคนถือว่าเป็น    “ ทุนทางวัฒนธรรม ”   สตรีไทยจ านวน ไม่น้อยอยากแต่งงานกับ
ฝรั่ง   คนจากต่างจังหวัดเข้ามาหางานท าในกรุงเทพ ฯ  มักจะท างานที่มีคนบา้นเดียวกันท างานอยู่ก่อนแลว้อาศัยเป็น   “ ทุน 
”  เพื่อให้นายจ้างรับเข้าท างานคนบา้นเดียวกันแนะน าหรือ         “ รับรอง ”   เช่น  คนขับแท็กซี่มากกว่าครึ่งหนึ่งในกรุงเทพ 
ฯ  มาจากจงัหวดัรอ้ยเอ็ด  คนจีนไปอยู่ที่ไหนก็ช่วยเหลือกัน  การเป็นคนจีนจึงเป็นทุนทางวฒันธรรมที่ส าคญั 

ความรูใ้นการท าอาหารไทย  ความรูเ้ก่ียวกับสมุนไพร  การนวดแผนโบราณ  งานหัตถกรรมต่าง ๆ เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่
ก่อใหเ้กิดผลทางเศรษฐกิจ 

 42. ทุนเฉพาะบุคคล  ( individual  capital )  คือคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล  เช่น  ทักษะ ความคิดสรา้งสรรค  ์ ความกลา้
หาญ  คุณธรรมต่าง ๆ บารมี  สติปัญญา  การคน้คิดประดิษฐ์  ความสามารถเฉพาะตัวในการท างาน  ความเป็นผู้น า  เหล่านี ้
เป็นอะไรที่มกัจะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นโดยตรงไม่ไดถ้า้หากถ่ายทอดไดเ้ป็นรูปธรรมอาจจะเรียกว่า  ทุนทางปัญญา 

 43. ทุนทางปัญญา  ( intellectual  capital )  หรือทุนความรู ้  (knowledge  capital)  ซึ่งก่อใหเ้กิดผลงาน  ส่ิงสรา้งสรรคห์รือ
นวตักรรมต่าง ๆ  กลายเป็น   “ ย่ีหอ้ ”   “ แบรนด ์”  กลายเป็นทุนทางวฒันธรรมและทุนหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ทุนทัง้หลายที่
เก่ียวขอ้งกับบุคคลอาจเรียกโดยรวมว่า ทุนมนุษย ์   (human  capital) 

 44. สัญญาประชาคม  (social  contract)  หมายถึง  ข้อตกลงภายในรัฐที่ว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของรัฐและ
พลเมือง  หรือ  ในความหมายทั่วไปหมายถึงข้อตกลงว่าดว้ยสิทธิและความรบัผิดชอบระหว่างกลุ่มและสมาชิก  โดยปกติถือกัน
ว่าสมาชิกทุกคนในสงัคมย่อมยอมรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในลกัษณะของสญัญาประชาคมโดยปริยายเมื่อตนเองอยู่ในสังคมนัน้ ๆ 

 ค าว่าสัญญาประชาคมมาจากปรัญชาตะวันตกในยุคใหม่มีหลายคนที่พู ดถึงค านี ้และเป็นพื ้นฐานของกฏหมาย
มหาชน  เช่น  โธมัส  ฮอบส ์,  จอหน์  ล็อค  ชาวอังกฤษ  และที่มีอิทธิพลมากที่สุด  คือ  ฌอง  ฌัค   รุสโซ   นักปรัชญาชาว
ฝรั่งเศสซึ่งเขียนหนังสือเร่ือง  “ สญัญาประชาคม ”  เมื่อกลางศตวรรษที่  18  ต่อมามีการน าค าว่าสัญญาประชาคมไปใช้อย่าง
สบัสน  โดยมกัใชแ้ทน   “ ค าสญัญา ”  ที่นกัการเมือง  ผูบ้ริหารให้ไว้กับประชาชนบา้ง  หรือเป็นพนัธกิจที่นักการเมืองประกาศ
ไว ้ เป็นตน้ 

 45. ธรรมาภิบาล  (good  governance)  ธรรมาภิบาลเป็นค าที่นิยมใช้กันมากเมื่อไม่นานมานี ้  โดยองคก์ารสหประชาชาติ
ด้านการพัฒนา   (UNDP)  เ ร่ิมใช้ค านี ้อ ย่า งสัมพันธ์ กัน และ เพื่ อ เ ป็น เ งื่ อ นไ ขส าคัญของ    “ การพัฒนายั่ ง ยื น 
”    (sustainable  development)  โ ดยขยายความจากค า ว่ า    “ อภิ บ าล  ”        (governance)  ซึ่ ง สัมพัน ธ์ กั บค า
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ว่า  รฐับาล  (government)  และผูอ้ภิบาล  ผูว้่าการ  ผูว้่าราชการ (governor)  ในขณะที่ค าว่า  อภิบาล  หมายถึง  กระบวนการ
และระบบซึ่งรฐับาลและผูอ้ภิบาลน ามาใช ้

 ธรรมาภิบาลเป็นกระบวนการตัดสินใจหรือการก าหนดนโยบาย  และกระบวนการน าการตัดสินใจนั้นหรือนโยบายนั้นไปสู่การ
ปฏิบติั  โดยเฉพาะสถาบนัสาธารณะทัง้หลายที่ด าเนินงานเพื่อสาธารณะ  บริหารทรพัยากรของส่วนรวม  และดูแลใหเ้กิดความ
เคารพในสิทธิมนุษยชน  ธรรมาภิบาลเป็นการด าเนินการที่ปลอดการคอรร์ปัชั่น  และเคารพต่อกฎหมาย 

 ธรรมาภิบาลมีอยู่สามฐาน  คือ  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการบริหารจัดการ  เก่ียวข้องกับทุกระดับของรัฐบาลและ
ราชการ  และรวมความถึงประชาสังคมอันเป็นกลไก  กระบวนการและสถาบัน  ซึ่งพลเมืองและกลุ่มต่าง ๆ แสดงออกถึง
ผลประโยชนแ์ละด าเนินการตามสิทธิ์ของตนเอง 

 ธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจเป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและความสัมพันธ์กับ
เศรษฐกิจอื่น ๆ ส่งผลต่อความเท่าเทียม  ความยากจน  และคุณภาพชีวิตธรรมาภิบาลดา้นการเมือง  คือกระบวนการตัดสินใจ
ในการสรา้งนโยบาย  ธรรมาภิบาลดา้นการบริหาร จดัการ  คือการด าเนินการตามนโยบายนัน้ 

 ธรรมาภิบาล  หรือการอภิบาลที่เป็นธรรม  มีลกัษณะส าคญั  9  ประการ  คือ 

 1.การมีส่วนร่วม  ( participation )  ชายและหญิงทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ก าหนดนโยบายโดยตรงหรือผ่านสถาบันที่
เป็นตวัแทนของผลประโยชนข์องพวกเขา ใหค้นมีสิทธิรวมตวักันและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 

 2.หลักนิ ติธรรม   (  rule  of  law )  มีกรอบกฎหมายที่ ดีและมีการบังคับใช้ โดยไม่ เ ลือกที่ รักมักที่ ชัง   เคารพสิทธิ
มนุษยชน  โดยเฉพาะคนกลุ่มนอ้ย 

 3.ความโปร่งใส  (  transparency )  ความโปร่งใสในการไหลเวียนอย่างอิสระของขอ้มลูข่าวสาร  คนที่เก่ียวขอ้งสามารถเข้าถึง
กระบวนการ  สถาบนัและขอ้มลูข่าวสาร  มีการใหข้อ้มลูข่าวสารเพียงพอเพื่อเขา้ใจและติดตามตรวจสอบ 

 4.การตอบสนอง  ( responsiveness )  สถาบนัและกระบวนการรบัใชผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย( stakeholders )   ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

 5.มติร่วม  ( consensus )  ธรรมาภิบาลเป็นตวักลางประสานความสนใจและผลประโยชน์ที่ แตกต่างหลากหลายให้บรรลุจุด
ร่วมเป็นมติร่วม  ใหเ้กิดประโยชนม์ากที่สดุแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

 6.ความเท่าเทียม  ความเสมอภาค  ความเป็นธรรม  ( equity )  ทุกคนมีส่วนไม่มีใครถูกกีดกันออกไปจากสังคม  โดยเฉพาะ
กลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะล าบากยากแคน้และอนัตราย  ใหพ้วกเขามีโอกาสพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 

 7.ประสิทธิผล ( effectiveness )  และประสิทธิภาพ  ( efficiency )  กระบวนการและสถาบันตอบสนองความตอ้งการของ
สงัคมโดยการจดัการทรพัยากรที่มีอยู่อย่างดีที่สดุ  รวมไปถึงการใชอ้ย่างยั่งยืนและการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 



 
46 

 8.ความรับผิดชอบ  (accountability)  มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและผู้มีส่วนไดเ้สียที่  เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะผู้ที่จะไดร้บั
ผลกระทบจากการตดัสินใจหรือนโยบายและการปฏิบติังาน 

 9.วิสยัทศันเ์ชิงยุทธศาสตร ์  (strategic  vision)  ผูน้  าและสาธารณะมีโลกทัศน์และชีวิทศันท์ี่กวา้งไกลเก่ียวกับการพัฒนาและ
ธรรมาภิบาล  เขา้ใจรากเหงา้ที่มาทางสงัคมวฒันธรรมอนัเป็นรากฐานของสงัคม 

 46.  นวัตกรรม  ( innovation )  นวัตกรรมเป็นกระบวนการน าความคิดใหม่  ปัจจัยใหม่  สินคา้ใหม่  การบริการใหม่  การ
ปฏิบัติใหม่เข้าสู่ปฎิบัติการของหน่วยงานองคก์ร  บริษัท  สถาบัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือการเปล่ียนแปลงที่ให้คุณแก่ผู้ที่
เก่ียวขอ้งในสังคมวงกว้าง  ทัง้นีโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นอะไรใหม่เอี่ยมทั้งหมด  แต่อาจเป็นเพียงบางส่วน  ซึ่งตอ้งก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงที่พึงปรารถนา  หรือเกิดการทา้ทายที่น าไปสู่การเปล่ียนแปลง 

 ค าว่านวัตกรรมยุคนี ้มีแนวโน้มไปสู่ความหมายของการเปล่ียนแปลงในทางบวกมากขึน้  เป็นเร่ืองการค้นหาเทคโนโลยี
ใหม่  วิธีการใหม่  เช่น  นวตักรรมทางการศึกษา  การเรียนรู ้  การอนุรกัษ์ พลงังานส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันายั่งยืน  ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน    ที่ไม่มุ่งแต่เพียงการเติบโตทางตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียว  แต่เนน้คุณภาพ
ชีวิต 

 นวัตกรรมที่โดดเด่นต่าง ๆ มักเป็นผลของการวิจัยและพัฒนา   (R & D)  แต่ก็มีจ านวนไม่น้อย ที่เกิดจากการปฏิบัติ  การ
ปรับเปล่ียนที่มาจากการสรุปบทเรียน  การสังเคราะหค์วามรูจ้ากประสบการณ์และนวัตกรรมไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองทาง
เทคโนโลยีเสมอไป  อาจเป็นวิธีปฏิบติั  แนวทางในการบริหารจดัการได ้

 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 ล่ี 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
เตอร ์(Joseph   Schumpeter )   เรียกว่า  การท าลายที่สรา้งสรรค ์

 47.  การท าลายท่ีสร้างสรรค ์  ( creative  destruction )  หมายความว่า  นวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น
ท าใหเ้ทคโนโลยีเก่ากลายเป็นเร่ืองลา้สมยั  ตายไป  ตกยุค  หมดยุค  ใชไ้ปก็ ไม่คุม้ค่าคุม้ทุนประสิทธิภาพก็นอ้ยกว่า  เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  รวมความถึงกระบวนการใหม่  ผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่  การขนส่งใหม่  การจัดองคก์รใหม่  ตลาดใหม่  สถาบัน
ใหม่  เป็นตน้  

 ชุมเปเตอร์เป็นเจ้าของแนวคิดที่ว่า หลักส าคัญของทุนนิยมไม่ใช่การแข่งขันซึ่งควบคุมด้วย  “ มือที่มองไม่เห็น ”   ( 
invisible  hand  ตามแนวคิดเร่ืองการแข่งขนัของอดมั  สมิธ )  แต่เป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีต่างหาก 

 48.  นโยบายสาธารณะ (public  policy)  ค าว่านโยบายสาธารณะใชกั้นบ่อยขึน้ในสงัคมไทยในระยะหลงั  ๆ นี ้ แต่ที่จริงก็ใช้
กันมาในระดบัสากลตั้งแต่ตน้ศตวรรษที่  20  เพื่อบอกถึง  “ ส่ิงที่รฐับาล             ตดัสินใจท าหรือไม่ท า ”  เป็นการตดัสินใจของ
รฐับาลในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของส่วนรวมนโยบายสาธารณะในความหมายดัง้เดิมนีจ้ึงหมายถึงทั้ง
กฏหมายยุทธศาสตร ์  แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนการด าเนินงานของรฐับาลและหน่วยงานของรัฐ 
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 นโยบายสาธารณะในระยะหลัง ๆ   นีม้ีความหมายที่กว้างออกไปครอบคลุมถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติของรัฐบาล   ของพรรค
การเมืองรวมทั้งของประชาสังคมและภาคเอกชนที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมหรือต่อสาธารณะ   นโยบายสาธารณะในที่นี ้จึง
เป็น  “ ทิศทางหรือแนวทางที่สงัคมโดยรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่าควรด าเนินไป ” 

