บริบทชุมชนภายใตสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
Community Context Under the Semi-Urban, Semi-Rural Society
ทัศนา พฤติการกิจ*
บทคัดยอ
สภาพสังคมซึ่งแตเดิมแยกออกเปนสังคมชนบทซึ่งเปนเขตที่มีผูคนอาศัยอยูตอหนวยพื้นที่นอย มีชีวิต
ความเปนอยูอ ยางงาย ๆ ใกลชดิ กับธรรมชาติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึน้ อยูก บั การเกษตรเปนสําคัญ ปญหาของสังคม
เปนเรือ่ งของรายได สุขอนามัย หรือการศึกษา และสังคมเมือง คือ บริเวณทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูร วมกันเปนจํานวนมาก
เปนศูนยกลางของความเจริญตางๆ ปญหาของสังคมเมืองมักจะเปนเรือ่ งของความเสือ่ มโทรมดานจิตใจของคนในสังคม
และจากทามกลางกระแสการพัฒนาในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดสังคม
อีกประเภทหนึ่งขึ้น คือ สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซี่งเปนการผสมผสานกันระหวางความเปนเมืองกับชนบท แยกชุมชน
ออก เปน 2 ลักษณะ คือ ชุมชนดัง่ เดิมทีย่ งั คงวิถชี นบทไวกบั ชุมชนใหมทดี่ าํ เนินชีวติ ตามแบบสังคมเมือง ทําใหปญ
 หา
ที่เกิดขึ้นในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีทั้งปญหาพื้นฐานของสังคมและปญหาดานจิตใจของคนในสังคม
คําสําคัญ
สังคมชนบท สังคมเมือง สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชุมชน
Abstract
In the past, society has been separated as rural areas where small numbers of population, living
simply and close to nature. Economic activities depend on agriculture as a priority. Social problems do
matter of income, health, education. Urban areas are numerous populations, being centres of prosperity.
The urban problems concern about decadent mind of people in the society. Amid in the current developments,
especially economic development, cause another types of society: semi-urban and semi-rural society.
These are the combination of urban and rural areas. As such, the communities separated into 2 types:
traditional communities continue country lifestyle and new communities based on urban lifestyle. These
cause problems in semi-urban, semi-rural such as fundamental social problems and psychological problems
of people in the society.
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บทนํา
ในอดีตการใหความหมายของสังคมแตละประเภทสามารถแยกออกไดอยางชัดเจนวา สังคมชนบท คือ สังคม
ทีไ่ มเนนความเจริญทางดานวัตถุ มีชวี ติ ความเปนอยูท เี่ รียบงาย ผูค นในสังคมมีความสัมพันธกนั แบบครอบครัว ปญหา
ของสังคมไมซบั ซอนมากนัก และสังคมเมือง คือ สังคมทีเ่ ปนศูนยกลางของความเจริญทางดานวัตถุ มีประชากรหนาแนน
และมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ปญหาของสังคมมีความซับซอน และในสังคมแตละประเภทก็จะมีกลุมคน
ั น วุฒเิ มธี (2525,
ทีร่ วมตัวกันอยู และมีบทบาทหนาทีใ่ นการขับเคลือ่ นสังคมทีเ่ รียกวา ชุมชน (Community) ซึง่ ยุวฒ
