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ผู้นําชุมชนควรการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีภาวะการเป็ นผู้นําชุมชนที=ยึดหลักการ
ทํางานร่วมกับชุมชนแบบมีคุณธรรมและจริยธรรม จะเห็นได้จากความสําเร็จของโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่เย็นเป็ นสุข คุณลักษณะของผู้นําทีด= ี ทังE ทางด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ทางสังคม ทีม= คี วามสัมพันธ์ต่อการดําเนิน
ชีวติ และแสดงความมีภาวะผูน้ ํ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึง= นํามาเป็ นแนวทางการพัฒนาชุมชนตามโครงการชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงแบบอย่างของการปฏิบตั ใิ นครับเรือนของตนเอง แบบอย่างด้านการเรียนรูแ้ ละ แบบอย่างการเอือE อารี
ต่อกัน
คําสําคัญ: ผูน้ ําชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
The community leader should be followed to live according to sufficiency economy and to have a
leadership according to work together with the people in the community by the virtue and the morality that
have the example in the project follows sufficient economy line lives happily. The quality of good leader, both
of physical, social that have the relation builds the way of life and show the have leadership follow sufficient
economy that bring to be the way of community development into community sufficient economy precedence
project of kitchen practice of oneself, side learning precedence and aiding precedence each other.
Key words: The community leader, Sufficiency economy.

บทนํา
ในภาวะที=ป ระเทศไทยได้ร ับ ผลกระทบจากวิก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิจ โลก ไม่ ว่ า จะเป็ น วิก ฤตการณ์
แฮมเบอร์เกอร์ วิกฤติฟองสบู่ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดหุน้ ทัวโลก
=
ดัชนีราคาหุน้ ได้ตกตํ=าลงอย่างมาก และมี
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แนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบเข้าสู่สถาบันการเงินต่างๆ ทัวโลก
= 1 อีกทังE ยังมีปัญหาทางการเมืองเข้ามาเกี=ยวข้องทําให้
ส่งผลกระทบต่อคนทุกระดับ ฐานะความเป็ นอยู่ประสบกับความสูญเสียความทุกข์ยาก ไม่มนใจในความเป็
ั=
นอยู่ของ
ตนเองทําให้มองว่าการพัฒนาประเทศ ในเรื=องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉพาะในช่าง 10 ปี ทผ=ี ่านมานันE เป็ น
เพียงแค่ภาพลวงตา ทีจ= ริงแล้วโครงสร้างทางพืนE ฐานของประเทศยังอ่อนแอเป็ นอย่างมาก
การเมืองการบริหารและระบบสังคมทีอ= ่อนแอของประเทศยังส่งผลทําให้เกิดความยากจนและอดอยากทีเ= ป็ น
ปั ญหาใหญ่ของประเทศมาอย่างต่อเนื=อง ปั ญหาเหล่านีEยงิ= ทวีความรุนแรงมากยิง= ขึนE คาดว่าในปี พ.ศ. 2554 ขึนE ไป จะมี
ปั ญหาในเรื=องของประชากรไม่มงี านทํามีอตั ราในการเลิกจ้างงานทีส= งู ในขณะทีภ= าคการเกษตรประสบปั ญหาหนีEสนิ ของ
เกษตรกร
ความบกพร่องของระบบต่างๆ ของประเทศไม่ว่าจะเป็ นในเรื=องของการบริหารงานต่างๆของรัฐ ปั ญหาทาง
การเมืองที=ยงั ขัดแย้งกันอยู่ทุกวันนีE ทําให้รฐั และประชาชนต่างกําลังขบคิดหาทางเพื=อให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤติ
เศรษฐกิจครังE นีEและมีการพัฒนาที=ยงยื
ั = น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเมตาตาให้แสงสว่าง ทางความคิดที=เป็ น
ทางออกให้แก่ พสกนิกรรอดพ้นจากความทุกข์จากวิกฤติต่างๆที=ประเทศกําลังประสบอยู่ใ นปั จจุบนั พระองค์ทรง
พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พสกนิกรชาวไทย เพื=อแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและเมื=อภายหลัง
พระองค์ทรงเน้นยํ=าแนวทางการแก้ไขปั ญหาเพื=อให้รอดพ้นและพสกนิกรสามารถดํารงชีวติ อยู่ได้อย่างมันคงและยั
=
งยื
= น
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และความเปลีย= นแปลงต่างๆ ทีจ= ะเกิดขึนE กับคนไทย
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีช= ถEี งึ แนวทางการดํารงชีวติ อยู่และการปฏิบตั ติ นของประชาชน ในทุกระดับ
ครอบครัว หมู่บา้ น ชุมชน จนถึงรัฐและประเทศ ทังE ในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื=อให้กา้ วทันโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุ มผี ล รวมถึงความจําเป็ นที=ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที=ดีพอสมควรต่ อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากความ
เปลีย= นแปลง ทังE ภายนอกและภายใน ทังE นีEต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง= ในการนํา
วิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขันE ตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืนE ฐานทางจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะอย่างยิง= เจ้าหน้าทีข= องรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจทุกระดับให้มคี วามสํานึกทางด้านคุณธรรม ความซือ= สัตย์
สุจริตและให้มคี วามรอบรู้ทเ=ี หมาะสม ดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบเพื=อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี=ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทังE ทางด้านทางวัตถุ สังคม สิง= แวดล้อม และ
วัฒนาธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี2
การที=จะให้บรรลุผลเป็ นไปตามแนวทางพระราชดํารัสของพระบาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั ในเรื=องการพัฒนา
เศรษฐกิจ แบบพอเพียงนันE มิใช่ของทีจ= ะทํากันได้ง่ายนักต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดกับประชาชนทุก ผูใ้ หญ่บา้ นในแต่
ละท้องถิ=นถือว่าเป็ นผู้นําท้องถิ=นที=มีบทบาทในการเผยแผ่ ความรู้ความเข้าใจการปฏิบตั ิเศรษฐกิจ พอเพียง ให้แก่
ชาวบ้านในท้องถิน= ของตัวเองทีร= บั ผิดชอบอยู่เพื=อทีจ= ะให้ชาวบ้านสามารถปฏิบตั แิ ละดําเนินชีวติ ได้อย่างพออยู่พอกิน
สามารถพึง= ตัวเองได้ เป็ นการสร้างศักยภาพของประเทศในการพึง= ตนเอง สร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
=
จสามารถยืนหยัด
ได้ในประชาคมโลก

