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บทท่ี ๑ 

บทน า 
 

๑. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
ถาเรามองยอนหลังไปประมาณ ๓๐ ถึง ๔๐ ปี จะเห็นไดวาสังคมไดทอดทิ้งหลักเกณฑแการอยู

รวมกันระหวางคนกับคน นอกเหนือจากการเอาเปรียบธรรมชาติ คนยังเอาเปรียบคนดวยกัน จนเกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมหลายประการทั้งปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินท ากิน รวมถึงปัญหาขาด
โอกาสในการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งปัญหาหนี้สิน เป็นตัวฉุดการพัฒนาของ
ประชาชนในระดับฐานลางของสังคม ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

จากสังคมโลก ในปัจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง สงผลให
ผูคนในสังคมแตละประเทศตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมทั้งได
กอใหเกิดปัญหาส าคัญ ไดแก การเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนและเห็นแกตัวจนขาดคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต การเบียดเบียนกัน การท ารายกันและกัน การทุจริตคอรัปชั่น การแบงแยกฝุายและ
การขาดความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาตินับวันจะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแกไข และยิ่งหาก
ปลอยไวใหเนิ่นนานออกไปก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจ าเป็นตองสรางสังคมใหเขมแข็ง
ดวยการพัฒนาคนใหมีอาชีพและคุณภาพ เปี่ยมดวยคุณธรรมจริยธรรมรูจักความพอเพียง เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และน าไปสูการแกปัญหาและการปูองกันปัญหาในในอนาคต 

พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเป็นการน าเสนอ
ทางออกใหกับสังคมปัจจุบัน ที่จะชวยสรางสังคมใหเขมแข็งในการปฏิบัติหลักธรรมและหลักท า ตาม
รอยพระยุคลบาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นหากมีการน ามาใชปฏิบัติจะน าไปสูวิถีทางการ
ด าเนินชีวิตสวนตัวและชีวิตการท างานอยางมีคุณภาพและมีความสุข การมีความพอเพียงเป็นที่ตั้งจะ
ท าใหรูจักความพอดีจึงใชทางสายกลางที่ไมมากไมนอยเกินไป ซึ่งจะสงผลไปถึงการบริหารจัดการ
ตนเองและทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสม ไมฟุุมเฟือยใหสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ ฉะนั้นเมื่อมีการ
สงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใชเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนอยางยั่งยืน จะมีการด าเนินการดานตางๆ อยางคอยเป็นคอยไป กอใหเกิดความ
สมดุลมั่นคงและยั่งยืนในระดับตนเองครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติตามเงื่อนไขและวิถีชีวิตที่
เป็นอยู ไมสรางความขัดแยงและความแตกตางทางวัฒนธรรมทางความคิดและความเหลื่อมล้ าใน
สังคมอยางยั่งยืน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับความพอเพียงวา “ความพอเพียงนี้
ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันมากเกินไป 
แตวาในหมูบานหรือในอ าเภอจะตองมีความพอเพียง พอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวา
ความตองการ ก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก”๑ 
                                                           

๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ค าพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาท และพระ
ราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง/มูลนิธิพระดาบส , พิมพแครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแกรุงเทพ, 
๒๕๕๒) หนา ๑๗. 



๒ 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ไดรับการสานตอและรณรงคแกันอยาง
กวางขวาง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ ไดจัดระดมความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิและประชาชน ภาคสวนของสังคมทั้งระดับจังหวัด อนุภาค และระดับชาติ ไดอัญเชิญ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักพ้ืนฐานของการพัฒนาในทุกเรื่อง และเป็นแนวทางใน
การด าเนินวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยยังใหความส าคัญ
กับการพัฒนาแบบองคแกรรวมที่ยึดคนเป็นศูนยแกลางการพัฒนาตอเนื่องจากแผน ฯ ๘ เพ่ือน าไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทย การที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) และแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 
๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งส าคัญตอทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ที่มีการปรับการเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมจากการเนนพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นจุดมุงหมายหลักแตเพียงอยางเดียวเป็นการเนนใหคนเป็นศูนยแกลาง โดยใชการพัฒนา
เศรษฐกิจ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยใหคนมีความสุข และมีคุณภาพท่ีดีขึ้นปัจจุบันในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ “วิสัยทัศนแประเทศไทยสูปี ๒๕๗๐” ซึ่ง
นอมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใช ศูนยแสุขภาพชุมชนไดมีการจัดท ากรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ แลวผานการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในระดับตาง ๆ ตั้งแตหมูบาน/ชุมชนจนถึง
ระดับภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม เชน กลุมเศรษฐกิจ กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน เป็นตน 
จากนั้นจึงน ามาประมวลเป็นแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑๒ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนว
ทางการด ารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนแ๓  โดยการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา 

การสรางเครือขายเป็นการท าใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
การรวมมือกันดวยความสมัครใจ  การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ใหสมาชิก
ในเครือขายมีความสัมพันธแกันฉันทแเพ่ือน ที่ตางก็มีความเป็นอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบ
พ่ึงพิง นอกจากนี้การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวยการเผยแพรขาวสารแบบทาง
เดียว เชนการสงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางกันดวยการพัฒนางานหรือการแกปัญหาใดๆที่ใชวิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็น
วัฒนธรรมภายในกลุมคน หนวยงาน หรือองคแกรเดียวกัน จะมีลักษณะไมตางจากการปิดประเทศที่ไม
มีการติดตอสื่อสารกับภายนอก การด าเนินงานภายใตกรอบความคิดเดิม อาศัยขอมูลขาวสารที่
ไหลเวียนอยูภายใน ใชทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาไดใกลมือ หรือถาจะออกแบบ
ใหมก็ตองใชเวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคตอการพัฒนางานอยางยิ่งและไมอาจแกปัญหาที่ซับซอนได

                                                           
๒ ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ, ศูนยแคาดการเทคโนโลยเีอเปค ส านักงานนโยบายวิทยาศาสตรแเทคโนโลยีและ                  

นวัตกรรมแหงชาติ, [ออนไลนแ], แหลงที่มา : www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/TN213B_p037-
40.pdf - [๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙]. 

๓ อางแลว, หนา ๑. 



๓ 
 

ซึ่งการสราง “เครือขาย” สามารถชวยแกปัญหาขางตนไดดวยการเปิดโอกาสใหบุคคลและองคแกรได
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณแกับบุคคลหรือองคแกรที่อยูนอกหนวยงาน
ของตน ลดความซ้ าซอนในการท างาน ใหความรวมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชนแซึ่งกัน
และกัน เสมือนการเปิดประตูสูโลกภายนอก 
 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาใหเกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษดวยแนวทางการเสริมสราง
เครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษอยางยั่งยืนตอไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือศึกษาเครือขายของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
๒.  เพ่ือศึกษาการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
๓.  วิเคราะหแการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะ

เกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

๓.ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยก าหนด
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากต ารา เอกสาร บทความและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศในบางสวนที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางเครือขายชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา  รวมทั้งขอมูลจาก
อินเทอรแเน็ต 
 ๓.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

     ๓.๒.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่ ไดแก ๑.บานโนนแดง  หมูที่  ๕  ต าบลคอนกาม  อ าเภอยาง
ชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  ๒.บานหนองเทาหมูที่ ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  ๓.บานโนน
ไชยงาม น้ าเกลี้ยง ๔.บานนาขนวน กันทรลักษแ ๕.บานธาตุทอง หมู ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงหแ ๖.
บานรงระ ต าบลตูม อ าเภอปรางคแกู ๗.บานละทาย กันทรารมยแ ๘.บานหนองกอง หมู ๓ ต าบลโดด 
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ต าบลดวนใหญ อ าเภอวังหิน และ ๑๐.บานหนองคูนอย 
บึงบูรพแ     

    ๓.๒.๒ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ไดแก ประชาชนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกผูน าและผูบริหารชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใชเป็น
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑแในการคัดเลือกชุมชนเพ่ือใชเป็นกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

๑) ผูน าชุมชน จ านวน ๒๐ คน 
๒) ประชาชนที่ท าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๓๐ คน 
๓) ปราชญแทองถิ่น จ านวน ๒๐ คน 



๔ 
 

๔) ตัวแทนภาครัฐ จ านวน ๓๐ คน 
จากเกณฑแการคัดเลือก ท าใหไดกลุมตัวอยางที่ผานเกณฑแการคัดเลือก ไดแก ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง  จากกลุมตัวอยางที่ไดคัดเลือกมา ผูศึกษาไดแบงออกเป็น ๔ กลุม จ านวน ๑๐๐ 
คน   

๓.๒.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ เป็นตนไป 
 
๔. ปัญหาการวิจัย 

๔.๑ ศึกษาเครือขายของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอยางไร 
 ๔.๒ การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอยางไร  

๔.๓ การเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนว
พระพุทธศาสนาเป็นอยางไร  

 
๕.ค านิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

การเสริมสร้าง (A strengthen) หมายถึง การเสริมสรางในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงใหสามารถด ารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน 

เครือข่ายทางสังคม หมายถึง โครงสรางทางสังคมที่สรางขึ้นจากกลุมของผูกระท าและ
ความสัมพันธแทวิภาคระหวางผูกระท าเหลานี้เป็นการสรางกลุมที่มีแนวรวมทางความคิดดานสังคม 

เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง (network sufficiency economy) หมายถึง การเชื่อมโยง
ของกลุมคนที่ใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงรวมกัน ซึ่งพรอมที่จะแลกเปลี่ยนขาวสาร หรือท ากิจกรรม
ในแนวเศรษฐกิจพอเพียงรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในเครือขายดวยความเป็น
อิสระ เทาเทียมกันภายใตพ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ชุมชนที่มีการด าเนินชีวิตและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตเป็นประจ า 

 
๖. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

นฤมล นิราทร กลาวไววา เครือขาย หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล 
กลุม หรือองคแกรหลายๆ องคแกรที่ตางก็มีทรัพยากรของตนเอง มีเปูาหมาย มีวิธีการท างาน และมี
กลุมเปูาหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุมเหลานี้ไดเขามาประสานงานกันอยางมีระยะเวลายาวนาน
พอสมควร แมอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ าเสมอก็ตาม แตก็จะมีการวางรากฐานเอาไว 
(เปรียบเสมือนการมีสายโทรศัพทแตอเอาไว) เมื่อฝุายใดฝุายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความชวยเหลือ
หรือขอความรวมมือจากกลุมอ่ืนๆเพ่ือแกปัญหาก็สามารถติดตอไปได ในการเขารวมเป็นองคแกร
เครือขาย แมวาองคแกรเหลานี้จะมีบางสิ่งบางอยางรวมกัน เชน มีเปูาหมายการท างานรวมกัน มี



๕ 
 

ผลประโยชนแรวมกัน องคแกรเหลานี้ก็ยังคงความเป็นเอกเทศ เพราะการเขารวมเป็นเครือขายเป็นการ
เขารวมเพียงบางสวนขององคแกรเทานั้น๔ 

ประเวศ วะสี กลาวไววา เครือขาย หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุมคนหรือองคแการ ที่สมัคร
ใจจะแลกเปลี่ยน ขาวสารหรือกิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในขายดวยความ
เป็นอิสระเทา เทียมกันภายใตพ้ืนฐานของความเคารพสิทธิเชื่อถือเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  และมีการ
จัดระบบใหกลุม บุคคลหรือองคแกรที่เป็นสมาชิกดาเนินกิจกรรม บางอยางรวมกัน เพ่ือนาไปสูจุดหมาย
ที่เห็นพอง ตองกันซึ่งในการใหความหมายของนักวิชาการแตละทานอาจใหความหมายที่แตกตาง
ออกไป เชน เครือขาย หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลองคแกร หนวยงาน หรือสถาบันใด ไดตกลงที่จะ
ประสาน เชื่อมโยงเขาหากัน ภายใตวัตถุประสงคแหรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเป็น
ระบบ โดยมี จุดมุงหมายเพ่ือทากิจกรรมตางๆ เชน การปฏิรูปการศึกษา โดยกลุมเครือขายนี้ตองมี
การแสดง ออกเป็นการลงมือกระทากิจกรรมรวมกัน๓และยังไดกลาวถึงเครือขายวา การสราง
เครือขาย (Networking) ก็คือ กิจกรรมในการกอใหเกิดกลุมทั้งนี้ เพ่ือวัตถุประสงคแการแลกเปลี่ยน 
การจัด กิจกรรม หรือการผลิตระหวางองคแกร สมาชิก การจะสรางใหเกิดเครือขายนั้นจาเป็นตอง
อาศัยการมี ปฏิสัมพันธแรวมกันมากอนหนาที่จะท าความตกลงเป็นองคแกรเครือขาย การสรางเครือขาย
อาจปรากฏ ในรูปของการจัดตั้งเป็นเครือขายใหม เชน การจัดตั้งเวทีสิทธิเด็ก หรือการขยายเครือขาย
ที่มีอยูเดิม เชน การที่เวทีสิทธิเด็กองคแกรสมาชิกเพ่ิมข้ึน๕ 

พิศิษฐแ โจทยแ กิ่ง กลาวไววา หนังสือ “๒๐๙ ค าสอนพอเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นหนังสือ
เฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๑ พรรษา ไดจัดท าขึ้น เพ่ือรวบรวมพระราชด ารัสเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงไดกลาวไววา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยูและปฏิบัติ
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ใหด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตนแ ความ
พอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัว
ที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการน าวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน
และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยแสุจริต 
และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญาและความ
รอบคอบเพื่อใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ทั้งดาน
วัตถ ุสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี๖ 

                                                           
๔ นฤมล นิราทร, “การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ ”, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, ๒๕๔๓), หนา ๒๑. 
๕ ประเวศ วะส,ี “ชุมชนเข้มแข็ง ทุนทางสังคม ”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม และ

ธนาคารออมสิน, ๒๕๔๑), หนา ๔๔. 
๖ พิศิษฐแ โจทยแ กิ่ง, ดร. ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,๒๕๕๑), 

หนา ๒๔๓. 
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พระมหาสุทิตยแ อาภากโร กลาวไววา การที่เครือขายทางสังคมมีการขยายตัวออกไป ท าให
เครือขายทางสังคมมีลักษณะคลายเครือขายในสมอง โดยโครงสรางของสมองนั้นจะท า ใหเกิดการ
เรียนรูในระดับที่สูงเพ่ือการมีชีวิตรอดและโครงสรางทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสรางทาง
สมองมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม จากสังคมใชอ านาจไปเป็น
สังคมแหงการเรียนรู และการที่จะเกิดสังคมแหงการเรียนรูได โครงสรางทางสังคมตองปรับเปลี่ยน
จากโครงสรางอ านาจในแนวดิ่ง ไปเป็นเครือขายสังคมที่มีการโยงใยความสัมพันธแในทุกทิศ และสรุปวา 
เครือขายทางสังคม คือ สังคมแหงกัลยาณมิตรหรือเครือขายสังคมแหงการเรียนรู (Iearning social 
networks) โดยเครือขายสังคมจะตองมีความสามารถปรับตัวใหอยูในดุลยภาพได ซึ่งสามารถกลาวได
วา เครือขาย (Network)ไดแก ความสัมพันธแที่เชื่อมโยงเป็นขาย ซึ่งมีความหมายในหลายมิติ โดยอาจ
หมายถึงทั้งการปฏิสัมพันธแระหวางมนุษยแและอาจหมายถึงโครงขายของระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เชน ระบบน้ าประปา ไฟฟูา โทรศัพทแ Internet หรือระบบเทคโนโลยี โทรคมนาคมที่
เป็นโครงสรางทางกายภาพ ซึ่งมีการโยงใยเป็นโครงขายที่ตอเนื่อง โดยเป็นทั้งโครงขายที่มีการก าหนด 
แบบแผนและมิไดก าหนดแบบแผนแหงความสัมพันธแเอาไวรวมทั้งมีขนาดและรูปแบบความสัมพันธแ /
การเชื่อมโยงที่แตกตางและหลากหลาย๗ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ใน
การผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาอาศัยปัจจัยตางๆที่เราไมได
เป็นเจาของ๘ นอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไวในหนังสือ 
“ใตเบื้องพระยุคบาท” วาพระเจาอยูหัวไดรับสั่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและประโยคหนึ่งที่ทรง
อรรถาธิบายวา หัวใจก็คือค าวาพอ เศรษฐกิจพอเพียงก็คือค าวาพอ คุณจะมี ชีวิตที่ตั้งอยูบนมาตรฐาน
ความพออยางไร ความพอก็คือค าวาพอประมาณ ความพอประมาณ พระองคแขยายความตอไปอีก 
พอประมาณคือพอแตจ าเพาะตัวเองที่หากินไดอยางมี เหตุมีผล ดวยความซื่อสัตยแสุจริต จึงไมตองไป
เบียดเบียนคนอ่ืนเขา แนนอนมาตรฐานแตละคนไมเหมือนกัน ไมใชทุกคนจะใหจนเหมือนกันหมด นั่น
ก็ไมใชชีวิตจริง บางคนมาตรฐานมีสมบัติเกากินอะไรก็โชคดีไปมาตรฐานก็อยูแคนี้ อีกคนกินแต
เงินเดือนจริงๆ มาตรฐานก็อยูแคนี้ แตทุกคนตองมีมาตรฐานเสนระดับพอดีของตัวเอง คือ ตองสราง
มาใหได แลวยึดตรงนั้นเป็นหลัก ซึ่งภาษาทางพุทธเราก็สอนอยูแลวเสนทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา 
คือ ทางสายกลาง คือไมหยอน ไมตึงเกินไป เหมาะสมแตละคน๙ รวมถึงการศึกษาระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนไทยในอดีต วาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพผลิตพืชผล พืชพันธุแไวเพ่ือกิน เพ่ือใชเอง ไมมี

                                                           
๗ พระมหาสุทิตยแ อาภากโร, “เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ”, (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเสรมิสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๘), หนา ๘๔. 
๘ อางใน กัญญารัตนแ กิ่งก้ า, “ปัจจัยที่เอื้อตอความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงของชุมชนบานมอนหินแกว ต าบลวังพราว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง”, การค้นคว้าแบบอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓). 

๙ สุเมธ ตันตเิวชกุล ดร, ใต้เบ้ืองพระยุคบาท, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพแมติชน, ๒๕๔๔), หนา ๓๐๓. 



๗ 
 

ระบบการพ่ึงพิงสังคมภายนอก มีความผูกพันกันสูงชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความพอเพียงในตนเอง 
นับถือระบบเครือญาติเป็นส าคัญ และไมมีการแบงชนชั้นกัน เป็นตน๑๐ 

นักวิชาการไดกลาวสรุปถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) เปรียบเสมือนเครื่องยนตแใหสามารถขับเคลื่อนไปไดและสรุป
สาระส าคัญไดดังนี้ 

๑. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึงความสามารถในการควบคุมความรูสึกนึกคิด
ความปรารถนาและพฤติกรรมตลอดจนการประพฤติปฏิบัติอยูในขอบเขตอันมีเหตุผล โดยมีลักษณะที่
เป็นนามธรรมอยูมากและสามารถยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไดตามกรณี ซึ่งความประมาณอาจหมายถึง
ระดับปานกลาง 

๒. ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงเป็นหลักที่มีความคิดลึกซึ้งเป็นความมีเหตุมี
ผลที่ยึดคน ชุมชนและประเทศชาติเป็นจุดศูนยแกลาง ซึ่งอาจจะตองพิจารณาปัจจัยรอบดานตัวอยาง 
เชนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความอิสระเสรี การพ่ึงพาตนเองได ฯลฯ 

๓. การมีภูมิคุมกัน (Immunity) หมายถึงการมีสภาพที่พรอมตอการถูกกระทบจากสิ่งเรา
ตางๆ กลาวคือ “การมีภูมิตานทาน” เป็นศัพทแทางการแพทยแที่ถูกน ามาอธิบายถึงสภาพรางกายที่
สามารถตานทานเชื้อโรคที่เขารางกายโดยมีการสรางภูมิคุมกันเพ่ือที่จะลดหรือควบคุมความเสี่ยง
(Risk) ตอปัจจัยที่เขามากระทบไมใหกอปัญหาหรืออุปสรรคจนตองเกิดความสูญเสียตามมา ดังนั้นการ
สรางภูมิคุนกันจึงเป็นกระบวนการปูองกันตนเองเพ่ือควบคุมความเสี่ยงดวยวิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับปัจจัยความเสี่ยงนั้น๑๑ 

กลาวโดยสรุปวา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางท่ีมุงใหด ารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดีพออยูพอกิน 
พอใช ไมใหเดือดรอนทั้งตัวเองและผูอ่ืน โดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอนไมมุงหวัง
ความเจริญแตเพียงอยางเดียว ตั้งอยูในทางสายกลางมีความระมัดระวั งในการด าเนินชีวิตอดทน
ขยันหมั่นเพียร ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุด รูจักการประมาณตนเอง
และด ารงชีวิตอยางมีเหตุผล อาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตน ใหความส าคัญกับการรวมกลุมในชุมชนและ
ด ารงชีวิตใหตั้งอยูบนพื้นฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน 
 ๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระกนกพงศ์ สมจิตฺโต (หอมสุวรรณ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการสรางเครือขายการ
ใหบริการสุขภาพแกพระสงฆแของโรงพยาบาลบางปลามาและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในอ าเภอ
บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการศึกษาพบวา ปัจจุบันมีความจาเป็นในการพัฒนาการจัดระบบ
ในรูปแบบเครือขาย แทนการขยาย โรงพยาบาล โดยใชหลักการที่สามารถเชื่อมโยงบริการทั้ง ๓ 
ระดับเขาดวยกัน ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งนี้ใหเป็นไปตามสภาพขอเท็จจริงทาง
ภูมิศาสตรแและการคมนาคม โดยไมมีเสนแบงของ การปกครองหรือการแบงเขตตรวจราชการ เป็นตัว

                                                           
๑๐ ฉัตรทิพยแ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทส านักพิมพแสรางสรรคแ , 

๒๕๔๐), หนา ๑. 
๑๑ จรัญ จันทลักขณา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกสรยั่งยืน, 

(กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณแ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หนา ๙.   



๘ 
 

ขวางกั้น ทั้งนี้ในการพัฒนาโรงพยาบาลระดับตางๆ ให เป็นสวนหนึ่งของระบบเครือขายบริการเพ่ือให
โรงพยาบาลแตละแหงเติบโตอยางมีทิศทาง มีภารกิจ หนาที่ชัดเจน มีจังหวะกาว และเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกันภายในเครือขาย ซึ่งโรงพยาบาลแมขาย โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพ เจาหนาที่สาธารณะสุข 
อาสาสมัครสาธารณะสุข รวมทั้งเครือขายภาคีมีภารระในการ พัฒนาการใหบริการสุขภาพทารวม คือ 
ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการรักษาพยาบาล ดานการควบคุม ปูองกันโรค ดานการฟ้ืนฟูสภาพ๑๒  

วนิดา ก๋องค า ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางเครือขายทางสังคมคนพิการของเทศบาลต าบล
เจดียแแมครัว” ผลการวิจัยพบวา ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดียแแมครัว มีทุนทางสังคม คือ มีองคแกร 
ภาครัฐ ไดแก เทศบาลต าบลเจดียแแมครัว สถานีอนามัยบานเจดียแแมครัว โรงเรียนบานเจดียแแมครัว 
โรงเรียนบานแมแฝก และกลุมในภาคชุมชนไดแก กลุมก านันผูใหญบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข 
กลุมพัฒนาสตรีแมบาน สถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคม คือ ทุนที่เป็นสถาบัน และองคแกร 
และกลุมตางๆ มีบทบาทหนาที่ในการชวยเหลือคนพิการ ซึ่งบทบาทหนาที่ดังกลาวเป็นไปตาม 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายขององคแกรและกลุม โดยแตละองคแกรและกลุม มีบุคคลในสังกัด ซึ่งมี 
บทบาทหนาที่ดานชวยเหลือคนพิการ เป็นไปตามบทบาทหนาที่ที่องคแกรและกลุมก าหนดไวไดแก 
บุคคลในองคแกรภาครัฐ คือ เจาหนาที่เทศบาลต าบลเจดียแแมครัว เจาหนาที่สถานีอนามัยบานเจดียแแม 
ครัว คุณครูโรงเรียนบานเจดียแแมครัว คุณครูโรงเรียนบานแมแฝก และบุคคลในภาคชุมชน ไดแก 
ผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุข สตรีแมบาน และผูดูแลคนพิการ ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคม คือ ทุน 
มนุษยแ และบุคคลเหลานี้ยังมีองคแความรูในการชวยเหลือคนพิการ  ซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาและ 
วัฒนธรรม ไดแก ความรูดานดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลคนพิการ ความรูดานการจัดการศึกษา สา
หรับคนพิการ และนอกจากนี้ยังมีความรวมมือกันในการท ากิจกรรมรวมกัน  ซึ่งถือวาเป็นทุนทาง 
ปัญญา และวัฒนธรรมอยางหนึ่ง  รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายสังคมคนพิการในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
เจดียแแมครัวพบวา ในพ้ืนที่ยังไมมีการรวมตัวกันเป็นกลุมที่เป็นรูปธรรมรวมกัน มีรูปแบบการเชื่อมโยง
ขอระบบเครือขาย สังคมดานคนพิการในพ้ืนที่ขององคแกรและกลุมตางๆ เป็นเพียงการเชื่อมประสาน
ความรวมมือกันตาม บทบาทหนาที่ของกลุมหรือกลุม เป็นลักษณะเครือขายตามโครงสรางหนาที่ คือ 
เกิดขึ้นโดยอาศัย ภารกิจ วัตถุประสงคแและเปูาหมายหลักของหนวยงานหรือกลุม สวนกิจกรรมและ
ความสัมพันธแเป็น ลักษณะที่แตละองคแกรและกลุม มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหสอดคลอง
กับเปูาหมายใน ภาคสวนของตน การเชื่อมโยงของระบบเครือขายสังคมดานคนพิการในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเจดียแแมครัว ขององคแกรและกลุมตางๆ ในพ้ืนที่ตามแนวคิดการจัดการเครือขายของกลุม 
“พันธมิตรแหงดวงดาว” หรือ “Star Alliances” โดยผานหลัก ๖ ประการ ซึ่งไดศึกษาจากองคแกร
และกลุมที่ถือไดวาเป็นทุน ทางสังคมในพ้ืนที่ พบวา โดยภาพรวมแลวการเชื่อมโยงเครือขายคนพิการ
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดียแ แมครัวไมมีการเชื่อมโยงเครือขายตามแนวคิดการจัดการเครือขาย
พันธมิตรแหงดวงดาวหรือ “Star Alliances” พบการเชื่อมโยงเครือขายผานหลัก ๖ ประการ เพียง

                                                           
๑๒ พระกนกพงศแ สมจิตฺโต (หอมสุวรรณ), “แนวทางการสรางเครือขายการใหบริการสุขภาพแกพระสงฆแ

ของโรงพยาบาลบางปลามาและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในอ าเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗), หนา บทคัดยอ. 



๙ 
 

ดานเดียว คือ การเชื่อมโยงดานบุคคล สาหรับการเชื่อมโยงอีก ๕ ดาน ยังไมมีการเชื่อมโยงเครือขาย
รวมกัน๑๓ 

ฉัตร์ชัย สิงโต ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการแกไขปัญหา
เสพติดระหวางภาคประชาชนภาคทองถิ่น และภาครัฐ ในพ้ืนที่ต าบลรองเคาะ อ าเภอ วัง เหนือ 
จังหวัดลาปาง” ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ ผลการวิจัยพบวา ๑. รูปแบบ
และวิธีการสรางเครือขายความรวมมือในการแกไขปัญหายาเสพติด  ระหวาง ภาคประชาชน ภาค
ทองถิ่น และภาครัฐ ในพ้ืนที่ต าบลรองเคาะ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ใช รูปแบบเครือขาย ๕ รั้ว
ลอมไทยปูองกันยาเสพติด โดยมีรูปแบบโครงสรางเป็นคณะกรรมการ แตละ คนมีหนาที่ความ
รับผิดชอบ มีความสัมพันธแแบบแนวราบ มีเปูาหมายทิศทางอันเดียวกันคือ การแกไข ปัญหายาเสพติด
ที่แพรระบาดในกลุมเด็กและเยาวชน มีกิจกรรมที่ไดมีการวางแผนรวมกันโดยเนน ประเพณีชาวบาน
ในพ้ืนที ่ใชวิธีการสันติวิธี ใหอภัยซึ่งกันและกันในสังคมความเป็นอยูที่เป็นเครือญาติ ๒. ขั้นตอนวิธีการ
สรางเครือขายความรวมมือในการแกไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล  รองเคาะ ระหวางภาค
ประชาชน ภาคทองถิ่น และภาครัฐ ในพ้ืนที่ต าบลรองเคาะ อ าเภอ วังเหนือ จังหวัดล าปาง มีขั้นตอน
และรูปแบบการมีสวนรวมในการแกไขปัญหายาเสพติดของชาวบานที่ประสบ ความส าเร็จและยั่งยืน 
โดยนับตั้งแตการส ารวจปัญหา การคนปัญหา แนวทางการแกไขปัญหา การ ก าหนดกิจกรรมตางๆ 
การด าเนินการแกไขโดยชุมชนจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจและดาเนินงาน  ตลอดกระบวนการ
ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน ๓. ขอเสนอแนะในการด าเนินงานการแกไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาลใน การแกไขปัญหายาเสพติด คือ ควรมีการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการสราง
เครือขายในการมี สวน รวมของภาคประชาชนใหมากขึ้น โดยรัฐบาลตองใหความส าคัญกับสถาบัน
ครอบครัวและติดตาม ประเมินผลการทางาน โดยเฉพาะดานการบาบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด๑๔ 

ศิริพร ตันติยมาศ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี สวนรวมที่ มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ๑. องคแประกอบของการบริหารเครือขาย
เรียนแบบมี่วนรวมสังกัดกรุงเทพมหานครประกอบดวย ๘ องคแประกอบ เรียงตามล าดับตามน้ าหนัก
ขององคแประกอบจากมากไปหานอย คือ ๑) กิจกรรมที่ท างานกัน ๒) การใชเทคโนโลยี ๓) ทักษะดาน
ภาวะผูน า ๔) ผูน าเปิดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม ๕) การติดตอสื่อสาร ๖) การมีสวนรวมของสมาชิก 
๗) องคแการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม ๘) บรรยากาศการมีสวนรวม ๒. ระดับของ
ประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก  ๓. รูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

                                                           
๑๓ วนิดา กเองค า,“การสรางเครือขายทางสังคมคนพิการของเทศบาลต าบลเจดียแแมครัว” ,หลักสูตร 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๔), หนา บทคัดยอ 
๑๔ ฉัตรแชัย สิงหแโต, “รูปแบบการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการแกไขปัญหายา เสพติดระหวาง

ภาคประชาชนภาคทองถิ่น และภาครัฐ ในพื้นที่ต าบลรองเคาะ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง”, หลักสูตรปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๕), หนา บทคัดยอ. 



๑๐ 
 

องคแประกอบดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ๘ องคแประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม
ถูกตองเป็นไปไดและสามารถน าไปเป็นประโยชนสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๑๕ 

๑. องคแประกอบของการบริหารเครือขายเรียนแบบมี่วนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย ๘ องคแประกอบ เรียงตามลาดับตามนาหนักขององคแประกอบจากมากไปหานอย คือ ๑) 
กิจกรรมที่ทางานกัน ๒) การใชเทคโนโลยี ๓) ทักษะดานภาวะผูน า ๔) ผูน าเปิดโอกาสใหสมาชิกมีสวน 

พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงที่
สอดคลองกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีรแพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบวา เศรษฐกิจ
พอเพียงไดแกเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความพอดี พออยูพอกิน พอใช เศรษฐกิจที่ สามารถอุม
ชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพ้ืนฐาน ทาง
เศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสราง ความ
เจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะ พ่ึงตนเอง 
ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป๑๖  

มนูญ มุกขประดิษฐ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะหแปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาประเทศ 
ในชวง ๕ ทศวรรษที่ผานมานั้น ชี้ใหเห็นชัดถึงผลการพัฒนาที่ไมสมดุล ท าใหเกิดความ เหลื่อมล้ าของ 
การกระจายรายไดเกิดปัญหาความยากจนและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวด 
ลอม นอกจากนี้ ความออนแอของสังคมไทยภายใตกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมยัง กอใหเกิด 
ปัญหาทางศีลธรรม จริยธรรม และคานิยม ในวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยอยางรุนแรงอีกดวย 
ขณะเดียวกันกับที่ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กวา ๓,๐๐๐ โครงการที่มุงเนนความ 
พออยู พอกิน พอเพียงและคุณภาพชีวิตของประชากรที่ไดนอมน าเอาหลักพุทธธรรมมาเป็นแนว  
ทางการพัฒนาของพระองคแ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ไดกอใหเกิดคุณูปการแกประชาชนและประเทศชาติเป็นเอนกอนันตแ จนกระทั่งภาครัฐไดนอมน าเอา 
ไปเป็นปรัชญาน าในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ เพ่ือเป็นแนวทางการ 
พัฒนาของประเทศไทย ผลของการศึกษาวิจัยจากวิทยานิพนธแฉบับนี้ ยังไดขอสรุปดวยวา การพัฒนา 
ประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ซึ่งมีรากฐานมาจาก 
หลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น จะท าใหสังคมและประเทศชาติ ด าเนินไปไดอยางมั่นคง ยั่งยืน มีภูมิ 
คุมกัน มีดุลยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี๑๗ 

                                                           
๑๕ ศิริพร ตันติยมาศ, “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัด

กรุงเทพมหานคร”, หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, ๒๕๕๐), หนา บทคัดยอ. 

