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การศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
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เริ่มต้นจากการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มในการด าเนินกิจกรรม มีการประชุม
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ใหม่ที่มีแววความเป็นผู้น า ให้ตระหนักถึงความส าคัญของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อรับช่วง
การพัฒนาการท่องเที่ยวในชมุชนแห่งนี้ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
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The social capital was applied in three levels: 1) the realization of a real information 

between people in the community, 2) people have participate in decision-making, and 3) People 
in community realize in a benefits of participation in  activities in the community. 

It is recommended that local leadership capacity should be developed, especially among 
new generation members who have leadership potential to increase their awareness of the 
important of existing social capitals in order to continue eco-tourism operation in this community. 

This research aimed at investigating (1) existing social capital in the community, (2) eco-
tourism management process, and (3) the role of social capital in the management of eco-tourism 
at Klong Suan Old market, Bang Bo district, Samut Prakan province. The study followed a 
qualitative research approach in which data collection was done by means of in-depth interview 
with 15 key-informants, together with non-participant observation. 

The research findings reveal that the most outstanding social capital of Klong Suan Old 
market is “trust”. People in the community are intimately familiar with each other like relatives, 
as they have lived together for a long time since their ancestors. Secondly, "keeping the rules" 
strictly which people in the community well cooperated, especially with regard to eco-tourism, 
such as a joint conservation in community’s architecture, etc. Thirdly, the availability of strong 
human resource, who plays an important role in driving the eco-tourism in this community.  
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Eco-tourism management process in Klong Suan Old market involves participation of 
people in the community in assisting the eco-tourism operation which includes: (1) planning and 
making decision to initiate eco-tourism in the community as a result of the need of community 
leaders to resolve the recession of Klon Suan market; (2) operating eco-tourism in the community 
by selecting the committee represent community members, organize regular meeting twice a 
month, together with creating networking relations with organizations and groups both within and  
outside the community; (3) people in the community receive benefits from eco-tourism, both 
directly and indirectly ; and (4) experiences and lessons learned are shared among community  
members. the community will have a meeting twice a month, Simple and resolution of the issues 
will be decided together.  

It is recommended that local leadership capacity should be developed, especially among 
new generation members who have leadership potential to increase their awareness of the 
important of existing social capitals in order to continue eco-tourism operation in this community. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  

คําว่าทุนได้ถูกใช้ในความหมายท่ีหลากหลาย โดยอาจจะถูกมองไปในเชิงมูลค่าท่ีเก่ียวกับ

วัตถุ เงินทอง หรือในเชิงคุณค่าท่ีเก่ียวข้องกับจิตใจและความดีงาม แต่อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่มี

ความคุ้นเคยกับคําว่าทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ ทําให้ความเข้าใจเก่ียวกับทุนท่ีผ่านมา จึงเป็นเร่ือง

เก่ียวกับวัตถุ ส่ิงของ ทรัพย์สินเงินทอง ตลอดจนวัตถุดิบ แรงงานหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีนํามาใช้ในการ

ผลิตเป็นสําคัญ  จนกระทั ่งเม่ือไม่นานมานี้  ได้มีการนําค ําว่า “ทุนทางสังคม” มาใช้ โดยมี

ว ัตถุประสงค์เพ่ือกระตุน้เตือนให้สังคมได้หันกลับมาพิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็น

เร่ืองของการมีคุณค่าท่ีช่วยจรรโลงให้สังคมสามารถดํารงอยู่ได้อย่างปกติสุข 

ทุนทางสังคมเป็นทุนประเภทหนึ่ง ท่ีมาจากความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมหรือชุมชน 

อันส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือสถาบันขึ ้น ตั ้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความ

เอื้ออาทรต่อกันและความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทุนทางสังคมจึงเป็นเสมือนสมบัติสาธารณะท่ีสมาชิก

ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึง  และใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา และท่ีสําคัญคือ เป็นทุนท่ีมี

คุณลักษณะพิเศษท่ียิ ่งใช้จะยิ ่งมีเพิ่มมากขึ ้น (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ,์ 2548: 176–177) 

ในปัจจุบัน ได้มีการกล่าวถึงและศึกษาวิจัยเก่ียวกับทุนทางสังคมในประเทศไทยอย่าง

แพร่หลายและเป็นรูปธรรมมากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งหลังจากได้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในปี พ.ศ. 2540 เม่ือสภาพเศรษฐกิจย ํ ่าแย่ บริษัทหลายแห่งต้องปิดตัวลง ส่งผลให้จ ํานวนคน

ว่างงานมีมากขึ ้น สภาพจิตใจคนกลุ่มนี้ ย ํ ่าแย่ลงและบอบชํ ้ า จนคนจํานวนหนึ่ งหันหลังให้กับเมือง

ใหญ่ พากันเดินทางกลับสู่ชนบทถิ่นฐานบ้านเกิดของตน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ

ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่สูงในชุมชนชนบท ท่ีพร้อมจะรองรับและช่วยเหลือเยียวยาให้คนเหล่านี้ มีพลังท่ี

จะลุกขึ ้นสู้อีกครั ้ ง ต่อมาได้มีการจัดตั ้งกองทุนเพ่ือสังคม (Social Investment Fund) หรือเป็นท่ีรู้จัก

ในช่ือย่อว่า SIF ขึ ้ นในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2540 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือกระตุ้นขับเคล่ือน

สังคมไทยในระดับล่าง โดยเฉพาะชุมชนหมู่บ้านในชนบท ให้หันกลับไปมองคุณค่าท่ีเคยมีอยู่ใน
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สังคม ท่ีเป็นทุนเดิมแต่อาจถูกมองข้ามไปในปัจจุบัน รวมทั ้งส่ิงท่ีมีอยูใ่นตัวบุคคล เช่น ความมีนํ ้ าใจ 

ความเอื้ออาทร และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมไปถึงส่ิงท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชน เช่น 

ภูมิปัญญา ประเพณี ความเช่ือ และวัฒนธรรม ท่ีมีอยู่ในชุมชน และส่ิงท่ีสะท้อนถึงศักยภาพในการ

พัฒนาของชุมชน เช่น ผู้นํา กลุ่ม องค์กรประชาชน เครือข่าย เป็นต้น (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ,์ 2548: 26) 

ในระยะเวลาต่อมาได้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติครั ้ งรุนแรงมากครั ้ งหนึ่ งในประวัติศาสตร์ของ

ไทยท่ีได้คร่าชีวิตผู ้คนมากมาย อีกทั ้ งไดสู้ญเสียทรัพย์สินเงินทอง จากคล่ืนย ักษสึ์นามิเม่ือปี พ.ศ. 

2547 ทําให้เราได้เห็นธารนํ ้ าใจของคนไทยจากทั ่วทุกสารทิศท่ีหลั ่ งไหลบริจาคข้าวของ เงินทองเพ่ือ

ช่วยซับนํ ้ าตาผู ้ประสบภัย ซึ่งคนจากหลายสถาบัน หลายองค์การต่างเสียสละเวลา และปันนํ ้ าใจลง

ไปช่วยเหลือกนัอย่างเต็มท่ี อันแสดงให้เห็นว่า ทุกครั ้ งท่ีมีวิกฤติปัญหาเกิดขึ ้น คนไทยสามารถรวม

พลังลุกขึ ้นมาต่อสู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เสมือนหนึ่ งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หรือเป็นพ่ีเป็น

น้องกัน (สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, 2548: 22) ปรากฏการณ์ลักษณะนีย้ิง่เป็นการตอกย ํ ้ า

ให้เห็นถึงพลังอันยิ ่งใหญ่ของทุนทางสังคม ท่ีช่วยทําให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และมี

ความเข้มแข็งได้ หากรู้จักนําทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในกลุ่มหรือชุมชนของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน ์

นอกจากนี้ ย ังมีปรากฏการณ์ในระดับชุมชนท่ีเป็นกรณีตัวอย่าง เช่น ชุมชนบ้านสามขา จังหวัด

ล ําปาง ท่ีได้นําเอาทุนทางสังคมด้านต่าง ๆ ทั ้งในด้านความร่วมมือและเครือข่ายความสัมพันธ์ มา

เป็นพลงัขับเคล่ือนของชุมชนในการแก้ปัญหาหนี้ สินของชาวบ้าน ด้วยการร่วมกันจัดตั ้ งกองทุน

หมู่บ้าน (สุเทพ วงศ์สุภา, 2548: 4) และชุมชนบางเจ้าฉ่า จงัหวัดอ่างทอง ท่ีได้ใช้ทุนทางสังคมเป็น

พลังขับเคล่ือนชุมชนให้พัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง และสามารถดํารงอยู ่ตลอดจนมีพลังในการ

จัดการปัญหาต่างๆ โดยใช้แผนชุมชน อันนําไปสู่การพลิกฟ้ืนทุนทางสังคม ซึ่งเป็นเร่ืองของการ

นําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานมาพัฒนาต่อยอดในรูปของการรวมกลุ่ม ท่ีส่งผลให้คนใน

ชุมชนสามารถดํารงชีพอยูไ่ดอ้ย่างย ั ่ งยนื ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิว ัฒน์ อีกทั ้ ง

ย ังดึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มาบูรณาการกับการดํารงชีพของคนในชุมชนให้เข้ามาอยู่ในบริบท

ของชุมชน (โกสินทร์ ดอกบัว, 2551: 2) 

ในปัจจุบัน กระแสของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ก ําลังได้รับความนิยมสูงขึ ้น จะเห็นได้จาก

ท่ีชุมชนหลายแห่งพยายามท่ีจะผลักดันชุมชนของตนให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว ทําให้เกิดกระแส

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง หลายชุมชนประสบความสําเร็จในความ

พยายามดังกล่าว ทําให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีก่อเกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน

อย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันบางชุมชนกลับพบกับอุปสรรคและความล้มเหลว ท่ามกลางความผัน

ผวนนี้  มีชุมชน ๆ หนึ่งท่ีตั ้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

และในเขตเทศบาลตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิ ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ งเป็นพื้นท่ีติดต่อกัน 2 
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จังหวัด โดยมีล ําคลองกั ้นเขต เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีเร่ิมมีมาตั ้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 ตั ้งอยู่ริมคลองประเวศ

บุรีรมย ์อีกทั ้งย ังเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีตลาดตั ้งอยู่มาอย่างยาวนาน หรือท่ีเรียกกันว่า “ตลาด

คลองสวนร้อยปี” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “ตลาดคลองสวน” ได้มีความพยายามพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จนเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย 

ในอดีต ตลาดคลองสวนเต็มไปด้วยบรรยากาศของความคึกคัก เน่ืองจากเป็นแหล่งค้าขาย

ทางนํ ้ าท่ีสําคัญในชุมชนและในละแวกใกล้เคียง อีกทั ้งย ังเป็นเสน้ทางคมนาคมท่ีสําคัญและสะดวก

ท่ีสุดเส้นทางหนึ่งในละแวกนี ้วิถีชีวิตดัง้เดิมของชาวคลองสวนประกอบด้วยผู ้คนอาศัยอยู่รวมกัน

หลายเชื้อชาติ เช่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ส่งผลให้เกิดการผสมผสาน

วัฒนธรรมได้อย่างลงตัว โดยพบว่าในชุมชนมีสถานท่ีสําคัญทางวฒันธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ ท่ี

อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ คือ โรงเจ วัดและสุเหร่า อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน โดยผู ้คนต่างกลุ่มชาติพันธุนี์อ้ยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข หากมีงานกุศลหรือกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน เช่น การขุดคลอง ทําถนนต่าง ๆ 

หรือกิจกรรมสาธารณะอ่ืนๆ ก็จะมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนากัน นอกจากนี้ ย ังพบว่า แมค้นท่ีนับถือต่าง

ศาสนากันก็สามารถเข้ามาท่ีจุดนัดพบแห่งนี้ ได้ มาแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์การดําเนิน

ชีวิต พูดคุยเร่ืองราวข่าวสาร เหตุบ้านการเมือง ฯลฯ โดยมีร้านร้านกาแฟเป็นสถานท่ีพบปะท่ีนิยม

กันมาก  ร้านกาแฟ จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของผู ้คนในชุมชนต้องมาพบกันเป็นประจํา เพ่ือ

ปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของประชาคม (Civil Society) รูปแบบหนึ่ง 

ปัจจุบันนี้  ตลาดคลองสวนย ังคงเป็นตลาดท่ีมีชีวิตชีวาน่าสนใจ โดยเฉพาะสําหรับคนท่ีชอบ

บรรยากาศเก่า ๆ และต้องการจะย ้อนอดีตท่ีผ่านมา ด้วยตลาดแห่งนี้ ย ังคงสภาพของอาคารไม้เก่า ๆ 

เป็นเรือนไม้โบราณริมนํ ้ าท่ีมีอายุกว่าร้อยปี แต่ด้วยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นท่ีช่วยกัน

ดูแล ปกป้องและรักษาอย่างดี ทําใหไ้ดรั้บรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทชุมชนพื้นถิ่นดีเด่น ในปี พ.ศ. 2547 ความน่าสนใจอีกประการหนึ่ งของ

ชุมชนตลาดคลองสวน คือ วิถีชีวิตของผู ้คนท่ีย ังคงรวมตัวกันค้าขายสินค้าประเภทต่าง ๆ และเปิด

ร้านค้าเป็นประจําทุกวัน เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งด้วยความโอบอ้อมอารีย ์  เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไม่

เฉพาะสําหรับคนในชุมชนเท่านั ้น แต่ย ังคงเอื้ออาทรสําหรับทุกคนท่ีมาเยี่ยมเยือน แมจ้ะเพียงแค่มา

เดินเพ่ือเท่ียวชมบรรยากาศเก่า ๆ ท่ีสะท้อนอดีต หรือ จะมาเพ่ือหาซ้ือสินค้าอาหารและขนมอันลือ

ช่ือของตลาดคลองสวนกต็าม ทุกท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และ

ความยิ ้มแย ้มของผู ้คนชาวตลาดคลองสวน ท่ียินดีพูดคุยถึงความหลังอันเจริญรุ่งเรืองของตลาด

คลองสวน และตอบคําถามทุกคําถามของผู ้คนท่ีมาเยือนด้วยความเต็มใจ อันเป็นเอกลักษณ์ของ

ชุมชนชาวตลาดคลองสวนท่ีหาไม่ได้ง่าย ๆในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขัน  
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จากสภาพการณ์ดังกล่าว ทําให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาทุนทางสังคมกับการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตลาดคลองสวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคําถามวิจัย

ว่าทุนทางสังคมท่ีปรากฏในชุมชนมีลักษณะเป็นอย่างไร และทุนทางสังคมนีส่้งผลต่อกระบวนการ

จัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษห์รือไม่ อย่างไร รวมถึงศึกษาถึงกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ในตลาดคลองสวนท่ีทําให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีประสบความสําเร็จ ผลท่ีได้

จากการศึกษาครั ้ งนี้ เช่ือว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างทุนทางสังคมในระดับชุมชนและ 

สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนให้เหมาะสมและย ั ่ งยืน

ในอนาคต 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมท่ีปรากฏในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี 

2)  เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการการท่องเท่ียวในตลาดคลองสวนร้อยปี 

3)  เพ่ือศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมในจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

 
ในการศึกษาครั ้ งนี้ ได้แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน คือ 

 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เน้ือหาของการศึกษาครอบคลุมบริบทด้านต่าง ๆ ของชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี ได้แก่

ความเป็นมาของชุมชน สภาพทางกายภาพของชุมชน สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของสมาชิกชุมชน การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน และการ

ประสานเช่ือมโยงกับองค์การภายนอกชุมชน โดยเน้นประเด็นของทุนทางสังคม ท่ีหมายความถึง 

ความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนท่ีตั ้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ (Trust) และบรรทัดฐานใน

การปฏิบัติต่อกัน (Norms) โดยพิจารณาจากทรัพยากรบุคคล (Human Resources) กลุ่มองค์กรใน

ชุมชน (Groups) และเครือข่าย (Networks) ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ของชุมชน 

 

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  
การเลือกพื้นท่ีในการศึกษา เป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกตลาดคลองสวนร้อยปี เน้น

เฉพาะในส่วนท่ีตั ้งอยู่ในเขตของอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นท่ีเป้าหมาย เน่ืองจาก
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เป็นพื้นท่ีท่ีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษซึ์่งก ําลังเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ท่ามกลางกระแสความเจริญและย ัง

ใกล้กับกรุงเทพมหานคร แต่คนในชุมชนส่วนใหญ่ย ังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มีความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกซึ่งมาจากหลายเชือ้ชาติ ทั ้งไทย จีน และมุสลิม อีกทั ้ งย ังคงไว้ซึ่งความงดงามของ

สถาปัตยกรรมแบบดั ้งเดิม ตั ้งแต่สมัยรัชกาลท่ีห้า 

 

1.3.3 ขอบเขตด้านกลุ ่มเป้าหมาย  

ผู้ ศึกษาจะทําการศึกษา กลุ่มผู ้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ทั ้ง

แกนนํา ประธานชุมชน และกลุ่มกิจกรรมในชุมชนตลาดคลองสวน  หมู่ 1 ตําบลคลองสวน อํ าเภอบาง

บ่อ จงัหวัดสมุทรปราการ  

 

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา  
การศึกษานี ้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีต้องการข้อมูลในเชิงลึก ในเร่ืองท่ีผู ้ ศึกษาสนใจมี

ลักษณะเป็นระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ดังนั ้ นจึงมีความจําเป็นท่ีผู ้ศึกษาต้องใช้เวลา

ปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน และกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและสร้าง

ความไว้วางใจท่ี จะให้ข้อมูลในเชิงลึก โดยช่วงของการสร้างความสัมพันธ์นี้  ผู้ศึกษาจะทําการ

ค้นหาผู ้ใหข้้อมูลสําคัญ ไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาของชุมชน สภาพทั ่วไป และ

ลักษณะชุมชน ผู้ ศึกษาโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเวลา6 เดือน คือ ตั ้ งแต่เดือน

ธันวาคม 2553–พฤษภาคม 2554 

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1) ทําให้ทราบถึงลักษณะทุนทางสังคมท่ีปรากฏในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี 

2) ทําให้ทราบถึงกระบวนการการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตลาดคลองสวนร้อยปี       
3) ทําให้ทราบถึงบทบาทและผลของทุนทางสังคมต่อกระบวนการการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นตลาดคลองสวนร้อยปี       

4) ทําให้เข้าใจถึงบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องในการ

สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตลาดคลองสวนร้อยปี 

5) ผลจากการศึกษาสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาหรือการจัดการ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์ห้กับชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกัน 



 

บทท่ี 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ กรณีศึกษาตลาดคลอง

สวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา โดยจําแนกออกเป็นหัวข้อ ดังนี ้

2.1 แนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคม 

2.1.1  ความเป็นมาของทุนทางสังคม 

2.1.2  ความหมายของทุนทางสังคม 

2.1.3  องค์ประกอบทุนทางสังคม 

2.1.4  ผลกระทบของทุนทางสังคม 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

2.2.1  ความเป็นมาและความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

2.2.2  หลักการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

2.2.3  องค์ประกอบหลักของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

2.2.4  หลักการการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วม 

2.3.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

2.3.2  ลักษณะของการมีส่วนร่วม 

2.3.3  กระบวนการมีส่วนร่วม 

2.4 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม  

 

2.1.1  ที่มาของทุนทางสังคม 

จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า “ทุนทางสังคม” ได้ปรากฏครั ้ งแรกในการอภิปรายของ 

Hanifan  (1920 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ,์ 2548: 16) ในหนังสือ Rural School Community ซึ่งได้

อธิบายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจําว ันของคน อาทิ ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดี (Good Will) การสร้างมิตรภาพ (Fellowship) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) และ

การติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลหรือครอบครัวท่ีทําให้เกิดหน่วยทางสังคมขึน้มา โดย 

Hanifan ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างทุนทางสังคมในชุมชนนั ้น จะต้องมีการสะสมทุนก่อน โดยต้อง

อาศัยการสร้างมิตรภาพจากคนในชุมชนด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโดยท่ีกลุ่ม

จะมีขนาดใหญ่กว่าครอบครัว พร้อมทั ้ งภายในกลุ่มจะต้องมีการติดต่อส่ือสารกันจนเกิดเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างกันกับเพ่ือนบ้าน  ทั ้ งนี้ จะก่อให้เกิดการสะสมทุนทางสังคมขึ ้ นมา 

ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ ้นนี้ จะช่วยให้คนภายในชุมชนสามารถบรรลุถึงส่ิงท่ีตนต้องการ และ

ย ังสามารถปรับปรุงการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ ้นมาได้ โดยชุมชนจะได้รับประโยชน์จาก

ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน ในขณะเดียวกันสมาชิกเองก็จะได้รับผลประโยชน์จากการคบหา

สมาคมกันนั ้น อันจะนํามาซึ่งมิตรภาพ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

(กวิพัฒน์ สุขแจ่ม, 2547: 53) 

ในเวลาต่อมา Putnam (2000) ซึ่งเป็นนักวิชาการจากซีกโลกตะวันตกคนแรก ๆ ท่ีมีความ

สนใจในเร่ืองทุนทางสังคมและได้ทุ่มเทเวลาในการศึกษาติดตามการเปล่ียนแปลงยาวนานถึง 20 ปี 

โดยศึกษาปรากฏการณ์ระหว่างแคว้น Emilia-Romagna และ Tuscany ของอิตาลี พบว่า ทุนทาง

สังคมก่อให้เกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีดี โดยทําให้เกิดการจดัองค์การชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

ประชาชนมีความสนใจท่ีจะดําเนินกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดการก่อตั ้ งกลุ่มต่าง ๆ ใน

ชุมชน อันมีผลให้ประชาชนมีความไว้เน้ือเช่ือใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างตรงไปตรงมา ผู้นําชุมชนมี

ความซ่ือสัตย์ เกิดเครือข่ายทางสังคมและการมีส่วนร่วม จากการศึกษานี้ ทําให้เห็นถึงความแตกต่าง

ระหว่างรัฐท่ีมีทุนทางสังคมสูงว่า สามารถดําเนินกิจกรรมการพัฒนาให้ประสบผลสําเร็จมากกว่ารัฐ

ท่ีมีทุนทางสังคมตํ ่า อีกทั ้ งย ังส่งผลให้ทุนทางสังคมได้รับความสนใจในหมู่นักวิชาการเป็นอย่าง

มาก ซึ่ งในระยะเวลาต่อมาได้มีนักวิชาการทําการศึกษาและกล่าวถึงประเด็นทุนทางสังคมกัน    

อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น (Fukuyama, 2010: ย่อหน้าท่ี 1) ท่ีได้เขียนผลงานเร่ือง Social Capital 

and Civil Society โดยเขาได้ให้ความหมายและบทบาทของคําว่า ทุนทางสังคม ท่ีมีต่อตลาดเสรี 

และประชาธิปไตย ในแง่ของความหมาย เขาได้ชี ้ให้เห็นถึงรูปธรรมของขนบธรรมเนียมท่ีไม่      
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เป็นทางการว่า สามารถสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่าได้ 

นับตั ้งแต่เร่ืองของธรรมเนียมต่างตอบแทนระหว่างพวกพ้อง ไปจนถึงเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน   

นอกจากนี้  องค์กรท่ีสําคัญระดับโลกอย่างธนาคารโลก หรือ World Bank (1999 อ้างถึงใน 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ,์ 2548: 19) ก็ได้กล่าวถึง ทุนทางสังคมและนําแนวคิดทุนทางสังคมไปใช้อย่าง

กว้างขวางในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม รวมทั ้งการบริหารจัดการท่ีเป็นแนวทางการพัฒนา

องค์กรโดยให้เป็นทุนแบบหนึ่งท่ีจ ําเป็นต่อการพัฒนา โดยพยายามท่ีจะตอบคําถามว่า อะไรเป็นทุน

ทางสังคม และจะทําอย่างไรเพ่ือท่ีจะให้การพัฒนาย ั ่งยืนสูงสุดต่อประเทศหรือชุมชน ความ

เคล่ือนไหวของนักวิชาการเหล่านี้ ได้ปลุกกระแสและเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้ค ําว่า “ทุนทางสังคม” 

หรือ “Social Capital” ได้รับความสนใจและแพร่หลายไปมากยิง่ขึ ้น 

สําหรับการศึกษาเก่ียวกับทุนทางสังคมในประเทศไทยนั ้น ในระยะแรกย ังไม่ชัดเจนมาก

นัก เช่ือกันว่าทุนทางสังคมมีพื้นฐานมาจากแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ท่ีได้จากการศึกษาประเด็น

ด้านโครงสร้างของสังคมไทยในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์บาง

ประการในสังคมไทย ท่ีแสดงออกในเร่ืองของความมีนํ ้ าใจ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งส่ิง

เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความใกล้เคียงกับประเด็นทุนทางสังคมท่ีได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลายใน

ปัจจุบัน  ผู้ ท่ีได้กล่าวถึงและถือได้ว่าเป็นผู ้ บุกเบิกเร่ืองความสําคัญของความสัมพันธ์ของประชาชน

ในชุมชนหรือสังคม คือ ท่านปรีดี พนมยงค์ อดีตนายกรัฐมนตรี (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ,์ 2548: 21) 

โดยท่านได้อธิบายไว้ในกฎหมายปกครองเก่ียวกับลัทธิสหกรณ์ท่ีจัดตั ้งขึ ้นเป็นชุมชนขนาดย่อย ซึ่ง

มีรากฐานอยู่บนความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีรูปแบบการปกครองมาก แต่กลบัใช้หลัก

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยความสมัครใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก ท่ีเรียกว่า 

“สามัคคีธรรม” ต่อมา ท่านปรีดี พนมยงค์ ย ังได้เขียนหนังสือ “ความเป็นอนิจจังของสังคม” โดย

เป็นหนังสือท่ีถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวนา ท่ีมีความร่วมมือช่วยเหลือซึง่กันและกัน

ภายในสังคมชนบทแห่งหนึ่ ง ไม่ว่าจะเป็นการลงแขก ไถนา ดํานา เก่ียวข้าว ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าส่ิง

เหล่านี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในสังคมไทยท่ีมีมาตั ้ งแต่

อดีต 

ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2520 ได้เกิด “สํานักว ัฒนธรรมชุมชน”  ขึ ้นในสังคมไทย โดยสํานักคิดนี้

ได้วิพากษ์วิจารณ์แนวทางการพัฒนาของประเทศในระยะท่ีผ่านมาว่า ได้พยายามดึงให้สังคมไทย

ต้องผ่านพบประสบการณ์ท่ีขัดแย ้งกับคุณค่าของสังคมทางออกของการพัฒนา โดยแท้ท่ีจริงแล้ว

ควรให้การสนับสนุนคนในท้องถิ่นให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง เพ่ือ

สร้างจิตสํานึกและช่วยให้ตระหนักถึงคุณค่าของส่วนรวม ถึงแม้ว่าแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนจะย ัง

มิได้กล่าวถึงคําว่าทุนทางสังคมโดยตรง แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของทุนทางสังคมท่ี
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มีอยู่ในประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นถึงระบบคิดท่ีอยู่ในรูปคุณค่า วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน โดย

ระบบคิดดังกล่าวจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างกัน ใน

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ,์ 2548: 22) 

แนวคิดเร่ืองทุนทางสังคมได้เร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายมากขึ้น สืบเน่ืองจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยในปี 2540 ท่ีส่งผลให้ภาคธุรกิจในเมืองใหญ่ ๆ ประสบปัญหาอย่างกว้างขวาง จน

กลายเป็นวิกฤติท่ีกระทบคนชั ้นแรงงานจํานวนมาก จากปรากฏการณ์นี้  ทําให้นักวิชาการกลุ่มหนึ่ ง

ได้ให้ความสนใจท่ีจะศึกษาประเด็นของทุนทางสังคม เพ่ือหวังจะใช้ทุนทางสังคมมาช่วยพลิกวิกฤติ

ให้เป็นโอกาส หน่วยงานท่ีทําให้ค ําว่า ทุนทางสังคมแพร่หลายมากท่ีสุดคือ สํานักงานกองทุนเพ่ือ

สังคม (Social Investment Fund) ซึ่งก่อตั ้งขึ ้นในปี 2540 เป็นองค์กรท่ีบริหารงานอย่างอิสระภายใต้

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารโลก กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน เพ่ือมุ่งหวังจะแก้ไข

ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ ้น (ป่ินวดี ศรีสุพรรณ, 2547: 54) โครงการของกองทุนเพ่ือการลงทุน

ทางสังคมดังกล่าว ได้พยายามทําให้สังคมไทยหันกลับไปมองคุณค่าท่ีสังคมมีอยู่ท่ีเป็นทุนเดิม แต่

อาจถูกมองข้ามไป รวมทั ้ งให้หันกลับมามองถึงส่ิงท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล เช่น ความมีนํ ้ าใจ ความเอื้อ

อาทร การช่วยเหลือเกื้อกูล รวมไปถึงส่ิงท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชน เช่น ภูมิปัญญา 

ประเพณี ความเช่ือ และวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน และส่ิงท่ีเป็นศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน 

เช่น ผู้นํา กลุ่ม องค์กรประชาชน เครือข่าย เป็นต้น การดําเนินการดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดการ

ฟ้ืนฟูทุนทางสังคมท่ีมีอยู่และเร่ิมสูญหาย ให้มีการนํากลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในระดับ

ชุมชน อย่างกว้างขวางและกระจายทั ่วประเทศ หลังจากนั ้น คําว่าทุนทางสังคมในประเทศไทย ก็ได้

ถูกนํามาใช้อย่างต่อเน่ือง (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ,์ 2548: 26) 

จะเห็นได้ว่า แนวคิดทุนทางสงัคมได้เร่ิมมีการศึกษามาระยะหนึ่ง และเร่ิมมีความแพร่หลาย

มากขึ ้นในปัจจุบัน โดยนักวิชาการซีกโลกตะวันตกไดม้องประเด็นของทุนทางสังคมว่า เป็นส่ิงท่ี

เก่ียวข้องกับความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีความสัมพันธ์

กันทั ้งแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระดับปัจเจก ระดับองค์กร สถาบันชุมชน 

หรือเครือข่ายก็ได ้ส่วนทุนทางสังคมในประเทศไทยนั ้ นเช่ือกันว่ามีวิว ัฒนาการมาจากแนวคิด

วัฒนธรรมชุมชนท่ีก่อตัวประมาณ 30 ปีท่ีแล้ว ซึ่งจากการศึกษาทําให้เช่ือว่า ทุนทางสังคมเป็นส่ิงท่ีมี

มาช้านานแล้วในสังคมไทย แต่ถูกมองข้ามไปภายใต้กระบวนการพัฒนาสมัยใหม่ท่ีเน้นความสําคัญ

ของทุนเงินตราเป็นหลัก  ต่อมาประเด็นทุนทางสังคมได้ถูกนํามาศึกษาอยา่งแพร่หลายมากขึ้นใน

แวดวงวิชาการ หลังจากท่ีประเทศไทยประสบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ในภาวะท่ี

สังคมไทยกําลังตามหาทางเลือกท่ีเหมาะสําหรับการพัฒนา มีนักวิชาการหลายคนเช่ือว่า ใน

ท้ายท่ีสุดทุนทางสังคมจะก่อให้เกิดพลังและช่วยขับเคล่ือนชุมชนให้รอดพ้นจากวิกฤติและสามารถ

พัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งได้ 
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2.1.2  ความหมายของทุนทางสังคม 

ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นคําท่ีได้รับความสนใจในปัจจุบันทั ้ งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นอย่างมาก การแพร่กระจายของการศึกษาประเด็นด้านทุนทางสังคมนี้ ส่งผลให้มีการ

ให้ความหมายทุนทางสังคมท่ีหลากหลาย แตกต่างกันออกไปตามแต่สาขาของผู ้ ศึกษา และบริบทท่ี

ทําการศึกษา ดังนั ้นผู ้ ศึกษาจึงได้รวบรวมนิยามของคําว่าทุนทางสังคมไว้พอสังเขป ดังต่อไปนี ้

Putnam (1993: 167) ได้ให้ค ํานิยามของทุนทางสังคมว่า เป็นลักษณะของเครือข่ายทางสังคม 

ท่ีมีชีวิตเช่ือมโยงกัน (Social Life-Networks) บรรทัดฐาน (Norms) และความไว้วางใจ (Trust) ซึ่งมี

ผลทําให้กิจกรรมท่ีทําร่วมกันมีประสิทธิภาพ 

Coleman and Fukuyama (1999 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ,์ 2548: 31) ได้ใหค้วามหมาย

ของคําว่าทุนทางสังคมว่า เป็นชุดของความสัมพันธ์ท่ีอยู่บนความคาดหวังและค่านิยมร่วมกัน 

รวมทั ้ งการมีสํานึกในความไว้วางใจระหว่างกัน ส่ิงเหล่านี้ ถือเป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์

ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ท่ีไดแ้สดงออกมาและส่งผลดีต่อกิจกรรมท่ีกระทํา นอกเหนือไปจาก

นี้  Coleman ย ังได้มองทุนทางสังคมเพิ่มเติมในมิติของวิถีชีวิตในสังคม คือ การมีเครือข่าย สถาบัน

และจารีต  

The World Bank Group (1998: ย่อหน้าท่ี 1) ได้กล่าวไว้ว่าทุนทางสังคม หมายถึง สถาบัน 

ความสัมพันธ ์และบรรทัดฐาน ท่ีมีลักษณะทั ้งด้านคุณภาพและปริมาณของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

และอาจจะมองได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นกาวท่ีจะผสานสังคม สําหรับสังคมท่ีต้องมีความเจริญทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างย ั ่งยืนควบคู่กันไป นอกจากนี้ World Bank ย ังได้เสนอต่อไปว่า 

ถึงแม้ว่าบางองค์กรหรือบางสถาบันจะไม่มีทุนทางสังคมเกิดขึ ้น แต่ทุนทางสังคมอาจจะมาจาก

ภายนอกสถาบันหรือองค์กรนั ้ น ๆ ท่ีทําหน้าท่ีเช่ือมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ หรือความร่วมมือ

ระหว่างกันขององค์กรหรือสถาบันดังกล่าวได้  

Pretty and Ward (2001 อ้างถึงใน ไพพาณี เหลืองภัทรเชวง, 2547: 4) ได้อธิบายเก่ียวกับทุน

ทางสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับนักวิชาการท่านอ่ืน ๆ ท่ีได้กล่าวมา และได้แบ่งออกเป็นประเด็น

หลักอยู่ 4 ประเด็นเพ่ือความชัดเจนยิ ่งขึ ้นคือ 

1) ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจ (Relations of Trust) 

2) ความสัมพันธ์ต่างตอบแทนและการแลกเปล่ียน (Reciprocity and Exchanges)  

3) กฎระเบียบของส่วนรวม จารีต และการลงโทษ (Common Rules, Norms and 

Sanction) 

4) การติดต่อเครือข่าย และกลุ่ม (Connectedness, Networks and Group) 
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Uphoff  (2000: 218) ได้อธิบายทุนทางสังคมว่า สามารถทําความเข้าใจได้ใน 2 ลักษณะ

ปรากฏการณ์ คือ 

1) ในความเป็นโครงสร้างท่ีเป็นการรวมตัวเข้ามาร่วมกันเป็นสังคม จะหมายถึงการ

มีบทบาทเฉพาะ  (Particular Roles) ข้อบังคับหรือกฎระเบียบ  (Roles) ลําดับขั ้ นในสังคม 

(Precedents) และระเบียบการประพฤติปฏิบัติ (Procedures) ซึ่งเป็นเสมือนกับการมารวมกันเป็น

เครือข่ายท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือกันและการปฏิบัติต่อกัน เพ่ือสร้างผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 

นับว่าเป็นผลมาจากทุนทางสังคม  

2) ในความเป็นชุดความรู้ท่ีสืบเน่ืองมาจากการผ่านขั ้นตอนทางความนึกคิดท่ีได้รับ

แรงผลักดันจากวัฒนธรรม สิทธิ บรรทัดฐานท่ีพิเศษ คุณค่า ทัศนคติ และความเช่ือท่ีก่อให้เกิดการมี

พฤติกรรมและผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชน 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2543: 286) อธิบายทุนทางสังคมและทุนทางองค์การว่า หมายถึง 

สถาบันทางสังคมและรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ในแต่ละชุมชนชนบท ท่ีทําหน้าท่ีในการจัด

ระเบียบความสัมพันธ์และให้ความชอบธรรมแก่แบบแผนของการจัดสรรแลกเปล่ียนทรัพยากร อัน

เป็นการสร้างความผสมผสานกลมกลืนทางสังคม และการลดความขัดแย ้งในชุมชน อีกนัยหนึ่ ง ทุน

ทางสังคมและทุนทางองค์การ คือ วิธีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม จารีต ประเพณีของชุมชน และ

ความสามารถในการจัดองค์การของประชาชน รวมทั ้ งปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ตลอดจนวัดและโรงเรียน 

ประเวศ วะสี (2544: 26–30) ได้ให้ความหมายของคําว่าทุนทางสังคมว่า หมายถึง ความเป็น

กลุ่มก้อนทางสังคม การมีการศึกษาดี การมีว ัฒนธรรม การมีความซ่ือสัตย์สุจริต การมีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการทํางาน การมีการเมืองและระบบราชการท่ีดี โดย

สรุปว่า ทุนทางสังคมมีความหมายท่ีเช่ือมโยงกับสังคมเข้มแข็ง เพราะลักษณะท่ีสําคัญของสังคม

เข้มแข็งประกอบด้วย การรวมกลุ่มหรือความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคม การรวมกลุ่มมีผลทําให้เกิด

ความมั ่นคง มีความสุข ปลอดภัย และทําอะไรก็สําเร็จโดยง่าย จึงเกิดเป็นชุมชนหรือความเป็น

ประชาคม เป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันทั ้ งโลก โดยอาศัยทุนทางสังคม ซึ่ งมีความสําคัญและต้อง

ทะนุบํารุงให้เข้มแข็ง เพราะจะเป็นฐานให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี ตลอดจนเป็นฐาน

ของการพัฒนาอ่ืน ๆ 

อมรา พงศาพิชญ์ (2543: 125) มองว่า ทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ทางสังคมใน

แนวราบ และแนวตั ้ง ระหว่างบุคคล สถาบันและ/หรือองค์การ ทั ้งในรูปปัจเจก กลุ่ม และเครือข่าย 

ทั ้งนี้ รวมทั ้ งค่านิยม และบรรทัดฐานท่ีสังคมยึดถือ ซึ่ งมีผลต่อวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดับ

ครอบครัว ชุมชน และประชาสังคม  
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สุพรรณี ไชยอําพร (2546: 48–59) ได้อธิบายว่า ทุนทางสังคม หมายถึง สัมพันธภาพท่ีดี 

เอื้ออาทร ร่วมมือและช่วยเหลือกันบนพื้นฐานจิตสาธารณะ ท่ีผูกพันกับกลุ่มท้องถิ่นตนและพลัง

กลุ่ม หรือสัมพันธภาพอันเป็นกระบวนการบนสังคมพื้นฐาน ท่ีออกมาในทิศทางบวก คือ ช่วยเหลือ 

บูรณาการ ผสมผสานกัน  

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลยัขอนแก่น (2547: 83) ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมใน

บริบทของสังคมไทยว่า เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในสังคม ชุมชน ของปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือองค์กร เป็นปัจจัย

ภายในท่ีมีอยู่ในวิถีชีวติของคนไทยในชุมชน สามารถนํามาใช้ในกระบวนการพัฒนาได้ 

สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ (2548: 5) ได้ให้ค ําอธิบาย

ความหมายทุนทางสังคมว่า เป็นลักษณะทางสังคมท่ีปัจเจกชนและองค์กรทางสังคมมีเครือข่าย 

ความไว้วางใจและมีบรรทัดฐานในการปฏิบัติ เพ่ือการส่งเสริม เกื้อหนุน และร่วมมือในการ

ดําเนินงานซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสามารถในการปรับปรุงสภาวะของสังคม องค์กร และ

ตนเองให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก ําหนดร่วมกัน 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548: 46) ได้รวบรวมและสรุปความหมายของคําว่าทุนทางสังคมท่ี

นักวิชาการไทยได้นําเสนอในมิติท่ีหลากหลายว่า ทุนทางสังคมเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แล้วในสังคมไทยและ

ถูกใช้ในมิติท่ีหลากหลาย ซึ่ งครอบคลุมทัง้ส่ิ งท่ีเป็นรูปธรรม อันได้แก่ เร่ืองของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติท่ีเป็นนามธรรมอันได้แก่ เร่ืองของวัฒนธรรม ความรู้ สติปัญญาและ

จิตใจ นอกจากนี้ ทุนทางสังคมอาจจะมองในมิติของระบบคิดและวิธีปฏิบัติท่ีเป็นกระบวนการ ส่วน

ระบบความสัมพันธ์ของคนท่ีถูกมองว่าเป็นเร่ืองของทุนทางสังคมนั ้น อาจจะมีความสัมพันธ์ใน

แนวราบหรือแนวดิ่งก็ได้ รวมความสัมพันธ์จะมีทั ้ งระดับปัจเจก กลุ่มองค์กร สถาบัน ชุมชนหรือ

เครือข่ายก็ได้ การมีอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชน อาจจะดูไดจ้ากสถิติตัวเลขท่ีแสดงถึงความมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือส่ิงแวดล้อม 

หรือการเติบโตเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม โดยมีความเช่ือว่า ทุนทางสังคมสามารถก่อให้เกิด

พลังเพ่ือใช้ขับเคล่ือนชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มเข็งได้ 

จะเห็นได้ว่าทุนทางสังคมถูกนํามาใช้ในหลายมิติ เม่ือพิจารณาจากทัศนะต่าง ๆ ของ

นักวิชาการแล้วสามารถสรุปได้ว่า ทุนทางสังคมหมายรวมถึง ระบบคิด หรือค่านิยมความเช่ือในส่ิง

ท่ีดีงาม โดยเป็นความสัมพันธ์ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความมีนํ ้ าใจ ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

ระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กรและสถาบันชุมชน ท่ีซึ่ งอยู่บนบรรทดัฐานของสังคมท่ีมีการ

ยอมรับระเบียบ กฎเกณฑห์รือกติกา ท่ีมีการตกลงร่วมกันและการช่วยเหลือกันในสังคม จนนําไปสู่

การสร้างเครือข่ายท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอ่ืนในชุมชน ประโยชน์ของทุนทาง

สังคมคือ จะก่อให้เกิดพลังและขับเคล่ือนชุมชน ให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและสามารถ

ฝ่าวิกฤตปัญหาต่าง ๆ ท่ีชุมชนเผชิญอยู่ได ้ 
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2.1.3  องค์ประกอบทุนทางสังคม 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549: ย่อหน้าท่ี1) 

ได้กล่าวว่า ทุนทางสังคมเกิดจากการรวมตัวกันของคนในสังคมเพ่ือ ร่วมคิด ร่วมทํา บนฐานของ

ความไว้เน้ือเช่ือใจ สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคม ผ่านระบบความสัมพันธใ์น

องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม และ องค์ความรู้ อย่างไรก็ตาม เม่ือศึกษาใน

ประเด็นองค์ประกอบของทุนทางสังคม ย ังพบมุมมองท่ีแตกต่างของนักวิชาการ ซึ่ งได้แบ่ง

องค์ประกอบของทุนทางสังคมตามบริบทท่ีได้ทําการศึกษา โดยส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงองค์ประกอบ

ของทุนทางสังคมอย่างสอดคล้องกันใน 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ความ

ไว้วางใจ บรรทัดฐานทางสังคม กลุ่ม/องค์กรในชุมชน และเครือข่าย องค์ประกอบเหล่านี้ จะยึดโยงให้

เกิดทุนทางสังคมขึ ้น ดังนั ้นผู ้ ศึกษาจึงได้สรุปสาระสําคัญขององค์ประกอบทุนทางสังคมใน 5 ประเด็น

ข้างต้นตามลําดับดังนี้ 

2.1.3.1  ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 

อาจยุทธ เนติธนากูล และโยธิน แสวงดี (2547: 60–61) ได้กล่าวว่า ในการท่ีจะ

ประยุกต์ใช้แนวคิดด้านทุนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ส่ิงท่ีจะต้องพิจารณาจะประกอบไปด้วย

ทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลทั ่วไป และกลุ่มผู ้นําชุมชน อาทิ พระ ผู้

อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน และอาสาสมัคร ซึ่งท่านเหล่านี้ เป็นผู ้ ท่ีมีความสําคัญในกระบวนการเรียนรู้

ของชุมชน โดยสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (2548: 12-13) ได้ชี ้ ให้เห็นถึงลักษณะของ

ทรัพยากรบุคคลท่ีจะก่อให้เกิดทุนทางสังคมในชุมชนว่า จะต้องเป็นผู ้ ท่ีมีค่านิยมและระบบคิดท่ีดี มี

ความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน มีนํ ้ าใจเอื้ออาทรต่อกัน เคารพต่อกฎหมาย มีความสามัคคี มีจิต

สาธารณะ รู้จักทําประโยชน์ต่อส่วนร่วม และมีผู ้นําท่ีซ่ือสัตย์ โปร่งใส เป็นต้น นอกจากนี้ Putnam 

(2000) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ทุนทางสังคมจะเกิดขึ ้นจากคนรุ่นหนึ่ งท่ีมีการสืบสานไปสู่คนอีกรุ่น

หนึ่ ง ท่ีสั ่งสมผ่านรุ่นสู่รุ่น ทําใหค้นในแต่ละรุ่นย ังสามารถนําทุนทางสังคมท่ีเป็นของดั ้ งเดิม มา

ปรับเปล่ียน ต่อยอด พัฒนา หรือสร้างขึ ้นมาใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป  

2.1.3.2  ความไว้วางใจ (Trust) 

ความไว้วางใจ เป็นบริบทของบุคคลหนึ่ง ซึ่งสร้างความคาดหวังต่อการกระทําของ

บุคคลอ่ืน และความคาดหวังนี้ จะมีผลต่อทางเลือกในการกระทําของเขา เม่ือการกระทําหนึ่งต้องถูก

เลือกก่อนท่ีเขาจะสามารถสังเกตถึงการกระทําอ่ืน ๆ ความไว้วางใจจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกว่า

เราจะทําอะไรหรือเราสามารถจะทําอะไร ซึ่ งเป็นการคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผล การท่ีเราจะ

ไว้วางใจใครบางคนเป็นเพราะเรารู้ว่าทางเลือกของเขาคืออะไร และเขาจะมีการกระทําอย่างไร โดย

ข้อมูลข่าวสารท่ีเราได้รับและ เกียรติยศช่ือเสียง (Reputation) ของบุคคลเหล่านั ้นจะมีผลต่อความ

ไว้วางใจของเรา (Sinad Treevanchai, 2003: 10–20)  
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ความไว้วางใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ 1) ความไว้วางใจจาก

ความสนิทคุ้นเคย (The Trust of Familiar) หรือบางครั ้ งเรียกวา่ ความไว้วางใจระหว่างบุคล 

(Personalized Trust) ซึ่งมีอยู่ในความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ ้นและในเครือข่ายในสังคม 2) ความไว้วางใจ

โดยทั ่วไป (Generalized Trust) ซึ่งขยายออกไปสู่คนแปลกหน้า (Strangers) ในพฤติกรรมโดยปกติ

ทั ่วไป หรือกับคนท่ีมีบรรทัดฐานร่วมกัน 3) ความไว้วางใจชุมชนหรือความไว้วางใจเชิงสถาบัน 

(Civic or Institutional Trust) ซึ่งหมายถึงความไว้วางใจพื้นฐานในสถาบันทั ้ งท่ีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ ความไว้วางใจพื้นฐานเชิงสถาบันต่างจากความไว้วางใจชุมชนตรงท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ระบบท่ีเป็นทางการ ในขณะท่ีความไว้วางใจในชุมชนนั ้นจะสัมพันธ์กับความสนิทสนมคุ้นเคย 

2.1.3.3  บรรทัดฐาน (Norms) 

Coleman (1990: 241) ได้อธิบายว่า บรรทัดฐาน หมายถึง คุณสมบัติหนึ่ งของ

ระบบสังคม และไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่ งภายใน บรรทัดฐานสังคมย ังเป็นลักษณะเฉพาะของ

การปฏิบัติท่ีได้รับการยอมรับว่า มีความเหมาะสมและถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง ใน

กลุ่มของบุคคล 

พัทยา สายหู (2544: 109) ได้อธิบายว่า บรรทัดฐานทางสังคมเป็นมาตรฐานการ

ปฏิบัติตามบทบาทและสถานภาพท่ีบุคคลมีในการกระทําต่าง ๆ ของชีวิต สังคมจะคาดหมายให้

ประพฤติตามบรรทัดฐานท่ีมีอยู่ และคนอ่ืนจะปฏิบัติต่อบุคคลนั ้น ตามความคาดหมายในแนว

บรรทัดฐานของบทบาทนั ้ น ด้วยเหตุนี้ คนจึงมีการกระทําทางสังคมต่อกันได้ เพราะสามารถ

คาดหมายลักษณะของการกระทําซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้  Sinad Treevanchai (2003: 10–20) ได้

กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า บรรทัดฐานทางสังคมจะเป็นตัวเพิ่มความมั ่นคงให้กบัความคาดหวังใน

ภาวะการกระทําของบุคคลอ่ืน เช่นเดียวกับเกียรติยศ/ ช่ือเสียง (Reputation) ซึ่ งเป็นตัวสร้าง

พฤติกรรมท่ีซ่ือสัตย์ ถ้าหากมีการกระทําท่ีซํ ้ า ๆ กัน และได้พิจารณาถึงพฤติกรรมท่ีผ่านมา  

Halpern (2005) ชี ้ ว่า บรรทัดฐานทางสังคมเป็นองค์ประกอบหนึ่ งของทุนทาง

สังคมท่ีเป็นกฎ ค่านิยม และความคาดหวัง ท่ีแสดงลักษณะเฉพาะของสมาชิกหรือเครือข่ายนั ้น การ

อยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนและการดํารงความสัมพันธ์จ ําเป็นจะต้องมีกฎหรือบรรทัดฐานทางสังคม กฎ

บางอย่างอาจจะไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร บางกฎเป็นส่วนหนึ่ งของพฤติกรรมของ

บุคคล และบางกฎก็ส่งผลต่อธรรมชาติท่ีเป็นอยู่ อีกทั ้งบรรทัดฐานย ังรวมถึงการช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน

เท่าท่ีเราจะสามารถทําได้ การมีความรู้สึกท่ีดีและสนับสนุนท้องถิ่นของตนเอง และการมีนิสัยท่ี

ตอบแทนซึ่งกันและกัน 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า บรรทัดฐานท่ีเกิดขึ ้นในสังคมล้วนมีความ

เช่ือมโยงกับค่านิยมของคนในสังคมอันส่งผลไปสู่การกระทําต่าง ๆ ดังนั ้ น ผู้ ศึกษาจึงรวบรวม
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ความหมาย หน้าท่ีและ ระดับของค่านิยม ความเช่ือท่ีมีผลต่อรูปแบบของทุนทางสังคมในชุมชน 

ดังนี ้

1)  ความหมายของค่านิยม  

Fairchild (1968: 33) ได้ให้ความหมายว่า ค่านิยม คือ ความเช่ือใน

ความสามารถของส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซึ่งเป็นท่ีพอใจตามท่ีพึงปรารถนาของตน คุณภาพของส่ิงนั ้น ทําให้

เป็นท่ีสนใจของบุคคลหรือกลุ่มคน                

สุพานี สฤษฏ์วานิช (2549: 81) ได้เพิ่มเติมความหมายของค่านิยมไว้อย่าง

สอดคล้องว่า ค่านิยมอาจหมายถึงส่ิงท่ีมีคุณค่าแลว้คนยอมรับไว้เป็นความเช่ือหรือรับไว้เป็น

ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เช่น ค่านิยมในเร่ืองศาสนา ความดี ความสงบสุขในชีวิต หรือเป็นความ

เช่ือท่ียาวนาน และค่อนข้างถาวรในเร่ืองท่ีสําคัญต่อคน ๆ นั ้น เช่น ทําความดี ต้องไดดี้ ทําชั ่วต้องได้

ชั ่ว เป็นต้น และค่านิยม เป็นความเช่ือพื้นฐานของบุคคลหรือของคนในสังคมในเร่ืองค่อนข้างกว้าง 

และเป็นนามธรรม เช่น การนิยมความรวย ความดี ความถูกต้อง โดยมีนัยท่ีเก่ียวข้องกับตนเองหรือ

สังคมในส่ิงท่ีน่านิยมทํา เช่นเดก็ต้องมีสัมมาคาราวะต่อผู ้ใหญ่ ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัว ผู้ชายควร

เป็นช้างเท้าหน้า ผูห้ญิงควรเป็นช้างเท้าหลัง เป็นตน้ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 226) กล่าวว่า ค่านิยมคือแกนกลางของ

วัฒนธรรม เป็นแนวโน้มกว้าง ๆ เก่ียวกับความชอบสภาวะบางอย่างมากกว่าสภาวะอ่ืน ค่านิยมเป็น

ความรู้สึกท่ีมีทั ้งด้านบวกและลบ และเป็นส่ิงท่ีเก่ียวกับความชั ่วกับความดี เป็นส่ิงท่ีมนุษย์เรียนรู้มา

ตั ้งแต่เด็ก และมนุษย์มีค่านิยมพื้นฐานท่ีแน่นหนาเม่ืออายุ 10 ปี หลังจากนั ้นก็ยากท่ีจะเปล่ียนแปลง 

ค่านิยมหลายอย่างดํารงอยู่ในระดับจิตใต้สํานึก ดังนั ้นจึงเป็นส่ิงท่ียากในการอภิปรายในเร่ืองเหล่านี้  

และไม่สามารถสังเกตโดยตรงได้จากบุคคลภายนอก แต่มนุษย์สามารถตีความค่านิยมจากวิถีนีผู้ ้คน

ปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ท่ีหลากหลาย   

2)  หน้าท่ีของค่านิยม 

สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522: 12) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีของ

ค่านิยมไว้ดังนี ้

(1) ค่านิยมเป็นมาตรฐาน (Standards) ท่ีใช้นําการกระทําพฤติกรรม

การปฏิบัติในหลายทาง ได้แก่ 

(1.1) ค่านิยมนํา (Lead) เราให้แสดงจุดยืนของเรา (Positions) ใน

เร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับสังคม (Social Issues) ออกมาให้ชัดเจน 

(1.2) ค่านิยมเป็นตัวช่วยกําหนด (Predispose) ให้เราเลือกนิยม

อุดมการณ์ทางการเมืองบางอุดมการณ์ (Particular Political Ideology) มากกว่าอุดมการณ์อ่ืน 
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(1.3) ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานท่ีช่วยนํา (Guide) การกระทําให้เรา

ประพฤติและแสดงตัวต่อผู ้ อ่ืนตามท่ีประพฤติเป็นปกติอยู่ทุกว ัน 

(1.4) ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานท่ีใช้ในการประเมิน (Evaluate) 

ตัดสิน (Judge) การช่ืนชมยกย่อง (Praise) และการตําหนิติเตียน (Blame)  ตัวเอง และการกระทําของผู ้ อ่ืน 

(1.5) ค่านิยมเป็นจุดกลางของการศึกษากระบวนการเปรียบเทียบ 

(Study of Comparison Process) กล่าวคือ เราใชค่้านิยมเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบว่า เรามี

จริยธรรมและความสามารถเท่ากับผู ้ อ่ืนมากน้อยแค่ไหน 

(1.6) ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานท่ีใช้ช่วยในการชักชวน (Persuade) 

หรือสร้างประสิทธิผลต่อคนอ่ืน โดยสามารถบอกเราได้ว่าความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม หรือการ

กระทําใดท่ีจะมีค่าพอท่ีเราจะท้าทาย (Challenge) คัดค้าน (Protest) และถกเถียงหรือพยายามท่ีจะ

เปล่ียน 

(1.7) ค่านิยมเป็นบรรทัดฐานท่ีถูกใช้เป็นฐาน (Base) สําหรับ

กระบวนการให้เหตุผลต่อความนึกคิดและการกระทําของตนเพื่อรักษาธํารงไว้ซึ่งศักดิ ์ ศรีแห่งตน 

(2) ระบบค่านิยมเป็นแบบแผนสําหรับการตัดสินใจและแก้ไขความ

ขัดแย ้ง โดยเหตุการณ์ในสถานการณ์หนึ่งไม่ได้ถูกกระตุ้น (Activate)ไดเ้พียงค่านิยมเดียว แต่มาจาก

หลายค่านิยมในระบบค่านิยมของคน ๆ หนึ่ง ฉะนั ้น จึงยากท่ีจะคาดว่าการกระทําของคน ๆ นั ้น จะ

สอดคล้องกับทุกค่านิยมในระบบค่านิยมของเขา เป็นไปได้ท่ีสถานการณ์หนึ่ งจะกระตุ้นให้เกิด

ความขัดแย ้งขึ ้นระหว่างสองค่านิยม เช่น การต้องเลือกพฤติกรรมระหว่างการเป็นตัวของตัวเอง 

(Independent) กบัความอ่อนน้อมเช่ือฟัง (Obedient) หรือระหว่างการประพฤติอย่างสุภาพ กับ

ประพฤติอย่างจริงใจ ฉะนั ้นระบบค่านิยมจึงเป็นท่ีรวมของหลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้

มาท่ีช่วยให้คนสามารถตัดสินเลือกระหว่างทางเลือกต่าง ๆ และเป็นการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย ้ง

ด้วย ในการนีก้็ไม่ได้หมายความว่า ระบบค่านิยมทั ้ งระบบจะถูกกระตุ้นไปสู่การกระทําทั ้ งหมด 

ค่านิยมเพียงบางส่วนก็อาจะทําหน้าท่ีนี้ ได้ การมีโครงสร้างท่ีสลับซับซ้อนจะเปรียบเสมือนแผนท่ี 

(Map) ท่ีแตกต่างกัน และจะถูกกระตุ้นให้เกิดการกระทําขึ ้นในสถานการณ์สังคมท่ีแตกต่างกัน 

 (3)  ค่านิยมเป็นแรงจูงใจ (Motivational Cornponent) อยู่ในตัว

เช่นเดียวกับองค์ประกอบทางด้านความระลึกรู้ อารมณ์  และพฤติกรรม ค่านิยมวิถีปฏิบัติเป็น

แรงจูงใจก็เพราะวิถีปฏิบัติท่ีคิดว่าดีท่ีสุดเป็นวิถีทางหรือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยนําไปสู่เป้าหมาย

ปลายทางท่ีปรารถนาในค่านิยมจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็นแรงจูงใจในแง่ท่ีเป้าหมายท่ีเหนือกว่า 

(Super Goal) เป้าหมายเร่งด่วนเฉพาะหน้า (Urgent Immediate Goals) 
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(4)  ระดับความเช่ือและค่านิยม (Beliefs and Values) 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 230) ได้อธิบายถึงระดับความเช่ือ

และค่านิยม (Beliefs and Values) ไว้ว่า ระดับความเช่ือและค่านิยม ได้แก่ เป้าประสงค์ ความคิด 

บรรทัดฐาน มาตรฐานและหลักการเชิงคุณธรรม ทั ้งนี้ เน่ืองจากความเช่ือและค่านิยมของกลุ่มเกิด

จากการเรียนรู้จากความเช่ือและค่านิยมของคนบางคนในกลุ่มท่ีเก่ียวกับว่าอะไรคือส่ิงท่ีควรจะเป็น 

ซึ่งแตกต่างจากส่ิงท่ีเป็นจริง เม่ือกลุ่มเผชิญหน้ากับงานใหม่ ประเด็นใหม่ หรือปัญหาใหม่ ใครบาง

คนอาจจะนําเสนอแนวทางเพ่ือจัดการกับส่ิงเหล่านั ้น ซึ่งสะท้อนฐานคติของผู ้นั ้นเก่ียวกับการมองว่า 

ส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด อะไรท่ีดําเนินการได้ผล และอะไรท่ีดําเนินการไม่ได้ผล ปัจเจกบุคคลท่ีสามารถมี

อิทธิพลต่อกลุ่มให้ยอมรับแนวทางแก้ปัญหาท่ีเขาเสนอ ต่อมาได้รับการระบุว่าเป็นผูน้ ําหรือผู ้ ก่อตั ้ ง

กลุ่ม แต่กลุ่มย ังไม่มี “ความรู้ร่วมกัน” ในฐานะท่ีเป็นกลุ่ม เพราะว่ากลุ่มยงัไม่ได้รับเอาแนวทางนั ้น

เป็นการกระทําร่วมของกลุ่มในการอ้างถึงว่าส่ิงใดควรทํา ดงันั ้น แนวทางท่ีเสนอโดยผูน้ ําจะได้รับ

การมองว่าเป็นเพียงความต้องการของผู ้นํา แต่หากแนวทางนั ้นปฏิบัติได้จริง และสร้างผลลัพธท่ี์พึง

ปรารถนา จนกระทั ่งกลุ่มได้รับแนวทางเอามากระทําร่วมกัน และใช้แนวทางนั ้นเป็นบรรทัดฐาน

เม่ือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีเหมือนกันหรือคล้ายกนั เม่ือแนวทางนั ้นได้รับการทดสอบหลายครั ้ ง

จนสมาชิกกลุ่มเช่ือว่าแนวทางนั ้นใช้ได้จริง เป็นแนวทางท่ีดี แนวทางนั ้นก็จะกลายเป็นความเช่ือ

และค่านิยมของกลุ่ม   

นอกจากนี ้สุพานี สฤษฏ์วานิช (2549: 83) ได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ

ระดับค่านิยมว่าแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมทางสังคม ค่านิยมส่วนบุคคล 

(Personal Values) จะเป็นค่านิยมเฉพาะตัวของคนใดคนหนึ่ ง เช่น นางสาวสุนีย ์มีค่านิยมเร่ือง

ศาสนา เช่ือในหลักศาสนา สนใจในศาสนาเป็นต้น ค่านิยมส่วนบุคคล อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ (1) 

ค่านิยมหลัก (Core Value) ซึ่งจะเปล่ียนแปลงได้ยาก ซึ่งมักได้มาจากการอบรมเลี ้ยงดูของครอบครัว

และหลักศาสนา ซึ่งมักจะสั ่งสมมายาวนาน (2) ค่านิยมรอง (Peripheral Values) จะเป็นค่านิยมท่ีอาจ

ไม่ใช่เร่ืองท่ีสําคัญในชีวิตมากนัก อาจได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมและองค์การ สําหรับ

ค่านิยมทางสังคม (Social Values) เป็นค่านิยมของคนในสังคม ท่ีมีความนิยมเหมือน ๆ กันในเร่ือง

ใดเร่ืองหนึ่ ง เช่น ในสังคมตะวันตกมักจะมีค่านิยมเน้นความเป็นปัจเจกบุคคล ในขณะท่ีสังคม

ตะวันออกจะมีค่านิยมท่ีเน้นความเป็นกลุ่ม หรือในสังคมไทยก็จะมีค่านิยมของคนในสังคมเมืองท่ี

เน้นความหรูหราฟุ ่ มเฟือยในขณะท่ีสังคมชนบทคนมักจะมีค่านิยมท่ีดีงาม เช่นการช่วยเหลือกัน ยก

ย่องและนบัถือผู ้ ท่ีมีคุณงามความดี เป็นตน้ 

แนวทางท่ีอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมอาจไม่ได้ผลเสมอไปหรือขาด

ความน่าเช่ือถือนั ่นเอง เฉพาะความเช่ือและค่านิยมท่ีผ่านการทดสอบเชิงประจักษ์และได้ผลลัพธ์ท่ี
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พึงปรารถนาอย่างต่อเน่ืองในการแก้ปัญหาของกลุ่มเท่านั ้นจึงสามารถเปล่ียนผ่านเป็นฐานคติได้ 

ยิ ่งกว่านั ้นค่านิยมบางประการท่ีเก่ียวข้องกับองคป์ระกอบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

หรือท่ีเก่ียวกับคุณธรรมและสุนทรียภาพ อาจไม่สามารถทดสอบได้อย่างสิ้นเชิง ในกรณีเช่นนี ้ความ

เป็นเอกฉันท์เกิดได้โดยผ่านการยืนย ันทางสังคม (Social Validation) 

การยืนย ันทางสังคม หมายถึง การท่ีค่านิยมบางอย่างได้รับการยืนย ัน

ว่าเป็นส่ิงท่ีทรงคุณค่าจากประสบการณ์ร่วมกันของกลุ่ม เช่น ไม่มีว ัฒนธรรมใดท่ีสามารถพิสูจน์ได้

ว่า ศาสนาหรือระบบคุณธรรมของสังคมนั ้นดีกว่าหรือจริงกว่าศาสนาหรือระบบคุณธรรมอ่ืน ๆ แต่

ถ้าหากสมาชิกกลุ่มเสริมแรงความเช่ือและค่านิยมให้แก่กันและกัน ความเช่ือและค่านิยมเหล่านั ้นก็

จะได้รับการยอมรับว่าเป็นจริงและเป็นส่ิงท่ีดีสําหรับกลุ่มนั ้น สมาชิกกลุ่มผู ้ใดท่ีไม่ยอมรับความเช่ือ

และค่านิยมของกลุ่มจะมีความเส่ียงต่อการได้รับการแทรกแซงทางสังคม จากกลุ่มในรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง เช่น การไม่ส่ือสารด้วย หรือการเนรเทศออกจากกลุ่ม ความเช่ือและค่านิยมเหล่านี้ ม ัก

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับความสัมพันธภ์ายในกลุ่ม การทดสอบว่ามันได้ผลหรือไม่ คือการท่ีสมาชิกมี

ความรู้สึกอย่างไรในการปฏิบัติตามความเช่ือและค่านิยมของกลุ่ม หากสมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้สึก

สบายใจ ภาคภูมิใจและไว้วางใจ ก็แสดงว่าค่านิยมเหล่านั ้ นได้ผล แต่หากสมาชิกส่วนใหญ่มี

ความรู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด หวาดระแวง กแ็สดงว่าความเช่ือและค่านิยมเหล่านั ้นไม่ได้ผล 

ความเช่ือและค่านิยมท่ีกลุ่มเรียนรู้ ซึ่ งมักจะเร่ิมต้นจากผู ้นําหรือผู ้

ก่อตั ้ง ดําเนินไปอย่างได้ผลในแง่ท่ีว่า เป็นการช่วยลดความไม่แน่นอนในบริบทของการปฏิบัติงาน 

และเม่ือความเช่ือและค่านิยมเหล่านี้ ด ําเนินการอย่างได้ผลต่อไป ก็จะเปล่ียนผ่านเป็นฐานคติท่ี

ปราศจากการโต้แย ้งภายใต้การสนับสนุนจากความชัดเจนของกลุ่มความเช่ือ บรรทัดฐานและกฎใน

การปฏิบัติ กระนั ้นก็ตาม ส่ิงเหล่านี้ ย ังคงดํารงอยู่ในระดับ “จิตสํานึก” เพราะพวกมันรับใช้หน้าท่ี

การทําหน้าท่ีเชิงคุณธรรมและบรรทัดฐานของการเป็นแนวทางให้สมาชิกเดิมในกลุ่มปฏิบัติการ 

เพ่ือจัดการกับสถานการณ์สําคญับางอย่าง และใช้สําหรับการอบรมเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่

สมาชิกใหม่ กลุ่มของความเช่ือและค่านิยมซึ่งผนึกเข้าไปเป็นอุดมการณ์และปรัชญาขององคก์าร จึง

สามารถรับใช้ในฐานะท่ีเป็นแนวทางและในฐานะท่ีเป็นวิธีการในการจัดการกับความไม่แน่นอน 

ปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีควบคุมไม่ได ้

ความเช่ือและค่านิยม ณ ระดับจิตสํานึกจะทํานายพฤติกรรม ซึ่ ง

สามารถสังเกตได้ในระดับส่ิงประดิษฐ ์แต่ถ้าความเช่ือและค่านิยมไม่มีรากฐานจากการเรียนรู้

ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม ความเช่ือและค่านิยมเหล่านี้ ก็เป็นเพียงหลักการเชิงนามธรรมท่ีถูกนํามา

แสดงหรือประกาศให้ผู ้ อ่ืนทราบ โดยปราศจากนัยในการปฏิบัติแต่ประการใด ยิ ่งไปกว่านั ้นส่ิงท่ีพบ

ได้บ่อยครั ้ งในองค์การคือ การปฏิบัติจริงกับความเช่ือและค่านิยมท่ีเขียนหรือประกาศเอาไวอ้าจจะ
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เป็นส่ิงท่ีตรงข้ามกัน เช่น โรงเรียนท่ีประกาศว่าจะรับนักศึกษาอย่าง ๆ ไม่จ ํากัดจ ํานวนเพ่ือเปิด

โอกาสทางการศึกษา พร้อม ๆ กับการผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพทั ้งทางวิชาการและคุณธรรม เม่ือไปดู

ผลการดําเนินงานอาจตรงกันข้ามกับส่ิงท่ีประกาศก็ได้ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2553: 230-232) 

2.1.3.4  กลุ่ม/องค์กรในชุมชน 

 จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540 อ้างถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543: 257) ได้

กล่าวถึง กลุ่ม อย่างสอดคล้องกันว่า กลุ่ม เกิดจากการท่ีปัจเจกบุคคลมารวมตัวกันตั ้ งแต่สองคนขึ้นไป  

มีการพบปะสนทนากันเป็นประจํา เพ่ือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ให้ได้รับผลประโยชน์ท่ีตน

และกลุ่มของตนปรารถนา โดยกลุ่มจะมีแบบแผนของการปฏิบัติต่อกัน มีการจัดตัง้และวิธีการ

ดําเนินงานท่ีแน่นแฟ้น และเป็นท่ียอมรับในหมู่สมาชิกของกลุ่ม เน่ืองจากมีแบบอย่างของ

พฤติกรรมร่วมโดยเฉพาะ  

สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (2548: 15) ได้กล่าวว่ากลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ 

อาทิ องค์กรชุมชน องค์กรประชาชน หรือกลุ่มต่าง ๆ ท่ีจัดตั ้ งขึ ้นในชุมชน จะมีบทบาทสนับสนุน

ให้เกิดเป็นพลังของคนในชุมชนและพลังในสังคม ซึ่ งถือได้ว่าเป็นการสร้างทุนทางสังคม โดย 

Putnam (2000) ได้อธิบายว่า ในกระบวนการสร้างทุนทางสังคมในชุมชนนั ้น ปัจเจกบุคคลจะต้อง

สร้างมิตรภาพ และจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าครอบครัว เพราะหากปัจเจก

บุคคลอยู่โดยลําพัง อาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือทางสังคม จนกว่าเขาได้เร่ิมติดต่อกับเพ่ือนบ้าน 

ทุนทางสังคมก็จะมีการสะสมขึ้นมา ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าว จะช่วยให้ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุ

ถึงความต้องการทางสังคมท่ีตนเองต้องการได้ อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธใ์นลักษณะนี้ สมาชิกท่ี

เป็นปัจเจกบุคคลก็จะได้รับประโยชน์จากการคบค้าสมาคม  อันจะนํามาซึ่ งความช่วยเหลือ 

ความเห็นอกเห็นใจและมิตรภาพจากเพ่ือนบ้าน ส่วนชุมชนเองก็ได้รับประโยชน์จากความเป็น

ปึกแผ่น และความสามัคคีของสมาชิกด้วยเช่นกัน 

2.1.3.5  เครือข่าย (Networks) 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2543: 209-214) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายทางสังคมไวว้่า 

เป็นความสัมพันธ์ของคนในสังคมท่ีมีต่อกัน โดยเครือข่ายทางสังคมประกอบขึ้นจากความสัมพันธ์

ทางสังคมทั ้ งหมด ทั ้ งนีก้ารเรียนรู้ของบุคคลหรือกลุ่มองค์กรย่อมมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ

เครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ 

เกรียงศักดิ ์  เจริญวงศ์ศักดิ ์  (2543: 28–43) กล่าวว่า เครือข่ายเกิดจากการท่ีปัจเจก

บุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันใด  ๆ ได้ตกลงท่ีจะประสานเช่ือมโยงเข้าหากันภายใต้

ว ัตถุประสงค์ หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกิจกรรม

ต่าง ๆ ซึ่ งเครือข่ายจะก่อให้เกิดทุนทางสังคมได้ เน่ืองจากความสัมพันธ์แบบเครือข่ายเป็น
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ความสัมพันธ์ท่ีอยู่เบื้องลึกในชีวิตและจิตใจของผู ้คน จะทําให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน  

Sinad Treevanchai (2003: 10–20) ได้กล่าวถึงโครงสร้างของเครือข่ายว่า มี 2 แบบ

คือ เครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Networks) และเครือข่ายท่ีเป็นทางการ (Formal Networks)

โดยท่ีเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Networks) สามารถแบ่งออกเป็นเครือข่ายย่อยอีก

ดังต่อไปนี ้

1) ครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยครัวเรือน (A Family Household) ครอบครัว

เป็นสถานท่ีซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคมถูกกําหนดขึ้น โดยความไว้วางใจและความสัมพันธ์เป็นแบบ

ต่างตอบแทน และพ่อแม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดวัฒนธรรม เช่น คุณค่าการดํารงชีวิต การปฏิบัติตน 

พิธีกรรม รวมถึงบรรทัดฐานให้กับเด็ก ซึ่งถือเป็นเน้ือหาสําคัญของทุนทางสังคมในครอบครัว ดังท่ี 

Coleman (1988)  อธิบายว่าทุนทางสังคมดํารงอยู่ภายในหน่วยครอบครัว เช่นเดียวกับท่ีมีอยู่ใน

เครือข่ายทางสังคมอ่ืน ๆ งานวิจัยของเขามุ่งประเด็นไปท่ีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก และ

การมีพ่อแม่ รวมทั ้งการเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่ในครอบครัว เป็นตัวชี้ว ัดทุนทางสังคมในครัวเรือน

โดยเขาพบว่าครอบครัวเป็นปัจจัยสําคัญในการลดอัตราการออกจากโรงเรียนของเด็ก 

2) ในครอบครัวเหนือหน่วยครัวเรือน (A Family Beyond Household) 

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวหรือตระกูล เช่น การเสียสละเวลาและ

เงินช่วยเหลือญาติ ๆ เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจตีความหมายได้ว่าเป็นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ระหว่าง

หน่วยครัวเรือนก็ได้  

3) ในกลุ่มเพ่ือนและเพ่ือนบ้าน (Friends and Neighbor) หรือเครือข่ายของ

เพ่ือนบ้าน (Neighborhood Network) เป็นตัวสําคัญในการส่งเสริมทุนทางสังคม ตัวอย่างของ

พฤติกรรมซึ่งส่งเสริมทุนทางสังคมระหว่างเพ่ือนและเพ่ือนบ้านท่ีพบเห็นได้ เช่น การใช้เวลาไป

เยี่ยมเพื่อนหรือเพ่ือนบ้าน หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม (Self-Help Group) 

ในส่วนของเครือข่ายท่ีเป็นทางการ (Formal Networks) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 

ประเภทดังต่อไปนี้  คือ เครือข่ายท่ีเป็นทางการท่ี  

1) ไม่เป็นกลุ่มแต่มีฐานจากความสัมพันธ์ของประชาคม (Non-group 

Based Civic Relations) เป็นเครือข่ายท่ีเกิดขึ ้นจากการรวมกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจของ

ปัจเจกบุคคล เช่น การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั ้ง การเข้าร่วมการประท้วง การเขียนข้อคิดเห็นไป

ย ังส่ือสาธารณะ ฯลฯ เครือข่ายในรูปแบบนี้ ไม่ได้แสดงออกถึงเพียงความฝักใฝ่ในทางการเมือง 

หากแต่จะสามารถส่งเสริมทุนทางสังคมให้มีเพิ่มมากขึ ้น 
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2) เครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานของกลุ่ม (Association or 

Group Based Relations) เครือข่ายบนพื้นฐานของความสัมพันธ์นี้  เป็นประเด็นสําคัญในการศึกษา

เก่ียวกับทุนทางสังคม เพราะความสัมพันธ์ทางสังคมบางรูปแบบ อาทิ ความร่วมมือความสัมพันธ์

ต่างตอบแทน มีบรรทัดฐานของความไว้วางใจท่ีคงอยู่และมีปฏิสัมพันธ์ซํ ้ า ๆ กันในแต่ละเครือข่าย 

ช่วยเสริมสร้างและประกอบกันขึ ้นเป็นทุนทางสังคม 

3) เครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการทํางาน (Work–Based 

Relations) สภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทุนทางสังคมสามารถเกิดขึ ้นไดใ้นรูป

ของ ความเป็นเพ่ือนและความสัมพันธ์อ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่มในท่ีทํางาน ก็เป็นตัวสร้างให้เกิดทุน

ทางสังคม อันนําไปสู่ความร่วมมือ การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ทักษะการทํางานของ

คนอ่ืน ๆ หรือการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน 

4) เครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์เชิงสถาบัน (Institutional Relation) พระมหา

อภิเดช เนตรวิลา (2549: 23) กล่าวว่า สถาบันเป็นเสมือนกลไก/ส่ิงประดิษฐข์องมนุษย์ ซึ่งบังคับและ

กําหนดรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เพ่ือช่วยลดความไม่แน่นอน และเป็นแนวทางในการมี

ปฏิสัมพันธ์ สําหรับปัจเจกบุคคล หรือหน่วยครัวเรือน จะเก่ียวข้องกับสถาบันทั ้ งท่ีเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ อาทิ องค์กรทางการปกครอง ศาล บรรทัดฐานซึ่งเป็นวฒันธรรมทางสังคม ท่ีล้วน

เก่ียวข้องโดยตรงกับความไว้วางใจในสถาบัน หากมีมากขึ ้นเท่าใด ประชาชนสามารถคาดหวังถึง

การกระทําของบุคคลอ่ืนได้มากเท่านั ้น ด้วยเหตุนี้การสร้างสถาบันจะช่วยทําให้สามารถลดต้นทุน

ทางธุรกรรม เกิดการอํานวยความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล

ข้อเท็จจริง ฯลฯ 

นอกจากนี้  พระมหาอภิเดช เนตรวิลา (2549: 24) ไดส้รุปเร่ือง ขนาดหรือจํานวน

ของเครือข่ายว่ามีความสําคัญต่อการกําหนดปริมาณทุนทางสังคมของปัจเจกบุคคลและหน่วย

ครัวเรือน คือ หากมีจํานวนเครือข่ายทางสังคมมาก แสดงถึงการมีจ ํานวนทุนสํารอง (Stock) ของทุน

ทางสังคมมากด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การท่ีมีจ ํานวนของเครือข่ายทางสังคมมาก ก็อาจทําให้

สมาชิกต้องเสียสละเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือรักษาเครือข่ายเหล่านั ้นไว้ อีกทั ้ งจ ํานวนเครือข่าย

ก็อาจจะเป็นส่ิงท่ีขัดขวางการพัฒนาได้อีกด้วย ในด้านความสามารถของเครือข่ายจําแนกได้ดังนี ้

1) ทุนทางสังคมท่ีเป็นข้อผูกมัด คือ มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกัน เช่น 