3) ไดใหความหมายไว วา “ชุมชน” หมายถึง พื้นที่อันเปนที่อยูอาศัยของคน และหมายความถึงกลุมของประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูใ นพืน้ ทีน่ นั้ โดยมีความสนใจ มีวตั ถุประสงค เปาหมาย และจุดหมายในการทีจ่ ะอยูร ว มกันอยางมีความสุข
โดยชุมชนจะมีลักษณะที่แตกตางกันระหวางสังคมเมือง และสังคมชนบท แตปจจุบันจากสภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในโลกยุคโลกาภิวัตน กระแสของระบบสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม
ทําใหเกิดความเหลือ่ มซอนกันในบริบททางสังคมทีท่ าํ ใหสภาพของสังคมสวนใหญในแตละภูมภิ าคของประเทศไทย
เกิดการเปลีย่ นแปลงไปสูส ภาพสังคมแบบทีเ่ รียกวา “สังคมกึง่ ชนบทกึง่ เมือง” ซึง่ จะมีลกั ษณะรวมกันของความเปนเมือง
และชนบท ปญหาของสังคมก็เปนปญหาที่ผสมผสานระหวางปญหาของสังคมเมืองและสังคมชนบท เชน ปญหา
ดานการประกอบอาชีพ ปญหาดานการคมนาคม ปญหาดานคุณภาพชีวิต เปนตน สงผลใหวิถีชีวติ ของชุมชนชนบท
ตองเปลี่ยนแปลงเปนชุมชนเมืองมากขึ้นแตยังไมกลายเปนชุมชนเมืองอยางแทจริง
สังคมชนบท (Rural Society)
ชนบท หมายถึง อาณาบริเวณทีอ่ ยูน อกเขตเมือง เปนเขตทีม่ ผี คู นอาศัยอยูต อ หนวยพืน้ ทีน่ อ ย ชีวติ ความเปนอยู
ใกลชิดกับธรรมชาติ มีความเปนอยูอยางงายๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับการเกษตรเปนสําคัญ
1. ลักษณะทั่วไปของสังคมชนบท
สังคมชนบท คือ กลุมคนที่อยูรวมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน มีการกระทําตอกันภายใตบรรทัดฐาน
เดียวกัน ผูคนในชุมชนจะมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน มีความสนใจรวมกัน มีความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ
แมวาจะมีการแขงขัน การขัดแยงกันบาง ซึ่งจะมีกลุมสังคม เชน ละแวกบาน หมูบาน ตําบล เพื่อชวยแกปญหา และ
สนองความตองการของผูคนในสังคม
สังคมชนบทเปนสังคมทีป่ ระชาชนสวนใหญมอี าชีพทางการเกษตร ไดแก อาชีพปลูกขาว ทําไร เลีย้ งสัตว
ฯลฯ พวกที่อยูริมทะเลก็มีอาชีพทําการประมง ทั้งนี้แลวแตสภาพแวดลอม ชาวชนบทอยูทามกลางสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ มีความเคยชิน และมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับธรรมชาติและอาชีพเกษตร แตมักขาดทักษะในดาน
การประกอบการ และการจัดการแบบทันสมัย ซึง่ มีลกั ษณะโดยทัว่ ไปพอสรุปได ดังนี้ (ณรงค เส็งประชา, 2544, 26-28)
1.1 ครอบครัวชนบทเปนหนวยเศรษฐกิจ กลาวคือ ทุกคนที่เปนสมาชิกในครอบครัวจะทําทุกอยาง
จะมีการแบงงานกันทํา เชน ลูกสาวทํางานบาน ลูกชายไปชวยพอแมทําไรทํานา
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1.2 ในละแวกบานเดียวกันมักจะประกอบอาชีพคลายๆ กัน มีฐานะทางเศรษฐกิจไมแตกตางกัน
มากนัก เพราะประกอบอาชีพเหมือนๆ กัน และวิถีการดําเนินชีวิตเหมือนกัน
1.3 ลักษณะของครอบครัวเปนแบบครอบครัวขยาย สมาชิกประกอบดวยหลาย ๆ ครอบครัว ซึ่งเปน
เครือญาติกนั มาอยูร วมในครัวเรือนเดียวกันหรือบริเวณใกลเคียงกัน แบงหนาทีก่ นั โดยผูช ายจะเปนหัวหนาครอบครัว
ทํางานเพื่อเลี้ยงครอบครัว ผูหญิงจะทําหนาที่เปนแมบานดูแลชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัว
1.4 วัดเปนสถานที่สําคัญในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนา เปนแหลงสําคัญในการใหการ