๑๖ พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎรแ), “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม
ที่ปรากฏในคัมภีรแพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา บทคัดยอ. 

๑๗ มนูญ มุกขประดิษฐแ, “วิเคราะหแปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา บทคัดยอ. 



๑๑ 
 

อรรถพล อุทุมพร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน องคแการ
บริหารสวนต าบลหารแกว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูน าชุมชนทุกคน รูจัก
และรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศนแ วิทยุ เสียงตามสาย ของ
หมูบาน สื่อสิ่งพิมพแ ไดแก หนังสือพิมพแเอกสารสิ่งพิมพแของทางราชการ และจากอินเทอรแเน็ตและเขา
ใจเกี่ยวกับการประยุกตแใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว สวนใหญไดรับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้ง หากประชาชนทุกครัวเรือนสามารถ
ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางแท จริง ก็จะท าใหสามารถแก ไขปัญหาเศรษฐกิจใน
ระดับครัวเรือนและระดับประเทศได๑๘ 

จตุพล ยะจอม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตแใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลปุาย อ าเภอปุาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา ๑. ระดับความรูความเขาใจ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปุาย อยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นหัวขอที่กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจมากที่สุดไดแก ประเด็นความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกันในตัว รองลงมาไดแก ประเด็น
การด าเนินชีวิตทางสายกลางถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนั้น ยังไดแสดงความคิดเห็นวา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชด ารัส ไวเพ่ือชี้แนะ
แนวทางในการด าเนินชีวิต ใหแกพสกนิกรชาวไทย ๒. ระดับการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปุาย อยูในระดับมาก โดยสวนใหญจะเป็นการลดรายจาย
เพ่ิมรายได ในสวนของการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองในครัวเรือน อีกประการหนึ่งที่น าไปใชในการ
ด าเนินชีวิตก็คือการประหยัดอดออมใชจายอยางประหยัดไมใชจายฟูุงเฟูอ ๓. ระดับการการมีสวน
รวมกับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น อยูในระดับปานกลาง โดยการเขารวมรวมกลุมเป็น
สมาชิกกลุมออมทรัพยแ สหกรณแออมทรัพยแ กองทุนหมูบานกองทุนอ่ืนๆ มีระดับการมีสวนร วมมาก
ที่สุด ๔. การด าเนินการของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง โดยการ
รวมกลุม ตางๆ เพ่ือท ากิจกรรมรวมกัน เพ่ือที่จะเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน เชน การรวมกลุมอาชีพตางๆ 
การรวมกลุมออมทรัพยแ กลุมกองทุนหมูบาน กลุมผูสูงอายุ เป็นตนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และประเด็นที่
ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งกันก็เป็นประเด็นที่ชุมชนใชใน
การด าเนินการมากเชนเดียวกัน๑๙ 

อินทิรา สุภาแสน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผูบริหารองคแการบริหารสวนต าบลตอการ
สงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาองคแการบริหารสวนต าบลปุาบง อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ๑. บทบาทของผูบริหารในพ้ืนที่ขององคแการบริหารสวนต าบลในอ าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหมตอการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนที่ พบวา องคแการ
                                                           

๑๘ อรรถพล อุทุมพร, “การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองคแการบริหารสวนต าบลหาร  แกว 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองและการ 
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ.  

๑๙ จตุพล ยะจอม, “การประยุกตแใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบาล ต าบลปาย อ าเภอ
ปาย จังหวัดแมฮองสอน”, การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมือง และการ ปกครอง, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ.  



๑๒ 
 

บริหารสวนต าบลปุาปง ไดน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ในยุทธศาสตรแ
ดานการ พัฒนาสงเสริมการเกษตร โดยมุงเนนสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร
และ เศรษฐกิจพอเพียง ไดด าเนินการสงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุม เครือขายภาคประชาชน 
โดย สงเสริมการจัดตั้งศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนขึ้น มีกิจกรรมที่มุงเนนการใชประโยชนแจาก
ที่ดิน ท ากินประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และวิธีการผลิต โดยอาศัย 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใชภูมิปัญญา และวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่นมาประยุกตแใชในการประกอบ 
อาชีพ เป็นตน ๒. ลักษณะการด าเนินวิถีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน  พบวา 
ประชาชน สวนใหญใหความส าคัญในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเลือกซื้อของ
ใชภายใน ครัวเรือนและของใชสวนตัวเทาท่ีจ าเป็นเทานั้น มีการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวใหมี
การวาง แผนการใชจายใหเพียงพอ รายไดจากการท างานไดใชจายอยางประหยัด เก็บออมไว และมี
การ วางแผนในการใชจายเงินประจ าเดือนของครอบครัวอยางสม่ าเสมอ ๓. ปัญหาและอุปสรรคตอ
การแสดงบทบาทของผูบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นใน การพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวา ผูบริหารยังขาดการพัฒนาองคแความรู เกี่ยวกับการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการพัฒนาชุมชน งบประมาณส าหรับการสงเสริม และด าเนินกิจกรรมมีไมพอเพียง และอัตราก าลัง
บุคลากรมีนอย ตลอดจนระบบการประสานงานกับ หนวยงานที่เกี่ยวของลาชา เป็นตน๒๐ 

กลาวโดยสรุปวา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชปรัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงพระกรุณาพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย เพ่ือใหสังคมไทยมีชีวิตด ารงอยูไดอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน ไมวาเมื่อตองเผชิญกับวิกฤตการณแหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทยสามารถน ามาประยุกตแใช และที่ส าคัญการด ารงชีวิตจะตองอยูบนความพอเพียง มีความ
พอประมาณในการเป็นอยู  ไม โลภมาก ไม เบียดเบียนผู อ่ืนมีการด ารงชีวิตที่ เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของชุมชน มีความรัก ความเอ้ืออาทร มีความรูรั กสามัคคี รักชุมชนรักผืน
แผนดินรักประเทศชาติที่ใหความรมเย็นแกเราเองและลูกหลานของเราสืบไป 
 
๘. วิธีด าเนินการวิจัย 
 โครงการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยมีวิธีด าเนินการ
วิจัย ดังนี้ 
 ๘.๑ การศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ จากหนังสือที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน รายงานการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนดังนี้ 
 ๑.๑ ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหนังสือ รายงาน
การวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ โดยอาศัยแนวความคิดการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชน  
                                                           

๒๐ อินทิรา สุภาแสน, “บทบาทผูบริหารองคแการบริหารสวนต าบลตอการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ  
พอเพียง : กรณีศึกษาองคแการบริหารสวนต าบลปุาบง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรแ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓).   



๑๓ 
 

๑.๒ ศึกษาเครือขายของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งแนวคิดและทฤษฎี 
 ๑.๓ ศึกษาการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๔ สรุปผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๘.๒ การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการเสริมสราง
เครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนามีขั้นตอน
การศึกษาดังนี้  
 ๘.๒.๑ ท าการศึกษาและคัดเลือก เครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
ประกอบดวย 

๑.บานโนนแดง  หมูที่  ๕  ต าบลคอนกาม  อ าเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึง 
เป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอ าเภอยางชุมนอย  

๒.บานหนองเทาหมูที่ ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นหมูบาน 
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอ าเภอเมือง  

๓.บานโนนไชยงาม น้ าเกลี้ยง ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทน 
ของอ าเภอน้ าเกลี้ยง 

๔.บานนาขนวน กันทรลักษแ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทน 
ของอ าเภอกันทรลักษแ 

๕.บานธาตุทอง หมู ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงหแ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง เป็นตัวแทนของอ าเภอภูสิงหแ  

๖.บานรงระ ต าบลตูม อ าเภอปรางคแกู  ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นตัวแทนของอ าเภอปรางคแกู 

๗.บานละทาย กันทรารมยแ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทน 
ของอ าเภอกันทรารมยแ 

๘.บานหนองกอง หมู ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ต าบลดวนใหญ อ าเภอวังหิน ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอ าเภอวังหิน 

๑๐.บานหนองคูนอย อ าเภอบึงบูรพแ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 
ตัวแทนของอ าเภอบึงบูรพแ 
 ๘.๒.๒ ศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุม ประกอบดวย ผูน าชุมชน กรรมการ
ชุมชน คัดเลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน
จังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๐๐ คน ดังนี้ 

๑) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๗๐ คน จ าแนกได ดังนี้ 
-ผูน าชุมชน  จ านวน ๒๐ คน 
-ปราชญแทองถิ่น จ านวน ๒๐ คน 
-ตัวแทนภาครัฐ จ านวน ๓๐ คน 



๑๔ 
 

 ๒) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เป็นกลุมบุคคลที่เป็นผูปฏิบัติที่มีสวนในการสรางเสริม
ความมั่นคงและดุลยภาพการด าเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๓๐ คน จ าแนกได
ดังนี้ 

-ประชาชนในแตละหมูบาน จ านวน ๓๐ คน   
 ๒.๓ ด าเนินการศึกษาวิเคราะหแ สังเคราะหแ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การเสริมสรางเครือขาย
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

๒.๔ สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาทั้งในเชิงเอกสารและภาคสนามโดย
น ามาวิเคราะหแตามประเด็นที่ส าคัญ คือ แนวคิด หลักการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา ในมิติตางๆ  
 ๒.๕ วิเคราะหแหลักการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะ
เกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๘.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การด าเนินการตามโครงการวิจัยนี้ เนนการศึกษาจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการสนทนากลุม สวนการวิเคราะหแ สังเคราะหแขอมูลนั้นเนน
วิธีการแสวงหาความรู ประกอบดวย  
 สวนที่ ๑ ขอมูลที่เก่ียวของกับหลักการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา  

แบบสัมภาษณแ ส าหรับผูน าชุมชน คัดเลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการเสริมสรางเครือขาย
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา ในพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง 
๑๐ แหง 
 ๘.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูวิจัย ใชวิธีการเก็บขอมูลดังนี้  
  ๑) การสนทนากลุม คณะผูวิจัยใชการสนทนากลุมกับ ผูน าชุมชน กรรมการชุมชน 
และผูที่มีความเก่ียวของ 
 ๘.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร(Documentary Research) และจาก
การสนทนากลุม ผูวิจัยด าเนินการวิเคราะหแขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ๘.๕.๑ การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ มุงเนนการวิเคราะหแโดยการสรุปตามสาระส าคัญดาน
เนื้อหาที่ก าหนด โดยวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา(Content analysis)ตามประเด็นดังนี้ 
  ๑) แนวคิดเครือขายของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒) การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๓) การเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะ
เกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๘.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย การน าเสนอขอมูลจะอยูในลักษณะพรรณนาความ
(Descriptive Presentation) ประกอบตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายที่
เกี่ยวของกับการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 
 



๑๕ 
 

๙. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 ๑.ไดขอมูลเกี่ยวกับเครือขายของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒.ไดขอมูลเกี่ยวกับการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓.ไดแนวทางการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะ
เกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๔.ไดน าขอมูลไปใชในการเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด   
ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขายของชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 

การเสริมสรางเครือขาย
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

ในจังหวัดศรีสะเกษ 

การเสริมสรางเครือขายชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน

จังหวัดศรีสะเกษ 

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ หมูบาน/อ าเภอ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การเสริมสราง
เครือขายชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนใน
จังหวัดศรีสะ
เกษตามแนว
พระพุทธศาสนา    



๑๖ 
 

บทท่ี ๒ 
เครือข่ายของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับ เครือขายของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 

ซึ่งมีหัวขอที่ตองศึกษาไดแก แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขายสังคม แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน และสรุป  มีรายละเอียดดังนี้  
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายสังคม 

๒.๑.๑ ทฤษฎี 
เครือขายชุมชน หมายถึง กลุมของความสัมพันธแที่บุคคลกลุมหนึ่งมีตอกันและกัน ลักษณะ

ของความสัมพันธแที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใชอธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหลานี้ได หรืออีกความหมาย
หนึ่งคือ ชุดของการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหวางบุคคล ที่กอใหเกิดสายใยผูกพันของครอบครัว 
เพ่ือน และคนรูจักในชวงชีวิตของคน เครือขายสังคมอาจเปรียบไดกับภาพของจุดตาง ๆ ที่มีการ
เชื่อมโยงกันดวยเสนตรงหลาย ๆ เสน จุดคือบุคคล  และเสนตรงคือสายสัมพันธแ บุคคลแตละคนจึง
เป็นเสมือนจุดศูนยแกลางที่มีสายสัมพันธแกับจุดหรือบุคคลอ่ืนที่มีสายสัมพันธแกับคนอ่ืน ๆ ตอไปอีกที่
บุคคลตรงจุดศูนยแกลางไมรูจัก 

แนวทางการวิเคราะหแเครือขายสามารถน ามาใชอธิบายความสัมพันธแระหวางสรรพสิ่งตาง ๆ 
ไดตั้งแตระดับครอบครัวจนถึงระดับโลก สรรพสิ่งตาง ๆ ที่อยูในเครือขายความสัมพันธแเราเรียกวา จุด 
(Node) ถามีการเชื่อมโยงระหวางจุดตาง ๆ ความสัมพันธแของจุดเหลานี้ก็คือ เครือขาย (network)  

เครือขายเป็นรูปแบบความสัมพันธแทางสังคมอยางหนึ่งที่แตกตางไปจากกลุม โดยที่กลุมจะมี
ขอบเขตที่ชัดเจน รูวาใครเป็นสมาชิก ใครไมใชสมาชิก มีความเป็นรูปธรรม มองเห็นได มีโครงสราง
ทางสังคมในระดับหนึ่ง แตเครือขายเป็นรูปแบบความสัมพันธแทางสังคมที่ไมมีขอบเขต การเชื่อม
ความสัมพันธแระหวางสมาชิกเครือขายอาจจะมองเห็นและมองไมเห็นเป็นรูปธรรมก็ได สาระของการ
เชื่อมโยงระหวางกันที่จะชวยใหมองเห็นรูปธรรมของเครือขายมี ๓ ลักษณะคือ เครือขายการ
แลกเปลี่ยน เครือขายการติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธแในการอยูรวมกัน เครือขายไม มี
โครงสรางที่แนนอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสรางขึ้นมาท าหนาที่สานความสัมพันธแระหวาง
คน/กลุมองคแกรใหตอเนื่อง แตในเครือขายไมมีใครบังคับใหใครกระท าอะไรได แตละคน/กลุมองคแกร
ตางก็เป็นศูนยแกลางของเครือขายไดพอ ๆ กัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธแทางสังคมของเครือขายจึงมี
ความซับซอนกวากลุม/องคแกรมากนัก   

ความสัมพันธแทางสังคมระหวางกันและกันของบุคคลตาง ๆ ที่อยูในเครือขายสังคมนั้น เป็น 
ความสัมพันธแในทุก ๆ ดานที่บุคคลทั้งหมดในเครือขายสังคมมีตอกัน ทั้งระบบเศรษฐกิจ การแตงงาน  
เครือญาติ การเมือง และอ่ืน ๆ สวนพฤติกรรมที่กอใหเกิดความสัมพันธแทางสังคมขึ้นไดแกการไปมา 
หาสู การเยี่ยมเยียน การปรึกษาหารือ  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เครือขายสังคมของบุคคล หนึ่ง ๆ 
จึงเปรียบเสมือนสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ขณะเดียวกันบุคคล



๑๗ 
 

นั้น ๆ ก็เปรียบเสมือนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมทางสังคมของบุคคลอ่ืน ๆ ในเครือขายสังคม ซึ่ง
สามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอ่ืนดวยเชนกัน 

ความสัมพันธแทางสังคมที่บุคคลมีตอกันและกันภายในเครือขาย เมื่อเริ่มจากบุคคลที่เป็นจุด
ศูนยแกลาง ก็จะขยายวงกวางออกไปไดหลายปริมณฑลตามขั้นตอนของวงจรชีวิต สถานภาพและ
บทบาทของบุคคลผูนั้น เกิดเป็นเครือขายรวมและเครือขายยอย เครือขายยอยก็คือความสัมพันธแสวน
หนึ่งในหลาย ๆ สวนของเครือขายรวม ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแทางดานเศรษฐกิจ เครือญาติ 
การเมือง หรือระบบยอยอ่ืน ๆ ของสังคม เครือขายรวมเปรียบเสมือนระบบสังคมใหญ และเครือขาย
ยอยเปรียบเสมือนระบบสังคมยอย ในการคนหาหรือแมแตสงเสริมพัฒนาเครือขายเราอาจเริ่มจาก
เครือขายยอยได    

โครงสรางของเครือขายที่ซับซอนขึ้นไปอีก เราเรียกวา โครงขาย (NET) โครงขายประกอบ 
ดวย เครือขายหลายเครือขาย (networks) การท างานของเครือขายตาง ๆ ในโครงขายหนึ่งหรือหลาย
โครงขาย เป็นการท างานแบบจัดการตนเอง จัดระเบียบกันเอง เครือขายในโครงขายจะสลับซับซอน
เพียงใด มีกี่ประเภท และสัมพันธแกันอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับความเป็นมาของสังคมแตละแหง ซึ่ง
โครงขายมีทั้งที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ ที่รัฐยอมรับ มีสถานภาพตามกฎหมายและที่อยูนอก
กฎหมาย  

ภายในโครงขายมีแนวความคิดส าคัญที่ใชในการวิเคราะหแความสัมพันธแทางสังคมระหวาง
หนวยและเครือขายที่อยูในโครงขายนั้น แนวความคิดดังกลาวคือ แนวความคิดที่วาดวยอ านาจและ
ศูนยแกลาง (Power and centrality) คนที่มีต าแหนงเป็นศูนยแกลางเป็นต าแหนงที่มีเอกสิทธิ์เหนือคน
ที่ยอมลดชั้นในวงนั้น  คนศูนยแกลางนี้ เราเรียกวา hub ซึ่งสามารถหวังไดวาจะตองใหความสนใจเป็น
พิเศษกับเรื่องของอ านาจ  งานวิจัยจ านวนมากไดขอสรุปวา คนศูนยแกลางไดรับการยอมรับวาเป็นผูมี
อ านาจ  ทั้งในองคแการและในเครือขายที่ไมเป็นทางการ อีกทั้งยังพบอีกวา ความสัมพันธแไมเป็นไป
อยางตรงไปตรงมาและไมเป็นความสัมพันธแที่เทาเทียมกันดวย  และแมวาเรื่องของคนศูนยแกลางเป็น
คุณลักษณะทางโครงสรางที่ส าคัญ แตก็เป็นเรื่องล าบากที่จะคนหาคุณสมบัติใหชัดเจน   

คนศูนยแกลางในเครือขายด าเนินการบางอยางที่ไมเทาเทียมในการจัดแบงชั้นทางสังคม 
Linton Freeman (1979) จ าแนกรูปแบบของคนศูนยแกลางออกเป็น ๓ รูปแบบ 

๑.ระดับของการเป็นศูนยแกลาง (Degree Centrality) การวัดความเป็นศูนยแกลางของ 
“บุคคล” สามารถวัดไดจากจ านวนของการติดตอกับคนอ่ืน คนที่เป็นศูนยแกลางจะมีการติดตออยาง
แข็งขันกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในเครือขาย ในขณะที่คนที่อยูขอบ ๆ เครือขายจะไมมีการติดตอกับคนอ่ืน
บอยครั้งนัก การวัดสามารถวัดจากการติดตอท้ังทางออมผานคนที่เป็นสื่อ และการติดตอโดยตรง 

๒.ความใกลชิดของการเป็นศูนยแกลาง (Closeness centrality)  วัดจากผลรวมของระยะทาง
ระหวางคนศูนยแกลางกับคนที่ติดตอดวยทั้งหมด การวิจัยของนักวิชาการหลายทานชี้วา ความใกลชิด
ของบุคคลที่มีตอคนอ่ืนที่เพ่ิมข้ึน ท าใหเขาสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร อ านาจ เกียรติ อิทธิพล และมี
สถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น    

๓.การคั่นกลางของคนที่เป็นศูนยแกลาง (Between’s centrality) การคั่นกลางแสดงถึง
ความส าคัญของคนศูนยแกลาง  ยิ่งมีศักยภาพในการเป็นคนกลางไดมากเทาไร ก็สามารถควบคุมการ 



๑๘ 
 

flow ของการติดตอสื่อสารและความเป็นอิสระของคนในเครือขายที่จะติดตอสื่อสารกับคนอ่ืน ๆ ได
มากเทานั้น 

สวนส าคัญของโครงขายและเครือขายที่เก่ียวโยงกันอยางเป็นระบบที่มีทิศทางมี ๖ สวน คือ  
๑) สวนที่เป็นแกนมีความเป็นศูนยแกลางของความเชื่อมประสานสูง (Hub) 
๒) สวนที่เป็นอาณาบริเวณที่มีการเชื่อมโยงติดตอเขาสูแกนกลางดานเดียว โดยสวนที่เป็น

แกนกลางออกไปไมไดหรือมีความสามารถที่จะเขาอาณาบริเวณนั้นนอย (In-continent) 
๓) สวนที่เป็นอาณาบริเวณท่ีมีการเชื่อมโยงติดตอกับแกนกลางโดยแกนกลางออกไปได แตไม

มีทางกลับเขา หรือมีการติดตอไหลเวียนกลับเขาไดยากหรือนอยมาก (Out-Continent) 
๔) สวนที่เป็นกิ่งหรือเป็นก่ิงแยกออกจากอาณาบริเวณใหญมี ๒ อาณาบริเวณ (tendril) 
๕) สวนที่เป็นเกาะอยูโดดเดี่ยวแยกออกจากอาณาบริเวณใหญ มีการติดตอสัมพันธแภายใน

เกาะสูง แตไมมีหรือมีการติดตอสัมพันธแกับภายนอกนอย 
๖) สวนที่เป็นทอหรือทางเชื่อม (tube) ระหวางอาณาบริเวณใหญ 
ภายในเครือขายจุดเชื่อม (Nodes) หรือ มีบุคคล ท างานอยู ๓ ประเภท คือ “Hub”, Pulse 

taker”, “Gatekeeper” Hubs คือ บุคคลหรือองคแกร หรือสถาบันที่เป็นจุดเชื่อมการพบปะ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ส าคัญ Hubs ที่อยูบนเครือขายทางสังคม เหมือนกับศูนยแกลางของกลุม
ดาว บางครั้งก็มีการเชื่อมโยงจากศูนยแกลางถึง ๑๐ หรือ ๑๒ สาย ผูที่เป็น Hub คือ ผูเชื่อมโยงมี
ลักษณะเป็นแกนกลาง    

Pulse Taker คือ บุคคลผูหวานเพาะความสัมพันธแกับคนในองคแกร หรือในชุมชน หรือใน
ระดับชาติ ไวมากจนท าใหสามารถตรวจสอบสุขภาวะ หรือทิศทางของกลุมคน องคแกร ชุมชน ชาติ ได
ผูนี้มีลักษณะเป็น “หมอแมะ” หรือ “ผูจับชีพจร” มักซอนตัวอยู ไมเปิดเผยตัวเหมือนกับผูที่เป็น Hub    

Gate keeper คือผูควบคุมขอมูลขาวสาร ก ากับควบคุมการไหลเวียน การติดตอสัมพันธแกัน 
ณ บางจุด โดยเฉพาะจุดยุทธศาสตรแขององคแกรหรือชุมชน จะเห็นไดวา Hub ก็เป็น node ประเภท
หนึ่ง แตเป็น node ที่มีสายใยเชื่อมโยงมากเป็น “ชุมสาย” แหงการติดตอสัมพันธแ 

๒.๑.๒ ความหมายของเครือข่าย 
ค าวา “เครือขาย” มีความหมายที่หลากหลายขึ้นอยูกับมุมมองในลักษณะตางๆ เชนการมอง

ในเชิงโครงสราง ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 
Jeremy Boissevain ใหนิยามของ เครือขายทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธแทางสังคม

ของบุคคล โดยมีการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชนแซึ่งกันและกัน๒๑ 
Borgatta, Edgar F.; and Borgatta, Marie. ใหนิยามของ เครือขายทางสังคม (Social 

Network) วาหมายถึง ปรากฏการณแทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัด เรียง

                                                           
๒๑ Boissevain, Jeremy, Friends of Friends : Network, Manipulators and Coalitions, Oxford 

: Basil Blackwell,1974. 



๑๙ 
 

ความสัมพันธแ (Patterned Arrays of Relationship) ระหวางปัจเจกชน (Individual) ที่รวมกระท า
การในสังคม๒๒ 

Alter และ Hage กลาววาเครือขาย (Network) คือ รูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสใหเกิด
ปฏิสัมพันธแระหวางองคแกร เพ่ือแลกเปลี่ยนการสรางความเป็นอัน หนึ่งอันเดียว และการรวมกัน
ท างาน เครือขายประกอบดวยองคแกรจานวนหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตที่แนนอนหรือไมก็ไดและองคแกร
เหลานี้มีฐานะเทาเทียมกัน๒๓ 

Bruce, Steve ; and Yearley,Steven ใหนิยามวา เครือขายทางสังคมคือรูปแบบความ 
สัมพันธแทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกชน (Individual)ซึ่งนักสังคมวิทยา
ถือวา เป็นหนวยวิเคราะหแ (Unit of Analysis) ในการศึกษา และใชวิธีศึกษาโดยการสังเกต 
(Observation) กอนจะเขียนออกมาเป็นแผนที่ปฏิสัมพันธแ (Interaction Mapping)๒๔ 

นฤมล นิราทร ไดสรุปไววา เครือขายควรมีกลุมบุคคลหรือองคแกร ซึ่งกลุมเหลานี้มีปฏิสัมพันธแ
ที่ประสานกลุมหรือบุคคลเอาไว สิ่งที่ไดจากการมีปฏิสัมพันธแก็คือ ขาวสารขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่
เป็นประโยชนแ มีการท างานเพ่ือใหบรรลุเปูาหมายรวมกัน และมีความเป็นอิสระตอกัน๒๕ 

เกรียงศักด์ เจริญวงศ์ศักด์ กลาววา “เครือขาย” หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลองคแกร
หนวยงานหรือสถาบันใดๆ ไดตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเขาหากัน ภายใตวัตถุประสงคแ หรือขอตกลง
อยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเป็นระบบ๒๖ 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ใหนิยามของเครือขายทางสังคมวา หมายถึงความสัมพันธแในสังคม
มนุษยแ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย โดยเป็นการ
อธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธแที่เกี่ยวของกับ สิ่งตางๆ เชน กิจกรรมการสื่อสาร ความรวมมือ 
การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเป็นความสัมพันธแที่มีโครงสรางและรูปแบบที่หลากหลาย๒๗ 

เสรี พงศ์พิศ เครือขายคือ หัวใจของวิถีชุมชนในอดีต ซึ่งผูคนอยูรวมกัน แบบพ่ึงพาอาศัยกัน
ทั้ง ในชุมชนและกับชุมชนอ่ืนๆ มีความสัมพันธแแบบเครือขายที่แสดงออกทางกิจกรรมที่ทากัน

                                                           
๒๒

 Borgatta, Edgar F.; and Borgatta, Marie, Encyclopedia of Sociology, (Volume 4 : 

SZIndex), New York : Macmillan Publishing Company,1992. 
๒๓ Alter, Cathrin and Hage,Jerald, Organization Working Together, California : Sage, 

1993. 
๒๔ Bruce, Steve ; and Yearley, Steven, The SAGE Dictionary of Sociology, London : SAGE 

Publication Ltd.,2006. 
๒๕ นฤมล นิราทร, การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร : 

คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, ๒๕๔๓). 
๒๖ เกรียงศักดแ เจริญวงศแศักดแ, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซัคเซสมีเดีย จ ากัด, ๒๕๔๓). 
๒๗ พระมหาสุทิตยแ อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเป็นสุข), ๒๕๔๗ ,หนา ๖. 



