
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ อาหารปลอดภยัภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่ และเพื่อวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่ง
สร้างสรรค ์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การวจิยัไดร้วบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
สร้างกรอบการวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารที่เกีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดความปลอดภยัทางอาหาร 
 ความปลอดภยัทางอาหาร (food safety) หมายถึง การจดัการใหอ้าหาร และสินคา้

เกษตรท่ีน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนุษย ์ มีความปลอดภยั โดยไม่มีลกัษณะเป็นอาหารไม่
บริสุทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูบ้ริโภค ปลอดภยัจาก
อนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ อนัตรายทางเคมี อนัตรายทาง
กายภาพ ส่วนมาตรฐานและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร ไดแ้ก่      
(พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ,์ 2558) 

1) Codex Alimentarius Commission (Codex) 
2) Good Agricultural Practice (GAP) 
3) Good Hygiene Practice (GHP) 
4) Good Manufacturing Practice (GMP) 
5) Hazard Aanalysis Critical Control Point (HACCP) 
6) British Retail Consortium Standard-Food (BRC) 
7) International Food Standard (IFS) 
8) European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) 
9) 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) 
10) Positive list system 
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2.1.2 แนวคิดกฎหมายอาหารและยทุธศาสตร์ดา้นความปลอดภยัอาหารของประเทศไทย 
  สินคา้อาหารทุกประเภทก่อนถึงผูบ้ริโภค มีเส้นทาง ขั้นตอน ตามห่วงโซ่ของ
อาหาร ซ่ึงการท่ีจะใหสิ้นคา้อาหารเหล่าน้ีมีคุณภาพและความปลอดภยั จะตอ้งค านึงถึงทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ระดบัตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ซ่ึงแต่ละระดบัมีหน่วยงานควบคุมก ากบัดูแล ภายใต้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี (กลัยาณี ดีประเสริฐวงศ,์ 2559) 
  1) ระดบัตน้น ้า ไดแ้ก่ ฟาร์ม สวน ไร่ นา หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้
พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร ฉบบัปัจจุบนัคือ พ.ศ.2551 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีควบคุม
ภาพรวมทั้งหมด เป็นแบบบงัคบัและสมคัรใจ ขณะท่ีแต่ละกรมท่ีเก่ียวขอ้งก็มีกฎหมายแยก
แตกต่างกนัไปอีก เช่น กรมปศุสัตว ์ มีพระราชบญัญติัการฆ่าและจ าหน่ายเน้ือสัตว ์ พ.ศ.2535  
กรมประมง มีพระราชบญัญติัประมง พ.ศ.2490 เป็นตน้ 
  2) ระดบักลางน ้า ไดแ้ก่ การแปรรูปทั้งการผลิตและน าเขา้ การบริการและ 
การจดัเก็บ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของกระทรวงสาธารณสุข โดยส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภายใตพ้ระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นมาตรการบงัคบั
ทั้งหมด กรมอนามยั ภายใตพ้ระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ กรมโรงงาน และส านกัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานสนบัสนุน  
  3) ระดบัปลายน ้า ไดแ้ก่ การจ าหน่ายและการโฆษณา ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของกระทรวง
สาธารณสุขเช่นเดียวกนั โดยมีส านกัคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เป็นหน่วยงานสนบัสนุน สาเหตุท่ี
ตอ้งมีการควบคุมอาหารตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บอาหารท่ีปลอดภยั 
เน่ืองจากปัญหาการเจบ็ป่วยท่ีเกิดจากอาหาร มีผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน กระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ความหลากหลายของอาหารและเทคโนโลยท่ีีใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
กระแสการแข่งขนัทางการคา้และการเปิดเขตการคา้เสรี โดยเฉพาะสินคา้แปรรูปพร้อมจ าหน่ายทั้ง
ในประเทศและส่งออก ซ่ึงอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 โดยขอสรุปความเป็นมาและ
ประเด็นส าคญั ๆ ดงัน้ี  
  กฎหมายอาหาร (พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522)  กฎหมายอาหารมีการพฒันา
เป็นล าดบัตั้งแต่ พ.ศ.2470 ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีพระราชบญัญติัหางน ้านม พระราชบญัญติั
ควบคุมอาหาร พ.ศ.2484, 2502, 2507 จนถึงปัจจุบนั พ.ศ.2522 และก าลงัจดัท า (ร่าง) 
พระราชบญัญติัอาหารฉบบัใหม่ ซ่ึงไดด้ าเนินการเกือบแลว้เสร็จ พร้อมน าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
อนุมติัในการน าไปใชต่้อไป 
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  พระราชบญัญติัอาหาร เป็นกฎหมายท่ีออกโดยสภานิติบญัญติั ซ่ึง
พระมหากษตัริยท์รงตราข้ึน โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิติบญัญติั โดยมีกฎหมายลูกใน
รูปแบบของกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ตามล าดบั รวมทั้งสามารถออกเป็นประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบหรือค าสั่ง เพื่อระบุรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนด 
มาตรฐาน แนวทางและวธีิการปฏิบติัใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
  กรอบการด าเนินงานเพื่อควบคุมอาหาร ภายใตพ้ระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 
ด าเนินงานโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดแ้ก่ การจดัท ากฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงฯ ประกาศส านกังานฯ และค าสั่งต่างๆ เพื่อด าเนินการควบคุมก ากบัดูแลผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ 
ผลิตภณัฑ ์ฉลาก และการโฆษณา ทั้งก่อนและหลงัออกสู่ทอ้งตลาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บอาหารท่ี
ปลอดภยั คุม้ค่า และสมประโยชน์ การออกกฎหมายล าดบัรองแต่ละประเภทจะตอ้งใชห้ลกัการ
วเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
การจดัการความเส่ียง (Risk Management) และการส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) และ
ค านึงถึงปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญั คือ ขอ้มูลพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ ฐานอ านาจตามพระราชบญัญติั 
และขอ้ตกลง กฎระเบียบทางการคา้ระหวา่งประเทศ เช่น มาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ 
(Codex) และมาตรฐานสอดคลอ้งในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Standard Harmonization) ขอ
ยกตวัอยา่งนิยามส าคญัๆ ในพระราชบญัญติัอาหาร ดงัน้ี 
  “อาหาร” หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวิต ไดแ้ก่ วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน 
ด่ืม อม หรือน าเขา้สู่ร่างกายไม่วา่ดว้ยวธีิใดๆ หรือในรูปลกัษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมาย วา่ดว้ยการนั้น รวมถึงอาหารยงัหมายถึง 
วตัถุท่ีมีจุดมุ่งหมายส าหรับใชห้รือใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร เช่น วตัถุเจือปนอาหาร  
สีผสมอาหาร และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส เป็นตน้ 
  “ผูผ้ลิต” หมายถึง การท าผสมปรุงแต่ง รวมถึงการแบ่งบรรจุดว้ย 
  “โรงงาน” หมายถึง โรงงานตามกฎหมาย วา่ดว้ยโรงงานท่ีตั้งข้ึน เพื่อผลิตอาหาร
แบ่งเป็น กรณีเขา้ข่ายโรงงาน หมายถึง อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเ้คร่ืองจกัร มีก าลงัรวม
ตั้งแต่ 5 แรงมา้ หรือก าลงัเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป หรือใชค้นงานตั้งแต่ 7 คน ข้ึนไป โดยใช้
เคร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตาม หากแรงมา้และจ านวนคนงานต ่ากวา่น้ี จะถือวา่ไม่เขา้ข่ายโรงงาน  
  ประเภทอาหารตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 ไดแ้ก่ อาหารควบคุมเฉพาะ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มอาหารท่ีตอ้งควบคุมเขม้งวดมากท่ีสุด เน่ืองจากยงัมีความเส่ียงต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ค่อนขา้งสูง เช่น กลุ่มอาหารทารก ควบคุมน ้าหนกั กลุ่มอาหารท่ีมีการใชส้ารเคมีเขา้ร่วม เช่น  
สีสังเคราะห์ผสมอาหาร วตัถุท่ีใชป้รุงแต่งรสอาหาร วตัถุเจือปนอาหาร เป็นตน้ อาหารก าหนด



23 

 

