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ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตัง' แต่กลางปี 2540 และพระราชดํารัสของในหลวง ประกอบกับปรัชญาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที? 8 เน้นการพัฒนา “คน” และรัฐธรรมนูญใหม่ทใ?ี ห้ความสําคัญต่อ “ชุมชนท้องถิน? ” ได้สร้างกระแสอย่าง
กว้างขวางให้สงั คมกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนใน
ชนบท ในช่วงปี 50 ปี ทผ?ี ่านมา การพัฒนาประเทศไม่ได้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิน? ในชนบท
หรือ “เศรษฐกิจของฐานล่าง” ซึง? เป็ นเศรษฐกิจของประชากรส่วนใหญ่ จึงมีส่วนสําคัญยิง? ต่อความยังยื
? นของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
ดังนัน' เศรษฐกิจชุมชนเป็ นส่วนหนึ?งของเศรษฐกิจของชาติ เพื?อให้เศรษฐกิจของชาติมคี วามเจริญ จึงมีความ
จําเป็ นทีจ? ะต้องพัฒนาเศรษฐกิจในระดับล่าง คือเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเป็ นเรื?องทีเ? กีย? วกับการดําเนินกิจการ
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ทัง' ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ ด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดย
ให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาพืน' ฐานทางเศรษฐกิจชุมชน คือ การมีสว่ นร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ และร่วม
รับประโยชน์ บนฐานรากของความสามารถ ศักยภาพของชุมชนทีอ? ยู่ จากการใช้ทุนในสังคมตนเองทีม? อี ยู่หรือสามารถ
จัดหาได้ตามศักยภาพทีต? นเองมีอยู่
คําสําคัญ: แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน, เศรษฐกิจชุมชนสูท่ างรอด

Abstract
The economic crisis since the mid-2540,and the royal remark of Kingincluding the philosophy of the
Economic Development Plan No. 8,emphasis on the “people” development, and the new constitution
prioritizes more important to “The Local community”. It has generated widespread to the society to review the
economic development of the country, especially the Economic Community of rural communities in the past
50 years.The country’s developing does not build the economic strength for rural communities, or "economy
of the lower base," that is the economy of the majority population. It is very important to the sustainability of
economic and social development of the country as a whole.Therefore, the economic communityis a part of
national economy. For the growth of national economy, it is necessary to develop the lower level economy
that is economic community. The economic communityis about the implementation of various economic
activities including agriculture, industry, services, manufacturing, and distribution of consumer products
through the local community involvement in resolving the basic economic community. That is participation
together to share ideas and to share some benefits which is based on foundation of ability, and the
community’s potential from the use of social capitalor their existing potential.
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แนวคิ ดทัวไปของเศรษฐกิ
B
จชุมชน1
เศรษฐกิจชุมชนเป็ นเศรษฐกิจที?กระจาย ไม่กระจุกตัวเหมือนเศรษฐกิจรัฐหรือเศรษฐกิจทุน เพราะมีการ
กระจายความเจริญ การติดต่อสือ? สารเป็ นแบบแนวนอนหรือเป็ นแบบกระจาย ตลาดไม่ผูกขาด ช่วยเหลือซึง? กันและกัน
เป็ นเครือข่าย ดังนัน' เศรษฐกิจชุมชนจึงเป็ นภาพของ การกระจายความเจริญทีอ? ยู่ทวประเทศ
ั?
เพราะเป็ นระบบทีค? าํ นึงถึง
2
ศีลธรรม ครอบครัว เพื?อนบ้าน และท้องถิน? ของตนเอง มีความเสมอภาคและมีความยุตธิ รรมต่อกัน การผลิตเป็ น
สิง? จําเป็ นและสําคัญที?สุดของการค้า การแลกเปลี?ยน หรือการตลาดมีความสําคัญเช่นเดียวกันเป็ นอันดับถัดไป
ดังนัน' ผูผ้ ลิตและชุมชนต้องพึง? ตนเองให้ได้เพื?อในทีส? ดุ ประเทศชาติกจ็ ะสามารถพึง? ตนเองได้เช่นกัน
3
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ได้ให้แนวคิดเกีย? วกับเศรษฐกิจชุมชนไว้ว่า เศรษฐกิจชุมชนมีครอบครัวเป็ นหน่ วยการ
ผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็ นปั จจัยทีส? าํ คัญทีส? ุด เพราะแรงงานเป็ นสิง? ทีค? รอบครัวมีอยู่โดยธรรมชาติ ไม่
ต้องจ้าง เป็ นสิง? ทีม? มี ากับสถาบันครอบครัวโดยทัวไปครอบครั
?
วคิดถึงการอยู่รอดก่อนแล้ว จึงสะสมและค้าขาย พึ?ง
แรงงานในครอบครัวพึง? ทรัพยากรท้องถิน? พึง? ตัวเองและพึง? ชุมชนก่อนและหากจะขายซึง? เป็ นขัน' ตอนทีส? งู ก็จะขายใน
ตลาดใกล้ตวั ตลาดภายในประเทศ แนวคิดนี'มุ่งให้คาํ นึงถึงชุมชนศีลธรรม ครอบครัว เพื?อนบ้านและท้องถิน? เป็ นหลัก
4
มงคล ด่านธานินทร์ ได้ให้แนวคิดในเรื?องเศรษฐกิจชุมชนไว้ว่า เศรษฐกิจชุมชนเป็ นส่วนหนึ?งของเศรษฐกิจ
ชาติ ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน จะต้องมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ และต้องสัมพันธ์
กับการเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรมของคนทัง' ประเทศ การทํางานเพื?อการดํารงชีพอยู่ร่วมกันชาวบ้าน
สนใจในการรวมกลุ่ม อาทิการปลูกพืช กิจกรรมการผลิตนอกการเกษตร การบริการ เพื?อให้เกิดพออยู่พอกิน เพื?อ ความ
พึงพอใจ เพื?อให้คุม้ กับการลงทุนหรือเพื?อกําไร ผลทีเ? กิดตามมาทําให้คนมีความสุข ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
5
โสภณ สุภาพงษ์ กล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนว่า เป็ นแนวคิดในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจและเชื?อว่าจะสามารถ
แก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึง? เศรษฐกิจชุมชนเน้นการพึง? ตนเองและการเติบโตโดยมีทุกอย่างพอเพียง ได้แก่
การมีการแบ่งปั นพอเพียง มีตลาดพอเพียง มีวตั ถุพอเพียง มีความรูพ้ อเพียง มีการผลิตพอเพียง และมีความดีพอเพียง
โดยค่อยๆ เติบโตในสังคมชนบทนัน' มีพน'ื ฐานทางการเกษตร ดังนัน' ความพอเพียงในสังคมชนบท คือ การปลูกทุกอย่าง
ทีก? นิ และกินทุกอย่างทีป? ลูกทีเ? หลือก็ขาย พอขาดได้กม็ เี งินออมซึง? ในระบบเศรษฐกิจชุมชนนัน' ชุมชนสามารถร่วมมือกับ
องค์กรภายในการค้าขาย แต่ตอ้ งเป็ นองค์กรทีเ? ปิ ดเผยและให้ชาวบ้านเป็ นเจ้าของจนสามารถกลายเป็ นองค์กรชุมชนที?
พึง? ตนเองได้ โดยองค์กรชุมชนทีพ? ง?ึ ตนเองได้นัน' มีพน'ื ฐานมาจากครอบครัวแต่ละครอบครัว และชุมชนทีม? กี ารบริโภค
พอเพียงและ มีเงินออกมาร่วมกันเพื?อจัดทําการผลิต การค้า และสวัสดิการร่วมกัน
เศรษฐกิ จชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของชุมชนในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื?อสนองตอบความต้องการของ
ชุมชน โดยเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทีบ? ุคคลหรือองค์กรชุมชน หรือเอกชนร่วมกิจการ ช่วยกันดําเนินงานด้วย
ตนเองทัง' หมด หรือบางส่วนโดยประสานทํางานกับ พหุพาคีและผู้คนในท้องถิ?น มีการใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถิ?นและ
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เทคโนโลยีท?เี หมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด ทุนการจัดการร่วมกันในเรื?องเกี?ยวกับการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การค้าขาย การบริการ การท่องเทีย? ว การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิน? เพื?อมุ่งให้เกิดรายได้ ส่งผล
6
ต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน
สรุป แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ? กีย? วข้องกับเศรษฐกิจของชุมชน ซึง? ประกอบด้วย
กิจกรรมทางการผลิต การแปรรูป การขายผลผลิต การซือ' และการบริโภคในชุมชน อาจจะเป็ นกิจกรรมทีก? ่อให้เกิด
รายได้ และกําไรในชุมชน
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(ภาพทีB 1): กรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน

จากรูปภาพทีB 1 เป็ นแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน ซึง? เกีย? วข้องกับกระบวนการตามลําดับดังต่อไปนี'
1. ปณิ ธาน หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนเป็ นส่วนหนึ?งของเศรษฐกิจชาติ ผูท้ เ?ี กีย? วข้องจึงต้องดําเนินการด้วย
ความมุ่งมัน? ต้องสัมพันธ์กบั การเมือง การปกครอง การศึกษา และวัฒนธรรมของคนทัง' ประเทศ การดําเนินการ
เศรษฐกิจโดดๆ จะไม่ช่วยให้บรรลุปณิธานได้
2. ทําอะไร หมายถึง ทํางานเพื?อดํารงชีพในแนวสัมมาชีพ เพื?ออยู่ร่วมกับเพื?อนมนุษย์อ?นื ๆในชุมชน เช่น การ
เพาะปลูก เลีย' งสัตว์ แปรรูปผลผลิต ตัดเย็บเสือ' ผ้า ปลูกพืชสมุนไพร บริการ ท่องเทีย? ว เป็ นต้น
3. ทํากับใคร หมายถึง ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเองอย่างไม่เป็ นทางการ ไม่เป็ นนิตบิ ุคคล เช่น สหกรณ์ สมาคม
หรือรวมกลุ่มกับนักพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าทีข? องรัฐ หรือนักวิชาการ
4. ทําอย่างไร เมื?อรวมกลุ่มแล้วก็ทาํ การผลิตสินค้า แปรรูป และซือ' ขายแลกเปลีย? นสินค้า
5. ทําไปทําไม เนื?องจากชาวบ้านมีระดับการทํามาหากินต่างกัน การรวมกลุ่มจะช่วยให้เกิดความพออยู่พอกิน
เกิดความพึงพอใจ เพื?อจะเกิดความคุม้ ค่ากับการลงทุน และเพื?อกําไร
6. เพืBออะไร เป็ นการรวมตัวของชุมชนในระดับล่างสุดของสังคม เพื?อร่วมกันทํางานให้คนมีความสุข และ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
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แนวคิ ดพืน_ ฐานของเศรษฐกิ จชุมชนพึBงตนเอง8 มีดงั นี'
1) เริม? ทีช? ุมชนในชนบทหรือภาคเกษตรกรรม ในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึง? เป็ นเศรษฐกิจ
พืน' ฐานของประเทศ อันเป็ นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภาค จุดสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน คือ ยึดชุมชน
เป็ นหลัก ประชาชนต้องสามัคคีร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันการพึง? ตนเองและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึง? เป็ นเสมือน
ทุนทางสังคมโดยเริม? จากการส่งเสริมการผลิตพืน' ฐาน คือ เกษตรผสมผสานซึง? ภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องเข้าไปให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุ น จัดหาสระนํ'าในแปลงไร่นาของเกษตรกร และทําแหล่งนํ'าขนาดเล็กในพืน' ทีใ? ห้เป็ นแหล่งนํ'าสํารอง
สําหรับเติมนํ'าในแหล่งนํ'าในแปลงไร่นา ขณะเดียวกันก็เป็ นมาตรการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาภัยแล้งในช่วงฤดูภยั แล้ง
ด้วย ทัง' นี'การดําเนินการดังกล่าว ต้องเน้นการมีสว่ นร่วมของชาวบ้านในชุมชนเป็ นหลัก
2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน โดยการใช้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจเป็ นเครื?องมือเป็ นปั จจัยที?เชื?อม
ความสัมพันธ์ของสมาชิกเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี'เป็ นสิง? ทีส? มาชิกเห็นประโยชน์ทเ?ี ป็ นรูปธรรม เป็ นเรื?องใกล้ตวั
เช่น การรวมกลุ่มทีม? เี ป้ าหมายทางการผลิต กลุ่มเพื?อระดมทุน กลุ่มเพื?อการแปรรูปผลผลิต กลุ่มเพื?อการตลาด และกลุ่ม
อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็ นต้น
3) การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยทีป? ระชาชนในชนบทมีการรวมกลุ่มมานานแล้ว ซึง? มีทงั ' ทีป? ระสบ
ปั ญหาและทีป? ระสบผลสําเร็จ มีการพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งสามารถ พึง? ตนเองได้กม็ อี ยู่มากมาย แต่กลุ่มเหล่านัน'
กระจายกันอยู่ในพืน' ทีต? ่าง ๆ ขาดการเชื?อมโยง ดังนัน' หากจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มชาวบ้านจะต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มชาวบ้านขึน' โดยจะต้องสํารวจว่า มีกลุ่มชาวบ้านอยู่ทไ?ี หนบ้าง ทําอะไรกันอยู่ และมี
ความสามารถในการบริหารงานกันอย่างไร ในขณะเดียวกันจะต้องรูว้ ่ากลุ่มชาวบ้านนัน' มีปัญหามีขอ้ จํากัด มีอุปสรรคใน
การดําเนินกิจกรรมอะไรบ้าง เพื?อให้ภาครัฐสามารถให้การสนับสนุ นได้ตรงตามความต้องการ อันจะทําให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจพืน' ฐานแบบพึง? ตนเองของชุมชนได้
4) สนับสนุ น ส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ ปั ญหาพืน' ฐานภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน
คือ “ตลาด” ซึง? เมื?อชาวบ้านทําการผลิตผลผลิตทางการเกษตรแล้วไม่สามารถจําหน่ายได้ในราคาทีเ? ป็ นธรรม แนวคิดใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การจัดให้มตี ลาดนัดชุมชน หรือลานค้าชุมชน ในทุกอําเภอเพื?อให้กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่ม
อาชีพนําผลผลิตออกมาจําหน่าย ซึง? จะทําให้เกษตรกรมีตลาดทีข? ายผลผลิตได้อย่างเป็ นธรรม และประชาชนในเมืองเอง
ก็ซอ'ื ผลผลิตได้ในราคาถูก ในขณะเดียวกันเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ก็สามารถใช้ลานค้าชุมชนเป็ นเวทีแห่งการเรียนรู้
แลกเปลีย? นประสบการณ์ในการผลิต ซึง? จะเป็ นการช่วยให้มกี ารพัฒนา คุณภาพผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ดี
ยิง? ขึน' และยังเป็ นสถานทีท? จ?ี ะทําให้ภาคธุรกิจได้เข้ามาคัดเลือกซือ' สังซื
? อ' ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทจ?ี ะนําไปจําหน่าย
5) จัดให้มเี วทีประชาคมเศรษฐกิจพืน' ฐานของชุมชนในทุกระดับ เพื?อเป็ นเวทีในการแลกเปลีย? นความคิดเห็น
ปรึกษาหารือ แก้ไขปั ญหาของชุมชนเอง วางแผนจัดทําโครงการ และการแสวงหางบประมาณในลักษณะแบบ “คิดเอง
ทําเอง” ระหว่างเพื?อนด้วยกัน โดยมีผแู้ ทนจากส่วนราชการหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนคอยเสริมความช่วยเหลือให้
เป็ น “เวทีประชาคมเศรษฐกิจชุมชน/หมู่บา้ น” และขยายเป็ นเวทีประชาคมในระดับอําเภอต่อไป ซึง? สอดคล้องกับแนวคิด
คําสอนของพระพุทธเจ้าทีว? ่า “ตนแลเป็ นทีพ? ง?ึ แห่งตน” ดังนี'
(5.1) มนุ ษย์จําเป็ นต้องบริโภคปั จจัยสี? โดยเฉพาะอย่างยิง? อาหาร จึงควรผลิตเพื?อบริโภคเองให้ได้มากทีส? ุด
ดังที?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสว่า “ไม่จําเป็ นต้องพึ?งพาตนเองให้ได้หมดทัง' ร้อยเปอร์เซ็นต์
เกษตรกรอาจเริม? ต้นพึง? ตนเองจาก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็ น 20 เปอร์เซ็นต์แล้วค่อย ๆ ยกระดับขึน' ไปเรื?อย ๆ ก็ได้” รูปแบบ
การผลิตทีเ? ป็ นพืน' ฐานและเป็ นอุดมคติ เพื?อการพึง? ตนเอง คือ ทําเกษตรแบบผสมผสานทีเ? หมาะสมกับสภาพภูมศิ าสตร์
และทรัพยากรของท้องถิ?นทีผ? ่านมาเน้นการเพาะปลูกพืชเชิงเดีย? ว (Mono Crop) เพื?อขายได้เงินไปซื'อข้าวอาหาร
สิง? ของเครื?องใช้มาบริโภคทําให้มหี นี'สนิ ไม่เป็ นตัวของตัวเอง สถาบันครอบครัวและชุมชนล่มสลายเพราะรายได้ไม่
เพียงพอต้องอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองและภาคอุตสาหกรรม สิง? จําเป็ นต่าง ๆ ล้วนถูกกําหนดราคาโดยกลไกตลาด
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ชลิดา เพียรสร้าง, รายงานการวิ จยั อิ สระ เรืBอง การพัฒนาเศรษฐกิ จชุมชนตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง กรณี ศึกษา:
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, (รายงานวิจยั อิสระ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554).

