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วสัิยทัศน์การพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าราบ 
 

 “ ชุมชนน่าอยู่  ดูแลคณุภาพชีวิต  ผลิตผลก้าวหน้า  พฒันาสิงแวดล้อม ” 
 

 

ความหมายของ  "ชุมชน  "  (COMMUNITY)   มผีู้ศึกษาไว้  ดังนี 

“ชุมชน” (COMMUNITY)" คือ  หมู่ชน, กลุ่มคนทีอยูร่วมกนัเป็นสงัคมขนาดเลก็ อาศยัอยู่ในอาณาบริเวณ

เดียวกนั และมีผลประโยชน์ร่วมกนั  (ทีมา : ราชบณัฑิตยสถาน.2525. พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 

2525. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน.) 

“ชุมชน”  (COMMUNITY)  หมายถึง การทีคนจาํนวนหนึงทีอาศยัอยู่พืนทีแห่งหนึง    มีความเชือ

ผลประโยชน ์กิจกรรม และมีคุณสมบติัอืนๆ ทีคลา้ยคลึงกนั  คุณลกัษณะเหล่านีมีลกัษณะเด่นเพียงพอทีจะทาํให้

สมาชิกนนั ตระหนกั และเกือกลูกนั (ทีมา :  MASK S. HOMAN , 1994: 82 อา้งใน ปาริชาติ, 2543: 26)   

“ชุมชน” (COMMUNITY)  หมายถึง  กลุ่มบุคคลหลายๆ กลุ่มมารวมกันอยู่ ในอาณาเขตและภายใต้

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัเดียวกนั มีการสังสรรค์กนั   มีความสนใจร่วมกนั และมีผลประโยชน์คลา้ยๆ กนั และมี

แนวพฤติกรรมเป็น อยา่งเดียวกนั เช่น ภาษาพดู ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือพดูอีกอย่างหนึง คือ มีวฒันธรรม

ร่วมกนันนัเอง (จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา, 2525: 11 อา้งในขบวน พลตรี, 2529: 1) 

“ชุมชน”   (COMMUNITY)  มีความหมายในระดบัเดียวกบัคาํว่า “สงัคมหมู่บา้น” คือ เป็นหน่วยของสังคม

หรือหน่วยทางการปกครองขนาดเลก็ในระดบัพืนฐานทีมีการรวมกนัของกลุ่มคนจาํนวนหนึงในพืนทีแห่งหนึง

เพืออาศยัทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนนัในการดาํรงชีวิต โดยเหตุทีมี คนกลุ่มดงักล่าวมาอาศยัอยู่รวมกนั  ใช้

ทรัพยากรเพือการผลิต จึงมีการกาํหนดรูปแบบความ สมัพนัธซึ์งกนัและกนัขึน มีองคก์ร หรือ สถาบนัของชุมชน

และกฎเกณฑต่์างๆ ทงันีชุมชนหมายถึง สงัคมขนาดเลก็ ในชนบททียงัไม่พฒันาหรือสงัคมหมู่บา้น ทีสมาชิกของ

สงัคมยงัมี ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ และยงัรักษาแบบแผนการดาํรงชีวิตบางส่วนได  ้ (ชยนัต์  วรรธนะภูติ. 

2536. “การกาํหนดกรอบคิดในการวิจยั" .ใน อุทยั ดุลยเกษม, คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพือการพัฒนา.หน้า 44.  

กรุงเทพ: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัขอนแก่น.) 

”ชุมชน” (COMMUNITY)  เป็นคาํใหม่ในสงัคมไทย แต่สาระของความเป็นชุมชน ดาํรงอยู่กบัสังคมไทย

มานานแลว้ ในความหมายของคาํว่า”บา้น” ซึงหมายถึง หมู่บา้น เป็นสิงทีมีมาโดยธรรมชาติอยู่แลว้ในการตงั

บา้นเรือนรวมกนัในหมู่เครือญาติและมิตรสหายซึงก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ ทีนาํไปสู่การจดัการต่อปัญหาและ

ความตอ้งการร่วมกนั ชุมชนเป็นคาํทีมีหลายความหมายและถกูนาํมาใชใ้นหลายลกัษณะ ในทีนีจะแบ่งความเป็น

