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หน่วยที่ 15 ชุมชน-ประชาคม (Community) 
 
 

ในสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ภาษา หรือถิ่นก าเนิดในแห่งใด เราต่างตระหนักดีถึงความ
เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่ห่างไกลตัวออกไป เกินความคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน 
เพราะชีวิตของเราก็มักจะวนเวียนอยู่ในส่วนย่อยของสังคมใหญ่ลงไป ที่อยู่เหนือกว่าครอบครัวขึ้นมา 
“ชุมชน” (community) เป็นหน่วยย่อยที่ครอบคลุมวิถีชีวิตส่วนนี้ไว้ ถึงแม้หลายคนจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
เมือง ชีวิตที่วนเวียนอยู่กับสถาบันหรือองค์กร อย่างเช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ท างาน หรือโรงงาน อัน
อาจเป็นส่วนส าคัญของหน้าที่การท างาน ที่ท าให้เราได้หลุดไปจากกรอบของชุมชนบ้างในบางครั้ง สู่กรอบ
ของสถาบันหรือองค์กรตามแต่ละคนจะสังกัด แต่ส าหรับหลายคนส่วนใหญ่ วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของเราต่างก็
เวียนว่ายอยู่ในกรอบของชุมชนเล็ก ๆ ที่เรารู้สึกคุ้นเคย ใช้ชีวิตประจ าวัน ทานอาหาร พบปะญาติมิตร รู้
เรื่องราวคล้ายกับสมาชิกคนอ่ืนอีกจ านวนมากที่ไม่อาจรู้จักได้หมด แต่ก็อยู่ในวิสัยจะพบพานได้ ชุมชนจึง
เป็นหน่วยทางสังคมซึ่งมีความส าคัญต่อการเข้าใจกระบวนการทางสังคมและการเมืองอีกหลายลักษณะที่
เกิดขึ้นต่อเนื่องบนฐานของชุมชน และในความเป็น “ประชาคม” ในระดับนานาชาติที่ใช้ค าเดียวกันใน
ภาษาอังกฤษ แตก่ินความกว้างออกไปจาก “ชุมชน” ที่ใกล้ตัวเราอย่างเคย ความเป็น “ประชาคมระหว่าง
ประเทศ” (International community) ก้าวข้ามพ้นขอบเขตอ านาจรัฐ แต่ยังสะท้อนลักษณะร่วมกันใน
ความเป็นประชาคมที่ไม่ต่างออกไปจากความเป็นชุมชนดังจะอธิบายต่อไปในเนื้อหาของหน่วยการเรียนนี้ 

ตอนที่ 1.1 ความหมาย และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
เนื้อหาในหน่วยนี้กล่าวถึง “ชุมชน” หรือ “ประชาคม” ซึ่งเป็นความหมายในภาษาไทยจาก

แนวคิดพ้ืนฐานเรื่อง “Community” (อ่านว่า คอม-มิว-นิ-ตี้) ในภาษาอังกฤษ1 การท าความเข้าใจจึงจะ
โยงใยผ่านทั้งสองความหมายในภาษาไทย ที่เชื่อมต่อมาจากต้นรากแนวคิดเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจ
ความหมายของ “ประชาคมระหว่างประเทศ” (International community) ในบริบททางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของชุดวิชานี้ 

15.1 บทน า 
 “ชุมชน” เป็นระบบรากฐานของการยึดโยงผู้คนเข้าด้วยกันอย่างมีพลังตั้งแต่ในยุคโบราณ

จนถึงในยุคสมัยปัจจุบัน ในขั้นพ้ืนฐานที่สุดเพ่ือความอยู่รอดและมีอยู่ของตัวตนมนุษย์และครอบครัว 
ระบบการเมืองและการปกครองจะทรงพลังอ านาจได้ก็ต้องมีความสามารถสถาปนาตัวจัดการชุมชนของ
ประชากรเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อระบบการผลิตและเก็บเกี่ยวดอกผลในทางเศรษฐกิจ เรื่องน้อยใหญ่ของ

                                           

 

1 ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น ,  ส า ข า วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ ,  ป รั บ ป รุ ง  1 7  ส . ค .  2 5 4 4 ,  สื บ ค้ น จ า ก 
http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php. [สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2560].  
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สังคมจึงสอดคล้องประสานไปกับการปกครอง ต่อต้าน และรอมชอมของชุมชนน้อยใหญ่ อันประกอบไป
ด้วยผู้คนจ านวนมากตามขอบเขตอ านาจของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นนครรัฐแบบโบราณ หรือเมืองสมัยใหม่ ชุมชน
แบบเดิมที่หายไปก็ยังต้องถูกแทนที่ด้วยชุมชนในรูปแบบใหม่ ทั้งในสังคมจริงหรือสังคมเสมือนผ่าน
เครือข่ายการสื่อสารสมัยใหม่ อันอาจจะรองรับวิถีชีวิตของคนในแต่ละสังคมร่วมสมัยให้เห็นรูปร่างของ 
“ความเป็นชุมชน” ในแต่ละ “วิถีของชุมชน” 

ในวิถีชีวิตที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่อาจชวนให้เราอยู่กับครอบครัวหรือตัวเองเป็นหลัก พ่ึงพา
ตัวเองและหน้าที่การงานให้ด าเนินชีวิตไปได้ จนเหมือนจะไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนที่รายล้อม
อยู่มากนัก แต่ในท้ายที่สุดของชีวิตนอกเวลางาน ชุมชนเป็นที่รองรับชีวิตส่วนที่เหลือในการบริโภคใช้สอย 
อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้การอยู่ในเมืองใหญ่ ไม่เป็นเรื่องเหลือบ่ากว่าแรงเพียง
ล าพังของใคร ร้านรวงที่ตอบโจทย์ในการบริโภคส าหรับชุมชนก็ยังคงมีอยู่ แม้รูปแบบและผู้มีบทบาทจะถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จากร้านค้าของจิปาถะที่ด าเนินการโดยสมาชิกของชุมชน ก็อาจกลายเป็น
รูปแบบของร้านสะดวกซื้อ เหมือนกับวัดวาอารามในเขตเมืองที่ก็เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบความสัมพันธ์
และขอบเขตของชุมชนที่เชื่อมโยงกันกว้างออกไปกว่าเดิม แต่ก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นความเป็นชุมชนและผู้คนที่
ยังอยู่ร่วมกันไปในสังคมโลกาภิวัฒน์ร่วมสมัย  

ในสังคมไทยร่วมสมัยของเรา แม้หลายชุมชนเริ่มเลือนจางไปจากพ้ืนที่เดิม หลีกทางให้กับการ
เติบโตของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ แต่เราก็ยังจะ
สังเกตเห็นความโหยหา แม้เพียงร่องรอยและอัตลักษณ์ที่เหลืออยู่ไม่มากของหลายชุมชนเก่าแก่ อันท าให้
เราได้เห็นการอนุรักษ ์รวมไปถึงท่ีชัดเจนกว่าในกระแสการบริโภคภาพลักษณ์ของชุมชนที่ถูกประดิษฐ์สร้าง
ขึ้นใหม่ ลอกเลียนของเก่า รวมถึงความโหยหาความรู้สึกอบอุ่น ใกล้ชิด โอบอ้อมอารีและแบ่งปันต่อกันที่
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเคยถูกวาดภาพบรรยายถึงในเรื่องโรแมนติค สะเทือนอารมณ์ ทั้งในประวัติศาสตร์และ
วรรณกรรม จนถึงเรื่องเล่าในหลายรูปแบบ2 หากเราจะคิดตามถึงสถานที่ท่องเที่ยวเลียนแบบตลาดชุมชน
ค้าขายริมน้ า ไปจนถึงเอกสารเสนอขายห้องพักขนาดเท่าห้องนอนใจกลางกรุงก็ยังต้องเสนอภาพความเป็น
ชุมชนที่ผู้คนจะยึดโยงอาศัยได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและอบอุ่น ไม่ว่าในความเป็นจริงความหมายและ
เนื้อหาจะต่างไปเช่นไร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือสิ่งสะท้อนพลังของแนวคิดเรื่อง “ชุมชน” และ “ความเป็น
ชุมชน” ส่วนหนึ่งที่เนื้อหาของหน่วยนี้จะชวนให้ผู้อ่านส ารวจไปพร้อมกัน 

15.1.1 ความหมาย และขอบข่ายการศึกษา: จากชุมชนสู่ประชาคม 
 ชุมชน (Community) เป็นหน่วยทางสังคมที่ย่อยลงไปกว่าเมืองหรือเขตการปกครอง

ของพ้ืนที่ขนาดไม่กว้างขวาง การก าหนดเส้นแบ่งตายตัวในทางพ้ืนที่อาจไม่ใช่การนิยามชุมชนที่ชัดเจนได้

                                           

 

2 Sukphisit Suthon. (1997). Folk Arts and Folk Culture: The Vanishing Face of Thailand. Bangkok: Post 
Books. 
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เพียงอย่างเดียว ความคุ้นเคยและกิจกรรมของสมาชิกของชุมชนย่อมประสานกันแนบแน่นได้มากกว่า
หน่วยทางสังคมที่กว้างกว่า อย่างเช่น “เมือง” หรือ “จังหวัด” ซึ่งย่อมกว้างขวางเกินกว่าที่ผู้คนจะคุ้นเคย
กันได้หมด เมื่อชุมชนได้พัฒนาและขยายตัวต่อมา จนอาจมีค าเรียกเป็นอ่ืน แต่ถึงอย่างนั้น “ความเป็น
ชุมชน” ก็ต้องสะท้อนความเป็นกลุ่มก้อนของประชากร ที่ร่วมกันด าเนินกิจกรรมทางสังคมด้วยความ
แนน่อนในแบบแผนปฏิบัติหลายประการ ที่ตั้งวางอยู่บนฐานคิดความเชื่อร่วมกันและยอมรับกันได้ในพ้ืนที่
เดียวกัน  

 การศึกษาชุมชนในหลายแขนงสาขาความสนใจของสังคมศาสตร์  โดยเฉพาะทางสังคม
วิทยา ท าให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับ “ชุมชน” และ “ความเป็นชุมชน” เพ่ิมพูนขึ้นมากในหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา อย่างเช่นที่ได้จากการศึกษาชุมชนของชนเผ่าต่าง ๆ และชุมชนเมืองในหลายซอกหลืบของเมือง
ใหญ่ทั่วโลก ความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เราอยู่อาจกระทบถึงชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าต้องกระทบต่อผู้คนที่
ยึดโยงอยู่ด้วยกัน ความสัมพันธ์ภายในชุมชน และอัตลักษณ์ของเราต่างมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ไปกับ
ชุมชน ช่วงระยะเวลายาวนานของการพัฒนา ชุมชนก็เป็นหน่วยในการพัฒนาและปกครองของทางราชการ 
ในภาพกว้างออกไปนอกเหนือกว่าจะเป็นเพียงแนวคิดทางสังคมศาสตร์ ชุมชนยังเป็นมากกว่านั้นในการ
เป็นสิ่งที่เรายอมรับถึงความเป็นจริงบางอย่างโดยไม่พักต้องตั้งค าถาม ชุมชนเป็นกรอบที่เราใช้คิดกับเรื่อง
ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องหยุดสงสัยถามถึงนิยามความเป็นชุมชนที่ก าลังพูดถึง3 เพราะเป็นเรื่องที่ดูเหมือน
คุ้นเคยอยู่รายรอบตัวเราในชีวิตทุกวัน ความเป็นกลุ่มก้อนของผู้คนอันเป็นพ้ืนฐานของชุมชนก็ฝังอยู่ในเส้น
สายวงศาคณาญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูง ที่มักอยู่รายรอบในชุมชน หรือในความสามารถต่อเชื่อมสัมพันธ์กันกับ
ตัวเราได ้จนเรามักมองข้ามความน่าสนใจของความเป็นกลุ่มก้อนที่มีพลังทางสังคมของชุมชนต่าง ๆ ที่เห็น
มาในระดับประเทศ ความเป็นกลุ่มก้อนของสังคมระหว่างประเทศก็เป็นเช่นกันที่เรามักมองผ่าน “พวก
เรา” และ “ความเป็นต่างชาติ” ที่เหมือนจะเป็น “คนอ่ืน” ไปเสียด้วยซ้ า เพราะความห่างไกลทาง
วัฒนธรรมและระยะทาง 

 “ประชาคม” ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งของ “Community” ในภาษาอังกฤษ แต่ถูกใช้
ในลักษณะที่เป็นทางการกว่า และในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ยังสื่อถึงลักษณะความเป็น
กลุ่มก้อนที่กว้างใหญ่ออกไปกว่า “ชุมชน” จากความคุ้นเคยของเรา แต่ก็ยังมีความหมายที่ไม่ไกลไปจาก
กัน ในความเป็นกลุ่มก้อนของผู้คนจ านวนมาก ไม่ใช่แค่เพียง “กลุ่มประเทศ” หรือ “ภาคีสมาชิก” ที่มักจะ
เป็นการเน้นให้ความส าคัญถึงรัฐชาติในกรอบการพิจารณาการเมืองระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม ที่มีรัฐเป็น
ผู้แสดงบทบาทหลัก ผ่านผู้น าและสถาบันข้าราชการจ านวนน้อยที่มีส่วนร่วม การจัดตั้ง “ประชาคมยุโรป” 
(European Community, EC) ที่พัฒนาต่อมากลายเป็น “สหภาพยุโรป” (European Union, EU) ใน
ปัจจุบัน หรือ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน

                                           

 

3 Zygmunt Bauman. (2001). Community: Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge, UK: Polity, pp. 
1-17. 
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สมาชิกในกลุ่มสมาคมประชาชาติอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) ก็
สะท้อนถึงความมุ่งหมายในความสัมพันธ์ที่เป็นกลุ่มก้อนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปตามระดับพัฒนาการของ
ความสัมพันธ์ในยุคสมัยปัจจุบัน ความเข้าใจ 

 

15.1.2 ชุมชน รากทางภาษา และท่ีทางในสังคมศาสตร์ 
“ชุมชน” มีรากศัพท์มาจากค านามในภาษาละตินว่า “communitas” ซึ่งมาจากการผสม

ระหว่าง com + munus (ร่วมกัน+หน้าที่) โดยใช้เรียกชุมชนที่ไม่มีโครงสร้างมากมายนัก ผู้คนมีความเท่า
เทียมเสมอกัน มีประสบการณ์และความรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ในวิถีชีวิตและวิถีของชุมชนร่วมกัน มีส านึก
และจิตวิญญาณของชุมชนร่วมกัน ความส าคัญของค านี้ในทางวิชาการเกิดขึ้นเมื่อถูกน ามาใช้ในทาง
สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซึ่งให้ความสนใจต่อมนุษย์และสังคมในมิติต่าง 
ๆ ในหลายบริบทแวดล้อม ชุมชนมีความส าคัญต่อตัวตนของผู้คน ตลอดจนไปถึงปรากฎการณ์ทางสังคม 
และความเข้าใจในขั้นฐานรากของสังคมที่สังคมศาสตร์มุ่งจะศึกษา เพราะชุมชนจะประกอบไปด้วยสมาชิก
ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างอ านาจเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกัน และจึงมีขีดความจ ากัด หรือเงื่อนไขบางอย่าง
ร่วมกัน ในโครงข่ายที่สลับซับซ้อนน้อยกว่าสังคมของรัฐชาติ ที่มักกินความรวมถึงชุมชนอีกหลายชุมชน
ภายใต้กรอบอ านาจการปกครองของรัฐเดียวกัน 

แม้จะมีการศึกษาเรื่องของ “ชุมชน” มามากมาย แต่ในทางสังคมศาสตร์ก็ยังไม่อาจสรุป
นิยามที่แน่นอนได้ง่ายดายนัก ด้วยว่าการนิยามก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา การจะแสวงหา
นิยามที่คงที่ตายตัวได้จึงพ้นค าถามและความพยายามไป ถึงอย่างนั้นความเข้าใจพ้ืนฐานในความหมายที่มา
ก็มีความส าคัญที่ท าให้เราจะได้จินตนาการถึง “ชุมชน” และ “ความเป็นชุมชน” ได้ชัดเจนขึ้นในเชิง
นามธรรมและรูปแบบ 

ในภาษาอังกฤษ Community อาจถูกแปลเป็นได้อีกหลายค าในภาษาไทย อย่างเช่น 
ประชาคม หมู่ คณะ ชุมนุมชน กลุ่มชน พวก อันสะท้อนการร่วมรวมกันของผู้คน อย่างเป็นกลุ่มก้อน แต่
อาจมีความแตกต่างกันออกไปในรูปแบบ กระบวนการ หรือโครงสร้างในการรวมตัว อันเป็นสิ่งที่
สังคมศาสตร์อาจต้องการตั้งค าถามถึงลักษณะของความหลากหลายไปในแต่ละกรณีและบริบทของ
การศึกษา และเม่ือพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคมและชุมชนในแต่ละยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ การนิยามถึง “ชุมชน” อย่างตายตัวจึงเป็นความส าคัญในล าดับรองลงไปจาก “ความเป็น
ชุมชน” ที่ได้เกิดขึ้นและมีอยู่ อันประกอบไปด้วยเนื้อหาความเป็นไปรายรอบตัวตนของผู้คน รวมไปถึงทุก
มิติของวิถีชีวิตนั้นที่สังคมศาสตร์จะสนใจศึกษา ชุมชนจึงเป็นแนวคิดขั้นรากฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการ
พิจารณาความเป็นจริงในทางสังคมศาสตร์ บนแนวโน้มทางแวดวงวิชาการสมัยใหม่ที่หันมาสนใจเรื่องของ
ชุมชน ท้องถิ่น และวัฒนธรรมทีย่อมรับให้คุณค่ากับหลากหลายมากข้ึน 

จากการศึกษาในการใช้อย่างเป็นทางการพบว่า ชุมชนเป็นศัพท์เพ่ิงบัญญัติขึ้นใหม่ ใน
ภาษาไทย โดยพบว่าได้บัญญัติข้ึนอย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี่เอง ค าว่า ชุม มีความหมายว่า 
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รวม มาจากที่ต่าง ๆ มารวมกัน เช่น ชุมทาง ชุมสายโทรศัพท์ “ชุม” เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาเขมร (อ่าน
ว่า จุม) แปลว่า รวม ในภาษาไทยใช้หมายถึง ที่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมารวมกันอยู่มาก ๆ ก็ได้ มักใช้กับสิ่งที่ไม่ดี 
เช่น ชุมโจร หรือใช้เป็นกริยา หมายความว่า มีอยู่มาก เช่น ยุงชุม มดชุม ปลวกชุม ผู้ร้ายชุม โจรชุม แต่เมื่อ
ใช้ว่า ชุมชน จะหมายถึง เขตท่ีมีคนอยู่มาก นอกจากนี้ ค าว่า ชุมชน เดิมใช้เป็นค าเรียกเขตหรือบริเวณที่ยัง
ไม่ได้พัฒนาในเมืองใหญ่ มีคนอยู่หนาแน่นแออัด ต่อมาจึงหมายถึงบริเวณที่มีการจัดการดูแลผู้ที่อยู่ใน
ชุมชน มีการจดทะเบียนเป็นทางการเพื่อพัฒนาเขตของตนให้เจริญเข้มแข็ง4 