ศึกษาและอบรมบมนิสยั แกประชาชน คานิยมในเรือ่ งคุณความดีทางศาสนาเปนตัวควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน
1.5 ชาวชนบทสวนใหญยึดมั่นอยูกันประเพณีเดิมเปนอยางดี ไมคอยยอมรับการเปลี่ยนแปลง
1.6 ชาวชนบทจะพึ่งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และอยูใกลชิดกับธรรมชาติ ทําใหผูกพันกับความเชื่อ
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร โชคลาง หรือสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ
1.7 ชาวชนบทสวนใหญจะยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทางศาสนาและเขารวมพิธีกรรมตาง ๆ อยาง
พรอมเพรียงกัน เชน งานบวช งานศพ และงานบุญตาง ๆ
1.8 ความหนาแนนของประชากรตอพืน้ ทีต่ าํ่ มาก มีประชากรไมคอ ยหนาแนน และมักจะอยูร วมกันเปนกลุม ๆ
ชุมชนชนบท (Rural Community) จึงมีลักษณะที่มีความหนาแนนของประชากรนอย ผูอยูอาศัยมี
ความสัมพันธอันดีตอกัน มีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกัน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันในเรือ่ งเชือ้ ชาติ วัฒนธรรม รักหมูค ณะ สมัครสมานสามัคคีกนั ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือทีเ่ กีย่ วของ
กับเกษตรกรรม คือ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวแบบพึ่งพาธรรมชาติ มีเศรษฐกิจเปนแบบพอเพียงเลี้ยงตนเอง
(สนธยา พลศรี, 2547, 31-32)
2. ปญหาสังคมที่จัดวาเปนปญหาในสังคมชนบทไทย มีดังนี้ (ทัศนีย ทองสวาง, 2537, 231-233)
2.1 ปญหาดานสุขภาพอนามัย เชน โรคขาดสารอาหาร เพราะขาดความรูเ กีย่ วกับคุณภาพอาหาร การ
บริการทางการแพทยและการอนามัยไมทั่วถึงเนื่องจากอยูหางไกล การรักษาพยาบาลไมถูกวิธี เปนตน
2.2 ปญหาดานการศึกษา เนื่องจากชนบทอยูหางไกลจากศูนยกลางการปกครอง จึงทําใหขาดแคลน
สถานศึกษา ครูผสู อน และอุปกรณการสอนทีท่ นั สมัย รวมถึงรายไดไมเพียงพอกับการสงเสียใหลกู ๆ ไดเรียนในระดับสูงได
2.3 ปญหาการขาดแคลนที่ดินเพี่อใชทํามาหากิน อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดังตอไปนี้
1) ประชากรเพิ่มอยางรวดเร็ว แตเนื้อที่ดินที่ถือครองมีจํากัด
2) ไมมีที่ดินเปนของตนเอง ตองเชา ซึ่งอาจไมไดรับความเปนธรรม
3) ความอุดมสมบูรณของดินเสียไป เพราะการใชดินอยางผิดวิธีทําใหดินเสื่อมคุณภาพ
2.4 ปญหาความยากจน อาจมีสาเหตุมากจากปจจัยหลายประการ เชน
1) ในชนบทมักจะเปนครอบครัวขนาดใหญ ทําใหมีคาใชจายในครอบครัวสูงมาก
2) การเพาะปลูกไมไดผลผลิตเทาที่ควร
3) การใชเวลาวางจากการทํานาทําไรไปในทางที่ไรประโยชน แทนที่จะหารายไดเสริม
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สังคมเมือง (Urban Society)
เมือง คํานิยามทีใ่ ชกาํ หนดอาณาบริเวณใดอาณาบริเวณหนึง่ เปนเขตเมืองของแตละประเทศซึง่ มีความแตกตาง
กันคอนขางมาก โดยบางประเทศใชขนาดจํานวนประชากรในอาณาบริเวณใดอาณาบริเวณหนึ่งเปนตัวชี้วัด และ
ก็มีบางประเทศใชความหนาแนน หรือจํานวนประชากรตอตารางกิโลเมตรมากําหนดนิยามคําวาเมือง แตสําหรับ
ประเทศไทย “เขตเมื อ ง” หมายถึ ง กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา และเขตเทศบาล ซึ่ ง ได แ ก ท  อ งถิ่ น ที่ ไ ด มี