ชุมชนออกเป็น 4 ลกัษณะดว้ยกนั ดงันี 

1) ชุมชนหมู่บา้น 

 2) ชุมชนในฐานะขบวนการประชาชน  

3) ชุมชนแนวมนุษยนิยม หรือ  ชุมชนอุดมคติ  

4) ชุมชนในรูปแบบใหม่ หรือ ชุมชนเสมือนจริง 
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(ทีมา : ปาริชาติ   วลยัเสถียร.2543. ชุมชนและลกัษณะความเป็นชุมชน. ในเอกสารประกอบการประชุมประจาํปี

ว่าดว้ยชุมชน ครังที 1 “ชุมชนไทยท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลง”. หน้า 1-14. 30-31 พฤษภาคม  2543 ณ 

อาคารเฉลิม  พระบารมี 50 ปี . กรุงเทพ: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.) 

 ชุมชนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  ดงันี 

 1.ชุมชนเมือง   (URBAN COMMUNITY)  หมายถึง  ถินฐานทีอยู่อาศยัของประชากรจาํนวนมาก ความ

หนาแน่นของประชากรต่อพืนทีสูง ประชากรมีความหลากหลายในดา้นลกัษณะ อาชีพงานประกอบอาชีพ 

อุตสาหกรรม บริการ และบริหารจัดการเป็นหลกั  มีวิธีการคิด แบบตรรกนิยม (RATIONALISM) มีรูปแบบ

ความสมัพนัธท์างสงัคมเป็นแบบทางการ (ทุติยภูมิ) สภาพทางธรรมชาติของถินฐานนี ถูกปรับเปลียนแลว้เป็น

ส่วนมาก สภาพโดยทวัไปมีการเปลียนแปลงค่อนขา้งเร็วกว่าเขตชนบท   

(ทีมา : HTTP://WWW2.ONEP.GO.TH/UAP/DEFINITION.HTM) 

 2.  ชุมชนชนบท  (RURAL COMMUNITY)  หมายถึง  ชุมชนในเขตชนบท มีความหนาแน่นของประชากร

นอ้ย ผูอ้ยูอ่าศยัมีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั มีชีวิตความเป็นอยูค่ลา้ยคลึงกนั ยึดมนัในขนบธรรมเนียมประเพณี มี

อาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพทีเกียวขอ้ง  (ทีมา : สนธยา  พลศรี. 2545. พิมพค์รังที 4. ทฤษฎีและหลักการพัฒนา

ชุมชน.  กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์ ) 

กล่าวโดยสรุปแลว้    ชุมชน  (COMMUNITY)  หมายถึง   การทีบุคคลมารวมกนัอยู ่ มีการติดต่อสมัพนัธใ์น

ชุมชน  มีวตัถุประสงคร่์วมกนั   มีการติดต่อสือสารหรือรวมกลุ่มกนั มีความเอืออาทรต่อกนั   มีการเรียนรู้ร่วมกนั

ในการกระทาํ  เช่น ภาษาพดู ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือพดูอีกอยา่งหนึง คือ มีวฒันธรรมร่วมกนันนัเอง  โดย

อยูภ่ายใตก้ฎหมายหรือขอ้บงัคบัเดียวกนั  
 

ความหมายของ  “  คุณภาพชีวติ  "   (QUALITY OF LIFE)    มผีู้ศึกษาไว้  ดังนี 

       ศิริ  ฮามสุโพธิ  กล่าวไวว้่า มีผูใ้หค้วามหมายของคาํว่า คุณภาพชีวิต  ไวม้ากมายแตกต่าง  

ดงัเช่น ยเูนสโก ไดส้รุปความคิดเกียวกบัคุณภาพชีวิตไวว้่า คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ (มี

ความสุข  ความพอใจ) ต่อองคป์ระกอบต่างๆของชีวิตซึงเป็นส่วนสาํคญัมากทีสุดของบุคคล 

                นิพนธ ์ คนัธเสว ีใหค้าํนิยามว่า  คุณภาพชีวิตคือระดบัของการดาํรงชีวิตของมนุษยต์ามองค์ประกอบ

