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  ⌫
ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
ศศ.บ, คบ., กศ.ม (การบริหารการศึกษา)
อาจารยประจำวิทยาเขตแพร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แมวา ประเทศไทยจะพัฒนาไปมากในชวงทีผ่ า นมา จนกลายเปนหนึง่ ในประเทศผนู ำดาน
เศรษฐกิจ แตความเจริญดังกลาวมิไดมาโดยปราศจากตนทุน การพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวด
เร็ว ทำใหชมุ ชนเมืองขยายตัว รวมทัง้ การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ไดสง ผลกระทบอยาง
รุนแรงตอความเปนอยขู องประชาชนและระบบนิเวศของประเทศ พืน้ ทีป่ า สวนใหญสญ
ู หายไป
คุณภาพน้ำของแมน้ำสายหลักเกือบครึง่ หนึง่ ของประเทศจัดอยใู นระดับต่ำ มีการใชทรัพยากร
ดินและน้ำอยางสิน้ เปลืองเกินขนาด โดยปราศจากการวางแผนทีด่ ี ความลมเหลวของการพัฒนา
ในหลายเรือ่ ง ไดสง ผลตอคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมไทย โดยเฉพาะความลมเหลวทีส่ บื เนือ่ ง
มาจากระบบการศึกษา ระบบการเมือง เศรษฐกิจและการสาธารณสุข ที่กอใหเกิดการ
ครอบงำทางภูมปิ ญ
 ญาและคนไทยตกเปนทาสชาวตางชาติ
ขณะเดียวกันศักยภาพในการพึง่ พาตนเองลดลง หนทางทีจ่ ะแกไขปญหาดังกลาว คือ
การพัฒนาทีเ่ นนความเปนชุมชน ใหมคี วามเขมแข็งและพึง่ ตนเองไดและเคลือ่ นไหวภายใตการ
ใหความสำคัญกับความเขมแข็งของชุมชนทองถิน่ หรือเมือง ซึง่ นอกจากจะตองใหประชาชนเขา
ไปมีสว นรวมในกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมดานการเมือง การปกครองโดยเฉพาะรากฐานที่
ดีทสี่ ดุ คือ ความรสู กึ เปนเจาของเมืองหรือชุมชนทองถิน่ ทีต่ นอาศัยอยหู รือทีต่ นกำเนิด ชุมชน
ในสังคมไทยทามกลางสภาวะการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิง่ แวดลอม
และการสาธารณสุข ทีเ่ ปนอยใู นปจจุบนั สงผลกระทบตอชุมชน และทีผ่ า นมา กระแสการสนับ
สนุนเรือ่ งความเปนชุมชนหรือองคกรชุมชนไดกลายมาเปนกระแสหนึง่ ทีไ่ หลขนานไปกับกระแส
โลกาภิวฒ
ั น
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กระแสการปรับเปลีย่ นในทุกระบบ ทุกองคกร ไดเกิดขึน้ พรอมๆ กัน และเปนชวงที่
ประชาชนมีบทบาททางสังคม ทางการเมืองการปกครองมากกวาทีผ่ า นมา “ชุมชนเขมแข็ง”
จึงเปนเปาหมายของการพัฒนาเพราะเปนรากฐานของความสำเร็จในทุกๆ ดาน “ความเขมแข็ง
ของชุมชน” เปนคำทีไ่ ดยนิ กันบอยมาก แลวชุมชนแบบไหนถึงจะเรียกวาเปนชุมชนเขมแข็งและ
ชุมชนเขมแข็งมีลกั ษณะอยางไร และมีองคประกอบอะไรบาง


การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน คือ การใหโอกาสแกชุมชนไดแสดงความ
เขมแข็งออกมาโดยการใหชมุ ชนตัดสินใจแกไขปญหาและจัดการพัฒนาดวยพลังของคนในชุมชน
เอง ซึง่ ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง มีลกั ษณะดังนี้ ๑
๑. สมาชิกชุมชนมีความเชือ่ มัน่ วาตนและคนในชุมชนสามารถแกไขปญหาและ
พัฒนาชีวติ ความเปนอยขู องตนเองได
๒. สมาชิกชุมชนรักทีจ่ ะพึง่ ตนเอง มีความเอือ้ อาทร รักหวงใยกัน และพรอมที่
จะจัดการกับปญหาของตนและชุมชนรวมกัน
๓. สมาชิกชุมชนเลือกผูนำชุมชน ผูนำการเปลี่ยนแปลงและผูแทนชุมชนดวย
ตนเองอยางตอเนือ่ ง
๔. มีการตัดสินใจและทำงานรวมกันในชุมชนตอเนือ่ ง จนเปนวิถชี วี ติ ของชุมชน
โดยมีผนู ำชุมชนรวมผลักดันอยางแข็งขัน
๕. สมาชิกชุมชนมีสว นรวมประเมินสภาพปญหาของชุมชน รวมกำหนดอนาคต
ของชุมชน รวมคิด รวมตัดสินใจ ดำเนินงานติดตามและประเมินผลการแกปญ
 หาและการพัฒนา
ชุมชน
๖. สมาชิกชุมชนเรียนรทู จี่ ะพัฒนาตนเองและชุมชนจากการเขารวมเวทีชาวบาน
และการทำงานรวมกัน
๑

กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน.การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งเพือ่ เผชิญปญหาวิกฤต
ฉบับชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ. ๒๕๔๒), หนา ๕.
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๗. มีแผนของชุมชนในการพัฒนาทุกดาน โดยมุงพึ่งตนเอง เอื้อประโยชนตอ
สมาชิกชุมชนทุกๆ คน และหวังผลการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
๘. การพึง่ ภายนอก เปนการพึง่ เพือ่ ใหชมุ ชนสามารถพึง่ ตนเองไดในทีส่ ดุ ไมใช
การพึ่งพาตลอดไป
๙. มีเครือขายความรวมมือกับหมบู า น / ชุมชนอืน่ ทองถิน่ หนวยงาน และบุคคล
ตางๆ ในลักษณะความสัมพันธแบบเพือ่ นแท


ภายใตกระบวนการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งนักพัฒนาไดพยายามศึกษาเพือ่ พัฒนา
โดยเฉพาะความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการแกปญหาและการพัฒนาในความพยายาม
ดังกลาวพบวา องคประกอบทีส่ ำคัญของกระบวนการพัฒนาโดยเนนชุมชนเปนตัวตัง้ ไดแก ๒
๑. ภูมปิ ญ
 ญาและความรทู สี่ บื สานและประยุกตใหสอดคลองตอการเปลีย่ นแปลง
จากภายนอก
๒. องคกรชุมชนและกลมุ ผนู ำทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและภูมปิ ญ
 ญา รวมถึงการจัดตัง้ กลมุ
และจัดระเบียบในชุมชน
๓. เวทีการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและการบุกรุกจากภายนอก
จากการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ประสบการณของนักพัฒนาชนบทไทย
เกีย่ วกับตัวชีว้ ดั สำหรับงานพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน ไดขอ สรุปดังนี้ ๓

๒

บัณฑร ออนคำและวิรยิ า นอยวงศ นยางค, ยุทธศาสตรในการพัฒนาชนบท : ประสบการณ
ของประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๕.
๓
สีลาภรณ นาครทรรพและคณะ, ตัวชี้วัดสำหรับงานพัฒนาชนบท : ประสบการณจากนัก
พัฒนา, กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถิน่ พัฒนา, ๒๕๓๘.
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๑. มีการนำมิตดิ า นวัฒนธรรมมาผสานในการทำกิจกรรม เพราะการมีรากฐาน
ทางวัฒนธรรมจะเปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วใหสามารถสรางองคกรชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพได
๒. มีประสิทธิภาพในการตอบสนองตอปญหา
๓. มีการจัดกลมุ
๔. มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู
๕. มีผนู ำทีไ่ ดรบั การยอมรับจากสมาชิกและชุมชน
๖. มีการประจายผลประโยชนแกสมาชิกอยางยุตธิ รรม
๗. ไดรับการยอมรับนับถือจากองคกรภายนอก
๘. มีการขยายผล ขยายกิจกรรม และขยายเครือขายสมาชิกรวมถึงความ
รวมมือ



กระบวนการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งโดยกระบวนการนีม้ เี ปาหมายทีส่ ำคัญ คือ ๔
๑. ชุมชนเปนฐานของการพัฒนาทีม่ รี ะบบการศึกษา สาธารณสุข สิง่ แวดลอม
การจัดสรรทรัพยากร ระบบสวัสดิการ และกฎหมายมาจากชุมชนเปนของชุมชน
๒. ความเขมแข็งของชุมชนและกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาจะชวยใหเกิดการ
สรางและจัดระเบียบของชุมชนที่นำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม
ระบบนิเวศ และระบบทุนของชุมชนใหพงึ่ ตนเองไดและยัง่ ยืน
๓. นำไปสูโครงสรางทางการเมืองและระบบการจัดสรรทรัพยากรที่เปนของ
ประชาชนอยางแทจริง ไมวา จะเปนตัวแทนทองถิน่ ระบบการวางแผนพัฒนาทองถิน่ ระบบ
การจัดการทรัพยากรทองถิน่ การจัดสรรภาษีและงบประมาณ เปนตน
๔
หนา ๖๕.

ธีรพงษ แกวหาวงษ, กระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง, (ขอนแกน : คลังวิทยา, ๒๕๔๔),
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๔. ระบบความรวมมือและความเปนประชาคม ประชาสังคม จะทำใหสังคม
โปรงใส ตรวจสอบได มีการเรียนรรู ว มกันเพือ่ สรางดุลยภาพทางการพัฒนา
กระบวนการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งอาจกระทำไดโดยอาศัยกระบวนการทีส่ ำคัญ
๔ ขัน้ ตอน คือ
๑. การเตรียมคนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. การกำหนดประเด็นปญหาของชุมชนและการพัฒนาทางเลือกเพื่อดำเนิน
กิจกรรม
๓. การดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน
๔. ขยายเครือขายความรวมมือ

