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วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตําบลท่ าราบ
“ ชุมชนน่ าอยู่ ดูแลคุณภาพชีวิต ผลิตผลก้ าวหน้ า พัฒนาสิงแวดล้ อม ”
ความหมายของ "ชุ มชน " (COMMUNITY) มีผ้ศู ึกษาไว้ ดังนี
“ชุมชน” (COMMUNITY)" คือ หมู่ชน, กลุ่มคนทีอยูร่ วมกันเป็ นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริ เวณ
เดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน (ทีมา : ราชบัณฑิตยสถาน.2525. พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.
2525. กรุ งเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.)
“ชุ มชน” (COMMUNITY) หมายถึง การที คนจํา นวนหนึ งที อาศัยอยู่พืนที แห่ งหนึ ง มีค วามเชื อ
ผลประโยชน์ กิจกรรม และมีคุณสมบัติอืนๆ ทีคล้ายคลึงกัน คุณลักษณะเหล่านีมีลกั ษณะเด่นเพียงพอทีจะทําให้
สมาชิกนัน ตระหนัก และเกือกูลกัน (ทีมา : MASK S. HOMAN , 1994: 82 อ้างใน ปาริ ชาติ, 2543: 26)
“ชุมชน” (COMMUNITY) หมายถึง กลุ่มบุคคลหลายๆ กลุ่มมารวมกันอยู่ ในอาณาเขตและภายใต้
กฎหมายหรื อข้อบังคับเดียวกัน มีการสังสรรค์กนั มีความสนใจร่ วมกัน และมีผลประโยชน์คล้ายๆ กัน และมี
แนวพฤติกรรมเป็ น อย่างเดียวกัน เช่น ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรื อพูดอีกอย่างหนึ ง คือ มีวฒั นธรรม
ร่ วมกันนันเอง (จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2525: 11 อ้างในขบวน พลตรี , 2529: 1)
“ชุมชน” (COMMUNITY) มีความหมายในระดับเดียวกับคําว่า “สังคมหมู่บา้ น” คือ เป็ นหน่วยของสังคม
หรื อหน่วยทางการปกครองขนาดเล็กในระดับพืนฐานทีมีการรวมกันของกลุ่มคนจํานวนหนึ งในพืนทีแห่ งหนึ ง
เพืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริ เวณนันในการดํารงชีวิต โดยเหตุทีมี คนกลุ่มดังกล่าวมาอาศัยอยู่รวมกัน ใช้
ทรัพยากรเพือการผลิต จึงมีการกําหนดรู ปแบบความ สัมพันธ์ซึงกันและกันขึน มีองค์กร หรื อ สถาบันของชุมชน
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทังนีชุมชนหมายถึง สังคมขนาดเล็ก ในชนบททียังไม่พฒั นาหรื อสังคมหมู่บา้ น ทีสมาชิกของ
สังคมยังมี ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ และยังรักษาแบบแผนการดํารงชีวิตบางส่ วนได้ (ชยันต์ วรรธนะภูติ.
2536. “การกําหนดกรอบคิดในการวิจยั " .ใน อุทยั ดุลยเกษม, คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพือการพัฒนา.หน้า 44.
กรุ งเทพ: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.)
