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ค ำน ำ 
 

 การพัฒนาประเทศนับตั้งแต่เริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 มาจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว เป็นการพัฒนาที่มุ่งเดินตามแนวคิดการพัฒนาตะวันตก
ซ่ึงได้น าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ การถือครองทรัพย์สินที่ไม่เป็น
ธรรม ความล่มสลายทางสังคมและวัฒนธรรม ความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ จนท าให้มีการทบทวนรูปแบบของการพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การเรียนการสอน
ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงจะต้องมีการปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับ
แนวทางท่ีควรจะเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย  

ต าราเล่มนี้เขียนขึ้นเพ่ือให้สอดรับแนวทางการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาใช้ประกอบการศึกษา รายวิชาทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน รหัสวิชา 2031601
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
เนื้อหารายละเอียดในต าราเล่มนี้มี 9 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 การพัฒนา : ฐานคิดและความหมาย 
บทที่ 2 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุมชน บทที่ 3 ท้องถิ่น 4 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
บทที่ 5 การพัฒนาชุมชน บทที่ 6 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน บทที่ 7 การพัฒนา
ทางเลือก บทที่ 8 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบทที่ 9 ทฤษฎีใหม่  

ต าราเล่มนี้ได้ถูกจัดพิมพ์เป็นครั้งที่สามแล้ว นอกจากจะใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีแล้ว ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ และสร้าง
กระแสการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้เป็นวิถีชีวิตของบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนทัศนใ์นการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปด้วย 
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บทที่ 1 
การพัฒนา : ฐานคิดและความหมาย 

 
  แนวความคิดเกี่ยวกับ “การพัฒนา” เริ่มมีมาตั้งแต่อดีตกาล ด้วยการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
ด ารงชีวิตด้วยการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมแล้วมีการคัดเลือกผู้น า เพ่ือด าเนินการพัฒนากลุ่มของ
ตนเองเพ่ือการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ อันเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา กระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังคงต้องมีการ
พัฒนากันอยู่ตลอดไป นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา การก าหนดแนวความคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากส านักคิดต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุดังกล่าว
ค าว่าการพัฒนาจึงได้กลายเป็นค าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เพราะจากการที่ประเทศต่าง ๆ 
ต้องประสบกับปัญหาจากสงครามจึงจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางและวิธีการเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุง ฟ้ืนฟู แก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในประเทศของตนเอง จึงท าให้มีการน า
ค าว่าการพัฒนาไปใช้ในหลายรูปแบบ กว้างขวางและแพร่หลาย เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคม การพัฒนาการเมืองและการพัฒนาด้านอื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้นการน าค าว่าการพัฒนาไปใช้ ก็จะมี
ความหมายแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ที่น าไปใช้ โดยเนื้อหาในบทนี้เป็นการกล่าวถึงพ้ืนฐาน
ของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย ความเป็นมาของการพัฒนา ความหมายของการ
พัฒนา ลักษณะของการพัฒนา แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา พัฒนาการของการพัฒนาใน
สังคมไทย การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความส าคัญของการพัฒนา  
และยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ความเป็นมาของการพัฒนา 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์นั้น  ได้เกิดขึ้นหรือ    
มีมานานแล้ว อาทิเช่น แนวคิดของนักปราชญ์ชาวกรีก คือเพลโต (Plato) ที่ปรากฏในหนังสืออุตมรัฐ 
(The republic) แนวคิดของอริสโตเติล (Aristotle) ในหนังสือการเมือง (Politics) และแนวคิดนัก
ปรัชญาตะวันออก เช่น แนวคิดของพระบรมศาสดาพุทธเจ้า (Buddha) ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก 
(Tripitaka) เป็นต้น แต่แนวคิดในเชิงวิชาการนั้น ค าว่า “การพัฒนา” หรือ “Development” 
เกิดข้ึนในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยนักเศรษฐศาสตร์ได้บัญญัติค านี้ขึ้นเพ่ือน ามาใช้เรียกการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป  

การปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงการใช้แรงงานจากคนและสัตว์เป็นพลังงานจากเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร
เครื่องยนต์ต่าง ๆ ท าให้วิถีการด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ เช่น อาชีพเปลี่ยนจาก
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เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม สถานที่ประกอบอาชีพเปลี่ยนจากเรือกสวนไร่นาเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบเพ่ือการยังชีพเป็นเพ่ือการค้า ที่อยู่อาศัยเปลี่ยนจากชนบทไปเป็น
เมือง สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น ชีวิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับมาตรฐานหลายประการ เช่น การขาดสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
โรงงานคับแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ มีการใช้แรงงานจากเด็กและผู้หญิง การได้รับค่าจ้างต่ า เป็นต้น  
นักเศรษฐศาสตร์จึงได้น าค าว่าการพัฒนามาใช้เพ่ือเรียกวิธีการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาว
ยุโรปในขณะนั้นให้สูงขึ้น (ประสิทธิ์ สวาสดิ์ญาติ, 2518 : 26-35) เวลาต่อมาได้รับการยอมรับจากนัก
สังคมศาสตร์โดยทั่วไป โดยเฉพาะนักสังคมวิทยาพัฒนาการและนักมานุษยวิทยาพัฒนาการ จึงท าให้
ค าว่าการพัฒนาได้รับการยอมรับและน าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย 
  ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ค าว่าการพัฒนาได้ถูน าไปใช้กันกว้างขวางมากขึ้น โดย
ประธานาธิบดี แฮรี เอส. ทรูแมนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นผู้จุดประกายให้กับชุมชนโลก โดยมี
นัยยะของการผลักดันความคิดเรื่องของการพัฒนา ซึ่งได้รับการวิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับความพยายาม
ที่จะต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์เมื่อสงครามเย็นเริ่มต้นขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างบทบาทของ
สหรัฐอเมริกาในชุมชนโลก ดังค ากล่าวสุนทรพจน์ของทรูแมน เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1949 ซึ่ง
เป็นวันที่ทรูแมนเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา คนที่ 33 และถือว่าเป็นศักราชใหม่
ของโลก คือศักราชแห่งการพัฒนา (นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, 2544 : 2) โดยได้กล่าวว่า  
 

“เราจะต้องเริ่มลงมือท างานอันหาญกล้าชิ้นใหม่ของเรา คือการน าความก้าวหน้า
ทางศาสตร์ต่าง ๆ และทางอุตสาหกรรมของเรามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและสร้างความ
เติบโตในแถบถิ่นด้อยพัฒนา คติจักรวรรดินิยมแบบเก่า ซึ่งได้แก่ การเอารัดเอาเปรียบเพ่ือ
ประโยชน์จากต่างชาตินั้นไม่มีอยู่ในแผนงานของเรา งานที่เราได้วางไว้ คือการพัฒนาโดยมี
มโนทัศน์ว่าจะใช้ความยุติธรรมแบบประชาธิปไตยเป็นพ้ืนฐาน”  
 
จากการที่ประธานาธิบดี แฮรี เอส. ทรูแมนได้ใช้ค าว่าด้อยพัฒนาเป็นครั้งแรกนี้ ณ วันนั้น

ประชาชนกว่าสองพันล้านคนได้กลายเป็นคนด้อยพัฒนาขึ้นมาตามความคิดของทรูแมนในทันที 
ในช่วงแรก ๆ การพัฒนาไม่มีความหมายที่ชัดเจนนัก แต่เป็นการเปรียบเทียบกับสภาพของการด้อย
พัฒนา ซึ่งมีความหมายรวม ๆ ถึงสภาพของประเทศโลกที่สามที่มีรายได้ต่ า สุขภาพอนามัยและ
การศึกษาต่ า โดยได้มีการน าเสนอแนวคิดที่ว่าประเทศที่ร่ ารวยควรให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่
ประเทศท่ีด้อยพัฒนา สหรัฐอเมริกาซึ่งมีบทบาทส าคัญในสหประชาชาติเป็นหัวหอกส าคัญในการช่วย
สร้างการพัฒนาให้แก่ประเทศด้อยพัฒนาต่าง ๆ ทั่วโลก (จามะรี เชียงทอง, 2549 : 29) ประกอบกับ
การที่ประเทศต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาภายหลังจากสงคราม ท าให้ต้องท าการปรับปรุงแก้ไขสภาพทาง
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สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศตนให้กลับฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิม บางประเทศที่ได้รับเอกราช 
ให้ปกครองตนเองก็ต้องหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาประเทศตนเอง เพ่ือให้หลุดพ้นจากการ
เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา จึงเป็นเหตุให้ค าว่าการพัฒนาได้มีการน าใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ต่อมา
ในปีค.ศ.1960 ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคเนดี (John F. Kenedy) ได้เสนอองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations) ให้ถือว่าปี ค.ศ.1960-1969 เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาของโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ขององค์การสหประชาชาติและยังได้ประกาศเพ่ิมเติมให้ปี ค .ศ.1970-1979 เป็นทศวรรษที่สองของ
การพัฒนาโลกต่อไปอีกด้วย (สมยศ ทุ่งหว้า, 2534 : 178) 
 เมื่อค าว่า การพัฒนาได้ถูกน าไปใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น การพัฒนาในความหมายตาม
ธรรมชาติได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการให้คุณค่าเพ่ิมเติม ซึ่งคุณค่าที่มีการกล่าวถึงนี้ คือวิถีการผลิต 
โดยเฉพาะวิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่ถูกมองว่าเป็นการวิวัฒนาการของสังคมชั้นสูง การก าหนด
คุณค่าดังกล่าวท าให้การพัฒนามีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ถูกก าหนดให้มีวิวัฒนาการ
ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือวิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์แบบ
ตะวันตก ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้วิเคราะห์ว่า การพัฒนาเป็นเหมือนลัทธิอาณานิคมใหม่ที่เป็นการครอบง า
จากทางประเทศตะวันตก 
 ดังนั้นความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ในโลก ท าให้มีการจัดแบ่ง
ประเทศในโลกออกเป็นตามระดับของการพัฒนาประเทศและอุดมการณ์ทางการเมือง คือ 
 1. ประเทศในกลุ่มที่ ได้ พัฒนาอุตสาหกรรมในระดับสูงตามลัทธิทุนนิยม ซึ่ ง ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนีและญี่ปุุน เป็นต้น 
 2. ประเทศในกลุ่มสังคมนิยมภายใต้ระบบสังคมนิยมเต็มรูปแบบ ได้แก่ รัสเซีย จีน โปแลนด์ 
เชคโกสโลวาเกีย เป็นต้น 
 3. ประเทศในโลกที่สาม ส่วนใหญ่เป็นประเทศซึ่งแต่เดิมเคยเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับต่ า ได้แก่ ประเทศในแอฟริกาและ
เอเชีย เช่น เอธิโอเปีย อียิปต์ บราซิล ลาว พม่ารวมทั้งไทย เป็นต้น  
 ประเทศโลกที่สามหรือประเทศด้อยพัฒนา (Underdeveloped Countries) ซึ่งต่อมามีการ
เรียกชื่อให้ดูดีกว่าว่าประเทศก าลังพัฒนา (Developing Countries) 
 

ความหมายของการพัฒนา 
       ความเป็นมาของค าว่า การพัฒนาดังกล่าวเบื้องต้นเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า กระแสแห่งความ
เจริญของประเทศตะวันตกหรือประเทศที่พัฒนาแล้วได้หลั่งไหลไปสู่ประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศ 
ที่มีความเจริญน้อยกว่า ค าว่า การพัฒนาจึงได้ถูกน ามาใช้เพ่ืออธิบายความก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับ
ประเทศในตะวันตก ซึ่งมีความหมายครอบคลุมหลายแง่มุม ไม่เป็นที่เข้าใจอย่างเดียวกันในแต่ละ
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ประเทศแต่ละช่วงเวลา เราจะพบว่าในช่วงแรก ๆ ของการน าเอาแนวความคิดการพัฒนามาใช้จะเน้น
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ทันสมัย หรือการปรับให้เป็น
อุตสาหกรรม เป็นต้น ต่อมานักสังคมศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการ
พัฒนาที่แตกต่างกันออกไปมาก ท าให้รูปแบบ วิธีการและยุทธวิธีในการพัฒนาประเทศต่าง ๆ มีความ
แตกต่างกันออกไป แนวคิดของการพัฒนาจึงครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมด้วย ดังนั้นจึงขอน าเสนอความหมายค าว่า การพัฒนา ตามทัศนะของนักวิชาการไทย ดังนี้ 
 ฑิตยา สุวรรณชฎ (2522 : 341) กล่าวว่า การพัฒนา คือกระบวนการที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยการจัดสรรทรัพยากรของสังคม เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในการที่จะบรรลุเปูาหมายที่
สังคมนั้นได้เลือกสรรแล้ว ด้วยการควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยากร เชียงกูล (2527 : 17-18) อธิบายว่า การพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทาง
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องการได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา 
สิ่งแวดล้อมที่ดี พักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนาวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่าง ๆ ด้วย ความต้องการ
ทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันว่า “การพัฒนาคุณภาพ” เพ่ือที่ให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ
เพ่ิมปริมาณสินค้าหรือรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า 
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534 : 2) อธิบายว่า การพัฒนาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Means) ที่
ท าให้เกิดผล (Ends) ที่ต้องการ คือคุณภาพชีวิต ชุมชนและสังคมดีขึ้นและนอกจากจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วยังมีการก าหนดอัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change) เอาไว้
ด้วย 
 ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2543 : 282) ให้ความหมายว่า การพัฒนานั้นเป็นกระบวนการ (Process) 
ที่จะต้องมีองค์ประกอบของเครื่องชี้วัดที่ส าคัญและต้องผสมผสานระหว่าง 
 1. มีการเปลี่ยนแปลง (Change) ในทางบวก ได้แก่ การปรับปรุงเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตเสมอ ถ้าเปลี่ยนแปลงในทางลบไม่ถือว่าเป็นการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องดีขึ้น เจริญ
ขึ้น งอกงานขึ้น และต้องเกี่ยวข้องกับ 4 แกนหลัก คือคน โครงสร้ าง เทคโนโลยีและระบบหรืองาน 
(รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย) 
  2. การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีการควบคุม (Control) ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
การก าหนดเป็นแผนที่ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติที่ด าเนินตามเปูาหมายอย่างเด่นชัดและ
ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีจุดเน้น
ของการพัฒนาโดยประชาชน เพ่ือประชาชนและเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน 
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 3. ผลของการพัฒนานั้นต้องเกิดความเสมอภาค (Equity) และการกระจายใหม่ 
(Redistribution) ในการกระจายความเป็นธรรมในเรื่องรายได้ และการกระจายความเป็นธรรมใน
เรื่องคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แก่กลุ่มคนในสังคมอย่างยุติธรรมและจะต้องท าให้เกิดความเท่า
เทียมกันอย่างแท้จริงในเรื่องโอกาส (การศึกษา การท างาน ความก้าวหน้า ฯลฯ) 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2547 : 3) กล่าวว่าการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทาง (Planned or Directed Change) นั่นคือการพัฒนามิได้เป็นเรื่อง
ธรรมชาติหากเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยก าหนดทิศทางหรือ
รายละเอียดเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ช้าเร็วอย่างไร ใครจะเป็นผู้พัฒนาและเป็น
ผู้ถูกพัฒนา เป็นต้น 
  นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร (ม.ป.ป. : 5) ได้อธิบายว่า การพัฒนาเป็นกระบวนการในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประชาชนส่วนใหญ่ให้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึง
เรื่องที่ตัดสินคุณค่าของคนในแต่ละสังคมด้วย ความหมายของการการพัฒนาจึงแตกต่างกันออกไป
ตามกาลเวลา สถานที่และลักษณะของปัญหาหรือความต้องการของแต่ละสังคม โดยมีปัจจัยที่
สนับสนุนส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปทิศทางที่พึงประสงค์ ดังนี้  
 1. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น ามาซึ่งการปรับปรุงให้ดีขึ้นส าหรับคนส่วนใหญ่ 
 2. ควรจะเป็นอันตรายน้อยที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ คน 
 3. อย่างน้อยที่สุดควรจะตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานหรือความต้องการที่จ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิต 
 4. มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ 

5. ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ในความหมายพ้ืนฐานการพัฒนา ก็คือการท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนในทุก ๆ ด้านของสังคม

ทั้งมวล การพัฒนามิได้เป็นเพียงการพัฒนาด้านรายได้หรือด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวและไม่ใช่เรื่อง
ของเทคนิค แต่การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวความคิดและเปลี่ยนแปลงการกระท าที่เป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองความต้องการและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้น 

สนธยา พลศรี (2547 : 2-5) ได้จ าแนกความหมายของการพัฒนาแต่ละประเภทไว้ ดังนี้  
1. ความหมายจากรูปศัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโต

งอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้เป็นที่มาของความหมายในภาษาไทยและ
เป็นแนวทางในการก าหนดความหมายอ่ืน ๆ  
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2. ความหมายโดยทั่วไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
ความหมายนี้นับว่าเป็นความหมายที่รู้จักกันโดยทั่วไป เพราะน ามาใช้มากกว่าความหมายอ่ืน ๆ แม้ว่า
จะไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการก็ตาม 

3. ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ความเจริญเติบโตแต่เป็นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการเน้นความหมายในเชิงปริมาณ คือการเพ่ิมขึ้น
หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่น ๆ  

4. ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งใน
ด้านคุณภาพ (ดีขึ้น) ด้านปริมาณ (มากขึ้น) และด้านสิ่งแวดล้อม (มีความเหมาะสม) ไม่ใช่การ
เปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

5. ความหมายทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความหมายอีกแนวทางหนึ่ง 
  6. ความหมายทางด้านการวางแผน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการ
ของมนุษย์ไว้ล่วงหน้าในลักษณะของแผนและโครงงาน แล้วบริหารหรือจัดการให้เป็นไปตามแผนและ
โครงการจนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าความหมาย
ของการพัฒนาทางด้านการวางแผนก าหนดให้การพัฒนาเป็นกิจกรรมของมนุษย์และเกิดขึ้นจากการ
เตรียมการไว้ล่วงหน้าเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนโดยมนุษย์ ไม่ใช่เป็นการ
พัฒนาในความหมายนี้ 

7. ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ค าว่าการพัฒนาในความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ
การปฏิบัติการนี้ เป็นความหมายต่อเนื่องจากความหมายทางการวางแผน โดยมุ่งเน้นถึงการวางแผน
และโครงการไปด าเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องเพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้ว แต่ถ้า
หากไม่มีการน าไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้  
  8. ความหมายในทางพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนให้มีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี้มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางด้านการ
วางแผน คือเป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น แตกต่างกันเพียงการวางแผนให้ความส าคัญที่วิ ธีการ
ด าเนินงาน ส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึน คือความสุขของมนุษย์เท่านั้น 

9. ความหมายทางสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของการพัฒนาโดยเน้นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม คือมนุษย์ กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับความหมายในทางพุทธศาสนา คือการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุข 
และมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมายทางการวางแผน คือด้วยวิธีการจัดสรรทรัพยากรของสังคม
อย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวางแผนเรียกว่าการบริหารและการจัดการ 
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10. ความหมายทางการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายค าว่า การพัฒนา
เอาไว้ใกล้เคียงกับนักสังคมวิทยา คือการพัฒนาเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้น 
แต่ว่านักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่มนุษย์ในชุมชนจะต้องร่วมกันด าเนินงานและได้รับผลจากการพัฒนา
ร่วมกัน  

นอกจากนี้สนธยา พลศรี ยังได้สรุปภาพรวมความหมายของค าว่า การพัฒนาไว้ว่า หมายถึง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดล้อม ด้วย
การวางแผนโครงการและด าเนินงานโดยมนุษย์เพ่ือประโยชน์แก่ตัวมนุษย์เอง 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (ม.ป.ป. : 42-43) กล่าวสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาไว้ว่า การพัฒนา 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม เพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีความเจริญก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีการก าหนดไว้ก่อนและครอบคลุมทั้งด้านวัตถุ
และด้านจิตใจ หรืออาจแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นอกจากนี้แล้วการพัฒนาในแง่ที่
เป็นกระบวนการ (Process) จะประกอบด้วยหลายขั้นตอน (Stages) ที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง 
(Relation or Linkage) และสอดคล้องกัน การพัฒนายังเป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuing 
Process) คือหลังจากด าเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรมหนึ่งผ่านไปแล้วก็จะน าสู่การด าเนินกิจกรรม
พัฒนากิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไปอีก 
 จากทั้งหมดที่กล่าวมาสรุปได้ว่า “การพัฒนา” คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามแผนด้วยการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทาง นั่นคือการพัฒนาเป็น
ความพยายามของมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น มีการก าหนดทิศทางหรือก าหนด
รายละเอียดเอาไว้ล่วงหน้าว่าใคร ท าอะไร อย่างไร เมื่อใด เป็นต้น โดยเปูาหมายสุดยอดของการ
พัฒนาอยู่ที่คนและคุณภาพชีวิตของคน การพัฒนาคนจึงรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี นอกจากนี้ความหมายของการพัฒนายังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินคุณค่าของคนในแต่ละสังคมอีกด้วย 
 

ลักษณะของการพัฒนา 
     จากความหมายของการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ลักษณะของการพัฒนามีหลาย
ประการ ซึ่งลักษณะส าคัญของการพัฒนานั้น สนธยา พลศรี (2547 : 5-6) อธิบายไว้ ดังนี้  
      1. เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดล้อมของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้ดีขึ้นหรือให้มีความเหมาะสม อันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในด้าน
ในด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งเป็น
ลักษณะตามความหมายทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 
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     2. มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามล าดับขั้นตอนและอย่าง
ต่อเนื่องกัน โดยแต่ละข้ันตอนมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันเป็นล าดับ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งได ้
    3. มีลักษณะเป็นพลวัต คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้า ๆ ปริมาณมากหรือน้อยก็ได้ 
     4. เป็นแผนโครงการ คือเกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลงใคร ด้านใด 
ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
โดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
      5. เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธีหรือกลวิธีที่น ามาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
เปูาหมายที่ก าหนด เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
      6. เป็นปฏิบัติการ  คือเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิดหรือเป็นเพียง
รายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ต้องน ามาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะ
เกิดผลตามที่ต้องการ 
      7. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น
สัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดท าแผนโครงการและคิดค้นวิธีการในการที่จะพัฒนาตนเองและสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม ถ้าไม่ได้เกิดจากการกระท าของมนุษย์แล้วจะไม่ใช่การพัฒนา
แม้ว่าจะมีลักษณะอ่ืน ๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 
      8. ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ท าให้มนุษย์และสังคมมีความสุข เพราะการ
พัฒนาเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับมนุษย์และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง 
      9. มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือสามารถบอกได้ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพ ปริมาณ 
สิ่งแวดล้อม ความคงทนถาวร การประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีความเหมาะสมหรือพึงพอใจหรือไม่
และระดับใด เป็นต้น 
     10. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การพัฒนานอกจากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมนุษย์
สังคมและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้ว รูปแบบ กระบวนการและวิธีการพัฒนาก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย การ
พัฒนาใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ 
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     กล่าวได้ว่าลักษณะโดยรวมของการพัฒนา เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
กัน ถ้าการพัฒนาขาดลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังกล่าวจะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบหนึ่งที่มี
ความหมายใกล้เคียงกับการพัฒนาเท่านั้น ลักษณะของการพัฒนาอาจสรุปได้ ดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 แสดงลักษณะของการพัฒนา 
ที่มา : สนธยา พลศรี (2547 : 8) 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
      จากการน าค าว่า การพัฒนามาใช้ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจึงให้เกิดแนวความคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาต่างกันออกไปหลายแนวความคิด ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ดังต่อไปนี้  
     1. แนวคิดด้านมนุษย์นิยม เป็นการอธิบายแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาของมนุษย์ที่เน้นเรื่อง
ค่านิยมกับจริยธรรม โดยมองว่าเปูาหมายสุดท้ายของการพัฒนาอยู่ที่มนุษย์และค่านิยมด้านจริยธรรม
เป็นสิ่งส าคัญในสังคมมนุษย์ ตามแนวคิดนี้ถือว่าคนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา คนเป็นผู้บันดาลให้

 
การเปลี่ยนแปลง 

คุณภาพ ปริมาณ สิ่งแวดล้อม 

กระบวนการ 

พลวัต 

แผนและโครงการ 

วิธีการ 

ปฏิบัติการ 

การกระท าของมนุษย์ 

มีความเหมาะสม 

มีเกณฑ์ชี้วัด 

เปลี่ยนแปลงได้ 

ลักษณะของการพัฒนา 
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สิ่งต่าง ๆ ในเกิดขึ้นหรือดับสลายได้ จุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาคือการพัฒนาคน ซึ่ง
หมายถึงการท าให้คนมีท้ังคุณภาพและคุณธรรม (วิรัช เตียงหงษากุล, 2529 : 4-5)   
      2. แนวคิดทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการอธิบายถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะเน้นไป 
ในเรื่องของการออมและการลงทุน มองว่าการพัฒนาเปรียบเสมือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
ถือว่าเมื่อมีกระบวนการพัฒนาเกิดข้ึนแล้ว ผลแห่งการพัฒนาจะแพร่กระจายไปยังประชาชนทีละน้อย 
และประชาชนจะพัฒนาตามไปด้วย ซึ่งผลประโยชน์ของการเจริญเติบโตจะกระจายไปสู่ประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ ในรูปของงานและโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยผลของการกระจายนี้จะเพ่ิมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจให้แก่กลุ่มท่ียากจนกว่า 
      3. แนวความคิดด้านความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน เป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
หลาย ๆ ประเทศและประเทศต่าง ๆ เริ่มตระหนักว่าการด าเนินการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลให้
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาควรจะถูกก าหนดให้ไปสู่แนวคิด
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การศึกษาและสุขภาพอนามัย รวมไปถึง
ความต้องการด้านต่าง ๆ ของประชาชนเป็นอันดับแรก แทนการมุ่งลงทุนในด้านอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาและแนวทาง
ในการปฏิบัติแล้วการพัฒนาจะมุ่งไปที่สวัสดิการของประชาชนเพ่ือลดความยากจน ลดการว่างงาน
และลดความไม่เท่าเทียมกันด้วย  
  4. แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม เป็นแนวคิดที่เกิดจากรัฐบาลของประเทศ
ต่าง ๆ พยายามที่จะปรับปรุง แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการวางแผนและ
ปฏิบัติการ เช่น การปฏิรูปที่ดิน การสหกรณ์ การพัฒนาชนบท เป็นต้น และเรียกวิธีการนี้ว่าการ
พัฒนา (สนธยา พลศรี, 2547 : 9) 
        5. แนวคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม เป็นแนวคิดของการพัฒนาประเทศด้วยระบอบ
สังคมนิยมที่น าทฤษฎีความขัดแย้งมาใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบสังคม 
โดยถือว่าการน าระบอบสังคมนิยมเข้ามาใช้แทนระบบที่ใช้อยู่เดิม ถือเป็นการพัฒนาในแนวความคิดนี้ 
(นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2534 : 93-94)  
         6. แนวคิดแบบการพัฒนาชุมชน เป็นแนวคิดที่องค์การสหประชาชาติน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาที่กล่าวมาแล้วในเรื่องความเป็นมาของการพัฒนา กล่าวคือการให้คนและกลุ่มคนใน
ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเป็นผู้ได้รับผลของการพัฒนาตามหลักการและวิธีการพัฒนา
ชุมชน 
 7. แนวคิดแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุุมเฟือยจนเกินขีดจ ากัดของ
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ทรัพยากรโลก เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกด้านอย่างสมดุลใน 5 
ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคมและด้านการเมือง 
  จากแนวคิดหลักในการพัฒนาทั้ง 7 ประการดังกล่าว การพัฒนาชุมชนถือเป็นแนวคิดหนึ่งที่มี
ลักษณะเฉพาะ คือมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์รวมถึงศักยภาพของมนุษย์เป็นหลัก  
 กล่าวได้ว่าการที่จะท าความเข้าใจความหมาย ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานั้น 
จ าเป็นจะต้องตระหนักในความจริงที่ว่า การพัฒนาเป็นแนวคิดเชิงปทัสถาน การก าหนดความหมาย 
ทิศทางและแนวทางของการพัฒนานั้น ย่อมจะแตกต่างกันไปตามค่านิยมและความเชื่อพ้ืนฐานหรือ
อุดมการณ์ของสังคมและกาลเวลา ดังนั้นแนวทางการพัฒนาของประเทศที่มีความยึดมั่นในอุดมการณ์
ทุนนิยมจึงอาจจะแตกต่างจากประเทศอุดมการณ์สังคมนิยมและเนื่องจากปทัสถานที่มองเห็นว่าเป็น
สิ่งที่ปรารถนาเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ความหมาย แนวคิดและแนวทางการพัฒนาอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาด้วยเช่นกัน 

 

พัฒนาการของการพัฒนาในสังคมไทย 
 พัฒนาการหรือความเป็นมาเกี่ยวกับการพัฒนาในประเทศไทยที่ผ่านมานั้น ในที่นี้ได้แบ่ง
พัฒนาการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

 ระยะที่ 1 สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ 
สังคมไทยในสมัยอดีตมีลักษณะเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีระบบการผลิตแบบพ่ึงตนเองตาม

ธรรมชาติ แต่ละครอบครัวจะผลิตสินค้าในลักษณะท าเองใช้เอง หรือมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ผลิตได้
กันบ้างไม่มากนัก มีลักษณะเป็นพริกบ้านเหนือ เกลือบ้านใต้ แบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ มีความเอ้ืออาทร
ต่อกัน มีการปกครองท้องถิ่นของตนเองโดยมีคนที่เข้มแข็ง กล้าหาญ แก้ปัญหาได้เก่งเป็นผู้น า ครั้น
เมื่อชุมชนมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นก็ได้พัฒนาเป็นเมือง มีเจ้าเมือง มีระบบกองทัพไว้ปูองกันตนเอง มีการ
แบ่งงานกันท าและการเก็บภาษีตลอดจนการค้าขายแลกเปลี่ยนมากขึ้น เช่น สมัยสุโขทัย ก็ได้พัฒนา
เป็นชุมชนขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยมีระบบการปกครอง มีกฎหมายที่เป็นระเบียบแบบแผน มีการ
พัฒนาการท าเหมืองฝายเก็บกักระบายน้ าเพ่ือท าการเพาะปลูก มีระบบเงินตรา มีการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา มีการค้าขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปุา อาทิ สมุนไพร เครื่องเทศ ไม้หอม ไปสู่ แดนไกล 
ตลอดจนมีการซื้อสินค้าจากเมืองอ่ืน ๆ มีระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสืบทอดมรดก ระบบทาส 
แรงงาน รวมถึงการเสียภาษีในรูปแบบของส่วยอากรต่าง ๆ เป็นต้น  

ครั้นต่อมาในสมัยสังคมกรุงศรีอยุธยาก็มีพัฒนาการคล้าย ๆ กับสังคมสุโขทัย แต่ว่าขนาดของ
ชุมชนและระบบการปกครอง การผลิต การกระจายทรัพยากรจะมีขนาดใหญ่โตและมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้นตามล าดับ อ านาจการปกครองจะรวมศูนย์อยู่ท่ีพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีกรรมสิทธิ์
เหนือที่ดินและแรงงานมากกว่าสมัยสุโขทัย มีการจัดระบบการจัดสรรที่ดินให้คนได้ท ากิน จะต้องถูก
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เกณฑ์แรงงานหรือเสียภาษีในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เรียกว่าระบบ
ศักดินาหรือระบบไพร่ 

 ระยะที่ 2 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ชุมชนมีลักษณะที่เป็นไปอย่างช้า ๆ ในยามสงบ บางครั้งก็

เจริญรุ่งเรือง ต่อเมื่อมีศึกสงคราม โรคระบาดหรือประสบกับภัยธรรมชาติ เกิดความแห้งแล้ง 
ทุพภิกขภัยต่าง ๆ ก็จะเสื่อมลง มักวนเวียนไปอยู่เช่นนี้ แต่โครงสร้างใหญ่ ๆ ของสังคมไม่เปลี่ยน 
เพราะวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบพ่ึงตนเองตามธรรมชาติ ไม่มีการน าเอาผลผลิตส่วน
เกินไปลงทุนหรือน าไปขยายการผลิต ประชาชนมีความพึงพอใจกับการมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่มี
กลุ่มชนใด ๆ สามารถสร้างตัวเองเป็นฝีมือหรือชนชั้นพ่อค้าได้ ช่างฝีมือจะซ่อนฝีมือของตนเองไว้
เพราะเกรงว่าจะถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงาน ไม่มีแรงจูงใจให้มีการพัฒนาทางฝีมือและเทคโนโลยี แต่
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสังคมอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะมีการพัฒนาช้า แต่เนื่องจากว่ามี
ธรรมชาติที่เอ้ืออ านวย มีทรัพยากรอย่างมากมาย มีประชากรน้อย ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่จึงมี
อาหารการกินอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตที่มีความสุขพอสมควร สังคมในสมัยดังกล่าวจึงมิใช่สังคมที่ด้อย
พัฒนาที่จะต้องมีการพัฒนาชุมชนอย่างในปัจจุบัน (มานพ ภาษิตวิไลธรรม, ม.ป.ป.) 
 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญ นับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาทั้งนี้เพราะ
สังคมอ่ืน โดยเฉพาะในประเทศยุโรปที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ าหน้า มีการจัดระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง เป็นแบบทุนนิยมที่เน้นการใช้เครื่องจักรมาช่วยเร่งในการผลิตเรียกได้ว่าเป็นการผลิตขนาน
ใหญ่เพ่ือขายและแสวงหาก าไรและลงทุน ดังนั้นประเทศในยุโรปจึงได้แสวงหาทรัพยากรโดยการออก
ล่าอาณานิคม จึงได้ท าการรุกรานประเทศที่พัฒนาช้ากว่า อ่อนแอกว่าเป็นเมืองขึ้นทั่วทั้งเอเชีย 
แอฟริกาและอเมริกาใต้ ส่วนในประเทศไทยได้บีบบังคับให้ประเทศไทยต้องเซ็นสนธิสัญญาเปิดประตู
การค้า ที่เรียกว่า “สนธิสัญญาบาวริ่ง” ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2398) โดยมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ
ของสนธิสัญญา คือรัฐไทยต้องท าการยกเลิกพระคลังสินค้าของพระมหากษัตริย์ ซึ่งผูกขาดการค้า
ต่างประเทศ ให้มีการส่งออกข้าวได้โดยเสรี ให้จัดเก็บอากร น าเข้า-ส่งออก ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ให้
พ่อค้าต่างประเทศสามารถเช่าซื้อที่ดิน ตั้งบริษัท ตั้งโรงเก็บสินค้าและจ้างแรงงานที่เป็นคนไทยได้ ให้มี
การส่งออก-น าเข้าโลหะมีค่าได้และห้ามเก็บภาษีอ่ืนนอกจากภาษีที่ดินและศุลกากร 
 หลังจากการเซ็นสนธิสัญญาเปิดประตูการค้าการลงทุนดังกล่าว ระบบการผลิตและวิถีชีวิต
ของคนไทยได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เกษตรกรชาวนาไทยจึงได้เปลี่ยนจากการเพาะปลูกข้าวไว้กิน  
ไปเป็นปลูกเพ่ือขายมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจไทยจึงได้ค่อย ๆ พัฒนาเป็นแบบทุนนิยมหรือการผลิต 
เพ่ือขายและมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การคมนาคมขนส่ง การสร้างทางรถไฟ เพ่ือ
ส่งเสริมการผลิตและการค้า มีการออกโฉนดที่ดิน ยอมรับกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชนเพ่ือเปิดโอกาสให้
มีการพัฒนาแบบทุนนิยม กล่าวได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในช่วงแรก ๆ นั้น การสะสมทุน
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ภายในประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศยังเติบโตเป็นไปอย่างเชื่องช้า เนื่องจาก
ประเทศที่พัฒนามากกว่าได้ส่งสินค้าอุตสาหกรรมเข้ามาตีตลาด ส่วนพ่อค้าคนจีนที่เข้ามาอยู่ใน
เมืองไทยก็ส่งเงินก าไรที่ได้จากการท าธุรกิจกลับไปให้ญาติพ่ีน้องที่อยู่ในประเทศจีน การสะสมทุนใน
ประเทศจึงมีน้อย 

 ระยะที่ 3 สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างทาง
การเมืองมากกว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การล้มเลิกการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและได้
น าเอาระบอบประชาธิปไตย (ระบอบรัฐบาล) เข้ามาใช้ในการปกครองประเทศ ได้มีการจัดตั้งรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งและเข้ามาท าการบริหารราชการแผ่นดิน ท าให้การบริหารจัดการประเทศมีความ
สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่ส าคัญเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ ส่วน
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็ด าเนินการพัฒนาไปในสภาพที่ไม่ค่อยมั่นคง มีความขัดแย้งกันในหมู่คณะ
ราษฎร์และกลุ่มชนชั้นสูง มีการกบฏและท าการรัฐประหารหลายครั้ง ประชาชนยังด้อยการศึกษา 
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และไม่มีการตื่นตัวทางการเมือง
มากพอ 
 ในระหว่างปี พ.ศ.2501 ถึง พ.ศ.2516 สังคมและชุมชนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้น 
ในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และจอมพลถนอม กิติขจร เมื่อมีการสนับสนุนให้ธนาคารโลกเข้า
มาช่วยส ารวจสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยในช่วงปีพ.ศ.2500 ได้เริ่มมีการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติและจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจกันอย่าง
ขนานใหญ่ เร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เช่น เขื่อน ไฟฟูา ประปา ถนน เส้นทาง 
ท่าเรือ เป็นต้น ท าให้เกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เคยอยู่ห่างไกลออกไปถูกดึงเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด ท าการเพาะปลูกเพ่ือขายกันมากขึ้น รวมทั้งมีการเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นการปลูก
พืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อยเพ่ือการส่งออกมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการบริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงแรก ๆ 
ยังเป็นอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า คือการผลิตสินค้าส าเร็จรูปที่เคยส่งเข้ามาขายในประเทศ เช่น 
ทอผ้า น้ าตาล เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เป็นต้น สินค้าเหล่านี้เมื่อผลิตขึ้นได้ก็ท าการขาย
ภายในประเทศ ท าให้ไม่ต้องสั่งซื้อเข้ามา อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังคงต้องสั่งซื้อสินค้าจ าพวก 
เครื่องจักร เครื่องเคมีภัณฑ์ น้ ามันเชื้อเพลิง อะไหล่ และวัตถุดิบต่าง ๆ เพ่ือเข้ามาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมค่อนข้างมาก ท าให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าและต้องพ่ึงพาการกู้เงินจากต่างประเทศ
มากขึ้น 
 การพัฒนาประเทศดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมไทยอย่างมาก กล่าวคือ 
ชนบทมีความสัมพันธ์กับเมืองในด้านการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือขายและซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจาก
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ภาคในเมืองมากขึ้น เทคนิคการผลิตเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ เช่น รถไถนา (แทรคเตอร์) 
เข้ามาแทนแรงงานสัตว์ เช่น วัว ควาย มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชมากขึ้น ทั้งนี้
เกษตรกรต้องมีการพึ่งระบบเครดิตและตลาดมากข้ึนตามไปด้วย การพัฒนามีผลกระทบต่อชุมชนและ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างไม่ทั่วถึงกัน ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนามากที่สุดก็คือคนในเมือง 
โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของทุน ที่ดิน กิจการห้างร้านต่าง ๆ ส่วนคนในชนบทจะได้รับผลจากการ
พัฒนาน้อยกว่า สรุปก็คือการพัฒนาท าให้เกิดการกระจายทรัพย์สินและรายได้ที่ไม่เป็นธรรมและท าให้
เกิดการพึ่งพาเศรษฐกิจทุนนิยมโลกมากขึ้น 
 กล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาสังคมไทยที่ผ่านมาเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนและ
สังคมไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมีความทันสมัยมากขึ้ น อาจ
กล่าวได้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยเป็นลักษณะของสังคมโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมถึง
พัฒนาการทั้งด้านการแพทย์ การสื่อสาร การค้าและการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้การรวมตัวกันของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : 
ASEAN) หรือที่เรียกว่า “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” ยิ่งเป็นแรงผลักดันที่ก่อให้เกิด
การแข่งขันกันในด้านการค้าและการลงทุน ก็ท าให้สังคมไทยมีความจ าเป็นต้องเร่งรั ดการพัฒนาคน 
ชุมชน สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนมากขึ้น ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วประเทศก็จะตก
อยู่ในสภาพที่อ่อนแอ ล้าหลังและเสียเปรียบได้ 
 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประเทศไทยมีการจัดท าแผนพัฒนาประเทศ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนา

ประเทศให้เกิดการเร่งรัดพัฒนาสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในแต่ละแผนมากว่า 50 ปี 
โดยมีการริเริ่มจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติมาตั้งแต่ปี พ .ศ.2500 และในปี พ.ศ.2504 รัฐบาล
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกขึ้น หลังจากนั้นการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปัจจุบัน
ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แล้วเสร็จและได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2554 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2559 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นทั้ง
เครื่องมือในการลงทุนหรือการใช้ทรัพยากรของสังคมและเป็นทิศทางหรือแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งในเรื่องของปรัชญา 
แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จุดมุ่งหมายหลักและวิธีการด าเนินการ ลักษณะ
และรูปแบบ ตลอดจนวิธีการและกระบวนการจัดท าแผน 
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1. แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาประเทศ 
 การก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศจะมีพ้ืนฐานมาจากความ
ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปสู่ความทันสมัยตามแนวคิดของตะวันตก คือการมีเศรษฐกิจที่ดี 
มีความเจริญก้าวหน้า จึงท าให้ต้องมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการผลิตขนานใหญ่ ดังนั้น
ความหมายของการพัฒนาตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาประเทศจึงมุ่งเน้นการก่อให้เกิ ดความ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวคิดนี้ถือว่าเป็นจุดเน้นของแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความล้าหลังทางเศรษฐกิจของประเทศ จากแนวคิดดังกล่าวนี้เองจึงน าไปสู่การก าหนดแนวคิ ดการ
พัฒนาประเทศออกเป็น 2 กระแส คือ (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553 : 124) 

1.1 แนวคิดการพัฒนากระแสหลัก ได้แก่ แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มี
รากฐานมาจากระบบเศรษฐกิจและทุนนิยมโดยไม่ค านึงถึงการพัฒนาสังคม เช่น ทฤษฎีความทันสมัย 
ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพ่ึงพา ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ ฯลฯ 

1.2 แนวคิดการพัฒนากระแสรอง หรือกระแสการพัฒนาทางเลือก ได้แก่ แนวคิด
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรากฐานมาจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เช่น แนวคิด
บทบาทชาย-หญิง แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดการให้อ านาจ แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน แนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ทฤษฎีใหม่ ฯลฯ 

โดยการก าหนดแนวคิดในการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมานั้น เหตุผลหลักของการก าหนดแนวคิด
ในการพัฒนาประเทศ คือการมีความเชื่อที่ว่า “ถ้าประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจจะท าให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น” โดยการมีรายได้เพ่ิมขึ้นของประชากรจะเกิดมาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทุนและขนาดของการออม จ านวนประชากรและอัตราการเพ่ิมของ
ประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การต่าง ๆ ทางสังคม 
เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
น าไปสู่เศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยจะมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเป็น
ประการส าคัญ  

ดังนั้นการศึกษาความเป็นมาของการพัฒนาประเทศของประเทศไทย โดยใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะช่วยให้เรารับทราบถึงสาระความรู้และประสบการณ์การของวางแผน
พัฒนาประเทศในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ รวมทั้งจะเป็นบทเรียนส าหรับการปรับปรุงทิศทางการพัฒนา
ชุมชนและสังคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
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2. การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ถึง
ฉบับที่ 11  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) ได้น าเสนอบทสรุป
และผลที่ได้รับจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ดังนี้ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับเดียวที่มีระยะเวลาครอบคลุมรวม 6 ปี มี
ระยะเวลาการใช้ 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 พ.ศ.2504-2506 และช่วงที่ 2 พ.ศ.2506-2509 ในช่วงของการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ยากจน ต้องพ่ึงภาคเกษตร 
เป็นหลัก ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ า ขาดแคลนการบริการพ้ืนฐาน โดยเฉพาะด้านชลประทาน 
พลังงานและคมนาคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จึงได้ก าหนดแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ โดย
เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ มีการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเป็นอันมาก 
อาทิ ถนน ท่าเรือ เขื่อนอเนกประสงค์ โรงไฟฟูา ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน 
และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม อันจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ได้ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศรุดหน้า
ไปอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยขยายตัวเฉลี่ยถึงร้อยละ 8.7 ต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมสูงขึ้น มูลค่า
สินค้าออกขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนดุลการช าระเงินของประเทศมีฐานะเกินดุล ทุนส ารองระหว่าง
ประเทศมีมูลค่าสูงขึ้นถึง 924 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ส่วนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้เน้นงานชลประทาน 
การก่อสร้างและบูรณะทางหลวงแผ่นดิน เริ่มส่งพลังงานไฟฟูาจากโครงการยันฮีและโครงการไฟฟูา
ลิกไนต์ที่กระบี่ เป็นต้น  

การวางแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการ
ลงทุนในสิ่งก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบของระบบการคมนาคมและระบบขนส่ง ระบบเขื่อน 
สาธารณูปการ ฯลฯ รัฐทุ่มเททรัพยากรเข้าไปเพ่ือการปูพ้ืนฐานให้มีการลงทุนในด้านเอกชนเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

1. เน้นการลงทุนสร้างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ การสร้างถนนทางหลวง
สายหลัก การพัฒนาเส้นทางรถไฟ ปรับปรุงการประปาและการสร้างเขื่อนเพ่ือการชลประทาน รวมถึง
การผลิตกระแสไฟฟูาพลังน้ า เช่น เขื่อนภูมิพลและเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นต้น  

2. ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในด้านอุตสาหกรรมและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สินค้าส าเร็จรูป  

3. ด าเนินการส่งเสริมด้านการศึกษาในระดับขั้นอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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4. ผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผน ประสบความส าเร็จในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 8.1 ต่อปี มูลค่าสินค้าออกเพ่ิมมากขึ้น มีสินค้าออกที่เป็น
รายได้หลักของประเทศเพ่ิมชนิดขึ้น ได้แก่ ข้าวโพด ปอ มันส าปะหลัง นอกเหนือจากข้าว ไม้สัก 
ยางพาราและดีบุกที่มีอยู่แต่เดิม  

5. ปัญหาและอุปสรรค ขาดแคลนบุคลากรทางด้านเทคนิค วิชาการและการบริหาร อีกทั้งยัง
ต้องพ่ึงพาเงินทุนเงินกู้จากต่างประเทศท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานตามโครงการ และ
ผลกระทบประการส าคัญคือการกระจายรายได้ยังไม่ยุติธรรม เพราะผลจากการพัฒนาตกอยู่กับผู้มี
โอกาสทางเศรษฐกิจ  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2510-2514) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ยังคงด าเนินการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและให้ความส าคัญกับการกระจายการ
พัฒนาให้เกิดผลทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ เพ่ือปรับปรุง
ฐานะของประชาชนในชนบท ดังจะเห็นได้จากงบประมาณร้อยละ 75 -80 ของงบพัฒนาทั้งหมดเป็น
การลงทุนในส่วนภูมิภาค รวมทั้งยังมีโครงการพิเศษ เช่น โครงการพัฒนาภาค โครงการเร่งรัดพัฒนา
ชนบทและโครงการช่วยเหลือชาวนา เป็นต้น รวมทั้งเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมผลการ
พัฒนาท าให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ปรากฏว่า
ช่องว่างของรายได้ในหมู่ประชากรของประเทศและระหว่างภูมิภาคของประเทศเริ่มห่างกันมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากประชาชนที่อยู่ใกล้บริการพ้ืนฐานได้ใช้ประโยชน์มากกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกล ส่วนด้านการขยาย
บริการพ้ืนฐานมีก าลังการผลิตพลังงานไฟฟูาเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัว ถนนทั่วประเทศเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 38 
และการชลประทานเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว สรุปการพัฒนาได้ ดังนี้ 

1. เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเหมือนกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เช่น ขยายการ
ชลประทาน เส้นทางคมนาคมและการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ฯลฯ  

2. ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนการลงทุนของ
ชาวต่างประเทศ  

3. มุ่งพัฒนาก าลังคนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยกระจายการศึกษาและการ
สาธารณสุขให้ทั่วถึง ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ  

4. ผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผน ในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว
อย่างรวดเร็ว มีการลงทุนจากแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกประเทศในอัตราสูง ระยะปลายแผน
ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวช้าลงเนื่องจากราคาข้าวและยางพาราในตลาดโลกตกต่ าลง  
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5. ปัญหาและอุปสรรค การท างานของรัฐบาลมีลักษณะซ้ าซ้อนและขาดการบริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ งานบางโครงการไม่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดและการกระจายรายได้ยังคงกระจุก
ตัวอยู่กับคนส่วนน้อย  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519)  

ปัญหาการกระจายรายได้ที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ท าให้มีการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มากขึ้น โดยในด้านการลดความแตกต่าง
ของรายได้และบริการสังคมเน้นการด าเนินงานแนวใหม่ 3 แนว คือการลดอัตราการเพ่ิมของประชากร 
การกระจายบริการด้านเศรษฐกิจและสังคมและการสร้างโอกาสและขีดความสามารถของประชาชน
ให้ได้รับประโยชน์จากบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันได้เร่งปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและขยายขีดความสามารถทางการผลิตให้สูงขึ้น เปูาหมายส าคัญ คือการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในชนบท พร้อมทั้งส่งเสริมการส่งออกและ
ปรับปรุงโครงสร้างการน าเข้าเพ่ือรักษาเงินทุนส ารองระหว่างประเทศให้มั่นคง 
  การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เริ่มขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจของโลกและของ
ประเทศไทยไม่เอ้ืออ านวย โดยเฉพาะราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้นถึง 4 เท่าตัว ท าให้เกิดภาวะเงินเฟูอและ
เศรษฐกิจชะงักงัน รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการหลายอย่างเพ่ือคลี่คลายปัญหา ส่งผลให้อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 ต่อปี พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36 ถนนจาก
ไร่นาเข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของระยะทางทั้งหมด ด้านสังคม อัตราการเพ่ิมของประชากร
ลดลงจากร้อยละ 3.1 ในปี 2514 เหลือเพียงร้อยละ 2.6 ในปี 2519 อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาความไม่
เสมอภาคทางการศึกษาและการขาดแคลนด้านสาธารณสุขในเขตชนบท โดยสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. เน้นการพัฒนาสังคมเพ่ิมมากขึ้น เช่น การปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชน การศึกษา 
การสาธารณสุข ที่อยู่อาศัยและการจัดบริการทางสังคม  

2. ก าหนดเปูาหมายลดอัตราการเพ่ิมของประชากรเป็นครั้งแรก ให้เหลือร้อยละ 2.5 ต่อปี 
เมื่อสิ้นแผน  

3. กระจายความเจริญสู่ชนบทให้มากขึ้น เน้นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  
4. ขยายการพัฒนาปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน เช่น การขยายท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานจังหวัด

เชียงใหม่  
5. ยกระดับการผลิตและรายได้ประชาชาติให้สูงขึ้น เน้นการพัฒนาคนและเพ่ิมการมีงานท า  
6. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรักษาทุนส ารองระหว่างประเทศให้มั่นคง  
7. อุปสรรคและผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผน ผลิตภัณฑ์ประชาชาติภายในประเทศมีอัตราการเพ่ิม

ต่ ากว่าเปูาหมาย เนื่องจากสภาพดินฟูาอากาศแปรปรวน ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ 
และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก เช่น การขึ้นราคาน้ ามันครั้งใหญ่ ค่าเงินดอลลาร์
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สหรัฐอเมริกาตกต่ าและการถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทย เมื่อสิ้นสุดสงคราม
เวียดนาม เป็นต้น ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟูอ ภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนในประเทศซบเซา และมีการ
ว่างงานสูง แต่อัตราการเพิ่มของประชากรใกล้เคียงตามเปูาหมาย คือร้อยละ 2.6 ต่อปีเมื่อสิ้นแผน  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524)  

เนื่องจากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเน้นเฉพาะในส่วนกลาง ประกอบกับการเกิดภาวะเงินเฟูอ 
การว่างงาน เกิดช่องว่างทางสังคม ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และสังคมและความไร้เสถียรภาพทาง
การเมือง (หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 
จึงมุ่ง “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค” โดยเน้นการพัฒนาที่ส าคัญ 2 แนวทาง คือ 

1. เน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการมุ่งขยายการผลิตด้านการเกษตร และ
ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมเพ่ือขยายการส่งออก การกระจายรายได้ และการมีงานท าในภูมิภาค 
พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้าและเร่งรัดการส่งออก 

2. เร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ส่วนใหญ่ ทั้งท่ีดิน แหล่งน้ า ปุาไม้ เหมืองแร่ ฯลฯ 

ผลการพัฒนาท าให้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7.4 ต่อปี สูงกว่าเปูาหมายเล็กน้อย การผลิตใน
ด้านต่าง ๆ ขยายตัวสูงกว่าเปูาหมาย ยกเว้นด้านที่ส าคัญ คือเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นต่ ากว่า
เปูาหมาย ประกอบกับการที่ไม่สามารถรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับสูงทั่วทั้งประเทศ 
ท าให้ประชากรในภาคการเกษตรกรรมมีรายได้ต่ ากว่าผู้ประกอบอาชีพในภาคอ่ืน ๆ มาก นอกจากนี้
การที่ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศท าให้ประเทศไทยขาดดุลการค้า ทั้งการกระจายบริการสังคม
ที่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ประชาชนที่อยู่ในเขตชนบทยังคงล้าหลังและยากจน ประกอบกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงมาก ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอยู่ในระดับต่ า โดย
สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. เน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 3 โดยขยายการผลิต การลงทุนและเพ่ิมการจ้างงานให้สูง  

2. เน้นการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยเร่งกระจายรายได้ให้ทั่วถึงและยกฐานะทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกร ผู้ใช้แรงงานและคนยากจน  

3. ปรับปรุงคุณภาพของประชากร โดยลดอัตราการเพ่ิมของประชากรให้เหลือเพียงร้อยละ 
2.1 ต่อปี เมื่อสิ้นแผน  

4. ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ
สูงสุด  

5. อุปสรรคและผลที่ได้รับเมื่อสิ้นแผน  
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6. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกยังไม่ดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่ การขึ้นราคาน้ ามันของกลุ่มประเทศ OPEC ท าให้สินค้ามีราคาสูง เกิดภาวะเงิน
เฟูอและค่าครองชีพสูง ตลอดจนรายจ่ายภาครัฐบาลสูงขึ้นเป็นผลให้การขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ
สูงเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ  

7. สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนด้านกัมพูชา ท าให้รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายทาง
การทหารและความม่ันคงมากข้ึน  

8. ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศกระเตื้องขึ้นกว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 
การผลิตโดยส่วนรวมขยายตัวตามเปูาหมาย การลดอัตราการเพ่ิมของประชากรก็อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนดเช่นกัน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529)  
  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปตามเปูาหมาย
ในระดับที่น่าพอใจ แต่ทว่าปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบทยังคงอยู่ในระดับสูง แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 5 จึงปรับแนวทางการพัฒนาประเทศแนวใหม่ให้มีลักษณะเป็นแผนนโยบายที่ยึดพ้ืนที่
เป็นหลักในการวางแผนก าหนดแผนงานและโครงการ เช่น พ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือการพัฒนาชนบท พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพ้ืนที่เมืองหลัก เป็นต้น เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง
ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้ชาวชนบทพออยู่ พอกินและช่วยเหลือตัวเองได้ในที่สุด เน้นความสมดุลในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและปฏิรูประบบการบริหารงานพัฒนาของรัฐทุกภาคส่วน 

ในช่วงระยะเวลาของแผนฯ 5 เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะซบเซา อันเป็นผลเนื่องมาจาก
วิกฤตการณ์ราคาน้ ามัน ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ เพ่ือความ
อยู่รอด การกีดกันทางการค้าเริ่มมีมากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยต้องด าเนินมาตรการหลายประการ เพ่ือ
รักษาการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้ รวมถึงการปรับค่าเงินบาท มาตรการประหยัด 
การนิยมไทยและการร่วมใจส่งออก ถึงแม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมจะมีอัตราต่ าโดย
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 5.4 ต่อปี แต่การพัฒนาหลายประการประสบความส าเร็จอย่างน่าพอใจ เช่น 
การแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง สามารถจัดโครงการเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ตามเปูาหมาย 
โดยสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ยึดพ้ืนที่เป็นหลักในการวางแผน ก าหนดแผนงานและโครง การให้มีผลทางปฏิบัติ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือพัฒนาชนบท พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก พ้ืนที่เมือง
หลัก ฯลฯ 

2. เน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศเป็นพิเศษโดยการ เร่งระดม
เงินออม สร้างวินัยทางเศรษฐกิจ การเงินและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต่าง ๆ   
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3. เน้นความสมดุลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
4. เน้นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย 286 อ าเภอและกิ่ง

อ าเภอ 
5. เน้นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เช่น มีระบบการบริหารการพัฒนาชนบทแนวใหม่

ประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2527 
6. เน้นบทบาทและการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534)  
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เป็นแผนที่มุ่งยกระดับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปใน
อนาคต ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต โดยมีแนวทางที่ส าคัญ คือ  

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการ โดยยึดหลักการ
ท างานอย่างเป็นระบบครบวงจร  

2. ปรับปรุงระบบการผลิตการตลาดและยกระดับคุณภาพปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือลด
ต้นทุน ทั้งยังมุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทมากขึ้น เพ่ือสร้างความเป็นธรรม 
โดยก าหนด 10 แผนงานครอบคลุมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาคน สังคมและวัฒนธรรม 
แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด การสร้างงานและแผนพัฒนาชนบท เป็นต้น 
  ผลการพัฒนาท าให้เศรษฐกิจของประเทศได้ฟ้ืนตัวและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ย 
สูงถึงร้อยละ 10.9 ต่อปี นับเป็นอัตราสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ด้วยปัจจัย
สนับสนุนจากการขยายตัวของการส่งออก การลงทุนและการท่องเที่ยว และเสถียรภาพการเมืองที่
มัน่คง ส่งผลให้ภาระหนี้สินต่างประเทศลดลง ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น มีการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่ในขณะเดียวกันได้มีปัญหาความไม่สมดุลเกิดขึ้น
หลายประการ คือความเหลื่อมล้ าของรายได้ระหว่างกลุ่มครัวเรือนและระหว่างชนบทกับเมืองมีมาก
ขึ้น บริการพื้นฐานไม่พอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายและเสื่อมโทรมลงไปมาก 
ตลอดจนปัญหาทางสังคมได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีดังนี้ 

1. เน้นการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของการเงินการคลัง 
โดยเน้นการระดมเงินออมในประเทศ เน้นการใช้จ่ายภาครัฐอย่างประหยัด 

2. เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต 
3. เน้นการเพ่ิมบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4. เริ่มแผนหลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. ทบทวนบทบาทรัฐในการพัฒนาประเทศ 
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6. มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
7. มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดของประเทศให้กระจายตัวมากข้ึน 
8. เน้นการน าบริการพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
9. พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เฉพาะ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
10. ขยายขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุมทั่วประเทศ (เขตล้าหลังจ านวน 5,787 หมู่บ้าน 

เขตปานกลางจ านวน 35,514 หมู่บ้านและเขตก้าวหน้าจ านวน 11,612 หมู่บ้าน) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เป็นแผนที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยให้ความส าคัญ
กับการสร้างความสมดุลของการพัฒนา 3 มิติ ดังนี้ 

1. การรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ ด้วยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร เน้นให้เอกชนเป็นแกนน าในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนจากต่างประเทศ โดยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน รวมทั้งการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการพื้นฐานและการจัดหาพลังงาน 

2. การกระจายรายได้และการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยการ
ยกระดับรายได้ของเกษตรกรเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดที่จะเป็นศูนย์กลางกระจายอุตสาหกรรม
ในภูมิภาคต่าง ๆ และกระจายอ านาจการบริหารงานพัฒนาไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

3. เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
กระจายโอกาสและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข พัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม 
เพ่ือให้ประชาชนปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและผนึกก าลังภาคส่วนต่าง ๆ  ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผลการพัฒนาท าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี 
โดยรายได้ต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจากปีพ.ศ.2504 ที่เริ่มใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึง 28 เท่า ฐานะ
การคลังของรัฐบาลมีความมั่นคงมาก มีงบประมาณเกินดุลติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 และทุนส ารอง
ระหว่างประเทศสูงถึง 38,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีผลท าให้ธนาคารโลกประกาศให้ประเทศไทยหลุด
พ้นจากประเทศที่ยากจน (รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเกิน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ประชาชนมีมาตรฐาน
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอัตราการพัฒนาคนที่เร็วมากเป็น
อันดับ 2 ของโลก  

อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักจึงเป็นเหตุท าให้เกิดปัญหา
ด้านอื่น ๆ ตามมา  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544)  
  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาได้บทสรุปว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่
ยั่งยืน” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงปรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศจากเดิมที่เน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจมาเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาคนเป็นเปูาหมายหลัก โดยก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน เสริมสร้างศักยภาพ
การพัฒนาของภูมิภาคและชนบทเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ด าเนินการ
พัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคน ฟ้ืนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและก าหนดแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนงาน /โครงการที่ยึด
หลักการ พ้ืนที่ ภารกิจและการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2540 ได้ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างรุนแรง ส่วนระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมดีขึ้น ระบบ
บริการสาธารณสุขมีความก้าวหน้าขึ้น ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านประกันสุขภาพเพ่ิมขึ้น แต่
ยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร การเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน จึงนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่ท าให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีบทบาทร่วมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยมีการรวมกลุ่มของประชาคมในหลายรูปแบบ มีเครือข่ายเชื่อมโยงกัน
อย่างกว้างขวางและมีการท างานกับภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549)  
ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่กับการด าเนินการต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่มี
ความสมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่สังคมท่ีเข้มแข็งและมีดุลยภาพ    
ใน 3 ด้าน คือสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมที่สมานฉันท์และเอ้ืออาทร
ต่อกัน 
  ผลการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความมั่นคง ความยากจน
ลดลง ด้านคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น โดยร้อยละ 96.3 มีหลักประกันด้านสุขภาพและส่วนใหญ่
ได้รับบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสังคมมากขึ้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่ยังไม่สามารถรักษาสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ขณะที่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและความเหลื่อมล้ า
ทางรายได้ 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)  
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยใช้
แนวปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ มีการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและให้ความส าคัญ
กับการน าทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนเศรษฐกิจ มาใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยใช้หลัก 5 ยุทธศาสตร์หลักเพ่ือน าไปสู่ การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 
ได้แก่  

1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนไทยและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติความหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  
5. การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ

ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้ง
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แผนฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง 
เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ .ศ. 
2570 ซึ่งก าหนดไว้ว่า  

 
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่น

ในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มี
คุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่ง
กันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่
บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”  

 



25 

โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เปูาหมายหลักและยุทธศาสตรไ์ว้ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง” 
  พันธกิจ 1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ 2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มี
คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทาง
สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  3) พัฒนาฐาน
การผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา 4) 
สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 2) เพ่ือพัฒนาคนไทย
ทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวม 3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน 
4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ  

เป้าหมาย 1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าใน
สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 50 
คะแนน 2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 และ 4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ 1) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 2) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 3) ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 4) การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 5) การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 6) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 กล่าวได้ว่าการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็น
การน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้  ภูมิปัญญาของคนไทยและทุนทางสังคมมาใช้ขับเคลื่อนใน
การพัฒนา พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันภายในประเทศให้เกิดความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก



26 

การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้
มีคุณภาพ ได้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 
ความส าคัญของการพัฒนา 

 จากสภาพความแตกต่างของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีทั้งประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา ส่วนทางด้านสังคมก็มีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท ท าให้เกิดความพยายามในการ
พัฒนาเพ่ือที่จะลดช่องว่างของระหว่างประเทศและสังคม ประกอบกับสภาพปัญหาที่สังคมเผชิญอยู่
ท าให้เกิดความพยายามที่จะแก้ปัญหานั้นและยังต้องการพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือหาก
ในกรณีที่เมื่อสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป แนวทางการพัฒนาที่ท าอยู่เดิมไม่เหมาะสม
ก็จ าเป็นต้องปรับแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม (ธีรวัลย์ ศิลารัตน์ , 2549 : 8-9) 
ความส าคัญของการพัฒนาจึงมีใน 2 แนวทาง ดังนี้ 

 1. การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา  
ถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่มีการวางแผนพัฒนาประเทศมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน การ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลส าเร็จในระดับหนึ่งซึ่งเป็นที่น่าพอใจ สร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่เป็นการเจริญเติบโตในเชิงปริมาณ ยังขาดคุณภาพ
และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่สะสมมานาน คือความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และกระจายผลประโยชน์ของการ
พัฒนาระหว่างกลุ่มคนและระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท โดยในสังคมเมืองเป็นฐานธุรกิจ บริการ
และอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าและเป็นแหล่งดึงดูดทรัพยากรและแรงงานจากชนบท เพ่ือสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่สังคมชนบทเป็นฐานการเกษตรที่ล้าหลังและเป็นกลุ่ม
คนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งยังมีรายได้ต่ า และขาดโอกาสการพัฒนาให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
(ชัชวาลย์ มากสินธ์, 2555) ปัญหาเชิงโครงสร้างดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาสะสมต่อเนื่องและยังไม่ได้รับ
การแก้ไขให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 
 แต่เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมไทย เกิดภาวการณ์ว่างงานเพ่ิมข้ึนเกือบ 3 เท่าตัว ความยากจนมากขึ้นกว่าก่อนเกิดวิกฤติ จึงได้
มีการพัฒนาประเทศมาตามล าดับทุกปี จนถึงประมาณปี 2545 ท าให้ความยกจนลดลง แต่การ
กระจายรายได้ของครอบครัวยังไม่ดีข้ึน แต่กลับมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้มากขึ้น 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2546 ข : 73) จนกระทั่งการใช้
แผนพัฒนาฉบับที่ 10 รัฐบาลได้มีการก าหนดมาตรการการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคทั้งในเรื่อง
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ระบบบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการกระจายการลงทุน มาตรการปรับปรุงโครงสร้าง
ด้านการคลัง เพ่ือน าระบบภาษีมาเป็นรายได้บ ารุงท้องถิ่น มาตรการปรับโครงสร้างด้านการเกษตร 
การปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาบริการสาธารณสุข เป็นต้น (ธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์ และสุวรรณี ค ามั่น , 
2553 : 112)  

นอกจากนี้สภาพปัญหาทางการเมืองภายหลังจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่  9 
ธันวาคม 2556 ก็ส่งผลท าให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศเกิดความล่าช้าและมีผลกระทบ
ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่มีการถดถอย การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ลดลงจากที่ประมาณการอย่างมาก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเกิดความล่าช้าไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการลงทุนได้ เป็นต้น ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 (ณ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2557) ระบุว่า สถานการณ์เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่ า จากการที่เศรษฐกิจในไตรมาสแรก 
ติดลบและการฟ้ืนตัวในช่วงที่เหลือของปียังมีข้อจ ากัดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทาง
การเมืองที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ และมีแนวโน้มที่การจัดตั้งรัฐบาลต้องล่าช้าออกไปกว่าที่
คาดการณ์ไว้เดิม จึงส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของรายจ่ายภาครัฐและการขับเคลื่อนมาตรการ
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายและการจัดเตรียมงบประมาณประจ าปี 2558 
นอกจากนั้น ยังส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตัวของการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่การฟ้ืน
ตัวของการส่งออกท่ีมีแนวโน้มช้ากว่าที่คาดไว้เดิม ตามแนวโน้มความล่าช้าในการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
โลก จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ต่ ากว่าการ
ขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 ที่คาดการณ์ไว้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 (แนวหน้า, 2557) ส่วนด้าน
สังคมเกิดความแตกแยกทางความคิดในสังคม ขาดความรัก ความสามัคคี ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ขาดความยุติธรรมในสังคม ปัญหาการริดรอนสิทธิและการครอบง าสื่ อ เป็นต้น 
จนกระทั่งได้เกิดการรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม 2557 และได้จัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นผู้ใช้อ านาจของนายกรัฐมนตรี  เพ่ือบริหารราชการ
แผ่นดินและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

 2. การพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม  
การปรับแนวคิดของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดว่าเป็นการ

พัฒนาแนวคิดที่เป็นอยู่ให้ดีกว่าเดิม โดยพัฒนาแนวคิดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป โดย
แนวคิดการพัฒนาประเทศในอดีตได้ให้ความส าคัญกับการเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิตเพ่ือส่งออก โดยอาศัยความ
ได้เปรียบทางทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์มาใช้ขยายฐานการผลิตเพ่ือสร้างรายได้และ
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การมีงานท า ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมส าหรับช่วงเวลานั้น แต่การรุดหน้าทางเศรษฐกิจโดยรวมและ
ความเจริญด้านวัตถุท่ีเพ่ิมมากข้ึน ก็ไม่ได้ท าให้สังคมไทยมีความอยู่ดีกินดีอย่างทั่วหน้า วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตที่ดีงามและเรียบง่ายได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ความไม่มั่นคงขอครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้นจึงได้มีการปรับแนวคิดการพัฒนาตั้งแต่ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จากเดิมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นหลักมา
เป็นการเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพราะคนเป็นปัจจัยชี้ขาดความส าเร็จของการพัฒนาใน
ทุกด้าน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คนมีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนการวางแผนจากการแยกส่วนมาเป็นแบบการเชื่อมโยงบูรณา
การ เพ่ือให้เกิดการเกื้อกูลต่อกัน มีการปรับบทบาทหน่วยงานกลางในการประสานและสนับสนุนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการในทุกระดับ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับทุกขั้นตอน
เป็นหลักในการด าเนินงานด้านการพัฒนา ด้วยการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ ใน
ลักษณะเป็นเครือข่ายการพัฒนาและได้มีการระดมความคิดของประชาชนตั้งแต่ระดับจังหวัดทุก
จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศในการน าทางพัฒนาประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ค าว่า “ยุทธศาสตร์” เดิมเป็นค าที่ใช้ในทางการทหาร เนื่องจากการท าสงครามนั้นต้องมุ่ง
เอาชนะข้าศึกให้ได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการวางแผนและก าหนดขั้นตอนในการท าสงคราที่กระชัย 
ชัดเจน เพ่ือทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องในเวลาที่ก าหนดไว้ การ
วางแผนและการก าหนดขั้นตอนหลัก ๆ ในการท าสงครามดังกล่าวนี้ ก็คือการก าหนดยุทธศาสตร์การ
สงครามนั่นเอง 
 ยุทธศาสตร์ได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาตั้งแต่ระดับโลก ลงไปจนถึงหน่วยย่อยในระดับ
ครอบครัวและปัจเจกบุคคลด้วย และได้ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาแทบทุกวงการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม
ธุรกิจการค้าเอกชนและภาคบริการ เป็นต้น เนื่องผู้ที่ท าการพัฒนาด้านต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
มุ่งหวังให้เกิดผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างรวดเร็ว 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความหมายว่าเป็นแนวทาง กลวิธีในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายตามทิศทางท่ีประเทศต้องการ ส าหรับประเทศไทยเนื่องจากสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท
และผลจากการพัฒนาก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างชนบทและเมืองเพ่ิมมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการ
แสวงหายุทธศาสตร์เพ่ือต่อสู้กับความยากจน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมกันใน
สังคม ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนามีหลายรูปแบบ แต่ละยุทธศาสตร์อาจจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกระแสของการพัฒนาและนโยบายในการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีที่
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ผู้รับผิดชอบมีความเชื่อเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปเป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์  (บัณฑร อ่อนด า 
และวิริยาน้อยวงศ์ นยางค์, 2533 อ้างถึงในนันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, 2549 : 194-200) ในที่นี้จะ
กล่าวถึงบางยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกน ามาใช้ในประเทศไทย ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรด้วยการปรับปรุงเทคนิคใน
การผลิต วัตถุประสงค์ที่สอง คือการปรับปรุงชีวิตครอบครัวในชนบทด้วยการสอนคหกรรมศาสตร์
ให้แก่ผู้หญิงและการสร้างกลุ่มเกษตรกร โดยมีจุดเน้นที่เทคโนโลยีในการผลิต ส่วนด้านเศรษฐกิจ เช่น 
การวางแผนจัดการไร่นา แหล่งเงินกู้ปัจจัยการผลิตและตลาด  ถือ เป็นปัจจั ยส าคัญรอง ได้มี การ
เผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงไปยังเกษตรกร โดยผ่านวิธีการส่งเสริม
แบบต่าง ๆ ซึ่งอิงอยู่กับการผสมผสานของทฤษฎีด้านการเรียนการสอน การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ส าคัญ คือสร้างการตระหนักรู้ สร้างความสนใจ ให้ข้อมูลข่าวสาร การสาธิต 
การทดลองน าไปปฏิบัติ แนวทางอีกอย่างหนึ่งของยุทธศาสตร์นี้ คือมีตัวน าทวีคูณ โดยผ่านผู้น าชาวนา
ที่ก้าวหน้า 
 ยุทธศาสตร์นี้มีจุดก าเนิดในต้นทศวรรษปีที่ 1940 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วยทศวรรษที่ 
1950 ได้น าไปเผยแพร่ยังประเทศเอเชียอีกหลายประเทศ ในรูปของโครงการช่วยเหลือทางวิชาการ 
งานส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรูปแบบนี้มาปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลผลบิตของยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น โครงการที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากธนาคารโลก คือระบบ
การฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
 เป็นแนวคิดของอังกฤษและอเมริกัน ซึ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ของสังคม (Social Goal) 
ยุทธศาสตร์นี้ได้รับการพัฒนาจากความพยายามในการเตรียมการที่จะช่วยประเทศในอาณานิคมให้
ได้รับอิสรภาพด้วยสันติภาพ โดยการสนับสนุนให้ประเทศเหล่านี้สร้างชุมชนที่มีความมั่นคงและ
พ่ึงตนเองได้ กลุ่มเปูาหมายกิจกรรมต่าง ๆ คือชุมชนท้องถิ่น สมมติฐานของยุทธศาสตร์นี้ คือแนวคิด
ที่ว่า รัฐบาลกลางนั้นไม่สามารถที่จะให้หรือจัดหาบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนในการให้ความสนับสนุน
กระบวนการท าให้ทันสมัยของชุมชนชนบทด้วยผู้เชี่ยวชาญได้ จึงต้องมีผู้ท างานระดับหมู่บ้านในฐานะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ บทบาทของเขา คือการกระตุ้น ติดต่อสื่อสาร สนับสนุนกิจกรรมระดับ
หมู่บ้านในงานด้านเกษตรกรรม การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา สาธารณสุข การฝึกอบรม 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อในศักยภาพหรือขีด
ความสามารถของคน การให้โอกาส การพัฒนาศักยภาพและการให้ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคแก่
คนในชุมชน การพัฒนาชุมชนจึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือคนในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน วัสดุ 
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อุปกรณ์ กลวิธีในการพัฒนา กระบวนการพัฒนา การสนับสนุนช่วยเหลือจากรั ฐบาลและภาคเอกชน 
การบริหารและจัดการ การประสานงาน โดยมีเปูาหมายสูงสุด คือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม มีความสุข ให้ชุมชนเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนในประเทศไทยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 1950 ด้วยการสนับสนุน
ทั้งด้านการเงินและวิชาการจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกันกับจ านวนกว่า 60 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกา มาจนถึงปัจจุบันองค์กรความช่วยเหลือของสหรัฐได้ปิด
แผนกงานพัฒนาชุมชนและหลายประเทศก็ได้ลดหรือระงับการด าเนินงานโครงการพัฒนาชุมชน แต่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ยังคงเป็นยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติการในชุมชนทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง โดยได้ปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของสังคม 
 อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานพัฒนาชุมชนมีข้อจ ากัดหลายด้านที่ท าให้ อาจไม่บรรลุตาม
ปรัชญาและเปูาหมายของการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ (มนตรี กรรพุมมาลย์ และภุทชงค์ กุณฑลบุตร , 
ม.ป.ป. : 61-63) 
 1. ระบบการเมืองการปกครองเป็นแบบรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง จึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนที่มีปรัชญา แนวความคิด หลักการให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการพัฒนา
ด้วยตนเอง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชนจึงเกิดขึ้นได้ค่อนข้าง
ยาก 
 2. นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่ผ่าน ๆ มา มุ่งเพ่ิมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
ส าคัญ ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน จึงไม่ใช่เป็นวิธีการของ
การพัฒนาชุมชนที่แท้จริง 
 3. ระบบราชการ ข้าราชการไทย มีอุปนิสัยเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน เช่น 
ความไม่รับผิดชอบ ยึดถือพวกพ้อง อนุรักษ์นิยม ขาดจิตส านึกของการพัฒนา ชาดความกระตือรือร้น 
ชอบสั่งการมากกว่าการคิดร่วม 
 4. คนไทยมีลักษณะนิสัยไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาชุมชน เช่น ไม่ชอบท างานเป็นกลุ่ม 
ยอมรับในอ านาจนิยม พ่ึงพาผู้ อ่ืน รักเสรีไม่ชอบถูกจัดระเบียบ ซึ่ งเป็นระบบขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาชุมชน 
 5. ความเป็นวัตถุนิยมท าให้คนไทยยึดติดกับวัตถุมากกว่าจิตใจ ท าให้การพัฒนาตามหลักการ
และวิธีการพัฒนาชุมชนเกิดข้ึนได้ยาก 

 3. การฟื้นฟูชีวิตชนบท 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกับการพัฒนาชุมชน แต่ต้นแบบเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในแอฟริกาตะวันตกที่ได้รับเอกราชในระหว่างทศวรรษที่ 1950 
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ภูมิหลังทางปรัชญาของยุทธศาสตร์นี้ สืบเนื่องมาจากทฤษฎีการพัฒนาแนวสังคมนิยมของประเทศ
ฝรั่งเศส และแนวคิดด้านมนุษยนิยมของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ยุทธศาสตร์นี้ส่งเสริมให้ผู้น าใน
ชุมชนเป็นผู้น าในการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร สร้างองค์กรระดับ
ท้องถิ่น ด้วยวิธีการให้การศึกษา ฝึกอบรม และหลักจากฝึกอบรมผู้น าเหล่านี้ร่วมกับชาวบ้าน เพ่ือร่วม
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมพ่ึงตนเองและเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาแห่งชาติในระดับหมู่บ้าน 
นอกจากนี้หน่วยงานที่เกีย่วข้องเป็นผู้จัดการหาวัสดุและความช่วยเหลือด้านวิชาการให้แก่ชุมชน 
 ทั้งการพัฒนาชุมชนและการฟ้ืนฟูชีวิตชนบทเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับการริเริ่มและ
ควบคุมโดยรัฐบาล ในอันที่จะกระตุ้นให้ชุมชนชนบทช่วยกันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ของงานพัฒนา
และเริ่มสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล แนวปฏิบัติของยุทธศาสตร์นี้เป็นระบบจากเบื้องบน นอกจากนี้
การมีส่วนร่วมของประชาชนมักจะมีจ ากัดและเป็นการชี้น า อย่างไรก็ตามความร่วมมือกับชุมชนชนบท
นั่นเป็นเรื่องของการกระจายข่าวสารข้อมูลและทรัพยากรสู่ชาวบ้านเท่านั้นเอง ทั้งสองยุทธศาสตร์
ละเลยต่อความจริงที่ว่า ชุมชนชนบทนั้นมีความหลากหลาย ซึ่งผลที่ตามมา คือการที่กลุ่มผู้มีอ านาจ
และผู้มีโอกาสเป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากกระบวนการนี้ ดังนั้นนักพัฒนาชุมชนและนักฟ้ืนฟูชีวิต
ชนบทก็กลายเป็นผู้แทนของรัฐบาลในระดับท้องถิ่นที่แบกรับภาระอันหนักอ้ึงของงานบริหารและงาน
อ่ืน ๆ พาวกเขาได้กลายเป็นตัวแทนของรัฐ ไม่ใช่ผู้ท างานพัฒนาให้แก่ชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชนนั้น
ได้ถูกมองว่าเน้นการท างานในชุมชนโดยปราศจากการพัฒนาถึงภาคชนบทโดยส่วนรวมในลักษณะที่
เป็นการมองเฉพาะภายในไม่ใช่ภายนอก ทั้ง ๆ ที่สองยุทธศาสตร์เน้นความพยายามในการพ่ึงตนเองใน
ระดับชุมชนแต่ทั้งสองยุทธศาสตร์ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

 4. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ 
 นับเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่ผสมผสานและกว้างขวาง ยุทธศาสตร์นี้อยู่บน
สมมติฐานที่ว่าการรวมปัจจัยต่าง ๆ เท่านั้นจึงจะท าให้การเกษตรก้าวหน้าไปได้ ปัจจัยเหล่านี้นอกจาก
เทคโนโลยีการศึกษาแล้วยังรวมถึงสถาบันและโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในชนบทที่ช่วยให้มีการ
ขนส่งที่สะดวก การเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ ปัจจัยการผลิตและบริการด้านตลาด รวมทั้งราคาที่ดีและ
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนา ยุทธวิธีนี้มีการน าไปปฏิบัติในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จที่
ได้รับค าชี้แนะโดยรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการเอกชน อย่างไรก็ตาม
โครงการเหล่านี้ได้ประสบปัญหาในการกระจายรายได้อย่างไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งผลข้างเคียงทาง
สังคมในด้านลบอีกด้วย 
 ในประเทศไทยนั้นยุทธศาสตร์ที่เพ่ิมการเจริญเติบโตทางการเกษตรยังได้รับการปฏิบัติอยู่
หลายหน่วยงานและเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ
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เหล่านี้มีลักษณะร่วมกัน คือมีการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร โดยการปรับปรุงระบบการส่งเสริม
บริการให้ดีขึ้นและปรับปรุงด้านการตลาดแก่เกษตรกร 
 จุดมุ่งหมายของโครงการทั่วไป คือการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรและสภาพความเป็นอยู่
ของชาวชนบท โดยกิจกรรมส าเร็จรูปทางเศรษฐกิจที่น าไปพัฒนาชาวบ้าน โดยระบบน าส่ง (Delivery 
System) ที่จัดให้แก่เกษตรกรรายบุคคล บางครั้งโครงการเหล่านี้ก็เรียกตนเองว่า โครงการพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสาน เนื่องจากมีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ
นั่นเอง 

 5. การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น การเพ่ิมผลผลิต 
การว่าจ้างงานที่สูงขึ้น การกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน ด้วยการผสมผสานชาวนารายย่อย ผู้เช่าที่ดิน
และแรงงานไร้ที่ท ากินเข้ากับส่วนอ่ืน ๆ ของชุมชนชนบท โดยให้คนเหล่านี้ ได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการผลิตและมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา องค์ประกอบหลักนั้นรวมถึง
โครงการส าเร็จรูปต่าง ๆ (Package Program) ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนา
อุตสาหกรรมในชนบทและการกระจายการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม การท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการมีหลักประกันในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม โดยเน้นที่การระดมทรัพยากร
มนุษย์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเพ่ิมผลผลิตทั้งหมด การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสานนั่นกว้างขวางกว่ายุทธศาสตร์แบบอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการ
แบบสหสาขา (Multi Sectoral) ที่รวมกันเพ่ือให้บรรลุถึงการผสมผสานทางเศรษฐกิจ สังคมของกลุ่ม
รายได้ต่างระดับในประเทศการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นี้ต้องการความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน
ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการตอบสนองต่อสถาบันและการบริหารต่าง ๆ ในอีกด้านหนึ่งยุทธศาสตร์นี้ต้อง
เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาระดับชาติและมีความต้องการความสนับสนุนช่วยเหลือจากการ
ตัดสินใจทางการเมืองเป็นอย่างมาก 
 ดังนั้นการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานจึงต้องเริ่มจากการตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง โดยพิจารณาตามความเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต การจ้างงาน นโยบาย
ประชากรและบทบาทสตรี นอกจากนี้การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ การวางแผนพัฒนาภูมิภาค 
กรอบนโยบายในระดับชาติจะต้องเปลี่ยนจุดเน้นไปที่ภาคชนบท อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายระดับชาติมีความจ าเป็น เพราะการกระจายอ านาจและทรัพยากรไม่อาจจัดท าได้ในระดับ
ท้องถิ่นและต้องการการตัดสินใจจากส่วนกลาง 
 ด้วยเหตุนี้การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน จึงเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองในการพัฒนา
ชนบทมากกว่าเป็นวิธีการพัฒนาทางวิชาการ แต่กระนั้นก็มีจุดอ่อน เพราะต้องมีกรอบความคิด
เกี่ยวกับสถาบัน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นส่วนสนับสนุนเท่านั้น แต่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นด้วย อันได้แก่ การ
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ปฏิรูปทางการเกษตร นโยบายราคาและสินเชื่อ องค์การตลาด นโยบายสหกรณ์ การศึกษาที่เหมาะสม 
(ทั้งในระบบและนอกระบบ) การวิจัย การส่งเสริมบริการต่าง ๆ เทคโนโลยีที่เหมาะสม (โดยเฉพาะ
การใช้แรงงาน) การปฏิรูปและปรับปรุงระบบการบริหารงาน ยุทธวิธีการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน
นี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศและทวิภาคี จนมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ชนบทในส่วนภูมภาค แต่เนื่องจากการแก้ไขปัญหาของชนบทมีความซับซ้อนทั้งจากสาเหตุภายนอก
และการตัดสินใจทางการเมือง ยุทธศาสตร์นี้จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่อมาภายหลัง 

 6. ยุทธศาสตร์ความจ าเป็นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์นี้มีจุดก าเนิดในกลางทศวรรษที่ 1970 เป็นวิธีการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการในขั้นต่ าให้แก่คนกลุ่มที่ยากจนที่สุดในชุมชน เน้นการช่วยเหลือและปรับปรุงสถานการณ์ของ
ผู้ว่างงาน ผู้ท างานระดับต่ า ผู้ไร้การศึกษา ผู้อ่อนแอและเจ็บปุวย ในแนวคิดความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
แบบเสรีนิยมนั้นก็เพ่ือต่อสู้กับความยากจน แต่ในทางตรงกันข้ามในทัศนะของความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
แบบก้าวหน้านั้นจะถือว่าปัญหาส าคัญ คือการจัดสรรอ านาจ (Redistributing Power)  

ความจ าเป็นพ้ืนฐานในแนวคิดแบบเสรีนิยมเห็นว่า ความยากจนนั้นเป็นสภาพที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขปรับปรุงโดยรัฐ ซึ่งจะต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ได้มาจากระบบเศรษฐกิจที่ดี ดังนั้นแนวคิด
ของความจ าเป็นพ้ืนฐานจึงเป็นความส าคัญล าดับรองของการจัดสรรสินค้าและบริการ นโยบายทาง
สังคมและการบริหารความยากจน ถ้าตีความตามรูปศัพท์แล้ว แนวคิดนี้จะใช้ได้ในประเทศโลกที่หนึ่ง 
ซึ่งเครือข่ายของมาตรการทางสังคมประกันให้ปัจเจกบุคคลมีรายได้ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อยที่สุด ในกรณีที่
เขาถูกกีดกันจากการท างานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

แนวความคิดความจ าเป็นพ้ืนฐานแบบก้าวหน้าหรือแบบโครงสร้างได้ชี้ให้เห็นว่า ความ
ยากจนนั้นเป็นผลของกระบวนการโครงสร้างทางประวัติศาสตร์ ซึ่งท าให้คนจนนั้นด ารงความยากจน
อยู่ต่อไป รัฐนั้นมีความมุ่งมั่นเพียงเพ่ือท าให้โครงสร้างด ารงอยู่ต่อไป ผลก็คือได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัญหาไม่ใช่ส่วนของการแก้ปัญหา จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอ านาจทั้งในระดับ
การเมืองและเศรษฐกิจ ในการจัดสรรเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตเสียใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน 
เงินทุนหรือเทคนิควิทยาการ ซึ่งจะช่วยให้คนยากจนบรรลุความต้องการได ้

ยุทธศาสตร์ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและองค์การแรงงงาน
ระหว่างประเทศในกลางศตวรรษที่ 1970 หลังจากได้แก้ไขวิกฤติการณ์น้ ามัน จนกระทั่งถึงช่วงที่
สภาพเศรษฐกิจฝืดเคืองในปลายทศวรรษที่ 1970 ยุทธศาสตร์นี้จึงเกิดขึ้น โดยมีเงินทุนส าหรับคน
ยากจนในประเทศโลกที่สาม โดยอุดมการณ์ของยุทธศาสตร์ความจ าเป็นพ้ืนฐานนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อไปนี้ 

1. การเจริญเติบโต โดยมองจากการขยายตัวของอาหาร การบริการและสิ่งที่ท าให้เกิดความ
พอใจอ่ืน ๆ  



34 

2. ความเป็นธรรม หรือความเป็นธรรมในการแจกจ่าย 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การควบคุมและการ

ประเมินผล การมีส่วนร่วมในการรับผลพวงแห่งการพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
4. การจ้างงาน เพ่ือเป็นหลักประกันในการมีรายได้ขั้นต่ า 
5. การพึ่งตนเอง หรือการมีทรัพยากรในการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระดับ

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
6. การพัฒนาระบบนิเวศ หรือการจัดการที่ดีในด้านระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ความจ าเป็นพ้ืนฐานได้ถูกตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนใหญ่เป็นแนวทางด้านสวัสดิการ

เกี่ยวกับความต้องการในด้านวัตถุ เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและบริการที่ส าคัญบางอย่าง เช่น 
การศึกษา การสาธารณสุข น้ าดื่ม การสุขาภิบาล การคมนาคมขนส่ง ส าหรับความต้องการที่ไม่อยู่ใน
รูปของวัตถุ เช่น การจ้างงาน การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ความเสมอภาค การเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้าง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เสรีภาพของมนุษย์ ความมั่นคงปลอดภัยและอ่ืน ๆ นั้น
ไม่ได้รับการกล่าวถึง อย่างไรก็ตามความต้องการที่ไม่ใช่ในรูปวัตถุนั้นจะท าให้เกิดการเคลื่อนไหวที่
ได้มาซึ่งความต้องการอ่ืน รัฐบาลกลางแห่งชาติซึ่งได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างทางอ านาจในระดับ
ท้องถิ่นและระดับนานาชาติมักจะไม่เต็มใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายจัดสรรทรัพยากรใหม่ 
(Redistribution Policy) อย่างแท้จริงได้ ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ยากจนอยู่ในลักษณะเป็นสัดส่วนที่
ไม่ได้จัดตั้ง ดังนั้นกลุ่มคนยากจนก็ต้องด ารงความยากจนอยู่ต่อไป และไม่ได้รับโอกาสที่จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจระดับเศรษฐกิจของชาติเช่นเดิม 

จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาในสังคมไทยได้เน้นการพัฒนาในภาคชนบท โดยใช้
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน      
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทด้วยภาวะทันสมัย มีเปูาหมายสูงสุด คือการพัฒนาคน 
การฟ้ืนฟูชีวิตชนบทเป็นยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกับการพัฒนาชุมชน แต่เนื่องจากมิได้มีหน่วยงานของ
รัฐรับผิดชอบในการน ายุทธศาสตร์นี้ไปใช้ด าเนินการอย่างจริงจัง จึงมิได้รับการสนับสนุนเท่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ การพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสาน เป็นความพยายามในการพัฒนาการเกษตรเป็นองค์รวม โดยค านึงถึงปัจจัยอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับยุทธศาสตร์ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน เป็นวิธีการพัฒนาเพ่ือสนองตอบความ
ต้องการขั้นต่ าให้แก่คนกลุ่มที่ยากจนที่สุดในชนบท ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์อาจจะเป็นวิธีการการพัฒนาที่
เป็นประโยชน์ใช้ได้ดีเหมาะสมกับช่วงเวลาหนึ่ง แต่ในเวลาต่อมาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของกระแสโลกเกิดขึ้นก็จ าเป็นต้องคิดค้นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป 
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สรุป 
 ค าว่า การพัฒนาเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 19 โดยนักเศรษฐศาสตร์ เป็นค าที่ถูกน ามาใช้เรียกการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม และเริ่มมีการรู้จักกันมากขึ้นภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้น าเสนอแนวคิดว่า ประเทศที่ร่ ารวยพัฒนาแล้วควรให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศที่ด้อยพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ ต่อมา
ความหมายของการพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงไปตามล าดับ มิได้มุ่งเน้นเพียงด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
เท่านั้นแต่ยังต้องค านึงถึงด้านอ่ืน ๆ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น รวมทั้งมุ่งให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมและการให้ความส าคัญกับคนใน
ฐานะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

การพัฒนาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามแผนด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทาง ซึ่งเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้น โดยเปูาหมายสุดยอดของการพัฒนาอยู่ที่คนและคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งลักษณะ
โดยรวมของการพัฒนา คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยประเทศไทยมีการ
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความต้องการที่จะท าให้ประเทศก้าว
ไปสู่การเป็นประเทศที่ทันสมัยและมีความศิวิไลซ์เทียบเท่านานาอารยประเทศตะวันตก จึงต้องท าการ
วางแผนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นตัวหลักส าคัญที่จะท าให้
ประเทศได้ก้าวไปสู่การประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งในการวางแผนพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั้นส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาประเทศมาแล้วรวม
ทั้งสิ้น 11 ฉบับ โดยได้มีการน าเอาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเข้ามาใช้ในการอธิบาย
การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยทฤษฎีการพัฒนากระแสหลักและทฤษฎีการพัฒนากระแสรอง การ
พัฒนามีความส าคัญ คือเป็นการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาของสังคมและการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งแนวทางทั้ง 2 นี้เป็นแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 
จนกระทั่งถึงฉบับปัจจุบัน คือฉบับที่ 11 โดยการพัฒนาจะมีแนวคิดแตกต่างหลายแนวความคิด คือ 
แนวคิดด้านมนุษยนิยม แนวคิดด้านเศรษฐกิจ แนวคิดด้านความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานแนวคิดแบบการ
ปฏิบัติการทางสังคม แนวคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม แนวคิดแบบการพัฒนาชุมชน และแนวคิด
แบบการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเทศไทยได้ผ่านยุคของการพัฒนามาแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งมีพัฒนาการของการพัฒนาในตัว
ของมันเอง การพัฒนาที่ผ่านมาดังกล่าวมีผลกระทบต่อชุมชน สังคมเป็นอย่างมาก จนกระทั่งมีการน า
แนวคิดการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาใช้ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ท าให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ท าให้ก่อเกิดปัญหาและ
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ความต้องการใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นการยากที่จะท าการแก้ไขและตอบสนองให้แก่ประชาชนได้
โดยรัฐฝุายเดียว ดังนั้นทุก ๆ ฝุายจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ด้วยการร่วมมือ    
ร่วมแรงในการที่จะท าการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติของตนเองให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น 
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บทที่ 2 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน 

 
 ค าว่า “ชุมชน” มีความหมายในลักษณะต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านการปกครอง ด้านการ
พัฒนา ด้านวัฒนธรรม ด้านวิชาการ และในฐานะหน่วยทางสังคมที่ท าหน้าที่ในการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น ดังนั้นการนิยามความหมายค าว่าชุมชนจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก 
การศึกษาเพ่ือท าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนจึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาชุมชน ทั้งนี้ชุมชนจะเป็นทั้งกลุ่มคนและพ้ืนที่เปูาหมายของการพัฒนา โดยในบทนี้จะเป็น
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุมชน ประกอบด้วย ความหมายของชุมชน 
แนวคิดเก่ียวกับชุมชน ลักษณะของชุมชน ความเป็นชุมชน การเกิดข้ึนของชุมชน โครงสร้างของชุมชน 
ประเภทของชุมชนและหน้าที่ของชุมชน  
 

ความหมายของชุมชน 
 ปัจจุบันค าว่า “ชุมชน” เป็นศัพท์ที่บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษ คือค าว่า “Community” 
โดยมีรากศัพท์เดิมท่ีมาจาก Indo-European คือค าว่า “Mei” ซึ่งแปลว่าการเปลี่ยนแปลง (Change) 
หรือการแลกเปลี่ยน (Exchange) และเมื่อน ามาสนธิกับค าว่า “Kom” ซึ่งหมายถึง ด้วยกับ (With) 
จะได้ค าว่า “kommein” ซึ่งหมายถึง แบ่งปันโดยทั้งหมด (Share by All) (Seage. Peter M. อ้างใน 
อนุชาติ พวงส าลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล , 2541 : 9) ส าหรับในประเทศไทยค าว่า ชุมชนได้ถูก
น ามาใช้อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2505 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยราชการที่มีการแยก
ส่วนพัฒนาการท้องถิ่นออกจากกรมมหาดไทยแล้วจัดตั้ งเป็นกรมการพัฒนาชุมชน สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ค าว่า ชุมชนที่น ามาใช้นั้นมีความหมายซ้อนทับกับค าว่า “บ้านหรือหมู่บ้าน” เป็น
หน่วยการปกครองพ้ืนฐานในสังคมไทยมาแต่ดั้งเดิมด้วย (ด ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง , 2555 : 4) จากนั้น
ชุมชนจึงถูกน ามาใช้ในความหมายของลักษณะต่าง ๆ มากมาย อาทิ ความหมายที่เป็นรู ปแบบของ
หน่วยทางสังคมและสถาบันการปกครอง เช่น ด้านการปกครอง ด้านการพัฒนา ด้านวัฒนธรรมและ
ด้านวิชาการ เป็นต้น ตลอดจนลักษณะของชุมชนที่มีความสัมพันธ์ในเชิงกระบวนการ เช่น ชุมชน
ชนบท ชุมชนเมืองและชุมชนแออัด เป็นต้น ประกอบกับแนวคิดอ่ืนที่หลากหลาย เช่น องค์กรชุมชน 
ปุาชุมชน ผู้น าชุมชน พัฒนาชุมชน วัฒนธรรมชุมชน สิทธิชุมชนและอ านาจชุมชน เป็นต้น ดังนั้นค าว่า
ชุมชนจึงเป็นความหมายที่มีขอบเขตกว้างมาก ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกัน 
ดังนี้ 
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 ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 368) ได้ให้ความหมายของชุมชนไว้ว่า ชุมชน คือหมู่ชน กลุ่มคน
ที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
 ปราสาท หลักศิลา (2519 : 2) กล่าวว่าชุมชน หมายถึง กลุ่มคนพวกหนึ่งซึ่งครอบครอง
บริเวณที่มีอาณาเขตแน่นอน โดยถือว่าตนมีความผูกพันอยู่กับอาณาบริเวณแห่งนั้ นและมีความยึด
เหนี่ยวกันเป็นปึกแผ่นมั่นคง 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2525 : 6) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชน หมายถึง องค์การทางสังคม
อย่างหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่งและปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพ้ืนฐาน
ส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ 
 จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540 : 3) กล่าวว่า ชุมชนประกอบไปด้วย ระบบความสัมพันธ์ของ
คน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบการเมือง ระบบการปกครอง
และโครงสร้างอ านาจ รวมถึงระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ซึ่งระบบเหล่านี้
มีความสัมพันธ์ต่อกันและระหว่างกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีความเชื่อมโยงกันชนิดที่ไม่สามารถ
แยกจากกันได ้
 ประเวศ วะสี (2541 : 13) ให้ความหมายว่า ชุมชน หมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความพยายามที่จะท าอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการกระท า ซึ่งรวมถึงการสื่อสารกัน 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2546 : 35) อธิบายว่า ค าว่า “Community” มีความหมาย
ในภาษาไทยว่า “ชุมชน” ซึ่งบางครั้งให้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ “การรวมตัวของคน” ถ้าพิจารณาจาก
ภาษาอังกฤษค าว่า “Com” มีความหมายที่ลึกซึ้งโดยหมายถึง “Together” คือการ (เดินทาง) 
ร่วมกัน และจะเห็นว่ามีค าที่เก่ียวข้องใกล้เคียงอีกหลายค า เช่น 
 Communal  หมายถึง    ของชุมชน, เพ่ือชุมชน 
 Common   หมายถึง    ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย 
 Commune   หมายถึง    ความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด 
 สนธยา พลศรี (2547 : 22) ได้สรุปความหมายของค าว่า ชุมชนจากความหมายโดยสามัญ
ส านึก ความหมายโดยรูปศัพท์และความหมายทางวิชาการไว้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคมที่อยู่
อาศัยร่วมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน เช่น ครอบครัว ละแวกบ้าน หมู่บ้าน ต าบล หรือเรียกเป็นอย่าง
อ่ืนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีการติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความผูกพัน เอ้ืออาทรกัน
ภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน ร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายร่วมกัน 
 



39 

 ในขณะที่กาญจนา แก้วเทพ (อ้างถึงใน อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2548 : 14) ได้ให้ความหมายที่
แตกต่างไปว่า ชุมชนมิได้หมายถึงหมู่บ้านที่มีอาณาเขตพ้ืนที่แน่นอนตายตัวอีกต่อไป หากแต่หมายถึง
หน่วยทางสังคมที่สมาชิกมีการติดต่อสื่อสาร เสริมสร้างและสืบสานสัมพันธ์ทางสังคมที่มีทั้งความ
เคลื่อนไหว ปรับตัว ความขัดแย้งและการผสมผสานกลมกลืน ความสืบเนื่ องและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ คือชุมชนมิได้เป็นหน่วยทางสังคมที่เป็นอิสระหรืออยู่โดดเดี่ยวแยกตัวออกจากหน่วยทางสังคม
อ่ืน ๆ ในทางตรงกันข้าม ชุมชนในรูปแบบใหม่ ๆ ด ารงอยู่ในความสัมพันธ์กับชุมชนอ่ืน ๆ และ
ความสัมพันธ์กับรัฐและตลาด ชุมชนรูปแบบใหม่เริ่มมีขอบเขตครอบคลุ มเครือข่ายกว้างขวาง 
เชื่อมโยงพ้ืนที่ในชนบทกับเมือง ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ขัดแย้งและเกิดใหม่อย่างรวดเร็ว 
 ปรีชา วงศ์ทิพย์ (2555 : 8) กล่าวว่าชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่มี
ความเกี่ยวพันกับสภาพทางภูมิศาสตร์และระบบความสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งอิงอาศัยความเอ้ืออาทร 
ความผูกพันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นเครื่องมือด าเนินการเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีร่วมกัน 
 ด ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง (2556 : 7-8) ได้สรุปความหมายของชุมชนออกเป็น 3 แนวทาง ที่มีความ
แตกต่างกันออกไปตามที่มาและความหมาย คือ 
 1. ชุมชน หมายถึง การรวมตัวกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันตามบรรทัดฐานทางสังคม มีความ
ผูกพัน มีความเป็นปึกแผ่น และอาจหมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีสายสัมพันธ์กันทั้งในมิติความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติและมิติทางสังคมและวัฒนธรรม 
 2. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น ละแวกบ้าน หมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับความผูกพันทั้งในด้านพ้ืนที่และความเอ้ืออาทรที่
มีต่อกัน 
 3. ชุมชน หมายถึง องค์กรและขบวนการทางสังคมที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัดและรวมกันใน
ระยะเวลาที่นานพอสมควร จนเกิดระบบความสัมพันธ์และความผูกพันกันเกิดขึ้น เช่น องค์กรชุมชน 
องค์กรในท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ค าว่า ชุมชนในความหมายทางสากลและนักคิดของตะวันตก ได้ให้ความหมายทั้งที่
คล้ายคลึงและแตกต่างกับความหมายของนักวิชาการไทย ดังต่อไปนี้ 
 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP, 2556) ได้กล่าวถึงชุมชนว่า เป็น
ดินแดนแห่งการรวมตัวทางสังคมที่เป็นการสมัครใจก่อขึ้นเองโดยประชาชน ส่วนใหญ่แล้วสนับสนุน
ตนเองและอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น ชุมชนประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ รวมถึงกลุ่มความสนใจ (ชมรม) กลุ่มวัฒนธรรมและศาสนา สมาคมอนุรักษ์ หรือพัฒนา
สังคม/กลุ่ม 
 แคมบริดจ์ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2003 : 53) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับ ชุมชน (Commune) ว่าหมายถึง กลุ่มคนหรือกลุ่มครอบครัวที่อยู่อาศัยร่วมกันในพ้ืนที่หนึ่ง
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พ้ืนที่ใด (Particular Area) โดยกลุ่มคนเหล่านี้ต่างก็ท างานร่วมกัน ใช้สิทธิและเป็นเจ้าของพ้ืนที่และ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกัน จนท าให้เกิดพ้ืนฐานทางความคิด ความเชื่อ ตลอดจนมีการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมร่วมกัน ประหนึ่งว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวกัน (As a Unit) ทั้ง
ชุมชน 
 แซนเดอร์ส (Sanders, 1958 : 189) ให้ความหมายว่า ชุมชนเป็นกลุ่มบุคคลหลาย ๆ กลุ่มมา
รวมกันในบริเวณเดียวกันภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรค์กัน มีความสนใจ
ร่วมกัน มีวัฒนธรรมเดียวกันและมีพฤติกรรมเหมือน ๆ กัน 
 นอร์ตัน (Norton, 1994 : 158) ได้อธิบายค าว่า ชุมชน หรือ Commune ว่าเป็นค าที่มาจาก
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึง การอยู่ร่วมกันของประชาชนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนท าให้
ประชาชนเหล่านี้มีความรักและผูกพันกันจนเป็นหนึ่งเดียว จึงได้พยายามร่วมกันในการจัดระบบการ
ปกครองตัวเองขึ้น เรียกว่า Self-Governing Community อันถือว่าเป็นรากฐานส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นในฝรั่งเศส เยอรมันและอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป 
 พาร์ค กับ เบอร์เกส (Park and Burgess, อ้างถึงใน ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์, 2556) กล่าวว่า 
ชุมชน หมายถึง อาณาบริเวณของท้องถิ่นหนึ่ง ๆ ซึ่งผู้คนในท้องถิ่นนั้นพูดภาษาเดียวกัน มีจารีต
ประเพณีอย่างเดียวกันมีความรู้สึกเป็นแบบเดียวกันและมีการกระท าไปตามทัศนคติซึ่งเป็นไปในทาง
เดียวกัน 
 เนลสัน, แรมเซย์ และ เวอร์เนอร์ (Nelson, Ramsey and Verner, อ้างถึงใน ชยาภรณ์ ชื่น
รุ่งโรจน์, 2556) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนซึ่งมีความสัมพันธ์กันในอาณาเขตหนึ่ง ๆ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์นี้หมายถึงการปฏิบัติต่อกัน (Interaction) 
 การอธิบายความหมายของค าว่าชุมชนดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าความหมายส่วนใหญ่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะประเด็นกลุ่มคนที่อยู่รวมกัน กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันทั้งความเชื่อ 
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน รวมทั้งประเด็นอาณาบริเวณพ้ืนที่
หนึ่ง ๆ ซึ่งผู้คนพูดภาษาเดียวกัน มีจารีตประเพณีอย่างเดียวกัน 
 จะเห็นว่าบุคคลต่าง ๆ ข้างต้นได้ให้ค านิยามและความหมายของค าว่าชุมชนไว้อย่างชัดเจนว่า
การที่คนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีวัตถุประสงค์รวมกันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการติดต่อสื่อสาร สามารถเรียนรู้ร่วมกันภายใต้บรรทัดฐาน จารีตประเพณี
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นพวกเดียวกันในชุมชน แต่เมื่อชุมชนเริ่มมีพัฒนาการและความเจริญ
เกิดขึ้น ชุมชนจึงจ าเป็นต้องมีองค์กร สถาบันต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
ดังนั้นชุมชนมีความหมายมากกว่าการเป็นสถาบันที่ช่วยจัดการการพัฒนา กล่าวคือทุกชุมชนท าหน้าที่
เชื่อมโยงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เอ้ืออ านวยการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มต่าง ๆ และเพ่ิมพูน
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดทางสังคมซึ่งเป็นพ้ืนฐานการคุ้มครองทางสังคมที่ส าคัญ 
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แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
 “ชุมชน” มีนัยยะและความหมายที่อยู่บนฐานของการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวไปตาม
กระแสสังคม เพราะชุมชนไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง แต่ว่าชุมชนในที่นี้หมายถึงชุมชนที่มีชีวิต ดังนั้นแนวคิด
ทางสังคมศาสตร์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชุมชนหรือความเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะช่วยอธิบาย
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค าว่าชุมชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่นี้จะกล่าวถึงแนวคิดทางสังคมศาสตร์ว่า
ด้วยความหมายของชุมชน ที่นักวิชาการผู้ทรงความรู้ได้ให้แนวคิดไว้ จ านวน 4 แนวคิดด้วยกัน คือ  
แนวคิดทางสังคมวิทยา แนวคิดทางมนุษยวิทยา แนวคิดในมิติประชาสังคมและแนวคิดชุมชนเสมือน
จริงและเครือข่ายสังคม ซึ่งมีอธิบาย ดังนี้ 

 1. แนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological Perspective)  
 ชุมชนในแนวคิดทางสังคมวิทยา หมายถึง หน่วยทางสังคมและทางกายภาพที่มีลักษณะการ
จัดการร่วมกันในมิติต่าง ๆ อันได้แก่ หมู่บ้าน ชุมชน เขตและเมือง โดยมีความหมายดังนี้ (Denis E. 
Poplin, 1979 : 9-18) 
  1.1 ชุมชนในฐานะหน่วยทางอาณาบริเวณ (Community as a Territorial 
Unit) ที่ท าให้ชุมชนมีลักษณะเป็นรูปธรรม มีหลักแหล่งที่ตั้งแน่นอนและมีสมาชิกสามารถระบุที่อยู่
ของตนได้ โดยอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ มีอิทธิพลต่อชุมชนและชุมชนก็มีอิทธิพลต่ออาณาบริเวณ
ทางภูมิศาสตร์ เช่น สภาพทางทางภูมิศาสตร์จะเป็นตัวก าหนดสถานที่ตั้ งและศักยภาพในการ
เจริญเติบโตของชุมชน กล่าวคือชุมชนมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์หรือ   
ที่ซึ่งมีการคมนาคมสะดวกเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร ในขณะเดียวกันชุมชนก็มีอิทธิพล      
ต่ออาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ แม้ว่าตัวแปรเกี่ยวกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อสถาน
ที่ตั้งและพลวัตการเจริญเติบโตของชุมชน แต่การปรับตัวของคนต่ออาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ของ
ชุมชนก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและการรู้จักปรับตัวด้วย ดังนั้นมนุษย์เองมีส่วนในการกระท าต่อ
สภาพแวดล้อมของตนไม่ว่าจะโดยทางบวกหรือลบ โดยการปรับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความจ าเป็นของมนุษย์ เช่น การท านาแบบขั้นบันได การสร้างเหมืองฝาย 
ชลประทานและการปรับปรุงแก้ไขและสร้างที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ หรือการ
ท าลายสภาพแวดล้อม เช่น การตัดไม้ท าลายปุา การใช้สารเคมีในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
  การศึกษาชุมชนตามแนวคิดสังคมวิทยาถือว่าตัวแปรทางด้านภูมิศาสตร์จะเป็นสิ่งที่
ละเลยเสียมิได้ แนวคิดนี้จัดว่ามีอิทธิพลต่อทฤษฎีนิเวศวิทยาของมนุษย์ 
  1.2 ชุมชนในฐานะหน่วย/ระบบทางสังคม (Community as a Social System 
Unit) การวิเคราะห์แบบ Social System Approach จะช่วยท าให้เห็นภาพล าดับขั้น (Hierarchy) 
เริ่มจากระดับล่างที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล 2 คนขึ้นไป จนถึงระดับชาติหรือระดับโลก ชุมชนเป็น
ระบบย่อยอันแรกที่มีศักยภาพในการจัดการให้มีสิ่งต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนทั้งทาง
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กายภาพ จิตใจและสังคม ซึ่งในระบบครอบครัว กลุ่มเครือญาติก็เล็กเกินไปไม่มีสถาบันทางสังคมที่
สมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ส่วนระบบที่ใหญ่กว่านี้ เช่น กลไกของรัฐก็ใหญ่โตและ
ซับซ้อนเกินไป จนเข้าไม่ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางกาย
และทางใจได้ โดยนัยนี้ชุมชนจึงมีความหมายที่เป็นระบบทางสังคมว่า เป็นเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ของ
มนุษย์ (Network of Interaction) ซึ่งประกอบด้วย สถานภาพ บทบาท กลุ่มคนและสถาบัน ชุมชน
จึงมีความสัมพันธ์เหมือนลูกโซ่ ที่ระบบย่อยระบบหนึ่งจะได้รับปัจจัยน าเข้าที่ต้องการจากระบบอ่ืน ๆ 
และในทางกลับกันก็จะให้ผลผลิตของตนแก่ระบบย่อยอ่ืน ๆ ปัจจัยน าเข้าและผลผลิตที่ได้รับ ซึ่งให้  
แก่กันในระหว่างชุมชนหรือระบบย่อยนี้อาจเป็นชุมชนรูปของการเงิน แรงงาน ความกดดันทางสังคม
และทรัพยากรต่าง ๆ  
  แนวคิดท่ีเห็นว่าชุมชนอยู่ในฐานะหน่วยทางสังคม ฑิตยา สุวรรณชฏ (2527 : 27) มี
ความเห็นว่าชุมชนต้องมีลักษณะ 3 ประการ คือ 
  ประการที่ 1 ชุมชนในฐานะเป็นอาณาบริเวณ การพิจารณาชุมชนในข้อนี้มิใช่เฉพาะ
เป็นบริเวณที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนเท่านั้น ยังต้องพิจารณาถึงมิติต่าง ๆ เช่น ในฐานะที่อยู่
อาศัย การใช้พื้นท่ี และบริเวณของชุมชน 
  ประการที่ 2 ชุมชนในฐานะเป็นที่รวมประชากร โดยจะเน้นที่ลักษณะของประชากร
ที่อยู่ในบริเวณชุมชน ในด้านที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงประชากรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โครงสร้าง
ประชากร เช่น สัดส่วนเพศชายเพศหญิง อายุ อาชีพ การศึกษา เป็นต้น 
  ประการที่ 3 ชุมชนในฐานะที่เป็นระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกที่อยู่ในชุมชนและ
ความสัมพันธ์กับชุมชน โดยพิจารณาถึงระบบความสัมพันธ์ของชุมชน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว เครือญาติ มิตรสหาย ระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม 
เป็นต้น 
  1.3 ชุมชนในฐานะหน่วยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม (Community as a Psycho 
Cultural Unit) ในมิตินี้เน้นเรื่องที่ว่าชุมชนจะต้องมีความผูกพันในระหว่างสมาชิกด้วยกัน ความ
ผูกพันนี้จะตีความว่าเป็นทั้งทางด้านจิตวิทยาและวัฒนธรรม โดยในทางจิตวิทยานั้น คนจะมีความ
มั่นคงเพราะสามารถจะระบุได้ว่าตนเป็นสมาชิกของกลุ่ม หมู่หรือที่ใด มีความรู้สึกว่าตนเองมีสังกัด คือ 
อาจตอบได้ว่า “ฉันเป็นใคร” และ “อยู่ที่ไหน” 
 นอกจากแนวคิดสังคมวิทยาจะมองชุมชนท้องถิ่นในสามมิติทั้ง 3 ดังกล่าวแล้ว เรายังสามารถ
มองชุมชนในฐานะ “หน่วยทางการปกครอง” ที่หมายถึง “หมู่บ้าน” ตามลักษณะการปกครองใน
สังคมไทย ซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมระดับฐานล่างที่มีความสัมพันธ์เป็นล าดับช่วงชั้นกับระดับที่เหนือกว่า
ตามโครงสร้างการปกครองที่ประกอบด้วย หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัดและประเทศ ชุมชนหมู่บ้าน
เป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ นัยของการนิยามหมู่บ้านให้ติดกับพ้ืนที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐพยายาม
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รวมศูนย์อ านาจและแบ่งพ้ืนที่เป็นหน่วยย่อย ๆ ก าหนดให้หน่วยย่อย ๆ รวมกันเป็นหน่วยใหญ่ขึ้น มี
กลไกการปกครองเป็นล าดับชั้นเพ่ือง่ายต่อการปกครอง ซึ่งจ าเป็นต้องมองลักษณะของความเป็น
ชุมชนหมู่บ้านที่สัมพันธ์กับรัฐ จะเห็นได้ว่าหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับรัฐมาโดยตลอดเพียงแต่จะมี
ความสัมพันธ์เรื่องใดมากหรือน้อยเพียงใดในแต่ละช่วงเวลา 
 กรณีประเทศไทยที่ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านนั้น ความเป็นชุมชน
จึงถูกก าหนดตามหน่วยทางการปกครองขนาดเล็ก คือหมู่บ้าน แม้ว่าบางชุมชนจะประกอบไปด้วย
หลายหมู่บ้านที่มีความสัมพันธ์กันแต่เดิมหรือเคยเป็นหมู่บ้านเดียวกัน ต่อมามีการแยกเป็นหมู่บ้าน
ใหม่ตามเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านของทางราชการ แต่ยังคงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด มีสถาบันทาง
สังคม เช่น วัด หรือมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ปุา พื้นที่ลุ่มน้ า เป็นต้น แต่โครงสร้างการจัดการใน
ประเด็นเรื่องราวต่าง ๆ จะแบ่งแยกไปตามหมู่บ้านหรือเขตการปกครองในระดับต่าง ๆ มากกว่าจะ
พิจารณาถึงความเป็นชุมชนที่กลุ่มคนที่มีสายสัมพันธ์หรือการเกาะเกี่ยวกันข้ามเขตการปกครองของรัฐ 
ซึ่งเป็นความหมายที่มีความจ ากัดในการประสานพลังและความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ หรือหากจะ
มองประสานความร่วมมือกันในระดับที่สูงขึ้นก็จะก าหนดจากเขตกับกลุ่มกิจกรรมในระดับต่าง ๆ หรือ
ปัจจุบันมีความนิยมจัดตั้งเป็นประชาคมต าบล ประชาคมอ าเภอ ประชาคมจังหวัด ที่กระบวนการ
จัดการก็ยังคงอยู่ในภาระของฝุายราชการเป็นหลักอยู่นั่นเอง 

 2. แนวคิดทางมานุษยวิทยา (Humanistic Perspective)  
 แนวคิดนี้มุ่งเน้นความเป็นชุมชนที่ก่อให้เกิดมิตรภาพ ความเอ้ืออาทร ความมั่นคงและความ
ผูกพัน อันสืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในยุคปัจจุบันที่กว้างใหญ่เกินไปและไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของปัจเจกบุคคลได้ ดังนั้นความเป็นชุมชนจึงขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบและความเป็นมิตรภาพที่มีต่อกันภายใต้ระบบสื่อสารและการพบปะท ากิจกรรมร่วมกัน นัก
มานุษยวิทยา นิสเบ็ต (Robert A. Nisbet, 1962) มีความเห็นว่าสังคมสมัยใหม่ท าให้เกิดการสูญเสีย
ความรู้สึกผูกพันของชุมชน (Sense of Community) ซึ่งเกิดจากเงื่อนไขของสังคมสมัยใหม่ที่ไม่
สามารถตอบสนองให้ปัจเจกบุคคลเกิดความมั่นคง เขาได้แสดงให้เห็นว่าในลักษณะรัฐการเมือง
สมัยใหม่ รัฐไม่สามารถตอบสนองความมั่นคงของคนได้ ไม่มีองค์กรขนาดใหญ่ใดที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการทางด้านจิตใจของคนได้ เพราะโดยธรรมชาติแล้วองค์การเหล่านี้มีขนาดใหญ่ ซับซ้อน
และเป็นทางการเกินไป รัฐอาจจะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในนามของรัฐ เช่น สงคราม แต่ในการ
ตอบสนองอย่างปกติธรรมดาอย่างความต้องการของคนในเชิงการยอมรับมิตรภาพ ความมั่นคง ความ
เป็นสมาชิก รัฐจะท าในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ทางเลือกที่นักคิดในแนวนี้เสนอ ก็คือการเรียกร้องให้ชุมชนมี
ขนาดเล็กแต่มีโครงสร้างที่แน่นเหนี่ยว เพราะในชุมชนขนาดเล็กเท่านั้นที่จะช่วยฟ้ืนฟูสภาพ
ความสัมพันธ์ทางสังคมให้ดีขึ้น เพราะจะรับผิดชอบต่อหน่วยที่เล็กที่สุดและกล่าวถึงชุมชนขนาดเล็กที่
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เน้นการกระท าที่เต็มไปด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นสังคมที่ตนรู้จักกันอย่าง
ใกล้ชิดและสนิทสนม 
 แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเรียกร้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ การ
ขยายตัวของเมือง ประชากรและเครือข่ายสังคมที่ด าเนินการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ที่
ก่อให้เกิดสภาวะความแปลกแยก ความวิตกกังวล ความโดดเดี่ยว ไม่สนใจใยดีหรือรู้สึกรับผิดชอบต่อ
เรื่องราวที่เกิดข้ึนกับบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่รอบข้าง ไม่รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ ตัดสินใจ
หรือรับผลประโยชน์นั้น ๆ ซ่ึงแนวคิดนี้มีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553 : 18) 
 1. ไม่ได้ให้ความสนใจหรือความส าคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพ้ืนที่  
 2. เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  
 3. เป็นลักษณะความรู้สึกเชิงอัตวิสัยของความเป็นชุมชนหรือแบบแผนในอุดมคติ  
 กล่าวคือน าเสนอลักษณะชุมชนที่ควรจะเป็นชุมชนที่ดีหรือชุมชนในอุดมคตินั่นเอง และหาก
พิจารณาโดยนัยดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าชุมชนนั้นเป็น “หน่วยพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง” ซึ่ง
พิจารณาจากลักษณะที่ส าคัญ เช่น ชุมชนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ในหมู่คนที่รู้จักกันใกล้ชิด 
มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่และมีกิจกรรมเพ่ือการด ารงชีวิตร่วมกัน มีระบบความสัมพันธ์แบบ
ครอบครัว เครือญาติ มีการแลกเปลี่ยน พ่ึงพารวมทั้งมีความขัดแย้ง โดยคุณลักษณะส าคัญของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นหน่วยพ้ืนฐานการพ่ึงพาของสังคมนั้นมีศักยภาพในการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชนทั้งในด้านการพัฒนาทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและจิตใจ 

 3. แนวคิดในมิติประชาสังคม (Civil Society)  
 ความหมายของชุมชนในมิติประชาสังคมเกิดขึ้นจากการวิพากษ์ระบบของภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชนที่มีบทบาทชี้น าหรือครอบง าความคิด ทิศทางการพัฒนาของสังคม โดยที่ผู้คนส่วนใหญ่ใน
สังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ค่อนข้างน้อย รวมทั้งการมองเห็นข้ออ่อนของประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือพรรคพวกและกลุ่ม
ผลประโยชน์ จึงเกิดการเรียกร้องหรือต้องการอุดช่องว่างด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมพลัง
อ านาจให้กับ “ภาคประชาชน” ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาหรือกิจกรรมสาธารณะดังกล่าว 
 แนวคิดชุมชนในมิติประชาสังคมเป็นการอธิบายความเป็นกลุ่ม องค์กร ชมรม สมาคม ฯลฯ ที่
เป็นโครงสร้างซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างปัจเจกบุคคลและรัฐหรือที่เรียกว่า “Mediating Structure” 
ปฏิเสธรัฐขนาดใหญ่ซึ่งมีบทบาท อ านาจหน้าที่มากมายและท าการแทนสังคมในแทบทุกเรื่องและก็ไม่
ชอบในลัทธิปัจเจกชนจนสุดขั้วที่ไม่ห่วงใยสังคม โดยอยากให้ปัจเจกชนรวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่มุ่งจะท า
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อะไรที่ใหญ่กว่ากว้างขวางขึ้นไปและเน้นการรวมตัวของคนใกล้ชิด สัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น ครอบครัว วัด 
มัสยิด บ้าน โรงเรียน เป็นต้น 
 โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 19) ได้กล่าวถึงแนวคิดของนักวิชาการไทย คือนายแพทย์ประเวศ 
วะสี ที่ได้เสนอแนวคิดของชุมชนในมิติของประชาสังคมว่า สังคมไทยภาคส่วนหลักของสังคมไทยที่มี
ความเข้มแข็งและมีความสัมพันธ์เชื่อโยงกันอย่างมาก คือภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้
ท าให้สังคมขาดดุลยภาพและเกิดความล้าหลังในการพัฒนาของฝุายประชาชนหรือภาคประชาสังคม 
ดังนั้นจึงได้เสนอถึงแนวคิดการเกื้อหนุนให้ภาคประชาชนหรือสังคมมีความเข้มแข็งและเกิดดุลยภาพ
ทางสังคมขึ้นที่เรียกว่า “สังคมานุภาพ”  
 ชูชัย ศุภวงศ์ (อ้างถึงในอนุชาติ พวงส าลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล, 2541 : 4-7) ได้ให้
ความหมายของประชาสังคมว่า การที่ผู้คนในสังคมเห็นวิกฤติการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมที่
สลับซับซ้อนยากแก่การแก้ไข จึงมีวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งน าไปสู่การเกิดก่อจิตส านึกร่วมกัน เพ่ือมา
รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร (Civil Group) ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคสังคม 
(ประชาชน) มีลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาหรือกระท าการบางอย่างให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความรัก ความสมานฉันท์ ความเอ้ืออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการจัดการโดยมี
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
 อนุชาติ พวงส าลี และ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2541 : 11-18) ได้กล่าวถึงแนวคิดชุมชนและ
ประชาสังคมภายใต้กระแสการสร้างชุมชนขึ้นใหม่จะพบว่า “ชุมชน” ในแนวคิดประชาสังคมนี้ 
หมายถึง ชุมชนแห่งส านึก (Conscious Community) ที่สมาชิกต่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยรวมที่
มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น อาจจะด้วยพ้ืนฐานของระบบคุณค่าเก่าหรือเปูาประสงค์ใหม่ของ
การเข้ามาท างานร่วมกัน ดังนั้นค าว่า “ประชาสังคมหรือชุมชน” จึงอาจมีขนาดและลักษณะที่
แตกต่างกันไป ความเป็นชุมชนจึงมีลักษณะเป็นพลวัตที่บุคคลและกลุ่มคนต่างมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมที่สนใจร่วมกัน มีความสัมพันธ์และตัดสินใจร่วมกัน โดยมีพันธะเชื่อมโยงระบบใหม่บนพ้ืนฐาน
แห่งความเป็นอยู่ร่วมกัน  
 ความเป็นชุมชนหรือความเป็นประชาสังคมจึงเป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคมเพราะจะเป็น
กลุ่มคนที่มีความผูกพันเอ้ืออาทรต่อกัน เป็นแหล่งพ้ืนฐานที่สุดที่จะเกิดการถักทอความรัก ความเอ้ือ
อาทรของคนในสังคม นอกจากนี้แนวทางในการเรียนรู้ถึงความเป็นชุมชนมีลักษณะ ดังนี้  
 1. มีความหลากหลาย เช่น มีความหลากหลายของการรวมตัว พ้ืนที่ รูปแบบของกิจกรรม 
ประเด็นความสนใจ/ปัญหาและกลุ่มคนที่มารวมตัวกัน 
 2. มีความเป็นชุมชนที่อาจมีอาณาบริเวณหรือบริบทขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงติดต่อกันทางใด
ทางหนึ่งหรือความเป็นชุมชนขนาดเล็กที่รวมตัวกันด้วยความรัก ความผูกพัน ความเอ้ืออาทร ความ
สนใจและหรือผลประโยชน์ร่วมกัน 
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 3. บนส านึกสาธารณะด้วยจิตส านึกของความเป็นพลเมือง (Public Consciousness) ของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 
 4. มีกิจกรรมและความต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของกระบวนการกลุ่มและด้วยพ้ืนฐานแห่งการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน (Interactive Learning Though Action) ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5. มีเครือข่ายและการติดต่อสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารและเครือข่าย เพ่ือกลุ่ม
ประชาสังคมจะมีความยั่งยืน (Communication and Network) 
 ส่วนองค์ประกอบอันเป็นข้อแสดงถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มชุมชนประชาสังคมนั้น มี
องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีความเป็นธรรมชาติที่มิใช่การจัดตั้ง มีความรัก 
ความเอ้ืออาทร มีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ มีการเรียนรู้และการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายและความร่วมมือและมีระบบการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 
 กล่าวได้ว่าชุมชนในความหมายมิติประชาสังคมนี้จะมีลักษณะของความเคลื่อนไหวและเป็น
กระบวนการกลุ่มที่มีการประสานกลุ่มคนเข้าด้วยกัน ตั้งแต่กลุ่มที่มีขนาดเล็กจนถึงกลุ่มใหญ่ใน
ระดับประเทศ เพ่ือด าเนินงานหรือมีกิจกรรมร่วมกันในการผลักดันในเชิงนโยบายที่จะร่วมกันพัฒนา
ชุมชนหรือประชาสังคมให้เกิดมีความเข้มแข็ง โดยมีการเอื้ออาทรต่อกันและการเรียนรู้ร่วมกัน 

 4. แนวคิดชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) และเครือข่ายสังคม 
(Social Network)  
 เกิดขึ้นพร้อมกับการก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสาร  
การประกอบกิจกรรม การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันผ่านระบบการสื่อสารทางเครือข่ายของ
อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลข่าวสาร การรับ-ส่งข้อมูล การตลาด 
การบันเทิง การสื่อสารทางการเมือง เป็นต้น รวมทั้งปัญหาของสังคมสมัยใหม่ที่ทวีความซับซ้อนและ
รุนแรงขึ้น การพิจารณาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาจึงไม่อาจจ ากัดอยู่ในขอบเขตของชุมชน  
ที่มีอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์เล็ก ๆ ได้เพียงล าพัง เพราะบางปัญหาก็เกิดจากอิทธิพลและปัจจัย
ภายนอกชุมชนที่มีผลกระทบต่อการจัดการในเรื่องนั้น ๆ เช่น การเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน การ
เข้ามาของทุนนิยมและกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องการการรวมพลัง 
ความร่วมมือและทรัพยากรภายนอกชุมชนโดยอาศัยความเป็นเครือข่ายที่มีพลังในการจัดการ 
 ชูเลอร์ (Schuler, 1996 : 116-121) ได้กล่าวถึงชุมชนในรูปแบบใหม่ที่มีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันผ่านเทคโนโลยีว่าเป็นชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) เป็นชุมชนที่กลุ่มคน
อาจจะได้พบกันโดยตรงหรือไม่ก็ตาม แต่มีโอกาสสื่อสารด้วยถ้อยค าภาษาและความคิดผ่านเครือข่าย
สังคม (Social Network) โดยสมาชิกไม่จ าเป็นต้องพบหน้ากันก็ได้ เช่น การสร้างชุมชนบนเครือข่าย
สังคมทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั่วโลกเป็นชุมชนไร้พรมแดน โดย
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อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส าคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส าคัญหลาย ๆ ด้าน เช่น 
 1. รูปแบบการสื่อสาร (Communication Platform) ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนจากการสนทนา
แบบจุดต่อจุดและแบบสองทางไปสู่การสื่อสารระหว่างผู้ใช้หลายคนมากขึ้นและมีการใช้ลิ๊งค์ (Link) 
วิดีโอ ภาพถ่ายและเนื้อหามัลติมีเดียมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Net 
Generation ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ท าให้รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป คนกลุ่มนี้ชื่นชอบการ
แลกเปลี่ยนเนื้อหา การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเติบโตมาพร้อมกับแนวคิด “ความฉลาดของฝูงชน” 
อาทิ การท าหน้าที่ให้คะแนน การจัดอันดับผู้ใช้คนอ่ืน ๆ รวมถึงจัดอันดับสินค้าและบริการ เป็นต้น 
เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นช่องทางการสื่อสารหลักส าหรับคนกลุ่มนี้และกลายเป็นชุมชนและ
เครือข่ายสังคมมากขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจจะเข้ามามีบทบาทในการท ากิจกรรมทางสังคมและการ
ติดต่อสื่อสารแทนที่ระบบอีเมล์หรือระบบโทรศัพท์ที่มีอยู่ (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2556) 
 2. การควบคุมการสื่อสาร (Communication Control) การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้
ให้บริการโทรคมนาคมจากที่เคยเป็นผู้ควบคุมและออกแบบแพลตฟอร์มแบบปิด (Web 1.0) ไปสู่ผู้
ให้บริการบนแพลตฟอร์มเปิดบนอินเตอร์เน็ต (Web 2.0) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ดีขึ้นและมีราคาถูกลง รวมถึงการใช้บอร์ดแบนด์และเครือข่ายไร้สาย (Wireless) เพ่ิมมากขึ้น
ส่งผลให้แพลตฟอร์มแบบเปิดอย่างเว็บไซต์สังคมออนไลน์กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ส าหรับบริการสื่อสารและผู้บริโภคก็ตอบสนองต่อแนวโน้มนี้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นผลให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายสังคมขึ้นมาอีกจ านวนมาก  
 3. แนวโน้มและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีการรับ-ส่ง
ข้อมูลผ่านบอร์ดแบนด์ (Broadband) หรืออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ผลักดันให้ความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
ขยายตัวของจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดย
ในปี 2552 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 16.1 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี 2551 ที่มี
จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 13.4 ล้านคน (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2556) การเติบโตของผู้สมัครใช้งาน
อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ทั้งแบบใช้สายและไร้สายก็มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบธรรมดาใน
ระบบความถี่แคบ (Narrowband) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ 
(Dial-up) กลับมีปริมาณการใช้งานลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 นอกจากนั้นการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างเห็นได้ชัดและมีปริมาณความต้องการที่เพ่ิมสูงอย่าง
ต่อเนื่อง คือการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) ซึ่งได้มีการพัฒนา
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เทคโนโลยี 3G เพ่ือให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือสามารถรองรับการให้บริการภาพและเสียงและการ
รับส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี WAP, GPRS, EDGE และ Bluetooth เป็นต้น 
 จากแนวโน้มของการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอัตราเร่งที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับอัตราการเติบโต
ของธุรกิจด้านบอร์ดแบนด์และธุรกิจด้านการตลาดโทรศัพท์มือถือออนไลน์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นนั้น 
พฤติกรรมบนโลกออนไลน์จึงก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมเครือข่าย (Social Network หรือ Social 
Media) กันมากขึ้น ดังนั้นจึงเกิดชุมชนรูปแบบใหม่เป็นชุมชนในมิติของสังคมเครือข่ายที่หมายถึงการ
รวมตัวกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏตัวบนโลกออนไลน์หรือทาง
อินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า “ชุมชนออนไลน์” ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเสมือน (Virtual Community) สังคม
ประเภทนี้จะเป็นการให้ผู้คนสามารถท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน
และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็น
เครือข่าย เช่น เว็บไซต์ Hi5, Facebook, Myspace, YouTube, Twitter เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิด
เครือข่ายสังคมในทุกระดับของผู้คนทั่วไปในสังคมจากวัยรุ่นไปจนถึงคนวัยท างาน นักวิชาการและกลุ่ม
ที่ต้องการสื่อสารทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังเช่น กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 30 -45 ปี 
(Generation X) คือกลุ่มคนวัยท างาน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน จัดว่า
เป็นกลุ่มที่รับเทคโนโลยีแบบผู้ใช้เป็นส่วนมาก จะใช้ประโยชน์ในการสืบค้นหาข้อมูลข่าวสาร 
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยการใช้เป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร การตลาด การค้นหาความรู้ การอ่าน
ข่าวสารประจ าวัน เช่น Twitter, Wikipedia, Google Earth, Webblog, Website ของส านักข่าว
ต่าง ๆ (ปรีชา วงศ์ทิพย์, 2555 : 18-20) นอกเหนือไปจากการใช้งานที่แตกต่างกันตามช่วงวัยแล้ว 
รูปแบบของการใช้ประโยชน์จาก Social Networking ก็ได้ขยายไปยังกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านการ
สื่อสาร ด้านการศึกษา ด้านการตลาด ด้านบันเทิงรวมไปถึงด้านสื่อสารการเมือง ด้วยประโยชน์ที่มี
ความหลากหลายในการใช้งานท าให้ Social Network กลายเป็นเครือข่ายทางสังคมขนาดใหญ่ที่ถูก
เชื่อมต่อกันด้วยรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง ทั้งด้านมุมมอง ความคิด การแลกเปลี่ยน มิตรภาพ ความ
ขัดแย้ง การค้า ซึ่งเป็นไปตั้งแต่ระดับบุคคลที่มีความใกล้ชิดไปจนถึงระดับชาติ Social Network จึง
เป็นการรวมกันเข้าไว้ซึ่งความผูกพันและความสนใจร่วมกัน (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2556) 
 ชุมชนเสมือนจริงนี้ มีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบันท าหน้าที่ให้ข้อมูล ความรู้ สร้างระบบ
และกลไกการตลาด การท ากิจกรรมผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ซึ่งน าไปสู่การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมในกลุ่ม/
เครือข่ายที่มีการปฏิสัมพันธ์กันแบบแน่น เช่น การรวมตัวเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม การสร้าง
เครือข่ายการศึกษา เป็นต้น ชุมชนรูปแบบนี้มีข้อดีกว่าชุมชนแบบอ่ืนตรงที่ว่าไม่มีอคติเกี่ยวกับ เพศ 
อายุ เชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์ รูปร่าง หน้าตา เสียงพูด อากัปกิริยาของสมาชิก ชุมชนเสมือนจริงเป็น
เครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้ที่มีความสนใจร่วมเข้าด้วยกัน ในชุมชนแบบเดิมเราจะรู้จักผู้คนต่อเมื่อได้พบปะ
หน้าตาและต้องคบหาสมาคมกับผู้คนจ านวนไม่น้อย กว่าที่จะพบผู้ที่มีความสนใจในเรื่องบางเรื่อง
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เหมือนกับเรา แต่ในชุมชนประเภทนี้เราสามารถเข้าถึงแหล่งที่เราสนใจได้อย่างทันที นอกจากนี้ยังมี
ข้อดี คือช่วยคัดสรรกลั่นกรองข้อมูลที่จ าเป็นและทันสมัย โดยไม่ต้องเก็บรวบรวมไว้มากมายเหมือนแต่
ก่อน โดยคุณลักษณะส าคัญของชุมชนเสมือนจริง ประกอบด้วย (ปรีชา วงศ์ทิพย์, 2555 : 23) 
 1. การมีจิตส านึกร่วม (Shared Consciousness) 
 2. มีหลักการร่วม (Shared Principle) 
 3. มีจุดมุ่งหมายร่วม (Shared Purpose) ซึ่งชุมชนรูปแบบนี้สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร ประเทศต่าง ๆ ได้ท่ัวโลก 
 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 5. มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและความเป็นชุมชนตามความสนใจ 
 โดยสรุป ความหมายและแนวคิดของชุมชนไม่ได้มีความหมายที่ตายตัว แต่มีความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนมีนัยและความหมายที่เป็นไปตามพลวัตหรือกระแสสังคม การให้
ความหมายเกี่ยวกับชุมชนจึงเป็นสื่อที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมหรือการจัดระบบ
ความสัมพันธ์ใหม่ ทั้งกับภายในและภายนอกชุมชน ฉะนั้นความเป็นชุมชนจึงมิได้มีเพียงหน่วยเดียว 
หากแต่เป็นสายใยของความสัมพันธ์ที่สานขึ้นจากความสัมพันธ์ชนิดต่างๆ และมีเครือข่ายของ
ความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกันอยู่ การสร้างใหม่ของความเป็นชุมชนจึงเป็นการแสดงออกถึงความเป็น
ตัวตนอันเป็นการตอบโต้ของคนในชุมชนหรือสังคมและเป็นที่ช่วยให้ผู้คนสามารถยกระดับความรู้ 
ความสามารถ การรับรู้และความเข้มแข็งหรือพลังที่ เ กิดขึ้นจากการรวมตัวกันผ่านการสาน
ความสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อาจเปรียบประดุจเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เชื่อมโยงเครือข่าย สายใย (Web) ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นเส้นทางที่ค้นหาความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ 
ทั้งที่เป็นหลักการหรือเปูาหมายร่วมกัน ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่นี้จะสูญเสียความเป็น
ธรรมชาติหรือความรู้สึกผูกพันไปบ้างก็ตาม แต่ก็เพ่ือไปสู่การสร้างใหม่ของชุมชนที่ยุติธรรมและสาน
สัมพันธ์ในแนวลึกต่อไป 
 ดังนั้นการศึกษาความหมายและแนวความคิดของชุมชนที่มีผู้กล่าวไว้แล้วนั้นล้วนต่างให้
ความหมายที่สอดคล้องกับความรู้ ทัศนคติ และ/หรือผลประโยชน์ของตน ความหมายที่มีความ
หลากหลายนั้นย่อมที่จะท าให้ผู้ศึกษารู้เท่าทันชุมชน ความเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดับต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ความสัมพันธ์ระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับโลก ด้วยการประสานเครือข่าย 
สายใยต่าง ๆ เข้าด้วยกันและสามารถแก้ไขปัญหาในระดับที่กว้างขวางขึ้นในลักษณะเข้าสู่ระดับ
นโยบายและเข้าสู่การรวมพลังสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นขบวนการชุมชนและการผนึกพลังในการสร้างสรรค์
ไปสู่เปูาหมายร่วมกัน อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนได้ในที่สุด 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าได้มีการก าหนดนิยาม 
ความหมายของชุมชน ที่แตกต่างกันออกไปตามผู้ให้ค านิยามนั้น ๆ หากพิจารณาก็จะพบว่าชุมชนนั้น
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ไม่ได้หมายถึง การที่คนหรือกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีพ้ืนที่ที่ชัดเจนแน่นอนแล้วจะ
เรียกว่าชุมชน แต่เปูาหมายของค าว่าชุมชนนั้นมีความหมายลึกซึ้งและกว้างกว่า นั่นก็คือการให้
ความส าคัญกับการมีความสัมพันธ์กันของคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า เพราะเป็นพ้ืนฐานของการ  
วัดความเป็นชุมชนได้ชัดเจนมากกว่า ซึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นคนในชุมชนเดียวกัน มี
ความสัมพันธ์กัน การมีประเพณี วัฒนธรรมเดียวกัน ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและการมีจิตส านึก
ที่จะปกปูองรักษาชุมชนร่วมกัน มีจิตวิญญาณท่ีจะรักษาผลประโยชน์ร่วมของชุมชน 
 

ลักษณะของชุมชน 
 จากความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าชุมชนมีลักษณะ
ที่ส าคัญหลายประการ ซ่ึงสนธยา พลศรี (2547 : 22-23) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนเอาไว้ ดังนี้ 
 1. การรวมตัวกันของกลุ่มคน (Group of People) กล่าวคือเป็นการรวมตัวกันของบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนเป็นประชากรหรือพลเมืองของชุมชนที่มีความหลากหลาย ในด้านของกลุ่มคน 
เช่น โครงสร้างประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา อาชีพ รวม
กระทั่งคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ นอกจากนี้การรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนอาจมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามระดับความพร้อมหรือลักษณะของกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน เช่น ด้านอาชีพ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่การรวมเป็นกลุ่มเล็ก องค์กรชุมชน สถาบัน 
มูลนิธิ สหกรณ์หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนในเครือข่ายสังคมเสมือนจริง 
 2. มีอาณาเขตบริเวณทางภูมิศาสตร์ส าหรับเป็นที่ตั้ง (Area) เป็นขอบเขตของการรวมตัว
กัน ซึ่งอาจจะเป็นขอบเขตเชิงนิเวศ เป็นพ้ืนที่ธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศของ
ชุมชนนั้น ๆ เช่น พ้ืนที่ริมฝั่งทะเล พ้ืนที่เชิงเขา พ้ืนที่ลุ่มน้ าหรืออาจจะเป็นพ้ืนที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
อาคาร บ้านเรือน สถานที่ท าการ เป็นต้น หรืออาจจะเป็นขอบเขตพ้ืนที่ทางการปกครอง เช่น หมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด เขตและแม้กระทั่งเขตพ้ืนที่ลักษณะเฉพาะ เช่น เขตเศรษฐกิจ เขตการพัฒนา 
เขตอนุรักษ์และการท่องเที่ยว เป็นต้น  
 3. มีปฏิสัมพันธ์หรือปฏิบัติต่อกัน (Relationship or Interaction) คือการติดต่อสัมพันธ์
กันมีความสนใจทางสังคมร่วมกัน มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีความสนิทสนมกัน มีความสัมพันธ์แบบ
พบปะกันโดยตรง (Face to Face) ซึ่งการที่กลุ่มคนมาอยู่ร่วมกัน มีการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน
ย่อมจะมีการติดต่อสัมพันธ์และมีการปฏิบัติต่อกันหรือการกระท าร่วมกันระหว่างญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือน
บ้าน ทั้งในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล เป็น ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสารกัน การร่วมแรงร่วมใจกัน การ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและนอก
ชุมชน จะเป็นไปในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) 
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 4. มีความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belongingness) โดยเป็นความ
รักและความหวงแหนในชุมชน กล่าวคือสมาชิกที่รวมกันในชุมชนมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย มีการ
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ และสมาชิกที่มีความหลากหลายนั้นย่อม
จ าเป็นต้องสร้างพ้ืนฐานความรัก ความเมตตา เอ้ืออาทรต่อกัน สมานฉันท์ สามัคคีต่อกัน เพราะ
เงื่อนไขดังกล่าวจะท าให้เกิดความผูกพัน ความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อชุมชน ซึ่งจะเป็นส่วนเชื่อมโยงให้
เกิดความร่วมมืออย่างมีพลังและชุมชนเข้มแข็งต่อไป 
 5. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน (Goal and Target) การรวมตัวของกลุ่มคนใน
ชุมชนจะเป็นการรวมตัวที่ไม่หละหลวมเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นการรวมตัวที่มีวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ดีงามและปรารถนากระท าให้ส าเร็จร่วมกัน ทั้งที่เป็นเปูาหมายส่วนตัวของสมาชิกและ
เปูาหมายของชุมชนที่จะต้องค านึงถึงควบคู่กันไปและที่ส าคัญจะต้องสอดคล้องกับเปูาหมายหลักของ
ประเทศด้วย เช่น ชุมชนชนบทมีการรวมตัวกันเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นที่เน้น
การพัฒนาและถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชุมชนวิชาการ เป็นการรวมกลุ่ม
นักวิชาการเพ่ือคิด วิเคราะห์ วิพากษ์เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นต้น ซึ่งการก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมายนั้นสมาชิกในชุมชนจะต้องสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยการคิด วิเคราะห์
สถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อันจะน าไปสู่การแสวงหาแนว
ทางแก้ไขหรือทางเลือกใหม่ ๆ และจะได้ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 
 6. มีจิตส านึกร่วมกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของชุมชน 
(Public Consciousness) สมาชิกที่รวมตัวกันจะมีความหลากหลายของกลุ่มในชุมชน การกระท า
หรือกิจกรรมก็จะมีความหลากหลายตามลักษณะการเกิดขึ้นของกลุ่มเหล่านั้น นอกจากนี้ชุมชนยังมี
กิจกรรมที่ท าให้เกิดผลประโยชน์และเพ่ือบริการสาธารณะและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข บริการด้านการศึกษา การแก้ปัญหาจราจร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้สมาชิกมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันหรือการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 
จากการเข้าไปมีส่วนร่วมของสมาชิกในการรับรู้ ตัดสินใจและการปฏิบัติร่วมกันด้วยจิตส านึกของความ
เป็นพลเมือง สิ่งเหล่านี้หากสมาชิกรวมตัวกันนานจนน าไปสู่เปูาหมายและท ากิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 7. มีการจัดระเบียบของชุมชน (Organization) เป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยของ
ชุมชน การควบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิก เช่น บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) การจัดช่วง
ชั้นทางสังคม (Social Stratification) สถาบันทางสังคม (Social Institution) และวัฒนธรรมของ
ชุมชน (Culture) มีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สมาชิกได้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนและวัฒนธรรมที่ได้สร้างไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
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8. มีการติดต่อสื่อสารและมีเครือข่าย (Communication and Network) ในชุมชน
สมาชิกจะมีระบบของการติดต่อสื่อสารเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะพูดคุย การประชุม การใช้สื่อพ้ืนบ้าน การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ระบบ 
Internet Social Network เป็นต้น และนอกจากนี้ในชุมชนจะมีระบบเครือข่ายการเรียนรู้และด าเนิน
กิจกรรม ต่าง ๆ ของชุมชนทั้งที่เป็นเครือข่ายระหว่างกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนและนอกชุมชน 
โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น การสื่อสารและการมีเครือข่ายเป็นสิ่ งส าคัญในการสร้างความ
เป็นชุมชน เพราะจะน าไปสู่การแบ่งปัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และกระบวนการจัดการใน
ชุมชนและนอกชุมชนนั้น คือพ้ืนที่ปฏิบัติการจริงของสังคม 

นอกจากนี้สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549 : 5) ยังได้สรุปลักษณะของชุมชนว่า มี 4 ประเภทด้วยกัน 
ดังนี้ 

1. ชุมชนทางกายภาพ คือชุมชนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อาศัยธรรมชาติเป็นตัวก าหนด
ขอบเขตที่แน่นอน 

2. ชุมชนทางสังคมและวัฒนธรรม คือชุมชนที่อาจจะอาศัยในเขตที่แน่นอนและไม่แน่นอนก็
ได้ แต่อาจท ากิจกรรมทางสังคม เช่น กลุ่มศรัทธาวัด กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มเหมืองฝาย ฯลฯ 

3. ชุมชนจัดตั้งเพื่อกิจกรรมเฉพาะอย่าง คือชุมชนที่ไม่มีอาณาเขตที่แน่นอน มีเพียงกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อน าไปสู่เปูาหมายเดียวกัน เช่น กลุ่มรักษ์ดอยอินทร์ กลุ่มฮักเมืองน่าน ฯลฯ 

4. ชุมชนทางเครือข่ายการสื่อสาร คือเป็นชุมชนที่อาศัยเครือข่ายเชื่อมโยงของระบบสื่อสาร
ในการติดต่อกัน เชื่อมความสัมพันธ์กัน 
 ลักษณะของชุมชนดังกล่าวข้างต้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน สนับสนุนเกื้อกูลกันและกัน
และร่วมกันเป็นชุมชน นอกจากนี้ ไอฟ์ (Ife, J.W. 1999 : 90-91) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนท้องถิ่น
ในฐานะเป็นองค์กรหรือหน่วยทางสังคมที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน 5 ประการ คือ 
 1. ขนาดที่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ คือมีขนาดตั้งแต่พอประมาณจนไปถึงขนาดใหญ่
ไม่เป็นส่วนตัว มีโครงสร้างเหนียวแน่นที่ศูนย์กลาง เป็นระบบปฏิสัมพันธ์ของคนส่วนใหญ่ในหน่วย ซึ่ง
ขนาดของหน่วยหรือชุมชนมักมีขอบเขตอยู่ในระดับที่สมาชิกคนหนึ่งสามารถท าความรู้จักมักคุ้นกับ
คนอ่ืน ๆ ได้เท่าที่ต้องการและก็เป็นขนาดที่ทุกคนในนั้นสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ส่วนรวมได้โดยไม่มีอุปสรรค โดยชุมชนท้องถิ่นต้องมีโครงสร้างไม่ใหญ่โตเกินกว่าที่คนที่เป็นสมาชิกจะ
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีอ านาจควบคุมความเป็นไปในชุมชนได้ ซึ่งความเป็นจริงเราไม่สามารถ
ระบุตัวเลขเฉพาะเจาะจงลงไปได้ว่าจะต้องมีจ านวนเท่าไร บางครั้งก็อาจจะเป็นเพียงกลุ่มคนจ านวน
ไม่ก่ีคนไปจนถึงเป็นพันเป็นหมื่นหรือจ านวนมากในระดับประเทศก็ได้ 
 2. ความเป็นตัวคนและความเป็นเจ้าของ ในความเป็นชุมชนโดยทั่วไปมักมีสาระเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่เป็นเจ้าของแฝงอยู่หรือไม่ก็มีการยอมรับและเห็นคุณค่าร่วมกันภายในกลุ่ม อันเป็นที่มา
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ของค าว่า “เป็นสมาชิกของชุมชน” ที่มีความหมายครอบคลุมค าว่า “ความเป็นเจ้าของ” การยอมรับ
จากคนอ่ืน ๆ ความจงรักภักดีและการยอมรับในความมุ่งหมายต่าง ๆ ของกลุ่มด้วยความเต็มใจซึ่ง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือเป็นสมาชิกของชุมชนนั้นแยกไม่ได้จากความรู้สึกในเรื่องความมีตัวตน 
ความเป็นชุมชนมักจะแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนในปัจเจกบุคคลที่สร้างความรู้สึก
ว่าเขาว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน ซึ่งมีความส าคัญมากในสังคมโลกในปัจจุบัน เนื่องจากสถาบันชุมชนที่เคย
เอ้ือต่อการแสดงตัวตนของคนในอดีต ได้คลายความส าคัญลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็น ตระกูล เผ่า หมู่บ้าน 
วัดหรือโบสถ์ ที่เคยสร้างความรู้สึกร่วมกัน ในขณะที่ทุกวันนี้สถานที่ท างาน โรงงาน สถาบันการศึกษา 
ลักษณะอาชีพ ก าลังมีความส าคัญมากขึ้นในฐานะแหล่งก าหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคลอย่าง
เป็นทางการ 
 3. มีพันธะหน้าที่ สมาชิกของชุมชนต้องมีพันธกิจหรือภาระหน้าที่ที่ชัดเจนที่ต้องกระท า
ให้กับชุมชนที่สังกัด โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างของชุมชน เพ่ือสร้าง
และด ารงวิถีชีวิตของชุมชน 
 4. มีความใกล้ชิดสนิทสนมแบบสังคมชนบท ชุมชนต้องมีโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความใกล้ชิด
สนิทสนมของหมู่สมาชิก สมาชิกสามารถมีสัมพันธภาพต่อกันและกันได้ในหลาย ๆ บทบาทในสภาพที่
เปิดกว้างส าหรับทุกคน ไม่มีเงื่อนไขที่ส่อไปในทางขีดวงจ ากัดเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะพวก ซึ่งเป็นเรื่อง
จ าเป็นส าหรับการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการแสดงความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากและเป็นคุณแก่ชุมชนโดยตรง 
 5. มีวัฒนธรรมร่วม ชุมชนเป็นแหล่งก าเนิดของระบบคุณค่า การสร้างสรรค์และการ
แสดงออกวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่ต่างก็มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แนบแน่นกับ
ชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเป็นกลไกเสริมสร้างให้สมาชิกของชุมชนเป็นผู้ผลิตวัฒนธรรมเพ่ือใช้เองมากกว่าเป็น
เพียงผู้บริโภควัฒนธรรมที่หยิบยืมมาจากชุมชนอ่ืนและมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดความ
แตกต่างหลากหลายระหว่างชุมชนต่าง ๆ และเกิดภาวการณ์มีส่วนร่วมที่กว้างขวางมากขึ้น 
 ส่วนอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544 : 119) กล่าวถึงความเป็นชุมชนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
อุดมการณ์อ านาจและความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งมีทั้งความกลมกลืน ความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลง
และสามารถผลิตซ้ าใหม่ได้ ไม่ใช้เป็นชุมชนในอุดมคติและไม่ใช่เป็นเรื่องของหน่วยที่ติดกับพ้ืนที่อย่าง
ตายตัว แต่ปรากฏอยู่ในหน่วยที่มีขอบเขตหลายระดับ ตั้งแต่ครอบครัว หมู่บ้าน ไปจนถึงเครือข่ายที่
กว้างขวางซึ่งอาจซ้อนกันอยู่ก็ได้และความเป็นชุมชนชนจึงเป็นทั้งเรื่องของการพ่ึงตนเองพอ ๆ กับการ
พ่ึงพาและเป็นเรื่องของความขัดแย้งและการปรับตัว การเกิดชุมชนอาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการมี
ส่วนร่วมในการควบคุมและจัดการทรัพยากร การต้องเชิญหน้ากับการขัดแย้งภายนอก ภายใต้เงื่อนไข
ส าคัญคือความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรที่จะน าไปสู่การแสวงหาหรือสร้างกฎเกณฑ์เพ่ือควบคุมและ
จัดความสัมพันธ์ในสังคมเสียใหม่ ซึ่งรวมไปถึงการที่จะต้องมีองค์กรชุมชนและสถาบันเข้ามาท าหน้าที่
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ในการจัดการด้วย โดยลักษณะและมิติของชุมชนท้องถิ่นจะปรากฏเด่นชัดมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
สังคมเมืองหรือเปรียบเทียบกับความเป็นชุมชนท้องถิ่นในมิติที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่หน่วยพ้ืนฐานใน
สังคม ระบบความสัมพันธ์ วิธีคิด ชุดความรู้และผลลัพธ์จากกิจกรรมของชุมชนนั้น 
 ดังนั้นลักษณะของชุมชนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจมีมิติที่เปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเหตุที่สังคม
ปัจจุบันมีระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้พรมแดนทางกายภาพหรือสภาพภูมิศาสตร์
ลดลง หรือที่เรียกว่า “ชุมชนไร้พรมแดน” การเปรียบเทียบชุมชนท้องถิ่นกับชุมชนเครือข่ายหรือ
ชุมชนเมืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามความเป็นชุมชนยังจะต้องอาศัยพ้ืนที่ทางกายภาพ 
วัฒนธรรมและพ้ืนที่ทางสังคมเป็นเส้นแบ่งของความเป็นชุมชน ฉะนั้นลักษณะของความเป็นชุมชนจึง
มิได้มีเพียงหนึ่งเดียว การให้ความหมาย ลักษณะของชุมชนในสมัยปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึง
ความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและกระบวนการที่จะน าไปสู่
การเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน 
 

ความเป็นชุมชน 
 ความเป็นชุมชนมีความส าคัญต่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของชุมชนและ
ปัจเจกบุคคล โดยเหตุที่ความเป็นชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับคุณค่า ทุนทางสังคม สิทธิและอ านาจใน
การจัดการ กระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมีพลวัตที่ไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่ง แต่
เป็นการก่อรูปขึ้นมาของกลุ่มคนในสังคม มีการเคลื่อนไหวและปรับตัวเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมทั้งมีการจัดการกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาสู่ชุมชนทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เป็นการสร้างพ้ืนที่หรือ
หน่วยแห่งความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างสรรค์ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาและการสร้างนวัตกรรมขึ้นมา
ตอบสนองความต้องการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 ความเป็นชุมชนนั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อกลุ่มคนได้แสดงถึงอัตลักษณ์ (Identity) คุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันนั้น เช่น เมื่อบุคคลกล่าวถึงความเป็นตัวตนและชุมชนอันเป็นถิ่นที่
อยู่อาศัยภายใต้ความผูกพันว่า “ตนเองชื่อนี้ บ้านอยู่ที่นี่” หรือว่า “คนบ้านเดียวกัน” “คนบาง
เดียวกัน” “กลุ่มเพ่ือน Facebook” เป็นต้น (ปรีชา วงศ์ทิพย์, 2555 : 37) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
ผูกพันที่ตนเองเป็นและอยู่ในฐานะและโอกาสเช่นนั้น และเป็นการกล่าวแสดงถึงวิถีแห่งการด ารงอยู่
ภายใต้วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ระเบียบปฏิบัติและกลไกทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่พวกเขาได้
เรียนรู้จากชุมชนเครือข่ายนั้น ความเป็นชุมชนจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นเมื่อกลุ่มคนที่มีความผูกพันนั้น
ได้ร่วมสร้างสรรค์ จารีต ประเพณี กระบวนการเรียนรู้ ชุดความรู้และวิธีคิดที่มีความเหมาะสมกับการ
ด ารงอยู่ในสถานที่แห่งนั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็คือ การสร้างสิทธิและอ านาจ อุดมการณ์ กระบวนการ
จัดการและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของชุมชน 
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อริยา เศวตามร์ (2542 : 204) กล่าวว่า ความเป็นชุมชนหมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในชุมชนและเครือข่ายที่กว้างขวาง โดยมีกิจกรรมที่สร้างชุมชนขึ้นเพ่ือสานต่อความสัมพันธ์
ทางสังคมที่ยุติธรรมและเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งอาจไม่มีความหมายที่ตายตัว แต่มีความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง มีการจัดระบบความสัมพันธ์ใหม่ทั้งกับภายในและภายนอกชุมชน ฉะนั้น
ความเป็นชุมชนจึงมิได้เป็นเพียงหน่วยเดียว หากแต่เป็นสายใยของความสัมพันธ์ที่สานขึ้ นจาก
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ และมีเครือข่ายของความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกันอยู่ การสร้างใหม่ของความเป็น
ชุมชนจึงเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนอันเป็นการตอบโต้ของคนในชุมชนหรือสังคมและเป็นที่
ช่วยให้ผู้คนยกระดับความรู้ ความสามารถ การรับรู้และความเข้มแข็งหรือพลังที่เกิดขึ้นจากการ
รวมตัวกันผ่านการสานความสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544) ได้กล่าวถึงความเป็นชุมชนไว้ว่า เป็นเรื่องของความเป็นตัวตน
หรืออัตลักษณ์ (Identity) ซึ่งมีความเป็นตัวตนอันหลากหลายปรากฏในหลายรูปลักษณ์ที่มี
ความหมาย เพราะเป็นความพยายามที่จะบอกคนอ่ืนให้รู้ว่า “ฉันเป็นใคร” ซึ่งเป็นเรื่องของการ
เชื่อมโยงตัวเองกับคนอ่ืนในสังคม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมิติความสัมพันธ์เชิงอ านาจหรือสิทธิ ที่หมายถึง
ได้รับการยอมรับว่าตัวเองมีความชอบธรรม เพราะความเป็นชุมชนวางอยู่บนหลักการเกี่ยวกับอ านาจ
ในการมีส่วนร่วม ดังนั้นหากถูกกีดกันหรือถูกปฏิเสธชุมชนก็จะรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องสิทธิดังกล่าว 
อย่างไรก็ดีลักษณะที่ส าคัญของความเป็นชุมชนอาจจะประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ประการ ดังนี้ 
 1. คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ คุณค่าที่เกิดจากความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือ
พ่ึงพากัน ความซื่อสัตย์ เช่น กรณีของการรวมกลุ่มท าเรื่องออมทรัพย์หรือการให้ความส าคัญจริยธรรม
ของการยังชีพ เช่น การพ่ึงพาตนเองในการผลิต การบริโภคเป็นต้น คุณค่าเหล่านี้เป็นคุณค่าในจารีต 
วัฒนธรรม และเพณีของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและต่อมามีความพยายามที่จะเสริมสร้างคุณค่าขึ้นมา 
เช่น ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของภาคประชาชนที่เป็นการบ่งบอกถึงความพยายามที่จะสร้างคุณค่า
และจริยธรรมใหม่ที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของอุดมการณ์เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มักแสดงออกผ่าน
เรื่องสิทธิ เป็นต้น อันเป็นสิ่งที่จะช่วยก ากับกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 2. ทุนทางสังคม ได้แก่ วิธีคิด ระบบความรู้ในการจัดการวิถีของความเป็นชุมชน เช่น การ
จัดการการใช้ทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ หรือมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
อาศัยวิธีคิดเชิงซ้อนและเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบความรู้ ภูมิปัญญา อีกทั้งยังต้องอาศัยกฎเกณฑ์มา
ก ากับการใช้ความรู้นั้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของจารีต ประเพณี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม 
พร้อมกันนั้นก็ต้องมีองค์กรที่เข้ามาท าหน้าที่จัดการเรื่องนั้น ๆ เช่น การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ การ
จัดการทุน เป็นต้น 



56 

 3. สิทธิเกี่ยวกับความชอบธรรม ในความเป็นชุมชนนั้นจ าเป็นต้องมีที่ยืนให้กับทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นคนชั้นกลางในเมือง ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร ชาวประมงหรือแม้แต่ชนกลุ่มน้อยตามภูดอยที่มี
ความแตกต่างทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรม การเคลื่อนไหวหรือปรากฏการณ์ของ
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนั้น ได้สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขามีตัวตนอยู่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องของการสร้างพ้ืนที่หรือ
หน่วยที่เราจะยืนอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ในสังคม เพ่ือที่จะให้ตนเองรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ไม่ว่าจะเป็นใน
สลัม ในพ้ืนที่ระบบนิเวศต่าง ๆ ด้วย  
 ปัจจุบันแนวคิดเรื่อง “สิทธิ” รวมถึง “สิทธิชุมชน” ได้รับความส าคัญมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
ในแง่ของการปรับเปลี่ยนระบบ กฎเกณฑ์ กระบวนการยุติธรรมเพ่ือให้เป็นกลไกรักษาและปกปูอง
ความยุติธรรม ความเสมอภาคของคนในสังคมตามกรอบของรัฐธรรมนูญหรือสิทธิที่เกี่ยวพันกับ
ขบวนการทางสังคมในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นหรือสิทธิในการ
สื่อสารของประชาชนในฐานะที่จะช่วยเพ่ิมอ านาจให้กับประชาชน หรือเพ่ือให้ “คนตัวเล็กตัวน้อย” 
ในสังคมได้มีพ้ืนที่ในทางสังคมการเมืองเพ่ิมข้ึน ซึ่งนั่นก็หมายถึงความเป็นชุมชนแห่งกลุ่มคนเหล่านั้นที่
ด าเนินไปภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 
 4. การเรียนรู้และการปรับตัวของชุมชน การเรียนรู้และการปรับตัวของชุมชนเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะหากชุมชนไม่มีการเรียนรู้และการปรับตัวชุมชนท้องถิ่นนั้นอาจตั้งอยู่ไม่ได้ ผลที่ตามมา
คือการสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชน ดังนั้นการเรียนรู้เพ่ือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและการ
จัดการตนเองเพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง จึงเป็นส่วนส าคัญของความเป็นชุมชน 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2549) ระบุว่า ความเป็นชุมชนนั้นเกิดขึ้นจากความรู้สึกร่วมและความ
ผูกพันที่ปัจเจกบุคคลมีต่อสถานที่ การได้ท ากิจกรรม การได้เรียนรู้หรือประสบการณ์ที่มาจากบทเรียน
ทั้งในด้านความขัดแย้งและการสร้างสรรค์ อันเป็นผลมาจากการที่คนในชุมชน (รวมถึงนอกชุมชน) ได้
ร่วมเรียนรู้และต่อสู้ร่วมกัน เพ่ือให้ชุมชนด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและผลจากการเรียนรู้
ร่วมกันนั้นท าให้ชุมชนได้ความรู้ ประสบการณ์และสร้างระบบ ระเบียบหรือจารีตขึ้นมาใหม่จน
กลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความเป็นชุมชน หมายถึง ความรู้สึกร่วมและกระบวนการของกลุ่มคนที่มี
ความเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ การสื่อสาร การแบ่งปัน การยอมรับสิทธิและอ านาจในการจัดการ การ
เรียนรู้และการปรับตัวที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้คนในการจัดการกับชุมชน เครือข่ายที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่แห่งใดแห่งหนึ่งและพ้ืนที่ทางสังคมโดยเป็นการจัดการเชิงซ้อนที่ชุมชนนั้น ๆ สร้างขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นแนวตั้ง
และแนวนอน รวมถึงผ่านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้นและการสร้างปฏิสัมพันธ์
ต่อกันของผู้คนในเครือข่าย แต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือการแบ่งปันและการจัดการตามกลไกของผู้ใช้และผู้
ร่วมสร้างเครือข่ายสังคมนั้น ๆ 
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การเกิดขึ้นของชุมชน 
 ชุมชนเป็นวิวัฒนาการในการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ หลังจากท่ีมีการด ารงชีพแบบเร่ร่อน มนุษย์
ได้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง ในระยะเวลาต่อมามนุษย์ก็ได้มีพัฒนาการเปลี่ยนไป  
ในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งสนธยา พลศรี (2547 : 25-27) ได้กล่าวถึงการเกิดข้ึนชุมชนไว้ ดังนี้  

 1. กระบวนการเกิดของชุมชน  
  1.1 บุคคลหรือคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกลุ่มกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น การสมรส การประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพ การศึกษา การท ากิจกรรมทาง
ศาสนา การตั้งบ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศัย เป็นต้น ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง การรวมกลุ่มในลักษณะ
เรียกว่า กลุ่มคน 
  1.2 กลุ่มคนทั้งหมดหรือจ านวนหนึ่งที่รวมกันอยู่นั้นเกิดความรู้สึกว่าจะต้องท า
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างร่วมกันจึงเกิดการจัดระเบียบความสัมพันธ์ใน
รูปแบบของกลุ่มสังคมและองค์กรทางสังคมขึ้น เช่น ครอบครัว บริษัท สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น 
  1.3 กลุ่มสังคมหรือองค์กรทางสังคมที่เกิดขึ้น ก าหนดสถานที่ด าเนินกิจกรรมอย่าง
แน่นอนจึงเกิดการตั้งท่ีอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคยยงกับสนถานที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะของละแวก
บ้านหรืออ่ืน ๆ ท าให้ความสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ิมมากข้ึน 
  1.4 กลุม่สังคมที่รวมตัวกันในลักษณะของละแวกบ้านขยายตัวเป็นชุมชน ซึ่งอาจ
เป็นละแวกบ้านที่ใหญ่ขึ้นหรือเกิดละแวกบ้านใหม่ขึ้นก็ได้ หลาย ๆ ละแวกบ้านรวมกันเป็นชุมชนที่มี
ขนาดใหญ่ข้ึน เช่น หมู่บ้าน ต าบล เป็นต้น 
 กระบวนการเกิดของชุมชนอาจสรุปได้ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กระบวนการเกิดของชุมชน 
ที่มา : สนธยา พลศรี (2547 : 27) 

 

2. สาเหตุการเกิดขึ้นของชุมชน  
  2.1 ความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ กล่าวคือมนุษย์ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เพียง
ล าพัง ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อื่นจึงจะมีชีวิตรอด จึงต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะของชุมชนและสังคม  

 

บุคคล กลุ่มคน กลุ่มสังคม ละแวกบ้าน ชุมชนระดับต่าง ๆ 



58 

  2.2 การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของมนุษย์ กล่าวคือมีคนจ านวนหนึ่งไปรวมกัน
ตั้งถิ่นฐานเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยในอาณาบริเวณหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งไม่มีใครอยู่อาศัยมาก่อน
อาจจะเริ่มต้นจากบุคคลเพียงคนเดียวหรือครอบครัวเดียวก่อนแล้วมีคนอ่ืน ๆ ตามไปภายหลังก็ได้ จึง
ท าให้เกิดกลุ่มคน กลุ่มสังคม ละแวกบ้านและชุมชนขึ้นตามล าดับ 
  2.3 การขยายตัวของอุตสาหกรรม กล่าวคือในสังคมหรือชุมชนที่อุตสาหกรรมมี
ความเจริญก้าวหน้า จะเกิดการขยายตัวของระบบโรงงานอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความแออัด เพราะ
โดยปกติโรงงานมักตั้งอยู่ในเมือง มีบริเวณที่ท าการไม่กว้างขวางนัก ต้องย้ายโรงงานออกไปตั้งที่อ่ืน 
บนพื้นที่ดินว่างเปล่า คือไม่มีการใช้ประโยชน์ มีขนาดใหญ่และราคาไม่แพง เป็นต้น เมื่อตั้งโรงงานขึ้น
ด าเนินการ ผู้ประกอบการ คนงาน จึงย้ายมาท างานในโรงงาน บางคนเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงกับโรงงานด้วย เพราะมีความสะดวกสบายในการท างาน เมื่อมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเป็น
จ านวนมากก็เกิดเป็นชุมชนขึ้น   
  2.4 การขยายตัวของเมือง เมืองเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยผู้คนจ านวน
มากเป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจ การบริหาร การบริการและอ่ืน ๆ ท าให้ผู้คนอพยพเข้าสู่เมืองมาก 
เมืองจึงขยายตัวออกไปยังบริเวณที่เป็นพ้ืนที่วางเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว จึงเกิดชุมชนขึ้น
มากมาย ดังชุมชนที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปในเมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่และ
หาดใหญ่ เป็นต้น 
  2.5 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน นักธุรกิจบ้านและที่ดินมีส่วนส าคัญ
ในการเกิดชุมชน กล่าวคือ ได้คัดเลือกที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือจัดท าโครงการส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้
มีก าลังทรัพย์เพียงพอ ซึ่งผู้ซื้อมักชักชวนคนที่รู้จักมักคุ้นไปซื้อด้วย ประกอบกับนักธุรกิจเหล่านี้ได้
จัดท าโครงการที่ผู้ซื้อต้องมีกิจกรรมร่วมกันด้วย จึงท าให้เกิดชุมชนได้ง่ายขึ้น 
  2.6 แนวนโยบายของรัฐ ชุมชนเกิดขึ้นได้จากการก าหนดแนวนโยบายของรัฐ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคง เช่น การจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ท ากินให้แก่
ประชาชนในรูปของนิคมสร้างตนเอง การปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เช่น โครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและภาคใต้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ 
โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น ท าให้เกิดชุมชนรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น  
  2.7 การหนีภัยของมนุษย์ ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฝนแล้ง 
น้ าท่วม เป็นต้น และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สงคราม อาชญากรรม การเมือง เป็นต้น ท าให้มนุษย์
ต้องหนีภัยไปหาถิ่นที่อยู่หรือจัดตั้งชุมชนใหม่ที่ปลอดภัยกว่าเดิม 
  2.8 สภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม บริเวณบางแห่งมีสภาพที่
เหมาะสมต่อการเกิดชุมชน เช่น ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ า มีดินดี มีทรัพยากรมาก ภูมิประเทศสวยงาม เป็นต้น 
จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้มนุษย์เข้าไปประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และขยายตัวเป็นชุมชนขึ้น 
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  2.9 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์พัฒนาการ
ทางความรู้ ความคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ช่วยให้มนุษย์ค้นพบดินแดนต่าง ๆ ทั้งในโลกมนุษย์และ
ดวงดาวอ่ืน ๆ และน าไปสู่การตั้งชุมชนใหม่ขึ้น เช่น การเกิดประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ เป็นต้น ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์สามารถสร้าง
ชุมชนได้ในทุกสถานที่ ทั้งในบริเวณข้ัวโลก ภูเขาสูง ทะเลทราย ใต้ทะเล และในอวกาศ 
  2.10 การขยายตัวของการคมนาคมสื่อสาร เส้นทางการคมนาคม เช่น รถยนต์ 
รถไฟ เครื่องบิน เรือ ท าให้เกิดสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน ท่าเรือและอู่เรือ เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อ
การเกิดของชุมชน เพราะบริเวณเหล่านี้มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก เหมาะแก่การเข้าไปอยู่
อาศัยและด าเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ ส่วนการสื่อสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตท าให้
มนุษย์มีการติดต่อสัมพันธ์กันในรูปแบบใหม่ ๆ ท าให้เกิดชุมชนแบบใหม่ ๆ ขึ้น 
 สาเหตุการเกิดของชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 
โดยหลุยส์ เวิร์ธ (อ้างในด ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง, 2556 : 36) กล่าวว่า องค์ประกอบเหล่านั้น คือ  
 1. องค์ประกอบด้านภูมิศาสตร์ (Topographical) ได้แก่ พ้ืนที่ น้ า ดิน อากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของชุมชน หากบริเวณหรือแหล่งใดมีความอุดม
สมบูรณ์หรือมีความเหมาะสมก็จะท าให้มนุษย์สามารถมาตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยและท าให้ชุมชน
ขยายหรือเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วย 
 2. องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ (Economic) เป็นสภาวะการประกอบอาชีพ การผลิตและ
การเลี้ยงชีพของมนุษย์ โดยเฉพาะเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเป็นวิถีทางเศรษฐกิจที่จะน า
ผลประโยชน์ให้เกิดขึ้น หากได้ผลผลิตดีก็ย่อมท าให้เศรษฐกิจดีไปด้วย ชุมชนก็สามารถเกิดขึ้นและ
ด ารงอยู่ได ้
 3. องค์ประกอบทางสังคม (Social) ได้แก่ ความสงบสุข ความปลอดภัย การร่วมมือ ร่วมใจ
กัน ความเฉลียวฉลาดของประชาชน เป็นต้น หากที่ใดปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้วชุมชนก็จะเกิดขึ้นมิได้
หรือท าให้ชุมชนด ารงอยู่และพัฒนาได ้
 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่ากระบวนการเกิดของชุมชนและสาเหตุการเกิดขึ้นของชุมชนมาจาก
ปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ  

1. มาจากธรรมชาติของมนุษย์เองที่จะต้องด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน เป็นสังคม 
2. เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของมนุษย์ที่ได้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นอาจจะเนื่องโดย

วิทยาการต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองหรือการแลกเปลี่ยนวิทยาการจากแหล่งอ่ืน  
3. เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจนเกิดเป็นระบบเครือข่าย

สังคม  
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โครงสร้างของชุมชน 
 นักสังคมวิทยาได้อธิบายโครงสร้างของชุมชนในเชิงสังคมวิทยาว่า ชุมชนมีโครงสร้างทาง
สังคมเพ่ือการอยู่รอดของสังคมที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ  

 1. องค์การทางสังคมในชุมชน  
 องค์การทางสังคมในชุมชนเป็นกระบวนการจัดระบบทางสังคมของสมาชิกในชุมชน 
(Process of Social Organization) และกลุ่มสมาชิกของชุมชนที่ได้รับการจัดระเบียบแล้ว 
(Organization Group)  
  1.1 กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมของสมาชิกในชุมชน เป็นทั้งการสร้างและ
การสอนระเบียบของสังคมให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการสร้างความเชื่อ (Belief) ความรู้ (Wisdom) 
ค่านิยม (Value) อุดมการณ์ (Ideology) บรรทัดฐาน (Norm) คุณธรรม (Virtue) การก าหนด
สถานภาพ (Status) และบทบาท (Role) ผ่านการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) หรือการ
ฝึกอบรมให้รู้ระเบียบของสังคม เพ่ือให้สมาชิกยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบทางสังคมและสถานภาพ
บทบาทท่ีด ารงอยู่ 
  1.2 กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่ได้รับการจัดระเบียบทางสังคมแล้ว เป็นกลุ่มสมาชิก
ที่ได้ผ่านกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมในข้อ 1.1 กลุ่มคนเหล่านี้มีหลายขนาดตามจ านวนของ
สมาชิก คือความสัมพันธ์ทางสังคมแบบแผนพฤติกรรม (Pattern of Behavior) และภาระหน้าที่ 
(Function) เช่น กลุ่มสังคม (Social Group) ครอบครัว (Family) สมาคมหรือสหจร Association) 
ชนชั้น (Class) และสังคมมนุษย์ (Society) 

 2. สถาบันทางสังคมในชุมชน 
 สถาบันทางสังคมในชุมชนเป็นแบบอย่างในการคิดของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ ความเชื่อ 
ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรมและแบบอย่างในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ของสมาชิก ได้แก่ บรรทัดฐานทาง
สังคม ซึ่งมีความจ าเป็นในการด ารงอยู่ของชุมชนและชุมชนได้สร้างสรรค์ สะสม ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
สถาบันสังคมมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือต าแหน่งทางสังคม (Social Position) ของบุคคลซึ่งแตกต่าง
กันออกไปตามภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคล ซึ่งเป็นไปตามสถานภาพและบทบาทที่
บุคคลด ารงต าแหน่ง แบบแผนพฤติกรรมหรือกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลและ
องค์วัตถุ (Material Component) คือส่วนที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม มองเห็นได้และจับต้องได้ 
สถาบันทางสังคมในชุมชนที่ส าคัญมีหลายสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันการเมือง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันศิลปะและนันทนาการ สถาบันภาษาและการ
สื่อสาร สถาบันคมนาคมขนส่ง สถาบันอนามัยและสาธารณสุข สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นต้น 
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 องค์การทางสังคมและสถาบันทางสังคมเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ส าคัญของชุมชนและมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมาก สถาบันทางสังคมต่าง ๆ จึงมีลักษณะเป็นองค์กรทางสังคม
องค์การหนึ่งด้วย (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2532 : 149-162) โครงสร้างทางสังคมของชุมชนสามารถ
สรุปได้ดังภาพที่ 2.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างทางสังคมของชุมชน 
ที่มา : สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2532 : 163) 

 

ประเภทของชุมชน 
 การจัดแบ่งประเภทของชุมชนนั้น ได้มีผู้ศึกษาและพยายามจัดแบ่งประเภทของชุมชน
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ หลายประเภทด้วยกัน ดังนี้ 

 1. การแบ่งตามขนาดของประชากร 
 การแบ่งชุมชนตามขนาดของประชากร เป็นการแบ่งประเภทของชุมชนตามจ านวนของ
สมาชิกในชุมชน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (Karlin, 1940 : 48)  
   1.1 หมู่บ้านเล็ก (Hamlet) คือชุมชนที่มีประชากรต่ ากว่า 1,000 คน 
  1.2 หมู่บ้าน (Village) คือชุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ 1,000-2,500 คน 

 

 

 

 

 

โครงสร้างทางสังคมของชุมชน 

องค์การทางสังคม สถาบันทางสังคม 

กระบวนการจัดระเบียบ 

1. สร้างกฎ ระเบียบ เช่น 
ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน 

2. สร้างสถานภาพและบทบาท
ของบุคคล 

3. ฝึกฝน อบรมให้บุคคลรู้ 
เข้าใจและมีความช านาญใน
กฎระเบียบ บทบาทตาม
สถานภาพ 

1. กลุ่มสังคม 

2. ครอบครัว 

3. ชุมชน 

4. ชนช้ัน 

5. สหจรหรือสมาคม 

6. สังคมมนุษย ์

1. ครอบครัว 

2. การศึกษา 

3. ศาสนา 
4. การเมือง 

5. เศรษฐกิจ 

6. ศิลปะและนันทนาการ 

7. ภาษาและการสื่อสาร 

8. อนามัยและสาธารณสุข 

9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

10. อ่ืน ๆ  

กลุ่มคนที่ได้รับการจัดระเบียบแล้ว 



62 

  1.3 เมืองเล็ก (Town) คือชุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ 2,500-25,000 คน 
  1.4 เมือง (City) คือชุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ 25,000-100,000 คน 
  1.5 เมืองใหญ่ (Large City) คือชุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ 100,000-1,000,000 คน 
 นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2539 ไว้ดังนี้ 
 หมู่บ้าน 
  กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น ประกอบด้วย การเป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 
คน หรือมีจ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 240 บ้าน ซึ่งเมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้วจะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 
600 คน หรือมีจ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลและท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
  กรณีเป็นชุมชนห่างไกล ประกอบด้วย การเป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 
คน หรือมีจ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน ซึ่งเมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้วจะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 
200 คน หรือมีจ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 40 บ้าน ชุมชนใหม่ต้องห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า 6 
กิโลเมตร และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาต าบลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
 ต าบล 
  กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น ประกอบด้วย การเป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 4,800 
คน มีหมู่บ้านไม่น้อยกว่า  8 หมู่บ้าน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
  กรณีเป็นชุมชนห่างไกล ประกอบด้วย การเป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 3,600 
คน หรือมีจ านวนหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 6 หมู่บ้าน ชุมชนใหม่ต้องห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า 6 
กิโลเมตร และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล และที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
 กิ่งอ าเภอ 

กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น ประกอบด้วย มีราษฎรไม่น้อยกว่า 30,000 คนขึ้นไป มี
ต าบลไม่น้อยกว่า 5 ต าบล และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาต าบลหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ และสภาจังหวัด 
  กรณีเป็นชุมชนห่างไกล ประกอบด้วย มีราษฎรไม่น้อยกว่า 15 ,000 คนขึ้นไป มี
ต าบลไม่น้อยกว่า 4 บ้าน ที่ว่าการกิ่งอ าเภอใหม่ต้องห่างจากที่ว่าการอ าเภอเดิมไม่น้อยหว่า 25 
กิโลเมตร และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอ และสภาจังหวัด 
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 อ าเภอ 
  ประกอบด้วย เป็นกิ่งอ าเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ เป็นกิ่งอ าเภอมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปีในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นทางการปกครองและการปริการประชาชน คือมีราษฎร
ตั้งแต่ 30,000 คนขึ้นไป และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดและสภาจังหวัด 
 ปัจจุบันต าบลไม่มีการจัดตั้งเพ่ิมแล้วโดยผลทางกฎหมายของพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนกิ่งอ าเภอและ
อ าเภอไม่มีการจัดตั้งเพ่ิมเติมใหม่ด้วยเหตุผลของมติคณะรัฐมนตรี 

 2. การแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ 
 การแบ่งชุมชนตามลักษณะของกิจกรรมเป็นการแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมหลักที่สมาชิก
ในชุมชนได้กระท า แบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ (ชิรวัฒน์ นิจเนตร, 2528 : 6-7) 
  2.1 ชุมชนศูนย์การค้า (Trade Center) เป็นชุมชนที่มีร้านค้าจ าหน่ายอาหารหรือมี
ตลาดสดจ าหน่ายสินค้า ถ้าเป็นชุมชนที่มีความเจริญสูงก็อาจมีห้างสรรพสินค้าหรือย่านการค้า 
  2.2 ชุมชนศูนย์กลางการขนส่ง (Transportation Center) เช่น ชุมทางรถไฟ 
สถานีขนส่ง ที่รวมสินค้าของรถบรรทุก ท่าเรือส่งสินค้าและโดยสาร 
  2.3 ชุมชนศูนย์กลางของการบริการต่าง ๆ (Service Center) เช่น ชุมชนที่เป็น
ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณ ชุมชนบริเวณชายแดน สถานที่
ตากอากาศหรือเมืองที่เป็นแหล่งพนัน เป็นต้น 

 3. การแบ่งตามลักษณะทางนิเวศวิทยา 
 การแบ่งชุมชนตามลักษณะทางนิเวศวิทยาหรือชุมชนในทางนิเวศวิทยาแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ (เสถียร เหลืองอร่าม, ม.ป.ป. : 65-68) 
  3.1 ชุมชนบริการขั้นต้น เป็นชุมชนขนาดเล็กที่ท าการผลิตสินค้าในรูปของวัตถุดิบ
ซึ่งเป็นขั้นแรกของกระบวนการจ าหน่าย เช่น ชุมชนที่มีการกสิกรรม ประมง เหมืองแร่ เป็นต้น 
  3.2 ชุมชนจ าหน่ายหรือชุมชนการค้า เป็นชุมชนย่านการค้า ศูนย์กลางการค้า 
จ าหน่ายวัตถุดิบที่ได้รับมาจากชุมชนบริการขั้นต้น 

3.3 ชุมชนอุตสาหกรรม ท าหน้าที่บริการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมขนาด
ย่อยและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เด่นชัดอย่างน้อยหนึ่งแห่ง มีการจ าหน่าย
ผลผลิตสูง 

