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อ้างอิง: ภูสิทธ์ ภูค ำชะโนด. (2560). แนวทำงกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

(กำรประหยัดมัธยัสถ์พอกินพอใช้)  ของประชำชนอำเซียน กรณีศึกษำนครหลวงเวียงจันทน์ 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ. 
 

 2.3.1 ความหมายของชุมชน 

 พจนำนุกรมไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 ได้ให้ควำมหมำยของชุมชน หมำยถึง หมู่ชน กลุ่มคน

ที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนำดเล็ก อำศัยอยู่ในอำณำบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน (ชุมชน , 2555: 

ออนไลน์) ส่วนแนวคิดของกำญจนำ แก้วเทพ (2538: 14) ที่ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กลุ่มคนที่อำศัยอยู่ในอำณำเขต

บริเวณเดียวกัน มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐำนะและอำชีพที่เหมือนหรือคล้ำยคลึงกัน (Homogeneous) มีลักษณะ

ของกำรใช้ชีวิตร่วมกัน มีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชน มีควำมรู้สึกว่ำเป็นคนชุมชนเดียวกัน 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรด ำรงรักษำคุณค่ำและมรดกทำงวัฒนธรรมและศำสนำ ถ่ำยทอดไปยังลูกหลำนอีกด้วย เช่น 

ชุมชน หรือหมู่บ้ำนในชนบท เป็นต้น นอกจำกนี้แนวคิดของจินตนำ สุจจำนันท์ (2549: 44) ที่กล่ำวไว้ว่ำ คนที่อยู่

ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีควำมสัมพันธ์กันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน นั่นเอง มีลักษณะของควำมหมำยใกล้เคียงกัน 

ส่วนรำษฎรอำวุโส คือ ประเวศ วะสี (2541: 32) ได้ให้ควำมหมำยของควำมเป็นชุมชน ไว้ว่ำ กำรที่คนจ ำนวนหนึ่ง

เท่ำใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีกำรติดต่อสื่อสำรหรือรวมกลุ่มกัน มีควำมเอ้ืออำทรต่อกัน มีกำรเรียนรู้ร่วมกันใน

กำรกระท ำรวมถึงกำรติดต่อสื่อสำรกัน มีกำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ร่วมกันนั้น ทั้งนี้ชยันต์ 

วรรธนะภูติ (2536: 23-25) ก็ได้ให้ควำมหมำยของชุมชน ไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ กำรอยู่รวมกันของกลุ่มคนจ ำนวน

หนึ่ง ในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง เพ่ืออำศัยทรัพยำกรธรรมชำติในบริเวณนั้นในกำรด ำรงชีวิต โดยเหตุที่มีคนกลุ่มดังกล่ำว

อำศัยอยู่ร่วมกัน ใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรผลิต จึงมีกำรก ำหนดรูปแบบควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีองค์กรหรือสถำบัน

ของชุมชนและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ  

นอกจำกนี้สัญญำ สัญญำวิวัฒน์ (2526: 6) ได้กล่ำวถึงชุมชนที่หมำยรวมถึง องค์กำรทำงสังคมอย่ำงหนึ่งที่

มีอำณำเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง และปวงสมำชิกสำมำรถบรรลุถึงควำมต้องกำรพ้ืนฐำน ส่วนใหญ่ได้และสำมำรถ

แก้ไขปัญหำส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ เช่นเดียวกับดันแฮม ได้ให้ควำมหมำยของชุมชน ไว้ว่ำ กลุ่มมนุษย์ กลุ่ม

หนึ่ง ตั้งภูมิล ำเนำ อยู่ในอำณำเขตทำงภูมิศำสตร์ที่ค่อนข้ำงแน่นอนและติดต่อกันและกัน และมีส่วนส ำคัญของชีวิต

ทั่ว ๆ ไปอย่ำงเดียวกันเช่นมำรยำท ขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแห่งกำรพูด (ดันแฮม, 2555: ออนไลน์) และ



มีทิศทำงเดียวกันกับแนวคิดของสมสมัย เอียดคง ได้ให้ควำมหมำยของชุมชน หมำยถึง ถิ่นฐำนที่อยู่ ของกลุ่มคน 

ถิ่นฐำนนี้มีพ้ืนที่อ้ำงอิงได้ และกลุ่มคน นี้มีกำรอยู่อำศัยร่วมกัน มีกำรท ำกิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสำร ร่วมมือและ

พ่ึงพำ อำศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำประจ ำถิ่น มีจิตวิญญำณและ ควำมผูกพันอยู่กับ พ้ืนที่แห่งนั้น อยู่

ภำยใต้กำรปกครองเดียวกัน (สมสมัย เอียดคง, 2555: ออนไลน์) ส่วนเพคก์ ได้กล่ำวต่ำงออกไปว่ำชุมชนเป็นเพียง 

ปัจเจกชน ซึ่งเรียนรู้ถึงควำมสัมพันธ์ของควำมซื่อสัตย์และเป็นผู้มีควำมใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่ำงแน่นแฟ้น และมี

ควำมสัมพันธ์ร่วมกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์และเกื้อกูล โดยมองว่ำชุมชนที่ดีนั้น ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้

อย่ำงง่ำยดำย หรือไม่ได้เกิดขึ้นและด ำรงอยู่อย่ำงง่ำย ได้ให้ควำมหมำยของชุมชน ไว้ว่ำ ๆ เพรำะชุมชนนั้นจะต้องมี

เป้ำหมำย และกำรที่จะไปสู่เป้ำหมำยนั้นจะต้องหำหนทำงด้วยกำรใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยควำมรักและสันติสุขเพ่ือ

ชุมชนนั้นจะสร้ำงควำมเป็นชุมชนได้อย่ำงส ำเร็จ ควำมรู้สึกของสมำชิกในชุมชนนั้นรู้สึกว่ำอบอุ่นและปลอดภัย  

(เพคก์, 2555 : ออนไลน์) ส่วนภูสิทธ์ ภูค ำชะโนด (2552: 16) ได้สรุปควำมหมำยชุมชน ไว้ว่ำชุมชนหมำยถึงกลุ่ม

คนที่มำรวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีปฏิสัมพันธ์กัน มีแบบแผนแนวทำงกำรปฏิบัติคล้ำยคลึงกัน มีพ้ืนที่กำรตั้งถิ่น

ฐำนที่ชัดเจนแน่นอน มีควำมรู้สึกว่ำเป็นคนชุมชนเดียวกัน รวมถึงมีกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมแก่รุ่นต่อ ๆ ไปด้วย ดังที่

กล่ำวมำข้ำงต้น พบว่ำ ชุมชนคือกำรอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยมีกำรปฏิสัมพันธ์ สื่อสำรระหว่ำงกัน เพ่ือให้เป็นกำร

