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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการฟ้ืนฟูของตลาดริมน้ําคลองแดน กลไก

และกระบวนการจัดการตนเองและศึกษาการจัดการตลาดชุมชนภายใต้ทุนชุมชน กรณีศึกษา  
ตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือการสัมภาษณ์
เชิงลึก เครื่องมือทางมานุษยวิทยา การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า 
ตลาดริมน้ําคลองแดนได้พลิกฟ้ืนขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยกลุ่มเล็ก ๆ ในชุมชน ใช้กระบวนการทํางาน
ร่วมกันที่เรียกว่า “วชร” ชุมชนเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมืองานวิจัยชุมชน เริ่มจากการฟ้ืนฟูวัดคลองแดน 
สู่ชุมชน และขยายผลต่อยอดมาสู่ฟ้ืนฟูตลาดริมน้ําคลองแดนให้เป็นพ้ืนที่ทํากิจกรรมของชุมชน  
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การจัดการตนเองของตลาดริมน้ําเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากชุมชน 
โดยมีกระบวนการเริ่มจาก  1) การรวมกลุ่ม  2) แผนและข้อมูลชุมชน  3) การขับเคลื่อนแผน และ  
4) การบูรณาการแผน  การจัดการตนเองที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมน้ําคลองแดนนั้น  กลไกที่เข้ามามี
บทบาทและสนับสนุนที่สําคัญ ได้แก่ 1) บุคคลในชุมชน 2) เครือข่ายภาคี และ 3) ทุนชุมชน 

ชุมชนคลองแดนมีทุนของชุมชนถือเป็นฐานสําคัญที่นําไปสู่การจัดการในทุก ๆ ด้านของ
ชุมชน ทั้ง ทุนวัฒนธรรม ทุน มนุษย์ ทุนความรู้ภูมิปัญญาและทุนธรรมชาติ ด้วยความเข้าใจในชุมชน
ตนเอง จึงได้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จนทําให้เกิดการจัดการทุน
ชุมชน นํามาสู่การบูรณาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 

 
ค้าส้าคัญ: การจัดการตนเอง,ตลาดชุมชน,ทุนชุมชน,ฟ้ืนฟูชุมชน 
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ABSTRACT 

 
This research purposed to study the revitalization of Klongdaen Floating 

Market in its process and strategy of self-management and to study the self-
management of the community market: a case study of Klongdaen Floating Market, 
Ronod District, Songkhla Province. This is a qualitative research. The in-depth study 
was applied as the tool including anthropological tools which are participatory and 
non-participatory observations. Regarding the study, Klongdaen Floating Market has 
been recovered by the process of people in community calling them “Wachara”. 
The community collaborated to learn through the community research tools starting 
from revitalization of Klongdaen Temple to the community and expand the project 
to Klongdaen Floating Market where they provide the space for community activities, 
economic activities, social and cultural activities. The processes of self-management 
of the community market begin as follows: 1) Grouping; 2) Plan and information; 3) 
Propel the plan; and 4) Integrated planning, process of self-management of 
Klongdaen Floating Market. The strategy having the role and major supports included 
1) members of the community; 2) association networks; and 3) Community capital 

Klongdaen Floating Market has the community’s capitals as the 
foundation to manage every aspect of the community such as cultural capital, 
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human capital, wisdom capital, and natural capital. With the self-understanding of 
the community, we can see that its proficiency and participatory learning that led to 
self-management of the community and to the integrity, resulting in benefits to the 
community in economy, society, culture and environment. 

 
Keywords: Self-management, community market, Community capital, revitalization 

of community 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถเดินมาจนถึงเปูาหมายโดยประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการศึกษาได้นั้น ผู้ศึกษาต้องขอขอบพระคุณบุคคลหลายท่านที่เป็นส่วนสําคัญของทําการศึกษา
ในครั้งนี้ บุคคลที่มีพระคุณอย่างยิ่งในการสร้างแรงผลักดัน สร้างแรงกําลังใจ ให้การศึกษาครั้งนี้ลุล่วง
ไปด้วยดีนั้น  คือ  ดร. สิริยา รัตนช่วย ในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คําปรึกษาชี้แนะแนวทาง 
กําลังใจ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และเติมเต็มให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความ
สมบูรณ์ ซึ่งผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม ในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
และในฐานะอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการทํางานด้านการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ความรู้ด้านการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น ที่เป็นองค์ความรู้ให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจและ
นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ได้ครบถ้วน ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน ในฐานะประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และในฐานะอาจารย์ที่มอบความรู้และคําแนะนําวิทยานิพนธ์อย่างดีเสมอมา 
ตลอดจน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง อาจารย์รณรงค์ จันใด และคณาจารย์ทุกท่าน  
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา บ่มเพาะจนสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้มีส่วนให้ข้อมูลทั้งหมดในนามชุมชนคลองแดน อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา และอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะ คุณน้าอภิชาติ คุณน้าอุบล 
เหมือนทอง คุณปูากานดา ทิพย์จันทร์ คุณลุง เกรียงไกร อนันตพงศ์ คุณลุงสมเกียรติ หนูเนียม  
ลุงสายัณห์ สาคร ที่ได้ให้เมตตาแก่ผู้ศึกษาเป็นเสมือนลูกหลานคนหนึ่งของชุมชนคลองแดน  

ขอขอบพระคุณครอบครัวพ่อ แม่ ญาติพ่ีน้องของผู้ศึกษา และปรัชญา มณีอ่อน  ที่เป็น
ส่วนสําคัญ ที่เป็นกําลังคอยเสริมหนุนให้กําลังใจ คอยสนับสนุนในการศึกษามาโดยตลอด ตลอดจน
ขอขอบคุณกําลังใจจากมิตรแท้ที่อยู่เคียงข้างผู้ศึกษามาโดยตลอด คือ ธันวา สุดตรง กมลทิพย์ ไชยคช 
วิลาวัลย์ สุวรรณ หัชสชัย จันทศรี พี่ท่ีเคารพและมิตรภาพความผูกพันจากพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ พัฒนาชุมชน
มหาบัณฑิต รุ่น 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ ที่ร่วมผ่านเรื่องราวมากมายมาด้วยกัน และคอย
เติมเต็มกําลังใจให้แก่กันและกัน ด้วยความรักความห่วงใย 

สุดท้ายขอขอบคุณความเมตตากรุณา ความช่วยเหลือ และตลอดจนโอกาสที่มอบ 
ผู้ศึกษา คือ อาจารย์ณัฏฐาพงศ์ อาจารย์กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่เป็นมากกว่าครู กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนการชี้แนะนําประเด็นการศึกษาในครั้งนี้
พร้อมทั้งกําลังใจมาโดยเสมอ ที่ทําให้ผู้ศึกษาสามารถเล่าเรียนและจัดทําวิทยานิพนธ์ไปได้ด้วยดี 

 
นางสาววิชชุดา เขียวเกตุ 
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บทที่ 1 
บทน้า 

 
1.1 ความส้าคัญของปัญหา 
 

ด้วยสภาพสังคมไทยตั้งแต่สมัยอดีต มีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรที่หลากหลาย คนไทยส่วนใหญ่มีการดํารงชีพด้วยการทําเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตที่มีรูปแบบ
เรียบง่าย เพ่ือใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือน เมื่อสินค้าท่ีครัวเรือนผลิตได้เหลือใช้ก็นําไปแลกเปลี่ยน
สินค้า  โดยผ่านแหล่งการค้าที่สําคัญนั้นคือ “ตลาด” ที่เป็นแหล่งรวมผู้คน และสินค้าหลากหลายไว้
ตามแหล่งเส้นสัญจรทั้งทางบก ทางน้ํา (วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ , 2553, น. 70) ซึ่งตามที่ปรากฏในอดีต 
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีหลักฐานที่ปรากฏลงแผ่นศิลาจารึก ได้บรรยายถึงบรรยากาศของตลาดในสมัยนั้น 
โดยเป็นการเกิดขึ้นของตลาดปสาน เป็นครั้งแรก ที่เป็นแหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า มีทั้งสินค้า  
พืชพรรณผลไม้ ของสด ของแห้ง ของปุา นํามาวางขายในลานโล่งแจ้งในลักษณะของตลาดบก ต่อมา
ในสมัยอยุธยาก็ยังมีปรากฏของการดําเนินวิถีชีวิตของคนผ่านตลาดมาอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการค้า
ขายที่หลากหลายมากขึ้น ทั้ง ตลาดน้ํา ตลาดบก ตลาดนัด และร่วมไปถึงการเกิดย่านตลาดต่าง ๆ 
บริเวณแหล่งที่มีการคมนาคมการติดต่อสื่อสารกันสะดวก (เกียรติคุณ สุมนา คําทอง , 2553, น. 62) 
ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังมีการค้าขายผ่านตลาดในรูปแบบเดิม ๆ ที่กล่าวไปข้างต้น แต่ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการค้าที่ค้าขายให้กับต่างชาติมากขึ้น มีการเกิดของตลาดตามเชื้อชาติต่าง ๆ มีความเป็น  
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น ที่เข้ามาค้าขายในกรุงเทพฯ เช่น ตลาดแขก ตลาดญวน ตลาดมอญ ตลาดจีน 
เป็นต้น (วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์, 2553, น. 70) โดยเฉพาะตลาดชุมชนจีนที่ขยายเข้ามาในพ้ืนที่ประเทศไทย 
ที่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นจีน อันมีลักษณะการผสมผสานตลาดการค้าเข้ากับวัฒนธรรมความเป็นจีน
มิติทางด้ านสั งคมและวัฒนธรรมเข้ากับวิถีชี วิ ตของชาวไทยได้อย่ างเข้มแข็ งมาจนปัจจุบัน  
(แสน กีรตินวนันท์, 2558, น. 3) ทําให้ตลาดชุมชนในประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบตลาดมาเรื่อย ๆ 
จนถึงปัจจุบันอย่างเผยแพร่ในทุกมุมเมือง ไม่ว่าจะเป็นตลาดสด ตลาดสีเขียว ตลาดเกษตร ตลาดท้องถิ่น 
และตลาดชุมชน เป็นต้น เพราะด้วยความเป็นวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันมากับการค้าขายมาโดยตลอด 
ไม่ว่าจะเป็นชุมชนใด ๆ ก็ตาม ต่างก็มีตลาดควบคู่กับวิถีชีวิตมาเสมอ อาจจะมีการพัฒนาไปตามยุคสมัย 
แต่ตลาดก็เป็นแหล่งที่ทําให้คนไทยมีความผูกพันกับระบบตลาดมาอย่างช้านาน ถึงแม้ว่าบทบาทหลัก
ของตลาดในมิติทางเศรษฐกิจมองว่าตลาดเป็นกิจกรรมศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิต (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น. 96) แต่เมื่อมองในมิติ
สังคมสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคม ที่เป็นแหล่งบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของชุมชน ความอุดมสมบูรณ์
ของท้องถิ่น ลักษณะเป็นที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของชุมชน ที่ทําให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้น เป็นแหล่งพบปะ
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แลกเปลี่ยนและรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคนภายในชุมชน (ไพเราะ มงคลบุญลือเลิศ, 2547, น. 46-48) 
และนอกจากนั้นตลาดยังมีความเป็นพหุวัฒนธรรม เป็นพ้ืนที่ที่เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน 
ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายโดยผ่านตลาดทั้งหมด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความ
เป็น “ตลาดชุมชน” ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปประเทศมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ก็ย่อมส่งผลต่อทําให้บริบทของประเทศมีการปรับเปลี่ยนไป เส้นทาง
คมนาคมเกิดความสะดวกมากขึ้น ช่องทางการจับจ่ายใช้สอยมีมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจเน้น  
การสร้างความมั่นคงของระบบในมิติต่าง ๆ ทั้งการค้า การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร การแปรรูป
สินค้า การผลิตสินค้าในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งออกต่างประเทศ  เศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนก็ได้รับผลกระทบมีการปรับตัวเพ่ือเป็นไปตามกระแสของโลกเปลี่ยนไปตามกระแส  
เชิงธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้นเข้าสู่ความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น ซึ่งตลาดชุมชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เคยเน้น
เป็นจุดศูนย์รวมการจําหน่ายซื้อขายสินค้า เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของชุมชน บางพ้ืนที่ได้
กลายเป็นตลาดรกร้าง ตลาดชุมชนที่ยังคงอยู่หลายพ้ืนที่มีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับทิศทางเศรษฐกิจ
ภาคบริการ โดยการดึงศักยภาพอัตลักษณ์ด้วยทุนของชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือที่จะ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นตามกระแสความนิยมของโลกโดยมุ่ งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สถานการณ์ทิศทางของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงและที่ได้เกิดขึ้นนั้นสิ่งสําคัญ คือ การรวมกลุ่มประเทศ 
เพ่ือที่จะร่วมมือในการพัฒนาให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยผ่านทฤษฎีระเบียบโลกใหม่ (New World Order) 
ที่ทุกประเทศในสังคมโลกจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบร่วมกัน (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2555, น. 37-39) 
ซึ่งประเทศไทยได้เข้ามาเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายใต้ความร่วมมือ
ของสมาชิกประชาคมอาเซียน ที่เป็นการรวมกลุ่มคน รวมกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือจะ
เป็นการเปิดเสรีให้ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและการบริการที่สําคัญ หนึ่งในข้อตกลงนั้น
คือ ด้านบริการการท่องเที่ยว อยู่บนฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
การดําเนินการพัฒนาด้านบุคลากรวิชาชีพ มาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าการท่องเที่ยว รวมทั้ง
การตลาดและการสื่อสาร เพื่อนําไปสู่การสร้างให้ภูมิภาคอาเซียนก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ
โลก (วรมน ทรัพย์ศรีสัญจัย, 2557, น. 71-73) ซึ่งประเทศไทยด้วยภาคบริการด้านการท่องเที่ยวนับว่ามี
ศักยภาพค่อนข้างสูง ทั้งในส่วนของความพร้อมในการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยวที่ให้ความนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
มากที่สุดในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ที่ผ่านมา ภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวใน
ทวีปเอเชียในภูมิภาคอาเซียนเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดในทุก ๆ ปี ซึ่งในปี 2559 พบว่า มีจํานวนนักเที่ยว
ในเอเชียเข้ามาเที่ยวในประเทศร้อยละ 66.5 รองลงมาคือ ยุโรป ร้อยละ 18.9 และทวีปเอเชียใต้ ร้อยละ 
4.7 ตามลําดับ (กรมการท่องเที่ยว, 2559) 
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ภาพที่ 1.1  จํานวนนักท่องเที่ยวที่ให้ความนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย. จาก ข้อมูลสถิติจ านวน
นักท่องเที่ยวที่ให้ความนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย, โดย กรมการท่องเที่ยว, 2559, สืบค้นจาก  
http://newdot2.samartmultimedia.com/home/listcontent/11/221/276 
 

นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลแนวโน้มจํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทย
ภายในอีก 15 ปี ข้างหน้า  คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลในปี 2557 มีจํานวน
นักท่องเที่ยว 24.7 ล้านคน จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 45 ล้านคน ในปี 2563 และเพ่ิมเป็น 67 ล้านคน 
ในปี 2573 (ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558-2560, 2558, น. 9) ซึ่งถือว่าเป็น
จุดแข็งที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยที่มีความสามารถที่จะแข่งขันได้ การเปิดเสรีภาคการ
ท่องเที่ยวในข้อตกลงของประชาคมอาเซียนก็จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีรายได้
เพ่ิมขึ้นและยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ อาทิ แหล่งการค้า แหล่งประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสําคัญ ที่จะเป็นช่องทางให้คนในชุมชนได้ลุก
ขึ้นมาพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยค้นหาศักยภาพของชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยังคง
ธํารงซึ่งวิถีชีวิต แต่แฝงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากชุมชนมีพ้ืนที่และมีการ
จัดการที่ดี ก็ย่อมจะทําให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการโดยชุมชนเอง นําไปสู่โอกาสให้
เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ และด้วยความร่วมมือของการรวมประชาคมอาเซียน ก็จะเป็น
ช่องทางที่จะนําไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีโลกได้ 
ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ดังในรูปภาพที่ 1.1 ที่มีการสํารวจ
รายได้จากการท่องเที่ยว พบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2556 มีรายได้ 1.20 ล้านล้านบาท สูงสุด
เป็นอันดับ 10 ของโลก และลดลงเหลือ 1.17 ล้านล้านบาท ในปี 2557 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
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ร้อยละ 26.35 ต่อปี และในปี 2558 มีรายได้ 1.40 ล้านล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
2558, น. 7) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจภาคการบริการ
การท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สร้างความมั่นคั่งทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค ผลกระทบที่ส่งผลโดยตรงกับชุมชน คือ การปรับตัวของคนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ใช้การท่องเที่ยว
เป็นรายได้เสริม ปรับเพ่ือให้เข้ากับกระแสทิศทางเศรษฐกิจในภาคบริการการท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบ 
การท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม และรูปแบบการท่องเที่ยว  
ความสนใจพิเศษ (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2537, น. 84-86) 

 

 
 

ภาพที่ 1.2  จํานวนนักท่องเที่ยว รายได้ท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว. จาก ยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558-2560, (น. 7), โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2558, กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 

 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวทําให้เห็นว่ารายได้ที่มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีจํานวน

มากขึ้น จะนํามาสู่การสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศในทิศทางที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นนั้น ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญ
คือ การสนับสนุนของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งการทํางานของรัฐบาลที่
ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการสร้างและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจภาคบริการ
การท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกรัฐบาลได้ดําเนินตามเปูาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค ที่เน้นการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ด้วยการลงทุนกระจายการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ถึงแม้จะ
ส่งผลให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สามารถขยายตัวไปยังตลาดโลกได้
นั้น แต่ผลกระทบจากการพัฒนาฯ ดังกล่าว ก็ทําให้เกิดปัญหาช่องวางการกระจายรายได้ ส่งผลต่อ
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คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในปี 2540 ถือว่าเป็นวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรงของประเทศ
ไทย ได้ส่งผลกระทบให้กับคนในสังคมทุกระดับ ประเทศอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนการพัฒนาประเทศมีการปรับกระบวน
ทัศน์ในการพัฒนาประเทศใหม่ จึงทําให้มีการปรับจากการพัฒนาแยกส่วนแต่สาขามาเป็นการร่วมมือ
พัฒนาแบบองค์รวม เน้นให้ความสําคัญการพัฒนาคนและชุมชน มองถึงศักยภาพของชุมชนในการใช้
ฐานทุนชุมชนที่แต่ละชุมชนมีอยู่เป็นสิ่งสําคัญในการสร้างเอกลักษณ์และก่อให้เกิดเป็นรายได้ที่
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ซึ่งในตารางที่ 1.1 จะทําให้เห็นพัฒนาการนโยบายของรัฐบาล
ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน จากนโยบายเศรษฐกิจแต่ยุคสมัยในการสนับสนุนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น
ที่เป็นส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ที่จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับชุมชน
และท้องถิ่น ในการผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีความพร้อมสู่  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและต่อยอดตลาดชุมชน นําไปสู่การกระจายได้และสร้างรายได้ให้กับ  
กลุ่มในชุมชนอื่น ๆ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปรรูปสินค้าชุมชน เป็นต้น 

 
ตารางที่ 1.1 
จุดเน้นนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น 

แผนพัฒนาฯ จุดเน้นนโยบายการเศรษฐกิจท้องถิ่น 

ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) 

นโยบายนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย 
เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกร สถาบันการเกษตร สหกรณ์ ให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งสนับสนุนด้านการผลิต การตลาดและการแปรรูป
สินค้า และผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของชุมชน 

ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) 

นโยบายนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
- ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการผลิตในภาคชนบทและ

สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการจัดตั้งหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

- เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวและการจัดการตลาดชุมชน โดยให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวมากข้ึน 

 นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
- เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องโดยเน้นการทํางานภาคเอกชนนํา

และผลึกกําลังร่วมกับภาครัฐและภาคประชาคมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพโดยอาศัยเทคโนโลยี การ
จัดการและเชื่อมโยงระบบการตลาดและเชื่อมโยงมาสู่ตลาดชุมชน 
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ตารางที่ 1.1 
 
จุดเน้นนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น  (ต่อ) 

แผนพัฒนาฯ จุดเน้นนโยบายการเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2552-2554) 

นโยบายนายกรัฐมนตรี นายสมัคร ยงใจยุทธ 
- ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรโดยการแปรรูปที่มีคุณภาพและ

สนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และระหว่าง จังหวัด

ต่าง ๆ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของชุมชนใน
แต่ละท้องถิ่น 

 นโยบายนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
- จัดให้มีระบบประกันความเสี่ยงด้าน ราคาสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดสินค้า 

เกษตรและสร้าง ตลาดกลาง สินค้าเกษตรในทุกภูมิภาค ตลอดจนผลักดันให้
มีการเปิดตลาดชุมชนรวมทั้งตลาดสินค้าเกษตรแห่งใหม่ให้ครอบคลุมทั่วโลก 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนรวมทั้งจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ด้านการท่องเที่ยวและกําหนดจุดขายของแหล่งท่องเที่ยว
ของแต่ละภาค 

- เร่งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินค้าของสินค้าเกษตร และ
สินค้าชุมชน เพ่ือกระตุ้นการบริโภคท้ังการส่งออกและภายในประเทศ 

 นโยบายนายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ 
- พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือสร้างโอกาสขยายฐานการผลิตและ

การตลาดชุมชนในระดับภูมิภาค 
- ฟ้ืนฟู พัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและสร้างแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยง ธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 

ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
- ยกระดับความสามารถของธุรกิจบริการ ธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในการ

แข่งขันในตลาดธุรกิจภาคใหญ่พร้อมสนับสนุนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในการพัฒนาตลาดชุมชนในมิติใหม่เชื่อมโยงผลักดันให้เป็น
แหล่ง 

- พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
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ตารางที่ 1.1 
 
จุดเน้นนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น  (ต่อ) 

แผนพัฒนาฯ จุดเน้นนโยบายการเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
- ต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและ

ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
การกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ 

- นโยบายส่งเสริมการดําเนินการด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเปูา
ให้มีตลาดชุมชนเกิดข้ึนในทุกมุมเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า
เกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOPs 
เพ่ือให้สถานที่จําหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน 

 
จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจของ

รัฐบาล ในแต่ละยุคสมัยข้างต้นนั้น ในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา สะท้อนถึงปรากฏการณ์ที่เป็นฐาน
ของ ปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลที่ถูกสั่งสมมาจนถึงในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 7 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ประกอบกับวิกฤติเศรษฐกิจ
ในปี 2540 ทําให้สังคมไทยเริ่มหันกลับมาทบทวนและคิดเรื่องการพัฒนาที่สมดุลมากยิ่งขึ้น  
(สิริยา รัตนช่วย, 2558, น. 4) ทําให้รัฐบาลช่วงแรกหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศยังอยู่ในช่วงการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้มีการให้
ความสําคัญกับเศรษฐกิจทั้งด้านบุคคลประชาชนที่เป็นเกษตรกรในของการเพ่ิมความสามารถของ
เกษตรกร และพร้อมทั้งการสนับสนุนฐานการผลิต การแปรรูปและการตลาด การเชื่อมโยงกับภาค
การท่องเที่ยวเพ่ือที่จะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจ
บริการต่าง ๆ มีการปรับบทบาทของการท่องเที่ยวไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
ตลอดจนให้หน่วยงานในท้องถิ่นสร้างกลไกการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขการเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ต่อมาได้มีการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศมาจนถึง
ปัจจุบัน คือ การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้สมดุลอย่าง
ยั่งยืนทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลในสมัยนั้นคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึง
ได้แถลงนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนคือ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือให้แต่ละ
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ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้
สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ ภูมิปัญญาวัฒนธรรม เป็นต้น เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของตลาด
นักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างมาตรฐานของแหล่งการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ที่
พักโฮมสเตย์ การมีผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึกจากการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การท่องเที่ยวของไทยจึง
ได้รับการตอบรับจากท่ัวโลกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนภาคการผลิตและบริการชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการ ให้มีอํานาจการจัดการการผลิต การตลาด โดยอาศัยฐานทรัพยากรและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการสร้างตลาดท้องถิ่นและให้เกิดเครือข่าย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นการท่องเที่ยวได้มีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
ของไทยให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นโดยอาศัยฐานทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว  
ทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม และรูปแบบ  
การท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2537, น. 84-86) และได้มีการสนับสนุนส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะไม่ได้เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลก 
มีการชะลอตัว ปัญหาทางการเมืองในประเทศ และภัยพิบัติอุทกภัย ส่งผลให้หลายประเทศมีปรับ
นโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยหันมามุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งภายในหรือเรียกว่า ‘เศรษฐกิจท้องถิ่น’ 
(Local Economy) เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้มีการปรับ 
ทิศทางการสร้างฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งให้ความสําคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่น เน้นการ
ร่วมมือสนับสนุนการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็ง ตลาดชุมชนจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เพราะเป็น  
สิ่งที่คู่กับวิถีชีวิตของสังคมไทยที่ผูกพันกับการค้าขายผ่านตลาดมาอย่างช้านาน ตลาดชุมชนที่มี
ศักยภาพก็จะเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น
ตลาดต้องชม กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน, 2559, น. 1) โดยทํางาน
ร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทิศทางในการสนับสนุนการร่วมมือของ
ประชาคมอาเซียนจะเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาของภาคการท่องเที่ยวกับภาคเศรษฐกิจ  
ที่ก่อให้เกิดรายได้ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่อีกทั้งกระจายรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น นโยบายการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เพราะประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีอารยะธรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ส่งผลให้มีรายได้เข้ามาในประเทศ
เพ่ิมข้ึน โดยใช้หลักสําคัญคือ การใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการจัดสรรและสามารถ
กระจายรายได้ให้กับคนทั่วภูมิภาคของไทย ด้วยฐานของต้นทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือส่งผลให้ประเทศ
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ไทยเป็นประเทศที่ได้การยอมรับและได้รับความสนใจทั้งนักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ตลาดชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นพ้ืนที่ที่คนในชุมชนได้มาร่วมทํากิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยที่คนในชุมชนมารวมกันเพ่ือนําสินค้ามาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกัน อยู่บนฐานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในละแวกเดียวกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนินการการพัฒนาในการดูแลรักษาตลาดชุมชน มีการวาง
กฎระเบียบกติกา จัดโครงสร้างในการจัดการตลาดของชุมชนเอง อยู่บนฐานจิตสํานึกความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบแรกที่ใช้วัฒนธรรมเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของวิถีชีวิตในอีกมุมมองหนึ่งของชุมชนสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคน
ในสังคมไทย ที่นําเอาทุนชุมชน ทั้ง ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่ เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ (เสรี พงศ์พิศ, 2548, น. 28-76) ที่มีการสืบทอดกันมาทั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน มาจัดการเกิดเป็นเสน่ห์ในการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตของพ้ืนที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและทําให้เห็นถึงระบบการจัดการตนเองของชุมชนที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นตลาดชุมชน โดยลักษณะของตลาดจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนนั้น ๆ ตลาดชุมชนไม่ว่าจะลักษณะใดก็ตาม ตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความเป็นอยู่ความ
ผูกพันระหว่างคนและวิถีชีวิต ภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชุมชน ทําให้นักท่องเที่ยวจํานวนมากให้ความ
สนใจกับการตลาดชุมชนในลักษณะอ่ืน ๆ ตลาดชุมชนนอกจากจะมองในมุมเศรษฐกิจที่เป็นที่สร้าง
รายได้และสร้างงานให้กับคนในพ้ืนที่ แต่ยังเป็นพ้ืนที่ให้คนในพ้ืนที่นั้นได้ร่วมกันรักษาและพัฒนาพ้ืนที่
ของตัวเองที่จะทําให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ ทําให้มีการคิดสร้างกิจกรรมที่สามารถ
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวในลักษณะ
นี้จะทําให้เกิดการกระจายรายได้ทั้งมหภาคและจุลภาค แต่ก็ย่อมส่งผลกระทบด้านลบให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดน้ําเช่นกัน อย่างเช่น จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นพ้ืนที่ตลาดน้ําตลิ่งชัน พบว่า
ได้รับผลกระทบด้านลบที่ส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะ ฝุุนละอองจากการประกอบการ 
ทําให้เกิดปัญหาของทรัพยากรเสื่อมโทรมในบางพ้ืนที่ เกิดมลภาวะต่าง ๆ ทั้งอากาศ น้ํา  เป็นต้น  
(ศรัณยพงศ์ โชติวรรณ์, 2549, น. บทคัดย่อ) ซึ่งในหลาย ๆ พ้ืนที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญถึงกระบวนการ
จัดการที่ได้มีการสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพ่ือจะร่วมกันพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัวเอง ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในประเทศ
ไทยมีตลาดชุมชนที่เป็นพ้ืนที่คนในชุมชนลุกขึ้นบริหารจัดการด้วยชุมชนเอง อย่างเช่น ตลาดสามชุก  
ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดบ้านใหม่ เป็นต้น จนประสบความสําเร็จจนทําให้เกิดเป็นต้นแบบในการพัฒนา
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ตลาดชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ตามสภาพบริบทในพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ ทั้งพ้ืนที่ที่เป็นตลาดเก่าก็มีการฟ้ืนฟู
ขึ้นมาใหม่ โดยมีการปรับปรุงสถานที่และสร้างกิจกรรมที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ขณะเดียวกันในพ้ืนที่ในภาคอ่ืน ๆ ก็ได้มีการเกิดตลาดเชิงวัฒนธรรมขึ้นใน
หลายจังหวัด และมีแนวโน้มจะมีการเพ่ิมมากข้ึน ๆ ทั้งในเขตชุมชนเมืองและเขตชุมชนชนบท สําหรับ
ภาคใต้จากการศึกษาพบว่า ตลาดที่ก่อตั้งขึ้นบางพ้ืนที่เป็นตลาดเก่าแก่ที่ได้มีการฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่และ
ในบางพ้ืนที่ก็ได้สร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นการสร้างช่องทางทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน (ชลลดา แสงมณี 
ศิริสาธิตกิจ, 2555, น. 382) อาทิ ตลาดน้ําจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดน้ําบ้านดอน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ตลาดน้ําทะเลน้อย ตลาดใต้โหนด ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ จังหวัดพัทลุง ตลาดน้ําคลองแห 
ตลาดริมน้ําคลองแดน ตลาดบ้านพรุ จังหวัดสงขลา รวมไปถึงตลาดที่เกิดจากแนวคิดเชิงธุรกิจใน
ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงกระแสหลักโดยเฉพาะอีกหลายพ้ืนที่ที่กําลังมีการก่อตั้ง แต่ด้วยตลาดชุมชน
ที่เกิดขึ้นและกําลังจะก่อตั้งขึ้นนั้นยังไม่มีชุดองค์ความรู้ในการจัดการตลาดชุมชนที่ชัดเจน 

