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บทคัดยอ
  สภาพสังคมซึ่งแตเดิมแยกออกเปนสังคมชนบทซึ่งเปนเขตที่มีผูคนอาศัยอยูตอหนวยพื้นที่นอย มีชีวิต        
ความเปนอยูอยางงาย ๆ  ใกลชดิกบัธรรมชาติ กจิกรรมทางเศรษฐกิจขึน้อยูกบัการเกษตรเปนสําคญั ปญหาของสังคม
เปนเร่ืองของรายได สขุอนามัย หรอืการศกึษา และสงัคมเมอืง คอื บริเวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยูรวมกนัเปนจาํนวนมาก 
เปนศูนยกลางของความเจริญตางๆ ปญหาของสังคมเมืองมักจะเปนเร่ืองของความเส่ือมโทรมดานจิตใจของคนในสังคม 
และจากทามกลางกระแสการพัฒนาในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดสังคม                 
อีกประเภทหนึ่งขึ้น คือ สังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท ซี่งเปนการผสมผสานกันระหวางความเปนเมืองกับชนบท แยกชุมชน
ออก เปน 2 ลกัษณะ คอื ชมุชนดัง่เดมิทีย่งัคงวถิชีนบทไวกบัชุมชนใหมทีด่าํเนนิชีวติตามแบบสงัคมเมอืง ทาํใหปญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมทีั้งปญหาพื้นฐานของสังคมและปญหาดานจิตใจของคนในสังคม

คําสําคัญ
  สังคมชนบท   สังคมเมือง   สังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท   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
    ในอดตีการใหความหมายของสังคมแตละประเภทสามารถแยกออกไดอยางชดัเจนวา สงัคมชนบท คอื สงัคม
ทีไ่มเนนความเจริญทางดานวัตถ ุมชีวีติความเปนอยูทีเ่รยีบงาย ผูคนในสังคมมีความสัมพันธกนัแบบครอบครัว ปญหา
ของสังคมไมซบัซอนมากนัก และสงัคมเมอืง คอื สงัคมท่ีเปนศูนยกลางของความเจริญทางดานวตัถ ุ มปีระชากรหนาแนน
และมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ปญหาของสังคมมีความซับซอน และในสังคมแตละประเภทก็จะมีกลุมคน   
ทีร่วมตวักนัอยู และมบีทบาทหนาทีใ่นการขบัเคลือ่นสงัคมทีเ่รยีกวา ชมุชน (Community) ซึง่ ยวุฒัน  วฒุเิมธ ี(2525, 
3) ไดใหความหมายไว วา “ชุมชน” หมายถึง พื้นที่อันเปนที่อยูอาศัยของคน และหมายความถึงกลุมของประชาชน    
ทีอ่าศยัอยูในพืน้ทีน่ัน้ โดยมคีวามสนใจ มวีตัถปุระสงค เปาหมาย และจดุหมายในการท่ีจะอยูรวมกนัอยางมีความสขุ 
โดยชุมชนจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันระหวางสังคมเมือง และสังคมชนบท  แตปจจุบันจากสภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้น       
ในโลกยุคโลกาภิวัตน กระแสของระบบสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม         
ทาํใหเกดิความเหล่ือมซอนกนัในบรบิททางสงัคมทีท่าํใหสภาพของสังคมสวนใหญในแตละภูมภิาคของประเทศไทย
เกิดการเปล่ียนแปลงไปสูสภาพสงัคมแบบท่ีเรยีกวา “สงัคมกึง่ชนบทกึง่เมอืง” ซึง่จะมลีกัษณะรวมกนัของความเปนเมอืง
และชนบท ปญหาของสังคมก็เปนปญหาท่ีผสมผสานระหวางปญหาของสังคมเมืองและสังคมชนบท เชน ปญหา  
ดานการประกอบอาชีพ ปญหาดานการคมนาคม ปญหาดานคุณภาพชีวิต เปนตน สงผลใหวิถีชีวติของชุมชนชนบท
ตองเปลี่ยนแปลงเปนชุมชนเมืองมากขึ้นแตยังไมกลายเปนชุมชนเมืองอยางแทจริง 

สังคมชนบท (Rural Society) 
  ชนบท หมายถงึ อาณาบรเิวณทีอ่ยูนอกเขตเมอืง เปนเขตทีม่ผีูคนอาศยัอยูตอหนวยพ้ืนทีน่อย ชวีติความเปนอยู
ใกลชิดกับธรรมชาติ มีความเปนอยูอยางงายๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ึนอยูกับการเกษตรเปนสําคัญ 
  1. ลักษณะทั่วไปของสังคมชนบท