ครอบครัว เพ่ือนสนิท จะมีความไว้วางใจกันมากและจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2) ทุนทางสังคมท่ีเป็นรูปแบบการต่อประสาน เป็นความสัมพันธ์กับเพ่ือน

ท่ีอยู่ห่างไกลหรือ เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเปล่ียนแปลงได้ง่าย 
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3) ทุนทางสังคมท่ีเป็นรูปแบบการเช่ือมโยง เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลกับกลุ่ม ทั ้งนี้ เพราะในสังคมมีการแบ่งลําดับชั ้น สถานะทางสังคม การเข้าถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่

ของแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกัน โดยคนท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน หรือมีสถานะคล้ายคลึงกันจะแบ่งปัน

ทรัพยากรระหว่างกันมากกว่าต่างกลุ่มหรือต่างสถานะ 

สําหรับเครือข่ายในแนวราบและแนวดิ่ง Putnam (1993) ไดอ้ธิบายว่า การมี

ปฏิสัมพันธ์ในแนวราบภายในชุมชนนั ้ น จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่น และทําให้เกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีทางด้านจิตใจของสมาชิกในเครือข่ายเพิ ่มขึ ้ นตามไปด้วย คือทําให้เกิดความ

ไว้วางใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ ้น อันจะส่งผลดีต่อการทําธุรกรรมหรือข้อผูกพันระหว่างกันใน

ชุมชน การมีปฏิสัมพันธ์ในแนวราบนีจ้ะพบได้จาก สมาคมเพ่ือนบ้าน สหกรณ์ สโมสรกีฬา ฯลฯ 

ในทางตรงกันข้าม  เครือข่ายความสัมพันธ์ในแนวดิ่งจะเป็นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ซึ่ ง

ความสัมพันธ์แบบนี้ จะไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือและความไว้วางใจในทางสังคมท่ีย ั ่ งยืน เพราะ

ลักษณะของเครือข่ายในแนวดิ่งนี้ เต็มไปด้วยเร่ืองของผลประโยชน์เสียเป็นส่วนใหญ่ 

 

2.1.4  ผลกระทบของทุนทางสังคม 

ในปัจจุบัน ทุนทางสังคมได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก นักวิชาการและ

องค์กรต่าง ๆ ทั ้งในและนอกประเทศ ต่างให้ความสนใจและตระหนักถึงคุณค่าของทุนทางสังคมว่า

มีความสําคัญอย่างยิ ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ีย ั ่ งยืน ผลกระทบของทุนทาง

สังคมนั ้นมิได้มีเฉพาะผลกระทบทางด้านบวก แต่ย ังพบผลกระทบของทุนทางสังคมในด้านลบด้วย

เช่นกัน ดังนั ้นผู ้ ศึกษาจึงนําเสนอผลกระทบของทุนทางสังคมใน 2 แง่มุม ดังต่อไปนี ้

2.1.4.1 ผลกระทบของทุนทางสังคมในด้านบวก (Positive Impact of Social Capital) 

Serageldin and Grootaert  (2000) ได้แบ่งผลกระทบของทุนทางสังคมในด้านบวก 

(Positive Impact of Social Capital) ออกเป็น 3 ประการ คือ 

1) ทุนทางสังคมทําให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล (Sharing Information) โดย

ท่ีความเป็นสถาบันทั ้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการจะช่วยกระจายให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดย

อาศัยความไว้วางใจ ความเป็นพวกเดียวกันในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและแม่นย ํา ทําให้ผู ้ เก่ียวข้อง

สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม ในทางตรงกันข้ามหากไม่เกิดทุนทางสังคมขึ ้น

จะทําให้เกิดความผิดพลาดจากการขาดแคลนและความไม่เท่ียงตรงของข้อมูล หรือการหา

ประโยชน์จากความไม่ถูกต้องของข้อมูลในบางสถานการณ์ 

2) ทุนทางสังคมทําให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรม (Coordinating 

Activities) การไม่ร่วมมือหรือพฤติกรรมฉวยโอกาสนั ้น จะมีผลทําให้กิจกรรมท่ีกระทําไม่ประสบ
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ความสําเร็จ แต่ทุนทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพจะทําให้ปัจเจกบุคคลเกิดการรวมกลุ่ม  ซึ่ งจะ

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี และสามารถลดพฤติกรรมการฉวยโอกาสด้วยการสร้างกรอบให้ปัจเจก

บุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์ท่ีซํ ้ า ๆ กัน จนทําให้เกิดความไว้วางใจระหว่างสมาชิกด้วยกัน เป็นผลให้เกิด

ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ  

3) ทุนทางสังคมก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Collective 

Decision Making) ทุนทางสังคมนอกจากจะก่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันแล้ว ย ังส่งผลให้

เกิดการรวมกลุ่ม ซึ่งการร่วมกลุ่มนั ้นจะทําให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางเลือกของ

ตนเอง ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ให้เกิดทางเลือกท่ีหลากหลายจากความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผลจากการร่วมมือกันนั ้นจะก่อให้เกิดการกระจายทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และสมาชิกจะ

ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเท่ากันกันอีกด้วย 

Putnam (2000) อธิบายถึงประโยชน์ของทุนทางสังคม ดังต่อไปนี ้

1) ทุนทางสังคมสามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และช่วยลดต้นทุน

ในการทํางานได้มากกว่าท่ีทํางานแบบต่างคนต่างทําของปัจเจกบุคคล อีกทั ้ งย ังช่วยให้ข้อตกลงท่ี

ต้องทําด้วยการบังคับและควบคุมลดความยุ่งยากลงอีกด้วย 

2) ทุนทางสังคมทําให้เกิดจารีตประเพณีท่ีเก่ียวกับการพึ่งพาอาศัยกัน 

หรือต่างตอบแทน (Reciprocity) ซึ่งทําให้องค์กรชุมชนเข้มแข็งและมีพลังมากขึ ้น ทั ้งนี้ ขึ ้นอยู่กับ

กระบวนการรักษาช่ือเสียง และการยอมรับจารีตประเพณีของชุมชนนั ้น ๆ ด้วยว่ามีมากเพียงใด 

3) ทุนทางสังคมก่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกันของคนในเครือข่าย 

ทําให้การติดต่อและระบบข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็ว 

4) ทุนทางสังคมทําให้คนในชุมชนมีการนําความสําเร็จร่วมกันในอดีต 

มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือสร้างความร่วมมือในอนาคต 

2.1.4.2 ผลกระทบทุนทางสังคมในด้านลบ (Negative Impact of Social Capital) 

ถึงแม้ว่าทุนทางสังคมจะก่อให้เกิดประโยชนอ์ย่างมหาศาลเพียงใด ในทางกลับกัน

ทุนทางสังคมอาจจะก่อให้เกิดความเส่ียงและผลกระทบทางลบเช่นเดียวกัน ซึง่ Sinad Treevanchai 

(2003: 23–24) ได้กล่าวถึงผลกระทบด้านลบของทุนทางสังคมไว้ดังต่อไปนี้  

1) ทุนทางสังคมก่อให้เกิดปัญหาการกีดกันคนนอก (Exclusion Problem) 

ความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นของคนกลุ่มหนึ่ง อาจก่อให้เกิดการกีดกันผู ้ อ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ในการท่ี

จะเข้ามาใช้ทรัพยากร หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การท่ีมีทุนทางสังคมอาจจะทําให้เกิดปัญหาการ

ผูกขาดทรัพยากรบางอย่างให้เฉพาะคนท่ีอยู่ในกลุ่มเท่านั ้น 
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2) ทุนทางสังคมก่อให้เกิดปัญหาการจํากัดเสรีภาพ (Restriction on 

Individual Freedom) และการริเร่ิมทางธุรกิจ (Business Initiative) ซึ่ งเขาอธิบายว่า ในการเป็น

สมาชิกของชุมชนโดยปกตินัน้จะต้องการการปฏิบัติท่ีเหมือน ๆ กัน การเปล่ียนแปลงซึ่งบางครั ้ งแม้

จะก่อให้เกิดผลดีโดยรวม แต่อาจไม่เป็นท่ียอมรับก็ได ้ดังเช่น กรณีของเครือข่ายความสัมพันธ์ของ

ชุมชนชาวจีนในเมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งจะคอยปกป้องและคุ้มครองสมาชิก รวมทั ้ งให้ความ

ช่วยเหลือในการจัดตั ้งธุรกิจหรือการมีงานทํา หากมีผู ้ ท่ีต้องการทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ก็จะ

ถูกขับออกจากชุมชนทันที ทําให้เสรีภาพของคนในกลุ่มลดลง จากอํานาจของผู ้ มีอิทธิพล 

3) ทุนทางสังคมก่อให้เกิดปัญหาการเข้า สู่ว ังวนของความเลวร้าย 

(Downward Leveling Pressures) กล่าวคือ การเข้าไปอยู่ในกลุ่มความสัมพันธ์บางรูปแบบ เช่น แก๊ง

ว ัยรุ่น แก๊งมาเฟีย แม้จะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายอย่างกับสมาชิก แต่การอยู่ในกลุ่ม

ดังกล่าวมีทั ้ งแรงกดดันและวัฒนธรรมหลาย ๆ อย่างท่ีฉุดดึงให้ลงสู่ห้วงแห่งความเลวร้าย เช่น 

วัฒนธรรมการใช้ความรุนแรง การเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด การเรียกค่าคุ้มครอง การคอร์รัปชั ่น 

เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นผลดีแต่ประการใดต่อสังคมโดยรวม 

ในการศึกษาทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในครั ้ งนี้  

ผู้ ศึกษาพยายามท่ีจะศึกษาทุนทางสังคมทั ้ งในมิติของกระบวนการ และบริบทของของชุมชนซึ่ ง

หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ในองค์ประกอบหลักท่ีมีอยู่ในชุมชนตลาดคลองสวนท่ีมีบทบาทและ

ยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคมขึน้ ได้แก่ ความเป็นมาของชุมชน การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ

หรือหน่วยงานเอกชนและวิถีชีวิต วัฒนธรรม อีกทั ้งย ังศึกษาถึงลักษณะของทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ใน

ชุมชนทั ้งในด้านทรัพยากรบุคคล ด้านความไว้วางใจ ด้านกลุ่ม ด้านบรรทัดฐาน และด้านเครือข่าย 

รวมไปถึงได้ทําการศึกษาถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึ ้นจากทุนทางสังคม ในชุมชนแง่มุมของความร่วมมือ

ในกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการแบ่งปันข้อมูล  

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

2.2.1  ความเป็นมาและความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2540: 1–1) ได้อธิบายท่ีมาของ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า มีจุดเร่ิมต้นมาจากแนวความคิดในการจัดการการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ี

เป็นทางเลือก (Alternative Tourism) ซึ่งมีการกล่าวถึงกันมาในระยะสิบกว่าปีมานี้  โดยมีช่ือเรียกต่าง ๆ 

กัน เช่น Sustainable Tourism, Green Tourism, Bio-Tourism, Conservation Tourism, Ecotourism 

เป็นต้น ซึ่ งเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความสําคัญกับส่ิงดี ๆ ท่ีมีอยู่แล้วในท้องถิ่น โดยพยายามจัด
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กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ถึงส่ิงเหล่านี้  รวมทั ้ งอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพท่ีดี โดยไม่ถูกทําลายหรือไม่

รับผลกระทบทางลบ ท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายท่ีสุดคือ Ecotourism ซึ่งในปัจจุบันแนวความคิดเร่ือง 

Ecotourism ได้รับความสนใจอย่างดีจากทั ้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชน เช่น โรมแรม 

และบริษัทนําเท่ียว ฯลฯ ซึ่งได้ตระหนักเร่ืองการพัฒนาให้มีการจัดนําเท่ียวเชิงอนุรักษ์มากขึ ้น  

ในต่างประเทศ แนวความคิดดังกล่าวได้มีการพัฒนาถึงขั ้นเตรียมการและดําเนินการให้

สามารถรองรับการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมท่ีย ั ่ งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยให้ความสําคัญแก่การให้

การศึกษาหรือการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่าการจัดการให้นักท่องเท่ียวได้รับความ

พึงพอใจเท่านั ้น แต่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จะต้องเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบในแหล่ง

ท่องเท่ียวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาส่ิงแวดล้อม และให้การศึกษาแก่นักท่องเท่ียว เก่ียวกับคุณค่า

ของส่ิงแวดล้อมและความจําเป็นท่ีจะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม (มิศรา สามารถ, 2543: 23–24)  

สําหรับความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ได้มีบุคคลหรือองค์กรต่าง  ๆ ให้

ความหมายและคําจ ํากัดความไว้มากมาย ซึ่ งขอนําเสนอในส่วนท่ีได้รับการอ้างอิงอยู่เสมอ

ดังต่อไปนี้   

Ceballos  (1988 อ้างถึงใน สมชัย เบญจชย, 2549: 1) อาจจะเป็นคนแรกท่ีได้ให้ค ําจ ํากัด

ความของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า "เป็นการท่องเท่ียว รูปแบบหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไป

ย ังแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือทําความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีว ัตถุประสงค์ 

เพ่ือช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะ

ทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านั ้น" 

The Ecotourism Society (1991 อ้างถึงใน ดรรชนี เอมพันธุ,์ สุทัศน์ วรรณะเลิศ และเรณุกา 

รัชโน, 2547: 2–1) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนท่ีมีบทบาทโดยตรงเก่ียวกับการศึกษาวางแผนและ

เผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ นิยามการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ว่าเป็นการเดินทางไป

เยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีว ัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนรู้ถึงว ัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ด้วยความ

ระมัดระวังไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือทําลายคุณค่าของระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันย ังช่วยสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีเกื้อกูลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ท้องถิ่น 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542: 2–17) ได้ใหค้วามหมาย

ของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า เป็นการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ ในแหล่งธรรมชาติมี

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้
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ร่วมกันของผู ้ เก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

เพ่ือมุ่งใหเ้กิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างย ั ่ งยืน 

รําไพพรรณ แก้วสุริยะ (2545: 95) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเท่ียวใน

แหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ โดยมี

กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของผู ้ เก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวอย่าง

มีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างย ั ่ งยืน 

จากคําจ ํากัดความท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นอาจจะสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่ งท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปย ังแหล่งธรรมชาติหรือแหล่ง

วัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู ้ เก่ียวข้อง ภายใต้การ

จัดการท่ีค ํานึกถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตสํานึกต่อ

การรักษาระบบนิเวศอย่างย ั ่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั ้น ๆ ซึ่งการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ ย ังมีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนเป็นผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ ้น 

 

2.2.2  หลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ในเชิงอนุรักษ์

นั ้นควรจะมีหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 27 (2546: ย่อหน้าท่ี 1) ได้อธิบายถึงการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) ว่ามีหลักการท่ีสําคัญคือ  

1)  จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากท่ีสุด 

ไม่ถูกทําลายไป  

2)  กระตุ้นจิตสํานึกของคนในท้องถิ่นให้พยายามดูแลรักษาและปกป้องทรัพยากร

การท่องเท่ียวเหล่านั ้น โดยไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว เพียงเพื่อหวัง

ผลประโยชน์ส่วนตน  

3)  ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียว เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ

ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีตนเดินทางเข้าไปเยือน และให้ความร่วมมือแก่ชุมชนในท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อันเป็นมรดกตกทอดของคนในท้องถิน่นั ้น ๆ ให้คงสภาพท่ีดีต่อไป  

วรรณพร วณิชชานุกร (2540: 13) ได้อธิบายถึงหลักการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ี

คล้ายคลึงกับสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่มท่ี 2 แต่มีรายละเอียดมากกว่า ดังต่อไปนี ้
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1) เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดล้อม  

2) ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่ชุมชนในท้องถิ่น และอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว โดยส่วนหนึ่งของรายได้ควรย ้อนกลับไปสู่การอนุรักษ์ 

3) ควรมีการ เสริมสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเท่ียวด้านวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดลอ้ม สภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น และควรสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวมีความ

รับผิดชอบทั ้ งด้านคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของตนเองท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

4) การสร้างหรือการจัดการใด ๆ ควรคํานึงถึงข้อจ ํากัดของสภาพแหล่งท่องเท่ียว

ตามลักษณะท่ีเป็นอยู่ หากมีการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลง ควรเป็นไปเพ่ือให้ทัศนียภาพท้องถิ่นดีขึ ้น 

ตลอดจนการลงทุนทางด้านการท่องเท่ียวควรเป็นไปเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ใน

ท้องถิ่น ไม่พึ่งพาการลงทุนของต่างชาติ ซึ่งเป็นการลดการไหลออกของรายไดไ้ปย ังต่างประเทศ 

5) ในการวางแผน ตัดสินใจ และดําเนินงานตลอดจนการควบคุม ควรให้คนใน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากท่ีสุด มิใช่เป็นเพียงเป้าหมายของการท่องเท่ียว และให้บุคคลภายนอกมาคิด

และตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียว เพราะจะไม่เป็นไปตามความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

6) ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์การท่องเท่ียวให้มี

คุณภาพย ั ่ งยืนหรือไม่เพียงใด การทําธุรกิจโดยมุ่งทําก ําไรสูงสุดในระยะสั ้นเป็นการทุบหม้อข้าว

ตัวเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทนําเท่ียวก็สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวได้ตราบนาน

เท่านานถ้ามีการจัดทําธุรกิจท่ีถูกต้องเหมาะสม นับตั ้งแต่การใช้ว ัสดุท่ีไม่ทําลายสภาพแวดล้อมและ

สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ การมีมัคคุเทศก์ท่ีมีความรู้ในระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของแหล่ง

ท่องเท่ียวอย่างแท้จริง ด้วยการให้การศึกษาแก่นักท่องเท่ียวเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

ท่ีเป็นจุดหมายปลายทางก่อนท่ีจะไปถึง ทั ้งในรูปของเทปบันทึกเสียง และเอกสารเผยแพร่ 

7) มีการจัดการและควบคุมจํานวนของนักท่องเท่ียวให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

และไม่เกินความสามารถของชุมชนในท้องถิ่นและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวจะรองรับได้ อีก

ทัง้มีนักท่องเท่ียวสมํ ่าเสมอตลอดทั ้งปี ไม่ใช่มีเฉพาะฤดูกาล เพ่ือสร้างความมั ่นคงให้กับผู ้ ท่ีทํางาน

ในอุตสาหกรรมนี ้

จากหลักการดังกล่าวข้างต้นนี้  อาจสรุปได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นการท่องเท่ียวท่ี

เน้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรกรท่องเท่ียวต่าง ๆ ทั ้งทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทาง

วฒันธรรม ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากท่ีสุด รวมไปถึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความรู้ความเข้าใจแก่

นักท่องเท่ียว เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญของแหล่งท่องเท่ียวนั ้น ๆ รวมไปถึงต้อง

สร้างจิตสํานึกของคนในชุมชน ให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชน ของ

ตน พร้อมทั ้งต้องให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
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2.2.3  องค์ประกอบหลักของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) ไดก้ล่าวว่า โดยทั ่วไปแล้ว 

การวางแผนการท่องเท่ียว ซึ่ งรวมไปถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษด์้วยนั ้ นจะเก่ียวข้องกับ

องค์ประกอบสําคัญ 4 ประการดังนี ้

1) ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Natural Resource Tourism) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

เก่ียวข้องกับธรรมชาติท่ีย ังดํารงไว้ซึ่งสภาพดั ้ งเดิมของระบบนิเวศ (First Hand Ecosystem) และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่วนใหญ่จึงมัก

ปรากฏอยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานประวัติศาสตร์ 

เป็นต้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) กล่าวถึงแหล่งท่องเท่ียว

ธรรมชาติว่า เป็นแหล่งท่ีมีจุดเด่นเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียว และมักจะตัดขาดจากโลกภายนอก 

ซึ่ งนักท่องเท่ียวไม่มีโอกาสได้สัมผ ัสท่ีบ้าน ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมายของการ

ท่องเท่ียว ซึ่งหมายถึงพื้นท่ีท่ีรองรับนักท่องเท่ียว จะมีทรัพยากรท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว ความ

ดึงดูดใจ เหล่านั ้น อาจเป็นความดึงดูดใจของนักท่องเท่ียวประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่อาจไม่เป็นส่ิง

ดูดใจของนักท่องเท่ียวประเภทอ่ืน ดังนัน้ สภาพทรัพยากรจึงมีความสัมพันธโ์ดยตรงกับตลาดการ

ท่องเท่ียว นอกจากความดึงดูดใจในทรัพยากรแล้ว ในบางพื้นท่ีย ังมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ท่องเท่ียว ดังนั ้น ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวจึงหมายรวมถึงศักยภาพในการประกอบกิจกรรมของ

นักท่องเท่ียวด้วย โดยได้แบ่งแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ซึ่ งรวมเอาแหล่งท่องเท่ียวศาสนา ประวัติศาสตร์และ

โบราณคดีและแหล่งท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเข้าไว ้ด้วยกัน 

2) นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (2540: 4-6) ระบุว่า 

นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สามารถจําแนกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ 

(1) นักท่องเท่ียวแบบหัวกะทิ (Hard-core Nature Tourists) เป็นนักท่องเท่ียว

ท่ีเน้นความสําคัญในการศึกษาค้นคว้าขณะท่ีชมธรรมชาติ 

(2) นักท่องเท่ียวธรรมชาติแบบอุทิศตน (Dedicated Nature Tourists) เป็น

นักท่องเท่ียวท่ีเน้นเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติโดยเฉพาะ เพ่ือจะได้รู้ได้เข้าใจในธรรมชาติ

หรือประเพณีท้องถิ่น 

(3) นักท่องเท่ียวธรรมชาติกระแสหลัก (Mainstream Nature Tourists) เป็น

นักท่องเท่ียวท่ีชอบสถานท่ีแปลก ๆ ท่ีไม่เคยไปมาก่อน เช่น ไปเยือนลุ่มนํ ้ าอเมซอน (Amazon) 

อุทยานกอริลาในรวันดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอ่ืน ๆ ท่ีเป็นทางริเร่ิม

สําหรับโปรแกรมท่องเท่ียวพิเศษ 
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(4) นักท่องเท่ียวธรรมชาติทั ่วไป (General Nature Tourists) เป็นนักท่องเท่ียวท่ี

บังเอิญต้องไปชมธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีตนได้เลือกไป  

3) การตลาด การตลาดนับเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีมีส่วนชักจูงนักท่องเท่ียวให้

ไปท่องเท่ียว โดยเป็นส่ือกลางระหว่างนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเท่ียว ด้วยเหตุนี้

การให้ข้อมูลและส่ิงท่ีคาดหวังจากการท่องเท่ียว (Expectation) อย่างถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว เพ่ือ

เป็นการช่วยให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจว่า รูปแบบของการท่องเท่ียวในลักษณะใดเหมาะสมกับความ

สนใจ และตรงความต้องการของนักท่องเท่ียว รวมทั ้งกฎหรือกติกาของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จึง

มีความสําคัญมากต่อการจัดการ ดังนั ้น การตลาดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการเลือกสรรประเภท

และคุณภาพของนักท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Tourism) มากกว่าการท่องเท่ียวในเชิงปริมาณ (Quantitative Tourism) อันจะเป็นหนทางนําไปสู่

การการท่องเท่ียวอย่างย ั ่ งยืน ส่วนใหญ่งานด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวในประเทศไทย

เป็นหน้าท่ีของภาครัฐหรือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

4) การบริการ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต้องการส่ิงอ ํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ี

จ ําเป็นต่อการสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ในขณะท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวแต่การอนุรักษ์

นั ้ นต้องการบริการท่ีเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการเพ่ือให้นักท่องเท่ียว  ได้รับ

ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งเก่ียวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น บริการ

ด้านส่ือความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในภาคบริการ เป็นต้น 

พงศ์ศานต์ พิทักษ์มหาเกตุ (2538: 38) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ดังนี ้

1) ต้องมีผลกระทบน้อย ท่ี สุด ต่อท รัพยากรธรรมชาติและส่ิ งแวดล้อม 

ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนในท้องถิ่น 

2) ต้องให้ความรู้ และความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียวในรูปของส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้

นักท่องเท่ียวมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับความเพลินเพลิน รวมทั ้งสร้างจิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และให้มีความตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวของ

ชุมชน รวมทั ้งว ัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยม เป็นต้น เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีความระมัดระวัง ช่วยกัน

ป้องกันและลดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท่ีอาจจะมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือวิถีชีวิตของ

ชุมชนนั ้น ๆ 

3) ต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น ในรูปของการจ้างงาน ทั ้ง

ทางตรงและทางอ้อม เช่น การบริการจัดนําเท่ียว การให้บริการนักท่องเท่ียวในด้านต่าง ๆ การขาย

อาหาร ขายของท่ีระลึก เป็นต้น 
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4) ต้องให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การจัดการ

และการพัฒนาการท่องเท่ียวไปสู่ท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจมีความรู้สึกว่าเป็น

เจ้าของทรัพยากรท่องเท่ียว ซึ่งได้แก่ ธรรมชาติ สังคมและชุมชนนั ้น ๆ แล้วผนึกกําลังร่วมแรงร่วม

ใจกันพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรนั ้นไว้อย่างย ั ่ งยืน 

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั ้ นเป็นการท่องเท่ียวในเชิงศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ผู ้คนท่ีอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ซึ่งในแต่ละพื้นท่ีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั ้ งย ังเป็นการท่องเท่ียว

อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ

ส่ิงแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู ้ ท่ีเก่ียวข้อง ในลักษณะของการให้ความรู้ และ

ความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียวในรูปของส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่า

ของแหล่งท่องเท่ียวและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ตลอดจนความเช่ือและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั ้ ง

สร้างจิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน โดยกระบวนการ

ในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้ความสําคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ตั ้งแต่การวางแผน การตัดสินใจ การจัดการและร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ี

เกิดขึ ้นในชุมชน 

 

 2.2.4  หลักการการจัดการการท่องเท่ียว 

 นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงความหมายของคําว่า การจัดการไว้ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง

สามารถสรุปออกมาไดด้ังต่อไปนี ้

 อุดม ทุมโฆสิต (2554: 53) ได้อธิบายว่า การจัดการคือการท่ีผูน้ ํากระทําส่ิงต่าง ๆเพ่ือให้

สามารถบรรลุผลสําเร็จ ท่ามกลางกําลังแรงงานท่ีมีความหลากหลายและส่ิงแวดล้อมท่ีก ําลัง

เปล่ียนแปลง กระบวนการจัดการ (Management Process) ได้ถูกนิยามอย่างเป็นทางการคือ การ

วางแผน การนํา และการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้นํา

ท่ีมีประสิทธิผลจะต้องทําส่ิงเหล่านี้ ให้บรรลุทั ้งผลผลิตท่ีสูงและความพึงพอใจท่ีสูง ในการทํางานท่ี

ต้องการ เช่นเดียวกับ อํานาจ ธีระวนิช (2547: 9) ท่ีได้ให้ความหมายของการจัดการ คือ กระบวนการท่ี

ผู ้นําทํางานร่วมกับและโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ โดยใช้การวางแผน การจัดองค์การ 

การนําและควบคุม เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายองค์การภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลง  

 สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ (2550: 6) และอํานาจ ธีระวนิช (2547: 17-18) ย ังได้กล่าว

เพิ่มเติมอย่างสอดคล้องกันว่า การจัดการเป็นองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์ในการบริหารท่ีจะนําพา

องค์การหรือชุมชนไปสู่ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั ้นจึงสรุปหน้าท่ีของการจัดการ โดย

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ คือ 
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1)  การวางแผน หมายถึง การกําหนด ส่ิงท่ีจะต้องปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติไว ้

ล่วงหน้า ซึ่งเป็นหน้าท่ีสําคัญอันดับแรกของการบริหารการจัดการ หากปราศจากการวางแผนแล้ว 

งานในหน้าท่ีอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

2)  การจัดองค์การ หมายถึง การจัดโครงสร้างขององค์การด้วยการจดักลุ่มงาน 

การกําหนดหน้าท่ีให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน ซึ่งโครงสร้างของงานต้องมีขอบเขตท่ีชัดเจน ว่าใคร

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไร เก่ียวข้องกับใคร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

3)  การจัดคนเข้าทํางาน หมายถึง การจัดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

ตําแหน่งงานท่ีได้ก ําหนดไว้ หลักการท่ีสําคัญของการจัดบุคคลเข้าทํางาน ก็คือให้จัดบุคคลให้

เหมาะสมกับงานจะทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

4)  ผู้นํา (Leader) หมายถึง ผู้ท่ีปฏิบติัตามบทบาท หรือผู ้ท่ีก่อให้เกิดการผสม

กลมกลืน เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม หรือองค์การท่ีตั ้ งไว ้ให้บรรลุ

ความสําเร็จ 

5)  การควบคุม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก ําหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั ่นใจว่า 

การทํางานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การจะทําสําเร็จตามแผนท่ีวางไว้ 

 กล่าวโดยสรุปปัจจัยในการจัดการทั ่ว ๆ ไป ทั ้ง 5 ตัวนี้ เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการ

จัดการกิจกรรมหรือการบริหารงาน เพ่ือให้งานต่าง ๆ เหล่านั ้นบรรลุว ัตถุประสงค์และประสบ

ความสําเร็จ  

 ศาสตราจารย์ Adhikary  (1995 อ้างถึงใน เดชา โต้งสูงเนิน, 2543: 23) ไดเ้สนอรูปแบบการ

จัดการท่องเท่ียว (7’s Model) เพ่ือมาปรับใช้กับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไว ้ดังนี้ 

1)   Strategy หมายถึงกลยุทธ์ท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความผสมผสานกลมกลืนกัน

ระหว่างว ัตถุประสงค์ การจัดล ําดับความสําคัญ การควบคุม และขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ  ของ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยการเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งต้องประกอบไปด้วยกลยุทธ์ใน

การวางแผนการดําเนินงานท่ีสามารถปฏิบัติได้ และต้องเป็นไปตามนโยบายของการท่องเท่ียว

แห่งชาติด้วย เช่น บริษัทท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับการท่องเท่ียวจะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือท่ีจะสามารถ

หากยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีนําไปสู่เป้าหมายนั ้น 

2)   Structure หมายถึง โครงสร้างในองค์กรซึ่งควรจะเก่ียวข้องกับการจัดล ําดับชั ้น

และการแบ่งหน้าท่ีให้เหมาะสม เพราะการมีโครงสร้างท่ีดีจะเป็นกุญแจท่ีสําคัญท่ีนําไปสู่

ความสําเร็จในการจัดการท่องเท่ียว ในบางประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวซึ่งจะเป็นผู ้จัดการและ

ดูแลทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ทั ้งองค์กรการท่องเท่ียวระดับชาติ เจ้าของธุรกิจการนํา

เท่ียว ตัวแทนการท่องเท่ียวของภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง รวมทั ้ งกลุ่มเจ้าของโรงแรม ท่ีพัก 
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ยานพาหนะ มัคคุเทศก์ โดยแต่ละหน่วยจะทํางานในลักษณะ เช่ือมโยง มีเครือข่ายจัดการท่ี

เหมาะสม เช่น ถ้ามีแนวคิดทางด้านระบบนิเวศ แนวคิดนี้ ก็จะสามารถเข้าไปในนโยบายของ

กระทรวง และสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองในทุกระดับทั ้ งภาครัฐและเอกชน ดังนั ้นการมี

โครงสร้างท่ีดีและเป็นรูปธรรมก็สามารถทําให้การพัฒนาการท่องเท่ียวประสบผลสําเร็จได้ อย่างไร

ก็ตาม โดยท่ีโครงสร้างองค์กรย ังขึ ้นอยู่กับรูปแบบของ RASI ด้วย ซึ่ งหมายถึง ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) อํานาจหน้าท่ี (Authority) การสนับสนุน (Support) และข่าวสารข้อมูล 

(Information) เพราะการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษก์็เหมือนกับธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีจะต้องมีผู ้ มีอ ํานาจ

คอยควบคุมดูแลแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบไปตามลําดับชั ้น มีผู ้นํามีการจัดการกิจกรรมการท่องเท่ียว 

การให้บริการแก่นักท่องเท่ียวในเร่ืองต่าง ๆ  และท่ีสําคัญคือการให้ข่าวสารข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว 

ซึ่งควรเร่ิมตั ้งแต่จุดแรกท่ีนักท่องเท่ียวมาถึง เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่ง 

3)   System หมายถึง ระบบในการจัดการท่องเท่ียว ซึ่งมีความหมายท่ีครอบคลุม

ไปถึงระบบการจัดการข้อมูล ระบบการดําเนินงาน การปฏิบัติการ การเงิน การจัดการทรัพยากร

มนุษย์ การตลาดและระบบอ่ืน ๆ ด้วย โดยทุกระบบต้องมีการประสานความร่วมมือกันและมี

ความสัมพันธ์กันในทุกขั ้นตอน 

4)   Staff บุคลากรนับเป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้การดําเนินการต่าง ๆ  สําเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี โดยเฉพาะบุคคลท่ีทําหน้าท่ีบริการนักท่องเท่ียวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคัดสรร

บุคคลท่ีมีความละเอียดรอบคอบ มีความผูกพันกับงาน มีความรับผิดอบ ให้ความช่วยเหลือ

นักท่องเท่ียวด้วยความเต็มใจ มีความจริงใจ ซ่ือสัตย์ ทํางานดีประสบผลสําเร็จและสามารถทําให้

นักท่องเท่ียวพึงพอใจเป็นสําคัญ 

5)   Skill ในการทํางานทุกอย่างจะต้องอาศัยความชํานาญ งานจึงจะดีและมี

ประสิทธิภาพ โดยขึ ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่างคือ ความรู้ ทักษะและทัศนคติต่องาน ตลอดจนความรู้ใน

งาน เป็นส่ิงจ ําเป็นอันดับแรกในการท่ีจะทําให้การทํางานต่าง  ๆ  มีประสิทธิภาพ ความรู้ไม่ได้

หมายถึงเพียงแต่รู้ว่าจะทําอะไร แต่ต้องรู้ทุกอย่างว่าคืออะไร ท่ีไหน อย่างไรและทําไม รวมทั ้งเข้าใจ

และสามารถนําไปประยุกต์ใชไ้ด้ซึ่งความรู้นั ้นอาจเป็นความรู้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ง

ได้มาจากประสบการณ์ในการทํางานก็ได้ ดังนั ้นผู ้ ท่ีทํางานด้านการท่องเท่ียวควรจะมีทั ้งความรู้และ

ทักษะในงานท่ีเก่ียวข้องเฉพาะสาขาด้วย เพราะธุรกิจด้านการท่องเท่ียวต้องการผู ้ ท่ีมีความรู้และ

ทักษะเฉพาะทางเป็นพิเศษ 

6)   Style  หมายถึงรูปแบบในการดําเนินการซึ่งแต่ละพื้นท่ีจะมีรูปแบบในการ

ดําเนินงานท่ีแตกต่างกัน ในการจัดการ โดยปกติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
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(1) Autocratic style หรือ Top-Down Style หมายถึง การสั ่งการจากส่วนบนลง

สู่ส่วนล่างหรือจากผู ้บังคับบัญชาลงสู่ผู ้ใต้บังคับบัญชา รูปแบบนี้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่พอใจ

เพราะไม่ชอบถูกสั ่งให้ทําตาม แต่มักจะชอบมัคคุเทศก์ท่ีมีส่วนร่วม พูดคุยให้ค ําแนะนํามากกว่า 

(2) Democratic Style หรือ Bottom–up ซึ่งตรงกันข้ามกับรูปแบบแรก รูปแบบ

นี้ จะเป็นการร่วมกันในการวางแผน การจัดการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงมักประสบ

ผลสําเร็จใจการจัดการ 

7)   Share หมายถึงการแบ่งปันการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นและ

ความรู้ ซึ่งนําไปสู่การจัดการท่องเท่ียวได้ดีท่ีสุด นักท่องเท่ียวแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน

ในหลาย ๆ ด้าน การแลกเปล่ียนประสบการณ์จะทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายท่ีเป็น

ประโยชน์ นับว่าเป็นส่ิงท่ีสําคัญและจําเป็น โดยเฉพาะผู ้ ท่ีเร่ิมจะทําธุรกิจทางการท่องเท่ียวได้นํา

ข้อมูลต่าง ๆ  มาวางแผนเพื่อนําไปสู่เป้าหมายท่ีได้ก ําหนดไว้ 

ทองยุ่น บุตรโสภา (2547: 21) ย ังได้เสนอถึงหลักการบริหารและการจัดการการ

ท่องเท่ียวว่า ประกอบด้วย 

1)  ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกําหนดศักยภาพ ในการพัฒนาการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว ในพื้นท่ีท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน โดยพิจารณาจากท่ีตั ้ งกิจกรรม ความ

พร้อม และความต้องการของชุมชน รวมทั ้ งมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในรูป

ของการเป็นคณะกรรมการ การรับผิดชอบดําเนินการ การสนับสนุนภาครัฐ เป็นต้น 

2)  องค์กรต่าง ๆ ในพื้นท่ี สภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

และผูน้ ําท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เก่ียวกับการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ รวมทัง้การสนับสนุนการดําเนินการขององค์กรประชาชนอ่ืน ๆ 

3)  ภาคธุรกิจการท่องเท่ียว องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านส่ิงแวดล้อม และรัฐมีหน้าท่ี

จะต้องทํางานร่วมกันอย่างเสมอภาคกัน 

4)  ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ ท่ีจะ

มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 

 กล่าวโดยสรุป การจัดการการท่องเท่ียวจะต้องอาศัยการมีผู ้นําท่ีมีความเข้มแข็ง มีความรู้

และความสามารถในกระบวนการจัดการ อันเร่ิมตั ้งแต่กระบวนการวางแผน การวางแผนกําลังคน 

รวมถึงการอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนท่ีจะเข้ามาร่วมปฏิบัติให้เกิดการดําเนินงานไปใน

จุดมุ่งหมายเดียวกัน อย่างสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง

สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ภายในชุมชน รวมทั ้งข้อจ ํากัดต่าง ๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อม 
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2.3  แนวคิดการมีส่วนร่วม 

 

แนวคิดการมีส่วนร่วม เน้นให้เห็นถึงความสําคัญของคนอันเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมี

ความสําคัญอยูใ่นการพัฒนาด้านต่าง ๆ แนวคิดนี้ ได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในงาน

พัฒนาอย่างแพร่หลาย ประเด็นการมีส่วนร่วมได้ถูกก ําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2525–พ.ศ. 2529 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2525) ต่อเน่ืองมาจนถึงในปัจจุบัน รวมทั ้ งแผนงานพัฒนาต่าง ๆ ของหน่วยงานระหว่าง

ประเทศท่ีให้เงินสนับสนุนงานพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนา การนําไปใชอ้ย่างแพร่หลายนี้ ทําให้

มุมมองของนักวิชาการท่ีมีต่อแนวคิดนี้ มีความหลากหลายไปด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สําหรับ

การศึกษาในครั ้ งนี้  ผู้ ศึกษาจึงได้เลือกนําเสนอเฉพาะบางมุมมองและประเด็นท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 

2.3.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ทวีทอง หงส์วิว ัฒน ์(2527: 2) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง การท่ี

ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตน ในการจัดการ ควบคุมการใช้และกระจาย

ทรัพยากรท่ีมีอยู ่เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็นอย่าง

สมศักดิ ์ ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ทั ้งนี้ เพราะในการมีส่วนร่วมประชาชนจะเกิดการพัฒนาการ

รับรู้และภูมิปัญญาของคนซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัว

ของตัวเองมากยิ ่งขึ ้น   

แสวง รัตนมงคลมาศ (2536: 2) ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมว่า มีความหมายดังต่อไปนี ้ 

1) กระบวนการซึ่งมวลชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในขั ้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรม

ส่วนรวม 

2) มวลชนท่ีเข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างของตน เช่น ความคิด ความรู้ 

ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรท่ีตนมีต่อกิจกรรมนั ้ น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ ง การ

เก่ียวข้องของมวลชนในกิจกรรมต่าง ๆ มีสองด้าน คือ (1) ด้านคิดหรือกําหนดนโยบาย โดยมวลชน

เป็นผู ้ให้ข้อมูลข่าวสาร และข้อคิดเห็น มีส่วนแบ่งในอํานาจตัดสินใจและเป็นผู ้ก ําหนดนโยบาย และ

(2) ด้านการกระทําหรือด้านการดําเนินการตามนโยบาย โดยร่วมกําหนดเป้าหมาย แผนการ

ดําเนินงานในกระบวนการจัดการ และหนุนช่วยทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนเข้าร่วมบริหารโครงการ

หรือกิจกรรม 

 อรทัย ก๊กผล (2546: 2–2) ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่ง

ประชาชนหรือผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือ
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แสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการ ให้มีความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ

ร่วมกัน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ ตั ้ งแต่เร่ิมจนกระทั ่งถึงการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ การรับรู้-เรียนรู้ และการปรับเปล่ียนโครงการ่วมกัน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

 เสน่ห์ จามริก (2527: 22) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้หมายความ

เพียงว่า ดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีนักวิชาการหรือองค์กรพัฒนาตัง้ขึ ้น แท้ท่ีจริงแล้วต้อง

ให้ชุมชนมีกิจกรรม และวิธีด ําเนินการของเขาเองในชุมชน 

จากคํานิยามความหมายท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 

การท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องอย่างเป็นกระบวนการในการพัฒนา ตั ้ งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุด

โครงการหรือแผนงานการพัฒนา ซึ่งจะปรากฏออกมาในรูปของการกระทําในลักษณะของการคิด

และการทํางานร่วมกัน อันจะแสดงออกให้เห็นถึงความต้องการร่วมกัน  การดําเนินการพัฒนาใน

รูปแบบของการมีส่วนร่วมนีเ้ช่ือว่าจะทําให้เกิดการช่วยเหลือและแลกเปล่ียนระหว่างกันและกันใน

ชุมชน ทั ้งทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงิน และทรัพย์จากภูมิปัญญา แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ต่อ

กิจกรรมนั ้ น ซึ่ งท้ายท่ีสุดประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนั ้ น ๆ อย่าง

เหมาะสมและทั ่วถึง 

 

2.3.2  ลักษณะของการมีส่วนร่วม 

Cary (1976: 144) และยงยุทธ บุราสิทธิ ์  (2533: 41–71) ได้แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมไว้     

5 ประการคือ 

1)  เป็นสมาชิก (Membership) 

2)  เป็นผู ้ เข้าประชุม (Attendance at Meeting) 

3)  เป็นผู ้ออกเงิน (Financial Contribution) 

4)  เป็นกรรมการ (Membership on Committees) 

5)  เป็นประธานหรือผู ้นํา (Position of Leadership)  

มิศรา สามารถ (2543: 10–11) กล่าวถึงลักษณะของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนว่า

สามารถพิจารณาได้ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1) พื้นฐานของการเข้าร่วม การท่ีประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการคือ

กิจกรรมใดมักจะมาจากแรงจูงใจภายในเป็นแรงหนุนหรือช่วยให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นท่ี

จะเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้อาจจะมาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นอํานาจบารมีหรือแรงบีบ

คั ้นจากผู ้ มีอ ํานาจ ความเกรงใจ หรืออิทธิพลของผู ้ มีอ ํานาจในชุมชนเองท่ีผลักดันให้ประชาชนข้าไป

มีส่วนร่วม จึงจะสามารถกระทําได้สําเร็จ อย่างไรก็ตามอิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ ถ้าเกิดขึน้โดยไม่มี

ผลผูกพันทางจิตใจ ความย ั ่ งยืนต่อเน่ืองของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ก็จะลดลง เกิดขึ ้นได้ยาก 
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2) รูปแบบของการเขา้ร่วม การเข้าร่วมของประชาชนนั ้นอาจจะเป็นการเข้าร่วมโดย

ผ่านองค์กรจัดตั ้ งของประชาชนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับของ

ประชาชน หรือเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านตัวแทนกลุ่ม เช่น กรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น 

3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม เป็นช่วงเวลาการมีส่วนร่วม การใช้เวลาเข้าร่วมใน

กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ จะใช้เวลามากน้อยต่างกัน ความถ่ีห่าง จํานวนครั ้ งท่ีเข้าร่วม ความ

สมํ ่าเสมอ และฤดูกาลท่ีเหมาะสม ช่วงเวลาท่ีใช้กิจกรรมแต่ละครั ้ ง 

4) ผลของการเข้าร่วมและลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนทําให้เกิดการ

รวมพลังท่ีจะสร้างอ ํานาจต่อรองให้ชุมชนมีศักยภาพเป็นตัวของตัวเอง สร้างปฏิสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกันและมีความสามัคคีในมวลสมาชิกของชุมชน 

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543: 145) สรุปลักษณะของการมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะดังต่อไปนี้   

1) การร่วมสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือ

การช่วยทํากิจกรรม เช่น การเข้าร่วมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ 

การติดตามและการประเมินผล เป็นต้น 

2) อํานาจหน้าท่ีของผู ้ เข้าร่วม คือ เป็นผู ้นํา เป็นกรรมการ หรือเป็นสมาชิกลักษณะ

การมีส่วนร่วมนีแ้สดงถึงล ําดับอ ํานาจของผู ้ เข้าร่วม จึงมีการโต้แย ้งว่าการมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการ

พัฒนาความสามารถของประชาชน เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเพียงบางส่วน 

เพราะหลายกรณีประชาชนไม่มีโอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจ หาทางออกท่ีควรเป็น ซึ่งเป็นการ

เสริมสร้างพลังอ ํานาจ (Empowerment) แก่ประชาชน  

ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนมีพื้นฐานมาจากแรงจูงใจภายในเป็นส่ิงสําคัญโดย

เป็นแรงหนุนในการดําเนินกิจกรรม ในขณะเดียวกันก็อาจมาจากแรงจูงใจภายนอก ซึ่งอาจเกิดจาก

บารมีหรือแรงบีบคั ้นจากผู ้ มีอ ํานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่วนใหญ่มักเป็นการเข้าร่วม

ผ่านองค์กรท่ีจัดตั ้งขึ ้นของประชาชนเอง หรือเข้าร่วมในบางกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม ทั ้ งนีป้ระชาชนมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 

แรงงาน วัสดุ เงิน ในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผลของการเข้ามามีส่วนร่วมจะทําให้เกิดการรวมพลังท่ีจะ

สร้างอ ํานาจต่อรอง และเกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกของชุมชน 

 

2.3.3  กระบวนการมีส่วนร่วม 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีลักษณะเป็นขั ้นตอนต่อเน่ืองกัน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
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ในทุกขั ้นตอนท่ีสําคัญ ๆ ซึ่ง Cohen and Uphoff (1977 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2553: 

276–277) ได้จ ําแนกการมีส่วนร่วมออกโดยอิงขั ้นตอนต่าง ๆ เป็น 4 ประเภท คือ  

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision-Making) หมายถึงการ

ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมโครงการ โดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและความต้องการ มีการ

จัดล ําดับความสําคัญของปัญหา การกําหนดทางเลือกว่าควรจะจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง

และการตัดสินใจว่าจะทําโครงการหรือกิจกรรมใด นอกจากนีก้ารมีส่วนร่วมในการตัดสินใจย ัง

ครอบคลุมไปถึงการตัดสินใจในระหว่างการดําเนินงานโครงการด้วย 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Participation in Implementation) หมายถึงการท่ี

ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับโครงการ ทัง้ในด้านเงิน แรงงาน วัสดุ 

อุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงานโครงการ ซึ่งแสดงถึงความตั ้ งใจของ

บุคคลท่ีตอบสนองในเชิงบวกต่อโครงการย่อยท่ีแตกแขนงมาจากโครงการใหญ่ การมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติเป็นเง่ือนไขสําคัญท่ีทําให้โครงการประสบผลสําเร็จ เพราะจะสามารถทําให้เกิดการ

ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและย ั ่ งยืน 

3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Participation in Benefits) การมีส่วนร่วม

ประเภทนี้ มีสองนัยคือ การมีส่วนร่วมรับประโยชน์และร่วมรับผลสืบเน่ืองในทางลบจากโครงการ

พัฒนา ผลประโยชน์ท่ีได้รับอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ (เช่น การมีรายได้และทรัพย์สิน

เพิ่มขึ ้ นและมั ่นคงมากขึ ้ น หรือการมีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพดี) 

ผลประโยชน์ทางสังคม (เช่น การได้รับการศึกษาหรือการรู้หนังสือมากขึ ้น รวมทั ้งการได้รับบริการ

ด้านสังคมอ่ืน ๆ มากขึ ้นและมีคุณภาพดีขึ ้น) และผลประโยชนร์ะดับบุคคล ได้แก่ การมีความนับถือ

ตนเองเพิ ่มขึ ้น มีพลังอ ํานาจทางการเมืองมากขึ ้น และมีความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง 

ส่วนการได้รับผลทางลบมีหลายประการทั ้งในด้านวัตถุ เช่นการท่ีมีหนี้ สินเพิ่มขึ ้น ด้านสังคม เช่น 

ความแตกแยกและความขัดแย ้งในชุมชน และด้านบุคคลเช่น การท่ีประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเอง

ไร้อ ํานาจ ไร้ศักดิ ์ ศรี และได้รับความอยุติธรรม เป็นต้น 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) เป็นการท่ี

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ ทั ้ งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมประเมินอย่างเป็นทางการ เช่น การเข้าร่วมประชุมเพ่ือทบทวนและประเมิน

การดําเนินงานท่ีผ่านมา การร่วมเป็นคณะทํางานหรือคณะกรรมการในการประเมินผล หรือการเข้า

ร่วมเป็นคณะทํางานในการวิจัยประเมินผล สําหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอย่างไม่เป็น

ทางการ เช่น การประชุมกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการ หรือการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการ เป็นต้น 
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อนงค์ พัฒนจักร (2535: 46) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมอย่างเป็นกระบวนการตามขั ้นตอนใน

การพัฒนาออกเป็น 5 ขั ้นตอนดังนี้ 

ขั ้นตอนท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมการพัฒนา ซึ่งเป็นขั ้นตอนท่ีประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน และมีส่วนในการจัดล ําดับความสําคัญของความต้องการ

ของกลุ่มหรือชุมชนของคนในชุมชน 

ขั ้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในขั ้นตอนการวางแผนในการพัฒนา เป็นการมีส่วนร่วม

ในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน 

ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช ้

ขั ้นตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในขั ้นการดําเนินการพัฒนา เป็นขั ้นตอนท่ีประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ โดยการสนับสนุนทรัพยสิ์น เงินทอง วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน 

หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นต้น 

ขั ้นตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั ้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั ้นตอนท่ี

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อัน

เกิดจากการพัฒนาทั ้ งด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในเชิงรูปธรรมและนามธรรมต่อ

สังคมหรือบุคคลกไ็ด ้

ขั ้นตอนท่ี 5 การมีส่วนร่วมในขั ้นประเมินผลการพัฒนา เป็นขั ้นตอนท่ีประชาชนเข้า

ร่วมประเมินว่า การพัฒนาท่ีได้กระทําไปนั ้นสําเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจ

ปรากฏในรูปของการประเมินย่อย (Formative Evaluation) อันเป็นการประเมินผลก้าวหน้าเป็น

ระยะ ๆ หรือกระทําในรูปของการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผล

สรุปรวบยอด  

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่วนใหญ่มักถูกกล่าวถึงในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง

สามารถสรุปออกมาได ้4 ขั ้นตอน คือ ขั ้นตอนในการวางแผนและตัดสินใจของชุมชน ซึ่งเป็นการท่ี

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน มีการลําดับความต้องการ 

กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน ขั ้นตอนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คือการท่ี

ประชาชนมีส่วนในการเข้าร่วมดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทั ้งในด้านการร่วม

ปฏิบัติ การประสานกิจกรรมและการสนับสนุน ทรัพยากร แรงงานและวัสดุต่าง ๆ ขั ้นตอนการร่วม

รับผลประโยชน์ คือ การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม 

ในด้านวัตถุ สังคมและจิตใจ และขั ้นตอนสุดท้าย คือการแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยการ

ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุม แลกเปล่ียนประสบการณ์และทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผ่าน

มาร่วมกันอันเป็นการร่วมเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและบุคคลท่ีจะเป็นปัจจัย

สําคัญในการขับเคล่ือนงานพัฒนาต่าง ๆ ในอนาคต 
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2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

ผู้ ศึกษาได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทุนทางสังคมในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้ทํา

ความเข้าใจกับบริบทของชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี และศึกษาทบทวนเก่ียวกับกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยสามารถจัดหมวดหมู่งานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องออกเป็น 2 ประเด็นดังต่อไปนี ้

 

2.4.1  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคม  

2.4.1.1  ลักษณะของทุนทางสังคมกับการจัดการในชุมชน 

ไพพาณี เหลืองภัทรเชวง (2547: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมกับ

การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ทุนทางสังคมเป็น

ปัจจัยหนึ่ งท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่ งลักษณะทุนทาง

สังคมในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จนั ้น ประกอบด้วยด้านเครือข่ายมีจ ํานวนเครือข่ายมากและมี

ความสนิทสนมเหนียวแน่น มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีความสัมพันธ์ต่างตอบแทน นอกจากนี้

ย ังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรักษาระดับความสัมพันธ์ในชุมชน ด้านบรรทัดฐาน กองทุนหมู่บ้านมี

ข้อตกลงร่วมกันทั ้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้านความเช่ือใจ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้

การยอมรับคณะกรรมการ เน่ืองจากมีความซ่ือสัตย์ โปร่งใส อีกทั ้งคณะกรรมย ังสามารถปฏิบัติงาน

ตามท่ีสมาชิกกองทุนคาดหวังได ้

สุเทพ วงศ์สุภา (2548: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมของชุมชนกับ

การจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่าลกัษณะทุนทางสังคมท่ีมีในชุมชนคือ 1) ทุนทาง

วัฒนธรรมอยู่ในรูปแบบของความร่วมมือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ความเอื้อ

อาทรจนก่อให้เกิดการจัดตั ้งกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา อีกทั ้งย ังมีทุนทางวัฒนธรรมใน

รูปแบบของความเช่ือและข้อห้ามต่าง ๆ ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีมาแต่อดีตของชุมชน เช่น การ

ทําบุญกลางบ้าน การเลี ้ยงผีขุนนํ ้ า  2) ทุนกลุ่ม/องค์กรของชุมชน โดยท่ีชุมชนมีการจัดตั ้ งกลุ่มโดย

ชุมชนเองและโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งผลท่ีเกิดขึ ้นทําให้ชุมชนได้เรียนรู้และ

ได้ประสบการณ์ 3) ทุนเครือข่ายของชุมชน โดยท่ีในชุมชนมีความสัมพันธ์ระบบเครือญาติค่อนข้าง

สูงซึ่งเป็นทุนทางสังคมท่ีทําให้คนในชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข  4) ทุนทางภูมิปัญญา มักจะ

เก่ียวข้องกับวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีมาแต่อดีต เน่ืองจากเป็นชุมชนชนบทท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 

ภูมิปัญญาในการดํารงชีวติจึงเกิดจากการเรียนรู้และปรับตัว โดยพึ่งพิงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

และ 5) ทุนบุคคล ประกอบด้วยผู ้อาวุโส เป็นคนท่ีในชุมชนเคารพนับถือ เป็นผู ้นํา เป็นผู ้ดูแลรักษา
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กฎระเบียบของชุมชน ดูแลความสงบของชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นผู ้ สืบทอดความรู้ต่าง ๆ 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  

พระมหาประสิทธิ ์  ญาณปปทีโร (2549: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ืองทุนทางสังคม

และการนําทุนทางสังคมมาใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย ั ่งยืน ศึกษากรณีชุมชนบ้านห้วยแคร์ 

อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบลักษณะทุนทางสังคมของชุมชนด้านความไว้วางใจว่า ชุมชนมีวิถี

แห่งความเอือ้อาทรต่อกันสูงมาก ด้านบรรทัดฐานชุมชนมีพื้นฐานการอยู่ร่วมกันด้วยจิตสํานึกต่อ

ส่วนรวม รักษากฎกติกาของความเคารพและเกรงใจกัน ร่วมกันตัดสินใจ รักษาจารีตประเพณี ด้าน

เครือข่ายมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ มีกลุ่มท่ีเกิดขึ ้นเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่เน้น

ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ  

จารุณี วงศ์สี (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมลูฝอย 

กรณีศึกษาชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ความเช่ือมโยง

ระหว่างทุนทางสังคมกับความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนวัดกลางนั ้นอยูท่ี่ชาวบา้น

เกิดจิตสํานึกสาธารณะและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความเป็นเครือญาติเดียวกัน อันนํามาซึ่งความ

ไว้วางใจ ความเห็นอกเห็นใจ คุณสมบัติหรือคุณลักษณะผู้นําท่ีมีความสามารถ มีระบบการจัดการท่ี

ดี มีการนําเอาภูมิปัญญาท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ ้น และการสนับสนุน

จากภายนอก ทั ้งด้านเวลา ทรัพยากรมีส่วนเอื้อให้การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนวัดกลางประสบ

ความสําเร็จ 

เทียน พงศ์วิริยะศิริ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการนําทุนทางสังคมมาใช้เพ่ือการ

พึ่งตนเองในระดับชุมชน ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ลักษณะทุนทางสังคมท่ีทําให้ชุมชนพึ่งตนเอง

ได้ มีด้านความไว้วางใจ ชุมชนมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความรักผูกพันต่อกันสูงมาก 

ด้านบรรทัดฐานชุมชนย ังรักษาจารีต วัฒนธรรมประเพณี กฎกติกาการอยู่ร่วมกัน และมีจิตสํานึกต่อ

ส่วนรวม ด้านเครือข่ายมีลักษณะความสัมพันธ์ทางเครือญาติและมีกลุ่มสมาชิก กลุ่มการเรียนรู้

ร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายท่ีเป็นแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ เป็นพลัง

ขับเคล่ือนชุมชนให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางบวก และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า

ผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มหรือบุคคล 

ณัฐภัทร สุนทรมีเสถียร (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมกับการจัดการ

วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดชุมชนพบว่าชุมชนมีระบบเครือญาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์รวมจิตใจ

เป็นทุนทางสังคมท่ีใช้เป็นตัวขับเคล่ือนให้ชาวบ้านอาศัยกันแบบช่วยเหลือแบ่งปัน อีกทั ้ งย ังพบว่า

การพัฒนาชุมชนต้องอาศัยองค์ประกอบภายในชุมชนท่ีเข้มแข็ง รวมทั ้งหน่วยงานท่ีจะเข้ามาทํางาน

ร่วมกับชุมชนควรมีระบบคิดและแนวทางการทํางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพ่ือทําให้การพัฒนามี
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ประสิทธิและประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ย ังพบว่า หลักการบริหารจัดการองค์กรชุมชนท่ีสําคัญ

คือต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ ้นระหว่างสมาชิกด้วยกนั จึงจะทําให้การบริหารจัดการองค์กร

สามารถจัดการได้ง่ายขึ ้ นโดยไม่ต้องอาศัยกลไกการจัดการท่ียุ่งยากนัก  และการจัดการย ังมี

ประสิทธิภาพอีกด้วย 

2.4.1.2  กระบวนการของทุนทางสังคมกับการดําเนินการ 

กนกวรรณ จินานุว ัฒนา (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง กระบวนการทุนทางสังคมใน

การดําเนินงานธุรกิจชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชาวสวนคลองกระจง จังหวัด

สุโขทัย พบว่าการท่ีกลุ่มมีผู ้นําท่ีเข้มแข็ง เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นปัจจัยภายใน

ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทุนทางสังคมในชุมชน นอกจากนั ้นการช่วยเหลือสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวิชาการ เทคโนโลยี เงินทุนและวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ถือว่า

เป็นปัจจัยภายนอกท่ีช่วยเสริมสร้างให้กระบวนการขับเคล่ือนทุนทางสังคมท่ีเกิดขึ ้นสามารถดําเนิน

ไปได้ด้วยดี และก่อให้เกิดพลังของชุมชนในการขับเคล่ือนธุรกิจชุมชนให้สามารถประสบ

ความสําเร็จมากยิ ่งขึ ้น 

สุว ัฒน์ชัย สวัสดิผล (2552: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาในประเด็นเร่ืองทุนทางสังคม

กับการจัดการศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนมอญบางกระด่ี พบว่า การนําทุนทางสังคมกลับมาใช้ มีปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกท่ีเข้ามาสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จ โดยท่ีปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้นํา 

ปราชญ์ชาวบ้านและพระสงฆ์เป็นผู ้กล้าเปล่ียนแปลงนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีการทํางานอย่างจริงจัง

จนเกิดผลลัพธ์ท่ีชุมชนยอมรับ อีกทั ้ งชุมชนมอญยังมีความเป็นเครือญาติ และมีความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งคนในชุมชนมีความผูกพันในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของ

ชุมชน นอกจากนีชุ้มชนมอญบางกระด่ีย ังมีประเพณี ความเช่ือ และภูมิปัญญา นับเป็นส่วนสําคัญท่ี

หล่อหลอมให้คนในชุมชนให้มีความสํานึกในอัตลักษณ์ของชุมชน ในด้านของปัจจัยภายนอก มี

การสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ด้วย 

 

2.4.2  การมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเทีย่ว 

ศมา ณ ระนอง (2545: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาในเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน

ท้องถิ่น กรณีของชุมชนคีรีวงศ ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าในการจัดการท่องเท่ียวในชุมชน

นั ้นใชข้บวนการของชาวบ้าน ด้านการจัดโครงสร้างของกลุ่มย ังไม่มีความซับซ้อนมากนัก เป็นเพียง

โครงสร้างท่ีเกิดจากความคิดของชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลา

ขานุการและคณะกรรมการ ด้านการวางแผนภายในชุมชนคีรีวงย ังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถอยู่เป็นจํานวนมาก จึงทําให้ต้องการบุคลากรท่ีมีความสามารถเข้ามาช่วยกัน โดยเน้น
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ไปท่ีกลุ่มเยาวนในชุมชนนั ่นเอง ด้านการดําเนินงาน ย ังอาศัยกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาจัดการร่วมกันใน

เร่ืองของการท่องเท่ียว โดยกลุ่มต่าง ๆ จะมีลักษณะแตกต่างกันไป สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม

คือ กลุ่มทุน กลุ่มอาชีพและกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะเน้นทํากิจกรรมภายใน

กลุ่มของตน และมีส่วนช่วยในด้านการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนร่วมกัน ด้านการประสานงาน

ของชุมชน เกิดการประสานงานทั ้งจากภายในและภายนอกชุมชน และด้านการจัดสรรรายได้และ

ผลประโยชน์ของกลุ่มนั ้นมิได้เป็นหน้าท่ีของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง เพราะถือว่าเป็นเร่ืองของกลุ่มทุก

กลุ่มในชุมชนต้องช่วยกันจัดสรรให้ผลประโยชน์กระจายอย่างทั ่วถึงพอสมควรระหว่างสมาชิก

ชุมชน 

กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว (2549: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาในเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวชุมชน

อย่างย ั ่ งยืน กรณีศึกษา บ้านวังมอก จังหวัดหนองคาย พบว่าในการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนมีการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการตัดสินใจ โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเข้า

ประชุมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะประชุมเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละครั ้ ง เพ่ือท่ีพูดคุยถึงการเตรียม

งาน รูปแบบกิจกรรม การต้อนรับ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น นอกจากนี้ ย ังมีการร่วมกันคิด ในท่ีประชุม

เพ่ือเตรียมโครงการจัดอบรมพัฒนาสมาชิกคณะกรรมการการท่องเท่ียวชุมชน หรือเตรียมแผนงานท่ี

จะพัฒนาศักยภาพชาวบ้านในชุมชน โดยสมาชิกจะร่วมตัดสินใจและพิจารณาเลือกว่าโครงการใด

ควรทําก่อนหลัง สําหรับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตินั ้นจะแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการบริการของ

กลุ่มเพ่ือท่ีจะกระจายความรับผิดชอบและภาระงานใหเ้หมาะสมและไม่ให้เกิดความซํ ้ าซ้อนกันขึ ้น 

ด้านการรับผลประโยชน์นั ้น มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการบริการ

และอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เช่น ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าจัดสถานท่ี ฯลฯ ซึ่งจะจัดสรรให้

เฉพาะผู ้ ท่ีรับผิดชอบและร่วมดําเนินการ ส่วนรายได้ท่ีเหลือจากการหักค่าใช้จ่ายจะนําเข้ากลุ่มเพ่ือ

เป็นงบประมาณในการบริหารครั ้ งต่อไป ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล จะใช้วิธีการพูดคุย

หารือกันจากการประชุมประจําเดือน ตามท่ีได้กล่าวมาในขั ้นต้น  



 

บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง “ทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาตลาด

คลองสวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” เป็นการศึกษาท่ีดําเนินการตามแนวทางการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) โดยมีรายละเอียดและขั ้นตอนในการดําเนินการ

ศึกษาดังต่อไปนี ้

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 
3.3 วิธีการศึกษา 
3.4 กลุ่มเป้าหมายและผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 
3.5 แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 ผู้ ศึกษาได้ทําการศึกษาบริบทของชุมชน ซึ่งครอบคลุมความเป็นมาของชุมชน สภาพทาง

กายภาพของชุมชน สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจน

การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ซึ่งเช่ือว่าจะส่งผลกระตุ้นใหทุ้นทางสังคมท่ีมีอยู่

ภายในมีการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาชุมชน โดยได้ประยุกต์แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของทุนทางสังคม

ในการพัฒนาชุมชนมาใช้กับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนนําเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ ผู ้ศึกษาเน้นศึกษาทุนทางสังคม

ลักษณะต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ทรัพยากรบุคคลในชุมชนหรือทุนมนุษย์ ความไว้วางใจ

ระหว่างกันในชุมชน บรรทัดฐาน กลุ่มภายในชุมชนและเครือข่ายทั ้งภายในและระหว่างชุมชน โดย

เช่ือว่าทุนทางสังคมเหล่านี้ จะมีความเก่ียวข้องอย่างสําคัญกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ภายในชุมชนท่ีมีการขับเคล่ือนในชุมชนนี ้ในส่วนของการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ภายใน

ชุมชน ได้พิจารณาครอบคลุมประเด็นของ การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน การดําเนินงาน/
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กิจกรรม การรับประโยชน์ และการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน สําหรับผลลัพธท่ี์จะเกิดตามมา คือ เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างต่อเน่ือง ประชาชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ี

เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว ทั ้งทางตรงและ

ทางอ้อม ตามภาพท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริบทของชุมชน 

1. ความเป็นมาของชุมชน 

2. วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

การมีส่วนร่วมและกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว 

การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน 

-  การตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน 

-  การจัดล ําดับความสําคัญของความต้องการ 

-  การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม 

-  การร่วม ปฏิบัติและประสานงานกิจกรรม 

-  สนับสนุนทรัพยากร/แรงงาน/วัสดุ 

การรับผลประโยชน์ 

-  ทางวัตถุ 

-  ทางสังคม 

-  ทางบุคคล 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

-  รูปแบบการประชุมและวิธีการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ 

-  การทบทวนกิจกรรม 

ผลลพัธ์ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

-  ความต่อเน่ืองของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง   

    อนุรักษ์ในชุมชน  

-  ประชาชนมีตระหนักในด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากร 

    ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 

-  คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว  

ทุนทางสังคม 

1. ทรัพยากรบุคคล 

2. ความไว้วางใจ 

3. บรรทัดฐานทางสังคม 

4. กลุ่มองค์กรภายในชุมชน 

5. เครือข่าย 

 การสนับสนุนของหน่วยงาน   

ภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.2  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 

 

สมาชิกชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในตลาดคลองสวนชุมชน 

ม.1 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ท่ีเป็นคนในพื้นท่ีโดยกําเนิดและคนท่ีย ้ายเข้ามาอาศัย

อยู่จากท่ีอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

บริบทของชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลัก ท่ีมีบทบาทและยึด

โยงให้เกิดทุนทางสังคมขึ ้นในชุมชนคลองสวน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน วถีิชีวิต 

วัฒนธรรมของคนในชุมชน 

การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน ลักษณะของการช่วยเหลือจาก

ภาครัฐ หรือภาคเอกชนต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการช่วยเหลือในการให้ความรู้ 

การช่วยเหลือในรูปแบบของตัวเงิน 

ทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนตลาดคลองสวนบนพื้นฐานของ

ความเอื้ออาทร ความไว้วางใจ ความเช่ือ ประเพณี และเคารพในกฎเกณฑ์ จารีต บรรทัดฐานของ

ชุมชน อนัส่งผลใหมี้การรวมรวมกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ทั ้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ

เกิดการร่วมมือกันจนเกิดเป็นเครือข่ายต่าง ๆ มาเป็นพลังขับเคล่ือนชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่

ความเข้มแข็งของชุมชนได ้

ทรัพยากรบุคคล หมายถึง สมาชิกชุมชนและผู ้นําทางสังคมท่ีมีระบบคิดและค่านิยมท่ีดี มี

ส่วนในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและดําเนินกิจกรรมสาธารณะท่ีเกิดขึน้ในชุมชนตลาดคลองสวน 

ความไว้เนื้อเช่ือใจ หมายถึง บริบทของบุคคลหนึ่งท่ีสร้างความคาดหวังต่อการกระทําของ

บุคคลอ่ืน โดยความคาดหวังนี้ จะมีผลต่อทางเลือกในการกระทําของเขา  ความไว้เน้ือเช่ือใจของ

ประชาชนในชุมชนจะแสดงออกมาในรูปของความไว้วางใจในการดูแล/จัดการ ทั ้งในส่วนท่ีเป็น

คุณค่าและมูลค่า กล่าวคือ ในส่วนท่ีเป็นคุณค่าคนในชุมชนสามารถไว้วางใจให้ผู ้อ่ืนเป็นธุระ

ดําเนินการแทนในเร่ืองเก่ียวกับบุคคลท่ีเป็นท่ีรัก ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นท่ีรักของตนเอง ฯลฯ ในด้านมูลค่า

คนในชุมชนสามารถไว้วางใจในการดูแลจัดการทรัพย์สินท่ีมิใช่เงินทอง เช่น บ้าน รถยนต์ ฯลฯ 

รวมไปถึงการเอาใจใส่ต่อส่วนรวมและการยอมรับกลุ่มผู ้นําในชุมชน 

บรรทัดฐาน หมายถึง จารีตหรือประเพณีปฏิบัติของชุมชนท่ีเป็นข้อตกลงระหว่างกันใน

ชุมชน อันเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีชุมชนยึดถือปฏิบัติ ทั ้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ ง

ปรากฏให้เห็นในรูปของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีมีร่วมกัน กระบวนการตัดสินใจ

ลงโทษและการตัดสินใจของชุมชน 
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กลุ ่ม/องค์กรภายในชุมชน หมายถึง การรวมพลังของสมาชิกในชุมชน เพ่ือดําเนินการอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง โดยมีการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน มีการร่วมกิจกรรมของสมาชิกใน

กลุ่ม ซึ่งการรวมกลุ่มจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีตนและกลุ่มปรารถนา  

เครือข่าย หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน กับกลุ่มทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น 

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ภายใต้ว ัตถุประสงค์ หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่ง อัน

ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเท่ียวในตลาดคลองสวนร้อยปี ซึ่งนักท่องเท่ียว

จะได้เข้ามาสัมผ ัสกับเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวเพื่อตระหนัก

ถึงคุณค่าและความสําคัญของแหล่งท่องเท่ียว มีการกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนในตลาดคลองสวนได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องใน

ขั ้นตอนกิจกรรมการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตลาดคลองสวนร้อยปีอย่างเป็นกระบวนการ 

และกระทําในลักษณะของการทํางานร่วมกัน ซึ่งจะแสดงออกให้เห็นถึงความต้องการร่วมกัน เกิด

การแลกเปล่ียนระหว่างกันและกันในชุมชนทั ้งทรัพย์สินท่ีเป็นตัวเงิน และทรัพย์จากภูมิปัญญา พลัง

ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ในการทํากิจกรรมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ ์

การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน มีการจัดล ําดับความสําคัญของความต้องการและมีการ

กําหนดวิธีการและแนวทางในการดําเนินการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคลองสวน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม หมายถึง การท่ีประชาชนในตลาดคลองสวนเข้ามาร่วมดําเนินงาน 

ประสานกิจกรรมและสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์ั ้ งในด้าน

เงิน แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ 

การรับผลประโยชน์ หมายถึง การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ด้าน

บวกสืบเน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ 1) ผลประโยชน์ทางวัตถุ คือ การมีรายได้และ

ทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นและมั ่นคงมากขึ ้น หรือการมีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพ

ดี 2) ผลประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ การได้รับความรู้และข่าวสารต่าง ๆ มากขึ ้น รวมทั ้ งการได้รับ

บริการด้านสังคมอ่ืน ๆ มากขึ ้นและมีคุณภาพดีขึ ้น 3) ผลประโยชน์ระดับบุคคล ได้แก่ การมีความ

นับถือตนเองเพิ่มขึ ้น และมีความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง 
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หมายถึง การท่ีสมาชิกชุมชนตลาดคลองสวนมี

โอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และทบทวนกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

ระหว่างสมาชิกของชุมชนด้วยกันและกับภายนอกชุมชน 

 

3.3  วิธีการศึกษา  

 

 ในการศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กรณีศึกษาตลาด

คลองสวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ ศึกษาได้ยึดแนวทางการวิจัยคุณภาพ โดยได้

ก ําหนดแนวทางศึกษาและวิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

 

3.2.1 การศึกษาจากเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมลูจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

เอกสารทางวิชาการ หนังสือ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ ์ท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดเก่ียวกับทุน

ทางสังคม แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ประวัติความเป็นมาของตลาดคลอง

สวนร้อยปี 

 

3.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูล

สําคัญโดยใช้แนวคําถามเป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึกโดยใช้ประเด็นคําถามนําร่องการสัมภาษณ์ในบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ เน้ือหาท่ี

สัมภาษณ์ครอบคลุมการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน และบทบาทของทุนทางสังคม 

  

3.2.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ใช้สําหรับสังเกต

ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี โดยแฝงตัวเป็นนักท่องเท่ียวเข้าไป

สัมผ ัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั ้งในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ซึ่งมีผู ้คนมาท่องเท่ียว

เป็นจํานวนมาก เพ่ือสังเกตบรรยากาศของการท่องเท่ียวและการบริการต่าง ๆ ในชุมชนและตลาด 

นอกจากนี้ ผู ้วิจัยย ังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัขึ ้นภายในตลาดคลองสวนร้อยปี เช่น งานงิ้ว

ประจําปีของตลาดคลองสวนในช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้น 
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3.4  กลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ข้อมูลที่สําคัญ 

 

3.4.1 กลุ ่มเป้าหมายในการศึกษาในครั ้ งนี้คัดเลือกจากประชาชนและผู ้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องใน

กระบวนการจัดการการท่องเท่ียวในตลาดคลองสวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ี

อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องเป็นผู ้ ท่ีให้ข้อมูลด้วยความเตม็ใจและสามารถให้ข้อมูล

ได้เป็นอย่างดี 

 

3.4.2 ผู ้ให้ข้อมูลที่สําคัญ การศึกษาครั ้ งนี้ ก ําหนดผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญโดยเจาะจงคัดเลือก

จากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย        

1) เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลคลองสวน จํานวน 2 คน  

2) ประธานชุมชนและคณะกรรมการการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ชุมชน  ม. 1  

ตลาดคลองสวน  ต. คลองสวน   อ.บางบ่อ  จ. สมุทรปราการจํานวน 7 คน   

3) คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวน  ม. 1  ตลาดคลองสวน   ต.คลองสวน อ.