ค าว่า “ชุมชน” เพ่ิงปรากฏครั้งแรกในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 โดย
ในล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของชุมชนไว้ว่า “หมู่ชน, กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันเป็นสังคม
ขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน”5  

ในทางรัฐศาสตร์ พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ . 25246 ให้

ความหมายของชุมชนหรือประชาคม เอาไว้ 2 ความหมายด้วยกัน  

ความหมายประการแรก “ชุมชน” หรือเรียกอีกอย่างว่า “ประชาคม” คือกลุ่มย่อย (ของ
ประชากรและรูปแบบการรวมกลุ่ม) ที่มีลักษณะหลายประการเหมือนกับ “สังคม” ที่สลับซับซ้อนและ
หลากหลาย แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความสนใจร่วมที่ประสานกัน ในวงทีแ่คบกว่า “ชุมชน” หมายถึง เขต
พ้ืนที่ระดับของความคุ้นเคยและการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอย่าง
ที่ท าให้ชุมชนต่างไปจากกลุ่มเพ่ือนบ้าน ชุมชนมีลักษณะเศรษฐกิจเป็นแบบเลี้ยงตัวเองที่จ ากัดมากกว่า
สังคมแต่ภายในวงจ ากัดเหล่านั้นย่อมมีการสังสรรค์ใกล้ชิดกว่า และความเห็นอกเห็นใจลึกซึ้งกว่า   อาจจะ
มีสิ่งเฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ เช่นเชื้อชาติ ต้นก าเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา  

ความหมายประการที่ 2 “ชุมชน” หมายถึง ความรู้สึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพันปัจเจก
บุคคลให้รวมเข้าเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งสะท้อนความหมายของชุมชนในทางวัฒนธรรมที่กว้างออกมากว่าเพียง
การรวมตัวของกลุ่มชน 

                                           

 

4 บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น. สืบค้นจาก www.royin.go.th/?knowledges=ชุม-ชุมชน-๘-สิงหาคม-๒๕๕๑. 
[สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2560]. 
5 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.  สืบค้นได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary/. [สืบค้นเมื่อ 
29 ธันวาคม 2560]. 
6 ราชบัณฑิตยสถาน. (2524).  พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ  - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน . กรุงเทพฯ: 
ราชบัณฑิตยสถาน., หน้า 112. 
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ในความพยายามจะพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนที่ต้องกระท าผ่านชุมชน นิยามจากหน่วยงาน
พัฒนาระหว่างประเทศอย่าง โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ  หรือ UNDP (United Nations 
Development Programme) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ชุมชน” เอาไว้ว่า ชุมชนคือ ดินแดนแห่งการ
รวมตัวทางสังคมที่เป็นการสมัครใจก่อขึ้นเองโดยประชาชน ส่วนใหญ่แล้วสนับสนุนตนเองเป็นเอกเทศ จาก
รัฐและอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น Community ประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ทั้งทางการและไม่เป็น
ทางการ รวมถึง กลุ่มความสนใจ (ชมรม) กลุ่มวัฒนธรรม และศาสนา สมาคมอนุรักษ์หรือพัฒนาสังคม7 ซ่ึง
ฉายเน้นไปถึงกระบวนการก่อก าเนิดและบทบาทความส าคัญของชุมชน ภายใต้ระบบการปกครองที่ใหญ่
กว่าของรัฐ 

หากจะกล่าวโดยสรุปในเบื้องแรก ความหมายโดยทั่วไปของค าว่า ชุมชน หรือ ประชาคม อัน
มาจากต้นทางในภาษาอังกฤษว่า community ควรจะหมายถึงและครอบคลุม กลุ่มก้อนของประชากร
หรือผู้คน (People) ที่ร่วมอาศัยอยู่ในหน่วยพื้นที่เดียวกัน (Area) โดยมีความเชื่อมโยง (Connectedness) 
และปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่ยึดโยงแบบแผนของชุมชนหรือประชาคมไว้กับวิถีชีวิต เป็นแบบแผนที่มี
ลักษณะทางวัฒนธรรม (Culture) ที่เจริญเติบโตบนความสนใจและผลประโยชน์บางอย่างร่วมกัน 
(Common interests)  

15.1.3 องค์ประกอบของชุมชน 
เมื่อมองในมุมกว้าง องค์ประกอบของชุมชนหรือประชาคม ผ่านกรอบของความพยายามใน

การพัฒนาชุมชน อาจช่วยให้เราจ าแนกองค์ประกอบหลักของชุมชนได้ 3 ส่วน8 คือ 

1) องค์ประกอบด้านมนุษย์ (Human Component) 
เป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในชุมชน จากวิวัฒนาการของมนุษย์ในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การเป็นสมาชิกของชุมชนหมายความว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งให้โดด
เดี่ยวอยู่คนเดียว โดยไม่มีการไปมาหาสู่กัน การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีหลากหลายลักษณะและหลายรูปแบบ 
เช่น ครอบครัว กลุ่มพ่อค้า กลุ่มองค์กร กลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในชุมชน เป็นต้น คือ มีทั้งกลุ่มที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ หรือหากจะพิจารณากลุ่มในสายสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือห่างไกลออกไปเป็นทอดที่เรียกว่า 
กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ ก็สะท้อนความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีระดับชั้น (layers) 

                                           

 

7 Anirudh Krishna. (ed.). (2000). Changing Policy and Practice from Below: Community Experiences in 
Poverty Reduction: An Examination of Nine Case-Studies. [Online]. Retrieved from 
www.pnud.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/poverty-reduction/poverty-
website/changing-policy-and-practice-from-below/ChangingPolicyand 
PracticefromBelow.pdf, [Accessed on December 29, 2017]. 
8 ไพรัตน์ เดชะรินทร์. (2524). การบริหารงานพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, หน้า 16 – 17. 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiry_fKq7HYAhUUS48KHQmJASgQFgg1MAM&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2592%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4&usg=AOvVaw150wmyXsqXJbdJdZoCbK-m
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ระยะห่าง (distance) หรือต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน ก็เนื่องจากกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งร่วมกัน และคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มใด ๆ ก็ตามย่อมมีความสัมพันธ์ต่อสมาชิกในกลุ่มเดียวกันหรือ
กับกลุ่มอื่น ๆ อีก เป็นลูกโซ่เกี่ยวพันกนัไป สิ่งเหล่านี้จึงเป็นส่วนประกอบฐานรากที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ด้านมนุษยข์องทุกชุมชน 

2) องค์ประกอบทีม่นุษย์ประดิษฐ์ขึ้น (Man-made component) 
สิ่งที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมและได้

น าไปใช้ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
เครื่องทุ่นแรง รถยนต์ หรือเครื่องอ านวยความสะดวก อย่างโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม 
องค์ประกอบทางด้านวัตถุนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของชุมชนหรือสังคม แต่เป็นผลผลิตทางอารยธรรมและมีส่วน
ก ากับความเป็นไปของสมาชิก ครอบครัวและชุมชน ด้วยความเชี่อมโยงต่อวิถีชีวิตในทุกวันและการสะสม
เพ่ืออนาคตข้างหน้า ในกรอบของประชาคมที่กว้างขวางออกไป องค์ประกอบทางด้านวัตถุ ยังเชื่อมโยง
ระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในการผลิต การแลกเปลี่ยน รวมถึงร่วมแบ่งปันในคราวคับขัน เนื้อหา
ความสัมพันธ์จึงงอกเงยขึ้นมาผูกโยกให้เกิดความเป็นกลุ่มก้อนและประชาคมขึ้นมาได้  นอกจากสิ่งที่เป็น
วัตถุแล้วมนุษย์ยังสร้างแนวความคิด ปรัชญา ค่านิยม อุดมการณ์ ความเชื่อ ความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือท า
ความเข้าใจ อีกยังผสานตัวเราเข้ากับชุมชนและโลกรอบตัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและ
ยึดถือจนไปถึงเชื่อมั่นปฏิบัติ  

3) องค์ประกอบจากสิ่งท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน (Natural component) 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพรายรอบชุมชนที่มีอยู่ตามธรรมชาติยาวนานกว่าประวัติศาสตร์ของ

มนุษยชาติเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างข้ึนมา อันหมายรวมทกุอย่าง ที่เก่ียวข้องกับพืช สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหลาย ซึ่งทุกชุมชนจะมีสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งนั้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพก็
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่หล่อเลี้ยงความเป็นชุมชนไว้ มนุษย์พยายามตลอดเวลาที่จะเอาชนะธรรมชาติ
ด้วยการปรับปรุงดัดแปลงสภาพแวดล้อมให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมมนุษย์ เพ่ือความ
อยู่รอดและเพ่ิมพูนความเจริญจากทรัพยากรที่ธรรมชาติให้มา ในอีกทางหนึ่ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็
เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าของชุมชนมนุษย์ สิ่งต่าง ๆ ในชุมชนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นรวมถึง
ปฏิกิรยิาตอบสนองจากธรรมชาติจะมีความสัมพันธ์ต่อความเป็นชุมชน เหมือนองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้ว
ทั้งสองประเภท อย่างเช่น สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่หลายดินแดนแถบใกล้เส้นศูนย์สูตรรับรู้ในชื่อ 
“ภาวะโลกร้อน” (Global Warming)  อันเป็นผลจากการขุดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะสมอยู่ ใต้ภิภพมา
สร้างความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมมนุษย์ในช่วงสองร้อยปีกว่ามานี้ ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง ดิน
แตกระแหงและไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตของพืชผล การแก้ไขปัญหาใหญ่เช่นนี้จึงต้องอาศัย
ความร่วมมือเป็นกลุ่มก้อนที่กว้างขวางออกไปกว่าชุมชนใกล้ตัวแต่มีปัญหาอยู่ร่วมกัน เราจึงได้เห็นชุมชน
นักวิทยาศาสตร์ร่วมเคลื่อนไหวผลักดันกับกลุ่มเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เคลื่อนไหวในภาค
ประชาชน และดึงผู้มีอ านาจทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งท้องถิ่นและระดับข้ามชาติ ให้ยึดมั่นในวิถีทาง
แก้ปัญหาของมนุษยชาติที่ต้องมีร่วมกัน ความเป็นกลุ่มก้อนอย่างอย่างยาวนานในประเด็นปัญหาส าคัญ
เช่นนี้ก็เป็นลักษณะบ่งชี้ความเป็นประชาคมที่เกิดขึ้นมาในหลายระดับให้เห็นได ้
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ในภาพกว้าง องค์ประกอบของชุมชนทั้ง 3 ประการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน องค์ประกอบที่อยู่
ภายในชุมชนหนึ่ง ๆ เริ่มจากองค์ประกอบด้านมนุษย์ นอกจากจะมีความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันแล้ว ยัง
จะต้องไปมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นด้วย เช่น การใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลตั้งแต่ยุคถ่านหิน
จนถึงน้ ามันปิโตรเลียมปัจจุบันที่ท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
อย่างรุนแรงดังที่เป็นอยู่ ก็ส่งผลกระทบกลับมาสู่สังคมมนุษย์ที่ไม่อาจตัดขาดจากความเกี่ยวข้องได้ หรือ
สภาวะวิกฤติในระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่เชื่อมโยงใกล้กันมากขึ้นก็จะเห็นผลกระทบสืบเนื่องจากทั้ง
ความส าเร็จในการพัฒนาและหายนะจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งต่อถึงกันได้อย่างทั่วถึ งทั้งระบบ ความเป็น
ชุมชนในยุคสมัยปัจจุบันจึงไม่อาจจ ากัดขอบเขตอย่างคับแคบได้อีกต่อไป การรวมกลุ่มเป็นประชาคมที่มี
รูปแบบขึ้นในหลายระดับก็เป็นลักษณะการรวมกลุ่มก้อนที่พบเห็นได้มากขึ้นไปตามยุคสมัยของเรา ดังเช่น
ความพยายามในการรวมตัวระดับนานาชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

15.1.4 ระบบที่ส่งอิทธิพลต่อชุมชน-ประชาคม 
องค์ประกอบของชุมชนทั้ง 3 ประการดังที่ได้กล่าวมานี้แม้จะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่

ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบดังกล่าวนี้จะมีความเจริญที่ไม่เท่าเทียมกัน เพราะว่ามีระบบ
หรือกลไกที่มีอิทธิพลบทบาทในการควบคุม สนับสนุน หรือส่งเสริมองค์ประกอบทั้ง 3 ของชุมชนให้
เจริญก้าวหน้าหยุดอยู่กับที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญนี้คือระบบต่าง ๆ ในชุมชน
นั่นเอง ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้9 

1) ระบบการปกครอง 
การบริหารประเทศย่อมมีอิทธิพลในการก าหนดหรือบงการองค์ประกอบของชุมชนในรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่ง เช่น การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ แบบเสรีประชาธิปไตย ชุมชนที่มีระบบการปกครอง
ต่างกันย่อมมีเสรีภาพ อิสรภาพ แสดงออกต่างกันและย่อมส่งผลสะท้อนมาถึงวิถีชีวิตของบุคคลที่อยู่ใน
ชุมชนนั้นและความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ย่อมผิดแผกแตกต่างกันไป 

2) ระบบเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อระบบของชุมชนสังคมการที่ชุมชนใดชุมชน

หนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมนั้นระบบเศรษฐกิจถือเป็น
ตัวก าหนดเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ดังประเทศไทยมักกล่าวกันอยู่ เสมอว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ
เกษตรกรรม ผลผลิตและรายได้ประชาชาติส่วนใหญ่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรเครื่องมือที่ใช้ในชุมชนจึง
เป็นเครื่องมือเพ่ือการเกษตรเสียเป็นส่วนมาก ปัญหาเรื่องการตลาด การผลิตจึงเป็นปัญหาของการเกษตร 

                                           

 

9 ไพรัตน์ เดชะรินทร์. (2524). อ้างแล้ว. หน้า 19 – 20. 
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แต่หากเป็นชุมชนที่ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมมากว่าการเกษตร ชุมชนนั้นก็จะมีเครื่องไม้
เครื่องมือที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตรกรรม 

3) ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษามีอิทธิพลต่อความเจริญและความล้าหลังของชุมชนสมาชิกในชุมชนใดมี

การศึกษาสูง ย่อมเกิดการถ่ายทอดวิชาความรู้และการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ มากขึ้นกว่าชุมชนที่สมาชิก
ในชุมชนนั้นไม่มีการศึกษา และที่ส าคัญปัจจุบันการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคม ประเทศชาติ ย่อมมี
พ้ืนฐานส าคัญท่ีการศึกษา ดังนั้นหากระบบการศึกษามีความเข้มเข้ม สามารถสร้างคนให้มีประสิทธิภาพได้
ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน 

4) ระบบความเชื่อศรัทธา 
ระบบความเชื่อศรัทธา ทั้งความเชื่อท้องถิ่นหรือศาสนาเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบภายในชุมชนหนึ่ง ๆ ที่มีความส าคัญไม่น้อย โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังอยู่ในขั้นพัฒนา 
(developing community) ระบบความเชื่อศรัทธาในที่นี้ย่อมหมายความรวมถึงความเชื่อในสิ่ งที่
ศักดิ์สิทธิ์ และการกระท าต่าง ๆ ทางศาสนาซึ่งนักมานุษยวิทยาพบว่า อิทธิพลเรื่องความเชื่อศาสนาหรือ
ลัทธิศาสนาของชุมชนนั้น มีอิทธิพลมากที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของชุมชน
หนึ่ง ๆ เป็นส่วนส าคัญของอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน โดยเฉพาะในชุมชนทางศาสนาที่จะยิ่งมีวิถีที่เคร่งครัด
ต่อหลักการและวิถีทางตามค าสอนของศาสนา ชุมชนพ้ืนบ้านเล็ก ๆ ในอดีตอาจจะมีวิถีความเชื่อศรัทธา
เพียงหนึ่งเดียว แต่ในชุมชนใหญ่อย่างเช่นชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของการค้าและแลกเปลี่ยน อาจจะต้อง
รองรับกับความหลากหลายได้มากกว่าหนึ่ง วิถีความเป็นอยู่แบบพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานและจัดสรร
พ้ืนที่ทางสังคม 

5) ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  
นอกจากตัวบงการใหญ่ทั้งสี่ประการดังกล่าวมาแล้วยังอาจมีตัวบงการอ่ืน  ๆ อีก เช่น ปัจจัย

ทางธรรมชาติ เช่น สัตว์และพันธุ์พืช การเกิดอุทกภัย หรือการมีอากาศหนาวจัดร้อนจัด มีภูเขาไฟ สิ่ง
เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของชุมชนอยู่มาก 

ทั้งนี้ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ความหมายของชุมชนถูกใช้กว้างขวางออกไป 
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ยังอาจเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในความร่วมมือเป็นกลุ่มก้อนของกลุ่มประชาคมที่ถูกจัดตั้งใน
หลายอนุทวีป เพ่ือประสานความร่วมมือในการแบ่งปันทรัพยากรที่มีร่วมกัน เช่นแหล่งท่องเที่ยว แหล่ง
พลังงาน แม่น้ านานาชาติที่ไหลผ่านหลายประเทศ หรือในการร่วมรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติใน
ยามฉุกเฉินที่มักมีความใกล้เคียงคล้ายกันในหลายกลุ่มประเทศ อย่างเช่นการร่วมมือจัดการปัญหาไฟป่า
และอุทกภัยในกลุ่มประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน 

15.1.5 กระบวนการเกิดชุมชน 
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จากสาเหตุการเกิดชุมชน ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพ่ือความเข้าใจพ้ืนฐานในที่มาของชุมชน 
ซึ่งอาจมีที่มาและลักษณะของชุมชนได้หลากหลาย จากกระบวนการเกิดชุมชน อันมีขั้นตอนกระบวนการ
ก่อเกิดในกรณีตัวอย่างของชุมชนท้องถิ่น ที่เราคุ้นเคยโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

1) บุคคลหรือคนแต่ละคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกลุ่มกันเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด 
เช่น การประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพ การศึกษา การประกอบกิจกรรมทางศาสนา การ
ตั้งบ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศัย เป็นต้น ในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งการรวมกลุ่มในลักษณะ
เช่นนี้เรียกว่า กลุ่มคน 

2) กลุ่มคนทั้งหมดนี้เกิดความรู้สึกว่าจะต้องด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
บางอย่างร่วมกันจึงเกิดการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในรูปของกลุ่มสังคมหรือองค์กรทาง
สังคม เช่น ครอบครัว บริษัท ชมรม สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ สถาบันการศึกษา องค์กรทาง
ศาสนา เป็นต้น 

3) กลุ่มสังคมหรือองค์กรทางสังคมที่เกิดขึ้น ได้ก าหนดสถานที่ในการด าเนินกิจกรรมส าหรับกลุ่ม
หรือองค์กรของตนอย่างแน่นอน คนเหล่านั้นได้ตั้งที่อยู่อาศัยในบริเวณหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ในลักษณะของละแวกบ้านหรือลักษณะอ่ืน ๆ ขึ้น 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันเพ่ิมมากข้ึน  