สินค้าบริโภคจึงมีราคาสูง คนส่วนใหญ่จงึ เกิดภาระหนี'สนิ แต่เศรษฐกิจชุมชนพึง? ตนเองจะส่งเสริมให้ครอบครัวมีผลผลิต
เพื?อบริโภคอย่างเพียงพอ ส่วนทีเ? หลือจึงนําไปขาย ผลผลิตส่วนเกินทีอ? อกสู่ตลาดจึงเป็ น “กําไร” เกษตรกรเป็ นผู้
กําหนด หรือตัวกระทํา (Actor) ต่อตลาด ไม่ใช่กลไกตลาดเป็ นผูก้ าํ หนด
(5.2) การรวมกลุ่มของชาวบ้านระดับชุมชน หมู่บา้ น และตําบลจะทําให้เกิดพลัง และเกิดการต่อรองในระบบ
ตลาดได้ใ นขณะที?เศรษฐศาสตร์ก ระแสโลกาภิวตั น์ ใ ห้ความสําคัญ กับการรวมกลุ่มพ่อค้าและสมาคมอุตสาหกรรม
มากกว่า แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึง? ตนเองมุ่งให้ชาวบ้านเป็ นทัง' เจ้าของทุนและผูป้ ระกอบการทางเศรษฐกิจเอง โดยถือ
ว่า วัตถุดบิ แรงงาน ทักษะ ทุนและยุทธศาสตร์ ทางธุรกิจต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-determination)
ของสมาชิกชุมชน รัฐเป็ นเพียงผูส้ นับสนุ นข้อมูล ข่าวสาร ความรูใ้ นการบริหารจัดการ สนับสนุ นการทําวิจยั เพื?อการ
พัฒนา ผลผลิตและเทคโนโลยีการผลิต รวมทัง' ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เพื?อสนับสนุ นธุรกิจชุมชนให้มี
อนาคตการรวมตัวเป็ นกลุ่มของชาวบ้านเป็ นเงื?อนไขทีจ? าํ เป็ นและขาดไม่ได้ หากไม่รวมตัวกันเศรษฐกิจตลาดจะทําลาย
ชุมชนเพราะการแก่งแย่งแข่งขัน ตลาดก็จะปั น? ป่ วนเพราะคนในชุมชนและในประเทศขาดกําลังซือ'
(5.3) ระบบเศรษฐกิจแบบพึง? ตนเอง (Self-reliance Economic) ของชุมชนใช้คุณธรรม และวัฒนธรรมดัง' เดิม
ของไทยเป็ นแกนกลางของการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทัง' การทําความดี มีสจั จะ มีเมตตาเอือ' เฟื' อเผื?อแผ่ และคําสอน
พระพุทธศาสนาทัง' หลาย โดยทีส? งิ? เหล่านี'เป็ นทัง' แบบแผนพฤติกรรมในสังคมและเป็ นมิตใิ นการทําธุรกิจพร้อมกันไป
ระบบเศรษฐกิจชุมชนพึง? ตนเอง จึงเป็ นระบบเศรษฐกิจทีก? ํากับด้วยคุณธรรม (Moral Economic) ส่วนระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดตามหลักเศรษฐศาสตร์กระแสโลกาภิวตั น์นัน' มุ่งใช้วตั ถุ คือ กําไร เป็ นแรงจูงใจในการทําธุรกิจเพียงอย่าง
เดียว การขายสิง? ทีต? นมีและการส่งออกเพื?อให้ได้เงินตราจึงเป็ นเป้ าหมายสําคัญ
(5.4) การประสานเชื?อมโยง (Articulation) ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึง? ตนเองกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์
กระแสโลกาภิวตั น์ โดยระบบเศรษฐกิจชุมชนพึง? ตนเองไม่ได้ปฏิเสธระบบตลาด แต่ถอื ว่าตลาดมีความจําเป็ นแต่ต้อง
เปลีย? นความสําคัญทางการค้าระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้า นักธุรกิจ และระหว่างปั จเจกบุคคลกับปั จเจกบุคคล มาเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับพ่อค้า เป็ นกลุ่มกับปั จเจกชน ชุมชนเป็ นเจ้าของหรือผูป้ ระกอบการเอง และมีการสร้าง
เครือข่าย ชุมชนระดับอําเภอ จังหวัด ภาคและประเทศอาณาจักรธุรกิจและอํานาจการต่อรองของชุมชนก็จะมากยิง? ขึน'
และเป็ นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศมากขึน' ด้วย
สรุป แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึง? ตนเอง เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน? ให้มนคง
ั?
โดยเริม? ต้นจากการปรับ
กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบแยกส่วน (Split Type Development) ไปสู่การพัฒนาอย่างบูรณาการ (Holistic
Approach) ซึ?งทุกส่วนมีความเชื?อมโยงกันว่า เมืองและชนบทไม่สามารถแยกส่วนกันได้ ในการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมและการบริการเกือ' กูลกัน ขณะเดียวกันควรสร้างโอกาสการเรียนรูใ้ ห้แก่คนในชุมชน คือ “การสร้างอาชีพ
หลากหลาย” โดยคนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเองและสอดคล้องกับศักยภาพ ทรัพยากร เทคโนโลยีท?ี
เหมาะสมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน? เพื?อก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิม? พูนความรู้ รายได้ ทรัพยากร ความเอือ' อาทร ต่อกัน
อันจะนามาซึง? ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้การพัฒนาอย่างยังยื
? น

ความหมายของเศรษฐกิ จชุมชน
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สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ได้ให้ความหมายของ คําว่า เศรษฐกิจชุมชนว่าเป็ นระบบความสัมพันธ์
ของฐานทรัพยากร (ดิน นํ'า ป่ า) ระบบการผลิต ระบบการบริโภค ระบบการจัดการทุน (ทัง' ทีเ? ป็ นตัวเงินและไม่ใช่เงิน)
โดยอาศัยกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื?อพัฒนาศักยภาพหรือฟื' นฟูสภาพแวดล้อม คน ครอบครัว
ชุมชน และอาชีพ เพื?อยกระดับการกินดีอยู่ดแี ละการทํามาค้าขายของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด? ขี องชุมชน
พจนานุกรมฉบับราชยบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนไว้ดงั นี'
“เศรษฐกิจ” หมายถึง งานอันเกีย? วกับการผลิต การจําหน่ ายจ่ายแจกและ การบริโภคใช้สอยสิง? ต่าง ๆ ของ
ชุมชน
9

สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั , 2541, หน้า 6.