ของชีวิต อนัไดแ้ก่ ทางร่างกาย  อารมณ์  สงัคม ความคิดและจิตใจ 

                อวย  เกตุสิงห์ อธิบายว่า คุณภาพชีวิต หมายถึงการมีร่างกายปกติ มีจิตใจปกติ มีความสาํเร็จในหน้าที

การงานและมีความสาํเร็จในสงัคม 

                สิปปนนท ์ เกตุทตั ใหค้วามหมายคุณภาพชีวิตไวว้่า “ ชีวิตทีมีความสุข ชีวิตทีสามารถปรับตวัตวัเองเขา้

กับธรรมชาติและสิงแวดล้อมได  ้ ทังสิงแวดลอ้มทางกายภาพ  สิงแวดลอ้มทางสังคม และสามารถปรับ

ธรรมชาติ  สิงแวดลอ้มและสงัคมใหเ้ขา้กบัตน โดยไม่เบียดเบียนผูอื้นหรือกล่าวสนัๆคือเรียนรู้ธรรมชาติ จนปรับ

ตนเองและธรรมชาติใหเ้ขา้กนัได ้โดยไม่เบียดเบียนกนั           

ชีวิตทีมีคุณภาพ คือสภาพการดาํรงชีวิตทีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม

กบัอตัภาพ อยูใ่นกรอบและระเบียบแบบแผน วฒันธรรมทีดีงาม ตามมาตรฐานทียอมรับของสังคมทวัไป และ
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พร้อมทีจะพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมตามการเปลียนแปลงของสังคม  ( ศิริ  ฮามสุโพธิ  ประชากรกบัการพฒันา

คุณภาพชีวิต  สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์   กรุงเทพฯ 2543: 3) 

คุณภาพชีวติทีด ี หมายถึง การพฒันาทอ้งถินมุ่งเอือประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่  ประโยชน์โดย

ตรงทีประชาชนไดรั้บคือประโยชน์ทีเกิดขึนแก่ตวัของพวกเขา  นั นคือ มีชีวิตทีดีขึน หรือมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน

สามารถดาํรงชีวิตและประกอบกิจการงานอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ซึงลกัษณะของชีวิตทีดีนันอธิบายไดย้ากมาก  เพราะคนแต่ละคนย่อมมีนิยามชีวิตทีดีแตกต่างกนัไป  

บางคนอยากมีชีวิตแบบตะวนัตก  บางคนอยากมีชีวิตทีเรียบง่าย  อยา่งไรก็ดี  เราอาจพิจารณาลกัษณะคุณภาพชีวิต

ทีดีไดง่้ายขึน  หากเริมตน้ทีความตอ้งการพืนฐานของมนุษย ์ คุณภาพชีวิตของมนุษยแ์ต่ละคนอาจแบ่งออกได้

เป็น 3 ลกัษณะคือ  ลกัษณะการดาํรงอยู ่ ลกัษณะความเป็นอยู ่ และลกัษณะการพฒันา 

 1. ลกัษณะการดํารงอยู่  หมายถึงสภาพของตวัมนุษยเ์องในฐานะสัตวโ์ลกสิงทีมนุษยห์วงแหนและมุ่ง

รักษาไวเ้ป็นประการสาํคญัคือ  ชีวิต  สิงทีประกนัคุณภาพชีวิตขนัแรก คือ  การมีชีวิตอยู่  ดงันัน  ความปลอดภยั

ในชีวิตของมนุษยจึ์งเป็นเครืองชีคุณภาพชีวิตในเบือตน้  ในแง่นีการพฒันาทอ้งถินจึงตอ้งมุ่งประกนัให้มนุษยมี์

ชีวิตรอดจากการคุกคามใดๆ  ไม่ว่าการคุกคามนนัจะมาจากธรรมชาติ  หรือจากมนุษยด์ว้ยกนั  นอกเหนือจากการ

มีชีวิตแลว้  มนุษยต์อ้งมี  สุขภาพดี ดว้ย  กล่าวคือคุณภาพชีวิตไม่อาจวดัเพียงแต่การทีมนุษยมี์ชีวิตรอดเท่านัน  

