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 ก่อนจะทําความเข้าใจกับงานจัดระบบชุมชน นักจัด
ระบบชุมชนหรือผู้ที่สนใจงานลักษณะนี้ จะต้องมีความคิด 
ความเชือ่ ความศรทัธาในความสาํคญั บทบาท และการดาํรง
อยู่ของชุมชนในสังคมไทยก่อน เพราะชุมชนเป็นรากฐานการ
พฒันาในทกุมติ ิชมุชนคอืคน ครอบครวั เครอืญาต ิเพือ่นพ้อง 
คอืระบบวถิวีฒันธรรม ศาสนา ทีอ่ยู่กบัฐานทรพัยากรทีด่นิ นํา้ 
ป่า ทะเล ภูเขา อากาศ หรือภูมนิิเวศตา่งๆ  

นอกจากนีช้มุชนยงัเป็นรากฐานสาํคญัทีส่ดุของระบบการเมอืง
การปกครองทุกระดับ ไม่ว่าชุมชนนั้นจะยากจนหรือรํ่ารวย 

ดงันัน้ความเข้มแขง็หรอือ่อนแอ ก้าวหน้า ยัง่ยนื หรอืล่มสลาย
ของชุมชน จึงเป็นสิ่งที่ก่อผลสะเทือนต่อสังคมใหญ่อย่าง
มหาศาล
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บทน�า
จุดพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง



งานจัดระบบชุมชนจึงมีคุณค่าและเป็นสิ่งที่ต้องมีการเรียนรู้
อย่างจริงจัง เทียบเท่ากับการพัฒนาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 
และการแพทย ์ ฯลฯ ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการจัดระบบ
ชมุชนจงึมคีวามจาํเป็น เพือ่ให้สงัคมเกิดความสมดลุ และเป็น
ธรรมอยา่งแท้จริง

การจัดระบบชุมชน (community organizing) คือ การจัด
ตัง้องค์กรชาวบ้านทีด้่อยโอกาส การทาํงานจดัระบบชมุชนจงึ
เป็นการทาํงานเพือ่วางรากฐานของระบอบประชาธปิไตยทีม่า
จากฐานราก (democracy from below) เป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมนั่นเอง1   

งานจัดระบบชุมชนมี เป า้หมายสํา คัญ  คือสร ้างการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีความเหลื่อมลํ้าสู่สังคมที่ให้ความ
สําคัญและเคารพในสิทธขิั้นพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อการดํารง
ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ และมีความเทา่เทียมกัน

1
CCA-URM.paper 16-22 March 1992, Hong Kong
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ภารกิจสําคัญคือ การสร้างพลังอํานาจให้กับองค์กรภาค
ประชาชน  โดยการรวมกลุ ่มผู ้ที่ เดือดร ้อนเพื่อสร ้าง
กระบวนการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอยา่งเป็นรูป
ธรรม จากปัญหาเล็กสู่ปัญหาใหญ่ จากประเด็นพื้นฐานสู่
ประเดน็ระดบัชาต ิ และมกีารสรปุบทเรยีนอย่างสมํา่เสมอ ต่อ
เนื่อง ทั้งนี้การจัดระบบชุมชนมีแนวคิดที่สําคัญ คือ

1.  สร้างพลงัเพือ่การเปลีย่นแปลง ด้วยการทาํให้ชาวบ้านเกิด
ความเขา้ใจถึงสาเหตุที่มาของปัญหา ร่วมกันหาทางออก 
พัฒนาผูน้ํา และสรา้งกระบวนการเคลื่อนไหวที่นําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
2. สรา้งความสัมพันธ์กับผู ้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในทุก
ประเดน็ปัญหาอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึสือ่สารกบัสาธารณะ เพือ่
ขยายเครือขา่ยความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นอยา่งกวา้งขวางใน
สังคม 
3. พัฒนาศักยภาพผู้นํา เพื่อช่วยชี้แนะให้สมาชิกเขา้ใจถึง
สาเหตขุองปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กิดขึน้ ทาํให้สมาชกิเข้าใจว่าทาํไม
ต้องรวมกลุ่มกัน ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกให้มี
ทักษะ ความรู้ และสํานึกต่อส่วนรวม ซึ่งจํานวนคนที่มีความ
เขา้ใจสาเหตุของปัญหามากขึ้น หมายถึงพลังเชิงคุณภาพที่
เพิ่มขึ้น