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แบงเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร
สังคมเมือง หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางของความเจริญ
ตางๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธของคนในสังคมเมืองเปนไปอยาง
มีระเบียบแบบแผน การทํางานในสังคมจะมีการแบงหนาทีก่ นั ทํางานอยางชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบททีค่ นๆ หนึง่
มีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวยตําแหนงหนาที่การงาน ความจริงใจที่มีตอกันนอยมาก
ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดตั้งเปนกลุมตางๆ ครอบครัวในสังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก
(ครอบครัวเดี่ยว) สมาชิกในครอบครัวมักจะประกอบอาชีพแตกตางกัน วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาเทานั้น ไมไดเปนศูนยรวมจิตใจเหมือนกับสังคมชนบท พฤติกรรมของชาวเมืองจะยึดกฎหมายเปนหลัก
เศรษฐกิจในสังคมเมืองจะมีความยุงยากมาก (ณรงค เส็งประชา, 2544, 42-43)
1. ลักษณะทั่วไปของสังคมเมือง (ณรงค เส็งประชา, 2544, 42-43)
1.1 ประชาชนอยูก นั อยางแออัด หนาแนน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสังคมเมืองมักจะเปนศูนยกลางของการติดตอ
คาขาย การพาณิชยกรรม การศึกษา การปกครอง ฯลฯ
1.2 ชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีลักษณะเปนแบบตัวใครตัวมัน การติดตอระหวางบุคคลมักจะ
เปนแบบพิธีการ ความสัมพันธสวนตัวมีนอย แมบานเรือนจะตั้งอยูใกลกันก็มักจะไมคอยรูจักกัน
1.3 ลักษณะของครอบครัวจะเปนครอบครัวเดีย่ ว เมือ่ ลูกแตงงานมีครอบครัวก็จะแยกบานออกมาเปน
ของตัวเอง การทําหนาที่ของคนในครอบครัวทั้งผูชายและผูหญิงตางก็ตองทํางานและมีอาชีพเปนของตนเอง
1.4 ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนมีมาก เนื่องจากสังคมเมืองเปนศูนยรวมของบุคคลหลายระดับ
หลายอาชีพ ชีวิตความเปนอยูจึงมีลักษณะแตกตางกันมาก
1.5 วัตถุนิยมมากกวาดานจิตนิยม สังคมเมืองมักจะเนนดานวัตถุนิยม ประชาชนสวนใหญตองดิ้นรน
ขวนขวายหาเลี้ยงชีพ มีการแขงขันกันตลอดเวลา ทําใหความสัมพันธทางจิตใจลดนอยลงไป
1.6 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนือ่ งจากสังคมเมืองเปนศูนยกลางของความเจริญในดานตางๆ
จึงทําใหอารยธรรมและขนบธรรมเนียมของตางประเทศเขามามีอิทธิพลมาก และจากความหลากหลายทําใหเกิด
ความเคยชินกับสิ่งแปลกๆ
1.7 โดยทัว่ ไปการควบคุมสังคมอาศัยกฎหมายเปนสําคัญ มีเจาหนาทีท่ าํ หนาทีค่ วบคุมและใชกฎหมาย
บังคับลงโทษผูปฎิบัติผิดระเบียบวินัยของสังคม
1.8 ลักษณะของการตัง้ บานเรือน ในเขตเมืองสวนใหญจะขยายขัน้ ไปเปนแนวดิง่ เนือ่ งจากทีด่ นิ มีราคา
แพงมาก และมีประชากรหนาแนน ซึ่งตางจากในชนบทซึ่งบานเรือนจะขยายออกไปในทางแนวราบ
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1.9 ลักษณะชีวติ ความเปนอยูต อ งแกงแยงแขงขันกันในทุกสิง่ ทุกอยาง ซึง่ ไดมาดวยการแลกเปลีย่ นกัน
ดวยเงินหรือวัตถุอื่นๆ แตไมใชดวยจิตใจหรือแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ชุมชนเมือง (Urban Community) จึงเปนชุมชนทีม่ ลี กั ษณะตรงกันขามกับชุมชนชนบท มีความหนาแนน