 พัฒนาการของความหมายเกิดขึน้พรอ้มกับพัฒนาการของประธิปไตย  การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการก าหนดนโยบาย
การออกกฎหมาย  การจัดการทรัพยากร  ( ดิน น า้  ป่า )  การศึกษา สุขภาพ  เศรษฐกิจ  การพัฒนาในประเด็นและปัญหา
เฉพาะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ ผูค้นในสงัคม 

 49.  บริโภคนิยม  ( consumerism ) บริโภคนิยมเป็นค าที่ใชกั้นทัง้ทางวิชาการและในทางสังคมทางวิชาการหมายถึงทฤษฎีที่
บอกว่า  ย่ิงมีการบริโภคมากขึน้เพียงใดก็ย่ิงจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ 

 ทางสงัคมมีการใชค้ านีค่้อนไปในทางลบเพื่อบอกถึง  “ ลทัธิบริโภคนิยม ”  หรือที่บางคน เรียกว่า  “ ลทัธิบา้บริโภค ”  กลุ่มคนที่
ใช้ค านีใ้นทางลบเป็นขบวนการปกป้องผู้บริโภคจากการเอาเปรียบ  ล่อลวงหลอกลวง  และครอบง าของผู้ผลิตที่มีอ านาจทาง
เศรษฐกิจสงัคมและการเมือง  ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารโดยเฉพาะส่ือมวลชนในการโฆษณาชวนเชื่อท าให้ผูค้นหลงใหลอยากไดอ้ยาก
มีมากขึน้  โดยไม่เก่ียวกับการ  “ เป็นคนมากขึน้ ”  ตรงกันข้ามอาจจะน้อยลงเสียอีก  เพราะถล าเข้าไปในวงจรของหนีสิ้น  ซึ่ง
กูยื้มมาเพื่อการบริโภค  ลงลึกจนถอนตวัไม่ขึน้เกิดปัญหาชีวิต  ปัญหาครอบครวัและสงัคม 

 ลทัธิบริโภคนิยมตอบสนองกิเลสมนุษย ์  ท าใหผู้ค้นเห็นว่าการมีบา้นหลงัใหญ่  รถยนตค์นัโต  แกว้แหวนเพชรนิลจินดา  ส่ิงของ
มีค่าราคาแพง  มีย่ีหอ้เป็นที่นิยม  เป็นการสรา้งสถานภาพทางสงัคม ใหต้วัเอง ท าใหไ้ดร้บัการยอมรบันบัหนา้ถือตาว่าเป็นผู้ดีมี
เงิน 

 ลัทธิบริโภคนิยมมาพร้อมกับวัตถุนิยม (materialism) ในความหมายพื ้นฐานซึ่งหมายถึงลัทธิค าสอนหรือทฤษฎีที่อ้างว่า
ความสขุกายภายนอกและการมีขา้วของของโลกเป็นองคป์ระกอบส าคัญที่สุดและเป็นคุณค่าสงูสดุของชีวิต  

 50.  บูรณาการ  ( integration )  ตามรากศัพท์  ค าว่า  บูรณะ  แปลว่าท าให้เต็ม  ท าให้สมบูรณ์ การท าให้ส่ิงที่ขาดอยู่
สมบูรณ ์  การน าหน่วยย่อยต่าง ๆ ที่สมัพนัธอ์ิงอาศัยกันผสานกันเขา้อย่างกลมกลืน สมดุลลงตวั สามารถด ารงอยู่และด าเนิน
ไปได้ในภาวะที่ เ ป็นองค์รวมหนึ่ง เดียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์  บูรณาการหรือกระบวนการท าให้สมบูรณ์มักเก่ียวกับ
การ  พัฒนา  การศึกษา  สาธารณสุข   เพื่อตอบสนองชีวิต  ตอบสนองชุมชนและสังคมซึ่งเป็นองคร์วมที่บ่งแยกมิได้  การเอา
ชีวิต  เอาคนเอาชุมชนและความเป็นจริงเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวตั้งจึงต้องหาวิธีการที่ตอบสนองแบบบูรณาการจึงจะ
สอดคลอ้งกับความเป็นจริงนัน้ 

การพฒันาแบบบูรณาการก็มิไดเ้นน้แต่เพียงการพฒันาเศรษฐกิจ  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน    ( สะพาน  ถนน  บ่อน า้ )  แต่
เอาชีวิตของคนและชุมชนเป็นเป้าหมาย  ตอบสนองความตอ้งการที่แท้จริงและแกปั้ญหาไดอ้ย่างรอบดา้น  แผนพฒันาที่ดีจึง
เป็นแผนบูรณาการที่ผสานเอาเร่ืองชีวิตความเป็นอยู่   เศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  สุขภาพ  การท ามาหากิน  การอยู่
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ร่วมกัน  ให้ด าเนินไปอย่างกลมกลืนและสมดุล  การวัดการพัฒนาเช่นนีจ้ึงวัดที่คุณภาพชีวิต  วัดดว้ยความสุขมากกว่าตัวเลข
การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว 

 51.  การวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการ  (Integrated  Development  Planning  - IDP) การวางแผนพัฒนาแบบบูรณา
การเป็นวิธีการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินที่ทุกฝ่าย  โดยเฉพาะผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย ( stakeholders )  เขา้มามีส่วนร่วมเพื่อหาทางออก
ที่ดีที่สดุใหบ้รรลเุป้าหมายการพฒันา  เป็นการสรา้งกรอบการพฒันา  ประสานงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถ่ิน  ( เช่น  อบต.  เทศบาล )  โดยพิจารณาเงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการพฒันา
แผน ดังกล่าวพิจารณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบดา้นและเป็นองคร์วม   ไม่แยกส่วน  รวมทั้งสรา้งกรอบการใช้
ที่ดิน  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  งานบริการ  และการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม 

เมื่อได ้IDP   แลว้  แผนย่อยและโครงการต่างๆ  ตอ้งเกิดขึน้ภายใตก้รอบนี ้  งบประมาณประจ าปีของ  อบต.  และเทศบาลก็
ตอ้งใชต้ามกรอบดงักล่าว 

กระบวนการแบบ  IDP   เมื่อได้วางแผนการเตรียมการพัฒนา    IDP  ให้รู ้ว่าใครต้องมาร่วมและใครท าอะไรแล้ว   ก็จะ
ด าเนินงานเป็น  4  ขัน้ตอน 

1.  การวิเคราะห ์  มีการรวบรวมข้อมูลสภาพการณ ์  เงื่อนไขปัญหาของประชาชน  สาเหตุของปัญหา  การคน้หาทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถ่ิน  ประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถ่ินในขณะปัจจุบัน   จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของประเด็น  ของ
ปัญหาและสาเหตุ  ขอ้มลูเก่ียวกับทรพัยากรที่มีอยู่ทัง้ในทอ้งถ่ินและจากภายนอก  ( ที่จะน ามาใชเ้พื่อการพฒันา ) 

2.  ยุทธศาสตร ์ เป็นการหาทางแก้ไขปัญหาจากที่คน้พบในขั้นตอนที่หนึ่ง  โดยการพัฒนาวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค ์ ยุทธวิธี  ( 
วิธีการเพื่อไปถึงเป้าหมาย )  และพฒันาโครงการ 

3.  โครงการ  เป็นการพฒันาโครงการโดยตัง้อยู่บนฐานของแนวทางที่วางไว้ในขัน้ตอนที่สอง  โครงการต่าง ๆ ตอ้งพฒันาขึน้มา
ภายใตก้รอบและค าถาม  คือ  ใครจะไดป้ระโยชน์จากโครงการ ใช้งบประมาณเท่าไร  ใช้งบประมาณจากไหน  ใช้เวลานาน
เท่าไร  ใครเป็นผูบ้ริหารจดัการโครงการ 

4.  การบูรณาการ  เมือ่ไดพ้ฒันาโครงการแลว้ก็ควรตรวจสอบใหดี้อีกครัง้ว่าโครงการเหล่านี ้ สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรท์ี่วางไว้
ในขั้นตอนที่สองหรือไม่  เพราะโครงการเหล่านี ้จะเป็นหน้าตาของ  แผนพัฒนาทั้งหมด  แล้วก็ถึงขั้นการบูรณาการ  การ
ด าเนินงานเพื่อให้ตอบสนองชีวิตของผู้คน   โดยให้ ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานแม้ว่าจะตั้งประเด็นเฉพาะ
ขึน้มา  เช่น  ส่ิงแวดลอ้ม  สขุภาพ  เอดส ์  ยาเสพติด  เด็ก  คนชรา  การด าเนินงานจะตอ้งไม่แยกส่วน  แต่พิจารณาจากปัญหา
ชีวิตของกลุ่มคนเป้าหมายเป็นส าคญั 

52.  บริบท  (context) หมายถึงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ รายล้อมเหตุการณ์หนึ่ ง   เ ร่ืองหนึ่ ง   ประเด็น
หนึ่ง  เช่น  การศึกษาวรรณกรรมยุคตน้รัตนโกสินทรก็์ควรศึกษาประวัติศาสตร์  บริบททางสังคมวัฒนธรรมของไทยในยุคนัน้
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เพื่อจะไดเ้ขา้ใจเหตุการณต่์าง ๆ  ที่เกิดขึน้ในยุคนัน้ซึ่งสมัพนัธกั์บวรรณกรรมนัน้  หรือการศึกษาเร่ืองเศรษฐกิจหรือประเด็นอะไร
ก็ไดส้มัยหนึ่งก็ควรตอ้งเข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรม   ซึ่งลว้นมีส่วนเก่ียวข้องอย่างส าคัญกับเศรษฐกิจและประเด็นนั้น ๆ
การศึกษาบริบททางสังคมวัฒนธรรมในยุคที่หนังสือเล่มหนึ่งถูกเขียนขึน้เป็นปัจจัยส าคัญเพื่อจะไดเ้ข้าใจสาระส าคัญของ
หนังสือเล่มนั้น  ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีของสังคม  วิธีคิดวิธีปฏิบติัต่าง ๆ  เช่นเดียวกันกับการตีความหลักธรรมค าสอนทางศาสนาก็
ดี  ลว้นตอ้งเข้าใจบริบทหรือสภาพแวดลอ้มของสังคมวัฒนธรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของยุคสมัยที่หลักธรรมค าสอนนั้นถูก
ตราขึน้  เพราะค าสอนนัน้มีส่วนสมัพนัธกั์บโลกทศันช์ีวทัศนแ์ละวิถีของชีวิตของผูค้นในยุคสมยันัน้ ๆ 

ในวิชาการส่ือสารและภาษาศาสตร ์  บริบทเป็นความหมายของสาร  ( message )  ( เช่น  ประโยคหนึ่ง )  ความสมัพนัธข์องมัน
กับส่วนอื่น ๆ ของสาร  (เช่น  หนงัสือเล่มนัน้ )  ส่ิงแวดลอ้มที่การส่ือสารนัน้เกิดขึน้  รวมทัง้ภาพลกัษณ ์  ( perceptions )  ต่าง ๆ 
ที่อาจสัมพันธ์กับการส่ือสาร  การเข้าถึงสารหรือสาระของภาษาจึงตอ้งการการตีความ   อันเป็นกระบวนการและวิธีการที่ตอ้ง
วิเคราะหบ์ริบทหรือปัจจยัรายลอ้มภาษาที่ส่ือออกมานัน้ 

53.  ประชาพิจารณ์  (public  hearing)  ประชาพิจารณ์เป็นค าที่อธิบายในตัวเองว่าหมายถึงประชาชนเป็นผู้วิจารณ์   การ
วิพากษ์วิจารณโ์ครงการและนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของ ผูค้น  ชุมชนทอ้งถ่ินและต่อสงัคม 

การท าประชาพิจารณ์หมายถึงการจดัเวทีสาธารณะเพื่อใหป้ระชาชน  โดยเฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้งหรือ  มีส่วนไดเ้สียโดยตรงมีโอกาส
ไดร้บัทราบขอ้มลูในรายละเอียด  แสดงความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มลูและความคิดเห็นต่อโครงการหรือนโยบาย
นัน้  ไม่ว่าจะเห็นดว้ยหรือเห็นคา้นก็ตาม 

การท าประชาพิจารณไ์ม่ใช่การลงประชามติ  ไม่ใช่การจดัฉากเกณฑค์นไปยกมือเห็นชอบ โครงการแบบพวกมากลากไป  ท าให้
ประชาพิจารณก์ลายเป็นประชาสมัพนัธโ์ครงการมากกว่าการไปฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ประชาพิจารณ์เป็นกระบวนการของธรรมาภิบาล  คือการด าเนินการที่โปร่งใส  ตรวจสอบได ้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  การด าเนินการประชาพิจารณจ์ึงตอ้งท าอย่างเที่ยงตรง ยุติธรรมและจริงใจ  ไม่มีอคติ  รบัฟังดว้ยใจเปิดกวา้ง 