4) กลุ่มสังคมที่รวมตัวกันในลักษณะของละแวกบ้าน ขยายตัวเป็นชุมชน ซึ่งอาจเป็นละแวกบ้าน
ที่ใหญ่ขึ้น หรือเกิดละแวกบ้านใหม่ขึ้นก็ได้ หลาย ๆ ละแวกบ้านรวมกันเป็นชุมชนที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น เช่นหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด หรือในระดับประชาคมใหญ่ข้ามพรมแดนของรัฐ
ชาติ อย่างเช่นประชาคมยุโรปที่มพัีฒนาการมายาวนาน และประชาคมอาเซียนที่ก าลังก่อร่าง
สร้างรูปขึ้นมาในปัจจุบัน 

15.1.6 ประเภทของชุมชน 
ในทางสังคมวิทยา เราอาจแบ่งประเภทของชุมชนได้มากมาย โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งที่

แตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้ ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ ต้องการให้นักศึกษาได้ขยายความเข้าใจถึงความเป็นไปได้
และความกว้างขวางในความหมายของ “ชุมชน” และ “ประชาคม” ที่กล่าวถึงในหลายสาขาของวิชา
สังคมศาสตร์ ซึ่งการก่อตัวและลักษณะของชุมชนทางการเมืองระหว่างประเทศก็เป็นชุมชนลักษณะใหม่ที่
เราจะพยายามเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยการศึกษานี้ 

1) การแบ่งตามจ านวนประชากร 
 การแบ่งประเภทของชุมชนตามจ านวนประชากรนั้นเป็นการแบ่งชุมชนตามจ านวน

สมาชิกในชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ในจัดระเบียบการปกครองและส่งเสริมการพัฒนา สามารถแบ่งออกได้
อีกเป็น 7 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1.1) หมู่บ้านขนาดเล็ก (Hamlet) เป็นชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน 250 คน 
1.2) หมู่บ้าน (Village) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 250 – 1,000 คน 
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1.3) เมือง (Town) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 1,000 – 5,000 คน 
1.4) นครเล็ก (Small City) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 5,000 – 25,000 คน 
1.5) นครขนาดกลาง (Middle City) มีประชากรระหว่าง 25,000 – 100,000 คน 
1.6) นครขนาดใหญ่ (Metropolis)  มีประชากรระหว่าง 100,000 – 1,000,000 คน 
1.7) มหานคร (Great Metropolis) มีประชากรมากกว่า 1,000,000 คน ขึ้นไป 

 

2) การแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมหลัก 
การแบ่งประเภทของชุมชนตามลักษณะของกิจกรรมหลัก เป็นการแบ่งชุมชนตามลักษณะ

ของกิจกรรมหลักท่ีสมาชิกของชุมชนได้กระท า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

2.1) ชุมชนศูนย์การค้า (Trade Centre) เป็นชุมชนที่มีคอยจัดจ าหน่ายของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือมีตลาดสดขายอาหารและผักสด จึงมีลักษณะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
สินค้า ส าหรับคนทั่วไปเข้ามาซื้อสินค้าส าหรับการอุปโภคบริโภค ถ้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมี
ความเจริญสูงก็อาจจะมีห้างสรรพสินค้าหรือย่านการค้าที่มีสินค้าทุกประเภทไว้จ าหน่าย 

2.2) ชุมชนศูนย์การขนส่ง (Transportation Centre) เป็นชุมชนที่ เกิดขึ้นตาม
เส้นทางการคมนาคมหรือเส้นทางการขนส่ง เช่นชุมทางรถไฟ ท่ารถซึ่งเป็นที่รวมของรถโดยสาร
ประจ าทางหรือรถบรรทุกที่มาขนถ่ายสินค้า หรือเป็นทางแยกที่ผู้โดยสารจ านวนมากต้องผ่าน จึง
มีร้านอาหาร ร้านกาแฟและอ่ืน ๆ ไว้คอยให้บริการแก่ผู้โดยสาร เวลานานเข้าก็กลายเป็นชุมชน
ถาวร มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น บางชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าล าคลองหรือชายทะเล ก็
กลายเป็นท่าเรือส าหรับส่งสินค้าและผู้โดยสารเป็นต้น 

2.3) ชุมชนศูนย์กลางของการบริการต่าง ๆ (Service Centre) เป็นชุมชนที่เกิดขึ้น
จากการที่คนมารวมตัวกันเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ชุมชนที่เป็น
แหล่งท่อง ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ เป็นต้น ชุมชนแต่ละแห่งอาจจะมีการให้บริการ
รวมกันหลายประเภท เช่น ในตัวเมืองใหญ่ ๆ มีทั้งบริการด้านการเมืองการปกครอง การศึกษา 
สาธารณสุข แหล่งบันเทิง ในขณะที่บางชุมชนอาจมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เช่น ชุมชนบริเวณ
ชายแดน ชุมชนเมืองโบราณ สถานที่ตากอากาศ หรือเมืองที่เป็นแหล่งการพนัน ก็อาจมีบริการที่
คอยดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม บ่อนการพนัน ไนต์คลับ โรงภาพยนตร์ เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตามชุมชน 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่ได้มีหน้าที่ของตนเองแต่เพียงอย่าง
เดียวแต่อาจมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ปะปนอยู่ด้วย เช่น ชุมชนบางแห่งในกรุงเทพมหานครอาจมี กิจกรรมทุก
ประเภทในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน การแบ่งชุมชนออกเป็นศูนย์การค้า ศูนย์การขนส่ง และศูนย์กลางของ
การให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ พิจารณาเฉพาะกิจกรรมหลักที่เป็นจุดเด่นของชุมชน ส่วนลักษณะย่อยอื่น 
ๆ นั้นยังคงมีอยู่ อย่างเช่น 

3) การแบ่งตามลักษณะทางนิเวศวิทยา 
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การแบ่งลักษณะชุมชนตามลักษณะทางนิเวศวิทยา อาจสามารถแบ่งชุมชนออกได้เป็น 4 
ประเภท ดังต่อไปนี้ 

3.1) ชุมชนบริการขั้นต้น เป็นชุมชนขนาดเล็กที่ท าการผลิตสินค้าในรูปของวัตถุดิบ
ซึ่งเป็นขั้นแรกของกระบวนการจ าหน่าย เช่น ชุมชนที่มีการกสิกรรม เหมืองแร่ โรงเลื่อย ประมง 
เป็นต้น 

3.2) ชุมชนจ าหน่ายหรือชุมชนการค้า เป็นชุมชนย่านการค้าเป็นศูนย์กลางการค้า
จ าหน่ายวัตถุดิบที่ได้รับมาจากชุมชนบริการขั้นต้นและจ าหน่ายให้แก่ชุมชน
ขั้นต้น 

3.3) ชุมชนอุตสาหกรรม เป็นชุมชนที่ท าหน้าที่ให้บริการในรูปต่าง ๆ ทั้งชุมชน
อุตสาหกรรมขนาดย่อยและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เด่นขัดอย่างน้อยหนึ่งแห่ง มีการจ าหน่ายผลผลิตสูง 

3.4) ชุมชนประเภทพิเศษ เป็นชุมชนที่ไม่มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่แน่นอนลงไปและ
อาจไม่มีหน้าที่พิเศษในการผลิตหรือการจ าหน่ายผลผลิตโดยเฉพาะ เช่น ศูนย์
การศึกษา ศูนย์ที่พักตากอากาศ ศูนย์กลางทางการเมือง เป็นต้น 

4) การแบ่งชุมชนตามหน่วยการปกครอง 
 การแบ่งชุมชนตามหน่วยการปกครองพิจารณาจากความเหมาะสมในการปกครอง ซึ่งใน

แต่ละชุมชนจะมีเกณฑ์การแบ่งและมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ในประเทศไทยได้แบ่งชุมชนใน 3 
ลักษณะตามการปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 4.1 การปกครองส่วนกลาง แบ่งตามลักษณะการปกครองออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม 
เป็นต้น 

 4.2 การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งตาม ขนาด ความเจริญก้าวหน้า และรูปแบบของการ
บริการ เป็น หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 

 4.3 การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งลักษณะการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา และ 
กรุงเทพมหานคร 

การแบ่งหน่วยการปกครองเช่นนี้ เป็นไปภายใต้อ านาจของรัฐในการก าหนดแต่ในทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไมมี่อ านาจปกครองสั่งการเป็นเด็ดขาด สภาพของกฎเกณฑจ์ึงมาจากความ
ร่วมมือและยอมรับในพันธะสัญญาระหว่างประเทศในแต่ละบริบทที่ต่างกันไป 

5) การแบ่งตามวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ 
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 การแบ่งชุมชนตามวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ เป็นการแบ่งชุมชนตามประวัติศาสตร์
ลักษณะของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ชุมชนยุคแรกสุดมาจนถึงยุคปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ประเภท คือ 

 5.1) ชุมชนล่าสัตว์และเก็บอาหารป่า เป็นชุมชนแรกสุดของมนุษย์และสิ้นสุดเมื่อ
ประมาณ 1 หมื่นปีที่ผ่านมา นับว่าใช้เวลายาวนานกว่า 1 ล้านปี มีลักษณะที่ส าคัญคือ ด ารงชีวิตด้วยการ
ล่าสัตว์ และเก็บอาหารป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นอาหาร ชุมชนมีขนาดเล็ก มีสมาชิกราว 10 – 100 คน 
และเป็นเครือญาติเดียวกัน บริเวณที่อยู่อาศัยมักตั้งอยู่ใต้เพิงผาหรือในถ้ าที่ให้ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในระดับหนึ่ง การจัดระเบียบทางสังคมเป็นแบบเครือญาติ ความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อ
ทางไสยศาสตร์ผูกพันกับอ านาจลึกลับในธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องอาหารความปลอดภัยของชีวิตกับ
ความผาสุกร่วมกันของชุมชน ความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีมีจ ากัด ท าให้ความเจริญทางวัตถุมีน้อย 
การตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยหรือภูมิล าเนาเป็นแบบชั่วคราว เพราะเม่ือใดที่อาหารในบริเวณนั้นหมด ก็ต้อง
ย้ายชุมชนไปอยู่ในบริเวณท่ีมีแหล่งอาหารแหล่งใหม ่

 5.2) ชุมชนเกษตรกรรม เป็นชุมชนที่วิวัฒนาการมาจากชุมชนล่าสัตว์และเก็บอาหารป่า
เกิดขึ้นเมื่อราวประมาณ 1 หมื่นปีที่ผ่านมา และปัจจุบันมีชุมชนอีกมากมายที่ยังคงมีลักษณะเป็นชุมชน
เกษตรกรรม มีลักษณะส าคัญคือ มนุษย์รู้จักพัฒนาเทคโนโลยีประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น รู้จักท าการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ท าให้ปริมาณอาหารเพ่ิมมากขึ้นจนมีผลผลิตส่วนเกินที่สามารถ
เก็บสะสมไว้หรือน าไปแลกเปลี่ยนกัน การตั้งหลักแหล่งของชุมชนเป็นที่เป็นทางแน่นอนแบบถาวร ชีวิต
ความเป็นอยู่ผาสุกสมบูรณ์ขึ้น จ านวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น เกิดการขยายตัวของชุมชนเป็นหมู่บ้านหลาย
หมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงกัน แต่ละหมู่บ้านมีบริเวณไร่นาของตนโดยรอบ รู้จักจัดระเบียบการบริหารการ
ปกครองและรักษาความปลอดภัยของชุมชน มีผู้น าชุมชนที่มีพละก าลังหรือสติปัญญาและฝีมือเป็นพิเศษที่
ทุกคนยอมรับนับถือที่อาจจะไม่ใช่ญาติพ่ีน้องหมู่บ้านเดียวกัน ดูแล ปกครอง หลายหมู่บ้านในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน หมู่บ้านบางแห่งอาจขยายเป็นเมืองก็ได ้

 5.3) ชุมชนอุตสาหกรรม เป็นชุมชนที่วิวัฒนาการต่อจากชุมชนเกษตรกรรม อัน
เนื่องมาจากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในประเทศอังกฤษและประเทศต่าง ๆ 
ในยุโรปตะวันตกแล้วแพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นชุมชนที่มีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าสูงและ
ถูกน ามาใช้แทนแรงงานคนและสัตว์ที่มีมาแต่เดิม มีระบบโรงงานอุตสาหกรรมที่แบ่งแยกหน้าที่กันอย่าง
ชัดเจน คือ นายทุน ฝ่ายจัดการ และผู้ใช้แรงงาน ไม่มีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันแบบระบบเครือ
ญาติ แต่เป็นความสัมพันธ์แบบนายจ้างกับลูกจ้าง ไม่มีหนี้บุญคุณต่อกัน การจัดช่วงชั้นทางสังคม ยึดถือ
รายได้และฐานะทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ กิจกรรมส่วนใหญ่ในสังคมเกี่ยวข้องกับการผลิต การจ าหน่าย 
การบริโภค การแสวงหาก าไรแทบทั้งสิ้ น เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เพราะโรงงาน
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อุตสาหกรรมมักตั้งอยู่ในเมืองหรือบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงชุมชนอุตสาหกรรมได้แพร่หลายจากประเทศใน
ยุโรปตะวันตกไปสู่สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก10 

 5.4) ชุมชนการค้าและบริการ เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากชุมชนอุตสาหกรรม 
กล่าวคือ เมื่อระบบโรงงานอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าได้มาก ความต้องการวัตถุดิบ และตลาดส าหรับ
จ าหน่ายสินค้าที่ผลิตได้จึงก่อให้เกิดระบบธุรกิจการค้าและการผลิตที่มีความคล่องตัว ในการซื้อขาย เช่น
ระบบการเงินที่มีมาตรฐานในการเปรียบเทียบเดียวกัน ระบบสินเชื่อ ระบบธนาคาร การคมนาคมขนส่ง
สินค้าที่สะดวก รวดเร็ว และครั้งละจ านวนมาก มีเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยและมีเครือข่าย
ติดต่อกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในชุมชนเดียวกันและกับชุมชนอ่ืน ๆ ในรูปของไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ 
โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีระบบการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นต้น ระบบ
การค้าและบริการเหล่านี้ท าให้เกิดการจัดองค์การทางธุรกิจขนาดใหญ่ในรูปของบริษัท ห้างร้าน 
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ และขยายกิจการออกไปยังชุมชนอ่ืน ที่เรียกว่า บรรษัทข้ามชาติ  การค้าและบริการ
ในชุมชนแบบนี้มีความสะดวกสบาย ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้บริโภคสามารถติดต่อผ่านระบบการสื่อสารและ
ช าระเงินผ่านระบบธนาคารได้โดยไม่ต้องติดต่อกันโดยตรง 

6) การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
การแบ่งชุมชนตามลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นการแบ่งชุมชนที่เป็นที่นิยมของ

สังคมศาสตร์และความเข้าใขของผู้คนทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยแบ่งชุมชนุมออกเป็น 2 ประเภทคือ 

6.1) ชุมชนชนบท (Rural Community) เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตชนบท ซึ่งมีความหนาแน่น
ของประชากรน้อย ผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน  ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม อาจแบ่งออกย่อยได้
อีกเป็น 2 ประเภท คือ ชุมชนชนบทดั้งเดิม และ ชุมชนชนบททั่วไป  

6.2) ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก 
อาคารบ้านเรือนมีความหนาแน่น มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็น
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ อาชีพมีมากมายหลากหลายอาชีพแต่ส่วน
ใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การค้าขายและการบริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระหรือปัจเจกบุคคล
สูง ท าให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมัน คือเป็นทางการการมากกว่าส่วนตัว สมาชิกมีความ
แตกต่างกันไปในด้านต่าง ๆ และขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่อยู่ร่วมกันได้เพราะมีผลประโยชน์
ร่วมกัน เป็นต้น โดยปกติชุมชนเมืองจะอยู่ภายใต้การปกครองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น สุขาภิบาล 

                                           

 

10 พัทยา สายหู. (2534). ‘การพัฒนาวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาชาวบ้านละศักยภาพของชุมชน.’ ในการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่องภูมิปญัญาพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ., หน้า 72 – 77.  
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เทศบาล มหานคร และมีชุมชนย่อย ๆ รวมอยู่ในบริเวณเหล่านี้ เช่น ตรอก ซอย ถนน หรือที่ จะเรียกชื่อ
เป็นอย่างอ่ืนตามชื่อที่ตั้งของชุมชนต่าง ๆ เช่น บางนา บางจาก รามอินทรา เป็นต้น ในทางสังคมวิทยาได้
ท าการศึกษานิเวศวิทยาของชุมชนเมืองและพบว่าชุมชนเมืองเกิดขึ้นหลายลักษณะ มีพลวัตรหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เจริญก้าวหน้าขึ้นและเสื่อมโทรมลง และถูกแทนที่โดยผู้คนที่ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังที่จะย้อนกลับไปหาต้นรากแนวคิดในความเข้าใจต่อสังคมของมนุษย์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากในยุคสมัยใหม่ของเรานี้ในส่วนต่อไป 

จากเนื้อหาภาพรวมของชุมชน-ประชาคมในส่วนต้นของหน่วยการศึกษานี้ จะเห็นได้ว่าชุมชน
ที่พัฒนาตัวสร้างความสลับซับซ้อนมากขึ้นจนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองนี้ แตกต่างจากระดับความเป็น
ชุมชนชนบทแบบเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นวิถีปรกติของสังคมสมัยใหม่ที่จะต้องเตรียมพบกับความ
สลับซับซ้อนของระบบการรวมกลุ่มชนและสายสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สายสัมพันธ์ซับซ้อน
ระยะสั้นและความพยายามจัดระเบียบของสังคมที่มีความซับซ้อนและหนาแน่นเป็นวิถีของสังคมสมัยใหม่ 
ที่ก าลังก้าวข้ามพ้นจากระดับความเป็นชุมชนชนบทแบบเดิมมามาก และดังที่เนื้อหาได้ฉายภาพชุมชนใน
หลายความเข้าใจมาในข้างต้นก็น่าจะท าให้ผู้อ่านได้เตรียมพร้อมกับความหมายของ “ชุมชน” และ 
“ประชาคม” ที่จะยังถูกใช้อย่างกว้างขวางออกไปในการสื่อถึงความเป็นกลุ่มก้อนและความมุ่งหมายของ
การจัดตั้งประชาคมในพ้ืนที่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังจะขยายความในส่วนที่สามของหน่วย
การศึกษานีต้่อไป 

 

ค าถามทบทวน 
1. ชุมชน-ประชาคม มีความหมายอย่างไรในทางสังคมศาสตร์ 
2. เราอาจแบง่ชุมชนได้ก่ีแบบ อย่างไรบ้าง 
3. วิถีและชีวิตในชุมชนรอบตัวของนักศึกษามีลักษณะ “ความเป็นกลุ่มก้อน” อย่างไร 
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15.2 วิวัฒนาการของการศึกษา “ชุมชน-ประชาคม” 
เนื้อหาในส่วนนี้จะชวนให้ย้อนดูพัฒนาการความสนใจในการศึกษา “ชุมชน-ประชาคม” ซึ่ง

กลายมาเป็นชุดความสัมพันธ์ทางสังคมในโลกสมัยใหม่ที่ส าคัญ เคียงข้างอีกหลายแนวคิด ตั้งแต่ “ความ
เป็นชาติ” และ “ชาตินิยม” จนไปถึง “ประชาสังคม”  