ของประชากรตอพื้นที่มาก มีการเพิ่มของประชากรสูง ผูคนสวนใหญประกอบอาชีพอุตสาหกรรม การคาและบริการ
การผลิตเพื่อธุรกิจการคามากกวาเพื่อบริโภคเอง มีโครงสรางทางสังคมที่สลับซับซอน การควบคุมทางสังคมใชการ
ควบคุมโดยกฎหมายเปนหลัก ความสัมพันธระหวางผูค นจะเปนความสัมพันธในลักษณะทีเ่ ปนทางการตามสถานภาพ
และบทบาทของแตละคน มีความผูกพันกับชุมชนนอย ขาดเอกลักษณของชุมชน (สนธยา พลศรี, 2547, 80-81)
2. ปญหาสังคมที่จัดวาเปนปญหาในสังคมเมือง
เนื่องจากสังคมเมืองเปนแหลงรวมของความเจริญในดานตางๆ และเปนแหลงที่มีประชากรอาศัยอยู
หนาแนน ดังนั้นจึงเปนแหลงที่มีปญหายุงยากตางๆ มากมาย ดังตอไปนี้ (ทัศนีย ทองสวาง, 2537, 234-239)
2.1 ปญหาอาชญากรรม หมายถึง การกระทําผิดทางอาญาอันมีผลตอการดํารงชีวิตของประชากร
ในสังคม ซึ่งอาจมีสาเหตุที่นําไปสูการประกอบอาชญากรรม ดังนี้
1) การเพิม่ ของประชากรอยางรวดเร็วกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ รายไดไมเพียงพอตอคาใชจา ย
จึงหาทางออกดวยการประกอบอาชญากรรม
2) สภาพครอบครัวที่มีปญหาขาดความอบอุน
3) ฐานะทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาวิจัยสวนใหญ พบวา ผูที่ประกอบอาชญากรรมมักจะมา
จากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีสภาพจิตใจไมปกติเนื่องจากตองตอสูเพื่อความอยูรอดตลอดเวลา
4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนสังคมวัตถุนิยม เมื่อมีความตองการมากๆ ก็อาจจะทําให
ประกอบอาชญากรรมได
5) การวางงาน เมื่อเกิดการวางงานไมมีรายไดจะทําใหสภาพจิตใจหรืออารมณไมสงบ และมัก
จะใชเวลาวางไปทางอบายมุขตางๆ
6) ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม ขาดการศึกษาอบรมทางจิตใจที่ดี
2.2 ปญหายาเสพติดใหโทษ เปนปญหาทีร่ า ยแรงมากของสังคม เนือ่ งจากปญหายาเสพติดเปนสาเหตุ
ของปญหาดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมายหลายประการ เชน อาชญากรรม ปญหาความยากจน เปนตน ซึ่งเปนการ
บั่นทอนความเจริญกาวหนาของสังคมและความมั่นคงของชาติ
2.3 ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน อากาศ เสียง นํ้า หรือดิน
2.4 ปญหาคาครองชีพฝดเคือง และการยายถิ่นชั่วคราวเพื่อเขามาทํามาหากินในเมือง เปนเหตุใหเกิด
ชุมชนแออัด ปญหาคนไมมีงานทํา และปญหาอาชญากรรม
2.5 ปญหาดานการจราจร เนื่องจากสังคมเมืองเปนสังคมที่มีประชากรจํานวนมาก และทุกคนก็ตอง
เดินทางเพื่อประกอบอาชีพ จึงทําใหเกิดการแยงพื้นที่ถนนที่ใชเดินทาง
2.6 ป ญ หาแหล ง กามารมณ ซึ่ ง เป น แหล ง ที่ ก  อ ให เ กิ ด การมั่ ว สุ ม ของมิ จ ฉาชี พ เป น สาเหตุ ข อง
อาชญากรรม การพนัน และยาเสพติดใหโทษ เปนตน
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2.7 วัฒนธรรมพืน้ ฐานกําลังเปลีย่ นไปเปนวัฒนธรรมแบบวัตถุนยิ มซึง่ กลายมาเปนเครือ่ งกําหนดฐานะ
ของบุคคลในสังคม จึงทําใหคนจํานวนไมนอยยอมทําทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่ง “วัตถุ” โดยไมคํานึงถึงวิธีการ
ทําใหวัฒนธรรมทางจิตใจ เชน ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีซึ่งกันและกัน ตองสูญสิ้น
จากสังคมไปในที่สุด
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากสังคมชนบท สู สังคมเมืองกึ่งชนบท