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)  เป็นค าที่คิดขึน้ใหม่โดยมลูนิธิหมู่บา้นเพื่อเรียกกระบวนการ  วิธีการ  หรือ
เคร่ืองมือที่ ถูกสร้างขึ ้นมาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ วิจัยตนเอง   สืบค้นข้อมูลภายในชุมชนและที่เ ก่ียวข้องกับ
ชุมชน  ประมวลขอ้มูล  วิเคราะหส์ังเคราะหแ์ลว้ท าแผนพฒันาชุมชน  ซึ่งถา้หากเป็นแผนใหญ่ที่ใหก้รอบการพัฒนาอย่างรอบ
ดา้นก็เรียกว่า   แผนแม่บทชุมชน (community  master plan ,  community  strategic  plan)  

การท าประชาพิจัยจึงเป็นการวิจัยตนเองของประชาชน   โดยประชาชน  เพื่อประชาชน  เพราะ หัวใจของประชาพิจัยคือ
กระบวนการเรียนรูท้ี่ช่วยใหชุ้มชนคน้พบ “ ทุน ”อนัหลากหลาย อนัเป็นศกัยภาพที่แทจ้ริงของตนเอง   รวมทัง้พบแนวทางในการ
พฒันาทุนดงักล่าวไปสู่การพึ่งตนเองท าให ้ชุมชนหลดุพน้จากวิธีแบบพึ่งพารอความช่วยเหลือจากรฐัหรือภายนอก 
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แผนแม่บทชุมชนเป็นผลของการท าประชาพิจัย  เป็น    “  แผนแม่  ”  ที่ให้ชีวิตแก่ชุมชน  เกิดเป็นแผนงาน  โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนแบบบูรณาการหรือรอบดา้นเกิดจากการเรียนรูข้องชุมชนและมี
เป้าหมายคือการพึ่งพาตนเอง  การช่วยเหลือจากรัฐและภายนอกเป็นการเสริมหรือเติมเต็มให้ชุมชนมากกว่าที่จะรอให้รัฐมา
ช่วยท าใหส้รา้งใหต้ัง้แต่เร่ิมตน้ 

อีกนยัหนึ่งเป็นแผนยุทธศาสตรข์องชุมชน  ซึ่งมีวิสยัทศัน ์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  ยุทธวิธี  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกิดขึน้อย่างเป็นระบบและประสานเพื่อตอบสนองความใฝ่ฝันของชุมชนที่จะร่วมมือกันพฒันาไปสู่การพึ่งตนเอง 

56. ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึงสามัญชนคนธรรมดาที่   “ ไม่ธรรมดา  ”  อาศยัอยู่ในหมู่บา้นชนบท  ไดร้บัการยอมรับยกย่อง
จากชาวบ้านทั่ วไปว่าเป็นผู้มีภูมิปัญญา   มีความรู้ความสามารถในการอธิบายและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นคนดีมี
คุณธรรม  เพราะภูมิปัญญาเป็นความรูท้ี่เป็นองคร์วมของชีวิต  แมว้่าปราชญช์าวบา้นบางคนจะมีความรูเ้ฉพาะเร่ืองอย่างถ่อง
แท ้ แต่ก็เป็นความรูอ้นัเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทัง้หมดเป็นความรูท้ี่ท  าให้ชีวิตโดยรวมเกิดความมั่นคง  ท าใหอ้ยู่เย็นเป็นสขุ 

ปราชญช์าวบา้นจึงเป็นผูเ้ขา้ใจปรัชญาชีวิตอย่างลึกซึง้  ช่วยใหผู้ค้นเห็นคุณค่าและความหมาย ของชีวิต  เขา้ใจที่มาสาเหตุของ
ปัญหาและเป็นผู้น าในการแสวงหาทางออกดว้ยสติปัญญา ปราชญ์ชาวบา้นมองชีวิตอย่างรอบดา้น   เป็นองคร์วม  ไม่แยก
ส่วน   และยึดมั่ นในคุณค่าและคุณธรรม   โดยทั่ วไปคนที่ เป็นปราชญ์ย่อมไม่ยกย่องตัวเองว่าเ ป็นปราชญ์   คนอื่น
ต่างหาก  โดยเฉพาะนกัวิชาการ  เอ็นจีโอคนนอกชุมชนที่ยกย่องและใหเ้กียรติเรียกพวกเขาว่าปราชญ์ชาวบา้น 

57. ปรัชญา (philosophy)  นิยามทั่ วไปบอกว่า   ปรัชญาหมายถึงวิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง   นับเป็น
ความหมายที่แคบ  เพราะปรชัญาเป็น  “  ปัญญา ”  ที่ส่องทางน าชีวิต  ปรชัญาเป็นหลกัแห่งการด าเนินชีวิตซึ่งรวมเอาโลกทัศน์
ชีวทศันแ์ละกระบวนทศันท์ัง้หมด  (กระบวนทศันอ์นัหมายถึงวิธีคิด  วิธีปฏิบติั  วิธีใหคุ้ณค่า  ซึ่งตัง้อยู่บนฐานการมองความเป็น
จริงแบบหนึ่ง)  ปรชัญาเป็นศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการด าเนินชีวิต 

ปรัชญาเป็นความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต  เข้าใจความเป็นจริงแบ่งกว้าง ๆ เป็นปรัชญาตะวันออก  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)  ประสบการณน์ิยม  (empiricism)  ปฏิบติันิยม  (pragmatism)  ปฎิฐานนิยม (positivism)  ฯลฯ 

ปรชัญาตะวันตกเร่ิมตน้เมื่อประมาณ  2,500  ปีที่แลว้  เมื่อชาวกรีกบางคนเร่ิมตั้งค าถามเก่ียวกับโลก  เก่ียวกับชีวิต  เก่ียวกับ
ความรูแ้ตกต่างไปจากที่เคยถามเคยตอบกัน  ก่อนหน้านั้นทุกอย่างมีค าตอบหมดแลว้ในเทพปกรณัม  (mythology)  ปรัชญา
กรีกก็เช่นเดียวกับปรชัญาอินเดีย  ปรชัญาจีนในยุคเดียวกัน   ซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างลว้นสมัพนัธกั์นหมด   พยายามแสวงหาค าตอบ
เก่ียวกับกฏเกณฑ์แห่งชีวิตและความเป็นจริงทั้งมวล   ต้องการทราบว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันให้เป็น
เอกภาพ มีความสมดุล  เชื่อว่า   “ เด็ดดอกไมด้อกเดียวกระเทือนถึงดวงดาว ”   
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หากคน้หาความหมายลึก ๆ ของค าว่าปรชัญาก็จะพบ    “ ปัญญา ”   และคน้ลึกลงไปในค าว่า  philosophy  ก็ไม่ใช่เพียง   “ รกั
ในความรู้ ” (philein + sophia)  เพราะรากศัพท์ภาษากรีกเดิมนั้นหมายถึงการค้นหาเอกภาพของทุกอย่าง   ทุกอย่างเป็น
หนึ่ง  หนึ่งคือทุกอย่าง  เช่นเดียวกับความหมาย ของพรหม  เต๋า  รวมถึง   “ ขวญั ”  ในปรชัญาของไทย 

58.  ผู้เกือ้กระบวนการ (facilitator i9)  คือผูช้่วยกลุ่มคนใหท้ าบางอย่างร่วมกันอย่างไดผ้ล เช่น ใหเ้รียนรูร่้วมกัน  ใหบ้รรลุมติ
ร่วมกัน ใหป้ระชุมร่วมกันเพื่อท าความเขา้ใจหรือตกลงบางอย่าง ร่วมกัน ช่วยใหก้ลุ่มคนไดด้ าเนินการบางอย่างร่วมกัน ทัง้นีโ้ดย
ท าหนา้ที่เพียงผูเ้กือ้กระบวนการ ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งชีน้  าหรือเขา้ขา้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

ผูเ้กือ้กระบวนการมีผู้แปลว่า “ วิทยากรกระบวนการ” บางคนเปรียบเทียบกับ “ หมอต าแย ” ซึ่งช่วยใหส้ตรีคลอดบุตร โดยหมอ
ไม่ไดเ้ป็นผูค้ลอดเอง เป็นผูช้่วยท าใหค้ลอดง่าย (รากศพัท ์facilis ภาษาละตินแปลว่า ง่าย) 

59.  ผู้เช่ือมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  (catalyst)  เป็นค าที่ยืมจากวิชาเคมีและชีววิทยา ซึ่งหมายถึงส่ิงที่ริเร่ิมหรือเร่งปฏิกิริยา
เคมีโดยที่ตัวมันเองไม่มีผลกระทบ ก่อให้เกิดส่ิงใหม่ขึน้  ค านีถู้กยืมมาใช้ทางสังคม หมายถึงคนหรือองคก์ร หรือสถาบัน (เช่น 
ส่ือมวลชน) ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ สถานการณ์ ท าหน้าที่เชื่อมคน เชื่อมความคิด เชื่อมสถาบัน องค์กร เชื่อม
กระบวนการ หรือวิธีการต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดนวตักรรมการสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ขึน้โดยที่ตวัมนัเองไม่ไดแ้ปรเปล่ียนไป 

60.  ผู้ประสานเครือข่าย  (networker)  เครือข่ายทางสังคมเกิดจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มีความสนใจ
ร่วมกันมีปัญหาร่วมกัน และตอ้งการสมัพนัธกั์นเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนความรู ้ประสบการณ ์ความคิดเห็น และช่วยเหลือ
กันทางใดทางหนึ่ง แต่สมาชิกเครือข่ายดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่ขึน้ต่อเครือข่ายเหมือนที่แต่ละคนสังกัดในองค์กรหรือ
หน่วยงานของตนเอง ผูป้ระสานเครือข่ายหมายถึงบุคคลที่ประสานงาน  ใหผู้ค้นสมัพนัธกั์น อาจเป็นคนที่พูดอยู่ที่สถานีวิทยุใน
รายการ จส.100 เป็นเอ็นจีโอที่ประสานเครือข่ายชาวบา้นหรือองคก์รชุมชนในพืน้ที่ 

การเชื่อมเครือข่ายอาจหมายถึงเครือข่ายองคก์รก็ได ้ เช่น เครือข่ายองคก์รชุมชน เครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ที่เดียวกันหรือ
ต่างพืน้ที่ แต่มีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคค์ลา้ยกัน 

61. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนที่เกิดจากค าแนะน าของ
ธนาคารโลกที่เขา้มาศึกษาสภาพการณ์ต่าง ๆ เมื่อปี 2500 และรฐับาลไทยออกพระราชบัญญัติพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติและ
ตั้งส านักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติเมื่อปี 2502 เพื่อท าหน้าที่วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และไดป้ระกาศใช้แผนที่ 1 
(2504-2506-2509) และก าหนดเป็นแผน 5 ปี เร่ือยมาจนถึงแผนที่ 9 (2545-2549) ในแผนแรก  ไม่มีค าว่า “สงัคม” มาเพิ่มเติม
ค านีใ้นแผนที่ 2 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนท่ี 1 นัน้เร่งรดัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการพฒันาอุตสาหกรรมและส่งเสริมการ
ลงทุนภาคเอกชนเป็นพิเศษ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน เช่น  การคมนาคมขนส่ง การพลังงาน และ
ชลประทาน ฯลฯ เช่น มีเขียนไว้ในแผนชัดเจนว่าจะสร้างเขื่อนภูมิพลให้เสร็จภายในปี 2506 การขยายโทรศัพท ์ การสร้าง
โรงพยาบาล และการพฒันาสถานีอนามยั การส่งเสริมการศึกษาอาชีวะ เป็นตน้ 
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แผนท่ี 2 (2510-2514) ยังเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปและเร่ิมให้ความส าคัญ    ต่อการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะ
การศึกษาและสาธารณสุข และพยายามให้เกิดความสมดุลระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันา ดา้นสังคม การเพิ่ม
คุณภาพชีวิต การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 

แผนท่ี 3 (2515-2519) พยายามรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปรับโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออกแทนการน าเข้า ยกระดบัรายไดข้องประชาชน สนบัสนุนการมีงานท า ลดอตัราการเพิ่มของประชากรจากรอ้ยละ 3.2 ให้
เหลือ 2.5 ต่อปี โดยการวางแผนครอบครวั 

แผนท่ี 4  (2520-2524) เกิดปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจวิกฤติน า้มันทั่วโลก    ราคาน า้มันเพิ่มขึน้หลายเท่าตัว  ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย  เกิดวิกฤติธนาคารพาณิชย์  สถาบันการเงิน นอกนั้นก็ปรากฏความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นผลพวงของการพัฒนา แผนนีพ้ยายามให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ลดช่องว่าง
ความเหล่ือมล า้ของรายไดแ้ละทางสงัคม ลดอตัราการเพิ่มของประชากรใหเ้หลือ  รอ้ยละ 2.1 

แผนท่ี 5 (2525-2529) แผนนียึ้ดพืน้ที่เป็นเป้าหมายในการพฒันา เนน้การรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงินการคลังของ
ประเทศ ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจ ควบคุมไม่ใหข้ยายตวัสูงนกั เนน้ความสมดุลในการพฒันา เนน้การแกไ้ขปัญหาความยากจน
ในชนบท   ปัญหาที่ปรากฏเด่นชดัมากขึน้เร่ือย ๆ คนจากชนบทอพยพเขา้เมือง  และยา้ยถ่ินฐานเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า   การ
ใช้จ่ายเกินตัวของภาครัฐและเอกชนส่งผลให้เกิดความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ   การพัฒนารวมศูนยท์ี่กรุงเทพฯ และพืน้ที่ภาค
กลางเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรุนแรงมากขึน้เร่ือย ๆ  มีการเร่งพฒันาพืน้ที่
ชายฝ่ังตะวนัออก เร่งพฒันาเกษตรในเขตกา้วหนา้  และเร่งปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมและกระจายไปสู่ภูมิภาค 