เพราะการมีชีวิตรอดในลกัษณะศพทีหายใจไดอ้าจเป็นสภาพทีเลวร้ายเสียยิงกว่าการเสียชีวิตเสียอีก  ดว้ยเหตุนี

คุณภาพชีวิตจึงอาจวดัไดจ้ากการมีสุขภาพทีดี  คือมีอาหารการกินทีพอเพียง  มีสารอาหารเหมาะสมและปลอดภยั

จากโรคภยัไขเ้จ็บตลอดจนมีสุขภาพจิตทีดี 

 2. ลกัษณะความเป็นอยู่  หมายถึงลกัษณะการใชชี้วิต  มนุษยใ์นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  คือมี ทีพกั

อาศยั ทีสะอาด  และเหมาะสม  สามารถคุม้ครองมนุษยจ์ากสภาพแวดลอ้มทีคุกคามจากธรรมชาติ  เช่น  แดด  ฝน  

ความร้อน  ความเยน็  เป็นตน้  นอกจากนีลกัษณะความเป็นอยูย่งัรวมไปถึงการมี  เสือผา้และเครืองนุ่งห่ม  ห่อหุ้ม

พอเพียง 

3. ลักษณะการพัฒนา  หมายถึงสภาพทีเอือให้มนุษยส์ามารถเปลียนแปลงสภาวะแวดลอ้มเพือให้

สามารถมีความเป็นอยูแ่ละการดาํรงอยูที่ดีขึน  ลกัษณะการพฒันานีเป็นคุณภาพส่วนตวัของมนุษยที์จะควบคุม

และเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มของตนกล่าวคือ  มนุษยต์อ้งมี  ความสามารถทีจะเรียนรู้ (การศึกษา)  มี เสรีภาพ  

ทีจะดาํเนินการในดา้นต่าง ๆ  เพือพฒันาตนเองและสภาพแวดลอ้ม  มีโอกาสทีจะควบคุมชะตาชีวิตของตน  (เช่น 

สามารถปกป้องทรัพยสิ์นและครอบครัวของตน)  การ มีงานทาํ  ตลอดจน มีโอกาสพกัผอ่นหยอ่นใจ  และ พฒันา

ความสัมพนัธ์ทีเป็นปกติสุขในชุมชนของตน (ปรัชญา  เวสารัชช์, “แนวคิดในการพฒันาชนบท” เอกสารการ

สอนชุดวิชาปัญหาการพฒันาชนบทไทย (หนา้ 9-10 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) 
 

เกณฑ์ประเมนิคุณภาพชีวติ  นกัจิตวิทยาไดจ้าํแนกเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพชีวิตคือ 

1.  การมีงานทาํ 

2.  การพกัผอ่น 

3.  การรับประทานอาหาร 
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4.  การหลบันอน 

5.  การติดต่อทางสงัคม 

6.  การเป็นพ่อแม่ทีมีครอบครัว 

7.  การประกอบอาชีพทีมีรายไดม้นัคง 

8.  ความรัก 

9.  สิงแวดลอ้ม 

10. การยอมรับตนเอง 

เกณฑ์ประเมนิคุณภาพของคนไทยขันพนืฐานคอื 

1.  กินอาหารทีถกูสุขลกัษณะในปริมาณทีเพียงพอ 

2.  มีทีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม 

3.  มีงานทาํอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม 

4.  ไดรั้บบริการพืนฐานทีจาํเป็น 

5.  มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

6.  มีการผลิตทีพอเพียง 

7.  มีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถิน 

8.  สามารถควบคุมช่วงเวลาการมีบุตรและจาํนวนบุตร 

9.  ประพฤติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหลกัธรรมศาสนา และรักษาส่งเสริมกิจกรรมทาง

ศิลปวฒันธรรม 

กล่าวโดยสรุปแลว้    คุณภาพชีวิต  หมายถึง   การมีชีวิตทีมีความสุข 

ผลิตผลก้าวหน้า   

ประชาชนโดยส่วนใหญ่ของตาํบลท่าราบ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแ้ก่ การทาํไร่ออ้ย ไร่มะขาม

เทศ การทาํสวนผลไมแ้ละผกั อาชีพเลียงสตัว ์ไดแ้ก่ การเลียงสุกร และเลียงปลา เลียงไก่ 

