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พื้นฐานของทักษะหลักส าหรับเยาวชนนักพัฒนาที่เรียกว่า ‘การศึกษาชุมชน’ 

     ทวิภัทร บุณฑริกสวัสดิ์ เรียบเรียง1 

 
 โดยพ้ืนฐานที่สุด เยาวชนนักพัฒนา ต่างก็จะต้องรู้จักสังเกตและท าความเข้าใจสถานการณ์ที่ก าลัง
เกิดข้ึนรอบๆตัว เห็นปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป้าหมายของการพัฒนาที่ตนเองอยากจะเห็น  

 ทั้งนีท้ั้งนั้นเราอาจจะสรุปออกมาเป็นกระบวนการในการคิดได้ 3 ส่วน คือ 
 (1) สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน / ปัญหาการพัฒนา : คืออะไร? 
 (2) จุดมุ่งหมายของการพัฒนา : เพ่ืออะไร? 
 (3) วิธีการ หรือขั้นตอนการท างานพัฒนา : ท ายังไง? (ในส่วนที่ 3 นี้จะต้องพร้อมที่จะมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ไม่เป็นสูตรส าเร็จตายตัว) 

 แน่นอน! เมื่อไหร่ที่พูดค าว่า ‘การพัฒนา’ ออกมาแล้ว ใครได้ยินได้ฟังก็ต้องรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอะไร
ที่ซีเรียสแหงๆ เพราะต้องมีปัญหา มีคนทุกข์ร้อน มีคนอยากให้ช่วยเหลือ . ..มันก็จริงส่วนหนึ่ง แต่ก็ไม่เสมอไป 
เพราะสิ่งที่จะเปลี่ยนให้งานพัฒนา ‘สนุก’ ได้อย่างทันตาเห็นก็คือสิ่งที่เรียกว่า ‘การศึกษาชุมชน’ นี่แหละ 
เพราะมันจะท าให้การตอบปัญหาในกระบวนการคิดทั้ง 3 ข้อที่ตั้งเอาไว้ได้ และสามารถตอบได้อย่างสนุกด้วย 
เพราะเม่ือยิ่งเราได้ค าตอบชัดมากขึ้นเท่าไหร่ การพัฒนาของเราก็จะเป็นสิ่งที่ท าแล้วสนุกสนานมากข้ึนเท่านั้น 
 ทีนี้ว่าแต่ว่ามันคืออะไรกันแน่ ไอ้สิ่งที่เรียกว่าการศึกษาชุมชนน่ะ!? ..ถ้าสรุปอย่างสั้นที่สุด มันก็คือ 
“การพยายามท าความเข้าใจสิ่งที่คนกลุ่มนั้นๆพ้ืนที่นั้นๆ เขาให้ความส าคัญร่วมกัน จนท าให้เขามาอยู่ร่วมกัน
ได”้ ดังนั้น ชุมชนจึงอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ ในโลกออนไลน์ ในหมู่บ้านชายป่า ในโรงงาน ในโรงเรียน ในคณะ
ของมหาวิทยาลัย โดยการจะมีความเป็นชุมชนได้นั้น จะต้องมี 3 สิ่ง คือ 
 1. จิตส านึกร่วม (Consciousness) 
 2. หลักการ (Principle) 
 3. จุดมุ่งหมาย (Purpose)  

ตัวอย่างที่แสดงถึงลักษณะความเป็นชุมชน ก็เช่น ‘ชุมชนประมง’ - สิ่งที่ส าคัญก็คือการประกอบอาชีพ
ออกหาปลา จับสัตว์น้ า และผู้ที่ให้ความส าคัญกับสิ่งนี้ร่วมกันก็เรียกว่า ‘ชาวประมง’ ซึ่งการที่เราจะเข้าใจ
ชาวประมงได้นั้น เราไม่จ าเป็นจะต้องถึงขั้นเอาตัวเราไปเป็นชาวประมงเอง แต่เราต้องพยายามท าความเข้าใจ
สิ่งที่ชาวประมงให้ความส าคัญร่วมกัน เช่น การจับสัตว์น้ า การออกเรือ และความอุดมสมบูรณ์ในทะเลบริเวณ
แถบๆนั้น ดูว่ามันมีความหมายกับชาวประมงยังไง ชาวประมงนิยามว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความหมายกับชีวิต
ของพวกเขายังไงบ้าง i ซึ่งถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้คุณค่าเหล่านั้น ก็เท่ากับว่าเราก าลังเริ่มต้นที่จะเข้า
กระบวนการที่เรียกว่า ‘การศึกษาชุมชน’ กันแล้วล่ะ!  