บางบ่อ จํานวน 2 คน  

4) ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน  ม. 1  ตลาดคลองสวน  ต. คลองสวน  อ. บาง

บ่อ  จ. สมุทรปราการ 7 คน  

รวมผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญทั ้งสิ้น 15 คน 

 

3.5  แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  

 

ประเด็นหลักท่ีใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึกในการศึกษาครั ้ งนี้  ประกอบไปด้วย 5 

ส่วนคือ 

 

ส่วนที ่1  ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

1)   เพศ 

2)   อาย ุ

3)   ศาสนา 

4)   สถานภาพ/โครงสร้างครอบครัวทั ้งครอบครัวสร้างใหม่และครอบครัวดั ้งเดิม 

5)   ภูมิล ําเนา 
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6)  ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชน (ปี) 

7)  ระดับการศึกษา 

8)  อาชีพหลัก 

9)  อาชีพรอง 

10)  รายได ้

11)  บทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบในชุมชน 

12)  ประสบการณ์การอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวและการจัดการแหล่งท่องเท่ียว  

 

ส่วนที่ 2  บริบทของชุมชน 

1)  ความเป็นมาของชุมชน 

2)  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน   

3)  การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน 

 

ส่วนที ่3  ทุนทางสังคมในชุมชน 

1)  ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลในชุมชน (Human Resource) 

(1)  ผู้นําในชุมชน 

(2)  บทบาทผู้นําในชุมชน 

(3)  การปฏิบัติตนของผู ้นําในชุมชน 

(4)  การยอมรับของกลุ่มผู ้นําจากชุมชน 

2)  ข้อมูลความไว้เน้ือเช่ือใจ (Trust) 

1)  ความไว้เน้ือเช่ือใจกัน 

2)  ความไว้วางใจในการดูแล/จัดการเก่ียวกับบุคคลท่ีเป็นท่ีรัก/ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นท่ี

รักและทรัพย์สินต่าง ๆ ของตนเอง 

3)  ความเอาใจใส่ช่วยเหลือต่อส่วนรวม  

4)  ความผูกพันในชุมชน    

3)  ข้อมูลด้านบรรทัดฐาน (Norm) 

(1)  ค่านิยมความเช่ือและจารีตประเพณีของชุมชน 

(2)  ข้อตกลงระหว่างกันในชุมชน 

(3)  กฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีเป็นทางการ 

(4)  การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีมีร่วมกัน 
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(5)  กระบวนการตัดสินใจโทษและการตัดสินใจของชุมชน  

4)  ข้อมูลด้านกลุ่ม/องค์กรภายในชุมชน (Group) 

(1)   การเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมในชุมชน  

(2)   ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

(3)   แบบแผนของการปฏิบัติต่อกัน 

(4)   การร่วมกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 

(5)   ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม 

5)  ข้อมูลด้านเครือข่าย (Network)     

(1)   เครือข่ายท่ีเกิดขึ ้นในชุมชน   

(2)   การร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ     

(3)   การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

(4)   กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย เพ่ือ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

(5)   ความเช่ือมโยงกันระหว่างชุมชน รัฐ เอกชน NGO 

 

ส่วนที่ 4   การมีส่วนร่วมและกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวในตลาดคลองสวนร้อยปี 

1)  การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน 

(1)   การตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน 

(2)   การจัดล ําดับความสําคัญของความต้องการ 

(3)   การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน 

2)  การดําเนินงาน/กิจกรรม 

(1)  การร่วม ปฏิบัติและประสานงานกิจกรรม 

(2)  สนับสนุนทรัพยากร/แรงงาน/วัสดุ 

3)  การรับผลประโยชน ์

(1)  ทางวัตถุ 

(2)  ทางสังคม 

(3)  ทางบุคคล 

4)  การแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

(1)  รูปแบบการประชุมและวิธีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

(2)   การทบทวนกิจกรรม 
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ส่วนที ่5  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากบทบาทของทุนทางสังคมในจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ท่องเที่ยวและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว 

1)  ผลลัพธ์ของทุนทางสังคมท่ีส่งผลต่อกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว 

(1)   ความร่วมมือในกิจกรรม 

(2)   การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(3)   การแบ่งปันข้อมูล 

2)  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว 

(1)   กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

(2)   ความตระหนักในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในชุมชน 

(3)   ผลประโยชน์ของชุมชนท่ีได้จากการจ้างงานทั ้งทางตรงและทางอ้อม  

 

3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ผู้ ศึกษาทําการเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลสําคัญทุกท่านด้วยการสัมภาษณ์

พูดคุย ตามแนวคําถามท่ีได้จัดเตรียมไว้ รวมทั ้งขออนุญาตบันทึกเสียงผู ้ ให้สัมภาษณ์ นอกจากนั ้นย ัง

ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั ้งได้ลงพื้นท่ีสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในพื้นท่ี

ศึกษา และร่วมในกิจกรรมบางกิจกรรมของชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวิจัยนี้ ให้มีความสมบูรณ์

มากขึ ้น 

 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล   

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการด้วยวิธีการจําแนกข้อมูล (Classification) ตามประเด็นต่าง ๆ

และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยเร่ิมวิเคราะห์ควบคู่กับการรวบรวมข้อมูลในขณะท่ี

อยู่ในพื้นท่ีภาคสนาม ด้วยการพยายามสังเกตความสอดคล้องเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล

จากแหล่งต่าง ๆ และตั ้ งค ําถามเพิ่มเติม พร้อมหาความกระจ่างในแต่ละประเด็น  หลังจากนั ้นเม่ือ

กลับถึงสถานท่ีพักจึงได้ทําการจดบันทึกในเชิงพรรณนาให้สมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น รวมทั ้ งทบทวนข้อมูลท่ี

ได้ เพ่ือมิให้ข้อมูลบกพร่อง เม่ือได้ข้อมูลมาครบแล้วจึงทําการจําแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ทําความ

เข้าใจกับความหมายของประเด็นต่าง ๆ ให้ชัดเจนและหาความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นพร้อมกับ

วิเคราะห์ความเป็นเหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) กับบริบทพื้นท่ีศึกษา แล้วนําไป

เปรียบเทียบกับแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 



บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพเร่ือง “ทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ:์  กรณีศึกษา

ตลาดคลองสวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้ ศึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ (In-Depth Interview with Key Informants) ทั ้งสิ้น

จ ํานวน 15 คน ซึ่งบุคคลเหล่านีเ้ป็นผู ้ ท่ีเก่ียวข้องกับทุนทางสังคม และมีบทบาทในการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตลาดคลองสวนร้อยปี นอกจากนี้ ย ังรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน ลักษณะทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ สภาพทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของพื้นท่ีศึกษา  

ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกได้เน้นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทุนทางสังคมท่ีมีใน

ชุมชน กระบวนการในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ผลของทุนทางสังคมท่ีมีต่อกระบวนการ

จัดการการท่องเท่ียว และผลลพัธ์ท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ผลการศึกษา   

ท่ีนําเสนอในบทนี้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

4.1  บริบทของชุมชน 

4.2  ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 

4.3  ตัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลึก 

4.4  ลักษณะของทุนทางสังคมท่ีปรากฏในชุมชน 

4.5  กระบวนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

4.6  การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน 

4.7  ผลของทุนทางสังคมต่อกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว 

4.8  ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ ้นจากกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว 
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4.1  บริบทของชุมชน 

 

การศึกษาบริบททั ่วไปของชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี ครอบคลุมประเด็นต่าง  ๆ 

ดังต่อไปนี ้

 

4.1.1  ลักษณะทั่วไปของชุมชน  

ตลาดคลองสวนร้อยปีเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ท่ีมีการคงไว้ซึ่ งความเก่าแก่ของตัว

อาคารท่ีพักอาศัย ซึ่งสร้างขึ ้นจากโครงสร้างไมเ้น้ือแข็งและเน้ืออ่อน มีลักษณะเป็นห้องแถว 2 ชั ้น 

จํานวนทั ้งสิ้น 147 ห้อง ในอดีตส่วนของหลังคามุงด้วยจาก ซึ่ งแตกต่างจากในปัจจุบันท่ีมุงด้วย

สังกะสีคลุมทางเดินตลอดแนวร้านค้าเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร สถาปัตยกรรมของตัวอาคารนี้

ให้ความรู้สึกได้ถึงความเก่าแก่ของสถานท่ีแก่ผู ้มาเยือน ตลาดเก่าแห่งนี้ มีความแตกต่างจากตลาด

ริมนํ ้ าบริเวณใกล้เคียง ตรงท่ีทางเดินเท้าในปัจจุบันได้ทําเป็นพื้นคอนกรีตและมีหลังคาต่อเป็นชาย

ยื่นออกไป สาเหตุเกิดจากความเก่าแก่ของตลาดท่ีมีอายุกว่าร้อยปีจึงทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดการ

ชํารุด จึงต้องมีการปรับปรุงเพ่ืออ ํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู ้ ท่ีมาท่องเท่ียว 

นอกจากนี้ ส่วนด้านหลังตลาดมีล ํารางขุดเป็นท่ีระบายนํ ้ าต่อกับคลองประเวศน์และคลองเทพราช  

ตลาดคลองสวนร้อยปี เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครเพียง 45 กิโลเมตร 

และมีระยะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 10 กิโลเมตร ในการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ตลาด

คลองสวนร้อยปี สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ 3 เส้นทาง คือ เส้นทางแรกใช้ถนนทางด่วน

มอเตอร์เวย์ (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)  ไปจนถึงทางแยกอ่อนนุช ให้แยกซ้ายไปจะพบสามแยก ให้เลี ้ยวขวา

เข้าทางหลวง 3001 (ถนนสายอ่อนนุช-ฉะเชิงเทรา) เดินทางไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงทางเข้า

ตลาดคลองสวนด้านซ้ายมือ แล้วเลี ้ยวซ้ายเข้าไปอีก 200 เมตร เส้นทางท่ีสองใช้เส้นทางถนนบาง

นา-ตราด ไปจนถึงกิโลเมตรท่ี 35  เลี ้ยวซ้ายเข้าถนนทางไปไทยคันทร่ีคลับประมาณ 15 กิโลเมตร 

จนพบทางหลวงหมายเลข 3001 เลี ้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงตลาดคลองสวน และ

เส้นทางสุดท้าย เร่ิมจากแยกร่มเกล้าเดินทางไปอีกประมาณ 27 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 

3001 ถึงตลาดคลองสวน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ส่วนการเดินทางจากฉะเชิงเทราสามารถเดินทาง

ตามทางหลวงหมายเลข 314 (ฉะเชิงเทรา-บางประกง) จนถึงกิโลเมตรท่ี 14-15 แล้วเลี ้ยวขวาเข้าทาง

หลวงหมายเลข 3001 จนถึงทางเข้าตลาดซึ่งอยู่ด้านขวามือ กรณีท่ีเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ 

สามารถใช้บริการได้ท่ีสถานีขนส่งสายตะวันออกท่ีเอกมัย โดยเดินทางด้วยรถบัสของบริษัท

ฉะเชิงเทราขนส่ง สายเอกมัย-ฉะเชิงเทรา (สาย55) และรถโดยสารประจําทาง จากสถานีขนส่งหมอ

ชิต สาย 907 เส้นทางถนนลาดพร้าว–บางกะปิ–มีนบุรี–ฉะเชิงเทรา และสาย 54 เส้นทางถนน
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พหลโยธิน–ถนนรามอินทรา–มีนบุรี–ฉะเชิงเทรา รถจะไปจอดท่ีสถานีขนส่งใหม่ฉะเชิงเทรา 

จากนั ้นต้องต่อรถประจําทางท้องถิ่น (รถบัสสีส้ม หรือรถสองแถวใหญ่) ไปย ังตลาดคลองสวนร้อย

ปีอีกต่อหนึ่ง (สุธีร์ บัวแย ้ม, 2552: ย่อหน้าท่ี 1)  

จากทําเลท่ีตั ้งของตลาดคลองสวนร้อยปี ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 จะเห็นว่า ด้านซ้ายมาขวา

ของตลาดคลองสวน คือ คลองนาคราช จากล่างขึ ้นบน คือ คลองประเวศบุรีรมย์ แนวดิ่งเหนือใต้ 

โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้

ทิศเหนือ   ติดกับ ตําบลเปร็ง  อําเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการและ

ตําบลเปร็ง อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศใต ้ ติดกับ หมู่ ท่ี  7  ตําบลคลองสวน   อําเภอบางบ่อ   จังหวัด

สมุทรปราการ 

ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลเทพราช  และตําบลเกาะไร่   อําเภอบ้านโพธิ ์   

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ท่ี  2  ตําบลคลองสวน   อําเภอบางบ่อ   จังหวัด

สมุทรปราการ 

 
ภาพที่ 4.1  ท่ีตั ้งของตลาดคลองสวนร้อยปี  
แหล่งที่มา:  Google, 2555. 
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4.1.1.1 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ตลาดคลองสวนร้อยปีมีสภาพพื้นท่ี

ทั ่วไปเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะการทํานา เลี ้ยงกุ ้ง และเลี ้ ยงปลา แบ่งการ

ปกครองออกเป็น 7 หมูบ่้าน ตําบลคลองสวน ลักษณะการตั ้งถิ่นฐานโดยทั ่วไป ชาวบ้านนิยมสร้างท่ี

อยูอ่าศัยอยู่ตามแนวถนนและริมฝั่งคลองสองฝัง่ 
สภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีตําบลคลองสวนเป็นแบบร้อนชื้น มีอากาศร้อนและมี

ความชื้นในอากาศสูง เน่ืองจากได้รับอิทธิพลของลมทะเลของอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 

แต่ย ังมีปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคมด้วย ซึ่งเป็นผลจากร่องความกดอากาศตํ ่า 

ทําให้เกิดการก่อตัวของพายุใต้ฝุ ่ นและพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ 
4.1.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนตลาดคลองสวน 

ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก ซึ่ งเป็นอาชีพท่ีทํากันมาตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทํากันมาเป็นเวลา

ยาวนาน สินค้าท่ีจ ําหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นสินเค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ไม่ว่าจะเป็นอาหาร

คาวหวาน ขนมไทยโบราณ ผลไม้ ของเล่นเด็ก กาแฟ ฯลฯ นอกจากนี้  ภายในตลาดย ังมีร้านตัดผม 

ร้านทองและร้านขายสินค้าเคร่ืองใช้ประจําว ันต่าง ๆ อาชีพคา้ขายเหล่านี้ สร้างรายได้ค่อนข้างดี

ให้กับคนในชุมชน โดยรายได้เฉล่ียของครัวเรือนในชุมชนไม่ตํ ่ากว่า 20, 000 บาท ต่อปี   
4.1.1.3 สภาพทางสังคม 

1) การศึกษา  สถาบันการศึกษาของคนในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี 

ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถาบันการศึกษาในระดับปฐมวัย–ประถมศึกษา 2 โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนคลองกระแซงเตยและโรงเรียนตลาดคลองสวน นอกจากนี้ ย ังมีศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียนอีก 1 แห่ง  

2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา คนในตําบลคลองสวนฝั่งจังหวัด

สมุทรปราการ ทั ้งหมดนับถือศาสนาพุทธ บริเวณชุมชนไม่มีว ัด เน่ืองจากตําบลคลองสวนมีขนาด

เล็ก ชาวบ้านจึงนิยมไปวัดท่ีอยู่ใกล้กับชุมชนในตําบลเปร็ง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ วัดเปร็ง

ราษฎร์บํารุง วัดกาหลง และวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ วัดคลองสวนและวัดเทพราชปวราราม 

(เทพราช) หากพิจารณาด้านชาติพันธุ์คนในชุมชนคลองสวนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน 

บริเวณดา้นหน้าตลาดจึงมีศาลเจ้าจีน คือศาลเจ้าพ่อคลองสวน ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของ

คนในชุมชน ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าไม่มีพ่ีน้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิมในฝั่งสมุทรปราการ แต่ย ังมี

ชาวไทยเชื้อสายมุสลิมจํานวนไม่น้อยในฝั่งฉะเชิงเทรา โดยในด้านฝั่งจังหวัดตรงข้ามเทศบาลตําบล

เทพราช มี “มัสยิดยี ้ล ัวว่า” เป็นสถานท่ีสําหรับประกอบศาสนกิจของพ่ีน้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิมท่ี

อยู่อาศัยในพื้นท่ีนี้มาเป็นเวลายาวนาน  
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3) การสาธารณสุข  ตําบลคลองสวนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

คลองสวน ซึ่ งเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลบางบ่อ เปิดให้บริการในวันธรรมดา

ระหว่างเวลา 08.30–20.30 น. และ วันหยุดราชการเวลา 08.30–16.30 น. โดยจัดให้มีคลินิกวางแผน

ครอบครัว (จ่ายยาเม็ด/ฉีดยาคุมกําเนิด) ทุกวันจันทร์ คลินิกฝากครรภ์/ตรวจครรภ์ทุกวันอังคาร 

คลินิกสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค (ฉีดวัคซีนเด็ก) ทุกวันพุธเฉพาะสัปดาห์ท่ี 2 และ 3 ของเดือน และ

คลินิกโรคเร้ือรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) พร้อมทั ้งคลินิกทันตกรรมทุกวันพฤหัสบดี  

นอกจากนี ้ภายในชุมชนตลาดคลองสวนย ังมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลฐาน (อสม.) ซึ่งมีสมาชิกรวมทั ้ งสิ้น 11 คน แบ่งหน้าท่ีออกเป็นโซนในการรับผิดชอบ สมาชิก

หนึ่งคนดูแลคนในชุมชนตั ้ งแต่ 13-15 หลังคาเรือน โดยทุก ๆ บ้านในชุมชนตลาดคลองสวนจะมี

กระดาษสีเหลืองระบุช่ือ อสม.ท่ีรับผิดชอบกํากับไว้อย่างชัดเจน หน้าท่ีหลักของ อสม. คือ

ประสานงานกับแพทย์ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองสวนในการแจกจ่ายยา 

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนต่าง ๆ เช่น ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดพ่นยากันยุงในชุมชน และ

หน้าท่ีอีกประการหนึ่ง คือ การตรวจคุณภาพของร้านอาหาร ทั ้งนี้ ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม “คลีน 

ฟู ๊ ดกูด๊เทส (Clean food good taste)” ซึ่งได้เข้าร่วมการประกวดจนได้รางว ัลท่ีหนึ่งประเภทคุ้มครอง

ผู ้บริโภคอีกด้วย 

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตําบลคลองสวนอยู่ในพื้นท่ี

รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเปร็ง ภายในชุมชนตลาดคลองสวนมีการจัดเวรยามเพ่ือทําหน้าท่ี

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับแจ้งเหตุร้ายต่าง  ๆ  เช่น เพลิงไหม้ วาตภัย โดยมีตู ้ยาม

ประสานงานตั ้งอยู่ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลคลองสวน ทั ้งนี้ เน่ืองจากบ้านเรือนในชุมชนคลองสวน

เป็นอาคารไม้ท่ีมีความเก่าแก่ คนในชุมชนจึงกลัวปัญหาอัคคีภัยมากท่ีสุด ดังนั ้นในชุมชนจะมีตู ้แดง

หรือตู ้ดับเพลิงอยู่โดยรอบของตลาด และมีเคร่ืองปล่อยนํ ้ าอัตโนมัติไว ้เพ่ือป้องกันปัญหาอัคคีภัยท่ีจ

เกิดขึ ้นในชุมชนด้วย 

4.1.1.4 การปกครอง  ตําบลคลองสวนแบ่งการปกครองเป็นเขต อบต. และ

เทศบาล โดยชุมชนตลาดคลองสวนตั ้ งอยู่ในหมู่ 1 ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลคลองสวน จากการ

สํารวจข้อมูลประชากรของชุมชนหมู ่1 ตลาดคลองสวนเม่ือปี พ.ศ. 2554 พบว่า จํานวนประชากร

อาศัยอยู่ 517 คน แยกเป็นประชากรผู ้ชาย 231 คนและ ประชากรผู ้หญิง 286 คน (โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองสวน, 2554) 



57 
 

4.1.2  ประวัติ ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี 

ตลาดคลองสวนร้อยปีตั ้ งอยู่ครอบพื้นท่ีสองจังหวัด คือ ตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ และตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิ ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวคลอง

ประเวศน์บุรีรมย์ เป็นชุมชนท่ีมีประวัติยาวนานกว่าหนึ่ งร้อยปี และมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับคลอง

ประเวศบุรีรมย์สืบเน่ืองมาตั ้งแต่ได้มีการขุดคลองประเวศน์บุรีรมย์ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งในการขุด

คลองครั ้ งนัน้เป็นการขุดอย่างมีการรังว ัดแนวคลองเป็นเส้นตรง ทําให้เรือวิ ่งผ่านได้เร็วและสะดวก

มากยิ ่งขึ ้ น โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในละแวกนี้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบเป็นงบ

สําหรับการขุดคลอง หลังจากได้มีการขุดคลองเสร็จ ประชาชน ทั ้งชาวไทย จีน มุสลิม มอญและ

เขมรพากันไปจับจองท่ีดินสองฝั่งคลองเป็นท่ีทํากินจวบจนถึงทุกวันนี้  (พิชัย สดภิบาล, 2549: 7)  

เจ้าของตลาดเก่าคลองสวนร้อยปีฝั่งจังหวัดสมุทรปราการคนแรก ซึ่งเป็นต้นตระกูลอัศวาณิชย ์ 

คือ นายบรรจง อัศวาณิชย์ หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า “อาเส่ีย” เป็นบิดาของนายสุธีร์ อัศวาณิชย์ 

เจ้าของตลาดคนปัจจุบัน ได้เดินทางมาจากเมืองจีนด้วยเรือสําเภา เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2459 เพ่ือหนี

ความยากลําบาก เม่ือมาถึงบริเวณนีเ้ห็นต้นหมากรากไมเ้ขียวขจี จึงได้ตัดสินใจตั ้ งถิ่นฐานริมคลอง

ประเวศบุรีรมย์ บริเวณส่ีแยกเทพราช โดยเร่ิมสร้างตลาดด้วยการปลูกอาคารไม้หลังคามุงจาก

ประมาณ 6 ห้อง ด้วยความท่ีเป็นผู ้มีความรู้ ความสามารถและขย ันหมั ่นเพียร จึงทํากิจการหลาย

อย่าง อาทิ ค้าขายนํ ้ ามัน ขายยา ขายบุหร่ี เป็นพ่อค้าข้าว และทําโรงสี เม่ือกิจการรุ่งเรือง จึงได้

พัฒนานมาเป็นตลาดคลองสวนร้อยปีให้เจริญก้าวหน้าดั ่งเช่นท่ีเห็นในปัจจุบันนี้    

ในอดีตตลาดแห่งนี้ เป็นศนูย์กลางการคมนาคมและเป็นศูนย์กลางการค้าขายท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ชุมชนละแวกนี้  โดยป็นจุดแวะพักให้ผู ้คนต่อเรือเพ่ือโดยสารเข้าสู่กรุงเทพฯ ต่อมาตลาดท้องนํ ้ าแห่ง

นี้ ได้เติบโตขึ ้น คึกคักไปด้วยเรือแพค้าขายและผู ้ ซ้ือสินค้าจากชุมชนโดยรอบ ทั ้งย่านเปร็ง หลวง

แพ่ง และลาดกระบัง  มีเรือสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก จึงกลายเป็นจุดแลกเปล่ียนสินค้าขนาดใหญ่ 

ทั ้ง ข้าว หอม กระเทียม   มะพร้าว หมาก กาแฟ อีกทั ้ งย ังมีร้านขายทอง โรงฝ่ินและร้านจําหน่าย

สินค้าเพ่ือการดํารงชีพอ่ืน ๆ ตัวตลาดได้ขยายครอบคลุมพื้นท่ีของตําบลคลองสวนในอําเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ และตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิ ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถูกกั ้นไว้ด้วยคลอง

เล็กท่ีแยกมาจากคลองประเวศบุรีรมย์ คลองนี้ มีขนาดเล็กมาก ความกว้างไม่ถึงห้าเมตร ซึ่ งใน

ระยะแรกใช้วิธีการสาวเชือกข้ามไป ต่อมาได้มีการสร้างสะพานอัศวาณิชย ์เพ่ือใช้เป็นจุดเช่ือม

ระหว่างคนสองจังหวัด โดยสะพานอัศวาณิชยเ์ป็นสะพานไม้ท่ีสูงและชันมาก สืบเน่ืองจากใน

สมัยก่อนมีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่แล่นผ่านจึงต้องสร้างให้สูงไว้เพ่ือให้เรือลอดผ่านไปได้ แม้

ในปัจจุบันจะไม่มีเรือขนาดใหญ่แล่นผ่านแล้ว แต่คนในชุมชนย ังคงอนุรักษ์ไว ้เป็นอนุสรณ์คู่กับ

ชุมชนตลาดคลองสวนตลอดไป การสร้างสะพานข้ามคลองสายนี้ทําให้สะดวกต่อการข้ามไปมาหา
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สู่กันระหว่างชาวบ้านย่านตําบลเทพราช ซึ่งเป็นคนไทยมุสลิม และตําบลคลองสวนท่ีเป็นชาวไทย

เชื้อสายจีน ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและร่วมมือร่วมใจกัน จนถึงปัจจุบันสะพานไม้แห่งนี้

ย ังคงเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความความสัมพันธ์อันแนบแน่นของคนต่างชาติพันธุ์ท่ี

อยูส่องฝั่งคลองนี ้

เม่ือเวลาผ่านไป ความเจริญได้แผ่กระจายเข้ามาสู่ชุมชน จุดเปล่ียนท่ีสําคัญเร่ิมจากการสร้าง

ถนนท่ีทันสมัย คือ ถนนอ่อนนุช-เทพราช ซึ่งเดิมเป็นถนนดินลูกรัง ทําให้วิถีชีวิตของผู ้คนในชุมชน

ตลาดคลองสวนเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากท่ีแต่ก่อนนิยมใช้การคมนาคมทางนํ ้ าในการร

เดินทางและการติดต่อค้าขาย หันมาใช้การสัญจรทางบกมากขึ ้น ส่งผลให้การค้าขายทางนํ ้ าท่ีเคยย

คึกคักต้องซบเซาลง เม่ือเศรษฐกิจซบเซา คนในชุมชนท่ีอยู่ในวัยแรงงานส่วนใหญ่จึงย ้ายออกไปทํา

มาหากินท่ีอ่ืน เหลือไว้แต่คนชรากับเด็กท่ีอาศัยในชุมชน แต่ตลาดแห่งนี้ ย ังไม่ได้ปิดดําเนินการ ทุก

ร้านย ังคงเปิดค้าขายกันอยู่ แม้จะไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อน  และย ังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรม

ดั ้งเดิมภายในชุมชนไว้ได้เป็นอย่างดี เม่ือหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ตีพิมพบ์ทความเร่ืองราวเก่ียวกับ

วิถีชีวิตของชาวตลาดคลองสวนตั ้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2545 ได้จุดประกายให้นาย

สุธีร์ อัศวาณิชย์ เจ้าของตลาดคนปัจจุบันและดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลตําบลคลอง

สวนในขณะนั ้น เกิดความคิดท่ีจะพัฒนาให้ตลาดคลองสวนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ีย ังคงไว้

ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนบ้านเรือนตามแบบสมัยโบราณ ดังท่ีสร้างขึ ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 จึง

ได้ร้ือฟ้ืนและพัฒนาตลาดนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษซึ์่งค่อย ๆ ได้รับความนิยมมากขึ ้น 

ผลจากความพยายามนี้ ทําให้ในปี  2547 ตลาดแห่งนี้ได้รับพระราชทานรางวัล

สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทชุมชนพื้นถิ่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

อันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชุมชนเป็นอย่างยิ ่ง นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ย ังได้ให้ความ

สนใจเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้ตลาดแห่งนี้ มีความพร้อมท่ีจะ

รองรับนักท่องเท่ียวและเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีย ังคงไว้ซึ่ งวิ ถีชีวิตดั ้ งเดิม และ

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามเฉกเช่นในอดีต ในปัจจุบันนักท่องเท่ียวทั ้ งจากในและต่างประเทศต่างให้

ความสนใจและมาเยี่ยมชมตลาดแห่งนี้อย่างต่อเน่ือง จนทําใหก้ลับมาคึกคักได้อีกครัง้ 
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ภาพที่ 4.2 นายสุธีร์ อัศวาณิชย ์เจ้าของตลาดคลองสวน เข้าเฝ้าเพ่ือรับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น

ประเภทชุมชนพื้นถิ่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เม่ือว ันท่ี 16 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  

แหล่งที่มา:  สมศักดิ ์  พัฒนะพงศ์พร, 2553.  

 

ตลาดคลองสวนร้อยในปัจจุบันปีมีส่ิงท่ีน่าสนใจคือ บรรยากาศแบบโบราณ ทั ้งโครงสร้าง

ของตัวตลาดท่ีเป็นอาคารไม้เก่า และภายในตลาดท่ีมีสินค้าย ้อนอดีตท่ีหาชมได้ยาก ทั ้งภาพโฆษณา

สินค้าในอดีตสมัยรุ่นคุณแม่ย ังสาว ป้ายช่ือร้านค้าท่ีเก่าแก่ตามสภาพ ขวดนํ ้ ามะเน็ดท่ีมีลกูลอยอยู่

ขา้ง ในเป็นของแปลกตา ของใช้จากสมัยสงครามโลก เช่น ไฟฉายโบราณ เป็นต้น นอกจากนี้ พ่อค้า

แม่ค้าท่ีตลาดแห่งนี้ ต่างให้การต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยความเป็นมิตร ยินดีบอกเล่าเร่ืองราว

ประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยความภาคภูมิใจ เชื้อเชิญให้คนรุ่นใหม่จากทุกสารทิศเดินทางย ้อนเวลา

มาดูการค้ายุคโบราณ ทําให้ในปี พ.ศ. 2552 ตลาดคลองสวนร้อยปีได้รับรางวัลเป็นอันดับสองใน

โครงการ “9 Destinations Awards 2009” จากการโหวตของนักท่องเท่ียวกว่า 150,000 เสียงจากทั ่ว

ประเทศ ผ่าน www.9destinations.com ของบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิต

หนังสือพิมพ์ Bangkok Post และหนังสือพิมพโ์พสต์ทูเดย์ ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสุดประทับใจ

ของเมืองไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลท่ีสร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนท่ีร่วมกันอนุรักษ์ตลาดแห่งนี้ให้

คงอยู่สืบไป 
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4.1.3  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน 

วิถีชีวิตดั ้ งเดิมของชาวคลองสวนมีความผูกพันกับคลองประเวศบุรีรมย์มาตั ้ งแต่สมัย

บรรพบุรุษ กล่าวคือ ชุมชนตลาดคลองสวนเกิดขึ ้นพร้อม ๆ กับการขุดลอกคลองนี้ ในสมัยรัชกาลท่ี 

3 โดยเร่ิมตั ้งถิ่นฐานทําการค้าขายบริเวณริมฝั่งคลองจนขยายตัวเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ พ่อค้า

แม่ค้าในตลาดคลองสวนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ร่วมกันมาตั ้ งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จีงมีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดสนิทสนมกัน จนเรียกได้ว่าในความรู้สึกของคนเหล่านี้ เหมือนพ่ีเหมือนน้อง ดังคํากล่าวของ

ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญรายหนึ่งว่า “รู้จักกันตั ้งแต่หัวตลาดจนถึงท้ายตลาด”   

ชุมชนตลาดคลองสวนเป็นทั ้ งท่ีพักอาศัยและเป็นท่ีทําการค้าขายมาตั ้ งแต่สมัยอดีต โดยท่ี

การค้าขายถือเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน พ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู ้ สูงอายุมักจะ

เกิดและเติบโตภายในชุมชน มีความผูกพันกับถิ่นท่ีอยู่อาศัยและวิถีชีวิตดั ้ งเดิม ไม่อยากย ้ายออกไป

อยู่ข้างนอก นอกจากนีใ้นชุมชนย ังมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ทั ้งไทยจีน  ไทยมุสลิม  เขมร 

และมอญ แม้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน แต่การมาอาศัยอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายเชื้อ

ชาติอย่างพึ่งพาเอื้ออาทรต่อกันทําให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างลงตัว และเป็นการอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข จะเห็นได้จากส่ิงก่อสร้างโดยรอบชุมชนประกอบไปด้วยสถานท่ีสําคัญตาม

ความเช่ือ ของคนต่างกลุ่มความเช่ือคือ วัด สุเหร่าและโรงเจ ท่ีตั ้ งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ในอดีตมี

แหล่งนัดพบสําคัญของคนทุกกลุ่มท่ีเรียกว่า “วิก” หรือโรงหนัง โรงฝ่ินและร้านกาแฟ ซึ่งปัจจุบัน

ร้านกาแฟย ังคงความสําคัญและย ังคงเป็นแหล่งนัดพบท่ีสําคัญของคนในชุมชนอยู่ ซึ่งคนในชุมชน

มักจะมานั ่งพูดคุยสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในรูปแบบของประชาคม ร้านกาแฟโบราณฝั่ง

สมุทรปราการท่ีโดดเด่นเป็นท่ีรู้จักมีสามเจ้า คือ ร้านกาแฟแป๊ะเก๊า ร้านกกเฮง และร้านเจ้ทึ ้ ง แหล่ง

นัดพบสําคัญของคนในชุมชนอีกแห่งหนึ่งในปัจุจุบันคือ “บ้านเลขท่ีสาม” ซึ่งเป็นบ้านไม้ขนาดสอง

ห้องตั ้งอยู่บริเวณท้ายตลาด เป็นบ้านพักของอดีตเจ้าของตลาดคลองสวน คือ อาเส่ียบรรจง อัศวาณิชย์ 

และคุณนายจรุง อัศวาณิชย ์ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า “บ้านอาเส่ีย–คุณนาย” เม่ือท่านยงัมีชีวิตอยู่ใน

ระยะแรก ๆ ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ร่วมกับลูก ๆ ต่อมาเม่ือกิจการรุ่งเรือง ท่านและลูกหลานได้

ย ้ายออกไปอยู่ท่ีอ่ืน ทําให้บ้านเลขท่ีสามแห่งนี้ถูกปิดตายมาเป็นเวลานาน ต่อมาเม่ือตลาดคลองสวน

ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จึงได้มีการประชุมตกลงกันให้ใช้

บ้านเลขท่ีสามแห่งนี้ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม โดยจะเปิดเฉพาะวัน

เสาร์-อาทิตย์ ภายในมีโมเดลจําลองตลาดคลองสวนขนาดใหญ่ตั ้ งแสดงอยู่บริเวณกลางบ้าน 

โดยรอบจะประกอบไปด้วยเคร่ืองใช้สมัยโบราณท่ีหาชมได้ยากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น จาน ชาม 

เคร่ืองเสียงวิทยุ โทรทัศน์ กล่องไม้ขีด กล่องผงซักฟอกฯลฯ อันเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ประจําว ันท่ีหา

ชมได้ยากในปัจจุบัน ให้ชมเป็นท่ีแปลกตาเป็นอย่างยิ ่งแก่นักท่องเท่ียว นอกจากบ้านเลขท่ีสามจะ
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กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว บ้านเลขท่ีสามหลังนี้ม ักใช้เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการประชุมหารือกันของ

คนในชุมชนอีกด้วย 

ทุกวันนี้  ร้านค้าทุกร้านในตลาดคลองสวนเปิดขายตั ้ งแต่ช่วงเช้าประมาณตีห้าถึงส่ีห้าโมง

เย็นโดยไม่มีว ันหยุด แต่ถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เจ้าของมักจะปิดร้านช้า

หน่อยเน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเท่ียวในตลาดเป็น

จํานวนมาก สินค้าท่ีทําการค้าขายกันมีหลากหลาย ตั ้งแต่ของกินของใช้ วัสดุและเคร่ืองมือทางการ

เกษตร ฯลฯ เดิมทีสินค้าท่ีขายส่วนใหญ่จะเป็นชนิดท่ีขายให้คนในท้องถิ่นเป็นหลัก ต่อมาเม่ือ

นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวเยอะขึ ้น ได้มีร้านโชว์ห่วยบางร้านนําของเล่นท่ีทําเลียนแบบของเก่าท่ีเห็น

กันมาตั ้งแต่สมัยส่ีสิบปีก่อนมาวางขายด้วย เพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศย ้อนยุคของตลาด นอกจากนี้ ย ัง

มีร้านขายทอง ร้านตัดผมเหมือนตลาดชุมชนทั ่วไป ส่วนร้านท่ีขายอาหาร เม่ือขายของหมดก็จะ

เตรียมผลิตของสําหรับขายในวันรุ่งขึ ้น หรือขายไปทําไปด้วยบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง เป็นท่ีน่า

สังเกตว่า ก่อนจะปิดร้าน บรรดาพ่อค้าแม่ค้ามักจะมานั ่งพูดคุยกันอย่างสนิทสนม ก่อนจะแยกย ้าย

เพ่ือเตรียมตัวค้าขายต่อไปในวันรุ่งขึ ้น นอกจากจะมีสินค้าให้นักท่องเท่ียวได้เลือกซ้ือหากันอย่าง

หลากหลายแล้ว เม่ือไม่นานมานี้ ย ังมีกิจกรรมการล่องเรือท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมตามแนว

คลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 1 ชั ่วโมง คิดค่าบริการท่านละ 80 บาท

โดยมีจุดหมายการเดินทางไปท่ีว ัดเทพราช เพ่ือไปสักการะไหว้พระปิดทองและชมของโบราณหา

ยาก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเช่ือมโยงกับเม่ือครั ้ งท่ีสมัยรัชกาลท่ีห้าเสด็จประพาสจังหวัดปราจีนบุรี 

และพระองค์ได้ทรงฝากข้าวของเคร่ืองใช้หลายชิ้นไว้ท่ีว ัด แต่เม่ือท่านเสด็จกลับก็มิได้เอากลับไป 

ทางวัดจึงเก็บไว้เป็นอนุสรณ์และเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม หากแต่ในปัจจุบันนํ ้ าในคลองประเวศ 

บุรีรมย์มักแห้งขอด และคนขับเรือซึ่งมีอยู่อยู่ผู ้ เดียวเกิดป่วยขึ ้นไม่สามารถหาคนมาทําแทนได้ ทําให้

ในปัจจุบันกิจกรรมการล่องเรือในตลาดคลองสวนต้องยกเลิกไปในท่ีสุด  

ในด้านวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับความเช่ือ ตลาดคลองสวนเหมือนกับตลาดโดยทั ่วไปของ

สังคมไทย คือ มีสถานท่ีศักดิ ์ สิทธิ ์ สําหรับการเคารพสักการะ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพ่ีน้องชาวไทยจีน และ

ไทยพุทธ คือ ศาลเจ้าพ่อคลองสวน ศาลแห่งนี้สร้างมากว่า 100 ปี แต่เดิมเป็นศาลท่ีทําด้วยไม้ ต่อมา

เกิดการชํารุด จึงได้สร้างและย ้ายมาอยู่ในท่ีตั ้ งปัจจุบันตั ้ งแต่ ปี พ.ศ. 2505 และได้มีการบูรณะเร่ือยมา 

ประชาชนชาวคลองสวนส่วนใหญ่มีความศรัทธาต่อศาลเจ้าพ่อคลองสวนนีม้าก โดยเช่ือว่าเม่ือทํา

การสักการะแล้วการค้าขายจะรุ่งเรือง เม่ือชีวิตประสบกับความสงบสุขร่มเย็นสมความปรารถนา ก็

จะมากราบไว้ถวายของสักการะและทําการปรับปรุงศาลเจ้า ด้วยการทาสีใหม่บ้าง นํารูปภาพมา

ประดับบ้าง กรณีของผู ้ ท่ีมีบุตรยากหรืออยากได้บุตรชายมักจะมาอธิษฐานขอจากเจ้าพ่อเช่นกันซึ่ง

เป็นท่ีเล่าลือว่าส่วนใหญ่ก็ได้สมความปรารถนา ส่ิงของท่ีนิยมใช้ในการถวายสักการะ คือผลไม้      
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5 อย่างและของใช้เด็กอ่อน ถ้าจะให้สมหวังยิ ่งขึ ้นให้มาสักการะในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็น

ช่วงท่ีมีงานประจําปีศาลเจ้าพ่อคลองสวน ในงานมีการแสดงงิ้วให้ผู ้ ร่วมงานได้ชมฟรีเป็นประจําทุกปี 

ในการขอให้ไดบุ้ตร นั ้นจากคําบอกเล่าของผู ้ เฒ่าผู ้แก่ในชุมชนทราบว่าให้ขอตอนท่ีงิ้วป่วงเชียง คือ

ไหว้องค์เซียนหรือไหว้เจ้า ต่อจากนั ้นให้ท่านรับไท้ซ้ือ (ตุ๊กตาของงิ้ว) ไปวางท่ีกระถางธูปแลว้ให้

ท่านอธิษฐานโดยเช่ือว่าจะสําเร็จตามท่ีปรารถนาทุกประการ  

บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อคลองสวนแห่งนี้  มีลักษณะเป็นลานกว้าง เม่ือมีกิจกรรมหรือการจัด

งานต่าง ๆ ในตลาดคลองสวน ก็มักจะใช้พื้นท่ีบริเวณด้านหน้าศาลเป็นสถานท่ีร่วมกันทํากิจกรรม

ของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานงิ้ว การออกกําลังกายเต้นแอโรบิคในตอนเย็น หรืองานประเพณี

ปิดทองหลวงพ่อปาน เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณติดกับศาลเจ้าพ่อคลองสวน ย ังมีอนุสรณ์สถานของ

อาเส่ีย-คุณนาย คือ นายบรรจง อัศวาณิชย์ และคุณนายจรุง อัศวาณิชย์ ซึ่งชาวตลาดร่วมกันสร้างศาล

และหล่อรูปเหมือนของอาเส่ียและคุณนายเม่ือว ันท่ี 9 มีนาคม 2543 จากการร่วมกันบริจาคของพ่ี

น้องชาวตลาด ด้วยความรู้สึกสํานึกในความมีพระคุณของท่านทั ้งสองท่ีได้ให้ท่ีอยู่อาศัยกันมาจนชั ่ว

ลูกชั ่วหลาน อีกทั ้งอาเส่ียและคุณนายย ังได้สั ่งเสียลูกหลานให้ดูแลพ่ีน้องชาวคลองสวน 4 ประการ

ดังนี้  (พิชัย สดภิบาล, 2549: 12–13)  

1)  เราจะใช้ระบบครอบครัวดูแลท่าน  

2)  เราจะคิดว่าพวกท่านเป็นญาติของเรา  

3)  เราจะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากท่าน 

4)  เราจะรักและผูกพันกับท่านตลอดไป 

ประเพณีท่ีสําคัญของชุมชนคือการจัดงานประจําปีของชาวตลาดคลองสวน ซึ่ งจดัขึ ้ น

ในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ส่วนประกอบสําคัญท่ีสุดของงานคือ มีการจัดแสดงงิ้ว บริเวณ

ด้านหน้าตลาด ซึ่งเป็นท่ีตั ้งของศาลเจ้าพ่อคลองสวน ในการจัดงานจะใช้ระยะเวลา ประมาณส่ีถึงห้าว ัน 

งานนี้ ได้มีการจัดอย่างต่อเน่ืองสืบทอดกันมาตั ้ งแต่สมัยบรรพบุรุษ ในอดีตจะมีการแสดงงิ้วเพียง

อย่างเดียว แต่ในระยะหลังร้านขายทองภายในชุมชนท่ีมีความศรัทธาได้ทําการบนเจ้าพ่อคลองสวน

ว่า เม่ือได้ส่ิงท่ีตนปรารถนาแล้วจะแก้บนโดยให้มีการแสดงลําตัดและฉายหนังเพิ่มขึ ้นในงานงิ้วทุก

ปี เป็นเหตุให้ปัจจุบันงานงิ้วของชาวตลาดคลองสวนจะมีล ําตัดและการฉายหนังเพิ่มเติมมาจากอดีต

ท่ีมีแต่การเล่นงิ้วเพียงอย่างเดียว  

การปฏิบัติท่ีสะท้อนให้เห็นความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนท่ีเกิดขึ ้นควบคู่กับงาน

ประจําปี คือ การระดมเงินทุนเพ่ือเข้ากองทุนศาลเจ้าพ่อคลองสวน โดยใช้วิธีการท่ีเรียกว่า “การเปียของ” 

กล่าวคือเม่ือมีงานงิ้วประจําปี จะมีการแจกบัตรเชิญไปถึงคนท่ีเคยอยู่ในชุมชนแล้วออกไปสร้าง

ฐานะรํ ่ ารวยอยู่ภายนอกชุมชน ให้กลับมาพบประสังสรรทานเลี ้ยงกันในช่วงหัวคํ ่าของวันแรกของ
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งาน จากนั ้นจะมีกิจกรรมการเปียส่ิงของ เพ่ือความเป็นสิริมงคล โดยของท่ีนํามาเปียจะเป็นการนํา

เงินจากศาลเจ้ามาซ้ือ ของใช้ภายในบ้าน เช่น แจกัน ถ้วย ชาม หรือ ผลไม้ต่าง ๆ เช่น แอปเป้ิล ส้ม เป็น

ต้น จากปกติท่ีขายกิโลกรัมละไม่ก่ีสิบบาท แต่เม่ือนําผลไม้เหล่านี้ รวมกับของน่ารัก ๆ หรือของท่ีมี

มูลค่าอีกหนึ่งชิ้น ราคาอาจจะสูงขึ ้นหลายเท่าตัว เช่น บางครั ้ งมีการเปียส้มจานละเจ็ดถึงแปดหมื่น

บาท เป็นต้น  เงินท่ีได้จากการเปียของนั ้นจะเป็นเงินกองกลางท่ีจะใช้ในการจัดงานประจําปีในปี

ถัดไป และใช้สําหรับช่วยเหลือคนในชุมชนท่ีมีฐานะยากจน การทําพิธีศพ หรือการพัฒนาชุมชนด้าน

ต่าง ๆ  เช่น ติดตั ้งกล้องวงจรปิด จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี ้ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณหน้าศาลในชุมชน 

ฯลฯ ท่ีผ่านมาล้วนได้รับการอนุเคราะห์เงินสนับสนุนจากกองทุนศาลเจ้าพ่อคลองสวนทั ้งสิ้น 

หลังจากมีเทศกาลประจําปีหรืองานงิ้วในเดือนมีนาคมแล้ว ในเดือนเมษายนจะมีงาน

ประเพณีสงกรานตซึ์่งย ังคงมีการจัดทุกปีแม้จะไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อน โดยมีท่ีมาจากการท่ีในอดีต

เม่ือการคมนาคมทางนํ ้ าย ังเป็นการคมนาคมท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คน

ในละแวกเปร็ง หลวงแพ่งและลาดกระบัง  มักจะล่องเรือมาตามคลองประเวศบุรีรมย์  เพ่ือมาเล่น

สาดนํ ้ ากับคนในตลาดคลองสวน บรรยากาศของการเล่นสงกรานต์เป็นไปอย่างสนุกสนาน ดังท่ี 

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญท่านหนึ่งได้อธิบายไว้ว่า “คนในเรือก็สาดนํ ้ าขึ ้นมาบนตลาด คนในตลาดก็สาดนํ ้ า 

ลงไปในเรือ ผลัดกันไป บ้างก็ไปอยู่แถวหัวสะพานเล่นนํ ้ ากันอย่างสนุกสนาน พ่อค้าแม่ค้าก็ย ังคงทํา

การค้าขายกันตามปกติ นอกจากจะเล่นนํ ้ ากับคนท่ีมาจากต่างถิ่นแล้ว คนในชุมชนเองก็เล่นนํ ้ ากัน 

อย่างสนุกสนานไม่แพ้กัน เป็นการเล่นนํ ้ าอย่างมีมารยาทสาดกันแต่พองาม ใช้ขันตักนํ ้ าน้อย ๆ ไม่ทํา 

ให้ข้าวของเสียหาย” เม่ือเวลาผ่านไป การคมนาคมทางเรือถูกรถยนต์เข้ามาแทนท่ี ผู้คนท่ีเคยสัญจร

มาทางนํ ้ าก็น้อยลงไปเร่ือย ๆ อีกทั ้งคนในชุมชนท่ีเป็นวัยเดก็ และวัยรุ่น ส่วนใหญ่มักจะออกไปเล่น 

กันท่ีว ัดคลองสวน วัดเปร็ง หรือตามถนนทั ่ว ๆ ไป จะมีคนในชุมชมบางส่วนท่ีย ังคงรักษาประเพณี

สงกรานต์ไว ้โดยการรดนํ ้ าด ําหัว ขอพรผู้ใหญ่ในตอนเช้าเพ่ือเป็นสิริมงคลในชีวิต ในขณะเดียวกันน

ผู้ สูงอายุบางรายถูกเชื้อเชิญให้ไปร่วมงานรดนํ ้ าผู ้ ใหญ่แบบโบราณของเทศบาลด้วย  

นอกจากงานประเพณีดังกล่าวแล้ว ในช่วงวันขึ ้น 5–7 คํ ่า เดือน 12 ของทุกปีมีงานนมัสการ

หลวงพ่อปาน ซึ่งถือเป็นหนึ่ งในประเพณีท่ีมีความสําคัญและมีช่ือเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ 

งานนี้จัดขึ ้นเพ่ือเป็นการยกย่องและรําลึกถึงพระคุณขององคห์ลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธา (วัดหลวง

พ่อปาน) ซึ่งตัง้อยู่ท่ีบ้านคลองด่าน หมู่ท่ี 11 ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

โดยได้รับการบอกเล่าว่า หลวงพ่อปานเป็นพระภิกษุท่ีมีประวัติการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่าง

เคร่งครัด ภายในงานมีการอัญเชิญรูปหล่อจําลองของหลวงพ่อปานลงเรือบุษบก แห่ไปตามลําคลอง 

ตั ้งแต่คลองด่านมุ่งหน้าสู่อ่าวไทย โดยมีเรือประมงชาวบ้านจํานวนมากร่วมในขบวนแห่ทางนํ ้ า เป็น 

ขบวนแห่แล่นเรือวนจํานวน 3 รอบ จากนั ้นจะเคล่ือนขบวนกลับเข้าฝั่งและอัญเชิญรูปหล่อองค์
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หลวงพ่อปานขึ้น ประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปทางถนนสุขุมวทิ (สายเก่าขาเข้าตัวจังหวัด) ในงาน

มักจะมีประชาชนร่วมนมัสการองค์หลวงพ่อปานตามขบวนแห่จํานวนมาก เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ในการแห่องค์จ ําลองหลวงพ่อปานนี้จะมีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อปานไปประดิษฐาน ณ ปะรําพิธี    

บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อคลองสวนเป็นเวลาหนึ่งคืน เพ่ือให้ชาวตลาดคลองสวนได้ร่วมทําบุญปิดทอง

องค์หลวงพ่อปาน ซึ่งคนในชุมชนต่างให้ความสําคัญกับงานประเพณีนี้มาตั ้ งแต่สมัยบรรพบุรุษสืบ

ทอดกันมา โดยจะออกมาร่วมทําบุญกันเป็นจํานวนมาก หลังจากเสร็จสิ้นจากการปิดทององค์พระ 

ภายในงานจะมีการแสดงมหรสพ การฉายภาพยนตร์ให้ชมฟรีตลอดทั ้งคืน ในวันถัดมาจะมีการ

ทําบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ร่วมกันในช่วงเช้า จากนั ้นจะเป็นการเสร็จพิธีและนิมนต์องค์

หลวงพ่อปานกลับไปประดิษฐาน ณ ประรําพิธีท่ีว่าการอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ได้ริเร่ิมงานท่ีกลายเป็นประเพณี

ขึ ้นมาอีกงานหนึ่งเม่ือไม่นานมานี ้เป็นงานส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใต้ช่ือท่ีก ําหนดขึ้นในแต่ละปี 

โดยหลังจากท่ีตลาดคลองสวนได้ด ําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มาตั ้ งแต่ปี พ.ศ. 2547 ก็

ได้เกิดความร่วมมือกันระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานกรุงเทพมหานคร 

และเทศบาลตําบลคลองสวน เพ่ือร่วมกันจัดงานสืบสานตํานานตลาดคลองสวนร้อยปีขึ ้น โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว  เผยแพร่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น ตลอดจนสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชนและประชาชนรักการท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ือ

อนุรักษ์สถานท่ีอันทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้าง

เสริมรายได้ให้แก่ประชาชน ท่ีผ่านมาได้จัดงานตามแนวทางนี้ มาแล้ว 2 ครั ้ ง ครั ้ งท่ี 1 ใช้ช่ือ

โครงการว่า “เดินทอดน่อง ท่องริมคลอง ย ้อนมองตลาดคลองสวน 100 ปี” โดยจัดให้มีในวันท่ี 5–7 

ธันวาคม พ.ศ. 2551 และครั ้ งท่ี 2 วนัท่ี 27–28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ถึงว ันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 

เร่ิมตั ้งแต่เวลา 10.00–17.00 น. ภายใตช่ื้อ “งานสืบสานตํานานตลาดคลองสวน 100 ปี ครั ้ งท่ี 2”  ณ 

บริเวณตลาดคลองสวน 100 ปี อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพ่ือเป็นการสร้างกระแสและส่งเสริมให้

ตลาดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในรูปแบบของตลาดโบราณท่ีหาดูได้

ยาก โดยเฉพาะอาคารไม้เก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี ท่ีย ังคงสภาพเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ (แบร์โรว,์ 2553: 

ย่อหน้าท่ี 1) ในงานนี้นอกจากผู ้ ร่วมงานจะได้สัมผ ัสถึงวิถีชีวิตดั ้ งเดิมของผู ้คนในตลาดคลองสวน 

ถ่ายภาพท่ีระลึกรูปแบบบรรยากาศในอดีตท่ีสัมผ ัสได้ รวมถึงการแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณของ

เชื้อชาติต่าง ๆ แล้วย ังสามารถร่วมชมการแสดงอุปรากรจีน นอกจากนี้การแสดงดนตรี การแสดง

หุ่นกระบอกจีน นักท่องเท่ียวท่านใดท่ีอุดหนุนเลือกซ้ือสินค้าพื้นบ้าน อาหารคาวหวาน อาทิ จุ่ยก้วย 

กุยช่าย เป็ดพะโล้ ขนมไชเท้าทรงเคร่ืองใส่กุ ้ง ฯลฯ  ย ังไดรั้บคูปองร่วมเล่นเกมส์บริเวณซุ้มท่ีจัดไว ้
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โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีกิจกรรมสนุก ๆ เช่นตักเป็ด ตักไข่ ลูกบอลพาโชค วงล้อคนดัง โยนห่วง 

ปาโป่ง สอยอั ่ งเปา ฯลฯ และ พร้อมรับของท่ีระลึกอีกด้วย 

 

4.2  ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

 

ผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญท่ีใช้สําหรับการศึกษาครั ้ งนี้ มีจ ํานวนทั ้งสิ้น 15 คน เป็นเพศหญิงมากกว่า

คร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ 80) ท่ีเหลือเพศชาย (ร้อยละ 20)  

อายผุู ้ ท่ีให้ข้อมูลท่ีสําคัญ อายุระหว่าง 51–60 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 40) รองลงมาในสัดส่วน

ท่ีเท่ากัน คือ ระหว่าง ช่วงอาย ุ61–70 ปี (ร้อยละ 20)  และ ช่วงอายุระหว่าง 71–80 ปีขึ ้นไป (ร้อยละ 20)  

ตามด้วยช่วงอายุ 30–40 ปี (ร้อยละ  13.33) และอายุน้อยท่ีสุดระหว่าง  41–50 ( ร้อยละ 6.67) 

ตามลําดับ  

ส่วนใหญ่ของผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญมีสถานะโสด (ร้อยละ 66.67) และย ังมิได้สมรส (ร้อยละ

33.33) โดยทั ้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) 

สําหรับระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นสัดส่วนสูงสุด 

(ร้อยละ 53.33) รองลงมาคือ ผู้ ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 33.33) ในส่วน

ของผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและผู ้ ท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ มีอัตราส่วนเท่ากัน (ร้อยละ

6.67)  

ในด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ มีอาชีพหลักค้าขาย (ร้อยละ 80) รองลงมาคือ รับราชการ (ร้อยละ

13.33) และทําอาชีพเลี ้ยงกุ ้ง (ร้อยละ 6.67) สําหรับอาชีพรองพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ระบุมากท่ีสุด ใน

กลุ่มท่ีประกอบอาชีพรอง พบว่าประกอบอาชีพรอง ค้าขายมากท่ีสุด (ร้อยละ 13.33) ส่วนท่ีเหลือ

ระบุว่า เลี ้ยงกุ ้ง และเสริมสวยในสัดส่วนเท่ากัน คือ (ร้อยละ 6.67) 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่ากว่าคร่ึงหนึ่ งมีรายได้มากท่ีสุดอยู่ในช่วง 10,001–20,000 (ร้อยละ 

53.33) รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001–30,000 บาท (ร้อยละ 33.33) และ มีรายได้ต่อเดือน

เฉล่ียอยู่ในช่วง 5,001–10,000 บาท (ร้อยละ 13.33) ตามลําดับ 

สําหรับภูมิล ําเนาเดิม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีนี้  (ร้อยละ 86.67) ส่วนท่ีเหลือเป็นคน

ท่ีย ้ายมาจากต่างจังหวัด (ร้อยละ 13.33) แต่อาศัยอยูใ่นชุมชนนี้มานานกว่า 10 ปีแล้ว มีส่วนน้อยมาก

เท่านั ้นท่ีปัจจุบันไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ แต่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมของชุมชนนี ้

ในส่วนของบทบาทหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พบว่า เป็น

ผู ้ประกอบการในตลาดท่ีอยู่ในชุมชน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการจัดการการท่องเท่ียวอยู่เป็น

ประจําสม ํ ่าเสมอ (ร้อยละ 46.67)  และรองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการตลาดคลองสวน (ร้อยละ
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26.67) ตามด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวน (ร้อยละ 13.33) และมีบทบาทในด้านการ

ประชาสัมพันธ ์มีอัตราส่วนเท่ากันกับตําแหน่งประธานชุมชน (ร้อยละ 6.67) สําหรับประสบการณ์

เก่ียวกับและการจัดการแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ทุกคนมีประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการการ

ท่องเท่ียว (ร้อยละ 100) แสดงให้เห็น ดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จํานวน 

(n = 15)  

ร้อยละ 

(100) 
 
1. เพศ 

     - ชาย               3    20 

    - หญิง             12    80 

2. อาย ุ(ปี) 

    - 30-40 ปี              2    13.33 

    - 41-50 ปี              1    6.67 

    - 51-60 ปี              6    40 

    - 61-70 ปี              3    20 

    - 71-80 ปี              3    20  

3. ศาสนา 

    - พุทธ 

 

15 

 

100 

4. สถานภาพสมรส 

    - โสด 

    - สมรส 

 

10 

5 

 

66.67 

33.33 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด 

   - ไม่ได้เรียนประถมศึกษา 

   -  ประถมศึกษา 

   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   - ปริญญาตรี 

 

1 

8 

5 

1 

 

6.67 

53.33 

33.33 

6.67 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จํานวน 

(n = 15)  

ร้อยละ 

(100) 

6. อาชีพหลัก 

   - ค้าขาย 

   - รับราชการ 

   - บ่อกุ ้ง 

 

12 

2 

1 

 

80 

13.33 

6.67 

7. อาชีพรอง 

 - ค้าขาย 

 - บ่อกุ ้ง 

 - เสริมสวย 

 

2 

1 

1 

 

13.33 

6.67 

6.67 

8. รายได้ต่อเดือน (บาท) 

- 5,001 – 10,000 

- 10,001 – 20,000 

- 20,001 – 30,000 

 

2 

8 

5 

 

13.33 

53.33 

33.33 

9. ระยะเวลาในการอาศัยอยู ่ในชุมชน (ปี) 

- 10 – 20 ปี 

- 40 – 50 ปี 

- มากกว่า 60 ปีขึ ้นไป 

- ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชน 

 

1 

7 

6 

1 

 

6.67 

46.67 

40 

6.67 

10. ภูมิลําเนาเดิม 

- เป็นคนในพื้นท่ี 

- ย ้ายมาจากต่างจังหวัด 

 

13 

2 

 

86.67 

13.33 

11.บทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบในชุมชน 

- ผู้ประกอบการในตลาดคลองสวน 

- คณะกรรมการตลาดคลองสวนร้อยปี 

- ประธานชุมชน 

 

7 

4 

1 

 

46.67 

26.67 

6.67 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จํานวน 

(n = 15)  

ร้อยละ 

(100) 

- ประชาสัมพันธ ์
- คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวน 

1 

2 

6.67 

13.33 

12. ประสบการณ์การเกี่ยวกบัการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยว 

- เคยมีประสบการณ์ 

 

 

15 

 

 

100 

 

4.3  ตัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลึก 

 

เน่ืองจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ (Key Informants) ซึ่งมีจ ํานวนทั ้งสิ้น 15 คน 

มีรายละเอียดท่ีคล้ายคลึงกัน ผู้ ศึกษาจึงขอยกตัวอย่างข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู ้ให้ข้อมูล

ท่ีสําคัญจํานวน 3 คน ประกอบด้วย สมาชิกในชุมชน ประธานชุมชนตลาดคลองสวน และ เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยจะขอเสนอให้เห็นถึงรายละเอียด ครอบคลุมประเด็นท่ีสําคัญ     

ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 

4.3.1  กรณีตัวอย่างรายท่ี 1:  ขวัญ (นามสมมต)ิ 

ขวัญ เพศหญิง อายุ 61 ปี สถานภาพโสด เป็นคนไทยเชื้อสายจีน นับถือศาสนาพุทธและเข้า

ร่วมกิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจํา จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมปลาย ขวัญ 

เกิดและเติบโตในชุมชนตลาดคลองสวน มีพ่ีน้องทั ้ งสิ้น 7 คน เม่ือเติบโตต่างก็แยกย ้ายไปมี

ครอบครัวและออกไปทํางานภายนอกชุมชน แต่ขวัญ และน้องสาวอีกคนย ังคงอาศัยอยู่ในชุมชน 

เพราะมีความผูกพันกับถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่งแต่เดิมพ่อและแม่ประกอบอาชีพขายกาแฟ และขายของ

เบ็ดเตล็ด ดําเนินกิจการมาเร่ือย ๆ จนกระทั ่งเสียชีวิต เธอจึงสืบทอดธุรกิจต่อจากพ่อและแม่ อีกทั ้ ง

ย ังเปิดร้านเสริมสวยขึ ้นมาเพิ่มเติมภายในพื้นท่ีร้านค้าเดียวกัน ลูกค้าท่ีมาใช้บริการเสริมสวยส่วน

ใหญ่เดินทางมาทางเรือ เพราะในอดีตตลาดคลองสวนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเป็นศูนย์กลาง

การค้าขนาดใหญ่มีผู ้คนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก ต่อมาความเจริญได้เข้าสู่ชุมชน โดยเร่ิมจากการ 

มีถนนตดัผ่านเข้ามา ทําให้อาชีพเสริมสวยของขวัญได้รับผลกระทบ เน่ืองจากลูกค้าท่ีเคยมาทางเรือ

ต่างก็อาศัยรถยนต์เดินทางเข้าไปใช้บริการในตัวเมืองเป็นส่วนใหญ่  
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ต่อมาขวัญ ได้เลิกขายกาแฟ ส่วนงานเสริมสวยเป็นอาชีพรองซึ่งจะทําให้เฉพาะคนท่ีรู้จัก

และทําในวันท่ีเธอว่างเท่านั ้น ในขณะท่ีอาชีพหลักจะเน้นไปท่ีการขายของเบ็ดเตล็ดและนําผลไม้

จากพื้นท่ีใกล้เคียงเข้ามาขาย สินค้าในร้านมีจํานวนไม่มากนัก ทําการค้าขายแบบพออยู่พอกินเสีย

มากกว่า โดยในวันธรรมดาซึ่งมีลูกค้าน้อยจะขายของไม่ค่อยดี ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชน

หรือผู ้ ท่ีทํางานอยู่ละแวกเดียวกับตลาดท่ีแวะเวียนกันมาเลือกซ้ือสินค้า ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ มีนักท่องเท่ียวเข้ามามาก ทําให้มีรายได้มากกว่าว ันปกติ โดยมีรายได้ต่อเดือน

ประมาณ 30,000 บาท ถึงแม้ว่า ขวัญ จะไม่มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในชุมชน แต่ขวัญเคยเป็น

คณะกรรมการศาลเจ้าตลาดคลองสวนและกรรมการชุมชนมาก่อน อีกทั ้งในปัจจุบัน หากมีการเรียก

ประชุมจะเข้าร่วมประชุมทุกครั ้ ง และขวัญ ย ังเปรียบเสมือนประชาสัมพันธ์ท่ีคอยกระจายข่าวให้คน

ในชุมชนได้รับทราบ ถึงว ันและเวลาท่ีนัดหมายการประชุมต่าง ๆ 

4.3.1.1  ข้อมูลทรัพยากรบุคคลในชุมชน 

ขวัญเล่าว่า ตลาดคลองสวนเป็นพื้นท่ีของเอกชน เร่ิมต้นจากการมาตั ้ งถิ่นฐานของ

ชาวจีนท่ีอพยพหนีความยากลําบากจากประเทศจีนในอดีต โดยมีอาเส่ียบรรจง อัศวาณิชย ์ เป็น

เจ้าของตลาดคนแรก โดยท่านได้ย ้ายมาอยู่เมืองไทยตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2450 และมาตั ้งถิ่นฐานท่ีน่ีด้วยการ

ปลูกอาคารไม้หลังคามุงจากประมาณ 6 ห้องทําเป็นตลาด เป็นการประเดิมทําธุรกิจค้าขายจน

เจริญก้าวหน้า ต่อมาจึงได้พัฒนาเป็นตลาดคลองสวนสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีบุตรชาย

เป็นผู ้ รับมรดกสืบทอด ทั ้งสองคนเป็นผู ้นําชุมชนท่ีมีบุญคุณต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก จะเห็นได้

จากคําพูดของขวัญ ซึ่งอธิบายดังต่อไปนี ้

  

ผู้นําชุมชนในตลาดแห่งนีใ้นปัจจุบันคือคุณธี หรือ คุณสุธีร์ อัศวาณิชย ์เจ้าของ

ตลาดท่ีน่ี รุ่นพ่อรุ่นแม่คุณธีท่านเป็นเจ้าของตลาดคนก่อน ท่านให้ท่ีอยูท่ี่อาศัยมา

ตั ้ งส่ีแผ่นดินแล้ว... ตั ้ งแต่สมัยอาเหล่าก๋ง หมายถึงพ่อของก๋ง ก๋งก็หมายถึงพ่อ

ของเต่ีย เต่ียกห็มายถึงพ่อของเราเน่ีย ล้มหายตายจากไปสามรุ่น น่ีเป็นรุ่นลูกของ

เจ้าของตลาดแหละนะ... ท่านเคยดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีมาก่อน แต่

ตอนนี้ ไม่ได้เป็นแล้ว แล้วกมี็แอ๊ด นั ่นละเป็นหัวหน้าชุมชนหมู่ 1 
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ผู้นําในชุมชนท่ีมีบทบาทขับเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน คือ  คุณสุธีร์   

อัศวาณิชย์ ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดคนปัจจุบัน มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นใน

ตลาดคลองสวนร้อยปีทั ้งหมด ทั ้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ตลาด จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ เชิญผู ้ ท่ีมีช่ือเสียง รวมทั ้งดารานักแสดงเข้ามาเยี่ยมชมท่ีตลาด และออกประชาสัมพันธ์ผ่าน

ส่ือต่าง ๆ เพ่ือทําให้ตลาดแห่งนี้ เป็นท่ีรู้จักของคนทั ่วไป เป็นผลสืบเน่ืองให้มีนักท่องเท่ียวมากขึ ้น 

ในช่วง พ.ศ. 2547–2552 คุณสุธีร์ อัศวาณิชย ์เดินทางมาเยี่ยมเยียนคนในตลาดเป็นประจําทุกวัน เพ่ือ

ถามถึงสารทุกข์สุขดิบ ความเป็นอยู่ และช่วยให้ค ําปรึกษาเม่ือชาวบ้านเม่ือมีปัญหาเดือดร้อน 

สําหรับการปฏิบัติตนของผู ้นําในชุมชน ขวัญ เล่าว่า เจ้าของตลาดเป็นผู ้ท่ีมีนํ ้ าใจ

ช่วยเหลือชาวบ้านท่ีเดือดร้อนอยู่เป็นประจํา ไม่มีการแบ่งชั ้นวรรณะ เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ยึดถือ

กฎระเบียบตายตัว แม้ว่าพื้นท่ีตลาดคลองสวนทั ้งหมดจะเป็นของคุณสุธีร์  อัศวาณิชย ์แต่ท่านไม่คิด

ค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยใด ๆ ไม่ต้องมีการทําสัญญาเช่า อยู่กันมาแบบนี้ตั ้งแต่สมัยบรรพบุรุษ อาจเป็นเพราะ

พ่อแม่ของคุณสุธีร์ ได้สั ่งสอนให้รักชาวบ้านเหมือนพ่ีเหมือนน้อง ให้ใชร้ะบบครอบครัวในการ

บริหารจัดการ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากลูกบ้าน และให้รักและผูกพันกับคนในชุมชน

ตลอดไป ขวัญ ได้สะท้อนความรู้สึกเป็นหนี้ บุญคุญในความเสียสละของผู ้นําชุมชนดังต่อไปนี้ 

 

หนูคิดดูสิ เดือนละร้อยไม่ว่า สิบหกปีย ังไม่คิด เขาดูแลเอาใจใส่ลูกบ้าน รัก

ลูกบ้านเหมือนพ่ีเหมือนน้อง เหมือนกับพ่ีน้องอาศัยอยู่ร่วมกัน ป้าอยู่มาตั ้งแต่พ่อ

แม่ เจ้าของตลาดคนก่อน เขาเป็นคนใจดี ...แต่เขาเด็ดขาด อย่างเขาบอกว่าถนน

ตรงนี้มันไม่ดี  จะซ่อมไหม ท่านจะชี้แนะให้ เพราะต้องใช้พื้นท่ีร่วมกัน  เหมือน

เราอยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย คือถนนนี้มันขรุขระคนเดินจะหกล้ม ปูนมัน

เส่ือมสภาพ เป็นหลุมเป็นบ่อ  เขาก็ถามว่าจะทําไหม ถ้าไม่ทําเขาก็จะให้ลูกน้อง

เขามาทําให้ ถามแต่ละบ้าน… เขามีอะไรใหช่้วยเราก็ช่วย คือช่วยกันนะ บางที

มันอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกัน… เขาเป็นกันเอง มาก็ทักทายนะ ไม่มีถือตัว เขาดีกับ

เรา  คนในชุมชนรักเขา เขามาดูแลทุกข์สุขเรา เราก็นอนตาหลับ ไปหาเถอะใน

ประเทศไทยไม่มีแบบนี้หรอก เรารักเขาเทิดทูนเขา เพราะเขาดีกับเรามาก ชาตินี้

บุญคุณย ังใช้เขาไม่หมด  อยู่กันมาตั ้ งแต่สมัยปู ่ ย่าตายาย เขามาทําให้อะไร ๆ ดี

มาก เขาทําอะไรให้เราเยอะ คนในตลาดรักเขาทั ้งนั ้นแหละ พูดถึงแล้ว นํ ้ าตาจะ

ออก 
 

ชาวบ้านให้ความเคารพกับเจ้าของตลาดมาก เขาทําการประชาสัมพันธ์ตลาด โดยการ

พาดารานักแสดงมาถ่ายทํารายการให้ตลาดเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว มาทําให้ตลาดดีขึ ้น คนใน
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ชุมชนรักเขา บางทีก็มานั ่งคุยกันว่าจะตอบแทนโดยการทําอะไรให้เจ้าของตลาดดี ก็มีการตกลง

ร่วมกันท่ีจะจัดงานวันเกิด เม่ือตกลงกันได้แล้วคนในชุมชนก็ร่วมกันจัดโต๊ะจีนประมาณสิบตัว 

ช่วยกันออกเงินจัดงานวันเกิดให้กับเจ้าของตลาดร่วมกัน 
4.3.1.2   ความไว้เน้ือเช่ือใจในชุมชน   

สําหรับความไว้เน้ือเช่ือใจของประชาชนในชุมชน สามารถเข้าใจได้จากการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน ร้านค้าในตลาดคลองสวนจะเปิดร้านกันตั ้ งแต่เช้ามืด ในวัน

เสาร์อาทิตย์จะปิดร้านช่วงเย็น ๆ ประมาณ 5–6 โมงแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาจะเก็บร้านกันเร็วกว่านี้  

แล้วแต่ว่าจะมีนักท่องเท่ียวมามากหรือไม่ ร้านค้ารายหนึ่ งเจ้าของ ได้อธิบายว่า  “เวลาเก็บร้าน 

บางครั ้ งลืมของแขวนไว้หน้าร้านจนถึงเชา้ ของท่ีลืมไว้ไม่เคยหาย”  ร้านค้าอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน 

ส่วนใหญ่จะวางถังแก๊สไว้ท่ีร้านค้าหน้าบ้านเป็นประจํา ทําเช่นนี้ มาตั ้ งแต่อดีต ก็ไม่เคยหาย

เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ระมัดระวังผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ซึ่งเกิดจากการท่ีต้อง

ปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกมากขึ ้น เม่ือไม่นานมานีใ้นตลาดคลองสวนจึงไดมี้การติดตั ้ งกล้องวงจร

ปิดทั ้งสิ้น 16 ตัว จากการสนับสนุนของศาลเจ้าพ่อคลองสวน ซึ่งนําเงินท่ีได้จากการประมูลส่ิงของ

ในงานงิ้วประจําปีจากคนในชุมชนมาร่วมกันทําบุญ 

นอกจากนี้ ในการดูแล/จัดการเก่ียวกับบุคคลท่ีเป็นท่ีรัก/ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นท่ีรักและ

ทรัพย์สินต่าง ๆ ส่วนตัวท่ีมีค่า คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันดี เพราะส่วนใหญ่เป็นคนท่ีสนิท

สนมคุ้นเคยกันมาตั ้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ ซึ่งพูดคุยกันง่าย เวลาจะไปต่างจังหวัดก็ปิดบ้านล็อคไว้

แล้วก็ไปได้เลย ก่อนไปก็ฝากให้เพ่ือนบ้านช่วยดูแล ไม่เคยมีปัญหาอะไร บ้านไหนท่ีมีรถก็จะเอาไป

จอดไว้ท่ีด้านหน้าตลาดเพราะมีท่ีจอดรถให้เช่าและสามารถฝากฝังให้ช่วยดูแลแทนได้  “เรามันคน

บ้านนอกมีอะไรก็ไว ้ใจกัน คุยกันได้ ทุกคนรู้จักคุ้นเคยกัน บางครั ้ งจะขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน

บ้าน เช่นยืมเงินกันใช้ ฝากร้านได้ คนท่ีมีรถก็จอดข้างหนา้ไม่มีหายหรอก”  (ขวัญ, 2554) 

ด้วยความเอาใจใส่ช่วยเหลือต่อส่วนรวม  คนในชุมชนส่วนใหญ่เปรียบเหมือน

เครือญาติ ท่ีมักจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในเร่ืองส่วนรวมเสมือนเป็นของญาติพ่ีน้อง เวลามี

อะไรผิดสังเกตก็จะคอยบอกกันเตือนกัน ช่วย ๆ กันดู อย่างท่ีผ่านมาเคยเลี ้ยงโต๊ะจีนให้คุณสุธีร์    

อัศวาณิชย์ และจะมีงานปีใหม่ ท่ีเรียกกันว่า “การทําบุญหัวตลาด” เอาพระมาสวด มีการทําบุญ

ร่วมกัน บ้านไหนจะทําบุญก็ไปทํา มีมากทําบุญมากมีน้อยทําบุญน้อย ไม่มีการบังคับกัน บางบ้านก็

จะเอากับข้าวมาช่วย การทําบุญน่ีมีตั ้ งแต่รุ่นพ่อแม่สืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบันก็ย ังมีอยู่ไม่

เปล่ียนแปลง 

สําหรับความผูกพันในชุมชน ร้อยเรียงขึ ้นจากการท่ีคนในชุมชนตลาดคลองสวน

ส่วนใหญ่อาศัยและเติบโตภายในชุมชนตั ้งแต่เด็ก ๆ ซึ่งบรรพบุรุษอพยพหนีความยากลําบากมาจาก
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เมืองจีน มาอาศัยพื้นท่ีในตลาดคลองสวนเป็นแหล่งท่ีทํามาหากิน และสืบทอดกิจการสืบต่อกันมา

จนถึงทุกวันนี้ จึงมีความผูกพันต่อกันสูงและผูกพันกับชุมชนสูง  โดยภายในชุมชนสามารถท่ีจะ

ประกอบอาชีพและใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยโดนไม่ต้องเสียสตางค์ อีกทั ้ งเพ่ือนบ้านก็ย ังรู้จักกัน คอย

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ ยามสุข 

 

เราเกิดท่ีน่ี เราก็ทําต่อมา ดูแลพ่อแม่จนเขาตาย เรากอ็ยู ่นอกนั ้นเขาก็แต่งงานไป

อยู่ท่ีอ่ืนกันหมด ส่วนท่ีเหลือไม่คิดไปทํางานนอกชุมชน บ้านมันก็เป็นของเรา 

จะทิ้งไปกไ็ม่มีใครดูแลบ้าน อยู่ท่ีน่ีม ันกสุ็ขสบายดี ขโมยก็ไม่มี มันสบายอยู่

แบบมีเพ่ือนบ้านเราไม่ชินกับการไปอยู่นอก ๆ (ขวัญ, 2554) 

 

4.3.1.3  ความเช่ือ ค่านิยม และบรรทัดฐาน  

1)  ความเช่ือค่านิยม และจารีตประเพณีของชุมชน  ในชุมชนตลาดคลอง

สวนจะต้องมีการจัดงานงิ้วเป็นประจําทุกปี ไม่ว่าจะมีคนดูหรือไม่ ก็ต้องจัดทุกปี ทําสืบทอดกันมา

ตั ้งแต่อดีต เกิดมาก็เห็นว่ามีงานงิ้วอยู่แล้ว ถือได้ว่าเป็นงานประจําปีท่ีสําคัญ จัดขึ ้นบริเวณหน้าตลาด

แถวศาลเจ้าพ่อคลองสวน แต่จะมีความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับอดีต คือในปัจจุบันนี้ จะมีการ

เพิ่มการฉายหนังและการแสดงลําตัด เวลามีงานงิ้วเราก็จะไปช่วยกันประมูลของศาลเจ้ามาเป็นสิริ

มงคล ถือเป็นบุญใหญ่ เพราะเงินท่ีได้ก็เอามาพัฒนาตลาดต่อ  

2) ข้อตกลงระหว่างกันในชุมชน  ท่านเจ้าของตลาดจะคอยบอกกับ

พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนว่า อย่าขายของแพง ให้พูดจาดี ๆ กับนักท่องเท่ียว หากใครไม่ปฏิบัติตามและมี

นักท่องเท่ียวไปร้องเรียนก็จะถูกเรียกไปตักเตือน ท่ีผ่านมาเคยมีแม่ค้าพูดจาไม่ดีก็ถูกเรียกเข้าไปคุย 

แต่บางทีนกัท่องเท่ียวบางคนก็สร้างความวุ่นวาย แม่ค้าท่ีทนไม่ไหวก็จะอารมณ์เสียพูดจาไม่ดีใส่ 

นักท่องเท่ียวก็จะไปบอกต่อว่าแม่ค้าร้านไหนพูดจาไม่ดี  เจ้าของตลาดก็จะเรียกแม่ค้าไปเตือนว่า ให้

พูดดี ๆ กับนักท่องเท่ียว เพราะเขาเป็นลูกค้ แต่เจ้าของตลาดจะไม่วา่ลูกค้า เขาจะเตือนพวกชาวบา้น

ให้ปรับปรุง อีกทั ้งแม่ค้าท่ีมาขายของในตลาดจะต้องเป็นคนในเทศบาลคลองสวนเท่านั ้น สมมุติว่า

อยู่ฉะเชิงเทราจะมาขายของในตลาดนี้ ไม่ได้ ต้องย ้ายเข้ามาอยู่และเป็นคนในเขตเทศบาลตําบลคลอง

สวนเท่านั ้น ดังนั ้นแม่ค้าในนี้ จะเป็นคนในพื้นท่ีทั ้ งหมด หรือไม่ก็เป็นคนท่ีย ้ายเขา้มาในเทศบาลนี้

เท่านั ้น นอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีกฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีเป็นทางการ กฎของชุมชนไม่มีแบบแผนตายตัว

ท่ีแน่นอน ส่วนใหญ่อยู่ท่ีค่านิยมท่ียึดถือกันมากคนในชุมชนจะคอยบอกคอยเตือนกันมากกว่า 

สําหรับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชนร่วมกันนั ้น ร้านค้าท่ีขายของราคาแพง

นักท่องเท่ียวจะพูดกันปากต่อปากว่า ร้านไหนเป็นย ังไง ตอนแรก ๆ มีการเขียนใบประเมินแล้ว
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หย่อนใส่กล่องบริเวณด้านหน้าตลาด หรืออีกท่ีหนึ่ งคือท่ีเทศบาลตําบลคลองสวน จากนั ้นเจ้าของ

ตลาดกจ็ะมีการเรียกประชุมเพ่ือพูดคุย ตักเตือนกันไปเป็นเร่ือง ๆ และเป็นครั ้ งคราว จากนั ้นกไ็ม่พบ

เหตุการณ์เช่นนั ้นอีก 

1) กระบวนการตัดสินใจโทษและการตดัสินใจของชุมชน หากมีพ่อค้า

แม่ค้าท่ีพูดจาไม่ดี หรือแสดงกริยาไม่สุภาพต่อนักท่องเท่ียว  หรือค้าก ําไรเกินควร โดยส่วนมาก

นักท่องเท่ียวก็จะไปร้องเรียนท่ีเทศบาล จากนั ้นเจ้าของตลาดเขาก็จะเรียกตักเตือนเท่านั ้น 