คุณภาพมาตรฐาน เป็นกลุ่มอาหารท่ีมีความเส่ียง แต่ถูกควบคุมดว้ยกระบวนการผลิตเฉพาะ 
(Specific GMP) เน่ืองจากมีกระบวนการผลิตท่ีดีรองรับ เช่น กลุ่มอาหารในภาชนะท่ีปิดสนิท 
(LACF/AF) เคร่ืองด่ืม นมโค น ้าบริโภค เป็นตน้ อาหารท่ีตอ้งมีฉลาก เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต ่า 
เน่ืองจากสภาวะไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์เช่น หมากฝร่ัง ลูกอม อาหารพร้อมปรุง
หรือพร้อมบริโภคทนัที เป็นตน้ และอาหารทัว่ไป เป็นกลุ่มอาหารท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพนอ้ย 
เน่ืองจากตอ้งไม่ผา่นความร้อนหรือน าไปปรุงก่อนบริโภค เช่น เส้นก๋วยเต๋ียว บะหม่ี เส้นหม่ี 
น ้าตาล เป็นตน้ 
  นอกจากน้ีสถานท่ีผลิตจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมายทั้ง Primary GMP/GMP 
สุขลกัษณะทัว่ไป และ GMP เฉพาะผลิตภณัฑ ์ ตามล าดบัข้ึนกบัชนิดของผลิตภณัฑ ์ ขณะท่ีเร่ือง 
ฉลากอาหารและการโฆษณา มีการควบคุมตามกฎกระทรวง และประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขณะน้ี 
พระราชบญัญติัอาหารไดมี้การปรับปรุงและพฒันาใหท้นัสมยั เขม้งวดมากข้ึน โดยส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไดจ้ดัท า (ร่าง) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.... (อยูร่ะหวา่งเสนอ
คณะรัฐมนตรี) มีเน้ือหาสาระท่ีเขม้ขน้โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์และบริหารความเส่ียง ก าหนดให้
ผูป้ระกอบการตอ้งมีระบบควบคุมตนเอง (Self control) และมีความรับผดิชอบมากข้ึน (Self 
Responsibility) เพิ่มการกระจายงานใหห้น่วยงานเอกชน เช่น การถ่ายโอนภารกิจบางส่วนให้
ภาคเอกชนหรือสถาบนัการศึกษา มีระบบแจง้เตือนภยั (Rapid Alert System for Food) มีมาตรการ
ควบคุมก ากบัดูแล รวมทั้งบทลงโทษท่ีเขม้งวดมากยิง่ข้ึน พระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายท่ีแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารท างานดา้น
ความปลอดภยัอาหารเป็นแบบบูรณาการ เน่ืองจากมีหน่วยงานเก่ียวขอ้ง 11 กระทรวง มากกวา่  
30 หน่วยงาน มีพระราชบญัญติัเกือบ 10 ฉบบั จึงมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อจดัท ากรอบ
ยทุธศาสตร์การจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย โดยแบ่งประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีควรพิจารณา
ร่วมกนัใหเ้ป็นรูปธรรม ไดแ้ก่  
  (1) ความมัน่คงดา้นอาหาร (Food Security) เพื่อใหป้ระเทศไทย มีความมัน่คง
ดา้นอาหารย ัง่ยนื มีการบริหารจดัการทรัพยากร เพื่อการผลิตอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  (2) ดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร (Food Quality and Safety) เพื่อดูแล
คุณภาพและความปลอดภยัอาหารในห่วงโซ่อาหาร ใหก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภคและการคา้ทั้งในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาความยากจนของเกษตรกรและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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  (3) ดา้นอาหารศึกษา (Food Education) เนน้กระบวนการส่งเสริม พฒันาและวจิยั
เพื่อใหค้วามรู้ ความตระหนกัในการใชท้รัพยากร เพื่อผลิตและกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นการบริโภคอาหาร 
  (4) ดา้นการบริหารจดัการ (Management) พฒันาการจดัการดา้นอาหารของ
ประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารเป็นระบบใหมี้ความเหมาะสม สร้างความเขม้แขง็ของการ
ด าเนินงานทุกภาคส่วนใหส้ามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ รองรับภยั
คุกคามต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบักติกาการคา้สากล 
  ซ่ึงแต่ละยทุธศาสตร์ มีการจดัท ากลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินงานของคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน มีส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา และส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
เป็นฝ่ายเลขานุการ มีผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารระดบักระทรวงทุกกระทรวงเป็นกรรมการ และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปฏิบติังานหลายคณะ เพื่อแกไ้ขปัญหาในแต่
ละเร่ืองท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจยงัไม่สามารถด าเนินการได ้ ซ่ึงจะท าใหป้ระเทศไทยมีฐาน
ทรัพยากรในการผลิตอาหารท่ีสมบูรณ์และย ัง่ยนื ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารท่ีเขม้แขง็ มี
ระบบเศรษฐกิจและการจดัการอาหารท่ีเป็นธรรมสร้างรายไดใ้หแ้ก่เศรษฐกิจของประเทศและ
ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริโภคเขา้ถึงอาหารท่ีมีคุณภาพ และปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งอาหารท่ีผลิต
ในประเทศและอาหารน าเขา้ มีกลไกและระบบการจดัการดา้นอาหารท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
สามารถตอบสนองไดท้นัต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะวกิฤติ สร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัอาหารส่งออก เพิ่มศกัยภาพและขยายโอกาสดา้นการตลาดใหก้บัอาหารไทยผา่นทาง
วฒันธรรมและคุณค่าทางโภชนาการ ภายใตก้ฎหมายอาหารและพระราชบญัญติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัสรุปขา้งตน้ หากมีการเช่ือมโยงการปฏิบติังานแผนบูรณาการทุกภาคส่วนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จะช่วยท าใหก้ารบริหารจดัการดา้นอาหารปลอดภยั เป็นไปตลอดห่วงโซ่อาหาร ท าให้สินคา้อาหาร
ท่ีจ าหน่าย มีคุณภาพ ความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน ส่งผลใหป้ระชาชนไดรั้บอาหารท่ีดีปลอดภยั
สม ่าเสมอตลอดไป 

2.1.3 แนวคิดความปลอดภยัดา้นอาหาร  
 อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์