”ชุมชน” (COMMUNITY) เป็ นคําใหม่ในสังคมไทย แต่สาระของความเป็ นชุมชน ดํารงอยู่กบั สังคมไทย
มานานแล้ว ในความหมายของคําว่า”บ้าน” ซึงหมายถึง หมู่บา้ น เป็ นสิ งทีมีมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วในการตัง
บ้านเรื อนรวมกันในหมู่เครื อญาติและมิตรสหายซึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ทีนําไปสู่การจัดการต่อปั ญหาและ
ความต้องการร่ วมกัน ชุมชนเป็ นคําทีมีหลายความหมายและถูกนํามาใช้ในหลายลักษณะ ในทีนีจะแบ่งความเป็ น
ชุมชนออกเป็ น 4 ลักษณะด้วยกัน ดังนี
1) ชุมชนหมู่บา้ น
2) ชุมชนในฐานะขบวนการประชาชน
3) ชุมชนแนวมนุษยนิยม หรื อ ชุมชนอุดมคติ
4) ชุมชนในรู ปแบบใหม่ หรื อ ชุมชนเสมือนจริ ง
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(ทีมา : ปาริ ชาติ วลัยเสถียร.2543. ชุ มชนและลักษณะความเป็ นชุ มชน. ในเอกสารประกอบการประชุมประจําปี
ว่าด้วยชุมชน ครังที 1 “ชุมชนไทยท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลง”. หน้า 1-14. 30-31 พฤษภาคม 2543 ณ
อาคารเฉลิม พระบารมี 50 ปี . กรุ งเทพ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .)
ชุมชนสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี
1.ชุมชนเมือง (URBAN COMMUNITY) หมายถึง ถิ นฐานทีอยู่อาศัยของประชากรจํานวนมาก ความ
หนาแน่ นของประชากรต่ อพืนที สูง ประชากรมีความหลากหลายในด้านลัก ษณะ อาชี พงานประกอบอาชี พ
อุต สาหกรรม บริ ก าร และบริ หารจัด การเป็ นหลัก มีวิธีการคิ ด แบบตรรกนิ ยม ( RATIONALISM) มีรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นแบบทางการ (ทุติยภูมิ) สภาพทางธรรมชาติของถิ นฐานนี ถูกปรับเปลียนแล้วเป็ น
ส่วนมาก สภาพโดยทัวไปมีการเปลียนแปลงค่อนข้างเร็ วกว่าเขตชนบท
(ทีมา : HTTP://WWW2.ONEP.GO.TH/UAP/DEFINITION.HTM)
2. ชุมชนชนบท (RURAL COMMUNITY) หมายถึง ชุมชนในเขตชนบท มีความหนาแน่ นของประชากร
น้อย ผูอ้ ยูอ่ าศัยมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน มีชีวิตความเป็ นอยูค่ ล้ายคลึงกัน ยึดมันในขนบธรรมเนี ยมประเพณี มี
อาชีพเกษตรกรรม หรื ออาชีพทีเกียวข้อง (ทีมา : สนธยา พลศรี . 2545. พิมพ์ครังที 4. ทฤษฎีและหลักการพัฒนา
ชุ มชน. กรุ งเทพ: โอเดียนสโตร์ )
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว ชุมชน (COMMUNITY) หมายถึง การทีบุคคลมารวมกันอยู่ มีการติดต่อสัมพันธ์ใน
ชุมชน มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสือสารหรื อรวมกลุ่มกัน มีความเอืออาทรต่อกัน มีการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ในการกระทํา เช่น ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรื อพูดอีกอย่างหนึง คือ มีวฒั นธรรมร่ วมกันนันเอง โดย
อยูภ่ ายใต้กฎหมายหรื อข้อบังคับเดียวกัน
ความหมายของ “ คุณภาพชีวติ " (QUALITY OF LIFE) มีผ้ศู ึกษาไว้ ดังนี
ศิริ ฮามสุโพธิ กล่าวไว้ว่า มีผใู้ ห้ความหมายของคําว่า คุณภาพชีวิต ไว้มากมายแตกต่าง
ดังเช่น ยูเนสโก ได้สรุ ปความคิดเกียวกับคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิตเป็ นความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ (มี