2) ความซ่ือสัตย์สุจริต  ในช่วงเวลาเก็บร้านในตอนเย็น บางทีลืมของ

แขวนไว้หน้าร้านตั ้งแต่ตอนเย็นจนถึงเช้า แต่ของท่ีลืมเอาไว้เหล่านั ้นไม่เคยหาย ถังแก๊สหลายถังท่ี

วางไว้ในชุมชนก็ไม่เคยหายเช่นกัน เวลาผ่านไปเป็นสิบปีกเ็ป็นแบบนี้  สมัยก่อนเคยมีขโมยเข้ามาฉก

ทองจากร้านทองในตลาด แต่ก็จับได้เพราะคนในตลาดช่วย ๆ กัน โจรท่ีมาขโมยก็เป็นคนนอก 

ไม่ได้เก่ียวกับคนในชุมชนเลย 

4.3.1.4  ข้อมูลด้านกลุ่ม/องค์กรภายในชุมชน (Group) 

1) การเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมในชุมชน   ภายในชุมชนตลาด

คลองสวนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือทํากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หรือ

ได้แก่ คณะกรรมการตลาดคลองสวน คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวน และกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขในชุมชนซึ่งขวัญได้อธิบายว่า  

 

กลุ่มในชุมชน กมี็คณะกรรมการดูแลตลาด สมัยก่อนเค้าใช้ยาม จะจ้างยามเดิน 

แต่ปัจจุบันนีเ้ราจัดตั ้งเป็นคณะกรรมการตลาด หน้าท่ีก็คอยดูแลความเรียบร้อย 

แล้วก็มีคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวน ปีนี้ เราก็เป็นเถ่านั ้ ง1 4 ปีเป็นท่ี 

จะต้องเป็นทุกบ้าน ปีละ 10–12 คน แล้ว 4 ปีก็จะวนมาถึงที  ปีนี้ กว็นมาถึงเรา 

คนท่ีดํารงตําแหน่งเถ้านั ้ งในปีนั ้นกจ็ะเป็นคนจัดการเงินจากศาลท่ีอยู่ท่ีธนาคาร 

ซึ่งผู ้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าหรือบัญชีเพ่ือร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายอยูห่ลายคน 

สมมุติว่าจะซ้ืออะไรท่ีเป็นของชิ้นใหญ่จะต้องมีการประชุม และคณะกรรมการ

ใหญ่ท่ีดูแลบัญชี จะต้องเป็นคนเซ็นต์และเป็นคนไปเบิก ส่วนพวก อสม. ก็จะ

เก่ียวกับสาธารณสุขในชุมชน คนในชุมชนเขาก็ไปมีส่วนร่วมกันหลายคน ตาม

ป้ายท่ีติดไว้ เจ้าบ้านเป็นใคร มี  อสม. คนไหนเป็นคนดูแล ตรงนี้ เขาก็จะ

แบ่งเป็นโซนกัน (ขวัญ, 2554) 

                                                
1 เถ่านั ้ ง คือ คนในชุมชนคลองสวนท่ีได้รับหน้าท่ีให้เข้ามาดําเนินงานงิ้วประจําปีซึ่ งจะมีการหมุนเวียนสับเปล่ียนก ั นทุก4ๆ ปีโดยจะแบ่งหน้าท่ี

ก ั นออกไปตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
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2) ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม  คนในชุมชนนี้ อยู่ก ันอย่างเป็นกันเองมี

อะไรก็จะพูดคุยกัน ส่วนใหญ่จะสนิทคุ้นเคยกันดี เพราะทุกคนก็เป็นคนในชุมชนเหมือนกัน เจอกัน

ทุกวัน อย่างการเป็นคณะกรรมการตลาดจะใช้วิธีการชักจูงชวนกันมาของคนในชุมชน เป็นคนใจถึง 

ไม่ไดมี้การเลือกตั ้ งเข้ามา อาศัยความสมัครใจไม่ต้องบังคับส่วนใหญ่จะอยากเป็น โดยคุณสุธีร์     

อัศวาณิชยจ์ะช่วยคัดเลือก เวลามีการประชุม ทุกคนก็กล้าท่ีจะแสดงความเห็น กล้าพูด เพราะถือว่า

ไม่ไดเ้บียดเบียนใคร ทุกคนกล้าเหมือนกันหมดเพราะเราไม่ได้ไปขออะไรจากเขา บางทีอาจจะมี

ขัดแย ้งกันบ้าง แต่พอจบการประชุมเร่ืองก็จบ  

3) แบบแผนของการปฏิบัติต่อกัน คนในชุมชนมีความสนิทสนมคุ้นเคย

กันเหมือนเป็นญาติกัน รู้จักกันมานาน มีอะไรก็มักจะบอกกล่าวกัน ส่วนใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการเป็นอย่างยิ ่ง หากแต่ถ้าเป็นเร่ืองใหญ่ ๆ แล้วกเ็ป็นเร่ืองของคุณสุธีร์ อัศวาณิชยท่ี์จะต้องไป

จัดการ ส่วนประธานกับคณะกรรมการจะมีการเรียกประชุมเป็นครั ้ งคราวไปตามโอกาส การประชุม

ในแต่ละครั ้ งจะไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการประชุมแบบธรรมดาไม่เป็นทางการ 

เวลาประชุมสมาชิกกลุ่มก็จะช่วยกันเสนอความเห็น ไม่มีการทะเลาะกัน บางครั ้ งจะมีปากเสียงกันก็

เป็นเร่ืองส่วนตัว ไม่เก่ียวกับเร่ืองงาน เม่ือจบการประชุมก็กลับมาคุยกันแบบพ่ีแบบน้อง 

4) การร่วมกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม  การจัดงานประจําปีหรือท่ี

เรียกว่างานงิ้วซึ่ งเป็นงานประเพณีจะจัดขึ ้ นทุกปี ในแต่ละปีจะมีคณะกรรมการศาลกลุ่มหนึ่ ง

ประมาณ 13 คน เพ่ือใหเ้กิดการหมุนเวียนกันของสมาชิกภายในชุมชน ในงานงิ้วจะมีการทําบุญใน

ลักษณะของการเปียส่ิงของหรือการประมูลของเจ้าเพ่ือนําเงินเข้าศาลเจ้า  มีมาตั ้ งแต่สมัยรุ่น

บรรพบุรุษสืบทอดกันมา งานงิ้วเป็นงานเทศกาลประจําปีท่ีสําคัญของชุมชน ระยะเวลาในการ

ดําเนินงานจะมีการแสดงงิ้ว 5 คืน การแสดงลําตัด 1 คืน และการฉายหนังกลางแปลง 1 คืน มีการ

แบ่งหน้าท่ีกัน อย่างเช่น จะต้องมีคนนําผลไม้ไปไหวเ้จ้า แล้วกเ็ป็ดไก่ อาหารแห้ง ดอกไม้อะไรพวก

นีเ้วลางานเสร็จก็จะช่วยกันลงแรงปัดกวาด เช็ดถูให้สะอาดคณะกรรมการศาลจะเป็นคนละส่วนกับ

คณะกรรมการท่องเท่ียว หากแต่สมาชิกเป็นคนในชุมชนเหมือนกัน ไม่มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มีอะไรก็จะช่วยเหลือพูดคุยกัน  

5) ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม  คุณสุธีร์ อัศวาณิชยเ์ร่ิมต้น

ให้เป็นตลาดท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ก็เกิดกลุ่มคณะกรรมการตลาดขึ้น กไ็ด้เรียกชาวบ้านมาประชุม 

ว่าจะทําอย่างไรท่ีจะทําให้ตลาดแห่งนี้ เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว โดยจัดประชุมกันท่ีบ้านเดิมของ

ท่านหรือท่ีเรียกกันว่า “บ้านอาเส่ีย-คุณนาย” ประชุมกันครั ้ งละประมาณสองชั ่วโมง เร่ืองการค้าขาย 

การพูดจา และมีวิธีการอย่างไรท่ีจะทําใหต้ลาดคลองสวนกลายเป็นท่ีรู้จักของคนทั ่วไป ซึ่งเม่ือตลาด

คลองสวนได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวแล้วก็เร่ิมหาอะไรมาขาย โดยไดเ้อาผลไมม้าขาย 
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น้องสาวกเ็อาของเล่นมาขายตั ้ งแต่การประชุมครั ้ งนั ้น พอคนมาเท่ียวมากขึ ้นกเ็ร่ิมหาอะไรมาขาย

เพิ่มเติม ในการพัฒนาตลาดบางทีก็ได้เงินสนับสนุนจากศาลเจ้าพ่อคลองสวนท่ีมีการระดมเงินทุน

จากการเปียส่ิงของในงานงิ้ว ซึ่งของท่ีเอามาเปียกันนั ้นจะเป็นของเจ้า เพราะมีความเช่ือว่าของเจ้า 

เป็นของดีมีคุณค่า และเป็นของท่ีเฮง ซึ่งในการเปียของนั ้นลงทุนไม่มาก แต่เงินกําไรท่ีได้มาจากการ

เปียของและจะเอาเข้ากองทุนศาลเจ้าพ่อคลองสวน เวลาท่ีเราจะพัฒนาตลาดกจ็ะนําเงินส่วนนี้

ออกมาใช ้ก็ช่วยกันอยู่ในนี ้อีกทั ้ งศาลเจ้าแห่งนี้ ย ังให้การสนับสนุนติดตั ้ งกล้องวงจรปิดท่ีมีอยู่ใน

ตลาด เก้าอี ้และออกค่าไฟฟ้าบริเวณหน้าศาลอีกด้วย ซึ่งเงินท่ีได้มากไ็ด้มาจากการทําบุญเปียของ 

และได้ดอกจากธนาคาร 

 4.3.1.5  ข้อมูลด้านเครือข่าย (Networks)  

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน มีเครือข่ายท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ 2 ส่วนคือ 

เครือข่ายท่ีอยู่ในชุมชนและเครือข่ายท่ีอยู่ภายนอกชุมชน 

1) เครือข่ายท่ีอยู่ภายในชุมชน เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีเกิดจากกลุ่ม

เพ่ือนและเพ่ือนบ้านในชุมชน เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ในชุมชนอยู่มาตั ้ งแต่สมัยบรรพบุรุษจน

ปัจจุบันถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน คนต่างถิ่นไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้จักกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน ไว้ใจกัน เป็นบางครั ้ งท่ีจะขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้าน เวลาเรียกประชุมชาวบ้านก็ไปร่วม

ประชุมกันเป็นประจํา ตอนเย็น ๆ ก็จะมีมานั ่งคุยกัน แต่ปัจจุบันนีค้นมันน้อยลง บ้านไหนท่ีมีลูกเขา

ก็จะส่งไปเรียนหนังสือกันไปอยู่หอพักกันท่ีต่างจังหวัด ก็จะเหลือแต่พ่อแม่ท่ีทํางานเล็ก ๆ น้อย ๆ 

อยู่ในชุมชน คุยกันซักพักก็แยกย ้ายกันเข้าบ้าน แต่ย ังมี เครือข่ายท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ท่ีอยู่บน

พื้นฐานของกลุ่ม ซึ่งก็คือ ความสัมพันธข์องคณะกรรมการตลาดท่ีเกิดจากความต้องการของคนใน

ชุมชนท่ีต้องการให้ตลาดคลองสวนร้อยปีดําเนินการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นกลุ่มท่ีเพิ่งตั ้ งขึ ้นมา

หลังจากไดมี้การเรียกประชุมของเจ้าของตลาด เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อยในตลาด โดยได้

ประสานงานเรียกประชุมชาวบ้านท่ีบ้านเลขท่ีสาม ทุกคนมาด้วยใจ  เน่ืองจากเกิดจากการท่ีคนใน

ชุมชนท่ีมีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันปีละ 10–12 สับเปล่ียนกันไป 

2) เครือข่ายท่ีอยู่ภายนอกชุมชน มีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือ 

ททท. ได้เข้ามาสนับสนุนเงินงบประมาณในการสร้างซุ้มมังกรบริเวณข้างหน้าทางเข้าตลาด มีการ

สร้างแพลอยนํ ้ าให้นักท่องเท่ียวลงไปรับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบ โดยสนับสนุน

งบประมาณทั ้งสิ้น 15 ล้าน ท่ีผ่านมาถือว่า ททท. ให้การสนับสนุนอย่างดีมากมาโดยตลอด โดยมี

การเข้ามาสํารวจ แล้วพบว่าภายในตลาดมีองค์ประกอบครบหมดทุกอย่าง ไม่ว่าทัศนียภาพท่ี

สวยงาม เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการผสมผสานของคนหลายเชื้อชาติ โดยดูได้จากการท่ีมีมัสยิด ศาล

เจ้าและวัดของคนพุทธ ท่ีมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างยิ ่ง 

แต่มารวมไว้ในแหล่งเดียวกันได้โดยไม่มีความขัดแย ้งเกิดขึ ้น  ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน 
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นอกจากนี้ ท่ีผ่านมาย ังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานชุมชนท่องเท่ียวอ่ืน ๆ 

โดยการสนับสนุนของเทศบาล พาไปดูงานท่ีตลาดสามชุก ตลาดดอนหวาย และตลาดนํ ้ าอัมพวา 

เจ้าของตลาดจัดไป แต่หลังจากไปดูงานเสร็จก็ไม่ไดมี้การเรียกประชุมสรุปผลแต่อย่างไร คือไป

กลับมาแล้วจะทําอย่างไรต่อต้องขึ ้นอยู่กับเจ้าของตลาดซึ่งได้นัดประชุมอีกทีภายหลัง ต่อมาตลาด

คลองสวนร้อยปีได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ซึ่งเข้ามาจัดกิจกรรมตลาดคลองสวนร้อยปี ในเชิงอนุรักษ ์เข้ามาช่วยได้มาก มีมาวาดรูปแล้วก็มาคุย

กับชาวบ้านถามถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีผ่านมา ทางเทศบาลก็มีเข้ามาช่วยจัดงานสืบสานตํานานคลอง

สวนเม่ือสองสามปีแล้ว 

1) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง ได้เข้ามาสอบถามข้อมูลกับคนในชุมชนและจัดการประชุมขึ ้นภายในชุมชน มีการ

เชิญชุมชนอ่ืน ๆ มาร่วมด้วย อีกทั ้งได้มอบโมเดลจําลองพื้นท่ีตลาดคลองสวนให้กับชุมชนปัจจุบัน

ย ังตั ้งอยู่ในบ้านเลขท่ีสาม เขาเข้ามาช่วยตั ้งแต่เราเร่ิมทําตลาด ตั ้งแต่เรายงัไม่ได้เป็นตลาดเชิงอนุรักษ์ 

ตอนนี้ก็ย ังช่วยประชาสัมพันธ์อยู่  

2) กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกใน

หมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังเข้ามาจัดโครงการต่าง ๆ ในตลาดคลองสวนนั ้นไดมี้เชิญผูน้ ําชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ตัวแทนจากตลาดอัมพวา ตลาดสามชุก พระประแดง บางนํ ้ าผึ ้ ง บางพลีใหญ่ ตลาดนํ ้ าบ้านใหม่

ฉะเชิงเทรา เข้ามาแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์กัน ส่ิงไหนท่ีดีอยู่แล้วของใครก่อรักษาไว้ อันไหนไม่ดีก็

ปรับปรุงแก้ไขแลกเปล่ียนกันหลังจากจบโครงการนี้ ก่อได้พานักศึกษามาดูงาน   

3) ความเช่ือมโยงกันระหว่างชุมชน รัฐ เอกชน  คุณสุธีร์ อัศวาณิชย์

เร่ิมต้นให้เป็นตลาดท่องเท่ียว โดยได้เรียกชาวบ้านมาประชุมว่าจะทําอย่างไรให้ตลาดคลองสวนเป็น

ท่ีรู้จักแก่นักท่องเท่ียว ทําอย่างไรให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวในชุมชน มีการเรียกประชุมท่ีบ้านเดิม

ของเจ้าของตลาด หรือท่ีรู้จักกันว่าบ้านอาเสีย-คุณนาย ใหลู้กน้องเขามาตั ้งโต๊ะ ประชุมกันประมาณ

ครั ้ งละสองชั ่วโมง เร่ืองการค้าขาย การพูดจา ตอนประชุมชาวบ้านก็มีการเสนอความคิด แต่ละคนก็

เสนอว่าจะทําอะไรดี เราเป็นผู ้ฟัง ช่วยเสริม มีการสรุปว่าแต่ละประเด็นทุกคนมีความเห็นเป็น

อย่างไร มีใครจะค้านหรือไม่ แล้วเขาก็จะสรุปกัน ตอนเร่ิมทําก็มีมหาวิทยาลัยพานักเรียนมาวาดภาพ 

ช่วยเร่ืองประชาสัมพันธต์ลาด มีโครงการจากทางเทศบาลท่ีนําวิทยากรเข้ามา ตอนนั ้นคุณสุธีร์ย ัง

เป็นนายกเทศบาลอยู่ท่านก็ได้เชิญชุมชนไปร่วมอบรมเช่น อบรมการทําอาหาร  เทศบาลก็

สนับสนุนรถสุขาเคล่ือนท่ี ตู้ดับเพลิง และหลังจากท่ีชุมชนไดร้างวลัไทยแลนท็อปเดสติเนชั ่น ตลาด

คลองสวนติดหนึ่งในเก้าท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสุดประทับใจ กมี็หน่วยงานของ ททท. ภาคกลาง
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เขตแปดจังหวัดนครนายก ท่ีควบคุมการท่องเท่ียวของจงัหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา นําส่ือ

ภายนอกชุมชนเข้ามาถ่ายทํา ทําให้ตลาดของเรากลายเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว 

 

4.3.2  กรณีตัวอย่างรายท่ี 2: อู ๊ด (นามสมมต)ิ 

 อู๊ดเพศหญิง อายุ 60 ปี สถานภาพสมรส เป็นคนไทยเชื้อสายจีน นับถือศาสนาพุทธ ได้รับ

การศึกษาในระดับมัธยมปลาย อู๊ด เกิดและเติบโตในชุมชนตลาดคลองสวน พ่อและแม่ของอู๊ด 

ประกอบอาชีพค้าขายทางเรือตั ้ งแต่สมัยอู๊ด ย ังเด็ก ๆ สินค้าท่ีนํามาขายส่วนใหญ่ เป็นพวกหอม 

กระเทียม เพราะในสมัยก่อนตลาดคลองสวนนิยมค้าขายของกันทางเรือ และสืบทอดมาเร่ือย ๆ เม่ือ

โตขึ ้นอู๊ด ได้แต่งงานกับคนในชุมชนด้วยกัน มีบุตรธิดาสามคน มีอาชีพหลักในการทําบ่อกุ ้ง และใน

วันเสาร์อาทิตย์ อู๊ด จะเข้ามาขายขนมหวานในตลาดคลองสวน พร้อมกับลูก ๆ ท่ีใช้ว ันหยุดมาหา

รายได้พิเศษ อู๊ด มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท ปัจจุบันอู๊ด ถือได้ว่าเป็นผู ้มีบทบาทสําคัญ

ในชุมชนอย่างมาก เพราะอู๊ด เป็นประธานชุมชนและเป็นผู ้ประสานกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน อีกทั ้งย ังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการตลาดคลองสวน ซึ่งเจ้าของตลาดมีความ

ไว้วางใจอู๊ด เป็นอย่างยิ ่งในการบริหารจัดการส่ิงต่าง ๆ ภายในชุมชน 

4.3.2.1  การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน 

1) การตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน การท่ีชุมชนมาทํา

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ได้นั ้น เร่ิมต้นจากการท่ีชุมชนได้รับโล่รางว ัลจากพระเทพฯ และ

เจ้าของตลาดย ังดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี จึงได้เกิดความคิดท่ีจะทําให้ตลาดคลองสวน

กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จึงเร่ิมถามคนในชุมชนว่าทุกคนมีความเห็นอย่างไรท่ีชุมชนจะ

เข้ามาทําการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งต่อมาได้มีการเรียกประชุมร่วมกัน โดยมีชาวตลาดเข้ามาร่วม

ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน มีการถามความคิดเห็นและแลกเปล่ียนทัศนคติกัน ซึ่งสถานท่ีประชุม

ได้เลือกบ้านอาเส่ีย-คุณนายหรือพื้นท่ีว่าง ๆ ในตลาดเป็นท่ีประชุม โดยวิธีการเรียกประชุมจะอาศัย

วิธีการประกาศบอกต่อ ๆ กัน ซึ่งทุกบ้านจะมาพร้อมกันโดยไม่ขาดแม้แต่บ้านเดียว เพราะคนใน

ชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการประชุม ด้วยความท่ีคนในชุมชนมีความสนิทสนมกันจึงทําให้

พูดจากันง่าย  เม่ือได้ข้อสรุปจึงเร่ิมลงมือทํา เร่ิมต้นจากให้พ่อค้าแม่ค้าขายของตามความถนัดใครมี

ความสามารถทําอะไรก็ขายอย่างนั ้น ช่วงแรก ๆ ของการดําเนินกิจกรรมก็ไม่ได้ขายดีทุกวันจะดี

เฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

2) การจัดล ําดับความสําคัญของความต้องการ การจัดล ําดับความสําคัญ

นั ้นจะอยู่ท่ีตัวเจ้าของตลาดเป็นหลักว่าจะให้ด ําเนินกิจกรรมใดก่อนหรือหลัง จากนั ้นจึงจะมีการ

เรียกประชุมของคนในชุมชนเป็นการบอกกันแบบปากต่อปากของชาวบ้าน โดยใช้บ้านอาเส่ีย

คุณนายในการดําเนินกิจกรรม เช่นกัน การประชุมในช่วงแรก ๆ จะเน้นไปท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยาก
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ให้เกิดขึ ้ น จุดเด่นของชุมชนท่ีจะใชเ้ป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดใจนักท่องเท่ียว  จากนั ้นถ้ามีอะไรท่ีดี

หรือไม่ดี ๆ ก็จะให้ร่วมกันเสนอมาร่วมกันแก้ไขปรับปรุงในการประชุมครั ้ งถัดไป 

3) การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน เร่ิมต้นเจ้าของตลาดก็

ให้ชาวบ้านเปิดบ้านขายของ โดยใครท่ีมีความสามารถ ความถนัดหรือมีผีมือทางไหนก็ให้ลองทํา

ขาย และต่อมาทางเทศบาลก็ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาอบรมการทําอาหาร การทํางานฝีมือให้เกิดความ

หลากหลายของสินค้าภายในชุมชน 

4.3.2.2  การดําเนินงาน/กิจกรรม 

1) การร่วมปฏิบัติและประสานงานกิจกรรม หลังจากคนในชุมชนได้ตก

ลงร่วมกันท่ีจะให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนแล้ว คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงเร่ิมท่ีจะ

ทําอาหารมาจําหน่ายแก่นักท่องเท่ียวบ้างก็เป็นของท่ีทําขายกันมาอยู่ตั ้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ หรือเร่ิม

หัดทําจากท่ีเทศบาลเข้ามาสอน บางบ้านก็ไปซ้ือของเล่นเด็กโบราณเข้ามาขายไปซ้ือท่ีเขมรบ้าง ไป

ตลาดปีนังบ้าง ใครตาดีได้กเ็อาของดีมาขายกันแล้วแต่ใครอยากจะขายอะไร ไม่มีการบังคับ ผลท่ี

ออกมาขายดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป แต่ส่วนใหญ่จะขายดีเฉพาะวันหยุดเพราะนักท่องเท่ียวให้

ความสนใจมาท่ีตลาดเยอะ แต่จะมีชาวบ้านบางรายท่ีจะมีมาพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบก็จะเอาไป

รายงานกับเจ้าของตลาดว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร เช่น นักท่องเท่ียวบางรายแสดงพฤติกรรมไม่

เหมาะสม หรือ พูดจาไม่ดี  เม่ือเจ้าของตลาดมาเยี่ยมเยียนคนในชุมชนท่านก็จะคอยปลอบใจ ให้

ก ําลังใจว่ามันกต็้องมีดีบ้างไม่ดีบ้าง บางครั ้ งมีนักท่องเท่ียวมาต่อว่าเจ้าของตลาดก็จะคอยบอกคนใน

ชุมชนให้มีความอดทน เพราะต่างคนต่างความคิด ซึ่งโดยส่วนใหญ่เจ้าของตลาดจะนําเอาเร่ือง

เหล่านี้ เข้ามาพูดคุยในการประชุมทุกครั ้ งไปและเม่ือมีการประชุมเจ้าของตลาดจะเป็นผู ้นําการ

ประชุมท่ีจะคอยชี้แนะประเด็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีควรเกิดขึ ้นหรือควรให้มีการแก้ไขปรับปรุง   

2) สนับสนุนทรัพยากร/แรงงาน/วัสดุ ชาวบ้านได้มีการนําเสนอใหจ้ัด

กิจกรรมขึ ้ นเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวภายในชุมชน ซึ่ งผลสรุปท่ีได้จากการประชุมนั ้ นทําให้เกิด

กิจกรรมท่ีมีช่ือว่าสืบสานตํานานตลาดคลองสวน โดยเสนอให้จัดตลาดในบรรยากาศของเมืองจีน 

ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคเงินและช่วยกันประดับโคมไฟลูกกลม ๆ แดง ๆ ทั ่วตลาด การจัดงานนี้

ยึดหลักการคืนกําไรใหแ้ก่นักท่องเท่ียว โดยได้มีการทําสลากขึ ้นมาเน่ืองจากต้องการทราบว่าเราได้

รายได้จากการจัดงานมากน้อยเพียงใด อีกทั ้งย ังมีการทําคูปองขึ ้นมาเพ่ือให้นักท่องเท่ียวนําคูปองไป

จับฉลากชิงโชค โดยจะมีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวไดร่้วมสนุกมากมายทั ้ งกิจกรรมเกมส์สอยดาว 

เกมส์ตักไข่ชิงโชค เกมส์ตักเป็ด ตักฟุตบอลอะไรต่าง ๆ ท่ีลอยอยู่ในนํ ้ าโดยรางว ัลท่ีได้รับจะมี

โทรทัศน์ ตู้เย็น แตกต่างกันไป กิจกรรมนีไ้ด้ด ําเนินไปแล้วสองครั ้ ง ซึ่งถือว่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นในชุมชนเป็นอย่างมาก หากแต่ถ้าเป็นเร่ืองใหญ่ ๆ แล้วกเ็ป็น
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เร่ืองของเจ้าของตลาดท่ีจะต้องตัดสินใจ  ในส่วนของประธานและคณะกรรมการจะมีการเรียก

ประชุมเป็นครั ้ งคราวไปตามโอกาส 

4.3.2.3  การรับผลประโยชน์  

1) การรับผลประโยชน์ทางวัตถุ ตั ้งแต่มีการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ในตลาด ทําให้คนในชุมชนมีรายไดเ้พิ่มขึ ้นจากแต่ก่อนเน่ืองจากในอดีตมีนักท่องเท่ียวเข้ามาภายใน

ตลาดน้อย แต่ในปัจจุบันก็ไม่ได้มีรายได้ดีตลอด จะเป็นช่วง ๆ ไปช่วงนี้กเ็งียบ ๆ มันไม่มีคนมาเยอะ

เหมือนตอนเร่ิมทําแรก ๆ จะดีแค่ว ันเสาร์อาทิตย์ ส่วนวันปกติกเ็ป็นแบบนี้ มีลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น

ลูกค้าประจํามากกว่าเป็นลูกค้าจร ส่วนคนในตลาดไม่ค่อยซ้ือของกันเองเพราะต่างคนก็ต่างทํา 

ตอนนี้ ในตลาดกป็รับปรุงอะไร ๆ หลาย ๆ อย่างดีขึ ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทางเดิน

ท่ีจากเดิมมีพื้นผิวขรุขระทําให้นักท่องเท่ียวมาไม่สะดวก ตอนนี้กมี็ทําแพลอยนํ ้ าให้นักท่องเท่ียวเดิน

เข้าไปรับประทานอาหารในแพทําให้การดําเนินงานเป็นระบบและเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้น 

2) การรับผลประโยชน์ทางสังคม ตั ้ งแต่มีการท่องเท่ียวระบบนํ ้ าไฟก็ดี

ขึ ้น นํ ้ าท่ีใช้กันในตลาดจะเป็นนํ ้ าบาดาล ระบบวงจรปิดเทศบาลเป็นผู ้ด ําเนินงานแต่เป็นเงินของชาว

ตลาดท่ีช่วยกันบริจาคได้เงินมาจากศาลเจ้าพ่อคลองสวน 

3) การรับผลประโยชน์ทางบุคคล ความภาคภูมิใจท่ีน่ีว่ามันก็ขายดีได้แค่

ว ันเสาร์-อาทิตยส์องวัน วันธรรมดานักท่องเท่ียวน้อย แต่ตลาดเราก็น่าเดินกว่าตลาดอ่ืน ๆ เพราะ

ตลาดเราไม่เบียดเสียดกนัเกินไป เดินไปได้เร่ือย  ๆแต่เสาร์-อาทิตยน่ี์ไม่ถึงขนาดเบียด ยกเว ้นวันหยุด

นักขัตฤกษ ์หรือวันหยุดยาว เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์นักท่องเท่ียวจะเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชน

ของเราเป็นจํานวนมาก     

 

 ในตลาดส่วนใหญ่จะมีแต่คนสูงอายุ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ก็ไปข้างนอก

หมด ใครทํางานท่ีไหนมั ่นคง เขาก็ซ้ือบ้าน ลูกชายไประยองอยู่ไม่ไหว ไปก็ไป

นั ่งดูหลังคาบ้านเขา ท่ีน่ีย ังมีเพ่ือนบ้าน เรามีรายได้ของราด้วยไม่ต้องยุ่งกับลูก 

ลูกคิดถึงลูกก็มา ถ้าเป็นวันหยุดคนเล็กยิ ่งกลับมาอยู่นาน มันขี้ เกียจอยู่กรุงเทพฯ 

อากาศมันไม่ดี มาอยู่กับธรรมชาติท่ีบ้านดีกว่า (อู๊ด, 2554) 

 

4.3.2.4  การแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

1) รูปแบบการประชุมและวิธีการแลกเปล่ียนประสบการณ์  ในการ

ประชุมแต่ละครั ้ งจะจัดประชุมท่ีบ้านเลขท่ีสามซึ่งเป็นบ้านเดิมของเจ้าของตลาด ลูกน้องของท่านจะ

จัดเตรียมเก้าอี ้ไว ้ให้ พูดคุยไปแล้วกเ็สนอประเด็นต่าง ๆ ท่ีแต่ละคนได้เตรียมกันไว้ซึ่งหากต้องการ
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หาข้อสรุปจะใช้วิธีการยกมือ เห็นด้วยกใ็ห้ยกมือแล้วนับคะแนน หรือมีอะไรก็ให้เสนอมาได้ คนใน

ชุมชนจะฟังและเช่ือใจในการตัดสินใจของเจ้าของตลาด หากแต่ไม่เห็นด้วยก็สามารถแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยการประชุมท่ีเกิดขึ ้นนั ้นจะเป็นการพูดคุยกันแบบง่าย ๆ ไม่เป็นทางการ 

2) การทบทวนกิจกรรม  เวลาชาวบ้านมีปัญหาอะไรก็จะมาเล่าให้ฟัง 

บางทีก็จะเอาไปรายงานกับเจ้าของตลาดว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร เจ้าของตลาดกค็อยปลอบใจให้

ก ําลังใจว่ามันก่อต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างบ้างครั ้ งมีนักท่องเท่ียวมาต่อว่า ท่านก็บอกให้อดทนเพราะต่าง

คนต่างความคิด แต่ถ้าเป็นเร่ืองด่วนหรือเร่ืองสําคัญ  ๆ ท่ีต้องแก้ไขหาแนวทางท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการก็จะมาคุยกันก่อนเช่นเร่ืองการป้องกันอัคคีภัย หรือการดูแลร้านค้าใหเ้ป็นระเบียบ 

คือ ร้านค้าทุกร้านพ่อค้าแม่ค้าต้องพูดจาให้ดีถือว่าเป็นกฎ ถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนพูดจาไม่ดีกับ

นักท่องเท่ียว ก็จะมีหนังสือไปท่ีเทศบาล ทางเทศบาลก็จะรวบรวมข้อมูลโดยนักท่องเท่ียวสามารถ

ร้องเรียนโดยทําหนังสือใส่ตู ้ท่ีเทศบาล  หากแต่เจ้าของตลาดไม่มีบทลงโทษ เขาเป็นคนท่ีดีมาก ก็มี

ตักเตือนบางทีก็เรียกมาประชุมมาคุยกนั เขาไม่มีมาว่าอะไรรุนแรงเขาก็คุยให้เราฟังอธิบายในส่ิงท่ี

ควรทําหรือไม่ควรทําและทําใหค้นในชุมชนเกิดความร่วมมือกันในการทํากิจกรรม บอกกล่าวกับ

พ่อค้าแม่ค้าถึงวิธีการท่ีจะทําให้นักท่องเท่ียวเข้ามาซ้ือของ โดยบอกกับพ่อค้าแม่ค้าอย่าขายของแพง

เกินไป เจ้าของตลาดเคยพูดว่า ตลาดเรามีว ันรุ่งแต่ก็มีโอกาสร่วงได้ถ้าเราทําไม่ดี สมมุติถ้าร้านค้า

ร้านใดร้านหนึ่ งพูดจาไม่ดีกับนักท่องเท่ียว  นักท่องเท่ียวก็จะนําไปพูดแบบปากต่อปากทําให้

นักท่องเท่ียวไม่อยากเข้ามาท่องเท่ียวในตลาดคลองสวนและตลาดของเราจะต้องกลับไปซบเซาอีก

ครั ้ ง 

 

4.3.3  กรณีตัวอย่างรายท่ี 3: ศักดิ ์(นามสมมต)ิ 

 ศักดิ ์เพศ ชาย อาย ุ53 ปี นับถือศาสนาพุทธ สมรสแล้ว จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 3 คน คือพ่อ แม่ ส่วนลูกสาวได้ย ้ายออกไปมีครอบครัวอยู่ใน

ละแวกใกล้เคียง มีอาชีพหลัก เป็นพนักงานเทศบาลในตําบลคลองสวน โดยทําหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี

ดับเพลิงของเทศบาลตําบล อาชีพเสริมคือ รับผิดชอบดูแลบริการนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลอดคลอง

สวนร้อยปี และทําหน้าท่ีประชาสัมพันธ์เปิดเสียงตามสายภายในตลาด  รายได้ต่อเดือนประมาณ 

9,500 บาท ตามอัตราค่าจ้างของภาครัฐ ศักดิ ์  อาศัยอยู่ในชุมชนตั ้ งแต่เกิด โดยพ่อแม่ของศักดิ ์ 

ล่องเรือหนีความยากลําบากมาจากเมืองจีน ประกอบอาชีพทําทองอยู่ในชุมชนตลาดคลองสวน 

มักจะคัดเลือกช่างท่ีฝีมือดีส่งไปเรียนทําทองท่ีเมืองจีน และถ่ายทอดวิธีการทําทองใหศ้ักดิ ์พร้อมทั ้ ง

การเล่าเร่ืองราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ ้นในตลาดคลองสวนให้ฟังอยู่เสมอ ศักดิ ์ เข้า

ทํางานท่ีโรงจํานําในกรุงเทพ เป็นเวลา 19 ปี และกลับมาทํางานเป็นพนักงานเทศบาลตําบลคลอง

สวนเม่ือปี พ.ศ. 2533 และทําหน้าท่ีต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
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4.3.3.1  ผลลัพธ์ของทุนทางสังคมท่ีส่งผลต่อกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว 

1) ความร่วมมือในกิจกรรม เวลามีประชุมก็ไปท่ีบ้านอาเสียคุณนาย คน

ในชุมชนจะไปประชุมร่วมกันทุกบ้าน เราก็ไปทุกครั ้ ง ไม่มีใครไม่ไปส่วนใหญ่ก็ร่วมมือกันดี เขา

เรียกก็ไปกันทั ้งนั ้นหากบ้านไหนติดธุระมาไม่ได้ก็จะส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยบ้านละ

หนึ่งคน 

2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เวลาประชุมชาวบ้านจะแสดงความ

คิดเห็นเป็นบางคน และส่วนใหญ่จะมีการแสดงความคิดเห็นคล้อยตามกัน เจ้าของตลาดให้คนใน

ชุมชนสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยท่ีจะถามว่าใครมีอะไรจะเสนอ ถ้ามีอะไรจะ

เสนอก็ให้ยกมือ แล้วกรั็บข้อมูลเอาไว้ หากเป็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้ นก็จะมาประชุมร่วมกันหา

วิธีการแก้ไข ท่ีเหมาะสม ในการประชุมนั ้นส่วนใหญ่ทุกคนต่างช่วยกันออกความคิดเห็น เพราะใน

การประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหทุ้กคนไดถ้าม ส่วนใหญ่ก็จะถามกันน้อยคนถามบางส่ิงบางอย่าง เม่ือมี

ข้อสงสัยแต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจกันง่าย คุยกันแบบสบาย ๆ ไม่เป็นทางการแต่อย่างใด 

3) การแบ่งปันข้อมูล เม่ือมีการประชุมชาวบ้านจะมีการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกัน ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม หรือเม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ ้นในตลาดก็

มักจะเล่าสู่กันฟัง “คนในชุมชนนีคุ้ยกันได ้มันไม่มีความหนักหนาอะไรหรอก เพราะว่าประธานชุมชน

หรือคนในชุมชนเราเองมีไรก่อพูดคุยกัน เจอหน้ากันทุกวันคุยกันง่าย ๆ แค่นี้ ก่อจบเลย” (ศักดิ,์ 2554) 

4.3.3.2  ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ ้นจากกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว 

  

เม่ือก่อนนี้ มีการล่องเรือ ผมทําอยู ่แต่ช่วงหลังคนขับเรือป่วย หาคนมาขับเรือ

แทนไม่ไดจึ้งทําให้กิจกรรมการล่องเรือต้องหยุดไป เม่ือก่อนท่ีมีการล่องเรือ มี

ตั ้งแต่แรก ๆ ค่าบริการคนละ 80 บาท ใช้เวลาเดินทางไปกลับ1 ชั ่วโมงไปถึงวัด

เทพราช เดินทางประมาณ 20 นาที เพ่ือจะได้ไหว้พระปิดทอง ปิดทองรอยพระ

พุทธบาท เสร็จแล้วจะพานักท่องเท่ียวไปชมของโบราณหากยาก ซึ่งเป็นของ

รัชกาลท่ีห้าท่ีสมัยก่อนเสร็จประพาส จังหวัดปราจีนบุรีท่านเอาของหลายอยา่ง

ฝากไว้ท่ีว ัดเทพราช พอดีท่านจะเสด็จกลับท่านไม่ได้เอากลับไป ทางวัดจึงเก็บ

ไว้เป็นอนุสรณ์สถานเวลาท่ีเราจัดล่องเรือไป  เขาก็จะเอาของพวกนี้ ให้

นักท่องเท่ียวได้ชม  แล้วเราก็อธิบายว่าของชิ้นนี้ คืออะไร ซึ่ งทางวัดก็จะมี

พระสงฆ์ท่ีเป็นหลวงตาคอยบรรยายให้นักท่องเท่ียวไดฟั้ง แต่ปัจจุบันนี้ ไม่มีแล้ว 

คลองกแ็ห้ง การล่องเรือกเ็ลยหายไปเลย  (ศักดิ,์ 2554) 
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 ในตลาดคลองสวนก็จะมีการจัดงานสืบสานตํานานตลาดคลองสวนร้อยปีในเชิงอนุรักษ์ 

จัดมาสองครั ้ ง ก็มีการเชิญผู ้อ ํานวยการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. เข้ามา งานนี้เร่ิม

จัดในปี  พ.ศ. 2545 ตั ้งแต่เร่ิมเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พอมีการจัดงานก็จะมีการแจกแผ่นพับ

ให้กับนักท่องเท่ียว นโยบายในการจัดงานเพ่ือต้องการคืนกําไรให้กับนักท่องเท่ียว หรือแขกผูมี้

เกียรติท่ีไดเ้ดินทางมาเยี่ยมชมตลาดคลองสวน เป็นการคืนกําไรให้กับนักท่องเท่ียว รูปแบบของงาน

คือ ต้องการสร้างบรรยากาศของตลาดคลองสวนในอดีตโดยให้คนในชุมชน ซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่ง

ชุดจีนเพ่ือท่ีจะย ้อนยุค รําลึกถึงอดีตท่ีผ่านมา เพราะว่าคนในตลาดคลองสวนร้อยปี เป็นคนไทยจีน

ประมาณ 80 % 

1) ความตระหนักในด้านการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชน บ้านท่ีอยู่อาศัยมาตั ้ งแต่เด็ก ๆ ไม่ว่าฟ้าฝนลมแรงก็ไม่เคยเห็นมันเป็นอะไร ถ้าเป็นท่ีอ่ืน

หลังคาเปิดบ้านพังไปแล้ว แต่บ้านเราไม่เคยเป็นอะไร หากมองว่าความท่ีมันเก่า ๆ แบบนี ้แล้วมี

หลาย ๆ หลังต่อ ๆ กันน่ีมันหายากมาก ไม่ได้จะมีทัว่ ๆ ไป ถ้าดูอย่างภาพรวมมันจะเป็นตลาดยาว ๆ 

ท่ีคงความเก่ามันเป็นแบบนีเ้หมือนกันหมด ซึ่งหาดูได้ยากแลว้  

2) ผลประโยชน์ของชุมชนท่ีได้จากการจ้างงานทั ้ งทางตรงและทางอ้อม 

ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะทําการค้าขาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู ้ สูงอายุ เม่ือมีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

เกิดขึ ้นในชุมชนก็ทําให้เด็กเยาวชนท่ีออกไปศึกษานอกพื้นท่ีได้กลับเข้ามาทําการค้าขาย หารายได้

พิเศษในวันหยุดเสาร์อาทิตย ์

 

บางคนท่ีออกไปทํางาน ไปอะไรต่ออะไร บางคนช่ือเขาก็ย ังอยูท่ี่น่ีเขาก็ย ัง

กลับมาช่วงนี้ ท่ีเราทําตลาด ถามว่าดีไหม ดี ธุรกิจทางนี้ ดี บางคนมีลูก มีหลาน

เรียนจบสูง ๆ ไปทํางานกรุงเทพ ช่วงเสาร์อาทิตเขาเห็นมีนักท่องเท่ียวมาเท่ียว

เยอะก่อกลับมาหารายได้พิเศษ (ศักดิ,์ 2554) 

 

4.4  ลักษณะทุนทางสังคมที่ปรากฏในชุมชน 

 

ผลการศึกษาลักษณะทุนทางสังคมในชุมชนของคนในชุมชนตลาดคลองสวน อําเภอบาง

บ่อ จังหวัดสมุทรปราการนั ้น ผู้ ศึกษานําเสนอโดยจําแนกองค์ประกอบท่ีสําคัญของทุนทางสงัคม

ออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ด้านความไว้วางใจ (Trust) ด้าน

บรรทัดฐาน (Norms) ด้านกลุ่ม/องค์กรภายในชุมชน (Groups) และด้านเครือข่าย (Networks) โดยมี

รายละเอียดดังนี ้
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4.4.1  ทรัพยากรบุคคล ในชุมชน  

จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ พบว่า ผู้นําในชุมชนท่ีมีบทบาทสําคัญมี 2 ท่าน

ด้วยกัน คือ เจ้าของตลาดคลองสวนร้อยปี คุณสุธีร์ อัศวาณิชย์ และ ประธานชุมชน คุณแน่งน้อย 

เนตรศรีโดยนายสุธีร์ อัศวาณิชย์ ถือได้ว่าเป็นผู ้นําของชุมชนคนสําคัญในปัจจุบันท่ีมีส่วนสําคัญมาก

ท่ีสุดในการบริหารจัดการตลาดคลองสวน ซึ่งคนในชุมชนรักและเคารพอย่างมาก และพร้อมท่ีจะ

ปฏิบัติตามคําชี้ แนะของเจ้าของตลาด ทั ้งนี้ มีความเช่ือมโยงสําคัญกับผลงานของตระกูลนี้ ท่ีเป็น

เจ้าของตลาดตั ้งแต่ยุคบุกเบิก และเป็นผู ้ มีคุณูปการในการให้คนในชุมชนได้ใช้พื้นท่ีในตลาดเป็นท่ี

ทํามาหากินและท่ีอยู่อาศัยโดยไม่คิดค่าเช่า ในขณะนี้ประธานชุมชน คือ คุณแน่งน้อย เนตรศรี เป็น

ตําแหน่งท่ีมีการตั ้งขึ ้นมาใหม่เพ่ือทําหน้าท่ีจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และดูแลความเรียบร้อย

ในชุมชน เป็นผู ้ ท่ีมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าของตลาดเป็นอย่างดี และเป็นผู ้ ท่ีคนในชุมชนให้

ความนับถือมากอีกคนหนึ่ง  

บทบาทของผู ้นําทั ้งสองคนท่ีเห็นเด่นชัดคือ ทั ้งสองมีบทบาทท่ีสําคัญในการผลักดันให้เกิด

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นในชุมชน (ร้อยละ 93.33) ทั ้งในด้านการประชาสัมพันธต์ลาด

คลองสวนให้เป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเท่ียว โดยมีการประสานงานติดต่อรายการโทรทศัน์ให้นําดารา 

นักแสดงเข้าถ่ายทํารายการต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ตลาดคลองสวนในแง่มุมต่าง ๆ ให้เป็นท่ีรู้จักแก่

นักท่องเท่ียว และร่วมกับประธานชุมชนในการทําหน้าท่ีดูแลบริหารจัดการส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน ตั ้งแต่การวางแผนร่วมกันท่ีจะทําให้ตลาดคลองสวนเป็นท่ีรู้จัก 

จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผลักดันกิจกรรมการท่องเท่ียวต่าง ๆ ให้เกิดขึ ้ นภายในชุมชน และการให้ค ําปรึกษาและชี้ แนะ

ประเด็นกิจกรรมการท่องเท่ียวต่าง  ๆ ท่ีควรเกิดขึ ้ นหรือควรแก้ไขปรับปรุงต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้การแสดงออกของผู ้นําทั ้งสองย ังสะท้อนถึงความเป็นห่วงเป็นใย คอยให้ความช่วยเหลือ

คนในชุมชนในยามท่ีเดือดร้อน (ร้อยละ 73.33) ดังเช่น เม่ือชุมชนตลาดคลองสวนได้เข้ามา

ดําเนินการด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์คนในตลาดเห็นเจ้าของตลาดเข้ามาท่ีตลาดคลองสวนเกือบ

ทุกวัน เพ่ือดูแลสารทุกข์สุขดิบของคนในชุมชน เม่ือคนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนหรือพบ

เหตุการณ์ใด ๆ ก็มักจะเล่าสู่กันฟังกับเจ้าของตลาด หรือในบางครั ้ งจะมาเล่าให้ประธานชุมชนท่ีมี

ความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนในชุมชน เพราะเป็นแม่ค้าเหมือนกัน และผู ้นําทั ้ งสองจะร่วมกัน

หาทางออกของปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น และดูแลบริหารจัดการตลาดคลองสวนร้อยปีอย่างต่อเน่ือง 

(ร้อยละ 66.67) 

 ส่วนในด้านการปฏิบัติตนของผู ้นําชุมชนท่ีสร้างความประทับใจกับคนในชุมชนนั ้ น 

คําตอบท่ีได้รับคือ การใช้ระบบครอบครัวในการบริหารจัดการ (ร้อยละ 80) และไม่แสวงหา
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ผลประโยชน์จากลูกบ้าน (ร้อยละ 66.67 ) ตามคําสั ่งเส่ียของท่านเจ้าของตลาดคนเก่า และท่ีสําคัญ

คือ มีการปฏิบัติตัวดังกล่าวนี้ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  (ร้อยละ 46.67)  เป็นท่ีทราบกันดีว่า

บรรพบุรุษเจ้าของตลาดคนปัจจุบันได้สั ่งเสียให้ใช้ระบบวิธีการบริหารจัดการตลาด 4 ประการ เร่ิม

จาก (1) นําระบบครอบครัวเข้ามาใช้ในการปกครองคนในชุมชน (2) ให้คิดเสียว่าคนในชุมชน

เปรียบเสมือนญาติของตนเอง (3) จะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากคนในชุมชน และ (4) จะรักและ

ผูกพันกับคนในชุมชนตลอดไป การท่ีเจ้าของตลาดคนปัจจุบันได้ใช้ระบบการจัดการทั ้ งส่ีประการ

มาโดยตลอดสืบต่อจากบิดามาจนถึงปัจจุบันท่ีเอาใจใส่คนในชุมชนเปรียบเสมือนญาติของตนเอง 

คอยดูแลรับฟังถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้ น พร้อมให้ค ําชี้ แนะ และอยู่ร่วมกับคนในชุมชนอย่างไม่

แสวงหากําไร คนในชุมชนได้อาศัยและใช้พื้นท่ีในการทํามาหากินแบบไม่เสียค่าเช่ามาเป็นตั ้ งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นการรักษาสัญญาท่ีให้ไว ้กับบิดาเป็นอย่างดี  

ผลจากการปฏิบัติตัวดังกล่าวทําให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนสูง ซึ่งแสดงออกจากการท่ี

คนในชุมชนใหก้ารสนับสนุนการดําเนินงานของผู ้นําคนนี้อย่างเต็มท่ี (ร้อยละ 86.67) ซึ่งจะเห็นได้

จากเวลาจัดประชุมคนในชุมชนจะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน (ร้อยละ 80) กล่าวคือ เม่ือมี

การเรียกประชุมคนในชุมชนทุกครัวเรือนจะเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ไม่มีบ้านไหนท่ี

ไม่เข้าร่วมการประชุม หากใครติดธุระก็จะต้องส่งตัวแทนบ้านละหนึ่งคนเข้าร่วมการประชุมชนทุก

ครั ้ ง เพราะคนในชุมชนเห็นว่าการประชุมร่วมกันเป็นส่ิงท่ีสําคัญ และเป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้

ชุมชนประสบความสําเร็จในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญหลายท่านได้

อธิบายว่า คนในชุมชนมีความรักและเคารพผู้นําในชุมชนอย่างสูง ซึ่งแสดงออกในลักษณะของการ

ใหก้ารสนับสนุนการดําเนินงานของผู ้นําในชุมชน การให้ความร่วมมือเวลาร้องขอ และการเสียสละ

ทรัพย์สินและแรงงานในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับคําชี้ แนะมาจากผู ้นําชุมชน (ร้อยละ 86.67) ใน

ขณะเดียวกันในการประชุมกัน เม่ือถึงว ันเกิดของเจ้าของตลาดคนในชุมชนจะร่วมมือกันจัดงานวัด

เกิดให้เจ้าของตลาดเพ่ือแสดงถึงความรักและ ความเคารพท่ีมีต่อผู ้นําของตน (ร้อยละ 26.67) 
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ตารางท่ี 4.2  วิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลในชุมชน 

 
 

ทรัพยากรบุคคลในชุมชน 
จํานวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ** 

(100) 

ผู ้นําในชุมชน 

-  เจ้าของตลาด 

-  แน่งน้อยเนตรศรี 

 

15 

3 

 

100 

20 

บทบาทผู ้นําในชุมชน 

-  ห่วงใย พูดคุย ช่วยเหลือคนในชุมชนในยามท่ี

เดือนร้อน  

-  เป็นแกนนําในการดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

-  ดูแลบริหารจัดการตลาดคลองสวนร้อยปี 

 

11 

 

14 

 

10 

 

73.33 

 

93.33 

 

66.67 

การปฏิบัติตนของผู ้นําในชุมชน 

-  ใช้ระบบครอบครัวในการบริหารจัดการ 

-  เสมอต้นเสมอปลาย 

-  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากลูกบ้าน 

 

12 

7 

10 

 

80 

46.67 

66.67 

การยอมรับของกลุ ่มผู ้นําจากชุมชน 

-  ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมกลุ่ม 

-  สนับสนุนการดําเนินงานของผู ้นําในชุมชน 

-  ร่วมจัดกิจกรรมอันแสดงให้เห็นความรักท่ีมีต่อ

ผู ้นํา 

 

12 

13 

4 

 

 

80 

86.67 

26.67 

 

หมายเหตุ:  *  เลือกได้มากกว่า 1 

 ** ฐานร้อยละ คิดจากผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 15 คน 

 

4.4.2   ความไว้เนื้อเช่ือใจ  

จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า คนในชุมชนตลาดคลองสวนมีความไว้เน้ือเช่ือใจ

กันสูง เน่ืองจากส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนตั ้ งแต่สมัยบรรพบุรุษ สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น มีความ

ผูกพันกันกับเพ่ือนบ้านแบบญาติสนิทท่ีมีความสนิทสนมคุ้นเคยและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร 
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ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างสมาชิกภายในชุมชนอันแสดงออกให้เห็นถึงความ

ไว้วางใจในการดูแลและจัดการเก่ียวกับบุคคลอันเป็นท่ีรัก เช่น คนในชุมชนสามารถ ฝากเพ่ือนบ้าน

ดูแลคนในครอบครัวเวลามีเหตุจ ําเป็น (ร้อยละ 80) ฝากเพ่ือนบ้านดูแลลูกหลานเม่ือติดธุระ (ร้อยละ 

53.33)  พึ่งพาเพ่ือนบา้นยามคนในครอบครัวไม่สบาย (ร้อยละ 26.67) อีกทั ้ งย ังสามารถฝากใหดู้แล

และจัดการเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นท่ีรัก ต่อกัน เช่น สามารถฝากเให้เพ่ือนบ้านจดัการสัตว์เลี ้ยงแทน

ตนเอง (ร้อยละ 13.33) 

ด้านความไว้วางใจ ดังกล่าวข้างต้น คนในชุมชนจึงมีการพึ่งพากันและกันและใส่ใจต่อกัน

สูงจะเห็นได้จากการท่ี สามารถหยิบยืมส่ิงของกันได้ในชุมชน (ร้อยละ 93.33) ในชุมชนไม่มีปัญหา

ลักขโมยในชุมชน (ร้อยละ 80)โดยในปัจจุบัน ในตลาดคลองสวนร้อยปีไม่มีปัญหาการลักขโมย

ส่ิงของท่ีเกิดจากการกระทําของคนในชุมชน เน่ืองจากคนในชุมชนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันดี 

ทุก ๆ บ้านจะคอยช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเป็นหูเป็นตาเม่ือเจอส่ิงผิดปกติในชุมชน ผู้ให้ข้อมูลท่ี

สําคัญท่านหนึ่งซึ่งมีอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดได้อธิบายว่า  “เม่ือมีการวางส่ิงของทิ้งไว ้หน้าบ้านใน

ตอนกลางคืน เช่น ถังแก๊ส หรืออุปกรณ์การค้าท่ีมีมูลค่า ไม่เคยมีส่ิงของสูญหายตั ้ งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน”  และหากนักท่องเท่ียวลืมส่ิงของไว้ตามร้านค้าก็สามารถกลับมาเอาคืนได ้โดยจะมีผู ้ เก็บ

ไว้ ซึ่งมักจะเป็นผู ้ ท่ีเป็นเจ้าของร้านเอง  อีกทั ้งคนในชุมชนสามารถหยิบยืมเงินทองกันไดโ้ดยไม่เกิด

ปัญหา (ร้อยละ 40) คนในชุมชนมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (ร้อยละ 86.67) โดยสะท้อน

คําสุภาษิตโบราณท่ีว่า “ใครมีมะกรูดมาแลกมะนาว” นั ่นคือ คนในชุมชนย ังสามารถใช้ส่ิงของ

แลกเปล่ียนกับส่ิงของกันได้เฉกเช่นในอดีต แล้วแต่ความพึงพอใจของทั ้งสองฝ่าย ไม่จ ําเป็นต้องใช้

เงินแลกเปล่ียนตามระบบทุนนิยมอย่างคนในสังคมปัจจุบัน หรือหากบางบ้านทํากับข้าวก็จะมาแบ่ง

ให้เพ่ือนบ้านได้ทานกัน มีอะไรก็แบ่งปันกันแบบ “นํ ้ าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า” และ สามารถฝากเพ่ือนบ้าน

ดูแลบ้านเม่ือเวลาไปธุระต่างจังหวัด (ร้อยละ 33.33) แค่เพียงบอกเพ่ือนบ้านให้ช่วยดูแลบ้านและ

เพียงล็อคกุญแจบ้านให้เรียบร้อยแล้วออกเดินทางได้เลย เม่ือกลับมาส่ิงของเคร่ืองใช้ก็ย ังอยู่

เหมือนเดิม “เรามันคนบ้านนอก มีอะไรก็ไว ้ใจกัน คุยกันได้ ทุกคนรู้จักคุ้นเคยกัน บางครัง้จะขอ

ความช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้าน เช่น ยืมเงินกันใช้ ฝากร้านได้ คนท่ีมีรถก็จอดข้างหน้าไม่มีหาย

หรอก” (ขวัญ, 2554) 

ด้านความเอาใจใส่ช่วยเหลือต่อส่วนรวม  เมื่อมีการประชุมเกี่ยวก ับการจ ัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน คนในชุมชนจะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน (ร้อยละ 100) โดย

แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือท่ีดีของสมาชิกท่ีร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่ง เม่ือมีการเรียก

ประชุมกัน ชาวบ้านทุกบ้านจะต้องส่งตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งคนเพ่ือเข้าร่วมการประชุม เพราะถือว่า

การเข้าร่วมการประชุมเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะทําให้กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ประสบความสําเร็จ 
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และส่งผลดีต่อส่วนรวม ทําให้ชุมชนมีนักท่องเท่ียวเข้ามามากขึ ้น บรรยากาศในการประชุมนั ้ น

เป็นไปอย่างเรียบง่าย เน้นการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ  ในเร่ืองความเอาใจใส่ต่อส่วนร่วมมีผล

ให้เกิดกิจกรรมงานงิ้วประเพณี/การเปียของขึ ้นในชุมชน (ร้อยละ 73.33) และกิจกรรมงานสืบสาน

ตํานวนคลองสวน (ร้อยละ 33.33) โดยในเดือนมีนาคมของทุกปี คนในชุมชนจะมีการแบ่งหน้าท่ี

รับผิดชอบในการจัดงานแบ่งหน้าท่ีกันทําออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งต่างคนต่างทําหน้าท่ีของตนด้วย

ความเต็มใจ ไม่เว ้นแม้กระทั ่งคนท่ีเคยอยู่ในชุมชนแต่ได้ออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นท่ีแล้ว เม่ือ

ถึงงานงิ้วก็จะต้องกลับมาร่วมงานเป็นประจําปีไม่เคยขาด โดยจะกลับมาร่วมบริจาคเพ่ือเอาเงินท่ีได้

กลับมาพัฒนาตลาดคลองสวนให้ดีต่อไปในอนาคต 

ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ คนในชุมชนมีความผูกพันกับท้องถิ่นสูง ทั ้งนี้ เกิดจากการท่ีคน

ในชุมชนตลาดคลองสวนอาศัยอยู่ท่ีน่ีแบบไม่เสียค่าเช่าท่ีมาเป็นเวลานาน (ร้อยละ 46.67) จึงเป็น

เหตุผลท่ีทําให้คนในชุมชนไม่คิดท่ีจะทิ้งท้องถิ่นชุมชนแม้จะออกไปหากินภายนอกชุมชนแล้วก็ตาม 

และการได้รับการอนุเคราะห์ให้อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าจึงรู้สึกเป็นหนี้ บุญคุณเจา้ของตลาดและ

พื้นท่ีตรงนี้มาก ผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญหลายท่านได้อธิบายว่า เหตุผลสําคัญท่ีทําให้คนในชุมชนผูกพัน

กับชุมชนนั ้นมาจากการท่ีผู ้ ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในชุมชนมาตั ้ งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 

(ร้อยละ 86.67) และมีความผูกพันสนิทสนมกับเพ่ือนบ้านเฉกเช่นเครือญาติ (ร้อยละ 66.67) สามารถ

พึ่งพาอาศัยกันได้ และปัจจุบันสามารถหาเลี ้ ยงชีพตนด้วยการประกอบอาชีพสุจริต หาเงินเลี ้ยง

ตนเองได้ ถึงแม้จะเป็นเงินไม่มากนัก แต่ก็ไม่ต้องพึ่งลูกหลานให้เดือดร้อน จึงไม่มีความจําเป็นท่ี

จะต้องย ้ายไปอยู่นอกชุมชน  

 

ตารางท่ี 4.3  ความไว้วางใจของคนในชุมชน 

 
 

ความไว้วางใจ 
จํานวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ** 

(100) 

ความไว้วางใจในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับ 

บุคคลที่เป็นที่รัก 

-  ฝากเพ่ือนบ้านดูแลคนในครอบครัวเวลามีเหตุ

จ ําเป็น 

-  ฝากเพ่ือนบ้านดูแลลูกหลานเม่ือติดธุระ 

-  พึ่งพาเพ่ือนบ้านยามคนในครอบครัวไม่สบาย 

 

 

12 

 

8 

4 

 

 

80 

  

53.33 

26.67 
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ตารางท่ี 4.3   (ต่อ) 

 

  

 

ความไว้วางใจ 
จํานวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ** 

(100) 

ความไว้วางใจในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับ 

ส่ิงมีชีวิตที่เป็นที่รัก 

-  สามารถให้เพ่ือนบ้านจัดการสัตว์เลี ้ยงแทนตนเอง 

 

 

2 

 

 

13.33  

ความไว้วางใจในการดูแลและจัดการเกีย่วกับ 

ทรัพย์สินต่าง ๆ 

-  ฝากเพ่ือนบ้านดูแลทรัพย์สินเม่ือเวลาไปธุระ

ต่างจังหวัด 

-  ไม่มีปัญหาลักขโมยในชุมชน 

-  สามารถหยิบยืมเงินทองกันได้ในชุมชน 

 

 

5 

 

12 

6 

 

 

13.33 

 

80 

40 

-  สามารถหยิบยืมส่ิงของกันได้ในชุมชน 14 93.33 

ความเอาใจใส่ช่วยเหลือต่อส่วนรวม 

-  มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

-  กิจกรรมงานงิ้วประเพณี/การเปียของ 

-  การประชุมการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน

ชุมชน 

-  กิจกรรมงานสืบสานตํานานคลองสวน 

 

13 

11 

15 

 

5 

 

86.67 

73.33 

100 

 

33.33 

ความผูกพันในชุมชน 

-  ไม่เสียค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํามาหากิน 

-  อาศัยอยู่และค้าขายในชุมชนตั ้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 

-  สนิทสนมกับคนในชุมชนเฉกเช่นเครือญาติ 

 

7 

13 

10  

  

46.67 

86.67 

66.67 

 

หมายเหตุ:  *  เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 ** ฐานร้อยละ คิดจากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ 15 คน 
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4.4.3  ความเช่ือค่านิยมและบรรทัดฐาน 

4.3.3.1  ความเช่ือ ค่านิยม และจารีตประเพณีของชุมชน 

ความเช่ือสําคัญของคนในชุมชนตลาดคลองสวนคือ ความเคารพ ศรัทธาในความ

ศักดิ ์ สิทธิ ์ ของศาลเจ้าพ่อคลองสวน (ร้อยละ 80) ทั ้งนี้ เพราะคนในชุมชนตลาดคลองสวนส่วนใหญ่

เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนคนไทยเชื้อสายอ่ืนมีจ ํานวนน้อยกว่ามาก จะเห็นได้จากผู ้ ท่ีทําการค้าขาย

ในตลาดส่วนใหญ่ท่ีเป็นผู ้ สูงอายุย ังพูดไทยได้ไม่ชัด มีสําเนียงออกไปทางสําเนียงจีนเป็นท่ีสังเกตได้ 

ด้วยเหตุนี ้ภายในตลาดจึงมีสถานท่ีศักดิ ์ สิทธิ ์ สําหรับเคารพสักการะท่ีมีรูปลักษณ์แบบจีน เป็นศูนย์

รวมความเช่ือของคนส่วนใหญ่ คือ ศาลเจ้าพ่อคลองสวน ซึ่งได้รับการบอกเล่าว่าสร้างมานานกว่า  

100  ปีแล้ว ตั ้งอยู่บริเวณด้านหน้าของตลาด ซึ่งประชาชนชาวคลองสวนโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสาย

จีนและคนไทยท้องถิ่นนับถือศาสนาพุทธต่างมีความเคารพเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก โดยมักจะ

มีผูม้าขอพรจากศาลเจ้าแห่งนีอ้ย่างไม่ขาด เพราะเช่ือว่าเม่ือทําการสักการะแล้วการค้าขายจะรุ่งเรือง

และชีวิตจะสงบสุขร่มเย็น ความสําคัญท่ีเห็นชัดอีกประการหนึ่ งคือ ในเดือนมีนาคมของทุกปีจะมี

การจัดงานประจําปีศาลเจ้าพ่อคลองสวน หรือท่ีเรียกว่างานงิ้วประจําปีขึ ้น ซึ่งได้มีการจัดสืบทอดกัน

มาตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้วา่ในปัจจุบันการแสดงงิ้วจะไม่ได้รับความนิยมมากเฉกเช่นใน

อดีต แต่ก็ย ังคงจัดสืบเน่ืองกันมาเป็นงานประจําปีของชาวตลาดคลองสวนท่ีเช่ือมโยงกับความเช่ือ 

ภายในงานจะมีการเล่นงิ้ว ฉายหนัง ลําตัดและมีการประมลูส่ิงของ เพ่ือนําเงินท่ีได้มาพัฒนาชุมชน

และช่วยเหลือผู ้ ท่ีเดือดร้อน ทั ้งภายในและภายนอกชุมชน 

คนในชุมชนตลาดคลองสวนล้วนมีค่านิยมร่วมกันในการรักษาเอกลักษณ์ทาง

สถาปัตยกรรมแบบโบราณของชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง (ร้อยละ 93.33) โดยอาคารบ้านเรือนและส่ิง

ปลูกสร้างภายในตลาดคลองสวนนั ้ นมีอายุมากกว่า  100 ปี  แต่คนในชุมชนย ังคงอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามนี้ ไว ้ให้ด ํารงอยู่ได้ โดยคงรูปแบบเดิมไว้มากท่ีสุดจวบจนถึงปัจจุบันนี้  และ

เม่ือมีการทําโครงการในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นในชุมชน เม่ือปี พ.ศ. 2547 ค่านิยม

ในการอนุรักษ์ของคนในชุมชนยิ ่งมีความเข้มแข็งขึ ้น สืบเน่ืองจากทางเทศบาลได้เข้ามาประสาน

ความร่วมมือกับคนในชุมชนให้ร่วมกันอนุรักษโ์ครงสร้างของตัวอาคารไม้เก่า มิให้ทําการร้ือถอน 

หรือดัดแปลงสภาพภายนอกอาคาร เว ้นแต่หากมีบริเวณใดเกิดการชํารุด สามารถปรับปรุงได้โดยให้

คงสภาพของเดิมไว้ให้มากท่ีสุด ด้วยการออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองสวน เร่ือง กําหนด

บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องท่ีเขต

เทศบาลตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การขับเคล่ือนในลักษณะนี้  ส่งผลให้

คนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อมในชุมชนว่า เป็นส่ิงท่ี

ส่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวในชุมชนจึงประสบความสําเร็จ จึงยิ ่งเห็นความสําคัญมากขึ ้น ถึงแม้ส่ิงปลูก
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สร้างภายในชุมชนจะมีสภาพท่ีทรุดโทรมไปตามกาลเวลาบ้างก็ตาม หากแต่ย ังมีความคงทนแข็งแรง

และมีความสวยงามซึ่งเป็นส่ิงท่ีหาชมได้ยากในปัจจุบัน  

ค่านิยมอีกประการหนึ่ งของคนในชุมชนท่ียึดถือร่วมกัน คือ ความเคารพและ

ปฏิบัติตามคําสั ่งสอนและชี้แนะของผู ้อาวุโสในชุมชน (46.67) เน่ืองจากคนในชุมชนตลาดคลอง

สวนล้วนแต่อาศัยอยู่ร่วมกันมานาน ทําให้มีความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนในชุมชน อาศัยอยู่

ร่วมกันเหมือนคนในครอบครัว เม่ือจะดําเนินกิจกรรมอะไรก็ตามจะต้องขอความคิดเห็นจากผู ้

อาวุโสในชุมชนเสียก่อน  อีกทั ้งย ังมีความเห็นว่าความคิดเห็นของผู ้อาวุโสเป็นส่ิงท่ีดี และผู ้อาวุโส

เหล่านี้ มีประสบการณ์ท่ีมากกว่า  

ประเพณีสําคัญของชุมชนตลาดคลองสวน คือ งานงิ้วประเพณี (ร้อยละ 73.33) ซึ่ง

ได้กล่าวรายละเอียดมาแล้วก่อนหน้านี้  งานประเพณีท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของชุมชนตลาดคลองสวน 

คือ  งานนมัสการหลวงพ่อปาน หรืองานปิดทองหลวงพ่อปาน (ร้อยละ 26.67) ซึ่งเป็นงานประจําปี

ของอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการและประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกล้เคียง ภายในงานจะมีการ

อัญเชิญรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อปานมาประดิษฐานท่ีบริเวณด้านหน้าตลาดเป็นเวลาหนึ่ งคืนเพ่ือให้

คนในชุมชนได้ร่วมทําบุญ  แล้วจึงแห่กลับวัดเพ่ืออัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อกลับไปไว้ในปะรําพิธีให้

ประชาชนได้ปิดทองนมัสการต่อไป กิจกรรมท่ีเป็นของส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นงานบุญหรือพิธีกรรม

ท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา  หรืองานประเพณี  เ ม่ือมีการจัดงานแต่ละครั ้ งจะเป็นการสานสร้าง

ความสัมพันธ์อันเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชนไปในตัว โดยจะมีการประชุมชาวบ้านในชุมชน

เพ่ือเตรียมการและจัดแบ่งหน้าท่ีกัน ซึ่ งการดําเนินการเหล่านีล้ ้วนเป็นงานท่ีต้องใช้ความร่วมมือ 

ร่วมใจและร่วมแรงกันของคนภายในชุมชนทําให้งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ ้ นเสร็จตามท่ีได้ตั ้ งใจไว้ 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมาคนในชุมชนต่างให้ความร่วมมือกับการจัดงานประเพณีในทุกขั ้นตอน มีการ

แบ่งงานกันทําตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน ผู้นําชุมชนก็แสดงบทบาทในการ

สนับสนุนอย่างชัดแจน การท่ีชาวบ้านในชุมชนมาทํางานบุญตามความเช่ือหรือเพ่ือพัฒนาชุมชน

ร่วมกันนีเ้ป็นการสะท้อนค่านิยมท่ีเช่ือมโยงกับความเช่ือท่ีมีอยู่ทั ้ งในแง่ของการทําบุญและการ

เคารพผู้นําและผู ้อาวุโส อันส่งผลให้เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน อีกทั ้ งย ังเป็นการกระตุ้นให้

เกิดการร่วมระดมทุนของคนในชุมชน เพ่ือนํามาใชพ้ัฒนาชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

4.4.3.2  ข้อตกลงระหว่างกันในชุมชน 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ ทําให้ทราบว่า มีข้อตกลงระหว่างกันใน

ชุมชนท่ีมีผลต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ (1) ผู้ประกอบการใน

ชุมชนจะต้องค้าขายสินค้าท่ีมีคุณภาพ ไม่ค้าก ําไรเกินควร (ร้อยละ 80) (2) ให้คนในชุมชนพูดจา

ปราศรัยกับนักท่องเท่ียวด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพ (ร้อยละ 53.33) และ (3) ผู้ประกอบการในชุมชนต้อง

เป็นคนในพื้นท่ีเท่านั ้น (ร้อยละ 40)  
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โดยทั ้ ง 3 ข้อ เป็นบรรทัดฐานใหม่ท่ีเกิดขึ ้นหลังจากได้จัดให้มีการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ขึ ้ นในชุมชน อันเก่ียวเน่ืองกับกับการทํามาหากินและภาพลักษณ์การบริการของคนใน

ชุมชนท่ีเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ประสบควาสําเร็จ 

และเป็นเง่ือนไขสําคัญท่ีส่งเสริมความย ั ่ งยืนของการท่องเท่ียวแนวทางนี้  ซึ่งคนในชุมชนได้เล็งเห็น

ความสําคัญและได้ทําความตกลงท่ีจะปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัดและสมํ ่าเสมอ และในส่วน 

ข้อตกลงท่ีก ําหนดใหผู้ ้ประกอบการในชุมชนต้องเป็นคนในพื้นท่ีเท่านั ้น ได้รับคําอธิบายว่า ก่อนท่ี

ตลาดคลองสวนร้อยปีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเฉกเช่นทุกวันนี้  ชาวบ้านต่างร่วมมือ

ร่วมใจกันฟันผ่าอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น การท่ีจะให้คนนอกเข้ามาจะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับ

คนในชุมชนท่ีอาศัยอยู่ดั ้งเดิมท่ีรวมกันพัฒนาอย่างยาวนาน 

4.4.3.3  กฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีเป็นทางการ 

ในชุมชนได้มีการกําหนดห้ามทําการร้ือถอน และดัดแปลงอาคารไม้ภายในชุมชน 

(ร้อยละ 93.33) เป็นกฎเกณฑ์ท่ีคนในชุมชนรับทราบและร่วมกันปฏิบัติอย่างเข้มงวด โดยถือว่าเป็น

บรรทัดฐานสําคัญท่ีจะทําให้การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมได้ผล เน่ืองจากตลาดคลองสวนมี

สถาปัตยกรรมท่ีงดงามแตกต่างจากชุมชนละแวกใกล้เคียง คือ เป็นชุมชนโบราณท่ีคงไว้ซึ่งความ

เก่าแก่ของตัวอาคารท่ีพักอาศัย สร้างขึ ้นจากโครงสร้างไมเ้น้ือแข็งและเน้ืออ่อน ซึ่งหาชมได้ยากใน

ปัจจุบัน การท่ีเจ้าของตลาดมีนโยบายท่ีจะอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบโบราณนี้ ไว ้ไม่ให้สูญหายไป 

โดยห้ามคนในชุมชนทําการร้ือถอนดัดแปลงอาคารไม้ภายในชุมชนนั ้น จําเป็นต้องมีกติกากําหนด

ดังกล่าวนี้  แม้เม่ือจ ําเป็นต้องซ่อมแซมก็ให้คงรูปแบบเดิมให้มากท่ีสุดเพ่ือให้อยู่คู่ก ับการพัฒนาให้

ตลาดคลองสวนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์อีกทั ้งพื้นท่ีในตลาดคลองสวนไม่สามารถทําการซ้ือ

ขาย (ร้อยละ 33.33) เน่ืองจากเป็นท่ีดินของภาคเอกชน โดยผู ้ประกอบการมีสิทธิ ์ ท่ีจะใช้พื้นท่ีในการ

อยู่อาศัยและค้าขายแบบไม่เสียเงิน หากแต่ต้องเป็นคนพื้นท่ีเท่านั ้น ไม่มีสิทธิ ์ ในการถือครองโฉนด 

4.4.3.4  การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชนร่วมกัน  

จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ทําให้ทราบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ร่วมกัน

รักษากฎกติกาบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน (ร้อยละ 66.67) คือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และปฏิบัติ

ตามคําบอกกล่าวของเจ้าของตลาด คือ พูดจาปราศรัยกับนักท่องเท่ียวด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพ ค้าขาย

สินค้าท่ีมีคุณภาพและไม่ค้าก ําไรเกินควร โดยท่านเจ้าของตลาดได้เปรียบเปรยว่า “เม่ือตลาดรุ่งได ้ก็

ร่วงได้เช่นกัน” ด้วยความเคารพนับถือเจ้าของตลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บวกกับไดเ้ล็งเห็นถึง

ความสําคัญของคําตักเตือนและชี้แนะของเจ้าของตลาด จึงร่วมกันรักษากฎกติกาท่ีท่านกําหนดไว้

เป็นส่วนใหญ่ แมจ้ะมีบางส่วนท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันบ้าง เช่น อาจจะขาย

สินค้าท่ีมีราคาแพง และใชว้าจาท่ีไม่สุภาพกับนักท่องเท่ียวบ้าง ซึ่งบางครั ้ งเป็นผลสืบเน่ืองจาก

นักท่องเท่ียวบางคนก็มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ทําให้ผู ้ประกอบการไม่สามารถระงับความโกรธ

ไว้ได้ หรืออาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคนในชุมชนบ้าง แต่ท่ีผ่านมาไม่ได้เกิดบ่อยนัก 
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สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ในท่ีสุด โดยในการตัดสินใจลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตาม  ส่วนใหญ่จะ

ขึ ้นอยู่กับเจ้าของตลาดท่ีมักจะทําการตักเตือนเป็นกรณี ๆ ไป มีบางครั ้ งเท่านั ้นท่ีนําประเด็นปัญหาท่ี

เกิดขึ ้นเข้าหารือประชุมร่วมกัน ซึ่งในทางปฏิบัติเม่ือคนในชุมชนไม่รักษากฎกติกาบนพื้นฐานของ

การอยู่ร่วมกัน เช่น มีคนในชุมชนทํากริยาไม่เหมาะสมกับนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวอาจไป

ร้องเรียนท่ีเทศบาล จากนั ้ นเจ้าของตลาดก็จะทําการตักเตือนเป็นรายบุคคลไป โดยให้ปรับปรุง

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น หากเป็นปัญหารุนแรงหรือเป็นเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจร่วมกัน

ของคนในชุมชนก็จะนําประเด็นปัญหา ดังกล่าวเข้าประชุมร่วมกันเพ่ือหาทางออกร่วมกันและจะได้

เป็นบรรทัดฐานสําหรับเร่ืองเดียวกันต่อไป 

ในส่วนของกระบวนการการตัดสินใจโทษและการตัดสินใจของชุมชนนั ้น ผู้ให้

ข้อมูลสําคัญอธิบายว่า ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเล็กน้อยท่ีเจ้าของตลาดสามารถทําการตักเตือน

เป็นรายกรณีไป (ร้อยละ 66.67) เช่น พูดจาไม่ดีแก่ลูกค้า ขายของราคาแพงและมีนักท่องเท่ียวมา

ร้องเรียนหากเป็นปัญหาใหญ่จะนําประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ ้นเข้าประชุมร่วมกัน (ร้อยละ 26.67) หรือ

ในการท่ีตัดสินใจดําเนินการกิจกรรมใดไปแล้วและไม่เป็นไปตามแผนการท่ีวางไว้ก็จะนําเอาเข้าท่ี

ประชุมเพ่ือหาทางปรับเปล่ียนแก้ไข ร่วมกัน  

 

ตารางท่ี 4.4  ความเช่ือค่านิยมและบรรทัดฐาน 

 
 

ความเช่ือค่านิยมและบรรทัดฐาน 
จํานวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ** 

(100) 

ค่านิยมที่เกิดขึ้นในชุมชน 

-  ศาลเจ้าพ่อคลองสวน 

-  รักษารูปแบบสถาปัตยกรรม 

-  ความเคารพต่อผู ้อาวุโส 

 

12 

14 

7  

 

80 

93.33 
46.67 

จารีตประเพณีของชุมชน 

-  งานงิ้วประเพณี,กิจกรรมการเปียของ 

-  งานปิดทองหลวงพ่อปาน 

   

11 

4 

  