มนุษยอ์าจเจบ็ป่วยหรือเสียชีวติไดห้ากขาดอาหาร ทั้งน้ีถา้อาหารท่ีรับประทานไม่ปลอดภยัหรือ
ปนเป้ือนสารพิษจะมีผลต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคไต โรคหวัใจ ข้ึนอยูก่บัตวัเราวา่รับประทานอาหารอะไร (You are what you eat) ดงันั้น ความ
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ปลอดภยัของอาหารท่ีบริโภคจึงมีความส าคญั เน่ืองจากส่งผลต่อภาวะสุขภาพโดยตรงปัจจุบนั
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยไ์ดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช้
ในการผลิตอาหาร ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยเีหล่าน้ีท าใหอ้าหารมีความหลากหลายมากข้ึน 
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถยดือายุการเก็บรักษาไวไ้ดน้าน นอกจากน้ี
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัยงัช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนอาหาร สามารถขนส่งอาหารไปไดท้ัว่ทุกมุม
โลก ซ่ึงขณะท่ีเทคโนโลยกี าลงัเจริญรุดหนา้ไป ปัญหาใหม่ ๆ ก็เกิดเพิ่มมากข้ึนตามดว้ย เช่น 
ปัญหาผลิตภณัฑอ์าหารท่ีไม่ปลอดภยั ท าใหแ้ต่ละประเทศทัว่โลกสนใจและพยายามแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากโรคอาหารเป็นพิษตามนิยามขององคก์าร
มาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (Codex) ความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) หมายถึง 
อาหารนั้นจะตอ้งปลอดจากสารพิษและไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมวธีิใน
การเตรียมปรุง ผสม และรับประทานอยา่งถูกตอ้งตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม 
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอาหารมีมากมายทัว่โลก เช่น ปัญหาโรคววับา้ในประเทศ
องักฤษปี 2539 ซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ปัญหาการระบาดของเช้ือ E. coli ใน
ประเทศญ่ีปุ่นและสหรัฐฯ ปัญหาโรคไขส้มองอกัเสบระบาดในหมูท่ีประเทศมาเลเซีย และปัญหา
เร่ืองไขห้วดันกท่ีมีการระบาดในหลายประเทศทัว่โลก (ส านกัส่งเสริมและสนบัสนุนอาหาร
ปลอดภยั, 2558) 
 2.1.4 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  พรชยั เจดามาน (2556) ไดก้ล่าววา่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึง แนว
ทางการด ารงอยู ่ และปฏิบติัตนให้ด าเนินไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่
ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะการ
พฒันาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัโลกในยคุโลกาภิวฒัน์ เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็นส่ิงท่ี
ทุกสังคมปรารถนา และพยายามหาหนทางไปสู่เป้าหมายดว้ยวธีิการต่างๆตามระบบความคิด ความ
เช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยทุธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวถีิการ
ด ารงชีวิตต่างๆ ของคนในสังคม 
                 แนวคิดเร่ือง วาทกรรมการพฒันา ( Discourse of Development ) เป็นแนวคิดท่ี
พยายามอธิบายใหเ้ห็นถึงการเกิดข้ึน การด ารงอยู ่ การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ เพื่อเช่ือมไปถึง
สาเหตุและทางออก ของปัญหาการพฒันา  เพื่ออธิบายวา่ส่ิงต่างๆท่ีกล่าวขา้งตน้ เร่ิมจากผูมี้อิทธิพล
ใชอ้ านาจท่ีมีอยูว่างระบบกฎเกณฑ ์รูปแบบต่าง ๆ  เช่น ความรู้ ความจริง หรือตวัตนท่ีเกิดข้ึน 
ต่อมาจึงใชภ้าษา จารีตปฏิบติั ความคิดความเช่ือ คุณค่า รวมทั้งสถาบนัต่างๆในสังคม เป็น
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เคร่ืองมือในการสร้าง หรือใหค้วามหมายต่อส่ิงนั้นตามตอ้งการ เพราะฉะนั้นการพฒันาจึงเป็นเร่ือง
ของอ านาจ ท่ีถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรส่ิงมีคุณค่าทางสังคมจุดเปล่ียนสังคมไทยเม่ือยอ้น
ไปมองในอดีตจะพบวา่ สังคมดั้งเดิมเป็นสังคมท่ีมีวถีิชีวิตแบบเรียบง่าย มีเศรษฐกิจแบบพื้นฐาน
เป็นการผลิตเพื่อยงัชีพส าหรับบริโภคใชส้อยในครัวเรือนและในชุมชนมิใช่เพื่อการแลกเปล่ียน
วตัถุดิบในการผลิตส าหรับการยงัชีพ แต่ไดม้าจากสภาพธรรมชาติท่ีอยูร่อบตวั ปัจจยัเหล่าน้ี ท าให้
ชาวชนบทมีความใกลชิ้ดผกูพนั และตระหนกัในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแสดงออกในรูปความเช่ือและ
พิธีกรรมท่ียกยอ่งต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติ นอกจากนั้นความความสัมพนัธ์ในระบบเครือ
ญาติและความสัมพนัธ์ทางสายเลือด จึงสอดคลอ้งต่อการใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้งการแบ่งปัน
ผลผลิต การพึ่งพาอาศยัในดา้นต่างๆ ลกัษณะทั้งหมดน้ีจึงท าใหส้ังคมไทยในอดีตด ารงอยูอ่ยา่ง
สงบ พึ่งพาตนเองได ้ และมีความพอเพียงต่ออตัภาพ  โดยสามารถสืบทอดเอกลกัษณ์ดงักล่าว
ต่อเน่ืองอยา่งไม่ขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของสังคมเกิดข้ึน 
เม่ือสังคมไทยเขา้สู่กระบวนการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั ภายหลงัสงครามโลก คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง 
ปรากฏการณ์ดงักล่าว เร่ิมตน้เม่ือประเทศมหาอ านาจใชอ้  านาจทั้งในรูปแบบความรู้ทางวชิาการ 
โครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ เขา้มาครอบง า การก าหนดวาทกรรม เพื่อสร้างความหมายใหม่ 
ของส่ิงท่ีเป็นคู่ตรงขา้มกบัค าวา่ เศรษฐกิจพอเพียง คือค าวา่ พฒันา (Development) และ ดอ้ย
พฒันา  (Underdevelopment) ออกเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ และ ประเทศท่ียงัดอ้ยพฒันา ต่อมาได้
แพร่ขยายความหมายสู่กลุ่มประเทศในเอเชีย ละตินอเมริกา แอฟริกา รวมทั้งประเทศไทย ซ่ึงถูกให้
ความหมายวา่เป็นประเทศดอ้ยพฒันาประเทศหน่ึง ท าใหเ้กิดกระแส ความตอ้งการพฒันาไปสู่
ความทนัสมยัตามแบบประเทศตะวนัตก  จนในท่ีสุดไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาอยา่งชดัเจนเป็น
คร้ังแรกคือ  แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 พุทธศกัราช 2504 ฉะนั้นจึงมีการให้
ความหมายสังคมท่ีพฒันาวา่ เป็นสังคมท่ีมีความทนัสมยัตามแบบสังคมตะวนัตก ซ่ึงสามารถ
กระท าไดด้ว้ยวธีิการมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างสังคมต่างๆไม่วา่จะเป็นทางดา้น
การเมือง การศึกษา ความเช่ือ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของความทนัสมยั (Westernization) อยา่ง
เตม็ท่ี เหตุผลดงักล่าวจึงมีผลท าใหเ้ป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศในอดีตมุ่งไปสู่การท า
ใหส้ังคมไทยทนัสมยั ตามแบบสังคมตะวนัตกไม่วา่จะเป็นการมุ่งเนน้การพฒันาเศรษฐกิจใน
ลกัษณะของวถีิการผลิตแบบทุนนิยม โดยการส่งเสริมการขยายตวัของอุตสาหกรรมและ
การคา้  การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัพร้อมๆกบัการปฏิรูปการเมือง การศึกษา ศาสนา เพื่อให้
โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีเฉพาะดา้น  มีผลท าใหเ้กิดความช านาญ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานใหสู้งข้ึนและเอ้ือต่อการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั การเปล่ียนแปลง
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ดงักล่าวยอ่มท าใหว้ถีิชีวติ โลกทศัน์ ระบบความเช่ือ และคุณค่าต่างๆของคนในสังคม ไม่วา่จะเป็น
สังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผนัแปรไปจากเดิม 
                ผลของการพฒันาในดา้นบวก ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและ
การกระจายการศึกษาอยา่งทัว่ถึง แต่ผลบวกเหล่าน้ี ก็ยงัคงกระจายไปสู่คนในสังคมชนบทหรือ
ดอ้ยโอกาสไดน้อ้ย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกระจุกอยูใ่นเมืองหลวงหรือตวัจงัหวดัท่ีส าคญั ในขณะ
ท่ีผลลบก็คือ  เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรม  การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่  เพื่อการคา้และ
ส่งออก และจากการขยายตวัของภาครัฐไปสู่ชนบท ไดส่้งผลใหช้นบทเกิดการอ่อนแอในหลาย
ดา้น ทั้งการตอ้งพึ่งพิงของตลาดและพอ่คา้คนกลาง โดยเฉพาะความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ระบบนิเวศน์วทิยา ระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่ม
กนัตามประเพณี เพื่อการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ตกสลายลง รวมทั้งภูมิปัญญาท่ีเคยสั่งสมกนัมา
เร่ิมถูกลืมเลือนสูญหายไป วกิฤติเศรษฐกิจเม่ือ ปีพุทธศกัราช 2540 ท่ีเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ
ขยายตวัแบบฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนลว้น
แลว้แต่เป็นขอ้พิสูจน์และยนืยนัปรากฏการณ์น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ผลท่ีเกิดข้ึนก่อใหเ้กิดค าถามและ 
ขอ้สงสัยต่อแนวทางการพฒันาไปสู่ความทนัสมยัตามแบบตะวนัตก (Development through 
Westernization ) ท่ีมีความเช่ือกนัก่อนหนา้วา่ ถูกตอ้งและเหมาะสมนั้น จะเหมาะสมกบับริบทของ
สังคมไทยต่อไปอีกหรือไม่ จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีโตแ้ยง้ทฤษฏีความ
ทนัสมยั เช่น ทฤษฏีพึ่งพิง (Dependency Theory) แนวคิดการพฒันาการแบบยัง่ยนื หรือแนวคิด
วฒันธรรมชุมชน เป็นตน้  
  1) ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป็นความตอ้งการของมนุษย ์โดยภาพรวม มี 2 ระดบั คือ 
   1.1) ความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการพื้นฐานของชีวติ เป็น