        สังคมชนบท คือ กลุมคนท่ีอยูรวมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน มีการกระทําตอกันภายใตบรรทัดฐาน
เดียวกัน ผูคนในชุมชนจะมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน มีความสนใจรวมกัน มีความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ 
แมวาจะมีการแขงขัน การขัดแยงกันบาง ซึ่งจะมีกลุมสังคม เชน ละแวกบาน หมูบาน ตําบล เพื่อชวยแกปญหา และ
สนองความตองการของผูคนในสังคม
   สงัคมชนบทเปนสงัคมทีป่ระชาชนสวนใหญมอีาชพีทางการเกษตร ไดแก อาชพีปลูกขาว ทาํไร เล้ียงสัตว 
ฯลฯ พวกที่อยูริมทะเลก็มีอาชีพทําการประมง ทั้งนี้แลวแตสภาพแวดลอม ชาวชนบทอยูทามกลางส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ มีความเคยชิน และมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับธรรมชาติและอาชีพเกษตร แตมักขาดทักษะในดาน    
การประกอบการ และการจดัการแบบทนัสมยั ซึง่มลีกัษณะโดยทัว่ไปพอสรปุได  ดงันี ้ (ณรงค  เสง็ประชา, 2544, 26-28)
   1.1  ครอบครัวชนบทเปนหนวยเศรษฐกิจ กลาวคือ ทุกคนท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวจะทําทุกอยาง        
จะมีการแบงงานกันทํา เชน ลูกสาวทํางานบาน ลูกชายไปชวยพอแมทําไรทํานา
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   1.2 ในละแวกบานเดียวกันมักจะประกอบอาชีพคลายๆ กัน มีฐานะทางเศรษฐกิจไมแตกตางกัน         
มากนัก เพราะประกอบอาชีพเหมือนๆ กัน และวิถีการดําเนินชีวิตเหมือนกัน
   1.3 ลักษณะของครอบครัวเปนแบบครอบครัวขยาย  สมาชิกประกอบดวยหลาย ๆ ครอบครัว  ซึ่งเปน        
เครอืญาตกินั  มาอยูรวมในครวัเรอืนเดยีวกนัหรอืบรเิวณใกลเคยีงกนั แบงหนาทีก่นั โดยผูชายจะเปนหวัหนาครอบครวั
ทํางานเพื่อเลี้ยงครอบครัว ผูหญิงจะทําหนาที่เปนแมบานดูแลชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัว
   1.4 วัดเปนสถานท่ีสําคัญในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนา เปนแหลงสําคัญในการใหการ
ศกึษาและอบรมบมนสิยัแกประชาชน  คานยิมในเร่ืองคุณความดีทางศาสนาเปนตัวควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน
   1.5 ชาวชนบทสวนใหญยึดมั่นอยูกันประเพณีเดิมเปนอยางดี  ไมคอยยอมรับการเปล่ียนแปลง
   1.6 ชาวชนบทจะพ่ึงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  และอยูใกลชิดกับธรรมชาติ  ทําใหผูกพันกับความเช่ือ         
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ไสยศาสตร  โชคลาง  หรือสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ
   1.7 ชาวชนบทสวนใหญจะยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทางศาสนาและเขารวมพิธีกรรมตาง ๆ อยาง
พรอมเพรียงกัน  เชน  งานบวช  งานศพ  และงานบุญตาง ๆ
   1.8 ความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนทีต่ํา่มาก มปีระชากรไมคอยหนาแนน และมักจะอยูรวมกันเปนกลุมๆ 
    ชุมชนชนบท (Rural Community) จึงมีลักษณะที่มีความหนาแนนของประชากรนอย ผูอยูอาศัยมี                
ความสัมพันธอันดีตอกัน มีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกัน ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี  มีความเปนอันหน่ึง    
อนัเดยีวกนัในเรือ่งเชือ้ชาต ิวฒันธรรม รกัหมูคณะ สมคัรสมานสามคัคกีนั ประกอบอาชพีเกษตรกรรม หรอืทีเ่กีย่วของ