ภาวะผูน้ ําชุมชน
ภาวะผูน้ ําชุมชน คือ ภาวะทีก= ่อให้เกิดความศรัทธาเป็ นทีย= อมรับและเกิดความมุ่งหมายรวมกัน ในชุมชนหรือ
สังคมนันE ๆ ภาวะผูน้ ําอาจมีในบิดา มารดา ครู ผูน้ ําชุมชน ผูน้ ําทางศาสนา ผูน้ ําทางวิชาการ ผูน้ ําทางการเมือง เป็ นต้น
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ผูน้ ําตามธรรมชาติในกระบวนการชุมชนจะมีหลายคน มีทงั E หญิงและชายตามธรรมชาติของความเหมาะสม การมีผูน้ ํา
หลายคนช่วยประกันความยังยื
= น ต่างจากการมีผนู้ ําเดีย= วทีแ= ม้จะดีกม็ คี วามอนิจจังไม่ยงยื
ั= น
ผู้นําชุมชน คือ ผู้ท=ีสามารถก่อตังE ชุมชนหรือสังคมมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และรวมพลังการปฏิบตั ิให้ประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายในกระบวนการชุมชนทีส= มาชิกร่วมกันคิด ร่วมกันทํา จนทําให้เกิดผู้นําตามธรรมชาติขนEึ
เสมอ3 ผูน้ ําตามธรรมชาติมลี กั ษณะฉลาด เป็ นคนเห็นแก่สว่ นรวม เป็ นคนติดต่อสือ= สารกับผูอ้ =นื รูเ้ รื=อง และเป็ นทีย= อมรับ
ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ทําการทํางานในองค์กรราบรื=น มีความสุขและมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพเด่น มีความรู้
ความสามารถเป็ นพิเศษในกลุ่มชนหรือในท้องถิน= นันE ๆ4 เป็ นผูท้ ส=ี ามารถจูงใจชาวบ้านให้มคี วามเห็นคล้อยตาม และลง
มือทํางานอย่างใดอย่างหนึ=งจนนํากลุ่มไปสูจ่ ุดมุ่งหมายทางบวกเป็ นผลสําเร็จได้ในทีส= ดุ 5