“ชุมชน” หมายถึง หมู่บา้ น กลุ่มคนทีอ? ยู่รวมกันเป็ นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
ดังนัน' คําว่า เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ระบบการผลิต การจําหน่าย การบริโภค และใช้สอยสิง? ต่าง ๆ ร่วมกัน
ของกลุ่มคนทีอ? ยู่ร่วมกันเป็ นสังคมขนาดเล็กทีอ? ยู่ในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน
เมธี พยอมยงค์ ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนไว้ 2 แนวทาง คือ การทํามาหากินโดยจะเป็ นเพื?อกิน
และเพื?อใช้ภายในชุมชนของตนเองหรือชุมชนใกล้เคียงเป็ นหลัก หากเหลือจึงจําหน่ ายเป็ นรายได้ เป็ นเศรษฐกิจทีไ? ม่
พึง? พาตลาดภายนอก ทัง' ในการผลิต การจําหน่ ายและปั จจัยการผลิตทีจ? ะซือ' เป็ นภูมคิ ุม้ กันทีส? าํ คัญทีจ? ะส่งผลให้ชุมชน
สามารถดํารงอยู่ได้ดอี ย่างสมดุลเป็ นฐานทีม? นคงให้
ั?
คนในหมู่บา้ นมีอยู่มกี นิ ไม่มหี นี'สนิ มากนัก และแนวทางที? 2 คือ การ
ทํามาค้าขายที?จําเป็ นต้องมีการพึ?งพาตลาดภายนอกเป็ นหลักทัง' ผลผลิตที?จะขายและปั จจัยการผลิตที?จะต้องซื'อเป็ น
เศรษฐกิจของการแข่งขันเพื?อใช้เปรียบเทียบในทางการค้าจึงมีจุดสําคัญอยู่ทป?ี ระสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต
10
พลังการต่อรอง ด้านการตลาด ความเท่าทันในข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะด้านการตลาด
11
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทีบ? ุคคลหรือองค์กร
ชุมชน หรือเอกชนร่วมกิจการ และ/หรือช่วยกันดําเนินงานด้วยตนเองทัง' หมด หรือบางส่วน หรือการรับช่วงงานไปทํา
จากเอกชนหรือกลุ่มองค์กรอื?น โดยการประสานทํางานกับพหุภาคี กับหน่ วยงาน/เอกชนและผูค้ นในท้องถิน? มีการใช้
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน? และเทคโนโลยีทเ?ี หมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด ทุน การจัดการร่วมกันในเรื?องเกีย? วกับการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การค้าขาย การบริการ การท่องเทีย? ว การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน? เพื?อมุ่งให้เกิด
รายได้สง่ ผลต่อคน ครอบครัว ชุมชน
12
ยศ สันตสมบัติ เศรษฐกิจชุมชน คือ ทางเลือกของการพัฒนาทีเ? น้นการสร้างฐานการผลิต กระบวนการ
เรียนรู้ ระบบจัดการทรัพยากร การจัดการทุน และตลาดในรูปแบบทีห? ลากหลายโดยพิจารณาจากศักยภาพของท้องถิน?
เป็ นหลัก ชุมชนกับธรรมชาติแวดล้อมจะต้องมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะทีเ? น้นความยังยื
? น ความเป็ นธรรม คุณภาพ
ชีวติ และประสิทธิภาพของการผลิตไปพร้อมกัน
เศรษฐกิจชุมชน คือ ความเป็ นชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเป็ นส่วนหนึ?งของความเป็ นชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเป็ น
13
ตัวเชื?อม ประเวศ วะสี มองว่า “จะต้องมีการ บูรณาการมีความเป็ นบูรณาการของชุมชน ทุกอย่างเชื?อมโยงกันหมด
อันนี'จะทําให้ไม่สุดโต่งไม่เอาชุมชน ไม่เอาสิง? แวดล้อม ไม่เอาวัฒนธรรมก็จะเป็ นแนวคิดแบบสุดโต่ง ดังนัน' เศรษฐกิจ
ชุมชนต้อง เชื?อมโยงระหว่างเศรษฐกิจครอบครัวกับธุรกิจขนาดใหญ่ เชื?อมโยงกับการส่งออกและการตลาด เข้าด้วยกัน
14
ให้เป็ นอันหนึ?งอันเดียวกัน” แนวความคิดนี'สอดรับกับ ณรงค์ โชควัฒนา ทีม? องเศรษฐกิจพอเพียงพึง? ตนเองตามแนว
พระราชดํารัส คือ การพัฒนาอย่างบูรณาการ โดยไม่มองเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมองสังคมด้วย และมอง
สิง? แวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา เพราะสังคมมีตน้ ทุนของสังคม สิง? แวดล้อมมีตน้ ทุนของสิง? แวดล้อม

10

เมธี พยอมยงค์, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545,14 กันยายน 2545.
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึB งตําบลหนึB งผลิ ตภัณฑ์ไทย ปี
พ.ศ. 2552 (OTOP PRODUCT CHAMPION), (กรุงเทพมหานคร: บีทเี อสเพรส, 2552), หน้า 27.
12
ยศ สันตสมบัต,ิ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิB นเพืBอการพัฒนาอย่างยังยื
B น, ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุ ษยวิทยา และศูนย์ศกึ ษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมปิ ั ญญาท้องถิน? เพือ? การพัฒนาอย่างยังยื
? น คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (จังหวัดเชียงใหม่: สํานักพิมพ์นพบุรกี ารพิมพ์, 2542), หน้า 200.
13
ประเวศ วะสี, การสร้างสรรค์ภมู ิ ปัญญาไทยเพืBอการพัฒนา, ชุมชนพัฒนา ปี ท?ี 1 ฉบับที? 5, 2530, หน้า 21.
14
ณรงค์ โชควัฒนา, เศรษฐกิ จชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: บรรณสาส์นการพิมพ์, 2542).
11
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สมพันธ์ เตชะอธิก เสนอคําว่าเศรษฐกิจชุมชนทีม? คี วามหมาย ครอบคลุมคําอื?น เช่น เศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพึง? ตนเองมีนยั ทางหลักการและแนวคิดเหมือนกัน และนําไปสูก่ ารพัฒนาทีย? งยื
ั ? นของชุมชน
นี' มีนยั ของความยังยื
? น 6 ประการ ดังนี'
1. การพึง? ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ เริม? จากสิง? ทีม? อี ยู่ไม่เป็ นหนี'หรือเป็ นหนี'น้อยๆลดความต้องการวัตถุเพื?อเพิม?
ขีดความสามารถทางการผลิต โดยการศึกษา เรียนรู้ แบ่งปั นความรู้ เทคนิคและทรัพยากรด้วยกันเองและภายนอก ใช้
เทคโนโลยีทเ?ี หมาะสม มีความขยัน หมันเพี
? ยร ดํารงชีวติ อย่างมีอสิ ระและศักดิศรี
?
วและ
l มีความสมดุลทัวภายในครอบครั
การรวมกลุ่มเป็ นเครือข่ายเกือ' กูลกัน
2. การดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้ รูจ้ กั การกินอยู่หลับนอน การพึง? ตนเองทางสุขภาพ ศึกษาหาความรูส้ าเหตุ
อาการทางสุขภาพ
3. การรวมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกจนนําไปสู่การแก้ไขปั ญหาได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในหลากหลายกลุ่ม เปิ ดเวทีสาํ รวจปั ญหาและทางเลือกทีแ? ก้ไขได้จริงร่วมกัน
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง? แวดล้อมโดยชุมชน ด้วยจิตสํานึกความเป็ นเจ้าของและมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาฟื' นฟูอนุรกั ษ์และพัฒนา โดยมีหลักคิดคนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง? แวดล้อมได้
5. การดํารงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน? เป็ นเครื?องยึดเหนี?ยวการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและ
ชุมชน โดยไม่ละเลยและให้ความสําคัญกับความเป็ นท้องถิน? ทีม? อี งค์ความรูใ้ นการดํารงความเป็ นชุมชนอย่างยังยื
? น
6. การใช้เทคโนโลยีทเ?ี หมาะสมกับชุมชน เน้นกระบวนการผลิต การแปรรูป ลดการใช้สารเคมี การนําเข้า
เครื?องจักรกล พันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์และส่งเสริมเทคโนโลยีพน'ื บ้าน

แนวคิ ดเกีBยวกับเศรษฐกิ จชุมชนพึBงตนเอง
16

เศรษฐกิจชุมชนพึง? ตนเองมีแนวคิดทีส? าํ คัญ คือ
เศรษฐกิ จชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของชุมชนในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื?อสนองตอบความต้องการของ
ชุมชน โดยเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทีบ? ุคคลหรือองค์กรชุมชน หรือเอกชนร่วมกิจการ ช่วยกันดําเนินงานด้วย
ตนเองทัง' หมด หรือบางส่วนโดยประสานทํางานกับ พหุพาคีและผู้คนในท้องถิ?น มีการใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถิ?นและ
เทคโนโลยีท?เี หมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด ทุนการจัดการร่วมกันในเรื?องเกี?ยวกับการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การค้าขาย การบริการ การท่องเทีย? ว การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิน? เพื?อมุ่งให้เกิดรายได้ ส่งผล
ต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน
กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ? กีย? วข้องกับเศรษฐกิจของชุมชน ซึง? ประกอบด้วย
กิจกรรมทางการผลิต การแปรรูป การขายผลผลิต การซือ' และการบริโภคในชุมชน อาจจะเป็ นกิจกรรมทีก? ่อให้เกิด
รายได้ และกําไรในชุมชน

แนวทางการส่งเสริ มเศรษฐกิ จชุมชน
17

ประเวศ วะสี กล่าวถึง แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ ชุมชนไว้ 10 ประการ ดังนี'
1. นโยบายและกระแสสังคม เนื?องจากเรื?องความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจ ชุมชนเป็ นเรื?องที?มี
ความสําคัญอย่างยิง? ต่ออนาคตประเทศ ควรทีท? ุกฝ่ ายในสังคมควรจะศึกษาให้เข้าใจและรณรงค์เคลื?อนไหวให้เกิดเป็ น
15

สมพันธ์ เตชะอธิก, การวิ จยั เพืBอเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ใน เอกสารประกอบการเสวนา ทางวิ ชาการ เรืBอง
“การวิ จยั เศรษฐกิ จชุมชนท้องถิB น : ภาคเหนื อ” จัดโดยคณะกรรมการ สภาวิจยั แห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ ร่วมกับคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพฤหัสบดีท?ี 4 กรกฎาคม 2545 ณ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, หน้า 4.
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ภัทรธิรา ผลงาม, ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์, (เลย: รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, 2547).
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ประเวศ วะสี, การสร้างสรรค์ภมู ิ ปัญญาไทยเพืBอการพัฒนา, ชุมชนพัฒนา ปี ท?ี 1 ฉบับที? 5, 2530, หน้า 51-57.