กับเกษตรกรรม คือ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวแบบพึ่งพาธรรมชาติ มีเศรษฐกิจเปนแบบพอเพียงเลี้ยงตนเอง 
(สนธยา  พลศรี, 2547, 31-32) 
  2.  ปญหาสังคมที่จัดวาเปนปญหาในสังคมชนบทไทย มีดังนี้ (ทัศนีย  ทองสวาง, 2537, 231-233)
        2.1 ปญหาดานสขุภาพอนามยั เชน โรคขาดสารอาหาร เพราะขาดความรูเกีย่วกบัคณุภาพอาหาร การ
บริการทางการแพทยและการอนามัยไมทั่วถึงเนื่องจากอยูหางไกล การรักษาพยาบาลไมถูกวิธี เปนตน
        2.2  ปญหาดานการศึกษา เนื่องจากชนบทอยูหางไกลจากศูนยกลางการปกครอง จึงทําใหขาดแคลน
สถานศกึษา ครผููสอน และอุปกรณการสอนท่ีทนัสมยั รวมถงึรายไดไมเพียงพอกบัการสงเสยีใหลกูๆ ไดเรียนในระดับสูงได
        2.3  ปญหาการขาดแคลนท่ีดินเพี่อใชทํามาหากิน อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดังตอไปน้ี

    1) ประชากรเพ่ิมอยางรวดเร็ว แตเนื้อที่ดินที่ถือครองมีจํากัด
    2) ไมมีที่ดินเปนของตนเอง ตองเชา ซึ่งอาจไมไดรับความเปนธรรม
    3) ความอุดมสมบูรณของดินเสียไป เพราะการใชดินอยางผิดวิธีทําใหดินเสื่อมคุณภาพ
        2.4  ปญหาความยากจน อาจมีสาเหตุมากจากปจจัยหลายประการ เชน
               1) ในชนบทมักจะเปนครอบครัวขนาดใหญ ทําใหมีคาใชจายในครอบครัวสูงมาก
    2) การเพาะปลูกไมไดผลผลิตเทาที่ควร 
               3) การใชเวลาวางจากการทํานาทําไรไปในทางท่ีไรประโยชน แทนที่จะหารายไดเสริม
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สังคมเมือง (Urban Society)
  เมอืง คาํนยิามท่ีใชกาํหนดอาณาบริเวณใดอาณาบริเวณหน่ึงเปนเขตเมืองของแตละประเทศซ่ึงมีความแตกตาง
กันคอนขางมาก โดยบางประเทศใชขนาดจํานวนประชากรในอาณาบริเวณใดอาณาบริเวณหนึ่งเปนตัวช้ีวัด และ       
ก็มีบางประเทศใชความหนาแนน หรือจํานวนประชากรตอตารางกิโลเมตรมากําหนดนิยามคําวาเมือง แตสําหรับ
ประเทศไทย “เขตเมือง” หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเขตเทศบาล ซึ่งไดแกทองถิ่นที่ไดมี                           
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แบงเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง         
และเทศบาลนคร
  สังคมเมือง หมายถึง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางของความเจริญ
ตางๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธของคนในสังคมเมืองเปนไปอยาง       
มรีะเบยีบแบบแผน การทาํงานในสังคมจะมีการแบงหนาทีก่นัทาํงานอยางชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบทท่ีคนๆ หนึง่
มีการทํางานท่ีหลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวยตําแหนงหนาท่ีการงาน ความจริงใจท่ีมีตอกันนอยมาก        
ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดตั้งเปนกลุมตางๆ ครอบครัวในสังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 
(ครอบครัวเดี่ยว) สมาชิกในครอบครัวมักจะประกอบอาชีพแตกตางกัน   วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาเทานั้น ไมไดเปนศูนยรวมจิตใจเหมือนกับสังคมชนบท  พฤติกรรมของชาวเมืองจะยึดกฎหมายเปนหลัก 
เศรษฐกิจในสังคมเมืองจะมีความยุงยากมาก (ณรงค  เส็งประชา, 2544, 42-43)
  1. ลักษณะท่ัวไปของสังคมเมือง (ณรงค  เส็งประชา, 2544, 42-43) 
       1.1  ประชาชนอยูกนัอยางแออดั หนาแนน ทัง้นีเ้นือ่งจากสังคมเมอืงมกัจะเปนศนูยกลางของการติดตอ
