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การศกึษามวีตัถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1) การพึงตนเองของชุมชน
ท้องถินมลีกัษณะสําคญัอย่างไร 2) มปีจัจยัอะไรบ้างทีมอีิทธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน
ทอ้งถินไทย 

วธิีการศึกษา ในการวิจยัครั =งนี=ผู้ว ิจยัได้กําหนดให้ชุมชมคลองลดัมะยม แแขวงบาง
ระมาด เขตตลิงชนั กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยตวัอย่างทีใชใ้นการศกึษา โดยนํามาศกึษาวจิยั
เชงิคุณภาพ โดยใช้วธิกีารสํารวจเชงิเอกสาร (Documentary Research), การสงัเกตการณ์ 
(Observation) และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ผูว้จิยัไดแ้บ่งผูใ้หข้อ้มลูเป็น 3 
กลุ่มหลัก โดยเลือกผู้ทีมีส่วนเกียวข้อง (Stakeholders) ซึงจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key 
Informants) เกียวกบัปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน ดงันี= 1) แกนนําชุมชน 
ประกอบดว้ย ผูนํ้าชุมชนและสมาชกิคณะกรรมการชุมชนทีมบีทบาทหลกั จาํนวน 2 คน 2) ชาว
ชุมชน ซึงเป็นผู้มสี่วนเกียวข้องในการดําเนินการพึงตนเองของชุมชน  จํานวน 10 คน 3) 
เจา้หน้าทีจากองคก์รภายนอกชุมชนทีเกียวขอ้ง จาํนวน 4 คน 

ผลการศกึษา พบว่า ลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมจาํแนกได ้3 ด้าน 
ดงันี= 1) สามารถแก้ไขปญัหาด้วยตวัของชุมชนเอง ไดแ้ก่ ปญัหาการรุกคบืของหมู่บา้นจดัสรร, 
ปญัหาดา้นสิงแวดล้อม, ปญัหาด้านการเงนิชุมชน และปญัหาด้านประเพณีและวฒันธรรมของ
ชุมชน 2) ความสามารถในการตดัสนิใจกระทําหรอืไม่กระทําเกียวกบักจิการต่างๆภายในชุมชน 
ได้แก่ ความเป็นอิสระในการตัดสนิใจดําเนินโครงการต่างๆด้วยตนเอง และความเป็นอิสระ
ทางดา้นการคลงั และ 3) ความยั งยนืของการพึงตนเอง  

ปจัจยัทีมีอิทธิพลต่อการพึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม คือ 1) ปจัจยัภายใน    
ไดแ้ก่ ผูนํ้าชุมชน ทุนทางเทคโนโลย ีทรพัยากรชุมชน การรวมกลุ่ม และ ความเชือมั นในค่านิยม 
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ศาสนา วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชุมชน 2) ปจัจยัภายนอก คือ หน่วยงานภาครฐั และ
หน่วยงานอืนๆ ส่วนอุปสรรคในการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม คอื กฏหมาย  

ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัครั =งนี= 1) หน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น รฐับาล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ควรมกีารออกขอ้บญัญตัหิรอืกฏหมายให้สอดคลอ้งกบัเรือง สทิธชุิมชน ตามทีได้
บญัญตัิไว้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 เพือเอื=อให้ชุมชนต่างๆสามารถ
พึงตนเองได ้ 2) ภาครฐัควรทาํความเขา้ใจกบัหน่วยงานราชการในทุกๆระดบั ใหม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจและปรบัมุมมองทีมต่ีอชุมชนว่าเป็นหน่วยทางสงัคมหน่วยหนึงทีมคีวามสําคญัในฐานะที
เป็นรากฐานของประเทศ และมสีทิธติามทีรฐัธรรมนูญไดใ้หก้ารรบัรองไว ้3) ควรมกีารร่วมมอืกนั
ระหว่างหน่วยงานภาครฐัทั =งในระดบัชาตแิละระดบัท้องถินกบัหน่วยงานทีมฐีานะเป็นองค์การ
มหาชนทีมขีอบข่ายการทํางานใกลเ้คยีงกนัให้ควรทํางานส่งเสรมิสนับสนุนซึงกนัและกนั ซึงจะ
ทําใหไ้ด้ผลสมัฤทธิ fทีมปีระสทิธภิาพมากกว่าการทําโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง 4) สําหรบั
การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ควรดําเนินการกระจายอํานาจให้แก่สํานักงานเขต 
เนืองจากกรุงเทพมหานครมพีื=นทีขนาดใหญ่ การกระจายอํานาจใหแ้ก่สํานักงานเขตจะส่งผลให้
กรงุเทพมหานครสามารถดาํเนินการภารกจิต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทั วถงึ 
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The objectives of this research are to examine the characteristic of self-reliance 
in the community and factors which may have caused the influence in Thailand’s self-
reliance community.  

As for the methodology, I chose Klongladmayom community, Talingchan District, 
Bangkok as the example, and studied by qualitative research based on documentary, 
observation, and in-depth interview. The stakeholders, who performed as the key 
informants on factors which may have caused the influence in Thailand’s self-reliance 
community, can be divided into 3 groups which are: 1) 2 people from leaders –
comprised of leader and board of community 2) 10 people choosing from the significant 
role in enhancing self-reliance over their community and 3) 4 people from other entities 
related. 

The research findings identify that the characteristic of klongladmayom 
community’s self-reliance can be categorized into 3 dimensions which are: 1) 
community can manage to solve its own issues – from the invasion of housing estate, 
from environments, from financial management, and from the differences in tradition and 
culture of the community 2) the capability on management in decision making on the 
activities and fiscal autonomy to be done or not, and 3) the sustainability on self-
reliance. 

There are 2 factors effecting on the self-reliance of Klongladmayom community 
which are internal factors and external ones. As for internal factors, they include 
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community leader, technology fund, resources, aggregation, beliefs in value, religious, 
culture, and social identity. For the external ones, they can be shown as governmental 
agencies and other entities related. 

It can also be stated that law is the main impediment to the improvement of self-
reliance in Klongladmayom community. 
Based from the result of this research, I shall propose 4 suggestions to implement: 1) 
entities related, such as government and local government agencies, should issue a law 
according to community’s right as it has been legislated in the constitution of Thailand 
2007 to encourage self-reliance over communities 2) understandings, that communities 
are the significant part of society and also have their right as it has been stated in the 
constitution, shall be given from the governmental sector to all levels 3) there should be 
the corroboration across boarding between governmental sectors – from national level 
to the local one – to the private sectors in order to provide more efficient in 
achievement 4) distribution of power to the district office should be applied to Bangkok 
Administration since it would be very much helpful in order to entirely deal with 
problems though being obstructed by the size of its city. 



 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เล่มนี=สําเร็จลุล่วงได้ เนืองจากหลายฝ่ายทีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุน ให้ข้อมูล ตลอดจนคําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดการทํา
วทิยานิพนธเ์ล่มนี= 

ผู้วจิยัขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสติ ผู้ซึงเป็นอาจารยท์ีปรกึษาและ
กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ทีได้กรุณาสละเวลาให้คําปรกึษาและคําแนะนําอย่างดยีิง ตลอดจน
ข้อ เสนอแนะที เ ป็นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ในทุกขั =นตอน ขอขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย ์ฉนัทนา บรรพศริโิชต ิหวนัแกว้ ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธท์ีไดก้รุณา
ให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ และ
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์กาญจนา แก้วเทพ กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทีได้กรุณาให้
คาํแนะนํา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนการตรวจสอบความสมบรูณ์ของวทิยานิพนธใ์หถู้กตอ้งยิงขึ=น 

ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณสมาชิกชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน 
กรุงเทพมหานคร นักวิชาการ และเจ้าหน้าทีองค์กรต่างๆทีเกียวข้องทีได้กรุณาให้ความ
ช่วยเหลอืผูว้จิยัในขั =นตอนต่างๆ และกรุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการสมัภาษณ์ทุกครั =ง
ทีผูว้จิยัรอ้งขอ อยา่งไมรู่จ้กัเบือหน่าย 

ผู้วิจยัขอขอบคุณนางสาวกนกพร ศรีสวรรค์ เพือนของผู้วิจยัทีคอยช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้วจิยัเมือคราวทีผู้วจิยัพบปญัหา ขอขอบคุณนางสาวมณีรตัน์ มาสลิรีงัส ีเพือนของ
ผู้วิจ ัยทีคอยช่วยเหลือเกียวกับเทคโนโลยีทีผู้ว ิจ ัยไม่สันทัด ขอขอบคุณนายกิจสุว ัฒน์  
นวลสุวรรณ และนายสปิปภณ อทิธปิรชัญาบุญ ทีคอยช่วยเหลอืให้คําแนะนํา และขอ้คดิเหน็ที
เป็นประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธเ์ล่มนี=อยา่งดยีิง  

สุดทา้ยนี=ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และญาตพิีน้องทุกคน ทีไดเ้ลง็เหน็
ถึงความสําคญัของการศึกษา และเป็นผู้ให้การสนับสนุนทีสําคญัทั =งทางด้านแรงกาย แรงใจ 
พรอ้มทั =งเป็นผูว้างรากฐานทางดา้นสตปิญัญา จนทาํใหว้ทิยานิพนธเ์ล่มนี=สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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บทที� 1 
 

บทนํา 

1.1 ประเดน็ปัญหาในการวิจยั 
 
การบริหารงานภาครัฐ คือ การบริหารงานสาธารณะหรือกิจกรรมการบริหารงาน

สาธารณะซึงครอบคลุมทั =งการบรหิารราชการทั =งพลเรอืนและทหาร โดยปฏบิตัิตามหลกัและ
วธิกีารดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทีวางไว้โดยมุ่งแสวงหาหลกัการและวธิกีารทีจะใช้ใน
การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและรดักุมมากยิงขึ=น อย่างไรกต็ามพบว่าในปจัจุบนัภารกจิของ
รฐับาลนั =นมอียู่อย่างกวา้งขวาง นับวนัยิงขยายตวัเพิมมากขึ=น ซึงจะเหน็ไดจ้ากงบประมาณของ
รฐัทีเพิมขึ=นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง ทําให้ร ัฐบาลไม่สามารถทีจะ
ดําเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั วถึง เนืองจากประชาชนในแต่ละ
พื=นทีย่อมมีปญัหาและความต้องการทีแตกต่างกัน ดังนั =นการแก้ปญัหาหรือการจดับริการ
โครงการในรูปแบบทีเหมอืนกันในทุกพื=นทีย่อมไม่บงัเกิดผลสูงสุดในการแก้ปญัหา  ชุมชน
ทอ้งถินซึงจดัได้ว่าเป็นรากฐานทีสําคญัในการพฒันาด้านต่างๆของประเทศ จงึเป็นฟนัเฟืองที
สาํคญัในการช่วยแบ่งเบาภาระในการแกไ้ขปญัหาต่างๆของรฐับาลดว้ยแนวทางการพึงตนเอง 

การพึงตนเองของชุมชนท้องถินนั =น คอื การทีชุมชนท้องถินสามารถกําหนดอนาคต
ชุมชนดว้ยตวัของชุมชนทอ้งถินเองได ้โดยอยู่บนพื=นฐานความคดิ ความเชือ และความสามารถ
ของชุมชนท้องถินเอง ซึงชุมชนท้องถินเป็นผู้วางแผน เรยีนรู ้สามารถวนิิจฉัยปญัหาเกียวกบั
ความต้องการของตนเอง และเลอืกวธิปีฏบิตัิเพือแก้ปญัหาหรอืตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได ้และยอมรบัต่อผลทีจะเกดิขึ=นตามมา หวัใจทีสําคญัของการพึงตนเองทีสําคญัประการ
หนึงกค็อื การพึงตนเองมไิด้เกดิจากคําสั งเบื=องบน แต่ต้องเกดิจากจติสํานึก การมสี่วนร่วม ซึง
เกิดจากการอาศยัความร่วมมอืร่วมใจจากสมาชกิภายในชุมชนท้องถินเอง มเิช่นนั =นแล้วการ
พึงตนเองของชุมชนทอ้งถินจะตกอยู่ในลกัษณะ “หยบิยืนหรอืยดัใส่” ใหก้บัชุมชนทอ้งถิน ทําให้
เกดิลกัษณะทีชุมชนทอ้งถินตอ้งพึงพารฐับาล ทาํใหชุ้มชนทอ้งถินไม่ยอมช่วยเหลอืตวัเอง คอืรอ
คอยความช่วยเหลือ คําแนะนํา และร้องขอให้ร ัฐบาลเข้ามาดําเนินการแก้ไขปญัหาและ
ตอบสนองความตอ้งการต่างๆ  

เมือชุมชนท้องถินต่างๆสามารถพึงตนเองได้จะส่งผลเชงิบวกต่อการพฒันาประเทศใน
ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเชงิเศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคม เนืองจากชุมชนท้องถินเป็นหน่วย
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พื=นฐานและเป็นรากฐานทีสําคญัของประเทศในการพฒันาดา้นต่างๆ เมือชุมชนทอ้งถินสามารถ
พึงตนเองได้จะทําให้ชุมชนท้องถินเกิดความเข้มแข็งย่อมส่งผลให้จงัหวดัเกิดความเข้มแข็ง 
สุดทา้ยแลว้ประเทศย่อมเกดิความเขม้แขง็ตามไปดว้ย การพึงตนเองของชุมชนทอ้งถินดงักล่าว
ช่วยทาํใหล้ดปญัหาและแบ่งเบาภาระของรฐับาล หากชุมชนไม่สามารถทีจะพึงตนเองได ้รฐับาล
จะตอ้งรบัภาระดาํเนินการทุกๆอยา่ง ซึงไมแ่น่ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการไดอ้ย่างตรง
จุดหรอืไม่ หากชุมชนทอ้งถินสามารถพึงตนเองไดภ้าระของรฐับาลกจ็ะผ่อนคลายลงโดยรฐับาล
จะมหีน้าทีเพยีงกํากบัดูแลเท่าทีจําเป็นเท่านั =น การแบ่งเบาภาระดงันี=จะทําให้รฐับาลมเีวลาใน
การดาํเนินกจิการทีมคีวามสาํคญั หรอืกจิการใหญ่ๆ ระดบัชาตอินัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
โดยส่วนรวม ความกระจุกตวัของภาระหน้าทีต่างๆในส่วนกลางจะลดน้อยลง ความคล่องตวัใน
การดําเนินงานของส่วนกลางจะมมีากขึ=น ทีสําคญัทีสุดชุมชนทอ้งถินทีสามารถพึงตนเองไดน้ั =น
จะสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปญัหาภายในชุมชนท้องถินได้อย่างตรงจุดและมี
ประสทิธภิาพ เนืองจากสมาชกิภายในชุมชนท้องถินย่อมรูถ้ ึงปญัหาและอุปสรรค และช่วยกนั
แกไ้ขปญัหาของชุมชนทอ้งถินเอง ทาํใหเ้กดิความรวดเรว็และคล่องตวัในการแก้ไขปญัหาโดยไม่
ต้องร้องขอความช่วยเหลอืไปยงัรฐับาลส่งผลให้ไม่สิ=นเปลอืงเวลาและค่าใช้จ่ายของรฐัโดยไม่
จาํเป็น 

สภาพการพึงตนเองเคยเป็นลกัษณะเด่นทีสําคญัของสงัคมและวฒันธรรมไทยมาโดย
ตลอด เพราะสงัคมของคนไทยในอดตีมชีวีติอยูใ่นระบบเศรษฐกจิแบบยงัชพี หรอืเศรษฐกจิแบบ
พึงตนเอง กล่าวคอื ชุมชนในสมยัก่อนมกีารผลติทีหลากหลาย ซึงเป็นชุมชนทีค่อนขา้งเป็นอสิระ
จากการควบคุมของรฐั อยา่งไรกต็ามคนในสมยัก่อนทีสามารถพึงตนเองไดน้ั =นไม่ไดห้มายความ
ว่าบุคคลเพียงคนเดียวจะสามารถพึงตนเองได้ แต่หมายถึงคนทีอยู่ร่วมกับคนอืนในชุมชน
ทอ้งถินดว้ย เพราะสงัคมสมยัก่อนนั =นคนจะประกอบกจิกรรมต่างๆภายใต้เงือนไขของกลุ่มเสมอ 
การทีคนสมยัก่อนสามารถพึงตนเองได ้เนืองจากพวกเขาสามารถทีจะผลติเครืองอุปโภคบรโิภค
ส่วนใหญ่ทีจาํเป็นในการดาํรงชวีติไดเ้อง ในขณะเดยีวกนักส็ามารถสั งสมทกัษะและถ่ายทอดการ
พึงตนเองนี=ไปยงัชุมชนและเครอืข่ายผ่านทางวฒันธรรมประเพณีทีเอื=อต่อการร่วมมอืกนัภายใน
ชุมชน ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึสามารถทีจะรกัษาชุมชนและวฒันธรรมการพึงตนเองมาได้เป็นเวลา
หลายศตวรรษ 

อย่างไรกต็ามสภาพการพึงตนเองของชุมชนเริมสลายตวัลงหลงั พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา 
เมืออิทธพิลการพฒันาประเทศจากตะวนัตกเริมแผ่เขา้มาในประเทศไทย จนมกีารประกาศใช้
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที 1 ในปี พ.ศ. 2504 ซึงเป็นกระบวนการทีมุ่งการ
พฒันาในลกัษณะเฉพาะทางไม่ใช่การพฒันาแบบองค์รวม หลงัจากนั =นทําให้เกดิการตืนตวัใน
การพฒันาหมู่บ้านทําให้รฐับาลจดัตั =งหน่วยงานใหม่ คือ กรมการพฒันาชุมชนขึ=นมาเพือทํา
หน้าทีดงักล่าวในปี พ.ศ. 2505 ซึงทางกรมการพฒันาชุมชนได้ระบุถึงวตัถุประสงค์ของการ
ก่อตั =งกรมไวว้่า “การพฒันาชุมชนเป็นนโยบายสําคญัของรฐับาลทีจะปรบัปรุงความเป็นอยู่และ



3 

มาตรฐานการครองชพีของประชาชนในชนบทให้ดยีิงขึ=น ในระดบัอําเภอ มนีายอําเภอเป็นผู้
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที วิชาการของกระทรวง ทบวงกรมต่างๆกับพฒันากร โดยให้
ปฏิบตัิงานร่วมกนัตามหลกัการระเบียบและวิธกีาร ในระดบัจงัหวดัผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการบรหิารงานพฒันาชุมชน โดยอาศยัการประสานงานอย่างใกลช้ดิระหว่างส่วน
ราชการต่างๆของจงัหวดั (กรมการพฒันาชุมชน, 2556) ทั =งนี=จะเหน็ไดว้่าการดําเนินการพฒันา
ชุมชนทอ้งถินเป็นไปเพือประโยชน์และวตัถุประสงคท์างดา้นการบรหิารราชการและการควบคุม
ของรฐัมากกว่าทีจะคาํนึงถงึความเป็นชุมชนในความเป็นจรงิ ซึงการมองชุมชนโดยการเน้นไปที
ทีตั =งและอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ ความผูกพนั และความความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดอัน
เนืองมาจากความเหมอืนของคนเป็นสําคญั (Homogenous) ชุมชนจงึถูกทําใหก้ลายเป็นพื=นทีที
แขง็ตวัและหยุดนิง ทําให้การพฒันาชุมชนของไทยจงึไม่ค่อยประสบความสําเรจ็เท่าทีควร มี
ปญัหาความเหลือมลํ=า ซํ=าซ้อน อกีทั =งยงัถูกลากโยงเขา้ไปเป็นส่วนหนึงของวาทกรรมของการ
สรา้งชาตแิละการพฒันาสมยัใหม่ของรฐัอกีดว้ย (ณฐพงศ์ จติรนิรตัน์, 2548: 21-22) ดงันั =นการ
พฒันาทีกําหนดขึ=นโดยส่วนกลางและยดัเยยีดลงไปสู่ชุมชนนั =นไม่ได้คํานึงถงึความสอดคล้อง
และเป็นไปตามความต้องการของชุมชนและท้องถิน แต่เป็นไปในลกัษณะ “หยบิยืนและยดัใส่” 
ทาํใหไ้มเ่กดิการพฒันาทีแทจ้รงิ 

อย่างไรก็ตามชุมชนในความเป็นจรงิแลว้มลีกัษณะเป็นพลวตั กล่าวคอื ชุมชนนั =นมกีาร
เปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันั =นมุมมองชุมชนของภาครฐัแบบดั =งเดิมจงึไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทีเปลียนแปลงไปทาํใหป้ญัหาต่างๆนับวนัจะสลบัซบัซอ้นทวคีวามรุนแรงจนยากแก่
การแก้ไข ส่งผลให้เกิดแนวความคิดในการฟื=นฟูรากฐานของชุมชนและท้องถินให้มคีวาม
เขม้แขง็ดว้ยแนวทางการพึงตนเอง ซึงเป็นแนวทางทีมคีวามเป็นไปไดสู้ง มคีวามเสียงตํา และมี
ความยั งยนื โดยชุมชนได้เข้ามามสี่วนร่วมคดิร่วมตดัสนิใจในการพฒันาตนเอง เป็นการเปิด
โอกาสใหค้นในชุมชนสามารถพฒันาความรู ้ความคดิ ใหม้คีวามสามารถพึงตนเองได ้ตลอดจน
สามารถทีจะตดัสนิใจ ดาํเนินการแก้ไขปญัหา และตอบสนองความต้องการของตนเองได ้ซึงแต่
ละชุมชนกม็แีนวคดิในการพึงพาตนเองทีแตกต่างกนัไปตามบรบิทและสภาพแวดลอ้มของแต่ละ
พื=นที ทั =งทางดา้นสงัคม วฒันธรรม ภมูปิญัญา และ ประเพณ ี

สอดคลอ้งกบัการศกึษาสภาพเบื=องตน้ของชุมชนในพื=นทีชุมชนคลองลดัมะยม แขวงบาง
ระมาด เขตตลิงชนั กรุงเทพมหานคร ชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนทีจดัได้ว่ามคีวามสําคญัต่อ
กรงุเทพมหานครเป็นอยา่งมาก เนืองจากเป็นชุมชนทีเป็นพื=นทีเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร 
โดยเฉพาะอยา่งยิงเครืองต้มยาํทีมชีือเสยีงทีสุดของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี=ชุมชนคลองลดั
มะยมยงัเป็นชุมชนเก่าแก่ จดัได้ว่าเป็นชุมชนขนาดเลก็ มผีู้คนอาศยัอยู่ประมาณ 40 หลงัคา
เรอืน หรอืมปีระชากรประมาณ 100 คน (สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร 
(องคก์ารมหาชน), 2555: 2) มลีกัษณะการจดับา้นเรอืนแบบกระจายตวัอยู่บรเิวณรมิคลองลดั
มะยม จากลกัษณะการตั =งบา้นเรอืนดงักล่าว ส่งผลใหว้ถิกีารดําเนินชวีติของชุมชนผูกพนัอยู่กบั
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สายนํ=าเรือยมา ทั =งการสญัจรไปมาหาสู่กนั การประกอบอาชพีต่างๆ ซึงชาวชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม รวมไปถงึการซื=อขายแลกเปลียนสนิค้า ซึงสิงหนึงทีสะท้อนสภาพ
ความเป็นชุมชนริมนํ= าได้อย่างชัดเจน คือ “ตลาดนํ= า” ทีมีมาตั =งแต่สมัยอยุธยาและได้สืบ
ทอดตลาดนํ=ามายงัชุมชนดงักล่าว 

ต่อมาเมือมกีารพฒันาประเทศตามชาตติะวนัตก จงึไดม้กีารตดัถนนเพือใชเ้ป็นเสน้ทาง
การจราจรทางบก มกีารถมคลองเพือทําถนนและทําคูคลองและพฒันาระบบสาธารณูปโภคใน
ดา้นต่างๆ ทําใหเ้กดิการขยายตวัของหมู่บน้จดัสรร มกีารทําคูคลองให้เป็นทีรบันํ=าเสยีจากภาค
ครวัเรอืนและโรงงานอุตสาหกรรม ซึงส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของชาวชุมชนในทุกๆดา้น ทําให้
ความสาํคญัของแมนํ่=าลาํคลองหมดไป การมปีฏสิมัพนัธภ์ายในชุมชนเริมลดน้อยถอยลง อนัเป็น
ผลมาจากกจิกรรมต่างๆทีชาวชุมชนเคยปฏบิตัริว่มกนัเริมเลอืนหาย 

จากปญัหาดงักล่าวทีเกดิขึ=นทําให้ชาวชุมชนเริมเลง็เหน็และไดต้ระหนักถงึความสําคญั
ของปญัหาทีเกดิขึ=นภายในชุมชน จงึไดม้กีารรวมกลุ่มกนัแก้ไขปญัหาดงักล่าวดวัยตวัของชุมชน
เองภายใต้แนวคดิการพึงตนเองภายใต้การนําของ นายชวน ชูจนัทร ์ทั =งนี=ทางชุมชนได้มกีาร
จดัตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยม เพือใหชุ้มชนไดม้แีหล่งจาํหน่ายสนิคา้ทีผลติในชุมชน พรอ้มทั =งรื=อ
ฟื=นและอนุรกัษ์วถิชีวีติรมินํ=าของชุมชนทีสบืทอดกนัมาหลายชั วอายุคน และยงัทําใหชุ้มชนได้มี
กจิกรรมร่วมกนัอย่างอบอุ่น อกีทั =งยงัเป็นการรกัษาการแหล่งเพาะปลูกเครืองต้มยาํทีใหญ่ทีสุด
ในเขตกรุงเทพมหานครเอาไว้อีกด้วย นอกจากนี=ทางชุมชนยงัได้มกีารแก้ไขปญัหาเกียวกับ
แม่นํ=าลําคลอง เพือให้คลองในชุมชนใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2554 ทาง
ชุมชนได้รบัรางวลัชมเชยการบรหิารจดัการนํ=าโดยชุมชนตามแนวพระราชดําร ิจากสถาบนั
สารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตร ์และในปี พ.ศ. 
2550 ไดร้บัรางงวลัชุมชนท่องเทียวดเีด่น จากการท่องเทียวแห่งประเทศไทย จงึนับไดว้่าชุมชน
คลองลดัมะยมเป็นชุมชนหนึงทีมกีารใชแ้นวทางการพึงตนเองจนประสบความสาํเรจ็ 

จากขอ้มลูทีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจในประเดน็การพึงตนเองของชุมชนมาทํา
การวจิยั โดยถอืเอาชุมชนคลองลดัมะยมเป็นกรณศีกึษา เนืองจากชุมชนสามารถดําเนินการตาม
แนวทางการพึงตนเองของชุมชนจนประสบความสําเรจ็ อกีทั =งพื=นทีตั =งของชุมชนดงักล่าวจดัได้
ว่าเป็นเขตชานเมอืงแตกต่างจากกรณศีกึษาอืนๆทีมกัเป็นพื=นทีในเขตชนบท และทีตั =งของชุมชน
อยู่ในเขตจงัหวดัทีผู้วจิยัอาศยัอยู่ นอกจากนี=ผู้วจิยัต้องการศกึษาให้ทราบว่าชุมชนดงักล่าวมี
ลกัษณะเฉพาะสําคญัอะไร และมปีจัจยัใดบ้างทีทําใหช้าวชุมชนสามารถพึงตนเองได้ ตลอดจน
บทบาทของภาครฐัในการส่งเสรมิสนับสนุนการพึงตนเองของชุมชนในฐานะทีเป็นหน่วยย่อย
ของประเทศ เพือเป็นประโยชน์ในการศกึษาชุมชนพึงตนเองในอนาคต 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

เพือศกึษาการพึงตนเองของชุมชนทอ้งถินในประเดน็ดงัต่อไปนี= 
 1.2.1  การพึงตนเองของชุมชนทอ้งถินไทย มลีกัษณะสําคญัอยา่งไร 
 1.2.2  มปีจัจยัอะไรบา้งทีมอีทิธพิลต่อความสามารถในการพึงตนเองของชุมชนทอ้งถิน
ไทย 
 
1.3 ขอบเขตการวิจยั 
 

การศกึษาวจิยัครั =งนี=จาํกดัขอบเขตไว ้3 ดา้น ดงันี= 
 1.3.1  ดา้นเนื=อหา กําหนดขอบเขตดา้นเนื=อหาการวจิยั 2 ประการ คอื 1) ลกัษณะการ
พึงตนเองของชุมชนทอ้งถิน และ 2) ปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนทอ้งถินไทย 
 1.3.2  ดา้นหน่วยการศกึษา ผูว้จิยัเลอืกชุมชนคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง
ชนั กรงุเทพมหานคร เป็นพื=นทีศกึษา 
 1.3.3  ดา้นเวลา จาํกดัระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สรุปผลวเิคราะหข์อ้มลูและ
การเขยีนรายงายผลการศกึษาทั =งหมด 14 เดอืน คอื มกราคม 2556 – มนีาคม 2557  
 
1.4 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 
 

การศกึษาวจิยัครั =งนี=คาดว่าจะมปีระโยชน์ทีสาํคญั คอื 
 1.4.1  ไดท้ราบถงึลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนทอ้งถิน 
 1.4.2  ไดท้ราบถงึปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนทอ้งถิน 
 1.4.3  ผลการศกึษาสามารถนําไปพฒันาเป็นตวัแบบ (Model) เพืออธบิายปจัจยัทีมี
อทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนทอ้งถินได ้
 
1.5 นิยามศพัทเ์ฉพาะของการวิจยั 
 

ชุมชนท้องถิน หมายถึง กลุ่มคนทีมาอยู่รวมกันในเขตหรอืบรเิวณเดียวกันมาอย่าง
ยาวนาน อาจมพีื=นทีอาณาเขตทีแน่นอนหรอืไม่แน่นอนกไ็ด้ ซึงมวีถิกีารดําเนินชวีติคลา้ยกนั มี
ความรู้สึกเป็นอันหนึงอันเดียวกัน ทํางานร่วมกัน มีประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองความต้องการพื=นฐานส่วนใหญ่ได้ นอกจากนี=ยงัต้องมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนัและกนัอยู่
ภายใตก้ฏระเบยีบกฏเกณฑเ์ดยีวกนั ซึงชุมชนอาจมทีั =งแบบทางการหรอืไมเ่ป็นทางการกไ็ด ้
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ผูนํ้าชุมชนท้องถิน หมายถงึ ผู้นําทางการปกครอง และผู้นําตามธรรมชาต ิในส่วนของ
ผู้นําทางการปกครอง หมายถึง ผู้นําทีมบีทบาทตามอํานาจหน้าทีซึงระบุไว้ในกฏหมาย เช่น 
กํานนั ผูใ้หญ่บา้น ในขณะทีผูนํ้าตามธรรมชาต ิหมายถงึ ผูนํ้าทีมบีทบาทในชุมชน เป็นทีเคารพ
นบัถอื ศรทัธา ยอมรบั หรอืสามารถสรา้งแรงจงูใจใหค้นในชุมชนคลอ้ยตามได ้ 

การพึงตนเอง หมายถึง การเคารพตนเอง การเชือมั นในความสามารถของตนเองว่า
สามารถทาํสิงหนึงสิงใดใหป้ระสบความสาํเรจ็ไดด้ว้ยการใชท้รพัยากรของตนเอง โดยไม่ต้องรอ้ง
ขอความช่วยเหลอืจากผูอ้ืนโดยไมจ่าํเป็น 
 
1.6 การนําเสนอผลการศึกษา 
 

การศกึษาวจิยัในครั =งนี= แบ่งลาํดบัการนําเสนอออกเป็น 5 บท ดงันี= 
บทที 1 บทนํา พยายามอธิบายกรอบเนื=อหาของการศึกษาวิจยัทั =งหมด โดยแบ่ง

ออกเป็น 6 ส่วน คอื ประเดน็ปญัหาในการวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอบเขตของการวจิยั 
ประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บั นิยามศพัทเ์ฉพาะ และการนําเสนอผลการศกึษา 

บทที 2 การทบทวนวรรณกรรม ในบทนี=จะนําเสนอกรอบแนวคดิทีใชใ้นการดําเนินการ
ศกึษาวจิยั ประกอบดว้ย แนวคดิเกียวกบัชุมชน แนวคดิการพึงตนเอง แนวคดิดา้นรฐัประศาสน
ศาสตร ์และกรอบแนวคดิในการวจิยั  

บทที 3 ระเบยีบวธิกีารวจิยั นําเสนอระเบยีบวธิกีารวจิยั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง การ
สรา้งเครืองมอืในการวจิยั วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

บทที 4 ผลการวจิยัเชงิคุณภาพ แบ่งลาํดบัการนําเสนอออกเป็น 2 ส่วน คอื 
ส่วนที 1 ลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนทอ้งถิน 
ส่วนที 2 ปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนทอ้งถิน 
บทที 5 สรุป อภปิรายผลการศกึษา และขอ้เสนอแนะ นําเสนอขอ้สรุปโดยอภปิรายผล

การศกึษาวจิยั และปญัหาทีค้นพบจากการศกึษาวจิยั สําหรบัขอ้เสนอนั =นจะครอบคลุมด้านการ
พึงตนเองและดา้นอืนๆ รวมทั =งประเดน็ทีควรศกึษาวจิยัต่อในอนาคต 



 

บทที� 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในบทนี=จะนําเสนอ กรอบแนวคดิทฤษฎทีีสาํคญั ผลการศกึษาวจิยัต่างๆทีเกียวขอ้ง และ
สรุปกรอบแนวคดิในการวจิยั ซึงการวจิยัเรือง “ปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน: 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิงชนั กรุงเทพมหานคร” เป็น
การศกึษาถงึการพึงตนเองในระดบัชุมชน และปจัจยับางประการทีคาดว่าจะมคีวามสมัพนัธก์บั
การพึงตนเองของชุมชน จงึจําเป็นทีจะต้องศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละการศกึษาวจิยัทีเกียวขอ้ง 
เพือใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวจิยัครั =งนี= โดยอาศยัจากแนวคดิดงัต่อไปนี= คอื 

1) แนวคดิเกียวกบัชุมชน  
2) แนวคดิการพึงตนเอง (Self-reliance) 
3) แนวคดิดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์ 
นอกจากนี=ยงัรวมถงึสรปุกรอบแนวคดิในการวจิยั โดยมรีายละเอยีดตามลาํดบั ดงันี= 

 
2.1 แนวคิดเกี�ยวกบัชมุชน 
 

ชุมชนเป็นหน่วยทางสงัคมทีมคีวามสําคญัในการปกครองและการพฒันาประเทศ ทั =งนี=
เพราะเป็นรากฐานของการพฒันาด้านต่างๆ โดยต้องอาศยัพลงัของชุมชนในการบรหิารและ
จดัการทรพัยากรดว้ยตนเองซึงต้องให้ความสําคญั การใหม้พีลงัต่อรองอํานาจรฐัไดน้ั =นจะต้อง
เป็นชุมชนในระบบเครอืข่าย ให้ชุมชนปกครองตนเอง มสีภาหมู่บ้านและหน่วยบรหิารระดบั
หมู่บา้นเป็นใจกลาง โดยการเชือมชุมชนเขา้เป็นเครอืข่ายทีพึงพาซึงกนัและกนัในแนวราบ ซึง
ระบบเครอืข่ายดงักล่าวจะลดโครงสรา้งการพึงพาจากรฐั สามารถรวมตวักนัแก้ไขปญัหาทีเกนิ
กว่าระดบัชุมชนได ้ (ยุค ศรอีารยิะ, 2543: 63-64) ดงันั =นภาวะการพฒันาในสงัคมไทยจงึต้อง
อาศัยฐานคิดทีปฏิสมัพนัธ์กับชุมชนเป็นแกนกลาง โดยมชุีมชนเป็นรากฐานของการพฒันา 
(พทิยา ว่องกุล, 2542: 19) 
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2.1.1 ความหมายของชุมชน 
ในการศกึษาครั =งนี=สามารถแบ่งความหมายออกไดเ้ป็น 2 มติ ิคอื มติทิี 1 ชุมชนทั วไป 

เพือเป็นการอธบิายความหมายชุมชนชนในแบบกว้างๆ และมติทิี 2 คอื ชุมชนท้องถิน ดงั
รายละเอยีดดงัต่อไปนี= 

2.1.1.1 ชุมชนทั วไป 
ในการศกึษาความหมายของชุมชนโดยทั วไปสามารถจาํแนกได้ออกเป็น 2 มติ ิ

คอื มติทิี1 ความหมายตามพจนานุกรม และมติทิี 2 ความหมายทางวชิาการ ดงัรายละเอยีด
ดงัต่อไปนี= 

1) ความหมายตามพจนานุกรม 
พจนานุกรม Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2013) ไดใ้ห้

ความหมายไว้ว่าชุมชน หมายถงึ กลุ่มคนหรอืกลุ่มครอบครวัทีอาศยัอยู่ร่วมกนัในพื=นทีใดพื=นที
หนึง โดยกลุ่มคนเหล่านี=ต่างกท็าํงานรว่มกนั ใชส้ทิธิ fและเป็นเจา้ของพื=นทีและผลประโยชน์ต่างๆ
ร่วมกัน จนทําให้เกิดพื=นฐานทางความคิด ความเชือ ตลอดจนมีการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิสงัคมรว่มกนั 

พจนานุกรม  Oxford Advanced Learner’s Dictionary of  Current 
English  (2013)  ไดใ้หค้วามหมายของชุมชน หมายถงึ  กลุ่มคนทีอาศยัอยู่ในพื=นทีแห่งหนึง  มี
ความรูส้กึว่าเป็นพวกเดยีวกนั  มศีรทัธา  ความเชือ  เชื=อชาต ิ การงาน  หรอืมคีวามรูส้กึนึกคดิ  
ความสนใจ  ทีคลา้ยคลงึกนั  มกีารเกื=อกูลกนั 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2556) ได้ให้
ความหมายของ “ชุมชน” ว่า หมู่ชน, กลุ่มคนทีรวมกนัเป็นสงัคมขนาดเลก็ อาศยัอยู่ในบรเิวณ
เดยีวกนัมปีระโยชน์รว่มกนั 

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2524: 112) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า ชุมชน คอื 1) กลุ่มย่อยทีมลีกัษณะ
หลายประการเหมือนกันกับลักษณะสังคม แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความสนใจร่วมที
ประสานงานในวงแคบกว่า ชุมชนจงึหมายถงึ เขตพื=นทีระดบัของความคุ้นเคย และการตดิต่อ
ระหว่างบุคคล ตลอดจนพื=นฐานความยดึเหนียวเฉพาะบางอย่างทีทําให้ชุมชนแตกต่างไปจาก
กลุ่มเพือนบา้น ชุมชนมลีกัษณะเศรษฐกจิเป็นแบบเลี=ยงตวัเองทีจาํกดัมากกว่าสงัคม แต่ภายใน
วงจาํกดัเหล่านั =นยอ่มมกีารสงัสรรคท์ีใกลช้ดิกว่า และความเหน็อกเหน็ใจทีลกึซึ=งกว่า อาจจะมสีิง
เฉพาะบางประการทีผูกพนัเอกภาพ เช่นเชื=อชาติ ต้นกําเนิดเดมิของชาติหรอืศาสนา และ 2) 
ความรูส้กึและทศันคตทิั =งมวลทีผกูพนัปจัเจกบุคคลใหร้วมเขา้เป็นกลุ่ม 

จากการนิยามความหมายคําว่า “ชุมชน” ทีกล่าวมาข้างต้นพบว่าส่วน
ใหญ่มลีกัษณะทีใกลเ้คยีงกนั กล่าวคอืจะมกีารใหค้วามหมายของชุมชนในลกัษณะทีคล้ายๆกนั
หรอืเหมอืนกนัโดยเฉพาะประเด็นทีเกียวกบั การอยู่รวมกนัของกลุ่มคนในพื=นทีใดพื=นทีหนึง 
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ความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มคน ตลอดจนมคีวามรูส้กึว่าเป็นพวกเดยีวกนั มคีวามผูกพนักนั อนัมี
สาเหตุมาจาก เชื=อชาต ิหรอืศาสนา เป็นตน้  

2) ความหมายทางวชิาการ 
โกวทิย ์พวงงาม (2553: 11-18) ได้จดัแนวคดิว่าด้วยเรืองความหมาย

ของชุมชนได ้2 มุมมองใหญ่ๆ คอื มุมมองทางสงัคมวทิยา (Sociological Perspective) และ 
มุมมองทางมานุษวทิยา (Humanistic Perspective) ซึงในแต่ละแนวคดิไดช้ี=ใหเ้หน็ถงึจุดสําคญั
และขอบขา่ยความหมายของคาํว่าชุมชนไว ้สามารถสรปุไดด้งันี= 

(1) มมุมองทางสงัคมวทิยา (Sociological Perspective) 
มุมมองทางสงัคมวทิยา (Sociological Perspective) มองว่าชุมชน

เป็นหน่วยทางสงัคมและทางกายภาพ ได้แก่ ละแวกบ้าน หมู่บ้าน เมอืง มหานคร แนวคดินี= 
George Hillery ไดพ้ยายามหาความหมายร่วมจากคําจํากดัความชุมชนทีมผีู้ใหค้วามหมายไว้
มากมายโดยสรปุหาลกัษณะรว่มในความหมายต่างๆไดว้่าชุมชนตอ้งประกอบดว้ย อาณาบรเิวณ
ทางภูมศิาสตร ์(Geographical Area-Territorial) ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction-
Sociological) และมคีวามผูกพนั (Communities-Psycho Cultural) (Poplin, 1979: 8) ทั =งนี=มี
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของชุมชนตามมมุมองทางสงัคมวทิยาไวด้งันี= 

United Nations Development Program (UNDP) (2013) ได้
กล่าวถงึชุมชน (Community) ว่าเป็นดนิแดนแห่งการรวมตวัทางสงัคมทีเป็นการสมคัรใจก่อขึ=น
เองโดยประชาชน ส่วนใหญ่แล้วสนับสนุนตนเองและอยู่ในกฏเกณฑ์ทีกําหนดขึ=น ชุมชน
ประกอบดว้ยองคก์รต่างๆทั =งทางการ และไม่เป็นทางการ รวมถงึ กลุ่มความสนใจ (ชมรม) กลุ่ม
วฒันธรรมและศาสนา สมาคมอนุรกัษ์ หรอืพฒันาสงัคม/กลุ่ม 

MacIver (1931: 11) ให้ความหมายไว้ในหนังสอื Society, Its 
Structure and Changes ว่า ชุมชน คอื กลุ่มชนทีอยู่รวมกนั และสมาชกิทุกคน ไดใ้หค้วาม
สนใจ ในเรืองราวต่าง ๆ   ทีเกดิขึ=นในชุมชนนั =นร่วมกนั มเิพยีงแต่ให้ความสนใจอย่างใดอย่าง
หนึงเฉพาะ แต่ให้ความสนใจโดยทั วไป ซึงมขีอบเขตมากพอทีจะอยู่ร่วมกนัในชวีติประจําวนั 
นอกจากนี=แลว้ชุมชนนั =นอาจหมายถงึ การอยู่รวมกนัอย่างง่ายๆ เช่น หมู่บ้านหนึง ชนเผ่าหนึง 
หรอืการอยูร่ว่มกนัขนาดใหญ่ เช่น เมอืงหนึงๆ หรอืประเทศหนึง 

Dunham (1958: 17) กล่าวว่า ชุมชนคอื กลุ่มมนุษยก์ลุ่มหนึงทีตั =ง
ภูมลิําเนาอยู่ในอาณาเขตทางภูมศิาสตรท์ีค่อนขา้งแน่นอนและตดิต่อกนั และมสี่วนสําคญัของ
ชวีติทั วไปอย่างเดยีวกนั ซึงมองเหน็ได้จากมารยาท ประเพณี ขนบธรรมเนียม และแบบอย่าง
ของการพดู 

กรมการพฒันาชุมชน (2526: 77), พฒัน์  สุจาํนงค ์และคณะ (2525: 
4), ยุวฒัน์ วุฒเิมธ ี (2525: 3), สญัญา สญัญาววิฒัน์ (2526: 6) และ จรีพรรณ กาญจนะจติรา 
(2530: 10-11) ได้ใหค้วามหมายของคําว่า “ชุมชน” ในทางทีสอดคลอ้งกนัว่า ชุมชน หมายถงึ 
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ดนิแดนทั วไปทมีจีํานวนคนมากกว่า 2 คนขึ=นไป เป็นกลุ่มคนทีมคีวามคดิเหน็ไปในแนวทาง
เดยีวกนัโดยมคีวามสนใจวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และจุดหมายในการทีจะอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข มวลสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพื=นฐานส่วนใหญ่ได้ และสามารถแก้ไข
ปญัหาส่วนใหญ่ของชุมชนเองได้ มคีวามสมัพนัธ์ซึงกันและกัน ซึงเป็นควาสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชกิ สถาบนั และกลุ่มคนทีอยูใ่นทอ้งทีเดยีวกนั อยูใ่ตก้ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัเดยีวกนั 

นอกจากนี= Gottdiener and Budd (2009: 11-15) ไดใ้หค้วามหมาย
ของคาํว่า “ชุมชน” ทีทั =งเหมอืนและแตกต่างออกไปโดยไดใ้หค้วามหมายของชุมชนไวว้่า ชุมชน 
คอืกลุ่มคนทีเชือว่าพวกตนมพีนัธะแขง็แกรง่และยั งยนืผูกพนัต่อกนั โดยเฉพาะกรณีของกลุ่มคน
ทีอยู่ในสถานทีเดยีวกนั เกณฑห์ลกัๆทีใช้วดัความเป็นชุมชน คอื 1) การทีสมาชกิแต่ละรายใน
ชุมชนเขา้ประกอบกจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั 2) ความชดัเจนของอตัลกัษณ์ทีสมาชกิส่วนใหญ่ใน
กลุ่มม ีและ 3) ขอบเขตพื=นทีทีชุมชนตั =ง หรอืครอบครองอยู่ โดยพื=นทีในทีนี=หมายถงึ สิงทีเป็น
รปูธรรมทีสมาชกิในชุมชนครอบครอง  

การอธบิายให้ความหมายถงึคําว่า “ชุมชน” ทีกล่าวมาขา้งต้น พบว่า
ได้มนีักวชิาการทั =งตะวนัตกและไทยไดพ้จิารณาความเป็นชุมชนจากความ “ความผูกพนั” เป็น
ความผกูพนัของสมาชกิในชุมชนต่อสถานทีตั =งของชุมชน และความรูส้กึมสี่วนร่วมในชุมชน เมือ
พจิารณาตามความหมายนี= มโนทศัน์ของคําว่า “ชุมชน” จงึมคีวามสมัพนัธ์ลกึซึ=งเชงิจติวทิยา
และอารมณ์ทีมผีลต่อกลุ่มคน และ/หรอืสถานทีหนึงๆโดยเฉพาะ  

ในขณะที Poplin (1979: 12) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของชุมชนไว้ 3 
สถานะ ดงันี=  

ประการทีหนึง ชุมชนในฐานะหน่วยทางภูมศิาสตร ์(Community as 
a Territorial Unit) การพจิารณาชุมชนในมตินีิ=ใหค้วามสําคญักบัการมองชุมชนทีมลีกัษณะเป็น
รปูธรรม คอื มอีาณาบรเิวณทีตั =งแน่นอน และสามารถระบุสมาชกิได้ ซึงสามารถจาํแนกออกได้
เป็น 2 ลกัษณะ คอื อาณาบรเิวณทางภูมศิาสตร์มอีิทธพิลต่อชุมชน และชุมชนมอีิทธพิลต่อ
อาณาบรเิวณทางภมูศิาสตร ์ 

ประการทีสอง ชุมชนในฐานะหน่วยทางสงัคม (Community as a 
Social System Unit) เป็นการวเิคราะหแ์บบ Social System Approach จะใหภ้าพของลําดบัขั =น 
(Hierarchy) เริมจากระดบัล่างทีประกอบดว้ยกลุ่มบุคคล 2 คนขึ=นไปจนถงึระดบัชาต ิหน่วย
หนึงๆไม่สามารถอยู่ได้อย่างเป็นเอกเทศแต่ต้องมคีวามสมัพนัธ์กบัหน่วยอืนๆเพือตอบสนอง
ความต้องการของคนทั =งทางกายภาพ จติใจ และสงัคม ซึงบางทศันะอาจมองว่าเป็นเครอืข่าย
ปฏสิมัพนัธข์องมนุษย ์(Network of Interaction) ซึงประกอบไปดว้ย สถานภาพ บทบาท กลุ่ม
คน และสถาบนั ชุมชนจงึมปีฎสิมัพนัธก์นัเหมอืนลกูโซ่ทั =งในแนวนอนและแนวตั =ง  

ประการทีสาม ชุมชนในฐานะหน่วยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม 
(Community as a Psycho Cultural Unit) ไดมุ้่งเน้นว่าชุมชนจะต้องมคีวามผูกพนัระหว่าง
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สมาชกิด้วยกนัเอง ความผูกพนันี=จะตคีวามว่าเป็นทั =งทางด้านจติวทิยาและวฒันธรรม ในทาง
จติวทิยานั =นคนจะมคีวามมั นคงเพราะสามารถระบุไดว้่าตนเป็นสมาชกิของกลุ่ม หรอืมคีวามรูส้กึ
ว่ามสีงักดั มลีกัษณะร่วมในด้านคุณค่า บรรทดัฐาน จุดมุ่งหมายของชุมชน และการถ่ายทอด
ประสบการณ์ใหก้นัและกนั 

(2) มมุมองทางมานุษยวทิยา (Humanistic Perspective) 
มุมมองของชุมชนทางมานุษยวทิยา (Humanistic Perspective) นี=

บางคนเรยีกว่าเป็นแนวคดิของกลุ่มโลกสงัคมในอุดมคต ิ(Utopia) ซึงมคีวามคดิว่าชุมชนต้องก่อ
เกดิมติรภาพ ความเอื=ออาทร ความมั นคงและความผูกพนั ดงันั =นความเป็นชุมชนจงึขึ=นอยู่กบั
ปฏสิมัพนัธ์โต้ตอบและความเป็นมติรภาพ ทีมต่ีอกนัภายใต้การตดิต่อสือสารและการพบปะทํา
กจิกรรมรว่มกนั 

ทางเลอืกทีนักคดิในแนวนี=เสนอก็คอื การเรยีกร้องให้ชุมชนมขีนาด
เลก็ แต่มโีครงสรา้งทีเหนียวแน่น เพราะในชุมชนขนาดเลก็เท่านั =นทีจะช่วยฟื=นฟูสภาพทางสงัคม
ใหด้ขีึ=น เพราะจะรบัผดิชอบต่อหน่วยทีเลก็ทีสุด และกล่าวถงึชุมชนขนาดเลก็ทีเน้นการกระทําที
เต็มไปด้วยความร่วมมอืร่วมใจ ความรูส้กึเป็นเจา้ของ เป็นสงัคมทีตนรูจ้กักนัอย่างใกล้ชดิและ
สนิทสนม โดยแนวคดินี=มลีกัษณะทีสาํคญั 3 ประการ คอื 1) ไมไ่ดใ้หค้วามสนใจหรอืความสําคญั
กับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพื=นที 2) เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพือนมนุษย์ทีมี
ปฏสิมัพนัธต่์อกนั และ 3) เป็นลกัษณะความรูส้กึเชงิอตัวสิยัของความเป็นชุมชน หรอืแบบแผน
ในอุดมคต ิกล่าวคอื นําเสนอลกัษณะชุมชนทีควรจะเป็นชุมชนทีด ีหรอืชุมชนในอุดมคต ิ

อย่างไรก็ตามหากพจิารณาโดยนัยนี= อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนนั =นเป็น 
“หน่วยพื=นฐานของการพึงตนเอง” ซึงพจิารณาจากลกัษณะทีสําคญั เช่นว่า ชุมชนตั =งอยู่บน
พื=นฐานของความสมัพนัธใ์นหมู่คนทีรูจ้กักนัใกล้ชดิ มกีารใช้ประโยชน์จากพื=นที และมกีจิกรรม
เพือการดํารงชวีติร่วมกนั มรีะบบความสมัพนัธ์เป็นแบบครอบครวัเครอืญาตมิกีารแลกเปลียน 
การพึงพา รวมทั =งมคีวามขดัแยง้ โดยคุณลกัษณะสาํคญัของชุมชนทีเป็นหน่วยพื=นฐานของสงัคม
นั =น มศีกัยภาพในการจดัให้มกีิจกรรมเพือสนองตอบต่อความต้องการในด้านต่างๆของคนใน
ชุมชน ทั =งในดา้นการพฒันาทางกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและจติใจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งต้นผู้วจิยัจงึสรุปไดว้่า “ชุมชน” หมายถงึ “กลุ่มคนทีมา
อยู่รวมกนัในเขตหรอืบรเิวณเดยีวกนัมาอย่างยาวนาน อาจมพีื=นทีอาณาเขตทีแน่นอนหรอืไม่
แน่นอนกไ็ด ้ซึงมวีถิกีารดาํเนินชวีติคลา้ยกนั มคีวามรูส้กึเป็นอนัหนึงอนัเดยีวกนั ทํางานร่วมกนั 
มปีระโยชน์รว่มกนั ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการพื=นฐานส่วนใหญ่ได ้นอกจากนี=ยงั
ต้องมปีฎสิมัพนัธ์ต่อกนัและกนัอยู่ภายใต้กฎระเบยีบกฎเกณฑเ์ดยีวกนั ซึงชุมชนอาจมทีั =งแบบ
ทางการหรอืไม่ทางการกไ็ด้” ซึงสามารถจําแนกลกัษณะและองค์ประกอบทีสําคญัของชุมชนได้
ดงันี= 
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1) เป็นการรวมกนัของกลุ่มคน (Group of People) ในรปูของกลุ่มสงัคม (Social 
Group) กล่าวคอื การทีคน 2 คน หรอืมากกว่านั =นเขา้มาตดิต่อขอ้งเกียวกนัโดยสมคัรใจ และ
สมาชกิมกีารปฏบิตัต่ิอกนัทางสงัคม หรอืมปีฏกิริยิาโต้ตอบกนัทางสงัคม (Social Interaction) มี
ความเอื=ออาทรต่อกนัและพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั และในการมารวมกลุ่มนี=จะมกีารคาดคะเน
พฤติกรรมซึงกันและกันและจะต้องปรบัปรุงพฤติกรรมให้เป็นไปตามลกัษณะทีคนในกลุ่ม
ตอ้งการ 

2) มอีาณาบรเิวณ (Area) สําหรบัทีอยู่อาศยั หรอืเป็นทีประกอบกจิกรรมต่างๆ
ของสมาชกิและกลุ่มสงัคม อาจกล่าวได้ว่าคนและสถานทีเกอืบจะแยกออกจากกนัไม่ได้ ต่างก็
เป็นส่วนประกอบทีสําคญัและมสี่วนสมัพนัธ์กนัมคีนกต็้องมสีถานที ส่วนขนาดของชุมชนอาจมี
ขนาดแตกต่างกนั โดยขึ=นอยูก่บัจาํนวนของสมาชกิในกลุ่มสงัคมและขนาดของอาณาบรเิวณเป็น
สาํคญั  

3) การจดัระเบยีบทางสงัคม (Social Organization) เพือควบคุมความสมัพนัธ์
ของสมาชกิในชุมชน โดยผ่านบรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norms) สถาบนัทางสงัคม (Social 
Institution) และวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural Traditions) ทีมอียู่ในชุมชน 
ตลอดจนแบบแผนการดําเนินชวีติในชุมชน (Pattern of Community Life) ซึงส่วนใหญ่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึและเป็นรปูแบบเดยีวกนั 

4) สมาชกิมคีวามสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Relationship) คอื มกีารติดต่อ
สมัพนัธ์กนั มคีวามสนใจทางสงัคมร่วมกนั และมคีวามสนิทสนมกนั โดยมกัจะมคีวามสมัพนัธ์
แบบพบปะกันโดยตรง (Face to Face) ซึงจะนําไปสู่การใช้ชีวิตในด้านต่างๆร่วมกัน
ค่อนข้างมาก ความสมัพนัธ์ต่อกันของสมาชิกในชุมชนเป็นสิงทีผูกพนัให้สมาชิกอยู่ร่วมกัน
ภายในชุมชนได ้

5) สมาชกิมวีตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการใชช้วีติร่วมกนั การทีคนจะเกดิการ
รวมกลุ่มขึ=นเป็นชุมชนไดน้ั =นต้องมเีป้าหมายหรอืวตัถุประสงคเ์หมอืนกนั อนัเกดิจากสมาชกิได้
ใหค้วามสนใจ ในเรืองราวต่าง ๆ   ทีเกดิขึ=นในชุมชนนั =นรว่มกนั มเิพยีงแต่ใหค้วามสนใจอย่างใด
อย่างหนึ งเฉพาะ แต่ให้ความสนใจโดยทั วไป ซึงมีขอบเขตมากพอทีจะอยู่ร่วมกันใน
ชวีติประจาํวนั โดยวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสมาชกิสามารถบรรลุถงึความต้องการพื=นฐาน
ส่วนใหญ่และสามารถแกไ้ขปญัหาส่วนใหญ่ของชุมชนได ้

6) สมาชกิได้รบัผลกระทบทีเกิดขึ=นในชวีติร่วมกนั เป็นผลมาจากลกัษณะของ
ชุมชนทั =ง 5 ประการตามทีไดก้ล่าวในขา้งตน้นั นเอง 

อนึง เพือให้มองเหน็รายละเอยีดของแต่ละลกัษณะของชุมชน ผู้วจิยัจงึได้ประมวลและ
นําเสนอ ดงัตารางที 2.1 ต่อไปนี= 
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ตารางที� 2.1  ลกัษณะของชุมชนในความหมายทั วไป 
 

ประเด็น 

 

นกัวชิาการ 

พจนานุกรม 
Cambridge 
Advanced 
Learner’s 
Dictionary  

พจนานุกรม  
Oxford 

Advanced 
Learner’s 

Dictionary of  
Current 
English 

พจนานุกรม
ฉบบัราช
บณัฑิตย 

สถาน พ.ศ. 

2542 

พจนานุกรม
ศพัทส์งัคม
วิทยา ฉบบั

ราชบณัฑิตย 
สถาน พ.ศ. 

2524 

UNDP  
 

Maclver 
 

Dunham 

 
Gottdiener 
and Leslie 

Budd 

Poplin กรมการ
พั ฒ น า
ชมุชน  

 

พฒัน์     
สจุาํนงค์

และ
คณะ 

ยวุฒัน์  
วฒุิเมธี  

 

สญัญา 
สญัญา
วิวฒัน์  

 

จีรพรรณ 
กาญจนะ

จิตรา  
 

มีการรวมกลุ่มกนัของ
คนในรปูของกลุ่มสงัคม 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

มีอาณาบริเวณสาํหรบัที�
อยู่อาศยัหรือประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 

 

มีการจดัระเบียบทาง
สงัคมเพื�อควบคมุ
ความสมัพนัธ์ของ
สมาชิก 

√ √ - - √ √ √ - √ - - - √ √ 

สมาชิกมีความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

√ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

สมาชิกมีวตัถปุระสงคใ์น
การใช้ชีวิตร่วมกนั  

√ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

สมาชิกได้รบัผลกระทบที�
เกิดขึ'นในชีวิตร่วมกนั  

√ - - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 
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2.1.1.2 ชุมชนทอ้งถิน 
ในการศึกษาความหมายของชุมชนท้องถินสามารถอธิบายความหมายทาง

วชิาการได ้ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี= 
Norton (1994: 23-30 อ้างถงึใน อุดม ทุมโฆสติ, 2552: 198-200) ไดอ้ธบิายคํา

ว่า ชุมชน หรอื Commune มาจากภาษาฝรั งเศส ซึงมคีวามหมายถึงการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชนในทอ้งทีใดทอ้งทีหนึงเป็นเวลานาน จนทาํใหป้ระชาชนเหล่านี=มคีวามรกัและผูกพนักนั
จนเป็นหนึงเดยีว จงึได้พยายามร่วมกนัในการจดัระบบการปกครองตวัเองขึ=น เรยีกว่า Self-
governing Community อนัถอืว่าเป็นรากฐานสาํคญัของการปกครองทอ้งถินในฝรั งเศส เยอรมนี 
และอกีหลายประเทศบนไหล่ทวปียุโรป ปจัจุบนั การปกครองทอ้งถินของประเทศต่างๆในแถบ
ไหล่ทวปียโุรปส่วนใหญ่กจ็ะมรีากฐานมาจาก “ชุมชนปกครองตวัเอง” ดงักล่าวแลว้ทั =งสิ=น ดงันั =น
จงึถอืได้ว่าการปกครองท้องถินของประเทศเหล่านี= จงึมลีกัษณะเป็นเนื=อเดยีวกบัชุมชน หาก
ชุมชนอ่อนแอ การปกครองทอ้งถินกจ็ะอ่อนแอไปดว้ย ในทํานองเดยีวกนั ถ้าชุมชนเขม้แขง็การ
ปกครองทอ้งถินกเ็ขม้แขง็ตามไปดว้ย 

นอกจากนี=คําว่า ท้องถิน และ ชุมชน ทั =งสองคํามคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ
ทั =งนี=เพราะ รากฐานการปกครองทอ้งถินในหลายประเทศใชฐ้านความเป็นชุมชนปกครองตนเอง 
แถบกลุ่มประเทศในไหล่ทวปียุโรป เช่น ฝรั งเศส เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด์ และสวติเซอรแ์ลนด ์
เป็นต้น ประเทศเหล่านี=มรีะบบการปกครองท้องถินทีมพีื=นฐานมาจาก “ชุมชน”  เช่นท้องถิน
ระดบัปลายสุดของฝรั งเศสในปจัจุบนัยงัเรยีกว่า “ชุมชน (Commune)” เพราะฝรั งเศสถือเอา
ลกัษณะ “ชุมชนพึงตนเองดั =งเดมิ” มาเป็นหน่วยทางการปกครอง 

ในขณะทีประเทศในยโุรป เช่น อติาล ีเยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์และสเปน ใชค้ําทีมี
ความหมายเดยีวกบัคาํว่า ชุมชนของฝรั งเศส เช่น เยอรมนัใชค้ําว่า Gemeinde เนเธอรแ์ลนดใ์ช้
คําว่า Gemeente สเปนใชค้ําว่า Municipio ดงันั =นการปกครองทอ้งถินในประเทศบนไหล่ทวปี
ยโุรป จงึเป็นคาํทีมพีื=นฐานมาจากคาํว่า “ชุมชนทอ้งถิน (Local Community)” 

โกวทิย ์พวงงาม (2553: 30) ไดอ้ธบิายคําว่า ชุมชนทอ้งถินว่า โดยความหมาย
ของคนทั วไปมกัจะหมายถงึ พื=นทีในชุมชนใดชุมชนหนึงโดยเฉพาะ และชุมชนดงักล่าวมกีารจดั
โครงสรา้งระบบการปกครองอย่างเป็นทางการ ซึงในทีนี=ไดแ้ก่ หน่วยการปกครองทอ้งถินต่างๆ 
และพื=นทีทีตั =งถินฐานของชุมชน ซึงหากพจิารณากนัใหด้แีลว้ความหมายดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็
ความสาํคญัใน 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี= 

ประการทีหนึง  ท้องถินในลักษณะของพื=นทีของชุมชน ทีเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชนบนพื=นทีใดพื=นทีหนึง ซึงปฏิสมัพนัธ์ไม่เกิดขึ=นเพียงเฉพาะคนในชุมชน
เท่านั =น หากแต่ยงัมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัพื=นทีดว้ย ดงันั =นจงึมกีารยดึโยงเอาคนในชุมชน
ให้มคีวามสมัพนัธ์กบัพื=นทีทีคนเหล่านั =นอาศยัอยู่ด้วย เช่น วถิชีวีติของคนในพื=นทีทีทําเกษตร
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เป็นอาชพีหลกั หรอืชุมชนใดทีอาศยัอยูใ่กลท้ะเลกจ็ะถูกยดึโยงเขา้กบัพื=นทีนั =น กลายเป็นวถิชีวีติ
แบบชาวประมง เป็นตน้ 

ประการทีสอง  เป็นลกัษณะทีเป็นผลพวงมาจากประการแรก กล่าวคอื เมือคนกบั
พื=นทีมีความสัมพันธ์กันจนกลายเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึงแล้ว จําเป็นอย่างยิงทีต้องมีการจดั
ความสมัพนัธด์งักล่าวใหเ้ป็นระบบ ระเบยีบ กฏเกณฑใ์นการอาศยัอยู่ร่วมกนั ใชป้ระโยชน์จาก
พื=นทีร่วมกนั และรวมไปถงึการพฒันาพื=นทีของตนใหม้คีวามเจรญิและเป็นทีอยู่อาศยัของคนใน
ชุมชนไดต่้อไป เพือใหก้ารจดัระเบยีบดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและใหค้นในชุมชนหรอื
พื=นทีมสี่วนร่วมในการบริหารพฒันาชุมชนหรอืพื=นทีของตน จําเป็นต้องมกีารจดัระบบการ
ปกครอง ซึงในทีนี=คอื “หน่วยการปกครองทอ้งถิน” นั นเอง  ดงันั =นทอ้งถินในลกัษณะทีสอง ถ้าจะ
กล่าวกนัใหช้ดักค็อื การปกครองทอ้งถินทีมอียู่ควบคู่ไปกบั “ชุมชนทอ้งถิน” เมือเป็นดงันี=แลว้จงึ
ไม่แปลกเลยว่าทําไมคนโดยทั วไปจงึมกัใช้คําว่า “ท้องถิน” กับ “ชุมชน” ทดแทนกัน จนใน
บางครั =งทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่าทั =งสองคาํมคีวามหมายเหมอืนกนั 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งต้นผู้วจิยัจงึสรุปได้ว่า “ชุมชนทอ้งถิน” หมายถงึ 
“กลุ่มคนทีมาอยู่รวมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันซึงมีพื=นทีอาณาเขตทีแน่นอนมาอย่าง
ยาวนาน ทาํใหป้ระชาชนเหล่านี=มคีวามรกัและผูกพนักนัจนเป็นหนึงเดยีว จงึไดพ้ยายามร่วมกนั
ในการจดัระบบการปกครองตวัเองขึ=น ทั =งนี=การจดัระบบการปกครองดงักล่าวมโีครงสรา้งระบบ
การปกครองอย่างเป็นทางการซึงในทีนี= คอื พื=นทีทีตั =งถินฐานของชุมชนในหน่วยการปกครอง
ทอ้งถินต่างๆ เช่น ชุมชนในเขตกรงุเทพมหานคร ชุมชนในเขตเทศบาล เป็นตน้” 

 
2.1.2 พฒันาการของชุมชนในสงัคมไทย 
ในการศึกษาคําว่า “ชุมชน” นั =นพบว่า แปลมาจากคําว่า Community ในช่วงทีวชิา

สงัคมศาสตร์ตะวนัตกแพร่เข้ามาในไทย และต่อมารฐับาลก็ได้ใช้คํานี=จนตั =งหน่วยงานใหม่คอื 
กรมการพฒันาชุมชน ในปี 2505 ดว้ยเหตุนี=ในระยะแรกชุมชนจะมคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัคําว่า 
บา้น หรอื หมู่บ้าน ในภาษาไทยทีมมีาก่อนหน้านี= ในฐานะเป็นหน่วยการปกครองทีมขีอบเขต
แน่นอนภายใต้การควบคุมของรฐั (อานันท์ กาญจนพนัธุ์, 2544: 111) ในฐานะหน่วยการ
ปกครองพื=นฐานตามพระราชบัญญัติการปกครองพื=นที พ.ศ. 2476 ทั =งนี= เพือประโยชน์และ
วตัถุประสงคท์างดา้นการบรหิารราชการและการควบคุมของรฐัมากกว่าทีจะคํานึงถงึความเป็น
ชุมชนในความเป็นจรงิ ซึงการมองชุมชนโดยการเน้นไปทีทีตั =งและอาณาบรเิวณทางภูมศิาสตร ์
ความผูกพนั และความความสมัพนัธแ์บบใกลช้ดิอนัเนืองมาจากความเหมอืนของคนเป็นสําคญั 
(Homogenous) ชุมชนจงึถูกทําใหก้ลายเป็นพื=นทีทีแขง็ตวัและหยุดนิง ทําใหก้ารพฒันาชุมชน
ของไทยจงึไม่ค่อยประสบความสําเรจ็เท่าทีควร มปีญัหาความเหลือมลํ=า ซํ=าซ้อน อกีทั =งยงัถูก
ลากโยงเขา้ไปเป็นส่วนหนึงของวาทกรรมของการสรา้งชาตแิละการพฒันาสมยัใหม่ของรฐัอีก
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ดว้ย (ณฐพงศ์ จติรนิรตัน์, 2548: 21-22) อย่างไรกต็ามการก่อตวัของขบวนการประชาชนและ
ภาคประชาสงัคมในสงัคมไทยช่วงสองทศวรรษทีผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนทีได้รบั
ผลกระทบจากนโยบายการพฒันาทีไม่สมดุลยข์องรฐั และรวมตวัรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆเพือ
เรยีกรอ้ง ปกป้องสทิธอินัพงึมพีงึได้ของชุมชน มกีารยดึโยงกนัเป็นเครอืข่ายภาคประชาชนและ
ภาคประชาสังคมทีเข้มแข็ง เกิดเป็นชุมชนในรูปแบบใหม่ทีเรียกว่า “ชุมชนเคลือนไหว” 
(Community Movement) เป็นชุมชนทีสมาชกิของชุมชนไม่จาํเป็นต้องมคีวามสมัพนัธท์ีใกลช้ดิ
กนั แต่เชือมโยงกนัดว้ยประสบการณ์ ปญัหา อุดมการณ์ จติสาํนึก ความรูส้กึ และอตัลกัษณ์จาก
การปฏบิตักิารและการเรยีนรูร้่วมกนัในท่ามกลางสถานการณ์ปญัหาทีประเดประดงัเขา้มา เช่น 
การเคลือนไหวของสมชัชาคนจน สมาพนัธช์าวประมงพื=นบา้นภาคใต้ เครอืข่ายปฏริปูทีดนิเพือ
คนจน เครอืข่ายเกษตรกรรมภาคเหนือ สมชัชาเผ่าแห่งประเทศไทย เครอืข่ายสลมัสีภาค เป็น
ต้น (ณฐพงศ์ จติรนิรตัน์, 2547) นอกจากนี=ยงัมชุีมชนในรปูแบบใหม่ทีมลีกัษณะเป็นชุมชนแห่ง
อารมณ์และความรูส้กึร่วม จากการเผชญิหน้าโดยตรงกบัเหตุการณ์/สถานการณ์ทีเกดิขึ=น และ
ซมึซบัเหตุการณ์โดยผนวกเอาประสบการณ์ในอดตีและนําตวัเองเขา้ไปเป็นส่วนหนึงของการ
แกไ้ขปญัหาและสรา้งความเป็นชุมชนใหม่ขึ=นมา โดยไม่ยดึตดิกบัพื=นทีทางภูมศิาสตร ์ชาตพินัธุ ์
หรอือืนๆ เช่น การเกดิขึ=นของชุมชนสนึามใินภาคใต ้เป็นตน้ 
 

2.1.3 สิทธิชุมชนตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
สทิธชุิมชนท้องถิน มหีลกัคดิทีสําคญัในเรืองการถือว่าชุมชนมสีทิธทิีจะเลอืกรบัหรอื

เลอืกปฏเิสธการพฒันาจากภายนอก ชุมชนมสีทิธทิีจะกําหนดการพฒันาของตนเอง สทิธชุิมชน
ต้องพฒันาขึ=นมาจากวถิชีวีติและวฒันธรรมทีเป็นจรงิของชุมชน สทิธชุิมชนและสทิธปิระชาชน
เป็นหลกัการพื=นฐานของสงัคมประชาธปิไตย และทีสําคญัคอื สทิธชุิมชนเป็นอุดมการณ์และเป็น
เครืองมอืการต่อสูท้างนโยบายของขบวนการประชาชน (พลเดช ปินประทปี, 2550: 6) 

ทั =งนี=  สิทธิเกียวกับชุมชนได้ร ับการยอมรับและถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540 โดยในรฐัธรรมนูญฉบบันี=ไดบ้ญัญตัริบัรองและคุม้ครอง
สทิธขิองบุคคลทีรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถินดั =งเดมิไว ้อนัก่อใหเ้กดิผลเป็นการรบัรองตวัตนในทาง
กฏหมาย (Legal Entity) ของชุมชน ทําใหชุ้มชนในฐานะเป็นหมู่คณะทีแยกออกมาจากบุคคล
ธรรมดาทีรวมกนัเป็นชุมชนกลายเป็นผู้ทรงสิทธิตามรฐัธรรมนูญเพือประโยชน์และความมุ่ง
หมายบางประการทีบุคคลทีรวมกนัเป็นชุมชนนั =นไม่อาจทําได้เองตามลําพงัขึ=นได้ (กิตตศิกัดิ f 
ปรกต,ิ 2551: 123-128) อาจกล่าวได้ว่าสทิธชุิมชนตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญนี=ไดเ้อื=อให้
ชุมชนสามารถพึงตนเองได้โดยได้รบัการยอมรบัและรบัรองตามรฐัธรรมนูญซึงเป็นกฏหมาย
สงูสุดของประเทศ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 (2540) ได้บญัญตัถิงึ “สทิธิ
ชุมชน” เอาไวใ้นมาตรา 46 และมาตรา 56 ดงันี= 
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มาตรา 46 บุคคลซึงรวมกันเป็นชุมชนท้องถินดั =งเดิม ย่อมมสีิทธิ
อนุรกัษ์หรอืฟื=นฟูจารตี ประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถินและของชาต ิและมสี่วนรว่มในการจดัการ กรบํารุงรกัษา และการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมอย่างสมดุล และยั งยนื ทั =งนี=
ตามทีกฏหมายบญัญตั ิ

มาตรา 56 สิทธิของบุคคลทีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
บาํรุงรกัษา และการไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และในการคุ้มครองส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม เพือให้
ดํารงชพีอยู่ได้อย่างปกตแิละต่อเนือง ในสิงแวดล้อมทีจะไม่ก่อใหเ้กดิอนัตราย
ต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรอืคุณภาพชีวติชวีิตของตน ย่อมได้รบัการ
คุม้ครอง ทั =งนี= ตามทีกฏหมายบญัญตั ิ

การดาํเนินโครงการหรอืกจิกรรมทีอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อคุณภาพสิงแวดลอ้มจะกระทํามไิด ้เวน้แต่จะไดศ้กึษาและประเมนิผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิงแวดล้อมรวมทั =งได้ให้องค์การอิสระซึงประกอบด้วยผู้แทน
องคก์ารเอกชนดา้นสิงแวดลอ้มและผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษาทีจดัการศกึษาดา้น
สิงแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมกีารดําเนินการดงักล่าว ทั =งนี= ตามที
กฎหมายบญัญตั ิ

สทิธขิองบุคคลทีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ 
ราชการส่วนทอ้งถิน หรอืองคก์รอืนของรฐั เพือใหป้ฏบิตัหิน้าทีตามทีบญัญตัไิว้
ในกฏหมายตามวรรคหนึงและวรรคสองยอ่มไดร้บัการคุม้ครอง 

 
แม้ว่าสทิธขิองชุมชนจะได้รบัการยอมและรบัรองไว้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2540 แล้วก็ตาม แต่ภายในรฐัธรรมนูญฉบบัดงักล่าวได้กําหนดเงือนไขบาง
ประการขึ=นมา นั นคอื การต้องมกีฏหมายมารองรบั หรอื ตามทีกฏหมายบญัญตั ิทําใหชุ้มชนไม่
สามารถใชส้ทิธขิองตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที 

เมือมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 (2550) 
รฐัธรรมนูญฉบบันี=ยงัคงหลกัการดงักล่าวไว ้ไม่ได้เปลียนแปลง นอกจากนี=ยงัไดต้ดัเงือนไขการ
ต้องมกีฏหมายมารองรบั หรอื ตามทีกฏหมายบญัญตัิ โดยรฐัธรรมนูญฉบบันี=ได้ให้การรบัรอง
สทิธชุิมชนต่างๆ ในสาระสาํคญัดงัต่อไปนี= 
 

มาตรา 66 บุคคลซึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน หรอืชุมชน
ทอ้งถินดั =งเดมิ ย่อมมสีทิธอินุรกัษ์หรอืฟื=นฟูจารตี ประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน 
ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถินและของชาต ิและมสี่วนร่วมในการจดัการ 
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กรบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม 
รวมทั =งความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุลและยั งยนื 

มาตรา 67 สทิธขิองบุคคลทีจะมสี่วนรว่มกบัรฐัและชุมชนในการอนุรกัษ์ 
บาํรุงรกัษา และการไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม เพือให้
ดาํรงชพีอยูไ่ดอ้ยา่งปกตแิละต่อเนืองในสิงแวดลอ้มทีจะไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตชีวิตของตนย่อมได้ร ับการ
คุม้ครอง ตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั =งทางด้านคุณภาพสิงแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ 
จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่จะไดศ้กึษาและประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั =งได้ให้องค์การอิสระซึง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิงแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน
สถาบนัอุดมศกึษาทีจดัการศกึษาดา้นสิงแวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาต ิหรอื
ดา้นสุขภาพ ใหค้วามเหน็ประกอบก่อนมกีารดาํเนินการดงักล่าว 

สทิธขิองบุคคลทีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ 
ราชการส่วนทอ้งถิน หรอืองค์กรอืนของรฐัทีเป็นนิตบุิคคล เพือใหป้ฏบิตัหิน้าที
ตามบทบญัญตันีิ=ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 

 
จากบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ในเรืองสทิธิ

ชุมชนพบว่า มกีารขยายเนื=อหาใหค้รอบคลุมถงึลกัษณะชุมชนมากขึ=น ตลอดจนมกีารตดัเงือนไข
การต้องมกีฏหมายมารองรบั หรอื ตามทีกฏหมายบญัญัติออกไป ซึงเอื=อให้ชุมชนสามารถ
พึงตนเองไดง้า่ยขึ=นกว่ารฐัธรรมนูญฉบบัก่อน 
 
2.2 แนวคิดการพึ�งตนเองของชมุชน 
 

การพึงตนเองนั =นมรีากฐานมาจากแนวความคดิแบบมนุษยนิยม (Humanism) ทีมองใน
เรืองคุณค่าและศักดิ fศรีความเป็นมนุษย์ โดยเชือว่ามนุษย์มีคุณค่า ศักดิ fศรี และศักยภาพ
ความสามารถในตวัเองทีจะคดิ ทาํ พดู ดว้ยตวัของตวัเอง หรอือาจกล่าวไดว้่า การพึงตนเอง คอื
การเป็นตวัของตวัเอง รู้จกัและเคารพในตนเอง (พลาพรรณ คําพรรณ์ และมนตร ีเกิดมมีูล, 
2545: 259)   
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จุดเริมต้นของแนวคดิในการพึงตนเองสามารถสบืสาวความเป็นมาในอดตียอ้นหลงัได้
ยาวนานกว่า 2,500 ปี ทั =งนี=เพราะในหลกัคําสอนของพุทธศาสนาจะให้ความสําคญักบัการ
พึงตนเองเป็นอย่างยิง ดงัจะเหน็ได้จากพุทธสุภาษิตบทหนึงซึงมกัจะได้รบัการอ้างองิอยู่เสมอ
ความว่า “อตัตา ห ิอตัตโน นาโถ (ตนเป็นทีพึงแห่งตน)” นั นเอง (กติตกิร สุนทรานุรกัษ์, 2543: 
19) ในขณะทีสมยัใหม่ การก่อตวัขึ=นของแนวคดิการพึงตนเองอาจเหน็ได้จากแนวคดิของเหมา 
เจ๋อ ตุง กบันโยบายการพฒันาของจนีในช่วงทศวรรษ 1940-1970 ดงัคําปราศรยัของเหมา เจ๋อ 
ตุงทีเราคุน้เคยกนัว่า “Tzu li keng sheng” แปลไดว้่า “การปฎริปูดว้ยความพยายามของเราเอง” 
จากคาํปราศรยัดงักล่าวไดถู้กนําเสนอเป็นนโยบาย “Walking on two legs” ซึงหมายถงึการเดนิ
บนสองขาของตนเอง ในระดบัทอ้งถินกไ็ดม้กีารจดัตั =งคอมมนูต่างๆขึ=นมา ซึงอาจกล่าวไดว้่าเป็น
การประยกุตน์โยบายการพึงตนเองลงสู่การปฏบิตัใินชนบท (Berger, 1970: 9-11) 

ในช่วงเวลาทีใกล้เคยีงกนั มหาตมะ คานธ ีรฐับุรุษคนสําคญัของอินเดยี ได้เสนอภาพ
ของหมูบ่า้น  สวราช (Swaraj) ซึงเป็นหมู่บา้นทีสามารถพึงตนเองไดใ้นสิงทีจาํเป็นต่อชวีติ แต่ก็
มกีารพึงพากนัในระหว่างหมูบ่า้นต่างๆตามความจาํเป็นอืนๆ ในหมู่บา้นจะมทีั =งการผลติ บรกิาร
สาธารณูปโภค การศกึษา กจิกรรมต่างๆทําในรูปของสหกรณ์ ไม่มรีะบบวรรณะ การปกครอง
หมู่บ้านทําผ่านระบบปญัจายตั (Sachs, 1980: 49) ทีเป็นเช่นนี=เพราะมหาตมะ คานธ ีได้
นําเสนอแนวคดินี=ในช่วงเวลาทีอนิเดยีกําลงัเรยีกรอ้งอสิรภาพจากการเป็นอาณานิคมองักฤษซึง
ตกัตวงทรพัยากรจาํนวนมหาศาลจากอนิเดยีในรูปแบบทีองักฤษซื=อวตัถุดบิจากอนิเดยีในราคา
ถูก ในขณะทีอนิเดยีซื=อสนิคา้สาํเรจ็รปูจากองักฤษในราคาแพง ดงันั =นการพึงตนเองจงึเป็นทั =งวธิี
ปฏบิตัแิละอุดมการณ์ทางการเมอืงทีนอกจากเป็นหลกัการให้อนิเดยีมุ่งพฒันาจากภายในของ
ตนเอง ยงัหมายถงึระบบเศรษฐกจิทีไม่มุ่งเอาเปรยีบจากการบรโิภคมากเกนิไป (จามะร ีเชยีง
ทอง, 2549: 126-127) จนกระทั งในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาแวดวงวชิาการจงึไดใ้หค้วาม
สนใจต่อแนวคดิการพึงตนเองอย่างเป็นจรงิเป็นจงัมากขึ=นเพือตอบสนองความต้องการแสวงหา
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทางเลอืกใหมท่ดแทนการพฒันาแบบเดมิทีลม้เหลว 
 

2.2.1 ความหมายของการพึ�งตนเอง 
เรืองแนวคดิการพึงตนเองนั =น นักวชิาการไดแ้บ่งการพึงตนเองไวห้ลายระดบัตามทศันะ

ของนักวิชาการแต่ละท่าน ในเบื=องต้นนี=ได้มนีักวชิาการจํานวนไม่น้อยได้ให้ความหมายการ
พึงตนเองไว ้สามารถจาํแนกไดด้งันี= 

2.2.1.1 ความหมายของการพึงตนเองในระดบัปจัเจกชน 
Emerson (1841) ไดส้รา้งคาํว่าการพึงตนเองขึ=น โดยมจีุดเน้นอยู่ทีความไวว้างใจ

ทีมอบให ้ทกัษะ ความคดิรเิริม ความเชือมั นในความสามารถและความฉลาด และการดํารงชวีติ
จากภายใน แนวคดินี=เป็นแนวคดิหลกัทีมจีุดเน้นทีแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อยเกียวกบัเรืองของ
อํานาจในการพึงพา ความคดิสรา้งสรรค ์การรเิริม ความเชือในความเขม้แขง็ และความยดืหยุ่น 
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ซึงมันเป็นการปฏิเสธการสนับสนุนจากภายนอก และสรรเสริญความสําคัญในการนําไป
ประยุกต์ใช้ คําอ้างอิงทีมชีือเสียงจากเรยีงความนี= คือ “ความอิจฉาเป็นความโง่เขลา  การ
ลอกเลยีนแบบ คอื การฆา่ตวัตาย” 

กรมสามญัศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ (ม.ป.ป.: 3) ให้ความหมายของการ
พึงตนเองไว้ว่า การพึงตนเอง หมายถงึการเคารพตนเอง เชือมั นในความสามารถทีจะกระทํา
การใดใหส้าํเรจ็ดว้ยตนเอง และไมท่าํตวัใหเ้ป็นปญัหาเพือเป็นภาระแก่ผูอ้ืนหรอืหมูค่ณะ 

บุญทนั ดอกไธสง (2529: 20) ได้ให้ความหมายของการพึงตนเองไว้ว่าการ
พึงตนเอง หมายถึง การกระทํากิจกรรมเพือดําเนินงานอย่างใดอย่างหนึง จะกระทําเพือ
ดําเนินงานโดยกําลงัทรพัย ์ความสามารถ และสตปิญัญาของตนเอง โดยไม่ขอรอ้งหรอืรอคอย
ความช่วยเหลอืจากบุคคลอืน 

การอธิบายให้ความหมายถึงคําว่า “การพึงตนเอง” ทีกล่าวมาข้างต้นข้างต้น 
พบว่าส่วนใหญ่มลีกัษณะทีใกล้เคียงกัน กล่าวคอื “เป็นการให้ความหมายทีมุ่งเน้นไปทีการ
เคารพตนเอง ความเชือมั นในตนเองว่าจะสามารถทาํสิงหนึงสิงใดใหส้าํเรจ็ไดโ้ดยไม่รอ้งขอความ
ช่วยเหลอืจากผู้อืน” จากลกัษณะทีกล่าวมานี=สะท้อนให้เหน็ว่าความหมายของการพึงตนเองที
นกัวชิาการขา้งตน้กล่าวมาเป็นการใหค้วามหมายการพึงตนเองในระดบัปจัเจกชนเป็นสาํคญั 

2.2.1.2 ความหมายของการพึงตนเองในระดบักลุ่ม/ชุมชน 
Ghari et al (1980) ไดก้ล่าวถงึการพึงตนเองว่า การพึงตนเองไม่ไดม้คีวามหมาย

ต่างไปจากหลกัการของการช่วยเหลอืตนเอง (Self-help) เลย ซึงหลกัการของการช่วยเหลอื
ตนเองมีความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดกับการพึงตนเอง ซึงการช่วยเหลือตนเอง คือ การมี
ความสามารถทําให้ประชาชนในท้องถินแสวงหาผลประโยชน์ ขอ้ได้เปรยีบจากทรพัยากร ซึง
หลกัการช่วยเหลอืตนเองสามารถทาํใหชุ้มชนมคีวามสามารถและความเชือมั นเพิมขึ=นของชุมชน
ในการจดัการเรืองราวต่างๆ ซึงธรรมเนียมปฏบิตัขิองการช่วยเหลอืตนเองคอืการทําใหต้นเอง
สามารถอยูร่อดในโลกสมยัใหมไ่ด ้

ยุว ัฒน์ วุฒิเมธี และคณะ (2549) ได้ให้ความหมายว่า การพึงตนเอง (Self-
Reliance) หมายถงึ การทีตนเองและชุมชนสามารถดําเนินการดว้ยตวัเองซึงมคีวามหมายตรง
ขา้มกบัการพึงผู้อืน การพึงผู้อืน คอื ความสมัพนัธ์ทีฝ่ายหนึงเอาเปรยีบและเหนือกว่าอกีฝ่าย
หนึงซึงฝ่ายทีถูกครอบงาํจะสูญเสยีความเป็นตวัของตวัเองและเป็นลกัษณะ “ต้องยมืจมกูคนอืน
หายใจ” หรอื “ยนืบนขาตนเองไมไ่ด”้ 

โกวทิย ์พวงงาม (2553: 169) การพึงตนเอง หมายถงึ การกําหนดอนาคตของ
ชุมชนทีวางอยู่บนความคดิและทศิทางของการพฒันาทีจะนําไปสู่การพึงตนเองได้โดยเน้นการ
ปลดปล่อยตนเองทียดึหลกัการจดัการงานพฒันาด้านต่างๆทีชุมชนเป็นผู้เรยีนรู ้ผู้เลอืกสรร ผู้
วางแผน ผู้ปฏบิตั ิและผู้รบัผลจากการปฏบิตัินั =นๆ ซึงต้องสอดคล้องกบัวธิคีดิทีมพีื=นฐานจาก
ระบบคดิเดมิของชุมชนหรอืภมูปิญัญาชาวบา้น กบัวธิคีดิและระบบการจดัการสงัคมแนวใหม ่
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การอธิบายให้ความหมายถึงคําว่า “การพึงตนเอง” ทีกล่าวมาข้างต้นข้างต้น 
พบว่าส่วนใหญ่มลีกัษณะทีใกลเ้คยีงกนั กล่าวคอื “เป็นการมุง่ใหค้วามหมายของการพึงตนเองใน
ระดบักลุ่มหรอืชุมชน โดยทีชุมชนต้องมคีวามเชือมั นในการจดัการเรืองราวต่างๆ โดยมกีาร
วางแผน เรยีนรู ้และใชท้รพัยากรภายในชุมชนโดยทีไมถู่กครอบงาํจากภายนอกนั นเอง”  

2.2.1.3 ความหมายของการพึงตนเองแบบหลายระดบั 
กาญจนา แก้วเทพ (2530: 34) ได้นิยามการพึงตนเองว่า หมายถงึ กจิกรรม

ทั =งหลายทีกระทําโดยปจัเจกชนและครวัเรอืน เพือบรรลุถงึการมหีลกัประกนัในการดํารงชวีติ 
และไดแ้บ่งระดบัและความหมายของการพึงตนเองเอาไว ้2 ส่วน คอื ประการทีหนึง คอื การให้
ความหมายในเชงิปจัเจกบุคคล การพึงตนเองหมายถงึ กจิกรรมทั =งหลายทีกระทําโดยปจัเจกชน
และครวัเรอืนเพือบรรลุการมหีลกัประกนัของการดํารงชพีของเขา และประการทีสอง คอื การให้
ความหมายในลกัษณะของกลุ่ม การพึงตนเองหมายถึง สงัคม (กลุ่ม) ทีมกีารจดัระบบเพือให้
ประชาชนสามารถดําเนินการตอบสนองความต้องการของตนเอง (Self Fulfillment) ดว้ยวธิกีาร
ช่วยเหลอืตวัเอง ด้วยการร่วมมอืกบัคนอืนทีอยู่ในสถานการณ์เดยีวกัน ทั =งนี=การพึงตนเองที
แทจ้รงิตอ้งกนิความรวมถงึว่ากลุ่มนั =นมอีสิระในการตั =งเป้าหมาย และมอีสิระในการดําเนินการให้
บรรลุเป้าหมายโดยอาศยัความพยายามและกําลงัของตน 