ตลาดริมน้ําคลองแดน ซึ่งเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างตําบลคลองแดน อําเภอระโนด 
จังหวัดกับตําบลรามแก้ว อําเภอหัวไทร จังหวัดสงขลา เป็นตลาดชุมชนเก่าแก่ที่เป็นชุมชนที่เป็น
เส้นทางน้ําสามสาย ทําให้เป็นพ้ืนที่รุ่งเรืองทางการค้า แต่ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ทําให้ชุมชนเริ่มซบเซาผู้คนอพยพกลับมาเป็นชุมชนอีกครั้ง ด้วยการประสานความร่วมมือ
จากนักวิชาการมาวิจัย โครงการปรับปรุงที่อยู่ออกจากพ้ืนที่ ชุมชนเกือบจะเป็นกลายเป็นชุมชนร้าง 
แต่ด้วยความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาของคนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนอาศัย ทําให้ชุมชนเกิดความตระหนัก
และเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง จึงได้มีการร่วมตัวกันฟ้ืนตลาดริมน้ําขึ้น โดยมีเปูาหมายหลักเพ่ือเป็ น
กิจกรรมของชุมชนและสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนคลองแดนและชุมชนใกล้เคียง ภายใต้  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม ด้วยการนําเอาทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมริมคลอง  
ด้วยการร่วมมือของคนในชุมชน อาศัยธรรมชาติเป็นฐานที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
วิถีทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม เป็นสิ่งดึงดูดใจ เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต และได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ  
เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น จนกลายเป็นแหล่งศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชน
ของภาคใต้ที่สําคัญ ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นที่ได้สัมผัส เรียนรู้ หรือมีประสบการณ์
โดยตรงกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ การร่วมพิธีกรรมไปพร้อม ๆ กับชุมชน 
ซึ่งตลาดริมน้ําคลองแดน เป็นตลาดชุมชนที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกัน ด้วย
ความโดดเด่นด้านทุนชุมชนที่มีความหลากหลาย  ได้แก่  1) ทุนด้านธรรมชาติ เป็นพ้ืนที่จุดเชื่อมต่อ
ของคลองสามสาย ได้แก่ คลองสายระโนด คลองสายชะอวดและคลองสายปากพนัง โดยเป็นจุดเชื่อม
ระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นภูมิศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นมิติความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนสองจังหวัด ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่ในอดีตและยังเป็นเอกลักษณ์เชิงประจักษ์
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ของตลาดริมน้ําคลองแดนได้เป็นอย่างดี  2) ทุนด้านประวัติศาสตร์ ตลาดริมน้ําคลองแดน เป็นตลาดชุมชน
เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่ได้เกิดปรากฏการณ์การซบเซาและรกร้างของตลาดชุมชน และได้
กลับมาฟ้ืนฟูใหม่อีกครั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดริมน้ําคลองแดน ความโดดเด่นที่มี
เรื่องราวประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานทําให้เห็นมิติของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคตั้งแต่สมัยยุค
รุ่งเรือง ยุคซบเซา จนมาสู่ยุคปัจจุบันของตลาดริมน้ําคลองแดน ที่จะสะท้อนมาในมิติของทุนชุมชน
หรือศักยภาพที่ทําให้ตลาดริมน้ําคลองแดนได้ฟ้ืนกลับมาอีกครั้ง  3) ทุนสังคมและวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญา ตลาดริมน้ําคลองแดนด้วยการที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นปักษ์ใต้ไว้หลากหลาย 
เช่น บ้านเรือนที่มีการอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนถิ่นให้คงรูปแบบเดิมตั้งแต่สมัยอดีต ประเพณีขันหมากปฐม 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นฐานของการพัฒนาชุมชนคลองแดน ที่ส่งผลให้เกิด
การต่อยอดในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแกของชุมชน 
การดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ  ที่สามารถสัมผัสได้จากตลาดริมน้ําคลองแดน และ  4) ทุนมนุษย์  
คนในชุมชนคลองแดน มีผู้นําที่มีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ด้วยความหลากหลายทําให้ดึง
ศักยภาพของคนที่มีความสามารถมาร่วมกันพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ดี ตลอดจนคนในชุมชนมีระบบ
ความสัมพันธ์ที่ดี ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงการทํางานร่วมกันของ 2 พ้ืนที่ที่ซับซ้อนกัน และนอกจากนี้ความ
โดดเด่นด้านการทํางานของคนในชุมชนคลองแดน ที่ใช้การประชุมเป็นพ้ืนที่ให้คนในชุมชนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบผลการทํางาน
ร่วมกัน ทําให้มีผลงานที่ได้รับในเชิงประจักษ์ จากนักวิจัยที่เข้าไปศึกษาและจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เข้าไปช่วยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถนํามาอ้างอิงถึงผลความสําเร็จของชุมชนได้
เป็นอย่างดี ด้วยกระบวนการจัดการตนเองอย่างเป็นระบบส่งผลให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งตลาดริมน้ําคลองแดนได้มีผลงานสําเร็จที่เห็นเชิงประจักษ์ที่ยอมรับใน
เวทีระดับประเทศและระดับอาเซียน ได้แก่ รางวัลชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบจังหวัดสงขลา ประจําปี 
2555 จากจังหวัดสงขลาและสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา รางวัลชนะเลิศจังหวัดสงขลา 
ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ประจําปี 2558 รางวัลกินรี Thailand Tourism Awards 
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประจําปี 2556-2558 รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น 
ประเภทชุมชนท้องถิ่น ประจําปี 2556 ได้รับคัดเลือกเป็นตลาดต้องชม ของจังหวัดสงขลา ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประจําปี 2559 
ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบชุมชนวิถีไทย  1 ใน 10 ประเทศ เพ่ือต้อนรับปีการท่องเที่ยวไทยและรองรับ
อาเซียน ประจําปี 2557 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รางวัล
ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อาเซียน ประจําปี 2555 จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขตทั่วประเทศ ถือว่าเป็นการจัดการตนเองของชุมชนเพ่ือ
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ชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ได้นําไปปรับในการสร้างตลาด
ชุมชนในพ้ืนที่ที่มีบริบทใกล้เคียง เพ่ือนําไปต่อยอด สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

ด้วยเหตุผลจากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นการจัดการตนเอง
ของตลาดชุมชนของตลาดริมน้ําคลองแดนที่ทําให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก่อให้เกิดความร่วมมือ
ของคนในชุมชน ผ่านคําถามการวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการจัดการตลาดชุมชนและใช้
เป็นชุดองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป ดังโจทย์วิจัยต่อไปนี้ ตลาดริมน้ําคลองแดนมีพัฒนาการ
และการฟ้ืนฟูเกิดขึ้นด้วยเหตุใด ภายใต้ทุนชุมชนของตลาดริมน้ําคลองแดนมีการจัดการตลาดชุมชน
เป็นอย่างไร และก่อให้เกิดกระบวนการจัดการตนเองอย่างเต็มรูปแบบอย่างไร โดยผ่านกลไก  
การสนับสนุนจากมิติใดบ้าง 

 
1.2 ค้าถามในการศึกษา 

 
1. ตลาดริมน้ําคลองแดน มีพัฒนาการและการฟ้ืนฟูตลาดชุมชน ให้กลับมาเป็น

ศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งสมาชิก
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ได้อย่างไร 

2. ตลาดริมน้ําคลองแดน มีกระบวนการจัดการตนเองอย่างเต็มรูปแบบอย่างไร และ
ผ่านกลไกการสนับสนุนจากมิติใดบ้าง 

3. ตลาดริมน้ําคลองแดน ใช้ทุนชุมชนประเภทใดบ้าง ที่นํามาใช้เป็นฐานในการฟ้ืนฟู
และบริหารจัดการตลาดชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนและนําไปสู่ความยั่งยืน 

 
1.3 ประเด็นในการวิเคราะห์ 

 
จากชื่อเรื่อง ที่มาและความสําคัญของปัญหา คําถามในการวิจัย ตลอดจนกรอบที่ใช้ใน

การศึกษา ที่นําเสนอไว้ข้างต้น เพ่ือนํามาสู่ประเด็นในการวิเคราะห์ 3 ประเด็นหลัก คือ 
1. วิเคราะห์พัฒนาการและการฟื้นฟูของตลาดริมน้ําคลองแดน 
2. วิเคราะห์กระบวนการและกลไกการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน 
3. วิเคราะห์การจัดการทุนชุมชนของตลาดริมน้ําคลองแดน 
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1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการและการฟ้ืนฟูของตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัด

สงขลา 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการและกลไกการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลา 
3. เพ่ือศึกษาการจัดการตลาดชุมชนภายใต้ทุนชุมชนของตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอ 

ระโนด จังหวัดสงขลา 
 
1.5 นิยามเฉพาะ 

 
ตลาดชุมชน หมายถึง เป็นพื้นที่ท่ีคนในชุมชนได้มาร่วมทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ

เศรษฐกิจของชุมชน โดยที่คนในชุมชนมารวมกันเพ่ือนําสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน อยู่บนฐาน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในละแวกเดียวกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการการพัฒนาในการดูแลรักษาตลาดชุมชน มีการวางกฎระเบียบกติกา จัดโครงสร้างใน
การจัดการตลาดของชุมชนเอง อยู่บนฐานจิตสํานึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สะท้อนให้เห็นถึงมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน 

การจัดการตนเองของตลาดชุมชน หมายถึง เป็นกระบวนการร่วมตัวของคนหรือกลุ่ม ที่มี
ความรู้สึกเดียวกัน เข้ามามีส่วนร่วมจัดการทุนที่มีในชุมชน ในการจัดการกับปัญหาและพัฒนาชุมชน
ไปสู่ชุมชน ด้วยความมีจิตสาธารณะและมีความเชื่อมมั่นในพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการ
ชุมชน ด้วยกระบวนการจัดการตนเองทั้ง กระบวนการการรวมกลุ่ม แผนชุมชนและข้อมูล การขับเคลื่อน
แผน และการบูรณาการแผน 

กลไกสนับสนุนการจัดการตนเอง หมายถึง ระบบที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนิน
กิจกรรมของชุมชนสู่การจัดการตนเอง โดยมีกลไกสําคัญมี องค์ประกอบที่ทําให้เกิดผลความสําเร็จ
ของชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน ได้แก่ บุคคลในชุมชน เครือข่าย และทุนชุมชน 

การจัดการทุนชุมชน หมายถึง ทุนที่มีอยู่ในชุมชนคลองแดน ที่เป็นฐานทุนชุมชนนํามา
สู่การจัดการตลาดริมน้ําคลองแดน ได้แก่ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนความรู้และภูมิปัญญา และ 
ทุนวัฒนธรรม 

การฟื้นฟูชุมชน หมายถึง เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาชุมชนโดยการปรับปรุง
พ้ืนที่ทั้งด้านที่อยู่อาศัยอาคารบ้านเรือน ด้วยฐานทุนในชุมชนที่ เน้นการอนุรักษ์สิ่งมีค่าและ 
การปรับปรุงบูรณะ สิ่งที่เสื่อมโทรมให้กลับมาให้คนในชุมชนได้เห็นถึงคุณค่าของชุมชน 
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1.6 ขอบเขตการศึกษา 
 
การศึกษาการจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษา ตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ โดยมีขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 

 
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตด้านเนื้อประกอบด้วยเนื้อหา 4 ประเด็นหลัก คือ 
1. การฟ้ืนฟูของตลาดชุมชน 
2. กระบวนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน 
3. กลไกในการสนับสนุนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน 
4. การจัดการทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาตลาดชุมชน 

1.6.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาเริ่มทําการศึกษาและใช้ข้อมูลตั้งแต่ ปี 2540 จนถึง

ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศทําให้เห็นมิตินโยบายในการสนับสนุน 
การพัฒนาตลาดชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลทําให้ชุมชนคลองแดน ได้มีการริเริ่มแนวคิดในการ
คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาชุมชนของตนเอง จนเกิดเป็นตลาดริมน้ําคลองแดนขึ้น 

1.6.3 ขอบเขตด้านพื้นที่และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1. พ้ืนที ่

ผู้ศึกษาได้จํากัดขอบเขตในการศึกษาไว้ในพื้นที่ชุมชนคลองแดน อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา และบริเวณตลาดริมน้ําคลองแดน ที่มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกัน 2 จังหวัด คือ ชุมชนคลองแดน 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และชุมชนคลองแดน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การศึกษาในครั้งนี้ จะทําการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1) กลุ่มผู้นํา 

1.1) คณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน ซึ่งมี 3 ฝุาย ได้แก่ 
คณะกรรมการฝุายที่ปรึกษา 
คณะกรรมการฝุายวัฒนธรรม 
คณะกรรมการฝุายตลาด 

1.2) ผู้นําชุมชน ได้แก่ 
ประธานชุมชน 
ผู้นําทางศาสนา 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
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2) กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้ํา ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนบริหาร
จัดการและดูแลการดําเนินงานตลาดริมน้ําคลองแดน ได้แก่ 

2.1) กลุ่มผู้ประกอบร้านค้า/แม่ค้า 
2.2) กลุ่มโฮมสเตย์ 
2.3) กลุ่มปูนปั้นมโนราห์ 
2.4) กลุ่มสมุนไพร 
2.5) กลุ่มจักรสานและการละเล่นโบราณ 
2.6) กลุ่มข้าวซ้อมมือ 
2.7) กลุ่มขนมโบราณ 
2.8) กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม รํามโนราห์-รําพราน 
2.9) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
2.10) กลุ่มของเล่นพื้นถิ่นและงานประดิษฐ์ 
2.11) กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์ 
2.12) กลุ่มผ้ามัดย้อม 

 
1.7 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 
1. ผลการศึกษาก่อให้เกิดการชุดความรู้ความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น 

ในการฟื้นฟูชุมชนของชุมชนคลองแดน จนเกิดขึ้นตลาดริมน้ําคลองแดนที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
2. ผลการศึกษาทําให้ทราบถึงทุนชุมชนของชุมชนคลองแดน ที่สามารถนํามาจัดการ

ภายใต้การดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน ตลอดจนสามารถเป็นเครื่องมือในนําไปสู่การจัดการ
ตนเองของตลาดชุมชนได้ 

3. ผลการศึกษาที่ได้สามารถนําไปเป็นบทเรียนรู้การจัดการและกระบวนการจัดการ
ตนเองให้ตลาดชุมชน และเพ่ือการนําไปประยุกต์ใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอ่ืน ๆ บริบท
ใกล้เคียงกัน 

4. ผลการศึกษาทําให้ทราบถึงกลไกท่ีสนับสนุนการจัดการของชุมชนตลาดน้ําคลองแดน 
เพ่ือเป็นข้อมลูในการหนุนเสริมสนับสนุนและแนวทางการเสริมพลังเพ่ือให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน 

5. ผลการศึกษา ทําให้เกิดชุดองค์ความรู้ว่าด้วยการจัดการตนเองและการจัดการทุน
ชุมชน เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาตลาดชุมชน ที่สามารถใช้เป็นต้นแบบในการจัดการตนเองของตลาด
ชุมชนภายใต้บริบทที่ใกล้เคียงกัน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง การจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษา ตลาดริมน้ําคลองแดน 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตนเองของตลาดชุมชน ในตลาด
ริมน้ําคลองแดน จังหวัดสงขลา โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดการฟื้นฟูชุมชน 
2. แนวคิดเก่ียวกับตลาดชุมชน 
3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนเอง 
4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทุนชุมชน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดการฟื้นฟูชุมชน 
 
การฟ้ืนฟูชุมชน เป็นแนวคิดที่ถูกนํามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนามากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา มุ่งพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่กระแสตามกระแสสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว นําเอาเงินทุนเป็นที่ตั้งในการลงทุนพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม 
ด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น เงินทุนเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาในด้านปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ของประเทศ ผลที่เกิดขึ้นได้ทําลายทุนของชุมชน (สุริชัย หวันแก้ว, 2545, น. 12) 
มุ่งสร้างความเจริญเติบโตของประเทศเพ่ือที่ยกระดับให้เท่าเทียมกับอารยประเทศ ลักษณะนี้ทําให้เกิด
การวิถีชีวิตของชุมชนถูกละเลย ชุมชนอ่อนแอขาดความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน สิ่งรวบตัวเริ่มถูกทําลายไป   
ทั้งในด้านของสิทธิมนุษยชน ด้านประชาธิปไตย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม  และรวมทั้ง 
การทํางานที่ขาดการบูรณาการ ในขณะที่กระบวนการพัฒนาภาคประชาชนและหน่วยงานต่างมุ่ง
พัฒนาเฉพาะเรื่องแยกส่วน ไม่มีการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน เมื่อทั้งความคิดของคน ระบบการทํางาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือแม้แต่สรรพสิ่ง ๆ แยกออกเป็นส่วน ๆ จึงทําให้มีการนําเอาแนวคิดการฟ้ืนฟู
ให้ชุมชนกลับมามีชีวิต และเกิดพลังให้กับชุมชน สังคมและประเทศ เพ่ือจะเป็นการลดการแตกสลาย
ของสังคม (ปัญญา เทพสิงห์,ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2556, น. 47) 

ทั้งนี้ แนวคิดการฟ้ืนฟูชุมชน จึงได้มีการนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนชนบท 
รวมไปทั้งเมืองที่มีสภาพเสื่อมโทรม ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่สุดโต่ง ดังนั้น เพ่ือที่จะได้เข้าใจ
ถึงแนวคิดการฟ้ืนฟูชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้ทําการรวบรวมความหมาย สาเหตุที่ทําให้เกิด
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การฟ้ืนฟูชุมชน และรูปแบบและวิธีการฟ้ืนฟูชุมชน เพ่ือนํามาเป็นกรอบในการศึกษาในครั้งนี้ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
2.1.1 ความหมายของการฟื้นฟูชุมชน 

มีนักวิชาการหลายท่านทั้งนักวิชาการไทยและนักวิชาการต่างประเทศ ได้ให้
ความหมายของการฟื้นฟูชุมชนไว้อย่างหลากหลายแง่มุม ดังนี้ 

CA.Doxiadis (1966, p. 9) ได้อธิบายการฟ้ืนฟูชุมชน หมายถึง การปรับปรุง
พ้ืนที่ชนบทนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งของการปรับปรุงชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมชาติคือ  
เมื่อชุมชนแห่งใดเจริญจนกลายเป็นเมืองจนถึงที่สุดก็ยังจะมีส่วนทรุดโทรมตามมา อันเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงโครงสร้างของชุมชนเดิมเสียใหม่ให้ดีกว่าสภาพเดิม ซึ่งไม่จํากัดว่า
จะต้องเป็นชุมชนที่มีสภาพเสื่อมโทรมมากแล้วจึงค่อยทําการบํารุง 

ดุษฎี ทายตะคุ (2554, น. 13) กล่าวว่า การฟ้ืนฟูชุมชนคือ การพัฒนาและปรับปรุง
พ้ืนที่เมืองและชุมชนที่มีอยู่เดิมที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้มีสภาพที่ดีขึ้นรวมไปถึงการฟ้ืนคืนชีวิตให้กับ
ชุมชนนั้นทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2551) ได้อธิบายถึงการกําหนดแนวคิดการฟ้ืนฟู
ชุมชนท้องถิ่น ไว้ว่า เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรภาคประชาชน ในการเชื่อมโยงการพัฒนาขบวน
องค์กรชุมชน พร้อมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการขยายฐานการทํางานของภาคประช าชน และ
หน่วยงานภาคีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมียุทธศาสตร์และกลไกการดําเนินงาน
สนับสนุนการฟ้ืนฟูท้องถิ่นในเมืองและชนบท ที่ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งและมีภาคประชาชนได้มีบทบาท
สําคัญ ดังนี้ต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เกิดการจัดการตนเอง ที่จะส่งผลให้คนในชุมชน
สามารถจัดการตนเองได้ ที่จะนําไปสู่การเกิดความมั่นคงในการดํารงชีวิตของชุมชน 

2. สนับสนุนในการเสริมสร้างความสามารถของขบวนองค์กรชุมชนและ
เครือข่าย 

3. สนับสนุนการทํางานอย่างบูรณาการร่วมกันชุมชนและหน่วยงานเครือข่าย  
ที่จะเป็นโอกาสในการขยายฐานการทํางานพัฒนาออกไปให้ครอบคลุมมากข้ึน 

4. สนับสนุนให้เกิดการจัดระบบข้อมูลและการจัดการความรู้ ที่จะนําไปสู่ 
การเชื่อมโยงระดับนโยบายทั้งระดับท้องถิ่นและสากล 

5. สนับสนุนการติดต่อสื่อสารของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและทุกระดับในสังคม 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน 
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6. เสริมสร้างวัฒนธรรมของชุมชนที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาความสามารถของ
ชุมชน เพ่ือที่จะนํามาใช้ในการบริหารจัดการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่จะทําให้เอ้ือต่อ  
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 

ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (2547, น. 16-17) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการฟ้ืนฟู
ชุมชนท้องถิ่นจําเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างน้อย 4 หลัก ได้แก่ 

1. ความคิดความเชื่อหรือศาสนา การดําเนินชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของกายใจและจิตวิญญาณ เป็นเรื่องของความคิดความเชื่อศาสนา เพ่ือที่จะทําความเข้าใจว่า
ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่มีความเชื่อความคิดอย่างไร จึงต้องทําความเข้าใจว่าความคิดความเชื่อและศาสนา
เป็นอย่างไรเพราะความคิดความเชื่อ หมายถึง โลกทัศน์ซึ่งเป็นระบบการอธิบายโลกและธรรมชาติของ
ชุมชนว่าเค้ามองโลกมองธรรมชาติมองชีวิตมนุษย์อย่างไร มองความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติและ
มองความสัมพันธ์ของคนกับคนอย่างไร สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานที่จะนําไปสู่
สัมพันธ์กับสิ่งที่เขาเชื่อสูงสุดเสมอ ไม่ว่าชุมชนนั้นจะมีความเชื่ออะไรก็ตาม เขาอธิบายตัวเอง อธิบาย
ชุมชน อธิบายธรรมชาติ ไปสัมผัสอยู่กับความเชื่อเสมอ ดังนั้น เราต้องเข้าใจโลกทัศน์หรือวิธีมองโลก 
วิธี มองธรรมชาติและวิธีมองสรรพสิ่งของชุมชนนั้นให้ได้ 

2. ฐานทรัพยากร มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ด้วยฐานทรัพยากรที่หลากหลายล้อมรอบ 
ทั้ง ดิน น้ํา ปุาไม้ เป็นต้น ไม่ว่าจะอาศัยอยู่กับธรรมชาติในถิ่นฐานใด ก็ตามย่อมเกิดการพัฒนาความรู้
หรือองค์ความรู้ขึ้น คือ ความรู้เรื่องการจัดการความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ซึ่งเทียบได้กับฐานราก 
แห่งชีวิตและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เมื่อชุมชนไปตั้งถิ่นฐานที่ใดมี่หนึ่ง สิ่งที่เขาจะเรียนรู้คือ ธรรมชาติ 
ที่เป็นการเรียนรู้ระบบนิเวศท้องถิ่นอย่างละเอียดและลึกซึ้ง อย่างเช่น สภาพดินแบบนี้เป็นอย่างไร 
ปลูกอะไรถึงจะงอกงามได้ผลผลิตดี สิ่งนี้จะเป็นระบบการเรียนรู้ที่ซึมซับถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนานเรียกว่าความรู้เรื่องระบบนิเวศท้องถิ่นหรือความรู้เรื่องธรรมชาติ 

3. ฐานการผลิต ระบบการผลิตที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ ที่ถูกกําหนดด้วย
ความเชื่อที่ตั้งอยู่บนฐานของการไม่ทําลายทรัพยากรหรือธรรมชาติและความพออยู่พอกินของคนใน
ชุมชน เกิดจากการพัฒนาการของมนุษย์สิ่งที่มีการพัฒนามากอย่างเรื่อย คือ ฐานการผลิตของชุมชน 
จากการหาเพื่ออยู่หาเพื่อกิน เพื่อในการดํารงชีวิต ล้วนแล้วแต่พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติล้วน ๆ ทั้งการหา
ปลา หาผักผลไม้ ตามแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ เมื่อมีย้ายถิ่นฐานการขยับขยายมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนา
มาเป็นระบบทํามาหากิน คือ มีความสามารถในการผลิตมากข้ึน การทําไร่ทํานา เลี้ยงสัตว์ ซึ่งฐานการ
ผลิตนี้เกิดขึ้นมาจากความเข้าใจระบบนิเวศคือ การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ไม่ทําลายระบบนิเวศ และ
ต้ังอยู่บนฐานศักยภาพของระบบนิเวศจริง ๆ นอกจากนี้ยังเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ระหว่าง
ชุมชนกับชุมชน ที่จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
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4. ระบบความสัมพันธ์ของชุมชน ฐานที่สําคัญที่สุดตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาคือ 
ฐานเครือญาติในชุมชนหนึ่ง ๆ จะมีหลากหลายเครือญาติ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือญาติที่ใหญ่หรือเล็ก
ก็ตาม ก็จะมีการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้เอง โดยการพูดคุยร่วมกันเพ่ือหาข้อตกลงหรือข้อยุติ
ร่วมกัน ระบบเครือญาติเป็นฐานหลักของความสัมพันธ์ นอกจากระบบเครือญาติแล้ว ในชุมชนยังมี
ระบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า ชั้นของชุมชน ที่มีโครงสร้างขึ้นมาอีกชุดหนึ่งคือ บรรดาเหล่าคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้อาวุโสที่คนในชุมชนเคารพนับถือ เช่น หมอพ้ืนบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนพระสงฆ์ เป็นต้น 

2.1.2 สาเหตุที่ท้าให้เกิดการฟื้นฟูชุมชน 

กรมการผังเมือง (2541) ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดการฟ้ืนฟูชุมชนไว้ว่า 

1. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร เมื่อจํานวนของประชากรในชุมชนมีจํานวน
เพ่ิมขึ้น ความต้องการทางด้านอุปโภคและบริโภค ตลอดจนพ้ืนที่ในการองรับกิจกรรมต่าง ๆ ก็ย่อม
ต้องมีพ้ืนที่ที่มากขึ้น ที่ส่งผลกระทบโดยตรง ทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แรงงาน 
และสภาพแวดล้อม การพัฒนาจึงเริ่มมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างการใช้ที่ดินของชุมชนอย่างขาดมาตรฐานควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ความแอดอัดจึงเกิดขึ้น
ในชุมชนและเมือง เต็มไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก ประชากร ยานพาหานะ จนก่อให้เกิดปัญหา
สภาพแวดล้อม ที่ไม่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนในแต่ละช่วงวัย 

2. การจัดการที่ดิน เมื่อพ้ืนที่ที่ตั้งอาคารบ้านเรือนมีความน่าสนใจน้อยลง  
ความคึกคักของกิจกรรมและผู้คนก็เริ่มลดน้อยลง เป็นเวลานาน ๆ จนถึงช่วงเวลาหนึ่ง บ้านเรือนหรือ
อาคารต่าง ๆ เมื่อได้รับการดูแลก็จะมีสภาพเสื่อมโทรมลงตามกาลละเวลา ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของการจัดการที่ดิน เพื่อให้เกิดเส้นทางสัญจร เช่น การตั้งหัวมุมสี่แยกกลายเป็นทาง
ด่วนระดับไปหรือเกิดคู่แข่งที่อ่ืนชุมชนอ่ืนดึงดูดประชากรไปกิจกรรมทั้งหลายจึงแย่ลงชุมชนหน้าที่นั้น
จงึซบเซาลง 

3. ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไว้ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและนําพา
ความสูญเสีย ทั้งทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย และสภาพจิตใจ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น ที่ทําให้
เกิดความเสียหายแก่อาคารและสภาพแวดล้อมในชุมชน จึงเป็นเหตุที่ต้องทําการฟื้นฟูเมืองขึ้น 

2.1.3 รูปแบบและวิธีการฟื้นฟูชุมชน 

ดุษฎี ทายตะคุ (2554) ได้อธิบายรูปแบบและวิธีการฟ้ืนฟูชุมชนไว้ดังนี้ 

1. การอนุรักษ์สิ่งที่มีค่า คือ การปูองกันไม่ให้ความเจริญหรือการขยายตัวของ
เมือง เข้ามาทําลายชุมชนที่มีคุณค่าทั้งประวัติศาสตร์และคุณค่าทางจิตใจ จึงจําเป็นต้องอนุรักษ์พ้ืนที่
เมืองและชุมชนที่มีคุณค่าไว้ โดยจะต้องดําเนินการควบคู่กันไปการประสมประสานการเปลี่ยนแปลง
ใหม่กับโครงสร้างเก่าของเมือง โดยมีหลักการและเปูาหมายของการอนุรักษ์ไว้ว่าการอนุรักษ์กับ  
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การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องนั้น จะไม่ให้ทําลายคุณค่าของอาคารเก่า ความเป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิต
ของชุมชนที่มีคุณค่า จึงเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่ อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน เพ่ือที่จะเป็นทุนอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบัน 
ประวัติศาสตร์ชุมชนถือว่ามีความหมายต่อโลก เพราะอดีตจะทําให้ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน กับการเป็นศูนย์เรียนรู้การรักษาสภาพแวดล้อมความมีชีวิตชีวาของชุมชน 

2. การฟ้ืนฟูบูรณะ คือ การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ชุมชนเดิม ซึ่งมีสภาพที่เสื่อม
โทรม ผุผังไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การปล่อยปะละเลย เป็นต้น ให้กลับสภาพกลับมาดี
ขึ้นพร้อมทั้งมีความมั่นคงขึ้น โดยไม่ใช่เป็นรูปแบบของการปรับปรุงให้เปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ แต่เป็นการ
ปรับปรุงให้คงรูปแบบเดิมให้มากท่ีสุด นอกจากนี้อาจจะมีการปรับปรุงซ่อมเสริมในด้านสาธารณูปโภค 
เช่น เส้นทางปากทางเข้า สิ่งอํานวยสะดวก ระบบไฟฟูา เป็นต้น เพ่ือที่จะเป็นการเสริมสร้างชุมชน 
อีกทางหนึ่งด้วย 

3. การพัฒนาแบบหรือสร้างใหม่ คือ การปรับปรุงเพ่ือปูองกันเหตุที่ก่อให้เกิด 
อันตรายแค่ผู้อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียง เช่น โรคระบาด ไฟไหม้ ภัยพิบัติ เป็นต้น เพราะการฟ้ืนฟู
ในรูปแบบนี้จะเป็นการฟ้ืนฟูบ้านเรือนที่มีลักษณะสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก 

โดยสรุป จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูชุมชนที่
กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงขอสรุปความหมายของการฟ้ืนฟูชุมชน คือ เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนา
ชุมชนโดยการปรับปรุงพ้ืนที่ทั้งด้านท่ีอยู่อาศัยอาคารบ้านเรือน ด้วยฐานทุนในชุมชนที่เน้นการอนุรักษ์
สิ่งมีค่าและการปรับปรุงบูรณะ สิ่งที่เสื่อมโทรมให้กลับมาให้คนในชุมชนได้เห็นถึงคุณค่าของชุมชน 

ดังนั้น แนวคิดการฟ้ืนฟูชุมชน จึงแนวคิดที่สอดคล้องต่อการศึกษาการจัดการ
ตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน ในการวิเคราะห์ถึงการฟ้ืนฟูตลาดริมน้ําคลองแดน ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา
ตลาดคลองแดนจะได้ผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีต ทําให้
ตลาดคลองแดนซบเซา แต่สามารถฟ้ืนฟูจนกลับมาดํารงอยู่ ประสบความสําเร็จได้จนถึงปัจจุบัน  
ผู้ศึกษาจึงได้นํามาเป็นกรอบในการศึกษาประเด็นการฟ้ืนฟูของชุมชนคลองแดนถึงรูปแบบการฟ้ืนฟู  
3 รูปแบบดังต่อไปนี้ 

1. การอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่า 

2. การฟ้ืนฟูบูรณะ 

3. การพัฒนาและสร้างใหม่ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับตลาดชุมชน 
 

ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดที่เกี่ยวกับตลาดชุมชน 
จากทีน่ักวิชาการได้ศึกษาไว้  โดยทําการแยกทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดดังกล่าว ออกเป็น 2 ส่วน 
คือ “ตลาด” และ “ชุมชน” ที่นํามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดตลาดชุมชน เพื่อจะอธิบายถึงลักษณะ
ของตลาดชุมชนในพ้ืนที่ตลาดริมน้ําคลองแดน ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะตลาดชุมชนได้อย่าง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด 
 

2.2.1 ความหมายของตลาด 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543, น. 2-3) ได้ให้ความหมายตลาดว่า เป็นกิจกรรมที่

เชื่อมโยงการผลิตและการบริโภค ซึ่งตลาดตลาดจะเป็นกลไกในการเร่งให้เกิดการขยายผลผลิตและ
การบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน และยังเป็นตัวแสดงสถานะทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, น. 96) ได้กล่าวไว้ว่า ตลาด หมายถึง เป็นสถานที่ที่มี 
ผู้ซื้อและผู้ขาย หรือเป็นกิจกรรมศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าด้วยกัน ทําให้เกิดความพ่ึง
พอใจและเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิต 

วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ (2553, น. 70) ตลาด คือ เป็นสถานที่ที่เป็นชุมชน เพ่ือการซื้อ
ขายสินค้า ทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ และสินค้าสําเร็จรูป โดยตลาดอาจจะมีการจัดขึ้นเป็นตลาดเป็น
ประจํา หรืออาจตามวันที่กําหนด ซึ่งทําเลของที่ตั้งตลาดขึ้นอยู่กับบริเวณพ้ืนที่ที่ความเหมาะสม เช่น 
จุดศูนย์กลางของชุมชน สถานที่ที่เหมาะจะเป็นที่นัดพบ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
เป็นต้น 

McCarthy & Perreault (1984, p. 19) ตลาด หมายถึง เป็นสถานที่จําหน่าย
สินค้าและบริการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการค้าขาย 

1) พัฒนาการของการก่อเกิดตลาดชุมชน 
พ้ืนฐานของสังคมมนุษย์ในอดีตจะมีระบบเศรษฐกิจแบบเรียบง่าย เป็นลักษณะ

ของการเลี้ยงตัวเองของแต่ละครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวจะผลิตพืชผักไว้รับประทานในครอบครัว
ของตนเอง ข้าวของเครื่องใช้ก็สามารถผลิตได้ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถหาได้จากหมู่บ้าน
ตนเอง เช่น การทอเสื้อผ้า หรือภาชนะต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิต เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ทําให้มนุษย์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น มนุษย์สามารถที่จะผลิตพืชพันธ์ธัญญาหารได้ สิ่งของเครื่องใช้ก็
สามารถผลิตได้ในปริมาณท่ีมากพอและมีจํานวนมากเกินความจําเป็น จึงทําให้เกิดการนําผลผลิตส่วน
นั้นมาทําการแลกเปลี่ยน โดยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนภายในหมู่บ้านหรือระหว่างเมืองต่าง ๆ  
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ซึ่งแหล่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนในสมัยนั้นอาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่แน่นอนนัก เพราะอาศัย 
การเดินทางของพ่อค้าคือ กองคาราวาน ไปแลกเปลี่ยนผลผลิตในสมัยนั้น 

ต่อมาเมื่อการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่ สังคมมีความเจริญขึ้นทั้งสภาพ
บริบทความเป็นเมืองใหญ่ ความเป็นสังคมเมืองระบบเศรษฐกิจจึงมีความหลากหลายการค้า มีการ
ขยายตัว เงินตราจึงมาเป็นตัวสําคัญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้า และได้เริ่มมีการนํามาใช้กันอย่าง
แพร่หลาย สมัยนั้นเพ่ือความเจริญของความเป็นเมืองมากขึ้นจึงทําให้มีความต้องการวัตถุดิบสินค้า
อุปโภคบริโภคที่เพ่ิมขึ้น จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีแหล่งศูนย์รวมในการจําหน่ายสินค้า นั่นก็คือ ตลาด 
สถานที่ที่ตั้งตลาดมักจะเป็นที่ที่ชุมชนรู้จัก เป็นสถานที่ที่เดินทางได้สะดวก เป็นศูนย์กลางของการ
คมนาคมท้ังทางน้ําและทางบก ซึ่งลักษณะของตลาดมักจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม บริบทของการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนนั้น ๆ เช่น ถ้าหากชุมชนนั้นใช้การคมนาคมทางน้ําเป็นสําคัญ ตลาดนั้นก็จะได้ชื่อว่า
เป็นตลาดน้ํา หรือถ้าชุมชนนั้นใช้การคมนาคมทางบกเป็นสําคัญในการติดต่อการค้าขายก็จะเรียกว่า 
ตลาดบก โดยขนาดของตลาดนั้นจะเป็นตลาดใหญ่หรือตลาดเล็กก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชนนั้น
หรือจํานวนของสินค้าที่นํามาค้าขายในตลาด (วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์, 2553, น. 70) 

เกียรติ จิวะกุล, จาตุรันต์ วัฒนผาสุก และคณะ (2525, น. 6-7) ได้อธิบายถึง
ลักษณะ องค์ประกอบทางกายภาพของตลาดในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือทําให้เห็นถึงลักษณะตลาดที่เกิด
ขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

1. ตลาดระดับชุมชนขนาดเล็ก เป็นบริเวณการค้าที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน เช่น  
หน้าซอยหรือบริเวณบ้าน มีบริเวณค้าขายเล็ก ๆ มีสินค้าจํานวนน้อย ๆ ผู้ค้าสามารถขายได้ เช่น ขนม 
กับข้าว ก๋วยเตี๋ยว รวมทั้งสินค้าท่ีเป็นผลผลิตจากครอบครัว 

2. ตลาดระดับกลุ่มชุมชนเป็นตลาดที่เป็นกิจจะลักษณะ ตลาดระดับนี้จะ
เป็นลักษณะที่ประกอบไปด้วย อาคาร ตึกแถว และหาบเร่แผงลอยมีสินค้าและบริการที่มีหลากหลาย 
โดยคํานึงถึงทางเข้าออกที่จอดรถเป็นสําคัญ ซึ่งตลาดระดับชุมชนจะขึ้นอยู่กับทําเลที่ตั้งของแต่ละ
ชุมชน อาจจะอยู่ตามเส้นสายถนนสําคัญ เช่น เส้นทางถนนสําคัญ ริมคลอง หรือย่านการค้า เป็นต้น 

3. ตลาดระดับสี่มุมเมือง เป็นตลาดที่อยู่ในย่านชานเมืองตามถนนสายหลักที่
สําคัญ ที่มีชุมชนขนาดใหญ่เชื่อมโยงกับตัวเมือง เพ่ือให้บริการแก่พ้ืนที่เมืองในทิศต่าง ๆ ตลาดใน
ระดับนี้ จะประกอบด้วยตลาดหลายหลายตลาดเช่น แหล่งการค้าหาบเร่แผงลอย อาคารตึกแถว โดย
จะท่ีมีผู้คนคับค่ังจํานวนมากอยู่ตลอดวัน 

4. ตลาดสด เป็นองค์ประกอบสําคัญ ถือว่าเป็นแห่งของการจัดหาวัตถุดิบ
ต่าง ๆ บริการให้กับชุมชน นอกจากเป็นเป็นพื้นที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตที่แปรรูป 
แหล่งผลิตทั้งจากภายในชุมชนและจากต่างถิ่น ตลาดสดจึงเป็นสถานที่บริการขายสินค้าประเภท
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อาหารสดให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในระยะใกล้ โดยในปัจจุบันพบรูปแบบตลาดอยู่ 2 รูปแบบ คือ
(เกียรติ จิวะกุล, จาตุรนต์ วัฒนาผาสุก และคณะ, 2525, น. 6-7) 

4.1 ตลาดน้ํา มีประวัติการเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยเดิมในสมัยนั้น มีการใช้เป็นเส้นทางในการประกอบอาชีพ และใช้ลําคลองใน
การสัญจรหลัก การค้าขายส่วนใหญ่จึงใช้เรือเป็นพาหนะ เป็นตลาดสดในรูปแบบของตลาดน้ําปรากฏ
โดยทั่วตามลําคลอง 

4.2 ตลาดบก เป็นอาคารถาวรมีลักษณะยกพ้ืนสูงแบ่งเป็นช่อง ๆ เพ่ือเป็น
พ้ืนที่สําหรับจําหน่ายสินค้าประเภทผักผลไม้ และอาหารสด โดยรอบของตลาดจะมีอาคารถาวร
จําหน่ายสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคและมีร้านค้าขายของชําแทรกอยู่ทั่วไป 

2) บทบาทส้าคัญของตลาด 
กฤษฎิ์ พรรณนาภพ (2556, น. 22-23) ได้อธิบายถึงบทบาทสําคัญของตลาด 

ซึ่งเป็นกระบวนการดําเนินการของระบบการตลาด ที่ส่งผลกระทบทั้งผลดี และผลกระทบด้านผลเสีย
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ซึ่งจําแนกความสําคัญของตลาดได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ การตลาดทําให้เกิดการซื้อขาย ที่มีสะดวก 
รวดเร็ว ผู้ซื้อผู้ขายติดต่อสัมพันธ์กันในเชิงการค้า การปฏิบัติต่าง ๆ ทางการตลาดก็มีผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจอย่างมากมาย ดังนี้ 

1.1 การตลาดทําให้เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต 
1.2 ตลาดเป็นกลไกที่ช่วยให้ประชากรกลุ่มผู้ประกอบการได้มีรายได้

สูงขึ้น 
1.3 ตลาดช่วยสร้างความต้องการของผู้บริโภคในสินค้าและบริการ 
1.4 การตลาดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ 

2. ความสําคัญต่อสังคม และบุคคล ดังต่อไปนี้ 
2.1 การตลาดช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากรในสังคม

ให้สูงขึ้น 
2.2 การตลาดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของบุคคล 
2.3 การตลาดทําให้เกิดงานอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากนี้ ไพเราะ มงคลบุญลือเลิศ (2547, น. 52) ได้อธิบายบทบาทสําคัญ
ของตลาดว่า ตลาดยังมุ่งสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยตลาดเป็นกลไก
สําคัญในการสร้างระบบความสัมพันธ์ ไม่ว่าระดับชุมชน ระดับภูมิภาค หรือระดับต่างประเทศ อีกทั้ง
ตลาดยังเป็นตัวสร้างระบบวัฒนธรรมชุมชน ที่เป็นสื่อในการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการตลาดแบบแผน
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ขงการเกษตรที่ยั่งยืน โดยการลดต้นทุนจากภายนอก เน้นการพ่ึงพาตนเองเป็นสําคัญ ภายใต้ 
การเรียนรู้และการร่วมมือกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจากระบบการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ 

2.2.2 ความหมายชุมชน 
คําว่า ชุมชน ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ในมิติต่าง ๆ ที่

แตกต่างกันออกไป ผู้ศึกษาจึงได้นําความหมายของชุมชนมาอธิบายถึงความเป็นชุมชน ดังต่อไปนี้ 
ประดิษฐ์ มัชฌิมา (2522, น. 42-43) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชนคือ กลุ่มชนที่

มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีความรู้สึกนึกคิด โดยที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีบริเวณเดียวกัน มีการใช้ประโยชน์ทาง
สังคมร่วมกัน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526, น. 6) ได้ให้ความหมายของคําว่าชุมชนไว้ว่า ชุมชน
เป็นองค์การทางสังคมที่มีอาณาเขตที่ครอบคลุมท้องถิ่น โดยที่สมาชิกสามารถดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ถึงความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนของตนเองได้ 

Cambridge Advanced Learner's Dictionary ได้ให้ความหมายชุมชนไว้ว่า 
ชุมชน คือ กลุ่มคนที่อาศัยร่วมกันในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็น กลุ่มทางสังคมหรือกลุ่มสัญชาติหรือผู้ที่มี
ความสนใจร่วมกัน โดยที่กลุ่มคนดังกล่าวทําอาชีพร่วมกัน ใช้สิทธิ์และความเป็นเจ้าของพ้ืนที่และ 
รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

นอกจากนี้ โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 26-27) ได้ให้ความหมายที่แตกต่างออกไป
ว่า ชุมชนไม่ได้หมายถึง กลุ่มคนหรือคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ละแวกใกล้เคียงกันหรือมีพ้ืนที่ที่ชัดเจนเท่านั้น 
แต่คําว่า ชุมชน ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น คือ ได้ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของคนที่อาศัย
ร่วมกัน มีประเพณีวัฒนธรรมเดียวกัน ความเป็นเจ้าของร่วมกันและการมีจิตสํานึกในการรักษาชุมชน
ร่วมกัน มีจิตวิญญาณท่ีร่วมกันรับผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชนมากกว่าเพราะเป็นพ้ืนฐานของการวัด
ความเป็นชุมชนได้อย่างชัดเจน 

จากความหมายของคําว่าชุมชนนักวิชาการต่างให้ความหมายที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก ดังที่ได้กล่าวมาแล้วพอจะสรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่ละแวก
เดียวกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน มีความเป็นเจ้าของและการมี
จิตสํานึกในการรักษาชุมชนร่วมกัน ร่วมกันรับผลประโยชน์ร่วมกันและอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์
เดียวกัน ดังนั้น ชุมชนจึงมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1) คน (People) คนเป็นองค์ประกอบสําคัญของชุมชน เพราะคนเป็นหน่วย
สําคัญที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นสังคมหรือชุมชน ที่ประกอบไปด้วย ครอบครัว เครือญาติ เป็นต้น 

2) ความสนใจร่วมกัน (Common Interest) คนที่อยู่ในชุมชนนั้นจะต้องมีความ
สนใจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน มีจิตสํานึกต่อสาธารณะและเปูาหมายร่วมกัน ซึ่งจะแสดงให้เห็น  
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ความเป็นชุมชน จะปรากฏขึ้นเมื่อคนได้แสดงถึงอัตลักษณ์ คุณค่า และความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่
ร่วมกันนั้น 

3) อาณาบริเวณ (Area) เป็นพ้ืนที่อาณาเขตหรือบริเวณที่คนใช้เป็นที่อาศัยหรือ
กิจกรรม เพ่ือบ่งบอกความเป็นชุมชนนั้น ๆ ที่แสดงออกด้วยวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี  
วิถีชีวิต 

4) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน (Relationship) ความสัมพันธ์ต่อกันของ
ของคนในชุมชน ที่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อกัน การเกื้อกูล การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เป็นสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ของชุมชนให้อยู่ยืนยาว 

5) ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม (Cultural Traditions) ตลอดถึงกฎกติกา 
กฎจารีตประเพณ ีเป็นระเบียบแบบแผนที่ให้คนในชุมชนได้เป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน 

ฉะนั้น แนวคิดเกี่ยวกับตลาดชุมชน เป็นผลมาจากการดําเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนสมัยอดีต ที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียว มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน ทั้งในความสัมพันธ์เชิง
ระบบเศรษฐกิจ ที่มีผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและผู้บริโภค และนอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรม
ของแต่ละชุมชน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ การกิน การใช้ชีวิต ความเป็นเจ้าของชุมชนที่บ่งบอก
ด้วยลักษณะกายภาพและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่ออกมาให้รูปแบบของกิจกรรมการค้าขาย
หรือที่เรยีกว่า “ตลาดชุมชน” 

ซึ่ งนอกจากนี้ยั งมีนักวิชาการหลายท่านได้ ให้นิยามความหมายของคําว่ า  
ตลาดชุมชน ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

กิตติชัย นวลทอง (2559, น. 1) ได้ให้ความหมายตลาดชุมชนว่า เป็นสถานที่หรือ
แหล่งเรียนรู้ทางการค้าของชุมชน เป็นกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่าย อีกทั้งให้ชุมชนมีความ
ผูกพันซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดเป็น เครือข่ายจาก
ชุมชนหนึ่งรวมกับอีกชุมชนหนึ่ง 

ไพเราะ มงคลบุญลือเลิศ (2547, น. 46-48) กล่าวว่า ตลาดชุมชนเป็นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ทําให้เกิดระบบของการหนุนเสริม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในชุมชน 
เพ่ือแก้ปัญหาของเกษตรกร  และไปเสริมการผลผลิตของเกษตรกร  โดยเป็นพ้ืนที่ได้พบปะสังสรรค์  
มีบรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในสังคมระดับเดียวกัน และยังเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง 

ไพศาล ช่วงฉ่ํา (2553) กล่าวว่า ตลาดชุมชน เป็นการสนับสนุนผู้ผลิต พืช ผัก
ผลไม้ต่าง ๆ ในชุมชน และแม่ค้าในชุมชนนั้นได้มีการจัดตลาดขึ้น เพ่ือนําผลผลิตมาซื้อขายกันใน
ชุมชน โดยมีการจัดตั้งองค์กร กฎกติการ่วมกัน 
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กรมการค้าภายใน (2559, น. 3) ได้ให้ความหมายของคําว่า ตลาดชุมชน ว่าเป็น
แหล่งให้เกษตรกรนําสินค้ามาวางจําหน่าย โดยที่รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภคไว้อย่างหลากหลาย 
และมีองค์ประกอบตลาดที่สําคัญ ๆ เช่น สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าหัตถกรรม
ชุมชน การบริการ วัฒนธรรมท้องถิ่น สินค้าการเกษตร สินค้าอ่ืน ของชุมชน หรือสินค้าและบริการที่
สะท้อนจุดเด่นของชุมชน 

Otsuka and Kalirajan. (2011, pp. 64-74) ได้อธิบายความสัมพันธ์ของตลาด
และชุมชน ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจตั้งแต่อดีต ตลาด ชุมชนและรัฐ ถือเป็นกลไกพ้ืนฐาน 
เปรียบเสมือนเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์มาจน
ยุคสมยัใหม่ โดยผลการทํางานของรัฐและฐานของชุมชนที่นําไปสู่การสร้างรายได้และลดการผูกการค้า
ในระยะยาวได้ ซึ่งนอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนายังครอบคลุมถึง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นทุนทางสังคมที่สําคัญที่เชื่อมโยงและขับเคลื่ อน
กันมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยสรุป จากการประมวลจากแนวคิดเกี่ยวกับตลาดชุมชน ความหมายของตลาด 
ความหมายของชุมชน และการทบทวนคํานิยามของตลาดชุมชนของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ผู้ศึกษา
ได้สรุปความหมายของตลาดชุมชน คือ เป็นพ้ืนที่ที่รวมคนในชุมชนได้มากิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่คนในชุมชนมารวมกัน  
เพ่ือนําสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน อยู่บนฐานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในละแวกเดียวกัน  
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนินการการพัฒนาในการดูแลรักษา
ตลาดชุมชน มีการวางกฎระเบียบกติกา จัดโครงสร้างในการจัดการตลาดของชุมชนเอง อยู่บนฐาน
จิตสํานึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเอง 

 
แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในยุคของการปลดปล่อยกลุ่ม

การเป็นอิสระของชุมชน โดยการจัดการตนเองเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ที่เป็นการเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมากขึ้น ซึ่งพ้ืนฐานความคิดในการจัดการตนเองจะต้องเชื่อใน
ศักยภาพและความสามารถของชุมชน ว่า ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้และเชื่อมั่นในศักยภาพของ
มนุษย์ทุกคนเมื่อได้รับการพัฒนา ซึ่งหากนิยามความหมายการจัดการตนเองของชุมชนในการศึกษาใน
ครั้งนี้ ก็จะต้องมีฐานความเชื่อที่ตรงกับฐานคิดพ้ืนฐานของแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจน การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้นั้น ชุมชนท้องถิ่นเองจะต้องมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพ้ืนฐานใน
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ปรัชญาการพัฒนาชุมชนว่า “มนุษย์มีความสามารถ และมีพลังอันซ่อนเร้น (Potential Ability) 
แฝงอยู่ทั้งพลังความคิด ทักษะ แรงงาน ที่มีความสามารถพัฒนาตนเองได้ตามขีดความสามารถทาง
คุณภาพและคุณธรรม” ซึ่งการอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคม มนุษย์ต้องการอยู่ด้วยความสุขกาย สบายใจ
และมีความเป็นธรรมโดยชุมชนมีความสมดุลในการพัฒนา ดังนั้น การที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถ
จัดการตนเองได้นั้น ชุมชนต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคน และชุมชนว่าสามารถจัดการตนเอง
ได้ ด้วยการยึดหลักการพึ่งตนเองเป็นที่ตั้ง (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น. 50-52) 

 
2.3.1 ความหมายการจัดการตนเอง 

Homan (1994, p. 29) ได้ให้ความหมายการจัดการตนเอง หมายถึง การช่วยเหลือ
ตนเองของชุมชนในการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทําให้ผู้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกําหนดความต้องการของตนเอง ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง 

โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 381) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการตนเองชุมชนท้องถิ่น ไว้ว่า 
การที่ชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถจัดการกับปัญหาและสามารถจัดการกับความสัมพันธ์ของชุมชน
หรือจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระทั้งทางด้านความคิด  
การแสดงออกและมีองค์ความรู้ ที่อาจจะถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเกิดขึ้น
จากการสั่งสมประสบการณ์ของชุมชนท้องถิ่นเอง ซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการจัดทํา
แผนงานและโครงการเป็นของชุมชนเอง การจัดรูปแบบองค์กรชุมชน สถาบันชุมชน สภาองค์กรชุมชน 
การวางกฎระเบียบชุมชน เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยคํานึง
หลักความเสมอภาค เป็นธรรมสิทธิมนุษยชน และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นนั่นเอง 

สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (2554, น. 4) ได้ให้ความหมายการจัดการตนเองว่า 
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมจากชุมชนฐานราก ด้วยขบวนองค์กรชุมชน 
พร้อมทั้งความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมทั้งภาย ในและ
ภายนอกชุมชน การดําเนินการจะต้องเกี่ยวข้องทุกมิติในชุมชน โดยการวางแผนแม่บทการพัฒนา
ชุมชน เพ่ือที่จะเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงกายภาพและ
จิตสํานึกของคนในชุมชน 

นอกจากนี้  อับดุลสุโก ดินอะ (2556, น. 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการ
ตนเองหมายถึง หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด จัดการตนเองโดยการบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน 
ทรัพยากร ฯลฯ) เพ่ือการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชุมชนตนเองไปสู่เปูาหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งชุมชน
ท้องถิ่นมีจิตสํานึกสาธารณะ รู้เปูาหมาย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชน
และจัดความสัมพันธ์กับภาคี ใช้แผนการจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเอง
ทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือนําชุมชนไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
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2.3.2 หลักการของชุมชนจัดการตนเอง 
อัมพร แก้วหนู (2554, น. 3) ได้อธิบายถึงหลักการของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 

มีหลักการสําคัญ คือ 
1. ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจาก

ชุมชนฐานราก ทั้งในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ด้วยขบวนองค์กรชุมชน ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ของคนชุมชน เครือข่ายภาคและหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการตนเองของชุมชน จะดําเนินการใน
ทุกมิติ โดยมีการวางแผนแม่บทชุมชน ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิ งกายภาพและ
จิตสานึกของคนในชุมชน โดยจะต้องให้ชุมชนเป็นกลุ่มที่กําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
และจะต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ 

3. กระบวนการทํางาน จะต้องเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
โดยที่สมาชิกในชุมชน รวมทั้งกลุ่ม องค์กรเครือข่าย จะต้องขับเคลื่อนด้วยตนเอง เน้นการพ่ึงพาตนเอง
จากภายในชุมชน ไม่ใช่เป็นหน่วยรอรับให้หน่วยงานภาคนอกเข้ามาแก้ปัญหาให้ และผลจาก
กระบวนการทํางานกิจกรรมที่ได้ร่วมขับเคลื่อนจะต้องนําไปสู่เปูาหมายการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน บนฐานการพ่ึงพาตนเอง 

2.3.3 กระบวนการจัดการตนเอง 
การจัดการตนเองเป็นการเชื่อมระหว่างความเป็นตัวตนของหน่วย ๆ หนึ่งที่มี

ความหมายครอบคลุมตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยไปถึงหน่วยขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะที่มีความซับซ้อนและ
เป็นลักษณะที่ไม่เป็นทางการและไม่อยู่ในภาวะดุลยภาพแต่จะมีลักษณะที่สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลง
แบบอิสระในเชิงพลวัตตามบริบทที่เกิดขึ้น ภายใต้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งอาจจะออกมาใน
รูปแบบของการจัดทําแผน การจัดรูปแบบองค์กรชุมชน การวางกฎกติกาหรือ กฎระเบี ยบบังคับ  
การดําเนินกิจกรรม เพ่ือที่จะกําหนดแนวทางในการดําเนินของคนในชุมชน (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, 
น. 642-645) 

โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 642-645) ได้อธิบายกระบวนการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่นไว้ โดยมีกระบวนการจัดการตนเองไว้ 6 กระบวนการ ดังนี้ 

1. กระบวนการกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง กระบวนการกลุ่มเป็นสิ่ง
สําคัญอย่างยิ่งในการเสริมพลังอํานาจให้กับชุมชนในการจัดการตนเอง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพ  
กลุ่มอายุ หรือกลุ่มตามประเด็นปัญหา ก็ตาม กระบวนการกลุ่มนี้จะนําไปสู่การขับเคลื่อนที่จะจัดการ
และดําเนินการเพื่อให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิเช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มเกษตรกรเพ่ือการผลิต เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการของกลุ่มที่มีความยาวนานนั้น
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จะถือว่าได้เปรียบในเรื่องของความเข้มแข็ง ดังนั้น การรวมกลุ่มจะสามารถจัดการตนเองได้นั้น จะต้อง
เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้นํา กลุ่มอาชีพต่าง ๆ จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
อาจจะเป็นการเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ พัฒนาขยายเครือข่ายกลุ่มเพ่ือที่จะเป็น 
แรงขับเคลื่อนหรือกําลังสนับสนุนเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนจนทําให้
เกดิการพ่ึงพาตนเองได้ 

2. กระบวนการตรวจสอบโดยเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ที่ มีอยู่ ในชุมชน   
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนนั้น เป็นการใช้ทรัพยากรของชุมชน ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันของคนในชุมชน การทํางานที่อยู่บนความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ จึงเป็น
สิ่งที่ต้องยึดเป็นแนวทางในการดําเนินงานของชุมชน โดยจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจจะใช้
อํานาจของเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเข้ามามีอํานาจในการตรวจสอบ และผลการดําเนินงาน
จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในชุมชนทราบเพราะเป็น
สิ่งที่ชุมชนพึงจะได้รับทราบร่วมกัน 

3. กระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็น
กระบวนการที่จะต้องให้เกิดขึ้นในทุกกิจกรรม เพ่ือที่จะให้การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรือโครงการ  
ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาทั้งผู้นํา สมาชิกในชุมชนไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือที่จะทําให้คนเข้ามามีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนที่เป็นเครือข่ายภาคีต่าง ๆ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันและเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะสร้างองค์ความรู้ใหม่
จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อาจจะนําไปสู่การนําไปปรับใช้ ให้เกิดการจัดการตนเองที่
เหมาะสม กระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เน้นเป็นสําคัญก็คือ จะต้องเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือที่จะเป็นการสร้างให้เกิดผู้นํารุ่นใหม่ที่แฝงไปด้วยอุดมการณ์ที่
จะนําไปสู่การขยายเครือข่ายการเรียนรู้ออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นพร้อมกับจะสามารถพัฒนา
ชุมชนของตัวเองได้ความคิดสร้างสรรค์ของความรู้ใหม่ได้มากขึ้น 

4. กระบวนการท้างานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม อาจเกิดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเกิดขึ้นได้บางครั้ง
อาจจะเกิดข้ึนด้วยความรู้สึกของผู้ดําเนินการหรืออาจจะเป็นผู้นํารู้สึกหมดหวังหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้น
จากภายนอกชุมชนก็ได้ อาจจะส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่ประสบความสําเร็จ การทํางานที่ดีนั้นจะต้อง
เป็นการทํางานแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะก่อนดําเนินโครงการระหว่างดําเนินโครงการหรือแม้แต่ สิ้นสุด
โครงการก็ยังจะต้องดําเนินการต่อ โดยอาจจะมีการคิดต่อยอดในการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ไปเรื่อย ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

5. กระบวนการปรับแนวคิดชุมชน สิ่งสําคัญที่จะทําให้ชุมชนสามารถเกิดเป็น
ชุมชนจัดการตนเองได้นั้น จะต้องปรับฐานคิดความเข้าใจร่วมกันก่อน เพ่ือจะให้คนในชุมชนได้
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มองเห็นถึงคุณค่าของการทํางานของโครงการหรือกิจกรรมมากกว่าการมองแค่มูลค่าที่จะได้จาก
โครงการนั้น สิ่งที่ได้มากกว่ามูลค่านั่นก็คือ คุณค่าของความร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ความสามัคคีที่จะเกิดข้ึนในชุมชน เพราะจะทําให้เกิดการดําเนินการที่ยังยืนได้ 

6. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สิ่งสําคัญจะต้องเริ่มตั้งแต่การเปิดใจรับ
ฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนในวัยใดก็ตาม ที่เข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของ
ชุมชนเพ่ือให้เขาได้รู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับ รู้สึกถึงความเป็นตัวตนโดยจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัด
ของการรับฟัง ที่มาจากฐานความเข้าใจถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมที่แท้จริง เพราะการเปิด
กว้างในการรับฟังอาจจะนํามาสู่องค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือแนวทางใหม่ ๆ ในการต่อยอดการพัฒนาได้ 

นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2557, น. 74-81) ได้อธิบายถึง กระบวนการการจัดการ
ตนเองในชุมชนท้องถิ่น ว่ากระบวนการจัดการตนเองมีความสําคัญยิ่ง เพราะหากนําไปปฏิบัติและ
ได้รับการสนับสนุนจะทําให้เกิดความเข้มแข็งในทุกด้าน ซึ่งจะต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

1. สภาผู้น้าชุมชน การรวมตัวของกลุ่มผู้นําที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ภายในชุมชน โดยที่กลุ่มผู้นําที่เข้ามามีส่วนร่วม นั้นจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เห็นแก่ส่วนรวม เป็นคน
สุจริต เป็นคนฉลาด เป็นคนติดต่อสื่อสารเก่ง เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งบุคคลดังกล่าวเมื่อเข้ามา
จะต้องมีบทบาทในการเข้ามาพัฒนาชุมชนเป็นเสมือนกลุ่มตั้งต้นในการระดมความคิดเพ่ือที่จะจัดการ
แก้ไขปัญหาในชุมชน 

2. ส้ารวจข้อมูลชุมชน การสํารวจข้อมูลจะเป็นฐานคิดให้กับคนในชุมชน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและรู้จักชุมชนของตนเอง และเพ่ือที่จะได้เข้าใจในตัวเองด้วย ซึ่งจะต้องมีการ
จัดเก็บข้อมูลชุมชน ในทุก ๆ ด้าน อาทิ ข้อมูลด้านทรัพยากรแหล่งน้ํา ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ชุมชน เป็นต้น 

3. ท้าแผนชุมชน การทําแผนชุมชนจะต้องอยู่บนฐานของข้อมูลทุนที่ได้สํารวจ
มาข้างต้น แล้วจะต้องทําให้เกิดการบูรณาการทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมสังคม หรืออาจจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ในขนาดนั้นนํามาสู่การวางแผนเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและนําไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

4. เสนอแผนชุมชนต่อสภาประชาชน ขั้นตอนในส่วนนี้เป็นการเปิดให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมรับฟัง ในการเสนอแผนชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนร่วมกันพัฒนาให้กับสภาชุมชน
เป็นผู้พิจารณาหรือเพ่ือเป็นการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือปรับให้แผน
ชุมชนนั้นสมบูรณ์มากขึ้น โดยที่สภาชุมชนจะต้องรับรองแผนชุมชน 

5. คนในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนแผนชุมชน  แผนชุมชนที่คนในชุมชนได้
ร่วมกันวางแผนขึ้นนั้น ได้รับการพิจารณาและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนแล้ว คนในชุมชนจะต้อง
ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการโดยการดําเนินการตามแผนที่วางไว้ 
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6. เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ  เมื่อมีการขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้  
ผลการพัฒนาก็จะเกิดการบูรณาการ ในลักษณะที่มีการเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะในด้านของ เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม จิตใจ สุขภาพการศึกษารวมทั้งความเป็นประชาธิปไตยในชุมชน 

อับดุลสุโก ดินอะ (2556, น. 54-57) ก็ได้อธิบายถึงกระบวนการสําคัญที่จะนําไป
ให้ถึงชุมชนจัดการตนเอง ดังนี้ 

1. ใช้ผู้น้าชุมชน หรือคนรุ่นใหม่ในชุมชน เป็นกลไกในการสร้างกลุ่ม หารือ
เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ นําไปสู่การสร้างอุดมการณ์และจิตสํานึกร่วมกัน ให้กับกลุ่มผู้นํา
ดังกล่าว เพื่อที่จะได้เข้าใจเปูาหมายร่วมของชุมชน เครื่องมือที่สําคัญคือ ฐานของความเชื่อทางศาสนา
หรือความเชื่อทางวัฒนธรรม เข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงให้คนเข้ามาร่วมกัน ซึ่งอาจจะเริ่มจากกลุ่มเล็ก
แล้วค่อยขยายเป็นกลุ่มเครือข่าย 