คาขาย การพาณิชยกรรม การศึกษา การปกครอง ฯลฯ
       1.2  ชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีลักษณะเปนแบบตัวใครตัวมัน การติดตอระหวางบุคคลมักจะ
เปนแบบพิธีการ ความสัมพันธสวนตัวมีนอย แมบานเรือนจะต้ังอยูใกลกันก็มักจะไมคอยรูจักกัน
       1.3  ลกัษณะของครอบครัวจะเปนครอบครัวเดีย่ว เมือ่ลกูแตงงานมีครอบครัวกจ็ะแยกบานออกมาเปน
ของตัวเอง การทําหนาที่ของคนในครอบครัวทั้งผูชายและผูหญิงตางก็ตองทํางานและมีอาชีพเปนของตนเอง
       1.4 ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนมีมาก เนื่องจากสังคมเมืองเปนศูนยรวมของบุคคลหลายระดับ 
หลายอาชีพ ชีวิตความเปนอยูจึงมีลักษณะแตกตางกันมาก
       1.5 วัตถุนิยมมากกวาดานจิตนิยม สังคมเมืองมักจะเนนดานวัตถุนิยม ประชาชนสวนใหญตองด้ินรน
ขวนขวายหาเล้ียงชีพ มีการแขงขันกันตลอดเวลา ทําใหความสัมพันธทางจติใจลดนอยลงไป
       1.6 มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม เนือ่งจากสังคมเมืองเปนศนูยกลางของความเจริญในดานตางๆ 
จึงทําใหอารยธรรมและขนบธรรมเนียมของตางประเทศเขามามีอิทธิพลมาก และจากความหลากหลายทําใหเกิด
ความเคยชินกับสิ่งแปลกๆ 
       1.7 โดยทัว่ไปการควบคุมสงัคมอาศัยกฎหมายเปนสําคญั มเีจาหนาทีท่าํหนาทีค่วบคมุและใชกฎหมาย
บังคับลงโทษผูปฎิบัติผิดระเบียบวินัยของสังคม
       1.8  ลกัษณะของการตัง้บานเรอืน ในเขตเมอืงสวนใหญจะขยายขัน้ไปเปนแนวดิง่ เนือ่งจากทีด่นิมรีาคา
แพงมาก และมีประชากรหนาแนน ซึ่งตางจากในชนบทซึ่งบานเรือนจะขยายออกไปในทางแนวราบ



11
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558

   1.9  ลกัษณะชวีติความเปนอยูตองแกงแยงแขงขันกนัในทกุสิง่ทกุอยาง ซึง่ไดมาดวยการแลกเปลีย่นกนั
ดวยเงินหรือวัตถุอื่นๆ  แตไมใชดวยจิตใจหรือแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน
   ชมุชนเมอืง (Urban Community) จงึเปนชมุชนท่ีมลีกัษณะตรงกันขามกบัชุมชนชนบท มคีวามหนาแนน
ของประชากรตอพ้ืนที่มาก มีการเพิ่มของประชากรสูง ผูคนสวนใหญประกอบอาชีพอุตสาหกรรม การคาและบริการ 
การผลิตเพ่ือธุรกิจการคามากกวาเพ่ือบริโภคเอง มีโครงสรางทางสังคมท่ีสลับซับซอน การควบคุมทางสังคมใชการ
ควบคมุโดยกฎหมายเปนหลกั ความสมัพันธระหวางผูคนจะเปนความสมัพนัธในลกัษณะท่ีเปนทางการตามสถานภาพ
และบทบาทของแตละคน มคีวามผูกพันกับชุมชนนอย ขาดเอกลักษณของชุมชน (สนธยา  พลศรี, 2547, 80-81)
  2.  ปญหาสังคมที่จัดวาเปนปญหาในสังคมเมือง 
      เนื่องจากสังคมเมืองเปนแหลงรวมของความเจริญในดานตางๆ และเปนแหลงที่มีประชากรอาศัยอยู
หนาแนน ดังนั้นจึงเปนแหลงที่มีปญหายุงยากตางๆ มากมาย ดังตอไปน้ี (ทัศนีย  ทองสวาง, 2537, 234-239)
       2.1 ปญหาอาชญากรรม หมายถึง การกระทําผิดทางอาญาอันมีผลตอการดํารงชีวิตของประชากร        
ในสังคม ซึ่งอาจมีสาเหตุที่นําไปสูการประกอบอาชญากรรม ดังนี้
              1) การเพิม่ของประชากรอยางรวดเรว็กอใหเกดิปญหาทางเศรษฐกจิ รายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย
จึงหาทางออกดวยการประกอบอาชญากรรม
              2) สภาพครอบครัวที่มีปญหาขาดความอบอุน
              3)  ฐานะทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาวิจัยสวนใหญ พบวา ผูที่ประกอบอาชญากรรมมักจะมา
จากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีสภาพจิตใจไมปกติเนื่องจากตองตอสูเพื่อความอยูรอดตลอดเวลา
