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แนวทางความย ัง่ยนื

ประยุกต์จากเศรษฐกจิพอเพยีงทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ

โดย โครงการพฒันาพืน้ทีสู่ง (UHDP)



1.ความเป็นจริง 4 ประการ

มีความเป็นจริงอยูส่ี่ประการดว้ยกนั ความเป็นจริงอย่างแรกคือ มูลนิธิ

หรือองคก์รพฒันาที่ไดร้ับการสนบัสนุนจากต่างประเทศไม่มีความยัง่ยนื

ความเป็นจริงอย่างทีส่องคือ ความคาดหวงัของทุกองคก์รและมูลนิธิ

ที่ทาํงานพฒันาชุมชนกเ็พื่อใหโ้ครงการต่างๆนั้นเกิดความยัง่ยนืหลงัจาก

พวกเขาถอนตวั ทั้งที่ไม่มีมูลนิธิหรือองคก์รพฒันาไหนที่อยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง  

ความเป็นจริงอย่างทีส่าม คนที่สามารถอยูไ่ดโ้ดยเศรษฐกิจพอเพียง 

มีคนอยู ่2ประเภทเท่านั้นคือ (1) คนที่มีความรู้ระดบัปริญญา  

(2) คนที่มีตน้ทุน ความเป็นจริงประการทีส่ี่กลุ่มเป้าหมายที่มูลนิธิหรือ

องคก์รพฒันาทาํงานดว้ยนั้นเป็นผูด้อ้ยโอกาสไม่มีทั้ง ความรู้ และตน้ทุน 

“เขาจะมีความพอเพียงและยัง่ยนืไดอ้ยา่งไร ?”

กระบวนการคดิ



2. แนวคดิ+ฐานคดิ
1. เนน้การพฒันาอยา่งบูรณาการ มีคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา และยดึ

พื้นที่เป็นหลกั เพื่อใหก้ารพฒันาตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชน 

และ สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถิ่น

2. สร้างภาคีและเครือข่ายความร่วมมือ ในลกัษณะ “พหุภาคี” เพื่อประสาน 

“พลงัสร้างสรรค”์ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยมีองคก์ร

ชุมชนเป็นแกนกลาง ส่วนภาคีอื่นๆ ทาํหนา้ที่ช่วยกระตุน้ อาํนวยความ

สะดวก ส่งเสริม และสนบัสนุนการพฒันา

3. เริ่มการพฒันาจากชุมชนทอ้งถิ่นไปสู่ระดบัชาติ และใหอ้งคก์รชุมชนเป็น

จกัรกลสาํคญัในการดาํเนินการพฒันา เพื่อใหเ้กิดพลงัการพฒันาจากความ

ตอ้งการของคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยใหก้ารพฒันามีความต่อเนื่อง



4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มชาวบา้นและการสร้างเครือข่ายองคก์ร

ชุมชน เพื่อใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา และสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งดา้นการศึกษา สาธารณะสุข การ

ผลิต การตลาด การระดมทุน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม การอนุรักษว์ฒันธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ฯลฯ

5. ใชก้ิจกรรมเศรษฐกิจสร้างการเรียนรู้และสร้างอาชีพที่

หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกใหแ้ก่คนในชุมชน ซึ่งมีความแตกต่าง

กนัในดา้นเพศ วยั การศึกษา ความถนดั ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ

6. ยดึปรัชญาการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดาํรัส 

“การพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง” ตามขั้นตอนของ “ทฤษฎีใหม่”

7.ใหอ้งคก์รเกิดการเลี้ยงตวัเองจนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์

8.ใหอ้งคก์รกบัชุมชนอาศยักนัและกนัและย ัง่ยนือยูไ่ดท้ั้งสองฝ่าย



อา้งอิง/ ขอ้มูล

เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ

http://www3.cdd.go.th/pathumthani/SufficientEconomy/080453/SUFF3.pdf
http://sites.google.com/site/banrainarao/column/commu_econ_02

เอกสาร

http://www3.cdd.go.th/pathumthani/SufficientEconomy/080453/SUFF3.pdf
http://sites.google.com/site/banrainarao/column/commu_econ_02


3.ความปรารถนาขององค์กร   

ความปรารถนาขององค์กรทั่วๆไป

ความยัง่ยนื (องคก์ร+ชุมชน)

มี 2 เหตุผลที่ย ัง่ยนืไม่ได้

1). องคก์รที่ไดร้ับเงินสนบัสนุนจากต่างประเทศไม่สามารถมีความ

ย ัง่ยนืได ้เนื่องจากนโยบาย ความคิดความเขา้ใจ ธรรมเนียมปฏิบตัิ

และความเชื่อขององคก์รนั้นเป็นเชิงปิดหรือสวนทางกนั  จึงส่งผลไป

ถึงพนัธกิจต่างๆที่ทาํไม่ใหม้ีความย ัง่ยนืไดด้ว้ย

2). องคป์ระกอบของความยัง่ยนืนั้นประกอบดว้ยสองประการหลกัๆ

คือ (1)วนิยัที่ดี (2)ค่านิยมที่ถูกตอ้ง หมายความวา่คนนั้นตอ้งมีวนิยัที่ดี

และค่านิยมที่ถูกตอ้ง  แต่กลุ่มเป้าหมายเราเป็นคนดอ้ยโอกาสใน

สงัคมไม่มีทั้งความรู้และตน้ทุน



วธิีทีย่ัง่ยนืได้

ความยัง่ยนืจะเกิดขึ้นกบัคนที่ดอ้ยโอกาสไดโ้ดยวธิี “คนสร้างงาน  งานสร้างคน”
ปกติแลว้ NGO จะถอนตวัหลงัจากที่พวกเขาสร้างงานใหค้นไดแ้ต่ไม่เคยคิด

ยอ้นกลบัวา่งานที่เขาสร้างนั้นสร้างคนไดแ้ลว้หรือยงั นี่เป็นจุดอ่อนของ NGO

ที่ชุมชนกลบัไปสู่จุดเดิมเมื่อเขาถอนตวั เขาอาจบรรลุเป้าหมายแต่ความจริง

ไม่ใช่ความสาํเร็จ   โดยวธิี “คนสร้างงาน  งานสร้างคน”นั้นจะใชเ้รื่องของ
เศรษฐกิจชุมชนเป็นเครื่องมือเพราะในตวัของเศรษฐกิจชุมชนมีทั้งการตลาด

และธุรกิจประเภทต่างๆ โดยตีค่าโครงการต่างๆหรือแปลค่าใหเ้ห็นหรือออก

มาเป็นเงินเพื่อจูงใจคนถา้เขามีแรงจูงใจกจ็ะไม่เกิดการอิ่มตวั  เมื่อไหร่ที่งานที่

เราสร้างใหก้บัชุมชนนั้นสร้างคนใหม้ีทั้งวินยัที่ดีและค่านิยมที่ถูกตอ้งได ้ 

นัน่แหละคือความสาํเร็จที่แทจ้ริง  เพราะพวกเขาจะไปสร้างงานต่อเองได ้ 

ซึ่งจะกลายเป็นวฏัจกัรและกลไกรที่สมบูรณ์แบบ  นี่คือความยัง่ยนื



4. มุมมองใหม่ของ UHDP

ดว้ยเหตุผลที่โลกพฒันาการอยา่งไม่มีหยดุย ั้ง ทุกสิ่งตอ้งปรับตวัเพื่อ

ความอยูร่อด แผนการต่างๆตอ้งทนัสมยัพอที่จะรองรับระดบัความ

เจริญที่สูงกวา่อยูเ่สมอ มุมมองของนกัพฒันาตอ้งกวา้งและไกล

            จากประสบการณ์ที่ UHDP ทาํงานดา้นการพฒันาชุมชนโดย

เนน้ความพอเพียงมาเป็นเวลา 15 ปี เราจึงตระหนกัถึงความจาํเป็น

มากมายที่ตอ้งหนีออกจากกรอบแห่งความคิดแบบเดิมๆ โดยเปิดตา

เปิดใจใหก้วา้งและรับสิ่งใหม่ๆเขา้มาเพื่อโอกาสในการอยูร่อดหรือ

ปรับตวัใหไ้ด ้ มองไปจนถึงขั้นเป็นผูน้าํดา้นการพฒันาชุมชนวา่ดว้ย

เรื่องเศรษฐกิจชุมชน



5.ไดอะแกรม เศรษฐกิจชุมชน UHDP

เศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 2 ประเภทไดด้งันี้

1.สอนคนมีใหเ้พียงพอ (เห็นทัว่ไปในสื่อต่างๆ+ความเขา้ใจ

ของคนทัว่ไป/ พอเพียงวถิีเกษตร/ไม่ใช่เหมาะกบั

กลุ่มเป้าหมาย)

2.การสร้างคนจนใหพ้อเพียง  (UHDP ทาํ ไม่มีที่อื่นใหเ้ห็น)

Economic plan development UHDP\ไดอแกรม.pdf

Economic plan development UHDP\ผงัเศรษฐกิจ
ชมุชน.docx

E:\Duedinal Website\Document\Translated 
Plan.docx

ผสมผสานระหว่างธุรกจิแสวงกาํไรทัว่ไป ธุรกจิเพือ่สังคม ธุรกจิคริสเตียน



6.เป้าหมายสูงสุด
ยกระดบัเศรษฐกิจชมุชนให้เป็นธรุกิจเพื่อสงัคม

ภาพของความยัง่ยืน





7. วสิัยทศัน์

เราจะเป็นองคก์รที่สร้างเศรษฐกิจชุมชน

อยา่งครบวงจรและเกิดความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง

เป็นองคก์รแรกของประเทศไทย
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