แผนท่ี 6 (2530-2534)  การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกประกอบกับการแก้ไขปัญหาโดยรวมของรัฐบาลดา้นเศรษฐกิจ การเงิน
การคลังไดผ้ลในทางปฏิบัติ ท าให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากรอ้ยละ 9.5 ในปี 2530 เป็นรอ้ยละ 13.3 ในปี 2531 การ
พัฒนาในช่วงนีพ้ยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศลดตน้ทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ   ของสินคา้ 
ขยายตลาด เร่งผลิต ก าลงัคนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แผนท่ี 7 (2535-2539)  การพฒันามีอัตราการขยายตัวสูงและต่อเนื่อง รายไดต่้อหัวในปี 2539 คือ 76,650 บาท มีโครงสร้าง
พืน้ฐานกระจายไปทั่วประเทศ ครวัเรือนที่มีไฟฟ้าใช้มีอยู่ รอ้ยละ 97.7 น า้ประปาเร่ิมออกไปสู่ชนบทถึงรอ้ยละ 32 ของหมู่บา้น 
อตัราเด็กเขา้เรียนมีถึง 97.7อายุเฉล่ียของคนไทยสงูขึน้ แต่ในเวลาเดียวกันก็เกิดปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาสังคม เกิดการ
ระบาดของโรคเอดสอ์ย่างรุนแรง มีผูติ้ดเชือ้ถึงเกือบ 1 ลา้นคน ทรพัยากรธรรมชาติที่เส่ือมโทรม     ป่าไมถู้กตดัไปตัง้แต่เร่ิมแผน
ที่ 1 จนถึงแผนที่ 7 นีเ้กือบส่ีสิบปี ปีละประมาณ  1 ลา้นไร่ 

แผนท่ี 8 (2540-2544) มีการเปล่ียนแปลงอย่างส าคัญในแผนนี ้ที่ไม่ไดเ้น้นที่ประเด็นเศรษฐกิจเหมือนที่ผ่านมา แต่เปล่ียน
เป้าหมายมาเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิต เนน้การพฒันาคน การพฒันาสงัคม โดยการพฒันาเศรษฐกิจมิไดเ้ป็นเป้าหมายหลัก 
เป็นเคร่ืองมือหนึ่งเท่านัน้ ไดม้ีการระดมความคิดจากตวัแทนทุกสาขาอาชีพเพื่อร่วมมือกันก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศว่า
จะใหไ้ปทางไหน เพื่อใคร และอย่างไร เป็นการเร่ิมตน้การพฒันาที่เร่ิมเข้าใจว่า การ “มี” มากขึน้ไม่ไดห้มายความว่า “เป็น” คน
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มากขึน้ อยู่ดีมีสขุมากขึน้ ท าอย่างไรให้คนไดพ้ฒันา อย่างบูรณาการ ทัง้ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาไปพรอ้มกัน รูจ้กัตวัเอง 
รูเ้ท่าทนัโลก อยู่อย่าง มีคุณค่า พฒันาศกัยภาพของตนเอง 

แผนท่ี 9 (2545-2549) แผนนีใ้หค้วามส าคัญกับการพัฒนาแบบองคร์วม การด าเนินงานแบบบูรณาการ  มีคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพฒันาเช่นเดียวกับแผนที่ 8 มุ่งการพฒันาสู่ “สงัคมที่เขม้แข็ง และมีดุลยภาพ” ใน 3 ดา้น คือ สงัคมคุณภาพ สงัคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ สงัคมสมานฉันทแ์ละเอือ้อาทรต่อกัน แผนนีมี้วิสยัทศันว่์าประชาชนทุกคนไดร้บัการคุม้ครองสิทธิ์และ
เข้าถึงระบบการคุม้ครองทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงศักด์ิศรี 
คุณธรรม ความโปร่งใส ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วม การบูรณาการทางสงัคม และการพฒันาที่ยั่งยืน 

62. พลวัต  (dynamic) พลวตัหมายถึงพลังที่ก่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงเป็นพลังที่มี กฎเกณฑท์ี่เก่ียวโยงกันหลาย
ดา้น  พลวตัเป็นค าที่ใชกั้นบ่อยเพื่อบอกถึงพลงัทางการเมือง  ทางสงัคม ทางจิตวิทยา  เช่น พลวตัทัง้หมดเบือ้งหลงัการปฏิวติั 

พลวตัเป็นระบบหรือกระบวนการแบบปฏิสัมพนัธท์ี่เก่ียวโยงถึงพลังการแข่งขนั  ความขดัแยง้ และการเปล่ียนแปลง ซึ่งเก่ียวขอ้ง
กับปรัชญาแนวพลวัตนิยม  (dynamism) ซึ่งเป็นค าสอนหรือระบบปรัชญาที่พยายาม ใช้เร่ืองพลังภายใน หรือพลังฝังใน หรือ
พลงัแฝงเรน้ (immanent force or energy) อธิบายปรากฏการณข์องเอกภพความสมัพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงในธรรมชาติ 

ในภาษาองักฤษ  ค านามว่า  dynamic   มีรากศพัทจ์ากภาษากรีกว่า dunamis , dunamikos ซึ่งแปลว่าพลงั (power)  ถา้เป็น
ค าคุณศัพทม์ักใช้กับบุคคล dynamic person หมายถึงคนที่มีพลังเต็มไปดว้ยพลังไม่หยุดนิ่ง ไม่เฉ่ือยชา    มีกิจกรรม  มีการ
ปฏิบติัอยู่ตลอดเวลา  มีปฏิสมัพนัธกั์บผูค้น บุคคลประเภทนีก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เพราะมีพลงัการเปล่ียนแปลงในตัวเอง
สงู 

ค าที่เก่ียวขอ้งกับพลวตัหรือพลังที่ภาษาไทยเรียกทบัศัพทเ์ช่น ไดนาโม (เคร่ืองเปล่ียนก าลังกลเป็นก าลังไฟฟ้า) ไดนาไมต ์ (ดิน
ระเบิด) ในวิชาฟิสิกส์มีวิชาพลศาสตร์  (dynamics) วิชาที่ว่าด้วยการเคล่ือนที่ของ   เทหวัตถุ ในทางดนตรีมีการใช้ค าว่า 
dynamics ซึ่งเมื่อแปลว่าพลวัตมักไม่ค่อยส่ือความหมาย ตอ้งทับศัพทห์รือตอ้งอธิบายว่าเป็นเร่ืองความดังความค่อยของ
ดนตรี  (volume) 

ธุรกิจพูดถึง dynamic market หมายถึงตลาดที่มีพลังสูง พลังทางบวกที่เป็นความเขม้แข็ง พลังการเปล่ียนแปลง  การมีความ
เชื่อมโยงแบบปฏิสมัพนัธกั์บสงัคมและตลาดอื่น ๆ 

63. พลังร่วม (synergy) พลังร่วม หรือพลังสังเคราะห ์หรือการผนึกพลัง หมายถึงปรากฏการณท์ี่พลังหรือของสองอย่าง
หรือมากกว่ามีปฏิสัมพันธ์กัน (interact) ก่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่คาดไม่ถึง และมากกว่าผลที่เกิดจาก  แต่ละอย่างที่แยกกันเกิดขึน้
แลว้น ามารวมกัน 

 อีกนัยหนึ่ง พลังร่วมเป็นกระบวนการที่ท าให้  “ องคร์วมใหญ่กว่าส่วนประกอบทั้งหมดรวมกัน”   (the whole is greater than 
the sum of the parts) 
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เดิมค านีใ้ช้ในวิชาเทววิทยา ( theology) เพื่อหมายถึงความร่วมมือระหว่างมนุษย์  กับพระเจ้า ระหว่างความพยายามของ
มนุษย ์ (human efforts)  กับพระประสงคข์องพระเจ้า (divine  will) มีการน ามาประยุกตกั์บปรากฏการณ์ทั้งทางฟิสิกส ์เคมี 
ชีววิทยา และทางเศรษฐกิจสังคม เช่น การศึกษาเร่ืองพลงัหรือพลงังาน (energy) เป็นการแยกส่วน  ส่ิงที่ศึกษาออกมาจากเอก
ภพ แยกส่วนประกอบออกมาจากระบบองคร์วม ในขณะที่พลังร่วมหรือพลังสังเคราะหศึ์กษาเอกภพในฐานะระบบที่ทุกส่วน
ลว้นสัมพันธ์กันและให้ผลการศึกษาแตกต่างไปจากการศึกษาแยกส่วน หรือการศึกษาอะตอม โมเลกุล อย่างโดดเด่ียวไม่
สามารถอธิบายพฤติกรรมที่ เ กิดจากระบบองค์รวมได้ ต้องศึกษาความสัมพันธ์ของส่ิงเหล่านี ้ ศึกษาตัวระบบ ซึ่ง
ส่วนประกอบ   มีปฏิสมัพนัธกั์น  (interaction) 

ทางสังคม พลังร่วมหรือพลังสังเคราะหเ์ป็นความร่วมมืออย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลายกลุ่ม หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
องคก์รหรือของบริษัท ซึ่งก่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ดีกว่าต่างฝ่ายต่างแยกกันท า เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าใหเ้กิดการหลอมรวม  (merging) 
บริษัทหลายบริษัทเขา้ดว้ยกัน  เพราะจะใหผ้ลการด าเนินงานมากกว่าที่ต่างฝ่ายต่างท าหรือแข่งขนักัน   เพราะเมื่อร่วมกันท าจะ
เกิดผลลพัธท์ี่น  ามาหารแลว้ก็จะมากกว่าผลลพัธท์ี่แต่ละองคก์รหรือบริษัทแยกกันท า 

 พลังร่วมหรือพลังสังเคราะหเ์ป็นค าที่ใช้ร่วมกับค าว่าบูรณาการองค์รวม เพราะพลังร่วมเป็น  ค าอธิบายกระบวนการหรือ
ปรากฏการณข์องการบูรณาการและผลที่เกิดจากการด าเนินการหรือจดัการอย่างเป็นองคร์วม 

64.  ภาคี พันธมิตร หุ้นส่วน ภาคี พันธมิตร หุ้นส่วน เป็นค าที่เร่ิมใช้กันแพร่หลายในการท างานดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อแสดงออกถึงฐานคิดที่ว่าด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม การยอมรับกันและกัน ยอมรับในศักยภาพและความสามารถ 
เกียรติและศักด์ิศรีของกันและกัน ไม่ไดม้องว่าอีกฝ่ายหนึ่งต ่ากว่า ดอ้ยกว่า แต่ก็ยอมรับว่าทุกฝ่าย มีทั้งข้อเด่นและข้อด้อย 
ข้ อ จ า กั ดแ ละ สม ร ร ถน ะ    ถ้ าหากท า ง าน ร่ ว ม กั น ก็ จะ เ ส ริม กั น  เ กื้อ กู ล กัน  และท า ให้ เ กิ ด ก า รพัฒ น า ไ ด้ 
 ในแวดวงการพัฒนา   สามค านี ้ถูกใช้เพื่อแทนวิธีคิดเดิมที่มักมองว่า   ชาวบ้าน  คนยากจน ในชนบทและในเมืองเป็น
คน  “โง่  จน  เจ็บ ”   ที่ตอ้งการความช่วยเหลือ จึงมีหน่วยงานและโครงการ  ต่าง ๆ  เกิดขึน้เพื่อท างานดงักล่าว   เมื่อเอาอะไร
ไปใหช้าวบา้นก็ถือว่าส่ิงที่น าไปใหน้ั้นเป็นส่วนส าคัญ หรือเป็นปัจจยัหลกั (contribution) เพื่อการแกไ้ขปัญหา และเรียกรอ้งให้
ท้องถ่ินมีส่วนสมทบใน โครงการนั้น ๆ (counterpart ) เช่น ถ้าโครงการนั้นต้องการงบประมาณ 100 บาท  องค์กรจาก
ภายนอก  น าไปให ้ 90  บาท  หรือ  95 แลว้ขอใหท้อ้งถ่ิน  สมทบ  10  หรือ   5  บาท 

 นี่เป็นกระแสใหม่ในการพัฒนาทั่ วโลก ส่ิงที่เปล่ียนไปวันนี ้อาจจะไม่ใช่ตัวเลข แต่เปล่ียนท่าที เปล่ียนวิธีคิด   การจัด
ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างคนที่ไปท างานกับชาวบา้น  ถือว่าทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง (stakeholders)   เป็น “ หุ้นส่วน ” หรือ   “ 
หุน้ส่วนชีวิต ”  หุน้ส่วนการพฒันา ”  ( partnership) ไม่ใช่สมัพนัธ์กันแบบ  “ ผูใ้ห ้– ผูร้บั ”  (donor recipient ) แบบเดิม ๆ อีก
ต่อไป แต่ก็ยงัมีรฐับาลและหน่วยงานในหลายประเทศยังคิดและท าแบบเดิม ๆ 