2. ส้ารวจปัญหา ศึกษาข้อมูลชุมชนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน นํามาสู่การจัดทําผังแผนที่ของทรัพยากร ที่มีการใช้ร่วมกันของตําบล 
และปรับปรุงเพ่ือให้แผนของชุมชน เป็นแผนที่มีชีวิต ที่สามารถเป็นแผนที่พัฒนาของตําบลที่สามารถ
ทําได้จริง 

3. ก้าหนดประเด็นปัญหาร่วม ในพ้ืนที่ด้านทรัพยากรสวัสดิการ ที่อยู่อาศัย 
กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ที่จะต้องเป็นข้อมูลเท็จจริง เพื่อเป็นเครื่องมือของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาและสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเชื่อมโยงภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการกําหนดประเด็น
ปัญหา เพ่ือยกระดับให้เป็นเปูาหมายร่วมกัน 

4. ใช้สภาองค์กรชุมชน เป็นเครื่องมือในการนําขบวนชุมชนระดับตําบล
เชื่อมโยงคนในตําบลและภาคีร่วมพัฒนา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ระดับตําบล ระดับ
จังหวัด กําหนดทิศทาง เปูาหมายทําแผนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยตนเอง 

5. สร้างพื้นที่รูปธรรม ให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้สําหรับชุมชนอ่ืน ๆ ที่สามารถ เข้ามา
เรียนรู้ได้ โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนที่หลากหลาย และต่อยอดไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใน
ระดับสู่หลักสูตรชุมชน 

6. ประสานงานร่วมกับภาคี เพ่ือสร้างระบบการทํางานร่วมกันของท้องถิ่นและ
อําเภอ ในการสร้างกลไกร่วมระดับตําบล 

7. ก้าหนดบทบาทให้ชัดเจน ระหว่างท้องถิ่น ภาคีและชาวบ้าน ในเชื่อมโยง
การทํางานชุมชนกับมิติการทํางานด้านอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่โดยใช้กลไกการดําเนินงานระดับจังหวัด  
(กรณีจังหวัดจัดการตนเองระดับจังหวัด) 
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8. ใช้สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาร่วม เป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่ม โดยที่
จะต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือจุดประกายความคิดให้กับคนในชุมชน นําไปสู่ขยายการทํางานให้
ครอบคลุมเชิงพื้นที่ และเปิดเวทีนําเสนอข้อมูลกับคนในชุมชนส่วนใหญ่ 

9. น้าข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์  ข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือที่ช่วยในการพัฒนาระบบข้อมูลของชุมชน ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยในการศึกษา
ชุมชนในเชิงลึกได้นั้นคือ การใช้งานวิจัยมาศึกษาและประมวลองค์ความรู้จากในพ้ืนที่ให้เกิดเป็นระบบ
ข้อมูลของชุมชนและสามารถต่อยอดในการจัดทําตัวชี้วัดเปูาหมายการพัฒนาชุมชน 

10. จัดท้าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาบูรณาทุนภายในชุมชน ใช้แผนงาน
โครงการเป็นเครื่องมือในการเชิญภาคีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานโดยมีหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมและเป็นผู้สนับสนุน โดยเน้นองค์กรชุมชนเป็นหลักสําคัญ 

11. พัฒนาผู้น้ารุ่นเก่าและสร้างผู้น้ารุ่นใหม่ในชุมชน  ให้มีความพร้อมทั้ง
ความรู้ทักษะและความสามารถในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา โดยใช้
แผนชุมชน เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

12. น้าบทเรียนชุดองค์ความรู้ของชุมชน น้าไปเผยแพร่สื่อสารสู่สาธารณะ 
และสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เป็นหลักสูตรการศึกษาบรรจุในโรงเรียนประจําหมู่บ้านและชุมชน 

นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (2553, น. 7-8) ได้อธิบาย
ถึงกระบวนการสําคัญท่ีจะนําไปให้ถึงชุมชนจัดการตนเองที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การส้ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งที่สําคัญที่จะนําไปสู่การร่วมกันจัดการ
ตนเองของชุมชนนั้น เริ่มจากการสํารวจข้อมูลชุมชน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือน ปัญหาที่ทําให้เกิด
ความเดือดร้อนให้กับการดํารงชีวิตของคนในชุมชน พร้อมทั้งค้นหาศักยภาพทุนทางสังคมต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในชุมชน นํามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ให้ครอบคลุมทุกด้านทุกมิติ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลของชุมชนตนเองได้อย่างเท่าทัน 

2. การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขของชุมชนนั้น สิ่งที่จะต้องมีคือ พื้นที่ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดเวที
ประชาคมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นพ้ืนที่ให้คนในชุมชนที่ประสบปัญหาได้มาเข้าร่วมรับฟัง 
ร่วมให้ข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางหรือวิธีในการแก้ไขปัญหา โดยสิ่งที่
จะต้องสร้างไปพร้อมกับกระบวนการมีส่วนร่วมคือ การสร้างการกระตุ้นจิตสํานึกร่วมของคนในชุมชน 
ให้เกิดความตระหนักในถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความ
ตื่นตัวให้คนในชุมชนลุกข้ึนมาจัดการตนเอง ซึ่งในการที่จะให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้นั้นมีหลายวิธี อาทิ 
การใช้ฐานทางประเพณีวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการรวมใจรวมคนรวมพลังปฏิบัติการร่วมกัน เช่น 
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ใช้งานบุญประเพณี เป็นต้น หรือการใช้การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นเครื่องมือให้เห็นถึงปัญหา
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในวงกว้าง เพ่ือที่จะสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะให้มากขึ้น 

3. การจัดตั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายและแกนน้าชุมชน การรวมตัวของคนใน
ชุมชนที่ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มและเครือข่ายภาคประชาชน จะมีการจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนหรือเครือข่าย 
เพ่ือเป็นการเสริมพลังอํานาจในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาชุมชน ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มจะต้องค้ นหา
แกนนําชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือผู้ก่อการดี ที่มีวิสัยทัศน์ เข้ามาร่วมในการพัฒนา 
โดยใช้สถานการณ์ปัญหาประเด็นปัญหาร่วมเป็นเครื่องมือในการดึงบุคคลเหล่านี้เข้ามารวมกลุ่มกัน 
และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะประชาธิปไตยชุมชน เพ่ือที่จะจุดประกาย
ความคิดในการจัดการชุมชน และเมื่อมีการรวมกลุ่มแล้วจะมีการวางโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของ  
แต่ละคนตามความถนัด เพ่ือที่จะนําไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

4. การจัดท้าและบริหารแผนการพัฒนา ในกระบวนการนี้จะเป็นการกําหนด
ทิศทางร่วมกัน โดยจะมีการกําหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่การจัดการตนเอง และจะต้องกําหนด
ตัวชี้วัดในการจัดการตนเองของชุมชนให้ชัดเจน ซึ่งในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรต้องคํานึงถึงปัญหา
พ้ืนฐานในพ้ืนที่ของตนเอง โดยมีการกําหนดปัญหาร่วมและจัดการอย่างเป็นขบวนการ เมื่อกลุ่ม 
องค์กร เครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชนเข้ามาทํางานงานร่วมกันฐานสําคัญในการทํางานคือ การใช้ความสัมพันธ์
ความเป็นเครือญาติของคนในชุมชน มาเป็นเครื่องมือในการทํางานที่จะต้องพ่ึงพากัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การขับเคลื่อนงานในด้านต่าง ๆ จะต้องใช้ พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ฐานงานพัฒนาเดิมจะเป็นต้องบ่ง
บอกมิติการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ที่สามารถนําส่วนที่ดีมาต่อยอดหรือนําเอาปัญหาอุปสรรคที่เคย
เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งผลการขับเคลื่อนจะต้องตอบสนองปัญหาความ
ต้องการของชุมชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันทุกกลุ่มเปูาหมาย และจะต้องทําให้เห็นเป็น
รูปธรรม เพ่ือที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการถ่ายทอดบทเรียนที่ผ่านมาให้กับสมาชิกหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ที่จะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลต่อไป เพ่ือให้การขับเคลื่อนได้มีการต่อยอดและมีการ
ขยายผลในการพัฒนาด้านอื่น ๆ จะต้องมีการประสานและทํางานร่วมกับหน่วยงานภาคีของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือที่จะเกิดมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการ 

2.3.4 กลไกหลักการจัดการตนเอง 
กระบวนการการจัดการตนเองของชุมชน ยังสามารถขับเคลื่อนและดําเนินการ

อยู่ได้นั้น กลไกในการทํางานเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้การขับเคลื่อนในแต่ละกิจกรรมของ
ชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะมีบทบาทสําคัญที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งของชุมชน ในการ
ที่จะลุกขึ้นมาจัดการตนเองได้ ซึ่งได้มีนักวิชาการได้อธิบายกลไกหลักของการจัดการตนเองไว้ ดังนี้ 

โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 636-639) ได้อธิบายถึง กลไกหลักในการจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น โดยสามารถสรุปกลไกหลัก ได้ 3 กลไก ดังต่อไปนี้ 
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1. กลุ่มแกนน้าและอาสาสมัคร 
1.1 ผู้นําทางความคิดและจะมีระบบความคิดที่ดี ผู้นําในลักษณะนี้ จะต้อง

สามารถนําความคิดของชุมชนเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติจริง มีการจัดการความคิดเป็นระบบ เพ่ือที่จะทํา
ให้เข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เรียงลําดับความสําคัญ
เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที และจะต้องสร้างตัวอย่างที่เห็นเป็น
รูปธรรมขึ้น เพื่อที่จะให้สมาชิกได้เห็นภาพร่วมกัน ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

1.2 ความสามารถด้านการเรียนรู้ ผู้นําจะต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้อยู่
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้ดั้งเดิมที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์
และจะต้องรู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทําให้ผู้นํามีมุมมอง
วิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลในการที่จะนําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับชุมชนตนเอง ซึ่งอาจจะ  
จุดประกายความคิดถึงแนวทางที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสามารถทําให้สมาชิกใน
ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน 

1.3 มีคุณธรรมนําชีวิต ใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชน โดยจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขสิ่งต่าง ๆ 
เพราะหากผู้นํามีการปฏิบัติตนที่ดีก็จะเกิดความเชื่อถือและสร้างความศรัทธาให้กับสมาชิกในชุมชน 

1.4 มีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพ่ือส่วนรวม เมื่อมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลง
ชุมชนให้ดีขึ้น ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดําเนินการให้สําเร็จ จึงเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่จะต้องมีความ
พยายาม ที่จะฝุาฟันอุปสรรคไปให้ได้ โดยไม่สนคําพูดเหยียดหยามของคนรอบข้าง สิ่งสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ต้องมีความเสียสละ ทั้งกําลังกายใจกําลังทรัพย์ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน 
ทําหน้าที่ด้วยความเสียสละโดยที่ไม่ ทําให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชนต้องเดือดร้อน หากดําเนินการ
ผิดพลาดแกนําชุมชนที่ดี จะต้องรู้จักรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา แต่ใน
ด้านตรงกันข้ามเมื่อได้รับความสําเร็จก็พร้อมที่จะยินดีและชื่นชมกับความสําเร็จของคนในชุมชน
ร่วมกันทุกฝุายด้วยความภาคภูมิใจ 

2. สมาชิกกลุ่ม 
2.1 มีอาชีพที่มั่นคง การที่จะดึงสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน

ของตนเองนั้น พ้ืนฐานสําคัญคือ สมาชิกในชุมชนจะต้องมีอาชีพที่มั่นคงเพ่ือสามารถที่จะดําเนินตนเอง
ได้ในระดับหนึ่ง มีรายจ่ายที่พอเพียง ชุมชนมีระบบการจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่
สร้างให้กับคนในชุมชนมีความมั่นคงในชีวิตอาทิเช่น กลุ่มกําหนดราคาน้ํายาง กลุ่มข้าวสาร เป็นต้น 

2.2 เป็นผู้ที่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การดึงคนในชุมชนเข้ามา
นั้น จะต้องเริ่มจากการที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของชุมชนเข้ามาร่วมรับฟัง แล้วจึงค่อย ๆ 
พัฒนาเพ่ือที่จะนําไปสู่บทบาทหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในชุมชน ที่อาจจะเกิดจากความสมัครใจหรือผู้นํา
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มองเห็นถึงศักยภาพการทํางาน ความรับผิดชอบของสมาชิก เพ่ือเข้ามารับตําแหน่งของชุมชน เช่น 
ประชาสัมพันธ์ชุมชน คณะกรรมการ เลขานุการ เป็นต้น โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในลักษณะนี้ เป็นการสร้างกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนเพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

3. สภาผู้น้าชุมชน 
3.1 เปิดพ้ืนที่ให้กับคน/กลุ่มคน/องค์กรชุมชนที่มีอยู่ภายในชุมชน เป็นการ

สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่จะทําให้บุคคลหรือกลุ่มคน ได้ร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและเป็นการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เพ่ือนําไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

3.2 มีกิจกรรมหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาของชุมชน สภาผู้นําชุมชน
เป็นกลไกกลางในการสร้างกิจกรรมหรือกระบวนการ ให้เกิดขึ้นที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน
โดยอาจจะทําหน้าที่ในการกระตุ้นความคิดหรือวางรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมที่เอ้ือต่อการจัดการ
ของชุมชน 

3.3 เวทีการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ เป็นการเปิดเวทีให้คนได้เห็นถึง
ความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคน 
เพราะคนเป็นกําลังสําคัญ ที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้จะเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่สําคัญที่จะทําให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและนําไปสู่การต่อยอดได้ดี 

นอกจากนี้ ชนินทร์ วะสีนนท์ (2549, น. 295-298) ได้ศึกษา การจัดการสวัสดิการ
ของเครือข่ายของอินแปง กลไกกระบวนการจัดการตนเอง ผลการศึกษาได้พบว่า กลไกที่หนุนเสริมให้
เกิดการจัดการตนเองของชุมชนนั้น มีอยู่ 5 กลไก โดยประกอบด้วย 

1. บุคคลในเครือข่าย 
การขับเคลื่อนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการจัดการชุมชนนั้น กลไกที่เป็นพลัง

อํานาจสําคัญเชื่อว่าเกิดจากบุคคลของเครือข่ายที่ประกอบไปด้วย ผู้นํา สมาชิกโดยบุคคลเหล่านั้น 
ต่างก็มีความเชื่อมั่นต่อการดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามเปูาหมายของชุมชนที่ได้วางแผนรวมกันไว้  
และมีจิตวิญญาณที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายาม มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะ  
ฝุาฟันอุปสรรคต่าง ๆ และมีฐานความเป็นชุมชนที่สําคัญคือ ความผูกพันที่รู้สึกถึงความเป็นพ่ีเป็นน้อง
ของคนในชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึง ผู้ที่ทําหน้าที่ประสานงานที่จะเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
ร่วมกัน และทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและเครือข่าย ซึ่งเครือข่ายทุกเครือข่ายจะต้องมีผู้
ประสานงานที่ทําหน้าที่นี้ เพ่ือที่จะทําให้การขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
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2. องค์ความรู้ 
การนําฐานความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนหรือความรู้ใหม่มา

ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชุมชนนั้น เป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาที่เป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนใน
ชุมชน องค์ความรู้ถือว่าเป็นกลไกอีกอย่างหนึ่งที่มีบทบาทในการนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาที่จะ
ทําให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยมีองค์ความรู้เป็นฐานรองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

3. วัฒนธรรมและความหลากหลาย 
ภายใต้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของชุมชน เมื่อมารวมกันเป็นกลุ่ม

หรือเครือข่ายแล้ว ก็ถือว่าเป็นกลไกที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ซึ่งกันและกัน ที่จะทําให้เกิดการผสมผสานร่วมกันทั้งตัวทางวัฒนธรรมและความรู้ ประสบการณ์ 
ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะเป็นตัวที่ดึงองค์ความรู้มา
เป็นฐานที่จะก่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

4. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้ างในการจัดการเป็นกลไกที่ แสดงให้ เห็นถึ งบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่ม แกนนํา สมาชิก หรือภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมในการ
จัดการชุมชนของตนเอง โดยในที่นี้จะแบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับชุมชนและระดับชุมชนเครือข่าย  
ซึ่งในระดับชุมชนจะประกอบไปด้วย คณะกรรมการกรรมการบริหาร ที่จะทําหน้าที่ในการกําหนด
นโยบาย วางแผนยุทธศาสตร์ ส่วนในระดับชุมชนเครือข่าย จะมีคณะกรรมการการพัฒนา ที่จะทํา
หน้าที่ในการดูแลจัดการให้เกิดการบูรณาการในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะเป็นในลักษณะของการจัดการแบบ
อิสระโดยไม่ถูกบังคับครอบคลุมจากระดับชุมชน แต่โครงสร้างการจัดการไม่ได้ขึ้นอยู่แต่ในชุมชนหรือ
ตําบลเท่านั้น สามารถที่จะขยายไปสู่ระดับอําเภอได้เพ่ือที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบาย 

5. ความเป็นเครือข่ายและการสื่อสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเครือข่ายภาคีภายนอก ก็ถือว่าเป็นและสิ่งที่

สําคัญเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงกระบวนการเรียนรู้แล้วนั้นยังมีการร่วมกัน
วางแผนกําหนดแผนกิจกรรมร่วมกัน ที่จะส่งเสริมการทํางานที่ดี โดยความเป็นเครือข่ายนั้นจะต้องมี
การจัดการโดยผ่านการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือให้ความเป็นเครือข่ายยังคงอยู่และดําเนินเป็น
เครือข่ายไปอย่างต่อเนื่อง 

2.3.5 แนวทางการจัดการตนเองของชุมชน 
โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 409-412) ได้อธิบายแนวทางการจัดการตนเองของ

ชุมชนท้องถิ่น ที่เกิดจากการสังเคราะห์กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น โดยได้แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
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1. การจัดการตนเองของชุมชนด้านแผนชุมชน 
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังชุมชนในการขับเคลื่อน

การจัดการตนเอง ที่จะนําไปสู่วิธีการแนวทางการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของ
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ ที่กําหนดระยะเวลาในช่วง  1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี โดยการ
สร้างแผนชุมชนจะต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งร่วมคิด ร่วมให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความรู้สึก 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการตนเองด้ านแผนชุมชน  
เป็นกลไกหลักในการจัดการตนเองที่เป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนได้ต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้ง
นําไปสู่การสร้างโอกาสให้คนในชุมชน 

2. การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านการเกษตร 
เป็นการจัดการที่ให้คนได้มองเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่ใน

ชุมชนเพราะด้วยรากฐานชีวิตของสังคมไทย เกษตรกรรมถือว่าเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอด  
ภาคเกษตรกรรมจึงมีบทบาทสําคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้ว่าประเทศจะเจอวิกฤติปัญหา
เศรษฐกิจส่งผลกระทบในมุมกว้าง แต่ภาคเกษตรก็เป็นที่รองรับและบรรเทาวิกฤตของประเทศได้  
การจัดการด้านเกษตรจึงเป็นการย้อนกลับให้คนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดเพ่ือรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากระบบทุนนิยม จนสามารถพัฒนาเป็นภาคประชาสังคม ที่ได้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
และได้รับสิทธิต่าง ๆ จากการต่อสู้ของประชาชนจากรัฐบาล 

3. การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเข้าไปสู่ระบบทุนนิยมมากขึ้นก่อให้เกิดการทําลาย
ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น ที่เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรในการดํารงชีวิต ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษา
ทรัพยากรให้มีความสมดุลและยั่งยืน จึงทําให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนออกมาในรูปแบบของ
การทํางานที่มีการประสานงานร่วมกันสร้างความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือช่วยกันรักษาทรัพยากรให้อยู่กับชุมชนให้นานที่สุด เช่น กลุ่มอนุรักษ์ปุาต้นน้ํา กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ํา 
กลุ่มธนาคารปู-ปลา กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เครือข่ายฮักเมืองน่าน เป็นต้น 

4. การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านการเงินชุมชน 
อันเนื่องมาจากความยากจนและการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของชุมชนท้องถิ่น

ส่วนหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดวงจรที่เรียกว่าจนซ้ําซาก เมื่อรัฐบาลไม่ได้เข้ามาดูแลซ้ําร้ายกับพยามผลักดัน
ให้เป็นกองทุนเถื่อน เพราะไม่เชื่อฟังรัฐ ชุมชนจึงจัดการให้ความช่วยเหลือกันเอง ที่เป็นการจัดการที่
เกิดข้ึนเพื่อการรวบรวมปัจจัยในการพัฒนาชุมชน ของตนเองด้วยการช่วยเหลือตนเองของคนในชุมชน 
เนื่องจากการระดมทุนและสร้างแหล่งเงินทุนขึ้นในลักษณะองค์กรการเงินต่าง ๆ เช่น สหกรณ์  
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ออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการด้านการเงินจะ
เป็นการช่วยเหลือตนเองของคนในชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างจะเป็นการสร้าง  
การพัฒนา ที่มีความรู้สึกมีศักดิ์ศรีของประชาชนที่จะนําไปสู่การกินดีอยู่ดีของคนในชุมชน 

5. การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเวลานานแล้วที่ชุมชนท้องถิ่นไทยได้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยตัวเอง มีการ

ปลูกผักสมุนไพรหลากหลายชนิดเอาไว้บริเวณบ้าน มีวิถีการผลิตเพ่ือยังชีพเป็นหลัก หากเหลือก็นํามา
จุนเจือแบ่งปันแลกเปลี่ยนกัน จนกระทั่งเกิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่มุ่งแสวงหากําไรอย่างสุดโต่ง 
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อเศรษฐกิจทุนนิยม เพราะต้องการเงินเพ่ือเป็นเครื่องแสดงออกที่ทําให้เห็นว่ามี
ฐานะทางสังคม ทําให้เกิดค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปมองเห็นความสุขของชีวิตคือ การมีเงินแต่กลับไม่
มองถึงศักยภาพความสามารถของตนเองครอบครัวและชุมชน ที่จะนํามาเป็นหลักในการใช้ชีวิต 
พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้มาน้อมนําปฏิบัติจนเป็นผลเป็น
รูปธรรม ซึ่งส่งผลให้ชุมชนสามารถดํารงอยู่ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจวิกฤตสังคมและวิกฤติการเมืองได้
อย่างเป็นปกติสุข แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงถือได้ว่าสามารถนําเอาแนวคิดนี้มาเป็นฐานคิดในการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการตนเอง ผู้ศึกษาจึงขอ
นิยาม การจัดการตนเอง ว่าหมายถึง เป็นกระบวนการร่วมตัวของคนหรือกลุ่ม ที่มีความรู้สึกเดียวกัน 
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการทุนท่ีมีในชุมชน ในการจัดการกับปัญหาและพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชน ด้วยความ
มีจิตสาธารณะและมีความเชื่อมม่ันในพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชน 

ฉะนั้น แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน จึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสม ที่นํามา
ศึกษาในประเด็นกระบวนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน ตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา เพราะพ้ืนที่ตลาดริมน้ําคลองแดน เป็นพ้ืนที่ที่ร่วมตัวของคนในชุมชน เพ่ือกิจกรรม  
ต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมการทํานุบํารุงประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจชุมชนที่สามารถสร้างอาชีพ ก่อให้ เกิดการกระจายรายได้และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
จุดเริ่มต้นที่เกิดจากคนในชุมชนกลุ่มเล็ก ๆ รวมตัวกัน จนขยายไปสู่คนในชุมชน เข้ามาจัดการตลาด
ริมน้ําด้วยชุมชนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงให้ความสําคัญกับกระบวนการจัดการตนเองของชุมชน และได้
นํามาสังเคราะห์พัฒนาเป็นกรอบแนวคิด เพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

1. กระบวนการรวมกลุ่ม 
2. การจัดทําแผนชุมชนและข้อมูล 
3. การขับเคลื่อนแผน 
4. การบูรณาการแผน 
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นอกจากนี้แนวคิดการจัดการตนเอง ยังได้อธิบายเกี่ยวกับกลไกที่สนับสนุนใน
ขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน จนทําให้ชุมชนเกิดการจัดการตนเอง เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษา
ประเด็นการจัดการตนเองของตลาดชุมชนได้อย่างครอบถ้วน ผู้ศึกษาจึงได้นําประเด็นกลไกที่
สนับสนุนการจัดการตนเองมาเป็นกรอบในการศึกษา เพ่ืออธิบายการจัดการตลาดชุมชน ของตลาด
ริมน้ําคลองแดน ว่ามีกลไกใดบ้างที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองในชุมชน ซึ่งมีนักวิชาการได้
อธิบายไว้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยกลไกที่สําคัญที่นักวิชาการได้กล่าวไว้คล้ายคลึงกันคือ กลไกที่
เกิดขึ้นจากภายในชุมชนที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ กลไกภายในที่กล่าวนั้นคือ กลุ่มผู้นําชุมชน  
กลุ่มหัวไวใจกล้า (จิตอาสา) กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่มีความสนใจประเด็นเดียวกัน เพราะกลุ่มเหล่านี้  
มักความรู้สึกความเป็นเจ้าของชุมชน ความหวงแหนชุมชน จิตสํานึกต่อชุมชนที่จะพัฒนาชุมชน อาศัย
องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและนําไปสู่การต่อยอดในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชน องค์ความรู้จาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือแม้แต่วัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทุนชุมชนที่เป็นกลไกท่ีเกิดข้ึนจากภายใน
ในการจัดการตนเองของชุมชน และกลไกจากภายนอกชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ 
คือ เครือข่ายภาคี หน่วยงานที่เข้ามาทําหน้าที่สนับสนุนกับชุมชน ทั้งการอบรมสร้างองค์ความรู้ 
งบประมาณ รวมทั้งการสร้างเวทีกระตุ้นให้คนในชุมชนได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน เพ่ือที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ชุมชนได้ต่อยอดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ดังนั้น กลไกหลักในการจัดการตนเองที่ผู้ศึกษาจะใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  
จะประกอบด้วย 

1. บุคคลในชุมชน 
2. เครือข่าย 
3. ทุนชุมชน 
 

2.4 แนวคิดที่เกี่ยวกับทุนชุมชน 
 

2.4.1 ความหมายของทุนชุมชน 
เสรี พงศ์พิศ (2547, น. 77) ได้ให้ความหมายของทุนชุมชนไว้ว่าเป็นคําที่ยืมคําว่า 

“ทุน” มาจากเศรษฐศาสตร์เพ่ือบอกถึงทั้งสิ่งที่เป็นข้อมูลค่าและคุณค่าที่นับเป็นเงินมิได้ แต่ทุนชุมชน 
ไม่ได้หมายความเพียงแค่เรื่องทุนที่เป็นวัตถุหรือทุนในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว แต่ทุนชุมชนยัง
หมายความครอบคลุมไปถึงทุนในทุกรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในชุมชนอีกด้วย ตั้งแต่ทุนทรัพยากร  
ธรรมชาติ ทุนที่เป็นความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม ตลอดจนทุนที่เป็นตัวเงิน 

กรมพัฒนาชุมชน (2553, น. 7) ได้อธิบายความหมายของทุนชุมชนว่า หมายถึง 
สรรพสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากฝีมือ หรือมันสมอง
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ภูมิปัญญาที่มีมูลค่า หรือคุณค่าของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คน วัฒนธรรม
ประเพณี หรือปัจจัยบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ รวมถึงเงินที่เป็นปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ที่มี
มูลค่าต่อการดําเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันด้วย 

โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 392) ได้ให้ความหมายว่า ทุนชุมชนเป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
ชุมชน แต่ชุมชนมักมองไม่เห็นคุณค่าและมองข้ามทุนชุมชนไป ทําให้ชุมชนต้องพ่ึงพิงจากทุนภายนอก
เพ่ือนํามาพัฒนาชุมชนตนเอง แต่แท้จริงแล้วทุนชุมชนคือ ต้นทุนหลักในการพัฒนาและเป็นทุนสําคัญ
ต่อการจัดการตนเองของชุมชนมากที่สุด 

2.4.2 ประเภททุนชุมชน 
โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 391-396) ได้อธิบายเกี่ยวกับประเภทของทุนชุมชน 

ไว้ 7 ประเภท ดังนี้ 
1. ทุนพ้ืนฐาน (Basic capital) เป็นทุนพ้ืนฐานที่รองรับการดําเนินชีวิตของ

ประชาชน และเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
ให้ดําเนินงานของชุมชนประสบความสําเร็จได้ เช่น ไฟฟูา ประปา การคมนาคม การสื่อสาร ฯลฯ  
ซึ่งเรื่องของแหล่งเงินทุน 

2. ทุนธรรมชาติ (Natural capital) เป็นทุนที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ที่เป็นทุนรองรับการผลิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลดนี้ ที่สามารถ
นํามาใช้เป็นทุนในการผลิตสินค้า รวมทั้งการอุปโภค บริโภคของประชาชนในการดํารงชีวิตอีกด้วย 
เช่น ปุาไม้ ดิน น้ํา แร่ธาตุ ฯลฯ 

3. ทุนแห่งชีวิตหรือทุนสร้างสรรค์ เป็นทุนที่เกิดจากภายในตัวคนหรือพืชสัตว์ 
ทุกชนิด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทุนธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เป็นความพยายามพ่ึงพิง 
ต่อกันให้ได้อย่างยาวนานและก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง สูญเสียน้อยที่สุด หรือสามารถกล่าวได้ว่า  
เป็นกลไกหลักของการพยายามสร้างทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน 

4. ทุนมนุษย์ (Human Capital) คือ ความเป็นมนุษย์ที่มีพลัง มีศักดิ์ศรี มีความ
เสมอภาค เป็นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสําคัญการพัฒนาหากเมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพทั้งความรู้ ทักษะ สติปัญญา ตลอดจนการมีคุณภาพในเชิงจริยธรรมคุณธรรม ความมีระเบียบ 
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายก็จะยิ่งสร้างการพัฒนาได้มากข้ึน 

5. ทุนความรู้ ภูมิปัญญา (Knowledge Wisdom Capital) เป็นทุนที่เกิดจาก
กระบวนการคิดของชาวบ้าน ผ่านประสบการณ์ที่ผ่านการปรับใช้ด้วยตนเอง และมีการรักษาและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความสามารถในการนําองค์ความรู้เหล่านั้นมาปรับประยุกต์ใช้ 
ทําให้องค์ความรู้เหล่านี้มีมิติถึง 3 มิติ คือ กว้าง ยาว ลึก และมีลักษณะเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 
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6. ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) เป็นทุนที่สะท้อนถึงวิถีการดํารงชีวิตของ
คนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งทุนวัฒนธรรมมี  
2 รูปแบบ คือ ทุนวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น เครื่องใช้ งานหัตถกรรม สินค้าแปรรูปในชุมชน และ 
ส่วนทุนที่เป็นนามธรรม เช่น ความรู้ ความสัมพันธ์ของคน ภูมิปัญญาชุมชน ระบบความคิด ความเชื่อ 

7. ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน ที่รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
และระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งจะปรากฏในรูปแบบความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเอ้ืออาทร   
การพ่ึงพาอาศัย การมีน้ําใจช่วยเหลือ การแบ่งปันผลประโยชน์สาธารณะอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

เสรี พงศ์พิศ (2548, น. 28-76) การศึกษาทุนชุมชนที่มีความหมายต่อชีวิตผู้คน 
อย่างน้อยมี อยู่ 3 ประการคือ ทุนทรัพยากร ทุนทางสังคม และทุนภูมิปัญญา ซึ่งอธิบายรายละเอียด 
ได้ดังนี ้

1. ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Capital) ได้แก่ ปุาไม้ ดิน 
อากาศ น้ํา สัตว์ เป็นต้น เป็นทุนพื้นฐานที่ทําให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้อยู่ได้ แต่ทุนเหล่านี้ในปัจจุบันนับว่า
จะสูญเสียมากขึ้น เพราะมัวหลงบริโภคมากจนเกินไป ความไม่สมดุลของทรัพยากรเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นไป
ตามกระแสของกลไกเศรษฐกิจตลาดอย่างไร้ขีดจํากัด  โดยลืมต้นสายปลายเหตุแท้จริงของ
ปรากฏการณ์ แนวทางลดปัญหานี้ คือ ต้องสร้างความเข้าใจแบบองค์รวม กล่าวคือ อย่ามองปัญหา 
แบบแยกส่วน และจะต้องรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือที่จะให้คงอยู่ เป็นทุนที่รองรับ  
การดําเนินชีวิตของคนรุ่นหลังต่อไป 

2. ทุนภูมิปัญญา (Intellectual Capital) หมายถึง เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกชุมชน 
อันเป็นรูปธรรม ที่ถูกถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนอ่ืนโดยตรงได้และมีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น 
ศิลปะ ภาษา ยารักษาโรค ดนตรี แต่หากถ่ายทอดไปสู่คนอ่ืนโดยตรงไม่ได้ก็จะเรียกว่าทุนเฉพาะบุคคล 
(Individual Capital) เช่น สติปัญญา ความสามารถเฉพาะตัว เป็นต้น (เสรี พงศ์พิศ, 2547, น. 79) 
รวมทั้งหัตถกรรมพื้นบ้าน ทุนเหล่านี้เป็นทุนชุมชนที่ช่วยต่อยอดผลผลิตและ องค์ความรู้อีกมากมาย 

3. ทุนทางสังคม (Social Capital) หมายถึง กฎเกณฑ์ระเบียบ วิถีที่ร้อยรัดผู้คน
ให้สัมพันธ์กัน เป็นครอบครัว อยู่ร่วมกันเป็นพ่ีเป็นน้อง เป็นเครือข่าย เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่
ไว้วางใจกัน พ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังเช่น การจัดระเบียบสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
ทุนทางสังคมจึงอาจหมายถึง ระบบคุณค่า และการจัดระเบียบ องค์กร ทุนสังคมไทยมีจารีตประเพณี 
และถือปฏิบัติมาช้านาน 

ดังนั้น ทุนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คือ ทรัพยากรธรรมชาติย่อมก่อปัจจัยให้เกิดพ้ืนที่
ที่มีลักษณะเฉพาะ มีผลต่อภูมิปัญญา และโยงใยไปถึงความสมดุลของระบบนิเวศ ระบบการผลิต 
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ระบบเศรษฐกิจ การดํารงรักษาสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ที่เป็นปัจจัยช่วยเสริมสร้างความเป็นชุมชน
ที่เข้มแข็งที่จะต้องเชื่อมโยงแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิดการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน 

กรมการพัฒนาชุมชน (2553, น. 11-17) ได้จําแนกประเภทของทุนชุมชนไว้  
5 ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนมนุษย์ หมายถึง เป็นคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชน ที่มีคุณสมบัติ
ในด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ภูมิปัญญา ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 

2. ทุนสังคม หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้เพ่ือการดํารงชีพ 
รวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายภาคประชาชน 
ประชาสังคม ความเชื่อศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน 

3. ทุนกายภาพ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อ 
การดําเนินชีวิต หรือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดํารงชีพของประชาชน ได้แก่  
การคมนาคม การสื่อสาร ระบบไฟฟูา ประปา ฯลฯ 

4. ทุนธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็น
ตัวกําหนดศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ได้แก่ แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ ปุาไม้ ดิน น้ํา เป็นต้น 

5. ทุนการเงิน หมายถึง ทรัพยากรที่เป็นตัวเงินตรา รวมทั้งโอกาสทางการเงินที่
ประชาชนใช้เพ่ือการดํารงชีพ ได้แก่ ทุนเงินออม เงินกองทุนต่าง ๆ 

2.4.3 การจัดการทุนชุมชน 
เสรี พงศ์พิศ (2548, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น. 396-397) การจัดการ

ทุนชุมชน ถือเป็นศูนย์รวมของทุนชุมชนที่นําไปสู่การจัดการในชุมชนทั้งหมด โดยจะต้องคํานึงถึง 
ทุนชุมชนทั้ง ทุนความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางสังคมที่เป็นจารีตประเพณี ทําให้คนในชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องได้ เพื่อให้ชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของตนเองไปได้อย่างเชื่อมั่น
และภาคภูมิใจในตัวตนของชุมชน ซึ่งการจัดการทุนชุมชนในสังคมไทย (วิสมัญญา ทุยไธสงค์ , 2544,  
อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น. 396-397) มีวิธีการดําเนินงานในการสร้างทุนชุมชนหลาย
รูปแบบทั้งที่มีอยู่แล้วและสร้างพัฒนาขึ้นมาใหม่ ดังต่อไปนี้ 

1. ทุนร่วมแรง เกิดจากคนในชุมชนรวมใจกัน โดยที่สมาชิกทุกคนจะต้อง
หมุนเวียนกันไปทํางานในไร่นาของแต่ละคนจนครบผลที่เกิดขึ้นคือ การใช้แรงงาน การร่วมกลุ่มใน
ลักษณะ คือ กลุ่มการลงแรง กลุ่มแชร์แรงงาน กลุ่มแรงงานรับจ้าง เพ่ือผลผลิตให้กันและกันทําให้
สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน ชนิดนี้เรียกว่าทุนร่วมแรง 
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2. ทุนเงินตรา เป็นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มกันของชุมชน เพ่ือใช้ในการ
สะสมทรัพย์ ไว้ ในลักษณะของลุ่มออมทรัพย์ ในรูปแบบของสหกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ งธนาคารหมู่บ้าน 
ทุนดังกล่าวจะเป็นเงินเพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีพ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ 

3. ทุนธุรกิจชุมชน เป็นทุนที่เกิดจากรวมกลุ่มมนลักษณะของสหกรณ์ร้านค้า 
ศูนย์สาธิต การตลาดกองทุนที่สะสมทุนหรือรวมกลุ่มกันเพ่ือทําธุรกิจการค้า เพ่ือเป็นการขยาย
ช่องทางในการนําเอาดอกเบี้ยกําไรจากการค้า 

4. ทุนที่เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพ เป็นทุนที่เกิดจากการรวมตัวกันเพ่ือการผลิต
และการจัดการขายผลผลิตพืชผล ในลักษณะของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มปลูกผัก 
กลุ่มเลี้ยงไหม ธนาคารข้าว กลุ่มปั้นหม้อ กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้าหรือกลุ่มเกษตรกรด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการสะสมสําหรับการพัฒนากลุ่มและให้สมาชิกกู้ยืมหรือช่วยเหลือด้านสวัสดิการ 

5. ทุนสวัสดิการชีวิต เป็นทุนที่เกิดขึ้นเพ่ือสะสมเงิน โดยการนําเอาดอกเบี้ยมาใช้
ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลช่วยเหลือสมาชิกยามเจ็บปุวยหรือเสียชีวิต เพ่ือแบ่งเบาความทุกข์ยาก 
ลําบากของสมาชิก ในลักษณะกลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มสวัสดิการของหมู่บ้าน เป็นต้น 

6. ทุนอุตสาหกรรมชุมชน เป็นที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของสมาชิกที่ร่วมกัน
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ระดมทุนกันทําอุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือระดับครอบครัว ซึ่งมีระบบ
การทําธุรกิจชุมชนเป็นเหมือนวางขั้นตอนไว้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิตการรวบรวมผลผลิตหรือ
ระบบการกระจายการผลิตและมีการบริหารการตลาดโดยกลุ่มเอง เพื่อนําผลกําไรที่ได้มาพัฒนาชุมชน
หรือพัฒนากลุ่ม 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาการจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษา ตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลา มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถนําผลการศึกษามาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ 
โดยผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับตลาดชุมชน กลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวการ
จัดการตนเอง กลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับทุนชุมชน และกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวข้องชุมชนตลาดริมน้ําคลอง
แดน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.5.1 กลุ่มงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดชุมชน 

เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวคิดตลาดชุมชน ได้มีการศึกษาไว้ใน
ประเทศไทย ผู้ศึกษาจึงได้ทําการรวบรวมไว้เป็นหมวด ดังนี้ 
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1. การศึกษาเพื่อการพัฒนาตลาดชุมชน  ได้แก่ การศึกษาเรื่อง แนวทาง 
การพัฒนาตลาดชุมชนสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรณี ศึกษา ชุมชนตลาดสด 
1 2 3 เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ของ ขจรเกียรติ์ ศรีลา และ จิตรลดา 
ไชยะการ (2559) งานวิจัยนี้ความมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตลาดชุมชนสู่ความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง  คือ  ประชาชนและผู้มาใช้บริการตลาด  ชุมชนตลาดสด 1 2 3 โดยแยกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เชิงปริมาณจํานวน 100 คน และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพจํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่า 
แนวทางการพัฒนาตลาดชุมชนสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ชุมชนตลาดสด 1 2 3 
นั้นควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก ในการปรับปรุงระบบระบาย
น้ําของทุกตลาดให้มีประสิทธิภาพ ด้านระบบการจัดเก็บขยะ เพ่ือให้ถูกสุขลักษณะสุขาภิบาลที่ดี โดย
ให้ผู้ประกอบการเข้ามามี ส่วนร่วมในการทําความสะอาดร่วมกัน รองลงมาคือ ด้านสังคม พัฒนาใน
ด้านการรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารตลาด เพ่ือความปลอดภัยมากขึ้น 
พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําการทุกตลาดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน  
มีการจัดทํา ประตูทางเข้าออกตลาด จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้ เป็นครอบครัวเครือข่ายพ่อค้า
แม่ค้า มีประธานรองประธาน และสมาชิก มีกฎกติการ่วมกัน เพ่ือสร้างความร่วมมือรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการในรูปแบบชมรม ให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้า เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง
และต่ออาชีพและด้านเศรษฐกิจ โดยการจัดระเบียบรอบ ๆ ตลาด ทั้งราคาสินค้า การจั ดพ้ืนที่จัด
จําหน่าย มีจุดขายสินค้า ชุมชนขับเคลื่อนให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์สินค้ามาจัดจําหน่าย สร้างมาตรฐาน
ของตลาด พัฒนาให้ตลาดสะอาดน่าดึงดูดให้ผู้คนจากต่างถิ่นและคนในพ้ืนที่มาที่ตลาดมากขึ้น  
สร้างคุณภาพของสินค้า ให้สะอาดผ่านการรับรองการตรวจสอบ เป็นตลาดที่มีระบบการจัดการที่ดี 
บริหารจัดการงานเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ให้สามารถขายสินค้าร่วมกับคนในพ้ืนที่ได้ตามลําดับ 
อย่างไรก็ดีจะต้องบูรณาการทั้ง 3 ด้านอย่างสมดุลจึงจะสามารถนําพาชุมชนไปสู่ความยั่งยืนได้อย่าง
แท้จริง 

ส่วนการศึกษาของ ชุติรัตน์ เจริญสุข, อาคม เจริญสุข, และ ปาริฉัตร วิมูลชาติ 
(2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการดึงการมีส่วนร่วมเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้ตลาดชุมชนเจ็ดเสมียน เพ่ือศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตลาดชุมชน 
เจ็ดเสมียน ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ต้องการทําให้เกิดขึ้นใหม่ เพ่ือทําให้เกิดการพัฒนา
ตลาดชุมชนอย่างยั่งยืน รูปแบบการบริหารจัดการตลาดเก่าเจ็ดเสมียนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาตลาดเก่าเจ็ดเสมียนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน และศึกษาจุดเด่นและเอกลักษณ์
ของตลาดเก่าเจ็ดเสมียนอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ผลการศึกษาพบว่า ตลาดชุมชนเจ็ดเสมียนหรือในปัจจุบันใช้ชื่อเรียกว่า 
“ตลาด119 ปี เจ็ดเสมียน” เป็นชุมชนเก่าแก่ มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งการทําอาชีพค้าขาย 
การผลิตและการแปรรูปสินค้า อาชีพบริการ อาชีพรับจ้างและอาชีพรับราชการ ปัจจัยเกื้อหนุนที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาให้เป็นตลาดชุมชนที่ยั่งยืน  ได้แก่  (1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ห้องแถวไม้เก่า 
ลานโล่งตรงกลางระหว่างห้องแถวสองฝั่ง ลานโพธิ์ซึ่งมีต้นโพธิ์ใหญ่อายุมากว่า 100 ปี ชายฝั่งริมแม่น้ํา
แม่กลองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่ยังคงมีสภาพตามธรรมชาติและสถานีรถไฟเจ็ดเสมียน (2) งานประเพณี
และวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ งานแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์และงานศาลเจ้า  
(3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านการประกอบสัมมาอาชีพของชาวชุมชนเจ็ดเสมียนที่ยังคงมีการสืบทอด
ถึงลูกหลานในรุ่นปัจจุบัน  อาทิ  อาชีพช่างไม้ การทําเซรามิค การทําหัวไชโปฺว  (4) ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นดนตรีไทย การรําโทน การเข้าผี  (5) เครือข่ายของผู้นําชุมชน ผู้นําความคิด ประชาชน ที่มี
ความต้องการจะฟ้ืนฟูและรักษาสิ่งดีงามให้คงอยู่สืบไป และ (6) สื่อให้ความสนใจสูง 

แนวทางการพัฒนาตลาดเก่าเจ็ดเสมียนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ 
(1) ต้องมีกระบวนการปลูกฝังชาวบ้านในชุมชนให้เข้าใจและซาบซึ้งเห็น

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
(2) ไม่เน้นเชิงเศรษฐกิจมากเกินไปจนทําให้สูญเสียความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม 

หรือการไปทําลายศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
(3) ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา

ต่าง ๆ ของท้องถิ่นโดยการร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ 
(4) ใช้แนวคิดช่วยกันคิดช่วยกันทําการประสานความคิด การสร้างความเข้าใจ 
(5) ใช้แนวทางการทํางานควบคู่กันระหว่างชุมชนกับผู้นําชุมชนรวมถึง

ผู้บริหารท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(6) ยึดหลักการให้ชุมชนยืนได้ด้วยตนเอง ให้ชุมชนทําเอง ภายใต้การสนับสนุน

ของผู้นําทุกระดับ 
สําหรับ งานวิจัยของ ไฉไล กองทอง, พรทิพย์ ผลเพ่ิม, พรนิภา ชัยวงค์, และ 

มารุต แซ่เฒ้า (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพ้ืนที่สูง: 
กรณีศึกษาการพัฒนารูปแบบตลาดชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ตลาดของชุมชนในพ้ืนที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research, PAR) ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่มีการจําหน่าย
ในตลาดผลิตระดับเริมต้น (ตลาดชุมชน) จํานวน 7 ชุมชน สามารถจําหน่ายผลผลิตได้ ร้อยละ 115.45 
ของแผนการผลิตทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 9.95 เมื่อเทียบกับความต้องการตลาดของผู้บริโภค บ่งชี้ว่า
ตลาดชุมชนในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงดังกล่าวยังคงมีกําลังการซื้อสูง และมีความเป็นไป
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ได้ในการพัฒนาเป็นตลาดหลักของชุมชน นอกเหนือจากการเพ่ิมทักษะด้านการผลิต เกษตรกรควร
เน้นใส่ใจความต้องการของ ผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าพืชผักปลอดภัย และราคายุติธรรม 

นอกจากนี้ Rintaro Tamaki (2012, p. 1) ได้ศึกษาเรื่อง อนาคตของประชาคม
อาเซียนด้านเศรษฐกิจและการเงินชุมชน ผลการศึกษาพบว่า เอเชียเป็นภูมิภาคที่มีความสําคัญในการ
เป็นสมาชิกและคู่การค้า โดยมีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสําคัญ ๆ ในระยะปานกลางถึงระยะยาว 3 ประเด็นซึ่งมีความสําคัญต่อ
การกําหนดอนาคตของประชาคมเศรษฐกิจและการเงินในเอเชีย ขณะที่ผลการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคยังคงมีการปฏิรูปโครงสร้างอย่างเข้มแข็ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนโยบายเศรษฐกิจ   
มหภาคท่ีสอดคล้องกันจะต้องมีการกําหนดไว้เพ่ือรักษาแนวโน้มการแข่งขันเชิงบวกนี้ไว้ ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้ ประการแรกในด้านการค้าความสําคัญของการกําหนดมาตรฐานในแง่ของมูลค่าเพ่ิมและห่วงโซ่
อาหารของโลก โดยเฉพาะกับประเทศในเอเชียซึ่งจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันในด้านการส่งออกได้ ให้กับผู้ผลิตต้นทุนต่ําและปรับการผลิตของตนเพ่ือที่จะก้าวไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นในเครือข่ายมูลค่าทั่วโลก ดังนั้น การจัดลําดับความสําคัญทางเศรษฐกิจจึงเป็นวิธีการตรวจสอบ
เศรษฐกิจภายในประเทศและนโยบายที่สามารถนํามาใช้เพื่อแปลการรวมห่วงโซ่อาหารโลก เพ่ือเข้ากับ
เศรษฐกิจในประเทศได้ รัฐบาลจะต้องหาวิธีใหม่ ๆ ในการกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนใน
เครือข่ายการผลิตและนวัตกรรมระดับโลกเหล่านี้เพ่ือปกปูองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประการที่สองการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างพ้ืนฐานและทําให้การลงทุนเหล่านี้ 
"เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ประเด็นสุดท้ายความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาคเอเชียที่ควรจะกลายเป็น
ของแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) และภูมิภาคเอเชียได้รับการเน้นและความเป็นไปได้ในการทํางานร่วมกัน 

จากงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ในประเด็นตลาดชุมชน ในกลุ่มของการพัฒนาตลาด
ชุมชนนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะสามารถขยายโอกาสตลาดชุมชนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นําไปสู่ 
การสร้างความยั่งยืนของตลาดชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่เป็นส่วนสําคัญ
ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน ถือว่าเป็นส่วนสําคัญ
ที่ทําให้เห็นกลไกการขับเคลื่อนที่แนวโน้มการพัฒนาที่นําไปสู่การจัดการที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดี 
ที่ผู้ศึกษาได้นํามาเป็นส่วนสําคัญในการศึกษาข้อมูลเพ่ือเป็นประเด็นในการเชื่อมโยงกลไกการจัดการ
ตนเองของตลาดชุมชนได้ ผลการศึกษา ทําให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาตลาดชุมชน ว่าการพัฒนา
ตลาดชุมชน ที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาในมิติทางด้านของเศรษฐกิจ ทั้งด้านการจัดจุดจําหน่ายสินค้า 
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างมาตรฐานคุณภาพของสินค้า ด้านสังคม คือ การรวบกลุ่มของ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องตลาดชุมชน เพ่ือที่จะให้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
ครอบครัวเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้า มีประธานรองประธาน และสมาชิก เพ่ือที่จะมีกฎกติการะเบียบ
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ร่วมกัน และด้านสิ่งแวดล้อม ในการรักษาความสะอาด ให้ความรู้นักท่องเที่ยว และตลอดจน  
การรักษาความปลอดภัยในกับนักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวภายนอกชุมชนและกลุ่มในพ้ืนที่ สิ่งสําคัญจะดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ยึดหลักการให้ชุมชนยืนได้ด้วยตนเอง และให้ชุมชนดําเนินการเอง 

2. กลุ่มด้านการจัดการตลาดชุมชน ได้แก่ งานวิจัยของ กฤษฎิ์ พรรณนาภพ 
(2556) ได้ศึกษา เรื่องการจัดการตลาดชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์  อําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาของการจัดการตลาดชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
เก็บข้อมูลจากคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
นาโพธิ์ อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 75 คน 

ผลการศึกษาว่า การจัดการตลาดชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการวางแผน พบมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการกําหนดให้
องค์กรชุมชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดชุมชน พบน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วม
ปรึกษาหารือหรือเสนอความคิดเห็นในการวางแผนกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะนําสินค้ามาจําหน่าย 
รองลงมาคือ ด้านการดําเนินงาน ด้านที่พบมากที่สุดคือ มีการกําหนดวัน เวลาเปิดปิดตลาดอย่าง
ชัดเจน พบน้อยที่สุด คือ เป็นผู้มีส่วนดําเนินการกําหนดนัดหมายเวลา ที่จะนําสินค้ามาจําหน่าย  
ด้านการจัดองค์กร ด้านที่พบมากที่สุด คือ การสรรหาคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรมตลาดที่
ฉลาด เสียสละและทํางานหนัก ส่วนด้านที่พบน้อยที่สุดคือ การแบ่งงานตามความสามารถของบุคคล 
ด้านการติดตามควบคุมตรวจสอบ ด้านที่พบมากที่สุด คือ มีส่วนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ์กับชาวบ้านคนอ่ืนในการจัดการตลาดชุมชน ส่วนที่พบน้อยที่สุด คือ จัดให้มีการ
พิจารณาตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตลาดในทุกขั้นตอน ด้านการจัดการความรู้ พบมากที่สุดคือ  
มีการพัฒนาผู้นํา คณะกรรมการ สมาชิกและประชาชนในระดับพ้ืนที่ให้มีจิตสํานึกในการทํางาน
ร่วมกัน ส่วนที่พบน้อยที่สุดคือ มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจํา 
และด้านการประสานความร่วมมือ ด้านที่พบมากที่สุด คือ มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ระหว่างผู้จัดตลาดชุมชนและผู้ขายในระดับพ้ืนที่อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง ด้านที่พบ
น้อยที่สุด คือ การจัดให้มีการสร้างเครือข่ายการดําเนินกิจกรรมตลาดชุมชนไปยังพ้ืนที่อ่ืน 

นอกจากนี้  งานวิจัย  นิตยา จักรศรี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
ตลาดชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลตะบ่าย อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดชุมชนและแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการตลาดชุมชน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ  
เชิงเนื้อหาเพื่อตอบตามวัตถุประสงค์ 
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ผลการศึกษาพบว่า การจัดการตลาดชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตะบ่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสภาพปัญหาในแต่ละด้านพบว่ามี ปัญหาด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมของตลาดที่มีน้ําขัง ด้านการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล ด้านอุปโภคบริโภค ด้านความปลอดภัย
และการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีจุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร ปัญหาด้านระบบ
ไฟฟูาและแสงสว่างเพียงพอ ปัญหาด้านจราจรในการจัดรถรับส่งสินค้าและการจัดทางเข้าออกไม่เป็น
ระเบียบ แนวทางพัฒนาเพ่ือให้ตลาดทุนชนมีประสิทธิภาพโดยที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา  
ในด้านของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างอาคารอาคารที่มีสุขลักษณะที่ถูกต้อง ด้านการกําจัด
ขยะมูลฝอยให้จัดซื้อถังขยะชนิดแยกประเภทขนาดเหมาะสมกับปริมาณขยะในตลาด ด้านระบบน้ํา
สําหรับผู้อุปโภคผู้บริโภคให้ประสานไปยังหน่วยงานด้านการประปาเพ่ือติดตั้งน้ําประปาไว้บริการ  
ด้านความปลอดภัยของอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคให้ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุขอําเภอในการออกสุ่มตรวจสินค้า ด้านการประชาสัมพันธ์ให้จัดตั้งคณะกรรมการที่เป็น
ตัวแทนจากทุกฝุายร่วมเป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค  
ด้านระบบไฟฟูาประสานงานไปยังการไฟฟูาส่วนภูมิภาคในการติดตั้งเสาไฟในบริเวณตลาดให้เพียงพอ 
และด้านจราจรให้ติดตั้งไฟจราจรบริเวณทางแยกเข้าตลาดให้ชัดเจน 

จากการที่มีผู้ที่ศึกษาประเด็นตลาดชุมชน ในมิติของการจัดการตลาดชุมชน
โดยทั้ง 2 การศึกษาได้ทําการศึกษาตลาดชุมชนภายใต้การจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
ซึ่งผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาเพ่ือต้องการทราบถึงสภาพปัญหาของการจัดการตลาดชุมชน จากผลการศึกษา
พบว่า มีปัญหาในแต่ด้าน ดังนี้ ด้านการวางแผน ในการกําหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการตลาด ด้านการดําเนินการ ในการบริการจัดการในด้านการเรื่องเวลา การประชาสัมพันธ์ 
ด้านระบบอุปโภค ด้านการจัดองค์กร การสรรหาคณะกรรมการในการดําเนินการตลาดชุมชน ในการ
เข้ามาในการจัดการดูแลในแต่ละฝุาย และด้านการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้า
มาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง หน่วยงานการประปาในการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ําที่ใช้
อุปโภคและบริโภค หน่วยงานสาธารณสุข เรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพ่ือความปลอดภัยให้แก่
ผู้บริโภค เป็นต้น 

3. กลุ่มการศึกษาถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตลาดชุมชน  ได้แก่ 
งานวิจัยของ กฤตพร ห้าวเจริญ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดชุมชนริมน้ําบริเวณลุ่มน้ําท่าจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเงื่อนไขหรือปัจจัยของสัณฐาน
พ้ืนที่และลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชน
ริมน้ําบริเวณลุ่มน้ําท่าจีน และศึกษาเงื่อนไขหรือปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของ
ตลาดชุมชนริมน้ําบริเวณลุ่มน้ําท่าจีน 
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ผลการศึกษาพบว่า สัณฐานพ้ืนที่เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้ง
ของตลาดชุมชนริมน้ํา เกิดจากโครงสร้างเชิงสัณฐานของการสัญจรทางน้ําและทางบก ที่มีการสัญจร
ผ่านมากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้สูง เกิดการรวมตัวและการกระจุกตัวของผู้คน ทําให้เกิด
ตลาดชุมชนริมน้ําขึ้น โดยสัณฐานของตลาดจะมีลักษณะเป็นศูนย์กลางหรือพ้ืนที่ส่วนกลางจากที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสม และในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลง จากโครงสร้างเชิงสัณฐานของ  
การสัญจรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปเป็นถนนทางบกทําให้ความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งในศักยภาพ
การเข้าถึงตลาดชุมชนริมน้ําลดลง การเข้าถึงพ้ืนที่ตลาดไม่สะดวกดังเช่นในอดีต นํามาสู่การสิ้นสุดและ
การเลือกใช้บริการตลาดชุมชนในเวลาต่อมา ซึ่งเงื่อนไขของลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อ  
การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของตลาดในน้ําได้แก่ ตลาดริมน้ําเดิมคงอยู่แต่มีสภาพที่ซบเซาและ
ตลาดชุมชนริมน้ําที่ได้รับการฟ้ืนฟูขึ้นใหม่และการคงอยู่ของตลาดชุมชนริมน้ําในปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจได้แก่ ผู้กระทําและระบบกิจกรรมที่ทําให้ตลาดชุมชน
ริมน้ําแห่งนี้ยังคงอยู่ในปัจจุบัน 

ดังนั้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดชุมชน ในกลุ่มการศึกษาถึง
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตลาดชุมชน โดยที่จะการศึกษาถึงสัณฐานพ้ืนที่และลักษณะทางสังคม
เศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาในแง่มุมนี้ ทําให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของ
ตลาดชุมชน จากโครงสร้างเชิงสัณฐานของการสัญจรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปเป็นถนนทางบกทํา
ให้ความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งในศักยภาพการเข้าถึงตลาดชุมชนริมน้ําลดลง ในเวลาต่อมาซึ่งเงื่อนไข
ของลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของตลาดในน้ํา  ได้แก่  
ตลาดริมน้ําเดมิคงอยู่แต่มีสภาพที่ซบเซาและตลาดชุมชนริมน้ําที่ได้รับการฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ การคงอยู่ของ
ตลาดชุมชนริมน้ําในปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจได้แก่ ผู้กระทํา
และระบบกิจกรรมที่ทําให้ตลาดชุมชนริมน้ํา 

2.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการตนเอง 
เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวคิดการจัดการตนเองชุมชน นับว่า 

เป็นประเด็นที่มีการศึกษาไว้ไม่มากนัก แต่มีนักวิชาการได้ทําการศึกษาไว้ในมิติต่าง ๆ ที่ทําให้มิติ  
การจัดการตนเองของชุมชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมไว้เป็นกลุ่มทั้งหมด กลุ่ม ดังนี้ 

1. การจัดการตนเองกับสวัสดิการชุมชน ได้แก่ งานวิจัยของ ชนินทร์ วะสีนนท์ 
(2549) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการสวัสดิการชุมชนของครือข่ายอินแปง: กลไก การจัดการตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์เชิงซ้อนของ
สวัสดิการทุกระดับภายใต้การจัดการตนเอง และเพ่ือศึกษากลไกกระบวนการในการจัดการสวัสดิการ
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า สวัสดิการของชุมชนเครือข่ายอินแปงมีลักษณะที่บูรณาการในองค์ประกอบ
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ทุกด้านของชีวิต  อันได้แก่  การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน สุขภาพเคหะชุมชน ความมั่นคงในชีวิตและ
การบริการสังคม โดยมีการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการสวัสดิการชุมชนของเครือข่ายอินแปง มีกลไกในการเชื่อมโยงเป็น
เป็นพลังอําอาจของชุมชน ได้แก่ บุคคลในเครือข่าย องค์ความรู้ วัฒนธรรม ที่มีการช่วยเหลือพ่ึงพากัน
ความหลากหลายของชุมชน โครงสร้างในการจัดการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเป็น
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้และการสื่อสารแนวราบ สิ่งเหล่านี้ทําให้เห็นว่า กลไกที่ขับเคลื่อนสวัสดิการ
ของเครือข่ายอินแปง เป็นสิ่งทําให้เกิดการผลักดันให้เกิดการจัดการตนเองของสวัสดิการชุมชนเพ่ือหา
อินแปง 

กระบวนการจัดการของเครือข่ายอินเองได้เริ่มจากการ  1) รวมกลุ่มของคน
ในชุมชน  2) ค้นหาศักยภาพของชุมชน  3) จัดการเครือข่ายขยายการเรียนรู้  4) มีการประสานพลัง
การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง  และ 5) บูรณาการของเครือข่าย ระบบกลไกและการจัดการตนเองที่
เกิดขึ้นในเครือข่ายอินแปงทําให้เห็นว่าสามารถนํามาใช้ในการจัดการสวัสดิการของชุมชนโดยมี 
การบูรณาการภายใต้การจัดการตนเองท่ีนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเกี่ยว
เนื่องกันของชุมชนเครือข่ายที่หลากหลาย เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่สามารถปรับตัวได้ด้วย 
การจัดการตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งในลักษณะการจัดการแบบรวมหมู่และแบบอิสระ 

2. การจัดการตนเองกับการฟ้ืนฟูชุมชน เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นศึกษาถึง
กระบวนการจัดการตนเองและกลไกในการจัดการตนเอง ในมิติของการฟ้ืนฟูชุมชน จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องประเด็นกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนข้างต้น งานวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการตนเอง โกวิทย์ พวงงาม (2553) ได้แก่ งานวิจัยของ สุวิมล มีแสง (2554) ได้มี
การศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการตนเองในการฟ้ืนฟูชุมชนหลังภัยพิบัติด้วยการสร้างชุมชนใหม่ 
กรณีศึกษาบ้านม่วนบ่อเฮาะ ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาถึงกระบวนการ
จัดการตนเองของชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังประสบภัยพิบัติด้วย
การสร้างชุมชนใหม่ เพ่ือศึกษาการจัดการตนเองในการฟ้ืนฟูหลังประสบภัยพิบัติของชุมชนบ้านม่อน
บ่อเฮาะ และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการตนเองของชุมชนหลังประสบภัยพิบัติ 

ผลการศึกษาพบว่า หลังประสบภัยพิบัติชุมชนบ้านม่อนบ่อเฮาะ ได้มีการเริ่ม
กระบวนการสร้างชุมชนใหม่ขึ้น ที่เกิดจากการร่วมมือกันของคนในชุมชน และระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอก โดยร่วมกันฟื้นฟูจะผ่านการช่วยเหลือร่วมกันในชุมชนที่มีการใช้ ฐานความสัมพันธ์
ในชุมชนเป็นสําคัญผ่านระบบเครือข่าย เครือญาติ ในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันดําเนินการผ่าน
กิจกรรมของชุมชน ได้แก่ ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีบทบาท
สําคัญในการสนับสนุนฟ้ืนฟูชุมชนนั้น คือ หน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในการเข้ามาจัดการ
แบบมีส่วนร่วมโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ทําให้ชุมชนได้เกิดการวิเคราะห์
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สภาพปัญหาและนํามาสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน ผ่านเครื่องมือสําคัญ โครงการ
บ้านมั่นคงชนบท ที่ช่วยในการฟ้ืนฟูชุมชนหลังประสบภัยพิบัติ กระบวนการจัดการพัฒนาชุมชนที่
เกิดข้ึนเกิดจากการดําเนินงานโดยชุมชนเพ่ือชุมชน หน่วยงานภายนอกเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุน ชุมชน
บ้านม่วนบ่อเฮาะ จะอยู่บนเงื่อนไขของกฎกติกาข้อตกลงร่วมกันของชุมชน 