15.2.1 “ชุมชน” ยุคก่อนการศึกษาชุมชน 
“ชุมชน” เป็นการเรียกรูปแบบการจัดเรียงความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ที่มีอยู่ตามเส้นทาง

อารยธรรมมนุษย์มาอย่างยาวนาน ในยุคก่อนที่จะมีการศึกษาท าความเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของ
ความเป็นชุมชน ก่อนที่เริ่มมีความหมายในการศึกษาภาพของ “ชุมชน” จากความพยายามและพัฒนาการ
ของสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ การรวมกลุ่มละแวกย่าน หมู่บ้าน แขวงการปกครอง หรือนครรัฐ ตาม
ความสนใจของสังคมที่สัมพันธ์กับอ านาจรัฐที่เกี่ยวข้อง แม้มีลักษณะของความเป็นกลุ่มก้อนของชุมชน
ลักษณะต่าง ๆ แต่ความพยายามศึกษาเนื้อหาของสังคมในส่วนที่เป็นระดับมวลชนเช่นนั้นก็นับว่าเบาบาง 
การศึกษาหรือกล่าวถึงชุมชนอาจชวนให้เราย้อนคิดได้ลึกถึงการกล่าวถึง “เมือง” “รัฐ” หรือ “ชุมชนทาง
การเมือง” ในยุคของนครรัฐกรีก-เอเธนส์ อันเป็นที่รู้จักจากงานเชิงปรัชญาในแบบอุดมคตินิยม (Idealism) 
ถึงรูปแบบรัฐในอุดมคติ และผู้คนที่เกี่ยวพันกัน ซึ่งส่วนมากก็เป็นเรื่องของชนชั้นปกครอง การศึกษาสังคม
ในเชิงปรัชญา หรือในทางการเมืองในยุคก่อนการปฏิวัติความรู้และวิทยาศาสตร์ ในโลกยุคสมัยใหม่ โดย
การศึกษาเน้นหนักอยู่ในค าถามเรื่องของรัฐและการปกครอง หรือวิถีของสังคมและผู้คนใต้อ านาจว่าควร
จะเป็นเช่นใดในมุมมองของชนชั้นน าผู้กุมอ านาจจ านวนน้อยในสังคม โดยมักมองข้ามชุมชนและวิถีชีวิต
ของผู้คนสามัญชน รวมไปถึงไพร่และทาส ด้วยว่าบริบททางประวัติศาสตร์สังคมในสมัยนั้น สภาพสังคม
และเศรษฐกิจยังมิใช่สังคมมวลชนหรือสังคมสมัยใหม่มากนัก โดยมากแล้วยังเป็นสังคมศาสนาและสังคม
ศักดินา ที่ยังใช้แรงงานไพร่และทาส ในยุคที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและอารยธรรมไม่สูงนัก เนื้อหาของ
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนเฉพาะถิ่นยังไม่เป็นประเด็นส าคัญต่อการวิเคราะห์ศึกษา ยังไม่มีการให้
คุณค่าและความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีการควบคุมปกครองนับจ านวนและ
บันทึกเรื่องราวเล็ก ๆ อันเป็นความสนใจของการศึกษาในทางประวัติศาสตร์ แต่ยังอาจห่างไกลกับสังคม
ร่วมสมัยในปัจจุบัน 

เมื่อสังคมเริ่มเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ การปฏิวัติระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขนานใหญ่ใน
สังคมตะวันตกตั้งแต่ช่วงค.ศ. 1750 ท าให้สังคมเกษตรกรรมและวิถีของผู้คนจ านวนมากเปลี่ยนไป เมื่อ
แรงงานเริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานท าในเมืองอุตสาหกรรมที่เริ่มเกิดขึ้นมากมายในสองฟากฝั่ง
มหาสมุทรแอตแลนติค ทั้งในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ความอึดอัดในเมืองและสภาพการท างานที่
ยากล าบากแร้นแค้นในการใช้ชีวิตในเมืองอุตสาหกรรม ชุมชนและความเป็นชุมชน จึงเริ่มมีความส าคัญขึ้น
ตามปัญหาของของชุมชนเมืองใหญ่ ความเข้าใจในความเป็นอยู่ของผู้คนธรรมดาเริ่มเป็นโจทย์ท้าทายให้
เกิดพัฒนาการของความรู้ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเจริญเติบโตแตกแขนงออกไปดังในปัจจุบันตามระบบสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน 
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การศึกษาสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมเมื่อชาติตะวันตกเริ่มออก
ส ารวจและครอบครองอาณานิคมในดินแดนห่างไกล ภายใต้กระแสจักรวรรดินิยมและพานิชย์นิยม อันท า
ให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกพร้อมกับการล่าอาณานิคม การเผยแพร่ศาสนาในต่างดินแดนท าให้
มิชชันนารีหรือหมอสอนศาสนาเป็นแนวหน้าที่ต้องเข้าใจชุมชนหรือกลุ่มสังคมเป้าหมายในการเผยแพร่
ศาสนาเป็นอย่างดี หมอสอนศาสนาที่ต้องอยู่คลุกคลีกับชุมชนต่างถิ่นห่างไกลมากกว่าพ่อค้านักเดินเรือ
หลายคนเข้าถึงขั้นสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นนั้นได้ ซึ่งย่อมแสดงถึงความเข้าถึงผู้คน ชุมชนและวัฒนธรรม
ต่างถิ่นได้ในระดับสูงส าหรับคนต่างถิ่น การปกครองอาณานิคมท าให้มีการส ารวจภูมิประเทศและชุมชน
และผู้คนไปด้วยกัน บันทึกของนักส ารวจยุคบุกเบิกอาจจัดเป็นการศึกษาชุมชนได้ แต่รายละเอียดและ
รูปแบบการบันทึกอาจแตกต่างกันออกไปได้มากตามความสนใจและเข้าใจของเจ้าของบันทึกนั้น ท าให้
บันทึกเกี่ยวกับชุมชนในประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ที่ดี แต่ยังไม่อาจเรียกว่ามี
การศึกษาชุมชนอย่างเป็นระบบในทางวิชาการ ซึ่งเริ่มพัฒนามาพร้อมกับการพัฒนาการวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา เพ่ือตอบปัญหาของสังคมสมัยใหม่ท่ีเราก าลังอยู่นี้ 

เนื้อหาการศึกษาที่เกี่ยวข้องในความสนใจของหน่วยการศึกษานี้ในส่วนต่อไปมุ่งจะครอบคลุม
การศึกษาถึงชุมชน รวมไปถึงบริบทสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่ห่อหุ้มเกี่ยวโยง
อยู่กับชุมชนและความเป็นชุมชน ภายในกรอบของสังคมสมัยใหม่ ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างในสังคมตะวันตก
ต้ังแต่ในราวศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจในแนวคิดเรื่องชุมชนแล้ว 
ยังรวมไปถึงความเข้าใจในปัจจัยร่วมสมัยที่บ่มเพาะประเด็นศึกษาเรื่องชุมชน-ประชาคมนี้ขึ้นมาด้วยกัน 

15.2.2 สังเขปการศึกษาชุมชน-ประชาคมก่อนศตวรรษที่ 20 
ในช่วงของการพัฒนาสังคมผ่านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การปฏิวัติอุตสาหกรรมใน

ประเทศตะวันตกท าให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาแทนที่ความเป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรรม 
สังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองที่มีพัฒนามาก่อนในอังกฤษก็เริ่มสถาปนาตัว รุดหน้าไปพร้อมกับการ
ขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษในยุควิคตอเรีย ในราวกลางศตวรรษที่ 19 ระบบทุนนิยมเริ่มบ่มเพาะปัญหา
ทางสังคมจากการขูดรีดแรงงานด้วยค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการที่ต่ าต้อย เมื่อเทียบกันกับในหลายสังคม
ปัจจุบัน การศึกษาสังคมในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการสังเกตการณ์ก็เริ่มก่อตัวขึ้นจากงานชิ้นส าคัญของ 
เฟอร์ดินานด์ ทอนนี (Ferdinand Tönnies) ที่พยายามเข้าใจสังคมและชุมชนที่ก าลังเปลี่ยนแปลง ถึงแม้
จะอ้างอิงการศึกษาจากแนวคิดของนักคิดคนส าคัญในยุคสมัยใกล้เคียงกัน อย่างเช่น Sir Henry Maine, 
Otto Gierke, Karl Marx, August Comte, Herbert Spencer, Albert Schaeffle แ ล ะ  Adolph 
Wagner รวมไปถึงรากลึกถึงปรัชญาการเมืองกรีกโบราณ อย่าง Plato, Aristotle, Cicero และ  Seneca 
แต่ Tönnies ยังได้รับอิทธิพลสืบต่อมากจากนักปรัชญาการเมืองคนส าคัญอย่าง  เฟรดดริช นีทเช่ 
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(Fredrich Nietzsche) เคลิก แมกซ์เวล (Clerk Maxwell) และ โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ผ่าน 
โลเรนซ์ ฟอน สไตน์ (Lorenz von Stein)11  

ในราวช่วงท้ายของศตวรรษที่ 19 Tönnies (1887) มองเห็นชุมชนที่เหนือไปกว่าเพียงการ
เข้ามาอยู่ร่วมกัน (association) ในพ้ืนที่ทางกายภาพ ซึ่งชุมชนจะให้ความหมายที่มีชีวิตและจิตวิญญาณ
ร่วมกันกว่า การมาอยู่ร่วมกันซึ่งอาจจะมีเพียงความสัมพันธ์ในลักษณะของข้อตกลงหรือสัญญา ปราศจาก
ความยึดโยงทางศีลธรรมต่อกัน การดึงดูดคนให้เข้ามาสู่ เมืองเมืองโรงงานอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นมาใหม่
พร้อมรัฐสมัยใหม่ในยุโรป เป็นเพียงการจัดที่พักอาศัย ให้คนมาอยู่ร่วมกัน อย่างแปลกแยกกับชีวิตในชุมชน
รายรอบ การจัดแหล่งที่อยู่อาศัยแออัดความหนาแน่นสูงในส่วนต่างๆ ของเมืองให้กับผู้มีรายได้น้อยและ
ชนชั้นแรงงานถูกมองว่าเป็นความส าคัญจ าเป็นและถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในขณะนั้น ลักษณะการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มความเสื่อมทรุดของความเป็น
ชุมชนแบบดั้งเดิมเริ่มมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในงานเขียนของนักคิด แนววิพากษ์ช่วงเติบโตของสังคมสมัยใหม่นี้ 
คล้ายดังเช่นเสียงพร่ าร าพันถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม ความยึดมั่นในศีลธรรมศาสนาที่ผุกร่อนลงในสังคมและ
ชุมชนที่ตอบรับกับความเป็นสมัยใหม่อย่างเชื่อมั่นพอที่จะละทิ้งวิถีแบบเก่าลงไป 

 ความแตกต่างระหว่างชุมชนดั้งเดิมกับวิถีชีวิตที่ไร้จิตวิญญาณของสังคมสมัยใหม่ เป็นจุด
เริ่มในวางกรอบของจินตนาการทาง สังคม และการเมือง หากพิจารณาเพียงผิวเผิน Durkheim ได้ชี้ว่า
ความเป็นหนึ่งเดียวปรองดองในชุมชนดั้งเดิมนั้นเป็นไปในลักษณะจักรกล (mechanical) มีลักษณะรวม
ศูนย์บังคับไม่เป็นธรรมชาติ แต่สายสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นของสังคมสมัยใหม่ยังจะท าให้สังคมทุกส่วนมีชีวิตใน
ตัวเอง ในกรณีของสังคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากแนวคิดการแบ่งงานกันท าตามความถนัด
เฉพาะด้านที่ต้องมาร่วมกัน Durkheim จึงชี้ว่าเป็นการสร้างคน 2 คนขึ้นไป ให้มีความรู้สึกส านึกร่วมกัน 
ให้เพ่ือนเป็นเพ่ือนกัน แล้วประทับตรารับรองเดียวกันออกมา12 (1933, p.56) ในเรื่องความเป็นหนึ่งเดียว 
มีมาตรฐานเดียว นอกจากนี้แล้ว ความเป็นเอกภาพ จารีตที่เคยคุ้น หรือส านึกร่วมกันใด  ๆ ในสังคม
สมัยใหม่ ส าหรับ Durkheim จึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งจะไปถึง เพราะสังคมสมัยใหม่สร้างมาจากการรวมตัว
ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เฉพาะด้าน ที่รู้ตัวว่าต้องมาอยู่ร่วมและพ่ึงพาอาศัยกันไป ความตระหนักรู้นี้มี
ความส าคัญ ทางศีลธรรม ที่จะต้องยอมรับระเบียบ แบบแผน ที่ดูเหมาะสม กับจริตของสังคม (1933 , p. 
63) ส านึกร่วมของชุมชนในแบบดั้งเดิมจึงไม่ได้ถูกท าลายลงโดยวิถีชีวิตสมัยใหม่ แต่ว่าได้ก้าวข้ามพ้น

                                           

 

11 Ferdinand Tönnies. (1887). บทน าและแปลโดย Jose Harris, and Margaret Hollis. (2001), Gemeinschaft 
und Gesellschaft: An Essay on Communism and Socialism as Historical Social Systems. Cambridge 
University: Cambridge, UK, pp. xx-xxi. 
12 Durkheim, Émile. 1984. The Division of Labor in Society. Translated by W.D. Halls. New York: The Free 
Press. Translation of Durkheim, Émile. 1893. De la division du travail social: étude sur l'organisation des 
sociétés supérieures. Paris: Alcan, by W.D. Halls. 
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ขอบเขตของพ้ืนที่ปริมณฑล รวมไปถึงจารีตธรรมเนียมปฏิบัติอันยากที่จะอธิบายเหตุผล ไปสู่ความเป็น
สากล เชิงนามธรรมมากขึ้น ภายใต้รูปแบบของความเป็นตัวของตัวเองแบบปัจเจกชนนิยม และคุณค่าที่
ส่งผ่านมาในกฎหมายและการเมืองที่เติบโตมาพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ 

15.2.3 ความแตกต่างของชุมชนและสังคม 
 งานชิ้นส าคัญชิ้นแรก ๆ ในเรื่องนี้คือ Community and Civil Society (ชุมชนและ

ประชาสังคม) ของ Ferdinand Tönnies13 (เฟอร์ดินานด์ ทอนนี) ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2430 
 (1887) ซึ่งในค าน าของการพิมพ์ครั้งแรกนี้ Tönnies พยายามเสนอ “แนวทางการวิเคราะห์ในปัญหาขั้น
รากฐานของชีวิตทางสังคมแบบใหม่” โดยเสนอแนวคิดผ่านลักษณะกลุ่มชนสองประเภทในภาษาเยอรมัน 
โดยค าแรกคือ Gemeinschaft หมายความถึง “ชุมชน-ประชาคม” ในขณะที่ Gesellschaft หมายความ
ถึง “สังคม” ที่กว้างใหญ่ซับซ้อนกว่า แนวคิดในการแบ่งลักษณะสังคมมนุษย์ทั้งสองระดับนี้ช่วยให้
การศึกษาอภิปรายเปรียบเทียบระบบสายสัมพันธ์ทางสังคมในสังคมชนบทพ้ืนบ้านขนาดไม่ใหญ่กับสังคม
เมืองสมัยใหม่หรือสังคมอุตสาหกรรมที่เริ่มพัฒนาขึ้นมาใหม่ในสมัยนั้นได้อย่างเข้าใจง่าย  แนวคิดของ
ทอนนีทั้งสองชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างชุมชนและสังคมไว้ได้อย่างน่าสนใจในขั้นฐานราก  

1) “ชุมชน-ประชาคม” (Gemeinschaft) : ชุมชนบนฐานศีลธรรมและสายสัมพันธ์ส่วนตัว 

ทอนนีอธิบาย ชุมชน ว่าประกอบไปด้วยสายสัมพันธ์ทางส่วนตัวและปฏิสัมพันธ์ที่ก าหนดโดย
จารีตประเพณีทางสังคม ซึ่งส่งผลถึงลักษณะการจัดเรียงสังคมที่มีส่วนร่วม ระบบคุณค่าและความเชื่อของ
ชุมชนถูกจัดเรียงอยู่บนระบบความสัมพันธ์ใกล้ตัว ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจึงมักเป็นเรื่องใกล้ตัวกับสมาชิกท่ี
สนิทสนมคุ้นเคยกันดี ทอนนีเชื่อว่าปฏิสัมพันธ์และสายสัมพันธ์ในลักษณะนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และ
ความรู้สึก (Wesenwille) ด้วยส านึกทางศีลธรรมต่อคนอ่ืนรอบข้าง และมักมีอยู่ในสังคมเนื้อเดียว ไม่ค่อย
มีความหลากหลาย ในแบบสังคมชาวนาชนบทห่างไกล 

หลังจากงานชิ้นส าคัญนี้ของทอนนี ได้มีนักสังคมวิทยายุคบุกเบิกอีกคนหนึ่งคือ Max Weber 
(แมกซ์ วีเบอร์) พัฒนาแนวคิดต่อลักษณะส าคัญที่จะใช้จ าแนกแจกแจงสังคมได้ โดยน าเสนอในงานชื่อ 
Economy and Society  (1921)14 และในความเรียงเรื่อง "Class, Status, and Party” (ชนชั้น สถานะ
และกลุ่มทางสังคม) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการติดตามศึกษาความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางสังคมและ
ระเบียบสังคม ภายในความเปลี่ยนแปลงของชนชั้น สถานะและกลุ่มทางสังคมในแต่ละห้วงเวลาและบริบท

                                           

 

13 ในฉบับพิมพ์ครั้ งแรกใ ช้ ช่ือว่ า  Ferdinand Tönnies, 1887. Gemeinschaft und Gesellschaft: An Essay on 
Communism and Socialism as Historical Social Systems. และพิมพ์ซ้ าต่อมาใน ช่ือว่ า  Gemeinschaft und 
Gesellschaft: Fundamental Concepts in Pure Sociology (1912, 1920, 1935) 
14 Max Weber. 1921–22. Economy and Society, 2 volumes, G. Roth and C. Wittich (eds.), 1978. Berkeley, 
CA: University of California 
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ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากในสังคมยุโรปในช่วงต้นของศตวรรษที่แล้ว วีเบอร์จึงได้อธิบายถึง
ความหมายของ Gemeinschaft  เพ่ิมเติมว่าเป็นชุมชนที่ถูกสร้างอยู่บนความรู้สึกส่วนตัวที่ผูกพันธ์อยู่กับ
จารีตประเพณีและวิถีที่คุ้นชิน ความหมายลักษณะเช่นนี้ยังจะเป็นความหมายของชุมชน-ประชาคมที่ถูกใช้
อย่างมีความหวังในสมัยปัจจุบันซึ่ง “ความเป็นชุมชน” ได้เริ่มเลือนหาย กลายเป็นการแข่งขันตามวิสัยของ
โลกทุนนิยมร่วมสมัยของเรา ดังจะสะท้อนได้ในแนวคิดคู่กันในเรื่องสังคมที่จะกล่าวต่อไป 