 เร่ิมจากในแวดวงธุรกิจแลว้แพร่ไปในวงการบริหารจดัการอื่น ๆ มีการใชค้ าว่า พนัธมิตรทาง ยุทธศาสตร ์  ( strategic partner , 
strategic alliance ) เพื่อหมายถึงบุคคล องคก์ร หน่วยงานที่มีความสนใจ เป้าหมาย   ผลประโยชน์และวิธีการด าเนินงาน
บางอย่างคลา้ยกันหรือเหมือนกัน  เกิดความร่วมมือกัน โดยขอ้ตกลงเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
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65.  ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ค าว่าภูมิปัญญา  ถ้าแปลตามค าอาจหมายถึง  “ ที่ตั้งของปัญญา ” ถ้าแปลความลึกลงไปก็ได้
ความหมายว่าเป็นปรชัญาชีวิตของชาวบา้นปรชัญาอันเป็นที่ตั้ง  ที่มาของ วิถีชีวิต  วิธีคิด  วิธีปฏิบติั  อนัอยู่ภายใตก้ารมองโลก
มองชีวิตแบบหนึ่ง 

ภูมิปัญญาเป็นปรัชญาอันเป็นที่มาของความรูต่้าง ๆ ดว้ยเหตุนีจ้ึงมักกล่าวดว้ยว่า   ภูมิปัญญา หมายถึงความรูต่้าง ๆ ที่สืบ
ทอด  ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  ที่คนรุ่นต่อ  ๆ  มาจนถึงปัจจุบันไดอ้นุรักษ์   ฟ้ืนฟู   ประยุกต ์ รวมถึงสรา้งสรรคใ์ห้เกิด
เป็นความรูใ้หม่ในสงัคมที่ผสมผสานกันระหว่างความรูท้ี่มาจากที่อื่น ๆ ทั่วโลก 

แมว้่าค าว่าภูมิปัญญาอาจหมายถึงเพียงความรูเ้ฉพาะเร่ืองเฉพาะอย่างของทอ้งถ่ินที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ   แต่ความรูน้ีใ้น
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาทั้งหมด  หรือบริบททั้งหมด  คือส่วนหนึ่งของปรัชญาชีวิตนั่นเอง แยกออกมาจากบริบท
เมื่อไรก็จะขาดชีวิต เหมือนคนตาบอด  คล าชา้ง คล าที่ขาก็ทึกทักเอาว่าชา้งเป็นเสา คล าที่หางก็ว่าช้างเป็นเชือก เพราะมองไม่
เห็นชา้งทัง้ตวั 

ภูมิปัญญาเป็นปรชัญาชีวิต เป็นศาสตรแ์ละศิลป์ของการด าเนินชีวิตของชาวบา้น เป็นฐานคิดและหลกัเกณฑก์ารก าหนดคุณค่า
และจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมาช้านาน จากพ่อแม่ปู่ ย่าตายาย สู่ลูกหลาน จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากอดีตถึง
ปัจจุบนั 

ภูมิปัญญาเป็นศาสตร ์คือความรูเ้ก่ียวกับการด าเนินชีวิตปัจจัยส่ี การท ามาหากิน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ภูมิปัญญาเป็นศิลป์ คือเป็นความรูท้ี่มีคุณค่าดีและงาม ที่ผู้คนไดค้น้คิดขึน้มาไม่ใช่ดว้ยสมองเพียงอย่าง
เดียว แต่ดว้ยอารมณ ์ความรูสึ้ก ทศันะและจิตวิญญาณ 

ภูมิปัญญาเป็นความรูท้ี่เชื่อมโยงทุกอย่างทุกดา้นทุกมิติเข้าดว้ยกัน จึงเป็นความรูท้ี่มีคุณธรรม ความรูท้ี่เป็นรอบดา้นและเป็น
องคร์วม  เพราะเป็นความรูท้ี่มาจากชีวิตและสมัพันธกั์บชีวิต การเรียนรูใ้นอดีตจึงเป็นการเรียนรู ้   มิเพียงเพื่อใหเ้กิดความรู ้ แต่
ใหเ้กิด  “ ปัญญา ”  อนัเป็นที่มาของชีวิตพอเพียง ไม่โลภ   อยู่เย็นเป็นสขุ 

66. ภูมิปัญญาไทย  หมายถึงรากฐานปรชัญาชีวิตของคนไทย  อนัเป็นที่มาของความรู ้ความสามารถต่าง ๆ ที่แสดงออกในวิถี
ชีวิตของคนไทย  ในจารีตประเพณี  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ อาหาร  บา้นเรือน เสือ้ผ้า ยารักษาโรค เคร่ืองมือในการท ามาหา
กิน ศิลปะการแสดงเคร่ืองประดบัตกแต่ง  เป็นฐานความคิด ความฝัน ความใฝ่ฝัน และความเป็นคนไท 

แต่ก็มีค าถามว่า อะไรคือเอกลักษณ์ไทย หรือความเป็นไทยของภูมิปัญญา ไม่ใช่ภูมิปัญญาท้องถ่ินผสานกับภูมิปัญญาอื่น 
ๆ และภูมิปัญญาสากลจนกลายเป็นภูมิปัญญาไทยหรือ ก็คงเป็นเช่นนั้นเพราะ  ค าถามที่ว่าคนไทย คือใคร มาจากไหน 
สายเลือดไทยแท้มีหรือไม่ก็ไม่มีข้อยุติ  เพราะคนไทยมีหลาย เผ่าพันธุ์หลายเชือ้ชาติที่หลอมรวมเป็นสัญชาติไทยในรัฐชาติที่
เรียกว่าประเทศไทย 
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67.  ระบบอุปถัมภ ์  (Patron-client System)  ระบบอุปถัมภ์เป็นกรอบคิดหนึ่งเพื่ออธิบายปรากฏการณ์  ในสังคมไทย  ว่า
เป็นสงัคมที่มีโครงสรา้งที่เนน้ความแตกต่างระหว่างฐานะต าแหน่ง  คนที่มีต าแหน่งและสถานภาพทางสงัคมสงูกว่า   คนที่มีเงิน
ทองมากกว่า มีอ านาจอิทธิพลมากกว่าซึ่งเรียกว่า ผู้อุปถัมภ์กับคนที่มีน้อยกว่าที่เรียกว่า ผู้รับการอุปถัมภ์ ซึ่งตอ้งพึ่งพาอาศยั
และขึน้ต่อผูอุ้ปถัมภใ์นรูปแบบใดแบบหนึ่ง  

ผูอุ้ปถัมภใ์นสงัคมไทยแต่เดิมเป็นเจ้าเป็นนายซึ่งมีไพร่มีบ่าวขา้ทาสบริวาร  ต่อมาเกิดเศรษฐีผูม้ีทรพัยส์มบติั  ผูถื้อครองที่ดิน  ผู้
มีอิทธิพล เจา้พ่อ  พ่อเลีย้งแม่เลีย้ง  นกัการเมือง  นกัธุรกิจ  ขา้ราชการ ซึ่งท าตวัเป็นเจา้นาย เป็นผูป้กป้องคุม้ครองผูท้ี่ดอ้ยกว่า 
น้อยกว่า ต ่ากว่า ซึ่งก็เอื ้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง  เป็นลูกน้องที่สัมพันธ์กับลูกพี่   เป็นบริวารของเจ้าพ่อ   เป็นหัวคะแนนให้
นกัการเมือง  เป็นตน้ 

ระบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์แนวด่ิง  มาจากความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม เป็นความสัมพันธ์ เชิงอ านาจ ซึ่งมีประเพณีใน
ประเทศแถบเมดิเตอรเ์รเนียน  เช่น  อิตาลี   สเปน โปรตุเกส และแพร่ไปในประเทศภายใตอ้าณานิคมของประเทศเหล่านี ้ เช่น 
ในฟิลิปปินส ์และละตินอเมริกา  ( ที่เรียกระบบแบบนีว้่า patron and client )แต่ความจริงก็เป็นปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้  ในที่อื่น 
ๆ เช่นที่ประเทศไทยก็สามารถน ามาอธิบายได ้

ระบบอุปถัมภ์วันนีม้ีลักษณะที่เป็นลบมากกว่าบวกเพราะเก่ียวกับการใช้อ านาจ อิทธิพลในทางมิชอบไดง้่าย ท าผิดกฎหมาย
แสวงผลประโยชนท์ี่ขดัต่อกฎหมาย เป็นระบบที่ใชอ้ านาจและผลประโยชนเ์ป็นใหญ่ ดงัที่มีอยู่ในสงัคมไทยแต่เดิมเป็นระบบเจ้า
ขุนมลูนาย กลายมาเป็นระบบราชการที่สืบทอดค่านิยมดงักล่าวในรูปแบบที่แตกต่างออกไป 

สมยัหนึ่งพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนสูง ๆ ไปรบัราชการเพื่อจะไดเ้ป็น  “ เจา้คนนายคน ” ผูค้นพยายามหาเงินเพื่อจะไดม้ีฐานะทาง
สงัคม  โดยแสดงออกเพื่อใหไ้ดร้ับการยอมรบัว่ามีฐานะดว้ยการ สวมใส่เคร่ืองประดบัมีค่า  เสือ้ผา้กระเป๋าราคาแพง  บา้นหลัง
ใหญ่รถยนตค์ันโต  จัดงานหรูหราฟุ่ มเฟือย มีระบบเสน้สาย  เสน้ใหญ่เสน้เล็ก สังกัด  “ ค่ายไหนคอกไหน”  พ่อแม่อยากให้
ลูก เรียนสูง ๆ  และผู้ใหญ่หลายคนก็พยายามขวนขวายเรียนให้ไดใ้บปริญญาและรูปถ่ายมาติดข้างฝา เป็นสถานภาพและ
ฐานะทางสงัคม จะไดร้บัการยอมรบัมากกว่าคนเรียนจบเพียงชัน้ ป.4 

ระบบอุปถัมภ์ถ่ายทอดกันในระบบและอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบการศึกษาที่ท าให้คนเชื่อว่า เด็กดีเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย 
เด็กที่แสดงความคิดเห็นต่างจากผูใ้หญ่เรียกว่า  “ เถียง ”  ซึ่งถือว่าไม่ดี ผูน้อ้ยวิจารณผู์ใ้หญ่ก็ไม่ดี   ถือว่าไม่เคารพผูใ้หญ่   การ
วิจารณม์กัจะถือว่าเป็นการด่า  ลกูศิษยว์ดัรอยเทา้ครู  เด็กวดัรอยเทา้ผูใ้หญ่ถือว่าไม่ดี  เหล่านีส้ะทอ้นระบบอ านาจและอุปถัมภ์
ที่ครอบง าสงัคมไทย 

 ความเชื่อเร่ืองเวรกรรมก็ตอกย า้ใหย้อมรบัระบบอุปถัมภ์  ใหย้อมรบัว่าฐานะสูงต ่าวนันีเ้ป็น ผลกรรมแต่ปางก่อน  มีค ากล่าวว่า
แข่งเรือแข่งพายแข่งได ้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได ้  ถา้หากไดดิ้บไดดี้ขึน้มาก็อธิบายว่า  “ บุญพาวาสนาส่ง ” 
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68.  โลกาภิวัตน์  (globalization)  โลกาภิวัตน์เป็นค าที่ใช้เพื่อบอกถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ววันนีท้ี่เชื่อมโยง
โลกที่กวา้งใหญ่ให้กลายเป็นโลกใบเล็ก  (global village)  ที่ทุกอย่างถึงกันและสัมพันธกั์น ทัง้การผลิต การบริโภค การส่ือสาร
และเทคโนโลยี   ก่อใหเ้กิดผล  ต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรม 

ความจริงปรากฏการณน์ีเ้กิดขึน้มาหลายรอ้ยปีแลว้ ตัง้แต่เมื่อผูค้นเดินทางไปมาหาสู่ คา้ขายและครอบครอง วนันีท้ี่แตกต่างคือ
ความเร็ว ขนาดและความซับซอ้นของความสัมพนัธ์และเครือข่ายต่าง ๆ  ปริมาณ  ของการคา้  ขอบข่ายและความรุนแรงของ
การครอบง าปฏิสมัพนัธแ์ละความเส่ียงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทัง้โลก   เมื่อเกิดวิกฤติที่หนึ่งจึงกระเทือนไปทัง้โลก 

โลกาภิวัตน์เป็นกระแสโลกที่ท าให้ประเทศที่มีอ านาจมากกว่าทางเศรษฐกิจ   วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีสามารถแพร่ขยาย
อ านาจอิทธิพลเหนือประเทศอื่น ๆ ที่ยากจนกว่าที่ก าลังพัฒนา ท าให้ประเทศเหล่านี ้ต้อง   “ ขึน้ต่อ ”   มหาอ านาจอย่าง
สหรฐัอเมริกา   ญ่ีปุ่ น  และสหภาพยุโรปมากย่ิงขึน้ เพราะนอกจากจะขยายธุรกิจข้ามชาติไปครอบคลุมทั้งโลกได ้ ก็ยงัสามารถ
ขยายความคิด ความรู ้เทคโนโลยีผ่านระบบเศรษฐกิจ การคา้ การศึกษา การส่ือสาร และอื่น ๆ ไปทั่วโลกอีกดว้ย 