กระบวนการฟ้ืนฟูชุมชนดังกล่าวจะนําไปสู่การจัดการตนเองซึ่งจะทําให้เห็น
ว่าการจัดการตนเองของชุมชนที่เกิดขึ้นนําไปสู่การฟ้ืนฟูชุมชนหลังภัยพิบัติ และนําไปสู่การจัดการใน
แต่ละด้านของชุมชนได้แก่ ด้านการจัดการที่ดินและพัฒนาที่อยู่อาศัย ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจและการเงินชุมชน ด้านสังคมวัฒนธรรมและสวัสดิการชุมชน และนอกจากนั้นจากการ
สรุปบทเรียนการทํางานร่วมกับชุมชนทําให้ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการตนเองของชุมชนหลังภัย
พิบัติว่าจะต้องมีการพัฒนาในด้าน ดังนี้ 1) การสร้างกลไกหลักในการจัดการตนเองของชุมชนที่เข้ามา
มีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองของชุมชนนั้นได้แก่ ผู้นํา สมาชิก เวทีการประชุม   
การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการพัฒนาชุมชนกลไกเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญต่อการจัดการตนเอง  
2) หลักการที่ใช้ในการจัดการตนเอง  คือ  หลักการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น เน้นชุมชนเป็น
หลักในการดําเนินการที่ข้ึนอยู่กับสภาพสถานการณ์ข้อเท็จจริง หลักการประชาธิปไตยชุมชน หลักการ
ใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน  3) กระบวนการที่ใช้ในการจัดการตนเองของชุมชนที่ใช้ในการจัดการนําไปสู่ 
การพ่ึงพาตนเองได้นั้น โดยริเริ่มจาก  (1) กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน  (2) กระบวนการ
ตรวจสอบโดยชุมชน (3) กระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
(5) กระบวนการปรับแนวคิดชุมชน และ (6) กระบวนการขยายเครือข่าย นอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้ใน
การจัดการตนเองของชุมชนได้แก่ แผนชุมชน กฎกติกาหรือกฎระเบียบที่ชัดเจน การพัฒนาระบบ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูลสิ่งเหล่านี้จะนํามาสู่การจัดการตนเองของชุมชนที ที่ทําให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง 

กล่าวโดยสรุปคือ จากการที่มีผู้ศึกษาประเด็นการจัดการตนเอง ทั้งในกลุ่ม 
การจัดการตนเองของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน และการจัดการตนเองของการฟ้ืนฟูชุมชนนั้น พบว่า 
ประเด็นที่ค้นพบจากงานวิจัยทั้ง 2 การศึกษานี้ กระบวนการจัดการตนเองชุมชนและกลไกการจัดการ
ตนเองชุมชน มีความสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวไว้ ซึ่งได้แก่ โกวิทย์ พวงงาม ,  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ประเวศ วะสี ซึ่งผู้ศึกษาสามารถสรุปกระบวนการจัดการตนเองชุมชน
เพ่ือนํามาเป็นกรอบในการศึกษาได้ดังนี้ ดังนี้ 

1. การรวมกลุ่ม 
2. แผนและข้อมูลชุมชน 
3 การขับเคลื่อนแผน 
4. การบูรณาการแผน 
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นอกจากนี้ งานวิจัยในประเด็นการจัดการตนเองของชุมชน ทําให้ผู้ศึกษาได้
เข้าใจบทบาทในการเข้ามาขับเคลื่อนพร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการจัดการตนเองมากขึ้น  
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มภายในชุมชน บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน กลุ่มผู้นํา (ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้นําทางศาสนา ประธานชุมชน) องค์กรในชุมชนทั้งในรูปแบบของขบวนองค์กรชุมชน ตลอดจน
คณะกรรมการชุมชน 

2. กลุ่มภายนอกชุมชน หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย ที่เข้าสนับสนุนใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

3. ความหลากหลายของวัฒนธรรม ด้วยฐานชุมชนที่มีความหลากหลายของ
วัฒนธรรม เมื่อมีการรวมกลุ่มกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะทําให้เกิดการผสมผสานของ
วัฒนธรรมและความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ภายใต้ความหลาหลายจะเป็น
ส่วนที่สามารถดึงองค์ความรู้มาเป็นฐานที่จะก่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

4. การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเวทีการประชุมต่าง ๆ 
ที่จะเป็นพื้นที่ในการดึงศักยภาพของคนในชุมชน เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนต่อยอดในกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้ชุมชนมีความยั่งยืน 

ดังนั้น เมื่อผู้ศึกษานํามาสังเคราะห์ประเด็นกลไกที่สนับสนุนการจัดการตนเองทั้ง 
2 การศึกษามีความสอดคล้องกับนักวิชาการที่ได้อธิบายถึงกลไกสนับสนุนการจัดการตนเองไว้ผู้ศึกษา
สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือศึกษากลไกการจัดการตนเองของตลาด
ชุมชน กรณีศึกษาตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดังนี้ 

1. บุคคลในชุมชน 
2. เครือข่าย 
3. ทุนชุมชน 

2.5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประเด็นทุนชุมชน 
ประเด็นของทุนชุมชนที่ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษานั้น พิศมัย รัตนโรจนสกุล (2546) 

ได้ศึกษาเรื่อง ทุนชุมชน: เงื่อนไขในการดํารงอยู่ของชุมชนในระบบทุนนิยม ผลการศึกษาพบว่า  
การนําเข้าแนวคิดแห่งทุนนิยมมาสู่สังคมไทย ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู สังคมแหง ความ
ทันสมัยหรือสังคมอุตสาหกรรมนั้น ทําให้ชุมชนกลายเป็นหน่วยของสังคมที่ตกอยู่ ในสภาพของสังคม
ชายขอบแห่งทุนนิยม ด้วยทุนชุมชนถูกผนวกเข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในระดับมหภาค 
นอกจากนี้แนวคิดแห่งทุนนิยมยังกดทับความหมายของทุนให้แคบลงเหลือเพียงการให้ความสําคัญต่อ
แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วการดํารงอยู่ ของชุมชนในชนบทมาอย่างช้านานเกิด
จากการผสานทุนชุมชนในมิติต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเหมาะสม โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการ
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แสวงหาความหมายของทุนชุมชน ตั้งแต่ยุคสังคมประเพณีจนกระทั่งชุมชนก้าวเข้าสู่สังคมแห่งทุนนิยม 
และการสะสมทุนชุมชนมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง  
ซึ่งนัยของทุนชุมชนที่งานวิจัยนี้ค้นพบประกอบด้วย 4 สวนสําคัญ  ไดแก  1) ความเป็นเจาของทุน
ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในชุมชน  2) ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม  3) ระบบความรู ในชุมชน และ  
4) ระบบคุณค่าและบรรทัดฐานที่เชื่อมโยงให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอยู่อย่างเป็นสุข โดยนัยของทุนชุมชน
จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ดังนั้น เมื่อชุมชนถูกแทรกแซงด้วยระบบทุนนิยมไดส่งผล
ให้วิถีการผลิตของชุมชนเปลี่ยนไปสูการผลิตเพ่ือการค้า เกิดการจําแนกแจงเชิงโครงสร้างทางสังคม
และการ เข้ามาของทุนนิยมทําให้การสะสมทุนชุมชนมีการปรับตัวเพ่ือให้ชุมชนยังสามารถทําหน้าที่
ของตนเองไดต่อไป โดยการปรับตัวของทุนชุมชนมีทั้ง  1) การจรรโลงทุนชุมชนเดิมที่ยังคงคุณค่าและ
ทําให้ชุมชนสามารถคัดค้านต่ออํานาจของทุนนิยมได  2) การบูรณาการทุนชุมชนจากสังคมประเพณี
กับทุนชุมชน ในสังคมทุนนิยมเข าด้วยกันเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนปัจจุ บันและ  
3) การสร้างทุนชุมชน ชุดใหม่ข้ึนเพื่อช่วยแกปัญหาของชุมชน การปรับตัวของทุนชุมชนที่เข้มแข็งย่อม
ก่อให้เกิดการสร้างอํานาจอิสระให้แกชุมชนในการจัดการต่อทรัพยากรในชุมชน การจัดการต่อปัญหา
ของชุมชนได้ โดยไมตองตกอยู่ในสภาวะการพ่ึงพิงภายนอก หากแต่ไดก่อให้เกิดอํานาจต่อรองอย่าง
เท่าเทียมกับระบบทุนนิยม 

นอกจากนี้ งานวิจัยของ เสน่ห์ สุวรรณโชติ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยอาศัยทุนชุมชน ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษา 1) ทุนชุมชน ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
โดยอาศัยทุนชุมชน พ้ืนที่ศึกษา  คือ  หมู่ที่ 1-6 ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ และ ผู้นํากลุ่มองค์กร จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ทุนชุมชนของตําบลทรายขาว มีดังนี้ 
1) ทุนระบบนิเวศน์ ได้แก่ ปุาไม้ และสัตว์ปุา  2) ทุนมนุษย์/ทุนคน ได้แก่ คนในชุมชนมีความรู้
ความสามารถเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น  3) ทุนสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ ความช่วยเหลือเกื้อกูลของคน
ในชุมชน  สมาชิกของชุมชนมีความรักวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น  4) ทุนสติปัญญา ได้แก่ 
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การจัดทําศูนย์เรียนรู้ และ 5) ทุนเงินตรา ได้แก่ รายได้จากการทําสวนยางพารา 
สวนผลไม้ และจากการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐ  จากทุนชุมชนโดยอาศัย SWOT พบว่า จุดแข็ง 
ได้แก่ คนในชุมชนมีความเข้มแข็งไม่มีการ แบ่งแยกศาสนา มีปุาไม้และพืชเศรษฐกิจอุดมสมบูรณ์  
จุดอ่อน ได้แก่ คนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม โอกาส ได้แก่ มีงบประมาณ
ดําเนินการ การส่งเสริมให้ความรู้ อุปสรรค ได้แก่ เหตุการณ์ไม่สงบ ข้อเสนอแนะแนวทางการนําทุ น
ชุมชนมาพัฒนาชุมชนตําบลทรายขาว คือ 1) องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จะต้องให้ความสําคัญ
ในการนําทุนชุมชนที่มีอยู่มาพัฒนา ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด   



Ref. code: 25595805036133IWN

 

 

54 

54 

2) ส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาส ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในทุกขั้นตอน 3) การสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร 4) ผู้นําท้องถิ่น
ต้องมีความรับผิดชอบและอุทิศเวลาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และ 5) คนในชุมชนต้องมีความรักความสามัคคี
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ประเด็นทุนชุมชน พบว่า  
มีนักวิชาการและผู้ศึกษาหลายท่าน ได้อธิบายถึงลักษณะทุนชุมชนไว้หลากหลาย ซึ่งผู้ศึกษาได้สรุป
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.1 
สรุปองค์ประกอบของทุนชุมชน 

ชื่อนักวิชาการ/ผู้วิจัย 

ทุน
พื้น

ฐา
น 

ทุน
ธร

รม
ชา

ติ 

ทุน
แห

่งช
ีวิต

 

ทุน
มน

ุษย์
 

ทุน
คว

าม
รู้ 

ภูมิ
ปัญ

ญ
า 

ทุน
วัฒ

นธ
รร

ม 

ทุน
เงิน

 

ทุน
สถ

าบ
ัน 

ทุน
กิจ

กร
รม

 

ทุน
ทา

งส
ังค

ม 

โกวิทย์ พวงงาม (2553)           

เสรี พงศ์พิศ (2547)           
กรมการพัฒนาชุมชน (2553)           
เสน่ห์ สุวรรณโชติ (2554)           

พิศมัย รัตนโรจนสกุล (2546)           
 

จากการสังเคราะห์ประเภทของทุนชุมชนข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทุนชุมชน 
มีองค์ประกอบที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มีทุนชุมชนที่เป็นพ้ืนฐานที่นักวิชาการและผู้ศึกษา
งานวิจัยได้ให้อธิบายสอดคล้องกัน ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนําไปพัฒนากรอบแนวคิด ได้ดังนี้ 

1. ทุนธรรมชาติ 
2. ทุนความรู้ ภูมิปัญญา 
3. ทุนวัฒนธรรม 
4. ทุนมนุษย ์
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2.5.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดริมน้้าคลองแดน 
มีนักวิชาการหลายท่านได้ทําการศึกษาในพ้ืนที่ตลาดริมน้ําคลองแดนไว้หลาย

ด้าน ซึ่งงานวิจัยที่เกิดขึ้นชุมชนได้เกิดเป็นเครื่องมือในการนํามาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาของตลาด
ริมน้ําคลองแดน ซึ่งผู้ศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ งานวิจัยของ สาลินี ทิพย์ เพ็ง, 
ธารินทร มานีมาน, และ อัมรินทร สันตินิยมภักดี (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการการทองเที่ยวโดย
ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  
การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร สัมภาษณ์บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดการการทองเทีย่วและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเขามายังแหล่งท่องเที่ยว 

ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนคลองแดนมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และ 
มีแผนการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ตระหนักถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของชุมชน ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
อนุรักษ์และการจัดการการทองเที่ยว มีกฎของชุมชนตามพันธะสัญญาชุมชน รวมทั้งกําหนดกิจกรรม
การทองเที่ยว และการอนุรักษ์ต้องให้ผลตอบแทนแกชุมชน มีการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
ทั้งนี้ต้องคํานึกถึงสุนทรียภาพ สังคม วัฒนธรรม และวั สดุที่ใช้ ต้องสามารถคงเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น รวมทั้งมีและการประชาสัมพันธ์ด้านการทองเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกับชุมชนอ่ืน ๆ 

2. กลุ่มการพัฒนาการท่องเที่ยวเอความยั่งยืน ได้แก่ งานวิจัยของ ชลลดา แสงมณี 
ศิริสาธิตกิจ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน้ําภาคใต้เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน วัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยหรือเงื่อนไข
ของการดํารงอยู่ของการท่องเที่ยวตลาดน้ําภาคใต้ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน้ํา
ภาคใต้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการศึกษาพบว่า การเกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําภาคใต้ ส่วนใหญ่
เกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้การดําเนินการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการบริหารใน
รูปแบบของคณะกรรมการรวมทั้งมีกฎระเบียบ สําหรับใช้เป็นแนวทางสําหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
การท่องเที่ยวตลาดน้ําภาคใต้ ได้แก่ การบริหารจัดการและการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นฐานใน
การพัฒนาตลาดน้ํา ส่วนปัจจัยหรือเงื่อนไขของการดํารงอยู่ของตลาดน้ําภาคใต้ ได้แก่ การมีผลิตภัณฑ์
และสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว การส่งเสริมและสนับสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น การร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อัตลักษณ์ความแตกต่าง การมีส่วนร่วม การบริหาร
จัดการและการประชาสัมพันธ์ สําหรับรูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน้ําภาคใต้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น
รูปแบบที่ให้ความสําคัญกับการดําเนินการ 10 ประการ ได้แก่ สินค้า กิจกรรม บริการ โครงสร้าง
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พ้ืนฐานเครือข่ายการท่องเที่ยว ฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ การมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ กระบวนการ
เรียนรู้การบริหารจัดการวัฒนธรรมชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจจะเรียกรูปแบบนี้ว่า  
A Trip Place Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านการรับรองโดยเวที
ประชาคม 

การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนสู่การท่องเที่ยวเที่ยงยั่งยืนซึ่งพบว่า
การท่องเที่ยวของตลาดน้ําคลองแดนได้มีองค์ประกอบพัฒนาการท่องเที่ยวที่สําคัญ 6 ประการ  คือ  
1) องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว 2) องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว 
3) องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  4) องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจ
การท่องเที่ยว  5) องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่น
และ  6) องค์ประกอบด้านการประชาจิตสํานึกทางการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยหรือเงื่อนไขในการดํารงอยู่
ของการท่องเที่ยวตลาดน้ําคลองแดนจะประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมของชุมชน อัตลักษณ์และ
ความแตกต่าง การบริหารจัดการการส่งเสริม และการสนับสุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการ
ร่วมมือของในงานต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ 

3. กลุ่มการออกแบบการแสดงรํามโนราห์ ได้แก่ งานวิจัยของ ทัศนียา คัญทะชา 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบการแสดงโนรา เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ําคลอง
แดน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์การแสดงโนราและออกแบบการแสดงโนราเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวในตลาดริมน้ําคลองแดน 1 ชุด การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถามแบบไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม การสังเกต แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

ผลการศึกษาพบว่า การแสดงมโนราของตลาดริมน้ําคลองแดน เกิดขึ้นครั้ง
แรกในวันส่งมอบงานวิจัยการพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบท (ต.คลองแดน อ.ระโนด 
จ.สงขลา และ ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 มีการรําโนรา
บนสะพานไม้เพ่ือสื่อถึงนิยามของชุมชน “สามคลองสองเมือง” นักแสดงเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และนักเรียนจากโรงเรียนคลองแดนวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 11 
ซึ่งการแสดงโนราในตลาดริมน้ําคลองแดนตั้งปี 2552-2559 มี 6 รูปแบบ ได้แก่ รําบทประถม การรํา
ประสมท่ารําบทสอนรํา  การออกพราน  รําบทครูสอน  และการเชิดหุ่น  ลีลาท่ารํา 2 สายตระกูล คือ 
โนราหนูอาบ เจริญศิลป์ และสายท่านขุนอุปถัมภ์นรากร นักแสดงจากสองโรงเรียนในชุมชนคลองแดน 
คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11และโรงเรียนคลองแดนวิทยา นอกจากนี้การออกแบบการแสดง
โนรา ผู้วิจัยได้แนวคิดจากเอกลักษณ์เฉพาะจุดเด่นของชุมชน และความนิยมของนักท่องเที่ยวในสมัยนี้
ชื่นชอบการถ่ายภาพลงโซเชี่ยล จึงออกแบบการแสดงชุด “จินตภาพโนราคลองแดน” เป็นการแสดง
ประกอบการร้องบททํานองเพลงทับเพลงโทน ประพันธ์บทร้องขึ้นใหม่ในบทร้องมีเนื้อหาสื่อถึง 
อัตลักษณ์ของชุมชนและเชิญชวนนักท่องเที่ยว รวมท่ารําทั้งหมด 38 ท่า การสร้างสรรค์การแสดง
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โนราให้เป็นลักษณะเฉพาะของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ สามารถทําให้นักท่องเที่ยวที่ได้ชมการแสดงจะ
เข้าใจประวัติที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วย 

4. กลุ่มการศึกษามาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยว ได้แก่ งานวิจัยของ  
นราวดี บัวขวัญ, อภิชาติ เหมือนทอง, กุลแก้ว คล้ายแก้ว, และ จรรยวรรธ สุธรรมา (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง มาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอ  
ระโนด จังหวัดสงขลา 

ผลการศึกษาพบว่า การประเมินมาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จํานวน 5 ท่าน พบว่า มาตรฐานด้าน
การตลาดการท่องเที่ยวของชุมชนวิถีพุทธของนคลองแดน ด้านที่ ผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการของ
ท้องถิ่นประเด็นของการรายการด้านที่พักโฮมสเตย์เพ่ือการท่องเที่ยว มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 3.94 ด้านที่ 2 การกําหนดราคาสินค้าที่เป็นธรรมประเด็นการกําหนด
ราคา ค่าบริการสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 3.70 ด้านที่ 3 ช่องทางการจําหน่ายสินค้าอย่างยั่งยืนประเด็นของช่องทางการจัด
จําหน่ายโดยชุมชนมีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 2.80 ด้านที่ 4 การส่งเสริมการค้าขาย
มีความรับผิดชอบและเล่นการประชาสัมพันธ์เหมาะสมกับความเห็นจริงของชุมชนและไม่สร้างความ
คาดหวังที่เกินจริงแก่นักท่องเที่ยวมีค่าระดับเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 3.20 

5. กลุ่มการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ได้แก่ พิมพกานต์ เหมือนทอง, จิรวรรณ 
ดํามี, อรรถพล ขุนจันทร์, และฐิติพงศ์ บังทอง (2552) ได้ศึกษา ผ่านโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โครงการย้อนร้อยตลาดน้ําคลองแดน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและ
ศึกษาเศรษฐกิจของตลาดน้ําคลองแดน 

ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนคลองแดนเป็นชุมชนวิธีพุทธ ที่ตั้งอยู่ในเขตอําเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา และเชื่อมต่อกับตําบลรามแก้ว อําเภอหัวไทร จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สงครามเก้าทัพที่ทางฝุายพม่าได้เข้ามารุกรานไทย โดยชาวพม่าได้
รุกรานไปยังหัวเมืองใตแ้ละชาวบ้านได้ยกพลไปขัดตาทัพที่ชุมชนคลองแดน ซึ่งครั้งนั้นฝุายพม่าได้พ่าย
แพ้และถอยทัพกลับไป อีกประการหนึ่งคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จผ่าน
คลองแดน เมื่อ พ.ศ. 2449 ด้วยความเป็นชุมชนที่อยู่ระหว่างเขตแดนของทั้งสองจังหวัด จึงเป็น
ศูนย์กลางของการค้าระหว่างสองจังหวัดมีผู้คนมากมาย มาค้าขาย มีบ้านเรือนต่าง ๆ เต็มทั้งสองฝั่ง
ร้านค้าในคลองแดนมีตั้งแต่ ร้านขายของชํา ร้านทอง ร้านเสื้อผ้าร้าน น้ําชากาแฟ ร้านขายยาแผน
โบราณ ร้านถ่าย รูปร้านขายเครื่องสําอาง ร้านขายข้าวแกง โรงไฟฟูาโรงสี ร้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
ซ่ึงถือได้ว่าเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของคลองแดน ต่อมา พ.ศ. 2520 ด้วยความที่ชุมชนคลองแดน
เจริญรุ่งเรืองมากจึงได้มีการสร้างภาพยนตร์ขึ้น ชื่อเรื่องรูปขวาน นําโดย สมบัติ เมทินี โดยเนื้อหา  
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อิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนักเลงคลองแดนซึ่งสมัยนั้นพวกเขาจะพกลูกขวานกันเ พ่ือไว้ปูองกันตัว  
วัดคลองแดนถือเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นควบคู่กับชุมชนมาอย่างช้านานมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้
การเคารพนับถือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีความศักดิ์สิทธิ์สูงโดยสร้างด้วยทองคําและเป็น
พระพุทธรูปที่งามที่สุดในประเทศไทย พ.ศ. 2530 เมื่อความเจริญเข้ามาเส้นทาง การคมนาคมทางน้ํา
เริ่มไม่ได้รับการนิยมผู้คนเริ่มหรือยายบ้านเรือนเข้าไปอยู่ในเมืองชุมชนเริ่มซบเซาลงความรุ่งเรืองใน
อดีตก็ได้กลายเป็นภาพในความทรงจําของคนคลองแดนไป แต่ในปัจจุบันชุมชนคลองแดนได้มีการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยได้รับการร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ามาถาม
โครงการศึกษาหาและจัดทําโครงการนําร่องการปรับปรุง ที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต้  
แม้ปัจจุบันคลองแดนอาจจะไม่เป็นศูนย์การค้าเหมือนในอดีตแต่จากความร่วมมือของหน่วยงานภาคี 
หลายภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกที่ร่วมกันพัฒนาทําให้วิถีชีวิตของคนชุมชนคลองแดนกลับมามี
ชีวิตอีกครั้งและเพ่ืออนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมจึงได้มีการเปิดตลาดริมน้ําคลองแดนขึ้นเพ่ือรักษา
ความเป็นชุมชนให้คงอยู่ต่อไป 

สรุปได้ว่า งานวิจัยที่ได้ศึกษาในพ้ืนที่ตลาดริมน้ําคลองแดนนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
การจัดการการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการออกแบบการแสดงรํา
มโนราห์ ด้านมาตรฐานด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ต่างมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งงานวิจัยที่เกิดขึ้นย่อมก่อประโยชน์ให้กับชุมชน เพ่ือที่จะเป็นฐานข้อมูลให้กับ
ชุมชนและสามารถต่อยอดการพัฒนาตลาดริมน้ําคลองแดน เพ่ือให้ครบคลุมในทุก ๆ ด้าน 

ดังนั้น การศึกษาในประเด็นการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน ก็จะเป็น
การศึกษาในอีกมิติของการพัฒนาตลาดริมน้ําคลองแดน ที่ทําให้เห็นถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน 
ด้วยการจัดการของคนในชุมชน ที่จะเป็นชุดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีบริบท
ใกล้เคียงได้นําไปปรับใช้ 

 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษา 

ตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูชุมชนมาอธิบายจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงตลาดริมน้ําคลอง
แดนที่นํามาสู่กิจกรรมต่าง ๆ และนําไปสู่การจัดการตลาดริมน้ําคลองแดน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดําเนินการจนทําให้ตลาดริมน้ําคลองแดนฟ้ืนขึ้นมาและประสบความสําเร็จ ผู้ศึกษาได้นําแนวคิด 
การฟ้ืนฟูชุมชน แนวคิดจัดการตนเองของตลาดชุมชน แนวคิดทุนชุมชน มาเป็นกรอบคิดในการศึกษา
ครั้งนี้ ที่ทําให้เห็นรูปแบบการจัดการตนเองของตลาดชุมชน เพ่ืออธิบายลักษณะการจัดการที่คนใน
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ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการร่วมกัน จากแนวคิด ความเชื่อ และพลังปัญญาที่มาจากพลัง
ความสามัคคีร่วมใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและแก้ปัญหาร่วมกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
ด้วยกระบวนการฟ้ืนฟูชุมชนที่ทําให้เกิดการพลิกฟ้ืนคุณค่าความเป็นชุมชนด้วยรูปแบบการฟ้ืนฟู 
การอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่า การฟ้ืนฟูบูรณะและการพัฒนาและสร้างใหม่ และนําแนวคิกการจัดการ
ตนเองมาเป็นกรอบเพ่ือนํากระบวนการจัดการตนเองทั้ง การรวมกลุ่ม แผนและข้อมูลชุมชน  
การขับเคลื่อนแผน และการบูรณาการแผน มาอธิบายกระบวนการการจัดการตนเองของตลาดริมน้ํา
คลองแดนว่ามีกระบวนการอย่างไร รวมทั้งกลไกที่สนับสนุนในการจัดการตนเองของชุมชน 
องค์ประกอบที่ทําให้เกิดผลความสําเร็จของชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน ได้แก่ บุคคลในชุมชน เช่น 
กลุ่มแกนนําชุมชน สมาชิกในชุมชน เครือข่าย และทุนชุมชน ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสู่
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เพ่ือที่จะนําผลการศึกษาชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน 
สรุปเป็นรูปแบบการจัดการตนเองของตลาดชุมชน ที่สามารถนําไปเป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชนและ
เพ่ือให้ชุมชนอ่ืน ๆ นําไปประยุกต์หรือปรับใช้ในพ้ืนที่ที่มีบริบทใกล้เคียง 
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ภาพที่ 2.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

ตลาดริมน้้าคลองแดน 
ต.คลองแดน อ.ระโนด 

จ.สงขลา 

ทุนธรรมชาติ 
ทุนความรู้ ภูมิปัญญา 

ทุนวัฒนธรรม 
ทุนมนุษย์ 

1. การรวมกลุ่ม 
2. แผนและข้อมูลชุมชน 
3. การขับเคลื่อนแผน 
4. การบูรณาการแผน 

1. บุคคลภายในชุมชน 

2. เครือข่าย 

3. ทุนชุมชน 

ชุดองค์ความรู้รูปแบบการจัดการตนเองของตลาดชุมชน 
 

กระบวนการจัดการตนเอง
ของตลาดชุมชนคลองแดน 

กลไกสนับสนุนการจัดการ
ตนเองของตลาดชุมชน

คลองแดน 

1.การอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่า 
2.การฟ้ืนฟูบูรณะ 
3.การพัฒนาและสร้างใหม่ 

การฟ้ืนฟูตลาดริมน้ําคลองแดน
ลองแ 

การจัดการทุนชุมชน 
ตลาดชุมชนคลองแดน 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาการจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษา ตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลาครั้งนี้ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของตลาดชุมชนในชุมชนคลองแดน  
โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะตอบคําถามการวิจัยที่กําหนดไว้ ดังนี้ ตลาดริมน้ําคลองแดนมีการฟ้ืนฟู
ตลาดอย่างไร มีพัฒนาการอย่างไรบ้าง กระบวนการฟ้ืนฟูนั้นมีวิธีการจัดการตนเองอย่างเต็มรูปแบบ
อย่างไร โดยผ่านกลไกการสนับสนุนจากมิติใดบ้าง 

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการบรรยาย 
(Descriptive Method) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นและข้อมูลจากเอกสาร
ประกอบกัน ทั้งนี้ ได้กําหนดระเบียบวิธีการศึกษาและข้ันตอนในการดําเนินการศึกษา ไว้ดังนี้ 

1. วิธีการศึกษา 
2. พ้ืนที่ในการศึกษา 
3. ประเด็นในการศึกษา 
4. หน่วยในการศึกษาวิเคราะห์ 
5. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
7. วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูล 

 
3.1 วิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาเรื่อง การจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษาตลาดริมน้ําคลองแดน 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เน้นการพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) เพ่ือหาข้อสรุปในอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาวการณ์จริง โดยใช้วิธีการศึกษา
หลายวิธี ซึ่งเริ่มต้นจากการวิจัยเอกสาร เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัย  
รายงานการวิจัย ตลอดจนเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา เพ่ือนํามาใช้
เป็นกรอบในการศึกษาและนํามาเป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือประกอบการบรรยายและอภิปรายเนื้อหา   
ส่วนต่อมาเป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม ทั้งจากการสัมภาษณ์ และสังเกต 
กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานการจัดการตนเองตลาดชุมชน เพ่ือนํามาใช้ในการบรรยาย
และอภิปรายบนฐานของกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการสร้างให้เกิดเป็นข้อค้นพบ
และข้อสรุปที่มีความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลในทางวิชาการ 
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3.2 พื้นที่ในการศึกษา 
 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกพ้ืนที่ชุมชนคลองแดน
และตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความโดดเด่น 
หลายด้าน และเป็นพ้ืนที่ทําให้เห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชนในการร่วมมือกันเพ่ือการจัดการ  
ตลาดริมน้ําคลองแดน ซึ่งความโดดเด่นในการเลือกพ้ืนที่แต่ด้านต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ความโดดเด่นในด้านทุนชุมชนที่มีความหลากหลาย 
1) ทุนด้านธรรมชาติ เป็นพื้นที่จุดเชื่อมต่อของคลองสามสาย ได้แก่ คลองสายระโนด 

คลองสายชะอวดและคลองสายปากพนัง โดยเป็นจุดเชื่อมระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นภูมิศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นมิติความสัมพันธ์ของคนในชุมชนสองจังหวัด 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่ในอดีตและยังเป็นเอกลักษณ์เชิงประจักษ์ของตลาดริมน้ําคลองแดนได้
เป็นอย่างด ี

2) ทุนด้านประวัติศาสตร์ ตลาดริมน้ําคลองแดน เป็นตลาดชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุ
มากกว่า 100 ปี  ที่ได้เกิดปรากฏการณ์การซบเซาและรกร้างของตลาดชุมชน และได้กลับมาฟ้ืนฟูใหม่
อีกครั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดริมน้ําคลองแดน ความโดดเด่นที่มีเรื่องราว
ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานทําให้เห็นมิติของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคตั้งแต่สมัยยุครุ่งเรือง 
ยุคซบเซา จนมาสู่ยุคปัจจุบันของตลาดริมน้ําคลองแดน ที่จะสะท้อนมาในมิติของทุนชุมชนหรือ
ศักยภาพที่ทําให้ตลาดริมน้ําคลองแดนได้ฟ้ืนกลับมาอีกครั้ง 

3) ทุนสังคมและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตลาดริมน้ําคลองแดนด้วยการที่มี
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นถ่ินปักษ์ใต้ไว้หลากหลาย เช่น บ้านเรือนที่มีการอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนถิ่นให้คง
รูปแบบเดิมตั้งแต่สมัยอดีต ประเพณีขันหมากปฐม ความเชื่อทางพุทธศาสนา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็น
ฐานของการพัฒนาชุมชนคลองแดน ที่ส่งผลให้เกิดการต่อยอดในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรม
ชุมชนการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแกของชุมชน การดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ ที่สามารถสัมผัสได้จาก
ตลาดริมน้ําคลองแดน 

4) ทุนมนุษย์  คนในชุมชนคลองแดน มีผู้นําที่มีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ด้วยความหลากหลายทําให้ดึงศักยภาพของคนที่มีความสามารถมาร่วมกันพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ได้ดี ตลอดจนคนในชุมชนมีระบบความสัมพันธ์ที่ดี ที่สะท้อนให้เห็นถึงการทํางานร่วมกันของ  
2 พ้ืนที่ที่ซับซ้อนกัน 

2. ความโดดเด่นด้านการทํางานของคนในชุมชนคลองแดน ที่ใช้การประชุมเป็นพ้ืนที่ให้
คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ
ผลการทํางานร่วมกัน ทําให้มีผลงานที่ได้รับในเชิงประจักษ์ จากนักวิจัยที่เข้าไปศึกษาและจาก
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หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าไปช่วยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถนํามาอ้างอิงถึงผล
ความสําเร็จของชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งตลาดริมน้ําคลองแดนได้มีผลงานสําเร็จที่เห็นเชิงประจักษ์ที่
ยอมรับในเวทีระดับประเทศและระดับอาเซียน ได้แก่ 

ผลความส้าเร็จระดับประเทศ 
- รางวัลชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบจังหวัดสงขลา ประจําปี 2555 จากจังหวัดสงขลาและ

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
- รางวัลกินรี Thailand Tourism Awards รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประจําปี 

2556-2558 
- รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทชุมชนท้องถิ่น ประจําปี 2556 
- รางวัลชนะเลิศจังหวัดสงขลา ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ประจําปี 

2558 
- ได้รับคัดเลือกเป็นตลาดต้องชม ของจังหวัดสงขลา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา

ตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประจําปี 2559 
ผลความส้าเร็จระดับอาเซียน 
- รางวัลยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาเซียน 

ประจําปี 2555 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 วิทยาเขตท่ัวประเทศ 
- ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบชุมชนวิถีไทย 1 ใน 10 ประเทศ เพ่ือต้อนรับปีการท่องเที่ยว

ไทยและรองรับอาเซียน ประจําปี 2557 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

 
3.3 ประเด็นในการศึกษา 

 
ด้วยการศึกษาเรื่อง การจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษาตลาดริมน้ําคลองแดน 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาที่เน้นศึกษากระบวนการจัดการตนเองของตลาดริมน้ํา
คลองแดนการฟ้ืนฟูตลาดชุมชน ภายใต้การจัดการทุนชุมชน ก่อให้เกิดการจัดการตนเองของชุมชน
คลองแดน และศึกษากลไกที่เข้ามาสนับสนุนให้ตลาดริมน้ําคลองแดนเกิดการจัดการตนเองส่งผลให้
ตลาดริมน้ําคลองแดนเกิดความเข้มแข็ง ดังนั้น จึงกําหนดจุดเน้นในการศึกษาวิเคราะห์ 3 ประเด็นหลัก 
คือ 

1) วิเคราะห์พัฒนาการและการฟื้นฟูของตลาดริมน้ําคลองแดน 
2) วิเคราะห์กระบวนการและกลไกการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน 
3) วิเคราะห์การจัดการทุนชุมชนของตลาดริมน้ําคลองแดน 
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3.4 หน่วยในการวิเคราะห์ 
 
เนื่องจากการศึกษาเรื่องนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นกระบวนการจัดการตนเองของตลาด

ริมน้ําคลองแดน เพ่ือจะนํามาวิเคราะห์เป็นชุดองค์ความรู้การจัดการตนเองของตลาดชุมชน ที่จะ
นําไปสู่การขยายองค์ความรู้ในด้านการจัดการตนเองของตลาดชุมชน ดังนั้น หน่วยในการวิเคราะห์ 
(Unite of Analysis) จึงจําเป็นต้องจําแนกออกเป็น 2 หน่วยที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในส่วนของ
การวิเคราะห์ คือ ตลาดริมน้ําคลองแดน และชุมชนคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 
3.5 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 
การศึกษาในครั้งนี้  จะทําการเก็บข้อมูลจากประชากร 3 กลุ่มหลัก  อันเป็นตัวแสดงที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา ประกอบด้วย 
1. กลุ่มผู้น้า 

1) คณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน ซึ่งมี 3 ฝุาย ได้แก่ 
คณะกรรมการฝุายที่ปรึกษา 
คณะกรรมการฝุายวัฒนธรรม 
คณะกรรมการฝุายตลาด 

2) ผู้นําชุมชน ได้แก่ 
ประธานชุมชน 
ผู้นําทางศาสนา 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

 2 กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้้า ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุน บริหารจัดการ 
ดูแลการด้าเนินงานตลาดริมน้้าคลองแดน ได้แก่ 

1) กลุ่มผู้ประกอบร้านค้า/แม่ค้า 
2) กลุ่มโฮมสเตย์ 
3) กลุ่มปูนปั้นมโนราห์ 
4) กลุ่มสมุนไพร 
5) กลุ่มจักรสานและการละเล่นโบราณ 
6) กลุ่มข้าวซ้อมมือ 
7) กลุ่มขนมโบราณ 
8) กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม รํามโนราห์-รําพราน 
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9) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
10) กลุ่มของเล่นพื้นถิ่นและงานประดิษฐ์ 
11) กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์ 
12) กลุ่มผ้ามัดย้อม 

 
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 
การจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
3.6.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

ผู้ศึกษาทําค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดชุมชน การฟ้ืนฟูชุมชน การจัดการทุนชุมชน  
การจัดการตนเองและกลไกการสนับสนุนการจัดการตนเองของชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลจาก
บทความ งานวิจัย หนังสือพิมพ์ หนังสือเล่ม วารสารวิชาการ ข้อมูลสถิติ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดริมน้ําคลองแดน 

3.6.2 การสังเกต 
วิธีการนี้จะทําให้ได้ข้อมูลในภาพกว้าง อันเป็นข้อมูลบริบทเชิงพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม

ของชุมชน การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การบริหารจัดการของชุมชน และข้อมูลเชิงบริบทบุคคล
ของผู้ให้ข้อมูล ด้วยการใช้การบันทึกสภาวการณ์ที่เป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผู้ศึกษาได้เข้า
ไปร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จากการประชุมของคณะกรรมการฯ ตลาดริมน้ําคลองแดน และการเดิน
สังเกตพ้ืนที่รอบ ๆ ของตลาดริมน้ําคลองแดน ในการจําหน่ายสินค้า การให้ความรู้บริการนักท่องเที่ยว 
โดยเก็บภาพระหว่างการสังเกตและนํามาจดบันทึกรายละเอียดของสิ่งที่ได้จากการสังเกตในแต่ละครั้ง
ที่มีการลงพ้ืนที่ ซึ่งจะนําข้อมูลในส่วนนี้มาเขียนประกอบการบรรยายเนื้อหาของทุกประเด็นหลัก  
ถือเป็นการตรวจสอบข้อมูลอีกชั้นหนึ่งด้วย การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต ผู้วิจัยจะนํารูปแบบ 
การสังเกตใน 2 ลักษณะมาใช้ ดังนี้ 

3.6.2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
ผู้วิจัยทําการสังเกตโดยการเข้าไปร่วมในเหตุการณ์จริง โดยที่ผู้ศึกษาได้

เข้าร่วมในกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการตลาดริมน้ําคลองแดน โดยได้เข้าร่วมประชุมใน 
วันเสาร์ก่อนเปิดตลาดริมน้ําคลองแดนเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และร่วมรับฟังการประชุมตามปกติ
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ของการประชุมคณะกรรมการ ฯ โดยได้มีขออนุญาตจดบันทึกการประชุม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบใน
ครั้งนี้ เช่น การประชุมคณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน การประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาตลาดริมน้ําคลองแดน เป็นต้น 

3.6.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant Observation) 
ผู้วิจัยจะทําการสังเกตโดยไม่เข้าไปร่วมในสภาวการณ์จริง แต่จะเป็น 

การสังเกตในเชิงลักษณะลักษณะทั่วไปของชุมชนคลองแดน เช่น การสังเกตการณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
การประกอบอาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมทั้งทําการสังเกตกิจกรรมบริเวณตลาดริมน้ํา 
คลองแดนที่เกิดขึ้น เช่น การจําหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

3.6.3 การสัมภาษณ์สัมภาษณ์เชิงลึก  
โดยจะนํามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งวิธีการ

นี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่เน้นรายละเอียดข้อเท็จจริงจากกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มที่กําหนดไว้  
โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จะนํามาใช้ในการอธิบายประเด็นหลักทั้งหมด คือ 
กระบวนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน กลไกสนับสนุนในการจัดการตนเองของตลาดชุมชน 

3.6.4 เครื่องมือทางมานุษยวิทยา  
ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการศึกษาบริบทและสภาพทั่วไป

ของตลาดริมน้ําคลองแดน ได้แก่ 
1) แผนที่เดินดิน นํามาใช้ในการศึกษาบริบทของตลาดริมน้ําคลองแดน เพ่ือที่ทํา

ให้ทราบลักษณะการจัดการพ้ืนที่บริเวณตลาดริมน้ําคลองแดน และนอกจากนี้ทําให้เห็นถึงจุดสําคัญ
ของพ้ืนที่ดังกล่าว เช่น พ้ืนที่การรวมกลุ่มคนในการทํากิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ กิจกรรม
ดูแลความสะอาด กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมปักษ์ใต้ รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่ มในมิติ 
ต่าง ๆ ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, คณิศร เต็งรัง, ราตรี ปิ่นแก้ว, และ วรัญญา 
เพ็ชรคง, 2548, น. 22) 

2) ผังประวัติศาสตร์ชุมชน เครื่องมือนี้จะนํามาใช้ในการศึกษาถึงเรื่องราว  
ความเป็นมาของตลาดริมน้ําคลองแดนและชุมชนคลองแดน อําเภอระโนด จั งหวัดสงขลา รวมทั้ง 
ทําให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของตลาดริมน้ําคลองแดน 
เพ่ือที่จะสามารถอธิบายถึงความเป็นมาในการเริ่มต้นของการจัดการตนเองของตลาดชุมชนคลองแดน
ได้ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, คณิศร เต็งรัง, ราตรี ปิ่นแก้ว, และ วรัญญา เพ็ชรคง, 2548, น. 114) 
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3.7 วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และน้าเสนอข้อมูล 
 

3.7.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ทําการจัดแบ่งข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะ

ของการศึกษาในแต่ละวิธี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.7.1.1 ข้อมูลเอกสาร 

เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ  
ซึ่งเน้นในส่วนของกรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้ในส่วนของการอ้างอิง
ข้อมูลประกอบการบรรยายและอภิปรายเนื้อหาข้อค้นพบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลเอกสาร
เหล่านี้จะได้มาจากแนวคิดที่เกี่ยวกับตลาดชุมชน การฟ้ืนฟูชุมชน การจัดการทุนชุมชน การจัดการ
ตนเองและกลไกการสนับสนุนการจัดการตนเองของชุมชน ตลอดจนข้อมูลจากบทความ งานวิจัย 
หนังสือพิมพ์ หนังสือเล่ม วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

3.7.1.2 ข้อมูลจากการภาคสนาม 
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับกลุ่มบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับตลาดริมน้ําคลองแดน โดยที่บุคคลที่ให้การสัมภาษณ์สามารถเป็นตัวแทนของชุมชน  
ต่อประเด็นการศึกษาการจัดการตนเองของตลาดชุมชนได้ทุกมิติ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลจากการ
เครื่องมือมานุษยวิทยา อันเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในภาคสนาม โดยผู้วิจัยได้ทําการกําหนด
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ดังนี้ 

(1) ขั้นการเตรียมพื้นที่ 
ผู้ศึกษาจะทําการติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนและบอกวัตถุประสงค์

ในเบื้องต้นและทําการนัดหมายเพ่ือขออนุญาตลงพ้ืนที่พูดคุยทําความเข้าใจกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ และนัดหมายอีกครั้งผ่านที่ประชุมเพ่ือเข้าสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
ทุกกลุ่มก่อนที่จะทําการลงสัมภาษณ์จริง โดยใช้ทั้งวิธีการติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังกลุ่มผู้นํา และ  
การลงพ้ืนที่เพ่ือเข้าไปทําการนัดหมายด้วยตัวเอง อันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการแจ้งให้ทราบและ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการเก็บข้อมูล 

(2) ขั้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โดยการเก็บข้อมูลจากการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ 

เชิงลึก ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ที่ผู้ศึกษาได้ทําการติดต่อและ 
นัดหมายวันและเวลาไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขณะสัมภาษณ์ผู้ศึกษาได้ใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เช่นแบบฟอร์มสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น 
เพ่ือเป็นช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ปูองกันการผิดพลาดของข้อมูล 



Ref. code: 25595805036133IWN

 

 

68 

68 

(3) ข้อมูลจากการสังเกต 
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการสังเกตบริบททั่วไปของชุมชน ควบคู่ไปกับ 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งวิธีการนี้จะทําให้ได้ข้อมูลที่สามารถอธิบายภาพรวมของชุมชนได้ ทั้งที่
เป็นข้อมูลบริบทเชิงพ้ืนที่ การดํารงชีวิต สภาพแวดล้อมของชุมชน การประกอบอาชีพ ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งการบริการจัดการตลาดริน้ําคลองแดน โดยที่จะทําการเก็บข้อมูลจาก  
การประชุมของชุมชนในวาระต่าง ๆ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน และ
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น โดยผู้วิจัยจะนําข้อมูลในส่วนนี้มาเขียนประกอบการบรรยาย
เนื้อหาของทุกประเด็นหลัก ถือเป็นการตรวจสอบข้อมูลอีกชั้นหนึ่งด้วย 

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาใช้จะใช้วิถีแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ได้

จากปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบกับการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) และการสังเกต (Observation) มาประมวลเข้าด้วยกันและนําเสนอรายงานการศึกษาใน
รูปแบบการพรรณนา โดยนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาในแต่ละครั้งมาทําการแบบเป็น
หมวดหมู่แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์และความสอดคล้องของข้ อมูลที่ได้ 
แต่ละประเด็น โดยการบรรยายอธิบายและสรุปเชิงวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การศึกษาจาก
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม หรือวิธีการตีความและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
(Inductive Approach) 

3.7.3 การน้าเสนอข้อมูล 
การนําเสนอผลการศึกษาการจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษาชุมชน 

ตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ในส่วนของการนําเสนอข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวม จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม ทั้งข้อมูล
จากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต หรือการนํามาประมวลข้อมูล วิเคราะห์ 
เพ่ือเชื่อมโยงและสังเคราะห์เรียบเรียงข้อมูล โดยจะนําเสนอข้อมูลผลการวิจัยเป็นบทต่าง ๆ ตาม  
ความเหมาะสม ผู้วิจัยจะได้นําเสนอในรูปแบบของการพรรณนาและอภิปรายตามกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎี อีกทั้ง มีการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางและแผนภาพมาใช้ร่วมด้วย เพ่ือเป็น 
การนําเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในการทําความเข้าใจประเด็นที่ศึกษาอย่างครบถ้วน 
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ตารางที่ 3.1 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

วัตถุประสงค์ 
เครื่องมือการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการ
และการฟ้ืนฟูของตลาด
ริมน้ําคลองแดน อําเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา 

- ทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การสังเกต 
- เครื่องมือมานุษยวิทยา 

กลุ่มผู้นําชุมชน ได้แก่ 
- ประธานชุมชน 
- ผู้นําทางศาสนา 
- ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการ 
และกลไกการจัดการ
ตนเองของตลาดริมน้ํา
คลองแดน อําเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา 

-  การสังเกต 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- การสังเกตทั้งแบบมีส่วน

ร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

1. คณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ํา
คลองแดน ซึ่งมี 3 ฝุาย ได้แก่ 
- คณะกรรมการฝุายที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการฝุายวัฒนธรรม 
- คณะกรรมการฝุายตลาด 

2. กลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องกับตลาดน้ํา ได้แก่ 
1) กลุ่มแม่ค้า 
2) กลุ่มโฮมสเตย์ 
3) กลุ่มปูนปั้นมโนราห์ 
4) กลุ่มสมุนไพร 
5) กลุ่มจักรสานและการละเล่น

โบราณ 
6) กลุ่มข้าวซ้อมมือ 
7) กลุ่มขนมโบราณ 
8) กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมรํามโนราห์

รําพราน 
9) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
10) กลุ่มของเล่นพ้ืนถิ่นและงาน

ประดิษฐ์ 
11) กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์ 
12) กลุ่มผ้ามัดย้อม 



Ref. code: 25595805036133IWN

 

 

70 

70 

ตารางที่ 3.1 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและผู้ให้ข้อมูลหลัก (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ 
เครื่องมือการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

3. เพ่ือศึกษาการจัดการ
ตลาดชุมชนภายใต้ทุน
ชุมชนของตลาดริมน้ํา
คลองแดน อําเภอ ระ
โนด จังหวัดสงขลา 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การสังเกตทั้งแบบมีส่วน

ร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
 

กลุ่มผู้นํา ได้แก่ 
1) คณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ํา

คลองแดน ซึ่งมี 3 ฝุาย ได้แก่ 
- คณะกรรมการฝุายที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการฝุายวัฒนธรรม 
- คณะกรรมการฝุายตลาด 

2) ผู้นําชุมชน ได้แก่ 
- ประธานชุมชน 
- ผู้นําทางศาสนา 
- ปราชญ์ชาวบ้าน 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่อง การจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษา ตลาดริมน้ําคลองแดน 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนของตลาดริมน้ําคลองแดน ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงระบบความคิด วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อใช้วิธีการตีความจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
และอธิบายเชื่อมโยงการจัดการตนเองของตลาดชุมชน กับบริบทต่าง ๆ ของพ้ืนที่ชุมชนคลองแดน
และพ้ืนที่ตลาดริมน้ําคลองแดน ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

4.1 บริบททั่วไปของชุมชนคลองแดน 
4.2 พัฒนาการและการฟื้นฟูตลาดริมน้ําคลองแดน 
4.3 กลไกสนับสนุนการจัดการตนเองและกระบวนการจัดการตนเองของตลาดริมน้ํา

คลองแดน 
4.4 การจัดการทุนชุมชนภายใต้ทุนชุมชนของชุมชนคลองแดน 
 

4.1 บริบทท่ัวไปของชุมชนคลองแดนและตลาดริมน้้าคลองแดน 
 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนคลองแดน  

คลองแดนเป็นตําบลที่ตั้งอยู่สุดเขตของเขตอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่
ติดต่อกับอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ห่างจากอําเภอเมืองสงขลาประมาณ 100 
กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งถือ
ว่าเป็นชุมชนที่เป็นจุดกึ่งกลางในการเดินทางของสองจังหวัด ตําบลคลองแดนมีเขตการปกครอง
ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากระวะ บ้านแค บ้านคลองแดน บ้านบางหรอดและบ้านตีนนอ 
ซึ่งชุมชนบ้านคลองแดน อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ตลาดริมน้ําคลองแดน จึงตั้งอยู่ระหว่างชุมชนคลองแดน 
อําเภอระโนด จังหวัดตลาดสงขลา และชุมชนคลองแดน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้
ชื่อว่า “3 ลําคลอง 2 เมือง” มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ (องค์การบริหารส่วนตําบลคลองแดน 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา, 2558) 

ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ท่ี 1 อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ท่ี 5 ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดต่อคลองแดน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ท่ี 2 ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
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ภาพที่ 4.1  แผนที่แสดงการเข้าถึงชุมชนคลองแดน. จาก โครงการย้อนรอยตลาดน้ าคลองแดน 
โรงเรียนคลองแดนวิทยา (น. 4), โดย คณะยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้, 2554, กรุงเทพฯ: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

 
ด้านจ้านวนประชากร 
ประชากรในตําบลคลองแดนมีจํานวนประชากรทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 3 ,260 คน 

แยกเป็นชาย 1,587 คน และหญิง 1,673 คน จํานวนหลังคาเรือน 1,370 หลังคาเรือน และเมื่อศึกษา
ชุมชนบ้านคลองแดน พบว่า มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 485 คน 243 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558) 
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ตารางที่ 4.1 
ข้อมูลแสดงจ านวนประชากรต าบลคลองแดน 

หมู่ที่ 
จ้านวนประชากร (คน) จ้านวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

1. บ้านปากระวะ 695 724 1,419 545 

2. บ้านแค 357 380 737 334 

3. บ้านคลองแดน 237 248 485 243 
4. บ้านบางหรอด 131 151 282 136 

5. บ้านตีนนอ 167 170 337 112 

รวมทั้งสิ้น 1,587 1,673 3,260 1,370 
หมายเหตุ. จาก ข้อมูลพื้นฐานต าบลคลองแดน, โดย องค์การบริหารส่วนตําบลคลองแดน อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา, 2558, สืบค้นจาก www.klongdan.go.th/content/general_information   

 
ด้านเศรษฐกิจ 
ด้วยสภาพภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ชุมชนคลองแดนที่เอ้ือต่อ 

การทําอาชีพเกษตรกรรม ประชากรในชุมชนคลองแดนส่วนใหญ่จึงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก เช่น การทํานา การประมง รวมทั้งอาชีพค้าขาย ข้าราชการ และอ่ืน ๆ เพราะด้วยความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรที่ล้อมรอบชุมชน มีสายน้ําคลองแดนเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีพ ทําให้ชุมชน
มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ที่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ชุมชนคลองแดนดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ถึงแม้
จะความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกที่มีความพลวัตอยู่ตลอดเวลา เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ราคา
สินค้าตกต่ํา ค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนคลองแดน มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายดําเนิน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทรัพยากรที่มคีวามหลากหลาย สิ่งเหล่านี้ได้เป็นที่รองรับได้เป็นเป็น
อย่างดี 
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ภาพที่ 4.2  ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ.  จาก ข้อมูลพื้นฐานต าบลคลองแดน, โดย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา, 28 มีนาคม 2558, สืบค้นจาก 
www.klongdan.go.th/content/general_information   

 
จากตารางทําให้เห็นว่าชุมชนคลองแดน ยังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิม ด้วยทรัพยากรที่

อยู่ในชุมชนทําให้ชุมชนยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมในการดํารงชีพเป็นหลัก ทํานา/เลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก 
คิดเป็น 32.83% รองลงมาคือ การประมง 30.27 % รองลงมาคือ ประกอบอาชีพค้าขาย 17.32 % 
และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 19.58 % ตามลําดับ 

ด้านวัฒนธรรมและศาสนา 
ตําบลคลองแดนเป็นแหล่งอารยะธรรมของศิลปะปักษ์ใต้ เนื่องด้วยตําบลคลองแดน

มีศาสนาสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ วัดหัวคุ้ง วัดสิกขา
ราม และรวมทั้งวัดคลองแดน ซึ่งมีศาสนวัตถุและศาสนสถานที่สําคัญกับชุมชนและเป็นที่สักการะของ
ผู้มาเยี่ยมเยือนทั่วไป ได้แก่ พระพุทธรูปทองค า เป็นที่เลื่อมใสของชาวคลองแดนและชุมชนใกล้เคียง 
ที่อยู่คู่ชุมชนมาเป็นเวลานาน โดยในอดีตชาวบ้านได้พบองค์พระพุทธรูปและได้นําองค์พระพุทธรูปมาขัด
ให้มีความงาม แต่กลับพบว่า องค์พระพุทธรูปนั้นมีความเปล่งปลั่งดั่งทองคํา คนในชุมชนจึงมี  
ความศรัทธาต่อพระพุทธรูปเป็นอย่างมาก กุฏิพระหลังใหม่ ที่สร้างจากเงินบริจาคผู้มีจิตศรัทธาต่อ 
วัดคลองแดน ซึ่งสถานที่แหล่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนคลองแดน ที่มีต่อ 
ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา จนทําให้เกิดเป็นกุฏิพระหลังใหม่ขึ้น หอฉัน เป็นหอไม้ทั้งหลังที่มีอายุ

เกษตรกรรม 
33% 

ประมง 
30% 

ค้าขาย 
17% 

อาชีพอ่ืน ๆ  
20% 

ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ 
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กว่า 100 ปี ที่ชุมชนยังคงอนุรักษ์ ทํานุบํารุงไว้คู่กับวัดคลองแดนมาเป็นระยะเวลานาน และ เรือขุด 
เป็นเรือที่สร้างจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้น ที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในสมัยอดีต ปัจจุบันได้รับ
การบูรณะใหม่ ทําให้มีความสวยงามและสมบูรณ์มากขึ้น ด้วยฐานวัฒนธรรมและความเชื่อในพรพุทธ
ศาสนา ชุมชนคลองแดนจึงได้ชื่อว่าเป็น “ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน” 

นอกจากด้านวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจของชุมชนคลองแดน ยังแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนถิ่นของชุมชนคลองแดน ทั้งด้านจิตกรรม ด้านศิลปะพ้ืนบ้าน 
นั้นก็คือ ศิลปวัฒนธรรม เช่น รํามโนราห์ รํานายพราน หนังตะลุง เป็นต้น ตลอดจนประเพณีความเชื่อ 
เช่น ประเพณีขันหมากปฐม1 ประเพณีวันสารทเดือนสิบ2 ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้
ว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชุมชนคลองแดนมาอย่างช้านาน ทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุและ
วัฒนธรรมทางด้านจิตใจที่หล่อหลอมให้คนชุมชนคลองแดน ยึดหลักความเชื่อประเพณีมาเป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต และยังคงมีการอนุรักษ์มาตลอดจากรุ่นสู่รุ่น ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไป อิทธิพลจากภายนอกเข้ามามากขึ้น แต่ชุมชนคลองแดนยังคงอนุรักษ์ไว้ถึงความเป็น
วัฒนธรรมของคนคลองแดนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ พร้อมทั้งมีการรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่และ
ยังคงมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 

ด้านการคมนาคม 
ชุมชนคลองแดนมีเส้นทางที่ใช้สัญจรทั้งทางบกและทางน้ํา ซึ่งเส้นทางหลักที่ใช้

ในการสัญจรเดินทางมักจะใช้เส้นทางสัญจรทางบก นั้นคือ ถนนทางหลวง หมายเลข 408 ซึ่งเป็น
เส้นทางที่เชื่อมระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นทางเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
ส่วนเส้นทางสัญจรทางน้ํา จะเป็นเส้นทางน้ําที่มีลําคลองผ่านชุมชนคลองแดน ที่สามารถออกไปยัง  
เส้นลุ่มแม่น้ําปากพนัง คลองชะอวด และคลองระโนดที่จะไปออกทะเลอ่าวไทย ในอดีตเส้นทางน้ําถือ
ว่าเป็นเส้นทางสําคัญที่ใช้ในการค้าขาย แต่ในปัจจุบัน เส้นทางน้ํานี้มักจะเป็นเส้นทางที่คนในชุมชนใช้
ในการประกอบอาชีพประมง ออกไปหาปลา ในทะเลสาบสงขลา หรือทะเลอ่าวไทย ตามวิถีชีวิตของ
ชุมชนคลองแดน 

 

                                           
1 ประเพณีตั้งแต่สมัยอดีต ที่มีความเชื่อครั้งสมัยพุทธกาล ในการทําบุญหาเงินเข้าวัดโดยให้

เจ้าเมืองเป็นเจ้าบ่าวและพระมเหสีเป็นเจ้าสาว สินสอดทั้งหมดจะรวบกับเงินทําบุญของคนทั่วไปโดย
อาศัยความศรัทธาของเจ้าเมืองของคนในเมือง มอบให้กับวัดทั้งหมด เพ่ือใช้ในการพัฒนาและทํานุ
บํารุงศาสนสถาน 

2 ประเพณีความเชื่อของภาคใต้ ขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา ถึง วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 และวันแรม 
13 ถึง 15 ค่ํา ของทุกปี เพ่ือแสดงถึงความเคารพนับถือต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  
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ด้านการศึกษา 
ตําบลคลองแดนได้ให้ความสําคัญกับการศึกษามาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งจากศึกษา

งานวิจัยโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (2552, น. 14) ได้อธิบายไว้ว่า ในอดีตชุมชนคลองแดน
มีโรงเรียนรัฐบาล 2 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชน 2 โรงเรียน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2542 
สํานักงานคณะกรรมการประถมการศึกษาแห่งชาติ มีนโยบายกําหนด โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก หากมี
จํานวนเด็ก 60 คน ให้ยกเลิก เพ่ือเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนในเขตพ้ืนที่คลองแดนจึงได้ยุติลง 
จนในปัจจุบันสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ตําบลคลองแดน ที่ยังคงให้การศึกษากับเด็กในชุมชนและพ้ืนที่
ใกล้เคียงทั้งในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 
สถานศึกษาในต าบลคลองแดน 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวคุ้ง หมู่ที่ 1 

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค หมู่ที่ 2 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหรอด หมู่ที่ 4 

ประถมศึกษา 1) โรงเรียนวัดหัวคุ้ง หมู่ที่ 1 
2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 หมู่ที่ 2 

มัธยมศึกษา 1) โรงเรียนคลองแดนวิทยา หมู่ที่ 3 
หมายเหตุ. จาก ข้อมูลพื้นฐานต าบลคลองแดน, โดย องค์การบริหารส่วนตําบลคลองแดน อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา, 2558, สืบค้นจาก www.klongdan.go.th/content/general_information   

 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ชุมชนคลองแดน มีแหล่งท่องเที่ยวที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นั้นก็คือ  

ตลาดริมน้ําคลองแดน ที่เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่คนในชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง นําผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป อาหารและขนมพ้ืนบ้าน มาจําหน่ายกันในพ้ืนที่
ตลาดริมน้ําคลองแดน ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งสําคัญของจังหวัดสงขลา 
ที่ได้ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนคลองแดนไว้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้งคนใน
ชุมชนและภายนอกชุมชนเข้ามาเยือนชมและเรียนรู้การทํางานของตลาดริมน้ําคลองแดนได้ โดยเปิด
ให้บริการทุกวันเสาร์ และมีการเปิดเป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลที่สําคัญต่าง ๆ  เช่น  วันสงกรานต์ 
วันลอยกระทง วันปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวจะแบ่งออก 2 รูปแบบ คือ 
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รูปแบบที่ 1  โปรแกรม 1 วัน คือ การมาเที่ยวชมโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
วัดคลองแดน และซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในวันเสาร์ที่ตลาดเปิดบริการ และร่วมชมการแสดง
การรํามโนราห์ การแสดงดนตรี การร้องเพลง และการแสดงอ่ืน ๆ ซึ่งมีทั้งการแสดงของเด็กและ
เยาวชนในชุมชนคลองแดน และการแสดงของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มาร่วม
กิจกรรมการแสดง 

รูปแบบที่ 2  โปรแกรม 2 วัน 1 คืน จะเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาดูงาน โดยจะ
เป็นการเรียนรู้การพลิกฟ้ืนตลาดเก่าให้กลับมาคึกคัก จนได้รับรางวัลมากมาย ด้วยการเรียนรู้จากฐาน
การเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน ที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่สะท้อนออกมาใน
รูปแบบการดําเนินการของตลาดริมน้ําคลองแดน ตัวอย่างเช่น การชมโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็น
สิ่งที่เป็นคุณค่าของชุมชน ร่วมทําอาหารรับประทานอาหารพ้ืนถิ่น ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เป็น
แหล่งเก็บสะสมของเก่าและของใช้พ้ืนบ้านเป็นจํานวนมาก ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ชมการ
แสดงการรํามโนราห์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 