              4)  การเปล่ียนแปลงทางสังคมเปนสังคมวัตถุนิยม เมื่อมีความตองการมากๆ ก็อาจจะทําให
ประกอบอาชญากรรมได
             5)  การวางงาน เมื่อเกิดการวางงานไมมีรายไดจะทําใหสภาพจิตใจหรืออารมณไมสงบ และมัก
จะใชเวลาวางไปทางอบายมุขตางๆ
             6)  ความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม ขาดการศึกษาอบรมทางจิตใจท่ีดี
    2.2 ปญหายาเสพตดิใหโทษ เปนปญหาท่ีรายแรงมากของสงัคม เนือ่งจากปญหายาเสพตดิเปนสาเหตุ
ของปญหาดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมายหลายประการ เชน อาชญากรรม ปญหาความยากจน เปนตน ซึ่งเปนการ

บั่นทอนความเจริญกาวหนาของสังคมและความมั่นคงของชาติ 
    2.3 ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน อากาศ เสียง นํ้า หรือดิน
   2.4 ปญหาคาครองชีพฝดเคือง และการยายถิ่นชั่วคราวเพ่ือเขามาทํามาหากินในเมือง เปนเหตุใหเกิด
ชุมชนแออัด ปญหาคนไมมีงานทํา และปญหาอาชญากรรม
   2.5 ปญหาดานการจราจร เนื่องจากสังคมเมืองเปนสังคมที่มีประชากรจํานวนมาก และทุกคนก็ตอง
เดินทางเพื่อประกอบอาชีพ จึงทําใหเกิดการแยงพ้ืนที่ถนนที่ใชเดินทาง
   2.6 ปญหาแหลงกามารมณ ซึ่งเปนแหลงที่กอใหเกิดการม่ัวสุมของมิจฉาชีพ เปนสาเหตุของ
อาชญากรรม การพนัน และยาเสพติดใหโทษ เปนตน
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   2.7 วฒันธรรมพ้ืนฐานกําลังเปล่ียนไปเปนวัฒนธรรมแบบวัตถุนยิมซ่ึงกลายมาเปนเคร่ืองกําหนดฐานะ
ของบุคคลในสังคม จึงทําใหคนจํานวนไมนอยยอมทําทุกอยางเพ่ือใหไดมาซ่ึง “วัตถุ” โดยไมคํานึงถึงวิธีการ               
ทําใหวัฒนธรรมทางจิตใจ เชน ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ โอบออมอารีซึ่งกันและกัน ตองสูญส้ิน         
จากสังคมไปในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากสังคมชนบท สู สังคมเมืองกึ่งชนบท
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2558) ไดอธิบายถึง "ความเปนเมือง" โดยอางถึง พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา
ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ป พ.ศ. 2524 ทีไ่ดนยิามไววา "ความเปนเมอืง" (Urbanization) หมายถงึ กระบวนการท่ีชมุชน
กลายเปนเมือง หรือการเคลื่อนยายของผูคนหรือการดําเนินกิจการงานเขาสูบริเวณเมือง  หรือการขยายตัวของเมือง
ออกไปทางพืน้ที ่การเพิม่จาํนวนประชากร หรอืในการดาํเนนิกจิการงานตางๆ ทีม่ากขึน้ และไดนาํเสนอแนวโนมของ
โลกในป 2550 วาเปน “โลกแหงสงัคมเมือง” ประเทศท่ีมรีายไดสงู (High Income Country) จะมีระดับความเปนเมือง
เพิม่ขึน้ประมาณรอยละ 6 สาํหรับประเทศท่ีมรีายไดนอย (Low Income Country) และปานกลางระดับลาง (Lower - 
Middle Income Country) จะเปนกลุมประเทศท่ีมีระดับการเติบโตดานความเปนเมืองที่สูงที่สุด ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น            
จากปจจุบันจากรอยละ 30 และรอยละ 39 เปนรอยละ 48 และ รอยละ 57 ตามลําดับ และในฐานะท่ีประเทศไทย
เปนประเทศรายไดปานกลางระดับบน (Upper- Middle Income Country) ทีม่แีนวโนมพฒันาสูความเปนเมืองเพ่ิมขึน้
อยางตอเน่ือง การพัฒนาเพ่ือเขาสูสงัคมเมืองท่ีมากย่ิงขึน้สงผลดานดี เชน การทําธุรกจิคาขายเปนไปดวยความสะดวก