2) “สังคม” (Gesellschaft) : ชุมชนสมัยใหม่ขนาดใหญ่บนฐานเหตุผลและประสิทธิภาพ 

ในอีกทางหนึ่ง “สังคม” ประกอบด้วยระบบความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มาจากสายสัมพันธ์ส่วนตัว
หรือความรู้จักมักคุ้นกันโดยตรง ปฏิสัมพันธ์ในสังคมก็ไม่ได้เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเห็นหน้าค่าตากัน อาจ
เป็นการส่งจดหมาย โทรศัพท์ หรือแบบฟอร์มค าขอ ที่อาจส่งมาตามสายการบังคับบัญชา สายสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์เช่นนี้ถูกก าหนดโดยความมีเหตุผลและประสิทธิภาพ รวมถึงความสนใจทางเศรษฐกิจ การเมือง
และผลประโยชน์ส่วนตน ในขณะที่ชุมชนพ้ืนบ้านอาจถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความรู้สึก สังคมใหญ่
อาจจะอาศัยความมุ่งมั่นบนฐานของเหตุและผล (Kürwille) ในการชี้น าสังคม ลักษณะเช่นนี้คือลักษณะ
ทั่วไปของสังคมสมัยใหม่ ในเมืองใหญ่ระดับมหานคร เมืองท่าใหญ่หรือเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งมีโครงสร้าง
ซับซ้อนอยู่กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบระเบียบแบบราชการ อย่างเช่นรัฐบาลและบริษัทเอกชน ระบบ
โครงสร้างและระเบียบทางสังคมทั้งหมดจึงถูกจัดเรียงอยู่ในระบบการบริหารและแบ่งงานท ากันไปตาม
บทบาท หน้าที่และภารกิจที่ได้รับของสมาชิกแต่ละคน 

ระเบียบความสัมพันธ์และโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนเช่นนี้ เป็นดังที่วีเบอร์จะอธิบาย
ต่อไปว่าเป็นผลมาจาก ความยินยอมพร้อมใจบนข้อตกลงที่มีเหตุผล และเหตุผลนั้นก็อยู่บนผลประโยชน์
ต่อสมาชิกในสังคมที่ต่างยอมรับเพ่ือผลประโยชน์บางอย่างในการเข้าร่วมอยู่ในสังคม ในขณะที่ในกรณีของ
ชุมชนเล็ก ๆ ทอนนีได้มีข้อสังเกตว่าสายใยสัมพันธ์ของครอบครัว เครือญาติ และความเชื่อศรัทธาหรือ
ศาสนา เป็นบ่อเกิดของสายสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ที่ไม่อยู่บนฐานคิดของระบบเหตุผลแบบ
วิทยาศาสตร์ และผลประโยชน์ในสายสัมพันธ์ของ “สังคม” ในขณะที่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็น
เนื้อหาหลักของชุมชน การแก่งแย่งแข่งขันก็เป็นเนื้อหาหลักของ “ความเป็นสังคม” ด้วยเช่นกัน 

15.2.4 สังเขปการศึกษาประชาคมในช่วงศตวรรษที่ 20 
การเกิดของชุมชนเมืองและชุมชนโลกเก่าหลังการล่มสลายของจักรวรรดิใหญ่ภายหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) ตลอดจนถึงช่วงกลางศตวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 
1939-1945) และการให้ปลดปล่อยประเทศอาณานิคมเดิม ท าให้เกิดรัฐชาติสมัยใหม่ และการเผยตัวของ
ชุมชนที่ถูกจัดเรียงในระเบียบใหม่นี้ในหลายรูปแบบ ทั้งปรองดองและขัดแย้ง บนการยึดกุมถ่ินฐานเก่าและ
เข้าสู่ดินแดนใหม่ ทั้งโดยสมัครใจและถูกบีบบังคับ ท าให้ชุมชนดั้งเดิมและผู้คนต่างต้องปรับตัวไปตามยุค
สมัยของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการแข่งขันกันในด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและการพัฒนา
ของมหาอ านาจในยุคสงครามเย็น ชุมชนที่มีสายสัมพันธ์มายาวนานจึงถูกพัดไหลไปตามกระแสของอ านาจ
เหล่านั้น 
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ในสังคมปัจจุบัน ชุมชนไม่ใช่ชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะทางสังคมวิทยา กล่าวคือปัจเจก
และกลุ่มผลประโยชน์ในอีกหลายลักษณะมีอ านาจและความส าคัญไม่น้อยกว่าชุมชนและสังคม ระบบ
ศีลธรรมและส านึกในตัวเองถูกผูกโยงไว้กับระบบกฎหมายและการบริหารจัดการที่มีเหตุผล  ดังนั้นแล้ว 
การคิดถึง หรือจินตนาการถึงชุมชน ที่เราอยู่ร่วมกันจึงเป็นประเด็น ทางการเมือง อย่างหลีกเลี่ ยงไม่พ้น 
กล่าวคือการที่เราจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับ ชุมชนและความเป็นชาติ เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของอ านาจ
ของยุคสมัยทั้งสิ้น และแม้สังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ดูจะมีเหตุผล และท าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผล แต่ก็
ยังไม่มีสังคมไหนที่ไม่ต้องการการบ ารุงรักษาและหมั่นตรวจสอบ รวมไปถึงการเสริมสร้างส านึกร่วมกัน ให้
มีความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวเสมือนอยู่ร่วมในชุมชนเดียวกัน ซึ่งในหลายประเทศก็คือส านึกว่าเป็น “ชาติ” 
หนึ่งเดียว เหมือนดังเป็นชุมชนใหญ่ และเป็นเพียงแค่ชุมชนในจินตนาการของผู้คน เพราะเราต่างไม่ได้มี
สายสัมพันธ์ผูกโยงเป็นเครือญาติ มีประสบการร่วมกันจริงในรัฐชาติขนาดหลายล้านคน ความคิดว่าเป็น
พวกพ้องกัน จึงมาจากวัฒนธรรมและความเป็นชาติ อันเป็นประดิษฐกรรมของรัฐสมัยใหม่ในการปกครอง
ปัจเจกชนและความหลากหลายให้อยู่ร่วมกันได้ 

เนื่องจากในความเป็นจริงของชุมชนที่ผู้คนต่างมีประสบการณ์ยึดมั่นฝังแน่นอยู่ ในระบบการ
สื่อความหมายเดียวกัน ในความเป็นชาติผู้คนต่างยินยอมพร้อมใจในความคิดของชาติดังที่ได้น าเสนอผ่าน
วัฒนธรรมแห่งชาติ ความเป็นชาติจึงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของชุมชน ในทางสังคมศาสตร์ต่างเห็นพ้องต้องกัน
ว่าชุมชนไม่ได้เป็นเพียง หน่วยที่มีหน้าที่ ที่กระท าต่อชุมชนและชุมชน 1 มี ส่วนของความคิด ความยึดมั่น 
และความร่วมมือร่วมใจ และร่วมแรงด้วย ภาพการเคลื่อนไหวภายใต้การขับเคลื่อนของอุดมการณ์
ชาตินิยม จึงเป็นกระบวนการที่มีพลังในการขับเคลื่อน สังคมสมัยใหม่อยู่เสมอมา ซึ่งก็คือการท าให้ผู้อยู่ใต้
ปกครองมีความรู้สึกเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชนชาตินั้น และพร้อมที่จะอุทิศทรัพยากร ใดๆหรือแม้แต่ 
ชีวิตให้ ชุมชนด ารงอยู่ได้ หากไม่มีการตระหนักรู้ถึงตัวตนในมิติอื่นๆในทางสังคม 

ในลักษณะนี้ ชุมชนจึงเป็นเหมือนทฤษฎีทางสังคมของชีวิตทุกวัน ที่เราต่าง ยึดโยงคุณค่าทาง
สังคมและความส าคัญของความสัมพันธ์นั้นลงมาถึงตัวเรา ไม่ได้จะจินตนาการถึงความสัมพันธ์ในชุมชน 
แล้วต่างยึดมั่นในความส าคัญของสายสัมพันธ์บางประการว่าเหนือกว่าสิ่งอ่ืน และสายสัมพันธ์อ่ืน แล้วเรา
ยังให้คุณค่าต่อ การด ารงอยู่ของสถาบัน ทางสังคมและ ก าหนดกฎระเบียบทางศีลธรรม ที่ด ารงอยู่ด้วยกัน 
ดังนั้นหนาว การด ารงอยู่ของชุมชนในจินตนาการในลักษณะนี้จึงเป็นศูนย์กลาง ของการแข่งขันทาง
การเมืองและอุดมการณ์ การสร้างสถาบันจนถึงนโยบายรัฐ การคิดถึงประเด็นทางสังคมวิทยาการเมือง
ผ่านแนวคิดรุ่งรัตน์ และชุมชนในจินตนาการ จ าต้องบอกว่าระวังถึงเงื่อนไขทางเทคโนโลยีต่างๆ กลไกและ
สถาบันที่ท าให้ ชุมชนนี้เกิดขึ้นได้และยังรวมไปถึงผลพวง ที่ชุมชนในจินตนาการได้ สร้างขึ้น ใน
ความสัมพันธ์ของการแข่งขันทางความคิดทางการเมือง ที่ประสานสังคมนั้นอยู่ 

15.2.5 การทบทวนความหมายของชุมชนในการศึกษาชุมชนช่วงศตวรรษที่ 20 
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 วงวิชาการก็ได้ก้าวข้ามพ้นค าถาม เรื่องว่าด้วยการจัดจ าแนก 

วงศาวิทยาของการศึกษาชุมชน หรือขอบข่ายและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหันมาสนใจค าถามที่
ปฏิวัติแนวคิดเก่ียวกับ “ชุมชน” ในความหมายที่กว้างออกมา อย่างเช่นส านึกร่วมในความเป็น “ชาติ” บน
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การปลูกฝังคุณค่าร่วมกันในระบบสังคม วัฒนธรรมและความคิดของปัจเจก ซึ่งต้องให้คุณค่าแก่งานเขียน
ของ Benedict Anderson (เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน) ในงานชิ้นโด่งดังเรื่อง Imagined Communities: 
(1983)15 แอนเดอร์สันได้อธิบายเงื่อนไขทางสังคมในประวัติศาสตร์ของหลายอารยธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ 
กัน ที่บทบาทของภาษาในปริมณฑลสาธารณะสามารถสื่อสร้างส านึกตระหนักรู้ถึงความเป็นชุมชนแบบ 
“ชาติ” ขึ้นมาได้  ไม่ว่าจะเป็นสังคมอาณานิคมรุ่นแรกๆ ที่ชาวยุโรปพลัดถิ่นในทวีปอเมริกาและลูกหลานที่
สร้างชุมชนบนฐานของภาษาและวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกันท่ามกลางโลกของชาวพ้ืนเมืองเดิม หรอืสังคม
หลายแห่งในยุโรป ที่ภาษาถิ่นของผู้คนที่มีวัฒนธรรมใกล้กันช่วยสื่อสร้างส านึกถึงชุมชนเดียวกันซึ่งแตกต่าง
จากชุมชนของผู้ใช้ภาษาอ่ืน หรือบทบาทของนวนิยายและหนังสือพิมพ์ในการสื่อสร้างชุมชนของคนที่มี
ชีวิตอยู่กับข่าวเดียวกันเรื่องเดียวกัน หรือการที่รัฐสมัยใหม่ในเวลาต่อมาจงใจฉวยใช้ภาษากลางของ
ทางการเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างชุมชนชาติของบรรดาคนที่พูดภาษาเดียวกันขึ้นมา หรือภาษาวรรณคดีของ
ปัญญาชนพื้นเมืองที่ต่อต้านลัทธิอาณานิคมและสร้างชาติของตนขึ้นมา16 

อีกสองปีต่อมาในปี ค.ศ. 1985 นักมานุษยวิทยาสังคมชาวอังกฤษ แอนโทนี่  โคเฮน 
(Anthony P. Cohen) ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ The Symbolic Construction of Community หรือ การ
สร้างระบบสัญญะในชุมชน ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นว่าเราควรพิจารณาชุมชนต่าง ๆ ไม่ใช่แค่ในฐานะ
ผลผลิตของอุดมการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ประชาชนมิอาจจะเป็นอยู่ได้โดยขาด รูปภาพสัญญะ ที่
ก าหนดขอบเขตของกระบวนการจารีตประเพณีและวิธีปฏิบัติ และการสื่อสาร ของ บรรดาปัจจัยเหล่านี้ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ไม่เพียงแต่อธิบายความเป็นชุมชน แต่ยังมีส่วนช่วยสร้างส านึกพ้ืนฐานบางอย่าง ให้กับ
ชุมชนว่ามันคืออะไร สิ่งนั้นคือกระบวนการสร้างความหมายร่วมกันที่ส าคัญ ซึ่งสอดรับกับความเข้าใจ
ชุมชนและประชาคมในลักษณะของส านึกร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม 

งานเขียนอีกหลายชิ้นที่ได้สะท้อนพลังของความเป็นชุมชนออกมาในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่าน
มา ยืนยันให้เห็นสายใยทางสังคมที่ยังหลงเหลืออยู่ อย่างความรู้สึก อบอุ่นของความเป็นชุมชน ก็เป็นสิ่ง
ส าคัญเมื่อพยายามคิดถึงชุมชนขึ้นมาในจินตนาการของเรา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เรื่องเขียนเกี่ยวกับชุมชน
ทางการเมืองร่วมสมัยเหล่านี้ มีประเด็นร่วมกัน ถึง ลักษณะของชุมชนร่วมสมัยที่มีความเป็นชุมชนในเชิง 
อุดมการณ์ความหมาย มากกว่าที่จะเป็นชุมชนในเชิงพ้ืนที่หรือหน่วยในการปกครอง และมักสะท้อน
ความคิดเชิงโรแมนติค ความคิดถึงชุมชนในเชิงนามธรรมแบบนี้แม้จะมีข้อดีในการช่วยให้เราศึกษาความ
เป็นไปของสังคมและวิถีชีวิตที่เชื่อมกันอยู่ได้แต่ก็นับว่าปริ่มอยู่กับระบบความเชื่อในความเป็นจริงที่ยากจะ

                                           

 

15  ดู  Benedict Anderson. 2006. Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of 
nationalism. New York: Verso; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการแปล). 2552. ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วย
ก าเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 
16 ธงชัย วินิจจะกูล. 2552. ‘อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ “ครูเบ็น”.’ ใน 
อ่าน ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1. น. 15-28 
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จับต้องพิสูจน์ได้เห็นประจักษ์ได้อย่างชัดเจน นอกจากการใช้ชุมชนเป็นหน่วยในการปกครองหรือหน่วยใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัย ความเปลี่ยนแปลงในทางสังคม และการพัฒนาของสังคมในตลอดระยะเวลา 3 
ทศวรรษที่ผ่านมาก็ท าให้ชุมชนถูกใช้ในความหมายของการแสดงความเป็นหมู่เหล่า ของตัวตนอัตลักษณ์
ต่าง ๆ ในหลายระดับชั้นหลากมิติมากขึ้น 

 ความยากล าบากของ การนิยาม สร้างทฤษฎีและการวิเคราะห์ชุมชนอยู่ในการที่ชุมชน 
เป็นทฤษฎี ทางสังคมในตัวเอง โดยทุกครั้งที่เรากล่าวถึงชุมชนหรือประชาคม นั่นก็เป็นการประกาศถึงการ
มีอยู่ของชุมชนชุมชนหนึ่งในจินตนาการความคิด ที่เราก าลังเสนอวิธีการในการท าความเข้ าใจ และ
ประมวลศึกษา ความสัมพันธ์ทางสังคมภายใน การที่เราเชื่อว่าเราก าลังสนใจเรื่องอย่างเดียวกับคนอ่ืนหรือ
มองโลกแบบเดียวกับคนอ่ืนในสังคม โดยยึดโยงส านึกร่วมกันบางอย่างที่ลึกลงไประหว่างกันขึ้นมา ทั้ง
ในทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจารีตประเพณีคุณค่าและจิตวิญญาณต่าง  ๆ ส่งผลให้ชุมชนมีรูปร่างและ
ความหมาย และทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปได้ ดังนั้นชุมชนจึงไม่เป็นเพียงส านึกร่วมที่เรามีเพ่ือใช้ในการแข่งขัน 
กับชุมชนอื่น หรือความเป็นอื่น ชุมชนก็เป็นที่ที่เรารวมความแตกต่างไว้บนอัตลักษณ์และส านึกร่วมกันหนึ่ง
เดียวที่เราใช้อ้างอิงอัตลักษณ์ของตัวเราออกมาในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปด้วย 

15.2.6 ชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง กระแสการซ่อมสร้างและพัฒนาบ้านเมืองและเศรษฐกิจ

ก็เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศด้อยพัฒนาก็ได้รับแนวทางและความช่วยเหลือจากหลาย
ทิศทาง แต่ด้วยความขัดสนแร้นแค้นและความแตกต่างของสังคมชนบทอันเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ การพัฒนา
จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือหรือแผนการเปลี่ยนแปลงเข้ามาช่วย ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาชุมชน” ก็เป็น
วิธีการเปลี่ยนแปลงที่มีแบบแผนที่ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในบรรดาประเทศที่ก าลัง
พัฒนาทั้งหลาย การพัฒนาชุมชนจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่บรรดาประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายพยายามน าไปใช้
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มคนยากจนในชนบท  โดยมีความเชื่อมั่นว่าการ
พัฒนาชุมชนชนบทขึ้นมาจากเดิมจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะน ามาใช้เพ่ือยกระดับการครองชีพและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะปะทุข้ึนมาจากระดับชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนชนบทห่างไกล การพัฒนาชุมชนใน
เรื่องแรกจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาชนบท อันเป็นภาพใหญ่กว่า โดยการพัฒนาชนบทนั้น
ครอบคลุมการพฒันาสังคม โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างอ่ืน ๆ 

 ถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาชุมชนเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งที่รัฐบาลน ามาใช้ในการ
พัฒนาชนบทโดยพยายามใช้การพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าหาและฝึกอบรมประชาชนให้
ตื่นตัวขึ้นมาร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในส่วนที่ประชาชนพึงจะกระท าได้ การพัฒนาชุมชนจึง
ถือว่าเป็นกระบวนการทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแล้ว มองและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการที่ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทร่วมมือในการพัฒนาชุมชนแต่ละหน่วยของประชาชนเองเพ่ือ
ผสมผสานการเป็นภาพของประเทศพัฒนาแล้วในขั้นต่อไป การพัฒนาชุมชนจึงเป็นวิธีการที่สามารถจะ
น ามาใช้ได้อย่างเป็นผลดีในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปด้วย ความเป็น
ชุมชนจึงไม่ได้มีแต่เพียงมิติของความสัมพันธ์ภายในแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องเริ่มรับการผสานเข้ามาของ
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กระแสการพัฒนาในแบบทุนนิยมของยุคสมัย ไปสู่ชุมชนในรูปแบบใหม่ ที่ท าให้ผู้คนถวิลหาชุมชนชนบทใน
รูปแบบเก่าก่อนการพัฒนาออกมาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

15.2.7 ส านึกร่วมข้ามพรมแดนในศตวรรษที่ 20 
ในระดับระหว่างประเทศ ในช่วงปลายของศตวรรษที่ 19 ต่อเข้ามาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 

พัฒนาการในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เริ่มก่อตัวขึ้นพร้อมกับพัฒนาการความเข้าใจโลกรอบตัว
ของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมยุโรป ความเป็นชุมชนในส านึกร่วมกันก็เริ่มปรากฏภายใต้แนวคิด 
“ลัทธิอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศ” (Internationalism)17 แนวคิดนี้มิได้หมายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ใน
ระดับรัฐแบบเดิมที่คุ้นเคย อย่างเช่นการสร้างพันธมิตรหรือร่วมลงนามในสนธิสัญญา แต่วางอยู่บนฐาน
ความเข้าใจและผลประโยชน์ร่วมกันในหลายกิจกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือท าให้เกิดประโยชน์
และความเป็นไปได้มากกว่าการโดดเดี่ยวตัวเอง ผลประโยชน์นี้ส่งต่อลงไปถึงประชาชนในแต่ละประเทศ 
อย่างเช่นการจัดตั้งคณะกรรมาธิการกลางเดินเรือในแม่น้ าไรน์ (Central Commission for Navigation 
of the Rhine) ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในปีค.ศ. 1815 สังคมระหว่างประเทศจึงเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา
พร้อมกับองค์การระหว่างประเทศจ านวนมากต้ังแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 อย่างเช่นในกรณีของการ
สื่อสารระหว่างประเทศที่ความร่วมมือและยอมรับมาตรฐานการกลางในการชั่งวัดและต้นทุนค่าธรรมเนียม
ร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกในยุคนั้นจนก่อให้เกิดเป็นสหภาพไปรษณีย์สากล (Universal Postal Union) 
ขึ้นมา พัฒนาการของการสื่อสารระหว่างประเทศจะเป็นไปได้ยากยิ่งหากปราศจากกลไกความร่วมมือ
เช่นนี้ และหากเราคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบอ่ืน ทั้งทางความมั่นคง การค้าการลงทุน 
ความช่วยเหลือในการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน การร่วมรับมือภัยพิบัติ การผลิตแสวงหาแหล่งทรัพยากรและ
พลังงาน กิจกรรมระดับโลกเหล่านี้ต่างก็มีสถาบันองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายรูปแบบท า
หน้าที่ขับเคลื่อนอยู่ทั้งสิ้น ประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือในหลายด้านจึงเพ่ิมเป็นความเข้าใจ ไว้เนื้อเชื่อ
ใจกัน จนความสัมพันธ์พัฒนาให้เกิดเป็นชุมชนระหว่างประเทศที่ผู้คนมีความตระหนักถึงส านึกร่วมกันข้าม
กลุ่มวัฒนธรรมได้ไม่เพียงแต่ในระดับชนชั้นน าผู้ด าเนินก าหนดนโยบาย แต่ขยายไปสู่ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์อย่างทั่วถึงกันในสังคม 

 

ค าถามทบทวน 
1. สังคม และ ชุมชน ต่างกันอย่างไรในความหมายทางสังคมวิทยาในยุคเริ่มต้น 
2. ส านึกร่วมใน “ความเป็นชาติ” อาจก่อให้เกิดชุมชนอย่างไร 
3. “ความเป็นกลุ่มก้อน” ของชุมชนอาจขยายไปได้กว้างขวางที่สุดเท่าไร อย่างไร 

                                           

 

17 ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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15.3 ชุมชนและประชาคมในช่วงศตวรรษที่ 21 
ในช่วงปลายของศตวรรษที่ 20 หลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น โลกได้เคลื่อนเข้าสู่ยุคสมัย

แห่งกระแสโลกาภิวัตน์และระเบียบหนึ่งเดียวบนหนทางแห่งเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ พร้อมไปกับความไม่
แน่นอนและวิกฤติทางเศรษฐกิจอีกหลายระลอก ในขณะที่กระแสการเมืองของวัฒนธรรมยังส่งผ่าน
รูปแบบต่าง ๆ ของความขัดแย้งและการก่อการร้ายในหลายกรณีสะเทือนขวัญกลางเมืองใหญ่ของโลก
ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 ความหวาดกลัวต่อภัยคุกคามในหลายรูปแบบท าให้เกิดการร่วมกลุ่มความร่วมมือ
ในหลายระดับในการรองรับปัญหาและความเปลี่ยนแปลง บรรยากาศความหวาดระแวงในความต่างทาง
ลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองที่จางไป เปิดกว้างสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่
ทางเศรษฐกิจและการเมืองเพ่ิมขึ้นกว่าช่วงต้นศตวรรษก่อนหน้าเป็นอันมาก 

ในมิติที่ใกล้กันเข้ามาระหว่างโลกและท้องถิ่นทุกวันนี้ แม้ว่ากระบวนการโลกาภิวัตน์จะส่งผล
ลงมาถึงท้องถิ่น แต่ก็ไม่อาจท าให้ความรู้สึกโหยหาและส านึกร่วมของผู้คนจะเลือนลางไปได้ แต่พลังของ
ชุมชนและประชาคมเพ่ือรับมือกับกระแสโลกยังกลับยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้น ชุมชนใหญ่น้อย ก็ยังด ารง
อยู่ พัฒนาการของความคิดเรื่องประชาคมในระดับโลกยังคงเดินหน้าต่อไป พร้อมกับการสร้างสรรค์และ
รื้อฟ้ืนชุมชนระดับท้องถิ่นในหลายรูปแบบ เพ่ือยึดครอง พ้ืนที่ทางการเมืองและวัฒนธรรมของแต่ละ
ชุมชนอัตลักษณ์ ลักษณะของสังคมที่ซับซ้อนเช่นนี้ก็ยังจะเป็นหัวข้อศึกษาส าคัญทางสังคมศาสตร์ต่อไปใน
ศตวรรษของปัจจุบัน การคิดถึงสังคมร่วมสมัยและผู้คนที่อยู่ร่วมไปด้วยกัน อย่างเช่นการกล่าวถึงสังคมใน
ปัจจุบัน ผู้อ่านพึงต้องตระหนักถึงความแตกต่างและพลวัตของสังคม เทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจ อันจะ
ท าให้เกิดความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากส านึกของประสบการณ์ในช่วงศตควรรษ
ก่อนหน้า โดยเฉพาะในความพยายามเข้าใจความหมายและศึกษาชุมชนในช่วงศตวรรษท่ี 21  

ปัญหาจากปลายศตวรรษที่ 20 ท าให้นักรัฐศาสตร์คนส าคัญอย่าง เอริค ฮอบส์บวอม (Eric 
Hobsbawm)18 มองว่า “ค าว่าชุมชนไม่เคยถูกใช้อย่างไม่เลือกที่ และกลวงโล่งในความหมายมาก่อนเท่า
ในหลายทศวรรษนี้ อันเป็นช่วงที่ตามหาชุมชนแบบเดิมในโลกจริงได้ยากเย็น” ซึ่งนักสังคมวิทยาคนส าคัญ
อย่าง ซิกมันต์ บาวแมน (Zygmunt Bauman) ชี้ต่อไปถึงปัญหาพ้ืนฐานส าคัญร่วมกันกับอีกหลายนัก
สังคมศาสตร์ว่า “ผู้คนต้องการและแสวงหากลุ่มที่ตนจะเป็นส่วนหนึ่งได้ยาวนานและมั่นคง ในโลกที่ก าลัง
เคลื่อนที่และเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรจะจีรัง” 

 ในช่วงศตวรรษที่ 21 จะเริ่มเห็นแนวโน้มทางความคิดเรื่องชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบของสังคมร่วมสมัยที่เปลี่ยนไป ชุมชนแบบใหม่อย่าง ชุมชนออนไลน์ หรือชุมชนเมืองถูกกล่าวถึงใน
หลายวาระด้วยหลายหลากวิธีการเข้าถึง ความสูญสลายของชุมชนแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัตน์แบบสังคมร่วมสมัย จึงท าให้หน่วยของความสนใจเกี่ยวพันลึกลงไปถึง 

                                           

 

18 อ้างใน Bauman, p. 15 
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“อัตลักษณ์” (Identity) เป็นศูนย์กลางใหม่ในความสนใจของสังคมศาสตร์ในยุคสมัยปัจจุบัน (Bauman, 
Castells, ) การเข้าใจชุมชนในสถานการณ์ร่วมสมัยจึงมีความเชื่อมโยงกับตัวตนและอัตลักษณ์อยู่อย่างตัด
กันไม่ขาด Jock Young (อ้างใน Bauman, 2000, p.15) กล่าวว่า “พลันที่ชุมชนสูญสลายลงไป อัตลักษณ์
ก็ถูกสร้างขึ้นมา”  

 ในทางสังคมวิทยา การก่อตัวของความหมายที่ลึกซึ้งของ “ชุมชน” ที่เรารู้สึกได้ถึง 
“ความอบอุ่น” มากกว่าความหมายของ “สังคม” หรือ “บริษัท” หรือ “องค์กร” ชุมชนให้ความรู้สึกที่
ปลอดภัยและมั่นคงบางอย่างกับสมาชิก ภายในแวดวงที่ “อบอุ่น” (Warm circle) แม้จะมีเรื่องไร้เหตุผล
หรือการลงโทษที่รุนแรง ผู้คนก็ยังต้องมีชุมชนไว้ยึดเหนี่ยว เพราะในชุมชนยังพ้ืนที่อันอาจจะพอรอมชอม
กันได้มากกว่า สังคม ซึ่งมีแบบแผน มาตรฐาน และเต็มไปด้วยกฎระเบียบที่บางครั้งไม่มีทางออกให้ในชีวิต
จริงได้อย่างเป็นรูปธรรม การสูญสลายหรือเปลี่ยนแปลงของชุมชนแบบเดิม ซิกมันต์ บาวแมน (Zygmunt 
Bauman) ส่งงานปิดท้ายสหัสวรรษเรื่องชุมชน และการแสวงหาความมั่นคงของผู้คนในสังคมร่วมสมัย
ออกมาในปี ค.ศ. 200019 บาวแมนวิเคราะห์ถึงสภาวะของชุมชนร่วมสมัยที่เริ่มสูญสลายไป พร้อมกับการ
ถาโถมของกระแสโลกาภิวัตน์ ชุมชนที่ผู้คนถวิลหาในความใคร่ครวญถึงวันชื่นคืนสุ ข ภาพชนบท ท้องไร่
ท้องนาในวันวาน ไม่อาจหาได้อย่างจีรังและจริงจังได้ในโลกจริง ชุมชนถูกแทนที่ด้วย “สังคมอุตสาหกรรม” 
และ “สังคมสมัยใหม่”20 รวมไปถึงความเป็นสังคม “สังคมข้อมูลข่าวสาร” และ “สังคมเครือข่าย” ซึ่ง
เครือข่ายก็ไม่ได้ถูกขีดก้ันด้วยพรมแดนของรัฐอีกต่อไป 

ในกรอบของการศึกษาชุมชนร่วมสมัยของเรา อาจมีชุมชนที่มักเป็นที่กล่าวถึงอย่าง ชุมชน
เมือง (Urban communities) ชุมชนชานเมือง (Suburban communities) ชุมชนชนบท (Rural 
communities) แต่ส าหรับในศตวรรษที่ 21 ที่บริบททางเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมได้
พัฒนามาไกลกว่ายุคของโทรเลขและโทรศัพท์ก่อนหน้า จนส่งอิทธิพลอย่างเข้มข้นในวิถีชีวิตของผู้คน การ
ที่คนส่วนใหญ่ได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์ในการติดตามข่าวสารจนถึงสื่อสารกับคนใกล้ตัว  
ชุมชนออนไลน์ (On-line communities) จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ก็เป็นแหล่งที่รวมผู้คน
ให้เข้ามาร่วมปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง พร้อมการพัฒนาแบบแผนปฏิบัติและรายละเอียดร่วมกันมาอย่างมี
พลัง รูปแบบหลากหลายของชุมชนจึงเป็นอีกกรอบความเข้าใจที่เก่ียวข้องไปด้วยกันในแนวคิดเรื่องชุมชน 

15.3.1 ประชาคม กระแสโลกาภิวัตน์ และสภาวะร่วมสมัย 
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ยังเป็นโลกที่กระแสโลกาภิวัตน์มีก าลังพัดพาเอาโลกและชุมชน

ท้องถิ่นเข้าหากันอย่างต่อเนื่องจากปลายศตวรรษที่ 20 ก่อนหน้า ชุมชนชนบทดั้งเดิมและชุมชนศาสนาดู
จะเสื่อมพลังไปในการเติบโตของรัฐฆราวาสอย่างต่อเนื่องยาวนานของสังคมสมัยใหม่ได้กลับมาแสดงพลัง

                                           

 

19 Zygmunt Bauman. 2000. Community: Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge MA : Unity. 
20 Bauman, 2000, pp. 8-17. 
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อีกในศตวรรษนี้ ดังที่เราเห็นได้จากเหตุการณ์การก่อการร้ายของตึกเวิล์ดเทรดในนครนิวยอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (9/11) ตั้งแต่เริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ และยังอีกเหตุการณ์ความรุนแรงอีกหลายระลอกที่มี
ความเชื่อมโยงกับชุมชนความศรัทธา รวมไปถึงกลุ่มอุดมการณ์และพลังเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ที่ได้ประโยชน์
จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการสื่อสาร ท าให้การรวมตัวของผู้คนก้าวข้ามความจ ากัดของพ้ืนที่
และเวลา ไปสู่พ้ืนที่บนอินเตอร์เน็ตหรือพ้ืนที่ไซเบอร์ ปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตไม่ได้กระจัดกระจายไปทั่ว
แต่มีจุดเชื่อมต่อที่กระจุกผู้คนไว้ ดังเช่นในสื่อสังคมออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเฟซบุค (Facebook) อินสตาแก
รม (Instagram) ยูทูป (YouTube) ซึ่งเปิดกว้างให้กับทุกเนื้อหาความสนใจ ชุมชนออนไลน์ได้เกิดขึ้นอย่าง
มากบนความสนใจหลายหลาก พร้อมไปกับชีวิตของผู้คนที่ถูกแบ่งไปอยู่ในโลกออนไลน์ ความเป็นชุมชน
ของโลกออนไลน์จึงเป็นที่จับตาของการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในหลายส่วน ทั้งภาคเอกชนที่มุ่งจะแสวงหา
ก าไร และภาครัฐที่มุ่งหาทางบริหารจัดการ 

 การเข้าสู่กระแสเสรีนิยมใหม่และการย้อนกลับมาน าของอ านาจทางการเมืองในกระแส
อนุรักษ์นิยมเป็นสภาวะขัดแย้งของหลายสังคมร่วมสมัย อันส่งผลให้การรวมตัวบนสื่ อสังคมออนไลน์เป็น
ทางออก ซึ่งยังเชื่อมโยงอ านาจเศรษฐกิจและการเมืองร่วมสมัยในโลกจริง ให้แข่งขันกันครอบง าการสร้าง
ความหมายและค่านิยมของสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ชุมชนออนไลน์และวัฒนธรรมการสื่อสารได้
พัฒนาตัวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพร้อมสภาวะของสังคมและเทคโนโลยี ประชากรออนไลน์และเนื้อหาที่ถูก
สร้างจากทุกผู้ใช้นับวันมีแต่จะเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ความพยายามควบคุมมีแต่จะยากยิ่งขึ้นท าให้พ้ืนที่สังคม
ออนไลน์เป็นพื้นที่แสดงของพลวัตความเติบโตและความขัดแย้งอันน่าสนใจ 

15.3.2 สังเขปการศึกษาและพฒันาการของประชาคมระหว่างประเทศร่วมสมัย 
“ประชาคมระหว่างประเทศ” เป็นการขยายความหมายของชุมชนสู่ความเป็นประชาคมที่

กว้างไกลออกไปครอบคลุมถึงทุกกลุ่มชนทั่วทั้งโลก ความหมายของประชาคมโลกในช่วงแรกผุดขึ้นมาใน
โลกตะวันตก ซึ่งน าไปสู่อคติการมองสังคมโลกอย่างสังคมตะวันตก ซึ่ง Martin Jacques (มาร์ติน ฌาค) ชี้
ว่าการให้ความหมายของประชาคมโลกคือโลกตะวันตก เป็นการกล่าวอย่างละเลยโลกส่วนใหญ่เกินไป 
(Martin Jacques (มาร์ติน ฌาค)21 นื่องด้วยประเทศชั้นน าเหล่านั้นเป็นเพียงประเทศและกลุ่มประชากร
ส่วนน้อยของโลก  การที่กระแสธารความคิดและอิทธิพลของโลกตะวันตกไหลบ่าไปทั่วโลกพร้อมกันกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ร่วมสมัยอาจท าให้ในสื่อกระแสหลักและผู้ชมส่วนใหญ่คิดตามกันไปว่า “ประชาคมโลก” 
หรือ “ประชาคมระหว่างประเทศ” คือลักษณะของชุมชนและประชาคมในระบบคุณค่า วิถีคิดและวิถี
ปฏิบัติเช่นนั้น การกล่าวถึงประชาคมระหว่างประเทศในหลายครั้ง แม้จะเป็นไปด้วยเจตนาที่ดี จึงไม่ มี

                                           

 

21 Martin Jacques.  2 4  August 2006. ‘What the hell is the international community?’ in The Guardian. 
Retrieved from https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/aug/24/whatthehellistheinternati. 
Retrieved on 18 October 2018. 
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ความเป็นสากลอย่างแท้จริงได้ในหลายมิติ แต่อยู่ในความเข้าใจถึงความเป็นจริงเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมด
เท่านัน้ 

ในจ านวนประชากรโลกทั้งหมด มีเพียงหนึ่งในห้าที่อยู่อาศัยในโลกตะวันตก ในประเทศชั้นน า
ทางเศรษฐกิจที่มีระดับการพัฒนากว้างไกลกว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลก ที่ยังวนเวียนอยู่กับปัญหาพ้ืนฐาน
อย่างเช่น เรื่องการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน ระบบสังคม ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ความเป็นประชาธิปไตย 
ระบบการศึกษา ฯลฯ การออกเสียงลงมติในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติของแนวคิดแบบตะวันตก
จึงมักไม่ได้รับการยอมรับ บนเวทีที่ทุกประเทศมีหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์เท่ากันเช่นนั้น 