ความหมายของ  “  การพฒันา ”  (DEVELOPMENT)    มผีู้ศึกษาไว้  ดังนี 

การพฒันา หมายถึง ทาํใหม้นัคง ทาํใหก้า้วหนา้ การพฒันาประเทศก็ทาํให้บา้นเมืองมนัคงมีความเจริญ 

ความหมายของการพฒันาประเทศนีก็เท่ากบัตงัใจทีจะทาํให้ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภยั มีความเจริญ มี

ความสุข 

 แนวคดิในการพฒันา 

  การพฒันาเป็นกระบวนการทีต่อเนือง (CONTINUING PROCESS) การพฒันาจึงจาํเป็น ตอ้งให้

ความสาํคญักบัลาํดบั/ขนัตอน (STAGES) และความเชือมโยง (RELATION OR LINKAGE) เพราะฉะนนั แนวคิดและ

ทฤษฎีในการพฒันาจึงปรากฏชดัเป็น 2 กลุ่ม ๆ หนึงมองการพฒันาว่าดาํเนินการไปตามลาํดบัหรือขนัตอนจาก

ระดับหนึงไปสู่อีกระดับหนึง โดยต้องสร้างความพร้อมด้านต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ไดท้รงเน้นสาํหรับพนัธุ์ไม  ้ ทีปลูกในโครงการ ป่ารักนาํว่าตอ้งยึดพระราชนโยบายของ
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั คือ ไมใ้ชส้อย ไมผ้ล และไมย้นืตน้ทีจะเติบโตเป็นป่า และป่าไมช่้วยซึมซบันาํฝน

ไวใ้ตดิ้น เป็นตน้นาํลาํธาร เพือการบริโภคและการเกษตร อกีกลุ่มมองการพฒันาว่าจะเกิดขึนไดโ้ดยการกระตุน้

หรือชกันาํโดยปัจจยัในการพฒันา เช่น การสะสมทุน การคา้ต่างประเทศ เป็นตน้ โดยมีความเชือว่าความพร้อม

นนัสร้างได ้เพือใหส้อดคลอ้งกบัการสะสมทุนหรือการคา้ระหว่างประเทศ บนความเชือดงักล่าวมกัจะเกิดการ

พฒันาแบบ “กา้วกระโดด” เพราะประชาชนไม่สามารถสร้างความพร้อมตามแบบอย่างของนักพฒันา และ

นักพฒันาก็ไม่สามารถปรับตนเองให้มีความพร้อมทีจะสอดคลอ้งกับความพร้อมของประชาชน  ทาํให้เกิด

ช่องว่างและปัญหาได ้  (พระราชดาํรัส เมือ 4 ธนัวาคม 2540) 
 

การพฒันาอย่างยงัยนื  (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 

  "การพฒันาอยา่งยงัยนื" เป็นแนวคิดการพฒันาทีเขา้มามีบทบาทในสงัคมโลกและสังคมไทยใน

ทุก  ๆดา้น แนวคิดนีมีทีมาจาก การประชุมสุดยอดว่าดว้ยสิงแวดลอ้มของมนุษย ์ณ กรุงสต๊อกโฮลม์ ประเทศ สวีเดน 

เมือปี พ.ศ. 2515 ทีจดัโดยองคก์ารสหประชาชาติ เพือเรียกร้องใหท้วัโลกคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย

จนเกินขีดจาํกัดของทรัพยากรธรรมชาติ ผลการประชุมครังนีทาํให้เรืองสิงแวดลอ้มไดรั้บความสนใจอย่าง

กวา้งขวางในระชาคมระหว่างประเทศ และนาํไปสู่การจดัตงัหน่วยงานทีรับผิดชอบทางดา้นสิงแวดลอ้มของ

ประเทศต่างๆ ในเวลาต่อมา เช่น "โครงการสิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ" (UNITED NATIONS ENVIRONMENT 

PROGRAMMED หรือ UNEP) และ คณะกรรมาธิการโลกในเรืองสิงแวดลอ้มและการพฒันา (WORLD COMMISSION 

ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT) เป็นตน้ โดยคณะกรรมาธิการโลกในเรืองสิงแวดลอ้มและการพฒันา ได้