4. เรียนรู้การเมือง ผา่นประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหว 
ทางสงัคมในรปูแบบต่างๆ การฝึกอบรม เวทพีดูคยุ วเิคราะห์
ประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วข้อง หรอืผ่านเรือ่งราวในชวีติประจาํวนั 
ตลอดจนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยตรง
5. มีแนวทางการทํางานที่ชัดเจน เพื่อมุ ่งสู ่การสร้างการ
เปลี่ยนแปลงโดยการสร้างพลังประชาชน ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม ในประเด็นที่หลากหลาย
6. มีการรวมคน เพื่อลงมือปฏิบัติการ ที่เป็นการแสดงออก
ถึงพลังของประชาชน
7.   มมีุ่งหวงัชยัชนะ เพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นรปูธรรม 
8.  สร้างการเชือ่มโยงขบวนการของภาคประชาชนอย่างกว้าง
ขวาง
9. สรุปบทเรียน ความรู ้และทบทวนตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ

จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า งานจัดระบบชุมชนเป็น
งานที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการ
ตดัสนิใจเพือ่กาํหนดอนาคตทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืง  
การแก้ปัญหาความขดัแย้งด้วยการเผชญิกบัความเป็นจรงิ บน
ฐานความเชื่อในพลังของประชาชน เป็นกระบวนการสําคัญ
ของการเรียนรู้เพื่อยกระดับสู่การมีสํานึกต่อสังคมส่วนรวม  
พร้อมด้วยการเสริมความรู้ และพัฒนาทักษะอยา่งต่อเนื่อง 
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เข้าใจโครงสร้างสังคม

 ก่อนทํางานจัดระบบชุมชน เราควรมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสังคมโดยรวมก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการทําความ
เข ้าใจสภาพของชุมชนหรืองานที่ เราทําเพื่อสร ้างการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเนื้อหาของการทําความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม
ต่อไปนี ้จะเป็นการสรปุเพือ่ให้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเรว็ 
แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการค้นควา้และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ความเข้าใจที่ละเอียดมากขึ้นในลําดับต่อ ๆ ไป โดยเนื้อหาที่
เราควรมีเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจคือ 

1.  ความเข้าใจโครงสร้างสังคม  
2. รูปแบบการทํางานพัฒนา
3. อํานาจ 
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ผ่านรากเหง้าแห่งปัญหา



1) ความเข้าใจโครงสร้างสังคม

 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีชนชั้นอย่างชัดเจนมาตั้งแต่
อดตี หากจาํลองภาพของชนชัน้ผ่านรปูสามเหลีย่ม จะช่วยให้
เราเข ้าใจสภาพชนชั้นทางสังคมได ้ง ่ายขึ้น โดยในรูป
สามเหลีย่มสามารถแบ่งคนได้เป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มคนรํา่รวย
ที่มีจํานวนน้อย (ชนชั้นนํา) กลุ่มคนชั้นกลาง และกลุ่มคน
ยากจนที่มีจํานวนมากและเป็นฐานสําคัญของประเทศ 

โดยที่ชนชั้นนําจํานวนน้อยมีอํานาจครอบงําคนชั้นล่างที่เป็น
คนส่วนใหญ่ คนชั้นนําคุมอํานาจทางเศรษฐกิจ มีอํานาจ
ทางการเมือง กําหนดนโยบายและกฎระเบียบเพื่อควบคุม
จํากัดสิทธเิสรีภาพในด้านต่างๆ ดังที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน คือ
การพยายามควบคุมสิทธิเสรีภาพดา้นการสื่อสารของ
ประชาชน ทําให้คนกลุ่มนี้สามารถกําหนดชะตากรรมของ
คนในสังคม รวมถึงการควบคุมจัดสรรทรัพยากรที่เอื้อ
ประโยชน์กับคนส่วนน้อย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความรู้สึก
บีบคั้นจนต้องลุกขึ้นต่อสู้เพื่อท้าทายอํานาจของชนชั้นนํา 
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จากข้อมูลดา้นความเหลื่อมลํ้าที่องค์การ Oxfam รวบรวม
ศึกษา พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้
ยกระดบัสถานภาพจากประเทศทีม่รีายได้ปานกลางขึน้มาเป็น
ประเทศที่มีรายไดป้านกลางระดับสูง ในขณะที่ความยากจน
ลดลงไปมาก แต่สถานการณ์ความเหลื่อมลํ้าในการครอบ
ครองทรพัย์สนิและรายได้ยงัคงมแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้เรือ่ยๆ ซึง่
คนยากจนเป็นผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบมากทีส่ดุจากสถานการณ์นี้  