3.4 ชุมชนประเภทพิเศษ เป็นชุมชนที่ไม่มีลักษณะพิเศษทางเศรษฐกิจที่แน่นอน
เฉพาะลงไปและอาจไม่มีหน้าที่พิเศษในการผลิตหรือการจ าหน่ายผลผลิตโดยเฉพาะ เช่น ชุมชนศูนย์
การศึกษา ศูนย์ที่พกตากอากาศ ศูนย์กลางทางการเมือง เป็นต้น 
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4. การแบ่งตามหน่วยการปกครอง 
 การแบ่งชุมชนตามหน่วยการปกครอง เป็นการแบ่งประเภทของชุมชนโดยพิจารณาตามการ
บริหารราชการแผ่นดินของประเทศ ซึ่งแต่ละชุมชนมีเกณฑ์ในการแบ่งและมีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ออกไป ในประเทศไทยได้แบ่งชุมชนตามหน่วยการปกครองออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  4.1 การปกครองส่วนกลาง แบ่งชุมชนตามหน่วยการปกครองออกเป็น กรม ทบวง 
กระทรวง ภาค เป็นต้น 
  4.2 การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งชุมชนตามขนาด ความเจริญก้าวหน้า และ
รูปแบบของการบริหารเป็น หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัด 
  4.3 การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งชุมชนออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เมือง
พัทยาและกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่ละแห่งจะแบ่งเป็นชุมชนย่อยอีก เช่น ชุมชนต่าง ๆ และเขตต่าง ๆ 
เป็นต้น 

5. การแบ่งตามวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ 
 การแบ่งชุมชนตามวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ เป็นการแบ่งชุมชนตามลักษณะเศรษฐกิจของ
ชุมชนที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นล าดับแรกสุดจนกระทั่งปัจจุบัน (สนธยา พลศรี, 2547 : 
30-31) แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  
  5.1 ชุมชนล่าสัตว์และเก็บอาหารป่า จัดว่าเป็นชุมชนล าดับแรกสุดของมนุษย์และ
สิ้นสุดเมื่อประมาณหมื่นกว่าปีที่ผ่านมา มีลักษณะส าคัญ คือมนุษย์ด ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บ
พืชปุาที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นอาหารมีสมาชิกประมาณ 10-100 คน และเป็นเครือญาติเดียวกัน 
บริเวณท่ีอยู่อาศัยมักตั้งอยู่ใต้เพิงผา หรือในถ้ าที่ให้ความมั่นคงและปลอดภัยในระดับหนึ่ง การตั้งหลัก
แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแบบชั่วคราว ความเชื่อเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและไสยศาสตร์ผูกพันกับ
อ านาจลึกลับในธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ความปลอดภัยของชีวิตกับความผาสุกร่วมกันของ
ชุมชน ความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีมีจ ากัด ท าให้ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมีน้อย เมื่อ
แหล่งที่อยู่อาศัยไม่มีสัตว์และพืชเป็นอาหารอีกต่อไป ก็จะย้ายชุมชนไปยังแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์
แหล่งใหม่ 
  5.2 ชุมชนเกษตรกรรม เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณหมื่นปีที่ผ่านมา มนุษย์รู้จัก
พัฒนาเทคโนโลยีประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รู้จักท าการเพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ท าให้ปริมาณอาหารเพิ่มมากข้ึน จนมีผลผลิตส่วนเกินที่สามารถเก็บสะสมไว้หรือน าไปแลกเปลี่ยน
กัน การตั้งหลักแหล่งของชุมชนเป็นแบบถาวร ชีวิตความเป็นอยู่ผาสุกสมบูรณ์ขึ้น ความสัมพันธ์ทาง
สังคมเป็นแบบระบบเครือญาติ จ านวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น เกิดการขยายตัวของชุมชนเป็นหมู่บ้าน
หลายหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงกัน รู้จักจัดระเบียบการบริหารปกครองและรักษาความปลอดภัยของ
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ชุมชน มีผู้น าชุมชนซึ่งทุกคนยอมรับนับถือที่อาจจะไม่ใช่ญาติพ่ีน้องดูแลปกครองหมู่บ้าน บางแห่งเริ่ม
ขยายเป็นชุมชนเมือง 
  5.3 ชุมชนอุตสาหกรรม เป็นชุมชนที่วิวัฒนาการจากชุมชนเกษตรกรรม อันเป็นผล
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ของประเทศอังกฤษและประเทศในยุโรปตะวันตก 
แล้วแพร่กระจายไปทั่วโลก เป็นชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสู งและน ามาใช้แทน
แรงงานคนและสัตว์ที่มีมาแต่เดิม มีระบบโรงงานอุตสาหกรรมที่แบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
ระหว่างนายทุน ฝุายจัดการและผู้ใช้แรงงาน ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบระบบเครือญาติเปลี่ยนเป็น
ความสัมพันธ์แบบนายจ้างกับลูกจ้างไม่มีหนี้บุญคุณต่อกัน การจัดช่วงชั้นทางสังคม ยึดถือรายได้และ
ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ กิจกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจ าหน่าย การบริโภค การ
แสวงหาก าไรแทบทั้งสิ้น เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เพราะโรงงานอุตสาหกรรมมักตั้งอยู่
ในเมืองหรือบริเวณท่ีอยู่ใกล้เคียง จูงใจให้ผู้คนเข้ามาตั้งถ่ินฐานและเกิดชุมชนขึ้น 
  5.4 ชุมชนการค้าและบริการ เป็นชุมชนต่อเนื่องจากชุมชนอุตสาหกรรม กล่าวคือ 
เมื่อระบบโรงงานอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าได้มาก ท าให้เกิดความต้องการวัตถุดิบและตลาด
ส าหรับจ าหน่ายมากขึ้น จึงเกิดระบบธุรกิจการค้าและการผลิตที่มีความคล่องตัวในการซื้ อขาย เช่น 
ระบบการเงินที่มีมาตรฐานในการเปรียบเทียบเดียวกัน ระบบสินเชื่อ ระบบธนาคาร การคมนาคม
ขนส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว มีเทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยและมีเครือข่ายติดต่อกันอย่างกว้างขวาง 
ในรูปแบบไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องสมองกล หรือคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
ท าให้เกิดการจัดการองค์การทางธุรกิจขนาดใหญ่ในรูปของบริษัท ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 
และขยายกิจการออกไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ที่เรียกว่า บรรษัท ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้บริโภคสามารถติดต่อผ่าน
ระบบการสื่อสารและช าระเงินผ่านระบบธนาคารได้ โดยไม่ต้องติดต่อกันโดยตรง 

 6. การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน 
 การแบ่งชุมชนตามลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน เป็นการแบ่งที่นักสังคมวิทยา
นิยมกันมาก โดยสนธยา พลศรี (2550) แบ่งชุมชนออกเป็น 3 ประเภท คือชุมชนชนบท ชุมชนเมือง
และชุมชนชานเมือง ดังนี้ 
  6.1 ชุมชนชนบท (Rural Community) เป็นชุมชนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   6.1.1 ลักษณะด้านประชากร มีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่น้อย
(Population Density) อายุเฉลี่ยของประชากรไม่ยืนยาว (Life Expectancy) อัตราส่วนทางเพศ 
(Sex Ratio) เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อัตราการเกิดของประชากรสูง (High Birth Rates) การ
เพ่ิมของประชากร เป็นการเพ่ิมโดยการเกิดมากกว่าสาเหตุอ่ืน ๆ ภาวะเจริญพันธุ์ยืนยาว อัตราส่วน
พ่ึงพิงสูง ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์เดียวกัน มีการย้ายถิ่นสูง (Migration) คุณภาพชีวิตของ
ประชากร (Quality of Population) ไม่เพียงพอ 
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  6.1.2 ลักษณะด้านนิเวศวิทยา ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆ ที่มี
ความสมดุลของระบบนิเวศ มลพิษมีน้อย มีอาณาบริเวณหรือพ้ืนที่แบบกว้างขวาง ขาดการจัดระเบียบ
ด้านกายภาพของชุมชน มีที่ดินสาธารณประโยชน์มาก การตั้งบ้านเรือนเป็นแบบกลุ่มเล็กๆ กระจาย
ไปตามเรือกสวนไร่นาและขนานไปกับเส้นทางคมนาคม รูปแบบของอาคาร บ้านเรือนและสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ เป็นแบบง่าย ๆ ในลักษณะของแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง ไม่มีอาคารขนาดใหญ่หรือสูง
หลายชั้น 
   6.1.3 ลักษณะด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยธรรมชาติมาก การผลิตเน้นการผลิตเพ่ือการ
ยังชีพที่เหลือจึงเป็นสินค้า โดยครอบครัวเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ส าคัญทั้งการผลิต (Production) และ
การบริโภค (Consumtion) ช่วงเวลาในการผลิตจะเป็นไปตามฤดูกาล แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ประเภทไร้ฝีมือ (Unskill Labour) สถาบันการเงินในชุมชนมีน้อยขาดแหล่งเงินทุน ไม่น าเทคโนโลยี
ทันสมัยมาใช้มากนัก การเพิ่มผลผลิตมีน้อยจึงมีรายได้น้อย ขาดเงินออม มีภาวะหนี้สินมาก การลงทุน
น้อย ประชากรมีความยากจนอยู่ทั่วไป การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่เมืองสูง ถูกบุกรุกโดยชุมชนเมือง 
(Invasion) ซึ่งมีสภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่า 
   6.1.4 ลักษณะด้านสังคมและวัฒนธรรม มีโครงสร้างสังคมไม่ซับซ้อน 
ครอบครัวมีสมาชิกมากแบบครอบครัวขยาย (Extended Family) มีความแตกต่างทางสังคม (Social 
Mobility) น้อย สมาชิกมีความคล้ายคลึงทางสังคมและวัฒนธรรมกันมาก (Homogeneous) 
ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบปฐมภูมิ (Primary Relationship) คือเป็นแบบส่วนตัวไม่เป็นทางการ 
รักและผูกพันกับชุมชนของตนเองมาก อนุรักษ์นิยม (Conservative) ท้องถิ่นนิยมสูง (Localization) 
ขาดโอกาสทางการศึกษา ศรัทธาศาสนามาก ระบบความคิดความเชื่อไม่เป็นวิทยาศาสตร์ มักเชื่อใน
สิ่งที่มีอิทธิพลเหนือธรรมชาติ (Super Natural Power) เช่น เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร์ โชคลาง 
เป็นต้น วิสัยทัศน์ไม่กว้างไกล ผูกพันอยู่กับความจริงง่าย ๆ ภายในชุมชนของตน ขาดการวางแผนชีวิต
และการวางแผนครอบครัวที่ เหมาะสม การบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวก ใน
ชีวิตประจ าวันมีน้อย วิถีชีวิตเป็นแบบเรียบง่าย ไม่ค่อยกระตือรือร้น ค่อนข้างเฉื่อยชา การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดข้ึนได้ยากและต้องใช้เวลายาวนาน 
  6.2 ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับชุมชน
ชนบทที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
   6.2.1 ลักษณะด้านประชากร  (Population)  มีความหนาแน่นของ
ประชากรต่อพ้ืนที่มาก อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวกว่าชาวชนบท อัตราการเกิดของประชากรต่ า
แต่อัตราการเพ่ิมของประชากรสูงเนื่องจากมีการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองมาก ภาวะเจริญพันธุ์สั้น 
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เพราะการแต่งงานช้าเนื่องจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิต อัตราส่วนพ่ึงพิงของประชากรน้อย มี
ความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์มาก มีคุณภาพส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตดีกว่าชาวชนบท 
   6.2.2 ลักษณะด้านนิเวศวิทยา (Ecology) มีสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็น
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ขาดความสมดุลในระบบนิเวศ มีมลพิษต่าง ๆ มาก แหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าแหล่งธรรมชาติ มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคล
และสาธารณ ประโยชน์น้อย มีการจัดระเบียบทางกายภาพของชุมชน เช่น ผังเมือง เป็นต้น การตั้ง
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยแออัดและเป็นแนวดิ่ง อาคารมีขนาดใหญ่และสูงหลายชั้น การขยายตัวของ
ชุมชนในด้านพื้นท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
   6.2.3 ลักษณะด้านเศรษฐกิจ (Economic) คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมการค้าและบริการ การผลิตเพ่ือธุรกิจการค้ามากกว่าเพ่ือบริโภคเอง ระบบแรงงานและ
ระบบธุรกิจการค้ามีความส าคัญมากกว่าระบบครอบครัวในชนบท การประกอบอาชีพท าได้ตลอดเวลา
ไม่ต้องรอฤดูกาล แรงงานมีฝีมือ (Skill Labour) มากกว่าชนบท มีสถาบันการเงิน แหล่งทุนและการ
ลงทุนมาก น าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการผลิต มีการแบ่งงานกันท ามาก มีอาชีพให้เลือกมาก มี
รายได้และฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าชาวชนบท 
   6.2.4 ลักษณะด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) มี
โครงสร้างทางสังคมที่สลับซับซ้อน มีองค์การและสถาบันทางสังคมมาก การควบคุมทางสังคมใช้การ
ควบคุมโดยกฎหมายเป็นหลัก ครอบครัวเป็นแบบครอบครัวหน่วยกลางหรือครอบครัวเดี่ยว (Nuclear 
Family) มากกว่าครอบครัวขยายหรือครอบครัวขนาดใหญ่ มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม
มาก (Heterogeneous) รักและผูกพันกับชุมชนน้อย ขาดเอกลักษณ์ของชุมชน มีระดับการศึกษาสูง 
ระบบความคิดความเชื่อเป็นแบบวิทยาศาสตร์ มีวิถีชีวิตที่ซับซ้อนวุ่นวายต้องมีการวางแผนชีวิตและ
ครอบครัวที่ดี การใช้ชีวิตต้องรีบเร่งแข่งขันกับผู้ อ่ืน ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบทุติยภูมิ 
(Secondary Relationships) คือความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการตามสถานภาพและบทบาทของตน
ไม่ใช่แบบส่วนตัว การด ารงชีวิตสะดวกสบายเพราะมีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการสาธารณะมาก 
มีกลุ่มและองค์กรทั้งกลุ่มจัดตั้งและกลุ่มที่รวมตัวกันเองของสมาชิกมาก กลุ่มและองค์กรดังกล่าวมี
กิจกรรมสม่ าเสมอ มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างมาก เช่น กิจกรรมทางการเมือง การเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองผลประโยชน์ของคนในชุมชน เป็นต้น สมาชิกในชุมชนมี
บุคลิกภาพทันสมัย ยอมรับการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
สังคมเมืองเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว 
 ในปัจจุบันชุมชนชนบทมีลักษณะใกล้เคียงกันกับชุมชนเมืองมากและมีแนวโน้มจะมากยิ่งขึ้น 
เพราะชนบทมีความเจริญก้าวหน้าในการคมนาคมสื่อสารมากขึ้น มีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนเมือง
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มากยิ่งขึ้น จึงเกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากเมืองไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น วิถีชีวิตของชาวชนบท
จึงเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิถีชีวิตแบบชาวเมืองโดยไม่รู้ตัว 
  6.3 ชุมชนชานเมือง (Suburban) เป็นชุมชนที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างชุมชน
ชนบทกับชุมชนเมือง หรือก าลังเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมือง แต่ยั งไม่เติบโตเป็นเมืองอย่างสมบูรณ์ 
ลักษณะด้านประชากร ลักษณะด้านนิเวศวิทยา ลักษณะด้านเศรษฐกิจและลักษณะด้านสังคม
วัฒนธรรมบางอย่างยังคงเป็นแบบชุมชนชนบท แต่บางอย่างเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองไปแล้ว เช่น อาศัย
อยู่ในชนบทมีความผูกพันกับครอบครัวและเครือญาติสูง แต่อพยพย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพในเมือง 
ท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและวิถีชีวิตบางอย่างเป็นแบบชุมชนเมือง เป็นต้น ชุมชนชานเมือง
ส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่รอบนอกของเมืองและเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองกับชนบท อันเป็นผลมา
จากการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองนั่นเอง 
 จากลักษณะของชุมชนชนบท ชุมชนเมืองและชุมชนชานเมืองที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันไม่มีชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทอย่างแท้จริงอีกแล้ว เพราะเป็นผลของการขับเคลื่อน
ด้วยกระบวนการหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การ
ขยายตัวของเมือง การขยายตัวของอุตสาหกรรม การเป็นประชาธิปไตย การจัดองค์การสมัยใหม่ 
กระบวนการโลกาภิวัตน์ ภาวะความทันสมัย การรับเอาวัฒนธรรมใหม่ การผสมผสานทางวัฒนธรรม 
การกลืนกลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น จึงท าให้ชุมชนชนบทเปลี่ยนแปลงไปเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น  
แต่ต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะกลายเป็นชุมชนเมืองอย่างแท้จริง ดังนั้นในอนาคตชุมชนเมืองและ
ชุมชนชานเมืองจะเพ่ิมมากข้ึน ส่วนชุมชนชนบทจะลดน้อยลง  

7. การแบ่งตามระดับความรุนแรงของปัญหาและความสามารถของชุมชนใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 การแบ่งประเภทของชุมชนตามระดับความรุนแรงของปัญหาและความสามารถของชุมชนใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนไทยของกรมการพัฒนา
ชุมชน (2547 : 12-17) ที่พบว่า ชุมชนมี 4 ประเภท ดังนี้  
  7.1 ชุมชนอ่อนแอและขาดพลัง เป็นชุมชนที่อยู่ในวัฏจักรของปัญหา 4 ประการ 
คือ 1) การมีภาวะหนี้สินสูง 2) การผลิตของชุมชนได้รับผลตอบแทนต่ าและไม่แน่นอน 3) การแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยการจัดการร่วมกันของคนในชุมชนท าได้ยาก เพราะไม่มีเงินทุนที่เพียงพอ และ     
4) ไม่มีความสามารถในการประกอบการที่จะแข่งขันกับนายทุนได้ ต้องไปเป็นแรงงานรับจ้างนอก
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ ซึ่งเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นก็อาจถูกเลิกจ้าง ลดค่าแรง ตกงานและ
ว่างงาน คนในชุมชนจะแก้ปัญหาด้วยการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือขายที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่ต้นทุนสูง 
สิ้นเปลืองและอันตราย แต่เมื่อผลิตได้มากราคาผลผลิตจะต่ า เมื่อลงทุนมากต้นทุน จะสูงในขณะที่การ
บริโภคของคนในชุมชนเป็นไปตามกระแสบริโภคนิยม ท าให้ถูกครอบง าทางวัฒนธรรมเป็นแบบวัตถุ
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นิยมและฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น ยิ่งท าให้ภาวะหนี้สินเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น ขาดความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของบุคคลและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพาซึ่งกันและกันภายใน
ชุมชน แต่ถูกครอบง าความคิดให้เชื่อในศักยภาพของความรู้และทรัพยากรนอกชุมชน กลายเป็นชุมชน
อ่อนแอและขาดพลังเพราะทุนทางสังคมที่เคยมีอยู่ถูกท าลาย ชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง ต้องพ่ึงพาภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นวัฏจักรของปัญหาของชุมชนอ่อนแอ
และขาดพลัง  
  7.2 ชุมชนพึ่งตนเอง เป็นชุมชนที่เคยผ่านวิกฤตต่าง ๆ ที่ค่อนข้างรุนแรงและแก้ไข
ปัญหาแบบหันกลับ เพราะว่าถ้าหากยังคงใช้วิธีการแบบเดิมก็คงหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ จึงแก้ไข
ปัญหาโดยการระดมภูมิปัญญาของคนในชุมชน ค้นหาองค์ความรู้ในการด ารงชีวิตของคนรุ่นก่อน 
ค้นหาทรัพยากรและทุนทางสังคมที่ยังคงเหลืออยู่ในชุมชนมาเป็นทุนเริ่มต้นในการร่วมกันคิด ร่วมกัน
ท า ร่วมกันเสริมสร้างสิ่งดีๆ ในอดีตให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ร่วมกันเรียนรู้ถึงความหมายของการ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน ซึ่งเน้นความสุขทางใจ ความเพียงพอและทางสายกลางในการ
ด าเนินชีวิต มากกว่าความม่ังคั่งทางวัตถุตามแนวคิดแบบทุนนิยม แนวปฏิบัติของคนในชุมชนเป็นแบบ
เรียบง่ายเน้นการพ่ึงตนเองของชุมชนเป็นหลัก การผลิตโดยการใช้วัตถุดิบที่หาได้ในชุมชน ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการในลักษณะของกลุ่มและเครือข่ายกลุ่มที่ใช้วัฒนธรรมมาจัดการให้เกิด
การเกื้อกูลกันระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มด าเนินการ เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการใช้ทุนและ
ศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหามากกว่าการพ่ึงพาจากภายนอก 
  7.3 ชุมชนเริ่มฟื้นตัว เป็นชุมชนที่เคยเกิดปัญหาแบบชุมชนอ่อนแอและขาดพลังแต่
สมาชิกในชุมชนไม่ยอมตกอยู่ในวังวนหรือวัฏจักรของปัญหา สมาชิกทุกคนเกิดความตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองให้มากที่สุด โดยมีเปูาหมายเพ่ือการฟ้ืนตัวและความ
เข้มแข็งของชุมชน ด้วยการสร้างจิตส านึกรักชุมชน การพยายามใช้ทุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น 
ผู้รู้ ภูมิปัญญา เงินออมเป็นทุนเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาร่วมของชุมชน ผนวกเข้ากับเงินงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างชาญฉลาด เช่น เงินกองทุนหมู่บ้าน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น พลังส าคัญของชุมชน
ประเภทนี้จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานกัน
ระหว่างความเข้มแข็งภายในชุมชนกับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนอีกด้วย 
  7.4 ชุมชนโลกาภิวัตน์ เป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีความสามารถและประสบการณ์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมมานาน สมาชิกมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ค่อนข้างมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการค้าแบบเสรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการ
ส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน มีการผลิตสินค้าภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่เน้นเอกลักษณ์และ
ความเป็นท้องถิ่นที่มีรูปแบบสอดคล้องกับรสนิยมและความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ สินค้ามี
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คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความพร้อมที่จะรับการส่งเสริมของภาครัฐ เช่น ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันภูมิปัญญาไทยสู่สากลอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ แต่เนื่องจากชุมชนสะสมปัญหามาในอดีตที่สินค้าจากชุมชนไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริมการตลาดจากภาครัฐเท่าที่ควร สมาชิกในชุมชนไม่เคยได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เป็นผู้ผลิตที่มี
อุดมการณ์ เป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจ ซึ่งในภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
ทางการค้าสูงมาก ทั้งการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ การน าตัวเองเข้าสู่สนาม 
แข่งขันนี้ จึงเป็นภาวะที่ชุมชนต้องเสี่ยงและเร่งรัดพัฒนาตัวเองครั้งใหญ่ ซึ่งถ้าหากประสบความส าเร็จ
แล้วชุมชนก็จะได้รับผลตอบแทนมหาศาล แต่ถ้าหากชุมชนพัฒนาไม่ทันหรือประสบความล้มเหลวใน
การพัฒนาแล้วชุมชนก็อาจจะเกิดวิกฤตขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะมากกว่าชุมชนประเภทแรก คือ
ชุมชนอ่อนแอและขาดพลังก็ได้ 

 8. การแบ่งตามระดับของการพัฒนา 
 การแบ่งชุมชนตามระดับของการพัฒนา เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากความมากน้อยในการ
พัฒนาของชุมชนเป็นส าคัญ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้  
  8.1 ชุมชนด้อยพัฒนา จัดว่าเป็นชุมชนที่สมาชิกยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนา 
ด้อยการศึกษาล้าหลังในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกเหนือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ขาดจิตส านึกร่วมกันของชุมชน ต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจซึ่งกันและกัน ไม่มี
การเรียนรู้ร่วมกัน ขาดความสัมพันธ์และการโต้ตอบกันทางสังคม มักมุ่งผลประโยชน์ของตนเองเป็น
ใหญ่ การพัฒนาชุมชนแบบนี้ต้องใช้บุคลากร ทรัพยากร เทคนิควิธีการและระยะเวลามาก 
  8.2 ชุมชนพร้อมพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกมีความพร้อมในพ้ืนฐานของการพัฒนา 
เช่น มีการศึกษาสูงขึ้น มีการเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มี
ความสัมพันธ์ทางสังคมและการโต้ตอบต่อกันทางสังคม มีผู้น า มีกลุ่มและองค์กร เพ่ือท ากิจกรรม
ร่วมกัน มีจิตส านึกชุมชนที่มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตน เป็นต้น ชุมชนแบบนี้จัดเป็นชุมชนที่มี
ความพร้อมจะพัฒนาสามารถด าเนินด าเนินการพัฒนาได้ง่ายและรวดเร็ว 
  8.3 ชุมชนก าลังพัฒนา เป็นชุมชนที่สมาชิกร่วมมือร่วมใจผนึกก าลังกันเพ่ือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนของตนโดยบุคคล กลุ่มองค์กรในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งประชาชน
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ด้วยเทคนิควิธีการ
และกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน แต่อาจจะประสบปัญหาอุปสรรคบางประการ จึงยังไม่
ประสบความส าเร็จ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง 
  8.4 ชุมชนเร่งรัดพัฒนา เป็นชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่องจากชุมชนก าลังพัฒนา โดย
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาได้ร่วมกันสรุปบทเรียนของการพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาจนได้แนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสม จึงระดมพลังกันพัฒนาอย่างเต็มท่ี 
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  8.5 ชุมชนพัฒนา เป็นชุมชนที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้
สามารถพัฒนาชุมชนได้ด้วยศักยภาพของชุมชนเอง เป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน คือช่ วยเหลือและ
พ่ึงตนเองได้ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบทอดการพัฒนาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
อย่างสม่ าเสมอ 
 กล่าวได้ว่า การแบ่งประเภทของชุมชนตามแนวทางและเกณฑ์ที่กล่าวมานี้ เพ่ือก่อให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนมากขึ้น เพราะประเภทของชุมชนจะช่วยให้มองเห็นลักษณะเด่นเฉพาะของ
ชุมชนแต่ละประเภท ตลอดทั้งปัญหาที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในความเป็นจริงชุมชนอาจจะมีความ
ซ้อนทับกับเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่ ดังนั้นจึงต้องมองเกณฑ์อ่ืน ๆ ประกอบเข้าด้วย ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้
เกิดความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น 
  

หน้าที่ของชุมชน 
 หน้าที่ของชุมชนแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือหน้าที่ของชุมชนโดยทั่วไปและหน้าที่ตาม
ประเภทและลักษณะของชุมชน จ าแนกออกได้ ดังนี้ 

 1. หน้าที่ของชุมชนโดยทั่วไป 
  1.1 หน้าที่ทางชีวภาพ คือการจัดหาสมาชิกใหม่ให้ชุมชนด้วยวิธีการสืบพันธ์ตาม
ธรรมชาติ และการย้ายถิ่นจากชุมชนอื่น เพ่ือการด ารงอยู่ของชุมชนอย่างถาวร 
  1.2 การคมนาคมสื่อสาร โดยจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสาร เช่น ภาษาพูดและ
ภาษาเขียน โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ โทรเลข อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ รวมทั้งจัดให้มีคมนาคมขนส่งเพ่ือติดต่อกันภายในชุมชนและกับชุมชนอ่ืนๆ 
อีกด้วย 
  1.3 การอบรมกล่อมเกลาถ่ายทอดวัฒนธรรมให้สมาชิก เช่น ปลูกฝังและถ่ายทอด
ให้สมาชิกในครอบครัว ชุมชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและบุคคลอ่ืน ให้รู้แนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนในชุมชนให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน เพ่ือให้การด ารงชีวิตในชุมชนเป็นไปโดย
ราบรื่น เป็นต้น 
  1.4 การให้บริการขั้นต้นแก่สมาชิก เช่น การจัดให้มีการผลิตสินค้าเครื่องอุปโภค 
บริโภคและการบริการต่าง ๆ มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ การดูแลด้านสุขภาพอนามัย 
สาธารณูปโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิก ช่วยให้สมาชิกมีความสะดวกสบายใน
การด ารงชีวิต 
  1.5 การจัดระบบความสัมพันธ์ของสมาชิก ให้สมาชิกมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเอ้ืออาทรต่อกัน 
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  1.6 สร้างความรู้สึกเป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกันระหว่างสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกมี
ความรัก ความผูกพันกัน ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน รักและหวงแหนชุมชน ท าให้ชุมชนเป็น
ปึกแผ่นมั่นคง 
  1.7 จัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่สมาชิก  เป็นการจัดการให้
สมาชิกประพฤติปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม คือวิถีประชา ค่านิยม กฎหมายและจารีตประเพณี 
ระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิกด้วยความยุติธรรม คุ้มครองรักษาความปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพย์สิน 
สร้างความสงบเรียบร้อยและความปกติสุขให้แก่สมาชิกและชุมชน 
  1.8 บ ารุงขวัญและก าลังใจของสมาชิก ด้วยการจูงใจให้สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยการจัดสวัสดิการที่จ าเป็นให้แก่สมาชิก ให้รางวัลแก่ผู้ท าประโยชน์
ให้แก่ชุมชน ลงโทษผู้ที่กระท าผิดต่อชุมชน ซึ่งจะท าให้สมาชิกมีขวัญก าลังใจที่ดีมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและเป็นพลังส าคัญของชุมชนต่อไป 
  1.9 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือการจัดให้สมาชิกในชุมชนมีการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอจนเป็นกิจกรรมปกติของชุมชน สามารถร่วมกันหาแนวทางหรือวิธีการที่จะใช้
ชีวิตร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
  1.10 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนและกับชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือให้สมาชิกของ
ชุมชนมีการติดต่อสัมพันธ์กันทั้งระหว่างสมาชิกในชุมชนและกับชุมชนอ่ืน ๆ ท าให้ชุมชนสามารถขยาย
กิจกรรมต่างๆ และได้รับประโยชน์มากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
พัฒนาการ ค้าขาย การร่วมมือกันพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
  1.11 การสร้างและรักษาวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
สมาชิกในชุมชนทั้งวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนและคัดกรองวัฒนธรรมจาก
ภายนอกชุมชน การสร้างวัฒนธรรมขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
  1.12 การเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาและร่วมกันพัฒนาชุมชน  เช่น 
จัดระบบการเรียนรู้ การให้การศึกษา การพัฒนาจิตส านึกของสมาชิก การฝึกอบรม การสรรหาและ
พัฒนาผู้น า ส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปของกลุ่มและองค์กร การไปศึกษาดูงาน
ชุมชนอ่ืน ๆ ที่ประสบความส าเร็จ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของชุมชน เป็นต้น 

 2. หน้าที่ตามประเภทและลักษณะของชุมชน 
ชุมชนนอกจากจะมีหน้าที่โดยทั่วไปแล้วยังมีหน้าที่เฉพาะของตนเองอีกซึ่ง กิส และฮาเบิร์ต 

(อ้างถึงในรัชนีกร เศรษโฐ, 2528 : 29-30) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของชุมชนตามลักษณะชุมชนชนบทและ
ชุมชนเมือง ดังนี้ 
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  2.1 หน้าที่ของชุมชนชนบท มีหน้าที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
   2.1.1 เป็นแหล่งผลิตอาหารและวัตถุดิบอ่ืน ๆ เพ่ือการมีชีวิตรอดและเพ่ือ
บริการให้แก่ชุมชนเมืองซึ่งเป็นเศรษฐกิจพื้นฐาน 
   2.1.2 เป็นแหล่งผลิตแรงงานให้กับชุมชนเมือง เพราะคนในชุมชนชนบทจะ
ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในชุมชนเมืองเพ่ือท างานในโรงงานอุตสาหกรรม จนบางครั้งในชนบทเองกลับขาด
แคลนแรงงานโดยเฉพาะชนบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
   2.1.3 ทะนุบ ารุงและถนอมทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและสังคม
ส่วนรวม 
   2.1.4 เป็นแหล่งให้ความปลอดภัยในยามศึกสงครามและเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของชาวเมือง 
  2.2 หน้าที่ของชุมชนเมือง มีหน้าที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
   2.2.1 เป็นตลาดรับซื้ออาหารและวัตถุดิบอันเป็นผลผลิตจากชุมชนชนบท 
   2.2.2 เป็นศูนย์รวมของการค้า การคมนาคม การสื่อสาร พาณิชยกรรมและ
วัฒนธรรม 
   2.2.3 เป็นศูนย์รวมของการปกครองและการเมือง 
   2.2.4 เป็นแหล่งรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริการด้านสาธารณูปโภค 
การศึกษาค้นคว้าและการพักผ่อนหย่อนใจ 
  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในชุมชนแต่ละชุมชนจะมีภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
การที่ชุมชนจะสามารถด ารงอยู่ได้นั้น ก็จะต้องท าหน้าที่และภารกิจของตนเอง เพ่ือเป็นการตอบสนอง
สมาชิกชุมชนให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข ยิ่งชุมชนมีพัฒนาการมากขึ้นเท่าใด ภารกิจหน้าที่
ของชุมชนก็จะยิ่งเพ่ิมมากข้ึนและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ตามลักษณะของการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านพัฒนาการของชุมชน 
 

สรุป  
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่รวมกัน มีความสัมพันธ์กันทั้งความเชื่อ ศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมและมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน อาจจะมีอาณาบริเวณพ้ืนที่ มีจารีตประเพณีอย่างเดียวกัน 
หรือไม่มีพ้ืนที่ในการอยู่รวมกันก็ได้ ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน คือกลุ่มคน สถานที่หรืออาณา
บริเวณ ความสนใจทางสังคม การปฏิบัติต่อกันทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม องค์กรทางสังคม
และมีผลประโยชน์ร่วมกัน และจากแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนท าให้เห็นว่าชุมชนในลักษณะของชุมชนที่มี
ชีวิตนั้น คือการที่สมาชิกมีความรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน รวมถึงการมีปฏิ สัมพันธ์ มี
การสื่อสารกันอย่างมีจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวม มีจิตส านึกที่จะปกปูองรักษาชุมชนร่วมกันและการมีจิต
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วิญญาณท่ีจะรักษาผลประโยชน์ร่วมของชุมชนซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเกิดเป็นความหวงแหนชุมชนซึ่งเป็น
เปูาหมายสูงสุดของความเป็นชุมชน ซึ่งในชุมชน ๆ หนึ่งที่มีคุณค่าจะมีลักษณะที่บ่งชี้ถึงความเป็น
ชุมชน คือคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม ทุนทางสังคม สิทธิและความชอบธรรม รวมถึงการเรียนรู้
และการปรับตัวของชุมชน การที่ชุมชนมีความหมายทั้งในแง่ความสัมพันธ์ของกลุ่มชนและการอยู่
อาศัยในอาณาบริเวณเดียวกัน โดยชุมชนจะมีความสัมพันธ์กับค าว่า สังคมด้วยซึ่งชุมชนจะเป็น
ส่วนย่อยของสังคม จึงท าให้มีแนวคิดเก่ียวกับชุมชนหลายแนวคิด คือ แนวคิดทางสังคมวิทยา แนวคิด
ทางมานุษยวิทยา แนวคิดชุมชนประชาสังคมและแนวคิดชุมชนเสมือนจริง ซึ่งโครงสร้างของชุมชน
ประกอบด้วยองค์การทางสังคมและสถาบันทางสังคม 

ชุมชนอาจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป คือแบ่งตาม
ขนาดของประชากร แบ่งตามลักษณะของกิจกรรม แบ่งตามลักษณะทางนิเวศวิทยา แบ่งตามหน่วย
การปกครอง แบ่งตามวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ แบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน
และแบ่งตามระดับการพัฒนา ชุมชนมีหน้าที่ที่ส าคัญในการเป็นกลไกการตอบสนองทั้งทางกายและ
ทางใจรวมถึงทางสังคมส่วนรวม ตลอดจนชุมชนยังมีการควบคุม รักษาระเบียบ มีค่านิยมและหลักการ
ที่เป็นคุณค่าคอยยึดเหนี่ยวผู้คนให้สมานฉันท์กันซึ่งจะช่วยท าให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยาวนาน  
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บทที่ 3 
ท้องถิ่น 

 
 บทนี้เป็นการอธิบายให้ความหมายของค าว่า “ท้องถิ่น” ซึ่งจากแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุมชน
ที่กล่าวมาแล้วนั้นค าว่า ชุมชนยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและใกล้ชิดกับค าว่า ท้องถิ่นอีกด้วย เหตุนี้จึง
ขอน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับท้องถิ่นเพ่ิมเติม เพราะการอธิบายความหมายค าว่า ท้องถิ่นจะท าให้เห็น
ภาพของชุมชนมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นเพื่อต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าชุมชนกับ
ท้องถิ่นนั้นมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกัน จนบางครั้งอาจจะท าให้เราเกิดความสับสนได้ 
(โกวิทย์ พวงงาม, 2553 : 27) และเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนระหว่าง ชุมชนกับท้องถิ่น ในบทที่ 3 นี้ 
จึงเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ ความหมายของท้องถิ่น ความส าคัญของชุมชนท้องถิ่น ประเภทของชุมชน
ท้องถิ่น โครงสร้างและลักษณะของชุมชนท้องถิ่น ภารกิจหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่น  
 

ความหมายของท้องถ่ิน 
 ค าว่า “ท้องถิ่น (Local)” เป็นค าภาษาอังกฤษ ซึ่งในพจนานุกรม The Oxford English 
Dictionary (1993 : 379) ได้อธิบายค านี้ไว้ว่า เป็นค าท่ีมาจากรากศัพท์ภาษาลาติน คือค าว่า Localis 
แปลว่า สถานที่ (Place) ซึ่งหมายถึง เขตพ้ืนที่จ าเพาะ (Definite Place of Definite District) ที่เป็น
ส่วนย่อยของประเทศ (Country as a Whole) หากแต่ในมุมของการปกครองกล่าวว่าท้องถิ่น คือเขต
การปกครองที่กฎหมายปกครองของประเทศนั้นก าหนดขึ้น เช่น ในต่างประเทศได้มีแบ่งเขตการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นเมือง (Town), นคร (City), มหานคร (Metro Politian) เป็นต้น 
 โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 27-30) ได้อธิบายค าว่า ท้องถิ่นและชุมชนไว้ว่า ทั้งสองค ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะรากฐานการปกครองท้องถิ่นหลาย ๆ ประเทศในไหล่ทวีป
ยุโรป เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมันและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ประเทศเหล่านี้มี
ระบบการปกครองท้องถิ่นที่มีพ้ืนฐานมาจากชุมชน โดยชุมชนดั้งเดิมของประเทศเหล่านี้เป็นชุมชน
ปกครองตนเอง (Self Governing Community) เช่น ท้องถิ่นระดับปลายสุดของประเทศฝรั่งเศสใน
ปัจจุบันยังคงเรียกว่าชุมชน (Commune) เพราะประเทศฝรั่งเศสยึดถือเอาลักษณะชุมชนดั้งเดิมมา
เป็นหน่วยการปกครอง 
 ขณะที่ประเทศอังกฤษใช้ค าว่า ท้องถิ่นโดยน าเอาเขตพ้ืนที่มาเป็นหลักในการจัดหน่วย
ปกครอง ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีความสะดวกในการใช้อ านาจจากรัฐบาลกลางลงไปควบคุมดูและในการจัดการ
ปกครองเพ่ือให้สามารถควบคุมกลุ่มคนในท้องที่ต่าง ๆ ได้ง่าย 
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 ในประเทศโซนยุโรป เช่น ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมัน ประเทศเนเธอร์แลนด์และ
ประเทศสเปน ใช้ค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า ชุมชนของประเทศฝรั่งเศส เช่น ประเทศเยอรมันใช้
ค าว่า Gemeinde ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้ค าว่า Gemeente และประเทศสเปนใช้ค าว่า Municipio 
ดังนั้น การปกครองท้องถิ่นในประเทศบนไหล่ทวีปยุ โรป จึงเป็นค าที่มีพ้ืนฐานมาจากค าว่าชุมชน
ท้องถิ่น (Local Community) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 511) ได้อธิบาย
ความหมายของค าว่า ท้องถิ่นไว้ว่า ท้องถิ่น หมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง โดยเฉพาะเน้นถึงลักษณะ
ทางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพ้ืนที่นั้น ๆ เป็น
ส าคัญ และยังมีความหมายที่ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ระดับย่อยตามเขตการปกครอง หรือเป็น
หน่วยงานระดับรองไปจากหน่วยงานใหญ่ ได้แก่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น ดังนั้นค าว่า 
ท้องถิ่นจึงขึ้นอยู่กับการจ ากัดขอบเขตทางพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว และเมื่อน าไปใช้ประกอบกับค าใดจะให้
ความหมายเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้น เช่น ประเพณีท้องถิ่น พืชประจ าท้องถิ่น เป็นต้น 
 ขณะที่นักวิชาการผู้ทรงความรู้บางท่านให้ความเห็นว่า ท้องถิ่น หมายถึง บริเวณอันเป็นที่ตั้ง
ถิ่นฐานและการด าเนินชีวิตของหมู่คนหมู่หนึ่ง ๆ ซึ่งในที่นั้น ๆ นอกจากจะมีตัวคนจ านวนหนึ่งแล้วยัง
ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส าหรับการด าเนินชีวิตของคนอีกด้วย เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 ในท านองเดียวกัน ถ้าจะกล่าวถึงท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นขอบเขตชุมชนใดชุมชนหนึ่ง สิ่งที่
เราควรพิจารณา ก็คือสภาพของท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไร มีความเจริญก้าวหน้าหรือล้าหลังเพียงใด 
ภาวการณ์ครองชีพของผู้คนในชุมชนเป็นเช่นใดก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพ้ืนฐานเฉพาะชุมชนนั้น ๆ 
โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและลักษณะของการเมืองการ
ปกครอง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ 
โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มจะพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมให้มากขึ้น 
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจ าเป็นต้องเตรียมประชากรของประเทศและท้องถิ่น พร้อมที่จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข  
 พัฒนา กิติอาษา (2546 : 5) อธิบายว่า ท้องถิ่นมีความหมายหลากหลาย เช่น ชุมชนท้องถิ่น 
กลุ่มหรือองค์กรทางสังคม ภาพลักษณ์สินค้า อุดมการณ์หรือแม้กระทั่งวาทกรรม และรูปแบบการตั้ง
ถิ่นฐานที่อยู่ติดกับถิ่นที่อยู่ทางกายภาพเป็นเพียงท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เช่น บางคุ้งน้ า คุ้มบ้าน หมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด ฯลฯ ท้องถิ่นเหล่านี้เป็นท้องถิ่นในความหมายดั้งเดิมที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยและ
รับรู้อย่างกว้างขวางมาก่อน ซึ่งในความหมายของท้องถิ่น นิยามตามรูปแบบเนื้อหาส าคัญของแนวคิด
และปฏิบัติการท้องถิ่นนิยมนั้น สามารถให้นิยาม ดังนี้ แนวคิดและปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ การเมือง 
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สังคม และวัฒนธรรมใด ๆ ที่ยึดเอาท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นและหน่วยส าคัญในการวิเคราะห์ แต่ใน
ความหมายอย่างกว้าง ท้องถิ่นนิยมนั้น หมายถึง มนุษย์ทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมต่างก็มี
พันธะผูกพัน ความทรงจ าจากประสบการณ์ และนิยามเกี่ยวกับพ้ืนที่เฉพาะเป็นของตนเอง มนุษย์ทุก
คนมีศักยภาพและความสามารถสื่อสารและน าเสนออัตลักษณ์และความเป็นท้องถิ่นของตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรื่องเล่า การแสดงของท้องถิ่น 
 ท้องถิ่นไม่ได้มีความหมายเพียงหน่วยในการตั้งถ่ินฐาน ณ ที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์เฉพาะเท่านั้น 
ท้องถิ่นมีความหมายมากกว่าหน่วยการตั้งถิ่นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ มีความหมายมากกว่าการ
บรรยายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม มากกว่าการเป็นหน่วยงานการเมืองและ
การปกครองของรัฐแห่งหนึ่งเท่านั้น ท้องถิ่นไม่ว่าจะหมายถึงทางสังคมวัฒนธรรมหรือท้องถิ่นใด ๆ บน
พ้ืนผิวโลกมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง ก็คือเป็น ชุมชนทางวาทกรรม (Juncture of Discourses) 
ที่เป็นผลผลิตของปฏิสัมพันธ์และพลวัตระหว่างผู้คนในท้องถิ่นกับธรรมชาติรอบตัว ระหว่างคนใน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง และระหว่างคนในท้องถิ่นกับสังคมเพ่ือนบ้าน และสังคมภายนอก โดยเฉพาะรัฐ
ตัวแทนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ (พัฒนา กิติอาษา, 2546 : 105-106) 
 จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค าว่า ท้องถิ่นโดยความหมายของคนทั่วไปมักจะหมายถึง 
พ้ืนที่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะและชุมชนดังกล่าวมีการจัดโครงสร้างระบบการปกครองอย่าง
เป็นทางการ ซึ่งในท่ีนี้ได้แก่ หน่วยการปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ และพ้ืนที่ที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน ซึ่งหาก
พิจารณากันให้ดีแล้วความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 1. ท้องถิ่นในลักษณะของพ้ืนที่ของชุมชน ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนบนพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งปฏิสัมพันธ์ไม่เกิดขึ้นเพียงเฉพาะคนในชุมชนเท่านั้น หากแต่ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับพ้ืนที่ด้วย ดังนั้นท้องถิ่นในลักษณะนี้จึงยึดโยงเอาคนในชุมชนให้มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ที่คน
เหล่านั้นอาศัยอยู่ด้วย เช่น วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก หรือชุมชนใดที่อาศัย
อยู่ใกล้ทะเล ก็จะถูกยึดโยงเข้ากับพื้นท่ีนั้น กลายเป็นวิถีชีวิตแบบชาวประมง เป็นต้น 
 2. เป็นลักษณะที่เป็นผลพวงมาจากประการแรก กล่าวคือเมื่อคนกับพ้ืนที่มีความสัมพันธ์กัน
จนกลายเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวให้เป็น
ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการอาศัยอยู่ร่วมกัน ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ร่วมกัน และรวมไปถึงการ
พัฒนาพื้นที่ของตนให้มีความเจริญ และเป็นที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนได้ต่อไป เพ่ือให้การจัดระเบียบ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คนในชุมชนหรือพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาชุมชน หรือ
พ้ืนที่ของตน จ าเป็นต้องมีการจัดระบบการปกครอง ซึ่งในท่ีนี้ก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั่นเอง  

ดังนั้น ท้องถิ่นในลักษณะที่สอง ถ้าจะกล่าวกันให้ชัดก็คือ การปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่ควบคู่ไป
กับชุมชนท้องถิ่น เมื่อเป็นดังนี้แล้ว จึงไม่แปลกเลยว่าท าไมคนโดยทั่วไปจึงมักใช้ค าว่า “ท้องถิ่น” กับ 
“ชุมชน” ทดแทนกันจนในบางครั้งท าให้เข้าใจได้ว่าทั้งสองค ามีความหมายเหมือนกัน 
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 นอกจากนี้แล้วค าว่า ท้องถ่ินกับชุมชน ยังมีความหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือค าว่า ชุมชนจะ
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ในขณะที่ท้องถิ่นเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม
ในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒนา กิติอาษา ได้กล่าวถึงความแตกต่างท้องถิ่นของชุมชนว่า 
เพราะชุมชนมุ่งเน้นเรื่องของความสัมพันธ์มิติต่าง ๆ ของกลุ่มคน ทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์
เดียวกัน เป็นที่ตั้งในการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของคน 
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองค านี้มีความหมายหลายประการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่อย่างใกล้ชิด เพราะ
เป็นการเน้นความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 จากความหมายของค าว่าท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ค าว่าชุมชนและท้องถิ่น จึงเป็นค าที่เป็นการ
รวมความเข้าด้วยกันซึ่งใช้กันในกลุ่มนักวิชาการว่า “ชุมชนท้องถิ่น” หรือ “Local Community” 
โดยในที่นี้จะใช้ค าว่าชุมชนท้องถิ่นแทนความหมายว่าท้องถิ่นในการอธิบายความส าคัญ ประเภท 
โครงสร้างหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่น 
 

ความส าคัญของชุมชนท้องถ่ิน 
 ชุมชนท้องถิ่นเปรียบเสมือนหน่วยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างเป็นทางการที่เกือบจะ
เล็กที่สุดของระบบสังคมก็ว่าได้ เช่น หมู่บ้าน ต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อชุมชนท้องถิ่น
เป็นสถาบันที่มีขนาดเล็กแล้ว หน้าที่ของชุมชนท้องถิ่นจึงออกมาในลักษณะปฐมภูมิ ลักษณะคล้ายกับ
หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและอาจมีความแตกต่างกันบ้าง เช่น สถาบันครอบครัวมีหน้าที่ในการ
อบรมเลี้ยงดูสมาชิกและชุมชนท้องถิ่นหน้าที่ดังกล่าวอาจมีบ้าง แต่ไม่ใช่ความส าคัญในล าดับแรก ถ้า
หากสังคมปราศจากชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เปรียบเสมือนสังคมขาดกลไกในการท าหน้าที่ พ้ืนฐานทาง
สังคม เช่น กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าชุมชนท้องถิ่นมี 
ความส าคัญใน 5 ประการ ดังนี้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553 : 32) 
 1. ชุมชนท้องถิ่น มีหน้าที่หรือภารกิจบางอย่างที่จ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของระบบสังคมที่ 
ใหญ่กว่า เช่น มีหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคม หน้าที่ในการด ารงสถาบันครอบครัว หน้าที่ในการ
สร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจ (มีค าอธิบายในหัวข้อภารกิจหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่น) หากสังคมขาดชุมชน
ท้องถิ่นท าหน้าที่ดังกล่าวแล้วก็จะส่งผลให้ระบบสังคมอ่อนแอและอาจถึงการล่มสลายของระบบสังคม
ได ้
 2. ชุมชนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในระบบสังคมได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองทั้งเป็นทางการ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และไม่เป็นทางการ คือการดูแลหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือผู้อาวุโสในหมู่บ้าน เป็นต้น ไปพร้อม ๆ กัน
ก็สามารถรวมตัวกันแสดงออกถึงความคิดและความเชื่อ หรือทัศนคติต่อเรื่องต่าง ๆ ในรูปแบบที่เป็น
ทางการได้ด้วย ความส าคัญในประการนี้จึงอยู่ตรงที่ว่า ชุมชนท้องถิ่นเป็นหน่วยทางสังคมที่ดีในการ
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สะท้อนความต้องการของประชาชน อีกท้ังยังมีช่องทางในการน าเสนอท่ีเป็นทางการได้ด้วย ซึ่งส่งผลดี
ต่อรัฐบาลหรือผู้ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาของระบบสังคมโดยรวม 
 3. ชุมชนท้องถิ่น เป็นตัวรวมผลประโยชน์และความต้องการของคนในสังคมให้เข้าเป็น
หมวดหมู่และง่ายต่อการจัดการข้อเรียกร้องต่าง ๆ เช่น กลุ่มหัตถกรรมในท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรใน
ท้องถิ่น กลุ่มประมงท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ในการกลั่นกรองผลประโยชน์ต่าง ๆ ก่อน
จะเข้าสู่กระบวนการเรียกร้องที่เป็นระบบ 
 4. ชุมชนท้องถิ่น เป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
หรือเปรียบเสมือนปราการด่านแรกของหน่วยงานระดับที่สู่กว่าของภาครัฐนั่นเอง ดังนั้นความส าคัญ
จึงอยู่ท่ีว่า ชุมชนท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นตัวบรรเทาปัญหาเบื้องต้นของประชาชนในพ้ืนที่ 
 5. ชุมชนท้องถิ่น เปรียบเสมือนสถาบันหนึ่งในการฝึกการมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชน เพราะการบริหารชุมชนหรือท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีกลไกในการ
เลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเข้าไปท าหน้าที่ในการบริหารชุมชน อันจะส่งผลดีต่อการเมืองใน
ระดับชาติ นอกจากนี้ชุมชนท้องถิ่นท าหน้าที่ให้ประชาชนรู้จักสิทธิหน้าที่และหวงแหนในท้องถิ่นของ
ตนอีกด้วย 
 ความส าคัญของชุมชนท้องถิ่นทั้ง 5 ประการข้างต้นท าให้เราเห็นได้ว่าชุมชนท้องถิ่นมีความ
จ าเป็นต่อระบบสังคมในขั้นพ้ืนฐานที่สุดและมีผลต่อการด ารงอยู่ของระบบสังคม รวมถึงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

ประเภทของชุมชนท้องถิ่น 
 การแบ่งประเภทของชุมชนท้องถิ่นนั้นจะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามทัศนะความคิดของ
นักวิชาการแต่ละท่าน ซึ่งการจัดแบ่งประเภทของชุมชนท้องถิ่นจะอาศัยเกณฑ์ก าหนด ดังนี้ (สมศักดิ์ 
ศรีสันติสุข, 2536 : 10-13) 

 1. แบ่งตามลักษณะการปกครอง (Administrative Unit)  
การแบ่งตามลักษณะการปกครอง โดยอาศัยการพิจารณาจากลักษณะการปกครองของไทย 

ตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 สามารถจัดแบ่งชุมชนออกได้ 6 ประเภท ได้แก่ 
   1.1 ชุมชนหมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านซึ่งประกอบไปด้วยบ้านหลายบ้านในท้องที่
เดียวกัน โดยจัดอยู่ในความปกครองเดียวกันของหมู่บ้านหนึ่ง โดยหากคนอาศัยอยู่รวมกันมีมากแต่
จ านวนบ้านมีน้อยก็ให้ถือเอาเกณฑ์จ านวนคนเป็นส าคัญ กล่าวคือการมีประชาชนอย่างน้อย 200 คน 
ก็สามารถจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้และอย่างน้อยการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านก็ควรมีไม่น้อยกว่า 5 บ้าน 
โดยทั่วไปแล้วชุมชนประเภทนี้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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  1.2 ชุมชนเขตสุขาภิบาล หมายถึง ชุมชนที่มีเนื้อที่ขอบเขตชุมชนไม่น้อยกว่า 1-4 
ตารางกิโลเมตรและควรมีร้านค้าไม่ต่ ากว่า 10 ร้าน และประชาชนพักอาศัยอยู่ ในเขตร่วมกันไม่น้อย
กว่า 1,500 คนโดยประมาณ โดยในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พุทธศักราช 2542 มีผลท าให้สุขาภิบาลทั่วประเทศจ านวน 980 แห่ง ได้รับการยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบล (โกวิทย์ พวงงาม, 2552 : 249) 
   1.3 ชุมชนเขตเทศบาลต าบล หมายถึง ชุมชนในเขตสุขาภิบาลที่มีความเจริญ และ
มีความหนาแน่นของประชาชนในระดับหนึ่งและเป็นชุมชนที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล เพ่ือความ
สะดวกในการจัดระบบบริการสาธารณะ เช่น การก่อสร้าง สาธารณูปโภค เป็นต้น และมีการปกครอง
ตนเองได้รับการรับรองโดยกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วชุมชนเทศบาลต าบลมักเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่
ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ 
  1.4 ชุมชนเขตเทศบาลเมือง หมายถึง ชุมชนที่มีราษฎรรวมกันในท้องที่ไม่น้อยกว่า 
10,000 คน มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรไม่น้อยกว่า 300 คนต่อตารางกิโลเมตร ชุมชนเขต
เทศบาลเมืองจะตั้งอยู่ในเขตของอ าเภอเมือง ซึ่งเป็นตัวจังหวัดและเป็นศูนย์กลางของการบริหารส่วน
ราชการต่าง ๆ ระดับภูมิภาค 
  1.5 ชุมชนเขตเทศบาลนคร หมายถึง ชุมชนที่ยกฐานะขึ้นมาจากเทศบาลเมือง หรือ
ชุมชนที่เทศบาลเมืองสามารถยกฐานะขึ้นไปได้ โดยที่ท้องที่นั้นจะต้องมีประชากรตั้งแต่ 50,000 คน
ขึ้นไปและมีความหนาแน่นของจ านวนประชากรไม่น้อยกว่า 300 คนต่อตารางกิโลเมตร 
  1.6 ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ชุมชนที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมาก
และเป็นเอกนคร (Primate City) ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่โตกว่าเมืองในระดับรองลงไป ในชุมชน
เขตกรุงเทพมหานครนี้ จัดเป็นชุมชนที่มีการปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ มีการเลือกตั้งผู้บริหารงานและมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรง 
 สุขาภิบาล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนครและเขตกรุงเทพมหานคร ดังกล่าว
ข้างต้น จัดเป็นชุมชนในเขตการปกครองท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายให้เป็นหน่วยองค์กรการ
ปกครองท้องถิ่น 

 2. แบ่งตามกิจกรรมทางสังคม (Social Activities)  
การแบ่งตามกิจกรรมทางสังคมสามารถจ าแนกลักษณะของชุมชนตามเกณฑ์การจัดแบ่งนี้

ออกได้เป็นชุมชน 5 ลักษณะ ประกอบด้วย 
  2.1 ชุมชนเกษตรกรรม หมายถึง ชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่พักอาศัยในชุมชน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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  2.2 ชุมชนศูนย์การค้า หมายถึง ชุมชนตามหัวเมืองต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางทาง
การค้า ซึ่งอาจจะเป็นตัวอ าเภอเมืองหรือต าบลที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลต าบลก็ได้ โดยมักจะมีร้านค้า
จ าหน่ายสินค้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน มีตลาดสดจ าหน่ายอาหารและผักสดต่าง ๆ ชุมชนศูนย์การค้า
จึงมักจะมีอยู่ทั่วไปในเขตเมืองต่าง ๆ และเขตชุมชนหนาแน่นในเขตอ าเภอ 
  2.3 ชุมชนศูนย์กลางขนส่ง หมายถึง ชุมชนที่เกิดขึ้นตามเส้นทางคมนาคม หรือ
เส้นทางขนส่งทางรถยนต์ ทางเรือหรือทางอากาศ โดยทั่วไปพบชุมชนลักษณะนี้ตามทางแยกที่เป็น
ศูนย์กลางการเดินทาง 
  2.4 ชุมชนเขตอุตสาหกรรม หมายถึง ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยู่และที่พักของคนงานที่ท างานในโรงงานตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 
  2.5 ชุมชนศูนย์กลางของการให้บริการ หมายถึง ชุมชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ของการบริการต่าง ๆ เช่น ชุมชนในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยว
และการซื้อสินค้า โดยในเขตตัวเมืองสงขลาจะแตกต่างกับเขตอ าเภอหาดใหญ่ โดยมีลักษณะเป็น
ศูนย์กลางส่วนราชการของจังหวัด 

 3. แบ่งตามความสัมพันธ์ของบุคคลในชุมชน (Social Relation)  
เป็นการแบ่งประเภทของชุมชนอีกเกณฑ์หนึ่งที่อาศัยความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นเงื่อนไขและ

เป็นการมองในทัศนะของนักสังคมวิทยาที่มองลักษณะของความสัมพันธ์ในสังคมทุกด้าน ไม่เพียง
เฉพาะการเมืองการปกครองหรือกิจกรรมทางสังคมเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ของ
สถาบันต่าง ๆ ตลอดจนลักษณะทางนิเวศวิทยาอีกด้วย โดยจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  (ด ารง
ศักดิ์ แก้วเพ็ง, 2556 : 45) 
  3.1 ชุมชนชนบทหรือชุมชนขั้นต้น เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิที่
สมาชิกในชุมชนมีความรู้จักมักคุ้น สนิทสนม มีความผูกพัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายไม่มี
พิธีรีตรองมากนัก ไม่ถือเราถือเขาทุกคนเป็นพวกเดียวกัน ซึ่งชุมชนลักษณะนี้หากพิจารณาระยะเวลา
ที่กลุ่มบุคคลที่มาอาศัยอยู่อาจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   3.1.1 ชุมชนท้องถิ่น เป็นชุมชนที่มีความผูกพัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความ
เชื่อ ความสนใจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวพันกับพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งในมิติใดมิติหนึ่ง
ร่วมกัน ดังนั้นชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และคุณค่าต่าง ๆ ที่ชุมชนมีอยู่กับพ้ืนที่ 
(ขรรค์เพชร ชายทวีป, 2552 : 132) 
   3.1.2 ชมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นชุมชนท้องถิ่นที่ยังมีความเป็นพ้ืนบ้านและมี
การด าเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สืบสายมาแต่เดิม
เอาไว้ได้ โดยบุคคลที่รวมตัวกันนั้นมีความสามารถดังกล่าวในระดับสูง 
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  3.2 ชุมชนแบบเมืองหรือชุมชนชั้นรอง เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ 
สมาชิกแทบจ าไม่ได้ ไม่รู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัวหรือแทบจะไม่มีการช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกัน
และกัน มีความสัมพันธ์กันน้อย ต่างคนต่างอยู่หรือต่างหน้าที่การงาน 
 จะเห็นได้ว่าประเภทของชุมชนท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่ กับว่าจะใช้เกณฑ์
อะไรมาเป็นกรอบพิจารณา เช่น เกณฑ์ทางด้านประชากร เกณฑ์ด้านกิจกรรมทางสังคม เกณฑ์ด้าน
เศรษฐกิจและเกณฑ์ทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
 

โครงสร้างและลักษณะของชุมชนท้องถิ่น 
 โครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น หมายถึง ส่วนที่ประกอบและมีความสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกันเป็น
โครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
 1. กลุ่มคน หมายถึง การที่คน 2 คน หรือมากกว่านั้นเข้ามาติดต่อเกี่ยวข้องกันและมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันทางสังคมในชั่วเวลาหนึ่งด้วยความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ความมุ่งหมาย
นั้นอาจเป็นการร่วมมือช่วยเหลือกันหรือเป็นศัตรูต่อกันก็ได้ และในการมารวมกลุ่มนี้จะมีการ
คาดคะเนพฤติกรรมซึ่งกันและกัน และจะต้องปรับปรุงพฤติกรรมให้เป็นไปในลักษณะที่คนในกลุ่ม
ต้องการ ในแง่ของชีววิทยา มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชี วิตอ่ืนๆ จึงจ าเป็นจะต้อง
ตอบสนองความต้องการทางด้านสรีรวิทยาและจิตวิทยา ซึ่งความต้องการนี้จะต้องได้รับการตอบสนอง
ด้วยศักยภาพหรือความสามารถ ซึ่งจะสมบูรณ์ได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์และ
พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ เมื่อมนุษย์เกิดมาในโลกนี้ในระยะแรก จะยังไม่สามารถช่วยตัวเองได้ 
จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนจากบุคคลอ่ืนรอบข้าง จึงนับว่าเป็นเหตุส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้มนุษย์มารวมกลุ่มกัน อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์รวมกลุ่มกันเพราะแรงขับทาง
ธรรมชาติ 2 ประการ คือ 1) ความหิวกระหาย ซึ่งเป็นความหิวกระหายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ 
ได้แก่ อาหาร ความต้องการทางเพศและการสังสรรค์สมาคมกับคนอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งความต้องการ
เหล่านี้นั่นเองที่ก่อให้เกิดการสังสรรค์ วัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก การสมรส
และครอบครัว การศึกษา ศาสนา ฯลฯ และ 2) การหลีกหนีต่าง ๆ เช่น หลีกหนีภัยธรรมชาติ หลีกหนี
ความเจ็บปุวยต่าง ๆ ความตาย เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยยึด
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มเป็นหลัก ดังนี้ 
  กลุ่มปฐมภูมิ สมาชิกของกลุ่มอาจจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุทางการ
เป็นเครือญาติ มิตรภาพ ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มจะใกล้ชิด มีความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกันอย่างลึกซึ้งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อมีความจ าเป็นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
ความใกล้ชิดนี้เป็นความสัมพันธ์กันทางร่างกายและใจ สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกร่วมกัน คือถ้า
สมาชิกคนอ่ืนมีความทุกข์สมาชิกอ่ืน ๆ ก็จะรู้สึกทุกข์ร้อนด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าสมาชิกมีความสุข 



83 

สมาชิกอ่ืนก็จะมีความสุขด้วยเช่นกัน กลุ่มปฐมภูมินี้มักจะมีขนาดเล็ก มีหน้าที่ส าคัญที่จะก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมหรือ “สังคมกรณ์” (Socialization) แก่สมาชิกในอันที่จะท าตาม
ต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนได้ กลุ่มปฐมภูมิที่ส าคัญมี 2 ชนิด คือกลุ่มครอบครัวซึ่งมีความใกล้ชิดกัน
โดยเครือญาติและกลุ่มเพื่อน ซึ่งสัมพันธ์กันโดยมิตรภาพ เช่น กลุ่มเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เป็นต้น 
  กลุ่มทุติยภูมิ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สมาชิกของกลุ่มขาดความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทแนบ 
มีการพบปะกันเป็นครั้งคราว ความสัมพันธ์ของสมาชิกมักเป็นตามก าหนดกฎเกณฑ์แบบแผนของกลุ่ม 
มีการสัมพันธ์กันเพ่ือผลประโยชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเข้าเป็นสามาชิกกลุ่มมักจะเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์
หรือได้รับประโยชน์น้อยลง ก็อาจออกจากการเป็นสมาชิกได้ง่าย เพราะความสัมพันธ์ของสมาชิกมัก
เกิดจากผลประโยชน์มากกว่าอารมณ์ร่วม ตัวอย่าง เช่น กลุ่มนายจ้างกับลูกจ้าง กลุ่มพ่อค้ากับลูกค้า 
หน่วยราชการต่าง ๆ โดยปกติแล้วกลุ่มทุติยภูมิจะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากเป็นกลุ่มใหญ่ 

นอกจากนี้ ยังอาจแบ่งกลุ่มโดยยึดหลักส าคัญอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น การแบ่งกลุ่มโดยยึดลักษณะ
ความสมัครใจของการเป็นสมาชิกกลุ่ม อาทิ กลุ่มสมัครใจ กลุ่มไม่สมัครใจ หรือการแบ่งกลุ่มตาม
ลักษณะของการประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรม เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การจะแบ่งกลุ่มเป็นกี่ประเภท ประเภทใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของผู้แบ่งเป็นหลักส าคัญ 
 2. สถาบันทางสังคม เกิดขึ้นเมื่อคนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วและมีวิวัฒนาการไปถึงขั้นตั้ง
องค์กรทางสังคมแล้ว ก็จะมีการก าหนดแบบแผนของการปฏิบัติต่อกันของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสามารถ
ด าเนินการตามภารกิจกลุ่มได้ ขอยกตัวอย่างให้เห็นและเข้าใจดังที่ ประสาท หลักศิลา (2514) ได้
กล่าวว่า สิ่งที่สังคมก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้ปฏิบัติไปในลักษณะที่
สังคมต้องการ เพ่ือการด ารงอยู่ของสังคมนั้น และผ่องพันธุ์ มณีรัตน์ (2521) มองว่าสถาบันทางสังคม
เป็นการกระท าของคนในสังคมหรือประเพณีที่สังคมได้ตั้ง หรือวางไว้เป็นระเบียบแบบแผนส าหรับใช้
ในการปฏิบัติ  

กล่าวสรุปได้ว่า สถาบันสังคมหมายถึง วิถีทางปฏิบัติซึ่งจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ
แบบแผน เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนด้านต่าง ๆ 
สถาบันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตน เป็นแต่เพียงแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งท าซ้ าซากจนเกิดเป็นแบบ
แผน โดยมีองค์กรเป็นเครื่องรองรับ 
 นักสังคมวิทยาได้มีการจัดหมวดหมู่ของสถาบันทางสังคมที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องด้วย 
ออกเป็น 7 สถาบันใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 
 1. สถาบันที่เกี่ยวกับเพศและการสืบพันธุ์ อันได้แก่ สถาบันการสมรสและครอบครัว 
 2. สถาบันที่เกี่ยวกับการผดุงรักษาไว้ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ สถาบันการประกอบ
อาชีพ การท ามาหากิน ฯลฯ 
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 3. สถาบันที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ อันได้แก่ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมต่าง ๆ 
 4. สถาบันเกี่ยวกับการทะนุบ ารุงร่างกายและจิตใจ ได้แก่ สถาบันเกี่ยวกับการพลศึกษา การ
บันเทิงเริงรมย์ต่าง ๆ  
 5. สถาบันการประดิษฐ์คิดค้น ได้แก่ สถาบันค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม 
 6. สถาบันเกี่ยวกับ ความประพฤติ การปรุงแต่งจิตใจให้บริสุทธิ์ เช่น สถาบันทางศาสนา 
 7. สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ สถาบันการเมืองการ
ปกครองต่าง ๆ 

ไอฟ์ (Ife, J.W. 1999 : 90-91) อธิบายลักษณะของชุมชนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรหรือ
หน่วยทางสังคมที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน 5 ประการ คือ 
 1. ขนาดที่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ คือมีขนาดตั้งแต่พอประมาณจนไปถึงขนาดใหญ่
ไม่เป็นส่วนตัว มีโครงสร้างเหนียวแน่นที่ศูนย์กลาง เป็นระบบปฏิสัมพันธ์ของคนส่วนใหญ่ในหน่วย ซึ่ง
ขนาดของหน่วยหรือชุมชนมักมีขอบเขตอยู่ในระดับที่สมาชิกคนหนึ่งสามารถท าความรู้จักมักคุ้ นกับ
คนอ่ืน ๆ ได้เท่าที่ต้องการและก็เป็นขนาดที่ทุกคนในนั้นสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ส่วนรวมได้โดยไม่มีอุปสรรค โดยชุมชนท้องถิ่นต้องมีโครงสร้างไม่ใหญ่โตเกินกว่าที่คนที่เป็นสมาชิกจะ
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีอ านาจควบคุมความเป็นไปในชุมชนได้ ซึ่งความเป็นจริงเราไม่สามารถ
ระบุตัวเลขเฉพาะเจาะจงลงไปได้ว่าจะต้องมีจ านวนเท่าไร บางครั้งก็อาจจะเป็นเพียงกลุ่มคนจ านวน
ไม่ก่ีคนไปจนถึงเป็นพันเป็นหมื่นหรือจ านวนมากในระดับประเทศก็ได้ 
 2. ความเป็นตัวตนและความเป็นเจ้าของ ในความเป็นชุมชนโดยทั่วไปมักมีสาระเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่เป็นเจ้าของแฝงอยู่หรือไม่ก็มีการยอมรับและเห็นคุณค่าร่วมกันภายในกลุ่ม อันเป็นที่มา
ของค าว่า เป็นสมาชิกของชุมชนที่มีความหมายครอบคลุมค าว่า ความเป็นเจ้าของ การยอมรับจากคน
อ่ืน ๆ ความจงรักภักดีและการยอมรับในความมุ่งหมายต่าง ๆ ของกลุ่มด้วยความเต็มใจ ซึ่งความรู้สึก
เป็นเจ้าของหรือเป็นสมาชิกของชุมชนนั้นแยกไม่ได้จากความรู้สึกในเรื่องความมีตัวตน ความเป็น
ชุมชนมักจะแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนในปัจเจกบุคคลที่สร้างความรู้สึกว่า “เขาว่า
เป็นใคร อยู่ที่ไหน” ซึ่งมีความส าคัญมากในสังคมโลกในปัจจุบัน เนื่องจากสถาบันชุมชนที่เคยเอ้ือต่อ
การแสดงตัวตนของคนในอดีตได้คลายความส าคัญลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็น ตระกูล เผ่า หมู่บ้าน วัด
หรือโบสถ์ ที่เคยสร้างความรู้สึกร่วมกัน ในขณะที่ทุกวันนี้สถานที่ท างาน โรงงาน สถาบันการศึกษา 
ลักษณะอาชีพ ก าลังมีความส าคัญมากขึ้นในฐานะแหล่งก าหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคลอย่าง
เป็นทางการ 
 3. มีพันธะหน้าที่ สมาชิกของชุมชนต้องมีพันธกิจหรือภาระหน้าที่ที่ชัดเจนที่ต้องกระท า
ให้กับชุมชนที่สังกัด โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างของชุมชน เพ่ือสร้าง
และด ารงวิถีชีวิตของชุมชน 
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 4. มีความใกล้ชิดสนิทสนมแบบสังคมชนบท ชุมชนต้องมีโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความใกล้ชิด
สนิทสนมของหมู่สมาชิก สมาชิกสามารถมีสัมพันธภาพต่อกันและกันได้ในหลาย ๆ บทบาทในสภาพที่
เปิดกว้างส าหรับทุกคน ไม่มีเงื่อนไขที่ส่อไปในทางขีดวงจ ากัดเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะพวก ซึ่งเป็นเรื่อ ง
จ าเป็นส าหรับการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการแสดงความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากและเป็นคุณแก่ชุมชนโดยตรง 
 5. มีวัฒนธรรมร่วม ชุมชนเป็นแหล่งก าเนิดของระบบคุณค่า การสร้างสรรค์และการ
แสดงออกวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่ต่างก็มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แนบแน่นกับ
ชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเป็นกลไกเสริมสร้างให้สมาชิกของชุมชนเป็นผู้ผลิตวัฒนธรรมเพ่ือใช้เองมากกว่าเป็น
เพียงผู้บริโภควัฒนธรรมที่หยิบยืมมาจากชุมชนอ่ืนและมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดความ
แตกต่างหลากหลายระหว่างชุมชนต่าง ๆ และเกิดภาวการณ์มีส่วนร่วมที่กว้างขวางมากขึ้น 
 โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 39-42) ได้อธิบายและเปรียบเทียบลักษณะของชุมชนและท้องถิ่น
เอาไว้ว่า ถึงแม้ค าว่าชุมชนและท้องถิ่นจะมีลักษณะและองค์ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วน
หนึ่งได้น าค าว่า “ชุมชนท้องถิ่น” มาใช้เป็นค าเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างชุมชนกับท้องถิ่นแล้ว เราพบว่ามีลักษณะแตกต่างกันบางประการ โดยความแตกต่างของทั้ง
สองค านี้ ในบางกรณีเราอาจจะใช้มาเป็นเครื่องมือในการวัดหรือพิจารณาได้ว่า สิ่งใดที่เราเรียกว่า 
“ชุมชน” และสิ่งใดที่เราเรียกว่า “ท้องถิ่น” ซึ่งความแตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและชุมชนมีให้เห็น
จากตารางที่ 3.1  
 

ชุมชน ท้องถิ่น 
องค์ประกอบ 

- ชุมชนต้องเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคล 
ต่าง ๆ จ านวนหนึ่ง 
- บุคคลต่าง ๆ เหล่านั้นที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ต้องมี
ความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใกล้ชิดจนเกิดเป็น
ลักษณะร่วมของกลุ่มบุคคล 
- ลักษณะร่วมดังกล่าวอาจสะท้อนออกมาในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความสนใจ ผลประโยชน์ ตลอด
จนถึ งวัฒนธรรมประเพณี  โครงสร้ า งทาง
เศรษฐกิจสังคม และการปกครอง ฯลฯ 
- สมาชิกมีความตระหนักร่วมในการด ารงอยู่
ร่วมกันอย่างชัดเจน 

- บริเวณ พื้นท่ี หรือดินแดนอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
คนหรือกลุ่มบุคคล 
- ดินแดนต้องเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนในพืน้ที่นั้น 
- ดินแดนต้องมีสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส าหรับ
การด าเนินชีวิตของคน เช่น ทรัพยากร ธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็น
ต้น 
- คนกับพ้ืนที่ต้องผูกพัน และยึดติดกันจนใน
บางครั้งเรียกแทนตนเองว่าเป็นคนประจ าพ้ืนที่ 
หรืออาณาบริเวณนั้น เช่น คนมุกดาหาร คนไทย 
คนเอเชีย 
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ชุมชน ท้องถิ่น 
- ต้องมีเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ในการอยู่
ร่วมกันที่ชัดเจน เช่น เพ่ือสร้างความอบอุ่น 
ปลอดภัย เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้แก่การ
อยู่ร่วมกัน 

สาระส าคัญ/จุดเน้น 
- ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
สังคม 
- คนในสังคมมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของความ
สนใจ ผลประโยชน์ วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมาก 
จนเรียกได้ว่าคนเหล่านี้มีลักษณะร่วมเหมือนกัน 

- ให้ความส าคัญกับดินแดนหรือพ้ืนที่ที่บุคคลอาศัย
อยู่ 
- เน้นความสัมพันธ์ ระหว่ างคนกับ พ้ืนที่หรือ
สภาพแวดล้อมภายใน 
- ท้องถิ่นจะมีขนาดเล็กกว่าเสมอในเชิงสัมพัทธ์ 

ความเหมือน 
- ชุมชนมีความหมายแตกต่างกันในหลายแง่มุม 
ขึ้นอยู่กับว่ามุ่งพิจารณาชุมชนในแง่มุมใด เช่น 
การพิจารณาชุมชนในแง่มุมทางสังคมวิทยา หรือ
แง่มุมมานุษยนิยม ฯลฯ 
- ชุมชนมักจะถูกพิจารณาว่าเป็นหน่วยวิเคราะห์
ในระดับเล็กที่สุดรองจากปัจเจกบุคคล เช่น การ
วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน การแสวงหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาชุมชน การรวมตัวของชุมชน
ประชาธิปไตยในระดับชุมชน เป็นต้น 
- ชุมชนถูกมองเป็นพ้ืนฐานของการปกครอง เช่น 
หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเมือง ชุมชนเครือข่าย กลุ่ม
อาชีพ เป็นต้น 

- ท้องถิ่น มีหลากหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับว่า
พิจารณาท้องถิ่นจากอะไร เช่น  
- ความเจริญของพ้ืนที่ (ท้องถิ่นชนบทหรือท้องถิ่น
ในเมือง) 
- ลักษณะทางการปกครอง (เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
- ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพ้ืนที่ (คนใต้ คน
อีสาน คนเหนือ) 
- ท้องถิ่น เป็นฐานในการวิเคราะห์ของการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม เช่น การแก้ไขปัญหา 
อบต. หรือ เทศบาล เป็นต้น นอกเหนือไปจากการ
วิเคราะห์ปัญหาในระดับบุคคล ซึ่งเป็นฐานการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เล็กท่ีสุด 

ความแตกต่าง 
- ฐานคิดในการพูดถึงชุมชนจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของ “คน” ในชุมชน หรือเน้นที่คนเป็นหลัก 
ดังนั้นจึงได้ยินค าว่า “คนในชุมชน” อยู่เสมอๆ 
- ชุมชน ให้ความส าคัญกับประเพณี วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

- ฐานคิดในการพูดถึงท้องถิ่น จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของ “พ้ืนที”่ และ “หน่วยทางการปกครอง” 
- ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ (ของ
ท้องถิ่น) สิทธิ (ของท้องถิ่น) เสรีภาพ (ของท้องถิ่น) 
- หากพิจารณาในแง่ของ “อ านาจ” ค าว่าท้องถิ่น 
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ชุมชน ท้องถิ่น 
- หากพิจารณาในแง่ของ “อ านาจ” ค าว่า ชุมชน
สะท้อนถึงการมีอ านาจในตัวเอง ไม่ใช่ลักษณะ
การมอบ หรือกระจายอ านาจจากท่ีใดที่หนึ่งมาให้ 
- ชุมชน สะท้อนถึงการมีหน้าที่บางอย่าง เช่น 
หน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคม หน้าที่ในการให้
การศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ในทางสังคมที่
ไม่มีกฎหมายบังคับให้ชุมชนท าหน้าที่นั้น เป็นต้น 

สะท้อนถึงการได้รับมอบอ านาจ หรือกระจาย
อ านาจมาจากส่วนกลางหรือรัฐบาล หรือองค์กร
อ่ืนๆ เป็นต้น โดยที่ท้องถิ่นไม่มีอ านาจโดยตัวเอง 
- ท้องถิ่น สะท้อนถึงพ้ืนที่ หรือหน่วยการปกครอง
มากกว่า สะท้อนถึงภารกิจหน้าที่ อย่างไรก็ตาม 
ท้องถิ่นก็มีหน้าที่เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ตัวช้ีวัดความเป็น “ชุมชน” และ “ท้องถิ่น” 
1. พิจารณาจากฐานในการคิดว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “คน” หรือ “พ้ืนที”่ 
2. พิจารณาจากจุดเน้นและการให้ความส าคัญกับ “วิถีชีวิต-การด ารงอยู่” หรือ “พ้ืนที่หน่วยการ
ปกครอง” 
3. พิจารณาจากลักษณะความมี “อ านาจ” ด้วยตัวเองหรือได้รับมาจากรัฐ 
4. พิจารณาจาก “ภารกิจหน้าที่” ว่าเป็นหน้าที่ทางสังคมหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 

 

ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบลักษณะส าคัญของชุมชนและท้องถิ่น 
ที่มา : โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 39-41) 

 
นอกจากการอธิบายความเหมือนและความแตกต่างถึงลักษณะของชุมชนและท้องถิ่นตาม

ตารางที่ปรากฏดังกล่าวแล้ว ยังมีประเด็นการเปรียบเทียบอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจและท าให้มองเห็นภาพ
ความเหมือนและความแตกต่างชัดเจนขึ้น โดยอุดม ทุมโฆษิต (2551 : 202) ได้เปรียบเทียบลักษณะ
ของชุมชนและท้องถิ่น ดังตารางที่ 3.2 

 

ประเด็นเปรียบเทียบ 
ลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน 

ชุมชน ท้องถิ่น 
1. ท่ีมา มาจากธรรมชาติในการปกครองตัวเอง

ของประชาชนในกลุ่มประเทศไหล่ทวีป 
เช่น ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี เยอรมนี 

มาจากการจัดการปกครองในหน่วย
ปกครองท้องถิ่นของอังกฤษ โดย
ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนด 

2. เขตแดน อาจมีหรือไม่มีเขตแดนก็ได้ มีเขตแดนชัดเจน 
3 .  ส ถ า น ะ ท า ง
กฎหมาย 

ชุมชนเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  จึ งไม่
จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับก็ได้ แต่

ท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ 
ท าให้ท้องถิ่นมีสถานะและอ านาจ
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ประเด็นเปรียบเทียบ 
ลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน 

ชุมชน ท้องถิ่น 
สมาชิกชุมชนผูกพันกันด้วยแรงยึดโยง
ทางสังคม/วัฒนธรรม 

ตามกฎหมาย 

4. การใช้อ านาจใน
การด าเนินงาน 

ใช้อ านาจจากประชาสังคมเป็นหลัก 
เจตนารมณ์ทางสังคม (Social Will) 
จึงเป็นหัวใจส าคัญของชุมชน 

ใช้อ านาจตามกฎหมายเป็นหลัก 
(Legal Right) กฎหมายจึงมี
ความส าคัญต่อการจัดการปกครอง
ของท้องถิ่น 

5. พลเมืองสมาชิก ไม่ถือประชาชนตามทะเบียนบ้านเป็น
สมาชิก แต่ยึดถือความสมัครใจร่วมกัน
เป็นเกณฑ์ จึงไม่ใช้ค าว่า “พลเมือง” 
กับชุมชน 

ถือประชาชนที่ระบุไว้ตามทะเบียน
บ้าน เป็นสมาชิกของท้องถิ่น เรียกว่า 
“พลเมือง” 

 

ตารางท่ี 3.2  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของท้องถิ่นและชุมชน 
ที่มา : อุดม ทุมโฆษิต (2551 : 202) 
 

ภารกิจหน้าท่ีของชุมชนท้องถ่ิน 
 ส าหรับภารกิจหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่นนั้น พิจารณาเห็นว่าภารกิจหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่นที่
ส าคัญ ๆ ในหลายประการ ซึ่งโกวิทย์ พวงงาม (2553 : 43) ได้แบ่งภารกิจหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่น
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจหน้าที่ทางสังคม ภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและภารกิจหน้าที่
เชิงระบบ ซึ่งจะได้อธิบายเรียงตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

 1. ภารกิจหน้าที่ทางสังคม 
  1.1 ชุมชนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการด ารงรักษาไว้ซึ่งสมาชิก กล่าวคือ หน้าที่ในการ
ท าให้สมาชิกในชุมชนยังคงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เพราะหากชุมชนมีสมาชิกลดลงอยู่ตลอดเวลา 
หรือไม่มีสมาชิกเหลืออยู่ก็คงจะเรียกว่าเป็นชุมชนไม่ได้ การธ ารงรักษาสมาชิกไว้ในชุมชน สามารถ
กระท าได้ในหลายแนวทาง ตั้งแต่การปลูกจิตส านึกรักชุมชนท้องถิ่น การให้การศึกษาแก่สมาชิก รู้สึก
หวงแหนและเป็นเจ้าของในทรัพยากรท้องถิ่น การสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนอยู่ในท้องถิ่นของตน 
เช่น สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสะดวกสบาย สร้างสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานต่าง ๆ 
  1.2 ชุมชนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการ นอกจากชุมชนท้องถิ่นจะ
ท าหน้าที่ในการผลิตสมาชิกแล้ว ชุมชนท้องถิ่นยังมีหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือปูอนเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจในระดับที่สูงกว่าอีกด้วย กล่าวคือ หากพิจารณาในแง่นี้ จะเห็นว่าเป็นการมองชุมชน
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ท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยผลิตในล าดับต้นของระบบเศรษฐกิจ สินค้าและบริการที่ชุมชนผลิตและถูก
ถ่ายทอดหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างผลผลิต โดยส่วนใหญ่
ผลผลิตที่เกิดจากชุมชนท้องถิ่นจะเป็นผลผลิตที่สามารถหาวัตถุดิบได้จากภายในชุมชนหรือท้องถิ่น  
นั้น ๆ เอง เช่น ผลผลิตทางหัตถกรรม ผ้าทอ ผ้าไหม ตะกร้า เครื่องจักสาน เครื่องเงิน เป็นต้น หรือ
หากเป็นในชุมชนท้องถิ่นที่มีความเจริญมาก มีทรัพยากรมาก สินค้าและบริการอาจเปลี่ยนไป เช่น 
การให้บริการ นอกจากนี้ในชุมชนท้องถิ่นควรจะมีการแบ่งงานกันท า โดยที่การแบ่งงานกันท าภายใน
ชุมชนท้องถิ่นจะท าให้ชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้น และ
หากชุมชนท้องถิ่นไม่ท าหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการแล้ว จะท าให้ระบบเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมหยุดชะงักลง เพราะชุมชนท้องถิ่นถือเป็นแหล่งทรัพยากร แหล่งวัตถุดิบและแหล่งแรงงานที่
ส าคัญ โดยชุมชนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการน าเอาวัตถุดิบและทรัพยากรในชุมชนมาท าการผลิตโดยใช้
แรงงานภายในชุมชน เพื่อให้ได้ผลผลิตออกสู่ภายนอก 
  1.3 ชุมชนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการผลิตสมาชิกใหม่เพิ่มเติม ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและ
สังคมโดยรวม หน้าที่ในการผลิตสมาชิกใหม่นั้นมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่หนึ่ง การเพ่ิมสมาชิก
ใหมโ่ดยการเกิด ซึ่งเป็นหน้าที่เดียวกับสถาบันครอบครัว ที่ท าหน้าที่หลักของสังคมในการเพ่ิมสมาชิก
ในสังคม อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างสถาบันครอบครัวกับชุมชนท้องถิ่น นั่นก็คือชุมชนท้องถิ่น
เพ่ิมสมาชิกได้อีกในหนึ่งลักษณะ คือการเพ่ิมสมาชิกในชุมชนโดยการรับสมาชิกมาจากชุมชนอ่ืนหรือ
การเพ่ิมสมาชิกที่ไม่ใช่การเกิด การเพ่ิมสมาชิกในลักษณะนี้ ชุมชนท้องถิ่นต้องมีความสามารถในการ
ดึงดูดคนให้เข้ามาอยู่ในท้องถิ่นของตนมากพอสมควร เช่น มีทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวัสดิการที่ดี 
มีวัตถุดิบหรือสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สมาชิกได้อย่างพอเพียง หากชุมชนท้องถิ่นใดขาดแรงดึงดูด
ดังกล่าวนี้แล้วการที่จะได้สมาชิกของชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมจึงเป็นไปได้ยาก 
  1.4 ชุมชนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมให้แก่สมาชิกใหม่ ทั้งสมาชิก
ใหม่ที่มาจากการเกิดและสมาชิกที่มาจากการย้ายเข้ามา การขัดเกลาทางสังคมนี้จะท าให้สมาชิก
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีกฎระเบียบและก่อให้เกิดความสงบขึ้นในชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังท า
หน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย หากสังคมใดขาดชุมชนท้องถิ่น
ในการท าหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมหรือถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นต่อไปแล้ว คนในสังคมก็จะ
ขาดจิตส านึกในความเป็นชุมชน ขาดลักษณะของการมีตัวตน ไม่มีวัฒนธรรมที่เป็นของตนเองและขาด
สิ่งยึดเหนี่ยวทางสังคม ในขณะที่ผลกระทบที่มีต่อสังคม คือสังคมจะขาดระเบียบวินัย ขาดบรรทัดฐาน
ของสังคมและอาจท าให้โครงสร้างของสังคมเสียไป 
  1.5 ชุมชนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรักษากฎระเบียบและท าให้สังคมมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมายในการควบคุมดูแลพฤติกรรมของ
สมาชิก หากสมาชิกใดไม่ท าตามบรรทัดฐานหรือกฎระเบียบที่สังคมก าหนดไว้แล้ว อาจได้รับต่อต้าน
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และอาจถูกขับออกจากชุมชนท้องถิ่นได้ในที่สุด หากชุมชนท้องถิ่นไม่ท าหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้ว สังคม
และชุมชนท้องถิ่นอาจเกิดความวุ่นวายหรือที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า “อนาธิปไตย” ได ้

 2. ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 ภารกิจหน้าที่อีกหนึ่งประการส าหรับชุมชนท้องถิ่น ก็คือหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด หาก
พิจารณาในเรื่องหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ผู้เขียนจะขออธิบายหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่นใน
ลักษณะของ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนว่าชุมชน
ท้องถิ่น ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าอะไรบ้าง ซึ่งท าหน้าที่โดยส่วนใหญ่เป็นการให้ 
“บริการสาธารณะ” แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยหน้าที่ต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท า
ตามท่ีกฎหมายก าหนดมีหลายอย่าง ซึ่งหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระท า มีดังนี้ 
  2.1 หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  ต้องกระท าได้
ภายในของเขตท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจท้องถิ่นไว้เท่านั้น เช่น ในบางประเทศองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีต ารวจเป็นของท้องถิ่นเองในการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือในประเทศไทยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถมีต ารวจเองได้ แต่อาจมีหน้าที่หน้าที่อ่ืนที่ท าหน้าที่ในลักษณะคล้ายกัน
เพ่ือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น หรืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
เช่น กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่เทศกิจในการดูแลความกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
  2.2 หน้าที่ในการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ให้แก่คนในท้องถิ่น เช่น 
สร้างถนน สร้างระบบประปา สร้างระบบไฟฟูา ระบบโทรศัพท์ หน้าที่ในการสร้างสาธารณูปโภค
เหล่านี้ ท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ด าเนินการเองเสมอไป อาจจะใช้ลักษณะการว่าจ้างเอกชน หรือ 
การด าเนินการร่วมกับรัฐบาล หรือร่วมมือด าเนินการกับท้องถิ่นอ่ืนหรือที่เรียกว่า “สหการ” 
(Syndicate) ซึ่งหน้าที่ในประการนี้ยังมีสิ่งที่จ าเป็นต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งก็คือ ระดับของการ
กระจายอ านาจของแต่ละประเทศว่ามีระดับการกระจายอ านาจมากน้อยเพียงใด เช่น ในประเทศที่มี
การกระจายอ านาจมาก ท้องถิ่นก็จะมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินกิจการสาธารณะได้หลายอย่าง 
เช่น ในประเทศญี่ปุุนหรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ในขณะที่ประเทศที่มีระดับการกระจายอ านาจน้อย 
หน้าที่ในการด าเนินการเหล่านี้อาจถูกแทรกแซงโดยองค์กรอ่ืน ๆ เช่น รัฐบาล องค์กรเอกชนหรือ
หน่วยงานสาธารณะกึ่งภาครัฐกึ่งเอกชน 
  การด าเนินการกิจการ การให้บริการสาธารณะในประเทศไทยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนับว่ามีข้อจ ากัดอยู่มาก เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ 
กฎหมายของท้องถิ่นไทยที่ให้อ านาจไว้ก็เป็นการให้อ านาจในลักษณะกว้าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้
อ านาจกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืนด าเนินการด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงท าให้ชุมชนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยอ่อนแอไม่เป็นที่พ่ึงของประชาชนและต้องพ่ึงพารัฐบาลตลอดเวลา 
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  2.3 หน้าที่ในการรักษาความสะอาดให้เกิดขึ้นแก่ท้องถิ่น  นับเป็นหน้าที่หลัก
ประการหนึ่งที่ท้องถิ่นต้องเป็นผู้ด าเนินการ เพราะการรักษาความสะอาดถือเป็นภารกิจหน้าที่พ้ืนฐาน
ที่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานอ่ืนไม่อยากเข้าแทรกแซง เพ่ือ
ด าเนินการแทน ดังนั้นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องนี้จึงปัดความรับผิดชอบหรือ
ปฏิเสธไม่ได้ 
  2.4 หน้าที่ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการให้การปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่ผู้ปุวย 
ท้องถิ่นต้องจัดให้มีสถานพยาบาลในระดับต้น หากเป็นกรณีที่ต้องใช้เครื่องมือหรือความช านาญเฉพาะ
ด้านของแพทย์ก็จ าเป็นต้องส่งผู้ปุวยไปยังสถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถต่อไป เช่น โรงพยาบาล
ของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ด้านสาธารณสุขอีกประการหนึ่ง ก็คือการส่งเสริมให้
คนในชุมชนท้องถิ่นมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ดีอันหนึ่งในการลดต้นทุนใน
การก่อสร้างสถานพยาบาลในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่ปลายเหตุ 
  การควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชนท้องถิ่น จัดเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ส าคัญที่ท้องถิ่น
ต้องด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปูองกันในขั้นต้นไม่ให้โรคติดต่อสามารถแพร่ระบาดออกสู่สังคม
ภายนอกได้ และท้องถิ่นถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะหากท้องถิ่นไม่สามารถ
ควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้แล้ว โอกาสที่โรคระบาดดังกล่าวจะแพร่ไปสู่ชุมชนอ่ืนหรือ
สังคมภายนอกก็เกิดข้ึนได้เช่นกัน 
  2.5 หน้าที่ในการให้การศึกษา หรือจัดระบบการศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการ
ของคนในท้องถิ่น เนื่องจากการศึกษาถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดของประชาชน ที่ประชาชนจะต้องพึงมี 
ท้องถิ่นใดมีคนมีการศึกษามากและสามารถรักษาคนเหล่านั้นให้อยู่ในท้องถิ่นได้ จะส่งผลดีต่อท้องถิ่น
ของตน เครื่องมือชี้วัดถึงคุณภาพของท้องถิ่นอันหนึ่ง ก็คือระดับการศึกษาของคนในท้องถิ่นอย่างน้อย
ที่สุดท้องถิ่นต้องมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา เพ่ือเป็นการให้บริการแก่คนใน
ท้องถิ่นท าให้คนในท้องถิ่นไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกเพ่ือศึกษาหรือเรียนหนังสือ หากเป็นท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเพียงพอก็อาจจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
  นอกจากนี้ท้องถิ่นยังมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดอีกมากมาย ได้แก่ หน้าที่ในการ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ หน้าที่ในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งจะไม่ขออธิบายในที่นี้ 
 ดังนั้นจึงอาจสรุปหน้าที่ตามกฎหมายของชุมชนท้องถิ่นได้ ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 แสดงภารกิจหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
ที่มา : ปรับปรุงจาก โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 45-46) 
 