ทิศทางและกระแสสังคม กระแสสังคมจะขับเคลื?อนนโยบายและการกระทําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ
ชุมชน
2. สํารวจผังชุมชนและเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ควรมีการสํารวจและทําผัง (Mapping) ให้ทราบว่ามีชุมชน
และเครือข่ายของชุมชนทีเ? ข้มแข็งอยู่แล้วอย่างไรบ้าง ในเรื?องอะไร เพื?อจะได้สนับสนุ นได้ถูกต้องและเพื?อให้เป็ นแหล่ง
เรียนรูข้ องชาวบ้านในทีอ? ?นื ๆ เพื?อให้มชี ุมชนเข้มแข็งขยายตัวเพิม? ขึน'
3. ส่งเสริมการขยายตัวเครือข่ายชุมชน ส่งเสริมให้หมู่บา้ นอื?นหรือตําบลอื?น เรียนรูจ้ ากเครือข่ายชุมชนที?
เข้มแข็ง ถ้ามีผงั ชุมชนเข้มแข็งก็ทราบว่าจะไปเรียนรูเ้ รื?องอะไรจากทีไ? หนได้บา้ ง ถ้าเข้าใจตรงกันและใช้ผงั เดียวกันการ
ส่งเสริมนี'จะทําโดยหน่วยงานใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นกระทรวงมหาดไทย เกษตร ศึกษา สาธารณสุข องค์กรพัฒนาเอกชน
พระ และภาคธุรกิจ
4. สร้างศูนย์บริการวิชาการเบ็ดเสร็จ (One -Stop Service) เมื?อชาวบ้านรวมตัวกันทํากิจกรรม เช่น เกษตร
ผสมผสาน หรือการค้าขายต้องหาความรูท้ างวิชาการด้วยความยากลําบาก เช่น จะเริม? ต้นอย่างไร จะได้พนั ธุจ์ ากทีไ? หน
ขุดสระอย่างไร ค้าขายอย่างไร คุณภาพดิน คุณภาพนํ'า ฯลฯ เพราะแหล่งวิชาการอยู่ห่างไกลและกระจัดกระจายในแต่
ละอําเภอควรจะมีศูนย์วชิ าการเบ็ดเสร็จ ทัง' เรื?องเกษตร อุตสาหกรรมชุมชน การค้าขาย รวมกันอยู่ทเ?ี ดียว โดยใช้
กําลังคนทีม? อี ยู่แล้วมารวมกันทีน? ?ี
5. เชื?อมต่อการค้าขาย ชุมชนมีกําลังน้อยและช่วงสัน' ควรจะมีการเชื?อมต่อให้มกี ําลังและมีช่วงยาวขึน' โดย
กระทรวงมหาดไทยจัดลานค้าในระดับอําเภอทุกอําเภอ ให้เกษตรกรสามารถนําผลิตผลของเขามาขาย บริษทั ใหญ่ ๆ
เพื?อชุมชน สามารถรับผลิตผลของ ชุมชนไปขายศูนย์การค้าในเมืองและส่งออกต่างประเทศ ระบบการค้าขายเชื?อมต่อ
เช่นนี'จะทําให้หน้าทีเ? ป็ นระบบข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนว่าอะไรขายได้ อะไรขายไม่ได้ ราคาเท่าไร
6. สื?อเพื?อสังคม รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุ นและใช้กฎหมาย ให้ส?อื ต่างๆ ทําความเข้าใจเรื?องชุมชนและสื?อ
เรื?องชุมชน ตลอดจนให้มวี ทิ ยุชุมชนที?ชุมชนจะใช้ส?อื สารกันไปมาได้เพื?อสังคมหรือสื?อสารเพื?อชุมชนนี'จะทําให้เกิด
กระแสสังคม และเป็ นเครื?องมือเรียนรูข้ องชุมชนทีจ? ะทําให้ชุมชนเข้มแข็งโดยรวดเร็ว
7. ปรับวิธงี บประมาณและตัง' กองทุนเพื?อชุมชนมีกําลังทางราชการทีท? ํางานในชุมชนเป็ นอันมาก แต่กําลัง
เหล่านี'เอากรมเป็ นตัวตัง' มากกว่าเอาชุมชนเป็ นตัวตัง' จึงไม่ค่อยได้ผลเกิดความสูญเปล่ามาก ไม่ประสานกันในพืน' ที?
ควรมีการปรับวิธกี ารงบประมาณให้เอาพืน' ทีห? รือชุมชนเป็ นตัวตัง' กองทุนเพื?อชุมชนทีเ? ป็ นอิสระและมีประสิทธิภาพ จะ
เป็ นเครื?องมือให้ชุมชนเข้มแข็ง
8. ออกกฎหมายเพื?อความเข้มแข็งของชุมชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีโครงสร้างทีจ? ะ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ควรมีการศึกษาให้ดีและนํ ามาออกกฎหมายให้มกี ารปฏิบตั ิ รวมทัง' การศึกษา
โครงสร้างและกระบวนการทีจ? ะส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ยกเลิกกฎหมายทีข? ดั กับบัญญัตกิ ฎหมายทีส? ง่ เสริม
9. การฝึ กอบรมทักษะการสร้างความเป็ นชุมชน ในการส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุ่มสร้างความเป็ นชุมชนทัว?
ประเทศ ต้องการผู้มที กั ษะเป็ นจํานวนมาก ในขัน' ต้นควรรวมกําลังกันให้การฝึ กอบรมอย่างเข้มกับคนจํานวนหนึ?ง
ประมาณ 100-200 คน เพื?อเป็ นกําลังใจในการประสานงานในระยะต่อไป ควรจะมีการตัง' ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทักษะการ
สร้างความเป็ นชุมชนในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง รวมทัง' องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ หรือแม้หน่วยราชการ ศูนย์เหล่านี'
ควรรวบรวมความรูเ้ กีย? วกับวิธกี ารทีส? ง่ เสริมให้คนทํางานแบบรวมกลุ่ม
10. การวิจยั เพื?อความเข้มแข็งของชุมชนและการประเมินผล กิจกรรมตัง' แต่ 1 ถึง 9 ล้วนต้องการการวิจยั เพื?อ
สร้างความรูแ้ ละเอาความรูไ้ ปใช้จะได้ทํางานได้ ถูกต้อง ควรมีการเพิม? งบประมาณ การวิจยั เพื?อความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยมีกลไกการจัดการทีอ? สิ ระ และมีคุณภาพ

ปัจจัยเสริ มสร้างเศรษฐกิ จชุมชน
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงปั จจัยที? เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนทีเ? ป็ นจริง ดังนี'
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ จะต้องร่วมมือกันระหว่างชาวบ้าน ผูน้ ํา ชาวบ้าน นักพัฒนา นักวิชาการ ในเรื?อง
คอยสนใจและความร่วมมือของชุมชน รอบตัวความต้องการของผูบ้ ริโภคและตลาด
2. การเตรียมคนทีจ? ะเข้ามาร่วมทํากิจกรรม เพื?อร่วมกันสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
3. การสร้างกติการ่วมของผูน้ ําชาวบ้าน และภาคีผูบ้ ริโภค โดยมีการจัดสรรความรับผิดชอบ ระดมทุน การ
ผลิต แปรรูป การค้า การใช้ทุน และอื?น ๆ อันเป็ นกติกาทีต? กลงร่วมกัน
4. การระดมหุน้ และทุนจากชุมชน ในรูปของการออมทรัพย์ อันเป็ นการระดมหุน้ และในรูปของทุน แล้วนําเงิน
มาลงทุนในการทํากิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง' การระดมทุนจากภายในชุมชน อันทําให้กจิ กรรมเกิดความยังยื
? น
5. การควบคุมคุณภาพสินค้า มีการควบคุมคุณภาพทีม? รี ะดับ ความสมํ?าเสมอ โดยการควบคุมการผลิต และ
กระบวนการคัดเลือกผลผลิต/ สินค้าทีม? ปี ระสิทธิภาพ
6. การแบ่งผลกําไรตามกติกา ตามกติกาทีก? ลุ่มได้ร่วมกันจัดตัง' ขึน' การมีพเ?ี ลีย' งทีไ? ว้วางใจกันได้ เพื?อช่วย
วิเคราะห์สภาพปั ญหา สถานการณ์การผลิต การแปรรูป การค้า และเทคนิควิธกี ารต่างๆ อาจจะเป็ นนักวิชาการ
เจ้าหน้าทีภ? าครัฐ ภูมปิ ั ญญาชาวบ้านและผูเ้ ชีย? วชาญ ต่าง ๆ
19
มงคล ด่านธานินทร์ ได้กล่าวถึงปั จจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนและกําไรจาก
ส่วนเกินเศรษฐกิจชุมชน ดังนี'
ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิ จชุมชน