ทาํการศึกษาเรืองการสร้างความสมดุลระหว่างสิงแวดลอ้มกบัการพฒันา ซึงต่อมาไดเ้ผยแพร่เอกสารชือ OUR 

COMMON FUTURE เรียกร้องใหป้ระชาชนในโลกเปลียนแปลงวิธีการดาํเนินชีวิตทีฟุ่มเฟือย และใหมี้การพฒันาที

ไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม  

  การพฒันาอยา่งยงัยนืเป็นการพฒันาทีมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ ไดแ้ก่ 1) สังคม 2) 

เศรษฐกิจ และ 3) สิงแวดลอ้ม โดยการพฒันาทุกดา้นลว้นแลว้แต่มีความสมัพนัธแ์ละเกียวเนืองกนั 

  มิติการพัฒนาสังคม หมายถึง การพฒันาคนและสังคมให้เชือมโยงกบัการพฒันาเศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมดุล โดยพฒันาคนไทยให้มีผลิตภาพสูงขึน ปรับตวัรู้เท่าทนัการ

เปลียนแปลง มีจิตสาํนึกและวิถีชีวิตทีเกือกลูต่อธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสทีจะไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรและ

ผลประโยชน์จากการพฒันา และคุม้ครองอย่างทั วถึงและเป็นธรรม พึงพาตนเองไดอ้ย่างมนัคง มีระบบการ

จดัการทางสังคมทีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมทงัมีการนาํทุนทางสังคมทีมีอยู่หลากหลายมาใชอ้ย่าง

เหมาะสม เพือสร้างสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมทีมีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความสมานฉนัทเ์อืออาทร 

          มติทิางเศรษฐกจิ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจทีมีเสถียรภาพอยา่งต่อเนืองในระยะยาว และเป็นการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งมีคุณภาพ การพฒันาทางเศรษฐกิจจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมดุลและเอือประโยชน์ต่อคน

ส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกิจทีมีความสามารถในการแข่งขนั และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนันจะตอ้งมา

จากกระบวนการผลิตทีใชเ้ทคโนโลยสีะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้มและไม่สร้างมลพิษที
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จะกลายมาเป็นตน้ทุนทางการผลิตระยะต่อไป รวมทงัเป็นขอ้จาํกดัของการพฒันาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

อยา่งยงัยนื 

          มติทิางสิงแวดล้อม หมายถึง การใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ในขอบเขตทีคงไว ้

ซึงความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟืนให้กลบัคืนสู่สภาพใกล้เคียงกบัสภาพเดิมให้มากทีสุด 

เพือให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยในการดํารงชีพ  ซึงจะต้องปรับเปลียนทัศนคติในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติทีมุ่งจดัการใหเ้กิดสมดุลระหว่างการใชท้รัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเกือกลู รวมถึงการชะลอ

การใชแ้ละการนาํเทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้หม้ากทีสุด 

(ทีมา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2547) 

          ในบริบทของประเทศไทยนนั แนวคิด "การพฒันาอยา่งยงัยืน" เทียบไดก้บัแนวทางการพฒันา

ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ หรือ "ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง" ซึงเป็นการพฒันาที

เน้นการพึงตนเองและความพอเพียงเป็นหัวใจสําคญั  ตงัแต่ในระดบัครัวเรือน ชุมชน และประเทศชาติ โดย

คาํนึงถึงสภาพทางกายภาพของทอ้งถิน ระบบนิเวศชุมชน และสภาพสงัคมของประชาชนในแต่ละพืนที 

  กล่าวโดยสรุปแลว้    การพฒันา หมายถึง การทาํใหดี้ขึน การเปลียนแปลงในทางเจริญขึน อยา่งมีระดบั 
 

  ความหมายของ "สิงแวดล้อม"   (ENVIRONMENT)  มผีู้ศึกษาไว้  ดังนี 

“สิงแวดลอ้ม” (ENVIRONMENT)  หมายถึง สิงต่างๆทีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพ ทีอยู่รอบ ตัว

มนุษยซึ์งเกิดขึนโดยธรรมชาติและสิงทีมนุษยไ์ดท้าํขึน  (ทีมา : พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ) 

 “สิงแวดลอ้ม” (ENVIRONMENT)  หมายถึง ทุกสิงทุกอย่างทีอยู่รอบตวัมนุษยท์งัทีมีชีวิต และไม่มีชีวิต 

รวมทงัทีเป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได)้ และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวฒันธรรมแบบแผน 

ประเพณี ความเชือ) มีอิทธิพล เกียวโยงถึงกนั เป็นปัจจยัในการเกือหนุนซึงกนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหนึง 

จะมีส่วนเสริมสร้างหรือทาํลายอีกส่วนหนึง อยา่งหลีกเลียงมิได ้สิงแวดลอ้มเป็น วงจรและวฏัจกัรทีเกียวขอ้งกนั

ไปทงัระบบ  (ทีมา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม ) 

 “สิงแวดลอ้ม” (ENVIRONMENT)  หมายถึง ผลรวมของกรณีแวดลอ้มทังหมดทีรายลอ้มตวับุคคลหรือ   

ชุมชน รวมถึงทงัสิงทีเป็นกายภาพ เช่น อากาศ นาํ ก๊าซ และ พืนดิน ทีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการ

ของบุคคลหรือชุมชน สิงทีเป็นเงือนไขทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม เช่น จริยธรรม เศรษฐกิจ และ ความงาม ที

ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลหรือชุมชน   (ทีมา : EDWARD A. KELLER. 1996. ENVIRONMENTAL 

GEOLOGY. 7TH
 ED. NEW JERSEY: PRENTICE HALL. PAGE 3.) 

“สิงแวดลอ้ม” (ENVIRONMENT)  หมายถึง ทุกสิงทุกอยา่งทีอยูร่ายรอบ ทีซึงสิงมีชีวิต ชุมชน หรือสิงของ 

คงอยู ่และเป็นเงือนไขของการคงอยู่ สิงแวดลอ้มเป็นคาํทีไม่มีความหมายจาํกดั  สิงมีชีวิต ชุมชน หรือสิงของ

หนึงๆ จะเป็นหรือมกัจะเป็นสิงแวดลอ้มของสิงมีชีวิต ชุมชน หรือสิงของอืนๆ  (ทีมา : HENRY W. ART 
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(GENERAL EDITOR). 1993. THE DICTIONARY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT SCIENCE. NEW YORK: 

HENRY HOLT AND COMPANY. PAGE 187.) 

สิงแวดล้อมชุมชน (ENVIRONMENT)  หมายถึง สรรพสิงและสภาพต่าง  ๆทงัทีมีชีวิตและไม่มีชีวิต จบัตอ้ง

ไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ทีมีอิทธิพลต่อการอยูดี่มีสุขของประชาชนในชุมชนและ สามารถแยกพิจารณาไดเ้ป็น 4  มิติ

ดงันี 

มิติที 1  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มกายภาพ เช่น แหล่งนาํธรรมชาติ ป่า ดิน อากาศ 

แหล่งพลงังาน มลพิษ ภาวะนาํท่วม เป็นตน้  

มิติที 2  ดา้นเศรษฐกิจ หมายรวมถึง การจดัสรรทรัพยากร การทาํมาหากิน การประกอบ อาชีพ

ของประชาชน การมีงานทาํ การมีรายได  ้การกระจายรายได  ้ภาวะหนีสินและ รายไดข้ององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน เป็นตน้ 

มิติที 3    ด้านสังคมและวฒันธรรม หมายรวมถึง ทีอยู่อาศยั บริการสาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการขนัพืนฐาน การศึกษา การสาธารณสุขชุมชน สุขภาพอนามยั ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

การติดต่อสือสารคมนาคมทงัภายในและ ภายนอกชุมชน วฒันธรรม ศิลปกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นมรดกแก่

ลกูหลาน และความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกนั เป็นตน้  

มิติที 4   ดา้นการบริหารจดัการสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจดัการมี

ความโปร่งใส (TRANSPARENCY) มีประสิทธิภาพ (EFFICIENCY) มีความรับผิดรับชอบ (ACCOUNTABILITY)  

คาํนึงถึงอนาคต และมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตน้ 
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