ความตอ้งการเพื่อใหชี้วติด ารงอยูต่ามควรแก่เอกตัภาพ หากพิจารณาในทางพุทธศาสนา คือ ความ
ตอ้งการปัจจยัเพื่อความมีอยู ่เป็นอยู ่ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษา
โรค เป็นความตอ้งการอนัมีขอบเขตจ ากดัต่อคุณภาพชีวิต 
                  1.2) ความตอ้งการทางจิตภาพ เป็นความตอ้งการทางจิตใจในวถีิสังคม 
เพื่อตอบสนองส่ิงท่ีนอกเหนือจากกายภาพ มีทั้ง ภาวตณัหา คือ ความอยากมี อยากเป็น และ 
วภิาวตณัหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น เช่น ความตอ้งการดา้นความรัก ความสุขท่ีตนเอง
คาดหวงั การมีช่ือเสียงเกียรติยศ เพื่อใหส้ังคมยอมรับ เป็นความตอ้งการเสพส่ิงปรนเปรอ ท่ีไม่มี
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ขอบเขตหรือไม่จ  ากดั ตลอดจนการปฏิเสธส่ิงท่ีตนเองไม่ตอ้งการ เช่น ไม่ตอ้งการอยูอ่ยา่งโดด
เด่ียว ไม่ตอ้งการความลม้เหลวในชีวติ ไม่ตอ้งการใหใ้ครมาดูถูกดูหม่ิน เป็นตน้ 
                 ประเทศไทยและสังคมไทยท่ีผา่นมาจนปัจจุบนั นบัวา่มีความโชคดีอยา่ง
มหาศาล ท่ีมีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเป็นปราชญท่ี์มีอจัฉริยภาพ ในหลาย ๆ ดา้น ประเทศ
ไทย ณ วนัน้ี พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นพระอจัฉริยะกษตัริยใ์นทุก ๆ ดา้น  โดยเฉพาะ
ทางดา้นการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม พระองคท์รงเล็งเห็นระบบทุนนิยมท่ีจะเขา้ท าลายสังคม 
โลก และสังคมไทย สุดท่ีเยยีวยาในเร็ววนั กอปรดว้ยพระองคไ์ดเ้สด็จพระราชด าเนินเยีย่มเยยีน
พสกนิกรในท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในชนบทตลอดมา การเสด็จของพระองคน์อกจากเพื่อเป็นม่ิงขวญั
แก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์แลว้ พระองคย์งัไดท้รงศึกษาปัญหาดา้นต่าง ๆ จนทรงเขา้พระทยัอยา่ง
ถ่องแท ้ แลว้หาวธีิแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามขอ้เทจ็จริงและสภาพสังคมอยา่งดียิง่ดว้ยพระ
อจัฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาอยา่งลึกซ้ึงและถ่องแท ้ พระองคจึ์งทรงก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของไทย เป็น 2 ลกัษณะส าคญั คือ ยทุธศาสตร์การสร้างแบบจ าลอง เป็น
ยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยู ่ ความเป็นจริง ตามศกัยภาพ
ของเมืองไทยและสังคมไทย โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ น าไปแกไ้ขปัญหายทุธศาสตร์แบบ
โครงการ เป็นยทุธศาสตร์ท่ีสะทอ้นออกมาในลกัษณะศึกษาคน้ควา้ ทดลอง วจิยั จนเกิดเป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริมากมายนบัพนัโครงการ 
   ยทุธศาสตร์ทั้ง 2 ระบบดงักล่าว ต่างเอ้ือซ่ึงกนัและกนั แต่พระองคท์รง
ใหค้วามส าคญัในยทุธศาสตร์แบบจ าลองเป็นหลกัพื้นฐาน เพราะผูส้ร้าง ผูรั้กษา ผูใ้ช ้ คือ 
ประชาชนทุกคน จากท่ีทรงเล็งเห็นความส าคญัแห่งยทุธศาสตร์ แบบจ าลองน้ีเอง พระองคไ์ดท้รง
พยายามอธิบายและใชแ้นวพระราชด าริน้ีพฒันาเร่ือยมาในลกัษณะ “ทฤษฎีใหม่” หรือ “โครงการ
พฒันาพื้นท่ีเกษตรน ้าฝนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ” มีสาระส าคญัเก่ียวกบัการท าไร่นาสวนผสม 
อนัเกิดจากทรงคิดข้ึนจากภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงจะช่วยใหช้าวชนบทมีความเขม้แขง็ สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้ โดยใชศ้กัยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า ทั้งทางดา้น 
การพฒันาการเกษตร เศรษฐกิจ วถีิชีวติ ชุมชน ความมัน่คง วทิยาศาสตร์ ธรรมชาติ การปกครอง 
ครอบครัว และจิตส านึก 
   ทฤษฎีใหม่ ท่ีพระองคท์รงคิดคน้ ไดรั้บความสนใจทั้งจากรัฐบาลและ
ประชาชน ในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัไม่แพร่หลาย และจริงจงัจากทุกส่วนฝ่ายมากนกัแต่ พระองคท์รง
เล็งเห็นวา่น้ีคือทางไปสู่ความมัน่คง เขม้แขง็ และย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
   ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดวกิฤตทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง ภาษา
ชาวบา้นเรียกขานกนัวา่ “ฟองสบู่แตก” กล่าวคือ ดูภายนอกแลว้ เศรษฐกิจไทยเดินไปอยา่งสวยงาม 
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น่าท่ึงแต่ขาดพื้นฐานยดึเกาะใด ๆ เม่ือถูกกระแทกจากภาวะภายนอก ฟองสบู่ท่ีดูสวยงาม ก็แตก
สลายอยา่งส้ินเชิง เพราะไร้รากฐาน ท่ีเขม้แขง็พอ 
   การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัตอน ตอ้งสร้างพื้นฐานคือ
ความพอมีพอกิน พอใชข้องประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน เม่ือไดพ้ื้นฐานมัน่คงพร้อม
พอควรและปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงข้ึนโดย
ล าดบัต่อไป 
   เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้งมาก เพราะตอ้งรวม
เอา   
   1)  อุดมการณ์บางอยา่ง  
   2)  โลกทศัน์บางอยา่ง    
   3)  ความสัมพนัธ์บางอยา่ง  
    4)  ค่านิยมบางอยา่ง 
   จึงจะนบัไดว้า่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจ้ริง ทั้ง 4 ประการ ท่ีจะกล่าวถึง
น้ี คือ ส่วนท่ีเรารู้จกักนัวา่ วฒันธรรมนัน่เอง 
   ถา้ไม่เขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียง ตามความหมายเช่นน้ี เศรษฐกิจพอเพียงจะ
มีความเป็นไปไดแ้ก่คนจ านวนนอ้ยเท่านั้น คือ เกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเอง ในปริมาณเพียงพอจะ
ผลิตเพื่อพอบริโภคหรือท ารายได ้พอส าหรับครัวเรือน เท่านั้น ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยมกนั
ไวเ้พียงวา่ เศรษฐกิจพอเพียงคือวฒันธรรม ไม่ใช่เทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรม ความไม่
ละโมบ และการประหยดัเท่านั้น แมว้า่เป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดข้องเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามเศรษฐกิจ
พอเพียง  หมายถึง พอเพียงในอยา่งนอ้ย 7 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่พอเพียงส าหรับทุกคน  
ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกนัจิตใจพอเพียง ท าใหรั้กกนั และเอ้ืออาทรคนอ่ืนได ้
คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น และท าลายมากส่ิงแวดลอ้มพอเพียง  การอนุรักษแ์ละเพิ่มพนู
ส่ิงแวดลอ้มท าใหย้งัชีพและท ามาหากินได ้ เช่น การท าเกษตรผสมผสาน ซ่ึงไดท้ั้งอาหารไดท้ั้ง
ส่ิงแวดลอ้ม และไดท้ั้งเงินชุมชนเขม้แขง็พอเพียง  การรวมตวักนัเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง จะท าให้
สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มปัญหา
พอเพียง  มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั และปรับตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อยูบ่นพื้นฐานวฒันธรรม
เพียงพอ  วฒันธรรม หมายถึง วถีิชีวติของกลุ่มชนท่ีสัมพนัธ์อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ดงันั้น 
เศรษฐกิจจึงควรสัมพนัธ์อยูแ่ละเติบโตข้ึนจากฐานทางวฒันธรรม จึงจะมัน่คง เช่น เศรษฐกิจของ
จงัหวดัตราด ขณะน้ี ไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก ไม่มีคนตกงาน เพราะอยูบ่นพื้นฐานของ
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีเอ้ือต่ออาชีพการท าสวนผลไม ้ ท าการประมงและ 
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การท่องเท่ียวมีความมัน่คงพอเพียง ไม่ใช่วบูวาบ เด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทนัหนั เด๋ียวตกงานไม่มี
กินไม่มีใช ้ถา้เป็นแบบนั้นประสาทมนุษยค์งทนไม่ไหวต่อความผนัผวนท่ีเร็วเกิน จึงสุขภาพจิตเสีย 
เครียด เพี้ยน รุนแรง ฆ่าตวัตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจึงท าใหสุ้ขภาพจิตดี 
   เม่ือทุกอยา่งพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุล คือ ความเป็นปกติ 
และย ัง่ยนื ซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น 
   - เศรษฐกิจพื้นฐาน 
   - เศรษฐกิจสมดุล 
   - เศรษฐกิจบูรณาการ 
   - เศรษฐกิจศีลธรรม 
   และน่ีแหละ คือเศรษฐกิจทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบ
มชัฌิมาปฏิปทา เพราะเช่ือมโยงทุกเร่ืองเขา้ดว้ยกนั ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อาจมองไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ มองอยา่งวตัถุวสิัย และ
มองแบบจิตวสิัยมองอยา่งวตัถุวสิัย มองภายนอก คือ ตอ้งมีกินมีใช ้ มีปัจจยัส่ีเพียงพอ ท่ีเราพูดวา่
พอสมควรกบัอตัภาพ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัค าวา่พึ่งตนเอง ไดใ้นทุกเศรษฐกิจส่วนความหมายดา้นจิต
วสิัย หรือดา้นจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากนั บางคนมีเป็นลา้นก็ไม่พอ บาง
คนมีนิดเดียวก็พอ เป็นการเพียงพอทางจิต 
                     ดงันั้น ค าวา่ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนยั คือวถีิชีวติท่ีพอเพียง และสมดุล
ระหวา่งคนกบัคน และคนกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ โดยมิติผกูพนัในส่วนของ
บุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือพอกินพอใจ อยา่งมัน่คง และพอเพียงทางจิตพิสัยทั้งอุดมการณ์ 
โลกทศัน์ ค่านิยมและต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ พื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียงสมดุล
เขม้แขง็ ของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การบูรณาการและวฒันธรรม 

2) หลกัพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตน
ในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวถีิชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้
จากภยัและวกิฤตเพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันาคุณลกัษณะ  เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง 
และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

ค านิยาม  ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 
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   - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
   - ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น 
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
   - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบ 
และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
   เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบั
พอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
    -เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อ
ประกอบการวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
    -เง่ือนไขท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ยมีความตระหนกัใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
   แนวทางปฏิบติั / ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยกุตใ์ช ้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยดีงันั้น ค าวา่ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนยั 
คือวถีิชีวติท่ีพอเพียง และสมดุลระหวา่งคนกบัคน และคนกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและจิต
ภาพ โดยมิติผกูพนัในส่วนของบุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือพอกินพอใจ อยา่งมัน่คง และ
พอเพียงทางจิตพิสัยทั้งอุดมการณ์ โลกทศัน์ ค่านิยมและต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ 
พื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียงสมดุลเขม้แขง็ ของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การบูรณาการ
และวฒันธรรม 
  3) การปรับตวัของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตก้ารปรับเปล่ียนของสังคมไทย 
   ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นและเช่ือมโยงกนัในหลาย ๆ 
มิติ การจะบูรณาการ มโนทศัน์ต่าง ๆ เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์สังคมจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อ
วเิคราะห์ถึงโครงสร้างวฒันธรรมซ่ึงเป็นวถีิชีวติทั้งหมดของมนุษย ์ จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณา  
3 องคป์ระกอบไปพร้อมกนั คือ 
   3.1) ระบบการผลิตหรือระบบการท ามาหากิน การต่อสู้เพื่อใหชี้วติอยู่
รอดของมนุษยท์  าใหเ้กิดระบบการผลิต เกิดการคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆซ่ึงในสังคม
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ดั้งเดิมของมนุษยอ์าศยัพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลกั ท าใหค้นรู้จกัจดัการระบบความสัมพนัธ์กบั
ธรรมชาติโดยสร้างความเช่ือต่างๆข้ึนจนท าให้เกิดเป็นระบบคุณค่า เกิดการนบัถือศาสนาและ
พิธีกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้นการท่ีมนุษยไ์ดอ้ยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม  จึงจ าเป็นตอ้งจดัระบบ
ความสัมพนัธ์ในการอยูร่่วมกนัน้ีใหเ้หมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ ์ และ
พิธีกรรมต่างๆเป็นแนวทางและบรรทดัฐานใหส้มาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อไปไดถื้อ
ปฏิบติั ระบบกฎเกณฑแ์ละประเพณีต่างๆจะถูกถ่ายทอดโดยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงท าใหบ้างส่วนท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ตอ้งยกเลิกไปไม่มีถือปฏิบติักนัอีก 
   3.2) ระบบการอยูร่่วมสัมพนัธ์กนั เช่น ครอบครัว เครือญาติและชุมชน
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนแนวคิดดงักล่าว แสดงความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงระหวา่ง
ระบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบคุณค่าและโลกทศัน์ กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมต่าง ๆ วา่
การเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความทนัสมยัตามแบบทุนนิยมการคา้ ท่ีเนน้ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อมๆกบัการจดัระเบียบสังคมใหม่ เพื่อใหเ้อ้ือต่อความทนัสมยันั้น แมว้า่ผลท่ีเกิดข้ึน 
คือ ความทนัสมยัท าใหคุ้ณภาพชีวติส่วนหน่ึงของคนดีข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัในอีกดา้นหน่ึงกลบั
พบวา่ การพฒันาดา้นวตัถุและการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบใหม่น้ี ไดท้  าลายสาย
สัมพนัธ์ทางสังคมและวฒันธรรมตั้งเดิมซ่ึงเป็นรากฐานของความสุข ความมัน่คง และความ
เขม้แขง็ของชุมชนลง ผลกระทบส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ศกัยภาพในการรักษาอ านาจเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง รวมทั้งการรักษาสมดุลยภาพระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ 
มนุษยก์บัมนุษย ์และกายกบัจิตของมนุษย ์อนัเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีจะท าใหเ้กิดความ
พอเพียงตอ้งถูกกระทบกระเทือน จึงมีผลท าใหแ้ต่ละชุมชนตอ้งพยายามหาหนทางเพื่อปรับตวัให้
สามารถด ารงอยูไ่ด ้ แต่ดว้ยความท่ีแตกต่างกนั อาทิ ลกัษณะกายภาพ สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
ของแต่ละชุมชน ท าใหเ้กิดการแสวงหาทางออกเพื่อรักษาความพอเพียง ซ่ึงเป็นทางรอดของแต่ละ
ชุมชน  มีระดบัลกัษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น บางชุมชนรักษาความพอเพียงไว้
ดว้ยการสร้างระบบความสัมพนัธ์ท่ีไม่พยายามพึ่งพิงผูอ่ื้น โดยท าการผลิตเพื่อผูบ้ริโภคของ
ตนเอง  และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หม้ากท่ีสุด ไม่เนน้การผลิตแบบการคา้ หรือหากจะตอ้งมีบา้งก็
สามารถสร้างระบบการจดัการท่ีเอ้ือให้เกิดการบูรณาการแลกเปล่ียนสินคา้ รวมทั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆใหด้ ารงอยูใ่นบริบทเดียวกนั หรือในบางชุมชนก็เลือกวธีิการอยูร่อด โดยการผนวก
ตนเองเขา้ไปกบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการคา้ ดว้ยการสร้างกระบวนการจดัระเบียบสังคมใหม่ ท่ี
เอ้ือใหเ้กิดความเป็นประชาสังคม (Civil Society) เพื่อรักษาความเป็นศกัยภาพแห่งความพอเพียง 
และอ านาจต่อรองกบัเศรษฐกิจภายนอก ไม่วา่จะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีอยูบ่น
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พื้นฐานของความไวว้างใจต่อกนั ซ่ึงถือวา่ เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญั สามารถช่วยใหชุ้มชน
รวมกลุ่มกนัเพื่อการจดัการปัญหาต่างๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางการพฒันาของตนเอง อนัเป็น
เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.3) ระบบความเช่ือ อนัประกอบดว้ย ระบบคุณค่าทางวฒันธรรม  ความ
ไวว้างใจทางสังคมน้ีเกิดข้ึนไดโ้ดยเง่ือนไขส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ดว้ยการสร้างบรรทดั
ฐานแบบพึ่งพาอาศยักนัท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานและกฎเกณฑก์ติกาของความสัมพนัธ์แบบเท่าเทียมกนั
ข้ึนมา พร้อมทั้งพฒันากระบวนการบงัคบัทางสังคมและการขดัเกลาทางสังคม เพื่อให้บรรทดัฐาน
ดงักล่าวเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางและย ัง่ยนื ประการท่ีสอง การสร้างเครือข่ายท่ีท าใหบุ้คคลมา
สัมพนัธ์กนัในเร่ืองเก่ียวกบัชุมชน เช่น การพฒันาความสัมพนัธ์แบบวสิาสะ (Association) และ
ความสัมพนัธ์แบบแนวราบ (Cooperation) เพื่อใหส้มาชิกไดส้ร้างนิสัยของความร่วมมือกนั ท าให้
สามารถผลึกก าลงักนัด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ รวมทั้งปลูกฝังใหเ้กิดจิตส านึกสาธารณะและ 
ความไวว้างใจกนั จนในท่ีสุดสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นชุมชน แบบประชาสังคม (Civic 
Community) ซ่ึงมีศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี และท าใหส้ามารถ
สร้างระบบการจดัการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไวไ้ด ้ ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนบริบท
แวดลอ้มไปอยา่งไร ท าใหเ้กิดเป็นคุณค่าทางความเช่ือร่วมกนั จนน าไปสู่ระบบคุณค่าทาง
วฒันธรรมอ่ืน ๆ ตามมา องคป์ระกอบทั้งสามส่วนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนในระบบใดระบบหน่ึง ก็จะส่งผลต่อเน่ืองท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในระบบ
อ่ืน ๆดว้ย ซ่ึงในท่ีสุดก็จะท าใหโ้ครงสร้างสังคมหรือวฒันธรรมทั้งหมดเปล่ียนแปลงเป็นพลวตั 
และมีความหลากหลายไม่คงท่ี 
   สรุปไดว้า่ เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัและความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมการคา้ ก็คือ 
ศกัยภาพของชุมชนในการจดัระเบียบทางสังคมใหม่ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ ระบบ
คุณค่าและบรรทดัฐานท่ีท าใหชุ้มชนสามารถสร้างศกัยภาพในการปรับตวัอยา่งมีอ านาจต่อรองและ
ด ารงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของตนเองไวไ้ด ้ ท่ามกลางบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 
   เศรษฐกิจพอเพียงทั้งส่วนบุคคลและสังคม สามารถน ามารวมประสาน
ใหเ้กิดความเขม้แขง็เป็นรูปธรรมจากการปรับวถีิทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นลกัษณะภูมิปัญญาทั้งทาง
กายภาพดา้นวตัถุพิสัยและจิตภาพดา้นจิตพิสัยใหเ้กิดความเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลและสังคมด ารง
อยูอ่ยา่งสันติสุข ตามเอกกตับุคคลและสังคมอยา่งมัน่คง รวมข้ึนเป็นวฒันธรรมพอเพียง เป็นชีวติท่ี
พอเพียง โดยมีแนวคิด ดงัน้ี 
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   (1) ชีวติท่ีพอเพียง หมายถึงชีวติท่ีเพียงพอแลว้ โดยสามารถใชพ้ลงัแห่ง
ความทะเยอทะยานน าพา โดยไม่เกินขีดความสามารถท่ีจะไปถึง มิฉะนั้นจะพบความหายนะ 
   (2) ชีวติท่ีพอเพียง ไม่ใช่ชีวติท่ีสันโดษ ไร้ความฝัน แต่คือใฝ่ฝันตาม
ศกัยภาพ ไม่ใช่เพอ้ฝันโดยการกา้วไปอยา่งมีสติ 
   (3) ชีวติท่ีพอเพียง จะเป็นตวัก าหนดวถีิชีวติและวถีิสังคม ใหอ้ยูอ่ยา่งสง่า
งาม 
   (4) ชีวติท่ีพอเพียง คือชีวิตท่ีพอประมาณ มีเหตุมีผล ในการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง การใชค้วามรู้อยา่งรอบคอบ และมีคุณธรรม ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
   (5) ชีวติท่ีพอเพียง คือชีวิตท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร
พยายาม มีสติปัญญา ความรอบรู้และรอบคอบให ้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งทางดา้น
วตัถุและจิตใจ 
   (6) ชีวติท่ีพอเพียง จะไม่ก่อใหเ้กิดการละเมิด บรรทดัฐานจารีตประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
   (7) ชีวติท่ีพอเพียง จะไม่ก่อใหเ้กิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบต่อกนั
ในสังคม ใหเ้กิดความเดือดร้อน 
   (8) ชีวติท่ีพอเพียง จะมีความพอเพียงทั้งทางกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม 
   (9) โลกวุน่วายหนอ ขดัขอ้งหนอ เพราะคนไม่มีคติบนความพอเพียง 
หากรู้จกัพอเพียง จะพบหนทางแห่งความสุขสงบ 
  จากแนวคิดดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ดงักล่าว เป็นแนวคิดท่ียดึทางสายกลางหรือ
ความพอดี ในการพึ่งพาตนเอง 2 ระดบั คือ 
   (1) ระดบับุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน 
มีความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีส าคญั ไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วตัถุนิยม มีอิสระเสรีภาพไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 
   (2) ระดบัสังคม คือ ความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศในการผลิต 
และบริการ เพื่อใหส้ังคมอยูร่อดอยูไ่ดโ้ดยการพึ่งตนเอง 
  4) ขอบเขตเศรษฐกิจพอเพียง 
   ทางสายกลางหรือความพอดีหรือความพอเพียง อนัจะน าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีระดบับุคคล และสังคม มีขอบเขตหลกัในการปฏิบติัใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้ 5 ประการ 
คือ 
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   4.1) ดา้นจิตใจ 
                   (1)  มีจิตใจเขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได ้
                   (2)  มีจิตส านึกท่ีดี 
                   (3)  มีความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ก่ตนเองและสังคม 
                   (4)  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม 
                   (5)  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
   4.2) ดา้นสังคม 
                   (1) มีความช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
                   (2) มีความสามคัคี 
                   (3) มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
                   (4) มีความเป็นอิสระในการคิดการด าเนินการ 
                  4.3) ดา้นเศรษฐกิจ 
                   (1) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
                   (2) ยดึหลกัพออยูพ่อกิน พอใช ้
                   (3) มีการวางแผนอยา่งรอบคอบในดา้นการใชจ่้าย 
                   (4) มีความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่
                   (5) มีภูมิคุม้กนัในความเส่ียง 
                   (6) มีแผนส ารองเป็นทางเลือก 
   4.4) ดา้นเทคโนโลย ี
                   (1) มีภูมิปัญญาพื้นฐานในการแยกแยะสังคมท่ีดี ไม่ดี ควรไม่
ควร 
                   (2) รู้จกัเลือกใชใ้นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
                   (3) รู้จกัปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเป็น
จริง 
                   (4) มีการพฒันาภูมิปัญญาของตนเองใหก้า้วหนา้ 
   4.5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (1) รู้จกัใชเ้ทคโนโลยอียา่งชาญฉลาด สอดคลอ้งกบับริบททาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (2) พยายามหาวชิาการในการเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่
                   (3) สามารถอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
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                   (4) รู้จกัรักษาพฒันาและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม คุม้ค่า
กบัคนหมู่มาก 
                   (5) ยดึหลกัความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
  5) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
   - สามารถพึ่งตนเองได ้
   - ใหพ้น้จากความยากจน 
   - ใหพ้อมีพอกิน และมีสัมมาอาชีพ 
   - ใหมี้ชีวติท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
   - ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี และพอใจ 
  6) ฐานความคิดการพฒันาเพื่อความพอเพียง 
   ฐานความคิด การพฒันาเพื่อความพอเพียงควรมีหลกัการ ดงัน้ียดึแนว
พระราชด าริในการพฒันา เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม”่สร้าง “พลงังานทาง
สังคม”  โดยการประสาน “พลงัสร้างสรรค”์ ของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องคก์ร
พฒันาเอกชน นกัวชิาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อใชข้บัเคล่ือนกระบวนการพฒันาธุรกิจ
ชุมชนยดึ “พื้นท่ี”  เป็นหลกั และใช ้ “องคก์รชุมชน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ส่วนภาคีอ่ืน ๆ ท า
หนา้ท่ีช่วยกระตุน้อ านวยความสะดวกส่งเสริม สนบัสนุนใช ้“กิจกรรม” ของชุมชน
เป็น “เคร่ืองมือ” สร้าง “การเรียนรู้ และ “การจดัการ” ร่วมกนั พร้อมทั้งพฒันา “อาชีพท่ี
หลากหลาย” เพื่อเป็น “ทางเลือก” ของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกต่างทั้งดา้นเพศ วยั การศึกษา 
ความถนดั ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ ส่งเสริม “การรวมกลุ่ม” และ “การสร้างเครือข่าย”  
องคก์รชุมชนเพื่อสร้าง “คุณธรรมจริยธรรม” และ “การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ” อยา่งรอบดา้น อาทิ
การศึกษา สาธารณสุข การฟ้ืนฟูวฒันธรรม การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ วจิยัและพฒันา “ธุรกิจ
ชุมชนครบวงจร” (ผลิต – แปรรูป – ขาย – บริโภค) โดยใหค้วามส าคญัต่อ “การมีส่วนร่วม” ของ
คนในชุมชน และ “ฐานทรัพยากรของทอ้งถ่ิน” ควรเร่ิมพฒันาจากวงจรธุรกิจขนาดเล็กในระดบั
ทอ้งถ่ิน ไปสู่วงจรธุรกิจท่ีใหญ่ข้ึนระดบัประเทศ และระดบัต่างประเทศพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมี 
“ศกัยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่าย ใหเ้ป็น “ศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจชุมชน” ท่ีมีขอ้มูลข่าวสารธุรกิจ
นั้น ๆ อยา่งครบวงจร พร้อมทั้งใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม 
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7) การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อการด าเนินชีวติ 
   การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้ สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขตามอตัภาพ ควรพิจารณา
ดงัน้ี โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลกัท าอะไรอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั
พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควรการสร้างสามคัคีใหเ้กิดข้ึน บนพื้นฐานของความสมดุลใน
แต่ละสัดส่วนแต่ละระดบัครอบคลุมทั้งทางดา้นจิตใจ สังคม เทคโนโลย ี ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเศรษฐกิจผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและการกลบัไปใชห้รือสร้างวาทกรรมแบบใหม่
ข้ึนมาเพื่อแกไ้ขปัญหานั้นทางออกส าคญัเพื่อแกปั้ญหาจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการตดัวงจรแห่งการ
พึ่งพิงท่ีเกิดจากความไม่เสมอภาคกนั โดยการสร้างอ านาจต่อรองใหเ้พิ่มข้ึน เพราะตราบเท่าท่ี
สังคมไทยยงัคงมีความสัมพนัธ์ ในลกัษณะการพึ่งพิงอยู ่ ไม่วา่จะเป็นการพึ่งพิงต่อสังคมโลก หรือ
การพึ่งพิงของชนบทท่ีมีต่อภาคสังคมเมือง  อ านาจต่อรองจะไม่เกิดข้ึน และยิง่มีโอกาสเป็นไปได้
นอ้ย ท่ีประชาชนเหล่าน้ี จะก าหนดทางเลือกการพฒันาดว้ยตนเอง แมแ้ต่ประเทศไทย ในภาพรวม
ก็ตามท่ีผา่นมาการกา้วเขา้สู่สังคมทนัสมยั ไปพร้อมกบัการปรับตวัในโลกยคุโลกาภิวฒัน์ มีผลท า
ใหก้ารพึ่งพิงกระจายลงไปสู่ทุกภาคส่วน อาทิทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยา่งแน่นแฟ้นนั้น
คือ ประชาชนพึ่งพิงรัฐ ขณะท่ีรัฐในฐานะสังคมส่วนหน่ึงของโลก ก็จ  าตอ้งพึ่งพิงตลาด
เทคโนโลย ีองคค์วามรู้ และอิทธิพลของประเทศท่ีเหนือกวา่อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ส่ิงเหล่าน้ีคือ
ค าอธิบายวา่ เพราะเหตุใดสังคมไทยซ่ึงดูเหมือนวา่มีความทนัสมยัอยา่งเตม็ท่ีแต่ในขณะเดียวกนัก็
กลบัสูญเสียอ านาจและอิสระในการตดัสินใจก าหนดทางเลือกการพฒันา สูญเสียอ านาจ ในการ
ด าเนินชีวติ รวมทั้งสูญเสีย ความสามารถ ในการสนองตอบต่อความตอ้งการ และ การแกไ้ขปัญหา
ของตนเองตลอดเวลาท่ีผา่นมา 