20

(ภาพทีB 2): แผนภูมแิ สดงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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เรือ? งเดียวกัน

1. ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิ จชุมชน
ปั จจัยต่อไปนี'ถอื ว่าเป็ นปั จจัยทีจ? าํ เป็ นยิง? ทีจ? ะเป็ นแรงผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนในพืน' ที? หากละเลยจะทํา
ให้กจิ กรรมเศรษฐกิจชุมชนเกิดขึน' ยากและไม่ยงยื
ั ? นด้วย
1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง?
1) การพัฒนาผูน้ ําเศรษฐกิจชุมชนในพืน' ที? ให้มคี วามรูแ้ ละสามารถในการวิเคราะห์ความจําเป็ นทีต? ้องทํา
การผลิต การแปรรูป การค้า และการติดต่อสัมพันธ์กบั โลกภายนอก ความสามารถในการระดมคน เงินทุน การบริหาร
และการจัดการกระบวนการผลิต การแปรรูป และการใช้ทุน
2) การพัฒนาชาวบ้าน ทีส? นใจในกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนนัน' ให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถด้านเทคนิค
การผลิตและ การแปรรูป และ
3) การพัฒนาเจ้าหน้าที?ผูเ้ กี?ยวข้อง ให้รู้ลกึ ซึ'งในอุดมการณ์และเทคนิคการกระตุ้นเชื?อมประสานเพื?อ
เศรษฐกิจชุมชน
1.2 การพัฒนากลุ่มและองค์กรชุมชน ต้องเข้าใจว่าการสร้างกลุ่มและดําเนินกิจกรรมในรูปกลุ่มที?มผี ู้นํา
ชาวบ้านและผูเ้ กีย? วข้องร่วมกันทํางานเป็ นหัวใจของเศรษฐกิจชุมชน ซึง? การทํางานโดยวิธกี ารนี'สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ไทยทีค? นชนบทยังเกือ' หนุ นจุนเจือซึง? กันและกัน และสอดคล้องกับข้อจํากัดทางเศรษฐกิจของคนในชนบท เพราะต่าง
ฝ่ ายต่างก็มที ุนทรัพย์และเครื?องมือการทํากินทีไ? ม่มากนัก
1.3 การพัฒนาพืน' ฐานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง? การได้มาซึง? เงินทุนว่าเงินทุนทีไ? ด้จากการระดมทุนภายใน
หมู่บา้ น จากชาวบ้านผูส้ นใจจริงจังในการผลิตและการแปรรูปจะถูกนําไปใช้อย่างสมเหตุสมผล มีความต่อเนื?องและไม่
ค่อยเสียหายจากการคดโกงด้วยวิธกี ารต่างๆ ซึ?งผิดกับเงินทุนที?รฐั สนับสนุ นผ่านหน่ วยงานราชการและเงินของ
ภาคเอกชนทีถ? ูกนําไปใช้อย่างไม่ระมัดระวัง เพราะชาวบ้านมักถือว่าไม่ใช่เงินของเขา การได้มาซึง? เงินทุนอาจได้จาก
กิจกรรมออมทรัพย์ การระดมหุน้ การระดมทุน การตัง' ธนาคารหมู่บา้ นหรือจากการรับทุนช่วยเหลือจากภายนอกสมทบ
กับทุนภายในชุมชนนัน'
1.4 การพัฒนาพืน' ฐานกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง? แหล่งนํ'าเพื?อการบริโภคและการผลิต มีผกู้ ล่าวไว้ว่าในช่วง
ฤดูแล้วหรือกระทัง? ฤดูฝนขาดช่วง ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้เวลากับการหานํ'าเพื?อกินเพื?อใช้ดว้ ยความลําเค็ญ เมื?อขาดนํ'า
คนหนุ่ม-สาว และคนทีย? งั มีร่างกายแข็งแรงจะอพยพหางานทํานอกพืน' ที? ดังนัน' จะหวังให้ชาวบ้านทํากิจกรรมเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างเนื?องย่อมเป็ นไปได้ยากยิง?
2. กระบวนการเศรษฐกิ จชุมชน
เมื?อได้เหตุปัจจัยทัง' 4 ข้างต้นนัน' แล้วกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนก็พร้อมจะดําเนินการได้ ในการนี'จะเห็น
กิจกรรมการผลิต การบริโภค การแปรรูป และ การขาย (ในหมวดเศรษฐกิจชุมชน) ดําเนินไปอย่างเป็ นรูปธรรม อนึ?ง
หากพืน' ทีใ? ดมีปัจจัยทีจ? าํ เป็ นยิง? พร้อมแล้วก็อาจดําเนินกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนได้เลย แต่ในความจริงนัน' คงหาพืน' ที?
ทีม? คี วามพร้อมเช่นนัน' ยาก อาจมีปัจจัยบางอย่างทีย? งั ไม่ดพี อก็ต้องพัฒนาปั จจัยนัน' ๆ ก่อนแล้วจึงค่อยดําเนินการผลิต
ต่อไป เพื?อความเข้าใจในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนนี'จะขอขยายความพร้อมยกตัวอย่างทีเ? กิดขึน' จริงในภาคอีสาน
กล่าวคือกิจกรรมในกระบวนการนี'อาจจําแนกได้ดงั ต่อไปนี'
2.1 ผลิตภัณฑ์จากผ้า เช่น การทําผ้าฝ้ ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหม มัดหมี? ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง และ
กระเป๋ าชนิดต่างๆ
2.2 ผลิตภัณฑ์ตดั เย็บเสือ' ผ้า เช่น การตัดเย็บเสือ' ผ้าและผลิตภัณฑ์เครื?องใช้ภายในบ้านและสํานักงาน และ
เสือ' ผ้าเครื?องแบบของพนักงานบริษทั และข้าราชการ
2.3 ผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่และหวาย เช่น ตะกร้า เข่ง กระจาด เสื?อหวาย กล่องข้า กระด้ง และหัตถกรรมไม้
ไผ่