ประเภทของผูน้ ําในชุมชน
ผูน้ ํ าที=มอี ยู่ในชุมชน แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ผู้นําชุมชนอย่างเป็ นทางการ และผู้นําชุมชนอย่างไม่เป็ น
ทางการ สํา หรับ ผู้นํ าชุ ม ชนอย่ างเป็ น ทางการนันE อาทิเ ช่ น ตํา แหน่ ง กํานัน ผู้ใ หญ่ บ้า น แพทย์ป ระจํา ตํา บล และ
คณะกรรมการต่างๆ ขององค์กรชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวนา กลุ่มสตรี กรรมการหมู่บ้าน กรรมการสภา
ตําบล กรรมการองค์การบริหารส่วนตําบล ซึง= ตําแหน่งเหล่านีEเป็ นได้โดยการเลือกตังE แต่งตังE และประกาศเป็ นทางการ
ให้ทราบ6 และผูน้ ําอย่างไม่เป็ นทางการ ได้แก่ ผูเ้ ฒ่า ผูแ้ ก่ หรือสมาชิกทีอ= าวุโสทีส= ดุ ของครอบครัวขยาย อดีตพระภิกษุ
สามเณร สามเณร ผูท้ ม=ี ฐี านะมันคั
= ง= ผูท้ ม=ี ชี =อื เสียง และผูท้ ม=ี คี วามรู้ ความสามารถพิเศษจนได้รบั การยกย่อง และผูน้ ํายัง
เป็ นผู้กุมความอยู่รอดของชาวบ้าน หากผู้นําได้รบั การยอมรับ มีบารมี มีความสามัคคี ปฏิบตั ิดี มีความสมารถและ
คิดถึงส่วนรวมจริงๆ ก็จะสามารถนําพาองค์กรชาวบ้านประสบความสําเร็จและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชาวบ้านได้7
และได้จดั ประเภทของผูน้ ํา ดังนีE
1. ผูน้ ําทางความคิด
2. ผูน้ ําทางด้านศีลธรรม
3. ผูน้ ําด้านอาชีพ
4. ผูน้ ําด้านการพูด
5. ผูน้ ําทีส= ามารถประยุกต์งานราชการกับเป้ าหมายเพื=อชาวบ้านได้
6. ผูน้ ําทางการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน การมีบารมี และความสามารถในการระดมทุน
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน

บทบาทของผูน้ ําชุมชนทีBพึงกระทํา
บทบาท คือ พฤติกรรมทีป= ฏิบตั ติ ามสถานภาพ บทบาทเป็ นพฤติกรรมทีส= งั คมกําหนดและ คาดหมายให้บุคคล
ต้องกระทําตามหน้าที= เช่น เป็ นครูตองสอนนักเรียน เป็ นตํารวจต้อง พิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ ทหารต้องเป็ นรัวE ของชาติ บุตร
ต้องเชื=อฟั งบิดามารดา เป็ นต้น8
3

จีรพรรณา กาญจนจิตรา, ผูน้ ํJาท้องถิB น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แจ่มใส, 2540).
บูรชัย ศิรมิ หาสาคร, ผูน้ ําพันธ์แท้, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสงดาว, 2537).
5
เอก อนันต์, มุมมอง 8 นักคิ ดคนสําคัญของไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เม็ดทรายพรินติEง, 2550).
6
จีรพรรณา กาญจนจิตรา, ผูน้ ํJาท้องถิB น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แจ่มใส, 2540).
7
สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริ หารเบือJ งต้น. พิมพ์ครังE ที= 17, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประชาชน,
4

2554).

8

วิภาดา คุปตานนท์, การจัดการและพฤติ กรรมองค์การ, (นนทบุร:ี โรงพิงพ์เอส. อาร์ พรินE ติEง แมสโปรดักส์, 2544).