สร้ำงควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีวิถีกำรด ำรงชีวิตไม่แตกต่ำงกันท ำจนเป็นนิสัยกลำยเป็นวัฒนธรรมที่เป็น

เอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ (ภูสิทธ์ ภูค ำชะโนด, 2555: 44) 

  

2.3.2 ลักษณะของชุมชน 

 ชุมชนมีทั้งเป็นกลุ่มคนขนำดเล็ก ไม่ก่ีคนไปจนถึงกลุ่มคนขนำดใหญ่ หรือทั้งโลก และอำจเกิดข้ึนในสถำนที่

และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น ในครอบครัว ในที่ท ำงำน ในแวดวงวิชำกำร ในหมู่สงฆ์ ชุมชนทำงอำกำศ เพรำะใช้วิทยุ

ติดต่อสื่อสำรกัน ชุมชนทำงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น (ประเวศ วะสี, 2541: 13) นอกจำกนี้ชุมชนยังมีลักษณะที่ส ำคัญ 

ดังนี้ (สนธยำ พลศรี, 2545: 22-23) 

 1) กำรร่วมกันของกลุ่มคน (Group of People) ในรูปของกลุ่มสังคม (Social Group)  

 2) สมำชิกของชุมชนมีลักษณะทำงประชำกรศำสตร์  

 3) มีอำณำบริเวณ (Area) ส ำหรับเป็นที่อยู่อำศัย หรือเป็นที่ประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ของสมำชิก

และกลุ่มสังคม  

 4) มีลักษณะเป็นกำรจัดระเบียบทำงสังคม (Social Organization) เพ่ือควบคุมควำมสัมพันธ์ของ

สมำชิกในชุมชน  

 5) สมำชิกมีควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (Social Relationship)  



 6) สมำชิกมีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินชีวิตร่วมกัน 

 7) สมำชิกได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน 

 8) สมำชิกมีระบบกำรติดต่อสื่อสำรและกำรเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือท ำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง 

ๆ ร่วมกัน 

 นอกจำกนี้ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2534: 9-12) ได้อธิบำยลักษณะของชุมชนตำมประเภทของชุมชนซึ่งจะท ำ

ให้เข้ำใจลักษณะของชุมชนลึกซ้ึงมำกยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. ลักษณะของชุมชนแบ่งตำมกำรบริหำรกำรปกครอง (Administration Unit) แบ่งออกเป็น 6 ชุมชน 

โดยพิจำรณำจำกกำรปกครองของไทยตำมพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ได้แก่  

  1.1 ชุมชนหมู่บ้ำน ประกอบด้วยบ้ำนหลำยบ้ำนในท้องที่เดียวกัน อย่ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำ 5 บ้ำนหรือ

ยึดเอำท่ีจ ำนวนคนประมำณ 200 คน สำมำรถจัดตั้งเป็นหมู่บ้ำนได ้

  1.2 ชุมชนเขตสุขำภิบำล ต้องค ำนึงถึงเนื้อที่ของเขตควรมีขนำดประมำณ 1-4 ตำรำงกิโลเมตร มี

ร้ำนค้ำอย่ำงน้อย 10 ห้อง ประชำชนในเขตมีอย่ำงน้อย 1,500 คน สำมำรถจัดตั้งเป็นเขตสุขำภิบำลได้ 

  1.3 ชุมชนเขตเทศบำลต ำบล ชุมชนเขตสุขำภิบำลที่มีควำมเจริญ มีควำมหนำแน่นยกฐำนะจำก

สุขำภิบำลเป็นเทศบำลโดยมีกำรจัดสำธำรณูปโภคมำกขึ้นและกำรปกครองตนเองมำกยิ่งขึ้น และลักษณะจะเป็น

ชุมชนใหญ่และมักจะอยู่ในเขตอ ำเภอ 

  1.4 ชุมชนเขตเทศบำลเมือง ชุมชนที่มีรำษฎรในท้องที่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ซึ่งชุมชนเขต

เทศบำลเมืองมักจะตั้งในเขตของตัวจังหวัดตั้งอยู่ 

  1.5 ชุมชนเขตเทศบำลนคร ชุมชนจำกเทศบำลเมืองสำมำรถยกฐำนะขึ้นมำเป็นเทศบำลนครได้

โดยท้องที่มีรำษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ชุมชนในเขตเทศบำลนครมักจะเป็นเมืองขนำดใหญ่และเป็นศูนย์กลำง

ของกำรบินพำณิชย์และอ่ืน ๆ 

  1.6 ชุมชนเขตกรุงเทพมหำนคร เป็นชุมชนที่ประชำชนอยู่กันอย่ำงหนำแน่มำกและเป็น เอกนคร 

(Primate City) มีกำรปกครองตนเอง มีกำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร 

ประชำชนมีอยู่อย่ำงหนำแน่น 

 2. ลักษณะของชุมชนแบ่งตำมกิจกรรมทำงสังคม (Social Activity) แบ่งออกเป็น 5 ชุมชน ได้แก่ 

  2.1 ชุมชนเกษตรกรรม ประชำชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 

  2.2 ชุมชนศูนย์กำรค้ำ ชุมชนที่เป็นศูนย์กลำงของกำรค้ำ เช่นตำมหัวเมืองต่ำง ๆ อำจเป็นอ ำเภอ

เมือง หรือต ำบล มักจะมีร้ำนค้ำจ ำหน่ำยของใช้ประจ ำวัน และตลำดสนจ ำหน่ำยอำหำรผักสดในตอนเช้ำ เป็นต้น 



  2.3 ชุมชนศูนย์กลำงขนส่ง ชุมชนที่เกิดขึ้นตำมเส้นทำงคมนำคมหรือเส้นทำงขนส่งทำงรถยนต์ 

ทำงเรือ หรือทำงอำกำศ มักจะมีรำยอำหำร ร้ำนกำแฟและร้ำนข้ำวแกงให้บริกำรแก่ผู้โดยสำร 

  2.4 ชุมชนเขตอุตสำหกรรม จะมีโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ตั้งอยู่ และบ้ำนของคนงำนจะอยู่ใน

เขตของชุมชนอุตสำหกรรม  

  2.5 ชุมชนศูนย์กลำงของกำรบริกำร ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลำงของกำรบริกำรต่ำง ๆ เช่น ชุมชนใน

เขตตัวเมืองหำดใหญ่ จะเป็นชุมชนศูนย์กลำงของกำรท่องเที่ยว 

 3. ลักษณะของชุมชนแบ่งตำมควำมสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม (Social Relation) แบ่งออกเป็น 2 ชุมชน

ใหญ่ ได้แก่ 1) ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง 

 อนึ่งควำมเป็นชุมชนเป็นค ำที่มีควำมเป็นนำมธรรมซึ่งอำจเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี คุณค่ำ สิทธิ อุดมกำรณ์ 

อ ำนำจ ควำมสัมพันธ์ เป็นต้น หรืออำจเกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ทุนทำงสังคม ได้แก่ วิธีคิด ระบบควำมรู้