 3. ภารกิจหน้าที่เชิงระบบ 
 กรอบความคิดเชิงระบบ มีการอธิบายกันมาตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ.1950 เป็นต้นมาและได้รับ
ความนิยมสูงสุดในช่วงปี ค.ศ.1960 ผู้ที่ท าให้กรอบความคิดเชิงระบบเป็นที่รู้จักของสังคมโดยทั่วไป 
คือนักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 2 ท่าน คืออัลมอน (Almon) และ เดวิด อิสตัน (David Easton) 
(อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม, 2553 : 47) ที่ได้เสนอกรอบความคิดเรื่องระบบการเมืองขึ้นและพยายาม
เอาแนวคิดเรื่องระบบเข้าไปทดแทน การมองประเทศต่าง ๆ เป็นรัฐ (State) โดยอธิบายว่ารัฐไม่
สามารถหาค าจ ากัดความได้อย่างชัดเจนและไม่มีมาตรฐานเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนั้นนักรัฐศาสตร์เชิงระบบจึงพยายามเสนอให้ระบบการเมืองเข้าไปทดแทนหน่วยการ
วิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์แทนรัฐและเรียกชื่อของประเทศต่าง ๆ ว่าระบบการเมืองสหรัฐอเมริกา ระบบ
การเมืองญี่ปุุน ระบบการเมืองอังกฤษ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องระบบการเมืองก็ได้รับ
ความนิยมอยู่ได้ไม่นาน ก็ถูกโจมตีจากนักรัฐศาสตร์หลาย ๆ ฝุาย และมองว่ากรอบความคิดเรื่องระบบ 
ยังมีจุดอ่อนอยู่มากและยังไม่สามารถเข้าไปทดแทนการวิเคราะห์หน่วยการเมืองแบบ “รัฐ” ได ้

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

หน้าที่ในการสร้างสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
ให้แก่คนในท้องถิ่น 

หน้าที่ในการรักษาความสะอาด 
ให้เกิดข้ึนแก่ท้องถิ่น 

หน้าที่ด้านสาธารณสุข 

หน้าที่ด้านการศึกษา 

หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ภารกิจหน้าที่         
ของท้องถิ่น 
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 จากกรอบแนวคิดเรื่องระบบการเมือง ชุมชนท้องถิ่นก็เป็นเสมือนกลไกหนึ่งในการท าให้ระบบ
การเมืองด าเนินการต่อไปได้ ดังนั้นหากไม่มีชุมชนท้องถิ่นท าหน้าที่ในระบบการเมือง กล่าวคือชุมชน
ท้องถิ่นท าหน้าที่กลั่นกรอง (Filter) ของระบบการเมือง ซึ่งตัวกรองของระบบการเมือง มีหน้าที่อย่าง
น้อยสองประการ คือ 1) ท าหน้าที่เป็นตัวกลั่นกรองข้อเรียกร้องต่าง ๆ ก่อนจะน าเข้าสู่ระบบการเมือง
และ 2) การท าหน้าที่เป็นตัวรวบรวมผลประโยชน์ให้เป็นกลุ่มก้อน หากระบบการเมืองไม่มีชุมชน
ท้องถิ่นแล้ว สถาบันอ่ืน ๆ ในระบบการเมืองก็จะต้องเข้ามาท าหน้าที่ในการเป็นตัวกรองแทน เช่น 
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งสถาบันต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ไม่สามารถเข้ามาทดแทนหน้าที่ของ
ชุมชนท้องถิ่นได้ทั้งหมด เพราะชุมชนท้องถิ่นมีมิติพิเศษที่สถาบันอ่ืน ๆ เข้าไปไม่ถึง เช่น ความใกล้ชิด
สนิทสนมกันในชุมชน ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการระหว่างคนในชุมชน เป็นต้น โดยภารกิจหน้าที่
ของชุมชนในเชิงระบบ มีดังนี้ 
 1. ชุมชนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นตัวกลั่นกรองข้อเรียกร้องของระบบ ตามที่ได้อธิบายไปแล้ว
ข้างต้นว่า ตัวกรองของระบบการเมืองมีหน้าที่ใด ชุมชนท้องถิ่นก็มีหน้าที่เหล่านั้นได้และยากที่จะหา
สถาบันอื่น ๆ เข้ามาท าหน้าที่ทดแทนชุมชนท้องถิ่นดังกล่าว 
 2. ชุมชนท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นตัวรวบรวมผลประโยชน์ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน  หน้าที่ใน
ประการนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของตัวกรองระบบการเมือง เพราะรัฐบาลคงไม่สามารถรับข้อเรียกร้อง
ต่าง ๆ ของประชาชนในสังคมทั้งหมดไม่ไหว ชุมชนท้องถิ่นต้องท าหน้าที่เป็นผู้บรรเทาข้อเรียกร้องใน
เบื้องต้น หากข้อเรียกร้องใดเกินความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ก็จะท าการจัดระเบียบ ข้อเรียกร้อง
นั้นให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วน าข้อเรียกร้องเหล่านั้น เสนอต่อหน่วยงานปกครองในระดับที่สูงกว่าต่อไป 
เช่น อ าเภอ จังหวัด กรมต่าง ๆ หรือแม้แต่เสนอผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น  

นอกจากภารกิจหน้าที่หลัก 2 ประการของท้องถิ่นแล้ว ชุมชนท้องถิ่นยังมีหน้าที่เสริมในเชิง
ระบบอีก 2 ประการ คือ 
 ประการที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นแก่คนใน
ท้องถิ่น กล่าวคือชุมชนท้องถิ่นเปรียบเสมือนโรงเรียนฝึกหัดประชาธิปไตยให้แก่คนในท้องถิ่นได้ว่า
ประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในช่องทางใดได้บ้าง เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ จากรัฐบาล 
รวมไปถึง การรับรู้ถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการเข้าไปบริหารงานให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะ
ส่งผลดีต่อการเมืองในระดับชาติ 
 ประการที่ 2 เป็นผลสืบเนื่องมาจากประการที่หนึ่ง เมื่อประชาชนรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน 
รู้จักเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าของรัฐ ก็จะส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการตรวจสอบมากขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องท างานให้มี
ประสิทธิภาพเพราะถูกเพ่งเล็งจากประชาชนในท้องถิ่น เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งแล้ว การแทรกแซง
การท างานของชุมชนท้องถิ่นจากรัฐบาลก็กระท าได้ยากขึ้นด้วย เพราะโดยสภาพของชุมชนท้องถิ่นที่
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เข้มแข็งจะไม่ให้รัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายการท างานของตน กล่าวโดยสรุปก็คือจะท าให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งมากขึ้นนั่นเอง 
 นอกจากหน้าที่เชิงระบบที่ได้อธิบายไปข้างต้นแล้ว ยังมีการพิจารณาให้ชุมชนท้องถิ่น
เปรียบเสมือนระบบการเมืองระบบหนึ่ง มีการแบ่งแยกหน้าที่หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในชุมชน มี
ปัจจัยน าเข้า มีกระบวนการแปรเปลี่ยนข้อเรียกร้องต่าง ๆ ให้เป็นปัจจัยน าออก มีผลสะท้อนกลับ ซึ่ง
การวิเคราะห์ชุมชนเป็นระบบการเมืองหนึ่ง เป็นการพิจารณาที่มุ่งพิจารณาการด ารงอยู่ของชุมชน
ท้องถิ่นว่ามีโครงสร้างในการปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการของคนภายในชุมชนท้องถิ่น
อย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์กับระบบสังคมภายนอกท่ีใหญ่กว่าอย่างไร ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ
ในการวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่น 
 

สรุป 
 ท้องถิ่น หมายถึง บริเวณพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่มีรูปแบบของการจัดระเบียบทางการปกครอง ซึ่ง
คนในท้องถิ่นนั้น ๆ จะมีความสัมพันธ์กันและมีการจัดระเบียบและโครงสร้างทางสังคมของการอยู่
ร่วมกันในท้องถิ่น บางครั้งมักจะมีความหมายรวมความถึงชุมชนด้วย ลักษณะของท้องถิ่นจะมีฐานะ
เป็นองค์กรหรือหน่วยทางสังคมที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน โดยหน้าที่ของท้องถิ่นจะ
ประกอบด้วย ภารกิจหน้าที่ทางสังคม ภารกิจหน้าที่ทางกฎหมายและภารกิจหน้าที่เชิงระบบ ซึ่ง
ภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่นดังกล่าวบางภารกิจท้องถิ่นจะมีอ านาจทางกฎหมาย อาทิ อ านาจในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นในลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายก าหนดให้มีการกระจาย
อ านาจทางการปกครองไปสู่ท้องถิ่นท่ีก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่คนใน
ท้องถิ่นและยังมีกฎหมายอื่น ๆ อีกจ านวนมากที่ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ เช่น หน้าที่ในการบรรเทาสา
ธารณภัย หน้าที่ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ หน้าที่ในการให้การศึกษา เป็นต้น จะเห็นได้ว่าท้องถิ่นมี
ความส าคัญในฐานะระบบสังคมขั้นพ้ืนฐานที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของระบบสังคมในชุมชนอีกด้วย 
 
 



บทที่ 4 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 
  การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเป็นที่สนใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักคิดในสมัย
โบราณได้ตั้งเป็นข้อสังเกตว่า ในเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปนั้น ทุกสิ่งในโลกมนุษย์จะมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงไปด้วย และได้พยายามกล่าวว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง  
ในปัจจุบันไม่มีใครอาจปฏิเสธได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะเกิด
ขึ้นอยู่เสมอ สังคมมนุษย์ก็เช่นเดียวกันย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย สังคม
และวัฒนธรรมของมนุษย์จะไม่มีหยุดอยู่กับที่ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเป็น
การยากที่จะคิดว่าพ้ืนที่ใดในโลกที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเนื้อหาบทนี้เป็นการอธิบายถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความหมายของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อชุมชน และ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
 การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาหรือขึ้นอยู่กับเวลาเสมอ การเปลี่ยนแปลงนั้น
กล่าวถึงระยะเวลาหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เช่น วัน เดือน ปี ทางดาราศาสตร์ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกปี เวลาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะก าหนดว่าจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องใดก็ตามที่
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส าหรับสังคมมนุษย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่มีเรื่องที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
คือการเกิดและการตาย แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการตั้งแต่เกิดจนตายเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง 
ดังนั้นความพยายามของการเปลี่ยนแปลงอาจจะกล่าวได้ว่า คือการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แปรสภาพที่เคยมี
อยู่มาเป็นสภาพใหม่โดยมีองค์ประกอบของเวลาเป็นเครื่องก าหนด ในการที่เราจะเข้าใจเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงให้มากยิ่งขึ้นนั้น จะต้องเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเสียก่อน ซึ่งอาจจะมีความ
แตกต่างกันไปตามความเข้าใจของนักคิดต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นเรื่อ งของข้อสมมติของการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน การท าความเข้าใจข้อสมมติของการเปลี่ยนแปลงจะท าให้รู้ถึงลักษณะ 
สาเหตุและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความส าคัญต่อความหมายของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม โดยข้อสมมติของการเปลี่ยนแปลง นิสเบท (Nisbet, 1969 : 166-168) อธิบาย
ไว้ดังนี้ 
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 1. การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติ นักการศาสนามักจะอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตของมนุษย์ว่า คนเรามีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มี
ใครที่จะบังคับให้หยุดการเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ 
 2. การเปลี่ยนแปลงเป็นอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ความหมายถึงว่า การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี้ ได้เกิดมาจากปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีลักษณะ
ของการกระท าหนึ่ง ๆ เป็นสาเหตุผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งใด ๆ จะเกิดจากปัจจัยที่ผลักดันท าให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น คนเรามีการเจริญเติบโต
เนื่องจากการรับประทานอาหารและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนี้ท าให้เห็น
ว่าเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตลอดเวลาหรือผู้ใหญ่จะกลายเป็นคนชราในที่สุด 
 3. การเปลี่ยนแปลงเป็นการต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวถึง ที่ผ่านมานั้นมีขั้นตอน
ต่าง ๆ มองเป็นเรื่องของการต่อเนื่องเป็นสาเหตุสืบต่อกันมา เช่น สังคมมีการเปลี่ยนแปลงผ่านขั้นตอน
ต่าง ๆ จากอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่ขั้นตอนหนึ่งเป็นลักษณะของ
สายสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือสาเหตุติดต่อกันไป  
 4. การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเดียวกัน นักสังคมวิทยาสมัยรุ่นแรก ๆ ได้ให้ทัศนะว่าการ
เปลี่ยนแปลงทุกสังคมต้องผ่านขั้นตอนแบบเดียวกัน หมายความว่า สังคมที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงทุก
สังคมในโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือน ๆ กัน เพียงแต่ว่าบางสังคมเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าบางสังคม
เท่านั้น ในปัจจุบันนี้ ข้อสมมตินี้ได้รับการคัดค้าน เพราะไม่จ าเป็นที่ทุกสังคมจะเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
แบบเดียวกัน เช่น สังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงทีแ่ตกต่างจากสังคมอเมริกา สังคมโซเวียต (รัสเซีย) มี
การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากสังคมจีน เป็นต้น 
 5. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจ าเป็น การเปลี่ยนแปลงในความหมายนี้ได้พยายามกล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท าให้เกิดขึ้น เพ่ือให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
ความเท่าเทียมกันในสังคม เมื่อเป็นเช่นนั้น รัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารของประเทศจึงเป็นผู้ริเริ่มในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เป็น
หน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะต้องท า 
 ข้อสมมติทั้ง 5 ประการดังได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงมีธรรมชาติและ
ความเป็นมาที่อาจจะวิเคราะห์แตกต่างกันไปตามแนวความคิดและข้อสมมตินั้น ๆ อย่างไรก็ตามข้อ
สมมติของการเปลี่ยนแปลงนี้มีประโยชน์ต่อการเข้าใจเบื้องหลังในการมองสังคมที่ก าลังจะ
เปลี่ยนแปลงในทางสังคมได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น 
 เนื่องจากชุมชนและท้องถิ่นมีลักษณะที่เป็นพลวัต (Dynamic) ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการด ารงชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเพ่ือให้เข้ากับสภาวะใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
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การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้ ดังนั้นการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจในความหมายของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นนั้นไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไป ในทางสังคมวิทยาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนและมีการปะทะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่อกันของคน คือที่มา
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (โกวิทย์ พวงงาม, 2553 : 64)  
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543 : 32-35) ได้อธิบายแนวคิดของ อัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin 
Toffler) ที่ได้ท าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมี
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมโลกเหมือนกับ คลื่นลูกที่สาม (The Third Wave) 
ดังนี้ 
 คลื่นลูกที่ 1 สังคมเกษตรกรรม เริ่มต้นประมาณ 8,000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นผลมาจากการ
ปฏิวัติเกษตร โดยมีเครื่องชี้วัดความยิ่งใหญ่หรือความเจริญก้าวหน้าของสังคม คือการมีอาณาเขต
ใหญ่โตที่กว้างขวาง มีพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และท าการเกษตรจ านวนมาก 
 คลื่นลูกที่ 2 สังคมอุตสาหกรรม เริ่มเมื่อประมาณ ค.ศ.1650-1750 เป็นผลมาจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม มีการใช้เครื่องจักรกล มีโรงงานขนาดใหญ่ผลิตสินค้าจ านวนมากเพ่ือมวลชน ใช้เวลา
ประมาณ 300 ปีในการก่อตัว โดยมีเครื่องชี้วัดความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งของประเทศ คือความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนแหล่งแร่ธาตุ วัตถุดิบที่มีอยู่และในสมัยต่อมาเครื่องชี้วัดคือ 
“ทุน” จ านวนมาก 
 คลื่นลูกที่ 3 สังคมแห่งเทคโนโลยี เริ่มต้นราวค.ศ.1955 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน จัดว่าเป็นยุค
แห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการต่อยอดทางความรู้อย่างสูง มีการพัฒนา
ด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายการสื่อสารและการคมนาคม ท าให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งสินค้า ผู้คนและการบริการ มีการเชื่อมโยงและส่งอิทธิพลต่อกันและกัน โดยมีเครื่อง   
ชี้วัดความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งของประเทศ คือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศและ
อ านาจในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร 
 นับตั้งแต่กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ได้แพร่ขยายแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยมและแนวคิดด้าน
การเมืองการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยจากประเทศตะวันตกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก    
นับจากสมัยการแสวงหาอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจทางตะวันตกและเพ่ิมทวีคูณในสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่น ากลไกตลาดแบบเสรีเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ จนถึงยุคปัจจุบันที่ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดต่อสื่อสารมีความเจริญอย่างยิ่ง เสมือนทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียว 
กล่าวคือกระบวนการโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชนโลกเป็นแบบเดียวกัน มีการเชื่อมโยง
ระบบและสิ่งต่าง ๆ เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการสังสรรค์ทางสังคมที่มีการก าหนด
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รูปแบบและการเชื่อมโยงในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว (globalization. อ้างถึงในด ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง, 2556 : 208) ลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในชุมชนทั้งวิธีคิด ความรู้ การจัดการและระบบความสัมพันธ์ อีกทั้งส่งผลต่อ
ระบบสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและท าให้ความสัมพันธ์ของภาครัฐที่ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจเอกชน
มีอิทธิพลต่อการก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ (เสน่ห์ จามริก, 2556) นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครองและสิ่งแวดล้อม ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
เช่นเดียวกัน  
 การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากและมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การที่จะด าเนินงานด้านการพัฒนาในยุคปัจจุบันที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปนั้น จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขหรือ
วางแผนที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์  
 

ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532 : 113) ได้ให้ความหมายของค าว่าการเปลี่ยนแปลง (Change) 
เอาไว้ว่า เป็นภาวะหรือปรากฏการณ์ที่ไม่หยุดนิ่งและเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
ทั้งการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการกระท าของมนุษย์เอง ทั้งกา ร
เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้นหรือเลวลงกว่าเดิม  
 ส่วนความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) ได้มีนักสังคมวิทยาได้ให้
ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 แฮนส์, เกิร์ท และ มิลล์ (Hans, Gerth and Mill, 1953 : 398 อ้างถึงในมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 : 126) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่เก่ียวกับบทบาท สถาบันหรือระเบียบต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างสังคม 
 สเมลเซอร์ (Smelser, 1988 : 383 อ้างถึงใน สุพิศวง ธรรมพันธา, 2543 : 67) กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับประชากร พฤติกรรมของสมาชิกใน
สังคม โครงสร้างสังคมและแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและแบบแผนทางวัฒนธรรม 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2524 : 327) ได้ก าหนดความหมายไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
หมายถึง การที่ระบบสังคม ระบบครอบครัว ระบบการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นด้านใด
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ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปอย่างถาวรหรือ
ชั่วคราว โดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง และท่ีเป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น 
 ณรงค์ เส็งประชา (2541 : 207) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะของสังคม เช่น ขนาด ความหนาแน่น ระดับการศึกษา สุขภาพ
อนามัยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2547 : 5) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองค์การทางสังคม (Social Organization) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง 
 1. ขนาดขององค์การสังคม (Size) คือใหญ่ขึ้นหรือลดลง 
 2. ประเภทขององค์การสังคม (Kind) เช่น จากกลุ่มเพ่ือนไปเป็นครอบครัว จากครอบครัว
เป็นชุมชน เป็นต้น 
 3. ลักษณะองค์การสังคม (Characteristics) เช่น จากยึดเหนี่ยวกันหลวม ๆ เป็นยึดเหนี่ยว
กันเหนียวแน่น จากแบ่งแยกมาเป็นสมัครสมานสามัคคี 
 4. สถานภาพและบทบาท (Status – Role) เช่น เคยสถานภาพสูงมาเป็นต่ า จากเคยต่ ามา
เป็นสูง จากเคยเป็นเพื่อนกันมาเป็นสามีภรรยากัน บทบาทก็พลอยเปลี่ยนไปด้วย 
 สุริชัย หวันแก้ว (2549 : 156) อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง
ของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและระหว่างส่วนประกอบของสังคมนั้น ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวชนบท ชาวเมือง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวนี้ย่อมเกิดขึ้นในระดับกลุ่มบุคคลและ
ในระดับสถาบันทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในสถาบันครอบครัว เครือญาติ การสมรส การครองเรือนหรือ
สถาบันการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ ก็ได้ 
  อาจสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึ่ง เป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างมนุษย์หรือกลุ่มคนในสังคม ตลอดจนเป็นการเปลี่ยนแปลงการกระท าระหว่างกันทางสังคม ใน
การติดต่อการกระท าระหว่างมนุษย์หรือกลุ่มของสังคม 
 

ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เป็นต้นมา ได้มีพัฒนาการ
เกิดขึ้นมากมาย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง เทคโนโลยี ฯลฯ การมีจ านวนประชากรเพ่ิม
มากขึ้น ประกอบกับการที่วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก จึงท า
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ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ซึ่งเราสามารถพิจารณาความหมายของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากนักสังคมวิทยาได้ ดังนี้ 
 วีเซ (Wiese, 1956 : 7, อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 : 130) ให้
ความหมายไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของ เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นผลผลิตของกิจกรรมระหว่างมนุษย์ 
 เดวิส (Davis, 1967 : 622, อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 : 130) กล่าว
ว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คือการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมทุกสาขา 
ทุกประเภท กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุหรือวัฒนธรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับวัตถุ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2524 : 99-100) ได้ก าหนดความหมายไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของประชาชาติหนึ่ง ๆ ทั้งวัฒนธรรมทาง
วัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้เป็นไปไม่
เท่ากัน โดยทั่วไปวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุจะเปลี่ยนแปลงช้ากว่า นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอาจ
เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติหรือโดยการวางแผนก็ได้ 
 สุริชัย หวันแก้ว (2549 : 156-157) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์และสร้างขึ้น และสิ่งที่ส าคัญก็คือท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านค่านิยม บรรทัดฐานและระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในสังคมนั้น ๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมจากสถานภาพและบทบาทชายเป็นใหญ่ มาเป็นหญิงและชายเท่าเทียมกัน 
ค่านิยมในการเลือกคู่ ค่านิยมในการแต่งงาน เป็นต้น 
 ณรงค์ เส็งประชา (2541 : 207) ให้ความหมายว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มนุษย์ก าหนดให้มีขึ้น ทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ ที่น าเอามาใช้เป็นองค์ประกอบ
ในการด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคม 
 สุพจน์ แสงเงิน และคณะ (2550 : 84) อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิด แนวก าหนดพฤติกรรม ระเบียบแบบแผน ระเบียบประเพณี ธรรม
เนียมวิธีการปฏิบัติและวัตถุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
  จึงสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมในด้านวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต เป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เป็น
วัตถุและสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ  
  อาจพิจารณาได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมองที่โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสังคมที่ได้
เปลี่ยนไป ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมองที่วิถีชีวิต ระเบียบแบบแผนที่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม 
เราอาจจะกลา่วได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นการศึกษาเรื่องของปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในชุมชนเรื่องเดียวกัน แต่มองได้สองแง่ เปรียบเสมือนกระดาษแผ่นเดียวมีอยู่สองหน้า ดังนั้น
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลต่อวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมก็มีผลต่อสังคม
เช่นกนั ส่วนการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืน ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ก็ยังคงมีผลต่อชุมชนด้วยเช่นกัน 
 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมมีสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องถึงกันหลายประการ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งของพ้ืนที่ทางชุมชนสังคมก็จะส่งผลกระทบไปยังส่วนอ่ืน ๆ ด้วย 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งถ้าจะพิจารณาถึงปัจจัย
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ได้มีนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชนและสังคมของมนุษย์ จึงขอน าเสนอให้เห็นภาพรวมของปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังที่นักวิชาการผู้ทรงความรู้ได้กล่าวไว้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, วรวุฒิ 
โรมรัตน์พันธ์, 2554, ด ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง, 2556) ดังต่อไปนี้  
 1. ปัจจัยทางชีววิทยา (Biological) หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดสมาชิก 
ตัวประกอบ การเลือก คุณภาพทางด้านพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงมีความแตกต่างกัน
ไปในด้านคุณภาพและด้านศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละสังคม ซึ่งมีผลต่อความสามารถของสังคมใน
การเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกทางแนวคิดและคุณสมบัติอ่ืน ๆ  
 2. ปัจจัยทางประชากร (Population) การเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรและองค์ประกอบ
ของประชากรนับว่ามีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือชุมชนที่มีประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างมาก
นั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือแม้กระทั่งอัตรา
การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานและปริมาณของเพศ ก็ย่อมเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างยิ่งอีกด้วย ทั้งท่ีเกิดสภาวการณ์ต่าง ๆ การก่อให้เกิดปัญหาในสังคมและการพัฒนาส่วนรวมด้วย 
 3. ปัจจัยทางกายภาพ (Physical) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ดารา
ศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มนุษย์มีความเชื่อว่าดวงดาวและดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตทั้งทางดีและไม่ดี และสามารถก าหนดความเป็นไปแห่งชีวิตได้ ซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์และดารา
ศาสตร์ก็สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เช่น การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง ข้างขึ้นข้างแรม 
กลางวันกลางคืน สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนด้านการประกอบอาชีพ การตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น 
นอกจากนี้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ อันได้แก่ การที่โลกมีลักษณะกลม การที่โลกแบ่งเป็นพ้ืนแผ่นดินและ
พ้ืนแผ่นน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ท าเลที่ตั้งและภูมิประเทศ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังสิ้นและท าให้มนุษย์มีอารยธรรมที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอีกด้วย 
 4. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural) จากการที่บุคคลติดต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
ส่งผลให้การขยายตัวของวัฒนธรรม การเลียนแบบและการหยิบยืมวัฒนธรรม รวมทั้งการผสมผสาน
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ทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุและมิใช่วัตถุ สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลซึ่งกันและกัน จากนั้นท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือสังคม กล่าวคือเมื่อการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวัฒนธรรมที่เป็น
วัตถุหรือมิใช่วัตถุเกิดขึ้น ก็จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของที่อยู่อาศัย ภาษา เครื่องแต่ง
กาย เป็นต้น เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างไรก็ตามหากวัฒนธรรมแบบใดแบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงเร็ว
หรือช้าเกินไป ก็จะท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง ซึ่งน าไปสู่การเกิดปัญหาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ขึ้นได ้
 5. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technological) การน าเอาเทคโนโลยีหรือการประดิษฐ์สิ่ง
ใหม่มาใช้จะเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในสถาบันและประเพณีบางอย่าง ซึ่งออกเบิร์น (Ogburn, 
1964 : 562) มีฐานคิดว่า การประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาจะเพ่ิมความสลับซับซ้อนของวัฒนธรรม ชีวิต 
ของมนุษย์ก็จะสับสนขึ้นตามเนื้อหาของวัฒนธรรมนั้น และเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ ทั้งการเพ่ิมของผลผลิต การกระจายสินค้าและบริการ และท าให้โครงสร้างทางสังคมมีการ
ปรับตัวให้เป็นไปตามสิ่งเหล่านี้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมโดยการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เราต้องปรับตัวให้เข้ากันให้ได้ ซึ่งปกติก็คือการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม
ทางวัตถุ การปรับตัวของมนุษย์ได้สร้างตัวแบบแห่งจารีตประเพณีและสถาบันทางสังคมขึ้นมาเพ่ือ
ความสอดคล้องระหว่างสิ่งทั้งสอง 
 6. ปัจจัยด้านขบวนการสังคม (Social Movement) นักสังคมวิทยาบางกลุ่มพยายาม
อธิบายให้เห็นว่าขบวนการสังคมท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เพราะขบวนการสังคมใด ๆ  
ก็ตามเมื่อด าเนินการได้ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ตาม จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เสมอ เนื่องจากเป็นการกระท าร่วมกันของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ตรงกัน เพ่ือต้องการให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสังคม ซึ่งอาจจะเป็นการออกกฎหมายหรือการยับยั้งการด าเนินนโยบาย
บางอย่างของรัฐบาล การบ าบัดความต้องการให้ได้จึงต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง (อุทัย หิรัญโต, 
2522 : 121) 
 7. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological) นักจิตวิทยาส่วนมากถือว่าปัจจัยนี้มีความส าคัญ
อย่างมากที่ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลง มักจะกล่าวว่าสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาจากจิตใจ
ของมนุษย์ เพราะมนุษย์โดยธรรมชาติชอบที่จะเปลี่ยนแปลง ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ หาประสบการณ์ใหม่ ๆ 
มนุษย์ในสังคมทุกแห่งจะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของตน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Sharma, 1968 : 136)  
 8. ปัจจัยอ่ืน ๆ (Other) นอกเหนือปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกด้วย 
เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการศึกษา ปัจจัยทางการเมืองและการทหาร ปัจจัยทางศาสนา
และอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อก็สามารถท าให้ชุมชนสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
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 ดังนั้นอาจสรุปถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นได้
ดังนี้ 
 1. ปัจจัยภายใน สิ่งต่าง ๆ ภายในชุมชนสังคมที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
ชุมชนสังคมนั้น ๆ ซึ่งมี 5 ลักษณะ คือ 
  1.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ รวมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ด้วย ได้แก่ 
ความอุดมสมบูรณ์หรือไม่อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่ท าให้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ การโคจรของดวงดาว ทรัพยากรธรรมชาติ แผ่นดินไหว พายุ 
อุทกภัย เป็นต้น 
  1.2 ปัจจัยทางสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือความแตกต่างของ
องค์ประกอบของประชากร  เช่น การเพ่ิมขึ้นและลดลงของประชากร อันเนื่องจากการเกิด การตาย
และการย้ายถิ่น อายุ เพศและการศึกษา กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การกระท าของปัจเจกชน
ในสังคม เช่น การขัดแย้ง การแข่งขัน ความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ  ความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอ
ของประชากร การประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ การวางแผนทางสังคม  
  1.3 ปัจจัยทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนา อุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อ เทคโนโลยี 
  1.4 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมนุษย์จะต้องท ามาหากินจึงต้องมีการประกอบ
อาชีพ ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสินค้าและบริการ 
  1.5 ปัจจัยทางการเมือง นโยบายทางการเมือง การออกกฎหมาย การบริหารและ
การทหาร 
 2. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนภายนอกของสังคม ปัจจัยที่เห็นชัดก็คือ 
  2.1 การติดต่อระหว่างสังคมที่หลากหลาย เช่น การติดต่อค้าขายระหว่างชุมชน 
ประเทศ การศึกษาระหว่างกัน การเผยแพร่ศาสนา การยืมและยอมรับวัฒนธรรมอ่ืนมาใช้ การ
แลกเปลี่ยน การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
  2.2 การกระทบกระทั่งระหว่างสังคม ตั้งแต่การล่าอาณานิคมและการโจมตีจาก
ชาติอ่ืน การขัดแย้งระหว่างชายแดนของสองประเทศ ความไม่สงบระหว่างประเทศไปจนถึงสงคราม
แบบต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 
 จากทั้งหมดที่กล่าวมาอาจกล่าวสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ในชุมชนและสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีเหตุปัจจัยหลายประการที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 
ถ้ามีความเข้าใจถึงปัจจัยเหล่านั้นแล้ว ย่อมมองเห็นถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่มีลักษณะของการต่อเนื่องอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดและเวลาใด เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อกล่าวถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ณ ชุมชนสังคมหรือประเทศชาติใด ๆ ย่อมจะมีลักษณะของกระบวนการที่
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชุมชนสังคมนั้น ๆ 
 การที่วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปก็ดี หรือความสัมพันธ์ทาง
สังคมของผู้คนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการต่าง ๆ ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามแบบแผนพฤติกรรมของสังคมต่าง ๆ 
ทั้งสิ้น และแนวโน้มในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สังคมและวัฒนธรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่าง
มากนั้น มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง (Urbanization) 
 นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ความเจริญด้านเทคโนโลยีของมนุษย์เริ่มก้าวหน้ามากขึ้น 
มนุษย์สามารถเพ่ิมผลผลิตให้แก่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้นทุกที จากการค้นพบการใช้แรงงาน น้ า ลม ไอน้ า 
จนกระท่ังน้ ามันหรือไฟฟ้า ในขณะที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ การจัด
ระเบียบทางสังคมก็พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและแบบ
แผนของการอยู่อาศัยไว้เป็นล าดับตามข้ันของการวิวัฒนาการ ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 เศรษฐกิจเป็นแบบการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ เก็บ
ผัก ล่าสัตว์เป็นอาหารที่อยู่ยังไม่เป็นหลักแหล่ง   
 ล าดับที่ 2 เศรษฐกิจเป็นแบบเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์เป็นฝูงต้องย้ายถิ่นไปเรื่อย ๆ  
 ล าดับที่ 3 จะเป็นไปได้ก็เมื่อมีการพัฒนาด้านการกสิกรรมจนมีอาหารเป็นส่วนเหลือเพียงพอ
ส าหรับชุมชนนั้น  
 ล าดับที่ 4 มาจากความสามารถท่ีจะเพ่ิมผลิตผลให้ได้มากขึ้น มีงานฝีมือมากขึ้น การคมนาคม
ที่ดีข้ึนและมีการพัฒนาการค้าเกิดข้ึน  
 ล าดับที่ 5 เป็นผลจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การจัดระเบียบสังคมที่เปลี่ยนแปลง
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมและความซับซ้อนในแบบเมืองใหญ่ 
 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง เริ่มจากการที่มนุษย์อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
ก้อน เป็นชุมชนขึ้นตามที่ ฮัวส์ (Hauser, อ้างถึงในด ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง, 2556 : 219) กล่าวว่า การที่
เมืองจะมีและพัฒนาขึ้นได้นั้นจะต้องประกอบด้วย ขนาดของประชากร มีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี มีความสามารถในการควบคุมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของมนุษย์และมีการพัฒนาใน
ทางการจัดระเบียบทางสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีความเหลื่อมล้ าและความ
ขัดแย้งในชุมชน จากศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ความเจริญด้านเทคโนโลยีของมนุษย์เริ่มพัฒนา
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ก้าวหน้า สามารถเพ่ิมผลผลิตให้แก่ชุมชนมากขึ้น การจัดระเบียบทางสังคมได้พัฒนาเปลี่ยนแปลง
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมและก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมหลังอุตสาหกรรมหรือ
สังคมสารสนเทศในปัจจุบัน ดังนั้นชุมชนและสังคมจึงมีความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนเป็นแบบเมืองมาก
ขึ้น 
 ความหมายของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองนั้น ปทานุกรมสังคมศาสตร์ได้ให้
ความหมายไว้ ดังนี้ 
 1. หมายถึง การกระจายของอิทธิพลสังคมเมือง ได้แก่ ขนบธรรมเนียมและลักษณะการณ์
ของเมืองไปสู่สังคมชนบท 
 2. หมายถึง ปรากฏการณ์ของลักษณะการณ์สังคมเมืองเกิดขึ้นหรือลักษณะของสังคมเมือง 
ในแง่ประชากร เช่น การปฏิวัติทางด้านวัฒนธรรมในชนบทได้กลายเป็นวัฒนธรรมแบบสังคมเมือง 
 3. เป็นกระบวนการของประชากรที่มาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นหรือเป็นกระบวนการของการ
เคลื่อนไหวจากที่ไม่ใช่สังคมเมืองไปเพ่ือความสมบูรณ์แหล่งลักษณะการณ์ของเมืองที่ประชาชนมา
รวมอยู่อย่างหนาแน่น 
 4. เป็นกระบวนการของการรวมตัวอย่างหนาแน่นของประชากร ซึ่งอัตราของประชากรใน
เมืองต่อประชากรทั้งหมดได้เพ่ิมขึ้น 
 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2536 : 117-118) กล่าวถึงค านิยามของนีล แอนเดอร์สันที่ได้ให้ค านิยาม
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง คือการที่ประชาชนจากชนบทย้ายถิ่นไปในเมืองเพ่ือตั้งถิ่นฐาน
เป็นหลักแหล่ง ชาวชนบทเหล่านี้จะเปลี่ยนไปสู่การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเมืองหรือการเปลี่ยน
งานจากเกษตรกรรมไปสู่งานที่ไม่ใช่เกษตรกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนด้านความคิดและพฤติกรรม 
แบบเมือง (Urbanism) ของประชาชนในชนบท ถึงแม้จะไม่ได้ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในเมือง โดยมีลักษณะ
คติแบบเมือง ดังนี้ 
 1. วิถีการท างาน เป็นแบบอุตสาหกรรม การขนส่ง การค้าขาย การบริการ เป็นต้น 
 2. การเคลื่อนไหว เป็นการเคลื่อนย้ายของคนสูโรงงานอุตสาหกรรม การเปลี่ยนย้ายจากงาน
หนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับต าแหน่งที่ง่ายกว่าหรือสูงกว่า  
 3. การกระท าระหว่างกันทางสังคมอย่างไม่เป็นบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จักเพียงพอ 
 4. การท างานตรงเวลา เพราะชีวิตในเมืองจะมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับงานตลอดเวลา 
 5. การอยู่ภายในครอบครัวไม่ต้องพ่ึงพาญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้าน เพราะมีเครื่องอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน 
 6. มีการรู้จักดัดแปลงสิ่งธรรมชาติให้สวยงามข้ึน 
 กระบวนการของการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองในประเทศตะวันตกจะมีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศนั้น ส าหรับการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองในประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น
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ปรากฏว่าการเติบโตของเมืองไม่ได้เป็นสัดส่วนกับอัตราของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
เพ่ิมข้ึนของประชากร ซึ่งเรียกกระบวนการของการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองในประเทศที่ก าลังพัฒนา
ว่า การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองมากเกินไป เป็นลักษณะที่การย้ายถิ่นของชาวชนบทจ านวนมาก  
เข้าไปในชุมชนเมือง ท าให้ประชากรเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วและความยากจนเกิดขึ้นในเมือง หรือ
เรียกว่าการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองที่ไม่แท้จริง เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองไม่ได้สัดส่วนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
 อาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง เป็นการกระจายอิทธิพลปรากฏการณ์
ของสังคมเมืองไปสู่ชนบท ทั้งที่เป็นการขยายอาณาบริเวณของเมืองออกไปให้ได้สัดส่วนกับประชากรที่
อาศัยอยู่ในเมือง และการที่ประชากรในชนบทมารวมกันอย่างหนาแน่นและมีอัตราของประชากร
เพ่ิมขึ้น แล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอาชีพ วิถีชีวิต ความคิดและพฤติกรรมแบบเมือง เช่น 
เปลี่ยนอาชีพและวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริการ ความสัมพันธ์
ทางสังคม การด ารงชีวิตแบบอย่างของการจัดระเบียบที่เป็นทางการ ความคิดที่เป็นแบบแผน เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่า กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองของประเทศก าลังพัฒนาจะไม่มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงท าให้การเจริญเติบโตของเมืองไม่ได้สัดส่วนกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของประชากรหรือเป็นการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองมาก
เกินไป (Over Urbanization) สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมายในเมือง อาทิ เช่น 
การปรับตัว อาชญากรรม ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ดังนั้นในการพัฒนาจะต้องไม่มุ่งเน้นความเจริญเติบโต
ของเมืองเพียงด้านเดียว ในทางกลับกันก็จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับชุมชนชนบทที่จะก้าวเข้าไปสู่
ความเป็นเมืองและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดขึ้นในชุมชนหรือสังคมเมืองด้วยเช่นกัน 

 2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย (Modernization) 
 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง แนวคิดในการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ต่างพากันมุ่งไปสู่ความทันสมัย ซึ่งประเทศต่าง ๆ ที่ประสบกับปัญหาภัยสงครามและประเทศที่ได้รับ
เอกราชต่างพากันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างมาก ประกอบกับการที่องค์การ
สหประชาชาติได้ก าหนดให้เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาของโลก จึงส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยการขอยืมการหรือ
ยอมรับเอาเทคนิคแนวความคิดหรือวัตถุอ่ืน ๆ ของสังคมอ่ืน ๆ เข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมเข้ากับชุมชน
ของตน ความเจริญของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาดังกล่าว 
 สเมลเซอร์ (Smelser, 1966 : 111) กล่าวว่า การเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัย หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคด้านเศรษฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา รวมทั้งการ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากการปกครองชุมชน
หมู่บ้าน มาเป็นระบบแบบข้าราชการ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา คือลดการอ่านเขียนหนังสื อ
ไม่ได้และเพ่ิมความรู้ความช านาญมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา จากความเชื่อทางโลกเข้ามา
แทนที่ความเชื่อเก่า ๆ การเปลี่ยนแปลงทางครอบครัว ท าให้ความผูกพันทางเครือญาติพ่ีน้องลดลง
และกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยมีความหมายควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
แต่จะมีขอบเขตที่กว้างกว่า 
 มัวร์ (Moore, 1968 : 301-309) กล่าวว่า การเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัย คือการเปลี่ยนแปลง
ระบบประเพณีมาเป็นแบบอย่างของประยุกต์วิทยาใหม่ ๆ และจัดองค์การอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ใน
สังคมซึ่งแสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาทางเศรษฐกิจจนมีความมั่นคงทางการ
เมืองเหมือนประเทศตะวันตกและสรุปว่าการเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  อาจกล่าวได้ว่าลักษณะของการเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยในสังคมชนบทไทยนั้น มีลักษณะ
ดังนี้  
 1. การจ้างแรงงาน เช่น จากการช่วยเหลือลงแรงกันในลักษณะการลงแขก ได้ปรับเปลี่ยนไป
เป็นการใช้ตัวเงินเป็นสิ่งตอบแทน เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เป็นต้น 
  2. การประกอบอาชีพอ่ืนแทนการท านา เช่น พ่อค้า ช่าง ข้าราชการ นักการเมือง เป็นต้น 
 3. การใช้ประยุกต์วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ เช่น การใช้เครื่องจักร การใช้ปุ๋ยในการปรับสภาพดิน 
การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชต่าง ๆ การควบคุมโรคและแมลง เป็นต้น 
 4. การเลื่อนฐานะทางสังคม เช่น การได้รับการศึกษาสูงขึ้น ต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น 
ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน เป็นต้น 

5. การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น บทบาทของพ่อแม่ลดลง ลูกไม่เชื่อฟัง
และไม่ช่วยเหลืองานบ้าน ขาดความรับผิดชอบในครอบครัว เป็นต้น  

6. การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในด้านศาสนา เช่น บทบาทของผู้น าศาสนาลดลง ความเชื่อ
ในเรื่องบุญกรรม ความศรัทธา ความยึดมั่นและการปฏิบัติรวมถึงพิธีกรรมและพิธีการลดลง  

7. เครื่องอ านวยความสะดวก การน าเอาความทันสมัยเข้ามาในชุมชน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น 
รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าหากมีถนน ไฟฟ้า
เข้าถึงชุมชนเมื่อใดเครื่องอ านวยความสะดวกก็จะตามมาด้วย 

8. โลกทัศน์ต่าง ๆ จิตใจของประชาชนจะมีอยู่สูง ซึ่งจะเปลี่ยนไปในอัตราที่เร็วกว่าแบบแผน
ชีวิตที่ปรากฏออกมาภายนอก (ด้านวัตถุ) โดยเฉพาะในด้านโลกทัศน์ที่เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษา 
การยอมรับ การแสวงหาสิ่งใหม่และการนิยมท างานอย่างจริงจัง 

การเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากชุมชนได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ หลายด้าน ซึ่งการพัฒนาที่กล่าวมาแล้วนั้นมีผลต่อความ
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ทันสมัย โดยสังเกตได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือพฤติกรรมของผู้คนและความเจริญทางด้านวัตถุ 
เป็นต้น  

 3. การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม (Modernization) 
  การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมือง 
หมายความว่า การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองเป็นวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากสังคมที่ได้กลายมาเป็น
อุตสาหกรรมแล้ว ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม เป็นการแสดงถึงการเปลี่ยน
ไปสู่ความทันสมัยในสังคมอีกด้วย 
 การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีหรือด้านเครื่องจักรต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนการผลิตภายในสังคมอย่างทั่วถึง การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจภายในสังคมเป็นอย่าง
ยิ่ง เราอาจจะกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมนี้เป็นกระบวนการท าลายระบบศักดินา  
นอกจากนี้การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบทุนนิยมที่ส าคัญ 
แน่นอนว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมอุตสาหกรรมจะมีลักษณะแบบสังคมเมืองหรือ
สังคมอุสาหกรรม 
  โดยทั่วไปการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม อาจจะพิจารณาได้จากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมจากสังคมก่อนอุตสาหกรรมมากลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนไปสู่ความเป็น
อุตสาหกรรมนี้ ในแง่ของการจัดระเบียบทางสังคม อาจจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
ระบบครอบครัว ระบบชนชั้น ศาสนาและกฎหมาย เป็นต้น เราอาจจะกล่าวโดยสรุปว่าการเปลี่ยนไป
สู่ความเป็นอุตสาหกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี พลังงานและทรัพยากร
ภายในสังคม เพ่ือความก้าวหน้าในการผลิตของสังคมเป็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในสังคมซึ่งมีการจัดระเบียบจากสังคมก่อนอุตสาหกรรม 
 การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมในสังคมหนึ่ง จะมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เงื่อนไขก่อนสิ่งอ่ืนที่จะเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งมีพ้ืนฐานต่อไปนี้ (วรวุฒิ โรมรัตน์พันธ์ , 
2554 : 104-105) 
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัตถุ เนื่องจากทรัพยากรเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการโรงงาน
อุตสาหกรรม จึงจ าต้องค้นคว้าหาทางพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ เพ่ือช่วยการจัดการกับทรัพยากร
ไปใช้ประโยชน์มากที่สุดและประหยัดที่สุด 
 2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ความเจริญทางด้าน
การเกษตรจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านเครื่องจักรและอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาในการส่งเสริมท าให้การผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
จ านวนประชากรที่มีอาชีพเกษตรกรรมจะลดลง เนื่องจากประชากรจะเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรม
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ไปสู่อาชีพอุตสาหกรรม ผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรทั้งประเทศได้และอาจมี
ส่วนหนึ่งส่งสินค้าออกไปยังประเทศอ่ืนอีกด้วย 
 3. การพัฒนาการจัดระเบียบทางสังคม เป็นเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมสมัยใหม่ที่
เกิดข้ึนภายในสังคมอุตสาหกรรม มีลักษณะของการแบ่งงานกันท า มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางด้าน
ต่าง ๆ  ความเป็นอยู่ในสังคมจะมีลักษณะเป็นทางการ การจัดการด้านบริการมีลักษณะที่เน้นถึง
ประสิทธิผลที่เห็นได้ในเชิงปริมาณ สังคมอุตสาหกรรมนี้เป็นลักษณะที่มีการจัดระเบียบทางสังคมใหม่ 
ซึ่งแตกต่างจากสังคมก่อนอุตสาหกรรมที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก มีการพ่ึงพาอาศัยกัน
ระหว่างญาติพี่น้องและเพ่ือนบ้าน 
 4. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อเสถียรภาพของ
รัฐบาลในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม การอุตสาหกรรมสมัยใหม่จ าเป็นต้องมีงาน
สัมพันธ์ติดต่อกับนักการเมืองในการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมและ
อ่ืน ๆ บางครั้งการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจากประเทศอ่ืนจ าเป็นต้องดูความมั่นคงของรัฐบาล 
มิฉะนั้นจะไม่มีใครกล้าลงทุนในประเทศ 
 5. การพัฒนาค่านิยมแบบทุนนิยม ในประเทศอุตสาหกรรมประชาชนส่วนมากจะมีค่านิยม
ในการลงทุน การกล้าเสี่ยง การท างานหนักและอ่ืน ๆ ลักษณะค่านิยมดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่
เหมาะสมส าหรับผู้น าด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการลงทุนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  ท าให้เห็นได้
ว่าการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาแบบนายทุนหรือทุนนิยมเพ่ือที่จะไปพัฒนาการ
เปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมต่อไป 
 เนื่องจากการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก เพ่ือที่จะได้เข้าใจกระบวนการของการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม จะได้กล่าวถึง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โรสโตว์ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 
6 ขั้นตอน ดังนี้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553 : 90) 

  ขั้นที่ 1 สังคมมีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ ตามแบบประเพณี เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักแต่มี
ลักษณะเพ่ือยังชีพเพียงพอภายในครัวเรือน ยังไม่เพียงพอที่จะน าไปขาย การสะสมทุนยังมีน้อย 

  ขั้นที่ 2 สังคมก าลังที่จะเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม มีเงื่อนไขที่จ าเป็น คือประชาชน
เริ่มตระหนักถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถจะสนองความต้องการของตนได้ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือการมีธนาคารเกิดขึ้น สถาบันการศึกษาได้ผลิตบุคคลที่จะท างานในระบบ
เศรษฐกิจใหม่และที่ส าคัญท่ีสุด คือการเมืองมีอ านาจที่จะปกครองประเทศ 

  ขั้นที่ 3 สังคมก าลังมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นลักษณะของสังคมที่ก าลังทะยานขึ้น
ไปสู่การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม เงื่อนไขอย่างหนึ่งส าหรับสังคมในขั้นนี้ คือการมีสัดส่วน
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ของการลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ของรายได้ประชาชาติ ระบบการเมืองและสังคมมีลักษณะที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม 

  ขั้นที่ 4 สังคมมีความเจริญเต็มที่ ได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหม่อย่างมาก สัดส่วนของการลงทุนมีมากกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ประชาชาติ 

  ขั้นที่ 5 สังคมมีความอยู่ดีกินดี มีการบริโภคที่เหมาะสม ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม
อย่างดีจากรัฐบาล  

ขั้นที่ 6 สังคมที่ประชาชนได้พยายามค้นหาชีวิตความเป็นอยู่และการบริโภคที่มีคุณภาพ ซึ่ง
เป็นลักษณะทั่วไปของสังคมอุตสาหกรรม 

ขั้นตอนต่าง ๆ ตามแนวความคิดของโรสโตว์ ที่สามารถจะอธิบายการเปลี่ยนไปสู่ความเป็น
อุตสาหกรรม ซึ่งเก่ียวข้องกันกับความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนไปสู่
ความเป็นอุตสาหกรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรมด้วย 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมมีบทบาทหลักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้มีความเห็นว่า
ในหลายประเทศได้ด าเนินการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ซึ่งถ้ามีการค านึงถึง
ผลกระทบที่ตามมา อาทิ มลพิษ มลภาวะ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อชุมชน
โดยเฉพาะด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น การสร้างกระบวนการสู่ความเป็นอุตสาหกรรมจะต้องไม่
เป็นกระบวนการที่ท าลายหรือสร้างปัญหาให้กับคนในชุมชนสังคม กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง 

 4. การเปลี่ยนไปสู่ระเบียบบริหารแบบราชการ (Bureaucratization)  
 การเปลี่ยนไปสู่ระเบียบบริหารราชการเป็นกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม มีความหมายถึงกระบวนการของการจัดระเบียบทางสังคมอย่างมีเหตุผล เพ่ือที่จะ
ปรับปรุงการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล การเปลี่ ยนไปสู่
ระเบียบบริหารระบบราชการมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัย การเปลี่ยนไปสู่ความ
เป็นเมืองและการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม 
 การเปลี่ยนไปสู่ระเบียบบริหารแบบราชการนี้ เป็นกระบวนการของการต่อเนื่องการที่เกิดมี
ระเบียบบริหารราชการเกิดขึ้นนี้เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องมีรูปแบบ
ของการบริหารและติดต่อซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์หรือกฎหมายอย่างมีเหตุและผล นอกจากนี้การจัด
ระเบียบการสังคมในองค์กรใหญ่ ๆ จ าเป็นที่จะต้องมีระเบียบบริหารที่เหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ด าเนินไปสู่จุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมสมัยใหม่หรือสังคม
อุตสาหกรรมจะต้องมีกระบวนการของการเปลี่ยนไปสู่ระเบียบบริหารแบบราชการเพ่ือที่จะท าให้การ
วางแผนต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ 
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 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนไปสู่ระเบียบบริหารราชการมีดังต่อไปนี้ 
 1. การเติบโตของขนาดการจัดระเบียบทางสังคมในองค์กรต่าง ๆ ถ้าหากการจัดระเบียบทาง
สังคมขนาดเล็ก เช่น ครอบครัว เพื่อนเล่น กลุ่มสังคมเล็ก ๆ มีการจัดระเบียบที่ไม่ซับซ้อนก็ไม่จ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดระเบียบบริหารแบบราชการ จนกว่าการจัดระเบียบทางสังคมขององค์กรใหญ่ ๆ เช่น 
ธนาคาร มหาวิทยาลัย บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ จ าต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนไปสู่ระเบียบราชการแบบราชการ เพ่ือให้การงานด าเนินไปด้วยความเหมาะสม  

2. การจัดระเบียบของสังคม ความมีเหตุผลในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบ
บริหารแบบราชการในองค์กรต่าง ๆ ด าเนินไปได้นั้นจะต้องมีการจัดระเบียบของสังคมอย่างเหมาะสม
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีระเบียบอย่างดี 
 3. ความมีเหตุผลจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากภายในองค์กรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบค่านิยม 
บรรทัดฐานทางสังคม และระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการท างาน
ในองค์กรต่าง ๆ มีประชาชนเป็นจ านวนมากจ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนมีแนวความคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วม การติดต่อสัมพันธ์จึงเป็นแบบไม่เป็นทางการ และมี
ความคิดแบบวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
 4. การเปลี่ยนไปสู่ระเบียบบริหารแบบราชการ จ าเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีทางสังคม ซึ่งเป็น
ลักษณะของระเบียบบริหารแบบราชการ เวเบอร์ (Weber, 1946 : 329-341) กล่าวว่าลักษณะของ
ระเบียบบริหารแบบราชการ มีดังต่อไปนี้ 
  4.1 แต่ละสถานภาพและบทบาทได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
    4.2 กิจกรรมทุกอย่างด าเนินไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ 

     4.3 การตัดสินใจทุกเรื่องขึ้นอยู่กับความรู้ทางด้านวิชาการและเหตุผล ไม่ได้ขึ้นกับ
อารมณ์หรือความคิดส่วนตัว 

     4.4 กิจกรรมทุกอย่างได้มีการเขียนหรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ 

     4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของบุคคลต่าง ๆ มีลักษณะไม่ใช่ส่วนตัวแต่ขึ้นอยู่
กับหน้าที่ต าแหน่งการงานและความรับผิดชอบ 

     4.6 ต าแหน่งต่าง ๆ มีขึ้นจากการท าสัญญาและเลือกจากความรู้ความสามารถที่
ได้รับการศึกษาอบรมหรืองานที่ท า 

     4.7 การเลื่อนบทบาทของบุคคลขึ้นอยู่กับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ระเบียบวินัย 

     4.8 งานของปัจเจกบุคคลหนึ่ง ๆ เป็นอาชีพขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีโอกาสที่จะไต่เต้าไปสู่
ความก้าวหน้าต่อไป 
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     4.9 ปัจเจกบุคคลมีงานที่มั่นคงเนื่องจากการมีเงินเดือนที่แน่นอน ระบบการขึ้น
เงินเดือนและระบบเบี้ยบ านาญ 
  เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทางหนึ่ง ปรากฏว่าการ
เปลี่ยนไปสู่ระเบียบบริหารแบบราชการมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดังต่อไปนี้ 
 1. ระเบียบบริหารแบบราชการสามารถจะให้บริการทางด้านกฎหมายที่จ าเป็นและการ
บริหารสาธารณชนแก่องค์การต่าง ๆ เช่น การจัดระเบียบการธนาคารและการจัดระเบียบทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือให้องค์การต่าง ๆ ด าเนินงานไปด้วยดี 
 2. ระเบียบบริหารแบบราชการที่สามารถช่วยประกอบการจัดระบบโครงสร้างทรัพยากรของ
ประเทศและเอ้ืออ านวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. ระเบียบบริหารแบบราชการจะช่วยให้องค์การที่ล้าหลังได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมขึ้น 
 4. ประเทศที่ก้าวหน้ามาก ๆ ระเบียบบริหารแบบราชการ สามารถช่วยงานในด้านการเก็บ
ภาษีเงินรายได้และนโยบายการลงทุนต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
 อย่างไรก็ตามปัญหาที่มักจะประสบในประเทศที่ก าลังพัฒนาทั่ว ๆ ไป ก็คือระเบียบบริหาร
แบบราชการมีลักษณะของความล่าช้า ปัญหาของการคอร์รัปชั่น การท างานไม่ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ลักษณะดังกล่าวจะพบในหน่วยราชการมากกว่าหน่วยงานของเอกชน ทั้งนี้อาจจะ
กล่าวได้ว่า ปัจจัยต่าง ๆ ของการพัฒนาของการเปลี่ยนไปสู่ระเบียบบริหารแบบราชการยังไม่ได้
เหมาะสมอย่างเต็มที่ จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ส่วนในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการพัฒนาระเบียบ
บริหารแบบราชการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพท าให้ปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยลง 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อาจกล่าว
ได้ว่าลักษณะของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนแล้วมีเหตุสืบเนื่องถึงกันและส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนท้องถิ่นทั้งสิ้น กระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน อาทิ กระแสทุน
นิยม กระแสการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย กระแสการเชื่อมโยงสื่อสารเครือข่ายทางสังคม 
เป็นต้น ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง ที่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับตัว เพ่ือการด ารงอยู่และพัฒนาต่อไป  
 ดังนั้นการศึกษาด้านการพัฒนาจึงไม่ควรมองแบบแยกส่วน แต่ควรมองงานด้านการพัฒนาที่
มีลักษณะเชื่อมโยงแบบเป็นองค์รวม การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการสร้างกรอบในการ
มองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ชัดเจน 
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อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีตอ่ชุมชน 
 ชุมชนท้องถิ่นได้มีการปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เพ่ือเพ่ิมพลังและ
ศักยภาพให้แก่ชุมชนของตัวเอง มีการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการจัดการที่เหมาะสมกับ
ความเป็นชุมชนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมถึงมีการ
จัดการความสัมพันธ์ใหม่ เพ่ือให้กระบวนการขับเคลื่อนของชุมชนเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ค าว่า โลกาภิวัตน์ หมายถึง การปฏิบัติการแพร่กระจายทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถรับรู้ 
สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2555 : 
5) กล่าวสรุปความไว้ว่า โลกาภิวัตน์เป็นการหลอมรวมโลกหรือเชี่อมโยงโลก ท าให้โลกเป็ นใบเดียว
หรือระบบเดียวกัน ซึ่งการหลอมรวมหรือเชื่อมโยงมีขนาดและความเร็วในอัตราเร่งกว่าที่เคยเป็นใน
สมัยก่อนมาก ในส่วนทางด้านกระบวนการหลอมรวมหรือเชื่อมโยงนั้น โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่
โลก ระบบเศรษฐกิจและสังคมมีลักษณะเป็นรูปแบบเดียวกัน บูรณาการกันและพ่ึงพิงกัน ปัจจัยที่ท า
ให้โลกเล็กลง คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการขนส่ง การรวมพลังทางภูมิศาสตร์
การเมืองและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยกระบวนการโลกาภิวัตน์มีลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้  
(Savitch, 2003 : 19-21) 

1. โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ด าเนินการผ่านทางเครือข่ายระหว่างประเทศทั้ง
ทางด้านการสื่อสาร การค้า สังคม วัฒนธรรม และการเมือง  

2. กระบวนการโลกาภิวัตน์ยังมีความเกี่ยวข้องกับการบูรณาการเศรษฐกิจของชาติ ยิ่งเกิด
ภาวะโลกาภิวัตน์เท่าใดก็ยิ่งเพ่ิมมาตรฐานของโลกร่วมกัน 

3. โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการทางการเมืองและเป็นการแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ท้องถิ่น
และสังคมทั่วโลก 

4. โลกาภิวัตน์มีองค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งสื่อถึงแนวคิดของการเป็นสังคมเปิด มี
หลากหลายวัฒนธรรม  
 กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่น าแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยมและแนวคิดด้านการเมืองการปกครอง
แบบเสรีนิยมประชาธิปไตยจากประเทศตะวันตกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประกอบกับกลไกตลาด
แบบเสรีและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดต่อสื่อสารมีความเจริญรุดหน้า
อย่างรวดเร็ว ท าให้โลกทั้งโลกดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียว กล่าวคือกระบวนการโลกาภิวัตน์นั้นเป็น
กระบวนการที่ท าให้โลกเป็นแบบเดียวกัน มีการเชื่อมโยงระบบและสิ่งต่าง ๆ เข้าเป็นเครือข่าย
เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม (ปรีชา วงศ์ทิพย์, 2555 : 42)  

ชุมชนในสังคมไทยยังต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านที่ส าคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งที่ เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งแนวโน้มการ
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เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมี ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 
บ-ป) 

1. การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก  ท าให้การ
เคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า และบริการ รวมทั้งคนในระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้นประกอบ
กับการก่อตัวของศตวรรษแห่งเอเชียที่มีจีนและอินเดียเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องด าเนินนโยบายการค้าในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพ่ิมและการผลักดันให้ผู้ผลิต
ในประเทศปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้บนฐานความรู้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นไทย 
นอกจากนั้น ปัญหาความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจของโลกที่สะสมมานานและการขยายตัวของกองทุน
ประกันความเสี่ยงจะสร้างความผันผวนต่อระบบการเงินของโลก จึงมีความจ าเป็นต้องยกระดับการ
ก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมต่อการผันผวนของค่าเงิน
และอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สร้างความเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสาน
ร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรและการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับชุมชน 

3. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้น
ในการขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการพัฒนา       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่
ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกันการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนท าให้การ
ดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหา
การก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ 

4. การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่ง โลจิสติกส์และ
กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้มีการเดินทางทั้งเพ่ือการท่องเที่ยวและการท าธุรกิจในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 
มากขึ้น รวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ท าให้ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงความส าคัญของ
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บุคลากรที่มีองค์ความรู้สูง ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และในขณะที่กฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวกับการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจมุ่งสู่การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและผู้ประกอบการ
เพ่ือไปท างานในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องค านึงถึงมาตรการทั้งด้านการ
ส่งเสริมคนไปท างานต่างประเทศ  การดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศและมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

5. การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนประชากรในโลกที่
มากขึ้น ได้สร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกให้เสื่อมโทรมลง ส่งผล
กระทบต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งการเกิด
การระบาดและแพร่เชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม่ ๆ เป็นเหตุให้เกิดเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศและ
สนธิสัญญาเพ่ือให้มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เป็นต้น นอกจากนั้นการกีดกันทางการค้าที่เชื่อมโยงกับประเด็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีมากขึ้น ประเทศไทยจึงต้องยกระดับมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการปกป้องฐานทรัพยากรเพ่ือรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ
ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วม และปรับรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก เพ่ือรองรับความต้องการใช้
พลังงานในประเทศ 

อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ดังที่กล่าวมาแล้ว จะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและการ
พัฒนาชุมชนทั้งในด้านแนวคิด ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกลไกทางการเมือง 
ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เป็น
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
 การเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมไทยนั้น ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าหรือน ามาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาได้มากมาย
หลากหลายประการ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้  อย่างน้อยท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา 
สังคมไทยเกิดความก้าวหน้า ประเทศชาติได้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศล้าหลังหรือด้อยพัฒนา
รวมถึงการก้าวไปสู่การเป็นประเทศก าลังพัฒนาซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมโลกแล้วก็ตาม แต่ทว่า
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กระบวนการในการพัฒนาของชุมชนสังคมไทย เราจะพบว่ายังมีปัญหาอีกมากมายที่ได้ก่อตัวขึ้นมาทั้ง
ที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อเนื่องไม่รู้จบ 
 ปรัชญา เวสารัชช์ (2555 : 296-297) ได้สรุปถึงมิติของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนสังคมไทย ดังนี้ 
 1. ปัญหาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ความพยายามในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
อันแสดงออกในรูปของนโยบายส าคัญต่าง ๆ นั้น ไม่จ าเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบสนับสนุนจาก
คนในสังคมทุกเรื่อง อันที่จริงหลาย ๆ เรื่องกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตี โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ 
ทิศทางการด าเนินการของรัฐหรือถูกดึงให้กลายเป็นประเด็นโต้แย้งทางการเมืองจนก่อให้เกิดปัญหาได้ 
ตัวอย่างเช่น การพยายามส ารวจก๊าซธรรมชาติและสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่านบางพ้ืนที่ อาจจะ
น าไปสู่การต่อต้านของคนบางกลุ่มหรือกลายเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นที่
ไม่ตรงกัน 
 2. ปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีต้องมีในการสร้างความเปลี่ยนแปลง การด าเนินการให้เกิดการพัฒนา
นั้น จ าเป็นต้องมีการลงทุนหรือต้องการใช้จ่ายทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเงิน วัสดุ
อุปกรณ์  เวลา แรงงาน ทุน เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จากการแสวงหา การบริหาร
จัดการหรือการใช้ทรัพยากร ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรหรือ
การพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ซึ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น ามาซึ่งการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม การลงทุนเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรม น ามาซึ่งการลงทุนน าเข้าเครื่องจักรกลใน
การผลิตเป็นจ านวนมากหรือการจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมาก น ามาซึ่งโอกาสใน
การทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นต้น 
 3. ปัญหาอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงพัฒนาซึ่งประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ในเรื่องหนึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาอ่ืนที่ไม่คาดคิดมาก่อน ตัวอย่างเช่น การ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมน ามาซึ่งการโยกย้ายถิ่นฐานของคนชนบทเข้ามาหางานท าในเมือง ก่อให้เกิด
ปัญหาชุมชนแออัด ความไม่เพียงพอในการให้บริการสังคม การก าเนิดของลัทธิวัตถุนิยมและปัญหา
มลภาวะ เป็นต้น ท าให้ต้องมีการแก้ไขปัญหาต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง 
 4. ปัญหาความไม่สมดุลของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม ย่อมส่งผล
กระทบมิติด้านต่าง ๆ ของสังคมเสมอ วิธีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการคาดคะเนถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ และมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดดุลยภาพหรือความสมดุลของ
การเปลี่ยนแปลง กล่าวคือไม่ท าให้เกิดการพัฒนาที่เน้นหนักเพียงด้านใดด้านหนึ่งจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็น ตัวอย่าง เช่น การพัฒนาวัตถุโดยไม่ใช้ความพยายามพัฒนา
ด้านจิตใจย่อมน ามาซึ่งสถานการณ์ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ ความเห็นแก่ตัวและการ
กอบโกยของคนบางกลุ่มในสังคม เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเรื่องยากยิ่งที่สังคมใดจะสามารถพัฒนาระบบการ
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เปลี่ยนแปลงที่สามารถรองรับหรือป้องกันปัญหาแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ได้อย่างกลมกลืนหรือมี
ประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 
 ซึ่งสามารถสรุปมิติของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนสังคมไทย ดั งตารางที่ 
4.1 ได้ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 มิติปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนสังคมไทย 
ที่มา : ปรับปรุงจากปรัชญา เวสารัชช์ (2555 : 296-297) 
 
 ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นย่อมจะเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ การ
เปลี่ยนแปลงอาจเป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหา แต่การเปลี่ยนแปลงอาจน ามาซึ่งปัญหาอ่ืน
ทั้งท่ีคาดคิดหรือไม่คาดคิดก็ได้ การด าเนินงานด้านการพัฒนาระดับชุมชน สังคมและประเทศชาติ  จึง
เป็นเรื่องของการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง สร้างการเปลี่ยนแปลง พร้อมกันนั้นก็ยั งเป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ 
 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

ปัญหาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาค่าใช้จ่ายที่ต้องมีในการสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาความไม่สมดุลของการเปลี่ยนแปลง 
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สรุป  
 การเปลี่ยนแปลง หมายถึง ภาวะและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา โดยจะมี
ความแตกต่างกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เพราะถ้าสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น  
ค าว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและค าว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จึงมักมารวมกันเป็นค าว่า
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอธิบาย โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 2 ประการ คือปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัย
ทางธรรมชาติ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การติดต่อระหว่างสังคมที่หลากหลายและการกระทบกระทั่งระหว่างสังคม โดย
มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ประกอบด้วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความเป็นเมือง กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
อุตสาหกรรมและกระบวนการเปลี่ยนไปสู่ระเบียบริหารแบบราชการ 
 ชุมชนหรือสังคมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม
โลกซึ่งจะมีการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านยุคของความเจริญในด้านต่าง ๆ ที่
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศเข้ามามีส่วนส าคัญในการเปิดพ้ืนที่ของโลกให้กลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ ผ่านระบบเครือข่ายทางสังคม (Social Network) จนน าไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) มีการเปิดรับข้อมูลได้อย่างทั่วถึงกันในทุกพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ชุมชน สังคม 
ประเทศ ภูมิภาค โลก จนกระทั่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งกล่าวได้ว่า
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมมนุษย์ ทุกชุมชนสังคมต้องมีการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะต่าง ๆ กัน ไม่มีชุมชนสังคมใดสามารถยืนหยัดรักษาสถานะของตนเองได้ตลอดเวลา ดังนั้น
การท าความเข้าใจหรือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง และอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือที่จะสามารถก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและด าเนินการพัฒนาให้ไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
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บทที่ 5 
การพัฒนาชุมชน 

 
 การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาประเภทหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยมีปรัชญา 
แนวความคิด หลักการและวิธีการปฏิบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานดั้งเดิม 
คือเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชนเพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิดให้มีศักยภาพและสามารถ
พ่ึงตนเองได้หรือช่วยตนเองได้ในทุกด้าน ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
ให้ครบถ้วนถึงความพร้อมในทุกด้าน เพ่ือที่จะสามารถจัดการกับปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของ
ตนเองได้ การด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มี
สมรรถภาพ เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์ เพ่ือท างานร่วมกันกับ
ประชาชนและชุมชนในการที่น าพาไปสู่เปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน นั่นคือการที่คนในชุมชน
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ในบทที่ 5 นี้ ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน ความหมายของการพัฒนา
ชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน 
ลักษณะของการพัฒนาชุมชน องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน เปูาหมายของการพัฒนาชุมชน 
ความส าคัญของการพัฒนาชุมชน วิธีการพัฒนาชุมชน การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
รวมถึงบทบาทและคุณสมบัติของนักพัฒนาในการพัฒนาชุมชน  
 

ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชน (Community Development) มีรากฐานแนวคิดที่มา 3 ประการ คือ 
(Lane E. hold Croft, 1982 : 210)  
  1. เป็นการทดลองปฏิบัติงานในประเทศอาณานิคมของประเทศอังกฤษในทวีปแอฟริกาและ
ประเทศในแถบทวีปเอเชีย 
  2. เป็นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
แถบยุโรปที่เข้าไปด าเนินงานในประเทศอ่ืน ๆ 
  3. แผนงานด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การบริการชุมชนและด้านสวัสดิการสังคมภายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ 
  ค าว่า “การพัฒนาชุมชน” มาจากแนวความคิด “การศึกษามวลชน” (Mass Education) ใน
ประเทศแถบทวีปแอฟริกาที่เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีหลักการว่า การสร้างคนให้เป็น
พลเมืองดีนั้นสามารถเริ่มจากหน่วยเล็ก ๆ ในชุมชนและจะต้องมุ่งไปที่ชุมชนโดยรวม เพ่ือให้ประชาชน
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ได้รับการศึกษา เรียนรู้ ตระหนักและได้เข้ามามีส่วนร่วมถึงขั้นสูงสุด คือการเข้าไปควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นรอบตัวของเขาเอง การศึกษามวลชนเป็นการศึกษานอกระบบ
มากกว่าการศึกษาในระบบ เพ่ือให้ประชาชนตื่นตัวและรับผิดชอบตนเองต่อไป 
 ในปีพ.ศ.2491 ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอาณานิคมที่ เมืองเคมบริดจ์ ได้มีมติให้ใช้
ค าว่า การพัฒนาชุมชน แทนค าว่า การศึกษามวลชนและได้ให้ค าจ ากัดความว่า การพัฒนาชุมชน 
หมายถึง ขบวนการ (Movement) ที่ก าหนดขึ้น เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนส่วนรวมให้ดีขึ้น 
โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและหากเป็นไปได้ก็ด้วยความคิดริเริ่มของชุมชนเอง แต่ถ้า
ความคิดริเริ่มเช่นว่านั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ ก็จ าเป็นต้องใช้เทคนิคเร่งเร้าให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม 
เพ่ือให้เกิดการตอบสนองต่อขบวนการนี้อย่างจริงจัง การพัฒนาชุมชนครอบคลุมไปถึงการท าให้ดีขึ้น
ในทุกรูปแบบ  
 ในทศวรรษที่ 1950 ผู้น าอเมริกันมีความเชื่อว่าประเทศก าลังพัฒนาในโลกเสรีทั้งหลายก าลัง
ตกอยู่ภายใต้การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์ การให้การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารนั้น 
เป็นเรื่องจ าเป็น แต่ไม่เพียงพอที่จะด ารงนโยบายต่างประเทศของอเมริกาได้ การพัฒนาชุมชนของ
อเมริกาจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความมั่นคงของประเทศและประชาธิปไตย ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วก็คือ
เครื่องมือที่แฝงด้วยนโยบายต่างประเทศในระยะยาวของอเมริกานั่นเอง ซึ่งภายหลังจากสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สิ้นสุดยุติลง ได้เกิดภาวะความยากจน ไม่รู้หนังสือและโรคภัยไข้เจ็บขึ้นในประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งนานาประเทศได้ให้ความสนใจต่อปัญหานี้ ประกอบกับ
องค์การสหประชาชาติได้ก าเนิดขึ้นมาเพ่ือปูองกันมิให้คนรุ่นหลังต้องเผชิญกับความโหดร้าย ทารุณ
ของสงครามอีก ภารกิจส าคัญขององค์การสหประชาชาติในขณะนั้น คือการเยียวยาบาดแผลอันเป็น
ผลจากภัยสงคราม ดูแลเด็กไร้บ้าน ขาดอาหารและพิการ วิธีการหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติน ามาใช้
คือขบวนการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มงานในปีค.ศ.1950 ประเด็นส าคัญในความหมายของการพัฒนา
ชุมชนขององค์การสหประชาชาติ ก็คือการเป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) ระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่น 
ซึ่งแนวคิดการพัฒนาชุมชนขององค์การสหประชาชาตินับได้ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน
ประเทศต่าง ๆ มากพอสมควร (ปาริชาติ วลัยเสถียร, ม.ป.ป. : 7-8) 
  ค าว่า การพัฒนาชุมชนได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก เมื่อองค์การสหประชาชาติ 
ให้การยอมรับ โดยองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดความหมาย หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนขึ้น 
เพ่ือใช้ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก และที่ส าคัญคือการที่องค์การสหประชาชาติก าหนดให้ระหว่าง
ปีค.ศ.1960-1969 เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนา และเม่ือครบก าหนดแล้วยังได้มีการก าหนดเพ่ิมเติมให้
ปีค.ศ.1970-1979 เป็นทศวรรษที่สองแห่งการพัฒนาติดต่อกันอีกด้วย จึงท าให้การพัฒนาชุมชนเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและนิยมน ามาใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ , ม.ป.ป. : 8) 
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ส่วนประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ก็ได้น าแนวคิดและหลักการพัฒนาชุมชน
มาใช้ด้วยเช่นกัน  
 เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนั้น ปาริชาติ วลัยเสถียร 
(ม.ป.ป. : 12-13) ได้ให้ค าอธิบายไว้เอาว่า ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนได้มีการริเริ่มขึ้น
โดยกระทรวงมหาดไทยที่ได้ประกาศใช้แผนบูรณชนบท เมื่อ 1 เมษายน 2485 โดยมุ่งหวังให้ราษฎร
ไทยเป็นพลเมืองดี มีที่ดินท ากินและมีการครองชีพที่ดีขึ้น แต่ในหลักการที่ก าหนดนั้นเป็นการพัฒนา
วัตถุเป็นหลักและมีการด าเนินการไปได้ประมาณ 2 ปี เพราะขาดหลักวิชาการและไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ประกอบกับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) ท าให้ประเทศ
ต้องตกอยู่ในภาวะของสงคราม ภายหลังเมื่อสงครามสิ้นสุดลง รัฐบาลได้รื้อฟ้ืนโครงการบูรณชนบท
ขึ้นมาอีกครั้ง  โดยใช้แผนการบูรณชนบทปี 2485 เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนา และ
ภายใต้แผนการบูรณชนบทนี้ ได้มีคณะกรรมการบูรณชนบทเกิดข้ึนในทุกท้องถิ่นท่ีอยู่นอกเขตเทศบาล 
แต่ทว่าแผนการนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งระงับเสียในปี 2496 เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงินจากสภาผู้แทนราษฎร 
  ต่อมาในปี 2497 กรมประชาสงเคราะห์ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารวิเทศกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศ
อินเดียและพม่า เมื่อกลับมาจึงได้เสนอรายงานและร่างโครงการ จนได้โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
น าเสนอรัฐบาล ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2499 ซึ่งนับได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นได้เริ่มด าเนินการอย่างจริงจังขึ้นมาแล้วเป็น
ครั้งแรก  

ในปี 2498 ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติผ่าน
ทางส านักงาน UNESCO จัดตั้งโครงการมูลสารศึกษา (Fundamental Education) ขึ้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อผลิตบุคลากรออกไปพัฒนาชนบทเรียกว่า “สาระนิเทศ” ซึ่งต่อมาได้โอนไปขึ้นอยู่กับ
ส านักงานพัฒนาการท้องถิ่น กรมมหาดไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2502 

จากนั้นในปี 2502 องค์การสหประชาชาติ (UN) จัดให้มีการประชุมสัมมนานักบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่นข้ึนในประเทศไทย ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียจ านวน 6 ประเทศ ภายหลัง
การประชุมสัมมนาเสร็จ ส่งผลให้มีการจัดตั้งส านักงานพัฒนาท้องถิ่นเป็นส านักงานอิสระขึ้นตรงต่อ
กรมมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2502 และกลายเป็นส่วนการพัฒนาท้องถิ่นไทย เมื่อปี 2503 
จากนั้นได้จัดตั้งข้ึนเป็นกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี 2504 และได้จัดให้มีส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
หรือ รพช. ขึ้นเมื่อปี 2507  
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ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนได้มีก าเนิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้ว และจากการที่การพัฒนา
ชุมชนได้ถูกน ามาใช้และรับการยอมรับอย่างแพร่หลายจึงได้มีองค์การ หน่วยงานและนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
 ที่ประชุมสัมมนาของผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การบริหารและการปกครองประเทศในทวีปแอฟริกา 
ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาชุมชนเป็นครั้งแรกเมื่อปี
ค.ศ.1948 ไว้ว่า การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
โดยอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของประชาชน เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน ถ้าหาก
ประชาชนไม่เกิดความคิดริเริ่มก็ใช้เทคนิควิธีการกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มขึ้น เพ่ือให้ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนด้วยความกระตือรือร้นอย่างแท้จริง (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2526 : 10) 
 องค์การสหประชาชาติ (UN. 1955 : 6) ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการ
รวมก าลังระหว่างประชาชนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล เพ่ือปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ให้เจริญยิ่งขึ้นและผสมผสานเข้าเป็นชีวิตของชาติ ท าให้ประชาชน
สามารถอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่  
 กรมการพัฒนาชุมชน (2527 : 1) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชน คือการพัฒนาความรู้
ความสามารถของประชาชน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่วยตนเอง เพ่ือนบ้านและชุมชนให้มี
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็นวิธีการที่น าเอาบริการ
ของรัฐบาลผนวกเข้ากับความต้องการของประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
 พัฒน์ บุญรัตนพันธุ์ (2517 : 1) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า 
เป็นขบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งที่รัฐบาลน ามาใช้เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน ยั่วยุและส่งเสริมประชาชน
ในชนบทให้เกิดความคิดริเริ่มขึ้น และเสริมสร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและการดูแลตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526 : 10) อธิบายว่า การพัฒนาชุมชน คือการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เป็นอยู่ (สภาพที่ไม่พึงปรารถนาไม่ดีงาม) ไปสู่เปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ (สภาพที่พึงปรารถนาที่ดีงามหรือเจริญ) กล่าวคือเป็นการจูงใจเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
ชุมชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพของส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุมชน จากสภาพที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่
สภาพที่พึงปรารถนาอันเป็นเปูาหมายที่ชุมชนตั้งไว้  กล่าวโดยสรุปการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงชุมชนที่มีการวางแผน (Planned Community Change) 
 สนธยา พลศรี (2547 : 49) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาคนและกลุ่ม
คนในชุมชน ให้มีศักยภาพเพียงพอและร่วมมือกันปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชน 
ตามแผนและโครงการที่ก าหนดไว้ ทั้งการใช้พลังของชุมชนและการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน 
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 โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 132) ได้ท าการสรุปประมวลความหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า 
การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์ปรับปรุงอย่างมีกระบวนการ (Process) 
และเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและแบบแผน (Planed and Structured Change) หรือ 
มีการก าหนดทิศทาง เปูาหมายที่แน่นอน (Ultimate Goal) ที่อาจเป็นไปได้ทั้งการกระท าของภาครัฐ
และภาคเอกชน หรือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ทั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน 
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น เศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพอนามัย วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน เพ่ือให้มีความสามารถที่จะพ่ึงตนเองได้ ในขณะเดียวกันยังอาจหมายถึงการเรียนรู้และการ
ธ ารงไว้ซึ่งทุนทางสังคม (Social Capital) ที่ชุมชนมีมาตั้งแต่เดิม คือภูมิปัญญา ระบบนิเวศ ความเชื่อ 
ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุ์ ศาสนาและภาษา อีกด้วย 
 จากความหมายดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงคนและชุมชนให้ดีขึ้น โดยใช้พลังและความร่วมมือจากคนในชุมชนและหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรในชุมชน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความก้าวหน้าทั้งในด้าน
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการ
ครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การก าหนดความหมายของค าว่า การพัฒนาชุมชนนั้นมี 2 แนวทาง คือแนวทางแรก เป็นการ
น าค าว่า “การพัฒนา” กับค าว่า “ชุมชน” มารวมกันแล้วก าหนดความหมายขึ้นใหม่ แนวทางที่สอง
ถือว่า การพัฒนาชุมชนเป็นค าเดียวกัน มีความหมายเฉพาะตัวเอง (ซึ่งมีความหมายไม่แตกต่างกัน) 
เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาชุมชนนี้ มีผู้คนจ านวนมากมีความเข้าใจว่า มีความหมาย
เช่นเดียวกับค าว่า “การพัฒนา” และน ามาใช้แทนกันอยู่เสมอซึ่งไม่เป็นการถูกต้อง เพราะการพัฒนา
ชุมชนเป็นค าที่มีความหมายเฉพาะในตัวเองและมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชนด้วยวิธีการพัฒนาชุมชน
เป็นส าคัญ ส่วนค าว่า “การพัฒนา” เป็นค ากลาง ๆ ที่ใช้กันทั่วไปและใช้ประกอบกับค าอ่ืน โดยไม่
มุ่งเน้นที่ตัวคนในชุมชนเท่านั้น เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
พัฒนาคมนาคมสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาชุมชนแตกต่างกับการพัฒนาเหล่านี้อย่างชัดเจน การ
พัฒนาชุมชนเป็นวิธีการที่สามารถน าไปช่วยในการด าเนินงานพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ
ได้อีกด้วย ทั้งนี้เพราะว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาคนให้มีความพร้อมที่จะรองรับกิจกรรมการ
พัฒนาเหล่านั้นได้นั่นเอง (สนธยา พลศรี, 2547 : 49)  
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ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมาจากหลักการแห่งธรรมชาติและภาวะทางกายภาพของมนุษย์ 
ที่มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งรูปร่าง สมอง สติปัญญาและจิตใจ ภาวะธรรมชาติ
และภาวะกายภาพนี้ ท าให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะประสบความส าเร็จของชีวิตได้เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่า
มนุษย์ทกุคนมีสิทธิและความเสมอภาคในโอกาสที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันก็ตาม โดย
สุกิจ จุลลนันท์ (2508 : 745) ได้อธิบายเอาไว้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นถือว่า คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีความสามารถและมีพลังงานซ่อนเร้นแฝงอยู่ ได้แก่ ก าลังความคิด แรงงาน ฝีมือ ทักษะ ซึ่งพลัง   
ต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าได้รับการขุดค้นและน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนก็จะสามารถบันดาล
ความส าเร็จทั้งปวงให้แก่ชุมชนได้ ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจะส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ ทักษะ ความรู้และความสามารถของประชาชนเป็นส าคัญ   
 พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์ (2517 : 1-2) กล่าวถึงหลักปรัชญามูลฐานของงานพัฒนาชุมชนเอาไว้ 5 
ประการ ดังนี้ 

1. บุคคลแต่ละคนย่อมมีความส าคัญและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน จึงมีสิทธิอันพึง
ได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและอย่างบุคคลมีเกียรติในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง 

2. บุคคลแต่ละคนมีสิทธิและสามารถที่จะก าหนดวิถีการด ารงชีวิตของตนไปในทิศทางที่ตน
ต้องการ 

3. บุคคลแต่ละคนถ้าหากมีโอกาสแล้วย่อมมีความสามารถที่จะเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนะ 
ประพฤติและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นได้ 

4. มนุษย์ทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้น าและความคิดใหม่ ๆ ที่ซ่อนเร้นอยู่ 
พลังความสามารถเหล่านี้สามารถเจริญเติบโตและน าออกมาใช้ได้ ถ้าพลังที่ซ่อนเร้นเหล่านี้ได้รับการ
พัฒนา 

5. การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด้าน เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและมี
ความส าคัญยิ่งต่อชีวิตของบุคคล ชุมชนและรัฐ 

จีรพรรณ กาญจนจิตรา (2523 : 7) ได้อธิบายเกี่ยวกับปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเอาไว้ว่า 
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น ถือว่าพลังส าคัญที่จะบันดาลให้งานบรรลุผลส าเร็จสมความมุ่งหมาย
มาจากประชาชน โดยเชื่อว่าประชาชนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน ต่ าต้อยหรือด้อยการศึกษาเพียงใด ก็
ยังมีพลังและความปรารถนาที่จะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น การกระตุ้นเตือนและ
และการสะกิดพลังดังกล่าวจะเป็นผลให้มีการขุดค้นและน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนชนบทไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ความเจริญ
ให้แก่ชุมชนในทุก ๆ ด้านพร้อมกัน ปรัชญาการพัฒนาชุมชนจึงยึดถือว่า ถ้าเรายิ่งช่วยให้ประชาชนได้
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บรรลุถึงความปรารถนาหรือความสุขในชีวิตได้มากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีงามเท่านั้นและการช่วยเหลือ
ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเพ่ือนมนุษย์ในสังคมด้วยกัน 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534 : 5) กล่าวถึงปรัชญาของการพัฒนาชุมชนว่า ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 2 
ประการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาชุมชนนั้นให้ความศรัทธาในตัวมนุษย์ เชื่อมั่นในตัวบุคคลว่าเป็นทรัพยากร 
(Human Resources) ที่มีความส าคัญที่สุดในความส าเร็จของการด าเนินงานทั้งปวงและเชื่ออย่าง
แน่วแน่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความสามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองได้ตามขีดความสามารถทางกายภาพของตน 
หากโอกาสอ านวยและมีผู้คอยชี้แนะที่ถูกทาง 

2. การพัฒนาชุมชนนั้นให้ความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคม มีความต้องการความ
ยุติธรรมที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคม (Social Justice) ต้องการอยู่ในสังคมด้วยความสุขกาย สบายใจ 
(Social Satisfaction) และต้องการอยู่ร่วมในสังคมให้เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย (Social 
Acceptability) การใช้ก าลังบังคับเป็นอุปสรรคที่ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของการพัฒนา 

กรมการพัฒนาชุมชน (2547 : 54) กล่าวสรุปว่า ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนมีพ้ืนฐาน
ความเชื่อ 3 ประการ คือ 

1. เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นคน 
2. เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ 
3. เชื่อว่าความสามารถของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส 
ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนั้น  
ประการแรก ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานอันมั่นคงแห่งความศรัทธาในตัวคนว่าเป็นทรัพยากรที่มี

ความหมายและมีความส าคัญที่สุด 
ประการที่สอง การพัฒนาชุมชน ก็คือความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคม (Social 

Justice) การมุ่งขจัดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ าต่ าสูงที่เห็นได้ในหมู่มวลชนนั้นเป็นเรื่องที่อารยะ
สังคมพึงยึดมั่น 

ประการที่สาม ความไม่รู้ ความดื้อดึงและการใช้ก าลังบีบบังคับเป็นอุปสรรคที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส าเร็จของการพัฒนา และความเจริญรุดหน้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยวิ ธีการให้การศึกษาเท่านั้น 
การให้การศึกษาและให้โอกาสจะช่วยดึงพลังซ่อนเร้นในตัวคนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
และการพัฒนาจะมีประสิทธิภาพได้ก็จะต้องยึดหลักการท างานรวมกลุ่ม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและท างานร่วมกันเป็นกลุ่มจะช่วยให้คนเจริญเติบโตโดยเร็วที่สุด 

สรุปได้ว่า ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความศรัทธาในศักยภาพหรือ
พลังความสามารถของมนุษย์ คนแต่ละคนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ถ้ามีโอกาส การ
พัฒนาชุมชนจึงต้องพัฒนาบุคคลให้มีความคิดและความสามารถเพ่ิมขึ้น ให้บุคคลได้รับความยุติธรรม 
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มีอิสรภาพ เสรีภาพและความเสมอภาคในการด ารงชีวิต ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนี้มีความ
สอดคล้องกับปรัชญาทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก ประเทศสหรัฐอเมริกาจึง
ได้น าไปใช้และเผยแพร่ปรัชญาทั้งสองนี้ควบคู่กันไป จึงท าให้การพัฒนาชุมชนได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวาง ดังที่กล่าวมาแล้ว  

 

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน 
 แนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อ่ืนได้มีพัฒนาการมาเป็นล าดับ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่
สมาชิกในชุมชนมีเพ่ิมมากขึ้น การขยายตัวของกลุ่มหรือชุมชนมีมากขึ้น เกิดมีผู้น า ผู้ตาม ผู้ปกครอง
และผู้ถูกปกครองเพ่ิมมากขึ้น มีกลุ่มที่เจริญกว่าและกลุ่มผู้ด้อยกว่า ดังนั้นเมื่อเกิดมีกลุ่มในลักษณะที่
สัมพันธ์กันมากขึ้น จึงท าให้ต้องมีการจัดระบบการด าเนินชีวิตร่วมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และ
ผลประโยชน์ร่วมกันของแต่ละฝุาย จึงท าให้เกิดมีแนวความคิดในการจัดระบบการด าเนินชีวิตร่ วมกัน
ในชุมชน ซึ่งจีรพรรณ กาญจนจิตรา (2523 : 5-6) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนมีแนวความคิดมูลฐานอยู่ 
3 ประการ ดังนี้ 
 1. การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประชาชนใน
ท้องถิ่นจะต้องช่วยตนเองในรูปแบบของแรงงาน วัสดุและทรัพย์สินเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หาก
เกินความสามารถรัฐบาลจึงจะให้การสนับสนุนตามสมควร เช่น ความช่วยเหลือด้านวิชาการ 
งบประมาณ เป็นต้น ความช่วยเหลือจากภายนอกจึงมีความจ าเป็นที่จะข้ามาแก้สถานการณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ว่า จะช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองไปได้ตลอดรอดฝั่ง  
 2. การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ปัญหาของชุมชนหรือประเทศไม่อาจ
แก้ไขได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นการประสานการปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นการประสานวิธีการหลายวิธีและหลายด้าน หากเราศึกษาปัญหาของ
ชุมชนอย่างละเอียดจะพบว่า ปัญหาของชุมชนนั้นมีสาเหตุหลายประการ ฉะนั้นจึงต้องด าเนินการด้วย
วิธีการต่าง ๆ พร้อมกันไป เช่น การยกระดับการครองชีพของประชาชน จะต้องพัฒนาทางด้านทักษะ
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม การวางแผนครอบครัว เป็นต้น การก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของ
ชุมชนจึงต้องหยิบยกปัญหาของชุมชนนั้นมาพิจารณาอย่างละเอียด และต้องระลึกว่าปัญหาหนึ่งจะ
เกี่ยวกันหรือกระทบไปยังอีกปัญหาหนึ่งหรือหลายปัญหาเสมอ ดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด
ขึ้นมาจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้หลายปัญหา 
 3. การพัฒนาชุมชนเป็นการด าเนินงานที่เริ่มจากท้องถิ่นชนบท โดยมีวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ (มิได้หมายความว่า นโยบายชาติเป็นตัวก าหนดนโยบาย
ท้องถิ่น แต่หมายถึง กิจกรรมในท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นก าลังส าคัญในการค้ าจุนนโยบาย
ชาติ) การสนับสนุนจากรัฐบาลในที่นี้คือด้านวัสดุ ก าลังคน ฉะนั้นการด าเนินงานของท้องถิ่นใดเป็น
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เอกเทศ ปราศจากเปูาหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของชาติ ย่อมจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เท่าท่ีควร 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้นักพัฒนา
สามารถท างานร่วมกับประชาชนได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ท างานจะต้อง
มีความเข้าใจในแนวความคิดในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดีเสียก่อน จึงจะสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องพิจารณาแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน ดังนี้  
 1. คนมีความส าคัญมากที่สุด (Man is a Most Important) การพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นใน
ศักยภาพหรือพลังความสามารถของคน เพราะการด ารงอยู่หรือการล่มสลายของชุมชน การพัฒนา
หรือการเสื่อมถอยของชุมชนขึ้นอยู่กับคนในชุมชนเป็นส าคัญจึงต้องให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาด้วย การพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและชุมชน ร่วมกันสร้างมาตรฐานในการ
ด ารงชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) การพัฒนาชุมชนเป็นการให้คน
ในชุมชนได้เข้ามาศึกษา ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผลและร่วม
รับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชนและ
เพ่ือประชาชนนั่นเอง 
 3. การพึ่งตนเองของชุมชน (Self-Reliance) จากแนวความคิดที่เชื่อในศักยภาพและพลัง
ความสามารถของชุมชน แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนจึงเชื่อมั่นว่า การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประชาชนและชุมชนนั้น ท าให้คนสามารถที่จะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
 4. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self-Help) เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเป็นหลักการ
ส าคัญประการหนึ่ง คือต้องพัฒนาให้ประชาชนพ่ึงตนเองให้มากขึ้นและให้ได้มากที่สุด โดยมีรัฐเป็นผู้
คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในส่วนที่เกิดขีดความสามารถของประชาชนตามโอกาสและหลักเกณฑ์
ที่เหมาะสม 

5. การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่า (Community Natural Resources Utiliz) 
ผลประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนใดย่อมเกิดขึ้นแก่ชุมชนนั้น ดังนั้นจึงต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของ
ชุมชน เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ทุนทางสังคมและทรัพยากรต่าง ๆ ไม่พ่ึงพาชุมชนอ่ืน ๆ ในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง เพราะแต่ละชุมชนต่างก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากร เพ่ือพัฒนาชุมชน
ของตนเองเช่นเดียวกัน 
 6. การริเริ่มของประชาชนในชุมชน (Initiative) แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่น
ในสิทธิเสรีภาพของคน การพัฒนาชุมชนต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชน 
โดยประชาชนเป็นผู้ริเริ่มในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา จัดท าแผนและโครงการไม่ใช่ถูกก าหนดโดย
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บุคคลหรือหน่วยงานนอกชุมชน การด าเนินงานพัฒนาในขั้นตอนต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนในชุมชนเป็น
ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบ หน่วยงานนอกชุมชนอ่ืน ๆ เป็นหน่วยที่สนับสนุนส่งเสริมเท่านั้น แนวความคิด
ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้โดยวิธีให้การศึกษาแก่คนในชุมชนจนมีความรู้ความสามารถในระดับที่เรียกว่า 
“คิดเป็นท าเป็น” จนสามารถที่จะค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 7. ความต้องการของชุมชน (Felt-Needs) จากความเชื่อข้อที่ว่า คนมีศักยภาพและ
ความสามารถในการพัฒนา แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนจึงเชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประชาชนและชุมชนนั้น ท าให้คนสามารถที่จะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ตามความต้องการของชุมชนเอง 

8. ขีดความสามารถของชุมชนและของรัฐบาล (Community and Government) การ
พัฒนาชุมชนมุ่งเน้นให้ด าเนินการโดยคนและทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญ เพราะรัฐบาลมีขีด
ความสามารถจ ากัด ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณและระบบการบริหาร ส่วนชุมชนก็มีขีดจ ากัดในเรื่อง
ความไม่พร้อมของคนและทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาไม่เพียงพอ ดังนั้นการด าเนินงานพัฒนาชุมชน
จึงต้องค านึงถึงขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล กล่าวคือชุมชนที่มีความพร้อมมากก็พ่ึงตนเอง
ให้มาก ชุมชนที่มีความพร้อมน้อย รัฐก็ให้การสนับสนุนมากขึ้น ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐนี้
จะต้องได้สัดส่วนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 
 9. การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชน (Co-Operation Between) การพัฒนาชุมชน
จะประสบความส าเร็จได้จะต้องเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและประชาชน ไม่ปล่อยให้ฝุาย
หนึ่งฝุายใดรับผิดชอบเพียงฝุายเดียว เพราะรัฐบาลและประชาชนในชุมชนต่างก็มีข้อจ ากัด ไม่สามารถ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้เต็มที่ดังกล่าวมาแล้ว การร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ
ประชาชนนี้ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการช่วยเหลือตัวเอง การใช้ทรัพยากรในชุมชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการสนับสนุนส่งเสริมของรัฐบาลอย่างเหมาะสมเป็นส าคัญ 
 10. การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development) การพัฒนาชุมชนจะต้อง
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กัน หลาย ๆ ด้าน จะมุ่งเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะกิจกรรมในการ
พัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือ
การประหยัดแรงงาน งบประมาณและเวลาที่ใช้ การด าเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องประสานงานกับ
คน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และงบประมาณจึงจะประสบผลส าเร็จ 
 11. ความสมดุลในการพัฒนา (Development as Equality) การพัฒนาชุมชนต้อง
ด าเนินการไปพร้อมกันทุกด้าน ไม่มุ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะทุกกิจกรรมมีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างใกล้ชิด จึงต้องค านึงถึงความสมดุลในการพัฒนาด้วย เช่น ความสมดุลระหว่างการพัฒนาคน
กับสิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรม ความสมดุลระหว่างการด้านพัฒนา
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วัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจคน ความสมดุลระหว่างเพศและวัย ความสมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับภูมิปัญญาสากล เป็นต้น 
 12. การศึกษาภาคชีวิต (Lifelong Education) คือมีลักษณะเป็นการให้การศึกษาแก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่เน้นให้รู้จักตัวเอง รู้จักโลกและ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับสรรพสิ่งทั้งที่เป็นมนุษย์ ธรรมชาติหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ อันก่อให้เกิด
ปัญญาเพ่ือปรับสภาพความเป็นอยู่ให้สอดคล้องสมดุล การศึกษาภาคชีวิตเป็นเครื่องมือที่ส าคัญซึ่งจะ
ท าให้มีความสามารถปรับตัวเองอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ การน าเสนอแนวคิด
การศึกษาภาคชีวิต (Lifelong Education) เป็นผลจากการน าเสนอรายงานขององค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่ได้น าเสนอไว้ว่า มนุษย์แต่ละคนจะต้อง
อยู่ในภาวะแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเขา ฉะนั้นแนวความคิดของการศึกษาภาคชีวิตจึงเปรียบ
เหมือนกุญแจดอกส าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้  

ดังนั้นการพัฒนาชุมชนที่เป็นกระบวนการเรียนรู้บนฐานของการท าความเข้าใจชีวิต จึงนับได้
ว่าเป็นการศึกษาภาคชีวิตและเป็นการศึกษาที่มีความต่อเนื่องกันไปตราบเท่าอายุขัยของแต่ละบุคคล 
นั่นแสดงว่าการพัฒนาชุมชนนั้นไม่มีที่สิ้นสุด แต่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามความต้องการและ
สถานการณ์ของชุมชน  

13. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ เป็นวิธีการ เป็นโครงการและเป็นกระบวนการทาง
สังคม ซึ่ง แซนเดอร์ส (Sanders, 1958 อ้างถึงในรัชนีกร เศรษโฐ, 2528) ได้อธิบายไว้ ดังนี้  
  13.1 การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ (Process) คือมีการด าเนินงานสัมพันธ์
อย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็นล าดับและจะขาดขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งไม่ได้ 
  13.2 การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการ (Method) เพ่ือพัฒนาคน กลุ่มและองค์กร 
ด้วยการให้การศึกษาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม จึงต้องก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
ด าเนินการให้ชัดเจน 
  13.3 การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการ (Program) คือมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
โดยเน้นความคิดริเริ่มของชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน การสนับสนุนจากรัฐบาลและการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น 
  13.4 การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการทางสังคม (Movement) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การแพร่ระบาดทางอารมณ์อันก่อให้เกิดพฤติกรรมกรมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน การพัฒนาชุมชน
จึงต้องใช้แรงจูงใจกระตุ้นเร่งเร้าให้ประชาชนมีความตื่นตัว เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่เฉื่อยชาหรือ
ท้อถอย แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนการพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ 

 



130 
 

หลักการพัฒนาชุมชน 
 จากแนวคิดพ้ืนฐานและปรัชญาของการพัฒนาชุมชนที่ได้น าเสนอมาแล้วในเบื้องต้น ได้ถูก
น ามาใช้ในการก าหนดให้เป็นหลักในการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
 องค์การสหประชาชาติ (1960 : 8-13) ได้ก าหนดหลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ 
น าไปใช้ ดังนี้ 

1. การพัฒนาชุมชนจะต้องตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชน จากการริเริ่มของประชาชนและเริ่มจากโครงการง่ายไปสู่
โครงการที่ยากข้ึนตามล าดับ 
 2. ต้องเป็นโครงการอเนกประสงค์ ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้หลายด้าน 
 3. เป็นการเปลี่ยนแปลงเจตคติของประชาชนในชุมชน ที่ต้องท าไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมด้าน
อ่ืน ๆ  
 4. จะต้องมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ 
 5. ต้องแสวงหาผู้น าท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้น าชุมชนในด้านต่าง ๆ ตาม
ลักษณะของกิจกรรมและความจ าเป็นของแต่ละชุมชน  
 6. ต้องยอมรบัสตรีและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
 7. รัฐต้องเตรียมจัดบริการให้การสนับสนุน 
 8. ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
 9. สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 10. ต้องมีการวางแผนให้เกิดความเจริญแก่ชุมชนที่สอดคล้องกับความเจริญในระดับชาติ 
 กรมการพัฒนาชุมชน (2527 : 55) ได้กล่าวถึงหลักในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเอาไว้ว่า
จะต้องยึดหลักท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. ยึดหลักความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด นักพัฒนาจะต้องเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นมีศักยภาพที่จะใช้ความรู้ 
ความสามารถที่จะปรับปรุง พัฒนาตนเองได้ จึงต้องให้โอกาสประชาชนในการคิด วางแผนเพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวของเขาเอง นักพัฒนาควรเป็นผู้กระตุ้น แนะน า ส่งเสริม 
 2. ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน นักพัฒนาต้องยึดมั่นเป็นหลักการส าคัญว่าต้อง
สนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยการสร้างพลังชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนส่วนรัฐบาลจะช่วยเหลือ 
สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและช่วยเหลือในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน 
 3. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ตัดสินใจ 
วางแผน ปฏิบัติตามแผนและติดตามประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ที่จะท าในชุมชน 
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เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการด าเนินงาน อันเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องของ
ความเป็นเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม 
 4. ยึดหลักประชาธิปไตย ในการท างานพัฒนาชุมชนซึ่งจะต้องเริ่มด้วยการพูดคุย ประชุม 
ปรึกษาหารือร่วมกัน คิดร่วมกัน ตัดสินใจและท าร่วมกัน รวมถึงรับผิดชอบร่วมกันภายใต้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
 หลักการพัฒนาชุมชนที่นักพัฒนาชุมชนน ามาใช้ในประเทศไทย นอกจากยึดถือหลักการ
พัฒนาชุมชนขององค์การสหประชาชาติแล้ว ยังได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐานของ
สังคมไทย ซึ่งมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
 1. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนในทุกขั้นตอนคือ ร่วมศึกษา ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม
แก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลของการพัฒนา ทั้งในรูปของบุคคล กลุ่ม
และองค์กรอย่างแท้จริงและด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ด้วยความเกรงใจหรือถูกบังคับ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในตนเอง มองเห็นและตระหนักถึงศักยภาพหรือพลังความรู้ ความสามารถของตนเอง เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนและเจ้าของงานพัฒนาชุมชน (Sense of Belonging) ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนให้ประสบความส าเร็จ 
 2. หลักการพึ่งตนเองของชุมชน  หลักการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญประการหนึ่ง คือการ
พ่ึงตนเองของชุมชนตามศักยภาพหรือพลังความสามารถที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งศักยภาพของคน 
ทรัพยากรและทุนต่างๆ ของชุมชนด้วยการพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนด้วยตนเอง เพราะเป็นผู้รู้สภาพที่แท้จริงในชุมชนมากกว่าผู้อ่ืน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
มากกว่าผู้อ่ืน และต้องด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนนานกว่าผู้อ่ืน การพ่ึงตนเองได้ของชุมชนเป็นการช่วยแบ่ง
ภาระของรัฐบาล ท าให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถด ารงรักษาและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 3. หลักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและองค์กร กลุ่มและองค์กรเป็นศูนย์กลางของการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งกลางของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติและ
ร่วมกันรับผิดชอบ เป็นแหล่งผนึกพลังความรู้ความสามารถของชุมชน ท าให้เกิดศักยภาพหรือพลังใน
การพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ สนับสนุนส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักการ
พ่ึงตนเองของประชาชนที่กล่าวมาแล้ว ให้เกิดขึ้นและด ารงอยู่ต่อไปอีกด้วย กลุ่มและองค์กรยังช่วยให้
เกิดความมั่นใจว่า การพัฒนาชุมชนจะไม่ประสบความล้มเหลว เพราะถึงแม้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาประสบปัญหาและไม่เข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่กลุ่มและองค์กรยังคงมีอยู่สามารถ
ด าเนินงานพัฒนาต่อไปได้อีก 
 4. หลักการค้นหาและพัฒนาผู้น า ผู้น าในการพัฒนาชุมชนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ยอมรับในหลักการของระบอบประชาธิปไตย มีบุคลิกภาพเด่นเป็นพิเศษ เป็นที่ยอมรับ
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นับถือของคนในชุมชน ทั้งผู้น าเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งและการเลือกตั้ง
ให้เป็นผู้น า ผู้น าท้องถิ่นจึงเป็นผู้ท าหน้าที่ประสานงานการพัฒนาชุมชนได้ดีและเป็นพลังส าคัญที่ท าให้
การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ 
 5. หลักประชาธิปไตยในการด าเนินงาน ปรัชญาและความคิดของระบอบประชาธิปไตยกับ
ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชนเป็นหลักการเดียวกัน กล่าวคือการให้ประชาชนมีสิทธิ 
อิสรภาพ เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพในการด ารงชีวิตตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้นหลัก
ประชาธิปไตยในการด าเนินงาน คือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน
และเพ่ือประชาชนในชุมชนด้วยความสมัครใจไม่ใช่ถูกบังคับ เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันจะใช้เสียง
ข้างมากตัดสิน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แบบพ่ีน้องในครอบครัวเดียวกัน ทุกคนมีโอกาสที่
จะแสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกัน มีความส าคัญทัดเทียมกันและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน 
 6. หลักการประสานงาน การพัฒนาชุมชนมีบุคคล กลุ่มและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวน
มาก การด าเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องใช้การประสานงานเป็นหลักการที่ส าคัญทั้งการประสานพ้ืนที่ 
ประสานคน ประสานหน่วยงาน ประสานเงิน ประสานทรัพยากร ประสานแผนและโครงการ ประสาน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งการพัฒนาสิ้นสุดลง การประสานงานช่วยแบ่งเบา
ภาระหน้าที่รับผิดชอบและสร้างความร่วมมือ รับผิดชอบในกิจกรรมร่วมกัน ท าให้การพัฒนาชุมชน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ไม่ซ้ าซ้อน ประหยัดแรงงาน งบประมาณ 
ทรัพยากร เวลา ท าให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จด้วยดี 
 7. หลักการจัดการชุมชน คือให้ผู้น าและคนในชุมชน เรียนรู้ในหลักการบริหารจัดการชุมชน
ของตน ร่วมกันด าเนินการบริหารจัดการชุมชน สามารถศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา จัดท าแผนและ
โครงการ ด าเนินงานพัฒนาชุมชน ประเมินผลสรุปบทเรียน ในการด าเนินงานได้ด้วยตนเอง สามารถ
พัฒนาระบบการบริหารและจัดการชุมชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของชุมชน 
 8. หลักการบูรณาการ เป็นการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชน ให้เป็น
เอกภาพ เพ่ือสร้างศักยภาพหรือพลังในการพัฒนา ท าให้การพัฒนามีเปูาหมายร่วมกัน ด าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน ประสบความส าเร็จร่วมกัน ไม่ใช่เป็นแบบต่างคนต่างท า  
 9. หลักการพัฒนาแบบองค์รวม เป็นการพัฒนาชุมชนที่ด าเนินการพัฒนาองค์ประกอบ  
ต่าง ๆ ของชุมชนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพราะว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชน มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน การพัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียวไม่สามารถท าให้ชุมชนทั้งหมดพัฒนาได้ 
 10. หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน การพัฒนาชุมชนต้องไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม แต่มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนด ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงถาวรหรือยั่งยืนไม่ล่มสลายไปได้ง่าย  
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 11. หลักการใช้วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับและน ามาปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นวิถีของชุมชน วัฒนธรรมเกิดจากการกระท าหรือผลงานของมนุษย์ ทั้งที่
เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นต้น และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ 
เช่น ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น วัฒนธรรม
บางอย่างเป็นภูมิปัญญาของชุมชน คือเกิดจากสมาชิกในชุมชนเอง วัฒนธรรมมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาชนบทมาก เพราะการด าเนินงานพัฒนาชุมชนจะได้รับความร่วมมือหรือถูกต่อต้านจาก
ประชาชนหรือไม่ มากน้อยเพียงใดและจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสอดคล้อง
หรือความขัดแย้งกับวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ 
 12. หลักการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน การเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน คือการเรียนรู้ร่วมกัน
ของคนในชุมชน ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคนในชุมชนและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จาก
ภายนอกชุมชน ท าให้สามารถสรุปบทเรียนสร้างบทเรียนรับความรู้ใหม่ได้พร้อม ๆ กัน และมีความรู้
ความเข้าใจตรงกัน ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกของชุมชนมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและน าไปสู่การตัดสินใจ
ในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน 
 13. หลักการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน นอกจากชุมชนจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
แล้ว การเชื่อมโยงการเรียนรู้ของคนในชุมชนต้องด าเนินการในลักษณะของเครือข่าย เพราะท าให้
ระบบการเรียนรู้ของชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แล้วขยายไปสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กับชุมชน
อ่ืน ๆ ท าให้ชุมชนมีพลังหรือศักยภาพมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางเป็นองค์ความรู้
ใหม่มากข้ึน เกิดความสมานฉันท์ระหว่างชุมชนน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 14. หลักการขยายผล โครงการและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ประสบความส าเร็จในชุมชน
ใดชุมชนหนึ่งถือเป็นองค์ความรู้ของชุมชนนั้น ควรน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน เพราะความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนจะสร้างขวัญ 
ก าลังใจ ความศรัทธาเชื่อมั่น ไม่ท้อถอยในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา การขยายผลจะท าให้การ
พัฒนาชุมชนแผ่ขยายไปได้อย่างรวดเร็วและการสร้างเครือข่ายจะท าให้เกิดพลัง ประสบความส าเร็จ
ในการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
 15. หลักการสมทบ การพัฒนาชุมชนมุ่งที่จะให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยใช้
ประชาชนและทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญ แต่พลังหรือศักยภาพของประชาชนและชุมชนนั้นมี
ขีดจ ากัด กล่าวคือมีเพียงในระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถระดมมาใช้ได้อีกต่อไป การสนับสนุน
ช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ภายนอกชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่ต้องตั้งอยู่บนหลักการ
ช่วยเหลือตนเองและการพ่ึงตนเองของชุมชน ไม่ใช่พ่ึงพารัฐบาลและองค์กรเอกชนตลอดไป หลักการ
สมทบจึงเป็นการสมทบกันระหว่างขีดความสามารถทั้งหมดที่ชุมชนมีอยู่กับการสนับสนุนส่งเสริมของ
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รัฐบาลและองค์กรเอกชนอย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนให้ประชาชนอีก
ทางหนึ่ง 
 

ลักษณะของการพัฒนาชุมชน 
 จากความหมาย ปรัชญา แนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน จะเห็นว่าการพัฒนาชุมชน
มีลักษณะส าคัญหลายประการ ดังนี้ 
 1. เป็นการด าเนินงานโดยคนในชุมชน ใช้ทุนและทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญ ไม่พ่ึงพา
บุคคลหรือทรัพยากรนอกชุมชนเพียงฝุายเดียว นอกจากมีความจ าเป็นจริง ๆ คือเมื่อเกินขีด
ความสามารถของชุมชนเท่านั้น 
 2. เป็นการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน คนในชุมชนกับหน่วยงานของรัฐหรือคน
ในชุมชนกับภาคเอกชนร่วมมือกัน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จตาม
ขีดความสามารถท่ีมีอยู่ 
 3. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายหรือทิศทาง คือมีแผนและโครงการที่สามารถควบคุม
ความสมดุลที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ก าหนดปริมาณ คุณภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนในชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมได้ 
 4. เกิดจากความตั้งใจและการกระท าของมนุษย์ เป็นการด าเนินงานตามแผนและโครงการ
ที่ก าหนดขึ้น ไม่ใช่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
 5. เป็นการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน ให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง บุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนตาม
มาตรฐานที่ต้องการ 
 6. เป็นกระบวนการให้การศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาชุมชนใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และพัฒนาคนในชุมชนทุกช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาและ
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 
 7. เป็นกระบวนการจัดองค์กรหรือกลุ่ม เพราะการพัฒนาชุมชนเป็นการผนึกก าลังด้วยการ
รวมตัวของคนในชุมชนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดศักยภาพหรือพลังของชุมชนและน ามาใช้ในการพัฒนา
ชุมชน 
 8. เป็นการมีส่วนร่วมของสมาชิกหรือคนในชุมชนในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การร่วมศึกษา
ปัญหาของชุมชน วิเคราะห์ปัญหา สรุปบทเรียนที่ผ่านมา จัดท าแผน โครงการ ร่วมปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน รักหวงแหน
ชุมชนและร่วมกันพัฒนาชุมชน 
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 9. มีลักษณะเป็นการบูรณาการ คือการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชนและการ
พัฒนาชุมชนไว้ด้วยกันไม่แยกออกเป็นส่วน ๆ 
 10. เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม คือด าเนินการพัฒนาทุก ๆ ส่วนของชุมชนไปพร้อมกัน
อย่างมีคุณภาพ ไม่พัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียว 
 11. เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน คือการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดย ไม่
ส่งผลกระทบต่ออนาคต กล่าวคือไม่ท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้หมดไป รักษาสืบทอด
กิจกรรมการพัฒนาไปยังคนรุ่นต่อไปโดยไม่สิ้นสุด หรือเป็นการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์และสังคมให้
สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเอง 
 12. มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนเป็นของคนในชุมชน ด าเนินการโดยคนใน
ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เป็นการให้สิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาพและภราดร
ภาพแก่ชุมชน เช่นเดียวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็นผู้
ก าหนดวิถีการด ารงชีวิตของตนเองและชุมชน เป็นการด าเนินงานโดยคนและกลุ่มคนส่วนใหญ่ของ
ชุมชน 
 13. เป็นการน ายุทธศาสตร์หรือกลวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เช่น การให้การศึกษาแก่ชุมชน การ
ใช้ตัวน าการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเจตคติ การสร้างผู้น า การสร้างกลุ่ม การเสริมสร้างทักษะ
และความสามารถในด้านต่าง ๆ การจัดระเบียบทางสังคม เป็นต้น การพัฒนาชุมชนจึงต้องเลือก
วิธีการหรือผสมผสานวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสม 
 14. มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการ คือการพัฒนาชุมชนเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ เป็น
จ านวนมากจึงต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารจัดการคน กลุ่ม องค์กร 
ทรัพยากร แผนและโครงการ เป็นต้น 
 15. มีลักษณะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ คือคนในชุมชนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ มีศูนย์กลางในการบริหารจัดการชุมชนร่วมกัน มี
ความเป็นกัลยาณมิตร ระดมพลังและศักยภาพมาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ มีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์แบบเครือข่ายกับชุมชนอื่น ๆ เป็นต้น 
 

องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน 
 ถ้าพิจารณาจากลักษณะที่ส าคัญของการพัฒนาชุมชนแล้ว การพัฒนาชุมชนมีองค์ประกอบที่
ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. คนในชุมชน คนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการพัฒนา
ชุมชนเป็นการพัฒนาคน โดยความร่วมมือกันของคนในชุมชน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของคนในชุมชน
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ด้วยกันเอง การพัฒนาชุมชนจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนโดยตรง ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่มและ
องค์กรต่าง ๆ 
 2. ทุนของชุมชน ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจและทุนสิ่งแวดล้อม  

2.1 ทุนทางสังคม ได้แก่ คุณภาพของคน การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทาง
สังคม กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ ฯลฯ 

2.2 ทุนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ ผลิตภัณฑ์ รายได้ แหล่งทุนของชุมชน ฯลฯ 
2.3 ทุนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปุาไม้ แร่ธาตุ ภูเขา แม่น้ า ล าคลอง น้ าตก ฯลฯ 

ทุนของชุมชนเหล่านี้จะเป็นส่วนส าคัญท่ีสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ 
 3. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น วัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง เครื่องอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยวัสดุอุปกรณ์
เหล่านี้ต้องมีคุณภาพท่ีเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ก าหนดขึ้น 
 4. ยุทธศาสตร์หรือวิธีการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมีหลายวิธีการ เช่น การให้การศึกษา
อบรม การจัดระเบียบชุมชน การสร้างผู้น า การสร้างกลุ่มและองค์กร การวางแผนและโครงการ การ
ประสานงาน เป็นต้น ยุทธศาสตร์เหล่นี้เมื่อน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
กับชุมชนจึงจะเป็นประโยชน์และสนับสนุนการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ 
 5. กระบวนการพัฒนาชุมชน จะเป็นลักษณะมีล าดับขั้นตอนในด าเนินงาน คือการศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การวางแผนและโครงการ การด าเนินงาน การประเมินผลและการทบทวน
เพ่ือไขปัญหาและอุปสรรค ซึ่งต้องด าเนินงานไปตามล าดับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
 6. การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเฉพาะ
ในสิ่งที่มีความจ าเป็น เกินขีดความสามารถของชุมชน หรือเพ่ือกระตุ้นเร่งเร้าให้ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา 
 7. การบริหารและจัดการที่ดี เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคล กลุ่ม องค์กร การเงิน 
เวลา พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพ 
 8. นักพัฒนาชุมชน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นเตือน จูงใจ ประสานงาน ระดมพลังหรือ 
ศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการพัฒนา  
 9. การประสานงาน เพ่ือเป็นการเชื่อมประสานระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนให้ด าเนินกิจกรรมสอดคล้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็น
ล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
 10. ผลของการพัฒนา คือเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานพัฒนาชุมชน ซึ่งจะท าให้
คนที่ร่วมการพัฒนามีขวัญและก าลังใจที่ดี มุ่งม่ันที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ประสบความส าเร็จต่อไป 
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 องค์ประกอบทั้ง 10 ประการของการพัฒนาชุมชนนี้ จะมีลักษณะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกันและกันเป็นห่วงโซ่ของการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ดังนั้นนักพัฒนา
จึงต้องด าเนินงานไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ประสบความส าเร็จได้นั้น 
ก็จะต้องท าการพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้ให้มีคุณภาพ มีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับการ
น ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน ดังแสดงในภาพที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน 
ที่มา : ปรับปรุงจากสนธยา พลศรี (2547 : 53) 
 

เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 
 สนธยา พลศรี (2547 : 54-56) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมีเปูาหมายส าคัญ 2 
ประการ คือการพัฒนาคนให้มีความสุขและการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ดังนี้ 
 
 

1 
คนในชุมชน 

2 
ทุนของชุมชน 

 

3 
วัสดุอุปกรณ์ 

 

4 
ยุทธศาสตร์/วิธีการ 
 

5 
กระบวนการ 

 6 
การได้รับการ

สนับสนุน 
 

7 
การบริหารจัดการ 
 

8 
นักพัฒนาชุมชน 

 

9 
การประสานงาน 

 

10 
ผลของการพัฒนา 

 

องค์ประกอบของ 
การพัฒนาชุมชน 
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 1. การพัฒนาคนให้มีความสุข  
 คือให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุข เพราะในการพัฒนาชุมชนนั่นต้องยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ทั้งเป็นผู้ด าเนินงาน เป็นผู้
ได้รับผลที่เกิดขึ้นและเป็นผู้สืบทอดงานพัฒนาไม่ให้สิ้นสุด คนจึงเป็นเปูาหมายสุดยอดหรือเปูาหมาย
สูงสุดของการพัฒนาชุมชน จึงต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุข 
  1.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือท าให้คนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
ประกอบกิจการงานให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีความรู้ทางการเมืองและความรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เฉลียวฉลาด มี
วิสัยทัศน์ สุขภาพดี บุคลิกภาพดี สามารถพ่ึงตนเองได้ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  1.2 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม คือท าให้คนเป็นคนดีทั้งการคิด การพูดและการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การละเว้น
อบายมุข ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เอ้ือ
อาทรต่อผู้อื่น รู้จักความพอเพียงในสิ่งต่าง ๆ มีความอดทนสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้ประพฤติชั่ว 
  1.3 การพัฒนาคนให้มีความสุข คือการท าให้คนมีความสุขสงบ มีจิตใจดีงาม สงบ
เยือกเย็น มั่นคง ผ่องใส ไม่มีความเครียด มีเมตตากรุณา รู้จักความพอเพียง รู้จักประมาณและเข้าถึง
สัจธรรมของชีวิต มองโลกในแง่ดี ปรับตัวให้เข้ากับการปฏิรูปสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็นต้น 
 การท าให้คนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีความพร้อมในการพัฒนา และการสร้างเสริมคนให้
มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางศาสนาของแต่ละคน รวมไปถึงการสร้างคนให้มีความสุข นับว่าเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาในล าดับต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.2 เปูาหมายของการพัฒนาคน 
ที่มา : ปรับปรุงจากสนธยา พลศรี (2547 : 54) 
 
 
 

 

คนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

คนมีคุณธรรม จริยธรรม 

คนมีความสุข 
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 2. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  
 การพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้และมีความสุข คือการท าให้คนในชุมชนมี
จิตส านึกร่วมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกันในการกระท าบางอย่างด้วยความรักและ
ความเอ้ืออาทรต่อกันภายในระบบการจัดการให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การ
รวมตัวกันอาจจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กระจัดกระจายกันได้แต่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ จนกลายเป็น
องค์กรชุมชน (Community Organization) และมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายย่อย ๆ ขึ้น 
(Community Network) ท าให้เกิดโครงสร้างสังคมแนวใหม่ที่มีความสัมพันธ์กันในแนวราบที่เท่า
เทียมกัน ซึ่งเมื่อประสานกับโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กันในแนวดิ่งด้วยความสัมพันธ์แล้วก็จะท าให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้น โดยชุมชนที่เข้มแข็งมีลักษณะ ดังนี้  
  2.1 มีจิตส านึกชุมชน คือสมาชิกส านึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะ
รับผิดชอบปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันและสมานฉันท์ ยอมรับในศักยภาพของ
กันและกัน ยอมรับในความหลากหลายของสมาชิก เป็นต้น 
  2.2 มีจิตวิญญาณชุมชน คือสมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน อุทิศตนเพ่ือชุมชน 
หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน เช่น ศาสนา เครือญาติหรือความสัมพันธ์ทางสังคมแบบต่าง ๆ 
ความมีจิตวิญญาณชุมชน ท าให้เกิดความยินดีมีความสุขมุ่งมั่นและเกิดพลังอย่างมหาศาลเป็นพลังที่ท า
ให้คนและชุมชนมีความสุขร่วมกัน จิตวิญญาณชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการมีจิตส านึกของ
ชุมชน ท าให้สมาชิกของชุมชนมีจิตใจแข็งแกร่ง มีความพร้อมที่จะรวมพลังกันเพ่ือการพัฒนาชุมชน
ของตนต่อไป 
  2.3 เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือการที่สมาชิกร่วมกันเรียนรู้หรือเรียนรู้ร่วมกัน  
เป็นกลุ่ม มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา รู้ข่าวคราวในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มี
องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนของตนที่เป็นผลจากการปฏิบัติหรือประสบการณ์ที่ได้รับร่วมกัน นับเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดร่วมกันและ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ไม่ใช่การด าเนินงานโดย
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
  2.4 มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือสมาชิกรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นด้วยจิตส านึก
ชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน ผนึกก าลังกันเป็นกลุ่มและองค์กร เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน อันเป็นผลของการเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่แบบต่างคนต่างท า 
  2.5 มีการจัดการชุมชนที่ดี คือสมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการจัดการ
ตนเอง กลุ่มและชุมชน ด าเนินการวางแผน จัดกระบวนการด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนา
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.6 มีเครือข่ายชุมชน คือมีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและองค์กรชุมชน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความสมานฉันท์ท าให้เกิดการรวม
จิตส านึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและองค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้มีพลังเข้มแข็งร่วมกันเรียนรู้และ
พัฒนาชุมชนจนประสบความส าเร็จ 
  2.7 มีภาวะผู้น าชุมชน (Community Leadership) ผู้น าในการพัฒนาชุมชนเป็นผู้
ประสานความคิดของสมาชิก ไม่ผูกขาดความคิดหรือเป็นเจ้าของชุมชนเพียงผู้เดียว พร้อมที่จะเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้ อ่ืน ผนึกตัวเองเข้ากับชุมชนได้อย่างแนบแน่น ร่วมท า
ประโยชน์เพื่อชุมชน สามารถเชื่อมประสานสมาชิก กลุ่มและองค์กรชุมชนได้เป็นอย่างดี 
  2.8 เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ คือสมาชิกของชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือ
หรือพ่ึงตนเองได้ ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในยามปกติ 
และเม่ือประสบกับภาวะวิกฤติต่าง ๆ ท าให้สามารถด ารงรักษาชุมชนเอาไว้ได้ 
  2.9 เป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุข เมื่อคนมารวมกันเป็นชุมชนและสร้างชุมชนให้สงบสุขแล้ว ชุมชนก็
มีความเข้มแข็งไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาชุมชน 
  2.10 เป็นชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป แต่จะธ ารงรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชนไว้ได้ แล้วสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานไม่ล่มสลายโดยง่าย 
 สรุปได้ว่า เปูาหมายของการพัฒนาชุมชน คือการที่คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
ตามสมควรแก่อัตภาพของตนเอง สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนและอยู่ร่วมกันกับคน ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและท ากิจกรรมร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความเอ้ืออาทรต่อกันจนเกิด
ความเป็นชุมชนขึ้น เมื่อคนมีความสุขแล้วย่อมส่งผลให้ชุมชนของตนเกิดความเข็มแข็งยั่งยืนในที่สุด 
   

ความส าคัญของการพัฒนาชุมชน 
 มยุรี วัดแก้ว (2535 : 34-36) ไดอ้ธิบายความส าคัญของการพัฒนาชุมชนไว้ ดังนี้ 

 1. ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาที่ชุมชนชนบทประสบกันอยู่ทั่ว ๆ ไปก็คือ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
ประชาชนประสบความยากล าบากมีความแร้นแค้น เนื่องจากการขาดความรู้ในการผลิตสมัยใหม่ 
วิธีการผลิตยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ รวมทั้งขาดแคลนเงินทุน ขาดแคลนอุปกรณ์ในการผลิต 
เกษตรกรมักขายผลผลิตให้แก่พ่อค้าคนกลางในราคาต่ าและช่องทางประกอบอาชีพอย่างอ่ืนมีจ ากัด 
หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่จะว่างงาน การน าเอาเอาการพัฒนาชุมชนมาใช้จะท าให้
เศรษฐกิจของเกษตรกรชาวชนบทดีขึ้น คือ 
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  1.1 ช่วยยกระดับการครองชีพของประชาชนให้ดีสูงขึ้น 
  1.2 ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน 
  1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  1.4 ลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชั้นในสังคม 
  1.5 ท าให้ประชาชนมีฐานด้านเศรษฐกิจดีขึ้นและประเทศชาติมีความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ 

 2. ความส าคัญทางสังคม 
 ประชาชนในชนบทด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นเหตุให้ชาวชนบทมีสภาพความเป็นอยู่
ทางด้านสุขภาพอนามัยต่ าไปด้วย สุขภาพของชาวชนบทเป็นแบบสามวันดีสี่วันไข้ เป็นโรคขาด
สารอาหารและทางเดินอาหาร ก่อให้เกิดการด้อยคุณภาพของประชาชน ส่วนด้านความคิดต่าง ๆ 
นับว่ายังเป็นแนวความคิดที่ล้าสมัย ยึดมั่นในเรื่องไสยศาสตร์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประชาชนใน
ชนบทเจริญช้าและมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การน าเอาวิธีการพัฒนาชุมชนเข้าไปใช้ในชุมชน มี
ผลท าให้สภาพสังคมเปลี่ยนไปในทางท่ีดี คือ 
  2.1 ท าให้ประชาชนได้รู้จักปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น 
  2.2 ช่วยให้ประชาชนรู้จักปูองกันโรคภัยไข้เจ็บ รักษาอนามัยครอบครัวให้ดีขึ้น 
  2.3 เป็นการลดความแตกต่างระหว่างชนชั้นในสังคมให้บรรเทาเบาบางลง สร้าง
ความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่สมาชิก 
  2.4 ช่วยปรับปรุงชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมให้ดีขึ้น 
  2.5 ท าให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 

 3. ความส าคัญทางด้านการเมืองการปกครอง 
 จากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ชาวชนบทได้รับ ท าให้มีผลสืบเนื่องมาสู่ปัญหาด้านการเมือง
การปกครองด้วย ต้นเหตุคือความยากจนที่ท าให้ชาวบ้านไม่มั่นใจในการเมืองการปกครอง ประชาชน
ถือว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนบางกลุ่มเท่านั้น ปัญหาความยากจนจะโยงมาสู่ปัญหาการเมือง ดังจะ
เห็นได้จากปัญหาผู้ก่อการร้าย และการด้อยการศึกษาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่ปัญหานี้ การไม่เข้าใจ
ในเรื่องการเมืองประกอบกับความยากจน เมื่อมีฝุายตรงข้ามมาเกลี้ยกล่อมชักชวนก็เห็นตามไปด้วย  
ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจึงมีผลต่อการเมืองการปกครอง ดังนี้ 
  3.1 เป็นการก่อให้เกิดความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน
ท้องถิ่นและคนในชาติ 
  3.2 ท าให้ประชาชนเกิดความรัก ความเข้าใจในรัฐบาลและประเทศชาติของตน
ยิ่งขึ้น 
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  3.3 เป็นการขจัดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับประชาชน และ
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  3.4 ท าให้ประชาชนสนใจที่จะปกครองตนเองและเข้าใจการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมากข้ึน 
 การพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาบรรลุเปูาหมาย
ได้  ฉะนั้นในการพัฒนาชุมชนจึงพยายามที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันทุกด้านที่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพราะจะมีส่วนช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมาก กล่าวคือ หากเรา
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว โดยละทิ้งหรือไม่ให้ความส าคัญแก่ด้านอ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน
แล้ว ด้านที่พัฒนานั้นจะไม่ประสบผลส าเร็จเพราะมีด้านที่ไม่ พัฒนาเป็นเครื่องถ่วงอยู่ด้วย เหตุนี้การ
พัฒนาชุมชนจึงต้องพัฒนาทั้งคนและวัตถุไปพร้อม ๆ กัน 

 
วิธีการพัฒนาชุมชน 
 สนธยา พลศรี (2547 : 65-89) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนมีวิธีการส าคัญ 3 วิธี คือการให้
การศึกษาแก่ชุมชน การจัดระเบียบชุมชน และการด าเนินงานในลักษณะของกระบวนการ ซึ่งอธิบาย
ได้ ดังนี้ 

 1. การให้การศึกษาแก่ชุมชน (Community Education)  
 คือการให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรรู้เพื่อความรู้ความเข้าใจร่วมกัน เป็นกระบวนการที่
ผู้เข้ารับการศึกษามีส่วนส าคัญที่สุด เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงต้องมีแรงจูงใจที่ต้องการจะ
ศึกษาและบางเรื่องต้องมีการฝึกฝนปฏิบัติให้มีทักษะ โดยผู้เข้ารับการศึกษาอาจเป็นเด็ก เยาวชนหรือ
ผู้ใหญ่ในชุมชนรวมถึงผู้น ากลุ่มที่มีความสนใจ มีเวลาเพียงพอและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วน
ผู้ให้การศึกษาเช่น นักพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมการเกษตร นักสาธารณสุข ฯลฯ จะต้องเป็นผู้มีความรู้
และทักษะในการถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลความรู้ มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักใช้จิตวิทยา
ตลอดจนเทคนิควิธีสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
  1.1 รูปแบบของการให้การศึกษาแก่ชุมชน  การให้การศึกษาแก่ชุมชน ถ้าแบ่งตาม
จ านวนของคนที่ให้การศึกษา อาจแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้  
   1.1.1 การให้การศึกษาเป็นรายบุคคล เป็นการให้การศึกษาแก่บุคคลที่ไม่
สามารถให้การศึกษาร่วมกับผู้อ่ืนได้ คือเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากผู้อ่ืน เช่น คนพิการ
และผิดปกติทางกายหรือจิตใจ ผู้น าชุมชนที่ต้องสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสม เด็กหรือเยาวชนที่เตรียม
ตัวไปท ากิจกรรมประเภทประกวดและแข่งขัน เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการฝึกทักษะให้แก่บุคคลในด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือหลาย ๆ ด้านก็ได้ 
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   1.1.2 การให้การศึกษาเป็นกลุ่ม เป็นการให้การศึกษาแก่บุคคลในชุมชน
เป็นกลุ่มที่มีจ านวนไม่มากนัก มีความสนใจร่วมกัน มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน
หรือใช้ชีวิตร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษา ซึ่งอาจใช้วิธีการให้การศึกษาได้หลายวิธี เช่น 
การประชุมปฏิบัติการ การอภิปราย การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์โดยจัดเวทีประชาคม เป็นต้น 
   1.1.3 การให้การศึกษาแก่คนจ านวนมาก เป็นการให้การศึกษาแก่ผู้คนใน
ชุมชนที่มีจ านวนมาก เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปพร้อม ๆ กัน โดยส่วนใหญ่จะด าเนินการ
ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวของชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
รวมถึงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
  การให้การศึกษาแก่ชุมชนจึงต้องเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มเปูาหมาย 
และวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษาด้วยจึงจะประสบความส าเร็จ 
  1.2 วิธีการให้การศึกษาแก่ชุมชน 
  การให้การศึกษาแก่ชุมชนสามารถด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ 
   1.2.1 การพบปะเยี่ยมเยียนโดยตรง เป็นการให้การศึกษาโดยการไปพบปะ
เยี่ยมเยียนผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือครอบครัว อาจจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ประกอบอาชีพ เช่น สวน 
ไร่ นา เป็นต้น แล้วจึงหาโอกาสที่เหมาะสมให้การศึกษาตามเนื้อหาสาระที่ต้องการ การพบปะเยี่ยม
เยียนโดยตรงแม้จะมีกระบวนการค่อนข้างยุ่งยาก แต่จะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นกันเอง 
ท าให้ผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้เรียนมีความสนิทสนมกัน ได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ท าให้สามารถให้การศึกษาได้ง่าย เรียนรู้
และบรรลุเปูาหมายได้เร็วขึ้น 
   1.2.2 การอภิปรายกลุ่ม เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนเป็นกลุ่ม โดยการน า
ผู้ที่มีปัญหามีความต้องการ และความสนใจร่วมกันจ านวนไม่มากนักมาร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นกัน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ฝึกการเรียนรู้ร่วมกันและท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม พัฒนาความเป็นผู้น า เรียนรู้วิธีการท างานแบบประชาธิปไตย สร้างจิตส านึกในการเป็น
เจ้าของและรับผิดชอบการพัฒนาชุมชนร่วมกัน เป็นต้น 
   1.2.3 การสาธิต เป็นการให้การศึกษาด้วยการแสดงหรือท าให้ดูโดยให้ผู้เข้า
รับการศึกษาได้เรียนรู้จากการเฝูาดูและการท าลองปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นการสาธิตผลงาน
การพัฒนาที่ประสบความส าเร็จหรือสาธิตการด าเนินงานพัฒนาชุมชนก็ได้ การสาธิตช่วยให้ผู้เรียน
มองเห็นสิ่งที่เรียน สามารถเชื่อมโยงเปรียบเทียบสิ่งที่จะเรียนกับสิ่งอ่ืน ๆ ได้ ท าให้บรรยากาศของการ
เรียนไม่ซ้ าซากจ าเจ 
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   1.2.4 การจัดนิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งที่จะเรียนรู้ให้ดู เช่น การ
แสดงตัวอย่าง หุ่นจ าลอง แผนภูมิ รูปภาพ หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ มีระเบียบ
แบบแผน กระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมบาง
ประการของผู้เรียน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
   1.2.5 การศึกษาดูงาน เป็นการน ากลุ่มเปูาหมายไปศึกษาหาความรู้ใน
สถานที่ต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน ไปชมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาชุมชนของตนหรือไปหาคนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวใน
การพัฒนาชุมชน การศึกษาและดูงานยังช่วยในการฝึกทักษะของการท างานร่วมกัน ท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มและองค์กรขึ้นในชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  น าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตน นอกจากนี้แล้วการศึกษาดูงานยัง
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลให้เหมาะสมได้อีกด้วย 
   1.2.6 การฝึกอบรม เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความช านาญ ความสามารถหรือทักษะของบุคคล การเปลี่ยนแปลงเจตคติและความรู้สึกของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   1.2.7 การรณรงค์ เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนด้วย
การแสดงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่รณรงค์นั้น ทางสื่อและการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ 
ถ้าเป็นเรื่องที่เห็นด้วยก็ให้การสนับสนุนให้ด าเนินการ ถ้าหากไม่เห็นด้วยก็ไม่ให้การสนับสนุน ยับยั้ง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน การรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม รวมพลังคน 
ในชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้ประสบความส าเร็จ 
 นักพัฒนาชุมชนต้องรู้จักเลือกวิธีการให้การศึกษาแก่ชุมชน ให้มีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่จะให้การศึกษา ซึ่งอาจจะใช้เพียงวิธีการเดียวหรือรวมกัน
หลาย ๆ วิธีก็ได้ 

 2. การจัดระเบียบชุมชน (Community Organization)  
 เป็นวิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนในชุมชน เช่น บุคคลกับบุคคล บุคคลกับ
กลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม รวมพลังหรือศักยภาพของชุมชนและ
น ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยการจัดระเบียบชุมชนมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เป็นการศึกษาและส ารวจชุมชน เพ่ือ
รับทราบถึงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของชุมชน และน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เช่น 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน ภูมิประเทศ ทรัพยากร ประชากรจ าแนกตามลักษณะต่าง ๆ เช่น 
จ านวนคน จ านวนครัวเรือน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ การมีงานท า การเกิด การตาย 
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การย้ายถิ่น การเพ่ิมของประชากร ผู้น าและผู้มีอิทธิพล วิวัฒนาการของการพัฒนาชุมชน ลักษณะ
ทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ 2 การรวมพลังชุมชน เป็นการใช้แรงจูงใจด้วยการกระตุ้น ยั่วยุให้ให้
ประชาชนมองเห็นและตระหนักในปัญหาของชุมชน เกิดความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการพัฒนาชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน เป็นการท าความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างประชาชนในชุมชน ในเรื่องปัญหาและความต้องการ ความร้ายแรงเร่งด่วนของแต่ละ
ปัญหาด้วยการประชุม อภิปราย การปรึกษาหารือ แล้วจัดล าดับปัญหาและความต้องการ โดยต้องท า
การแก้ไขปัญหาที่ร้ายแรงเร่งด่วนต่อชุมชนก่อนปัญหาอ่ืน ๆ  
  ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมโครงการ เป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งเกิด
จากความต้องการของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้มากท่ีสุด 
  ขั้นตอนที่ 5 การค้นหาและพัฒนาผู้น า ผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่ประชาชนให้การยอมรับ
นับถือและให้ความร่วมมือ ผู้น าที่ดีจึงสามารถสนับสนุนและให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จได้ 
ในการค้นหาผู้น านั้น อาจพิจารณาได้จากการศึกษาแนวความคิด ลักษณะนิสัย พฤติกรรมต่าง ๆ และ
การยอมรับของประชาชนในชุมชน เมื่อได้บุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้น าแล้ว อาจจะน ามาให้การฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 6 การจัดตั้งกลุ่มและองค์กร กลุ่มและองค์กรของประชาชนในชุมชนนั้น 
เป็นฐานส าคัญในการรองรับการพัฒนา เพราะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและองค์กรจะก่อให้เกิดพลัง
ในการพัฒนาน าไปสู่ความส าเร็จได้ดีกว่าการท างานเพียงคนเดียว การจัดตั้งกลุ่มและองค์กร ต้อง
ค านึงถึงลักษณะพ้ืนฐานของชุมชน เปูาหมายของสมาชิก ภาวะผู้น าในชุมชน และแสวงหาจุดร่วมของ
ผลประโยชน์ที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชน แล้วร่วมกันบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมด้านการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  ขั้นตอนที่ 7 การด าเนินการจัดระเบียบชุมชนด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งอาจด าเนินการ
ได้หลายวิธี ดังนี้ 
  1. กลยุทธ์โต้แย้ง เป็นการแสดงออกในรูปของความไม่พึงพอใจ เช่น การใช้วาจา 
การเดินขบวน การใช้มาตรการที่เฉียบขาด เพ่ือจะให้ได้มาในสิ่งที่ชุมชนต้องการและเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชน 
  2. กลยุทธ์เผชิญหน้า เป็นการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้ง ด้วยการให้คู่ขัดแย้ง ทั้ง
สองฝุายมาเผชิญหน้ากัน เพื่อท าความเข้าใจกันซึ่งจะเป็นการระบายความตึงเครียด ความคับข้องใจที่
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มีอยู่ให้หมดไปแต่จะต้องควบคุมการเผชิญหน้าให้ดี เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเพ่ิมความขัดแย้งให้
มากขึ้นไปอีก 
  3. กลยุทธ์การแข่งขัน การแข่งขันระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชนเป็นสิ่ งที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ เพราะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความมุมานะในการท างาน แต่กลวิธีการแข่งขันนี้
จะต้องเป็นการแข่งขันในการท าความดีตามแนวความคิดและวิธีการที่กลุ่มยึดถือ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมอย่างแท้จริง 
  4. กลยุทธ์ประกวด เป็นวิธีการที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต้องการที่จะเข้าร่วม
ในกระบวนการพัฒนาที่ก าหนดขึ้น เพราะการประกวดเป็นแรงจูงใจให้บุคคลและกลุ่มเข้าร่วมในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างดี เช่น การประกวดหน้าบ้านน่ามอง การประกวดครอบครัวพัฒนา การประกวด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
  5. กลยุทธ์ต่อรอง เป็นวิธีการที่ใช้เมื่อประชาชนยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ
หรือระเบียบที่วางไว้ เช่น การต่อรองให้ลดการประชุมลงจากสัปดาห์ละครั้งเป็นเดือนละครั้ง เป็นต้น 
  6. กลยุทธ์ต่อรองแลกเปลี่ยน เป็นวิธีการที่ทั้งสองฝุายหรือทุก ๆ ฝุายจะต้องต่อรอง
แลกเปลี่ยนกัน เพ่ือให้เกิดผลดีต่อชุมชนส่วนรวม ดังนั้นการต่อรองแลกเปลี่ยนจะท าให้บางฝุายได้รับ
ผลประโยชน์ แต่บางฝุายต้องเสียผลประโยชน์ของตนไปบ้าง เช่น ยอมให้ลดการประชุมแต่สมาชิกต้อง
ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง   
  7. กลยุทธ์ประนีประนอม เป็นการใช้วิธีที่นุ่มนวลแบบสมานฉันท์แก้ไขปัญหาหรือข้อ
ขัดแย้งระหว่างฝุายต่าง ๆ ในชุมชนโดยสันติวิธี เป็นต้น 
  8. กลยุทธ์รณรงค์ เป็นวิธีการที่ทุกคนทุกฝุายในชุมชนกระท าหรือแสดงออกอย่าง
พร้อมเพรียงกัน เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนอย่างทันทีทันใด เช่น รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
การรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่และอัลกอฮอล์ การรณรงค์เพ่ือต่อต้านเมาแล้วขับ เป็นต้น 
  9. กลยุทธ์ช่วยเหลือร่วมมือ เป็นวิธีการที่ใช้ส าหรับการขอความช่วยเหลือจากบุคคล
อ่ืนหรือกลุ่มต่าง ๆ ทั้งเป็นครั้งคราวหรืออย่างถาวร เพ่ือการพัฒนาชุมชนตามขีดความสามารถของ 
แต่ละคนแต่ละกลุ่ม 
  10. กลยุทธ์ร่วมมือร่วมใจ เป็นวิธีการที่ทุกคน ทุกฝุายมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดี มี
ความเห็นพ้องร่วมกัน สามารถร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วย
ความยินดี 
  ขั้นตอนที่ 8 การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลกิจกรรม
การจัดระเบียบชุมชนว่ามีข้อบกพร่องและประสบความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร ทั้งในระหว่างการ
เตรียมการ การด าเนินการและหลังการจัดระเบียบชุมชนแล้ว โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
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ติดตามประเมินผลมากที่สุด ซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น การสังเกต การแจงนับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชน เป็นต้น 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปการจัดระเบียบชุมชนได้ดังภาพที่ 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.3  การจัดระเบียบชุมชน 
ที่มา : สนธยา พลศรี (2547 : 86) 
 

 3. กระบวนการพัฒนาชุมชน (Community as a Process)  
 การพัฒนาชุมมีลักษณะส าคัญประการหนึ่ง คือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน
ตามล าดับก่อนหลัง ทุกขั้นตอนจะต้องให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนจะต้องท าอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การจัดระเบียบชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 

การรวมพลังชุมชน 

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 

การเตรียมโครงการ 

การค้นหาและพัฒนาผู้น า 

การจัดตั้งกลุ่มและองค์การ 

ด าเนินการด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ  

การติดตามประเมินผลการจัดระเบียบ 
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  3.1 การศึกษาชุมชน เป็นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ การเมือง การปกครองและสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนที่แท้จริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจต้องใช้หลาย
วิธีประกอบกัน ทั้งการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจและการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด กลวิธีที่ส าคัญที่นักพัฒนา
ต้องใช้ในขั้นตอนนี้ คือการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เพราะถ้าหากปราศจากสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างนักพัฒนากับชาวบ้านแล้ว ก็จะเป็นการยากที่จะได้รู้และเข้าใจปัญหาความต้องการจริง ๆ 
ของชาวบ้าน ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีจนถึงขั้นความสนิทสนม รักใคร่ ศรัทธาจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชน 
  3.2 การให้การศึกษาแก่ชุมชน การสนทนาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับประชาชน 
เป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นตอนการศึกษาชุมชนมาวิเคราะห์ถึงปัญหาความต้ องการและ
สภาพที่เป็นจริง ผลกระทบ ความรุนแรงและความเสียหายต่อชุมชน กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้ คือ
การกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจและตระหนักในปัญหาของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันก็คือการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือค้นหาปัญหาร่วมกันของชุมชน 
  3.3 การวางแผน/โครงการ เป็นขั้นตอนให้ประชาชนร่วมตัดสินใจและก าหนด
โครงการ เป็นการน าเอาปัญหาที่ประชาชนตระหนักและยอมรับว่าเป็นปัญหาของชุมชนมาร่วมกันหา
สาเหตุ แนวทางแก้ไขและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจที่จะแก้ไข
ปัญหาภายใต้ขีดความสามารถของประชาชน และการแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก กลวิธีที่
ส าคัญในขั้นตอนนี้ คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการ โดย
ใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
  3.4 การด าเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตาม
แผนและโครงการที่ได้ตกลงกันไว้ กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้ คือการเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนใน 2 
ลักษณะ คือ 
   3.4.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่น แนะน าการปฏิบัติงาน การให้
ค าปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
   3.4.2 เป็นผู้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
  3.5 การติดตามประเมินผล  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ก าลัง
ด าเนินการตามโครงการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบได้อย่างทันท่วงที กลวิธีที่ส าคัญ
ในขั้นตอนนี้ คือการติดตามดูแลการท างานที่ประชาชนท า เพ่ือทราบผลความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรค แล้วน าผลการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมไปเผยแพร่เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ซึ่ง
สามารถกระท าได้โดยวิธีการ ดังนี้ 
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   3.5.1 แนะน าให้ผู้น าท้องถิ่นหรือชาวบ้านติดตามผลและรายงานผลด้วย
ตนเอง เช่น รายงานด้วยวาจา รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 
   3.5.2 นักพัฒนาและผู้น าชุมชนเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
เช่น รายงานด้วยวาจาต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม โดย
การท าบันทึกรายงานซึ่งอาจจะมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
 สรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้างต้นมีความเก่ียวเนื่องและสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ขั้นตอน ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างเป็นล าดับไม่ควรข้ามข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.4 กระบวนการพัฒนาชุมชน 
ทีม่า : ปรับปรุงจากสนธยา พลศรี (2547 : 87) 
 
 

การพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดี
ขึ้น แต่ยังมีการพัฒนาอีกหลายลักษณะที่ถูกน ามาใช้ในชุมชนและมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองที่
แตกต่างออกไปจากการพัฒนาชุมชน แต่เนื่องจากการพัฒนาเหล่านั้นมีเปูาหมายเอยกระดับความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับการพัฒนาชุมชน ท าให้คนทั่วไปมักเกิดความ

การศึกษา 

ชุมชน 

การให้
การศึกษาแก่

ชุมชน 

การวางแผน
และ

โครงการ 

การ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

การติดตาม
ประเมินผล 
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เข้าใจว่าการพัฒนาดังกล่าวก็คือ การพัฒนาชุมชนซึ่งไม่ถูกต้อง (สนธยา พลศรี, 2547 : 57-60) ดังนั้น
จึงควรท าความเข้าใจกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ ว่ามีลักษณะเช่นไร มีความแตกต่างกับการพัฒนาชุมชน
อย่างไร ในที่นี้กล่าวถึงการพัฒนาที่ส าคัญคือ การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง และ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 1. การพัฒนาสังคม  
 การพัฒนาสังคม เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค 
กล่าวคือ จุลภาค หมายถึงระดับบุคคล ระดับมหาภาค หมายถึง สังคมและความสัมพันธ์กับชุมชน
ภายนอก ทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาสังคมเป็นการพัฒนาที่ถูกน ามาใช้ในชุมชนเหมือนกันแต่มีความ
แตกต่างกันบางประการ คือ 
  1.1 การพัฒนาสังคมมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการพัฒนาชุมชน เพราะสังคมมีขนาด
ใหญ่กว่าชุมชน การพัฒนาสังคมมักเป็นการพัฒนาในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ 
  1.2 การพัฒนาสังคมมีเปูาหมายที่การพัฒนาเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีทางสังคมและ
เทคโนโลยีทางวัตถุ แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตัวคนมากที่สุด 
  1.3 การพัฒนาสังคมมุ่งระดมคนและทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งจากภายในสังคมและ
ภายนอกสังคมมาใช้ในการพัฒนา ส่วนการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นคนและทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญ 
  1.4 การพัฒนาสังคมเน้นการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่คน แต่การพัฒนาชุมชนเน้น
การมีส่วนร่วมของคนในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเอง โดยการช่วยเหลือตนเองหรือการ
พ่ึงตนเองของชุมชน 
 ดังนั้น การพัฒนาสังคมจึงไม่ใช่การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่ง
ในสังคม เพราะน าไปใช้พัฒนาคนในชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั่นเอง 

 2. การพัฒนาชนบท 
 การพัฒนาชนบทเป็นกระบวนการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ซึ่งเป็นทั้ง
ขบวนการทางสังคมและความรับผิดชอบของรัฐบาล ทั้งนี้เพราะจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในท้องถิ่นและรัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็นตามความ
เหมาะสมของสภาพแต่ละท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้เวลายาวนาน เสียค่าใช้จ่ายสูง จึงมักได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์กรหรือรัฐบาลต่างประเทศด้วย (รัชนีกร เศรษโฐ, 2528) โดยการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนา
ชนบทจัดว่าเป็นการพัฒนาที่ถูกน ามาใช้ในชุมชนเช่นเดียวกัน แต่มีความหมายแตกต่างกันบางประการ 
ดังนี้ 
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  2.1 การพัฒนาชนบทเป็นวิธีการพัฒนาที่น ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนชนบทเท่านั้น 
ส่วนการพัฒนาชุมชนน ามาใช้ทั้งในชุมชนชนบท ชุมชนเมือง หรือชุมชนที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน อาทิ 
ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.2 เปูาหมายของการพัฒนาชนบท มุ่งเน้นชาวบ้านที่ยากจน ส่วนการพัฒนาชุมชน
เปูาหมายคือ การพัฒนาคนทุกคน ทุกกลุ่มและทุกประเภทในชุมชน 
  2.3 การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านอ่ืน ๆ แต่การ
พัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคนมากกว่าด้านอื่น ๆ 
  2.4 การพัฒนาชนบทมีขอบเขตของประชากรและพ้ืนที่มากกว่าการพัฒนาชุมชน มี
แผนและโครงการขนาดใหญ่กว่าการพัฒนาชุมชน กล่าวคือเป็นการพัฒนาทุกส่วนของชุมชนชนบทใน
เวลาเดียวกัน แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาคน กลุ่มเปูาหมายไม่มากนักแล้วค่อย ๆ ขยายผลออกไป
ทั่วทั้งชุมชน 
  2.5 การพัฒนาชนบทต้องใช้เวลานาน งบประมาณสูง ต้องพ่ึงพารัฐบาล องค์กรและ
รัฐบาลต่างประเทศ ส่วนการพัฒนาชุมชนใช้เวลาน้อยกว่า งบประมาณไม่มากนัก มุ่งให้ประชาชน
พ่ึงตนเองมากกว่าพึ่งพารัฐบาลหรือองค์กรภายนอก 

 3. การพัฒนาเมือง 
 การพัฒนาเมืองเป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่น ามาใช้ในชุมชนหรือสังคมเมือง ซึ่งมีปัญหาและ
ความต้องการของผู้คนที่แตกต่างกันไปจากชุมชนหรือสังคมชนบท การพัฒนาเมืองมีความแตกต่างกับ
การพัฒนาชุมชนบางประการ คือ 
  3.1 การพัฒนาเมืองเป็นการพัฒนาบริการขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาวัตถุมากกว่า
การพัฒนาคน เช่น ระบบระบายน้ า การก าจัดขยะมูลฝอย การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก สร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้เพียงพอกับผู้คนที่มีจ านวนมาก ส่วนการพัฒนาชุมชนเป็น
การพัฒนาคนและกลุ่มคนมากกว่าการพัฒนาสิ่งเหล่านี้  
  3.2 การพัฒนาเมืองเป็นวิธีการที่เหมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างไปจากชุมชนชนบท วิธีการพัฒนาเมืองจึงใช้ได้ดีกับชุมชนเมืองเท่านั้น ส่วนการพัฒนาชุมชน
สามารถน ามาใช้ได้กับทุกชุมชนและทุกสังคม 
  3.3 การพัฒนาเมืองมีวิธีการและขั้นตอนในการพัฒนามากมายหลายขั้นตอน จึงต้อง
น าวิธีการพัฒนาหลาย ๆ ด้านเข้ามาร่วมกันพัฒนา ส่วนการพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเมืองเพ่ือการพัฒนาบุคคล กลุ่ม องค์กรในเมืองให้มีความพร้อมที่จะรับ
การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
  3.4 การพัฒนาเมืองเน้นบริการของรัฐบาลมากกว่าการพ่ึงตนเองของคนในชุมชน 
โดยเฉพาะเมืองในประเทศด้อยพัฒนา ชาวเมืองถือว่ารัฐและองค์กรของรัฐมีหน้าที่ในการพัฒนาและ
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บริการประชาชน ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรับผิดชอบ ซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนาชุมชนที่การ
พัฒนาเป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

 4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่น าไปใช้ในชุมชนเพ่ือสร้างความ
เจริญก้าวหน้าโดยวิธีการทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความแตกต่างกับการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
  4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่การพัฒนา
ชุมชนมุ่งเน้นพัฒนาคนและกลุ่มคน 
  4.2 การพัฒนาเศรษฐกิจต้องใช้เทคโนโลยีทางการผลิตสมัยใหม่ที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพสูง ราคาแพง มีความยุ่งยากในการใช้และการบ ารุงรักษา แต่การพัฒนาชุมชนใช้ความรู้ 
ความสามารถหรือศักยภาพของคนในชุมชนเป็นส าคัญ เทคโนโลยีที่น ามาใช้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับชุมชน คือมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงาน ผลิต ใช้และบ ารุงรักษาได้โดยคนในชุมชนเอง 
  4.3 การพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มด าเนินการพัฒนาทางวัตถุก่อน แล้วใช้วัตถุไปพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่การพัฒนาชุมชนด าเนินการพัฒนาคนให้มีคุณภาพก่อน เพ่ือให้สามารถไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีต่อไป 
  4.4 การพัฒนาเศรษฐกิจมีขอบข่ายการพัฒนากว้างกว่าการพัฒนาชนบท กล่าวคือ
ครอบคลุมชุมชนขนาดใหญ่ระดับสังคมและประเทศ แต่การพัฒนาชุมชนมีขอบข่ายอยู่ในชุมชนซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้น 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมืองและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน แต่การพัฒนา
ดังกล่าวไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เพราะการพัฒนาแต่ละประเภทมีลักษณะ ขอบเขตและวิธีการพัฒนาเป็นของ
ตนเอง อย่างไรก็ตามการพัฒนาเหล่านี้สามารถน าไปใช้กับกลุ่มคนและพ้ืนที่เปูาหมายเดียวกันได้ 
เพราะต่างก็สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน แต่ต้องมีการประสานงานกันเป็นอย่างดีจึงจะประสบ
ความส าเร็จ 
  

บทบาทและคุณสมบัติของนักพัฒนาในการพัฒนาชุมชน 
 การด าเนินงานด้านการพัฒนาของนักพัฒนานั้น จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าคนเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา โดยเฉพาะนักพัฒนาชุมชน (Change Agent) คือคนที่ได้รับการคาดหมาย
ว่าจะเป็นผู้สื่อหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชุมชน ซึ่งนักพัฒนาจึงต้องมีบทบาทและคุณสมบัติ ดังนี้ 
(นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, ม.ป.ป. : 96-97) 
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 1. บทบาทของนักพัฒนาชุมชน 
  1.1 เป็นผู้ให้การศึกษาแก่ชุมชน โดยการแนะความรู้ ความคิดใหม่ ๆ ไปสู่ชุมชน 
สนับสนุนและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยการพูดคุย ประชุมและจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน 
  1.2 เป็นผู้จัดการในการรวมกลุ่ม เพ่ือให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม แก้ไขปัญหาร่วมกันและสร้างอ านาจในการต่อรองกับกลุ่มอ่ืน 
  1.3 เป็นผู้ประสานงาน เป็นการท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้ง
รัฐ เอกชนและประชาชน เพ่ือระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะนักพัฒนา
ไม่ใช่ผู้ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของชุมชนได้ทุกเรื่อง 
  1.4 เป็นผู้ร่วมปฏิบัติ นักพัฒนาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
กับคนในชุมชนทั้งในการวางแผน การจัดรวมกลุ่มและการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ  
  1.5 เป็นผู้ส่งเสริมและเผยแพร่ คือจะต้องท าหน้าที่ในการให้ความรู้ ฝึกอบรมและ
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนยอมรับการด าเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

 2. คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน 
  2.1 มีอุดมคติ มีจิตส านึกพร้อมที่จะท างานอย่างเสียสละและอดทน เพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 
  2.2 สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตในชุมชนได้ดี 
  2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความเคารพนับถือประชาชน 
  2.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและมีลักษณะของการเป็นผู้สร้างคนในชุมชน มากกว่าที่จะ
เป็นตัวผู้น าเสียเอง 
  2.5 มีความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน ตลอดจนศึกษาหาประสบการณ์
เรียนรู้จากบุคคลตลอดเวลา 
  2.6 มีความประพฤติดี ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น มีวินัย สามารถเป็นตัวอย่างให้
ชาวบ้านยอมรับนับถือหรือศรัทธาเลื่อมใส 
  2.7 มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนเป็น
อย่างดี 
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สรุป 
 การพัฒนาชุมชนเป็นค าที่ใช้แทนค าว่าการศึกษามวลชน เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ 
เมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยมีหลักการพื้นฐานในการให้ความส าคัญกับการพัฒนามนุษย์ให้ครบถ้วนถึงความ
พร้อมทุกด้านเพ่ือขจัดปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ความรู้ ความคิด สามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งที่
ใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยมีปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานส าคัญ 2 ประการ คือความ
ศรัทธาในตัวมนุษย์ว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดและเรื่องความยุติธรรมในสังคม ซึ่งจากปรัชญา
ดังกล่าวได้น าลงมาสู่แนวคิดในการาพัฒนาชุมชนหลายประการ อาทิ การถือว่าคนเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญที่สุด การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เป็นต้น  
 การพัฒนาชุมชนมีลักษณะความเฉพาะของตนเองโดยมีหลักการ วิธีการและกระบวนการใน
การด าเนินงานที่ชัดเจน แนวทางในการท างานด้านการพัฒนาชุมชนนั้น มุ่งเน้นที่จะท างานร่วมกันกับ
ชาวบ้านมากกว่าท าให้ชาวบ้าน นั่นหมายความถึงการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในทุกขั้นตอน โดยใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนที่มีความต่อเนื่องกัน เริ่มตั้งแต่การศึกษา
ชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน การวางแผนหรือโครงการ การด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ    
ที่วางไว้และการติดตามประเมินผล ในท้ายที่สุดแล้วประชาชนจะเป็นเจ้าของผลงานด้วยตัวเอง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความรักและความหวงแหนในผลงานของตนเองที่เกิดขึ้น จึงสอดคล้องกับปรัชญา 
แนวความคิดและหลักการของการพัฒนาชุมชนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนและให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนา
สังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้งานพัฒนาชุมชนด าเนินไปได้ด้วยดีและประสบความส าเร็จตามต้องการ  
 งานพัฒนาชุมชนไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว ถึงแม้ว่าจะมีแนวคิด ปรัชญา หลักการและวิธีการ   
ที่ชัดเจน แต่แนวทางและรายละเอียดของการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนย่อมขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ โอกาสและข้อเท็จจริงของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนนั้นมี
เปูาหมายสูงสุด คือการพัฒนาคนให้มีความสุขและเพ่ือก่อให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถจัดการ
ตนเองได้นั่นเอง 
 
 

 
 



บทที่ 6 
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 

 
 การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องศึกษาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ถึงแม้ว่าทฤษฎีหลักของ
การพัฒนาชุมชนจะยังไม่มีเป็นของตนเอง แต่ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ก็สามารถน ามาใช้ เพ่ือช่วยใน
การด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ก็จะช่วยชี้ให้เห็นถึงแนวทาง ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงให้กับนักปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาชุมชน ได้ทราบว่าในการท างานพัฒนาชุมชนต้องอาศัยปัจจัยใดบ้าง มีหลักการหรือ
ขั้นตอนในการท างานอย่างไร หรือมีความครอบคลุมงานด้านการพัฒนาในแง่ใดบ้าง ซึ่งการศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎีจะช่วยให้นักปฏิบัติงานสามารถวางแผนการพัฒนาได้อย่างรอบคอบรัดกุมมากกว่าผู้ที่
ไม่คุ้นเคยกับทฤษฎีใด ๆ เลย ส าหรับบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ ความหมายของทฤษฎี ที่มาของทฤษฎี
หน้าที่ของทฤษฎี ประโยชน์ของทฤษฎี ลักษณะของทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
 

ความหมายของทฤษฎ ี
 ทฤษฎีมีไว้เพ่ือใช้ในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ โดยทั่วไป ซึ่งเป็นชุดค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือ
อิงวิทยาศาสตร์ โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ (ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์, 2528 : 1) 
 1. ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดข้ึนโดยธรรมชาติไม่ได้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้เกิดจาก
พระเจ้า 
 2. ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์จะใช้ความคิดล าดับเหตุผลอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้หลัก
ตรรกวิทยาว่า อะไรจริง ไม่จริง อะไรถูกหรือผิด 
 3. จะต้องพิสูจน์สิ่งที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับข้อเท็จจริง มีการทดสอบกับข้อเท็จจริงที่
สมารถป้องกันอคติหรือความล าเอียง 
 4. วิทยาศาสตร์มุ่งหาความรู้ที่เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป (Law) หรือหลักการ (Principle) 
 5. ความรู้แบบวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่มีระบบ สิ่งที่อยู่ในระบบเดียวกันจะขัดแย้งกันไม่ได้ 
 โจเบอร์ก, ไกด์ และเนทท์ (Sjoberg, Gideon and Nett, 1968 : 30) กล่าวว่า ทฤษฎี 
หมายถึง ประพจน์หรือข้อความชุดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์และเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ซึ่งมี
ความหมายเชิงประจักษ์ คือสามารถทดสอบหรือตรวจสอบได ้
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 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530 : 18) อธิบายว่า ทฤษฎี คือข้อก าหนดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างความคิดรวบยอดและแบบเค้าโครงของตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถอธิบายและคาดคะเน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 
 แสวง รัตนมงคลมาศ (2534 : 11) ได้ให้ความหมายของทฤษฎีไว้ว่า ทฤษฎีเป็นชุดของ
แนวความคิด (A Set of Concept) ชุดของข้อเสนอ (A Set of Proposittion) และชุดของการสร้าง 
(A Set of Construct) อันเป็นข้ออธิบายที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้ ซึ่งสามารถทดลองให้เห็นจริง
ได้ หรือสามารถอนุมานได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถคาดการณ์หรือท านายเหตุการณ์ได้ถูกต้องและ
สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้อย่างถึงท่ีสุด 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2540 : 14) กล่าวว่า ทฤษฎีโดยทั่วไป คือค าอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ในทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีเป็นค าอธิบายตามหลักเหตุผล แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น ๆ อย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์สิ่งนั้นในอนาคตได้ 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2545 : 275) กล่าวว่า ทฤษฎี หมายถึง กลุ่มของข้อสรุปทั่วไปเชิงประจักษ์
ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากันอย่างนิรนัย  
 สนธยา พลศรี (2547 : 129) ได้อธิบายว่า ทฤษฎี คือข้ออธิบายหรือคาดคะเนปรากฏการณ์
ใดปรากฏการณ์หนึ่ง อันเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถ
พิสูจน์ให้เห็นได้จริง ทฤษฎีจึงมีทั้งความรู้ความจริงและน ามาใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเนหรือ
ท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างถูกต้อง 
 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ (2550 : 39-40) กล่าวว่า ทฤษฎี คือ ชุดของข้อทฤษฎีที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบและเป็นกระบวนการ ระหว่างแนวคิดอย่างน้อย 2 
แนวคิด ซึ่งน าเสนอการมองปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายและพยากรณ์ปรากฏการณ์ 
 จากความหมายที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า ทฤษฎี หมายถึง ชุดของค าอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล ด้วยหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง
จนสามารถท่ีจะพยากรณ์ปรากฏการณ์สังคมในอนาคตได้ 
 

ทีม่าของทฤษฎ ี
  แสวง รัตนมงคลมาศ (2534 : 12-14) ได้สรุปที่มาของทฤษฎีว่ามีท่ีมาจาก 2 แนวทาง ดังนี้ 

 1. มาจากกระบวนการอนุมาน 
 ทฤษฎีที่มาจากกระบวนการอนุมาน (Inductive Process) เป็นทฤษฎีที่ได้มาจากรูปธรรมที่
เกิดข้ึน แล้วสรุปเป็นนามธรรม โดยมีกฎเกณฑ์ข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 เรียนรู้ประสบการณ์ 
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  1.2 การสรุปเป็นประสบการณ์บทเรียน 
  1.3 การจัดระบบความเป็นเหตุเป็นผลของกลุ่มความคิด 
  1.4 การตั้งสมมติฐาน 
  1.5 การตรวจสอบสมมติฐานกับข้อเท็จจริง 
  1.6 การตั้งเป็นทฤษฎี 
 ตัวอย่างของทฤษฎีที่มาจากกระบวนการอนุมาน คือทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.1  
 

กระบวนการ ปรากฏการณ ์
เรียนรู้ประสบการณ์ ใบไม้ร่วงหล่นลงสู่พ้ืนเสมอ หรือเมื่อโยนวัตถุขึ้น

บนท้องฟ้าจะตกลงสู่พ้ืนเสมอ 
การสรุปเป็นประสบการณ์บทเรียน วัตถุทุกประเภทจะล่วงลงสู่พ้ืน 
การจัดระบบความเป็นเหตุ เป็นผลของกลุ่ม
ความคิด 

หาสาเหตุว่าท าไมจึงล่วงลงสู่พ้ืน 

การตั้งสมมติฐาน วัตถุมีน้ าหนักจะตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ าหรือลงสู่พ้ืน
เสมอ 

การตรวจสอบสมมติฐานกับข้อเท็จจริง ทดสอบสมมติฐานกับข้อเท็จจริงว่าสอดคล้องกัน
หรือไม ่

การตั้งเป็นทฤษฎี ถ้าผลการทดสอบสมมติฐานกับข้อเท็จจริงมีความ
สอดคล้องกันก็ตั้งเป็นทฤษฎี 

 

ตารางท่ี 6.1 ตัวอย่างของทฤษฎีที่มาจากกระบวนการอนุมาน 
ที่มา :  สนธยา พลศรี (2547 : 131) 
 

 2. มาจากกระบวนการอุปมาน 
 ทฤษฎีที่มาจากกระบวนการอุปมาน (Deductive Process) เป็นทฤษฎีที่ได้มาจากข้อสรุป
นามธรรมไปสู่ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมแล้วน ามาตั้งเป็นทฤษฎี โดยมีกระบวนการทีส าคัญ 4 ขั้นตอน 
คือ 
  2.1 ข้อสรุปนามธรรม 
  2.2 การตั้งสมมติฐาน 
  2.3 การตรวจสอบสมมติฐานกับข้อเท็จจริง 
  2.4 การตั้งเป็นทฤษฎี 
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 ตัวอย่างของทฤษฎีที่มาจากกระบวนการอุปมาน คือทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก เพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบกับกระบวนการอนุมาน ดังแสดงในตารางที่ 6.2 
 

กระบวนการ ปรากฏการณ ์
ข้อสรุปนามธรรม แรงโน้มถ่วงของโลกมีผลท าให้วัตถุที่มีน้ าหนักตก

ลงสู่พ้ืนหรือจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า 
การตั้งสมมติฐาน วัตถุที่มีน้ าหนักจะตกลงสู่พ้ืนหรือจากที่สูงลงสู่ที่

ต่ าเสมอ 
การตรวจสอบสมมติฐานกับข้อเท็จจริง สังเกตใบไม้ พบว่า ร่วงหล่นจากต้นลงสู่พ้ืนทุก

ครั้ง และเม่ือโยนวัตถุขึ้นไปบนท้องฟ้า วัตถุจะตก
ลงสู่พ้ืนทุกครั้ง 

การตั้งเป็นทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ ผลการตรวจสอบสมมติ ฐานสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง คือวัตถุที่น ามาตรวจสอบตกลงสู่พ้ืน 
จึงสามารถตั้งเป็นทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ได้ 

 

ตารางท่ี 6.2 ตัวอย่างของทฤษฎีที่มาจากกระบวนการอุปมาน 
ที่มา :  สนธยา พลศรี (2547 : 132) 
 

หน้าที่ของทฤษฎ ี
 แสวง รัตนมงคลมาศ (2534 : 14) กล่าวว่าทฤษฎีมีหน้าที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
 1. การอธิบาย (Explanation) ทฤษฎีจะต้องใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
มีเหตุผลและสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น แบบพรรณนา (Description) แบบจ าแนกแยกแยะ 
(Classification) แบบเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล (Association) แล้วสรุปความคิดรวบยอดตั้งเป็น
ทฤษฎีหรือกฎเกณฑ ์
 2. การท านาย (Prediction) ทฤษฎีสามารถที่จะคาดคะเนหรือท านายเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างถูกต้อง 
 

ประโยชน์ของทฤษฎี 
 สนธยา พลศรี (2547 : 133) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของทฤษฎีว่า ทฤษฎีมีประโยชน์หลาย
ประการ ดังนี้ 
 1. ช่วยก าหนดแนวความคิดและแยกประเภทของปรากฏการณ์ของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้
ชัดเจน 



159 

 2. ช่วยก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละสาขาวิชา 
 3. ช่วยสรุปข้อเท็จจริงของศาสตร์แต่ละวิชา 
 4. ช่วยวางกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไปของพฤติกรรมเฉพาะรวมทั้งช่วยก าหนดความสัมพันธ์เชิง เหตุ 
เชิงผลของพฤติกรรมและตัวก าหนดพฤติกรรมอย่างมีระบบ 
 5. ช่วยชี้แนะช่องว่างหรือจุดอ่อนในศาสตร์แต่ละสาขาวิชา ท าให้ศาสตร์ต่าง ๆ พัฒนาได้โดย
ไม่สิ้นสุด 
 6. เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้ ความจริงใหม่ ๆ  
 7. ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่และเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์  
 8. เป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ (2550 :  47) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของทฤษฎีไว้ ดังนี้  
 1. ทฤษฎีช่วยท าให้เกิดความพอใจในความสงสัยทางปัญญา 
 2. ทฤษฎีช่วยให้เราเข้าใจว่าปรากฏการณ์เกิดข้ึนได้อย่างไร ซึ่งต่อมาอาจจะสามารถน าไปใช้
ในทางปฏิบัติได้ 
 3. ทฤษฎีน าไปใช้ในการน าทางการวิจัย 
 ประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะนักพัฒนาจึงจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนด้วยเหตุที่ว่า 
 1. ทฤษฎีช่วยชี้แนวทางให้ทราบว่าในงานพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเรื่องใดบ้าง 
 2. ทฤษฎีช่วยชี้ทิศทางในการพัฒนาชุมชนถึงขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง จากจุดหนึ่งไปสู่
อีกจุดหนึ่ง หรือจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง ท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาได้ล่วงหน้า 
 3. ทฤษฎีช่วยท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนได้ล่วงหน้า 
เพราะทฤษฎีจะบ่งบอกถึงสภาพของชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นการด าเนินงานด้านการพัฒนาไปจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนา ท าให้นักพัฒนาชุมชนสามารถแสวงหาแนวทางเพ่ือป้องกันและแก้ไขได้
ทันท่วงท ี 

 
ลักษณะของทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ 
 สุภางค์ จันทวานิช (2554 : 1-5) ได้กล่าวถึงทฤษฎีในทางสังคมศาสตร์ว่า ได้มีการแบ่งทฤษฎี
ทางวิชาการออกเป็น 3 ระดับ คือ 
 1. มหาทฤษฎีหรือทฤษฎีหลัก (Grand Theory) เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เช่น ทฤษฎีแรงดึงดูดของโลก ทฤษฎีความเร็วของแสง ทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่งได้รับการ
พิสูจน์ ตรวจสอบหรือทดสอบแล้วว่ามีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ ตัวอย่าง เช่น การที่โลก
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หมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลก โลกก็ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ เป็นต้น ในส่วนของ
สังคมศาสตร์ ได้แก่ ทฤษฎีที่ใช้ภาษาและมโนทัศน์ที่มีความสลับซับซ้อน เช่น ทฤษฎีการกระท าของ
พาร์สันส์ (Parsons) ซึ่งถูกวิพากษ์โดยมิลล์ (Mills) (พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา, 2549 : 138-139)
มหาทฤษฎีมักเป็นทฤษฎีที่มีลักษณะเป็นนามธรรมสูง 
 2. ทฤษฎีระดับกลาง (Mid-range Theory) เป็นทฤษฎีที่ถูกสร้างขึ้นมาและอยู่ใน
กระบวนการที่เรียกว่า “พิสูจน์/ตรวจสอบ” อาจยังไม่มีความเป็นสากล ทฤษฎีอาจจะถูกต้อง แม่นย า 
ณ ที่แห่งหนึ่งแต่ว่าในอีกแห่งหนึ่งอาจจะไม่ถูกต้อง ไม่แม่นย าหรือไม่เหมาะกันและไม่สามารถอธิบาย
สิ่งที่เกิดขึ้น ณ เหตุการณ์หรือสถานที่นั้นได้ ทฤษฎีระดับกลางจึงมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้และมี
ลักษณะเป็นทฤษฎีที่ยังไม่ตายตัว ยังถูกพิสูจน์ตรวจสอบใหม่และหักล้างได้เสมอ ทฤษฎีระดับกลาง
ส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพราะสาขาสังคมศาสตร์ไม่ได้ศึกษาเรื่องโลกกายภาพแต่ศึกษา
เรื่องโลกมนุษย์ ทฤษฎีสังคมศาสตร์ในปัจจุบันก็เป็นทฤษฎีระดับกลาง มักมีระดับความเป็นนามธรรม
สูงปานกลางและเป็นทฤษฎีที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าในการใช้อธิบายสังคมหนึ่ง แต่อาจจะมีความ
เหมาะสมน้อยที่จะใช้อธิบายอีกสังคมหนึ่งก็ได้ ทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์สังคมส่วนใหญ่ จึงเป็น
ทฤษฎีระดับกลาง 
 3. ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) หมายถึง ทฤษฎีที่เพ่ิงจะเริ่มมีการพัฒนา
ความคิด ใช้วิธีการแบบอุปนัย (Induction) ในการพัฒนาความคิดทางทฤษฎี (พจนานุกรมศัพท์สังคม
วิทยา, 2549 : 139) และมีความสัมพันธ์กับตัวปรากฏการณ์ที่เป็นต้นแบบของการเกิดทฤษฎีอย่าง
แนบแน่น เพราะข้อสรุปเชิงทฤษฎีเกิดขึ้นตามลักษณะของปรากฏการณ์ ทฤษฎีเบื้องต้นเป็นทฤษฎี
ระดับล่างมีระดับความเป็นนามธรรมต่ ามาก ข้อสรุปของทฤษฎีฐานรากบางอย่างอยู่แค่ระดับพ้ืนผิว
หรืออาจจะยังไม่เป็นทฤษฎีที่มั่นคงแต่เป็นเพียงแค่สมมติฐาน เป็นข้อสรุปที่จะเอาไปเป็นสมมติฐานให้
คนอ่ืนพิสูจน์ตรวจสอบต่อไป 
 นอกจากทฤษฎีสามระดับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีค าเรียกทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์อีกค าหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะกึ่ง ๆ ทฤษฎีระดับกลางและทฤษฎีเบื้องต้น คือทฤษฎีจ าก
แผ่นดินแม่ (Home-Based Theory) หมายถึงทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานอยู่ที่บ้านหรือสังคมที่ทฤษฎีนั้น ๆ 
ด ารงอยู่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับ Grounded Theory คือเป็นทฤษฎีที่ถูกสร้างขึ้นมาในสังคมของ
เรา ใช้ได้เหมาะสมกับสังคมของเราและสร้างขึ้นมาโดยคนที่อยู่ในสังคมของเรา จากนั้นค่อย ๆ พัฒนา
เป็นทฤษฎีระดับกลาง  
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ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
 ทฤษฎีสังคมศาสตร์ คือค าอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งตามหลักเหตุผล 
โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์สังคมนั้น ๆ ทฤษฎีสังคมศาสตร์มี
ความหมายกว้างขวางและครอบคลุมถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น ในการศึกษาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนนั้น นักสังคมศาสตร์มักจะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อมนุษย์ ชุมชน สังคมและวัฒนธรรม
โดยตรง เนื่องจากว่าการพัฒนาชุมชนมีความหมาย ขอบข่ายที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ 
ด้าน ดังนั้นทฤษฎีที่สามารถช่วยอธิบายและก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนจึงมีขอบเขตกว้างขวาง 
โดยในที่นี้จะขอยกตัวอย่างทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผ่านมาเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็น
ผลก่อให้เกิดความก้าวหน้า ผู้คนให้การยอมรับ แต่บางครั้งก็อาจเป็นไปในทางลบ เป็นผลให้สังคม
หยุดชะงักหรือลดความก้าวหน้าลง 
 การเปลี่ยนแปลงอาจอยู่ ใน 2 รูปแบบ คือการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการวางแผน ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการวางแผน มีการก าหนด
จุดมุ่งหมาย เช่น เพ่ือความสงบสันติสุข ท าให้คนเป็นพลเมืองดี อาจปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองหรือค่านิยมบางประการให้แก่สมาชิกในสังคม หรือต้องการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม
ก็เตรียมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ส าคัญ ประกอบด้วย ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีแห่งความสมดุล ทฤษฎีการ
แพร่กระจาย ทฤษฎีการขัดแย้งและทฤษฎีการขึ้นและลงของสังคม 
  1.1 ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory) ทฤษฎีนี้ได้รับแนวคิดมาจาก 
ชาร์ล ดาร์วิน ที่สรุปว่า สิ่งมีชีวิตในโลกจะต้องปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพ่ือความอยู่รอด สิ่งมีชีวิตใด
ไม่สามารถปรับตัวได้ก็ย่อมสูญพันธุ์ไป คงเหลือไว้แต่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งสามารถปรับตัวได้จึงจะเป็นผู้
ที่ธรรมชาติคัดเลือกให้คงอยู่ต่อไป โดยนักสังคมวิทยาได้เปรียบเทียบว่า วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ก็
เช่นเดียวกัน สังคมอาจมีการปรับเปลี่ยนระบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเป็นไปโดยตามธรรมชาติ 
ไม่จ าเป็นต้องมีการวางแผนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปอย่าง
ก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตมีวิ วัฒนาการจากสัตว์ชั้นต่ าไปสู่สัตว์ชั้นสูง โดย
พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และวิวัฒนาการทางสังคมของมนุษย์มีลักษณะ
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คล้ายกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต คือขยายตัวจากโครงสร้างที่ซับซ้อน จากสังคมแบบชุมชนดั้งเดิมสู่
ชุมชนแบบอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยกลุ่มและสถาบันต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมประสาน เพ่ือ
ความคงอยู่ของสังคมโดยส่วนรวม โดยทฤษฎีวิวัฒนาการนี้ได้มีนักคิดนักวิชาการหลายท่านที่ได้
น าเสนอแนวคิดไว้ อาทิ 

1.1.1 ออกุสท์ คอมท์ (1789-1857) ผู้ที่ได้ชื่อว่า “บิดาแห่งสังคมวิทยา” 
เป็นผู้ที่น าทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาใช้เป็นแนวทางในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม (นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, ม.ป.ป. : 141) โดยเชื่อว่าสังคมมีโครงสร้างที่ส าคัญ 2 ส่วน 
คือส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือสถิตกับส่วนที่ เปลี่ยนแปลงหรือพลวัต และได้แบ่งยุคของการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์เป็น 3 ยุค คือ 1) ยุคแห่งเทววิทยา (ค.ศ.1300) ที่มีความเชื่อถือใน
อ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น เทพเจ้าต่าง ๆ และผู้ที่มีพละก าลังเข้มแข็งเป็นผู้ปกครองสังคม 2) ยุคแห่ง
อภิปรัชญา (ค.ศ.1300-1800) ที่มีความเชื่อในพลังของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นนามธรรม เช่น ธรรมชาติ 
มากกว่าเทพเจ้า มนุษย์เริ่มใช้ปัญญาและมีเหตุผลมากขึ้น และ 3) ยุคแห่งวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม (ค.ศ.1800) มนุษย์มีการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการต่าง ๆ และเป็นระบบอุตสาหกรรมมากข้ึน 

1.1.2 เลวิส เฮนรี่ มอร์แกน (1818 -1881) ได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎี
วิวัฒนาการว่า วัฒนธรรมมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่แรกเริ่มมีมนุษย์เรื่อยมา โดยจะเปลี่ยนแปลงจาก
วัฒนธรรมที่มีโครงสร้างอย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนมาสู่ความสลับซับซ้อนมากขึ้นเสมอ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ยุคสมัย คือ 1) ยุคเหี้ยมโหด 2) ยุคป่าเถื่อน และ 3) ยุคอารยธรรม  

1.1.3 เฮอร์เบอร์ต สเปนเซอร์ (1820-1903) ได้มีแนวคิดว่า สังคมจะ
วิวัฒนาการแบบเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ จึงควรปล่อยให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นไปเอง โดยไม่มีการ
แทรกแซงจากภายนอก การเปลี่ยนแปลงแบบนี้สมาชิกที่ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะอยู่รอด
และเจริญรุ่งเรือง ส่วนผู้ที่ไม่เหมาะสมก็จะสูญหายไป จ านวนสมาชิกในสังคมจะเพ่ิมมากขึ้น โดยสังคม
จะมีลักษณะเหมือนอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยโครงสร้างและน าไปสู่ความแตกต่างกันมากขึ้น 
มีความหลากหลายในสังคมมากข้ึน 

ทฤษฎีวิวัฒนาการนี้สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ คือ 
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน 
2. ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนที่ท าให้

สามารถด ารงอยู่ได ้
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ส าหรับนัก

ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนถ้าต้องการให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทิศทางใดก็พยายามเปลี่ยนแปลงไปสู่
ทิศทางนั้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามเป็นอย่างมาก 
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1.2 ทฤษฎีแห่งความสมดุล (Equilibrium Theory) ทฤษฎีนี้มีลักษณะที่เกี่ยวกับ
แนวความคิดเรื่องความสมดุล โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ เพื่อจะก่อให้เกิดสภาพคงที่ในสังคม แบ่งออก
ได้ดังนี ้