                                                      
1 นักจัดการความรู้และพัฒนา มูลนิธิวายไอวาย (why i why Foundation)  
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 เพราะการศึกษาชุมชนนั้นคือการมองเห็นระบบ ระเบียนแบบแผน จนสามารถอธิบายได้ว่าชุมชนนั้นๆ
มีสภาพโดยรวมเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม รูปแบบการผลิต การท ามาหากิน หรือมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนอย่างไร มีกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันอย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่
เข้ามาก าหนดรูปแบบและทิศทางของความสัมพันธ์ในชุมชนนั้นๆ รวมถึงการเข้าใจศักยภาพที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ
ที่จะใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยii 

 หลักการกว้างที่สุด เบื้องต้นที่สุดในการศึกษาชุมชนนั้น อาจจะแบ่งได้เป็น 4 หลัก คือ 
 1. ปรากฏการณ์ในชุมชน ก็เหมือนๆกับปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอ่ืนๆ คือ จะมี 
‘ปรากฏการณ์ผิวหน้า’ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นๆกันอยู่ เห็นแล้วก็อธิบายได้เลย เช่น สวย-ไม่สวย หรูหรา-ทรุดโทรม 
ส่วนปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งก็คือ ‘ปรากฏการณ์เชิงลึก’ ที่เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ผิวหน้าอีกทีหนึ่ง 
อาจจะเป็นที่ที่ไปของปรากฏการณ์ผิวหน้าหลายๆอย่างด้วย เช่น ที่ชุมชนนั้นสกปรกทรุดโทรมหรือผู้คน
เจ็บป่วยกันมาก เมื่อค้นหาสาเหตุให้ลึกลงไป ก็อาจจะพบปรากฏการณ์ที่ลึกลงไปว่าในชุมชนนั้นตั้งอยู่ใกล้กับ
แหล่งอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ  
 2. ปรากฏการณ์ในชุมชน มีหลายมิติที่ทับซ้อนกันไปมา มิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองการปกครองมักจะซ้อนทับกัน เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน จึงต้องพยายามศึกษาอย่างรอบด้านหลายๆมิติ 
 3. ปรากฏการณ์ในชุมชน มักถูกอธิบายผ่านคนหรือกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกัน จึงมักมีค าอธิบาย
ชุมชนที่หลากหลาย ไม่มีความจริงหนึ่งเดียว แต่มักเป็นความจริงหรือค าอธิบายขอนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งในชุมชนนั้นๆ รวมถึงถูกตีความจากความเข้าใจของเราเองที่เป็นผู้ศึกษาอีกทอดหนึ่งด้วย ดังนั้นจึง
ควรต้องศึกษาชุมชนโดยเปิดโอกาสให้คนหลากหลายเข้ามามีส่วนร่วม 
 4. ปรากฏการณ์ในชุมชน เราจะศึกษาโดยไม่เปรียบเทียบไม่ได้ เพราะการเปรียบเทียบจะท าให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนนั้นๆ การพิจารณาความเหมือน-ความต่าง จะช่วยให้ผู้ศึกษาชุมชนหาข้อสรุปที่จะ
ใช้อธิบายชุมชนนั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน 