สญัญา สญัญาววิฒัน์ (2550: 99-107) กล่าวว่า การพึงตนเอง (Self-Reliance) 
หมายถึง ความสามารถในการดํารงตนอยู่ได้อย่างอิสระมั นคงสมบูรณ์ การพึงตนเองมไีด้ทั =ง
ระดบัปจัเจกชน และระดบัชุมชน คําว่า “ปจัเจกชนพึงตนเอง” หมายถงึ การทีบุคคลดํารงตนอยู่
ได้อย่างมอีิสระ เช่น สามารถแยกตวัออกมาอยู่ห่างจากพ่อแม่ มคีวามมั นคงในชวีติ สามารถ
เลี=ยงตวัเองได้ สามารถตดัสนิใจเรืองสําคญัต่างๆไดด้้วยตนเอง หรอืสามารถขอคําแนะนําของ
ผู้อืน มาประกอบการตัดสินใจของตนเองได้ ในขณะที คําว่า “การพึงตนเองระดับชุมชน” 
หมายถงึ กลุ่มคนทีมกีารกระทําร่วมกนัอยู่เสมอๆ ตามกฏระเบยีบของสงัคมเพือบรรลุเป้าหมาย
ของแต่ละคนหรอืเพือเป้าหมายรว่มกนั 

ประวณี รอดเขยีว (2522: 26-27) ไดแ้บ่งการพึงตนเองเป็น 3 ระดบั ดงันี= 
ระดบัทีหนึง ระดบัปจัเจกบุคคล การพึงตนเอง หมายถงึ คนทีสามารถดํารงชวีติ

อยู่ได้จากสิงทีเขาหามาได้เอง เป็นอิสระได้อย่างแท้จรงิ โดยไม่ต้องขึ=นอยู่กับผู้ใด ทั =งนี=ยงั
หมายถงึผู้ทีสามารถร่วมมอืทํางานกบัผู้อืนได้ เต็มใจทีจะช่วยเหลอืคนอืน ๆ และให้คนอืน ๆ 
ช่วย เป็นผูท้ีไมพ่ึงพาอาศยัใคร 

ระดบัทีสอง ระดบัชุมชน การพึงตนเอง หมายถงึ เมือทุกคนและชุมชนสามารถใช้
ทรพัยากรและทกัษะซึงเป็นเจา้ของ ร่วมมอืกนัเพือสวสัดกิารของตนเองและเพือเป็นการพฒันา
ของเขาเอง จะต้องไม่คดิว่ารฐับาลหรอืหน่วยงานในท้องถินจะมาช่วยวางโครงการและแก้ไข
ปญัหาของทอ้งถินไดด้ว้ยตนเอง ความช่วยเหลอืจากภายนอกอาจมาในรปูของคําแนะนํา ความ
ชํานาญ และเงนิกู้ยมื สิงเหล่านี=คนในชุมชนจะต้องตระหนักให้ดีว่า จะต้องชดใช้คืนไม่โดย
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ทางตรงกท็างออ้ม โดยเฉพาะการช่วยเหลอืดา้นเงนิทุนทีมาจากภายนอกนั =น ชุมชนจะรอ้งขอได้
กต่็อเมือทอ้งถินไดพ้ยายามใชท้รพัยากรทอ้งถินเพือการพฒันาไปก่อนหน้าแลว้ 

ระดบัทีสาม ระดบัประเทศ การพึงตนเอง หมายถึง เมือทุกคนและชุมชนใน
ประเทศพึงตนเองได ้ประเทศกส็ามารถพึงตนเองไดด้ว้ย พลเมอืงในประเทศต้องยอมรบัร่วมกนั
ว่าวถิทีางทีจะมุง่ไปขา้งหน้านั =นตอ้งเกดิจากการตดัสนิใจร่วมกนั ใชท้รพัยากรร่วมกนั และความ
พยายามรว่มกนั จงึจะบรรลุอุดมการณ์การพึงตนเองไดใ้นทีสุด 

ทั =งนี=ตั =งแต่เริมมสี่วนร่วมในการต้องคดิและค้นปญัหาความต้องการของชุมชน 
รว่มในการวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา ร่วมในการวางแผนดําเนินการและร่วมประเมนิผลทีได้
ดาํเนินไปพรอ้มทั =งช่วยรบัผลทีเกดิขึ=นจากการทาํงานนั =น ๆ 

อยา่งไรกต็าม การพึงตนเองกไ็มไ่ดห้มายความว่าจะตอ้งผลติทุกอย่างดว้ยตนเอง
ทั =งหมด เพราะเมือมีการพัฒนาการผลิตได้ถึงระดับหนึง การพึงตนเองก็จะหมายถึงการ
เตรยีมพรอ้มทีจะพึงตนเองเมือเกดิสถานการณ์ทีจําเป็นต้องพึงตนเองเนืองจากไม่สามารถพึง
ปจัจยัภายนอกได้อกีต่อไป นั นคอืไม่จําเป็นต้องผลติทุกสิงทุกอย่างด้วยตนเองเพราะสามารถ
สรา้งหลกัประกนัแลว้ว่ามทีางหาสิงทีขาดหายไปมาชดเชยดว้ยวธิกีารอืนๆ ทําใหค้วามสามารถ
ในการพึงตนเองไม่เสยีไป และในระดบัทีสูงขึ=นอกี การพึงตนเองหมายถงึความสามารถในการ
ควบคุมเทคโนโลยใีนการผลิตตลอดจนมคีวามสามารถในการควบคุมทรพัยากรบางชนิดที
สามารถทําใหก้ารผลติสามารถดําเนินไปได้โดยไม่ชะงกังนัและอาจรวมไปถงึความสามารถใน
การควบคุมตลาดดว้ย (อภชิยั พนัธเสน, 2539: 364-367) 

นอกจากนี= Galtung (1980: 26) ยงัไดก้ล่าวถงึประเดน็นี=ว่า ความสมัพนัธร์ะหว่าง
การพึงตนเองในระดบัต่างๆนั =น การแลกเปลียนและความร่วมมอืในนโยบายความมั นคงของการ
พึงตนเองมนัอาจเพิมขึ=น เพราะมนัจะทําให้เกดิความร่วมมอืมากขึ=นระหว่างเพือนบ้านในพื=นที
ทางภูมิศาสตร์และทางสังคม แต่จุดนี= ไม่ได้ทีจะตัดการค้าออก แต่เปลียนเส้นทางและ
องคป์ระกอบโดยการตั =งค่าใหเ้กดิความรว่มมอืกบัผูท้ีอยู่ในตําแหน่งเดยีวกนัโดยเลอืกเพือนบา้น
ทีระยะทางทีมคีวามเป็นไปได้มากขึ=น ทําให้เกิดความร่วมมอืในการแลกเปลียนทั =งภายในและ
ระหว่างภาคการคา้ 

สอดคลอ้งกบัโอวาท สุทธนารกัษ์ (2527: 77) กล่าวว่า การพึงตนเองเป็นสภาวะ
ทีมลีกัษณะสมัพทัธ ์(Relative) มใิช่ลกัษณะสมับูรณ์ (Absolute) ซึงมคีวามหมายว่า ภาวะการ
พึงตนเองนั =นกส็ามารถพึงพาผูอ้ืนไดเ้ช่นกนั แต่เป็นการพึงพาทีอยู่ในลกัษณะพึงพาอาศยัซึงกนั
และกนั (Interdependence) และการพึงพาอาศยันั =นก็ตั =งอยู่บนพื=นฐานของการพึงตนเองด้วย 
และยงัได้ให้ความหมายโดยอ้อมว่า หากประสงค์จะให้ประชาชนในสังคมอยู่ในลักษณะที
พึงตนเองไดม้ากขึ=น และสงัคมโดยส่วนรวมมฐีานะพึงพงิสงัคมอืนน้อยลงกต็้องจดัการศกึษา ทีมี
ลกัษณะกระตุน้ใหป้ระชาชนในสงัคมมพีฒันาการในสิงต่อไปนี= 1) มจีติใจใฝ่รู ้2) มคีวามสามารถ
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ในการเรยีน 3) มคีวามมั นใจในสภาพความเป็นอยู่หรอืฐานะของตนเองว่า มคีวามอสิระ และมี
ฐานะเท่าเทยีมกบัสมาชกิอืนๆในสงัคม 

ในขณะที อภชิาต ทองอยู ่และคณะ (2530: 5) ไดแ้บ่งขอบเขตของการพึงตนเอง
เป็น 2 ลกัษณะทีเกียวพนักนั คอื การพึงตนเองทางกายภาพ ไดแ้ก่ การพึงตนเองทางเศรษฐกจิ
และการปกครอง ตลอดจนถงึการจดัการความสมัพนัธท์างสงัคมแบบแผนของตวัเอง ซึงเป็นการ
ผลิตเพือบริโภคเป็นหลกั โดยสัมพันธ์กับส่วนทีสอง คือ การพึงตนเองทางด้านวัฒนธรรม 
สตปิญัญา และอํานาจการตดัสนิใจ ซึงมผีลต่อกนัทั =งสองดา้น การพึงตวัเองดงักล่าวมใิช่การปิด
ตัวเองและโดดเดียวตัวเองออกจากสังคมทั วไป หากแต่เมือกล่าวถึงหมู่บ้านพึงตัวเองก็จะ
หมายความว่า เป็นสงัคมทีมแีบบแผนทางวฒันธรรมและการผลิตแบบของตวัเอง มสีภาพที
ดาํเนินไปตามรากฐานทางวฒันธรรมของตวัเองสงู ขณะเดยีวกนักม็กีารช่วยเหลอืเกื=อกูลระหว่าง
กนัทั =งภายในหมู่บ้านและกับภายนอกหมู่บ้าน โดยทียงัสามารถดํารงความความเป็นตวัของ
ตวัเอง ทีสบืทอดวถิแีห่งการพึงตนเองมาไวไ้ดท้ั =งสองดา้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผู้วจิยั จงึสรุปได้ว่า การพึงตนเอง หมายถึง “การ
เคารพ และเชือมั นในความสามารถทีจะกระทําการใดใหส้ําเรจ็ไดโ้ดยทรพัยากรของตนเอง โดย
ไมข่อรอ้งหรอืรอคอยความช่วยเหลอืจากแหล่งอืนโดยไม่จาํเป็น” และสามารถแบ่งการพึงตนเอง
ไดอ้อกเป็น 3 ระดบั คอื  

1) ระดบัปจัเจก หมายถงึ การเคารพตนเอง เชือมั นในความสามารถทีจะกระทํา
การใดให้สําเรจ็ด้วยตนเอง โดยมทีกัษะ ความคดิรเิริม ความเชือในความสามารถและความ
ฉลาด และยกย่องความสําคญัของการประยุกต์ใช้ด้วยตนเองในขอบเขตของการดูแลความ
ต้องการพื=นฐานของเขาเอง ทั =งนี=ยงัหมายถึงผู้ทีสามารถร่วมมอืทํางานกบัผู้อืนได้ เต็มใจทีจะ
ช่วยเหลอืคนอืนๆ และใหค้นอืนๆช่วยในรปูแบบการพึงพาซึงกนัและกนัในหมู่คนทีเท่าเทยีมกบั
เรา ซึงหมายถงึความสามารถในการประกอบการตดัสนิใจอย่างอสิระและมอีํานาจในการเลอืก
เหนือจากภายนอก 

2) ระดบัชุมชน หมายถงึ การมคีวามสามารถทําให้ประชาชนในชุมชนแสวงหา
ผลประโยชน์ ขอ้ไดเ้ปรยีบจากทรพัยากร สามารถทําใหชุ้มชนมคีวามสามารถและความเชือมั น
เพิมขึ=นของชุมชนในการจดัการเรืองราวต่างๆ โดยมจีุดเน้นทีสําคญั คอื การมอีิสระต่อความ
ตอ้งการของชุมชนเองและตอ้งพึงพาชุมชนอืน ๆ เท่าทีจาํเป็น  

3) ระดบัประเทศ หมายถงึ เมือทุกคนและชุมชนในประเทศพึงตนเองได ้ประเทศ
กส็ามารถพึงตนเองไดด้ว้ย พลเมอืงในประเทศต้องยอมรบัร่วมกนัว่าวถิทีางทีจะมุ่งไปขา้งหน้า
นั =นตอ้งเกดิจากการตดัสนิใจร่วมกนั ใชท้รพัยากรร่วมกนั และความพยายามร่วมกนั จงึจะบรรลุ
อุดมการณ์การพึงตนเองไดใ้นทีสุด 
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อนึง ในการศกึษาครั =งนี=จะใหค้วามสนใจการพึงตนเองในระดบัชุมชนเป็นสําคญั อย่างไร
ก็ตามต้องมกีารทําความเข้าใจความหมายการพึงตนเองในระดบัปจัเจกและระดบัประเทศ 
เพือใหเ้กดิความเขา้ใจพื=นฐานในการศกึษาการพึงตนเองอยา่งครบถว้นสมบรูณ์นั นเอง 

 
2.2.2 หลกัการพึ�งตนเองของชุมชน 
Galtung (1980: 23) กล่าวว่า การพึงตนเองคอืการเคลือนไหวแบบพลวตัจากทุกระดบั 

ทั =งระดับปจัเจกชน ชุมชนท้องถิน ระดบัชาติและภูมิภาค ดังนั =นการควบคุมเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรฐับาลระดบัชาตแิละทอ้งถินหรอืภาคเอกชน ในการสั งใหผ้ลติสนิคา้เพือตอบสนอง
ต่อความต้องการพื=นฐานนั =นไม่ถอืว่าเป็นการพึงตนเอง เพราะเป็นการ “ส่งให้ประชาชน” ใน
ทา้ยทีสุดแล้วการพึงตนเองจะหมายความว่าสงัคมจะจดัในลกัษณะทีกลุ่มคนจะเขา้ถงึการบรรลุ
ความต้องการของตนเองด้วยการพึงตนเอง และการมีส่วนร่วมกับคนอืนๆในสถานการณ์
เดยีวกนั เหน็ไดช้ดัว่าจดุนี=ไดนํ้าไปสู่สงัคมการกระจายอํานาจโดยตรง 

2.2.2.1 หลกัความเป็นปึกแผ่น (The Principle of Solidarity) 
ในปจัจุบนันี=ม ี2 ทฤษฎีเกียวกบัการพึงตนเองทียงัคงได้รบัความสนใจอยู่ คือ 

ทฤษฎขีองเหมาและคานธ ีซึงเหน็ไดเ้ป็นรปูธรรมในเรืองของการตดัสนิใจในทอ้งถิน, ความคดิ
สรา้งสรรคท์อ้งถินโดยใชว้ตัถุดบิในทอ้งถิน / ทีดนิและเงนิทุน ส่วนกลางเริมลดบทบาทจากเรือง
การใช้วตัถุดบิและทุนของทอ้งถิน แต่มหีน้าทีในการหารูปแบบและกระตุ้นความคดิสรา้งสรรค์
ของทอ้งถิน ทาํใหเ้กดินวตักรรมและผลทีออกมาต้องเขา้กบัเงือนไข รสนิยม และวฒันธรรมของ
ทอ้งถิน เป็นไปไดว้่าการปฏริปูอาจทาํใหข้าดทุนแต่กส็ามารถชดเชยไดด้ว้ยการไดค้วามมั นใจใน
ตนเองจากการรเิริมทีจะทา้ทาย 

หลกัการพื=นฐานของเศรษฐกจิ คอืควรทีจะใชป้จัจยัการผลติของชุมชนทอ้งถินใน
การผลติเพือการบรโิภคของชุมชนท้องถินเอง แต่เราก็สามารถใช้การแลกเปลียนสิงของทีไม่
จาํเป็นกบัชุมชนอืนๆทีไมไ่ดอ้ยูบ่นพื=นฐานของการพึงตนเองกไ็ด ้

Galtung (1980: 25-26) ได้อธบิายถงึหลกัการความเป็นปึกแผ่นดงันี= เมือไม่
สามารถผลติสนิคา้จากภายในทอ้งถินไดเ้ราสามารถ 1.อาจจะใหค้นทาํงานในช่วงเวลาวกิฤตและ
พยายามค้นหาแนวทางใหม่ๆในการใช้ทรัพยากรเพือให้ได้มาซึงผลผลิต หรือ 2.การ
เปลียนแปลงผลผลติเพือทีจะยงัคงตอบสนองความต้องการแต่จะดกีว่าหากผลผลตินั =นทํามาจาก
ปจัจยัภายในทอ้งถิน 

Galtung ได้ยกตวัอย่างทีเห็นได้ชดัเจน คอื ความไม่สมดุลของการกระจายนํ=า 
เขาไดก้ล่าวว่า คลองสามารถขุดไดแ้ต่ต้องใชก้ําลงัคนมาก แต่เรามอุีปกรณ์ทีเรยีกว่าป ั �มนํ=า โดย
ทีเราไมจ่าํเป็นตอ้งรอใหท้อ้งถินมคีวามสามารถในการพฒันาอุตสาหากรรมเพือผลติป ั =มนํ=าไดเ้อง 
หากพวกเราตอ้งการใชป้ ั �มนํ=าและไมส่ามารถผลติเองไดเ้ราสามารถใชห้ลกัการความเป็นปึกแผ่น 
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ดงันั =น หลกัการของความเป็นปึกแผ่น คือ ต้องเริมต้นจากการค้นหาหุ้นส่วน
ประเภทความรว่มมอืในชุมชนระดบัเดยีวกนัหรอืในตําบลเดยีวกนั หากไม่ไดใ้หห้าความร่วมมอื
กบัอําเภออืนในจงัหวดัเดยีวกนั หากไม่ได้ให้ค้นหาจงัหวดัจงัหวดัอืน ๆ ในประเทศเดยีวกนั 
หากไม่ไดใ้หค้้นหาประเทศประเทศอืนๆในภูมภิาคเดยีวกนั หากไม่ได้ให้คน้หาภูมภิาคอืนๆใน
ภูมภิาคทีใหญ่กว่า หากไม่ได้ผลใหล้องค้นหาความร่วมมอืในโลกทีสามและทา้ยทีสุดหากไม่ได้
ใหแ้ลกเปลียนความรว่มมอืกบัประเทศเมอืงแมแ่บบเบาบาง 

ในทศันะของผูว้จิยัหลกัการความเป็นปึกแผ่นนี=เป็นหลกัการทีทําใหก้ารพึงตนเอง
ไมไ่ดเ้ป็นสิงทีเป็นเพยีงนามธรรมจบัต้องไม่ได ้แต่มนัไดท้ําใหก้ารพึงตนเองมคีวามเป็นรปูธรรม
มากขึ=นสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ เพราะหากเราต้องผลติทุกอย่างดว้ยตนเองโดยไม่มหีลกัการ
เป็นปึกแผ่นเข้ามาประกอบ การพึงตนเองนั =นคงเป็นสิงทีเกิดขึ=นได้ยากหรอือาจไม่สามารถ
เกดิขึ=นไดเ้ลยทเีดยีว 

นอกจากนี= Galtung (1980: 26-27) ยงัไดร้ะบุว่าหลกัการใดทีไม่ใช่หลกัการการ
พึงตนเองของชุมชน มดีงันี= 

ประการทีหนึง คอื การพึงตนเองไม่ได้เป็นเพยีงแค่สูตรทีเป็นนามธรรม มนัเป็น
ส่วนหนึงของกระบวนการทางประวตัศิาสตร ์ในเวลาเดยีวกนัมนัยงัได้ต่อสูก้บัโครงสรา้งความ
เป็นสากลและโครงสรา้งภายในประเทศ ประการทีสอง คอื การพึงตนเองไม่สามารถถูกชกัจูง
จากเบื=องบนได ้แมว้่าการพึงตนเองอาจจะถูกสรา้งขึ=นในระดบัชาต ิและในระดบัชาตไิด้นําการ
พึงตนเองมาสรา้งในระดบัทอ้งถิน แต่มเีพยีงระดบัชุมชนทอ้งถินเท่านั =นทีเป็นการพึงตนเองอย่าง
แท้จรงิ ประการทีสาม คือการพึงตนเองไม่เหมอืนกับกระบวนการด้านการใช้วตัถุดิบทั =งใน
ระดบัชาต/ิท้องถิน ประการทีสี การพึงตนเองไม่เหมอืนกบัการผลติเพือความพอใจทีเกนิกว่า
ความจําเป็นขั =นพื=นฐาน และประการสุดทา้ย การพึงตนเองไม่เหมอืนกบัความพอเพยีง มนัเป็น
การเปลียนแปลงเทศิทาง และสรา้งการคา้และความร่วมมอืใหม่ๆ ไม่ไดเ้ป็นการสรา้งกําแพงขึ=น
รอบ ๆ ชุมชน 

สอดคล้องกับ Gandhi ทีได้กล่าวว่าการช่วยเหลอืตนเองคือความพอเพียง
ประกอบกบัความเป็นปึกแผ่นและการพึงพาซึงกนัและกนัในหมู่คนทีเท่าเทยีมกบัเราในแนวคดิ
การพึงตนเอง หมายถงึความสามารถในการเลอืกและตดัสนิใจอย่างมอีสิระเหนือความสมัพนัธ์
จากภายนอก (Sachs, 1980: 48) 

Gandhi ไดเ้สนอหลกัการพึงตนเองทั =งระดบัหมู่บ้านและระดบัประเทศ เรยีกว่า 
หลกัสวเทศี1 (Swadeshi) คาํว่าสวเทศ ีเป็นคาํภาษาสนัสกฤต สว = ตนเอง เทศ = ประเทศ อ ี= 
ของ ซึงเป็นหลกัการสําคญัทีมคีวามหมายว่า การพึงตนเองต้องเกดิจากจติวญิญาณภายในตวั

                                                        
1 คาํว่า “สวเทศ”ี (Swadeshi) เป็นการแปลความและใหค้วามหมายในภาษาไทยโดยพบไดใ้นงานของ ฉตัร
ทพิย ์ นาถสภุา และจามร ีเชยีงทอง 
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เราทีคอยกํากับให้เราใช้ทรพัยากรเฉพาะในขอบเขตสภาพแวดล้อมทีอยู่รอบตัวเรา ไม่ใช้
ทรพัยากรจากสถานทีทีอยูห่่างไกล  Gandhi ไดใ้หเ้หตุผลว่าความสามารถของคนเรานั =นมจีาํกดั
จงึตอ้งเลอืก หน้าทีของคนเราลาํดบัแรกคอืหน้าทีต่อครอบครวั หมู่บา้น และเขตทอ้งถินของเขา 
ซึงเป็นหลกัธรรมทีระบุไว้นานแล้วในคมัภรี์ภควทัคตีา โดยสิงจําเป็นพื=นฐานแล้ว หมู่บ้านและ
ทอ้งถินจะตอ้งสามารถผลติไดแ้ละตอ้งพยายามใชแ้รงงานทรพัยากรและเทคโนโลยใีนทอ้งถินให้
มากทีสุด (ฉตัรทพิย ์นาถสุภา, 2544:102) 

Gandhi ได้นําหลกัสวเทศี (Swadeshi) มาใช้ในการจดัทําหมู่บ้านทีสามารถ
พึงตนเองได้ทีเรยีกว่า หมู่บา้นสวราช2 (Swaraj) เขาไดอ้ธบิายว่าคําว่าสวราชเป็นคําศกัดิ fสทิธิ f 
เป็นคาํภาษาสนัสกฤต (สว = ตนเอง ราช = ปกครอง) ปรากฏอยู่ในคมัภรีพ์ระเวท หมายถงึการ
ปกครองตนเอง เขาได้อธบิายว่า  “หมู่บ้านสวราชคอืหมู่บ้านทีเป็นสาธารณรฐัในตนเองอย่าง
สมบูรณ์ คอืเป็นอิสระไม่ต้องพึงเพือนบ้านในสิงทีจําเป็นในการดํารงชวีติ แต่ก็พึงพาอาศยักบั
หมู่บา้นอืนๆเมือจําเป็น ดงันั =น ภารกจิแรกของทุกๆหมู่บา้น คอื การปลูกพชืทีเป็นอาหาร และ
ปลกูฝ้ายเพือทอผา้ มกีารกนัทีไวเ้ลี=ยงสตัว ์ทีพกัผ่อนและทีเล่นของผูใ้หญ่และเดก็ หากยงัมทีีดนิ
เหลอืก็จะปลูกพชืเศรษฐกิจทีมปีระโยชน์ หมู่บ้านจะมโีรงละคร โรงเรยีน และสถานทีประชุม
สาธารณะ จะมรีะบบนํ=าของตวัเองเพือประกนัว่าจะมนํี=าใชท้ีสะอาด ซึงจะทําไดโ้ดยมบ่ีอนํ=าและที
ใส่นํ=าทีสามารถควบคุมได้ การจดัสอนวชิาทีเป็นเรืองความรูพ้ื=นฐานจะต้องเป็นการศกึษาภาค
บงัคบั และเท่าทีสามารถจะทําได้ กิจกรรมทุกอย่างควรจดัทําบนพื=นฐานของความร่วมมอืกนั 
จะตอ้งไมม่รีะบบวรรณะ วธิกีารบงัคบัใหป้ฏบิตัติามในชุมชนหมู่บา้นจะต้องไม่มคีวามรุนแรง จะ
มกีารจดัยามคุมหมู่บา้น การปกครองหมู่บ้านทีจดัการโดยคณะปญัจายตั 5 คน  หมู่บา้นใดๆที
เป็นดงัทีกล่าวมานี= โดยไม่ถูกแทรกแซงจากรฐับาล เขาและหมู่บา้นของเขาจะสามารถต่อสู้กบั
อํานาจของโลกได”้ (Sachs, 1980: 49) 

ในขณะเดยีวกนั Ticker (1980: 76) ได้สรุปถงึสิงทีเป็นอนัตรายต่อหลกัการ
พึงตนเองไว้ 3 ประการ ดงันี= คือ 1) การทําลายความสมัพนัธ์ทางสงัคมและเศรษฐกิจแบบ
ดั =งเดิมโดยหันไปเกียวข้องกับวิถีชีวิตแบบเมืองและมีการรวมศูนย์อํานาจและการพัฒนา
เทคโนโลยทีีมลีกัษณะเป็นรฐัอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 2) จกัรวรรดนิิยมทางการเมอืง เศรษฐกิจ
และวฒันธรรมของรฐั เช่น การเสาะแสวงหาเพือขยายอทิธพิลและใช้พื=นทีของเมอืงศูนยก์ลาง 
(เมอืงแม)่ ในพื=นทีชายขอบ (เมอืงบรวิาร) และ 3) การแพรห่ลายของบรโิภคนิยม ชนชั =นทีรํารวย
จะมอีทิธพิลในการกําหนดค่านิยมต่อชนชั =นทีรํารวยน้อยกว่า 

จากการอธิบาย “หลักการพึงตนเอง” ทีได้กล่าวมาในข้างต้นพบว่าหลักการ
พึงตนเองส่วนใหญ่นั =นมพีื=นแนวคดิมาจากนักคดิจากต่างประเทศ ซึงหลกัการพึงตนเองดงักล่าว

                                                        
2 คาํว่า สวราช  (swaraj) เป็นการแปลความและใหค้วามหมายในภาษาไทยโดยพบไดใ้นงานของ ฉตัรทพิย ์ 
นาถสภุา และจามร ีเชยีงทอง 
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ต่างก็ถูกนิยามหรือจํากัดความขึ=นภายใต้บริบทหรือสภาพแวดล้อมของประเทศนั =นๆ ใน
ขณะเดยีวกนัประเทศไทยก็มกีารปรากฎอยู่ของหลกัการพึงตนเอง โดยรู้จกักนัภายใต้ชือว่า 
“ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” นั นเอง 

2.2.2.2 หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาทีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (รชักาลที9) มพีระ

ราชดํารสัตั =งแต่ปี พ.ศ. 2517 ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
โดยเป็นปรชัญาแนวทางในการดําเนินชวีติและปฏบิตัตินของประชาชนในทุกระดบัตั =งแต่ระดบั
ครอบครวั ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ ทั =งเป็นแนวทางในการพฒันาและบรหิารประเทศให้
ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือใหก้้าวทนัต่อยุคโลกาภวิตัน์ การ
พฒันาตามหลกัเศรษฐกจิพอพยีงเป็นการพฒันาทีตั =งอยู่บนพื=นฐานของความไม่ประมาทโดย
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมเีหตุมผีล การสร้างภูมคิุ้มกนัทีดใีนตวั ตลอดจนใช้ความรู ้
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสนิใจและการกระทํา (ลลีาภรณ์ บวั
สาย, 2549: 9; อภชิยั พนัธเสน, 2552: 17)  หรอือาจกล่าวไดอ้กีว่า เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ 
การดําเนินชวีติโดยเน้นการดําเนินชวีติแบบพอเพยีง เน้นหลกัการพึงตนเองและรวมพลงัสรา้ง
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  โดยต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการพัฒนาประเทศจาก 
Globalization ให้เป็น Localization คอื การทําให้ชุมชนสามารถกอบกู้พลงัชุมชน พฒันา
ศักยภาพของสมาชิกในชุมชนให้มทีิศทางการพฒันาทีชดัเจน (วิมล จิโรจพนัธุ์, ประชิด 
สกุณะพฒัน์ และอุดม เชยกวีงศ,์ 2548: 121-122) 

สุเมธ ตนัตเิวชกุล (2550: 40) กล่าวว่า เศรษฐกจิพอเพยีงทีพระราชทาน เป็น
ปรชัญาชี=ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏบิตัิตนของประชาชนในทุกระดบั ตั =งแต่ระดบับุคคล 
ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรฐั ทั =งในการพฒันาและบรหิารประเทศให้ดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพือให้ก้าวทนัต่อยุคโลกาภวิตัน์ เศรษฐกิจ
พอเพยีงไม่ใช่เศรษฐกจิสําหรบัคนยากจน ไม่ใช่เศรษฐกจิทีจะต้องมารดัเขม็ขดัตระหนีถีเหนียว 
พระองค์ทรงสอนให้รํารวยแต่รํารวยแล้วต้องรกัษาให้คงอยู่ รํารวยแล้วต้องยั งยนื และต้อง
กระจายรายได้อย่างทั วถงึ พระองค์ท่านรบัสั งให้คําไวส้ามคําเป็นหลกัสามประการและเงือนไข
ประกอบ 2 ประการ เป็นแนวทางของการดําเนินชวีติ การพฒันาประเทศ และจะนําไปใชใ้นการ
บรหิารงานในองคก์รใดๆกไ็ด ้สาํหรบัหลกัสามประการประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี= 

ประการทีหนึง ให้ใช้เหตุผลเป็นเครืองนําทาง อย่าใช้กเิลสตณัหาเป็นเครืองนํา
ทาง อย่าทําตามกระแส ต้องมคีวามกล้าหาญเพยีงพอทีจะเลอืกหนทางว่าจะดําเนินชวีติโดยใช้
สติปญัญาอย่างไรหรอืในการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยต้องการจะพัฒนาไปทางไหนไม่
จาํเป็นตอ้งตามกระแสของโลก ตอ้งรกัษาสตแิละปญัญาใหม้ั นคง 

ประการทีสอง ทาํอะไรพอประมาณ การพอประมาณ คอื ตรวจสอบศกัยภาพของ
ตนเองก่อนว่ามีจุดแข็งตรงไหนฐานของตนเองอยู่ตรงไหน การจะพัฒนาอะไรต้องดูจาก
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ศกัยภาพแต่ละเรืองว่าอยู่ทีไหน เรามขีดีความสามารถควบคุมได้หรอืไม่ และยดึเส้นทางสาย
กลาง ความพอด ีความสมดุล 

ประการทีสาม ทําอะไรให้มภีูมคิุ้มกนัตลอดเวลา เพราะไม่รูพ้รุ่งนี=จะเกดิอะไรขึ=น 
ปจัจุบนัสถานการณ์ต่างๆมกีารเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ ทําให้การวางแผนพฒันาทําได้ยากมี
ปจัจยัความเสียงอยู่ตลอดเวลา จงึต้องมวีสิยัทศัน์แล้วเดนิไปสู่จุดนั =น ตวัอย่างเช่น เรืองราคา
นํ=ามนัต้องมองในอนาคต ถ้านําไบโอดเีซลมาใชจ้ะช่วยลดความเสียงดา้นราคานํ=ามนัไดห้รอืไม ่
เป็นต้น ดงันั =นทําอะไรต้องมภีูมคิุ้มกันด้วย อีกนัยหนึงภูมคิุ้มกันก็คือการบรหิารความเสียง
นั นเอง 

จากทีได้กล่าวมาทั =งหมดแลว้ พระองค์ท่านยงัทรงใหม้เีงือนไขรองรบัทีสําคญั 2 
ประการ คือ คนต้องดดี้วย ต้องมจีรยิธรรมและคุณธรรม มธีรรมาภบิาลและดําเนินชวีิตด้วย
ความรอบรูร้อบคอบ คอืตอ้งทนัโลก อยูร่ว่มกบัความเปลียนแปลงได ้ไมใ่ช่แยกตวัออกจากโลก 

ในทํานองเดียวกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2550: 13-16) ได้กล่าวว่า ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงนับเป็นแนวทางปฏบิตัิ
เพือใหช้วีติดําเนินไปในทางสายกลางทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวถิคีวามเป็นอยู่อนัเรยีบง่ายของ
คนไทย ซึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั =งระดับบุคคล 
ครอบครวั ชุมชน องค์กร และระดบัประเทศได้ โดยมีคุณลักษณะทีสําคญั 3 ประการ และ
เงือนไขทีสาํคญั 2 ประการ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี= 

สําหรบัคุณลกัษณะทีสําคญัของเศรษฐกจิพอเพยีงประกอบไปดว้ย 3 ลกัษณะ 
ดงันี=  

ลักษณะทีหนึง ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและ
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สงัคม สิงแวดล้อม รวมทั =งวฒันธรรมในแต่ละท้องถิน ไม่มาก
เกนิไป ไมน้่อยเกนิไป และตอ้งไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน 

ลกัษณะทีสอง ความมเีหตุผล หมายถึง การตัดสนิใจเกียวกบัระดบัของความ
พอประมาณในมติต่ิางๆนั =น ต้องเป็นไปอย่างมเีหตุผล โดยพจิารณาจากเหตุ ปจัจยั และขอ้มลูที
เกียวขอ้ง ตลอดจนผลทีคาดว่าจะเกดิขึ=นจากการกระทาํนั =นๆอยา่งรอบคอบ 

ลกัษณะทีสาม ภูมคิุม้กนัในตวัทีด ีหมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบ
และการเปลียนแปลงในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมเพือใหส้ามารถปรบัตวั
และรบัมอืไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี

สําหรบัเงือนไขของเศรษฐกิจพอเพยีงในการตดัสนิใจและดําเนินกจิกรรมต่างๆ
ต้องอาศัยทั =งเงือนไข คุณธรรม และความรู้เป็นพื=นฐาน กล่าวคือ เงือนไขทีหนึง เงือนไข
คุณธรรมเป็นการเสรมิสรา้งพื=นฐานจติใจของคนในชาตใิหม้คีวามซือสตัยส์ุจรติ รูร้กั สามคัค ีไม่
โลภ ไม่ตระหนี และรูจ้กัแบ่งปนัใหผู้้อืน มคีวามขยนัหมั นเพยีร ใช้สตปิญัญาในการดําเนินชวีติ 
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เงือนไขทีสอง เงือนไขหลกัความรู ้อาศยัความรอบรู ้รอบคอบและระมดัระวงัอย่างยิงในการนํา
วชิาการต่างๆ มาใชว้างแผนและดาํเนินการทุกขั =นตอน 

  

ภาพที� 2.1  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
แหล่งที�มา:  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2550: 8. 
 

สอดคล้องกบัวริชั วริชันิภาวรรณ (2549: 22) ได้อธบิายแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีงครอบคลุมเรืองสาํคญั ไวด้งัต่อไปนี= 

1) การดําเนินงานในทางสายกลางทีอยู่บนพื=นฐานของความพอด ีเน้น
การพึงตนเอง ขณะเดยีวกนัใหก้า้วทนัโลกในยคุโลกาภวิตัน์ 

2) ความพอเพยีงทีเน้นทีการผลติ และบรโิภคอยู่บนพื=นฐานของความ
พอประมาณอยา่งมเีหตุผล 

3) ความสมดุลกบัการพฒันาทีย ั งยนื เป็นการพฒันาอย่างเป็นองค์รวม 
มสีมดุลระหว่างกระแสการแขง่ขนัจากโลกาภวิตัน์และกระแสทอ้งถินนิยม มคีวามหลากหลายใน
โครงสรา้งการผลติ มกีารใช้ทุนทีมอียู่ในสงัคมใหม้ปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สูงสุด ไม่ทําลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ภมูปิญัญาและวถิชีวีติทีดงีาม 

4) การมภีมูคิุม้กนัในตวัทีดพีอสมควรในการเตรยีมความพรอ้ม รูเ้ท่าทนั
ต่อผลกระทบทีเกดิการเปลียนแปลงต่างๆ มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัตวั มกีารตดัสนิใจอย่างมี
เหตุผล มคีวามเขม้แขง็ มั นคง และยั งยนื 

5) การเสรมิสร้างจติใจและพฒันาคนในชาติให้เป็นคนด ีมคีุณธรรม มี
ความรบัผดิชอบ ซือสตัยส์ุจรติ มสีตปิญัญา มคีวามเพยีร อดทนและรอบคอบ 
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นอกจากนี= สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
(2545: 11-16) ได้อธบิายความหมายโดยสรุปของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจากมุมมองของ
ชุมชนแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัต่อไปนี= 

1) ระดบัจติสาํนึก 
2) ระดบัการปฏบิตั ิ
3) ระดบัปฏเิวธ หรอืผลทีเกดิจากการปฏบิตั ิ
สําหรบัระดบัจติสํานึก เกิดขึ=นจากการทีสมาชกิในแต่ละชุมชนตระหนัก

ถงึความสุขและความพอใจในการใช้ชวีติอย่างพอด ีและรู้สกึถึงความพอเพยีง อย่างไรก็ตาม
แมว้่าระดบัความพอเพยีงของสมาชกิแต่ละคนไมเ่ท่ากนั แต่สมาชกิทุกคนทีดําเนินชวีติตามหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีงเหน็สอดคลอ้งกนัในการยดึมั นหลกัการ ดงันี= 

(1) การใช้ชวีติอยู่บนพื=นฐานของการรู้จกัตนเองและพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนือง 

(2) การคดิพึงตนเองและพึงพาซึงกนัและกนัในการดําเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ 

(3) การใชช้วีติอย่างพอเพยีง รูจ้กัลดกเิลสและลดความต้องการของ
ตนเอง 

ระดบัการปฏิบตัิ ตามมุมมองของผู้แทนในแต่ละชุมชนมคีวามคดิเห็น
เกียวกบัความหมายของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึงสามารถสรุปเป็นแนวทางในการนํา
หลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นระดบัปฏบิตัไิดเ้ป็น 4 ขั =นตอน ดงันี= 

(1) การพึงตนเอง สมาชิกในชุมชนยดึหลกัของการพึงตนเอง คือ 
ต้องพยายามพึงตนเองให้ได้ในระดบัครอบครวัก่อน โดยแต่ละครอบครวัมกีารบรหิารจดัการ
อยา่งพอดแีละประหยดั ไมฟุ่่มเฟือย โดยสมาชกิแต่ละคนจะต้องรูจ้กัตนเอง เช่น รูข้อ้มลูรายรบั-
รายจา่ยในครอบครวัและรกัษาระดบัการใชจ้า่ยไมใ่หเ้ป็นหนี= และสมาชกิต้องรูจ้กัดงึศกัยภาพทีมี
อยูใ่นตนเองออกมาใหเ้กดิประโยชน์ทีสุด โดยเฉพาะใหส้ามารถพึงตนเองในเรืองของปจัจยัสี 

(2) การอยู่ได้อย่างพอเพียง หลังจากทีสมาชิกพึงตนเองในด้าน
ปจัจยัสีได้แลว้ สมาชกิทุกคนควรพฒันาตนเองให้สามารถอยู่ไดอ้ย่างพอเพยีง คอื ดําเนินชวีติ
โดยยดึหลกัทางสายกลางมชัฌมิาปฏปิทา ใหต้นเองอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุล 

(3) การอยู่ร่วมกันอย่างเอื=ออาทร คือ การทีสมาชิกในชุมชนมี
ความคดิทีจะแจกจ่ายแบ่งปนัไปให้ผู้อืน เกิดเป็นวฒันธรรมทีด ีช่วยลดความเห็นแก่ตวั และ
สร้างความพอเพยีงให้เกิดขึ=นในจติใจ ซึงการมจีติใจทีแบ่งปนักนันี=เป็นพื=นฐานทําให้เกิดการ
รวมกลุ่มทางสงัคม สรา้งเป็นเครอืขา่ยเชือมโยงระหว่างสมาชกิต่อไป 

(4) การอยูด่ยี ิงขึ=นดว้ยการเรยีนรู ้คอื ตอ้งรูจ้กัพฒันาตนเอง โดยการ
เรยีนรูจ้ากธรรมชาตแิละประสบการณ์ในโลกกวา้งด้วยตนเอง หรอืจากการแลกเปลียนร่วมกบั
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ผูอ้ืนให้เกดิเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้ีทุกคนช่วยกนัพฒันาชวีติของตนเองและผู้อืนร่วมกนั มี
การสบืทอดและเรยีนรูเ้พือพฒันาภูมปิญัญาท้องถินและพฒันาให้เป็นสงัคมทีม ั นคงและยั งยนื
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใชคุ้ณธรรมและวฒันธรรมเป็นตวันํา ไมไ่ดใ้ชเ้งนิเป็นตวัตั =ง 

ระดบัสุดทา้ย ระดบัปฏเิวธหรอืผลทีเกดิจากการปฏบิตั ิคอื สมาชกิในแต่
ละชุมชนไดพ้ฒันาชวีติของตนเองใหด้ขีึ=น โดยเริมจากการพฒันาจติใจใหเ้กดิความพอเพยีงใน
ทุกระดบัของการดาํเนินชวีติ ทั =งในระดบัครอบครวั ชุมชน และขยายไปถงึในระดบัสงัคม ดงันี= 

(1) ความพอเพยีงในระดบัครอบครวั คอื การทีสมาชกิในครอบครวัมี
ความเป็นอยู่ในลกัษณะทีพึงพาตนเองไดอ้ย่างมคีวามสุขทั =งทางกายและทางใจ สามารถดําเนิน
ชวีติไดโ้ดยไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน รวมทั =งไมเ่ป็นหนี=ของตนเองและครอบครวั สามารถหา
ปจัจยัสีมาเลี=ยงตนเองได ้โดยทียงัมเีหลอืเป็นส่วนออมของครอบครวัดว้ย 

(2) ความพอเพยีงในระดบัชุมชน เกดิขึ=นจากการทีสมาชกิจากแต่ละ
ครอบครวัในชุมชนมคีวามพอเพยีงในระดบัครอบครวัก่อนทีจะรูจ้กัการรวมกลุ่มกนัทําประโยชน์
เพือส่วนรวม เช่น บรหิารจดัการปจัจยัต่างๆ เช่น ทรพัยากร ภูมปิญัญา หรอืศักยภาพของ
สมาชกิในท้องถิน ทีมอียู่ให้สามารถนําไปใช้ดําเนินชวีติได้อย่างถูกต้องและสมดุล เพือให้เกิด
ความเป็นอยูท่ีพอเพยีงของชุมชนไดโ้ดยรวม 

(3) ความพอเพยีงในระดบัสงัคม เกดิขึ=นจากการวมกลุ่มของชุมชน
หลายๆแห่งทีมคีวามพอเพียง มาร่วมกันแลกเปลียนความรู้สืบทอดภูมปิญัญา และร่วมกัน
พฒันาตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เพือสรา้งเป็นเครอืขา่ยเชือมโยงระหว่างชุมชนใหเ้กดิเป็น
สงัคมแห่งความพอเพยีงในทีสุด 

จากการกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในข้างต้นพบว่า “หลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงนั =นเป็นหลกัการทีมุง่ใหป้ระชาชนสามารถพึงตนเองได ้โดยแบ่งเป็นระดบั คอื
การทําใหค้รอบครวั ชุมชน หรอื หมู่บา้นมคีวามพรอ้มภายในตนเอง ทั =งความคดิ ความร่วมมอื 
ความสามคัค ีออกมาพฒันาสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนได้เองแล้วค่อยขยายการดําเนินงาน
ออกสู่ภายนอก และทรงเน้นการดาํเนินงานใหเ้กดิการรวมตวัของคนในหมู่บา้นในลกัษณะต่างๆ 
พรอ้มทั =งให้มกีารเรยีนรู ้การจดัการ และการแก้ไขปญัหาร่วมกนัของคนในชุมชน เพือส่งผลให้
เกดิการเปลียนแปลง หรอืการพฒันาด้านต่างๆ พรอ้มทั =งเสรมิสรา้งให้คนในชุมชนมคีวามเอื=อ
อาทรต่อกนั” ดงันั =นหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จงึเป็นหลกัการพึงตนเองทีสําคญัหลกัการ
หนึงซึงเกดิขึ=นภายใตบ้รบิทของสงัคมไทยนั นเอง 

 
2.2.3 สภาพการพึ�งตนเองของชุมชนในประเทศไทย 
สภาพการพึงตนเองของชุมชนในประเทศไทยนั =น นิธ ิเอียวศรวีงศ์ ได้อธบิายว่า การ

พึงตนเองเคยเป็นลกัษณะเด่นทีสําคญัของสงัคมและวฒันธรรมไทยมาโดยตลอด เพราะสงัคม
ของคนไทยในอดตีมชีวีติอยูใ่นระบบเศรษฐกจิแบบพอยงัชพี หรอืเศรษฐกจิแบบพึงตนเอง อาศยั
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อยู่ในหมู่บ้าน ซึงเป็นชุมชนทีค่อนขา้งเป็นอสิระจากอํานาจควบคุมของรฐั อย่างไรกต็าม คนใน
สมยัก่อนทีสามารถพึงตนเองไดน้ั =น ไม่ไดห้มายความว่าบุคคลคนเดยีวสามารถพึงตนเองได ้แต่
หมายถงึคนทีอยู่ร่วมกบัคนอืนในชุมชนสามารถพึงตนเองได ้ในปจัจุบนัเราเคยชนิทีจะมองโลก
จากแง่มุมของปจัเจกบุคคล แต่ในสงัคมสมยัก่อนนี= คนประกอบกิจกรรมต่างๆในเงือนไขของ 
“กลุ่ม” เสมอ คนส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนหมู่บ้าน ฉะนั =นชุมชนหมู่บ้านจงึเป็นเงือนไขสําคญัทีคน
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ฉะนั =นเมือกล่าวถึงการพึงตนเองในสังคมสมยัก่อน ย่อมหมายถึง
ความสามารถของคนในการพึงตนเองในเงือนไขของชุมชนหมู่บ้านนั นเอง การทีเขาสามารถ
พึงตนเองได ้กเ็พราะคนในชุมชนสมยัก่อนสามารถผลติและผลติซํ=าซึงสนิคา้และความคดิไดเ้อง 
หมายความว่า เขาสามารถผลิตเครืองอุปโภคบริโภคทีจําเป็นในชีวิตได้เองเป็นส่วนใหญ่ 
ขณะเดยีวกนักส็ามารถสั งสมและถ่ายทอดทกัษะในการผลติสิงเหล่านี=สบืต่อไปในชุมชนหมู่บา้น
ของเขาหรอืเครอืข่ายได้ นอกจากนี=เขายงัสามารถปลูกฝงัสบืทอดสิงทีเป็นอุดมการณ์ของการ
ผลติในลกัษณะพึงตนเองเช่นนี= เป็นต้นว่าวฒันธรรมประเพณีทีเอื=อต่อการร่วมมอืกนัในหมู่บา้น
ไดด้ว้ย จงึกล่าวไดว้่า คนในสมยัก่อน สามารถผลติและผลติซํ=าไดซ้ึงสนิคา้และความคดิทีจาํเป็น
ในการดาํรงชวีติแบบพึงตนเอง และดว้ยเหตุดงันั =นจงึสามารถรกัษาชุมชนหมู่บา้นและวฒันธรรม
พึงตนเองสบืเนืองมาไดเ้ป็นเวลาหลายศตวรรษ (ธนาทพิ ฉตัรภตู ิและคณะ, 2548: 1) 

สภาพการพึงตนเองของชุมชนไทยเช่นนี=เริมสลายตัวลงหลงั พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา 
ประเทศไทยไดนํ้าแนวความคดิการพฒันาแบบภาวะทนัสมยั (Modernization) และการพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิมาเป็นยุทธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศ รฐับาลไดเ้ขา้มามบีทบาททีสําคญัอย่าง
มากโดยได้มกีารจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตนิับตั =งแต่ฉบบัที 1 ในสมยัจอม
พลสฤษดิ f ธนะรชัต์ ซึงประกาศใช้ใน พ.ศ. 2504 แผนพฒันาฯดงักล่าวก่อให้เกดิการพฒันาที
ขาดความสมดุล กล่าวคอื เป็นกระบวนการทีมุง่ในลกัษณะการพฒันาเฉพาะทางไม่ใช่การพฒันา
แบบองคร์วม ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาโดยการเลยีนแบบจากประเทศตะวนัตก ทั =งนี=การพฒันา
จะรวมศูนย์อยู่ทีระบบราชการ ภาคธุรกิจและเอกชน ผลจากการดําเนินการดงักล่าวทําให้
ทรพัยากรต่าง ๆ ถูกดดูซบัเขา้สู่ศูนยก์ลาง สภาพการณ์ดงักล่าวส่งผลใหชุ้มชนในพื=นทีต่างๆไม่
สามารถดาํเนินชวีติแบบพึงตนเองไดอ้กีต่อไป 

ภาวะการเปลียนแปลงทีเกดิขึ=นหลงัจากการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆทีถูกกําหนดมา
จากภาครฐันั =น ได้ดําเนินไปในแนวทางทีสูญเสยีและพึงพามากขึ=นในทุกๆด้าน จุดเริมต้นของ
การทบทวนแนวคิดในการพฒันาและความพยายามในการดําเนินการแก้ไขนั =น เริมจากการ
แลกเปลียนขอ้คดิเหน็กนัของขา้ราชการ นักวชิาการ นักปฏบิตั ิและนักพฒันาเอกชน โดยทาง
ภาครฐับาลได้พยายามแก้ไข โดยการนําไปวางเป็นนโยบายแผนพฒันาแห่งชาตใินการพฒันา
ชุมชน (พรประภา สนิธุนาวา, 2533: 4) หลงัจากนั =นทําใหเ้กดิการตืนตวัในการพฒันาชุมชนทํา
ให้รฐับาลจดัตั =งหน่วยงานใหม่ คอื กรมการพฒันาชุมชนขึ=นมาเพือทําหน้าทีดงักล่าวในปี พ.ศ. 
2505 
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อย่างไรก็ตามการรื=อฟื=นการพึงตนเองของชุมชนในระยะแรกนี= ผู้ทีมบีทบาททีสําคญั
มกัจะเป็นหน่วยงานภาครฐัทีเกียวขอ้งอย่างกรมการพฒันาชุมชน และนักวชิาการสายพฒันา
สงัคม ซึงยงัคงมบีทบาทสําคญัมาถงึปจัจุบนั ทั =งนี=ผู้ทีมบีทบาทดงักล่าวได้มจีุดมุ่งหมายในการ
พฒันาและรื=อฟื=นการพึงตนเองของชุมชน คอื “ช่วยเขาเพือใหเ้ขาช่วยตนเองได”้ (Help them to 
help themselves) จากจุดมุ่งหมายดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่าทางหน่วยงานควรจะต้องเขา้ไปใน
ชุมชนเพือให้ชุมชนเกิดการพฒันาภายใต้ฐานของการพึงตนเอง ซึงแนวคิดและการกระทํา
ดงักล่าวนั =นไม่ได้เกิดจากความต้องการหรือจติสํานึกของชุมชนอย่างแท้จรงิ ทําให้ผลการ
ดาํเนินการทีผ่านมาเป็นไปในลกัษณะทีเรยีกว่า “ชุมชนจดัตั =ง”  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้เกิดแนวคิดการพึงตนเองในอีกแนวทางหนึง เมือ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
พระองคท์รงเน้นความสําคญัของการพฒันาประเทศ ซึงจะต้องสรา้งพื=นฐานคอื “ความพอม ีพอ
กนิ พอใช”้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื=องต้นก่อน โดยวธิกีารและอุปกรณ์ทีประหยดัแต่ถูกต้อง
ตามหลกัวชิาการ และในวนัที 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2517 ทรงมพีระราชดํารสัเนืองในวโรกาสวนั
เฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิาลยั ทรงเน้น “พอมพีอกนิอกีครั =ง”  

เหตุผลสําคญัทีทรงมพีระบรมราโชวาทเช่นนั =น เป็นผลจากการใช้แนวทางการพฒันา
ประเทศไปสู่ความทนัสมยั ไดก่้อใหเ้กดิการเปลียนแปลงแก่สงัคมไทยอย่างมากในทุกดา้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม สงัคมและสิงแวดล้อม อกีทั =งกระบวนการของความ
เปลียนแปลงมคีวามสลบัซบัซ้อนจนยากทีจะอธิบายในเชงิสาเหตุและผลลพัธ์ได้ เพราะการ
เปลียนแปลงทั =งหมดต่างเป็นปจัจยัเชือมโยงซึงกนัและกนั การขยายตวัของรฐัเขา้ไปในชนบท 
ได้ส่งผลให้ชนบทเกดิความอ่อนแอในหลายด้าน ทั =งการต้องพึงพงิตลาดและพ่อค้าคนกลางใน
การสั งสนิค้าทุน ความเสือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิระบบความสมัพนัธ์แบบเครอืญาต ิ
และการรวมกลุ่มกนัตามประเพณีเพือการจดัการทรพัยากรทีเคยมอียู่แต่เดมิแตกสลายลง ภูมิ
ความรูท้ีเคยใชแ้ก้ปญัหาและสั งสมปรบัเปลียนกนัมาถูกลมืเลอืนและเริมสูญหายไป สิงสําคญั ก็
คอื ความพอเพยีงในการดาํรงชวีติ ซึงเป็นเงือนไขพื=นฐานทีทําใหค้นไทยสามารถพึงตนเอง และ
ดําเนินชีวติไปได้อย่างมศีักดิ fศรภีายใต้อํานาจและความมอีิสระในการกําหนดชะตาชวีติของ
ตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจดัการเพือให้ตนเองได้รบัการสนองตอบต่อความ
ตอ้งการต่างๆ รวมทั =งความสามารถในการจดัการปญัหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ซึงทั =งหมดนี=ถอืว่า
เป็นศกัยภาพพื=นฐานทีคนไทยและสงัคมไทยเคยมอียู่แต่เดมิ ต้องถูกกระทบกระเทอืน ซึงวกิฤต
เศรษฐกจิจากปญัหาฟองสบู่และปญัหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั =งปญัหาอืนๆ ทีเกดิขึ=น 
ลว้นแต่เป็นขอ้พสิจูน์และยนืยนัปรากฎการณ์นี=ไดเ้ป็นอยา่งด ี(มลูนิธชิยัพฒันา, 2557) 

อย่างไรก็ตามการพึงตนเองตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงได้เป็นทีรูจ้กัอย่าง
แพร่หลาย และมกีารน้อมนําเอาแนวพระราชดํารดิงักล่าวมาปรบัใช้อย่างเป็นรปูธรรมภายหลงั
จากการเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิปี พ.ศ. 2540 โดยได้ทรงเน้นยํ=าแนวทางการแก้ไขเพือให้รอดพ้น 
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และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั นคงและยั งยนืภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์และความเปลียนแปลง
ต่างๆ ในปจัจุบนัไดม้กีารอญัเชญิหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเขา้ไปประยุกต์ใชใ้นการจดัทํา
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยไดม้กีารนําไป
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางในทุกระดบั ตั =งแต่ระดบัปจัเจก ครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศ  

จงึอาจกล่าวไดว้่าแต่เดมิชุมชนในประเทศไทยสามารถดําเนินการพึงตนเองไดเ้ป็นอย่าง
ด ีโดยมกีารมุ่งเน้นเพือการยงัชพีเป็นสําคญั ลกัษณะการพึงตนเองได้สลายตวัลงภายหลงัการ
ประการศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที 1 ต่อมาไดม้คีวามพยายามรื=อฟื=นแนวทางการ
พึงตนเองอีกครั =งหนึงภายใต้การนําของภาครฐัโดยหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน และ
นักวชิาการสายพฒันาสงัคม ซึงเป็นผู้มบีทบาทหลกัในการรื=อฟื=นการพึงตนเองของชุมชนใน
พื=นทีต่างๆ ภายหลงัการเกิดวกิฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 แนวทางการพึงตนเองตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในทุกๆระดบัรวมถงึในระดบัชุมชนด้วย โดย
หลักปรชัญาดงักล่าวได้ถูกนํามาเป็นแนวทางในการจดัทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตฉิบบัปจัจบุนัอกีดว้ย 
 

2.2.4 ลกัษณะปัจจยัที�จาํเป็นต่อการพึ�งตนเองของชุมชน 
ในการศกึษาครั =งนี= จะมุ่งใหค้วามสนใจเกียวกบัการนิยามลกัษณะปจัจยัทีจาํเป็นต่อการ

พึงตนเองของชุมชน เนืองจากแนวคดิการพึงตนเองของชุมชนยงัอยู่ในลกัษณะของนามธรรม 
ซึงยงัมไิด้สะท้อนภาพให้เหน็ได้อย่างชดัเจนว่าการพึงตนเองของชุมชนนั =นควรมลีกัษณะหรอื
หลกัเกณฑใ์ดบ้างทีจะสามารถทําให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได ้จากการทบทวนวรรณกรรมที
เกียวข้องกับลกัษณะทีจําเป็นต่อการพึงตนเองของชุมชน ได้มีนักวิชาการเป็นจํานวนมาก
กล่าวถงึเงือนไขทีจาํเป็นต่อการพึงตนเองของชุมชนไว ้ผูศ้กึษาจงึไดป้ระมวลและนําเสนอเฉพาะ
ลกัษณะทีสําคัญ อันเป็นประโยชน์ต่อความชัดเจนในการกําหนดปจัจยัในการศึกษาครั =งนี= 
ดงัต่อไปนี= 

Ticker (1980: 59) ได้ทําการศึกษาแนวคิดการพึงตนเองของ Jean-Jacques 
Rousseau เปรยีบเทยีบกบัหลกัการพึงตนเองของ Gandhi และ Mao Tse Tung พบว่า
องคป์ระกอบทีสาํคญัของการพึงตนเองในชุมชนนั =นตอ้งประกอบไปดว้ย 

ประการทีหนึง ความมั นใจในตนเอง หรอืความเชือมั นในค่านิยม วฒันธรรม อารยธรรม 
และเอกลกัษณ์ของตวัเอง Rousseau ได้กล่าวว่า เอกลกัษณ์ของตนเองสามารถทีจะเป็นแรง
ต่อตา้นอทิธพิลของการพฒันาใหเ้ป็นสงัคมสมยัใหม่ เมือเกดิการพฒันาใหเ้ป็นสงัคมสมยัใหม่จะ
ทําให้เกดิการพึงพาจากภายนอก เช่น เทคโนโลย ีในขณะที Gandhi ได้พยายามค้นหาตวัตน
ของหมู่บา้นในอนิเดยีเพือใชต่้อสู้กบัลทัธจิกัรวรรดนิิยม โดยไดย้กตวัอย่าง พุทธศาสนาซึงเป็น
ศาสนาทีมคีนนับถอืมากทางตะวนัออกซึงมกีารให้ความสําคญัต่อ “สมัมาอาชวีะ” และต่อต้าน
วตัถุนิยมคลา้ยกบั Rousseau ดงัคาํทีกล่าวว่า “ศาสนาพุทธเหน็สาระสําคญัของอารยธรรมไม่ได้
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เน้นการกระตุ้นความต้องการ แต่เน้นการทําให้ตวัมนุษยบ์รสิุทธิ f ในเวลาเดยีวกนัลกัษณะของ
มนุษยจ์ะถูกสรา้งขึ=นโดยหลกัการทาํงานของคน” 

ในขณะที Mao Tse Tung ไดท้ําตวัเองใหก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ประจาํชาต ินอกจากนี= 
Mao Tse Tung ยงัไดม้กีารรื=อฟื=นลทัธชิาตนิิยมใหก้บัขบวนการคอมมวินิสต์ เพือต่อสูก้บัโลกทุน
นิยมและลทัธจิกัรวรรดนิิยมในสมยันั =น โดยได้กล่าวว่า “จนีจะต้องเป็นอิสระ ประเทศจนีต้อง
ไดร้บัการปลดปล่อย กจิการของจนีจะตอ้งตดัสนิใจและดาํเนินการโดยคนจนีเอง” 

ประการทีสอง ความพอเพยีงในความสามารถทีจะผลติเพือตอบสนองความต้องการขั =น
พื=นฐาน 

องคก์รทางเศรษฐกจิของ Rousseau ตั =งอยู่บนพื=นฐานอนัโดดเด่นของบทบาททางดา้น
การเกษตร แต่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมอืงนั =นมคีวามอ่อนแอ โดยแนวคดิของ 
Rousseau คอื “คนทีสามารถทําสิงต่างๆไดโ้ดยไม่ต้องพึงคนอืนและคนจากภายนอก” ดงันั =นจงึ
มกีารเสนอให้มกีารสร้างการพึงตนเองให้มคีวามเหมาะสม โดยให้ความสําคญักบัการมแีหล่ง
อาหารทีเพยีงพอ ซึงจะส่งผลให้ยงัคงความเป็นอสิระ ดงัคําทีกล่าวว่า “การเกษตรเป็นวธิกีาร
เดยีวทียงัคงรกัษาความเป็นอสิระ ทุกความมั งคั งในโลกถ้าคุณขาดอาหารคุณจะต้องพึงพาคน
อืนๆ” 

ซึงแนวคดิดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิของ Gandhi ซึงได้เสนอแนวคดิทีคล้ายๆกนั
เกียวกับความปรารถนาของเขาในชุมชนชนบทของอินเดีย โดยได้กล่าวว่า “(ทุก) หมู่บ้าน
จํานวนมากของอินเดียเกือบจะเป็นหน่วยทีสนับสนุนตนเองและไม่ใช้ความรุนแรง มีการ
แลกเปลียนสนิคา้โภคภณัฑท์ีจาํเป็นเท่านั =นกบัหมูบ่า้นอืนๆซึงเป็นสนิคา้ทีพวกเขาไม่ไดผ้ลติเอง
ในทอ้งถิน” 

ในกรณขีอง Mao Tse Tung พรรคคอมมวินิสต์จนีถูกบงัคบัใหใ้ชน้โยบายการพึงตนเอง
เพือให้บรรลุถึงความพอเพยีงในอาหารระหว่างการต่อสู้ทียาวนานของพวกเขากับพรรคก๊ก
มนิตั �ง ประสบการณ์นี=ไม่ต้องสงสยัเลยว่ามสี่วนอย่างมากกบัความเชือของเหมาว่าเศรษฐกิจ
จะต้องสรา้งบนรากฐานทางการเกษตรทีแขง็แกร่งด้วยการเน้นการกระจายอํานาจการตดัสนิใจ
ทางเศรษฐกจิ เหมาพดูเกียวกบั "การสรา้งประเทศของเราผ่านความขยนัและความตระหนี”  

Galtung (1980: 21) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะทีจะทําใหชุ้มชนสามารถหลุดจากการครอบงาํ
ของเมอืงศูนยก์ลางได ้ตอ้งประกอบไปดว้ยความเชือมั นในตนเอง และการเคารพตนเอง มนัต้อง
มศีรทัธาจากค่านิยมและวฒันธรรมของพวกเขา อารยธรรม ประเพณี และความสามารถในการ
สรา้งวฒันธรรมใหม่ทีจะทนต่ออํานาจโดยไม่จาํเป็นต้องพึงพา และสามารถผลติสิงทีจาํเป็นเพือ
ตอบสนองความต้องการขั =นพื=นฐานของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิงอาหารเพือป้องกนัการนําเอา
วกิฤตอาหารมาเป็นอาวุธได้ การทนต่ออํานาจบบีบงัคบัและความหวาดกลวัเป็นสิงทีจาํเป็นทั =ง
ในฐานะทศันคตแิละเป็นโครงสรา้งในการป้องกนั ซึงทศันคตแิละการปฏบิตัเิป็นสิงทีไม่สามารถ
ทาํลายได ้ 
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นอกจากนี= Galtung ยงัได้เน้นถงึการมสี่วนร่วมของมวลชน ซึงเป็นสิงทีจําเป็นสําหรบั
การพึงตนเองและมคีวามสําคญัต่อการสือสารในแนวนอน (ภายในมวลชน) มากกว่าการสือสาร
ในแนวตั =ง (ไปและกลบัจากรฐับาล) การกระจายอํานาจการตดัสนิใจในการพึงตนเองได้มกีาร
แบ่งย่อยจากระดบัชาตไิปยงัภูมภิาคเป็นรูปแบบทีมแีนวโน้มทีจะสนับสนุนต่อแนวคดิของการ
พึงตนเองในฐานะทีไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับหน่วยงานของรัฐชาติ ในประเทศจีนการ
พึงตนเองได้รบัการเชือมโยงอย่างใกล้ชดิกบัรฐับาลแห่งชาต ิมคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะวภิาษ
ระหว่างประชาธปิไตยทีเป็นการตดัสนิใจในทอ้งถินและส่วนกลาง (Ticker, 1980: 72) 

สญัญา สญัญาววิฒัน์ (2531: 25) ได้กล่าวถงึแบบจําลองของการพึงตนเองว่าจะต้อง
พึงตนเองให้ได้ 5 ประการ คอื เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ ทรพัยากรธรรมชาต ิจติใจ และสงัคม 
(Technology, Economic, Resource, Mental, Social -TERMS) 

เทคโนโลย ี(T) หมายถงึ ชุมชนสามารถประกอบอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่ว่าจะ
เป็นการทํานา ทําไร่ หรอืบางครั =งอาจรวมถงึการทําอุตสาหกรรมในครวัเรอืน การตดิต่อคา้ขาย 
หรอืแมแ้ต่การประกอบอาชพีดา้นการบรกิาร ซ่อมแซมเครืองจกัร เทคโนโลยกีจ็ะช่วยไดแ้ลว้ยงั
อาจช่วยในการสือสารตดิต่อกบัภายนอกชุมชน ทําใหไ้ด้ข่าวสารทีด ีทนัต่อเหตุการณ์รวมไปถงึ
การใช้เทคโนโลยทีางสังคม เช่น การเป็นผู้นําชุมชนทีดี การรู้จกัวางโครงการ การบริหาร
โครงการ การประชาสมัพนัธ์ เทคโนโลยใีนความหมายดงักล่าวรวมถึงของสมยัใหม่และของ
ดั =งเดมิของทอ้งถินทีเรยีกว่า ภมูปิญัญาชาวบา้น (Folk Wisdom) ดว้ย 

เศรษฐกจิ (E) หมายถงึ ชุมชนสามารถดํารงชวีติทางเศรษฐกจิ ประชาชนในชุมชนมี
อาชพีเลี=ยงตวัเองได้ มรีายไดพ้อเพยีง สามารถซื=อหาอาหารหรอืปจัจยั 4 อย่างอืนได ้และยงั
อาจหมายถงึการทีชุมชนสามารถซื=อสิงของ ยาแก้ป่วย ไปหาหมอรกัษาไข ้หาเครืองกฬีามาเล่น
ทําให้สุขภาพแขง็แรง ซื=ออุปกรณ์การศึกษามาช่วยตวัเองและลูกหลานในการศกึษาเล่าเรยีน
เพือใหฉ้ลาดเฉลยีว 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ(R) หมายถงึ สิงใดๆทีมอียู่โดยธรรมชาตใินชุมชนหรอืสามารถหา
มาได้ เช่น ดนิ นํ=า ป่า สตัว์บกและสตัว์นํ=า รวมทั =งแร่ธาตุต่างๆ ทีมคี่าและความสําคญัต่อการ
ดํารงชวีติของมนุษย ์ชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตนิั =น และสามารถรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตใิห้ดํารงอยู่ไม่ใหเ้สือมเสยีไปจนหมดสิ=น หรอืไม่ใหเ้สยีดุลธรรมชาตมิากนัก 
หากชุมชนปราศจากการช่วยเหลอืจากธรรมชาต ิขาดนํ=า ขาดดนิทีด ีหรอืขาดพชืพนัธุไ์ม ้แร่ธาตุ
ทีสําคญั ปลูกพชืพนัธุ์เศรษฐกิจไม่ขึ=น ไม่งอกงาม ซื=อขายของธรรมชาติไม่ได้ตามสมควรแล้ว 
ชุมชนนี=กไ็มส่ามารถทีจะพึงตนเองได ้

จติใจ (M) หมายถงึในชุมชนนั =นมบุีคคลทีมจีติใจเข้มแขง็ ปกัใจและมั นใจว่าจะช่วย
ตนเองได้ พึงตนเองและยงัเป็นคนทีรู้จกัพอ ไม่โลภมากเกินไป หรอือยากได้อยากดจีนเกิน
ความสามารถของตน สามารถทีจะต่อสูก้บัปญัหาหรอือุปสรรคต่างๆในการหาเลี=ยงชพีหรอืการ
พฒันาชวีติให้เจรญิก้าวหน้ายิงขึ=น หากมบุีคคลประเภทนี=มากขึ=นเท่าใด ย่อมจะช่วยให้ชุมชน
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พึงตนเองไดม้ากขึ=นเพยีงนั =น ทั =งนี=นอกจากชุมชนแต่ละชุมชนจะประกอบด้วยบุคคลเหล่านี=แล้ว 
การทีบุคคลพึงตนเองได้ทางจติใจยงัจะเป็นรากฐานของการพึงตนเองด้านอืน (เช่น ทางสงัคม 
ทางเศรษฐกจิ และเทคโนโลย)ี 

สงัคม (S) หมายถงึ ภาวการณ์ทีกลุ่มคนกลุ่มหนึงๆ มคีวามเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น อนั
สืบเนื องมาจากปจัจัยอืนอีกทอดหนึ ง เช่น การศึกษา การสือสารระหว่างกันดี ความ
เอื=อเฟื=อเผือแผ่ระหว่างกนั รวมทั =งอาจสบืเนืองมาจากการพึงตนเองด้านอืนดงัทีกล่าวมาแล้ว 
และการมผีูนํ้าทีเขม้แขง็ สามารถนํากลุ่มคนเหล่านี=ปฏบิตัหิน้าทีต่างๆของตนไปสู่เป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มของตนเอง หรืออาจจะขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือจาก
ภายนอกเขา้มาช่วยทําใหชุ้มชนช่วยตนเองได ้การพึงตนเองไดท้างสงัคมเป็นเสมอืนจุดสุดยอด
ของการพึงตนเองดา้นต่างๆของชุมชน เพราะการพึงตนเองทางสงัคมเป็นการรวมการพึงตนเอง
ทั =ง 4 ดา้นดงัทีกล่าวมาแลว้นั นเอง 

เสร ีพงศ์พศิ (2551: 136) ไดก้ล่าวว่า ชุมชนเขม้แขง็ คอืชุมชนทีพึงตนเองได ้ชุมชนที
เขม้แขง็และพึงตนเองไดม้ลีกัษณะสาํคญัใหญ่ๆ 4 ประการ คอื 

ประการทีหนึง เป็นชุมชนเรยีนรู้และพร้อมทีจะเรยีนรู้ ไม่รอสูตรสําเร็จในการแก้ไข
ปญัหา ไม่นั งรอความช่วยเหลอืจากรฐัหรอืภายนอก แต่ร่วมกนัค้นหาทางออกจากปญัหาและ
พฒันาศกัยภาพของตนเอง 

ประการทีสอง เป็นชุมชนทีตดัสนิใจไดอ้ยา่งเป็นอสิระ เป็นอสิระจากการครอบงาํของคน
อืน สถาบนัอืน องค์กรอืน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมอืง พ่อค้า ข้าราชการ อาจารย์ เอ็นจโีอ เป็น
อสิระเพราะตดัสนิใจด้วยข้อมูลและความรู้ทีค้นหามา ไม่ใช่คนอืนบอกหรอืแนะนํา ซึงเมือเรา
ผดิพลาดขาดทุน คนแนะนําไมเ่คยรบัผดิชอบอะไรเลย 

ประการทีสาม เป็นชุมชนทีจ ัดการ “ทุน” ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทุนซึง
หมายถึงอะไรทีมากกว่าเงนิ เงนิทุนทรพัยากร ความรู้ภูมปิญัญา ทุนโภคทรพัย์ และทุนทาง
สงัคม ทําใหม้รีากฐานทีม ั นคง มหีลกัประกนัชวีติทีไม่ได้ฝากชวีติไว้กบัธุรกจิการค้าทีชุมชนมกั
ไมม่คีวามรูค้วามชาํนาญ แต่ฝากไวก้บัระบบเศรษฐกจิชุมชนทีม ั นคงและพอเพยีง 

ประการทีสี เป็นชุมชนทีมธีรรมาภบิาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ชุมชนมสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ การดําเนินงานเพือประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม สามารถแก้ไขปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ 
ดว้ยสนัตวิธิแีละวถิแีห่งภมูปิญัญา 

นอกจากนักวชิาการทีไดก้ล่าวถงึลกัษณะทีจาํเป็นต่อการพึงตนเองในขา้งต้นแลว้ ยงัมี
ผูว้จิยัอกีเป็นจํานวนมากทีได้ทําการศกึษาถงึการพึงตนเองของชุมชนในสถานทีต่างๆ ซึงจาก
การศกึษาดงักล่าวพบว่าลกัษณะทีจําเป็นต่อการพึงตนเองของชุมชนมอีกีหลายประการ ตาม
รายละเอยีดดงันี= 

สภาคาทอลกิแห่งประเทศไทยเพือการพฒันา (2533) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรือง “การ
ดํารงอยู่ของชุมชน: กระบวนการต่อสูแ้ละการพฒันา” พบว่ามอีงคป์ระกอบสําคญั 3 ประการ ที
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ช่วยให้ดํารงอยู่ได้ในลกัษณะทีชุมชนต้องพึงตนเองเป็นพื=นฐานเบื=องต้น โดยอาจอาศยัความ
ร่วมมือจากภายนอกบางส่วน ดังนี=  1) ต้องมีตัวบุคคลอยู่ในชุมชน 2) ในชุมชนต้องมี
ความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 3) ตอ้งมสีถาบนัทีทาํหน้าทีเอื=อต่อชวีติชุมชน 

ทั =งนี= ต้องมตีวับ่งชี= (Indicators) ทีเป็นเงือนไขเอื=ออํานวยใหชุ้มชนดํารงอยู่ได ้คอื 1) มี
แรงเกาะเกียวภายใน หรือต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล ต้องมีสถาบัน 
(Institution) ทีคอยสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กดิขึ=นใหม่ตลอดเวลา 2) จะต้องมคีวามเพยีงพอในแง่
ปจัจยัการดาํรงชวีติ อยา่งน้อยในพื=นทีชุมชนนั =นต้องมคีวามอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรเพยีงพอ
ทีชาวบา้นจะทาํการผลติ หรอืในชุมชนนั =นจะตอ้งมเีงือนไขของการสรา้งงานหรอืการผลติทีทําให้
บุคคลสามารถดํารงชวีติอยู่ได้ ไม่ต้องถูกบบีบงัคบัให้ต้องอพยพเคลือนยา้ยออกไปจากชุมชน 
และ 3) ลกัษณะการจดัการภายในชุมชนและกระบวนการตดัสนิใจต้องมคีวามเป็นอสิระ ไม่ว่าจะ
เป็นการจดัการและการตดัสนิใจในมติใิดกต็าม 

พรประภา สนิธุนาวา (2533: บทคดัย่อ) ซึงจากการศกึษาการพึงตนเองของชุมชนโดย
แนววฒันธรรมชุมชน เพือการปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห:์ ศกึษาเฉพาะกรณีบา้นตะเพนิคี หมู ่
11 ตําบลองคพ์ระ อําเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรพีบว่ามอีงคป์ระกอบ 3 ประการทีสามารถ
ทาํใหห้มูบ่า้นมกีารพึงตนเองได ้คอื 1) ชุมชนทีทาํการเกษตรแบบยงัชพีเพือการบรโิภคเป็นส่วน
ใหญ่ จะสามารถผลติปจัจยัในการดํารงชวีติของตนเองไดเ้กอืบทั =งหมด การคา้ขายทีเกดิขึ=นเป็น
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัระบบการคา้แบบทุนนิยมเท่านั =น 2) ระบบการอยู่ร่วมสมัพนัธใ์นชุมชน เป็น
ส่วนสําคญัในการทําให้เกิดความช่วยเหลอืเกื=อกูลระหว่างกนั รวมทั =งกลุ่มจะสามารถช่วยขดั
เกลาจติใจสมาชกิได ้และ 3) องคป์ระกอบทางวฒันธรรม คอื ระบบคุณค่า ศาสนาและความเชือ 

อภนิันท์ ยอดมณี (2546: บทคดัย่อ) เป็นการศกึษาการพึงตนเองของชุมชนไมเ้รยีง 
อําเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนไมเ้รยีง
อยู่บนแนวคดิพื=นฐาน 3 ประการ คอื  1. แนวคดิการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า 2. แนวคดิเชงิรบั 
3. แนวคดิเชงิรุก ลกัษณะการมสี่วนร่วมของชุมชนไม้เรยีงดําเนินการผ่านกระบวนการ 5 
ขั =นตอน คอื 1. การปรบัเปลียนแนวคดิ 2. การสรุปปญัหา 3.การวางแผน 4. การดําเนินงาน 5. 
การประเมนิผลงาน 

ปจัจยัทีทําใหชุ้มชนไมเ้รยีงสามารถพึงตนเองได ้คอื 1. ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ การมสี่วน
ร่วมของชุมชน อตัตลกัษณ์ทางสงัคมทีเอื=อต่อการเรยีนรู ้โครงสรา้งการดําเนินงานทีเหมาะสม 
เครอืข่ายภายในชุมชนทีเขม้แขง็ และปญัหาทีเกดิขึ=นในชุมชน 2. ปจัจยัภายนอก คอื องค์กร
ภาครฐัและเอกชน การยอมรบัจากภายนอก เครอืข่ายภายนอก และกลไกตลาด ส่วนเงือนไขที
ทําให้ชุมชนไม้เรียงสามารถพึงตนเองได้ คือ ระดับความสามัคคี ระดับความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากรในชุมชน และระดบัความพรอ้มของ
กลุ่มแกนนํา 
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อุปสรรคสําคญัในการพึงตนเอง คอื 1. อุปสรรคภายใน ได้แก่ ความไม่พร้อมของ
บุคลากรภายในชุมชน การทําสวนยางเป็นอาชพีหลกั หน่วยงานรฐัในท้องถิน และสมาชกิบาง
กลุ่มใหค้วามสาํคญัต่อการมสี่วนรว่มไม่มากนัก 2. อุปสรรคภายนอก ไดแ้ก่การทีพ่อคา้คนกลาง
เป็นผูก้ําหนดราคายาง กลไกตลาดโลกมกีารเปลียนแปลงตลอดเวลา และนโยบายของรฐับาลไม่
มคีวามชดัเจนในการพฒันาอาชพีสวนยางพารา 

พจนีย ์ทรพัยส์มาน (ม.ป.ป.: 7-8) ไดท้ําการศกึษาวถิชีวีติการพึงตนเองของชุมชนต้น
นํ=าเขาพระ อ.รตัภูม ิจ.สงขลา จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัภายในทีสําคญัต่อการพึงตนเองของ
ชุมชน ไดแ้ก่  

ปจัจยัทีหนึง ภูมปิญัญาชาวบา้นและการถ่ายทอดภูมปิญัญาผ่านศูนยก์ารเรยีนรู ้ลาน 9 
ภูมปิญัญา พร้อมการส่งเสรมิให้เกิดการปฏบิตัิจรงิผ่านการจดัตั =งเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มแปรรูป
สมุนไพร กลุ่มจกัสาน กลุ่มการตีผึ=ง กลุ่มปุ๋ ยหมกั กลุ่มออมทรพัยแ์ละกองทุนสวสัดกิาร กลุ่ม
เกษตร 4 ย. กลุ่มการเกษตร 5 ต.ตอ้ง และกลุ่มปา่ชุมชนหรอืปา่ขา้งบา้น เป็นตน้ 

 ปจัจยัทีสอง แกนนําชุมชนในชุมชนต้นนํ=าเขาพระจะเป็นสมาชกิกลุ่มอนุรกัษ์ต้นนํ=าเขา
พระ ซึงจะมแีกนนําทีเป็นกรรมการกลุ่มเป็นบุคคลภูมปิญัญา ซึงถอืเป็นแกนนําชุมชนทีเขม้แขง็
อยู่ถึง 40 คน ดงันั =น บุคคลทั =ง 40 คนนี=จงึถือเป็นผู้นําแนวคดิตัวอย่าง ผลการปฏิบตัิทีเป็น
แบบอยา่งกระจายอยูใ่นหมูบ่า้น ทาํใหช้าวบา้นรอบขา้งไดเ้หน็ผลการปฏบิตัไิดร้บัการเรยีนรูจ้าก
การเขา้มาดโูดยตรงและทางออ้ม ตลอดจนบางครั =งไดร้บัรูจ้ากการเอื=อเฟื=อผลผลติพชื ผกั ผลไม ้
ทีแกนนําทําขึ=นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ย และยาฆ่าแมลงจากธรรมชาต ิจงึถอืว่าเป็นการซมึซบั รบัรู ้และ
ทาํใหเ้กดิสมาชกิ ผูส้นใจหนัมาสู่แนวทางเกษตรอนิทรยี ์และการพึงตนเองเพิมขึ=น  

ปจัจยัทีสาม ความพรอ้มของการสนับสนุนของเครอืข่ายการอนุรกัษ์ป่าต้นนํ=า เนืองจาก 
เครอืข่ายอนุรกัษ์ป่าต้นนํ=านี=ได้รบัการสนับสนุนความรู้ วทิยากร และงบประมาณจากองค์กร
ภายนอกทําให้มวีสัดุ อุปกรณ์ เมล็ดพนัธุ์ ตลอดจนต้นกล้าไม้ทีมสีํารองอยู่เสมอ ฉะนั =น ชาว
ชุมชนทีสนใจจงึสามารถมาขอวสัดุและความรูไ้ดทุ้กโอกาส  

ปจัจยัทีสี เกดิจากความสามารถของแกนนําหรอืเจา้ของภูมปิญัญาทีสามารถนําความรู้
จากภายนอกมาประยุกต์ให้เหมาะสมกบัท้องถินและสิงแวดล้อม เช่น การไปเรยีนรู ้เรือง การ
แปรรูปสมุนไพร ปุ๋ ยหมกั และ เกษตร 5 ต.ต้อง จากเครอืข่ายความรูน้อกชุมชน แล้วกลบัมา
ประยกุตด์ดัแปลงและทดลองจนเกดิเป็นผลติภณัฑข์องชุมชน ใชว้ตัถุดบิในชุมชน เป็นตน้  

ปจัจยัทีห้า การสานต่อองค์ความรู้เดมิ ได้แก่ การค้นหาจุดอ่อนของภูมปิญัญาเดมิใน
เรืองของการตผีึ=ง หรอืการทําเกษตรธาตุ 4 ของปะหรน มาเป็นการทําเกษตร 4 ย. เพือความ
ยั งยนืหรอืการตผีึ=งโดยไมท่าํลายรงัในส่วนทีเป็นทีอยูข่องนางพญาผึ=ง เป็นตน้ 

สําหรับกรณีปจัจัยภายนอกชุมชนทีมีส่วนผลักดันให้เกิดการพึงตนเอง ได้แก่ 1) 
หน่วยงานของรฐัและเอกชน เช่น สํานักงานปฏริูปทีดนิ เครอืข่ายเกษตรทางเลอืก กรมพฒันา
ทีดนิ อําเภอรตัภูม ิล้วนเป็นผู้ให้ความสนับสนุนด้านแนวคดิ แนวทาง และงบประมาณในการ
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ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื=นทีปา่ การทาํเกษตรแบบยั งยนืทีไม่ส่งผลต่อนํ=าและดนิ 2) นักวชิาการและ
สถาบนัการศกึษา โรงพยาบาล เขา้ไปร่วมศกึษาวจิยัและใหค้วามรู ้ตลอดจนนําไปศกึษาดูงาน
เพือนํากลบัมาประยกุตใ์ชแ้ละยงัช่วยส่งเสรมิเรืองการตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ ์และผลผลติ
เป็นต้น และ 3) การได้รบัการยอมรบัและยกย่องในสาธารณชน เช่น ป่าชุมชนคลองหนิ ได้รบั
พระราชทานธงพทิกัษ์ป่าจากสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนีินารถ การได้รบัรางวลัคนดศีรี
สงัคม หรอืครภููมปิญัญาของปะหรน หมดัหล ีและหมอดนิอาสา ของลุงชติ ขวญัคํา เหล่านี=ลว้น
เป็นกําลงัใจใหก้บักลุ่มและชุมชน 

จากการนิยามเงือนไขทีจาํเป็นต่อการพึงตนเองของชุมชน ตามทศันะทีหลากหลายของ
นักวชิาการขา้งต้น เมือนํามาประมวลโดยสรุปจะเหน็ไดว้่ามเีงือนไขทีเกียวขอ้ง 9 องคป์ระกอบ
ดงันี= คอื 1) ความเชือมั นในตนเองและค่านิยม ศาสนา ประเพณี วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของ
ชุมชน 2) ความพอเพยีงในการผลติเพือตอบสนองความต้องการพื=นฐาน 3) การมสี่วนร่วมของ
มวลชน 4) ทุนทางเทคโนโลย ีภูมปิญัญาดั =งเดมิ ทรพัยากรธรรมชาต ิและเงนิ 5) ความรูส้กึใน
การรวมกนัเป็นกลุ่มการทํางานร่วมกนัและพึงพาอาศยักนั 6) มสีถาบนัหรอืองค์กรขึ=นมาทํา
หน้าทีสร้างความสมัพนัธ์ให้เอื=อต่อการพึงตนเองของชุมชน 7) การจดัการและการตดัสนิใจ
จะตอ้งมคีวามเป็นอสิระในทุกๆมติ ิ8) เป็นสงัคมทีเอื=อต่อการเรยีนรู ้9) การมเีครอืข่ายทีเขม้แขง็ 
และ 10) แกนนําในชุมชนมคีวามรูค้วามความสามารถ อนึง เพือใหม้องเหน็รายละเอยีดของแต่
ละเงือนไขต่อการพึงตนเองของชุมชน ผู้ศึกษาจึงได้ประมวลและนําเสนอ ดังตารางที 2.2 
ต่อไปนี= 
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ตารางที� 2.2  ลกัษณะทีจาํเป็นต่อการพึงตนเองของชุมชน 

 
เงื�อนไขการพึ�งตนเอง 

 

นักวิชาการ 

Rousseau Gandhi Mao 
Tse 

Tung 

Johan 
Galtung 

สญัญา 
สญัญา-

วิวฒัน์ 

เสรี 

พงศพ์ิศ 
สภา

คาทอลิก
ฯ 

พร
ประภา 
สินธุ
นาวา 

 

อภินันท์ 
ยอดมณี 

พจนีย ์

ทรพัย์
สมาน 

1) ความเชื�อมั �นในตนเอง
และค่านิยม ศาสนา 
ประเพณี วฒันธรรมและ
เอกลกัษณ์ของชุมชน 

√√√√ 

 

√√√√ 

 

√√√√ 

 

√√√√ 

 

√√√√ 

 

√√√√ 

 

- √√√√ 

 

√√√√ 

 

- 

2) ความพอเพียงในการ
ผลิตตามความต้องการ
พื'นฐาน (ปัจจยัสี�) 

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ - √√√√ √√√√ - - 

3) การมีส่วนรว่มของ
มวลชน - - - √√√√ - √√√√ - - √√√√ - 

4) ทุนทางเทคโนโลยี 
ภมูิปัญญา ทรพัยากร 
ธรรมชาติ และเงิน 

- - - √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ - √√√√ 
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ตารางที� 2.2  (ต่อ) 
 
เงื�อนไขการพึ�งตนเอง 
 

นักวิชาการ 

Rousseau Gandhi Mao 
Tse 

Tung 

Johan 
Galtung 

สญัญา 
สญัญา-

วิวฒัน์ 

เสรี 

พงศ์
พิศ 

สภา
คาทอลิก

ฯ 

พร
ประภา 
สินธุ
นาวา 

 

อภินันท์ 
ยอดมณี 

พจนีย ์

ทรพัย์
สมาน 

5)  ความรูส้ึกในการรวมกนั
เป็นกลุ่มการทาํงานรว่มกนั
และพึ�งพาอาศยักนั 

- - - - √√√√ - √√√√ √√√√ - - 

6) มีสถาบนัหรอืองคก์ร 
- - - - - - √√√√ - - √√√√ 

7) การจดัการและการ
ตดัสินใจจะต้องมีความเป็น
อิสระในทุกๆมิติ 

- - - - - √√√√ √√√√ - - - 

8) เป็นสงัคมที�เอื'อต่อการ
เรียนรู้ - - - - - √√√√ - - √√√√ √√√√ 

9) มีเครอืข่ายที�เข้มแขง็ 
- - - - - - - - √√√√ √√√√ 

10) แกนนําในชุมชนมีความรู้
ความสามารถ - - - - - - - - - √√√√ 
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จากตารางที 2.4 ผู้วจิยัได้นําเอาลกัษณะทีจําเป็นต่อการพึงตนเองของชุมชนทั =ง 9 
เงือนไข มาจดักลุ่มใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธต่์อการพึงตนเองของชุมชนในมติต่ิางๆ ดงันี= 

1) มติทิางเศรษฐกจิ เป็นการพจิารณาถงึการผลติและการแจกจ่ายผลผลติ สนิคา้ 
และบรกิาร ซึงถูกใหคุ้ณค่าเพือการแลกเปลียนและใชส้อย รวมทั =งกจิกรรมทางเศรษฐกจิ คอืการ
เปลียนแปลงสภาพธรรมชาตใิห้เป็นวตัถุสิงของบางอย่าง ซึงเป็นกจิกรรมของมนุษยท์ีพบเหน็
ทั วไป (ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์รมหาชน): ม.ป.ป.)  ดงันั =น ลกัษณะทีจําเป็นต่อการ
พึงตนเองของชุมชนจงึมลีกัษณะทีสามารถจดัอยู่ในมติทิางเศรษฐกจิ ดงันี= คอื ความพอเพยีงใน
การผลติเพือตอบสนองความต้องการพื=นฐาน (ปจัจยั 4) และ ทุนทางเทคโนโลย ีภูมปิญัญา
ดั =งเดมิ ทรพัยากรธรรมชาต ิและเงนิ 

2) มติทิางสงัคม เป็นการพจิารณาถงึกลุ่มคนในชุมชนทีดํารงชวีติอยู่ร่วมกนัเป็น
เวลายาวนาน มกีารตดิต่อสมัพนัธก์นัภายในชุมชนซึงประกอบไปดว้ยสมาชกิเป็นคนทุกเพศทุก
วยัทีปฎบิตัตินต่อผูอ้ืนภายใตก้ฎเกณฑห์รอืระเบยีบเดยีวกนั โดยมวีฒันธรรม ประเพณี ระเบยีบ
แบบแผนในการดําเนินชวีติ เป็นของตนเอง นอกจากนี=ยงัรวมถึงทางด้านจติใจของคนภายใน
ชุมชนอกีดว้ย ดงันั =น ลกัษณะทีจําเป็นต่อการพึงตนเองของชุมชนจงึมลีกัษณะทีสามารถจดัอยู่
ในมติทิางสงัคม ดงันี= คอื ความเชือมั นในตนเองและค่านิยม ศาสนา ประเพณี วฒันธรรมและ
เอกลกัษณ์ของชุมชน, การมสี่วนร่วมของมวลชน, ความรูส้กึในการรวมกนัเป็นกลุ่มการทํางาน
รว่มกนัและพึงพาอาศยักนั, เป็นสงัคมทีเอื=อต่อการเรยีนรู ้และ การมเีครอืขา่ยทีเขม้แขง็ 

3) มติิสถาบนั เป็นการพิจารณาสิงซึงคนส่วนรวมได้จดัตั =งให้มขีึ=นเพราะเห็น
ประโยชน์ว่ามคีวามต้องการ และจําเป็นแก่วถิชีวีติของตน  นอกจากนี=ยงัมหีน้าทีขบัเคลือนให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์ด้วย ดงันั =น ลกัษณะทีจําเป็นต่อการพึงตนเองของชุมชนจงึมลีกัษณะที
สามารถจดัอยู่ในมติสิถาบนัดงันี= คอื มสีถาบนัหรอืองคก์รขึ=นมาทําหน้าทีสรา้งความสมัพนัธใ์ห้
เอื=อต่อการพึงตนเองของชุมชน 

4) มติคิวามเป็นอสิระ เป็นการพจิารณาถงึความสามารถของชุมชนในการจดัการ
ตนเอง สามารถใชดุ้ลยพยินิจของชุมชนเองในการปฏบิตักิจิกรรมภายในชุมชนเอง โดยไม่ต้อง
ขอการอนุมตัิจากทางการ อกีทั =งยงัรวมถึงความมอีสิระในการใช้และบรหิารจดัการทรพัยากร
ของตนเองอกีดว้ย ดงันั =น ลกัษณะทีจาํเป็นต่อการพึงตนเองของชุมชนจงึมลีกัษณะทีสามารถจดั
อยูใ่นมติคิวามเป็นอสิระดงันี= คอื การจดัการและการตดัสนิใจจะตอ้งมคีวามเป็นอสิระในทุกๆมติ ิ

5) มติผิู้นํา เป็นการพจิารณาถงึตวัผู้นําซึงเป็นปจัจยัทีสําคญัยิงประการหนึงต่อ
ความสําเรจ็ของชุมชน เพราะผู้นํามภีาระหน้าที และความรบัผดิชอบโดยตรงทีจะต้องวางแผน
สั งการดูแล กระตุ้น ชี=นํา สรา้งแรงจูงใจและควบคุมให้สมาชกิของชุมชนปฏบิตังิานต่างๆ ให้
ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย ทั =งนี=ผูนํ้าอาจพจิารณาได ้2 ประการ คอื ผูนํ้าทางการปกครอง 
และผู้นําตามธรรมชาต ิในส่วนของผูนํ้าทางการปกครอง หมายถงึ ผู้นําทีมบีทบาทตามอํานาจ
หน้าทีซึงระบุไวใ้นกฏหมาย เช่น กํานัน ผูใ้หญ่บา้น ในขณะทีผูนํ้าตามธรรมชาต ิหมายถงึ ผูนํ้า
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ทีมบีทบาทในชุมชน เป็นทีเคารพนับถอื ศรทัธา ยอมรบั หรอืสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนใน
ชุมชนคล้อยตามได้ ดงันั =น ลกัษณะทีจําเป็นต่อการพึงตนเองของชุมชนจงึมลีกัษณะทีสามารถ
จดัอยูใ่นมติผิูนํ้าดงันี= คอื แกนนําในชุมชนมคีวามรูค้วามสามารถ 
 จากทีกล่าวมาขา้งต้น เพือใหเ้หน็ภาพทีชดัเจนมากขึ=น ผู้วจิยัได้สรุปความสมัพนัธ์ของ
มติต่ิางๆทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนและนําเสนอดงัแผนภาพที 2.2 ดงัต่อไปนี= 

ภาพที� 2.2  ความสมัพนัธข์องมติต่ิางๆทีมต่ีอการพึงตนเองของชุมชน 
 

2.2.5 สรปุความหมายของการพึ�งตนเอง 
 การพึงตนเองของชุมชน คอื การทีชุมชนมอีิสระทีจะกําหนดเป้าหมายของชุมชนเอง 
และตระหนกัว่าเป้าหมายนี=จะบรรลุไดด้ว้ยความพยายาม และพลกําลงัของชุมชนเอง โดยระบบ
การจดัการของชุมชนในการพฒันาด้านต่าง ๆ ทีชุมชนเป็นผู้วางแผน เรยีนรู้  และสามารถ
วนิิจฉยัปญัหา ตลอดจนเลอืกวธิปีฎบิตัเิพือแก้ไขปญัหาและตอบสนองความต้องการของตนเอง 
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และยอมรบัผลจากการปฏบิตันิั =น ๆ ซึงต้องสอดคลอ้งกบัวธิคีดิทีมพีื=นฐานจากระบบคดิเดมิของ
ชุมชนหรอืภูมปิญัญาชาวบ้าน การพึงตนเองนี=ไม่จําเป็นทีจะต้องผลติทุกอย่างหรอืปิดตวัเอง
อยา่งโดดเดียวแต่สามารถพึงพาอาศยัเกื=อกูลภายนอกทีอยู่ในระดบัดยีวกนั เป็นการพึงพาอาศยั
กนัอย่างรู้เท่าทนั และกรอบการมองเรืองการพึงพานี=จะต้องไม่มุ่งแข่งขนั หรอืไม่มุ่งครอบงํา
เหนือกว่า แต่มุ่งสู่ความเป็นไทต่อกนั การช่วยเหลอืกนัเป็นสิงจาํเป็น คอืพึงพาในสิงทีเราไม่ม ี
เกื=อกูลสิงทีเรามใีหผู้อ้ ืน การพึงพานี=ทาํไปเพือใหแ้ต่ละชุมชนพึงตนเองได ้ทั =งนี=ชุมชนจะสามารถ
พึงตนเองไดต้้องมลีกัษณะครอบคลุมทั =ง 5 มติ ิคอื มติทิางเศรษฐกจิ มติทิางสงัคม มติสิถาบนั 
มติคิวามเป็นอสิระ และมติผิูนํ้า ตามทีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ขา้งตน้ 
 
2.3 แนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตร ์
  

รฐัประศาสนศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ีมขีอบข่ายค่อนขา้งกว้าง เนืองจากการดําเนินกจิการ
ต่างๆของรฐันั =นมขีอบเขตครอบคลุมในหลายมติิ เพือการบรหิารทีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในฐานะผู้ใช้บรกิารนั =น รฐัประศาสนศาสตรจ์งึต้องนําเอาสาขาวชิาอืน ๆ 
มาประยุกต์ใช้ ทําให้มขีอบเขตทีกว้างขวางตามความเหมาะสม  จากทีได้กล่าวมาผู้วจิยัจงึได้
หยบิยกเอาแนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตรท์ีสอดคล้องกบัหวัขอ้วจิยัโดยผู้วจิยัได้แบ่งแนวคดิ
ทางรฐัประศาสนศาสตรอ์อกเป็น 3 มติ ิคอื แนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตรเ์กียวกบัการจดัการ
ปกครอง แนวคดิเกียวกบัการปกครองตนเองของชุมชน (Community Self-Governance) 
และบทบาทของภาครฐัต่อการปกครองตนเองของชุมชน ซึงมรีายละเอยีดตามลาํดบั ดงันี= 
 

2.3.1 แนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตรเ์กี�ยวกบัการจดัการปกครอง  
แนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตรม์คีวามเกียวขอ้งกบัการจดัการปกครอง เพราะแนวคดิ

ทางรฐัประศาสนศาสตร์เป็นเรืองเกียวกบัการปกครองของรฐั สําหรบัการบรหิารราชการของ
ประเทศไทยนั =น สามารถพิจารณาโครงสร้างอํานาจหรอืโครงสร้างองค์กรของรฐัไทยได้จาก
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทั =งนี= โดยทั วไปแลว้การแบ่งโครงสรา้งอํานาจของไทยเป็นไป
ตามหลกัการจาํแนกการใชอ้ํานาจอธปิไตย ไดแ้บ่งออกเป็น 3 สาขา ไดแ้ก่ 1) อํานาจนิตบิญัญตั ิ
(อํานาจในการตรากฏหมายขึ=นบงัคบัใช)้ โดยมอีงคก์รสูงสุดทีใชอ้ํานาจในสาขานี= คอื รฐัสภา 2) 
อํานาจบรหิาร (อํานาจในการบรหิารตามกฏหมาย) โดยมอีงคก์รสูงสุดทีใชอ้ํานาจในสาขานี= คอื 
คณะรฐัมนตร ีและ 3) อํานาจตุลาการ (อํานาจในการพจิารณาพิพากษาคดีความต่างๆตาม
กฏหมาย และพจิารณาความขดักนัแห่งกฏหมาย) โดยมอีงค์กรสูงสุดทีใชอ้ํานาจในสาขานี= คอื 
ศาล (โกวทิ วงศส์ุรวฒัน์, 2556: 105) 



46 

อย่างไรก็ตามแนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตร์นั =นจะได้กล่าวเน้นหนักไปในเรืองของ
อํานาจบรหิาร โดยประเทศไทยนั =นได้แบ่งโครงสรา้งทางการบรหิารราชการแผ่นดนิออกเป็น 3 
ระดบั ได้แก่ การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมภิาค และการปกครองส่วนท้องถิน 
ทั =งนี=เราสามารถพจิารณาโครงสรา้งการจดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิของประเทศไทย ดงั
แผนภาพที 2.3 ดงัต่อไปนี= 

ภาพที� 2.3  โครงสรา้งการจดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
แหล่งที�มา:  นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, 2546: 12. 
 

จากแผนภาพขา้งต้นสามารถอธบิายโครงสรา้งของระบบบรหิารราชการแผ่นดนิไทยทั =ง 
3 ส่วน ไดด้งันี= (นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, 2546: 13-14) 

ส่วนทีหนึง การบริหารราชการส่วนกลาง หมายถึง การบริหารราชการของสํานัก
นายกรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม รวมทั =งหน่วยงานทีมฐีานะเทยีบเท่า โดยมนีายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีทั =งหลายเป็นผู้ร ับผิดชอบกํากับดูแลทางด้านนโยบาย โดยมีปลัดสํานัก
นายกรฐัมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง และอธิบดีกรมต่างๆ ทําหน้าทีนํานโยบายของ
ขา้ราชการการเมอืงดงักล่าวไปปฏบิตั ิซึงการบรหิารราชการในส่วนกลางนี=เป็นการบรหิารงาน
ตามหลกัการรวมอํานาจ (Centralization) คอื รวมอํานาจไวท้ีศูนยก์ลางซึงเป็นเมอืงหลวงของ
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ประเทศ หรอืทีทําการของรฐับาลในส่วนกลาง สําหรบัหน่วยงานในระดบักระทรวงของไทยตาม
โครงสรา้งใหมข่องการปฏริปูระบบราชการ 

ส่วนทีสอง การบรหิารราชการส่วนภูมภิาค หมายถึง การทีราชการส่วนกลาง โดย
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ จะแบ่งอํานาจในการบรหิารบางส่วนใหข้า้ราชการในส่วนภูมภิาคที
ปฏิบัติงานอยู่ในพื=นทีได้มีอํานาจในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ แก้ไขปญัหา ตลอดจนริเริม
นโยบายต่างๆ ภายใต้กรอบและอํานาจทีไดร้บัมอบไปจากส่วนกลาง ซึงการบรหิารงานราชการ
ในส่วนภมูภิาคนี=เป็นไปตามหลกัการแบ่งอํานาจหรอืมอบอํานาจ (Deconcentration) 

ส่วนทีสาม การบรหิารราชการส่วนท้องถิน หมายถึง การบรหิารราชการทีอยู่ในความ
รบัผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถินรูปแบบต่างๆ โดยรฐับาลในส่วนกลางจะกระจาย
อํานาจบางส่วนใหแ้ก่ประชาชนหรอืหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิน เพือใหป้ระชาชนมอีํานาจใน
การบริหารและตัดสินใจเกียวกับกิจการสาธารณะต่างๆ ได้ด้วยตนเองตามอํานาจหน้าทีที
กฎหมายมอบให้ ซึงการบรหิารราชการในส่วนท้องถินนี= เป็นไปตามหลกัการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) 

นอกจากนี= แนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตรย์งัได้ให้ความสําคญักบัการจดักลไกของรฐั 
นั นคอืการจดัรูปแบบองค์การหรอืสถาบนัต่างๆของรฐั โดยมุ่งเน้นไปทีความสมัพนัธ์ระหว่าง
ส่วนกลาง (รฐับาลกลาง) และส่วนทอ้งถิน (รฐับาลท้องถิน) แมว้่าตามแนวคดิของการปกครอง
ทอ้งถินจะทําให้ท้องถินมอีํานาจอสิระในการปกครองตนเอง (Local Self Government) แต่
อํานาจอสิระดงักล่าวนี=ไม่ใช่อํานาจอธปิไตย เพราะอํานาจอธปิไตยภายในรฐัหนึงๆมเีพยีงหนึง
เดยีวเท่านั =น โดยมรีฐับาลกลางเป็นผู้ใช้อํานาจอธปิไตยในการปกครองประเทศ ทั =งนี=รฐับาล
กลางจะดูแลรบัผิดชอบภารกิจต่างๆของรฐัเพือให้เป็นรฐัทีเข้มแข็งมั นคง โดยรฐัทีมีความ
เขม้แขง็มั นคง คอื เป็นรฐัทีมคีวามสามารถในการแข่งขนักบัประเทศต่างๆ และสามารถดํารง
ความเป็นรฐัไวไ้ด ้ 

ในขณะทีร ัฐบาลท้องถินนั =นมีหน้าทีในการดูแลประชาชนในพื=นทีของตนเพือให้
ประชาชนมชีีวิตความเป็นอยู่ทีดี โดยประชาชนสามารถร้องขอความต้องการของตนไปยงั
รฐับาลท้องถินและรฐับาลทอ้งถินนําเอาไปดําเนินการและปรบัปรุงแก้ไข ทั =งนี=รฐับาลท้องถินจงึ
ต้องมคีวามเป็นอสิระในการปกครองตนเอง (Autonomy) โดยรฐับาลท้องถินจะต้องสามารถ
กําหนดเป้าหมาย วธิกีาร การใชท้รพัยากร และสามารถตอบสนองแกไ้ขปญัหาของตนเองได ้

ดงันั =น ความเป็นอสิระของรฐับาลทอ้งถินจงึเป็นอสิระทีต้องมกีารกํากบัดูแลจากรฐับาล
กลางเพือทําให้รฐับาลท้องถินบรหิารงานอย่างมมีาตรฐาน สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกบันโยบายของประเทศในภาพรวม และป้องกนัมใิหร้ฐับาลทอ้งถินละเมดิกฏหมายทีรฐัได้
บญัญตัไิว ้

ในขณะทีอุดม ทุมโฆสติ (2552: 505) ไดเ้สนอแนวคดิเกียวกบักรณีการปกครองทอ้งถิน
ของไทยในประเด็นชุมชนว่า คํานิยามของท้องถินทีปรากฏในกฏหมายปกครองท้องถินฉบบั
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ต่างๆ รวมทั =งหลกัการทีกระทรวงมหาดไทยยดึถอือยู่ในปจัจุบนั ได้จดัหน่วยปกครองทอ้งถินที
ยดึหลกั “อาณาเขตและจาํนวนประชากร” เป็นหลกัเกณฑส์ําคญั แต่เกดิการละเลยถงึความเป็น
ชุมชนทีดจีนส่งผลใหก้ารปกครองทอ้งถินนั =นขาดประสทิธภิาพ 

ในประเดน็ดงักล่าวควรมกีารปรบัเปลียนแนวคดิเสยีใหม่ ควรมแีนวคดิเกียวกบัชุมชน
ปลกูฝงัเอาไว ้โดยตอ้งใหค้วามสําคญักบัชุมชนในฐานะรากฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
มากยิงขึ=น ต้องเหน็ความสําคญัของชุมชนเขม้แขง็ เนืองจากหากชุมชนมคีวามเขม้แขง็มากขึ=น
สามารถดูแลหรอืพึงตนเองได้ ย่อมส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถพึงตนเองได้
ดว้ย แต่หากชุมชนอ่อนแอ ท้องถินก็จะอ่อนแอ ส่งผลกระทบไปเป็นลูกโซ่ ในขณะทีปจัจุบนั มี
ชุมชนทีสามารถพึงตนเองไดม้ากขึ=น ยกตวัอย่างเช่น กลุ่มสจัจะออมทรพัย ์ชุมชนไมเ้รยีง ฯลฯ 
จากตัวอย่างเรานี=สามารถเห็นได้ว่าเป็นการดําเนินการด้วยตัวชุมชนเอง ทํากิจกรรมและ
แก้ปญัหาด้วยตนเอง ซึงเป็นแนวทางการแก้ไขปญัหาทีถูกต้องและยั งยนื เพราะคนในชุมชน
ยอ่มรูถ้งึปญัหาภายในชุมชนไดด้ทีีสุด นอกจากนี=หากชุมชนมคีวามเขม้แขง็กจ็ะมคีวามสามารถ
ในการตรวจสอบการทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอกีดว้ย  

จากทีกล่าวมาขา้งต้นผู้วจิยัจงึไดส้รุปความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกลาง รฐับาลทอ้งถิน 
และชุมชนไวด้งัแผนภาพที 2.4 ดงัต่อไปนี=       
 
 

       

       

       

       

       

       

        

ภาพที� 2.4  ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกลาง รฐับาลทอ้งถิน และชุมชน 
แหล่งที�มา:  ปรบัปรงุจากโกวทิ วงศส์ุรวฒัน์, 2548: 41. 
 

2.3.2 แนวคิดการปกครองตนเองของชุมชน (Community Self-Governance) 
Rosen (1998: 1055) ไดท้ําการศกึษาประวตัศิาสตรก์ารปกครองตนเองของชุมชนใน

สหรฐัอเมรกิาพบว่า ในปี ค.ศ. 1874 ชุมชน Mennonite ได้มกีารเรยีกร้องให้ชุมชนของตน

รัฐบาลกลาง 

รัฐบาลท้องถิ�น 

ชุมชน ชุมชน ชุมชน 

อาํนาจอธิปไตย 
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สามารถปกครองตนเองได ้ทําใหวุ้ฒสิมาชกิ George Edmunds ไดโ้ต้แยง้ว่าการแยกตวัออกไป
นั =นขดัแยง้กบัหลกัประชาธปิไตยทีมรีะบบการดาํเนินงานทีด ีรวมถงึยงักล่าวว่า หลกัความสําเรจ็
ในการปกครองระบอบสาธารณรฐักค็อื การเป็นอนัหนึงอนัเดยีวกนัของคนในสงัคมและอาศยัอยู่
ร่วมกันในลกัษณะของเพือนบ้านอีกด้วย และสืบเนืองจากความคิดเห็นดงักล่าว จงึได้เกิด
แนวความคดิทีว่าประเทศจะไม่สามารถอยู่รอดไดห้ากมคีวามแตกต่างกนัหรอืเกดิกลุ่มต่างๆขึ=น 
เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มทางการเมอืง หรอืกลุ่มทีมคีวามคดิเหน็ทางสงัคมทีแตกต่างกนัขึ=นอกี
ดว้ย 

ประเด็นทีถูกยกขึ=นมาโดยกลุ่ม Mennonite ทีว่าชุมชนควรได้รบัอนุญาตให้ทําการ
ปกครองตนเองได้นั =น ได้รบัความสนใจและมกีารนํามาพจิารณาอยู่หลายครั =งในประวตัศิาสตร์
อเมรกินัและมบีทบาทอยา่งเด่นชดัในการจดัรปูแบบกฎหมายของกลุ่มเจา้ของทีอยู่อาศยั องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน และกลุ่มชนอเมรกินัพื=นเมอืง ซึงเหตุการณ์ต่างๆทีเกดิขึ=นในประวตัศิาสตร์
และกฎหมายทีเกียวขอ้งไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการตอบสนองต่อแนวคดิในการปกครองตนเองของ
ชุมชนทีค่อนขา้งทีจะมคีวามขดัแยง้กนัพอสมควร 

ศตวรรษที19 อาจเป็นยคุสมยัทีรุ่งเรอืงทีสุดของการปรบัตวัทางดา้นการปกครองตนเอง 
เนืองจากมชุีมชนทีทําการปกครองตนเองเป็นจาํนวนมากในสหรฐัอเมรกิา เช่น ชุมชน Oneida, 
Shakers, Harmonists, Icaria, Hutterites, Amana และ Zoar ซึงแต่ละชุมชนกจ็ะมเีอกลกัษณ์
เฉพาะของตนเอง นอกจากนี=ยงัมชุีมชนทีมุ่งแสวงหาความเท่าเทยีมของสตรใีนสงัคม แก้ปญัหา
เรืองทาส และสรา้งเมอืงศกัดิ fสทิธิ fอกีดว้ย 

ชุมชนต่างๆเหล่านี=ไม่ไดม้กีารแยกตวัออกไปจากประเทศ แต่พวกเขาเพยีงทําการเพิม
ขดีความสามารถในการปกครองของตนเอง โดยพวกเขาแสวงหาอํานาจในการปกครองตนเองที
เพยีงพอสําหรบัการพฒันาและรกัษาแนวปฏบิตัขิองกลุ่มตนเองไวใ้นขณะทียงัมคีวามเกียวขอ้ง
กบัสงัคมโดยรวม 

แมว้่าจะมชุีมชนทีทําการปกครองตนเองเกดิขึ=นจาํนวนมาก เช่น ชุมชน Mormon และ 
Oneida แต่ถงึแมว้่าจะไดร้บัอนุญาตใหท้ําการปกครองตนเองและแสดงมุมมองในประเดน็ต่างๆ
บา้งเป็นบางครั =ง แต่กฎหมายอเมรกินักย็งัมกีารเขา้มาแทรกแซงอยู ่

ในศตวรรษที19 นี= ความพยายามในการปกครองตนเองของชุมชนต่างๆกม็ทีั =งทีประสบ
ความสําเรจ็และลม้เหลวปะปนกนัไป สะท้อนให้เหน็ว่า กฎหมายยงัคงมคีวามกงัวลในเรืองการ
ปกครองตนเองอยู่ โดยกฎหมายได้ทําการขดัขวางความพยายามในการดําเนินการปกครอง
ตนเองของชุมชน เช่น สมาชกิของชุมชน Theosophical ในสหรฐัอเมรกิาไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ํา
การจดัตั =งสมาคมของตนเอง นอกจากนี= แม้ว่าชุมชนต่างๆจะได้ร ับอนุญาตให้ดําเนินการ
ปกครองตนเอง แต่โอกาสในการดาํเนินการในระยะยาวยงัคงมคีวามไมช่ดัเจนอยูม่าก 

เช่นเดยีวกนั แมว้่าจะมขีอ้กําหนดไวว้่ารฐัธรรมนูญของสงัคมโดยรวมจะไม่เกียวขอ้งกบั
ชุมชนต่างๆโดยตรง แต่กย็งัมกีารกําหนดถงึประเดน็ทางดา้นสทิธโิดยทั วไปเอาไว้เช่นกนั โดย
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ในปี 1968  พ.ร.บ. ของชนพื=นเมอืงไดก้ําหนดใหชุ้มชนหรอืชนเผ่าต่างๆสามารถทําการตดัสนิใจ
ในเรืองต่างๆเองได ้ซึงเป็นการเปิดโอกาสใหส้ามารถกระทําการต่างๆไดค้่อนขา้งทีจะมเีสรภีาพ 
แต่ก็ยงัมขีอ้กําหนดทีว่าการกระทําดงักล่าวจะต้องมคีวามสอดคล้องและมคีวามเหมาะสมตาม
แนวคดิหลกัของสหพนัธรฐั 

แต่มนีกัวเิคราะหบ์างกลุ่มทีมองว่ากฎหมายไมจ่าํเป็นจะตอ้งยดึหลกัเดยีวกนัทั =งหมด แต่
สามารถทําการปรบัเปลียนไปตามความเหมาะสมของเมอืงหรอืรฐัต่างๆ รวมไปถงึการมองว่า
ควรอนุญาตให้ชุมชนย่อยๆสามารถปกครองตนเองไดอ้กีด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในกระแสหลกั
ของสงัคม กฎหมายอเมรกินัยงัคงถอืเป็นจุดรวมของการควบคุมการกระทําทีแตกต่างกนัของ
ชุมชนต่างๆและยงัคงมองว่าการจาํกดัขอบเขตของการปกครองตนเองของชุมชนนั =นเป็นสิงทีด ี

2.3.2.1 แนวคดิความสมบรูณ์แบบทางการเมอืง (Political Perfectionism) 
Rosen (1998: 1064) มองว่ากลุ่มเสรนิียมทางการเมอืง (Political Liberalism) 

จะมีความต้องการให้ชุมชนดําเนินการปกครองตนเองภายใต้เง ือนไขทีมีความเหมาะสม 
นอกจากนี=ยงัมหีวัข้อทางด้านการแสวงหาความเข้มข้นของการปกครองตนเองทีควรได้รบั
อนุญาตอกีดว้ย ซึงมกีารเรยีกกลุ่มคนในบทความนี=ว่ากลุ่มผูแ้สวงหาความสมบูรณ์แบบทางการ
เมอืง โดยความเป็นอุดมคตขิองเสรนิียมนั =นทําการตดัสนิจากโครงสร้างทางการเมอืงทีมกีาร
อนุญาตให้ผู้ทีมคีวามพึงพอใจสามารถทําการปกครองตนเองได้โดยมขี้อบงัคบัจํานวนน้อย 
นอกจากนี= ระดบัของการปกครองตนเองทีมคีวามเหมาะสมจะมกีารแปรผนัไปตามบทบาทของ
การปกครองในอุดมคตขิองชุมชน 

นกัคดิทีมุง่เน้นความสมบูรณ์แบบทางการเมอืงมคีวามเชือทีว่า ความพงึพอใจใน
ตนเองของบุคคลจะขึ=นอยู่กับเอกลกัษณ์ทางการปกครองของตนเอง โดยมแีนวความคิด 2 
แนวคดิทีถอืได้ว่าเป็นรากฐานของความสมบูรณ์แบบทางการเมอืง เรยีกว่า “การขดัเกลาทาง
สงัคมของรฐับาล” (Government Socialization) และ “สวัสดิการทีมคีวามข้องเกียวกัน” 
(Interconnected Welfare) ซึงการทําความเขา้ใจแนวความคดิทั =งสองในขา้งต้นนั =นส่งผลใหเ้รา
สามารถทาํความเขา้ใจไดว้่าเหตุใดชุมชนบางชุมชนจงึมองว่าการปกครองตนเองเป็นสิงจาํเป็น 

“การขัดเกลาทางสังคมของรัฐบาล” นั =น กฎหมายของสังคมมีส่วนในการ
สนับสนุนการขัดเกลาทางสังคมดังกล่าว ซึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทีถูกกระตุ้นโดย
กฎระเบียบต่างๆหรือการปกครองทีจะส่งผลต่อการพัฒนาประชากรอย่างหลีกเลียงไม่ได ้
แนวคดิทีมคีวามเกียวขอ้งกบัประเดน็การขดัเกลาทางสงัคมดงักล่าวนั =นมองว่า คนจะมกีารเขา้
สงัคมอยา่งไรนั =นจะขึ=นอยู่กบัสิงแวดลอ้มโดยรอบและมกีฎหมายเป็นมุมมองทีสําคญัและช่วยจดั
สิงแวดลอ้มดงักล่าว นอกจากนี=ยงัไดเ้กดิแนวคดิ "Live and let live" ซึงมองว่าการดํารงชวีติของ
คนอืนในชุมชนจะส่งผลต่อการปรบัแนวคดิของตนเองอย่างไร และบุคคลต่างๆในชุมชนมกีาร
ดาํรงชวีติอยา่งไร 
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ผู้ทีสนับสนุนแนวความคดิทางด้านการขดัเกลาทางสงัคมของรฐับาลนั =นมองว่า
การดําเนินงานของรฐับาลจะส่งผลให้สามารถเกิดการพฒันาต่างๆ รวมถึงยงัมองว่าบุคคลใน
สงัคมจะไม่สามารถบรรลุความต้องการของตนเองได้หากขาดการสนับสนุนจากรฐับาลอกีด้วย 
มุมมองนี=ได้สะท้อนให้เหน็ถงีแนวความคดิคลาสสกิของอรสิโตเติลทีว่า “ความดอีนัสูงสุดของ
มนุษยค์อืการกระทําทีแสดงออกถงึคุณธรรมและความถูกต้อง” โดยรฐับาลจะต้องทําการระบุว่า
อะไรเป็นสิงทีถูกตอ้งและจะตอ้งทาํใหป้ระชาชนคุน้เคยกบัสิงทีถูกตอ้งดงักล่าว เพราะการกระทํา
สิงทีถูกต้องนั =นจะต้องเกิดขึ=นจากความคุ้นเคย และมเีพยีงรฐับาลเท่านั =นทีจะมอีํานาจในการ
กระตุน้ใหป้ระชาชนปฏบิตัใินสิงทีถูกตอ้งในสายตาของสงัคมส่วนรวม 

“สวสัดกิารทีมคีวามเกียวขอ้งกนั” ก็เป็นอกีส่วนประกอบหนึงทีมองว่าโอกาสใน
การเกิดขึ=นของความพงึพอใจในตนเองของปจัเจกบุคคลจะมคีวามสมัพนัธ์เชือมโยงกบัสิงที
บุคคลอืนๆในสงัคมมคีวามเชือและทําการปฏบิตั ิโอกาสดงักล่าวจงึอาจเกิดการชะงกัได้หาก
ไม่ไดม้กีารคํานึงถงึส่วนรวมเป็นหลกั แต่อย่างไรกต็าม ปจัเจกบุคคลไม่ใช่หน่วยการวเิคราะหท์ี
เหมาะสมสําหรบัการร่างนโยบายต่างๆ แต่หน่วยวเิคราะห์ทีมคีวามเหมาะสมก็คอืชุมชน โดย
รฐับาลจะเป็นสิงสําคญัในการกําหนดและอบรมใหป้ระชาชนปฏบิตัใินสิงทีถูกต้องและทําการจดั
สวสัดกิารใหก้บัประชาชน 

แนวความคดิทางด้านการขดัเกลาทางสงัคมของรฐับาลและสวสัดกิารทีมคีวาม
เกียวขอ้งกนันําไปสู่การแบ่งความสมบรูณ์แบบทางการเมอืงออกเป็น 2 แนวคดิดงัต่อไปนี= 

1) แนวคดิความสมบรูณ์แบบทางการเมอืงแบบสากล (Universalist 
Political Perfectionists) 

แนวคิดความสมบูรณ์แบบทางการเมืองแบบสากล (Universalist 
Political Perfectionists) เป็นผลมาจากแนวความคดิทางดา้นการขดัเกลาทางสงัคมของรฐับาล
และสวสัดกิารทีมคีวามเกียวขอ้งกนั นําไปสู่การแสวงหาความถูกต้องต่างๆ ตามแนวความคดินี= 
บุคคลทีไดร้บัการควบคุมจากรฐับาลเท่านั =นทีจะมคีวามเขา้ใจถงึความถูกต้องอย่างแทจ้รงิ และมี
ความเชือมโยงกบัแนวคดิดา้นการขดัเกลาทางสงัคมของรฐับาลโดยตรง ซึงจะนําไปสู่บทสรุปว่า
รฐับาลทีมเีอกลกัษณ์ทีชดัเจนจะสามารถทําการพฒันาบุคคลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และหาก
บุคคลต่างๆไม่สามารถเข้าใจความถูกต้องได้อย่างแท้จรงิผ่านทางรฐับาลแล้ว พวกเขาจะไม่
สามารถตระหนกัถงึความถูกตอ้งดงักล่าวไดเ้ลย 

2) แนวคดิความสมบรูณ์แบบทางการเมอืงแบบทอ้งถิน (Localist 
Political Perfectionists) 

แนวคดิความสมบูรณ์แบบทางการเมอืงแบบทอ้งถิน (Localist Political 
Perfectionists)  มองแค่โครงสรา้งการปกครองภายในทอ้งถินของตนเท่านั =น โดยแบบท้องถิน
นั =นจะได้รบัการสนับสนุนภายใต้ทฤษฎกีารเมอืงแบบเสร ีโดยประกอบไปด้วยแนวคดิต่างๆ 2 
แนวคดิ ดงัต่อไปนี= 
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(1) แนวคดิความสมบรูณ์แบบทางการเมอืงแบบตวัอยา่ง 
(Exemplary Political Perfectionists) 

แนวคดิความสมบูรณ์แบบทางการเมอืงแบบตวัอย่าง (Exemplary 
Political Perfectionists) หวงัทีจะทําการกระตุ้นให้เกดิการเปลียนแปลงทางสงัคมและทําการ
ปรบัพฤตกิรรมของบุคคลผ่านการแสดงตวัอย่าง ไม่ใช่ดําเนินการภายใต้การบงัคบัทางการเมอืง 
โดยนักคดิในกลุ่มแนวคดินี=จะสนับสนุนแนวความคดิทางดา้นการขดัเกลาทางสงัคมของรฐับาล 
และเชือว่าการปกครองของทอ้งถินจะสามารถช่วยใหป้ระชาชนหรอืบุคคลในสงัคมมกีารปฏบิตัิ
ตนอยา่งถูกตอ้ง นอกจากนี=ยงัมองว่าเมือเกดิชุมชนทีเป็นแบบอย่างขึ=น บุคคลภายนอกชุมชนจะ
มกีารตระหนกัถงึความดแีละความถูกตอ้งของชุมชนดงักล่าวและนําไปปรบัใชก้บัการดําเนินชวีติ
ของกลุ่มบุคคลดงักล่าว รวมไปถึงมคีวามเชือทีว่าบุคคลทีไม่ได้รบัการขดัเกลาจะสามารถ
ตระหนักได้ถงึความถูกต้องก็ต่อเมือความถูกต้องดงักล่าวปรากฏขึ=นในชุมชนด้วย นอกจากนี= 
แนวคดิความสมบูรณ์แบบทางการเมอืงแบบตวัอย่างมคีวามเชือว่าสวสัดกิารทีมคีวามเกียวขอ้ง
กนัจะสามารถไดร้บัการตระหนักถงึกต่็อเมือชุมชนทีมขีนาดใหญ่กว่ามกีารดํารงชวีติทีเหมาะสม
อกีดว้ย 

(2) แนวคดิความสมบรูณ์แบบทางการเมอืงแบบโดดเดียว (Insular 
Political Perfectionists) 

นกัคดิของแนวคดินี=จะสนบัสนุนการขดัเกลาทางสงัคมของรฐับาลและ
สวสัดกิารทีมคีวามเกียวข้องกนัแต่ไม่ได้คดิว่าการดําเนินการของชุมชนจะมคีวามสมัพนัธ์กบั
ปจัจยัต่างๆภายนอกชุมชนหรอืไม่ โดยชนพื=นเมอืงอเมรกินัถอืเป็นตวัอย่างหนึงของผูท้ียดึหลกั
แนวความคิดนี= โดยจะเห็นได้จากการทีพวกเขาไม่ได้มกีารพยายามชกัจูงให้สงัคมอเมรกิัน
ปรบัเปลียนการดาํเนินงานต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัพวกเขา แต่เพยีงแค่ต้องการอนุรกัษ์ชุมชนและ
ทรพัยส์นิทางวฒันธรรมของตนเองเท่านั =น 

กล่าวโดยสรุป กลุ่มชุมชนทียดึถอืแนวคดิความสมบูรณ์แบบทางการ
เมอืงแบบทอ้งถินไม่ได้ต้องการใหน้โยบายของตนมอีํานาจเทยีบเท่ากบัรฐัอธปิไตย โดยจะเหน็
ได้จากตวัอย่างทีว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการอํานาจในการประกาศสงครามต่างๆนั นเอง แนวคดิ
ความสมบูรณ์แบบทางการเมอืงนั =นมกัจะมกีารมองว่าอํานาจทางการปกครองถือเป็นปจัจยั
สาํคญั โดยจะทาํการสรา้งอํานาจในการแยกตวัออกมาจากกฎหมายหลกัของสงัคมเหนือสถาบนั
ต่างๆ ซึงจะช่วยป้องกนัสมาชกิในชุมชนจากแรงบนัดาลใจต่างๆของสงัคมหลกั นอกจากนี= กลุ่ม
นี=ยงัได้มกีารสร้างสถาบนัทางสงัคมของตนเองขึ=นและมกีารสะท้อนความเขา้ใจของประชาชน
ทางดา้นการดํารงชวีติทีดดี้วย และสวสัดกิารทีมคีวามเกียวขอ้งกนัยงัสามารถนําไปสู่การจดัตั =ง
กลุ่มทางสงัคมต่างๆหรอืเป็นหลกัในการปรบัพฤตกิรรมทีถูกมองว่าละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลของ
คนในสงัคม 
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2.3.2.2 การกําหนดอํานาจของชุมชนในการปกครองตนเอง 
ดงัทีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ว่าความเป็นอสิระของรฐับาลทอ้งถินจงึเป็นอสิระทีต้องมี

การกํากบัดูแลจากรฐับาลกลางเพือทําให้รฐับาลท้องถินบรหิารงานอย่างมมีาตรฐาน สอดคลอ้ง
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกบันโยบายของประเทศในภาพรวม และป้องกนัมใิห้รฐับาลท้องถิน
ละเมดิกฏหมายทีรฐัได้บญัญตัไิว้ ชุมชนกเ็ช่นเดยีวกนั ในการปกครองตนเองของชุมชนต้องมี
การกําหนดกรอบขึ=นโดยต้องมอีํานาจทีเพยีงพอเพือใหชุ้มชนสามารถปกครองตนเองได ้ปจัจยั
ดงักล่าวสามารถพจิารณาไดต้ามรายละเอยีดดงัต่อไปนี= 

1) โครงสรา้งพื=นฐานทีสามารถมอบอํานาจทีเพยีงพอในปกครองตนเอง
ของชุมชนภายใต้หลกัการข้อแรก ทุกบุคคลมสีทิธเิท่าเทยีมกนัทีจะ 1) ความเท่าเทยีมทีเป็น
พื=นฐานของเสรนิียม 2) การสรา้งแบบแผนซึงเขา้กนัได้กบัแบบแผนอืนๆ ซึงหลกัการขอ้แรกนี=
ตอ้งเป็นทีเขา้ใจรว่มกนัก่อนเพือแสดงถงึโครงสรา้งพื=นฐานทีจาํเป็น ทีต้องมกีารใหพ้ื=นทีทางการ
เมอืงในการบรหิารตนเองของชุมชน ต่อไปจะเป็นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทั =ง 2 ของหลกัการ
ขอ้แรก 

(1) ความเท่าเทยีมทีเป็นพื=นฐานของเสรนิียม หมายรวมถงึเงือนไขที
จาํเป็นในการตระหนักถงึเสรนิียมขั =นพื=นฐานของตนเอง (มเีสรทีางความคดิ การตระหนักรูแ้ละ
อืนๆ) เป็นส่วนประกอบสําคัญในการพัฒนาและใช้งาน พลังทางจริยธรรม หนึงในนั =นคือ
สมรรถภาพในการสรา้งคาํจาํกดัความของสิงทีด ี 

(2) แบบแผนทีสมบูรณ์พร้อม และหลักเกณฑ์ต่างๆทีทําให้เกิด
ระเบียบอย่างดี แบบแผนทีสมบูรณ์พร้อมนั =นก่อให้เกิดข้อจํากัดบางประการทีอาจทําให้ไม่
สามารถสนับสนุนการปกครองตนเองของชุมชนได้อย่างเต็มที ด้วยการทีต้องมหีลกัการทาง
จรยิธรรมมาเกียวขอ้ง การมุ่งเป้าทีหลกัการทางจรยิธรรมนั =น มนัไดส้นับสนุนทั =งแนวคดิแบบผู้
แสวงหาความสมบูรณ์แบบ และแนวคดิของบุคคลธรรมดา ทั =งยงัสอดคลอ้งเต็มทีกบัการมเีขต
ปกครองตนเองในสหพนัธ ์ 

2) สมรรถภาพในการรู้สึกถึงความยุติธรรม เพราะความยุติธรรม คือ 
การทีทําให้บุคคลคนหนึงพอใจ ในขณะทีการกระทําเดยีวกนันั =น สามารถทําให้บุคคลอืนๆใน
สงัคมพอใจด้วย ซึงในกรณีนี=การสนับสนุนให้เกดิเขตปกครองตนเองในสหพนัธ์ ก็ไม่ได้ส่งผล
กระทบใหว้ถิชีวีติของบุคคลธรรมดาเสยีหาย จงึสามารถยอมรบัได ้

3) การใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนเพือสรา้งประชาชนทีมคีุณภาพ อนัเป็น
สิงทีจะขาดเสยีมไิด้ในการสรา้งระเบยีบอย่างดใีนสงัคม การอนุญาตให้มเีขตปกครองตนเองที
ตอ้งมกีารจดัระเบยีบอย่างด ียงับงัคบัใหร้ฐัเสรนิียมต้องใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเกียวกบัทฤษฎทีี
เป็นรากฐานของรฐั 

4) การจะทําให้เกิดแบบแผนทีสมบูรณ์พร้อมนั =น จะมีโอกาสทําได้
มากกว่าในทีทีโครงสรา้งทางการเมอืงเปิดโอกาสใหน้ักการเมอืงมพีื=นทีทางการเมอืงเพยีงพอต่อ
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การทีจะแสดงศกัยภาพได้ และด้วยเหตุผลเดยีวกนั ทีทีเปิดโอกาสให้คนประเภทดงักล่าวอยู่
รว่มกนัเป็นจาํนวนมากจะสนบัสนุนใหเ้กดิการจดัระเบยีบอยา่งดใีนสงัคมไดง้า่ยขึ=นเช่นเดยีวกนั 

5) การทีจะไม่มคีวามขดัแยง้กบัสงัคมหรอืชุมชนอืนๆรอบๆ แต่การเกดิ
ระเบยีบอย่างดใีนสงัคมนั =น เป็นอีกหนึงประการทีจําเป็นอย่างยิง คอื ควรจะสรา้งความเข้าใจ
และได้รบัการยอมรบัจากชุมชนรอบๆ ยกเว้นบางกรณี เช่น ชนพื=นเมอืง ทีเคารพในหลกัการ
ของผูอ้ืนแต่กม็คีวามตอ้งการรกัษาวฒันธรรม ประเพณขีองตนเองอยา่งมาก 

6) นอกจากนั =นการเกดิระเบยีบอย่างดใีนสงัคม ยงัต้องการขอ้จํากดับาง
ประการในเขตปกครองตนเอง เช่นการห้ามสะสมอาวุธ หรอืจดัตั =งกองกําลงัของตนเอง หรอื
แมแ้ต่ทาํสงครามกบัเขตอืน เพราะสิงต่างๆเหล่านี=ทาํใหเ้กดิความวุ่นวายและความขดัแยง้ไดง้่าย 
ดงัเช่นปรากฏทีรฐัอิลลนิอยส์ในอดีต ซึงข้อจํากัดเหล่านี=หมายรวมถึงสิงใดๆทีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้หรอืปญัหากบัภายนอกชุมชน 

7) จํานวนของเขตปกครองตนเองก็ต้องมีการจํากัด แม้จะบอกเป็น
ตวัเลขไมไ่ดว้่าจาํนวนเท่าใดจงึจะถอืว่ามากเกนิไป แต่นักนโยบายต้องสามารถจาํกดัขอบเขตได ้
เพราะบุคคลทั วไปจะยอมรบัเขตปกครองตนเองไดใ้นจาํนวนทีจาํกดั ถ้ามากเกนิไปจะทําใหเ้กดิ
ปญัหาได ้

2.3.2.3 กรณตีวัอยา่งชุมชนไทยกบัความสมบรูณ์แบบทางการเมอืงแบบทอ้งถิน 
(Localist Political Perfectionists) 
1) กรณตีวัอยา่งชุมชนไทยตามแนวคดิความสมบรูณ์แบบทางการเมอืง

แบบตวัอยา่ง (Exemplary Political Perfectionists) 
ชุมชนไมเ้รยีง (ปตัพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2556) เป็น 1 ใน 10 ตําบลของ

อําเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช มอีาชพีหลกัคอื ทําสวนยาง แต่ปญัหาทีเกดิขึ=นคอืผลผลติ
ยางทีได้ ขายได้ในราคาตําไม่คุ้มกบัต้นทุนการผลติเพราะต้องใช้ปุ๋ ยและสารเคม ีจากการเก็บ
ขอ้มลูในชุมชนพบว่าชาวบา้นมหีนี=สนิรวมกนัทุกครวัเรอืนกว่า 70 ลา้นบาท ลุงประยงค ์รณรงค ์
ผูนํ้าชุมชน จงึเริมศกึษาปญัหาทีเกดิขึ=น และพบว่าราคาทีขายตํากว่าตน้ทุนการผลติเกอืบเท่าตวั 
จงึเริมหาทางแก้ปญัหาให้ชาวบา้นซึงมอีาชพีทําสวนยางเป็นอาชพีหลกั รวมกลุ่มจดัตั =งโรงงาน
แปรรปูยางโดยการระดมทุนของชาวบา้น 1 ลา้นบาท สรา้งโรงงานเอง บรหิารจดัการกนัเอง ใช้
วตัถุดบิในทอ้งถิน ทาํในขนาดทีพอดกีบัขนาดของชุมชนไมเ้รยีง พอดกีบัทรพัยากร แรงงานคน 
ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการ และเริมพฒันาอาชพีเสรมิ โดยมกีารตั =งศูนยเ์รยีนรูข้ ึ=นในปี 
2535เพือเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละให้ความรูท้ีชาวบ้านต้องการ รวมทั =งเป็นการพฒันาคนไปในตวั
เพือใหช้าวบา้นสามารถแก้ปญัหาตนเองไดแ้ละมเีวลาทํากจิกรรมเพือชุมชน ปาฏหิารยิแ์ห่งการ
เรยีนรูม้จีรงิ ไมเ้รยีงวนันี=ต่างจากวนัวานแบบหน้ามอืเป็นหลงัมอืเพราะพลงัทางปญัญา 

จุดเริมต้น คอื “มผีูนํ้าทางความคดิ” ลุงประยงค ์มอีาชพีปลูกยางเหมอืน
ชาวบา้นคนอืน จงึประสบปญัหาเช่นเดยีวกนัแต่เพราะเป็นคนชอบคดิ จงึคดิและเมือไดข้อ้สรุปก็
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ไปคุยกบัคนอืน แล้วทดลองปฏิบตัิจนเห็นผล เมือเห็นผลจงึเป็นทียอมรบัของคนอืนและเกิด
เครอืข่ายตามมา ไม่ใช่การรณรงคช์ั วขา้มคนื แต่ค่อยๆ สรา้งสมบารมมีาหลายสบิปี กลายเป็น
ปญัญาบารมทีีก่อเกดิพลงัการเปลียนแปลง ไมเ้รยีงได้พลกิสถานการณ์ให้ดขีึ=นเพราะการสรา้ง
สมทุนทางปญัญาและเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่ชุมชนอืนก่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตาม และเพราะ
เกดิการจดัการความรูท้ีดจีงึสรา้งความสมัพนัธแ์ละเกดิเครอืข่ายโดยอาศยัความรูจ้ากภูมปิญัญา
ทอ้งถิน และความรูจ้ากหน่วยงานทีเกียวขอ้งภายนอกซึงมคีวามรูร้ะดบัสูงและมเีทคโนโลยขีั =น
สงู 

ผลทีได้รบั ชาวบ้านตั =งใจทีจะพฒันาแก้ไขปญัหาตัวเอง มกีารพฒันา
อาชพีโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมกีารประเมนิตนเองและองค์กรไม่เน้นความเสียงทําด้วย
ความพอประมาณรู้จกัตนเอง เน้นความมเีหตุผลในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสนิใจ การ
ทํางานโดยมกีารวางแผน กําหนดเป้าหมาย กระบวนการเพือใหบ้รรลุเป้าหมายชดัเจน รวมทั =ง
วางแผนแก้ปญัหา ป้องกนัปญัหาไวด้ว้ย เพือสรา้งภูมคิุ้มกนัจงึไม่เกดิปญัหาในทางปฏบิตั ิเป็น
การพฒันาทีมาจากการคดิเองของชาวบา้นไมใ่ช่กําหนดมาจากเบื=องบน 

อาจกล่าวสรปุไดว้่าการใชภ้มูปิญัญาของชาวไมเ้รยีงและนครศรธีรรมราช 
ทีได้เรยีนรู้ วจิยั และค้นหาแนวทางเพือแก้ไขปญัหาด้วยตนเอง ทีไม่หยุดเพยีงแค่ยางพารา 
เพราะปญัหาของชุมชนมคีวามซบัซ้อนและต้องทําอย่างมแีบบมแีผนและเป็นยุทธศาสตร์ที
ชุมชนเป็นคนคดิเอง ไม่ใช่โครงการทีคนภายนอกหยบิยืนให้ ทั =งนี=ลุงประยงค์ รณรงค์ได้มกีาร
เดินทางไปบรรยายตามเวทีต่างๆเป็นจํานวนมากซึงเป็นแบบอย่างให้ชุมชนต่างๆได้เข้ามา
ศกึษาเป็นแบบอย่างและนํากลบัไปประยุกต์ใช้กบัชุมชนของตนเอง ซึงสอดคล้องตามแนวคดิ
ความสมบูรณ์แบบทางการเมอืงแบบตวัอย่าง (Exemplary Political Perfectionists) ทีเมือ
ปรบัเปลียนภายในชุมชนตนเองแล้ว ยงัต้องการให้ชุมชนต่างๆนําเอาแบบอย่างดงักล่าวไป
ปรบัเปลียนในชุมชนตนเองดว้ย 

2) กรณตีวัอยา่งชุมชนไทยตามแนวคดิความสมบรูณ์แบบทางการเมอืง
แบบโดดเดียว (Insular Political Perfectionists) 

ชุมชนกุดชุม ตําบลนาโส่ อําเภอกุดชุม จ.ยโสธร (สถาบนัชุมชนทอ้งถิน
พฒันา (สทพ.), 2556) เป็นชุมชนทีได้ผ่านการรวมตวักนัทํากิจกรรมเพือการพึงตนเองมา
ยาวนาน โดยมผีูนํ้าทางความคดิ คอื พระครสูุภา จารุวฒัน์ พ่อใหญ่วจิติร บุญสูง พ่อมั น สามส ี
พ่อประดษิฐ์ แก้วใส กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเยาวชน มกีจิกรรมมากมายหลากหลายเกดิขึ=นทีนี 
แสดงให้เหน็ถงึพฒันาการของชุมชน ก่อนทีจะมโีครงการทดลองให้มรีะบบการแลกเปลียนของ
ชุมชนเองโดยม ี“เบี=ยกุดชุม” เป็นสือกลาง 

ในปี 2541 ชาวบา้นท่าลาด,โสกขุมปนู,สนัตสิุข,กุดหนิ,โคกกลาง รวมกนั
ก่อตั =ง กลุ่มเฮด็อยูเ่ฮด็กนิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือความอยูด่กีนิด ีสามารถพึงตนเองได ้ในภาวะที
ประเทศต้องเผชญิกบัวกิฤตเิศรษฐกจิ ค่าครองชพีถบีตวัสูงขึ=น ลูกหลานทีทํางานในเมอืงก็ถูก
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ปลดออกจากงาน ชาวบ้านจงึปรกึษากันว่าจะทําอย่างไรจงึจะมทุีน ในการทําไร่ทํานา เมือ
รวมกลุ่มกนัไดจ้งึลงขนักนัคนละ 1,000 บาท มาเป็นเงนิกองกลางทีหมนุเวยีนใหส้มาชกิยมืไปใช้
เป็นทุน โดยมขีอ้ตกลงว่าจะต้องนําไปใช้ประโยชน์ ในทางเกษตรเท่านั =น ให้ยมืไม่เกนิ 5,000 
บาท ดอกเบี=ยรอ้ยละ 1 ต่อปี กําหนดใชค้นืภายในหนึงปี ซึงชาวบา้นกไ็ดนํ้าไปเป็นค่าใชจ้่ายใน
การขดุสระ ขดุบ่อเกบ็นํ=าในทีนา ปรบัสภาพดนิ หรอืยกรอ่งปลกูพชืผกั และไมผ้ลในนา 

จากทีเริมรวมตวักนั 16 คน กข็ยายกว้างขึ=น ท่านพระครูสุภา จารุวฒัน์ 
เห็นว่าเป็นความคดิทีดกี็อนุญาตให้ใช้วดัท่าลาดเป็นทีทําการและร่วมเป็นสมาชกิด้วยเพือให้
ชาวบา้นไดม้เีงนิกองกลาง มคีณะกรรมการขึ=นมาเพือพจิารณาว่าสมาชกิรายใดทีเดอืดรอ้นมาก
และควรจะไดย้มืก่อน พรอ้มกบัมกีรรมการตดิตามผล ตรวจสอบว่านําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค์
หรอืไม่ เมือดําเนินงานได้เกือบปี ในกลุ่มจงึนัดประชุมเพือประเมนิผลการดําเนินการ และ
เลง็เหน็ว่าโครงการได้ช่วยแก้ปญัหาความขดัสนในการช่วยเหลอืเงนิทุนเพือ ทําการเกษตรได้
เป็นอยา่งด ีจงึคดิกนัว่าชุมชนน่าจะขยายผลของการทาํโครงการนี=ในวงกวา้งขึ=น 

การขยายโครงการโดยเริมต้นจากการจัดสัมมนาเรือง “ทางออก
เศรษฐกจิทอ้งถิน” ซึงเน้นไปทีวธิกีารในการแก้ปญัหาเศรษฐกจิในทอ้งถินภายใต้ความร่วมมอื
ของคนในชุมชน และไดม้กีารนําเสนอแนวคดิจากกลุ่มย่อย ว่าจะหาทางออกในปญัหาความขดั
สนเงนิตราของชุมชนได้อย่างไร ทีจะลดการพึงพงิจากสงัคมภายนอก และสามารถกําหนดทั =ง
คุณภาพและราคาสนิคา้โดยชุมชนเอง ทางออกจงึน่าจะเป็นการกําหนดเงนิตราทอ้งถินขึ=นมาใช้
เอง 

กระบวนการทีสําคัญคือ ชาวบ้านได้ศึกษาและทดลองการ ใช้ระบบ
เงนิตราชุมชนเปรยีบเทยีบกบัการใชเ้งนิบาท ในกจิกรรมบทบาทสมมุตผิูซ้ ื=อ-ผูข้าย จนแน่ใจว่า
การนําระบบเงนิตราชุมชนมาใช้น่าจะเป็นหนทางทีทําให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ ลดการ
พึงพาภายนอก จงึรว่มกนัพฒันารปูแบบ ระบบบรหิารจดัการ และกฎระเบยีบอย่างต่อเนือง โดย
ใช้เวลา 9 เดอืน ก่อนตดัสนิใจพมิพ์เบี=ยขึ=นมา  พมิพ์ทั =งหมด 10,000 ใบ มูลค่า 30,000 เบี=ย 
โดยกําหนดค่าเงนิเพือใหง้า่ยต่อการใช ้คอื 1 เบี=ย เท่ากบั 1 บาท มธีนาคารเบี=ยกุดชุมเป็นหน่วย
จดัการกลาง โดยมสีมาชกิเขา้ร่วมกบัธนาคารเบี=ยกุดชุม 120 ราย ปจัจุบนัมสีมาชกิทีเบกิเบี=ย
ออกมาใช้ 33 ราย สมาชกิกลุ่มผูใ้ชเ้บี=ยได้ทําขอ้ตกลงร่วมกนัในการกําหนดราคา และคุณภาพ
สนิคา้ในการแลกเปลียนเบี=ย โดยใช้วธิกีารแบบผสม คอืใช้ควบคู่กบัเงนิบาท สดัส่วนเท่าใดนั =น
แลว้แต่สมาชกิจะตกลงราคากนัเอง 

เพราะของบางอย่างนั =นสมาชกิต้องซื=อจากนอกชุมชนซึงยงัต้องใช้เงนิ
บาทอยู่ด ีแต่หากเป็นสิงของทีชุมชนผลติเองได ้เช่น ขา้ว ผกั ไข่ ไก่ ปลา หรอือืนๆ กส็ามารถ
จ่ายเป็นเบี=ยได้ สมาชกิมสีทิธเิบกิเบี=ยมาใชไ้ดไ้ม่เกนิ 500 เบี=ยต่อคน และไม่สามารถนําเบี=ยไป
แลกเปลียนเป็นเงนิบาทซึงถอืว่าผดิขอ้ตกลง และสมาชกิทีเบกิเบี=ยไป จะต้องนํามาคนืให้ครบ
เมือครบกําหนด 1 ปี หากไมส่ามารถคนืไดก้ข็อต่อระยะเวลาเพือหาเบี=ยมาคนืใหไ้ด ้การกําหนด
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เช่นนี=ก็เพือกระตุ้นให้สมาชิกกระตือรอืร้นทํามาหากิน ทําการเกษตร เลี=ยงสตัว์ ปลูกพชืผกั 
เพือให้ได้แลกเปลียนกันให้ได้เบี=ยคืนมา และจะไม่เป็นการจ่ายเบี=ยออกไปเพือซื=อของจาก
สมาชกิรายอืนเพยีงฝา่ยเดยีว 

จุดมุ่งหมายของการจดัตั =งโครงการธนาคารเบี=ยกุดชุมก็ เพือให้เกิด
กิจกรรมการผลิตเพือการพึงตนเองภายในชุมชน ได้แลกเปลียนกันเอง ด้วยผลิตภัณฑ์ที
หลากหลาย ปลอดสารพษิ มคีุณภาพ ลดการซื=อผลผลติจากตลาดภายนอก เป็นการพึงตนเอง มี
ความพอเพียง และมเีงนิเก็บออมไว้ใช้ในยามทีจําเป็น เบี=ยกุดชุมได้ช่วยสร้างความสมดุล 
ระหว่างกระแสวตัถุนิยมจากสงัคมภายนอกและการพึงตนเอง โดยเฉพาะผลติผลทางการเกษตร
ของชุมชน และป้องกนัไมใ่หว้ถิชีาวบา้นถูกกลนืหายไปกบัโลกของวตัถุนิยมและ การเบกิเบี=ยมา
ใช้ก่อนของชาวบ้านก็เหมอืนกบัการใช้บตัรเครดติ เป็นความไว้วางใจซึงกนัและกนัของคนใน
ชุมชน โดยไมม่ดีอกเบี=ยมาขอ้งเกียวดว้ย 

อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาทกัท้วงการใช้เบี=ยกุด
ชุมโดยใหเ้หตุผลว่า เพราะใชเ้บี=ยเลยีนแบบเงนิตราของประเทศ ซึงส่งผลต่อชุมชนบา้งเลก็น้อย
ในเชงิของการขดัขวางและบั นทอนกําลงัใจ เนืองจาก “เบี=ยกุดชุม” เป็นเพยีงการทดลองใชร้ะบบ
เงนิตราชุมชน 

ชุมชนกุดชุมเป็นตวัอย่างทีชดัเจนทีได้ปฏบิตัติามแนวคดิความสมบูรณ์
แบบทางการเมอืงแบบโดดเดียว (Insular Political Perfectionists) ทีเน้นดําเนินการเพือกลุ่ม
ตนเองโดยไมส่นใจว่ามคีวามสมัพนัธก์บัภายนอกหรอืไม่ แมว้่าโครงการเบี=ยกุดชุมของชุมชนกุด
ชุมตอ้งยกเลกิไป แต่นบัว่าเป็นจดุเริมตน้ทีดขีองการพึงตนเองแนวทางใหมใ่นประเทศไทย  

 
2.3.3 บทบาทของรฐัต่อการปกครองตนเองของชุมชน 
บทบาทของรฐัมอีทิธพิลอย่างยิงต่อการปกครองทอ้งถิน รวมถงึการปกครองตนเองของ

ชุมชน ทั =งนี=เพราะการปกครองของรฐั เป็นการการปกครองโดยใชอ้ํานาจอธปิไตยอนัเป็นอํานาจ
สูงสุดและมคีวามสมบูรณ์แบบในตวัเอง (อุดม ทุมโฆสติ, 2552: 183) ดงันั =นการศกึษาถึง
บทบาทของรฐัทีมต่ีอการปกครองตนเองของชุมชนจงึนบัว่ามคีวามสาํคญัเป็นอยา่งมาก 

รากฐานการปกครองและการบรหิารราชการแผ่นดนิของไทย ได้มวีวิฒันาการทีสําคญั
จากการปฏริูปการปกครองในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั (รชักาลที 5) 
ทั =งนี=สาเหตุสําคัญประการหนึงของการปฏิรูปการปกครองสืบเนืองมาจากการคุกคามจาก
จกัรวรรดนิิยมตะวนัตกทีมต่ีอประเทศในแถบเอเชยี โดยมกัอ้างความชอบธรรมในการเข้ายดึ
ครองดนิแดนแถบนี=ว่าเป็นการทําให้บ้านเมอืงเจรญิก้าวหน้าอนัเป็น "ภาระของคนขาว" ทําให้
ต้องทรงปฏริูปบ้านเมอืงให้ทนัสมยั (โกวทิ วงศ์สุรวฒัน์, 2553: 34) จากเดมิทีอํานาจต่างๆมี
ลกัษณะกระจายไปตามหวัเมอืงต่างๆให้เป็นการรวมศูนยอ์ํานาจเขา้ส่วนกลางด้วยเหตุผลเพือ
ผนึกกําลงัภายในประเทศ ต่อต้านการรุกรานจากชาติมหาอํานาจในขณะนั =นเป็นสําคญั การ
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ปฏริูปดงักล่าวส่งผลให้ส่วนกลางมคีวามเข้มแขง็มาก ในขณะทีส่วนปลายคอืบรรดาหวัเมอืง
ต่างๆกลบัอ่อนแอลง 

ภายหลงัการเปลียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสทิธริาชย์มาเป็นระบบ
ประชาธปิไตยในปี พ.ศ.2475 เป็นตน้มา ประเทศไทยมกีฎหมายรฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายหลกัในการกําหนดความสมัพนัธท์างอํานาจ ความสมัพนัธ์
ทางอํานาจระหว่างอํานาจรฐั อํานาจทางการเมอืงกบัประชาชน ไดป้รากฎอยู่ใน พระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ความสมัพนัธ์ระหว่างอํานาจรฐักบัประชาชน ก็ถูกกําหนดโดย 
พระราชบญัญตัปิกครองทอ้งที ซึงมผีลใหก้ํานัน ผูใ้หญ่บา้นเป็นแขนขาของรฐั มากกว่าตวัแทน
ของประชาชน  ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาการปรบัปรุงเปลียนแแปลงทีเกียวกบัการจดัระเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดินมกัจะมจีุดเน้นอยู่ทีการปรบัปรุงอํานาจของทางราชการให้กระชบัขึ=น
เท่านั =นหรอืไมก่เ็ป็นการแบ่งปนัอํานาจในระหว่างหน่วยงานราชการดว้ยกนัเอง ดงัจะเหน็ไดจ้าก 
ววิฒันาการของรฐัไทยทีผ่านมา มผีลอํานวยใหก้ระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลกัและกลไกนํา
ในการบรหิารราชการทั วประเทศ เมือกจิกรรมของรฐัในการดําเนินการพฒันาประเทศไดม้กีาร
ขยายบทบาทมากขึ=น กระทรวงต่างๆก็เริมขยายงานของตนจากส่วนกลางไปยงัส่วนภูมภิาค 
สะท้อนให้เห็นถงึความสมัพนัธ์ระหว่างกลไกของรฐักบัประชาชนว่ามกีารกระจายวงกว้างขึ=น      
(ชชูยั ศุภวงศ ์และคณะ, 2544: 1)  

จากโครงสรา้งระบบการเมอืงการปกครองแบบรวมศูนยอ์ํานาจไว้ทีส่วนกลางทีดําเนิน
มาในระยะเวลาเกอืบ 100 ปีทีผ่านมา Heywood (2002: 158), ตระกูล มชียั (2553), วลัลภ 
รฐัฉตัรานนท ์(2554: 18), นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์ (ม.ป.ป.) ไดร้วบรวมใหเ้หน็ถงึผลเสยีของการ
ปกครองในรปูแบบการรวมศูนยอ์ํานาจไว ้4 ประการ ดงันี= 

ประการทีหนึง ความล่าช้าในการตดัสนิใจ เนืองจากการกระทําการใดๆ ของเจา้หน้าที
หรอืองค์กรของรฐับาลกลางย่อมต้องเป็นไปตามอํานาจการตดัสนิใจหรอืวินิจฉัยสั งการของ
ส่วนกลาง และต้องเป็นไปตามลําดับชั =นการบังคับบัญชา ก็ย่อมทําให้การทํางานต่างๆ 
โดยเฉพาะในด้านการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทันต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ประการทีสอง การบรกิารสาธารณะทีไม่สอดคล้องกบัปญัหาและความต้องการของแต่
ละชุมชนท้องถิน เนืองจากในแต่ละพื=นทีย่อมมลีกัษณะของปญัหา ผลประโยชน์ และความ
ต้องการทีหลากหลาย โครงสรา้งทางการเมอืงการปกครองทีรวมศูนยย์่อมเป็นอุปสรรคต่อการ
จดัทาํบรกิารสาธารณะไปตามความจาํเป็นของแต่ละพื=นทีได ้

ประการทีสาม ความทั วถงึและประสทิธภิาพของการจดัทําบรกิารสาธารณะเป็นไปได้
ยาก เนืองจากในทางปฏบิตัิแล้ว หากบรกิารสาธารณะเกือบจะทั =งหมดเป็นหน้าทีของรฐับาล
กลาง ยอ่มเป็นเรืองลาํบากทีจะจดัทาํบรกิารสาธารณะทีมอียูม่ากประเภทใหไ้ดผ้ลดแีละทั วถงึทุก
ชุมชนทอ้งถินได ้
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ประการสุดท้าย เป็นอุปสรรคต่อการเตบิโตของวฒันธรรมการมสี่วนร่วมทางการเมอืง
ตามระบอบประชาธปิไตย เนืองจากการรวมศูนย์อํานาจทั =งในทางการเมอืงและการปกครอง 
ยอ่มเป็นการปิดโอกาสทีประชาชนจะไดเ้รยีนรู ้ฝึกฝน และมปีระสบการณ์ในการปกครองตนเอง 
(Self-government) ซึงเป็นสิงสําคญัต่อการเจรญิเตบิโตของวฒันธรรมทางการเมอืงแบบมสี่วน
รว่มตามระบอบประชาธปิไตย 

จากปญัหาต่างๆทีเกดิขึ=นจากบทบาทของรฐัทีมลีกัษณะรวมศูนยอ์ํานาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง
ทาํใหเ้กดิแนวคดิและมกีารเรยีกรอ้งจากชุมชนทอ้งถินต่างๆในการแก้ไขปญัหาดงักล่าวดว้ยการ
กระจายอํานาจจากรฐัส่วนกลางมายงัท้องถินและชุมชนได้ปกครองตนเอง (Local Self-
government) ทั =งนี=เพราะการปกครองท้องถินสอดคล้องกบัแนวความคดิในการพฒันาชนบท
แบบพึงตนเองทั =งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม การดําเนินงานในระยะทีผ่านมายงัมี
อุปสรรคทีสําคญัประการหนึง คอื การมสี่วนร่วมจากประชาชนในชุมชนท้องถินอย่างเตม็ที ซึง
การพฒันาทีสมัฤทธผิลนั =น จะต้องมาจากการรเิริมช่วยเหลอืตนเองของชุมชนทอ้งถิน ทําใหเ้กดิ
ความร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (Self-
government) ซึงต้องมาจากการกระจายอํานาจอย่างแท้จรงิ มเิช่นนั =นแล้วการพฒันาจะเป็น
ลกัษณะ “หยบิยืนยดัใส่ หรอืกึงหยบิยืนยดัใส่” เกดิความคาดหวงัว่าทุกปีจะม ี“ลาภลอย” แทนที
จะเป็นผลดต่ีอท้องถินกลบัสรา้งลกัษณะการพฒันาแบบพึงพา ไม่ยอมช่วยเหลอืตนเอง (ลขิติ  
ธรีเวคนิ, 2528: 3-4; วลัลภ รฐัฉตัรานนท,์ 2553: 10-11) 

ในขณะที ปธาน สุวรรณมงคล (2554: 25) ได้อธบิายว่า “สทิธใินการปกครองตนเอง” 
นบัเป็นสาระสาํคญัประการแรกของการกระจายอํานาจ คอื การใหป้ระชาชนในทอ้งถินไดส้ทิธใิน
การปกครองตนเองอย่างอสิระตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถินนั =น การปกครองตนเอง
จงึหมายถงึ การทีประชาชนสามารถกําหนดวถิชีวีติของตนเองตามความต้องการของประชาชน
และสภาพปญัหาของทอ้งถินอย่างอสิระ แต่ความเป็นอสิระ (Autonomy) ในทีนี=กต็้องเขา้ใจดว้ย
ว่าเป็นความอสิระทีอยูใ่นขอบเขตของกฏหมายของสงัคมประเทศนั =นๆ มใิช่ความเป็นอสิระอย่าง
สมบูรณ์แต่ประการใด ซึงความมากน้อยของการปกครองตนเองก็จะแตกต่างกันไป ตาม
สภาพแวดลอ้มทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ในแต่ละประเทศ 

แมว้่าประเทศไทยจะมกีารกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมาเป็นช่วง
ระยะเวลาหนึงแลว้ แต่เราสามารถพจิารณาไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมหลงัการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 จนถงึปจัจุบนั การกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิน
ของไทยมพีฒันาการอย่างต่อเนือง ไม่ว่าจะพจิารณาในเชงิเปรยีบเทยีบกบัการปฏริูปองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถินของไทยในอดตี หรอืพจิารณาจากลกัษณะ ความหมาย และคุณค่าของการ
ปกครองทอ้งถินของประชาชน (Local-Self Government) ในแง่มุมต่างๆซึงแสดงใหเ้หน็ว่าการ
ปกครองทอ้งถินของประเทศไทยในปจัจบุนัมพีฒันาการและมพีลวตัทีสูงมาก (นครนิทร ์เมฆไตร
รตัน์ และคณะ, 2552: 7) 
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การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินของประเทศไทยเริมดําเนินการ
อย่างเป็นระบบตั =งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยเป็นไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขั =นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ซึงกําหนดให้การกระจายอํานาจ
ดาํเนินไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์
และคณะ, 2552: 1) 

จะเหน็ไดว้่าบทบาทของรฐัภายใตก้ารกระจายอํานาจจากส่วนกลางมายงัชุมนทอ้งถินได้
มุง่เน้นและใหค้วามสาํคญัมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นสําคญั เนืองจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินอยูใ่นโครงสรา้งบรหิารราชการแผ่นดนิ ในขณะทีพื=นทีชุมชนซึงถอืว่าเป็นส่วนปลาย
สุดของการปกครองกลบัถูกละเลย อํานาจ ภารกิจ ทรพัยากรต่างๆทีถูกกระจายมาจากรฐั
ส่วนกลางได้กระจุกตัวอยู่ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทําให้เกิดรูปแบบการรวมศูนย์ทีมี
ลกัษณะเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกบัรปูแบบการปกครองในอดตี 

จากปญัหาดงักล่าวทีเกดิขึ=นจงึไดเ้กดิขอ้เสนอใหม้กีารปรบับทบาทของรฐัใหม้ลีกัษณะที
ขยายออกไปมากขึ=นนอกเหนือจากโครงสร้างบรหิารราชการแผ่นดนิทั =ง 3 ส่วน ซึงลกัษณะ
บทบาทของรฐัเช่นนี=ถูกเรยีกว่า การจดัการปกครองแบบหลายระดบั (Multi-level Governance)  

ทั =งนี= Lisebet Hooghe และ Gary Marks นักรฐัศาสตรไ์ด้พฒันาแนวความคดิ การ
จดัการปกครองแบบหลายระดบั (Multi-level Governance) ขึ=นในทศวรรษที 1990 ไดม้แีนวคดิ
ทีว่ามโีครงสรา้งอํานาจจาํนวนมากทีมปีฎกิริยิาต่อกนั และไม่ไดม้เีพยีงอํานาจจากรฐัส่วนกลาง
เท่านั =นทีเคลือนยา้ยหรอืกระจายลงมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน แต่มนัยงัไดร้วมถงึระดบัที
ตํากว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดว้ย นอกจากนี= การจดัการปกครองแบบหลายระดบั (Multi-
level Governance) มลีกัษณะทีจะเปลียนบทบาทและความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงทีมคีวาม
แตกต่างดันไปตามแต่ระดับของพื=นที ซึงรวมทั =งบทบาทของภาครฐัและภาคเอกชนด้วย 
(Piattoni, 2009: 163) 

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Ostrom (1990) ว่าดว้ยการจดัการทรพัยากรร่วม Ostrom ได้
ทําการท้าทายองค์ความรู้ดั =งเดิมโดยการแสดงให้เห็นว่าชุมชนสามารถจดัทรพัยากรร่วมได้
สาํเรจ็โดยปราศจากคาํสั งและการควบคุมจากส่วนกลาง ทง้นี=บทบาทของรฐัแบบดั =งเดมิมกัแก้ไข
ปญัหาการจดัการทรพัยากรด้วยวธิกีารควบคุมโดยตรงจากรฐั โดยรฐัจะมบีทบาทเป็นแรงบคับั
จากภายนอกใหป้ระชาชนเลอืกทางทีถูกต้องและลงโทษหากมกีารทําผดิกตกิา อย่างไรกต็ามใน
ความเป็นจรงิแลว้กลบัพบว่ารฐัค่อนขา้งขาดประสทิธภิาพในกรบงัคบัใชก้ตกิา ไม่สามารถแก้ไข
ปญัหาการจดัการทรพัยากรได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และทั วถงึ และลงท้ายด้วยความเสยีหาย
ของทรพัยากรรว่มเช่นเดมิ 

Ostrom ไดช้ี=ใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชท้รพัยากรในชุมชนและอยูก่บัทรพัยากรมานานย่อมมคีวามรู้
เกียวกบัสภาพพื=นทีและผูค้นทีใชท้รพัยากรรว่มกนัเป็นอย่างดแีละมแีนวโน้มทีจะสามารถจดัการ



61 

ทรพัยากรร่วมได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เนืองจากผู้ใช้ทรพัยากรมกีารปฏิบตัิตามบรรทดัฐาน 
(Norm) ของชุมชนทีตนอาศยัอยู่ ซึงบรรทดัฐานดงักล่าวเป็นตวักําหนดพฤตกิรรมของผู้ใช้
ทรพัยากรว่าสิงใดถูก สิงใดควรทํา สิงใดเป็นสิงทีผดิละไม่ควรทํา การมพีฤตกิรรมตามบรรทดั
ฐานเช่นนี=จะทําให้มกีารกําหนดกฏ กติกา บางอย่างในชุมชนซึงมปีระสทิธภิาพในการจดัการ
ทรพัยากรมากกว่าการควบคุมจากรฐั ทั =งนี=จากการศกึษาของ Ostrom พบว่า การบงัคบัใชก้ตกิา
ทีมาจากภายนอกจะส่งผลต่อความร่วมมอืในการปฏบิตัติามกฏกตกิาอย่างสมคัรใจของชุมชน
ดว้ย 

อาจสรปุไดว้่าบทบาทของภาครฐัทีมต่ีอการปกครองตนเองของชุมชนนั =นสามารถแบ่งได้
ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี= 

1) ระยะการรวมศูนยอ์ํานาจการปกครองไว้ทีส่วนกลาง ภาครฐัมบีทบาทในการ
ดาํเนินนโยบายและแกไ้ขปญัหาต่างๆผ่านกลไกกระทรวง ทบวง กรม  

2) ระยะกระจายอํานาจโดยใหส้ทิธกิารปกครองตนเองมายงัองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน โดยเริมดําเนินการอย่างเป็นระบบตั =งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ตามบทบญัญตัขิอง
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขั =นตอนการ
กระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 

3) ระยะปจัจบุนั มกีารเรยีกรอ้งสทิธกิารปกครองตนเองของชุมชน กล่าวคอื การ
กระจายอํานาจโดยใหส้ทิธกิารปกครองตนเองมายงัองค์กรปกครองส่วนท้องถินนั =นไม่สามารถ
แกไ้ขปญัหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนไดอ้ย่างเตม็ที ทําใหเ้กดิการเรยีกรอ้งให้
ร ัฐมีการปรับบทบาทตามแนวความคิดการจัดการปกครองแบบหลายระดับ (Multi-level 
Governance) และแนวคดิของ Ostrom 

 
2.4 ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการพึ�งตนเองของชมุชน 

 
การพึงตนเองทีเหมาะสมต้องมโีครงสรา้งและระบบทีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมของ

ชุมชน ซึงสภาพความเป็นจรงิแลว้การพึงตนเองของชุมชนจะตั =งอยู่บนพื=นฐานทีแตกต่างกนัของ
แต่ละชุมชน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การพึงตนเองของชุมชนจะต้องคํานึง
สภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนั ดงันี= 

 
2.4.1 ผู้นําชุมชน หมายถึง บุคคลซึงประกอบด้วย 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1. ผู้นําทาง

ปกครอง หมายถึง ผู้นําทีมีบทบาทตามอํานาจหน้าทีซึงระบุไว้ในกฏหมาย เช่น กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  2. ผู้นําตามธรรมชาติ  ผู้นําทีมบีทบาทในชุมชน เป็นทีเคารพนับถือ ศรทัธา 
ยอมรบั หรือสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนคล้อยตามได้ ซึงบุคคลดังกล่าวต้องมี
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ความสามารถในการวางแผน สั งการ หรอืสรา้งแรงจงูใจภายในชุมชนจนเป็นทียอมรบัแก่สมาชกิ
ในการบรรลุความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีชุมชนกําหนด 

 
2.4.2 ทุนทางเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ หรือสิงประดิษฐ์ทีช่วยให้ชุมชน

สามารถดําเนินกิจกรรมใดๆได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ในทีนี=รวมถึง ภูมปิญัญาชาวบ้าน (Folk 
Wisdom) หรอืภูมปิญัาทอ้งถิน ซึงสะสมขึ=นมาจากประสบการณ์ หรอืความชดัเจนจากชวีติและ
สงัคมในทอ้งถินหนึงๆ เพราะฉะนั =นจงึมคีวามสอดคลอ้งกบัเรืองของทอ้งถินมากกว่าภูมปิญัญา
ท้องถินทีมาจากขา้งนอก (ประเวศ วะส,ี 2536: 21) ซึงสมาชกิในชุมชนใช้สิงเหล่านี=ในการ
แก้ปญัหาและพฒันาวถิีชวีติในชุมชนให้มคีวามสมดุลสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการพึงตนเองในชุมชน 

 
2.4.3 ทรพัยากร หมายถงึ สิงใดๆทีมอียู่โดยธรรมชาตใินชุมชนหรอืสามารถระดมหา

มาได ้ เช่น ดนิ นํ=า ป่า สตัว์บกและสตัวนํ์=า รวมทั =งแร่ธาตุต่างๆ ทีมคี่าและความสําคญัต่อการ
ดํารงชวีติของมนุษย ์(สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2531: 25) รวมถงึทรพัยากรทีมนุษยส์รา้งขึ=น เช่น 
ระบบสาธารณูปโภค นอกจากนี=ยงัรวมถงึทรพัยากรทีอยู่ในรปูของเงนิ หรอืงบประมาณอกีดว้ย 
โดยชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรเหล่านั =น และสามารถรกัษาทรพัยากรให้ดํารงอยู่
ไม่ให้เสือมเสยีไปจนหมดสิ=น หากชุมชนปราศจากทรพัยากรเหล่านั =น ชุมชนนี=กไ็ม่สามารถทีจะ
พึงตนเองได ้

 
2.4.4 การรวมกลุ่ม หมายถึง การทีจะพึงตนเองได้ ชุมชนต้องมกีารผนึกกําลงัหรอื

การรวมกลุ่มเป็นเบื=องต้น กลุ่มต่างๆทีชุมชนดงักล่าวตั =งขึ=นอาจมสีมาชกิ เช่น ผู้นํา กลุ่มผู้นํา 
ชาวบ้าน เป็นต้นแล้วมกีารสร้างแนวทางการดําเนินการของกลุ่มขึ=น (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 
2544: 36) เพือบรรลุวตัถุประสงคข์องการพึงตนเอง 

 
2.4.5 ความเชื�อมั �นในตนเองต่อค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของ

ชุมชน หมายถึง สมาชกิในชุมชนมคีวามยดึมั นและภูมใิจต่อค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และ 
เอกลกัษณ์ของชุมชน  นอกจากนี=ยงัให้คุณค่าต่อสิงนั =น และพรอ้มทีจะอนุรกัษ์และปรบัตวัจาก
การเปลียนแปลงตามกระแสโลกาภวิตัน์ และสามารถรกัษารูปแบบวถิชีวีติแบบพึงตนเองของ
ชุมชนใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ด ้

 
2.4.6 หน่วยงานภาครฐั หมายถึง หน่วยงานทีมีหน้าทีรบัผิดชอบโดยตรงในการ

กํากับดูแลชุมชนให้สามารถพึงตนเองได้ โดยให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เนืองจาก
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หน่วยงานภาครฐัมคีวามพรอ้มในด้านทรพัยากร ความรู้ กําลงัคน และงบประมาณ อย่างไรก็
ตามการใหค้วามช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐัจะต้องมขีอบเขตทีจาํกดั โดยสามารถใหค้วาม
ช่วยเหลอืในระยะเริมต้นเท่านั =น ซึงอาจอยู่ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือความรู้ทาง
วชิาการ เครืองมอืและอุปกรณ์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลอืต่างๆตามทีชุมชนรอ้งขอเท่าที
จาํเป็น ทั =งนี=อํานาจการบรหิารและการตดัสนิใจต่างๆยงัคงอยูท่ีชุมชน 

 
2.4.7 หน่วยงานอื�นๆ หมายถึง หน่วยงานทีมไิด้มหีน้าทีรบัผดิชอบโดยตรงในการ

กํากับดูแลชุมชนให้สามารถพึงตนเองได้ ทั =งนี=หน่วยงานอืนๆอาจประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาคเอกชน องคก์รทีไม่ใช่รฐั (NGO) องคก์รทีไม่แสวงหาผลกําไร เป็นต้น โดยหน่วยงานอืนๆ
อาจใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นทรพัยากร ความรู ้กําลงัคน และงบประมาณ อย่างไรกต็ามการให้
ความช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐัจะตอ้งมขีอบเขตทีจาํกดั โดยสามารถใหค้วามช่วยเหลอืใน
ระยะเริมตน้เท่านั =น ซึงอาจอยูใ่นรปูแบบของการใหค้วามช่วยเหลอืความรูท้างวชิาการ เครืองมอื
และอุปกรณ์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลอืต่างๆตามทีชุมชนรอ้งขอเท่าทีจําเป็น ทั =งนี=อํานาจ
การบรหิารและการตดัสนิใจต่างๆยงัคงอยูท่ีชุมชน 

 
2.4.8 กฏหมาย หมายถึง ระเบยีบข้อบงัคบั หรอื กฏเกณฑต่์างๆ ทีสถาบนัหรอืผู้มี

อํานาจหน้าทีในรัฐตราขึ=น ซึงอาจมีส่วนทีส่งเสริมสนับสนุนหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการ
พึงตนเองของชุมชน อย่างไรก็ตามเนืองจากประเทศไทยเป็นรฐัเดียว การบญัญตักิฏหมายขึ=น
เพือบงัคบัใช้จงึมคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกนัทุกพื=นทีในรฐั กฎหมายจงึจดัได้ว่าเป็นตวัแปร
ควบคุม 

 

2.5 กรอบแนวความคิด 
  

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาหวัข้อปจัจยัทีมอีิทธพลต่อการ
พึงตนเองของชุมชน ซึงพบว่ามตีวัแปรกบัทฤษฎทีีผู้ศกึษาได้ทบทวนวรรณกรรมมาสรา้งเป็น
กรอบแนวคดิตามภาพที 2.5 
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ตวัแปรอิสระ                                                                                                   ตวัแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

อปุสรรคต่อการพึ�งตนเองของชุมชน 

 

ภาพที� 2.5  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

ปัจจยัภายใน 

− ผูนํ้าชมุชน 

− ทุนทางเทคโนโลยี 

− ทรพัยากร  

− การรวมกลุ่ม 

− ค.เชื�อมั �นในตนเองต่อค่านิยม ศาสนา 
วฒันธรรม และ เอกลกัษณ์ของชมุชน 

ปัจจยัภายนอก 

− หน่วยงานภาครฐั  

− หน่วยงานอื�นๆ 

− กฏหมาย 

การพึ�งตนเองของชุมชน 

 



 

บทที� 3 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 

การวจิยัครั =งนี=มวีตัถุประสงค์สําคญัสองประการ คือ ประการแรก การพึงตนเองของ
ชุมชนท้องถินไทย มลีกัษณะสําคญัอย่างไร ประการทีสอง มปีจัจยัอะไรบ้างทีมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการพึงตนเอง จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่านมา ทําให้ได้แนวทางใน
การศกึษาปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนโดยสงัเขป ซึงในบทต่อไปนี=ผู้วจิยัจะได้
กล่าวถงึระเบยีบวธิทีีนํามาใชใ้นวจิยัครั =งนี= ดงัต่อไปนี= 
 
3.1 การกาํหนดประชากรและผูใ้ห้ข้อมลู 

 
ในการวจิยัครั =งนี=ผูว้จิยัไดก้ําหนดใหชุ้มชมคลองลดัมะยม แแขวงบางระมาด เขตตลิงชนั 

กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยตวัอย่างทีใช้ในการศกึษา โดยนํามาศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ โดย
ผูว้จิยัไดแ้บ่งผูใ้หข้อ้มลูเป็น 3 กลุ่มหลกั โดยเลอืกผูท้ีมสี่วนเกียวขอ้ง (Stakeholders) ซึงจะเป็น
ผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) เกียวกบัปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน ดงันี= 

1) แกนนําชุมชน ประกอบดว้ย ผูนํ้าชุมชนและสมาชกิคณะกรรมการชุมชนทีมบีทบาท
หลกั 

2) ชาวชุมชน ซึงเป็นผูม้สี่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินการพึงตนเองของชุมชน 

3) เจา้หน้าทีจากองคก์รภายนอกชุมชนทีเกียวขอ้ง 

 

3.2 นิยามปฏิบติัการและตวัชี'วดั 
 

การวจิยัเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ผูว้จิยักําหนดตวัแปรตามและตวัแปรอสิระตามกรอบ
แนววคดิจากบทที 2 ในเรืองปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน มากําหนดนิยาม
ปฏบิตักิารและตวัชี=วดั ดงันี= 
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3.2.1 ตวัแปรตาม   
การพึงตนเองของชุมชน คอื การทีชุมชนมอีสิระทีจะกําหนดเป้าหมายของชุมชนเอง 

และตระหนกัว่าเป้าหมายนี=จะบรรลุไดด้ว้ยความพยายาม และพลกําลงัของชุมชนเอง โดยระบบ
การจดัการของชุมชนในการพฒันาด้านต่าง ๆ ทีชุมชนเป็นผู้วางแผน เรยีนรู้  และสามารถ
วนิิจฉยัปญัหา ตลอดจนเลอืกวธิปีฎบิตัเิพือแก้ไขปญัหาและตอบสนองความต้องการของตนเอง 
และยอมรบัผลจากการปฏบิตันิั =น ๆ ซึงต้องสอดคลอ้งกบัวธิคีดิทีมพีื=นฐานจากระบบคดิเดมิของ
ชุมชนหรอืภูมปิญัญาชาวบ้าน การพึงตนเองนี=ไม่จําเป็นทีจะต้องผลติทุกอย่างหรอืปิดตวัเอง
อยา่งโดดเดียวแต่สามารถพึงพาอาศยัเกื=อกูลภายนอกทีอยู่ในระดบัดยีวกนั เป็นการพึงพาอาศยั
กนัอย่างรู้เท่าทนั และกรอบการมองเรืองการพึงพานี=จะต้องไม่มุ่งแข่งขนั หรอืไม่มุ่งครอบงํา
เหนือกว่า แต่มุ่งสู่ความเป็นไทต่อกนั การช่วยเหลอืกนัเป็นสิงจาํเป็น คอืพึงพาในสิงทีเราไม่ม ี
เกื=อกูลสิงทีเรามใีหผู้อ้ ืน การพึงพานี=ทาํไปเพือใหแ้ต่ละชุมชนพึงตนเองได ้ 

ตวัชี=วดัตวัแปรตาม   
1) แก้ปญัหาดว้ยตวัชุมชนเองได ้ หมายถงึ การแก้ปญัหาดว้ยการใชท้รพัยากร

ของชุมชนใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคส์าํคญัเพือประโยชน์ของชุมชนตนเอง 
โดยอาศยัการรวมกลุ่มแก้ปญัหากนัเองภายในชุมชนเพือตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปญัหาของชุมชนเป็นหลกัดว้ยแนวทางการพึงตนเอง 

2) มคีวามสามารถในการตัดสินใจกระทําหรอืไม่กระทําเกียวกับกิจการต่างๆ
ภายในชุมชน  หมายถงึ ชุมชนทีพึงตนเองไดจ้ะต้องมอีสิระในการจดัการและตดัสนิใจในกจิการ
ต่างๆของชุมชน  เช่น ความเป็นอสิระทางการคลงั และสามารถพึงตนเองทางการคลงัไดโ้ดยไม่
พึงพางบประมาณจากหน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานอืนๆมากจนเกนิไป โดยชุมชนอาจมกีาร
จดักจิกรรมหนึงกจิกรรมใดขึ=น เพือหารายไดใ้หชุ้มชนสามารถดําเนินกจิกรรมต่างๆของชุมชน
ได ้

3) ความยั งยนื หมายถงึ การทีชุมชนสามรถแก้ไขปญัหาโดยใชท้รพัยากรทีมอียู่
ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสามารถจดัสรรผลประโยชน์ทีเกิดขิ=นกบัทุกภาคส่วนที
เกียวข้องอย่างเท่าเทียมกันโดยต้องคํานึงถึงความเสียหายของทรพัยากรในชุมชน โดยใช้
ทรพัยากรใหเ้กดิความเสยีหายน้อยทีสุด ควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์บํารุงรกัษาทรพัยากรเพือไม่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคนในรุน่ถดัไป 

 
3.2.2 ดวัแปรอิสร 

1) ผู้นําชุมชน หมายถึง บุคคลซึงประกอบด้วย 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1. ผู้นําทาง
ปกครอง หมายถึง ผู้นําทีมีบทบาทตามอํานาจหน้าทีซึงระบุไว้ในกฏหมาย เช่น กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  2. ผู้นําตามธรรมชาติ  ผู้นําทีมบีทบาทในชุมชน เป็นทีเคารพนับถือ ศรทัธา 
ยอมรับ หรือสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนคล้อยตามได้ ซึงบุคคลดังกล่าวต้องมี
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ความสามารถในการวางแผน สั งการ หรอืสรา้งแรงจงูใจภายในชุมชนจนเป็นทียอมรบัแก่สมาชกิ
ในการบรรลุความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีชุมชนกําหนด 

ตวัชี=วดัผูนํ้าชุมชน  
(1) ผูนํ้าเป็นบุคคลซึงเป็นทียอมรบัในแง่ของการคดิดกีบัปฏบิตัจิรงิตามสิงที

พดู อนัจะก่อใหเ้กดิความเชือถอืแก่ชาวบา้นทั =งภายในชุมชน และภายนอกชุมชน (สมพนัธ ์เตชะ
อธกิ และคณะ, 2537: 25)  

(2) ผู้นํามคีวามรู้ในการพฒันาชุมชนจนประสบความสําเรจ็ หมายถงึ ผู้นํา
ชุมชนควรเป็นผู้ทีมคีวามรู ้ซึงความรูใ้นทีนี=ไม่ได้หมายถงึเฉพาะความรูเ้กียวกบังานในหน้าที
เท่านั =น แต่เป็นผู้ทีมคีวามรอบรู ้ทนัสมยั ทนัโลก รู้อย่างกว้างขวาง และมองการณ์ไกล ผู้นํา
ชุมชนจงึตอ้งตดิตามการเปลียนแปลงทีเกดิขึ=นในทุกๆดา้น และนําขอ้มลูขา่วสารต่างๆทีไดร้บัมา
ใชใ้นการพฒันาชุมชนเพือนําไปสู่การพึงตนเองของชุมชน (สุภทัทา ปิณฑะแพทย,์ 2556: ย่อ
หน้าที 2) นอกจากนี=ผู้นําควรเป็นผู้ทีมีความรู้ในด้านการวางแผนงานของชุมชนได้อย่างมี
ยุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงือนไข ข้อจํากัดภายในชุมชน และสอดคล้องกับแนวทาง และ
เป้าหมายของการพึงตนเอง เมือนําไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนจนประสบ
ความสาํเรจ็อยา่งแทจ้รงิ แผนงานตอ้งมกีจิกรรมทีสาํคญัทีนําไปสู่ผลของการพึงตนเอง  

(3) ผู้นํามักให้ความสําคัญกับสมาชิกในชุมชนผ่านการระดมกําลังเพือ
ประโยชน์ของชุมชน หมายถงึ ผูนํ้าปฏบิตังิานเพือพฒันาชุมชนร่วมกบัสมาชกิภายในชุมชนดว้ย
ความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถ และคาดหวงัผลทีดีทีสุดทีจะเกิดขึ=นโดยตระหนักถึง
ความสําคญั ยอมรบัในความรู้ความสามารถ และยอมรบัความคิดเห็นของผู้อืน รวมทั =งเปิด
โอกาสให้สมาชกิในชุมชนใช้ความรูค้วามสามารถของตนอย่างเต็มศกัยภาพ (สุภทัทา ปิณฑะ
แพทย,์ 2556: ยอ่หน้าที 2) เพือบรรลุวตัถุประสงคใ์นการพึงพาตนเองของชุมชน  

2) ทุนทางเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ หรือสิงประดิษฐ์ทีช่วยให้ชุมชน
สามารถดําเนินกิจกรรมใดๆได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ในทีนี=รวมถึง ภูมปิญัญาชาวบ้าน (Folk 
wisdom) หรอืภูมปิญัาทอ้งถิน ซึงสะสมขึ=นมาจากประสบการณ์ หรอืความชดัเจนจากชวีติและ
สงัคมในทอ้งถินหนึงๆ เพราะฉะนั =นจงึมคีวามสอดคลอ้งกบัเรืองของทอ้งถินมากกว่าภูมปิญัญา
ท้องถินทีมาจากขา้งนอก (ประเวศ วะส,ี 2536: 21) ซึงสมาชกิในชุมชนใช้สิงเหล่านี=ในการ
แก้ปญัหาและพฒันาวถิีชวีติในชุมชนให้มคีวามสมดุลสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการพึงตนเองในชุมชน 

ตวัชี=วดัทุนทางเทคโนโลย ี
การรวบรวมองคค์วามรูแ้ละการถ่ายทอดความรู ้หมายถงึ ทุนทางเทคโนโลยมีี

การรวบรวมองคค์วามรูภ้ายในชุมชนอย่างเป็นระบบ และมกีารนํามาถ่ายทอด ซึงการถ่ายทอด
องคค์วามรูส้ามารถแบ่งการถ่ายทอดออกเป็น 2 ประเภท คอื การถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากรุน่สู่
รุน่มาจากบรรพบุรษุในชุมชน หรอืภายในชุมชนอาจมกีารจดัตั =งศูนยถ่์ายทอดองคค์วามรูอ้ย่าง
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เป็นระเบยีบแบบแผน เช่น กลุ่มแปรรปูสมนุไพร กลุ่มจกัสาน กลุ่มการตผีึ=ง กลุ่มปุ๋ ยหมกั กลุ่ม
ปา่ชุมชนหรอืป่าขา้งบา้น เป็นตน้ 

3) ทรพัยากร หมายถงึ สิงใดๆทีมอียูโ่ดยธรรมชาตใินชุมชนหรอืสามารถระดมหา
มาได ้ เช่น ดนิ นํ=า ป่า สตัว์บกและสตัวนํ์=า รวมทั =งแร่ธาตุต่างๆ ทีมคี่าและความสําคญัต่อการ
ดํารงชวีติของมนุษย ์(สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2531: 25) รวมถงึทรพัยากรทีมนุษยส์รา้งขึ=น เช่น 
ระบบสาธารณูปโภค โดยชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรเหล่านั =น และสามารถรกัษา
ทรพัยากรให้ดํารงอยู่ไม่ให้เสือมเสียไปจนหมดสิ=น หากชุมชนปราศจากทรพัยากรเหล่านั =น 
ชุมชนนี=กไ็มส่ามารถทีจะพึงตนเองได ้

ตวัชี=วดัทรพัยากร 
(1) ความได้เปรยีบจากทรพัยากรทีมภีายในชุมชน หมายถงึ การทีชุมชนมี

ทรพัยากรหลากหลายและมจีํานวนมากพออย่างมนีัยสําคญั ทีเอื=อต่อการนํามาสรา้งประโยชน์
หรอืดําเนินกจิกรรมใดๆทีสนับสนุนส่งเสรมิให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ เช่น การมแีม่นํ=าลํา
คลอง, การมงีบประมาณจาํนวนมาก เป็นตน้ 

(2) ความสามารถของทรัพยากรในการใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  
หมายถึง ทรพัยกรทีมอียู่ในชุมชนสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมทีประกอบขึ=น
ภายในชุมชน เพือส่งเสรมิหรอืสนับสนุนให้ชุมชนเหล่านั =นสามารถพึงพาตนเองได ้เช่น การใช้
ประโยชน์จากแมนํ่=าลาํคลองในการก่อตั =งตลาดนํ=า เป็นตน้ 

4) การรวมกลุ่มพึงตนเอง หมายถงึ การทีจะพึงตนเองได้ ชุมชนต้องมกีารผนึก
กําลงัหรอืการรวมกลุ่มเป็นเบื=องต้น กลุ่มต่างๆทีชุมชนดงักล่าวตั =งขึ=นอาจมสีมาชกิ เช่น ผู้นํา 
กลุ่มผูนํ้า ชาวบา้น เป็นต้นแล้วมกีารสรา้งแนวทางการดําเนินการของกลุ่มขึ=น (สญัญา สญัญา
ววิฒัน์, 2544: 36) เพือบรรลุวตัถุประสงคข์องการพึงตนเอง 

ตวัชี=วดัการรวมกลุ่มพึงตนเอง 
มสีถาบนั/องคก์ร กล่าวคอื เมือมกีารรวมกลุ่มกนัยอ่มมกีารจดัตั =งสถาบนัหรอื

องคก์รขึ=น เพือขบัเคลือนกจิกรรมต่างๆภายในชุมชน และเป็นตวัแทนการรวมกลุ่มของสมาชกิ
ในชุมชนเพือตอบสนองและแกไ้ขปญัหาทีเกดิขึ=นภายใตบ้รบิทการพึงตนเองภายในชุมชน ซึง
การมสีถาบนั/องคก์รนี=จดัไดว้่าเป็นรปูแบบอยา่งเป็นทางการ ทั =งนี=อาจมกีารรวมกลุ่มแบบไมเ่ป็น
ทางการเกดิขึ=นในชุมชนกไ็ด ้เช่น กลุ่มแมบ่า้น เป็นตน้ 

(1) มกีารดําเนินกิจกรรมของชุมชน กล่าวคอื เมือชุมชนมกีารรวมกลุ่มกัน 
ย่อมมกีารดําเนินกิจกรรมต่างๆขึ=นเพือให้สมาชิกในชุมชนมาพบปะ สังสรรค์ แก้ไขปญัหา 
ตลอดจนแลกเปลียนแนวความคดิในการพฒันาชุมชนไปในแนวทางการพึงตนเอง เช่น การ
ประชุมประจาํปี เป็นตน้ 

5) ความเชือมั นในต่อค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และ เอกลกัษณ์ของชุมชน
ตนเอง หมายถงึ สมาชกิในชุมชนมคีวามยดึมั นและภูมใิจต่อค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และ 



78 

เอกลกัษณ์ของชุมชน  นอกจากนี=ยงัให้คุณค่าต่อสิงนั =น และพรอ้มทีจะอนุรกัษ์และปรบัตวัจาก
การเปลียนแปลงตามกระแสโลกาภวิตัน์ และสามารถรกัษารูปแบบวถิชีวีติแบบพึงตนเองของ
ชุมชนใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ด ้

ตวัชี=วดัความเชือมั นในค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และ เอกลกัษณ์ของชุมชน
ตนเอง 

(1) ร่วมสบืสานประเพณีภายในชุมชน กล่าวคอื มกีารจดังานประเพณีทีสบื
สานค่านิยม ศาสนา วฒันธรรมและอกลกัษณ์ของชุมชนเป็นประจาํ  

(2) มกีารถ่ายทอด / อนุรกัษ์ วถิปีฏบิตัใิหแ้ก่สมาชกิรุน่หลงั  
6) หน่วยงานภาครฐั หมายถึง หน่วยงานทีมหีน้าทีรบัผิดชอบโดยตรงในการ

กํากับดูแลชุมชนให้สามารถพึงตนเองได้ โดยให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เนืองจาก
หน่วยงานภาครฐัมคีวามพรอ้มในด้านทรพัยากร ความรู้ กําลงัคน และงบประมาณ อย่างไรก็
ตามการใหค้วามช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐัจะต้องมขีอบเขตทีจาํกดั โดยสามารถใหค้วาม
ช่วยเหลอืในระยะเริมต้นเท่านั =น ซึงอาจอยู่ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือความรู้ทาง
วชิาการ เครืองมอืและอุปกรณ์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลอืต่างๆตามทีชุมชนรอ้งขอเท่าที
จาํเป็น ทั =งนี=อํานาจการบรหิารและการตดัสนิใจต่างๆยงัคงอยูท่ีชุมชน 

ตวัชี=วดัหน่วยงานภาครฐั 
ลกัษณะหรอืรปูแบบการใหค้วามช่วยเหลอื 
7) หน่วยงานอืนๆ หมายถงึ หน่วยงานทีมไิด้มหีน้าทีรบัผดิชอบโดยตรงในการ

กํากับดูแลชุมชนให้สามารถพึงตนเองได้ ทั =งนี=หน่วยงานอืนๆอาจประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาคเอกชน องคก์รทีไม่ใช่รฐั (NGO) องคก์รทีไม่แสวงหาผลกําไร เป็นต้น โดยหน่วยงานอืนๆ
อาจใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นทรพัยากร ความรู ้กําลงัคน และงบประมาณ อย่างไรกต็ามการให้
ความช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐัจะตอ้งมขีอบเขตทีจาํกดั โดยสามารถใหค้วามช่วยเหลอืใน
ระยะเริมตน้เท่านั =น ซึงอาจอยูใ่นรปูแบบของการใหค้วามช่วยเหลอืความรูท้างวชิาการ เครืองมอื
และอุปกรณ์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลอืต่างๆตามทีชุมชนรอ้งขอเท่าทีจําเป็น ทั =งนี=อํานาจ
การบรหิารและการตดัสนิใจต่างๆยงัคงอยูท่ีชุมชน 

ตวัชี=วดัหน่วยงานอืน ๆ 
ลกัษณะหรอืรปูแบบการใหค้วามช่วยเหลอื 
 

3.2.3 อปุสรรคต่อการพึ�งตนเองของชุมชน 
กฏหมาย หมายถึง ระเบียบข้อบงัคบั หรอื กฏเกณฑ์ต่างๆ ทีสถาบนัหรอืผู้มอีํานาจ

หน้าทีในรฐัตราขึ=น ซึงอาจมสี่วนทีส่งเสรมิสนับสนุนหรอือาจเป็นอุปสรรคต่อการพึงตนเองของ
ชุมชน อย่างไรกต็ามเนืองจากประเทศไทยเป็นรฐัเดียว การบญัญตักิฏหมายขึ=นเพือบงัคบัใชจ้งึ
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มคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกนัทุกพื=นทีในรฐั กฎหมายจงึจดัได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการพึงตนเอง
ของชุมชน 

ตวัชี=วดักฏหมาย 
เนื=อหากฎหมายทีมสี่วนเกียวขอ้งกบัการพึงตนเองของชุมชน และการนําเอากฏหมาย

ไปปฏบิตั ิ
 
3.3 ขั 'นตอนและวิธีการวิจยั 

 
3.3.1 ขั 'นตอนที� 1 การวิจยัเชิงเอกสาร 
เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารทีเกียวข้องทั =งหมด โดยทําการศึกษาจาก

เอกสารตําราต่างๆ เพือ 
1) ทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัแนวคดิชุมชน แนวคดิการพึงตนเอง และแนวคดิ

ทางรฐัประศาสนศาสตร ์
2) ค้นหากรอบปจัจยัทีมีอิทธิพลต่อการพึงตนเองขึ=นมาเพือใช้เป็นเครืองมือ

ขั =นตน้ในการวจิยั 
ผลการศึกษาในขั =นตอนนี= ทําให้ผู้วจิยัได้ตวัแบบเบื=องต้นตามวตัถุประสงค์โดยกรอบ

ดงักล่าวปรากฏในบทที 2 (การทบทวนวรรณกรรม) ทีผ่านมา 
 

3.3.2 ขั 'นตอนที� 2 การวิจยัเชิงคณุภาพ 
ระเบยีบวธิวีจิยัในการทาํการศกึษาเชงิคุณภาพนี= ผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี= 

3.3.2.1 การสํารวจเชงิเอกสาร (Documentary Research) ไดแ้ก่ การเกบ็ขอ้มลู
จาก แหล่งขอ้มลูทีเป็นเอกสาร เช่น รายงานการวจิยัในโครงการชุมชนท่องเทียวยั งยนื ย่านนํ=า
ตลิงชันและพื=นทีเกียวเนือง เขตตลิงชัน จดัทําโดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
รวมถงึเวป็ไซตท์ีใหข้อ้มลูเกียวกบัชุมชน 

3.3.2.2 การสงัเกตการณ์ (Observation) ไดแ้ก่ การสงัเกตการณ์สภาพแวดลอ้ม
ของชุมชน กจิกรรมของชุมชน ปฏสิมัพนัธ์ของคนในชุมชน ตลอดจนการสงัเกตการณ์ในการ
สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั ถึงปฏกิรยิาท่าทางต่างๆต่อประเด็นคําถามและความคดิเห็นหรอื
ความรูส้กึเกียวกบัการดาํเนินการพึงตนเองของชุมชน  

3.3.2.3 การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ได้แก่ การเก็บขอ้มลูจาก
บุคคลซึงเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) เกียวกบัปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของ
ชุมชน โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ และผู้วิจยัได้เลือกผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
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กลุ่มบุคคลผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย 
1) แกนนําชุมชน ประกอบด้วย ผู้นําชุมชนและสมาชิกคณะกรรมการ

ชุมชนทีมบีทบาทหลกั และชาวชุมชน ซึงเป็นผู้มสี่วนเกียวขอ้งในการดําเนินการพึงตนเองของ
ชุมชน จาํนวน 2 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูนํ้าชุมชน คอื นายชวน ชจูนัทร ์
(2) สมาชกิคณะกรรมการชุมชน คอื นางไฉน ขาวเจรญิ 

2) ชาวชุมชนคลองลดัมะยม จาํนวน 10 คน ไดแ้ก่ 
(1) นายสนธชิยั  แจม่ศร ี
(2) นางสนอง  เหมอืนคด 
(3) นางเพลนิพศิ  กลํารืน 
(4) นางปราณ ี เชยีรสทิธพิร 
(5) นายฉัทปนยั  รตันพนัธ ์
(6) นายเชดิศกัดิ f  ประไพทอง 
(7) นางสริกิาญจน์  เทยีนถนอม 
(8) นายมนสั  แกว้คาํ 
(9) นางอภริมณ์  แกว้คาํ 
(10) นางอุไรวรรณ  หาญณรงค ์

3) เจา้หน้าทีจากองคก์รภายนอกชุมชนทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) เจ้าหน้าทีของกองการท่องเทียว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและ
ท่องเทียว กรุงเทพมหานคร 1 คน ได้แก่ นายระพพีฒัน์ เกษโกศล นักพฒันาการท่องเทียว
ชาํนาญการพเิศษ 

(2) เจา้หน้าทีของฝ่ายสนิเชือชุมชน ธนาคารออมสนิ 1 คน ได้แก่ 
นางสาว วลิานี แซ่แต ้ผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝา่ยสนิเชือองคก์รชุมชน. 

(3) เจา้หน้าทีของสํานักงานสิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 1 คน (ไม่
ประสงคอ์อกนาม) 

(4) อาจารยป์ระจาํคณะโบราณคด ีมหาวทิยาศลิปากร 1 คน ไดแ้ก่       
รศ. สุภาภรณ์ จนิดามณโีรจน์ 

สําหรบัประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ ผู้วิจยัได้กําหนดแนวคําถามหลักๆ
ครา่วๆในการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูแต่ละกลุ่ม ดงันี= 

1) แนวคาํถามสาํหรบัแกนนําชุมชน 
(1) ความเป็นมาของการพฒันาชุมชนเป็นอยา่งไร 
(2) ความเป็นมาของการรวมตวัเพือก่อตั =งคณะกรรมการชุมชนเป็น

อยา่งไร 
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(3) แกนนําชุมชนมวีธิกีารในการสือสารกบัชาวชุมชนในเรืองต่างๆ
อยา่งไรบา้ง 

(4) ในความคดิเหน็ของท่าน การดําเนินการเกียวกบัการพึงตนเอง
ดา้นต่างๆในชุมชนมผีลดแีละผลเสยีอยา่งไร 

(5) ในความคดิเหน็ของท่าน การดําเนินการเกียวกบัการพึงตนเอง
ดา้นต่างๆในชุมชนประสบความสาํเรจ็เพยีงใด มอุีปสรรคหรอืปญัหาอยา่งไรบา้ง 

(6) ชาวชุมชมไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผนและดําเนินโครงการ
พฒันาชุมชนหรอืไม ่อยา่งไร มากน้อยเพยีงใด 

(7) ชุมชนมีการวางเป้าหมายหรือวางแผนโครงการในอนาคต
เกียวกบัการพึงตนเองของชุมชนหรอืไม ่อยา่งไร 

2)  แนวคาํถามสาํหรบัชาวชุมชน 
(1) ความเป็นมาของการพฒันาชุมชนเป็นอยา่งไร 
(2) ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนมวีธิสีือสารกบัชาวชุมชนใน

เรืองต่างๆอยา่งไรบา้ง 
(3) ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน

อยา่งไร 
(4) ในความคดิเหน็ของท่าน การดําเนินการเกียวกบัการพึงตนเอง

ดา้นต่างๆในชุมชนมผีลดแีละผลเสยีอยา่งไร 
(5) ในความคดิเหน็ของท่าน การดําเนินการเกียวกบัการพึงตนเอง

ดา้นต่างๆในชุมชนประสบความสาํเรจ็เพยีงใด มอุีปสรรคหรอืปญัหาอยา่งไรบา้ง 
(6) ชาวชุมชมไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผนและดําเนินโครงการ

พฒันาชุมชนหรอืไม ่อยา่งไร มากน้อยเพยีงใด 
(7) ท่านต้องการให้ชุมชนมกีารปรบัปรุงหรือพฒันาสิงใดเพิมเติม

หรอืไม ่อยา่งไร 
3) แนวคาํถามสาํหรบัเจา้หน้าทีจากองคก์รภายนอกชุมชนทีเกียวขอ้ง 

(1) ความเป็นมาของการทีหน่วยงานของท่านเข้ามาสนับสนุนการ
พึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม 

(2) หน่วยงานของท่านเขา้มาสนบัสนุนการพึงตนเองของชุมชนคลอง
ลดัมะยมในดา้นใดและรปูแบบใดบา้ง 

(3) ในความคิดเห็นของท่าน การดําเนินโครงการนั =นๆประสบ
ความสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใด 

(4) หน่วยงานของท่านไดว้างแนวทางในการสนับสนุนการพึงตนเอง
ของชุมชนคลองลดัมะยมในอนาคตไวห้รอืไม ่อยา่งไร 
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3.3.2.4  การวเิคราะห์และสงัเคราะหผ์ลจากการวจิยัเชงิคุณภาพ เมือผูว้จิยัได้
ขอ้มลูของชุมชนมาแลว้ ผูว้จิยัไดท้ําการวเิคราะหผ์ลโดยพยายามหาคําตอบว่าปจัจยัทีมอีทิธพิล
ต่อการพึงตนเองของชุมชนนั =นสอดคลอ้งตามกรอบแนวคดิในการวจิยัทา้ยบทที 2 หรอืไม ่ 

3.3.2.5  ความเชือถอืไดข้องขอ้มลู จากขอ้มลูทีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมดงัทีกล่าว
มาข้างต้น ผู้วจิยัได้นํามาตรวจสอบความเชือถอืได้โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกนัของ
ขอ้มลูในประเดน็เดยีวกนัจากแหล่งขอ้มลูทั =งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) และขอ้มลูทุตยิภูม ิ
(Secondary Data) กล่าวคอื ขอ้มูลทีไดจ้ากการตรวจสอบเอกสาร การสงัเกตการณ์และการ
สมัภาษณ์เชงิลกึนั =นตอ้งมคีวามสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 
3.4 สรปุ 
 

ในบทนี=ผู้วจิยัได้กําหนดระเบยีบวธิวีจิยัทีใช้ในการวจิยั ซึงสาระสําคญัของระเบยีบวธิี
วจิยัตามการวจิยันี=ไดแ้บ่งแยกระเบยีบวธิวีจิยัเป็น 2 ขั =นตอน คอื 

1) ขั =นตอนวจิยัเชงิเอกสาร 
2) ขั =นตอนการวจิยัเชงิคุณภาพ 

 โดยการวจิยัทั =ง 2 ขั =นตอนนี= จะมวีธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูล เลอืกตวัอย่าง และการ
วเิคราะหท์ีแตกต่างกนัไป ดงัทีไดอ้ธบิายมาแลว้ขั =นตน้ 



 

บทที� 4 
 

ผลการศึกษา 

การศกึษาเรือง “ปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน: กรณีศกึษาชุมชนคลอง
ลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิงชนั กรงุเทพมหานคร” ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื 

1) บรบิททั วไปของชุมชนคลองลดัมะยม 
2) ลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม 
3) ปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม 
4) สรปุ 
 

4.1 บริบททั �วไปของชมุชนคลองลดัมะยม 
 

4.1.1 ที�ตั 'ง อาณาเขต 
ชุมชนคลองลดัมะยมตั =งอยูใ่นพื=นทีแขวงบางระมาด เขตตลิงชนั กรงุเทพมหานคร ตั =งอยู่

ทางทศิใต้ของถนนบางระมาด มเีนื=อทีประมาณ 20 ไร่ มพีื=นทีในการทําเกษตรกรรม 100 ไร่ มี
ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นทีราบลุ่ม นํ=าท่วมถงึทุกปี ถ้าไม่มปีระตูกั =นตามปลายคลอง มลีกัษณะ
ภมูอิากาศแบบรอ้นชื=น ทีตั =งชุมชนมอีาณาเขตตดิต่อกบัพื=นทีต่างๆดงันี= 
  ทศิเหนือ ตดิต่อกบั คลองบางระมาด 
  ทศิใต ้  ตดิต่อกบั คลองบางพรหม (บางพรม) 
  ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั ถนนพุทธมณฑลสาย 1 
  ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั ถนนกาญจนาภเิษก 
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ภาพที� 4.1  แผนทีเขตตลิงชนั 
แหล่งที�มา:  สาํนกังานเขตตลิงชนั, 2556. 

ภาพที� 4.2  แผนทีคลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิงชนั กรงุเทพมหานคร 
แหล่งที�มา:  สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน), 2555: 18. 
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4.1.2 จาํนวนประชากร 
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) (2555: 2) ไดท้ําการ

เกบ็ขอ้มูลดา้นประชากรของชุมชนคลองลดัมะยมพบว่า ชุมชนคลองลดัมะยม มสีมาชกิจาํนวน 
40 ครวัเรอืน มปีระชากร 100 คน 
 

4.1.3 ข้อมลูทรพัยากรธรรมชาติในชุมชน 
ชุมชนคลองลดัมะยม มทีรพัยากรธรรมชาตใินชุมชนเป็นแหล่งนํ=าทั =งหมด 3 แห่ง ไดแ้ก่ 

1) คลองบางน้อย ใชเ้พือการเกษตรและการอุปโภค 
2) คลองบางพรหม, คลองลดัมะยม ใชเ้พือการเกษตรและการอุปโภคบรโิภค 
3) คลองบางระมาด, คลองบางไทร ใชเ้พือการเกษตรและการอุปโภค 
 

คลองบัว

คลองบางตาล

คลองโพธ์ิ

คลองบานไทร

คลองบางระมาด

คลองบางพรหม

คลองบางนอย

คลองขุนศรีบุรีรักษ

คลองใหม

 คลองมหาสวัสดิ์

คลองชักพระ

คลองขุด

คลองบางคูเวียง

คลองทวีวัฒนา

ประตูน้ําฉิมพลีประตูน้ํา

คลองลัดมะยม

คลองลัดแมโพสพ

ประตูน้ํา
ประตูน้ําประตูน้ํา

คลองลัดคลองลัด

คลองหลัก

คลองยอย

ทิศทางน้ําไหล

ทิศทางนํ �า ขึ �น – ลง

 คลองบางกอกนอย

คลองลัดกัลยา

ถนนกาญจนาภิเษก

ถนนพุทธมณฑลสาย 1

ถนนราชพฤกษ์
ถนนพุทธมณฑลสาย 2

ถนนพุทธมณฑลสาย 3

ทางรถไฟ

 สายใต้

ประตูน้ําชักพระ

คลองลัดถมยา

คลองบางเชือกหนัง

      ถนน

บรมราชชนนี

คลองสวัสดิ์

คลองลัดตาเหนียว

N

ถนนสวนผัก

คลองควาย

สญัลกัษณ์

 

ภาพที� 4.3  แผนผงัเสน้ทางนํ=าของชุมชนคลองลดัมะยม 
แหล่งที�มา:  สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน), 2555: 1. 
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4.1.4 ข้อมลูสภาพเศรษฐกิจ 
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) (2555: 5) ไดท้ําการ

เก็บขอ้มูลสภาพเศรษฐกจิของชุมชนคลองลดัมะยมพบว่า ชุมชนมรีายได้มาจาก 2 ภาคส่วน
ใหญ่ๆ คอื 

1) รายไดจ้ากภาคเกษตร 50,000 บาท/ครวัเรอืน/ปี 
2) รายไดน้อกภาคเกษตร 80,000 บาท/ครวัเรอืน/ปี 

 
4.1.5 ประวติัความเป็นมาของชุมชนคลองลดัมะยม 
ชุมชนคลองลดัมะยมเป็นชุมชนเก่าแก่ มลีกัษณะการตั =งบา้นเรอืนแบบกระจายตวั จดัได้

ว่าเป็นชุมชนขนาดเล็ก ชาวบ้านมวีถิีชวีิตแบบเรยีบง่าย ทําให้ไม่มกีารจดบนัทกึประวตัิของ
ชุมชนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร มเีพยีงแต่การบอกเล่าจากคนรุ่นหนึงสู่คนรุ่นหนึงเท่านั =น ผู้วจิยั
จงึได้ทําการศึกษาประวตัิชุมชนคลองลดัมะยมโดยทําการศึกษาประวตัิชุมชนคลองลดัมะยม 
จากงานวจิยัของ สุภาภรณ์ จนิดามณีโรจน์ (2550ก: 22-29, 2551: 17-31, 2556) ทีไดเ้ขา้มาทํา
โครงการกิจกรรมการสํารวจ ออกแบบ และจดัทําแผนการเพือการพฒันา และส่งเสรมิการ
ท่องเทียวเชงินิเวศย่านตลาดนํ=าตลิงชนั และพื=นทีเกียวเนือง เขตตลิงชนั และไดศ้กึษางานวจิยั
ของ สถาบนัอาศรมศลิป์ (2555) ทีไดท้ําการศกึษาเรือง ชุมชนรกัษาคลอง ประกอบกบัคําบอก
เล่าของคนในพื=นทีอย่าง นายชวน ชูจนัทร์ (2556ก) นางไฉน ขาวเจรญิ (2556) และปราณ ี
เชยีรสิทธพิร (2556) ซึงสามารถประมวลและเรยีบเรยีงเป็นประวตัิชุมชนคลองลดัมะยม ได้
ดงัต่อไปนี= 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จนถงึสมยัต้นรชักาลพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั ในบรเิวณพื=นทีเขตตลิงชนัไดม้กีารทํานา โดยมพีื=นทีนับจากปากคลอง
บางระมาด บางพรหม บางน้อย และบางเชอืกหนัง เขา้ไปทางดา้นตะวนัตก ซึงลว้นแลว้แต่เป็น
ทอ้งนาทั =งสิ=น เหน็ไดจ้ากมกีารสรา้งศาลแม่โพสพไวบ้รเิวณรมิคลองบางพรหม ชาวบา้นทีมอีายุ
ประมาณ 50 - 80 ปีเศษ ยงัคงมคีวามทรงจาํเกียวกบัเรืองทอ้งนา การทําขวญัขา้ว ตลอดจน
ประเพณีการไหวเ้จา้แม่โพสพ3เมือเขา้เดอืน 6 ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยชาวบา้นจะนําพชืผลทีตนเอง
เพาะปลูกได้มาถวาย ส่วนชาวบ้านทีอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันจะเดินทางมาร่วมงาน
เทศกาล และ ชมการแสดงละครกลางแจง้เป็นเวลา 3 วนั 3 คนื 

                                                        
3 ในปจัจุบนัชาวบา้นไดร่้วมกนัสรา้งศาลเจา้แม่โพสพใหม่ไวใ้นวดัศริวิฒันาราม ซึงเคยเป็นทีนาเก่า และใชผ้นื
นาแห่งนี=สรา้งวดันี=แทน เมือราว 20 ปีเศษ ทีผ่านมา 
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ในระยะต่อมาเพือความสะดวกในการทาํนาและการสญัจรทางนํ=า จงึไดม้กีารขุดคลองลดั
ขึ=น คําว่า “คลองลดั” หมายถึง คลองเล็กซึงแยกมาจากคลองใหญ่ คลองลดัมะยมเป็นหนึงใน
คลองย่อยทีถูกขุดขึ=น มคีวามกว้างราว 6 เมตร ยาวประมาณ 2 กโิลเมตร วางตวัในแนวทศิ
เหนือ-ใต้ เพือเป็นการย่นระยะในการเดนิทางไปยงัคลองหลกั คอื คลองบ้านไทร คลองบาง
ระมาด คลองบางพรหม และคลองบางเชอืกหนัง โดยเชือมใน 2 ทาง คอื ทศิเหนือของคลองลดั
มะยมเชือมต่อสู่ คลองลดักลัยาเขา้สู่คลองบ้านไทร ส่วนทางทศิใต้ (บรเิวณศาลเจา้แม่โพสพ) 
เชือมไปยงัคลองบางพรหมเขา้สู่คลองบางเชอืกหนัง ทั =งนี=คลองย่อยทีถูกสรา้งขึ=นมานั =นจะมชีือ
ขึ=นต้นว่า “คลองลดั” แลว้ตามดว้ยชือเจา้ของทีทีถูกตดัผ่านไป เมือก่อนแถบนี=มกีารปลูกมะยม
กนัมาก จงึเรยีกว่า “คลองลดัมะยม” คลองย่อยๆดงักล่าวจงึเกดิเป็นคลองลดัต่างๆทีเชือมโยงสู่
คลองหลกัเป็นโครงขา่ยระบบนํ=า ซึงสอดรบักบัวถิชีวีติทีอยูร่ว่มกบันํ=าไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

ภาพที� 4.4  ภาพพื=นทีสวนอยูด่า้นตะวนัออกของเขตตลิงชนัพื=นทีนาอยูต่อนในในสมยัรชักาลที 6 
แหล่งที�มา:  กองจดหมายเหตุแห่งชาต,ิ ม.ป.ป. อา้งถงึใน สุภาภรณ์ จนิดามณโีรจน์, 2550ก: 22. 
 

อยา่งไรกต็ามในราว 70 ปีทีผ่านมา ชาวบา้นไดม้กีารปรบัตวัและเปลียนแปลงจากทํานา
มาทําสวนผลไมแ้ทน เนืองจากมรีายไดสู้งกว่าการทํานา ดงันั =นชาวบา้นบรเิวณปากคลองด้าน
ตะวนัตก จงึค่อยๆเลกิทํานาและไดก้ลายเป็นย่านสวนผลไมท้ีมชีือเสยีง ไดแ้ก่ ทุเรยีน กระทอ้น 
มะไฟ สม้เขยีวหวาน ฯลฯ 
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ต่อมาชุมชนได้ประสบอุทกภยัครั =งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2485 นํ=าท่วมจนสวนและทีนาใน
บรเิวณนี=ล่มและเสยีหาย ตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจตกตํา เกดิข้าวยากหมากแพง เมือเข้าสู่
ประมาณปี พ.ศ. 2500 สวนผลไมบ้างส่วนในย่านนี= เริมหนัไปปลูกไมด้อก เช่น เยอรบ์รี่า อนั
เป็นผลสบืเนืองมาจากความตอ้งการของตลาด ทําใหส้ามารถขายไดใ้นราคาทีสูง ทําใหช้าวบา้น
เริมหนัไปปลกูดอกเยอรบ์รีา่มากขึ=น 

ในปี พ.ศ. 2526 ไดเ้กดิอุทกภยัครั =งใหญ่อกีครั =งหนึง ส่งผลใหส้วนผลไมส้่วนใหญ่ไดร้บั
ความเสยีหายอย่างหนัก ชาวสวนจงึเลอืกทําสวนน้อยลง และหนัไปปลูกกล้วยไม ้และพชืสวน
ครวั จาํพวกโหระพา ตะไคร ้ขงิ ข่า ใบมะกรูดแทน จนกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกเครืองแกงต้ม
ยาํขนาดใหญ่ทีมชีือเสยีงในเขตกรงุเทพมหานคร 

อยา่งไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2535 ชาวบา้นต้องประสบกบัอุทกภยัครั =งใหญ่อกีครั =ง ทั =งสวน
ผลไม ้สวนไมด้อก และทีนาไดร้บัความเสยีหายมาก ทําใหช้าวบา้นไม่ค่อยฟื=นสวน เลกิทํานาทํา
สวนกนัหมด ประกอบกบัในระยะนี=รฐัได้มกีารพฒันาย่านตลิงชนั มกีารตดัถนนหลายเส้นทาง 
ทาํใหท้ีดนิมรีาคาสงู ชาวบา้นทีเบือกบัภาวะนํ=าท่วมซํ=าซากตดัสนิใจไดข้ายทีดนิ และยา้ยถินฐาน 

ตลอดระยะเวลา 20 ปีทีผ่านมา มกีารตดัถนนขนาดใหญ่ มกีารสรา้งสะพาน และระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆเขา้มาในพื=นทีเป็นจาํนวนมาก ถนนสายสําคญัทีตดัผ่านเขา้มาในพื=นที เช่น 
ถนนชยัพฤกษ์, ถนนสวนผกั, ถนนพุทธมณฑลสาย 1, ถนนจรญัสนิทวงศ์, ถนนบรมราชชนนี, 
ถนนกาญจนาภเิษก และถนนราชพฤกษ์ เป็นตน้ 

การเปลียนแปลงทีถาโถมเข้ามา โดยเฉพาะการตดัถนนและทางด่วน ทําให้พื=นทีของ
ชุมชนทีประกอบไปดว้ย แมนํ่=า ลาํคลอง ซึงมลีกัษณะเป็นโครงข่ายนํ=าต้องไดร้บัผลกระทบอย่าง
หนัก ลําคลองทีเคยใสสะอาดเริมได้รบัผลกระทบจากการถมคลองเพือทําถนน ถนนบางแห่ง 
สะพานขา้มคลองบางเสน้ความสูงไม่พอใหเ้รอืลอด ทําใหก้ารคมนาคมทางนํ=าต้องยกเลกิไป นํ=า
ในคลองทีถนนหรือสะพานคร่อมเริมเน่าเสีย การทําเกษตรกรรมลดลง อันเนืองมาจาก
สภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป ชาวบา้นเริมตดัสนิใจขายทีดนิมากขึ=น ทําใหเ้กดิการรุกคบืของ
หมูบ่า้นจดัสรรเขา้มาในพื=นทีอยา่งมากมาย 

จนกระทั งในปี พ.ศ. 2547 นายชวน ชูจนัทร ์ได้ตระหนักถงึการขยายตวัของหมู่บ้าน
จดัสรรและผลกระทบทางสิงแวดล้อมทีเกิดขึ=นในชุมชน จงึได้ชกัชวนชาวบ้านทียงัประกอบ
อาชพีเกษตรกรรมและคนในชุมชนให้นําเอาผลผลติทางการเกษตรของตนมารวมกลุ่มกนัขาย
บรเิวณรมิคลอง เพือให้เกิดรายได้เสรมิโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ร่วมไปกบัการรกัษาคู
คลอง โดยใช้หลกัการการพึงตนเองของชุมชน ทั =งนี=จุดมุ่งหมายทีสําคญั คอื การหยุดยั =งหรอื
ชะลอการขายทีดนิ และการรุกคบืของหมู่บา้นจดัสรร โดยหวงัว่าจะสามารถรกัษาวถิชีวีติชุมชน
ท่ามกลางความเปลียนแปลงได ้“ตลาดนํ=าคลองลดัมะยม” จงึไดถ้อืกําเนิดขึ=น และพฒันาเรือยมา
จนกลายเป็นแหล่งท่องเทียวทีมชีือเสยีงของกรงุเทพมหานครอยา่งเช่นในปจัจบุนั 
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4.2 ลกัษณะการพึ�งตนเองของชมุชนคลองลดัมะยม 
 

คําว่า “การพึงตนเองของชุมชน” เป็นคําทีมคีวามหมายกว้าง ขึ=นอยู่กับการตีความ 
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที 2 ทําให้ได้ความหมายและลกัษณะการ
พึงตนเองของชุมชนไดว้่า การพึงตนเอง คอื การทีชุมชนมอีสิระทีจะกําหนดเป้าหมายของชุมชน
เอง และตระหนักว่าเป้าหมายนี=จะบรรลุไดด้้วยความพยายาม และพลกําลงัของชุมชนเอง โดย
ระบบการจดัการของชุมชนในการพฒันาดา้นต่าง ๆ ทีชุมชนเป็นผูว้างแผน เรยีนรู ้ และสามารถ
วนิิจฉยัปญัหา ตลอดจนเลอืกวธิปีฎบิตัเิพือแก้ไขปญัหาและตอบสนองความต้องการของตนเอง 
และยอมรบัผลจากการปฏบิตันิั =น ๆ ซึงต้องสอดคลอ้งกบัวธิคีดิทีมพีื=นฐานจากระบบคดิเดมิของ
ชุมชนหรอืภูมปิญัญาชาวบ้าน การพึงตนเองนี=ไม่จําเป็นทีจะต้องผลติทุกอย่างหรอืปิดตวัเอง
อย่างโดดเดียวแต่สามารถพึงพาอาศยัเกื=อกูลภายนอกทีอยู่ในระดบัเดยีวกนั เป็นการพึงพา
อาศัยกันอย่างรู้เท่าทัน และกรอบการมองเรืองการพึงพานี=จะต้องไม่มุ่งแข่งขนั หรือไม่มุ่ง
ครอบงําเหนือกว่า แต่มุ่งสู่ความเป็นไทต่อกนั การช่วยเหลอืกนัเป็นสิงจาํเป็น คอืพึงพาในสิงที
เราไมม่ ีเกื=อกูลสิงทีเรามใีหผู้อ้ ืน การพึงพานี=ทาํไปเพือใหแ้ต่ละชุมชนพึงตนเองได ้

ในขณะทีมุมมองต่อคําว่า “การพึงตนเองของชุมชน” ในทศันะของชุมชนคลองลดัมะยม
นั =น นายชวน  ชจูนัทร ์ไดใ้หค้วามหมายของการพึงตนเองของชุมชนไวว้่า  การพึงตนเองของ
ชุมชน หมายถงึ การทีชุมชนมภีารกิจเป็นของตนเองในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรืองเศรษฐกิจ 
สิงแวดลอ้ม อาชพี สงัคม วฒันธรรม พลงังาน และดา้นการเงนิ เป็นต้น โดยชุมชนสามารถทีจะ
คิดและลงมือปฏิบัติเองได้ในทุกๆด้าน ทั =งนี=  หากชุมชนขาดแคลนด้านความรู้หรือกําลัง
ทรพัยากรต่างๆ หน่วยงานของรฐัมหีน้าทีทีจะช่วยส่งเสรมิสนับสนุน หรอืเตมิเต็มให้กบัชุมชน
ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การพึงตนเองของชุมชนนั =นไม่ได้ต้องการทีจะจดัการทุก
อย่างเองทั =งหมด เรืองบางอย่างต้องแบ่งและแยกไว้ให้เป็นอํานาจหน้าทีของรฐับาล เช่น การ
สงคราม การต่างประเทศ แต่เรืองภายในชุมชนควรเป็นอํานาจหน้าทีของชุมชน (ชวน ชูจนัทร,์ 
2556ก) 

สําหรบัลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม จะเหน็ไดว้่าชุมชนมพีฒันาการ
มาอยา่งยาวนาน โดยมจีดุเริมตน้มาจากการแก้ไขปญัหาทีเกดิขึ=นในชุมชน และมกีารพฒันาการ
พึงตนเองไปยงัดา้นต่างๆเพือใหช้าวชุมชนมชีวีติความเป็นอยู่ทีดขี ึ=น อย่างไรกต็ามเราสามารถ
พิจารณาได้ว่า ชุมชนคลองลัดมะยม เป็นชุมชนทีสามารถพึงตนเองได้ โดยพิจารณาจาก
องคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 

1) สามารถแกไ้ขปญัหาดว้ยตวัชุมชนเอง 
2) ความสามารถในการตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําเกียวกับกิจการต่างๆภายใน

ชุมชน 



90 

3) ความยั งยนื 
สําหรับประการทีหนึง คือ สามารถแก้ปญัหาได้ด้วยตัวชุมชนเองนั =น การทีเราจะ

สามารถกล่าวได้ว่า ชุมชนใดสามารถพึงตนเองได้นั =น ชุมชนนั =นจะต้องสามารถแก้ไขปญัหาที
เกดิขึ=นภายในชุมชนได้ ทั =งนี= จะต้องเป็นการแก้ปญัหาด้วยการใช้ทรพัยากรของชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพือให้บรรลุวตัถุประสงคส์ําคญัเพือประโยชน์ของชุมชนตนเอง โดยอาศยัการ
รวมกลุ่มแก้ปญัหากนัเองภายในชุมชนเพือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปญัหาของชุมชน
เป็นหลกัดว้ยแนวทางการพึงตนเอง ในส่วนของชุมชนคลองลดัมะยมนั =นพบว่ามกีารพึงตนเองใน
การแก้ไขปญัหาของชุมชนอยู่ในระดบัทีสูง ทั =งนี=ชุมชนไดป้ระสบกบัปญัหาถงึ 4 ดา้น คอื 1) 
ปญัหาการรุกคบืของหมู่บา้นจดัสรร 2) ปญัหาดา้นสิงแวดลอ้ม 3) ปญัหาการเงนิชุมชน และ 4) 
ปญัหาดา้นประเพณแีละวฒันธรรม 

จากปญัหาต่างๆทีเกดิขึ=นภายในชุมชน ทําใหช้าวชุมชนเริมรวมตวักนัแก้ไขปญัหาดว้ย
ตนเองตามแนวทางการพึงตนเองของชุมชน ทั =งนี=ชุมชนไดม้กีารจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา 
และศกัยภาพความพร้อมของชุมชนในการแก้ไขปญัหา โดยชุมชนจะเริมจากปญัหาทีคดิว่ามี
ความเร่งด่วนทีจะต้องแก้ไข และทางชุมชนมีความสามารถเพียงพอทีจะจดัการกับปญัหา
เหล่านั =นได ้

สําหรบัปญัหาการรุกคืบของหมู่บ้านจดัสรรเข้ามาในพื=นทีชุมชน ชาวชุมชนเห็นว่า
ปญัหาทีสําคัญทีสุด เนืองจากแต่เดิมพื=นทีในเขตชุมชนคลองลัดมะยมเป็นพื=นทีทางด้าน
เกษตรกรรม หลงัจากทีมกีารตดัถนนขนาดใหญ่ มกีารสรา้งสะพานและสาธารณูปโภคต่างๆใน
เขตพื=นทีนี=เป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหท้ีดนิในพื=นทีบรเิวณนี=มรีาคาสงูขึ=น ประกอบกบัภาวะนํ=าท่วม
ซํ=าซากในพื=นที ทาํใหช้าวบา้นตดัสนิใจขายทีดนิของตน และอพยพยา้ยถินฐานไปยงัพื=นทีอืน 

สอดคล้องกบัการให้ข้อมูลของนางไฉน ขาวเจรญิ (2556) หนึงในคณะกรรมการของ
ชุมชนคลองลดัมะยม ทีไดใ้หข้อ้มลูถงึเหตุการณ์การขายทีดนิของชาวบา้น โดยไดก้ล่าวว่า 
 

 
ผลสืบเนืองจากเหตุการณ์ดงักล่าว ทําให้ทีดินทีชาวบ้านขายทิ=งไปถูกนําไปพัฒนา

กลายเป็นแหล่งทีอยู่อาศยั ทีดนิถูกแปรเปลียนจากการทําเกษตรกรรมมาเป็นหมู่บ้านจดัสรร 
โดยมแีนวโน้มการขยายตวัแบบก้าวกระโดด ทั =งนี=การขยายตวัและรุกคบืของหมู่บา้นจดัสรรเขา้
มาในพื=นทีบรเิวณดงักล่าว ส่งผลใหเ้กดิปญัหาตามมาอกีนานบัประการ 

ทีนีแต่ก่อนเป็นสวนหมดนะ ตอนเด็กๆทีจําได้ ชาวสวนแถบนี=มกีาร
ปลูกกระท้อน ส้มโอ เป็นสวนผลไมเ้ต็มไปหมด แต่นํ=าท่วมบ่อย คนแถวนี=เขา
ขายทีแล้วหนีไปทีอืน เพราะทีอืนถูกกว่า เช่น กาญจนบุร ีคอื ขายทีตรงนี=ได้
ราคาสงู เอาไปทีซื=อใหม ่มเีงนิเหลอื นํ=าไมท่่วมดว้ย 
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อย่างไรก็ตาม ในระยะเริมต้นของการการแก้ไขปญัหานั =น ชุมชนคลองลดัมะยมอยู่ใน
สภาพทีชุมชนใกลล้่มสลาย คอื มวีถิชีวีติความเป็นอยู่แบบชุมชนเมอืงมากขึ=น การมปีฏสิมัพนัธ์
ระหว่างกนัภายในชุมชนลดน้อยถอยลง ทําให้การรวมตวักนัในการแก้ไขปญัหาเป็นไปด้วย
ความลําบาก จนกระทั ง นายชวน ชูจนัทร ์กลบัมาอาศยัในชุมชนอกีครั =ง หลงัจากจบการศกึษา
ในระดบัปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร,์ ปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร ์และไดเ้ดนิทางไปทํางานเป็น
พนักงานรฐัวสิาหกจิทีจงัหวดัลําปางเป็นเวลาหลายปี เมือนายชวนยอ้นมองดูชุมชนทีเคยอาศยั
อยู่ ทําให้ได้เลง็เหน็และตระหนักถงึปญัหาต่างๆทีเกดิขึ=นในชุมชน จงึได้พยายามหาหนทางใน
การแก้ไขปญัหาดงักล่าว โดยมหีลกัคดิทีสําคญัในการแก้ปญัหา คอื ต้องการเปลียนวธิคีดิของ
คนในชุมชนให้รู้จกั “การพึงตนเอง” ให้ชาวบ้านรู้จกัสรา้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และวางแผน
การบรหิารและจดัการได้ด้วยตนเอง โดยต้องปรบัเปลียนพฤตกิรรมจากการรอคอยหน่วยงาน
ของรฐัมาแกไ้ขปญัหา หรอืจดัการอะไรให ้มาลงมอื คดิ ปฏบิตั ิและแก้ไขปญัหาดวัตวัชุมชนเอง 
ซึงจะช่วยให้ชุมชนกลบัมาเขม้แขง็ อกีทั =งยงัสามารถช่วยแก้ไขปญัหาหรอือย่างน้อยก็เป็นการ
ชะลอการเปลียนมอืการเป็นเจา้ของทีดนิได ้ซึงเป็นปญัหาหลกัของชุมชนไดอ้กีดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2537 นายชวน ชูจนัทร ์จงึไดเ้ริมพยายามสรา้งการรวมกลุ่มของชุมชน และ
พยายามใหช้าวชุมชนเขา้มามสี่วนรว่ม โดยเริมจากการเกบ็ขยะในลําคลองเท่าทีจะทําไดแ้ละทํา
อยา่งต่อเนือง อกีทั =งยงัไดช้กัชวนและขอความร่วมมอืพรอ้มทั =งรณรงคช์าวบา้นในชุมชน และใน
แถบละแวกใกลเ้คยีงใหร้กัษาแมนํ่=าลาํคลองใหใ้สสะอาด  

อย่างไรก็ตามการดําเนินการในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนั =นมขี้อจํากัดและอุปสรรคอยู่
หลายประการ ทั =งข้อจํากัดด้านงบประมาณ และสภาพชุมชนทีใกล้จะล่มสลาย ทําให้การขอ
ความรว่มมอืและการดาํเนินกจิกรรมนั =นเป็นไปดว้ยความยากลําบาก คนในชุมชนไม่ไดใ้หค้วาม
ไว้วางใจ และมองว่านายชวนอาจทําไปเพือประโยชน์ส่วนตวั บางคนก็มองว่าทําไปก็ไม่ได้
ประโยชน์อะไรขึ=นมา เพราะ ชุมชนคลองลดัมะยมเป็นชุมชนทีไม่ได้มกีารจดทะเบยีนอย่างเป็น
ทางการ ดงันั =น นายชวนเองก็ไม่ได้เป็นผู้นําชุมชนทีมตีําแหน่งทางราชการ ไม่ได้มเีงนิเดอืน 
จากความคดิและคําพูดของชาวบ้านบางกลุ่ม ทําให้นายชวนเสยีกําลงัใจ และท้อใจอยู่ไม่น้อย 
แต่นายชวนก็ยงัคงมุ่งมั นดําเนินโครงการของตนต่อไป เพือสร้างจิตสํานึกให้กับชุมชนให้
ตระหนกัถงึการแกไ้ขปญัหาต่างๆทีเกดิขึ=นในชุมชนดว้ยตนเอง 

เมือมกีารดาํเนินโครงการไปไดซ้กัระยะหนึง ชาวบา้นเริมเหน็ถงึการเปลียนแปลงทีดขี ึ=น 
ชาวบา้นบางส่วนจงึเริมยอมรบั และเขา้มาสนับสนุนช่วยเหลอืมากขึ=น โดยมกีารนําทีดนิทีปล่อย
ใหร้กรา้งกลบัมาทาํสวน (ยกสวน) อกีครั =งหนึง พรอ้มทั =งตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความสําคญัของ
พลงัชุมชนในการแกไ้ขปญัหาต่างๆดว้ยตวัชุมชนมากขึ=น ทาํใหชุ้มชนเริมฟื=นตวัเองได ้ 

อาจกล่าวไดว้่า แมว้่าชาวชุมชนส่วนใหญ่เลง็เหน็ว่าปญัหาทีสําคญัเร่งด่วนทีสุดทีควรจะ
ไดร้บัการแก้ไข คอื ปญัหาการรุกคบืของหมู่บา้นจดัสรร แต่ในขณะนั =นชาวชุมชนยงัไม่สามารถ
รวมตวักนัได้เป็นปึกแผ่น หรอืเป็นกลุ่มก้อนทีมพีลงัมากพอในการแก้ไขปญัหาดงักล่าว นาย
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ชวน ชูจนัทร ์จงึใชก้ารแก้ไขปญัหาสิงแวดลอ้มมาเป็นแนวทางในการรวบรวมชาวชุมชนใหเ้ป็น
กลุ่มก้อนเดยีวกนั ทั =งนี=เป็นเพราะปญัหาด้านสิงแวดลอ้มนั =นเป็นสิงทีชาวชุมชนทุกคนสามารถ
สมัผสัได้ และเมือนายชวนได้เริมการเก็บขยะในลําคลองเพยีงลําพงัอย่างต่อเนือง ทําให้ชาว
ชุมชนประจกัษ์ดว้ยตนเองถงึการเปลียนแปลงของลําคลองในทางทีดขี ึ=น จงึทําใหช้าวชุมชนเหน็
ความความสาํคญัของการแกไ้ขปญัหาดว้ยตนเองและพรอ้มทีจะเขา้รว่มกบันายชวนอยา่งเตม็ใจ 

เมือชาวชุมชนสามารถรวมตวัเป็นกลุ่มก้อนทีมพีลงัมากพอทีจะดําเนินการแก้ไขปญัหา
ของชุมชนได้แล้ว ชาวชุมชนจงึได้ร่วมกนัปรกึษาหารอืเพือหาแนวทางแก้ไขปญัหาการรุกคบื
ของหมูบ่า้นจดัสรรกนัอยา่งจรงิจงั ทั =งนี=ในการปรกึษาหาแนวทางแก้ไขปญัหาดงักล่าวชาวชุมชน
ได้มกีารพจิารณาว่าชุมชนมทุีนหรอืมทีรพัยากรใดบ้างทีสามารถใช้ในการแก้ไขปญัหาได้ ทั =งนี=
ชุมชนยงัพจิารณาถึงปญัหาอืนๆทีมอียู่ในขณะนั =นของชุมชนด้วย เช่น ปญัหาการถูกกดราคา
ผลผลติทางการเกษตรจากพ่อค้าคนกลาง จากสภาพดงักล่าวทําให้ชุมชนมคีวามคดิร่วมกัน
ภายใตก้ารนําของนายชวนว่าจะสรา้งตลาดนํ=าขึ=น เนืองจากการมตีลาดนํ=าเป็นของชุมชนเอง จะ
ทาํใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็ สามารถพึงตนเองได ้เพราะเมือมรีะบบการผลติ แต่ไม่มสีถานทีทีจะ
จดัจําหน่าย ย่อมส่งผลให้ชุมชนต้องเกิดการพึงพาภายนอกชุมชน นั นคอื “พ่อค้าคนกลาง” 
นั นเอง สุดท้ายชุมชนย่อมเสรจ็นายทุนในทีสุด อีกทั =งยงัเป็นการช่วยให้คนในชุมชนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมรกัษาคลองได้ในระยะยาว และสามารถทําได้อย่างต่อเนือง เมือชุมชนใช้
ประโยชน์จากทีดนิและมรีายได้เพิมมากขึ=นกจ็ะสามารถชะลอหรอืหยุดยั =งการขายทีดนิของชาว
ชุมชนได้ นายชวน ชูจนัทร ์จงึได้ชกัชวนให้ชาวชุมชนคลองลดัมะยมรวมตวักนัก่อตั =งตลาดนํ=า
คลองลดัมะยมขึ=น ในวนัที 20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2547 โดยมวีตัถุประสงค ์คอื 

1) เพือเน้นการรกัษาแมนํ่=าลาํคลอง ทาํใหชุ้มชนเหน็ว่า คู คลอง ทีเรามอียู่ในชุมชนเป็น
สิงทีมคี่า ต้องช่วยกนัดูแลรกัษาใหส้ะอาดสวยงามอยู่เสมอ ธรรมชาตทิีสวยงามนี=จะสรา้งรายได้
จากการขายสินค้าและการท่องเทียวกับเราได้ ขณะนี=นํ=าในคลองยงัใสสะอาด มีปลานํ=าจืด
มากมายหลายชนิด ปจัจบุนัมกีารเกบ็ขยะในคลองโดยชุมชนและอาสาสมคัรตลอดเวลา 

2) เพือให้ชุมชนได้มแีหล่งจําหน่ายสนิค้าทีผลติในชุมชน รวมทั =งสนิค้าในชุมชนอืนๆ
ของกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ไม่ว่าจะเป็น ผกั ผลไม ้ขนมคาวหวาน ทีทําสบืทอดกนัมาหลาย
ชั วอายคุน 

3) ทาํใหชุ้มชนไดห้วนกลบัมาทํางานร่วมกนัอกีครั =ง รื=อฟื=นประเพณีทีดงีามมคีุณค่าทาง
จรยิธรรม เพือให้อยู่ร่วมกนัอย่างอบอุ่นในชุมชน ด้วยสภาพพื=นทีบรเิวณตลาดยงัมสีภาพเป็น
สวน มตี้นไม้ สายนํ=าอันร่มรืน เหมาะทีจะเป็นทีพกัผ่อนท่องเทียว ในอนาคตต้องการให้เป็น
แหล่งสนิคา้ชุมชนของกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดัดว้ย 

นายชวน ชูจนัทร ์ไดอ้ธบิายถงึแรงจงูใจในการทําตลาดนํ=า เนืองจากประสบการณ์ของ
ตนเองทีเคยเหน็วถิชีวิติรมินํ=าในอดตี โดยแต่เดมิพื=นทีในเขตชุมชนเคยมตีลาดรมินํ=าเลก็ๆ พอ
ใหช้าวบา้นไดจ้บัจ่ายใชส้อยหรอืแลกเปลียนขา้วของกนั พอมาถงึยุคทีมกีารคมนาคมทางถนน
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มากขึ=นมีรถยนต์วิงผ่านไปมา ทําให้ตลาดริมนํ= าหมดความสําคัญลงจนเลิกราไปในทีสุด 
นอกจากนี=ในตอนเดก็ๆนายชวนยงัจําบรรยากาศทีตนเองเคยไปทีตลาดบางแค ซึงเป็นแหล่ง
ตลาดสําคญัของคนในชุมชนชาวคลองทีปจัจุบนันี=ไม่หลงเหลอืสภาพเดมิแล้ว ดงัการให้ขอ้มูล
ของนายชวน ชจูนัทร ์(มณวีรรณ ผวินิม และปรารถนา จนัทรุพนัธ,์ 2550: 150) ทีกล่าวไวว้่า 

 

 
อย่างไรก็ตามในระยะแรกของการก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยม มคีนบางกลุ่มไม่ค่อย

สนับสนุนความคดิของคุณชวนมากนัก แต่ก็ไม่ได้มกีารขดัขวางการก่อตั =งตลาด เพยีงแต่พวก
เขาเหล่านั =นเกรงว่าจะทําไม่สําเร็จ จะได้ไม่คุ้มเสีย และจะเป็นการลงทุนทีเสยีเปล่า กลุ่มคน
เหล่านั =นจงึไมเ่ขา้มารว่มกจิกรรม 

พื=นทีบรเิวณตลาดนํ=าคลองลดัมะยมตั =งอยู่ทางด้านใต้ของถนนบางระมาดรมิคลองลดั
มะยม เป็นพื=นทีส่วนบุคคลของสีพีน้องตระกูลชูจนัทร ์ไดแ้ก่ คุณแน๊ก พีชายคนโตของคุณชวน, 
คุณชวน ชูจนัทร,์ น้องชายคนที 3 (ไม่ได้อยู่ในชุมชน) และคุณแกละ น้องชายคนสุดท้อง โดย
เป็นทีผนืเดยีวตดิต่อกนั แต่ละคนใชท้างออกรว่มกนัได ้ทีดนิดา้นในสุด (ตดิคลองลดัมะยม) เป็น
ของคุณแกละ (มณวีรรณ ผวินิม และปรารถนา  จนัทรุพนัธ,์ 2550: 149) รวมเป็นพื=นทีประมาณ 
2 ไร่ สําหรบัการก่อสร้างตลาดนั =นชุมชนได้น้อมนําเอาปรชัญา “เศรษฐกิจพอเพยีง” ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมาเป็นแนวทางในการดําเนินการ โดยในช่วงแรกมกีารสรา้งเป็น
เพยีงเพงิไมไ้ผ่มุงจาก ปลูกเรยีงกนัรมิฝ ั งคลองไม่กีหลงั มชีาวบา้นประมาณ 20 – 30 คน ซึง
ส่วนใหญ่เป็นเครอืญาตขิองนายชวนเอง หรอืไม่ก็เป็นคนทีคุ้นเคยกบันายชวนเป็นอย่างด ีทุก
คนต่างช่วยกนัลงทุน ลงแรงเท่าทีม ีโดยไม่มกีารกู้เงนิมาลงทุน หรอืไม่ต้องไปของบประมาณ
จากใคร ในขณะทีเรืองพื=นทีตลาดนั =นกไ็ม่ต้องเช่า เพราะเป็นพื=นทีของชาวชุมชนเอง ตลาดนํ=า
คลองลดัมะยมเปิดขายสนิค้าเป็นครั =งแรกในวนัเสารท์ี 20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2547 มกีารเปิด
ขายสนิคา้ในทุกๆวนัเสาร ์– อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตั =งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. 

สอดคลอ้งกบับทความของนายชวน ชจูนัทร ์(2551: 40) ทีไดก้ล่าวถงึการสรา้งตลาดนํ=า
คลองลดัมะยมในระยะแรกไวว้่า “พวกเราชาวบา้นไดร้่วมกนัก่อร่างสรา้งตลาด ใครมไีมเ้อาไมม้า 
ใครมแีรงเอาแรงมา ขอแรงก็ม ีจ่ายค่าแรงให้ก็ม ีถ้ามเีงนิพอจ่ายให้ได้ ถม ปกั ขุด บรเิวณคอ
สะพาน ถนนบางระมาด รมิคลองตลิงชนั พอจะเป็นทีกนัแดดกนัฝนได”้ 

 

ตอนผมอาย ุ14-15 ไปตลาดบางแคเป็นประจาํ คลองราชมนตรแีต่ก่อน
ขายของตรงนั =นเท่านั =น เชา้เรอืเตม็คลอง เรอืจะจอดเตม็คลองจากบางแคไปถงึ
คลองราชมนตร ีเรอืจะยาวเกอืบกโิล เอาของจากสวนไปขาย ตรงกลางคลอง
เรอืจะผ่านไดล้าํเดยีว เรากอ็ยากใหม้อียา่งนั =นอกี 
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เมือมกีารตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยม นายชวน ชูจนัทร์ จงึได้ออกแบบการดําเนินงาน
ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมในรปูแบบคณะกรรมการแบบไม่เป็นทางการและมคีวามยดืหยุ่นสูง โดย
มนีายชวน ชูจนัทร์ เป็นประธานกรรมการ และมคีณะกรรมการอีกรวมทั =งสิ=น 15 คน โดย
คณะกรรมการนั =นมาจากรายชือเจ้าของทีดนิ ซึงก็คอื นายชวน และเครอืญาติ ตลอดจนชาว
ชุมชนทีเขา้ร่วมในการก่อตั =งตลาด นอกจากนี=ยงัมกีารแบ่งหน้าทีออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ ์ฝา่ยการเงนิ เป็นตน้ 

สําหรับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ในตลาดนํ= าคลองลัดมะยมนั =น ส่วนใหญ่จะเป็นงาน
หตัถกรรมพื=นบ้าน อาหาร และผลผลติทางการเกษตร โดยงานหตัถกรรมพื=นบ้านทีขายอยู่ใน
ตลาดนั =นมาจาก ชมรมเครอืข่ายผู้ผลติสนิค้าชุมชน (OTOP) ในระยะแรกการเชิญชวนให้
ชาวบ้านเขา้มามสี่วนร่วมในการเขา้มาขายของในตลาดนั =น มกัมาจากการชกัชวนของนายชวน 
และวตัถุดิบทีใช้ในการทําขนมต่างๆล้วนแต่สามารถหาได้ในชุมชน อย่างไรก็ตาม จํานวน
ชาวบา้นทีเขา้มารว่มในการทาํการคา้ขายยงัคงมไีมม่าก 

ทั =งนี=นางไฉน ขาวเจรญิ (2556) ยงัไดใ้หข้อ้มลูเพิมเตมิ ถงึคราวทีนางไฉนและเครอืญาติ
ตดัสนิใจมาขายของในตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ซึงคุณไฉนจดัเป็นผู้ร่วมก่อตั =งและเป็นคนกลุ่ม
แรกทีเขา้มาขายของในตลาดนํ=า โดยไดก้ล่าวไวว้่า 
 

 
ในขณะทีนายชวน ชจูนัทรเ์อง กไ็ดนํ้าสนิคา้มาขายในตลาดนํ=าเช่นกนั แต่เนืองจากนาย

ชวน มภีารกจิเยอะมากในการดูแลตลาด จงึใหค้นมาคอยดูแลแทน สนิคา้ทีนายชวนนํามาขายมี
ชือว่า “ไอตมิโบราณ” โดยไอศกรมีดงักล่าว ทํามาจากผลไมท้ีเป็นผลผลติของชาวสวนในชุมชน
เอง เช่น เสาวรส ลําไย มะพร้าว เป็นต้น หากขายผลไม้เหล่านี=เป็นกิโลกรมัจะได้ราคาไม่
เท่าไหร่ นายชวนจงึนําเอาผลไมต้ามฤดูกาลมาจดัทําเป็นไอศกรมี เพือเป็นการเพิมมูลค่าของ
ผลติภณัฑ ์นอกจากนี=ยงัได้มกีารนําเอาผลไมม้าทําเป็นไอศกรมีรสใหม่ๆ เช่น รสส้มโอ แตงโม 
มะรมุ เป็นตน้ 

สําหรบัขั =นตอนการทําไอศกรมีของคุณชวนนั =น ทําโดยใชเ้ครืองมอืแบบง่ายๆ ด้วยการ
ใชนํ้=าผลไมแ้ทม้าปรงุรสดว้ยนํ=าตาลและเกลอืเลก็น้อย นําไปป ั นใหล้ะเอยีดจนเนื=อไอศกรมีเนียน 
และนําไปแช่แขง็ก็จะได้เป็นสนิค้าทีนายชวน เรยีกว่า ไอตมิโบราณ นอกจากนี=นายชวนยงัได้
จดัการทําไอตมิโบราณใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูใ้หก้บัคนทีสนใจเขา้ไปศกึษา โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย
ใดๆทั =งสิ=น 

...ตวัเราไม่เคยขายของ ทําของส่งเลี=ยงลูกไป แต่เราไม่เคยขาย...เวลา
คนมา  เขาต้องหวิ ต้องกนิขา้วแกงแระ อย่างคนอืนกม็าขายนํ=า ขายอะไรนิดๆ
หน่อยๆไป แต่เราคดิกบัพีชวนแลว้ ว่าฉันจะขายขา้วแกง ฉันมฝีีมอืทางดา้นนี= 
กถ็อืว่าประสบความสาํเรจ็นะ สรปุไดว้่า เรากเ็ริมกนัไปก่อน... 
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ในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2549 ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมจดัไดว้่าอยู่ในช่วงลม้ลุกคลุกคลาน 
มอุีปสรรคในการดาํเนินการเป็นอย่างมาก มผีูค้นมาท่องเทียวทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยมค่อนขา้ง
น้อย เนืองจากไม่เป็นทีรูจ้กัของนักท่องเทียว นักท่องเทียวในระยะแรกเกดิจากผู้คนทีสญัจรไป
มา (ขบัรถผ่าน) และจากกลุ่มคนในละแวกชุมชน นายชวน ชูจนัทร์ คณะกรรมการตลาดนํ=า
คลองลดัมะยม และชาวบ้าน จงึได้ประชุมปรกึษาหารอืกนัถงึปญัหาทีเกดิขึ=นและหาทางแก้ไข 
ท้ายทีสุดแล้วชาวชุมชนจึงได้ข้อสรุปในการแก้ปญัหาดังกล่าวด้วยการช่วยกันทําการ
ประชาสมัพนัธต์ลาดใหเ้ป็นทีรูจ้กัเท่าทีชุมชนจะสามารถทําได ้เนืองจากชุมชนไม่มงีบประมาณ
ในการทําประชาสมัพนัธ์ ตวัอย่างการประชาสมัพนัธ์ เช่น การติดป้ายไว้ข้างถนนบ้าง แจก
เอกสาร ใบปลวิ ตามงานต่างๆบ้าง อย่างไรกต็ามชุมชนพบว่า วธิกีารประชาสมัพนัธ์ทีได้ผลดี
มากทีสุด คอื การใชร้ะบบปากต่อปาก (สริกิาญจน์ เทยีนถนอม, 2556) 

เนืองจากสภาพการณ์ดงักล่าวในขา้งต้น ส่งผลให้ตลาดนํ=าเกดิปญัหา คอื บางสปัดาห์
พ่อค้าแม่คา้มาเยอะ แต่นักท่องเทียวมาน้อย ในขณะทีบางสปัดาห์ นักท่องเทียวมาเป็นจาํนวน
มาก แต่พ่อค้าแม่ค้ามาน้อย จงึทําให้เกดิเหตุการณ์ยา้ยออกของพ่อค้าเป็นจํานวนมาก เพราะ
มาแลว้ไม่สามารถขายสนิคา้ได ้นอกจากนี=ในกลุ่มพีน้องตระกูลชูจนัทร ์ไดเ้กดิความขดัแยง้บาง
ประการในเรืองของการบรหิารจดัการอกีดว้ย 

สอดคล้องกบัการให้ข้อมูลของนายชวน ชูจนัทร ์(2556ข) ทีได้ให้ขอ้มูลถงึปญัหาและ
อุปสรรคในช่วงของการก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยม โดยไดก้ล่าวว่า “ในระยะแรกโดนทั =งแม่คา้
และลกูคา้ต่อว่ามากมาย มปีญัหาเยอะแยะ พ่อคา้แม่คา้มา ลูกคา้ไม่มา ลูกคา้มา พ่อคา้แม่คา้ไม่
มา รอ่แร ่จะเกดิไมเ่กดิอยูห่ลายปี เรากอ็ดทน ค่อยๆแก ้ค่อยๆทาํกนัไป แกก้นัไปทลีะจดุ” 

ในทํานองเดียวกัน นางไฉน ขาวเจริญ (2556: สัมภาษณ์) ได้ให้ข้อมูลถึงในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีแรกของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม โดยไดก้ล่าวไวว้่า “ในตอนแรกกไ็ม่เชือเลยว่าจะ
ประสบความสําเร็จ ไม่รู้ว่าจะทํายงัไง ลูกก็บอกว่า แม่ๆหมดเงนิแล้วนะ เราจะเอาอะไรกิน
กนัเนีย ทาํไปๆถา้ไมป่ระสบความสาํเรจ็  เรากบ็อกว่าทาํไปอดทนไป กท็นจนมาถงึความสาํเรจ็” 

แมว้่ากจิการของตลาดจะประสบกบัปญัหานานัปการ แต่นายชวน ชูจนัทร ์และชาวบา้น
ต่างไมย่่อทอ้ ไดม้กีารจดัการประชุมหารอืกบัคณะกรรมการและผูค้า้เพือหาหนทางในการแก้ไข
ปญัหา4 จนในท้ายทีสุดจงึได้ข้อสรุป โดยได้มกีารย้ายทีตั =งตลาดทีจากเดมิอยู่ทางด้านใต้ของ
ถนนบางระมาด ไปยงัฝ ั งเหนือของถนนบางระมาด (ตรงขา้มกบัทีตั =งเดมิ) แทน โดยพื=นทีบรเิวณ

                                                        
4 ทั =งนี=ในช่วงระยะของการแกไ้ขปญัหา รูปแบบและวธิกีารแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทางชุมชนไดร้บัคําแนะนํา และ
การสนบัสนุนจาก กองการท่องเทียว สาํนกัวฒันธรรม กฬีาและท่องเทียว กรุงเทพมหานคร ร่วมกบั คณะวจิยั
จาก คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร ดงัจะกล่าวรายละเอยีดในเนื=อหาถดัไป 
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ดงักล่าวม ีนายบุญช่วย ปานพรม เป็นเจ้าของพื=นทีในขณะนั =น5และยงัเป็นญาติห่างๆกบันาย
ชวน ชจูนัทรอ์กีดว้ย 

สาเหตุสาํคญัทีนายชวน ชจูนัทร ์และคณะกรรมการตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ไดต้ดัสนิใจ
ย้ายตลาดนํ=ามายงัทีดินของนายบุญช่วย ปานพรม เนืองจากทีดินของนายบุญช่วยมีพื=นที
มากกว่า สามารถขยายรา้นค้าและอาณาเขตตลาดใหก้วา้งขวางออกไปไดใ้นอนาคต ทั =งนี=ทีดนิ
ของนายบุญช่วย มพีื=นทีโดยรวมประมาณ 2.5 ไร่ มากกว่าทีเดมิ ซึงเป็นของนายชวน ชูจนัทร ์
และพีน้องอยู่ 0.5 ไร่ และยงัมพีื=นทีทีเป็นสวนอกีประมาณ 6 – 7 ไร่ เหมาะแก่การขยบัขยาย
รปูแบบตลาดใหม้คีวามหลากหลายมากขึ=น  

อยา่งไรกด็ ีแมว้่าจะมกีารยา้ยตลาดมายงัพื=นทีทีมขีนาดกวา้งกว่า แต่ทางนายชวน และ
คณะกรรมการตลาดนํ=า ยงัคงใช้หลกัปรชัญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ด้วยการลงทุนลงแรงเท่าทีม ีรูปแบบร้านค้ายงัคง
สภาพรปูแบบและลกัษณะตลาดให้คลา้ยแบบเดมิ โดยรา้นคา้จะมลีกัษณะเป็นเพงิไมห้ลงัคามุง
ดว้ยจาก และยงัคงสภาพบรรยากาศแบบเป็นกนัเองของชาวบา้นไวอ้กีดว้ย 

สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของนายชวน ชูจันทร์  (2556ก) ทีได้ให้ข้อมูลถึงช่วง
ระยะเวลาในการยา้ยตลาดนํ=าดงักล่าว โดยไดก้ล่าวไวว้่า 

 

                                                        
5 ภายหลงัจากนายบญุชว่ย ปานพรม เสยีชวีติ ทีดนิดงักล่าวไดต้กเป็นของนางไฉน ขาวเจรญิ ผูเ้ป็นบุตรสาว 

...การพฒันาเป็นเรืองยากทีจะทําให้ประสบความสําเรจ็ ต้องใช้ความ
เสยีสละและอดทนเป็นอย่างมาก... หลกัสําคญัของการพฒันาคลองลดัมะยม
เป็นไปแบบเศรษฐกจิพอเพยีง คอื การไดนํ้าเอาพระราชดํารสัของในหลวงทีว่า
ไวว้่า “ต้องยอมขาดทุนเพือกําไร” ตั =งแต่นั =นกไ็ดต้ั =งมั นเรือยมาว่า แมจ้ะขาดทุน
เป็นจาํนวนเงนิ แต่ไดร้อยยิ=มกลบัมาทุกครั =ง... 
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ในขณะทีนางไฉน ขาวเจรญิ (2556) ได้ให้ข้อมูลเกียวกบัการตดัสนิใจยา้ยตลาดนํ=าใน
ครั =งนั =น โดยได้กล่าวไว้ว่า “พอเริมทําตลาดทีฝ ั งโน้น ซึงเป็นทีพีชวน มอียู่ประมาณ 30 กว่า
รา้นคา้ ทนีี=ทาํไปทาํมามนัน้อยลง เลยมาคดิว่าเราจะทําอย่างไรด ีตลาดเราจะล่มหรอืจะไป เราก็
เลยคดิ มาคุยกนัว่าใหข้า้มมาฝ ั งนี= เพราะฝ ั งนี=มนักวา้งกว่า กเ็ลยคดิขา้มมาฝ ั งนี=” 

 

ภาพที� 4.5  แผนภาพทีตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
หมายเหต:ุ � พื=นทีตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเดมิ 
 � พื=นทีตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมแห่งใหม ่
 

ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมแห่งใหม่ไดเ้ปิดขายสนิคา้อย่างเป็นทางการในวนัที 1 กนัยายน 
พ.ศ. 2550 สําหรบัสิงทีเปลียนแปลงไปจากการยา้ยตลาดครั =งนี= คอื มกีารปรบัเปลียนรูปแบบ
การบรหิารจดัการใหม้รีปูแบบทีเป็นทางการมากขึ=น เนืองจากรปูแบบการบรหิารจดัการแบบเดมิ
นั =น ไมส่ามารถตอบสนองใหค้ณะกรรมการและชาวบา้นเขา้มามสี่วนร่วมไดอ้ย่างเตม็ที แมว้่าจะ
มรีูปแบบการดําเนินงานแบบไม่เป็นทางการและมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ตาม สาเหตุเป็น
เพราะว่า ด้วยความทีนายชวน ชูจนัทร ์เป็นแกนนําหลกัในการก่อตั =งตลาด และใช้พื=นทีทีเป็น
ทรัพย์สินของพีน้องตระกูลชูจ ันทร์ ทําให้คณะกรรมการคนอืนๆมีความเกรงใจนายชวน
ค่อนขา้งมาก ถงึแมจ้ะมกีารตั =งคณะกรรมการบรหิารตลาด 15 คน แต่เมือถงึการทํางานจรงิกม็ี
นายชวนเป็นหลกั ขณะทีคนอืนกเ็ป็นคณะกรรมการแต่เพยีงในนามเท่านั =น (สุภาภรณ์ จนิดามณี
โรจน์, 2550ข: 191) ดงันั =นเพือเป็นการแก้ไขปญัหาดงักล่าว จงึได้มกีารเสนอรปูแบบทีเป็น
ระบบมากขึ=น มกีารแบ่งหน้าทีกนัอยา่งชดัเจน เช่น เรืองการเกบ็ค่าขยะ และการทําความสะอาด
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ต่างๆ ไดม้กีารตั =งคณะกรรมการเพือมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรง งานทั =งหมดจะไดไ้ม่กระจุก
ตวัอยู่ทีนายชวนเพยีงคนเดยีว และทําให้เกิดความโปร่งใสมากขึ=น นอกจากนี=ยงัได้มกีารจดั
ประชุมกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเป็นระยะๆ เพือปรกึษาหารอื ให้ข้อมูล แจ้งข่าวสาร ตลอดจนรบัฟงั
ความคดิเหน็ต่างๆ เวลาทีจะมกีารดาํเนินโครงการต่างๆในตลาด 

สําหรบัการจดัประชุมกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้าน ได้ดําเนินการโดยรูปแบบการจดั
สนทนา หรอืเรยีกว่า Dialogue ซึงเป็นการสนทนากลุ่มใหญ่ระหว่างคนในชุมชนเกอืบทั =งหมด มี
ตั =งแต่ 10 -15 คนขึ=นไป โดยบางกอกฟอรั ม ซึงเป็นองค์กรทีไม่ใช่ภาครฐั (NGO) ทีเขา้มามี
บทบาทสาํคญัในการกระตุน้ใหเ้กดิการสือสารดว้ยวธินีี= เพราะเป็นรปูแบบการสือสารทีสนับสนุน
ให้ชาวบ้านได้มโีอกาสหนัหน้ามารบัฟงั พูดคุย และแลกเปลียนความคดิเหน็ ความรูส้กึต่อกนั 
ทั =งในด้านบวกและด้านลบ เพือตกผลกึเป็นความต้องการร่วมกนัของชุมชนโดยรวมทั =งหมด 
ทั =งนี=การจดัวงพูดคุยไม่ได้มกีารจดัขึ=นบ่อยนัก แต่จะพจิารณาตามโอกาสและความเหมาะสม 
หรอืสถานการณ์ในเวลานั =นๆเป็นหลกั (พลอยชมพ ูฐติยิาภรณ์, 2553: 78) 

นอกจากนี=ทางคณะกรรมการตลาดนํ=ายงัได้มกีารดําเนินการทําเรืองไปทีเขตตลิงชนัว่า
จะทาํตลาดนํ=าอกีดว้ย อยา่งไรกด็ ีเมือมกีารดาํเนินการทาํเรืองไปยงัเขตตลิงชนัว่าจะทําตลาดนํ=า
นั =น ส่งผลให้ทางเขตได้เขา้มาชี=แนะและแนะนําเกียวกบัสนิค้าและผลติภณัฑท์ีจะนํามาวางขาย
ในตลาดนํ=าดว้ย จากเดมิทีมกีารนําเอาสนิคา้หตัถกรรมพื=นบ้านจากชมรมเครอืข่ายผูผ้ลติสนิค้า
ชุมชน (OTOP) มาขายในตลาด รวมทั =งสนิคา้ต่างๆทีไม่ไดเ้ป็นสนิคา้ OTOP ดว้ย แต่ทางเขต
ต้องการให้คงไว้เฉพาะสนิค้า OTOP เท่านั =น อย่างไรก็ตามทางนายชวน และคณะกรรมการ
ตลาดนํ=ามคีวามคดิว่า การก่อตั =งตลาดน่าจะเปิดโอกาสให้คนอืนนําสนิค้าต่างๆมาขายได้ ทั =งนี=
การให้มสีนิค้าอืนๆมาขายในตลาดจะส่งผลให้ตลาดนํ=ามคีวามหลากหลายด้วย จากการเปิด
โอกาสใหม้กีารนําสนิค้าอืนๆนอกจากสนิคา้ OTOP มาขายในตลาดนํ=านั =น ผลทีได้ตามมา คอื 
กลุ่ม OTOP บางคนทีขายของไม่ได ้กถ็อนตวัจากตลาดไป เพราะมคีู่แข่งเพิมมากขึ=น คนทีอยู่
ขายจงึเป็นพวกทีมใีจรกัในตลาด และอยากใหเ้กดิรายไดเ้สรมิ (มณีวรรณ ผวินิม และปรารถนา 
จนัทรพุนัธ,์ 2550: 163) 

เมือมกีารดําเนินการแจ้งไปยงัเขตตลิงชนัว่าทางชุมชนมกีารก่อตั =งตลาดนํ=านั =น ทาง
ชุมชนคาดหวงัว่าทางเขตตลิงชันนั =นจะสามารถช่วยเหลือชุมชนด้านการประชาสมัพันธ์ได ้
เนืองจากในพื=นทีทีตั =งตามริมคลองนั =นจะไม่มีป้ายบอกทาง คนทีมาเทียวส่วนใหญ่จึงเป็น
นักท่องเทียวทีบงัเอิญขบัรถผ่านมาเท่านั =น นอกจากนี=ยงัได้มกีารขอความช่วยเหลอืทางด้าน
งบประมาณเพือใชใ้นการสรา้งโครงสรา้งพื=นฐานทีจาํเป็นต่างๆ ทั =งป้ายบอกทาง การทําถนน ที
จอดรถ และการสร้างพิพิธภณัฑ์ประวตัิชุมชน ทั =งนี=นายชวน ชูจนัทร์ มองว่า ควรมกีารจดั
โครงสรา้งพื=นฐานต่างๆใหล้งตวัเสยีก่อน แลว้ค่อยมกีารจดัการพฒันาดา้นอืนๆเพิมเตมิ อย่างไร
ก็ตามทางชุมชนก็ไม่ได้รบัความช่วยเหลือมากเท่าใดนักมเีพียงการช่วยประชาสมัพนัธ์ตาม
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หนงัสอืบา้งเป็นครั =งคราว และในส่วนของการทําเรืองงบประมาณในการจดัทําโครงสรา้งพื=นฐาน
ต่างๆนั =นกไ็มม่คีวามคบืหน้า 

สอดคล้องกบัการให้ขอ้มูลของนายชวน ชูจนัทร ์(2556ก) ทีได้ให้ขอ้มูลถงึกรณีการขอ
ความช่วยเหลอืดา้นต่างๆจากสาํนกัเขตตลิงชนั โดยไดก้ล่าวว่า 

 

 
ในขณะทีนางไฉน ขาวเจรญิ (2556) ไดใ้หข้อ้มลูเพิมเตมิถงึกรณีการขอความช่วยเหลอื

ดา้นต่างๆจากสาํนกัเขตตลิงชนั โดยไดก้ล่าวว่า 
 

 
ในทาํนองเดยีวกบันายสุรชยั รณุบุญรอด หนึงในคณะกรรมการตลาดนํ=า ไดแ้สดงทศันะ

ต่อกรณดีงักล่าว ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า “หากภาครฐัสนับสนุนหรอืใหค้วามช่วยเหลอืมากกว่า
นี= น่าจะทําให้ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเป็นทีรูจ้กั และมนีักท่องเทียวเขา้มาเยียมชมเพิมมากขึ=น” 
(มณวีรรณ ผวินิม และปรารถนา  จนัทรพุนัธ,์ 2550: 163) 

สําหรบัสนิค้าและผลติภณัฑ ์ยงัคงเป็นสนิค้าและผลติภณัฑท์ีชาวบ้านสามารถทําได้ดี
ตามความถนดั และสามารถหาวตัถุดบิไดภ้ายในชุมชน นอกจากนี=ชนิดสนิคา้และผลติภณัฑเ์ริม
มีความหลากหลาย พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ หรือผู้ทีรู้จกัมกัคุ้นกัน ทําให้เกิด
ความรูส้กึเป็นเพือนกนัมากกว่าทีจะทําสนิค้าแข่งกนัในเชงิธุรกิจ อย่างไรก็ด ีพ่อค้าแม่ค้าได้มี
การฝึกฝนพฒันาฝีมอื และประยกุตส์นิคา้ของตนใหม้เีอกลกัษณ์แตกต่างจากรา้นอืนๆ  

แมว้่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนํ=าคลองลดัมะยมมกัจะเป็นญาติๆ  หรอืเป็นบุคคลทีมคีวาม
สนิทสนมกบันายชวนเป็นส่วนใหญ่ แต่กไ็ม่ไดม้กีารปิดกั =นบุคคลภายนอกเสยีเลยทเีดยีว หากมี
คนภายนอกอยากเขา้มาขายกส็ามารถตดิต่อเขา้มาได ้

ในกรณกีารเปิดรบัคนภายนอกนั =น จะมกีารแจง้ในทีประชุมคณะกรรมการใหท้ราบว่า มี
สนิค้าชนิดใดทีตดิต่อเขา้มาบ้าง และสนิคา้ดงักล่าวมขีายอยู่ก่อนในตลาดหรอืไม่ จากนั =นจะให้

...ระบบราชการนั =นมขีนาดใหญ่โต มเีครืองมอืเครืองไม้มหาศาล แต่
ระเบยีบและกฎหมายทีจะเอื=อใหชุ้มชนนั =นไมม่เีลย ระบบการเงนิต่างๆกไ็ม่ม ีไม่
เอื=อให้ชุมชนเป็นเรืองเป็นราวเลย... กฎหมายทีออกมาเป็นเรืองระหว่างรฐั 
หน่วยงานราชการ และขา้ราชการ ชุมชนเหมอืนตอ้งอยูด่ว้ยตวัเอง... 

...สํานักงานเขตไม่ได้ทําอะไรเลย นอกจากมาเกบ็ขยะแลว้เกบ็เงนิเรา 
ในบางครั =งกส็่งเทศกจิมาดู เขากแ็ค่มาดู เขากไ็ม่ไดช่้วยอะไร อย่างเรืองรถเนีย 
เราก็จัดการกันเอง การจัดทีทางในการขายของเราก็จัดกันเอง เราคอย
ช่วยเหลอืกนัและกนั มนัเป็นการช่วยเหลอืทีไมต่อ้งเสยีเงนิจา้ง... 
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คณะกรรมการในทีประชุมปรกึษาหารอืว่าจะตกลงใหส้นิคา้ชนิดนั =นเขา้มาขายได้หรอืไม่ หากที
ประชุมตกลงกส็ามารถนําสนิคา้เขา้มาขายในตลาดได ้

อย่างไรก็ตามเมือมกีารเปิดรบัคนภายนอก ทางคณะกรรมการตลาดนํ=าได้จดัให้มกีาร
ประชุมระหว่างคณะกรรมการตลาดนํ=าคลองลดัมะยมกบัพ่อค้าแม่ค้าทั =งภายในและภายนอก
ชุมชน เพือแจง้ข่าวสาร ทําความเขา้ใจกบัผู้คา้เกียวกบัเป้าหมาย และการกําหนดภาพลกัษณ์
ตลาดด้วย โดยมกัจะใช้เวลาในช่วงเย็นของวันอาทิตย์หลังจากปิดตลาด อย่างไรก็ดี ทาง
คณะกรรมการไม่ไดม้กีําหนดตายตวัว่าจะต้องประชุมวนัใด เวลาใด หรอืความถีของการประชุม 
แต่ในช่วงแรกๆของการก่อตั =งตลาด พบว่าจะมกีารเรยีกประชุมบ่อยครั =ง เพือดผูลของการจดัการ
ตลาดว่าเป็นไปในแนวทางทีได้วางไว้หรอืไม่ แต่เมือตลาดนํ=าเริมอยู่ตวัและการจดัการเริมเป็น
ระบบมากขึ=น ความถีในการประชุมก็ลดลง โดยอาจจะมีการเรียกประชุมเมือต้องการ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร หรอืมกีจิกรรมสําคญัๆทีจะจดัขึ=นเป็นกรณีพเิศษ เช่น เทศกาลวนัลอย
กระทง เป็นต้น ทั =งนี= หากเหน็ว่าไม่ไดพ้บปะพูดคุยกนันานแล้ว กจ็ะมกีารเรยีกประชุม เพือให้
ทราบถงึความเป็นไปของตลาด 

สอดคล้องกบัการให้ข้อมูลของนางอภริมย ์คําแก้ว (2556) ทีได้ให้ข้อมูลถึงการเรยีก
ประชุมพ่อคา้แมค่า้ โดยไดก้ล่าวว่า 

 

 
นายสุรชยั รุณบุญรอด (พลอยชมพู ฐติยิาภรณ์, 2553: 81) กล่าวว่า ในช่วงเริมต้นของ

การก่อตั =งตลาดนํ=านั =น ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมอย่างต่อเนือง เพือวางเงือนไข หรอืแนวทางปฏบิตัิ
สําหรบัผู้ค้าในเรืองต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั โดยเงือนไขในทีนี= ได้แก่ การกําหนด
ระเบยีบขอ้ปฏบิตัริ่วมกนั เพือส่งเสรมิใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีดขีองตลาด โดยระเบยีบหลกัๆทีทาง
ผู้นําชุมชน และคณะกรรมการตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ได้ขอความร่วมมอืผู้ค้าให้ปฏบิตัิตาม 
ไดแ้ก่ 

1) การรกัษาความสะอาดของพื=นที รา้นคา้อยา่งสมําเสมอ 
2) การสวมหมวกและผ้ากนัเปื=อน โดยเฉพาะผู้ค้าอาหาร เพือให้ลูกค้ามั นใจในความ

สะอาด 
3) การใช้กระทงใบตองเป็นภาชนะใส่อาหารทีขาย เพือสรา้งเอกลกัษณ์วถิชุีมชน และ

เป็นการรกัษาสิงแวดลอ้มอกีทางหนึง 
4) การสวมเสื=อมอ่ฮ่อมเพือสรา้งเอกลกัษณ์ของความเป็นชุมชนชาวสวน 

...มกีารเรยีกประชุมในทุกเยน็วนัอาทติย ์เขาก็เรยีกๆกนั พูดกนัปาก
ต่อปาก แปปเดียวก็รู้กันทั =งตลาด พอขายของหมด เขาก็จะมาเรยีกประชุม 
เรยีกมาพูดคุย อย่างก่อนจะลอยกระทงก็ประชุมกนัครั =งหนึง ว่าจะจดังานแบบ
ใด กม็าพดูคุยกนั... 
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อย่างไรกต็าม เรืองการรกัษาความสะอาดเป็นเรืองทีแกนนําชุมชนให้ความสําคญัมาก
ทีสุด แต่ในเรืองอืนๆไม่ได้มกีารบงัคบัผู้ค้าว่าต้องทําตามอย่างเคร่งครดั แต่ก็ขอความร่วมมอื 
เพราะถา้หากทาํกจ็ะเกดิประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนโดยรวม 

ต่อมาในภายหลงั ทางแกนนํา คณะกรรมการ ตลอดจนผูค้้าในตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
ได้ทําขอ้ตกลงเพิมเตมิร่วมกนัภายในชุมชนว่า ชาวชุมชนสามารถนําสนิค้าชนิดใดมาขายก็ได ้
ยกเวน้สนิคา้ประเภทอบายมุข เช่น เบยีร ์เหล้า และบุหรี มาขายในตลาดนํ=าคลองลดัมะยมโดย
เดด็ขาด (เชดิศกัดิ f ประไพทอง, 2556) 

ถดัจากตลาดนํ=าขึ=นไป ทางตลาดนํ=าไดม้กีารขยายพื=นทีบรเิวณสวนดา้นหลงัใหเ้ป็นศูนย์
เรยีนรูก้ารเกษตรของชุมชน เรยีกว่า “สวนเจยีมตน”6 ตั =งอยู่ในพื=นทีประมาณ 6 – 7 ไร่ เป็นสวน
ต้นไม้ทีให้ความร่มรืน เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานทีใช้เป็นห้องเรยีนทางธรรมชาติ มกีาร
สาธติทําปุ๋ ยคอก และแจกจ่ายให้กบัชาวสวนในชุมชน ภายในสวนส่วนใหญ่เป็นพชืสมุนไพร 
และมกีารตดิป้าย อธบิายชือและพนัธุไ์มแ้ต่ละชนิด รวมไปถงึสวนผลไม ้เช่น มะพรา้ว ขนุน และ
สวนเครืองตม้ยาํ ไดแ้ก่ ขงิ ขา่ ตะไคร ้ฯลฯ 

นอกจากนี=ยงัไดม้กีารจดัสรรพื=นทีสําหรบัใหเ้ดก็ๆทํากจิกรรมสรา้งงานศลิปะต่างๆ เช่น 
การป ั =นดนิเหนียวเป็นรปูร่างต่างๆ เป็นต้น หากเดนิลกึเขา้ไปภายในสวนจะมลีานอเนกประสงค ์
และศูนยเ์รยีนรูคู้่ชุมชน มลีกัษณะคล้ายห้องสมุดเลก็ๆ ให้ชาวชุมชนและนักท่องเทียวสามารถ
มาเลอืกอ่านหนงัสอืได ้(อุไรวรรณ หาญณรงค,์ 2557) 
 
 
 
 
 

                                                        
6 ต่อมาในภายหลงัพื=นทีสวนเจยีมตนบางสว่นไดถู้กยกเลกิไป ดงัจะกล่าวรายละเอยีดในเนื=อหาถดัไป 
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ภาพที� 4.6  บรเิวณทางเขา้สวนเจยีมตน 
แหล่งที�มา:  ฟิวเจอร,์ 2553. 
 
 

ภาพที� 4.7  มมุศลิปะสําหรบัเดก็ ๆ 
แหล่งที�มา:  ฟิวเจอร,์ 2553. 
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ภาพที� 4.8  สวนไมผ้ลภายในสวนเจยีมตวั 
แหล่งที�มา:  ฟิวเจอร,์ 2553. 

ภายในสวนเจยีมตนยงัมกีจิกรรมทีน่าสนใจอกีสิงหนึง คอื การพายเรอืในคลอง หากใคร
ทีมพีื=นฐานการพายเรอืก็สามารถพายไปเองได้เลย หรอืหากไม่สามารถพายเองได้ก็สามารถ
เรยีกเด็กๆทีรอให้บรกิารมาเป็นนายท้ายเรอืให้ก็ได้ โดยสามารถพายเรอืเล่นในสวนเจยีมตน 
หรอืพายไปใหอ้าหารปลาทีท่านํ=ากไ็ดโ้ดยไม่เสยีค่าบรกิาร แต่จดัทําในรปูของการบรจิาคเป็นค่า
เสือมราคา นอกจากนี=ภายในสวนเจยีมตนยงัมศีูนยฝึ์กพายเรอื เพือเป็นสถานทีในการฝึกสอน
การพายเรอื ทั =งคนภายในชุมชนและนกัท่องเทียวอกีดว้ย 

อยา่งไรกต็ามกจิกรรมพายเรอื ตลอดจนศูนยฝึ์กพายเรอืในสวนเจยีมตนนั =น ภายหลงัได้
ถูกยกเลกิไป อนัมสีาเหตุมาจากนักท่องเทียวขาดประสบการณ์ ทําให้เรอืและเขือนรมิคลอง
ได้รบัความเสยีหาย นอกจากนี=คณะกรรมการตลาดนํ=า ยงัได้ตระหนักถึงความปลอดภยัทั =งใน
ชวีติและทรพัย์สนิของนักท่องเทียวอีกด้วย ทั =งนี=หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ=น ทางชุมชนไม่
สามารถรบัผดิชอบความเสยีหายทีเกดิขึ=นได ้จงึไดย้กเลกิกจิกรรมและศูนยฝึ์กพายเรอืดงักล่าว 
และเปลียนรปูแบบมาเป็นใหช้าวบา้นพายใหน้กัท่องเทียวชอมคลองเพยีงอยา่งเดยีว  

จากเหตุการณ์ดงักล่าว ทําใหน้ายชวน ชูจนัทร ์เลง็เหน็โอกาสในการจดัทํากจิกรรมการ
ท่องเทียวทางเรอืเพิมขึ=นมาในตลาดนํ=าคลองลดัมะยม กล่าวคอื มกีารนําเรอือแีปะมเีครืองมา
ประกอบหลงัคา ไว้คอยบรกิารนักท่องเทียวในการเทียวชมคลอง โดยนักท่องเทียวสามารถ
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สามารถซื=อตั �วได้ทีสํานักงานทัวร์ทีตั =งอยู่รมิคลอง โดยนักท่องเทียวสามารถเลือกเส้นทาง
ท่องเทียวไดด้งันี= (มณวีรรณ ผวินิม และปรารถนา  จนัทรพุนัธ,์ 2550: 153) 

1) พายเรอืไปบงึบวัคนละ 5 บาท ขากลบัเดนิชมธรรมชาตริอบๆสวน 
2) เสน้ทางเรอืชมคลองยามเยน็ ตั =งแต่คลองลดัมะยมไปถงึสนามหลวง 2 
3) เสน้ทางเรอืไปชมหิงหอ้ย 
สําหรบัตัวเรือทีนํามาบริการนั =นเป็นของนายชวน ชูจนัทร์ แต่นายชวนได้มอบให้

ชาวบ้านทีไม่ได้ขายของในตลาดนํ=าคลองลัดมะยมนําไปเก็บไว้ เมือตลาดเปิดทําการก็ให้
ชาวบา้นเหล่านั =นนําเรอืมารบัจา้งพายเรอืใหน้ักท่องเทียว นับเป็นวธิกีารเพิมรายไดใ้หชุ้มชนอกี
ทางหนึง 

สอดคล้องกบัการให้ข้อมูลของนางไฉน ขาวเจรญิ (2556) ทีได้ให้ข้อมูลถงึเหตุการณ์
การยกเลกิกจิกรรมพายเรอืในสวนเจยีมตน โดยไดก้ล่าวไวว้่า  

 

 
อย่างไรก็ตาม แมว้่าเป้าหมายด้านการท่องเทียวจะไม่ใช่เป้าหมายหลกัของการก่อตั =ง

ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมขึ=นมา แต่กจ็าํเป็นต้องมสีิงทีดงึดูดใจใหน้ักท่องเทียวเขา้มาเพือใหชุ้มชน
มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการแก้ไขปญัหา ประจวบกบั
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จดัการประกวดแหล่ง
ท่องเทียวดเีด่นในสาขาต่างๆ ประจาํปี 2550 ภายใต้ชือรางวลัอุตสาหกรรมการท่องเทียว นาย
ชวน ชูจนัทร์ เห็นเป็นโอกาสอนัดทีีจะใช้เวทดีงักล่าวในการประชาสมัพนัธ์ตลาดนํ=าคลองลดั
มะยมให้เป็นทีรู้จกั จงึได้ตดัสนิใจนําตลาดนํ=าเข้าประกวดในสาขาชุมชนท่องเทียวเชงิเกษตร 
เมือจดัส่งขอ้มลูตลาดนํ=าเขา้ประกวดแลว้ ทางคณะกรรมการของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) จงึได้ลงมาเยียมชมและตรวจสอบพื=นที ท้ายทีสุดแล้ว ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมก็ได้รบั
รางวลัชุมชนท่องเทียวดเีด่น ประจาํปี 2550 (ชวน ชูจนัทร,์ 2556ข)  ทําให้ตลาดนํ=าคลองลดั

...มชีาวบา้นทีไม่ได้ขายของ เขากจ็ะมารบัจา้งพายเรอื เรอืเป็นของลุง
ชวน แต่ว่าชาวบ้านเอาเรือไปเก็บไว้ พอเสาร์อาทิตย์ก็เอาไปพาย คือรับ
นักท่องเทียวไปพาย...ในระยะแรกๆมกีารให้ฝึกพายเรอื ทีนี=เรอืมนัพงัหมด 
เพราะเขาพายกนัไม่เป็น ชนเขือนบา้ง ชนอะไรต่อมอิะไร บางทกีไ็ปงดัเอาตอ
ไมใ้ต้คลอง แต่ก่อนมนั 10 บาท มนัไม่น่าจะได ้มคีนหนึงพายไปไกลมาก พาย
ไปจนถงึ 2 ทุ่ม พายกลบัมาไม่ได ้กอ็อกตามหาไง ว่าจะขโมยเรอืไปหรอืไง แต่
ปรากฏว่านํ=ามนัไหลแรง พดัไปพายเพลิน พายจนไปไกลมาก ต้องไปตาม
กลบัมา คอืจดุนั =นมาคดิว่ามนัอนัตราย คอืถา้เขาเกดิเป็นอะไรไป เรารบัผดิชอบ
ไมไ่หว คอืตอนนี=เรากพ็ายใหน้ั งอยา่งเดยีว ใหเ้คา้นั งชมคลองอยา่งเดยีว... 
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มะยมเริมเป็นทีรูจ้กัของนักท่องเทียว อย่างไรกด็ ีจาํนวนนักท่องเทียวทีมาท่องเทียวในตลาดนํ=า
คลองลดัมะยมกไ็มไ่ดเ้พิมจาํนวนขึ=นเท่าใดนกั 

ในขณะเดยีวกนั เมือประมาณช่วงต้นปี พ.ศ. 2550 กองการท่องเทียว สํานักวฒันธรรม 
กฬีา และการท่องเทียว กรงุเทพมหานคร ไดจ้ดัทําโครงการทีมชีือว่า “โครงการชุมชนท่องเทียว
ยั งยนื ยา่นตลาดนํ=าตลิงชนั และพื=นทีเกียวเนือง เขตตลิงชนั” โดยมนีายระพพีฒัน์ เกษโกศล นัก
พฒันาการท่องเทียวชาํนาญการพเิศษ เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ โครงการท่องเทียวยั งยนื ย่าน
ตลาดนํ=าตลิงชนั และพื=นทีเกียวเนือง เขตตลิงชนั หรอืเรยีกกนัโดยย่อว่า โครงการท่องเทียว
ยั งยนื ตลิงชนัฯ เป็นโครงการทีจดัทาํขึ=นเพือทําการสํารวจศกึษา และหาแนวทางเพือการพฒันา
จากภายใน ในลกัษณะบรูณาการ และทําให ้“การท่องเทียวแบบยั งยนื” เป็นวธิกีารหนึงของการ
พฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ เกดิดุลยภาพและยั งยนื ทีสาํคญั คอื ช่วยใหท้อ้งถินเกดิความภาคภูมใิจ 
รกัษาความเป็นตวัตน และช่วยกนัรกัษาทรพัยากรของท้องถินได้ (สุภาภรณ์ จนิดามณีโรจน์, 
2550ก: 35)  

อย่างไรก็ตาม โครงการท่องเทียวยั งยืน ตลิงชันฯ มีขอบเขตการดําเนินโครงการ
ครอบคลุมพื=นทีตลาดนํ=าทั =งหมด 3 แห่งในเขตตลิงชนั โดยมตีลาดนํ=าตลิงชนั ซึงก่อตั =งมานานถงึ 
20 ปี เป็นพื=นทีหลกัในการศกึษา และไดข้ยายพื=นทีเกียวเนืองไปยงัตลาดนํ=าอกี 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
ตลาดนํ=าคลองลดัมะยม และตลาดนํ=าวดัสะพาน ซึงเพิงก่อตั =งขึ=นไดป้ระมาณ 3 ปี เป็นพื=นทีรอง 

สาเหตุทีทางกองการท่องเทียวฯ ไดเ้พิมพื=นทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเขา้ไปในโครงการ
ครั =งนี= เพราะได้เล็งเห็นถึงศกัยภาพของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ว่ามขีดีความสามารถในการ
พฒันาด้านต่างๆ ให้เป็นชุมชนท่องเทียวแบบยั งยนืได้ ซึงสอดคล้องกบัตวัโครงการของทาง
หน่วยงาน 

สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มลูของนายระพพีฒัน์ เกษโกศล (2556) นักพฒันาการท่องเทียว
ชํานาญการพเิศษ ผู้รบัผดิชอบโครงการ ทีไดใ้หข้อ้มลูถงึกรณีการเลอืกตลาดนํ=าคลองลดัมะยม
เขา้เป็นส่วนหนึงของโครงการชุมชนท่องเทียวยั งยนื ตลิงชนัฯ โดยไดก้ล่าวว่า 

 

 
นายระพพีฒัน์ เกษโกศล ได้อธบิายเพิมเตมิถงึการเลอืกพื=นทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยม

เข้าเป็นส่วนหนึงของโครงการว่า เพราะชุมชนมคีวามมุ่งมั น ตั =งใจทีจะรกัษาพื=นทีสีเขยีวทีมี

...สาเหตุทีเลอืกลดัมะยมในการเขา้มาสนับสนุนกค็อื ในพื=นทีเคา้มขีอง
ด ีและทีสําคญัก็คอืความตั =งใจของคนในชุมชน ซึงจุดเด่นของเขาก็คอืคน คอื 
ผูนํ้ามคีุณภาพมาก มศีกัยภาพมาก คอืเก่ง เคา้มแีนวคดิด ี 2. มฝีีมอื และ 3. มี
ทรัพยากรอยู่แล้ว คือทุนทีเขามีก็หยิบเอามาใช้ ซึงมันก็ทําให้ตอนนี=ทีนี
กลายเป็นทีท่องเทียวอนัดบัหนึงของกรงุเทพมหานครไปแลว้ ถ้าไม่นับหา้งหรอื
ศูนยก์ารคา้นะ ตอนนี=เคา้เป็นทีหนึงถา้นบัจากวนัแรกทีเราเขา้ไป... 
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คุณค่าทางด้านวฒันธรรมและชีวติ ผืนสุดท้ายของกรุงเทพมหานครให้นานทีสุด โดยพึงพา
ทรพัยากรทีมอียูใ่นชุมชนเป็นหลกั การดาํเนินงานจงึมขีอ้จาํกดั ไม่ว่าจะเป็นเรืองการขาดความรู้
ทางดา้นวชิาการ ขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์การเพิมมลูค่าทางสนิคา้ การจดัสรา้งสิงอํานวยความ
สะดวกทางการท่องเทียว และความรูท้างการตลาดและประชาสมัพนัธ์ (ระพพีฒัน์ เกษโกศล, 
2551: 49) 

นอกจากเหตุผลทีได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว อีกสาเหตุหนึงทีทําให้ตลาดนํ=าคลองลดั
มะยมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึงของโครงการ คือ ความคุ้นเคยสนิทสนมระหว่างเจ้าหน้าทีของ
หน่วยงานกบัแกนนําในชุมชน โดยผ่านช่องทางการพูดคุย ปรกึษาหารอืกนั รปูแบบการสือสาร
นี=จะเกดิขึ=นตลอดทั =งก่อนและภายหลงัจากทีกองการท่องเทียวฯ จะเขา้มาสนับสนุน (พลอยชมพ ู
ฐติยิาภรณ์, 2553: 102) ทั =งนี= นายระพพีฒัน์ เกษโกศล ไดรู้จ้กัมกัคุน้กบันายชวน ชูจนัทร ์ตั =งแต่
ปี พ.ศ. 2542 จากการทีได้เข้าสํารวจเส้นทางจกัรยานสําหรบัพื=นทีท่องเทียวในฝ ั งธนบุร ี– 
ศาลายา และย่านบางระมาด – ตลิงชนั แลว้ไดแ้วะพกัทีรา้นอาหารของนายชวน จงึไดม้โีอกาส
พดูคุยกนัมาตลอด  

สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มลูของนายระพพีฒัน์ เกษโกศล (2556) นักพฒันาการท่องเทียว
ชาํนาญการพเิศษ ผูร้บัผดิชอบโครงการ ทีไดใ้หข้อ้มลูถงึกรณดีงักล่าว โดยไดก้ล่าวไวว้่า  
 

 
สําหรบัการดําเนินโครงการชุมชนท่องเทียวยั งยนื ตลิงชนัฯ นั =น เป็นโครงการระยะยาว 

ทางหน่วยงานจงึไดแ้บ่งโครงการในพื=นทีออกเป็น 3 ระยะ ดงันี= (พลอยชมพู ฐติยิาภรณ์, 2553: 
99) 

ระยะที 1 เป็นช่วงของการสํารวจศึกษาข้อมูล องค์ความรู้เกียวกบัชุมชนและพื=นที
เกียวเนือง ทั =งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิงแวดล้อม รวมถึงการวางแผน
พฒันาการท่องเทียวแบบยั งยนืในด้านต่างๆ ได้แก่การบรหิารจดัการด้านการท่องเทียวและ
วฒันธรรมในชุมชน การจดักจิกรรมท่องเทียวและส่งเสรมิสนิค้าท่องเทียวในด้านต่างๆ สิงอํา
นายความสะดวกด้านการท่องเทียว การประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการตลาด รวมถงึการ
พฒันาขดีความสามารถในการใหบ้รกิารการท่องเทียวในชุมชน จากนั =นจงึไดก้ําหนดใหม้กีารจดั

แรกเริมเขา้ไปในคลองลดัมะยมเมือ 15 ปีทีแลว้ ตั =งแต่ปี 2542 ทางเรา
ได้จดักิจกรรมป ั นจกัรยานในพื=นทีฝ ั งธนบุร ี– ศาลายา และย่านทีคุณชวนอยู ่
คอื แถวบางระมาด - ตลิงชนั ตอนนั =นคุณชวนยงัทํากจิการเป็นรา้นขายขา้ว
แกงและรา้นไอตมิเลก็ๆ...อนันี=คอืแรกเริมก่อนการตั =งตลาด จงึคุน้เคยและรูจ้กั
ตั =งแต่ตอนนั =นแลว้เพราะว่าเป็นจุดแวะพกัของการป ั นจกัรยาน และทางกองการ
ท่องเทียวเคยพาเยาวชนไปดแูละเรยีนรูธ้รรมชาตใินยา่นนั =น อนันั =นคอืตั =งแต่ 15 
ปีก่อน... 
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กจิกรรมศกึษาพฒันาการท่องเทียวแบบยั งยนืเพือสร้างกระบวนการมสี่วนร่วม ก่อให้เกิดการ
ตืนตวั และสรา้งพลงัขบัเคลือนจากคนภายในชุมชนดว้ยกนัเอง 

ระยะที 2 เป็นช่วงของการนําผลการศกึษาทีได้จากชุมชนในระยะที 1 ไปเป็นแนวทาง
ดาํเนินงานพฒันาโดยจดัลาํดบัความสาํคญัเรง่ด่วน และสอดคลอ้งกบังบประมาณทีมอียู ่

ระยะที 3 เป็นช่วงเวลาทีเพิมเตมิหรอืปรบัปรุงส่วนทีอาจจะบกพร่องอยู่ใหส้มบูรณ์ โดย
การพฒันาต่อเนืองในระยะที 2 และ 3 จะใหค้วามสําคญักบัการรเิริมดําเนินงานจากคนในพื=นที
รวมทั =งคํานึงถงึศกัยภาพและขดีความสามารถของชุมชน ตลอดจนการสรา้งกระบวนการมสี่วน
รว่มของคนในชุมชนในการดาํเนินการแต่ละขั =นตอน 

ทั =งนี=เมือมกีารเริมดําเนินโครงการชุมชนท่องเทียวยั งยนื ตลิงชนัฯ ในระยะที 1 ซึงเป็น
ส่วนของวิชาการนั =น ทางกองการท่องเทียวฯ ได้ร่วมมือกับคณะวิจัยจากคณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร มรีองศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ จนิดามณีโรจน์ (2550ข) เป็นหวัหน้า
คณะวจิยั โดยมวีตัถุประสงคใ์นการดาํเนินโครงการในระยะที 1 คอื 

1) ศึกษาองค์ความรู้ทีเกียวข้องกับการท่องเทียวย่านตลาดนํ= าตลิงชันและพื=นที
เกียวเนืองทียงักระจดักระจายใหเ้หน็ชดัเจน เพือขอ้มลูพื=นฐานการจดัการท่องเทียวตลาดนํ=าตลิง
ชนัและพื=นทีเกียวเนือง 

2) เพือศกึษาหาแนวทางในการพฒันาย่านตลาดนํ=าตลิงชนัและพื=นทีเกียวเนืองให้เป็น
แหล่งท่องเทียวและแหล่งเรยีนรูท้ีย ั งยนื และสามารถนําไปสู่การปฏบิตัใิห้เกดิผลอย่างแท้จรงิ
ต่อไป 

3) เพือจดัทาํแนวทางการดาํเนินงานและแผนปฏบิตักิารพฒันาย่านตลาดนํ=าตลิงชนัและ
พื=นทีเกียวเนืองสู่การเป็นชุมชนท่องเทียวแบบยั งยนื 

นอกวตัถุประสงค์ของการดําเนินโครงการในระยะที 1 แล้ว โครงการดงักล่าวยงัเป็น
โครงการหาแนวทางและจัดทําแผนดําเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวของ
กรงุเทพมหานคร ดา้นชุมชนท่องเทียวยั งยนื ซึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระดบัชาตต่ิางๆไดแ้ก่ 

1) แผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที 9 พ.ศ. 2545 – 2549 
2) แผนพฒันากรงุเทพมหานคร ฉบบัที 6 พ.ศ. 2545 – 2549 
3) ปฏิญญา นโยบาย ยุทธศาสตร์ของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (นายอภิรกัษ์ 

โกษะโยธนิ) 
4) แผนแมบ่ทเพือพฒันาการท่องเทียวกรงุเทพมหานคร ฉบบัที 1 (พ.ศ. 2548 - 2552) 
การดาํเนินโครงการในระยะที 1 ไดเ้สรจ็สิ=นไปเมือวนัที 20 มกราคม พ.ศ. 2551 ทั =งนี=ผล

การศึกษาเรืองตลาดนํ=าคลองลดัมะยมจากคณะวิจยั คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 เรือง พอสรปุไดด้งันี=  

1) ศกัยภาพและความพรอ้มในการจดัการท่องเทียวเชงินิเวศน์อยา่งยั งยนื 
2) ตลาดนํ=าคลองลดัมะยม จดุแขง็ จดุอ่อนและอุปสรรค 
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3) แนวทางการพฒันาท่องเทียว 
4) การพฒันาเสน้ทางท่องเทียวในตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
5) แนวทางการปรบัภมูทิศัน์ของตลาดนํ=า 
6) การพฒันาสิงอํานวยความสะดวกในการท่องเทียว 
ในระหว่างทีคณะวจิยั จากคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร ได้ทําการสํารวจและ

ศกึษาขอ้มลูของชุมชนคลองลดัมะยมในดา้นต่างๆ ในขณะเดยีวกนัทางกองการท่องเทียวฯ ไดม้ี
การจดัประชุมระดมความคดิเหน็ขึ=น ณ บรเิวณตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ในวนัเสารท์ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2550 ซึงมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมระดมความคดิทั =งหมด 37 คน เป็นการจดัประชุมระดมความ
คดิเหน็ของผูนํ้า ชาวบา้น ผูท้ีเกียวขอ้งทั =งภาครฐัและภาคเอกชน เพือใหเ้กดิความเขา้ใจถงึเรือง 
“การท่องเทียวยั งยนื” และมสี่วนร่วมแสดงข้อคดิเหน็ ปญัหา และการแก้ไขจาก “คนใน” เพือ
นําไปสู่การพฒันาการท่องเทียว และชุมชนท่องเทียวยั งยนื  

นอกจากนี=ยงัไดจ้ดักจิกรรมพฒันาการท่องเทียวแบบยั งยนื โดยมกีารจดัใหเ้ดนิทางไปดู
งาน มกีารเลอืกสถานทีและสมัมนาดูงานใหเ้หมาะสม ทั =งนี=บุคลากรจากตลาดนํ=าคลองลดัมะยม
ไดเ้ดนิทางไปดูงานทีตลาดนํ=าท่าคา จงัหวดัสมุทรสงคราม ซึงเป็นตลาดเลก็ๆ เป็นธรรมชาต ิมี
การจดัการโดยชุมชน และยงัมีการเสวนาแลกเปลียนความคิดเห็นกัน นับว่าเป็นการเปิด
วสิยัทศัน์ และสรา้งศกัยภาพใหก้บัแกนนําชุมชนอกีทางหนึง 

ในหว้งเวลาทีทางชุมชนไดต้ดัสนิใจยา้ยตลาดนํ=าคลองลดัมะยมไปยงัทีของนายบุญช่วย 
ปานพรม ซึงมีเนื=อทีกว้างขวางกว่าพื=นทีเดิม ทางโครงการชุมชนท่องเทียวยั งยืน โดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้เชียวชาญด้านภูมิทัศน์ คือ ผศ.ดร. ชัยสิทธิ f ด่านกิตติคุณ เป็น
ผูด้าํเนินการออกแบบเสน้ทางการท่องเทียว และจดัภมูทิศัน์ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมแห่งใหมนี่=ให ้

สาํหรบัเสน้ทางท่องเทียวทางเรอืของตลาดนํ=าคลองลดัมะยมไดม้กีารปรบัจากเสน้เดมิที
ทางตลาดนํ=าคลองลดัมะยมดําเนินการอยู่ มาใช้เป็นทางหลกั คอื เส้นทางไปไหนก็ได้ตามใจ
ผูโ้ดยสาร ส่วนเสน้ทางรอง  คอื (สุภาภรณ์ จนิดามณโีรจน์, 2550ข: 224) 
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ภาพที� 4.9  แผนทีแสดงเสน้ทางท่องเทียวทางเรอืของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
แหล่งที�มา:  สุภาภรณ์ จนิดามณโีรจน์, 2550ข: 225. 

1) เสน้ทางที 1 “ชมวถิชีาวคลองบางระมาด – บางพรหม” ใชเ้สน้ทางจากตลาดนํ=าคลอง
ลดัมะยม – คลองลดักลัยา – คลองบางไทร – คลองชกัพระ – คลองบางพรหม – ตลาดนํ=าคลอง
ลดัมะยม  

สาํหรบัสถานทีแวะประกอบดว้ย 
(1) คลองบ้านไทรและคลองบางระมาด เลอืกแวะชม วดัมะกอก (หมายเลข1) วดั

จาํปา (หมายเลข 2) วดักระจงั (หมายเลข 3) วดัทอง (หมายเลข 4) วดัสมรโกฎ ิ(หมายเลข 5) 
วดัมณฑปและสวนผลไมเ้ก่าแก่ (หมายเลข 6) 

(2) คลองชกัพระ และคลองบางพรหม เลอืกแวะชม วดัช่างเหลก็ (หมายเลข 7) วดั
เรไร (หมายเลข 8) วดัป่าเชงิเลน (หมายเลข 9) วดักาญจนสงิหาสน์ (กมายเลช 10) วดัรชัฎาธิ
ฐาน (หมายเลข 11) 

(3) คลองบางพรหมและคลองลดัมะยมเลอืกแวะชม ศาลแม่โพสพ (หมายเลข 12) 
วดัศริวิฒันา (หมายเลข 13) 

2) เสน้ทางที 2 “ชมวถิชีาวสวนและบ้านพพิธิภณัฑ”์ ใชเ้สน้ทางจากตลาดนํ=าคลองลดั
มะยม – คลองลดักลัยา – คลองบางไทร – คลองควาย – คลองโพธิ f – บา้นพพิธิภณัฑ ์– กลบั
เสน้ทางเดมิ 

สาํหรบัจดุแวะชม ไดแ้ก่บา้นพพิธิภณัฑ ์ของคุณอเนก นาวกิมลู 
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ภาพที� 4.10  บา้นพพิธิภณัฑ ์ของนายอเนก นาวกิมลู 
แหล่งที�มา:  Isai Gooni, 2554. 

3) เส้นทางที 3 “ชมสวนกลว้ยไม ้สวนผลไม ้ไมด้ดัทววีฒันาและวถิชีวีติ” ใช้เส้นทาง
จากตลาดนํ=าคลองลดัมะยม – คลองบางพรหม – คลองลดัตาเหนียว – คลองบางเชอืกหนัง – 
สวนกลว้ยไม ้สวนฝรั ง – สวนแกว้มงักร – สวนไมด้ดั – ตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
สาํหรบัจดุแวะชมประกอบดว้ย 

(1) สวนกลว้ยไม ้สวนฝรั ง สวนแกว้มงักร สวนไมด้ดั (คลองบางพรหม) 
(2) ชมวถิชีวีติรมิคลอง เช่น การยกยอ พื=นทีเขยีวชอุ่มทีเปลียนแปลงน้อย  

อย่างไรกต็าม ต่อมาในภายหลงันักท่องเทียวไม่สามารถขึ=นเทียวชมในสวนกลว้ยไมไ้ด ้
ตอ้งชมความงามของดอกกลว้ยไมจ้ากบนเรอืเท่านั =น ทั =งนี=เป็นเพราะนักท่องเทียวบางคนเมือขึ=น
ชมแล้วมกีารเดด็ดอกกล้วยไม้ ทําให้เกิดความเสยีหาย เจ้าของสวนกล้วยไมจ้งึไม่อนุญาตให้
นกัท่องเทียวขึ=นไปชมไดอ้กี 

สอดคล้องกบัการให้ขอ้มลูของนางไฉน ขาวเจรญิ (2556: สมัภาษณ์) ทีได้ใหข้อ้มูลถงึ
เหตุการณ์การการยกเลกิการชมสวนกลว้ยไม ้โดยไดก้ล่าวว่า 

 

 

...นอกจากนี=ก็มพีาไปขึ=นสวนกลว้ยไม ้บางเจา้ก็ให้ขึ=น บางเจา้ก็ไม่ให้
ขึ=น คนทีไปเทียวชอบไปเดด็ของๆเขา เราก็จะได้แค่ชม แต่ก่อนก็เคยขึ=น มนั
มากคน อนันั =นสวย อันนี=สวย ก็อยากจะเด็ด ไปเด็ดของเขาทําให้เกิดความ
เสยีหาย เพราะว่างของเขาส่งนอกกม็ ีส่งตลาดกม็ ีเคา้กเ็ลยไม่ใหข้ึ=น เลยไดแ้ต่
ชม... 
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4) เสน้ทางที 4 “ไปไหนไปกนั” เป็นการเลอืกเสน้ทางบางจดุของเสน้ทางทั =ง 3 เสน้ 
ตามความสนใจ จะเรียนรู้หรือพักผ่อน ตามความสะดวกของเวลาของกลุ่ม และจํานวน
นกัท่องเทียว 

ในส่วนของการปรบัภูมทิศัน์นั =น เนืองจากตลาดนํ=าคลองลดัมะยมตั =งอยู่ในพื=นทีทีโอบ
ล้อมด้วยชุมชนหมู่บ้านจดัสรร ทําให้มปีญัหาเกียวกับป้ายโฆษณาและทศันียภาพทีไม่เป็น
ธรรมชาต ิทั =งนี=พื=นทีทีจะมกีารสรา้งตลาดนํ=าแห่งใหม่นั =น เป็นพื=นทีรมิคลองลดัมะยม ด้านหลงั
ติดกบับ้านพกัส่วนตวัของชาวบ้าน และมพีื=นทีสวนทีจะดดัแปลงเป็นสวนเกษตรเรยีนรู้ ทาง
โครงการชุมชนท่องเทียวยั งยนื จงึได้มกีารแนะแนวทางในการวงัผงัและการออกแบบภูมทิศัน์ 
โดยมลีกัษณะรปูแบบองิจากตลาดเดมิและเน้นการใชว้สัดุทีหาไดง้า่ยในชุมชน 

 

ภาพที� 4.11  ทศันียภาพในการปรบัปรงุภมูทิศัน์ของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
แหล่งที�มา:  สุภาภรณ์ จนิดามณโีรจน์, 2550ข: 233. 
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ภาพที� 4.12  ผงัทีมกีารนําเสนอเพือสรา้งตลาดนํ=าแห่งใหม ่และสุดทา้ยไดม้กีารนําไปดดัแปลงใช้
จรงิ 

แหล่งที�มา:  สุภาภรณ์ จนิดามณโีรจน์, 2550ข: 233. 

จุดเด่นอีกอย่างหนึงของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม คอื เป็นแหล่งท่องเทียวทีมกีจิกรรม
ประเภทส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ยู่แล้ว ทั =งนี=นายชวน ชูจนัทร ์ได้เป็นวทิยากรหลกัในการใหค้วามรู้
ด้านเกษตรกรรมในสวนเจียมตนแก่คนในชุมชนและนักท่องเทียวเป็นประจําอยู่แล้ว ทาง
คณะวจิยั และกองการท่องเทียวฯจงึเลง็เหน็ว่า ควรมกีารต่อยอดจากฐานกจิกรรมเดมิทีมอียู่แลว้ 
จงึควรใหม้กีารจดัสถานทีและกจิกรรมาใหม่ๆเพิมเตมิ เช่น การจดักจิกรรมเดนิเทา้เขา้ชมสวน 
และจดับรเิวณพื=นทีสวนของนายบุญช่วย ปานพรม ให้เป็น “แหล่งเรยีนรูช้าวสวน” ซึงเป็นส่วน
หนึงของสวนเจยีมตน เป็นตน้ 
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จากการศึกษาของโครงการชุมชนท่องเทียวยั งยืน ตลิงชันฯ ยงัพบว่า ทางชุมชน
ต้องการพฒันาโครงสร้างพื=นฐานโดยเฉพาะป้ายบอกทาง ทั =งนี=ชุมชนเคยรอ้งขอการสนับสนุน
เรืองดงักล่าวไปยงัเขตตลิงชนัแต่ไม่ไดร้บัการตอบรบั ทางโครงการท่องเทียวยั งยนื ไดเ้ลง็เหน็
ถงึความสาํคญัในเรืองดงักล่าว จงึไดร้่วมมอืกบัทางชุมชนในการจดัทําป้ายชือตลาดนํ=าคลองลดั
มะยมในพื=นทีตลาดใหม่ โดยทางโครงการชุมชนท่องเทียวยั งยนื ตลิงชนัฯ ให้การสนับสนุน
ทางดา้นงบประมาณ ในขณะทีชุมชนเป็นผูด้าํเนินการออกแบบและก่อสรา้งป้ายชือดว้ยตนเอง 
 

 

ภาพที� 4.13  ลกัษณะของป้ายชือตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
แหล่งที�มา:  สุภาภรณ์ จนิดามณโีรจน์, 2551: 60. 
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นอกจากป้ายชือตลาดนํ=าแห่งใหม่แล้ว ทางโครงการชุมชนท่องเทียวยั งยนื ตลิงชนัฯ 
ยงัใหค้วามสาํคญักบัป้ายชี=ทางดว้ย เนืองจากตลาดนํ=าคลองลดัมะยมตั =งอยู่ห่างไกลจากถนนเสน้
หลกั อีกทั =งถนนทีเข้ามาตลาดยงัมทีางแยก ทางร่วมหลายจุด จงึได้มกีารทําป้ายชี=ทางตดิตั =ง
จาํนวน 15 จดุ ตั =งแต่ถนนกาญจนาภเิษก – ตลาดนํ=าคลองลดัมะยม และจากถนนราชพฤกษ์ตดั
ใหม่ – ตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ทั =งนี=ทางโครงการได้สนับสนุนงบประมาณในการทําป้ายชี=ทาง 
ในขณะทีชุมชนเป็นผู้ดําเนินการออกแบบ กําหนดจุดติดตั =ง และดําเนินติดตั =งป้ายชี=ทางด้วย
ตนเอง 

 
นอกจากนี=ในแผนงานได้มกีารวางแผนการประชาสมัพนัธ์และการตลาด เพือส่งเสรมิ

การท่องเทียวของชุมชนให้นักท่องเทียวได้รู้จกั โดยมกีารจดัทําแผ่นพบัและได้กําหนดวนัจดั
กจิกรรมแนะนําโครงการชุมชนท่องเทียวยั งยนื ตลิงชนัฯ และบรกิารแก่นักท่องเทียวตามจุด
บริการการท่องเทียวต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเทียว
กรุงเทพมหานคร ท่าพระอาทติย,์ จุดบรกิารขอ้มลูแหล่งท่องเทียวตามแหล่งท่องเทียวในพื=นที, 
สาํนกังานเขตตลิงชนั เป็นต้น โดยแผ่นพบัดงักล่าว เป็นแผ่นพบัขนาด A2 พบัย่อเป็นขนาด 10 
x 20 เซนตเิมตร เป็นกระดาษอารต์มนั พมิพ ์4 ส ีจาํนวน 5,000 แผ่น ภายในประกอบดว้ย

ภาพที� 4.14  ลกัษณะของป้ายบอกทางมาตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
แหล่งที�มา:  สุภาภรณ์ จนิดามณโีรจน์, 2551: 60. 
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แหล่งท่องเทียวในพื=นที และขอ้มูลของพื=นทีตลาดนํ=าทั =งสามแห่ง รวมไปถงึแหล่งท่องเทียวทีมี
ความสาํคญัต่างๆ พอสงัเขป (สุภาภรณ์ จนิดามณโีรจน์, 2550ข: 245) 

ในขณะทีวนัจดักจิกรรมแนะนําโครงการชุมชนชุมชนท่องเทียวยั งยนื ตลิงชนัฯ (Event) 
นับเป็นอีกช่องทางหนึงในการประชาสัมพันธ์ตลาดนํ= าคลองลัดมะยมให้เป็นทีรู้จ ักอย่าง
กว้างขวาง เพราะมกีารเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรกัษ์ โกษะโยธิน) และ
สือมวลชนมาจากหลายแห่ง พรอ้มทั =งมกีารจดัแถลงข่าวและนําสือชมสถานที (Press Tour) ไป
ในคราวเดียวกัน โดยรูปแบบกิจกรรมของการแนะนําตวัตลาดนํ=าคลองลดัมะยมนั =น ทาง
โครงการฯไดใ้หช้าวบา้นไปดาํเนินการกําหนดรปูแบบและเผยแพรก่จิกรรมดว้ยตนเอง 

สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มลูของนายระพพีฒัน์ เกษโกศล (2556) นักพฒันาการท่องเทียว
ชํานาญการพิเศษ ผู้รบัผิดชอบโครงการ ทีได้ให้ข้อมูลถึงเหตุการณ์วนัจดักิจกรรมแนะนํา
โครงการชุมชนชุมชนท่องเทียวยั งยนื ตลิงชนัฯ (Event) นี= โดยไดก้ล่าวไวว้่า 

 

 

โครงการในระยะที 1 ได้สิ=นสุดลงเมือวนัที 20 มกราคม พ.ศ. 2551 ทางกองการ
ท่องเทียวฯ กรงุเทพมหานครไดด้าํเนินการตามแผนในระยะที 2 ภายหลงัจากจดักจิกรรมแนะนํา
โครงการชุมชนชุมชนท่องเทียวยั งยืน ตลิงชนัฯ (Event) โดยปกติทางโครงการจะมกีารจดั
โครงการนําเทียวอยู่เป็นประจํา เพือพานักท่องเทียวไปเยอืนสถานทีต่างๆทีน่าสนใจในเขต
กรุงเทพมหานคร ทางหน่วยงานไดม้กีารจดัโครงการนําเทียวมายงัตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเป็น
ระยะๆ เพือการตอกยํ=าการประชาสมัพนัธใ์หต้ลาดนํ=าคลองลดัมะยมเป็นทีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย
มากขึ=น และเพือให้การดําเนินการสอดคล้องกับเป้าหมาย ทางกองการท่องเทียวจงึได้จดั
กจิกรรม “วนัเดยีวเทียว 3 ตลาด” ซึงจดัขึ=นในช่วงเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ในทุกๆ
วนัเสารท์ี 1 และ 3 ของเดอืน 

สอดคล้องกบัการให้ขอ้มูลของนายระพพีฒัน์ เกษโกศล (2556) ทีได้ให้ขอ้มูลถึงกรณี
การจดักจิกรรม “วนัเดยีวเทียว 3 ตลาด” โดยไดก้ล่าวไวว้่า 

 

...หลงัจากนั =นก็จดักจิกรรมแนะนําพื=นที กค็อืแนะนําตวัตลาดนั นแหละ
โดยการบอกว่าเราทําอะไรทีนี  โดยการเอาผู้ว่าฯมาเปิด คืออย่างนี=การจดั
กจิกรรมกค็อืการจดั event โดย event ทีจดักใ็หช้าวบา้นไปคดิมาว่าอยากทํา
อะไรบ้าง ว่าจะสร้างกจิกรรมเผยแพร่ตลาด กจิกรรมท่องเทียวในตลาด ทาง
ชุมชนเขาก็คดิมาว่าจะมโีน่นมนีี อะไรก็ว่าไป มสีมัมนา มพีาเดนิทาง มพีาไป
ล่องเรอื มกีารจดักจิกรรมเปิดตวั โดยเชญิผู้ว่าฯกบัสือมวลชนมา ร่วมชม ถือ
เป็นการประชาสมัพนัธไ์ปในตวั... 
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ภายหลงัการสิ=นสุดของกิจกรรม “วนัเดยีวเทียว 3 ตลาด” ทางกองการท่องเทียวฯ 

กรุงเทพมหานครได้ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ และเปิดวสิยัทศัน์ให้กบัชุมชนเพือให้เกดิการ
พฒันาอย่างต่อเนือง โดยได้พาแกนนําชุมชนไปดูงานในพื=นทีทีสามารถเป็นต้นแบบได้ โดยได้
ดําเนินโครงการดงักล่าวรวมทั =งสิ=น 4 ครั =ง (ระพพีฒัน์ เกษโกศล, 2556) การพฒันาศกัยภาพ
ดงักล่าว ส่งผลใหม้กีารพฒันาตลาดนํ=าอย่างต่อเนือง มกีารปรบัปรุงเพิมเตมิสนิค้าและกจิกรรม
ต่างๆภายในตลาดนํ=า โดยใชก้ระบวนการระดมความคดิเหน็จากคนภายในชุมชน ทําใหส้มาชกิ
ภายในชุมชนมสี่วนรว่ม และมกีารรวมตวัทีเขม้แขง็มากขึ=น 

นอกจากนี=ทางกองการท่องเทียวฯ กรุงเทพมหานคร ได้สรา้งโปรแกรมการเรยีนรูเ้พือ
การท่องเทียว  มกีารจดัอบรมมคัคุเทศก์ ในช่วงปี พ.ศ. 2552 โดยพามคัคุเทศก์ไปทําความรูจ้กั
ตลาด ในพื=นทีตลาดนํ=าตลิงชนั ตลาดนํ=าคลองลดัมะยม และตลาดนํ=าวดัสะพาน นอกจากนี=ทาง
หน่วยงานยงัไดข้ยายผลดว้ยการกําหนดใหพ้ื=นทีทั =ง 3 ตลาดนี= เป็นแหล่งศกึษาดูงาน มกีารพา
เจา้หน้าทีของเขตทีทาํหน้าทีดา้นการท่องเทียวไปชมตลาด ทั =งนี=เมือเวลาทีใครหรอืหน่วยงานใด
ใหท้างกองการท่องเทียวฯจดัโปรแกรมการท่องเทียว ทางหน่วยงานกไ็ดแ้ทรกตลาดนํ=าคลองลดั
มะยมลงไปในโปรแกรมการท่องเทียวเสมอๆ 

จากการจดัโครงการและกจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทียวในพื=นทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยม
อย่างต่อเนือง ทําให้ตลาดนํ=าคลองลัดมะยมเริมเป็นทีรู้จกัอย่างแพร่หลาย มีนักท่องเทียว
เดนิทางมาเทียวชมตลาดนํ=าคลองลดัมะยมและจบัจ่ายใชส้อยเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหต้ลาดนํ=า
เกดิการขยายตวั จนกลายเป็นแหล่งท่องเทียวทีสาํคญัของกรงุเทพมหานครอยา่งเช่นในปจัจบุนั 

ความสาํเรจ็ดงักล่าวทาํใหก้องการท่องเทียวฯ กรุงเทพมหานคร ตดัสนิใจยุตแิผนพฒันา
ในระยะที 2 เมือประมาณปี พ.ศ. 2553 เนืองจากเลง็เหน็ว่า ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมนั =นประสบ
ความสําเร็จ เลี=ยงตนเองได้ สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแล้ว ประกอบกับทางหน่วยงานได้
ถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการท่องเทียวทั =งหมดใหก้บัชุมชนแลว้ อกีทั =งยงัมชุีมชนอืนๆทีต้องการ
การสนบัสนุนจากกองการท่องเทียวฯมากกว่า ทางหน่วยงานจงึไดห้นัไปใหก้ารสนับสนุนชุมชน
เหล่านั =นแทน อย่างไรก็ตามหากชุมชนเกิดปญัหา หรอืต้องการคําเสนอแนะ ทางกองการ
ท่องเทียวฯ กรงุเทพมหานครกพ็รอ้มและยนิดทีีจะช่วยเหลอืและสนบัสนุนเป็นกรณีๆ ไป 

สําหรบัแผนในระยะที 3 นั =นทางกองการท่องเทียวฯ กรุงเทพมหานคร พบว่าตลาดนํ=า
ทั =ง 3 แห่งทีทางหน่วยงานไดเ้ขา้มาสนบัสนุนนั =น ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมประสบความสําเรจ็มาก
ทีสุด มกีารกระจุกตวัของนักท่องเทียวอย่างหนาแน่น ทางหน่วยงานจงึมแีผนงานทีคาดว่าจะ

...หลงัจากเปิดโครงการผ่านไปแล้ว... เราก็ยงัไม่หยุด เราในนามของ
กองการท่องเทียวฯและเครอืข่ายกไ็ดจ้ดักจิกรรม “วนัเดยีวเทียว 3 ตลาด” จดั
อยูป่ระมาณปีหนึง คอืช่วง 2 เดอืนแรกกจ็ดัใหค้นมาเทียวทีนี โดยการเอารถบสั 
2 ชั =นของเราไปส่ง ช่วงปี 51 เรากจ็ดัอยา่งนี=อยูเ่รือย...  
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ดําเนินการต่อในอนาคตอนัใกล้ คอื การเชือมนักท่องเทียวจากตลาดนํ=าคลองลดัมะยมไปยงั
ชุมชนอืนๆในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี=ย ังมีอีกหนึงแผนงานทีทางหน่วยงานคาดว่าจะ
ดําเนินการ คอื การจดัการด้านความปลอดภยัภายในพื=นทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยม เช่น การ
จดัการเมือเกดิอคัคภียั มาตรการป้องกนัและช่วยเหลอืนกัท่องเทียวหากตกนํ=า เป็นตน้ 

จากการดําเนินการของโครงการท่องเทียวยั งยนื ตลิงชนัฯ โดยกองการท่องเทียวฯ 
กรุงเทพมหานคร ร่วมกบัคณะโบราณคด ีมหาวทิยาศลิปากร จะเหน็ได้ว่าทางโครงการชุมชน
ท่องเทียวยั งยนื ตลิงชนัฯ ไดเ้ขา้มามบีทบาททีสําคญัในการช่วยแก้ไขปญัหาของตลาดนํ=าคลอง
ลดัมะยมทีเกดิขึ=นตลอดระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัก่อตั =ง ทางโครงการฯได้ทําการศึกษาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเทียวให้กบัทางชุมชน นอกจากนี=ยงัได้ช่วยเหลอืสนับสนุน
ความตอ้งการในสิงทีชุมชนยงัขาดทกัษะ ความรู ้และความชํานาญ อย่างไรกต็ามการช่วยเหลอื
ชุมชนดงักล่าวไม่ได้ทําในลกัษณะยดัเยยีดหรอืชี=นํา แต่ทําในรูปแบบการดําเนินงานร่วมงาน
ร่วมกนัระหว่างทางโครงการฯและชุมชน โดยเห็นได้จากความพยายามในการเปิดวิสยัทศัน์
ชุมชนดว้ยการพาแกนนําชุมชนไปดูงานตามสถานทีต่างๆ หลงัจากนั =นจงึไดม้กีารจดัเวทใีหช้าว
ชุมชนได้ระดมความคิดว่าจะพัฒนาตลาดนํ=าของตนไปในรูปแบบใด และให้ทางชุมชนเป็น
ผูด้าํเนินการในดา้นต่างๆ ทั =งนี= ทางโครงการฯมหีน้าทีในการสนับสนุนเครืองมอืและงบประมาณ
เพยีงเท่านั =น ส่งผลใหชุ้มชนสามารถพฒันาตลาดนํ=าไปตามแนวทางของชุมชนเองได ้

ผลจากการที กองการท่องเทียวฯ กรุงเทพมหานคร ไดเ้ขา้มาสนับสนุนช่วยเหลอืชุมชน
คลองลดัมะยมในช่วงเวลาดงักล่าว โดยเฉพาะองค์ความรูด้้านการท่องเทียว การตดิป้ายบอก
ทาง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ จากกองการท่องเทียวฯ ทําให้ประชาชนทั วไปและ
นักท่องเทียวรูจ้กัชุมชนคลองลดัมะยมมากขึ=น กจิการตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเป็นดําเนินไปได้
ด้วยดถีึงขั =นดมีาก นักท่องเทียวหลั งไหลมาเยียมชมและจบัจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมาก ทําให้
สมาชกิในชุมชนทีเคยแสดงความคดิเหน็ไม่เหน็ดว้ยในการก่อตั =งตลาด เมือเหน็รายได้จากการ
ดาํเนินการตลาดนํ=า ทาํใหเ้ริมเขา้มามสี่วนรว่มในการตั =งรา้นขายของเพิมมากขึ=น จนเกดิเป็นการ
รวมตวักนัอยา่งเขม้แขง็ภายในชุมชน 

สอดคล้องกบัการให้ข้อมูลของนางไฉน ขาวเจรญิ (2556) กรรมการชุมชนคลองลดั
มะยมทีไดใ้หข้อ้มลูถงึกรณ ีดงักล่าว โดยไดก้ล่าวไวว้่า 
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ทั =งนี=การรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของชาวชุมชนคลองลัดมะยม อันเป็นผลมาจาก
นกัท่องเทียวไดเ้ขา้มาท่องเทียวในตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเพิมมากขึ=น ไดส้ะทอ้นออกมาใหเ้หน็
อยา่งเด่นชดัในปี พ.ศ. 2553 จาํนวนรา้นคา้ทีมอียู่เดมิไม่เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารนักท่องเทียว
อกีต่อไป แมจ้ะมรีา้นคา้เพิมมากขึ=นจาก 30 รา้นเมือแรกเริมตั =งตลาดมาเป็น 110 รา้น ซึงขยาย
จนเต็มพื=นที ประกอบกบัเมือตลาดนํ=าคลองลดัมะยมมชีือเป็นทีรูจ้กัอย่างกว้างขวางทําให้เริมมี
ผู้ประกอบการจากภายนอกชุมชนทําเรืองขอเข้ามาตั =งร้านค้าภายในตลาดนํ=า  ทางแกนนํา
ชุมชนเหน็ว่าเป็นเรืองทีดทีีจะทําให้ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมมชีนิดสนิคา้ทีหลากหลายมากขึ=นจงึ
ไดม้กีารขยายพื=นทีตลาดกลบัไปยงัทีดนิของนายชวน ชูจนัทรอ์กีครั =งหนึง ทําใหต้ลาดนํ=าคลอง
ลดัมะยมมพีื=นทีรวมราวๆ 4 ไรค่รึง มรีา้นคา้ทั =งหมด 140 รา้นคา้ 

จากความสําเรจ็ดงักล่าวทําใหเ้จา้ของทีดนิรอบขา้งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเริมใหค้วาม
สนใจในการนําทีดนิของตนมาเขา้ร่วมทําเป็นตลาดด้วยโดยมกีารขยายพื=นทีตามลําดบั (ชวน   
ชจูนัทร,์ 2556ก; ฉทัปนยั รตันพนัธ,์ 2556; ปราณ ีเชยีรสทิธพิร, 2556) ดงัต่อไปนี=  

ในปี พ.ศ. 2553 ตลาดนํ=าคลองลดัมะยมไดท้ําการเปิดตลาดโซน 3 ขึ=น มจีํานวนพื=นที
ทั =งหมด 5 ไร ่ทีดนิดงักล่าวเป็นของนางดารุณี สนัตริะสหีฤทยั ซึงเป็นบุคคลทีอาศยัอยู่ภายนอก
ชุมชน แต่เดิมทีดินดังกล่าว นางดารุณีได้ปล่อยให้ชาวชุมชนเช่าทีดินเพือทําการเกษตร
เพาะปลกูจาํพวก ขา่ ตะไคร ้มาก่อน  

เมือเขา้สู่ปี พ.ศ. 2554 ไดม้กีารขยายพื=นทีตลาดถงึ 2 ครั =ง ภายในปีเดยีวกนั โดยในครั =ง
แรกนั =นได้มกีารขยายพื=นทีตลาดออกไปอกีราวๆ 1 ไร่ ซึงเป็นทีดนิของนายฉัทปนัย รตันพนัธ ์
ซึงเป็นสมาชกิชุมชนคลองลดัมะยม สําหรบัการขยายพื=นทีคร ั =งที 2 นั =น ได้มกีารขยายพื=นที
ตลาดเพิมขึ=นอกี 5 ไร ่ภายในทีดนิของนางปราณ ีเชยีรสทิธพิร โดยทีดนิดงักล่าวเป็นทีดนิทีนาง
ปราณีเคยซื=อจากชาวชุมชนคลองลดัมะยมเมือครั =งนํ=าท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2535 ตลาดนํ=าคลองลดั
มะยมได้ขยายพื=นทีครั =งสุดท้ายในราวๆเดอืนกนัยายน ปี พ.ศ. 2556 ตลาดนํ=าได้มกีารขยาย
พื=นทีเพิมขึ=นอกี 1 ไร ่ซึงเป็นทีของสมาชกิภายในชุมชนเอง (ไมป่ระสงคอ์อกนาม) 

...พอเหน็ว่าไดเ้งนิแลว้เขาถงึตามกนัเขามา คนธรรมดาเวลาทําสวนอ่ะ
กว่าจะได้ร้อยบาท สองร้อยบาทมนันาน เราต้องทําของส่งไปก่อน อย่างตัด
ผกัเนียโลละ 5 บาท คดิส ิกีโลกว่าได้ 100 บาท และไม่ใช่ได้เงนิเลย ทําเป็น
อาทิตย์ ทําๆไปเนีย กว่าเขาจะส่งเงินกลับมา แต่เรามาอาทิตย์เนีย ขาย
กระจุกกระจกิ ขายกํานึงนิดเดยีวได ้5 บาทละ ขายโหระพา กระเพรา ตระไคร ้
ข่า เก็บเอามาแลว้มาทําเป็นขนมเพิม วนัหนึงๆได้ 500 กว่าบาทดใีจ สําหรบั
คนทีไมม่ ีเขาถงึไดม้าทุ่ม ณ จุดนี= คอือยากมาขายแลว้ไง เริมไปบอกต่อละ ทํา
ใหม้พีลงั เราไปขายลดัมะยมไดเ้ท่านี=ๆ อกีคนหนึงเอาบา้ง ถงึไดร้วมตวักนัได.้.. 
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ทั =งนี=  รูปแบบโครงสร้างของตลาดในทุกๆพื=นทีทีได้ขยายออกไปนั =นยังคงไว้ซึง
เอกลกัษณ์ของตลาดนํ=าคลองลดัมะยมนั น คอื เป็นตลาดทียงัคงมุงหลงัคาด้วยจาก ยกเว้นการ
ขยายพื=นทีครั =งสุดทา้ยในปี พ.ศ. 2556 ทีหลงัคาไมไ่ดม้กีารมงุจาก 

เมือมกีารขยายตวัของพื=นทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเพิมมากขึ=น ส่งผลใหจ้าํนวนเจา้ของ
ทีดนิเพิมขึ=นตามไปดว้ย ทางแกนนําชุมชนและคณะกรรมการตลาดนํ=าคลองลดัมะยมจงึไดม้กีาร
ปรบัปรุงโครงสรา้ง กฏระเบยีบต่างๆให้มคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดในปจัจุบนั จงึไดม้กีาร
เพิมรายชือเจา้ของทีดนิในส่วนทีมขียายพื=นทีออกไปเขา้มาเป็นคณะกรรมการตลาดนํ=าคลองลดั
มะยมดว้ย 

อนึง เพือใหม้องเหน็ถงึการขยายพื=นทีของตลาดนํ=าคลองลดัมะยมให้ชดัเจนมากยิงขึ=น 
ผูว้จิยัจงึไดป้ระมวลและนําเสนอ ดงัตารางที 4.1 ต่อไปนี= 

ตารางที� 4.1  การขยายพื=นทีของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
 

ปี พ.ศ. เจ้าของที�ดิน จาํนวนที�ดิน 
2547 นายชวน ชจูนัทร ์และพีน้อง 2 ไร่ 
2550 นายบุญช่วย ปานพรม เจา้ของในทีดนิในขณะนั =น      

(ยา้ยทีตั =งตลาดมาจากทีดนินายชวน) 
2.5 ไร ่(พื=นทีตลาด) 

6 – 7 ไร ่            
(พื=นทีสวนเจยีมตน) 

2553 1. นายชวน ชจูนัทร ์และพีน้อง (ขยายกลบัมา) 
2. นางดารณุ ีสนัตริะสหีฤทยั 

2 ไร่ 
5 ไร่ 

2554 1. นายฉทัปนยั รตันพนัธ ์
2. นางปราณ ีเชยีรสทิธพิร 

1 ไร่ 
5 ไร่ 

2556 สมาชกิในชุมชน (ไมป่ระสงคอ์อกนาม) 1 ไร่ 
รวม 23.5 ไร่ 

 
การดําเนินโครงการจดัตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมดงักล่าว นับว่าประสบความสําเร็จ

อยา่งสงู และสามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆทีเกดิขึ=นได ้โดยเฉพาะปญัหาสาํคญัอย่าง การรุกคบืของ
หมูบ่า้นจดัสรรเขา้มาในพื=นทีชุมชน ทั =งนี= สามารถพจิารณาไดจ้ากการทีทีดนิของตลาดนํ=าคลอง
ลดัมะยมนั =นมกีารขยายตวัเพิมขึ=นอย่างรวดเรว็ แมว้่าในช่วงปี 2547 – 2549 จะไม่มกีารขยาย
พื=นทีตลาดนํ=าเพิมขึ=น เนืองจากอยูใ่นช่วงของการก่อตั =งตลาด แต่เมือเขา้สู่ปี พ.ศ. 2550 พบว่ามี
อตัราการขยายตวัของพื=นทีตลาดนํ=าอย่างต่อเนือง และขยายตวัอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลงัปี 
พ.ศ. 2553  ซึงการเพิมขึ=นนี=เป็นการนําเอาทีดนิของสมาชกิภายในชุมชนเอง ตลอดจนทีดนิของ
สมาชกิจากภายนอกชุมชนมาดําเนินการด้วย ดงัทีกล่าวไว้แล้วในตารางที 4.1 และมเีจ้าของ
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ทีดนิในละแวกใกล้เคียงมคีวามสนใจจะนําทีดนิของตนมาร่วมกบัตลาดนํ=าคลองลดัมะยมอีก
จํานวนมาก ทําให้เกดิโอกาสทีจะขยายพื=นทีออกไปอกีในอนาคต ในจุดนี=เองทีแสดงให้เหน็ว่า
ชาวชุมชนสามารถทีจะหยุดยั =ง หรอืชะลอไม่ให้หมู่บ้านจดัสรรสามารถรุกคบืเขา้มาในละแวก
ชุมชนไดอ้กี 

อนึง เพือให้มองเหน็ถึงการขยายตวัทีเพิมขึ=นของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ผู้วจิยัจงึได้
ประมวลและนําเสนอ ดงัแผนภาพที 4.15 ต่อไปนี= 

ภาพที� 4.15  จาํนวนทีดนิทีเพิมขึ=นของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
 

ปญัหาประการทีสอง คอื ปญัหาด้านสิงแวดล้อม ดงัทีได้กล่าวแล้วในขา้งต้นว่า เมือมี
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเข้ามาภายในพื=นทีบริเวณชุมชนทําให้ทีดินมีราคาสูงขึ=น 
ประกอบกบัการประสบอุทกภยัซํ=าซาก ทําใหช้าวบา้นตดัสนิใจขายทีดนิของตน และอพยพยา้ย
ถินฐานไปยงัพื=นทีอืน 

ผลสืบเนืองจากเหตุการณ์ดงักล่าว ทําให้ทีดินทีชาวบ้านขายทิ=งไปถูกนําไปพัฒนา
กลายเป็นแหล่งทีอยู่อาศยั ทีดนิถูกแปรเปลียนจากการทําเกษตรกรรมมาเป็นหมู่บ้านจดัสรร 
ทั =งนี=การตดัถนนและการเกดิขึ=นของหมู่บ้านจดัสรรนํามาซึงการทําลายสิงแวดล้อม โดยเฉพาะ
อยา่งยิงคคูลองต่างๆ อนัเกดิจากการปล่อยสิงปฏกิูลและขยะต่างๆจากบา้นเรอืน นอกจากนี=ยงัมี
มลพษิทีเกดิจากการใช้สารเคมใีนบ้านเรอืน เช่น ยากําจดัปลวก สิงเหล่านี=ได้ส่งผลต่อผลผลติ
ทางการเกษตรทีเหลอือยูใ่นพื=นทีอยา่งหลกีเลียงไมไ่ด ้
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สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มลูของนายชวน ชูจนัทร ์ทีไดใ้หข้อ้มลูถงึเหตุการณ์การเพิมขึ=น
ของหมู่บ้านจดัสรรในเขตพื=นทีชุมชน เมือครั =งใหส้มัภาษณ์กบัมลูนิธโิลกสเีขยีว (2553) โดยได้
กล่าวว่า 

 

 
ในขณะทีนางไฉน ขาวเจรญิ (2556) ไดใ้หข้อ้มลูไปในทศิทางเดยีวกนัต่อเหตุการณ์การ

เพิมขึ=นของหมูบ่า้นจดัสรรในเขตพื=นทีชุมชน โดยไดก้ล่าวไวว้่า 
 

 

จากสภาพปญัหาดงักล่าว ทําใหส้ภาพแวดล้อมในชุมชนเสือมโทรม โดยเฉพาะคูคลอง
ต่างๆ วถิชีวีติของชุมชนรมินํ=าเปลียนแปลงไป ผูค้นทียา้ยมาอยู่ใหม่ไม่ไดเ้ลง็เหน็และตระหนัก
ถงึคุณค่าของลําคลอง วถิีชวีติของชุมชนเริมถูกกลนืไปเป็นแบบสงัคมเมอืงการปฏสิมัพนัธ์ใน
ชุมชนเริมลดน้อยถอยลง ความเป็นชุมชนกําลงัจะล่มสลาย 

...ทีตรงนี=ก็เหมือนหลายๆแห่ง มีการรุกเข้ามาโดยความไม่เข้าใจ 
แนวคดิในการทําถนนหนทาง ปลูกบ้านจดัสรร เราเหมอืนถูกกล่อมว่าอนันี=คอื
ความเจรญิ พอมถีนนคนก็เขา้มาอยู่กนัมากขึ=น นํ=ากเ็ริมเน่า แน่นอนว่านํ=าเสยี
ต้องมาจากชุมชนทั =งนั =น บ้านจดัสรรเขาแค่มาอยู่ เขาไม่ได้กลมกลนืกบัชุมชน 
เขาไม่ได้ปรบัตัวให้เข้ากับวฒันธรรมชุมชน...  หลายชุมชนในชานเมอืงถูก
ทําลายเพราะราคาทีดนิทีสูงขึ=น คนในชุมชนขายทีสร้างเป็นหมู่บ้านจดัสรรที
ต่างคนต่างอยู ่สิงแวดลอ้มถูกทาํลาย โดยเฉพาะลําคลองทีเคยมคีวามสําคญัใน
อดตี ทุกวนันี=กต็ื=นเขนิและเตม็ไปดว้ยขยะ... 

...แถบบรเิวณต้นคลองจะเป็นหมู่บ้านภาณุทั =งหมด ส่วนทางนี=ก็เป็น
หมู่บ้านมหาดไทย เหลอืสวนนิดหน่อย การมหีมู่บ้านทําให้คลองสกปรกขึ=น 
เพราะนํ=าทีเขาทิ=งมาดาํมากเลย ... คดิดสูวิ่าหมู่บา้น 100 หลงัคาเรอืน มนัจะตก
มาทีไหน นํ=าอะไรสารพดั แต่ก่อนจุดนี=นํ=าใสมาก ชาวบ้านไม่ไดท้ิ=งอะไรเหล่านี=
ลงคลองเลย เราอาบนํ=าในนี=ซะด้วยซํ=า เราไม่มนํี=าประปา ไม่ได้อาบนํ=าประปา 
เรากระโดดอาบนํ=าในคลอง มหีวับนัได ใชนํ้=ากต็กัขึ=นมาแกว่งสารสม้ใชซ้าวหมอ้ 
แต่เดี�ยวนี=ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ นํ=ามนัดํามาก ถงึไดม้นํี=าประปาเขา้มา แต่ก่อนเราไม่คดิ
ว่าจะตอ้งซื=อนํ=าใช ้ไมเ่คยนึกเลย จะใชนํ้=าในคลองตลอด พอถนนตดัมานีจบเลย 
ท่ออะไรก็ต่อมาลงคลองหมด ไม่ลงคลองจะไปไหน พอฝนตกมาเนียแต่ก่อนก็
ลงสวน แต่เดี�ยวนี=อะไรๆก็ลงท่อฝงัท่อตลอด มนักล็งท่อตลอด เพราะไม่มสีวน
แลว้ ถา้ไมฝ่งัท่อนํ=ากท่็วมถนน มนักเ็ปลียนไปหมด... 
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปญัหาทีชาวชุมชนคิดว่าต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ 
ปญัหาการรุกคืบของหมู่บ้านจดัสรร แต่ชุมชนได้หยิบยกเอาปญัหาด้านสิงแวดล้อมขึ=นมา
ดําเนินการก่อน เนืองจากในระยะแรกนั =นชาวชุมชนยงัไม่สามารถรวมตวัเป็นกลุ่มก้อนทีมพีลงั
มากพอ นายชวน ชูจนัทร ์จงึใชก้ารแก้ไขปญัหาสิงแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการรวบรวมชาว
ชุมชนใหเ้ป็นกลุ่มก้อนเดยีวกนั ทั =งนี=เป็นเพราะปญัหาดา้นสิงแวดลอ้มนั =นเป็นสิงทีชาวชุมชนทุก
คนสามารถสมัผสัได ้

จากการเริมต้นดว้ยการเกบ็ขยะในลําคลองเพยีงลําพงัของนายชวน ชูจนัทร ์ทําให้ชาว
ชุมชนเริมเลง็เหน็และตระหนักถงึปญัหาต่างๆทีเกดิขึ=นภายในชุมชน ทําใหช้าวชุมชนสามารถ
ดําเนินการก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยม เพือแก้ไขปญัหาการรุกคบืของหมู่บ้านจดัสรรซึงเป็น
ปญัหาหลกัของชุมชน สําหรบัปญัหาด้านสิงแวดล้อมนั =นทางชุมชนได้ดําเนินการภายหลงัจาก
การก่อตั =งตลาดนําประสบความสาํเรจ็ 

สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มลูของนายชวน ชูจนัทร ์(2556ข) ทีไดใ้หข้อ้มลูถงึกรณีดงักล่าว 
โดยไดก้ล่าวไวว้่า 

 

 
อย่างไรก็ตามแมว้่าทางชุมชนจะดําเนินการแก้ไขปญัหาการรุกคบืของหมู่บ้านจดัสรร

ดว้ยการก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเป็นลําดบัแรก แต่ในช่วงเวลาเดยีวกนัทางชุมชนไดม้กีาร
ดําเนินการแก้ไขปญัหาสิงแวลดลอ้มควบคู่กนัไปดว้ย เหน็ไดจ้ากวตัถุประสงคข์อ้ที 1 ของการ
ก่อตั =งตลาดนํ=า ทีมุง่เน้นการรกัษาความสะอาดของลาํคลองภายในชุมชน ทั =งนี= แมว้่ารปูแบบของ
คณะกรรมการตลาดนํ=าคลองลดัมะยมจะเป็นไปในรปูแบบไม่เป็นทางการและมคีวามยดืหยุ่นสูง 
แต่ทางคณะกรรมการกไ็ดม้กีารออกกฏระเบยีบดา้นสิงแวดลอ้ม โดยไดท้ําขอ้ตกลงกบัชาวบา้น
ก่อนทีจะเข้ามาค้าขายในตลาด ซึงจะต้องมกีารปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดั เช่น การกําจดัขยะ 
จะตอ้งไมม่กีารทิ=งขยะลงในคลอง และตอ้งช่วยกนัทาํความสะอาดคลองทุกๆ 3 สปัดาห ์หรอืการ
ลา้งจาน จะตอ้งใส่ถงัและนํากลบัไปลา้งทีบา้น หา้มลา้งจานในคลองเดด็ขาด เป็นตน้ 

เมือผลการดําเนินงานตลาดนํ=าคลองลดัมะยมประสบความสําเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีได้
ตั =งไว ้นั นคอื สามารถหยดุยั =งหรอืชะลอการขยายตวัของหมู่บา้นจดัสรรได ้อกีทั =งยงัสามารถเป็น
สถานทีให้ชาวบ้านได้ระบายสนิค้าทางการเกษตร ตลอดจนสามารถขายสนิค้าเพือหารายได้
เสริม นายชวน ชูจันทร์ และคณะกรรมการชุมชน จึงได้หันมาให้ความสนใจกับปญัหา
สภาพแวดลอ้มในชุมชนมากขึ=น โดยมุ่งเน้นไปทีลําคลองภายในชุมชน เนืองจากชุมชนตั =งอยู่รมิ

...ช่วงแรกในชุมชนยงัไม่เน้นอะไร ผมเก็บขยะในคลองคนเดยีว พอ
เริมทาํตลาดเนีย แค่เอาแรงกาย แรงงาน แรงความคดิมาลงกบัตลาดกห็มดแลว้ 
ตอนตั =งตลาดใหม่ๆใครจะทําอย่างอืน มันต้องดูว่าตลาดจะอยู่ได้ไม่ได ้
เพราะฉะนั =นเรืองสิงแวดลอ้มกเ็ลยตอ้งมาทหีลงั ตอ้งทาํใหต้ลาดอยูไ่ดก่้อน... 
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คลองมวีถิชีวีติผูกพนั และใช้ประโยชน์จากลําคลองดงักล่าวนี=มาตั =งแต่สมยับรรพบุรุษ จงึทําให้
คุณชวน ชจูนัทร ์ใหค้วามสาํคญักบัคลองเป็นอยา่งมาก  

อย่างไรก็ตาม การรกัษาความสะอาดของลําคลองนั =น ได้มกีารดําเนินการมาตั =งแต่ปี 
พ.ศ. 2537 ตั =งแต่เมือครั =งนายชวน ชูจนัทร ์ได้หวนกลบัมาอาศยัอยู่ในชุมชนอกีครั =ง หลงัจาก
เดนิทางไปทํางานอยู่ทีต่างจงัหวดัเป็นเวลาหลายปี ในขณะนั =นนายชวนได้พายเรอืเก็บขยะใน
คลองเพยีงคนเดยีว โดยไดด้ําเนินการอย่างต่อเนืองจนชาวชุมชนกลุ่มหนึงไดเ้หน็ถงึความตั =งใจ
จรงิ ทําให้มสีมาชกิเขา้ร่วมเพิมมากขึ=น จวบจนกระทั งมแีนวคดิทีจะตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยม
ขึ=นมา การรกัษาความสะอาดในแมนํ่=าคลองจงึเป็นสิงทีจาํเป็นมากขึ=น 

สอดคล้องกบัการให้ขอ้มูลของนาย ชวน ชูจนัทร์ (2556ก) ทีได้ให้ขอ้มูลถงึการรกัษา
ความสะอาดคลองในชุมชน ในช่วงเริมต้นของการสรา้งตลาดนํ=าคลองลดัมะยม โดยไดก้ล่าวไว้
ว่า 

 

 
ประการทีสาํคญัทีสุดทีนายชวน ชจูนัทร ์ใหค้วามสําคญักบัการทําคลองใหใ้สสะอาด คอื 

การทาํใหชุ้มชนมคีวามรูส้กึว่าเป็นเจา้ของร่วมกนั หากชาวชุมชนไม่มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของในค ู
คลองแล้ว ต่างก็จะพากันไม่สนใจและทิ=งขยะและสิงปฏิกูลต่างๆลงในคลอง แต่เมือชุมชน
ตระหนักไดว้่าเขาเป็นเจา้ของ เขาก็จะดูแลรกัษาเป็นอย่างด ีตวัอย่างทีเหน็ได้ชดัภายในชุมชน 
คอื การทีภายในชุมชนจะไม่มกีารกั =นรั =วเพือให้เดนิทั วถึงกนัได้ ตวัพื=นทีตลาดนํ=าเองนั =นก็เกิด
จากการเอาพื=นทีของชาวบ้านหลายๆคนมารวมกันเป็นพื=นทีส่วนรวม จนในปจัจุบนัมพีื=นที
ทั =งหมดเกอืบ 30 ไร่ ทําให้ชาวชุมชนมคีวามรูส้กึว่าตนเองเป็นเจา้ของและเป็นส่วนหนึงของ
ชุมชนทีตนไดอ้ยูอ่าศยั ทาํใหเ้กดิจติสาํนึกรว่มกนัในการดแูลรกัษาทรพัยากรเหล่านี= 

สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของนายชวน ชูจนัทร์  (2556ก) ได้ให้ข้อมูลถึงการสร้าง
ความรูส้กึในการเป็นเจา้ของทรพัยากรรว่มกนั โดยไดก้ล่าวไวว้่า  

 

...เมือมตีลาดแล้วก็ต้องคํานึงถงึสิงแวดล้อมในชุมชน คอื เรืองนํ=า ดนิ 
คลอง ทรพัยากรต่างๆภายในชุมชน คลองในกรุงเทพสงัเกตได้ว่าเน่าหมด 
เพราะเมือมกีารทําถนนก็ไม่ได้ให้ความสนใจในเรืองแม่นํ=าลําคลอง ความจรงิ
การรกัษาคลองและสิงแวดลอ้มเป็นสิงทีทําตั =งแต่เริมต้นแลว้ เพราะจะทําตลาด
นํ=าได้ต้องรักษาแม่นํ= าลําคลอง และเมือตลาดอยู่ตัวแล้วจึงได้มุ่งเน้นเรือง
สิงแวดลอ้ม ถา้ไมม่ตีลาดนํ=า คนกจ็ะทิ=งทุกอย่างลงคลองหมด กจ็ะไม่มโีจทยว์่า
ทําไมต้องไม่ทิ=งขยะลงคลอง ก็เพราะจะเอามาทําเป็นตลาดนํ=านั นเอง ทุกคนก็
จะรวมมอืกนัรกัษาคลอง มกีารแบ่งเวรกนัทําความสะอาด คู คลอง ก็เกดิการ
ขยายผล... 
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ในช่วงระหว่างการดําเนินการด้านตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ก็ได้มกีารจดักิจกรรมให้

ชาวบ้านตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า ทําความสะอาดคลองโดยกําหนดระยะเวลาไว้ที 1 ครั =งต่อ 3 
สปัดาห์ และได้กําหนดข้อตกลงร่วมกนัทีจะไม่ล้างจานชามในคลอง อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 
2550 นายชวน ชูจนัทร ์ได้จดัให้มกีารทํากจิกรรมในรูปแบบของจติอาสา โดยได้ชกัชวนให้
โรงเรยีนในละแวกชุมชน นําเดก็มาทํากจิกรรมเกบ็ขยะภายในคลองลดัมะยม โดยมโีรงเรยีนที
เขา้รว่มกจิกรรม เช่น โรงเรยีนเพลนิพฒันา โรงเรยีนโพธสิาร โรงเรยีนอนุบาลอยูเ่ยน็ เป็นตน้ 

อยา่งไรกต็าม ในส่วนของการทาํความสะอาดลาํคลองในชุมชนนั =นมเีจา้หน้าทีจากสํานัก
ระบายนํ=ามาเก็บขยะและช้อนสวะในลําคลองบ้าง แต่นานๆครั =งถึงจะมกีารเก็บซกัครั =งหนึง 
เนืองจากสํานักระบายนํ=าต้องรบัผดิชอบลําคลองหลายสาย อกีทั =งคลองสายอืนๆทีอยู่ขา้งเคยีง
พื=นทีชุมชนนั =นมคีวามสาํคญัและจาํเป็นมากกว่าในการทําความสะอาดเกบ็ขยะ และชอ้นสวะ จงึ
ทาํใหก้ารดาํเนินการในคลองลดัมะยมเกดิขึ=นไม่บ่อยนัก นีจงึเป็นสาเหตุทีสําคญัอกีประการหนึง
ทีทาํใหชุ้มชนตอ้งรวมตวักนัเพือจดัการแกไ้ขปญัหาทีเกดิขึ=นดว้ยการพึงตนเองของชุมชน 

ในระยะแรกของการเริมเกบ็เศษสวะของ นายชวน ชูจนัทรน์ั =น ทางนายชวนต้องการให้
ทางสํานักงานเขตตลิงชนัช่วยเหลอืสนับสนุนทางด้านเครืองมอือุปกรณ์ในการทําความสะอาด
คลอง เนืองจากภายในชุมชนไม่ไดม้เีครืองไมเ้ครืองมอืเฉพาะสําหรบักจิกรรมนี= มเีพยีงแต่เรอื
พายธรรมดาทีใช้ในการสัญจรเท่านั =น ทําให้ชุมชนไม่มีศักยภาพมากพอในการดําเนินการ
ดงักล่าว จงึไดท้ําเรืองขอการสนับสนุนไปทางสํานักงานเขต ใหเ้ขา้มาช่วยเหลอืในการทําความ
สะอาดคลองภายในชุมชน แต่กไ็มไ่ดร้บัการตอบรบัเท่าใดนัก ทําใหท้างชุมชนต้องดําเนินการใน
เรืองดงักล่าวกนัเองตามความสามารถเท่าทีมภีายในชุมชน 

สอดคลอ้งกบัการให้ขอ้มูลของนายชวน ชูจนัทร ์ (2556ก) ได้ใหข้อ้มลูถงึกรณีดงักล่าว 
โดยไดก้ล่าวไวว้่า  

 

 

...อกีสิงหนึงทีสําคญั คอื การทําให้รูส้กึว่าเป็นเจา้ของร่วมกนั เช่น ถ้า
บอกว่าป่าของกรมป่าไม้ คนก็จะไม่สนใจ แต่ถ้าบอกว่าเป็น ป่าชุมชน เป็น 
คลองชุมชน ชาวบา้นกจ็ะช่วยกนัดูแล ต้องสรา้งสํานึกส่วนรวมใหเ้กดิขึ=นใหไ้ด้
มากกว่าทีจะทาํบุญ เพราะทาํบุญไมไ่ดเ้กดิประโยชน์แก่คนส่วนรวม... 

...เรอืของทางเขตกม็เีขา้มาช่วยในการเกบ็ขยะในคลองบา้ง แต่เขากไ็ม่
ค่อยสะดวก เพราะมงีานเยอะจรงิๆ ความจรงิแล้วควรให้ชุมชนทํา ขา้ราชการ
ทาํไมส่าํเรจ็หรอก ทางเขตควรช่วยในรปูแบบทีชุมชนต้องการอะไรบอกมาทาง
เขตจะจดัหาให้ คุณจะเอาเครืองมอือะไร บอกมา คุณจะทําอย่างนี=เหรอ ทาง
เขตจะช่วยอะไรไดบ้า้ง การดแูลพื=นทีชุมชนตอ้งใหชุ้มชนเขาด.ู.. 
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ในขณะเดียวกันนางไฉน ขาวเจริญ (2556) ได้ให้ข้อมูลไปในทํานองเดียวกันต่อ
เหตุการณ์การขอสนบัสนุนจากทางสาํนกังานเขตตลิงชนั โดยไดก้ล่าวไวว้่า  
 

 
จะเห็นได้ว่าทางชุมชนมแีนวทางในการดําเนินกิจกรรมดงักล่าวบนพื=นฐานของการ

พึงตนเองเป็นสาํคญั เนืองจากชุมชนมคีวามต้องการและไดด้ําเนินการแก้ไขปญัหาดงักล่าวดว้ย
ตนเองแล้วในขั =นต้น แต่ทางชุมชนเองนั =นขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยทีีเหมาะสม จงึทําให้การ
ดําเนินการนั =นไม่มปีระสทิธภิาพ จงึได้ร้องขอการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ และเทโนโลย ีไปยงั
หน่วยงานดงักล่าว 

จากความพยายามในการรกัษาความสะอาดคลองควบคู่ไปกบัการดําเนินการตลาดนํ=า
คลองลัดมะยมในช่วงเวลาหลายปีทีผ่านมา เมือนายชวนหันมาให้ความสําคัญกับด้าน
สิงแวดล้อมอย่างเต็มที นายชวนจงึได้นําชุมชนเขา้ประกวดการรกัษาความสะอาดคลองกบั
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน)  และไดร้บัรางวลัชมเชยดา้น
การจดัการนํ=าตามแนวพระราชดําร ิในปี พ.ศ. 2554 ทางนายชวนเหน็เป็นโอกาสอนัดจีงึไดข้อ
ความสนับสนุนด้านงบประมาณในการซื=อเรอืเก็บขยะจํานวน 3 ลํา จากสถาบนัสารสนเทศ
ทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) ทั =งนี=การดาํเนินการนําชุมชนส่งเขา้ประกวด และ
การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าว นายชวน ได้นําเรืองเข้าปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการชุมชนด้วย เมือทางคณะกรรมการชุมชนเห็นชอบจงึได้ดําเนินการ นีจึงเป็น
จดุเริมตน้ของการทาํงานรว่มกนัระหว่างชุมชนและหน่วยงานดงักล่าว 

ทั =งนี= ทางชุมชนคลองลดัมะยมได้แสดงเจตจาํนงค์ของชุมชนอย่างชดัเจนในการรบัการ
สนับสนุนจากสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) และหน่วยงาน
อืนๆ ดงัต่อไปนี= 

1) กจิการดแูลทรพัยากรในชุมชน ตอ้งใหชุ้มชนดแูลเป็นหลกั 
2) หน่วยงานควรทีจะสนบัสนุนเครืองมอืและงบประมาณ 
3) ส่งเสรมิความรูด้า้นต่างๆใหเ้พิมมากขึ=น โดยเฉพาะดา้นทรพัยากรศาสตร ์
ในปี 2554 ชุมชนคลองลดัมะยมนั =นไดท้ําหนังสอืชี=แจงแผนการดําเนินงานใหแ้ก่สถาบนั

สารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยได้กล่าวถงึแนวทางการบรหิาร
จดัการนํ=าของชุมชนซึงเน้นการฟื=นฟูคุณภาพนํ=าในคลอง 8 สายหลกั ได้แก่ คลองบางน้อย 
คลองบางพรหม คลองบางระมาด คลองบ้านไทร คลองลดัมะยม คลองขุนศร ีคลองวาย และ

...พีชวนเป็นคนจดัการเอง เพือทีจะทําการชอ้นสวะ เพราะว่าจะไปเอา
หน่วยงานของรฐับาลมา เขาไม่มาให ้ทางเขตไม่ยอมส่งมา ทางเขตมาเกบ็แต่
ขยะเก็บตามบ้านตามชายคลอง ตามถงั แต่เขาไม่มเีรอืเฉพาะมาเก็บสวะใน
คลอง เพราะเขาไมม่หีน่วยงานหรอืระเบยีบทีจะใหเ้รอืเรา... 
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คลองบวั เนืองจากทีผ่านมานํ=าทิ=งจากครวัเรอืนจะถูกปล่อยลงสู่คลองทั =งหมด รวมทั =งขยะและ
เศษอาหาร ดงันั =นชุมชนจงึต้องการทีจะเป็นส่วนหนึงในการร่วมกนัฟื=นฟูคลอง ดว้ยการเกบ็ขยะ
ในลาํคลอง พรอ้มตดิตั =งถงัดกัไขมนัตามบา้นเรอืน เพือรกัษาคุณภาพแหล่งนํ=าของชุมชนใหเ้กดิ
การใชป้ระโยชน์ ในดา้นการเกษตร การอุปโภค การขนส่ง การเดนิทาง และการ ซึงสมารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 แผน ไดแ้ก่ แผนที 1 เป็นแผนเกียวกบัการของบประมาณในการซื=อเรอืเกบ็ขยะ
มลูฝอยในลําคลอง 8 สาย ในส่วนของแผนที 2 นั =น เป็นแผนเกียวกบัการสรา้งบ่อดกัไขมนั
ครวัเรอืน ทีอาศยัอยู่รมิคลองโดยใช้งบประมาณทั =งสิ=น 1,420,000 บาท (สถาบนัสารสนเทศ
ทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน), 2555: 7)  

สําหรบัแผนงานในระยะที 1 นั =น ชุมชนไดส้ั งซื=อเรอืเกบ็ขยะ ขนาด 1.5 x 1.5 x 0.55 
เมตร พรอ้มเครืองยนต ์2 จงัหวะ ขนาด 40 แรงมา้ จาํนวน 3 ลํา ตั =งแต่วนัที 15 มถุินายน 2554 
โดยตวัเรอืทีส ั งซื=อนั =นต้องมกีารดดัแปลงตวัเครือง เพือให้เหมาะสมกบัการใชง้านเก็บขยะ โดย
ชุมชนมแีผนดําเนินการเก็บขยะในคลอง 8 สาย รอบชุมชนตลาดนํ=าคลองลดัมะยมและชุมชน
ใกลเ้คยีง ดงัแสดงในภาพที 4.16 
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แหล่งที�มา:  สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน), 2555: 8. 
 

เมือไดร้บัเรอืเกบ็ขยะทั =ง 3 แลว้ ทางชุมชนไดม้กีารตั =งชือใหก้บัเรอืเกบ็ขยะจาํนวน 3 ลํา 
ทีได้รบัส่งมอบว่า “เรอืลดัมะยม 1-3” โดยทางชุมชนไดม้กีารวางแนวทางการบรหิารจดัการเรอื
เกบ็ขยะดงักล่าว โดยการใชเ้รอืดงักล่าววิงเกบ็เศษขยะ และสวะในทุกๆคลองทุกวนั นอกจากนี=
ยงัมกีารรบัอาสาสมคัรในชุมชนและบรเิวณใกล้เคยีงเพือมาทํากจิกรรมเก็บขยะร่วมกนัในวนั
เสาร ์– อาทติย ์อกีทั =งยงัไดข้อความอนุเคราะหข์อยมืเรอืจากสํานักระบายนํ=าอกีทางหนึง ซึงใน
บางสปัดาห์ก็ไม่สามารถทีจะมาได้ อย่างไรกต็ามทางชุมชนได้มกีารแบ่งตารางเวลาและหน้าที 
กําหนดเป็นวนัและช่วงเวลาในการใชเ้รอืเพือใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที� 4.16  แผนทีพื=นทีดาํเนินงาน แผนงานที 1 ชุมชนตลาดนํ=าคลองลดัมะยม กรงุเทพฯ 
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ภาพที� 4.17  เรอืลดัมะยม 2 
 

สําหรบัค่าใชจ้่ายทีเกดิขึ=นในการดําเนินโครงการเมือได้รบัเรอืมาแล้วนั =น ทางชุมชนได้
นําเงนิจากการเก็บเงนิเข้ากองทุนกลางจากเจา้ของทีดนิตลาดนํ=าคลองลดัมะยมรายละ 1,000 
บาทต่อเดอืน มาใช้สําหรบัค่าใชจ้่ายเหล่านี= ซึงค่าใช้จ่ายเหล่านี=มกัเกดิในรูปของ ค่านํ=ามนัเรอื 
การกําจดัขยะ ในบางครั =งกม็กีารจา่ยค่าแรงใหก้บัชาวชุมชนดว้ย 

สอดคล้องกบัการให้ขอ้มูลของนางไฉน ขาวเจรญิ (2556) ได้ให้ขอ้มูลถงึความเป็นมา
และแนวทางการบรหิารจดัการเรอืเกบ็ขยะ โดยไดก้ล่าวว่า 

 

 
ในส่วนของแผนงานที 2 นั =น แมว้่าชุมชนไดเ้สนอโครงการการตดิตั =งอ่างสําหรบักรอง

เศษอาหารพรอ้มถงัดกัไขมนัตามบา้นเรอืน จาํนวน 100 ครวัเรอืน แต่ชุมชนไดด้ําเนินการตดิตั =ง
อ่างกรองเศษอาหารและถงัดกัไขมนัตามบา้นเรอืนไปจาํนวน 81 ครวัเรอืน นอกจากนั =นชุมชนได้
นําไปตดิไวท้ีตลาดนํ=าคลองลดัมะยมบางส่วน เนืองจากทางชุมชนมคีวามเหน็ว่าถ้าตดิตั =งถงัดกั
ไขมนัไดเ้ป็นกลุ่มทีใหญ่ขึ=น ในพื=นทีๆ อยู่บรเิวณเดยีวกนัจะสามารถทําใหเ้หน็ผลไดด้ยีิงกว่าการ
ตดิกระจายไปทั ว  

...เราไปของบมาทําเรอืลดัมะยม มคีนมาจากจติอาสา มาจากโรงเรยีน 
จากคร ูกป็ระสานงานโรงเรยีนนี=มา เช่น โพธสิาร  พวกจติอาสา 10 คน 20 คน 
กม็าเกบ็ขยะใส่เรอืช่วย... ซึงเรอื 3 ลํา ทีไปขอมา พีชวนเป็นคนจดัการเอง จา้ง
คนมาขบัเรอื ช่วยดูแลน้องๆทีมาช่วยเก็บขยะ จา้งคนละ 200 บาท โดยเงนิที
จา้งเป็นเงนิทีมาจากเจา้ของตลาดช่วยกนัเดอืนละพนั เช่น เราพนัหนึง ปราณี
พนัหนึง ดารุณีพนัหนึง โดยเงนิพวกนี=กม็าใชย้งัจุดนี= คอืจา้งคนมาทํา แลว้กค็่า
นํ=ามนั ไม่อย่างนั =นไม่มเีงนิ นอกจากจะมหีน่วยงานไหนนั =นใหม้า บางครั =งกพ็อ 
บางครั =งกไ็มพ่อ... 
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แหล่งที�มา:  สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน), 2555: 10. 
 

สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มลูของนางเพลนิพศิ กลํารืน (2557) ชาวชุมชนคลองลดัมะยม ที
ไดใ้หส้มัภาษณ์กบัรายการกรนีพลสั ช่องไทยพบีเีอส (Thai PBS) (2556) ในช่วงคลองลดัมะยม 
– ชุมชนจดัการตนเอง ถึงผลดีของการดําเนินโครงการดงักล่าว โดยได้กล่าวไว้ว่า “ดีค่ะ 
เมือก่อนขยะเยอะกว่านี= แต่ตอนนี=แลดนู้อยลง นํ=ากแ็ลดสูะอาดขึ=น ดขูึ=นค่ะ กลินกไ็ม่ม ีเมือก่อนนี=
มกีลินนิดหน่อย แม้ว่ามนัจะไม่สามารถกรองของเสียได้หมด แต่อย่างน้อยก็ได้กรองไขมนั
ออกไปชั =นหนึง สรปุแลว้ดขีึ=นมากค่ะ” 

นอกจากการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กบัทางชุมชนคลองลดัมะยมเพือใชใ้นการซื=อ
เรือเก็บขยะ และถังดักไขมนัตามครัวเรือนแล้ว ทางสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนํ= าและ
การเกษตร (องคก์ารมหาชน) ยงัไดท้ําการศกึษาโครงข่ายลําคลองในเขตละแวกใกลเ้คยีงชุมชน
ดว้ย เพือจดัเกบ็เป็นฐานขอ้มลูเพือใชป้ระโยชน์ทางดา้นการจดัการนํ=าและการเกษตรในโอกาส
ถดัไป 

ตลอดช่วงระยะเวลาของการดําเนินการรกัษาความสะอาด และอนุรกัษ์คลองของชาว
ชุมชน ทางชุมชนตระหนักว่า “ความรูแ้ละเทคโนโลย”ี เป็นสิงทีสําคญัในการแก้ไขปญัหาต่างๆ

ภาพที� 4.18  แผนทีตําแหน่งตดิตั =งบ่อดกัไขมนั แผนงานที 2 ชุมชนตลาดนํ=าคลองลดั
มะยม 
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ของชุมชนโดยเฉพาะปญัหาสิงแวดล้อม ทั =งนี=การแก้ไขปญัหาสิงแวดล้อมตามแนวทางการ
พึงตนเองของชุมชนนั =นสามารถช่วยแก้ไขปญัหาได้ดีในระดบัหนึง แต่หากชุมชนได้รบัการ
สนบัสนุนความรูแ้ละเทคโนโลยทีีเหมาะสม จะทาํใหชุ้มชนสามารถขจดัปญัหาไดด้ยีิงขึ=น  

ชุมชนจึงได้ขอการสนับสนุนทั =งความรู้และเทคโนโลยีจากสํานักสิงแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร โดยทางสํานักสิงแวดล้อมฯ ได้เข้ามาสงัเกตวธิกีารและผลของการดําเนิน
โครงการดา้นสิงแวดลอ้มของชุมชน จนกระทั งไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพของชุมชนคลองลดัมะยม 
ดงันั =น ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2554 สํานักสิงแวดลอ้มฯ จงึไดส้นับสนุนในเรืองของการจดัการขยะ
และนํ=าเสยีภายในชุมชน ทีเน้นความยั งยนืดว้ยความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองของชุมชน 
โดยไดม้อบเครืองบดขยะ เครืองผลติปุ๋ ยหมกั และก๊าซชวีภาพ พรอ้มทั =งอุปกรณ์ และเครืองมอื
ต่างๆทีเกียวขอ้ง  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางชุมชนจะรบัมอบอุปกรณ์ และเครืองมอืต่างๆมาจากสํานัก
สิงแวดลอ้มแต่ก็มไิดม้กีารดําเนินโครงการดงักล่าวในทนัท ีทั =งนี=เป็นเพราะในช่วงเวลาดงักล่าว
ชุมชนคลองลัดมะยมต้องเผชิญกับปญัหาอุทกภัยครั =งใหญ่ ทําให้ชุมชนต้องเร่งหันไปให้
ความสาํคญัในการรบัมอืและแกไ้ขต่อสถานการณ์ดงักล่าว 

เมือเหตุการณ์ภายในชุมชนคลองลดัมะยมเขา้สู่ภาวะปกตหิลงัจากเกดิอุทกภยัครั =งใหญ่
แล้ว ภายหลงัจากการฟื=นฟูบ้านเรอืน ทีพกัอาศยั และตลาดนํ=าคลองลดัมะยมแล้ว ชุมชนจงึได้
หนัมาสนใจและให้ความสําคญักบัอุปกรณ์และเครืองมอืดงักล่าว โดยในระยะแรกนั =นชาวชุมชน
ต้องได้รบัการอบรมวิธีการใช้เครืองมอืและอุปกรณ์ต่างๆ เมือชาวชุมชนเห็นว่าผลจากการ
ดาํเนินโครงการนั =นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนจงึไดเ้ริมดาํเนินโครงการอยา่งจรงิจงั  

อย่างไรก็ตาม เป็นทีน่าสงัเกตว่า สํานักงานสิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้เขา้ใจถงึ
ปญัหาทีเกดิขึ=นภายในชุมชน และเลง็เหน็ถงึความเพยีรพยายามในการแก้ไขปญัหาดงักล่าวดว้ย
แนวทางการพึงตนเองอยา่งจรงิจงั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคดิการส่งเสรมิใหชุ้มชนเขม้แขง็และเกดิ
ความยั งยนื อกีทั =งยงัเป็นการช่วยบ่างเบาภาระของกรงุเทพมหานครอกีดว้ย 

สอดคล้องกบัการให้ขอ้มูลของเจ้าหน้าทีท่านหนึงในกองนโยบายและแผนงาน สํานัก
สิงแวดลอ้ม กรงุเทพมหานคร โดยไดก้ล่าวว่า 

 
...งบประมาณของสาํนกัสิงแวดลอ้มฯ และสาํนกัระบายนํ=า กว่าครึงหนึง

ทีใช้ในเรืองของขยะและนํ= าเสีย ตรงนี=คืองบประมาณกว่าครึงหนึ งของ
กรุงเทพมหานคร ถ้าทุกคนมาช่วยกนั โดยลดปรมิาณขยะ โดยการแยก และ
เอาส่วนทีขายได้ไปขาย กจ็ะมจีํานวนปรมิาณขยะทีน้อยๆ เราก็จะนําเงนิภาษี
จากประชาชนไปช่วยในการกําจดัขยะลดลง เป็นการลดภาระให้กับ กทม. 
ชุมชนกย็ั งยนืขึ=น 
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นายชวน ชูจนัทร์ (2556ก) ได้อธบิายถึงกระบวนการและขั =นตอนต่างๆในการดําเนิน
โครงการ ในขั =นแรกนั =นชาวชุมชนจะช่วยกนัเก็บผกัตบชวาในคลอง ผกัตบชวาทีเก็บได้จะถูก
นํามาเก็บไว้ในคอกเพือให้ย่อยสลาย และจะถูกเร่งให้ย่อยสลายเรว็ขึ=นด้วยนํ=าจุลนิทรยีค์ดัเชื=อ
พเิศษ จากนั =นจะนําไปรวมกบัขยะอนิทรยีต่์างๆทีได้จากบ้านเรอืนภายในชุมชน และตลาดนํ=า
คลองลดัมะยม เพือนําเขา้เครืองบด หลงัจากนั =นเรานําขยะทีสามารถใชไ้ดใ้ส่ลงไปในเครืองผลติ
ปุ๋ ยหมกั และก๊าซชวีภาพ ซึงมศีกัยภาพสามารถรบัขยะอนิทรยีไ์ด ้100 กโิลกรมัต่อวนั เครือง
ดงักล่าวจะสามารถเปลียนขยะใหเ้ป็นทรพัยากรทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได ้3 อย่าง ไดแ้ก่ ก๊าซ
ปิคนิค 4.6 กโิลกรมั หรอืเพยีงพอต่อการใชไ้ฟหลอดตะเกยีบ 555 ดวง, นํ=าหมกัสําหรบัทําความ
สะอาด 50 ลติร และปุ๋ ยหมกัอกี 23 กโิลกรมั การดําเนินโครงการดงักล่าวประสบความสําเรจ็
อย่างมาก และได้รบัความร่วมมอืจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี จนกระทั งได้รบัการแต่งตั =งจาก
สํานักสิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนยก์ารเรยีนรูต้้นแบบคลองลดัมะยม เมือวนัที 15 
มถุินายน 2556 ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี= (กรงุเทพมหานคร กองประชาสมัพนัธ,์ 2556) 

เมือวนัที 15 มถุินายน 2556 นายจุมพล สําเภาพล รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นประธานเปิดศูนยก์ารเรยีนรูต้้นแบบคลองลดัมะยม ในโครงการจดัการขยะและนํ=าเสยีชุมชน
ดว้ยชุมชน ภายใต้แนวคดิ “Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมติรกบัสิงแวดลอ้ม” ซึง
กรุงเทพมหานครได้เปิดโครงการไปเมือเดอืนพฤษภาคม 2556 ทีผ่านมา โดยศูนยก์ารเรยีนรู้
ตน้แบบคลองลดัมะยม ตั =งอยูท่ีตลาดนํ=าคลองลดัมะยม เขตตลิงชนั เป็นศูนยเ์รยีนรู ้1 ใน 9 แห่ง 
ของ 6 ย่านคลอง ทีกรุงเทพมหานครได้จดัตั =งขึ=น เพือเป็นแหล่งให้ข้อมูล ความรู้ และ
กระบวนการจดัการขยะและนํ=าเสยีในคลองอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวงัใหชุ้มชนร่วมเป็นส่วน
หนึงในการสรา้งใหก้รงุเทพมหานครเป็นมหานคร สเีขยีวทีมคีวามน่าอยูอ่ยา่งยั งยนื 

ศูนยก์ารเรยีนรูต้้นแบบคลองลดัมะยม จะเป็นต้นแบบของการจดัการขยะและนํ=าเสยีใน
ชุมชน อีกทั =งเป็นแหล่งให้ความรู้และให้ข้อมูลเกียวกบักระบวนการต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการ
จดัการขยะในชุมชน ไดแ้ก่ เทคโนโลย ีZero Waste เปลียนขยะเป็นทุน เช่น การทําปุ๋ ย ทํานํ=า
หมกัชวีภาพ ทํานํ=ายาอเนกประสงคใ์ชเ้องและจําหน่าย, Biogas การแปรรปูขยะอนิทรยี ์แปร
เศษอาหารเป็นพลงังานทดแทน เช่น ก๊าซหุงต้ม ผลติพลงังานไฟฟ้า, การส่งเสรมิกจิกรรมคลอง
สวยนํ=าใส เช่น ตดิตั =งถงัดกัไขมนัเพือบําบดัก่อนทิ=ง, ส่งเสรมิ 3 R+++  โดย  3R คอื Reduce 
ลดการใช,้ Reuse การซํ=า, Recycle การนํากลบัมาใชใ้หม่ และในส่วนของสามบวก (+++)  คอื         
M E N : M= Money รายไดท้ีเพิมขึ=น, E = Environment สิงแวดลอ้มทีดขี ึ=น และ N=Network 
เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื    

ทั =งนี=  กรุงเทพมหานครได้คัดเลือกพื=นทีนําร่องในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนให้มวีถิชีวีติเป็นมติรกบัสิงแวดล้อม และนําผลการดําเนินการไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
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เพือให้ผู้สนใจในชุมชนอืนๆ นําไปปรบัใช้ โดยเกิดขึ=นจรงิแล้วใน 6 ย่านคลอง 7 พื=นทีเขต 
ประกอบด้วย คลองสวนหลวง เขตบางคอแหลม จดัตั =งศูนย์เรยีนรู้ทีชุมชนสวนหลวง 1 และ
ชุมชนวดัพระยาไกร ระยะ 3, คลองประเวศน์บุรรีมย ์เขตลาดกระบงั จดัตั =งศูนยก์ารเรยีนรูท้ี
คณะวทิยาศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, คลองจรเขข้บ เขต
ประเวศ จดัตั =งศูนยเ์รยีนรูท้ีโรงเรยีนสุเหร่าจรเขข้บ, คลองมอญ เขตบางกอกน้อยและบางกอก
ใหญ่ จดัตั =งศูนยเ์รยีนรูท้ีชุมชนตรอกไผ่-วดับางเสาธง และวดัครุฑ, คลองบางกอกใหญ่ (คลอง
บางหลวง) เขตภาษเีจรญิ และเขตบางกอกใหญ่ จดัตั =งศูนยเ์รยีนทีวดัวจิติรการนิมติ และคลอง
ลัดมะยม เขตตลิงชัน ศูนย์เ รียนรู้ที ชุมชนวัดจําปาและตลาดนํ= าคลองลัดมะยม ซึ ง
กรงุเทพมหานครจะเรง่ดาํเนินการเปิดศูนยก์ารเรยีนรูใ้หค้รบทุกเขตต่อไป 
ชาวชุมชนทุกคนให้การตอบรบัร่วมมอืดีผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิได้ความรู้ นําวธิีการไป
ปฏบิตัสิรา้งเครอืข่ายชุมชนอย่างเหน็ผลเป็นรปูธรรม โดยมกีารคดัแยกขยะในครวัเรอืน นําขยะ
อนิทรยีแ์ปรรูปเป็นพลงังานทดแทน (ก๊าซชวีภาพ) ทําปุ๋ ยหมกันํ=าหมกัชวีภาพใชย้่อยสลายกาก
ปฏกิูลในห้องสุขา-บ่อดกัไขมนั เป็นการบําบดันํ=าเสยีต้นทางก่อนปล่อยทิ=งลงแหล่งนํ=าธรรมชาต ิ
ผลตินํ=ายาทาํความสะอาดสตูรชวีภาพลดค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน แยกขยะ Recycle นําไปขาย ซึง
เป็นการช่วยลดขยะอยา่งชดัเจนถงึรอ้ยละ 80 
 

 

 

  

ภาพที� 4.19  เครืองผลติปุ๋ ยหมกั และก๊าซชวีภาพ 
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ภาพที� 4.21  ทรพัยากรทีไดห้ลงัจากผ่านเครืองปุ๋ ยหมกั และก๊าซชวีภาพ 

ภาพที� 4.20  จดุรวบรวมขยะอนิทรยี ์และถงัจลุนิทรยี ์
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อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปญัหาเรืองขยะภายในลําคลองลดัมะยมนั =น ทางชุมชนไม่
สามารถทําให้คลองใสสะอาดได้ภายในครั =งเดยีว เนืองจากขยะและสวะมกัลอยมาจากต้นสาย
ของคลองมหาสวสัดิ f จงึทาํใหม้คีวามจาํเป็นทีจะต้องดําเนินการเกบ็ขยะและสวะทีไหลผ่านคลอง
ลดัมะยมอยูต่ลอดเวลา  

สําหรบัการแก้ไขปญัหาของชุมชนคลองลดัมะยมในด้านสิงแวดล้อมนั =น จดัได้ว่าเป็น
ดา้นแรกเริมในการแกไ้ขปญัหาของชุมชนชน มจีาํนวนโครงการทั =งสิ=น 6 โครงการ โดยเริมตั =งแต่
ปี พ.ศ. 2537 นายชวน ชูจนัทร ์ไดพ้ายเรอืเกบ็ขยะในคลองเพยีงคนเดยีว จนระยะเวลาผ่านไป 
10 ปี มสีมาชกิทีเหน็ถงึความตั =งใจจรงิของนายชวน และมจีติสํานึกหวงแหนคลองทีมอียู่ใน
ชุมชน ประมาณ 20 – 30 คน หลงัจากนั =นจงึไดม้กีารจดัตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมขึ=น ซึงการ
อนุรกัษ์และรกัษาความสะอาดคลองในชุมชน จดัเป็นหนึงในวตัถุประสงค์สําคญัขอการก่อตั =ง
ตลาดด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ทางชุมชนได้มกีารจดัโครงการจติอาสาขึ=น โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นนกัเรยีนจากโรงเรยีนทีตั =งอยูใ่นละแวกชุมชน เพือเป็นการปลกูฝงัจติสาํนึกใหเ้ยาวชนภายใน
ชุมชนตระหนกัถงึความสาํคญัในการอนุรกัษ์คลองภายในชุมชนอกีดว้ย  

ในปี พ.ศ. 2554 ทางชุมชนจงึไดข้อสนับสนุนเรอืเกบ็ขยะ 3 ลํา เพือใชใ้นการเกบ็ขยะ
และสวะภายในลําคลอง พรอ้มทั =งตดิตั =งบ่อดกัไขมนัเพือกรองไขมนัก่อนจะทิ=งนําลงสู่ลําคลอง 
จากสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 
ทางชุมชนได้รบัการสนับสนุนเครืองทําปุ๋ ยหมกัและก๊าซชวีภาพจากขยะอนิทรยี ์ทําให้ชุมชนมี
ศกัยภาพในการแกไ้ขปญัหาดา้นสิงแวดลอ้มไดด้ยีิงขึ=น   

อนึง เพือใหม้องเหน็ถงึจาํนวนโครงการทีเพิมขึ=นในการแกไ้ขปญัหาดา้นสิงแวดลอ้มของ
ชุมชนคลองลดัมะยม ผูว้จิยัจงึไดป้ระมวลและนําเสนอ ดงัแผนภาพที 4.22 ต่อไปนี= 

 

ภาพที� 4.22  จาํนวนโครงการแกไ้ขปญัหาดา้นสิงแวดลอ้มของชุมชนคลองลดัมะยม 
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ปญัหาประการทีสาม ปญัหาการเงนิชุมชน แต่เดมิชาวชุมชนคลองลดัมะยมนั =นประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ชาวชุมชนสวนใหญ่มฐีานะไม่ค่อยสู้ดีนัก ประกอบกับการถูกเอารดัเอา
เปรยีบจากพ่อค้าคนกลาง ทําใหช้าวชุมชนส่วนใหญ่ต้องพึงพาแหล่งเงนิทุนจากภายนอก จาก
สภาพปญัหาดงักล่าวเมือชาวชุมชนสามารถรวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นทีมพีลงัไดแ้ลว้ จงึไดร้่วมกนั
ประชุมเพือหาหนทางในการแกไ้ขปญัหา 

อย่างไรก็ตาม เมือมกีารก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเพือแก้ไขปญัหาการรุกคบืของ
หมู่บ้านจดัสรรนั =น ยงัได้ส่งผลต่อการแก้ไขปญัหาด้านการเงนิด้วย เนืองจากทําให้ชาวชุมชน
สามารถนํามาผลผลติทางการเกษตรมาวางขายได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
นอกจากนี=ชาวชุมชนยงัสามารถหารายได้เสรมิจากสนิค้าและผลติภณัฑ์ต่างๆทีชาวชุมชนจะ
สามารถสรา้งสรรคแ์ละผลติออกมาจาํหน่ายได ้

จดุประสงคท์ีสาํคญัในการแกไ้ขปญัหาดา้นการเงนิดว้ยตลาดนํ=าคลองลดัมะยมนี= เป็นไป
แต่เพยีงเพือใหช้าวชุมชนมรีายได้ทีเพิมขึ=นมากกว่าแต่ก่อนเพยีงเท่านั =น โดยในระยะแรกนี=ทาง
ชุมชนยงัไม่ไดม้รีปูแบบหรอืแนวทางแก้ไขทีชดัเจนเป็นรปูธรรมมากนัก ซึงสามารถพจิารณาได้
จากการเกบ็ค่าเช่าพื=นทีในการคา้ขายภายในตลาด 

สาํหรบัการกําหนดค่าเช่าพื=นทีคา้ขายในตลาดนั =น ในระยะแรกนายชวน ชูจนัทร ์ไม่ไดม้ี
การกําหนดค่าเช่าพื=นที แต่หากพ่อค้าแม่ค้าสามารถขายของได้มากพอ ก็อาจมีการให้
ค่าตอบแทนแก่เจ้าของพื=นทีบ้าง แต่หากขายไม่ได้กําไรก็ไม่เป็นไร หลงัจากพ่อค้าแม่ค้าเริม
มองเหน็ภาพตลาดเป็นรปูธรรมแล้วจงึไดม้กีารกําหนดค่าเช่า โดยรา้นบนบก เกบ็เดอืนละ 250 
บาท เป็นค่าสวนกลาง ค่านํ=า ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ ส่วนรา้นในเรอื เกบ็เดอืนละ 30 บาทเท่ากนั
หมด นอกจากพ่อคา้แม่คา้ขายไดน้้อยกจ็ะเกบ็ค่าเช่าน้อยกว่าราคาทีกําหนด (มณีวรรณ ผวินิม 
และปรารถนา จนัทรพุนัธ,์ 2550: 152) 

สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของนายชวน ชูจันทร์ (2556ข) ทีได้ให้ข้อมูลถึงการ
กําหนดค่าเช่าพื=นทีคา้ขายในตลาดนํ=าคลองลดัมะยม โดยไดก้ล่าวไวว้่า 

 

 
เนืองจากชาวชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั ทําให้ชาว

ชุมชนขาดองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการเงนิ ทําให้ในระยะแรกชาวชุมชนไม่เขา้ใจและ
มองไม่เห็นภาพว่าการทําตลาดนํ=าโดยทีไม่เก็บค่าเช่าพื=นทีนั =น จะสามารถช่วยแก้ปญัหาด้าน

...ตลาดนํ=าทําในลกัษณะชุมชนไม่ใช่เชงิการค้า ขายได้ก็ให้เจ้าของที 
ขายไม่ไดก้ไ็ม่ต้องให้ ประเดน็ คอื เราไม่ได้ทําตลาดแบบการคา้ แบบสรา้งปุ๊บ
มานั งเกบ็เงนิแล้วกเ็ขา้มาขาย มนัไม่ใช่ มนัเริมจากการจดัพื=นทีใหช้าวบ้านมา
เริมขายของก่อน บางคนบอกว่า มาสรา้งตลาดต้องสรา้งโน่นสรา้งนี ปลูกโน่น
ปลกูนี ลงทุนไปเท่านั =นเท่านี= ถา้คุณจะขายกเ็อาเงนิมา แบบนี=มนัมาทหีลงั... 
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การเงนิของชุมชนไดอ้ยา่งไร แต่ในระยะต่อมาเมือชาวชุมชนไดร้บัการอธบิายจากแกนนําชุมชน 
และไดเ้รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองจงึทาํใหช้าวชุมชนมองเหน็ภาพทีเป็นรปูธรรมมากขึ=น 

จากการเรยีนรูด้า้นการเงนิของชาวชุมชนส่งผลเมือกจิการของตลาดนํ=าในระยะ 3 ปีแรก
ของการก่อตั =งเกดิปญัหา ชาวชุมชนจงึไดม้กีารประชุมเพือปรกึษาหารอืถงึแนวทางแก้ไขปญัหา
ทีเกดิขึ=น จนในทา้ยทีสุดจงึไดข้อ้สรปุว่า จะมกีารใชร้ปูแบบสหกรณ์ หรอืการรวมหุน้กนั เพือยา้ย
ทีตั =งตลาดไปยงัฝ ั งตรงขา้ม ซึงทางนายสุรชยั รณุบุญรอด หนึงในคณะกรรมการตลาดนํ=า ไดเ้หน็
ดว้ยกบัการจดัการในรปูแบบสหกรณ์ แมว้่าการจดัทาํในรปูแบบสหกรณ์จะไม่สามารถทําไดแ้บบ
เต็มรูปแบบ เพราะพ่อค้าแม่ค้ายงัไม่มคีวามเข้าใจเกียวกบัระบบและระเบยีบ ยงัมคีวามเป็น
ชาวบ้าน การบรหิารจดัการจงึต้องปรบัให้เหมาะสมกบัธรรมชาติของชาวบ้านด้วย และยงัได้
แสดงความเหน็ว่ารูปแบบดงักล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึงทีช่วยใหต้ลาดเจรญิก้าวหน้า (มณีวรรณ 
ผวินิม และปรารถนา จนัทรพุนัธ,์ 2550: 164) 

การแกไ้ขปญัหาดา้นการเงนิของชุมชนนั =นเริมเหน็เด่นชดัขึ=นในปี พ.ศ. 2553 เมือตลาด
นํ=าคลองลดัมะยมเป็นประสบความสําเร็จเป็นทีรู้จกัอย่างกว้างขวาง มกีารขยายพื=นทีตลาด
ออกไปในทีดนิของชาวชุมชนและนอกชุมชนบรเิวณขา้งเคยีง มนีักท่องเทียวเขา้มาจบัจ่ายใช้
สอยทีตลาดนํ=าเป็นจํานวนมาก ทําให้ชาวชุมชนเริมมฐีานะทางการเงนิทีดขี ึ=น ทั =งนี=นายชวน ชู
จนัทร์ ประธานชุมชนคลองลดัมะยม ได้เล็งเห็นว่าตลาดนํ=าคลองลดัมะยมนั =นสามารถอยู่ได ้
สามารถสรา้งรายได้เสรมิให้กบัชุมชมมากพอสมควร และตอบสนองตามวตัถุประสงค์ของการ
ก่อตั =งตลาดนํ=าแลว้ นายชวนจงึไดนํ้าเสนอรูปแบบการเกบ็ค่าเช่าทีเสยีใหม่ โดยการให้เจา้ของ
ทีดนิแต่ละรายบรหิารจดัการ ดูแลจดัเก็บขยะ กําหนดพื=นทีรา้นค้า กําหนดราคาค่าเช่าที และ
เรยีกเก็บค่าเช่าจากพ่อค้าแม่ค้าในทีดนิของตนเอง ในขณะเดยีวกนันายชวน ได้จดัตั =งกองทุน
ขึ=นมาเพือเป็นเงนิกองกลางทีใชใ้นการพฒันา ปรบัปรุง แก้ไขปญัหาของชุมชนในดา้นอืนๆ ทั =งนี=
เจา้ของทีดนิแต่ละรายจะตอ้งจา่ยเงนิเขา้กองทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิ 1,000 บาทต่อเดอืน 

อาจกล่าวได้ว่า การแก้ไขปญัหาด้านการเงนิด้วยการก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมนั =น
สามารถแก้ไขปญัหาได้เป็นอย่างดแีละเป็นไปในทศิทางแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริมจากการ
สรา้งรายไดใ้หช้าวชุมชน และใชร้ปูแบบสหกรณ์ (ไมเ่ตม็รปูแบบ) ในการแก้ไขปญัหากจิการของ
ตลาดนํ=า จนประสบความสําเรจ็สรา้งรายไดใ้หก้บัชาวชุมชนเป็นจาํนวนมาก และสามารถจดัตั =ง
กองทุนของชุมชนเพือแกไ้ขปญัหาต่างๆได ้

แมว้่าตลาดนํ=าคลองลดัมะยมจะประสบความสําเรจ็อย่างสูงในด้านการท่องเทียว ชาว
ชุมชนสามารถรวมตวักนัได้อย่างเขม้แขง็ มรีายไดเ้สรมิจนสามารถจดัตั =งกองทุนเพือใช้ในการ
พฒันา ปรบัปรงุ แกไ้ขปญัหาของชุมชนในดา้นอืนๆ  มสีถานทีทีสามารถระบายสนิคา้เกษตรได ้
และสามารถพึงตนเองไดด้ใีนระดบัหนึงแลว้ แต่เมือชาวชุมชนเหน็ว่าชุมชนมคีวามพรอ้มและมี
ศกัยภาพดา้นการเงนิทีแขง็แกรง่เพยีงพอ จงึไดม้กีารพฒันาดา้นการเงนิชุมชนในขั =นต่อไป 
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ในปีพ.ศ. 2555 ชุมชนคลองลดัมะยมไดพ้ยายามจดัตั =งสถาบนัการเงนิชุมชนขึ=น สาเหตุ
ทีจดัทําสถาบนัการเงนิชุมชนในช่วงเวลาดงักล่าว เนืองจากชาวชุมชนเริมมรีายได้จากการเปิด
ตลาดนํ=าคลองลดัมะยม หากทาํในระยะแรก ชาวชุมชนโดยทั วไปกไ็ม่มเีงนิทีจะนํามาฝาก เพราะ
ชาวชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวสวน มรีายไดน้้อย ดงันั =นจงึต้องจดัทําโครงการดงักล่าวในภายหลงั 
อย่างไรก็ตาม สถาบนัการเงนิชุมชนจดัได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มอีกหนึงสิงภายในชุมชน ระบบ
ชุมชนจะเข้มแขง็ได้ต้องมกีารเงนิภายในชุมชนเอง หากไม่มรีะบบการเงนิเป็นของชุมชนเอง 
ชุมชนจะไม่มวีนัเข้มแขง็ได้ เพราะถ้าจะกู้เงนิก็ต้องไปหานายทุน หรอืธนาคาร ทําให้เงนิไหล
ออกจากชุมชน 

 

 
ภายหลงัจากทีคณะกรรมการชุมชนไดใ้หค้วามเหน็ชอบทีจะใหด้ําเนินการจดัตั =งสถาบนั

การเงินชุมชนนั =น พบว่าทั =งแกนนําชุมชนและชาวชุมชนคลองลัดมะยมนั =นไม่มีความรู้
ความสามารถในการจดัการด้านการเงนิทีดพีอ ในช่วงเวลาเดยีวกนัธนาคารออมสนิ สาขาเนติ
บณัฑติ ไดเ้ปิดสาํนกังานสาขา จงึไดเ้ขา้ไปประชาสมัพนัธเ์กียวกบัธุรกจิของธนาคารใหก้บัลูกคา้
ทีมาเทียวตลาดนํ=าคลองลดัมะยมโดยมจีุดมุ่งหมายเพือให้ลูกค้าทีมาเทียวตลาดนํ=าคลองลดั
มะยมมาเปิดใชบ้รกิารกบัธนาคารออมสนิ ในวนันั =นนายชวน ชูจนัทร ์ไดเ้ขา้มาคุยกบันางสาวนง
เยาว ์พาชรีตัน์ รองผูอ้ํานวยการธ.ออมสนิกลุ่มสนิเชือรายยอ่ย โดยไดป้รกึษาหารอืถงึเรืองความ
เข้มแข็งขององค์กรชุมชน ประกอบกับทางธนาคารออมสินก็มนีโยบายทีจะพฒันากองทุน
หมู่บ้าน เพือทีจะยกระดบัให้เป็นสถาบนัการเงนิชุมชน ซึงก็คือ ธนาคารทีบรหิารโดยคนใน
ชุมชน พอไดก้ําไรกจ็ะคนืกําไรนี=สู่สมาชกิในชุมชน ทางนายชวนเลยอยากใหธ้นาคารออมสนิไป
ช่วยสนบัสนุนในเรืองของการตั =งสถาบนัการเงนิชุมชน หรอืว่าธนาคารการเงนิชุมชนในตรงนั =น 

สอดคล้องกบัการให้ข้อมูลของนางสาววิลานี แซ่แต้ (2556) ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
สนิเชือองคก์รชุมชน ทีไดใ้หข้อ้มลูถงึกรณีการเขา้มาช่วยสนับสนุนการตั =งสถาบนัการเงนิชุมชน 
โดยไดก้ล่าวว่า 

สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของนายชวน ชูจนัทร์ (2556ก) ได้แสดง
ทศันะถึงความสําคญัของสถาบนัการเงนิชุมชน โดยได้กล่าวไว้ว่า...สถาบนั
การเงนิชุมชนต้องทําทีหลงั ทําตอนแรกไม่ได้เพราะชุมชนอ่อนแออยู่ พอมี
ตลาดเริมมีรายได้จึงค่อยทําสถาบันการเงินชุมชน เมืองไทยการเงินการ
ธนาคารมนัผกูขาด รปูแบบของเรากท็าํกนัแบบงา่ยๆ แค่ฝากกบักู้ ค่อยๆทํากนั
ไป โดยมชุีมชนเป็นเจา้ของ ไม่อยากทําแบบสหกรณ์ เพราะมนัแขง็เกนิไป คอื 
มกีฏระเบยีบเยอะ มรีปูแบบตายตวั มคีณะกรรมการ แต่ชาวบ้านไม่รูเ้ร ืองเลย
ตั =งเป็นองคก์รงา่ยๆก่อน เพือใหเ้กดิการเรยีนรู.้.. 
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สาํหรบันโยบายพฒันากองทุนหมูบ่า้น เพือทีจะยกระดบัใหเ้ป็นสถาบนัการเงนิชุมชนนั =น 

ธนาคารออมสินได้กําหนดว่า กองทุนหมู่บ้าน หรอื กลุ่มองค์กรชุมชนทีจะเข้าร่วมโครงการ
พฒันาสถาบนัการเงนิชุมชนนั =น จะต้องเป็นกลุ่มองค์กรการเงนิชุมชนทีขึ=นทะเบยีนหรอืเป็น
ลกูคา้ของธนาคารออมสนิ พรอ้มกนันี=ตอ้งมคีุณสมบตัเิพิมเตมิ ดงันี= (ธนาคารออมสนิ, 2555: 1) 

1) เป็นกลุ่มองคก์รการเงนิชุมชน ทีจดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลหรอืเป็นลูกคา้ของธนาคาร
ออมสนิ เพือให้มคีวามมั นคงทางกฏหมาย ซึงเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการสรา้งความเชือถอื 
และยอมรบัทั =งของสมาชกิ ประชาชนทั วไป และหน่วยงานภาคอีืนๆ ทีจะร่วมดําเนินงานหรอืมี
ความเกียวขอ้งสมัพนัธก์นั 

2) มสีถานทีทาํการในการใหบ้รกิารแก่ประชาชนในทอ้งถินทีมคีวามมั นคงถาวร เพือให้
เกดิความปลอดภยั และสะดวกในการใชบ้รกิาร 

3) สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ และมบุีคลากรทีพรอ้มจะเขา้รบัการอบรม หรอืสมัมนา ซึง
ธนาคารจะจดัการอบรม และสมัมนาในหลกัสูตรต่างๆอย่างต่อเนือง เพือเสรมิสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจ และทกัษะในการบรหิารจดัการสถาบนัการเงนิชุมชน เพือใหบุ้คลากรมคีวามรูแ้ละทกัษะ
อยา่งพอเพยีงทีจะบรหิารจดัการ เพือประโยชน์ของประชาชนในชุมชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4) สามารถเชือมต่อกบัเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต เพือการสือสารและเชือมโยงธุรกิจของ
สถาบนัการเงนิชุมชนกับธนาคารออมสนิ ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสถาบนั
การเงนิชุมชน และประชาชนในทอ้งถินทั =งดา้นการรบัรูข้่าวสารและการดําเนินธุรกจิ โดยเฉพาะ
ดา้นการโอนเงนิระหว่างบญัชภีายในประเทศหรอืต่างประเทศ 

สําหรบัสถาบนัการเงนิชุมชนคลองลดัมะยมนั =น เกิดจากการคณะการบรหิารกองทุน
หมู่บา้น ทีเป็นนิตบุิคคลของกองทุนหมู่บา้น แขวงบางระมาด และได้จดัตั =งเป็นสถาบนัการเงนิ
ชุมชนตลาดนํ=าคลองลดัมะยมขึ=น เพือทีจะให้บรกิารเกียวกบัการฝาก การถอน การให้สนิเชือ 
การใหธุ้รกรรมทางการเงนิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงนิ เตมิเงนิมอืถอื กบัสมาชกิ กบัลูกคา้ที
ไปใช้บรกิารตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ซึงในปจัจุบนัยงัเมกีารดําเนินงานได้ไม่นานนัก แต่ตอนนี=
ทางสถาบนัการเงนิชุมชนคลองลดัมะยม สามารถทําธุรกรรมทางการเงนิไดบ้างอย่าง คอืการรบั

...เนืองจากว่า พื=นทีตรงนั =นตั =งอยู่ใน แขวงบางระมาด สมาชกิค่อนขา้ง
จะเยอะ สมาชกิโดยส่วนใหญ่มฐีานะยากจน บางคนกเ็ป็นหนี=นอกระบบ บางคน
ก็ไม่มหีลกัทรพัยท์ีจะไปกู้กบัธนาคารได้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทีเขามี
อาชพีเป็นรายวนัอยู่ตรงนั =น ทนีี=คุณชวนก็เลยอยากให้ธนาคารออมสนิเขา้ไป
สนับสนุน ได้มีการปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการของเขาว่าเห็นด้วย
หรอืไม่กบัตรงนี= เมือทางคณะกรรมการเหน็ด้วย และทางธนาคารออมสนิก็มี
นโยบายเมือปี 55 เมือความต้องการตรงกนั ทางเราจงึไปจดัตั =ง ไปช่วยในการ
จดัตั =งสถาบนัการเงนิชุมชนคลองลดัมะยม 
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ฝากเงนิเพยีงอย่างเดยีว แต่ได้มกีารปรกึษากนัทั =งคณะกรรมการชุมชน และธนาคารออมสนิ 
แลว้ว่า จะมกีารขยบัใหม้กีารปล่อยกูใ้หก้บัสมาชกิในลาํดบัถดัไป 

สอดคล้องกบัการให้ข้อมูลของนางสาววิลานี แซ่แต้ (2556) ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
สนิเชือองคก์รชุมชน ทีไดใ้หข้อ้มลูถงึเหตุการณ์ดงักล่าว โดยไดก้ล่าวว่า 

 

ในส่วนของสํานักงานสถาบนัการเงนิชุมชนคลองลดัมะยมนั =น ทางชุมชนได้เป็นคน
ออกแบบและดําเนินการก่อสรา้งด้วยตนเอง โดยมลีกัษณะเป็นอาคารชั =นเดยีว หลงัคามุงด้วย
จาก ตั =งอยูป่ากทางเขา้ดา้นทศิใตข้องตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ดงัแสดงในภาพที 4.23 
 

 
ในส่วนของการสนบัสนุนเพือพฒันากองทุนหมู่บา้นฯ หรอืองคก์รการเงนิชุมชน ขึ=นเป็น

สถาบันการเงินชุมชนทีมีความเข้มแข็ง และมั นคงอย่างยั งยืน ธนาคารออมสินจะให้การ
สนบัสนุนใน 4 ส่วน (ธนาคารออมสนิ, 2555: 2) คอื 

1) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครืองมือเครืองใช้ทีจําเป็น และพัฒนา
โปรแกรมสถาบนัการเงนิชุมชน เพือใช้ในการให้บรกิารแก่สมาชกิได้อย่างถูกต้องรวดเรว็ ลด

...อกีไม่นานนี=จะมกีารปล่อยกู้ แต่ต้องรอการประชุมของเขา ความจรงิ
แล้วเขาควรจะปล่อยกู้ตั =งนานแล้ว แต่บางทคีุณชวนก็จะติดภารกิจเยอะแยะ 
เขาก็จะมคีุณคําฟอง กบัคุณนุ้ย ซึงเขาก็จะรู้เกียวกบัวธิกีาร และขั =นตอนการ
ฝากถอนประจาํอยูท่ีสาํนกังาน... 

ภาพที� 4.23  สาํนกังานสถาบนัการเงนิชุมชนตลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
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ภาระของคณะกรรมการในการจดัทําเอกสารทางบัญชี การคํานวนณดอกเบี=ยต่างๆ โดย
โปรแกรมสถาบนัการเงนิชุมชนนั =น พฒันาจากระบบบญัชี ของกองทุนหมู่บ้านฯ ทีใช้อยู่ใน
ปจัจบุนั ซึงคณะกรรมการกลุ่มฯคุน้เคยกนัดอียูแ่ลว้ 

2) การจดัการฝึกอบรมและสมัมนาต่างๆ ทีมคีวามจําเป็นเพือเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจ และพัฒนาขีดความสามารถให้สถาบันการเงินชุมชนสามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึ=น เพือประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในแต่ละทอ้งถิน 

3) การทาํหน้าทีใหค้าํปรกึษาแนะนําและแกไ้ขปญัหาการดําเนินงานของสถาบนัการเงนิ
ชุมชน และการแลกเปลียนเรยีนรู ้ในการทํางานร่วมกนัระหว่างสาขาของธนาคาร และสถาบนั
การเงินชุมชน เพือนําไปสู่การขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่คนยากจน และเพือเพิม
ความสามารถในการพึงพาตนเองของสถาบนัการเงนิชุมชน 

4) สนับสนุนด้านสนิเชืออย่างต่อเนือง เพือให้สถาบนัการเงนิชุมชนมแีหล่งทุนเพือใช้
เป็นเงนิทุน ในการให้สนิเชือแก่สมาชิกตามความจําเป็น และการเสรมิสร้างแรงจูงใจเพือให้
สถาบนัการเงนิชุมชนมบุีคลากรทีมคีวามรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบตัิงานอย่างต่อเนืองและ
เพยีงพอ ซึงจะช่วยใหส้ถาบนัการเงนิชุมชนมขีดีความสามารถในการพึงพาตนเองไดส้งูขึ=น 

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลอืและสนับสนุนดงักล่าวของธนาคารออมสนิต้องขึ=นอยู่กบั
ความต้องการของทางชุมชนด้วย โดยทางธนาคารจะพจิารณาถงึความต้องการและมกีารนํามา
ประยกุตป์รบัใชใ้หเ้ขา้กบัสภาพชุมชน ดงันั =น สถาบนัการเงนิชุมชนในแต่ละแห่งจะมรีปูแบบการ
ให้บรกิารและวตัถุประสงคท์ีแตกต่างกนัตามความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยจุดเริมต้น
ตอ้งเกดิจากความตอ้งการของชุมชน  

สอดคล้องกบัการให้ข้อมูลของนางสาววิลานี แซ่แต้ (2556) ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
สนิเชือองคก์รชุมชน ทีไดใ้หข้อ้มลูถงึเหตุการณ์ดงักล่าว โดยไดก้ล่าวว่า 
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นางสาววลิานี แซ่แต้ (2556) ยงัได้อธบิายเพิมเติมอีกว่าในรูปแบบของการสนับสนุน

ดา้นองคค์วามรูน้ั =น ธนาคารออมสนิจะดําเนินการในเชงิการใหค้ําแนะนํามากกว่า อย่างไรกต็าม
เมือมกีารแนะนําและถ่ายทอดองค์ความรูแ้ล้ว ทางชุมชนจะต้องตดัสนิใจและเป็นผู้ดําเนินการ
ด้วยตวัเอง โดยนางสาววลิานี ได้ยกตวัอย่างถงึเหตุการณ์การคดิดอกเบี=ย โดยมรีายละเอยีด
ดงันี= 

 

 
นอกจากการสนับสนุนด้านการจดัตั =งสถาบนัการเงนิชุมชนคลองลดัมะยมดงัทีได้กล่าว

มาแล้ว ทางธนาคารออมสนิยงัได้สนับสนุนงบประมาณสําหรบัการสั งซื=อหนังสอืภายในศาลา

...จุดเริมต้นเกิดจากความต้องการของชุมชน และก็ความพร้อมของ
ชุมชน พอเขาเสนอมากส็อดคลอ้งกบันโยบายเราพอด ีเรากเ็ลยเขา้ไปสนับสนุน
ให้เป็นสถาบนัการเงนิชุมชน แต่สํานักงานของเขา เขาก็จะเป็นคนดําเนินการ
เอง เรากม็หีน้าทีใหค้ําแนะนํา ให้คําปรกึษาอะไรอย่างนี=... นอกจากให้ความรู้
แล้วทางออมสินก็ได้สนับสนุนอุปกรณ์ เครืองไม้เครืองมือ สนับสนุนเครือง
คอมพวิเตอร ์และวสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นในการทํางาน แต่บางส่วนทางคุณชวน
เขาก็จดัการของเขาเอง จดัหาของเขาเอง เราไปแนะนําเกียวกบัการทําระบบ
บญัช ีตามความรูค้วามสามารถของเขา ถ้าเขารบัไดแ้ค่ไหนเรากท็ําไปแค่นั =น...  
เขาต้องการ เราไปช่วยสนับสนุนให้ จากนั =นเขาต้องเดินต่อเองได้ แล้วขาด
เหลอือะไรระหว่างทาง ธ.ออมสนิก็พร้อมทีจะสนับสนุนให้ เพราะมนัจะทําให้
เกดิความเขม้แขง็ได้อย่างยั งยนืมากกว่าทีเราจะไปยดัเยยีดให้เขา ก็ต้องอยู่ที
ความพรอ้ม และความต้องการของเขาเอง คอืคุณชวนเขาเก่งเรืองตลาด แต่ไม่
เก่งเรืองบรหิารเงนิ เรากจ็ะไปใหค้วามรูเ้กียวกบัเรืองการบรหิารเงนิ... 

...อย่างเช่นตอนทีคดิอตัราดอกเบี=ยกนัเนีย ดอกเบี=ยเงนิฝากควรจะคดิ
เท่าไหร่ดี เขาบอกว่าจะคิดแค่นี=  เราก็ถามต่อว่า แล้วดอกเบี=ยเงินกู้จะคิด
เท่าไหร่ ในตอนแรกเขาก็คิดเท่ากัน เขานีหมายถึงคณะกรรมการนะ เราก็
อธบิายไปว่าถา้คดิเท่ากนั เงนิฝากนีคอืต้นทุนซึงเราจะต้องจ่ายดอกเบี=ยใหก้บัผู้
ฝาก ดงันั =นมนัคอืตน้ทุนของสถาบนัฯ และถ้าคุณคดิเท่ากบัดอกเบี=ยเงนิกู้มนัไม่
มผีลต่าง แล้วค่าใชจ้่ายทีเกดิขึ=น ทีคุณจะต้องจา้งน้องเขามาทํางาน ค่าใช้จ่าย
สํานักงาน ค่านํ=า ค่าไฟ คุณจะเอาจากตรงไหน มนัจงึต้องมสี่วนเหลือม ส่วน
เหลือมตรงนี=ถ้าสูงเกนิไปก็ไม่ด ีน้อยเกนิไปกไ็ม่ด ีมนัต้องเป็นสดัส่วนกนั และ
มนัต้องเป็นเท่าไหร่ เราก็จะให้เขาคดิเอง เหมอืนเราไปไกด์เขา ไปแนะนําเขา
มากกว่า... 
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สายลมจอย และพพิธิภณัฑต์ลาดนํ=าคลองลดัมะยมอกีดว้ย เนืองจากทางธนาคารทราบถงึความ
ต้องการของชุมชนทีต้องการให้เกิดศูนย์การเรยีนรู้ภายในชุมชน ซึงทางธนาคารเห็นว่าเป็น
แนวคดิทีดแีละสอดคลอ้งกบันโยบายของทางธนาคารทีต้องการใหชุ้มชนท้องถินสามารถรกัษา
เอกลกัษณ์และพึงพาตนเองได ้ทางธนาคารจงึไดใ้หก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินโครงการดงักล่าว
ดว้ย 

จากการดําเนินงานของธนาคารออมสิน อาจกล่าวได้ว่าธนาคารออมสินได้เข้ามามี
บทบาทสําคญัในการให้การสนับสนุนการจดัตั =งสถาบนัการเงนิชุมชนคลองลดัมะยมเป็นอย่าง
มาก ทั =งการสนับสนุนทางด้านงบประมาณและองค์ความรู ้นอกจากนี=ทางธนาคารยงัเขา้ใจถึง
หลกัการการพึงตนเองของชุมชนเป็นอยา่งด ีเหน็ไดจ้ากการดาํเนินงานทีต้องมาจากรเิริมจากตวั
ชุมชนเอง ซึงในทีนี=หมายถึงนายชวน ชูจนัทร ์และคณะกรรมการชุมชน พรอ้มทั =งยงัให้ชุมชน
เป็นผูต้ดัสนิใจในการดําเนินงานต่างๆ ทางธนาคารเป็นเพยีงผูใ้ห้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้
และงบประมาณเท่านั =น 

สําหรบัการแก้ไขปญัหาด้านการเงนิชุมชนนั =น เนืองจากชาวชุมชนคลองลดัมะยมส่วน
ใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม และมฐีานะไม่สู้ดนีัก จงึทําให้ชุมชนมทุีนหรอืงบประมาณใน
การดําเนินโครงการต่างๆได้ไม่มากนัก อกีทั =งในระยะแรกของการดําเนินงานหน่วยงานต่างๆ
ไม่ไดใ้หค้วามสนใจทีจะช่วยเหลอืและสนับสนุนมากนัก ทําใหชุ้มชนคลองลดัมะยมจะต้องมกีาร
แกไ้ขปญัหาต่างๆของชุมชนดว้ยตนเอง  

ในระยะแรกเพือใหช้าวชุมชนมรีายไดท้ีเพิมมากขึ=น นายชวน ชูจนัทร ์จงึไดร้่วมกบัชาว
ชุมชนก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมขึ=น เพือใช้เป็นสถานทีในการแลกเปลียนสินค้า ระบาย
ผลผลติทางการเกษตร และทําใหช้าวชุมชนมรีายไดท้ีเพิมมากขึ=น จะเหน็ไดว้่าทางชุมชนไดใ้ช้
ระยะเวลาในการเพิมรายไดใ้หก้บัชาวชุมชนผ่านทางตลาดนํ=าคลองลดัมะยมเป็นเวลาเกอืบ 10 
ปี จงึจะทําให้ชาวชุมชนสามารถมรีายได้และฐานะความเป็นอยู่ทีดขี ึ=น เมือชาวชุมชนมคีวาม
พรอ้มดา้นการเงนิจงึไดม้กีารจดัทําสถาบนัการเงนิชุมชนคลองลดัมะยมขึ=น เพือใหช้าวชุมชนได้
มหีน่วยงานทีใชใ้นการออมทรพัยแ์ละกูเ้งนิโดยการบรหิารจดัการของชุมชนเอง ทําใหช้าวชุมชน
ไมต่อ้งไปพึงพาธนาคาร หรอืแหล่งทุนภายนอกชุมชน 

จากทีกล่าวมาขา้งต้นผูว้จิยัจงึไดป้ระมวลใหเ้หน็ถงึจํานวนโครงการและระยะเวลาทีใช้
ในการแกไ้ขปญัหาดา้นการเงนิชุมชนไว ้ดงัแผนภาพที 4.24 ดงัต่อไปนี= 
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ปญัหาประการสุดท้าย คือ ปญัหาด้านประเพณีและวฒันธรรม ผลสืบเนืองจากการ

พฒันาระบบสาธารณูปโภคทีถาโถมเขา้มาภายในพื=นทีอย่างรวดเรว็ในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปี
ทีผ่านมา ทําใหพ้ื=นทีบรเิวณชุมชนทีประกอบไปดว้ยแม่นํ=า ลําคลอง ซึงมลีกัษณะเป็นโครงข่าย
นํ=าไดร้บัผลกระทบอย่างหนัก ลําคลองทีใสสะอาดไดร้บัผลกระทบจากการถมคลองเพือทําถนน 
ถนนบางแห่ง สะพานขา้มคลองบางเส้น ความสูงนั =นไม่เพยีงพอให้เรอืสามารถลอดผ่านไปได ้
การคมนาคมทางนํ=าจงึต้องถูกยกเลกิไป นอกจากนี=สะพานทีตดัคร่อมคลองสายต่างๆ ทําให้
แสงแดดไม่สามารถส่องลงไปในลําคลองได้ ทําให้นํ=าเริมเน่าเสยี การทําเกษตรกรรมลดลง อนั
เนืองมาจากสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป ส่งผลให้วถิีชวีิตของชาวชุมชนทีผูกพนัอยู่กับ
แมนํ่=าลาํคลองไดร้บัผลกระทบ 

นอกจากนี=การแปรเปลียนทีดนิจากการทาํเกษตรกรรมไปเป็นหมู่บา้นจดัสรร ผูค้นทียา้ย
เข้ามาอยู่ในพื=นทีไม่ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงคุณค่าของลําคลอง ตลอดจนประเพณีและ
วฒันธรรมทีอยู่ในพื=นที ส่งผลให้วิถีชีวติของชุมชนเริมถูกกลนืไปเป็นแบบสงัคมเมอืง การมี
ปฏสิมัพนัธ์ในชุมชนเริมลดน้อยถอยลง  ส่งผลให้ประเพณีและวฒันธรรมทีดงีามของชาวชุมชน
เริมสญูหายไปจากพื=นที 

การแกไ้ขปญัหาดงักล่าวของชุมชนไดเ้ริมขึ=นควบคู่ไปกบัการแก้ไขปญัหาการรุกคบืของ
หมู่บ้านจดัสรร ด้วยการก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยม กล่าวคอื การแก้ไขปญัหาด้วยวธิกีาร
ดงักล่าวเป็นผลมาจากวถิชีวีติและวฒันธรรมของชุมชนในอดตีนั นเอง เนืองจากแต่เดมิชุมชนมี
ตลาดรมินํ=าเล็กๆเพือให้ชาวชุมชนได้แลกเปลียนสนิค้า ต่อมาเมือการคมนาคมทางบกได้รบั
ความนิยมจนกลายเป็นเส้นทางหลกั ทําให้ตลาดนํ=าหมดความสําคญัลงไป ดงันั =น การก่อตั =ง

ภาพที� 4.24  จาํนวนโครงการแกไ้ขปญัหาดา้นการเงนิชุมชนของชุมชนคลองลดัมะยม 
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ตลาดนํ=าคลองลดัมะยม เพือแก้ไขปญัหาการรุกคบืของหมู่บ้านจดัสรรรนั =น จงึถอืว่าเป็นการรื=อ
ฟื=นวถิชีวีติของชุมชนใหก้ลบัขึ=นมามชีวีติอกีครั =งหนึง  

ทั =งนี=ชาวชุมชนได้ให้ความสําคญักบัปญัหาด้านประเพณีและวฒันธรรมเป็นอย่างมาก 
เหน็ไดจ้ากการกําหนดวตัถุประสงค์ขอ้ที 3 ของการก่อตั =งตลาด เพือให้ชุมชนได้หวนกลบัมา
ทาํงานรว่มกนัอกีครั =ง รื=อฟื=นประเพณทีีดงีามมคีุณค่าทางจรยิธรรม เพือใหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างอบอุ่น
ในชุมชน 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกของการก่อตั =งตลาดนํ=านั =น ตลาดได้ประสบกบัภาวะล้มลุก
คลุกคลาน เมือมกีารยา้ยทีตั =งตลาดนั =น ชาวชุมชนไดร้ว่มกนัคดิเพือหาแนวทางในการดงึดูด และ
สร้างจุดสนใจให้นักท่องเทียวเข้ามาเทียวชมตลาดนํ=า ภายหลงัการปรกึษาหารอืกนัของชาว
ชุมชนทาํใหเ้กดิแนวคดิการนําเอาวถิชีวีติ ประเพณีและวฒันธรรมของชุมชนเขา้มาเป็นจุดดงึดูด
นักท่องเทียว อย่างไรก็ตามชาวชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวิถีชีวิต ประเพณีและ
วฒันธรรมทีดีงาม ทีชาวชุมชนเห็นว่ามคีวามสําคญัและควรค่าแก่การอนุรกัษ์ และสามารถ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวได้ ชาวชุมชนจงึได้ร่วมกนัจดัตั =งสวนเจยีมตนและศูนย์พายเรอืขึ=น
ดงัทีไดก้ล่าวแลว้ในขา้งตน้ 

นายชวน ชูจนัทร์ ได้อธิบายถึงทีมาและความหมายของชือสวนเจยีมตน เมือครั =งให้
สมัภาษณ์กบัมลูนิธโิลกสเีขยีว (2553) โดยไดก้ล่าวไวว้่า 

 

 
สําหรบัวตัถุประสงค์ของการจดัตั =งสวนเจยีมตนขึ=น เป็นเพราะมจีํานวนชาวชุมชนทีทํา

เกษตรกรรมลดลง ทําให้พชืพนัธุ์หรอืผลผลติทีขึ=นชือของชาวชุมชนเริมสูญหายไปจากพื=นที 
สวนเจยีมตนจงึเป็นแหล่งทีรวบรวมพชืพนัธุ ์และผลผลติทีมชีือเสยีงของชาวชุมชนเอาไว ้โดยได้
มกีารสาธติและถ่ายทอดใหก้บัคนในชุมชน นอกจากนี=ภายในสวนเจยีมตนยงัเป็นแหล่งผลติปุ๋ ย
คอกของชุมชนอกีดว้ย 

เมือชุมชนพัฒนาสวนเจียมตนให้กลายเป็นศูนย์การเรยีนรู้และแหล่งท่องเทียวของ
ชุมชนแล้ว ทางชุมชนยงัคงต้องการอนุรกัษ์วถิีชวีติของชาวชุมชนทีกําลงัสูญหายไปจากการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการตดัถนน ทําใหก้ารคมนาคมทางเรอืต้องถูกยกเลกิไป 
ทาํใหชุ้มชนไดร้ว่มกนัสรา้งศูนยพ์ายเรอืขึ=นภายในสวนเจยีมตน 

กเ็คยมคีนถามผมเหมอืนกนัว่าชือนี=มนัหมายความว่ายงัไง ผมกว็่าชือนี=
มนัเตอืนตวัเองดวี่าเราต้องรูจ้กัพอเพยีง ให้พอ รูจ้กัคดิ ไม่ใฝ่ตํา รูส้กึว่าได้แง่
คดิ มนัไม่เหมอืนสตัว์เพราะพฤตกิรรมมนัก็อยู่อย่างนั =น ไม่ดขีึ=นหรอืไม่เลวลง 
แบบเสอืมนักนิสตัว์กก็นิแบบนั =น หมามนัจะกดักนัยงัไงก็กดัแบบนั =น ไม่ไดเ้ลว
กว่านั =นเท่าไหร่หรอืไม่ดกีว่านั =นเท่าไหร่  แต่แบบคนเราถ้าไม่ฝึกอะไรเลย มนั
แยล่ง ตอ้งเตอืนตวัเอง ฝึกความอดทน ฝึกความขยนั ฝึกความสะอาด... 
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วตัถุประสงค์ทีสําคญัของการจดัตั =งศูนย์พายเรอื คอื เพืออนุรกัษ์รูปแบบวถิีชวีติของ
ชุมชนทีผูกพนักบัลําคลอง และมกีารใช้เรอืเป็นพาหนะหลกัในอดตี ทั =งนี=ศูนยพ์ายเรอืเป็นทั =ง
สถานทีทีใชใ้นการถ่ายทอดและฝึกปฏบิตัขิองคนในชุมชน เพือให้เยาวชนของชุมชนได้เลง็เหน็
และตระหนกัในคุณค่าของวถิชีวีติชุมชนก่อนทีจะสญูหายไป 

การจดัตั =งศูนยพ์ายเรอืนั =นสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวทีนักท่องเทียวให้ความ
สนใจเป็นอยา่งมาก ชุมชนจงึไดม้กีารเปิดใหน้กัท่องเทียวและบุคคทีสนใจสามารถเขา้มาฝึกพาย
เรอืได้ ทั =งนี=ชาวชุมชนเหน็ว่าเป็นการช่วยสบืทอดวถิชีวีติของชุมชนอกีทางหนึง อย่างไรก็ดใีน
ภายหลงัศูนยพ์ายเรอืได้ถูกยกเลกิไปเนืองจากปญัหาด้านความปลอดภยั ทําใหม้กีารถ่ายทอด
เฉพาะภายในชุมชนเท่านั =น แต่ไดม้กีารพฒันาใหม้กีารนั งเรอืพายเพือการท่องเทียวขึ=นแทน อาจ
กล่าวได้ว่าการแก้ไขปญัหาด้านวถิีชวีติ ประเพณีและวฒันธรรมของชุมชนนั =น เป็นการแก้ไข
ปญัหาทีสามารถช่วยแกไ้ขปญัหาดา้นอืนๆของชุมชนไดอ้กีดว้ย  

อย่างไรกต็ามภายหลงัทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยมประสบความสําเรจ็ มนีักท่องเทียวเขา้
มาจบัจ่ายใช้สอยเป็นอย่างมาก ทําให้ชาวชุมชนละเลยความสําคญัของวถิีชวีติ ประเพณีและ
วฒันธรรมไปชั วขณะหนึง ปญัหา แรกทีเกดิขึ=นหลงัจากการเพิมขึ=นของนักท่องเทียว คอืทีจอด
รถไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเทียว ส่งผลให้นักท่องเทียวจอดรถทิ=งไว้รมิถนน ก่อให้เกิด
ปญัหารถตดิในบรเิวณพื=นทีเป็นอย่างมาก ทางสํานักงานเขตจงึได้มกีารรอ้งขอใหชุ้มชนจดัการ
กบัปญัหาทีเกดิขึ=น อย่างไรกต็าม พื=นทีทีชุมชนเป็นเจา้ของทีดนินั =นไดถู้กจดัสรา้งเป็นตวัตลาด
นํ=าหมดแล้ว ทําให้ชาวชุมชนได้ตดัสนิใจแก้ไขปญัหาดงักล่าวด้วยการถมสวนเจยีมตนจํานวน   
6 - 7 ไร่ไปจดัทําเป็นลานจอดรถ ทําใหส้วนเจยีมตนทีเคยเป็นแหล่งเรยีนรูท้างการเกษตร 
หอ้งสมดุ ลานอเนกประสงค ์และกจิกรรมต่างๆทีจดัขึ=นภายในสวนเจยีมตนและบรเิวณโดยรอบ
ตอ้งถูกยกเลกิไป ต่อมา นายชวน ชจูนัทร ์และนางไฉน ขาวเจรญิ ไดจ้ดัทําสวนเจยีมตนขึ=นใหม่
โดยใชพ้ื=นทีในสวนของตนเป็นแหล่งเรยีนรูท้างการเกษตรแทน อย่างไรกด็ ีสวนเจยีมตนใหม่นี=
ไมไ่ดม้ลีกัษณะเป็นศูนยก์ารเรยีนรูอ้กีต่อไป 
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นอกจากสวนเจยีมตนทีทางชุมชนได้จดัตั =งขึ=น เพือสือให้เหน็วถิชีวีติความเป็นอยู่ของ

ชุมชน โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของแหล่งเรยีนรู้ทางธรรมชาติ เพือถ่ายทอดให้สมาชิก
ภายในชุมชนและนักท่องเทียวได้เรียนรู้แล้วนั =น ทางชุมชนยังได้จ ัดตั =งบ้านหัตถกรรม 
พพิธิภณัฑเ์รอืจาํลองขึ=น เพือใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนกัในดา้นการรกัษาธรรมชาต ิแม่นํ=า
ลาํคลอง และวฒันธรรม เพือสบืสานใหค้งอยูต่ราบชั วลกูชั วหลาน 

สําหรบับ้านหตัถกรรม พพิธิภณัฑเ์รอืจําลองนั =น ก่อตั =งขึ=นจากการรเิริมของนายสุรชยั 
รุณบุญรอด เนืองจากต้องการให้คนไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติของคนรมิคลองในอดตี ซึงส่วนใหญ่ต้องมี
เรอื ประกอบกบัตวันายสุรชยั รุณบุญรอดเป็นผูม้คีวามถนัดและชืนชอบในการต่อเรอื ตลอดจน
เป็นผูเ้ชียวชาญในการทําเรอืจาํลองขนาดเลก็ด้วย จงึไดม้กีารเกบ็รวบรวมเรอืประเภทต่างๆทั =ง
เรอืจรงิและเรอืจาํลอง เช่น เรอืผหีลอก เรอืท่าฉลอม เรอืหางแมงป่อง ซึงเป็นเรอืทีคนรูใ้หม่ไม่
รูจ้กัแลว้ ตลอดจนเครืองมอืจบัสตัวนํ์=า และเครืองมอืทางการเกษตรไวใ้นพพิธิภณัฑ ์พรอ้มทั =งจดั
นิทรรศการแสดงประวตัเิสน้ทางการเดนิเรอื เพือทีจะบอกเล่าเรืองราวประวตัศิาสตรใ์นพื=นทีของ
ชุมชนอกีดว้ย แมจ้ะเป็นพพิธิภณัฑเ์ลก็ๆ แต่สามารถถ่ายทอดวถิชีวีติของคนในชุมชนสมยัก่อน
ทีมคีวามผูกพนัอยู่กบัเรอืและคลอง และสรา้งจติสํานึกให้คนเหน็ความสําคญัและร่วมหนัหวง
แหนอนุรกัษ์รกัษาคลองไว ้นอกจากนี=ยงัมผีลติภณัฑพ์ื=นบา้นอย่างงานหตัถกรรม นํ=าลูกยอ และ
เรอืจาํลองไวจ้าํหน่ายใหก้บัผูท้ีสนใจดว้ย 

ภาพที� 4.25  ลานจอดรถบนพื=นทีสวนเจยีมตน 
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แหล่งที�มา:  ฟิวเจอร,์ 2553. 
 

ทั =งนี=นายสุรชยั รุณบุญรอด ได้เล่าถงึแรงบนัดาลใจในการทําพพิธิภณัฑเ์รอืในงานของ
มณวีรรณ  ผวินิม และปรารถนา จนัทรพุนัธ ์(2550: 158) ไวว้่า 

 

 
ปจัจบุนันายสุรชยั รณุบุญรอด ไมไ่ดอ้ยูด่าํเนินการบา้นหตัถกรรม พพิธิภณัฑเ์รอืจาํลอง

แล้ว เนืองจากอายุทีเพิมมากขึ=น ประกอบกบัลูกหลานนายสุรชยัมคีวามห่วงใยในเรืองสุขภาพ 
ทาํใหน้ายสุรชยัตอ้งยา้ยออกจากชุมชนไปอาศยัอยูก่บัลกูชายตามคําขอของลูกหลาน ชาวชุมชน
จงึได้พฒันาบ้านหัตถกรรมและพิพิธภณัฑ์เรอืจําลองขึ=นเป็น “พิพิธภณัฑ์ตลาดนํ=าคลองลัด
มะยม” เพือให้เป็นศูนยก์ารเรยีนรูคู้่ชุมชนให้คนได้เขา้มาศกึษาถงึวถิชีวีติรมินํ=าของชาวชุมชน
คลองลดัมะยมในอดตี 

 

ทีมาขายของทีนีไดเ้พราะคุณชวนแกบอกใหม้าขายเรอื แลว้มาช่วยกนั
จดัพพิธิภณัฑเ์พราะตลาดนํ=าเกียวกบัเรอื เรามคีวามรูค้วามชอบเรืองเรอือยู่แลว้
ก็เลยมาช่วย แล้วเอาเรือทีทําเองมาขายด้วย สาเหตุทีต่อเรอืจําลองแรกๆ 
เพราะเคยไปยนืดูเรอืทีรเิวอรซ์ติี= เรอืลํานั =นสวยมากแต่ราคาแพงหลายหมืน... 
ผมรูส้กึในใจว่าทําไมไม่ทําเอง ตั =งแต่นั =นมาผมก็ลองทําเองซื=อหนังสอืเกียวกบั
เรอืมาวาดโครง ลองผดิลองถูกไปเรือย จนทํามาอย่างทีเหน็... เรอืจําลองทีต่อ
ส่วนมากเป็นเรอืพื=นบา้น อย่างเรอือแีปะ หรอืไม่กเ็รอืใบสเกลของผมอาจไม่ถูก 
แต่กพ็อขายไดบ้า้ง... 

ภาพที� 4.26  บา้นหตัถกรรม พพิธิภณัฑเ์รอืจาํลอง 
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ในช่วงระยะเวลาของปี พ.ศ. 2550 บางกอกฟอรั ม (Bangkok Forum) เป็นอีก
หน่วยงานหนึงทีได้เข้ามามบีทบาทในการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม อย่างไรก็ตาม
ในช่วงระยะเวลาทีผูว้จิยัไดล้งพื=นทีเกบ็ขอ้มลู ขอ้มลูต่างๆทีทางชุมชนคลองลดัมะยมมนีั =นไดสู้ญ
หายไปในเหตุการณ์อุทกภยัครั =งใหญ่ปี พ.ศ. 2554 ประกอบกบัทีตั =งหน่วยงานบางกอกฟอรั ม
ตั =งอยู่ในพื=นทีการชุมนุมทางการเมอืงปี พ.ศ. 2556  ผู้วจิยัจงึได้รวบรวมข้อมูลในส่วนของ
หน่วยงานบางกอกฟอรั มผ่านทางขอ้มูลเชงิทุตยิภูมเิป็นสําคญั ทั =งนี= บางกอกฟอรั ม (Bangkok 
Forum) เป็นองคก์รทีไม่ใช่ภาครฐั (Non Governmental Organization: NGO) โดยเกดิจากการ
รวมตัวของของพลเมอืงผู้ตืนรู้ ผู้ตั =งคําถามกับวิถีชีวิตทีเป็นอยู่หรอืประเด็นทีจะนําไปสู่การ
พฒันาหรอื ทีส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติความเป็นอยู ่และผูท้ีมจีติอาสาทีต้องการพฒันาชุมชนหรอื
สงัคมใหไ้ปสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุข (บางกอกฟอรั ม, 2556) 

สมาชกิผูก่้อตั =งบางกอกฟอรั มไดก้ล่าวไวเ้มือปี 2538 ว่า บางกอกฟอรั มเป็นเสมอืน “ ผู้
เอื=อเชงิกระบวนการ” ให้เกดิการสนทนาทีมาจากการรวมตวัของกลุ่มคนทีมจีติอาสามาพบปะ
พดูคุยและแลก เปลียนความคดิเหน็ในเรืองต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน ทอ้งถิน หรอื
สงัคม หรอืเป็นการสนทนาแบบมนุษยส์มัผสัมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสนทนาแบบใดก็
ตาม เพราะเราเชือว่าเมือมนุษยพ์ดูคุยกบัมนุษยด์ว้ยแววตาและจติใจทีจรงิใจที พรอ้มทีจะเปิดใจ
พูดและรบัฟงัอย่างมสีต ิเมือนั =น ปญัหาต่างๆ ทีทุกคนกําลงัเผชญิอยู่หรอืรูส้กึว่าเป็นปญัหากจ็ะ
คลายตวัลง โดยเฉพาะการรวมตวักนัของกลุ่มคนตวัเลก็ ๆ ในการร่วมขบัเคลือนเพือผลกัดนัให้
เกดินโยบายสาธารณะทั =งในระดบัทอ้งถิน และระดบัชาต ิ(Public Policy Formulation) ทีมาจาก
ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม และนโยบายสาธารณะดังกล่าวจะนําไปสู่
กระบวนการแกไ้ขอยา่งสนัตวิธิต่ีอไป 

ภาพที� 4.27  พพิธิภณัฑต์ลาดนํ=าคลองลดัมะยม 
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บางกอกฟอรั มไม่ใช่กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนตามการให้ความหมายแบบ เดิม ๆ 
โดยทั วไปว่าจะต้องเป็นองค์กรทีอาสามาลงมือปฏิบัติการแทนภาคประชาชน แต่เราเป็น 
“หน่วยงานทีเอื=อใหก้ลุ่มพลเมอืงตวัเลก็ๆ ทีตระหนกัรูคุ้ณค่าของชุมชน ทอ้งถิน และสงัคม ไดม้า
ใคร่ครวญร่วมกนัผ่านกระบวนการพูดคุยเพือใหเ้กดิการร่วมสรา้งพื=นที ทางสงัคมทีเอื=อต่อการ
มาคดิและปฏบิตักิารรว่มกนัและชุมชน ทอ้งถิน หรอืเครอืขา่ยนั =น ๆ นําไปปฏบิตักิารร่วมกนัเพือ
นําไปสู่ชุมชน ทอ้งถิน หรอืสงัคมทีดขี ึ=น” 

ทั =งนี=อาจกล่าวโดยสรปุไดว้่า เป้าหมายหลกัของบางกอกฟอรั ม ไดแ้ก่ 
 1)  เป็นหน่วยงานทีเอื=อในการจดักระบวนการเพือใหก้ลุ่มคนทีม ีจติสาธารณะไดม้าร่วม
แลกเปลียนความคดิเหน็ และสามารถนําไปสู่การร่วมขบัเคลือนนโยบายสาธารณะทีมาจากภาค
ประชาชน (Public Policy Formulation) 
 2)  เป็นหน่วยงานเชือมประสานทรพัยากรทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพือร่วมสรา้งเสรมิสุข
ภาวะทีดแีก่ชาวกรงุเทพฯ 
 3)  เป็นหน่วยสนับสนุนใหเ้กดิการจดัการความรูเ้ชงิกระบวนการขบัเคลือนภาคประชา
สงัคมเพือรว่มสรา้งวถิชีวีติเมอืงน่าอยูใ่หเ้กดิขึ=นในกรงุเทพ ฯ อยา่งยั งยนื 
 4)  สนับสนุนให้เกิดพื=นทีสาธารณะให้แก่คนทีมจีติอาสาทุกกลุ่ม ทุกวยั ทีพร้อมจะ
ขบัเคลือนสงัคมกรงุเทพฯใหน่้าอยู ่

จากเป้าหมายหลกัของบางกอกฟอรั มทีได้กล่าวมาข้างต้น ทางหน่วยงานจงึได้มกีาร
จดัทําและดําเนินโครงการต่างๆให้สอดคล้องและบรรลุตามวตัุประสงค์ดงักล่าว โดยในปี พ.ศ. 
2548 บางกอกฟอรั มไดด้ําเนินโครงการทีมชีือว่า “โครงการสนับสนุนการก่อตั =งกองทุนสุขภาวะ
กรงุเทพมหานคร” หรอืเรยีกกนัโดยย่อว่า โครงการกองทุนสุขภาวะกรุงเทพฯ โดยมจีุดมุ่งหมาย 
คอื การชกัชวนทุกๆคนในสงัคม ให้ร่วมกนัคดิร่วมกนัทํากิจกรรมต่างๆ อาสาร่วมใจ เสยีสละ 
เพือสรา้งสรรค์สงัคมแห่งมติรภาพและความเอื=ออาทรต่อกนั ทําให้ชุมชนมสีุขภาวะทีด ีผู้คนมี
สุขภาพแขง็แรง มคีวามสุข มกีารสรา้งสมทุนทางสงัคมทีต่อเนือง ทีสําคญัคอื มกีารระดมทุนเอง
จากภายใน และ/หรอื ภายนอกชุมชน แล้วกระจายทุนและทรพัยากรดงักล่าวไปช่วยเหลอืดูแล
คุณภาพชวีิตของคนในชุมชน มกีารสร้างกองทุนเพือความยั งยนื อีกทั =งยงัเป็นเวทขีองการ
เรยีนรูท้ีคนในชุมชนสามารถสะทอ้นปญัหา ร่วมคดิหาหนทางออก ร่วมสรา้งสรรคท์างเลอืกใหม่
ไดอ้ยา่งเสมอภาค เท่าเทยีม ทั =งนี=โครงการไดเ้ริมดาํเนินการในพื=นทีนําร่อง 4 เขต ไดแ้ก่ เขตทวี
วฒันา เขตหนองจอก เขตจอมทอง และเขตพระนคร (โสฬส  ศริไิสย,์ 2550: 6-10)  

นอกจากนี= โครงการกองทุนสุขภาวะกรงุเทพฯ ยงัไดมุ้ง่เน้นใหผู้ค้นเขา้มามสี่วนร่วมและ
เหน็คุณค่าร่วมระหว่างกนัภายในพื=นทีของตนเอง ซึงจะนําไปสู่การเกดินวตักรรมใหม่ทีมพีลงั 
และไม่ใช่การจดัการภายใต้วถิีของการสั งการหรอืการควบคุมบงัคบัให้เกดิ (Command and 
Order) ตามสายบงัคบับญัชา แต่นําไปสู่ “การจดัการตนเอง” (Self Organization) เกิด
ความหมายกลายเป็นภาคประชาชนเอง โดยเฉพาะเรือง “การพึงตนเอง” ทีล้วนต้องผ่าน
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กระบวนการรว่มคดิรว่มทาํ เพือประสานพลงัในการพฒันากรุงเทพฯ ใหเ้ป็นบา้นทีน่าอยู่ของทุก
คน  

ดร.โสฬส ศริไิสย ์ (2550: 20) ไดอ้ธบิายเพิมเตมิถงึคําว่า “กองทุนสุขภาวะ” ว่าเป็นการ
บรหิารจดัการทรพัยากรทุนของชุมชนเพือสรา้งสุขภาวะ ซึงต้องมาจากฐานความร่วมมอืของคน
ในท้องถิน พื=นที กลุ่ม หรือเครือข่ายนั =นๆ การจะมีทุนมากน้อยไม่ใช่สิงสําคัญ แต่ตัวชี=ว ัด
ความก้าวหน้า คอื ความร่วมมอืของคนทีเขา้มาทําประโยชน์ให้กบัทอ้งถินร่วมกนั ซึงการทีคน
ในทอ้งถินมารวมตวักนันั =น ถอืไดว้่าเป็นกลไกทุนทางสงัคมในพื=นที 

อย่างไรก็ตาม การให้ความหมาย “สุขภาวะ” เป็นมติทิีลกึซึ=ง จึ=งต้องใช้กระบวนการที
เน้นใหเ้กดิการพดูคุยแบบปรบัทุกข ์แบ่งปนัสุข ใชใ้จมาเชือมใจ จงึเป็นทีมาของการกระบวนการ
สนทนา หรอื Dialogue ในการคน้หาความหมาย “สุขภาวะ” ทีสามารถนําไปสรา้งเงือนไขใหเ้กดิ 
“กองทุนสุขภาวะ” ในพื=นทีหรอืชุมชนนั =นได ้

จงึอาจกล่าวได้ว่า กองทุนสุขภาวะ เป็นการใหค้วามสําคญักบัการมสี่วนร่วมของคนใน
ทอ้งถินหรอืพื=นทีนั =นๆเป็นหลกั โดยรปูแบบสุขภาวะทีเกดิขึ=น อาจมมีากมายหลากหลาย แลว้แต่
การรวมตวักนัเพือพดูคุยในการคน้หาความหมายของคําว่าสุขภาวะในพื=นทีของตน ซึงแนวคดินี=
สามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกพื=นที เพราะเป็นแนวคดิในการดําเนินงานทีมุ่งทีความต้องการ
ของคนในชุมชนเป็นหลกั 

ทั =งนี= การดําเนินงานของโครงการกองทุนสุขภาวะฯ ในพื=นทีเขตทววีฒันาไดด้ําเนินการ
เป็นระยะเวลา 2 ปี จนทําให้เกดิกระบวนการพฒันาท้องถินอย่างเป็นรูปธรรม เห็นภาพได้
ชดัเจนขึ=นผ่านกระบวนการทํางานของคนในชุมชนเป็นหลกั จากระยะเวลาการดําเนินการ
ดงักล่าว ทําให้องค์กรสามารถเล็งเห็นแบบจําลองการพฒันาในเขตพื=นทีทววีฒันา ซึงอาจจะ
นําไปเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนอืนๆต่อไป 

ทางบางกอกฟอรั มจึงได้เกิดแนวคิดในการขยายพื=นทีการดําเนินงานของโครงการ
ออกไป โดยการหาพื=นทีอืนๆทีมบีรบิท สภาพแวดลอ้มทีใกลเ้คยีงกนักบัเขตทววีฒันา เพือทีจะ
ไดเ้ป็นการลองนําเอาแบบจาํลองทีไดม้าทดลองใชใ้นพื=นทีดงักล่าว โดยการคดัเลอืกพื=นทีนั =นทาง
หน่วยงานได้ขอข้อมูลและคําแนะนําผ่านการพูดคุยกับแกนนําชุมชนในพื=นทีต่างๆทีทาง
หน่วยงานได้ดําเนินการว่ามพีื=นทีใดทีน่าสนใจบา้ง จุดนี=จงึเป็นจุดเริมต้นทีทางหน่วยงานไดเ้ขา้
มาสนับสนุนการพฒันาและอนุรกัษ์ชุมชนคลองลดัมะยม บางกอกฟอรั มจงึไดเ้ดนิทางมาพูดคุย
กบันายชวน ชูจนัทร ์ประธานชุมชนคลองลดัมะยม ทั =งนี=ทางหน่วยงานพบว่า ทั =ง 2 ฝ่ายต่างมี
แนวความคดิไปในทศิทางเดยีวกนั หน่วยงานจงึได้ตดัสนิใจดํานินงานร่วมกบัชุมชนคลองลดั
มะยมนบัแต่นั =นเป็นตน้มา 

ในระยะแรกทางหน่วยงานได้ดําเนินการส่งเสรมิให้คนในชุมชนได้มกีารสือสารแบบมี
ส่วนรว่ม รว่มกนัภายในชุมชนใหม้ากขึ=น โดยใหม้กีารจดักจิกรรมใหเ้กดิวงพูดคุย หรอืทีเรยีกว่า 
Dialogue ขึ=นในวนัที 28 สงิหาคม พ.ศ. 2550 เพือเป็นสือกลางในการพูดคุย แลกเปลียนความ
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คดิเหน็และความต้องการร่วมกนัของคนภายในชุมชน การจดัเวทพีูดคุยครั =งนี=ได้จดัขึ=นในช่วง
ระยะเวลาก่อนการยา้ยพื=นทีตลาดไปยงัฝ ั งเหนือของถนนบางระมาด 

วตัถุประสงค์ของการจดักระบวนการสนทนานั =น เพือต้องการให้ชาวชุมชนเกดิความ
ผ่อนคลายและกลา้ทีจะแสดงความคดิเหน็ เนืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ชาวชุมชนมคีวาม
เกรงอกเกรงใจในตวัแกนนําอยา่งนายชวน ชจูนัทร ์ค่อนขา้งมาก ดงันั =น หลกัการของการจดัเวที
พดูคุยดงักล่าวจงึเป็นการกระตุน้ใหทุ้กคนในวงไดม้โีอกาสทีจะพดูคุยแสดงความคดิเหน็ โดยเริม
จากบรรยากาศทีเป็นกนัเองก่อน แล้วค่อยเข้าสู่คําถามทีจะนําไปสู่คําตอบของปญัหาในพื=นที 
จากวธิกีารดงักล่าวทําให้เกดิกระแสให้ชุมชนเริมตืนตวั หลงัจากนั =นชุมชนก็ได้เรยีนรู ้ทางแกน
นําชุมชนก็ไดม้กีารจดัวงสนทนากนัเองในครั =งถดัๆไป โดยพจิารณาตามสถานการณ์และความ
เหมาะสม 

จงึอาจกล่าวไดว้่าบางกอกฟอรั ม เป็นหน่วยงานทีมบีทบาทสําคญัทีทําใหชุ้มชนคลองลดั
มะยมเกดิการระดมความคดิเหน็จากสมาชกิชุมชนผ่านทางรูปแบบการจดักระบวนการสนทนา 
ทาํใหช้าวชุมชนกลา้ทีจะแสดงความคดิเหน็และนําเสนอแนวทางการแก้ไขปญัหาและการพฒันา
ชุมชนได้อย่างเต็มที นับว่าเป็นการช่วยวางรากฐานในการแก้ปญัหาต่างๆของชุมชนทีกําลงั
ประสบอยูใ่นขณะนั =นไดเ้ป็นอยา่งด ีนอกจากนี=แนวทางดงักล่าวยงัมสี่วนช่วยสรา้งความเขม้แขง็
ในการพฒันาชุมชนคลองลดัมะยมในอนาคตอกีดว้ย 

นอกจากการส่งเสรมิการจดักระบวนการสนทนา หรอืทีเรยีกว่า Dialogue แลว้ บางกอก
ฟอรั มยงัไดม้กีารจดัการเดนิทางไปศกึษาดงูาน ดว้ยการพานายชวน ชูจนัทร ์ไปแลกเปลียนและ
รว่มศกึษาดงูานระหว่างชุมชนทีอยูภ่ายใตโ้ครงการกองทุนสุขภาวะฯดว้ยกนั รวมทั =งการนําคณะ
บุคคลจากทีอืนๆมาดูงานทีชุมชนคลองลดัมะยมดว้ย ทั =งนี=การจดัใหม้กีารดูงานนั =นนอกจากเป็น
การช่วยส่งเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้บัตวัผูนํ้าชุมชนแลว้ ยงัเป็นการช่วยสรา้งเครอืข่าย
ระหว่างชุมชน ใหก้วา้งขวางออกไปดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงการสนับสนุนการก่อตั =งกองทุนสุขภาวะกรุงเทพมหานคร 
พื=นทีชุมชนคลองลดัมะยมนี=ไม่ใช้เป้าหมายหลกั แต่เป็นเพยีงพื=นทีทดลองขยายผลเท่านั =น แต่
เมือสิ=นสุดโครงการดงักล่าวแลว้ หน่วยงานเริมคน้พบแนวทางในการทํางานทีจะตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างแทจ้รงิ จงึได้คดิวางแผนและดําเนินโครงการร่วมกบัชุมชน โดยเป็น
โครงการแรกทีมุ่งสนับสนุนทีชุมชนคลองลดัมะยมเป็นพื=นทีเป้าหมายโดยตรง ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนการพฒันาโรงเรยีนชาวสวน: แหล่งเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการระบบเกษตรกรรมสวนบ้าน
เพือส่งเสรมิสงัคมพอเพยีง แขวงบางระมาด เขตตลิงชนั กรุงเทพมหานคร หรอืเรยีกกนัโดยย่อ
ว่า “โครงการโรงเรยีนชาวสวนฯ” โครงการดงักล่าวนี=เกดิจากความร่วมมอืของชุมชน โรงเรยีน 
เพือมุ่งเน้นให้เยาวชนได้มโีอกาสศึกษาเรืองราวของชุมชน ประเพณีวฒันธรรม อาชพีการทํา
สวน และเกดิสํานึกภาคภูมใิจในชุมชนของตนเอง พรอ้มทั =งร่วมกนัสบืสานดูแลรกัษาต่อไปใน
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อนาคต โดยผ่านหลกัสตูรทอ้งถินและใชพ้ื=นทีชุมชนเองเป็นพื=นทีเรยีนรูโ้รงเรยีนชาวสวน (พลอย
ชมพ ูฐติยิาภรณ์, 2553: 116-117) 

ทั =งนี=โครงการในระยะแรกไดด้าํเนินการมาตั =งแต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2551 สิ=นสุดลงเมือ
เดอืนมกราคม 2552 โดยมวีตัถุประสงคข์องโครงการ ดงันี= 

1) เพือพฒันา “โรงเรยีนชาวสวน” เป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการในการส่งเสรมิสงัคม
พอเพยีงในชุมชนตลิงชนัแบบมสี่วนรว่ม บา้น วดั โรงเรยีน และหน่วยงานภาค ี

2) เพือศกึษาและพฒันาหลกัสตูรเชงิบรูณาการอย่างมสี่วนร่วมทีไดจ้ากการศกึษาระบบ
นิเวศน์สวน และวถิเีกษตรแบบสวนในแขวงบางระมาด เขตตลิงชนั 

3) เพือส่งเสรมิให้เยาวชนและอาสาสมคัรมคีวามสามคัค ีมวีนิัย มนํี=าใจ ประหยดั และ
เหน็ความสาํคญัของระบบเกษตรกรรมแบบสวน ผ่านกระบวนการเรยีนรูชุ้มชนทอ้งถินเรือง การ
เรยีนรูร้ะบบนิเวศน์และวฒันธรรมชาวสวน 

จากความรว่มมอืของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งในการดําเนินโครงการระยะแรก ทําใหส้ามารถ
ผลติหลกัสตูรโรงเรยีนชาวสวนขึ=นมาไดเ้ป็นผลสําเรจ็ จงึมกีารดําเนินโครงการโรงเรยีนชาวสวน
ฯต่อเนืองต่อมาเพือขยายผล (ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – ตุลาคม 2552) ผลกัดนัใหม้กีารนํา
หลกัสตูรไปทดลองสอนจรงิในโรงเรยีนและปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้หมาะสมมากยิงขึ=น 

ในการดําเนินโครงการสนับสนุนพฒันาโรงเรยีนชาวสวนฯ บางกอกฟอรั มฟอรั มได้
ตดิต่อประสานงานกบัโรงเรยีนในละแวกใกล้เคยีงใกล้เคยีงจํานวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรยีนวดั
อินทราวาส โรงเรียนวดัโพธิ f โรงเรียนมหรรณพาราม และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดย
โรงเรยีนเหล่านี= ส่วนใหญ่ผู้นําชุมชนคลองลดัมะยมไดด้ํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสถานศกึษา
อยู ่ผูนํ้าชุมชนจงึมบีทบาทในการรว่มพจิารณาหลกัสตูรทอ้งถินดว้ย (มนสั แกว้คาํ, 2556) 

จะเห็นได้ว่า โครงการชาวสวนฯ เป็นการดําเนินงานร่วมกนัระหว่างชุมชนคลองลดั
มะยมกบับางกอกฟอรั ม ทีมุ่งเน้นไปทีการปลูกฝงัจติสํานึกในการอนุรกัษ์วถิชีวีติความเป็นอยู่
แบบชาวสวนในชุมชนเอาไว ้ โดยไดจ้ดัในรปูแบบของการใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนักให้
ผูเ้รยีนไดเ้หน็ความสําคญัของเรืองราวชุมชน ประเพณีวฒันธรรม อาชพีการทําสวน นับว่าเป็น
ความพยายามอย่างยิงของชุมชนในการใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่ไดรู้จ้กัและร่วมกนัสบืสานวถิชีวีติ
ดงักล่าวไว ้อยา่งไรกด็ ีขอ้สําคญัในการทํางานร่วมกบับางกอกฟรั มนั =นจะเหน็ไดว้่า ชุมชนยงัคง
เป็นผูท้ีมอีํานาจในการตดัสนิใจว่าโครงการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความต้องการและแนวทางของ
ชุมชนหรอืไม่ และมสี่วนร่วมในกระบวนการพร้อมทั =งดําเนินการด้วยตนเอง โดยมบีางกอก
ฟอรั มเป็นผูใ้หค้วามสนบัสนุนและประสานงานกบัชุมชนตามความเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2550 นายชวน ชูจนัทร ์ได้จดัใหม้กีารทํากจิกรรมในรูปแบบ
ของจติอาสา โดยได้ชกัชวนให้โรงเรยีนในละแวกชุมชน นําเดก็มาทํากจิกรรมเก็บขยะภายใน
คลองลดัมะยม โดยมโีรงเรยีนทีเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น โรงเรยีนเพลนิพฒันา โรงเรยีนโพธสิาร 
โรงเรยีนอนุบาลอยูเ่ยน็ เป็นตน้ นอกจากนี=ยงันายชวน ยงัไดพ้านกัเรยีนโรงเรยีนเพลนิพฒันาไป
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ไหวแ้มโ่พสพดว้ย เพือเป็นการต่อยอดโครงการชาวสวนฯ โดยการใหน้ั งเรอืจากตลาดไปทีวดัศริิ
วฒันาราม เพือให้ดูแม่โพสพ และนายชวนได้เป็นวทิยากรบรรยายถงึความเป็นมาของชุมชน
ชาวนา ซึงจะมแีมโ่พสพเป็นสญัลกัษณ์ใหเ้ดก็ไดรู้ว้่าชุมชนแถวนี=เคยปลูกขา้วมาก่อน (มณีวรรณ 
ผวินิม และปรารถนา  จนัทรุพนัธ,์ 2550: 161) ทั =งนี= นายชวน ไดม้แีนวคดิในการทีจะปลูกฝงัให้
เยาวชนในพื=นทีไดเ้ขา้ใจถงึประวตัคิวามเป็นมาของชุมชน ตลอดจนวถิกีารดําเนินชวีติของผูค้น
ในอดตี 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ภายหลงัการยกเลกิสวนเจยีมตนไปทําใหชุ้มชนขาดแหล่งเรยีนรู้
ทีสําคญัทางด้านการเกษตร ซึงจดัเป็นวถิชีวีติทีสําคญัต่อชาวชุมชนทีควรค่าแก่การอนุรกัษ์ไว ้
ทางชุมชนไดเ้ลง็เหน็ว่าแต่เดมิในพื=นทีชุมชนคลองลดัมะยมนั =นมกีารเพาะปลูกเครืองต้มยาํ จนมี
ชือเสยีงว่าเป็นสวนเครืองต้มยาํทีใหญ่ทีสุดในกรุงเทพมหานคร แต่ในปจัจุบนัการปลูกเครืองต้ม
ยําดงักล่าวมจีํานวนทีลดน้อยถอยลง ทางชุมชนจงึได้ปรกึษาหารอืร่วมกนัภายในชุมชนจนได้
ขอ้สรปุรว่มกนัว่าจะมกีารจดัตั =ง “ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ครืองตม้ยาํ” ขึ=น ทั =งนี=เพือใชเ้ป็นแหล่งถ่ายทอด
ว่าเครืองตม้ยาํมอีะไรบา้ง พรอ้มทั =งสอนวธิกีารปรงุอาหารจากเครืองตม้ยาํดงักล่าว ต่ อ ม า ไ ด้ มี
การเพิมการถ่ายทอดทาํขนมโบราณซึงหาทานยากในปจัจุบนั เช่น ขนมกลว้ย ขนมลูกโยน เป็น
ต้น โดยทางชุมชนจะจดัใหม้กีารถ่ายทอดใหก้บันักเรยีนในโรงเรยีนต่างๆ ในละแวกชุมชน เพือ
ปลูกฝงัให้เยาวชนได้เข้าใจและรบัทราบถงึวถิีชวีติและการปรุงอาหารภายในชุมชน พรอ้มทั =ง
ช่วยกนัสบืสานการทําอาหารโบราณทีกําลงัจะสูญหายไปจากชุมชนของตน นอกจากนี=ยงัมกีาร
ถ่ายทอดใหก้บัหน่วยงานภายนอกอืนๆทีมคีวามสนใจอกีดว้ย 

ในระยะแรกของการจดัตั =งศูนยก์ารเรยีนรูเ้ครืองต้มยาํนั =น ไดม้กีารจดัตั =งอยู่ในพื=นทีของ
นางไฉน ขาวเจรญิ ต่อมานายชวน ชูจนัทร์เลง็เห็นว่าทีตั =งของศูนยเ์รยีนรูเ้ครืองต้มยํานั =นควร
ย้ายมาอยู่ทางด้านทิศใต้ของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม เนืองจากนายชวน ชูจนัทร์มแีผนทีจะ
ดําเนินการรื=อฟื=นศูนยก์ารเรยีนรูต่้างๆทีเคยมอียู่เดมิในสวนเจยีมตนมายงัพื=นทีบรเิวณดงักล่าว 
ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนต่างๆจะได้อยู่ในละแวกทีใกล้เคยีงกนั ทั =งนี=นายชวนได้เจรจาขอใช้พื=นที
ของชาวชุมชนในการจดัตั =งศูนยก์ารเรยีรูเ้ครืองต้มยาํ ซึงไดร้บัการตอบรบัจากเจา้ของพื=นทีและ
ชาวบา้นคนอืนๆเป็นอยา่งด ี

สอดคล้องกบัการให้ขอ้มูลของนางไฉน ขาวเจรญิ (2556) ทีได้ให้ขอ้มูลถงึกรณีการตั =ง
ศูนยเ์รยีนรูเ้ครืองตม้ยาํ โดยไดก้ล่าวไวว้่า 



154 

 

 
ในขณะทีนางสนอง เหมอืนคด (2557) ผูเ้ป็นเจา้ของทีตั =งศูนยก์ารเรยีนรูเ้ครืองต้มยาํ ได้

ใหข้อ้มลูไปในทาํนองเดยีวกนั โดยไดก้ล่าวว่า 
 

ศูนยก์ารเรยีนรูเ้รืองเครืองต้มยาํ  เริมประมาณปี 54 ตอนแรกก็อยู่ฝ ั ง
คุณไฉนก่อน ต่อมากไ็ดม้กีารขอทีตรงนั =น แลว้ยา้ยไปสรา้งทีตรงนั =น เพือความ
สะดวกสบายในการสอน มกีารทําก๊อกนํ=า มเีตา มอีะไรอยู่ทีนั =น มโีต๊ะ มอีะไรที
ทําเครืองแกง วธิตีํานํ=าพรกิทํายงัไงโดยมกีารสอนนักเรยีนโดยชาวบ้าน คอืให้
นักเรยีนมาเรยีน เราสอนวธิทีําทั =งหมด มหีมอ้แกงให้ สอนว่าต้มยาํมอีะไรบ้าง 
ทํายงัไง แล้วก็ทําขนมกล้วย ทํายงัไง มกีารสอนห่อลูกโยน  ห่ออย่างไร มี
หน่วยงานบางหน่วยงานก็มาจา้งให้ชาวบ้านสอน บางทกี็ให้เงนิมา 500 เอา
ขา้วเหนียวมาสอนเดก็ วธิทีําทํายงัไง สอนเดก็ใหท้ําใหเ้ป็น เพราะแถวนี=ขึ=นชือ
เรืองเครืองแกง ชาวบ้านอย่างเราไม่ต้องเรยีน แต่เอานักเรยีนจากโรงเรยีนมา
สอน มโีรงเรยีนแถวนี=บา้ง ทีอืนบา้ง จากทีไกลๆบา้ง...  

ฉันเหน็ด้วยนะทําแล้วมนัด.ี.. ฉันไม่ขดัศรทัธา... ลุงชวนก็มาขอทีฉัน 
ถา้ฉนัไมใ่หก้เ็หมอืนฉนัถ่วงความเจรญิ...แต่ก่อนทีฉนัตรงนี=มแีต่ตน้โมกข ์พอจะ
เริมทาํฉนักเ็ลยทาํเขือนกนันํ=าเซาะ แลว้กม็าตั =งศูนยท์ีนี= มตีั =งหอ้งนํ=าอยู่ดา้นขา้ง 
และป้าเองก็เป็นคนสอนทําพวกแกง พวกขนม บางครั =งเขาก็ให้ป้า 500 บาท 
เป็นการจา้งป้ามาทาํ 

ภาพที� 4.28  ศูนยเ์รยีนรูเ้ครืองตม้ยาํ 
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เมือจดัตั =งศูนยเรยีนรูเ้ครืองต้มยาํสําเรจ็แลว้ นายชวน ชูจนัทรจ์งึไดด้ําเนินการตามแผน
ทีไดจ้ดัเตรยีมไวน้ั นคอื การรื=อฟื=นศูนยก์ารเรยีนรูต่้างๆทีเคยมอียู่ในสวนเจยีมตน นายชวน และ
ชาวชุมชนจงึได้มกีารจดัสร้าง “ศาลาสายลมจอย” ขึ=น เพือใช้ทดแทนลานอเนกประสงค์ และ
ห้องสมุด ซึงเคยเป็นศูนยก์ารเรยีนรูคู้่ชุมชนในสวนเจยีมตนมาก่อน ทั =งนี=การดําเนินการสรา้ง
ศาลาสายลมจอยนั =นได้เลือกพื=นทีฝ ั งตรงข้ามศูนย์การเรยีนรู้เครืองต้มยํา โดยทําในลกัษณะ
หลงัคามุงจาก ใช้สําหรบัเป็นทีพบปะ ประชุมแลกเปลียนความคดิเหน็กนัภายในชุมชน ต่อมา
ภายหลงัจากการเขา้มาสนับสนุนดา้นสถาบนัการเงนิชุมชนของธนาคารออมสนิ ทางธนาคารได้
สนบัสนุนงบประมาณเพือจดัซื=อหนงัสอืต่างๆมาไวใ้นศาลาสายลมจอยดว้ย 

 

 
ถดัจากศาลาสายลมจอยขึ=นไป นั นคือทีตั =งของบ้านหตัถกรรม พิพธิภณัฑ์เรอืจําลอง 

หลงัจากทีนายสุรชยั รุณบุญรอด ได้ยา้ยไปพํานักกบับุตรชายนอกชุมชนแล้วนั =น ทางชุมชนจงึ
ได้มกีารจดัตั =งบ้านหตัถกรรมและพพิิธภณัฑ์เรอืจําลอง ขึ=นเป็นพพิิธภณัฑ์ตลาดนํ=าคลองลดั
มะยม เพือรวบรวมขา้วของเครืองใชข้องชาวชุมชนในอดตี ตลอดจนเรอืประเภทต่างๆทีหาชมได้
ยากในปจัจุบนั ต่อมาภายหลงัจากการเขา้มาสนับสนุนด้านสถาบนัการเงนิชุมชนของธนาคาร

ภาพที� 4.29  ศาลาสายลมจอย 
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ออมสนิ ทางธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณเพือจดัทําพพิธิภณัฑต์ลาดนํ=าคลองลดัมะยมด้วย 
ดงัทีไดก้ล่าวแลว้ในรายละอยีดขา้งตน้ 

 
สําหรบัปญัหาดา้นประเพณีและวฒันธรรมนั =น เนืองจากการพฒันาระบบสาธารณูปโภค

โดยเฉพาะการตดัถนน และสะพาน เขา้มาในพื=นทีส่งผลใหว้ถิชีวีติของชุมชนบางอย่างเริมเลอืน
หายไป เช่น ความสูงของถนน หรอื สะพานทีตดัขา้มคลองนั =น มคีวามสูงไม่มากพอทีจะให้เรอื
ลอดผ่านได ้ส่งผลใหก้ารสญัจรนํ=าไม่สามารถทําได ้นอกจากนี=ยงัส่งผลใหแ้ม่นํ=าลําคลองเน่าเสยี 
ทําให้การเกษตรไดร้บัผลกระทบ นอกจากนี=การรุกคบืของหมู่บ้านจดัสรรทําให้ชุมชนมวีถิชีวีติ
ความเป็นอยู่แบบตัวใครตัวมันมากขึ=น จากสภาพปญัหาดังกล่าวทําให้ชาวชุมชนเร่งให้
ความสาํคญัในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวอยา่งมาก 

จากการศกึษาพบว่าชุมชนคลองลดัมะยมได้เริมมกีารแก้ไขปญัหาดงักล่าวอย่างจรงิจงั
ในปี พ.ศ. 2550 โดยไดจ้ดัใหม้ศีูนยเ์รยีนรูภ้ายในชุมชนขึ=นมาถงึ 6 ศูนย ์ในแต่ละศูนยจ์ะเป็น
การถ่ายทอดถงึประเพณี วฒันธรรมและวถิชีวีติ ทีชาวชุมชนเหน็ว่าใกลสู้ญหาย และควรค่าแก่
การอนุรกัษ์ไวใ้ห้ลูกหลาน ทั =งศูนยก์ารเรยีนรูท้ ั =ง 6 ศูนย ์นี= ประกอบไปดว้ย ตลาดนํ=าคลองลดั
มะยม, สวนเจยีมตน, ศูนยพ์ายเรอื, หลกัสูตรโรงเรยีนชาวสวน, การบูชาพระแม่โพสพ, และ 
บา้นหตัถกรรม พพิธิภณัฑเ์รอืจาํลอง 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกพบว่าในปี พ.ศ. 2553 การแก้ไขปญัหาด้านประเพณีและ
วฒันธรรมนั =นมแีนวโน้มทีลดลงอย่างเห็นได้ชดั เนืองจากการขยายตวัของตลาดนํ=าคลองลดั
มะยม ทาํใหต้อ้งยกเลกิศูนยก์ารเรยีนรูบ้างแห่งไป จนกระทั งในปี พ.ศ. 2554 ชุมชนจงึไดห้นัมา
ให้ความสําคญักบัปญัหาด้านประเพณีและวฒันธรรมอกีครั =งหนึง โดยได้มกีารรื=อฟื=นศูนย์การ

ภาพที� 4.30  สภาพภายในพพิธิภณัฑต์ลาดนํ=าคลองลดัมะยม 



157 

เรยีนรูท้ีได้ยกเลกิไป ทั =งนี=ชุมชนไม่ได้รื=อฟื=นศูนยพ์ายเรอืเนืองจากความปลอดภยั แต่ได้มกีาร
เพิมศูนยก์ารเรยีนรูเ้พิมเตมิขึ=นอกี 1 แห่ง คอื ศูนยเ์รยีนรูเ้ครืองต้มยาํ ดงันั =น ชุมชนคลองลดั
มะยมจงึมศีูนยเ์รยีนรูท้ีถ่ายทอดประเพณ ีวฒันธรรม และวถิชีวีติของชุมชน รวมทั =งสิ=น 6 แห่ง 

จากทีกล่าวมาขา้งต้น เพือให้เหน็ภาพทีชดัเจนมากขึ=น ผู้วจิยัจงึได้ประมวลให้เหน็ถึง
จํานวนโครงการทีใช้ในการแก้ไขปญัหาด้านประเพณี และวัฒนธรรม ดงัแผนภาพที 4.31 
ดงัต่อไปนี= 

 

 
จากรายละเอยีดทีไดก้ล่าวถงึลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมในขา้งต้น

นั =น จะเหน็ได้ว่าลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมนั =นมกีารดําเนินงานอย่างค่อย
เป็นค่อยไปและเฉพาะดา้น หลงัจากนั =นจงึได้มกีารขยายการพึงตนเองไปยงัด้านต่างๆ เพือให้
มองเหน็ถงึลกัษณะการพึงตนเองของตลาดนํ=าคลองลดัมะยมให้ชดัเจนมากยิงขึ=น ผู้วจิยัจงึได้
ประมวลและนําเสนอ ดงัตารางที 4.2 ต่อไปนี= 
  

ภาพที� 4.31  จาํนวนโครงการแกไ้ขปญัหาดา้นประเพณี และวฒันธรรม ของชุมชนคลองลดั
มะยม 
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ตารางที� 4.2  ลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม 
 

ปัญหาที�เกิดขึ'น
ภายในชุมชน 

การแก้ไขปัญหาตามแนวทางการ
พึ�งตนเองของชุมชน 

หน่วยงานที�สนับสนุน 

1. ปัญหาการรุกคืบ
ของหมู่บ้านจดัสรร 

ก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลัดมะยมและ
พฒันาด้านการท่องเทียวภายในตลาด
นํ=า 

1)  กองการท่องเทียว 
สํานักวัฒนธรรม กีฬา 
แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที ย ว 
กรุงเทพฯ ร่วมกบั คณะ
โบราณคด ีมหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

2. ปัญหาด้าน
สิ�งแวดล้อม 

1) การจัดตารางเวรทําความสะอาด
คลองในชุมชน 

2) การจดัจติอาสาทําความสะอาดคลอง
ในชุมชน 

3) ตดิตั =งบ่อดกัไขมนัตามบา้นเรอืน 
4) โครงการจัดทําปุ๋ ยหมักและก๊าซ

ชวีภาพ 

1) สถาบันสารสนเทศ
ท รั พ ย า ก ร นํ= า แ ล ะ
การเกษตร (องค์การ
มหาชน)   

2) สํ า นั ก สิ ง แ ว ด ล้ อ ม
กรงุเทพมหานคร 

3. ปัญหาด้านการเงิน 1)  มีการใช้รูปแบบสหกรณ์ (ไม่เต็ม
รปูแบบ) 

2)  ปรบัเปลียนอตัราค่าเช่าที และเก็บ
กองทุน  ส่วนกลางจากเจา้ของทีดนิ
เพือใชใ้นการแกป้ญัหาชุมชน 

3)  จดัตั =งสถาบนัการเงนิชุมชน 

1)  ธนาคารออมสนิ 

4.ปัญหาด้าน
ประเพณีและ
วฒันธรรม 

มีการจัดตั =งศูนย์เรียนรู้ ต่างๆ ได้แ ก่ 
ตลาดนํ=าคลองลดัมะยม, สวนเจยีมตน, 
ศูนยฝึ์กพายเรอื, ศูนยเ์รยีนรูเ้ครืองต้มยาํ
, บ้านหตัถกรรม พพิธิภณัฑ์เรอืจําลอง, 
รวมถงึ หลกัสตูรโรงเรยีนชาวสวน 
 

1)  บ า ง ก อ ก ฟ อ รั ม 
(Bangkok Forum) 
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ประการทีสอง ความสามารถในการตดัสนิใจกระทําหรอืไม่กระทําเกียวกบักจิการต่างๆ
ภายในชุมชน แมว้่าจะปฏสิมัพนัธ์และได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกกต็าม หรอืใน
อีกแง่หนึงก็คอืการเป็นชุมชนทีสามารถรกัษาความสมดุลในความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอกได ้ 

ทั =งนี=เราสามารถพจิารณาความสามารถในการตดัสนิใจกระทําหรอืไม่กระทําเกียวกบั
กจิการต่างๆภายในชุมชน ด้วยการพจิารณาถงึความเป็นอสิระในการตดัสนิใจดําเนินโครงการ
ต่างๆด้วยตนเอง ชุมชนคลองลดัมะยมนั =นมหีน่วยงานภายนอกทั =งภาครฐัและเอกชน เขา้มาให้
คําแนะนําและสนับสนุนชุมชนมากมาย อย่างไรก็ตาม ชุมชนนั =นได้มกีารพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการดาํเนินโครงการต่างๆ ว่าสอดคลอ้งต่อความต้องการหรอืเจตนารมณ์ของชุมชน
หรอืไม่ หากสอดคลอ้งชุมชนก็ยนิดทีีจะรบัการสนับสนุนนั =น แต่หากการสนับสนุนนั =นขดัหรอืไม่
สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของชุมชน ทางชุมชนกจ็ะไมด่าํเนินโครงการนั =นๆ 

สอดคล้องกบัการให้ข้อมูลของนางไฉน ขาวจรญิ (2556) ทีได้ให้ข้อมูลถึงความเป็น
อสิระในการตดัสนิใจดาํเนินโครงการต่างๆของชุมชน โดยไดก้ล่าวไวว้่า 

 

 
นอกจากนี= ชุมชนยงัได้มีการแสดงเจตจํานงค์ของชุมชนอย่างชดัเจนในการรบัการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี= 
1) กจิการดแูลทรพัยากรในชุมชน ตอ้งใหชุ้มชนดแูลเป็นหลกั 
2) หน่วยงานควรทีจะสนบัสนุนเครืองมอืและงบประมาณ 
3) ส่งเสรมิความรูด้า้นต่างๆใหเ้พิมมากขึ=น โดยเฉพาะดา้นทรพัยากรศาสตร ์
จากการศกึษาพบว่าหน่วยงานภายนอกเริมเขา้มาใหก้ารสนับสนุนชุมชนคลองลดัมะยม

ในปี พ.ศ.2550 พบว่ามจีํานวนกิจกรรมและโครงการ ทีหน่วยงานภายนอกได้แนะนําและ
สนบัสนุนใหก้บัชุมชนจาํนวนทั =งสิ=น 9 โครงการ แต่ทางชุมชนเลอืกทีจะไม่ทําจาํนวน 1 โครงการ
นั นคอื การวางผงัรา้นคา้ทีทางม.ศลิปากรเป็นผูอ้อกแบบให ้เนืองจากทางชุมชนต้องการทีจะวาง
ผงัร้านค้าเองเพือให้เกดิความเหมาะสม นอกจากนี=ในปี พ.ศ. 2553 ทางชุมชนยงัได้ยกเลกิ
กจิกรรมต่างๆในสวนเจยีมตนทีทาง ม.ศลิปากรได้แนะนําไว้ เนืองจากชุมชนต้องการเอาทีดนิ

หน่วยงานภายนอกทีเขา้มาสนับสนุน บางครั =งมนัก็ขดัเราก็ไม่ทําตาม 
เราทาํตามนโยบายของเรา เราไมไ่ดท้ําตามนโยบายของเขาทุกอย่าง ชุมชนเรา
มนัขึ=นอยูท่ีจติใตของเรา อนัไหนสิงดเีรากท็ําตาม อนัไหนทีเราไม่รูเ้รากท็ําตาม
เขา อนัไหนทีเรารูพ้อประมาณ เราก็ทําตามของเรา เพราะว่าอนันี=มนัเป็นของ
เรา ไมใ่ช่เป็นของ อบต. หรอือะไรทีเราจะต้องไปทําตามเคา้มากมาย มนัเป็นที
ของเรา เราสรา้งมนัมา อนัไหนทีเราไม่รู ้เรากค็วรเรยีนรู ้สิงทีดเีรากเ็อาเขา้มา
ในชุมชนเรา... 
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บรเิวณดงักล่าวมาจดัทําเป็นทีจอดรถเพือรองรบัการขยายตวัของตลาดนํ=า ในขณะทีปี พ.ศ. 
2554 ทางชุมชนได้รบัการสนับสนุนเครืองทําปุ๋ ยหมกัและก๊าซชวีภาพ จากสํานักสิงแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร แต่ทางชุมชนได้ปฏเิสธทีจะดําเนินโครงการดงักล่าว เนืองจากทางชุมชนมี
ปญัหาเรง่ด่วนอืนๆจาํเป็นมากกว่า  

อยา่งไรกต็าม ผูว้จิยัไดป้ระมวลจาํนวนโครงการทีหน่วยงานภายนอกไดเ้ขา้มาสนับสนุน 
และจาํนวนโครงการทีชุมชนไดเ้ลอืกลงมอืปฎบิตั ิดงัแผนภาพที 4.32 ดงัต่อไปนี= 

 

ภาพที� 4.32  จาํนวนโครงการทีหน่วยงานภายนอกเสนอต่อชุมชนและจาํนวนโครงการทีชุมชน
ตดัสนิใจดาํเนินการ 

 
นอกจากความเป็นอสิระในการตดัสนิใจดําเนินโครงการต่างๆของชุมชนแล้ว ผู้วจิยัยงั

พบว่า ชุมชนคลองลดัมะยมยงัมคีวามเป็นอสิระทางดา้นการคลงัดว้ย แมว้่าชุมชนคลองลดัมะยม
จะได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก แต่ก็เป็นการสนับสนุนในด้านทีทาง
ชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง ในทางกลบักนัทางชุมชนไดม้คีวามพยายามในการ
ดาํเนินการเพือใหชุ้มชนมคีวามสามารถในการแก้แก้ไขปญัหาต่างๆดว้ยงบประมาณของตนเอง 
ผ่านวธิกีารต่างๆทีทางชุมชนสามารถทาํได ้

ทั =งนี= เราสามารถพิจารณาได้จากการดําเนินการต่างๆทีชุมชนคลองลัดมะยมได้
ดําเนินการ ในขั =นแรกนั =นชุมชนจําเป็นต้องหารายได้ดว้ยตวัเอง เพือจะได้มงีบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ทางชุมชนจงึได้ตดัสนิใจเปิดตลาดนํ=าคลองลดัมะยมขึ=นในปี พ.ศ. 
2547 อย่างไรกต็ามในช่วงระยะ 3 ปีแรกของการดําเนินการประสบกบัปญัหาต่างๆ ทางชุมชน
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จงีไดต้ดัสนิใจยา้ยตลาดไปเปิดยงัพื=นทีฝ ั งตรงขา้มในปี พ.ศ. 2550 โดยจดัทําในรปูแบบของการ
รวมหุน้แบบสหกรณ์ แมว้่าจะไม่ไดม้กีารดําเนินการแบบเตม็รปูแบบกต็าม ในปี 2551 เริมมกีาร
จดัเก็บเงนิจากเจ้าของทีดนิ เพือจดัตั =งเป็นกองทุนกลางของชุมชนเพือใช้ในการแก้ไขปญัหา
ต่างๆทีเกดิภายในชุมชน แต่กไ็ม่ไดม้กีารกําหนดในอตัราทีแน่นอน จวบจนกระทั งกจิการตลาด
นํ=าประสบความสําเรจ็ และขยายตวัอย่างมากในปี พ.ศ. 2553 จงึได้มกีารกําหนดราคาไว้ที 
1,000 บาท เมือชาวชุมชนมรีายได้ทีเพิมมากขึ=นจากการเปิดตลาดนํ=าคลองลดัมะยมแลว้ ทาง
ชุมชนจงึไดจ้ดัทําสถาบนัการเงนิชุมชนขึ=น เพือใช้เป็นทีออมทรพัยแ์ละทําการปล่อยกู้ใหก้บัคน
ภายในชุมชน โดยไมต่อ้งพึงพาสถาบนัการเงนิจากภายนอก  

จะเหน็ไดว้่าชุมชนมพีฒันาการเพิมขึ=นอย่างต่อเนืองในการดําเนินการด้านการเงนิของ
ชุมชน นอกจากนี=ยงัสามารถพจิารณาไดว้่าการดําเนินการต่างๆเพือความเป็นอสิระทางการคลงั
นั =นมพีฒันาการจากรปูแบบไมเ่ป็นทางการไปสู่รปูแบบทางการมากขึ=นตามลาํดบั 

จากทีได้กล่าวมาขา้งต้น เพือให้มองเหน็ภาพได้ชดัเจนยิงขึ=น ผู้วจิยัจงึได้ประมวลการ
ดําเนินโครงการต่างๆ เพือให้เหน็ถงึพฒันาการทางดา้นความเป็นอสิระทางการคลงัของชุมชน
คลองลดัมะยม ดงัแผนภาพที 4.33 ดงัต่อไปนี= 

 

ภาพที� 4.33  พฒันาการดา้นความเป็นอสิระทางการคลงัของชุมชนคลองลดัมะยม 
 

ประการสุดท้ายในการพจิารณาถงึความสามารถในการพึงตนเองของของชุมชนคลอง
ลดัมะยมนั น คอื ความยั งยนืโดยชุมชนจะต้องสามารถแก้ไขปญัหาโดยใช้ทรพัยากรทีมอียู่ใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสามารถจดัสรรผลประโยชน์ทีเกิดขึ=นกับทุกภาคส่วนที
เกียวข้องอย่างเท่าเทียมกันโดยต้องคํานึงถึงความเสียหายของทรพัยากรในชุมชน โดยใช้
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ทรพัยากรให้เกดิความเสยีหายน้อยทีสุด ควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์บํารุงรกัษาทรพัยากรเพือไม่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคนในรุน่ถดัไป 

สําหรบัการใช้ทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดนั =น อาจกล่าวได้ว่าชุมชนคลองลดัมะยม
นั =นมทีรพัยากรทีสาํคญัอยู ่2 อยา่ง คอื ทรพัยากรนํ=า และทรพัยากรดนิ ในส่วนของทรพัยากรนํ=า 
ผู้วิจยัพบว่าเป็นทรพัยากรทีมีความสําคัญและผูกพนักับวิถีชีวิตของชุมชนมาตั =งแต่อดีตถึง
ปจัจบุนั และไดเ้หน็ถงึพฒันาการใชท้รพัยากรดงักล่าวใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ดงันี= 

นับตั =งแต่อดตีเรือยมาจนถงึปี พ.ศ. 2546 ชุมชนคลองลดัมะยม มกีารใช้ทรพัยากรนํ=า
นั นคอื ลาํคลองต่างๆทีไหลผ่านชุมชนเพือ การอุปโภคบรโิภค การเกษตร และการคมนาคม ดงั
แผนภาพที 4.34  

 

ภาพที� 4.34  การใชท้รพัยากรนํ=าตั =งแต่อดตี – พ.ศ. 2546 ของชุมชนคลองลดัมะยม 
 

ต่อมาเมือชุมชนไดค้ดิรเิริมจดัทาํโครงการเพือแกไ้ขปญัหา ดว้ยการจดัตั =งตลาดนํ=าคลอง
ลดัมะยมขึ=น เพือใชเ้ป็นทีระบายผลผลติทางการเกษตรของชุมชน เพือใหช้าวชุมชนไดม้รีายได้
เสรมิเพิมมากขึ=น ตลอดจนสามารถดาํเนินกจิกรรมในการรกัษาความสะอาดคลองลดัมะยมไดใ้น
ระยะยาว ชาวชุมชนจงึไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรพัยากรนํ=าเพิมขึ=นอกีหนึงดา้นในช่วงปี พ.ศ. 2547 
– พ.ศ. 2549 นั นคอืใชจ้ดัทาํเป็นตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ดงัแผนภาพที 4.35 

เมือมกีารยา้ยตลาดนํ=าคลองลดัมะยมไปยงัฝ ั งตรงขา้ม ทางชุมชนชนได้พยายามทําให้
ตาลนํ=าคลองลดัมะยมเกดิความหลากหลายมากขึ=น จงึไดม้กีารพฒันาตลาดนํ=าคลองลดัมะยมให้
เป็นแหล่งท่องเทียว โดยหนึงในนั =นไดม้กีารใช้ลําคลองเป็นเส้นทางในการท่องเทียวทางเรอือกี
ดว้ย ดงันั =น ชุมชนจงึไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรพัยากรนํ=าเพิมขึ=นอกีหนึงดา้นในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 
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ปจัจบุนั นั นคอืใชจ้ดัทาํเป็นเสน้ทางท่องเทียวทางเรอืของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ดงัแผนภาพที 
4.36 

 

ภาพที� 4.35 การใชท้รพัยากรนํ=าตั =งแต่ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 ของชุมชนคลองลดัมะยม 
 

ภาพที� 4.36  การใชท้รพัยากรนํ=าตั =งแต่ พ.ศ. 2550 – ปจัจุบนั ของชุมชนคลองลดัมะยม 
 

จากทีไดก้ล่าวในขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าชุมชนคลองลดัมะยมไดม้คีวามพยายามในการใช้
ทรพัยกรนํ=าของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้มกีารใช้ทรพัยากรนํ=า เพือการอุปโภค
บรโิภค, การเกษตร, การคมนาคม, ตลาดนํ=า และการท่องเทียวนั นเอง 
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ในขณะทีทรพัยากรดนินั =น ผูว้จิยัพบว่าเป็นทรพัยากรทีมคีวามสําคญัและผูกพนักบัวถิี
ชวีติของชุมชนมาตั =งแต่อดตีถงึปจัจบุนัเช่นเดยีวกนักบัทรพัยากรนํ=า และไดเ้หน็ถงึพฒันาการใช้
ทรพัยากรดงักล่าวใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ดงันี= 

นับตั =งแต่อดตีเรือยมาจนถงึปี พ.ศ. 2546 ชุมชนคลองลดัมะยม มกีารใช้ทรพัยากรดนิ 
เพือใชป้ระโยชน์ในดา้นของทีอยูอ่าศยั และการเกษตรเป็นสาํคญั ดงัแผนภาพที 4.37 

 

ภาพที� 4.37  การใชท้รพัยากรดนิตั =งแต่ อดตี – พ.ศ. 2546 ของชุมชนคลองลดัมะยม 
 

ต่อมาเมือชุมชนไดค้ดิรเิริมจดัทาํโครงการเพือแกไ้ขปญัหา ดว้ยการจดัตั =งตลาดนํ=าคลอง
ลดัมะยมขึ=น เพือใชเ้ป็นทีระบายผลผลติทางการเกษตรของชุมชน เพือใหช้าวชุมชนไดม้รีายได้
เสรมิเพิมมากขึ=น ตลอดจนสามารถดาํเนินกจิกรรมในการรกัษาความสะอาดคลองลดัมะยมไดใ้น
ระยะยาว ชาวชุมชนจงึไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรพัยากรดนิเพิมขึ=นอกีหนึงดา้นในช่วงปี พ.ศ. 2547 
– พ.ศ. 2549 นั นคอืใชจ้ดัทาํเป็นตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ดงัแผนภาพที 4.38 
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ภาพที� 4.38  การใชท้รพัยากรดนิตั =งแต่ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 ของชุมชนคลองลดัมะยม 
 

เมือชุมชนไดห้นัมาใหค้วามสําคญักบัการแก้ไขปญัหาดา้นประเพณีและวฒันธรรมอย่าง
จรงิจงัในปี พ.ศ. 2550 โดยไดจ้ดัใหม้ศีูนยเ์รยีนรูภ้ายในชุมชนขึ=นมาถงึ 5 ศูนย ์จวบจนกระทั ง
ถงึปี พ.ศ. 2554 ชุมชนคลองลดัมะยมจงึมศีูนยก์ารเรยีนรูร้วมทั =งสิ=น 6 ศูนย ์โดยการจดัทําศูนย์
การเรยีนรูไ้ด้ใช้ทีดนิของชาวชุมชนเอง เพือใช้ เป็นแหล่งถ่ายทอดประเพณี วฒันธรรมและวถิี
ชวีติ ทีชาวชุมชนเหน็ว่าใกลส้ญูหาย และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ไวใ้หล้กูหลาน ดงันั =น ชุมชนจงึได้
ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรดนิเพิมขึ=นอกีหนึงดา้นในช่วงปี พ.ศ. 2550 – ปจัจุบนั ดงัแผนภาพที 
4.39 

 

ภาพที� 4.39  การใชท้รพัยากรดนิตั =งแต่ พ.ศ. 2550 – ปจัจุบนั ของชุมชนคลองลดัมะยม 
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สําหรบัการบํารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตนิั =น ชุมชนคลองลดัมะยมได้ให้ความสําคญั
กบัประเด็นดงักล่าวอย่างมาก โดยการบํารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมเหล่านี=
ทางชุมชนไดด้ําเนินจดัทําเป็นโครงการต่างๆมากมายและต่อเนือง ดงัรายละเอยีดทีไดนํ้าเสนอ
ไปแลว้ในเรืองการแกไ้ขปญัหาดา้นสิงแวดลอ้มในภาพที 4.29 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่าลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมนั =น
เป็นการแก้ไขปญัหาต่างๆทีเกิดขึ=นในชุมชน โดยใช้ทรพัยากรทีชุมชนมอียู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด พร้อมทั =งดูแลและบํารุงรกัษาเพือให้เกิดความยั งยนืไปยงัเยาวชนรุ่นถัดไป ทั =งนี=การ
พึงตนเองดงักล่าว แม้จะได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก แต่ชุมชนคลองลดัมะยม
ยงัคงความสามารถในการตดัสนิใจกระทําหรอืไม่กระทําเกียวกบักจิการต่างๆภายในชุมชนของ
ตนเองอกีดว้ย 
 
4.3 ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการพึ�งตนเองของชมุชนคลองลดัมะยม 

 
ชุมชนคลองลดัมะยมนั =นมลีกัษณะการพึงตนเองของชุมชนอยู่ 6 ดา้น คอื ดา้นตลาดนํ=า, 

การเกษตร, สิงแวดลอ้ม, การท่องเทียว, การเงนิ, และศูนยเ์รยีนรู ้ซึงการพึงตนเองทั =ง 6 ดา้น
ของชุมชนคลองลดัมะยมนั =นถือได้ว่าประสบความสําเรจ็เป็นอย่างมาก ความสําเร็จจากการ
พึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมนั =น เป็นสิงทีเกดิขึ=นดว้ยปจัจยัหลายประการ ซึงปจัจยัเหล่านี=
เป็นตวัส่งเสรมิใหชุ้มชนคลองลดัมะยมสามารถพึงตนเองได ้ทั =งนี=เราสามารถพจิารณาปจัจยัได้
ออกเป็น 2 ปจัจยัหลกัและ 1 อุปสรรค ได้แก่ ปจัจยัภายในชุมชน และปจัจยัภายนอกชุมชน 
ในขณะทีขอ้จาํกดั คอืกฏหมาย 

อนึง เพือให้มองเห็นถึงปจัจยัทีมอีิทธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม 
ผูว้จิยัจงึไดป้ระมวลและนําเสนอ ดงัแผนภาพที 4.40 ต่อไปนี= 
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ภาพที� 4.40  ปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม 
 

สําหรบัปจัจยัภายในทีทําให้ชุมชนคลองลดัมะยมสามารถพึงตนเองได้นั =นประกอบไป
ดว้ย 

1) ผูนํ้าชุมชน 
2) ทุนทางเทคโนโลย ี
3) ทรพัยากรชุมชน 
4) การรวมกลุ่ม 
5) ความเชือมั นในค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และ เอกลกัษณ์ของชุมชนตนเอง 
ในส่วนของปจัจยัผู้นําชุมชนนั =น คือ ผู้นําทีมีบทบาทในชุมชน เป็นทีเคารพนับถือ 

ศรทัธา ยอมรบั หรอืสามารถสรา้งแรงจงูใจใหค้นในชุมชนคลอ้ยตามได ้ซึงบุคคลดงักล่าวต้องมี
ความสามารถในการวางแผน สั งการ หรอืสรา้งแรงจงูใจภายในชุมชนจนเป็นทียอมรบัแก่สมาชกิ
ในการบรรลุความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีชุมชนกําหนด 

ทั =งนี=  นายชวน ชูจนัทร์ ซึงเป็นผู้นําชุมชนคลองลัดมะยมนั =น จดัได้ว่าเป็นผู้นําตาม
ธรรมชาติ คือเป็นผู้นําทีไม่มกีารรบัรองทางกฏหมาย เนืองจากชุมชนคลองลดัมะยมนั =นเป็น



168 

ชุมชนทีไม่ได้มกีารจดทะเบยีน นายชวน   ชูจนัทร ์จงึเป็นผู้นําในรูปแบบทีสมาชกิในชุมชนให้
การยอมรบั ทั =งในแง่ของการคิดดีกับปฏิบัติจริงตามสิงทีพูด ซึงก่อให้เกิดความเชือถือแก่
ชาวบา้นทั =งภายในชุมชน และภายนอกชุมชน ทั =งนี=เหน็ไดจ้ากความคดิทีเป็นระบบในการแก้ไข
ปญัหาชุมชนของนายชวนเอง โดยเริมจากการเก็บขยะเพยีงลําพงั จนกระทั งสมาชกิในชุมชน
เริมเหน็ถงึความตั =งใจจรงิในการแกไ้ขปญัหา ผลงานทีนับว่าโดดเด่นและประสบความสําเรจ็มาก
ทีสุด คอื การจดัตั =งตลาดคลองลดัมะยม และสามารถพฒันาจนกลายเป็นแหล่งท่องเทียวทีสําคญั
ของกรุงเทพมหานคร อีกทั =งยงัได้รบัรางวัลชุมชนท่องเทียวดีเด่น ประจําปี 2550 จากการ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในขณะทีด้านของการอนุรกัษ์ลําคลองภายในชุมชน นาย
ชวน ชูจนัทร ์สามารถสรา้งแรงจูงใจให้ชาบ้านร่วมกนัรกัษาความสะอาดในคลองลดัมะยมจน
ได้รบัรางวัลชมเชยด้านการจดัการนํ=าตามแนวพระราชดําริ ในปี พ.ศ. 2554 จากสถาบัน
สารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องค์การมหาชน) นอกจากนี=ชุมชนยงัได้กลายเป็น
ชุมชนตน้แบบใหชุ้มชนอืนๆไดนํ้าไปปฏบิตัติามอกีดว้ย 

สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มลูของนางสนอง เหมอืนคด (2557) ทีไดแ้สดงความเหน็ถงึกรณี
ของนายชวน ชูจนัทร์ ในเรืองของความคดิทีด ีลงมอืปฏบิตังิานอย่างจรงิจงั และกลายเป็นที
ยอมรบัของชาวชุมชน โดยไดก้ล่าวว่า 

 

 
ในขณะเดยีวกนั นายสนธชิยั แจม่ศร ี(25567) ไดใ้หข้อ้มลูถงึกรณีของนายชวน ชูจนัทร ์

ในเรืองของความคดิทีด ีลงมอืปฏบิตังิานอย่างจรงิจงั และกลายเป็นทียอมรบัของชาวชุมชน ไป
ในทศิทางเดยีวกนั โดยไดก้ล่าวว่า 

 

...ในตลาดทั =งหมดนี=ก็เป็น เพราะลุงชวน ลุงชวนเป็นคนเริม ตอนแรก
คุณลุงชวนเขาเริมทําทีบ้านเขาก่อนมนิีดเดยีวเอง ทนีี=คนทํากเ็หมอืนชาวบ้าน
ธรรมดา ยงัไม่เจรญิขนาดนี=เลย มแีต่กล้วย ต้นมะพร้าม ถนนยงัไม่ม ีคุณลุง
ชวนเขาเป็นคนทาํ ... เดี�ยวนี=กเ็จรญิ  ส่วนทีดนิแถบโน้นอ่ะ (ทีดนิของคุณไฉน)  
แต่ก่อนนี=นะรกๆ มแีต่กลว้ยกบัหญ้า เมือก่อนกลว้ยหวลีะกีบาท 7 บาท ลูกก็
เรยีน จนก็จน ไม่มสีภาพนี=หรอก กว่าจะเก็บได้ครบร้อย ครบบาท ประหยดั
สุดๆ เจา้ของตลาดมลีูก 4 คน เดี�ยวนี=เขากลายเป็นเศรษฐไีปแลว้เหน็มั =ย ชั ว
พรบิตาเดยีว ของเขาขายดมีากๆเลย ได้ดเีพราะลุงชวนนะ ถ้าลุงชวนไม่รเิริม
ไม่มทีาง ก็ยงัเหมอืนเดมิ... ทีพฒันามาได้ขนาดนี=ถอืว่าคุณลุงชวนเก่งมาก ถ้า
ไมม่เีขา ไมเ่จรญิมาถงึขนาดนี=หรอก 
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ในทาํนองเดยีวกนั นางไฉน ขาวเจรญิ (2556) กไ็ดใ้หข้อ้มลูไปในทศิทางทีสอดคลอ้งกนั

ถงึประเดน็ ดงักล่าว โดยไดก้ล่าวว่า 
 

 
นอกจากการคิดดีและลงมือปฏิบัติจริงแล้ว ปจัจัยทีส่งเสริมให้นายชวน ชูจันทร ์

กลายเป็นผู้นําทีชาวชุมชนยอมรบั จนสามารถดําเนินโครงการต่างๆ จนชุมชนคลองลดัมะยม
สามารถพึงตนเองไดน้ั น คอื ความรูค้วามสามารถของนายชวน ชูจนัทร ์ทั =งนี=สามารถพจิารณา
ได้จากการจบการศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีสาขานิติศาสตร ์และปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร ์
จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ของนายชวน ชูจนัทร ์อกีทั =งนายชวนเองได้ใช้ชวีติ และเตบิโต
ภายในชุมชน ทาํใหน้ายชวนเขา้ใจถงึวถิชีวีติ และแนวความคดิของคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ี

อย่างไรกต็าม แมว้่านายชวน ชูจนัทร ์จะจบการศกึษาในระดบัสูง และมคีวามเขา้ใจใน
วิถีชีวิต และความคิดของชาวชุมชน แต่นายชวนเองก็เข้าใจดีว่าตนเองไม่ได้มีความรู้
ความสามารถในทุกๆด้าน ดงันั =น นายชวน จงึได้พยายามแสวงหาองค์ความรูใ้นด้านต่างๆที

... โครงการทั =งหมดนี=คุณลุงชวนเป็นคนคดิคนทํา มหีน่วยงานภายนอก
มาสนับสนุนบา้ง ลุงชวนถงึว่าเป็นผูนํ้าของชุมชนเลยนะ เพราะคนส่วนใหญ่ใน
ชุมชนเป็นเกษตรกรอะไรอย่างนี= ทําใหเ้วลาเราปลูกพวก โหระพา เครืองต้มยาํ 
อะไรพวกนี= พอเราปลูกเสรจ็กไ็ม่ต้องไปส่งพ่อคา้คนกลาง เรากไ็ปพายเรอืขาย 
ไปฝากญาติๆขายในตลาด อย่างบวัในสวนนี=เก็บได้เป็นสบิๆกําก็ไปฝากเขา
ขาย มะละกอ กล้วย อะไรอย่างนี=ก็เอาไปขาย บางคนทีไม่ได้เป็นเกษตรกรก็
เขา้ร่วมในรปูแบบไปเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆทีทางเราม.ี..  อย่างแต่ก่อน
ลุงชวนเกบ็ขยะในคลองนี เขาทําแค่คนเดยีว ตอนนี=กม็คีนมาช่วยเริมเยอะแล้ว 
ถ้าไม่มตีลาดนํ=าทางเราก็เหมอืนเดมิ... พอมตีลาดชวีติคนแถวนี=เขาก็ดขีึ=น ลุง
ชวนเลยกลายเป็นทียอมรบั  

พีชวนเป็นคนแรกเริมทีรวบรวมคน และเป็นคนไปประชุมตาม
หน่วยงานต่างๆ คอืลุงชวนเป็นคนออกหน้า... พอทําตลาดกเ็ลยไดร้กัษาแม่นํ=า
ลําคลองไปด้วย มหีน่วยงานต่างๆเขา้มา มจีติอาสา พีชวนก็เขา้มาทําเรืองนี=  
เขาก็จะเป็นคนดูแล เพราะเขาเสนอเรืองไปว่าเราทําตลาดนํ=านี=เพือชุมชนเรา 
เพราะจะรกัษาคลอง เพือให้ชาวบ้านรกัษานํ=า เขาเป็นตวัตั =งตวัตทีีจะเสนอให้
ชุมชนทํา...  เรอื 2 ลํา ทีไปขอมา พีชวนเป็นคนจดัการเอง โครงการต่างนานา
ทีมนัสําเรจ็เป็นรูปร่างก็มาจากความคดิของพีชวนทั =งนั =นแหละ ถ้าถามว่ามนั
สําเรจ็ไหม ป้าตอบไดเ้ลยว่า สําเรจ็มาก ไม่มใีครในชุมชนทีจะไม่ยอมรบัในตวั
แก... 
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จาํเป็นต่อการพฒันาชุมชน เพือใหชุ้มชนสามารถพึงตนเองให้ได้มากทีสุด ดงัคํากล่าวของนาย
ชวนทีว่า “ไม่มกีารพฒันาใดทีไม่ใชค้วามรู”้ (ชวน ชูจนัทร,์ 2556ก) โดยพจิารณาไดจ้ากการที
นายชวน เขา้ไปรบัการอบรม และเดนิทางไปดูงานตามสถานทีทีหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
จากการแนะนําของหน่วยงานต่างๆ เช่น การไปศึกษาดูงานทีตลาดนํ= าท่าคา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึงเป็นตลาดเล็กๆ เป็นธรรมชาติ มกีารจดัการโดยชุมชน และยงัมกีารเสวนา
แลกเปลียนความคดิเหน็กนั นบัว่าเป็นการเปิดวสิยัทศัน์ และนํามาปรบัใหเ้ขา้กบัชุมชนตวัเองได้
อกีดว้ย  

นอกจากนี=  นายชวน ชูจันทร์ ยังมีการวางแผนงานทีเ ป็นระบบ มีการจัดลําดับ
ความสาํคญัก่อนหลงัในการแกไ้ขปญัหา และรูจ้กัดงึทรพัยากรทีมอียูใ่นชุมชน หรอืหากในชุมชน
ไม่มกี็สามารถแสวงหาทรพัยากรจากภายนอกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม พจิารณาได้จาก การ
จดัลําดบัการแก้ไขปญัหาทีใหเ้ริมจากปากท้องของชาวชุมชน ดว้ยการสรา้งตลาดนํ=าก่อน แล้ว
ค่อยขยายไปดา้นอืนๆ และจดัการดา้นสถาบนัการเงนิชุมชนไวเ้ป็นลําดบัสุดทา้ย เพือทีว่าเมือมี
ตลาดให้ชาวชุมชนได้มรีายได้ทีเพิมขึ=น มชีวีติทีดขี ึ=น อยู่ในสภาพแวดล้อมทีดขี ึ=น แล้วจงึค่อย
จดัการด้านการเงนิชุมชน เพือให้ชุมชนได้วางแผนออมทรพัย์และกู้เง ินลงทุน จากสถาบัน
การเงนิของชุมชนเอง หากจดัทําดา้นการเงนิชุมชนก่อนกค็งจะไม่ประสบความสําเรจ็ เนืองจาก
ชาวบา้นไมม่เีงนิทีจะมารว่มโครงการอยูแ่ลว้ 

สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของนายสนธชิยั แจ่มศร ี(2557) ได้ให้ข้อมูล ในเรืองของ
ความรูค้วามสามารถของนายชวน ชูจนัทร ์ทีใชใ้นการพฒันาชุมชนคลองลดัมะยม โดยไดก้ล่าว
ว่า 

 
... อกีอยา่งลุงชวนเขาจบปรญิญาทั =งตร ีทั =งโท แต่ก่อนใครทีอยู่ในคลอง

นี=แล้วจบปรญิญา ถือว่าสุดยอดนะครบั พอแกจบมาก็เข้าทํางานราชการที
ลําปาง ไม่รู้ว่าแกทํางานอะไร แต่คนเรยีกแกว่าปลดันะ แล้วแกก็เบือระบบ
ราชการ แกไม่ชอบ เลยลาออก แลว้กม็าทําตลาดนี=... น้องสาวของเรากไ็ปขาย
กระเพาะปลายอยู่ตรงสะพานฝ ั งโน้น น้าสะใภ้บ้านติดกนั เขาก็จะขายนํ=าตก 
สม้ตําอะไรแบบนี= ตรงทีหนัหลงัใหข้อง ส่วนป้าแหนว กข็ายผกั ส่วนใหญ่กเ็ป็น
วงศาคณาญาตกินัทั =งนั =นแหละ ถอืว่าเป็นรายไดเ้สรมิ... อย่างเมือก่อนนี= บวั มี
แมค่า้มารบัจากเรา รบัไป 20 กํา กําละ 25 บาทอย่างนี=พอเอาไปขายต่อขายกํา
ละ 50 บาท ต่อหน้าเราเลย แถมเหลอืยงัเอามาคนือกี คดิดสู ิพ่อคา้คนกลางเขา
ได้กําไรไปขนาดไหน... เขาใช้เวลาแค่ข้ามคนืก็ได้กําไรมากกว่าพวกเราไป
ครึงหนึงแลว้ พอมตีลาดชวีติคนแถวนี=เขากด็ขีึ=น ลุงชวนเลยกลายเป็นทียอมรบั
... ทีตลาดและโครงการต่างๆสําเรจ็นี ทุกคนต้องยอมรบัเลยนะ ว่าความคดิลุง
ชวนนีเก่งมาก... แกคดิอะไรด ีมองไกล 
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ในขณะทีนางสนอง เหมอืนคด (2557) ทีไดแ้สดงความเหน็ถงึกรณคีวามรูค้วามสามารถ

ของนายชวน ชจูนัทร ์ทีใชใ้นการพฒันาชุมชนคลองลดัมะยม โดยไดก้ล่าวว่า 
 

 
ในทํานองเดยีวกนั นายระพพีฒัน์ เกษโกศล (2556) นักพฒันาการท่องเทียวชํานาญ

การพเิศษ กไ็ดใ้หข้อ้มลูไปในทศิทางทีสอดคลอ้งกนัถงึประเดน็ ดงักล่าว โดยไดก้ล่าวว่า 
 

 
สิงสําคญัอกีประการหนึงทีส่งผลให ้นายชวน ชูจนัทร ์เป็นผู้นําทีประสบความสําเรจ็ใน

การพฒันาชุมชนคลองลดัมะยม บนพื=นฐานของการพึงพาตนเองของชุมชนนั น คือ การให้
ความสําคญักบัสมาชกิในชุมชนผ่านการระดมกําลงัเพือประโยชน์ของชุมชน กล่าวคอื มกีาร
ปฏบิตังิานร่วมกบัสมาชกิภายในชุมชนด้วยความเต็มใจ ยอมรบัในความรูค้วามสามารถ และ

...ทีลุงชวนเขาทาํไดข้นาดนี=เพราะว่าลุงชวนเขาจบการศกึษาสูง เลยทํา
ให้เขามองไกล พฒันาอะไรได้หลายอย่าง อย่างพายเรอืเทียวเนีย คุณลุงชวน
เขากค็ดิ โครงการเหล่านี= ป้าว่ามนัด ีดทุีกอยา่ง บางทพีายเรอือย่างนี= บา้นคนที
มเีรอืเขากส็ามารถหารายไดพ้เิศษได ้มนัไม่ต้องลงทุนอะไรเลย อย่างน้อยกไ็ด ้
20 – 200 บาทเลย บางครั =งไดถ้งึ 300 – 500 บาทเลยนะ คนทีมารวมตวักนั
เยอะมาก ขายดมีาก อย่างลุงกบัป้า จบแค่ ป. 4 ก็ต้องทําสวน ฟนัดนิ แต่พอ
เสาร ์– อาทติย ์เขา้ไปทาํขนมขายไดม้าพนักว่าบาท กถ็อืว่าดนีะ ถ้าวนัธรรมดา
ป้าก็ลงสวน เด็ดผกั... ชาวบ้านเขาก็มรีายได้กนัเยอะแยะ เราว่าด ีฉันไม่ขดั
ศรทัธา ถ้าไม่มเีขาตอนนี=จะมอีะไร ต้องปลูกกลว้ย ปลูกมะพรา้ว ป้าพูดเสมอๆ
กบัคนในชุมชนว่า อยา่ถ่วงความเจรญิ... อย่างลุงชวนนี=เป็นทียอมรบัของคนใน
ชุมชนอยา่งมาก 

... จุดเด่นของเขาก็คอืคน คอื ผูนํ้ามคีุณภาพมาก มศีกัยภาพมาก คอื
เก่ง เขามแีนวคดิด ีมฝีีมอื... คอืทุนทีเคา้มกี็หยบิเอามาใช้... ทําให้การบรหิาร
จดัการภายในเขาด.ี.. ชุมชนเขามศีกัยภาพ มผีูนํ้าทีปึ�ก ซึงมนัสําคญัมาก ทีจรงิ
มนัเป็นเรืองยากนะ ลองนึกภาพถ้าแล่นออกไปจากตลาดซกัโลนึง ทางพุทธ
มณฑลสาย 1 เมือก่อนมนัเป็นอย่างนั =นอ่ะ แล้วอยู่ดีๆวนัหนึงสามารถทําได้
ขนาดนี=... กต็้องยอมรบัและพูดอกีครั =งว่า มวีธิคีดิทีด ีมแีผนงานทีด ีถ้าในตอน
แรกเขาคดิแค่ว่าจะทําตลาดขายของนะ เขาไปไม่รอดหรอก ตกีนัตายตั =งแต่ต้น
แลว้ แต่เขามแีนวคดิเพือการดํารงอยู่ของวถิชุีมชน สิงแวดลอ้ม แนวคดิเริมต้น
มนัด ี... 
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ยอมรบัความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน รวมทั =งเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนใช้ความรู้
ความสามารถของตนอยา่งเตม็ที 

ทั =งนี=เราสามารถพจิารณาได้จากการจดัประชุมระดมความคดิเหน็ของชาวชุมชนก่อนที
จะดําเนินการโครงการต่างๆ ในรปูแบบของการจดักระบวนการสนทนา (Dialogue) ซึงแสดงให้
เหน็ว่า นายชวน ชูจนัทร์ มกีารรบัฟงัความคดิเหน็ของชุมชน และเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนได้
แสดงความคดิเหน็และร่วมกนัวางแผนกําหนดทศิทางชุมชนอกีดว้ย นอกจากนี= นายชวน ยงัได้
มกีารจดัแบ่งหน้าทีในชุมชนออกเป็นคณะกรรมการดา้นต่างๆ เพือใหช้าวชุมชนสามารถเขา้ร่วม
โครงการและกจิกรรมของตนไดต้ามความสนใจและความถนดัของตนเองอกีดว้ย 

สอดคล้องกบัการให้ขอ้มลูของนายสนธชิยั แจ่มศร ี(2557) ได้ให้ขอ้มลูในเรืองของการ
ให้ความสําคญักบัสมาชกิในชุมชนผ่านการระดมกําลงัเพือประโยชน์ของชุมชนของนายชวน ชู
จนัทร ์โดยไดก้ล่าวว่า 

 

 
ในขณะทีนางสนอง เหมอืนคด (2557) ทีได้แสดงความเหน็ถงึกรณีการให้ความสําคญั

กบัสมาชกิในชุมชนผ่านการระดมกําลงัเพือประโยชน์ของชุมชนของนายชวน ชูจนัทร ์โดยได้
กล่าวว่า 

 

...การจะทําโครงการแต่ละโครงการก็ต้องมกีารประชุมกนับ่อยๆ ทั =ง
ชุมชนและพ่อค้าแม่ค้า บางครั =งโดนนักท่องเทียวร้องเรยีนผ่านทางเวปไซต ์
บอกว่าแมค่า้พูดจาไม่ดเีลย กจ็ะมกีารเรยีกประชุม เพือตกัเตอืน ปรบัปรุง หรอื
ว่าจะใหอ้อกเลย เมือมกีารคุยกนัเรยีบรอ้ยแลว้ ก็จะมกีารเขยีนเวปไซต์เพือขอ
โทษ... ทุกครั =งทีลุงชวนจะทําอะไรก็จะมมีาทําความเหน็ของชาวชุมชนนะ บาง
ทชีาวชุมชนก็อาจจะแสดงความเห็น และแนะนําลุงเขาไปในบางเรือง เพราะ
บางครั =งชาวบ้านอาจจะมคีวามถนัดในด้านนั =นๆมากว่าลุงชวน อย่างเรืองสิง
ปลกูสรา้งในตลาดอยา่งนี= ลุงชวนกจ็ะมาถามความเหน็ผมว่าแบบนี=ดไีหม อย่าง
นี=ดไีหม เพราะผมเป็นช่าง มคีวามถนัดดา้นนี=มากกว่าลุงเขา มนัเป็นในแบบลุง
ชวนคดิ พวกเราทาํ เอาไปทาํ ส่วนใหญ่คนทีทาํกเ็ป็นคนในชุมชนทั =งนั =น 

...ในส่วนทีสอนทาํแกงนี= คุณลุงชวนกเ็ป็นคนรเิริมใหท้ํา... เขาจะใหเ้รา
กส็อนทําแกง เขากม็าถาม ป้ากเ็หน็ดว้ยทีเขาใหท้ํา บางครั =งกม็เีงนิค่าจา้งดว้ย 
ป้ากใ็หย้มืที เขามาขอจะไมใ่หไ้ดอ้ยา่งไร ถา้เราไม่ใหก้เ็หมอืนถ่วงความเจรญิ... 
ส่วนสะพานขา้มคลองนีก็มกีารขอรายชือเพือทําสะพานขา้มมายงัทีตรงนี= ใคร
เห็นด้วยก็ให้มาลงชือ ใครไม่เห็นด้วยก็ให้แสดงความเห็น แล้วจะมีการจดั
ประชุมอกีททีีศาลาสายลมจอย ป้ากเ็ขยีนไปแลว้ว่า ถา้เขาจะทาํป้ากใ็หอ่้ะ... 
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จากทีกล่าวมาขา้งตน้จงึอาจกล่าวไดว้่านาย ชวน ชูจนัทร ์ประธานชุมชนคลองลดัมะยม
นบัว่าเป็นผูนํ้าทีเป็นปจัจยัสาํคญัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม ทั =งนี=เป็น
เพราะ นายชวนมคีวามคดิทีด ีลงมอืปฏบิตัิจรงิจนเห็นเป็นผลสําเร็จ ประกอบเป็นบุคคลทีมี
ความรูค้วามสามารถ เขา้ใจในวถิชีวีติ และความคดิของชาวชุมชน ตลอดจนใหค้วามสําคญักบั
ชาวชุมชนในการทํางานร่วมกนั โดยให้ชาวชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผน แสดงความ
คดิเหน็ และรว่มดาํเนินการ จนทาํใหชุ้มชนคลองลดัมะยมสามารถพึงตนเองไดอ้ยา่งทุกวนันี= 

ปจัจยัทีสอง ทุนทางเทคโนโลย ีคอื องคค์วามรู ้หรอืสิงประดษิฐท์ีช่วยใหชุ้มชนสามารถ
ดําเนินกจิกรรมใดๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในทีนี=รวมถงึ ภูมปิญัญาชาวบ้าน (Folk Wisdom) 
หรอืภูมปิญัาท้องถิน ซึงสะสมขึ=นมาจากประสบการณ์ ซึงสมาชกิในชุมชนใช้สิงเหล่านี=ในการ
แกป้ญัหาและบรรลุวตัถุประสงคข์องการพึงตนเองในชุมชน 

ทั =งนี= สามารถพจิารณาไดจ้ากการรวบรวมองคค์วามรูท้ีชุมชนมอียู่ ขึ=นมาเป็นศูนยก์าร
เรยีนรู ้ซึงรวมความรู้ในทุกๆแขนงทีชุมชนมอียู่ ทั =งด้านการประกอบอาชพี วถิชีวีติ ประเพณ ี
และวฒันธรรม ผูว้จิยัพบว่า ชุมชนนั =นมกัมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีไม่สูงนักในระยะแรก ส่วนในระยะ
ต่อมาจะมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีสูงขึ=นในปี พ.ศ. 2555 และ มกัผูกพนัอยู่กบัอาชพีเกษตรกรรม วถิี
ชวีติ และ ประเพณี วฒันธรรมของชุมชนเป็นอย่างมาก เช่น การทําไอศกรมีโบราณ ของนาย
ชวน ชจูนัทร ์ทีมวีธิกีารผลติแบบงา่ยๆ และมวีตัถุดบิมาจากผลผลติทางการเกษตรของตนเอง 

นอกจากนี=การรวบรวมองค์ความรู ้และเริมถ่ายทอดให้ทั =งสมาชกิภายในและภายนอก
นอกชุมชน  เป็นทีน่าสงัเกตว่า ชุมชนได้เริมดําเนินการพรอ้มกนัทุกด้านภายในปี พ.ศ. 2550 
และมอีตัราทีคงที ทั =งนี= ศูนยก์ารเรยีนรูท้ีชุมชนไดร้วบรวมขึ=นม ี7 ศูนยก์ารเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ตลาด
นํ=าคลองลดัมะยม, การทําไอศกรมีโบราณ, การบูชาพระแม่โพสพ, สวนเจยีมตน, ศูนยพ์ายเรอื, 
หลกัสูตรโรงเรยีนชาวสวน, และ บ้านหตัถกรรม พพิธิภณัฑเ์รอืจําลอง จนกระทั งในปี พ.ศ. 
2553 ทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยมมกีารขยายตวัอย่างก้าวกระโดด ทําให้จํานวนศูนยก์ารเรยีนรู้
ลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั เหลอืเพยีงแค่ 4 ศูนยเ์ท่านั =น จนกระทั งในปี พ.ศ. 2554 ชุมชนจงึไดห้นัมา
ให้ความสําคญักบัศูนยก์ารเรยีนรูอ้กีครั =งหนึง โดยได้มกีารรื=อฟื=นศูนยก์ารเรยีนรูท้ีได้ยกเลกิไป 
ทั =งนี=ชุมชนไม่ได้รื=อฟื=นศูนย์พายเรอื เนืองจากความปลอดภยั แต่ได้มกีารเพิมศูนยก์ารเรยีนรู้
เพิมเตมิขึ=นอกี 1 แห่ง คอื ศูนยเ์รยีนรูเ้ครืองต้มยาํ และเพิมอกี 1 ศูนย ์ในปีพ.ศ. 2555 นั นคอื 
ศูนยก์ารเรยีนรูก้ารจดัการขยะและนํ=าเสยีชุมชน 

จากทีกล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ไดว้่า ศูนยก์ารเรยีนรูท้ีจดัตั =งขึ=นในปี พ.ศ. 2550 เป็นไป
เพือตอบสนองการพฒันาดา้นการท่องเทียวของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม เพือใหต้ลาดนั =นสามารถ
อยู่ได ้เมือตลาดประสบความสําเรจ็อย่างสูงในปี พ.ศ. 2550 ทางชุมชนจงึไดใ้หค้วามสําคญักบั
ศูนยก์ารเรยีนรูป้ระเภทสภาพแวดลอ้ม 
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อนึง เพือให้มองเห็นถึงจํานวนโครงการด้านศูนย์การเรยีนรู้ทีเพิมขึ=นและลดลงของ
ชุมชนคลองลดัมะยม  ผูว้จิยัจงึไดป้ระมวลและนําเสนอ ดงัแผนภาพที 4.41 ต่อไปนี= 

ภาพที� 4.41  จาํนวนโครงการดา้นศูนยก์ารเรยีนรูท้ีเพิมขึ=นและลดลงของชุมชนคลองลดัมะยม 
 

ปจัจยัทีสาม ทรพัยากร คอื สิงใดๆทีมอียูโ่ดยธรรมชาตใินชุมชนหรอืสามารถระดมหามา
ได้  รวมถึงทรัพยากรทีมนุษย์สร้างขึ=น เช่น ระบบสาธารณูปโภค โดยชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรเหล่านั =น และสามารถรกัษาทรพัยากรให้ดํารงอยู่ไม่ให้เสือมเสยีไปจน
หมดสิ=น 

ชุมชนคลองลดัมะยมมกีารใช้ทรพัยากรทีสําคญัอยู่ 2 อย่าง คอื ทรพัยากรดนิ และ
ทรพัยากรนํ=า ทั =งนี=ทรพัยากรทั =ง 2 เป็นทรพัยากรทีหาไดภ้ายในชุมชน นอกจากนี=ชุมชนยงัไดม้ี
การนําเข้าทรพัยากรบางประเภทจากภายนอก อย่างไรก็ดชุีมชนก็พยายามทีใช้ทรพัยากรที
แสวงหาไดภ้ายในชุมชนเป็นหลกัเพือตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาทีเกดิขึ=นภายใน
ชุมชน ประเดน็ทีสําคญั คอื ชุมชนจะเน้นการใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า และ มคีวามรบัผดิชอบ 
ดงัทีไดแ้สดงรายละเอยีดในขา้งต้น ตามแผนภาพที 4.34 – 4.39  ซึงในประเดน็ดงักล่าวจะโยง
ไปถึงการห่วงใยรกัษาสิงแวดล้อม และการคํานึงถึงผลกระทบทั =งในด้านดแีละด้านไม่ด ีจาก
ความพยายามในการพึงตนเองของชุมชนด้วย ดงัจะเห็นได้จากโครงการอนุรกัษ์ และรกัษา
สิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะลําคลองภายในชุมชน ซึงมอียู่เป็นจาํนวนมาก ดงัทีไดแ้สดงรายละเอยีด
ในขา้งตน้ ตามแผนภาพที 4.29 

ปจัจยัทีสี การรวมกลุ่มพึงตนเอง คอื การทีจะพึงตนเองได้ ชุมชนต้องมกีารผนึกกําลงั
หรอืการรวมกลุ่มเป็นเบื=องต้น กลุ่มต่างๆทีชุมชนดงักล่าวตั =งขึ=นอาจมสีมาชกิ เช่น ผู้นํา กลุ่ม
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ผูนํ้า ชาวบา้น เป็นตน้แลว้มกีารสรา้งแนวทางการดาํเนินการของกลุ่มขึ=น (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 
2544: 36) เพือบรรลุวตัถุประสงคข์องการพึงตนเอง 

สําหรบัชุมชนคลองลดัมะยมนั =น การรวมกลุ่มนับว่าเป็นปจัจยัสําคญัทีสามารถทําให้
ชุมชนสามารถพึงตนเองได ้ในระยแรก การแก้ไขปญัหาของชุมชนนั =นเริมกระทําจากนายชวนชู
จนัทรเ์พยีงคนเดยีว โดยไดพ้ายเรอืเกบ็ขยะในลําคลองเพยีงลําพงั ต่อมาเมือสมาชกิในชุมชนได้
เห็นถงึความตั =งใจจรงิในการลงมอืปฏบิตัขิองนายชวน จงึได้มกีารเข้าร่วมดําเนินการกบันาย
ชวนมากขึ=น ทั =งนี=สมาชกิทีเขา้ร่วมในระยะแรกมกัจะเป็นเครอืญาต ิและ คนในชุมชนทีรูจ้กัสนิท
สนมกนั โดยการรวมกลุ่มในครั =งนี=จะเป็นความสมัพนัธใ์นแนวราบ ดงัแผนภาพที 4.42 

ภาพที� 4.42 การรวมกลุ่มของชุมชนคลองลดัมะยมในระยะแรก 
 
การรวมกลุ่มในระยะแรกนี=มสีมาชกิรวมกนัประมาณ 20 – 30 กนั โดยสมาชกิกลุ่มนี=ได้

รว่มมอืกนัเชญิชวนใหช้าวชุมชนร่วมมอืกนัในการก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมขึ=น แต่สมาชกิที
เขา้รว่มกย็งัมจีาํนวนเพิมขึ=นไมม่ากนกั อยา่งไรกต็าม เมือมกีารก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมขึ=น 
จํานวนสมาชกิก็เพิมมากขึ=น จงึได้มกีารจดัตั =งคณะกรรมการขึ=น โดยนายชวนก็ได้รบัเลอืกให้
เป็นประธานชุมชน โดยคณะกรรมการดงักล่าวจะเป็นหน่วยงานทีทําหน้าทีในการบรหิารจดัการ
กิจการตลาดนํ=าคลองลดัมะยม ดงันั =น รูปแบบความสมัพนัธ์จงึได้เปลียนไปในลกัษณะทีมี
โครงสรา้งแบบไมเ่ป็นทางการและมคีวามยดืหยุน่สงู ดงัแผนภาพที 4.43 
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ภาพที� 4.43  การรวมกลุ่มของชุมชนคลองลดัมะยมในลกัษณะโครงสรา้งแบบไมเ่ป็นทางการ 
 

ต่อมาเมือมกีารยา้ยตลาดไปยงัฝ ั งตรงขา้มเพือแกไ้ขปญัหาทีเกดิขึ=น เนืองจากในรปูแบบ
ดงักล่าว ชาวชุมชนมคีวามเกรงใจนายชวน ชูจนัทร ์ค่อนขา้งมาก และการดําเนินการใดๆกต็้อง
รอนายชวนเป็นหลกั ทางชุมชนจงึได้มกีารรวมกลุ่มในรูปแบบทีเป็นทางการมากขึ=น มกีารแบ่ง
หน้าทีกนัอยา่งชดัเจน ดงัแผนภาพที 4.44 
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อย่างไรก็ตาม เมือกิจการของตลาดนํ=าขยายตัวเพิมมากขึ=น มีรูปแบบกิจกรรมและ

โครงการทีขยายออกไปในด้านต่างๆเพิมมากขึ=น สมาชกิในชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมเพิมมากขึ=น
เป็นชาวชุมชนทุกคน รูปแบบการรวมกลุ่มจงึได้มกีารขยายรบัเอากจิกรรม และโครงการต่างๆ 
เขา้มาในโครงสร้างด้วย ซึงเป็นโครงสร้างทีใช้กนัอยู่ในปจัจุบนั และหากในอนาคตมโีครงการ
ต่างๆเพิมขึ=น กส็ามารถทีจะเพิมเขา้มาในโครงสรา้งไดท้นัท ีดงัแผนภาพที 4.45 

 

ภาพที� 4.44  การรวมกลุ่มของชุมชนคลองลดัมะยมในรปูแบบทีเป็นทางการ 

ภาพที� 4.45  การรวมกลุ่มของชุมชนคลองลดัมะยมในปจัจุบนั 
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อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการรวมกลุ่มทีเปลียนไปนั =น เป็นการแปรผนัตรงตามจํานวน
สมาชิกภายในชุมชนทีเพิมขึ=น และจํานวนโครงการทีชุมชนคลองลดัมะยมดําเนินการแก้ไข
ปญัหาและตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ตามหลกัการการพึงตนเองของชุมชนอกีดว้ย 

ทั =งนี=รปูแบบโครงสรา้งดงักล่าวไดม้กีารแบ่งหน้าทีกนัอย่างชดัเจนว่าสมาชกิในชุมชนคน
ใดทําหน้าทีอะไร และยงัสามารถทําให้สมาชกิในชุมชนสามารถเลอืกเข้าร่วมโครงการตามที
ตนเองสนใจและมคีวามถนัด อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตามโครงสรา้งนี=จะเป็นหน่วยงานทีมี
หน้าทีในการดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆของชุมชน ในปจัจุบนัชุมชนคลองลดัมะยมมี
กจิกรรมและโครงการต่างๆแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คอื ดา้นตลาดนํ=า, ด้านการท่องเทียว, ดา้น
สิงแวดลอ้ม, ดา้นการเงนิ, ดา้นการเกษตร และดา้นศูนยก์ารเรยีนรู ้ดงัแผนภาพที 4.46 

 

 
ปจัจยัสุดทา้ย ความเชือมั นในต่อค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และ เอกลกัษณ์ของชุมชน

ตนเอง คือ สมาชิกในชุมชนมีความยึดมั นและภูมิใจต่อค่านิยม ศาสนา วัฒนธรรม และ 
เอกลกัษณ์ของชุมชน  นอกจากนี=ยงัให้คุณค่าต่อสิงนั =น และพรอ้มทีจะอนุรกัษ์และปรบัตวัจาก
การเปลียนแปลงตามกระแสโลกาภวิตัน์ และสามารถรกัษารูปแบบวถิชีวีติแบบพึงตนเองของ
ชุมชนใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ด ้

ในส่วนของชุมชนคลองลดัมะยมนั =นจะเห็นได้ว่าปจัจยัด้านความยดึมั นและภูมใิจต่อ
ค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และ เอกลกัษณ์ของชุมชน เป็นปจัจยัทีสําคญัต่อการพึงตนเองของ

ภาพที� 4.46  การดาํเนินกจิกรรมดา้นต่างๆภายใตก้ารดําเนินงานจองคณะกรรมการตลาดนํ=า
คลองลดัมะยม 
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ชุมชนคลองลดัมะยม  เห็นได้จากชุมชนได้เอาประเพณี และวฒันธรรม ตลอดจนวถิีชวีติของ
ชุมชนมาใชเ้พือการพึงตนเองของชุมชนในโครงการต่างๆ นอกจากนี=การทีคนในชุมชนยดึมั นใน
ค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชุมชนเหมอืนกนั ส่งผลใหเ้กดิการรบัรูใ้นปญัหา 
และมีความต้องการทีคล้ายคลึงกัน จะทําให้สามารถมกีารรวมกลุ่มกันแก้ไขปญัหาต่างๆที
เกดิขึ=นไดง้่าย เช่น การทําตลาดนํ=าคลองลดัมะยมกม็าจากวถิชีวีติของชาวชุมชนในอดตี ก่อนที
จะมกีารใชก้ารคมนาคมบนบกเป็นหลกั และเป็นการแก้ไขปญัหาการโดนเอาเปรยีบจากพ่อค้า
คนกลางในการซื=อขายผลผลติทางการเกษตร เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ชุมชนให้ความสําคญัต่อปจัจยัดงักล่าวเป็นอย่างมาก ทั =งนี=พจิารณาได้
จากความพยายามในการรื=อฟื=นประเพณีและวฒันธรรมทีเคยมอียู่ในชุมชน และประเพณีและ
วฒันธรรมทีกําลงัสญูหาย ดว้ยการสรา้งความตระหนกัและปลกูฝงัจติสาํนึกใหก้บัเยาวชนภายใน
ชุมชน เพือพวกเขาไดเ้ขา้ใจถงึความเป็นมาและอนุรกัษ์วฒันธรรมและประเพณีดงักล่าวใหค้งอยู่
ต่อไป ดงัทีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ตามแผนภาพที 4.31 

สําหรบัปจัจยัภายนอกทีทําใหชุ้มชนคลองลดัมะยมสามารถพึงตนเองไดน้ั =นประกอบไป
ดว้ย 

1) หน่วยงานภาครฐั 
2) หน่วยงานอืนๆ 
ปจัจยัทีหนึง หน่วยงานภาครฐั คอื หน่วยงานทีมหีน้าทีรบัผดิชอบโดยตรงในการกํากบั

ดูแลชุมชนใหส้ามารถพึงตนเองได้ โดยให้ความช่วยเหลอืในรปูแบบต่างๆ เนืองจากหน่วยงาน
ภาครฐัมคีวามพรอ้มในด้านทรพัยากร ความรู ้กําลงัคน และงบประมาณ อย่างไรก็ตามการให้
ความช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐัจะตอ้งมขีอบเขตทีจาํกดั โดยสามารถใหค้วามช่วยเหลอืใน
ระยะเริมตน้เท่านั =น ซึงอาจอยูใ่นรปูแบบของการใหค้วามช่วยเหลอืความรูท้างวชิาการ เครืองมอื
และอุปกรณ์ ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลอืต่างๆตามทีชุมชนรอ้งขอเท่าทีจาํเป็น ทั =งนี=อํานาจ
การบรหิารและการตดัสนิใจต่างๆยงัคงอยูท่ีชุมชน 

ชุมชนคลองลดัมะยมมีหน่วยงานภาครฐัทีเข้ามาสนับสนุนการพึงตนเองของชุมชน
จาํนวน 4 หน่วยงานไดแ้ก่ 

(1) กองการท่องเทียว สํานักวฒันธรรม กีฬาและการท่องเทียว กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกบัคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร จากความร่วมมอืของทั =ง 2 หน่วยงานดงักล่าว
เป็นหน่วยงานแรกเริมทีเข้ามามบีทบาทต่อการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม สาเหตุที
หน่วยงานได้เข้ามามบีทบาทส่งเสรมิสนับสนุนชุมชนเป็นเพราะ ทางหน่วยงานได้มกีารจดั 
“โครงการชุมชนท่องเทียวยั งยนื ย่านตลาดนํ=าตลิงชนัและพื=นทีเกียวเนือง เขตตลิงชนั” ทั =งนี=
สาเหตุทีทางหน่วยงานเลอืกใช้พื=นทีชุมชนเป็นทีศกึษาเนืองจากเลง็เหน็ถงึศกัยภาพของชุมชน 
โดยเฉพาะผูนํ้าชุมชนทีมศีกัยภาพมาก 
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รูปแบบการสนับสนุนการพึงตนเองของชุมชนทีทางกองการท่องเทียวฯ 
กรุงเทพมหานครไดด้ําเนินการมทีั =งสิ=น 3 รปูแบบ คอื 1) การจดักจิกรรมดูงาน โดยมกีารเลอืก
สถานทีและสัมมนาให้มีความเหมาะสม โดยได้เดินทางไปดูงานที  ตลาดนํ= าท่าคา จ.
สมุทรสงคราม ซึงเป็นตลาดนํ=าเล็กๆ มกีารจดัการโดยชุมชน และยงัมกีารเสวนาแลกเปลียน
ความคดิเหน็ นับว่าเป็นการเปิดวสิยัทศัน์ และช่วยส่งเสรมิศกัยภาพให้กบัชุมชนด้วย 2) มกีาร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเทียวและการจดัภูมทิศัน์ให้เหมาะสมสวยงาม โดยกองการ
ท่องเทียวฯ ไดม้กีารถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการท่องเทียวต่างๆทีเป็นประโยชน์ต่อตวัชุมชนเอง 
เช่น การวางผังเส้นทางท่องเทียว การประชาสัมพันธ์การท่องเทียว เป็นต้น ในขณะที
มหาวทิยาลยัศิลปากร ได้ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสบืสานอนุรกัษ์วฒันธรรม
ท้องถิน โดยได้มกีารออกแบบแผนผงัร้านค้าและปรบัภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงามสอดคล้อง
กลมกลนืกบักบัวถิชุีมชน และ 3) การสนับสนุนดา้นงบประมาณ เพือให้ชุมชนได้นําไปบรหิาร
จดัการในสิงทีชุมชนต้องการ เช่น การทําป้ายตลาดนํ=า การทําป้านบอกทาง เป็นต้น ทั =งนี=การ
ดาํเนินการต่างๆชุมชนเป็นผูต้ดัสนิใจและดาํเนินการเองทั =งหมด 

(2) สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้เขา้มามี
บทบาทต่อการพึงตนเองของชุมชน ภายหลงัจากทีชุมชนได้เข้าร่วมประกวดการรกัษาความ
สะอาดคลอง จนไดร้บัรางวลัชมเชยดา้นการจดัการนํ=าตามแนวพระราชดําร ิในปี พ.ศ. 2554 ซึง
นายชวนเห็นว่าเป็นโอกาสอนัดทีีจะขอสนับสนุนความช่วยเหลอืจากหน่วยงาน เนืองจากทาง
ชุมชนขาดองค์ความรู ้อุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณทีเพยีงพอในการดําเนินการรกัษาความ
สะอาดภายในคลอง ทาํใหชุ้มชนดาํเนินการไปเท่าทีชุมชนจะสามารถกระทาํได ้ 

รูปแบบการสนับสนุนการพึงตนเองของชุมชนทีทางสถาบันสารสนเทศฯได้
ดําเนินการมทีั =งสิ=น 3 รูปแบบ คอื 1) การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยให้ชุมชนเป็น
ผูบ้รหิารจดัการงบประมาณดงักล่าว โดยทางชุมชนไดนํ้างบประมาณไปสั งซื=อเรอืเพือใชใ้นการ
เกบ็ขยะโดยเฉพาะจาํนวน 3 ลาํ 2) การใหอ้งคค์วามรูด้า้นการบําบดันํ=าเสยีว่าควรจดัทําอย่างไร
บา้ง เพือใหชุ้มชนสามารถรกัษาความสะอาดของคลองไดด้ยีิงขึ=น นอกจากนี=ทางหน่วยงานยงัได้
มกีารจดัทําฐานขอ้มลูโครงข่ายลําคลองในเขตละแวกใกลเ้คยีงชุมชนดว้ย เพือเป็นประโยชน์ต่อ
การจดัการนํ=าและการเกษตรในอนาคต และ 3) เมือทางหน่วยงานไดใ้หอ้งคค์วามรูแ้ก่ชุมชนจงึ
ได้สนับสนุนเครืองมอือุปกรณ์ คอื ถงัดกัไขมนัตามบ้านเรอืน โดยทางหน่วยงานได้ดําเนินการ
ตดิตั =งตามครวัเรอืนต่างๆจาํนวน 100 ครวัเรอืน แต่ทางชุมชนไดต้ดิไปแค่ 81 ครวัเรอืนเท่านั =น 
โดยทางชุมชนใหเ้หตุผลว่าตอ้งการนําไปตดิในพื=นทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยม เนืองจากทางชุมชน
เหน็ว่าถา้ตดิตั =งถงัไขมนัไดก้ลุ่มใหญ่ขึ=น จะทาํใหส้ามารถเหน็ผลไดด้ยีิงกว่าการตดิกระจายไปทั ว 
จากกรณีดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนยงัคงมอีิสระในการตัดสนิใจดําเนินโครงการต่างๆ 
แมว้่าจะมกีารรบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
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(3) สํานักสิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้เขา้มามบีทบาทต่อการพึงตนเองของ
ชุมชนในด้านการจัดการขยะอินทรีย์เพือทําเป็นปุ๋ ยหมักและก๊าซชีวภาพ เนื องจากทาง
หน่วยงานไดเ้หน็ถงึศกัยภาพของชุมชนจากการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ทําใหส้ํานักสิงแวดลอ้ม
ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนชุมชนผ่านทาง 2 รปูแบบ ดงันี= 1) การใหอ้งคค์วามรู ้ทางหน่วยงานไดใ้หอ้งค์
ความรู้ในการจัดการขยะ และจัดการอบรมชาวชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการ 
กระบวนการ และขั =นตอนต่างๆในการจดัการขยะ 2) เมือมกีารใหอ้งคค์วามรูแ้ก่ชุมชนแลว้ จงึได้
มกีารมอบเครืองมอือุปกรณ์ต่างๆในการจดัการขยะให้กบัชุมชน เช่น เครืองผลติปุ๋ ยหมกัและ
ก๊าซชีวภาพ ถังจุลินทรีย์ เป็นต้น ซึงเครืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ชุมชนมี
ความสามารถการจดัการขยะไดด้้วยตนเอง และได้รบัทรพัยากรต่างๆจากการจดัการขยะเป็น
ผลตอบแทนดว้ย เช่น ก๊าซจาํนวน 4 กโิลกรมั ปุ๋ ย เป็นตน้ 

อยา่งไรกต็าม ในช่วงแรกของการสนบัสนุน ทางชุมชนไมไ่ดด้ําเนินโครงการในทนัท ี
เนืองจากชุมชนขาดความพรอ้มในการดําเนินการ เนืองจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าวทางชุมชน
ไดป้ระสบอุทกภยั แต่ภายหลงัเมือชุมชนได้รบัการฟื=นฟูและชาวชุมชนเหน็ว่าโครงการดงักล่าว
เป็นโครงการทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ชุมชนจงึไดต้ดัสนิใจดาํเนินโครงการดงักล่าวในปีต่อมา 

(4) ธนาคารออมสนิ เมือชุมชนเลง็เหน็ว่าชุมชนจะเขม้แขง็ไดชุ้มชนจะต้องมสีถาบนั
การเงนิเป็นของชุมชนเอง นายชวนจงึได้ไปขอรบัการสนับสนุนจากธนาคารออมสนิ เนืองจาก
ธนาคารออมสนิได้มนีโยบายในดา้นนี=โดยตรงอยู่แลว้ ทําให้ธนาคารออมสนิได้เขา้มามบีทบาท
ในการส่งเสรมิการพึงตนเองในด้านการเงนิของชุมชน โดยธนาคารออมสนิไดใ้ห้การสนับสนุน
ตามความต้องการของชุมชน 4 รปูแบบ คอื 1) การให้องคค์วามรูด้า้นการเงนิการธนาคารแก่
ชุมชน เนืองจากชุมชนยงัขาดความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการเงนิและบญัช ีทางธนาคารออม
สนิจงึได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดงักล่าวให้กับชุมชน เช่น การคดิคํานวนดอกเบี=ย รูปแบบและ
ประเภทกิจการทีทางสถาบนัการเงนิจะดําเนินการ เป็นต้น 2) การสนับสนุนเครืองมอืและ
อุปกรณ์ทางดา้นการเงนิใหก้บัชุมชน เช่น คอมพวิเตอร ์เครืองพมิพส์มดุบญัช ีเป็นต้น 3) การให้
ความช่วยเหลอืทางด้านงบประมาณในการดําเนินการก่อตั =งสถาบนัการเงนิชุมชนในระยะแรก 
และยงัสนับสนุนงบประมาณในการสั งซื=อหนังสอืภายในศาลาสายลมจอยดว้ย และ 4) การช่วย
ส่งเสรมิการสรา้งพพิธิภณัฑค์ลองลดัมะยม และศาลาสายลมจอย เนืองจากทางธนาคารไดท้ราบ
ถงึความตอ้งการของชุมชนทีตอ้งการใหชุ้มชนทอ้งถินสามารถรกัษาเอกลกัษณ์และพึงพาตนเอง
ได ้ทางธนาคารจงึไดส้นบัสนุนโครงการดงักล่าว 

ในส่วนของชุมชนคลองลดัมะยมพบว่ามหีน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงานทีได้เขา้
มาสนับสนุนชุมชนคลองลดัมะยมในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม เป็นทีน่าสงัเกตว่าหน่วยงาน
ภาครฐัเหล่านี=ต่างมคีวามเข้าใจเรืองการพึงตนเองของชุมชนเป็นอย่างด ีพจิารณาได้จากการ
สนับสนุนของหน่วยงานภาครฐันั =น เป็นการสนับสนุนทีอยู่บนพื=นฐานตามความต้องการของ
ชุมชน และให้ชุมชนเป็นผู้ดําเนินการด้วยตนเอง ไม่ได้มลีกัษณะยดัเยยีด หรอืบงัคบัให้ชุมชน
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ดําเนินการตามคําสั งของหน่วยงานตน ทั =งนี=ผู้วจิยัได้ประมวลรูปแบบและลกัษณะการให้ความ
ช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐั ดงัตารางที 4.3 ดงันี= 

ตารางที� 4.3  รปูแบบการใหค้วามสนับสนุนของหน่วยงานภาครฐั 
 

ชื�อหน่วยงาน 

รปูแบบการให้ความสนับสนุน 

ให้องค์
ความรู้ 

อปุกรณ์ งบประมาณ 
การพา

ไปดู
งาน 

อื�นๆ
(CSR) 

1)  ก อ ง ก า ร ท่ อ ง เ ที� ย ว ฯ 
กรุงเทพมหานคร และ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

√ - √ √ - 

2)  ส ถ า บั น ส า ร ส น เ ท ศ
ทรพัยกรนํ'าและการเกษตร 
(องคก์ารมหาชน) 

√ √ √ - - 

3)  สํ า นั ก สิ� ง แ ว ด ล้ อ ม 
กรงุเทพมหานคร √ √ - - - 

4) ธนาคารออมสิน √ √ √ - √ 
 

จากตารางที 4.3 พบว่ามหีน่วยงานภาครฐัเขา้มาใหก้ารสนับสนุนชุมชนคลองลดัมะยม
จํานวน 4 หน่วยงาน ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนชุมชนในรูปแบบการให้องค์ความรู้, 
เครืองมอืและอุปกรณ์ และงบประมาณ ในขณะทีกองการท่องเทียวฯ กรุงเทพมหานคร และคณะ
โบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร และ สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องคก์าร
มหาชน) ได้ให้การสนัสนุนเพิมเติมในด้านการพาไปดูงาน ในขณะทีธนาคารออมสินเป็น
หน่วยงานภาครฐัเพยีงแห่งเดยีวทีมกีารสนับสนุนชุมชนในรูปแบบความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR) นั นคอืการใหง้บประมาณสนับสนุนการจดัทําศูนยก์ารเรยีนรูคู้่ชุมชนในส่วนของ ศาลา
สายลมจอย และพพิธิภณัฑต์ลาดนํ=าคลองลดัมะยม 

ปจัจยัทีสอง หน่วยงานอืนๆ คือ หน่วยงานทีมไิด้มหีน้าทีรบัผิดชอบโดยตรงในการ
กํากับดูแลชุมชนให้สามารถพึงตนเองได้ ทั =งนี=หน่วยงานอืนๆอาจประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาคเอกชน องคก์รทีไม่ใช่รฐั (NGO) องคก์รทีไม่แสวงหาผลกําไร เป็นต้น โดยหน่วยงานอืนๆ
อาจใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นทรพัยากร ความรู ้กําลงัคน และงบประมาณ อย่างไรกต็ามการให้
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ความช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐัจะตอ้งมขีอบเขตทีจาํกดั โดยสามารถใหค้วามช่วยเหลอืใน
ระยะเริมตน้เท่านั =น ซึงอาจอยูใ่นรปูแบบของการใหค้วามช่วยเหลอืความรูท้างวชิาการ เครืองมอื
และอุปกรณ์ ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลอืต่างๆตามทีชุมชนรอ้งขอเท่าทีจาํเป็น ทั =งนี=อํานาจ
การบรหิารและการตดัสนิใจต่างๆยงัคงอยูท่ีชุมชน 

ในส่วนของชุมชนคลองลดัมะยมพบว่ามหีน่วยงานอืนๆ เพยีงหน่วยงานเดยีว ทีเขา้มา
สนับสนุนชุมชนคลองลดัมะยม นั นคอื บางกอกฟอรั ม (Bangkok Forum) ซึงเป็นองคก์รทีไม่ใช่
รฐั (NGO) อยา่งไรกต็าม บางกอกฟอรั ม กเ็ป็นหน่วยงานทีมคีวามเขา้ใจเรืองการพึงตนเองของ
ชุมชนเป็นอย่างดีเช่นเดยีวกับหน่วยงานภาครฐั พจิารณาได้จากการสนับสนุนของบางกอก
ฟอรั มนั =น เป็นการสนับสนุนทีอยู่บนพื=นฐานตามความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนเป็น
ผูด้ําเนินการด้วยตนเอง ไม่ได้มลีกัษณะยดัเยยีด หรอืบงัคบัให้ชุมชนดําเนินการตามคําสั งของ
หน่วยงานตน ทั =งนี=ผู้วจิยัพบว่าบางกอกฟอรั ม (Bangkok Forum) ได้ให้การสนับสนุนชุมชน
คลองลดัมะยมในรปูแบบของการใหอ้งคค์วามรู,้ งบประมาณ และการพาไปดงูาน 

อนึง เพือใหม้องภาพไดอ้ย่างชดัเจน ผูว้จิยัไดป้ระมวลรปูแบบและลกัษณะการใหค้วาม
ช่วยเหลอืของบางกอกฟอรั ม ดงัตารางที 4.4 ดงันี= 

ตารางที� 4.4  รปูแบบการใหค้วามสนับสนุนของบางกอกฟอรั ม (Bangkok Forum) 
 

ชื�อหน่วยงาน 
รปูแบบการให้ความสนับสนุน 

ให้องค์
ความรู้ 

อปุกรณ์ งบประมาณ 
การพาไป

ดงูาน 
อื�นๆ
(CSR) 

บางกอกฟอรั �ม (Bangkok 
Forum)  √ - √ √ - 

 
สําหรบัอุปสรรคทีสําคญัต่อการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม ได้แก่ กฏหมาย 

กล่าวคอื ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอื กฏเกณฑต่์างๆ ทีสถาบนัหรอืผูม้อีํานาจหน้าทีในรฐับญัญตัขิึ=น 
ซึงอาจมสี่วนทีส่งเสรมิสนบัสนุนหรอือาจเป็นอุปสรรคต่อการพึงตนเองของชุมชน 

ทั =งนี=  สิทธิเกียวกับชุมชนได้ร ับการยอมรับและถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540 โดยในรฐัธรรมนูญฉบบันี=ไดบ้ญัญตัริบัรองและคุม้ครอง
สทิธขิองบุคคลทีรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถินดั =งเดมิไว ้อนัก่อใหเ้กดิผลเป็นการรบัรองตวัตนในทาง
กฏหมาย (Legal Entity) ของชุมชน ทําให้ชุมชนในฐานะเป็นหมู่คณะทีแยกออกมาจากบุคคล
ธรรมดาทีรวมกนัเป็นชุมชนกลายเป็นผู้ทรงสทิธติามรฐัธรรมนูญเพือประโยชน์และความมุ่ง
หมายบางประการทีบุคคลทีรวมกนัเป็นชุมชนนั =นไม่อาจทําได้เองตามลําพงัขึ=นได้ (กิตตศิกัดิ f 
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ปรกต,ิ 2551: 123-128) อาจกล่าวได้ว่าสทิธชุิมชนตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญนี=ไดเ้อื=อให้
ชุมชนสามารถพึงตนเองได้โดยได้รบัการยอมรบัและรบัรองตามรฐัธรรมนูญซึงเป็นกฏหมาย
สงูสุดของประเทศ 

เมือมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ยงัคง
หลกัการดงักล่าวไว ้ไมไ่ดเ้ปลียนแปลง นอกจากนี=ยงัไดต้ดัเงือนไขการต้องมกีฏหมายมารองรบั 
หรอื ตามทีกฏหมายบญัญตั ิโดยรฐัธรรมนูญฉบบันี=ไดใ้ห้การรบัรองสทิธชุิมชนต่างๆ ในมาตรา 
66 และมาตรา 67 

จากบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ในเรืองสทิธิ
ชุมชนพบว่า มกีารขยายเนื=อหาใหค้รอบคลุมถงึลกัษณะชุมชนมากขึ=น ตลอดจนมกีารตดัเงือนไข
การต้องมกีฏหมายมารองรบั หรอื ตามทีกฏหมายบญัญัติออกไป ซึงเอื=อให้ชุมชนสามารถ
พึงตนเองไดง้า่ยขึ=นกว่ารฐัธรรมนูญฉบบัก่อน 

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า หน่วยงานราชการในระดับต่างๆไม่ได้มีการให้
ความสําคญัในบทบญัญตัดิงักล่าวเหน็ได้จากกรณีทีชุมชนคลองลดัมะยมได้ขอความช่วยเหลอื
ในด้านต่างๆไปยงัหน่วยงานทีเกียวข้อง แต่ไม่ได้รบัความช่วยเหลอืเท่าใดนัก ทั =งๆทีอยู่ใน
อํานาจขอบเขตตามทีรฐัธรรมนูญไดบ้ญัญตัไิว ้

สอดคล้องกบัการให้ข้อมูลของนายชวน ชูจนัทร์ (2556) ทีได้ให้ข้อมูลถึงกรณีการขอ
ความช่วยเหลอืดา้นต่างๆจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยไดก้ล่าวว่า 

 

 
จากทีกล่าวมาข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 จะให้การยอมรบัและรบัรองสทิธิในด้านต่างๆของชุมชน และได้มกีารตัด
เงือนไขหรอือุปสรรคในการใช้สทิธทิีได้บญัญตัิไว้ของชุมชน แต่ในทางปฏบิตัพิบว่าหน่วยงาน
ราชการในระดบัต่างๆมไิด้นําเอาบทบญัญัติดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติอย่างจรงิจงั จึงทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการพึงตนเองของชุมชน 
 
 
 

...ระบบราชการนั =นมขีนาดใหญ่โต มเีครืองมอืเครืองไม้มหาศาล แต่
ระเบยีบและกฎหมายทีจะเอื=อใหชุ้มชนนั =นไมม่เีลย ระบบการเงนิต่างๆกไ็ม่ม ีไม่
เอื=อให้ชุมชนเป็นเรืองเป็นราวเลย... กฎหมายทีออกมาเป็นเรืองระหว่างรฐั 
หน่วยงานราชการ และขา้ราชการ ชุมชนเหมอืนตอ้งอยูด่ว้ยตวัเอง... 
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4.4 สรปุ 
 

จากทีได้กล่าวมาขา้งต้น อาจกล่าวได้ว่าปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน
คลองลดัมะยมนั =น ประกอบไปด้วย 2 ปจัจยัและ 1 อุปสรรค นั นคอื ปจัจยัภายในชุมชน และ
ปจัจยัภายนอกชุมชน ในขณะทีขอ้จาํกดั คอืกฏหมาย 

ปจัจยัภายในชุมชนประกอบไปด้วย 5 ปจัจยัทีสําคญั คอื 1) ผู้นําชุมชน 2) ทุนทาง
เทคโนโลย ี3) ทรพัยากร 4) การรวมกลุ่มพึงตนเอง และ 5) ความเชือมั นในต่อค่านิยม ศาสนา 
วฒันธรรม และ เอกลกัษณ์ของชุมชนตนเอง ในขณะทีปจัจยัภายนอกชุมชนประกอบไปด้วย 
หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานอืนๆ สาํหรบัอุปสรรคต่อการพึงตนเองของชุมชน คอื กฏหมาย



 

บทที� 5 
 

สรปุ อภิปรายผลการศึกษา และข้อสเนอแนะ 

การวจิยัเรือง “ปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน: กรณีศกึษา ชุมชนคลองลดั
มะยม แขวงบางระมาด เขตตลิงชนั กรุงเทพมหานคร” ในภาพรวมนั =นผูว้จิยัได้ตั =งวตัถุประสงค์
ในการศกึษาวจิยัไว้สองประการด้วยกนั คอื ประการแรก เพือศึกษาการพึงตนเองของชุมชน
ทอ้งถินไทยว่ามลีกัษณะสาํคญัอยา่งไร และประการทีสอง เพือศกึษาว่ามปีจัจยัอะไรบา้งทีมอีทิธิ
ต่อความสามารถในการพึงตนเองของชุมชนทอ้งถินไทย ทั =งนี=ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอถงึรายละเอยีดที
สาํคญัดงัต่อไปนี= 
 
5.1 สรปุผลการศึกษา 
 

5.1.1 ลกัษณะการพึ�งตนเองของชุมชนคลองลดัมะยม 
การฟื=นฟูรากฐานของชุมชนและท้องถินให้มคีวามเขม้แขง็ด้วยแนวทางการพึงตนเอง 

เป็นแนวทางทีชุมชนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มคดิรว่มตดัสนิใจในการพฒันาตนเอง เป็นการเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาความรู้ ความคิด ให้มีความสามารถพึงตนเองได้ ตลอดจน
สามารถทีจะตดัสนิใจ ดาํเนินการแก้ไขปญัหา และตอบสนองความต้องการของตนเองได ้ซึงแต่
ละชุมชนกม็แีนวคดิในการพึงพาตนเองทีแตกต่างกนัไปตามบรบิทและสภาพแวดลอ้มของแต่ละ
พื=นที ทั =งทางดา้นสงัคม วฒันธรรม ภูมปิญัญา และ ประเพณี ทั =งนี=จากการศกึษาผูว้จิยัพบว่า
ลกัษณะการพึงตนเองทีสาํคญัของชุมชนคลองลดัมะยม ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ 
ดงัต่อไปนี= 

1) ชุมชนสามารถแกไ้ขปญัหาดว้ยตวัชุมชนเอง ในส่วนของชุมชนคลองลดัมะยม
พบว่ามกีารพึงตนเองในการแก้ไชปญัหาของชุมชนอยู่ในระดบัทีสูง สบืเนืองจากปญัหาต่างๆที
เกิดขึ=นภายในชุมชน ทําให้ชุมชนเริมรวมตัวกันแก้ไขปญัหาด้วยตนเองตามแนวทางการ
พึงตนเองของชุมชน ทั =งนี=ชุมชนได้มกีารจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา และศกัยภาพความ
พรอ้มของชุมชนในการแก้ไขปญัหา โดยชุมชนจะเริมจากปญัหาทีคดิว่ามคีวามเร่งด่วนทีจะต้อง
แก้ไข และทางชุมชนทคีวามสามารเพยีงพอในการแก้ไขปญัหา ทั =งนี=ชุมชนได้ประสบกบัปญัหา
ถงึ 4 ด้าน คอื 1) ปญัหาการรุกคบืของหมู่บ้านจดัสรร 2) ปญัหาด้านสิงแวดล้อม 3) ปญัหา
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การเงนิชุมชน และ 4) ปญัหาด้านประเพณีและวฒันธรรม ซึงการแก้ไขปญัหาของชุมชนนั =น 
ชุมชนได้ได้แก้ไขปญัหาของชุมชนด้วยการใช้ทรพัยากรภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
พรอ้มทั =งเปิดรบัองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีทางชุมชนขาดความชํานาญจากหน่วยงานายนอก
ชุมชนต่างๆ โดยรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานภายนอกเป็นไปในลกัษณะ
ของการรว่มมอืกนัมากกว่าการบบีบงัคบัหรอืยดัเยยีดจากเบื=องบน 

สาํหรบัปญัหาการรุกคบืของหมู่บา้นจดัสรร ทางชุมชนไดด้ําเนินการแก้ไขปญัหา
ตามแนวทางการพึงตนเองด้วยการก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยมและพฒันาด้านการท่องเทียว
ภายในตลาดนํ=า โดยมหีน่วยงานภายนอกทีเข้ามาสนับสนุนด้านการท่องเทียว คือ กองการ
ท่องเทียว สํานักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทียว กรุงเทพมหานคร ร่วมกบัคณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร ในขณะทีปญัหาดา้นสิงแวดลอ้ม ทางชุมชนดําเนินแก้ไขปญัหาด้วยการ
จดัตารางเวรทําความสะอาดคลองภายในชุมชน มกีารจดัทําโครงการจติอาสาเพือการทําความ
สะอาดคลองภายในชุมชน นอกจากนี=ยงัไดม้กีารตดิตั =งบ่อดกัไขมนัตามบ้านเรอืน และโครงการ
จดัทําปุ๋ ยหมกัและก๊าซชวีภาพจากขยะอนิทรยี ์โดยมหีน่วยงานภายนอกทีเขา้มาสนับสนุนดา้น
สิงแวดล้อม คอื สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร (องค์การมหาชน) และสํานัก
สิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ส่วนปญัหาดา้นการเงนิ ชุมชนไดม้พีฒันาการในการแก้ไขปญัหา
โดยเริมจากการใช้รูปแบบสหกรณ์แบบไม่เต็มรูปแบบ ตามด้วยการปรบัเปลียนอตัราค่าเช่าที 
และเก็บกองทุนส่วนกลางเพือใช้ในการแก้ไขปญัหาชุมชนในด้านอืนๆ หลงัจากนั =นจงึได้จดัตั =ง
สถาบนัการเงนิชุมชนขึ=น โดยไดร้บัการสนับสนุนจากฝ่ายสนิเชือองคก์รชุมชน ธนาคารออมสนิ 
ปญัหาประการสุดท้าย คอื ปญัหาด้านประเพณีและวฒันธรรม ทางชุมชนมกีารแก้ไขปญัหา
ดงักล่าวด้วยการจดัตั =งศูนย์เรยีนรู้ต่างๆในด้านประเพณีและวฒันธรรม เพือให้ชาวชุมชนได้
ตระหนักและเห็นความความสําคญัพรอ้มทั =งอนุรกัษ์และถ่ายทอดประเพณีและวฒันธรรมของ
ชุมชนต่อไปให้กับลูกหลาน โดยมน่ีวยงานทีให้การสนับสนุน คอื บางกอกฟอรั ม (Bangkok 
Forum) ดงัรายละเอยีดทีผูว้จิยัไดป้ระมวลและนําเสนอในตารางที 4.2 

2) ความสามารถในการตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําเกียวกับกิจการต่างๆ
ภายในชุมชน แมว้่าจะมปีฏสิมัพนัธแ์ละไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก หรอืในอกีแง่
หนึงกค็อืการเป็นชุมชนทีสามารถรกัษาความสมดุลในความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนกบัหน่วยงาน
ภายนอกได้ นับว่าเป็นหลกัการพึงตนเองทีสําคญัประการหนึงทีใช้พิจารณาว่าชุมชนนั =นๆ
สามารถดําเนินการพึงตนเองได้หรือไม่ ในส่วนของชุมชนคลองลัดมะยมพบว่า ชุมชนมี
ความสามารถในการตดัสนิใจกระทาํหรอืไมก่ระทาํเกียวกบักจิการต่างๆภายในชุมชนแบ่งไดเ้ป็น 
2 ลกัษณะ คอื ดา้นความเป็นอสิระในการตดัสนิใจดําเนินโครงการต่างๆดว้ยตนเอง และความ
เป็นอสิระทางดา้นการคลงั 

สําหรบัความเป็นอสิระในการตดัสนิใจดําเนินโครงการต่างๆพบว่า ชุมชนคลอง
ลดัมะยมไดพ้จิารณาถงึความเหมาะการดาํเนินโครงการต่างๆใหส้อดคลอ้งหรอืเป็นไปตามความ
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ตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั หากการสนับสนุนในดา้นต่างๆจากหน่วยงานภายนอกขดัต่อความ
ต้องการของชุมชน ชุมชนก็จะไม่ดําเนินโครงการนั =น เช่น การปฏเิสธรูปแบบการวางผงัรา้นค้า
ตามทีมหาวทิยาลยัศลิปากรออกแบบ ดงัรายละเอยีดทีผู้วจิยัได้ประมวลและนําเสนอในภาพที 
4.32 นอกจากนี=ชุมชนยงัไดม้กีารแสดงเจตจาํนงคข์องชุมชนอย่างชดัเจนในการรบัการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกทีสะท้อนใหเ้หน็ถงึอํานาจของชุมชนในการตดัสนิใจดําเนินการต่างๆ 3 
ประการ คอื 

(1) กจิการดแูลทรพัยากรในชุมชน ตอ้งใหชุ้มชนดแูลเป็นหลกั 
(2) หน่วยงานควรทีจะสนบัสนุนเครืองมอืและงบประมาณ 
(3) ส่งเสรมิความรูด้า้นต่างๆใหเ้พิมมากขึ=น โดยเฉพาะดา้นทรพัยากรศาสตร ์

ในขณะทีความเป็นอิสระทางด้านการคลังนั =นพบว่า ชุมชนคลองลัดมะยมมี
พฒันาการทางด้านการเงนิชุมชนมาอย่างต่อเนือง โดยได้มกีารก่อตั =งตลาดนํ=าคลองลดัมะยม
เพือให้ชาวชุมชนมรีายได้ทีเพิมมากขึ=น ต่อมาไดม้กีารนําระบบสหกรณ์แบบไม่เต็มรปูแบบเขา้
มาปรบัใช้กบักจิการตลาดนํ=าของชุมชน จนสามารถจดัตั =งกองทุนกลางของชุมชนเพือใช้ในการ
แกไ้ขของปญัหาต่างทีเกดิขึ=นภายในชุมชน และพฒันาจดัตั =งสถาบนัการเงนิชุมชนเพิมเตมิขึ=นใน
ระยะต่อมา เพือใช้เป็นทีออมทรัพย์และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิกในชุมชน สําหรับ
งบประมาณจากภายนอกนั =นพบว่า ชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินใจและบริหารจดัการงบประมาณ
ดงักล่าวด้วยตวัชุมชนเอง หน่วยงานภายนอกเพยีงแต่สนับสนุนด้านงบประมาณเท่านั =น เช่น 
การจดัทําป้ายชือตลาดนํ=า และป้ายบอกทาง ชุมชนเป็นผู้ออกแบบและดําเนินการก่อสรา้งเอง
ทั =งหมด โดยไดร้บัเงนิสนบัสนบัสนุนจาก กองการท่องเทียวฯ กรงุเทพมหานคร ดงัรายละเอยีดที
ผูว้จิยัไดป้ระมวลและนําเสนอในภาพที 4.33 

3) ความยั งยนื การพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมนั =นพบว่า ชุมชนมกีาร
แกไ้ขปญัหาโดยใชท้รพัยากรทีมอียูภ่ายในชุมชนใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดยชุมชนมทีรพัยากรที
สําคญัอยู่ 2 ประการ คอื ทรพัยากรนํ=า และทรพัยากรดนิ ในส่วนทรพัยากรนํ=าพบว่า ชุมชนมี
การนําไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมกีารใช้นํ=าเพือการอุปโภคบรโิภค, การเกษตร, การ
คมนาคม, ตลาดนํ=าและการท่องเทียว ดงัรายละเอยีดทีผู้วจิยัไดป้ระมวลและนําเสนอในภาพที 
4.34 – 4.36 ในขณะทีทรพัยากรดนิพบว่า ชุมชนไดม้กีารนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดยมี
การใชด้นิเพืออยู่อาศยั, ทําการเกษตร, ตลาดนํ=า และแหล่งเรยีนรู ้ดงัรายละเอยีดทีผูว้จิยัได้
ประมวลและนําเสนอในภาพที 4.37 – 4.39 อยา่งไรกต็ามการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรภายใน
ชุมชนได้ดําเนินควบคู่ไปกบัการรกัษาอนุรกัษ์ทรพัยากรดงักล่าวเพือใหย้ ั งยนืไปยงัเยาวชนรุ่น
ถดัไปดว้ย  
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5.1.2 ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการพึ�งตนเองของชุมชน 
การพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมนั =นพบว่ามลีกัษณะสําคญัของการพึงตนเองอยู่ 3 

ประการ คอื การแกไ้ขปญัหาดว้ยตนเองของชุมชน, ความสามารถในการตดัสนิใจกระทําหรอืไม่
กระทําเกียวกบักจิการต่างๆภายในชุมชน และความยั งยนื อย่างไรก็ตามเราสามารถพจิารณา
ต่อไปไดว้่าการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมนั =นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ดา้น คอื ดา้น
ตลาดนํ=า, การเกษตร, สิงแวดลอ้ม, การท่องเทียว, การเงนิ และศูนยก์ารเรยีนรู ้ความสําเรจ็ใน
การพึงตนเองนี=เกิดจากพลังต่างๆทีส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึงตนเอง ทั =งนี= เราสามารถ
พจิารณาได ้2 ปจัจยัหลกั ไดแ้ก่ ปจัจยัภายในชุมชน และปจัจยัภายนอกชุมชน นอกจากนี=ยงัมี
อกี 1 อุปสรรคทีสาํคญัต่อการพึงตนเองของชุมชน 

สาํหรบัปจัจยัภายในนั =น ประกอบไปดว้ย 5 ปจัจยัทีสําคญั คอื 1) ผูนํ้าชุมชน 2) ทุนทาง
เทคโนโลย ี3) ทรพัยากร 4) การรวมกลุ่ม และ 5) ความเชือมั นในตนเองต่อค่านิยม ศาสนา 
วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชุมชน ในขณะทีปจัจยัภายนอกประกอบไปด้วย 2 ปจัจยั คอื 
หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานอืนๆ สําหรบัอุปสรรคทีสําคญัต่อการพึงตนเองของชุมชน คอื 
กฏหมาย 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

ชุมชนคลองลดัมะยมเป็นชุมชนเก่าแก่ มลีกัษณะการจดัตั =งบ้านเรอืนแบบกระจายตวั
อบู่บรเิวณรมิคลองลดัมะยม จดัได้ว่าเป็นชุมชนขนาดเล็ก และมลีกัษณะแบบไม่เป็นทางการ
เนืองจากไมม่กีารจดแจง้กบักรุงเทพมหานคร ซึงจดัไดว้่าเป็นลกัษณะของชุมชนในบรบิทชุมชน
ทั วไปมากกว่าบรบิทชุมชนท้องถิน ชาวชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่ในภาคการเกษตร 
ทั =งนี=ชุมชนคลองลดัมะยมนั =นส่วนใหญ่ลว้นเป็นเครอืญาต ิหรอืมคีวามสนิทสนมคุน้เคยกนัอย่างด ี
ทําให้ชุมชนมคีวามผูกพนักนัภายในชุมชนค่อนข้างสูง ชุมชนยงัมวีฒันธรรมในการเคารพผู้
อาวุโส หรอืผู้นําชุมชนทีมคีวามรู้ความสามารถ ทําให้ชุมชนมกีารเปิดรบัความรู้และข้อมูล
ขา่วสารจากภายนอก นอกจากนี=ชาวชุมชนยงัมแีรงเกาะเกียวกนัภายในชุมชนผ่านทางกจิกรรม
ในรปูแบบประเพณทีีเกียวขอ้งกบัดา้นเกษตรกรรม เช่น การบูชาพระแม่โพสพ การลงแขกเกียว
ขา้ว เป็นต้น ในขณะเดยีวกนัก็มวีฒันธรรมทีผูกพนัอยู่กบัสายนํ=า เห็นได้จากวถิชีวีติของชาว
ชุมชนทีตอ้งขอ้งเกียวกบัคลองลดัมะยมโดยตลอด  

ลกัษณะชุมชนดงักล่าวสอดคล้องกบัการนิยามของ โกวทิย ์พวงงาม (2553: 11-18), 
United Nations Development Program (UNDP) (2013), MacIver (1931: 11), Dunham 
(1958: 17), กรมการพฒันาชุมชน (2526: 77), พฒัน์  สุจาํนงค ์และคณะ (2525: 4), ยุวฒัน์ วุฒิ
เมธ ี(2525: 3), สญัญา สญัญาววิฒัน์ (2526: 6) และ จรีพรรณ กาญจนะจติรา (2530: 10-11) ที
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ได้นิยามถึงคําว่า “ชุมชน” ไว้ว่า กลุ่มคนทีมาอยู่รวมกันในเขตหรอืบรเิวณเดยีวกนัมาอย่าง
ยาวนาน อาจมพีื=นทีอาณาเขตทีแน่นอนหรอืไม่แน่นอนกไ็ด ้ซึงมวีถิกีารดําเนินชวีติคลา้ยกนั มี
ความรู้สึกเป็นอันหนึงอันเดียวกัน ทํางานร่วมกัน มีประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองความต้องการพื=นฐานส่วนใหญ่ได้ นอกจากนี=ยงัต้องมปีฎิสมัพนัธ์ต่อกนัและกนัอยู่
ภายใตก้ฎระเบยีบกฎเกณฑเ์ดยีวกนั ซึงชุมชนอาจมทีั =งแบบทางการหรอืไมท่างการกไ็ด ้

อย่างไรก็ตามชุมชนคลองลดัมะยมได้แสดงให้เหน็ถงึความผูกพนั และแรงเกาะเกียว
ภายในชุมชนทีค่อนขา้งเขม้แขง็ ทําใหม้กีารตระหนักถงึปญัหาทีเกดิขึ=นและไดพ้ยายามช่วยกนั
รกัษาความเป็นชุมชนแบบดั =งเดมิเอาไว ้ทั =งนี=เป็นเพราะชาวชุมชนมองว่าชุมชนในรปูแบบดั =งเดมิ
เป็นชุมชนทีดงีาม กล่าวคอื เป็นชุมชนทีแต่ความเอื=ออาทร ถ้อยทถี้อยอาศยั และช่วยเหลอืซึง
กนัและกนั โดยได้พยายามรื=อฟื=นกจิกรรมต่างๆภายในชุมชนผ่านทางประเพณีและวฒันธรรม
ของชุมชน เนืองจากเป็นสิงทีเกียวขอ้งวถิชีวีติของชาวชุมชนแทบจะทุกดา้น นอกจากนี=การรื=อ
ฟื=นกจิกรรมต่างๆยงัทําใหช้าวชุมชนไดเ้กดิปฏสิมัพนัธก์นัมากขึ=น ส่งผลใหชุ้มชนมคีวามผูกพนั
ทีเหนียวแน่นมากขึ=น มคีวามร่วมมอืร่วมใจกันเหมือนเดิม สอดคล้องกับมุมมองชุมชนทาง
มานุษยวทิยา (Humanistic Perspective) ของโกวทิย ์พวงงาม (2553: 11-18) ทีไดอ้ธบิายไวว้่า
ชุมชนตอ้งก่อเกดิมติรภาพ ความเอื=ออาทร ความมั นคงและความผูกพนั ดงันั =นความเป็นชุมชน
จงึขึ=นอยู่กบัปฏสิมัพนัธ์โต้ตอบและความเป็นมติรภาพ ทีมต่ีอกนัภายใต้การตดิต่อสือสารและ
การพบปะทํากิจกรรมร่วมกนั ทางเลอืกทีนักคดิในแนวนี=เสนอก็คอื การเรยีกร้องให้ชุมชนมี
ขนาดเล็ก แต่มโีครงสรา้งทีเหนียวแน่น เพราะในชุมชนขนาดเลก็เท่านั =นทีจะช่วยฟื=นฟูสภาพ
ทางสงัคมให้ดขีึ=น เพราะจะรบัผดิชอบต่อหน่วยทีเลก็ทีสุด และกล่าวถงึชุมชนขนาดเล็กทีเน้น
การกระทําทีเตม็ไปด้วยความร่วมมอืร่วมใจ ความรูส้กึเป็นเจา้ของ เป็นสงัคมทีตนรูจ้กักนัอย่าง
ใกลช้ดิและสนิทสนม ซึงบางคนเรยีกว่าเป็นแนวคดิของกลุ่มโลกสงัคมในอุดมคต ิ(Utopia) 

ความพยายามในการรกัษาและรื=อฟื=นความเป็นชุมชนดั =งเดมิไว้ ทําให้ชุมชนคลองลดั
มะยมมกีารแก้ไขปญัหาและดําเนินกจิกรรมด้านต่างๆภายในชุมชนบนหลกัการพึงตนเอง ผล
การศึกษาของงานวิจยัชิ=นนี=ผู้วจิยัพบว่า ชาวชุมชนมหีลกัการแก้ไขปญัหาต่างๆ และพฒันา
ชุมชนโดยอยูบ่นหลกัการการพึงตนเองของชุมชน ทั =งนี=หลกัการดงักล่าวเป็นไปตามความเขา้ใจ
และมวีธิีการคดิ ตลอดจนกระบวนการดําเนินงานเป็นของชุมชนเอง มุมมองทีสําคญัต่อการ
พึงตนเองของชุมชนนั =นนายชวน ชูจนัทร ์(2556ก) ได้อธบิายว่า การพึงตนเองของชุมชน คอื 
การทีชุมชนมภีารกจิเป็นของตนเองในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นเรืองเศรษฐกจิ สิงแวดลอ้ม อาชพี 
สงัคม วฒันธรรม พลงังาน และดา้นการเงนิ เป็นต้น โดยชุมชนสามารถทีจะคดิและลงมอืปฏบิตัิ
เองไดใ้นทุกๆด้าน ทั =งนี= หากชุมชนขาดแคลนด้านความรูห้รอืกําลงัทรพัยากรต่างๆ หน่วยงาน
ของรฐัมหีน้าทีทีจะช่วยส่งเสรมิสนบัสนุน หรอืเตมิเตม็ใหก้บัชุมชนตามความเหมาะสม อย่างไรก็
ตาม การพึงตนเองของชุมชนนั =นไม่ได้ต้องการทีจะจดัการทุกอย่างเองทั =งหมด เรืองบางอย่าง
ต้องแบ่งและแยกไวใ้ห้เป็นอํานาจหน้าทีของรฐับาล เช่น การสงคราม การต่างประเทศ แต่เรือง
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ภายในชุมชนควรเป็นอํานาจหน้าทีของชุมชน โดยหลกัการทีสําคญัของชุมชนในการพึงตนเอง 
คอื การพยายามแก้ไขปญัหาด้วยการใชค้วามคดิ กําลงั และทรพัยากรภายในชุมชนเป็นสําคญั 
และค่อยๆดําเนินการไปเท่าทีชุมชนจะมคีวามพรอ้มและศกัยภาพในการจดัการ ทั =งนี=หากเกิน
ความรูค้วามความสามารถของชุมชน ชุมชนมคีวามพร้อมทีจะรบัการสนับสนุนช่วยเหลอืจาก
หน่วยงานภายนอกต่างๆทีมคีวามเชียวชาญในด้านนั =นๆ แต่ต้องอยู่ภายใต้การตดัสนิใจของ
ชุมชน 

สอดคลอ้งกบัหลกัการพึงตนเองของ Galtung (1980: 25-26) ทีเรยีกว่า “หลกัความเป็น
ปึกแผ่น” (The Principle of Solidarity) โดย Galtung ไดอ้ธบิายถงึหลกัความเป็นปึกแผ่นว่า 
ชุมชนควรใชป้จัจยัการผลติของชุมชนทอ้งถินในการผลติเพือการบรโิภคของชุมชนทอ้งถินเอง 
แต่เรากส็ามารถใชก้ารแลกเปลียนสิงของทีไมจ่าํเป็นกบัชุมชนอืนๆทีไม่ไดอ้ยู่บนพื=นฐานของการ
พึงตนเองก็ได้ ทั =งนี=ความร่วมมอืกบัชุมชนอืนๆควรจะเริมจากชุมชนในระดบัเดยีวกนัหรอืใน
ตําบลเดยีวกนัก่อน หากไม่ได้ให้หาความร่วมมอืกบัอําเภออืนในจงัหวดัเดยีวกนั หากไม่ได้ให้
คน้หาจงัหวดัจงัหวดัอืนๆในประเทศเดยีวกนั หากไมไ่ดใ้หค้น้หาประเทศประเทศอืนๆในภูมภิาค
เดยีวกนั หากไม่ได้ใหค้น้หาภูมภิาคอืนๆในภูมภิาคทีใหญ่กว่า หากไม่ไดผ้ลใหล้องคน้หาความ
ร่วมมอืในโลกทีสามและทา้ยทีสุดหากไม่ไดใ้หแ้ลกเปลียนความร่วมมอืกบัประเทศเมอืงแม่แบบ
เบาบาง ซึงความรว่มมอืกบัประเทศเมอืงแม่แบบเบาบางในบรบิทของชุมชนคลองลดัมะยมกค็อื 
การไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกภายใตก้ารตดัสนิใจของชุมชนนั นเอง 

ในทํานองเดยีวกนักบั Gandhi (Sachs, 1980: 49) ทีไดนํ้าหลกัสวเทศ ี(Swadeshi) มา
ใชใ้นการจดัทําหมู่บา้นทีสามารถพึงตนเองไดท้ีเรยีกว่า หมู่บ้านสวราช (Swaraj) เขาได้อธบิาย
ว่า “หมู่บ้านสวราช คอืหมู่บ้านทีเป็นสาธารณรฐัในตนเองอย่างสมบูรณ์ คอืเป็นอสิระไม่ต้องพึง
เพือนบ้านในสิงทีจําเป็นในการดํารงชวีติ แต่ก็พึงพาอาศยักบัหมู่บ้านอืนๆเมือจําเป็น ดงันั =น 
ภารกจิแรกของทุกๆหมูบ่า้น คอื การปลกูพชืทีเป็นอาหาร และปลูกฝ้ายเพือทอผา้ มกีารกนัทีไว้
เลี=ยงสตัว ์ทีพกัผ่อนและทีเล่นของผูใ้หญ่และเดก็ หากยงัมทีีดนิเหลอืกจ็ะปลูกพชืเศรษฐกจิทีมี
ประโยชน์ หมูบ่า้นจะมโีรงละคร โรงเรยีน และสถานทีประชุมสาธารณะ จะมรีะบบนํ=าของตวัเอง
เพือประกนัว่าจะมนํี=าใชท้ีสะอาด ซึงจะทําไดโ้ดยมบ่ีอนํ=าและทีใส่นํ=าทีสามารถควบคุมได ้การจดั
สอนวชิาทีเป็นเรืองความรูพ้ื=นฐานจะต้องเป็นการศึกษาภาคบงัคบั และเท่าทีสามารถจะทําได ้
กิจกรรมทุกอย่างควรจดัทําบนพื=นฐานของความร่วมมอืกนั จะต้องไม่มรีะบบวรรณะ วธิกีาร
บงัคบัให้ปฏบิตัติามในชุมชนหมู่บ้านจะต้องไม่มคีวามรุนแรง จะมกีารจดัยามคุมหมู่บ้าน การ
ปกครองหมู่บา้นทีจดัการโดยคณะปญัจายตั 5 คน  หมู่บา้นใดๆทีเป็นดงัทีกล่าวมานี= โดยไม่ถูก
แทรกแซงจากรฐับาล เขาและหมูบ่า้นของเขาจะสามารถต่อสูก้บัอํานาจของโลกได”้ 

เมือเปรยีบเทยีบหลกัการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมกบัหลกัสวเทศขีอง Gandhi 
พบว่ามลีกัษณะทีเหมอืนและแตกต่างในคราวเดยีวกนั สําหรบัลกัษณะทีเหมอืนกนัพบว่าทั =ง 2 
หลกัการต่างมุ่งทีจะปฏบิตัิภารกิจในทุกๆด้านด้วยทรพัยากรทีมภีายในชุมชน ภายใต้การคดิ 
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วางแผน ตดัสนิใจ และดาํเนินการดว้ยตวัของชุมชนเอง ส่วนลกัษณะทีแตกต่างกนั คอื หลกัการ
สวเทศมีุง่การพึงพาอาศยัหมู่บา้นหรอืชุมชนอืนๆในระดบัเดยีวกนัมากกว่าการขอสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครฐั ในขณะทีชุมชนคลองลดัมะยมนั =นไม่ได้ให้ความสําคญัว่าหน่วยงานใดจะให้
การสนับสนุนชุมชน ชุมชนเพียงแต่มุ่งเน้นว่าการตัดสินใจในการดําเนินการสนับสนุนจาก
หน่วยงานนั =นๆต้องผ่านการตดัสนิใจจากชุมชนเท่านั =น นอกจากนี=หลกัการสวเทศมีจีุดม่งหมาย
ให้ชุมชนต้องผลิตสิงทีจําเป็นในชีวติทุกอย่าง ในขณะทีชุมชนคลองลดัมะยมนั =นไม่สามารถ
ปฏบิตัติามหลกัขอ้นี=ได้ ซึงในทศันะของผู้วจิยัเหน็ว่าหลกัการดงักล่าวไม่สามารถทําให้เกดิขึ=น
จรงิไดใ้นโลกยุคปจัจุบนั สอดคลอ้งกบั อภชิยั พนัธเสน (2539: 364-367) ทีไดอ้ธบิายว่า การ
พึงตนเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องผลิตทุกอย่างด้วยตนเองทั =งหมดเพราะเมือมีการ
พฒันาการผลติไดถ้งึระดบัหนึง การพึงตนเองก็จะหมายถงึการเตรยีมพรอ้มทีจะพึงตนเองเมือ
เกดิสถานการณ์ทีจาํเป็นตอ้งพึงตนเองเนืองจากไมส่ามารถพึงปจัจยัภายนอกไดอ้กีต่อไป นั นคอื
ไมจ่าํเป็นตอ้งผลติทุกสิงทุกอยา่งดว้ยตนเองเพราะสามารถสรา้งหลกัประกนัแลว้ว่ามทีางหาสิงที
ขาดหายไปมาชดเชยดว้ยวธิกีารอืนๆ ทาํใหค้วามสามารถในการพึงตนเองไมเ่สยีไป 

ในทาํนองเดยีวกบั โอวาท สุทธนารกัษ์ (2527: 77) กล่าวว่า การพึงตนเองเป็นสภาวะที
มลีกัษณะสมัพทัธ ์(Relative) มใิช่ลกัษณะสมับูรณ์ (Absolute) ซึงมคีวามหมายว่า ภาวะการ
พึงตนเองนั =นกส็ามารถพึงพาผูอ้ืนไดเ้ช่นกนั แต่เป็นการพึงพาทีอยู่ในลกัษณะพึงพาอาศยัซึงกนั
และกนั (Interdependence) และการพึงพาอาศยันั =นกต็ั =งอยูบ่นพื=นฐานของการพึงตนเองดว้ย 

ผลการวจิยัพบว่าทั =งหลกัการความเป็นปึกแผ่น (The Principle of Solidarity) ของ 
Galtung และหลกัสวเทศีของ Gandhi ต่างมุ่งเน้นให้มกีารพึงพาหมู่บ้านหรอืชุมชนในระดบั
เดยีวกนัก่อนเมือถึงยามจําเป็น แต่สําหรบัชุมชนคลองลดัมะยมกลบัพบว่า ไม่มแีนวโน้มหรอื
ความเป็นไปไดเ้ลยทีชุมชนคลองลดัมะยมจะมกีารพึงพาอาศยัชุมชนในระดบัเดยีวกนั ทั =งนี=อาจ
เป็นเพราะว่าชุมชนทีอยู่ในระดบัเดียวกันส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถพึงตนเองได้ และชุมชนที
สามารถพึงตนเองได้ยงัมจีํานวนน้อยตลอดจนขาดช่องทางในการตดิต่อสือสารระหว่างชุมชน
ดว้ยกนั ชุมชนคลองลดัมะยมจงึเปิดรบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกภายใต้การตดัสนิใจ
ของชุมชนนั นเอง 

อย่างไรกต็าม สาเหตุทีแตกต่างกนัของหลกัการพึงตนเองระหว่างแนวคดิของ Galtung
และแนวคดิของ Gandhi กบั ชุมชนคลองลดัมะยม อาจเป็นเพราะว่าความแตกต่างกนัทางดา้น
บรบิทของพื=นทีตั =ง ประวตัศิาสตร ์ตลอดจนการปกครอง ประเพณี และวฒันธรรม แนวคดิของ
Galtung อธบิายถงึลกัษณะการพึงตนเองเพือลดบทบาทของเจา้อาณานิคม ในส่วนแนวคดิของ 
Gandhi อธบิายถงึลกัษณะการพึงตนเองตามลกัษณะสงัคมและวฒันธรรมของประเทศอนิเดยี 
ในขณะทีชุมชนคลองลดัมะยมนั =นตั =งอยู่ในประเทศไทยซึงไม่เคยเป็นอาณานิคมของชาตใิด และ
มลีกัษณะสงัคมและวฒันธรรมทีแตกต่างออกไปจากอนิเดยี ทําใหก้ารพึงตนเองของชุมชนคลอง
ลดัมะยมแตกต่างออกไปจากหลกัการดงักล่าว 
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ในขณะเดยีวกนัลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมยงัสอดคล้องกบัหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอกีด้วย ตามที สุเมธ ตนัตเิวชกุล 
(2550: 40), สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(2550: 13-16) 
และวริชั วริชันิภาวรรณ (2549: 22) ทีไดอ้ธบิายไปในทํานองเดยีวกนัว่า หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเป็นแนวทางปฏบิตัเิพือใหช้วีติดําเนินไปในทางสายกลางทีเหมาะสม เพือใหก้้าวทนัต่อ
ยุคโลกาภวิตัน์ เศรษฐกจิพอเพยีงไม่ใช่เศรษฐกจิสําหรบัคนยากจน ไม่ใช่เศรษฐกจิทีจะต้องมา
รดัเขม็ขดัตระหนีถีเหนียว พระองค์ทรงสอนให้รํารวยแต่รํารวยแล้วต้องรกัษาให้คงอยู่ รํารวย
แลว้ต้องยั งยนื และต้องกระจายรายไดอ้ย่างทั วถงึ ซึงสามารถนํามาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบั
ประชาชนทุกระดบั ทั =งระดับบุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ โดยมี
องคป์ระกอบทีสาํคญั 3 ประการ คอื ความพอประมาณ, ความมเีหตุผล และ ภูมคิุม้กนัในตวัทีด ี
สาํหรบัเงือนไขทีสาํคญั 2 ประการ คอื คุณธรรม และ ความรู ้

อย่างไรก็ตาม เมือชุมชนคลองลดัมะยมได้มกีารดําเนินการพึงตนเองโดยการก่อตั =ง
ตลาดนํ=าและการท่องเทียว จนเป็นทีรูจ้กัและมนีักท่องเทียวมากมายเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยภายใน
ชุมชน ทําให้ตลาดนํ=ามกีารขยายตวัและมุ่งสู่การแข่งขนัเชงิพาณิชยม์ากกว่าการทําให้ชุมชนมี
ความเป็นอยูท่ีดขี ึ=น มกีารถ้อยทถี้อยอาศยัแบบแต่เดมิ และมกีารยกเลกิสวนเจยีมตนเพือนําพื=น
ทีมาทําเป็นลานจอดรถสําหรบันักท่องเทียวนั =นนับว่าเป็นการหลุดออกจากกรอบของหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง แม้ว่าในภายหลงัชุมชนได้มกีารตระหนักถึงปญัหาดงักล่าวและ
ดําเนินการแก้ไข แต่ก็เป็นสิงทีสะท้อนให้เหน็ว่า หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงยงัขาดวธิกีาร
หรอืแนวทางทีเป็นรูปธรรมในการปฏบิตั ิเช่น วธิกีารทีจะทําใหชุ้มชนมภีูมคิุม้กนัทีดนีั =น วธิกีาร
หรอืแนวทางทีชดัเจนนั =นหลกัการดงักล่าวไม่ไดก้ล่าวถงึไว ้จงึทําให้ชุมชนมคีวามรูส้กึว่ายากที
จะปฏบิตัติามใหเ้กดิขึ=นจรงิ 

เมือพจิารณาลกัษณะการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงจากมุมมองของชุมชนของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิ(2545: 11-16) ทีได้จาํแนกความพอเพยีงของชุมชนออกเป็น 3 ระดบั คอื 1) ระดบั
จติสํานึก 2) ระดบัการปฏบิตัิ และ 3) ระดบัปฏเิวธหรอืผลทีเกิดจากการปฏบิตัิ พบว่าชุมชน
คลองลดัมะยมนั =นสามารถดําเนินการจนประสบความสําเรจ็ในระดบัจติสํานึกและระดบัปฏบิตัิ
เท่านั =น ส่วนในระดบัปฎเิวธนั =นชุมชนอยู่ในขั =นพยายามทําใหค้วามพอเพยีงในระดบัชุมชนเกดิ
ความสมดุล และหาแนวทางทีเหมาะสมในการสรา้งภูมคิุม้กนัทีดใีหก้บัชุมชน นอกจากนี=ชุมชน
ยงัไดพ้ยายามดาํเนินการเชือมโยงกบัชุมชนอืนๆเพือใหเ้กดิเป็นสงัคมแห่งการพึงตนเองในทีสุด 

สําหรบัแนวคดิการปกครองตนเองของชุมชน เมือพิจารณากับชุมชนคลองลดัมะยม
ผลการวจิยัพบว่า การพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนักบั
แนวคดิความสมบูรณ์แบบทางการเมอืงแบบทอ้งถิน (Localist Political Perfectionists) ของ 
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Rosen (1998: 1064) ซึงมลีกัษณะเป็นไปตามแนวคดิความสมบูรณ์แบบทางการเมอืงแบบ
ตวัอยา่ง (Exemplary Political Perfectionists)  

จากลกัษณะแนวคดิดงักล่าวทําใหชุ้มชนคลองลดัมะยมมลีกัษณะการดําเนินการเป็นไป
ในทศิทางดยีวกบัชุมชนไมเ้รยีง อําเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึงเป็นชุมชนทีมลีกัษณะ
เป็นไปตามแนวคิดความสมบูรณ์แบบทางการเมืองแบบตัวอย่าง (Exemplary Political 
Perfectionists) กล่าวคอื ทั =งชุมชนคลองลดัมะยม และชุมชนไม้เรยีงต่างมจีุดเริมต้นของการ
พึงตนเองเหมอืนกัน คือ การแก้ไขปญัหาทีเกิดขึ=นภายในชุมชน โดยชุมชนคลองลัดมะยม
ต้องการแก้ไขปญัหาการรุกคบืของหมู่บ้านจดัสรรเป็นสําคญั ในขณะทีชุมชนไม้เรยีงต้องการ
แก้ไขปญัหาราคายางตกตํา นอกจากนี=ยงัมกีารจดัตั =งศูนย์การเรยีนรู้ภายในชุมชน เพือเป็น
แหล่งเรยีนรู ้และถ่ายทอดใหค้นในชุมชนสามารถนําไปใชเ้พือแกไ้ขปญัหาของตนเองได ้

ประเด็นทีสําคญัผลการวิจยัพบว่าชุมชนคลองลดัมะยมต้องการสร้างเครอืข่ายไปยงั
ชุมชนขา้งเคยีง เพือใหชุ้มชนขา้งเคยีงต่างๆทีสนใจสามารถเขา้มาดูงาน หรอืนําเอารปูแบบของ
ชุมชนคลองลดัมะยมไปปรบัใชใ้นชุมชนตนเองได้ สอดคล้องกบัชุมชนไมเ้รยีงทีมกีารสะสมทุน
ทางปญัญาและเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่ชุมชนอืนก่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตาม 

ในเบื=องต้น ผลจากการศึกษาของงานวิจยัชิ=นนี=ผู้ว ิจยัพยายามชี=ให้เห็นว่าลกัษณะที
สาํคญัของการพึงตนเองของชุมชนว่ามปีจัจยัไดบ้า้ง ทั =งนี=ผลจากการศกึษาวจิยั พบว่าปจัจยัทีมี
อิทธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมนั =น ผู้วจิยัได้ทําการวเิคราะห์แล้วสรุปว่ามี
ปจัจยัอยา่งน้อย 2 ประการ และอกี 1 อุปสรรคดว้ยกนั ดงัต่อไปนี= 

1) ปจัจยัภายในชุมชน ผลจากการศกึษาพบว่า ปจัจยัภายในชุมชนทีมอีทิธพิลต่อการ
พึงตนเองสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 5 ปจัจยั ดงัต่อไปนี= 

ปจัจยัทีหนึง ผูนํ้าชุมชน ผลจากการศกึษาพบว่า ผูนํ้าชุมชนคลองลดัมะยมเป็นบุคคลที
มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามเขา้ใจในหลกัการพึงตนเองเป็นอย่างด ีทั =งนี=เป็นเพราะผูนํ้าชุมชน
เป็นบุคคลทีได้รบัการศึกษาในระดบัสูงและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิของชาวชุมชนเป็น
อยา่งด ีนอกจากนี=ยงัสามารถสรา้งแรงจงูใจใหชุ้มชนคลอ้ยตามดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ  

ปจัจยัทีสอง ทุนทางเทคโนโลย ีผลจากการศึกษาพบว่า ชุมชนคลองลดัมะยมมภีูมิ
ปญัญาทีหลากหลาย ผูว้จิยัพบว่า ชุมชนนั =นมกัมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีไมส่งูนักในระยะแรก ส่วนใน
ระยะต่อมาจะมีการใช้เทคโนโลยีทีสูงขึ=นในปี พ.ศ. 2555 และ มักผูกพันอยู่กับอาชีพ
เกษตรกรรม วถิชีวีติ และ ประเพณี วฒันธรรมของชุมชนเป็นอย่างมาก เช่น การทําไอศกรมี
โบราณ ของนายชวน ชูจนัทร์ ทีมีวิธีการผลิตแบบง่ายๆ และมีวตัถุดิบมาจากผลผลิตทาง
การเกษตรของตนเอง 

เป็นทีน่าสงัเกตว่า ชุมชนไดเ้ริมดําเนินการพรอ้มกนัทุกดา้นภายในปี พ.ศ. 2550 และมี
อตัราทีคงที จนกระทั งในปี พ.ศ. 2553 ทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยมมกีารขยายตวัอย่างก้าว
กระโดด ทําใหจ้าํนวนศูนยก์ารเรยีนรูล้ดลงอย่างเหน็ไดช้ดั จนกระทั งในปี พ.ศ. 2554 ชุมชนจงึ
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ได้หนัมาให้ความสําคญักบัศูนยก์ารเรยีนรู้อกีครั =งหนึง โดยได้มกีารรื=อฟื=นศูนยก์ารเรยีนรูท้ีได้
ยกเลกิไป 

ปจัจยัทีสาม ทรพัยากร พบว่า ชุมชนคลองลดัมะยมมกีารใช้ทรพัยากรทีสําคญัอยู่ 2 
อย่าง คอื ทรพัยากรดนิ และทรพัยากรนํ=า นอกจากนี=ชุมชนยงัได้มกีารนําเข้าทรพัยากรบาง
ประเภทจากภายนอก ประเดน็ทีสําคญั คอื ชุมชนจะเน้นการใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า และ มี
ความรบัผดิชอบ มกีารคํานึงถึงผลกระทบทั =งในด้านดแีละด้านไม่ด ีจากความพยายามในการ
พึงตนเองของชุมชนดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากโครงการอนุรกัษ์ และรกัษาสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะลํา
คลองภายในชุมชน ซึงมอียูเ่ป็นจาํนวนมาก 

ปจัจยัทีสี การรวมกลุ่มพึงตนเอง พบว่า เป็นปจัจยัทีสําคัญทีทําให้ชุมชนสามารถ
พึงตนเองได้ สําหรบัชุมชนคลองลดัมะยมนั =น การรวมกลุ่มของชุมชนนั =นค่อยๆมพีฒันาการ
ขึ=นมาตามลําดบั นอกจากนี=พบว่าการเป็นเครอืญาตกินั หรอืเป็นคนทีมคีวามสนิทสนมคุ้นเคย
กนัเป็นสาเหตุสาํคญัทีทาํใหก้ารรวมกลุ่มพึงตนเองนั =นสามารถกระทาํไดง้า่ยขึ=น 

นอกจากนี=ยงัสามารถพจิารณาได้อีกว่ารูปแบบการรวมกลุ่มของชุมชนนั =นได้เริมจาก
รปูแบบทีไมเ่ป็นทางการโดยใชแ้รงเกาะกียวจากการเป็นเครอืญาตแิละความสนิทสนมคุน้เคยกนั
มานาน และค่อยๆมจีาํนวนสมาชกิเพิมมากขึ=นๆตามลําดบั จนรปูแบบการรวมกลุ่มไดก้ลายเป็น
รปูแบบทีเป็นทางการในทีสุด 

อยา่งไรกต็าม แมว้่าความเป็นเครอืญาตแิละความนิทสนมคุน้เคยกนัจะส่งผลใหเ้กดิการ
รวมกลุ่มพึงตนเองไดง้่ายขึ=น แต่ในขณะเดยีวกนั บางครั =งกพ็บว่าเป็นอุปสรรคในการดําเนินการ
พึงตนเองไดด้้วยเช่นกนั เช่น การเกดิความเกรงใจในการทํางาน ทําให้ไม่กลา้ทีจะแสดงความ
คดิเหน็ต่าง 

ปจัจยัทีห้า ความเชือมั นในต่อค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และ เอกลกัษณ์ของชุมชน
ตนเอง พบว่า ชาวชุมชนมคีวามยดึมั นต่อค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม และ เอกลกัษณ์ของชุมชน
ตนเองค่อนข้างสูง และปจัจยัดงักล่าวเป็นปจัจยัทีมคีวามสําคญัต่อการพึงตนเองของชุมชน
ประการหนึง เหน็ไดจ้ากชุมชนไดเ้อาประเพณี และวฒันธรรม ตลอดจนวถิชีวีติของชุมชนมาใช้
เพือการพึงตนเองของชุมชนในโครงการต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม เป็นทีน่าสงัเกตุว่าในช่วงระยะเวลาทีชุมชนต้องเผชญิกบัการรุกคบืของ
หมู่บ้านจดัสรร อนัเป็นผลมาจากการพฒันาระบบสาธารณูปโภคนั =น พบว่าค่านิยม ประเพณ ี
วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชุมชนนั =นไม่ได้รบัการใส่ใจ หรอืให้ความสําคญัมากนัก เหน็ได้
จากว่ามปีระเพณีและวฒันธรรมบางอย่างไดสู้ญหายไปจากชุมชน จวบจนกระทั งมกีารรวมกลุ่ม
กนัเพือแก้ไขปญัหาต่างๆทีเกดิขึ=นภายในชุมชน จงึไดม้กีารหนักลบัมาใหค้วามสําคญักบัปจัจยั
ดงักล่าวมากยิงขึ=น ทั =งนี=พจิารณาได้จากความพยายามในการรื=อฟื=นประเพณีและวฒันธรรมที
เคยมอียู่ในชุมชน และประเพณีและวฒันธรรมทีกําลงัสูญหายด้วยการสรา้งความตระหนักและ
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ปลูกฝงัจติสํานึกให้กบัเยาวชนภายในชุมชน เพือพวกเขาได้เขา้ใจถงึความเป็นมาและอนุรกัษ์
วฒันธรรมและประเพณดีงักล่าวใหค้งอยูต่่อไป  

2) ปจัจยัภายนอก ผลจากการศึกษาพบว่า ปจัจยัภายในชุมชนทีมีอิทธิพลต่อการ
พึงตนเองสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ปจัจยั คอื หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน 

เป็นทีน่าสงัเกตุว่าหน่วยงานภายนอกทีได้เขา้มาให้การสนับสนุนชุมชนคลองลดัมะยม
ต่างมคีวามรูค้วามเขา้ในในหลกัการพึงตนเองเป็นอย่างด ีเหน็ได้จากการดําเนินการสนับสนุน
ตามความต้องการของชุมชน และปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตดัสนิใจและดําเนินการต่างๆด้วยตวั
ชุมชนเอง 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภายนอกต่างๆยงัคงขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรืองชุมชนเป็น
อย่างมาก บางหน่วยงานไม่ได้มองว่าชุมชนเป็นหน่วยๆหนึงทางสังคม ซึงเป็นหน่วยทีมี
ความสําคญัเป็นอย่างมาก เนืองจากเป็นรากฐานทีสําคญัของสําคญั บางหน่วยงานโดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครฐัมองว่าการดําเนินงานต่างๆของชุมชนเป็นเพยีงการดําเนินกจิกรรมอย่างหนึง
ของภาคเอกชน ดงันั =นการดาํเนินกจิการต่างๆของชุมชนจงึไมเ่กียวขอ้งกบัหน่วยงานของตน  

จากการศกึษายงัพบว่า มมุมองการใหค้วามช่วยเหลอืสนบัสนุนชุมชนระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐัและหน่วยงานทีมฐีานะเป็นองค์การมหาชนนั =นเป็นไปในแนวทางทีซํ=าซ้อน กล่าวคือ 
หน่วยงานภาครฐัมองว่าองคก์ารมหาชนเป็นหน่วยงานทีจดัตั =งขึ=นมาเพือวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น 
ดงันั =นความช่วยเหลอืในด้านดงักล่าวจงึควรเป็นหน้าทีขององค์การมหาชน ในขณะทีองค์การ
มหาชนมองว่าการดําเนินการในส่วนของตนเป็นการไปก้าวก่ายอํานาจหน้าทีของหน่วยงาน
ภาครฐัทีรบัผดิชอบในเรืองดงักล่าว ทาํใหชุ้มชนเกดิความยากลาํบากในการรอ้งขอการสนับสนุน
จากหน่วยงานทั =ง 2 แห่ง 

3) อุปสรรคต่อการพึงตนเอง จากผลการศกึษาพบว่า กฏหมาย เป็นอุปสรรคทีสําคญัต่อ
การพึงตนเองของชุมชน เนืองจากชุมชนเป็นหน่วยทีไม่ได้ถูกระบุอยู่ในโครงสร้างการจดั
ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน โดยชุมชนเป็นเพียงหน่วยย่อยทีอยู่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินเท่านั =น ดงันั =นกฏหมายต่างๆทีถูกบญัญตัิขึ=นจงึไม่ได้เอื=อให้ชุมชนสามารถดําเนินการ
พึงตนเองได ้

อย่างไรก็ตามแมว้่าในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้เริม
รบัรองสทิธขิองชุมชน ซึงความหมายของคําว่าชุมชนในรฐัธรรมนูญฉบบันี=นั =น หมายถงึ ชุมชน
ในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 จะไดใ้หก้ารรบัรองสทิธแิละไดม้กีารขยายเนื=อหาใหค้รอบคลุมลกัษณะชุมชน
ต่างๆมากขึ=น เช่น ชุมชนดั =งเดมิ ชุมชนแบบไม่เป็นทางการ เป็นต้น ตลอดจนมกีารตดัเงือนไข
การต้องมกีฏหมายมารองรบั หรอื คําว่า “ตามทีกฏหมายบญัญัติออกไป” ซึงเอื=อให้ชุมชน
สามารถพึงตนเองได้ง่ายขึ=นกว่ารฐัธรรมนูญฉบับก่อน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า 
หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆไมไ่ดม้กีารใหค้วามสาํคญัในบทบญัญตัดิงักล่าวเหน็ไดจ้ากกรณี
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ทีชุมชนคลองลดัมะยมไดข้อความช่วยเหลอืในดา้นต่างๆไปยงัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง แต่ไม่ไดร้บั
ความช่วยเหลอืเท่าใดนกั ทั =งๆทีอยูใ่นอํานาจขอบเขตตามทีรฐัธรรมนูญไดบ้ญัญตัไิว ้

เมือพจิารณาบทบาทของรฐัต่อการพึงตนเองของชุมชนคลองลดัมะยมโดยพิจารณา
รปูแบบการสนบัสนุนของหน่วยงานภาครฐัในตารางที 4.3 ผลการวจิยัพบว่า บทบาทของภาครฐั
สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คอื 

(1) ลกัษณะส่งเสรมิสนบัสนุนการพึงตนเองของชุมชน 
(2) ลกัษณะทีตอ้งการสนบัสนุนการพึงตนเองของชุมชนแต่ไมส่ามารถดาํเนินการได ้
(3) ลกัษณะทีเป็นอุปสรรคต่อการพึงตนเองของชุมชน 
ลักษณะทีหนึง ลักษณะทีส่งเสริมสนับสนุนการพึงตนเองของชุมชน กล่าวคือ 

หน่วยงานภาครฐัในลกัษณะดงักล่าวจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ต่อหลกัการพึงตนเองของชุมชน
เป็นอย่างด ีประกอบกบัหน่วยงานดงักล่าวมภีารกิจ หน้าที ตลอดจนความรู้ ทรพัยากร และ
เทคโนโลยต่ีางๆ ทีสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน จงึทําให้หน่วยงานนั =นๆ สามารถ
ส่งเสรมิสนับสนุนความต้องการของชุมชนในด้านการพึงตนเองได้อย่างเต็มที จากผลการวจิยั
พบว่าหน่วยงานทีอยู่ในขอบข่ายลกัษณะดงักล่าว คอื กองการท่องเทียวฯ กรุงเทพมหานคร 
และคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ=าและการเกษตร 
(องคก์ารมหาชน), สาํนกัสิงแวดลอ้ม กรงุเทพมหานคร และธนาคารออมสนิ 

ลกัษณะทีสอง ลกัษณะทีต้องการสนับสนุนการพึงตนเองของชุมชนแต่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ กล่าวคือ หน่วยงานภาครฐัในลักษณะดังกล่าวจะมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ
หลกัการพึงตนเองของชุมชนเป็นอย่างด ีแต่หน่วยงานดงักล่าวไม่มภีารกจิ หน้าที หรอืความรู้
ทรัพยากร และเทคโนโลยีต่างๆ ทีสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ จาก
ผลการวิจัยพบว่ าหน่วยงานทีอยู่ ในขอบข่ายลักษณะดังกล่ าว  คือ  สํานักระบายนํ= า 
กรงุเทพมหานคร 

ลักษณะสุดท้าย ลักษณะทีเป็นอุปสรรคต่อการพึงตนเองของชุมชน กล่าวคือ 
หน่วยงานภาครฐัในลกัษณะดงักล่าว ยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจ ต่อฐานะของชุมชน เนืองจาก
ชุมชนไม่ไดอ้ยู่ในโครงสรา้งบรหิารราชการแผ่นดนิ อกีทั =งหน่วยงานดงักล่าวไม่มภีารกจิ หน้าที 
หรอืความรูท้รพัยากร และเทคโนโลยต่ีางๆ ทีสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได ้จงึ
ทําให้ลักษณะการช่วยเหลือเป็นไปในลักษณะทีไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ผลการวจิยัพบว่าหน่วยงานทีอยูใ่นขอบขา่ยลกัษณะดงักล่าว คอื สาํนกังานเขต 

นอกจากนี=เมือพจิารณาจากปจัจยัทีมอีิทธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน กรณีชุมชน
คลองลดัมะยม พบว่า ความสําเรจ็ของการพึงตนเองของชุมชนเกดิจากปจัจยัภายในชุมชนเป็น
สําคญั ปจัจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเพยีงกลไกที
คอยสนบัสนุนชุมชนเท่านั =น 
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ในขณะเดยีวกนั จากการศกึษาพบว่าอํานาจและทรพัยากรต่างๆไดร้วมศูนยอ์ยู่ทีองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน ซึงในงานวิจยัชิ=นนี=  คือ กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ อํานาจตลอดจน
ทรพัยากรต่างๆกระจุกตวัอยู่ทีกรุงเทพมหานครในหน่วยงานระดบัสํานัก ในขณะทีสํานักงาน
เขตซึงมคีวามใกลช้ดิกบัพื=นทีและประชาชนในทอ้งทีมากกว่ากลบัไม่มอีํานาจเท่าใดนัก การรอ้ง
ขอความช่วยเหลอืต้องดําเนินการผ่านสํานักซึงดูแลประชาชนทั =ง 50 เขตทั วกรุงเทพมหานคร 
ทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไดด้ว้ยความล่าชา้และไม่ทั วถงึ ในทศันะของผูว้จิยั อาจกล่าวไดว้่าการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานในระดบัสาํนกัของกรงุเทพมหานครมปีระสทิธภิาพน้อยกว่าการทํางาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในระดบัเทศบาล และองค์การบรหิารส่วนตําบล เนืองจาก
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลมีพื=นทีและภาระงานทีต้องรับผิดชอบน้อยกว่า
กรงุเทพมหานคร  

ทั =งนี=ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหแ์ละรวบรวมแนวทางในการเสรมิสรา้งปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อ
การพึงตนเองของชุมชน จากการถอดบทเรยีนความสําเรจ็ของชุมชนคลองลดัมะยม รวมถึง
หลกัการทีควรจะเป็นในทางปฏบิตั ิตามรายละเอยีดดงัภาพที 5.1 
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จากแผนภาพที 5.1 แนวทางในการเสรมิสรา้งปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของ
ชุมชน ประกอบไปดว้ยกลไก 3 กลไก ทีก่อใหเ้กดิปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน 
ไดแ้ก่ 

รฐับาลกลาง 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 
ว่าด้วยเรื�องสิทธิชมุชน (ม. 66 และ ม. 67) 

องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน 

สาํนกั สาํนกั สาํนกั สาํนกั สาํนกั 

สาํนกังานเขต 

ความเชือมั นในประเพณ ี
วฒันธรรมฯ 

 
การรวมกลุ่ม ทุนทางเทคโนโลย ี

ทรพัยากร ผูนํ้า 

ฯลฯ สิงแวดลอ้ม การเงนิ เกษตร 

กลไกระดบัรฐับาล
กลาง 

กลไกระดบัท้องถิ�น
กลาง 

กลไกระดบัชุมชน 

ภาพที� 5.1  แนวทางในการเสรมิสรา้งปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการพึงตนเองของชุมชน 



200 

1) กลไกระดบัรฐับาล รฐับาลเป็นผู้ทีมบีทบาทสําคญัในการนําเอามาตรา 66 และ 
มาตรา 67 ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาปรบัใชใ้นหน่วยงาน
ภาครฐัในระดบัต่าง รวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทั =งนี=อาจมกีารบญัญตักิฏหมายให้เอื=อ
และสอดคล้องตามมาตรา 66 และ มาตรา 67 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เพือใหชุ้มชนต่างๆสามารถดาํเนินการพึงตนเองไดง้า่ยและสะดวกมากยิงขึ=น 

2) กลไกระดบัท้องถิน องค์กรปกครองส่วนท้องถินต่างๆควรนําเอากฏหมายทีรฐับาล
กลางได้บญัญัติตามมาตรา 66 และ มาตรา 67 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาปรบัใช้กบัท้องถินโดยอาจออกเป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพฯ เทศบญัญตั ิโดย
ใหเ้อื=อและสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญและกฎหมายของรฐับาลกลาง นอกจากนี=ยงัคอยรบัฟงัและ
ส่งเสรมิสนบัสนุนตามความต้องการของชุมชน เพือใหชุ้มชนต่างๆสามารถดําเนินการพึงตนเอง
ไดง้า่ยและสะดวกมากยิงขึ=น 

สําหรบัการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ควรดําเนินการกระจายอํานาจให้แก่
สํานักงานเขต เนืองจากกรุงเทพมหานครมพีื=นทีขนาดใหญ่ การกระจายอํานาจใหแ้ก่สํานักงาน
เขตจะส่งผลใหก้รงุเทพมหานครสามารถดาํเนินการภารกจิต่างๆไดอ้ยา่งทั วถงึ 

3) กลไกระดับชุมชน ชุมชนควรดําเนินการต่างๆภายในชุมชนด้วยแนวทางการ
พึงตนเอง เพือช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และรฐับาลกลาง ทั =งนี=การ
พึงตนเองของชุมชนควรมปีจัจยัทีช่วยส่งเสรมิใหชุ้มชนสามารถพึงตนเองไดอ้ย่างน้อย 5 ปจัจยั
ตามแผนภาพ ไดแ้ก่ ผูนํ้า, ทุนทางเทคโนโลย,ี ทรพัยากร, การรวมกลุ่ม และ ความเชือมั นใน
ค่านิยม ประเพณี วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของตนเอง และเมือชุมชนดําเนินการพึงตนเองใน
ด้านต่างๆด้วยตนเอง และควรได้รบัการสนับสนุนส่งเสรมิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินใน
ส่วนทีชุมชนขาดความรูค้วามชาํนาญการตามทีกฏหมายไดบ้ญัญตัไิว ้
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
1) หน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น รฐับาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ควรมกีารออก

ขอ้บญัญตัหิรอืกฏหมายใหส้อดคลอ้งกบัเรือง สทิธชุิมชน ตามทีไดบ้ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 เพือเอื=อใหชุ้มชนต่างๆสามารถพึงตนเองได ้ 

2) ภาครฐัควรทาํความเขา้ใจกบัหน่วยงานราชการในทุกๆระดบั ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
และปรบัมุมมองทีมต่ีอชุมชนว่าเป็นหน่วยทางสงัคมหน่วยหนึงทีมคีวามสําคญัในฐานะทีเป็น
รากฐานของประเทศ และมสีทิธติามทีรฐัธรรมนูญไดใ้หก้ารรบัรองไว ้ 

3) ควรมกีารร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐัทั =งในระดบัชาตแิละระดบัท้องถินกบั
หน่วยงานทีมีฐานะเป็นองค์การมหาชนทีมีขอบข่ายการทํางานใกล้เคียงกันให้ควรทํางาน
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ส่งเสรมิสนับสนุนซึงกนัและกนั ซึงจะทําให้ได้ผลสมัฤทธิ fทีมปีระสทิธภิาพมากกว่าการทําโดย
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง 

4) สําหรบัการบรหิารงานของกรุงเทพมหานคร ควรดําเนินการกระจายอํานาจให้แก่
สํานักงานเขต เนืองจากกรุงเทพมหานครมพีื=นทีขนาดใหญ่ การกระจายอํานาจใหแ้ก่สํานักงาน
เขตจะส่งผลใหก้รงุเทพมหานครสามารถดาํเนินการภารกจิต่างๆไดอ้ยา่งทั วถงึ    

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั 'งต่อไป 
 

1) จากการศกึษาในครั =งนี= ทําให้พอเหน็ได้ว่า ผู้นําชุมชนนั =นมบีทบาททีสําคญัในการ
รเิริมดาํเนินการ และสรา้งจติสํานึกต่อการพึงตนเองของชุมชน ผูนํ้าชุมชนจงึนับไดว้่าเป็นปจัจยั
ทีสาํคญัอยา่งมาก ดงันั =นการศกึษาในโอกาสต่อไป จงึควรทีจะมกีารศกึษากรณีภาวะผูนํ้าชุมชน
เป็นการเฉพาะ เพือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการพึงตนเองของชุมชนต่อไปในอนาคต 

2) ในอนาคตชุมชนมแีผนทีจะดําเนินการต่อยอดโครงการการพึงตนเองทีมอียู่ของ
ชุมชน และขยายการพึงตนเองไปยงัด้านอืนๆ ดงันั =นการศึกษาในโอกาสต่อไป จงึควรทีจะมี
การศกึษาการพึงตนเองของชุมชนทีเพิมขึ=น เพือให้เหน็พฒันาการและภาพรวมการพึงตนเอง
ของชุมชนคลองลดัมะยมไดช้ดัเจนมากยิงขึ=น 

3) ในอนาคตสําหรับการศึกษาปจัจัยทีมีอิทธิพลต่อการพึงตนเองของชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร ควรมกีารศึกษาชุมชนในเขตอืนๆเพือให้เหน็ถงึภาพรวมของการพึงตนเอง
ของกรุงเทพมหานคร ทั =งนี=เนืองจากเขตตลิงชนัเป็นเพยีง 1 ใน 50 เขต ซึงอาจจะไม่สะทอ้น
ภาพการพึงตนเองของชุมชนไดช้ดัเจนนกั 
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วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กติตศิกัดิ f ปรกต.ิ  2551.  สิทธิของบคุคลซึ�งรวมกนัเป็นชุมชน.  กรงุเทพฯ: วญิ�ชูน. 
โกวทิ วงศส์ุรวฒัน์.  2548.  หลกัรฐัศาสตร.์  กรงุเทพฯ: ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสน

ศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
โกวทิ วงศส์ุรวฒัน์.  2553.  การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ.  พมิพค์รั =งที 3.  

กรงุเทพฯ: ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
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โกวทิ วงศส์ุรวฒัน์.  2556.  หลกัรฐัประศาสนศาสตร.์  กรงุเทพฯ: โครงการรฐัศาสตรศ์กึษา 
ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

โกวทิย ์พวงงาม.  2553.  การจดัการตนเองของชุมชนและท้องถิ�น (Community and 
Local Self Governance).  กรงุเทพฯ: บพธิการพมิพ.์ 

จรสั สุวรรณมาลา.  2553.  ประชาธิปไตยทางการคลงัไทย (Thailand’s Fiscal 
Democracy).  กรงุเทพฯ: คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จามะร ีเชยีงทอง.  2549.  สงัคมวิทยาการพฒันา.  กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
จรีพรรณ กาญจนะจติรา.  2530.  การพฒันาชุมชน.  พมิพค์รั =งที 10.  กรงุเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
ฉตัรทพิย ์นาถสุภา.  2529.  แนวคิดการพฒันาแบบพึ�งตนเองในบ้านเมือง.  กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพมิพส์รา้งสรรค.์ 
ฉตัรทพิย ์นาถสุภา.  2544.  แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ข้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่าง

สงัคม.  กรงุเทพฯ: สถาบนัวถิทีรรศน์. 
ฉทัปนัย รตันพนัธ.์  ชาวชุมชนคลองลดัมะยม.  2556 (12 พฤศจกิายน).  การสมัภาษณ์. 
ไฉน ขาวเจรญิ.  คณะกรรมการชุมชนคลองลดัมะยม.  2556 (28 พฤศจกิายน).  การสมัภาษณ์. 
ชวน ชจูนัทร.์  2551.  สามปีทีตลาดนํ=าคลองลดัมะยม.  ใน ชุมชนท่องเที�ยวยั �งยืน ตลิ�งชนั.  

กองการท่องเทียว สาํนกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทียวกรงุเทพมหานคร 
รว่มกบั คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร.  กรงุเทพฯ: คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร. 

ชวน ชจูนัทร.์  ประธานชุมชนคลองลดัมะยม.  2556ก (7 ตุลาคม).  การสมัภาษณ์. 
ชวน ชจูนัทร.์  ประธานชุมชนคลองลดัมะยม.  2556ข (12 พฤศจกิายน).  การสมัภาษณ์. 
ชชูยั ศุภวงศ ์และคณะ.  2544.  ทิศทางการกระจายอาํนาจด้านสขุภาพ ใน 10 ปีข้างหน้า 

(พ.ศ. 2544- 2553).  นนทบุร:ี สาํนกังานสนบัสนุนและพฒันาการกระจายอํานาจ
ดา้นสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 

เชดิศกัดิ f ประไพทอง.  ชาวชุมชนคลองลดัมะยม.  2556 (7 ตุลาคม).  การสมัภาษณ์. 
ณฐพงศ ์จติรนิรตัน์.  2546.  อาํนาจชุมชน.  สงขลา: มหาวทิยาลยัทกัษณิ. 
ณฐพงศ ์จติรนิรตัน์.  2548.  รหสัชุมชน (Community Code) พื'นที� อตัลกัษณ์ ภาพแทน

ความจริงและหลงัสมยัใหม่.  สงขลา: มหาวทิยาลยัทกัษณิ. 
ดเิรก ฤกษ์หรา่ย.  2527.  การพฒันาชนบท.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ตระกูล มชียั.  2553.  การเมืองกบัการกระจายอาํนาจสู่ท้องถิ�น.  คน้วนัที 10 พฤษภาคม 

2557 จาก http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1286216046.news 
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ไททศัน์ มาลา.  2553.  บทบาทในการทาํงานร่วมกนัระหว่างสภาองคก์รชุมชนกบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ�น.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร.์ 

ธนาคารออมสนิ.  2555.  โครงการพฒันากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สู่การเป็น
สถาบนัการเงินชุมชน.  กรงุเทพฯ: ธนาคารออมสนิ. 

ธนาทพิ ฉตัรภตู ิและคณะ.  2548.  เอกสารสรปุการสมัมนาเรื�อง “พึ�งตนเอง ... ทางเลือก
แห่งทางรอดของสงัคมไทย” วนัที� 8 ตลุาคม 2548 ณ ห้องประชุมชั 'น 4 อาคาร
อเนกประสงค ์1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร.์  กรงุเทพฯ: สาํนกั
บณัฑติอาสาสมคัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์.  ม.ป.ป.  การรวมศนูยอ์าํนาจ.  คน้วนัที 10 พฤษภาคม 2557 จาก 
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/การรวมศูนยอ์ํานาจ 

นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์.  2546.  ทิศทางการปกครองท้องถิ�นของไทยและต่างประเทศ
เปรียบเทียบ.  กรงุเทพฯ: วญิ�ชูน. 

นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์ และคณะ.  2552.  ความก้าวหน้ากระบวนการกระจายอาํนาจใน
ประเทศไทยและข้อเสนอ.  กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัและใหค้าํปรกึษาแห่ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

บางกอกฟอรั ม.  2556.  บางกอกฟอรั �ม: เครือข่ายจิตอาสา.  คน้วนัที 10 มกราคม 2557. 
จาก http://www.volunteerspirit.org/node/3395 

บุญทนั ดอกไธสง.  2529.  กระบวนการและวิธีการพฒันาจิตใจเพื�อพฒันาสงัคมไทย.  
กรงุเทพฯ: รชัดา. 

ปธาน สุวรรณมงคล.  2554.  การกระจายอาํนาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย.  
กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ประวณี รอดเขยีว.  2522.  ทศันคติต่อการพึ�งตนเองของประชาชนในเขตบริการของ
โรงเรียนในโครงการทดลองของโรงเรียนมธัยมชุมชนจงัหวดัลาํปาง.  
วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประเวศ วะส.ี 2536.  การศึกษาชาติกบัภมิูปัญญาท้องถิ�น: ภมิูปัญญาชาวบ้านกบัการ
พฒันาชนบท.  กรงุเทพฯ: อมัรนิทรพ์ริ=นติ=งแอนดพ์บัลชิชิง.  

ประเวศ วะส.ี  2550.  ทิศทางใหม่ประเทศไทย ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิ�น.  
กรงุเทพฯ: โรงพมิพ ์สกสค.ลาดพรา้ว.  

ปราณ ีเชยีรสทิธพิร.  ชาวชุมชนคลองลดัมะยม.  2556 (28 พฤศจกิายน).  การสมัภาษณ์. 
ปตัพงษ์ เกษสมบรูณ์.  2556.  ชุมชนไม้เรียง: แผนแม่บทชุมชน สู่ยทุธศาสตรก์ารพฒันา.  

คน้วนัที 1 สงิหาคม 2556 จาก http://www.gotoknow.org/posts/513967  
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พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542.  2546.  กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคส.์ 
พจนีย ์ทรพัยส์มาน.  ม.ป.ป.  วิถีชีวิตการพึ�งตนเองของชุมชนต้นนํ'าเขาพระ อ.รตัภมิู จ.

สงขลา.  สงขลา: มหาวทิยาลยัทกัษณิ. 
พรประภา สนิธุนาวา.  2533.  การศึกษาการพึ�งตนเองของชุมชนโดยแนววฒันธรรม

ชุมชน เพื�อการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านตะเพินคี� 
หมู่ 11 ตาํบลองคพ์ระ อาํเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ.  กรงุเทพฯ: คณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

พลเดช ปินประทปี.  2550.  ข่ายงานประชาสงัคมในกระแสการพฒันาประชาธิปไตยของ
ประเทศ.  กรงุเทพฯ: ม.ป.พ. 

พลอยชมพ ูฐติยิาภรณ์.  2553.  การสื�อสารชุมชนท่องเที�ยวยั �งยืน: กรณีศึกษาชุมชนตลาด
นํ'าคลองลดัมะยม.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

พลาพรรณ คาํพรรณ์ และมนตร ีเกดิมมีลู.  2545.  การดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในดา้นต่าง ๆ เพือนําไปสู่การ
พึงตนเอง. วารสารพฒันบริหารศาสตร.์  42 (3): 247-310. 

พฒัน์  สุจาํนงค ์และคณะ.  2525.  การพฒันาชุมชนแบบผสมผสานสาํหรบัประเทศ  
กรงุเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 

พฒันา กติอิาษา.  2546.  ท้องถิ�นนิยม การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด.  กรงุเทพฯ: 
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ 

พทิยา ว่องกุล.  2542.  สร้างสงัคมใหม่: ชุมชนาธิปไตย-ธมัมาธิปไตย.  กรงุเทพฯ: 
อมรนิทรพ์ริ=นติ=งแอนดพ์บัลชิชิง.  

เพลนิพศิ กลํารืน.  ชาวชุมชนคลองลดัมะยม.  2557 (26 มกราคม).  การสมัภาษณ์. 
ฟิวเจอร.์  2553.  ตลาดนํ'าคลองลดัมะยม.  คน้วนัที 2 มกราคม 2557 จาก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=542916 
ภมรรตัน์ สุธรรม.  2546.  พลวตัชุมชนกบัการพึ�งตนเองในภาคตะวนัตก.  กรงุเทพฯ: 

สถาบนัวถิทีรรศน์. 
มณวีรรณ ผวินิม และปรารถนา จนัทรพุนัธ.์  2550.  ความเป็นมา รปูแบบ และพฒันาการตลาด

นํ=าและการท่องเทียวของตลาดนํ=าคลองลดัมะยม.  ใน รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
โครงการท่องเที�ยวแบบยั �งยืน (เพิ�มเติม) ย่านตลาดนํ'าตลิ�งชนัและพื'นที�
เกี�ยวเนื�อง เขตตลิ�งชนั.  กรงุเทพฯ: คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร.   
หน้า 149-164. 

มนตร ีกรรพุมมาลย.์  2539.  การพฒันาชุมชน แนวคิด และ การปฏิบติั.  เชยีงใหม่: 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 
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มนสั แกว้คาํ.  ชาวชุมชนคลองลดัมะยม.  2556 (20 พฤศจกิายน).  การสมัภาษณ์. 
มลูนิธชิยัพฒันา.  2557.  จดุเริมตน้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง.  คน้วนัที 20 พฤษภาคม 2557 

จาก http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html 
มลูนิธโิลกสเีขยีว.  2553.  ชวน ชูจนัทร ์“หนีไปให้พ้น หรือทาํอะไรสกัอย่าง”.  คน้วนัที 20 

ตุลาคม 2556 จาก http://www.greenworld.or.th/greenworld/interview/481 
ยคุ ศรอีารยิะ.  2543.  ลทัธเิปาบุน้จิ=นแบบไทย ๆ กบัประชาธปิไตยโดยตรง.  ใน 

ประชาธิปไตยโดยตรงสู้ทรราชรฐัสภา.  กรงุเทพฯ: อมรนิทรพ์ริ=นติ=งแอนดพ์บัลชิ
ชิง.  

ยวุฒัน์ วุฒเิมธ.ี  2525.  การพฒันาชนบท: เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพฒันา
ชุมชน.  กรงุเทพฯ: คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ยวุฒัน์ วุฒเิมธ ีและคณะ.  2549.  แนวคดิและปรชัญาการพฒันาชนบท.  ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาการพฒันาชนบท. หน่วยที 2.  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  
กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

ระพพีฒัน์ เกษโกศล.  2551.  ขอ้คดิจากการดาํเนินโครงการชุมชนท่องเทียวยั งยนื ตลืงชนัฯ. 
ใน ชุมชนท่องเที�ยวยั �งยืน ตลิ�งชนั.  กรงุเทพฯ: คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยั
ศลิปากร. 

ระพพีฒัน์ เกษโกศล.  นกัพฒันาการท่องเทียวชาํนาญการพเิศษ.  2556 (3 ธนัวาคม).   
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