2.4 ผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูป เช่น ผัก ผลไม้ ทีป? ลอดสารเคมี ผลิตภัณฑ์จากผลไม้พร้อมดื?ม หัวเชือ'
เครื?องดื?มเข้มข้นไวน์จากผลไม้ชนิดต่างๆ (เช่น มะยม มะเฟื อง มะขาม สัปปะรด เป็ นต้น) สมุนไพรผง ข้าวปลอด
สารพิษ และนํ'าตาลก้อนปลอดสารเคมี
2.5 ผลิตภัณฑ์วสั ดุ เช่น เครื?องปั 'นดินเผา ผลิตภัณฑ์โลหะ (เช่น มีด เสียม เคียว ขวาน จอบ) ผลิตภัณฑ์
เครื?องเงิน ผลิตภัณฑ์เครื?องหนัง ผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้าง (เช่น อิฐบล็อก อิฐทนไฟ กระเบือ' งมุงหลังคา และกรอบประตู
หน้าต่างเหล็ก)
3. กําไรส่วนเกิ นจากเศรษฐกิ จชุมชน
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มชาวบ้านทีท? ํากิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนและได้ผลดี จะมีกําไรส่วนเกินซึง? ได้หกั ค่าใช้จ่าย
ออกแล้ว คณะกรรมการดําเนินงานจะแบ่งส่วนกําไรเพื?อสนับสนุ นกิจกรรมในชุมชนโดยไม่เรียกเงินคืนในภายหลัง
กิจกรรมทีม? กั ได้รบั การอุดหนุนได้แก่
3.1 การให้การศึกษา แก่เยาวชนในระบบโรงเรียนในรูปของหนังสือเรียน อาหารกลางวัน อุปกรณ์กฬี า อีกทัง'
ได้ให้การอุดหนุนในรูปการศึกษา ดูงาน การพัฒนา แก่เยาวชนและชาวบ้าน
3.2 การให้ความอนุ เคราะห์ในชุมชน แก่เยาวชนหญิง-ชายทีเ? มื?อออกจากการศึกษาภาคบังคับแล้วต้องการมี
เงินทุนเพื?อประกอบอาชีพ แก่คนชราในรูปการให้เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล และแก่คนพิการในรูปการสนับสนุ น
กิจกรรมทีเ? หมาะสมกับเขาเหล่านัน'
3.2 การสร้างสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิง? ในเรื?องการสร้างประปาหมู่บา้ น การสร้างถนนคอนกรีตขนาด
เล็ก และการขุดสระ โดยทัง' หมดไม่ได้ใช้ งบประมาณแผ่นดินโดยผ่าน องค์การบริหารส่วนตําบล หากแต่ได้จากการ
แบ่งกําไรจากกองทุนพัฒนาหมู่บา้ น และกิจกรรมเศรษฐกิจมาสนับสนุน (ในหมวดสาธารณูปโภค)
3.3 การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มพัฒนาอาชีพจํานวนไม่น้อยในปั จจุบนั นี'ได้เห็นความสําคัญของการ
อยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับทรัพยากรดิน นํ'า และป่ า กลุ่มเหล่านี'ได้สนับสนุนทุนบางส่วนร่วมกับโรงเรียน ชุมชน
และหน่วยงานจากภายนอกส่งเสริมเยาวชนในชุมชนร่วมกิจกรรม เพื?อให้เขาเหล่านัน' เห็นคุณค่ากับทรัพยากรดังกล่าว
นัน'
สรุปได้ว่า ปั จจัยการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนจําเป็ นอย่างยิง? ทีจ? ะต้องมี การวิเคราะห์สถานการณ์ การ
เตรียมความพร้อมกับชาวบ้าน การระดมทุนทัง' ทุนทางสังคมและ การระดมหุน้ มีการวางระเบียบอย่างง่ายๆ ในการ
บริหารจัดการ ทัง' นี'จะต้องวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยทีผ? ลักดันของเศรษฐกิจชุมชน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ กายภาพ
เศรษฐกิจ และ การพัฒนากลุ่ม/ องค์กรชุมชน ทีก? ่อให้เกิดกระบวนการของเศรษฐกิจชุมชน และการจัดสรรส่วนเกินจาก
การทํากิจกรรม เพื?อจัดสรรเป็ นสวัสดิการของชุมชนในด้านต่าง ๆ อันเป็ นหนทางทีส? ร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
เศรษฐกิจหรือชุมชน ทีส? งผลกระทบต่อการพัฒนาอาชีพ และ การกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนนันเอง
?

แนวคิ ดเกีBยวกับการพัฒนาเศรษฐกิ จชุมชน
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ไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม ได้เสนอ แนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไว้อย่างน่ าสนใจว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชุมชน ซึง? ถือเป็ น “เศรษฐกิจรากฐาน” ทีม? คี วามสําคัญยิง? จึงควรส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน และสนับสนุนการเชื?อมโยงเป็ นเครือข่ายระหว่างองค์กรท้องถิน? ด้วยกัน ได้แก่ องค์กรเชิงปกครอง
องค์กรเชิงทุนของชุมชน องค์กรเชิงกลุ่มอาชีพของชุมชน ทัง' ในระดับแนวราบ คือ ท้องถิน? และระดับแนวดิง? คือ ระดับ
ภาค และระดับประเทศ ให้สามารถมีส่วนร่วมในการสร้าง กิจกรรมทางธุรกิจให้มคี วามมันคงแข็
?
งแรง สามารถสร้าง
เกราะคุม้ ภัยผลกระทบกระเทือนจากเศรษฐกิจมหภาคหรือเศรษฐกิจโลก
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ประทีป วีระพัฒนนิรนั ดร์ ได้เสนอแนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนว่า การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน?
ให้มนคง
ั ? โดยเริม? ต้นจากการปรับเปลีย? นกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบแยกส่วน (Split type development) ไปสู่การ
พัฒนาอย่างบูรณาการ (Holistic approach) ซึง? ทุกส่วนมีความเชื?อมโยงกันว่าเมืองและชนบทก็ไม่สามารถแยกส่วนจาก
กันได้ ในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการเกือ' กูลกัน ขณะ เดียวกันควรสร้างโอกาสการเรียนรู้
ให้แก่คนในชุมชน คือ “การสร้างอาชีพหลากหลาย” โดยคนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเองและสอดคล้อง
กับศักยภาพ ทรัพยากร ภูมปิ ั ญญา ท้องถิน? เพื?อก่อให้เกิด “ผลประโยชน์” ในการเพิม? พูนความรู้ รายได้ ทรัพยากร และ
ความเอือ' อาทรต่อกัน

แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิ จอย่างยังยื
B น
ปั จจุบ ันองค์การสหประชาชาติได้หนั มาสนับสนุ นแนวคิด ที?ว่าด้วยการพัฒนาที?ย ัง? ยืนนอกจากแนวโน้ ม สู่
ความคิดเรื?องการพัฒนาการแบบยังยื
? นแล้ว ได้มแี นวโน้มทีจ? ะปรับแผนพัฒนาการใหม่ทเ?ี น้นในเรื?อง การพัฒนาคน
พัฒนาทางด้านจิตใจ และรวมทัง' การมีส่วนรวมของประชาชน ซึง? เมื?อนํามาปรับใช้กบั แนวทางในพัฒนาสังคมแบบ
ยังยื
? น สามารถจําแนกออกเป็ น 3แนวทางดังนี'
แนวทางด้านทีBหนึB ง คือ แนวยุทธศาสตร์พุทธศาสนา ซึง? กลุ่มนักคิดในแนวนี'ทส?ี าํ คัญคือ ท่านพุทธทาสมูลนิธิ
โกมล และสํานักสันติอโศก แนวยุทธศาสตร์น'ีได้นําเอาหลักพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ทางปรัชญา และนําหลักพุทธ
ศาสนามานําเสนอเป็ นเป้ าหมายของการพัฒนา โดยในทางปรัชญาจะเน้นทีค? วามสุขทางจิต ต้องพัฒนามนุ ษย์ทงั ' ด้าน
จิตใจ และสติปัญญา ความสุขของมนุษย์นนั ' ไม่ได้อยู่ทร?ี ปู วัตถุภายนอก ดังนัน' แนวคิดนี'จะเน้นเรื?องความรักและการเป็ น
ผูใ้ ห้
แนวทางทีB สอง คือแนวยุทธศาสตร์แบบเศรษฐศาสตร์การเมือง ยุทธศาสตร์น'ีวางอยู่บนหลักคิดและปรัชญา
แบบ Marxism ทีเ? น้นความเชื?อแบบวัตถุนิยม และหลักไดอะเล็กติก โดยมีความเชื?อว่า โลกและสังคมมีกฎเกณฑ์การ
พัฒนาที?แน่ นอน ไม่ได้ขน'ึ อยู่กบั ความปรารถนา ทางจิตใจของมนุ ษย์ ดังนัน' จะเข้าใจการวิวฒ
ั น์ได้ต้องเข้าถึงกฎ
วิวฒ
ั นาการทางสังคม นัน? คือทีม? าของหลักวิวฒ
ั นาการทางประวัตศิ าสตร์ ซึง? แนวคิดนี'เสนอว่า ประวัตศิ าสตร์มกี าร
วิวฒ
ั น์อย่างเป็ นขัน' ตอนจากสังคมทีไ? ม่มชี นชัน' สูส่ งั คมทีม? ชี นชัน' และในทีส? ดุ ก็จะวิวฒ
ั น์กลับสูส่ งั คมทีไ? ม่มชี นชัน' อีกครัง'
แนวทางทีBสาม คือ ยุทธศาสตร์วฒ
ั นธรรมชุมชน หลักแนวคิดทีเ? ป็ นพืน' ฐานของยุทธศาสตร์วฒ
ั นธรรมชุมชนนี'
ส่วนหนึ?งมาจากปรัชญาพุทธศาสนาทีป? ฏิเสธพัฒนาการทีเ? น้นการพัฒนาในด้านวัตถุ (การขยายตัวของ GNP: Gross
National Product) ถือเอาความสุขสูงสุดของมนุษย์เป็ นเป้ าหมาย หรือทีเ? รียกว่า Human-Centered Development อีก
ส่วนหนึ?งมาจากแนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะวิธกี ารแก้ไขปั ญหา แต่ต่างจากหลักเศรษฐศาสตร์
การเมือง ตรงทีใ? ห้ความสําคัญต่อชนบทและด้านวัฒนธรรมค่อนข้างมาก