สบายมากขึ้น จากการที่คนอยูกันอยางหนาแนน การขนสงสินคามีตนทุนตํ่า นอกจากนี้ยังมีผลทําใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลมากขึ้น อยางไรก็ตาม การพัฒนาความเปนเมืองมากข้ึนอาจทําใหเกิดการยายถิ่นฐาน
ของประชากรอันสงผลทําใหปญหาตางๆ ในสังคมเมืองทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนดวย เชน ปญหาการขาดแคลนที่
อยูอาศัย ปญหาความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอม ปญหาความเหลือ่มลํา้ทางสงัคมและรายได ปญหาการบรกิารจาก
ภาครฐัทีไ่มทัว่ถงึ หรืออาจจะเปนปญหาจากการอพยพเขาเมืองของแรงงานตางดาว เปนตน

สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society) 
  ลักษณะความสัมพันธในชุมชนแบบที่เปนชนบทผสมกับหมูบานหรือเมืองเล็ก มักเปนสภาพที่พบในชุมชน
ชนบทที่อยูติดกับเมืองเปนสวนใหญ โดยมีลักษณะเปนชุมชนก่ึงเมืองกึ่งชนบท 
  1.  พื้นท่ีในชุมชน แบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ (ณรงค  เส็งประชา, 2544, 42-55)         
   1.1 ชุมชนชนบท ซึ่งเปนชุมชนด้ังเดิม คนในชุมชนทําอาชีพทําไรทําสวน ใชชีวิตความเปนอยูแบบ       
เอื้ออาทร ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปนชุมชนแบบครอบครัวขยาย
                  1.2 ชุมชนเมือง เปนชุมชนใหมที่ขยายมาและเปล่ียนแปลงมาจากชุมชนด้ังเดิม เปนท่ีตั้งของสถานท่ี
สวนของราชการ คอนโด หางสรรพสินคา ผูคนในชุมชมสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธรุกจิ ลกัษณะทางสังคมตาง
คนตางอยู
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  2.  ลักษณะและกิจกรรมทางสังคม (สนธยา  พลศรี, 2550, 79-82)
       ถาเปนชมุชนใหมลกัษณะทางสงัคมจะเปนตางคนตางอยู มกีารรวมกลุมกนัเฉพาะในสวนของทางสงัคม
ธรุกจิ เพือ่การคาขายเทานัน้ สวนชมุชนด้ังเดิมจะมกีารรวมกลุมกนัเพ่ือพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและทาํกจิกรรม
ตางๆ รวมกันอยูสมํ่าเสมอ
  3.  ลักษณะและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
       ชุมชนใหมจะมีสภาพทางเศรษฐกิจที่คอนขางดี เพราะมีรายไดที่มั่นคง ผิดกับชุมชนด้ังเดิมที่มีรายได
นอยกวา เพราะมวีถิชีวีติการดาํรงอยูแบบดัง้เดิม ไมไดทาํอาชพีเสรมิ ผลการเปลีย่นเปนสังคมกึง่เมอืงกึง่ชนบทนีท้าํให
วิถีชีวิตของคนชนบทบางสวนยังเปลี่ยนไปในรูปแบบตาง ๆ กัน ดังนี้ (ณรงค  เส็งประชา, 2544, 44-51)
         3.1 คนชนบทบางสวนละท้ิงการทํางานภาคเกษตร และเดินทางเขาสูตัวเมืองใหญ ๆ คนเหลานี้              
เขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม การกอสราง รานคา ตลอดจนรับจางทํางานในบานที่อยูอาศัยของคนเมือง 
   3.2 คนชนบทที่เปลี่ยนการประกอบอาชีพจากการเปนเกษตรกร หันมาประกอบอาชีพอื่น ๆ เชน             
เปนพอคา ชางกอสราง ชางไม ชางปูน การับจางขนสง ฯลฯ แตคนเหลานี้ยังอาศัยอยูในทองถิ่นชนบทของตน
        3.3 คนชนบททีย่งัประกอบอาชพีทางการเกษตร โดยทาํนาในชวงฤดฝูน ทีเ่รียกกันวา "นาป" พอชวงฤดู
แลงที่วางงานในไรนา คนชนบทเหลานี้ก็จะทํางานอ่ืน ๆ  เชน งานหัตถกรรมพ้ืนบาน ไดแก การจักสานกระบุง ตะกรา 
การทอผา ทอเสื่อ เพื่อไวใชและขายเปนรายไดแกครอบครัว หรือทํางานในสาขาอุตสาหกรรมและอ่ืน 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  ดงัน้ี (ทศันีย  ทองสวาง, 
2537, 230-239)
   4.1 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