โลกาภิวตันเ์ป็นโลกไรพ้รมแดนที่เป็นอะไรมากกว่าการเขา้สู่สากล  (internationalization  หรือ universalization) เพราะมนักา้ว
ข้ามความเป็นรัฐชาติ และมีมิติทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน    ดังที่ปรากฏในการคา้สากล 
การไหลเวียนระหว่ างประ เทศของทุน   การลงทุนระหว่ างประ เทศ   การไหลเวียนของข้อมูลข่ าวสาร  การใช้
อินเทอรเ์น็ต  ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การเดินทางและการท่องเที่ยว   การ
เคล่ือนย้ายถ่ินฐาน ระบบส่ือสารที่ครอบคลุมทั้งโลก (สถานีและรายการข่าวสารบันเทิงทางโทรทัศน์) ระบบการเงินโลก การ
ครอบครองและครอบง าเศรษฐกิจโลก   ของบรรษัทขา้มชาติซึ่งขยายตวัขึน้เร่ือย ๆ 

จากผลกระทบต่าง ๆ ของโลกาภิวัตน์ไดเ้กิดมี  กระแสตา้นโลกาภิวัตน์ (anti-globalization) ขึน้ แต่ก็ไม่ไดแ้ปลว่าจะขัดขวาง
โลกาภิวัตน์ทุกรูปแบบ เน้นโลกาภิวัตน์   ที่น าโดยรัฐบาลของบางประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศบางองค์กรอย่าง
ธนาคารโลกไอเอ็มเอฟ องคก์ารคา้โลก (WTO) เป็นตน้ ซึ่งผู้ต่อตา้นเห็นว่าไม่ได้รับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะประเทศยากจนเพราะเนน้การใหป้ระโยชนแ์ก่ประเทศร ่ารวยและธุรกิจภาคเอกชนมากกว่า 

นอกจากนั้นวิชาการหลายคนก็ไม่เห็นดว้ยกับการใช้ค าว่าโลกาภิวัตน ์และไม่ยอมรับว่ามีการเปล่ียนแปลงในลักษณะเช่นนั้น
จริง  เพราะรัฐชาติเองก็ยังมีความส าคัญ พรมแดนระหว่างประเทศก็  มิไดล้บเลือนหายไปเพราะ ส่ิงที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์แต่
อย่างใด นกัวิชาการเหล่านีจ้ึงเลือกใชค้ าว่า กระแสสู่สากล  (internationalization) มากกว่าโลกาภิวตัน ์

69.  ท้องถ่ินนิยม  (localism) ทอ้งถ่ินนิยมเป็นกระแสที่รวมเอาทั้งแนวคิด อุดมการณ ์และปรากฏการณ์ทางสังคมที่ชีใ้ห้เห็น
คุณค่า ศกัยภาพ และพลงัของทอ้งถ่ินว่ามีอยู่อย่างเพียงพอ  เพื่อต่อสูยื้นหยดัเป็นตัวของตวัเองในกระแสโลกาภิวตัน์ที่ครอบง า
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งโดยรัฐจากส่วนกลางและโดยประเทศมหาอ านาจผ่านทางบรรษัทข้าม
ชาติ  ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมที่เขา้ไปถึงทุกชุมชนโดยไม่มีขอ้ยกเว้น 
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ทอ้งถ่ินนิยมเป็นปรากฏการณ์ที่มีมานาน จะโดยรฐัเป็นผู้ก่อใหเ้กิดเพื่อการครอบง า หรือทอ้งถ่ินเองเพื่อการปลดปล่อย  ( เช่น 
ขบถผีบุญ )  และยงัมีอยู่จนถึงทุกวนันีโ้ดยเปล่ียนรูปแบบเท่านั้น  รฐัเองก็ใชท้อ้งถ่ินนิยมในการปกครอง   เห็นดว้ยกับเศรษฐกิจ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงนโยบายประชานิยมของรัฐอย่างกองทุนหมู่บา้น   ธนาคารชุมชน ในนามของการส่งเสริมการ
เขม้แข็งของทอ้งถ่ินโดยรฐัลงไปด าเนินการเองโดยตรง  (ไม่ผ่านคนกลาง) 

ขณะที่กระแสการสรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชนในประเทศไทยค่อย ๆ ก่อตวัตัง้แต่ทศวรรษที่ 2520  อย่างเป็นรูปธรรมในนามของ
วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้น ความรูท้้องถ่ิน องคก์รและเครือข่ายชุมชน  ซึ่งลว้นแต่เน้นกระบวนการเรียนรูแ้ละการ
พฒันาเพื่อการพึ่งตนเอง และชีใ้หเ้ห็นศกัยภาพของทอ้งถ่ิน ซึ่งหากไดเ้รียนรูแ้ละคน้พบทุนทอ้งถ่ินที่เป็นทัง้ทรพัยากร ความรูภู้มิ
ปัญญา ทุนทางสงัคมวฒันธรรมแลว้ ก็จะสามารถลกุขึน้มาจดัการชีวิตของตนเองโดยไม่ตอ้งนั่งรอ รฐัช่วย ถา้จะช่วยก็ใหไ้ปเติม
เต็มใหช้าวบา้นเท่านัน้ 

ทอ้งถ่ินนิยมไม่ใช่การสรา้งโลกแคบที่ปิดกัน้ตนเองและต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  ไม่ใช่การหวนคืนสู่อดีต  แต่เป็นกระบวนการ
สรา้งความเข้มแข็งให้ท้องถ่ิน โดยการคน้หารากเหง้าและอัตลักษณ์ของ  ตนเอง เรียกความมั่นใจให้กลับคืนมา และพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจทอ้งถ่ินที่พึ่งตนเอง อยู่อย่างพอเพียงและไม่วิ่งไล่ตามกระแสแบบไม่รูเ้ท่าทนั  ถูกครอบง า  เป็นหนีเ้ป็นสิน  บา้น
แตก  ชุมชนล่มสลาย 

กระบวนการรู้ตัวเองและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลก เ ป็นกระบวนการที่ เ รียกกันวันนี ้  ในภาษาอังกฤษว่า 
glocalization  (โลกาเทศาภิวัตน์ ) ซึ่งรวมเอาค าว่า global  (โลก)  และ  local  (ท้องถ่ิน) เข้าดว้ยกัน หรือหมายถึงการคิดให้
ครอบคลมุเชื่อมโยงในกรอบใหญ่ทัง้หมด ทัง้โลก ( think globally )  และปฏิบติัใหเ้หมาะสมกับทอ้งถ่ิน ( act locally ) 

ที่จริงความหมายของค าว่า glocalization มักใช้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่คิดส าหรับตลาดโลก แต่ท าให้เหมาะกับวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน  และหมายถึงการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารอิเล็กทรอนิกสอ์ย่างอินเทอรเ์น็ต เพื่อเชื่อมโยงท้องถ่ินไปสู่โลกและโลกสู่
ทอ้งถ่ิน 

70. ชุมชนนิยม (communitarianism)  ชุมชนนิยมเป็นกระแสที่เกิดขึน้ในประเทศตะวันตก  ในช่วงปลายศตวรรษที่ผ่าน
มา  ไม่ก่ีสิบปีมานี่เอง  ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อตา้นแนวคิดแบบปัจเจกชนนิยม (individualism) รากฐานของเสรีนิยม และทุนนิยม
แบบสุดขั้วที่เน้นการแข่งขัน ก าไรสูงสุด ละเลยคุณธรรม ความเป็นมนุษย์    ที่ร่วมมือกัน  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  และอยู่
ร่วมกัน  เป็นครอบครวัเป็นชุมชน 

 ชุมชนนิยมเป็นแนวคิดที่ช่วยใหผู้ค้นหนัหนา้เขา้หากัน มีเมตตาและสมัพนัธอ์นัดีต่อกันอย่างเป็นระบบและรูปธรรม  โดยการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกันในแบบของสมาชิกชุมชน ท าให้มีครอบครัวอบอุ่น   เพื่อนบา้นช่วยเหลือกัน ไม่ใช่อยู่แบบตัวใครตัว
มัน  ปัญหาความขัดแย้งลดลง ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  ไม่ตอ้งรีบวิ่งหาทนายความขึน้โรงขึน้ศาล หรือรีบไปหาจิตแพทยเ์พื่อ
แกไ้ขปัญหาอย่างที่คุน้เคย 
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 แนวคิดชุมชนนิยมไดก้ลายเป็นนโยบายของพรรคการเมืองในสหรัฐฯ   และในสหราชอาณาจักร เกิดการส่งเสริมการก่อตั้ง   “ 
ชุมชน ”   ขึน้ทั่วไปโดยอาศัยองค์กรมืออาชีพ  และเกิดเครือข่ายชุมชนขึน้มาหลายรูปแบบ   ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายทาง
อินเทอร์เน็ต  เกิดเป็นชุมชนเสมือนจริง (virtual community ) ขึน้มาซ้อน  เชื่อมโยงสมาชิกชุมชนและระหว่างชุมชน   ที่มี
ลกัษณะคลา้ยกัน มีความสนใจ มีปัญหาและวตัถุประสงคเ์ดียวกัน  หรือคลา้ยกัน 

 ค าว่า  ชุมชนนิยมไม่นิยมใช้ในประเทศไทยเท่าใดนัก  มักใช้ค าว่าท้องถ่ินนิยม หรือ วัฒนธรรมชุมชน   เพื่อบอกแนวคิดที่ให้
ความส าคญักับชุมชนทอ้งถ่ิน 

71. วัตถุนิยม (materialism) วัตถุนิยมมีความหมายหลัก ๆ 2 อย่าง อย่างแรกที่ใช้กันทั่วไปหมายถึง  การให้ความส าคัญกับ
วตัถุส่ิงของ  เงินทอง  อ านาจเหนือส่ิงอื่นใด  เชื่อว่าเงินกับอ านาจสามารถซือ้หาจัดหาไดทุ้กอย่างในชีวิต คนเหล่านีย้กย่องบูชา
เงินทองส่ิงของวัตถุเหนือจิตใจ เหนือคุณธรรม ท าทุกอย่างเพื่อให้ไดเ้งิน รวมทัง้คดโกง หลอกลวง ไม่ซื่อสตัย ์คนเหล่านีเ้ชื่อว่า
เงินซือ้ไดทุ้กอย่าง อ านาจเปล่ียนไดทุ้กอย่าง เปล่ียนผิดใหเ้ป็นถูก  เปล่ียนชั่วใหเ้ป็นดีก็ได ้  เงินและอ านาจเนรมิตไดทุ้กอย่าง 

วัตถุนิยมในอีกความหมายหนึ่งเป็นปรัชญาสาขาหรือลัทธิหนึ่งซึ่งถือว่าวัตถุและพลังงานเท่านั้น  ที่มีอยู่จริงในโลก  อย่างอื่น
รวมทัง้เร่ืองทางจิตก็อธิบายว่าเป็นระบบจิตประสาท ไม่มีอะไรอื่น 

72.  วิสาหกิจชุมชน  (Small and Micro Community Enterprise - SMCE) วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการขนาด
เล็กขนาดจิ๋ว ที่ชุมชนหรือองค์กรชุมชนร่วมกันด าเนินการเพื่อจัดการทุน ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์เพื่อการ
พึ่งตนเอง อาจเป็นการผลิต การแปรรูป การจัดการตลาด  ทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการบริการ เช่น   การ
ท่องเที่ยว  สขุภาพ  ส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้การออมทรพัยแ์ละการจดัสวัสดิการชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนมีคุณลักษณะส าคัญอย่างน้อย  7  ประการ  คือ ชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการหลัก ผลผลิตมาจาก
กระบวนการในชุมชน ริเร่ิมสรา้งสรรคเ์ป็นนวตักรรมโดยชุมชนมีฐาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลและอื่น 
ๆ มีลักษณะบูรณาการ  เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ แบบเกือ้กูลกัน  มีการเรียนรูเ้ป็นหัวใจของกระบวนการทั้งหมด และมีการ
พึ่งตนเองเป็นเป้าหมายส าคญัที่สดุของการประกอบการ 

วิสาหกิจชุมชนมีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา ชุมชนด าเนินการเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองเป็นอันดับแรก แต่ก็สามารถ
ด าเนินการสัมพนัธกั์บตลาดไดถ้้าหากมีเหลือกินเหลือใช ้ ไดเ้รียนรูก้ารจดัการซึ่งตอ้งเขา้สู่ระบบตลาดและแข่งขนั ใชค้วามเป็น
กลุ่มเป็นเครือข่ายของตนใหเ้ป็นประโยชนใ์นทางธุรกิจ(competitive advantage)  รวมทัง้การใชภู้มิปัญญาและเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ิน ดงัที่ท ากันในนามของ โอทอป  (OTOP  –  One Tambon One Product) หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์

วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองในครอบครวั  ในชุมชน  ในเครือข่าย  เป็นการประกอบการแบบพืน้ฐาน  ขณะที่วิสาหกิจชุมชน
ที่เขา้สู่ระบบตลาดเรียกว่า วิสาหกิจชุมชนแบบกา้วหนา้ 
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วิสาหกิจชุมชนแบบพืน้ฐานเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน หากว่าเกิดปัญหาในวิสาหกิจชุมชนแบบ
ก้าวหน้าก็จะไม่เสียหายมากนัก เป็นระบบข่ายความปลอดภัย  (safety net)  เหมือนตาข่ายในการแสดงกายกรรมเหิน
เวหา  พลดัตกลงมาก็ไม่ถึงพืน้ ไม่เจ็บ  ไม่ตาย แต่อาจจะ  “ ขายหนา้ ”   บา้งเท่านัน้ 