    
⌫
มิตทิ างดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีจงึ เขามาเกีย่ วของและนำมาเปนพลังสราง
สรรคในการพัฒนา เพราะเปนทุนทีส่ ำคัญของสังคมไทย เนือ่ งดวย “ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี” คือ องครวมของวิธคี ดิ คุณคาและอุดมการณของสังคมทีม่ นุษยสรางสรรคและสะสม
ขึน้ มาภายใตภมู ปิ ญ
 ญาและการแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเปนมนุษย
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีถกู หยิบยกขึน้ มาในฐานะเปนแกนกลางทางจิตใจเปน
กรอบแหงความประพฤติของประชาชนในสังคม ซึง่ ในอดีตพระสงฆเปนผทู มี่ บี ทบาทโดยตรงใน
การใหการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เชน สงเสริมการศึกษาพยายาม
สอนใหประชาชนมีความรคู วามสามารถในการดำเนินงานตางๆ ไดเอง สอนใหรจู กั ใชสติปญ
 ญา
ในกิจการทัง้ ปวง ใหรจู กั คิด ไมเปนคนเชือ่ อยางงมงาย ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตองมีการพัฒนาทัง้
ทางโลกและทางธรรม การทีบ่ คุ คลจะประสบความสำเร็จในชีวติ ไดนนั้ ตองมีหลักธรรมสำหรับ
ยึดปฏิบตั ิ ซึง่ เปนการพัฒนาความเจริญงอกงามทางจิตใจและสติปญ
 ญา เพือ่ ใหการดำเนินชีวติ
เปนไปอยางมีแกนสาร และเปนชีวติ ทีม่ คี า อยางแทจริงสมกับทีเ่ กิดมาเปนมนุษย หลักธรรม
คำสอนในพุทธศาสนาเปนหลักความจริงที่ควรรูและเปนหลักความดีที่ควรประพฤติเพื่อการ
ดำเนินชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในทุกดาน เชน การพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาการงาน และ
พัฒนาสังคม โดยมีหลักธรรมพืน้ ฐานในการพัฒนาดานตางๆ
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เชน หลักเบญจศีล หรือศีลหา
หลักเบญจศีลหรือศีลหา คือ ขอกำหนดอยางต่ำทีส่ ดุ ในการควบคุมความประพฤติ
ของมนุษย เบญจศีล ประกอบดวย
๑. เวนจากปาณาติปาต คือ ไมทำลายชีวิต ดำเนินชีวิตโดยปราศจากการ
เบียดเบียนผอู นื่ ทางดานชีวติ รางกาย
๒.เวนจากอทินนาทาน คือ ไมเอาของทีเ่ ขามิไดให ดำเนินชีวติ ทีป่ ราศจากการ
เบียดเบียนผอู นื่ ทางดานทรัพยสนิ และกรรมสิทธิ์
๓. เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ดำเนินชีวิตที่
ปราศจากการเบียดเบียนผอู นื่ ทางดานคคู รอง บุคคลทีร่ กั หวงแหน ไมผดิ ประเพณีทางเพศ ไม
นอกใจคคู รองของตน
๔. เวนจากมุสาวาท คือ ไมพดู เท็จ ดำเนินชีวติ ทีป่ ราศจากการเบียดเบียนผอู นื่
ดวยวาจาเท็จ โกหก หลอกลวง ตัดรอนประโยชนหรือแกลงทำลาย
๕. เวนจากของเมา อันเปนทีต่ งั้ ของความประมาท คือ ไมเสพของมึนเมา ดำเนิน
ชีวิตที่ปราศจากความประมาทพลั้งพลาดมัวเมา เนื่องจากการใชสิ่งเสพติดที่ทำใหเสีย
สติสมั ปชัญญะ
หลักเบญจศีลหรือศีลหานี้เปนหลักเบื้องตนของพุทธศาสนิกชนที่ควรประพฤติ
ปฏิบตั ใิ นการอยรู ว มกัน เพือ่ ใหสงั คมอยดู ว ยกันไดอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนผอู นื่ ทัง้ ทางดาน
รางกายและจิตใจ ไมประพฤติผิดทางเพศ ไมนอกใจคูครองของตน ไมโกหกหลอกลวงและ
ไมดำเนินชีวติ ดวยความประมาท
สัปปุรสิ ธรรม ๗ คือธรรมของผดู ี หรือคุณสมบัตขิ องคนดี ไดแก ๕
๕

โรจนรวี พตนพัฒนผล, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ล
เอ็ดดูเคชัน่ , ๒๕๔๘), หนา ๙๒.
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๑. ธัมมัญุตา คือ รจู กั เหตุ รหู ลักการ กฎเกณฑ รเู หตุทที่ ำใหเกิดผล รสู าเหตุ
ความเปนไปในการดำเนินชีวติ
๒. อัตถัญุตา คือ รจู กั ผล รคู วามมงุ หมาย รปู ระโยชน รจู กั ผลทีส่ บื เนือ่ งจาก
การกระทำรวู า การดำเนินชีวติ อยนู นั้ ประสงคประโยชนใด
๓. อัตตัญุตา คือ รจู กั ตน รคู วามเปนจริงของตนวา เปนใคร มีความรคู วาม
สามารถ ความถนัด มีคณ
ุ ธรรมเชนใด เพือ่ การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมและการแกไขปรับปรุงใหสอด
คลองถูกตองตอไป
๔. มัตตัญุตา คือ รจู กั ประมาณ รจู กั พอดี พอเหมาะ พอควร
๕. กาลัญุตา คือ ความรจู กั กาล รเู วลาอันเหมาะสม เชน ตรงตอเวลา ทัน
เวลา และพอเวลา เปนตน
๖. ปริสญ
ั ุตา คือ รจู กั ชุมชน รจู กั การประพฤติตอ ชุมชน รจู กั การวางตัว การ
แตงกาย และกริยามารยาทใหถกู ตองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
๗. ปุคคลัญุตา คือ การรูจักบุคคล เขาใจลักษณะของบุคคล รูจักการ
ปฏิบตั ติ อ บุคคลไดเหมาะสม
ถาผใู ด มีสปั ปุรสิ ธรรม ๗ ประการ จะไดรบั คุณประโยชนเปนอยางยิง่ เพราะเปน
คุณสมบัตขิ องคนดี คือ รจู กั หลักแหงการดำรงชีวติ เปนผยู อมรับฟงความคิดเห็นของคนอืน่
โดยไมคดิ วาตนเองวิเศษหรือฉลาดกวาคนอืน่ เปนผปู ลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บเพราะไมทำอะไร
หักโหมเกินกำลังของตน ทำใหปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและสถานการณตางๆ ไดดีและยัง
ดำรงชีพอยไู ดดว ยความไมประมาทเพราะรจู กั คบเพือ่ น
อิทธิบาท ๔ คุณธรรมทีน่ ำไปสคู วามสำเร็จในกิจทัง้ ปวง
๑. ฉันทะ คือ ความพอใจในงาน ความตองการทีจ่ ะทำ ใฝใจทีจ่ ะทำ ปรารถนาที่
จะทำใหไดผลดีขนึ้ ไป
๒. วิริยะ คือ ความเพียร ความขยันหมั่นเพียร ประกอบการงานดวยความ
พยายาม
๓. จิตตะ คือ ความเอาใจใสในการทำงาน เอาจิตฝกใฝในสิง่ ทีท่ ำและทำดวยความ
ตัง้ ใจ
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๔. วิมังสา คือ การใชปญญาพิจารณาไตรตรอง ใครครวญ หาเหตุผล
ขอบกพรอง ขอขัดของเพือ่ หาทางปรับปรุงแกไข
อิทธิบาท ๔ นีจ้ ะเกือ้ หนุนกันและมักจะมาดวยกัน เชน เกิดฉันทะ คือมีความพอใจ มี
ใจรักในงานทีท่ ำ แลวก็ทำใหพากเพียร เมือ่ พากเพียรแลวก็เอาใจจดจอ ใสใจในการทำงานอยู
เสมอ และเปดชองใหใชปญ
 ญาพิจารณาไตรตรอง

 ⌫
นอกจากมิตทิ างศาสนาแลว จำเปนตองใชวฒ
ั นธรรมและประเพณีเพือ่ ชวยเสริมสราง
๖
ชุมชนใหเขมแข็งและยัง่ ยืน ดังนี้
๑. ครอบครัว จะตองสรางความอบอนุ ความรัก ความผูกพันใหเกิดขึน้ ในครอบ
ครัวทุกคนจะตองมีความเอือ้ อาทรตอกัน ชวยเหลือเกือ้ กูลเห็นอกเห็นใจกัน เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปน
สายใยแหงความรัก จะทำใหเขาใจกันไดงา ย ไมมปี ฏิกริ ยิ าตอตาน
๒. ใหการสนับสนุนปลูกฝงในเรือ่ งภูมปิ ญ
 ญาชาวบานและภูมปิ ญ
 ญาไทย มีการ
รณรงคใหนยิ มและใชสนิ คาไทย รักเมืองไทย ดังคำขวัญทีว่ า “ไทยชวยไทย กินของไทย ใชของ
ไทย เทีย่ วเมืองไทย รักวัฒนธรรมไทย รวมใจประหยัด”
๓. ทุกคนชวยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ไฟฟา เปนตน โดยการ
ลดการซือ้ เครือ่ งอำนวยความสะดวกจากตางชาติลง
๔. โรงเรียน สถานศึกษา เปนสถาบันทีส่ ำคัญในการปลูกฝงแนวความคิดเรือ่ ง
การปฏิบตั ติ นใหเหมาะสมกับสังคมไทย ชีใ้ หเห็นผลดีผลเสียของการเลียนแบบตางชาติ เชน เรือ่ ง
การแตงกาย เรือ่ งเพศสัมพันธแบบอยกู อ นแตงงาน เปนตน

๖

พวงผกา ประเสริฐศิลป, วิถีไทย, (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, กรุงเทพมหานคร : เธิรดเวฟ
เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๔๓), หนา ๑๑๙-๑๒๑.
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๕. ผนู ำในสังคมใหความรวมมือสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมทีช่ าวบานไดรว มกัน
จัดขึน้ ถาดี เปนประโยชนตอ สังคมสวนรวมก็ใหอนุรกั ษและกระทำสืบตอไป
๖. หนวยงานของรัฐและเอกชน รวมกันจัดกิจกรรมทีเ่ ปนประเพณีระดับชาติ หรือ
ระดับทองถิน่ ใหประชาชนเขามามีบทบาทในการทำงาน เชน วันปใหม วันสงกรานต วันลอย
กระทง วันเด็กแหงชาติ วันผสู งู อายุ เปนตน ใหเกิดความภาคภูมใิ จในประเพณีของตน
๗. ปลูกฝงใหสมาชิกในทองถิน่ เห็นความสำคัญของหมบู า นและสังคม ทุกคนควร
รักและทำประโยชนใหกบั สังคมของตน ไดรกั ษาเอกลักษณประเพณีของหมบู า นตนเองได
๘. รัฐบาลควรสงเสริมใหรจู กั การดำรงชีวติ ทีเ่ หมาะสม ถูกตอง เพือ่ ใหเกิดภาวะ
ทีเ่ รียกวา กินดี อยดู ี มีสขุ ดวยวิธกี ารสงเสริม กระตนุ ใหชาวบานตืน่ ตัวในการประกอบอาชีพ
ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตามแนวทฤษฎีใหม เศรษฐกิจ
พอเพียง
๙. รัฐบาลใหความชวยเหลือในดานแรงงาน ดานสาธารณสุข ตลอดจนความ
ปลอดภัยในดานสุขภาพ โรคภัยไขเจ็บ โดยไดรบั การเอาใจใสดแู ลจากแพทยและเจาหนาทีอ่ นามัย
ทีม่ คี วามรู
๑๐. ผนู ำชุมชนตองใหความรเู รือ่ งคุณภาพชีวติ เชน รจู กั การคุมกำเนิดใหมลี กู
นอยลง เพือ่ ทีจ่ ะเลีย้ งดูใหเขามีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความรู อยใู นสังคมไดดว ยดี
จะเห็นไดวา การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งและยัง่ ยืนของชุมชนเปนทิศทางการพัฒนา
ทีอ่ ยบู นพืน้ ฐานการพึง่ ตนเองโดยอาศัยกระบวนการจัดการชุมชนในการพัฒนาดานตางๆ โดย
มีวธิ คี ดิ ทีม่ พี นื้ ฐานจากระบบคิดเดิมของชุมชนหรือภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานผสมผสานเขากับวิธคี ดิ และ
ระบบการจัดการของสังคม ความเขมแข็งและยัง่ ยืนของคนหรือสังคมชุมชนเปนการพัฒนาที่
มีความตอเนือ่ งจากรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิง่ แวดลอม ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี โดยยึดหลักความพอดีและพึ่งตนเองไดโดยการสรางคนดี คนเกง มีความ
รับผิดชอบและถึงพรอมดวยคุณธรรม เชือ่ มโยงเปนเรือ่ งเดียวกันและเปนการบูรณาการทาง
สังคมก็จะกอใหเกิดความสมดุลหรือสังคมทีเ่ ขมแข็งและยัง่ ยืนตลอดไป
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