                        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) ปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้น
           4.6 ปญหาการจราจรและการคมนาคม
    1) ปริมาณรถเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  
    2)  ถนนที่ใชเดินทางมีจํากัด หรือสภาพชํารุด
    3) จํานวนอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น

การปรับตัวของชุมชนในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
  จากกรณีศึกษาเรื่องการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเขตชานเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชกระบวนการ
มสีวนรวมของเดก็ และเยาวชนในทองถิน่ กรณศีกึษา ตาํบลดอนแกว อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม พบวาการขยาย
ตัวของเมืองสงผลใหประชากรของตําบลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการยายถิ่นจากเขตเมืองมาสูชานเมือง รูปแบบ
การดาํเนนิชวีติของคนในชมุชนเปลีย่นไปจากการใหความรวมมอืชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนัมาใชชวีติแบบชุมชนเมอืงเพิม่
ขึน้ เดก็และเยาวชนในหมูบานมกีารแขงขนักนัสงู ไมวาจะเปนดานการใชชวีติทีจ่ะตองทาํตวัใหทนัสมยั หรอืดานการ
เรยีน ทาํใหเดก็มีสวนรวมกบักจิกรรมของชมุชนนอย จงึไดมกีารดาํเนนิการสรางเครอืขายเดก็และเยาวชนในหมูบาน
และตําบลของตนเอง ใหสมาชิกเครือขายไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและมีการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยมีการใชเวที
ประชาคมเปนเคร่ืองมือในการสรางกระบวนการมีสวนรวม และการสรางเครือขายการทํางานของเด็กและเยาวชน   
ซึ่งทําใหเด็กและเยาวชนมีความม่ันใจ กระตือรือรน เกิดความสามัคคี สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมแกไขปญหา
ชุมชนไดโดยการทํางานรวมกลุมกันในหมูบาน (มนตรี  ศิริจันทรชื่น, 2551)

สรุป
  ในสังคมไทยในยุคปจจุบันนี้จะเห็นไดวามีการเปล่ียนแปลงสภาพของสังคมอยางมากมาย เนื่องจาก            
การพัฒนาในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหสภาพของสังคมไทยท่ีเปน
สังคมชนบทแทๆ ลดจํานวนลงไปเร่ือยๆ เปลี่ยนสภาพกลายเปนสังคมเมือง หรือสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบทมากข้ึน           
ซึง่หมายถึงปญหาของสังคมไทยมีมากขึน้ และมคีวามซับซอนของปญหามากข้ึน ไมวาจะเปนปญหาดานคณุภาพชีวติ 
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หรือปญหาดานเศรษฐกิจ การจะแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นจึงไมอาจจะใหเปนหนาที่ของภาครัฐ หรือของระบบ
ราชการแตเพียงฝายเดียว ชุมชนในสังคมเองก็ตองตระหนักและใหความสําคัญ       กับหนาที่ของชุมชนเองท่ีจะตอง
เคล่ือนไหว และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการกับปญหาสังคมท่ีเกดิขึน้ในชุมชน เพราะชุมชนจะรูและเขาใจถึงสาเหตุ
และสภาพของปญหาท่ีเกดิ ตลอดจนแสวงหาหนทางในการแกไขปญหาไดเปนอยางดีทีส่ดุ ดงัเชนตวัอยางกรณีศกึษา
ของชมุชนในตําบลดอนแกว อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหมทีใ่ชกระบวนการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนเครือ่ง
มือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการแกไขปญหาของชุมชน
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