 วิสาหกิจชุมชนแตกต่างจากธุรกิจชุมชน เพราะวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมายให้  “ รอด ”  ไม่ใช่ให ้  “ รวย ” อีกนยัหนึ่งด าเนินการ
เพื่อ  “ หวงัอยู่ ”  ไม่ใช่ “ หวงัรวย ”  มีความพอเพียง ความสขุเป็นเป้าหมายไม่ใช่ความร ่ารวย วดักันดว้ยดชันีความสขุ  ไม่ใช่วัด
กันดว้ยตัวเลขรายได้และก าไร  เอาชีวิต เอาครอบครัว ชุมชนเป็นตัวตั้ง  ไม่ใช่เอาตลาดเป็นตัวตั้ง ร่วมมือมากกว่าแข่งขัน 
ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน มากกว่าการเอาชนะคู่แข่งอย่างเอาเป็นเอาตาย  วิสาหกิจชุมชนใชทุ้นของชุมชนเป็นหลัก ทัง้ทุนทรพัยากร 
ความรูภู้มิปัญญา  คน  แรงงาน  ทุน  ทางสงัคมวฒันธรรม ไม่ไดเ้นน้ที่เงิน  และผลิตเพื่อตลาดท้องถ่ิน มากกว่ามุ่งตลาดใหญ่
ภายนอก 

73.  วิสัยทัศน ์(vision) วิสยัทศัน ์ คือภาพแห่งอนาคตในอุดมคติที่จินตนาการไว้เป็นเป้าหมายใหบ้รรล ุ  วิสยัทศันเ์ป็นภาพที่มี
องคป์ระกอบที่ชดัเจนไม่ใช่ความคิดลอย ๆ หรือความเพอ้ฝัน  วิสยัทศันท์ี่ดีเป็นจินตนาการที่บรรจงวาดไวอ้ย่างประณีตสวยงาม 
มีพลงัสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้ค้นอยากใหเ้ป็นจริง   

วิสยัทศันท์ี่ดีและมีพลงัเกิดจากความรูค้วามเข้าใจในอดีตและปัจจุบัน เป็นฐานใหส้ามารถสรา้งและฉายภาพอนาคตที่โดนใจ
ผูค้น ตอบสนองความรูสึ้กนึกคิดและจิตวิญญาณของสงัคม ความปรารถนาและความใฝ่ฝัน ความตอ้งการมีชีวิตที่ดีกว่า 

วิสัยทัศน์ที่ดีขององคก์รก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน วิสัยทัศน์ที่ดีทางการเมือง ท าให้ผู้ คนเกิดความ
เชื่อมั่น เชื่อว่าจะเกิดชุมชนมั่งคั่ง สงัคมมั่นคง 

ค าว่าวิสยัทศัน ์ (vision) มีที่มาจากคมัภีรท์างศาสนาต่าง ๆ และค าสอนของผีบุญที่ลว้นแต่เสนอภาพสดุท้ายหรือนิมิต  ภาพใน
จินตนาการแห่งสงัคมในอุดมคติที่เรียกว่า สงัคม   พระศรีอาริย ์(Messianic Society)  และยุคพระศรีอาริย ์  ( Messianic  Age 
) 

74. ศักยภาพ (potential) หมายถึง ความสามารถที่ยังไม่พฒันา หรือยงัไม่พฒันาเต็มที่ ศกัยภาพเป็นพลงัภายใน  พลงัที่ซ่อน
ไว้หรือพลังแฝงที่ยังไม่ไดแ้สดงออกมาให้ปรากฏ   หรือออกมาบา้งแต่ไม่หมด เช่น  เมล็ดมะม่วง  มีศักยภาพที่จะโตเป็นต้น
มะม่วงถ้าหากไดดิ้นดี  น า้ดี  แดดดี  ปุ๋ ยดี  เด็กจ านวนมากมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่งถ้าหาก   ไดร้ับการเลีย้งดูที่ดี 
การศึกษาที่ดี ส่ิงแวดลอ้มที่ดี 

ทางปรชัญา ศกัยภาพ  (potential-potentiality )  ตรงกันขา้มกับค าว่า กรรตุภาพ หรือภาวะที่เป็นจริง (actual-actuality)  หรือ
เรียกกันดว้ยภาษาง่าย ๆ ว่า ภาวะแฝง  (potential) กับภาวะจริง(actuality) ศักยภาพ  (ภาษาละติน potential)  เป็นภาวะที่
เปล่ียนแปลงได ้ เป็นไปได ้เกิดขึน้ได้ ตรงกันข้ามกับภาวะจริง (actus)  ซึ่งในปรัชญาตะวันตกตั้งแต่อริสโตเติลพูดถึงความ
สมบูรณ ์(perfection) ว่าเป็นภาวะความเป็นจริงที่บริสทุธิ์  actus  purus (pure action)  เปล่ียนแปลงไม่ได ้
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75. เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ระบบเศรษฐกิจทอ้งถ่ินที่มีลกัษณะเป็นองคร์วม คือไม่ไดม้ีแต่เพียงมิติทางเศรษฐกิจ  ตวัเลข
รายได ้  การผลิต การบริโภค  แต่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม วฒันธรรม  สมัพนัธกั์บวิถีชีวิต  ระบบคุณค่า 

เศรษฐกิจชุมชนไม่เน้นการแข่งขัน แต่ให้ความส าคัญกับความร่วมมือ ไม่มีการผูกขาด  เพราะชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน  ไม่
ก่อให้เกิดความรวยกระจุกความจนกระจาย ตัวชีว้ัดเศรษฐกิจชุมชน ไม่ใช่เพียงตัวเลข แต่ผสมผสานกับตัวชีว้ัดทางสังคม 
ตวัชีว้ดัการอยู่เย็นเป็นสขุของผูค้น 

ที่จริงเศรษฐกิจชุมชนที่มักถูกถือว่าเป็นเศรษฐกิจนอกระบบ ทั้ง ๆ ที่ควรถือเป็นอีกระบบหนึ่งในตัวมันเอง ระบบนีม้ีสัดส่วน
แรงงานมากว่าครึ่งหนึ่งของทัง้ประเทศ แต่เมื่อคิดเป็นรายได ้คงนอ้ยกว่าเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม ที่กระจุกตวัอยู่ในเมือง และ
ศูนยก์ลางความเจริญ ซึ่งดึงเอาผูค้นจากชุมชน เขา้ไปเป็นแรงงาน 

เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญในประเทศก าลังพัฒนา โดยทั่วไปแนวคิดนีม้ีที่มาส าคัญอยู่อย่างน้อยสองทาง คือ 
แนวคิดของมหาตมะคานธีที่สนบัสนุนใหเ้กิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจหมู่บา้น ผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้หรือซือ้จากตลาด 
ลดรายจ่ายใหเ้หลือนอ้ย ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มรายได ้  เนน้การพึ่งตนเอง ท ากินท าใชเ้อง 

แนวคิดจากรัสเซีย ซึ่งเป็นขบวนการและกลายเป็นพรรคการเมือง (Social Revolutionaryพรรคสังคมปฏิวัติ)มีนักคิดส าคัญชื่อ 
เอ วี ชายานอฟ (1888-1939)ที่เห็นว่าชุมชนเป็นอีกระบบเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถจัดระบบให้พึ่งพาตนเองและเป็นรากฐาน
ส าคญัใหร้ะบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได ้

ในประเทศไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง นายปรีดี  พนมยงค ์ไดเ้สนอเศรษฐกิจสองส่วน  คือเศรษฐกิจรฐัและเศรษฐกิจ
สหกรณ์  แต่ยังไม่ได้เสนอแนวทางเชื่อมต่อระหว่างสองส่วนนี ้ ขณะที่ทุนนิยมและมาร์กซิสต์เห็นว่าเศรษฐกิจชุมชนเป็น
เศรษฐกิจที่รอวันตาย จะค่อย ๆ ถูกผนวกเข้าสู่ระบบทุนในที่สุด   ระบบชุมชนจะสูญสลาย แรงงานครอบครัวจะกลายเป็น
แรงงานรบัจา้ง มนุษยจ์ะกลายเป็นแรงงาน เป็นเพียงปัจจยัผลิตหนึ่งของระบบทุน 

ประวัติศาสตรใ์นประเทศก าลังพฒันามิไดยื้นยันหรือพิสูจน์ความคิดนี ้  รวมทั้งประเทศอย่างอิตาลีที่แสดงใหเ้ห็นว่าเศรษฐกิจ
ครอบครัวและการประกอบการดา้นการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสามารถเจริญ  และขยายตัวเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไดเ้ป็นอย่างดี  จนอิตาลีกลายเป็นตน้แบบหนึ่งของการพฒันา 

76.  เศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงมีพระ
ราชด ารัสชี ้แนะแนวทางการด าเนินชีวิ ตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี  และเมื่อ เ กิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ
ปี  2540  พระองคก็์ทรงเนน้ย า้แนวทางแกไ้ขเพื่อใหอ้ยู่รอดและอยู่ได ้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์

ในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นตอ้งท าตามล าดับขั้น เร่ิมดว้ยการสรา้งพืน้ฐาน คือ  ความมีกินมีใช้ ของประชาชนก่อน ดว้ย
วิธีการ ที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกตอ้งตามหลักวิชา  เมื่อพืน้ฐานเกิดขึน้ มั่นคงพอควรแลว้ จึงค่อยสรา้งเสริมความเจริญให้
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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
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  19  กรกฎาคม   2517 ) 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรบับา้นเรือน
อาคารไว้นั่นเอง  ส่ิงก่อสรา้งจะมั่นคงไดก็้อยู่ที่เสาเข็มและลืมเสาเข็มไปเสียดว้ยซ า้ไป ”  ( พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัวารสารชยัพฒันา) 

การเป็นเสือนั้นมันไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน  แบบพอมีพอกินหมายความว่า พอเพียงกับตัวเอง ” (พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  4   ธันวาคม 2540) 

 หลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางสายกลาง   คือพอประมาณ  ไม่ใช่อดอยากขาดแคลน  เป็นการพัฒนาอย่างเป็น
ขัน้ตอน มั่นคง และมีคุณธรรม ช่วยเหลือเกือ้กูลแบ่งปันกัน  ไม่ใช่มีมากเกินไป ไม่อยู่ในความฟุ่ มเฟือยและความประมาท มีเหตุ
มีผลและมีภูมิคุม้กันที่ดีในตวั 

 เศรษฐกิจพอเพียงมิไดห้มายความว่าตอ้งท ากินท าใชเ้องทัง้หมด  หากแต่ท าไดเ้พียงในส่ีก็เพียงพอ แต่มีการจดัการที่ดี เร่ิมจาก
การพึ่งตนเองระดับครอบครัวไปสู่ระดับชุมชนจนเครือข่าย ท างานเป็นองคก์รชุมชน   เป็นสหกรณ์ และไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ระดบัชาติ จากเศรษฐกิจพืน้ฐานไปสู่เศรษฐกิจแบบก้าวหน้า ท าธุรกิจการคา้อยู่ในโลกที่มีการแข่งขนัไดอ้ย่างมั่นคง เศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ใช่การถอยหลังกลบัไปอยู่ในยุคโบราณไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจยังชีพ (subsistent economy) ซึ่งผูค้นหาอยู่หากินกับ
ธรรมชาติ ไม่มีการสะสม ซึ่งวันนีเ้ป็นไปไม่ไดเ้พราะสังคมไดเ้ปล่ียนไป ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ก็หมดไป   แต่เศรษฐกิจ
พอเพียงก็เป็นการสืบทอดคุณค่าของอดีต ที่สามารถจดัการชีวิตและพึ่งพาตนเองได ้ สืบทอดคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวคิดใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นการคิดใหม่ และจัดการใหม่ ตอ้งอาศัยความรอบรู้ ความระมัดระวงั 
อาศยัวิชาการในการวางแผนและด าเนินการทุกขัน้ตอน 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจคุณธรรม เสริมสรา้งพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ  ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน  ความเพียร  มี
สติปัญญาและความรอบคอบ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้ส านักในคุณธรรม  ความ
ซื่อสตัยส์จุริต 

77. สหกรณ ์ (cooperative)  สหกรณ ์เป็นค าที่แปลจากภาษาองักฤษว่า cooperation  แปลว่า การร่วมมือกัน หรือการท างาน
ร่วมกัน สหกรณห์มายถึงการรวมกลุ่มเพื่อการด าเนินกิจการร่วมกัน เช่น  การผลิต  การบริโภค  การซือ้  การขาย  การออม  การ
จดัการตามประเด็นต่าง ๆ โดยสมาชิกเป็นเจา้ของกิจการ  จดัสรรผลประโยชนจ์ากก าไร   เพื่อใหเ้ป็นสวสัดิการแก่สมาชิก 

 สหกรณ์เกิดขึน้ในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 19  ขณะที่อุตสาหกรรมก าลังขยายตัว  มีโรงงาน มีแรงงาน มีนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของ
กิจการ มีลูกจ้างซึ่งเป็นคนจน  จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดพลังในการจัดการชีวิตของตนเอง   โดยการสรา้งระบบที่เป็น
หลกัประกันความมั่นคงและสรา้งสวสัดิการใหต้นเอง 
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78.  สวัสดิการชุมชน (community security)  สวสัดิการชุมชน หมายถึง กิจกรรมหรือระบบทีชุมชนร่วมกันคิดขัน้และร่วมกัน
จดัการ เพื่อเป็นหลกัประกันความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตความเป็นอยู่ วนันีแ้ละวนัหนา้ ระบบนีน้  าเอาทุนของชุมชนมาใช้อย่าง
ชาญฉลาด ก่อใหเ้กิดผลแบบยั่งยืนส าหรบัตนเอง และลกูหลานวนัหนา้  ทัง้ทรพัยากร  ความรูภู้มิปัญญา  เงิน  ผลผลิต  รวมทั้ง
ทุนทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรม 