ในกำรจัดกำรวิถีของควำมเป็นชุมชน 2) คุณค่ำ 3) ควำมเป็นสังคมจ ำเป็นต้องมีที่ยืนให้กับทุกคน ทั้งคนชั้นกลำง 

ผู้ใช้แรงงำนเกษตรกร ชนกลุ่มน้อย และ 4) กำรปรับตัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 ควำมเป็นชุมชน 

ที่มำ: อำนันท์ กำญจนพันธุ์ (2543, อ้ำงถึงใน ธีระภัทรำ เอกผำชัยสวัสดิ์, 2553: 71) 

อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรทบทวนแนวคิดและทฤษฎีหลังสมัยใหม่เกี่ยวกับชุมชนไว้ว่ำ ลักษณะของชุมชนและ

ควำมเป็นชุมชนหลังสมัยใหม่จะเกิดขึ้นจำกรูปแบบทำงสังคมที่ไม่เป็นทำงกำร ชีวิตประจ ำวัน เครือข่ำยมิตรภำพที่

ไร้พรมแดน ปฏิกิริยำตอบสนอง ควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมตระหนักในขีดจ ำกัด (ที่ไม่มีขีดจ ำกัด) ชุมชนใน

คุณค่า 

อ านาจ 

การปรับตัว 

สิทธิ - 
(ควำมชอบธรรม) 

- อัตลักษณ ์(สถำนภำพทำงสังคม เพศ 
ชำติพันธุ์ ศำสนำ) 

- ควำมเป็นมนุษย ์
- เอื้ออำทร 

- ขัดแย้ง/กลมกลืน 
- กฎเกณฑ์ทำงศีลธรรมใหม่ 

ทุนทางสังคม 

- วธิีคิด ระบบควำมรู ้
กำรจัดกำร(เชิงซ้อน) 
- กฎเกณฑ ์
- องค์กร/สถำบัน 



รูปแบบนี้จึงไม่เพียงเป็นสิ่งที่ปรำกฏให้เห็น (Presence) หำกแต่เปิดกว้ำงส ำหรับสิ่งที่หำยไป (Absence) และลื่น

ไหลไปมำในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวตนกับคนอ่ืน ๆ และเติมเต็มควำมเป็นชุมชนด้วยสุนทรียศำสตร์และวัฒนธรรม

จำกทำงเลือกของปัจเจกบุคคลที่หลำกหลำยและกระจัดกระจำยในสังคม (ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ , 2548: 16) 

นอกจำกนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544: 42-64) ได้อธิบำยลักษณะของชุมชนตำมแนวคิดชุมชนนิยม 

ประกอบด้วยลักษณะส ำคัญหลำยประกำร ดังต่อไปนี้  

1) ชุมชนที่มีขนำดเหมำะสมท่ีทุกคนรู้จักกัน ท ำให้เกิดควำมยึดโยงรับผิดชอบต่อกัน 

2) ชุมชนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกทุกด้ำน 

3) ชุมชนที่รวมตัวตำมควำมสนใจร่วมกัน 

 - กลุ่มที่มีควำมสนใจประเด็นต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ที่ตนอำศัยอยู่ คนในพ้ืนที่นั้น ๆ จะรวมตัวกันเป็น

ชุมชนหมู่บ้ำน ชุมชนประจ ำตรอก ซอก ซอย เพ่ือร่วมกันดูแลสภำพควำมเป็นอยู่ในพ้ืนที่ของตน เป็นต้น 

 - กลุ่มที่มีควำมสนใจในสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกัน คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นชุมชนในแนวตั้ง ซึ่งจะ

รวมตัวเพื่อท ำกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตนและคนในกลุ่ม ๆ เช่น ชมคนรักดนตรี กลุ่มเพ่ือนสลัม เป็น

ต้น 

4) ชุมชนที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน และท ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

5) ชุมชนที่สมำชิกผูกพันตัว ซึ่งแนวคิดนี้ให้ควำมส ำคัญกับควำมผูกพันตัวมำกเป็นพิเศษ เพรำะสมำชิกที่

ผูกพันตัวจะเป็นขุมก ำลังแท้จริงของชุมชน ชุมชนใดยิ่งมีสมำชิกผูกพันตัวมำก ชุมชนนั้นยิ่งแข็งแกร่ง และสำมำรถ

ท ำสิ่งที่มีประโยชน์ส่งผ่ำนไปถึงสังคมภำยนอกได้มำกยิ่งขึ้น กำรผูกพันตัวของสมำชิกจะเป็นค ำตอบของควำมส ำเร็จ

ในกำรธ ำรงรักษำชุมชนเอำไว้ต่อไปภำยภำคหน้ำ 

6) ชุมชนที่สมำชิกทุกคนมีส่วนร่วม 

7) ชุมชนที่รับผิดชอบแก้ปัญหำตนเองก่อนพึ่งพำรัฐ 

8) ชุมชนที่เชื่อมโยงกับสังคม 

9) ชุมชนที่พลวัต เป็นชุมชนที่ต้องพร้อมต่อกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ เพ่ือเตรียมชุมชนให้สอด

รับกับสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

10) ชุมชนที่เหมำะสมกับบริบทท้องถิ่น 

11) ชุมชนที่มีกำรถ่ำยทอดแบบแผนกำรด ำเนินชีวิตจำกรุ่นสู่รุ่น โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำรงอยู่ของ

ชุมชนจำกรุ่นสู่รุ่น จึงมีลักษณะเป็น ชุมชนที่ยั่งยืน (sustainable community) กระบวนกำรถ่ำยทอดวิถีกำร

ด ำรงชีวิต (socialization) จะช่วยรักษำแบบแผนกำรปฏิบัติของชุมชน (pattern maintenance) ให้คนรุ่นต่อไป

รับรูปและเข้ำถึงแนวทำงปฏิบัติอย่ำงถูกต้องในชุมชน 



12) ชุมชนที่มีเอกภำพท่ำมกลำงควำมแตกต่ำง ซึ่งชุมชนต้องมีจุดสนใจที่ส ำคัญร่วมกันอย่ำงน้อยหนึ่งจุด 

แต่เรื่องอ่ืน ๆ สำมำรถมีควำมหลำกหลำยได้ไม่จ ำกัด 

13) ชุมชนที่มีลักษณะเชิงซ้อน ซึ่งจะมีกลุ่มย่อย ๆ หรือชุมชนย่อย จะช่วยให้สมำชิกของชุมชนได้รับกำร

ดูแลอย่ำงทั่วถึงและอย่ำงใกล้ชิด เกิดกำรแบ่งปันและลงลึกในรำยละเอียดของชีวิต มีควำมสนิทสนมและ

ควำมสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง เต็มไปด้วยบรรยำกำศของควำมรักควำมผูกพัน สมำชิกแต่ละคนได้รับกำรเอำใจใส่ในทุกด้ำน

อย่ำงครบถ้วน 

กำรจัดโครงสร้ำงชุมชนที่มีลักษณะเชิงซ้อนหรือชุมชนย่อย เช่น โครงสร้ำงจ ำนวนคนระดับ 300 หรือ

ระดับชุมชนนิยม จะมีลักษณะดังนี้ 

 - เป็นระดับที่รู้จักกัน ไม่จ ำเป็นต้องสนิทสนมอย่ำงที่สุด แต่ยินดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่ำง

จริงใจ สำมำรถดูแลกันเองภำยในชุมชนได้อย่ำงครบถ้วนทุกคน  

- มีควำมหลำกหลำยของประเภทกลุ่มคน เช่น คนท ำงำน นักเรียน แม่บ้ำน 

- หล่อหลอมวัฒนธรรมชุมชนที่แตกต่ำงจำกภำยนอกสร้ำงเอกลักษณ์ร่วมที่มีลักษณะเฉพำะของ

ชุมชน เช่น กลุ่มคนรักนกเขำ เป็นต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปลักษณะของชุมชน ไว้ว่ำ ชุมชนมีลักษณะที่แตกต่ำงกันออกไปตำมพ้ืนที่ตั้ง และกลุ่มคน

ที่อยู่อำศัย ซึ่งชุมชนเป้ำหมำยกำรวิจัยนี้จะมีลักษณะของชุมชนเมืองของพื้นที่ และวิถีชีวิตของคน แต่มีลักษณะของ

กลุ่มคนที่อำศัยอยู่มีลักษณะยึดกำรด ำรงชีพตำมแบบประเพณีดั้งเดิมที่ติดตัวมำในถิ่นเดิมด้วย (ภูสิทธ์ ภูค ำชะโนด, 

2555: 48) ชุมชนมักสะท้อนลักษณะของชุมชนออกมำให้เห็นว่ำ มีผู้คนที่คุ้นเคยกัน ปฏิสัมพันธ์กัน อยู่ในพ้ืนที่

เดียวกัน มีวิถีชีวิตไม่แตกต่ำงกันนัก คนส่วนใหญ่พ่ึงพำกันได้ รู้จักกัน อยู่กันมำยำวนำน มีกิจกรรมทำงสังคมและ

ทำงศำสนำ หรือประเพณีต่ำง ๆ ในชุมชนสำมำรถช่วยเหลือกันบอกกล่ำวกันได้ 

 

 2.3.3 ประเภทของชุมชน 

 กำรแบ่งชุมชนมีวิธีกำรแบ่งอยู่หลำยประเภท เป็นต้นว่ำแบ่งตำมจ ำนวนประชำกรไว้ 7 ประเภท ได้แก่ 1) 

หมู่บ้ำนเล็ก (ประชำกรไม่เกิน 250 คน) 2) หมู่บ้ำน (ประชำกรระหว่ำง 250-1,000 คน) 3) เมือง (ประชำกร

ระหว่ำง 1,000-5,000 คน) 4) นครเล็ก (ประชำกรระหว่ำง 5,000-25,000 คน) 5) นครขนำดกลำง (ประชำกร

ระหว่ำง 25,000-100,000 คน) 6) นครขนำดใหญ่ (ประชำกรระหว่ำง 100,000-1,000,000 คน) และ 7) มหำนคร 

(ประชำชนมำกกว่ำ 1,000,000 คน) (ล ำพอง บุญช่วย, 2524: 6) นอกจำกนี้มีกำรแบ่งประเภทชุมชนไว้ตำม

ลักษณะควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชน มี 2 ประเภท เช่นกัน ได้แก่ (ส่วนสนธยำ พลศรี, 2545: 31-33)  



1) ชุมชนชนบท (Rural Community) เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตชนบท ซึ่งมีควำมหนำแน่นของ

ประชำกรน้อย ผู้อยู่อำศัยมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีชีวิตควำมเป็นอยู่คล้ำยคลึงกัน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม

ประเพณี มีอำชีพเกษตรกรรม  

2) ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนที่มีควำมหนำแน่นของประชำกรมำก อำคำร

บ้ำนเรือนหนำแน่น มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำง

ขึ้นมำกกว่ำสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติ อำชีพมีมำกมำยหลำยอำชีพ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม กำรค้ำขำย

และกำรบริกำร สมำชิกมีควำมเป็นอิสระ หรือปัจเจกบุคคลสูง ท ำให้ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมัน 

คือเป็นทำงกำรมำกกว่ำส่วนตัว สมำชิกมีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนต่ำง ๆ และขำดควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่

อยู่ร่วมกันได้เพรำะผลประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับ เป็นต้น นอกจำกนี้ ณรงค์ เส็งประชำ (2528: 138) ได้อธิบำย

ชุมชนเมืองว่ำ เกิดข้ึนได้ในหลำยลักษณะ มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ทั้งท่ีเจริญก้ำวหน้ำขึ้น และเสื่อมลงและ

ถูกแทนทีโ่ดยผู้คนที่ประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ 

 - กำรแบ่งแยก (Segregation) เช่น ย่ำนค้ำปลีก ย่ำนค้ำเครื่องเหล็ก 

 - กำรบุกรุก (Invasion) เช่น กำรบุกรุกของคนร่ ำรวยเข้ำไปแทนที่คนยำกจน กำรบุกรุก

ของผู้คนเข้ำไปตั้งร้ำนค้ำ โรงงำนอุตสำหกรรมย่ำนที่พักอำศัย กำรรื้อถอนแหล่งเสื่อมโทรมเพ่ือใช้เป็นสถำนที่

รำชกำร  

 - กำรกระจำยออกจำกศูนย์กลำงของเมือง (Decentralization)  เนื่องจำกควำม

หนำแน่นของประชำกรสูง ที่ดินรำคำแพง ผู้คนไปอำศัยอยู่ชำนเมืองมำกกข้ึน 

 - กำรเดินทำงเข้ำออกประจ ำ (Routinization) กำรเคลื่อนย้ำยของผู้คนแบบเดินทำงไป-

กลับเป็นประจ ำ ระหว่ำงบ้ำนพักอำศัยกับสถำนที่ท ำงำน ปัจจุบันมีปริมำณสูงมำกขึ้น 

นอกจำกนี้ยังได้อธิบำยกำรแบ่งชุมชนตำมระดับของกำรพัฒนำ ไว้ 5 ประกำร ดังนี้ (สนธยำ พลศรี, 2545: 

34-35) 

1) ชุมชนด้อยพัฒนำ เป็นชุมชนที่สมำชิกยังไม่พร้อมในกำรพัฒนำ ด้อยกำรศึกษำ ล้ำหลังในทำง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกเหนือปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ ต่ำงคนต่ำงอยู่ ขำด

ควำมสัมพันธ์ และกำรโต้ตอบกันทำงสังคม มุ่งผลประโยชน์ของตนเป็นส ำคัญ 

2) ชุมชนพร้อมพัฒนำ เป็นชุมชนที่สมำชิกมีควำมพร้อมพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำ เช่น มีกำรศึกษำสูง 

ยอมรับในวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มีควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและกำรโต้ตอบต่อกันทำงสังคม มี

ผู้น ำ มีกลุ่มและองค์กรเพื่อท ำกิจกรรมร่วมกัน มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตัว เป็นต้น 



3) ชุมชนก ำลังพัฒนำ เป็นชุมชนที่สมำชิกร่วมมือร่วมใจผนึกก ำลังกันเพ่ือปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง 

พัฒนำชุมชนของตนเองโดยบุคคล กลุ่มองค์กรในชุมชน และนอกชุมชนทั้งภำคเอกชน และภำครัฐบำล ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ร่วมกัน ด้วยเทคนิควิธีกำรและกระบวนกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับชุมชน  

4) ชุมชนเร่งรัดพัฒนำ เป็นชุมชนที่ต่อเนื่องจำกชุมชนก ำลังพัฒนำปัจจัยทำงกำรพัฒนำทั้งบุคคล 

ทรัพยำกร ผู้น ำ กลุ่มและองค์กร เทคนิควิธีกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ผนึกก ำลังกันพัฒนำชุมชนจนเกิดควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ น ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนให้อย่ำงลุล่วงและไม่มีผลกระทบในทำงเสียหำย 

5) ชุมชนพัฒนำ เป็นชุมชนที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สำมำรถด ำรงลักษณะ

ดังกล่ำวไว้ได้ตลอดไป ด้วยศักยภำพภำยในชุมชนเอง เป็นชุมชนเข้มแข็ง ไม่ต้องพ่ึงพำชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปจัดเป็นกำร

พัฒนำแบบยั่งยืน  

 สรุปได้ว่ำ ระดับของชุมชนที่น่ำสนใจในกำรแบ่งของนักวิชำกำร คือชุมชนชนบทและชุมชนเมือง หรือ

ชุมชนตำมจำรีตประเพณีและชุมชนตำมกฎหมำย หรือชุมชนด้อยพัฒนำ ก ำลังพัฒนำและพัฒนำ (ภูสิทธ์ ภูค ำชะ

โนด, 2555: 50) 

 

 2.3.4 วิถีชีวิตชุมชนเมือง 

  นฤมล นิรำทร และคณะ (2550: 101-102) ได้อธิบำยเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบเมือง ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร

ศึกษำวิจัยเศรษฐกิจนอกภำคทำงกำรในเมืองเพ่ือกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เฉพำะลึกที่เขตดินแดงไว้อย่ำง

น่ำสนใจว่ำ ควำมเป็นวิถีชีวิตแบบเมืองท ำให้เกิดเป็นจุดอ่อนบำงประกำรในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน

เศรษฐกิจนอกภำคทำงกำร ที่ผู้อยู่อำศัยมีควำมแปลกแยกกันสูง ต่ำงคนต่ำงอยู่ รู้จักกันน้อยมำกจำกเงื่อนไขของ

สภำพที่อยู่อำศัย และวิถีชีวิต ท ำให้บุคคลมีพ้ืนที่ของควำมสัมพันธ์เชิงสังคมที่จะช่วยลดควำมเครื่องเครียดจำก

ควำมแปลกแยก แตกต่ำง อย่ำงจ ำกัด นอกจำกนี้ยังมีข้อจ ำกัดของบริบทเมืองอีกประกำรคือ ลักษณะที่พยำยำม

สร้ำงแบบแผนที่เหมือนกัน (Convergence) ท ำให้เกิดข้อจ ำกัดในบำงมิติและพ้ืนที่ที่จะตอบสนองต่อควำม

หลำกหลำยอันเป็นลักษณะพ้ืนฐำนของสังคมสมัยใหม่ซึ่งมีควำมหลำกหลำยสูงมำก บริบทเหล่ำนี้กลำยเป็นปัจจัย

เชิงบวกต่อเศรษฐกิจนอกภำคทำงกำร ซึ่งมีลักษณะหลำกหลำยสูง (Divergence) โดยเฉพำะในบริบทของเขตดิน

แดงซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นชุมชนทำงของควำมหลำกหลำย เช่น เป็นที่รวมของหน่วยงำนรำชกำร สถำบันกำรศึกษำ 

บริษัทห้ำงร้ำน แหล่งบันเทิงยำมรำตรี ที่อยู่อำศัย เป็นเส้นทำงต่อรถโดยสำรประจ ำทำง เป็นต้น จึงเป็นสถำนที่รวม

คนต่ำงระดับ รำยได้ กำรศึกษำ รสนิยม ภูมิล ำเนำ ควำมหลำกหลำยที่ปรำกฏชัดเจนอีกประกำรคือ ควำม

หลำกหลำยของชนิดอำหำร รูปแบบกำรจ ำหน่ำย มีทั้งหำบเร่แผงลอย ร้ำนกำแฟ หรูหรำ ภัตตำคำร เป็นต้น ปัจจัย

เหล่ำนี้เอื้อให้เศรษฐกิจนอกภำคทำงกำรโดยเฉพำะกำรผลิตอำหำรอยู่รดได้มำกขึ้น เนื่องจำกวัฒนธรรมกำรกินของ



สังคมไทยมีพ้ืนฐำนควำมหลำกหลำยอย่ำงยิ่ง ส่วนในระดับบุคคล พบว่ำผู้มีควำมสำมำรถในฝีมืออำหำร และ

อัธยำศัยดี สำมำรถอยู่รอด “ขำดหมดทุกวัน” ได้อย่ำงน่ำแปลกใจ  

 ชี้ให้เห็นว่ำ วิถีชีวิตแบบเมือง จะมีลักษณะของผู้ที่แตกต่ำงในลักษณะกำรด ำรงชีวิตกันอย่ำงมำก ซึ่งจะ

สำมำรถเห็นได้ในตลอดเวลำว่ำ ในชุมชนหนึ่งจะมีทั้งคนรวย คนจน คนมีกินทุกมื้อ คนอดอยำก คนมีที่หลับนอน

สบำย คนไร้ที่พักพิง(นอนข้ำงถนน ตำมป้ำยรถเมล์) มีควำมหลำกหลำย ควำมแปลกแยกแตกต่ำงทำงสังคมจ ำนวน

มำกมำย ลักษณะที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน ควำมต่ำงคนต่ำงอยู่จะมำกในชุมเมือง ควำมเห็นแก่ตัว ควำมเร่งรีบ วิถีกำร

กินแบบรวดเร็ว อยู่กับกำรท ำมำหำกินเป็นหลัก มีเงินตัวกลำงในกำรกระท ำต่ำง ๆ ของกำรด ำรงชีพ เป็นต้น (ภูสิทธ์ 

ภูค ำชะโนด, 2555: 51) 

 นอกจำกนี้ลักษณะชุมชนในเมืองจะมีลักษณะที่สะท้อนของกำรอยู่อำศัยของคนจนในเมืองเป็นจ ำนวนมำก 

ดังผลกำรวิจัยของกลุ่มวิจัยสิทธิและควำมเป็นธรรมทำงสังคม สถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2555: 

5) ชี้ให้เห็นลักษณะของชุมชนหลวงวิจิตร เขตคันนำยำว ไว้ว่ำ ชุมชนหลวงวิจิตรเป็นชุมชนขนำดเล็กที่มีบ้ำนเรือน

ตั้งอยู่ริมคลองหลวงวิจิตร ซึ่งเป็น “ล ำรำง” หรือคลองขนำดเล็ก พ้ืนที่ชุมชนรวมทั้งหมด 1 ไร่ 3 งำน 38 ตำรำงวำ 

ปัจจุบันมีจ ำนวนประชำกรอยู่ 27 หลังคำเรือน บ้ำนเรือนปลูกสร้ำงอยู่ค่อนข้ำงแออัด ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมั่นคงด้วย

แผ่นไม้เก่ำ ๆ และสังกะสีเก่ำตำมก ำลังของชำวบ้ำนที่จะหำได้ ส่วนใหญ่มีอำชีพเป็นแรงงำนรับจ้ำงก่อสร้ำง หรือ

รับจ้ำงในโรงงำนและห้ำงร้ำนในบริเวณใกล้เคียงและบำงส่วนท ำอำชีพค้ำขำย ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง และรับจ้ำง

ปักเลื่อมชุดของนักแสดง ทั้งนี้มีผลกำรศึกษำที่ชี้ให้เห็นลักษณะของคนจนในเมืองที่อยู่ในชุมชนต่ำง ๆ กระจำยกัน

อยู่ทั่วกรุงเทพมหำนคร ดังนี้ (กลุ่มวิจัยสิทธิและควำมเป็นธรรมทำงสังคม สถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย, 2555: 24-25) 

 1. ไม่มีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย คนจนเมืองส่วนใหญ่อำศัยในชุมชนที่ตนเองไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัย 

บำงชุมชนมีกำรท ำสัญญำเช่ำระยะเวลำ 30 ปีกับเจ้ำของที่ดินในโครงกำรบ้ำนมั่นคงของรัฐบำล กำรไม่มีเอกสำร

ยืนยันสิทธิในกำรครอบครองที่อยู่อำศัยของชำวชุมชน ท ำให้ชำวชุมชนมีควำมกังวล และหวำดกลัวต่อนโยบำยกำร

ไล่รื้อของผู้อ้ำงสิทธิในที่ดินที่อยู่อำศัยที่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำรกำรใช้ที่ดินที่นับวันจะสูงขึ้นตำมมูลค่ำ

ของที่ดิน 

 2. ควำมยำกจนเป็นสำเหตุหลักของกำรไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยของคนจนเมือง คนจนเมืองในหลำย ๆ 

ชุมชนต่ำงเป็นผู้ที่มีถิ่นฐำนเดิมอยู่ต่ำงจังหวัด ส่วนมำกจะเป็นคนจนที่ประสบกับควำมล้มเหลวในกำรประกอบ

อำชีพเดิม และแสวงโอกำสในกำรประกอบอำชีพใหม่จึงเดินทำงเข้ำแสวงโชคในกรุงเทพมหำนคร อย่ำงไรก็ตำม คน

จนที่มีต้นทุนเดิมทั้งเรื่องกำรศึกษำ ทุน และเครือข่ำยน้อย ส่วนมำกต้องประกอบอำชีพที่มีรำยได้น้อยและไม่

แน่นอน รำยได้ของครอบครัวจะไม่มำกพอที่จะหำที่อยู่อำศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงพำครอบครัวเข้ำมำอยู่



อำศัยในที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำที่ไม่ต้องจ่ำยเงินหรือที่เช่ำรำคำถูก บำงครั้งคนจนที่เคยอยู่อำศัยต้องกลำยเป็นผู้บุกรุก 

และถูกไล่รื้อให้ออกจำกพ้ืนที่ จนท ำให้มีกำรรวมตัวกันต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิในกำรอยู่อำศัยให้มีควำมมั่นคงมำก

ขึ้นในหลำยลักษณะ เช่น กำรท ำสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำว หรือโครงกำรโฉนดชุมชน อย่ำงไรก็ตำม คนจนอีก

ส่วนมำกยังเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับควำมหวำดวิตกต่อกำรไล่รื้อตนเองและครอบครัวออกจำกท่ีอยู่อำศัยต่อไป 

 3. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยท ำให้คนจนต้องซื้อสำธำรณูปโภครำคำแพง คนจนเมืองที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่

อยู่อำศัยทั้งหมดในประเทศไทยต้องมีภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐำนที่รำคำแพงมำกกว่ำกลุ่มคนอ่ืน ๆ 

ในสังคมไทย เช่น ต้องซื้อน้ ำประปำ และไฟฟ้ำรำคำแพงมำกกว่ำคนอ่ืน ๆ เนื่องจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ยินยอม

ที่จะจ่ำยน้ ำประปำและฟ้ำให้กับครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัย คนจนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยทั้งหมด

ต้องท ำ คือ กำรขอต่อน้ ำประปำ และต่อไฟฟ้ำจำกผู้ที่มีน้ ำประปำและไฟฟ้ำซึ่งเป็นเจ้ำของสำมำรถเรียกร้อง

ค่ำใช้จ่ำยได้ตำมที่ต้องกำร และจะเป็นรำคำที่สูงกว่ำครัวเรือนที่มีมิเตอร์น้ ำประปำ -ไฟฟ้ำของตอนเองมำก 

นอกจำกนี้ กำรไม่มีกรรมสิทธิ์ในทะเบียนบ้ำนเป็นของตนเอง เมื่อเด็กจะเข้ำโรงเรียน หรือผู้ใหญ่จะไปท ำงำนต้องไป

ขออำศัยขอใส่ชื่อในทะเบียนบ้ำนของคนอ่ืน ๆ ท ำให้คนจนเหล่ำนั้นต้องเผชิญกลับควำมล ำบำกในกำรด ำรงชีวิตที่

ต้องพ่ึงพำคนอ่ืนเป็นอย่ำงมำก 

 4. คนจนมีรำยได้น้อย และไม่แน่นอน คนจนเมืองที่อำศัยอยู่ในชุมชนแออัดเป็นผู้ที่ประกอบอำชีพที่มี

รำยได้น้อยและมีรำยได้ไม่แน่นอน ทั้งนี้เนื่องจำกคนจนเมืองเหล่ำนี้มักเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐำนที่ขำดโอกำส เช่น เรียน

หนังสือน้อยท ำให้มีโอกำสในกำรเลือกงำนได้น้อย มีทุนน้อยเนื่องจำกส่วนใหญ่มำจำกครอบครัวที่ยำกจนทั้งยังไม่มี

แหล่งทุน กำรประกอบอำชีพของคนจนเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นอำชีพอิสระที่ลงทุนน้อย เช่น แรงงำนรับจ้ำงรำยวัน 

เก็บของเก่ำ บริกำรขับรถ หรือขำยของเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งรำยได้ท่ีได้รับจะเป็นรำยได้รำยวัน และมีรำยได้ไม่แน่นอน 

ทั้งเม่ือไม่ได้ท ำงำนจะท ำให้ไม่มีรำยได้ ในขณะที่มีรำยจ่ำยต้องจ่ำยเป็นประจ ำเช่นเดียวกับประชำกรกลุ่มอ่ืน ๆ กำร

ที่คนจนมีรำยได้น้อยและไม่แน่นอน ท ำให้พวกเขำไม่มีเงินออมไว้ใช้จ่ำยยำมฉุกเฉินหรือเมื่อไม่สำมำรถท ำงำนได้ 

พบว่ำ คนจนเมืองส่วนใหญ่จะมีหนี้สินมำกยิ่งขึ้น เนื่องไม่มีรำยได้ ในขณะที่มีภำระที่ต้องใช้จ่ำยจึงต้องหยิบยืมเงิน

จำกนำยทุน หรือคนอ่ืน ๆ ในชุมชน ซึ่งส่วนมำกจะเป็นกำรกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยสูงมำกกว่ำกำรกู้ยืมในระบบในประ

กรกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้คนจนจะยิ่งมีภำวะทำงเศรษฐกิจที่ล ำบำกมำกยิ่งขึ้น 

 ถึงอย่ำงไรก็ตำมลักษณะควำมเป็นคนเมืองที่อำศัยอยู่ในชุมชนในเขตเมือง มักจะมีลักษณะเป็นพ้ืนที่แออัด 

ผู้คนอำศัยอยู่กันหนำแน่น มีอำชีพที่หลำกหลำย ลักษณะต่ำงคนต่ำงอยู่ มีวัฒนธรรมที่หลำกหลำย มีควำมสัมพันธ์

ในลักษณะทุติยภูมิ ประชำกรมีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็วไม่แน่นอน ควำมเอ้ือเฟ้ือกันน้อย แข่งขันกันสูง เป็นต้น 

ดังนั้นลักษณะของสังคมเมืองโดยทั่วไปมีดังนี้ (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ และคณะ, 2549: 37) 



 1. มีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะทุติยภูมิ คือติดต่อกันด้วยต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนมำกกว่ำเป็นกำรส่วนตัว 

โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนจำกควำมสัมพันธ์นั้น ควำมสนิทสนมรักใคร่และควำมจริงใจต่อกันมีน้อย 

 2. ควำมผูกพันกันในครอบครัวมีน้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมผูกพันกันกับเพ่ือนบ้ำนมีน้อยมำก แม้บ้ำน

ติดกันอำจไม่รู้จักกันก็ได้ ทั้งนี้เพรำะควำมจ ำเป็นทำงเศรษฐกิจ สมำชิกในครอบครัว มีภำระที่ต้องท ำมำก ไม่ค่อยมี

เวลำสังสรรค์กัน 

 3. อำชีพของชำวเมืองมีมำกมำย ต่ำงคนต่ำงมีอำชีพที่แตกต่ำงกันออกไป แต่ละคนก็มีควำมช ำนำญพิเศษ

ในอำชีพของตน ซึ่งต่ำงกับชำวชนบท 

 4. กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเป็นไปอย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรต่ำง ๆ ควำม

ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมตะวันตก ท ำให้ชำวเมืองสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นท ำให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

 5. เป็นศูนย์รวมของกำรศึกษำ กำรปกครอง ธุรกิจกำรค้ำและอ่ืน ๆ  

 6. ชำวเมืองส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้ระบบกำรแบ่งงำนกันท ำ เพรำะมักจะมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะอย่ำง 

ดังนั้นจึงต้องมีชีวิตอยู่โดยอำศัยซึ่งกันและกัน เช่น ผู้ที่มีอำชีพนักบัญชี ก็คงซ่อมแซมบ้ำนของตนเองไม่ได้ ปรุง

อำหำรเองอำจไม่เป็น ผิดกับชำวชนบทซึ่งมักจะช่วยตนเองได้มำกกว่ำ 

 7. เป็นสังคมที่มีประชำกรเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรุงเทพมหำนคร และเมืองหลักของแต่

ละภูมิภำคเพรำะมีสิ่งจูงใจมำก ท ำให้ชำวชนบทอพยพเข้ำมำในเมือง 

 8. คนในเมืองไม่ค่อยมีควำมเห็นใจและไม่ค่อยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ทั้งนี้เพรำะกำรที่ต้องแข่งขันยิ่งชิงกัน 

 9. ค่ำนิยมบำงประกำรที่สังเกตเห็นได้ เช่น ควำมโอ่อ่ำ วัตถุนิยม เป็นต้น 

 ลักษณะที่กล่ำวมำข้ำงต้นน่ำจะสำมำรถสังเกตเห็นได้ในชุมชนเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหำนคร พัทยำ 

ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ชุมชนเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหำนครก็ย่อมไม่ต่ำงจำกชุมชนเมืองอ่ืน ๆ เนื่องจำกชุมชน

เมืองส่วนใหญ่จะมีควำมหนำแน่นของผู้อยู่อำศัย มีอำชีพที่หลำกหลำย มีวิถีกำรด ำเนินชีวิตที่เร่งรีบ มักเป็น

ครอบครัวเดี่ยว พฤติกรรมกำรกินไม่ค่อยตรงเวลำตำมสะดวกและนิยมอำหำรจำนเดียวเป็นหลัก ดังผลกำรวิจัย

กำรศึกษำวิถีชีวิตชุมชนวัดประชำระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร โดยภูสิทธ์ ภูค ำชะโนด (2552: 152-155) 

พบว่ำ ในชุมชนประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำง ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว เนื่องจำกพ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่ไม่

กว้ำงขวำงมำกนักและเป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่พ้ืนที่จะปลูกเป็นอำคำรบ้ำนเรือนที่พักอำศัยมำกกว่ ำกำรที่จะปลูก

พืชต่ำง ๆ ได้ดังนั้นอำชีพในชุมชนของคนในพ้ืนที่ได้แก่ รับจ้ำง ค้ำขำย รับรำชกำร ลูกจ้ำงหน่วยงำนของ

กรุงเทพมหำนคร หน่วยงำนรัฐและพนักงำนบริษัทเอกชน ซ่ึงอำชีพเหล่ำนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีกำรบริโภคอำหำร

ของประชำชนในชุมชนด้วย คนส่วนใหญ่ต้องท ำงำนนอกบ้ำน กำรรับประทำนอำหำรมักจะไม่เป็นเวลำที่ตำยตัว 



เน้นควำมสะดวกของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ส่วนอำหำรจะเป็นอำหำรที่รวดเร็วใช้เวลำท ำไม่มำกนัก เช่น อำหำรตำม

สั่ง ประเภทอำหำรจำนเดียว ได้แก่ ผัดกระเพรำ ข้ำวผัด ผัดคะน้ำหมูกรอบ เป็นต้น  ลักษณะสภำพทั่วไปของ

บ้ำนเรือนและสถำนต่ำง ๆ ในชุมชน จะพบว่ำ บ้ำนเรือนของประชำชนจะสร้ำงติดกันซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งอำคำร

พำนิชย์ (พักและค้ำขำย) และลักษณะเป็นบ้ำนเรือนไม้ 2 ชั้น (ที่พักอย่ำงเดียว) รวมถึงลักษณะที่เป็นที่พักอำศัย

ชั่วครำว (ที่พักอย่ำงเดียว) มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำยนับเป็นชุมชนที่มีควำมเจริญมำกอีกชุมชนหนึ่งในเขต

ดุสิต เช่น โทรศัพท์สำธำรณะ ตู้ไปรษณีย์ในชุมชน ระบบไฟฟ้ำในชุมชน ระบบน้ ำประปำที่ใช้ในชุมชน ร้ำนของช ำ , 

ร้ำนอำหำรตำมสั่ง, ร้ำนซ่อมและร้ำนซักรีด มีศูนย์สุขภำพประจ ำชุมชนและศูนย์สุขภำพผู้สูงอำยุ มีร้ำนเสริมสวย/

ควำมงำม มีร้ำนคำรำโอเกะหรือสถำนบันเทิง 

 กำรเป็นด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนเมืองใหญ่ ประชำชนมักจะเกิดกำรใช้ชีวิตแบบคนเมืองตำมแบบสมัยนิยม

อย่ำงชัดเจนมีให้เห็นมำกขึ้นเสมอ มีกำรใช้วัตถุนิยมทันสมัยมำกขึ้น ติดควำมเป็นผู้บริโภคนิยมสูงขึ้นตำมล ำดับ

พัฒนำกำรของเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้ำสู่ชุมชน ท ำให้วิถีชีวิตของแต่ละครัวเรือนตกอยู่ในลักษณะต่ำงคนต่ำงอยู่ 

ต่ำงคนต่ำงต้องดิ้นรนท ำมำหำกิน พยำยำมให้พลังกำย พลังปัญญำของตัวเองเลี้ยงชีพจนละเลยควำมเป็นวิถีชีวิต

แบบไทย แบบวิถีชีวิตทำงสำยกลำงของพุทธศำสนำ แบบวิถีชีวิตพอเพียง อิงกำรใช้ชีวิตประจ ำวันด้วยกำรอำศัย

ควำมทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ำมำแทนที่ในกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนจนท ำให้สิ่งดีงำมเริ่มเลือนหำยไปจำกคน

ในชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่ำงชัดเจน (ภูสิทธ์ ภูค ำชะโนด, 2552: 161) ทั้งนี้มักจะเกิดลักษณะกำรควบคุมทำงสังคมของคน

ในชุมชนเมืองจะยำกขึ้นในอนำคต เนื่องมำจำกหลำยสำเหตุ ดังนี้ (ภูสิทธ์ ภูค ำชะโนด, 2552: 165) 

1. เยำวชนรุ่นใหม่ของชุมชนไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำชุมชน ขำดจิตสำธำรณะในกำรให้ควำมร่วมมือ 

เนื่องจำก ควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุท ำให้เยำวชนเริ่มหนีห่ำงจำกครอบครัวและชุมชน มีควำมเป็นตัวเองสูงเพ่ิมขึ้น 

ไม่นึกถึงหลักคุณธรรมและศีลธรรมในกำรด ำเนินชีวิต จนท ำให้ถูกชักจูงไปในทำงท่ีไม่ดีได้ง่ำยขึ้น 

2. ประชำชนในชุมชนรุ่นใหม่ ๆ ได้รับกำรศึกษำสูงขึ้น ท ำให้มีควำมทะเยอทะยำนในกำรประกอบอำชีพ 

หำรำยได้ใหม่ ๆ ท ำให้คนเหล่ำนั้นมักจะใช้ชุมชนเป็นที่พักอำศัยเพียงชั่วครำวเท่ำนั้น และออกไปท ำงำนใน

หน่วยงำนอื่น ๆ ที่อยูน่อกชุมชน โอกำสที่จะร่วมกิจกรรมในชุมชนจึงมีน้อยลง 

3. กำรได้รับวัฒนธรรมจำกภำยนอก (ต่ำงประเทศ) เข้ำมำโดยไม่ได้กลั่นกรองถึงควำมดีงำม ควำม

เหมำะสมของวัฒนธรรมไทยหรือไม่ เนื่องจำกปัจจุบันควำมเจริญที่ถำถมเข้ำมำจำกภำยนอกส่วนใหญ่เป็น

วัฒนธรรมที่มีควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุเท่ำนั้น จนท ำให้ประชำชนในชุมชนได้รับอิทธิพลนั้น ท ำให้คนขนขวำยแต่

เพียงวัตถุบริโภคนิยม จนก่อให้เกิดกำรเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ส่วนตนมำกกว่ำที่จะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ท ำให้

สะท้อนถึงควำมต่ำงคนต่ำงอยู่ของประชำชนในชุมชนประชำระบือธรรมได้อย่ำงชัดเจน 



 ดังนั้นสรุปได้ว่าลักษณะของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมักจะมีเป้าหมายด้านการประกอบ
อาชีพเป็นหลัก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพที่บ้าน หรือนอกบ้านก็มักจะอยู่ในภาวะที่เร่งรีบเสมอ อาชีพขึ้นอยู่กับ
ความถนัดและก าลังทุนทรัพย์ในการลงทุนของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเป็นส าคัญ เยาวชนมักมีส่วนร่ วมใน
ชุมชนน้อย ติดการบริโภคนิยม นิยมวัตถุเทคโนโลยี ครอบครัวมีความสัมพันธ์ระหว่างกันน้อย ที่ส าคัญที่มีผล
ต่อการด ารงชีพแบบพอเพียงอีกประเด็นคือประชาชนมีความแก่งแย่งแข่งขันกันสูงในการประกอบอาชีพ 
ลักษณะของประชาชนวัยท างานมักจะเป็นตื่นแต่เช้า เข้าบ้านมืด จิตใจผู้คนมักจะเห็นแก่ตัว มือใครยาวสาวได้
สาวเอา ต่างคนต่างอยู่ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลงในชุมชน การใช้ชีวิตไม่มีรูปแบบตายตัว ยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีเปลี่ยนไปด้วย 