1.2.1 ทฤษฎีความล้าหลังทางวัฒนธรรม (Cultural Lag Theory) เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กล่าวคือการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เมื่อสังคมรับ
วัฒนธรรมจากสังคมอ่ืนเข้ามานั้นจะรับวัฒนธรรมทางวัตถุได้เร็วกว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ ท าให้เกิด
การปรับตัวไม่ทันกันระหว่างวัฒนธรรมทางวัตถุกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (สนิท สมัครการ, 2525 : 
44-48) ก่อให้เกิดความเสียสมดุล หมายถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดการเสียสมดุล ในส่วนที่
ล้าหลังกว่าจะปรับตัวให้สัมพันธ์กับส่วนที่ก้าวหน้า ซึ่งมีข้อสังเกตว่าสังคมทั้งหลายมีแนวโน้มที่จะ
ปรับตัวให้โครงสร้างอยู่ในภาวะที่สมดุล เมื่อความสมดุลนั้นเสียไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงส่วนใด  
ในวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงที่เป็นส่วนชดเชยก็จะบังเกิดขึ้นในส่วนอ่ืน เพ่ือเสริมสร้างความสมดุล 
ให้เกิดข้ึน ซึ่งวัฒนธรรมทางวัตถุจะเจริญล้ าหน้ากว่าวัฒนธรรมที่มิใช่วัตถุ  
   วัฒนธรรมเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้าน
ต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคม แต่การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่จะก่อให้เกิดสภาวะการปรับตัวไม่ทันเกิดขึ้นเสมอท าให้เกิดความล้าหลังทางวัฒนธรรมขึ้น 
วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุจะปรับตัวได้ช้ากว่าวัฒนธรรมทางวัตถุ ด้วยสาเหตุหลายประการ คือความกลัว
การเปลี่ยนแปลง ความไม่กล้าเปลี่ยนนิสัย การขาดการศึกษา ถูกกดดันทางสังคมและการหลีกเลี่ยง
ความไม่สบายใจที่จะตามมา เป็นต้น (นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, ม.ป.ป. : 143-144) 
   สรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางวัตถุจะเป็นที่ยอมรับของสังคมก่อนวัฒนธรรมที่
ไม่ใช่วัตถุเสมอ ท าให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในสังคม เช่น การยอมรับรถยนต์มาเป็นพาหนะในการ
ขับขี่ ความก้าวหน้าในการประดิษฐ์ยานอวกาศ อาวุธนิวเคลียร์ ความก้าวหน้าด้านเครื่องมือสื่อสาร
และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
   จากทฤษฎีนี้ พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นจะเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมดุลกันเสมอ การพัฒนาชุมชนในแนวทางนี้จึงต้อง
พยายามปรับเปลี่ยนหรือเร่งการพัฒนาในส่วนที่ล่าช้าให้มีความทัดเทียมกับส่วนที่พัฒนาไปก่อนแล้ว 
   1.2.2 ทฤษฎีมานุษยนิเวศวิทยา ตามแนวคิดของนักมานุษยวิทยามี
ความเห็นว่าสภาพสมดุลของสังคมอยู่ที่การปรับตัวของประชากรในชุมชนที่อาศัยอยู่ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันในวัฒนธรรม ถ้ามองถึงสภาพทางสังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท จะมีการ
แบ่งเขตของชนชั้น เช่น ชนชั้นยากจน (แหล่งเสื่อมโทรม) ชนชั้นกลางและชนชั้นคนมีฐานะร่ ารวย ซึ่ง
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สภาพความเป็นอยู่หรือวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันและคนก็จะพยายามปรับตัวให้
เข้ากับถิ่นนั้น ๆ  
   ทฤษฎีนี้สามารถน ามาใช้ในงานพัฒนาชุมชนได้ คือการให้ความส าคัญกับ
ลักษณะพ้ืนที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของสมาชิกชุมชน เพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มีอิทธิพลต่อลักษณะของ
ประชากรและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ โดยเฉพาะในเมืองต้องให้ความส าคัญอย่างมาก 
   1.2.3 ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ (Structural Functional Theory) 
ทฤษฎีนี้มองว่า สังคมส่วนรวมเป็นระบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ยึดเหนี่ยว และมี
ความสัมพันธ์กัน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนส่วนอ่ืน ๆ ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย ทฤษฎีนี้มีที่มาจาก
แนวคิดเรื่องหน้าที่นิยม (Functionalism) โดยอธิบายว่าสังคมทุกสังคมมีโครงสร้างที่ผสมกลมกลืนกัน
และมีความสืบเนื่องมั่นคงพอสมควร มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ (Sub-system) ซึ่ง
ระบบย่อยของทุกส่วนของสังคมต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือความอยู่รอดของสังคม โดยอาศัย
ระบบค่านิยมในสังคมนั้น ๆ ยึดถือร่วมกัน ระบบย่อยต่าง ๆ ของสังคม ได้แก่ องค์การ สถาบันต่าง ๆ 
ที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ที่จ าเป็นส าหรับการอยู่รอดของทุกคนในสังคม เช่น ครอบครัว ท าหน้าที่ผลิต
สมาชิกใหม่และอบรมสั่งสอนให้รู้จักวัฒนธรรม ประเพณี สถาบันเศรษฐกิจ ท าหน้าที่ผลิตสินค้าและ
บริการต่าง ๆ สถาบันการเมือง ท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สมาชิก คอยควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลและรักษาความสงบเรียบร้อยแก่สังคม เป็นต้น แต่ละองค์กรหรือสถาบันจะสร้าง
กฎเกณฑ์และก าหนดแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ 
   ในการท างานของระบบย่อยต่าง ๆ ถ้าผสมกลมกลืนกันอย่างดีก็จะท าให้
สังคมมนุษย์อยู่ในสภาพสมดุลเคลื่อนที่ โดยแต่ละสถาบันจะท าหน้าที่ สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมส่วนรวม ตัวอย่าง เช่น การที่ครอบครัวอบรมสั่งสอนให้สมาชิกมี
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ จะช่วยให้สถาบันทางเศรษฐกิจได้คนท างานที่มีประสิทธิภาพ การที่
เกษตรกรเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์หรือผลิตสินค้าขั้นปฐมภูมิต่าง ๆ ท าให้โรงงานมีวัตถุดิบป้อนโรงงาน
เพ่ือผลิตเครื่องมือน ากลับไปใช้ในการเกษตรอีก เป็นต้น ถึงแม้ว่าสังคมจะอยู่ในสภาพสมดุลแต่ก็เป็น
ความสมดุลในสภาพเคลื่อนที่ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอในทุกขณะ ไม่มีระบบย่อยหรือ
สถาบันใดที่จะท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ครบถ้วน การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดข้ึนในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว ก็จะมี
ผลกระทบถึงระบบย่อยอ่ืน ๆ ด้วยและจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่สภาวะสมดุลตลอดไป การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจเกิดจากสาเหตุภายในระบบสังคมนั้น ๆ หรือมาจากปัจจัยภายนอกสังคม
ก็ได้ 
   สาเหตุภายในระบบสังคมมีอยู่หลายประการ เช่น การเพ่ิมจ านวนของ
ประชากรอาจท าให้การกล่อมเกลาทางสังคมให้แก่สมาชิกใหม่เป็นไปอย่างไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
ในสังคมที่มีพ้ืนที่จ ากัดแต่มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น อาจเกิดการเก็งก าไรที่ดิน ท าให้พ้ืนที่มีราคาแพง
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สูงขึ้นและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวม การที่สังคมเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า อาจท าให้สมาชิกมี
ความล าบากยากแค้นจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว มีการทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมเกิดขึ้น เกิด
ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม เป็นต้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเกิด
ภาวะสงคราม การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสาร การรับเอาวัฒนธรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จาก
สังคมอ่ืนเข้ามาใช้ ประชาชนที่ไม่สนใจข่าวสารการเมือง หรือการยอมรับสภาพความเป็นอยู่ที่
แร้นแค้นของตน อาจเปลี่ยนความคิดใหม่ เนื่องจากอิทธิพลของการศึกษาและความคิดเรื่อง
ประชาธิปไตย จนเกิดความไม่พอใจและมีการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
   ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ชี้ให้เห็นความซับซ้อนถึงปัญหาของชุมชนหรือ
สังคม ซึ่งในการปฏิบัติการพัฒนาจะต้องด าเนินการไปพร้อม ๆ กันทุกด้าน มิใช่จ ากัดอยู่ที่วัตถุเท่านั้น 
เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเม่ือเกิดข้ึนในส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วก็ย่อมส่งผลกระทบไปยังส่วนอ่ืน ๆ 
ด้วย ทฤษฎีนี้จะให้ความส าคัญของเสถียรภาพหรือความมั่นคงของสังคม ซึ่งสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้หน่วยย่อยต่าง ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับความสมดุลได้ 
ดังนั้นในการพัฒนาชุมชนแม้จะมีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและเพ่ิมรายได้แต่
ก็ควรเร่งด าเนินการด้านสุขภาพ อนามัย การศึกษาควบคู่กับความรู้ ความคิด ทัศนคติและค่านิยมที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง  โดยลักษณะของสังคมทั้งหลายไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันหรือเป็นไปใน
อัตราเดียวกัน เพราะมีปัจจัยก าหนดอยู่หลายประการ เช่น สภาพหรือระดับการพัฒนา แรงจูงใจ สิ่ง
ผลักดันให้เข้าสู่การพัฒนา วิธีการพัฒนา ตลอดจนแรงเสริมหรืออุปสรรคต่อการพัฒนา เพราะว่าสิ่ง
เหล่านี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 
  1.3 ทฤษฎีการแพร่กระจาย (Diffusion Theory) ทฤษฎีการแพร่กระจายนี้
อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงในสังคมต่าง ๆ เกิดจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจากสังคมที่มีความ
เจริญก้าวหน้ามากกว่าไปสู่สังคมด้อยพัฒนา นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันชื่อ แดเนียล เลินเนอร์ 
อธิบายว่า ในระบบสังคมต่าง ๆ ที่พัฒนาระบบสื่อสารมวลชนได้ทันสมัยและทั่วถึงจะมีการ
แพร่กระจายข่าวสารและข้อมูลซึ่งไปกระตุ้นให้สมาชิกในสังคมเกิดความคาดหวังหรือความต้องการที่
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ทุกคนพยายามดิ้นรนเพ่ือให้ได้รับการตอบสนอง ตามที่ได้รับรู้จาก
สื่อ เช่น ความต้องการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้นและหากไม่ได้รับก็อาจจะก่อให้เกิดความ
วุ่นวายในลักษณะต่าง ๆ ขึ้น (ชิรวัฒน์ นิจเนตร, 2528 : 62) ส่วน ลินตัน ลาร์ฟ มีความเห็นว่าการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมนั้น สังคมที่มีความเจริญก้าวหน้ากว่าจะรับเอาวัฒนธรรมที่ด้อยกว่าก็ได้ 
ท านองเดียวกันสังคมที่ด้อยกว่าจะรับเอาวัฒนธรรมที่เจริญกว่าก็ได้ การเปลี่ยนแปลงทางสั งคมนั้น
ส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามา มากกว่าเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น
ใหม่ข้ึนเองในสังคม หรือถ้ามีก็มักจะเกิดจากการน าสิ่งใหม่ ๆ จากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับของที่
มีอยู่แล้วเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2528 : 30) 
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สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2531 : 72-91) อธิบายว่า ทฤษฎีการแพร่กระจายกล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นเกิดจากการแพร่องค์ประกอบของวัฒนธรรมหรือนวกรรมจากสังคมที่มี
ความเจริญไปสู่สังคมที่ด้อยความเจริญและเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่นวกรรม
และมีส่วนน้อยที่เกิดจากการประดิษฐ์ค้นคิดเองในสังคม  

นวกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือส่วนที่เป็นแนวคิด (Idia) และส่วนที่เป็นวัตถุ 
(Subject) การยอมรรับนวกรรมนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวผู้รับและระบบสังคมนั้น ๆ ซึ่งลักษณะนวกรรมที่
ยอมรับได้ง่ายประกอบด้วย  

1. นวกรรมใหม่ได้ประโยชน์มากกว่าของเดิมที่นวกรรมนั้นเข้าไปแทนที่  
2. นวกรรมนั้นมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่รับ  
3. นวกรรมนั้นไม่มีความสลับซับซ้อนมากเกินไป  
4. นวกรรมนั้นสามารถแบ่งทดลองได้ครั้งละน้อย ๆ  
5. นวกรรมนั้นสามารถเห็นและเข้าใจได้ง่าย 

ส่วนผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมก่อนหรือหลังนั้นจะมีพ้ืนฐานแตกต่างกัน ดังนี้ 
1. ผู้บุกเบิก ได้แก่ ผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมก่อนคนอ่ืน เป็นพวกกล้าเสี่ยง มีความ

คล่องตัวสูงและมองเห็นการณ์ไกล ส่วนใหญ่จะได้แก่ผู้ที่มีฐานดี มีการศึกษาสูง 
2. ผู้แรกรับนวัตกรรม มีลักษณะเด่น คือเป็นผู้น าทางสังคมหรือคนในสังคมให้การ

ยกย่องมาขอค าแนะน าบ่อย ๆ การยอมรับนวัตกรรมก็เป็นการรักษาฐานะความเป็นอยู่ของผู้น าไว้ด้วย 
3. ผู้ยอมรับตามส่วนใหญ่ คือกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมหลังจากที่พิจารณาโดย

รอบคอบแล้ว หรือรอจนกว่าจะมีผู้รับนวัตกรรมไปพอสมควรแล้ว จึงเห็นว่ าได้ผลดีจึงได้ลงมือรับ
นวัตกรรมบ้าง คนกลุ่มนี้มักจะยอมรับบรรทัดฐานของสังคมว่ามีความส าคัญมาก 

4. ผู้ยอมรับทีหลัง ได้แก่ผู้ที่ยอมรับนวัตกรรม เพราะความจ าเป็นทางเศรษฐกิจหรือ
แรงกดทันทางสังคม กลุ่มนี้มักจะเป็นพวกที่มีความหวาดระแวงสงสัยและความลังเลสูง ซึ่งได้แก่ พวก
ที่มีการศึกษาต่ าและมีความคิดคับแคบ 

5. พวกล้าหลัง คือพวกที่ยึดมั่นอยู่กับประเพณีเดิมอย่างเหนียวแน่น ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอะไรง่าย ๆ ดังนั้นกว่าคนกลุ่มนี้จะยอมรับอะไร ตัดสินใจอะไร นวัตกรรมนั้นก็มักจะ
กลายเป็นสิ่งธรรมดาส าหรับคนทั่วไปแล้ว 

ส่วนการตัดสินใจหรือขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจของบุคคลนั้นมี 5 ขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 

ขั้นตระหนัก เป็นช่วงที่บุคคลรับรู้ว่ามีนวัตกรรมดังกล่าวแต่ยังขาดข้อมูลที่สมบูรณ์
ส าหรับการตัดสินใจ 
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ขั้นสนใจ เป็นช่วงที่บุคคลค้นหาข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นโดย
การสอบถามจากผู้รู้หรือการหาข้อมูล หนังสือ สื่อ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ขั้นประเมิน เป็นช่วงที่บุคคลจะพิจารณานวัตกรรมตามข้อมูลที่ได้มาว่าสิ่งใหม่นี้
เหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ของตน หรือไม่มีประโยชน์ หรือดีกว่าของเดิมเพียงใด ถ้ามีพึงพอใจกับ
นวัตกรรมนั้น ๆ ก็จะด าเนินการขั้นต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับก็จะยุติกระบวนการตัดสินใจ
เพียงแค่นี ้

ขั้นทดลองใช้ เป็นช่วงที่บุคคลทดลองนวัตกรรมดังกล่าว เพ่ือพิสูจน์ว่ามีประโยชน์
และเหมาะสมกับตนจริงหรือไม่ 

ขั้นยอมรับถาวร คือการรับนวัตกรรมนั้นมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และอย่างถาวร
ต่อไป  
  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าประโยชน์ของทฤษฎีการแพร่กระจาย คือการน ารูปแบบการ
สื่อสารในช่องทางต่าง ๆ เข้ามาใช้เป็นสื่อในการพัฒนาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยเฉพาะสื่อใหม่ ๆ 
ที่ชุมชนไม่คุ้นเคยนั้นจ าเป็นต้องมีการกระตุ้นทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
หรือการยอมรับนวัตกรรมโดยอาศัยกระบวนการให้การศึกษา อบรม นอกจากนี้ทฤษฎีการ
แพร่กระจายยังช่วยชี้น าในการพัฒนาหรือการน าสิ่งใหม่ ๆ มาสู่ชุมชนนั้น ควรผ่านทางกลุ่มผู้น าหรือ
บุคคลที่ชุมชนให้ความเคารพยกย่อง เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ เร็วกว่าและ
สามารถชักจูงให้คนอื่น ๆ ปฏิบัติตามได้อีกด้วย 
  1.4 ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการขัดแย้งน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลง เช่น การขัดแย้งระหว่างนายกับลูกจ้าง การขัดแย้งระหว่างชนชั้นซึ่งอาจก่อให้เกิด
การปฏิวัติระบบเศรษฐกิจ ระบบการปกครอง 
  นักทฤษฎีที่รู้จักเป็นอย่างดีที่เป็นเจ้าของแนวคิดนี้ คือคาร์ล มาร์กซ์ ซึ่งเชื่อว่าการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากสาเหตุภายในระบบสังคมนั้นเองเพราะทุกสังคมย่อมหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ไม่พ้น การตอบโต้ของพลังต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมจะน าไปสู่การสลายตัวของสังคมนั้น ท า ให้เกิดสังคม
รูปใหม่ขึ้นมา เช่น จากสังคมทาสโบราณเปลี่ยนเป็นสังคมศักดินา สังคมศักดินาเปลี่ยนเป็นสังคมทุน
นิยม และเมื่อแรงงานหรือกรรมกรสามารถท าลายระบบทุนนิยมและนายทุนได้ก็จะเกิดเป็นรัฐสังคม
นิยมขึ้น เป็นต้น 
  โดยปกติสังคมทุกสังคมจะมีเป้าหมายสุดยอดอยู่ที่ความผาสุกของมวลสมาชิก ไม่ว่า
จะเป็นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความสะดวกสบายทางวัตถุ สุขภาพที่ดี การมีความรู้การศึกษา ความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เสรีภาพทางการเมือง เป็นต้น ในการพัฒนาสังคมจึงมุ่งที่จะให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างขึ้น คือท าให้ระบบย่อยต่าง ๆ ในสังคมมีลักษณะที่ยืดหยุ่นสามารถ
แบ่งสันปันส่วนทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณต่าง ๆ เช่น ความมั่งคั่ง ข่าวสาร เกียรติยศ อ านาจ เป็นต้น
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ให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงกัน แต่เนื่องจากการมีทรัพยากรที่จ ากัดจึงเป็นปัจจัยไปสู่ความขัดแย้งและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  ความขัดแย้งจะมีความเข้มข้นและความรุนแรงเพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพทางโครงสร้าง
ของสังคม ถ้าสังคมมีโครงสร้างยืดหยุ่นมากความรุนแรงจะมีน้อย แต่ถ้าสังคมใดมีโครงสร้างที่ตึงตัว
มากเกินไปความรุนแรงก็จะมีมากมีความเข้มข้นมาก สิ่งที่จะก าหนดระดับความรุนแรงของความ
ขัดแย้งมี 4 ประการ คือ 
  1. ความหลากหลายของการแบ่งแยกโครงสร้าง-หน้าที่ ถ้าสังคมมีกลุ่มต่าง ๆ ทาง
สังคมและวัฒนธรรมแยกแยะออกไปมาก มีองค์การและสถาบันที่ท าหน้าที่ในการสนองความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มได้ดี ความเข้มข้นของความขัดแย้งก็จะน้อย 
  2. ความแตกต่างสัมพันธ์ ถ้าสังคมใดประกอบด้วยสมาชิกที่มีสถานภาพทางสังคม
และฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันมาก เช่น คนจน คนรวย ย่อมจะเกิดความขัดแย้งได้ง่ายและมี
ความตึงเครียดสูง 
  3. การเลื่อนชั้นทางสังคม ถ้าคนในสังคมมีโอกาสจะเลื่อนฐานะและสถานภาพของ
ตนได้มากหรือมีโอกาสที่จะรับนวัตกรรมเข้าไปมาก ความตึงเครียดจะลดลง 
  4. การจัดองค์การในสังคม ถ้าสังคมใดเปิดโอกาสให้กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 
เกิดขึ้นได้มากเพียงใด การขัดแย้งก็จะลดลง เพราะแต่ละกลุ่มจะมีตัวแทนและอ านาจในการต่อรองที่
จะรักษาผลประโยชน์ของตนเอาไว้ 
  การลดระดับความขัดแย้งอาจท าได้ถ้าทุกฝ่ายยอมรับว่าการขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา 
มีองค์กรทางสังคมที่สามารถจัดระเบียบความขัดแย้งและควบคุมให้อยู่ในขอบเขต ตลอดจนก าหนด
แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ให้ชัดจน 
  การน าทฤษฎีความขัดแย้งไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน นักปฏิบัติการพัฒนา
ชุมชนใช้วิธีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรประชาชนขึ้นมา เพ่ือให้มีอ านาจในการต่อรองกับกลุ่มที่ได้เปรียบ
อยู่แล้ว เช่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ เพ่ือต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง การจัดตั้งสหภาพแรงงาน เพ่ือ
ต่อรองกับนายจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ทฤษฎีความขัดแย้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ทางด้านวัตถุ เพราะทฤษฎีความขัดแย้งเป็นการกระจายทางผลผลิตหรือผลประโยชน์ในชุมชนอย่าง
เป็นธรรม ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจึงต้องค านึงด้วยว่าผลของการพัฒนานั้นจะต้องสร้างประโยชน์แก่
ประชาชนส่วนใหญ่ มิใช่บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการพัฒนาชุมชนอาจจะ
ไม่ประสบความส าเร็จ 
  1.5 ทฤษฎีการขึ้นและลงของสังคม (Rise and fall Theory) ทฤษฎีการขึ้นและ
ลงของสังคม เป็นกระบวนการของความเจริญและความเสื่อม ซึ่งมองว่าสังคมและวัฒนธรรมมี
จุดเริ่มต้นและจากนั้นจะค่อยเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงที่สุดก็จะเสื่อมสลายไป ดังเช่นความเจริญ
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ของมนุษย์ที่ เริ่มจากเด็กทารก เจริญขึ้นเป็นวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา และในที่สุดก็ตายจากไป 
นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบได้กับเวลาในวันหนึ่ง ๆ ที่เริ่มจาก เช้า เที่ยง ตอนเย็น ตอนค่ า เวลา
มืดและค่อยเปลี่ยนเป็นเวลาเช้า ซึ่งเหมือนกับสังคมและวัฒนธรรมที่ค่อย ๆ เจริญงอกงามสุดท้ ายมี
การเลื่อมสลายไปในที่สุด หรือเปรียบเทียบได้กับเวลาเช้าที่ดวงอาทิตย์ก าลังส่องแสงและเพ่ิมก าลังแรง
กล้าในตอนกลางวัน จากนั้นก็ดับลงในเวลาตอนค่ า แต่การดับลงของวัฒนธรรมไม่ได้สูญหายไปไหนแต่
พยายามปรับปรุงให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา ทฤษฎีแห่งการขึ้นและลงของสังคมนี้อาจเรียกได้อีก
อย่างหนึ่งว่า “ทฤษฎีหมุนเป็นวงกลม” (พลอย เจริญสุข, 2530 : 102)  

ทฤษฎีการขึ้นและลงของสังคมนี้สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ กล่าวคือ ในการ
พัฒนาชุมชนนั้น ปัญหาส าคัญคือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการของรัฐบาลแล้ว ประชาชนมักจะไม่รับช่วงการ
พัฒนาสืบต่อไป ท าให้การพัฒนาสิ้นสุดตามไปด้วย ดังนั้นนักพัฒนาชุมชนจึงต้องใช้แนวคิดและ
หลักการพัฒนาชุมชนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่และในทุกขั้นตอน เ พ่ือ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและใช้กระบวนการพัฒนาผู้น าในชุมชนให้เป็นผู้รับช่วงการพัฒนาต่อไป ก็
จะท าให้งานพัฒนาชุมชนด าเนินต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุด (ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2531 : 48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.1 แสดงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ที่มา : ปรับปรุงจาก นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร (ม.ป.ป. : 147-154) 
 
 
 

 

ทฤษฎีวิวัฒนาการ 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง    
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

ทฤษฎีแห่งความสมดุล 

ทฤษฎีการแพร่กระจาย 

ทฤษฎีความขัดแย้ง 

ทฤษฎีการขึ้นและลงของสังคม 
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2. ทฤษฎีด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 นักเศรษฐศาสตร์ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเอาไว้มากมายแต่ก็ยังไม่สามารถ
ที่จะน าไปใช้ในประเทศที่ก าลังพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะน าไปประยุกต์ใช้หลาย ๆ แนวคิด
หรือหลาย ๆ ทฤษฎี ในที่นี้จะเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาทฤษฎีด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แระ
กอบด้วย ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามล าดับขั้น ทฤษฎีฝนหล่นจากฟ้า ทฤษฎีทวิภาค
และทฤษฎีภาวะทันสมัย ทฤษฎีการด้อยพัฒนาและทฤษฎีการพ่ึงพา ทฤษฎีกระจายรายได้และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
  2.1 ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามล าดับขั้น (The stages of 
Economic Growth) วอลท์ ดับเบิลยู โรสโตว์ (Walt W. Rostow) เป็นผู้น าเสนอทฤษฎีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจว่าสามารถแบ่งออกได้เป็นล าดับขั้นได้ดังนี้ (วรวุฒิ โรมรัตน์พันธ์, 2554). 
   ขั้นระบบเศรษฐกิจสังคมเป็นแบบดั้งเดิม (The Traditional) คือระยะที่ความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า โครงสร้างทางสังคมยังไม่แบ่งเป็นชนชั้นระดับต่าง 
ๆ สาขาการเกษตรเป็นสาขาใหญ่และเป็นหลักของเศรษฐกิจ  
   ขั้นเตรียมการพัฒนา (Pre-conditions for take-off) คือระยะที่สังคมมีการ
สร้างทุนพ้ืนฐานอย่างกว้างขวาง การปฏิวัติทางการเกษตรและการขยายตัวของสินค้าขาเข้า เช่น 
สินค้าประเภททุนและมีการเพิ่มการลงทุน 
   ขั้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนา (Take-off) คือระยะที่มีการเพ่ิมขึ้นของการลงทุน 
การผลิต มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเป็นสาขาน า ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงและมี
โครงสร้างทางสถาบันสังคมและการเมืองเกิดขึ้น เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ 
  ขั้นทะยานตัวเพื่อเข้าสู่ภาวะของการพัฒนา (Drive to maturity) คือระยะที่
สังคมได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีแผนใหม่ให้มีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แรงงานเปลี่ยนไปเป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สังคมมีความต้องการสิ่งใหม่ ๆ 
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป 
  ขั้นของการบริโภคขนาดใหญ่ (The Stage of high mass-Consumption) คือ
ระยะที่ประชาชนมีการอุปโภคบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ถ้วนหน้ากัน มีสภาพการจ้างงานอย่างเต็มที่ 
ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคง มีอัตราการเกิดค่อนข้างสูง 
  ทฤษฎีความเจริญเติบโตเป็นล าดับขั้นของ โรสโตว์ นี้ยังไม่อาจใช้เป็นบรรทัดฐานได้
แน่นอนว่าทุกประเทศจะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นขั้น ๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศต่าง ๆ ย่อมมี
สภาพแวดล้อม โครงสร้างต่าง ๆ และประวัติศาสตร์แตกต่างกัน สิ่งที่ประเทศก าลังพัฒนาแสวงหาใน
ปัจจุบันคงมิใช่เพ่ือที่จะพัฒนาจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง แต่คงจะเป็นการแสวงหาทางลัดใน
กระบวนการพัฒนามากกว่า แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ เพราะ
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การพัฒนาชุมชนนั้นมีลักษณะเป็นกระบวนการคือ มีการด าเนินงานเป็นขั้นตอนที่สัมพันธ์กันและใช้
เวลาในการที่จะปรากฏผลออกมา ตลอดจนมีการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมและ
น าไปสู่ขั้นตอนสูงขึ้นเสมอ 
  2.2 ทฤษฎีฝนหล่นจากฟ้า (Trickledown Effect Theory) ทฤษฎีฝนหล่นจาก
ฟ้า แนวคิดนี้ไม่เชื่อว่าสังคมจะมีวิวัฒนาการจากความเจริญก้าวหน้าระดับต่ าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
ระดับสูงได้ทุกสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความขัดแย้งกับทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจตามล าดับขั้น ทั้งนี้
ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการพัฒนาจะประสบความส าเร็จด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มที่มีความพร้อม คือผู้
ที่มีฐานะม่ังคั่งร่ ารวยก่อน เมื่อคนกลุ่มนี้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่แล้ว ผลของการพัฒนาจะค่อย ๆ 
กระจายมายังกลุ่มคนชั้นกลางแล้วลงไปสู่คนยากจนในสังคมตามล าดับ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบนี้รัฐ
ต้องลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจ านวนมากท าให้ในระยะแรก คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนชั้น
กลางและคนชั้นต่ าจะมีความยากจนลงไปกว่าเดิม เพราะรัฐต้องใช้งบประมาณสูง ไม่สามารถ
จัดบริการต่าง ๆ ให้ได้แล้วจะค่อย ๆ มีรายได้สูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นล าดับ 
  การที่มีความเชื่อว่าคนในสังคมมีความแตกต่างกัน แบ่งออกเป็นหลายระดับชั้น แต่
ละระดับชั้นมีความสามารถที่แตกต่างกัน ในขณะที่ทรัพยากรส าหรับใช้ในการพัฒนามีอยู่อย่างจ ากัด 
หากน ามาจัดสรรให้เกิดผลประโยชน์ต่อทุกคนในปริมาณที่เท่ากันแล้ว ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะมีไม่มาก
นัก เพราะการเร่งรัดพัฒนามีขีดจ ากัดหลายประการ เช่น งบประมาณ เทคโนโลยีและคุณภาพของ
ประชากร เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม จึงต้องมุ่งไปที่กลุ่มคนซึ่งมีความพร้อมหรือ
ได้เปรียบในสังคมก่อนจึงจะประสบความส าเร็จ 
  การน าทฤษฎีนี้ไปใช้นักปฏิบัติการพัฒนาชุมชนอาจด าเนินการก าหนดเป้าหมายของ
การพัฒนาให้ชัดเจน จากนั้นจึงท าการสรรหาและพัฒนาผู้น าที่มีลักษณะเป็นผู้ประสานงานและ
ผู้ร่วมงาน แต่ทฤษฎีมีข้อจ ากัด คือเป็นการผูกขาดการพัฒนาโดยรัฐกับกลุ่มบุคคลชั้นสูงที่มีความ
พร้อมมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ จึงเป็นข้อควรระวังส าหรับการน าไปใช้ 

2.3 ทฤษฎีทวิภาคและทฤษฎีภาวะทันสมัย (Dualism Theory and 
Modernization Theory) ทฤษฎีทวิภาคและทฤษฎีภาวะทันสมัยเป็นทฤษฎีที่บรรยายลักษณะ
สภาพของประเทศก าลังพัฒนาและพยายามให้ค าอธิบายกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างของประเทศกลุ่มนั้น ๆ ทฤษฎีทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันที่จะอธิบายว่าระบบเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ในประเทศก าลังพัฒนานั้นอาจพิจารณาได้ว่ามี 2 สาขาหลัก คือ (นันทนีย์ กมลศิริ
พิชัยพร, ม.ป.ป. : 157) 
  สาขาที่ทันสมัย มีลักษณะที่เป็นสาขาของความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการใช้
ทุนสูงและมีการจ้างงานด้วยค่าจ้างหรือเงินเดือน 
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  สาขาดั้งเดิม มีลักษณะเป็นสาขาใหญ่ เช่น สาขาเกษตรกรรมแบบเลี้ยงตนเอง มีการ
ใช้ทุนน้อย ผลิตผลแรงงานต่ า ค่าจ้างค่าแรงมักจ่ายในรูปสิ่งของวัตถุ 
  ทฤษฎีทั้งสองพยายามอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสาขาเดิม เช่น 
สาขาเกษตรกรรมพอเลี้ยงตนเองผ่านสภาพ Dualistic เข้าสู่สภาพวุฒิภาวะหรือการผลิตทันสมัยและ
อุตสาหกรรม  

ผู้เสนอทฤษฎีทวิภาคส่วนใหญ่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสภาพ Dualistic 
ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรมพอเลี้ยงตนเองและสาขาอุตสาหกรรมทุนนิยม
ขั้นเริ่มต้นดังกล่าวแล้วและในตลาดต่าง ๆ เช่น ตลาดการเงิน ตลาดแรงงาน เป็นต้น 
  ในกรณีของสาขาเกษตรกรรมแบบเลี้ยงตนเองนั้น ทฤษฎีนี้ ได้อธิบายว่า จะ
ประกอบด้วยการว่างงานแฝง ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่อุตสาหกรรม ท าให้สาขานี้มีการขยายตัวได้
อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องการสะสมทุนและการลงทุนในท้ายที่สุด เมื่อไม่มีการว่างงาน
ในสาขาเกษตรกรรมก็มีความต้องการแรงงานเช่นกัน ก็ท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขันเพ่ือแรงงานขึ้นมา
ในสาขาทั้งสอง และเป็นเหตุให้สาขาเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตและการเข้าสู่สภาพ
การเกษตรแบบการค้า เช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจที่เจริญเต็มที่แล้วทั่วไป 
  ทฤษฎีทวิภาคมีข้อจ ากัดที่จะอธิบายปรากฏการณ์ในสาขาเกษตรกรรมของประเทศ
ก าลังพัฒนา นั่นคือข้อตกลงเบื้องต้นที่ว่าสาขาอุตสาหกรรมจะได้อาศัยแรงงานจากสาขาเกษตรที่
เคลื่อนย้ายเข้าสู่สาขาอุตสาหกรรม ดังนั้นแรงงานส่วนหนึ่งจะกลายเป็นคนว่างงานเพ่ืออาศัยอยู่ใน 
เขตเมืองหรืออาจได้งานอยู่ในภาคไม่เป็นทางการของการจ้างงานในเมือง เช่น การรับจ้างตามบ้าน 
เป็นต้น สาขาอุตสาหกรรมจึงไม่อาจขยายตัวได้เต็มที่ 
  ผู้น าเสนอทฤษฎีภาวะทันสมัยส่วนใหญ่เป็นนักสังคมวิทยาและนักวิจัยสังคม ซึ่ง
กล่าวว่า ปัจจัยที่มิใช่ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีส่วนส าคัญในกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม ได้แก่ 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เช่น ครอบครัวและขนาดครอบครัว ค่านิยมทางสังคมและ
ทัศนคติ เป็นต้น โดยพิจารณาเห็นว่า ในการบวนการเปลี่ยนแปลงจากสังคมดั้งเดิมเข้าสู่สังคมทันสมัย
แบบตะวันตกนั้น ปัจจัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เสียก่อน เช่น ลดการมีบุตร การให้ค่านิยมและทัศนคติที่มุ่งมั่นท างานให้สัมฤทธิ์ผล การมีสถาบัน
ในทางสังคมต่าง ๆ แบบประเทศตะวันตกเพ่ือเป็นหน่วยการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ซึ่งภาวะทันสมัยนี้
สนธยา พลศรี (2547 : 176-177) กล่าวว่ามีสาระส าคัญ คือ  
  1. การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
ยังไม่เจริญก้าวหน้า มีระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่ล้าหลังไปสู่สังคมท่ีมีความเจริญก้าวหน้า 
  2. เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ชีวิตส่วนบุคคลในประเทศจะมีความแตกต่างกัน 
คือสังคมเก่าแก่หัวโบราณ กับสังคมที่มีภาวะทันสมัยมีความเจริญก้าวหน้า 
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  3. ประเทศเทศที่พัฒนาแล้วสามารถก้าวสู่ภาวะทันสมัยด้วยตนเองแต่ประเทศด้อย
พัฒนาไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จอาจจะสร้างความทันสมัยได้เพียงบางส่วน 
  4. กระบวนการสร้างภาวะทันสมัยของประเทศด้อยพัฒนาต้องเป็นไปเช่นเดียวกับ
ลักษณะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามล าดับขั้น 
  5. ภาวะทันสมัยทางเศรษฐกิจ คือการมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยแบบสังคม
อุตสาหกรรม 
  6. ภาวะทันสมัยทางวัฒนธรรม คือการใช้แนวความคิดแบบสมเหตุสมผลเป็นบรรทัด
ฐานในการตัดสินค่านิยม 
  7. ภาวะทันสมัยในทางการเมือง คือการน าเอาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีตัวแทนตามแบบกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือมาใช้ 
  8. บุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมทันสมัยแบบตะวันตก จะต้องมีความรับผิดชอบ 
มุ่งความส าเร็จเป็นส าคัญ มีระบบค่านิยมและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
  9. ผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างภาวะทันสมัย คือผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองแบบตะวันตก 
  10. รัฐต้องมีบทบาทในการวางแผนเพ่ือผลักดันให้เกิดภาวะทันสมัย ด้วยการจัดตั้ง
องค์กรต่าง ๆ ขึ้นเพื่อด าเนินงานอย่างจริงจัง 
  ทฤษฎีภาวะทันสมัยยังมีข้อบกพร่องในบางประการ เช่น การที่ทฤษฎีนี้ไม่ได้ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยเรื่องชนชั้นและความขัดแย้งระหว่างชนชั้น แต่เน้นในเรื่องการสร้างค่านิยมและ
สถาบันที่ทันสมัยเพ่ือการพัฒนา ซึ่งความจริงแล้วค่านิยมและสถาบันที่ทันสมัยนั้น ก็คือค่านิยมและ
สถาบันแบบตะวันตก ซึ่งเป็นที่สงสัยกันว่าจะใช้อะไรเป็นมาตรฐาน ค่านิยมและสถาบันแบบดั้งเดิม
บางประการอาจเป็นสิ่งเหมาะสมส าหรับประเทศทางตะวันออกก็ได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้น
ให้มีความมุ่งมั่นในการท างานนั้น ก็จะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยม โดยมิได้ให้
ความส าคัญต่อลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงเอารัดเอาเปรียบของนายทุนต่อผู้ใช้แรงงาน 
  ทฤษฎีทวิภาคและภาวะทันสมัยนี้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนหลายประการ 
ที่ส าคัญ คือการท าให้เกิดความเข้าใจว่า ในการที่จะยอมรับนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในชุมชนจะต้อง
คิดค านึงให้รอบคอบ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วชุมชนหรือสังคมนั้นจะมีลักษณะค ากล่าวที่ว่า “ทันสมัยแต่
ไม่พัฒนา” 
  2.4 ทฤษฎีการด้อยพัฒนาและทฤษฎีการพึ่งพา (Under Development 
Theory and Dependency Theory) 
  ทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพ่ึงพาใช้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศลาติน
อเมริกามาเป็นแนวทางในการสร้างทฤษฎี มีสาระส าคัญ คือสภาวะของการด้อยพัฒนาในกลุ่มประเทศ
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ที่ล้าหลังเกิดขึ้นจากการพยายามพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางทฤษฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและทฤษฎีภาวะทันสมัยแบบทุนนิยมตะวันตก แต่ยิ่งท าการพัฒนาก็ยิ่ง
ยากจนลงเพราะถูกครอบง าและต้องพ่ึงพาจากประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม 

นักวิชาการทฤษฎีการด้อยพัฒนามีความเห็นว่า การด้อยพัฒนาเป็นขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาประเทศ ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในปัจจุบัน คือประเทศท่ีผ่านขั้นตอนการด้อยพัฒนา
ไปแล้ว อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์โครงสร้างมาร์กซิสต์ เห็นว่า การด้อยพัฒนาเป็นสภาพหนึ่งที่เกิดขึ้น
พร้อม ๆ กับการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาประเทศทุนนิยมตะวันตกเป็นสาเหตุของการด้อยพัฒนาของ
ประเทศก าลังพัฒนานั่นเอง ซึ่งทัศนะดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของทฤษฎีการด้อยพัฒนาและ
ทฤษฎีการพ่ึงพา ซึ่งนักทฤษฎีการด้อยพัฒนาให้ค าอธิบายว่า ช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศ
ที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนาเป็นผลมาจากลัทธิล่าอาณานิคม และการถือเอาประโยชน์ของ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วไปจากประเทศที่ก าลังพัฒนา ดังนั้นการท าความเข้าใจสภาพปัญหาของประเทศ
ที่ก าลังพัฒนาในปัจจุบันจะต้องเริ่มด้วยการวิเคราะห์ลัทธิล่าอาณานิคมและลัทธิทุนนิยม ซึ่งท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนาและประเทศก าลังพัฒนาในลักษณะที่ประเทศก าลังพัฒนาเป็น
ประเทศบริวารอยู่ในขอบข่ายอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดสินค้า 
อุตสาหกรรม แหล่งขยายตัวของการลงทุน ผลประโยชน์ รายได้ และจุดส าคัญทางยุทธศาสตร์ให้กับ
ประเทศทุนนิยมตะวันตก ซึ่งเป็นประเทศศูนย์รวม การถ่ายโอนมูลค่าส่วนเกิน ซึ่งเป็นผลจากลักษณะ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว คือ ส่วนหนึ่งของพัฒนาการของการด้อยพัฒนาในประเทศก าลังพัฒนา ทัศนะ
ดังกล่าวของการด้อยพัฒนาช่วยให้มีการพิจารณาปัญหาการพัฒนาประเทศของประเทศก าลังพัฒนา
ได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยปกป้องผลประโยชน์ของประเทศก าลังพัฒนา 

ในส่วนของนักทฤษฎีการพ่ึงพากล่าวว่า สภาพการพ่ึงพานั้น คือสภาพการณ์ที่
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งถูกก าหนดเงื่อนไขโดยพัฒนาการ และการขยายตัวของกลุ่มประเทศ
อีกกลุ่มหนึ่ง กล่าวคือ ประเทศก าลังพัฒนามีลักษณะพ่ึงพาทั้งในทางวัฒนธรรม สังคมและการเมืองต่อ
ประเทศทุนนิยมตะวันตก มิได้มีแนวทางการพัฒนาประเทศที่เป็นอิสระ มีระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพา
ประเทศทุนนิยมตะวันตก เช่น เทคโนโลยีในการผลิต ทุนและสินค้าประเภททุน ความเชี่ยวชาญและ
ตลาดการค้าส าหรับการส่งออก ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ยังเป็นไปในเชิงเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย เช่น 
การซื้อวัตถุดิบในราคาถูกแต่ต้องซื้อสินค้าอุตสาหกรรมในราคาแพง และการถ่ายโอนเงินรายได้โดย
การด าเนินการของบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น  

ทั้งสองทฤษฎีที่ได้กล่าวมาแล้ว ได้ช่วยอธิบายถึงลักษณะของประเทศก าลังพัฒนา   
ที่ทฤษฎีอื่นมิได้กล่าวถึงเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ทฤษฎีทั้งสองจึงมีการกล่าวอ้างถึงอยู่เสมอ จุดร่วมของทฤษฎี
ทั้งสองนี้ คือการเสนอแนะให้ประเทศก าลังพัฒนาด าเนินแนวทางการพัฒนาที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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เช่น การเสนอให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สภาพและสภาวการณ์ของประเทศ การให้
ประเทศก าลังพัฒนามีการรวมตัวกันเพ่ือร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หรือร่วมมือกัน
แก้ปัญหาของตนเอง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อรองกับประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ยั ง
เสนอให้มีการจัดการปฏิรูปความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของโลกเสียใหม่ เพราะเห็นว่าโครงสร้างและ
สถาบันเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันที่เปิดเสรี มีบรรษัทข้ามชาติ หรือกองทุนระหว่างประเทศล้วนเป็น
เครื่องมือเพ่ือการครอบง าประเทศก าลังพัฒนาของเหล่าประเทศอุตสาหกรรมทุนนิยมทั้งสิ้น 

การน าทฤษฎีทั้งสองมาใช้ในการพัฒนาชุมชน คือในการพัฒนาคนในชุมชนจะต้อง
ปราศจากความครอบง าทางความคิดและต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่ท าให้ประชาชนมีแนวคิดที่จะต้อง
พ่ึงพารัฐอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีอิสระในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง นอกจากนี้การด าเนินงานจะต้องด าเนินการตามหลักประชาธิปไตยและหลัก
แห่งการพัฒนาชุมชน 

2.5 ทฤษฎีกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Redistribution 
with Growth Theory) ทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญในเรื่องการเจริญเติบโตเช่นเดิม แต่การเสนอ
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นพลวัตของการกระจายรายได้ซึ่งเป็นมาตรการระยะยาวเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจน การว่างงานและความไม่เสมอภาค โดยที่เห็นว่าในการพัฒนาประเทศนั้นจะต้อง
ให้มีมาตรการให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่น่าพึงพอใจ เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจได้
ท าการผลิตเพ่ิมขึ้น เพ่ือจะได้น าผลผลิตเหล่านั้นไปจ าหน่ายจ่ายแจกให้เป็นไปโดยเสมอภาคและลด
ช่องว่างในเรื่องความไม่เสมอภาคท่ีเกิดข้ึนต่อไป โดยมาตรการต่าง ๆ ที่จะท าให้ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อมกับมีการกระจายรายได้ที่ส าคัญ มีดังนี ้

1. การให้ความส าคัญต่อสาขาของการพัฒนา ซึ่ งให้ผลดีต่อการพัฒนาส าหรับ
เกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบกิจการอยู่ในสาขาที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้ไม่มีที่ดินท ากินและผู้รับ
จ้างทางการเกษตร เป็นต้น 

2. การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชนบท เพ่ือยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชน โดยให้มีระดับการผลิตที่สูงขึ้นและการให้มีบริการของรัฐในเรื่องต่าง ๆ เช่น การส่งเสริม
การเกษตร จัดให้มีน้ าอุปโภคบริโภค เป็นต้น มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและกิจกรรมเกี่ยวกับ
การวางแผนพัฒนาในท้องถิ่นที่มีปัญหา มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดที่ดินท ากินให้แก่ชาวบ้าน 

3. ให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อเทคนิคด้านการผลิตที่ต้องใช้แรงงานมากกว่าใช้ทุน 
การสร้างงาน การประหยัดการใช้ทุนและเงินตราต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4. การควบคุมประชากรให้มีการเพ่ิมที่เหมาะสม เพราะความยากจนและการ
ว่างงานนั้นมีส่วนสัมพันธ์กันโดยตรงกับการมีอัตราการเพ่ิมของประชากรในระดับสูง 
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5. การก าหนดกลุ่มที่ยากจนและถูกต้อง เพ่ือเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและท า
ให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมควร 

6. การปรับปรุงในเรื่องโอกาสของกลุ่มยากจนที่จะเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐ 
โดยเฉพาะในด้านการศึกษาท่ีดี บริการสาธารณสุขและน้ าดื่ม น้ าใช้ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ที่อยู่อาศัย 
การคมนาคม การชลประทานและการใช้อ านาจในการปกครอง เป็นต้น 

ทฤษฎีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน เพราะเป็นการมุ่งกระจายผลของ
การพัฒนาไปสู่กลุ่มท่ีไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ เป็นการลดช่องว่างระหว่างภาคชนบทและเมือง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.2 แสดงทฤษฎีด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร (ม.ป.ป. : 157-161) 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอื่น ๆ   
3.1 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาอีกหนึ่งรูปแบบ (The Concept of Another 

Development) แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปจากแนวคิดเดิมของการพัฒนาที่ยึดหลัก
ของการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยมีความเห็นว่า การพัฒนาควรยึดเอา 
“คน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” หรือยึดคน เป็นหลักในการพัฒนา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคน 
โดยที่คนเป็นผู้ด าเนินการเอง 

 

ทฤษฎีด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ทฤษฎีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามล าดับขั้น 

ทฤษฎีฝนหล่นจากฟ้า 

ทฤษฎีทวิภาคและ               
ทฤษฎีภาวะทันสมัย 

ทฤษฎีการด้อยพัฒนาและ
ทฤษฎีพึ่งพา 

ทฤษฎีการกระจายรายได้และ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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หลักการพื้นฐานของแนวคิดนี้ ให้ความส าคัญที่คนหรือประชาชนเป็นส าคัญ โดยถือ
ว่า ประชาชนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและการที่จะสามารถน าเอาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของ
ประชาชนมาใช้ในการพัฒนาได้นั้น ถือได้ว่าเป็นทั้งวิถีทางและเป้าหมายของการพัฒนา จึงกล่าวได้ว่า 

1. เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนฐานแล้ว การพัฒนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาชนที่จะต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเอง 

2. การพัฒนาเป็นเรื่องของทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศยากจนหรือประเทศที่มี
ความมั่งคั่ง ซึ่งมิใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงจะต้องด าเนินการพัฒนาร่วมกัน
ถึงจะประสบผลส าเร็จ 

3. ทรัพยากรของโลกนั้นมีอยู่เพียงพอในการที่จะตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ได้ท้ังโลก ถ้ามีการน ามาใช้อย่างถูกต้องและมีจิตส านึก 

4. การพัฒนามิใช่การลอกเลียนแบบหรือการหยิบยืมตัวแบบส าเร็จรูปมาใช้ แต่เป็น
กระบวนการที่จะเอ้ืออ านวยต่อความพยายามในการพัฒนาประเทศของประเทศก าลังพัฒนา แต่
ระบบดังกล่าวจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในระดับโลกที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน
ด้วย 

แนวคิดดังกล่าว (Another Development) ที่เป็นแนวทางการพัฒนาสามารถสรุป
ได้ 5 ประการ คือ 

1. เป็นการพัฒนาที่เน้นในเรื่องความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  
2. เป็นการพัฒนาจากการริเริ่มและด าเนินการจากภายใน 
3. เป็นการพัฒนาที่เน้นหลักการพึ่งตนเอง 
4. เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
5. เป็นการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เป็นหลักการที่เน้นการกระจายผล

การพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่นและในสาขาของการ
พัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง 

แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่ใกล้เคียงกับหลักการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก 
ซึ่งในการพัฒนาชุมชนสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในชุมชนได้เป็นอย่างดีและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3.2 ทฤษฎีความจ าเป็นพื้นฐาน (Basic Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่เสนอโดย
องค์กรระหว่างประเทศเมื่อปีค.ศ.1976 โดยมีจุดเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม การกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
เป็นธรรม และผสมผสานกับทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพ่ึงพากับทฤษฎีการพัฒนาอีกหนึ่งรูปแบบ
ของนักทฤษฎีกลุ่มกองทุนที่ได้เสนอว่า 
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1. ให้ความส าคัญในการคัดเลือกโครงการด้านการผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ต่อความจ าเป็นพื้นฐานที่ก าหนดขึ้นเป็นล าดับแรก 

2. ถือว่าโครงการที่ตอบสนองต่อความจ าเป็นพื้นฐานมีระดับเร่งด่วนสูงสุด 
3. พยายามใช้กลวิธีในการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ได้โดยชัดเจน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย

เหล่านั้นได้รับสินค้าและบริการตามท่ีต้องการ 
4. การกระจายอ านาจในการวางแผนไปสู่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้

ในอนาคต 
ทฤษฎีนี้ต้องการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็นของประชาชนที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย ทั้งความต้องการด้านวัตถุและความต้องการด้านจิตใจ ในระดับครอบครัวและชุมชน
ส่วนรวม ซึ่งความต้องการขั้นจ าเป็นพื้นฐานเป็นความต้องการของประชาชนตามความเป็นจริง โดยใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีภายในประเทศเป็นหลัก ความต้องการพ้ืนฐานของคนในสังคมจะมีความ
แตกต่างกัน สังคมใดที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะท าให้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและระดับความต้องการ
นี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของการพัฒนา 

การน าทฤษฎีไปใช้ในการพัฒนานักปฏิบัติการพัฒนาชุมชนควรพัฒนาให้คนได้รับ
การตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาวัตถุและจิตใจ โดยต้องมุ่งเน้นถึงเป้าหมาย
การพัฒนาชุมชนว่าต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นพ้ืนที่
เป้าหมายในการพัฒนาจะต้องใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เข้าประกอบกันด้วย ดังนั้นแนวทางแห่งทฤษฎี
ความจ าเป็นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นก็สามารถน ามาใช้เป็นทางเลือกหนึ่งได้ 

3.3 ทฤษฎีการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน (Integrated Rural Development 

Theory) เป็นแนวทางการพัฒนาที่ธนาคารโลก (World Bank) เป็นผู้เสนอให้ประเทศก าลังพัฒนา
หรือด้อยพัฒนาน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นสังคมส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านั้น 
ทฤษฎีการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานเป็นกระบวนการในการด าเนินงานพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
การคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุข การสื่อสารการผลิต การมีงานท า การเพ่ิมโอกาสทางสังคม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งการ
ปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเน้นถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เกื้อกูลกันของ
ปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่าง ๆ และการจัดระบบการพัฒนา คือการจัดองค์กร การวางแผน การจัดการ
และการเตรียมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน อัตราก าลัง งบประมาณและระยะเวลาในการพัฒนาให้
มีความสอดคล้องสัมพันธ์เกื้อกูลกัน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. การเข้าถึงระบบบริการและปัจจัยการผลิตของเกษตรกรรายย่อยของภาครัฐ 
2. ด าเนินการวางแผนอย่างบูรณาการ โดยเน้นพ้ืนที่เป้าหมายพิเศษและจัดให้มีศูนย์

ความเจริญเติบโตของชนบท 
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3. คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือระดมการพัฒนาให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้านและ
เหมาะสม 

4. กระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจไปสู่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที โดยการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นมากข้ึน 

วิธีการในการด าเนินงานตามแนวทางทฤษฎีการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน มีดังนี้ 
(สนธยา พลศรี, 2547 : 219-220) 

1. แผนงานและโครงการที่จัดท าขึ้นต้องมาจากการส ารวจความต้องการและความ
จ าเป็นของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เป็นแผนงานที่รวมกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ซึ่งทุกหน่วยงาน
สามารถน ามาใช้ในส่วนที่รับผิดชอบได้ 

2. นโยบายการปรับปรุงคุณภาพชีวิตต้องค านึงถึงด้านกายภาพ การบริการ
สาธารณะ การจัดบริการทางสังคม การให้การสนับสนุนกลุ่มและสถาบันที่ประชาชนจัดตั้ง 

3. ต้องมีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจนตามความช านาญระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่
จะเข้าร่วมด าเนินการตามโครงการ โดยไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนหรือรับผิดชอบคล้ายคลึงกัน 

4. ต้องมอบการตัดสินใจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะในกิจกรรมที่
ประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

5. ต้องแบ่งอ านาจตัดสินใจให้เด็ดขาดระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 
6. ต้องจัดให้มีศูนย์ประสานงานร่วมเพ่ือคอยให้การสนับสนุน ควบคุม ติดตามแผน

และโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ 
7. งบประมาณตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องได้รับการ

สนับสนุนอย่างจริงจังเป็นไปตามข้ันตอนและเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงาน 
8. ต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง โดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วม

ด าเนินงานต้องมีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอ 
9. เวลาที่เจ้าหน้าที่ทั้งระดับวิชาการและระดับบริหารอยู่รับผิดชอบในโครงการต้อง

มีก าหนดที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนตัวบุคคลจนด าเนินการไม่ได้ 
10. วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานต้องได้รับการ

สนับสนุนอย่างจริงจัง 
11. แผนงานและโครงการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับที่จัดในแต่ละปีจะต้อง

วางเป้าหมายอย่างแน่ชัด เพ่ือจะได้ประเมินผลได้เป็นระยะและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
12. การประเมินผลโครงการ ต้องเลือกบุคคลจากหลายหน่วยงานและผู้น าของ

ประชาชน ที่มิได้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือจะประเมินผลได้โดยไม่มีความล าเอียงเข้าข้างตนเอง 
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การน าทฤษฎีการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
1. ทฤษฎีนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่เป้าหมายอย่างชัดเจน ดังนั้นนักปฏิบัติการ

พัฒนาควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ในการพัฒนาให้ชัดเจนเช่นกัน และจะต้องด าเนินการจัดท า
แผนการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกสาขาการพัฒนา แต่ต้องไม่ซ้ าซ้อนกันของหน่วยงาน 

2. การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานจะช่วยลดการซ้ าซ้อนการท างาน ประหยัด
ทรัพยากร ก าลังคน เงินและเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา 

3. การเสริมสร้างอ านาจในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ด าเนินการเองอย่างเต็มที่ในโครงการที่ไม่เกินความสามารถ ส่วนโครงการที่เกินขีดความสามารถ 
ภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 

4. นักปฏิบัติการพัฒนาสามารถน าแนวทางการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมโดยผู้น า
ชุมชนมาใช้ร่วมด้วย ทั้งนี้การพัฒนาชุมชนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย ก็จะช่วยท าให้การด าเนินงานพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

สรุป  
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ เป็นชุดของค าอธิบายปรากฏการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในภายในสังคมที่มี

ลักษณะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดสามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีมีที่มา 2 
แนวทาง คือมาจากกระบวนการอนุมานและมาจากกระบวนการอุปมาน ซึ่งประโยชน์ของทฤษฎีจะ
ช่วยท าให้ทราบว่าในการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนนั้น จะต้องค านึงถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเรื่องใดบ้างและช่วยชี้ทิศทางในการพัฒนาชุมชนให้เห็นถึง
ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง เพื่อท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาได้ล่วงหน้า ประกอบกับช่วยท าให้
ทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนได้ล่วงหน้าได้อีกด้วย 

ในสังคมหนึ่ง ๆ จะมีองค์ความรู้ทางสังคมที่มีความหลากหลายปรากฏอยู่ในแต่ละด้าน เช่น 
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น ซึ่ง
ปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อมนุษย์ ชุมชน 
สังคมและวัฒนธรรมโดยตรง การท าความเข้าใจในสังคมได้ดีนั้น จะต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมนั้น 
ๆ ที่เราต้องการท าความเข้าใจอย่างเพียงพอและจะต้องรู้จักเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้ดี เพราะทฤษฎีจะ
ท าหน้าที่เพ่ือให้นักปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนสามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพยากรณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ในการจะน าทฤษฎีใด ๆ ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องค านึงถึงความเหมาะสม ค านึงถึงสถานการณ์และบริบทของ
ชุมชน รวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของในแต่ละชุมชนด้วย ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด คือ
การผสมผสานข้อดีของแต่ละทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา 



บทที่ 7 
การพัฒนาทางเลือก 

 
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ผ่านมาในแต่ละยุคสมัยนั้นจะเห็นได้ว่า  ถึงแม้จะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ท าให้ทันสมัยก้าวไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม แต่นั่นก็หมายความถึงการ
เดินตามตัวแบบแนวความคิดของตะวันตก ซึ่งจะมีลักษณะที่มุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่มี
รากฐานความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างและหน้าที่ของสังคมมนุษย์นั้น เป็นผลเกือบ
ทั้งหมดหรือเป็นผลโดยตรงจากปัจจัยด้านวัตถุและแบบแผนทางเศรษฐกิจและการจัดการทางด้าน
เทคโนโลยี สิ่งอ่ืน ๆ นอกจากนี้ถือว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ต้องเป็นสิ่งที่มาพร้อม
กับปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือเป็นสิ่งที่สนับสนุนปัจจัยทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศที่
เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้านวัตถุเป็นหลักมิให้ความส าคัญแก่การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เช่น 
ความเท่าเทียมกันหรือความยุติธรรมทางสังคม ในบทนี้เป็นการอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือก กระบวนทัศน์ในการพัฒนาทางเลือก แนวนโยบายและองค์ประกอบของ
การพัฒนาทางเลือก แนวคิดการพ่ึงพาตนเองของมหาตมะ คานธี แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน แนวคิด
วัฒนธรรมชุมชน แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ แนวคิดการพัฒนาแนวนิเวศ  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือก 
ผลของการพัฒนาที่ผ่านมาในอดีตก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ของการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ที่ยิ่งเร่งรัดการพัฒนาก็ยิ่งมีสภาพที่เลวร้ายลง ความมั่นคงและอ านาจใน
การตัดสินปัญหาต่าง ๆ ของสังคมไปรวมอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิด
ความขาดแคลนผลผลิตด้านอาหาร ความเสื่อมโทรมในระบบนิเวศ ภาวะล้มละลายทางระบบการเงิน
ของประเทศ จึงได้มีการเสนอแนวคิดการพัฒนาทางเลือกด้วยฐานคิดที่ว่า การพัฒนานั้นคือการ
ปฏิบัติการทางสังคมที่มุ่งเน้นในด้านสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนอย่างจริงจัง โดยมี
เป้าหมายเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของมนุษย์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจ
และการเมืองสังคม เป็นการพัฒนาเพ่ือให้มนุษย์ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีความเป็นประชาธิปไตย มี
ความเสมอภาค เสรีภาพรวมทั้งมีความยุติธรรมของสังคม (นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, 2549 : 209) 

ถึงแม้ว่าจะมีผู้ให้ความเห็นว่าการพัฒนาทางเลือกมีจุดอ่อน คือมีลักษณะเป็นแบบจ าลอง
ขนาดเล็กแบบจุลภาค ที่เป็นการเน้นการปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ไม่กว้างขวางแบบมหภาค (ปรีชา 
เปี่ยมพงศ์สานต์, 2543 : 8) แต่ถ้ามองในมุมที่ไม่จ ากัดด้วยกรอบโลกทัศน์อันใดอันหนึ่งเป็นเกณฑ์เราก็
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สามารถค้นพบความสมดุลส าหรับชีวิต ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
สามารถใช้ชีวิตของตนเองและจะเป็นชุมชนที่ยั่งยืนมีความสุขก็เป็นได้ 

ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) กล่าวไว้ว่า ..หากมนุษย์อยู่รอดได้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดย
การไปให้พ้นจากภาวะเก่าอันวิกฤติ ด้วยเหตุนี้มนุษย์ต้องการจินตนาการใหม่ เพ่ือให้มนุษย์มีจิตส านึก
ใหม่ รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
และแนวคิดใหม่จึงจะอยู่รอดได้... (ประเวศ วะสี, 2545 :7) 

 

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาทางเลือก 
 ก่อนท าความเข้าใจถึงกระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทางเลือก เราควรท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์เสียก่อน ซึ่งค าว่ากระบวนทัศน์นับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ส าหรับ
สังคมไทย ทั้งที่มีการแพร่หลายในโลกตะวันตกมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 1970 และถือว่ามีความส าคัญ
ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตามการจะเข้าใจจุดเปลี่ยนการพัฒนาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนทัศน์เสียก่อน 

 1. ความหมายของค าว่ากระบวนทัศน์ 
กระบวนทัศน์มาจากภาษาอังกฤษว่า Paradigm มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือค าว่า Para 

(Beside) และ Deigmo (Example) แปลว่า รูปแบบที่ควรน ามาเป็นตัวอย่าง ในความหมายดั้งเดิม
หมายถึงแบบจ าลอง (Model) แบบแผน (Pattern) หรือตัวอย่าง (Example) และเป็นที่ยอมรับ
โดยนัยยะว่า เป็นตัวอย่างส าหรับการท าซ้ า (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2548 : 24) 

คูนส์ (Kuhn) (อ้างถึงในปาริชาติ วลัยเสถียร, 2548 : 27) ผู้ที่เริ่มต้นแนวคิดกระบวนทัศน์
และให้ค านิยามกระบวนทัศน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ไว้ว่า กระบวนทัศน์ คือชุดของความคิดที่โยงใยทฤษฎี
ความรู้ สมมติฐานและความส าเร็จต่าง ๆ ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล
กระทั่งเป็นตัวแบบ (แนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ) ในการมองปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของชุมชน    
ซึ่งตามแนวคิดของคูนส์ หมายถึงชุมชนทางวิทยาศาสตร์ โดยคูนส์ได้พยายามฉายภาพให้เห็นว่า
กระบวนทัศน์เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญอย่างสูงต่อวิธีคิดของมนุษย์ เพราะกระบวนทัศน์เป็นวิถีแห่งการ
เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อของวิธีการทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม ค าว่ากระบวนทัศน์ใหม่และการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ของเขาก็ได้รับ
ความสนใจและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ วิธีวิทยาของศาสตร์ต่าง ๆ 
ทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นก็มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนทัศน์ของศาสตร์ต่าง ๆ (สินธุ์ สโรบล, 2548 : 2) ท าให้กระบวนทัศน์ถูกใช้และมีนิยาม
ความหมายไปอย่างหลากหลายจนห่างไกลออกไปจากความคิดของคูนส์มากยิ่งขึ้น ภายหลังการ
เสียชีวิตของคูนส์ในปี ค.ศ.1996 ฟริตจ๊อฟ คาปร้า (Frifjof Capra) เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับกระบวน
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ทัศน์ใหม่และการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์มีความจ าเป็นที่จะต้องให้ค านิยามใหม่ที่ขยายขอบเขตจาก
บริบททางวิทยาศาสตร์มาสู่พ้ืนที่ทางสังคมอันกว้างใหญ่ โดยคาปร้าให้นิยามกระบวนทัศน์ว่า คือชุด
แนวคิด (Concept) ค่านิยม (Values) ความเข้าใจรับรู้ (Perception) และการปฏิบัติที่มีร่วมกันของ
กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ชุมชนหนึ่ง ที่ก่อตัวเป็นแบบแผนของทัศนะเฉพาะแบบหนึ่งที่เกี่ยวกับความเป็นจริง 
(Reality) ซึ่งวิถีของการจัดการภายในชุมชนนั้นจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทัศนะดังกล่าว (อรศรี งาม
วิทยาพงศ,์ 2556) 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการผู้ทรงความรู้อีกหลายท่านที่ได้อธิบายความหมายของค าว่า
กระบวนทัศน์เอาไว้ ดังนี้ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2549 : 116) 

เมเยอร์ (Mayer) อธิบายว่ากระบวนทัศน์ หมายถึง กรอบโครงความคิดหรือตัวแบบความคิด
ที่ได้ถูกจัดขึ้นมาอย่างเป็นรูปแบบในช่วงเวลาต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการก าหนดชุดส าหรับการรวบรวมและ
จัดระเบียบข้อมูล นอกจากนี้ในบางแห่งก็มีการใช้ค าว่า กระบวนทัศน์ในความหมายเดียวกันกับค าว่า 
ตัวแบบหรือแบบในอุดมคติของแมกซ์ เวเบอร์ 

แลนนัว (lanau) อธิบายว่า กระบวนทัศน์ หมายถึง ความส าเร็จแบบวิทยาศาสตร์ซึ่ งเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปว่าจะเป็นสิ่งก าหนดตัวแบบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นให้แก่
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องส าหรับในช่วงระยะเวลาหนึ่งและการยอมรับกระบวนทัศน์อันใดอันหนึ่งจะก่อให้เกิด
ความเห็นพ้องต้องกันส าหรับความเป็นสาขาวิชาร่วมกันของการศึกษาค้นคว้า 

โฮลท์ และ ริชาร์จสัน (Holt and Richardson) ได้อธิบายว่า ในความหมายที่ธรรมดาและ
ง่ายที่สุดของกระบวนทัศน์ หมายถึง แบบแผนหรือกรอบเค้าโครงซึ่งเป็นการก าหนดรูปแบบและ
แนวทางส าหรับขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าแบบวิทยาศาสตร์และกล่าวว่ากระบวนทัศน์
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ 5 ประการด้วยกัน ดังนี้ 

1. แนวความคิด หมายถึง แนวความคิดต่าง ๆ ที่ถูกน ามาใช้ในข้อเสนอต่าง ๆ ตามทฤษฎี
และเพ่ือก าหนดจุดสนใจส าหรับการค้นคว้าทดลอง 

2. ทฤษฎี 
3. กฎของการแปลความหมาย เพ่ือที่จะให้เข้าใจถึงการประยุกต์ทฤษฎีในการสังเกต ทดลอง 
4. ปัญหา 
5. การชี้แนะสิ่งที่มีอยู่จริงหรือน่าจะมีอยู่ หมายถึง เป็นการชี้แนะว่าถ้ากระบวนทัศน์หนึ่งได้มี

การกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว องค์ประกอบทางแนวความคิดและทฤษฎีควรจะเป็นอย่างไร 
กล่าวสรุปได้ว่า กระบวนทัศน์เป็นเสมือนการก าหนดแก่นของปัญหาและแนวทางการแก้ไขใน

ลักษณะของภาพรวม ซึ่งเป็นที่ยอมรับส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาหนึ่งและใช้เป็นพ้ืนฐาน
ร่วมกันในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบหรืออธิบายข้อรายละเอียดต่อไป 
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เมื่อน าแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์มาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาในความหมายที่ว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ฉะนั้นการพัฒนาประเทศก็คือการเปลี่ยนจากรูปแบบที่ด้อยไปสู่
รูปแบบที่ดีกว่าส่วนข้อที่ว่า อะไรคือด้อย อะไรคือดี ก็ขึ้นอยู่กับกรอบแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ที่ใช้ 
(อมรา พงศาพิชญ์, 2545 : 24) 

2. กระบวนทัศน์การพัฒนา 
 พัฒนาการหรือความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนา นับตั้งแต่ทศวรรษ 
1960 มาจนถึงปัจจุบัน กาญจนา แก้วเทพ (2543 : 16-32) กล่าวว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชุด
ใหญ่ ๆ ตามลักษณะของกระบวนทัศน์ ดังนี้  
  2.1 กระบวนทัศน์การพัฒนากระแสหลัก (Dominant Paradigm) หรือกระบวน
ทัศน์การสร้างความทันสมัย (Modernization Paradigm) ในช่วงทศวรรษที่ 1960-1970 ที่เน้นเรื่อง
การพัฒนาประเทศโลกท่ีสามให้มีความทันสมัยแบบตะวันตก 

2.2 กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบพึ่งพา (Dependency Paradigm) เป็น
กระบวนทัศน์ที่โต้แย้งกระบวนทัศน์ในยุคแรก โดยมีแนวคิดหลักว่าการพัฒนาความทันสมัยนั้นเป็น
กระบวนการน าเอาโลกที่สามไปพึ่งพาต่อประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้ว 

2.3 การพัฒนาทางเลือก/การพัฒนาอีกแบบหนึ่ง (Another Development) 
หรือที่เรียกว่ากระบวนทัศน์เฉพาะของตนเอง (Multiplicity Paradigm) นับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 มา
จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดกระบวนทัศน์ทางเลือกในการพัฒนาที่อาจเรียกได้หลายชื่อข้างต้น แต่ทว่าจุดร่วม
ของกระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือก มิใช่เพียงการปฏิเสธกระบวนทัศน์กระแสหลัก เช่นที่กระบวน
ทัศน์การพัฒนาแบบพ่ึงพาโต้แย้งเท่านั้น แต่นักคิดด้านการพัฒนาหลายท่านมีความเห็นร่ วมกันใน
ประเด็นที่ว่า ตัวแบบการพัฒนาแบบเดิมที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคอดตะวันตกขาดความยั่งยืนและ
ไม่พึงประสงค์ส าหรับโลกที่สาม ประเทศเหล่านั้นไม่มีทางที่จะสามารถหลุดพ้นจากการถูกก าหนดให้
อยู่ในภาวะของความด้อยพัฒนาไปได้ ดังนั้นนักคิดกลุ่มนี้จึงปฏิเสธแนวคิดกระบวนทั ศน์และ
แม้กระท่ังการใช้ค าว่าการพัฒนา โดยมุ่งสร้างสรรค์ค า วาทกรรมและกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ที่พ้นไปจาก
ค าว่า การพัฒนารวมทั้งได้เสนอให้ประเทศโลกที่สามมุ่งแสวงหาแนวคิด แนวทางการสร้างสรรค์วิถี
ชีวิตที่ดีงามที่เป็นของตัวเอง (ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 2543 : 71) นอกจากนี้ยังได้น าเสนอทัศนะใหม่ที่
ท้าทายว่า การพัฒนาไม่จ าเป็นต้องมีเพียงกระบวนทัศน์เดียวที่ใช้กันอย่างเป็นสากลทั่วโลก หากแต่ใน
แต่ละท่ีแต่ละแห่งอาจจะมีกระบวนทัศน์ของตนเองก็ได้  

เนื่องจากแนวคิดเรื่องการพัฒนามิได้เป็นเพียงแนวคิดอย่างหนึ่งเท่านั่นแต่ยังเป็นแนวคิดที่มี
วิธีการน าไปสู่การปฏิบัติอีกด้วยและในการปฏิบัตินั้นต้องการเงื่อนไขและกลไกทางสังคมหลายชนิด
เข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องท าความเข้าใจถึงประบวนทัศน์การพัฒนาตลอดจนแนวคิดและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งเฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2545 : 56) ได้อธิบายสรุปถึงความเข้าใจ
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กระบวนทัศน์ในการพัฒนาว่า หมายถึงกระบวนความคิดและการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเข้ามาเรียนรู้โดยการ
ท างานร่วมกัน ใช้ความพยายามร่วมกัน อาศัยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการพัฒนา 
เสริมสร้างพลังของแต่ละฝ่ายให้เข้มแข็ง โดยการคิดและเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ มีการปฏิบัติ
อย่างจริงจังบนรากฐานของความรัก ความเมตตาโดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 

3. กระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือก 
 กระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือกหรือการพัฒนาแบบอ่ืนได้เริ่มมีบทบาทและเป็นประเด็น
อย่างกว้างขวางในที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยข้อตกลงทางการค้าและการพัฒนา 
(United Nation on Trade Agreement and Development : UNCTAD) ที่ประเทศแมกซิโกเมื่อ
ปี ค.ศ.1974 เนื่องจากเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง ต่อมาสถาบันดักจ์ ฮาร์มมาโชร์จ ได้มีส่วนผลักดันกระบวนทัศน์การพัฒนา
ทางเลือก โดยเฮตเน่ (อ้างถึงในจามะรี เชียงทอง, 2549 : 120) ได้พยายามเชื่อมโยงว่าการพัฒนา
ทางเลือกเป็นการผสมผสานมรดกทางความคิดของตะวันออก เช่น ปรัชญาการพ่ึงตนเองของมหาตมะ 
คานธี ปรัชญาเศรษฐกิจเชิงพุทธ ที่มุ่งเน้นความพอเพียงในการบริโภคมากกว่าการสะสม ผนวกเข้ากับ
การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมนิยมและการเมืองสีเขียวของตะวันตก ถึงแม้ว่ากระบวนทัศน์การ
พัฒนาทางเลือกจะประกอบด้วยแนวคิดอันหลากหลายจากนักคิดหลายท่าน แต่ทว่าจุดเริ่มพ้ืนฐาน
ของทุกแนวคิดในกระบวนทัศน์นี้ก็คือ 
 1. กระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือก ไม่เชื่อว่ามีสูตรส าเร็จเพียงสูตรเดียวของการพัฒนาที่
สามารถจะใช้ได้ผลทุกสังคม ดังเช่นสองกระบวนทัศน์แรก หากทว่ากระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือก
มีความเชื่อว่ามีแนวคิดการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งสังคมแต่ละสังคมสร้างสรรค์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการ
ตอบค าถามในเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาว่า สังคม ชุมชน หมู่บ้านจะพัฒนาให้เป็นไปแบบใด เพ่ือ
อะไร เป้าหมายก็จะถูกก าหนดมาจากสังคมแต่ละแห่ง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน กล่ าวคือกระบวน
ทัศน์ทางเลือกได้ลดลักษณะที่เป็นสากลของแนวคิดการพัฒนาให้น้อยลงและเพ่ิมสัดส่วนของลักษณะ
ที่เป็นท้องถิ่นให้มากขึ้น ดังนั้นในขณะที่บางสังคมอาจจะถือเอาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
เป้าหมาย บางสังคมอาจจะก าหนดเศรษฐกิจเป็นเพียงเป้าหมายก็ได้ 
 2. นอกเหนือจากเป้าหมายและปรัชญาการพัฒนาแล้ว วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายก็จะมี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคมเช่นเดียวกัน ไม่จ าเป็นว่าทุกสังคมจะต้องใช้บันไดขั้นตอนของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรอสโตว์ (Rostow) เป็นหนทางในการพัฒนาประเทศ เพราะแม้ว่าหลาย
สังคมอาจจะมีเป้าหมายการพัฒนาแบบเดียวกัน แต่ก็มีเส้นทางหลายเส้นทางที่จะเดินไปสู่จุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน ยิ่งในกรณีที่เป้าหมายการพัฒนาของแต่ละประเทศเป็นคนละเป้าหมายแล้ว 
เส้นทางท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายก็ยิ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นเส้นทางเดียวกัน 
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 3. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในด้านแนวคิดและแนวทางในภาคปฏิบัติของการพัฒนา
แล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยังส่งผลสะเทือนมาถึงนักพัฒนาภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ ที่ก าลังแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ของการพัฒนา นักวิชาการที่สนใจเรื่องการพัฒนาสังคม 
ชุมชนและติดตามศึกษาวิจัยปรากฏการณ์แบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น วิธีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การพัฒนาแบบล่างขึ้นบน นักวิชาการที่สังกัดกระบวนทัศน์ทางเลือก มีข้อค้นพบว่า 
นอกเหนือจากเนื้อหาสาระทางวิชาการของการพัฒนาจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบใหม่แล้ว แม้แต่
เครื่องมือของการศึกษา คือวิธีวิทยาในการศึกษาก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นจากการเน้น
การวิจัยในเชิงปริมาณท่ีสอดคล้องกับการวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้การศึกษาการพัฒนา
แนวใหม่ได้เปลี่ยนมาเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การศึกษาวัฒนธรรม
ชุมชน การศึกษาบทบาทของศาสนาประเพณีในโครงการพัฒนาด้วยวิธีการวิจัยทางด้านมานุษยวิทยา 
เป็นต้น 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอลักษณะส าคัญของกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบใหม่ หรือ
การพัฒนาทางเลือกเอาไว้หลายท่าน ตัวอย่าง เช่น 
 เซอร์เวส (Servaes, 1996 : 36-42) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของกระบวนทัศน์การพัฒนา
ทางเลือก ดังนี้ 
 1. เนื่องจากประเทศทั้งหลายในโลกนี้จ าเป็นต้องพ่ึงพากัน ไม่ในทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จึงน่าจะเป็นสาเหตุร่วมกันในการอธิบายความด้อยพัฒนาของ
ประเทศหนึ่ง ๆ  
 2. การศึกษาเรื่องของการพัฒนา จ าเป็นต้องศึกษาการพัฒนาของประเทศหนึ่ง ๆ ใน
ท่ามกลางบริบทของสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศูนย์กลางกับประเทศรอบ
นอกหรือความสัมพันธ์ภายในของแต่ละประเทศ 
 3. แนวทางการศึกษาการพัฒนานั้น ควรจะให้ความสนใจกับเนื้อหาของการพัฒนาให้มากขึ้น
แทนที่จะสนใจแต่รูปแบบหรือสูตรส าเร็จของการพัฒนา 
 4. ไม่มีแบบจ าลองสากลส าหรับการพัฒนา แต่ละสังคมต้องพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาส าหรับ
ตัวเองขึ้นมา 
 โรเจอร์ (Roger, 1976 : 29-38) ได้น าเสนอคุณลักษณะส าคัญ ๆ ของกระบวนทัศน์การ
พัฒนาทางเลือกที่ค่อนข้างค านึงถึงมิติของการเมือง ในความหมายของการจัดสรรและการกระจาย
อ านาจที่มาจากต าแหน่งต่าง ๆ ของสังคม ดังนี้ 
 1. ต้องมีการกระจายข่าวสารข้อมูลและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมอย่างเสมอภาคและ
ยุติธรรม 
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 2. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนาตนเอง ทั้งในระดับการวางแผนและการ
ด าเนินการ 
 3. การวางแผนพัฒนา ต้องมีลักษณะการกระจายอ านาจ (Decentralization) และต้องเน้น
การน าเอาทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการพัฒนา 
 4. ต้องมีการประสานวัฒนธรรม ประเพณีเข้ากับระบบสมัยใหม่ เพราะฉะนั้นความทันสมัย
ต้องหมายถึงการผนวก การประสาน ทั้งในด้านความคิดใหม่และความคิดเก่าเข้าด้วยกัน โดยในแต่ละ
ท้องที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป 
 เนอร์ฟิน (Nerfin, 1977) ได้น าเสนอคุณลักษณะส าคัญของกระบวนทัศน์การพัฒนาที่เขา
เรียกว่า การพัฒนาอีกแบบหนึ่งไว้ ดังนี้ 
 1. เป็นการพัฒนาที่ต้องตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ความต้องการนี้หมายรวมถึง
ความต้องการด้านวัตถุและที่นอกเหนือจากวัตถุ โดยถือว่านอกเหนือจากปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารง
ชีพแล้ว คนเรายังมีความต้องการเป็นมนุษย์ ต้องการแสดงออก ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ต้องการความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีและเป็นผู้ก าหนดชะตากรรมของตนเอง 
 2. การพัฒนาที่มาจากเนื้อในสังคม เป็นการพัฒนาที่เกิดมาจากแกนกลางของแต่ละสังคม 
เกิดมาจากเอกลักษณ์ ค่านิยม วิสัยทัศน์ของสังคมนั้น ๆ มิใช่เป็นการพัฒนาที่น าเข้ามาจากสังคมอ่ืน 
 3. การพัฒนาที่มีลักษณะการพ่ึงตนเอง เป็นการพัฒนาที่พ่ึงพาความแข็งแกร่งและอาศัย
ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ แรงงาน บุคคลรวมทั้งภูมิปัญญาวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ โดยค าว่าการ
พ่ึงพากันนี้ หมายถึง การพ่ึงพาแบบส่วนรวม (Collective Self-Reliance) ซึ่งเท่ากับเป็นการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกันด้วย ในทางปฏิบัติชุมชนแต่ละแห่งสามารถจะสร้างระบบการพ่ึงพาอาศัยกับ
ระดับชาติและระดับโลก แต่ทว่าต้องมีรากฐานอยู่ท่ีท้องถิ่นของตนเอง 
 4. การพัฒนาที่ค านึงถึงผลกระทบและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล อย่างค านึงถึงศักยภาพของชุมชนที่จะจัดการการพัฒนานั้น รวมทั้ง
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนยาวนานถึงคนรุ่นต่อไปด้วย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนาหรือการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและระดับวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 5. การพัฒนาที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนปลงโครงสร้าง เป้าหมายการพัฒนาต้องเน้นการพัฒนาที่
ครอบคลุมทุกมิติทุกด้านของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม กิจกรรมเศรษฐกิจ การ
แบ่งพ้ืนที่ใช้สอยของสังคม รวมทั้งโครงสร้างอ านาจ โดยการจัดระบบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจและสามารถด าเนินการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง (Self-
Management) เช่น แนวคิดเรื่องการให้ชุมชนจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง เป็นต้น 
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 ปัจจัยทั้งห้าประการดังกล่าวนี้ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กัน ต้องมีกระบวนทัศน์การพัฒนาใน
ลักษณะองค์รวมที่ว่าการพัฒนาเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ท าการพัฒนามนุษย์ทั้งหญิงและชาย 
โดยที่มิอาจละเลยคนใดคนหนึ่งหรือไม่อาจทอดทิ้งมิติใดมิติหนึ่งของมนุษย์ การพัฒนาอีกแบบหนึ่งนี้
เป็นหลักการที่น าไปใช้ได้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศโลกที่สาม โดยที่ในภาคปฏิบัติการวาง
นโยบายและการใช้เทคโนโลยีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
 กาญจนา แก้วเทพ (2543 : 193) ได้กล่าวถึงกระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือกหรือการ
พัฒนาอีกแบบหนึ่งว่ามีตัวแปร 8 ประการที่ต้องได้รับการพิจารณาใหม่ให้แตกต่างไปจากกระบวน
ทัศน์แบบเดิม ดังนี้ 
 1. การประสานสอดคล้องระหว่างจุลภาค-มหภาค (Micro-Macro Articulation) 
ภาวการณ์ปัจจุบันนี้มีปัญหาระดับจุลภาค-มหภาค กล่าวคือหากมีการแก้ไขที่จุดหนึ่งกลับสร้าง
ผลกระทบขึ้นอีกจุดหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น มาตรการสร้างที่อยู่อาศัยให้ชาวสลัม ก็กลับเพ่ิมอัตราการ
อพยพจากท้องถิ่นชนบทเข้ามาสู่เมืองมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาทางเลือกจึงเสนอให้ใช้หลักการเสริม
เพ่ิมเติม คือการแก้ไขปัญหาที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีมาตรการเสริมเพ่ิมเติมส าหรับจุดอ่ืน ๆ 
ไปพร้อม ๆ กัน 
 2. ศึกษาภาคส่วนที่อยู่นอกระบบ (Informal Sector) ให้เด่นชัดขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจ
แห่งชาติ มีกรณีที่น่าสนใจ คือเรื่องการใช้เวลาของประเทศสวีเดน ในขณะที่ชั่วโมงท างานของ
เศรษฐกิจในระบบมีเพียง 6 พันชั่วโมงต่อปี บรรดางานที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจสีขาว (White 
Economy) อันได้แก่ งานบ้าน การซื้อของ การดูแลเด็ก การเดินทาง กินเวลาถึง 7 พันชั่วโมงต่อปี 
ด้วยตัวเลขเช่นนี้อาจประมาณการได้ว่าระบบเศรษฐกิจแบบนอกระบบทั้งระบบเศรษฐกิจสีขาวและ
ระบบเศรษฐกิจสีด า (Black Economy) ในประเทศโลกท่ีสามจะต้องมีปริมาณอย่างน้อยเป็น 2-3 เท่า
ของเศรษฐกิจในระบบอย่างแน่นอน นักเศรษฐศาสตร์จึงต้องตัดสินใจว่าจะคิดค านวณถึงสิ่งที่วัดได้
หรือจะค านึงถึงสิ่งที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่จริง ๆ  
 3. แนวคิดเรื่องความต้องการของมนุษย์  ต้องแยกระหว่างสิ่งที่เรียกว่าความต้องการ 
(Needs) และตัวตอบสนองความต้องการ (Satisfiers) ออกจากกัน ทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกัน
โดยพ้ืนฐานที่ว่า ความต้องการของมนุษย์นั้นมีอยู่อย่างจ ากัดและเหมือนกันทั่วโลก หากแต่ตัว
ตอบสนองนั้นแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและตามวัฒนธรรม รวมทั้งมีเพ่ิมขึ้นได้อย่างไม่จ ากัดทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ความต้องการอันหลากหลายของมนุษย์นั้นสรุปแล้วมี 2 หมวดใหญ่ ๆ คือความ
ต้องการที่จะเป็น (Need of Being) และความต้องการที่จะมี (Need of Having) วิธีการตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์นั้นสามารถตอบสนองได้จากภายในตัวของมนุษย์ (Intrahuman) จาก
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน (Interhuman) และจากภายนอกตัวมนุษย์ (Extrahuman) เช่น จาก
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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 4. แนวคิดเรื่องความยากจน ความยากจนมีอยู่หลายประเภท การพัฒนาทางเลือกพยายาม
ที่จะต่อสู้กับความยากจนทุกประเภท มิใช่แต่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ความยากจนจะเกิดขึ้นเมื่อความ
ต้องการของมนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนอง ยุทธวิธีแก้ไขความยากจนของกลุ่มการพัฒนาทางเลือกจะ
เริ่มต้นจากความมั่งคั่งท่ีประชาชนมีอยู่ ยุทธวิธีดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจในตัวเองมาก
ขึ้น หมายความว่าเมื่อความต้องการอย่างหนึ่งไม่ได้รับการตอบสนอง ระบบทั้งระบบก็จะพยายามหา
สมดุลด้วยการตอบสนองในระดับอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้จึงพบว่า ท่ามกลางความยากจนในด้านการด ารงชีพ 
คนยากจนมักจะมีความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการพิทักษ์
ปกป้อง ความรักและการมีส่วนร่วม ส่วนนี้คือความมั่งคั่งที่ประชาชนมีอยู่ ซึ่งใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนได้ 
 5. แนวคิดเรื่องขนาดที่พอดีของระบบ (Critical System Size) ขนาดของระบบเท่าใดที่
จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมกับที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เมื่อขนาดนั่นใหญ่เกินจุดวิกฤติ ประชาชนจะสูญเสียคุณสมบัติของคนที่รู้จัก
ริเริ่มสร้างสรรค์และแปรสภาพเป็นเพียงวัตถุที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น 
 6. เป้าหมายของการพึ่งตนเอง การพ่ึงตนเองนั้นมิได้หมายถึงการแยกตนเองย่างโดดเดี่ยว 
ในทางตรงกันข้ามต้องประกอบด้วยการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน แทนรูปแบบของการแข่งขันกันอย่าง
ระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน การพ่ึงตนเองจะเริ่มเป็นจริงเป็นจังได้จะต้องมีเงื่อนไขเบื้องต้น คือประชาชน
จะต้องมองดูตนเองในทัศนะใหม่ ได้แก่ การตระหนักถึงศักยภาพและขีดความสามารถของตัวเองเป็น
ส าคัญ 
 7. ขีดจ ากัดด้านนิเวศ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจปัจจุบันใช้ฐานคิดแบบมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่
เป็นเจ้าของโลกนี้ (Antropocentrism) และถือว่ามนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติอ่ืน ๆ จึงไม่ค านึงถึง
ขีดจ ากัดด้านนิเวศซึ่งก่อให้เกิดปัญหาให้มนุษย์ในยุคต่อไป 
 8. ปัญหาเรื่องตัวชี้วัด บรรดาตัวชี้วัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นแต่ตัวเลขที่มีอยู่ในระบบตลาด
เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ตัวเลขการผลิตอาหารที่เพ่ิมขึ้นแม้ว่าประชาชนที่เป็นผู้ผลิตอาหารโดยตรงจะ   
ตกอยู่ในภาวะทุพโภชนาการ อย่างไรก็ตามยังคงจ าเป็นที่จะต้องใช้ตัวเลขในระบบตลาดเป็นตัวชี้วัด 
หากแต่ต้องขยายมิติตัวชี้วัดออกไปถึงมิติอ่ืน ๆ ที่ครอบคลุมชีวิตมนุษย์ด้วย 
 

แนวนโยบายและองค์ประกอบของการพัฒนาทางเลือก 
 จากความเข้าใจเบื้องต้นของการพัฒนาทางเลือกท่ีว่าการพัฒนาทางเลือก หมายถึง ทางเลือก
อ่ืนที่ไม่ใช่ทุนนิยมอุตสาหกรรมกระแสหลัก จามะรี เชียงทอง (2549 : 119-121) ได้สรุปแนวคิดของ
นักสังคมวิทยาการพัฒนา เช่น ฟริเบอร์กและเฮ็ตเน่ ที่มองว่า การพัฒนาทางเลือกมีส่วนสัมพันธ์กับ
ปรัชญาแบบที่เรียกร้องการกลับไปสู่ความเป็นชุมชน (Return to Gemeinschaft) ปรัชญาการ
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พ่ึงตนเองแบบตะวันออก เช่น ปรัชญาของมหาตมะคานธี ปรัชญาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ รวมทั้ง
กระแสการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของการเมืองสีเขียวของตะวันตก ดังนั้นเฮ็ตเน่จึงสรุปว่า การ
พัฒนาทางเลือกมีนโยบายที่ประกอบด้วย 
 1. การตอบสนองความต้องการพื้นฐานทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ 
 2. การพัฒนาจากภายใน คือไม่พ่ึงพาภายนอกมากเกินไป 
 3. ความสามารถพ่ึงพาตนเอง 
 4. การไม่ท าลายสภาพแวดล้อมทางนิเวศ 
 5. การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ตนเอง 
 นอกเหนือจากนโยบายกว้าง ๆ 5 ประการดังกล่าว เฮ็ตเน่ยังมีความเห็นว่ามีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 3 ประการของกลไกการท างานของการพัฒนาทางเลือก คือ  

1. การให้ความส าคัญกับชุมชนและการพึ่งตนเอง  
2. ภาคเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ  
3. การเมืองภาคประชาชน ซึ่งเน้นประชาชนและการให้ความส าคัญในกระบวนการตัดสินใจ

ที่จะมีผลกระทบต่อตนเองโดยตรงแทนที่จะต้องคอยรับฟังค าสั่งและการก ากับจากภาครัฐเท่านั้น 
 จากแนวนโยบายและองค์ประกอบของการพัฒนาทางเลือกข้างต้น ผู้เขียนจึงขอน าเสนอ
แนวคิดการพัฒนาทางเลือก ได้แก่ แนวคิดการพ่ึงพาตนเองของมหาตมะ คานธี แนวคิดพุทธ
เศรษฐศาสตร์ แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการพัฒนาแนวนิเวศ ส่วน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่จะน าเสนอในบทต่อไป 
 

แนวคิดการพ่ึงพาตนเองของมหาตมะ คานธี 
 แนวคิดนี้เกิดขึ้นมาในยุคที่ประเทศอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ ยุทธศาสตร์
ของคานธีแตกต่างจากยุทธศาสตร์กระแสหลักของการต่อต้านอาณานิคมโดยทั่วไปสองประเด็น คือ 

 ประเด็นที่ 1 ยุทธศาสตร์สันติวิธี การไม่ใช้ความรุนแรง (Satyagrahn)  
  มหาตมะ คานธี  มีความเห็นว่าการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นหลักทั่ว ไปที่ เป็นพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ควรปฏิบัติ ตั้งแต่สังคมครอบครัวไปจนถึงสังคมใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และสังคมเกิดขึ้นได้ก็เพราะมนุษย์ไม่ใช้ความรุนแรงระหว่างกัน มนุษย์ต่างจากสัตว์อ่ืน ก็คือ
ความสามารถที่จะไม่ใช้ความรุนแรง คานธีเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์จะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติตามหลักสัตยาเคราะห์และหลักอหิงสา การท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องมุ่งไปสู่จุดหมายของ
ชีวิต คือยกระดับจิตใจให้เข้าใกล้พระเจ้า เศรษฐกิจต้องถูกก ากับด้วยจริยธรรม เศรษฐศาสตร์ต้องเป็น
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เรื่องเดียวกับศาสนาหรือเรื่องจิตวิญญาณ (Spirituality) ซึ่งจะท าให้ไม่ปรากฏการขูดรีดใด ๆ อีก
ต่อไป (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2548 : 99)  