โดยมีสาเหตุมาจากโครงสรา้งของสังคม ระบบ ระเบียบ 
นโยบายของภาครัฐ และการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่ง
มส่ีวนสาํคญัทีท่าํให้เกิดความเหลือ่มลํา้ แต่ในขณะเดยีวกนัก็
มส่ีวนสาํคญัในการลดความเหลือ่มลํา้ได้เช่นเดยีวกนั ปัจจบุนั
เรามีแรงงานนอกระบบ 25 ล้านคนหรือ 64% ของแรงงาน
ทั้งหมด เกษตรกร 2.2 ล้านคนมีปัญหาเรื่องที่ดินทํากิน โดย 
40% ไม่มีที่ดินทํากินของตัวเอง และ 37% ไม่มีโฉนดที่ดิน ที่
เหลือที่ดินไม่พอทํากิน และคนรวยที่สุด 10% แรกมีรายได้
มากกว่าคนจนที่สุด10% สุดท้าย 35 เท่า2

 2https://prachatai.com/journal/2017/02/69913
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 เมือ่พจิารณาข้อมลูการเป็นเจ้าของทรพัย์สนิ อาทเิช่น 
เงนิฝากในธนาคาร การถือครองที่ดิน และการถือครองหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ ล้วนแสดงให้เห็นช่องว่าง และความเหลื่อม
ลํ้าในสังคมไทยได้ชัดเจน  จากข้อมูลเรื่องความไม่เสมอภาค
ในการถือครองที่ดินของ ดวงมณี  เลาวกุล ซึ่งอ้างอิงข้อมูล
ของกรมที่ดินในปี พ.ศ. 2555 สรุปว่าจํานวนผู้ถือครองที่ดิน
ร้อยละ 10 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด ถือครองที่ดินเป็น
จํานวนมากกวา่ร้อยละ 60  ของพื้นที่ทั้งหมด 

ส่วนผู้ถือครองที่ดินอีกร้อยละ 90 ที่เหลือ ถือครองที่ดินเป็น
จํานวนประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด และหาก
พิ จ า ร ณ า ก า ร ก ร ะ จุ ก ตั ว ข อ ง ก า ร ถื อ ค ร อ ง หุ ้น ใ น
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 
ก็จะพบว่าบุคคลที่มีมูลค่าหุ้นสูงสุดใน 10 อันดับแรก มีอยู่ 5 
คนทีต่ดิอนัดบั 10 อนัดบัแรกตลอดทัง้ 3 ปี และมลูค่าการถอื
ครองหุ้นรวมของ 10 อันดับแรกในปีพ.ศ. 2553 และ 2554 
มจีาํนวนมากกว่า 1 แสนล้านบาท ในขณะทีค่นส่วนใหญ่ไม่ได้
ถือครองหุ้น หรือมีมูลค่าการถือหุ้นที่น้อยมาก3  
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สาํหรับเงนิฝากในธนาคาร ประมาณกึง่หนึง่ (ร้อยละ 49) ของ
เงนิฝากทั่วประเทศ 106,000 บัญชีที่มีเงินฝากมากกว่า 10 
ล้านบาทต่อบัญชี คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของบัญชีทั้งหมดใน
ประเทศ4 

ดา้นการศึกษา พบว่า การเขา้ถึงการศึกษาของคนไทยยังมี
ความเหลื่อมลํ้าระหวา่งสังคมเมืองกับสังคมชนบทซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ การศึกษาในปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 
82.3 ของเด็กอายุระหวา่ง 15-17 ป ีที่อยู่ในเขตเมืองยังอยู่
ในระบบโรงเรียน 

ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 76.73 ของเด็กอายุระหวา่ง 15-17 
ปีทีอ่ยู่ในเขตชนบทเท่านัน้ทีย่งัอยู่ในระบบโรงเรยีน โดยพบว่า
ปัจจัยดา้นรายได้ของครัวเรือนและการศึกษาของหัวหน้า
ครอบครัวเปน็ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของ
สัดส่วนของประชากรที่อยู่ในโรงเรียนในเขตเมืองกับชนบท5  
กล่าวคอื  หวัหน้าครอบครวัทีม่กีารศกึษาตํา่และมรีายได้น้อย
มีแนวโน้มที่บุตรหลานจะยังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนน้อย
กว่าหัวหน้าครอบครัวที่มีรายได้และการศึกษาสูงกว่า
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3
ดวงมณ ี เลาวกุล,2557:47,49 4

ธนาคารแห่งประเทศไทย,2556 อ้างถึงใน ผาสุก  พงษ์ไพจิตร,
2557:16
5
เฉลิมพงษ ์ คงเจริญ,2559:156,178



ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านการศึกษาควรมี-
นโยบายมุ่งอุดหนุนไปที่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและหัวหนา้
ครอบครัวที่มีการศึกษาไม่สูง 