  ส าหรับแนวทางอย่างง่ายๆส าหรับการศึกษาชุมชนนั้น อาจจะต้องลงมือท า 4 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ศึกษาประวัติ ที่มาที่ไป และรูปแบบการใช้ทรัพยากรของชุมชนนั้นๆ ซึ่งก็คือการศึกษาชุมชนตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ทรัพยากร ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน หรือ
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับภายนอกชุมชน มองเห็นและอธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับชุมชน
ไดช้ัดเจน และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับชุมชนโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาในแต่ละช่วงได้ 
 2. ศึกษาผู้น า และบทบาทของผู้น าในฐานะจุดศูนย์กลางเชิงอ านาจในชุมชนนั้นๆ โดยพิจารณาที่มา
ของผู้น า การตัดสินใจเลือกผู้น าของชุมชน และบทบาทของผู้น าที่มีต่อชุมชนในด้านต่างๆ 
 3. ศึกษาทั้งความสัมพันธ์ที่ราบรื่นปกติและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในชุมชน 
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 4. สร้างข้อสรุปจากการศึกษาเป็นโมเดลหรือค าอธิบายหลัก เพ่ือเป็นเครื่องมือน าทางในการศึกษาและ
อธิบายชุมชนนั้นๆ เช่น ชุมชนชาวนาไทยเป็นสังคมเครือญาติ หือให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ -
ผู้น้อย มีการแบ่งชนชั้นหรือแบ่งสถานภาพทางสังคมอยู่ทั่วไป  

 จะเห็นได้ว่า ‘การศึกษาชุมชน’ นั้น มีหลักการเบื้องต้นที่เยาวชนนักพัฒนาควรให้ความส าคัญ เพราะ
หลักการเหล่านี้จะช่วยให้นักพัฒนาตั้งหลักได้อย่างมั่น เริ่มต้นศึกษาชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถ
เข้าใจการศึกษาชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ได้เห็นแต่เทคนิคในการศึกษาต่างๆ และยังช่วยให้เห็นความเชื่อมโยง
กันของเทคนิคการศึกษาชุมชนได้อย่างดีอีกด้วย 
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รายการอ้างอิง 

ชยันต์ วรรธนะภูต.ิ “การก าหนดกรอบคิดในการวิจัย” ใน คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา., อุทัย  
ดุลยเกษม บรรณาธิการ, ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536 

Mark S. Homan. Promoting Community Change. Books/Cole Publishing Company Pacific 
Gove California, USA. 1994 
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i
 Mark S. Homan ใหค้วามหมายของ ‘ชุมชน’ วา่ “คนจ านวนหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีแห่งหน่ึง มีความเช่ือ ผลประโยชน์ กิจกรรม และมี
คุณสมบติัอื่นท่ีคลา้ยคลึงกนั คุณลกัษณะเหล่าน้ีมีลกัษณะเพยีงพอท่ีจะท าใหส้มาชิกนั้นตระหนกัและเก้ือกูลกนั” ดู (Mark S. Homan, 

1994 p.80) 

ii
 ชยนัต ์วรรธนะภูติ ไดอ้ธิบายความหมายของการศึกษาชุมชนเอาไวว้า่ “เป็นการศึกษาและอธิบายอยา่งเป็นระบบวา่ ชุมชนนั้นมีสภาพ

โดยรวมเป็นอยา่งไร มีเง่ือนไขทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม รูปแบบการผลิต หรือการท ามาหากิน มีรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในชุมชน
อยา่งไร มีการจดัระเบียบทางสังคมอยา่งไร โครงสร้างอ านาจในชุมชนเป็นอยา่งไร องคก์รชาวบา้นมีอยา่งไร มีปัจจยัหรือมีอิทธิพลจาก
ชุมชนภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้งอยา่งไร ชุมชนมีองคค์วามรู้ท่ีไดส้ะสมมาอยา่งไร มีวธีิการ มีศกัยภาพอยา่งไรในการแกปั้ญหาและมีปัจจยั
อะไรท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางและรูปแบบความสัมพนัธ์ ขอ้มูลเหล่าน้ี ถา้สามารถเกบ็รวบรวมได ้กจ็ะน ามาซ่ึงความเขา้ใจ
ในการเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง” (ชยนัต,์ 2536, น.23-25) 

                                                      