เมื=อคนเราติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ =นื มากขึนE ย่อมจะตองแสดงบทบาทหลายบทบาท มากขึนE ตามคู่บท หรือตาม
สถานภาพอนเกิดจากความสัมพันธ์อ=นื ๆ และบางครังE บทบาท ทีเ= กิดขึนE อาจเกิดการขัดแย้งกันได้ เช่น ขณะทีเ= ขาจะ
แสดงบทบาทเป็ นผู้บงั คับบัญชา แต่ ผู้ อยู่ใต้บงั กับบัญชาในหน่ วยราชการที=เขารับผิดชอบเป็ นบิดาของเขา ใน
สถานภาพนีEทเ=ี ป็ น บุตรเขาจะต้องเชื=อฟั งบิดา ต้องเคารพบิดา ดังนันE ในกรณีเช่นนีEย่อมทําให้เกิดความอึดอัด ใจและ
จําเป็ นต้องหาทางเลือกในการปฏิบตั ิ ลักษณะเช่นนีEจะเป็ นปั ญหาทีเ= กิดจากบทบาท ขัดแย้งกัน
เมื=อบุคคลได้ดาํ รงตําแหน่งในสังคม ย่อมจะต้องแสดงบทบาทตามตําแหน่ งนันE ๆ ตําแหน่ งเดียวกัน แต่ผูต้ ํารง
ตําแหน่งคนละคนอาจมีบทบาทต่างกันไป เพราะต่างคนตางมี นิสยั ความคิด ความสามารถ การอบรม กําลังใจ มูลเหตุ
จูงใจ ความพอใจในสิทธิหน้าที= สภาพของจิตใจและร่างกายที=ไม่เหมือนกัน ฉะนันE บทบาทจึงเป็ นเพียงรูปการณ์
(aspect) ทางพฤติกรรมของตําแหน่ ง จะเห็นได้ว่า บทบาทเป็ นแบบแผนพฤติกรรม หรือการได้กระทําต่าง ๆ ของ
บุคคลทีส= งั คมคาดหวัง หรอกําหนดให้ กระทําโดยจะมีความเกีย= วเนื=องกับอํานาจหน้าทีแ= ละสิทธิซง=ึ ขึนE อยู่กบั ฐานะ หรือ
ตําแหน่ง ทางสังคมของบุคคลนันE ซึง= จะเป็ นตัวกําหนดให้ผดู้ าํ รงตําแหน่ งนันE ๆ ยึดถือเป็ นแนวทาง ปฏิบตั ิ หากบุคคลที=
สังคมคาดหวังนันE ไม่ปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีต= ามทีไ= ด้ดาํ รงตําแหน่ง ก็จะไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคม
ผู้ท=ีจ ะมาเป็ นผู้นํ าควรมีหน้ า ที=แ ละความรับ ผิดชอบโดยทัวๆ
= ไป9 ดังนีE 1.ผู้นํ าจะต้องเป็ นผู้ว างกฎเกณฑ์
ระเบียบของกลุ่มและนําสมาชิกในกลุ่มไปสู่เป้ าหมายของกลุ่มได้ นอกจากนีEจะต้องไวต่อการทีจ= ะรับรูถ้ งึ ความขัดแย้ง
ของสมาชิกที=อาจจะเกิด ขึEนในกลุ่ม ความขัดแย้งที=อาจเกิดขึEนเนื=องมาจากผลประโยชน์ ส่วนตัว ของสมาชิกขัดกับ
ผลประโยชน์ของผูน้ ํากลุ่ม และจะต้องเป็ นผูป้ ระเมินสถานการณ์ภายหน้าได้เป็ นอย่างดีในการทีจ= ะเป็ นผูป้ ระนีประนอม
ความขัดแย้งเหล่านีE
2.ผูน้ ําจะต้องเป็ นผูค้ วบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม ด้วยการให้สมาชิกรักษาระเบียบ กฎเกณฑ์ของกลุ่ม
3.ผูน้ ําจะต้องทําวิผที ใ=ี ห้กลุ่มได้บรรลุเป้ าหมายของตนเอง พยายามให้สมาชิกทุกคนได้คํานึงถึงผลประโยชน์
ของกลุ่มให้มากทีส= ดุ
ผูน้ ําชุมชนหรือหมู่บา้ นในภาคเหนือ พบว่า ผูน้ ําของหมู่บา้ นเดิมนันE เป็ นคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บา้ น จะคอบดูแล
เรื=องทัวๆ
= ไปของชาวบ้านเรียกว่า “แก่บา้ น” อีกคนหนึ=งคอยดูแลเรื=องของพระ เรียกว่า “แก่วดั ” ทังE นีEเป็ นไปตามแบบ
แผนการนับถือผู้อาวุโสที=ยดึ ถือเป็ นประเพณี10 ซึง= ชีEให้เห็นถึงระบบสภาผู้เฒ่าที=จะมีการจัดการกับความขัดแย้ง การ
วิวาทกันในหมู่บา้ น เช่น เรื=องครอบครัว ชูส้ าว เรื=องทํามาหากิน โดยแต่ละฝ่ ายจะหาผูเ้ ฒ่ามาฝ่ ายละ 4-5 คน สภาผูเ้ ฒ่า
จะปรึกษากันแล้วตัดสินโดยให้คารวะขอโทษกัน หรือปรับไหมแล้วสังสอนมิ
=
ให้ประพฤติผดิ อีกต่อไป11
จากข้อความข้างต้นผู้นําเป็ นสมาชิกของชุมชนทีไ= ด้ทําความดีประพฤติปฏิบตั ติ นจนเป็ นทีย= อมรับของชุมชน
ทําให้เกิดอํานาจบารมีและความเคารพนับถือจากสมาชิกของชุมชนและได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูน้ ําของชุมชนและได้
ใช้อาํ นาจทีม= อี ยู่มนการสร้างสรรค์ประโยชน์ของชุมชนและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งทีเ= กิดขึนE ในชุมชน