สื่อมวลชนก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่มักละเลยประเทศนอกโลกตะวันตกในการน าเสนอข่าวสาร 
ความเป็นประชาคมโลกถูกสรุปเอาจากความคิดแบบตะวันตกที่ห้อมล้อมสื่อมวลชนและผู้ชมกลุ่มหลัก 
แนวทางของหลายเรื่องถูกน าเสนอจากผู้น าโลกตะวันตกที่เข้าหาได้สะดวก และไม่บ่อยครั้งนักที่จะได้ยิน
การสัมภาษณ์ผู้น าจากประเทศด้อยพัฒนาหรือแม้แต่มหาอ านาจทางเศรษฐกิจยุคใหม่ในประเด็นการเมือง
โลก แต่มักวนเวียนอยู่กับเรื่องราวในประเทศชั้นน า ผู้น าโลกเศรษฐกิจและพูดภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ 
ประเด็นปัญหาความขัดแย้ง สงครามกลางเมือง วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนอกโลกตะวันตกมัก
ถูกละเลยหรือได้รับความส าคัญล าดับรองจากหน้าสื่อระดับโลก รวมไปถึงความสนใจจะช่วยแก้ปัญหาที่ฝัง
รากลึกในประเทศอาณานิคมเก่าอย่างจริงจัง 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Amitai Etzioni (2004) ในงานเขียนชื่อ From 
Empire to Community ได้กล่าวถึงประชาคมโลกที่ใกล้เคียงกับความเป็นชุมชน ในฐานส านึกร่วมที่
ส าคัญของมนุษยชาติที่จะผสานไปกับกลไกขององค์การระหว่างประเทศ อย่างองค์การสหประชาชาติใน
การสร้างประชาคมโลก อันจะเป็นกลไกในการอยู่ร่วมกันในบริบทการเมืองร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 
Amitai ใช้ค าว่า “ประชาคมโลก” ในที่เราต่างต้องมีส านึกร่วมกัน ในการรับมือกันภัยคุกคามร่วมของ
มนุษยชาติ อย่างเช่นในกรณี การก่อการร้าย ภูมิอากาศโลก และสิ่งแวดล้อม  ความส านึกเป็นประชาคม
ร่วมกันของทั้งโลกแม้จะเพียงในเชิงอุดมคติ แต่ก็เป็นความจ าเป็นที่ต้องมีร่วมกันของเวทีการเมืองระดับ
โลก ดังในกรณีของสหภาพยุโรปที่พัฒนาความร่วมมือและส านึกร่วมกัน ฟันฝ่าปัญหาในหลายทางร่วมกัน
อยู่ได้บนแนวโน้มในการบูรณาการและความพยายามอย่างยาวนานต่อเนื่องของระบบราชการยุโรป 
แนวคิดเรื่องประชาคมโลกหรือชุมชนโลกที่มีส านึกร่วมกันนี้จ าเป็นในการทัดทานกระแสของการเมือง
ระหว่างประเทศแบบสัจจนิยม ที่เน้นการใช้อ านาจในรูปแบบต่างๆ ของรัฐในการเข้าแสวงหาและปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติ 

ถึงแม้ในภาพรวมจะยังโน้มน าให้เห็นภาพความแบ่งแยกและเหลื่อมล้ าซึ่งด าเนินมาอย่าง
ยาวนานกว่าในระบบรัฐและการเมืองโลกยุคใหม่ แตใ่นมิติทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ค าว่า “ประชาคม” กลายมาเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ล้ าลึงลงถึงส านึกร่วมในระดับผู้คน ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่พยายามปลดปล่อยทรัพยากรและแรงงานให้เคลื่อนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดท าให้
แรงงาน สินค้าและบริการไม่ถูกจ ากัดอยู่แต่ในตลาดของพรมแดนรัฐชาติ การบริโภคสินค้าน าเข้าจาก
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ต่างประเทศหลายรายการเป็นทางเลือกที่สมเหตุผลเมื่อก าแพงภาษีถูกทลายลง การผลิตเพ่ือตอบสนอง
ตลาดต่างประเทศหรือตลาดภูมิภาคเป็นเรื่องส าคัญ เมื่ออุปสรรคในการค้าลดลงจากการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจเปิดประตูให้เกิดความเปลี่ยนแปลงลงมาถึงสังคม แน่นอนว่าในหลายภาคส่วนควรจะหวังเห็น
การเจริญเติบโตจากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ไม่มากก็น้อย แต่ก็ต้องมีหลายภาค
ส่วนที่ต้องปรับตัวขนานใหญ่เพ่ือรับการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้นจากภูมิภาค จนถึงอาจจะต้องปิดตัวลง 
เหมือนอย่างเช่นการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็จะเห็น
ความเปลี่ยนแปลงไปในทางเข้าหากันมาขึ้นของทั้งภูมิภาคลงมาจนถึงประชาชนได้เพ่ิมขึ้น ทั้งทางการเมือง 
สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์ภายนอกภูมิภาค กรอบความร่วมมือ
ในรูปแบบประชาคมระหว่างประเทศจึงเป็น “ประชาคม” ที่มีความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคมได้ดังเช่นชุมชน
และประชาคมในบริบทอ่ืน  

ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค กระบวนการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในยุโรปนับว่ามีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในความพยายามจะจัดสรรทรัพยากรอันจ ากัดหลาย
อย่างร่วมกัน การรวมกลุ่มประเทศยุโรปในการบริหารการใช้แม่น้ าไรน์ในนามของ คณะกรรมการกลางเพ่ือ
การเดินเรือในแม่น้ าไรน์ (Central Commission for Navigation on the Rhine) ซึ่งที่ประชุมเวียนนา 
(Congress of Vienna) จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1815 (พ.ศ. 2358) ก็เป็นการรวมกลุ่มเก่าแก่ที่สะท้อนความ
จ าเป็นของประเทศใกล้ชิดในการหันหน้าเข้าหาความร่วมมือกัน ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20การรวมกลุ่ม
เพ่ือเจรจาในกิจการเหล็กและถ่านหินอันเป็นสินค้าส าคัญท าให้เกิดการจัดตั้ง ประชาคมถ่านหินและ
เหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community, ECSC) ในปีค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) 
เมื่อพิจารณาบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของประชาคมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ก็ชวนให้ต้อง
ปรับขยายความหมายของสมาชิกในชุมชนที่อาจหมายถึงประเทศหรือรัฐใดรัฐหนึ่ งในเวทีความร่วมมือที่
แน่นแฟ้นเช่นนี้ 

1) ประชาคมยุโรป (The European Community, EC) 
ประชาคมยุโรปเป็นองค์กรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคที่ส าคัญ ในฐานะที่บุกเบิกมิติ

ความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านประวัติศาสตร์ทางการเมืองของยุโรปที่ด าเนินมาอย่างน่าสนใจ โดยมี
รากฐานมาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The European Economic Community, EEC) ทีถู่กสถาปนา
ขึ้นด้วยสนธิสัญญาแห่งกรุงโรม (Treaty of Rome) ในปี 1957 และพัฒนามาเป็น “ประชาคมยุโรป” (EC) 
ในข้อตกลงการจัดตั้งสหภาพยุโรปในปีค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ด้วยสนธิสัญญามาสทริชท์ (Masstricht 
Treaty) ก่อนที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ “สหภาพยุโรป” (European Union, EU) ในปีค.ศ. 2009 (พ.ศ. 
2552) ดังที่เห็นในปัจจุบัน 

รูปแบบของ “ประชาคม” ในบริบทของการเมืองยุโรปตะวันตกเริ่มแรกมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
บูรณาการระบบเศรษฐกิจของ 6 ชาติสมาชิกผู้ก่อตั้งด้วยระบบตลาดร่วม (Common market) สหภาพ
ศุลกากร (Custom union) ตั้งแต่การเข้าสู่ประชาคมยุโรปตั้งแต่ปีค.ศ. 1993 พัฒนาการของความสัมพันธ์
ที่ก่อตัวขึ้นท าให้สินค้า บริการ เงินทุน แรงงานและผู้คนต่างเคลื่อนย้ายไหลเวียนไปมาได้อย่างคล่องตัว
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ภายในกลุ่มชาติสมาชิกที่เพ่ิมจ านวนเป็น 15 ประเทศ และในการพัฒนาจนกลายเป็นสหภาพยุโรป จ านวน
ชาติสมาชิกได้เพ่ิมเป็น 28 ประเทศที่ประกอบด้วยประชากรกว่าห้าร้อยล้านคน  

ในปัจจุบันระดับความสัมพันธ์ของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปจะถูกพัฒนาจนมีสถาบันระหว่าง
ประเทศที่สมาชิกยอกยกให้มีอ านาจเหนือรัฐในหลายกิจการส าคัญตามรูปแบบองค์กรและเจตนารมณ์
ร่วมกัน ในระดับผู้คนที่ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ใหญ่ขึ้นในยุโรปก็มีความมั่นใจใน
การรวมกลุ่มความสัมพันธ์ที่ด าเนินมาอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพความร่วมมือยังเป็นแนวทางน าภายใต้
ความผันผวนของสภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก  การล่าถอยออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปของ
ประเทศใหญ่อย่างสหราชอาณาจักรที่ลงมติผ่านไปด้วยคะแนนไม่ห่างกันมากในปีค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) 
ไม่นานมานี้ก็เริ่มปรากฏให้เห็นปัญหาในการแยกตัว และผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการคงอยู่ในกรอบ
ความสัมพันธ์ที่ถูกบิดเบือนไปในช่วงการลงประชามติ ทิศทางของ “ประชาคมระหว่างประเทศ” ความ
ร่วมมือและบูรณาการในระดับภูมิภาคจึงยังจะเป็นเส้นทางส าคัญทางหนึ่งของหลายภูมิภาคที่เราต้องคอย
ติดตามในยุคต้นศตวรรษท่ี 21 นี้  

2) ประชาคมเศรษฐกิจในเอเชีย  
รูปแบบของประชาคมเศรษฐกิจแบบยุโรปยังได้รับความสนใจตามมาในบริบทความสัมพันธ์

ในภูมิภาคเอเชีย ในความพยายามจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East Asian Community, 
EAC) โดยมีเป็นหมายในการสถาปนาเขตการค้าในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาจ
เป็นรูปแบบของ ASEAN+3 (ASEAN Plus Three) หรือ “อาเซียนบวกสาม” ซึ่งรวมสิบชาติสมาชิกของ
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีความใกล้ชิดกันทั้งทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ยังประสบปัญหาที่ยังไม่ได้รับการผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่จะสถาปนาให้
เป็นรูปแบบสถาบันออกมาได้ ดังในกรณีของสหภาพยุโรปที่ก็ต้องผ่านประสบการณ์ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งมาอย่างยาวนาน กระบวนการสร้างสถาปนาสหภาพยุโรปจากประชาคมเศรษฐกิจย่อยก็ยังใช้
เวลานานหลายทศวรรษกว่าจะบรรลุผลประสบความส าเร็จเช่นทุกวันนี้ 

ในทางเศรษฐกิจแล้ว แนวความคิดใจการรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าในเอเชียได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากจากตัวอย่างของเขตการค้าเสรีในยุโรป อเมริกาเหนือและกลุ่มประเทศอาเซียน ในคราว
วิกฤติเศรษฐกิจเอเชียหรือ วิกฤติต้มย ากุ้งในปีพ.ศ. 2540 ภายหลังเหตุการณ์ความผันผวนของค่าเงินก็ยังมี
การเสนอเงินตราสกุลร่วมเพ่ือคงเสถียรภาพของค่าเงินต่าง ๆ ภายในภูมิภาคเข้าด้วยกัน แต่ผลจากวิกฤติ 
“ยูโรโซน” (Eurozone crisis) หรือวิกฤติหนี้ยุโรป (European Debt Crisis) ที่เกิดกับกลุ่มประเทศที่ใช้
เงินสกุลยูโรร่วมกันต้ังแต่ปลายปีค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) จึงท าให้แนวทางป้องกันความผันผวนของค่าเงิน
หันไปสู่แนวทางอ่ืน อย่างเช่นการค้าขายโดยตรงในเงินสกุลอ่ืนที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่
หลายประเทศในภูมิภาคพอจะยอมรับได้มากกว่าในปัจจุบัน 

3) ประชาคมอาเซียน 
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              ปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท าให้อาเซียนต้องเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อการร้าย ยา
เสพติด การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ อีกทั้งยังมีความจ าเป็นต้องรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรอง
และขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง  และในเวทีระหว่างประเทศ  ผู้น า
อาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า  อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น  เข้มแข็ง  และมั่นคงยิ่งขึ้น การประชุม
สุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่เก้าเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2003 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญา
ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II: Bali Concord II) ตกลงกัน
ที่จะขยายความร่วมมือในเชิงลึกมากขึ้นโดยการวางเป้าหมายที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ภายในปี ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) 

จุดประสงค์หลักของการผนึกก าลังของประเทศสมาชิกอาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
นั้นคือการท าให้สมาชิกอาเซียนมีความใกล้ชิดและเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ความท้าทาย
รูปแบบใหม่ที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี ค.ศ. 1997 (วิกฤตต้มย ากุ้ง) 
สงครามการก่อการร้าย และการรวมกลุ่มประเทศของสหภาพยุโรปเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ 
ส่งผลให้อาเซียนต้องปรับตัวปรับเป้าหมายให้สามารถรับมือกับปัญหาที่มีลักษณะข้ามชาติเหล่านี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดความแข็งแกร่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความ
มั่นคง และสังคมวัฒนธรรม และสามารถรับมือกับภัยคุกคามในด้านต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพดีกว่าที่แต่ละ
ประเทศต่างจัดการกันเอง การร่วมตัวเป็นประชาคมยังเป็นการสร้างเสริมโอกาสให้กับภูมิภาคและประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคในการเจรจาต่อรองกับภูมิภาคอ่ืนๆ หรือประเทศอ่ืนๆได้มากขึ้น และเมื่อใดที่ประชาชน
ในภูมิภาคมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปัญหาทะเลาะเบาะแว้งระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านก็จะ
ลดลง22 

ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่สองยังได้ระบุว่า การที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างยั่งยืนได้นั้น อาเซียนจะต้องมีบรรยากาศทางการเมืองที่อยู่บนรากฐานของ
ผลประโยชน์ร่วมกันอันเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความเป็นปึกแผ่นทางการเมือง (a strong 
foundation of mutual interests generated by economic cooperation and political solidarity) 
ยิ่งไปกว่านั้นหลักการ ‘prosper-thy-neighbour’ ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์  โมฮัมหมัด ได้
น าเสนอขณะที่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก าลังเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1997 (วิกฤติ
ต้มย ากุ้ง) ก็ได้รับการบรรจุในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่สอง นี้ด้วย ดร.มหาเธร์ ได้อธิบาย
ว่าประเทศเพ่ือนบ้านที่ยากจนจะเป็นบ่อเกิดของปัญหาซึ่ งอาจกลายเป็นปัญหาข้ามชาติมากระทบต่อ
ประเทศตนเองได้ในอนาคต ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับความช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านให้พัฒนาไป

                                           

 

22 พัชร์  นิ ยมศิ ลปะ .  ปฏิญญาว่ าด้ วยความร่ วมมืออา เซียนฉบับที่  2 . สถาบันพระปกเกล้ า .  สืบค้นจาก 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่_2. สบืค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2561.  
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พร้อมๆ กัน หลักการนี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งกับนโยบายการต่างประเทศของมาเลเซียและการก าหนดวิสัยทัศน์
อาเซียน 2020 ในกาลต่อมา 

ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่สอง เป็นเอกสารที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
ประกาศแนวทางในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ปฏิญญานี้ระบุให้ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสาม
ประชาคมย่อย ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( ASEAN Security Community 
:ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community :ASCC) ซึ่งต่อมาผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มี
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็นภายในปี 2558  ดังที่ เราได้ผ่านมาแล้วใน
ประสบการณ์ช่วงไม่นานมานี้ 

  กล่าวโดยสรุป “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN  Community)  คือ  การรวมตัวของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง  สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย  ทั้ง
ด้านการเมืองความมั่นคง  เศรษฐกิจ  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดี  สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  และสมาชิก  ในชุมชนมี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

15.3.3 ชุมชนออนไลน์ (Online community) 
ช่องทางการสื่อสาร ต่อสู้และส่งอิทธิพลของอ านาจภายใต้กฎกติกาและสภาพแวดล้อมของ

สังคมสมัยใหม่จึงได้ขยายตัวไปสู่พรมแดนของโลกบนอินเทอร์เน็ต อันเป็นพ้ืนที่ทางสังคมของยุคสมัย 
แทนที่การพบปะชุมนุมเสวนาภายใต้สถานที่และเวลาเดียวกัน ด้วยตัวตนที่แท้จริงดังเช่นที่เคยเป็นมาแต่
เดิม ส าหรับในโลกอินเทอร์เน็ตและชุมชนออนไลน์ การเข้าสังคม รวมกลุ่ม พบปะ ไม่จ าต้องเลือกเวลา 
สถานที ่ชุมชน อัตลักษณ์ และความยาวนานของสมาชิกภาพอย่างยึดแน่นตายตัวเช่นนั้น สังคมออนไลน์ที่
ก่อร่างสร้างตัวขึ้นตามสภาวะของสังคมข้อมูลข่าวสาร ( Information society) อินเทอร์เน็ตเปิดช่องทาง
ให้สะท้อนทิศทางร่วมกันในการแสดงตัวตน และสะท้อนความคาดหวังต่อจุดมุ่งหมายของสังคมผ่าน “สื่อ
สังคมออนไลน์” (Social media) ซึ่งจัดจ าแนกรวบรวมกลุ่มความหลากหลายให้เชื่อมต่อเข้าหากันได้ตาม
รสนิยมและพฤติกรรมการใช้งานเนื้อหาที่ ผู้ใช้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาได้เอง (User-Generated Content หรือ 
UGC)  บน เทค โน โลยี ฐ านราก  (Platform) ของ เครื อข่ า ย สารสน เทศการสื่ อ ส า รสมั ย ใหม่  
(Communication network) ความเป็นเครือข่าย (Network) คือโครงสร้างส าคัญของสังคมที่เกิดขึ้นจาก
การรวมกลุ่มของผู้บริโภคข้อมูล (Castells, 1997, 1998, and 2000) เมือ่โลกไซเบอร์มาเหลื่อมทับเข้ากับ
โลกของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นทุกขณะ จนแทบจะกล่าวได้ว่าพ้ืนที่เสมือนใน “โลกเสมือน” (Virtual 
world) ที่เคยเป็นมาในยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต ได้ทับซ้อนและเชื่อมต่อเข้ามาในพ้ืนที่ของ “โลกแห่ง
ความเป็นจริง” (Real world) ของชีวิตทางสังคมและชีวิตในแต่ละวันของผู้คนในสังคมไทยอย่างชัดเจน
มากขึ้น ถึงในระดับชุมชน ตัวตนและอัตลักษณ์ของปัจเจก ดังเห็นได้ในการแสดงออกและเคลื่อนไหวทาง
สังคมร่วมสมัยหลายครั้งครา ประเด็นถกเถียงถึงความเป็นจริงเชิงประจักษ์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์
ร่วมสมัยจึงหลุดพ้นไปจากข้อสงสัยต่อแนวโน้มอิทธิพลและผลกระทบต่อสังคม ทั้งยังน าไปสู่ประเด็นปะทะ
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เรื่องความเปน็ส่วนตัวและความพยายามในการตรวจสอบและควบคุม ซึ่งมีผลกระทบต่อรูปร่างของเนื้อหา
และช่องทางการสื่อสารของแต่ละชุมชนย่อย (Castells, 2012) พ้ืนที่อินเทอร์เน็ตจึงเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของการรวมกลุ่มชุมชนออนไลน์ หรือชุมชนเสมือนจริง 

 Preece 2000 เสนอว่าชุมชนออนไลน์ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความสนอกสนใจ
ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ร่วมสร้างทรัพยากรสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานด้วยกัน พัฒนา ระบบระเบียบ
กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน มีการแสดงออกถึง ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล และ มีจุดร่วมอยู่บนบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมแบบเดียวกัน 