การจดัระบบสวสัดิการเกิดจากการอนุรกัษ์ การออมทุนและทรพัยากรของชุมชน แลว้เอาผลจากการออมและการบริหารจัดการ
มาใช้ตอบสนองความจ าเป็นของชีวิต  เช่น  การน าผลก าไรจากการออมทรัพยข์องชุมชน   มาเป็นค่ารักษาพยาบาล ช่วย
สมาชิกเมื่อได้รับภัยพิบัติ  เช่น  บา้นเรือนไร่นาเสียหายจากพายุ  น า้ท่วม  ไฟไหม้   เป็นทุนการศึกษาบุตรหลาน  เป็นทุน
ฉุกเฉิน  เป็นบ าเหน็จบ านาญใหส้มาชิก โดยเฉพาะคนที่เคยเป็นกรรมการและท างานเพื่อส่วนรวม  เป็นตน้ 

การจัดระบบสวัสดิการยังรวมความไปถึงการจัดการวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ   แลว้น าผลก าไร ส่วนหนึ่งมาจัดเป็นสวัสดิการให้
สมาชิกและชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรดิน น า้   ป่า ส่ิงแวดลอ้มให้เป็นสวัสดิการ  คือให้ตอบสนองความจ าเป็นขั้น
พืน้ฐานไม่ใช่เพื่อการค้า  การหาก าไร  ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากร  อันเป็นทุนพืน้ฐานของชุมชน  ดังที่
เกิดขึน้ทั่วไปเมื่อทุกฝ่ายไปเอาประโยชน์  น าไปขาย  ไม่ใช่ใชอ้ย่างพอเพียง   เพื่อความจ าเป็นพืน้ฐาน จดัการใหเ้ป็นสวัสดิการ 
ไม่ใช่ใหเ้ป็นธุรกิจ 

บางชุมชนอย่างบา้นนาหวา้  อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  จดัระบบสวัสดิการชุมชนโดยการ ท ากลุ่มออมทรัพยแ์ละตั้งกองทุน
สวัสดิการเกือบ 100  กองทุน เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความจ าเป็นของชีวิตให้ชุมชน   กองทุนเหล่านีม้ีตั้งแต่
กองทุน โต๊ะ  เก้าอี ้ ถ้วยชาม  ช้อนสอ้ม  เคร่ืองครัว        ไปจนถึงอุปกรณ์ในงานแต่งงาน งานบวช  งานศพ  รา้นคา้ โรงสี 
กองทุนสวสัดิการเด็ก  สตรี  คนชรา ฯลฯ  ใหส้มาชิกน าส่ิงของเหล่านีไ้ปใชโ้ดยเสียค่าเช่าแค่เพียงเล็กนอ้ย เพียงเพื่อบ ารุงรักษา
และซือ้ใหม่ มาทดแทนของเก่า ให้สมาชิกไดร้ับการอุดหนุน  เพื่อด าเนินกิจกรรมบางอย่าง เช่น อุดหนุนการเกษตรให้คนชรา
เป็นแรงจูงใจใหป้ลกูพริกปลกูผักไวกิ้นในครอบครัว  เป็นตน้ 

79. องค์รวม  (holistic)  เป็นแนวคิดที่อธิบายว่า  ทั้งหมดของส่ิงหนึ่งส่ิงใดเกิดจากส่วนต่าง ๆ  ที่สัมพันธ์  และขึน้ต่อกัน 
อย่างไรก็ดี  องคร์วมเป็นอะไรที่ใหญ่กว่า  มากกว่า  และใหม่กว่าแค่การเอา  ส่วนประกอบต่าง ๆ   มารวมกันหรือบวกกัน   ( 
the whole is more than the sum of all parts ) 

 แนวคิดแบบองคร์วมอธิบายว่า คุณสมบติัของระบบไม่อาจก าหนดไดห้รืออธิบายไดโ้ดย   เอาส่วนประกอบทั้งหมดมารวมกัน 
ชีวิตของคนเป็นองคร์วมที่ไม่อาจอธิบายหรือเขา้ใจได ้ โดยพิจารณาองคป์ระกอบต่าง ๆ แบบ    แยกส่วนแลว้เอามารวมกัน ชีวิต
เป็นระบบ เป็นสายใย   ที่เชื่อมโยง เป็นข่ายที่สัมพันธ์กันหมด ก่อให้เกิดความเป็นจริงที่เรียกว่าชีวิต องคร์วมเป็นทั้งหมด    ที
แบ่งแยกมิได ้เพราะถ้าหากแบ่งแยกก็ไม่มีความเป็นจริงที่เป็นอะไรที่ใหญ่กว่าส่วนต่าง ๆ   มารวมกัน แยกอวัยวะต่าง ๆ  ออก
จากกัน คนก็ตาย  ไม่ใช่คนอีกต่อไป 

ความคิดที่เป็นระบบ ( systems thinking )  จึงประกอบดว้ย ความคิดรวบยอด ( concepts )  ที่เป็นองคร์วมทั้งนั้น ไม่ว่าจะ
เป็น องคาพยพ  ( organism )  บูรณาการ ( integration )  ผนึกพลงั  ประสานพลงั หรือสงัเคราะหพ์ลงั  ( synergy )  และอื่น ๆ 
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แนวคิดองคร์วมตรงกันขา้มกับ  แนวคิดแบบลดทอน ( reductionism )  หรือแยกส่วน ซึ่งวิทยาศาสตรแ์บบกลไกใชกั้นมาหลาย
รอ้ยปีและยงัมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบนั  การลดทอนหมายถึงการท าใหค้วามเป็นจริงลดลงมาเหลือแค่เร่ืองเดียวที่อธิบายได้ในตัว
มันเอง การแพทยแ์ผนปัจจุบันกระแสหลักเป็นตัวอย่างของการลดทอน   โดยพิจารณาโรคแบบแยกส่วน  อย่างโดดเด่ียวเป็น
เร่ือง ๆ แลว้รกัษา แบบแยกส่วน  ไม่ไดพ้ิจารณา  “ คน ”  แต่พิจารณา  “ โรค ”  พิจารณาอวยัวะส่วนหนึ่งเท่านัน้ 

องคร์วมเป็นแนวคิดดั้งเดิมของปรัชญาตะวันตก  และตะวันออก  แต่เมื่อผ่านไปหลายศตวรรษ ตะวันตกค่อย  ๆ  แยกส่วน
ความคิดและพัฒนามาถึงที่สุดในยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์   ปฏิวัติอุตสาหกรรมในสามร้อยปีที่ ผ่านมา   ขณะที่ปรัชญา
ตะวันออก  ปรัชญาฮินดู  พุทธปรัชญา  ปรัชญาจีน  เต๋า  เซน ล้วนแต่พูดถึงสัจธรรมที่เป็นองค์รวม สอดคล้องกับฟิสิกส์
สมยัใหม่  ที่เห็นความสมัพนัธแ์บบองคร์วมของ สรรพส่ิง และเห็นความคลา้ยและเหมือน  ระหว่างปรชัญาตะวนัออกและฟิสิกส์
สมยัใหม่  ซึ่งเขา้ใจเหมือนกันว่า   “ เด็ดดอกไมด้อกเดียวกระเทือนถึงดวงดาว ” 

80. อัตลักษณ์  (identity) อัตลักษณ์ หมายถึง ส านึกว่าเราเป็นใคร และเราแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร  มีลักษณะเฉพาะ
อะไรบา้ง รวมทัง้คนอื่นมองว่าเราเป็นใคร  ซึ่งนกัวิชาการบางคนอธิบายว่าเป็นการสรา้งขอบเขตของบุคคล เพื่อการแสดงออก
ถึงอ านาจหรือการไดม้าซึ่งอ านาจ 

ความหมายของค าว่าอัตลักษณ์มีมากมาย  ขึ ้นอยู่กับส านักปรัชญาหรือสาขาวิชาไหน  ปรัชญาเอ็กซิสเทนเชียลิสม์  ( 
Existentialism )  ที่เกิดขึน้ระยะรอ้ยปีเศษที่ผ่านมาเนน้การคน้หาตัวตนการเป็นตวัของตัวเอง การเป็นอิสระจากส่ิงที่ประเพณี
ก าหนด  คนเป็นใครไม่ไดอ้ยู่ในคมัภีร ์ ไม่ไดอ้ยู่ที่นิยามของนกัปรชัญา  ( “ คนคือสตัวท์ี่มีเหตุผล ”  คนคือบุตรของพระเจา้ ” ฯลฯ 
) คุณเป็นใครคือการตัดสินใจของคุณ การเลือกของคุณเองต่างหาก   ซึ่งเป็นเร่ืองยาก เพราะดา้นหนึ่งคุณถูกก าหนดและ
ครอบง าจากประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมาเป็นพัน ๆ ปี อีกดา้นหนึ่ง   คุณถูกครอบง าจากโลกยุคใหม่ที่สรา้งวัฒนธรรม
มวลชนขึน้มา คุณเป็นตวัของตวัเองยาก คุณเป็นอะไร  ที่ส่ือมวลชนก าหนดตลาดและผู้ผลิต  สินคา้ก าหนด  ชีวิตคุณถูกสังคม
สมัยใหม่ก าหนด  คุณกลายเป็นเหมือนสินคา้  ที่ถูกส่งไปตามสายพานโรงงานอุตสาหกรรม  ( “ สายพานชีวิต ”  โดยผู้ใหญ่
วิบูลย ์ เข็มเฉลิม ) 

นิทเช่  ( 1944-1900 )  นักปรัชญาชาวเยอรมันประกาศว่า “พระเจ้าตายแลว้” นักปรัชญายุคหลังทันสมัย    หรือที่เรียกกันว่า
โพสตโ์มเดิรน์บางคนพูดถึงคน  ตวัตน อตัลกัษณ ์ว่าไม่มีจริง  ในตวัมนัเอง คลา้ยจะประกาศว่า  “ มนุษยต์ายแลว้ ”    “ ตวัตน
ตายแลว้ ”   อัตลักษณ์เป็นความสัมพันธ์กับคนอื่น          คุณเป็นใครไม่ไดอ้ยู่ในตัวคุณ  แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์กับคนอื่น  อยู่
ที่วา่คุณเป็นลกูใครหลานใคร  มาจากบา้นไหนเมืองไหน  เชือ้สายอะไร  สญัชาติอะไร  เรียนที่ไหน  รุ่นไหน  มีลกูก่ีคน ท างานที่
ไหน บา้นอยู่แถวไหน  ไปวดัท าบุญที่ไหน  สงักัดศาสนาไหน 

ปรัชญาแนวนีถื้อว่าอัตลักษณ์ไม่ใช่อะไรที่เกิดมาพรอ้มกับคน แต่เป็นส่ิงที่สังคมสรา้งขึน้มา     สรา้งภาษา   ให้คนพูด  “ ฉัน 
”   ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ใช่ภาววิสัย  ( objective )  เป็นอะไรที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม  ไม่มีบุคคล  ไม่มีปัจเจกบุคคล หรือตัวตน มี
แต่อัตลักษณ์หลากหลายของคนซึ่งสัมพันธกั์บ บทบาททางสังคม  เช่น  “ ผมเป็นอาจารย ์เป็นพ่อ เป็นแฟนฟุตบอล ”  แต่ละ
บทบาทเป็นอตัลกัษณแ์ตกต่างกันที่สงัคมก าหนดให้ผมเป็นผมที่แตกต่างกันในแต่ละบทบาท 
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นิยามเหล่านีเ้ป็นที่ถกเถียงกันระหว่างนักคิด  นักปรัชญา  นักวิชาการ  เป็นเสรีภาพที่แต่ละคนสามารถคน้หาค าตอบที่ตนเอง
พอใจ  และเห็นว่าน ามาอธิบายหรือสรา้งความเข้าใจในชีวิตแก่ผู้คนในยุคสมัยนีท้ี่มีความสบัสน  ที่ผูค้นต่างก็คน้หา   “ ตวัตน 
”  หรือ  อตัลกัษณ ์”   ไม่ว่าจะรบัหรือปฏิเสธว่ามนัมีอยู่หรือไม่มี  มีอยู่อย่างไร  และท าไม 

ในทางสังคมวัฒนธรรม  อัตลักษณ์เป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของคน และชุมชน  ซึ่งสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ถูก
ครอบง าโดยวัฒนธรรมกระแสหลัก และของผู้มีอ านาจมากกว่า  การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน  หรือท้องถ่ินนิยมพูดถึงการ
พฒันาว่าเป็นกระบวนการ  “ คืนสู่รากเหงา้ ” สืบคน้หาตวัตนและอัตลักษณ์ที่ถูกลืม   ถูกครอบง า ใหฟ้ื้นคืนมาเป็นพลงัในการ
เปล่ียนแปลงไปสู่การพึ่งตนเอง  ใหคื้นความเชื่อมั่นและการเคารพตนเอง  ความรูภู้มิปัญญาและจารีตประเพณีอนัดีงาม 

 