เปรียบเทียบเศรษฐกิ จชุมชนและเศรษฐกิ จทุนนิ ยม
สาเหตุท?กี ล่าวให้เห็นถึงความแตกต่างนี'จะชี'ให้เห็นว่าระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจทุนนิยมมีความ
แตกต่างกันอย่างไรบ้างเพื?อที?จะให้ผูอ้ ่านบทความนี'สามารถวิเคราะห์ว่าแนวคิดของไทยกับตะวันตก มีความต่างกัน
อย่างไร ซึง? ในเศรษฐศาสตร์การเมืองพยายามทีจ? ะบอกถึงความเอารัดเอาเปรียบ การขูดรีด วาทกรรมเพื?อให้ประเทศที?
มีศกั ยภาพทีอ? ่อนแอกว่าเชื?อตามแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยม
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1.ประสิ ทธิ ภาพการจัดสรรทรัพยากร (Efficiency in Resource Allocation)
เศรษฐกิ จทุนนิ ยม = ให้ความสําคัญกับระบบตลาด กลไกราคาเป็ นเครื?องมือจัดทรัพยากร ราคาจะเป็ นตัว
ตัดสินว่าจะผลิตอะไรมากน้อยเพียงใด โดยมีกาํ ไรเป็ นสิง? จูงใจ สินค้าทุกชนิดถูกตีราคาเป็ นเงิน มักเกิดความไม่ยุตธิ รรม
ในเรื?องการกระจายแบ่งปั นระหว่างชนบทกับเมือง
เศรษฐกิ จชุมชน = ไม่ได้องิ กลไกราคา ไม่ได้มุ่งแสวงกําไร ใช้ทรัพยากรทีห? าได้ในท้องถิน? แลกเปลีย? นการใช้
งาน มีการพึง? ตนเองและพึง? พากันเองในชุมชน ไม่มุ่งขยายออกนอกสูช่ ุมชน จึงใช้ทรัพยากรไม่มาก
2.การประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale)
เศรษฐกิ จทุนนิ ยม = ใช้ปัจจัยแปรผัน (แรงงาน) ในขนาดที?เหมาะสมกับปั จจัยคงที? (ขนาดโรงงาน หรือ
เครื?องจักร) เพื?อทําให้ประหยัดต้นทุนหรือทําให้ได้รบั ต้นทุนตํ?าทีส? ดุ
เศรษฐกิ จชุมชน = ไม่ได้พจิ ารณาการประหยัดต้นทุนการผลิตจากเครื?องจักร โรงงานและเทคโนโลยีทใ?ี ช้ แต่
เป็ นการประหยัดทีเ? กิดจากการเน้นความพอดีและพอเพียง โดยผลิตเพื?อพอกินพอใช้ เมื?อเหลือจึงขาย
3.การประหยัดต้นทุนแรงงาน (Labour-Cost Saving)
เศรษฐกิ จทุนนิ ยม = ใช้เครื?องจักรทดแทนแรงงานหรือใช้แรงงานรับจ้างราคาถูก
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน = ใช้แ รงงานของครัว เรือ นและมีก ารแลกเปลี?ย นแรงงาน เช่ น การลงแขกหรือ การ
แลกเปลีย? นแรงงาน ซึง? ช่วยให้ประหยัดต้นทุนแรงงาน
4.ประสิ ทธิ ภาพการบริโภค (Consumption Equilibrium)
เศรษฐกิ จทุนนิ ยม = ประสิทธิภาพการบริโภคสูงสุดอยู่ทร?ี ะดับอรรถประโยชน์ (Unility) สูงสุด ซึง? ระดับนี'อาจ
กลายเป็ นการบริโภคที?มคี วามสิน' เปลืองสูญเปล่าเกินความจําเป็ นก็ได้ เพราะการบริโภคเหลือทิ'งๆ ขว้างๆ อาจเกิด
ประสิทธิภาพได้ในระบบทุนนิยม ถ้าหากได้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผบู้ ริโภคแล้ว
เศรษฐกิ จชุมชน = ประสิทธิภาพอยู่ทก?ี ารใช้สอยบริโภคตามความจําเป็ น บริโภคแต่พอดี ไม่เหลือทิง' ขว้าง
ยึดหลักสันโดษในการแสวงหามาบริโภค เน้นการบริโภคตามสมควร และมีการแบ่งปั นให้เพื?อนบ้าน ชุมชนข้างบริโภค
(การแบ่งเป็ นซึง? กันและกัน)
5.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
เศรษฐกิ จทุนนิ ยม = ให้ความสําคัญกับมนุษย์ในฐานะเป็ นทรัพยากรการผลิตจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านความสามารถในการผลิต (Productivity) ไม่ได้ให้ความสําคัญแก่จติ วิญญาณของมนุ ษย์ โดยจะ
มีการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมอื
เศรษฐกิ จชุมชน = เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จากความรูด้ งั ' เดิมทีส? งสมมา
ั?
หรือ “ภูมปิ ั ญญาชาวบ้าน”
โดยมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทําให้การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในวิถชี วี ติ ชุมชนมีความยังยื
? น และรับมือ
กับการเปลีย? นแปลงยุคโลกาภิวตั น์ได้
6.ระบบตลาด (Trading System)
เศรษฐกิ จทุนนิ ยม = การซือ' ขายแลกเปลีย? นเป็ นไปตามกลไกตลาด หรือกลไก อุปสงค์-อุปทาน ทีถ? ูกควบคุม
โดยนายทุน ระบบตลาดทีเ? ป็ นจริงมักจะมีการผูกขาดตัดตอนระหว่างผูผ้ ลิตกับผู้บริโภค โดยพ่อค้าคนกลางทีม? ุ่งกําไร
สูงสุด กลไกตลาดบางครัง' ทําให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานได้

เศรษฐกิ จชุมชน = ตลาดชุมชน ที?ไม่ได้มจี ุดมุ่งหมายเพื?อซื'อขาย แลกเปลี?ยนซื'อขายเท่านัน' หากแต่เป็ น
สถานทีซ? อ'ื ขาย พบปะผูค้ น หรือแลกเปลีย? นข้อมูลข่าวสาร เช่น ตลาดนัด กลุ่มทอผ้า ตลาดหมู่บา้ น ตลาดตําบล ตลาด
เทศบาล ตลาดชุมชนทีร? บั ซือ' ของป่ า ศูนย์กระจายสินค้าขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นต้น
7.ดุลยภาพระหว่างการออมและการลงทุน (Saving-Investment Balance)
เศรษฐกิ จ ทุ น นิ ยม = ต้อ งการให้เ กิด สมดุ ล ระหว่ า งการออมและการลงทุ น เพื?อ ทํา ให้ก ารขยายตัว ของ
เศรษฐกิจไม่สะดุด ชะงัก เพราะถ้าเงินออมน้อยกว่าการลงทุน จะขาดแคลนเงินออม ต้องพึง? การลงทุนจากต่างประเทศ
หรือถ้าลงทุนน้อยกว่าการออม เศรษฐกิจจะหดตัว
เศรษฐกิ จชุมชน = เน้นความพอเพียง และสะสมทุนจากส่วนทีเ? หลือบริโภค หรือส่วนเกินการผลิตของชุมชน
โดยอาจมีการจัดการในรูปของกลุ่มออมทรัพย์ หรือธนาคารชุมชน
8.กลไกระบบเศรษฐกิ จ (Economic Mechanism)
เศรษฐกิ จทุนนิ ยม = กลไกเศรษฐกิจมีลกั ษณะมุ่งแสวงหากําไรจากหน่วยเศรษฐกิจอื?นตลอดเวลา เช่น กลไก
ทุนนิยมของเมืองมุ่งขูดรีดเอารัดเอาเปรียบชนบท เช่น พ่อค้าคนกลางกดราคารับซื'อการเกษตรจากเกษตรกรทําให้
ทรัพยากรในชุมชนถูกทําลายอย่างรวดเร็ว หรือกรณีทุนค้าปลีกข้ามชาติ กลไกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีลกั ษณะแข่งขัน
และทําลายผูอ้ ?นื ทํานองเดียวกับลัทธิ Darwinism
เศรษฐกิ จชุมชน = มีลกั ษณะพึง? พาเกือ' กูลกันในชุมชน เมื?อใดทีว? กิ ฤตจะปลุกกระตุ้นให้วถิ ชี ุมชนตื?นตัวและ
ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งขึน' เพื?อปกป้ องตนเองได้ เช่น กรณีทเ?ี กิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ทําให้เศรษฐกิจชุมชนเริม? มี
บทบาทมากยิง? ขึน' และชาวบ้านเริม? หันมาพึง? ตนเอง และพึง? พากันมากขึน'
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