 ประเด็นที่ 2 แนวคิดสวเทศี (Swadeshi) หรือแนวคิดชุมชนหมู่บ้าน  
  ส าหรับคานธี จิตวิญญาณและหัวใจของประเทศอินเดียอยู่ที่หมู่บ้าน ซึ่งคานธีเคยกล่าวไว้ว่า 
...ความเป็นอินเดียที่แท้จริงจะไม่ถูกค้นพบในเมือง แต่จะพบในหมู่บ้านนับร้อยนับพันในชนบท ถ้า
หมู่บ้านเหล่านี้สิ้นสุดลงความเป็นอินเดียก็จะสิ้นสุดลงด้วย... (นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, 2549 : 226) 
 ยุค ศรีอาริยะ (2542 : 28-29) ได้อธิบายว่ามหาตมะ คานธี ได้น าเสนอแนวคิดสวเทศีอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีหลักการส าคัญท่ีประกอบด้วย 
 1. ประเทศอินเดีย คือระบบรัฐชาติที่มีรัฐเป็นศูนย์กลาง เป็นการรวมตัวขึ้นมาของชุมชน
หมู่บ้านที่ปกครองตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยการผลิตภายในชุมชน  
 2. อ านาจสูงสุดทั้งการเมือง เศรษฐกิจรวมทั้งอ านาจในการตัดสินใจที่จะค้าขายกับภายนอก
จะตอ้งขึ้นอยู่กับกรรมการหมู่บ้าน 
 3. ทุกสิ่งที่ผลิตในหมู่บ้านต้องถูกใช้และถูกบริโภคภายในก่อน การค้าร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน
หรือระหว่างหมู่บ้านกับเมืองควรจะมีอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก หากว่าสินค้าและบริการประเภทใดท าได้ 
ในหมู่บ้านก็ไม่ควรจะส่งเข้ามาจากที่อ่ืน 
 4. เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หมู่บ้านทุกแห่งในอินเดีย จะต้องมีฐานเศรษฐกิจที่
มั่นคง ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนในหมู่บ้านได้ นอกจากนี้ทุกหมู่บ้านควรจะมี
อาชีพที่หลากหลาย ตั้งแต่ชาวนา ชาวไร่ พ่อค้า คนท ารองเท้า พระ ช่างปั้น ฯลฯ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง 
คือในแต่ละหมู่บ้านเน้นหน่วยที่เบ็ดเสร็จภายในตัวเอง มีเครือข่ายเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยอ่ืนอย่าง
หลวม ๆ เท่านั้น 
 5. หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านควรจะวางอยู่บนจิตวิญญาณของความเป็นหมู่บ้าน ไม่ใช่จิตวิญญาณ
แห่งความเป็นปัจเจกมุ่งที่จะแข่งขันเอาชนะกัน จิตวิญญาณที่ส าคัญ คือต้องยกย่องการท างานด้วยมือ 
ถือว่าการท างานด้วยมือมีค่ายิ่งกว่าการท างานด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร เพราะการท างานด้วยมือ
ก่อให้เกิดจิตวิญญาณที่สงบ มีสมาธิและก่อให้เกิดความรู้สึกชื่นชมหรือความสุขต่อผลงานของตัวเอง 
 ดังนั้นหลักการของสวเทศีนี้เมื่อคิดต่อกันเป็นลูกโซ่ จากครอบครัวไปถึงชุมชนถึงประเทศชาติ
และโลก ท าให้เห็นความส าคัญและความเชื่อมโยงของชุมชนกับเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชาติ 
(ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2545 : 14)  
 ในบริบทที่คานธีน าเสนอแนวความคิดนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศอินเดียก าลังเรียกร้องอิสรภาพ
จากการตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ซึ่งอังกฤษได้ตักตวงทรัพยากรจ านวนมหาศาลจาก
อินเดียในรูปแบบที่อังกฤษซื้อวัตถุดิบจากอินเดียในราคาถูก ในขณะที่อินเดียซื้อสินค้าส าเร็จรูปจาก
อังกฤษในราคาแพง ดังนั้นแนวคิดการพ่ึงตนเองจึงเป็นทั้งวิธีการปฏิบัติและอุดมการณ์ทางการเมือง  
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ที่นอกจากเป็นหลักการให้อินเดียมุ่งพัฒนาจากภายในของตนเอง ยังหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่ไม่มุ่ง
เอารัดเอาเปรียบจากการบริโภคสินค้าที่มาจากทางไกลมากเกินไปด้วย 
 ในแง่ปฏิบัติ คานธีมุ่งให้ความส าคัญต่อการบริโภคจากสภาพแวดล้อมใกล้ชิดตนเองมากกว่า
ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยของการบริโภคของนอกประเทศ (ต่างชาติ) เช่น การใช้ผ้าทอพ้ืนเมือง ซึ่งคานธี
ใช้นุ่งห่มตลอดชีวิตทางการเมือง หรือการรณรงค์การท าเกลือจากทะเลในฐานะสัญลักษณ์การต่อต้าน
ทางการเมือง ในการที่รัฐบาลอาณานิคมผูกขาดการผลิตเกลือและเรียกเก็บภาษีจากเกลือแพงเกินไป 
 การพ่ึงตนเองของคานธีเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างและเชิดชูความเป็นอินเดีย เพ่ือสร้าง
ความเป็นเอกภาพและปลุกเร้าความฮึกเหิมของประชาชนในการต่อต้านลัทธิอาณานิคม แม้แต่ตัวของ
คานธีเองในระยะหลังก็ได้หันมาแต่งกายด้วยผ้าทอพ้ืนเมืองที่ได้ย้อมสี ในชุดแต่งกายแบบพ้ืนเมือง 
ดังนั้นชุมชนและตัวตนของความเป็นอินเดียจึงสะท้อนให้เห็นชัดเจนในสัญลักษณ์ที่คานธีพยายาม
แสดงออก 
 กล่าวอย่างสรุป ก็คือคานธีมีแนวคิดท่ีตรงกันข้ามอย่างยิ่งกับแนวทางการพัฒนาแบบตะวันตก
ที่เน้นการรวมศูนย์และการสร้างรัฐชาติ โดยใช้รัฐเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ใช้ความเป็นเมืองเป็น
เป้าหมายแห่งการพัฒนา ใช้เมืองเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรม แต่ส าหรับคานธีศูนย์แห่งอารยธรรม
คือชนบทไม่ใช่เมือง ดังนั้นแนวคิดสวเทศีจึงไม่ใช่แนวคิดทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็นแนวคิดทั้ง
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง กล่าวคือความเชื่อเรื่องอ านาจอธิปไตยว่าเป็นของ
ชุมชน ส าหรับเศรษฐกิจใช้ชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนทางวัฒนธรรมใช้ฐานความคิด
ทางวัฒนธรรมตะวันออกและความคิดเรื่องสันติหรือความสงบเป็นฐานต้านวัฒนธรรมตะวันตก 
 ดังนั้นการพัฒนาจึงต้องเน้นการกระจายอ านาจไม่ใช่การรวมศูนย์ การกระจายนี้หมายถึงการ
กระจายผลผลิต การกระจายทรัพยากร โดยใช้ระบบเศรษฐกิจชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาและ
ชุมชนต้องมีอ านาจก าหนดชะตากรรมของชุมชนเอง คือชุมชนเป็นเจ้าของอธิปไตยแห่งชาติ 
 ยุค ศรีอาริยะ (2542 : 32-33) ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดการพ่ึงตนเองของมหาตมะ 
คานธี ว่าจุดแข็งของยุทธศาสตร์สวเทศี คือการให้ความส าคัญกับชาวไร่ ชาวนา ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศโลกที่สามและเป็นพลังส าคัญที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง แต่จุดอ่อนของสวเทศี คือยังไม่
สามารถมีค าตอบที่ชัดเจนทั้งทางทฤษฎีและทางยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์ 
ยุทธศาสตร์สวเทศีต้องถือว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเลือกหนึ่งในการต้านกระแสโลกาภิวัตน์
เท่านั้น เพราะปัจจุบันชาวนาชาวไร่เอง ก็เริ่มตระหนักว่าไม่สามารถต้านกระแสโลกาภิวัตน์แต่เพียง
ล าพังได้ ต้องระดมพลังสามัคคีทุกฝ่ายทั้งในเมืองและชนบทเข้ามาประสานงาน อีกประการหนึ่งความ
ไร้พรมแดนก็มีฐานะคุกคามต่อการด ารงอยู่ของชุมชนชนบท ท าให้ความเชื่อแบบสวเทศียากที่จะด ารง
อยู่และพัฒนาออกไปได ้
 



193 

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 
 การพัฒนาประเทศของประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2504 มาจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่าประเทศ
ไทยได้บทเรียนที่ส าคัญ คือข้อที่ว่าแนวทางการพัฒนากระแสหลักนั้นมีปัญหา ไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทย ซึ่งทางออกก็คือควรส่งเสริมให้ชุมชนท าธุรกิจหรือสร้างเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
เงื่อนไขของตนเอง แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจชุมชนให้แก่ชุมชน บางคนเรียกแนวคิดนี้ว่า “เศรษฐกิจพ้ืนฐาน” หรือ “เศรษฐกิจพ่ึงตนเอง” 
หรือ “เศรษฐกิจชุมชน” ซึ่งอาจมีลักษณะและปรัชญาแนวคิดทิศทางเดียวกันแต่อาจจะมีรูปแบบและ
วิธีการที่แตกต่างกัน มีประเด็นที่ส าคัญ คือมิใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็น
เรื่องของสังคม การศึกษา วัฒนธรรม ประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม จิตใจ ศีลธรรมและสุขภาพอนามัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพ่ึงตนเองกับเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เนื่องจากเดิมชุมชนในชนบทอยู่ได้ด้วยตนเอง พ่ึงพาอาศัยกัน พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ มีสายสัมพันธ์ใน
แนวนอนที่น าไปสู่การพ่ึงพากัน จนกลายเป็นประเพณี วิถีชีวิตหรือระเบียบของชุมชน มีผลต่อการ
สร้างเศรษฐกิจชุมชน แต่เดิมเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพ เป็นการท ามาหากินเพ่ือให้ชีวิตอยู่รอด บทบาท
ของเงินตรามีน้อยมากและเมื่อเริ่มต้นยุคของการพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงพาถูก
แทนที่ด้วยโลกทัศน์ทุนนิยม เงินตราเข้ามามีบทบาทส าคัญในชุมชน ชนบทกลายเป็นแหล่งทรัพยากร
และแรงงานส าหรับพัฒนาเมืองให้เจริญมั่งคั่ง ทิ้งให้ชุมชน/หมู่บ้านในชนบทล่มสลาย การต่อสู้เพ่ือ
ความอยู่รอดจึงเป็นเหตุให้หลายชุมชนเกิดผู้น าตามธรรมชาติรวมตัวขึ้นมาช่วยเหลือตนเอง หันมา
สะสมทุนที่เป็นทุนของชุมชนเพ่ือการอยู่รอดร่วมกัน มีการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนขนาดเล็ก
หรืออุตสาหกรรมครัวเรือนขึ้น ความส าเร็จของชุมชนเหล่านี้ช่วยให้ตนเองอยู่รอดและยังพัฒนาให้
ด ารงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจเงินตรา (พิทยา ว่องกุล, 2542 : 8) 
 เสรี พงศ์พิศ (2547) กล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนไว้ว่า เศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรม สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและระบบคุณค่า เศรษฐกิจชุมชนไม่เน้นการแข่งขัน 
แต่ให้ความส าคัญกับการร่วมมือ ไม่มีการผูกขาด เพราะชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่ก่อให้เกิดรายได้
กระจุกตัวอยู่บางกลุ่ม ตัวชี้วัดเศรษฐกิจชุมชนไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลข แต่ผสมกับตัวชี้วัดทางสังคม เช่น 
ความสุข ความเข้าใจกัน การยอมรับกัน การแบ่งปันกัน 
 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2548 : 42) กล่าวว่าแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนที่ส าคัญ คือครอบครัวเป็น
หน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกของครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด ความพอเพียง การพ่ึงตนเอง
ขึ้นอยู่กับการใช้แรงงาน เพราะแรงงานเป็นสิ่งที่ครอบครัวมีอยู่โดยธรรมชาติ มีการพ่ึงแรงงานใน
ครอบครัว พึ่งทรัพยากรท้องถิ่น พ่ึงตัวเองและพ่ึงกันเองในชุมชนก่อน หากจะมีการขายซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่สูงขึ้นก็ขายในตลาดใกล้ตัว ตลาดภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ ลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
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ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น คือเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัวอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมในระบบทุนนิยม 
ดังนั้นจึงหลุดออกจากสังคมและวัฒนธรรมแล้วหวนกลับมาท าลายสังคมวัฒนธรรม 

 1. หลักการของเศรษฐกิจชุมชน 
 หลักการส าคัญของเศรษฐกิจชุมชนวางอยู่บนพ้ืนฐานของความหลากหลายเพราะความ
หลากหลาย คือธรรมที่สังเกตได้จากธรรมชาติย่อมจะมีลักษณะที่หลากหลายเสมอ เพราะความ
หลากหลาย คือหลักประกันของความอยู่รอดและความมั่นคงของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เกษตรกรไทยใน
อดีตก็เน้นการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดเพ่ือเป็นหลักประกันของผลผลิต การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจึง
เป็นการผลิตที่ผิดธรรมชาติ ในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกัน การด ารงอยู่ร่วมกันของคน
ต่างกลุ่มต่างวัฒนธรรมจึงมีการน าเอาแนวคิด ความเชื่อ การแก้ปัญหามาประยุกต์ใช้ในสังคมที่อยู่
ร่วมกันในแง่ของระบบเศรษฐกิจ การทอดทิ้งการผลิตในภาคเกษตรให้ความสนใจแก่การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกเป็นหลัก เมื่อมีปัญหาจากค่าเงินและสถาบันการเงิน ระบบเศรษฐกิจ
จึงพังทลายเพราะระบบมีความหลากหลายน้อยเกินไป 
 ดังนั้นเป้าหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จึงต้องสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
ฐานการผลิตตั้งแต่ระดับชุมชนขนาดเล็กหรือชุมชนหมู่บ้านไปจนถึงชุมชนขนาดใหญ่ในระดับชาติให้
เป็นระบบเศรษฐกิจที่วางอยู่บนพื้นฐานการผลิตที่หลากหลายและยั่งยืน จะต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตั้งอยู่บนวัฒนธรรมหรือรากเหง้าของตนเอง แต่ละชุมชนต้องหันกลับมาพิจารณาถึงฐานทรัพยากร
และองค์ความรู้ของชุมชนว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอยู่ที่ใดและเลือกใช้ความได้เปรียบให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด และเพ่ือให้บรรลุการเป็นเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ
อย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้ (ยศ สันตสมบัติ, 2542 : 200-201) 
 ประการที่ 1 ชุมชนเรียนรู้ หมายความว่า คนต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเน้นการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นเป็นหลัก ชุมชนจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
สืบทอดภูมิปัญญาเดิมและปรับประยุกต์เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของยุค
สมัยได้อย่างแท้จริง หากเป็นชุมชนชนบทที่ท าการผลิตในภาคเกษตรนัยยะส าคัญของการเป็นชุมชน
เรียนรู้ย่อมหมายความว่าชุมชนดังกล่าวมีการปรับปรุง คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่อง 
สามารถควบคุมระบบการผลิตและสร้างอ านาจต่อรองกับภายนอกได้อย่างรู้เท่าทัน 
 ประการที่ 2 ชุมชนจะต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
ทรัพยากรในระดับที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ มีส านึกของความเป็นชุมชน มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง
สามารถจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน ชุมชนยังต้องมีความสามารถใน
การวางกฎเกณฑ์ เพ่ือจัดระเบียบของชุมชนและจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ใช้ป่าผืนเดียวกันหรือใช้น้ าสาย
เดียวกัน เป็นต้น  มีการสร้างเครือข่ายพหุภาคี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน นักวิชาการองค์กร
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พัฒนาเอกชน หน่วยงานรัฐและเอกชน เพ่ือสร้างขึ้นเป็นประชาคมในระดับต่าง ๆ ซึ่งท างานสู่
จุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมร่วมกัน 
 ประการที่ 3 ชุมชนต้องมีศักยภาพในการผลิต ชุมชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในฐานทรัพยากรของตนเองว่ามีจุดแข็งท่ีตรงไหน ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตอะไร ใช้อะไร ขายอะไร
ได้อย่างยั่งยืน ศักยภาพในการผลิตยังหมายรวมถึงการเรียนรู้ที่จะเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตด้วยการ 
แปรรูป การบรรจุหีบห่อ การส่งเสริมบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือรูปแบบของการสร้าง
รายได้อ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ศักยภาพในการ
ผลิตยังหมายถึง การที่ชุมชนจะต้องมีทุนซึ่งมาจากการริเริ่มของชาวบ้านเอง มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการผลิต เช่น ท าบัญชี มีการพัฒนาระบบตลาด มีความรู้เรื่องตลาด ร้านค้าชุมชนไป
จนถึงการส่งออกตามแต่ระดับการพัฒนาและศักยภาพของแต่ละชุมชนเป็นส าคัญ 
 ประการที่ 4 ชุมชนจะต้องมีศักยภาพในการก าหนดและจัดการชีวิตตนเอง หมายความว่า 
ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ปราศจากการแทรกแซงและครอบง าจากภายนอก มีความ
เป็นตัวของตัวเอง มีความเคารพในจารีตประเพณี ระบบคุณค่าและรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตน 
 สรุปได้ว่าเศรษฐกิจชุมชน คือทางเลือกของการพัฒนาที่ เน้นการสร้างฐานการผลิต 
กระบวนการเรียนรู้ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการทุนและตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย โดย
พิจารณาจากศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก ชุมชนกับธรรมชาติแวดล้อมจะต้องมีความสัมพันธ์
กันในลักษณะที่เน้นความยั่งยืน ความเป็นธรรม คุณภาพชีวิตและความมีประสิทธิภาพของการผลิตไป
พร้อมกัน 

 2. รูปแบบการพึ่งตนเองด้วยเศรษฐกิจชุมชน 
 การพัฒนาที่ผ่านมาในสังคมไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่สามารถน าไปสู่ความยั่งยืนได้ สมกับค ากล่าวที่ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมี
ปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” ชุมชนหลายแห่งสรุปบทเรียนพบว่า การพ่ึงพาผู้อ่ืนไม่ว่ารัฐหรือใครก็ตาม
ไม่ได้ท าให้ดีขึ้น ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้หมดไป เพราะชุมชนคิดและตัดสินใจเองไม่ได้ ชุมชนเหล่านี้
จึงมองย้อนกลับมาดูที่ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่และกลับล า หันมาพ่ึงพาตนเอง โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนเป็นส าคัญ ตั้งอยู่บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ใช้ทุนของท้องถิ่นเป็นหลัก ทุนจากภายนอกมาเสริม ชุมชนแต่ละแห่งมีวิธีคิดและภูมิปัญญาเป็นของ
ตัวเองในการเสริมสร้างกระแสเศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการชุมชนให้เกิดขึ้นและด ารงอยู่ เมื่อเงินทุน
ชุมชนเติบโต มีทั้งทุนภูมิปัญญา ทุนวัฒนธรรมที่เข้มแข็งก็สามารถใช้ทุนเหล่านี้มาพัฒนาชุมชนและ
แก้ไขปัญหาชุมชนได้ 
 กรณีตัวอย่างที่ชุมชนไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้น าภูมิปัญญาของ
ชุมชนในการพ่ึงตนเองด้วยแนวทางการพัฒนาทางเลือกเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งผลแห่งความส าเร็จที่ได้
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เป็นที่ยอมรับในประเทศและนานาประเทศ โดยมูลนิธิรางวัลรามอน แมกไซไซ ได้ประกาศยกย่อง 
นายประยงค์ รณรงค์ ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนต าบลไม้เรียง ให้เป็นผู้รับรางวัลแมกไซไซสาขาผู้น าชุมชนในปี
พ.ศ.2547 และไม้เรียงก็เป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนแห่งการพึ่งตนเองไปพร้อมกัน 
 ไม้เรียงเป็นชุมชนที่เคยถูกท าลายด้วยมหาวาตภัยแหลมตะลุมพุกเมื่อปี พ.ศ.2505 ตามด้วย
สิบกว่าปีแห่งความวุ่นวายเรื่องแร่ที่เขาศูนย์ที่บรรดาผู้คนหลั่งไหลไปขุดสมบัติ หวังความร่ ารวย อัน
เป็นผลท าให้สิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างรุนแรง แต่ไม้เรียงก็กลับพลิกฟ้ืนสถานการณ์ด้วยทุนทางปัญญา 
ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2520 เริ่มจากการแก้ปัญหายางพารา โดยการระดมทุนของชาวบ้านในชุมชนสร้าง
โรงงานแปรรูปยาง ด าเนินการสร้างโรงงานเอง บริหารจัดการเอง ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ท าในขนาดที่
พอดีกับไม้เรียง พอดีกับทรัพยากรและผลผลิตของตัวเอง ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ถึงแม้
โรงงานแปรรูปยางพาราจะอยู่ได้หลายปี ชุมชนก็พบว่าไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถาวรยั่งยืน การ
แก้ปัญหายางพาราต้องแก้อย่างมียุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นที่มาของแผนแม่บทยางพาราไทย ที่มาจากการ
ร่วมกันยกร่างแผนของชาวชุมชนไม้เรียง ร่วมกันกับผู้น าชาวสวนยางพาราในนครศรีธรรมราช หากจะ
กล่าวว่าการที่ยางพาราในระยะหลังราคาสูงขึ้นถึง 70-80 บาท ส่วนหนึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาว
ชุมชนไม้เรียง ที่ได้ค้นหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของตนเองก็ไม่น่าจะผิด
ไปจากความเป็นจริง  
 นอกจากยุทธศาสตร์ยางพารา ชุมชนไม้เรียงเห็นว่าการแก้ปัญหาชาวบ้านจ าเป็นต้องท าอย่าง
มีแบบแผนด้วยยุทธศาสตร์ที่ชุมชนเป็นคนคิดเอง การพัฒนาต้องท าแบบบูรณาการท าให้ตอบสนอง
ชีวิตของชุมชนเรียกว่า “แผนแม่บทชุมชน” และเรียกวิธีการท าแผนแม่บทชุมชนนี้ว่า “การประชา
วิจัย” หรือ “การวิจัยของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน” (People Research 
Development : PR&D) การจัดท าแผนแม่บทชุมชนจะน าไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และ
จัดระเบียบชีวิตและเศรษฐศาสตร์ของชุมชน ลดการพ่ึงพาผลผลิตจากภายนอก จัดระบบการผลิต 
การบริโภค การตลาด การแปรรูป เป็นต้น การจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เหล่านี้ คือการ
ประกอบการของชุมชนที่เรียกว่า “วิสาหกิจชุมชน” 
 วิสาหกิจชุมชนมีองค์ประกอบส าคัญหลายประการ คือชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ 
ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน การริเริ่มสร้างสรรค์โดยชุมชน ท าให้เกิดนวัตกรรม โดยใช้ฐาน
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล มีการด าเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นชุมชนเกื้อกูลกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นหัวใจ และการพ่ึงตนเองเป็นเป้าหมายสูงสุด 
(เสรี พงศ์พิศ, 2548 : 22-23) ปัจจุบันแผนแม่บทชุมชนไม้เรียงมีการประกอบการต่าง ๆ หรือวิสาหกิจ
ชุมชนมากกว่า 50 รายการ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และการจัดการชีวิตของตนเองอย่างมีแบบแผน มีทุก
เรื่องตั้งแต่ผลิตข้าวปลาอาหาร พืชผัก ยาสมุนไพร ของใช้ในครัวเรือน สุขภาพ กองทุน การจัดการ
ทรัพยากรต่าง ๆ  
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 ตัวอย่างของชุมชนพึ่งตนเองของชุมชนไม้เรียง เป็นตัวอย่างต้นแบบของการพัฒนาแบบมีแผน
มีแนวทางที่เป็นไปได้ตามศักยภาพของชุมชน ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลความรู้และภูมิปัญญา โดย
มูลนิธิรางวัลแมกไซไซ บันทึกไว้ในการประกาศเกียรติคุณ ประยงค์ รณรงค์ว่า เป็นผู้ให้ความส าคัญกับ
การเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นเพ่ือการพ่ึงตนเอง ซึ่งผู้น ารางวัลแมกไซไซ
กล่าวว่า ...วันนี้พ้นยุคการพัฒนาที่คิดว่า เห็นว่า เข้าใจว่า รู้สึกว่า วันนี้ต้องใช้ความรู้และต้องเป็น
ความรู้ที่น าไปสู่การปฏิบัติได้ จนเกิดปัญญาการพัฒนาจึงจะเกิด... 
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ภาพที่ 7.1 ระบบเศรษฐกิจชุมชน 
ที่มา : เสรี พงศ์พิศ (2548 : 79) 

 
มีอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งที่จะฉายภาพให้เห็นว่าการใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาด้วยการพ่ึงตนเอง

ของชุมชนนั้น ก็คือชุมชนบ้านน้ าหิน อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่านที่ได้ท าแผนแม่บทชุมชน มีข้อมูล
ทรัพยากร ทุน สถานภาพรายรับรายจ่าย หนี้สิน ความรู้ ภูมิปัญญา ปัญหาและความต้องการ ได้
ค้นหาทุนชุมชนและโอกาสของชุมชน จึงวางแผนชีวิตใหม่เริ่มจากการระดมทุนจากชาวบ้าน 33 
ครอบครัวที่มีความพร้อมแล้วน าไปลงทุนท าโรงสีข้าวขนาดเล็ก เอาไก่บ้านมาครอบครัวละ 2 ตัว มา
เพ่ือเลี้ยงรวมกันใกล้โรงสีข้าวเพราะมีปลายข้าว ลงทุนซื้อหมูมาเลี้ยงเพราะมีร า มีวัตถุประสงค์เอาไว้
บริโภคในชุมชน ไม่ต้องซื้อหมูจากข้างนอกที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว  
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เลี้ยงควาย มีแกลบก็ปั้นหม้อ ปั้นอิฐ ท าปุ๋ยชีวภาพ อาหารสัตว์ มีโรงเพาะเห็ด ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ท ายาสมุนไพรไว้ใช้ในชุมชน มีกลุ่มออมทรัพย์ มีร้านค้าชุมชน มีที่ส าหรับทอผ้าเป็นกี่มือส าหรับให้
ผู้สูงอายุได้สอนคนรุ่นใหม่ให้ทอผ้าเป็น มีการออกก าลังกายและกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมแล้วยี่สิบกว่า
กิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกัน เกื้อกูลกัน ได้งาน ได้เงิน ได้ความรู้ สนุกสนานกับการท างานร่วมกัน การ
พบปะกับผู้คนที่ไปขอเรียนรู้ดูงาน พันธุ์ไม้ ยาสมุนไพร หัตถกรรมและของที่ระลึกหลายอย่างที่ผลิตใน
หมู่บ้านก็น ามาขายให้แก่ผู้ที่ไปศึกษาดูงาน กิจกรรมเหล่านี้เป็นชุดกิจกรรม (Cluster) เศรษฐกิจที่
เกื้อกูลกันก่อให้เกิดเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ดังแสดงในภาพ 7.2 
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ภาพที่ 7.2  แสดงตัวอย่างการพึ่งตนเองระดับชุมชน 
ที่มา : เสรี พงศ์พิศ (2548 : 69) 
 
 ชุมชนบ้านน้ าหินเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ของชาวบ้านธรรมดาที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้ทุนชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นทุนทางปัญญาที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท า หรือทุนที่เป็นเงินตราที่สามารถระดมทุน 
50,000 กว่าบาท มาบริหารจัดการ จนสามารถกลายเป็นสินทรัพย์กว่า 5 ล้านบาทภายใน 5 ปีได้ ซึ่ง
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการพัฒนาด้วยการสร้างความเจริญเติบโตไม่อาจแก้ปัญหาความยากจนได้ การ
พ่ึงตนเองและทุนทางปัญญาต่างหากที่ท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
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แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 
 การพัฒนาทางเลือกแนววัฒนธรรมชุมชน เป็นแนวคิดที่เน้นระบบคุณค่าและจิตใจมากกว่า
วัตถุอันเป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้รับอิทธิพลอย่างมาก จากความเชื่อทางพุทธศาสนาและพุทธ
ศาสนานิกายเซน แนวทางการพัฒนาทางเลือกนี้ถือได้ว่าเป็นปฏิกิริยาต่อต้านอิทธิพลจากภายนอก
และต่อต้านลักษณะทุนนิยม รวมทั้งความทันสมัยตามวัฒนธรรมตะวันตก ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติและค่านิยมของชาติพันธุ์ดั้งเดิม โดยการส่งเสริมให้มีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ มาเป็นสื่อในการปลุกจิตส านึกเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในชุมชน โดยอาจ
กระท าในรูปแบบของการระดมทุน การสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเพื่อตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือกันเอง
ในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมวิถีชีวิตทุกด้าน 
 ประเวศ วะสี (2544 : 32-33) ได้เสนอให้ใช้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย สังคมที่จะเข้มแข็งและมั่นคงนั้นต้องมาจากฐานล่างที่เข้มแข็ง ถ้าพัฒนาแต่ข้างบนละเลยต่อการ
พัฒนาฐานล่าง ปัญหาต่าง ๆ จะซอนเซาะให้ข้างล่างอ่อนแอ สังคมทั้งสังคมจะถล่มลงมา สถาบันมี
ฐานล่างที่มีความส าคัญที่สุด ก็คือชุมชน การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบนฐานรากแห่งความจริง
ของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ก็คือการเน้นชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนเป็นตัวตั้งในการพัฒนา โดย
ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “การพ่ึงตนเองเป็นหลักส าคัญในทางพุทธศาสนา หมายถึง ความเข้มแข็ง ความ
ยั่งยืน ความเป็นอิสระ การมีภูมิคุ้มกัน เศรษฐกิจแห่งการพ่ึงตนเองโดยค านึงถึงพ้ืนฐานของตนเอง 
พ้ืนฐานของสังคม คือวัฒนธรรม วัฒนธรรมของประเทศใดก็เป็นจุดแข็งของประเทศนั้น วัฒนธรรม
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เศรษฐกิจวัฒนธรรมจึงเป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานความมั่นคงของตนเอง 
เป็นเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงชีวิต จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างได้ดุลยภาพ” รากฐานแนวคิดชุมชน
เป็นการแสวงหาความสมดุลกับแนวคิดปัจเจกนิยมที่ถูกเน้นมาก ภายใต้ลัทธิทุนนิยมที่ผู้คนต่างมุ่ง
แสวงหา กอบโกย แข่งขันและไม่รับผิดชอบซึ่งกัน อันน ามาสู่ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ในสภาวการณ์ดังกล่าว จึงเกิดกระแสการหวนกลับมาสนใจชุมชนในประเทศ
ก าลังพัฒนา ซึ่งยังคงมีระบบชุมชนที่เข้มแข็งอยู่ เพ่ือเป็นการถ่วงดุลกับภาวะปัจเจกนิยมที่น าให้สังคม
สู่หายนะ กระแสชุมชนในบริบทใหม่มิได้สนใจแต่ชุมชนในรูปแบบเดิมหรือเน้นย้ าแต่ชุมชนจนละเลย
สิทธิปัจเจกชนดังเช่นในอดีต แต่เน้นถึงความเป็นชุมชน อันหมายถึงกระบวนการก่อรูปความสัมพันธ์ที่
ยืดหยุ่นหลากหลายในบริบทใหม่ ๆ (กฤษฎา บุญชัย, 2541 : 13) 
 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทยมีต้นก าเนิดมาจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไปเรียนรู้
ร่วมกันกับชาวบ้านในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาแล้วค้นพบว่า การพัฒนากระแสหลักได้สร้าง
ปัญหา สร้างภาวะความยากจนให้เกิดขึ้นกับคนชนบท อันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจากการถูกเก็บกด 
ปิดกั้น มิให้ด าเนินวิถีชีวิตด้วยวัฒนธรรมของตนเอง โดยถูกครอบง าทางวัฒนธรรมจากการพัฒนา
กระแสหลัก ความล้มเหลวในการท าเกษตรพาณิชย์ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐที่ถูกผนวกเข้ากับ
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กลไกตลาด โดยไม่มีอ านาจต่อรองและขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐและสังคม ซึ่งปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้สร้างภาวะยากจนหรือด้อยพัฒนาให้แก่ประชาชน ภาวการณ์ดังกล่าวท าให้องค์กร
พัฒนาเอกชนร่วมกับชาวบ้านพยายามแสวงหาแนวทางพัฒนาในทิศทางใหม่เพ่ือตอบสนองและแก้ไข
ปัญหาให้กับชาวบ้าน ซึ่งได้ค้นพบว่าในสังคมชนบทวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาและจัดการพัฒนามี
พลังนั้น คือความเป็นชุมชนหรือศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (นภางค์ คงเศรษฐกุล, 2549 : 49)   
 ปรัชญาหรือแนวคิดส าคัญของวัฒนธรรมชุมชน คือประชาชนในชุมชนมีศักยภาพที่จะพัฒนา 
สิ่งเลวร้ายในชุมชนมาจากอิทธิพลและวัฒนธรรมจากภายนอก การต่อสู้กับอิทธิพลดังกล่าวต้องเริ่ม
จากภายใน เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมสูงกว่าวัฒนธรรมจากภายนอก การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน
เริ่มต้นโดยการศึกษาคุณค่าดั้งเดิมและผลของโลกภายนอกที่มีต่อสังคมหมู่บ้าน โดยผ่านกระบวนการ
ปลุกจิตส านึก ชาวบ้านจะถูกกระตุ้นให้ต่อสู้กับการค้าและพฤติกรรมแบบปัจเจกชนอันจะน าไปสู่การ
พ่ึงตนเอง มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ ภูมิปัญญาของตนเอง ประชาชนเป็นเจ้าของวัฒนธรรม จากการ
สั่งสมองค์ความรู้ไว้หลายชั่วอายุคน มีการเรียนรู้ประสบการณ์จากปราชญ์สังคมทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม บางอย่างบอกต่อได้ บางอย่างบอกไม่ได้ อธิบายไม่เป็น แต่รู้ด้วยจิตส านึกว่าจะต้องท าอะไร 
อย่างไร เช่น เวลาปลูกบ้านนอนหันหัวทางใต้ ตะวันออกอยู่ขวามือ เป็นต้น สรุปแล้วชาวบ้านไม่ได้โง่ 
ชาวบ้านมักจะตัดสินใจได้ดี ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสไว้ว่า ...ก็ประชาชน
นั่นแหละ เขามีความรู้ เขาท างานมาหลายชั่วอายุคนแล้ว เขาท ากันอย่างดี เขามีความเฉลียวฉลาด รู้
ว่าตรงไหนควรท ากสิกรรม เขารู้ว่าที่ไหนควรเก็บรักษาไว้... (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2536 : 15) 
 จากแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนดังกล่าวถ้าเป็นความจริงว่า ความทุกข์ยากท าให้เกิดปัญญา 
ชาวบ้านที่ดิ้นรนเพ่ือการด ารงชีวิต ชาวบ้านในชุมชนที่ไม่ย่อท้อต่อชะตากรรม ได้น าเอาภูมิปัญญาที่ได้
สั่งสมมาแต่อดีตแล้วปรับประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีสามารถหลุดพ้น
จากพันธนาการแห่งความยากจนได้ ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2542 : 122-125) 
 ชุมชนวัดสามัคคี บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ ที่น าโดยหลวงพ่อนาน สุทฺธสีโล พระภิกษุผู้
ปลุกจิตส านึกของชาวบ้านที่มีความยากจน ท้อแท้และสิ้นหวัง ให้ชาวบ้านได้เข้ามาร่วมกันพิจารณา
ปัญหาของแต่ละคน แต่ละครอบครัวด้วยตัวชาวบ้านเองจนชาวบ้านเหล่านั้นได้เ ข้าถึงความจริง 
เปลี่ยนใจเลิกท้อแท้ เลิกอบายมุข หันมามุมานะแก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือกัน เช่น การท านาด้วย
วิธีการลงนากระชับมิตร อาศัยความจริงใจ ขยันหมั่นเพียร ผลที่ได้ตามมา คือแก้ปัญหาจากข้าวที่ไม่
เคยมีพอกินก็มีเหลือพอกิน ปัญหาหนี้สินก็ปลดเปลื้องได้ สามารถจัดตั้งสหกรณ์ของหมู่บ้าน มีโรงงาน
ทอผ้าเล็ก ๆ ส าหรับร่วมกันท าธุรกิจเพ่ิมรายได้ มีการร่วมกันปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ท าให้มีกิน
ตลอดปี ซึ่งแกนน าแห่งความส าเร็จของชุมชนวัดสามัคคี คือพระภิกษุผู้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับ
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ชาวบ้าน ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาจนส าเร็จ หมู่บ้านปัจจุบันนี้อยู่ดีมีสุขกลายเป็นตัวแบบของการน า
วัฒนธรรมชุมชนมาใช้ในการพัฒนา 
 อีกกรณีตัวอย่างหนึ่งที่จังหวัดสงขลา อ าเภอรัตภูมิ นายป๊ะหรน หมัดหลีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น
ปราชญ์ทางด้านเกษตรธาตุสี่ ป๊ะหรนเป็นชาวสวนยางและสวนผลไม้ มีความรู้เรื่องสมุนไพรเบื้องต้น 
ได้รับถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาจากผู้เป็นพ่อ ทดลองปลูกผลไม้สามชนิดในหลุมเดียวกัน เพราะ
สังเกตว่าทุเรียน มังคุด ลางสาด สามอย่างนี้ธาตุต่างกัน ทุเรียนธาตุไฟ มังคุดธาตุน้ า ลางสาดธาตุดิน 
ต้องการอาหารคนละอย่าง ต้องการแสงแดดไม่เท่ากัน ระดับความสูงต่ าไม่เท่ากัน เมื่ อจับมาปลูกอยู่
รวมกัน ผลไม้ทั้งหมดไม่แย่งอากาศกัน ทุเรียนอยู่สูงรับแสงแดด มังคุดอยู่ต่ าเพราะไม่ชอบแสงแดด
มาก ลางสาดอยู่กลางชอบแดดไม่จัด ใบของพืชแต่ละอย่างเมื่อร่วงหล่นสู่พ้ืนดินจะคลุกเคล้าเป็นปุ๋ย
ธรรมชาติ ซึ่งส่งผลสะท้อนกลับไปยังพืชสร้างความเจริญเติบโต ให้ผลงามดี ไม่ต้องเปลืองเงินใส่ปุ๋ย 
ป๊ะหรนใช้เวลาทดลองและสังเกตมานานถึง 22 ปี จนได้แนวทางของเกษตรธาตุสี่ ซึ่งหลักการของ
เกษตรธาตุสี่ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการพึ่งพากันในระบบนิเวศอันเป็นความรู้สากล ภูมิปัญญาของ
ท่านรับความสนใจมีคนไปเรียนรู้กันอย่างไม่ขาดสาย 
 นอกจากนี้ภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมชุมนยังได้น ามาใช้ในการพัฒนาโดยผู้น าความคิดหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านอีกมากมาย อาทิ นายผาย สร้อยสระกลางหรือพ่อผาย ผู้น าการจัดงานประเพณี
ท าบุญทอดผ้าป่าข้าวเปลือกที่ฟ้ืนฟูมาจากงานบุญประทายข้าว ตามแนวทางฮีตสิบสองของอีสาน ซึ่ง
ชาวบ้านเรียกว่า “บุญกุ้มข้าวใหญ่” อันเป็นกระบวนการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม พระครูมานัส นที
พิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผู้น าในการจัดพิธีสืบชะตาแม่น้ าและบวช
ต้นไม้ เพ่ือการอนุรักษ์ป่าและแม่น้ าให้คงอยู่ตลอดไป พระครูสุธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้น าในการอนุรักษ์พ้ืนที่บริเวณวัดให้เป็นป่าสมุนไพรของชุมชน 
และนางบุญสวย ลวดอุปโป แห่งจังหวัดขอนแก่น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากการเลี้ยงไหมเหลืองและ
ปลูกหม่อนพื้นบ้านไปสู่การเลี้ยงไหมขาว ซึ่งให้ระยะเวลาการผลิตที่สั้นกว่าแต่ให้รายได้ดีกว่า เป็นต้น 
 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นแนวคิดที่เด่นมากในบรรดาการพัฒนาทางเลือก เงื่อนไขที่ส าคัญ
คือมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับมาใช้ใหม่ในสังคมไทย ซึ่งข้อสรุปที่ส าคัญของแนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชนคือ การแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ทางสังคมของไทยต้องมีวิธีคิดและมีโลกทัศน์แบบใหม่ โดยมองว่า
สรรพสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่าง จักรวาล พืชพรรณไม้ สัตว์ มนุษย์ สังคม ทุกสิ่งใน
ชุมชนล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (กนกศักดิ์ แก้วเทพ , 
2542 : 36) 
 

 
 



202 

แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ 
 วิธีการพัฒนาที่เป็นไปตามเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก คือศาสตร์ที่ว่าด้วยกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอันประกอบด้วย การผลิต การกระจายผลผลิตและการบริโภค โดยมีป้าหมายสุดท้าย คือ 
เพ่ือที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดภายใต้ความจ ากัดของทรัพยากรและเพ่ือให้สังคมบรรลุซึ่งสวัสดิการ
ทางสังคมที่สูงสุดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน อุตสาหกรรมนิยมจึงเป็นวิถีทางที่เชื่อว่าการสะสมทุน สะสม
ก าไร ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ขยายตัวไม่หยุดยั้งจะเป็นวิถีให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น 
แต่ต่อมาได้มีเศรษฐศาสตร์อีกกระแสหนึ่งที่เป็นปฏิกิริยาต่อแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก คือ 
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธที่มีรากฐานทางความคิดและปรัชญาเป็นคู่ตรงกันข้ามของเศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก ซึ่งมีความแตกต่างตรงรากฐานที่ว่าเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มนุษย ์
 ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจะเริ่มจากการอธิบายว่า มนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจ 
(Economic Man) มนุษย์มีเหตุผล (Rational) และมนุษย์พยายามแสวงหาความพึงพอใจขั้นสูงสุด 
(Maximize Utility) ในขณะที่พุทธธรรมอธิบายว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้หรืออวิชา 
(Ignorance) แต่มนุษย์สามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้ด้วยการสั่งสมภูมิปัญญา (Wisdom) (นันทนีย์ 
กมลศิริพิชัยพร, 2549 : 238) ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูที่มาของวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้
ชัดว่าสิ่งที่เกิดข้ึนมาทั้งหมดเป็นผลพวงมาจากความโลภและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ซึ่งตามแนวคิด
เศรษฐกิจกระแสหลักแล้วการที่บุคคลจะค านึงถึงผลประโยชน์มากที่สุดของตนนั้น เป็นเรื่องที่เข้าใจได้
และมีความเป็นเหตุเป็นผล เพราะโดยธรรมชาติทุกคนมีความปรารถนาที่เหมือนกัน คือการแสวงหา
ความพึงพอใจ ซึ่งบางครั้งกระบวนการแสวงหาความสุขหรือความพึงพอใจของคน ๆ หนึ่งอาจเป็นการ
หยิบยื่นความทุกข์ให้แก่อีกคนหนึ่งหรือสัตว์อ่ืน ๆ ก็ได้ เช่น การแสวงหาความพึงพอใจด้วยการล่าสัตว์
ที่เป็นการท าร้ายสัตว์หรือเป็นการแสวงหาความสุขให้แก่ตนเองแล้วเป็นทุกข์ในภายหลัง เช่น การเล่น
การพนัน การเสพยาเสพติดของมึนเมาต่าง ๆ เป็นต้น 
 ในทางพระพุทธศาสนาตระหนักว่าความสุขและความทุกข์มีความต่อเนื่องกัน เมื่อก าจัดความ
ทุกข์ไปได้ก็จะมีความสุขมากขึ้น พุทธธรรมนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการแสวงหาความสุขแต่จะกล่าวถึง
วิธีการดับทุกข์แทน กล่าวคือเมื่อท าการลดความโลภ ความโกรธและความหลงลงไปได้ ชีวิตก็จะมี
ความสุขมากขึ้นและเป็นความสุขที่แท้จริง เหตุผลที่ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าการลดกิเลสทั้งหลายจะ
ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ เนื่องจากความเป็นอนิจจัง ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่มีความจีรังยั่งยืน ความไม่แน่นอนจึง
เป็นสิ่งแน่นอนที่สุด แม้แต่ตัวของเราเองยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อถึงท่ีสุดแล้วตัวตนจริง ๆ 
ก็จะไม่มี จะมีอยู่ก็เพียงการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนของขันธ์ห้าเท่ านั้นเอง ดังนั้นการบริโภคเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาจึงเป็นเพียงภาพมายาที่ท าให้มนุษย์หลงยึดติดในตัวตน
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มากขึ้นและมีความต้องการในวัตถุอย่างไม่อ่ิมและไม่เพียงพอ (Puntasen, Apichai, 2003 : 137-
140) 
 ด้วยรากฐานที่แตกต่างกันนี้ท าให้ท่าทีต่อการบริโภคสรรพสิ่งแตกต่างกัน หัวใจของพุทธ
เศรษฐศาสตร์อยู่ที่การบริโภคที่ตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น มิใช่การตอบสนองความ
ต้องการ (Demand) การบริโภคระดับของการยังชีพจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ส่วนการบริโภคอย่าง
ฟุ้งเฟ้อและเกินความจ าเป็นอย่างไม่เข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงนั้นมีแต่จะท าให้ชีวิตและธรรมชาติ
พังทลาย 
 ดังกล่าวแล้วในเบื้องต้นจึงท าให้มองเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธมีความแตกต่าง
จากเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก เศรษฐกิจของชาวพุทธ คือเศรษฐศาสตร์ของความรักที่เป็นความรัก
เพ่ือนมนุษย์ รักเพ่ือสังคมเดียวกัน สอนให้ไม่ยึดติดยึดมั่นในวัตถุ ในระดับปัจเจกชนสอนให้ประหยัด
เพ่ืออนาคต ไม่ส่งเสริมให้มีการสะสมทรัพย์สมบัติมากเกินความจ าเป็น ส่วนในระดับสังคมหมายความ
ว่า สิ่งที่เราไม่ต้องการหรือครอบครองนั้นต้องกระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆ ของสังคมผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่ วิถีแบบพุทธจึงแตกต่างจากวิถีชีวิตแบบอุตสาหกรรมนิยมโดยสิ้ นเชิง ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 7.1  
 

วิถีชีวิตแบบพุทธ วิถีชีวิตแบบอุตสาหกรรมนิยม 
  1. ไม่ลุ่มหลงวัตถุ   1. แสวงหาวัตถุไม่มีที่สิ้นสุด 
  2. สนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน   2. ปลุกปั่นความต้องการ 
  3. ปริโภคอย่างมีเหตุผล   3. บริโภคไร้ขอบเขต 
  4. ไม่สะสมส่วนเกิน   4. เน้นการสะสมส่วนเกิน 
  5. ท างานเพ่ือสังคมและร่วมมือกัน   5. ท างานเพ่ือตนเองและแข่งขันกัน 
  6. อหิงสธรรม   6. รุนแรงและท าลายล้าง 
  7. อยู่ร่วมกับธรรมชาติ   7. พิชิตและขูดรีดธรรมชาติ 
  8. ให้ทาน   8. เอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ 
  9. อิสรเสรี   9. ครอบง า 
  10. เสมอภาค   10. แบ่งแยกชนชั้น 
  11. เศรษฐศาสตร์แห่งความรัก   11. เศรษฐศาสตร์แห่งอ านาจนิยม 
 

ตารางท่ี 7.1  เปรียบเทียบวิถีชีวิตแบบพุทธและวิถีชีวิตแบบอุตสาหกรรมนิยม 
ที่มา : ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์ (2543 : 339) 
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 เอกวิทย์ ณ ถลาง (2542 : 116) ได้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธว่า มีข้อสรุปที่ส าคัญ 5 
ประการ ดังนี้ 

1. ความสุข มิได้ขึ้นอยู่กับการบริโภคด้านวัตถุ แต่ขึ้นอยู่กับการให้บริการหรือการช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ เพ่ือความสุขของเพ่ือนมนุษย์ 

2. การบริโภค ย่อมมีขอบเขตอย่างแน่นอน การประกอบเศรษฐกิจมิใช่เพ่ือการแสวงหาก าไร
สูงสุด แต่ประกอบเศรษฐกิจเพ่ือรักษาระดับความเป็นอยู่ให้อยู่ในทางสายกลาง คือให้อยู่ในระดับที่
พอดี 

3. การบริโภคมีจ ากัด เมื่ออยู่ในทางสายกลาง ความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหารายได้ให้มาก
ย่อมหมดไป ทรัพยากรต่าง ๆ กระจายไปทั่วสังคม ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มชนต่าง ๆ ลดน้อยลง 
สังคมเป็นไปด้วยความสมานฉันท์ 

4. การผลิต ไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง เนื่องจากการบริโภคที่มีลักษณะจ ากัดเรียบ
ง่าย เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธเป็นการผลิตในระดับท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น ด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและ
แลกเปลี่ยนกับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ใกล้เคียง 

 5. เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายย่อย ชาวนา ชาวไร่ ส่งเสริมทรัพยากร
ท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างผู้อยู่ในระบบธุรกิจย่อมไม่มี ต้นทุนต่ า ไม่ต้องขนส่งไกล ไม่ต้องโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ระบบตลาดไม่ซับซ้อน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบในระบบราคา ระบบตลาดและระบบ
การผลิต 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพุทธเศรษฐศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย คือต้องการสร้างเงื่อนไขให้ปัจเจกบุคคล
ทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างอิสระในท่ามกลางสังคมที่ตั้งอยู่บนหลักการของเสรีภาพ ความเสมอภาค 
การพ่ึงพาตนเองและดุลยภาพของระบบนิเวศ เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธจึงเป็นการพัฒนาทางเลือกที่มี
พ้ืนฐานบนความเชื่อและวิถีชีวิตไทยมาแต่เดิม โดยเฉพาะคนในชุมชนชนบทส่วนใหญ่ แต่การที่จะท า
ให้มีการยอมรับแนวทางนี้ได้อย่างกว้างขวางออกไปเพ่ือสันติสุขของสังคมนั้น จะต้องสร้างพลังแห่ง
ความศรัทธาและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง เพราะการทวนกระแสการบริโภคนิยมและเศรษฐกิจทุน
นิยมที่ยังรุนแรงอยู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและพลังของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 

 

แนวคิดการพัฒนาแนวนิเวศ 
 ท่ามกลางกระแสการท าลายล้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงเพ่ิมมาก
ขึ้นวิกฤติการณ์ทางนิเวศและสิ่งแวดล้อมก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ ภาวะโลกร้อน 
แผ่นดินไหว พายุพัดถล่ม เป็นต้น ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา ได้มีนักคิดและกลุ่มนักเคลื่อนไหว
สังคมหลายกลุ่มในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา พยายามท่ีจะแสวงหาทิศทางใหม่ ๆ ของการสร้าง
ชุมชนสังคมที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พร้อมกับการส่งเสริมให้ใช้แรงงานและ



205 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีการปฏิเสธแบบจ าลองการพัฒนาแนวตะวันตกอย่างสิ้นเชิง นักนิเวศนิยม
มีความเห็นว่า ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการทหารสมัยใหม่ ต้องอาศัยพ่ึงพาเทคโนโลยี
สลับซับซ้อนและองค์กรที่ใหญ่โต การพัฒนาแนวคิดนิเวศจะเน้นการพ่ึงพาตัวเองในทุกด้านจนไปถึง
การป้องกันประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและระบบการจัดการต่าง ๆ ที่ไม่เน้นท าลายหรือส่งเสริม
ความรุนแรง 
 นักนิเวศวิทยาเห็นว่าแบบจ าลองที่มีอยู่จะเน้นระบบราชการแบบรวมศูนย์ใหญ่โตและเน้น
ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่แบบจ าลองแนวนิเวศจะเน้นการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นและการสร้างระบบ
การผลิตแบบพ่ึงตนเองขนาดเล็ก เศรษฐศาสตร์ที่พึงปรารถนาควรจะเป็นเศรษฐศาสตร์สีเขียว (Green 
Economics) ซึ่งไม่ส่งเสริมการขยายตัว การผลิตจะต้องมีความสมดุลกับประสิทธิภาพทางนิเวศ 
แนวคิดใหม่นี้เรียกว่า “การพัฒนาแนวนิเวศ” (Eco-Development) การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้อง
สอดคล้องกับกฎของนิเวศ ดังนั้นการพัฒนาชุมชนสังคมแนวนิเวศจะครอบคลุมไปทั่วโลกทั้ งชีวิตของ
ผู้คนไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรือค่านิยมก็ตาม 
 ความแตกต่างของวิถีชีวิตปัจจุบันกับวิถีชีวิตแนวนิเวศ คือวิถีชีวิตปัจจุบันให้ค่านิยมสูงแก่การ
ท างานที่ไม่ใช้แรงงานเน้นความสะดวกสบาย เป็นวิถีชีวิตที่รวมศูนย์ในครอบครัวให้ความส าคัญแก่
สถาบันครอบครัวเท่านั้น โดยเน้นเรื่องความมั่นคง ในขณะที่สังคมสีเขียวนิยมการท างานที่ใช้แรงงาน 
การใช้แรงงานอย่างเข้มข้นจะท าให้การรุกรานสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง วิถีชีวิตของสังคมสีเขียวต้อง
ใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่เน้นครอบครัว ให้ความส าคัญกับชุมชนเป็นหลักในการด าเนินชีวิต (นันทนีย์ 
กมลศิริพิชัยพร, 2549 : 242) สิ่งส าคัญของการพัฒนาแนวนิเวศ คือการมุ่งเน้นการเปลี่ยนค่านิยมการ
บริโภคท่ีค่อนข้างใช้วัตถุมากและปล่อยของเสียออกมามาก เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่จะให้การบริโภค
อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม มีระบบการผลิตที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ (2543 : 20) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตามแนวคิดนิเวศว่า มีหลักปรัชญา
ที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ค านึงถึงอนาคตของสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าการคิดถึงการใช้วัตถุ เพ่ือประโยชน์
เบื้องหน้า 
 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการสร้างชุมชนแบบใหม่ที่มีความเสมอภาคในการใช้ชีวิต
ร่วมกัน มีความเป็นมนุษย์มากข้ึน 
 3. ประชาธิปไตยพ้ืนฐาน ปฏิเสธการรวมศูนย์และการใช้ระบบอ านาจนิยม แต่ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจอย่างเต็มที่ 
 4. อหิงสธรรม มีแนวคิดที่ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้าง
สังคมที่รุนแรง หมายถึงโครงสร้างสังคมที่มีการกดขี่ ขูดรีด ครอบครอง ครอบง าหรือท าให้เกิดความ
แปลกแยก (Alienation) ในชีวิตของมนุษย์ 
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 การพัฒนาแนวนิเวศจึงเป็นแนวทางของการผสมผสานเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคมกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงการรักษาธรรมชาติเพ่ือชนรุ่นหลังในอนาคต ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว
สอดคล้องกับความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามรายงานของสมัชชาบรันท์แลนด์  

ถึงแม้ว่าแนวความคิดการพัฒนาแนวนิเวศหรือกรีนนิสต์ (Greenist) จะยอมรับการพัฒนาที่
ก่อให้เกิดความยั่งยืนถึงอนุชนคนรุ่นหลังในอนาคต ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของสังคมอุดมคติสีเขียว 
แต่ก็ยังคงมีบางด้านที่แตกต่างกัน โดยกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล (2540 : 80-81 ได้อธิบายไว้ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งและระวังมิให้การ
พัฒนาก่อผลกระทบด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรต้องไม่ใช้ในอัตราที่เร็วเกินไปหรือเร็ว
จนทรัพยากรใหม่ก าเนิดขึ้นมาทดแทนไม่ทันกับการใช้ให้หมดไป การสร้างมลภาวะต้องอยู่ในระดับ
ต่ าสุดไม่ให้เกินก าลังเท่าท่ีสิ่งแวดล้อมจะรับไว้ได ้
 2. ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการปฏิเสธอัตราการพัฒนาและรูปแบบการผลิต
เพ่ือตอบสนองการบริโภคในปัจจุบัน ประเด็นที่เป็นปัญหา คือใครจะเป็นผู้ก าหนดและตัดสินใจว่าควร
ผลิตรูปแบบใดและอัตราเร็วช้าเพียงใดจึงจะเป็นการตอบสนองความต้องการจ าเป็น มิใช่ความ
ต้องการแบบบริโภคนิยม 
 3. ในฐานะกระบวนการ การพัฒนาที่ยั่งยืนจ าเป็นต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับกรีนนิสต์ต้องการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
จริงจังในสังคมอุดมคติสีเขียว 
 4. การพัฒนาที่ยั่งยืนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องครอบคลุมบริบทระดับโลกหรือระดับนานาชาติ 
ไม่ใช่เพียงแนวทางของชาติใดชาติหนึ่งเท่านั้น ต้องมีมาตรการระดับโลกที่จะกระจายทรัพยากรและ
ความมั่งคั่งจากประเทศร่ ารวยไปสู่ประเทศที่ยากไร้ มิฉะนั้นแล้วประเทศยากจนก็มีเหตุผลที่ต้องการ
รุกรานธรรมชาติ เพ่ือน ามาผลิตอาหารและตอบสนองความจ าเป็นของคนยากจนในประเทศ วงจร 
การรุกรานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะยังคงมีต่อไป การพัฒนาที่ยั่งยืนก็ยากที่จะเป็นจริงได้ 
 โดยสรุปแนวคิดการพัฒนาแนวนิเวศหรือกรีนนิสต์ (Greenist) เห็นว่าสังคมในอุดมคติเป็น
สังคมสีเขียวที่ให้ความส าคัญสูงสุดกับชีวภาพและนิเวศวิทยา แนวคิดนี้ไม่ถือว่ามนุษย์มีอภิสิทธิ์เหนือ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเด็นการจ ากัดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภคอย่างประหยัด มัธยัสถ์ การเน้นความเท่าเทียมกัน การกระจาย
ผลประโยชน์และการค านึงถึงคนรุ่นอนาคตข้างหน้า 
 ในขณะที่สังคมอุตสาหกรรมมีเครื่องชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวด้วยความมั่งคั่งและ
ขนาดของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซึ่งเป็นการมองว่าเศรษฐกิจที่เติบโตเป็นจุดส าเร็จสุดยอดของ
สวัสดิการ ในส่วนเครื่องชี้วัดทางสังคม รัฐบาลส่วนใหญ่จะดูจากปัญหาสุขภาพอนามัย การศึกษา การ
ว่างงาน ความยากจน อาชญากรรมและเกณฑ์ชี้วัดเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซึ่งนักคิดกลุ่มกรีนนิสต์เห็นว่า
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เครื่องชี้วัดเพียงเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ ในระยะหลัง ๆ การพัฒนาตามแนวคิดนิเวศครอบคลุม
ไปถึงการแสวงหาสังคมรูปแบบใหม่ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความสอดคล้องระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
การพ่ึงตนเอง การสนองตอบความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักการส าคัญในการจัดการทางสังคม 
เช่น ข้อเสนอให้การดูแลโดยชุมชน (Community Care) เข้ามามีบทบาทแทนรัฐอย่างจริงจัง โดยรัฐ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานบริการสังคมของตนเองได้ สังคมรูปแบบ
นี้จึงเน้นการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพมากกว่าการเจริญเติบโตด้านปริมาณ เช่น การใช้พลังงานแบบ
ประหยัด การน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เกษตรกรรมแบบธรรมชาติและการพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับกลาง เป็นต้น 
 จากทั้งหมดที่กล่าวมาเบื้องต้นสามารถสรุปลักษณะที่ส าคัญของการพัฒนาแนวนิเวศได้ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาแนวนิเวศ คือกระบวนการที่มุ่งสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ โดย
เริ่มต้นจากความต้องการของผู้ยากไร้ที่สุดและผู้ที่ขาดทรัพยากรมากท่ีสุด 
 2. การพัฒนาแนวนิเวศ เรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือมีระบบการวางแผนพัฒนาที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผสมผสานกับการเคลื่อนไหวของประชาชนในระดับพ้ืนฐาน ประชาชนต้อง
ก าหนดการเปลี่ยนแปลงโดยตนเอง 
 3. การพัฒนาแนวนิเวศ ให้ความส าคัญสูงสุดกับประเด็นการพ่ึงพาตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
แรงงานท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นและเทคโนโลยีระดับกลาง รวมไปถึงหลักการของเกษตร
ธรรมชาติหรือเกษตรกรรมแนวนิเวศ (Eco-farming) ซึ่งใช้ทุนน้อยและมีปัจจัยการผลิตขนาดเล็ก จึง
เป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดการพึ่งตนเองในระดับพ้ืนฐานอย่างยิ่ง 
 4. การพัฒนาแนวนิเวศ เสนอนโยบายการด าเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ควรเน้นแต่
ผลประโยชน์ของมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว ทว่าควรค านึงถึงนิเวศวิทยาโดยรวม (Eco-Centrism) 
สิ่งแวดล้อมควรถือเสมือนบ้านที่มนุษยชาติได้พักพิง ไม่ใช่แหล่งทรัพยากรที่มั่งคั่งที่มนุษย์ตักตวงแต่
ผลประโยชน์ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2540 : 77)   
 5. การพัฒนาแนวนิเวศ เรียกร้องให้ลดการแข่งขันการบริโภค ความยากจนในประเทศโลกที่
สามต้องขจัดให้หมดไป กระจายความมั่งคั่งออกไปอย่างกว้างขวาง เพ่ือสิ่งแวดล้อมจะปลอดภัยมาก
ขึ้น (นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, 2549 : 244) 
 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาแนวนิเวศไม่เห็นด้วยกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลักของการพัฒนาที่
มองระบบนิเวศเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สามารถเข้าไปจัดการและจัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ มนุษย์ควรอยู่
กับธรรมชาติอย่างถ่อมตน เพ่ือรักษาสมดุลของธรรมชาติ ความพออยู่พอกินในชุมชนเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนามากกว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับชาติ 
 

 



208 

สรุป 
 แนวคิดการพัฒนาทางเลือกที่ได้ถูกน าไปใช้ปฏิบัติมีหลายแนวคิดทั้งแนวคิดตะวันออกและ
ตะวันตก ได้แก่ แนวคิดการพ่ึงพาตนเองของมหาตมะ คานธี  แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ แนวคิด
เศรษฐกิจชุมชน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการพัฒนาแนวนิเวศ ซึ่งบุคคล กลุ่ม ชุมชนในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ในประเทศไทยได้เลือกน าไปปฏิบัติ มีกรณีศึกษาท่ีบ่งชี้ถึงความส าเร็จและน าไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ส าหรับการพัฒนาของประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 9 เป็นต้นมาได้น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเป็นการพัฒนาทางเลือกแนวทางหนึ่งมาเป็นปรัชญาน าทางการพัฒนาประเทศ 

กระบวนทัศน์การพัฒนานับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 มาจนถึงปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น
สามยุคใหญ่ ๆ ตามลักษณะของกระบวนทัศน์ ได้แก่ กระบวนทัศน์การพัฒนากระแสหลักที่เน้นการ
พัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยตามแบบตะวันตก กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบพ่ึงพา เป็นกระบวน
ทัศน์ที่โต้แย้งกระบวนทัศน์การพัฒนากระแสหลักและกระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือกที่นักคิด 
นักพัฒนามีความเห็นร่วมกันว่า ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาของการพัฒนานั้นได้ยึดตัวแบบการพัฒนา
ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกไม่มีความยั่งยืน ประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากการ
ถูกก าหนดให้อยู่ในภาวะด้อยพัฒนาไปได้ จึงได้มีการเรียกร้องให้ประเทศโลกที่สามมุ่งแสวงหาแนวคิด 
แนวทางสร้างสรรค์วิถีชีวิตที่ดีงามอันเป็นต้นแบบตัวของตัวเอง รวมทั้งได้น าเสนอทัศนะใหม่ว่าการ
พัฒนาไม่จ าเป็นต้องมีเพียงกระบวนทัศน์เดียวที่ใช้กันอย่างเป็นสากลทั่วโลก โดยในแต่ละแห่งอาจจะมี
กระบวนทัศน์ที่เฉพาะและเหมาะสมสอดคล้องกับริบทของตนเอง 
 กระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือกมีจุดเด่นที่ส าคัญ คือการเน้นให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของคนส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่เสียเปรียบและด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งเรียกร้องให้มีการแสวงหา
แนวทางใหม่ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยภายใน ด้วยการสร้างสรรค์สังคมให้สอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่นของตนเอง โดยอาศัยภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับภาคประชาชน 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมนในกระบวนการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบต่อตนเองโดยตรง ตลอดจน
การตระหนักถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมไม่ท าลายสภาพแวดล้อมทางนิเวศด้วย 
 



บทที่ 8 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนว

ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมากว่า 40 ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาให้รอดพ้นจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ ทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของโลก ในขณะเดียวกันจะเป็นการ
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม การด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลในการด ารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงได้ชี้ให้เห็นถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุค
โลกาภิวัตน์  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ได้กลายเป็นกระแสการพัฒนาทางเลือกที่
ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง จนเป็นทิศทางเศรษฐกิจที่พึงประสงค์ของประเทศ 
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อัญเชิญเป็นปรัชญา
เพ่ือน าทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 9 จนกระทั่งถึง
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นฉบับที่ 11 ด้วยความเชื่อมั่นว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถน าพาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนได้ โดยในบทนี้จะเป็น
การกล่าวถึง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  
 พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปีพ.ศ.2517 
เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการพ่ึงตนเองเพ่ือให้เกิดความ
พอมีพอกิน พอมีพอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท แต่ให้ตระหนักถึงการพัฒนา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการ
ด ารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” 
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด ารัสในวาระและโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน้อมน าให้บุคคลในทุกระดับได้ตระหนักถึง
แนวทางการด ารงชีวิต ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากแนวคิดของนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ของ
ประเทศในช่วงนั้น พระองค์ทรงใช้ค าต่าง ๆ อาทิ พออยู่พอกิน, พอกินพอใช้, อยู่ดีกินดี, พอประมาณ, 
พอสมควร, พอเพียง, และเศรษฐกิจพอเพียง (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2548) 
 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 ในหลวงได้มีพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือเป็น
การปูพ้ืนฐานให้เห็นภาพอันเป็นที่มาของการเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งพระองค์ทรงให้สติในการ
กลับไปทบทวนการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา โดยทรงให้ความหมายของเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไว้ว่า  
 

“ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว 
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป” 

 
สิ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้ าในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คือวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ต้อง

ท าท้ังหมดและขอเติมว่าถ้าท าทั้งหมดก็จะท าไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งหรือแม้หมู่บ้านหนึ่งท าเศรษฐกิจ
พอเพียงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหิน นอกจากนี้ยังทรงอธิบายความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติมไว้อีกว่า (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2544 : 285-290) 

 
“ค าว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้

หมายถึงการมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้แปลว่า
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ... 

...ประเทศไทยสมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกินจึงต้องมีนโยบาย
ที่ท าให้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะท าให้ทุกคนมีพอเพียงได้ ให้พอเพียงนี้หมายความว่า มีกิน
มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าท าให้มีความสุข 
ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือระบบพอเพียง”  

 
บุญเสริม บุญเจริญผล (ม.ป.ป. : 39) อธิบายว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มีความหมายว่า เป็นวิธีการเลี้ยงชีวิตแบบรู้จักพอด้วยการพยายามผลิตสินค้าขึ้นมาเองให้พอเพียง
ส าหรับคนในครอบครัวได้กินได้ใช้ ถ้าหากผลิตเหลือกินเหลือใช้จึงขายออกไป หากผลิตได้ไม่พอก็ต้อง
ซื้อบ้าง มิได้มุ่งผลิตเพ่ือขายอย่างเดียวแต่ต้องคิดที่จะผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตนเองได้บริโภคด้วย 
นอกจากนี้การผลิตและการบริโภคต้องอยู่ในหลักของความพอดี รู้จักพอในการผลิตและการบริโภค 
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พร้อมกันนั้นก็ร่วมมือกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์และให้ประสานงานกับเอกชนภายนอกด้วย  เพ่ือท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นอีก 

สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ (2544 : 55-56) ได้สรุปความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบ
เศรษฐกิจพ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริในสองลักษณะ คือ 

1. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาค   
หนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่าง  ๆ ที่
เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 
 2. เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล หมายถึง ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่
เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแส
ของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2544 : 21) กล่าวว่าความพอเพียงตามความหมายของเศรษฐศาสตร์คือ
ให้หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิตตามหลักการพ่ึงตนเองซึ่งมีรายละเอียด 5 ประการ 
ดังนี้ 
 1. พึ่งตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณ์พร้อมต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตส านึกว่าตนนั้นสามารถ
พ่ึงตนเองได้ ดังนั้นจึงควรที่จะสร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริต แม้
อาจจะไม่ประสบความส าเร็จบ้างก็ตาม มิพึงท้อถอยท้อแท้ให้พยายามต่อไป 
 2. พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
 3. พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือการส่งเสริมให้มีการน าเอาศักยภาพของผู้คนใน
ท้องถิ่น สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่ง สิ่งดีก็คือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีมากมายใน
ประเทศ 
 4. พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง ทดสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทยและสิ่งส าคัญสามารถน าไปใช้ปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม 
 5. พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น กล่าวคือ
แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเองเพ่ือการยังชีพและสามารถน าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหาภาคต่อไปด้วย 
 ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542 : 9) มองว่าความพอเพียงมิได้มีความหมายในแง่เศรษฐศาสตร์
เพียงด้านเดียว แต่มีความหมายเชิงปรัชญา จริยธรรม คุณค่าและปทัสถานทางพฤติกรรมส าหรับการ
ด าเนินชีวิตในทุก ๆ ด้านอีกด้วย นอกจากนี้ปรัชญาการพัฒนาที่เน้นทางสายกลางยังเป็นมัชฌิมพัฒนา 
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คือเป็นความพอเพียงที่มีพลวัตและมีแง่มุมทางด้านปรัชญาด้านเศรษฐศาสตร์ คือความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกและสามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 
ที่ส าคัญจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดังนั้นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางการพัฒนาทางสายกลางแห่งความสมดุลและอาจเรียกว่า เป็น
ปรัชญามัชฌิมพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ 
 พระธรรมปิฎก (2543 : 34) ปราชญ์แห่งพุทธรรมได้มองเศรษฐกิจพอเพียงในแง่วัตถุวิสัยและ
จิตวิสัย ดังนี้ 
 1. มองอย่างวัตถุวิสัย มองภายนอก คือต้องมีกินมีใช้ มีปัจจัยสี่เพียงพอ ที่เราพูดว่าพอสมควร
อัตภาพซึ่งใกล้เคียงกับค าว่า พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
 2. ส่วนความหมายด้านจิตวิสัยหรือจิตใจภายใน คือคนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากัน บาง
คนมีเป็นล้านก็ไม่พอ บางคนมีนิดเดียวก็พอเป็นการเพียงพอทางจิต 
 นอกจากนี้จากการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชด ารัส 
สามารถสรุปรวมได้ดังนี้ (อ าพล เสนาณรงค์, 2547 : 17) 
 1. การกู้เงินมาลงทุน ควรลงทุนในสิ่งที่รายได้คุ้มทุน บางเรื่องไม่มีรายได้เป็นการใช้จ่ายอย่าง
อีลุ่ยฉุยแฉก 
 2. การลงทุนอุตสาหกรรมเกษตร ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับอัตภาพหรือกับสิ่งแวดล้อม 
อย่าให้ใหญ่เกินความจ าเป็นและต้องมีฝุายสนับสนุนเกษตรกรในการเพาะปลูกวัตถุดิบ 
 3. การต่อสู้วิกฤติเศรษฐกิจ จะต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ท างานหนัก มีความเพียรและ
อดทน 
 4. การผลิตการเกษตร ต้องพยายามผลิตสิ่งที่จ าเป็นส าหรับตัวเองให้พอเพียงเสียก่อนจึงจะ
ผลิตเพ่ือขาย เช่น กรณีของผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเพ่ือขาย ก็จะต้องปลูกข้าวเหนียวที่ตัวเองบริโภคให้
เพียงพอด้วย 
 เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ความรู้ เป็นภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เกิดขึ้นจากผลงานการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ผ่านการค้นคว้า ทดสอบ ทดลองตามหลักวิชาการ 
จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละคน ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้  
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ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง  
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตั้งแต่ทรงเริ่มงานพัฒนาเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว และทรงยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะด้าน
การเกษตร การพัฒนาเพ่ือการน าไปสู่ความทันสมัยเราเน้นการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกเป็นเชิงพาณิชย์ 
คือเมื่อปลูกข้าวก็น าไปขายและก็น าเงินไปซื้อข้าว เมื่อเงินหมดก็จะไปกู้เป็นอย่างนี้มาโดยตลอด
จนกระท่ังชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะหนี้สิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาด้านนี้ 
พระองค์จึงได้พระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารโค-กระบือขึ้นมา เพ่ือช่วยเหลือ
ราษฎร นับเป็นจุดเริ่มต้นที่มาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ภายหลังจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทยในปีพ.ศ.2540 แสดงให้เห็นว่า
แนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาของไทยยังไม่มีความยั่งยืน เนื่องจากแนวทางการพัฒนาประเทศ
ที่ผ่านมามีปัญหา จึงต้องหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาที่มีความเหมาะสมและยั่งยืน แต่เป็นที่น่าสังเกต
ว่า การเน้นให้มีการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสให้
ผู้บริหารประเทศและประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน โดยทรงเน้นถึ ง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล มีการพัฒนาเป็นล าดับขั้นไม่เน้นเพียงการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ในทางตรงกันข้ามพระราชด ารัสของพระองค์ดังกล่าวยังไม่ได้รับความส าคัญ
ในทางปฏิบัติมากนักในช่วงนั้น อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยังไม่มีปัญหาที่รุนแรง 
การวางแผนพัฒนาประเทศและการด าเนินชีวิตโดยทั่วไปจึงเป็นไปตามปกติ (นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, 
2549 : 254) เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งอีกครั้งหนึ่ง เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในปีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยให้ตระหนักถึงการพัฒนาที่พอเพียงและแนวทางการพัฒนาประเทศที่
สมดุลรวมถึงแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ท าให้ประชาชนเริ่มตระหนักว่าถ้าได้น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคงจะไม่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและเมื่อเกิดปัญหา
แล้วก็สามารถใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ 
 องค์กรหลายองค์กรพยายามน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการพัฒนาที่พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ด้วยความศรัทธา เพราะเห็นว่าได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ขณะเดียวกันในปีพ.ศ.2542 เป็นปีที่มีการเริ่มวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9  
อันเป็นแผนห้าปีที่จะก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีความประสงค์จะอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางหลักเพ่ือชี้ทางการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับดังกล่าว แต่ว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นในช่วงนั้น คือยังไม่มีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การตีความว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแปลว่าอะไรหรือความพอเพียงคืออะไร เป็นไปตามแนวคิด
ของแต่ละคน ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเหล่านี้ท าให้เป็นไปได้ยากที่จะน ามาประยุกต์และวางแผนการ
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พัฒนาประเทศ (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, ม.ป.ป. : 5-6) ต่อมาในการสัมมนาทางวิชาการประจ าปีพ.ศ.
2542 ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 -19 ธันวาคม พ.ศ.2542 ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการขยายความค าส าคัญต่าง ๆ ในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเสนอต่อที่ประชุม โดยสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้ 
 

ค า ความหมาย 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิตและเศรษฐกิจทางสายกลางในทุกระดับ 
พอเพียง การบริโภคและการผลิตอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณและเหตุผล 

ไม่ขัดสนแต่ไม่ฟุุมเฟือย 
สมดุล 1. การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม 

2. มีความสมดุลระหว่างโลกาภิวัตน์กับอภิวัตน์ท้องถิ่น 
3. มีความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจกับการเงินและภาคประชาชนกับ
สังคมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
4. โครงสร้างการผลิตที่สมดุลมีการผลิตที่หลากหลาย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ยั่งยืน พอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภูมิคุ้มกันที่ดี 1. ระบบเศรษฐกิจกับสังคมมีความยืดหยุ่นที่สามารถก้าวทันและพร้อมรับ
กระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
2. การบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถปูองกันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว (วิกฤติ) ได้ 

คุณภาพคน 1. การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทางสายกลางได้นั้น คนต้องมีคุณภาพในด้าน
ต่าง ๆ มีพื้นฐานจิตใจ มีความส านึกคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีไมตรี       
มีความเมตตา มีความหวังดีให้กันและกัน 
2. หลักการด าเนินชีวิต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาอย่าง
รอบคอบก่อนท า มีวินัย 
3. ภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต มีสุขภาพดีและมีศักยภาพ มีทักษะและความ
รอบรู้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพและหารายได้อย่างมั่นคงและ
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ตารางท่ี 8.1  ค าและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร (2549 : 257) 
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 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับองค์กรที่สนใจได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ท าการรวบรวม ประมวลและสังเคราะห์พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในวาระต่าง ๆ เพ่ือร่างเป็นข้อความหรือค านิยามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น ามา
เป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศ จึงได้กราบทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ใช้ข้อความเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548 : 6) 
 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัตน์  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
มีปัญญาความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 
 ข้อความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้น เป็นข้อความที่ใช้เป็นทางการในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ที่สนใจศึกษาแล้วน าไปประยุกต์ใช้ 
ควรถือเป็นพ้ืนฐานของความเข้าใจที่จะมาร่วมกันหาความรู้เพ่ิมเติม จะเป็นประโยชน์มากกว่าการที่
จะต้องมาถกเถียงหาข้อความที่เป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือนิยามใหม่ 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการวิเคราะห์ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามาสู่ความเข้าใจที่ตรงกัน 
ได้จ าแนกองค์ประกอบของปรัชญาเป็นกรอบความคิด คุณลักษณะ ค านิยาม เงื่อนไข แนวทางปฏิบัติ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2546 : 
37-46) 
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1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ที่ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอนและมีความ
เชื่อมโยงกับกระแสโลก โดยมุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของ
การพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ   
ทุกหน้าที่ เป็นการด าเนินตามทางสายกลาง ก้าวทันต่อโลก ไม่ใช่การปิดประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ 
ไม่เปิดเสรีเต็มที่อย่างไม่มีทางควบคุมดูแล ไม่ใช่อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรืออยู่โดยพ่ึงพิงภายนอกทั้งหมด     
มีคุณลักษณะที่มุ่งเน้นถึงการกระท าทีม่ีความพอประมาณบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง 

3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมกัน ดังนี้  
     3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย    
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภค ที่อยู่ในระดับสมดุล การใช้จ่าย การออม
อยู่ในระดับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
     3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
      3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้อง
อาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ  
       4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย  

4.1.1 ความรอบรู้ คือมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้านใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์พ้ืนฐานการน าไปใช้ในการปฏิบัติอย่างพอเพียง เนื่องจากการมี
ความรอบรู้ย่อมท าให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง  

4.1.2 ความรอบคอบ คือมีการวางแผน โดยสามารถที่จะน าความรู้และ
หลักวิชาการต่าง ๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันสัมพันธ์กัน 

4.1.3 ความระมัดระวัง คือความมีสติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ได้ในการน าแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาต่าง ๆ เหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยเป็นการ
ระมัดระวังให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย   
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      4.2 เงื่อนไขคุณธรรม จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม   
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผลจากการ
กระท า โดยท าให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันความ
สมดุลของการกระท าทั้งหมดและผลอาจน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนา ภายใต้พลวัตทั้งภายใน
และภายนอกประเทศได้ 

จะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลักษณะสามห่วงสองเงื่อนไข ดังนี้ สามห่วง คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ส่วนสองเงื่อนไข คือฐานความรู้และฐาน
คุณธรรม โดยมีเปูาหมาย คือความสมดุลและความยั่งยืน ดังแสดงในภาพที่ 8.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 8.1  แสดงองค์ประกอบและเงื่อนไขแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร (2549 : 260) 
 

ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝูาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตเมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2540 เพ่ิมเติมว่า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
(2556) 
 

                                       ความสมดุลและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมีเหตุ มีผล 

 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

ความรู้ 

 

คุณธรรม 

 

ความพอประมาณ 
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           ค าว่า พอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้
หมายถึงการมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ ถ้าใคร
ได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้ เมื่อเท่าไหร่ 20, 24 ปี เมื่อปี 2517 ถึง 2541 นี้ ก็ 24 ปีใช่ไหม วันนั้น
ได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้า
แต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่ม
จะไม่พอมี พอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่
พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะท าเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ 

ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่า พอ แม้
บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะ
ปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียงเมื่อปีที่แล้วตอนที่พูด 
พอเพียงแปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น Self-sufficiency (พ่ึงตนเอง) ถึงได้
บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า Self-sufficiency 
คือ Self- sufficiency นั้น หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอ่ืน อยู่ได้
ด้วยตนเอง (พ่ึงตนเอง)... เป็นตามที่เขาเรียกว่า ยืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลว่าพ่ึงตนเอง)  

 
จากกระแสพระราชด ารัสดังกล่าว ความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้ 

ดังนี้ (อุดมพร อมรธรรม, 2549 : 21-22) 
ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” โดยมุ่งเน้นการ

ผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรกเมื่อเหลือจากการบริโภคแล้ว 
จึงค านึงถึงการผลิตเพ่ือการค้าเป็นอันดับรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินที่ออกสู่ตลาดก็จะเป็นก าไรของ
เกษตรกร ในสภาพการณ์เช่นนี้  เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผู้ก าหนดหรือเป็นผู้กระท าต่อตลาด 
แทนที่ว่าตลาดจะเป็นตัวกระท าหรือเป็นตัวก าหนดเกษตรกรดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และหลักใหญ่ที่
ส าคัญยิ่ง คือการลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง เช่น ข้าว น้ า ปลา ไก่ 
ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ 

ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ทั้งนี้ กลุ่ม
ชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านจะท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้หลากหลาย 
ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การท าธุรกิจค้าขาย และการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองค์กรชาวบ้านเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งและมีเครือข่ายที่
กว้างขวางมากขึ้นแล้ว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งได้รับ
การแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได้
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อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาวการณ์ด้านการ
กระจายรายได้ท่ีดีขึ้น 

ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ือ
อาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์
ในมิติอ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพ้ืนฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

เศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในระดับบุคคลแล้ว ยัง
สามารถน าไปใช้ในการบริหารประเทศ บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี
เช่นเดียวกัน โดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546 : 11-30) จึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องริเริ่มการสร้างขบวนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการน าหลัก
ปรัชญาไปใช้อย่างหลากหลายในปัจจุบัน รวมทั้งจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจะ
น าไปสู่การยอมรับและตระหนักถึงประโยชน์จากการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนการพัฒนา 
 การท าความเข้าใจกับพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น มิควรจะน าเฉพาะ
เนื้อหาของพระราชด ารัสมาพิจารณาเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องเข้าใจถึงบริบททางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจในขณะที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งด้วย ทั้งนี้เนื่องจากกระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวได้
สะท้อนความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น พระราชกระแสรับสั่งจึงถือ
เป็นการให้สติหรือให้ข้อคิดแก่คณะรัฐบาล ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝุายทหารและพลเรือน นักธุรกิจ 
ตลอดจนพสกนิกรทั่วประเทศ ให้น ากลับไปคิดใคร่ครวญไตร่ตรองเพ่ือช่วยกันหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น 
 พระบรมราโชวาทในปีพ.ศ.2517 ที่ว่า “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น คือ 
ความพอดี พอกิน พอใช้” จึงมีความส าคัญต่อบริบททางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในขณะนั้นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากระยะนั้นหลังจากเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เป็น
การเมืองแห่งยุคประชาธิปไตย มีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิมากมาย จากการที่ประชาชนถูกปิดกั้น    
การใช้สิทธิดังกล่าวมานานตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ในปีพ.ศ.2500 ส่วนปัญหาสังคมก็มีมาก
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เช่นกัน จากผลกระทบที่ประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเพ่ือท าสงครามเวียดนาม 
ปัญหาโสเภณี เมียเช่า เด็กลูกครึ่ง ความไม่เป็นธรรม ได้สะท้อนถึงความไม่มีสุขในสังคมขณะนั้น  
 นอกจากนี้จากการที่พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ได้สะท้อนการวิเคราะห์ความเห็นของ
พระองค์ต่อแนวทางการพัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิดปัญหาจากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 จนถึงกลางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ.2517) จึงทรงเน้นกรณีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพ้ืนฐาน
ความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้วจึงสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น คือแทนที่จะเน้น  
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน าการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ    
ขั้นพ้ืนฐานก่อน นั่นคือท าให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า   
แนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศก่อนที่จะเน้นการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไป 
 ต่อมาในวันที่ 4 ธันวาคม 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระราชด ารัส
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยทรงย้ าว่า “เรามีพออยู่ พอกิน” พร้อมทั้งยังทรงขอให้ทุกคนมี
ความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่ พอกินและมีความสงบ แต่เมื่อทิศทางการพัฒนาประเทศมิได้
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พระราชประสงค์ พระองค์จึงยังทรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริต่าง ๆ โดยมีเปูาหมายสุดท้าย คือการสร้างความพออยู่ พอกินให้กับประชาชนชาวไทย
ทุกคน โดยมีวิธีด าเนินการที่สรุปได้จากพระราชด ารัสในปีต่อ ๆ มา  (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ซ่ึงแสดงให้เห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  
 1. การปรับปรุงสภาพทางกายภาพของพ้ืนดินที่เป็นปัญหา เพ่ือท าให้ประเทศไทยเป็นสุวรรณ
ภูม ิ
 2. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นการประหยัดแต่ถูกหลักวิชาการ 
 3. ส่งเสริมการผลิตที่หลากหลาย (Diversification) เพ่ือลดความเสี่ยงและช่วยให้เกิดกระแส
รายได้ (Cash-Flow)  
 4. ส่งเสริมให้มีสถาบันหรือองค์กรเกษตรกรเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เช่น ธนาคารข้าว 
ธนาคารโค-กระบือ กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น 
 ประเทศไทยในระหว่าง พ.ศ.2531-2534 ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งการพัฒนา เศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวในอัตราเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 10 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศ แต่ก็
มิได้แก้ปัญหาความยากจนของชาวชนบทเป็นจ านวนมากได้ เกษตรกรจ านวนมากต้องสูญเสียที่ดิน 
เนื่องจากที่ดินราคาแพง เกษตรกรต้องการขายที่ดินมากกว่าใช้ท ากิน ขณะเดียวกันปัญหาสังคมใน
รูปแบบใหม่ คือโรคเอดส์และยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาบ้าที่ได้เริ่มเป็นปัญหาใหญ่ จึงเป็นการ
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ตอกย้ าว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องกับการ
แก้ปัญหา พระองค์จึงได้น าเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของทฤษฎีใหม่ออกเผยแพร่ ซึ่งทฤษฎีใหม่เป็น
ทฤษฎีทีเกิดจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน จากการที่พระองค์ทรงได้ลงมือทดลอง ปฏิบัติมา
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน (ทฤษฎีใหม่จะกล่าวในบทที่ 9 ต่อไป) นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังเป็นห่วง
ในเรื่อง “ความโลภของคน” อันเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความพอเพียง พอสมควร ตามอัตภาพนั้นเป็นจุดเน้นของพระองค์มาโดยตลอด 
จุดเน้นดังกล่าวแท้ที่จริงมิได้เป็นประเด็นทางศีลธรรม แต่เป็นประเด็นของการลดความเสี่ยงอันเกิด
จากสภาพความไม่แน่นอนในทุกด้าน โดยมีสภาพดิน ฟูาและอากาศ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนส าหรับ
อาชีพทางการเกษตรกรรม  

ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ.2540 แล้ว พระองค์ได้ทรงขยายความให้เห็นถึง
รูปธรรมของการไม่ประมาณตนของความโลภ ความเห็นแก่ได้ โดยไม่ค านึงถึงผลได้ ผลเสียแก่ตนเอง
และผู้อ่ืนอย่างละเอียด ซึ่งพระองค์ทรงมีหลักการในการท าโครงการว่า จะต้องท าด้วยความรอบคอบ
และอย่าตาโตเกินไป และเมื่อมีปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทยเคยประสบมา จึงมี
พระราชด ารัสที่มีการกล่าวอ้างกันอยู่เสมอว่า  

 
...ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปท าให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด แม้

แค่ครึ่งหนึ่งก็ไม่ต้อง อาจจะสักเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะสามารถอยู่ได้...  
 