ความสุข ความพอใจ) ต่อองค์ประกอบต่างๆของชีวิตซึงเป็ นส่วนสําคัญมากทีสุดของบุคคล
นิพนธ์ คันธเสวี ให้คาํ นิยามว่า คุณภาพชีวิตคือระดับของการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ตามองค์ประกอบ
ของชีวิต อันได้แก่ ทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม ความคิดและจิตใจ
อวย เกตุสิงห์ อธิบายว่า คุณภาพชีวิต หมายถึงการมีร่างกายปกติ มีจิตใจปกติ มีความสําเร็ จในหน้าที
การงานและมีความสําเร็ จในสังคม
สิปปนนท์ เกตุทตั ให้ความหมายคุณภาพชีวิตไว้ว่า “ ชีวิตทีมีความสุข ชีวิตทีสามารถปรับตัวตัวเองเข้า
กับ ธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อมได้ ทังสิ งแวดล้อ มทางกายภาพ สิ งแวดล้อ มทางสัง คม และสามารถปรั บ
ธรรมชาติ สิ งแวดล้อมและสังคมให้เข้ากับตน โดยไม่เบียดเบียนผูอ้ ืนหรื อกล่าวสันๆคือเรี ยนรู้ธรรมชาติ จนปรับ
ตนเองและธรรมชาติให้เข้ากันได้ โดยไม่เบียดเบียนกัน
ชีวิตทีมีคุณภาพ คือสภาพการดํารงชีวิตทีสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม
กับอัตภาพ อยูใ่ นกรอบและระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมทีดีงาม ตามมาตรฐานทียอมรับของสังคมทัวไป และ
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พร้อมทีจะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมตามการเปลียนแปลงของสังคม ( ศิริ ฮามสุ โพธิ ประชากรกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุ งเทพฯ 2543: 3)
คุณภาพชีวติ ทีดี หมายถึง การพัฒนาท้องถิ นมุ่งเอือประโยชน์แก่ประชาชนส่ วนใหญ่ ประโยชน์โดย
ตรงทีประชาชนได้รับคือประโยชน์ทีเกิดขึนแก่ตวั ของพวกเขา นั นคือ มีชีวิตทีดีขึน หรื อมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน
สามารถดํารงชีวิตและประกอบกิจการงานอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
ซึงลักษณะของชีวิต ทีดีนันอธิ บายได้ยากมาก เพราะคนแต่ละคนย่อมมีนิยามชีวิตทีดีแตกต่างกันไป
บางคนอยากมีชีวิตแบบตะวันตก บางคนอยากมีชีวิตทีเรี ยบง่าย อย่างไรก็ดี เราอาจพิจารณาลักษณะคุณภาพชีวิต
ทีดีได้ง่ายขึน หากเริ มต้นทีความต้องการพืนฐานของมนุ ษย์ คุณภาพชีวิตของมนุ ษย์แต่ละคนอาจแบ่งออกได้
เป็ น 3 ลักษณะคือ ลักษณะการดํารงอยู่ ลักษณะความเป็ นอยู่ และลักษณะการพัฒนา
1. ลักษณะการดํารงอยู่ หมายถึงสภาพของตัวมนุ ษย์เองในฐานะสัตว์โลกสิ งทีมนุ ษย์หวงแหนและมุ่ง
รักษาไว้เป็ นประการสําคัญคือ ชีวิต สิ งทีประกันคุณภาพชีวิตขันแรก คือ การมีชีวิตอยู่ ดังนัน ความปลอดภัย
ในชีวิตของมนุษย์จึงเป็ นเครื องชีคุณภาพชีวิตในเบือต้น ในแง่นีการพัฒนาท้องถิ นจึงต้องมุ่งประกันให้มนุ ษย์มี
ชีวิตรอดจากการคุกคามใดๆ ไม่ว่าการคุกคามนันจะมาจากธรรมชาติ หรื อจากมนุษย์ดว้ ยกัน นอกเหนือจากการ
มีชีวิตแล้ว มนุษย์ตอ้ งมี สุ ขภาพดี ด้วย กล่าวคือคุณภาพชีวิตไม่อาจวัดเพียงแต่การทีมนุ ษย์มีชีวิตรอดเท่านัน
เพราะการมีชีวิตรอดในลักษณะศพทีหายใจได้อาจเป็ นสภาพทีเลวร้ายเสี ยยิ งกว่าการเสี ยชีวิตเสี ยอีก ด้วยเหตุนี
คุณภาพชีวิตจึงอาจวัดได้จากการมีสุขภาพทีดี คือมีอาหารการกินทีพอเพียง มีสารอาหารเหมาะสมและปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนมีสุขภาพจิตทีดี
2. ลักษณะความเป็ นอยู่ หมายถึงลักษณะการใช้ชีวิต มนุ ษย์ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือมี ทีพัก
อาศัย ทีสะอาด และเหมาะสม สามารถคุม้ ครองมนุษย์จากสภาพแวดล้อมทีคุกคามจากธรรมชาติ เช่น แดด ฝน
ความร้อน ความเย็น เป็ นต้น นอกจากนีลักษณะความเป็ นอยูย่ งั รวมไปถึงการมี เสือผ้าและเครื องนุ่งห่ม ห่ อหุ ้ม
พอเพียง
3. ลัก ษณะการพัฒ นา หมายถึงสภาพที เอือให้มนุ ษ ย์สามารถเปลียนแปลงสภาวะแวดล้อมเพือให้
สามารถมีความเป็ นอยูแ่ ละการดํารงอยูท่ ีดีขึน ลักษณะการพัฒนานี เป็ นคุณภาพส่ วนตัวของมนุ ษย์ทีจะควบคุม
และเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมของตนกล่าวคือ มนุษย์ตอ้ งมี ความสามารถทีจะเรี ยนรู้ (การศึกษา) มี เสรี ภาพ
ทีจะดําเนินการในด้านต่าง ๆ เพือพัฒนาตนเองและสภาพแวดล้อม มีโอกาสทีจะควบคุมชะตาชีวิตของตน (เช่น
สามารถปกป้ องทรัพย์สินและครอบครัวของตน) การ มีงานทํา ตลอดจน มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ และ พัฒนา
ความสัมพันธ์ทีเป็ นปกติสุขในชุมชนของตน (ปรัชญา เวสารัชช์, “แนวคิดในการพัฒนาชนบท” เอกสารการ
สอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (หน้า 9-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
เกณฑ์ประเมินคุณภาพชีวติ นักจิตวิทยาได้จาํ แนกเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพชีวิตคือ
1. การมีงานทํา
2. การพักผ่อน
3. การรับประทานอาหาร
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4. การหลับนอน
5. การติดต่อทางสังคม
6. การเป็ นพ่อแม่ทีมีครอบครัว
7. การประกอบอาชีพทีมีรายได้มนคง
ั
8. ความรัก
9. สิ งแวดล้อม
10. การยอมรับตนเอง
เกณฑ์ประเมินคุณภาพของคนไทยขันพืนฐานคือ
1. กินอาหารทีถูกสุขลักษณะในปริ มาณทีเพียงพอ
2. มีทีอยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
3. มีงานทําอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
4. ได้รับบริ การพืนฐานทีจําเป็ น
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. มีการผลิตทีพอเพียง
7. มีส่วนร่ วมในการปกครองท้องถิ น
8. สามารถควบคุมช่วงเวลาการมีบุตรและจํานวนบุตร
9. ประพฤติตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี หลักธรรมศาสนา และรักษาส่ งเสริ มกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตทีมีความสุข
ผลิตผลก้าวหน้ า
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ของตําบลท่าราบ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทําไร่ ออ้ ย ไร่ มะขาม
เทศ การทําสวนผลไม้และผัก อาชีพเลียงสัตว์ ได้แก่ การเลียงสุกร และเลียงปลา เลียงไก่
ความหมายของ “ การพัฒนา ” (DEVELOPMENT) มีผ้ศู ึกษาไว้ ดังนี
การพัฒนา หมายถึง ทําให้มนคง
ั ทําให้กา้ วหน้า การพัฒนาประเทศก็ทาํ ให้บา้ นเมืองมันคงมีความเจริ ญ
ความหมายของการพัฒนาประเทศนีก็เท่ากับตังใจทีจะทําให้ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริ ญ มี
ความสุข
แนวคิดในการพัฒนา
การพัฒนาเป็ นกระบวนการทีต่อเนื อง (CONTINUING PROCESS) การพัฒนาจึงจําเป็ น ต้องให้
ความสําคัญกับลําดับ/ขันตอน (STAGES) และความเชือมโยง (RELATION OR LINKAGE) เพราะฉะนัน แนวคิดและ