73.33 

26.67 

ข้อตกลงระหว่างกันในชุมชน 

-  ค้าขายสินค้าท่ีมีคุณภาพและไม่ค้าก ําไรเกินควร 

-  ใช้ถ้อยคําท่ีสุภาพกับนักท่องเท่ียว 

-  ผู้ประกอบในชุมชนต้องเป็นคนในพื้นท่ีเท่านั ้น 

   

12 

8 

6  

  

 80 

53.33 

40 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 

 

  

 

ความเช่ือค่านิยมและบรรทัดฐาน 
จํานวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ** 

(100) 

กฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีเป็นทางการ 

-  ห้ามทําการร้ือถอน ดัดแปลงอาคารไม้ภายใน

ชุมชน 

-  ไม่สามารถทําการซ้ือขายท่ีดินในตลาดคลองสวน 

   

 14 

 

5 

  

 93.33 

 

33.33 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีมีร่วมกัน 

-  รักษากฎกติกาบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกนั 

อย่างดี 

-  มีบางครั ้ งท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎเกณ์การอยู่ร่วมกัน 

   

 10 

 

4 

  

 66.67 

 

26.67 

กระบวนการตัดสินใจโทษและการตดัสินใจของชุมชน 

-  เจ้าของตลาดทําการตักเตือนเป็นกรณี 

-  นําประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ ้นเข้าประชุมร่วมกัน 

   

 10 

4 

  

 66.67 

26.67 

 

หมายเหตุ: * เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 ** ฐานร้อยละ คิดจากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ 15 คน 

 

4.4.4  กลุ ่มและองค์กรภายในชุมชน  

จากการสัมภาษณ์ผู ้ใหข้้อมูลสําคัญ ทําให้ทราบว่า การเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมใน

ชุมชนประกอบด้วย คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวน (ร้อยละ 86.67) ซึ่งเป็นกลุ่มทางสังคมท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในชุมชนท่ีย ังคงมีความสําคัญจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการนี้ ไม่มีการระบุถึงท่ีมาและ

ช่วงเวลาการก่อตั ้งท่ีแน่นอน แต่เข้าใจว่ามีการก่อตั ้งขึ ้นมาเพ่ือดูแลศาลและกิจกรรมงานประเพณีท่ี

เก่ียวกับศาลควบคู่กัน เม่ือได้มีการตั ้ งศาลขึ ้นมา ในปัจจุบันภายในกลุ่มจะมีการสลับสับเปล่ียน

หมุนเวียนคนในหมู่คนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยท้องถิ่นท่ีนับถือศาสนาพุทธในชุมชนเพ่ือเข้าร่วม

เป็นกรรมการกนัทุกปี โดยทุก ๆ  ส่ีปีจะวนกลับมาครอบครัวละหนึ่งครั ้ ง ต่อมาเม่ือตลาดคลองสวน

มีการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในปี พ.ศ. 2547 จึงได้มีการตั ้งคณะกรรมตลาดคลองสวน (ร้อยละ 

86.67) ขึ ้นมา นับเป็นกลุ่มสังคมกลุ่มท่ี 2 ท่ีมีความสําคัญต่อชุมชนโดยรวมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน ทั ้งนี้ เพราะก่อตั ้ งขึ ้นมาเพ่ือดูแล
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จัดการตลาดและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีจะเกิดขึ ้นภายในตลาดเป็นการเฉพาะ รวมทั ้ ง

ช่วยประสานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน (ร้อยละ 26.67) ท่ีเกิดขึ ้นจากการเข้าร่วมอบรม

กับสถานีอนามัยของคนในชุมชน เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของสถานีอนามัยของเทศบาลท่ีมี

เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน นอกจากนี้  ภายในชุมชนย ังมีการรวมกลุ่ม

อย่างไม่เป็นทางการคือ เป็นกลุ่มสนทนา (46.67) ซึ่งมักจะรวมกลุ่มกันเพ่ือแลกเปล่ียนข่าวสารและ

ความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นทั ้ งภายในและภายนอกชุมชน สถานท่ีท่ีมักจะใช้เป็นท่ีพบปะ

กันสําหรับกลุ่มนี้  คือ ร้านกาแฟซึ่งอยู่ภายในตลาด โดยในปัจจุบันมีร้านกาแฟ 3 ร้านท่ีได้กล่าวไป

แล้วข้างต้น บรรยากาศของกลุ่มสนทนานี้ มักจะเป็นการคุยกันเร่ืองทั ่ว ๆ ไป บางครั ้ งจะเป็นการ

สนทนากันไปเล่นเกมส์หมากรุกกันไปอย่างสนุกสนาน ซึ่งคนในชุมชนจะแวะเวียนกันมาอย่างไม่

ขาดสายสลับกับลูกค้าท่ีมาซ้ือกาแฟตลอดทั ้งว ัน หรือ บางครั ้ งจะตั ้ งวงสนทนาหลังจากเสร็จสิ้น

กิจกรรมการเต้นแอโรบิคในตอนเย็น บริเวณลานกว้างหน้าศาลเจ้าพ่อคลองสวน 

4.4.4.1  ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มทางสังคม 

ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มทางสังคมในชุมชนนั ้น ได้รับการอธิบายจากผู ้ให้ข้อมูล

สําคัญว่า มีลักษณะท่ีไม่เป็นทางการ ไม่มีแบบแผนการปฎิบัติแบบตายตัว (ร้อยละ 53.33) มีการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบเครือญาติ แม้จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบา้งเม่ือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

แต่ก็เป็นส่วนน้อย และไม่ได้นําไปสู่ความขัดแย ้งชัดเจนจนส่งผลกระทบต่อการทํางานร่วมกันของ

กลุ่ม ทั ้ งนี้ เป็นเพราะสมาชิกของกลุ่มทางสังคมเหล่านี้ ล้วนเป็นคนในชุมชนท่ีมีความสนิทสนม

คุ้นเคยกัน (ร้อยละ 80) และรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในสภาพโดยทั ่วไป คนเหล่านี้ก็จะ

คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่ งกันและกันแบบเครือญาติ (ร้อยละ 53.33) แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง

กรรมการกลุ่มด้วยกันมักจะมีความใกล้ชิดกว่าคนทั ่วไป อันเป็นผลจากการทํางานร่วมกัน จึงมีความ

ผูกพันกันมากขึ ้น ในบางครั ้ งเม่ือมีการประชุมอาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างอาจทําให้เกิดความ

ไม่พอใจกันระหว่างบุคคล แต่ก็มิได้ลุกลามบานปลายออกไปจนกลายเป็นปัญหาของคนหมู่มากใน

ชุมชน (ร้อยละ 26.67) 

4.4.4.2  แบบแผนของการปฏิบัติต่อกันในชุมชน 

แบบแผนของการปฏิบัติต่อกันภายในชุมชนท่ีปรากฏอย่างสําคัญ คือ การเขา้ร่วม

ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน (ร้อยละ 80) การเช่ือฟังผู ้นําในชุมชน (ร้อยละ 60) การมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ (53.33)  ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่า อํานาจตัดสินใจเร่ืองสําคัญ

จะขึ ้ นอยู่กับเจ้าของตลาด (ร้อยละ 33.33) โดยทั ่วไปแล้วสมาชิกชุมชนจะให้ความร่วมมือกับ

กิจกรรมภายในกลุ่มและกิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่สมาชิกจะเข้าร่วมประชุม

อย่างพร้อมเพรียงกัน และมักจะเช่ือคําแนะนําหรือคําชี้แนะของผู ้นําชุมชนเป็นอย่างดี เพราะเช่ือว่า
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เป็นส่ิงท่ีดีและสมควรปฏิบัติตาม ทั ้งนี้ เป็นเพราะจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจาก

ผู ้นํามาก และตัวผู ้นําเองได้แสดงบทบาทท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและกลุ่มทางสังคมในชุมชนมา

ตลอดจนเป็นท่ียอมรับ ในการประชุมแต่ละครั ้ ง สมาชิกกลุ่มจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นอย่างอิสระ เพราะสมาชิกแต่ละคนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันไม่ได้เกรงกลัวอ ํานาจหรือ

อิทธิพลของคนใดคนหนึ่ง การปฎิสัมพันธ์เช่นนี้ ส่งผลให้เกิดการทํางานท่ีได้ผลพอสมควรและการ

ตัดสินใจต่าง ๆ ยึดมติร่วมกันท่ีเป็นการยอมรับของกลุ่ม อย่างไรก็ตามอํานาจตัดสินใจท่ีนอกเหนือ

ความสามารถของกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ในชุมชนจะขึ ้นอยู่กับเจ้าของตลาดท่ีคอยสนับสนุน และให้

ค ําปรึกษาและเสนอแนะกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ส่วนกลุ่มสนทนาท่ีเกิดขึ ้นอย่างหลวม ๆ ภายใน

ชุมชนไม่มีแบบแผนในการปฏิบัติระหว่างกัน แต่เป็นตัวเสริมในการกระตุ้นให้เกิดการคิดริเร่ิมทั ้ ง

เป็นแหล่งข้อมูลท่ีจะนําไปสู่การปรึกษาหารือได้ 

4.4.4.3  การร่วมกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม  

จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า  การร่วมกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 

โดยส่วนใหญ่จะปรากฏออกมาในลักษณะของการเข้าร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเม่ือมีการเรียก

ประชุม (ร้อยละ 100) และ เข้าร่วมการจัดงานงิ้วประจําปี (ร้อยละ 86.67) ของชุมชนเป็นสําคัญ 

นอกจากนี้  ย ังสามารถเห็นได้จากการร่วมเข้ารับการอบรบให้ความรู้ต่าง ๆ ท่ีจัดขึ ้น จากการสังเกต

และพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับสมาชิกภายในชุมชนพบว่า ในกิจกรรมในการประชุมท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษส์มาชิกในชุมชนต่างให้ความสําคัญกับเข้าร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างพร้อม

เพรียง หากสมาชิกคนใดไม่ว่างก็จะต้องส่งตัวแทนบ้านละหนึ่ งคนเพ่ือเข้าร่วมรับฟังการประชุม 

และมีส่วนร่วมในทุกขั ้นตอนตั ้ งแต่เร่ิมปรึกษาหารือวางแผนรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกลุ่ม 

จนถึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขกับปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึ ้น โดยสมาชิกในชุมชนต่างช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน มีความเคารพและเกรงใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า ผู้ รู้ รวมทั ้ งผู ้นํา

ในชุมชนท่ีจะเป็นผู ้ชี ้ แนะในการดําเนินกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ช่วงแรกชาวบ้านย ังไม่มีความรู้ในการจัดการ ทางเทศบาลจึงได้ส่งคนในชุมชนเข้ารับการ

ฝึกอบรมในการทําอาหาร เพ่ือท่ีจะได้กลับมาประกอบอาชีพได้ในชุมชน อีกทั ้งมีการสนับสนุนจาก

ทางเทศบาลให้ไปศึกษาดูงานในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยู่ก่อนแล้ว  

4.4.4.4  ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม 

ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มในชุมชนสามารถแยก

ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ เกิดการระดมทุน (ร้อยละ 66.67) ในรูปแบบของการเปียของจากศาลเจ้า

เพ่ือใช้ในการพัฒนาตลาด เกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน (ร้อยละ
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86.67) และการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น (ร้อยละ 13.33) 

และก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันของคนในชุมชน (ร้อยละ 33.33)  

จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า การระดมทุนในรูปแบบของการเปียของ

จากศาลเจ้าเพ่ือใช้ในการพัฒนาตลาด นั ้นเป็นผลประโยชน์สําคัญท่ีเกิดขึ ้นได้จากการท่ีคนในชุมชน

ได้อนุรักษ์ด้วยการร่วมกันจัดงานงิ้วร่วมกันตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั ้งย ังได้ให้ความร่วมมือใน

การเข้าร่วมกลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวน ทําให้การดําเนินการประสบความสําเร็จ โดย

คนในชุมชนได้เข้ามาร่วมงานในการเปียของจากศาลเจ้า ร่วมบริจาคเงินจากความศรัทธาและ

เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการนําเงินท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาตลาดคลองสวน ซึ่ ง

คณะกรรมการศาลเจ้าย ังมีหน้าท่ีบริหารจัดการเงินกองกลาง เพ่ือนํามาใช้ในการช่วยเหลือผู ้ท่ี

เดือดร้อน ทั ้งในและนอกชุมชน อีกทั ้งเกิดกองทุนท่ีจะนํามาพัฒนาตลาดด้วย 

นอกจากนี้การรวมกลุ่มของคนในชุมชนย ังก่อให้เกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน จากการท่ีคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุม

อย่างพร้อมเพรียงกัน และแสดงความคิดเห็น วางแผนและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นร่วมกัน 

จากนั ้นเกิดเป็นการรวมกลุ่มกันในรูปแบบของคณะกรรมการตลาด ในการบริหารจัดการและ

ดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ  พร้อมทั ้ งมีการพัฒนาระบบ

การให้บริการสาธารณสุขในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพราะคนในชุมชนต่างดูแลซึ่งกันและกัน 

ช่วยใหแ้บ่งเบาภาระหน้าท่ีของอนามัยจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนได้มาก

พอสมควร 
  
ตารางท่ี 4.5  กลุ่ม/องค์กรภายในชุมชน 

 
 

กลุ ่ม/องค์กรภายในชุมชน 
จํานวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ** 

(100) 

การเป็นสมาชิกของกลุ ่มทางสังคมในชุมชน 

-  คณะกรรมการตลาด 

-  คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวน 

-  อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

-  กลุ่มสนทนา 

 

 13 

13 

4 

7  

 

 86.67 

86.67 

26.67 

46.67 

ความสัมพันธ์ภายในกลุ ่ม 

-  สนิทสนมคุ้นเคยกัน 

 

 18  

 

 80 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 

 

  

 

กลุ ่ม/องค์กรภายในชุมชน 
จํานวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ** 

(100) 

-  การทํางานไม่มีแบบแผนตายตัว 

-  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบเครือญาติ 

       -  เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกนัระหว่างตัวบุคคล 

8 

8 

4 

53.33 

53.33 

26.67 

แบบแผนของการปฏิบัติต่อกัน 

-  เช่ือฟังผู ้นําในชุมชน 

-  อํานาจตัดสินใจเร่ืองสําคัญจะขึ ้นอยู่กับเจ้าของ

ตลาด 

-  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 

9 

5 

 

12 

 

60 

33.33 

 

80  

-  คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นอย่างอิสระ 

8 53.33 

การร่วมกิจกรรมของสมาชิกในกลุ ่ม 

-  เข้าร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเม่ือมีการเรียก

ประชุม 

-  เข้าร่วมการจัดงานประจําปี(งานงิ้ว)ของชุมชน 

-  ร่วมบริจาคเงินในการดําเนินกิจกรรม 

 

15 

 

13 

3    

 

100 

 

86.67 

20  

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกลุ ่ม 

-  เกิดเป็นพลังขับเคล่ือนกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน 

-  เกิดการระดมทุนในรูปแบบของการเปียของจาก

ศาลเจ้าเพ่ือใช้ในการพัฒนาตลาด 

-  สาธารณะสุขในชุมชมมีประสิทธิภาพมากขึ ้น 

-  ความรัก ความสามัคคีกันของคนในชุมชน 

 

13 

 

10 

 

2 

5  

 

86.67 

 

66.67 

 

13.33 

33.33  

 

หมายเหตุ: *  เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 ** ฐานร้อยละ คิดจากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ 15 คน 
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4.4.5  ความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย     

4.4.5.1  เครือข่ายท่ีเกิดขึ ้นในชุมชน 

ความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายสามารถพบได้ทั ้ งเครือข่ายท่ีเกิดภายในชุมชน และท่ีเกิด

ระหว่างชุมชนกับภายนอก จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า  เครือข่ายท่ีเกิดขึ ้นในชุมชน

เป็นเครือข่ายท่ีมีพื้นฐานจากความสัมพันธ์เสมือนเครือญาติของเพ่ือนบ้านในชุมชน (ร้อยละ 86.67) 

ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วย การท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่อยู่มาตั ้ งแต่สมยั

บรรพบุรุษจนปัจจุบันและไม่ค่อยมีคนต่างถิ่น ทําใหส่้วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกันดี มีการช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน และมีความไว้วางใจระหว่างกันสูง  ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีพื้นฐานความสัมพันธ์แบบ

ประเพณีดั ้งเดิมท่ีมีลักษณะคล้ายญาติพ่ีน้อง ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ มีผลต่อการก่อตัวของกลุ่มก้อน

ทางสังคมไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการตลาดคลองสวน (ร้อยละ 93.33) คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อ

คลองสวน (ร้อยละ 33.33) ท่ีเป็นกลุ่มหลัก ๆ ของชุมชน ท่ีมีโครงสร้างไม่ค่อยเป็นทางการ จะเห็น

ได้จากท่ีมาของคณะกรรมการท่ีเน้นการหมุนเวียนกันไป มากกว่าการเลือกตั ้ งแบบใหม่ อีกทั ้ งผู ้นํา

ได้มาจากผู ้ ท่ีได้รับการยอมรับอยู่แล้วในสังคม เวลาทํางานแม้จะแยกกิจกรรมกันทําในระดับหนึ่ ง 

แต่ผู ้ ท่ีเป็นแกนนํามีลักษณะซ้อนกันอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจึงเกิดขึ ้นในลักษณะเชิงซ้อนและ

หลวม ๆ 

4.4.5.2  การร่วมเป็นเครือข่ายกับภายนอกชุมชน 

ความสัมพันธเ์ชิงเครือข่ายกับภายนอกชุมชนเร่ิมปรากฏให้เห็นชัดหลังจากท่ีได้ริเร่ิม

มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยในช่วงแรกไดมี้การส่งคนในชุมชนไปศึกษาดูงาน ในชุมชน

อ่ืน ๆ เช่น ตลาดสามชุก ตลาดดอนหวาย เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นชุมชน และทางเทศบาลได้เข้ามาประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการจัด

อบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมือการทําอาหาร ต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับ

ขั ้นตอนการดําเนินงานท่ีผ่านมาของตลาดท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นต้นแบบเหล่านี้  จากนั ้นได้นํามาปรับ

ใช้ภายในตลาดคลองสวนร้อยปี นอกจากนี้ ย ังเกิดเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกชุมชนท่ีสนใจงาน

ในลักษณะนี้   ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในชุมชน ท่ีได้เข้ามาให้การสนับสนุนในการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ ในโครงการพัฒนา

ตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ์ โดยได้เชิญนักวิชาการ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในชุมชนท่องเท่ียวและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามารับฟังแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในการหาทิศทางการพัฒนาตลาด

คลองสวนต่อไปในอนาคต ซึ่งส่งผลต่อการจัดการแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ การวางผ ังการจัด

แผงร้านค้า การกําหนดแนวทางเดิน รวมไปถึงได้มอบโมเดลจําลองตลาดคลองสวนไว้ท่ีพิพิธพันธ์

บ้านเลขท่ีสาม เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ซึ่งต่อมามีการจัดงานสืบสานตํานานคลอง

สวน (ร้อยละ 46.67) ขึ ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ตลาดคลองสวนให้เป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเท่ียว โดยเกิด
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จากความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตําบลคลองสวน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  และคนใน

ชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี  

คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความเช่ือมโยงกันระหว่างชุมชน รัฐ และเอกชน 

จะมีคณะกรรมการตลาดท่ีสามารถอธิบายถึงความเช่ือมโยงกันนี ้โดยภาคประชาชนต่างช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมมือร่วมใจกันในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง

ชุมชนท่ีทํากิจกรรมด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้วยกันให้ประสบความสําเร็จ โดยมักจะได้รับการ

สนับสนุนจากเทศบาลตําบลคลองสวนในการจัดงานกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ใน

ขณะเดียวกัน การพัฒนาบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากการท่องเท่ียวเท่ียวแห่งประเทศไทย  และ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีประธานชุมชนเป็นตัวกลางทํา

หน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หากแต่ในชุมชนย ังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุน

ในการดําเนินกิจกรรมชัดเจน  

นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วย ังมี การใช้ทรัพยากรร่วมกันของเครือข่ายท่ี

เกิดขึ ้นในชุมชน โดยเครือข่ายท่ีเกิดขึ ้นในชุมชน มักจะใช้บ้านเลขท่ีสามเป็นศูนย์กลางการประชุม

เน่ืองจากมีพื้นท่ีกว้างขวาง และสะดวกในการนัดหมาย อีกทั ้งย ังมีการใช้พื้นท่ีในตลาดคลองสวนใน

การจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันระหว่างเครือข่าย เช่น การจัดงานสืบสานตํานานคลองสวน ซึ่งเป็น

ความร่วมมือระหว่างของเทศบาล การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและคนในชุมชน รวมไปถึงการใช้

พื้นท่ีในตลาดคลองสวนในการจัดการเสวนาทางวิชาการท่ีจัดขึ ้นจาก การสนับสนุนของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อีกทั ้ งชุมชนตลาดคลองสวนย ังได้รับเงินทุน

สนับสนุน ในการพัฒนาตลาดคลองสวนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์

ให้น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวในตลาดคลองสวนร้อยปีแห่งนี้ 

ในส่วนของกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายนั ้ น

ปรากฎชัดเม่ือท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไดจ้ัดกิจกรรมการสัมมนา 

ขึ ้นในโครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ ์ โดยเชิญนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆท่ี

เก่ียวข้องตัวแทนของชุมชนต่าง ๆ ท่ีมีการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ประสบผลสําเร็จมาแล้ว

และคนในชุมชนมาเข้าร่วมการประชุม เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันถึงแนวทางการดําเนิน

กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีผ่านมา อีกทั ้ งย ังมีการศึกษาดูงานในชุมชนท่องเท่ียวต่าง ๆ ซึ่งทําให้

เกิดการแลกเปล่ียนรูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรม และสร้างแรงบันดาลในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ

ท่ีควรเกิดขึ ้นในชุมชนแห่งนี ้
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ตารางท่ี 4.6  วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย 

 
 

ความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย 
จํานวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ** 

(100) 

เครือข่ายที่เกิดขึ้นในชุมชน 

-  การรวมกลุ่มท่ีมีพื้นฐานจากความสัมพันธ์ของเพ่ือนบ้านใน

ชุมชน 

-  การรวมกลุ่มกันในลักษณะของคณะกรรมการตลาดคลองสวน

เพ่ือการบริหารจัดการตลาด 

 

13 

 

14 

 

 

86.67 

 

93.33 

  

-  การรวมมือกันในลักษณะของคณะกรรมการ 

ศาลเจ้าพ่อคลองสวน 

5 33.33 

การร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอื่น  ๆ

-  การศึกษาดูงานในตลาดท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

-  เกิดการจัดงานสืบสานตํานานคลองสวน 

-  การประชุมเชิงวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

-  การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาฝีมือการทําอาหาร 

 

8 

7 

9 

10   

 

53.33 

46.67 

60 

66.67  

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

-  การได้รับเงินทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาตลาดคลองสวน 

-  เกิดการใช้พื้นท่ีในตลาดคลองสวนร่วมกันของเครือข่ายในการ

ตัดกิจกรรมต่างๆ 

-  บ้านเลขท่ีสามเป็นศูนย์กลางการประชุมและการดําเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นภายในชุมชน 

 

9 

 

9 

10 

 

60 

 

60 

66.67 

กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย เพื่อ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

-  เกิดการสัมมนาร่วมกันในโครงการพัฒนาตลาดคลองสวนใน

เชิงอนุรักษ ์

-  เกิดการศึกษาดูงานในชุมชนท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

 

 

9 

 

8  

 

 

60 

 

53.33  
 

หมายเหตุ:  * เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 ** ฐานร้อยละ คิดจากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ 15 คน 
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4.5  กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

 

คนในชุมชนตลาดคลองสวนได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์อย่างเป็นกระบวนการ และกระทําในลักษณะของการทํางานร่วมกัน โดยภายในชุมชนมีการ

แบ่งประเภทของกลุ่มในชุมชนท่ีมีส่วนในการขับเคล่ือนกระบวนการการจัดการท่องเท่ียวออกเป็น 

3 ประเภท โดยประเภทท่ี 1 สมาชิกทั ่วไปหรือคนในชุมชนท่ีไม่มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในชุมชน

โดยตรงต่อการขับเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ส่วนใหญ่เป็นผู ้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนดั ้ งเดิม 

ประกอบอาชีพค้าขาย หรือเป็นบุคคลจากต่างพื้นท่ีท่ีย ้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีของเทศบาล

ตําบลคลองสวน ประเภทท่ี 2 เป็นผู ้นําในชุมชน และประเภทท่ี3 กลุ่มคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่

ในชุมชนได้แก่ คณะกรรมการตลาดและคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวน กลุ่มคนทั ้ง 3 ประเภท

นี้จะมีบทบาทในการทําหน้าท่ีต่างกันในกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  

กระบวนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปีอาศัย

กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเข้ามาช่วยในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมี

พื้นฐานมาจากการผลักดันของเจ้าของตลาดท่ีได้กระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปล่ียน

และแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึน้  ซึ่ ง

สามารถอธิบายโดยการนําแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff  (1977) มาใช้ในการ

วิเคราะห์กระบวนการการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั ้นตอน คือ 

ขั ้นท่ี 1 การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน ขั ้นท่ี 2 การดําเนินงาน/กิจกรรม ขั ้นท่ี 3 การรับ

ผลประโยชนแ์ละ ขั ้นท่ี 4 การแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์ ดังมีรายละเอียดดังนี ้

 

4.5.1  ขั้นที ่1 การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน  

ขั ้นตอนท่ีคนในชุมชนตระหนักรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ ้นและได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็น และเข้าร่วมประชุมในการตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน โดยจัดล ําดับความ

ต้องการ และมีการกําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ประกอบด้วย

ขั ้นตอนย่อย ๆ ดังนี ้

4.5.1.1  การตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน 

 1)  เกิดปัญหาภาวะซบเซาในตลาดคลองสวน เน่ืองจากในขณะนั ้นการ

ค้าขายภายในตลาดคลองสวนประสบปัญหาจากการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลกระทบจากการพัฒนา

ในภาพรวม ทางชุมชนจึงได้วิเคราะห์ว่าเกิดจากผลสืบเน่ืองของการกระจายความเจริญเข้าสู่ชุมชน 

นับตั ้งแต่การสร้างถนนท่ีทันสมัย ส่งผลให้การค้าขายทางนํ ้ าไม่เป็นท่ีนิยม ผู้คนในละแวกใกล้เคียง
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หรือคนในชุมชนนิยมเดินทางไปซ้ือสินค้าในตัวเมืองแทนท่ีจะเข้ามาซ้ือสินค้าในตลาด ส่งผลให้

การค้าขายในตลาดคลองสวนซบเซาลง คนบางส่วนต้องย ้ายออกจากพื้นท่ีเพ่ือไปหาแหล่งทํามาหา

กินใหม่ หากแต่คนในชุมชนบางส่วนย ังคงทําการค้าขายอยู่ในพื้นท่ีเฉกเช่นในอดีต (ร้อยละ 46.67) 

 2)  เกิดการชักนําของเจ้าของตลาด ในปี พ.ศ. 2547 ชุมชนตลาดคลองสวน

ร้อยปีได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทชุมชนพื้นถิ่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี จึงเป็นจุดเร่ิมต้นให้เจ้าของตลาดเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตลาดคลองสวนให้

เป็นท่ีรู้จัก และเพ่ือแก้ปัญหาความซบเซาของตลาดคลองสวนด้วย จึงมีการเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อ

สอบถามความคิดเห็นว่าต้องการให้เกิดรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ภายในชุมชน

หรือไม่ และหากเกิดขึ ้นแล้วรูปแบบกิจกรรมท่ีควรจะเกิดขึ ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร การประชุม

ในครั ้ งนี้ ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีสําคัญมาก โดยไดมี้การพูดคุยและมีความเห็นร่วมกันว่าจะดําเนิน

โครงการการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 66.67) 

4.5.1.2  การจัดล ําดับความสําคัญของความต้องการ  

 1)  หลังจากความเจริญได้กระจายเข้าสู่ชุมชน ปัญหาความซบเซาภายใน

ตลาดคลองสวนกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทําให้คนในชุมชนบางส่วนตอ้ง ออกไปหากินภายนอก

ชุมชน จะเหลือเพียงคนสูงอายุบางส่วนท่ีทําการค้าขายเฉกเช่นปกติดังอดีต หากแต่เป็นการค้าขาย

เพียงพอเลี ้ยงปากเลี ้ ยงท้อง มิได้เน้นเพ่ือทําก ําไร อันเน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชนเป็น

จํานวนน้อย และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในละแวกพื้นท่ีใกล้เคียง เม่ือเกิดปัญหาดังกล่าวขึ ้น คนใน

ชุมชนต้องการหาแก้ปัญหา ทั ้งผู ้นําชุมชนและแกนนําตามธรรมชาติ อาทิ เจ้าจองตลาด ประธาน

ชุมชน ผู้นําชุมชน ฯลฯ ท่ีมองเห็นศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชน  จึงเกิดการประชุมเพ่ือดําเนินการจัดการ

การท่องเท่ียวในชุมชนร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจซบเซาในตลาดคลองสวนโดยการท่ีต้องทํา

การค้าขายเพ่ือให้ตลาดกลับมามีชิวตชีวาเหมือนดังแต่ก่อน โดยท่ีมีแนวคิด หากทําให้ตลาดคลอง

สวนกลายเป็นตลาดท่องเท่ียวท่ีคึกคักอีกครั ้ ง ก็จะทําให้นักท่องเท่ียวหลั ่งไหลเข้ามาจับจ่ายใช้สอย

ภายในชุมชน ทําให้คนในชุมชนกลับมามีรายได้ เลี ้ยงตนเองได้ (ร้อยละ 93.33) 

 

พอมีถนนเข้ามาคนท่ีเคยเข้ามาซ้ือของในตลาดเรา เขาก็นั ่งรถไปซื้อของท่ีอ่ืนกัน 

 หมด แต่จะทําย ังไงได้เราขายของอยู่ท่ีน่ีมาตั ้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นแม่เรา จะให้ออกไปทํา 

 อย่างอ่ืนก็ไปทําไม่ไหว พอจะมีการท่องเท่ียวในชุมชนคนในตลาดเขาก็เอาด้วย 

 ทั ้งนั ้นแหละ  (อู๊ด, 2554) 
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2) อํานาจตัดสินใจขึ ้ นอยู่กับเจ้าของตลาดเป็นสําคัญ การจัดล ําดับ

ความสําคัญของความต้องการขึ ้ นอยู่กับเจ้าของตลาดเป็นหลัก  ซึ่ งเจ้าของตลาดเป็นผู ้ท่ี มี

ประสบการณ์และมีอิทธิพลต่อการกําหนดทิศทางของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยจะเป็นผู ้ ท่ี

เสนอใหริ้เร่ิมดําเนินกิจกรรมใดก่อนหรือหลัง และส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีจ ําเป็นควรกระทําเป็นการเร่งด่วน 

จากนั ้นจึงมีการเรียกประชุมร่วมกันของคนในชุมชนเพ่ือท่ีจะได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือ

โต้แย ้งเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน (ร้อยละ 93.33) 

3)  เร่ิมแรกหลังจากมีการตกลงกันว่าจะทําการจัดการการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ขึ ้นในตลาดคลองสวน จึงได้มีการประชุมร่วมกันหาวิธีท่ีจะทําให้ตลาดคลองสวนเป็นท่ีรู้จัก 

และมีความน่าสนใจ ในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวภายในตลาดคลองสวน ดังนั ้นจึงมี

การประชุมร่วมกันท่ีจะหาจุดเด่นของตลาดคลองสวน และร่วมกันหารูปแบบการดําเนินกิจกรรมท่ี

จะเกิดขึ ้นในชุมชน (ร้อยละ 46.67) 

4.5.1.3  การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน 

1)  คนในชุมชนร่วมกันหารูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพของ

บริบทชุมชน จากการประชุมร่วมกัน โดยคนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของสถาปัตยกรรม

แบบโบราณภายในตลาดท่ีสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาสมัผ ัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย

บรรยากาศท่ีทําให้หวนรําลึกถึงอดีต โดยร่วมกันสร้างกฎข้อบังคับให้คนในชุมชนอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมแบบโบราณในชุมชน โดยมีการวางเป้าหมายท่ีจะให้ตลาดคลองสวนกลายเป็นตลาด

ท่องเท่ียวท่ีคงไว้ซึ่งความสวยงามของรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโบราณ หลังจากนั ้นได้เกิดความ

ร่วมมือจากทางเทศบาลในการออกเทศบัญญัติห้ามคนในชุมชนไม่ให้มีการเปล่ียนแปลง หรือร้ือ

ถอน ส่ิงปลูกสร้างและอาคารบ้านไม้ภายในตลาดคลองสวน เว ้นแต่ส่วนใดท่ีชํารุดสามารถ

ซ่อมแซมได้ แต่ให้คงรูปแบบเดิมให้มากท่ีสุด (ร้อยละ 86.67) 

2)  การศึกษาดูงาน หลังจากมีการประเมินร่วมกันแล้วพบว่าคนในชุมชน

ไม่มีประสบการณ์และความรู้ในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  อีกทั ้ งสินค้าในตลาดคลอง

สวนส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพ่ือการบริโภค และภายในชุมชนย ังไม่มีความหลากหลายของสินค้าเพียง

พอท่ีจะดึงดูดใจนักท่องเท่ียว และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้ จึงต้องมี

การกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ ้นโดยได้มีความร่วมมือระหว่างผู ้นําชุมชนกับทาง

เทศบาลในการท่ีจะนําคนในชุมชน ไปศึกษาดูงานตลาดนํ ้ าอ่ืน ๆ ท่ีประสบความสําเร็จ เช่น ตลาด

นํ ้ าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ตลาดนํ ้ าด ําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นต้น เพ่ือให้คนในชุมชน

เกิดแรงบันดาลใจ และนําส่ิงท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดคลอง

สวน หลังจากการไปศึกษาดูงานแล้วได้มีการประชุมร่วมกันถึงส่ิงท่ีอยากจะให้เกิดขึ ้ นในตลาด
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คลองสวน รวมไปถึงส่ิงท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ ่งขึ ้น หลังจากนั ้นจึงมีการวางแผนร่วมกันของ

คนในชุมชน โดยมีเจ้าของตลาดเป็นผู ้นํา ต่อมาเจ้าของตลาดได้เล็งเห็นว่าในการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีกระทําโดยการประชุมของคนในชุมชนโดยท่ีไม่มีตัวแทนของคนในชุมชน

นั ้นจะดําเนินการได้ยากและจะเกิดความล่าช้า จึงได้มีความคิดท่ีจะแต่งตั ้งคณะกรรมการตลาดขึ ้นมา

เพ่ือดูแลการดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน โดยท่ีคณะกรรมการตลาดนี้ เป็นคน

ในชุมชนทั ้ งสิ้นเพราะเป็นผู ้ท่ีคนในท้องถิ่นไว้วางใจและรู้ถึงปัญหาได้ดีท่ีสุด อีกทั ้ งย ังได้มีการ

พัฒนาแนวทางในการดําเนินงานท่ีจะให้คนในชุมชนค้าขายสินค้าเพ่ือการบริโภค ทั ้งอาหารคาว– หวาน 

และของฝากต่าง ๆ เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเข้ามาเท่ียว โดยเน้นให้มีสินค้าหลากหลายมาก

ยิ ่งขึ ้น มิได้จ ํากัดชนิดสินค้า  บางคนอาจจะขายสินค้าเพ่ือการบริโภคท่ีได้สูตรลับมาจากบรรพบุรุษ 

ในขณะท่ีบางคนไปหาซ้ือสินค้าทําเก่ามาจากโรงเกลือ แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน (ร้อยละ 

73.33) 

3)  เกิดแนวทางการปฏิบัติตนของผู ้ประกอบการในตลาด โดยเกิดจาก

การท่ีผู ้นําในชุมชนได้เล็งเห็นความสําคัญของแนวทางในการปฏิบัติตนของคนในชุมชนกับ

นักท่องเท่ียว ในเร่ืองของมารยาทของคนในชุมชน เน่ืองจากตลาดคลองสวนเป็นตลาดท่องเท่ียว 

ดังนั ้น คนในชุมชนจะต้องพูดจาด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพ และค้าขายสินค้าท่ีมีคุณภาพ ห้ามนําสินค้าท่ีไม่

มีคุณภาพมาขาย และท่ีสําคัญห้ามมิให้คนในชุมชนค้าขายกําไรเกินควร (ร้อยละ 53.33) 

 

เจ้าของตลาดพูดกับคนในชุมชนเสมอว่า ตลาดเรามีว ันรุ่งแต่ก็มีโอกาสร่วงได้ถ้า 

 เราทําไม่ดี สมมุติถ้าร้านค้าร้านใดร้านหนึ่งพูดจาไม่ดีกับนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว 

 ก็จะนําไปพูดแบบปากต่อปากทําให้นักท่องเท่ียวไม่อยากเข้ามาท่องเท่ียวในตลาด 

 คลองสวนและตลาดของเราจะต้องกลับไปซบเซาอีกครั ้ ง (อู๊ด, 2554) 

 

4.5.2  ขั้นที ่2 การดําเนินงาน/กิจกรรมของคนในชุมชน  

การเข้ามาร่วมการดําเนินงาน ก่อให้เกิดการประสานกิจกรรมของคนในชุมชน มีการ

สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ทั ้งในด้านการเงิน แรงงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีเกิดขึ ้นภายในชุมชนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

4.5.2.1  การร่วม ปฏิบัติและประสานงานกิจกรรม 

1)  เกิดการประชุมร่วมกันของคนในชุมชน  โดยมีการจัดประชุม

ประชาคมในชุมชนทั ้งในส่วนของผู ้นําชุมชน และคนในชุมชน เป็นการระดมความคิดเห็น หรือ

ข้อเสนอแนะ ร่วมกันถึงแนวทางการดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน ซึ่งจะมีการ



105 
 
นัดประชุมร่วมกันอยู่เสมอ ๆ โดยไม่มีการระบุว ันท่ีแน่นอน โดยจุดมุ่งหมายของการประชุมนั ้น

เพ่ือให้ทราบถึงความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น ในการประชุมแต่ละครั ้ งส่วน

ใหญ่ผู ้นําชุมชนจะทําการเรียกประชุม โดยให้คณะกรรมการตลาดเดินประกาศให้ทั ่วทั ้ งตลาดหรือ

การใช้เสียงตามสาย เพ่ือเรียกชาวบ้านเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกัน สถานท่ีท่ีเป็นศูนย์กลางการ

ประชุม คือ บ้านเลขท่ีสามหรือท่ีคนในชุมชนเรียกว่าบ้านอาเส่ีย-คุณนาย และหากมีเร่ืองด่วน 

ร้ายแรงท่ีส่งผลต่อวิถีความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของสมาชิกในชุมชน จะมีการรวมตัวประชุมของ

คณะกรรมการตลาด ในวันนั ้น เช่นปัญหาความปลอดภัยในชุมชน ปัญหาอัคคีภัย เป็น (ร้อยละ 80) 

2)  เกิดกิจกรรมการค้าขายในตลาดคลองสวนตามความถนัด ผลจากการ

ประชุมร่วมกันของคนในชุมชน คือ ให้คนในชุมชนร่วมกันทําการค้าขายสินค้าตามความถนัด (ร้อยละ

80)  

 

คนในชุมชนส่วนใหญ่ค้าขายตั ้งแต่สมยัรุ่นพ่อรุ่นแม่ พอมีการท่องเท่ียวในชุมชน  

 บางบ้านก็ไปซ้ือของเล่นเด็กโบราณเข้ามาขาย ไปซ้ือท่ีเขมรบ้าง ไปตลาดปีนังบ้าง  

 ใครตาดีได้ก็เอาของดีมาขายกันแล้วแต่ใครอยากจะขายอะไร ไม่มีการบังคับ ผลท่ี 

 ออกมาขายดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป แต่ส่วนใหญ่จะขายดีเฉพาะวันหยดุเพราะ 

 นักท่องเท่ียวให้ความสนใจมาท่ีตลาดเยอะ (อู๊ด, 2554) 

  

3)  มีการจัดตั ้ งคณะกรรมตลาดคลองสวน ในการประชุมของคนใน

ชุมชนแต่ละครั ้ งมักจะได้ข้อสรุปท่ีล่าช้า เป็นเหตุให้ผู ้นําชุมชนมีความคิดท่ีจะจัดตั ้ งคณะกรรมการ

ตลาดขึ ้น เพ่ือเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการตัดสินใจในการดําเนินงานบางเร่ืองเร่ืองท่ีเร่งด่วน 

ควบคู่กับการดูแลความสงบเรียบร้อยของคนในชุมชนท่ีประกอบกิจการค้าขายในตลาด โดยเช่ือว่า

การจัดตั ้ งคณะกรรมการชุมชนนี้ สามารถช่วยให้การดําเนินการรวดเร็วและเป็นระบบ โดยการ

คัดเลือกสมาชิกของคณะกรรมการตลาด คัดเลือกและเห็นชอบโดยคนในชุมชนร่วมกัน พิจารณา

จากคนในชุมชนท่ีมีความเหมาะสมและให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผ่านมาใน

อดีต สมาชิกท่ีถูกคัดเลือกล้วนแต่เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จัก และเป็นบุคคลท่ีคนในชุมชนให้ความ

เคารพ นับถือ และสามารถเป็นผู ้ประสานงานระหว่างคนในชุมชนได้เป็นอยา่งดี การเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการตลาดล้วนเกิดขึ ้นจากความสมัครใจท่ีจะทํางาน เน่ืองจากไม่มีค่าตอบแทนให้ (ร้อยละ 

53.33) 

4)  เกิดกิจกรรมสืบสานตํานานคลองสวนในชุมชน เม่ือนักท่องเท่ียวเข้า

มาเยี่ยมเยียนตลาดคลองสวนมากขึ ้น คนในชุมชนมีการประชุมร่วมกันท่ีเสนอให้จัดกิจกรรมท่ี
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น่าสนใจและเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการคืนกําไรให้กับนักท่องเท่ียว ท่ีได้เข้ามาเยี่ยมชมตลาดคลองสวน 

โดยเสนอให้จัดงานสืบสานตํานานคลองสวนขึ้น โดยคนในชุมชนจะร่วมกันตกแต่งตลาดให้มี

บรรยากาศเป็นเหมือนเมืองจีน ภายในงานจะมีการขายสินค้านานาชนิด รวมทั ้งมีการเล่นเกมส์ต่าง ๆ 

โดยเม่ือนักท่องเท่ียวซ้ือสินค้าท่ีร้านใดก็ได้จะได้รับคูปองหนึ่ งใบเพ่ือมาร่วมเล่นเกมส์ท่ีคนใน

ชุมชนจัดไว้ เช่น สอยดาว ตักไข่ โดยในการจัดงานสืบสานตํานานคลองสวนนี้  เป็นการประสาน

ความร่วมมือของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและ ทางเทศบาลตําบลคลองสวนในการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั ้ งนี้ อีกด้วย (ร้อยละ 40) 

5)  การเปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในชุมชนขึ้น เพ่ือให้คนในชุมชนได้

พัฒนาตนเอง รองรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยมีหลักสูตรการจัดอบรมเก่ียวกับการทําขนม 

อาหาร และการทํางานฝีมือต่าง ๆ เป็นความร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนกับเทศบาลตําบลคลอง

สวน ซึ่งได้มีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้มาให้การอบรมแก่คนในชุมชนให้สามารถนําไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ ผลสรุปท่ีได้จากการเข้าร่วมอบรมของคนในชุมชนคือ ทําให้คนในชุมชมมีความ

ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยคนท่ีไปเรียนมาก็จะลองผิดลองถูก เม่ือลองทําเสร็จก็จะให้

เพ่ือนบ้านได้ชิมและติชมเพ่ือท่ีจะได้ปรับปรุงแก้ไขดียิ ่งขึ ้น ต่อเม่ือเม่ือพัฒนารสชาติจนเป็นท่ีถูก

ปากแล้วก็เร่ิมทําขาย จนเกิดเป็นความหลากหลายของสินค้าขึ ้ นในชุมชน ท่ีค้าขายสินค้าตาม

ความสามารถหรือความถนัดของตน ใครมีฝีมือด้านไหนก็ทําด้านนั ้น (ร้อยละ 33.33) 

4.5.2.2  สนับสนุนทรัพยากร/แรงงาน/วัสดุ 

1)  เกิดพิพิธภัณฑ์ในชุมชนตลาดคลองสวน  เ ม่ือเกิดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นในชุมชน หลังจากการประชุมร่วมกันได้มีข้อเสนอจากคนในชุมชนให้ใช้

บ้านเลขท่ีสามเป็นพิพิธภัณฑ์ในการแสดงให้เห็นความเป็นมาของตลาดคลองสวนตั ้ งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งคนในชุมชนต่างนําของใช้ วัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตร หรือ ข้าวของเคร่ืองใช้โบราณ

ออกมาโชว์ให้กับนักท่องเท่ียวได้ชม ซึ่งล้วนมาจากความสมัครใจทั ้งสิ้น อีกทั ้ งได้เกิดการประสาน

ความร่วมมือของคนในชุมชนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีเข้ามา

ศึกษาวิจัยในเร่ือง “โครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ”์ โดยมีว ัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมชุมชน จากความ

ร่วมมือดังกล่าว  จึงได้เกิดโมเดลจําลองของตลาดคลองสวนท่ีตั ้ งอยู่ในพิพิธภัณฑ์เ พ่ือให้

นักท่องเท่ียวได้เห็นภาพรวมของตลาดคลองสวนทั ้งหมด (ร้อยละ 93.33) 

2)  เกิดความร่วมมือในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน  อันแสดงให้

เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ของคนในชุมชนท่ีพร้อมจะสละ กําลังแรงและกําลังทรัพย์ในการจัดงาน

ประเพณีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นในชุมชนเช่น ในงานงิ้วประเพณีจะมีกิจกรรมท่ีเรียกว่า “การเปียของ” โดย
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เงินท่ีได้จากการเปียของนั ้นจะเป็นเงินกองกลางท่ีจะใช้ในการจัดงานประจําปีในปีถัดไป และใช้

สําหรับช่วยเหลือคนในชุมชนท่ีมีฐานะยากจน อีกทั ้งคนในชุมชนย ังพร้อมใจท่ีจะเสียสละตนในการ

ทําหน้าท่ีคณะกรรมการศาลเจ้า (ร้อยละ 66.67)  

 

4.5.3  ขั้นที่ 3 การรับผลประโยชน์  

ขั ้นท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์สืบเน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

โดย ได้แก่ 1) ผลประโยชน์ทางวัตถุ คือ การมีรายได้และทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นและมั ่นคงมากขึ ้น และ

การมีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และมีคุณภาพดี 2) ผลประโยชน์ทางสังคม ได้แก่ การได้รับ

การศึกษาอบรม เรียนรู้มากขึ ้น รวมทั ้งการได้รับบริการด้านสังคมอ่ืน ๆ มากขึ ้นและมีคุณภาพดีขึ ้น 

3) ผลประโยชน์ระดับบุคคล ได้แก่การมีความนับถือตนเองเพิ่มขึ ้น และมีความตระหนักถึงศักยภาพ

ภาพของตนเอง 

4.5.3.1  ทางวัตถุ 

1)  รายไดแ้ละทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นและมั ่นคงมากขึ ้น ก่อนจะมีการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ภายในตลาดคลองสวน คนในชุมชนประสบปัญหาการค้าขายซบเซา เน่ืองจากการตัด

ถนนท่ีทันสมัยขึ ้น ทําให้คนต่างพากันไปจับจ่ายใช้สอยกันในตัวเมือง พ่อค้าแม่ค้าในตลาดหลายราย

ต้องย ้ายท่ีประกอบอาชีพออกไปทํางานรับจ้างในเมืองกันเป็นจํานวนมาก หากแต่ย ังมีพ่อค้าแม่ค้า

อีกหลายคนท่ีย ังคงประกอบอาชีพค้าขายอยู่ในชุมชน ถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาน้อยก็ตาม 

อย่างไรก็ดีเม่ือมีการจัดโครงการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นในชุมชน นักท่องเท่ียวต่างให้ความ

สนใจท่ีจะเดินทางมาท่ีตลาดคลองสวนเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุด

นักขัตฤกษ์ ส่งผลให้ตลาดท้องนํ ้ าแห่งนี้กลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาได้อีกครั ้ ง คนในชุมชนมีรายได้

เพิ่มขึ ้นจากเมื่อก่อนมาก เพราะนอกจากจะขายของได้มากขึ ้นแล้ว ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าท่ีทํามาหา

กินก็ไม่เสีย การค้าขายในตลาดคลองสวนจึงสร้างความมั ่นคงในทรัพย์สินให้กับคนในชุมชนได้

เป็นอย่างดี (ร้อยละ 100.0) 

2)  ระบบสาธารณูโภคในชุมชนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ ้ น  ทั ้ งนี้ เพ่ือ

รองรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในชุมชน โดยในปัจจุบันมี โทรศัพท์บ้านอย่างทั ่วถึง มีการดําเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าทางเข้าตลาดคลองสวน โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ

จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงทางเดิน และซุ้มหน้าประตูทางเข้าให้มีความ

สวยงามมากยิ ่งขึ ้น มีการทําแพลอยนํ ้ าเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ลงไปทานอาหารอย่างเป็นสัดเป็นส่วน 

บริเวณด้านหน้ามีพื้นท่ีฝากรถให้แก่คนในชุมชน และมีการส่ือสารในชุมชนโดยใช้เสียงตามสาย 

กระจายข่าวติดต่อเร่ืองสําคัญ ๆ บริเวณด้านหน้าตลาด มีการขยายพื้นท่ีลานจอดรถพร้อมทั ้ งมี
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เจ้าหน้าท่ีอ ํานวยความสะดวก มีสถานท่ีพักผ่อน ตู้โทรศัพท์สาธารณะ รถสุขาเคล่ือนท่ี การจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย การเดินทางมาท่องเท่ียวในตลาดคลองสวนในปัจจุบันสามารถเดินทางมาไดส้ะดวกขึ ้น

กว่าในอดีตมาก จากในอดีตท่ีมีเพียงดินถนนลูกรัง ในปัจจุบันได้ปรับปรุงให้กลายเป็นถนนลาดยาง 

(ร้อยละ 66.67) 

4.5.3.2  ทางด้านสังคม 

1)  ระดับการศึกษาของคนในชุมชนสูงขึ ้น เม่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ ้น ทําให้คนในชุมชนสามารถสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใน

ชุมชนได้รับการศึกษาสูงขึ ้น โดยในปัจจุบันเด็กและเยาวชนในตลาดคลองสวนมักจะนิยมไปศึกษา

ในตัวจังหวัดฉะเชิงเทราและเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยกันมากขึ ้น เน่ืองจากคนใน

ชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู ้ สูงอายุท่ีได้รับการศึกษาน้อยและในอดีตมีฐานะยากจน เม่ือมาทําการค้าขาย

ในชุมชนแล้วก่อให้เกิดรายได้มากขึ ้นจึงนิยมส่งลูกหลานให้ได้เรียนในระดับสูง นอกจากนี้ ใน

ปัจจุบันคนในชุมชนได้พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียวด้วย เช่นกล้าท่ี

จะส่ือสารกับนักท่องเท่ียวทั ้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ ้น ถึงแม้จะส่ือสารกับชาวต่างชาติ

ไม่รู้เร่ืองแต่ก็ทําให้คนในชุมชนกล้าแสดงออก โดยใช้ภาษากายเป็นส่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

(ร้อยละ 80) 

2)  ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีขึ ้น โดยพัฒนามาจากบทเรียนในอดีตท่ี

เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ ้นในชุมชน สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนท่ีอยู่บริเวณด้านหน้าตลาด 

ทั ้งนี้ ปัญหาอัคคีภัยถือได้ว่าเป็นปัญหาท่ีสําคัญของคนในชุมชน เน่ืองจากชุมชนตลาดคลองสวนเป็น

อาคารไม้ ง่ายต่อการติดไฟด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันตลาดคลองสวนจึงต้องมีการติดตั ้ งถังดับเพลิง 

รวมทั ้ งกล้องวงจรปิด 16 ตัว เพ่ือคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

นักท่องเท่ียวและคนในชุมชน โดยใช้เงินงบประมาณจากศาลเจ้าพ่อคลองสวนท่ีได้มาจากการ

ร่วมกันทําบุญในงานงิ้วประเพณี  (ร้อยละ 66.67) 

3)  เกิดความสามัคคีในชุมชนอย่างเข้มแข็ง หลังจากเกิดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นจะเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ ้น อันแสดงให้เห็นจาก

ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ตั ้งแต่ การให้ความร่วมมืออย่างดีในการเข้าร่วมประชุม แสดง

ความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางการดําเนินกิจกรรม แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการเขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการตลาด และพร้อมเสียสละทุนทรัพย์ ทั ้งด้านเงินทุนและแรงกายในการจัดงานกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมงานงิ้วประเพณี กิจกรรมงานสืบสานตํานานคลองสวน ฯลฯ โดยทุกคนมีความ

ตระหนักว่าการดําเนินงานไม่สามารถท่ีจะประสบความสําเร็จได้หากไม่เกิดขึ ้นจากความร่วมมือ

ของคนในชุมชน (ร้อยละ 53.33) 
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เวลามีประชุมก็ไปท่ีบ้านอาเส่ียคุณนาย คนในชุมชนจะไปประชุมร่วมกันทุก

บ้าน เราก็ไปทุกครั ้ ง ไม่มีใครไม่ไป ส่วนใหญ่ก็ร่วมมือกันดี เขาเรียกก็ไปกัน

ทั ้งนั ้นหากบ้านไหนติดธุระมาไม่ได้ก็จะส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย

บ้านละหนึ่งคน (ศักดิ,์ 2554) 

 

4.5.3.3  ทางด้านสังคม 

1)  เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและถิ่นฐานบ้านเกิด คนในชุมชนส่วน

ใหญ่อาศัยอยู่ตั ้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ส่วนใหญ่สืบทอดธุรกิจมาจวบจน ปัจจุบันล้วนแต่มีความภูมิใจใน

อาชีพของตนท่ีทําสืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ และอยากจะคงไว้ซึ่ งธุรกิจอันนํามาซึ่ งความ

ภาคภูมิใจอันหวนให้คิดถึงอดีตท่ีผ่านมาและอาชีพท่ีทําเป็นอาชีพท่ีสุจริต สามารถเลี ้ยงปากเลี ้ยง

ท้องได้ และอีกทั ้งย ังเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้อาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีโดดเด่น แตกต่างชุมชนอ่ืน เป็นท่ีหาชมได้ยาก (ร้อยละ 66.67)   

 

เราเกิดท่ีน่ี เราก็ทําต่อมา ดูแลพ่อแม่จนเขาตาย เรากอ็ยู ่นอกนั ้นเขาก็แต่งงาน  

ไปอยู่ท่ีอ่ืนกันหมด ส่วนท่ีเหลือไม่คิดไปทํางานนอกชุมชน บ้านมันก็เป็นของ 

เรา จะทิ้งไปกไ็ม่มีใครดูแลบ้าน อยู่ท่ีน่ีม ันกสุ็ขสบายดี ขโมยกไ็ม่มี มันสบาย 

อยู่แบบมีเพ่ือนบ้านเราไม่ชินกับการไปอยู่นอก ๆ (ขวัญ, 2554) 

 

 บ้านท่ีอยู่อาศัยมาตั ้งแต่เด็ก ๆ ไม่ว่าฟ้าฝนลมแรงก็ไม่เคยเห็นมันเป็นอะไร ถ้า

เป็นท่ีอ่ืนหลังคาเปิดบ้านพังไปแล้ว แต่บ้านเราไม่เคยเป็นอะไร หากมองว่า

ความท่ีมันเก่า ๆ แบบนี ้แล้วมีหลาย ๆ หลังต่อ ๆ กันน่ีมันหายากมาก ไม่ได้

จะมีทัว่ ๆ ไป ถ้าดูอย่างภาพรวมมันจะเป็นตลาดยาว ๆ ท่ีคงความเก่ามันเป็น

แบบนีเ้หมือนกันหมด ซึ่งหาดูได้ยากแลว้ (ศักดิ,์ 2554) 

 

2)  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กล่าวคือ คนในชุมชนในปัจจุบันส่วน

ใหญ่เป็นผู ้ สูงอายุท่ีได้รับการศึกษาน้อย เน่ืองจากในอดีตมีฐานะยากจน แต่เม่ือมาทําการค้าขายหา

เลี ้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเน่ืองจากไม่ต้องเป็นภาระให้กับ

ลูกหลาน เพราะสามารถหารายได้เลี ้ยงดูตนเองได้ตามกําลังด้วยการค้าขายสินค้าภายในชุมชน ซึ่ง

นอกจากไม่ต้องพึ่งพาเงินทองของลูกหลานแล้ว ย ังมีเพ่ือนบ้านท่ีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอย

ดูแลกันในยามเดือดร้อน ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรัก ความผูกพันในถิ่นฐานของตนเอง เป็น
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ทุนเดิมอยู่แล้วจึงแสดงออกจากการท่ีไม่คิดจะออกไปประกอบอาชีพภายนอกชุมชน เพราะคิดว่า      

การอยู่ท่ีตลาดคลองสวนตนสามารถหาเลี ้ยงตนเองได้และมีเพ่ือนบา้นท่ีเปรียบเสมือนญาติพ่ีน้อง

ของตนเอง  แม้ก่อนหน้านี้ ในชุมชนจะเหลือเพียงผู ้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ือมีการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ขึ ้นในชุมชนแล้ว ทําให้เด็กและเยาวชนเหล่าน่ีส่วนหนึ่ งกลับมาทําการค้าขายเพื่อหารายได้

พิเศษกันมากขึ ้นเม่ือถึงว ันหยุดเสาร์-อาทิตย ์และผู ้ ท่ีเคยออกไปประกอบอาชีพภายนอกชุมชนอัน

เน่ืองจากปัญหาการค้าภายในตลาดคลองสวนซบเซา บางส่วนก็กลับเข้ามาประกอบอาชีพในชุมชน

กันมากขึ ้น (ร้อยละ 46.67) 

 

ในตลาดส่วนใหญ่จะมีแต่คนสูงอายุ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ก็ไปข้างนอก

หมด ใครทํางานท่ีไหนมั ่นคง เขาก็ซ้ือบ้าน ลูกชายไประยองอยู่ไม่ไหว ไปก็ไป

นั ่งดูหลังคาบ้านเขา ท่ีน่ีย ังมีเพ่ือนบ้าน เรามีรายได้ของราด้วยไม่ต้องยุ่งกับลูก 

ลูกคิดถึงลูกก็มา ถ้าเป็นวันหยุดคนเล็กยิ ่งกลับมาอยู่นาน มันขี้ เกียจอยู่กรุงเทพฯ 

อากาศมันไม่ดี มาอยู่กับธรรมชาติท่ีบ้านดีกว่า (อู๊ด, 2554) 

 

4.5.4  ขั้นที่ 4  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

ในกระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ได้เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามามีโอกาส

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และทบทวนกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ทั ้งท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างสมาชิกของชุมชนและกับภายนอกชุมชนในส่วนต่าง ๆ

ดังต่อไปนี ้

4.5.4.1  รูปแบบการประชุมและการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

1)  รูปแบบการประชุมเกิดขึ ้นแบบเรียบง่าย ไม่เป็นทางการ (ร้อยละ 80) 

พูดคุยกันด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ในการประชุมแต่ละครั ้ งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก

คนในชุมชนในการเข้าร่วมประชุมทุกบ้าน ถ้าใครไม่สะดวกท่ีจะเข้าประชุมก็จะต้องส่งตัวแทน

อย่างน้อยบ้านละหนึ่ งคน การประชุมสมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (ร้อยละ 

73.33) ไม่ต้องเกรงกลัวอ ํานาจของใครคนใดคนหน่ึง เพราะทุกคนต่างมีความคุ้นเคยกัน รู้จักกันเป็น

อย่างดี ไม่มีการจดบันทึกผลการประชุมเพ่ือนํามาใช้ในการประชุมครั ้ งถัดไป  (ร้อยละ 66.67) หรือ 

หากมีความจําเป็นต้องเรียกประชุมเร่งด่วนจะเป็นการประชุมกันเฉพาะคณะกรรมการตลาด ซึ่ ง

มักจะใช้ร้านกาแฟเป็นท่ีนั ่งคุยกัน หรือ หน้าบ้านของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง พูดคุยกันแบบเรียบง่าย 

เน้ือหาการประชุมการทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นนั ้น ในการประชุมกันของคนในชุมชนนั ้น 

เจ้าของตลาดจะเป็นผู ้นําการประชุม (ร้อยละ 66.67) โดยจะเป็นผู ้ ท่ีเปิดประเด็นการประชุมต่าง ๆ มี
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การให้ค ําชี้ แนะประเด็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีควรเกิดขึ ้น แก้ไขและปรับปรุงแก่คนในชุมชนถึงการ

ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม โดยคนในชุมชนมักจะเช่ือเจ้าของตลาดเป็นอย่างดี เพราะมีความเช่ือร่วมกันว่า

ความคิดเห็นของเจ้าของตลาดเป็นส่ิงท่ีดี และให้ความเคารพนับถือเจ้าของตลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  

 

ในการประชุมแต่ละครั ้ งจะจัดประชุมท่ีบ้านเลขท่ีสามซึ่ งเป็นบ้านเดิมของ

เจ้าของตลาด ลูกน้องของท่านจะจัดเตรียมเก้าอี ้ไว ้ให ้พูดคุยไปแล้วกเ็สนอ

ประเด็นต่าง ๆ ท่ีแต่ละคนได้เตรียมกันไว ้ซึ่งหากต้องการหาข้อสรุปจะใช้

วิธีการยกมือ เห็นด้วยกใ็ห้ยกมือแล้วนับคะแนน หรือมีอะไรก็ให้เสนอมาได้

อย่างอิสระ โดยการประชุมท่ีเกิดขึ ้นนั ้นจะเป็นการพูดคุยกันแบบง่าย ๆ ไม่เป็น

ทางการ บางทีก็มีเถียงกันบ้าง คิดไม่ตรงกันบ้าง แต่ก็จบกันวันนั ้ นไม่มีไป

ทะเลาะกันต่อ (อู๊ด, 2554) 

 

4.5.4.2  การทบทวนกิจกรรม คนในชุมชนจะมีการติดตามผล และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น พูดคุยถึงผลของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้เกิดขึ ้นอันเกิดจากข้อสรุปร่วมกันของท่ี

ประชุม  (ร้อยละ 80) เพ่ือทราบถึงผลของการดําเนินงานท่ีได้เกิดขึ ้นว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้

หรือไม่  โดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเสนอข้อดี ข้อเสีย ต่างๆร่วมกัน (ร้อยละ 60)  

นอกจากจะมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็เม่ือกี ้การประชุมแล้ว คนในชุมชนตลาดคลองสวนมักจะมี

รายงานสถานการณ์ต่าง  ๆ ท่ีได้พบเจอ และรายงานผลการดําเนินงานต่าง  ๆ ท่ี เกิดขึ ้ นใน

ชีวิตประจําว ัน ระหว่างเพ่ือนสมาชิก และระหว่างเพ่ือนสมาชิกกับประธานชุมชน จากนั ้นประธาน

ชุมชนก็จะนําเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีได้ยิน ได้รับฟังไปรายงานใหเ้จ้าของตลาดได้ทราบทั ้ งส่วนท่ีดีและ

ส่วนท่ีไม่ดี จากนั ้นเจ้าของตลาดจะนําเร่ืองต่าง ๆ มาปรึกษาหารือกัน และหาทางออกร่วมกัน (ร้อย

ละ 53.33) มีการวางแผนถึงแนวทางการดําเนินการท่ีจะเกิดขึ ้นต่อไป ในการประชุมแต่ละครั ้ งจะ ไม่

มีการระบุเวลาท่ีแน่นอน เน่ืองจากการประชุมส่วนใหญ่จะเกิดจากการเรียกประชุมของเจ้าของตลาด 

แล้วแต่สถานการณ์ท่ีเกิดขึ ้น แต่โดยทั ่วไปแล้วจะมีการเรียกประชุมทุก ๆ สองเดือน เพ่ือให้ทราบถึง

ผลการดําเนินท่ีผ่านมาว่าได้ผลหรือไม่อย่างไร จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ทันสถานการณ์ 

 

เวลาชาวบ้านมีปัญหาอะไรกจ็ะมาเล่าใหฟั้ง บางทีกจ็ะเอาไปรายงานกับเจ้าของ

ตลาดว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร เจ้าของตลาดกค็อยปลอบใจให้ก ําลังใจว่ามันก็

ต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้าง บ้างครั ้ งมีนักท่องเท่ียวมาต่อว่า ท่านก็บอกให้อดทนเพราะ

ต่างคนต่างความคิด  (อู๊ด, 2554) 
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ตารางท่ี 4.7  รูปแบบการมีส่วนร่วมและกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน  

 

รูปแบบการมีส่วนร่วมและ 

กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน  

จํานวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ** 

(100) 

1.  การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน 

การตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน 

-  เกิดปัญหาภาวะซบเซาในตลาดคลองสวน 

-  เกิดการชักนําจากเจ้าของตลาด 

 

 

7 

10 

 

 

46.67 

66.67 

การจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ 

-  อํานาจตัดสินใจขึ ้นอยูก่ ับเจ้าของตลาดเป็นสําคัญ 

-  แก้ปัญหาเศรษฐกิจซบเซาในตลาดคลองสวน 

-  ร่วมประชุมหาจุดเด่นของตลาดคลองสวน 

 

14 

14 

7 

 

93.33 

93.33 

46.67 

การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน 

-  ร่วมกันหารูปแบบกิจกรรมในตลาดคลองสวน 

-  การศึกษาดงูาน 

-  แนวทางการปฏิบัตตนของผู ้ประกอบการใน

ตลาด 

 

13 

11 

8 

 

86.67 

73.33 

53.33 

2.  การดําเนินงาน /กิจกรรม 

การร่วม ปฏิบัติและประสานงานกิจกรรม 

-  การประชุมร่วมกันของคนในชุมชน 

-  กิจกรรมการค้าขายในตลาดคลองสวนตามความ

ถนัด 

-  การตั ้งคณะกรรมการตลาดคลองสวน 

-  กิจกรรมสืบสานจํานานคลองสวน 

-  อบรมหลักสูตรการทําอาหาร  

 

 

12 

12 

 

8 

6 

5  

 

 

 80 

80 

 

53.33 

40 

33.33 

สนับสนุนทรัพยากร/แรงงาน/วัสดุ 

-  เกิดพิพิธภัณฑใ์นชุมชนตลาดคลองสวน 

-  การร่วมกันจัดงานประเพณีต่างๆในชุมชน 

 

14 

10 

 

93.33 

66.67 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

  

รูปแบบการมีส่วนร่วมและ 

กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน  

จํานวน* 

(n = 15) 

ร้อยละ** 

(100) 

3. การรับผลประโยชน์ 

ทางวัตถุ 

-  รายได้มากขึ ้น 

-  ระบบสาธารณูปโภคดีขึ ้น  

 

 

15 

10 

 

 

 100 

66.67 

ทางสังคม 

-  ระดับการศึกษาของคนในชุมชนสูงขึ ้น 

-  ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีขึ ้น 

-  ความสามัคคีในชุมชน 

 

12 

10 

8  

 

80 

66.67 

53.33  

ทางบุคคล 

-  เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและถิ่นฐานบ้านเกิด 

-  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

10 

7 

 

66.67 

46.67 

4. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

รูปแบบการประชุมและวิธีการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ 

-  รูปแบบไม่เป็นทางการ 

-  ร่วมกันเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ 

-  ไม่มีการบันทึกการประชุมท่ีเกิดขึ ้น 

-  เจ้าของตลาดจะเป็นผู ้นําการประชุม 

 

 

 

12 

11 

10 

10 

 

 

 

80 

73.33 

66.67 

66.67   

การทบทวนกิจกรรม 

-  แลกเปล่ียนความคิดเห็นในท่ีประชุม 

-  ร่วมกันเสนอข้อดี ข้อเสีย 

-  หาทางออกร่วมร่วมกัน 

 

12 

9 

8  

 

80 

60 

53.33  

 

หมายเหตุ: * เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 ** ฐานร้อยละ คิดจากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ 15 คน 
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จากกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตลาดคลองสวน ทั ้ง 4 ขั ้นตอน สามารถ

สรุปรายละเอียดโดยแสดงเป็นรูปภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการการ จัดการการท่องเท่ียว

มากยิ ่งขึ ้น ดังแสดงในภาพท่ี 4.3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3  กระบวนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

กระบวนการจัดการการ

ท่องเที่ยวในชุมชน 

ขั ้นที1่ การวางแผนและ

การตัดสินใจของชุมชน 

1. รูปแบบการประชุมและวิธีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

- ประชุมการในรูปแบบที่เรียบง่าย 

- เจ ้าของตลาดจะเป็นผู ้นําการประชุม 

- ไม่มีการบันทึกผลการประชุม 

2 การทบทวนกิจกรรม 

- ค น ใ น ชุ ม ช น มั ก จ ะ ร า ย ง า น

สถานการณ์ต่างๆที่ เก ิดขึ ้ นให้ประธาน

ชุมชนรายงานต่อเจ ้าของตลาดและเพื่อ

นําเข ้าที่ประชุมและหาทางออกรวมก ัน 

ขั ้นท่ี2 การดําเนินงาน /กิจกรรม

ของคนในชุมชน 

2.1. การร่วม ปฏิบัติและประสานงานกิจกรรม 

- คณะกรรมการตลาดมีการประชุมในเร่ือง  

  เร่งด่วน 

- เปิดอบรมหลักสูตรต่างๆในชุมชน 

- เก ิดก ิจกรรมการค้าขายในชุมชน 

- เก ิดก ิจกรรมสืบสานตํานานคลองสวนขึ ้นในชุมชน 

 

1. ทางวัตถุ 

- คนในชุมชนมีรายได้มากขึ ้น 

- ระบบสาธารณูปโภคได้ รับก าร 

ปรับปรุงดีขึ ้น 

2 ทางสังคม 

- เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับ 

  การศึกษาสูงขึ ้น 

- การบริการด้านสังคมมีมากขึ ้นและมี

คุณภาพดีขึ ้น 

3. ทางบุคคล 

- คนในชุมชนเก ิดความภาคภูมิใจใน 

  ตนเองมากขึ ้น 

- เดก็และเยาวชนมีหารายได้พิเศษ รวม

ไปถึงคนที่ ย ้ายออกไปนอกชุมชนได้

กลับมาอยู่ในชุมชนมากขึ ้น 

ขั ้นท่ี 3 การรับ

ผลประโยชน ์

ขั ้นท่ี 4 การแบ่งปัน

แลกเปล่ียนประสบการณ ์

1.  การตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน  

- เก ิดจากการค้าขายภายในตลาดคลองสวนซบเซา 

- เจ ้าของตลาดได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ชุมชน

ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีแด่นในปี พ.ศ. 2547 

2.  การจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ  

- ร่วมก ันประชุมเพื่อหาจุดเด่นของตลาดคลองสวน

ต่อมาได้อนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณภายใน

ชุมชนเพื่อใช้เป็นจุดดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว 

- หาสินค้ามาขายให้มีความหลากหลายและสามารถ

รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข ้ามาในชุมชน  

3.  การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน 

- จัดตั ้งกลุ่มคณะกรรมการตลาด 

- ศึกษาดูงานตลาดนํ ้ าอ่ืนๆที่ประสบความสําเร็จ 

- ประชุมร่วมก ันถึงวิธีการและแนวทางการดําเนิน 

กิจกรรม 

- ออกหลักการปฏิบ ัติตนของคนในชุมชน 
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4.6  การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 

 

ตลาดคลองสวนร้อยปีเป็นพื้นท่ีของภาคเอกชน การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ภายในตลาด

คลองสวนทั ้ งหมดดําเนินการโดยภาคเอกชน ซึ่ งหลังจากท่ีตลาดคลองสวนมีการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นในชุมชนทําให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการมากขึ้น ในระยะแรกชุมชนเองย ังไม่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการเพียงพอ 

จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ทั ้ งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการ

สนับสนุนให้การช่วยเหลือชุมชน ในหลายด้าน ทั ้งด้านงบประมาณ ทั ้ งการให้ความรู้และความ

ช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1) การสนับสนุนจากเทศบาลตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการตลาด

คลองสวนเป็นชุมชนหนึ่ งในเขตเทศบาลตําบลคลองสวน ในขณะท่ีมีการริเร่ิมโครงการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในปี พ.ศ. 2547 มีคุณสุธีร์ อัศวาณิชย์ ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี ทาง

เทศบาลได้มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีตลาดคลองสวนให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์เพราะเป็นสถานท่ีเก่าแก่ท่ีมีลักษณะและความเป็นมาน่าสนใจ โดยทางเทศบาลตําบลคลอง

สวนได้เร่งทําการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของตลาด

แบบโบราณขึ้นอย่างต่อเน่ืองนับตั ้งแต่นั ้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ทางเทศบาลออกเป็นเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลคลองสวน เร่ือง การกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปล่ียนการใช้

อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องท่ีเขตเทศบาลตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตลาดคลองสวนร้อยปีเป็นพื้นท่ีของเอกชน การจัดสรรงบประมาณ

ของจากภาครัฐเพ่ือการพัฒนาจึงเป็นเร่ืองท่ีทําได้ยาก เน่ืองจากขัดกับระเบียบว่าด้วยงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การสนับสนุนของทางเทศบาลตําบลคลองสวนสามารถทําได้ใน

บางส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชน โดยหลังจากท่ีมีแนวคิดจะพัฒนา

ให้เป็นตลาดท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้น ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ และประเมินเบื้องต้นพบว่า 

ชุมชนเองไม่มีความรู้ท่ีจะกําหนดทิศทางการดําเนินงานได้ ทางเทศบาลจึงได้ให้การสนับสนุนให้

นําชาวบ้านในตลาดคลองสวนไปดงูานท่ีตลาดนํ ้ าอ่ืน ๆ ท่ีประสบความสําเร็จ ได้แก่ ตลาดนํ ้ าดอน

หวายท่ีจังหวัดนครปฐม  ตลาดนํ ้ าด ําเนินสะดวกท่ีจังหวัดราชบุรี และตลาดนํ ้ าสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี  เพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติและกลับมาร่วมกันพัฒนาตลาดของตนให้มีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จักของคนไทยและต่างชาติ  
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ในขณะเดียวกัน ในช่วงเร่ิมต้นของการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สินค้าส่วนใหญ่ท่ี

จ ําหน่ายในตลาดคลองสวนเป็นสินค้าท่ีใช้กันในชีวิตประจําว ัน และร้านอาหารมีอยู่น้อย มีบางร้าน

ท่ีเป็นร้านดั ้งเดิมเปิดกันมาตั ้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งหากจะพัฒนาให้เป็นตลาดท่องเท่ียวนั ้น น่าจะ

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว ทางเทศบาลจึงได้เชิญวิทยากรจากภายนอกชุมชน มา

จัดอบรมพัฒนาฝีมือในการทําอาหารให้แก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเพิ่มเติม ผลปรากฎสมาชิกในชุมชน

ต่างเข้าร่วมการอบรม และได้พยายามพัฒนาสูตรอาหารจนมีสูตรเฉพาะของตน และมาเปิดร้านขาย

อาหารกันอย่างคึกคัก อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ได้รับความนิยมและถูกสุขลักษณะ ในทุก ๆ เดือน

เทศบาล ได้ทําการจัดอบรมในเร่ืองของความสะอาดของอาหารเพ่ือสุขภาพอนามัยของผู ้บริโภค

และนักท่องเท่ียวด้วยในเวลาต่อมา อีกทั ้ งย ังมีการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้า

ทางเข้าตลาดคลองสวนเพ่ือขยายพื้นท่ีลานจอดรถ พร้อมทั ้งมีเจ้าหน้าท่ีอ ํานวยความสะดวก จัดให้มี

สถานท่ีนั ่งพักผ่อน ตู้โทรศัพท์สาธารณะ รถสุขาเคล่ือนท่ี และมีระบบการทําความสะอาดเก็บขยะ

มูลฝอย (เทศบาลตําบลคลองสวน, 2550: 12) เม่ือมีการติดต่อขอดูงานจากหน่วยงานหรือสถาบัน

ต่าง ๆ ภายนอกชุมชน ทางเทศบาลจะคอยช่วยเหลือประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่ผู ้มา

เยือน นอกจากนี้ ย ังได้ริเร่ิมดําเนินงานเสียงตามสายขึ ้นภายในตลาด จัดฝึกอบรมพิธีกรมืออาชีพให้

เป็นวิทยากรขึ ้นในชุมชนในการประชาสัมพันธ์และบรรยายเผยแพร่ให้ข้อมูลเก่ียวกับประวัติความ

เป็นมาของตลาดคลองสวนร้อยปี และข่าวสารต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียวและคณะดูงาน   

การประชาสัมพันธแ์ละการดําเนินการเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตลาดคลอง

สวนนั ้นมีหลายรูปแบบ ท่ีผ่านมาทางเทศบาลมีการจัดงานสืบสานตํานานตลาดคลองสวน 100 ปี

มาแล้ว 2 ครั ้ ง ดังท่ีกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้  และในปี พ.ศ. 2547 ย ังจัดโครงการประกวดภาพถ่าย

ตลาดคลองสวน  100  ปี ในหัวข้อ "ตลาดคลองสวน 100  ปี  อดีตท่ีสัมผ ัสได"้ โดยเปิดให้บุคคล

ทั ่วไปนักเรียน นิสิต และนกัศึกษา ร่วมส่งภาพเข้าประกวด เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและเป็นการ

เผยแพร่ว ัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้  ทางเทศบาลย ังไดจ้ัดทําแผ่นพับ

ประชาสมัพันธ์ ป้ายโฆษณาและป้ายบอกทางตามเส้นทางหลัก และลงข่าวสารการท่องเท่ียวของ

ตลาดคลองสวนผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (หนังสือพิมพ์สมุทรปราการโพสต)์ มีการประสานงาน

กับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในการประสานงานกับรายการโทรทัศนท่ี์เก่ียวข้องใหม้าถ่ายทํา

รายการ เช่น รายการสถานีสนามเป้า รายการเท่ียวละไมไทยแลนด์ รายการแม่ช้อยอร่อยเหาะ เป็นต้น 

เพ่ือใหต้ลาดเป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลทั ่วไปและดึงคนเข้ามาท่องเท่ียวในตลาดคลองสวนแห่งนี้  ทําให้ใน

ปี พ.ศ. 2551 มีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวตลาดคลองสวนเพิ่มขึ ้นกว่าปี พ.ศ. 2550 โดยเฉล่ียถึงร้อยละ 40   

2) การสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลท่ีมีภารกิจหลัก

ประการหนึ่ งคือ การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน พร้อมกับการพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม โดยภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม ได้เข้ามาจัดทําโครงการทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับชุมชนตลาดคลองสวนในการจัดทําการศึกษาวิจัยในเร่ือง “โครงการ

พัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ”์ โดยมีว ัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใน

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมชุมชน จากการร่วมมือนี้ ทําให้มีการจัดทําแผน

กําหนดผังรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเดิมไว้เป็นต้นแบบในการพัฒนาตลาดคลองสวน จัดทํา

โครงการพัฒนาตลาดคลองสวนเป็นโครงการต้นแบบในเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตสํานึกในการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้คนรุ่นใหม่ ได้หวงแหนสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของ

ชุมชนอย่างย ั ่ งยืน (พิชัย สดภิบาล, 2549: 1)  

รูปแบบการจัดกิจกรรมเร่ิมด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านกายภาพของชุมชน และ

การออกแบบสถาปัตยกรรมตลาดคลองสวน จัดการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน

เพ่ือจัดทําข้อมูลและรายงานวิชาการ และจัดสัมมนางานวชิาการเร่ือง “โครงการพัฒนาตลาดคลอง

สวนในเชิงอนุรักษ”์ โดยร่วมมือกับเทศบาลตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

และเทศบาลตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิ ์  จังหวัดฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2549 ในการประชุมครั ้ งนี้

มีการเชิญนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียง คือ รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ท่ีได้รับรางวัลว ัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ 

ประจําปี พ.ศ. 2549 ประเภทวิชาการ (The Fukuoka Asian Culture Prize) (พิชัย สดภิบาล, 2549: ย่อ

หน้าท่ี 1) ผู้นําชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดนํ ้ าอัมพวา ตลาดสามชุก ตลาดพระประแดง ตลาด

บางนํ ้ าผึ ้ง ตลาดบางพลีใหญ่ และตลาดนํ ้ าบ้านใหม่ เข้ามาแลกเปล่ียนวิสัยทัศน ์จุดเด่นและจุดด้อย

ของแต่ละชุมชน ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ร่วมกันระหว่างชุมชน

เหล่านี้  ให้ได้นําประสบการณ์ของชุมชนแห่งนี้นํากลับไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ ่งขึ ้น ทั ้งในด้านการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในชุมชน และรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีจะเกิดขึ ้นต่อไปในอนาคต  

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ย ังได้พานักศึกษามาดูงานอย่างต่อเน่ือง มีการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดคลองสวนร้อยปี

แก่นักท่องเท่ียวภายนอก และได้มอบโมเดลจําลองตลาดคลองสวนจากการทําแผนผังรูปแบบ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเดิมไวเ้ป็นต้นแบบในการพัฒนาตลาดคลองสวนให้กับชุมชน ซึ่งส่งผลต่อมา

ให้เกิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในห้องแถวไม้สองคูหาหรือท่ีรู้จักกันในหมู่ชาวบ้านว่า “บ้านเลขท่ี

สาม” ท่ีเคยเป็นบ้านพักของเจ้าของตลาดคนก่อน ปัจจุบันพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ เปิดให้นักท่องเท่ียวได้

เข้าชมในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์  

3) การสนับสนุนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทยเป็นหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีอ ํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมเผยแพร่และดําเนินการริเร่ิม

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยแบ่งเขตการดูแลรับผิดชอบตามภูมิภาค เพ่ือ

กระจายให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ การท่ีในปี พ.ศ. 2545 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไดล้งบทความ

เร่ืองราวเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวตลาดคลองสวนตั ้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  และผู ้นําชุมชนได้

พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาตลาดในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นจนได้รับรางวัล
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ชุมชนพื้นถิ่นดีเด่นในปี พ.ศ. 2547 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยภาคกลาง เขต 8 จังหวัดนครนายก 

ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลการท่องเท่ียวคลอบคลุมพื้นท่ีจงัหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้ามา

ทําการมาสํารวจแล้วพบว่า บรรยากาศต่าง ๆ ภายในตลาดมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ ่ง ทั ้งจากความ

โดดเด่นของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั ้งเดิมท่ีเป็นอาคารไม้อายุกว่าร้อยปี สภาพความเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชนท่ีมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั ้งคนไทย คนจีนและคน

มุสลิม อันจะเห็นได้จากการท่ีมี วัด มัสยิดและศาลเจ้าอยู่พืน้ท่ีใกล้เคียงกัน  

ผลจากการสํารวจนี้  ทําให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเข้ามามีบทบาทในการ

ประชาสัมพันธ์ตลาดคลองสวนร้อยปีแห่งนี้  โดยการนําส่ือโทรทัศน์เข้ามาบันทึกเทปวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ และนําเสนอรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นในตลาดคลองสวนร้อยปีให้ประชาชนทั ่วไป

ได้รับรู้ มีการประสานความร่วมมือกับเทศบาลตําบลคลองสวนร้อยปีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ

สร้างกระแสการท่องเท่ียวให้กับชุมชน ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2552 ตลาดคลองสวนร้อยปีได้รับการ

โหวตให้เป็นสถานท่ีสุดประทับใจอันดับท่ีสอง ในโครงการ “9 Destinations Awards 2009” จาก

การโหวตของนักท่องเท่ียวกว่า 150,000 เสียงทั ่วประเทศ ผ่าน www.9destinations.com ของบริษัท 

โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และโพสต์ทูเดย์  

หลังจากท่ีตลาดคลองสวนร้อยปีได้รับรางวัลสถานท่ีสุดประทับใจอันดับท่ีสอง ใน

โครงการ “9 Destinations Awards 2009” แล้ว ทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดส้นับสนุน

งบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจํานวน 15 ล้านบาท โดยให้ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณด้านหน้าทางเข้าด้วยการสร้างซุ้มประตู (ซุ้มเก๋งจีน) เป็นลวดลายมังกร อันสะท้อนเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในตลาดคลองสวนซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ตลาดแห่งนี้ จึงเป็น

ตลาดโบรานแบบจีนดังเช่นในปัจจุบัน และเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเท่ียวในตลาดคลองสวน

แห่งนี้ ย ังได้มีการปรับปรุงบ่อนํ ้ าด้านหน้าตลาด และสร้างแพลอยนํ ้ าขึ ้ นจ ํานวน 4  ลํา เพ่ือให้

นักท่องเท่ียวได้เข้ามารับประทานอาหาร และสัมผ ัสถึงบรรยากาศท่ีชวนรําลึกถึงอดีต 

 

4.7  ผลลัพธ์ของการจัดการทุนทางสังคมทีม่ีต่อกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว 

 

เน้ือหาเก่ียวกับผลของการจัดการทุนทางสังคมท่ีมีต่อกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวใน

ชุมชนคลองสวน เป็นการนําเสนอรายละเอียดของผลกระทบของความพยายามนําทุนทางสังคมไป

ขับเคล่ือนให้เกิดกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้ นในชุมชนขึ้น โดยสามารถนํา

หลักการ การแบ่งผลกระทบของทุนทางสังคมในด้านบวก (Positive Impact of Social Capital) ท่ี 

Serageldin and Grootaert (2000) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ ทุนทางสังคมก่อให้เกิดความ

ร่วมมือในกิจกรรมของคนในชุมชน ส่งผลต่อการตัดสินใจร่วมกันของคนในชุมชน และการ

แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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4.7.1  การก่อให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมของคนในชุมชน 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า ทุนทางสังคมท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือใน

กิจกรรมต่าง ๆ หลังจากท่ีเกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นในชุมชน เน่ืองจากการประชุม

กันไม่ได้มีบ่อยนัก และในบางครั ้ งจะมีเร่ืองด่วนให้ต้องรีบตัดสินใจ จึงเป็นสาเหตุให้มีความคิดเห็น

ร่วมกันท่ีจะต้องมีการคดัเลือกตัวแทนสมาชิกเพ่ือเป็นคณะกรรมการตลาดคลองสวน ในการเป็น

ตัวแทนสมาชิก ดําเนินกิจกรรมบางส่วน และตัดสินใจในเร่ืองเร่งด่วนและเร่ืองท่ีสําคัญ ๆ โดย

คณะกรรมการตลาดจะมีประมาณ 13-15 คน จากการคัดเลือกของผู ้นําชุมชนและสมาชิกในชุมชน 

โดยหลักการแล้วจะคัดเลือกจากผู ้ท่ีเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผ่านมา มีผลงานในการ

ช่วยเหลืองานในชุมชน  และเป็นผู ้ ท่ีคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู ้อาวุโส ท่ี

คนในชุมชนมีความคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี (ร้อยละ 80)  

 

คนในชุมชนนี้ อยู่ก ันอย่างเป็นกันเองมีอะไรก็จะพูดคุยกัน ส่วนใหญ่จะสนิท

สนม คุ ้นเคยกันดี เพราะทุกคนก็เป็นคนในชุมชนเหมือนกัน เจอกันทุกวัน 

อย่างการเป็นคณะกรรมการตลาด จะใช้วิธีการชักจูงชวนกันมาของคนใน

ชุมชน เป็นคนใจถึง ไม่ไดมี้การเลือกตั ้ งเข้ามา… อาศัยความสมัครใจไม่ต้อง

บังคับ  (ขวัญ,  2554) 

 

ทุนทางสังคมส่งผลให้เกิดความรวมกลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้าคลองสวนซึ่ งศาลเจ้าพ่อ

คลองสวนถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ดังนั ้น หากมีงานประจําปีหรือมีกิจกรรมใด ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องแล้ว คนในชุมชนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญ และมีความยินดีท่ีจะทําอย่างสุดกําลัง

ความสามารถ เช่นเดียวกับการรวมกลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวน ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการ

จัดงานงิ้วประเพณี ซึ่ งถึงแม้ว่างานงิ้วประเพณีจะไม่ได้รับความนิยมเฉกเช่นอดีตแล้ว แต่คนใน

ชุมชนย ังยึดถือและสืบทอดประเพณีนี้มาอย่างต่อเน่ือง ดังท่ี ขวัญ (2554) สมาชิกชุมชน กล่าวว่า 

  

ในชุมชนตลาดคลองสวนจะต้องมีการจัดงานงิว้เป็นประจําทุกปี ไม่ว่าจะมีคนดู

หรือไม่ กต็้องจัด เราทําสืบทอดกันมาตั ้งแต่อดีต เกิดมาก็เห็นว่ามีงานงิ้วอยู่แล้ว 

ถือได้ว่าเป็นงานประจําปีท่ีสําคัญ จัดขึ ้นบริเวณหน้าตลาดแถวศาลเจ้าพ่อคลอง

สวน แต่จะมีความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับอดีต คือในปัจจุบันนี้ จะมีการ

เพิ่มการฉายหนังและการแสดงลําตัด คณะกรรมการศาลเจ้าเม่ือถึงเวลาเราก็ต้อง

เป็น ก็ช่วย ๆ กัน พอเวลามีงานงิ้วเราก็จะไปช่วยกันประมูลของศาลเจ้ามาเป็น

สิริมงคล ถือเป็นบุญใหญ่ เพราะเงินท่ีไดก้็เอามาพัฒนาตลาดต่อ 
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การให้ความร่วมมือในการเป็นคณะกรรมการศาลเจ้า และคณะกรรมการศาลเจา้พ่อคลอง

สวนภาย มีผลต่อการขับเคล่ือนทุนทางสังคมให้ด ําเนินไปได้อย่างรวดเร็วขึ ้นและมีพลัง ทั ้งนี้ กลุ่ม

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นล้วนแต่ต้องใช้ความสมัครใจเข้ามาในการรับหน้าท่ีต่าง ๆ เน่ืองจาก

กลุ่มคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทน ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ี

รู้จักและคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ อันเกิดขึ ้นได้จากพื้นฐานของความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น 

และการคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม  

ความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นในระบบเพ่ือนบ้านของคนในสังคม ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่

ต่อส่วนรวม รวมไปถึงการมีผู ้นําท่ีเข้มแข็งนัน้ล้วนเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีทําให้คนในชุมชน

ยอมมองเห็นประโยชน์ท่ีสําคัญของการเข้าร่วมประชุม เม่ือมีการปรึกษาหารือถึงการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน ดังจะเห็นได้จากเม่ือมีการประชุมสมาชิกในชุมชนจะเข้าร่วมการประชุมทุกบ้าน

(ร้อยละ 60) ดังท่ี ศักดิ ์(2554) สมาชิกชุมชนได้อธิบายว่า 

 

เวลามีประชุมก็ไปท่ีบ้านอาเสียคุณนาย คนในชุมชนจะไปประชุมร่วมกันทุก

บ้าน เราก็ไปทุกครั ้ ง ไม่มีใครไม่ไปส่วนใหญ่ก็ร่วมมือกันดี เขาเรียกก็ไปกนั

ทั ้งนั ้นหากบ้านไหนติดธุระมาไม่ได้ก็จะส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย

บ้านละหนึ่งคน 

 

หลังจากมีการประชุมให้มีการดําเนินกิจกรมต่าง ๆ ขึ ้นในตลาดคลองสวน คนในชุมชนต่าง

ให้ความช่วยเหลือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นตามกําลังและความสามารถของตน (ร้อยละ 

66.67) เช่น รวมกันทํากิจการการค้าขาย โดยพยายามหาส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือสินค้าเพ่ือการบริโภค

มาขายภายในตลาดให้เกิดความหลากหลาย มีการช่วยเหลือกันในการตกแต่งบ้านเรือน และบริเวณ

หน้าร้านให้มีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมแบบโบราณของตลาด ทําให้บรรยากาศของตลาด

คลองสวนมีการผสมผสานกันอย่างลงตัว  

 

4.7.2  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคนในชุมชน  

หลังจากมีการจัดตั ้ งคณะกรรมการตลาดคลองสวนขึน้มา เพ่ือรับหน้าท่ีในการบริหาร

จัดการการท่องเท่ียวและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน พบว่า คนในชุมชนมีความไว้วางใจ

คณะกรรมการตลาด ในการให้อ ํานาจการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเร่งด่วน (ร้อยละ 73.33) หรือ อํานาจใน

การดําเนินงานบางอย่างแทนตนเอง ตามท่ี ศักดิ ์(2554) ได้อธิบายวา่  
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คณะกรรมการก็ประชุมกันเร่ืองทัว่ ๆ ไปก็ใช่ได้ งานของเราตรงนีง่้ายท่ีสุด การ

ประชุมไม่มีการถกเถียงอะไรกันว่าสมาชิกคนนึงจะเอาอย่างนู้นอีกคนจะเอา

อย่างนี้  ไม่มีแบบนั ้นหรอก คือถ้าคนส่วนใหญ่เค้าพร้อมใจกันจะทําอย่างไหน 

เขาก็จะถามกันว่าจะทําไหม ทําแล้วจะเกิดผลดีไหม ถา้เห็นดีหมดไม่มีการ

ขัดแย ้งก็สะดวกท่ีสุด ดีท่ีสุดไม่ต้องเถียงอะไรกันเลย ส่วนคณะกรรมการก็จะ

คอยดูแลคนในชุมชนให้อยู่ก ันอย่างสงบ บางทีถ้ามีเร่ืองเร่งด่วน หรือเร่ืองสําคัญ  ๆ 

เราก็จะแก้ไขให้ มาพูดคุยกันว่าจะทําย ังไงกันดี เราก็มาพูดคุยในกลุ่มของเองเรา

เองก่อน แล้วค่อยไปบอกชาวบ้าน ส่วนใหญ่ก็เป็นเร่ือง พวกเร่ืองอัคคีภยั แล้วก็

ดูแลร้านค้าใหค้้าขายกันไม่ให้มีปัญหา 

 

เน่ืองจากกลุ่มสมาชิกคณะกรรมการตลาดล้วนแล้วแต่เป็นคนท่ีคนในชุมชนให้ความเคารพ

นับถือ จึงไว ้วางใจท่ีจะให้ตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ แทนตนเองได้ โดยเช่ือว่าส่ิงท่ีคณะกรรมการตลาด

ได้กระทําเป็นส่ิงท่ีดีและเหมาะสม ความยืนหยุ่นในการเข้ามามีส่วนร่วมและรูปแบบการตัดสินใจนี้  

ส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถพัฒนาได้รวดเร็วทันการ ในขณะท่ีความไว้เน้ือเช่ือใจและ

ความรู้สึกผูกพันธ์ต่อกันช่วยลดความขัดแย ้งท่ีอาจจะเกิดขึ ้นได้ 

บรรยากาศท่ีเป็นกันเองในการประชุมและการขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชนมีส่วนส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีความกล้าในการเสนอความคิด หรือโต้แย ้งกันใน

ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นอย่างอิสระ โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพลของใครคนใดคนหนึ่ ง แม้ใน

การประชุม อาจจะมีความคิดแตกต่างกันทางความคิดทําให้เกิดปัญหาโต้แย ้งกันบ้างในบางประเด็น 

แต่เพราะความเห็นและข้อโต้แย ้งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น สามารถนําไปสู่ข้อสรุปท่ีเป็นประโยชน์ร่วมของ

ชุมชน โดยมีผู ้นําและคณะกรรมการตลาดเป็นผู ้ประสานและนําทางในการขับเคล่ือน ทั ้งนีก้าร

ถกเถียงท่ีเกิดขึ ้นล้วนเกิดจากความต้องการท่ีจะให้ตลาดของตนประสบความสําเร็จในการดําเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นในการประชุม ซึ่งการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ ้นจะใช้วิธีการโหวตเสียงข้างมาก

(ร้อยละ 86.67) เพ่ือหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน โดยชาวบ้านสามารถตัดสินใจทางเลือก

ของชุมชนด้วยการตัดสินจากเสียงข้างมาก และเม่ือผลการตัดสินใจเป็นท่ีสิ้นสุด คนในชุมชนต่าง

ยอมรับในผลการประชุมท่ีเกิดขึ ้น ดังท่ีสะท้อนโดยผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 2 ท่าน ดังต่อไปนี้    “คนใน

ชุมชนนีคุ้ยกันได ้มันไม่มีความหนักหนาอะไรหรอก เพราะว่าประธานชุมชนหรือคนในชุมชนเรา

เองมีไรก่อพูดคุยกัน เจอหน้ากันทุกวันคุยกันง่าย ๆ แค่นี้กจ็บเลย” (ศักดิ,์ 2554) 
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ท่ีน่ีพูดคุยกันง่าย การประชุมบางทีก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง มันมีทุกที 

เป็นธรรมดาแต่ท่ีน่ีไม่รุนแรง มีคุยมาคุยไป กินใจกันไปเร่ือย บางทีเด็กทําให้

ผู ้ ใหญ่ทะเลาะกัน หรือเป็นพวกแม่ค้าขายของพูดกระแทกกัน ๆ แต่นาน ๆ เข้าก็

คุยกัน (แป๊ะเก๊า, 2554) 

 

4.7.3  การแบ่งปันข้อมูล 

 ในชุมชนตลาดคลองสวนมีกลุ่มสนทนาเกิดขึ ้นในชุมชนหลายกลุ่ม (ร้อยละ 93.33) โดย

ร้านกาแฟถือได้ว่าเป็นแหล่งนัดพบท่ีสําคัญตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะพบว่าในตลาดคลองสวน

ย ังมีร้านกาแฟอยู่หลายร้าน โดยในแต่ละวันจะมีคนสลับสับเปล่ียนกันมาจับกลุ่มสนทนา ทั ้งจากคน

ในชุมชนและคนภายนอกชุมชนอย่างไม่ขาดสาย ในการจับกลุ่มสนทนานั ้นส่วนใหญ่จะเป็นการ

พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองทั ่ว ๆ ไป เช่น การสอบถามความเป็นอยู่ พูดคุยถึงเหตุการณ์

สําคัญ ๆ หรือกิจกรรมท่ีก ําลังจะเกิดขึ ้ นในตลาดคลองสวน พร้อมกับการเล่นหมากรุก ซึ่งเป็น

กิจกรรมท่ีได้รับความนิยมของผู ้ สูงอายุในชุมชน อีกทั ้งในตอนเย็นมักจะมีกิจกรรมการเต้นแอโรบิ

คบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าพ่อคลองสวน ซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรม คนในชุมชนนิยมแวะพักจับกลุ่ม

สนทนากันก่อนจะแยกย ้ายกันกลับบ้าน ตามท่ีบุญ (2554) สมาชิกคนหนึ่งของชุมชน อธิบายว่า 

 

ในตอนเย็นมีกิจกรรมการเต้นแอโรบิค คนไม่มีธุระกไ็ป เราไม่มีธุระอะไรก็ไป

ทุกวัน อยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรไปก็ได้คุยกับเพ่ือน ได้ออกกําลังกาย เราจะเต้น

กันทุกวันจันทร์ถึงว ันพฤหัส เม่ือก่อนคนขายผลไมเ้ป็นคนนําเต้น เต้นกัน

ตรงหน้าศาลเจ้าพอ่คลองสวน คนในชุมชนไปร่วมกิจกรรมกันเยอะ 20-30 กว่า

คน พอเต้นเสร็จก็คุยกันเร่ืองธรรมดา ๆ ไม่มีอะไรมากแล้วก็แยกย ้ายกันไป

เตรียมตัวขายของ 

 

ปรากฎการณ์สําคัญท่ีพบในชุมชนอีกประการหนึ่งคือ คนในชุมชนมักจะพูดคุยแลกเปล่ียน

ส่ิงท่ีพบเจอในทุกๆวัน (ร้อยละ 66.67) และมักจะรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบเจอให้กับผู ้นํา

ชุมชนได้รับทราบ อู๊ด (2554) อธิบายว่า  

 

ชาวบ้านบางรายจะมาพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบกับผู ้นําชุมชนจากนั ้นก็จะนําไป

รายงานกับเจ้าของตลาดว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร เช่น นักท่องเท่ียวบางราย

แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือ พูดจาไม่ดี  เม่ือเจ้าของตลาดมาเยี่ยมเยียนคน

ในชุมชนท่านก็จะคอยปลอบใจ ให้ก ําลังใจว่ามันก็ต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้าง … 

บางครั ้ งมีนักท่องเท่ียวมาต่อว่าเจ้าของตลาดก็จะคอยบอกคนในชุมชน ให้มี
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ความอดทน เพราะต่างคนต่างความคิด ซึ่งโดยส่วนใหญ่เจ้าของตลาดจะนําเอา

เร่ืองเหล่านี้ เข้ามาพูดคุยในการประชุมทุกครั ้ งไป 

 

การแบ่งปันข้อมูลในชุมชนล้วนแต่เป็นข้อมูลท่ีเกิดขึ ้นจริง (ร้อยละ 46.67) และเป็นเร่ืองท่ี

เกิดขึ ้นในชีวิตประจําว ันของชาวตลาดคลองสวน เม่ือประธานชุมชนได้รับทราบข้อมูลจากสมาชิก

ในชุมชนก็จะเล่าให้เจ้าของตลาดฟัง หากเป็นเร่ืองสําคัญ เร่งด่วนหรือมีท่าทีว่าจะเกิดเป็นปัญหา

ต่อไปในอนาคตก็จะรีบนําเข้าท่ีประชุมเพ่ือหาทางแก้ไขหรือข้อสรุป ซึ่งข้อมูลทั ้ งหมดมักจะมีการ

แบ่งปันกันและสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระในท่ีประชุม ปรากฎการณ์เช่นนี้

ส่งผลดีต่อความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ในลักษณะท่ีเปิดเผยไม่ซ่อนเร้น ซึ่งมี

ผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วยกัน สมาชิกในชุมชนทุกคนมีความคุ้นเคยกัน การได้รับรู้เร่ืองต่าง ๆ 

ใกล้ตัวโดยไม่ปิดบังและรีบดําเนินการหากดูจะเป็นปัญหาจึงเหมาะสมกับโครงสร้างความสัมพันธ์

ลักษณะนี้ของคนในชุมชน 
 

ตารางท่ี 4.8  รูปแบบทุนทางสังคมท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว 
 

 
  รูปแบบทุนทางสังคมที่มีผลต่อการท่องเที่ยว   จํานวน** ร้อยละ** 

        (n=15)   (100) 

ความร่วมมือในกิจกรรม 

- การรวมกลุ่มคณะกรรมการตลาด    12  80 

- การร่วมกลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้าคลองสวน   11  73.33 

- จํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมสูง     9  60 

  - การสนับสนุนทุนทรัพย์ และแรงงานในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 10  66.67 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

  - คนในชุมชนสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  10  66.67 

  - ยอมรับเสียงข้างมาก      13  86.67 

  - คณะกรรมการตลาดสามารถตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญ  11  73.33 

การแบ่งปันข้อมูล 

  - กลุ่มสนทนาในชุมชน      14  93.33 

  - พูดคุยแลกเปล่ียนส่ิงท่ีได้พบเจอในแต่ละวัน   10  66.67 

  - แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีแท้จริงในท่ีประชุม    7  46.67 
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4.8  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว 

 

จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ (Key Informants) ถึงผลลัพธท่ี์เกิดขึ ้นจาก

กระบวนการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนนั ้น ทําให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ ้นหลังจากเกิดการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ภายในชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น3 ประเด็น คือ (1) เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ (2) เกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อม และ (3) เกิดผล

ด้านการจ้างงาน ทั ้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

4.8.1  กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่คนในชุมชนตลาดคลองสวน ย ังคงอนุรักษ์งานงิว้

ประเพณี (ร้อยละ 100) ของชุมชนตั ้งแต่อดีต ท่ีถึงแม้ในปัจจุบันจะได้รับความนิยมน้อยลงไปอย่าง

มาก แต่คนในชุมชนก็ย ังคงร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ ไว ้ไม่ให้สูญหายไป โดยมีการเพิ่มเติม

กิจกรรมให้มีความน่าสนใจมากขึ ้น  เช่น มีการเพิ่มล ําตัดเข้ามาดังท่ีผู ้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญท่านหนึ่ ง

อธิบายว่า 

 

ในชุมชนตลาดคลองสวนจะต้องมีการจัดงานงิ้วเป็นประจําทุกปี ไม่ว่าจะมีคนดู

หรือไม่ ก็ต้องจัดทุกปี ทําสืบทอดกันมาตั ้ งแต่อดีต เกิดมาก็เห็นว่ามีงานงิ้วอยู่

แล้ว ถือได้ว่าเป็นงานประจําปีท่ีสําคัญ จัดขึ ้นบริเวณหน้าตลาดแถวศาลเจ้าพ่อ

คลองสวน แต่จะมีความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับอดีต คือในปัจจุบันนี้ จะมี

การเพิ่มการฉายหนังและการแสดงลําตัด เวลามีงานงิ้วเราก็จะไปช่วยกันประมูล

ของศาลเจ้ามาเป็นสิริมงคล ถือเป็นบุญใหญ่ เพราะเงินท่ีได้ก็เอามาพัฒนาตลาด

ต่อ  (ขวัญ, 2554) 

 

กระบวนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีขึน้ในชุมชนทําใหก้ารค้าขายในชุมชน

ตลาดคลองสวนคึกคักขึ ้นอีกครั ้ ง หลังจากท่ีซบเซามานาน โดยเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันของคน

ในชุมชนท่ีร่วมกันกําหนดแนวทางของท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องมากกับ

บริบททางประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรมของคนในพื้นท่ี อนัส่งผลให้ตลาดคลองสวนย ัง

สามารถดํารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนอนุรักษ์บ้านเรือนตามแบบสมัยโบราณดั ้ งเดิมท่ี

สร้างขึ ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งในการอนุรักษ์บ้านเรือนนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวได้

เป็นจํานวนมาก หลังจากมีการประชุมร่วมกันสมาชิกในชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกอย่าง
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หนึ่งของชุมชนตลาดคลองสวน คือ กิจกรรมสืบสานตํานานคลองสวน (ร้อยละ 80) ซึ่งถือได้ว่าเป็น

กิจกรรมท่ีคนในชุมชนต้องการคืนกําไรให้กับนักท่องเท่ียวท่ีได้มาเยี่ยมชมตลาดคลองสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว เผยแพร่วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยอู๊ด

(2554) เล่าว่า  

 

กิจกรรมสืบสานตํานานคลองสวนเกิดจากความต้องการของคนในชุมชนท่ี

ต้องการจัดตลาดให้มีบรรยากาศแบบเมืองจีน ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคเงิน

และช่วยกันประดับโคมไฟลูกกลม ๆ แดง ๆ ทั ่วตลาด การจัดงานนี้ ยึดหลักการ

คืนกําไรให้แก่นักท่องเท่ียว โดยมีการทําคูปองขึ ้นมาเพ่ือให้นักท่องเท่ียวนํา

คูปองไปจับฉลากชิงโชค โดยจะมีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมสนุกมากมาย

ทั ้ งกิจกรรมเกมส์สอยดาว เกมส์ตักไข่ชิงโชค เกมส์ตักเป็ด ตักฟุตบอลอะไร

ต่างๆท่ีลอยอยู่ในนํ ้ าโดยรางวัลท่ีได้รับจะมีโทรทัศน์ ตู้เย็น หลากหลายประเภท 

กิจกรรมนี้ ได้ด ําเนินไปแล้วสองครั ้ ง ซึ่ งถือว่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นในชุมชนเป็นอย่างมาก 

  

 นอกจากนี้ ในตลาดคลองสวนย ังมีกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของชุมชน 

เช่น กิจกรรมการล่องเรือไปสักการะไหวพ้ระปิดทองท่ีว ัดเทพราช และชมของโบราณหายาก เม่ือ

ครั ้ งท่ีสมัยรัชกาลท่ีห้าเสด็จประพาสจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ทรงฝากข้าวของเคร่ืองใช้หลายชิ้นไว้ท่ี

ว ัด เม่ือท่านเสด็จกลับก็มิได้เอากลับไป ทางวัดจึงเก็บไว้เป็นอนุสรณ์และเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม 

ตลอดจนสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้เห็นความสําคัญของการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย และเพ่ืออนุรักษ์สถานท่ีอันทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรม รวมทั ้ งเป็นการ

ส่งเสริมอาชีพและสร้างเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 

 เม่ือก่อนนี้ มีการล่องเรือ ผมทําอยู ่แต่ช่วงหลังคนขับเรือป่วย หาคนมาขับเรือ

แทนไม่ได ้จึงทําให้กิจกรรมการล่องเรือต้องหยุดไป…การล่องเรือ มีตั ้ งแต่แรก ๆ 

ค่าบริการคนละ 80 บาท ใช้เวลาเดินทางไปกลับ 1 ชั ่วโมง ไปถึงวัดเทพราช 

เดินทางประมาณ 20 นาที เพ่ือจะไดไ้หว้พระ ปิดทองรอยพระพุทธบาท เสร็จ

แล้วจะพานักท่องเท่ียวไปชมของโบราณหากยาก ซึ่ งเป็นของรัชกาลท่ีห้า ท่ี

สมัยก่อนเสด็จประพาส จังหวัดปราจีนบุรี ท่านเอาของหลายอย่างฝากไว้ท่ีว ัด

เทพราชพอดีท่านจะเสด็จกลับท่านไม่ได้เอากลับไป ทางวัดจึงเก็บไว้เป็น
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อนุสรณ์สถาน เวลาท่ีเราจัดล่องเรือไป เขาก็จะเอาของพวกนี ้ไหน้ักท่องเท่ียวได้

ชม  แล้วก็อธิบายว่าของชิ้นนี้ คืออะไร ซึ่งทางวัดก ็ จะมีพระสงฆ์ท่ีเป็นหลวงตา

คอยบรรยายให้นักท่องเท่ียวได้ฟัง แต่ปัจจุบันนี้ ไม่มีแล้ว คลองกแ็ห้ง การ

ล่องเรือกเ็ลยหายไปเลย  (ศักดิ,์ 2554) 

 

4.8.2  ความตระหนักด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมภายในชุมชน 

จากการสมัภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ ทําให้ทราบว่า ในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ทําให้สมาชิกในชุมชนเกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมภายในชุมชน โดย

สมาชิกในชุมชนมองว่า สถาปัตยกรรมในชุมชนนั ้นเป็นจุดเด่นของตลาดคลองสวน (ร้อยละ 80) ท่ี

ทําให้นักท่องเท่ียวสนใจเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนดังตัวอย่างของ ศักดิ ์(2554) ท่ีอธิบายไว้ว่า 

 

 ถ้ามองบ้านเรือนท่ีน่ีมันคงความเก่าไว้ได้อย่างดี ท่ีสําคัญมันเป็นบ้านไม้เก่าๆ

หลายๆยาวต่อกันมันหายากมากแล้ว มันไม่ได้จะมีทัว่ ๆ ไปถ้าดูอย่างแบบ

ภาพรวม ๆ ท่ีน่ีถือได้ว่าเป็นตลาดท่ีคงความโบราณไว้ไดย้าวท่ีสุด แล้วกค็ง

ความเก่าไดเ้หมือนกันหมด มันหาดูได้ยากแล้ว ใครไปใครมาก็ว่าท่ีน่ีมีมนัมี

เสน่ห์   มันไม่ได้เก่าอย่างเดียว มันย ังคงความเป็นระเบียบด้วย 

 

คนในชุมชนได้มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อมในชุมชนว่า

เป็นส่ิงท่ีมีความเช่ือมโยงกับการดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชนมากยิ ่งขึ ้น (ร้อยละ 66.67) 

โดยท่ีสถาปัตยกรรมในตลาดคลองสวนมีความเก่าแก่โบราณกว่าร้อยปี ซึ่งเป็นส่ิงท่ีหาชมได้ยากใน

ปัจจุบัน (ร้อยละ 60)  แม้จะมีสภาพเก่าและไม่ทันสมัยแต่ในอีกด้านหนึ่ งกลับเป็นจุดท่ีสามารถ

ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว (ร้อยละ 66.67) ได้เป็นอย่างดี เพราะนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ก็

มักจะเข้ามาถ่ายรูป กับอาคารบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมโบราณภายในชุมชน และท่ีสําคัญท่ีสุด

ถึงแม้ว่าอาคารบ้านเรือนในตลาดคลองสวนจะมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้ว แต่ก็ย ังมีความคงทน

แข็งแรง สามารถใช้บังแดดบังฝนและทนแรงพายไุด ้และเป็นท่ีอยู่อาศัยมาตั ้ งแต่สมัยบรรพบุรุษ

(ร้อยละ 40) จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว ้เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความงดงามของสถาปัตยกรรม

แบบโบราณในชุมชน โดยชุมชนเองได้รับประโยชน์ในการดํารงชีพ อันเป็นผลพวงจากการอนุรักษ์

นี้ ด้วย  
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ชุมชนและบ้านท่ีเราอยู่อาศัยมาตัง้แต่เด็ก ๆ ไม่ว่าฟ้าจะผ่า ฝนจะตกลมจะแรงแค่

ไหนก็ไม่เคยเห็นมันเป็นอะไร ถ้าเป็นท่ีอ่ืนหลังคาเปิดบ้านพังไปแล้ว แต่บ้านเรา

ไม่เคยเป็นอะไร หากมองว่า ความท่ีมันเก่า ๆ แบบนี้  แล้วมีหลาย ๆ หลังต่อ ๆ กัน

น่ีมันหายากมาก ไม่ได้จะมีทั ่ว ๆ ไป ถ้าดูอย่างภาพรวมมันจะเป็นตลาดยาว ๆ ท่ีคง

ความเก่ามันเป็นแบบนี้ เหมือนกันหมด ซึ่งหาดูได้ยากแล้ว  (ศักดิ,์ 2554) 

 

4.8.3  การจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนต่อชุมชนว่า 

ได้ก่อให้เกิดการการจ้างงานทั ้ งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะแก่พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ในตลาด

คลองสวน ซึ่งเป็นผู ้ สูงอายุท่ีอยู่ภายในชุมชนต่อเน่ืองมาตั ้งแต่สมัยบรรพบุรุษ และไม่ยอมย ้ายไปอยู่

ท่ีอ่ืน ทั ้งนี้ด้วยความผูกพันท่ีมีต่อชุมชนและข้อจํากัดในการไปอยู่ท่ีอ่ืน พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ จ ํานวน

มากมีความภาคภูมิใจท่ีได้ประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนตลาดคลองสวน เน่ืองจากส่วนใหญ่ได้รับ

การศึกษาน้อยแต่สามารถหาเลี ้ยงตนเองได้ด้วยอาชีพสุจริต (ร้อยละ 66.67) ในการคา้ขายของ

สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ จะค้าขายเพ่ือให้เพียงพอต่อการเลี ้ ยงชีพ ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน 

หรือมิได้หวังก ําไรจากการค้าขายมากนัก  บางรายจะรับสินค้าจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงเข้ามา

จําหน่ายเสริมกับสินค้าท่ีผลิตไดเ้อง เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของสินค้าซึ่งถือได้ว่ามีส่วนสําคัญ

ท่ีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน  

นอกจากนี้ผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนย ังก่อช่วยให้คนในท้องถิ่น

และคนบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงมีงานทํา (ร้อยละ 53.33) โดยส่วนใหญ่จะทําการค้าขายเอง มีร้านค้า

เพียงบ้างร้านเท่านั ้นท่ีจ้างคนในละแวกชุมชนมาทําการค้าขายเน่ืองจากมีอายุมากแล้ว อย่างไรก็ตาม

เม่ือโครงการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ประสบผลสําเร็จพอสมควร เยาวชนในชุมชนตลาดคลองสวน

ท่ีไปศึกษาภายนอกพื้นท่ีบางส่วนได้กลับมาหารายได้พิเศษด้วยการขายของในวันหยุดสุดสัปดาห์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง เช่นเดียวกับกลุ่มคนบางกลุ่มท่ีได้เคย

ออกไปค้าขายนอกพื้นท่ีเม่ือตอนชุมชนซบเซาส่วนหนึ่ง ก็ได้กลับเข้ามาในชุมชนเพ่ือทําการค้าขาย

เพราะในปัจจุบันตลาดคลองสวนมีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชนเป็นจํานวนมาก ทําให้คนในชุมชน

สามารถทําการค้าขายและมีรายได้เลี ้ยงชีพมากกว่าแต่ก่อน จึงเป็นเสมือนเพิ่มการจ้างงานแก่สมาชิก

ชุมชน ทั ้งทางตรงและทางอ้อมทําการค้าขายเองโดยไม่จ้างลูกจ้าง 

 

บางคนท่ีออกไปทํางาน ไปทําอะไรต่ออะไร …บางคนช่ือเขาก็ย ังอยู่ท่ีน่ี เขาจึง

กลับมา ช่วงนี้ ท่ีเราทําตลาด ถามว่าดีไหม ดี ธุรกิจทางนี้ ดี… บางคนมีลูก มี

หลานเรียนจบสูง ๆ ไปทํางานกรุงเทพ ช่วงเสาร์อาทิตยเ์ขาเห็นมีนักท่องเท่ียวมา

เท่ียวเยอะก็กลับมาหารายได้พิเศษ  (ศักดิ,์ 2554) 
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ตารางท่ี 4.9  ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ ้นจากกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว 
 

 
  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว  จํานวน     ร้อยละ 

        (n=15)   (100) 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

- กิจกรรมสืบสานตํานวนคลองสวน    12  80 

- กิจกรรมงานงิ้วประเพณี     15  100.0 

- กิจกรรมการล่องเรือ      3  20 

ความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ 

สถาปัตยกรรมในชุมชน 

- เป็นส่ิงท่ีหาชมได้ยากในปัจจุบัน    9  60 

- ดึงดูดนักท่องเท่ียว      10  66.67 

- เป็นจุดเด่นของตลาดคลองสวน    12  80 

- เป็นท่ีอยู่อาศัยตั ้งแต่สมัยบรรพบุรุษ    6  40 

ผลประโยชน์ของชุมชนที่ได้จากการจ้างงาน 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

- ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ    10  66.67 

- กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน     4  26.67 

- คนในท้องถิ่นและพื้นท่ีใกล้เคียงมีงานทํา   8  53.33 
 

 
 



 

บทท่ี 5 

 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ืองนี้ เป็นการศึกษาเก่ียวกับทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ของตลาดคลองสวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมี

ว ัตถุประสงคใ์นการศึกษาดังนี ้

1) เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมท่ีปรากฏในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ 

2) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี  

3) เพ่ือศึกษาผลของทุนทางสังคมท่ีส่งผลต่อกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว 

ในการวิจัยครั ้ งนี้  ผู้ศึกษาได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการรวบรวมข้อมูลด้วย

วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ทั ้ งสิ้นจ ํานวน 15 คน ใน

ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะของทุนทางสังคม การนําทุนทางสังคมมาใช้ในกระบวนการ

จัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผลท่ีได้จากการนําทุนทางสังคมมาใช้ นอกจากนี้ ผู ้วิจัยย ังใช้

วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยการสังเกตความเป็นอยู่ และ

การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี ด้วยการแฝงตัวเป็นนักท่องเท่ียวเข้าไป

สัมผ ัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั ้งในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั ้ ง เข้าร่วมสังเกต

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ ้นภายในตลาดคลองสวนร้อยปี อาทิ งานงิ้วประจําปี ซึ่งเป็นงานประเพณีท่ี

สําคัญมากของตลาดคลองสวนท่ีจัดขึ ้นเป็นประจําในช่วงเดือนมีนาคม นอกจากนี้  ย ังใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับประวัติความเป็นมา

ของตลาดคลองสวนร้อยปี จากนั ้ นผู ้ ศึกษาจึงทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) ในเบื้องต้น ในขั ้นตอนการรวบรวมข้อมูลขณะท่ีอยู่ในพื้นท่ีด้วยการวิเคราะห์

คําพูดต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ควบคู่กับการวิเคราะห์เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) 

ให้เช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมโดยทั ่วไปของชุมชน จากนั ้นเม่ือกลับถึงสถานท่ีพักจึงได้ทําการจด

บันทึกในเชิงพรรณนาอย่างเป็นลําดับ เพ่ือมิให้ข้อมูล 

  หลังจากการเก็บข้อมูลได้ในระดับหนึ่งแล้ว ผู้ ศึกษาจะทําการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มา

นัน้โดยการทําความเข้าใจกับความหมายของประเด็นต่าง ๆ แต่ละประเด็นและหาความเช่ือมโยง
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ระหว่างประเด็น  แล้วนํามาเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องท่ีได้

ทําการศึกษาค้นคว้าไว ้ในตอนต้น เพ่ือช่วยให้ผลการวิเคราะห์อยู่ในกรอบและแนวทางท่ีถูกต้อง 

แล้วจึงนําไปเขียนรายงานต่อไปให้เช่ือมโยงกับบริบท (Context) ของพื้นท่ีศึกษา   

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

ในการศึกษาทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กรณีศึกษาตลาดคลอง

สวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 51–60 ปี สถานภาพโสดและสมรสมีอัตราส่วนเท่ากัน แต่ถ้าแยกประเภทของผู ้ให้

ข้อมูลสําคัญพบว่า ส่วนใหญ่เพศหญิงมักจะเป็นผู ้ประกอบการท่ีอาศัยอยู่ในตลาดคลองสวน และ

เพศชายมีบทบาทสําคัญในการรวมกลุ่มคณะกรรมการตลาดคลองสวน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู ้นําตาม

ธรรมชาติในชุมชน ผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู ้สูงอายุท่ีเป็นเพศหญิงและไม่ได้แต่งงาน 

เป็นผู ้ ท่ีเติบโตมาพร้อมกับชุมชนตั ้งแต่ย ังเด็ก มีความผูกพันกับชุมชนอย่างแน่นแฟ้น คนในชุมชน

ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนท่ีนับถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด เน่ืองจากว่าส่วนใหญ่ในอดีตมีฐานะยากจน เม่ือจบการศึกษา

ระดับประถมส่วนมากก็มักจะหยุดเรียนแล้วออกมาทําการค้าขายตามพ่อแม่ อาชีพหลักส่วนใหญ่จะ

ประกอบอาชีพค้าขาย เน่ืองจากชุมชนตลาดคลองสวนเป็นแหล่งชุมชนการค้าขายและแหล่งการ

คมนาคมท่ีสําคัญในอดีต ส่วนอาชีพเสริมของคนในชุมชนนั ้น ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม เน่ืองจาก

คนในชุมชนส่วนมากเป็นผู ้ สูงอายุ ซึ่งร่างกายไม่เอื้ออ ํานวยต่อการท่ีจะทําอาชีพเสริมต่างๆ รายได้

ต่อเดือนของคนในชุมชนอยู่ในช่วง 5,001–10,000 บาท มากท่ีสุดจากการสังเกตพบว่า ผู้ให้ข้อมูลท่ี

สําคัญส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และจะมีรายได้มากเฉพาะในวันหยุดเป็นสําคัญ ส่วนวัน

ธรรมดาจะค้าขายไม่ค่อยดีนัก เพราะมีนักท่องเท่ียวน้อย บุคคลเหล่านี้ ได้อาศัยอยู่ในชุมชนเป็น

ระยะเวลา เวลา 40–50 ปี คนในชุมชนตลาดคลองสวนมีหลายชาติพันธุ ์ทั ้งคนไทยเชื้อสายจีน คน

ไทยท้องถิ่นท่ีนับถือศาสนาพุทธ และคนไทยเชื้อสายมอญ โดยส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน 

ส่วนคนไทยมุสลิมส่วนใหญ่จะอยู่ฝั ่งจังหวดัฉะเชิงเทรา คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู ้ ท่ีมีภูมิล ําเนา

เดิมและอาศัยอยู่ในชุมชนมาตั ้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน และมักจะประกอบอาชีพเดิมท่ีสืบทอดกันมา

ตั ้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยบรรพบุรุษได้เข้ามาจับจองพื้นท่ีภายในชุมชนเป็นท่ีอยู่อาศัย และเพ่ือใช้

เป็นท่ีดินทํากิน ทําให้คนในชุมชนเกิดความผูกพันกันใกล้ชิดในลักษณะเสมือนเครือญาติ มีการ

พบปะพูดคุยกัน มีการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น

ในชุมชนเป็นอย่างดี  
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5.1.1 ลักษณะของทุนทางสังคมที่ปรากฏในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี  

5.1.1.1 ทรัพยากรบุคคลในชุมชน 

ตลาดคลองสวนร้อยปีเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีมาตั ้ งแต่สมัยรัชกาลท่ีห้า ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ

ตลาดเดิมคือ อาเส่ียบรรจง  อัศวาณิชย์ ซึ่งอพยพหนีความลําบากมาจากเมืองจีน ได้เข้ามาตั ้งถิ่นฐาน

ในพื้นท่ีนีบ้ริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์  เม่ือทําการค้าขายจนรํ ่ ารวย จึงได้พัฒนาพื้นท่ีบริเวณ

ดังกล่าวให้กลายเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ โดยให้คนในชุมชนใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและใช้เป็นพื้นท่ี

ทํามาหากินโดยไม่คิดค่าเช่า สืบทอดกันมาถึงรุ่นลูก คือ นายสุธีร์ อัศวาณิชย์ เจ้าของตลาดคน

ปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู ้นําคนสําคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ชุมชนตลาดคลองสวนย ังมี

ประธานชุมชนท่ีเป็นผูร่้วมผลักดันให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นในชุมชนเคียงคู่กับ นายสุธีร์ 

อัศวาณิชย ์ทําหน้าท่ีในการประสานงานจัดการประชุมและดูแลความเรียบร้อยในชุมชน คนใน

ชุมชนต่างให้ความเคารพนับถือเจ้าของตลาดและประธานชุมชนเป็นอย่างมาก ทั ้งสองคนนี้ ถือเป็น

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญมากต่อการพัฒนาชุมชนแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

จนประสบผลสําเร็จ สําหรับผู ้ ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุท่ีเติบโตมากับชุมชนตั ้ งแต่

รุ่นบรรพบุรุษ จึงมีความผูกพันกับถิ่นท่ีอยู่อาศัยและมีความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกันเป็นอย่าง

มาก เม่ือชุมชนตลาดคลองสวนได้มีการขับเคล่ือนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในปี พ.ศ. 2547 ผู้นําใน

ชุมชนมักจะเข้ามาท่ีตลาดคลองสวนทุกวัน เพ่ือดูแลสารทุกข์สุขดิบของคนในชุมชน เม่ือคนใน

ชุมชนได้รับความเดือดร้อนหรือพบเหตุการณ์ใด ๆ ก็มักจะเล่าสู่กันฟังและร่วมกันหาทางออกใน

การแก้หรือบรรเทาถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น ทั ้งนีผู้ ้นําในชุมชนทั ้งสองคนย ังเป็นผู ้ ท่ีมีส่วนสําคัญใน

การประชาสัมพันธ์ตลาดคลองสวนให้เป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเท่ียว โดยไดห้าทางประชาสัมพันธ์

ตลาดท่องเท่ียวผ่านรายการโทรทัศนแ์ละหนังสือพิมพ ์ทําหน้าท่ีในการดูแลบริหารจัดการในความ

สงบเรียบร้อย กําหนดทิศทางของการดําเนินงาน และคอยให้ค ําปรึกษา ชี ้ แนะประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กับกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีควรให้มีขึ ้นหรือควรแก้ไขปรับปรุง ด้วยเหตุนีค้นในชุมชนต่างก็เคารพ

ผู้นําและคอยให้การสนับสนุนการดําเนินงานการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของผู ้นําในชุมชนเป็นอย่างดี 

ความร่วมมือกันนีป้รากฏทั ้งในลักษณะของการเสียสละทรัพย์สินและพลังแรงงานในกิจกรรมต่างๆ

ท่ีผลักดันโดยผู ้นําชุมชนผ่านการปรึกษาหารือกัน นอกจากนีเ้ม่ือมีการเรียกประชุม คนในชุมชนทุก

ครัวเรือนจะเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันทุกบ้าน หากติดธุระกจ็ะส่งตวัแทนหนึ่ งคน เข้า

ร่วมการประชุมทุกครั ้ ง 

5.1.1.2 ความไว้วางใจของคนในชุมชน  

ชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมท่ีสําคัญในอดีตและเป็น

แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทั ้งชาวไทยเชื้อสายจีน เขมร มอญ และชาว
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ไทยเมุสลิม  ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันมาตั ้ งแต่รุ่นบรรพบุรุษ มีความสนิทสนม

คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เม่ือมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นในชุมชน คนในชุมชนต่างให้ความ

ร่วมมือช่วยเหลือกัน ตั ้ งแต่การร่วมเข้าประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้เกิดกิจกรรม ในรูปแบบการ

ประชุมท่ีไม่เป็นทางการ ผู้เข้าร่วมสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  แต่สามารถไปสู่

ข้อตกลงร่วมกันท่ีเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนได้ อันนําไปสู่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั ้ งท่ีเป็น

กิจกรรมเชิงประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่ในอดีตนํามาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น 

งานงิ้วประจําปี ซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีท่ีสําคัญของชุมชน ซึ่งจัดขึ ้นเป็นประจําทุกปีในเดือน

มีนาคม คนในชุมชนต่างร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพราะทุกคนอยู่

ร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือนน้องนอกจากนี้ ย ังมี งานสืบสานตํานานตลาดคลองสวนร้อยปี ซึ่งเป็นงานท่ี

มีการสร้างกิจกรรมขึ้นมาใหม่ ท่ีมีการปรับนําทุนทางสังคมท่ีมีอยู่มาประสานเช่ือมโยงกับเครือข่าย

ภายนอก เป็นต้น นอกจากนี้สมาชิกชุมชนย ังมีความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่วนรวม และคอยเป็นหูเป็น

ตาให้กันและกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน โดยคนในชุมชนมีรูปแบบการพูดคุยท่ี

ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้วิธีท่ีเป็นทางการแต่อย่างใด อีกทั ้ งคนในชุมชนย ังมีความผูกพันกับถิ่นท่ีอยู่อาศัย

และวิถีชีวิตดั ้งเดิม โดยส่วนใหญ่ย ังคงประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในพื้นท่ีตลาดคลองสวน มี

เพียงรุ่นลูกรุ่นหลานท่ีออกไปทํางานต่างพื้นท่ีบา้งในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  

5.1.1.3 ความเช่ือ ค่านิยมและบรรทัดฐาน 

คนในชุมชนตลาดคลองสวนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนับถือศาสนาพุทธ 

ภายในตลาดมีสถานท่ีศักดิ ์ สิทธิ ์ สําหรับเคารพสักการะ  เป็นศูนย์รวมของพ่ีน้องชาวไทยจีน  และ

ไทยพุทธท่ีเป็นคนท้องถิ่น  คือ ศาลเจ้าพ่อคลองสวน ซึ่งศาลแห่งนี้ สร้างขึ ้นมานานกว่า  100  ปี 

ตั ้ งอยู่บริเวณด้านหน้าตลาด ประชาชนชาวคลองสวนส่วนมากมีความเคารพเล่ือมใสศรัทธาเป็น

อย่างมาก และมักจะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ โดยเช่ือวา่เม่ือทําการสักการะจะทําใหค้้าขายรุ่งเรือง  

และชีวิตสงบสุขร่มเย็น   

ในเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีการจัดงานประจําปีศาลเจ้าพ่อคลองสวนหรือท่ีเรียกว่า

งานงิ้วประจําปีขึ ้น สืบทอดกันมาตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่า งิ ้วจะไม่ได้รับความนิยมเฉกเช่น

ในอดีตท่ีผ่านมา แต่การจัดงานงิ้วก็ย ังคงจัดสืบเน่ืองกันมา ถือเป็นงานประจําปีของชาวตลาดคลอง

สวน ปัจจุบันภายในงานจะมีการแสดงงิ้ว ฉายหนังและลําตัด รวมทั ้งมีการประมูลส่ิงของเพ่ือนําเงิน

ท่ีได้มาพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือผู ้ ท่ีเดือดร้อนทั ้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งสะท้อนถึงความ

ร่วมมือร่วมใจ และความไว้วางใจระหว่างกันสูงจึงจะทําได้  

งานประเพณีท่ีสําคัญอีกงานหนึ่งของชุมชนตลาดคลองสวน คือ งานนมัสการหลวง

พ่อปาน หรืองานปิดทองหลวงพ่อปาน เป็นงานประจําปีของอําเภอบางบ่อและประชาชนท่ีศรัทธา

ในพื้นท่ีใกล้เคียง ภายในงานมีการอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อปานมาประดิษฐานท่ีบริเวณด้านหน้า
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ตลาดเป็นเวลาหนึ่งคืน เพ่ือให้คนในชุมชนได้ร่วมทําบุญ  แล้วจึงแห่กลับวัดเพ่ืออัญเชิญกลับไปไว้

ในปะรําพิธีให้ประชาชนได้ปิดทองนมัสการต่อไป  

นอกจากนี้ ย ังมีการกําหนดกฎเกณฑ์ใหม่บางอย่างเม่ือมีโครงการการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ขึ ้นภายในชุมชน กล่าวคือผลจากการประชุมทําให้เกิดนโยบายท่ีจะอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

แบบโบราณไม่ให้สูญหายไป โดยได้ทําเป็นข้อตกลงระหว่างกันในชุมชน คือห้ามคนในชุมชนทํา

การร้ือถอนดัดแปลงอาคารไม้ภายในชุมชน หากแต่บริเวณใดท่ีเกิดชํารุดคนในชุมชนสามารถ

ซ่อมแซมได้ อีกทั ้งในเม่ือตลาดคลองสวนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ล้ว เจ้าของตลาดมักย ํ ้ า

เตือนคนในชุมชนให้พูดจาปราศรัยกับนักท่องเท่ียวด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพ ค้าขายสินค้าท่ีมีคุณภาพไม่

ค้าก ําไรเกินควร และผู ้ประกอบการในชุมชนต้องเป็นคนในพื้นท่ีเท่านั ้น หากเป็นคนนอกต้องการท่ี

จะเข้ามาค้าขาย ต้องย ้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตเทศบาลตําบลคลองสวนก่อน  

คนในชุมชนส่วนใหญ่พยายามรักษากฎกติกาบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน คือ  

ช่วยเหลือเกื้ อกูลกนั และปฏิบัติตามคําสั ่งสอนของเจ้าของตลาดด้วยการพูดจาปราศรัยกับ

นักท่องเท่ียวโดยใชถ้้อยคําท่ีสุภาพ ค้าขายสินค้าท่ีมีคุณภาพและไม่ค้าก ําไรเกินควร แมจ้ะมีบางส่วน

ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันบ้างในบางครั ้ ง เช่น อาจจะขายสินค้าท่ีเอากําไรเกินควร 

หรือใช้วาจาท่ีไม่สุภาพกับนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวก็จะไปร้องเรียนท่ีเทศบาล จากนั ้นเจ้าของ

ตลาดก็จะทําการตกัเตือนเป็นรายบุคคลไป โดยให้ปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึ ้น หากเป็นปัญหารุนแรงหรือเป็นเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจร่วมกันของคนในชุมชน ก็จะนําปัญหา

เข้าประชุมหารือร่วมกันเพ่ือหาทางออกของปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นให้ทันการ การปฏิบัติตัวด้วยการ

เช่ือฟังผู ้นํานี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมของการเคารพผู้ มีพระคุณเป็นอย่างดี 

5.1.1.4 กลุ่มและองค์กรภายในชุมชน  

ในชุมชนตลาดคลองสวนมีกลุ่มทางสังคมเกิดขึ ้นและมีบทบาทสําคัญอยู่ด้วยกัน 2 

กลุ่มคือ กลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวนและคณะกรรมการตลาดคลองสวน การมี

คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อคลองสวนเป็นกลุ่มทางสงัคมในชุมชนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด  มีการสลับสับเปล่ียน

หมุนเวียนคนในชุมชน เข้าร่วมเป็นกรรมการกันทุกปี โดยทุก ๆ ส่ีปีจะวนกลับมาครอบครัวละหนึ่ ง

ครั ้ ง ต่อมาเม่ือชุมชนตลาดคลองสวนมีการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษขึ์ ้นในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการ

ก่อตั ้งคณะกรรมตลาดขึ ้นเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทสําคัญมากอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีสมาชิกเป็นคนในชุมชน 

เพ่ือเป็นผู ้ดูแลจัดการกิจกรรมและประสานงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการตลาดและการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนีภ้ายในชุมชนย ังมีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการคือ กลุ่มสนทนา 

ซึ่งมักจะรวมกลุ่มกันอย่างหลวม ๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นทั ้ งภายใน

และภายนอกชุมชน สถานท่ีท่ีมักจะใช้เป็นท่ีพบปะกันคือ ร้านกาแฟของแป๊ะเก๊า ซึ่งอยู่ภายในตลาด 

ในบางครั ้ งกลุ่มสนทนานีม้ ักจะเกิดขึ ้นหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเต้นแอโรบิคในตอนเย็น 
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สมาชิกของกลุ่มทางสังคมภายในชุมชนมักจะเป็นคนในชุมชนท่ีมีความสนิทสนม

คุ้นเคยกันและรู้จักกันเป็นอย่างดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบเครือญาติ อันเป็นผลให้การทํางาน

ไม่มีรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่มีแบบแผนการทํางานท่ีตายตัว จะใช้การส่ือสารท่ีเข้าใจง่าย และ

รูปแบบการดําเนินงานท่ีไม่ซับซ้อน แบบแผนของการปฏิบัติต่อกันของสมาชิกกลุ่มทางสังคมใน

ชุมชนนั ้นจะปรากฎให้เห็นในลักษณะของความร่วมมือกับกิจกรรมภายในกลุ่มเป็นสําคัญ ซึ่งจะ

เห็นได้ชัดจากการท่ีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และมักจะเช่ือคําแนะนําและคํา

ชี้ แนะของผู ้นาํชุมชน และปฏิบัติตามคําตัดสินของกลุ่มทางสังคม เพราะเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีดีและ

สมควรปฏิบัติตาม ในการประชุมแต่ละครั ้ ง สมาชิกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

เพราะมีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ไม่ต้องเกรงกลัวอ ํานาจ หรืออิทธิพลของคนใดคนหนึ่ ง  โดย

อํานาจตัดสินใจท่ีนอกเหนือความสามารถของกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ในชุมชนจะขึ้นอยู่กับเจ้าของ

ตลาด  ท่ีมีบทบาทสนับสนุนและให้ค ําปรึกษากับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ ้ นในชุมชนอย่าง

สมํ ่าเสมอและต่อเน่ือง ส่วนกลุ่มสนทนาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นภายในชุมชนมักจะเป็นความสัมพันธแ์บบ

ประชาคมท่ีมีโครงสร้างหลวม ๆ ไม่มีแบบแผนในการปฏิบัติระหว่างกันท่ีชัดเจน 

ผลประโยชน์ท่ีคนในชุมชนได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มนั ้น ทําให้เกิดกิจกรรมต่างๆ 

มากมาย โดยเฉพาะการระดมทุนในรูปแบบของการเปียของจากศาลเจ้าในวันงานงิ้วประจําปีช่วง

เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกันกับการอุดหนุนการพัฒนาอ่ืน ๆ อีกมาก เพราะเงินท่ี

ได้รับจากการเปียของจะใช้ในการพัฒนาเพ่ือช่วยเหลือในรูปแบบต่าง  ๆโดยคณะกรรมการศาลเจ้า

ย ังมีหน้าท่ีบริหารจัดการเงินกองกลาง เพ่ือนํามาใช้ในการช่วยเหลือผู ้ ท่ีเดือดร้อน ทั ้งในและนอก

ชุมชน เกิดกองทุนท่ีจะนํามาพัฒนาตลาดและขับเคล่ือนกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

โดยมีคณะกรรมการตลาดทําหนา้ท่ีในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น พร้อมทั ้ งมีการ

พัฒนาระบบการบริหารด้านสาธารณสุขในชุมชนมีประสิทธิภาพท่ีดีมากขึ ้น เพราะคนในชุมชนต่าง

ดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยให้แบ่งเบาภาระหน้าท่ีของอนามัยจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณะ

สุขหรือ อสม.ในชุมชน 

5.1.1.5 ด้านเครือข่าย  

เม่ือคนในชุมชนรวมตัวกันจัดตั ้ งคณะกรรมการตลาดคลองสวนขึ้นเพ่ือร่วมกัน

บริหารจัดการตลาดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และต่อมาได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลคลอง

สวน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ในการดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้นภายในชุมชน จึงเร่ิมมีการพัฒนาความสัมพันธ์

ในเชิงเครือข่ายทั ้ งภายในชุมชนและกับภายนอกชุมชน โดยในช่วงแรกมีการส่งคนในชุมชนไป

ศึกษาดูงานในชุมชนท่องเท่ียวต่าง ๆ เช่น ตลาดสามชุก ตลาดดอนหวาย เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
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แรงบันดาลใจในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน มีการรับฟังขั ้นตอนการดําเนินงานท่ี

ผ่านมาของตลาดท่องเท่ียวต้นแบบดังกล่าว และเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันขึ ้น จากนั ้นได้

นํามาร่วมกันปรับใช้ภายในตลาดคลองสวนร้อยปี โดยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น จัดการ

สัมมนาทางวิชาการในโครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ์ โดยได้เชิญนักวิชาการ ชุมชน

ท่ีมีการจัดการท่องเท่ียวแนวอนุรักษแ์ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามารับฟังแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กันในการหาทิศทางการพัฒนาตลาดคลองสวนต่อไปในอนาคต มีการวางผ ังการจัดแผงร้านค้า การ

กําหนดแนวทางเดิน รวมทั ้ งได้มอบโมเดลจําลองตลาดคลองสวนไว้ท่ีพิพิธพันธ์บ้านเลขท่ีสาม 

เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ซึ่งต่อมามีการจัดงานสืบสานตํานานคลองสวนขึ้นเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ตลาดคลองสวนให้เป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเท่ียว เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง

เทศบาลการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและคนในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปีซึ่งเป็นผลจากการ

ทํางานในลักษณะของเครือข่ายเช่นกัน 

กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายท่ีสําคัญอีกกิจกรรม

หนึ่ง คือ การจัดสัมมนาทางวิชาการท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดทํา

ขึ ้น ในช่ือโครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ์ โดยได้เชิญนักวิชาการ ตัวแทนจาก

หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกับคนในชุมชนให้มาประชุมแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและประสบการณ์เก่ียวกับแนวทางการดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อีกทั ้ งย ังมี

การศึกษาดูงานในชุมชนท่องเท่ียวต่างๆเพิ่มเติม ซึ่งทําให้เกิดการแลกเปล่ียนรูปแบบวิธีการดําเนิน

กิจกรรม และสร้างแรงบันดาลในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีควรเกิดขึ ้นในชุมชนนี ้

  

5.1.2 กระบวนการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี  

กระบวนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปีนั ้น  อาศัยการ

มีส่วนร่วมของคนในชุมชนเข้ามาช่วยในการดําเนินการ  โดยการผลักดันของเจ้าของตลาดคน

ปัจจุบัน คือ คุณสุธีร์ อัศวาณิชย์ ท่ีได้ริเร่ิมด้วยการให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมกันคิด และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นกระบวนการ

โดยดําเนินการอย่างเป็นขั ้นตอน 4 ขั ้นตอน คือ ขั ้นการวางแผนและการตดัสินใจของชุมชน ขั ้นการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม ขั ้นการรับผลประโยชน์ และ ขั ้นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ดังรายละเอียด

ดังนี ้
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 ขั้นที่ 1  ขั ้นการวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน  

 ชาวชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปีได้เร่ิมคิดท่ีจะดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์เม่ือการค้าขายในตลาดคลองสวนซบเซาลง จากผลกระทบของการกระจายความเจริญจาก

ภายนอกเข้าสู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในช่วงของรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เม่ือ

ประมาณ 20 กว่าปีท่ีผ่านมา  ซึ่งไดมี้การสร้างถนนไปทั ่วทุกพื้นท่ีในประเทศ การสัญจรทางนํ ้ าท่ีเคย

ใช้อย่างกว้างขวางจึงไม่เป็นท่ีนิยม ผู้คนในละแวกใกล้เคียงหรือคนในชุมชนหันไปซ้ือสินค้าในตัว

เมือง แต่คนในชุมชนส่วนใหญ่ย ังคงดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย และทําการค้าขายกันตามปกติเหมือน

ท่ีเคยทํากันมาในอดีต มีบางครัวเรือนเท่านั ้นท่ีย ้ายออกนอกพื้นท่ีเพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีดีกว่า

ภายนอกชุมชน จนกระทั ่งในปี พ.ศ. 2545 วารสารสารคดีและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ลงตีพิมพ์

เร่ืองราวเก่ียวกับวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจของชาวตลาดคลองสวนตั ้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ทําให้

เจ้าของตลาดเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาตลาดคลองสวนให้เป็นท่ีรู้จัก จึงได้เรียกประชุมชาวบ้าน

ทั ้งหมดเพ่ือสอบถามความคิดเห็นถึงความต้องการให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ภายใน

ชุมชน รวมถึงรูปแบบกิจกรรมท่ีควรจะเป็น หากจะมีการดําเนินโครงการนี ้ โดยได้พิจารณาถึง

จุดเด่นของตลาดคลองสวนด้วย  ผลจากการประชุมปรากฏว่า คนในชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า 

สถาปัตยกรรมภายในตลาดสามารถนํามาเป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาสัมผ ัสถึงอดีต ด้วย

บรรยากาศแบบโบราณของตลาด จึงได้มีการวางเป้าหมายท่ีจะพัฒนาให้ตลาดคลองสวนกลายเป็น

ตลาดท่องเท่ียวท่ีคงไว้ซึ่ งความสวยงามของรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณ ด้วยการอนุรักษ์

โครงสร้างของอาคารภายในตลาด โดยเจ้าของตลาดไดก้ ําหนดกติกาห้ามคนในชุมชนเปล่ียนแปลง 

ร้ือถอน ส่ิงปลูกสร้างและอาคารบ้านไม้ภายในตลาด รวมทั ้ งได้ร่วมมือกับทางเทศบาลตําบลคลอง

สวนพาคนในชุมชนไปศึกษาดูงานท่ีตลาดนํ ้ าอ่ืน ๆ ท่ีประสบความสําเร็จ เช่น ตลาดนํ ้ าดอนหวาย 

จังหวัดนครปฐม ตลาดนํ ้ าด ําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนได้เกิด

แรงบันดาลใจ นําส่ิงท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนาตลาดคลองสวน หลังจาก

นั ้นได้มีการประชุมหารือร่วมกันอีกหลายครั ้ ง เพ่ือร่วมกันค้นหาถึงแนวทางและวิธีการดําเนิน

กิจกรรมท่ีจะทํา รวมไปถึงหลักการปฏิบัติตนของคนในชุมชนเพ่ือเตรียมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ี

จะเกิด ในท่ีสุดได้ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของตลาดคลองสวนขึ้นมา 

 

ขั้นที ่2  ขั ้นการดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 หลังจากได้มีการตกลงร่วมกันของคนในชุมชนท่ีจะพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

และจัดทําแผนพัฒนาแล้ว ได้มีการตั ้งคณะกรรมการตลาดคลองสวนเพ่ือให้การดําเนินงานมีความ

สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบตามแผนการพัฒนาท่ีได้วางไว้ คณะกรรมการตลาดฯ นี้ เป็นตัวแทน



137 
 

 

ของสมาชิกในชุมชนในการประสานงานกับคนในชุมชน การกระจายข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ ้นเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  และการดูแลความสงบเรียบร้อยของ

ชุมชน โดยคนในชุมชนมอบหมายให้เจ้าของตลาดเป็นประธานและเป็นผู ้พิจารณาเลือกสมาชิกใน

ชุมชนท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถให้ความร่วมมืออย่างดีในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

ผ่านมาในอดีต ซึ่งผู ้ ท่ีถูกคัดเลือกล้วนแต่เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีนับหน้าถือตาของคนในชุมชน สามารถ

เป็นผู ้ประสานงานระหว่างคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี หลังจากนั ้นจึงได้มีการนัดประชุมร่วมกันอยู่

เสมอๆ เพ่ือริเร่ิมทํากิจกรรมติดตามความคืบหน้า รวมทั ้งติดตามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น   

กิจกรรมแรกท่ีจัดทําขึ ้นคือ การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน ได้แก่ 

การจัดอบรมเก่ียวกับการทําขนม อาหาร และการทํางานฝีมือต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจาก

เทศบาล ตําบลคลองสวน ผลจากการอบรมนี้ทําให้เกิดกิจกรรมการค้าขายขึ ้นในชุมชน ท่ีสมาชิก

ชุมชนร่วมกันผลิต หรือจัดหาสินค้าทําเก่ามาจําหน่าย เช่น ขนม หรือ ของเล่นเด็กโบราณฯลฯ เพ่ือ

ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว และเป็นการเพิ ่มมนตเ์สน่ห์ให้กับตลาดโบราณแห่งนี้ ได้มากขึ ้น 

ลักษณะและแหล่งของสินค้าท่ีจัดหามาจําหน่ายนั ้นขึ ้นอยู่กับความสะดวกของคนในชุมชน โดย

ส่วนใหญ่จะรับสินค้าจากพื้นท่ีใกล้เคียงมาขาย หรือรับสินค้าจากตลาดโรงเกลือ ซึ่งเป็นท่ีขายส่ง ทํา

ให้ได้สินค้านํามาจําหน่ายในราคาถูก ท่ีน่าสนใจคือ บางครอบครัวได้พยายามสืบทอดกิจการท่ี

บรรพบุรุษของตนเคยทําไว ้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร เช่น กาแฟโบราณ เป็ดพะโล้ เป็นต้น 

 

 ขั้นที่ 3  การรับผลประโยชน์  

 หลังจากไดมี้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษขึ์ ้นใน

ชุมชนมาระยะหนึ่ ง ปรากฏว่านักท่องเท่ียวให้ความสนใจเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดคลองสวนเป็น

จํานวนมาก ทําให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์ทั ้ งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ท่ีคนในชุมชน

ได้รับในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ทําให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ ้นและสร้างความมั ่นคงในทรัพย์สิน

ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอยา่งดีจากการจัดการทรัพย์สินให้ก็เกิดรายได้อย่างต่อเน่ือง อีกทั ้งมีผลให้

เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชนเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว ทั ้งการสร้างลานจอดรถ 

การจัดให้มีรถสุขาเคล่ือนท่ี และท่ีนั ่งพักริมทาง โดยได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากเทศบาลตําบล

คลองสวน และบางส่วนจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี ้ย ังมีการกําจัดผ ักตบชวาและขยะมูลฝอยในแหล่งนํ ้ าภายในชุมชน ในทางสังคมทําให้เด็ก

และเยาวชนท่ีออกไปเล่าเรียนภายนอกชุมชนหันกลับเข้ามาหารายได้พิเศษดว้ยการช่วยผู ้ปกครอง

ทําการค้าขายในวันหยุดเสาร์–อาทิตย ์ช่วยให้มีรายได้เสริมเพ่ือใช้จ่ายในการเรียนหนังสือ มีระบบ

รักษาความปลอดภัยท่ีดีขึ ้น เช่น มีถังดับเพลิง และกล้องวงจรปิด เป็นต้น ทําให้ในปัจจุบันตลาด

คลองสวนไม่มีปัญหาโจรหรือการลักขโมยเกิดขึ ้ น  นอกจากนี้ ย ังได้รับการสนับสนุนเงิน
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งบประมาณจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในการปรับปรุงทางเดินและซุ้มหน้าประตูทางเข้าให้

มีความสวยงามมากยิ ่งขึ ้น มีการทําแพให้นักท่องเท่ียวได้ลงไปทานอาหารในคลองอย่างเป็นสัดเป็น

ส่วน  สําหรับด้านการพัฒนาศักยภาพของคน การเกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีประสบ

ผลสําเร็จอันส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ ้น และมีกําลังใจท่ีจะพัฒนา

ตนเองให้สามารถทําประโยชน์ให้กับครอบครัวและชุมชน เน่ืองจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็น

ผู ้สูงอายุท่ีได้รับการศึกษาน้อยและมีฐานะยากจน แต่เม่ือมาทําการค้าขายหาเลี ้ ยงตัวเองและ

ครอบครัวได้ จึงรู้สึกภาคภูมิใจและมีศักดิ ์ ศรีมากขึ ้น เพราะได้ช่วยตัวเองทํามาหาเลี ้ยงชีพอย่างไม่

ล ําบาก สามารถอยู่ในชุมชนท่ีคนคุ้นเคยได้อย่างมีความสุข 

  

 ขั้นที่ 4  ขั ้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์และถอดบทเรียน  

 เม่ือมีการดําเนินงานมาระยะหนึ่ งและเห็นผลพอสมควร จึงได้จัดให้มีการประชุม

และแลกเปล่ียนประสบการณ์ขึ ้นมา โดยในการประชุมนี้ ไม่เพียงแต่มีการรายงานความก้าวหน้าของ

การดําเนินงานแต่ย ังมีการร่วมพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ท่ีประสบจริงและพยายามให้มีการสะท้อน

ออกมา  การถอดบทเรียนจากท่ีได้ลองปฏิบัติจริงในแต่ละช่วงของการปฏิบัติในลักษณะนี้ ส่งผลให้

สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ร่วมกันเป็นช่วง ๆ อย่างต่อเน่ือง 

 ด้วยรูปแบบการประชุมท่ีจัดอย่างเรียบง่าย ไม่เป็นทางการ พูดคุยกันด้วยภาษาท่ี

เข้าใจง่าย มีการเปิดประเด็นโดยประธาน คณะทํางาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนออกเสียง

แสดงความคิดเห็น รวมทั ้ งให้มีการลงมติในประเด็นท่ีจะต้องตัดสินใจ และหาทางออกท่ีดีท่ีสุด

ร่วมกัน ส่งผลให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ในการดําเนินงานร่วมกันและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาตลาดแห่งนี้ ให้ประสบผลสําเร็จและมีความหวังท่ีจะดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองใน

อนาคต 

 

5.2 บทบาทของทุนทางสังคมในกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

การพัฒนาให้มีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขึ ้นในชุมชนตลาดคลองสวนมีความก้าวหน้าเป็นท่ี

ประจักษแ์ละเห็นผลของการนําทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างสําคัญ ทั ้งนี้

เน่ืองจากคนในชุมชนท่ีมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาตั ้ งแต่ในอดีต อาศัยอยู่ร่วมกันเหมือนพ่ี

เหมือนน้อง มาร่วมกันคิด ร่วมวางแผน พัฒนา สร้างข้อตกลง รวมทั ้ งปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน

ภายในชุมชน เวลามีปัญหาเกิดขึ ้นมักจะช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน ด้วยความไว้วางใจกันระหว่างคน

ในชุมชน ซึ่งพัฒนามาจากการเป็นสังคมท่ีมีความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกอย่างเป็นธรรมชาติใน
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ลักษณะของประชาสังคม (Civil Society) ทําให้ความพยายามในการพัฒนาและการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นไปอย่างสะดวก นอกจากนี ้การท่ีมีเจ้าของตลาดซึ่งเป็นผู ้ ท่ีคนในชุมชนให้

ความนับถือมาตั ้งแต่รุ่นเจ้าของตลาดคนก่อน เป็นผู ้นําในการขับเคล่ือนกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ โดยได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับท่ีดีจากสมาชิกในชุมชน ส่งผลเกิดเป็นความ

ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทั ้ งในการประชุม การร่วมทํา

กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั ้ งการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้ไปได้ดี ไม่มีความ

ขัดแย ้งระหว่างกันจนเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถทําความเข้าใจกันได ้จึงถือได้ว่าทุนทางสังคมท่ีมีอยู่

เดิมเป็นส่ิงท่ีสําคัญของปรากฏการณ์การพัฒนาตลาดคลองสวนแห่งนี้  ในขณะเดียวกัน เม่ือพลังของ

ทุนทางสังคมได้รับการกระตุ้นใหข้ับเคล่ือน รวมทั ้ งมีการขยายทุนโดยการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย

กับภายนอก จากการประสานของผู ้นําชุมชนท่ีมีวิสัยทัศน์ดี จึงทําให้การจัดการการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชนนีด้ ําเนินไปได้ไม่ยาก เพราะสามารถประสานเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกท่ี

สนใจสนับสนุนงานในลักษณะนี้  โดยมีผลประโยชนบ์างประการร่วมอยูด่ ้วย 

 

5.3 สรุปและอภิปรายผล 

 

การศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ในตลาดคลองสวนร้อย

ปี อําเภอบางบ่อ จึงหวัดสมุทรปราการ มีข้อค้นพบท่ีสําคัญ คือ ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชนมี

พัฒนาการมาจากความสมัพันธ์แบบพึ่งพากันท่ีมีมาอย่างยาวนาน สมาชิกชุมชนแม้จะมีความ

หลากหลายทางเชื้อชาติ แต่อาศัยอยู่ด้วยในพื้นท่ีตั ้ งแต่บรรพบุรุษ มีการปรับตัวเข้าหากันจนมีวิถี

ชีวิตท่ีผสมผสานกันอย่างดี มีความไว้เน้ือเชื้อใจระหว่างกันสูง แกนนําชุมชน โดยเฉพาะเจ้าของ

ตลาดคลองสวน เป็นผูท่ี้มีคุณูปการต่อชุมชนตั ้งแต่สมัยรุ่นพ่อท่ีมีความเอื้ออาทรในการให้ใช้พื้นท่ี

ตลาดแก่สมาชิกชุมชนมาอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้  มีส่วน

ผลักดันให้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เกิดขึ ้น และสามารถจัดการได้อย่างราบร่ืน โดยคนในชุมชน