๒๐ 
 

สม่ าเสมอ หรือเป็นครั้งคราวทั้งนี้ เพ่ือความอยูรอดของชุมชน เพราะแมมีอานาจรัฐอยู แต ก็ไมได
ครอบลงไปถึงวิถีปฏิบัติของชุมชน๒๘ 

จากความหมายขางตน สรุปไดวา เครือขาย เป็นการรวมมือระหวางปัจเจกบุคคล กลุม
องคแการประเภทเดียวกันองคแการตางประเภทกัน หรือเป็นเครือขายเชื่อมโยงระหวางกลุม ซึ่งมีหลาย
ระดับ ตั้งแตการเชื่อมโยงระหวางปัจเจกตอปัจเจก การเชื่อมโยงระหวางปัจเจกกับกลุมการเชื่อมโยง
ระหวางกลุมตอกลุมโดยด าเนินงานภายใตเปูาหมาย และวิธีการทางานรวมกันอยางเป็นระบบ มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณแระหวางกัน หรือลงมือท า กิจกรรมรวมกันมี
ความสัมพันธแระหวางกันในดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและอ่ืนๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการใหเป็น
กลไกขับเคลื่อนเชื่อมโยงกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมกัน และเห็นความ
ตระหนักรวมกันในเปูาหมายและแผนงานที่จะท า 

เครือขา่ยเข้มแข็งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในงานพัฒนาสังคม 
นฤนันทแ สุริยมณี และคณะ ไดศึกษา Best Practices เครือขายเขมแข็งปัจจัยที่สงผลตอ

ความส าเร็จในงานพัฒนาสังคม พบวา เครือขาย เป็นกระบวนการทางานที่มีการเชื่อมโยงประสานงาน
ระหวางบุคคล องคแกรหนวยงานตางๆ ที่มีฐานที่ตั้งอยูบนวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายเดียวกันและดวย
ปรัชญาการอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมูสมาชิก โดยเห็นคุณคาของสมาชิกทุกคนทุกหนวย
เสมอกัน สามารถสรางปฏิสัมพันธแระหวางภาคีสมาชิกในแนวราบที่อาศัยความเขาใจและความจริงใจ
เป็นกลไกใหเกิดการขับเคลื่อนของเครือขาย ปัจจัยที่ทาใหเครือขายเขมแข็งได คือ ๑) การมีกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ๒) การมีสวนรวมของสมาชิก ๓) การมีเปูาหมายการท างานที่ชัดเจน ๔) การมี
ความสัมพันธแที่ดีตอกัน ๕) การมีทีมงานที่ดี๒๙ ซึ่งอธิบายความหมายดังนี้ 

๑. การมีกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
เครือขายจะกาวไปสูชวงชีวิตที่ถดถอยหากไมมีกิจกรรมใดๆ ที่สมาชิกของเครือขายสามารถ

กระท ารวมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไมมีกิจกรรมก็ไมมีกลไกที่จะดึงสมาชิกเขาหากัน สมาชิกของ
เครือขายก็จะไมมีโอกาสปฏิสัมพันธแกัน เมื่อการปฏิสัมพันธแระหวางสมาชิดลดลงก็สงผลใหเครือขาย
เริ่มออนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยูของเครือขาย บางคนอาจพาลคิดไปวาเครือขายลมเลิกไป
แลว ความยั่งยืนของเครือขายจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อไดมีการจัดกิจกรรมที่ด า เนินการอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเป็นแบบแผน ของการกระทาที่สมาชิกของเครือขายยอมรับ โดยทั่ว
กัน ดวยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือขายไวไดตองมีการก าหนดโครงสรางและต ารางกิจกรรมไวใหชัดเจน 
ทั้งในแงของเวลา ความถี่ และตองเป็นกิจกรรมท่ีนาสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกใหเขารวม 

กิจกรรมดังกลาว ไมจาเป็นตองเป็นกิจกรรมเดียวที่ใชสาหรับสมาชิกทุกคน ในส ารวจดูความ
ตองการเฉพาะของสมาชิกในระดับยอยลงไปในแตละคนและแตละกลุม กลาวคือควรจะมีกิจกรรม
ยอยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุมยอยในเครือขายดวย โดยที่

                                                           
๒๘

 เสรี พงศแพิศ, เครือข่าย : ยุทธวิธีเพ่ือประชาชนเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทยแ

การพิมพแ), ๒๕๔๘. 
๒๙

 นฤนันทแ สุริยมณี และคณะ, Best Practices เครือข่ายเข้มแข็งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในงาน

พัฒนาสังคม, (นครปฐม : คณะสังคมศาสตรแและมนุษยศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดล ,๒๕๔๘). 
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กิจกรรมเหลานี้ก็ยังตองอยูในทิศทางที่จะท าใหบรรลุเปูาหมายของเครือขาย กิจกรรมเหลานี้อาจจัดใน
รูปแบบที่เป็นทางการ เชน การวางแผนงานรวมกัน การพบปะเพ่ือประเมินผลรวมกันประจ าทุกเดือน 
ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไมเป็นทางการ เชน จัดกีฬา สันทนาการระหวางสมาชิก จัดงานประเพณี
ทองถิ่นรวมกัน เป็นตน ในกรณีที่เครือขายครอบคลุมพ้ืนที่ที่กวางขวางมาก กิจกรรมไมควรรวมศูนยแ
อยูเฉพาะสวนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรคแหมุนเวียนกันไปเพ่ือใหสมาชิกเขารวมไดโดยสะดวก 

๒) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน ในองคแประกอบของความเป็นเครือขาย สิ่งหนึ่งที่จะขาด

มิไดก็คือการมีสวนรวม การพ่ึงพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของ
สมาชิกจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมใหเครือขายนั้นมีพลังมากขึ้น เพราะการมีสวนรวมจะท า ใหสมาชิกมี
ความรูสึกวา ตนเองเป็นสวนหนึ่งของเครือขาย ซึ่งจะชวยใหทุกฝุาย หันหนาเขาหากันและพ่ึงพากัน
มากขึ้น นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูก็มีความส าคัญเป็นอยางยิ่ง เพราะจะน าไปสูการใหและการ
รับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพ่ือใหภารกิจที่เครือขายด าเนินการรวมกันนั้นบรรลุถึงเปูาหมาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจึงเป็นทั้งแนวคิด กระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือขายเป็นกระบวนการ
สรางขอมูลที่ตอเนื่อง เพราะถาไมมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันที่มาจากการมีสวนรวมแลว 
พัฒนาการของเครือขายจะเป็นไปอยางชาๆ และอาจถดถอยลง ดังนั้น การมีสวนรวมและการ
แลกเปลี่ยนจึงเสมือนกลไกที่เป็นแรงผลักใหความเป็นเครือขายด าเนินไปอยางตอเนื่อง 

๓) การมีเปา้หมายการท างานที่ชัดเจน 
เปูาหมายหรือจุดมุงหมาย เป็นองคแประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากวาบุคคล 

กลุม องคแกร มารวมกันเพียงเพ่ือท ากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยไรความมุงมั่นหรือจุดมุงหมาย
รวมกัน ความสัมพันธแดังกลาวมิอาจกลาวไดวาเป็นเครือขาย เพราะความเป็นเครือขายจะตองมีความ
หมายถึง “การรวมกันอยางมีจุดหมาย” เพ่ือท ากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคแและ
กระบวนการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น 

๔) การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
สัมพันธภาพที่ดีเป็นองคแประกอบส าคัญยิ่งในการรักษาเครือขายใหยั่งยืนตอไปความสัมพันธแที่

ดีเป็นเสมือนน้ ามันที่คอยหลอลื่นการท างานรวมกันใหด าเนินไปอยางราบรื่น เมื่อใดที่สมาชิกของ
เครือขายเกิดความรูสึกบาดหมางไมเขาใจกัน หรือเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยหาขอตกลงไมได
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกก็จะเริ่มแตกราว ซึ่งหากไมมีการแกไขอยางทันทวงที ก็จะนาไปสูความ
เสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือขายได ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงคแเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธแระหวางสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอยางสม่ า เสมอไมใชจัดในชวงที่มีปัญหาเกิดขึ้น
เทานั้น 

๕) การมีทีมงานที่ดี 
การทางานเป็นทีมมีความส าคัญในทุกองคแกร การท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญที่จะนาไปสู
ความส าเร็จของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเป็นอยางดี กระบวนการท างานเป็นทีม 
ขึ้นอยูกับภาวะผูน า และทักษะความช านาญเฉพาะตัวของผูรวมทีม มีการถายทอดกระบวนการเรียนรู
ใหกันและกัน การเรียนรูเทคนิคเครื่องมือในการจัดกระบวนการประชุมและเรียนรูแบบมีสวนรวม 
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รวมทั้งการพัฒนาทักษะดวยกระบวนการฝึกอบรม ทีมที่จะประสบความส าเร็จในการท างาน คือกลุม
ของบุคคลที่ท างานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปูาหมายของทีม สิ่งที่ทีมจะตองยึดถือเป็นกรอบเพ่ือท างาน
รวมกันคือ มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน จัดการดวยตนเอง พ่ึงพาตัวเอง ขนาดของกลุมที่พอเหมาะ มี
ความเป็นหนึ่งเดียวกันสมาชิกของทีมที่ประสบความส า เร็จในการท างานจะตองมีความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ทุก ๆ คนจะถูกดึงเขามาในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหบรรลุความส าเร็จในงานและ / หรือบรรลุ
เปูาหมายรวมกัน โดยทั่วไปแลวงาน และ / หรือเปูาหมายอาจบรรลุไดเมื่อท างานรวมกันแทนที่จะตาง
คนตางทา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะโดดเดนและสมาชิกทุกคนมีความรูสึกวาตนเองมีสวน
รวมในความส าเร็จดวยการจัดการดวยตนเองกลาวโดยสรุป เครือขายเป็นกระบวนการท างานที่มีการ
เชื่อมโยงประสานงานระหวางบุคคล องคแกรหนวยงานตางๆ ที่มีฐานที่ตั้งอยูบนวัตถุประสงคแหรือ
เปูาหมายเดียวกันและดวยปรัชญาการอยูรวมกันโดยเห็นคุณคาของสมาชิกทุกคนทุกหนวยเสมอกัน 
จึงสามารถสรางปฏิสัมพันธแระหวางภาคีสมาชิกในแนวราบที่อาศัย ความเขาใจและความจริงใจ มี
ความเอ้ืออาทรเป็นการท างานแบบเพ่ือนไมใชการบังคับบัญชา และปัจจัยที่ท าใหเครือขายเขมแข็งได
คือ ๑) การมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ๒) การมีสวนรวมของสมาชิก ๓) การมีเปูาหมายการท างานที่
ชัดเจน ๔) การมีความสัมพันธแที่ดีตอกัน ๕) การมีทีมงานที่ด ี

ประเภทของเครือข่ายทางสังคม (Type of Social Network) 
การจ าแนกประเภทของเครือขายทางสังคม สามารถแบงไดในหลายรูปแบบ นักวิชาการ

หลายทานไดจ าแนกประเภทของเครือขาย โดยสังเขป ดังนี้ 
Martin Kilduff และ Wenpin Tsai ไดแบงประเภทของเครือขายตามระดับของ 

การศึกษาวิเคราะหแเครือขาย (Network Analysis) โดยแบงไดเป็น ๔ ประเภท คือ๓๐
 

๑) เครือขายระดับ ปัจเจกบุคคล (Individual Level Network) 
๒) เครือขายระดับ หนวยธุรกิจ (Business Unit Level Network) 
๓) เครือขายระดับ องคแกร (Organization Level Network) 
๔) เครือขายระดับอ่ืนๆ (Other Level Network) หรือระดับ ระหวางองคแกรมิติ ดังนี้ 
    (๑) จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการ เชน เครือขายระดับหมูบาน ต าบล อ าเภอ จังหวัดภาค 

และประเทศ 
    (๒) จ าแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เชน เครือขายที่ท างานดานเด็ก สตรี

สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดลอม 
    (๓) จ าแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เชน เครือขายดานแรงงาน เครือขายกลุม

พระสหธรรม เครือขายครูพิทักษแสิทธิเด็ก เครือขายสารวัตรนักเรียน 
    (๔) จ าแนกตามรูปแบบโครงสรางหรือความสัมพันธแ ท าใหเกิดเครือขายใน ๒ ลักษณะ คือ 

เครือขายตามแนวตั้ง คือ ๑.เครือขายที่มีโครงสรางเป็นชวงชั้นท าใหความสัมพันธแระหวางองคแกร
ภายในเครือขายไมเทากัน และ ๒.เครือขายตามแนวนอน เป็นเครือขายที่ความสัมพันธแระหวางองคแกร
ภายในเครือขายเทาเทียมกัน 

                                                           
๓๐ Kilduff, Martin ; and Tsai, Wenpin, Social Networks and Organizations,(London : SAGE 

Publication Ltd., 2003), pp.4-8. 
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๒.๑.๓ การสร้างและพัฒนาเครือขา่ยสังคม 
การสรางเครือขายเป็นกิจกรรมในการกอให เกิดกลุม โดยมีวัตถุประสงคแ ในการแลกเปลี่ยน

การจัดกิจกรรมหรือการผลิตระหวางองคแกรสมาชิกเครือขายนั้น จ าเป็นตองอาศัย การมีปฏิสัมพันธแ
รวมกัน มากอนที่จะทาความตกลงเป็นองคแกรเครือขาย๓๑ 

การสรางเครือขายอาจปรากฏในรูปของการจัดตั้งเป็นเครือขายใหม การสรางเครือขายนั้น มี
หลายลักษณะไมวาจะเป็นในองคแกรธุรกิจซึ่งถือวา เป็นการสรางมูลคาเพ่ิมในการเชิงธุรกิจ สวนดาน
การพัฒนาสังคมนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู ในวัฒนธรรมชุมชนของชาวบานแลว การสรางเครือขายในงาน
พัฒนาปรากฏในหลายลักษณะเชน เครือขายขององคแกรระหวางชุมชน เครือขายตามกิจกรรมและใน
หลายกรณีท่ีมีเครือขายที่เกิดจากการจัดตั้ง โดยความพยายามของหนวยงานรัฐเอง การสรางเครือขาย
ในการท างานดานพัฒนาสังคม มีแนวโนมที่จะเป็นการสรางเครือขายระหวางองคแกรที่ท างานพ่ึงพิงซึ่ง
กันและกันมากกวาที่จะมีการแขงขันกันถึงแมวาภาวะ การแขงขันระหวางกันจะมีอยู แตก็มีนอยกวา
ในองคแกรธุรกิจ 

การสรางเครือขายการท างานในการพัฒนาสังคมนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นอยางมากในอันที่จะ
น าไปสูการสรางผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เมื่อปัญหาสังคมมีความซับซอนและหลากหลายมากยิ่งขึ้นและ
มีทรัพยากรจ านวนมากยอมเป็นไปไมไดที่องคแกรใดองคแหนึ่งจะท างานใหประสบความส าเร็จไดดวย
ตนเองจ าเป็นตองมีการรวมกันระหวางองคแกรหรือการสรางเครือขายในการท างาน (๑) ตองการมี
เพ่ือนในการท างาน ตองการมีหมู มีพวก (๒) ตองการทรัพยากรในการท างาน (๓) ตองการรับภาระ
ความเสี่ยงในกิจกรรมรวมกัน (๔) ตองการความช านาญเฉพาะดานในการแกไขปัญหา (๕) ตองการ
ประหยัด และ (๖) ตองการเรียนรูประสบการณแในการท างานรวมกัน รวมไปถึงมีปัจจัยเสริมที่เป็น
เงื่อนไขส าคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเขารวมเป็นเครือขาย 

ส่วนพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ใหเหตุผลวาการสรางเครือขายทางสังคมเกิดจาก (๑) สถาน 
การณแปัญหาและสภาพแวดลอมที่ซ้ าซอน หลากหลายและขยายตัว จนเกินความสามารถของปัจเจก
บุคคลหรือกลุมที่จะด าเนินการแกไข (๒) เครือขายเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตรแในการสรางพ้ืนที่ทาง
สังคม และ (๓) เพ่ือใหการประสานผลประโยชนแเป็นไปอยางเทาเทียม๓๒ 

สรุปได้ว่า เครือขายนั้นจะมีการเชื่อมโยงกันและกันระหวางบุคคลและกอใหเกิดความ 
สัมพันธแที่ท าใหเกิดขึ้นเป็นเครือขาย ความสัมพันธแทางสังคมที่บุคคลมีตอกันและกันภายในเครือขาย 
เมื่อเริ่มจากบุคคลที่เป็นจุดศูนยแกลาง และมีการขยายความสัมพันธแออกเป็นเครือขายทางสังคมเป็น
เครือขายที่กวางขึ้น กลุมของความสัมพันธแที่บุคคลกลุมหนึ่งมีตอกันและกัน สวนรูปแบบเครือขายก็มี
อยูหลายรูปแบบ และรูปแบบของเครือขายจ าแนกโดยใชคุณ ลักษณะของพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรแ 
วัตถุประสงคแของเครือขาย และมีการสรางเครือขายเป็นกิจกรรมในการกอให เกิดกลุม โดยมี

                                                           
๓๑ นฤมล นิราทร, การสรา้งเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร: 

คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, ๒๕๔๓), หนา ๘. 
๓๒ พระมหาสุทิตยแ อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โครง 

การเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๗),หนา ๕๕-๕๘. 



๒๔ 
 

วัตถุประสงคแ ในการแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมหรือการผลิตระหวางองคแกรสมาชิกเครือขายนั้น 
จ าเป็นตองอาศัย การมีปฏิสัมพันธแรวมกัน มากอนที่จะทาความตกลงเป็นองคแกรเครือขาย 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ ราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ปี ตั้งแตกอน เกิด
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ าแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และ 
สามารถด ารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนแและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งนี้ 
ยังมีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว ดังจะน ามากลาว 
เป็นตัวอยางดังนี้  

นักวิชาการไดกลาวเกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววาหากยอนกลับไป มอง 
แตครั้งในอดีต สังคมชนบทไทยดั้งเดิมเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เป็นการ
ผลิตเพ่ือยังชีพส าหรับการบริโภคใชสอนในครัวเรือนและในชุมชน มิใชเพ่ือการแลกเปลี่ยน วัตถุดิบใน
การผลิตส าหรับด ารงชีพมาจากสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว ปัจจัยเหลานี้ท าใหชาวชนบทมี ความ
ใกลชิดผูกพันและตระหนักในสิ่งแวดลอม ซึ่งแสดงออกในรูปของความเชื่อและพิธีกรรม ที่เอ้ือตอการ
รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้น ความสัมพันธแหลักในชุมชนยังเป็น ความสัมพันธแใน
ระบบเครือญาติ และความสัมพันธแในระบบเครือญาติ ซึ่งสอดคลองตอการ ใชทรัพยากรร วมกัน ทั้ง
การแบงปันผลผลิต การพึ่งพาอาศัยกันในดานตางๆ ลักษณะทั้งหมดนี้ จึงท าใหชนบทไทยในอดีตด ารง
อยูอยางสงบ และพ่ึงพาตัวเองไดและมีความพอเพียงตามอัตภาพ โดยสามารถสืบทอดเอกลักษณะ
ดังกลาวตอเนื่องอยางมีขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายรอยปี  

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของชนบทเกิดขึ้นเมื่อสังคมไทยเขาสูกระบวนการพัฒนาไปสู ความ
ทันสมัย ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประเทศมหาอ านาจใชอ านาจทั้งในรูป ความรู
ทางวิชาการ โครงการความชวยเหลือตางๆ เขามาครอบง า เพ่ือสรางความหมายของค าวา “การ
พัฒนา (Development)” และ “ดอยพัฒนา (Underdevelopment) ทั้งนี้เพ่ือจัดแบงประเภท ของ
ประเทศตางๆ ออกเป็นประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่ยังดอยพัฒนา ประเทศไทย ถูกให
ความหมายวาเป็นประเทศดอยพัฒนา ท าใหเกิดกระแสความตองการพัฒนาไปสูความทันสมัย ตาม
แบบประเทศตะวันตก จนในที่สุดไดผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางเป็นระบบ ดวยการ มีแผนพัฒนาที่
ชัดเจนเป็นครั้งแรก คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๐๔  
เม่ือเวลาผ่านไป ผลจากการใช้แนวทางพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิด การ
เปล่ียนแปลงแก่สงัคมไทยเป็นอย่างมากในทุกด้าน สําหรับผลด้านบวกนัน้ได้แก่ การเพิ่มขึน้ของ 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบส่ือสาร ท่ี
ทนัสมยัหรือการขยายปริมาณและการกระจายการศกึษาอยา่งทัว่ถึงมากขึน้ แตผ่ลด้านบวกเหล่านี ้
ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนชนบทหรือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมได้น้อย และการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ไปถึง คนชนบทหรือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมได้น้อย ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวยัง
ก่อให้เกิดผล ลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตวัของอุตสาหกรรม การส่งเสริมการเกษตรแผน



๒๕ 
 

ใหม่เพ่ือการค้าและ ส่งออก และการขยายตวัของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความ
อ่อนแอในหลายด้าน  ทั ง้ การพึ่ งพิ ง ตลาดและพ่อ ค้าคนกลาง  ความเ ส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิระบบความสมัพนัธ์แบบ เครือญาต ิและการรวมกลุ่มกนัตามประเพณีเพ่ือการ
ขจดัการทรัพยากรท่ีเคยมีอยู่แตเ่ดิมแตกสลายลง รวมทัง้ภูมิปัญญาท่ีสัง่สมกันมาเร่ิมถูกลืมเลือน
สูญหายไป สิ่งสําคัญก็คือความพอเพียง (Self-sufficiently) ในการดํารงชีวิตอันเป็นเง่ือนไข
พืน้ฐานท่ีทําให้คนไทยพึ่งตนเองได้อย่างมีศกัดิ์ศรี ภายใต้ อํานาจและความอิสระในการกําหนด
ชีวิตของตน รวมทัง้ศกัยภาพในการควบคมุ จดัการให้ได้รับการ สนองตอบตอ่ความตอ่งการตา่งๆ 
ซึ่งเป็นศกัยภาพพืน้ฐานท่ีคนไทยและสงัคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม ต้อง ถูกกระทบกระเทือนจนเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ เม่ือ พ.ศ.๒๕๔๐ ท่ีเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจขยายตวัแบบ ฟองสบู่และปัญหา
ความอ่อนแอของชนบท รวมทัง้ปัญหาสังคมอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจนแ และยืนยัน
ปรากฏการณ์นีไ้ด้เป็นอยา่งดี  

ผลท่ีเกิดขึน้ได้ก่อให้เกิดคําถาม และข้อสงสัยต่อแนวทางการพฒันาไปสู่ความทันสมัย 
ตามแบบตะวนัตก ท่ีเช่ือมาแตเ่ดิมว่าถูกต้องเหมาะสม ว่าแท้จริงแล้ว แนวทางพฒันาเช่นนีย้งัคง 
ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยต่อไปหรือไม่ แม้ในแวดวงการพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นักวิชาการและปัญญาชน ก็พบความเกิดกลุ่มแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ี “โต้แย้ง
ทฤษฎีความ ทันสมัย” เช่น ทฤษฎีพึ่งพิง แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือแนวคิดวัฒนธรรม
ชมุชนเป็นต้น๓๓

  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงมีพระราชดํารัสเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี โดยพระราชทาน 
ครัง้แรก เม่ือวนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์๓๔

 โดยทรงเน้นถึงแนวทางการพฒันาประเทศท่ีจําเป็นต้องทําตามลําดบัขัน้ โดยสร้าง 
พืน้ฐานความพอดี พอกิน พอใช้ของประชาชนเป็นเบือ้งต้นก่อน และใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ี
ประหยดั แตถ่กูต้องตามหลกัวิชาการ เม่ือความจําเป็นพืน้ฐานมัน่คงแล้ว จึงคอ่ยเสริมความเจริญ
และฐานะทาง เศรษฐกิจท่ีสูงขึน้ตามลําดับ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นยํา้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือให้สงัคมไทย รอดพ้นจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสงัคม และเพ่ือช่วยให้สงัคมไทย

                                                           
๓๓ อางใน พระสมบูรณแ ปูรณปุญโญ, “บทบาทของพระสงฆแวัดพระบรมธาตุดอยผาสม ในการสงเสริม

และพัฒนาสิ่งแวดลอม ศูนยแการเรียนรูเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลแมสาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม”,การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐). 

๓๔ อภิชัย พันธแเสน และคณะ, โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหา 
นคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙), หนา ๔๗. 



๒๖ 
 

สามารถดํารงอยู่ได้อย่าง มัน่คงและยัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวฒัน์และการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ของสงัคม 
  ๒.๒.๑ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยของอัญเชิญพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัวที่ทรงพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝูาถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา ดังนี้ 

“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านีอี้ก คือคําว่า พอ ก็พอเพียงนีก็้พอแคน่ัน้เอง 
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เม่ือมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อยถ้า
ประเทศใดมีความคิดอนันี ้มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซ่ือตรง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนีอ้าจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แตว่่าต้อง
ไมไ่ปเบียดเบียนคนอ่ืน...”๓๕ 

นกัวิชาการได้สรุปความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า “เศรษฐกิจพอเพียง เป็น 
ปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติของประชาชนทุกระดับตัง้แต่ระดับครอบครัว 
ระดบั ชมุชน จนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการพฒันาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึงความ 
พอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีภูมิคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมี 
ผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง ทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินงาน ทกุขัน้ตอน และขณะเดียวกันจะร้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ นกั ทฤษฎีและนกัธุรกิจ ในทกุระดบัให้มีสํานกึในคณุธรรม ความซ่ือสตัย์ สจุริตและให้
มีความรอบรู้ท่ี เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดลุและ พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้
ด้านวตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อม และ วฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งด”ี๓๖ 

จากหนงัสือ “๒๐๙ คําสอนพอเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นหนงัสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิม 
ฉลองพระชนมายุ ๘๑ พรรษา ได้จดัทําขึน้ เพ่ือรวบรวมพระราชดํารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ได้
กลา่วไว้วา่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการดํารงอยแูละปฏิบตัิของประชาชนในทกุ 

                                                           
๓๕ “พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย”, http://www.pcru.ac. 

th/kings/project4.php (วันท่ีสืบคนขอมูล ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 
๓๖ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพมหา 

นคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๐), หนา ๓๔. 



๒๗ 
 

ระดบั ตัง้แต่ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทัง้ในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทาง สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้กาวทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตผุลรวมถึงความจําเป็นท่ีจะตองมีระบบภูมิคมุกนัในตวัท่ีดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีจ้ะ
ตองอาศยัความ รอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการ ดําเนินการทกุขัน้ตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพืน้ฐานทางจิตใจของ
คนในชาต ิโดยเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทกุระดบัให้มีสํานึกในคณุธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุจริต และให้มี ความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ มี
ปัญญาและความรอบคอบเพ่ือให้สมดลุ และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และกว้างขวาง ทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยางดี๓๗ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความสามารถของชมุชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาค หนึ่งๆ 
ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพ่ือเลีย้งสงัคมนัน้ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศยัปัจจยัต่างๆ ท่ี
เราไมไ่ด้เป็นเจ้าของ๓๘นอกจากนีเ้ศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทาน 
ไว้ในหนังสือ “ใตเบือ้งพระยุคบาท” ว่าพระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งมาเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประโยค หนึ่งท่ีทรงอรรถาธิบายวา หวัใจก็คือคําวาพอ เศรษฐกิจพอเพียงก็คือคําว่าพอ คณุจะมี 
ชีวิตท่ีตัง้อยู่บน มาตรฐานความพออยางไร ความพอก็คือคําว่าพอประมาณ ความพอประมาณ 
พระองค์ขยายความ ตอ่ไปอีก ไม่ใช่ผมพดูนะครับ พอประมาณคือพอแต่จําเพาะตวัเองท่ีหากินได้
อย่างมี เหตมีุผล ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต จึงไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอ่ืนเขา แน่นอนมาตรฐานแต่
ละคนไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ทุกคนจะให้จนเหมือนกันหมด นัน่ก็ไม่ใช่ชีวิตจริง บางคนมาตรฐานมี
สมบตัิเก่ากินอะไรก็โชคดีไป มาตรฐานก็อยู่แค่นี ้อีกคนกินแต่เงินเดือนจริงๆ มาตรฐานก็อยู่แคนี ้
แตท่กุคนต้องมีมาตรฐานเส้นระดบัพอดีของตวัเอง คือ ต้องสร้างมาให้ได้ แล้วยึดตรงนัน้เป็นหลกั 
ซึ่งภาษาทางพุทธเราก็สอนอยู่ แล้วเส้นทางสายกลาง มชัฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง คือไม่
หย่อน ไม่ตงึเกินไป เหมาะสมแต่ละ คน๓๙ รวมถึงการศึกษาระบบเศรษฐกิจของชมุชนไทยในอดีต 

                                                           
๓๗ พิศิษฐแ โจทยแ กิ่ง, ดร. ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๑), 

หนา ๒๔๓. 
๓๘ อางใน กัญญารัตนแ กิ่งก้ า, “ปัจจัยที่เอื้อตอความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพียงของชุมชนบานมอนหินแกว ต าบลวังพราว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง”, การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓).   

๓๙ สุเมธ ตันติเวชกุล ดร., ใต้เบื้องพระยุคบาท, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพแมติชน, ๒๕๔๔), หนา 
๓๐๓. 



๒๘ 
 

วา่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอยงัชีพผลิตพืชผล พืชพนัธุ์ ไว้เพ่ือกิน เพ่ือใช้เอง ไม่มีระบบการพึ่งพิง
สงัคมภายนอก มีความผกูพนักนัสงูช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั มีความพอเพียงในตนเอง นบัถือระบบ
เครือญาตเิป็นสําคญั และไม่มีการแบง่ชนชัน้กนั เป็นต้น๔๐ 
นกัวิชาการได้กล่าวสรุปถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่า หลกัการของเศรษฐกิจ พอเพียง 
(Sufficiency Economy) เปรียบเสมือนเคร่ืองยนต์ให้สามารถขบัเคล่ือนไปได้และสรุป สาระสําคญั
ได้ดงันี ้ 

๑. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึงความสามารถในการควบคมุความรู้สึก นึก
คิดความปรารถนาและพฤติกรรมตลอดจนการประพฤติปฏิบตัิอยู่ ในขอบเขตอนัมีเหตผุล โดยมี 
ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมอยู่มากและสามารถยืดหยุ่นเปล่ียนแปลงได้ตามกรณี ซึ่งความประมาณ
อาจ หมายถึงระดบัปานกลาง 

๒. ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงเป็นหลักที่มีความคิดลึกซึ้งเป็นความมี เหตุมี
ผลที่ยึดคน ชุมชนและประเทศชาติเป็นจุดศูนยแกลาง ซึ่งอาจจะตองพิจารณาปัจจัยรอบดาน ตัวอยาง 
เชนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความอิสรเสรี การพ่ึงพาตนเองได ฯลฯ  

๓. การมีภูมิคุ้มกัน (Immunity) หมายถึงการมีสภาพท่ีพร้อมตอ่การถกูกระทบจากสิ่ง เร้า
ตา่งๆ กล่าวคือ “การมีภูมิต้านทาน” เป็นศพัท์ทางการแพทย์ท่ีถูกนํามาอธิบายถึงสภาพร่างกายท่ี 
สามารถต้านทานเชือ้โรคท่ีเข้าร่างกายโดยมีการสร้างภูมิคุ้มกนัเพ่ือท่ีจะลดหรือควบคมุความเส่ียง 
(Risk) ต่อปัจจัยท่ีเข้ามากระทบไม่ให้ก่อปัญหาหรืออุปสรรคจนต้องเกิดความสูญเสียตามมา 
ดงันัน้การ สร้างภมูิคุ้นกนัจงึเป็นกระบวนการปอ้งกนัตนเองเพ่ือควบคมุความเส่ียงด้วยวิธีการตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง กบัปัจจยัความเส่ียงนัน้๔๑ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการถูกนํามาใช้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพล 
อดลุยเดชได้ทรงนํามาเป็นแนวทางสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน เพ่ือรับมือกับการความท้าทาย และการ 
เปล่ียนแปลงสําคญัท่ีจะเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากโลกาภิวฒัน์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากการ
เฝ้า สังเกตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตลอด ๕๘ ปีของพระองค์ท่ี
ครองราชย์ นอกจากนี ้ยังได้ระบุหลักการนีว้่าได้เน้นถึงทางสายกลาง ท่ีเป็นเส้นทางหลักสู่การ
เอาชนะอปุสรรค ตา่งๆ ในการดําเนินชีวิตของคนไทย ไมว่า่จะเป็นในครอบครัว ธุรกิจ และในชมุชน
โดยเฉพาะหลงัจาก วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี ๑๙๙๗ ท่ีองค์กรธุรกิจจํานวนมากในประเทศไทยได้

                                                           
๔๐ ฉัตรทิพยแ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทส านักพิมพแสรางสรรคแ, 

๒๕๔๐), หนา ๑. 
๔๑ จรัญ จันทลักขณา, ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกสรยั่งยืน , (กรุงเทพมหา 

นคร : สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณแ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หนา ๙. 



๒๙ 
 

ล้มละลาย พระเจ้าอยูห่วัยงัได้ทรงเน้นยํา้ถึงแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิธีการกู้
วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจให้กลบัคืนมาสูค่วามยัง่ยืนได้อีกครัง้หนึง่๔๒ 

๒.๒.๒ หลักแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของทางสาย 

กลางและความไมป่ระมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตผุล การสร้างภูมิคุ้มกนัท่ีดี
ใน ตวัตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและ
การ กระทํา มีหลกัพิจารณาอยู่ ๕ สว่น ดงันี ้๔๓ 

๑.กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีชีแ้นะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบตัิตนในทางท่ีควรจะ 
เป็น โดยมีพืน้ฐานมาจากวิถีชีวิตดัง้เดิมของสงัคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ ตลอดเวลา 
และ เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภยั และ
วิกฤต เพ่ือความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันา  

๒.คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบตัิตนได้ในทุก 
ระดบัโดยเน้นการปฏิบตัติามทางสายกลาง และการพฒันาอย่างเป็นขัน้เป็นตอน  

๓.คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วยคณุลักษณะ ๓ คุณลกัษณะพร้อมๆ กัน 
ดงันี ้ 

ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีไม่น้อยเกินไปและไมม่ากเกินไปโดยไมเ่บียดเบียน 
ตนเองและผู้ อ่ืน เชน่ การผลิตและบริโภคท่ีมีอยูใ่นระดบัท่ีพอประมาณ  

ความมีเหตผุล คือการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนัน้จะต้องเป็นไปอยา่งมี 
เหตผุล โดยพิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนคํานงึถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการ
กระทํา นัน้ๆ อยา่งรอบคอบ  

การมีภูมิคุ้ มกัน ท่ีดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้ พร้อมรับผลกระทบและการ 
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ ในอนาคตอนัใกล้  

๔.เง่ือนไข การตดัสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนัน้ ต้อง 
อาศยัทัง้ความรู้และคณุธรรมเป็นพืน้ฐาน กลา่วคือ 

                                                           
๔๒ Avery, G.C., Leadership for sustainable futures : Achieving success in a 

competitive world, Cheltenham, (UK and Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2005), p. 12. 
๔๓ รัตนา แกวเสน, “การวางแผนระดับทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่สมดุลดวยตารางวางแผนเศรษฐกิจ 

พอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๔).   



๓๐ 
 

เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบ ด้าน 
ความรอบคอบท่ีจะนําความรู้เหล่านัน้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ 
ความระมดัระวงัในขัน้ปฏิบตั ิ 

เง่ือนไขคณุธรรม ท่ีจะเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนกัในคณุธรรมมีความ 
ซ่ือสตัย์สจุริตและความอดทน มีความเพียง ใช้สตปัิญญาในการดําเนินชีวิต  

๕.แนวทางการปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมา 
ประยุกต์ ใช้ คือการพฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้าน ทัง้ด้าน 
เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี  

แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีชีถ้ึงแนวทางการดํารงอยู่และ ปฏิบตัิ
ตนของประชาชนในทกุระดบั ตัง้ตาระดบัครอบครัว ระดบัชมุชน จนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการ พฒันา
บริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ ก้าวทันต่อ 
โลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความจําเป็น
ท่ี จะต้องมีระบบภูมิคุ้ มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้นี ้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมดัระวงัอย่างยิ่ง ในการ นําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินงานทุกขัน้ตอน และ
ขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้าง พืน้ฐานจิตใจคนในชาต ิโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และ
นกัธุรกิจในทกุระดบั ให้มีสํานกึใน คณุธรรมความซ่ือสตัย์สจุริต และให้มีความรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดลุ และพร้อมตอ่การ
รองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และกว้างขวางทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี  

เศรษฐกิจพอเพียงคือ ๓ หว่ง ๒ เง่ือนไข ได้แก ่ความมีเหตผุล ความพอประมาณ และ การ
มีระบบภมูิคุ้มกนั ซึ่งเกาะเก่ียวสมัพนัธ์กนัเหมือนเป็นห่วง ๓ ห่วง โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ 
กบัคณุธรรม อนัเป็นเง่ือนไขอีก ๒ เง่ือนไขได้แก ่ 

ความมีเหตุผล โดยเน้นการปรับกิจกรรมและการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภูมิสงัคม 
การท่ีภูมิประทศและภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะสมกับการเพาะปลูกและเลีย้งสัตว์  และ 
ประชากรมีความชํานาญเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรรม มีเทคโนโลยีและภูมิปั ญญาท้องถ่ินท่ี
สนับสนุน อาชีพเกษตรกรรม และความต้องการอาหารของโลกเพิ่มขึน้ตลอดเวลา ทําให้
เกษตรกรรมเป็นสาขา การผลิตท่ีสําคญัสําหรับประเทศ เปรียบเทียบกับอตุสาหกรรมท่ีเราต้องพึ่ง
ทัง้เงินทนุ เทคโนโลยี และ การบริหารจดัการจากตา่งประเทศ  



๓๑ 
 

ความพอประมาณ ในการทํากิจกรรมหรือลงทุนธุรกิจต่างๆ ต้องคํานึงถึงความสามารถ 
ด้านการบริหารจัดการของผู้ จะลงทุน ความพร้อมของเงินทุน และเทคโนโลยี ซึ่งควรจะต้องมี 
ประสบการณแในการบริหารกิจกรรมหรือธุรกิจท่ีจะดําเนินการ ต้องมีเงินทนุเพียงพอ หากจะต้องกู้
เงิน ก็ให้เป็นส่วนน้อยและมีความมั่นใจว่าจะใช้คืนเงินกู้ ได้ และต้องมีความรอบรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีท่ีใช้ เป็นอยา่งดี สามารถแก้ไขปรับปรุงเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  

การมีภูมิคุ้ มกัน เราต้องสร้างภูมิคุ้ มกันเก่ียวกับการเคล่ือนย้ายทุนท่ีทําให้เกิดวิกฤต 
เศรษฐกิจของประเทศมาแล้วไมใ่ห้เกิดอีก ต้องแก้ไขการท่ีพึง่ตวัเองไมไ่ด้ ด้านพลงังานและการท่ีไม่ 
สามารถเรียนรู้หรือปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของโลกได้ เราต้องมีภูมิคุ้มกนัความโลภของ
เราเอง ไม่ให้ความโลภท่ีต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิตทําให้เราต้องใช้ปุ๋ ยใช้ยาฆ่าแมลงในภาค 
การเกษตรความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้ มกันเป็นสาระหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง โดยมีเง่ือนไขดงันี ้ 

ความรอบรู้ ต้องรู้ทนัโลก รู้เขารู้เรา เราต้องรู้ทนัการเปล่ียนแปลงของโลกเพ่ือท่ีจะ ปรับตวั
ให้ทันและได้รับประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงนัน้ให้ได้ ซึ่งผู้ ท่ีเอาใจใส่ท่ีจะรับรู้และสามารถ 
ประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และปรับตัวให้เข้ากับการ 
เปล่ียนแปลงได้ดีจะได้เปรียบ  

ความรอบคอบ การคิดอย่างรอบคอบต้องเข้าใจความเช่ือมโยงของเหตุปัจจัยและ 
คาดการณ์ได้วา่ การกระทําของเรา หรือผลกระทบของการกระทําของคนอ่ืนมีเหตแุละปัจจยัท่ีจะมี
ผล ตอ่เราอย่างไร ต้องมีการวิเคราะห์เหตปัุจจยั หรือสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้หลายๆ สถานการณ์ 
และ เตรียมหาวิธีการรับมือกบัผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

ความสจุริต ให้สํานกึในคณุธรรม จริยธรรมตลอดเวลา การมีสตปัิญญา หากขาดสตก็ิขาด
ทกุอย่าง สติอาจขาดได้ง่ายๆ จากการเสพตดิหรือสรุา การขาดสตทํิาให้ทางปฏิบตัทิัง้กาย วาจา 
และใจเส่ือมเสียงไปด้วย สมาธิไมเ่กิด ปัญญาไมเ่กิด แก้ปัญหาไมไ่ด้ การงานก็ไมส่มัฤทธ์ิผล๔๔

  
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความพอเพียงอยา่งน้อย ๗ ประการด้วยกนั คือ  
ประการท่ี ๑ พอเพียงสําหรับทกุคน ทกุครอบครัว ไม่ใช้เศรษฐกิจแบบทอดทิง้กนั  
ประการท่ี ๒ จิตใจพอเพียง ทําให้รักและเอือ้อาทรคนอ่ืนได้ คนท่ีไม้พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น

และทําลายมาก  
ประการท่ี ๓ สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนรัุกษ์และเพิ่มพนูสิ่งแวดล้อม ทําให้ยงัชีพและ ทํา

มาหากินได้ เชน่ การทําเกษตรผสมผสานซึง่ได้ทัง้อาหาร ได้สิ่งแวดล้อม และได้ทัง้เงิน  

                                                           
๔๔ พงพิสิฏฐแ วิเศษกุล, เศรษฐกิจเขียวและใส, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๑), หนา ๑๗๕.   



๓๒ 
 

ประการท่ี ๔ ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตวักันเป็นชุมชนเข้มแข็ง จะทําให้สามารถ 
แก้ปัญหาตา่งๆ ได้ เชน่ ปัญหาสงัคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ประการท่ี ๕ ปัญหาความพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบตัิและปรับตวัได้อย่าง 
ตอ่เน่ือง  

ประการท่ี ๖ อยู่บนพืน้ฐานวฒันธรรมพอเพียง วฒันธรรม หมายถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชน ท่ี
สมัพนัธ์อยู่กบัสิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย ดงันัน้เศรษฐกิจจึงควรสมัพนัธ์และเติบโตขึน้จากรากฐาน 
ทางวฒันธรรม จงึจะมัน่คง  

ประการท่ี ๗ มีความมัน่คงพอเพียงไมใ่ชว่บูวาบ เด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทนัหนั เด๋ียว ตก
งานไมมี่กินไมมี่ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจะทําให้สขุภาพจิตดี  

เม่ือทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดลุ ความสมดลุ คือความเป็นปกติและยัง่ยืน ซึ่งเรา 
อาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืนๆ เช่น 

-เศรษฐกิจพืน้ฐาน  
-เศรษฐกิจสมดลุ  
-เศรษฐกิจบรูณาการ  
-เศรษฐกิจศีลธรรม๔๕ 
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุป 

ง่ายๆ คือ ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข อนัประกอบไปด้วยพอประมาณ มีเหตผุล มีภูมิคุ้ มกนัในตวัท่ีดี และมี 
ความรู้ มีคุณธรรม ซึ่งจะนําไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีก้าวหน้าอย่างสมดุล 
มัน่คง ยัง่ยืน๔๖ 

สรุปได้ว่า แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต เพ่ือใหสามารถ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงตอสถานการณแโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม มุงเนนการพ่ึงตนเองโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมี เหตุผล มี
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขมีความรูคูคุณธรรม ซึ่งจะน าไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอม
ที่กาวหนาอยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่มุงใหด ารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดี พออยูพอกิน พอใช ไมให
เดือดรอนทั้งตัวเองและผูอ่ืน โดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอน ไมมุงหวังความเจริญแต
เพียงอยางเดียว ตั้งอยูในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการด าเนินชีวิต อดทนขยันหมั่นเพียร 

                                                           
๔๕

 อางใน อภิชา ที่รักษแ, ทางรอดในภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , 
(กรุงเทพมหานคร : ดอกหญาวิชาการ, ๒๕๕๑), หนา ๑๖๖-๑๖๘.   

๔๖
 สรรเสริญ วงศแชอุม, เศรษฐกิจพอเพียง : พ้ืนฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : เพชรรุง

การพิมพแ, ๒๕๔๔), หนา ๖.   



๓๓ 
 

ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุด รูจักการประมาณ ตนเองและด ารงชีวิต
อยางมีเหตุผล อาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตน ใหความส าคัญกับการรวมกลุมในชุมชน และด ารงชีวิตให
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน  และการ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสาย กลางและความไม
ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีใน ตัวตลอดจนใช
ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ กระท า 
 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 ๒.๓.๑ ความหมายของการพัฒนา  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหมายของการพัฒนา มี นักวิชาการ
หลากหลายทานไดใหนิยามความหมายของการพัฒนาชุมชนที่หลากหลายไว ซึ่งผูวิจัยได ศึกษาและ
เรียบเรียงไว ดังนี้  

ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของค าวา “การพัฒนา” ในภาษาไทย มาจาก“วฑฺฒน” 
ในบาลี และ“วรฺธน” ในภาษาสันสกฤต แปลวา ความเจริญ๔๗ 

สนธยา พลศรี ไดใหความหมายและอธิบายไววา “การพัฒนา” มาจากค าภาษาบาลีวา 
วฑฺฒน (วัด-ทะ-นะ) แปลวา เจริญ ซึ่งแบงออกเป็นสองสวน คือการพัฒนาคนเรียกวา ภาวนา กับการ 
พัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไมใชคนเชน วัตถุ และสิ่งแวดลอมตางๆ เรียกวา พัฒนา หรือ วัฒนา เชน การ
กอสราง ถนน บอน้ า  อางเก็บน้ า สะพาน โรงงานผลิตกระแสไฟฟูา เป็นตน๔๘  และสนธยา พลศรี ยัง
ไดสรุป แนวคิดของนักวิชาการตางๆ ที่กลาวถึงความหมายของ “การพัฒนา” ไวดังนี้คือ  

๑) การท าใหดีขึ้น เจริญกาวหนาขึ้นโดยไมหยุดนิ่ง  
๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพที่ไมพอใจ ไปสูสภาพที่นาพอใจอยางมีระบบ  
๓) การกระจายรายไดของบุคคลไปสูชุมชน  
๔) กระบวนการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ 
๕) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชนบท ทั้งดานเศรษฐกิจและ สังคม  
๖) กระบวนการจัดการองคแการทางสังคมที่สามารถไปสูสภาพที่ดีกวา  
๗) การปรับปรุงระบบสังคมใหทันสมัย  
๘) การเพ่ิมขีดความสามารถของสังคมอยางสูงสุด  
๙) การเปลี่ยนแปลงในระบบทั้งคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดลอม          
๑๐) การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง หรือวางแผนไวลวงหนา  
๑๑) การสรางความเสมอภาคดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระหวางชุมชน ตางๆ ทั้งนี้ 

สนธยา พลศรี ไดแบงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของนักวิชาการตางๆ ออกเป็น ๓ กลุม มีลักษณะดังนี้ 

                                                           
๔๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสแพับ 

ลิเคชันสแ จ ากัด, ๒๕๔๖), หนา ๗๗๙. 
๔๘ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพแครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตรแ, 

๒๕๔๕), หนา ๒ 



๓๔ 
 

กลุมที่ ๑ มีความคิดเห็นวา การพัฒนา หมายถึงความเจริญเติบโต (Growth) คือ เป็นการ 
เพ่ิมผลผลิต ซึ่งกระท าโดย ระบบสังคมรวมกับสิ่งแวดลอม เชน การผลิตขาวเพ่ิมขึ้น การสรางถนน 
สะพาน เขื่อน เป็นตน  

กลุมที่ ๒ มีความคิดเห็นวา การพัฒนา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบกระท าการ เชน มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบสังคม ระบบการเมือง และ ระบบการบริหาร  

กลุมที่ ๓ มีความคิดเห็นวา การพัฒนา เป็นการเนนถึงวัตถุประสงคแหลักถาเป็นการบริหาร ก็
ตองบริหารดวยวัตถุประสงคแ คือ การท างานที่มุงเนนวัตถุประสงคแเป็นหลัก กลาวคือ การพัฒนาตอง 
เป็นไปตามวัตถุประสงคแ และความตองการที่ไดรับความเห็นชอบหรือ การสนับสนุนจากบุคคลที่ 
เกี่ยวของอยางกวางขวาง๔๙ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ไดกลาวไววาการพัฒนาทุกอยางตองเป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
กอนแลวจะตองมีสิ่งอ่ืนหรือมีลักษณะอ่ืนเขามาผสมจึงจะเรียกวาการเปลี่ยนแปลง แบบนี้เรียกวาการ 
พัฒนา ลักษณะที่เพ่ิมเขามาท่ีส าคัญนั้นคือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดไวลวงหนา๕๐    

ไพฑูรย์ เครือแก้ว ไดกลาวถึงชุมชน วาหมายถึงกลุมบุคคลตั้งอยูเป็นที่เป็นทางมีขอบเขต 
เดียวกัน และผูคนเหลานี้มี การพบประแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตอซึ่งกันและกันมี ความ
สนใจ รวมกันอยางใดอยางหนึ่ง เชน ความรักชาติ รักมาตุภูมิ มีแนวพฤติกรรมเป็นอยางเดียวกัน เชน 
การกิน การอยู ภาษาพูด เป็นตน๕๑  

ไพบูลย์ วัฒนสิริธรรม ไดอธิบายวา ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวกัน และสื่อ สาร
เกี่ยวของกันอยางเป็นปกติตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยูในพ้ืนที่รวมกัน หรือการมีอาชีพ รวมกัน 
หรือการประกอบกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงคแรวมกัน หรือการมีวัฒนธรรมความเชื้อ หรือความสนใจ 
รวมกัน๕๒  

ประเวศ วะสี ไดกลาววาชุมชนในภาษาอังกฤษวา Community ซึ่งไดมีผูใหหลักนิยาม 
มากมายแตกตางกันไปตามทัศนะความคิดเห็นจากการศึกษารวบรวมขอมูลและประสบการณแของการ 
พัฒนาชุมชน ตามชุมชนตางๆ จะพบเห็นไดวา การพัฒนาชุมชนนั้น มีแนวความคิดที่แตกตางกันบาง 
ตามภูมิประเทศ โดยมีบางประเด็นท่ีมีความส าส าคัญ ดังตอไปนี้ 

๑.มนุษยแเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่ของชุมชน และปรัชญาของการพัฒนาชุมชน มีความ 
เชื่อมั่นในพลังความสามารถของมนุษยแ การด ารงอยูหรือการลมสลายของชุมชน การพัฒนาชุมชนจะ 
เจริญหรือเสื่อมถอยของชุมชน ขึ้นอยูกับคนในชุมชนเป็นส าคัญ การพัฒนาชุมชนจึงตองใหคนเป็น 
ศูนยแกลางของการพัฒนา คือการพัฒนาคนใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนใหมี 
มาตรฐานในการด ารงชีวิต หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพรอมที่จะพัฒนาชุชนของตนเอง ในระดับ
หนึ่ง 

                                                           
๔๙ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๘. 
๕๐ สัญญา สัญญาวิวัฒนแ, ทฤษฎีการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจ ากัด เอมีเทรดดิ้ง , 

๒๕๒๒), หนา ๑๓. 
๕๑ ไพฑูรยแ เครือแกว , ลักษณะสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพแพิธการพิมพแ, ๒๕๓๘), หนา ๓. 
๕๒ ไพบูลยแ วัฒนสิริธรรม, ส านึกไทยที่พึงงานที่ปรารถนา, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๔๔) , หนา ๕. 



๓๕ 
 

๒.การมีสวนรวมของประชาชน ที่จะมาชวยกันพัฒนาชุมชนเป็นการเปิดโอกาสใหประชาชน 
ในชุมชน ไดเขามารวมคิด รวมปฏิบัติการ และรวมรับผิดชอบในทุก ๆ เรื่องทุกขั้นตอน ทั้งรวมคิด 
รวม วางแผน รวมปฏิบัติงาน รวมการประเมินผล และรวมรับผลประโยชนแที่เกิดขึ้น  อาจจะกลาวได
วา การ พัฒนาชุมชนเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน การมีส วนรวมของ
ประชาชนจึงเป็น แนวคิดท่ีส าคัญประกรหนึ่งของการพัฒนาชุมชน 

๓.การชวยเหลือตนเองของคนในชุมชน จากความเชื่อในปรัชญาเรื่องศักยภาพและพลัง
ความสามารถของชุมชนแลว การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน  
และชุมชนใหสามารถที่จะพัฒนาชุมชนไดดวยตนเองการขอความชวยเหลือจากภายนอกชุมชนตอง
เป็น สิ่งที่เกินความสามารถของคนในชุมชนเทานั้น เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได 
ทั้งทาง เศรษฐกิจ ศีลธรรมคุณธรรม และสุขภาพที่ดี  

๔.การใชทรัพยากรในชุมชน การพัฒนาชุมชนใดผลประโยชนแยอมเกิดขึ้นในชุมชนดังนั้น 
นอกจากการพัฒนาดวยการชวยเหลือตนเองของคนในชุมชนแลวตองใชทรัพยากรตาง ๆ เชน คน เงิน 
วัสดุอุปกรณแ และรวมถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่มีอยูในชุมชน ที่ไมหวังพ่ึงพาจาก 
ภายนอกชุมชน เพราะชุมชนอ่ืน ๆ ก็มีความจ าเป็นที่จะตองใชทรัพยากรเพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนของ
ตน เชนเดียวกัน ในเรื่องของการใชทรัพยากรเพ่ือพัฒนาชุมชนนี้สวนหนึ่งก็ตองเป็นหนาที่ของรัฐบาล 
จะตองใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ แตรัฐจะใหการชวยเหลือมักจะเป็นโครงการใหญ ๆ เทานั้นที่
จะตอง ใชทรัพยากรมากเป็นแผนและโครงการที่รัฐบาลด าเนินการ ผานหนวยงานราชการ ไมใชเป็น
แผนและ โครงการพัฒนาของประชาชนในชุมชน  

๕.การริเริ่มของประชาชนในชุมขน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเชื่อในสิทธิเสรีภาพของ คน 
การพัฒนาชุมชนตองเกิดจากความตองการที่แทจริงของประชาชนในชุมชน โดยประชาชนเป็นผู ริเริ่ม
ในการจัดท าโครงการ ไมใชถูกก าหนดโดยบุคคลหรือหนวยงานภายนอกชุมชน การด าเนินงาน พัฒนา
ในขั้นตอนตางๆ ตองใหประชาชนในชุมชนเป็นผูรับผิดชอบ หนวยงานอื่น ๆ ควรเป็นหนวยงาน ที่คอย
สงเสริมสนับสนุนเทานั้น แนวความคิดดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นไดโดยวิธีใหการศึกษาแกประชาชนใน 
ชุมชนจนมีความรูความสามารถในระดับที่เรียกวา คิดเป็น ท าเป็น จนมีความสามารถที่จะคนพบ
ปัญหา วิธีการแกไขปัญหาและด าการแกไขปัญหาไดดวยตนเอง 

๖.ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล การพัฒนาชุมชนมุงเนนใหด าเนินการโดยคน และ
ทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญเพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจ ากัดทั้งบุคลากร งบประมาณหรือ 
ทรัพยากร ระบบบริหารและด าเนินงานพัฒนา สวนประชาชนในชุมชนเองก็มีขีดจ ากัดในเรื่องความไม 
พรอมของคนและทรัพยากรที่ใชในการพัฒนาไมเพียงพอ ดังนี้จะด าเนินงานพัฒนา ชุมชนในชุมชนใด 
ชุมชนหนึ่งจึงตองค านึงถึงขีดความสามารถในชุมชนและรัฐบาล กลาวคือ ชุมชนที่มีความพรอมมากก็
พ่ึง ความสามารถของตนเองไดมาก ชุมชนที่มีความพรอมนอยก็พ่ึงพาตนเองไดนอย รัฐก็จะเขาไปให
การ สนับสนุนมากขึ้น ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐนี้จะตองเป็นสัดสวนและสอดคลองซึ่งกัน
และกัน 

๗.การรวมมือกันระหวางรัฐกับประชาชน การพัฒนาชุมชนจะประสบความส าเร็จได ตองเกิด
จากการรวมมือกันระหวางรัฐบาลกับประชาชนไมปลอยใหฝุายใดฝุายหนึ่งรับผิดชอบเพียง ฝุายเดียว 
เพราะรัฐบาลและประชาชนในชุมชนตางมีความสามารถท่ีจ ากัดไมสามมารถด า เนินงาน พัฒนาชุมชน
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ใหมีประสิทธิภาพได การรวมมือระหวางรัฐบาลและประชาชนนี้ตองตั้งอยูบนปรัชญา และแนวคิดของ
การพัฒนาชุมชน คือลงมือชวยเหลือตนเอง การใชทรัพยากรในชุมชนการมีสวนรวมของประชาชน
และการสนับสนุนสงเสริมของรัฐบาลอยางเหมาะสม นอกจากการรวมมือของรัฐกับ ประชาชนใน
ชุมชนแลว ยังสามารถขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนและชุมชนภายนอกที่พรอมจะได การสนับ
สนับสนุนไดอีกทางหนึ่งดวย 

๘.การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ การพัฒนาชุมชนตองด าเนินการไปพรอมๆ กันหลายๆ ดาน จะ
มุงพัฒนาในดานใดดานหนึ่งไมได เพราะกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรมการด าเนิน 
กิจกรรมตางตองสอดคลองเป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดแรงงาน งบประมาณ และเวลาที่ใชการ 
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนจึงตองเก่ียวของกับบุคคล หนวยงานและองคแการตาง ๆ เป็นจ านวนมากตอง
ใช การประสานงานที่ดี จึงจะประสบความส าเร็จ 

๙.ความสมดุลในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมที่ตองด าเนินการหลายดานไมใชมี 
เพียงกิจกรรมเดียวตองด าเนินการไปพรอมๆ กันทุกดานไมมุงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะทุกกิจกรรมมี 
ความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดจึงตองค านึงถึงความสมดุลในการพัฒนาดวยเชนความ  สมดุลระหวาง 
การพัฒนาคนกับ สิ่งแวดลอม ความสมดุลระหวางการพัฒนารางกายกับจิตใจของคน ความสมดุล 
ระหวางเพศและวัยเป็นตน 

๑๐.การศึกษาภาคชีวิต การพัฒนาชุมชน มีลักษณะใหการศึกษาแก ประชาชนทุกเพศทุก วัย
อยางตอเนื่องกันไปตลอดชีวิต๕๓  

การพัฒนา เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากความสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตุ ปรากฏการณแ
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไวอยางชัดเจนวาสังคมและ วัฒนธรรมของ
มนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาดวยสาเหตุตาง ๆ องคแประกอบที่เก่ียวของกับ การพัฒนามี
อยูสามสวน คือ ผูกระท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เจตนารมณแ อุดมการณแ วิธีการรวมทั้ง กระบวนการ
ตาง ๆ ที่ท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเปูาหมายของกระท าที่ท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยสรุป
การพัฒนา (Development) มีความหมายเป็นสองนัย ก็คือ 

  ประการแรก ในความหมายอยางแคบ การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐแคิดคนหรือริเริ่ม 
ท าสิ่งใหมๆ ขึ้นมาและน ามาใชเป็นครั้งแรก เชนการคิดคนกระแสไฟฟูา การกระดิษฐแเครื่อง 
คอมพิวเตอรแ   

และประการที่ ๒ ในความหมายอยางกวาง การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ 
ดีขึ้นของระบบตาง ๆ ในสังคมที่ไดรับการยอมรับจากคนในสังคมนั้น โดยมีหลักที่ใชในการพิจารณา
โดยมี จุดเนนอยูที่ลักษณะของการพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงในด านปริมาณ คุณภาพ และ
สิ่งแวดลอม ทุกดานใหดีขึ้นหรือเหมาะสมกวาสภาพที่เป็นอยูเดิม มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
อยางมีล าดับ ขั้นตอนตอเนื่องกันไป มีลักษณะเป็นพลวัตร ซึ่งหมายความวาเกิดขึ้นอยางตอเนื่องไม
หยุดยั้ง  มีลักษณะเป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไวลวงหนาวาจะเปลี่ยนแปลง
ใคร ดานใด ดวยวิธีการ ใด เมื่อใด ใชงบประมาณและสิ่งสนับสนุนเทาใด ใครรับผิดชอบ  มีลักษณะ

                                                           
๕๓ ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบล, พิมพแครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแมติชน, ๒๕๔๑), หนา ๙-

๑๐ 
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เป็นวิชาการ ซึ่งหมายถึง การ ก าหนดขอบเขตและกลวิธีที่น ามาใชใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
เปูาหมายที่ก าหนด เชน การพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนา
ชุมชน การพัฒนาการศึกษา มีลักษณะที่ ใหน้ าหนักตอการปฏิบัติการจริงที่ท าใหเกิดผลจริง โดยที่การ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษยแ โดยมนุษยแ และเพ่ือมนุษยแ หรืออาจจะเกิดขึ้นเองมีเกณฑแ
หรือเครื่องชี้วัด ซึ่งสามารถจะบอกไดวาการ เปลี่ยนแปลงไมวาจะเป็นดานคุณภาพ ปริมาณ และ
สิ่งแวดลอมดีข้ึนมากหรือนอยเดียงใด ในระดับใด 

๒.๓.๒  หลักการและความหมายของพัฒนาชุมชน    
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการการพัฒนาชุมชน ไดมีผูอธิบาย 

ความหมายการพัฒนาชุมชนไวอยางหลากหลาย ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและเรียบเรียงไว ดังนี้ 
ส านักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ไดกลาวถึงอธิบายถึงหลักการพัฒนาชุมชน โดยแยกเป็น

ประเด็นไวดังนี้  
๑.ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนั้น ประการแรก ตั้งอยูบนรากฐานอันมั่นคงแหงความศรัทธา

ในตัวคนวาเป็นทรัพยากรที่มี ความหมายและส าคัญท่ีสุด มนุษยแทุกคนมีความสามารถ 
ประการที่สอง การพัฒนาชุมชน ก็คือ ความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคม (Social 

Justice) การมุงขจัดความขัดแยงและความเหลื่อมล้ าต่ าสูงที่เห็นไดชัดในหมูํมวลชนนั้น เป็นเรื่องที่ 
อารยะสังคมพึงยึดมั่น 

ประการสุดทาย ความไมรู ความดื้อดึง และการใชก าลังบังคับเป็นอุปสรรคที่ส าคัญยิ่งตอ 
ความส าเร็จของการพัฒนา และความเจริญรุดหนาจะเกิดขึ้นไดก็ดวยวิธีการใหการศึกษาเทานั้น การ
ให การศึกษาและใหโอกาสจะชวยดึงพลังซอนเรนในตัวคนออกมาใชใหเป็นประโยชนแตอสวนรวม และ
การ พัฒนาจะมีประสิทธิภาพไดก็จะตองยึดหลักการรวมกลุม และการท างานกับกลุม เพราะมนุษยแ
เราเป็น สัตวแสังคม การอยูรวมกันเป็นกลุมและท างานรวมกันเป็นกลุมจะชวยใหคนไดเจริญเติมโต
โดยเร็วที่สุด 

๒.หลักยึดในการพัฒนาชุมชน คือหลักท่ีนักพัฒนาชุมชนควนยึดมั่นในการพัฒนาชุมชนคือ     
    ๒.๑ ยึดหลักความมีศักดิ์ศรี และศักยภาพของประชาชน และเปิดโอกาสใหประชาชนใช 

ศักยภาพที่มีอยู ใหมากที่สุด นักพัฒนาตองเชื่อมั่นวาประชาชนนั้นมีศักยภาพที่จะใชความรู 
ความสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองได  จึงตองใหโอกาสประชาชนในการคิด วางแผน เพ่ือ 
แกปัญหาชุมชนดวยตัวของเขาเอง นักพัฒนาควรเป็นผูกระตุนแนะน า สงเสริม 

    ๒.๒ ยึดหลักการพ่ึงตนเองของประชาชน นักพัฒนาตองยึดมั่นเป็นหลักการส าคัญวาตอง
สนับสนุนใหประชาชนพึ่งตนเองได โดยการสรางพลังชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน สวนรัฐบาลจะ ชวยเหลือ 
สนับสนุนอยูเบื้องหลัง และชวยเหลือในสวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน 

     ๒.๓ ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสใหประชาชนรวมคิด 
ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่จะท าใน 
ชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการด าเนินงาน อันเป็นการปลูกฝังจิตส านึกใน
เรื่อง ความเป็นเจาของโครงการ หรือกิจกรรม 
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   ๒.๔ ยึดหลักประชาธิปไตย ในการท างานพัฒนาชุมชนจะตองเริ่มดวยการพูดคุย ประชุม 
ปรึกษาหารือรวมกัน คิดรวมกัน ตัดสินใจ และท ารวมกัน รวมถึงรับผิดชอบรวมกันภายใตความ 
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย 

๓.หลักการด าเนินงานพัฒนาชุมชน คือหลักการในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน ๑๐ ประการ 
คือ 

    ๓.๑ ตองสอดคล๎องกับความตองการที่แทจริงของประชาชน    
    ๓.๒ ตองเป็นโครงการเอนกประสงคแที่ชวยแกปัญหาไดหลายดาน    
    ๓.๓ ตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปพรอม ๆ กับการด าเนินงาน    
    ๓.๔ ตองใหประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มที่    
    ๓.๕ ตองแสวงหาและพัฒนาใหเกิดผูน าในทองถิ่น    
    ๓.๖ ตองยอมรับใหโอกาสสตรี และเยาวชนมีสวนรวมในโครงการ    
    ๓.๗ รัฐตองเตรียมจัดบริการใหการสนับสนุน    
    ๓.๘ ตองวางแผนอยางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพทุกระดับ    
    ๓.๙ สนับสนุนใหองคแกรเอกชน อาสาสมัครตางๆ เขามีสวนรวม และ  
    ๓.๑๐ ตองมีการวางแผนให เกิดความเจริญแกชุมชนที่สอดคลองกับความเจริญใน 

ระดับชาติดวย   
๔. กระบวนการท างานพัฒนาชุมชน การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ตองท าอยาง 

ตอเนื่องเป็นกระบวนการ ดังนี้ 
   ๔.๑ การศึกษาชุมชน เป็นการเสาะแสวงหาขอมูลตาง ๆ ในชุมชน เชน ขอมูลดาน 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสภาพความเป็นอยูของคนในชุมชน เพ่ือทราบปัญหาและ 
ความตองการของชุมชนที่แทจริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจตองใชหลายวิธีประกอบกัน ทั้งการ 
สัมภาษณแ การสังเกต การส ารวจ และการศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่มีอยูในชุมชนดวย เพ่ือใหได 
ขอมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด กลวิธีที่ส าคัญที่นักพัฒนาตองใชในขั้นตอนนี้ คือ การสราง 
ความสัมพันธแกับคนในชุมชน เพราะถาหากปราศจากสัมพันธภาพที่ดีระหวางพัฒนากรกับชาวบาน
แลวเป็นการยากที่จะไดรูํและเขาใจปัญหาความตองการจริงๆ ของชาวบาน ความสัมพันธแอันดี จนถึง
ขั้น ความสนิทสนมรักใคร ศรัทธา จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะตองปลูกฝังใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน 

   ๔.๒ การใหการศึกษาแกชุมชน เป็นการสนทนา วิเคราะหแปัญหารวมกับประชาชนเป็น 
การน าขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากข้ันตอนการศึกษาชุมชน มาวิเคราะหแถึงปัญหาความตองการและ สภาพที่ 
เป็นจริง ผลกระทบ ความรุนแรง และความเสียหายตอชุมชนกลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้ คือ การ
กระตุน ใหประชาชนไดรูเขาใจ และตระหนักในปัญหาของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันก็คือ การจัดเวที
ประชาคม เพ่ือ คนหาปัญหารวมกันของชุมชน 
    ๔.๓ การวางแผน / โครงการ เป็นขั้นตอนใหประชาชนรวมตัดสินใจ และก าหนดโครงการ 
เป็นการน าเอาปัญหาที่ประชาชนตระหนัก และยอมรับวาเป็นปัญหาของชุมชนมารวมกัน หาสาเหตุ 
แนวทางแกไข และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และใหประชาชนเป็นผูตัดสินใจที่ จะแกไขภายใต 
ขีดความสามารถของประชาชน และการแสวงหาความชวยเหลือจากภายนอก กลวิธีที่ส าคัญใน



๓๙ 
 

ขั้นตอน นี้ คือ การใหความรูํเกี่ยวกับกระบวนการแกไขปัญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการ โดย
ใชเทคนิค การวางแผนแบบใหประชาชนมีสวนรวม 
    ๔.๔ การด าเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผูรับผิดชอบในการด าเนินการตาม แผนและ
โครงการที่ไดตกลงกันไว กลวิธีที่ส าคัญในข้ันตอนนี้ คือ การเป็นผูชวยเหลือสนับสนุนใน ๒ ลักษณะ 
คือ 

    ๑) เป็นผูปฏิบัติงานทางวิชาการ เชน แนะน าการปฏิบัติงาน ใหค าปรึกษาหารือใน การ
แกไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

    ๒) เป็นผูสงเสริมใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน    
  ๔.๕ การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามความกาวหนาของงานที่ก าลังด าเนินการตาม 

โครงการ เพ่ือการปรับปรุงแก๎ไขปัญหา อุปสรรคที่พบไดอยางทันทวงที กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้ คือ 
การติดตามดูแลการท างานที่ประชาชนท าเพ่ือทราบผลความกาวหนาและปัญหาอุปสรรค แลวน าผล 
การปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรมไปเผยแพร เพื่อใหผูเกี่ยวของไดทราบ สามารถกระท าไดโดย 

    ๑) แนะน าใหผูน าทองถิ่นหรือชาวบาน ติดตามผลและรายงานผลดวยตนเอง เชน รายงาน
ดวยวาจา รายงานเป็นลายลักษณแอักษร การจัดนิทรรศการ เป็นตน 

    ๒) พัฒนากรเป็นผูรายงานผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง เชน รายงานดวยวาจาตอ 
ผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของ เสนอผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุม ท าบันทึกรายงานตามแบบฟอรแม 
ตางๆ ของทางราชการ๕๔ 

ปาริชาติ วิลัยเสถียร และคณะ ไดกลาวอธิบายวา การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการ
ซึ่งรวมเอาความมานะพยายามของประชาชนกับฝุายรัฐบาลเขาดวยกันในการสงเสริม สภาพของ
ชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพ่ือใหชุมชนเหลานั้นไดมีบทบาทเขามารวมในชีวิต อันหนึ่ง
อันเดียวกันของประเทศชาติ และเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนสนับสนุนความเจริญของ ประเทศชาติ
กระบวนการนี้มีสาระส าคัญ ๒ ประการ คือ  

  ๑. ความรวมมือของประชาชนดวยศรัทธา ที่จะสรางเสริมระดับความเป็นอยูของตนใหดีขึ้น 
โดยอาศัยความริเริ่มของตนเองเป็นส าคัญ  

  ๒. การก าหนดใหมีหนวยงานของรัฐเป็นผูใหความชวยเหลือดานเทคนิคและวิธีการ เพ่ือให 
ความคิดริเริ่ม การชวยตนเองและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไดด าเนินไปอยางมี ประสิทธิภาพ  

ดิเรก ฤกษ์หร่าย ไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชนไววา เป็นกระบวนการในการ 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตกลุมบุคคลเปูาหมาย มุงใหเกิดความเสมอภาคและกระจายอยางเป็นธรรม ทั้ง
ดาน เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหเกิดชองวางระหวางคนรวยกับคนจนนอยที่สุด ทั้งนี้ กระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงดังกลาว สามารถท่ีจะก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง มีโครงสรางและ ระบบที่เหมาะสม 
ตลอดจนควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงไปอยางเหมาะสม๕๕     

                                                           
๕๔ ส านักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, คูมือการด าเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๖๕/๒, (กรมการ 

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๕), หนา ๑-๕. 
๕๕ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, “กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา”, รายงานวิจัย, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๕๔๓). 



๔๐ 
 

พรสวรรค์ เนลสัน ฮ็อดสัน ไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชนวา การพัฒนาชุมชน 
หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหประชาชนสามารถด าเนินการ โดยอาศัย ศักยภาพดานตางๆ ที่มี 
อยูตอบสนองความตองการของตนเองไดในทุกดานที่จ าเป็นตอการด ารงชีวิต โดยการมีสวนรวมของ 
ประชาชน เพ่ือใหอ านาจในการตอรองและมีสวนรวมในการก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในชุมชน๕๖ และ 

วิทยากร เชียงกูล ไดกลาวถึงการพัฒนาชุมชนไววา การพัฒนาชุมชนที่แทจริงควร หมายถึง
การท าใหชีวิตความเป็นอยูของประชาชนมีความสุขความสะดวกสบาย ความอยูดีกินดี ความ เจริญ
ทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติซึ่งนอกจากจะขึ้นอยูกับการไดรับ ปัจจัยทางวัตถุ เพ่ือ
สนองความตองการของรางกายแลวประชาชนยังตองการพัฒนาทางดานการศึกษา สิ่งแวดลอมที่ดี 
การพักผอนหยอนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจดานตางๆ ดวย ความตองการทั้งหมดนี้ 
บางครั้งเราเรียกกันวาเป็นการพัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือที่ใหเห็นวาการพัฒนาไมไดขึ้นอยูกับการเพ่ิม 
ปริมาณสินคาหรือการเพ่ิมรายได เทานั้น หากอยูที่การเพ่ิมความพอใจความสุขของประชาชน
มากกวา๕๗    

๒.๓.๓ จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของการพัฒนาชุมชน    
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการการพัฒนาชุมชน ไดมีผูแสดง 

จุดมุงหมายและขอบขายของการพัฒนาชุมชนไวอยางหลากหลาย ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและเรียบเรียงไว 
ดังนี้    

จิตจ านงค์ กิติกีรติ ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชนไววา การพัฒนาชุมชนเป็น 
กระบวนการที่ตองกระท าอยางตอเนื่องและคอยเป็นคอยไป โดยอาศัยหลักความตองการและการ
ริเริ่ม จากประชาชนเป็นหลัก เพ่ือวาผลที่ไดรับจะเป็นการแนนอนและถาวรตลอดไป จึงไดก าหนด
จุดมุงหมาย ของการพัฒนาชุมชนไวดังนี้    

๑.มุงที่จะเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนใหเป็นผูที่ทันตอเหตุการณแ มีความคิดกาวหนา    
๒.มุงใหประชาชนมีความส านึกในการเป็นสมาชิกของชุมชน รูจักรวมแรงรวมใจกัน 

แกปัญหา และความเป็นอยูของชุมชนเพื่อความเจริญของตนเองและชุมชน 
๓.มุงจะใหประชาชนมีความรับผิดชอบรูจักรับผิดชอบในการด าเนินงาน รับผิดชอบตอตนเอง 

ชุมชน และประเทศชาติ    
๔.มุงที่จะใหประชาชนรูจักชวยตนเอง กระตือรือรนในการแกปัญหาของชุมชน มีความคิด 

ริเริ่มและปรับปรุงความเป็นอยูใหดีขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม๕๘ 
อภิชัย พันธเสน กลาวถึงจุดมุงหมายของการด าเนินงานพัฒนาชุมชนไววา เพ่ือมุงที่จะขจัด 

โรครายส าคัญของสังคม ๓ ประการ ไดแก 
  ๑.ความไมรู  
  ๒.ความยากจน  

                                                           
๕๖ ดิเรก ฤกษแหราย, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพแ, ๒๕๔๗) , หนา ๒. 
๕๗ วิทยากร เชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพแฉับ 

แกระ, ๒๕๒๗), หนา ๑๗ –๑๘. 
๕๘ จิตจ านงคแ กิติกีรติ, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : คุณพิณอักษรกิจ, ๒๕๓๖), หนา ๕๐. 



๔๑ 
 

  ๓.โรคภัยไขเจ็บ  
  เมื่อไดพัฒนาชุมชนแลว ประชาชนในชุมชนจะไดมีความรู มีสุขภาพพลานามัยดี และน า

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจมาสูชุมชนและประเทศชาติ๕๙     
อนุรักษแ ปัญญานุวัฒนแ ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนไววา การพัฒนาที่ 

ยั่งยืนเป็นกระบวนการเรียนรูํเละเปลี่ยนแปลงที่กวางลึก เป็นพลวัตร (dynamic process) โดยมี 
จุดมุงหมายเพ่ือสรางเสริมระบบการด าเนินงานของมนุษยแ มีเหตุมีผลเหมาะสมกับวิธีชีวิตที่มีเหตุผล 
อาศัยหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบองคแรวม และหลักการที่เป็นผลแหงการบูรณาการทางแนวความคิด
ที่ เนนโครงสรางและวัฒนธรรมทางสังคม เพ่ือเป็นการสรางรากฐานความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาใน
สังคม มนุษยแการพัฒนาโดยเนนยึดหลักบูรณาการตามที่กลาวมาขางตนนั้นมีความสัมพันธแกับหลักการ
จัดการ มนุษยแกับสิ่งแวดลอม คือพัฒนาเพ่ือน าไปสูความยั่งยืน ในขณะเดียวกันหลักที่เป็นหัวใจของ
การพัฒนา อยูที่ตัวของมนุษยแ และประเทศชาติ โดยใหความหมายของการพัฒนาประเทศคือการ
แสวงหาลูทาง แก๎ไขปัญหาความอดอยากหรือทุพโภชนาการแกปัญหาความยากจนและปัญหาดาน
การเจ็บปุวยของ ประชาชน  

การพัฒนามีความหมายกวางครอบคลุมทั้งดานความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ 
สรางสรรคแความเป็นธรรมทางสังคม กลาวคือ การพัฒนาควรจะเป็นการด าเนินการไปสูเปูาหมาย 
ดังตอไปนี้   

๑.ครอบครัวแตละครอบครัวมีรายไดพอเพียงส าหรับการแสวงหาปัจจัยยังชีพ อันไดแก 
อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค 

๒.หัวหนาครอบครัวมีงานท าเพราะการมีงานท าจะท าใหมีการกระจายรายไดอยาง ตอเนื่อง 
และท่ัวถึง 

๓. ความเสมอภาคทางโอกาสในการไดรับบริการสาธารณะจากรัฐบาลอยางเทาเทียมกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทางดานการศึกษา การสาธารณสุข และบริการอื่นๆ 

๔. การมีเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในทางการเมือง การสมาคม และวัฒนธรรม 
รวมทั้งมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการก าหนดนโยบายของรัฐดวย 

๕. ประเทศมีอิสรภาพในการก าหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ 
ของตนไดอยางแทจริง จากความหมายหลักของการพัฒนาแสดงใหเห็นวาการพัฒนาจะผูกพันอยูกับ
อุดมการณแ บรรทัดฐานหรือปทัสถานทางความคิด คานิยมของคน และการใหคุณคาทางสังคมที่
แตกตางกันก็ตาม แตในความหมายที่ชัดเจนนั้น การพัฒนาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงการ
สรางสรรคแความกาวหนาในทาง เศรษฐกิจ ความเป็นธรรมทางสังคม ความเสมอภาคทางการเมืองการ
ธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของ ประเทศใดประเทศหนึ่ง ดวยวิธีการบริหารที่เหมาะสม เพ่ือบรรลุ
เปูาหมายในอันที่จะสรางคุณภาพชีวิต ของคนในประเทศใหดีขึ้น มีดุลยภาพในการจัดสรรตลอดจน
การกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ สังคมท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึ้น๖๐ 
                                                           

๕๙ อภิชัย พันธเสน, แนวคิดทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรแพริ้นติ้ง
แอนดแ พับลิชช่ิง, ๒๕๓๙), หนา ๒๑ 

๖๐ อนุรักษแ ปัญญานุวัฒนแ, การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์ : บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม , (กรุงเทพมหา 
นคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๘), หนา ๒๖. 



๔๒ 
 

๑.การพัฒนาดานการเมือง ไดแก  การเปลี่ยนแปลงความรู  ความคิด ของสมาชิกในชุมชน 
ตลอดจนแนวปฏิบัติ กลไกและวัสดุอุปกรณแทางดานการเมืองการปกครองในชุมชน  

๒.การพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ ไดแก การเปลี่ยนแปลงความรูเกี่ยวกับการท ามาหากิน  
การผลิต การแลกเปลี่ยนหรือจ าหนาย  

๓.การพัฒนาชุมชนดานการศึกษา ไดแก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั้งใน 
รูปแบบที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ  

๔.การพัฒนาชุมชนดานสังคม ไดแก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแสดงบทบาทตามสถานะตาง 
ๆ เชน พอ แม ลูก ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๕.การพัฒนาชุมชนดานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทั้งดานวัตถุ และไมใชวัตถุ ไดแก 
ศีลธรรม จรรยา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ และประเพณี  

๖. การพัฒนาชุมชนดานครอบครัวและประชากร ไดแก การลดขนาดของครอบครัว และการ
มี วัฒนธรรมครอบครัวที่ดี  

๗. การพัฒนาดานอนามัยและดานสาธารณสุข ไดแก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาวะ 
แวดลอมและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตนใหถูกสุขลักษณะ  

๘. การพัฒนาชุมชนดานนันทนาการ เป็นเรื่องการใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ๖๑    
สัญญา สัญญาวิวัฒน์  ไดกลาวถึงขอบขายของการพัฒนาชุมชนวา สิ่งที่จะตองพัฒนาใน 

ชุมชน ไดแก การพัฒนาดานสังคม การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดาน การเมืองการปกครอง 
และ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม๖๒     

ดังนั้น การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาคนหรือประชาชนในชุมชน เพ่ือน าไปสูการพัฒนา 
ดานตาง ๆ ในชุมชน และการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญตอความส าเร็จในการพัฒนา แตในการท างานกับ 
คนนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดออนตองอาศัยเวลา และความอดทนซึ่งตองเขาใจหลักการและปรัชญาใน
การ พัฒนาชุมชนดวย 

๒.๓.๔ ปรัชญาการพัฒนาชุมชน    
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข องกับการพัฒนาชุมชน มีนักวิชาการ 

หลากหลายทานไดกลาวถึงปรัชญาในการพัฒนาชุมชนไวอยางหลากหลาย ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและเรียบ 
เรียงไว ดังนี้    

พัชรินทร์  สิรสุนทร ไดกลาวถึงปรัชญาการพัฒนาชุมชนไววา ค าวา ปรัชญาของการพัฒนา 
ชุมชน หมายถึง “วิชาหรือหลักแหงความรูและความจริงของกระบวนการท างานพัฒนาในชุมชน”  
โดย ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมี ๗ ประการ ดังตอไปนี้ 

๑) คนเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐ มีคา และส าคัญท่ีสุด 
๒) คนเป็นสัตวแโลกที่พัฒนาได๎ดีที่สุด 
๓) การรวมกลุม 

                                                           
๖๑ ชินรัตนแ สมสืบ, การบริหารการพัฒนาชนบท, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท, 

พิมพแ ครั้งท่ี ๑๔, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘), หนา ๗. 
๖๒ สัญญา สัญญาวิวัฒนแ, ทฤษฎีการพัฒนาสังคม, หนา ๒๑. 



๔๓ 
 

๔) ความยุติธรรม 
๕) การศึกษา 
๖) หลักประชาธิปไตย 
๗) ความสมดุลของการพัฒนา๖๓ 
และ พัชรินทร์ สิรสุนทร ยังไดอธิบายถึงปรัชญาการพัฒนาชุมชนทั้ง ๗ ประการไวดังนี้   
๑) ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการแรก คือ ความศรัทธาอยางแรงกลาในตัวคนที่วา 

“คนเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐ มีคา และส าคัญที่สุด” หมายถึง ในทุกชุมชนนั้นนอกเหนือไปจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) เชน ดิน น้ า ปุาไม แรธาตุตางๆ แลว ยังมีทรัพยากรอีก
อยาง หนึ่งเรียกวา ทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource) ซึ่งนับวาเป็นทรัพยากรที่สูงสง มีคา และ
ส าคัญมาก ที่สุดในชุมชน เพราะคนรูจักเหตุ รูจักผล รูจักคิด รูจักตัดสินใจ รูจักวางแผน รูจักประพฤติ 
ปฏิบัติ และ รูจักพัฒนาชีวิตความเป็นอยูของตนเองและชุมชนไปในทิศทางที่ตองการ ความศรัทธาใน
ตัวคนตาม ปรัชญาขอนี้มิไดจ ากัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง แตหมายความรวมไปถึงความศรัทธาในตัวคน
ทุกเพศทุกวัย เชน หญิง ชาย เด็ก และคนชราดวย 

การที่คนเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐ มีคา และส าคัญที่สุดนั้น สืบเนื่องมาจากเหตุผลที่ส าคัญ 
สองประการ ประการแรกคือ “จุดเริ่มตนของการพัฒนานั้นเริ่มที่คน” หมายความวา การพัฒนา
ทั้งหลาย ในชุมชนลวนมาจากการกระท าของคน กลาวคือ คนเป็นผูคิด ตัดสินใจ วางแผน และลงมือ
ปฏิบัติการเอง ทั้งสิ้น คนจึงเป็นจุดเริ่มตนของการพัฒนา นอกจากนี้ คนยังบันดาลใหสิ่งตางๆในชุมชน
เกิดขึ้นหรือดับ สลายไดเชน คนสามารถสรางหรือท าลายบอน้ า โรงเรียน โรงพยาบาล หรือคนดวย
กันเองได เป็นตน และอีกประการหนึ่ง ก็คือ “จุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนา คือ การพัฒนา
คน” การพัฒนาคน หมายถึง การท าใหคนมีท้ังคุณภาพ คือ มีความสามารถในการท างานตามบทบาท
และหนาที่ของตนอยาง มีประสิทธิภาพ และมีทั้งคุณธรรม คือ มีจิตใจพรอมที่จะเสียสละประโยชนแ
สวนตัว เพ่ือสวนรวมหรือ ชุมชน ทั้งนี้เพราะวา คนเป็นสวนส าคัญที่สุดในชุมชน ชุมชนจะยั่งยืนถาวร
เจริญกาวหนาหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับคนในชุมชนนั้น ดังนั้น จุดหมายปลายทางสูงสุดหรือผลประโยชนแ
สูงสุดตาง ๆ ของการพัฒนาจึง มุงไปที่การพัฒนาคนและควรเป็นคนสวนใหญในชุมชนดวย การพัฒนา
ตาง ๆ ที่ผานมาประสบกับความ ลมเหลวหรือไมไดผลเทาที่ควร สาเหตุประการหนึ่งมาจากการขาด
จุดมุงหมายปลายทางสูงสุดที่มุงพัฒนา คนหรือจุดหมายปลายทางรองที่ตั้งไวมิไดสนองหรือสดคลอง
กันกับจุดหมายปลายทางสูงสุดนั้น เชน หนวยงานหนวยใดหนวยหนึ่งไดรับค าสั่งจากหนวยงานใน
ระดับสูงกวาใหมาสรางถนนสายหนึ่งในหมูํบาน หนวยงานนั้นก็เริ่มสรางถนนโดยมิไดใหประชาชนใน
หมูบานไดเขามามีสวนรวมแมแตนอย วัตถุประสงคแ หรือจุดหมายปลายทางที่แทจริงก็เพ่ือสนองความ
ตองการของหนวยงานที่เหนือกวาเพ่ือใหมีผลงาน ปรากฏเทานั้น ประชาชนในหมูบานก็มิไดเอาใจใส 
ทั้งนี้ เพราะประชาชน ไมไดมีความรูสึกเป็นเจาของ เพราะไมไดเขามามีสวนรวมในการสรางถนนนั้น
ดวย ไมนานนักถนนสายนั้นก็เสื่อมโทรมใชการไมได อันเป็นการสูญเปลาในการพัฒนาอยางหนึ่ง 
ฉะนั้น ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน สิ่งส าคัญประการหนึ่ง ก็คือ ตองมีความศรัทธาในตัว คน อัน

                                                           
๖๓ พัชรินทรแ สิรสุนทร, แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม, เอกสารประกอบการสอนในสาขาวิชา

พัฒนา สังคม, (คณะสังคมศาสตรแ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๗) (อัดส าเนา). 



๔๔ 
 

หมายถึง การเห็นคุณคาและความส าคัญของประชาชนในชุมชนตลอดเวลา ตัวอยางเชน นักพัฒนา
ตองใหความส าคัญกับความตองการ ปัญหา และผลประโยชนแของประชาชนเป็นหลักในการ 
ด าเนินงาน โดยมีการเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการพัฒนาตางๆ ทุกขั้นตอน มิใช 
เพียงแตใหประชาชนไดรูไดเห็นเทานั้น ตองใหประชาชนไดมีโอกาสสัมผัสของจริงดวย โดยตองให 
ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในการคิด ตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติการในโครงการพัฒนา 
ตาง ๆ เหลานี้ เป็นตน การสรางถนนตามตัวอยางขางตน หากประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยาง
จริงจัง ทุกขั้นตอนในการคิด ตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติการแลว จริงอยู งานอาจจะด าเนินการไป
อยาง ลาชา เสียเวลา แตผลที่ไดรับ ก็คือ ประชาชนจะเกิดความรูสึกวาตัวเองมีสวนเป็นเจาของถนน
สายนั้น เพราะไดชวยกันสรางมากับมือ จึงเห็นคุณคา ความส าคัญ เมื่อเป็นเชนนี้ ความรวมมือในการ
ดูแล บ ารุงรักษาในเวลาตอมาจึงไมนามีปัญหามากนัก 

๒) ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่สอง คือ ความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัว คนที่ว า 
“คนเป็นสัตวแโลกที่พัฒนาไดดีที่สุด” (Highest potential developing animal) หมายความ วา ใน
บรรดาทรัพยากรทั้งหลายในโลก คนสามารถสรางประโยชนแสูงสุดใหแกชุมชนได มากที่สุด ถา ไดรับ
การพัฒนาที่ถูกตอง จะสามารถดึงเอาความสามารถภายในตัวคนออกมาใชประโยชนแได และถามี การ
เปรียบเทียบกับความสามารถในการพัฒนาของคนกับสัตวแโลกชนิดอ่ืน ๆ ที่พัฒนาได เชน ชาง มา ลิง 
เป็นตน แลวคนจะเป็นสัตวแโลกที่พัฒนาไดดีที่สุด นอกจากนี้คนสามารถเขารวมในการสรางสรรคแ 
ความเจริญใหแกชุมชนไดดีที่สุด ตัวอยางเชน การสรางถนนสายหนึ่งขึ้นในหมูบาน การที่คนเขามา 
ชวยกันคิด วางแผน ตัดสินใจ รวมกันกอสราง ตลอดจนรวมกันฟันฝุาอุปสรรคตาง ๆ จนกระทั่งสราง 
ถนนเสร็จ เชนนี้ถือวา คนสามารถพัฒนาใหมีคุณภาพข้ึนได โดยคนสามารถใชความรูความสามารถที่มี 
อยูท างานจนบรรลุเปูาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน คนก็สามารถพัฒนาใหเกิดจิตส านึก 
ในการเสียสละ โดยยอมเสียสละก าลังกาย ความสุขสวนตัว มาชวยกันสรางถนนดวยความซื่อสัตยแ 
อดทน และยอมสละก าลังเงินเพ่ือประโยชนแของสวนรวมอยางจริงใจและจริงจัง สิ่งเหลานี้ อาจถือได
วา คุณธรรมในตัวคนไดรับการพัฒนาใหเกิดข้ึนบางแลว  อาจกลาวไดวา คนทุกคนไมวาจะอยูในชุมชน
ใด ในเมืองหรือในชนบท รวยหรือจน การศึกษาสูงหรือต่ า จะมีพลังความสามารถในเรื่องความเป็น
ผูน า ความคิดริเริ่ม และความคิดใหมๆ ซอนเรนอยูภายในตัวหลังความสามารถนี้ สามารถเจริญเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ ถามีโอกาสไดรับการพัฒนาโดยการกระตุนเตือน ยั่วยุ ชี้แนะ สงเสริมอยางถูกวิธีถูกทางและ 
อยางเหมาะสมกับผูรับ ก็สามารถที่จะดึงเอาพลังความสามารถนี้ออกมาใช เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ในทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของตนเองและสวนรวมได 

ปรัชญาประการนี้ ถูกน าไปใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน โดยนักพัฒนาจะ 
ตองมีความศรัทธาเป็นพ้ืนฐานอยูเสมอวา คนทุกคนนั้นพัฒนาได คนทุกคนลวนมีพลังความสามารถ
อยูในตัว และเป็นธรรมดาที่บางคนมีพลังความสามารถท่ีมองเห็นหรือแสดงออกไดอยางชัดเจน ขณะที่
บาง คนพลังนั้นไมอาจมองเห็นได แตก็ไมเป็นการล าบากจนเกินความสามารถของนักพัฒนาที่จะ
พยายามดึง เอาพลังความสามารถท่ีซอนเรนอยูภายในออกมาใชเป็นประโยชนแแก ชุมชนได โดยอาจใช
วิธีการสงเสริม ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการท างานเป็นกลุมและอาศัยกิจกรรมเป็นเครื่องมือ
กระตุนในการดึง พลังความสามารถออกมาจากประชาชน เป็นตน   



๔๕ 
 

  ความสามารถของคนนั้นจะตองเป็นไปอยางถูกวิธี ทั้งนี้ เพราะความสามารถของคนเมื่อมี
โอกาสได พัฒนาและถูกน าออกมาใช อาจเปรียบเสมือนพลังนิวเคลียรแ คือ มีทั้งคุณอนันตแและโทษ
มหันตแ ความส าคัญจึงอยูที่พลังความสามารรถนั้น จะถูกน าไปใชในทางสรางสรรคแหรือทางท าลาย สิ่ง
นี้เป็น บทบาทและหนาที่ของนักพัฒนาที่จะตองใชวิธีการใหถูกตองและเหมาะสม ในการดึงพลังนั้น
ออกมา และพัฒนาพลังนั้นใหใชประโยชนแแตในทางสรางสรรคแเทานั้น 

  ๓) ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่สาม คือ “การรวมกลุม” (Grouping) หมายถึง 
ความเจริญกาวหนาของการพัฒนาชุมชนนั้น ตองอาศัยการรวมกลุมและการท างานในกลุม การที่จะ 
เรียกวา รวมกลุมนั้นจะตองมีคนตั้งแตสองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีวัตถุ ประสงคแในการเขามาอยู 
รวมกันอยางชัดเจน พลังกลุมนี้จะดลบันดาลใหงานพัฒนาตาง ๆ บรรจุผลส าเร็จสมความมุงหมายได 
การรวมกันเป็นกลุมและการท างานกับกลุมถือวา เป็นหัวใจของงานพัฒนาชุมชน ถึงกับมีการกลาววา 
“ถาไมมีกลุมก็จะไมมีงานพัฒนาชุมชนเกิดขึ้น” (no group, No C.D.) การรวมกลุมนั้น มีไดหลาย 
ระดับ นับตั้งแตระดับลางสุดไปสูสูงสุด คือ กลุม ครอบครัว ชุมชน สังคม รัฐ หรือประเทศชาติ เป็นตน 

โดยธรรมชาติแลว มนุษยแจะอยูรวมกันเป็นกลุม ไมอยูคนเดียว นอกจากไมมีทางเลือกหรือ
ปรัชญาประการนี้ สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่วา คนเป็นสัตวแสังคม การรวมตัวกันเป็นกลุม และท างาน
รวมกันจะชวยใหคนเจริญเติบโตไดเร็วที่สุด ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนนั้น มุ งสงเสริมให 
ประชาชนท างานเป็นกลุม มีการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพดานตาง ๆ เชน กลุมเกษตรกร 
กลุม สตรี  และกลุมผูน าอาสาพัฒนาชุมชน เป็นตน การรวมกลุมและท างานกับกลุ มตาม
กระบวนการพัฒนา ชุมชน ถือวาเป็น “โรงเรียนฝึกหัดประชาธิปไตยเบื้องตนในหมูบาน” เพราะท าให
ประชาชนไดมีโอกาส เขามาชวยกันคิด ชวยกันตัดสินใจ ชวยกันวางแผน และชวยกันปฏิบัติงานตาม
หลักประชาธิปไตย ยิ่งไป กวานั้น การรวมกลุมยังชวยใหประชาชนเกิดความกระตือรือรน สนใจเขา
รวมพัฒนา สรางความเจริญ เป็นการผนึกก าลังความสามารถของประชาชนซึ่งกระจัดกระจายใหมา
รวมอยูดวยกันเป็นกลุมกอน พลัง ความสามารถของแตละคนจะแปรสภาพไปเป็นพลังกลุม ซึ่งมีพลัง
มากกวาพลังของคนธรรมดา ยิ่งกลุมมี การรวมกันอยางเหนียวแนนมากขึ้นๆ จนกลายเป็นกลุมนั้นมี
ชีวิต มีจิตส านึกแลว ก็ยิ่งจะเป็นประโยชนแ ตอชุมชนมากขึ้น นอกเหนือไปจากนี้ การรวมกลุมในงาน
พัฒนาชุมชนจะชวยสรางระบบตางๆ ใหเกิดขึ้น ในชุมชน เชน มีการสรางและพัฒนาองคแกรหรือ
สถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนความรูและรับ แนวความคิดใหม ๆ ตลอดจนเป็นแกนน าในการ
ปฏิบัติงานเพื่อชุมชนตอไป 

๔) ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่สี่ คือ “ความยุติธรรม” (Justice) หมายถึง ความ 
ศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคม (Social Justice) ความศรัทธาที่วา คนทุกคนปรารถนาที่จะมี
ชีวิต รวมอยูในสังคมดวยความสุขกายสบายใจ (Social Satisfaction) และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
(Social Acceptability) ความยุติธรรมในที่นี้ หมายถึง ความยุติธรรมภายใตกฎหมาย อันอธิบายได
วา ทุกคนมี สิทธิเทาเทียมกันที่จะไดรับความคุมครองจากกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยก าเนิดก็ดี โดย
แตงตั้งก็ดี โดยประการอ่ืนใดก็ดี ไมกระท าใหเกิดเอกสิทธิ์แตอยางใด นอกจากนี้ คนทุกคนไมวาเหลา
ก าเนิดหรือศาสนา ใด ยอมอยูในความคุมครองแหงกฎหมายเสมอกัน เป็นตน 

ปรัชญาประการนี้ มาจากความเชื่อสองประการ ประการแรก คือ “คนทุกคนมีความส าคัญ 
เทาเทียมกัน ถึงแมวามีความเป็นเอกลักษณแที่ไมเหมือนกัน จึงมีสิทธิพึงไดรับการปฏิบัติดวยความ 



๔๖ 
 

ยุติธรรมอยางมีเกียรติในฐานะท่ีเป็นปุถุชนคนหนึ่ง” และอีกประการหนึ่งที่วา “ความยุติธรรมเป็นสิทธิ 
ของคนอยางหนึ่งและเป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural Right)” ซ่ึงติดอยูกับตัวคนและไมวาจะใชกฎหมาย
ใดมากลาวอางก็ไมสามารถแยกสิทธิประการนี้ออกจากตัวคนได (inalienable right) สิทธินี้เป็น
เอกลักษณแ หนึ่งที่แสดงถึงความเป็นคน 

สรุปไดวา การพัฒนาชุมชนสงเสริมและสนับสนุนปรัชญาประการนี้ ดวยเหตุที่วา การ พัฒนา
ชุมชนเป็นงานที่มุงกอใหเกิดความยุติธรรมขึ้นในชุมชน โดยตองการใหประชาชนทุกคนในชุมชน ไดมี
ชีวิตความเป็นอยู การศึกษาและมีความเทาเทียมกันมากที่สุดเทาที่จะเป็นไดและยังชวยให ประชาชน
ทุกคนมีสิทธิและมีความเสมอภาคในการมีโอกาสที่จะมุงกระท าการใดๆ เทาเทียมกัน ทุกคน มีสิทธิที่
จะมีโอกาสเจริญกาวหนา มีโอกาสที่จะแสดงความรู ความสามารถอยางเสมอภาคกัน โดย 
กระบวนการพัฒนาชุมชนนั้นไดเปิดโอกาสกวางใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เขามามีสวนรวมในการ 
พัฒนาทองถิ่นของตนอยางเทาเทียมกันเสมอ มิไดมุงจ ากัดเฉพาะคนรวยหรือเพศชายเทานั้น 
นอกจากนี้ ผลที่ไดรับจากการพัฒนานั้น จะตองเป็นประโยชนแตอบสนองตอประชาชนสวนรวมมิใช
เพ่ือคนสวนนอย   

๕) ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่หา คือ “การศึกษา” (Education) หมายถึงวา 
การพัฒนาตางๆ จะเจริญกาวหนาและมีประสิทธิภาพ การศึกษานับวามีสวนชวยสงเสริมอยูมาก 
การศึกษาหรือกระบวนการใหการศึกษา (Educational Process) จะชวยดึงพลังความสามารถของ
คน ซึ่งซอนเรนอยูภายในใหออกมา จะน าไปใชประโยชนแตอตนเองและชุมชนสวนรวมได ทั้งยังชวยยก 
มาตรฐานและสงเสริมความเป็นอยูของคนใหสูงขึ้นอีกดวย การศึกษามีความสัมพันธแตอการพัฒนา
อยาง มาก ถาสมาชิกในชุมชนมีการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงแลว การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยอมมีมาก 
เพราะ การถายทอดวิชาความรูและการคิดคนประดิษฐแสิ่งใหมๆ ยอมมีมากและงายกวาในชุมชนที่
สมาชิกใน ชุมชนยังไมมีการศึกษาหรือโดยเฉลี่ยแลวการศึกษาอยู ในขั้นต่ าการศึกษาจึงเป็น
กระบวนการที่ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพฤติกรรมของมนุษยแ นั่นคือ มีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องความรอบรู ทัศนคติ ทักษะ และมูลเหตุจูงใจในสิ่งที่เขาท าอยู 

ปรัชญาประการนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่วา “คนแตละคน ถาใหโอกาสแลวยอมมีความ 
สามารถที่จะเรียนรู เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปลี่ยนแปลงความประพฤติ และพัฒนาขีดความสามารถให 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคมสูงขึ้นได” สรุปก็คือ คนนั้นสั่งสอนได และการศึกษาจะชวยใหคนไดมี 
ความรู ความคิด รูจักใชสมองเพ่ือประโยชนแของตนเองและสวนรวม 

ในประเทศที่ก าลังพัฒนาโดยทั่วไป จะเผชิญอยูกับปัญหาหลักที่เหมือนๆ กัน คือ ปัญหา 
ความไมรู ปัญหาความยากจน ปัญหาเฉื่อยชาเฉยเมย และปัญหาความเจ็บปุวยของประชาชน ปัญหา 
เหลานี้เรียกวา “วัฏฏจักรแหงความชั่วราย” ซึ่งนับวา เป็นอุปสรรคอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ใน 
การที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการนั้น จ าเป็นจะตองตระหนัก
ถึง ความ สัมพันธแของปัญหาทั้ง ๔ ประการวา สามารถสงผลกระทบซึ่งกันและกันไดอยางไร และถา
จะ หาทางแกไขแลวจะตองพิจารณาวาปัญหาใดควรไดรับการแกไขกอนเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดน าไปสู
การ แกไขปัญหาที่เหลือตอไป ถาพิจารณากันโดยหลักการแลวจะเห็นไดวา เราไมสามารถแกไขความ
ยากจนปัญหาความเจ็บปุวย หรือปัญหาความเฉยเมยเฉื่อยชาได ถาหากประชาชนยังอยูในภาวะของ
ความไมรู หรือขาดการศึกษา ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอยางยิ่งที่จะตองใหการศึกษาแกประชาชน 
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เพราะการศึกษา นั้นมุงที่จะพัฒนาคนทั้งในดานสมอง ความคิด จิตใจ และการกระท า ซึ่งจะออกมาใน
รูปของการฝึกฝน จนเกิดความช านาญและสรางเสริมประสบการณแตางๆ ท าใหผูไดรับการศึกษาได
พัฒนาความคิด ความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนตอไป 

๖) ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่หก คือ“หลักประชาธิปไตย” (Democracy) 
หมายถึง ความศรัทธาในการพัฒนา ตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย และมีความเชื่อวา คนทุก
คน ยอมมีสิทธิและสามารถที่จะก าหนดวิธีการด ารงชีวิตของตนเองไปในทิศทางที่ตนตองการดวย
ความสมัคร ใจ โดยทั่วไปแลวหลักประชาธิปไตยจะเป็นเรื่องที่เนนถึงเรื่องความยุติธรรม (Justice) 
การมีเหตุผล (Reason) การมีเมตตาธรรม (Compassion) การมีศรัทธาในตัวมนุษยชาติ ( Faith in 
Man) และการ เคารพในเกียรติภูมิแหงมนุษยชน (Human Dignity) นอกจากนี้ องคแประกอบของ
หลักประชาธิปไตยที่ ส าคัญๆ ก็คือ การเลือกตั้ง การปกครองโดยเสียงขางมาก สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค 

ปรัชญานี้มีรากฐานมาจากความเชื่อประการแรกที่วา “การพัฒนาตามแนวทางของระบอบ 
ประชาธิปไตยสามารถสรางความเจริญรุงเรืองใหกับคน ชุมชน และประเทศชาติไดมากกวาการพัฒนา 
ตามแนวทางของระบอบอ่ืน” นอกจากนี้ ยังมีรากฐานมาจากความเชื่ออีกประการหนึ่ง ก็คือ “คนทุก
คน มีสิทธิที่จะเลือกหรือก าหนดวิถีการด ารงชีวิตไปในทิศทางที่ตนเองตองการได” กลาวคือ คนทุกคน
มี พลังความสามารถที่จะสรางสรรคแความเจริญใหแกตนเองและชุมชนที่ตนอาศัยอยูไปในทิศทางที่
ชุมชน ตองการ โดยแตละคนยอมรูดีวาชุมชนของตนมีความตองการอะไร รูวิธีที่จะสนองความ
ตองการของ ชุมชน  แมวาความรูของตนจะนอยเพียงใด หรือวิธีการจะดูลาสมัยในสายตาของ
บุคคลภายนอกก็ตาม แตวิธีการนั้น ๆ ก็จะสรางความสุขและความพอใจแกพวกเขาได 

การพัฒนาประเทศนั้น ล าพังอ านาจการปกครองของรัฐแตเพียงอยางเดียว ยอมไมเพียง 
พอที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วได จ าตองอาศัยอ านาจพัฒนาของประชาชน
เขา ผสมผสานดวย ถือไดวาเป็นการชวยสรางอ านาจพัฒนาของประชาชนดังกลาวใหเกิดขึ้นในทุกๆ 
ชุมชน เชน ชวยพัฒนาองคแกรทองถิ่นใหเขมแข็งขึ้น (Strengthening Local Organization) และ
ปลูกฝัง ประชาธิปไตยในระดับลางสุด (Grass Root of Democracy) นับเป็นการสอดคลองกับค า
กลาวที่วา “รากฐานของประชาธิปไตยเริ่มที่หมูบาน” อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงส าหรับการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยในระดับชาติตอไป 

และ ๗) ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนประการที่ เจ็ด คือ “ความสมดุลของการพัฒนา” 
(Balance of Development) หมายถึง การพัฒนาและขีดความสามารถของคนในชุมชนนั้น จะตอง
เป็น การพัฒนาที่ไดสัดสวนและควบคูกันไปทุกดานตลอดเวลา เชน การพัฒนาทางดานวัตถุหรือ
รูปธรรมตอง ไดสัดสวนและควบคูกับการพัฒนาทางดานจิตใจหรือนามธรรม และดวยเหตุผลท านอง
เดียวกัน  การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะตองมีความสมดุลกันดวย กลาวโดยยอ 
ก็คือ มุงพัฒนา ทุก ๆ ดาน ไมสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ 

ปรัชญาประการที่เจ็ดนี้ มีรากฐานสืบเนื่องมาจากความเชื่อถือที่วา “การพัฒนาทางดานวัตถุ 
หรือรูปธรรมและการพัฒนาทางดานจิตใจหรือนามธรรม มีความส าคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน มีความ 
สัมพันธแกันอยางใกลชิด ตลอดจนกระทบกระเทือนถึงกันอยู เสมอ” และในท านองเดียวกัน 
“ประชาชน จะอยูดีกินดีไดก็ตอเมื่อองคแประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได เกื้อกูลและ
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สมดุลกันไปใน แนวทางและทิศทางเดียวกัน” สรุปไดวา สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การขาดความ
สมดุลของการพัฒนา นอกจากจะท าใหเกิดชองวางของความกาวหนา คือ ความเป็นอยูของประชาชน
แตกตางกันมากแลวยังท าให เกิด ปรากฏการณแชนิดหนึ่งที่ เรียกว า“สมัยใหมแตไมพัฒนา”
(Modernization Without Development) อันหมายถึง ชุมชนหรือคนในชุมชนไดรับการพัฒนา
ทางดานวัตถุอยางมาก ในขณะที่การพัฒนา ทางดานจิตใจไมไดรับการสงเสริมใหทัดเทียมกับความ
เจริญทางดานวัตถุนั้น ตัวอยางที่เห็นไดชัด ก็คือ มีการสรางตึกสูงมากมาย ขณะที่ประชาชนที่อยูใน
บริเวณท่ีสรางตึกนั้นปรับตัวเขาไมทันกับความเจริญ ทางดานวัตถุที่เกิดขึ้น โดยประชาชนไมไดรับการ
พัฒนาทางดานจิตใจใหเตรียมพรอมที่จะรับกับ ผลกระทบที่ตามมาจากการสร างตึกนั้น เชน 
ประชาชนไมไดรับการฝึกอบรมในเรื่องการรักษาความ สะอาด การทิ้งขยะมูลฝอย หรือไมไดรับการ
ฝึกอบรมใหเขาใจถึงระเบียบวินัยของการอยูรวมกันอยาง สันติและมีศีลธรรม ปัญหาเดนชัดที่ตามมา 
ก็คือ ปัญหาที่อยูอาศัย ปัญหาจราจร ปัญหาอาชญากรรม เป็นตน ดวยสาเหตุเหลานี้ การพัฒนา
ชุมชนจึงยึดหลักการที่เรียกวามุงพัฒนาในทุกๆ ดานใหเกิดความ สมดุล ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลง
ทางดานจิตใจ หรือท าทีและทัศนคติของประชาชนมีความส าคัญ เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานวัตถุ๖๔   

สนธยา พลศรี  ไดกลาวถึงปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมาจากหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติ 
ของมนุษยแที่มีความแตกตางกันทั้งรูปราง มันสมอง และจิตใจ มนุษยแจึงไมมีความเทาเทียมกัน แตโดย 
ขอเท็จจริงมนุษยแทุกคนจะมีสิทธิและความเสมอภาคในการมีโอกาสที่จะกระท าสิ่งตางๆ สิทธิและ 
โอกาสเหลานี้ขึ้นอยูกับภาวะธรรมชาติและภาวะกายภาพของแตละบุคคล การผสมผสานหลักการเขา 
กับความหมายของการพัฒนาชุมชนที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการประสบความส าเร็จ
ในชีวิตมี ๕ ประการ คือ 

๑.บุคคลแตละคนมีความส าคัญถึงแมบุคคลจะมีความแตกตางกัน แตทุกคนมีสิทธิ์ที่ถึง ไดรับ
ความยุติธรรมอยางมีเกียรติในฐานะท่ีเป็นมนุษยแผูหนึ่ง  

๒.บุคคลแตละคนมีสิทธิเสรีภาพในการก าหนดวิถีการด ารงชีวิตตามความตองการของตนโดย
ไมถูกบีบบังคับจากบุคคลอ่ืน  

๓.บุคคลแตละคนมีศักยภาพหรือพลังความรูความสามารถในดานตางๆ ทั้งที่เปิดเผย และ 
แฝงเรน ศักยภาพเหลานี้มีประโยชนแตอบุคคลและชุมชนเป็นอยางมากถารูจักน ามาใชอยางถูกวิธี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังที่แฝงเรนอยูในบุคคล ซึ่งไมถูกน ามาใชประโยชนแมากนัก การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและชุมชนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งตอชีวิตของบุคคล ชุมชน และ สังคม โดยสามารถ
พัฒนาไดดวยวิธีการใหการศึกษาและการท างานรวมกันเป็นกลุม  

๕.ถามีโอกาสบุคคลแตละคนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ หรือพลังความสามารถ
ของตนได๖๕ 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ไดประมวลปรัชญาของการพัฒนาชุมชนไวเป็น ๒ ขอใหญ ไดแก    

                                                           
๖๔ พัชรินทรแ สิรสุนทร, แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม, หนา ๔๗-๕๒. 
๖๕ สนธยา พลศร,ี ทฤษฎีและหลกัการพัฒนาชุมชน, หนา ๔๓-๔๔ 
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๑.การพัฒนาชุมชนนั้นใหความศรัทธา เชื่อมั่นในตัวบุคคลวาเป็นทรัพยากร และเชื่ออยาง 
แนวแนวามนุษยแทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไดตามขีดความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได 
และตามขีดความสามารถทางกายภาพของตน หากโอกาสอ านวยและมีผูคอยชี้แนะที่ถูกทาง  

๒.การพัฒนาชุมชนดวยเชื่อวา มนุษยแทุกคนปรารถนาตองการความยุติธรรมที่จะมีชีวิตอยู ใน
สังคม ตองการอยูในสังคมดวยความสุขกายสบายใจ และตองการอยูรวมในสังคมใหเป็นที่ ยอมรับ 
ของสังคมดวย๖๖   

จิตจ านงคแ กิติกีรติ ไดกลาวถึง ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนอันเป็นมูลฐานของการพัฒนา ไว
ดังนี้    

๑.บุคคลแตละคนยอมมีความส าคัญและมีความแตกตางกัน ตองไดรับการปฏิบัติดวย ความ
ยุติธรรม  

๒.บุคคลแตละคนยอมมีสิทธิและความสามารถที่จะก าหนดวิธีการด ารงชีวิตของตนไปใน 
ทิศทางท่ีตองการ  

๓.บุคคลแตละคนถามีโอกาสยอมมีความสามารถที่จะเรียนรู เปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และ
พัฒนาขีดความสามารถใหสูงขึ้นได  

๔.มนุษยแทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่ม ความเป็นผูน า และความคิดใหมๆ ซึ่งซอนเรน อยู 
และพลังเหลานี้เติบโตไดและจะถูกน ามาใชเมื่อไดรับการพัฒนา  

๕.การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด าน เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและมี 
ความส าคัญยิ่งตอชีวิตของบุคคล ชุมชน และรัฐ๖๗ 

สรุปไดวา จากที่กลาวมาขางตนปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนั้น สิ่งส าคัญประการแรก คือ 
ตองตั้งอยูบนรากฐานอันมั่นคงแหงความศรัทธาในตัวคนวา เป็นทรัพยากรที่มีความหมายและส าคัญ
ที่สุด คือมนุษยแทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองใหดีขึ้นได การพัฒนาทั้งหลายจะไมเกิด
ผลส าเร็จ หากมองขามในเรื่องการพัฒนาบุคคลแตละคนใหมีทัศนะที่ถูกทางและมีขีดความสามารถ
สูงขึ้น ดังที่ พระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวไววา  

ธรรมชาติสวนพิเศษของมนุษยแ คือเป็นสัตวแที่ฝึกได พูดอยางสมัยใหมก็ใชค าวา “เป็นสัตวแ ที่
พัฒนาได” ไมจมอยูกับที่ แตเปลี่ยนแปลงไดในเชิงคุณภาพ หรือเรียกวาเป็นสัตวแพิเศษก็ได ค าวา 
“ฝึก” นี้พูดอยางสมัยใหมคือค าวา เรียนรูและพัฒนา พูดตามหลักค าแทๆ คือ ศึกษา หรือ สิกขา พูด 
รวมๆ กันไปวา เรียนรูฝึกหัดพัฒนา หรือ เรียนรูฝึกศึกษาพัฒนา พูดสั้นๆ วา มนุษยแเป็นสัตวแที่ฝึกได 
และตองฝึก ถือเป็นแงเดนคือ พอฝึก เริ่มเรียนรู คราวนี้มนุษยแก็เดินหนา มีปัญญาเพ่ิมพูนขึ้น พูดได 
สื่อสารได มีความคิดสรางสรรคแประดิษฐแอะไร ๆ ไดสามารถพัฒนาโลกของวัตถุ เกิดเทคโนโลยีตางๆ มี 
ความเจริญทั้งในทางนามธรรม วัตถุธรรม ศิลปวิทยาการ เกิดเป็นวัฒนธรรม อารยธรรม จนกระทั่ง

                                                           
๖๖ ยุวัฒนแ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพแไทย

อนุเคราะหแไทย, ๒๕๓๖), หนา ๔-๕.  
๖๗ จิตจ านงคแ กิติกีรต,ิ การพัฒนาชุมชน, หนา ๕๓. 



๕๐ 
 

เกิด เป็นโลกของมนุษยแซอนขึ้นมาทามกลางโลกของธรรมชาติ พระพุทธศาสนาจับความจริงของ
ธรรมชาติ ขอนี้เป็นหลักส าคัญ๖๘   

ประการที่สอง การพัฒนาชุมชนก็คือ ความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคม การมุง 
ขจัดความขัดแยง และความเหลื่อมล้ าต่ าสูงที่เห็นไดชัดในหมูมวลชนนั้น เป็นเรื่องที่สังคมพึงยึด มั่น   
และประการสุดทาย ความไมรู ความดื้อดึง และการใชก าลังบังคับ ถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ ของการ
พัฒนา และความรุดหนาจะเกิดขึ้นไดก็ดวยวิธีการใหการศึกษาเทานั้น การใหการศึกษาและให โอกาส
จะชวยดึงพลังซอนเรนในตัวคนออกมาใช ให เป็นประโยชนแตอสวนรวม และการพัฒนาจะมี 
ประสิทธิภาพไดก็ตองยึดหลักการรวมกลุมและการท างานกับกลุม เพราะมนุษยแเราเป็นสัตวแสังคม 
การอยู รวมกันเป็นกลุมและการท างานเป็นกลุมจะชวยใหคนไดเจริญเติบโตโดยเร็วที่สุด 

๒.๓.๕ หลักการพัฒนาชุมชน 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ไดมี 

นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงหลักการพัฒนาชุมชนที่หลากหลายไว  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและเรียบ
เรียงไว ดังนี้    

ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า ไดกลาวถึงหลักในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน ซึ่งนักพัฒนาตองยึด เป็น
แนวทางปฏิบัติประกอบดวย  

๑.ยึดหลักความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน โดยนักพัฒนาจะต องเชื่อมั่นวา 
ประชาชนนั้นมีศักยภาพ มีความรูความสามารถที่แฝงเรนอยูในตัว สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
ได จึงตองใหโอกาสประชาชนในการคิด วางแผน เพ่ือแกปัญหาชุมชนดวยตัวของเขาเอง นักพัฒนา
ควร จะเป็นเพียงผูกระตุน แนะน า สงเสริม และเปิดโอกาสใหประชาชนไดใชศักยภาพที่มีอยูใหมาก
ที่สุด 

๒.ยึดหลักการพ่ึงตนเองของประชาชน โดยนักพัฒนาจะตองยึดมั่นวา นโยบายการพัฒนา 
ชนบทและวัตถุประสงคแของการพัฒนาชุมชน ตองการสนับสนุนใหประชาชนพ่ึงตนเองไดซึ่งสามารถที่ 
จะท ากิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบางประเภทได โดยอาศัยการชวยเหลือของตนเองของคนในชุมชน 
หรือหมูบานเป็นหลัก สวนรัฐบาลนั้นจะคอยชวยเหลือสนับสนุนอยูเบื้องหลัง และชวยเหลือในสวนที่ 
เกินขีดความสามารถของประชาชน  

๓.ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผล
ใน กิจกรรมหรือโครงการใดๆ ที่จะท าในชุมชน เป็นการใหโอกาสแกประชาชนในชุมชน หรือหมูบาน
ได รวมกิจกรรมตั้งแตเริ่มคิด จนกระทั่งถึงการติดตามประเมินผลของการท ากิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือให 
ประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการด าเนินงาน อันเป็นการปลูกจิตส านึกในเรื่องความเป็น
เจาของ โครงการหรือกิจกรรม  

๔.ยึดหลักประชาธิปไตยในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนจะตองเริ่มดวยการประชุมปรึกษา 
หารือรวมกัน และรวมกันคิดตัดสินใจวาจะท าอะไร เมื่อตกลงกันแลวก็รวมกันท า โดยมอบหมายใหแต 

                                                           
๖๘ พระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ.ปยุตฺ โต) , หัวใจพุทธศาสนา , [ออนไลนแ]. แหล งที่มา : 

http://www.dharma gateway.com/, [๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ]. 
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ละคนไดรับผิดชอบรวมกัน งานจะมาจากประชาชนในชุมชนเอง ไมไดมาจากการถูกสั่งใหท านักพัฒนา 
จะไมใชวิธีการออกค าสั่ง แตจะตองใหการศึกษา ชักชวน เสนอความเห็นใหประชาชนไดพิจารณา 
วิเคราะหแดวยเหตุดวยผล และหาขอสรุปตัดสินใจแกปัญหาเอง โดยการชวยเหลือซึ่งกันและกันตาม 
วิถีทางแหงประชาธิปไตย๖๙ 

องคแการสหประชาชาติ ไดก าหนดหลักเกณฑแการพัฒนาชุมชนไว ๑๐ ประการ คือ 
๑.ในการพัฒนาชุมชนถือวา บรรดากิจการตางๆ ที่ด าเนินไปนั้น ตองเป็นไปเพ่ือสนอง ความ

ตองการของชุมชนโดยสวนรวม โดยเฉพาะโครงการแรกเริ่มด าเนินการ  
๒.โครงการพัฒนาชุมชนนั้นจะตองเป็นโครงการเอนกประสงคแ คือ มีวัตถุประสงคแเพ่ือ 

แกปัญหาของชุมชน หรือปรับปรุงความสุขความเจริญในหลายๆ ดานพรอมกัน  
๓.การพัฒนาชุมชนจะตองด าเนินการเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนไปพรอมกับ 

การด าเนินงานตามโครงการ  
๔.ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ในโครงการตางๆ ที่จัดขึ้น เพ่ือเป็นการ สราง

พลังชุมชน และจัดรูปสถาบันหรือหนวยงานปกครอง หนวยงานบริการของประชาชนนั้น  
๕.ตองแสวงหาผูน าในทองถิ่น และพัฒนาคุณลักษณะของผูน าในทองถิ่นตามลักษณะของ 

กิจกรรมและความจ าเป็นของชุมชน  
๖.ตองยอมรับและเปิดโอกาสใหสตรี เยาวชน ไดเขามามีบทบาทในโครงการพัฒนาชุมชน ให

มากที่สุด เพราะสตรีมีบทบาทตอการขยายตัวของงานและแนวความคิดตางๆ สวน เยาวชนนั้นจะ 
สามารถเป็นก าลังรับชวงงานไดเป็นอยางดี  

๗.รัฐบาลจะตองจัดบริการไวใหพรอม เพ่ือคอยเสริมงานของประชาชนเป็นหลักประกันใน 
ประสิทธิภาพของงานและก าลังใจ  

๘.การวางแผนงานเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพตั้งแตระดับชาติ 
จนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งการจัดการบริหารงานในทุกระดับตองมีความคล องตัวและมี ประสิทธิภาพ 
อยางแทจริง    

๙.ในการด าเนินงานพฒันาชุมชนนั้น ตองมีการวางแผนด าเนินงานใหเกิดความเจริญ พรอมๆ 
กันไปทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ไดเขามามีสวนรวมดวย  

๑๐.ในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาชุมชนนั้น ตองมีการวางแผนด าเนินงานใหเกิดความเจริญ
พรอมๆ กันไปทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติดวย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสรางความเจริญใหได ระดับกัน
ทุกสวนของประเทศ๗๐ 

๒.๓.๖ กระบวนการพัฒนาชุมชน  
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับของการพัฒนาชุมชน ไดมีผูกลาวถึง 

กระบวนการของการพัฒนาชุมชนไวอยางมากมาย ผูวิจัยไดศึกษาและเรียบเรียงไว ดังนี้ 

                                                           
๖๙ ทนงศักดิ์ คุมไขน้ า, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (คณะมนุษยแศาสตรแและสังคมศาสตรแ 

: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๐), หนา ๗- ๘. 
๗๐ องคแการสหประชาชาติ (United Nation) อางถึงใน ยุวัฒนแ วุฒิเมธี, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑-๑๒. 
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ประเวศ วะสี  ไดกลาวถึงกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนไววา การพัฒนาชุมชนจึง 
ตองมีลักษณะที่เป็นกระบวนการ เป็นวิธีการ เป็นโครงการ พรอมทั้งเป็นกระบวนการทางสังคม มี 
ลักษณะดังนี้ 

๑.การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ (Process) คือมีความตอเนื่องของปฏิกิริยาโตตอบตอ 
กันของคนในสังคม การพัฒนาชุมชนตองมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอนตอเนื่องกันจะขาดขั้นตอนใด 
ขั้นตอนหนึ่งไมได 

๒.การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการ (Method) ซึ่งน าไปสู เปูาหมายที่วางไวจึงตองก าหนด 
วัตถุประสงคแและวิธีด าเนินการใหชัดเจน มีการสอดคล๎องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ความตองการ
ของ ประชาชนในชุมชนและการเหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐานของชุมชน 

๓.การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการ (Program) ประกอบดวยเนื้อหาและแผนงานยอยที่เนน 
ความริเริ่มของชุมชน การสนับสนุนของคนในชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน การสนับสนุนจาก 
รัฐบาล และการประสานงานกันระหวางบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของเป็นตน 

๔.การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งเกี่ยวของกับการแพร 
ระบาดทางอารมณแ อันกอใหเกิดพฤติกรรมมีสวนรวมของบุคคลในชุมชนการพัฒนาชุมชนจึงตองใช 
แรงจูงใจกระตุนใหประชาชนมีการตื่นตัวเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา (Movement) ไมเฉื่อยชาและ 
ทอถอย๗๑ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะและคุณคาของชุมชนโดยมีการ 
วางแผน การพัฒนาชุมชนจึงเป็นทั้งวิธีการ กระบวนการ โครงการ หรือแผนงาน ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
สงเสริม ความเป็นอยูของประชาชนในดานตางๆ ใหดีขึ้น โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย มี
จุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชนคือ การพัฒนาคน พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และพัฒนาเพ่ือสราง
ความสุขของทั้งคนทั้งชุมชนทั้งทางดานจิตวิสัยและวัตถุวิสัย  อีกอยางหนึ่งการ พัฒนาชุมชนคือการ
สงเสริมใหประชาชนเป็นคนที่มีคุณภาพดี เป็นคนที่มีคุณธรรม และเป็นคนที่มีความ สันติสุข ก็สงผล
ใหชุมชนเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม สิ่งแวดลอม การเมือง และ วัฒนธรรมอันดีงามใน
ชุมชนอยางยั่งยืน 

การพัฒนาชุมชนเป็นงานที่เสริมสรางขีดความสามารถและความรับผิดชอบใน การพัฒนา
ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติใหเกิดข้ึนเพ่ือประชาชน อันเป็นการยึดหลักประชาธิปไตย การพัฒนา
ชุมชนยังสนับสนุนการท างานรวมกับบุคคลภายในชุมชนทุกคน นอกจากนี้ แผนพัฒนาชุมชนหรือสิ่งที่
จัดท าเป็น โครงการในชุมชนจะตองเป็นแผนหรือโครงการที่เกิดจากเบื้องลาง (Grass Root) หรือตัว
ประชาชนใน ชุมชน ไมใชมาจากเบื้องบนหรือการวางแผนของผูบริหารระดับสูง (Bottom up not 
top down) แลว น ามาบังคับใชหรือน ามายัดเยียดใหประชาชนปฏิบัติตาม การตัดสินใจครั้งสุดทาย
ตองเป็นของ ประชาชน สิ่งเหลานี้ ลวนชวยสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนไดมีสิทธิและใช
ความสามารถท่ีจะ ก าหนดชะตาชีวิตของตน อันเป็นการตอบสนองตอหลักการประชาธิปไตย 
 
 

                                                           
๗๑ ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบล, พิมพแครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแมติชน, ๒๕๔๑), หนา ๑๐. 
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๒.๔ สรุป 
เครือขายนั้นจะมีการเชื่อมโยงกันและกันระหวางบุคคลและกอใหเกิดความ สัมพันธแที่ท าให

เกิดขึ้นเป็นเครือขาย ความสัมพันธแทางสังคมที่บุคคลมีตอกันและกันภายในเครือขาย เมื่อเริ่มจาก
บุคคลที่เป็นจุดศูนยแกลาง และมีการขยายความสัมพันธแออกเป็นเครือขายทางสังคมเป็นเครือขายที่
กวางขึ้น กลุมของความสัมพันธแที่บุคคลกลุมหนึ่งมีตอกันและกัน สวนรูปแบบเครือขายก็มีอยูหลาย
รูปแบบ และรูปแบบของเครือขายจ าแนกโดยใชคุณ ลักษณะของพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรแ วัตถุประสงคแ
ของเครือขาย และมีการสรางเครือขายเป็นกิจกรรมในการกอให เกิดกลุม โดยมีวัตถุประสงคแ ในการ
แลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมหรือการผลิตระหวางองคแกรสมาชิกเครือขายนั้น จ าเป็นตองอาศัย การมี
ปฏิสัมพันธแรวมกัน มากอนที่จะทาความตกลงเป็นองคแกรเครือขาย 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต เพ่ือใหสามารถปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงตอสถานการณแโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม มุงเนนการพ่ึงตนเองโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมี เหตุผล มีภูมิคุมกันในตัว
ที่ดี บนเงื่อนไขมีความรูคูคุณธรรม ซึ่งจะน าไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอมที่กาวหนา
อยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่มุงใหด ารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดี พออยูพอกิน พอใช ไมให
เดือดรอนทั้งตัวเองและผูอ่ืน โดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอน ไมมุงหวังความเจริญแต
เพียงอยางเดียว ตั้งอยูในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการด าเนินชีวิต อดทนขยันหมั่นเพียร 
ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุด รูจักการประมาณ ตนเองและด ารงชีวิต
อยางมีเหตุผล อาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตน ใหความส าคัญกับการรวมกลุมในชุมชน และด ารงชีวิตให
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน  และการ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสาย กลางและความไม
ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีใน ตัวตลอดจนใช
ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ กระท า 

การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะและคุณคาของชุมชนโดยมีการ วางแผน การ
พัฒนาชุมชนจึงเป็นทั้งวิธีการ กระบวนการ โครงการ หรือแผนงาน ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือสงเสริม ความ
เป็นอยูของประชาชนในดานตางๆ ใหดีขึ้น โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย มีจุดมุงหมายของ
การพัฒนาชุมชนคือ การพัฒนาคน พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และพัฒนาเพ่ือสรางความสุขของทั้งคน
ทั้งชุมชนทั้งทางดานจิตวิสัยและวัตถุวิสัย  อีกอยางหนึ่งการ พัฒนาชุมชนคือการสงเสริมใหประชาชน
เป็นคนที่มีคุณภาพดี เป็นคนที่มีคุณธรรม และเป็นคนที่มีความ สันติสุข ก็สงผลใหชุมชนเขมแข็งทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม สิ่งแวดลอม การเมือง และ วัฒนธรรมอันดีงามในชุมชนอยางยั่งยืน 
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บทท่ี ๓ 
การเสริมสร้างเครอืข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน

จังหวัดศรีสะเกษมีหัวขอที่ตองศึกษาไดแก การเสริมสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
ศรีสะเกษ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยูในศรีสะเกษ เครือขายชุมชนที่ปรากฏชัดเจน และสรุป มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
๓.๑ การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ  

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนที่ตองศึกษาเพ่ือสรางเครือขายชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงโดยยกตัวอยาง ๑๐ ชุมชน ไดแก ๑.บานโนนแดง หมูที่ ๕ ต าบลคอนกาม อ าเภอ
ยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ๒.บานหนองเทา หมูที่ ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ๓.บาน
โนนไชยงาม น้ าเกลี้ยง ๔.บานนาขนวน กันทรลักษแ ๕.บานธาตุทอง หมู ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงหแ 
๖.บานรงระ ต าบลตูม อ าเภอปรางคแกู ๗.บานละทาย กันทรารมยแ ๘.บานหนองกอง หมู ๓ ต าบลโดด 
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ต าบลดวนใหญ อ าเภอวังหิน และ ๑๐.บานหนองคูนอย 
บึงบูรพแ มีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑.๑ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๕ ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
๑) ประวัติหมู่บ้าน 
บานโนนแดง หมูที่ ๕ จังหวัดศรีสะเกษ ประวัติความเป็นมา แตเดิมหมูบานโนนแดง (ชื่อ) ดง

แดง เพราะมีตนไมแดง อยูมากมายมากกวาตนไมชนิดอ่ืนๆ เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจาก คุณพอทองอินทรแ 
กับคุณแมภาพ จันทะชัย และพอเว แมโสม วรพุฒ เป็นผูริเริ่มตั้งชุมชนเมื่อประมาณ ๙๘ ปี ที่ผานมา 
ตอมามีคุณพอดี จันทะชัย ลูกคุณพอทองอินทรแ จันทะชัย มาตั้งรากฐานเป็นคนแรก และตอมามีคน
อ่ืนๆ ตามมาอยูดวยจนเป็นหมูบานชื่อวาบาน ดงแดง ซึ่งเรียกตามสภาพของตนไมแดงที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติภายหลัง  เปลี่ยนเป็นชื่อ บานโนนแดง โดยมี นายผัน เชื่อมบุญมา เป็นผูใหญบานคนแรก 
ผูใหญบานคนที่สอง คือ นายหนูนัด วรพุฒ ผูใหญบานคนที่ ๓ คือนายทองไถ พาหา ผูใหญบานคนที่ 
๔ คือ นายสมเกียรติ แกวภักด ีและผูใหญบานคนปัจจุบันคือ นายธนูศิลป เสาเวียง 

การปกครอง แบงเป็น ๔ คุม มีคณะกรรมการหมูบาน จ านวน ๑๑ คน มีจ านวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น ๓๐ ครัวเรือน มีประชากร รวม ๑๓๕ คน แยกเป็นชาย ๖๕ คน หญิง ๗๐ คน   

ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญใชภาษาไทยอีสาน  เป็นภาษาทองถิ่น 
แหลงน้ าที่ส าคัญ ไดแก   
- แมน้ ามูล, หวยขา, สระใหญ 
ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ ตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ไดแก บุญบั้งไฟ ท าบุญ

มหาชาติ เขาพรรรษา ออกพรรรษา ลอยกระทง บุญสงกรานตแ บุญกฐิน ท าบุญขึ้นปีใหม งานบวช  
งานแตงงาน งานศพ ฯลฯ 

ปราชญแชาวบาน ไดแก 
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- นายพร แกวพวง  ดานหมอนวดแผนโบราณ 
- นางฉวีวรรณ พัวกระโทก ดานนวดแผนไทย 
- นายถนัด ธัญญะอุดม  ดานจักรสาน 
- นางนันทนา จันทะชัย  ดานท าแปฺบน้ า/หัวกะโหลกดูดน้ า 
- นางจันทรแเพ็ญ วะนัน  ดานถักเสื้อ/กระเปา/ท าพาขวัญ 
- นางธิดาพร  รมโพธิ์  ดานจัดดอกไมในงานตางๆ/ผูกผา 
- นายอุดมศักดิ์  นามวงษแ  ดานแพทยแประจ าหมูบาน/อาสาปศุสัตวแ 
- นางจันทรแ  พาหา  ดานทอเสื่อ/ทอผา 
- นางบานเย็น  วงษแมณี  ดานทอเสื่อ/ทอผา 
๒) การเพิ่มรายได้ของครัวเรือน 
- การเพ่ิมมูลคาของผลผลิต เชน จัดฝึกอบรมการแปรรูปเห็ด    
- การหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได รวมกลุมอาชีพ เชน กลุมท าขนม การทอผา กลุมจักสาน๗๒ 
๓) ด้านเศรษฐกิจ  
๑.ประชาชนบานนาโพธิ์สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม มีการใชพ้ืนที่วางบริเวณบาน หรือ ใช

กระถาง/ภาชนะท่ีทิ้งแลวในการปลูกผักไวกินเองในครอบครัว มีอาชีพเสริมที่หลากหลาย เชน ท าสวน 
คาขาย ท าไร รับจาง  

๒.ชาวบานมีการรวมกลุมเพ่ือปรึกษาหารือ และบางครั้งก็ใชเวที เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
เป็นประจ า นอกจากนี้ยังใชประเพณีดั้งเดิม คือ “การลงแขก” ในการท างานตางๆ รวมกันโดยประชา 
ชนในชุมชนรวมเป็นสมาชิก รวมทุน รวมกิจกรรม รวมคิด ตัดสินใจวางแผน รวมแกไขปัญหาในกลุม
ตางๆ 

๓.มีการใชอุปกรณแ เครื่องมือในการประกอบ อาชีพ ที่เหมาะสม ทาใหเกิดความคุมคาและ
ประหยัด มีกลุมปุยชีวภาพ จาหนายปุยใหสมาชิกไดใชปุยชีวภาพในการเพาะปลูกและไดผลผลิตคุมคา
การปลูกผักปลอดสารพิษ 

สรุปได้ว่า บานโนนแดง หมูที่ ๕ ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 
ชาวบานมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการเพ่ิมมูลคาของผลผลิต เชน จัดฝึกอบรมการแปรรูป
เห็ด และมีการหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดทีหลากหลาย รวมกลุมอาชีพ เชน ท าสวน คาขาย ท าไร 
รับจาง กลุมท าขนม การทอผา กลุมจักสาน ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๗๒ แผนพัฒนาสามปี,[ออนไลนแ], แหลงที่มา : konkam.localgov59.in.th/wp-content/uploads 

/2016/08/แผนสามปี-60-62.doc, [๕ เมษายน ๒๕๖๐]. 



๕๖ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๑ แสดงกิจกรรมบานโนนแดง 

 
๓.๑.๒ บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
๑) ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
บานหนองเทา หมูที่ ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แตเดิมมีคน

กลุมหนึ่งที่เคยอาศัยอยูแถวยางชุมนอย ท ามาหากินอยูเขตล าน้ ามูลในฤดูการท านาน้ าจะทวมทุกปี ก็
เลยพากันอพยพยายที่ท ามาหากินใหม เลยมาถึงที่ ที่เป็นที่ดอนน้ าทวมไมถึง เลยตั้งถิ่นฐานที่เป็นที่อยู
ปัจจุบันมีชื่อวาบานหนองเทา เหตุที่ชื่อวาบานหนองเทาเพราะตั้งหมูบานใกลหนองน้ าที่มีสาหราย 
(เทา) ก็เลยตั้งชื่อวาบานหนองเทาแตนั้นมา ชาวบานหนองเทามีอาชีพเกษตรกรรมเชนเดียวกับ
หมูบานอื่นๆชาวบานหนองเทากลุมนี้มีไรนาเป็นสวนมากอยูทางทิศตะวันออกของบานหนองเทา และ
มีคนอีกกลุมหนึ่งไดอพยพ จากหมูบานไปปลูกกระทอมอยูไรนาตอมาไดกลายเป็นหมูบานคอนอย ซึ้ง
เป็นสวนหนึ่งของบานหนองเทา ชื่อคุมคอนอย เพราะข้ึนตอบานหนองเทาหมูที่ ๕ เชนเดียวกัน  

๒) จ านวนประชากร  
บานหนองเทา หมูที่  ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ มีจ านวนทั้ งหมด ๑๔๒ 

ครัวเรือน ชาย ๑๙๑ คน หญิง ๒๐๘ คน รวมทั้งหมด ๓๙๙ คน๗๓ 
๓) การประกอบอาชีพ  
บานหนองเทานั้น การประกอบอาชีพท านาและปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแ และรับจางทั่วไป 

 ๔) วิถีชีวิตแบบพอเพียง 
บานหนองเทาไดมีการปลูกพืชผักสวนครัวยอยางเชน ผักชี ผักกาด ถัวฝักยาว และพืชผักสวน

ครัวอ่ืนๆ เพ่ือปลูกไวกินเองและเหลือก็ขาย และมีการผลิตกระถางจากยางลอรถยนตแไวจ าหนายและ
เอาไวใชเอง ใชเพ่ือการปลูกผักสวนครัวส าหรับคนที่ไมมีพ้ืนที่ส าหรับปลูกผัก อยางเชนปลูกไวในบาน
หรือหนาบาน และยังสามารถเอาไวใชเพาะพันธุแพืช 

                                                           
๗๓ นายอมสิทธิ์ สุขสง, ประวัติบ้านหนองเทา, [ออนไลนแ], แหลงที่มา : http://nongthao1.blogspot. 

com/p/blog-page_94.html, [๕ เมษายน ๒๕๖๐]. 

บานโนนแดง 

ดานเศรษฐกิจ การเพ่ิมรายไดของครัวเรือน 

อาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

เพ่ิมมูลคาของผลผลิต 

ท าสวน 
คาขาย ท าไร 

รับจาง 



๕๗ 
 

เลี้ยงกบคอนโดสรางรายไดเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรบานหนองเทา 
ต าบลตะดอบ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ไดน าขวดนาพลาสติกมาเพาะเลี้ยงกบเป็นรายไดเสริม 
สรางรายไดใหกับครอบครัว โดยน าขวดพลาสติกที่เตรียมไวท าความสะอาดเจาะรูบริเวณดานบนของ
ขวด เพ่ือเป็นที่หายใจและใหอาหารน าลูกกบอายุแรกเกิดใสลงในขวดพลาสติกที่เตรียมไว เติมนาพอ
ทวมหลังกบปิดผาใหสนิทจากนั้นน าไปวางในชั้นวาง โดยวางขวดพลาสติกไวในที่รมใหอาหารวันละ ๒ 
ครั้ง ครั้งละ ๓-๕ เม็ด เชาและเย็นพรอมกับเปลี่ยนนาวันละ ๑ ครั้ง คือกอนใหอาหารตอนเย็น 

สรุปได้ว่า บานหนองเทา หมูที่ ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ชาวบานไดมีการ
ประกอบอาชีพท านาและปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแ และรับจางทั่วไป ปลูกพืชผักสวนครัวเชนกชี ผักกาด 
ถัวฝักยาว และพืชผักสวนครัวอ่ืนๆ เลี้ยงกบคอนโดเพ่ือเสริมสรางรายไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังแผนภาพแสดงกิจกรรมตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๒ แสดงกิจกรรมบานหนองเทา 
 

๓.๑.๓ บ้านโนนไชยงาม น้ าเกลี้ยง  
๑) ประวัติของหมู่บ้าน 

 บานโนนไชยงาม หมูที่ ๑๑ เป็นหมูบานที่แยกออกมาจากบานโนนงาม เมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๓ 
โดยมีนายสุณียแ บุญเหลือง เป็นผูใหญบานคนแรก และตอมาก็ไดมีผูใหญบานคนที่ ๒ คือนายบุญหนา 
บัวศรี ปกครองมาจนถึงปัจจุบัน ประวัติในการตั้งชื่อหมูบาน โดยยึดเอาตนไทร ที่หนาสถานีอนามัย
หลังเกา เป็นชื่อหมูบานและไดตั้งชื่อวาเป็น บานโนนไชยงาม อยูหางจากอ าเภอน้ าเกลี้ยงระยะทาง ๓ 
กม. หางจากจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๔๑ กม. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ พ้ืนที่สวนใหญ
เป็นที่ราบลุม ตามริมล าน้ าหวยระวี 

ดานทิศตะวันตกของหมูบาน มีฝายหวยระวีกั้นจ านวน ๑ ฝาย ดานทิศตะวันออกเป็นที่ราบ
ทุงนา ใชท านาและท าไร มี ๓ ฤดู มีครัวเรือนทั้งหมด ๘๑ ครัวเรือน และจ านวนประชากรที่อาศัยอยู
จริง จ านวน ๓๓๐ คน แยกเป็น ชาย ๑๗๐ คน หญิง ๑๖๐ คน (จากขอมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๘) 
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา พุทธ สวนใหญใชภาษา ไทยอีสาน เป็นภาษาทองถิ่นมีประเพณีที่สืบ

บานบานหนองเทา 

อาชีพ 

อาชีพท านา ปลูกพืช 
เลี้ยงสัตวแ และ รับจางทั่วไป 

วิถีชีวิตแบบพอเพียง 

ปลูกพืชผักสวนครัว ผักชี ผักกาด ถัวฝักยาว 
 

เลี้ยงกบคอนโดสรางรายไดเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๕๘ 
 

ทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ไดแก บุญบั้งไฟ ท าบุญมหาชาติ เขาพรรษาออก
พรรษา ลอยกระทง บุญสงกรานตแ บุญกฐิน ท าบุญข้ึนปีใหม ฯลฯ 

สังคมวัฒนธรรม มีลักษณะเหมือนชุมชนของคนเชื้อชาติลาวทั่วไป ผลิตภัณฑแชุมชนไดแก จัก
สาน พืชผลทางการเกษตร เชน แตงโม, พริก, ขาวโพด,มะเขือเทศ, ยางพารา, เพาะเห็ด, ยางพารา 
อาชีพหลักคือ อาชีพท านา จ านวน ๗๙ ครัวเรือน อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง ไดแก อาชีพท าสวน
จ านวน ๕๐ ครัวเรือน อาชีพคาขาย จ านวน ๔ ครัวเรือน และ อาชีพรับจาง จ านวน ๗ ครัวเรือน๗๔ 

๒) การประกอบอาชีพของคนในชุมชน  
ชาวชุมชมโนนไชยงามนั้น สวนใหญประกอบอาชีพท านา เป็นอาชีพหลัก ซึ่งนอกจากนั้นยังมี

อาชีพเสริมอีกดวย คือ การท าสวน คาขาย และรับจาง  
๓) ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
บานโนนไชยงาม มีผลิตภัณฑแประจ าชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งไดแก จักสาน พืชผลทาง

การเกษตร เชน แตงโม, พริก, ขาวโพด, มะเขือเทศ, ยางพารา, เพาะเห็ด, รวมไปถึงประเภทอาหาร 
คือ ไขนกกระทา, กบ และปลาดุก เป็นตน 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๑) ชุมชนมีการจัดระเบียบ ปรับภูมิทัศนแภายในชุมชน ทุกวันที่ ๕ ของเดือน และมีแผนที่จะ

ประกวดคุมภายในหมูบาน  
๒) คนในชุมชนใชปุยอินทรียแ/ปุยคอก ทุกครัวเรือน  
๓) ชุมชนมีการจัดระเบียบของชุมชน/รักษาความสะอาด/อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

การปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชน อยางสม่ าเสมอ มากกวา ๑๒ ครั้ง มีการจัดปูายคาขวัญ ที่ทาการ
คุมมีขอมูลปลูกไมดอกไมประดับ ปลอยปลา-ปลอยกุง ในแหลงน้ าสาธารณะ (ล าหวยระวี) ทุกปี มีการ
ปลูกไมยืนตน  

๔) มีกิจกรรมสงเสริมเพ่ือลดการใชพลังงาน เชน  
    ๔.๑ การใชหลอดไฟฟูาแบบประหยัด  
    ๔.๒ รณรงคแการใชจักรยานแทนการใชรถยนตแ-รถจักรยานยนตแ  
    ๔.๓ การผลิตเตาชีวะมวลไวใชเองในครัวเรือนและผลิตไวจ าหนาย  
    ๕) มีกิจกรรมการใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดรายได 

ไดแก  การปลูกไมยืนตนตามล าหวยระวี การปลอยพันธุแปลา-กุง ตามล าหวยระวี เป็นประจ าทุกปี 
การผลิตน้ าหมักชีวภาพ๗๕ 

สรุปได้ว่า บานโนนไชยงาม อ าเภอน้ าเกลี้ยง ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพท านา เป็น
อาชีพหลัก ซึ่งนอกจากนั้นยังมีอาชีพเสริมอีกดวย คือ การท าสวน คาขาย และรับจาง ยังมีผลิตภัณฑแ
ประจ าชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งไดแก จักสาน พืชผลทางการเกษตร เชน แตงโม , พริก, ขาวโพด, 

                                                           
๗๔ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอน้ าเกลี้ยง, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลนแ], แหลงที่มา : 

https://drive.google.com/file/d/0BwWcduoEBSHMdHp1eWJmbHBkMm8/view,[๕ เมษายน ๒๕๖๐]. 
๗๕ สานักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอน้ าเกลี้ยง, สรุปผลการด าเนินงาน หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ 

บ้านโนนไชยงาม หมู่ที่ ๑๑ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ, ม.ป.พ. : ม.ป.ท. 

https://drive.google.com/file/d/0BwWcduoEBSHMdHp1eWJmbHBkMm8/view


๕๙ 
 

มะเขือเทศ, ยางพารา, เพาะเห็ด, รวมไปถึงประเภทอาหาร คือ ไขนกกระทา, กบ และปลาดุก เป็นตน 
ดังแผนภาพแสดงกิจกรรมดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๓ แสดงกิจกรรมบานโนนไชยงาม 
 

๓.๑.๔ บ้านนาขนวน กันทรลักษ์ 
๑) ประวัติของหมู่บ้าน 
กรมการพัฒนาชุมชน ไดก าหนดกิจกรรมยุทธศาสตรแ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมี

เปูาหมาย “ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” โดยการสงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง และไดยกระดับการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ภายใตโครงการรักษาและ
พัฒนาคุณภาพความเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเพ่ือขยายผล โดยกาหนดใหหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพใน ๓ มิติ คือ มิติความมั่นคง มิติดานเศรษฐกิจ และมิติดานสังคม ดวย
ความรูที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน น าไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บานนาขนวน หมูที่ ๕ ต าบลขนุน อ าเภอกันทรลักษแ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมูบานขนาด
กลาง มีครัวเรือน ๑๕๕ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๙๐๕ คน แยกเป็น ชาย ๕๐๑ คน หญิง ๔๐๔ คน 
(จปฐ.ปี ๒๕๕๕) ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ การท านา ยางพารา, 
และท าสวนผัก (ปลูกพริก,มะเขือ) บานนาขนวน เป็นหมูบานแหงการทอผาไหม ชาวบานมีการ
รวมกลุมทอผาไหม และมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมภายในหมูบาน ไดสงผลิตภัณฑแผาไหมเขาคัดสรร
เป็นสินคา OTOP ระดับ ๔ ดาว มีนายปรีชา พิมพันธแ เป็นผูใหญบาน โดยดารงต าแหนงมาตั้งแตปี 
๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นหมูบานที่มีวัฒนธรรมของหมูบานที่มีการสืบทอดกันมาอยางยาวนาน และ
ยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมูบานไวไดอยางเหนียวแนน เชน ประเพณีสงกรานตแ 
บุญแซโดนตาล การเซนไหวผีปูุยาตายาย/บรรพบุรุษ การเคารพญาติผูใหญ 

บานนาขนวน เป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบที่ไดรับงบประมาณจากกรมการพัฒนา
ชุมชน ตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นหมูบานชนะเลิศการประกวดตามโครงการเชิดชูเกียรติผูนาชุมชน 
ระดับจังหวัด ปัจจุบันบานนาขนวน ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และจากผลการประเมินหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑแประเมิน ๖๒ และตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓ ตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๔ 

บานโนนไชยงาม 

อาชีพของคนในชุมชน ผลิตภัณฑแชุมชน 

ท านา การท าสวน 
คาขาย และรับจาง  

 

จักสาน พืชผลทางการเกษตร เชน 
แตงโม, พริก, ขาวโพด, มะเขือเทศ, 

ยางพารา, เพาะเห็ด, รวมไปถึงประเภท
อาหาร คือ ไขนกกระทา, กบ และปลา

ดุก 



๖๐ 
 

บานนาขนวน จัดเป็น หมูบานระดับ อยูดี กินดี โดยผานเกณฑแ ๒๒ ตัวชี้วัด ไมผาน ๑ ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ มีการคนหาและใชภูมิปัญญาทองถิ่นในการสรางคุณคา และไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ ตามกิจกรรมยุทธศาสตรแกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี ๒๕๕๕ จ านวนเงิน ๒๖,๗๕๐ 
บาท โดยแบงตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรูตนเองและก าหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๕,๔๐๐ บาท, กิจกรรมสาธิตการด ารงชีวิตแบบพอเพียง ๑๖,๐๕๐ บาท, และกิจกรรมการจัดการ
ความรู ๕,๓๐๐ บาท และเพ่ือสงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมูบานใหมี
ระบบการบริหารจัดการชุมชน 

ซึ่งเมื่อผานกระบวนการพัฒนาตามแนวทางการด าเนินงานโครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพ
ความเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเพ่ือขยายผล ในปี ๒๕๕๕ มีการประเมินผลการพัฒนา
ดวยตัวชี้วัด ๔ ดาน ๒๓ ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย จัดระดับเป็น “หมูบานอยูดี กินดี” โดยผาน
ตัวชี้วัด ๒๒ ตัวชี้วัด ไมผาน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๕ มีการคนหาและใชภูมิปัญญาทองถิ่นในการ
สรางคุณคา และเมื่อประเมินความสุขมวลรวมครั้งที่ ๒ พบวามีความสุขเพ่ิมขึ้น จากเดิมที่ประเมิน
ความสุขกอนด าเนินโครงการฯ ปรอทความสุขมีคะแนน ๙๘.๐๒ คะแนน และประเมินปรอทความสุข 
ครั้งที่สองมีคะแนน ๙๘.๘๘ คะแนน๗๖ 

๒) การผลิตและจ าหน่าย  
๑) การผลิต บานนาขนวน มีการท านาเป็นอาชีพหลัก และมีการท าสวนยางพารา รวมถึงการ

ปลูกผักสวนครัวเพ่ือบริโภคและขาย มีการเพาะเห็ดนางฟูาและเห็ดนางรม การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา 
เพ่ือบริโภคและจาหนายในชุมชนเองและเป็นหมูบานแหงการทอผาไหม ชาวบานมีการรวมกลุมทอผา
ไหม และมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมภายในหมูบาน ไดสงผลิตภัณฑแผาไหมเขาคัดสรรเป็นสินคา OTOP 
ระดับ ๔ ดาว บานนาขนวน มีกองทุนปุย ที่ผลิตปุยอินทรียแชีวภาพ เพ่ือใหสมาชิกไดน าไปใชในการท า
การเกษตร และยังไดจ าหนายปุยดังกลาวใหกับชุมชนขางเคียงและผูที่สนใจทั่วไปดวย กองทุนปุยบาน
นาขนวน มีสถานที่ และเครื่องมืออุปกรณแในการอัดเม็ดปุย เป็นของตัวเองโดยไดรับงบสนับสนุนจาก
หนวยงานราชการ 

๒) การจ าหนาย ผลผลิตของบานน าขนวนทั้งหมดที่เป็นสินคาการเกษตรจะจ าหนายทั้งภาย 
ในและตลาดภายนอกชุมชน และพอคาเขามารับซื้อถึงพ้ืนที่ ท าใหไมมีปัญหาในเรื่องของตลาด ในสวน
ของผลิตภัณฑแผาไหม จะน าสินคาไปแสดงในงาน OTOP ตางๆ และจะมีลูกคาสั่งจองเป็นรายๆไป แต
จะมีปัญหาในเรื่องของการไมสามารถก าหนดราคาผลผลิตได ท าใหไดราคาไมเป็นธรรม อีกทั้งผลผลิต
จะมีมากเป็นบางเวลาท าใหราคาตกต่ า ยังไมมีการรวมกลุมเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตและมีระบบการ
จัดการทางการตลาดของสินคาในชุมชน 

สรุปได้ว่า บานนาขนวน กันทรลักษแ  ชาวบานมีการท านาเป็นอาชีพหลัก และมีการท าสวน
ยางพารา รวมถึงการปลูกผักสวนครัวเพ่ือบริโภคและขาย มีการเพาะเห็ดนางฟูาและเห็ดนางรม การ

                                                           
๗๖ ชัชวาลยแ  จู ม า ,  หมู่ บ้ าน เศรษฐกิจพอเ พียง ต้นแบบ ,  [ ออนไลนแ ] , แหล งที่ ม า  : 

http://kantharalak.cdd. go.th/wp-content/uploads/2013/05/ถอดบทเรียนบานนาขนวน.pdf, [๕ เมษายน 
๒๕๖๐]. 



๖๑ 
 

เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพ่ือบริโภคและจ าหนายในชุมชนเองและเป็นหมูบานแหงการทอผาไหม และใน
ดานการเกษตร ดังแผนภาพแสดงกิจกรรมดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๔ แสดงกิจกรรมบานนาขนวน 
 
๓.๑.๕ บ้านธาตุทอง หมู่ ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์  
บานธาตุทอง หมู ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงหแ มีศูนยแเรียนรูชุมชนเขมแข็ง มีการปลุกหมอน

เลี้ยงไหม มีสวนปุาครัวชุมชน ผลิตภัณฑแ OTOP เดน มีโรงสีชุมชน เป็นหมูบานกองทุนแม และปลูก
ผักสวนครัวทุกครัวเรือน ผูน าชุมชนที่เป็นวิทยากรได ๕ คน ตอนรับคณะศึกษาดูงานได ๑๕๐ คน/วัน 
จัดอาหารและเครื่องดื่มได  

๑) ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
บานธาตุทอง เดิมคือบานธาตุ หมูที่ ๓ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ในชวงปี 

พ.ศ. ๒๕๒๙ หมูบานแหงนี้ ไดมีราษฎรชาวอ าเภอทาตูม อ าเภอปราสาท อ าเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทรแ และอ าเภอปรางคแกู จังหวัดศรีสะเกษ ไดอพยพยายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานท ามาหากิน 
จ านวน ๗๑ ครัวเรือน ตอมาเมื่อมีจ านวนครัวเรือนและประชากรเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๓๐ นายเภา บัวทอง 
และคณะครัวเรือนที่อพยพมาดวยกัน ไดปรึกษาหารือกับ นายทอง พงษแชาติ ผูใหญบานธาตุ ในสมัย
นั้น เพ่ือท าการประชาคมแยกหมูบาน ผลการประชาคมไดมีมติแยกหมูบาน และผานการพิจารณา
จากทางการใหแยกหมูบาน เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๓๑ โดยตั้งชื่อหมูบานวา "บานธาตุทอง" ตามชื่อ
เดมิของหมูบานและชื่อผูใหญบานในสมัยนั้น ปัจจุบันมี นายทวิด มลิพันธแ ด ารงต าแหนงผูใหญบาน 

๒) ลักษณะด้านภูมิประเทศ  
บานธาตุทอง ตั้งอยูจังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง หรือที่เรียกวา อีสาน

ใต ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุม สภาพภูมิอากาศ มี ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูหนาว
จ านวนครัวเรือน ๑๔๗ ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด ๕๙๕ คน แบงเป็น ชาย ๒๙๓ คน และ
หญิง ๓๐๒ คน อาชีพหลัก คือ ท านา อาชีพเสริม คือ ท าไร ท าสวน ปลูกมันส าปะหลัง คาขาย และ
รับจาง รายไดเฉลี่ยของประชากร ๕๒,๐๘๔ บาท/คน/ปี (ขอมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๘) 
ผูมีความรู/ภูมิปัญญาทองถิ่นดานตางๆ ในชุมชน 

๑. นายสวัน จันประโคน ปราชญแดานการจักสาน 
๒. นายเอ็น บุญทอง ปราชญแดานยาสมุนไพรแผนโบราณ 
ขอมูลสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และบริการข้ันพื้นฐานของชุมชน 

บานนาขนวน 

การผลิต การจ าหนาย สินคา OTOP 

จ าหนายสินคาทั้งภายในและภายนอกตลาดชุมชน ผาไหม 



๖๒ 
 

๑. โรงเรียน จ านวน ๑ แหง 
๒. วัด จ านวน ๑ แหง 
๓. ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๑ แหง 
ประเพณีที่ส าคัญของชุมชน ไดแก ประเพณีแซนโฎนตา ประเพณีกอเจดียแขาวเปลือก 

ประเพณีเขาพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีฮาวปลึงจองได  
ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

๓) การมีไฟฟ้าใช้ของครัวเรือน 
มีไฟฟูาใช จ านวน ๑๔๗ ครัวเรือน 
ไมมีไฟฟูาใช จ านวน - ครัวเรือน 
โทรศัพทแสาธารณะ จ านวน ๑ แหง 
แหลงน้ าสาธารณะ จ านวน ๒ แหง 
แหลงน้ าตามธรรมชาติ จ านวน ๒ แหง 
แหลงน้ าที่สรางขึ้น จ านวน ๓ แหง 
บอบาดาล จ านวน ๒ แหง 
บอน้ าตื้น จ านวน ๓ แหง 
ถังเก็บน้ าฝน (คลส.) จ านวน ๑ แหง ๗๗ 

 ๔) ด้านการเกษตร 
 ชาวบานในชุมชนบานธาตุทองนั้นไดมีการท าไรนา ท าสวนมีการปลูกพืชผักสวน
ครัวไวกินเอง และมีการท าสวนมะนาว สวนมะละกอ สวนผักชะอม มีการเพาะเห็ด และ
พืชผักสวนครัวอื่นๆ สวนผลิตภัณฑแก็มีผาไหม กระเปาถักจากฝีมือของกลุมแมบานเป็นตน 

สรุปได้ว่า บานธาตุทอง หมู ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงหแ มีศูนยแเรียนรูชุมชนเขมแข็ง มีการ
ปลุกหมอนเลี้ยงไหม มีสวนปุาครัวชุมชน ผลิตภัณฑแ OTOP เดน มีผลิตภัณฑแก็มีผาไหม กระเปาถัก
จากฝีมือของกลุมแมบานมีโรงสีชุมชน เป็นหมูบานกองทุนแม และปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๕ ภาพแสดงกิจกรรมบานธาตุทอง 
 

                                                           
๗๗ทวิด มลิพันธแ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลนแ], แหลงที่มา : https://www.google 

.com/maps/d/viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.597870212297503
%2C103.72066857607422&z=11, [๕ เมษายน ๒๕๖๐]. 

บานธาตุทอง 

อาชีพ การเกษตร 
 

ท าสวนมะนาว สวนมะละกอ สวนผักชะอม 
มีการเพาะเห็ด และพืชผักสวนครัว 

การท าไรนา ท าสวน 



๖๓ 
 

๓.๑.๖ บ้านรงระ ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่  
๑) ประวัติของหมู่บ้าน 
บานรงระตั้งในที่ราบสูง ผูกอตั้งหมูบาน ชื่อนายกอน นาคนวล ในปี พ.ศ ๒๔๕๐ เรียกขานวา

บานรงระ ซึ่งเรียกชื่อตามอุปกรณแวิดน้ าชนิดหนึ่ง ที่ชาวบานประดิษฐแขึ้นเพ่ือเป็นอุปกรณแจับปลา
บริเวณหนองน้ า ใกลหมูบาน เรียกเป็นภาษาสวยวา “ หรงหระ” ตามภาษาถิ่น ตอมาตั้งชื่อกับทาง
ราชการวา บานรงระ ชาวบานรงระเป็นชาวบานที่อพยพโยกยายมาจากหมูบานขี้นาค เนื่องจาก
ปัญหาในการท าอยูท ากิน เริ่มฝืดเคือง เนื่องจากบานเกามีประชากรเพ่ิมขึ้น โดยเริ่มแรกโยกยายมา
บุกเบิกแผนดินใหมจ านวน ๗ ครัวเรือน ประกอบดวย โดยการน าของนายกอน นาคนวล 

โดยเริ่มแรก ชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการท าอยู ท า
กินโดยมีวิถีชีวิตผูกพันกับ ปุา ซึ่งเป็นบริเวณส าคัญ เป็นแหลงอาหารของชุมชนทั้งชุมชน 
อาชีพที่ส าคัญของหมูบานรงระในอดีต 

๑. ท านา 
๒. ปลูกพืช เชน ขาวโพด, ออย, ถั่วฝักยาว 
๓. งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ใชในครัวเรือน เหลือใชก็ขายภายในชุมชน 
๔. ทอผาจากผลิตผลทางธรรมชาติ เชน เสื่อ กก ผาไหม เป็นตน 
๒) ด้านลักษณะโครงสร้างประชากร 
หมูบานรงระ เป็นหมูบานขนาดเล็ก มีจ านวน ๘๔ หลังคาเรือน มีประชากร ทั้งหมด ๓๓๕ 

คน ชาย ๑๔๑ คน หญิง ๑๙๔ คน ดังตารางดังตอไปนี้ลักษณะประชากร / แบงตามชวงอายและเพศ 
๓) ลักษณะประชากร 

 จ านวนประชากร ๓๓๕ คน  เพศ ชาย ๑๔๑ หญิง ๑๙๔๗๘ 
๔) ด้านทรัพยากรในชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอันเป็นบริเวณท่ีใชประโยชนแรวมกันของชุมชนมีดังตอไปนี้ 
๑.ปุาท าเลี้ยงสัตวแ สาธารณประโยชนแ ตั้งอยูบริเวณดานทิศใตของหมูบาน  ซึ่งมีเนื้อที่

โดยประมาณ ๒๐๐ ไร ชุมชนหมูบานใชเป็นแหลงเลี้ยงสัตวแโดยเฉพาะในฤดูกาลท านา นอกจากนั้นยัง
เป็นแหลงอาหาร และเชื้อเพลิงของชุมชน โดยเฉพาะในฤดูฝน จะมีเห็ดชนิดตาง ๆ และหนอไมขึ้นเป็น
จ านวนมาก 

๒.ทรัพยากรดานแหลงน้ าที่ชุมชนใชประโยชนแ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ขอมูลจาก  กชช 
๒ ค) นอกจากนี้บานรงระยังมีล าหวยวะไหลผานและมีการใชประโยชนแ 

๕) รายได้ 
จากที่กลาวในหัวขอที่ผานมา พบวา อาชีพหลักของชุมชน คือการท านาอาชีพเสริมไดแก  

การเลี้ยงสัตวแเศรษฐกิจ และการไปรับจางขายแรงงานตางถิ่น ซึ่งจากขอมูล (จปฐ.) พบวาในแตละ
ครัวเรือนมีรายไดตอปี เฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๔,๖๗๙ บาท 

                                                           
 ๗๘ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลนแ], แหลงที่มา : https://www.google.com/maps/d/ 
viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.882004130378839%2C104.03322
370881347&z=14 , [๖ เมษายน ๒๕๖๐]. 

https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.882004130378839%2C104.03322370881347&z=14
https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.882004130378839%2C104.03322370881347&z=14
https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.882004130378839%2C104.03322370881347&z=14


๖๔ 
 

  ชุมชนบานรงระ ชุมชนชาวกูย ชุมชนเล็ก ๆ ที่มีที่มีกิจกรรมการเรียนรูอยูตลอดปี และมีผูคน
แวะเวียนมาเยี่ยมยามแลกเปลี่ยนประสบการณแ อยูมิไดขาด ถามวาชุมชนแหงนี้มีอะไรดีกันเลา ถึงมี
ผูคนและหนวยงานของรัฐ เอกชน แวะเวียนมาเยี่ยมยามมิไดขาด ในชวง ๒-๓ ปีมานี้ ค าตอบที่ชัดเจน
คงจะไมมีให หากแตจะเชิญชวน ใหทานมา ยลบานรงระ ดวยสายตาของทานเอง แลวทานรับรูถึง
ความดีงาม ถึงคุณคาที่ชุมชนแหงนี้รวมกันปฏิบัติสืบตอกันมา จนถึงปัจจุบัน และจะรวมกันขับเคลื่อน
สูชุมชนที่มีความเขมแข็ง ในทุก ๆ มิติ ในอนาคตและสืบทอดสูรุนลูกรุนหลาน   

หมูบานรงระ ไดรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสงเสริมใหชุมชนไดเรียนรู รวมกันในการพัฒนาครัวเรือนใหสมามารถพ่ึงพาตนเองได และขยายผล
สูครัวเรือนอ่ืน ๆ โดยมีหลักการด ารงชีวิต ที่เนนการลดรายจาย สรางรายได และใหแตละครัวเรือนมี
การออมเงินกับกลุมองคแกรทางการเงินในชุมชน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการจัดตั้งกลุมองคแกรใน
ชุมชนบานรงระเพ่ือชวยเหลือกันเองในชุมชน โดยปัจจุบันมีกลุมองคแกรในชุมชน ทั้งท่ีภาครัฐสนับสนุน
และที่ชุมชนด าเนินการเอง มากกวา ๑๐ องคแกร เชน รานคาชุมชน ธนาคารขาว กองทุนเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต เป็นตน เรียกไดวา ชุมชนไดรวมกันพัฒนาแหลงเงินทุนในชุมชน
เพ่ือระดมทุนกูยืม ใชจายกันเอง ในชุมชน ลดการพ่ึงพาภายนอกไดเป็นอยางดี  