ทฤษฎีในการพัฒนาจึงปรากฏชัดเป็ น 2 กลุ่ม ๆ หนึงมองการพัฒนาว่าดําเนิ นการไปตามลําดับหรื อขันตอนจาก
ระดับหนึ งไปสู่ อีก ระดับหนึ ง โดยต้องสร้ างความพร้ อ มด้านต่ าง ๆ อย่างเหมาะสม สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี นาถ ได้ทรงเน้น สําหรับพันธุ์ไม้ ทีปลูกในโครงการ ป่ ารักนําว่าต้องยึดพระราชนโยบายของ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือ ไม้ใช้สอย ไม้ผล และไม้ยนื ต้นทีจะเติบโตเป็ นป่ า และป่ าไม้ช่วยซึมซับนําฝน
ไว้ใต้ดิน เป็ นต้นนําลําธาร เพือการบริ โภคและการเกษตร อีกกลุ่มมองการพัฒนาว่าจะเกิดขึนได้โดยการกระตุน้
หรื อชักนําโดยปัจจัยในการพัฒนา เช่น การสะสมทุน การค้าต่างประเทศ เป็ นต้น โดยมีความเชือว่าความพร้อม
นันสร้างได้ เพือให้สอดคล้องกับการสะสมทุนหรื อการค้าระหว่างประเทศ บนความเชือดังกล่าวมักจะเกิดการ
พัฒนาแบบ “ก้าวกระโดด” เพราะประชาชนไม่สามารถสร้ างความพร้ อมตามแบบอย่างของนักพัฒนา และ
นักพัฒนาก็ไม่สามารถปรั บตนเองให้มีค วามพร้อมที จะสอดคล้องกับความพร้อมของประชาชน ทําให้เกิ ด
ช่องว่างและปัญหาได้ (พระราชดํารัส เมือ 4 ธันวาคม 2540)
การพัฒนาอย่างยังยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
"การพัฒนาอย่างยังยืน" เป็ นแนวคิดการพัฒนาทีเข้ามามีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทยใน
ทุกๆ ด้าน แนวคิดนีมีทีมาจาก การประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ งแวดล้อมของมนุษย์ณ กรุ งสต๊อกโฮล์ม ประเทศ สวีเดน
เมือปี พ.ศ. 2515 ทีจัดโดยองค์การสหประชาชาติ เพือเรี ยกร้องให้ทวโลกคํ
ั
านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อย
จนเกิ นขีด จํากัดของทรั พยากรธรรมชาติ ผลการประชุมครังนี ทําให้เรื องสิ งแวดล้อมได้รั บความสนใจอย่าง
กว้างขวางในระชาคมระหว่างประเทศ และนําไปสู่การจัดตังหน่ วยงานทีรับผิดชอบทางด้านสิ งแวดล้อมของ
ประเทศต่างๆ ในเวลาต่อมา เช่น "โครงการสิ งแวดล้อมแห่ งสหประชาชาติ" (UNITED NATIONS ENVIRONMENT
PROGRAMMED หรื อ UNEP) และ คณะกรรมาธิการโลกในเรื องสิ งแวดล้อมและการพัฒนา (WORLD COMMISSION
ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT) เป็ นต้น โดยคณะกรรมาธิการโลกในเรื องสิ งแวดล้อมและการพัฒนา ได้
ทําการศึกษาเรื องการสร้างความสมดุลระหว่างสิ งแวดล้อมกับการพัฒนา ซึงต่อมาได้เผยแพร่ เอกสารชือ OUR
COMMON FUTURE เรี ยกร้องให้ประชาชนในโลกเปลียนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตทีฟุ่ มเฟื อย และให้มีการพัฒนาที
ไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม
การพัฒนาอย่างยังยืนเป็ นการพัฒนาทีมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ 1) สังคม 2)
เศรษฐกิจ และ 3) สิ งแวดล้อม โดยการพัฒนาทุกด้านล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์และเกียวเนืองกัน
มิติการพัฒนาสั ง คม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมให้เชือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมได้อย่างสมดุล โดยพัฒนาคนไทยให้มีผลิตภาพสูงขึน ปรับตัวรู้เท่าทันการ