  ตามพระราชด ารัสดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าพระองค์เข้าพระทัยว่าสาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยประสบอยู่นั้น เนื่องจากประเทศไทยได้ด าเนินเศรษฐกิจแบบค้าขาย (Trade Economy) 
(นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, 2549 : 265) จึงได้ทรงเน้นย้ าว่า ถ้าสามารถจะเปลี่ยนไปท าให้กลับเป็น 
เศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยพระองค์ทรงใช้ค าภาอังกฤษว่า Self Sufficient Economy ซึ่งก็ได้เน้นว่า
อาจจะสักเศษหนึ่งส่วนสี่ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด มีความหมายว่า ถ้าหากประเทศไทยเป็น
เศรษฐกิจแบบค้าขายทั้งหมดก็ขอให้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 75 และให้มีส่วนที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 25 ในส่วนนี้มิได้หมายความว่าจะไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน แต่ขอให้มีความสามารถที่จะ
พ่ึงพาตัวเองในระดับพื้นท่ี (ไม่ใช่เศษหนึ่งส่วนสี่ของพ้ืนที่แต่เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระท า) 

 2. ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 บทเรียนจากการพัฒนาท าให้หลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจและท าการค้นคว้าเพ่ือพัฒนา
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาประเทศ ตระหนักถึง
ความส าคัญของพระราชด าริดังกล่าวเช่นกัน จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ มาร่วมพิจารณา 
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กลั่นกรองพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง และสรุปออกมาเป็นนิยาม ความหมายและอัญเชิญมาเป็นปรัชญาน า
ทางในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่ 9 และใช้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งฉบับ
ที่ 11 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน 
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะเป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีศักดิ์ศรีในเวทีโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เนื่องจากแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ที่เน้นการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง รักษาความสมดุลและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น
การเชื่อมโยงบูรณาการที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน อันน าไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
ของประชาชนคนไทย 
  2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  วัตถุประสงค์หลักของการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คือมุ่งสร้าง
กระแสสังคมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิตและวิถีปฏิบัติ ตลอดจนปรับแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ส่วนเปูาหมายเป็นการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ คือ 1) เปูาหมายการด าเนินการขับเคลื่อนในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2546 -2550) ประกอบด้วยการ
รณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พัฒนาแนวคิดและองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
เครือข่ายเรียนรู้และสร้างบุคลากร และ 2) เปูาหมายระยะยาว เป็นผลที่คาดหวังจากการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนอย่างเป็นขบวนการ 
  2.2 แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการมุ่งให้เกิดการน าไปใช้เพ่ือให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น โดยการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
ส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องก าหนดแนวทางหรือยุทธวิธีในการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
ดังนี้ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2547 : 22-25)  

 2.2.1 เชื่อมโยงกลุ่ม หรือบุคคลที่มีการด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสร้างแกนเครือข่ายในการสานต่อองค์ความรู้และรวมพลังเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันน าไปสู่การสร้างกระแสเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มย่อย (Many Small Movements) 
ที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนต่อไป 

 2.2.2 ร่วมมือระหว่างแกนเครือข่าย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมตัวอย่างที่เป็น
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รูปธรรม ทุกสาขาอาชีพ ทุกระดับ ทั้งนี้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและหลายหลายจะเป็นเครื่องมือที่มีพลัง
ในการสื่อความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมได้ 

 2.2.3 พัฒนาแนวคิดให้ชัดเจน โดยการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ที่มีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง 

 2.2.4 สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้มีประสบการที่จะผ่านกระบวนการ ได้ไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือตระหนักถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะน าไปสู่พลังศรัทธา
และฉันทามติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมอีกต่อหนึ่ง 

 2.2.5 การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ประมวลองค์ความรู้และบทเรียน
ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความสนใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทุกกลุ่มเปูาหมาย 

 2.2.6 ขยายผลในภาคส่วนต่าง ๆ ในหลายมิติ ให้เกิดพลังเครือข่ายที่มีแรง
มากเพียงพอ (Momentum) ที่จะท าให้กระแสเศรษฐกิจพอเพียงขยายต่อไปเรื่อย ๆ จนเกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง 

 2.2.7 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิต โดยน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นปรัชญาน าทางชีวิต รวมทั้งเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ 
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบและโครงสร้างของสังคมและยึดหลักการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด 
 ส าหรับวิธีการในการขับเคลื่อนนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มุ่งประสานพลังในลักษณะพันธมิตรแห่งความร่วมมือ เน้นการเสริมพลังทางบวกโดยการ  
ถักทอเครือข่าย เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและเสริมพลังในการขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกระดับตั้งแต่
ระดับรากหญ้าจนถึงระดับมหภาค ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 เครือข่ายหลักตามกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ เครือข่ายด้านประชาคมและชุมชน และเครือข่าย
ธุรกิจชุมชน โดยมีเครือข่ายสนับสนุนที่ร่วมมือกันท างานตามภารกิจ 3 ด้าน คือ 1) เครือข่ายพัฒนา
วิชาการและการส่งเสริมการวิจัย 2) เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ 3) เครือข่ายสร้างความ
เข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท างานของแต่ละเครือข่ายนั้นจะมีลักษณะกึ่งเวทีเปิดที่สามารถ
เชิญคนภายนอกจากภาคส่วนอ่ืน ๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในกิจกรรมตามประเด็น
ความสนใจ เป็นการท างานเชิงรุก ระดมพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ มีแกนกลางในการขับเคลื่อน 3 
ระดับ ได้แก่ 1) คณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 2) กลุ่ ม
งานเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงาน 
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 3. ปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 กรมการพัฒนาชุมชน (2548 : 34-40) ได้กล่าวว่า จุดแข็งของสังคมไทยที่สามารถน ามาเป็น
ปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัย ดังนี้  
  3.1 ปัจจัยทุนทางสังคม 
  ทุนทางสังคมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) ทุนทางสังคมที่เป็นรูปธรรม หมายถึง
ทุนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น และทุนทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
นวัตกรรม เทคโนโลยี เป็นต้น และ 2) ทุนทางสังคมที่เป็นนามธรรม ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่
สามารถรับรู้ได้ เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความรู้ในสังคม ความสมานสามัคคี ความไว้วางใจ 
ความเป็นชุมชน เป็นต้น 
  กระบวนการขับเคลื่อนทุนทางสังคมเริ่มจากปัญหาชุมชน โดยทั่วไปแล้วคนในชุมชน
จะกระตือรือร้นรวมกลุ่มกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และปัญหานั้นส่งผลกระทบกับผลประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่ในชุมชน การสร้างส านึกร่วมกันในการร่วมมือกันแก้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติ น ามาซึ่ง
กระบวนการของการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน เพ่ือสร้างและปกปูองผลประโยชน์ของชุมชน เมื่อ
การรวมกลุ่มประสบความส าเร็จชุมชนจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายกับชุมชนอ่ืน ๆ ที่ประสบปัญหา
เช่นเดียวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้นกันให้แก่ชุมชน รวมทั้ง
น าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาต่อไปด้วย ดังแสดงในภาพที่ 8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 8.2 แสดงกระบวนการขับเคลื่อนทุนทางสังคม 
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน (2548 : 35) 
  

ร่วมมือกันพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ 

ส านึก กระบวนการ 

มาตรการ 

สร้างเครือข่าย ค านึงถึง 
ผลประโยชน ์

ร่วมมือกันพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ 
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 การสร้างกิจกรรมในการขับเคลื่อนสามารถจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น การเผยแพร่เอกสาร
พระราชด ารัส จัดท าสื่อเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การศึกษาดูงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้โครงการตามพระราชด าริทั่วประเทศ เป็นต้น 
  3.2 ปัจจัยการรวมกลุ่มและชุมชนเข้มแข็ง 
  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ผู้น าจะมีส่วนส าคัญอย่างมากในการที่จะน าพา
สมาชิกกลุ่มให้รู้จักร่วมกันคิด เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางแผนแม่บทชุมชนอย่างมีระบบ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะมีต่อกลุ่มเป็นหลักในการตัดสินใจ เมื่อแต่ละกลุ่มมีความเข้มแข็งในระดับ
หนึ่งแล้วต้องขยายออกไปสู่การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอ่ืน กลุ่มในเครือข่ายต้องร่วมใจกันท างาน มี
ความสุจริตใจเป็นที่ตั้งจะเป็นส่วนเสริมให้การสร้างเครือข่ายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
  การสร้างกิจกรรมการขับเคลื่อน คือการสร้างผู้น า มีการติดตามและประเมินผล 
สรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส าคัญคือมีสถานที่ในการท างาน มีแหล่งเงินทุนและมีหลักสูตรที่จะ
เรียนรู้   
  3.3 ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในแต่ละชุมชนย่อมมีทรัพยากรที่แตกต่างหลากหลาย ต้องมีกระบวนการสร้าง
จิตส านึกชุมชนในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สร้างองค์ความรู้ท าความเข้าใจในศักยภาพของ
ทรัพยากรของชุมชนและประเทศ ก าหนดข้อบังคับให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและร่วมกัน  
เฝูาระวังไม่ให้มีการท าลายทรัพยากร อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรให้มีใช้อย่างยั่งยืน สรุปบทเรียนผล
ของความส าเร็จและความล้มเหลวจากการพัฒนาที่ผ่านมาของสังคมไทย โดยเฉพาะผลจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ค านึงถึงอนาคต 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ขั้นแล้ว ชุมชนยังต้องเรียนรู้วิธีการที่จะจัดการน าผลของการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้สามารถอยู่รอดได้ด้วยการเตรียมพร้อม 
สร้างภูมิคุ้มกันสังคมให้เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเอง การรู้จักเลือกสิ่งต่าง ๆ แล้วน ามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาใช้ในการเสริมส ร้าง
ผลกระทบในแง่บวกและสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบในแง่ลบ ดังนี้ 
 1. เพิ่มความรู้และขีดความสามารถของคนในชุมชน เพ่ือให้รู้จักตนเอง มีศักยภาพการ
เรียนรู้ รู้จักทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตนเองในระดับที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ตนมีอยู่ให้
สามารถท าความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดปัญญา ความรู้ คือรู้เขารู้เรา ทั้งใน
ระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและระดับโลก เพ่ือจะผลักดันให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมและรู้จักใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกระแสโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี 
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 2. สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี การสนับสนุนในระดับดับต่าง ๆ ทั้งในระดับการ
จัดการชีวิตตนเอง จัดการภายในครอบครัว จัดการในชุมชนและวิสาหกิจระดับต่าง ๆ โดยอาจเริ่มจาก
การส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส การจัดท าบัญชีที่ดี การมีส่วนร่วมรับฟังความคิดของผู้อ่ืน การปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมต่อทุกฝุายและการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางการผลิตและการ
จ าหน่าย รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วย 
 3. ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นองค์รวมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้
ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมและมุ่งรักษาความสมดุลของการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
ของการใช้ทุนทั้งสามด้านอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากร 
โดยแต่ละท้องถิ่นแม้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ต่างกันไปตามลักษณะ สาเหตุและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ แต่ก็สามารถสร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ง
เชื่อมโยงผลประโยชน์ระดับท้องถิ่นและผลประโยชน์ระดับชาติเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยการเรียนรู้จากธรรมชาติและประสบการณ์ในโลกกว้างของตนเองหรือจากการแลกเปลี่ยน
กับผู้อ่ืน ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนช่วยกันพัฒนาชีวิตของตนเองและผู้อ่ืนร่วมกัน มีการ
สืบทอดและเรียนรู้เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวน าไม่ได้ใช้เงินตราเป็นตัวตั้ง 
 

การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
 ในการปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีหน่วยงานภาครัฐในระดับต่าง ๆ 
รวมทั้งชุมชน สถาบันและภาคเอกชนได้น าไปปฏิบัติ ขยายผลไปทั่วประเทศมีผลส าเร็จปรากฏให้เห็น
อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างการด าเนินงานของ 4 กระทรวงหลักของภาครัฐ (นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, 
2549 : 278-279) คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงมหาดไทย  

 1. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ด าเนินโครงการวัฒนธรรม
กู้ภัยเศรษฐกิจของชุมชนใน 12 เขตการศึกษา จ านวน 81 ชุมชน ประสบความส าเร็จจากการรวมกลุ่ม 
ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมพลัง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดูแลความเป็นอยู่และจัดระบบการประกอบอาชีพที่
ท าอยู่เป็นพ้ืนฐานและเสริมอาชีพให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ น ารายได้มาสู่ประชาชนทุกชุมชนตาม
ความสนใจและภูมิปัญญาชาวบ้านที่ร่วมกันด าเนินงาน ได้รับการเชิดชูเกียรติยกย่องผลงานที่ ช่วยกัน
กู้ภัยเศรษฐกิจ ประสบความส าเร็จจากแนวคิดและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ได้มีการน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่บรรจุเข้าไว้ในหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระดับประถม
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และมัธยม เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีการสนับสนุนงบประมาณ อบรมครูแกนน า จัดท า
หนังสือเผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนแกนน าจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโครงการ จัดพิมพ์
เอกสารเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
  1.3 เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่มีปรัชญา
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ได้ท าการปรับการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่ไว้ในรายวิชาของหมวดการศึกษาทั่วไป ซึ่ งนักศึกษาทุกคนจะต้องเรียน 
นอกจากนี้หัวข้อการวิจัยที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นประเด็นการวิจัยที่ได้รับ
ความสนใจมากขึ้น 

 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการจัดสถานที่สาธิตและดูงานด้านเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ดังนี้ 
  2.1 ภาคเหนือ จ านวน 3 แห่ง คือโครงการแปลงตัวอย่างทฤษฎีใหม่ที่จังหวัด 
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพิษณุโลก 
  2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 แห่ง คือโครงการแปลงตัวอย่างทฤษฎีใหม่
ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา 
  2.3 ภาคกลาง จ านวน 6 แห่ง คือโครงการแปลงตัวอย่างทฤษฎีใหม่ที่จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายก 
  2.4 ภาคใต้ จ านวน 4 แห่ง คือโครงการแปลงตัวอย่างทฤษฎีใหม่ที่จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดนราธิวาส 
 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ด าเนินโครงการที่ส าคัญ 4 โครงการ คือ 
โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภูมิภาค ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในระดับหมู่บ้าน โครงการ
ยุวเกษตรต้นกล้าและโครงการสบู่ด าทดแทนน้ ามัน 

 3. กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าไปส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่มในชุมชนได้แก่ อาหาร เครื่องส าอาง ยาสมุนไพร ที่มี
คุณภาพมาตรฐานได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ผู้บริโภคได้บริโภคอย่างปลอดภัย 
เป็นการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 
แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน ซึ่งสามารถด าเนินการได้มากกว่า 77 แห่ง มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วทั้งสิ้นกว่า 11,791 รายการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 7,910 รายการ คิด
เป็นร้อยละ 79.28 จากกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนจ านวน 4,761 กลุ่ม 
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 4. กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทั่วประเทศน้อมน าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยท าการรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ให้เหมาะสมในระดับครัวเรือนและชุมชนเป็นการเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งสามารถได้
หมู่บ้านและชุมชนต้นแบบจังหวัดละ 1 หมู่บ้านรวม 75 หมู่บ้านที่ได้มีการน าแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม สามารถน าไปเป็นตัวอย่างให้แก่หมู่บ้าน
และชุมชนอื่น ๆ ได้ ทั้งในด้านความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน ความมีเหตุผล การใช้เงื่อนไขความรู้
และเงื่อนไขคุณธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งในปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการ
ประกวดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในทั่วทุกภูมิภาคของจังหวัดในประเทศไทย 
 ดังนั้นเปูาประสงค์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นการมุ่งสร้างกระแสสังคม
ให้มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเหมาะสม และเกิดกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิต
และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนน าไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนาให้อยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนที่ยังมีความขัดแย้งในค าว่า “พอเพียง” กับ ค าว่า “ก าไรสูงสุด” 
นั้นนายอาชว์ เตาลานนท์ อดีตประธานหอการค้าไทยและอดีตผู้บริหารบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ได้
แสดงความคิดเห็นว่า “...เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจโดยไม่ขัดกับหลากการ
ท าก าไร การได้มาซึ่งก าไรต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนหรือแสวงหาก าไรจนเกินควร เกินเหตุ ขูดรีด
หรือเบียดบังสังคม...เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ห้ามไม่ให้ลงทุนหรือขยายธุรกิจแต่เน้นไม่ให้เสี่ยงมาก
เกินไป ควรลงทุนให้เหมาะกับธุรกิจของตัวเอง...” (ทวี มีเงิน, 2549 : 2) ซึ่งการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้นอกจากความพอประมาณจะต้องมีความสมเหตุสมผลแล้ว ความพอประมาณยังต้องมี
การรองรับด้วยภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย ซึ่งภูมิคุ้มกันที่ดีเชิงเศรษฐกิจที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ดี
คือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เช่น การตัดสินใจลงทุนหรือการกู้เงินเพ่ือประกอบ
ธุรกิจต้องพิจารณาความพอประมาณตามความสามารถในการช าระหนี้ นอกจากนั้นจึงพิจารณา
องค์ประกอบการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งจะต้องพิจารณาแนวโน้มของธุรกิจ การแข่งขันทางตลาดและ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งการจะด ารงตนในสังคมทุนนิยมอย่างก้าวหน้าแต่พอเพียง จึงเป็นหนทางเลือกที่ต้อง 
มาจากสามองค์ประกอบและสองเงื่อนไข โดยเฉพาะเงื่อนไขคุณธรรม  

นฤมล สะอาดโฉม (2549 : 84-86) มีความเห็นว่า องค์กรเอกชนส่วนมากใช้หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วในการบริหารงาน เพราะถึงแม้องค์กรเอกชนมีความปรารถนาที่จะสร้างก าไร
ให้มากที่สุดก็ตาม แต่ก็จะถูกจ ากัดด้วยปริมาณเงินทุนที่มีและปริมาณเงินทุนที่คงไว้ให้พอเพียงกับ
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ขององค์กร การตัดสินใจด้านการเงินการลงทุนวันนี้จึงอยู่บนหลักของความมี
เหตุผล มีการบริหารความเสี่ยงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ดังตัวอย่างการด าเนินธุรกิจ ดังนี้ 
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1. ธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจธนาคารมีมาตรการของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางในระดับนานาชาติ 

ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ 
 1.1 การด ารงเงินทุนให้พอเพียงกับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่ทางคณะกรรมการ

ก าหนด หากเงินทุนปรากฏบนงบการเงินในปีใดน้อยไปกว่าที่ควรจะเป็น ภายใต้วิธีการค านวณที่
ก าหนดไว้ ธนาคารจ าเป็นต้องชี้แจงต่อผู้ตรวจสอบและมีแผนการรองรับใดที่จะใช้แก้ไขสถานการณ์ 
เช่น การขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเกินออกไปจากส่วนของสินทรัพย์ลงทุน เป็นต้น และหาก
เงินทุนมีน้อยกว่าที่ก าหนดไว้มากเกินไป ทางผู้ตรวจสอบสามารถเข้ามาตรวจสอบโดยละเอียดและ
อาจพิจารณาไปถึงการด าเนินแผนปรับองค์กร หากมีความจ าเป็น 

 1.2 การก าหนดให้มีการตรวจสอบการบริหารงานและมาตรการด้านการบริหาร
ความเสี่ยงในส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากเรื่องลงทุน 

 1.3 การด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนดของตลาด 

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มาตรการเหล่านี้มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้องค์ประกอบ ดังนี้ 

ความพอประมาณ ในการด าเนินธุรกิจ แม้ผู้ถือหุ้นจะต้องการก าไรสูงสุด แต่ผู้บริหารต้อง
เลือกและจ ากัดการลงทุนที่ไม่ควรจะมีความเสี่ยงสูงเกินไป อันจะส่งผลให้มูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้น
อยู่ในสภาวะมีความเสี่ยงสูง 

ความมีเหตุผล ผู้บริหารจะท าการใด ๆ ก็ตามต้องเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล  การ
ตรวจสอบจะสามารถลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่ท าธุรกิจร่วมกับธนาคาร 

ภูมิคุ้มกันที่ดี ธนาคารต้องคงไว้ซึ่งเงินลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีกับผู้ถือ
หุ้นและผู้ที่ท าธุรกิจร่วมกับธนาคาร 

เงื่อนไขความรู้ ผู้บริหารธนาคารต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของการตัดสินใจ เพ่ือให้สมารถด าเนินธุรกิจตามมาตรการก ากับดูแล 

เงื่อนไขคุณธรรม ต้องด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อก าหนดของตลาด 

2. องค์กรธุรกิจ 
อีกกรณีตัวอย่างหนึ่ง คือบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ เป็นบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับ

ที่มีรายได้ถึง 3,160 ล้านบาท ในปีพ.ศ.2547 และมีการขยายตัวเฉลี่ยปีละ 12 % มีพนักงานในองค์กร
รวม 3,500 คน มีแนวทางการบริหารธุรกิจในภาพรวมที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (อ้างถึงใน นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, 2549 : 296) ได้
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ระบุว่า บริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ เป็นองค์กรธุรกิจที่มีแนวทางการบริหารงานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 

ด้านความพอประมาณ บริษัทมีความพอประมาณในด้านการผลิตและรับ การสั่งสินค้า โดย
เน้นการผลิตเพื่อกลุ่มลูกค้าชั้นดีที่มีช่องทางการขายชัดเจนว่าการขยายก าลังการผลิตอย่างกว้างขวาง 
และมีความพอประมาณในการแสวงหาก าไร อาทิ ยึดหลักความเสี่ยงปานกลาง เพ่ือก าไรปกติ โดยให้
ความเป็นธรรมต่อคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงาน ไม่เอาเปรียบบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ก าไรสูงสุด ยึดถือหลักการแบ่งปันและไม่เบียดเบียนเพ่ือให้คู่ค้าทางธุรกิจด ารงอยู่ได้ 
ท าให้คู่ค้าไว้วางใจและมีโอกาสธุรกิจใหม่มาเสมอ ขณะเดียวกันยังความพอประมาณในการก่อหนี้และ
ขยายการลงทุน แม้อดีตบริษัทจะกู้ยืมเงินจากต่างประเทศในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ โดยไม่มีการปูองกัน
ความเสี่ยง ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถช าระหนี้บางส่วนได้ตามก าหนด แต่ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ทั้งหมดและรักษาสัดส่วนหนี้ต่อทุนไม่ให้เกินก าหนด 

ด้านความมีเหตุผล บริษัทรู้จักลูกค้า รู้จักตลาด รู้จักคู่แข่งและรู้จักตนเอง โดยเข้าใจ
ความสามารถหลักในการผลิตเครื่องประดับบนเรือนทองค าหรือเนื้อเงินในช่วงราคา 5 -250เหรียญ
สหรัฐ ทั้งยังใช้กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในการขยายการผลิตไปยังประเทศที่มีแรงงานถูก
กว่า เพ่ือรักษาการแข่งขันในตลาดล่าง ขณะที่แรงงานไทยมีความประณีตสูงในการเจียระไนพลอย
ระดับบน 

ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยกระจายตลาดเพ่ือลดความ
เสี่ยง ควบคุมกระบวนการจัดหาวัตถุดิบโดยให้ราคาตัวแทนจ าหน่ายอย่างเหมาะสม เพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์ระยะยาวและสะสมเงินออม โดยมีนโยบายไม่จ่ายปันผล ไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไร
สุทธิและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการใช้สัญญาซื้อขาย
เงินตราล่วงหน้า 

ดังนั้นอาจกล่าวสรุปได้ว่า ตัวอย่างขององค์กรธุรกิจเอกชนสามารถน าหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจและยังเป็นการส่งเสริมให้การบริหารองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงอีกด้วย 

 

การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นันทนีย์ 
กมลศิริพิชัยพร (2549 : 280) กล่าวว่า ควรด าเนินงานใน 3 ระดับ ดังนี้  

 1. ระดับจิตส านึก เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในชุมชนแต่ละชุมชนตระหนักถึงความสุขและ
ความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี (มีความสันโดษ) และรู้สึกถึงความพอเพียง คือด าเนินชีวิตย่าง
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สมถะ เรียบง่าย ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้อย่างถูกต้องไม่อดอยากหรือโลภแล้วตักตวง
หรือเบียดเบียนผู้อ่ืนจนเกินความจ าเป็น แต่คิดเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในชุมชนด้วย 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับความพอเพียงของสมาชิกแต่ละคนจะไม่เท่ากัน แต่สมาชิกทุกคนที่ด าเนิน
ชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความเห็นสอดคล้องกันในการยึดมั่นหลัก 3 ประการ คือ 
  1.1 การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง รู้จักพัฒนาตนเองด้วยการพยายาม
ท าจิตใจให้ผ่องใส รวมทั้งมีความเจริญและมีความชุ่มเย็นในจิตใจอยู่เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
  1.2 การคิดพึ่งพาตนเองและซึ่งกันและกันในชุมชน ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เมื่อมีปัญหาจากการด าเนินชีวิตก็ให้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาไปตาม
สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิด ด้วยความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ก่อนที่จะคิดพ่ึงพาผู้อ่ืนและ
มีการปรึกษาหารือถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 
  1.3 การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักลดกิเลสและลดความต้องการของตนเองลง 
เพ่ือให้เหลือแรงและเวลาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากขึ้น 

 2. ระดับปฏิบัติ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับปฏิบัตินั้นประกอบด้วย 
4 ขั้น คือ 
  2.1 สมาชิกในชุมชนควรยึดหลักของการพึ่งตนเอง คือต้องพยายามพ่ึงตนเองให้ได้
ในระดับครอบครัวก่อน ให้แต่ละครอบครัวมีการบริหารจัดการอย่าพอดีและประหยัด ไม่ฟุุมเฟือย 
โดยสมาชิกแต่ละคนต้องรู้จักตนเอง เช่น รู้ข้อมูลรายรับรายจ่ายในครอบครัวและสามารถรักษาระดับ
การใช้จ่ายของตนเองไม่ให้เป็นหนี้ สมาชิกจะต้องรู้ถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองและน าออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ที่สุด โดยเฉพาะการพ่ึงตนเองในเรื่องของปัจจัย 4 ให้ได้ในระดับหนึ่ง 
  2.2 สมาชิกในชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง คือการด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ทางสายกลางให้ตนเองอยู่อย่างสมดุล คือมีความสุขที่แท้ ไม่รู้สึกขาดแคลนจนต้องเบียดเบียนตนเอง
หรือผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม แต่ให้ด าเนินชีวิตแบบผสมผสาน คือมุ่งท าการเกษตรแบบพออยู่พอกิน ปลูก
ไว้กินเองก่อน หากเหลือจึงขายและขยายพันธุ์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ “ลงแขก” เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแทนการใช้เครื่องจักรเพ่ือทุ่นแรง 
  2.3 สมาชิกทุกคนควรอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร  คือมีความคิดที่จะจ่ายแจก 
แบ่งปันไปให้ผู้อ่ืนซึ่งจะท าให้ได้เพ่ือนและเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี ในการที่จะช่วยลดความเห็นแก่ตัว
และสร้างความพอเพียงให้เกิดข้ึนในจิตใจ เช่น ในการจัดการทรัพยากรปุานั้นสมาชิกท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ปุาจะมุ่งเก็บผลผลิตจากปุาเพ่ือมาใช้เพ่ือการยังชีพอย่างพอเพียง พออยู่พอกิน พอเหลือจึงแจกจ่าย
ออกไปด้วยวิธีให้ไม่ใช่ด้วยวิธีการขาย ซึ่งเมื่อท าได้ดังนี้ก็จะท าให้สมาชิกมีทรัพยากรใช้หมุน เวียนได้
ตลอดทั้งปีอย่างพอเพียง เพราะเก็บไปเพ่ือกินไม่ได้เก็บไปเพ่ือเร่งหาเงิน ซึ่งการมีจิตใจที่แบ่งปันกันนี้
จะเป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคมสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกต่อไป 
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  2.4 สมาชิกทุกคนควรอยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ คือต้องรู้จักพัฒนาตนเองโดยการ
เรียนรู้จากธรรมชาติและประสบการณ์ในโลกกว้างของตนเอง หรือจากการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อ่ืน     
จนเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนช่วยกันพัฒนาชีวิตร่วมกัน 
 ในระดับปฏิบัตินี้จะมีกิจกรรมในชุมชนที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุ่ม
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
  1. กิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม แต่ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่าด้วยการหมุนเวียนทุนธรรมชาติภายในพ้ืนที่และด้วยวิธีการท า
การเกษตรที่เน้นการปลูกเพ่ือกินก่อน โดยชุมชนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
กิจกรรมปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักและข้าวที่ปลอดภัยจากสารพิษ การท าสวนสมุนไพรของชุมชน การ
คิดค้นสารไล่แมลงศัตรูพืช การท าก๊าซ/ถ่านชีวภาพ การเพาะขยายพันธุ์พืช-สัตว์ การแปรรูปผลผลิต 
รวมถึงการท าการเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 
  2. การรวมกลุ่ม เพ่ือเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชุมชนด้วยทุนทาง
สังคมท่ีมีอยู่ ชุมชนได้รวมตัวกันท ากิจกรรม ประกอบด้วย  

2.1 ด้านเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งร้านค้าใน
ชุมชน การท าวิสาหกิจชุมชน  

2.2 ด้านสังคม เช่น รวมตัวกันท ากิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รวมตัวกัน
ปูองกันชุมชนเป็นอาสาสมัครชุมชน 

2.3 ด้านศีลธรรม เช่น การจัดการท าบุญหมู่บ้าน การให้พระมาช่วยสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน การร่วมมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด 

2.4 ด้านการศึกษา เช่น กิจกรรมรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันผ่านศูนย์การ
เรียนรู้หรือโรงเรียนเกษตรในหมู่บ้าน  

2.5 ด้านสวัสดิการ เช่น  จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ กองทุนข้าว ธนาคาร
ชุมชน  
   2.6 ด้านทรัพยากร เช่น การรวมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  3. การส่งเสริมคุณธรรม จิตส านึกท้องถิ่น ส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนได้ริเริ่มกิจกรรมที่มุ่งเน้นจริยธรรมความดีงามและจิตส านึกรักท้องถิ่นให้
เกิดขึ้นแก่สมาชิกในชุมชน เช่น กิจกรรมที่ปลูกฝังให้เกิดมีความเอ้ืออาทรต่อกันมากกว่าการค านึงถึง
เงินหรือวัตถุ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีความโปร่งใส เช่น การท าบัญชีแบบโปร่งใสและสุจริต กิจกรรมที่
ให้สมาชิกในชุมชนต้องพ่ึงตนเองเสียก่อน ก่อนที่จะไปร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น 
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 3. ระดับปฏิเวธ (ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ) กล่าวคือสมาชิกในแต่ละชุมชนได้พัฒนาชีวิต
ของตนเองให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนาจิตใจให้เกิดความพอเพียงในทุกระดับของการด าเนินชีวิตทั้ง
ในระดับครอบครัว ชุมชนและขยายออกไปสู่ระดับสังคม ดังนี้ 
  3.1 ความพอเพียงในระดับครอบครัว คือการที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่
ในลักษณะที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ สามารถด าเนินชีวิตได้โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งไม่เป็นหนี้หรือมีภาระด้านหนี้สินของตนเองและครอบครัว แต่
สามารถหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองได้ โดยที่ยังมีเหลือเป็นเงินออมของครอบครัว 
  3.2 ความพอเพียงในระดับชุมชน เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกแต่ละครอบครัวใน
ชุมชนมีความพอเพียงในระดับครัวก่อนที่จะรู้จักการรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น 
บริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร ภูมิปัญญาหรือศักยภาพของสมาชิกในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้
สามารถน าไปใช้ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสมดุล เอให้เกิดความเป็นอยู่ที่พอเพียงของชุมชน
โดยรวม 
  3.3 ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของชุมชนหลาย ๆ แห่ง
ที่มีความพอเพียงได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบทอดภูมิปัญญาและร่วมกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียง
ในที่สุด  
 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาตนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจและการกระท า ซึ่งในการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราโชวาทว่า (สมพร เทพสิทธา, 2548 : 5) 
 

พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท าลายตัว ท าลายผู้อ่ืน พยายามลด พยายามละ
ความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพ่ิมพูนความดี
ที่มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น โดยพระองค์ทรงย้ าเน้นว่าค าส าคัญที่สุด คือค าว่า พอ ต้อง
สร้างความพอที่สมเหตุสมผลให้กับตัวเองให้ได้และเราก็จะพบกับความสุข  

 
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (2554 : 35) กล่าวว่าการปฏิบัติตนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควรมีแนวทาง ดังนี้  
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1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุุมเฟือยในการด ารงชีพอย่าง
จริงจัง  
  2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้ว่าจะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนใน
การด ารงชีพก็ตาม  
  3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกัน ในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบ
ต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต  
 4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้ โดยต้องขวนขวายใฝุหา 
ความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายส าคัญ  

5. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงในครั้ง
นี้ เพราะยังมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยที่ด าเนินการโดยปราศจากความละอายต่อแผ่นดิน  

แนวปฏิบัติในการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กล่าวว่าต้องสอดคล้องกับหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

ประการที่ 1 เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภค
แล้ว จึงค านึงถึงการผลิตเพ่ือการค้าเป็นอันดับรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินที่ออกสู่ตลาดก็จะเป็นก าไร
ของเกษตรกร ในสภาพการณ์เช่นนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผู้ก าหนดหรือเป็นผู้กระท าต่อตลาด 
แทนที่ว่าตลาดจะเป็นตัวกระท าหรือเป็นตัวก าหนดเกษตรกรดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และหลักใหญ่
ส าคัญยิ่ง คือการลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภค บริโภคในที่ดินของตนเอง เช่น ข้าว น้ าปลา ไก่ 
เป็ด ไข่ หมู ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ 

ประการที่ 2 เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ทั้งนี้ กลุ่ม
ชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านจะท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้หลากหลาย 
ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การท าธุรกิจค้าขาย และการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองค์กรชาวบ้านเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งและมีเครือข่ายที่
กว้างขวางมากขึ้นแล้ว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งได้รับ
การแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได้
อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาวการณ์ด้านการ
กระจายรายได้ท่ีดีขึ้น 

ประการที่ 3 เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร 
และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผล
ส าเร็จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์ในมิติ  
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อ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป 

เสรี พงศ์พิศ (2550 : 40-49) ได้น าเสนอหลักการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 
ดังนี้ 

1. การพึ่งตนเองใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย 
  1.1 ใช้เงินทุนตัวเองโดยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินผู้อื่น 
  1.2 ใช้แรงตัวเอง  
   1.3 ใช้อุปกรณ์เครื่องมือตัวเอง หรือสิ่งที่หาได้จากในท้องที่ ท้องถิ่นของตนเองแล้ว
น ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง 
   1.4 ท าบัญชีครัวเรือนและใช้บัญชีประเมินผลปรับปรุงตนเองเพ่ือท าให้ทราบรายรับ 
รายจ่าย ต้นทุน ก าไรในแต่ละเดือน แต่ละปี 

1.5 วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
1.6 แก้ไขปัญหาตัวเอง ด้วยการ ลด ละ เลิก เริ่ม เพิ่ม ปรับ ประยุกต์ 

2. ความพอมีพอกิน ประกอบด้วย 
2.1 เรียนรู้ (ฝึก) อาชีพทางการเกษตรอย่างหลากหลาย 
2.2 ปลูก–เลี้ยงทุกอย่างที่กินได้ กินทุกอย่างที่ปลูกหรือเลี้ยงได้  
2.3 เผื่อแผ่ เกื้อกูลต่อเพ่ือนบ้าน  

3. พอมีพอใช้ ประกอบด้วย 
3.1 ลดรายจ่ายด้วยการปลูก – เลี้ยง พืชและสัตว์เอาไว้กินเอง (ประหยัดเงิน)  
3.2 เพ่ิมรายได้ด้วยการปลูก – เลี้ยง สิ่งที่ขายได้ง่าย  
3.3 ไม่เล่นการพนัน – หวยเบอร์  
3.4 ไม่ใช้จ่ายกับสิ่งที่ฟุุมเฟือย (สุรา – เบียร์ – บุหรี่ – เครื่องดื่มราคาแพง ฯลฯ)  
3.5 ออมเงินอย่างต่อเนื่อง  

4. ความรู้จักพอประมาณ ประกอบด้วย 
4.1 ท าสิ่งต่าง ๆ ให้พอเหมาะกับเงินทุน/แรงงาน หรือศักยภาพของตัวเอง  
4.2 ไม่จัดงานบุญแข่งขันกัน (แต่งงาน – บวช ฯลฯ)  
4.3 ไม่สร้างบ้านแข่งขันกัน  
4.4 ไม่ซื้อรถ/ซื้อสิ่งของ อวดร่ าอวดรวยแข่งขันกัน  
4.5 พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ (สันโดษ)  
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5. ความมีภูมิคุ้มกัน ประกอบด้วย 
5.1 พิจารณาเรื่องของเหตุและผลในทุกเรื่องจนเป็นพ้ืนฐานของจิต  
5.2 ปฏิเสธค าชักชวนไปในทางที่เสี่ยงต่อการกระท าผิด  
5.3 ท าอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานเชิงเกษตรอินทรีย์ 
5.4 ฝึกไม่ตามใจตัวเอง  
5.5 ต้องออมเงิน ออมดิน (ปรับปรุงดิน) ออมน้ า (เก็บน้ า) ออมมิตร (ผูกมิตร)  

6. ความมีคุณธรรม 
6.1 ไม่โลภเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว  
6.2 ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม เช่น ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม 
6.3 ปลูกเมตตาจิตให้กับตัวเอง (ไม่พยาบาทจองเวร/ไม่เบียดเบียน/ให้อภัย)  
6.4 รับผลประโยชน์ตามสิทธิของตัวเอง  
6.5 ความนอบน้อมถ่อมตน  
6.6 ส ารวมตนอยู่ในกรอบของศีล 5 หรือค าสอนในศาสนาต่าง ๆ (เหตุดี)  

นอกจากนี้ เสรี พงศ์พิศ (2550 : 130) ยังได้ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีกรอบ เกณฑ์ ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังแสดงใน
ตารางที่ 8.2  
 

กรอบ เกณฑ์ ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญา กรอบ เกณฑ์ ตัวช้ีวัด 

พอประมาณ 

คืนสู่ 
ต้นก าเนิดชีวิต 

มีคุณธรรม เป็นธรรม ถูกต้อง 
ดีงาม พออยู่ พอกิน พอใช้ 

แบ่งปัน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน
และธรรมชาติ ใช้คุณธรรมน าชีวิต 
เป็นนายของเงิน ไม่เอาเงินน าหน้า 

คืนสู่รากเหง้า 

รู้คุณค่าที่มาของตนเอง 
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิใจในก าพืด ถิ่นฐานบ้านเกิด 
ภูมิใจในข้าวของเครื่องใช้ ของกิน
พ้ืนบ้าน กินอยู่แบบวิถีไทย เข้าถึง
คุณค่ามากกว่ายึดติดรูปแบบ 

คืนสู่พื้นฐาน 

ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่หน้าใหญ่
ไหลไปตามกระแส รู้จักหน้าที่
กาลเทศะ มีความสุขตาม
อัตภาพ 

ไม่ติดกับวัตถุ ขนาดปริมาณที่พอดี 
ไม่บ้าบริโภคตามกระแสโฆษณา 
ไม่โอเวอร์ ฟุุมเฟือย ติดหรูหรา 

มีเหตุผล มีหลักวิชา มีข้อมูล ความรู้ รู้เขารู้เรา  ไม่ท าตาม ๆ กัน เลียนแบบแต่ไม่
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กรอบ เกณฑ์ ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญา กรอบ เกณฑ์ ตัวช้ีวัด 

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ รู้จักการบริโภค ทั้งอาหาร
และข่าวสารอย่างมีคุณภาพ       
รู้ศักยภาพของตนเองและท้องถิ่น 
มีการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
อยู่เสมอ 

มีแผน 

ชีวิต คือการลงทุน รู้จักท า
แผนในอนาคต แผนชีวิต แผน
ชุมชน แผนองค์กร แผน
ยุทธศาสตร์ 

เป็นตัวของตัวเอง บริหาร
ทรัพยากรให้เป็น ไม่ควักง่ายจ่าย
เร็ว รู้จักวิเคราะห์อย่างมีข้อมูล
ด้วยปัญญา 

เป็นมืออาชีพ 
คุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน ท าด้วยความจริงใจ ด าเนินตาม

หลักธรรมอิทธิบาท 4 ใจรัก รู้จริง 
รู้รอบ รู้ลึก ท าอย่างสม่ าเสมอ 

มีภูมิคุ้มกัน 

ระบบชีวิตที่ดี 

มีมนุษยสัมพันธ์กับครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีเพ่ือน 
กลุ่ม ชมรม สมาคม 

มีเวลาให้ครอบครัว  ไม่บ้างาน    
มีแผนในอนาคตส าหรับครอบครัว 
มีสวัสดิการมั่นคงเป็นประโยชน์ 
ต่อชุมชน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

ระบบงานที่ดี 

พ่ึงตนเองทั้งในด้านการผลิต 
การบริโภค การแปรรูป 
การตลาดและการออมให้มาก
ที่สุด 

มีเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นระบบ     
ท ามากกว่า 3 อย่างขึ้นไป เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น เช่น เกษตรผสมผสาน 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์  SMES 
เน้นชุมชนท้องถิ่น 

การจัดการที่ดี 

เน้นความสัมพันธ์-เครือข่าย
มากกว่ากฎระเบียบ มีการ
ควบคุมติดตาม ใช้หลักธรรม
พรหมวิหาร 4 

สร้างแรงบันดาลใจ ใจดี ใจสู้       
ใจกว้าง โปร่งใสตรวจสอบได้     
ให้ความส าคัญกับกระบวนการ 
(เข้าใจ – เข้าถึง – พัฒนา) 

 

ตารางท่ี 8.2  กรอบ เกณฑ์ ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
ที่มา : เสรี พงศ์พิศ (2550 : 130) 
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 ดังที่กล่าวมาเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่    
ยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเองบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง รวมทั้งมีความเอ้ืออาทรต่อ  
คนอ่ืน ๆ ในสังคม ซึ่งแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตดังกล่าวถึงแม้จะมุ่งเน้นไปสู่กลุ่มชุมชนในภาค
การเกษตร แต่ส าหรับคนนอกภาคการเกษตรหรือคนในเมือง องค์กรธุรกิจเอกชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ เศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถน ามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาของการปฏิบัติที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด อาชีพใด ก็ต้องยึดวิถีชีวิตไทยที่มีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ยึดหลักทางสายกลาง ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต เจริญเติบโตค่อยเป็นค่อยไปและตั้งมั่น
อยู่บนหลักของความรู้ รัก สามัคคี รวมพลัง ขจัดข้อขัดแย้ง รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งก็
จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในที่สุด 
 

สรุป 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่
พสกนิกรชาวไทยได้น าไปยึดถือปฏิบัติ เพ่ือก่อให้เกิดความสุขในการด าเนินชีวิต พระองค์ทรงเห็นว่า
การที่ประเทศไทยสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากมีความพอเพียง ซึ่งมีความหมายว่าพอมีพอกิน 
อันเป็นความสามารถในการพ่ึงตนเองที่จะช่วยให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีพ้ืนฐานที่มั่นคง 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถเลี้ยงดู อุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับ
ตัวเอง อยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างปริมาณผลผลิตและการบริโภค โดยกรอบแนวคิดในการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มีลักษณะสามห่วงสองเงื่อนไข กล่าวคือสามห่วงนั้นประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ส่วนสองเงื่อนไข ประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม โดยมีเปูาหมาย 
คือความสมดุลและความยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความส าเร็จได้
นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือปัจจัยทุนทางสังคม ปัจจัยการรวมกลุ่มและชุมชนเข้มแข็ง 
และปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ให้ได้ผลในการด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องเริ่ม
จากการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร มีหลักการ
ส าคัญอะไรบ้าง ที่จะน าไปเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติ ตลอดจนเห็นถึงประโยชน์จากการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องแล้ว จ าเป็นต้องทดลองน ามาประยุกต์ใช้
กับตนเองทั้งในชีวิตประจ าวันและการด าเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อ่ืน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ที่มีความสนใจร่วมกันจะท าให้สามารถ
ตระหนักถึงประโยชน์และความสุขที่จะได้รับจากการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วเกิด
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์พร้อมน าเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป 



บทที่ 9 
ทฤษฎีใหม่ 

 
 “ทฤษฎีใหม่” เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้ให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากร
ส าหรับท ามาหากิน คือที่ดินและแหล่งน้ า ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของการท าเกษตรกรรมรูปแบบหนึ่งที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับประชาชนคนไทยน าไปใช้ น าไปปฏิบัติเพ่ือการ
ด ารงชีพ ทฤษฎีใหม่มีพ้ืนฐานแนวคิดทางด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจ
แบบการผลิตเพ่ือยังชีพ เพ่ือให้เกษตรกรมีผลผลิตพอมีพอกินตลอดปี หลังจากนั้นผลผลิตที่เหลืออาจ
น ามาแปรรูปหรือน ามาจ าหน่าย เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทฤษฎีใหม่นี้เป็น
การบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อาทิ การเกษตร การอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การ
บริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวใหม่
ส าหรับประชาชนและชุมชนทั่วประเทศ ในอันที่จะก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี พอมีพอกิน สามารถ
พ่ึงตนเองได้ ขณะเดียวกันก็จะน าพาสังคมและประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนได้ในที่สุด 
ในบทนี้เป็นการกล่าวถึง ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีใหม่ ประโยชน์
ของทฤษฎีใหม่ ปัญหาและอุปสรรคของทฤษฎีใหม่ ข้อควรระมัดระวังส าหรับทฤษฎีใหม่ ความส าคัญ
และความส าเร็จของทฤษฎีใหม่ รวมถึงการน าทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน  
 

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาประเทศ
และการพัฒนาชุมชนไว้หลายแนวทาง แนวพระราชด าริซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง คือแนว
พระราชด าริเรื่อง การเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ทฤษฎีใหม่
ของในหลวง”  

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ คือการพัฒนาด้านการเกษตร โดยท าการเพาะปลูกพืชหลาย
อย่างในที่เดียวกัน หรือปลูกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน  โดยได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัย
พัฒนาทดลองท าการเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปีพ.ศ.2532 ในที่ดินประมาณ 15-16 ไร่ ที่มีสภาพแห้งแล้ง 
ขาดธาตุอาหาร ซึ่งอยู่ติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี โดยใช้หลักการประสานงานระหว่าง 
“ชาวบ้าน” “วัด” และ “ราชการ” เรียกย่อ ๆ ว่า “บวร” ทรงให้วัดเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ 
เพราะทรงมีวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้าน วัดและราชการได้รู้จักสามัคคีช่วยเหลือกันพัฒนาท้องถิ่ น 
หลังจากทดลองจนประสบผลส าเร็จในปี 2535 จึงขยายผลไปด าเนินการที่บ้ากุดตอแก่น ต าบลคุ้มเก่า 
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดาร แห้งแล้งมาก อาศัยเพียงน้ าค้างหล่อเลี้ยงเมล็ด
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ข้าวเท่านั้น นา ไร่ ได้ผลผลิตเพียง 2-3 ถังต่อไร่ เมื่อน าหลักการพัฒนาทฤษฎีใหม่ไปใช้ก็ประสบ
ผลส าเร็จ โดยได้ผลผลิตไร่ละกว่า 20 ถัง ท าให้ชาวบ้านมีความสุข บุตรหลานที่จากไปต่างถิ่นก็กลับมา
อยู่บ้านกับครอบครัวอย่างอบอุ่น (วิวัฒน์ ศัลยก าธร, 2540 : 47) 
  ทฤษฎีใหม่ (New theory) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้ าฝนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ แท้จริงแล้วพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงท ามานานแล้ว โดยให้เกษตรกรท าการปลูก
พืชหมุนเวียนและหรือปลูกพืชไว้ให้หลายหลากชนิดบนพ้ืนที่เดียวกันอย่างที่เรียกว่า “ไร่นาผสมผสาน 
หรือไร่นาสวนผสม” ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยให้มี
การจัดสร้างแหล่งน้ าในที่ดินส าหรับการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเลี้ยง
ตัวเองได้ ให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายและมีอาหารไว้ส าหรับบริโภคตลอดปี เพ่ือเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงไม่ให้
เกิดความเสียหายเมื่อตลาดหรือสภาพแวดล้อมเกิดความแปรปรวนหรือเกิดวิกฤติขึ้น (กรมวิชาการ, 
2539 : 34-38) เรื่องนี้พระองค์ได้ทรงน ามาเน้นย้ าอีกครั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2537 โดยสาระ
เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่มีเนื้อความดังนี้  

 
…ทฤษฎีใหม่นี้มิได้เป็นการแจกจ่ายที่ดิน เป็นที่ดินของประชาชนเอง เรื่องนี้เริ่มต้นที่

จังหวัดสระบุรี ที่ต้องพูดเพราะว่าแม้ได้พูดเรื่องที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้มาแล้ว แต่ว่าไม่ได้พูด
อย่างชัดแจ้ง เรื่องนี้เริ่มที่สระบุรีเมื่อหลายปีแล้ว ก่อนหน้านั้นได้มีจินตนาการความคิดฝัน
ไม่ได้ไปดูต าราไม่ได้ค้นต ารา แต่ค้นในความคิดฝันในจินตนาการ เรานึกถึงว่าจะต้องมีแห่ง
หนึ่งที่จะเข้ากับเรื่องของเรา 

เรื่องของเราเกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งที่มีบรรพบุรุษมาจากอินเดีย ผ่านลังกาแล้วมายัง
เมืองไทยบรรพบุรุษเขาไปพระพุทธบาทสระบุรี พระเจ้าอยู่หัวในครั้งก่อนโน้น โปรดเสด็จไป
สระบุรีกับเสนามาตย์เพ่ือนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี ใกล้อ าเภอเมือง มีวัดแห่งหนึ่งชื่อว่า 
“วัดมงคล” เขาชอบเพราะค าว่า “มงคล” นั้นมันดี มันเป็นมงคล มันก้าวหน้า เขาผ่านมา
และได้ไปดูวัดแห่งนั้นและได้บริจาคเงินให้กับวัดส าหรับสร้างอุโบสถ ปู่ของพระเอกก็ยังได้ให้
เงินส่วนหนึ่งส าหรับสร้างฝายเพราะที่ตรงนั้นไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับท านา นี่ก็ประมาณ 90 
ปีมาแล้ว ลงท้ายเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องในจินตนาการก็เป็นจริง 

ได้ดูแผนที่สระบุรีทุกอ าเภอ หา ๆ ไปลงท้ายได้เจอวัดชื่อมงคลอยู่ห่างจากอ าเภอ
เมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วก็เหมาะในการพัฒนา จึงไปซื้อที่ ซื้อด้วยเงินส่วนตัวและ
เพ่ือนฝูงได้ร่วมบริจาคเงินจ านวนหนึ่ง ได้ซื้อ 15 ไร่ ที่ใกล้วัดมงคล หมู่บ้านวัดใหม่มงคล ได้
ส่งคนไปพบชาวบ้าน เขาก็ไม่ทราบว่ามาจากไหน ไปพบชาวบ้านสืบถามว่าที่นี่มีที่จะขายไหม 
เขาก็เชิญขึ้นไปบนบ้าน แล้วเขาก็บอกว่าตรงนี้มี 15 ไร่ที่เขาจะขาย ในที่สุดก็ซื้อก่อนตั้งมูลนิธิ
ชัยพัฒนาก็เป็นเวลาประมาณ 7 ปี ไปซื้อที่ตรงนั้นคนพวกนั้นก็งงกัน เขาเล่าให้ฟังว่ามีคนเขา
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ฝันว่าพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วก็มาช่วยเขา เขาก็ไม่ทราบว่าคนที่มานี่เป็นใคร แต่สักครู่หนึ่งเขา
มองไปที่ปฏิทินเขามองดู เอ๊ะ คนนี้ คนที่อยู่ข้างหลังพระเจ้าอยู่หัวนั่น เอ๊ะ คนนี้ก็อยู่ข้างหลัง
พระเจ้าอยู่หัวในรูปใกล้ ๆ เขาก็เลยนึกว่า เอ๊ะ พวกนี้มาจากพระเจ้าอยู่หัว เขาก็เลยบอกว่า
ขายที่นั่น ก็เลยซื้อที่ 15 ไร่ และไปท าศูนย์บริการ ทางราชการโดยกรมชลประทาน กรม
พัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ทางนายอ าเภอและผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี ได้ช่วยกันท าโครงการนี้ โครงการนี้ใช้เงินของมูลนิธิชัยพัฒนาส่วนหนึ่ง ใช้เงิน
ของราชการส่วนหนึ่ง โดยวิธีขุดบ่อน้ าเพ่ือใช้น้ านั้นมาท าการเพราะปลูกตาม “ทฤษฎีใหม่” 
ซึ่ง “ทฤษฎีใหม่” นี้ยังไม่เกิดขึ้น พอดีขุดบ่อน้ านั้น ต่อมาก็ซื้อที่อีก 30 ไร่ ก็กลายเป็นศูนย์
พัฒนา แต่ว่าหลักมีว่าแบ่งที่ดินเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งเป็นที่ส าหรับปลูกข้าว อีกส่วนหนึ่ง
ส าหรับปลูกพืชไร่ พืชสวนและก็มีทั้งส าหรับขุดสระน้ า ด าเนินการไปแล้ว ท าอย่างธรรมชาติ
อย่างชาวบ้านในที่สุดก็ได้ข้าวและได้ผัก ขายข้าวและผักนี่มีก าไร 2 หมื่นบาทต่อปี 
หมายความว่าโครงการนี้ใช้การได้ เมื่อใช้งานได้ก็ขยายโครงการ “ทฤษฎีใหม่” นี้ โดยให้ท าที่
อ่ืน นอกจากมีสระน้ าในที่นี้แล้วจะต้องมีอ่างเก็บน้ าที่ใหญ่กว่าอีกแห่งเพ่ือเสริมสระน้ า ในการ
นี้ก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนซื้อที่ด้วยราคาที่เป็นธรรม ไม่ใช่ไปเวนคืนและสร้าง
อ่างเก็บน้ าในบริเวณนั้นบริเวณที่พัฒนาแบบใหม่ ถึงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งเข้าใจว่าจะ
ด าเนินการไปได้ แต่ในที่อ่ืนยังไม่ทราบว่าจะท าได้หรือไม่ ที่นายกฯ บอกว่าจะขยายทฤษฎีนี้
ไปทั่วประเทศก็ยังไม่แน่ใจว่าจะท าได้หรือไม่ เพราะว่าต้องมีปัจจัยส าคัญคือปัจจัยน้ า แล้วก็
ต้องสามารถที่จะให้ประชาชนเข้าใจและยินยอม ถ้าเขาไม่ยินยอมก็ท าไม่ได้… 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงห่วงใยพสกนิการชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะการ
ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของการท าการเกษตรในประเทศไทย
ตลอดเวลา ดังพระราชด ารัสเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ความว่า 
 

...หลักส าคัญคือว่าต้องมีน้ าบริโภค น้ าใช้ น้ าเพ่ือการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น
ถ้ามีน้ าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ าคนอยู่ไม่ได้... 

 
 พระราชด ารัสดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดเป็นหลัก
ในการให้ความช่วยเหลือพสกนิกรในชนบทอันเป็นพื้นฐานการคิดค้นทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติการ
เพ่ือหาน้ าให้เกษตรกร  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงท าการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่มา
เป็นเวลานานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ในพ้ืนที่ส่วนพระองค์ขนาด 16 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ใกล้วัด
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มงคลชัยพัฒนา ต าบลห้วยบง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ทรงมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้ง
ขึ้นมาด าเนินการเพื่อเสริมโครงการของรัฐ ทั้งนี้ก่อนที่จะทรงน าเอกสารออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการ
ในปีพ.ศ.2537 นั้น ทรงให้จัดตั้งศูนย์บริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตร โดยประสานความร่วมร่วมมือ
ระหว่างวัด ราษฎรและรัฐ ท าการเผยแพร่อาชีพการเกษตรและจริยธรรมแก่ประชาชนในชนบท โดย
ทรงหวังว่าหากประสบความส าเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องที่อ่ืน ๆ ต่อไป  

การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและ
ศรัทธาเพ่ือก่อเกิดการประสานการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ พร้อมกับเป็นสถานที่ให้ความรู้ 
อบรมและแลกเปลี่ยนวิทยากรด้านการเกษตรกรรม เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความขยัน 
ซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีรายละเอียดดังนี้ (อ าพล เสนาณรงค์, 
2542 : 3-4) 

1. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ขนาดเล็กที่มีสภาพแห้งแล้ง ให้เป็นศูนย์กลางในการบริการด้านการ
เกษตรกรรมและอ่ืน ๆ รวมทั้งสาธิตให้ราษฎรสามารถน าไปเป็นรูปแบบการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

2. เพ่ือให้วัด ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานของรัฐ ร่วมกันด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน 

3. เพ่ือให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท ากินน้อย สามารถยกระดับผลผลิตในไร่นาของตนเองให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ในระดับหนึ่ง บนรากฐานของความประหยัดและความสามัคคีในท้องถิ่น 

การด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 แปลง เพ่ือ
ศึกษาและสาธิตการเกษตรกรรมแก่ราษฎรให้สามารถน ารูปแบบการปฏิบัติจากสภาพพ้ืนที่จริงไป
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองต่อไป ดังนี้  

พื้นที่แปลงที่ 1 เป็นแปลงสาธิตการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2532 ท าการปรับปรุงบ ารุงอินทรีย์วัตถุเพ่ิมข้ึน จากนั้นศึกษาและสาธิตการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ 
เช่น ส่วนพืชตระกูลมะ สวนสมุนไพร สวนไม้ผลในที่ดอน สวนมะลิ สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ 
แปลงทดสอบการปลูกต้นไม้ต่างระดับในสภาพยกร่อง ซึ่งได้แก่ กระท้อน ส้มโอ มะปราง มะขาม 
ล าไย ลิ้นจี่ มังคุดและขุดสระน้ าส าหรับเลี้ยงปลา พร้อมกับปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน ตลอดจนเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า นอกจากนี้ยังมีโรงเพาะเห็ดเ พ่ือให้ผู้สนใจได้เข้ามา
ศึกษาและน าผลการทดลองจาการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ไปปฏิบัติกับพ้ืนที่ของตนเองต่อไป 

พื้นที่แปลงที่ 2 แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ จ านวน 15-2-24 ไร่ ด าเนินการด้านเกษตรกรรมตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานด าริไว้ ซึ่งเป็นหลักการและรูปแบบ
อันส าคัญต่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เป็นการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรใน
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รูปแบบใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาของเกษตรกรรายย่อย ที่มีพ้ืนที่ถือครองโดยเฉลี่ย 10-15 ไร่ 
และมีสภาพแห้งแล้งขาดแคลนน้ าและธาตุอาหารในดินให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสามารถท าประโยชน์
ได้สูงสุด เพ่ือให้พออยู่พอกิน ไม่ต้องรวยมากแต่พอกินไปตลอดทั้งปี (สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์, 2544 : 
78) 

การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกแนวคิดนี้ว่า “ทฤษฎีใหม่ หรือ New Theory” 
นั้น สมพล พันธุ์มณี (อ้างในนันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร, 2549 : 306) อธิบายไว้ว่าเป็นเพราะสาเหตุ ดังนี้ 

1. เป็นการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 

2. มีการค านวณโดยหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูก
ได้ตลอดป ี

3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบส าหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึงสามขั้นตอนของการ
จัดสรรทรัพยากร  

กล่าวได้ว่า พระราชด าริแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากร
ระดับไร่นา คือที่ดินและน้ า เพ่ือท าการเกษตรในที่ดินของตนเองที่มีขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
อันเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับเกษตรกรที่มีที่ดินอยู่ประมาณ 10-15 ไร่ ให้มีน้ าในการเกษตรและการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง เพ่ือความพออยู่พอกิน ไม่อดอยาก มีปัจจัยสี่บ ารุงหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างพอเพียง
ไม่ขาดแคลนและมีชีวิตที่เป็นสุขพอสมควรแก่อัตภาพ 
          

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีใหม่ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
และอาชีพตามแนวทางทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2541 
: 40) 

 ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (การผลิต) 
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง หรือที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นขั้นเริ่มต้นที่มี

ความส าคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการผลิต 
หลักพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งนี้ คือเกษตรกรหรือเจ้าของที่ดินต้อง

มีพ้ืนที่ท ามาหากินแปลงเล็ก ๆ หรือค่อนข้างจ ากัดไม่เกิน 15 ไร่ ทั้งนี้สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ 
มีพ้ืนที่น้อย ค่อนข้างยากจน อยู่ในเขตเกษตรน้ าฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจ าวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต 
และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพ่ึงตนเองมากขึ้น ซึ่งในระยะเริ่มแรกเกษตรกรต้องมี
ความเป็นอยู่ที่ประหยัด มีความพอเพียงและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ก่อน ทั้งนี้ต้องอาศัยความขยัน 
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มานะ อดทน รวมถึงต้องรู้ รัก สามัคคี ในท้องถิ่นของตนเอง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลังจาก
นั้นจึงก าหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของการผลิตว่า ต้องการผลิตข้าวส าหรับการบริโภคได้เพียงพอ
ตลอดปี โดยครอบครัวหนึ่งท านา 5 ไร่ ก็จะมีข้าวพอกิน  

ส าหรับหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน จะต้องมีหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า 
เป็นส าคัญ ร่วมกันกับการบริหารจัดการเวลา เงินทุนและก าลังคน (มูลนิธิชัยพัฒนา. 2537) 

การจัดสรรพ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัยตามแนวทางทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงคิดค านวณเป็นสูตรไว้อย่างคร่าว ๆ ว่า ในพ้ืนที่แต่ละแปลงควรประกอบไปด้วย 
นาข้าว 5 ไร่ พืชไร่และพืชสวน 5 ไร่ สระน้ า 3 ไร่ ที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ อีก 2 ไร่ รวมทั้งหมด 15 ไร่ 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งสัดส่วนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นได้ตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ดังภาพที่ 9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.1  แสดงสัดส่วนการแบ่งพ้ืนที่ดินตามทฤษฎีใหม่ 
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2541 : 41) 

 
 

การแบ่งพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ เฉลี่ยตามการถือครองพ้ืนที่ 15 ไร่ 

 

 สระน้ า 30%             พืชไร่ พืชสวน  
    (3.6 ไร่)                          30 % 
                                 (3.6 ไร่) 
 
 
      นาข้าว  30%   ที่อยู่ 
            (3.6 ไร่)                 10 % 
                                         (1.2 ไร่) 
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พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง : สระกักเก็บน้ า 
พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 30 ส่วนแรกให้ขุดสระเก็บกักน้ าเพ่ือใช้ส าหรับเก็บน้ าฝนในฤดูฝนและ

ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ าและพืชน้ าต่าง ๆ เช่น เลี้ยงปลา ปลูกผักบุ้ง 
ปลูกผักกะเฉด และอ่ืน ๆ เป็นต้น  

การขุดสระน้ าจ าเป็นต้องค านึงถึงลักษณะของดินว่า มีความสามารถเก็บน้ าได้หรือไม่ ดังนั้น
จึงควรมีการตรวจสอบสภาพดินก่อนด าเนินการขุดสระและอีกประการหนึ่ง คือต าแหน่งของการขุด
สระน้ า เนื่องจากสระน้ าต้องอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติ จึงควรอยู่ในพ้ืนที่ที่สามารถรับน้ าได้มากที่สุด 
ส่วนพื้นที่ท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งน้ า ควรขุดสระอยู่ใกล้และต้องสะดวกต่อการน าน้ าไปใช้ประโยชน์ด้วย    

ขนาดของสระน้ าที่ขุดต้องมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม 
กล่าวคือถ้าเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรอาศัยน้ าฝนธรรมชาติอย่างน้อยต้องมีน้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ไร่ (การท านา 5 ไร่ ปลูกพืชไร่ไม้ผล 5 ไร่ รวมพ้ืนที่ 10 ไร่ รวมพ้ืนที่ 10 ไร่ ต้องใช้น้ า 10,000
ลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการระเหยของน้ าในอ่างเก็บน้ าหรือสระน้ า เพราะโดยเฉลี่ยแล้วใน 
แต่ละวันน้ าจะระเหยออกไปประมาณวันละ 1 เซนติเมตร ถ้าฝนไม่ตกนานวันก็ต้องค านวณปริมาณน้ า
และใช้น้ าอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ต้องหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมไว้ด้วย 

ส่วนพื้นที่ท าการเกษตรที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ าหรือเขตชลประทาน สระน้ าอาจมีขนาดเล็กหรือ
ตื้น แคบหรือกว้างตามความเหมาะสม เพราะมีน้ าเข้ามาเติมอยู่เรื่อย ๆ อย่างไรก็ดี การขุดสระหรือ
อ่างเก็บน้ า เกษตรกรจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชนหรือองค์กรมูลนิธิต่าง ๆ  

ส าหรับการจัดการดิน ในระหว่างการขุดสระน้ าจะมีดินที่ถูกขุดข้ึนมาเป็นจ านวนมาก หน้าดิน
ควรแยกกองไว้ต่างหาก เพ่ือน าดินไม่ดีมาถมท าขอบสระหรือยกร่องเพ่ือปลูกไม้ผล 
การดูแลรักษาสระน้ า ควรปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบบริเวณขอบสระเพ่ือเป็นการป้องกันการพังทลาย
ของดินและสามารถป้องกันการระเหยของน้ าได้อีกด้วย 

พื้นที่ส่วนที่สอง : ปลูกข้าว 
พ้ืนที่ส่วนที่สองร้อยละ 30 นี้ให้ปลูกข้าวเพ่ือใช้บริโภคส าหรับครอบครัวให้พอเพียงตลอดทั้งปี 

ไม่ต้องไปซื้อหาในราคาที่แพง ทุกครัวเรือนสามารถอยู่รอดและพ่ึงตนเองได้ 
นอกจากนี้การปลูกข้าวจะต้องพิจารณาถึงการคัดเลือกพันธุ์ และเทคโนโลยีในการผลิตที่มี

ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ตลอดจนลักษณะสังคมของเกษตรกร ควรปลูกข้าวส าหรับการบริโภค
ก่อนแล้วจึงใช้พื้นที่นาที่เหลือปลูกข้าวพันธุ์อื่นที่ตลาดต้องการเป็นล าดับรองลงมา 

พื้นที่ส่วนที่สาม : ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก 
พ้ืนที่ส่วนที่สามร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ ให้ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชสวน พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้

ในการบริโภค ถ้าเหลือจากการบริโภคก็น าไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นการเสริมรายได้ การปลูกพืช
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หลากหลายชนิดจะเป็นการช่วยกระจายเงินทุน แรงงาน น้ าและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ตลอดจนช่วย
ลดความเสี่ยงของความแปรปรวนอันเกิดจากธรรมชาติ เศรษฐกิจและความเสียหายที่เกิดจากโรคพืช
หรือแมลงศัตรูพืชด้วย 

แนวทางในการเลือกปลูกพืชผสม พืชหลายชนิดท าประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งอย่างหรือ
อเนกประสงค์ การเลือกปลูกพืชผสมผสานหลายอย่างในพ้ืนที่เดียวกันต้องอาศัยค าแนะน าทาง
วิชาการและประสบการณ์หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เพราะพืชพรรณบางชนิดอยู่ร่วมกันได้ บางชนิด
ปลูกร่วมกันไม่ได้ 

พื้นที่ส่วนที่สี่ : ที่อยู่อาศัยและโรงเรือนรวมถึงอ่ืน ๆ  
พ้ืนที่ส่วนที่สี่ คือร้อยละ 10 ส าหรับไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนน คันดิน โรงเรือน 

เรือนเพาะช าและอ่ืน ๆ  
การเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงปลาควรค านึงถึงแรงงาน เงินทุนและพ้ืนที่ที่เหลือ เพ่ือเป็นรายได้เสริม

และอาหารประจ าวันส าหรับครอบครัว เช่น หมู่ ไก่ ปลา เป็ด กบ เป็นต้น ส าหรับเทคนิคในการ      
เลี้ยงสัตว์ตามแนวทางทฤษฎีใหม่สามารถขอค าแนะน าและค าปรึกษาจากนักวิชาการ เช่นเดียวกับการ
ปลูกพืช การสร้างโรงเรือน คอกสัตว์หรือเล้าสัตว์คร่อมบ่อปลาหรือการขุดบ่อปลาให้มีระดับความลึก
ต่าง ๆ กัน เป็นต้น  

ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง (การรวมพลัง) 
เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลผลิตแล้ว ก็ต้องเริ่มก้าว

ไปสู่ขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ในการที่เข้ามาร่วมแรง  ร่วมใจกัน
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. การผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช 
ปุ๋ย การหาน้ าและอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก 

2. การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจน
การรวมตัวกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงด้วย  

3. ความเป็นอยู่ เกษตรกรจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น้ าปลา เสื้อผ้าที่พอเพียง 

4. สวัสดิการ ในแต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จ าเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยาม
ป่วยไข้หรือมีกองทุนไว้ให้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ 

5. การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพ่ือ
การศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง  
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6. สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 

กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ส่วนราชการ องค์กรเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนสมาชิกในชุมชนด้วย  

         ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า (การร่วมมือกับแหล่งทุน) 
เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ดีขึ้นฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือ

กลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือการติดต่อประสานงานเพ่ือจัดหาทุนหรือ
แหล่งเงินทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์ องค์กรการเงิน รวมถึงบริษัทห้างร้านเอกชน  เช่น ปั๊มน้ ามัน ร้าน
ขายปุ๋ย เป็นต้น เข้ามาช่วยในการท าธุรกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ฝ่ายเกษตรกรและ
ฝ่ายธนาคารกับบริษัทจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ  

1. เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง ไม่ถูกกดราคา  
2. ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ า ซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากเกษตรกร

และน ามาสีเอง 
3. เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็นจ านวนมาก (เป็นร้าน

สหกรณ์ ซื้อในราคาขายส่ง)  
4. ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ  ให้

เกิดผลดียิ่งขึ้น  
เปรม ติณสูลานนท์ (2541) มีความเห็นว่า ทฤษฎีใหม่มีความลึกซึ้งและเป็นแก่นแห่งการ

พัฒนาอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องกับ
ชุมชน เกี่ยวเนื่องกับชนบท เกี่ยวเนื่องกับการผลิต เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ 
เกี่ยวเนื่องกับการปกครอง เกี่ยวเนื่องกับการรวมตัวของสมาชิกครอบครัว และที่ส าคัญที่สุด คือ
เกี่ยวเนื่องกับวิธีคิดและจิตส านึกของคน ทั้งนี้เพราะปรัชญาแห่งทฤษฎีใหม่เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยการ
พัฒนาอย่างสมบูรณ์ที่สุด เป็นการมองสังคมอย่างองค์รวมไม่แยกการพัฒนาออกจากกัน 

สรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับ
บรรเทาความยากจนให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองและเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพ ตามก าลังความรู้ 
ความสามารถและภูมิปัญญาของตนเอง เพ่ือให้พอมีพอกินไม่อดอยากในเบื้องต้น ต่อจากนั้นจึงค่อย
ยกระดับไปสู่ขั้นก้าวหน้า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชนและสังคมให้
ดีขึ้นตามล าดับ โดยอาศัยการรวมพลังในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์และการร่วมมือกับองค์กรนอกชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ มูลนิธิและองค์กรเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการติดต่อ 
การประสานงาน การจัดหาทุนหรือแหล่งเงิน รวมทั้งร่วมมือกันในการลงทุนเพ่ือการผลิต การแปรรูป 
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การจ าหน่ายและการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถสรุปการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริได้ ดังภาพที่ 9.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.2 สรุปการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
ที่มา : กระทรวงมหาดไทย (2541 : 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีใหม ่

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

ผลิตเพ่ือเลี้ยงตนเอง รวมกลุ่ม/สหกรณ์ ด าเนินธุรกิจชุมชน 

หลักการส าคัญ กระบวนการรวมกลุ่ม/สหกรณ์ ติดต่อ/ขอความร่วมมือ 

1. เกษตรกร 
    - เป็นเจ้าของที่ดิน 15 ไร่/ครอบครัว 
    - ผลิตผสมผสาน 
    - ประหยัด 
2. ท้องถิ่น 
    -ความสามัคค ี
3. วิธีแบ่งพื้นที่ 15 ไร่ 
    - ท านา 5 ไร่ 
    - ท าไร่/สวน 5 ไร ่
    - ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ 2 ไร ่
    - สระน้ า 3 ไร่ (ลึก 4 เมตร) 
      (ความจ ุ1 ไร่/1,000 ลกูบาศก์เมตร) 

 
ศูนย์บริการ/สาธิต 

1. ศูนย์บริการ (วัดมงคลชัยพัฒนา) 
2. แปลงตัวอย่าง 
3. ข้อมูลด้านวิชาการ 
4. การกักเก็บน้ า 

1. การผลติ 
(พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน 
2. การตลาด 
(ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว) 
3. การเป็นอยู ่
(กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุ่งหม่) 
4. สวัสดิการ 
(สาธารณสุข เงินกู้) 
5. การศึกษา 
(โรงเรียน ทุนการศึกษา) 
6. สังคม/ศาสนา 
 

1. ธนาคาร 
2. แหล่งพลังงาน 
(บริษัทน้ ามัน) 
 

จัดต้ัง/บริหาร 

1. โรงสี (2) 
2. ร้านสหกรณ์ (1,3) 
3. ช่วยการลงทุน (1,2) 
4. ช่วยพัฒนา 
    คุณภาพชีวิต (4,5,6) 
 

 

ประโยชน ์

1. ขายข้าวได้ราคาสูง 
2. ซื้อเครื่องอุปโภค-    
    บริโภคในราคาต่ า 
3. ธนาคารกับบริษัท 
    กระจายสินค้า 
 

             ความร่วมมือ               หน่วยราชการ                  มูลนธิิ                     เอกชน 
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ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ 
 จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2537 เกี่ยวกับ
ทฤษฎีใหม่ สามารถสรุปประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้  
 1. ท าให้ประชาชนมีพออยู่พอกินตามอัตภาพ คือพออยู่พอกิน ไม่อดอยากล าบากและ
สามารถเลี้ยงตนเองได้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ในปีที่ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล น้ าดีตลอดปีสามารถท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นได้  
 3. ทฤษฎีใหม่มีไว้ป้องกันการขาดแคลนน้ า ถ้าในหน้าแล้งมีน้ าน้อยก็สามารถเอาน้ าที่กักเก็บ
ไว้มาใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยชลประทานระบบใหญ่  
 4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถฟ้ืนตัวได้และช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทาง
ราชการไม่ต้องช่วยเหลือมาก อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย  
 

ปัญหาและอุปสรรคของทฤษฎีใหม่ 
 การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น สนธยา พลศรี 
(2547 : 223) กล่าวว่าการเกษตรทฤษฎีใหม่จะมีปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. สระน้ าจะรับน้ าได้เต็มในฤดูฝน แต่จะมีการระเหยของน้ าโดยเฉลี่ยวันละ 1 เซนติเมตรใน
วันที่ไม่มีฝนตกเลย 300 วัน ระดับน้ าจะลดลง 3 เมตร (ในกรณี 3 ใน 4 ของ 19,000 ลูกบาศก์เมตร 
ดังนั้นน้ าจะเหลือใช้ได้ 4,750 ลูกบาศก์เมตร) จึงต้องมีการเติมน้ าให้เพียงพอ 
 2. การที่จะต้องจัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงยกกรณีตัวอย่าง
โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาว่า มีอ่างเก็บน้ าความจุ 8,000 ลูกบาศก์เมตร เมื่อหัก
การระเหยของน้ าออกแล้วจะเหลือน้ าส าหรับท าการเกษตร 800 ไร่ ในขณะที่มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,000 ไร่ 
แบ่งออกเป็น 200 แปลง อ่างน้ าที่เก็บน้ าไว้จะเลี้ยงได้ 4 ไร่ต่อแปลง ล าพังสระในแปลงเลี้ยงได้ 4.75 
ไร่ จึงนับว่ามาก (4.75 ไร่ + 4.00 ไร่ = 8.75 ไร่) เพราะจะท าการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์เพียง 8.75 
ไร่เท่านั้น อีก 6.25 ไร่ ต้องอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติ (ทรงใช้ค าว่าเทวดาเลี้ยง) แต่ว่าในรอบปีจะมี
ระยะที่มีความจ าเป็นต้องใช้น้ าและจะมีฝนตกท าให้เก็บเป็นน้ าส ารองได้ อ่างและสระจะท าหน้าที่
เฉลี่ยน้ าฝน (Regulator) จึงน่าจะมีน้ าใช้เพียงพอ 
 3. การลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภายนอก 
เช่น หน่วยงานของราชการ องค์กร มูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชน โดยไม่ต้องให้เกษตรกรสิ้นเปลือง
ค่าด าเนินการ 
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ข้อควรระมัดระวังส าหรับทฤษฎีใหม่ 
 นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร (2549 : 312-314) ได้สรุปข้อพึงระมัดระวังในการด าเนินการตาม
แนวทางทฤษฎีใหม ่ดังนี้  
 1. ทฤษฎีใหม่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งยังล่อแหลมและมีอัตราเสี่ยงอยู่เพราะยังไม่มี
ผลที่ชัดเจน ฉะนั้นเกษตรกรควรขอรับค าปรึกษาแนะน าจากเจ้าหน้าที่ด้วย 
 2. ทฤษฎีใหม่ไม่ได้เป็นการแจกจ่ายที่ดิน แต่เป็นการด าเนินการในที่ดินของเกษตรกรเอง 
 3. ก่อนจะขุดสระน้ าต้องพิจารณาลักษณะดินด้วย ว่าสามารถเก็บกักน้ าได้หรือไม่ 
 4. การขุดสระน้ า ควรที่จะรักษาผิวหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ให้ได้มากท่ีสุด 
 5. การขุดสระน้ ามีค่าใช้จ่ายสูง เกษตรกรอาจจะไม่สามารถแบกรับภาระในส่วนนี้ได้ ฉะนั้น
มูลนิธิและหน่วยงานราชการต้องช่วยเหลือเกษตรกร 
 6. ควรจะต้องมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่สามารถจัดท าระบบส่งน้ าเพ่ือเชื่อมต่อมายังสระน้ าที่ขุด
ไว้ในแปลงเพ่ือเป็นการส ารองเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 7. ควรเน้นกับเกษตรกรที่ท านา ท าไร่เป็นหลักอยู่เดิม เกษตรกรที่อยู่ในเขตท าสวน ไม้ยืนต้น
และสวนผลไม้อยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนมาท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 8. เจ้าหน้าที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีใหม่อย่างถ่องแท้ ส าหรับการเผยแพร่นั้น
จะต้องมีรูปแบบ วิธีการอยู่ในแนวทางเดียวกัน 
 นอกจากนี้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย (2555) ยังได้กล่าวถึงข้อส าคัญที่ควรพิจารณา
ในการด าเนินการทฤษฎีใหม่ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว ดังนี้ 
 1. ขนาดของพ้ืนที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่ตายตัว หากพ้ืนที่การถือครองของเกษตรกรมีน้อยหรือ
มากกว่า 15 ไร่ ก็สามารถน าอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ไปปรับใช้ได ้
 2. ควรปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าวเป็นพืชหลัก ไม้ผล ผัก พืชไร่และพืชสมุนไพร อีกทั้ง
ยังมีการเลี้ยงปลาหรือสัตว์อ่ืน ๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถน ามาบริโภคได้ตลอดปีเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของอาหารส าหรับครอบครัวและส่วนที่เหลือสามารถจ าหน่ายเป็นรายได้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 3. ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนจะเป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ เช่น 
การลงแรงช่วยเหลือกันหรือที่เรียกว่า “ลงแขก” นอกจากจะท าให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
แล้วยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้อีกด้วย 
 จากข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงสามารถสรุปข้อควรท าและไม่ควรท าตามหลักการทฤษฎีใหม่ 
ดังตารางที่ 9.1   
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ข้อควรท า ข้อไม่ควรท า 
1. ปรับอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และสภาพแวดล้อม (30 : 30 : 30 : 10) 

1. อย่าคิดว่าถ้ามีพ้ืนที่น้อยหรือมากกว่า 15 ไร่
จะท าทฤษฎีใหม่ไม่ได้ 

2. ควรศึกษาสภาพดินก่อนด าเนินการขุดสระ ว่า
จะสามารถเก็บน้ าได้หรือไม่ โดยการปรึกษา
เจ้าหน้าที ่

2. ไม่ควรเสียดายที่ดินส่วนหนึ่งที่จะต้องน ามา
ขุดสระน้ า ถ้ามีสระน้ าอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องขุด
สระใหม่ เพียงแค่ปรับปรุงให้เก็บน้ าได้ 

3. ต้องปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคใน
ครัวเรือนตลอดทั้งปี 

3. อย่าท าลายหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ในขณะขุดสระน้ า 

4. ควรน าหน้าดินจากการขุดสระน้ าไปถมไว้ใน
บริเวณท่ีจะท าการเพาะปลูก 

4. ไม่ควรปลูกพืชหรือไม้ยืนต้นที่ต้องการน้ ามาก
บริเวณรอบสระน้ า 

5. ควรปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพรในบริเวณ
พ้ืนที่รอบบ้าน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 

5. ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียว 

6. ควรเลี้ยงสัตว์ที่เกื้อกูลต่อกัน เช่น เป็ด ไก่ หมู 
บริเวณขอบสระน้ าหรือบริเวณบ้าน 

6. หากด าเนินการด้านเกษตรกรรมอ่ืนได้ผลอยู่
แล้ว ไม่ควรปรับเปลี่ยนมาท าทฤษฎีใหม่ 

7. ควรเลี้ยงปลาในสระน้ า เพ่ือการบริโภคและ
น าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 

7. หากสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม ท าทฤษฎี
ใหม่ไม่ได้ ก็ต้องหาหนทางอ่ืนที่เหมาะสมต่อไป 

8. ควรปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลาย
รอบสระน้ า 

8. อย่าท้อถอยและอย่าเกียจคร้านในการท า
การเกษตรทฤษฎีใหม่ 

9. ควรสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น โดยรูปแบบ
การลงแขกหรือการลงแรงร่วมกัน 

 

10. ควรมีการปรึกษาเจ้าหน้าที่  หน่วยงาน
ราชการ 

 

 
ตารางท่ี 9.1  สรุปข้อควรท าและไม่ควรท าตามหลักการทฤษฎีใหม่ 
ที่มา :   ปรับปรุงจาก นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร (2549 : 313-314) 
 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดินและน้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการพัฒนาตามบริบทของสังคมไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีวิถีการ
ด าเนินชีวิตทางด้านเกษตรกรรม เมื่อจะท าการพัฒนาด้วยทฤษฎีใหม่จ าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ให้เกิด
ความรอบคอบ เพราะผลที่ได้รับส าหรับราษฎร ก็คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายและค่าอาหารบางส่วน 
เพราะต่างคนก็ต่างมีอาหารส่วนตัวหลังบ้าน มีทั้งพืชผักสวนครัว ผลไม้ ปลา ไก่ เป็ด แม้กระทั่งไข่ไก่ 
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ไข่เป็ด ที่สามารถน าเก็บมากินได้ตลอดเวลาและยังอาจน าผลผลิตที่มีอย่างหลากหลายแตกต่างกัน มา
แลกเปลี่ยนระหว่างกันได้อีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นความประหยัดที่แฝงด้วยความเอ้ืออาทรระหว่างกัน ซึ่ง
ทฤษฎีใหม่นี้จะต้องปรับประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ 
กับทั้งยังต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ ด้วยจึงจะ
ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ความส าคัญและความส าเร็จของทฤษฎีใหม่ 
 ภูษณ ปรีย์ปราโมทย์ (2542 : 92-93) ได้ท าการศึกษาแนวทางของทฤษฎีใหม่อย่างลึกซึ้ง 
พบว่า ทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีการพัฒนาที่ทรงด้วยพลานุภาพยิ่ง ทั้งในแง่ของกระบวนการในการสร้าง
ทฤษฎี การอธิบาย การท านายและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัสทรงใช้แนวทางแห่งประสบการณ์นิยมทั้งแบบนิรนัย (Deduction) และอุปนัย (Induction) มาจัด
ระเบียบเรียบเรียงเป็นทฤษฎีขึ้น โดยอาศัยตรรกวิทยาหรือหลักเหตุผลและข้อเท็จจริงที่พระองค์ทรง
ประสบมาด้วยตนเอง จากการที่ได้ทรงปฏิบัติภารกิจในการเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร
และเกษตรกรในเขตชนบททั่วทุกแห่งหน จนกระทั่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรและเล็งเห็นว่าการท า
การเกษตรแบบผสมผสานโดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ในอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ใช้ส าหรับ
ขุดสระน้ า ท านา ปลูกพืชไร่ พืชสวน ที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ ตามล าดับ จะท าให้เกษตรกรสามารถผลิต
ข้าวพอกินตลอดทั้งปี และยังมีน้ าเพียงพอที่จะปลูกพืชไร่และพืชสวนได้ ในสระน้ าใช้เป็นที่เลี้ยงปลา 
เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและเพ่ือจ าหน่าย จะช่วยให้เกษตรกรมีความพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ ใน
การจัดแบ่งพ้ืนที่นี้ พระองค์ทรงด าริและค านวณตามหลักวิชา เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์
สูงสุด ค าอธิบายในทฤษฎีใหม่เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้โดยง่าย สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างไม่ล าบากนัก 
แต่การจะให้ผลบังเกิดขึ้นได้จะต้องมีข้อสมมติเบื้องต้นเกี่ยวกับครัวเรือนของเกษตรกร ซึ่งเป็นที่
ยอมรับหรือตกลงบางประการ ดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2541 : 2) 
 1. เกษตรกรมีพ้ืนที่น้อย ประมาณ 15 ไร่ (น้อยกว่าอัตราการถือครองเฉลี่ย 25 ไร่) 
 2. อยู่ในเขตเกษตรใช้น้ าฝน ฝนตกไม่ชุกนัก (ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ) 
 3. สภาพของดินสามารถขุดบ่อกักเก็บน้ า เพ่ือใช้อุปโภคบริโภคได้ 
 4. เกษตรกรมีฐานะค่อนข้างยากจน มีสมาชิกครอบครัวปานกลาง (5-6 คน) 
 5. ไม่มีอาชีพหรือแหล่งรายได้อ่ืนที่ดีกว่าบริเวณใกล้เคียง 
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ข้อสมมติของทฤษฎีใหม่ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของเกษตรกรไทย 
 การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งชื่อแนวพระราชด าริว่า ทฤษฎีใหม่และ
พระราชทานอนุญาตให้น าออกเผยแพร่นั้น พระองค์ทรงได้ท าการทดลองในหลายพ้ืนที่ ทรง
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มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการทดลองเพ่ิมอีกหลายแห่ง และศึกษาข้อมูลติดต่อกันอีกเป็น
เวลาหลายปี เพ่ือพิสูจน์หรือยืนยันทฤษฎีนี้ หากได้รับความส าเร็จก็ขยายผลต่อไป หากไม่ได้รับ
ความส าเร็จก็ต้องปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสม นับว่าวิธีการดังกล่าวนี้เป็นขั้นตอนของการสร้างทฤษฎี
โดยแท้จริง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นทฤษฎีที่
เป็นที่ยอมรับและได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย จนบรรดานักคิดและนักวิชาการชั้นน าของ
ประเทศไทยหลายแขนงต่างเรียกร้องและเสนอแนะให้รัฐบาลน าทฤษฎีใหม่มาใช้ผสมผสานกับระบบ
เศรษฐกิจแบบพ่ึงพาการส่งออก โดยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมกับ
การเผยแพร่แนวคิดทฤษฎีใหม่ รวมทั้งผลของการน าทฤษฎีใหม่ไปใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ประสบผลส าเร็จ
และส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างไม่ขัดสน 
 กรมการปกครอง (2551 : 26-31) ได้เสนอตัวอย่างของเกษตรกรผู้ประสบความส าเร็จพออยู่
พอกินจากการน าทฤษฎีใหม่ไปใช้ เช่น 
 นายแส่ เทพเนาว์ (ลุงแส่) เป็นเกษตรกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ที่อ าเภอโนนสุวรรณ ที่ได้น า
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง โดยท าการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานไป
ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งแต่เดิมลุงแส่ได้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ จากการท าอาชีพการเกษตรมานับสิบปี 
แต่ด้วยความสู้ชีวิตและความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก ลุงแส่จึงได้แบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเข้าร่วม
โครงการทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพ้ืนที่จ านวน 15 ไร่ เพ่ือปลูกข้าวเป็นหลัก พ้ืนที่ 7 ไร่ ขุดเป็นสระส าหรับ
กักเก็บน้ า เพ่ือเอาไว้ใช้ตลอดปี พ้ืนที่ 20 ไร่ เป็นสวนผลไม้ต่าง ๆ ที่ให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้
ตลอดปี และพ้ืนที่ 1 ไร่ ไว้ใช้ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงเป็ด ไก่และหมูหลุม 
ส่วนในสระน้ าลุงแส่น าพันธุ์ปลาต่าง ๆ มาปล่อย โดยเฉพาะปลากินพืช เช่น ปลานิล ปลาสวาย ส่วน
ปลาอ่ืน ๆ จะมาเองตามธรรมชาติในฤดูน้ าหลาก เป็นต้น สามารถน าไปบริโภคในครัวเรือนและน าไป
แจกจ่ายเพ่ือนบ้าน บางส่วนก็น าไปขาย นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ บ่อและในบ่อยังปลูกพืชสวนครัว
และพืชน้ าที่สามารถน ามาเก็บกิน เผื่อแผ่แก่คนอ่ืนได้อย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้ครอบครัวลุงแส่มีความ
พออยู่พอกินอย่างไม่ขัดสน 
 นายสุวรรณ กันภัย เกษตรกรในหมู่บ้านส าโรง ต าบลสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ที่มีการศึกษา
ระดับชั้นประถม 4 เคยผ่านการท างานในเหมืองแร่ที่จังหวัดทางภาคใต้และงานก่อสร้าง รวมทั้ง
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมมาหลายปี จนรู้ตัวว่าสุขภาพย่ าแย่จึงเดินทางกลับมาบ้านเกิด เพ่ือท านา 
ระยะแรกนายสุวรรณ ท านาเชิงเดี่ยวแต่ท าเท่าไรก็ไม่ท าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกลับมีแต่หนี้สิน จึง
ได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสานในเนื้อที่ 9 ไร่ โดยนายสุวรรณได้แบ่งพ้ืนที่
ส าหรับปลูกข้าว จ านวน 2 ไร่ และขุดสระน้ าขนาดใหญ่จ านวน 3-4 สระ มีต้นมะนาวที่ให้ผลผลิตทั้งปี 
กว่า 100 ต้น ชมพู่กว่า 100 ต้น พืชผักสวนครัว อาทิ หอม ยี่หร่า สะระแหน่ กะเพรา โหระพา พริก 



254 
 

และอ่ืน ๆ รวมถึงพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ นอกจากพืชผักสวนครัวและผลไม้แล้ว ปลาหลากหลายชนิด
ที่อยู่ในสระยังแปรเป็นรายได้สู่ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง หากถามว่า ใช้อะไรเลี้ยงปลาจึงได้ปลา
มากมายขนาดนี้ นายสุวรรณจะตอบว่า ...ผมไม่ได้เลี้ยงปลาแต่ปลาเลี้ยงผม... เนื่องจากการเลี้ ยงปลา
ของนายสุวรรณนั้นเป็นการเลี้ยงตามธรรมชาติโดยอาหารปลาก็คือเศษผักที่อยู่ในสวนนั่นเอง 
 นายขวัญใจ แก้วหาวงษ์ หรือลุงขวัญใจ ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์เกษตรพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ อ่างเก็บน้ าห้วยปุ บ้านเหล่านกยูง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จบ
การศึกษาแค่ชั้น ป.6 แต่ลุงขวัญใจก็ไม่เคยย่อท้อในการศึกษาหาความรู้เรื่องราวดี ๆ ด้านการเกษตร 
ภายในศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในสวน
เกษตรใกล้บ้าน ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 20 ไร่เศษ ที่ปัจจุบันถูกแปลงเป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม    
แนวพระราชด าริ ประกอบด้วยพ้ืนที่นา 14 ไร่ สระน้ า 2 ไร่ ไม้ผลและกล้วย 2 ไร่ ปลูกพืชผักต่าง ๆ 
หลังฤดูท านา อาทิ แตงกวา ฟักทอง ถั่วฝักยาว 2 ไร่ ปลูกอ้อย 2 ไร่ เลี้ยงกบแม่พันธุ์ 200 ตัว เลี้ยงผึ้ง
ชันโรงและเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เป็ดเทศและไก่ด าอีก 35 ตัว ลุงขวัญใจเล่าว่า  ..แต่ก่อนพ้ืนที่ตรงนี้กันดาร
มากไม่มีน้ าปลูกอะไรก็ไม่ข้ึน พอดีช่วงนั้นศูนย์ภูพานเขาเปิดอบรมงานด้านการเกษตรก็เลยไปลองดู ก็
รู้สึกดีมาก ๆ มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยน ามาทดลองท าท่ีบ้าน เริ่มจากการฟ้ืนฟูดิน น าพืชผักมาปลูก 
โดยยึดรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระองค์ท่าน  เมื่อสงสัยหรือปัญหาอะไรก็สอบถามไปยัง
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ถ้ามีเวลาก็เข้าไปดูของจริงที่ศูนย์เลย... 
  ลุงขวัญใจเผยที่มากว่าจะถึงวันนี้ ปัจจุบันสวนเกษตรแห่งนี้ท ารายได้ให้เจ้าของสวนไม่ต่ ากว่า
วันละ 400-500 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 25,000-30,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและฤดูกาล  
ให้ผลผลิตของพืชผักชนิดนั้น ๆ ด้วย จึงนับเป็นเกษตรกรต้นแบบแห่งเทือกเขาภูพานในการน าความรู้
ตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่จากศูนย์ภูพานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในผืนที่ดินท ากินของ
ตัวเอง จนกระท่ังในวันนี้สวนเกษตรของลุงขวัญใจได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือให้คน
ในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในที่ดินท ากินของตัวเองต่อไป 
(เกษตรพอเพียง, 2557) 
 

การน าทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
 สนธยา พลศรี (2547 : 227) ได้อธิบายไว้ว่า ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนได้ ดังนี้  
 1. ทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีที่เกิดจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มี
ลักษณะบูรณาการ ผ่านการทดลองโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พระองค์ทรงมีแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการหลวง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถให้ผลได้จริงและสามารถน าไปใช้อย่างได้ผล 
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 2. ทฤษฎีใหม่ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศไทยและชุมชนไทยบนพ้ืนฐาน
ของภูมิปัญญาของคนไทยที่มีความสืบเนื่อง ถ่ายทอดต่อกันมายาวนาน จึงมีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาประเทศไทยและชุมชนไทย เพียงแต่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานและบริบทของชุมชน
แต่ละแห่ง 
 3. ประเทศไทยด าเนินการพัฒนาประเทศโดยใช้แนวทางการพัฒนาตามแนวคิดทุนนิยม
ตะวันตกมากว่า 50 ปี การพัฒนาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ก าลังประสบปัญหาในปัจจุบัน สาเหตุส าคัญเป็นเพราะคนไทยไม่สามารถ
พ่ึงพาตนเองในทางเศรษฐกิจได้ มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว ไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศทุนนิยมที่ร่ ารวยกว่าได้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า การพัฒนาประเทศตามแนวคิดของประเทศ 
ทุนนิยมตะวันตกนั้นไม่เหมาะสมกับประเทศไทยอีกแล้ว ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ทดลองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยและก่อเกิดผลความส าเร็จเป็นอย่างดี มีความ
เหมาะสมกับคนไทยและประเทศไทย จึงสมควรอย่างยิ่งที่คนไทยโดยเฉพาะรัฐบาลไทย นักวิชาการ
นักพัฒนาจะได้น าทฤษฎีใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อย่างจริงจัง 
 4. ทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศ เพ่ือให้มีฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามล าดับ กระทั่งมีเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมพลังกันจนชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ อันจะน าไปสู่การท าธุรกิจขนาดใหญ่ได้ นับเป็น
การผสมผสานหรือการบูรณาการแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ได้ผ่านการ
พิสูจน์ ทดลองมาแล้วจนประสบความส าเร็จ  
 5. ในปัจจุบันหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนได้หันมาให้ความสนใจ
ต่อทฤษฎีใหม่และน ามาใช้เป็นนโยบาย แนวทางส าหรับการพัฒนาเป็นอย่างมาก จึงสมควรที่จะต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจในทฤษฎีใหม่ให้เป็นไปตามพระราชด าริ พระราชประสงค์อย่างจริงจังและ
ถูกต้อง เพื่อการด าเนินงานพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้ง
พระราชหฤหัยไว้ 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีใหม่เป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรปวงชนชาวไทยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย ความส าเร็จของการน าแนวคิดทฤษฎีใหม่ไปสู่การปฏิบัติจะ
เป็นจริงมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามัคคีและความร่วมมือของภาคส่วนในชุมชนทั้งที่เป็น
ภาครัฐและภาคเอกชน 
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สรุป 
 ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชด าริที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้ให้เห็นถึง
การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตเพ่ือยังชีพของ
เกษตรกรและเพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พอมีพอกิน สามารถพ่ึงพาตนเองได้  ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทดลองครั้งแรกที่ต าบลห้วยบง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรีบริเวณ
ใกล้วัดมงคลชัยพัฒนา ซึ่งเป็นผลส าเร็จและสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม  มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติผู้คนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ  มีวิถีของการด ารงชีวิต 
การผลิต ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลาย  ที่เกิดกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาใน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น ผู้คนด ารงชีวิตอยู่บนฐานของเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพ
เป็นหลัก ชุมชนมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ช่วยเหลือค้ าจุนซึ่งกันและกัน มีระบบเศรษฐกิจพ้ืนฐาน
ที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันด้วยน้ าใจเอ้ืออารี สามารถสร้างความพอเพียงให้กับ
ครอบครัวและชุมชนได้ สังคมจึงมีความสงบสุข  
 แนวปฏิบัติพื้นฐานของทฤษฎีใหม่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน คือขั้นที่หนึ่ง ท าการแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 4 ส่วน ด้วยอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 (นาข้าว พืชสวนพืชไร่ สระน้ า ที่อยู่อาศัย) เป็น
การด าเนินการให้มีความพอเพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้ ขั้นตอนที่สอง คือเมื่อเกษตรกรสามารถผลิตได้
แล้วก็ท าการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นสหกรณ์เพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด 
ความเป็นอยู่ การศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ครัวเรือนอยู่ดีกินดี หลังจากนั้นเข้าสู่
ขั้นตอนที่สาม ซึ่งเป็นการด าเนินการธุรกิจชุมชน มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ชุมชน เพ่ือการสนับสนุนเงินทุนและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยทุก
ฝ่ายต่างก็สร้างประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปตามหลักการพัฒนาชุมชน
อย่างแท้จริง กล่าวคือทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาประชาชนให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ ด้วยเหตุที่สังคมไทยยัง
มีคนจ านวนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนชนบท ดังนั้นการพัฒนาชุมชนตามแนวทางทฤษฎีใหม่จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชุมชนชนบทที่ถือเป็นรากฐานที่มั่นคงและเป็นตัวก าหนดความมี
เสถียรภาพของประเทศชาติ 
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