เมื่อการด าเนินกิจกรรมโดยชุมชนเอง มีความชัดเจน งานชุมชนเป็นรูปธรรมขึ้น หนวยงาน
ราชการตาง ๆ ในพ้ืนที่จึงไดเขามาสนับสนุนตามภารกิจของแตละหนวยงาน เชน ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอปรางคแกู ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแการเกษตร สาขาปรางคแกู ศูนยแพัฒนาสังคม
หนวยที่ ๕๓ และองคแการบริหารสวนต าบลตูม ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๔ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแ
การเกษตรสาขาปรางคแกู ไดสนับสนุนใหชุมชนบานรงระ ยกระดับเป็นศูนยแเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ธกส.บานรงระ ด าเนินการฝึกอบรม ในปี ๒๕๕๔ อบรมเกษตรกรหนี้นอก
ระบบ หลักสูตรการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการ ทั้งสิ้น ๑๗ รุน เปูาหมาย 
๑,๐๐๐ กวาราย ในปี ๒๕๕๕ อบรมพักหนี้เกษตรกร หลักสูตรการดงรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด าเนินการจ านวน ๒๑ รุน  เปูาหมาย จ านวน ๑,๕๐๐กวาราย โดยชุมชนไดรวมกันจัด
หลักสูตรในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู ตามรายละเอียดดังนี้  

๑.วิชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับกระบวนทัศนแ ประกอบดวยกิจกรรมชุมชนดังนี้–
กิจกรรมเกษตรทฏษฎีใหม -การผลิตปุยหมักใชเอง /ปุยชีวภาพ แนวคิดกระบวนทัศนแการพัฒนา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการแสดงละครชีวิตพอเพียง  

๒.การวางแผนธุรกิจและการจัดการขอมูล ประกอบดวย กิจกรรมรานคาชุมชน  การ
เชื่อมโยงระบบกลุมองคแกรทางการเงินชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชนกลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิต /
ธนาคารขาว โรงสีชุมชน บทเรียนความส าเร็จของธุรกิจชุมชน ธุรกิจทองถิ่น สวนเห็ดดอกล าดวน /
ตลาดชุมชนบานหนองเชียงทูน 

๓.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรมที่น าเสนอประกอบดวยการเลี้ยงหมูหลุม ปุย
ชีวภาพ (ข้ีหมู) สารหมักข้ีหมูปุยบ ารุงใบ 

๔.การจัดท าแผนชีวิต ครัวเรือนที่ประสบผลส าเร็จในการพลิกฟ้ืนจากผูประสบปัญหาสู
ครัวเรือนตนแบบพ่ึงคนเอง การผลิตน้ าสมควันไม การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยง
หมอนไหม 



๖๕ 
 

๕.การจัดการกลุม เครือขาย ชุมชน การตลาด การผลิตขาวกลองงอก การแปรรูปน้ าขาว
กลองงอก 

๖.การจัดท าบัญชีครัวเรือน แผนชุมชน-ประสบการณแการท าบัญชีรายรับรายจาย ระดับ
ครัวเรือนและ ภาพรวมของชุมชน การท าบัญชีครัวเรือน การวิเคราะหแขอมูล การเชื่อมโยงบัญชี
ครัวเรือน สู แผนชีวิต แผนชุมชน 

๗.การเสริมสรางสุขภาวะ-สมุนไพรใกลตัวประโยชนแ สรรพคุณ ประโยชนแ-การท ากัวซา 
สรุปได้ว่า บานรงระ ต าบลตูม อ าเภอปรางคแกู ชาวบานมีอาชีพหลักของชุมชน คือการท านา

อาชีพเสริมไดแก  การเลี้ยงสัตวแเศรษฐกิจ และการไปรับจางขายแรงงานตางถิ่น มีการจัดการกลุม 
เครือขาย ชุมชน การตลาด การผลิตขาวกลองงอก การแปรรูปน้ าขาวกลองงอก มีการวางแผนธุรกิจ
และการจัดการขอมูล ประกอบดวย กิจกรรมรานคาชุมชน  การเชื่อมโยงระบบกลุมองคแกรทาง
การเงินชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชนกลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต /ธนาคารขาว โรงสีชุมชน บทเรียน
ความส าเร็จของธุรกิจชุมชน ธุรกิจทองถิ่น สวนเห็ดดอกล าดวน /ตลาดชุมชนบานหนองเชียงทูน /การ
ผลิตปุยหมักใชเอง /ปุยชีวภาพ และอ่ืน ดังแผนภาพแสดงกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๖ แสดงกิจกรรมบานรงระ 

๓.๑.๗ บ้านละทาย กันทรารมย์  
๑) ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
เป็นต าบลเกาแก ตั้งมาเมื่อปี ๒๓๒๓ สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ปัจจุบันต าบลละ

ทาย ขึ้นกับอ าเภอกันทรารมยแ จังหวัดศรีสะเกษ มีหมูบานในการปกครอง จ านวน ๙ หมูบาน 
๒) พื้นที่ 
ต าบลละทายมีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๑ ตร.กม. มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุมและเป็นพ้ืนที่ปุา

สมบูรณแ 
๓) อาชีพ 
อาชีพหลัก ท านา ปลูกพริก หอมแดง  
อาชีพเสริม รับจาง คาขาย 
๔) สินค้าที่น่าสนใจ 
    ๑.ขาวกลองหอมนิล  
    ๒.น้ าพริกเผา เป็นน้ าพริกเผาบรรจุกระปุก หลายขนาด อรอย สะอาด ถูกหลักอนามัย 

บานรงระ 

อาชีพ และการท างาน ๑. ท านา ๒. ปลูกพืช เชน ขาวโพด , ออย, 
ถั่วฝักยาว ๓. งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ใชใน
ครัวเรือน เหลือใชก็ขายภายในชุมชน ๔. ทอผา
จากผลิตผลทางธรรมชาติ เชน เสื่อ กก ผาไหม 

การท าไรนา ท าสวน 



๖๖ 
 

    ๓.พริกปลอดสารพิษ 
    ๔.ผลิตภัณฑแ  กระเปาผา 
    ๕.ผลิตภัณฑแ  เสื่อเตย๗๙ 
บานละทายมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของคนในชุมชน ในการ

ด าเนินกิจกรรมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ โดยใชแนวทาง ๖ ดาน ของกรมการพัฒนาชุมชน มี
การสงเสริมใหครัวเรือนบานละทายน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยสงเสริมครัวเรือนน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มากวารอยละ ๙๐ ของครัวเรือนทั้งหมด ผลการด าเนินกิจกรรม
ตามวิถีแหงความพอเพียงคนในครอบครัวเรือนมีอาชีพเสริมจากกลุมกิจกรรมในชุชน มีรายไดเพ่ิมขึ้น 
ไดบริโภคอาหารที่ผลิตเองได ปลอดภัยจากสารเคมี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน คนในครอบครัวมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจายของครัวเรือน มี
การสงเสริมสนับสนุนใหชาวบานละทาย มีการผลิตและการบริโภค/อุปโภคในครัวเรือน ลดรายจาย 
เหลือขายแลกเปลี่ยนรายได มีการสงเสริมการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมของชุมชน มีการ
สนับสนุนใหหมูบานมีกระบวนการเรียนรูภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยูในทองถิ่นและใชประโยชนแเพ่ือเพ่ิม
คุณคา หรือมูลคา มีการจัดสถานที่ส าหรับเป็นศูนยแเรียนรูใหคอนในและนอกหมูบานไดคนควาหา
ความรู เรียนรูองคแความรูและใชความรูในการด ารงชีวิต มีกิจกรรมการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี
และวิทยากรใหมๆใหแกคนในชุมชนและนอกชุมชน ๑) การใชพลังงานทดแทนดวยโซลาเซลลแ ๒) การ
เพาะเห็ดในโองและทอซีเม็นตแ ๓) การผลิตก฿าซชีวภาพ และ ๔) การท าเกษตรสีเขียวตามแนวทาง
เกษตรอินทรียแ 

๕) แผนงานกิจกรรมของกลุ่มละทายพอเพียง หมู่ที่ ๘ ที่จะด าเนินการ 
    ๑.ดานการพัฒนาอาชีพและรายได ของคนในชุมชน 
    ๒.โครงการอัดกอนเห็ด นางฟูา สรางอาชีพ สรางงาน สรางรายไดในชุมชน 
    ๓.ดานสวัสดิการตางๆ ไดแก ทุนการศึกษา ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม ทุนสวัสดิการ

สงเคราะหแสมาชิก ทุนประสบภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือเป็นกองทุนชวยเหลือประชาชนในการ
ด ารงชีพตั้งแตแรกเกิด จนเสียชีวิตเป็นตน 

    ๔.ดานการพัฒนากรรมการ/สมาชิก ไดแก การฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน 
๖) ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน 
จากขอมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๙ จ านวนประชากรจ าแนกประเภทตาม

ประเภทอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ๘๖ คน รองลงมาคือ รับราชการ 
เจาหนาที่ของรัฐ จ านวน ๔๙ คน รับจางทั่วไป จ านวน ๓๓ คน นอกจากนี้เป็นการประกอบอาชีพอ่ืน 
เชนการท าธุรกิจสวนตัวและก าลังศึกษาอยูเป็นตน 

 
 

                                                           
๗๙ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลนแ], แหลงที่มา : https://www.google.com/maps/d/ 

viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.173008734052347%2C104.58405
019999998&z=13, [๖ เมษายน ๒๕๖๐]. 

https://www.google.com/maps/d/


๖๗ 
 

 
๗) ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในหมูบานเป็นแหลงรวมปราชญแชาวบาน และภูมิปัญญาทองถิ่น ที่ไดรับการถายทอด องคแ

ความรูจากบรรพบุรุษ และจากประสบการณแในการด าเนินชีวิต ทานผูรูเหลานี้พรอมที่จะใหความ
ชวยเหลือและใหค าปรึกษาแนะน าในการด ารงชีวิต และพัฒนาหมูบาน พอจะจ าแนกไดดังนี้ 

    ๑.ปราชญแชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่นดานการจักสาน/เครื่องจักรสาน นางจินตนา 
เจริญนาม นายปานเพ็ง ออนเนตร 

    ๒.ปราชญแชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่นดานศิลปะพ้ืนบานเพลงพื้นบานล าตอกลอน นาย
สมบูรณแ  สารภาพ 

    ๓.ปราชญแชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่นดานการทอกชดแห ทอดปลา นายสมบัติ              
โปรวะ      

    ๔.ปราชญแชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่นดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการท าเกษตร
ปลอดภัย นายศักดิ์ดา พละศักดิ์ และ นายดาเรศ พละศักดิ ์

สรุปได้ว่า บานละทาย ชาวบานมีอาชีพหลักคือท านา ปลูกพริก ปลูกหอมแดง อาชีพเสริม 
รับจาง คาขาย และสาธารณูปโภค แลวหมูบานละทายยังมีสินคาที่นาสนใจไดแก ขาวกลองหอมนิล
น้ าพริกเผา เป็นน้ าพริกเผาบรรจุกระปุก หลายขนาด อรอย สะอาด ถูกหลักอนามัย  พริกปลอด
สารพิษ.ผลิตภัณฑแ  กระเปาผา ผลิตภัณฑแ เสื่อเตย และในหมูบานเป็นแหลงรวมปราชญแชาวบาน และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น ที่ไดรับการถายทอด องคแความรูจากบรรพบุรุษ และจากประสบการณแในการ
ด าเนินชีวิต ทานผูรูเหลานี้พรอมที่จะใหความชวยเหลือและใหค าปรึกษาแนะน าในการด ารงชีวิต และ
พัฒนาหมูบาน ดังแผนภาพแสดงกิจกรรมดังตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๗ บานละทาย 

 
๓.๑.๘ บ้านหนองกอง หมู่ ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  
บานหนองกอง หมู ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่

เขมแข็ง ชีววิถี และกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย ผูน าชุมชนที่เป็นวิทยากรได ๕ คน ตอนรับคณะศึกษาดู
งานได ๑๕๐ คน/วัน จัดอาหารและเครื่องดื่มได  

บานละทาย 

อาชีพ และการท างาน 

๑.ขาวกลองหอมนิล ๒.น้ าพริกเผา เป็นน้ าพริกเผา
บรรจุกระปุก หลายขนาด อรอย สะอาด ถูกหลัก
อนามัย ๓.พริกปลอดสารพิษ ๔.ผลิตภัณฑแ  กระเปา
ผา ๕.ผลิตภัณฑแ  เสื่อเตย 

อาชีพหลัก ท านา 
ปลูกพริก หอมแดง 

อาชีพเสริม รับจาง คาขาย 
 

สินคาท่ีนาสนใจ 



๖๘ 
 

 
๑) ประวัติของหมู่บ้าน 
บานหนองกอง หมูที่ ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีอายุประมาณเกือบ ๒๐๐ ปี มี

จ านวน ๑๑๕ ครัวเรือน ประชากร ๕๒๒ คน แยกเป็นชาย ๒๖๐ คน เป็นหญิง ๒๖๒ คน  
พ้ืนที่รวม ๑,๓๒๐ ไร เป็นพื้นที่ราบลุม เป็นดินรวนปนทราย เหมาะแกการ ปลูกพืช และเลี้ยง

สัตวแ ท านาเป็นอาชีพหลัก มีอาชีพเสริม คือ ท าปุยอินทรียแ ปลูกพืชผักสวนครัว ทอผาไหม กลุมอาชีพ
ตางๆ คาขาย รับจาง มีรายไดเฉลี่ย ๗๐,๒๙๓ บาทตอคนตอปี (จปฐ.ปี ๒๕๕๘)๘๐ 

๒) สภาพทางสังคม  
ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติรวมกัน อยูแบบเครือญาติ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
๓) สภาพทางเศรษฐกิจ  
(๑) อาชีพหลัก ท านา (๒) อาชีพเสริม คาขาย รับจางทั่วไป ชางกอสราง ตัดเย็บเสื้อผา เลี้ยง

สัตวแ ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นตน 
๔) เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน 
หมูบานหนองกองมีการสืบสานประเพณีท าเกษตรอินทรียแปลอดสานพิษ เพ่ือผลผลิตที่

ปลอดภัย ผลิตขาวอินทรียแสูครัวโลก  
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดมีอยู ๔ ไร แบงออกเป็น โรงปุย ๑ งาน ศูนยแเรียนรูชุมชน ๑ หลัง 

ขนาด ๑ งาน โรงเรือน ๑ หลัง แปลงปลูกผักเพ่ือการสาธิตหลายประเภท บอปลาเพ่ือใชน้ าในการรด
ผัก และมีแปลงนาขาวเพื่อการสาธิตขนาด ๑ งาน 

๕) กิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
มีการรวบรวมภูมิปัญญาทองถิ่น การประกอบอาชีพ การลดการใชสารเคมี โดยใชจุรินทรียแ 

EM มีกิจการลดรายจายและเพ่ิมรายได ดานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีการเลี้ยงสัตวแ มีน้ าหมัก EM 
สารไลแมลง การประหยัดพลังงานจากเตาถาน มีธูปสมุนไพรไลยุง ปุยอินทรียแชีวภาพจากมูลสัตวแ 

๖) กิจกรรมภายนอกศูนย์เรียนรู้        
แหลงเรียนรูมีจ านวน ๔ จุด ไดแก  
จุดที่เรียนรู ๑ เป็นศูนยแเรียนรูดานสิ่งแวดลอมการอนุรักษแธรรมชาติ การเพาะเห็ดฟาง และมี

การประหยัดพลังงานโดยมีการน ามูลสัตวแมาผลิตเป็นก฿าซธรรมชาติเพื่อใชในครัวเรือน 
จุดที่เรียนรู ๒ เป็นจุดเรียนรูดานปศุสัตวแ คือจะเป็นที่ใหค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวแทุก

ชนิด และยังผลิตอาหารเสริมเพ่ือลดรายจายดานอาหารสัตวแ 
จุดเรียนรูที่ ๓ เป็นจุดเรียนรูดานประมง คือจะใหความรูค าแนะน าและค าปรึกษาในเรื่องของ

การเลี้ยงสัตวแน้ าทุกชนิดในหมูบาน ไดแกบอพลาสติก บอธรรมชาติ ไดแก ปลาดุก ปลานิล กบ และ
อ่ืนๆ 

                                                           
๘๐ ชาติชาย บุญผุย, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลนแ], แหลงที่มา : https://www.google. 

com/maps/d/viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.20238860000005%
2C104.09327029999997&z=13, [๖ เมษายน ๒๕๖๐]. 

https://www.google/


๖๙ 
 

จุดเรียนรูที่ ๔ เป็นจุดเรียนรูดานการลดรายจายและเพ่ิมรายไดประหยดและอดออม ไดแก
กลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิต กลุมอาชีพตางๆที่สรางรายไดใหกับคนในชุมชนบานหนองกองเป็นอยาง
มาก เชนน้ ายาอเนกประสงคแ ธูปสมุนไพรไลยุง ปุยอินทรียแชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ และผักปลอด
สารพิษ 

สรุปได้ว่า บานหนองกอง หมู ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เขมแข็ง ชีววิถี และกลุมอาชีพที่หลากหลาย เชน ท านา คาขาย รับจางทั่วไป ชางกอสราง 
ตัดเย็บเสื้อผา เลี้ยงสัตวแ ปลูกพืชผักสวนครัว ภายในหมูบานหนองกองมีการสืบสานประเพณีท าเกษตร
อินทรียแปลอดสานพิษ เพ่ือผลผลิตที่ปลอดภัย ผลิตขาวอินทรียแสูครัวโลก พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดมี
อยู ๔ ไร แบงออกเป็น โรงปุย ๑ งาน ศูนยแเรียนรูชุมชน ๑ หลัง ขนาด ๑ งาน โรงเรือน ๑ หลัง แปลง
ปลูกผักเพ่ือการสาธิตหลายประเภท บอปลาเพ่ือใชน้ าในการรดผัก และมีแปลงนาขาวเพ่ือการสาธิต
ขนาด ๑ งาน ดังแผนภาพแสดงกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๘ ภาพแสดงกิจกรรมบานหนองกอง 

๓.๑.๙ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๗ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน  
๑) ประวัติของหมู่บ้าน 
เดิมที่บานโนนดู ชื่อวา โนนคูณ อ าเภอขุขันธแ ในสมัยนั้น นายหมุน บุษบา เป็นผูใหญบาน ได

มีการประชุมลูกบานวาชื่อหมูบาน ควร จะมีการเปลี่ยนใหม เนื่องจากสภาพบานที่อยูมีความอุดม
สมบูรณแสัตวแปุามากมายปุาไมเขียวชะอม และหมูบานตั้งอยูในที่สูงแหลงน้ ามีหลายแหง และมีตน
ประดูมากในสมัยนั้น จึงเปลี่ยนชื่อใหม เป็นบานโนนดู จนถึงปัจจุบัน 

บานโนนดู หมูที่ ๗ ต าบลดวนใหญ อ าเภอวังหิน กิจกรรมการเพาะเห็ด ปราชญชาวบานที่
เป็นวิทยากรได ๒ คน รับคณะศึกษาดูงานได ๕๐ คน จัดอาหารและเครื่องดื่มได  

๒) การประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพสวนใหญของบานโนนดู คือ การท านา ปลูกหอม ปลูกพริก ทุกหลังคา

เรือน และการทอผาจะเป็นชวงเวลาวาง ทอไวใชเป็นสวนใหญมีเหลือขายบาง 
๓) สภาพทางเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพ มีอาชีพหลักคือ การประกอบอาชีพเกษตร ไดแกการท านา อาชีพเสริม

การปลูกผัก ปลูกพริก ปลูกหอม ปลูกกระเทียม เก็บของปุาตามฤดูกาล เชน เห็ด ไขมดแดง เป็นตน 
และรับจางทั่วไป 

บานหนองกอง 

อาชีพ และการท างาน 

ศูนยแเรียนรูชุมชน/ โรงเรือน/ แปลงปลูกผักเพื่อการสาธิตหลาย
ประเภท/ บอปลาเพื่อใชน้ าในการรดผัก/ และมีแปลงนาขาวเพื่อ
การสาธิต 

 

อาชีพหลกั ท านา ท าสวน 

อาชีพเสริม คาขาย รับจางทั่วไป ชางกอสราง ตัดเย็บเสื้อผา 
เล้ียงสัตวแ ปลูกพืชผักสวนครัว 

 

เศรษฐกิจพอเพียงของหมูบาน 



๗๐ 
 

ตารางแสดงรายได-รายจาย รวมและเฉลี่ยตอครัวเรือน/คน ในหมูบาน (ขอมูล จปฐ. ปี 
๒๕๕๖) รายไดจากการประกอบอาชีพของประชากร จ านวนรายไดเฉลี่ย (บาท) 

๑.รายไดเฉลี่ยครัวเรือน ๔๔,๗๙๒ 
๒.รายจายเฉลี่ยครัวเรือน ๓๒,๓๗๕ 
๓) ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน 
- เห็ดนางฟูา - นางรม 
- น้ ายาลางจาน 
- เครื่องจักสาน 
กลุมกองทุนตาง ๆ ในหมูบาน 
ชื่อกลุม/องคแกร ปีที่กอตั้ง สมาชิก (คน/คร.) เงินทุน (บาท) 
กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต ๒๕๕๖ ๔๑ ๑๒,๖๐๐ 
กลุมโครงการแกไขปัญหาความยากจน ๒๕๔๔ ๓๘ ๒๘๐,๕๘๗ 
กองทุนหมูบาน ๒๕๔๔ ๑๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
กลุมเลี้ยงปลา ๒๕๕๖ ๑๑  ๑,๕๐๐ 
กลุมท าน้ ายาลางจาน ๒๕๕๖ ๑๘ ๒,๔๐๐ 
กลุมเพาะเห็ด ๒๕๕๖ ๒๒ ๘,๐๐๐ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาทองถิ่นส าคัญของชุมชนบานโนนดู เป็นบาน

ขนาดเล็ก มีครัวเรือนทั้งสิ้น ๓๘ ครัวเรือน ชาวบานสวนใหญมีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท มีวิถีชีวิตแบบ
เกษตร การอยูรวมกันในสังคม มีการตั้งบานเรือนอยูรวมกันเป็นกลุม เป็นคุม ประชากรสวนใหญ มี
จิตใจเอื้ออารี พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน๘๑ 

สรุปได้ว่า บานโนนดู หมูที่ ๗ ต าบลดวนใหญ อ าเภอวังหิน การท านา ปลูกหอม ปลูกพริก 
ทุกหลังคาเรือน เก็บของปุาตามฤดูกาล เชน เห็ด ไขมดแดง และการทอผาจะเป็นชวงเวลาวาง ทอไว
ใชเป็นสวนใหญมีเหลือขายบาง และผลิตภัณฑแเดนของชุมชน -เห็ดนางฟูา -นางรม -น้ ายาลางจาน -
เครื่องจักสาน และมีกลุมกองทุนตาง ๆ ในหมูบาน ดังแผนภาพแสดงกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๙ แสดงกิจกรรมบานโนนดู 

                                                           
๘๑ ภาษี จ านงคแ, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลนแ], แหลงที่มา : https://www.google 

.com/maps/d/viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.957918099999993
%2C104.26938949999999&z=13, [๖ เมษายน ๒๕๖๐]. 

บานโนนดู 

อาชีพ และการท างาน 

- เห็ดนางฟูา - นางรม 
- น้ ายาลางจาน 
- เครื่องจักสาน 
 

การท านา ปลูกหอม ปลูกพริก และทอผา 

ผลิตภัณฑแเดนของชุมชน 



๗๑ 
 

๓.๑.๑๐ บ้านหนองคูน้อย บึงบูรพ์  
๑) ประวัติความของหมู่บ้าน 
เดิมบานหนองคูเมื่อแรกเริ่มตั้งหมูบานมีหนึ่งชุมชน ตอมาไดแยกออกมาตั้งชุมชนใหม เรียกวา

บานหนองคูนอย ดังค าบอกเลาของ คุณยายพูน ชิณพันธแ วา “ขุนพรหมโคตรซึ่งเป็นทวดของคุณยาย
ไดแยกตัวมาตั้งบานใหม เรียกวาบานหนองคูนอย” จึงเกิดเป็นบานหนองคูใหญ หมูที่ ๙ ต าบลเปฺาะ 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และบานหนองคูนอยหมูที่ ๘ ต าบลเปฺาะ อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ  

-เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ มีประกาศตั้งกิ่งอ าเภอบึงบูรพแ ในระหวางปี 
พุทธศักราช ๒๕๒๓ กิ่งอ าเภอบึงบูรพแซึ่งมีต าบลเปฺาะเพียงต าบลเดียวไดแบงเขตต าบลเพ่ิมขึ้นอีก เป็น
ต าบลบึงบูรพแ อ าเภอบึงบูรพแจึงมีสองต าบล คือต าบลเปฺาะและต าบลบึงบูรพแ บานหนองคูใหญและ
บานหนองคูนอยอยูในเขตต าบลเปฺาะ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๗ กิ่งอ าเภอบึงบูรพแได
ยกฐานะเป็นอ าเภอบึงบูรพแ บานหนองคูใหญ หมูที่ ๙ ต าบลเปฺาะ อ าเภออุทุมพรพิสัยเปลี่ยนเป็นบาน
หนองคูใหญ หมูที่ ๗ ต าบลเปฺาะ อ าเภอบึงบูรพแ จังหวัดศรีสะเกษ บานหนองคูนอยหมูที่ ๘ ต าบล
เปฺาะ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปลี่ยนเป็น บานหนองคูนอยหมูที่ ๘ ต าบลเปฺาะ อ าเภอ
บึงบูรพแ จังหวัดศรีสะเกษ 

-เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๑ บานหนองคูใหญ หมูที่ ๗ ต าบลเปฺาะ อ าเภอบึงบูรพแ จังหวัดศรีสะ
เกษ แบงออกเป็น ๒ หมูบาน ไดแก บานหนองคูใหญ หมูที่ ๗ ต าบลเปฺาะ อ าเภอบึงบูรพแ จังหวัดศรี
สะเกษ และ บานหนองคูใต หมูที่ ๑๒ ต าบลเปฺาะ อ าเภอบึงบูรพแ จังหวัดศรีสะเกษ 

-เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๓ บานหนองคูนอย หมูที่ ๘ ต าบลเปฺาะ อ าเภอบึงบูรพแ จังหวัดศรีสะ
เกษ แบงออกเป็น ๒ หมูบาน ไดแก บานหนองคูนอย หมูที่ ๘ ต าบลเปฺาะ อ าเภอบึงบูรพแ จังหวัดศรี
สะเกษ และ บานหนองคูใหม หมูที่ ๑๕ ต าบลเปฺาะ อ าเภอบึงบูรพแ จังหวัดศรีสะเกษ๘๒ 

๒) การประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ การท านา และ

ประกอบอาชีพเสริม ไดแก คาขาย เลี้ยงโค, เลี้ยงสุกร, ปลูกพริก, ปลูกมันส าปะหลัง และรับจางทั่วไป 
๓) ด้านส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ 
บานหนองคูนอยไดด าเนินงานตามโครงการหมูบานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดย

หมูบานไดรับเลือกเป็นหมูบานตนแบบในปี ๒๕๕๔ เป็นหมูบานเศรษฐกิจ พออยู-พอกิน กิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานไดด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑) การท าเห็ดขอนมวง 
๒) การท าเห็ดฟาง 
๓) การปลูกแตงโมง 
๔) การทอผาไหมยอมสีธรรมชาติ ๕) การจกัสาน 

                                                           
๘๒ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลนแ], แหลงที่มา : https://www.google.com/maps/d/ 

viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.31429683547774%2C104.028414
44788817&z=13, [๖ เมษายน ๒๕๖๐]. 

https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.31429683547774%2C104.02841444788817&z=13
https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.31429683547774%2C104.02841444788817&z=13
https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.31429683547774%2C104.02841444788817&z=13


๗๒ 
 

๔) กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม 
กลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาไหมบานหนองคูนอย หมูที ่๘ ต าบลเปฺาะ อ าเภอบึงบูรพแ จังหวัดศรี

สะเกษ  เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีสมาชิกจ านวน ๓๘ คน มีเงินทุน
หมุนเวียน จ านวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ประธานกลุมนางสมบัติ ดวงไชยกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาไหม
บานหนองคูนอย มีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน การผลิตผาไหมมัดหมี่ของบานหนองคูแต
เดิม เริ่มจากการปลูกตนหมอนเพื่อใชเป็นอาหารของตัวไหม และเลี้ยงตัวไหมในกระดง (ภาชนะที่สาน
ดวยไมไผลักษณะวงกลม) เพ่ือผลิตเสนไหมเอง และไหมที่ไดเรียกวา “ไหมบาน”มีลักษณะเสนไมเรียบ
เป็นตะปุุมตะป่่า ใชส าหรับทอผาซิ่น ผาโสรง ผาขาวมา โดยการทอมือ การวาดลวดลาย สีสันบนผา 
ไดรับอิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต คานิยมในสังคม
ที่มีการสืบทอดกันมาจากกลุมชุมชนตนก าเนิด 

สรุปได้ว่า บานหนองคูนอย บึงบูรพแ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ 
การท านา และประกอบอาชีพเสริม ไดแก คาขาย เลี้ยงโค , เลี้ยงสุกร, ปลูกพริก, ปลูกมันส าปะหลัง 
และรับจางทั่วไป บานหนองคูนอยยังไดด าเนินงานตามโครงการหมูบานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยหมูบานไดรับเลือกเป็นหมูบานตนแบบในปี ๒๕๕๔ เป็นหมูบานเศรษฐกิจ พออยู-พอกิน 
กิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานไดด าเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑) การท าเห็ดขอนมวง ๒) 
การท าเห็ดฟาง ๓) การปลูกแตงโมง ๔) การทอผาไหมยอมสีธรรมชาติ ๕) การจัดสาน ดังแผนภาพ
แสดงตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๑๐ บานหนองคูนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

บานหนองคูนอย 

อาชีพ และการท างาน 

การท าเห็ดขอนมวง, การท าเห็ดฟาง,
การปลูกแตงโมง, การทอผาไหมยอม
สีธรรมชาติ, การจัดสาน   
 

อาชีพหลักคือ การท านา อาชีพเสริม 
ไดแก คาขาย, เลี้ยงโค, เลี้ยงสุกร, ปลูก
พริก, ปลูกมันส าปะหลัง และรับจางทั่วไป  

ดานสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ 



๗๓ 
 

จากการศึกษาขอมูลในพ้ืนที่การวิจัยทั้งหมด สามารถสรุปรวมเพ่ือใหเห็นภาพกิจกรรมตางๆ 
ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงกิจกรรมของเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
๓.๒ สรุป 

เครือขายชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษที่ท าการศึกษา ๑๐ ชุมชนมีดังนี้ ๑.บานโนนแดง หมูที่ ๕ 
ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ๒.บานหนองเทา หมูที่ ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ ๓.บานโนนไชยงาม อ าเภอน้ าเกลี้ยง ๔.บานนาขนวน กันทรลักษแ  ๕.บานธาตุทอง หมู 
๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงหแ ๖.บานรงระ ต าบลตูม อ าเภอปรางคแกู ๗.บานละทาย กันทรารมยแ ๘.
บานหนองกอง หมู ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ต าบลดวนใหญ อ าเภอ
วังหิน และ ๑๐.บานหนองคูนอย บึงบูรพแ ทั้ง ๑๐ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง นั้นประชาชนมีวิถีชีวิตที่
เหมือนกันคือมีการด าเนินตามเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือไวกินเอง 
มีโครงการตางๆมากมายที่ประชาชนพึ่งพาตนเองไดและสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได อีกทั้ง ๑๐ หมูบาน
นี้นอกจากจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวแลวยังมีการผลิตของใชหรือเครื่องใชตางๆ โดยไมตองเปลือง
คาใชจาย และยังสามารถเพ่ิมรายไดใหกับคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น มีการท าบัญชีรายรับรายจาย ลด
คาใชจายและเพ่ิมรายได มีการท ากิจกรรมตางๆ ในชุมชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงรวมกัน  และยัง
เป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตองแบบของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตน 

เครือขายชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 

 

อาชีพ และการท างาน 

การท าเห็ดขอนมวง, การท า
เห็ดฟาง,การปลูกแตงโมง, การ
ทอผาไหมยอมสีธรรมชาติ, การ
จัดสาน   

๑๐ หมูบาน  

ดานสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ 

อาชีพหลัก 

อาชีพเสริม 

ท านา  ท าสวน 

คาขาย รับจางทั่วไป ทอผา 
ตัดเย็บเสื้อผา ชางกอสราง 
เลี้ยงสัตวแ ปลูกพืชผักสวนครัว 

สินคา OTOP 

ผาไหม กระเปาผา เสื่อ สิ่งจักสาน
ตางๆ น้ าพริกเผา และอ่ืนๆ 