เปลียนแปลง มีจิตสํานึกและวิถีชีวิตทีเกือกูลต่อธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสทีจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรและ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา และคุม้ ครองอย่างทั วถึงและเป็ นธรรม พึงพาตนเองได้อย่างมันคง มีระบบการ
จัดการทางสังคมทีสร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย รวมทังมีการนําทุนทางสังคมทีมีอยู่หลากหลายมาใช้อย่าง
เหมาะสม เพือสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมทีมีคุณภาพ มีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และมีความสมานฉันท์เอืออาทร
มิตทิ างเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจทีมีเสถียรภาพอย่างต่อเนืองในระยะยาว และเป็ นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องเป็ นไปอย่างสมดุลและเอือประโยชน์ต่อคน
ส่วนใหญ่ เป็ นระบบเศรษฐกิจทีมีความสามารถในการแข่งขัน และการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจนันจะต้องมา
จากกระบวนการผลิตทีใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริ มาณของเสี ย ไม่ทาํ ลายสภาพแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษที
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จะกลายมาเป็ นต้นทุนทางการผลิตระยะต่อไป รวมทังเป็ นข้อจํากัดของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
อย่างยังยืน
มิตทิ างสิงแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ในขอบเขตทีคงไว้
ซึงความหลากหลายทางชี วภาพ และสามารถพลิกฟื นให้กลับคืนสู่ สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากทีสุ ด
เพื อให้ ค นรุ่ นหลัง ได้มี โ อกาสและมี ปั จ จัย ในการดํา รงชี พ ซึ งจะต้อ งปรั บ เปลี ยนทัศ นคติ ใ นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทีมุ่งจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกือกูล รวมถึงการชะลอ
การใช้และการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ให้มากทีสุด
(ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547)
ในบริ บทของประเทศไทยนัน แนวคิด "การพัฒนาอย่างยังยืน" เทียบได้กบั แนวทางการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรื อ "ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง" ซึงเป็ นการพัฒนาที
เน้นการพึงตนเองและความพอเพียงเป็ นหัว ใจสําคัญ ตังแต่ในระดับครั วเรื อน ชุมชน และประเทศชาติ โดย
คํานึงถึงสภาพทางกายภาพของท้องถิ น ระบบนิเวศชุมชน และสภาพสังคมของประชาชนในแต่ละพืนที
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว การพัฒนา หมายถึง การทําให้ดีขึน การเปลียนแปลงในทางเจริ ญขึน อย่างมีระดับ
ความหมายของ "สิงแวดล้อม" (ENVIRONMENT) มีผ้ศู ึกษาไว้ ดังนี
“สิ งแวดล้อม” (ENVIRONMENT) หมายถึง สิ งต่างๆทีมีลกั ษณะทางกายภาพและชี วภาพ ทีอยู่รอบ ตัว
มนุ ษย์ซึงเกิดขึ นโดยธรรมชาติและสิ งทีมนุ ษย์ได้ทาํ ขึ น (ทีมา : พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรัก ษาคุ ณภาพ
สิ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 )
“สิ งแวดล้อม” (ENVIRONMENT) หมายถึง ทุกสิ งทุกอย่างทีอยู่รอบตัวมนุ ษย์ทงที
ั มีชีวิต และไม่มีชีวิต