2.1.5 การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
   การวเิคราะห์สถานการณ์ (นนัทิยา หุตานุวตัร, 2546) SWOT  เป็นค ายอ่มาจากค า
วา่ Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง 
ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นบวก ซ่ึงองคก์รน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ใน 
การท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ ในขณะท่ี 
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองคก์รท่ีเป็นผลและดอ้ยความสามารถ  
ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์ หรือหมายถึง  
การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี  Opportunities คือ โอกาสหมายถึง ปัจจยัและ
สถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยใหก้ารท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ หรือ หมายถึง  
สภาพแวดลอ้มภายนอก  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององคก์ร และ Threats คือ อุปสรรค
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หมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างานขององคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร บางคร้ังการจ าแนกโอกาส และ
อุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรค
ได ้ และในทางกลบักนั  อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
แวดลอ้ม 
 2.1.6 การวเิคราะห์ระบบงาน  

 สุณิษา แยม้กล่ินหอม (2556) ใหค้วามหมายค าวา่ วเิคราะห์มาจากค า
วา่ พิเคราะห์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียน พ เป็น ว ในภาษาไทยซ่ึงแปลความหมายไดว้า่ การพินิจ
พิเคราะห์ การพิจารณา การใคร่ครวญ การไต่สวนความหรือเร่ืองราว ส่วนในภาษาองักฤษก็ไดใ้ห้
ความหมายใกลเ้คียงกนัคือ Determine, Examine และ Investigate ซ่ึงค าวา่วเิคราะห์น้ีสามารถ
น าไปใชก้บัวชิาการต่างๆ ไดม้ากมาย เช่น การวเิคราะห์โครงสร้าง การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ การ
วเิคราะห์เชิงปริมาณ การวเิคราะห์ปัญหา เป็นตน้ 

 ค าวา่  “วเิคราะห์” ท่ีใชก้บัการวเิคราะห์ระบบนั้น ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ 
“Analysis” ซ่ึงแปลวา่ การาแยกส่ิงท่ีประกอบกนัออกเป็นส่วนๆ เช่น การแยกระบบใหญ่ออกเป็น
ส่วนยอ่ย ๆ คือ เป็นการแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อสะดวกในการพิจารณาหรือตดัสินใจ จาก
ความหมายของค าวา่วิเคราะห์ดงักล่าวน้ี จะเห็นวา่การวิเคราะห์ระบบงานไม่ใช่เร่ืองท่ียุง่ยากหรือ
เร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นแต่ประการใด 

 การพิจารณาใคร่ครวญในปัญหาต่างๆ ของคนเรานั้น มีวธีิการใหญ่ ๆ อยู่
ดว้ยกนั 2 วธีิ คือ 

 1) วธีิธรรมดา (Natural Determination) เป็น วธีิท่ีคนส่วนมากใชก้นัเป็นปกติ
ธรรมดาโดยอาศยัประสบการณ์และสามญัส านึกของแต่ละบุคคลเป็นหลกั คนท่ีมีวจิารณญาณสูง 
ๆ อาจจะสามารถพิจารณาตดัสินใจในปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วไม่แพน้กัวชิาการ
ทางดา้นวเิคราะห์ระ อยา่งไรก็ตามาการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจดว้ยวธีิการน้ีโอกาสท่ีจะ
ผดิพลาดยอ่มมีสูง ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดการสูญเสียแก่ธุรกิจเป็นอยา่งมากเช่นเดียวกนั ดงันั้น ถา้เป็น
งานส าคญัๆ ทางธุรกิจแลว้ไม่ควรใชว้ธีิน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
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 2) วธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Methodology Determination หรือ System Analysis)  
เป็นวธีิการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจโดยอาศยัระบบทางวทิยาศาสตร์ เช่น สถิติ และการ
ค านวณ เป็นตน้ วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีใชห้ลกัวชิาการแขนงต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน จึงไดมี้การจดัใหส้อนในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ข้ึน 

 นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัค าวา่  “วเิคราะห์” ท่ีควรจะ
ท าความเขา้ใจเพื่อป้องกนัการสับสนในการใช ้เช่น ค าวา่ การวจิยั การคน้ควา้ การคน้คิด เป็น
ตน้ ซ่ึงความจริงแลว้การวิเคราะห์กบัการวจิยัเป็นคนละเร่ือง คนละความมุ่งหมายกนั แต่มีความ
ใกลเ้คียงกนัมาก การวจิยันั้นมุ่งในการคน้หาขอ้เท็จจริง หรือความถูกตอ้งท่ีสุดของปัญหา เช่น  
การวจิยัภาวะของผูมี้รายไดน้อ้ย คือ การคน้สภาพของผูมี้รายไดน้อ้ย เป็นการหาสาเหตุวา่ เป็น
เพราะอะไรท่ีท าใหค้นเหล่าน้ีมารายไดน้อ้ย และเขาเหล่าน้ีมีความเป็นอยูก่นัอยา่งไร มีความ
เดือดร้อนในเร่ืองอะไรบา้ง เหล่าน้ีเป็นตน้ ส่วนการวเิคราะห์นั้นจะเป็นการมุ่งหาสาเหตุเพื่อท าการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นใหดี้ท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ การแกปั้ญหาท่ีไดจ้าก 
การวเิคราะห์ระบบนั้นอาจไม่ใช่ทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุดท่ีควรจะกระท าเท่านั้น ทั้งน้ี
เพราะการแกไ้ขปัญหาของนกัวเิคราะห์ระบบเป็นการประนีประนอมกบับุคคลในหลาย ๆ ฝ่ายท่ี
จะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อให้การท างานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 

 การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง วธีิการวเิคราะห์ระบบใดระบบ
หน่ึง โดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมายท่ีจะมีการปรับปรุงและแกไ้ขระบบนั้น การวเิคราะห์นั้น
จะตอ้งท าการแยกแยะปัญหาออกมาใหไ้ด ้แลว้ก าหนดปัญหาเป็นหวัขอ้เพื่อท าการศึกษา และหา
วธีิแกไ้ขในท่ีสุด 
  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถึง วธีิการ
ท่ีใชใ้นการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือในระบบยอ่ยของ
ธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แลว้การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแกไ้ข 
ระบบสารสนเทศเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึนดว้ยก็ได ้การวเิคราะห์ระบบ คือ การหาความ
ตอ้งการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศวา่คืออะไร หรือตอ้งการเพิ่มเติมอะไรเขา้มาใน
ระบบ (สุณิษา แยม้กล่ินหอม, 2556) 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

มานิต ตนัเจริญ (2558) พฤตกิรรมการบรโิภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพษิของ
ประชาชน    : ศกึษากรณ ีต าบลดอนเจดยี ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุร ีการวจิยัเรือ่งนี้
มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพษิ และเพื่อศกึษาปจัจยั
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ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพษิของประชาชน กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ตวัแทนครวัเรอืนในต าบลดอนเจดยี ์ อ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุร ีจ านวน 312 ราย            สุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุ่มแบบโควตา (quota random 
sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากบั 0.80 สถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมตฐิานใชส้ถติไิคก าลงัสอง                 (chi-square test) ผลการศกึษา
สรปุไดด้งันี้ 

ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มอีาชพีรบัจา้ง มรีายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 
บาท และ จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา ขอ้มลูปจัจยันาดา้นความรู ้ มรีะดบัน้อย รอ้ยละ 
37.18      ดา้นทศันคต ิมรีะดบัมาก รอ้ยละ 59.62 ขอ้มลูปจัจยัเอือ้ดา้นการไดร้บัความสะดวก
อยูใ่น 
ระดบัปานกลาง รอ้ยละ 36.54 ดา้นการมวีสัดุ อุปกรณ์ในการลดสารพษิส่วนใหญ่เพยีงพอมาก  
รอ้ยละ 91.67 ขอ้มลูปจัจยัเสรมิ ดา้นการไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร รอ้ยละ 97.44 ดา้นการไดร้บั
ค าแนะน าจากคนใกลช้ดิระดบัมาก รอ้ยละ 64.74 ดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคผกัใหป้ลอดภยั
จากสารพษิของประชาชน มพีฤตกิรรมในระดบัด ีรอ้ยละ 54.49  

การทดสอบความสมัพนัธข์องปจัจยัต่าง ๆ กบัพฤตกิรรมการบรโิภคผกัใหป้ลอดภยั
จากสารพษิของประชาชนพบว่า ปจัจยัน าไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา รายได ้ความรู ้ ทศัคต ิปจัจยั
เอือ้ ไดแ้ก่ การไดร้บัความสะดวกในการบรโิภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพษิ และการมวีสัดุ 
อุปกรณ์ในการ ลดสารพษิ ปจัจยัเสรมิ ไดแ้ก่ การไดร้บัค าแนะน าจากคนใกลช้ดิมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพษิ อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ส่วนปจัจยัน า ไดแ้ก่  
อาชพีหลกั และปจัจยัเสรมิ ไดแ้ก่ การไดร้บัขา่วสารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
ผกัใหป้ลอดภยัจากสารพษิของประชาชน อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

จากผลการศกึษาสามารถใหข้อ้เสนอแนะไดว้่า การทีจ่ะส่งเสรมิใหป้ระชาชนมกีาร
บรโิภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพษินัน้ ควรมเีจา้หน้าทีเ่กษตรต าบลปฏบิตังิานในทุกต าบล
เพื่อใหค้วามรู ้ เผยแพรข่่าวสารแก่ประชาชนพรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรสามารถปลกูพชืผกั
ไดอ้ยา่งปลอดภยั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืภาครฐัควรสนบัสนุนงบประมาณใหก้บั
ชุมชนในการท ากจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการบรโิภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพษิ ภาครฐัควรประกาศ
เป็นนโยบาย หรอืวาระแห่งชาตใินเรือ่งพชือาหารปลอดภยั และภาครฐัรวมทัง้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งควรมมีาตรการตรวจสอบความปลอดภยัพชืผกัตัง้แต่ กระบวนการผลติไปจนถงึมอื
ผูบ้รโิภคใหป้ลอดภยัจากสารพษิ  
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ปณดิาภา สวนแก้ว (2557) ความส าเร็จของนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลก ภายใตค้วาม
ร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน การวจิยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค ์ (1) เพื่อศึกษาความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน และ  
(2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก อีกทั้ง  
(3) เพื่อใหข้อ้เสนอแนะต่อการด าเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง
ภาครัฐและเอกชนใหป้ระสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 

วธีิการวจิยัใชก้ารวจิยัแบบผสม ระหวา่งการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจ านวน 17 คน และสนทนากลุ่มกบั
ผูป้ระกอบการ จ านวน 10 คน และการวจิยัเชิงปริมาณ ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นเจา้หนา้ท่ีภาครัฐผูป้ระกอบการ 70 คน การวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean:  )   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D.) 
 เม่ือน าผลการวจิยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาวิเคราะห์แลว้สามารถสรุปได ้ 

3 ประเด็น (1) ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกภายใตค้วามร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน พบวา่ มูลค่าทางการคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนมาจากการเพิ่มฐานขอ้มูลในการ
วเิคราะห์โอกาสทางการคา้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก อีกทั้งการด าเนินงานของนโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลกส่งผลใหค้วามหลากหลายของสินคา้ทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึน โดยความ
คิดเห็นต่อความส าเร็จของนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 (2) ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของนโยบายครัว
ไทยสู่ครัวโลก พบวา่การประสานงานระหวา่งภาครัฐกบัเอกชนมีขอ้บกพร่องส่งผลให้ผูน้  าเขา้และ
ผูส่้งออกสินคา้มีการด าเนินงานนโยบายท่ีแตกต่างกนั นอกจากนั้นอาจมีการต่อตา้นนโยบายจาก
ผูป้ระกอบการในลกัษณะของการด าเนินงานนโยบายท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (3) ขอ้เสนอแนะ
ต่อการด าเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกใหป้ระสบความส าเร็จตอ้งวางกลยทุธ์ 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 
1) กลยทุธ์การจดัการดา้นงบประมาณ 2) กลยทุธ์การบูรณาการหน่วยงานรัฐ 3) กลยทุธ์การ
บริหารความร่วมมือของรัฐและเอกชน 4) กลยทุธ์การสร้างแบรนด์อาหารไทย 5) กลยทุธ์การ
สร้างการรับรู้และตระหนกัถึงตน้ต าหรับของอาหารไทย 

วชิระ สิงห์คง (2556) การรับรู้และการมีส่วนร่วมดา้นอาหารปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข อ าเภอเมือง ก าแพงเพชร การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาการรับรู้ การมีส่วนร่วม และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
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ด าเนินงานอาหารปลอดภยั ประชากรคือ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
จ านวน 30 คน ใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่        
ค่าร้อยละ วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอาหาร
ปลอดภยัโดยใชส้ถิติไค-สแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้ท่ีถูกตอ้งของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใน
การด าเนินงานอาหารปลอดภยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้อนัตรายจากสารปนเป้ือนในอาหาร 
ดา้นการรับรู้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ดา้นการรับรู้วธีิปฏิบติัและประโยชน์ของงานอาหาร
ปลอดภยั และดา้นการรับรู้อุปสรรคในการด าเนินงานอาหารปลอดภยั ภาพรวมอยูใ่นระดบั      
ปานกลาง กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอาหารปลอดภยัในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอน
การวางแผนขั้นตอนการปฏิบติั และขั้นตอนการติดตามประเมินผล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วม 
ร้อยละ 35.67 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอาหารปลอดภยัของ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) คือ สถานภาพการคุม้ครองผูบ้ริโภค   
การรับรู้ข่าวสารเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภค และความถ่ีของการท ากิจกรรมของเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