ทัง้หมดได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวใน 4 ลักษณะ คือ ร่วมวางแผนและ

ตัดสินใจ ร่วมดําเนินกิจกรรม ร่วมแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์และถอดบทเรียน และร่วมรับ

ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับการแบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมท่ี

กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ เช่น งานเขียน ของ Cary (1970: 144) และ ยงยุทธ บุรา

สิทธิ ์  (2533: 41–71) ท่ีระบุลักษณะของการมีส่วนร่วมออกเป็นขั ้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็นกระบวนการ

ท่ีคล้ายคลึงกัน 
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อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตท่ีสําคัญ คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีรูปแบบท่ีไม่เป็น

ทางการเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยเร่ิมจากการท่ีสมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นในการประชุมต่าง ๆ ท่ีได้มีการนัดหมาย และเกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือดําเนิน

กิจกรรมท่ีอยูใ่นรูปของคณะกรรมการตลาด ซึ่งมีเจ้าของตลาดและประธานชุมชนเป็นแกนนําหลัก 

คณะกรรมการชุดนี้ มีบทบาทมากในการขับเคล่ือนกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยมักจะเรียกประชุมผู ้ ท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือปรึกษาหารืออย่างต่อเน่ือง ในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ  สนทนากันด้วย

ภาษาท่ีเข้าใจง่าย รับฟังความคิดเห็นในรูปแบบท่ีมีความยืดหยุ่น จนพัฒนาไปสู่การสร้างข้อตกลง

ร่วมกัน การขับเคล่ือนลักษณะนี้ สอดคล้องกับท่ี Putnam (2000) ได้อธิบายไว้ว่า ในกระบวนการ

สร้างทุนทางสังคมในชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์ตามธรรมเนียมนิยม (Traditional Relationship) นั ้น 

ปัจเจกบุคคลจะต้องสร้างมิตรภาพ และจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งมีขนาดใหญ่กวา่ครอบครัว 

หากปัจเจกบุคคลอยู่โดยลําพังอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือทางสังคม จนกว่าเขาได้เร่ิมติดต่อ

สัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน หลังจากนั ้ นทุนทางสังคมจึงค่อยๆมีการสะสมขึ้ นมา ซึ่ งความสัมพันธ์

ดังกล่าวนี้  จะช่วยให้ปัจเจกสามารถบรรลุถึงความต้องการทางสังคมท่ีตนเองต้องการได้  

นอกจากนี ้ทุนทางสังคมย ังให้ความสําคัญในระดับปัจเจกบุคคลด้วย ซึ่งก็คือทรัพยากรและ

ศักยภาพต่าง ๆ ท่ีสามารถหาได้จากตัวบุคคลแต่ละคน ส่ิงท่ีพบในการศึกษาครั ้ งนี้  คือ  ภายในชุมชน

มีกลุ่มผู ้นําชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ รู้จักทําประโยชน์ต่อส่วนร่วม และมีวิสัยทัศน์ดี

เข้ามาทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการเป็นคณะกรรมการตลาดโดยไม่ได้รับเงินเดือน 

กลุ่มคนเหล่านี้ ได้รับการคัดเลือกขึ ้นโดยผู ้นําชุมชนท่ีได้รับการยอมรับสูงว่าเป็นผู ้ เสียสละและไม่

เอาเปรียบสมาชิกในชุมชน อีกทั ้งย ังเป็นผู ้ ท่ีมีศ ักยภาพสูงในการผลักดันสนับสนุนและประสานงาน

กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สามารถพัฒนามีความก้าวหน้า คุณสมบัติของ

ทรัพยากรบุคคลในชุมชนนี้ เป็นปัจจัยสําคัญในการฟ้ืนฟูทุนทางสังคมให้มีการขับเคล่ือนขึ ้นมาช่วย

แก้ปัญหาความซบเซาของชุมชนให้กลบัมามีชีวิตชีวาขึ ้ นอีก ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกับท่ีสํานัก

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (2548: 12–13) ได้อธิบายถึงลักษณะของทรัพยากรบุคคลท่ีจะ

ก่อให้เกิดทุนทางสังคมในชุมชนว่า จะต้องเป็นผู ้ ท่ีมีค่านิยมและระบบคิดท่ีดี มีความไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน มีนํ ้ าใจเอื้ออาทรต่อกัน เคารพต่อกฎหมาย มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รู้จักทําประโยชน์

ต่อส่วนรวม และมีผู ้นําท่ีซ่ือสัตย์ โปร่งใส และงานวิจัยของสุว ัฒน์ชัย สวัสดิผล (2552: 157–162)  ท่ี

พบว่า การนําทุนทางสังคมกลับมาใช้ให้ประสบความสําเร็จนั ้น มีปัจจัยภายในท่ีสําคัญเข้ามา

สนับสนุนอันได้แก่ ผู้นํา ซึ่ งต้องเป็นผู ้กล้านํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ รวมทั ้ งมีการทํางานอย่าง

จริงจังจนเกิดผลลัพธ์ท่ีชุมชนยอมรับ นอกจากนี้ ในกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ

ชุมชนตลาดคลองสวนย ังได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเครือข่าย ซึ่งมีส่วนใหก้ารสนับสนุน

ชุมชนด้านงบประมาณและความรู้ต่าง ๆ อันช่วยเสริมให้การขับเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
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สามารถดําเนินไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรคมากนัก ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของไพพาณี 

เหลืองภัทรเชวง (2547)  ท่ีกล่าวว่า ลักษณะทุนทางสังคมในหมู่บ้านท่ีประสบความสําเร็จเก่ียวข้อง

กับความเป็นเครือข่ายท่ีมีจ ํานวนมาก และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

ผลจากการศึกษาชี้ ให้เห็นว่า ทุนทางสังคมในชุมชนตลาดคลองสวนประกอบด้วย 

ทรัพยากรบุคคลในชุมชนท่ีมีศักยภาพเป็นผู ้นํา ความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนท่ีมีมาตั ้งแต่อดีตอัน

นําไปสู่ความไว้วางใจ ท่ีมีต่อกลุ่ม/องค์กรในชุมชน ทั ้งท่ีมีอยู่แล้วและท่ีสร้างขึ ้นมาใหม่บนฐาน

ความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่เดิมและเครือข่ายท่ีเกิดขึ ้นและพัฒนาในภายหลัง ท่ีรวมกันสานพลังในการ

ขับเคล่ือนชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่การดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็น

กระบวนการ ตั ้งแต่เร่ิมต้นคิด วางแผน และดําเนินอย่างต่อเน่ือง แม้การขับเคล่ือนกระบวนการจะมี

รูปแบบไม่เป็นทางการก็ตาม แต่เป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกับบริบทของความสัมพันธ์ของสมาชิก

ชุมชนท่ีมีมายาวนาน อันเป็นความสัมพันธ์ตามประเพณีนิยมท่ีเกิดขึ ้นอย่างช้า ๆ จนกลายเป็นส่วน

หนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิต  

 

5.4 ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการเสริมสร้างทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อกระบวนการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตลาดคลองสวน 

 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี ตําบลคลองสวน 

อําเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของการสนับสนุน ดูแลคนในชุมชน 

และงบประมาณการพัฒนาตลาดคลองสวนจากทางภาครัฐเน่ืองจาก ตลาดคลองสวนร้อยปีเป็นพื้นท่ี

ของภาคเอกชน การดูแลบริหารจะขึ ้นอยู่กับเจ้าของตลาดทําให้ทางภาครัฐละเลยท่ีจะเข้ามาดูแล 

สนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่คนในชุมชน ซึ่งทางภาครัฐได้จัดอบรมความรู้

ในช่วงแรกท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนเท่านั ้น เช่นการอบรมการทําอาหาร การ

อบรมงานฝีมือต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน ทําให้การดําเนินงานไม่ต่อเน่ือง และไม่มีความย ั ่ งยืน 

ดังนั ้นทางภาครัฐควรท่ีจะเข้ามาสนใจและช่วยเหลือในเร่ืองการจัดอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน

ในการประกอบอาชีพ รวมทั ้งเสนอแนะทางเลือกใหม่ ๆ เช่น ให้เกิดการรวมกลุ่มขึ ้นภายในชุมชน 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประกอบอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับคนใน

ชุมชน และพัฒนาให้ดียิ ่งขึ ้นต่อไป เน่ืองจากภายในชุมชนย ังมีการรวมกลุ่มกิจกรรมจํานวนน้อย 

ควรหันมากระตุ้นและให้ความรู้แก่คนในชุมชน เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มกันในการดําเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ  เพ่ือหาแนวทางใหม่ ๆ ให้กับคนในชุมชน  
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5.5 ข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการศึกษาเร่ือง “ทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษา

ตลาดคลองสวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้ ศึกษาได้นําประเดน็ต่าง ๆ ท่ีได้จาก

การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับข้อเสนอแนะของคนในชุมชนนํามากําหนดเป็นข้อเสนอแนะ 

ดังต่อไปนี ้

 

5.5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องถิ่น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีมีแววความเป็นผู ้นําให้

ตระหนักถึงความสําคัญของทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชน เพ่ือรับช่วงการพัฒนาการท่องเท่ียวใน

ชุมชนแห่งนี้ ให้ด ําเนินไปอย่างต่อเน่ือง 

2) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้ามากระตุ้นให้ชุมชนทํากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในการประกอบ

อาชีพ และร่วมหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน เพ่ือให้

คนในชุมชนรู้จักปรับตัวใหส้ามารถมีรายได้เลี ้ยงดูตนเองตลอดทั ้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในยามท่ี

นักท่องเท่ียวมีจ ํานวนน้อย โดยการผลักดันให้เกิดกลุ่มกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ภายในชุมชน 

เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและสามารถปรับตัวได้อย่างย ั ่ งยืน 

   

5.5.2 ข้อแสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1) ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบทุนทางสังคมท่ีส่งผลต่อการจัดการการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้เพิ่มความเข้าใจถึงบทบาทของทุนทางสังคมในชุมชนท่ีมีบริบท

แตกต่างกัน อนัจะเป็นประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ให้กว ้างขวางยิ ่งขึ ้น 

2) ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาบทบาททุนทางสังคมในชุมชน

อย่างมีพลวัต ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีย ั ่ งยืน 
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ภาคผนวก ก 

แนวคําถามท่ีใช้ในการสนทนาหรือสัมภาษณ์ (Interview Guides) 



 
ภาคผนวก ก 

 
แนวคําถามที่ใช้ในการสนทนาหรือสัมภาษณ์ (Interview Guides) 

เร่ือง ทุนทางสังคมกับกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว กรณศึีกษา: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาด
คลองสวนร้อยปี อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

(สําหรับผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ) 
 

 สําหรับแนวทางการสนทนาหรือการสัมภาษณ์นั ้น ผู้ ศึกษาใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In- Depth Interview) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์ 5 ส่วน ดังต่อไปนี ้

 
ส่วนที ่1  ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ให้ข้อมูลที่สําคัญ      

  
 1.1  ช่ือผู ้ ให้สัมภาษณ์     

 1.2  เพศ       

 1.3  อาย ุ       

1.4  ศาสนา    

 1.5 โครงสร้างครอบครัว/สถานภาพ 

 1.6  ระดับการศึกษา   

 1.7  อาชีพ 

 1.8  อาชีพหลัก 

 1.9  อาชีพรอง 

 1.10  รายไดต่้อเดือน 

 1.11  บทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบในชุมชน 

 1.12  บทบาทและหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 1.13  ประสบการณ์การอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวและการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

  

สัมภาษณ์    วัน................เดือน.......................ปี................................................ 
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ส่วนที่ 2  บริบทของชุมชน  

2.1  ความเป็นมาของชุมชน 

1)  ชุมชนแห่งนี้ตั ้งขึ ้นมาเม่ือไหร่ และมีพัฒนาการอย่างไร  

2)  ในชุมชนของท่านมีการเปล่ียนแปลงครั ้ งสําคัญ ๆ อะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกับการ

ท่องเท่ียวจากอดีตท่ีผ่านมา (เล่าตามลําดับ ๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้น) 

2.2  วัฒนธรรมและวิถีชิวิตของคนในชุมชนในปัจจุบัน 

1)  สภาพแวดล้อมของชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

ประเพณีเป็นอย่างไร 

(1)  ลักษณะทางกายภาพของชุมชน 

(1.1)  ขนาดพื้นท่ี ลักษณะพื้นท่ี 

(1.2)  ตําแหน่งท่ีตั ้ง เส้นทางคมนาคม 

(1.3)  การส่ือสาร 

(1.4)  กลุ่มและสถานท่ีสําคัญในชุมชน 

(2)  ประเพณีท่ีสําคัญของชุมชนมีอะไรบ้าง และมีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมเป็น

อย่างไรและในช่วงเวลาใดบ้าง   

2)  ระบบความสัมพันธ์ของชุมชน  

(1)  คนในชุมชนนี้ มีความเป็นญาติพ่ีน้องมากน้อยเพียงใด 

(2)  คนในชุมชนมีการช่วยเหลือกันอย่างไรบ้าง 

(3)  มีความขัดแย ้งอะไรบ้างในชุมชน และแก้ไขความขัดแย ้งกันอย่างไร  

3)  คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับใด มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรในปัจจุบัน 

4)  คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรบ้าง 

5)  อาชีพเหล่านีเ้ก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

6)  แหล่งนัดพบของคนในชุมชนคือท่ีไหน มักจะนัดพบกันในโอกาสใดบ้าง 

7)  สถานท่ีท่ีเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชนคือท่ีไหนและมีการจัดกิจกรรมใดบ้างใน

ชุมชน 

2.3  การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน 

1)  ท่ีผ่านมามีหน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุนหรือช่วยเหลือเก่ียวกับการพัฒนาของ

ชุมชนบ้าง ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2)  หน่วยงานเหล่านี้ ให้การสนับสนุนอะไรบา้ง และมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนอย่างไร 
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ส่วนที ่3 ทุนทางสังคมในชุมชน 

3.1  ทรัพยากรบุคคล และสังคม (Human and Social Resource) 

1) ในชุมชนแห่งนี้ มีใครบ้างท่ีคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือและเป็นท่ีพึ่งของคน

ในชุมชน เพราะอะไรบุคคลเหล่านี้ จึงเป็นท่ีนับถือของชุมชน 

2) บุคคลเหล่านี้ มีบทบาทอย่างไรบ้างต่อการพัฒนาชุมชนของท่าน 

3) ผู้นําในชุมชนของท่านมีลักษณะในการดํารงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กบัคนในชุมชน

อย่างไร 

4) ท่านคิดว่าทรัพยากรบุคคลในชุมชนของท่านมีความสําคัญกับชุมชนของท่านมาก

น้อยเพียงใด 

5) ผู้นําท่ีเป็นทางการของชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของท่านอย่างไรบ้าง 

  

3.2  ข้อมูลความไว้เนื้อเช่ือใจ (Trust) 

1)  ความไว้เน้ือเช่ือใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน 

(1)  ขอให้ท่านอธิบายว่าคนในชุมชนมีความไว้วางใจระหว่างกันเพียงใด ท่าน

พอจะยกตัวอย่างได้ไหม? 

(2)  ท่านคิดว่าคนในชุมชนเปรียบเสมือนเป็นญาติของตัวท่านเองใช่หรือไม่ เพราะ

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั ้น 

(3)  ความสัมพันธ์ของท่านกับเพ่ือนบ้านเป็นอย่างไร 

(4)  มีส่ิงใดบ้างท่ีท่านมักจะขอให้เพ่ือนบ้านช่วยเหลือ 

(5)  การช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้านของท่านมักเป็นไปอย่างท่ีท่านร้องขอหรือไม่ 

อย่างไร 

(6)  สมาชิกในชุมชนของท่านมีการพึ่งพาอาศัยกันเร่ืองอะไรบ้าง อย่างไร 

2)  ความไว้วางใจในการดูแล/จัดการเก่ียวกับบุคคลท่ีเป็นท่ีรัก/ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นท่ีรักของ

ตนเอง   

เวลาท่ีท่านไปทําธุระชั ่วคราวนอกบ้านท่านสามารถฝากลูกหลานหรือสัตว์เลี ้ยงของ

ท่านไว้กับเพ่ือนบ้านไดห้รือไม่ 

3)  ความไว้วางใจในการดูแล/จัดการทรัพย์สินท่ีมิใช่เงินทอง เช่น บ้าน รถยนต์แทน

ตนเอง 

หากท่านต้องเดินทางไปต่างจังหวัดท่านสามารถฝากเพ่ือนบ้านให้ช่วยดูแลและจัดการ

บ้านหรือรถยนต์ของท่านไดห้รือไม่ และหากมีเพ่ือนบ้านมาขอยืมรถยนต์ของท่าน ท่านจะมีการ

ปฏิบัติตนและมีเกณฑ์การตัดตดัสินใจอย่างไร  
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4)  ความไว้วางใจในการดูแล/จดัการทรัพย์สินท่ีเป็นเงินทองแทนตนเอง 

(1)  ท่านเคยฝากให้เพ่ือนบ้านทําธุระทางการการเงินหรือไปทําธุระท่ีธนาคารแทน

ท่านหรือไม่  

(2)  ท่านมีความไว้วางใจเพ่ือนบ้านในการจัดการเงินทองแทนตัวท่านอย่างไร 

(3)  ในชุมชนของท่านมีการระดมเงินเพ่ือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชนหรือไม่ 

หากมีท่านเคยให้เพ่ือนบ้านเป็นธุระจัดการแทนท่านอย่างไร 

5)  ความเอาใจใส่ช่วยเหลือต่อส่วนรวม 

(1)  ท่านรู้สึกอย่างไรเม่ือเพ่ือนบ้านขอความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ และโดยส่วน

ใหญ่ท่านมักจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร 

(2)  เม่ือมีกิจกรรมต่างๆในชุมชน ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั ้นอย่างไร และ

ช่วยเหลืองานอย่างไรบ้าง 

(3)  ท่านไดเ้ข้าร่วมงานของสมาชิกในชุมชน เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานขึ ้น

บ้านใหม่ งานศพ อย่างไรบ้าง 

6)  การยอมรับกลุ่มผู ้นําในชุมชน 

(1)  กลุ่มผู ้นําในชุมชนมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อการพัฒนา 

(2)  ชาวบ้านยอมรับบทบาทและความสามารถของผู ้นําเพียงใด 

(3)  ผู้นําชุมชนมีความร่วมมือกันในการพัฒนาเพียงใด 

(4)  มีปัญหาความขัดแย ้งระหว่างผู ้นําชุมชนเหล่านี้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์อย่างไรบ้าง 

   

3.3  ข้อมูลด้านบรรทัดฐาน  

1)  ค่านิยมความเช่ือและจารีตประเพณีของชุมชน 

(1)  ท่านมีค่านิยมในการดําเนินชีวิตอย่างไร (ตัวอย่างเช่น ค่านิยมในเร่ืองของการ

ปฏิบัติตน ต่อผู ้มาท่องเท่ียว ต่อธรรมชาติ หรือต่อ คนในชุมชน) ค่านิยมเหล่านี้ มีท่ีมาอย่างไร 

(2)  ท่านได้รับการปลูกฝังความเช่ือหรือข้อห้ามต่าง  ๆจากบรรพบุรุษของท่านใน

เร่ืองใดบ้าง อีกทัง้ในปัจจุบันท่านย ังคงเช่ือและปฏิบัติตามส่ิงเหล่านั ้นอย่างไร   (ตัวอย่างเช่น การ

ทําบุญ การใช้ยาสมุนไพร หรือพิธีกรรมต่าง ๆ ฯลฯ) 

2)  ข้อตกลงระหว่างกันในชุมชน/กฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีเป็นทางการ   

(1)  ในชุมชนของท่านได้มีข้อตกลงท่ีเป็นกรอบในการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างไร

บ้าง 
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(2)  การปฏิบัติตนอย่างไรท่ีถือเป็นส่ิงต้องห้ามร้ายแรงในชุมชนของท่าน 

(3)  ในชุมชนของท่านมีการออกกฎระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันของคนในชุมชน

อย่างเป็นทางการอย่างไรบ้าง 

(4)  ใครเป็นผู ้ออกกฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีเป็นทางการ และมีกฎเกณฑอ์ย่างไรบ้าง 

3)  การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีมีร่วมกัน 

(1)  ในชุมชนของท่านมีการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไวอ้ย่างไร 

(2)  รูปแบบการปฏิบัติตนของคนในชุมชนต่อกฎเกณฑข์องชุมชนท่ีมีร่วมกันเป็น

อย่างไร 

4)  กระบวนการตัดสินใจโทษและการตัดสินใจของชุมชน 

(1)  ในชุมชนของท่านมีปัญหาเร่ืองโจร การลักขโมยหรือยาเสพติดหรือไม่ หากมี

ท่านมีการตัดสินใจลงโทษอย่างไร 

(2)  หากคนในชุมชนของท่านไม่ปฏิบัติตนตามความเช่ือ จารีตประเพณี (เช่น ทิ้ง

ขยะลงคลอง  นุ่งกางเกงขาสัน้เข้าว ัด การมีบุตรก่อนวัยอันควร) ท่านจะแสดงออกหรือปฏิบัติต่อ

บุคคลนั ้นอย่างไร  

(3)  หากคนในชุมชนของท่านทําผิดร้ายแรงจะมีการตัดสินใจลงโทษร่วมกันของ

คนในชุมชนอย่างไร                 

  

3.4  ข้อมูลด้านกลุ ่ม/องค์กรภายในชุมชน  

1)  ความเป็นมาของกลุ่ม 

(1)  สาเหตุการก่อตั ้งกลุ่ม 

(2)  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

2)  การดําเนินงานภายในกลุ่ม 

(1)  วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

(2)  การคดัเลือกสมาชิก 

(3)  การแบ่งโครงสร้างหน้าท่ีรับผิดชอบ 

(4)  การกําหนดกฎเกณฑ์การดําเนินงาน 

3)  ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

(1)  สมาชิกในกลุ่มของท่านมีความสัมพันธต่์อกันอย่างไร 

(2)  รูปแบบการสนทนา สถานท่ีท่ีมักจะรวมกลุ่มเป็นอย่างไร 

(3)  ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับคณะกรรมการพัฒนาตลาดเป็นอย่างไร 
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(4)  กลุ่มของท่านมีการปฏิบัติต่อกันอย่างไร (เช่น การปฏิบัติต่อกันเหมือนคนใน

ครอบครัว) 

 

3.5  ข้อมูลด้านเครือข่าย (Network) 

3.5.1  เครือข่ายที่เกิดขึ้นในชุมชน 

1)  ระบบเครือญาติ 

(1) ในชุมชนของท่านคนท่ีอาศัยส่วนใหญ่พื้นเพเป็นคนท้องท่ีใช่หรือไม่  

(เกิดท่ีน่ี บรรพบุรุษมาตั ้งรกรากและใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ี) และมีความสนิท สนม คุ้น เ ค ย กัน ม าก น้อ ย

เพียงใด 

(2) ในชุมชนของท่านมีตระกูลใหญ่เป็นตระกูลใดบ้าง และคนเหล่านี้ มี

อิทธิพลอย่างไรต่อชุมชนของท่าน 

(3) การแต่งงานของคนในชุมชนมักนิยมแต่งงานกันระหว่างคนในชุมชน

หรือมักจะแต่งงานกับคนนอกชุมชน 

(4) มีการช่วยเหลือพึ่งพากันระหว่างเครือญาติอย่างไรบ้าง        

2)  กลุ่มเพ่ือนและเพ่ือนบ้าน              

(1)  ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนของท่านมีลักษณะเป็นอย่างไร  

(2)  ความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างเพ่ือนบ้านมากน้อยแค่ไหนในชุมชนนี ้

(3)  สมาชิกชุมชนมักจะสนทนากับเพ่ือนบ้านเป็นประจําใช่หรือไม่ และมี

รูปแบบการสนทนาอย่างไร  

(4)  ในชุมชนของท่านมักจะมีการรวมกลุ่มกันตั ้งวงสนทนาหรือไม่ 

(5)  มีการช่วยเหลือพึ่งพากันในกลุ่มเพ่ือนและผู ้ อ่ืนอยา่งไรบ้าง 

(6)  รูปแบบความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านท่ีเป็นอยูมี่ส่วนเก่ียวข้องกับการ

ท่องเท่ียวในชุมชนอย่างไร 

  

3.5.2   ความเช่ือมโยงกันระหว่างชุมชน รัฐ เอกชน  

1)  ชุมชน 

(1) เคยมีการจัดไปศึกษาดูงานเก่ียวกับชุมชนท่ีมีการจัดทําการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์หรือไม่ ถ้าเคยไป ท่านไปท่ีใด และเป็นอย่างไรบ้าง 

(2) ในชุมชนของท่านมีคณะเดินทางมาศึกษาดูงานหรือไม่ ส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มใดและมีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมอย่างไร 
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(3) ในชุมชนของท่านมีการร่วมกันจัดกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษร์ะหว่างชุมชนหรือไม่ ถ้ามีมีกิจกรรมใดบ้าง 

(4) ชุมชนของท่านเคยมีการเชิญวิทยากรจากชุมชนอ่ืนมาให้ความรู้ในเร่ือง

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างไรบ้าง 

2)  ภาครัฐ 

ภาครัฐมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างไร

บ้าง (เช่น การส่งคนในชุมชนไปศึกษาดูงาน หรือ ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาอบรมให้ความรู้ คําแนะนํา 

การสนับสนุนงบประมาณ) 

3)  เอกชน 

(1) ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมหรือสนับสนุน การดําเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนอย่างไรบ้าง  

(2) ชุมชนมีการติดต่อภาคเอกชนอย่างไรบ้าง 

 

ส่วนที่ 4  การมีส่วนร่วมและกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวในตลาดคลองสวนร้อยปี 

 

4.1  การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน 

1)  การตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชน 

(1) ในอดีตชุมชนของท่านเคยประสบปัญหาในการจัดการตลาดคลองสวนหรือไม่ 

และมีปัญหาอย่างไร 

(2) ตลาดคลองสวนร้อยปีได้เร่ิมจัดทํารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ย่างไร 

(3) ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทําการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

เพียงใด และอย่างไรบ้าง 

(4) ใครเป็นผู ้ มีส่วนเก่ียวข้องสําคัญกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

2)  การจัดล ําดับความสําคัญของความต้องการ 

  เม่ือมีการตัดสินใจพัฒนาตลาดคลองสวนให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนได้มี

การจัดล ําดับความต้องการ หรือลําดับกิจกรรมท่ีอยากจะให้เกิดขึ ้นหรือไม่อย่างไร หากมีใช้วิธีการ

หรือเกณฑ์ในการจัดใด 

3)  การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน 

(1) แนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการท่องเท่ียวในตลอดตลองสวนมีการ

กําหนดขึ้นมาอย่างไร (เช่น การประชุม การสนทนากลุ่ม) 

(2) ใครมีบทบาทสําคัญในการกําหนดรูปแบบการพัฒนานี ้
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4.2   การดําเนินงาน/ กิจกรรม 

1)  การร่วม ปฏิบัติและประสานงานกิจกรรม 

(1) หลังจากได้มีการตัดสินใจท่ีจะดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แล้ว คน

ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดบา้ง และอย่างไร(เช่น รูปแบบการค้าขาย การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  การักษาสภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ การร่วมจัดกิจกรรมประจําปีหรือกิจกรรม

ต่างๆในชุมชน) 

(2) ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร 

(3) เวลามีปัญหาเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวในชุมชนมีการติดต่อประสานงานกัน

ในรูปแบบใด 

2)  สนับสนุนทรัพยากร/แรงงาน/วัสดุ 

(1) คนในชุมชน มีการสนบัสนุนทรัพยากร ในรูปแบบใดบ้าง ด้านแรงงาน (เช่น 

ปรับปรุงทัศนียภาพ สร้างพิพิธภัณฑ์) ด้านวัสดุ (เช่น เงินทอง อุปกรณ์เคร่ืองมือโบราณใน

พิพิธภัณฑ)์ 

(2) การจัดงานประจําปี คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ

ใด (ช่วยอะไรบ้าง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ความรู้ ความสามารถ) และมีความเช่ือมโยงอย่างไร

กับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 

4.3  การรับผลประโยชน์ 

1)  ทางวัตถุ 

(1) เม่ือเกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนทําให้คนในชุมชนมีรายได้ หรือมี

ฐานะมากขึ ้นจากในอดีตหรือไม่ เพราะเหตุใด (เปรียบเทียบกับในอดีต) 

(2) ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนในปัจจุบัน มีการพัฒนาใหดี้ขึ ้นอย่างไรบ้างเม่ือมี

การจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (เช่น นํ ้ า ไฟ ทางเดิน ท่ีจอดรถ ขยะ โทรศัพท)์ 

(3) ท่านคิดว่าการท่องเท่ียวในชุมชนของท่าน ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ในด้านใดบ้าง 

2) ทางสังคม 

(1) เม่ือมีการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ ้นในชุมชนของท่านทําใหค้นในชุมชนส่ือสารกับคน

ภายนอกอย่างไร (ชาวต่างชาติด้วย) 
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(2) ระดับการศึกษาของคนในชุมชนของท่านอยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด จึงเป็น

เช่นนั ้น และปัจจุบันท่านคิดว่า เด็กหรือเยาวชนในชุมชนของท่านได้รับการศึกษามากขึ ้นกว่าใน

อดีตหรือไม่ 

(3) ในปัจจุบันชุมชนของท่านได้รับการบริการจากภาครัฐในเร่ืองใดบ้าง  เช่น การ

ขุดลอกคลอง ฉีดยุง/ปลวก การควบคุมผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการจากหน่วยงานต่าง  ๆในชุมชน 

การบริการเหล่านี้ เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างไร 

3)  ทางบุคคล 

(1)  ท่านมีความภาคภูมิใจกับบทบาทท่ีทําเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างไรบ้าง 

(2)  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรท่ีได้ทํางานในชุมชนท่ีเป็นบ้านเกิดของตัวท่านเอง 

(3)  ในปัจจุบันท่านคิดว่าท่านทํางานอย่างเต็มความสามารถหรือย ัง 

(4)  ท่านคิดท่ีจะไปทํางานต่างถิ่นหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 

4.4  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

1) รูปแบบการประชุมและวิธีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

(1) ในการดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนจะมีรูปแบบการประชุมอย่างไร 

ใช้วิธีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เป็นผู ้ เข้าร่วมการประชุมชน วิธีการ ขั ้นตอนเป็นอย่างไร และ

ผลท่ีได้จากการประชุมเป็นอย่างไร 

(2) วิธีการในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรบ้าง

นอกจากการประชุม 

(3) ท่ีผ่านมาไดมี้การแลกเปล่ียนประสบการในการจัดการท่องเท่ียวในชุมชนของ

ท่าน กับชุมชนอ่ืน ๆ หรือไม่อย่างไร หากมี เกิดขึ ้นในรูปแบบใด 

2)  การทบทวนกิจกรรม 

(1)  รูปแบบการทบทวนกิจกรรมท่ีผ่านมา 

(2)  ใครเป็นผู ้ เข้าร่วมการดําเนินงาน 

(3)  ผลท่ีเกิดขึ ้นเป็นอย่างไร 

(4)  มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้างกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 
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ส่วนที ่5 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากบทบาทของทุนทางสังคมในจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยว

 และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว 

 

5.1  ผลลัพธ์ของทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว 

1)  ความร่วมมือในกิจกรรม 

การร่วมมือของคนในชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างไร  

2)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างไรบ้าง 

3)  การแบ่งปันข้อมูล 

คนในชุมชนมักร่วมแบ่งปันข้อมูลในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างไร 

 

5.2  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว 

1)  กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

(1)  มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใดบ้างในชุมชนของท่าน 

(2)  รูปแบบกิจกรรมเป็นอย่างไร 

(3)  ใครเป็นผู ้ด ําเนินการ 

2)   ความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(1)  ท่านคิดว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความจําเป็น

หรือไม่อย่างไร โปรดให้เหตุผล 

(2)  การได้เข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ

คนในชุมชนของท่านบ้างหรือไม่อย่างไร 

(3) ท่านคิดว่าชุมชนของท่านควรเร่งดําเนินการเก่ียวกับการอนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 

3)  ผลประโยชน์ของชุมชนท่ีได้จากการจ้างงานทั ้งทางตรงและทางอ้อม  

(1)  ท่านคิดว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนของท่านทําให้เกิดการจ้างงานมากขึ ้น

หรือไม่ อย่างไร 

(2)  สินค้าท่ีนํามาขายในตลาดคลองสวนส่วนใหญ่ได้มาจากท่ีใด (ทําเองหรือซ้ือมา

ขาย) 
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ตาราง ก 1  แสดงข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 

อาย ุ ระดับ ระยะเวลาในการ รายได/้เดือน บทบาทหน้าที ่ ประสบการณ์ 
ช่ือ เพศ 

(ปี) 
สถานภาพ 

การศึกษา 
ภูมิลําเนา 

อาศัยอยู่ในชุมชน 
อาชีพหลัก อาชพเสริม 

(บาท) รับผิดชอบในชุมชน ในแหล่งท่องเทียว 

ขวัญ* หญิง 61 โสด มธัยมปลาย คนพื้นที ่ มากกว่า60 ปี ค้าขาย :ผลไม ้ เสริมสวย 30000 ผู ้ประกอบการ มี 

อู๊ด* หญิง 60 สมรส  มัธยมปลาย คนพื้นที ่ 50 ปี บ่อกุ ้ ง ขายขนมหวาน 30000 ประธานชุมชน มี 

ศักดิ*์ ชาย 53 สมรส  มัธยมปลาย คนพื้นที ่ 40 ปี พนักเทศบาลตําบลคลองสวน - 9500 ประชาสัมพ ันธ์ มี 

เซี้ ยม* หญิง 60 โสด ป.4 คนพื้นที ่ 50ปี ค้าขาย:อาหาร ผลไม ้ - 30000 คณะกรรมการศาลเจ ้าพ่อคลองสวน มี 

ณีย*์ หญิง 56 โสด ป.4 คนพื้นที ่ 50ปี ค้าขาย:อาหาร ผลไม ้ - 25000 คณะกรรมการศาลเจ ้าพ่อคลองสวน มี 

ทัศ* หญิง 31 โสด ปริญญาตรี คนพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ได้อาศัยอยูใ่นชุมชน พนักงานเทศบาล ขายขนมหวาน 10000 ผู ้ประกอบการ มี 

บุศ* หญิง 30 สมรส  ป.4 คนพื้นที ่ 10 ปี ค้าขาย:อาหาร ผลไม ้ - 20000 ผู ้ประกอบการ มี 

พรรณ* หญิง 79 สมรส  ป.4 คนพื้นที ่ 50ปี ค้าขาย :ขายของชํา - 8000 ผู ้ประกอบการ มี 

เสถียร* หญิง 60 โสด ป.4 คนพื้นที ่ มากกว่า60ปี ค้าขาย:อาหาร - 16000 ผู ้ประกอบการ มี 

บุญ* หญิง 62 โสด มัธยมปลาย คนพื้นที ่ มากกว่า60ปี ค้าขาย:ยาและของชํา - 12000 คณะกรรมการตลาด มี 

พร* หญิง 46 สมรส  มัธยมปลาย คนพื้นที ่ 40ปี ค้าขาย:เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บ่อกุ ้ ง 30000 คณะกรรมการตลาด มี 

ตี๋* ชาย 53 โสด ป.4 คนพื้นที ่ 50 ปี ค้าขาย:ผลไม้ ของฝาก - 20000 คณะกรรมการตลาด/ อสม. มี 

พันธ*์ ชาย 73 สมรส  ป.4 คนพื้นที ่ มากกว่า 60 ปี ค้าขาย:กาแฟ - 20000 คณะกรรมการตลาด มี 

กิต* ชาย 65 สมรส  ป.7 คนพื้นที ่ มากกว่า 60 ปี ค้าขาย:เส้ือผ ้ า - 20000 ผู ้ประกอบการ มี 

วัน* หญิง 78 สมรส  ไม่ได้เรียน คนพื้นที ่ มากกว่า 60 ปี ค้าขาย:เบ็ดเตล็ด - 20000 ผู ้ประกอบการ มี 
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ตาราง ก 2  แสดงทรัพยากรบุคคลในชุมชน 

ทรัพยากรบุคคลใน

ชุมชน 

ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

1. ผู้นําในชุมชน  - เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด 

  - ประธานชุมชน     - ประธานชุมชน - ประธานชุมชน       

2. บทบาทผู้นําชุมชน                 

2.1ห่วงใย พูดคุย 

ช่วยเหลือคนในชุมชน 

ในยามที่เดือนร้อน 

-ห่วงใย พูดคุย

ช่วยเหลือยามเดือน

ร้อน 

-เข้ามารับฟังปัญหา

ในชุมชนทุกวัน 

-ห่วงใย พูดคุยช่วยเหลือ

ยามเดือนร้อน 

-เข้ามารับฟังปัญหาใน

ชุมชนทุกวัน 

-ห่วงใย พูดคุยก ั บคนใน

ชุมชนทุกวันช่วยเหลือ

ยามเดือนร้อน 

-ห่วงใย พูดคุย

ช่วยเหลือยามเดือน

ร้อน 

-ห่วงใย พูดคุย

ช่วยเหลือยามเดือน

ร้อน 

-ห่วงใย พูดคุยช่วยเหลือ

ยามเดือนร้อน 

2.2 เป็นแกนนําในการ

ดําเนินกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

ชุมชน 

- ขับเคล่ือนการ

ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน 

- ขับเคล่ือนการ

ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน 

- ขับเคล่ือนการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน

ชุมชน 

- ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ในชุมชน 

-ผลักดันให้เก ิดการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน

ชุมชน 

-ผลักดันให้เก ิดการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ในชุมชน 

- ขับเคล่ือนการ

ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน 

- ขับเคล่ือนการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน

ชุมชน 

 2.3ดูแลบริหารจัดการ

ตลาด 

-ดูแลความเป็นอยู่

ของคนในชุมชน 

 -ดูแลระบบการ

จัดการภายในตลาด

คลองสวน 

-ดูแลความสงบสุขตลาด

คลองสวนร้อยปี 

 -ดูแลบริหารจัดการ

ตลาดคลองสวนร้อยปี 

-ดูแลบริหารจัดการ

ตลาดคลองสวนร้อยปี 

-ดูแลบริหารจัดการ

ตลาดคลองสวนร้อย

ปี 

ดูแลบริหารจัดการ

ตลาดคลองสวน

ร้อยปี 

ดูแลบริหารจัดการตลาด

คลองสวนร้อยปี 

3. การปฏิบัติตนของ

ผู้นําในชุมชน3.1 ใช้

ระบบครอบครัวในการ

บริหารจัดการ 

-ใส่ใจดูแลคนใน

ชุมชนยามเดือน

ร้อน 

-ใช้ระบบ

ครอบครัวในการ

บริหาร 

-ใช้ระบบครอบครัวใน

การบริหาร 

-ยึดหลักส่ีประการใน

การบริหารจัดการ

ตลาด 

-ยึดหลักคําสอนส่ี

ประการในการบริหาร

จัดการตลาด 

-ยึดหลักคําสอนส่ี

ประการในการ

บริหารจัดการตลาด 

-คนในชุมชน

เปรียบเสมือนคน

ในครอบครัว 

-รักและห่วงในคนใน

ชุมชนเหมือนญาติสนิท 
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ตาราง ก 2 (ต่อ) 

ทรัพยากรบุคคลใน

ชุมชน 

ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

3.2 เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอ

ปลาย 

-เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอ

ปลาย 

-เสมอต้นเสมอ

ปลาย 

3.3 ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์จากลูกบ้าน 

-ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

ลูกบ้าน 

-ไม่คิดค่าเช่าบ้าน/ค่าท่ีทําก ิน  -ช่วยเหลือสมาชิกใน

ชุมชนโดยไม่หวังส่ิง

ตอบแทน 

-ไม่คิดค่าเช่าบ้าน/ค่าท่ี

ทําก ิน 

-ช่วยเหลือสมาชิกใน

ชุมชนโดยไม่หวังส่ิง

ตอบแทน 

-ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

ลูกบ้าน 

-ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

ลูกบ้าน 

-ช่วยเหลือสมาชิก

ในชุมชนโดยไม่

หวังส่ิงตอบแทน 

4.การยอมรับของกลุ่ม

ผู้นําจากชุมชน 

                

4.1ให้ความร่วมมือใน

การเข้าประชุมกลุ่ม 

-เข้าร่วมประชุมเม่ือ

มีการร่วมประชุม

ทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมการประชุมหากไม่

ว่างจะส่งตัวแทน 1 คนเพ่ือ

เข้าประชุม 

-เป็นแกนนําในการบอก

ข่าวการประชุมให้

ชาวบ้านได้ทราบและ

เข้าร่วมการประชุมทุก

ครั ้ ง 

-ร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการประชุม

ทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมการประชุมหาก

ไม่ว่างจะส่งตัวแทน 1 

คนเพ่ือเข้าประชุม 

-ร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการ

ประชุมทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมการ

ประชุมหากไม่ว่าง

จะส่งตัวแทน 1 คน

เพ่ือเข้าประชุม 

-ร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการ

ประชุมทุกครั ้ ง 

4.2 สนับสนุนการ

ดําเนินงานของผู้นําใน

ชุมชน 

-เช่ือมั ่นใน

ความสามารถของ

ผู ้นําและยินดีจะ

ปฏิบัติตาม 

-สนับสนุนการดําเนินงาน

ของผู ้นําในชุมชนเพราะผู ้นํา

มีเก ่งและมีความสามารถ 

-เช่ือในความคิดของ

ผู ้นําว่าจะสามารถ

ก ่อให้เก ิดส่ิงท่ีดีขึ ้นใน

ชุมชนและพร้อมจะ

ปฏิบัติตามคําชี ้แนะ 

-เช่ือในความคิดของ

ผู ้นําว่าจะสามารถ

ก ่อให้เก ิดส่ิงท่ีดีขึ ้นใน

ชุมชนและพร้อมจะ

ปฏิบัติตามคําชี ้แนะ 

-เช่ือในความคิดของ

ผู ้นําว่าจะสามารถ

ก ่อให้เก ิดส่ิงท่ีดีขึ ้นใน

ชุมชนและพร้อมจะ

ปฏิบัติตามคําชี ้แนะ 

-เช่ือมั ่นใน

ความสามารถของ

ผู ้นําและยินดีจะ

ปฏิบัติตาม 

-เช่ือมั ่นใน

ความสามารถของ

ผู ้นําและยินดีจะ

ปฏิบัติตาม 

-เช่ือมั ่นใน

ความสามารถของ

ผู ้นําและยินดีจะ

ปฏิบัติตาม 

4.3 ร่วมจัดกิจกรรมอัน

แสดงให้เห็นความรักที่มี

ต่อผู้นํา 

ร่วมจัดก ิจกรรมอัน

แสดงให้เห็นถึง

ความรักท่ีมีต่อผู ้นํา 

ร่วมก ั นสละเงินเพ่ือจัดงาน

วันเก ิดให้ผู ้นําชุมชน 

 ไม่ร่วมก ิจกรรม  ไม่ร่วมก ิจกรรม  ไม่ร่วมก ิจกรรม  ไม่ร่วมก ิจกรรม  ไม่ร่วมก ิจกรรม  ไม่ร่วมก ิจกรรม 
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ตาราง ก 2 (ต่อ) 

ทรัพยากรบุคคลใน

ชุมชน 

เสถียร* บุญ* พร* ตี*๋ พันธ์* กิต* วัน* 

1. ผู้นําในชุมชน  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด  -เจ้าของตลาด 

2. บทบาทผู้นําชุมชน               

2.1ห่วงใย พูดคุย 

ช่วยเหลือคนในชุมชน 

ในยามที่เดือนร้อน 

-ห่วงใย พูดคุย

ช่วยเหลือยามเดือน

ร้อน 

-ห่วงใย พูดคุยช่วยเหลือ

ยามเดือนร้อน 

-ห่วงใย พูดคุย

ช่วยเหลือยามเดือน

ร้อน 

-ห่วงใย พูดคุยช่วยเหลือ

ยามเดือนร้อน 

-ห่วงใย พูดคุยช่วยเหลือยาม

เดือนร้อน 

-ห่วงใย พูดคุยช่วยเหลือ

ยามเดือนร้อน 

-ห่วงใย พูดคุยช่วยเหลือยาม

เดือนร้อน 

2.2 เป็นแกนนําในการ

ดําเนินกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

ชุมชน 

- ขับเคล่ือนการ

ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน 

- ส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

-ผลักดันให้เก ิดการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ในชุมชน 

- ขับเคล่ือนการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

- ขับเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน 

- ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน 

-ริเร่ิมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์

2.3ดูแลบริหารจัดการ

ตลาด 

-ดูแลบริหารจัดการ

ตลาดคลองสวน

ร้อยปี 

-ดูแลความเป็นอยู่ของ

คนในชุมชน 

-มีอํานาจตัดสินใจการ

ดําเนินงานในตลาด

คลองสวน 

-ดูแลบริหารจัดการตลาด

คลองสวนร้อยปี 

-ดูแลบริหารจัดการตลาด

คลองสวนร้อยปี 

 -ดูแลความเป็นอยู่ของคน

ในชุมชน 

 -ดูแลความเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชน 

 3. การปฏิบัติตนของ

ผู้นําในชุมชน 

         

3.1 ใช้ระบบครอบครัว

ในการบริหารจัดการ 

-ใช้ระบบ

ครอบครัวในการ

บริหาร 

-ใช้ระบบครอบครัวใน

การบริหาร 

-ใช้ระบบครอบครัว

ในการบริหาร 

-ยึดหลักส่ีประการในการ

บริหารจัดการตลาด 

-ยึดหลักส่ีประการในการ

บริหารจัดการตลาด 

-ใช้ระบบครอบครัวในการ

บริหาร 

-ใช้ระบบครอบครัวในการ

บริหาร 
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ตาราง ก 2 (ต่อ) 

ทรัพยากรบุคคลใน

ชุมชน 

เสถียร* บุญ* พร* ตี*๋ พันธ์* กิต* วัน* 

3.2 เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอปลาย -เสมอต้นเสมอปลาย  -เสมอต้นเสมอปลาย  -เสมอต้นเสมอปลาย 

3.3 ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์จากลูกบ้าน 

-ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

ลูกบ้าน 

-ช่วยเหลือสมาชิกใน

ชุมชนโดยไม่หวังส่ิง

ตอบแทน 

-ไม่แสวงหาผลประโยชน์

จากลูกบ้าน 

-ไม่แสวงหาผลประโยชน์

จากลูกบ้าน 

-ไม่แสวงหาผลประโยชน์

จากลูกบ้าน 

-ไม่แสวงหาผลประโยชน์

จากลูกบ้าน 

-ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

ลูกบ้าน 

4.การยอมรับของกลุ่ม

ผู้นําจากชุมชน 

              

4.1ให้ความร่วมมือใน

การเข้าประชุมกลุ่ม 

-เข้าร่วมประชุมเม่ือมี

การร่วมประชุมทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมการประชุมหาก

ไม่ว่างจะส่งตัวแทน 1 

คนเพ่ือเข้าประชุม 

-เป็นแกนนําในการบอก

ข่าวการประชุมให้

ชาวบ้านได้ทราบและเข้า

ร่วมการประชุมทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมการประชุมหากไม่

ว่างจะส่งตัวแทน 1 คนเพ่ือ

เข้าประชุม 

-เข้าร่วมการประชุมหากไม่

ว่างจะส่งตัวแทน 1 คนเพ่ือ

เข้าประชุม 

-เข้าร่วมการประชุมหาก

ไม่ว่างจะส่งตัวแทน 1 คน

เพ่ือเข้าประชุม 

-เข้าร่วมประชุมทุก

ครั ้ ง 

4.2 สนับสนุนการ

ดําเนินงานของผู้นําใน

ชุมชน 

-สนับสนุนการ

ดําเนินงานของผู ้นําใน

ชุมชนอาจจะมี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน

การประชุม 

-สนับสนุนการ

ดําเนินงานของผู ้นําใน

ชุมชน 

-สนับสนุนการดําเนินงาน

ของผู ้นําในชุมชนเพราะ

ผู ้นํามีเกง่และมี

ความสามารถ 

-ยินดีท่ีจะนําคําชี ้แนะของผู ้

นํามาพิจารณาและปฏิบัติ

ตาม 

-ยินดีท่ีจะนําคําชี ้แนะของผู ้

นํามาพิจารณาและปฏิบัติ

ตามตั ้งแต่ผู ้นําคนก ่อน 

-ยินดีท่ีจะนําคําชี ้แนะของ

ผู ้นํามาพิจารณาและ

ปฏิบัติตามตั ้งแต่ผู ้นําคน

ก ่อน 

-ะเช่ือมั ่นในคําชี ้แนะ

ของเจ้าของตลาดและ

ประธานชุมชน 

4.3 ร่วมจัดกิจกรรมอัน

แสดงให้เห็นความรักที่มี

ต่อผู้นํา 

-ร่วมจัดก ิจกรรมวันเก ิด

ให้ผู ้นําชุมชน รวมถึง

ก ิจกรรมขึ้นปีใหม่ 

-ร่วมจัดก ิจกรรมวันเก ิด

ให้ผู ้นําชุมชน 

-ร่วมจัดก ิจกรรมวันเก ิด

ให้ผู ้นําชุมชน 

ไม่ร่วมก ิจกรรม 

 

ไม่ร่วมก ิจกรรม 

 

ไม่ร่วมก ิจกรรม 

 

ไม่ร่วมก ิจกรรม 

 



166 

166 

 

ตาราง ก 3 แสดงความไว้วางใจในชุมชน 

ความไว้วางใจ ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

1.ความไว้วางใจในการ

ดูแลและจัดการเกี่ยวกับ  

บุคคลที่เป็นที่รัก 

                

1.1ฝากเพื่อนบ้านดูแล

คนในครอบครัวเวลามี

เหตุจําเป็น 

 -ฝากให้เพ่ือนบ้านดูแล

จัดอาหารใหพ่้อและแม่ 

เวลาไปธุระ 

 -ฝากให้เพ่ือนบ้านดูแล

คนในครอบครัวเวลาท่ี

มีลูกค้ามาซื้อสินค้าเป็น

จํานวนมาก 

 -ฝากเพ่ือนบ้านดูแล

คนในครอบครัวเวลา

มีเหตุจําเป็น 

-ฝากเพ่ือนบ้านดูแลคน

ในครอบครัวเวลามีเหตุ

จําเป็น 

-ฝากให้เพ่ือนบ้าน

ดูแล คนในครอบครัว 

เช่น เวลาท่ีมีลูกค้ามา

ซื้อสินคา้เป็นจํานวน

มาก 

 -ฝากเพ่ือนบ้าน

ดูแลคนใน

ครอบครัวเวลามี

เหตุจําเป็น 

 ฝากให้เพ่ือนบ้าน

ดูแลคนใน

ครอบครัวเวลาท่ีมี

ลูกค้ามาซื้อสินค้า

เป็นจํานวนมาก 

 -ฝากเพ่ือนบ้าน

ดูแลคนใน

ครอบครัวเวลามี

เหตุจําเป็น 

1.2 ฝากเพื่อนบ้านดูแล

ลูกหลานเมื่อติดธุระ 

ฝากเพ่ือนบ้านดูแล

ลูกหลานเม่ือติดธุระ 

ฝากเพ่ือนบ้านดูแลลูก

เวลาเข้า-เลิกเรียนได ้

-สามารถขอความ

ช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน

ในการดูแลลูกหลาน

หลังจากเวลาเลิกเรียน 

-สามารถขอความ

ช่วยเหลือเพ่ือนบ้านใน

การดูแลลูกหลาน

หลังจากเวลาเลิกเรียน 

ฝากเพ่ือนบ้านดูแล

ลูกหลานเม่ือติดธุระ 

 -สามารถขอความ

ช่วยเหลือเพ่ือน

บ้านในการดูแล

ลูกหลานหลังจาก

เวลาเลิกเรียน 

--สามารถขอความ

ช่วยเหลือเพ่ือน

บ้านในการดูแล

ลูกหลานหลังจาก

เวลาเลิกเรียน 

 ฝากเพ่ือนบ้าน

ดูแลลูกหลาน

เม่ือติดธุระ 

1.3พึ่งพาเพื่อนบ้าน

ยามคนในครอบครัวไม่

สบาย 

- พึ ่งพาเพ่ือนบ้านยาม

คนในครอบครัวไม่

สบายเช่น พาไปส่ง

โรงพยาบาล 

- ส่งเพ่ือนบ้านไป

โรงพยาบาลเวลาไม่

สบาย 

-พึ ่งพาเพ่ือนบ้านยาม

คนในครอบครัวไม่

สบาย 

-พึ ่งพาเพ่ือนบ้านยามคน

ในครอบครัวไม่สบาย 

-พึ ่งพาเพ่ือนบ้านยาม

คนในครอบครัวไม่

สบาย 

 -พึ ่งพาเพ่ือนบ้าน

ยามคนใน

ครอบครัวไม่

สบาย 

-พึ ่งพาเพ่ือนบ้าน

ยามคนใน

ครอบครัวไม่

สบาย 

 -พึ ่งพาเพ่ือน

บ้านยามคนใน

ครอบครัวไม่

สบาย 

 

 



167 

167 

 

ตาราง ก 3 (ต่อ) 

ความไว้วางใจ ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

2. ความไว้วางใจในการ

ดูแล และจัดการ

เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตที่เป็น

ที่รัก 

                

2.1สามารถให้เพื่อน

บ้านจัดการสัตว์เลี้ยง

แทนตนเอง 

 -สามารถให้เพ่ือนบ้าน

จัดการสัตว์เลี้ยงแทน

ตนเองเช่น การให้

อาหาร 

-สามารถให้เพ่ือนบ้าน

จัดการสัตว์เลี้ยงแทน

ตนเองเช่น การพาไป

พบแพทย ์

-สามารถให้เพ่ือน

บ้านจัดการสัตว์เลี้ยง

แทนตนเอง 

 -สามารถให้เพ่ือนบ้าน

จัดการสัตว์เลี้ยงแทน

ตนเอง 

 -สามารถให้เพ่ือน

บ้านจัดการสัตว์เลี้ยง

แทนตนเอง 

 -สามารถให้เพ่ือน

บ้านจัดการสัตว์

เลี้ยงแทนตนเอง 

 -สามารถให้เพ่ือน

บ้านจัดการสัตว์

เลี้ยงแทนตนเอง 

 -สามารถให้

เพ่ือนบ้านจัดการ

สัตว์เลี้ยงแทน

ตนเอง 

3. ความไว้วางใจในการ

ดูแลและจัดการเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินต่างๆ 

                

3.1 ฝากเพื่อนบ้านดูแล

ทรัพย์สินเมื่อเวลาไป

ธุระต่างจังหวัด 

ฝากรถยนต์ไว้ก ับเพ่ือน

บ้านเวลาไปต่างจังหวัด 

 มีท่ีจอดรถยนตห์น้า

ตลาด 

ฝากรถยนต์ไว้ก ับ

เพ่ือนบ้านเวลาไป

ต่างจังหวัด 

-ฝากให้เพ่ือนบ้านดูแล

บ้านเวลาไปต่างจังหวัด 

-ฝากให้เพ่ือนบ้าน

ดูแลบ้านเวลาไป

ต่างจังหวัดล็อค

กุญแจแล้วไปได้เลย 

   มีท่ีจอดรถยนต์

หน้าตลาด 

 มีท่ีจอดรถยนต์

หน้าตลาด 

 มีท่ีจอดรถยนต์

หน้าตลาด 

3.2ไม่มีปัญหาลักขโมย

ในชุมชน  

-ไม่มีปัญหาลักขโมย

ในชุมชนเพราะคนใน

ตลาดช่วยเป็นหูเป็นตา 

-ไม่มีปัญหาลักขโมย

ในชุมชนเช่น วางถัง

แก ๊สทิ้งไว้ไม่เคยหาย 

-ไม่มีปัญหาลักขโมย

ในชุมชน 

-ไม่มีปัญหาลักขโมยใน

ชุมชนมีกล้องวงจรปิด

รักษาความปลอดภัย 

-ไม่มีปัญหาลักขโมย

ในชุมชนลืมของวาง

ทิ้งไว้ไม่เคยหาย 

-ไม่มีปัญหาลัก

ขโมยในชุมชน 

 -ไม่มีปัญหาลัก

ขโมยในชุมชน 

 -ไม่มีปัญหาลัก

ขโมยในชุมชน 

3.3 สามารถหยิบยืม

เงินทองกันได้ในชุมชน  

-สามารถหยิบยืมเงิน

ทองก ันได้ในชุมชน

เช่น ในการซื้อของมา

ขายในชุมชน 

-สามารถหยบิยืมเงิน

ทองก ันได้ในชุมชน 

-สามารถหยิบยืมเงิน

ทองก ันได้ในชุมชน 

 -สามารถหยิบยืมเงิน

ทองก ันได้ในชุมชนเช่น 

ในการซื้อของมาขายใน

ชุมชน 

 -สามารถหยิบยืมเงิน

ทองก ันได้ในชุมชน

เช่น ในการซื้อของมา

ขายในชุมชน 

 -สามารถหยิบยืม

เงินทองก ันได้ใน

ชุมชนเช่น ในการ

ซื้อของมาขายใน

ชุมชน 

-สามารถหยิบยืม

เงินทองก ันได้ใน

ชุมชน 

-สามารถหยิบยืม

เงินทองก ันได้ใน

ชุมชน 
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ตาราง ก 3 (ต่อ) 

ความไว้วางใจ ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

3.4 สามารถหยิบยืม

ส่ิงของกันได้ในชุมชน  

-สามารถหยิบยืม

ส่ิงของก ันได้ในชุมชน 

-สามารถหยิบยืม

ส่ิงของก ันได้ในชุมชน 

-สามารถหยิบยืม

ส่ิงของก ันได้ใน

ชุมชน 

-สามารถหยิบยืมส่ิงของ

ก ันได้ในชุมชน 

-สามารถหยิบยืม

ส่ิงของก ันได้ใน

ชุมชน 

 -สามารถหยิบยืม

ส่ิงของก ันได้ใน

ชุมชน 

-สามารถหยิบยืม

ส่ิงของก ันได้ใน

ชุมชน 

 -สามารถหยิบ

ยืมส่ิงของก ันได้

ในชุมชน 

4.ความเอาใจใส่

ช่วยเหลือต่อส่วนรวม 

        

4.1มีความเอื้ออาทร 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

-คนในชุมชนช่วยเหลือ

เกื ้อกูลซึ่งก ันและก ัน

แบบพ่ีน้องรู้จักก ัน

ตั ้งแต่สมัยพ่อแม่ 

-อยู่ร่วมก ันแบบนํ ้ าพึ ่ง

เรือเสือพึ่งป่า 

-คนในชุมชน

ช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ่ง

ก ันและก ันแบบพ่ี

น้อง มีอะไรผิดสังเกต

ก ็จะบอกซึ่งก ันและ

ก ัน 

ผูกพัน รักใครและเอื้อ

อาทรซึ่งก ันและก ัน 

-พูดคุยก ันง่าย ไม่

เร่ืองมากรู้จักก ันหมด

มีอะไรก ็ ช่วยก ัน 

มีความเอื้ออาทร 

ช่วยเหลือเกื ้อกูล

ก ัน 

-คอยช่วยเหลือซึ่ง

ก ันและก ันใคร

เดือดร้อนก ็ไม่ทิ้ง

ก ัน 

-คนในชุมชน

ช่วยเหลือเกื ้อกูล

ซึ่งก ันและก ัน

แบบพ่ีน้อง 

4.2กิจกรรมงานงิ้ว

ประเพณี/การเปียของ 

-ช่วยก ันจัดงาน

กิจกรรมต่างๆใน

ชุมชนอย่างดี เช่น

กิจกรรมงานงิ้ว

ประเพณี 

-ช่วยก ันจัดงาน

กิจกรรมต่างๆใน

ชุมชนอย่างดี เช่น

กิจกรรมงานงิ้ว

ประเพณีงานหลวงพ่อ

ปาน 

-ร่วมประมูลของใน

งานงิ้ว 

ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ศาลเจ้าพ่อคลองสวน 

ร่วมเป็น

คณะกรรมการศาลเจ้า

พ่อคลองสวน 

ร่วมเป็น

คณะกรรมการศาล

เจ้าพ่อคลองสวน 

ร่วมเป็น

คณะกรรมการศาล

เจ้าพ่อคลองสวน 

ร่วมเป็น

คณะกรรมการ

ศาลเจ้าพ่อคลอง

สวน 

4.3การประชุมการ

จัดการการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

- เข้าร่วมการประชุม

ทุกครั ้ งและเป็นกบอก

ให้เพ่ือนบ้านได้ทราบ

ข่าวการประชุม 

- เข้าร่วมการประชุม

ทุกครั ้ ง 

- เข้าร่วมการประชุม

หากติดธุระจะส่ง

ตัวแทน 

- เข้าร่วมการประชุม

หากติดธุระจะส่ง

ตัวแทน 

- เข้าร่วมการประชุม

หากติดธุระจะส่ง

ตัวแทน 

- เข้าร่วมการ

ประชุมทุกครั ้ ง 

- เข้าร่วมการ

ประชุมทุกครั ้ ง

พร้อมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

- เข้าร่วมการ

ประชุมทุกครั ้ ง 
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ตาราง ก 3 (ต่อ) 

ความไว้วางใจ ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

4.4 กิจกรรมงานสืบ

สานตํานานคลองสวน  

-เข้าร่วมกิจกรรมสืบ

สานตํานานคลองสวน 

-เป็นตัวแทนของ

ชุมชนประสานงาน

กิจกรรมสืบสาน

ตํานานคลองสวน

ร่วมก ับหน่วยงานต่าง  ๆ

 -เข้าร่วมกิจกรรมสืบ

สานตํานานคลอง

สวน 

 -เข้าร่วมกิจกรรมสืบ

สานตํานานคลองสวน 

 -เข้าร่วมกิจกรรมสืบ

สานตํานานคลอง

สวน 

 -เข้าร่วมกิจกรรม

สืบสานตํานาน

คลองสวน 

 -เข้าร่วมกิจกรรม

สืบสานตํานาน

คลองสวน 

 -เข้าร่วม

กิจกรรมสืบสาน

ตํานานคลอง

สวน 

5. ความผูกพันใน

ชุมชน 

                

5.1 ไม่เสียค่าเช่าที่อยู่

อาศัยและที่ทํามาหากิน  

-รู้สึกเป็นหนี้ บุญคุณ

เจ้าของตลาดท่ีได้ให้ท่ี

อยู่อาศัยและท่ีทํากิน

โดยไม่เสียเงิน 

-รู้สึกเป็นหนี้ บุญคุณ

เจ้าของตลาด 

-รู้สึกเป็นหนี้ บุญคุณ

เจ้าของตลาด 

-ไม่เสียค่าเช่าบ้านและค่า

เช่าท่ี 

-ไม่เสียค่าเช่าบ้าน

และค่าเช่าท่ี 

-ไม่เสียค่าเช่าบ้าน

และค่าเช่าท่ี 

-ย ้ายตามสามีและ

ไม่เสียบ้านและค่า

เช่าท่ีขายของ 

-ซาบซึ้งใน

บุญคุณของ

เจ้าของตลาดท่ี

ได้ให้ท่ีอยู่ท่ี

อาศัยโดยไม่เสีย

เงิน 

5.2 อาศัยอยู่และค้าขาย

ในชุมชนตั้งแต่รุ่น

บรรพบุรุษ 

-อาศัยอยู่ตั ้งแต่รุ่น

บรรพบุรุษไม่อยากไป

เร่ิมต้นใหม่ท่ีอ่ืน 

-อาศัยตั ้งแต่เด็ก  ๆรู้จัก

ก ันตั ้งแต่หัวตลาด 

-อยู่มานาน ไม่ชอบ

การปรับตัวในสังคม

ใหม่ 

-ค้าขายมาตั ้งแต่สาว ไๆม่

ชอบการเปล่ียนแปลง 

-คุ ้ยเคยก ับสถานท่ี-

ชอบสังคมท่ีอบอุ่น 

เป็นมิตร  

 -อาศัยอยู่ตั ้งแต่รุ่น

บรรพบุรุษไม่

อยากไปเร่ิมต้น

ใหม่ท่ีอ่ืน 

 -อาศัยอยู่ตั ้งแต่รุ่น

บรรพบุรุษไม่

อยากไปเร่ิมต้น

ใหม่ท่ีอ่ืน 

-เกิดและโตใน

ชุมชนตัง้แต่ย ัง

เด็ก อาศัยอยูใ่น

ชุมชนมานาน 

5.3 สนิทสนมกับคนใน

ชุมชนเฉกเช่นเครือ

ญาติ 

- ผูกพันก ับเพ่ือนบ้าน  -สนิทสนมก ับเพ่ือน

บ้าน 

-เพ่ือนบ้าน

เปรียบเสมือนญาติ

สนิท 

-เพ่ือนบ้าน

เปรียบเสมือนญาติสนิท 

-ไม่รู้สึกหว่าเหว่ อยู่

ก ับแบบเครือญาติ 

 -เพ่ือนบ้านดีคอย

ช่วยเหลือในยามท่ี

เดือนร้อน 

 -เพ่ือนบ้าน

เปรียบเสมือนญาติ

สนิท 

-เป็นสังคมท่ีไม่มี

การแข่งขันถ้อย

ทีถ้อยอาศัย 

ช่วยเหลือก ัน

เหมือนพ่ีน้อง 
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ตาราง ก 3 (ต่อ) 

ความไว้วางใจ เสถียร* บุญ* พร* ต๋ี* พันธ์* กิต* วัน* 

1.ความไว้วางใจในการ

ดูแลและจัดการเกี่ยวกับ  

บุคคลที่เป็นที่รัก 

       

1.1ฝากเพื่อนบ้านดูแล

คนในครอบครัวเวลามี

เหตุจําเป็น 

-ฝากเพ่ือนบ้านดูแลคน

ในครอบครัวเวลามีเหตุ

จําเป็น 

-ฝากเพ่ือนบ้านดูแลคน

ในครอบครัวเวลามี

กิจกรรมนอกสถานท่ี

เช่นไป ท่องเท่ียว 

-ฝากเพ่ือนบ้านดูแล

คนในครอบครัวต้อง

ไปทําธุระในการ

ติดต่อราชการเช่น 

บัตร30บาท 

-ฝากเพ่ือนบ้านดูแลคนใน

ครอบครัวเวลามีเหตุจําเป็น 

-ฝากเพ่ือนบ้านดูแลคนใน

ครอบครัวเวลามีเหตุ

จําเป็น 

-ฝากให้เพ่ือนบ้านดูแล

จัดอาหารพ่อและแม่ 

เวลาไปธุระ 

-ฝากให้เพ่ือนบ้านดูแล

จัดอาหารพ่อและแม่ 

เวลาไปธุระ 

1.2 ฝากเพื่อนบ้านดูแล

ลูกหลานเมื่อติดธุระ 

ฝากเพ่ือนบ้านดูแล

ลูกหลานเม่ือติดธุระ

เช่น เวลาไปทําธุระใน

พื้นท่ีใกล้เคียง 

-ฝากเพ่ือนบ้านดูแล

ลูกหลานเม่ือติดธุระ 

-ฝากเพ่ือนบ้านดูแล

ลูกหลานเม่ือติดธุระ 

ฝากเพ่ือนบ้านดูแลลูกหลาน

เม่ือติดธุระเช่น กิจกรรมของ

โรงเรียน 

ฝากเพ่ือนบ้านดูแล

ลูกหลานเม่ือติดธุระ 

-ฝากเพ่ือนบ้านดูแล

ลูกหลานเม่ือติดธุระ 

-ฝากเพ่ือนบ้านดูแล

ลูกหลานเม่ือติดธุระ 

1.3 พึ่งพาเพื่อนบ้าน

ยามคนในครอบครัวไม่

สบาย 

- พึ ่งพาเพ่ือนบ้านยาม

คนในครอบครัวไม่

สบาย 

- พึ ่งพาเพ่ือนบ้านยาม

คนในครอบครัวไม่

สบาย 

- พึ ่งพาเพ่ือนบ้านยาม

คนในครอบครัวไม่

สบาย 

- พึ ่งพาเพ่ือนบ้านยามคนใน

ครอบครัวไม่สบาย 

- พึ ่งพาเพ่ือนบา้นยามคน

ในครอบครัวไม่สบาย 

- พึ ่งพาเพ่ือนบ้านยาม

คนในครอบครัวไม่

สบาย 

- พึ ่งพาเพ่ือนบ้านยาม

คนในครอบครัวไม่

สบาย 

2. ความไว้วางใจในการ

ดูแลและจัดการเกี่ยวกับ

ส่ิงมีชีวิตที่เป็นที่รัก 

--สามารถให้เพ่ือนบ้าน

จัดการสัตว์เลี้ยงแทน

ตนเองเช่น การให้

อาหาร 

--สามารถให้เพ่ือนบา้น

จัดการสัตว์เลี้ยงแทน

ตนเองเช่น การให้

อาหาร 

--สามารถให้เพ่ือน

บ้านจัดการสัตว์เลี้ยง

แทนตนเองเช่น การ

ให้อาหาร 

-สามารถให้เพ่ือนบ้านให้

อาหารสัตว์เลี้ยงแทนตนเอง

เช่น  

-สามารถให้เพ่ือนบ้านให้

อาหารสัตว์เลี้ยงแทน

ตนเองเช่น 

-สามารถให้เพ่ือนบ้าน

ให้อาหารสัตว์เลี้ยงแทน

ตนเองเช่น 

--สามารถให้เพ่ือนบ้าน

จัดการสัตว์เลี้ยงแทน

ตนเองเช่น การให้

อาหาร 
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ตาราง ก 3 (ต่อ) 

ความไว้วางใจ เสถียร* บุญ* พร* ตี๋* พันธ์* กิต* วัน* 

3. ความไว้วางใจใน

การดูแลและจัดการ

เกี่ยวกับทรัพย์สิน

ต่างๆ 

              

3.1 ฝากเพื่อนบ้านดูแล

ทรัพย์สินเมื่อเวลาไป

ธุระต่างจังหวัด 

  -ฝากเพ่ือนบ้านให้

ช่วยดูแลหน้าร้านเวลา

ติดธุระ 

  -ฝากเพ่ือนบ้านให้

ช่วยดูแลหน้าร้านเวลา

ติดธุระ 

 -ฝากเพ่ือนบ้านให้

ช่วยดูแลหน้าร้าน

เวลาติดธุระ 

  -ฝากเพ่ือนบ้านให้ช่วยดูแล

หน้าร้านเวลาติดธุระ 

  -ฝากเพ่ือนบ้านให้ช่วย

ดูแลหน้าร้านเวลาติดธุระ 

  -ฝากเพ่ือนบ้านให้ช่วย

ดูแลหน้าร้านเวลาติด

ธุระ 

  -ฝากเพ่ือนบ้านให้

ช่วยดูแลหน้าร้านเวลา

ติดธุระ 

3.2ไม่มีปัญหาลัก

ขโมยในชุมชน 

 -ไม่มีปัญหาลักขโมย

ในชุมชน 

 -ไม่มีปัญหาลักขโมย

ในชุมชน 

-ไม่มีปัญหาลักขโมย

ในชุมชน 

 -ไม่มีปัญหาลักขโมยใน

ชุมชน 

 -ไม่มีปัญหาลักขโมยใน

ชุมชน 

 -ไม่มีปัญหาลักขโมย

ในชุมชน 

 -ไม่มีปัญหาลักขโมย

ในชุมชน 

3.3 สามารถหยิบยืม

เงินทองกันได้ใน

ชุมชน  

 -สามารถหยิบยืมเงิน

ทองก ันได้ในชุมชน 

 -สามารถหยิบยืมเงิน

ทองก ันได้ในชุมชน 

 -สามารถหยิบยืม

เงินทองก ันได้ใน

ชุมชน 

-สามารถให้เพ่ือนบ้านหยิบ

เงินทอนลูกค้าได้เวลาติดธุระ 

-สามารถหยิบยืมเงินทอง

ก ันได้ในชุมชน 

-สามารถยืมเงินก ันได้

ในชุมชนช่วงท่ีต้องซ้ือ

ของมาขาย 

 -สามารถหยิบยืมเงิน

ทองก ันได้ในชุมชน 

3.4 สามารถหยิบยืม

ส่ิงของกันได้ในชุมชน  

-แลกเปล่ียนสินค้าก ัน

ตามความพอใจ 

- แลกเปล่ียนส่ิงของ

ก ันได้ตามความพอใจ 

-หากสินค้าไม่พอ

ขายสามารถนําของ

ร้านอ่ืนมาได้เลยโดย

ไม่ต้องวางเงิน 

-สามารถเอาของร้านค้า

ใกล้เคียงมาก่อนได้โดยไม่

ต้องจ่ายเงิน 

-สามารถหยิบยืมส่ิงของ

ก ันได้ในชุมชน  

-สามารถหยิบยืม

ส่ิงของก ันได้ในชุมชน  

-สามารถหยิบยืม

ส่ิงของก ันได้ใน

ชุมชน  
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ตาราง ก 3 (ต่อ) 

ความไว้วางใจ เสถียร* บุญ* พร* ตี*๋ พันธ์* กิต* วัน* 

4.ความเอาใจใส่

ช่วยเหลือต่อส่วนรวม 

       

4.1มีความเอื้ออาทร 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

-ผูกพัน รักใครและเอื้ออาทรซึ่งก ั น

และก ั น 

-พูดก ั นง่ายมีอะไรก ็ คุย

ก ั นช่วยเหลือดูแลก ั น 

-คนในชุมชน

ช่วยเหลือเก ื ้อกูลซึ่ง

ก ั นและก ั นแบบพ่ีน้อง 

รู้จ ักก ั นตั ้งแต่สมัยพ่อ

แม่ 

-คนในชุมชนช่วยเหลือ

เก ื ้อกูลซึ่งก ั นและก ั นแบบพ่ี

น้อง รู้จ ักก ั นตั ้งแต่สมัยพ่อ

แม่ 

พูดก ั นง่ายมีอะไรก ็ คุยก ั น 

ช่วยเหลือดูแลก ั น 

พูดก ั นง่าย มีอะไรก ็

คุยก ั น ช่วยเหลือดูแล

ก ั น 

-คอยช่วยเหลือ ซึ่ งก ั น

และก ั นใครเดือดร้อนก ็

ไม่ทิ้งก ั น 

4.2กิจกรรมงานงิ้ว

ประเพณี/การเปียของ 

-ร่วมนําของมาประมูลในงานงิ้ว

ประเพณี 

-ร่วมนําของมาประมูล

ในงานงิ้วประเพณี 

-บริจาคเงินสําหรับ

ก ิจกรรมการงิ้ว

ประเพณีและร่วมเปีย

ส่ิงของเพ่ือนําเงินเข้า

ศาลเจ้าพ่อคลองสวน 

-บริจาคเงินสําหรับ

ก ิจกรรมการงิ้วประเพณี

และร่วมเปียส่ิงของเพ่ือนํา

เงินเข้าศาลเจ้าพ่อคลอง

สวน 

-บริจาคเงินสําหรับก ิจกรรม

การงิ้วประเพณีและร่วมเปีย

ส่ิงของเพ่ือนําเงินเข้าศาลเจ้า

พ่อคลองสวน 

-ร่วมเชิญคนท่ีเคยอยู่

ในชุมชนให้กลับมา

ร่วมงานประจําปี 

-เป็นส่วนหนึ่งใน

ก ิจกรรมงานงิ้วประเพณี 

4.3การประชุมการ

จัดการการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

- เข้าร่วมการประชุมทุกครั ้ งพร้อม

แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- เข้าร่วมการประชุม

ทุกครั ้ งพร้อม

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 

- เข้าร่วมการประชุม

ทุกครั ้ งพร้อม

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 

- เข้าร่วมการประชุมทุก

ครั ้ ง 

- เข้าร่วมการประชุมทุกครั ้ ง - เข้าร่วมการประชุม

ทุกครั ้ ง 

- เข้าร่วมการประชุมทุก

ครั ้ ง 

4.4 กิจกรรมงานสืบ

สานตํานานคลองสวน  

-ร่วมจัดก ิจกรรมสืบสานตํานาน

คลองสวน 

-ร่วมจัดก ิจกรรมสืบ

สานตํานานคลองสวน 

-ร่วมจัดตลาดให้มี

บรรยากาศแบบเมือง

จีนในงานสืบสาน

ตํานานคลองสวน 

-ร่วมจัดก ิจกรรมสืบสาน

ตํานานคลองสวน 

-ร่วมจัดก ิจกรรมสืบสาน

ตํานานคลองสวน 

-ร่วมจัดก ิจกรรมสืบ

สานตํานานคลอง

สวน 

-เข้าร่วมก ิจกรรมสืบ

สานตํานานคลองสวน 
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ตาราง ก 3 (ต่อ) 

       

ความไว้วางใจ เสถียร* บุญ* พร* ตี๋* พันธ์* กิต* วัน* 

5. ความผูกพันใน

ชุมชน 

       

5.1 ไม่เสียค่าเช่าที่อยู่

อาศัยและที่ทํามาหา

กิน  

-สะดวกสบายไม่ต้องเสียค่าเช่า

บ้านและค่าเช่าท่ี 

-สะดวกสบายไม่ต้อง

เสียค่าเช่าบ้านและค่า

เช่าท่ี 

-ไม่เสียค่าเช่าบ้าน

และค่าเช่าท่ี 

-ไม่เสียค่าเช่าบ้านและค่า

เช่าท่ี 

-ไม่เสียค่าเช่าบ้านและค่า

เช่าท่ี 

-ไม่เสียค่าเช่าบ้าน

และค่าเช่าท่ี 

-สะดวกสบายไม่ต้อง

เสียค่าเช่าบ้านและค่า

เช่าท่ี 

5.2 อาศัยอยู่และ

ค้าขายในชุมชน

ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 

- อาศัยอยูม่านาน ตั ้งแต่รุ่นพ่อ

รุ่นแม่ 

-อาศัยอยู่ตั ้งแต่รุ่น

บรรพบุรุษไม่อยาก

ไปเร่ิมต้นใหม่ท่ีอ่ืน 

-อาศัยอยู่ตั ้งแต่รุ่น

บรรพบุรุษไม่อยาก

ไปเร่ิมต้นใหม่ท่ีอ่ืน 

-ดําเนินการค้าตั ้งแต่ยุค

บุกเบิกมีกาท่องเทียวใน

ชุมชนไม่อยากย้ายออก 

-อาศัยอยู่ตั ้งแต่รุ่น

บรรพบุรุษ 

-อาศัยอยู่ตัง้แต่รุ่น

บรรพบุรุษ 

-อาศัยอยู่ตั ้งแต่รุ่น

บรรพบุรุษ 

5.3 สนิทสนมกับคน

ในชุมชนเฉกเช่น

เครือญาติ 

-เพ่ือนบ้านคอยให้ความ

ช่วยเหลือดูแล เอื้ออาทรซ่ึงก ัน

และก ัน 

-สนิทสนมคุ้นเคยก ับ

เพ่ือนบ้าน 

-เพ่ือนบ้านคอยให้

ความช่วยเหลือดูแล 

เอื้ออาทรซ่ึงก ันและ

ก ัน 

-เพ่ือนบ้านคอยให้ความ

ช่วยเหลือดูแล เอื้ออาทร

ซ่ึงก ันและก ัน 

-ไม่รู้สึกหว่าเหว่ อยู่ก ับ

แบบเครือญาติ 

-ไม่รู้สึกหว่าเหว่ 

อยู่ก ับแบบเครือ

ญาติ 

-เพ่ือนบ้านคอยให้

ความช่วยเหลือดูแล 

เอื้ออาทรซ่ึงก ันและ

ก ัน 
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ตาราง ก 4 แสดงความเช่ือค่านิยมและบรรทัดฐาน  