รวมทังทีเป็ นรู ปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่ นวัฒนธรรมแบบแผน
ประเพณี ความเชือ) มีอิทธิพล เกียวโยงถึงกัน เป็ นปัจจัยในการเกือหนุนซึงกันและกัน ผลกระทบจากปั จจัยหนึ ง
จะมีส่วนเสริ มสร้างหรื อทําลายอีกส่วนหนึง อย่างหลีกเลียงมิได้ สิ งแวดล้อมเป็ น วงจรและวัฏจักรทีเกียวข้องกัน
ไปทังระบบ (ทีมา : กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ งแวดล้อม )
“สิ งแวดล้อม” (ENVIRONMENT) หมายถึง ผลรวมของกรณี แวดล้อมทังหมดทีรายล้อมตัว บุคคลหรื อ
ชุมชน รวมถึงทังสิ งทีเป็ นกายภาพ เช่น อากาศ นํา ก๊าซ และ พืนดิน ทีส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ของบุคคลหรื อชุมชน สิ งทีเป็ นเงือนไขทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น จริ ยธรรม เศรษฐกิจ และ ความงาม ที
ส่ งผลกระทบต่อพฤติ กรรมของบุคคลหรื อชุมชน (ที มา : EDWARD A. KELLER. 1996. ENVIRONMENTAL
GEOLOGY. 7TH ED. NEW JERSEY: PRENTICE HALL. PAGE 3.)
“สิ งแวดล้อม” (ENVIRONMENT) หมายถึง ทุกสิ งทุกอย่างทีอยูร่ ายรอบ ทีซึงสิ งมีชีวิต ชุมชน หรื อสิ งของ
คงอยู่ และเป็ นเงือนไขของการคงอยู่ สิ งแวดล้อมเป็ นคําทีไม่มีความหมายจํากัด สิ งมีชีวิต ชุมชน หรื อสิ งของ
หนึ งๆ จะเป็ นหรื อมัก จะเป็ นสิ งแวดล้อมของสิ งมีชีวิต ชุ มชน หรื อสิ งของอืนๆ (ที มา : HENRY W. ART
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(GENERAL EDITOR). 1993. THE DICTIONARY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENT SCIENCE. NEW YORK:
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สิงแวดล้อมชุ มชน (ENVIRONMENT) หมายถึง สรรพสิ งและสภาพต่างๆ ทังทีมีชีวิตและไม่มีชีวิต จับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้ ทีมีอิทธิพลต่อการอยูด่ ีมีสุขของประชาชนในชุมชนและ สามารถแยกพิจารณาได้เป็ น 4 มิติ
ดังนี
มิติที 1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมกายภาพ เช่น แหล่งนําธรรมชาติ ป่ า ดิน อากาศ
แหล่งพลังงาน มลพิษ ภาวะนําท่วม เป็ นต้น
มิติที 2 ด้านเศรษฐกิจ หมายรวมถึง การจัดสรรทรัพยากร การทํามาหากิน การประกอบ อาชีพ
ของประชาชน การมีงานทํา การมีรายได้ การกระจายรายได้ ภาวะหนี สิ นและ รายได้ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ น เป็ นต้น
มิติที 3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายรวมถึง ที อยู่อาศัย บริ การสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการขันพืนฐาน การศึกษา การสาธารณสุ ขชุมชน สุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การติดต่อสือสารคมนาคมทังภายในและ ภายนอกชุมชน วัฒนธรรม ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ นเป็ นมรดกแก่
ลูกหลาน และความรู้สึกเป็ นชุมชนร่ วมกัน เป็ นต้น
มิติที 4 ด้านการบริ หารจัดการสาธารณะและการมีส่วนร่ วมของประชาชน การบริ หารจัดการมี
ความโปร่ ง ใส ( TRANSPARENCY) มี ประสิ ทธิ ภ าพ (EFFICIENCY) มีค วามรั บผิด รั บชอบ ( ACCOUNTABILITY)
คํานึงถึงอนาคต และมีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นต้น
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