 Rehingold (1993, p.5) ที่ผู้คนมักหยิบยืมนิยาม ของชุมชนเสมือนจริงมาใช้ อธิบายว่า
ชุมชนเสมือนจริงก็คือการรวมตัวทางสังคมที่เกิดขึ้นมาจากอินเตอร์เน็ต เมื่อมีผู้คนจ านวนมากพอที่ จะ มุม
สนทนากันอย่างยาวนานเพียงพอ และมีความรู้สึก ส านึกจิตใจ ที่จะผูกโยงสายใยความสัมพันธ์ส่วนตัวบน
พ้ืนที่ cyber space 

 ในมุมมองของการศึกษาชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนแบบดั้งเดิมที่คุ้นเคยกันในทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา Weinreich (1997) ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องชุมชนเสมือนจริงด้วยเหตุผลว่า 
ชุมชนจะต้องประกอบไปด้วยชุดของความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และเครือข่าย ที่อยู่ร่วมบนพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์เดียวกัน มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน และระบบคุณค่าร่วมกัน ซึ่งโดยมากเราจะฝังรากอยู่ในพ้ืนฐาน 
ความเชื่อศาสนา ในแบบเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การที่ผู้คนเข้าสู่สังคมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
หรือแม้แต่การแสดงอารมณ์ความรู้สึก ก็เป็นเพียงการสื่อสารระหว่างกันเพียงเท่านั้น การจะพิจารณาว่า 
ชุมชนออนไลน์เป็นชุมชนที่มีเนื้อหาส าหรับชีวิตได้อย่างไรนั้น อาจจ าต้องมาพิจารณาในประเด็นที่ชุมชน
ออนไลน์และสมาชิกที่ไม่เหมือนชุมชนในพ้ืนที่จริง23 ดังต่อไปนี้ 

1) สมาชิกภาพ 

  สมาชิกภาพของชุมชนออนไลน์ถูกท าให้เป็นไปได้ง่ายที่สุดจากความพยายาม
ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้สามารถต่อเชื่อมเข้าหาและลงทะเบียนเพ่ือเริ่มต้นตัวตนได้จากทั่วโลก แพลทฟอร์มมัก
ถูกออกแบบให้รองรับผู้ใช้จากทุกชาติทุกภาษา ทุกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มชน แต่ถึงอย่างนั้น
ความเป็นสมาชิกอาจถูกเพิกถอน และท้ิงร้างไปได้อย่างง่ายดาย  

  2) ความเป็นนิรนาม (Anonymity) 
  ชุมชนออนไลน์จ านวนมากอนุญาตให้สมาชิกไม่ต้องเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนาม

ตัวตนที่แท้จริง ในขณะที่บางสื่อสังคมออนไลน์หรือชุมชนออนไลน์อาจจะต้องการความชัดเจนมากกว่านั้น 
                                           

 

23Ben Kei Daniel. (2011). Methods and Techniques for Studying Virtual Communities: Paradigms and 
Phenomena, Vol. 1. Hershey, NY: Information Science Reference. pp. 2-4 
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ดังเช่นในกรณีของ pantip.com ซึ่งต้องมีการยืนยัน ตัวตนให้ชัดเจนส่งถึงทีมงาน ผู้ดูแล ด้วยหลักฐาน 
ของทางราชการ 

  3) การกระจุกตัว 

  อยู่เฉพาะในบางโดเมนอินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์) ชุมชนออนไลน์ 
ถูกสร้างข้ึนโดย การรวมความสนใจที่มีร่วมกัน หรือจุดหมายร่วมกัน ซึ่งจะกระจุกรวมตัวกันอยู่ใน เว็บไซต์
หรือสื่อสังคมออนไลน์เพียงไม่กี่ที่ ดังเช่นในกรณีปัจจุบันร่วมสมัยเราจะเห็นการกระจุกตัวของการ
ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่านบนผู้ให้บริการชื่อดังอย่าง facebook youtube instagram หรือยัง pantip  

  4) การติดต่อสื่อสาร 

  ชุมชนออนไลน์มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ไม่เลือกสถานที่และ
เวลา ท าให้ปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นข้อจ ากัดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันในชุมชนสิ่ง ซึ่งระยะทาง และช่องทางในการสื่อสาร ท าให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ไปได้อย่างช้าๆ 

  5) มารยาททางสังคม (Social Protocols)  

  ในประเด็นจรรยามารยาท ทั้งที่เปิดเผยและเป็นจารีต แนวทางการเข้าหาและ
ใช้ภาษา ก็มีลักษณะเฉพาะ ของการเข้าชุมชนออนไลน์ เช่นกัน 

  6) พื้นที่และเวลา 

  การติดต่อสื่อสารในชุมชนออนไลน์ ก้าวข้ามพ้นข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ และเวลาที่
ต้องอยู่ร่วมกันระหว่างคู่สนทนาทั้งสองฝ่าย และเป็นไปได้ท้ัง การสนทนาในเวลาเดียวกัน Real time และ
การสนทนา โต้ตอบ ต่างช่วงเวลากัน 

  7) ความหมายร่วม 

  ในสังคมออนไลน์ความหมายต่างถูกสื่อความ และแชร์แบ่งปันต่อกันในระหว่าง
สมาชิก ที่เข้าใจความหมายเดียวกัน รวมไป การร่วมเข้าใจและให้ความหมายกับสิ่งใหม่ ๆ ไปด้วยกัน 

  8) ความสมัครใจ  
  ปฏิสัมพันธ์บนชุมชนออนไลน์เต็มไปด้วยความสมัครใจของผู้คน ที่จะเข้าร่วม ใน

หลายระดับ รวมถึงถอนตัวเมื่อคลายความสนใจ 

  9) ความเร็วในปฏิสัมพันธ์ 
  ความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ สามารถเพ่ิมความเข้มข้นรุนแรงได้ภายในเวลา

อันรวดเร็ว ปั๊มอัตราในการไหลผ่านของเนื้อหาข้อมูลและการสนทนา 

  10) พฤติกรรมจากความเข้าใจผิด  
  ด้วยความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมเครือข่ายส าหรับชุมชนออนไลน์ร่วมสมัย 

ผู้คนนั้นมีความเข้าใจผิดในเงื่อนไขบางประการ อย่างเช่นมีความกล้ามากขึ้นกว่าในโลกจริง เพราะคิดว่า 
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ปฏิสัมพันธ์อันสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจปรารถนา และไม่มีใครสามารถติดตามเอาความได้จากความเป็นนิร
นาม  

  11) มุมมองท่ีจ ากัด 

  จากข้อจ ากัดที่ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์หรือเล็กแค่หน้าจอ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ไดเ้กิดจากปฏิสัมพันธ์ในโลกจริงที่อยู่ร่วมกันต่อหน้าในสถานการณ์จริง อาจท าให้การ
เข้าใจคลาดเคลื่อนออกจากบริบทการสนทนาได้มาก 

  12) ความลุ่มลึก  
  เรื่องสมมติมาบนโลกออนไลน์และปฏิสัมพันธ์อ่ืนผู้ใช้สามารถประวิงเวลาในการ

ตอบสนอง รวมไปถึงการย้อนกลับไปตรวจสอบประวัติการสนทนาและโต้ตอบทั้งหมด เพ่ือที่จะใคร่ควรคิด
และวิเคราะห์ถึงค าตอบที่ตนเองจะส่งออกไป ความคิดที่ถูกส่งออกไป จึงสะท้อน ภาพความคิดที่ค่อนข้าง
จะลึกลงกว่าการสนทนาต่อหน้าในเวลาจริง 

  13) สายสัมพันธ์จากการรับชมจนสู่ความเป็นจริง 

  ในการเข้าสู่ชุมชนออนไลน์สมาชิกเริ่มจากการเข้าสู่พ้ืนที่ไซเบอร์สเปซ เพ่ือเริ่ม
ด าเนินความสัมพันธ์จัดการมองเห็นหรือแม้แต่เพียง การอ่านตัวหนังสือในยุคก่อน และหลังจากนั้นจึงได้
พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปในโลกทางกายภาพ แล้วอีกในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ในโลกจริงก็อาจจะถูก
ต่อเชื่อมเข้าไปในโลก ออนไลน์ได้เช่นกัน 

  14) โครงสร้าง  
  ชุมชนออนไลน์ก็คล้ายดังเช่นชุมชนทั่วไปที่มีโครงที่จัดวางหน้าที่และบทบาท 

ให้แก่สมาชิก แม้จะไม่มีอ านาจบังคมอย่างเป็นทางการและส่งผลกระทบได้ถึงในชีวิตจริงมากนัก แต่การ
เข้าสังคมของชุมชนออนไลน์ของสมาชิกก็ต้องตระหนักในบทบาทและสถานะในชุมชนนั้น ๆ ไปด้วย 

  15) อัตลักษณ์ตัวตน 

  ในหลายชุมชนออนไลน์ ความเป็นนิรนามไม่ได้มีอย่างสมบูรณ์ การจัดระดับของ
สมาชิก ในหลายรูปแบบบนหลายกฎเกณฑ์ ท าให้ สมาชิกส่วนหนึ่งต้องมีตัวตนและอัตลักษณ์ออนไลน์ ซึ่ง
อาจจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตจริงของสมาชิกได้ อย่างเช่น การมีภาพอวตาร หรือชื่อเสียงบางอย่าง 
ความสามารถพิเศษความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ ประวัติการ ท างาน ประสบการณ์ท่ี เคยมีในเครือข่าย
ของชุมชนออนไลน์ ซึ่งถูกบันทึกไว้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของคราบรอยอัตลักษณ์ของผู้คนที่มีต่อชุมชน
ออนไลน์และอัตลักษณ์ออนไลน์ 

15.3.6 หมู่บ้านโลก (Global Village) 
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หมู่บ้ านโลก เป็นแนวคิดของ  เฮอร์ เบิ ร์ต  มาร์แชล แมคลู ฮัน  (Herbert Marshall 
McLuhan)24  ศาสตราจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษชาวแคนาเดียน มหาวิทยาลัยโทรอนโต เห็นว่า การ
เปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับ
โลก  จากสมัยก่อนซึ่งการเดินทางและการติดต่อสื่อสารมักจะมีอุปสรรคอันเกิดจากระยะทางและเวลา  ท า
ใหไ้ม่สามารถติดต่อกันได้ง่าย ๆ   ยิ่งระยะทางห่างกันมากแค่ไหนอุปสรรคยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย  เช่น  คน
ในทวีปยุโรปแทบไม่รู้จักคนในแถบเอเชียว่ามีรูปร่างหน้าตา วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร  ในทาง
กลับกันคนในเอเชียเองก็ไม่รู้จักคนในยุโรปด้วยเช่นกัน  ดังนั้นค าว่า “ cultural shock จึงเป็นเรื่องที่เกิด
ขี้นได้ง่ายๆในสมัยก่อนเมื่อผู้คนจากต่างถิ่นที่ห่างไกลกันได้มาติดต่อสัมพันธ์กัน  และพบว่าอีกฝ่ายมี
พฤติกรรมหรือวิถีชีวิตที่ตนรับไม่ได้  เช่น  คนไทยเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านรู้สึกอับอายและตกใจที่เห็นคน
ต่างชาติชายหญิงกอดจูบกันในที่สาธารณะ เป็นต้น  นอกจากนั้นการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า ( face 
to face) เป็นการสื่อสารที่เป็นไปไม่ได้ส าหรับคนที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน  การสื่อสารแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะ
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันที่เรียกว่า หมู่บ้าน เท่านั้น  ซึ่งการติดต่อแบบ face to face จะน าไปสู่
การสร้างแบบแผนการด าเนินชีวิต ค่านิยม และวัฒนธรรมร่วมกัน  ค าว่าหมู่บ้านจึงมีความหมายลึกซ้ึงกว่า
การที่คนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่มีความหมายรวมไปถึงการ
เกิดข้ึนของวัฒนธรรมร่วมกันด้วย   

ลักษณะเด่นของความเป็นหมู่บ้าน คือ การมีค่านิยม บรรทัดฐาน ประเพณีร่วมกัน ดังกล่าว  
ซึ่งนอกจากนั้นยังมีลักษณะการรวมกลุ่มแบบผูกพันทางความรู้สึกของความเป็นพวกพ้องเดียวกัน 
(mechanical solidarity) มากกว่าผูกพันแบบหน้าที่ (organic solidarity)  ความเด่นอีกอย่างของระบบ
ความสัมพันธ์แบบหมู่บ้าน คือ การพ่ึงพิงตนเองได้ของหน่วยย่อย  ซึ่งสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องพ่ึงพิง
หน่วยอ่ืน ๆ  ทั้งนี้เพราะหน่วยย่อยต่าง ๆ มีการผลิตที่ครบวงจรภายในตัวเอง เช่น ครอบครัวหนึ่งจะมี
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกผัก จับปลา ล่าสัตว์ ทอผ้า ให้การศึกษาบุตร ดูแลรักษาผู้ป่วยใน
ครอบครัว ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือท ากิน ท าให้ครอบครัวนี้สามารถอยู่เป็นอิสระทางด้าน
กายภาพได้โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงครอบครัวอ่ืน  อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในด้านจิตใจ การคงอยู่ต่อไป
ของครอบครัวจากรุ่นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่นหนึ่ง (ตัวอย่างหนึ่ง คือ การแต่งงานที่ไม่สามารถเกิดขึ้นภายใน
ครอบครัวได้แต่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงครอบครัวอ่ืน) และการพ่ึงพิงในด้านความปลอดภัยของครอบครัว (เช่น
กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างครัวเรือน หรือ การปล้น หากไม่ใช่ครัวเรือนในหมู่บ้านหรือพวกพ้องเดียวกัน  
ย่อมเสี่ยงต่อการได้รับความเป็นธรรมหรือการปกป้อง)  เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องเกิดการรวมกลุ่ม
กับครอบครัวอ่ืนเป็นระบบเดียวกันด้วย  ท าให้ต้องเกิดพิธีกรรม การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เพ่ือผู กพันผู้คนจาก

                                           

 

24 (July 21, 1911 – December 31, 1980) was a Canadian educator, philosopher, and scholar. A professor 
of English literature, literary critic, and communications theorist, McLuhan is revered as one of the 
founders of the study of media ecology./ reference from : Wikipedia 
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หน่วยย่อย (ครัวเรือน) ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  เมื่อระยะเวลาผ่านไปความผูกพันและความเป็นพวกพ้องจึง
สูงขึ้น  และเกิดรูปแบบประเพณีค่านิยมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านขึ้นด้วย 

อย่างไรก็ตามในศตวรรษที่ 21 นี้ได้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ท าให้ระบบความสัมพันธ์ของผู้คน
บนโลกทั้งระดับกว้างและแคบ เช่น ท้องถิ่น เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง  การปฏิวัติระบบการสื่อสารที่เริ่มต้น
จากโทรเลข โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร มือถือ อินเตอร์เน็ต  การปฏิวัติรูปแบบความบันเทิงหรือการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่มาพร้อมกับโทรทัศน์ทั้งในรูปบันทึกเทป หรือ ถ่ายทอดสด หรือมาในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ก็ตาม  
และการปฏิวัติรูปแบบการขนส่งมวลชนจากเรือ เกวียนไปสู่ รถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน  ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน
น าไปสู่การท าลายก าแพงอุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร อันได้แก่ ระยะทางและเวลาที่เกิดจากพ้ืนที่
ห่างไกลหรือความต่างทางภูมิศาสตร์  

ผลของการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่กล่าวมาท าให้เกิดการปฏิวัติด้านความสัมพันธ์
ของประชากรบนโลก  พ้ืนที่ที่เคยปลอดจากการติดต่อจากภายนอก เช่น หมู่บ้าน ไม่สามารถหนีพ้นการ
เข้ามาของเทคโนโลยีเหล่านี้ได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่น าผู้คนเข้าและออกจากหมู่บ้านได้ง่ายและ
ถี่ขึ้น การติดต่อสื่อสารที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สาธารณะหรือมือถือต่างเข้าไปถึงมือผู้คนในชุมชน
ต่าง ๆ ทั่วโลก  และที่ส าคัญคือความบันเทิงและข้อมูลข่าวสารที่มากับโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์  ล้วน
น าไปสู่การปฏิวัติวัฒนธรรมที่หล่อหลอมแบบแผนการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ประชากรโลกร่วมกัน  เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มหรือชุมชนถูกท้าทายจากวัฒนธรรมที่เกิดใหม่ในยุคนี้  ซึ่ง
ในบางครั้งมีการยอมวัฒนธรรมใหม่และกลมกลืนไปกับมันไม่ยากนัก  แต่ในบางกรณีวัฒนธรรมดั้งเดิมมี
ความแข็งแกร่งมากและการเข้ามาของวัฒนธรรมกลายเป็นการคุกคามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม การ
ต่อต้านย่อมเกิดข้ึน 

การที่วัฒนธรรมต่าง ๆ ถูกหล่อหลอมเข้าด้วยกัน  อันเป็นผลมาจากการติดต่อสื่อสารที่แทรก
ซึมไปทั่วถึงทุกท้องที่  การสื่อสารแบบ face to face เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ระหว่างผู้คนโดยไม่มีข้อจ ากัดใน
เรื่องพ้ืนที่  ท าให้สังคมโลกมีลักษณะคล้ายคลึงกับหมู่บ้านที่มีค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ร่วมกัน  และยัง
เกิดลกัษณะความสัมพันธ์แบบ mechanical solidarity ขึ้นในระดับโลกด้วย 

อย่างไรก็ตามความเป็นหมู่บ้านโลกดังกล่าวก็ส่งผลในด้านลบด้วย  เพราะการครอบง าทาง
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้ง่ายกว่าเดิม  ดังกรณีการต่อต้านวัฒนธรรมใหม่ในบางกลุ่มที่เห็นว่าวัฒนธรรม
ใหม่ไม่ใช่วัฒนธรรมที่เกิดจากการหล่อหลอมวัฒนธรรมต่าง ๆ บนโลก  แต่เป็นวัฒนธรรมตะวันตก
โดยเฉพาะวัฒนธรรมอเมริกัน (Americanization) มากกว่า  ซึ่งความคิดดังกล่าวมีส่วนถูกอย่างมาก  การ
ครอบง าทางวัฒนธรรมนั้นมีผลทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจต่อผู้คนด้วย  โดยทางกายภาพท าให้คนตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยมซึ่งท าให้คุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ลดลง  อันเป็นผลมาจากการบริโภคโดยขาดเหตุผลและการไตร่ตรองที่ดี  ในด้านจิตใจท า ให้คนขาดความ
เชื่อมั่นศรัทธาในรากฐานทางสังคมของตนเอง  และขาดบรรทัดฐานในการยึดถือปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมของตนเองด้วย 
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นอกจากนั้นความไม่เท่าเทียมกันของผู้คนในส่วนต่าง ๆ ของโลกยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
เทคโนโลยี  ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ ามากยิ่งขึ้น  ซึ่งท าให้เกิดกลุ่มคนด้อยโอกาสเพ่ิมข้ึน  และกลายเป็น
ปัญหาสังคมตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ 

 

ค าถามทบทวน 
1. ชุมชน-ประชาคม มีความหมายอย่างไรในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2. ประชาคมระหว่างประเทศท่ีส าคัญมีอะไรบ้าง 
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