วรีะศักดิ์ สมยานะ (2556) การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 3 นกัวจิยัมีแผนการวิจยัคือ สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการพฒันาตน้แบบ 
การพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อการจดัการเรียนรู้ในการขนาย
ตน้แบบการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนต่อไป 
ทั้งน้ีเพราะการบริหารของทอ้งถ่ินทั้ง มีความคลา้ยคลึงกนักบันโยบายของจงัหวดัเชียงใหม่  
อนัน่าจะมีแนวทางภายในเก่ียวกบัการบริหารจดัการององคก์รของ อปท. น้ีก็ไดห้ากน าเอาองค์
ความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีไปปรับประยกุตใ์ชต่้อไป ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
1) การประยกุตใ์ชคุ้ณธรรมในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นตน้แบบของ
การพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จะน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มา
ใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร ไดแ้ก่ คุณธรรมดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนและ
ขยนัหมัน่เพียร ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่โดยตน้แบบของการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการ
ประยกุตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกบัประชาชนในการ
พฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินในระดบัมากท่ีสุดก็จะส่งผลใหร้ะดบัความอยูดี่มีสุข
ของทอ้งถ่ินมากท่ีสุด แต่ในทางตรงกนัขา้มตน้แบบของการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
การประยกุตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการ
พฒันาการด าเนินงานระดบัต ่าก็จะท าใหร้ะดบัความอยูดี่มีสุขของชุมชนนอ้ยลงไปดว้ย การพฒันา
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ตน้แบบการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่เกิดจากการท่ีบุคลากร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ฏิบติัตามคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจดัการองคก์รสอดแทรกเขา้ไปกบักระบวนการท างานต่างๆ ทุกขั้นตอนโดยอาศยั
หลกัการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การติดตามตรวจสอบและการ
ควบคุม ตลอดจน 
การปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหดี้ข้ึน เป็นตวัขบัเคล่ือนในการท่ีจะสอดแทรกคุณธรรมตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ไปใชใ้นการบริหารจดัการ 2) ความอยูดี่มีสุขดา้นอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปดว้ย คนชุมชนมีสุขภาพ
อนามยัแขง็แรง มีส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดปราศจากมลพิษ การมีบุคลากรทางการแพทยพ์ร้อม มีการ
อนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การมีสาธารณูปโภคพร้อม ซ่ึงองคป์ระกอบของ
ความอยูดี่มีสุขดงักล่าวเป็นขอ้คน้พบท่ีนกัวจิยัไดค้น้พบโดยผา่นกระบวนการท า Focus Group 
ร่วมกบัตวัแทนของภาคประชาชนท่ีเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนการพฒันาดา้นอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคป์ระกอบของความอยูดี่มีสุข ดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดจ้ริงตอ้งอาศยั
การขบัเคล่ือนจาก 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ การพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน การพึ่งพาชุมชน การพึ่งพา 
อปท. และรัฐบาล 3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ อปท. เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบหลกั
ส าคญัซ่ึงตน้แบบของการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มไดน้ ามาใชใ้นการบริหารจดัการ
องคก์รโดยการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบติังาน การจดัสรรและรับ
ผลประโยชน์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลสรุปเก่ียวกบัวธีิการพฒันาดา้นอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 1) ความส าเร็จของการ
พฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินเกิดข้ึนได ้ หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดที้
การน าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร ไดแ้ก่ 
คุณธรรมดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนและความขยนัหมัน่เพียร ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ ซ่ึง
หาก อปท. ไดย้ดึมัน่ในคุณธรรมดงักล่าวในการเป็นตวัน าและก ากบัการท างานก็จะเกิดการพฒันา
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เน่ืองจากคุณธรรมท่ีกล่าวไวข้า้งตน้จะช่วยในการปกป้องและเป็นภูมิคุม้กนัท่ีส าคญั
ท่ีจะท าใหอ้งคก์รปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและอยูร่อดไดอ้ยา่งปลอดภยั คือการสร้าง
ศกัยภาพความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชนดา้นคุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มมากข้ึน 2) จากการศึกษา
การวจิยัเก่ียวกบัระดบัความอยูดี่มีสุขของชุมชนท่ีท าใหน้กัวจิยัไดข้อ้คน้พบในประเด็นของความ
อยูดี่มีสุขประกอบไปดว้ย การมีสุขภาวะท่ีดี คนในชุมชนช่วยกนัรักษาความสะอาดมนหมู่บา้น 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการท ากิจกรรมต่างๆท่ีเป็นการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ คนในชุมชนมีการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ การมีสาธารณูปโภคครบครัน 
ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม มีอากาศดี ไม่มีมลภาวะ ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีนกัวิจยัคน้พบมี
จ านวนมากกวา่องคป์ระกอบดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีส านกังานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ 2548 
และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ก าหนดไวคื้อ 
ความอยูดี่มีสุขประกอบไปดว้ยการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความรู้ มีงานท า มีรายได ้ มีครอบครัวท่ี
อบอุ่น อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี ขณะเดียวกนัการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ปิดโอกาสให้
ชุมชนเจา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดร่วมกบั อปท.ก็จะท าใหชุ้มชนมีความอยูดี่มีสุข
สอดคลอ้งกบั 
 ชมนาค พจนามาตร์ และคณะ (2555) การพฒันาศกัยภาพชุมชนในการจดัการหมู่บา้น
อาหารปลอดภยั การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพของชุมชนในการจดัการ
หมู่บา้น อาหารปลอดภยั โดยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกระบวนการพฒันา
เร่ิมจากการจดัเวทีเสวนา สถานการณ์ปัญหาสารเคมีตกคา้งในอาหารสดท่ีมีอยูใ่นชุมชน และ 
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั หลงัจากนั้นไดร่้วมกนั
ก าหนดแนวทางในจดัการหมู่บา้นท่ีมีอาหารปลอดภยั ท าการศึกษาในหมู่ 19 บา้นเกษแกว้ ต าบล
แม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553-กรกฎาคม 2554 เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลผลกระทบทางสุขภาพ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ควบคุมคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและหาค่า ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.84 และรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพในการจดั
กระบวนการพฒันาศกัยภาพโดยใชก้ารบนัทึกรายงานวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปเน้ือหาและสถิติ
เชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบวา่กระบวนการพฒันาศกัยภาพ โดยการจดัเวทีเสวนา เป็นกิจกรรมท่ี
ปรับแนวคิดดา้นสุขภาพ ทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชุมชนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท าให้
เกิดความตระหนกัถึงปัญหา และก าหนดแนวทางการจดัการหมู่บา้นอาหารปลอดภยัไปในทิศทาง
เดียวกนั เป็นการเสริมพลงั อ านาจ ดา้นองคค์วามรู้ใหแ้ก่ชุมชนท่ีจะควบคุมการผลิตอาหารท่ี
ปลอดภยั ก่อใหเ้กิดความเขม้ แขง็ของชุมชน อนัเป็นภาพท่ีแสดงออกถึงศกัยภาพของชุมชนในการ
ด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 วรีะศักดิ์ สมยานะ (2555) การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ปีท่ี 2 โดยการประเมินตน้แบบการพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการ
ประยกุตใ์ชคุ้ณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการประเมินการบริหารจกัการ
องคก์รส่วนทอ้งถ่ินเพราะเป็นคุณธรรมท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเม่ือเทียบกบัหลกั 
ธรรมาภิบาลท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถพฒันาได ้ จากภายนอกเท่านั้น แต่คุณธรรมตามหลกัปรัชญา
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เศรษฐกิจพอพียง เป็นเร่ืองงของคุณภาพจากภายในของผูบ้ริหารซ่ึงอยูใ่นมิติท่ีลึกกวา่การบริหาร
จดัการท่ีดี ดว้ยเหตุผลน้ีถึงแมจ้ะมีหลกัการบริหารจดัการท่ีดีก ากบัแลว้ยงัตอ้งมีคุณธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียงก ากบัร่วมดว้ย  อนัจะท าใหก้ารพฒันาขององคก์รส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

วรีะศักดิ์ สมยานะ (2553)  การจัดการการเรียนรู้เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสังคม ของภาค
ชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวรีะศักดิ์ สมยานะ (2552)  การจัดการการเรียนรู้เพือ่
พฒันาเศรษฐกจิและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์ เพื่อ
ใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการบูรณาการงานวจิยัดว้ย
กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน (PAR) โดยเร่ิม
จากการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินใหมี้ศกัยภาพในการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย ์ (กลุ่มบุคคลในชุมชน) ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ผา่นกระบวนการ
พฒันาการจดัการการเรียนรู้ 4 ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่ 2) การรับรู้ และเป็น 
3) การเลียนแบบหรือการ เลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ ซ่ึงทุกกระบวนการของ
การจดัการการเรียนรู้ (LM) ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการการส่ือสารในทุก
ภาคส่วนอยา่งสร้างสรรค ์ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของ
ชุมชนในการสร้างมูลค่าของการจดัการทรัพยากรชุมชน(สินทรัพยชุ์มชน) ดว้ยชุมชน  
  ผลการวจิยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 คน 
พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ (กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของทอ้งถ่ิน ทั้งส้ิน 2 ดา้น 
คือ แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน และแผนพฒันาดา้นสังคม จ านวน 26 แผน 
โดยแผนชุมชนดงักล่าวไดถู้กน าไปปรับใชจ้ริงกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการวจิยั
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มของการจดัการ
การเรียนรู้สินทรัพยชุ์มชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนจากเดิมถึง ร้อยละ 52 และ 61 
ตามล าดบั ผลของการพฒันาชุมชนไดถู้กน าไปผลิตเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความสร้างสรรค ์
และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ร่วมกบัคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง จึงเป็นการสะทอ้นใหชุ้มชนอ่ืนไดเ้ห็นตน้แบบของการพฒันาจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของการวจิยั และการกระตุน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชน
ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไป 
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      วไิลลกัษณ์  กติิบุตร (2551) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อใหส้มาชิก
ของชุมชน สามารถใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผนชุมชนท่ีสามารถ
ยกระดบัการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มสู่ระดบัท่ีเขม้แขง็ไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
ทอ้งถ่ินของตนเอง วธีิการศึกษาใชว้ธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และ 
การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
จ านวน  
42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่  
  ผลการวจิยัพบวา่ คณะนกัวจิยัสามารถจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันา
ชุมชน ดว้ยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง โดยการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองกบัการวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรคและโอกาสท่ีจะพฒันาชุมชนดว้ยชุมชน 
รวมถึงการเรียนรู้ระหวา่งชุมชน จนถึงการเรียนรู้กบัภาคีนอกชุมชนในระดบัอ าเภอและระดบั
จงัหวดั อาศยัค าช้ีแนะจากนกัปราชญท์ั้งในและนอกชุมชน จนเกิดเกิดผลสัมฤทธ์ิของการพฒันา
อยา่งแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้ท่ีแขง็แกร่ง ผลท่ีไดจ้ากการน าเอาแผน
ชุมชนน้ีไปใชจ้ะก่อใหเ้กิดการยอมรับและสนบัสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลกัและแรงหนุน
ใหชุ้มชนเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ผลของการวจิยัสามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ใน
ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในดา้นการศึกษา จ านวน 14 แผน ในดา้นสังคม จ านวน 6 แผน 
และในดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 แผน โดยแผนชุมชนเหล่าน้ีจะถูกน าไปใชจ้ริง       
ในทอ้งถ่ิน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงบทเรียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ส าหรับงานวิจยั 
คร้ังน้ี ชุมชนจะน าเอาไปเป็นตน้แบบของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนดา้นอ่ืนๆ อีกทั้งยงัจะมี
การขยายผลการด าเนินงานไปในพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงต่อไป 
   
  
  
  
  
 
 
 