ความเช่ือค่านิยมและ

บรรทัดฐาน 

ขวญั* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

1 ค่านิยมที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน 

        

1.1ศาลเจ้าพ่อคลอง

สวน 

-ศาลเจ้าพ่อคลองสวน

เป็นส่ิงท่ีเป็นท่ียึด

เหนียวจิตใจของคนใน

ชุมชน 

-ศรัทธาในความ

ศักดิ์ สิทธิข์องศาลเจ้า

พ่อคลองสวนเช่น มี

การบนบาน ขอพร 

แล้วสมหวังมีการจัด

งานงิ้วประจําปีทุกปี 

-ศรัทธาในความ

ศักดิ์ สิทธิข์องศาลเจ้า

พ่อคลองสวนเช่น มี

การบนขอพรสมหวัง

ทําการค้าขายแล้ว

รุ่งเรืองมีการจัดงาน

งิ้วประจําปีทุกปี 

-ศรัทธาในความ

ศักดิ์ สิทธิข์องศาลเจ้า

พ่อคลองสวนเช่น มี

การบนขอพรสมหวัง

ทําการค้าขายแล้ว

รุ่งเรืองมีการจัดงาน

งิ้วประจําปีทุกปี 

-ศาลเจ้าพ่อคลอง

สวนเป็นส่ิงท่ีเป็นท่ี

ยึดเหนียวจิตใจของ

คนในชุมชน 

-ศาลเจ้าพ่อคลอง

สวนเป็นส่ิงท่ีเป็นท่ี

ยึดเหนียวจิตใจของ

คนในชุมชน 

-ศรัทธาใน

ความศักดิ์ สิทธิ์

ของศาลเจ้าพ่อ

คลองสวนเช่น 

มีการบนบาน

ขอพรในการ

ขอบุตร 

-ศรัทธาในความ

ศักดิ์ สิทธิข์องศาลเจ้า

พ่อคลองสวนเช่น มี

การบนบานขอพรใน

การขอบุตร 

1.2รักษารูปแบบ

สถาปัตยกรรม 

-ร่วมก ันรักษาไม่ร้ือ

ถอนดัดแปลง สภาพ

หากพังให้ซ่อมบํารุง 

-คงสภาพเดิมให้มาก

ท่ีสุด 

-รักษาดูแลให้คง

สภาพหากผุพังให้

ซ่อมแซม 

-รักษาอาคารไม้ใน

ชุมชนไม่ให้มีการ

ดัดแปลงสภาพ 

-ซ่อมแซมเฉพาะ

บางส่วนท่ีพังจาก

ความเก่าเท่านั ้น 

-รักษาดูแลให้คง

สภาพหากผุพังให้

ซ่อมแซม 

-คงสภาพเดิม

ให้มากท่ีสุด 

-คงสภาพเดิมให้มาก

ท่ีสุด 

1.3ความเคารพต่อผู้

อาวุโส  

-เช่ือฟังค ําสอนของผู้

อาวุโสในชุมชน 

เปรียบเสมือญาติ 

-เช่ือฟังค ําสอนของผู้

อาวุโสในชุมชน 

เปรียบเสมือญาติ 

-ค ําชี้แนะของผู้

อาวุโสในชุมชนเป็น

ส่ิงท่ีควรเอา

แบบอย่าง 

-เช่ือฟังค ําสอนของผู้

อาวุโสในชุมชน 

เปรียบเสมือญาติ 

-ต้องขอค ําปรึกษา

จากผู้อาวุโสในการ

ดําเนินกิจกรรม 

-ผู้อาวุโสมี

ประสบการณ์

มากกว่า 

-เช่ือฟังค ําสอน

ของผู้อาวุโสใน

ชุมชน เปรียบ

เสมือญาติ 

-เช่ือฟังค ําสอนของผู้

อาวุโสในชุมชน 

เปรียบเสมือญาติ 
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2. จารีตประเพณีของ

ชุมชน 

        

2.1งานงิ้วประเพณ,ี

กิจกรรมการเปียของ 

-งานงิ้วเป็นงาน

ประเพณีสําคัญต้องจัด

ทุกปี เพ่ือหารายได้เข้า

ชุมชน 

-เป็นงานประเพณีต้อง

จัดทุกปีขาดไม่ได ้

-เป็นงานประเพณี

ต้องจัดทุกปีขาด

ไม่ได้คนในชุมชน

ร่วมก ันจัด 

-เป็นงานประเพณี

ต้องจัดทุกปีขาด

ไม่ได้คนในชุมชน

ร่วมก ันจัดหมุนเวียน

คณะกรรมการแบ่ง

หน้าท่ีรับผิดชอบ 

-เป็นงานประเพณี

ช่วงเดือนมีนาคม

ทุกปีคนในชุมชน

ร่วมก ันจัด-เพิ ่มลํา

ตัด 

-งานสําคัญประจําปี

รายได้กลับเข้าสู่ศาล

เจ้าจัดเป็นประจําทุก

ปี 

-เป็นงาน

ประเพณีต้องจัด

ทุกปีขาดไม่ได ้

-เป็นงานประเพณี

ต้องจัดทุกปีขาด

ไม่ได ้

2.2งานปิดทองหลวง

พ่อปาน   

-ร่วมชมขบวนแห่และ

ทําบุญโดยการบริจาค

ทรัพย ์

-ร่วมชมขบวนแห่และ

ทําบุญโดยการบริจาค

ทรัพย ์

-ร่วมชมขบวนแห่

และทําบุญโดยการ

บริจาคทรัพย ์

-งานประจําปีของ

อําเภอบางบ่อ ร่วม

บริจาคทรัพย์ท ําบุญ 

-งานประจําปีของ

อําเภอบางบ่อ ร่วม

บริจาคทรัพย์ท ําบุญ 

-ร่วมชมขบวนแห่

และทําบุญโดยการ

บริจาคทรัพย ์

-งานประจําปี

ของอําเภอบาง

บ่อ ร่วมบริจาค

ทรัพย์ท ําบุญ 

-งานประจําปีของ

อําเภอบางบ่อ ร่วม

บริจาคทรัพย์ท ําบุญ 

3.ข้อตกลงระหว่างกัน

ในชุมชน 

        

3.1ค้าขายสินค้าที่มี

คุณภาพและไม่ค้ากําไร

เกินควร 

-ค ําสอนของเจ้าของ

ตลาดขายสินค้าท่ีดีใน

ราคาท่ีเหมาะสม 

-ไม่เอาเปรียบลูกค้า -ขายสินค้าในราคาท่ี

เหมาะสมไม่เอาของ

ค้างเก่ามาขาย 

-ค ําสอนของเจ้าของ

ตลาดขายสินค้าท่ีดีใน

ราคา 

-ค ําสอนของเจ้าของ

ตลาดขายสินค้าท่ีดี

ในราคาท่ีเหมาะสม 

-ค ําสอนของเจ้าของ

ตลาดขายสินค้าท่ีดี

ในราคาท่ีเหมาะสม 

-ค ําสอนของ

เจ้าของตลาดขาย

สินค้าท่ีดีในราคา

ท่ีเหมาะสม 

-ค ําสอนของเจ้าของ

ตลาดขายสินค้าท่ีดีใน

ราคาท่ีเหมาะสม 

3.2ใช้ถ้อยคําที่สุภาพ

กับนักท่องเที่ยว  

- พูดจาสุภาพต่อ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา 

และมีความอดทน 

-เป็นค ําสอนท่ีเจ้าของ

ตลาดมักจะพูดก ับคน

ในชุมชน 

-เป็นค ําสอนท่ีเจ้าของ

ตลาดมักจะพูดก ับคน

ในชุมชน 

-เป็นค ําสอนท่ีเจ้าของ

ตลาดมักจะพูดก ับคน

ในชุมชน 

-เป็นค ําสอนท่ี

เจ้าของตลาดมักจะ

พูดก ับคนในชุมชน 

พูดจาด้วยถ้อยค ํา

สุภาพจะพูดก ับคน

ในชุมชน 

-เป็นค ําสอนท่ี

เจ้าของตลาดมัก

ท่ีเข้ามา และมี

ความ 

- พูดจาสุภาพต่อ

นักท่องเท่ียว 
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ความเช่ือค่านิยมและ
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3.3ผู้ประกอบใน

ชุมชนต้องเป็นคนใน

พื้นที่เท่านั้น 

-จากการประชุม

ร่วมก ันในชุมชนให้

ผู้ประกอบการเป็นคน

ในพื้นท่ีเท่านั ้น 

-ตั ้งแต่เกิดการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ขึ้นในชุมชน

ผู้ประกอบการจะต้อง

เป็นคนในพื้นท่ีหาก

ไม่ใช่ต้องย้ายทะเบียน

บ้านเข้ามา 

-จากการประชุม

ร่วมก ันในชุมชนให้

ผู้ประกอบการเป็น

คนในพื้นท่ีเท่านั ้น 

-จากการประชุม

ร่วมก ันในชุมชนให้

ผู้ประกอบการเป็น

คนในพื้นท่ีเท่านั ้น 

-จากการประชุม

ร่วมก ันในชุมชนให้

ผู้ประกอบการเป็นคน

ในพื้นท่ีเท่านั ้น 

-ตั ้งแต่เกิดการ

ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ขึ้นใน

ชุมชน

ผู้ประกอบการ

จะต้องเป็นคนใน

พื้นท่ีหากไม่ใช่

ต้องย้ายทะเบียน

บ้านเข้ามา 

-ตั ้งแต่เกิดการ

ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ขึ้นใน

ชุมชน

ผู้ประกอบการ

ต้องเป็นคนใน

พื้นท่ีเท่านั ้น 

-จากการ

ประชุมร่วมก ัน

ในชุมชนให้

ผู้ประกอบการ

เป็นคนใน

พื้นท่ีเท่านั ้น 

4. กฎเกณฑ์ของ

ชุมชนที่เป็นทางการ 

        

4.1ห้ามทําการร้ือถอน  

ดัดแปลงอาคารไม้

ภายในชุมชน 

-เพ่ือนดึงดูดความ

สนใจของ

นักท่องเท่ียว 

-อนุรักษ์สืบเน่ืองจาก

รางวัลสถาปัตยกรรม

ดีเด่นเพ่ือคงความเป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน 

-อนุรักษ์สืบ

เน่ืองจากรางวัล

สถาปัตยกรรมดีเด่น

เพ่ือคงความเป็น

เอกลักษณ์ของ

ชุมชนมีการออกเป็น

เทศบัญญัติ 

-ห้ามร้ือถอน 

ดัดแปลงอาคารไม้

ในชุมชนหากพังให้

ซ่อมแซมได ้

-ร่วมก ันอนุรักษค์วาม

เป็นเอกลักษณ์ของ

สถาปัตยกรรมใน

ชุมชน 

-ห้ามร้ือถอน 

ดัดแปลงอาคารไม้

ในชุมชนหากพัง

ให้ซ่อมแซมได ้

-ห้ามร้ือถอน 

ดัดแปลงอาคาร

ไม้ในชุมชนหาก

พังให้ซ่อมแซม

ได ้

-ห้ามร้ือถอน 

ดัดแปลง

อาคารไม้ใน

ชุมชนหากพัง

ให้ซ่อมแซม

ได ้

4.2ไม่สามารถทําการ

ซื้อขายที่ดินในตลาด

คลองสวน 

-มีสิทธิ์ อยู่อาศัยฟรีแต่

ไม่มีสิทธิ์ ในการซ้ือ

ขายท่ีดิน 

-มีสิทธิ์ อยู่อาศัยฟรีแต่

ไม่มีสิทธิ์ ในการซ้ือ

ขายท่ีดิน 

-เจ้าของตลาดให้อยู่

ฟรีแต่ไม่มีสิทธิ์ ซ้ือ

ขายท่ีดิน 

-เจ้าของตลาดให้อยู่

ฟรีแต่ไม่มีสิทธิ์ ซ้ือ

ขายท่ีดิน 

-เจ้าของตลาดให้อยู่ฟรี

แต่ไม่มีสิทธิ์ ซ้ือขาย

ท่ีดิน 

-เจ้าของตลาดให้

อยู่ฟรีแต่ไม่มีสิทธิ์

ซ้ือขายท่ีดิน 

-ไม่มีโฉนด

ผู้ประกอบการ

ต้องเป็นคนพื้นท่ี 

-มีสิทธิ์ อยู่

อาศัยฟรีแต่ไม่

มีสิทธิ์ ในการ

ซ้ือขายท่ีดิน 
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5. การปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ของชุมชนท่ี

มีร่วมก ัน 

        

5.1 รักษากฎกติกาบน

พื้นฐานของการอยู่

ร่วมก ันอย่างดี 

-ไม่คา้ก ํ าไรเกินควร

พูดจาสุภาพรักษา

กติกาการอยู่ร่วมก ัน

ในสังคม 

-ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของชุมชน

อย่างเคร่งครัด 

-ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของ

ชุมชนอย่างเคร่งครัด 

-ทําตามกฎระเบียบ

พูดจาสุภาพรักษา

กติกาการอยู่ร่วมก ัน

ในสังคม 

-ไม่ค้าก ํ าไรเกินควร

พูดจาสุภาพรักษา

กติกาการอยู่ร่วมก ัน

ในสังคม 

-ขายสินค้าท่ีดีมี

คุณภาพ 

-หลีกเล่ียง

พฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมต่อ

นักท่องเท่ียวเช่น 

การพูดจาไม่ดีหรือ

ขายสินค้าราคาแพง 

-ไม่ค้าก ํ าไรเกิน

ควรพูดจาสุภาพ

รักษากติกาการอยู่

ร่วมก ันในสังคม 

5.2มีบางครั ้ งท่ีไม่

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การอยู่ร่วมก ัน 

-มีบางร้านท่ีขายสินค้า

ราคาแพง 

-เม่ือวันท่ีมีลูกค้าเข้า

มาจํานวนมากเช่น 

พูดจาไม่ดีก ับ

นักท่องเท่ียว 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของการอยู่ร่วมก ัน 

-มีบางร้านท่ีขาย

สินค้าราคาแพง 

-มีบางร้านท่ีขาย

สินค้าราคาแพง 

ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ของการ

อยู่ร่วมก ัน 

ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ของการ

อยู่ร่วมก ัน 

ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ของการ

อยูร่่วมก ัน 

6  กระบวนการ

ตัดสินใจโทษและการ

ตัดสินใจของชุมชน 

        

6.1เจ้าของตลาดทํา

การตักเตือนเป็นกรณี 

-เจ้าของตลาดเรียก

ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบมา

ตักเตือน 

-เจ้าของตลาดเรียก

ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบมา

ตักเตือน 

-เจ้าของตลาดเรียก

ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

มาตักเตือน 

-หากปัญหาใหญ่จะ

เอาเข้าท่ีประชุม 

-เจ้าของตลาดเรียก

ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

มาตักเตือน 

-เจ้าของตลาด

เรียกผู้ฝ่าฝืน

กฎระเบียบมา

ตักเตือน 

-เจ้าของตลาดเรียก

ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

มาตักเตือน 

-เจ้าของตลาด

เรียกผู้ฝ่าฝืน

กฎระเบียบมา

ตักเตือน 

6.2 นําประเด็นปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นเข้าประชุม

ร่วมก ัน 

-ปัญหาใหญ่จะหาทาง

ออกร่วมก ันในการ

ประชุม 

-ประชุมร่วมก ัน เช่น

ผู้ประกอบการราย

ใหม่ท่ีจะเข้ามาค้าขาย

ในชุมชน 

-ปัญหาใหญ่จะ

หาทางออกร่วมก ัน

ในการประชุม 

-หากปัญหาใหญ่จะ

เอาเข้าท่ีประชุมเช่น 

มีการลักขโมย 

-ปัญหาใหญ่จะ

หาทางออกร่วมก ัน

ในการประชุม 

-ปัญหาใหญ่จะ

หาทางออก

ร่วมก ันในการ

ประชุม 

-ปัญหาใหญ่จะ

หาทางออกร่วมก ัน

ในการประชุม 

-ปัญหาใหญ่จะ

หาทางออก

ร่วมก ันในการ

ประชุม 
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ตาราง ก 4 (ต่อ)   

ความเช่ือค่านิยมและ

บรรทัดฐาน 

เสถียร* บุญ* พร* ตี*๋ พันธ์* กิต* วัน* 

1 ค่านิยมท่ีเก ิดขึ ้นในชุมชน        

1.1ศาลเจ้าพ่อคลองสวน -ศรัทธาในความ

ศักดิ ์ สิทธิ ์ ของศาลเจ้า

พ่อคลองสวนร่วมก ั น

จัดงานประจําปีศาลเจ้า

พ่อคลองสวนในเดือน

มีนาคมของทุกปี 

-ศรัทธาในความ

ศักดิ ์ สิทธิ ์ ของศาลเจ้าพ่อ

คลองสวนร่วมก ั นจัดงาน

ประจําปีศาลเจ้าพ่อคลอง

สวนในเดือนมีนาคมของ

ทุกปี 

-ศรัทธาในความ

ศักดิ ์ สิทธิ ์ ของศาลเจ้า

พ่อคลองสวนเช่น มีการ

บนบานขอพรในการ

ขอบุตร 

-ศรัทธาในความ

ศักดิ ์ สิทธิ ์ ของศาลเจ้า

พ่อคลองสวนเช่น มีการ

บนบาน ขอพร แล้ว

สมหวังค้าขายรุ่งเรืองมี

การจัดงานงิ้วประจําปี

ทุกปี 

-ศรัทธาในความศักดิ ์ สิทธิ ์

ของศาลเจ้าพ่อคลองสวน

เช่น มีการบนบาน ขอพร 

แล้วสมหวัง 

-ศรัทธาในความศักดิ ์ สิทธิ ์

ของศาลเจ้าพ่อคลองสวน

เช่น มีการบนบานขอพรใน

การขอบุตร 

-ศาลเจ้าพ่อคลองสวนมีมาตั ้งแต่

รุ่นบรรพบุรุษคนในชุมชน

เล่ือมใส ศรัทธาก ั นมากเช่ือว่าช่วย

ให้ค้าขายรุ่งเรือง 

1.2รักษารูปแบบ

สถาปัตยกรรม 

-ร่วมก ั นรักษาไม่ร้ือ

ถอนดัดแปลง สภาพ

หากพังให้ซ่อมบํารุง 

-ร่วมก ั นรักษาไม่ร้ือถอน

ดัดแปลง สภาพหากพัง

ให้ซ่อมบํารุง 

-ร่วมก ั นรักษาไม่ร้ือ

ถอนดัดแปลง สภาพ

หากพังให้ซ่อมบํารุง 

-คงสภาพเดิมให้มาก

ท่ีสุด 

-คงสภาพเดิมให้มากท่ีสุด -คงสภาพเดิมให้มากท่ีสุด -คงสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 

1.3ความเคารพต่อผู ้อาวุโส  -ต้องขอคําปรึกษาจากผู้

อาวุโสในการดําเนิน

ก ิจกรรม 

-ต้องขอคําปรึกษาจากผู้

อาวุโสในการดําเนิน

ก ิจกรรม 

-เช่ือฟังคําสอนของผู้

อาวุโสในชุมชน เปรียบ

เสมือญาติ 

-เช่ือฟังคําสอนของผู้

อาวุโสในชุมชน เปรียบ

เสมือญาติ 

-ต้องขอคําปรึกษาจากผู้

อาวุโสในการดําเนิน

ก ิจกรรม 

-เช่ือฟังคําสอนของผู้อาวุโส

ในชุมชน เปรียบเสมือญาติ 

-ต้องขอคําปรึกษาจากผู้อาวุโสใน

การดําเนินก ิจกรรม 

2. จารีตประเพณีของชุมชน        

2.1งานงิ้วประเพณี,

กิจกรรมการเปียของ 

-จัดทุกปีขาดไม่ได ้ คนในชุมชนแบ่งหน้าท่ีก ั น

จัดงานเป็นประจําทุกปี 

-เป็นงานประเพณีต้อง

จัดทุกปีขาดไม่ได ้

-เป็นงานประเพณีต้อง

จัดทุกปีขาดไม่ได ้

-เป็นงานประเพณีช่วงเดือน

มีนาคมทุกปี 

-งานสําคัญประจําปีรายได้

กลับเข้าสู่ศาลเจ้า 

-เป็นงานประเพณีต้องจัดทุกปี

ขาดไม่ได ้
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ตาราง ก 4 (ต่อ)  

ความเช่ือค่านิยมและ

บรรทัดฐาน 

เสถียร* บุญ* พร* ตี๋* พันธ์* กิต* วัน* 

2.2งานปิดทองหลวงพ่อ

ปาน   

-บริจาคเงินทําบุญ -บริจาคเงินทําบุญ - ร่วมทําบุญตัก

บาตรตอนเช้าและ

บริจาคเงินทําบุญ 

- ร่วมทําบุญตัก

บาตรตอนเช้าและ

บริจาคเงินทําบุญ 

- ร่วมทําบุญตักบาตร

ตอนเช้าและบริจาคเงิน

ทําบุญ 

-บริจาคเงินทําบุญ -บริจาคเงินทําบุญ 

3.ข้อตกลงระหว่างก ัน

ในชุมชน 

       

3.1ค้าขายสินค้าท่ีมี

คุณภาพและไม่ค้าก ํ าไร

เกินควร 

-ขายสินค้าในราคาท่ี

เหมาะสมไม่เอาของ

ค้างเก่ามาขาย 

-ขายสินค้าท่ีดีมี

คุณภาพ 

-ขายสินค้าในราคาท่ี

เหมาะสมไม่เอาของ

ค้างเก่ามาขาย 

-ขายสินค้าในราคาท่ี

เหมาะสมไม่เอาของ

ค้างเก่ามาขาย 

-ขายสินค้าในราคาท่ี

เหมาะสมไม่เอาของค้าง

เก่ามาขาย 

-คําสอนของเจ้าของ

ตลาดขายสินค้าท่ีดีใน

ราคาท่ีเหมาะสม 

-คําสอนของเจ้าของตลาดขาย

สินค้าท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสม 

3.2ใช้ถ้อยคําท่ีสุภาพก ับ

นักท่องเท่ียว  

- พูดจาสุภาพต่อ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา 

และมีความมีอดทน 

- พูดจาสุภาพต่อ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา 

และมีความมีอดทน 

- พูดจาสุภาพต่อ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา 

และมีความมีอดทน 

- พูดจาสุภาพต่อ

นักท่องเท่ียว 

- พูดจาสุภาพต่อ

นักท่องเท่ียว 

- พูดจาสุภาพต่อ

นักท่องเท่ียว 

- พูดจาสุภาพต่อนักท่องเท่ียว 

3.3ผู้ประกอบในชุมชน

ต้องเป็นคนในพื้นท่ี

เท่านั ้น 

-ตั ้งแต่เกิดการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ขึ้นในชุมชน

ผู้ประกอบการต้อง

เป็นคนในพื้นท่ี

เท่านั ้น 

-จากการประชุม

ร่วมก ันในชุมชนให้

ผู้ประกอบการเป็นคน

ในพื้นท่ีเท่านั ้น 

-ผู้ประกอบการต้อง

เป็นคนในชุมชน

เท่านั ้น 

-ผู้ประกอบการต้อง

เป็นคนในชุมชน

เท่านั ้น 

-ผู้ประกอบการต้องเป็น

คนในชุมชนเท่านั ้น 

-ผู้ประกอบการต้องเป็น

คนในชุมชนเท่านั ้น 

-ผู้ประกอบการต้องเป็นคน

ในชุมชนเท่านั ้น 
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ความเช่ือค่านิยมและ

บรรทัดฐาน 

เสถียร* บุญ* พร* ตี*๋ พันธ์* กิต* วัน* 

4. กฎเกณฑ์ของชุมชนท่ี

เป็นทางการ 

       

4.1ห้ามทําการร้ือถอน  

ดัดแปลงอาคารไม้ภายใน

ชุมชน 

-ห้ามร้ือถอน ดัดแปลง

อาคารไม้ในชุมชนหาก

พังให้ซ่อมแซมได ้

-ร่วมก ั นอนุรักษ์ความ

เป็นเอกลักษณ์ของ

สถาปัตยกรรมในชุมชน 

-ห้ามร้ือถอน ดดัแปลง

อาคารไม้ในชุมชนหาก

พังให้ซ่อมแซมได้เป็น

ส่ิงหาดูได้ยาก 

-ห้ามร้ือถอน ดัดแปลง

อาคารไม้ในชุมชนหาก

พังให้ซ่อมแซมได้มีการ

ออกเป็นเทศบัญญัติ 

-ห้ามร้ือถอน ดัดแปลง

อาคารไม้ในชุมชนหาก

พังให้ซ่อมแซมได้มีการ

ออกเป็นเทศบัญญัติ 

-ห้ามร้ือถอน ดัดแปลง

อาคารไม้ในชุมชน

หากพังใหซ่้อมแซมได ้

-ห้ามร้ือถอน ดัดแปลงอาคารไม้

ในชุมชนหากพังให้ซ่อมแซมได ้

4.2ไม่สามารถทําการซื้อ

ขายท่ีดินในตลาดคลอง

สวน 

-เจ้าของตลาดให้อยู่ฟรีแต่

ไม่มีสิทธิ์ ซื้อขายท่ีดิน 

-ใช้ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศัย

และประกอบอาชีพไม่

เสียเงินแต่ไม่มีสิทธิ์ ขาย 

-ใช้ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศยั

และประกอบอาชีพไม่

เสียเงินแต่ไม่มีสิทธิ์ ขาย 

-ใช้ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศัย

และประกอบอาชีพไม่

เสียเงินแต่ไม่มีสิทธิ์ ขาย 

-ใช้ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศัย

และประกอบอาชีพไม่เสีย

เงินแต่ไม่มีสิทธิ์ ขาย 

-ใช้ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศัย

และประกอบอาชีพไม่

เสียเงินแต่ไม่มีสิทธิ์

ขาย 

-เจ้าของตลาดให้อยู่ฟรีแต่ไม่มี

สิทธิ์ ซื้อขายท่ีดิน 

5.- การปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ของชุมชนท่ีมี

ร่วมก ั น 

       

5.1 รักษากฎกติกาบน

พื้นฐานของการอยู่

ร่วมก ั นอย่างดี 

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของชุมชนเป็นอย่างดีเช่น 

ขายสินค้าท่ีสดใหม่ 

-หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ี

ไม่เหมาะสมต่อ

นักท่องเท่ียวเช่น การ

พูดจาไม่ดีหรือขาย

สินค้าราคาแพง 

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของชุมชนเป็นอย่างดี 

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของชุมชนเป็นอย่างดี 

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของชุมชนเป็นอย่างดี 

-ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของชุมชน

เป็นอย่างดี 

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ชุมชนเป็นอย่างดี 
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ความเช่ือค่านิยมและ

บรรทัดฐาน 

เสถียร* บุญ* พร* ตี๋* พันธ์* กิต* วัน* 

5.2มีบางครั ้ งท่ีไม่ปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑก์ารอยู่

ร่วมก ัน 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของการอยู่ร่วมก ัน 

-เม่ือวันท่ีมีลูกค้าเข้ามา

จํานวนมากเช่น พูดจา

ไม่ดีก ับนักท่องเท่ียว 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของการอยู่ร่วมก ัน 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของการอยู่ร่วมก ัน 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของการอยู่ร่วมก ัน 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของการอยู่ร่วมก ัน 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑข์อง

การอยู่ร่วมก ัน 

6 กระบวนการตัดสินใจ

โทษและการตัดสินใจ

ของชุมชน 

       

6.1เจ้าของตลาดทําการ

ตักเตือนเป็นกรณี 

-เจ้าของตลาดเรียก

ผูฝ่้าฝืนกฎระเบียบมา

ตักเตือนหากปัญหา

ใหญ่จะเอาเข้าท่ีประชุม 

-เจ้าของตักเตือนและ

นําเข้าประชุมหารือ

ร่วมก ันต่อไป 

-เจ้าของตลาดเรียก

ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบมา

ตักเตือนหากปัญหา

ใหญ่จะเอาเข้าท่ีประชุม 

-ผู้นําเรียกมาตักเตือน

เป็นรายบุคคล 

-ผู้นําเรียกสอบถาม

และตักเตือนเป็น

ราบบุคคล 

-เจ้าของตลาดเรียก

ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบมา

ตักเตือนหากปัญหา

ใหญ่จะเอาเข้าท่ี

ประชุม 

เรียกผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบมา

ตักเตือนหากปัญหาใหญ่จะ

เอาเข้าท่ีประชุม 

6.2 นําประเด็นปัญหาท่ี

เกิดขึ้นเข้าประชุม

ร่วมก ัน 

-เฉพาะเร่ืองใหญ่

ร้ายแรง 

-นําประเด็นท่ีเกิดขึ้น

เข้าประชุมร่วมก ัน เช่น

ผูป้ระกอบการรายใหม่

รูปแบบกิจกรรมท่ีอยาก

ให้เกิดขึ้นหรือ

เปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น 

-เฉพาะเร่ืองท่ีเร่งด่วน -เฉพาะเร่ืองท่ีเร่งด่วน -เฉพาะเร่ืองท่ี

เร่งด่วน 

-เฉพาะเร่ืองท่ีเร่งด่วน -เฉพาะเร่ืองท่ีเร่งด่วน 
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ตาราง ก 5 แสดงกลุ่ม/องค์กรภายในชุมชน 

กลุ ่ม/องค์กรภายในชุมชน ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

1. การเป็นสมาชิกของ         

กลุ ่มทางสังคมในชุมชน         

1.1คณะกรรมการตลาด - สมัยก่อนใช้ยามเดิน

ดูแลความเรียบร้อยใน

ชุมชน 

-เกิดหลังจากมีการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ในชุมชนคัดเลือกจาก

สมาชิกในชุมชน 

-เป็นคนในชุมชน

ในกลุ่มมีประมาณ

10-15 คน จากการ

คัดเลือกของผู้นํา 

-คัดเลือกโดยผู้นํา

ชุมชนดูจากผลงาน

ท่ีเคยทําในกิจกรร

ต่างๆ 

ท่ีผ่านการคัดเลือกจาก

ผู้นําชุมชน 

-เป็นผู้อาวุโสใน

ชุมชนท่ีผ่านการ

คัดเลือกจากผู้นํา

ชุมชน 

- มีหน้าท่ีดูแลความ

รับผิดชอบความ

เรียบร้อยในชุมชน 

-สามารถตัดสินใจ

ในเร่ืองเร่งด่วน

และสําคัญ โดย

สมาชิกกลุ่มเป็น

คนในชุมชน 

1.2คณะกรรมการศาลเจ้า

พ่อคลองสวน 

-กลุ่มทางสังคมท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดมีการ

หมุนเวียนสมาชิกใน

ชุมชนดูแลกิจกรรม

งานงิว้ประเพณีจัด

การเงินจากการเปียของ 

-กลุ่มทางสังคมท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดมีการ

หมุนเวียนสมาชิกใน

ชุมชน 

--กลุ่มทางสังคมท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดมีการ

หมุนเวียนสมาชิก

ในชุมชน 

-แบ่งหน้าท่ีก ันตาม

ความถนัดในการ

ดูแลกิจกรรมงานงิ้ว

ประเพณีมีการ

หมุนเวียนสมาชิก

ในชุมชนทุกๆ4ปี 

-แบ่งหน้าท่ีก ันตาม

ความถนัดในการดูแล

กิจกรรมงานงิ้ว

ประเพณี 

-แบ่งหน้าท่ีก ัน

ตามความถนัดใน

การดูแลกิจกรรม

งานงิ้วประเพณี 

-ทุกๆส่ีปีจะมีการ

หมุนเวียน

คณะกรรมการศาล

ดูแลกิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องก ับศาลเจ้า

ทั ้งหมด 

-แบ่งหน้าท่ีก ัน

ตามความถนัดใน

การดูแลกิจกรรม

งานงิ้วประเพณี 

1.3อาสาสมัครสาธารณสุข

ในชุมชน 

-สมาชิกในชุมชนร่วม

ตัวก ันแบ่งโซน

รับผิดชอบ

ประสานงานก ับแพทย์

ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม

ต ําบล 

-สมาชิกในชุมชนร่วม

ตัวก ันร่วมตรวจ

คุณภาพของ

ร้านอาหารในชุมชน 

-สมาชิกในชุมชน

ร่วมตัวก ัน 

-สมาชิกในชุมชน

ร่วมตัวก ัน 

-สมาชิกในชุมชนร่วม

ตัวก ัน 

-สมาชิกในชุมชน

ร่วมตัวก ัน 

-สมาชิกในชุมชน

ร่วมตัวก ัน 

-สมาชิกในชุมชน

ร่วมตัวก ัน 

1.4 กลุ ่มสนทนา  -จับกลุ่มก ันเวลาท่ีไม่มี

ลูกค้าพูดคุยก ันเร่ือง

ชีวิตประจําวัน 

-จับกลุ่มก ันเวลาท่ีไม่

มีลูกค้าพูดคุยก ันเร่ือง

ชีวิตประจําวัน 

-คนในชุมชน

รวมตัวก ันเพ่ือ

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเช่น ท่ีร้าน

กาแฟ 

-คนในชุมชน

รวมตัวก ันเพ่ือ

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเช่น ท่ีร้าน

กาแฟ 

-คนในชุมชนรวมตัว

ก ันเพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเช่นหลัง

กจิกรรมแอโรบิค 

-รวมตัวก ัน

แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นทุก

วันหลังเลิกงาน 

-รวมตัวก ัน

แลกเปล่ียนความคิด

เห็นทุกวันหลังเลิก

งาน 

-รวมตัวก ัน

แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นทุก

วันหลังเลิกงาน 

 



183 

183 

 

ตาราง ก 5 (ต่อ) 

กลุ ่ม/องค์กรภายในชุมชน ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

2.ความสัมพันธ์ภายใน

กลุ ่ม 

        

2.1สนิทสนมคุ้นเคยก ัน - คนในชุมชนรู้จักก ัน

ทั ้งตลาดตั ้งแต่รุ่นพ่อ

รุ่นแม่ 

-มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นก ันใน

ทุกๆวัน  ๆ

-คุ ้นเคยก ันตั ้งแต่

สมัยเด็ก  ๆ

-พูดคุยก ันง่ายเพราะ

รู้จักก ันหมด 

-อยู่ร่วมก ันเหมือนพ่ี

เหมือนน้องพูดคุยก ัน

ง่าย 

-อยู่ร่วมก ันเหมือน

พ่ีเหมือนน้อง

พูดคุยก ันง่าย 

-อยู่ก ันแบบเครือ

ญาติช่วยเหลือพึ่งพา

ก ัน 

- คนในชุมชนรู้จัก

ก ันทั ้งตลาดตั ้งแต่

รุ่นพ่อรุ่นแม่ 

2.2การทํางานไม่มีแบบ

แผนตายตัว 

-พูดคุยก ันง่ายประชุม

ไม่ต้อง 

-การประชุมจะไม่มี

แบบแผนตายตัวพูด

ก ันง่าย  ๆ

-พูดคุยก ันง่าย

ประชุมไม่ต้องมี

การบันทึก 

-ยืดหยุ่นไม่มีแบบ

แผนพูดคุยก ันง่าย 

-ยืดหยุ่นไม่มีแบบแผน -ยืดหยุ่นไม่มีแบบ

แผน 

-พูดคุยก ันง่าย

ประชุมไม่ต้องมีการ

บันทึก 

-ยืดหยุ่นไม่มีแบบ

แผนพูดคุยก ันง่าย 

2.3ช่วยเหลือเกื ้อกูลก ัน

แบบเครือญาติ 

-ช่วยเหลือเกื ้อกูลก ัน

แบบเครือญาติเช่น การ

ยืมเงิน 

- สามัคคีก ันช่วยเหลือ

ก ัน 

-เอาใจใส่ ห่วงใย

ก ันแบบเครือญาติ 

- สามัคคีก ัน

ช่วยเหลือก ัน 

-ช่วยเหลือเกื ้อกูลก ัน

แบบเครือญาติเช่น การ

ยืมเงิน 

-ช่วยเหลือเกื ้อกูล

ก ันแบบเครือญาติ

เช่น การยืมเงิน 

-ช่วยเหลือเกื ้อกูล

ก ันแบบเครือญาติ

เช่น การยืมเงิน 

-ช่วยเหลือเกื ้อกูล

ก ันแบบเครือญาติ

เช่น การดูแลเม่ือ

ยามเจ็บป่วย 

2.4 เกิดการทะเลาะเบาะ

แว้งก ันระหว่างตัวบุคคล 

-ความคิดเห็นไม่

ตรงก ันในการประชุม 

ไม่มีการทะเลาะเบาะ

แว้งก ัน 

ไม่มีการทะเลาะ

เบาะแว้งก ัน 

ไม่มีการทะเลาะ

เบาะแว้งก ัน 

ไม่มีการทะเลาะเบาะ

แว้งก ัน 

ไม่มีการทะเลาะ

เบาะแว้งก ัน 

ไม่มีการทะเลาะ

เบาะแว้งก ัน 

ไม่มีการทะเลาะ

เบาะแว้งก ัน 

3.แบบแผนของการปฏิบัติ

ต่อก ัน 

-ปฏิบัติตามค ําแนะนํา

ของผู้นํา-เจ้าของตลาด

ตัดสินใจในเร่ือง

เร่งด่วนและสําคัญเช่น 

การจัดตั ้ง

คณะกรรมการ เข้าร่วม

ประชุมทุกครั ้ ง 

-ปฏิบัติตามค ําแนะนํา

ของผู้นํา 

-เจ้าของตลาด

ตัดสินใจในเร่ือง

เร่งด่วนและสําคัญ 

- เช่ือฟังผู้นํา

ชุมชน-เจ้าของ

ตลาดตัดสินใจเร่ือง

ท่ีสําคัญ 

- เข้าร่วมประชุม

ทุกครั ้ งถ้าไม่ว่างจะ

ส่งตัวแทนเข้าร่วม

ประชุม 

-ปฏิบัติตาม

ค ําแนะนําของผู้นํา 

-เคารพในการ

ตัดสินใจเร่ืองท่ี

สําคัญของเจ้าของ

ตลาด 

- เข้าร่วมประชุมทุก

ครั ้ ง 

-ปฏิบัติตามค ําแนะนํา

ของผู้นํา 

-เคารพในการตัดสินใจ

เร่ืองท่ีสําคัญของ

เจ้าของตลาด 

-ปฏิบัติตาม

ค ําแนะนําของผู้นํา 

-เคารพในการ

ตัดสินใจเร่ืองท่ี

สําคัญของเจ้าของ

ตลาด 

- เข้าร่วมประชุม

ทุกครั ้ ง 

-ปฏิบัติตาม

ค ําแนะนําของผู้นํา 

-เคารพในการ

ตัดสินใจเร่ืองท่ี

สําคัญของเจ้าของ

ตลาด 

- เข้าร่วมประชุมทุก

ครั ้ ง 

-ปฏิบัติตาม

ค ําแนะนําของผู้นํา 

-เคารพในการ

ตัดสินใจเร่ืองท่ี

สําคัญของเจ้าของ

ตลาด 

- เข้าร่วมประชุม

ทุกครั ้ ง 
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ตาราง ก 5 (ต่อ) 

กลุ ่ม/องค์กรภายใน

ชุมชน 

ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

4.การร่วมกิจกรรมของ

สมาชิกในกลุ่ม 

- เข้าร่วมการประชุม

ทุกครั ้ งแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในการ

ประชุม 

-เข้าร่วมกิจกรรมงาน

งิ้วประเพณีของชุมชน

ทุกปี 

-ร่วมบริจาคทรัพย์ใน

งานงิ้วประเพณีของ

ชุมชน 

- เข้าร่วมการประชุม

ทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมกิจกรรมงาน

งิ้วประเพณีของ

ชุมชนทุกปี 

-ร่วมบริจาคทรัพย์ใน

งานงิ้วประเพณีของ

ชุมชน 

- เข้าร่วมการ

ประชุมทุกครั ้ งหาก

ไม่ว่างจะส่งตัวแทน

เข้าประชุม 

-เข้าร่วมกิจกรรม

งานงิ้วประเพณีของ

ชุมชนทุกปี 

-ร่วมบริจาคทรัพย์

ในงานงิ้วประเพณี

ของชุมชน 

- เข้าร่วมการ

ประชุมทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมกิจกรรม

งานงิ้วประเพณี

ของชุมชนทุกปี 

- เข้าร่วมการประชุม

ทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมกิจกรรม

งานงิ้วประเพณีของ

ชุมชนทุกปี 

- เข้าร่วมการ

ประชุมทุกครัง้ 

-เข้าร่วมกิจกรรม

งานงิ้วประเพณี

ของชุมชนทุกปี 

- เข้าร่วมการ

ประชุมทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมกิจกรรม

งานงิ้วประเพณี

ของชุมชนทุกปี 

- เข้าร่วมการ

ประชุมทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมกิจกรรม

งานงิ้วประเพณี

ของชุมชนทุกปี 

5. -ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

จากการเข้าร่วมกลุ่ม 

- เก ิดเป็นพลัง

ขับเคล่ือนกิจกรรม

การท่องเท่ียวใน

ชุมชน 

-เก ิดการระดมทุนใน

กิจกรรมการเปียของ 

- เก ิดเป็นพลัง

ขับเคล่ือนกิจกรรม

การท่องเท่ียวใน

ชุมชน 

-เก ิดกองทุนในการ

พัฒนาชุมชนจากการ

เปียของ 

- เก ิดเป็นพลัง

ขับเคล่ือนกิจกรรม

การท่องเท่ียวใน

ชุมชน กิจกรรมการ

เปียของก่อให้เกิด

ทุนในการพัฒนา

ชุมชน 

- เก ิดเป็นพลัง

ขับเคล่ือนกิจกรรม

การท่องเท่ียวใน

ชุมชน 

-เก ิดเงินทุนจาก

กิจกรรมการเปีย

ของในงานงิ้ว

ประเพณี 

- เก ิดเป็นพลัง

ขับเคล่ือนกิจกรรม

การท่องเท่ียวใน

ชุมชน 

-เก ิดเงินทุนจาก

กิจกรรมการเปีย

ของในงานงิ้ว

ประเพณี 

-คนในชุมชนเห็น

ความสําคัญของ

การรวมกลุ่ม

ก่อให้เกิดความ

สามคัคีก ัน 

- เก ิดการรวมกลุ่ม

ร่วมก ันดําเนิน

กิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

- คนในชุมชนรัก

และหวงแหน

ชุมชนของตนเอง

สูง 

- เก ิดเป็นพลัง

ขับเคล่ือน

กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวใน

ชุมชน 

-ทุกคนร่วมใจก ัน

ดําเนินกิจกรรม

การท่องเท่ียวใน

ชุมชน 
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ตาราง ก 5 (ต่อ)  

กลุ ่ม/องค์กรภายใน

ชุมชน 

เสถียร* บุญ* พร* ตี๋* พันธ์* กิต* วัน* 

1. การเป็นสมาชิกของ

กลุ่มทางสังคมในชุมชน 

       

1.1คณะกรรมการตลาด -เป็นคนในชุมชนใน

กลุ่มมีประมาณ10-15 

คน จากการคัดเลือก

ของผู้นํา 

-เก ิดหลังจากมีการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ในชุมชนคัดเลือกจาก

สมาชิกในชุมชน 

-ดูแลจัดการกิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน 

-มีการรวมตัวก ันของผู้

อาวุโสในชุมชนและ

บุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ีคน

ในชุมชนให้ความ

เคารพ นับถือ 

-ประสานกิจกรรม

ก ับกลุ่มอ่ืนๆในการ

บริหารจัดการตลาด

และการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

-ไม่มีค่าเบี ้ยเลี้ยงในการ

ดําเนินกิจกรรม 

-ประสานกิจกรรมก ับกลุ่ม

อ่ืนๆในการบริหารจัดการ

ตลาดและการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในชุมชน 

1.2คณะกรรมการศาลเจ้า

พ่อคลองสวน 

-กลุ่มทางสังคมท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดมีการ

หมุนเวียนสมาชิกใน

ชุมชน 

-แบ่งหน้าท่ีก ันเพ่ือจัด

งานงิ้วประจําปี 

-ร่วมก ันจัดงานงิ้ว

เพ่ือระดมเงินเข้าศาล

เจ้า 

-ดูแลเงินท่ีได้จากการ

เปียของ 

-แบ่งหน้าท่ีก ันเพ่ือ

จัดงานงิ้วประจําปี 

-แบ่งหน้าท่ีก ันตามความ

ถนัดในการดูแลกิจกรรม

งานงิ้วประเพณี 

-แบ่งหน้าท่ีก ันตามความ

ถนัดในการดูแลกิจกรรม

งานงิ้วประเพณี 

1.3อาสาสมัคร

สาธารณสุขในชุมชน 

-การรวมตัวก ันของ

สมาชิกในชุมชน 

-การรวมตัวก ันของ

สมาชิกในชุมชน 

-การรวมตวัก ันของ

สมาชิกในชุมชน 

-แบ่งโซนรับผิดชอบ

ประชาสัมพันธ์ภายใน

ชุมชนเกี่ยวก ับเช่น การ

ฉีดวัคซีนฉีดพ่นยาก ัน

ยุ่ง 

-การรวมตัวก ันของ

สมาชิกในชุมชน 

-มีหน้าท่ีตรวจสอบ

คุณภาพอาหาร 

-การรวมตัวก ันของ

สมาชิกในชุมชน 

-การรวมตัวก ันของสมาชิก

ในชุมชน 
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ตาราง ก 5 (ต่อ)  

กลุ ่ม/องค์กรภายในชุมชน เสถียร* บุญ* พร* ตี๋* พันธ์* กิต* วัน* 

1.4 กลุ ่มสนทนา  -รวมตัวก ัน

แลกเปล่ียนความคิด

เห็นทุกวันหลังเลิก

งาน 

-รวมตัวก ัน

แลกเปล่ียนความคิด

เห็นทุกวันหลังเลิก

งาน 

-รวมตัวก ัน

แลกเปล่ียนความคิด

เห็นทุกวันหลังเลิก

งาน 

-คนในชุมชนรวมตัวก ัน

เช่น ท่ีร้านกาแฟหลัง

กิจกรรมเต้นแอโรบิค 

-คนในชุมชนรวมตัว

ก ันเพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น เช่น ท่ี

ร้านกาแฟ 

-รวมกลุ่มก ันเม่ือ

เวลาลูกค้าน้อย จับ

กลุ่มก ันสนทนาเร่ือง

ทั ่วๆไป 

-คนในชุมชนมักจับกลุ่ม

สนทนาก ันท่ีร้านกาแฟ

แป๊ะเก ๊า 

2.ความสัมพันธ์ภายใน

กลุ ่ม 

       

2.1สนิทสนมคุ้นเคยกัน - คนในชุมชนรู้จัก

ก ันทั ้งตลาดตั ้งแต่รุ่น

พ่อรุ่นแม่ 

- คนในชุมชนรู้จักก ัน

ทั ้งตลาดตั ้งแต่รุ่นพ่อ

รุ่นแม่ 

- คนในชุมชนรู้จักก ัน

ทั ้งตลาดตั ้งแต่รุ่นพ่อ

รุ่นแม่ 

-พูดคุยก ันง่ายเพราะรู้จัก

ก ันหมด 

-พูดคุยก ันง่ายเพราะ

รู้จักก ันหมด 

-พูดคุยก ันง่ายเพราะ

รู้จักก ันหมด 

-พูดคุยก ันง่ายเพราะรู้จกัก ัน

หมด 

2.2การทํางานไม่มีแบบ

แผนตายตัว 

-ยืดหยุ่นไม่มีแบบ

แผน 

-ยืดหยุ่นไม่มีแบบ

แผน 

-ยืดหยุ่นไม่มีแบบ

แผนพูดคุยก ันง่าย 

-ยืดหยุ่นไม่มีแบบแผน

พูดคุยก ันง่าย 

-ยืดหยุ่นไม่มีแบบ

แผนพูดคุยก ันง่าย 

-ยืดหยุ่นไม่มีแบบ

แผนพูดคุยก ันง่าย 

-คุยก ันง่ายๆไม่มีแบบแผน 

2.3ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน

แบบเครือญาติ 

-ช่วยเหลือเกื ้อกูลก ัน

แบบเครือญาติ 

-ช่วยเหลือเกื ้อกูลก ัน

แบบเครือญาติ 

-ช่วยเหลือเกื ้อกูลก ัน

แบบเครือญาติเช่น 

การยืมเงิน 

-ช่วยเหลือเกื ้อกูลก ัน

แบบเครือญาติ 

- สามัคคีก ันช่วยเหลือ

ก ัน 

- สามัคคีก ัน

ช่วยเหลือก ัน 

- สามัคคีก ันช่วยเหลือก ัน 

2.4 เกดิการทะเลาะเบาะ

แว้งกันระหว่างตัวบุคคล 

- เร่ืองส่วนตัว

ระหว่างบุคคล 

- เร่ืองส่วนตัวระหว่าง

บุคคล 

- เร่ืองส่วนตัวระหว่าง

บุคคลเช่น ปัญหาการ

ขายของซํ ้ าซ้อนก ัน 

- เร่ืองส่วนตัวระหว่าง

บุคคล 

-ความคิดเห็นไม่

ตรงก ันในการประชุม 

- เร่ืองส่วนตัว

ระหว่างบุคคล 

- เร่ืองส่วนตัวระหว่าง

บุคคล 
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ตาราง ก 5  (ต่อ)  

กลุ ่ม/องค์กรภายในชุมชน เสถียร* บุญ* พร* ตี๋* พันธ์* กิต* วัน* 

3.แบบแผนของการปฏิบัติ

ต่อกัน 

- เช่ือฟังผู้นําชุมชน\ 

-เจ้าของตลาด

ตัดสินใจเร่ืองท่ีสําคัญ

และสมาชิกเข้าร่วม

ประชุมทุกครั ้ ง 

-ร่วมแสดงความ

คิดเห็นอย่างอิสระใน

การประชุม 

-ปฏิบัติตามคําชี้แนะ

ของผู้นํา 

-เจ้าของตลาด

ตัดสินใจเร่ืองท่ี

สําคัญ 

- เข้าร่วมประชุมทุก

ครั ้ งทุกครั ้ งเม่ือมี

โอกาส 

 

- เช่ือฟังผู้นําชุมชน 

-เจ้าของตลาดตัดสินใจ

เร่ืองท่ีสําคัญ 

-เข้าร่วมประชุมทุกครั ้ ง

เม่ือมีโอกาส 

-นําคําชี้แนะของผู้นํามา

ปฏิบัติตาม 

-เจ้าของตลาดตัดสินใจ

เร่ืองท่ีสําคัญ 

- เข้าร่วมประชุมทุกครั ้ ง 

-ร่วมเสนอกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีอยากให้

เกิดขึ้นในชุมชน 

- เช่ือฟังผู้นําชุมชน 

-เจ้าของตลาดตัดสินใจ

เร่ืองท่ีสําคัญ 

- เข้าร่วมประชุมทุก

ครั ้ ง 

-ร่วมเสนอกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีอยากให้

เกิดขึ้นในชุมชน 

-เช่ือว่าความคิด

ของผู้นําเป็นส่ิงท่ีดี 

-เจ้าของตลาด

ตัดสินใจเร่ืองท่ี

สําคัญ 

- เข้าร่วมประชุม

ทุกครั ้ ง 

-ร่วมเสนอกิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ี

อยากให้เกิดขึ้นใน

ชุมชน 

 

4.การร่วมกิจกรรมของ

สมาชิกในกลุ ่ม 

- เข้าร่วมการประชุม

ทุกครั ้ งร่วมออกความ

คิดเห็นในการประชุม 

-เข้าร่วมกิจกรรมงาน

งิ้วประเพณีของชุมชน

ทุกปี 

- เข้าร่วมการประชุม

ทุกครั ้ ง-นําของเข้า

ร่วมประมูลใน

กิจกรรมการเปียของ

ในงานงิ้วประเพณี 

- เข้าร่วมการประชุมทุก

ครั ้ ง 

-เข้าร่วมกิจกรรมงานงิ้ว

ประเพณีของชุมชนทุก

ปี 

- เข้าร่วมการประชุมทุก

ครั ้ ง 

-เข้าร่วมกิจกรรมงานงิ้ว

ประเพณีของชุมชนทุกปี 

- เข้าร่วมการประชุมทุก

ครั ้ งเสนอกิจกรรมท่ี

อยากให้เกิดขึ้นใน

ชุมชน 

-เข้าร่วมกิจกรรมงานงิ้ว

ประเพณีของชุมชนทุก

ปี 

- เข้าร่วมการ

ประชุมทุกครั ้ ง 

-เข้าร่วมกิจกรรม

งานงิ้วประเพณี

ของชุมชนทุกปี 

- เข้าร่วมการประชุมทุก

ครั ้ ง 

-เข้าร่วมกิจกรรมงานงิ้ว

ประเพณีของชุมชนทุกปี 
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ตาราง ก 5 (ต่อ)  

กลุ ่ม/องค์กรภายในชุมชน เสถียร* บุญ* พร* ตี๋* พันธ์* กิต* วัน* 

5. -ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก

การเข้าร่วมกลุ ่ม 

- เก ิดการรวมกลุ่ม

ร่วมก ันดําเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียว 

-เก ิดเงินทุนจาก

กิจกรรมการเปียของ

ในงานงิ้วประเพณี 

- เก ิดการรวมกลุ่ม

ร่วมก ันดําเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียว 

กิจกรรมการเปียของ 

-ก่อใหเ้งินทุนในการ

พัฒนาชุมชน 

- เก ิดการรวมกลุ่ม

ร่วมก ันดําเนินกิจกรรม

การท่องเท่ียว 

-เก ิดเงินทุนจาก

กิจกรรมการเปียของใน

งานงิ้วประเพณี 

- เก ิดการรวมกลุ่ม

ร่วมก ันดําเนินกิจกรรม

การท่องเท่ียว 

-ระบบสาธารณะสุขใน

ชุมชนดีขึ้น 

- เก ิดการรวมกลุ่ม

ร่วมก ันดําเนินกิจกรรม

การท่องเท่ียว 

-เก ิดเป็นความรักความ

สามัคคีอย่างเหนียวแน่น

ในชุมชน 

-เก ิดเงินทุนจาก

กิจกรรมการเปีย

ของในงานงิ้ว

ประเพณี 

-มีกลุ่ม อสม.ใน

ชุมชน 

-คนในชุมชนมี

ความสามัคคีก ัน

มากขึ้น 

- เก ิดการรวมกลุ่ม

ร่วมก ันดําเนินกิจกรรม

การท่องเท่ียว 

-เก ิดเงินทุนจาก

กิจกรรมการเปียของใน

งานงิว้ประเพณี 
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ตาราง ก 6 แสดงความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย 

ความสัมพันธ์เชิง

เครือข่าย 

ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

1เครือข่ายท่ีเกิดขึ้นใน

ชุมชน 

-คนในชุมชนเห็น

ความสัมพันธ์ของการ

รวมกลุ่ม 

-รวมกลุ่มในลักษณะ

ของคณะกรรมตลาด 

-รวมกลุ่มในลักษณะ

ของคณะกรรมการ

ศาลเจ้าพ่อคลองสวน 

-ความสนิทสนม

คุ้นเคย 

-เห็นประโยชน์

ของความสําคัญ

ในการรวมกลุ่ม

ดําเนินกิจกรรม 

-ความเสียสละ

เป็น

คณะกรรมการ

ตลาด 

-เก ิดกลุ่มคณะ

กรรมศาลเจ้าพ่อ

คลองสวน 

-ความสนิทสนม

คุ้นเคย 

-เห็นประโยชน์ของ

ความสําคัญในการ

รวมกลุ่มดําเนิน

กิจกรรม 

- ความสมัครใจใน

การรวมกลุ่มดําเนิน

กิจกรรม

คณะกรรมการตลาด 

-มีการติดต่อส่ือสาร

ก ันเป็น

ความสัมพันธ์แบบ

เพ่ือนบ้าน 

-เห็นความสําคัญใน

การรวมกลุ่ม

คณะกรรมการศาล

เจ้าพ่อคลองสวน 

-ความสนิทสนม

คุ้นเคยตั ้งแต่สมัย

บรรพบุรุษ 

-เห็นความสําคัญใน

การรวมกลุ่ม

คณะกรรมการตลาด

คลองสวน 

-การช่วยเหลือซ่ึง

ก ันและก ันของคน

ในชุมชน 

-ความรู้สึกท่ีดีต่อ

ก ันและก ันของคน

ในชุมชน 

-เห็นความสําคัญ

ในการรวมกลุ่ม

คณะกรรมการ

ตลาดคลองสวน 

-มีการไปมาหาสู่

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นก ันอย่าง

สมํ ่าเสมอ 

-เห็นความสําคัญใน

การรวมกลุ่ม

คณะกรรมการตลาด

คลองสวน 

2การร่วมกิจกรรมก ั บ

เครือข่ายอ่ืนๆ 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวท่ีประสบ

ความสําเร็จเช่น ตลาด

สามชุก 

-จัดประชุมสัมมนา

วิชาการ 

ร่วมก ับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เช่น ตลาดอัมพวา 

-เชิญผู้นําตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเข้า

ร่วม

ประชุมสัมมนา

ในชุมชน 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเช่น 

ตลาดสามชุก ตลาด

อัมพวา 

-ร่วมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นก ับภาคี

เครือข่ายเกี่ยวก ับ

ทิศทางในการจัด

กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

-ร่วมก ันจัดงานสืบ

สานตํานานคลอง

สวนเพ่ือเป็นการคืน

ก ํ าไรให้กบั

นักท่องเท่ียวร่วมก ับ

เทศบาลและททท. 

-ร่วมก ันจัดงานสืบ

สานตํานานคลอง

สวนเพ่ือเป็นการคืน

ก ํ าไรให้ก ับ

นักท่องเท่ียวร่วมก ับ

เทศบาลและททท. 

-เทศบาลจัดอบรม

หลังสูตรพัฒนาฝีมือ

การทําอาหาร 

-ประสานความ

ร่วมมือก ับเทศบาล

ในการจัดงานสืบ

สานตํานานคลอง

สวน 

-เทศบาลจัดอบรม

หลังสูตรพัฒนา

ฝีมือการทําอาหาร 

-จัดงานสืบสาน

ตํานานคลองสวน

ร่วมก ับภาคี

เครือข่ายเช่น 

เทศบาลและททท. 

-เทศบาลจัดอบรม

หลังสูตรพัฒนา

ฝีมือการทําอาหาร 

-จัดงานสืบสาน

ตํานานคลองสวน

ร่วมก ับภาคีเครือข่าย

เช่น เทศบาลและ

ททท. 

-เทศบาลจัดอบรม

หลังสูตรพัฒนาฝีมือ

การทําอาหาร 
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ตาราง ก 6 (ต่อ) 

ความสัมพันธ์เชิง

เครือข่าย 

ขวัญ* อู๊ด* ศักดิ*์ เซี้ยม* ณีย์* ทัศ* บุศ* พรรณ* 

1. การใชท้รัพยากร

ร่วมก ัน 

-ได้รับเงินทุนจากการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทยในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมใน

ตลาดคลองสวน 

-บ้านเลขท่ี3 เป็น

สถานท่ีจัดประชุมท่ี

สําคัญ 

-เงินทุนจากการ

ท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย 

-เงินทุน15ล้านจาก

การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยในการ

ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมเช่น 

แพลอยนํ ้ า,ซุ้มประตู

ทางเข้า 

-ใช้บ้านเลขท่ี3 ใน

การประชุมกลุ่ม

ร่วมก ัน 

-ใช้บ้านเลขท่ี3 ใน

การประชุมกลุ่ม

ร่วมก ัน 

-ใช้พื้นท่ีตลาด

คลองสวนในการ

ประชุมร่วมก ัน 

-ใช้พื้นท่ีตลาด

คลองสวนในการ

ประชุมร่วมก ัน 

-เงินทุนจากการ

ท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยเพ่ือ

ปรับปรุง แพลอยนํ ้ า

ซุ้มประตูทางเข้า 

2.กิจกรรมการแบ่งปัน

แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่าง

เครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือ

เกื ้อกูลก ัน 

-โครงการสัมมนาเชิง

วิชาการในโครงการ

พัฒนาตลาดคลอง

สวนในเชิงอนุรักษ ์

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวท่ีประสบ

ความสําเร็จ 

-เก ิดการ

แลกเปล่ียนทัศนะ

คติร่วมก ันถึงแนว

ทางการดําเนิน

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ท่ี

ผ่านมา 

-โครงการสัมมนาเชิง

วิชาการในโครงการ

พัฒนาตลาดคลอง

สวนในเชิงอนุรักษ ์

-โครงการสัมมนา

เชิงวิชาการใน

โครงการพัฒนา

ตลาดคลองสวนใน

เชิงอนุรักษ ์

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวท่ีประสบ

ความสําเร็จเช่น 

ตลาดสามชุก 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเช่น 

ตลาดอัมพวา 

-เชิญผู้นําตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเข้า

ร่วม

ประชุมสัมมนาใน

ชุมชน 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเช่น 

ตลาดสามชุก ตลาด

อัมพวา 

-ร่วมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นก ับ

ภาคีเครือข่าย

เกี่ยวก ับ 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
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ตาราง ก 6 (ต่อ)  

ความสัมพันธ์เชิง

เครือข่าย 

เสถียร* บุญ* พร* ตี๋* พันธ์* กิต* วัน* 

1. เครือข่ายที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน 

-การพบปะพูดคุย

ระหว่างเพ่ือนบ้าน

ตั ้งแต่อดีตอย่าง

ยาวนาน 

-รวมกลุ่มในลักษณะ

ของคณะกรรมตลาด 

-ความสนิทสนม

ช่วยเหลือเกื ้อกูล

ก ันเช่น ในยามมี

ปัญหา 

-รวมกลุ่มใน

ลักษณะของคณะ

กรรมตลาด 

-การรวมกลุ่มก ันเพ่ือ

แก ้ไขปัญหาตลาดซบ

เซาของคนในชุมชน 

-รวมกลุ่มในลักษณะ

ของคณะกรรมตลาด 

-การรวมกลุ่มก ัน

เพ่ือลดปัญหา

สาธารณะสุขของ

คนในชุมชน 

-รวมกลุ่มใน

ลักษณะของคณะ

กรรมตลาด 

-เห็นความสําคัญในการ

รวมกลุ่มคณะกรรมการ

ตลาดคลองสวน 

-การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ

ร่วมก ันในการเป็น

คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อ

คลองสวนตามความถนัด 

-ความสนิทสนมคุ้นเคย

ตั ้งแต่สมัยบรรพบุรุษ 

-การแบ่งหน้าท่ี

รับผิดชอบร่วมก ันใน

การเป็นคณะกรรมการ

ศาลเจ้าพ่อคลองสวน

ตามความถนัด 

-เห็นประโยชน์ในการ

รวมกลุ่มคณะกรรมการตลาด

คลองสวน 

2การร่วมกิจกรรมกับ

เครือข่ายอื่น  ๆ

-จัดงานสืบสาน

ตํานานคลองสวน

ร่วมก ับภาคีเครือข่าย

เช่น เทศบาล ,การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย 

-เทศบาลจัดอบรม

หลกัสูตรพัฒนาฝีมือ

การทําอาหาร 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเช่น 

ตลาดสามชุก ตลาด

อัมพวา 

-ร่วมจัดสัมมนาเชิง

วิชาการก ับสถาบัน

เทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเช่น 

ตลาดสามชุก ตลาด

อัมพวา 

-ร่วมจัดสัมมนาเชิง

วิชาการก ับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเช่น 

ตลาดสามชุก ตลาด

อัมพวา 

-ร่วมจัดสัมมนาเชิง

วิชาการก ับสถาบัน

เทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

-เทศบาลจัดอบรม

หลกัสูตรพฒันา

ฝีมือการทําอาหาร 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเช่น ตลาด

สามชุก ตลาดอัมพวา 

-ร่วมจัดสัมมนาเชิง

วิชาการก ับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

-เทศบาลจัดอบรม

หลกัสูตรพัฒนาฝีมือการ

ทําอาหาร 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเช่น 

ตลาดสามชุก ตลาด

อัมพวา 

-เทศบาลจัดอบรม

หลกัสูตรพัฒนาฝีมือ

การทําอาหาร 

-จัดงานสืบสานตํานานคลอง

สวนร่วมก ับภาคีเครือข่ายเช่น 

เทศบาล,การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย 

-เทศบาลจัดอบรมหลกัสูตร

พัฒนาฝีมือการทําอาหาร 
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ตาราง ก 6 (ต่อ)  

ความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย เสถียร* บุญ* พร* ต๋ี* พันธ์* กิต* วัน* 

1. การใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน 

-ได้รับเงินทุนจากการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทยในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมใน

ตลาดคลองสวน 

-ได้รับเงินทุนจากการ

ท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยในการ

ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมใน

ตลาดคลองสวน 

-จัดกิจกรรมสืบสาน

ตํานานคลองสวนใน

ชุมชนร่วมก ันก ับ

เทศบาลและการ

ท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย 

-เงินทุนจากการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย 

-จัดกิจกรรมสืบสาน

ตํานานคลองสวนใน

ชุมชนร่วมก ันก ับ

เทศบาลและการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย 

-เงินทุนจากการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย 

-จัดกิจกรรมสืบสานตํานาน

คลองสวนในชุมชนร่วมก ัน

ก ับเทศบาลและการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย 

-เงินทุนจากการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย 

-ใช้บ้านเลขท่ี3 ในการ

จัดทําโครงการวิจัยของ

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

-ใช้บ้านเลขท่ี3 ในการ

จัดทําโครงการวิจัยของ

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2.กิจกรรมการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างเครือข่ายเพื่อ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวท่ีประสบ

ความสําเร็จ 

-โครงการสัมมนาเชิง

วิชาการในโครงการ

พัฒนาตลาดคลอง

สวนในเชิงอนุรักษ ์

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวท่ีประสบ

ความสําเร็จ 

-โครงการสัมมนาเชิง

วิชาการในโครงการ

พัฒนาตลาดคลองสวน

ในเชิงอนุรักษ์ 

-โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

ในโครงการพัฒนาตลาด

คลองสวนในเชิงอนุรักษ์ 

-โครงการสัมมนาเชิง

วิชาการในโครงการ

พัฒนาตลาดคลองสวน

ในเชิงอนุรักษ์ 

-โครงการสัมมนาเชิง

วิชาการในโครงการ

พัฒนาตลาดคลองสวน

ในเชิงอนุรักษ์ 

-ศึกษาดูงานตลาด

ท่องเท่ียวท่ีประสบ

ความสําเร็จ 
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ตาราง ก 7 แสดงการวิเคราะหรู์ปแบบการมีส่วนร่วมและกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน 

รูปแบบการมีส่วนร่วมและกระบวนการจัดการ

การท่องเที่ยวในชุมชน ขว
ัญ

* 

อู๊ด
* 

ศัก
ดิ*์

 

เซี
้ยม

* 

ณี
ย์*

 

ทัศ
* 

บุศ
* 

พ
รร
ณ

* 

เส
ถีย

ร*
 

บุญ
* 

พ
ร*

 

ตี๋*
 

พ
ันธ์

* 

กิต
* 

วัน
* 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1. การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชน                  

1.1การตัดสินใจก ํ าหนดความต้องการของ

ชุมชน 

                 

-เก ิดปัญหาภาวะซบเซาในตลาดคลองสวน            / /     / / / / /     7 46.67 

-เก ิดการชักนําจากเจ้าของตลาด / / / / / /      / / / / 10 66.67 

1.2การจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ                  

-อํานาจตัดสินใจขึ้นอยู่ก ับเจ้าของตลาดเป็น

สําคัญ 

/ / / / /  / / / / / / / / / 14 93.33 

-แกปั้ญหาเศรษฐกิจซบเซาในตลาดคลองสวน / / / / /  / / / / / / / / / 14 93.33 

-ร่วมประชุมหาจุดเด่นของตลาดคลองสวน  / /   /    / / / /   7 46.67 

1.3การกําหนดวิธีการและแนวทางการ

ดําเนินงาน 

                 

-ร่วมก ันหารูปแบบกิจกรรมในตลาดคลองสวน / / / / /  / / / / / / / /  13 86.67 

-การศึกษาดูงาน / / /    / / / / / / / /  11 73.33 

-แนวทางการปฏิบัติตนของผู้ประกอบการใน / / /    / / /     / / 8 53.33 
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ตลาด 

ตาราง ก 7 (ต่อ) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมและกระบวนการจัดการ

การท่องเที่ยวในชุมชน ขว
ัญ

* 

อู๊ด
* 

ศัก
ดิ*์

 

เซี
้ยม

* 

ณี
ย์*

 

ทัศ
* 

บุศ
* 

พ
รร
ณ

* 

เส
ถีย

ร*
 

บุญ
* 

พ
ร*

 

ตี๋*
 

พ
ันธ์

* 

กิต
* 

วัน
* 

รว
ม 

ร้อ
ยล
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2.การดําเนินงาน /กิจกรรม                  

2.1 การร่วม ปฏิบัติและประสานงานกิจกรรม                  

-การประชุมร่วมก ันของคนในชุมชน / / /   / / / / / /  / / / 12 80.0 

-กิจกรรมการค้าขายในตลาดคลองสวนตาม

ความถนัด 

/ / /   / / / / / /  / / / 12 80.0 

-การตั ้งคณะกรรมการตลาดคลองสวน    / / / / / / / /     8 53.33 

-กิจกรรมสืบสานจํานานคลองสวน / / /     / /   /    6 40.0 

-อบรมหลักสูตรการทําอาหาร      / / /     / /  5 33.33 

2.2สนับสนุนทรัพยากร/แรงงาน/วัสดุ                  

-เก ิดพิพิธภัณฑ์ในชุมชนตลาดคลองสวน / / / / /  / / / / / / / / / 14 93.33 

-การร่วมก ันจัดงานประเพณีต่างๆในชุมชน / / / / / / / / /      / 10 66.67 

3. การรับผลประโยชน์                  

3.1ทางวัตถุ                  

-รายได้มากขึ้น  / / / / / / / / / / / / / / / 15 100.0 

-ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  / / /    / / / / /  / /  10 66.67 

3.2ทางสังคม                  

-ระดับการศึกษาของคนในชุมชนสูงขึ้น / / /    / / / / /  / /  10 66.67 

-ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีขึ้น / / /    / / / / /  / /  10 66.67 

-ความสามคัคีในชุมชน    / / /     / / / / / 8 53.33 
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ตาราง ก 7  (ต่อ) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมและกระบวนการจัดการ

การท่องเที่ยวในชุมชน ขว
ัญ

* 

อู๊ด
* 

ศัก
ดิ*์

 

เซี
้ยม
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ณี
ย์*

 

ทัศ
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บุศ
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บุญ
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ตี๋*
 

พ
ันธ์
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กิต
* 

วัน
* 
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ม 

ร้อ
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3.3ทางบุคคล                  

-เก ิดความภาคภูมิใจในอาชีพและถิ่นฐานบ้าน

เกิด 

/ / /    / / / / /  / /  10 66.67 

-เก ิดความภาคภูมิใจในตนเอง   / / / /     / /   / 7 46.67 

4. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์                  

4.1รูปแบบการประชุมและวิธีการแลกเปลี่ยน                  

ประสบการณ์                  

-รูปแบบไม่เป็นทางการ / / / / / /    / / / 1 / / 12 80.0 

-ร่วมก ันเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ / / / / / / /     / / / / 11 73.33 

-ไม่มีการบันทึกการประชุมท่ีเกิดขึ้น / / /    / / / / /  / /  10 66.67 

-เจ้าของตลาดจะเป็นผู้นําการประชุม / / /    / / / / /  / /  10 66.67 

4.2การทบทวนกิจกรรม                  

-แลกเปล่ียนความคิดเห็นในท่ีประชุม / / / / / /  /  / /  / / / 12 80.0 

-ร่วมก ันเสนอข้อดีข้อเสีย     / / / / / / / /   / 9 60.0 

-หาทางออกร่วมร่วมก ัน     /  / / / / / /   / 8 53.33 
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ตาราง ก  8  แสดงการวิเคราะหรู์ปแบบทุนทางสังคมท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว 

รูปแบบทุนทางสังคมที่มีผลต่อการ

ท่องเที่ยว ขว
ัญ

* 

อู๊ด
* 

ศัก
ดิ*์

 

เซี
้ยม

* 

ณี
ย์*

 

ทัศ
* 

บุศ
* 

พ
รร
ณ

* 

เส
ถีย

ร*
 

บุญ
* 

พ
ร*

 

ตี๋*
 

พ
ันธ์

* 

กิต
* 

วัน
* 

รว
ม 

ร้อ
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ะ 

1. ความร่วมมือในกิจกรรม                  

-การรวมกลุ่มคณะกรรมการตลาด / / / /   / / / / /  / / / 12 80.0 

-การร่วมกลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้า

คลองสวน 

/ / / /   / / / / /  / /  11 73.33 

-จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมสูง    / / / / / /  / /   / 9 60.0 

-การสนับสนุนทุนทรัพย ์ / / / / / / / /      / / 10 66.67 

 และแรงงานในการดําเนินกจิกรรม

ต่างๆ 

                 

2.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                  

-เสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ / / / / / / / /      / / 10 66.67 

-ยอมรับเสียงข้างมาก / / / / /  / / / / /  / / / 13 86.67 

-คณะกรรมการตลาดสามารถตัดสินใจ

ในเร่ืองท่ีสําคัญ 

/ / / /   / / / / /  / /  11 73.33 

3. การแบ่งปันข้อมูล                  

-กลุ่มสนทนาในชุมชน / / / / /  / / / / / / / / / 14 93.33 

-พูดคุยแลกเปล่ียนส่ิงท่ีได้พบเจอใน

แต่ละวัน 

/ / / / / / / /      / / 10 66.67 

-แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีแท้จริงในท่ี

ประชุม 

/ / /        / / / /  7 46.67 
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ตาราง ก 9  แสดงการวิเคราะหผ์ลลัพธ์ท่ีเก ิดขึ้นจากกระบวนการจัดการการท่องเท่ียว 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

จัดการการท่องเที่ยว ขว
ัญ

* 

อู๊ด
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ศัก
ดิ*์

 

เซี
้ยม
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ย์*
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บุศ
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ร*
 

บุญ
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พ
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วัน
* 
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ม 
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1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

ชุมชน 

                 

-กิจกรรมสืบสานตํานานคลองสวน / / / /   / / / / /  / / / 12 80.0 

-กิจกรรมงานงิ้วประเพณี / / / / / / / / / / / / / / / 15 100 

-กิจกรรมการล่องเรือ   / / /           3 20.0 

2.ความตระหนักในด้านการอนุรักษ์                  

สถาปัตยกรรมในชุมชน                  

-เป็นส่ิงท่ีหาชมได้ยากในปัจจุบัน / /  / /  / /  /    / / 9 60.0 

-ดึงดูดนักท่องเท่ียว / / / / / / / /      / / 10 66.67 

-เป็นจุดเด่นของตลาดคลองสวน / / / /   / / / / / / /  / 12 80.0 

-เป็นท่ีอยู่อาศัยตั ้งแต่สมัยบรรพบุรุษ / / / / /        /   6 40.0 

3. ผลประโยชน์ของชุมชนที่ได้จากการ

จ้างงาน 

                 

ทั ้งทางตรงและทางอ้อม                  

-ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ / / /    / / / / / / /   10 66.67 

-กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน    / / /         / 4 26.67 

-คนในท้องถิ่นและพื้นท่ีใกล้เคียงมีงาน

ทํา 

/ / /    / /     / / / 8 53.33 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองสวน เร่ือง การกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 

ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องท่ี 

เขตเทศบาลตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองสวน 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลคลองสวน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  

เทศบาลตําบลคลองสวน  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลคลองสวน  จึงตราเทศบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองสวน  เร่ือง  กําหนดบริเวณ 

หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภท  ในทองที่เขตเทศบาล

ตําบลคลองสวน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

สมุทรปราการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลคลองสวน

ดานเหนือ  ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลคลองสวนดานตะวันออก  ดานใตจดคลองพระยานาคราช  

ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนออนนุช - ลาดกระบัง  และดานตะวันตก   

จดเสนต้ังฉากกับถนนออนนุช - ลาดกระบัง  ฟากตะวันออก  และฟากตะวันตก  ที่จุดซ่ึงอยูหางจากแนวเขต

เทศบาลตําบลคลองสวน  ดานตะวันออก  ตัดกับถนนออนนุช - ลาดกระบัง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

ตามแนวถนนออนนุช - ลาดกระบัง  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลคลองสวน

ดานเหนือ  ดานตะวันออก  จดเสนต้ังฉากกับถนนออนนุช - ลาดกระบังฟากตะวันออก  และฟากตะวันตก   

ที่จุดซ่ึงอยูหางจากแนวเขตเทศบาลตําบลคลองสวนดานตะวันออกตัดกับถนนออนนุช - ลาดกระบัง 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนออนนุช - ลาดกระบัง  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  เสนขนาน

ระยะ  ๒๐๐  เมตรกับศูนยกลางถนนออนนุช - ลาดกระบัง  และคลองพระยานาคราช  ฝงตะวันตกดานใต   

จดคลองกระแชงเตย  ฝงเหนือ  และดานตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลคลองสวนดานตะวันตก 

“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลคลองสวน  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณ   

ที่  ๑  และบริเวณที่  ๒ 

ทั้งนี้  ตามแผนที่ทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้   

(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  

สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ

เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ  

น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่ เลี้ยงมา   โค   กระบือ   สุกร   แพะ   แกะ   หาน   เปด   ไก  งู   หรือสัตวปา   

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ

กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) คลังสินคา 

(๗) โรงฆาสัตว 

(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๙) สถานที่กําจัดมูลฝอย 

(๑๐) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ
สถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ  
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 

(๕) สุสาน  และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน  เวนแตเปนการ
กอสรางแทนสุสาน  หรือฌาปนสถานที่มีอยูเดิม 

(๖) โรงฆาสัตว 
(๗) สถานที่กําจัดมูลฝอย 
(๘) สถานที่ซ้ือขายเศษวัสดุ 
ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบคุคลใดกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) สถานีบรรจุกาซ  สถานีเก็บกาซ  และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๓) สถานที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว  และกาซธรรมชาติ   
เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) อาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๖) หองชุด  อาคารชุด 
(๗) หอพัก 
(๘) บานแถว  หองแถว  ตึกแถว 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๗ ภายในบริเวณพื้นที่ที่ กําหนดไวตามขอ  ๔,  ๕  และขอ  ๖  หามมิใหบุคคลใด
ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ  ๔,  ๕  และขอ  ๖ 

ขอ ๘ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๔,  ๕  และขอ  ๖  กอนหรือในวันที่ 
เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔,  ๕  และขอ  ๖   

ขอ ๙ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น   
กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
เทศบัญญัตินี้ไมได 

ขอ ๑๐ ใหนายกเทศมนตรีตําบลคลองสวน  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
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