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2558) ไดอธิบายถึง "ความเปนเมือง" โดยอางถึง พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2524 ทีไ่ ดนยิ ามไววา "ความเปนเมือง" (Urbanization) หมายถึง กระบวนการทีช่ มุ ชน
กลายเปนเมือง หรือการเคลื่อนยายของผูคนหรือการดําเนินกิจการงานเขาสูบริเวณเมือง หรือการขยายตัวของเมือง
ออกไปทางพืน้ ที่ การเพิม่ จํานวนประชากร หรือในการดําเนินกิจการงานตางๆ ทีม่ ากขึน้ และไดนาํ เสนอแนวโนมของ
โลกในป 2550 วาเปน “โลกแหงสังคมเมือง” ประเทศทีม่ รี ายไดสงู (High Income Country) จะมีระดับความเปนเมือง
เพิม่ ขึน้ ประมาณรอยละ 6 สําหรับประเทศทีม่ รี ายไดนอ ย (Low Income Country) และปานกลางระดับลาง (Lower Middle Income Country) จะเปนกลุมประเทศที่มีระดับการเติบโตดานความเปนเมืองที่สูงที่สุด ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น
จากปจจุบันจากรอยละ 30 และรอยละ 39 เปนรอยละ 48 และ รอยละ 57 ตามลําดับ และในฐานะที่ประเทศไทย
เปนประเทศรายไดปานกลางระดับบน (Upper- Middle Income Country) ทีม่ แี นวโนมพัฒนาสูค วามเปนเมืองเพิม่ ขึน้
อยางตอเนือ่ ง การพัฒนาเพือ่ เขาสูส งั คมเมืองทีม่ ากยิง่ ขึน้ สงผลดานดี เชน การทําธุรกิจคาขายเปนไปดวยความสะดวก
สบายมากขึ้น จากการที่คนอยูกันอยางหนาแนน การขนสงสินคามีตนทุนตํ่า นอกจากนี้ยังมีผลทําใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลมากขึ้น อยางไรก็ตาม การพัฒนาความเปนเมืองมากขึ้นอาจทําใหเกิดการยายถิ่นฐาน
ของประชากรอันสงผลทําใหปญหาตางๆ ในสังคมเมืองทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดวย เชน ปญหาการขาดแคลนที่
อยูอาศัย ปญหาความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดลอม ปญหาความเหลือ่ มลํา้ ทางสังคมและรายได ปญหาการบริการจาก
ภาครัฐทีไ่ มทวั่ ถึง หรืออาจจะเปนปญหาจากการอพยพเขาเมืองของแรงงานตางดาว เปนตน
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society)
ลักษณะความสัมพันธในชุมชนแบบที่เปนชนบทผสมกับหมูบานหรือเมืองเล็ก มักเปนสภาพที่พบในชุมชน
ชนบทที่อยูติดกับเมืองเปนสวนใหญ โดยมีลักษณะเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท
1. พื้นที่ในชุมชน แบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ (ณรงค เส็งประชา, 2544, 42-55)
1.1 ชุมชนชนบท ซึ่งเปนชุมชนดั้งเดิม คนในชุมชนทําอาชีพทําไรทําสวน ใชชีวิตความเปนอยูแบบ
เอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนชุมชนแบบครอบครัวขยาย
1.2 ชุมชนเมือง เปนชุมชนใหมท่ีขยายมาและเปลี่ยนแปลงมาจากชุมชนดั้งเดิม เปนที่ตั้งของสถานที่
สวนของราชการ คอนโด หางสรรพสินคา ผูค นในชุมชมสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจ ลักษณะทางสังคมตาง
คนตางอยู
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2. ลักษณะและกิจกรรมทางสังคม (สนธยา พลศรี, 2550, 79-82)
ถาเปนชุมชนใหมลกั ษณะทางสังคมจะเปนตางคนตางอยู มีการรวมกลุม กันเฉพาะในสวนของทางสังคม
ธุรกิจ เพือ่ การคาขายเทานัน้ สวนชุมชนดัง้ เดิมจะมีการรวมกลุม กันเพือ่ พูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกันอยูสมํ่าเสมอ
3. ลักษณะและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชุมชนใหมจะมีสภาพทางเศรษฐกิจที่คอนขางดี เพราะมีรายไดที่มั่นคง ผิดกับชุมชนดั้งเดิมที่มีรายได
นอยกวา เพราะมีวถิ ชี วี ติ การดํารงอยูแ บบดัง้ เดิม ไมไดทาํ อาชีพเสริม ผลการเปลีย่ นเปนสังคมกึง่ เมืองกึง่ ชนบทนีท้ าํ ให
วิถีชีวิตของคนชนบทบางสวนยังเปลี่ยนไปในรูปแบบตาง ๆ กัน ดังนี้ (ณรงค เส็งประชา, 2544, 44-51)
3.1 คนชนบทบางสวนละทิ้งการทํางานภาคเกษตร และเดินทางเขาสูตัวเมืองใหญ ๆ คนเหลานี้
เขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม การกอสราง รานคา ตลอดจนรับจางทํางานในบานที่อยูอาศัยของคนเมือง
3.2 คนชนบทที่เปลี่ยนการประกอบอาชีพจากการเปนเกษตรกร หันมาประกอบอาชีพอื่น ๆ เชน
เปนพอคา ชางกอสราง ชางไม ชางปูน การับจางขนสง ฯลฯ แตคนเหลานี้ยังอาศัยอยูในทองถิ่นชนบทของตน
3.3 คนชนบททีย่ งั ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยทํานาในชวงฤดูฝน ทีเ่ รียกกันวา "นาป" พอชวงฤดู
แลงที่วางงานในไรนา คนชนบทเหลานี้ก็จะทํางานอื่น ๆ เชน งานหัตถกรรมพื้นบาน ไดแก การจักสานกระบุง ตะกรา
การทอผา ทอเสื่อ เพื่อไวใชและขายเปนรายไดแกครอบครัว หรือทํางานในสาขาอุตสาหกรรมและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูน
รายไดใหแกครอบครัว
3.4 คนชนบทที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยการปลูกขาวหรือพืชไร และในชวงที่มีเวลาวางจาก
การเกษตรก็จะรับจางทั่วไป เชน ขุดดิน เลื่อยไม และซอมแซมบานเรือนใหแกเพื่อนบานในทองถิ่น หรืออพยพไปหา
งานทําในสาขาการเกษตร และนอกการเกษตรในทองที่อื่น ๆ และบางสวนก็เขามาหางานทําในเมืองใหญ ๆ
4. ปญหาของชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมือง
ปญหาที่เปนปญหาของชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมืองจึงมีสภาพของปญหาที่เปนปญหารวมกันของทั้งสังคม
ชนบท และสังคมเมือง โดยสามารถยกตัวอยางของสภาพปญหา โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ (ทัศนีย ทองสวาง,
2537, 230-239)
4.1 ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
1) การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก
2) โทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอตอความตองการ
3) ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ และชํารุดทรุดโทรม
4) ทางระบายนํ้าอุดตัน ขาดการดูแลปรับปรุง
4.2 ปญหาดานเศรษฐกิจ
1) ขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพ
2) ขาดการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
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4.3 ปญหาดานสาธารณสุขและอนามัย
1) การแพรระบาดของยาเสพติด
2) การใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไมทั่วถึง
3) การแพรระบาดและการปองกันโรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา ฯลฯ
4.4 ปญหาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
1) ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร แหลงเรียนรู เพื่อการศึกษาความรู
2) การขาดโอกาสทางการศึกษา
3) ปญหาอาชญากรรม
4.5 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง
2) ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
4.6 ปญหาการจราจรและการคมนาคม
1) ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
2) ถนนที่ใชเดินทางมีจํากัด หรือสภาพชํารุด
3) จํานวนอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น
การปรับตัวของชุมชนในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
จากกรณีศึกษาเรื่องการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเขตชานเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชกระบวนการ
มีสว นรวมของเด็ก และเยาวชนในทองถิน่ กรณีศกึ ษา ตําบลดอนแกว อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม พบวาการขยาย
ตัวของเมืองสงผลใหประชากรของตําบลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการยายถิ่นจากเขตเมืองมาสูชานเมือง รูปแบบ
การดําเนินชีวติ ของคนในชุมชนเปลีย่ นไปจากการใหความรวมมือชวยเหลือซึง่ กันและกันมาใชชวี ติ แบบชุมชนเมืองเพิม่
ขึน้ เด็กและเยาวชนในหมูบ า นมีการแขงขันกันสูง ไมวา จะเปนดานการใชชวี ติ ทีจ่ ะตองทําตัวใหทนั สมัย หรือดานการ
เรียน ทําใหเด็กมีสว นรวมกับกิจกรรมของชุมชนนอย จึงไดมกี ารดําเนินการสรางเครือขายเด็กและเยาวชนในหมูบ า น
และตําบลของตนเอง ใหสมาชิกเครือขายไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและมีการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยมีการใชเวที
ประชาคมเปนเครื่องมือในการสรางกระบวนการมีสวนรวม และการสรางเครือขายการทํางานของเด็กและเยาวชน
ซึ่งทําใหเด็กและเยาวชนมีความมั่นใจ กระตือรือรน เกิดความสามัคคี สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมแกไขปญหา
ชุมชนไดโดยการทํางานรวมกลุมกันในหมูบาน (มนตรี ศิริจันทรชื่น, 2551)
สรุป
ในสังคมไทยในยุคปจจุบันนี้จะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมอยางมากมาย เนื่องจาก
การพัฒนาในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหสภาพของสังคมไทยที่เปน
สังคมชนบทแทๆ ลดจํานวนลงไปเรื่อยๆ เปลี่ยนสภาพกลายเปนสังคมเมือง หรือสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมากขึ้น
ซึง่ หมายถึงปญหาของสังคมไทยมีมากขึน้ และมีความซับซอนของปญหามากขึน้ ไมวา จะเปนปญหาดานคุณภาพชีวติ
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หรือปญหาดานเศรษฐกิจ การจะแกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้นจึงไมอาจจะใหเปนหนาที่ของภาครัฐ หรือของระบบ
ราชการแตเพียงฝายเดียว ชุมชนในสังคมเองก็ตองตระหนักและใหความสําคัญ กับหนาที่ของชุมชนเองที่จะตอง
เคลือ่ นไหว และเขาไปมีสว นรวมในการจัดการกับปญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน เพราะชุมชนจะรูแ ละเขาใจถึงสาเหตุ
และสภาพของปญหาทีเ่ กิด ตลอดจนแสวงหาหนทางในการแกไขปญหาไดเปนอยางดีทสี่ ดุ ดังเชนตัวอยางกรณีศกึ ษา
ของชุมชนในตําบลดอนแกว อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหมทใี่ ชกระบวนการมีสว นรวมของเด็กและเยาวชนเปนเครือ่ ง
มือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการแกไขปญหาของชุมชน
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