นอกจากความเหลือ่มลํา้เรือ่งการถอืครองทีด่นิและการศกึษา
แล้ว ในสังคมไทยยังมีประเด็นความไม่เท่าเทียมอื่นๆ อาทิ 
เพศ ที่อยู่อาศัย การเขา้ถึงทรัพยากร สุขภาพอนามัย ฯลฯ 
เมื่อลักษณะโครงสรา้งสังคมไม่เป็นธรรมกับกลุ่มคนจํานวน
มากเช่นนี ้การทํางานสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมจึงเป็นเรื่องจําเป็น การทําให้ชนชั้นล่างมีความ
ศรัทธาและเชื่อมั่นในวิถีแห่งความยุติธรรมและเท่าเทียม จึง
เป็นรากฐานของการปลดปล่อยตนเองออกจากการเป็นผู้ถูก
กระทํา เป็นผูท้ี่ไม่ยินยอมต่อความอยุติธรรมใดๆ ผ่านการ
รวมกลุ่ม เรียกร้อง กดดัน และการบอกเล่าเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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คนรวย

ชนชั้นกลาง

คนยากจน

คนรวย

ชนชั้นกลาง

คนยากจน

จ�านวนคนในประเทศ

การครอบครองทรัพย์สิน 
ผลประโยชน์ ทรัพยากร



2) รูปแบบการทํางานพัฒนา 
 
 งานพัฒนาแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะการทํางานที่
แตกต่างกันไป ตามปรัชญา ความเชื่อ และเปา้หมายของงาน
นั้น ๆ ในที่นี้จะขอนําเสนอแนวทางการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
สังคม เปรียบเทียบกับงานจัดระบบชุมชน ได้แก่ ลักษณะงาน
แบบสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน  และงานจัดระบบ
ชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ดังต่อไปนี้

การพัฒนาชุมชนสังคมสงเคราะห์

¾��{Ìyd���jÍ�������
ที่เกี่ยวข้องกับความ
จําเป็นพื้นฐานปัจจัย 
4

¾� �Í��a�������z��Î
สาเหตุที่แท้จรงิของ
ปัญหา

¾��{Ìya��jÍ���zz��Î
เปล่า/ชั่วคราว

¾��i~���yÎ�� �Í��
เงื่อนไข

¾�jÍ����Î���Ít�a�yt�

¾�{��j�jy�{Ìy}Ó��
รัฐ

¾�jÍ���Íg�����a��
ปกครองท้องถิ่น

¾�jÍ���Íg�����g�y
ด้านการปกครองของ
ท้องถิ่นเพื่อให้
ประชาชนไม่แตกแยก

¾�{��j�jy��z|�t
ชอบและรู้สึกเป็น
เจ้าของประเทศและ
จงรักภักดีต่อรัฐบาล

การจัดระบบชุมชน

¾�w©�g�yh�a�Í�gb�¥y
บน

¾���Î�g�gdÑa{��j�jy
ที่มีอํานาจการต่อรอง

¾���Íg��Î�gh�u�©�y�aa��
มีเสรีภาพ  กลา้คิด 
กล้าพูด กล้าตัดสินใจ

¾��{Ô������~�¤��t
ความเหลื่อมลํ้าและ
สร้างความเป็นธรรม
ในสังคม
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จากการเปรียบเทียบดังกล ่าวสามารถสรุปได ้ว ่า งาน
สังคมสงเคราะห์เป็นงานที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน  
เฉพาะหน้า เพื่อให้สามารถอยู่รอดและผ่านพ้นสภาวะวิกฤต
ไปได้  ขณะที่การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการทํางานที่ตอบสนอง
ต่อนโยบายของภาครัฐและมปีระชาชนเป็นผู้รบั มลีกัษณะจาก
บนลงลา่ง 

ส่วนการจัดระบบชุมชนนั้นมีความแตกต่าง โดยให้ความ
สําคัญกับการทํางานแบบข้างล่างขึ้นบน (bottom up)  ให้
ความสําคัญกับการสรา้งองค์กรประชาชนที่มีอํานาจการต่อ
รอง เพือ่ลดความเหลือ่มลํา้และสร้างความเป็นธรรมในสงัคม

อยา่งไรก็ตาม งานพัฒนาแต่ละลักษณะย่อมมีความสําคัญ
ตามสถานการณ์ ในบางครัง้สามารถนาํมาใช้เป็นเครือ่งมอืใน
การขบัเคลือ่นงาน แต่ต้องไม่ละเลยหลกัการของงานจดัระบบ
ชุมชนที่มีเปา้หมายอยู่ที่การสร้างพลังประชาชน
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การจัดระบบชุมชน
ให้ความสําคัญกับการสร้างองค์กร
ประชาชนที่มีอาํนาจการต่อรอง 

เพื่อลดความเหลื่อมลํา้ และสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม


