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  ภายใตวาทกรรมการพัฒนาไปสูความทันสมัย การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทย
ไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยการ
วางแผนจากสวนกลางเพ่ือใหประเทศพนจากความดอยพัฒนา เปนประเทศพัฒนาแลวท่ีมีความทันสมัย
เทียบเทากับประเทศพัฒนาแลวในตะวนัตก ผลของการพัฒนาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบทางบวกท่ี
ประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการบริการพื้นฐานจากรัฐขยายตัวและท่ัวถึงมากข้ึน แตก็ได
กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอโครงสรางของเศรษฐกิจท่ีการกระจายผลประโยชนเกิดข้ึนอยางไมเทา
เทียม มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสูงและวถีิชีวิตในชุมชนชนบทถูกทําใหลด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทําใหเกิดการพัฒนาอยางไมยั่งยืน เปน
วงจรวกิฤตเศรษฐกิจ 

  เศรษฐกิจพอเพียงถูกสรางข้ึนเปนวาทกรรมใหมในการพัฒนา โดยรัฐไดใชปฏิสัมพันธเชิง
อํานาจสรางวาทกรรมวาเปนทางเลือกใหมในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ควบคูไปกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รัฐไดกําหนดกฎเกณฑและสถาบันในการพัฒนาและผนวกเศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีมาแตเดิมของวัฒนธรรมไทยเขากับเศรษฐกจิทุนนิยม โดย
สงเสริมการผลิตเพื่อขายโดยอางวากระบวนการสงเสริมการประกอบกิจการของชุมชนเปนสวนหนึ่ง
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการตีความและครอบงําชุมชนของรัฐทําใหวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเปนกลไกใน
การผลิต การบริโภค การแลกเปล่ียน และการจัดสรรผลผลิต ในบริบทของชุมชน ซ่ึงมีความพอเพียงและ
พึ่งพาตนเองไดในชุมชน ถูกกํากับโดยระบบราชการผานพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ.
2548 ซ่ึงกระบวนการออกกฎหมายกระทําโดยรัฐไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผลจาก
การศึกษาวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัชุมพรที่ไดรับการสงเสริมภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว พบวา 
ชุมชนไมไดรับการเปล่ียนแปลงในลักษณะท่ีตรงกับเจตนารมณในการเสนอรางกฎหมายจากชุมชน 
เนื่องจากไมมีการกําหนดเคร่ืองมือหรือโครงสรางการจัดการเพ่ือใหวิสาหกิจชุมชนไดรับการสงเสริมให
มีความสามารถพึ่งพาตนเองและมีภูมิคุมกนัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงงานวิจัยนี้เสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและการสรางเคร่ืองมือใหวิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุนอยางเปนธรรมและท่ัวถึงมากข้ึน   
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 To modernize in line with the forces of Globalization, the National Economic and Social 
Development Plan was set to follow the capitalism. The Government has planed to lead the country 
to be the developed country likewise the developed country in western countries. The output of this 
plan has effective to the country in positive and negative ways. There is a little bit benefit to the 
community that is the people achieved more foundation services. At the same time, there is also the 
great impact to the structure of the economic which the benefits are imbalance. Furthermore, the 
environmental and the ecosystem were destroyed. The rural people cannot living depend on theirs 
own. The capitalism cannot lead the Thai community to the sustainable development.  
 Sufficiency Economy is the new discourse for using in development the country. The 
government has used this discourse to promote the development along with using the capitalism. The 
government has ruled the method and organization in development. The government also combined 
the Community Economy with the Community Enterprise. As well as, the government has supported 
the producing for sale and this method is said to be the promotion of the community economy and 
the sufficiency economy. Moreover, the government has ruled the community by using 
implementation of Community Enterprise ACT 2005. From case studies of Community Enterprise in 
Chumporn, the implementation was not match with the community needed. The community has not 
changed to the way which they would like to see under the proposed law from them. Due to there are 
not the method and management to promote and protect the people in the community having the 
ability to depend on theirs own following the philosophy Sufficiency Economy.  This thesis has 
proposed the guidance in development methods and tool for Community Enterprise in supporting 
balance and equality in the community.            
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