ผูน้ ําชุมชนกับการใช้แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงพัฒนาชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที=พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสแนะแนวทางการ
ดําเนินชีวติ แก่พสกนิกชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตังE แต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภายหลังได้
ทรงเน้นยํEาแนวทางแก้ไขเพื=อให้รอดพ้นและสามารถดํารง อยู่ได้อย่างมังคงและยั
=
งยื
= นภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ความ

9

________, ทักษะภาวะผูน้ ํา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มลั ติอนิ ฟอร์เมชันเทคโนโลยี
=
, 2543).
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ทองทิพภา วิรยิ ะพันธุ,์ มนุษยสัมพันธ์กบั การบริ หาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อนิ ฟอร์มเี ดีย, 2546).
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลีBยนแปลงสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พมิ พ์จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540. )
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เปลีย= นแปลงต่างๆ12 ชีถE งึ แนวการดํารงอยู่และปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ ตังE แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐทังE ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื=อให้
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล รวมถึงความจําเป็ นที=จะต้องมี
ระบบภูมคิ ุม้ กันดีพอสมควรต่อกรมีผลกระทบใดๆ คํานิยาม ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมี
ผล รวมถึง ความจํ า เป็ น ที=จ ะต้ อ งมีร ะบบภู มิคุ้ม กัน ในตัว ที=ดีพ อสมควร ต่ อ การมีผ ลกระทบใดๆ อัน เกิด จากการ
เปลี=ยนแปลงทังE ภายนอกและภายใน ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ประกอบด้วย13
ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึงความพอดี ทีไ= ม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปในมิตติ ่างๆ ของการกระทํา
ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงการตัดสินใจเกีย= วกับระดับของความพอประมาณในมิตติ ่างๆ นันE จะต้อง
เป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปั จจัย และข้อมูลทีเ= กีย= วข้องตลอดจน ผลทีค= าดว่าจะเกิดขึนE จากการกระทํา
นันE ๆ อย่างรอบคอบ และการมีภูมคิ ุ้มกันในตัวดีพอสมควร (Self-Immunity System) เพื=อเตรียมความพร้อมรับ
ผลกระทบทีค= าดว่าจะเกิดขึนE มิใช่แต่จะคํานึงถึงเหตุการณ์และผลในปั จจุบนั เท่านันE แต่จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงความเป็ นไป
ได้ของสถานการณ์ต่างๆ ทีค= าดว่าจะเกิดขึนE ในอนาคตทังE ใกล้และไกลภายใต้ขอ้ จํากัดของความรูท้ ม=ี อี ยู่
ส่วนของเงื=อนไข มีดงั นีE เงื=อนไขกรอบความรู้ (Knowledge) ทีจ= ะนําไปสู่การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทีอ= ยู่ในระดับพอเพียงต้องอาศัย ความรอบรู้ เกี=ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบ คือ
สามารถทีจ= ะนําความรูแ้ ละหลักวิชาการต่างๆ เหล่านันE มาพิจารณาให้เชื=อมโยงสัมพันธ์กนั ประกอบการวางแผน ก่อนที=
จะนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ทิ ุกขันE ตอน และความระมัดระวัง คือ ความมีสติในการนําแผนปฏิบตั ทิ ต=ี งั E อยู่บนหลัก
วิชาการต่างๆ เหล่านันE ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ เงื=อนไขคุณธรรม (Morality) จะต้องเสริมสร้างใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ/
ปั ญญา โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม กล่าวคือ ตระหนักในคุณธรรม มีความซื=อสัตย์สุจริต และมีความรอบรูท้ =เี หมาะสม
และด้านการกระทํา หรือแนวทางการดําเนินชีวติ โดยเน้นความอดทน ความเพียร สติ ปั ญญา และความรอบคอบ โดย
เมื=อรวมเงื=อนไขทังE 2 ประการแล้วอาจเรียกได้ว่า ก่อให้เกิดสติปัญญาในการดํารงชีวติ ซึง= จากความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียงข้างต้น สามารถสรุปสาระสําคัญแสดงในภาพประกอบ 2 ดังนีE
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2544).

13

สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ ม, เศรษฐกิ จพอเพียง:พืJนฐานสู่การพัฒนาทีB ยงยื
ั B น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์,

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว), เศรษฐกิ จพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
อมรินทร์พรินE ติEงแอนด์พบั ลิซซิง= , 2549).

(ภาพทีB 2): สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง14
แนวทางปฏิบตั ิ/ผลที=คาดว่าจะได้รบั การนํ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จะทําให้เกิดทังE วิถีการ
พัฒ นาที=ส มดุล และพร้อมรับการต่ อการเปลี=ยนแปลงในทุก ด้า น ทังE ด้า นเศรษฐกิจสัง คม สิ=ง แวดล้อ ม และความรู้/
เทคโนโลยี สําหรับแนวทางปฏิบตั ิ 7 ขันE สูว่ ถิ เี ศรษฐกิจพอเพียง15 มีดงั นีE คือการจับประเด็นปั ญหา การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหา การกําหนดขอบเขตเป้ าหมายในการแก้ปัญหา การกําหนดแผนปฏิบตั ิ การดํารงความมุ่งหมาย การใช้
ความอดทน อดกลันE และอดออม และการสรุปประเมินผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิง= แวดล้อม นับตังE แต่มกี ารเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้มกี ารศึกษาวิจยั เกีย= วกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นจํานวนมาก งานวิจยั ส่วนใหญ่เกีย= วกับ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจุดหมายเพื=อวิเคราะห์ความหมายของแนวคิดหรือเป็ นกรณีศกึ ษาเกีย= วกับชุมชนทีม= กี ารปฏิบตั กิ าร
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึง= โดยมากจะเน้นเรื=องเศรษฐกิจ สังคม แต่ไม่ค่อยจะพิจารณามิตทิ างสิง= แวดล้อมและธรรมชาติ
เท่าใดนัก ผลจากการสังเคราะห์ความรู้เกี=ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงชีEให้เห็นถึงเงื=อนไขฐานะทุนเพื=อการผลิต ที=สาํ คัญ
ความรู้เรื=องระบบนิเวศในชุมชนและความสัมพันธ์มนุ ษย์กบั ระบบนิเวศแบบเกืEอกูลยืนยันว่าถ้าไม่ให้ความสําคัญแก่
สิง= แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงไม่อาจเกิดขึนE ได้16
จุดเน้ นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง17 มีด ังนีE 1. เน้ นให้คนเข้าใจลักษณะพืEน ฐานทางสังคมว่ า
“ความเปลีย= นแปลง” คือความจริงแท้ทางสังคมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าการเปลีย= นแปลงเป็ นอนิจลักษณะ
ของสังคม ดังนันE คนในสังคมจึงต้องรูจ้ กั มองโลกทีม= กี ารเปลีย= นแปลงอยู่ตลอดเวลานีEอย่างเป็ นระบบ ต้องไม่มองโลก
อย่างหยุดนิ=งตายตัว ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้พลังพลวัตการเปลี=ยนแปลงซึ=งมีตรรกะของเหตุและผลที=
สัมพันธ์เชื=อมโยงกัน 2. เน้นการสร้างความพร้อมรองรับกับการเปลีย= นแปลง กล่าวคือเมื=อมองโลกในเชิงพลวัตแล้วคนก็
จะต้องหันกลับมาถามทบทวนตัวเองว่าจะเตรียมพร้อมตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กรและประเทศชาติ ให้สามารถ
รองรับเข้ากับแนวโน้มการเปลีย= นแปลงได้อย่างไร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวคิดทีไ= ม่ได้ปฏิเสธกระแส
โลกาภิวตั น์ แต่ประเด็นสําคัญกลับอยู่ทว=ี ่าจะปรับตัวเปลีย= นแปลงให้เท่าทันและมีภูมคิ ุม้ กันต่อกระแสเหล่านันE อย่างไร 3.
เน้ น การสร้า งความสมดุ ล มัน= คง และความยัง= ยืน ระยะยาว กล่ า วคือ ในการที=จ ะปรับ ตัว ให้พ ร้อ มรองรับ กับ การ
เปลีย= นแปลงได้หลักสําคัญในการเตรียมความพร้อมนีE หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่มองเพียงแค่การแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้าหรือการเอาตัวรอดได้ในระยะสันE ๆ หรือการแก้ปัญหาใหญ่แต่ตวั เองเอาตัวรอดได้ แต่ไปสร้างความ
เสียหายให้กบั ภาคส่วนอื=น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นเรื=องของการมองการณ์โลก การเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็ นทีต= งั E และการมีชวี ติ ทีด= รี ่วมกันในระยะยาว 4. เน้นความพอดี พอประมาณ รูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั บริบท ในการที=
จะทําให้สงั คม ชุมชนองค์กรมีความสมดุลยังยื
= นระยะยาว คนในสังคมจะต้อง “รูเ้ รา รูเ้ ขา” คือรูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั รากเหง้า
ประวัตศิ าสตร์ รูศ้ กั ยภาพ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และรูจ้ กั วิเคราะห์บริบท/สภาพแวดล้อมแห่งการ
เปลีย= นอย่างรอบด้าน รวมทังE รูจ้ กั ทําความเข้าใจสังคม/ชุมชน/องค์กรของเราควรจะอยู่ ณ จุดใด สิง= ทีค= วรหลีกเลีย= งก็คอื
การทําอะไรทีส= ดุ โต่งทังE ในทางบวกและทางลบ เช่น การทําอะไรทีเ= กินความสามารถ เกินศักยภาพและขัดรากเหง้าทาง
สังคม หรือการทําอะไรทีต= =ํากว่าความสามารถ ศักยภาพและความเป็ นจริงของตนเอง เป็ นต้น 5. เน้นการมีความรู้ และ
ความมีคุณธรรม คนทีร= จู้ กั ตนเอง รูจ้ กั สภาพแวดล้อมและรูจ้ กั การประมาณตนเองนันE จะต้องเป็ นผูท้ ม=ี คี วามรอบรูแ้ ละมี
ธรรมะอยู่ในจิตใจ เงื=อนไขสําคัญทีห= ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญก็คอื การทีค= นในสังคม/
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ชุมชน/องค์กรจะต้องใช้ชวี ติ และทํางานอยู่บนพืนE ฐานของความรู้ การมีสติปัญญา และการหมันเรี
= ยนรู้ แสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื=อง มากกว่าการใช้แต่อารมณ์ ความรูส้ กึ และอคติเดิม ๆ ในการตัดสินใจ รวมทังE คนในสังคม/ชุมชน/องค์กร
จะต้องมีคุณธรรมเป็ นพืนE ฐานของจิตใจ เช่น มีความพากเพียร อุตสาหะ มีระเบียบวินัย ซื=อสัตย์สุจริต มีสมั มาอาชะ มี
ธรรมะในจิตใจ มีความสามัคคี เป็ นต้น และ 6. เน้นการพึ=งตนเองการพึ=งพิงอิงกัน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
เป้ าประสงค์สาํ คัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คอื ทําให้คน/ครอบครัว/ชุมชน/องค์กร/สังคมสามารถทีจ= ะยืน
หยัดบนขาของตนเอง “การพึง= ตนเองได้” คือหัวใจสําคัญแต่การพึง= ตนเองได้มไิ ด้หมายความว่าจะใช้ชวี ติ แบบปั จเจกชน
นิยม ตัวใครตัวมัน ตัดขาดความสัมพันธ์จากโลกภายนอก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม “การพึง= ตนเอง
แบบยังยื
= น” กล่าวคือการรูจ้ กั สร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือช่วยเหลือ แบ่งปั น ถ้อยทีถ= อยอาศัยกับผูอ้ =นื ทีเ= กีย= วข้อง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่สง่ เสริมให้คนเห็นแต่ประโยชน์สว่ นตน (Self-Interest) เป็ นทีต= งั E แต่ให้คุณค่าอย่างยิง=
กับการสร้างวิสยั ทัศน์และค่านิยมของคนให้รูจ้ กั รับผิดชอบและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (Collective Interest) เพราะ
ประโยชน์สว่ นรวมคือสิง= ทีจ= ะสร้างความสงบ สันติและความผาสุกของทุกคนในสังคมในระยะยาว
ผูน้ ําชุมชนควรการดําเนินชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีภาวะการเป็ นผูน้ ําชุมชนทีย= ดึ หลักการทํางาน
ร่วมกับชุมชนแบบมีคุณธรรมและจริยธรรม จะเห็นได้จากความสําเร็จของโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น
เป็ นสุข ประสบผลสําเร็จด้วยการมีผนู้ ําทีม= คี ุณลักษณะของผูน้ ําทีด= ี ทังE ทางด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ทางสังคม ทีม= ี
ความสัมพันธ์ต่อการดําเนินชีวติ และแสดงความมีภาวะผูน้ ําตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึง= นํามาเป็ นแนวทางการพัฒนา
ชุมชนตามโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1. แบบอย่างของการปฏิบตั ใิ นครับเรือนของตนเอง คือ การปลูกผักสวนครัวเพื=อใช้บริโภคในครัวเรือนเป็ น
การลดรายจ่ายให้กบั ครัวเรือน และยังเพิม= รายได้ให้กบั ครัวเรือนด้วยการทําอาชีพเสริม ควบคู่ไปกับการนําเทคโนโลยีท=ี
เหมาะสมมาใช้ในครัวเรือน นอกจากนีE ผู้นําชุมชนต้องเป็ นแบบอย่างของการวางแผนการออม และเข้าร่วมกลุ่มออม
ทรัพย์ต่างๆ ของชุมชน ส่งเริมให้เกิดการประหยัดและการออมในชุมชน
2. แบบอย่างด้านการเรียนรู้ ก็มกี ารส่งเสริมและสืบทอดภูมปิ ั ญญาท้องถิน= ในการนํามาใช้ดําเนินกิจกรรม
ให้กบั ชุมชน โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวติ ประจําวันและยังร่วมกันอนุ รกั ษ์สงิ= แวดล้อมภายใน
ชุมชน เช่น การนําวัสดุทไ=ี ม่ใช้แล้วนํากลับมา ประยุกต์ หรือ ดัดแปลง แล้วกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มาก
ทีส= ดุ และการร่วมกันปลูกต้นไม้ รักษาผืนป่ า ให้เกิดความยังยื
= นทางทรัพยากรธรรมชาติ
3. แบบอย่างการเอืEออารีต่อกัน ที=มภี ายในชุมชน มีการช่วยเหลือดูแลกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส ยากจน และผู้
ประสบปั ญหาเดือดร้อนต่างๆ อย่างทัวถึ
= ง ทุกคนในชุมชนมีความรัก มีความสามัคคี และให้ความร่วมมือกันเป้ นอย่างดี

สรุป
ผูน้ ําชุมชนถือได้ว่าเป็ นบุคคลทีม= คี วามสามารถในทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาชุมชนของตน และผูน้ ํายัง
เป็ นสมาชิกของชุมชนทีไ= ด้ทําความดีประพฤติปฏิบตั ิตนจนเป็ นทีย= อมรับของชุมชน ทําให้เกิดอํานาจบารมีและความ
เคารพนับถือจากสมาชิกของชุมชนและได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูน้ ําของชุมชนและได้ใช้อาํ นาจทีม= อี ยู่มนการสร้างสรรค์
ประโยชน์ของชุมชนและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งทีเ= กิดขึนE ในชุมชน โดยเฉพาะการโน้มน้าวใจของคนในชุมชนให้
คล้อยตามในการพัฒนาชุมชน เช่น ในปั จจุบนั สังคมได้มกี ารเปลีย= นแปลงไปสู่สงั คมของการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็ น ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม และผูค้ นในชุมชนมีพฤติกรรมทีเ= ปลีย= นแปลงไปจากเดิมในทางลบ เช่น เป็ น
หนีEสนิ เกิดการย้ายแรงงานในชุมชนไปทํางานในเมืองหลวงเพิม= มากขึนE ฯลฯ ปั ญหาเหล่านีE ผูน้ ําชุมชนจึงควรเล็งเห็น
ความสําคัญโดยนํ าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที=พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสแนะแนว
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