 
4.2 พัฒนาการและการฟื้นฟูของตลาดริมน้้าคลองแดน 
 

4.2.1 พัฒนาการของตลาดริมน้้าคลองแดน 
การศึกษาถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนคลองแดนนั้น ผู้ศึกษาได้นํา

เครื่องมือทางมานุษยวิทยา คือ ผังประวัติศาสตร์ชุมชน มาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าใจเรื่องราว 
ความเป็นมาของการเกิดขึ้นของตลาดริมน้ําคลองแดน ทั้งในด้านของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ทําให้ช่วยให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากขึ้น โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและการสอบถามข้อมูลมาจากการใช้เทคนิคสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ กลุ่ม
ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน โดยสามารถแบ่งตามยุคสมัยของตลาดริมน้ําคลอง
แดนได้แบ่งออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ ยุครุ่งเรือง ยุคซบเซา ยุคฟ้ืนฟู และยุคปัจจุบัน โดยสามารถอธิบาย
ได้ดังนี ้

4.2.1.1 ยุครุ่งเรือง ศูนย์กลางการค้าขาย (ประมาณช่วง พ.ศ. 2406-2516) 
ชุมชนคลองแดนมีจุดเริ่มต้นมานานเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี จากกลุ่ม

พ่อค้าชาวจีนที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนคลองแดน เพราะด้วยทําเลที่ตั้งเป็นพ้ืนที่อยู่ใกล้
เส้นทางน้ําเหมาะแก่การค้าขาย เป็นพื้นที่ทําเลทอง ชุมชนคลองแดนจึงเป็นศูนย์การค้าที่เจริญรุ่งเรือง
มาตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2406 (คณะยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้, 2554, น. 5) คลองแดนเป็น 
ลําคลองสายหลักของชุมชนที่ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและเพ่ือขนส่งสินค้าไปยังหัวเมืองต่าง ๆ  
ซึ่งในอดีตคลองสายนี้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ําที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในแทบลุ่มน้ําทะเลสาบ
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สงขลา เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ทะเลสาบกับทะเลอ่าวไทย และเป็นเส้นทางที่สามารถ
เชื่อมต่อกับชุมชนอ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวก ทั้งสงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราช และด้วยวัฒนธรรม
ของภาคใต้ มักมีการผูกความสัมพันธ์กันในลักษณะเกลอ3 คนคลองแดนจึงเปรียบเสมือนดังเหมือน
เกลอเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการค้า ที่มีการติดต่อกับเกลอเล เกลอควน ในความสัมพันธ์ทางด้าน
การค้า เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน (คณะยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้, 2554, น. 5)  
ดังคําบอกเล่าของปราชญ์ที่ว่า 

เดิมตลาดคลองแดนเป็นตลาดที่รุ่งเรืองมาก มีคนต่างเมืองมาพักเยอะ เพราะเมื่อก่อนไม่
มีถนน คนส่วนใหญ่จึงเดินทางกับเรือ ใช้เส้นทางน้ําสายนี้เพ่ือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไป
ในตัวเมือง คนส่วนใหญ่มักจะมาพักที่ตลาดคลองแดน เพราะด้วยการเดินทางที่ใช้
เวลานาน ทําให้เมื่อถึงคลองแดน ก็พลบค่ําพอดี คนเลยพักแรมที่นี้ เพราะด้วยมีร้านค้า
ขายของมากมาย ร้านทองคํา ร้านขายข้าวแกง ร้านน้ําชามากมาย รวมทั้งมีที่พักให้เช่า
นอนพักค้างคืน นอกจากนี้ตลาดคลองแดนยังมีหนังตะลุง มโนราห์ แทบทุกคืน 
เพราะคลองแดน มีศิลปินมากมาย มีบ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กัดปลา บ่อน
สะบ้า ชนไก่ และชนโค ทําให้คนส่วนใหญ่มักจะมาแวะเวียนที่ตลาดคลองแดนบ่อย ๆ 
(จวบ รัตติโชติ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2559) 
 

 
 

ภาพที่ 4.3  การสัญจรทางน้ําบริเวณตลาดคลองแดนในอดีต. จาก ศูนย์ข้อมูลชุมชนคลองแดน  
(12 พฤศจิกายน 2559) 

 

                                           
3 เกลอ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ของคนต่างถ่ินฐาน เปรียบเสมือนเป็นพ่ีน้องกัน ที่

สามารถพ่ึงพาอาศัยกัน ทั้งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และการปกครอง 
และด้านพัฒนาหมู่บ้าน 
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รวมทั้ง คําบอกเล่าของรองประธานชุมชนฝุายวัฒนธรรมได้กล่าวว่า 
คลองแดนเป็นชุมชนเมืองท่าท่ีคึกคักมาก มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ผู้คนต่างใช้คลองสาย
นี้เพ่ือการเดินทาง และติดต่อค้าขายระหว่างกัน เป็นแหล่งน้ําในการใช้ทางการเกษตร 
ทั้งการทําสวน ไร่นาของคนในชุมชนที่อยู่ริมน้ําตลอดสาย ทั้งร้านตัดผม ร้านตัดเย็บ
เสื้อผ้า ร้านยา ร้านน้ําชา และร้านทอง รวมทั้งตลาดริมน้ําขายอาหารสดแห้ง มีแม่ค้า
พายเรือขายสินค้าตามบ้านเรือน ตลอดจนมีโรงซ่อมเครื่องยนต์เรือ โรงกลึงเหล็ก และ
ท่าเทียบเรือยนต์รับจ้างขนส่งสินค้า” และ “คลองแดนยังมีโรงสีข้าว จํานวนหลายโรงซึ่ง
ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งคลองของสองจังหวัด ทั้งโรงสีนายเขียว โรงสีนายฉี โรงสีนายสมนึก 
โรงสีนายเพ่ิม โรงสีนายแสง ทําให้ชุมชนคลองแดนเมื่อก่อนมีความคึกคักตลอดทั้ง
กลางวันและกลางคืน (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) 

กล่าวโดยสรุป ช่วงที่ตลาดคลองแดนมีความเจริญอย่างมาก เป็นผลมา
จากสภาพภูมิศาสตร์ “ชุมชน 3 ลําคลอง 2 เมือง” ที่เป็นแหล่งการค้าทางน้ําสําคัญแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้ ชุมชนคลองแดนจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ที่มีการค้าทั้งร้านค้าอุปโภคและบริโภคจํานวน
มากมาย และรวมทั้งห้องแถวตั้งอยู่เรียงรายตลอดโค้งน้ํา สําหรับความเจริญในการค้าขายในตลาด
คลองแดนแห่งนี้มีสันนิษฐานว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าว น่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับช่วงที่กิจการค้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังมีความเจริญเติบโตรุ่งเรือง คือ ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2439-2481 ที่ถือว่าเป็นยุค
แห่งความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนริมน้ําในพ้ืนที่บริเวณแถบนั้น (ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ , 2555, 
น. 309) นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นยุครุ่งเรื่องของมหรสพของปักษ์ใต้ ทั้งหนังตะลุง มโนราห์ อีกทั้งยังทําให้
เห็นว่าคนในคลองแดน ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทํานา การประมง การค้าขาย 
เป็นต้นมาตั้งแต่อดีต โดยมีแหล่งน้ําสายสําคัญที่หล่อเลี้ยงให้แก่ชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
รุ่งเรืองท้ังด้านการค้าและวิถีชีวิตของคนในชุมชนคลองแดน ดังนั้น หากเอ่ยถึงชุมชนคลองแดนในอดีต 
ชุมชนแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นชุมชนตลาดน้ําหรือตลาดริมน้ําที่เคยยิ่งใหญ่ทางการค้า
ในแถบพื้นท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ด้วยเหตุนี้ชุมชนคลองแดนจึงคึกคักไปด้วยธุรกิจหลายประเภท 

4.2.1.2 ยุคซบเซา ตลาดซบเซาผู้คนรื้อย้ายถิ่นฐาน (พ.ศ. 2528-2544) 
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่ตลาดคลองแดนเริ่มได้รับ

ความสนใจลดลง มีปัจจัยหลายสาเหตุ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วาตภัย
แหลม ตะลุกพุก อุทกภัยน้ําท่วม เป็นต้น ดังคําบอกเล่า 

การเดินทางเริ่มมีความสะดวกสบายขึ้น มีการสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 408 
เส้นทางสายนครศรีธรรมราชและสงขลา ในช่วงปี 2516 คนก็เริ่มทยอยออกจากชุมชน 
ทําให้ความนิยมการสัญจรทางน้ําเริ่มลดลง รถยนต์เข้ามาเพ่ิมมากขึ้น และ ช่วงปี 2528 
ตลาดไม่ค่อยได้รับความนิยมเหมือนเมื่อก่อน ร้านค้าต่าง ๆ ก็เริ่มทยอยย้ายออกไป 
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จนหมด แทบจะไม่มีการสัญจรทางน้ําหลงเหลืออยู่เลย (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 
12 พฤศจิกายน 2559) 

นอกจากนี้ข้อมูลที่ทําให้เห็นว่าการเดินทางสัญจรทางน้ําลดลง ดังคําบอก
เล่าว่า ประมาณปี 2531 เรือโดยสารสุดท้ายที่ใช้ในการสัญจรในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้น คือ 
เรือโชคชัยเจริญ และเรือแสงจันทร์ ได้หยุดวิ่งและคนเริ่มรื้อถอนบ้านมากขึ้น แต่ลุงไม่ได้ไปไหนนะ  
ยังอยู่ที่เดิม เพราะเป็นห่วงบ้าน” นอกจากนี้สาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้การสัญจรทางน้ําลดน้อยลงคือ 
ภัยทางธรรมชาติ นายอภิชาติ เหมือนทอง (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) ได้เล่าว่า “ก่อนหน้านี้
มีภัยธรรมชาติเกิดข้ึนส่งผลต่อคลองแดนหลายครั้ง ทั้งวาทภัยแหลมตะลุกพุก น้ําท่วมใหญ่ และต่อมา
ในปี 2531 ก็เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่อีกครั้งตรงกับช่วงซบเซาของตลาดคลองแดนพอดี” และ
รวมทั้ง “เมื่อการเดินทางสัญจรทางน้ําลดลง ชาวบ้านได้นําเครื่องมือประมงของชาวบ้านรุกล้ําเข้าไป
ในร่องน้ําทางเดินเรือ จึงทําให้เรือวิ่งไม่สะดวก (จวบ รัตติโชติ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2559) 

 

 
 

ภาพที่ 4.4  พ้ืนที่บริเวณตลาดขณะทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ลงสํารวจพื้นที.่ 
จาก ศูนย์ข้อมูลชุมชนคลองแดน (12 พฤศจิกายน 2559). 

 
สําหรับในยุคซบเซาของตลาดคลองแดน ถึงแม้ว่าการพัฒนาทางด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ชนบท ทําให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว แต่
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนคลองแดน ทั้ งวิถีชีวิตในการใช้
เส้นทางทางน้ํา วิถีชีวิตของคนริมคลองที่ได้มีการค้าขาย การอพยพย้ายถิ่น เมื่อไม่มีหนทางในการทํา
กินเลี้ยงชีพครัวเรือน คนส่วนใหญ่จึงเริ่มมีการรื้อบ้าน และย้ายไปในเมือง ประกอบกับภัยธรรมชาติที่
ซํ้าเติมชมุชนคลองแดนให้ชมุชนกลายเร่ิมกลายเปน็ชมุชนรา้ง ด้วยเหตุนี้ชุมชนแห่งนี้จึงเริ่มถูกลืมเลือน
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
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4.2.1.3 ยุคฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะพ้ืนถิ่นผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 
(พ.ศ. 2545-2552) 

หลังจากมีการสร้างเส้นทางคมนาคมตัดผ่านในชุมชนคลองแดน 
บ้านเรือนส่วนใหญ่ที่อยู่ริมน้ําได้ถูกปล่อยให้มีสภาพรกร้าง ดังคําบอกเล่ารองประธานชุมชนฝุาย
วัฒนธรรม 

เมื่อก่อนพ่ีเคยทํางานรับราชการอยู่ในอําเภอเมืองสงขลา ได้มีโอกาสไปดูงานหลาย ๆ 
ชุมชน ที่ได้มีการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสําเร็จกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงาน พ่ีคิดใน
ใจว่า ชุมชนคลองแดนเรามีหลาย ๆ อย่าง ที่จะเป็นจุดสนใจได้ทั้งภูมิศาสตร์ สามคลอง 
สองเมือง ที่เป็นเอกลักษณ์แต่กลับไม่มีใครมองเห็นคุณค่า (อภิชาติ เหมือนทอง , 
สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) 

ด้วยความที่อยากจะฟ้ืนชุมชนให้กลับคืนมาเป็นชุมชนคลองแดนอีกครั้ง 
ในช่วงระหว่างนั้นคนในชุมชนยังคงศรัทธาในพุทธศาสนา ยังมีการเข้ามาวัดบ่อยครั้ง แต่เพราะ 
วัดคลองแดนไม่มีเจ้าอาวาส ด้วยสภาพของวัดที่มีความทรุดโทรม นายอภิชาติ เหมือนทอง จึงได้หารือ
ร่วมกับท่านเจ้าอาวาส ภายหลังได้มีเจ้าอาวาสองค์ใหม่ที่วัดคลองแดน เพ่ือที่จะพัฒนาวัดและปรับปรุง
บ้านที่อยู่อาศัย ดังคําบอกเล่ารองประธานชุมชนฝุายวัฒนธรรม 

เมื่อปรึกษากับร่วมกับท่าน มีแนวคิดที่พัฒนาชุมชนไปทิศทางเดียวกัน แต่ด้วยความรู้
ความสามารถในด้านนี้ จึงได้เริ่มค้นหาคนมีความรู้ในเรื่องของการออกแบบ จนได้พบ
กับอาจารย์ท่านหนึ่ง ชื่ออาจารย์จเร สุวรรณชาต ที่มีความรู้เรื่องสถาปัตยกรรม จึงได้
เชิญมาวิจัยในชุมชน กว่าอาจารย์จะมาท่ีคลองแดนนานเหมือนกัน จนในที่สุดอาจารย์ได้
ลงมาศึกษาเก็บข้อมูลและร่วมพูดคุยกับชุมชน ว่าจะทําในทิศทางใด (อภิชาติ เหมือนทอง, 
สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) 

ตามหลักฐานประวัติชุมชน หลังจากนั้นในปี 2545 ได้เริ่มมีการพูดคุย
ร่วมกันระหว่างทีมผู้วิจัยกับชุมชน เริ่มมีการเก็บข้อมูลและร่วมวางผังแม่บทวัดคลองแดน และได้
ดําเนินการสร้างศาลาพระรวมทั้งกุฏิสมภารหลังใหม่ หลังจากนั้น ปี 2551 การเคหะแห่งชาติได้มอบ
ทุนวิจัย ให้แก่คณะผู้วิจัย  โดยมีอาจารย์ ดร. จเร สุวรรณชาต และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เป็นคณะผู้วิจัยซึ่งได้ดําเนินการศึกษาวิจัยร่วมกันกับวัดคลองแดน
และชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยโครงการการศึกษาและจัดทําโครงการนําร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
และชุมชนในชนบทภาคใต้ (ชุมชนคลองแดน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะการฟ้ืนฟูชุมชนริมน้ําบริเวณ
ชุมชนคลองแดน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม เพ่ือยกระดับคุณภาพและให้มีการปรับปรุงอยู่
อาศัยของคนในชุมชนให้มีเหมาะสมต่อการพักอาศัยอย่างยั่งยืน ซึ่งผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วม ชุมชนคลองแดนได้รับการพัฒนาฟ้ืนฟูที่ อยู่อาศัย  
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เกิดส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย มีการปรับปรุงที่ยู่อาศัยและได้พลิกฟ้ืนประเพณี
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนเริ่มกลับสู่สภาพน่าอยู่น่าอาศัยอีกครั้ง 
(จเร สุวรรณชาต, 2552) ที่สอดคล้องกับคําบอกเล่าของรองประธานฝุายวัฒนธรรมกล่าวว่า  

“เมื่อก่อนนะมีแต่คนดูถูก ว่าทําไปก็ไม่ได้อะไร ทําไม่ได้หรอก มีท้อบ้าง 
แต่ท่านก็จะคอยให้ข้อคิด กําลังใจดี ๆ ให้พ่ีเสมอนะ จนผลงานวิจัยโครงการนําร่องการปรับปรุงที่อยู่
อาศัยฯ ทําให้เห็นผลสําเร็จ คนที่เคยดูถูกกลับมาร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน” (อภิชาติ เหมือนทอง, 
สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับคําบอกเล่าที่ “ลุงซ่อมสะพานไม้ใน
ตลาดหมดเลยเมื่อก่อน เพราะช่างไม้มีไม่กี่คน ลุงก็ช่วยเหลือมาตั้งแต่เริ่ม ไม่มีใครทําลุงก็ต้องทํา 
เพราะมันเป็นบ้านของลุง” (จวบ รัตติโชติ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2559) เมื่อโครงการนําร่อง
การปรับปรุงที่อยู่อาศัยฯ จึงได้มีการเกิดเป็นตลาดน้ําหรือตลาดริมน้ํา ตามแบบของชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่
อดีต และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ภายใต้ชื่องาน “วันมรดกทางวัฒนธรรม
คลองแดน” ดังนั้น ตลาดน้ําคลองแดนจึงเป็นตลาดน้ําที่เกิดจากการฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ จัดโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และการเคหะแห่งชาติ (สาลินี ทิพย์เพ็ง, ธารินทร์ 
มานีมาน, และ อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี, 2554) 

สําหรับในสมัยยุคฟ้ืนฟูเป็นช่วงที่ทําให้เห็นจุดเริ่มต้นของการที่จะฟ้ืนฟู
ชุมชน จากเดิมที่มีสภาพคล้ายบ้านเมืองรกร้าง ให้กลับมาเป็นชุมชนอีกครั้ง ด้วยความริเริ่มที่จะพัฒนา
ชุมชนด้วยกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่ร่วมกันวางแผนและวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้ทําร่วมกับชุมชน เป็นเหมือนแสงเทียนที่ส่องแสงให้กับชุมชนคลองแดนแห่งนี้ 
ถึงแม้มีอุปสรรคมากมาย แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ทําให้เห็นว่าคนในชุมชน ยัง มีพ้ืนฐานจิตใจที่
สาธารณะและพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และยังมีจิตสํานึกที่สํานึกบ้านเกิด จนทําให้คนใน
ชุมชนเข้ามาร่วมกัน ทําให้เกิดการปรับปรุงวัดและบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
นํามาสู่การฟ้ืนวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมน้ําคลองแดนให้ฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ จนเกิดเป็นตลาดริมน้ําคลอง
แดนในปัจจุบัน เพ่ือที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาคารบ้านเรือน รวมทั้งวัด บ้านเรือนริมน้ําอายุ
เกือบร้อยปี สถาปัตยกรรมตามแบบโบราณในอดีตที่ยังคงบรรยากาศเก่า ๆ รสชาติของอาหารพ้ืนบ้าน
และขนมท้องถิ่นของคนในชุมชน ซึ่งแนวคิดการพัฒนาฟ้ืนฟูชุมชนคลองแดน ได้มีการพัฒนาในลักษณะที่
คล้ายกับแนวคิด “ฟ้ืนย่านผ่านคน” เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า 
ไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูทางกายภาพในส่วนของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่จะต้องมีกระบวนการฟ้ืนฟู
และสร้างจิตสํานึกรักษาบ้าน รักษาท้องถิ่นให้แก่ผู้คนที่อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นนั้นก่อน (ชลลดา 
แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, 2555, น. 311) ซึ่งชุมชนคลองแดนก็ถือว่า ได้สร้างจิตสํานึกในการรักบ้านเกิด
ผ่านกระบวนการวิจัยในปรับปรุงและพัฒนาบ้านเรือนของชุมชนร่วมกับการทํางานของนักวิชาการจน
ทําให้เกิดการฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมในอดีตกลับขึ้นมาอีกครั้ง 
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4.2.1.4 ยุคปัจจุบัน ตลาดริมน้้าคลองแดน แหล่งทองเที่ยวมรดกทาง
วัฒนธรรม (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน) 

ช่วงหลังจากมีการเปิดตลาดริมน้ําคลองแดนอย่างเป็นทางการ ได้มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวิถีชุมชนคลองแดนอย่างต่อเนื่อง ทางตลาดได้มีการจําหน่ายสินค้าใน
ชุมชน ทั้งอาหารคาวหวานพื้นบ้านหลากหลาย ดังคํากล่าวของประธานชุมชน “ตอนเปิดตลาดใหม่ ๆ 
มีร้านค้าที่ขายของแค่ 20 ร้านเท่านั้น ขายของกินพ้ืนบ้านให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในตลาด
ริมน้ําคลองแดน เอาโต๊ะ เก้าอ้ี มาเป็นที่นั่งพักให้แก่นักท่องเที่ยว” (เกรียงไกร อนันตพงศ์, สัมภาษณ์, 
12 พฤศจิกายน 2559) นอกจากนั้นรองประธานฝุายวัฒนธรรมเล่าให้ฟังว่า 

เมื่อเริ่มเปิดตลาดน้ําคลองแดน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําขึ้น  
โดยมีหมอไกรเป็นประธาน ซึ่งพ่ีเป็นรองประธานในฝุายวัฒนธรรม คณะกรรมการของ
เรามีหลายฝุาย ซึ่งคณะกรรมการก็มาจากคนในตลาดน้ําคลองแดนทั้งหมด อย่างเช่น 
ฝุายตลาด ฝุายวัฒนธรรม ฝุายสถานที่ ฝุายต้อนรับ ฝุายกิจการแม่ค้า เพ่ือให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วม ซึ่งในตอนนี้มีคนมาขอขายของเพ่ิมขึ้น ประมาณ 100 กว่าร้านแล้ว ซึ่งเราเปิด
แค่วันเสาร์เท่านั้น เพ่ือที่จะง่ายต่อการควบคุมขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
(อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) 

ในปี พ.ศ. 2554 นายอุทิศ ชูช่วย ดํารงตําแหน่งเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลาสมัยนั้น ได้ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ําคลองแดน โดยสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดจ้างปรับปรุงตลาดน้ําคลองแดน ในวงเงิน  1,000,000 บาท  (อ้างถึงใน ชลลดา แสงมณี  
ศิริสาธิตกิจ, 2555, น. 314) ดังคําบอกเล่า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนงบประมาณ
ต่าง ๆ คณะกรรมการตลาดริมน้ําคลองแดนจะต้องทําความเข้าใจกับหน่วยงานก่อนว่า 
งบประมาณท่ีเข้ามาสนับสนุนในตลาดริมน้ําคลองแดน ชุมชนคลองแดนไม่ได้ขอเป็นตัว
เงิน เพราะเงินนํามาซึ่งปัญหา แต่หากต้องการสนับสนุนจะควรเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการ
จริง ๆ อย่างในสมัยของนายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างปรับปรุงตลาดน้ําคลองแดน ทางชุมชนได้ขอเป็น
วัสดุก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงสะพาน โดยร่วมกันซ่อมสะพานกับคนในชุมชน (อภิชาติ 
เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) 

หน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างได้เข้ามาสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการประสานผ่านคณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน นอกจากนี้ตลาดน้ํา
คลองแดน จึงมักมีการแสดงมโนราห์ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสดงอยู่เสมอ ๆ เพ่ือที่เป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกช่วง และยังมีการรวมกลุ่มกันทําปูนปั้นรูปมโนราห์ โดยจัดตั้ง
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เป็น “กลุ่มปูนปั้นโนราคลองแดน” ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในการหางาน
อดิเรก  และการทํางานหารายได้ระหว่างการเรียน (ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, 2555, น. 317)   
ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวของตลาดริมน้ําคลองแดนที่เป็นโปรแกรมให้
นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เลือกท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน 

ด้วยชุมชนเรา ได้ฟ้ืนฟูขึ้นมาด้วยชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชน ไม่ได้ขึ้ นอยู่กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่ก็จะมีการสนับสนุนตรง
ผ่านมายังชุมชน โดยไม่ผ่านองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อชุมชนได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการที่มีโครงสร้าง มีคณะกรรมการ มีแผนงานในการพัฒนาชุมชน และได้นํา
ผลการวิจัยของชุมชน ส่งเอกสารเพ่ือจะจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์    
ซึ่งได้รับการรองรับเมื่อปี 2555 (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ,์ 12 พฤศจิกายน 2559) 

ในปี พ.ศ. 2555 ชุมชนคลองแดนได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งหลังจากได้มีการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ตลาดน้ําคลองแดน ได้ม ี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการตลาดริมน้ําคลองแดนร่วมกันและมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อาทิ การซ่อมแซมสะพาน การลงสายไฟลงดิน เป็นต้น ซึ่งในวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางกรมโยธาได้มาสนับสนุนในการช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค  
ทั้งการซ่อมแซมสะพาน และไฟฟูา โดยสถาปนิกเข้ามาทําประชาพิจารณ์ในชุมชน ดังคําชี้แจงของ 
รองประธานฝุายตลาด 

ทางกรมโยธาได้แจ้งมายังผมว่า งบประมาณในการเข้ามาช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค
กับตลาดริมน้ําคลองแดนแล้ว แต่ยังอยู่ในช่วงประสานงานทีมสถาปนิก ในช่วงเวลาใด 
จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มีการร่างโครงการแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชน เพ่ือให้เป็นชุมชนประวัติศาสตร์แห่งวัฒนธรรม (สมเกียรติ หนูเนียม, สัมภาษณ์, 
26 พฤศจิกายน 2559) 

สําหรับในสมัยยุคปัจจุบัน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กําลังเข้าสู่ปีที่ 8 ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ในการเปิดตลาดน้ําคลองแดนอย่างเป็นทางการ จากที่กลุ่มร้านค้าเพียงแค่ 
20 ร้านในสมัยนั้น  จนในปัจจุบันมีประมาณ 100 กว่าร้านค้า  และมีสินค้าหลากหลายที่ไม่ซ้ํากัน  
การทํางานที่มีระบบการจัดการที่มีระบบมากขึ้น ทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการตลาดริ มน้ํา
คลองแดน ที่ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานทั้งฝุายวัฒนธรรม ฝุายตลาด รวมทั้ง
กรรมการฝุายต่าง ๆ ที่ร่วมกันบริหารจัดการภายในที่มีความเข้มแข็ง กฎกติกาที่มีการสร้างขึ้นมาใน
การปฏิบัติร่วมกันถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้ชุมชนคลองแดนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บทบาทของหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในสมัยยุคนี้ มีหลากหลาย
หน่วยงานมากขึ้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ การเคหะแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี



Ref. code: 25595805036133IWN

 

 

85 

85 

ราชมงคลศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมโยธาและผั งเมือง  
เป็นต้น ชุมชนคลองแดนเป็นชุมชนแบบวิถีพุทธ ถือว่าเป็นการนํากฎกติกาในการพัฒนาที่ยึด 
ทางสายกลางตามหลักพุทธศาสนา มาเพ่ือเป็นเกราะปูองกันเพ่ือที่จะยึดเหนี่ยวความเป็นชุมชน 
คลองแดน ภายใต้กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กําลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว แต่ชุ มชน
คลองแดนก็ยังยึดหลักของความเป็นชุมชนเปิดแค่วันเสาร์เท่านั้น เพ่ือที่จะได้สร้างระบบการดูแลของ
ปัญหาขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในตลาดริมน้ําคลองแดนให้คงอยู่ตามธรรมชาติ การพัฒนาตลาด
น้ําคลองแดนจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่น่าสนใจในพ้ืนที่ภาคใต้ เนื่องด้วยเป็นชุมชนที่มี
มรดกทางวัฒนธรรมหลากหลายตั้งแต่ในอดีต ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้และที่ไม่
สามารถจับต้องไม่ได้ ซึ่งถือว่าการจัดการตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังมี
แผนที่จะพัฒนาต่อไปอีกข้างหน้า ด้วยคณะกรรมการการดําเนินการตลาดน้ําที่เข้มแข็ง 
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ภาพที่ 4.5  ประวัติความเป็นมาของชุมชนและตลาดริมน้ําคลองแดน
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สรุป 
ตลาดริมน้ําคลองแดนเดิม เป็นแหล่งการค้าทางน้ําสําคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ ที่มี

ความเจริญอย่างมากชุมชนคลองแดนจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ที่มีการค้าทั้งร้านค้าอุปโภคและบริโภค
จํานวนมากมาย และรวมทั้งห้องแถวตั้งอยู่เรียงรายตลอดโค้งน้ํา ในยุคสมัยนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงเวลา
เดียวกับช่วงที่กิจการค้าในพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังมีความเจริญเติบโตรุ่งเรือง คือ ช่วงประมาณปี พ.ศ. 
2439-2481 ที่ถือว่าเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนริมน้ําในพ้ืนที่บริเวณแถบนั้น นอกจากนี้
ยังถือว่าเป็นยุครุ่งเรื่องของมหรสพของปักษ์ใต้ ทั้งหนังตะลุง มโนราห์ อีกทั้งยังทําให้เห็นว่าคนใน
คลองแดน ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทํานา การประมง การค้าขาย เป็นต้นมา
ตั้งแต่อดีต โดยมีแหล่งน้ําสายสําคัญที่หล่อเลี้ยงให้แก่ชุมชน ทําให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทั้งด้านการค้า
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนคลองแดน ดังนั้น หากเอ่ยถึงชุมชนคลองแดนในอดีต ชุมชนแห่งนี้จึงเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นชุมชนตลาดน้ําหรือตลาดริมน้ําที่เคยยิ่งใหญ่ทางการค้าในแถบพ้ืนที่ลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา ถึงแม้ว่าการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่
ชนบท ทําให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว แต่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนคลองแดน ทั้งวิถีชีวิตในการใช้เส้นทางทางน้ํา วิถีชีวิตของคนริมคลองที่ได้มีการค้าขาย  
การอพยพย้ายถิ่น เมื่อไม่มีหนทางในการทํากินเลี้ยงชีพครัวเรือน คนส่วนใหญ่จึงเริ่มมีการรื้อบ้าน และ
ย้ายไปในเมือง ประกอบกับภัยธรรมชาติที่ซ้ําเติมชุมชนคลองแดนให้ชุมชนกลายเริ่มกลายเป็นชุมชน
ร้าง จุดเริ่มต้นของการที่จะฟ้ืนฟูชุมชน จากเดิมที่มีสภาพคล้ายบ้านเมืองรกร้าง ให้กลับมาเป็นชุมชน
อีกครั้ง ด้วยความริเริ่มที่จะพัฒนาชุมชนด้วยกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่ร่วมกันวางแผนและวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้ทําร่วมกับชุมชน เป็นเหมือนแสงเทียน
ที่ส่องแสงให้กับชุมชนคลองแดนแห่งนี้ ถึงแม้มีอุปสรรคมากมาย แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ทําให้เห็น
ว่าคนในชุมชนยังมีพ้ืนฐานจิตใจที่สาธารณะและพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และยั งมี
จิตสํานึกที่สํานึกบ้านเกิด จนทําให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมกัน ทําให้เกิดการปรับปรุงวัดและบ้านที่อยู่
อาศัยที่เป็นแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น นํามาสู่การฟ้ืนวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมน้ําคลองแดนให้ฟ้ืนฟู
ขึ้นมาใหม่ จนเกิดเป็นตลาดริมน้ําคลองแดนในปัจจุบัน เพ่ือที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาคาร
บ้านเรือน รวมทั้งวัด บ้านเรือนริมน้ําอายุเกือบร้อยปี สถาปัตยกรรมตามแบบโบราณในอดีตที่ยังคง
บรรยากาศเก่า ๆ รสชาติของอาหารพ้ืนบ้านและขนมท้องถิ่นของคนในชุมชน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 
จนถึงปัจจุบัน ที่กําลังช่วงเวลาเข้าสู่ปีที่ 8 ในการเปิดตลาดน้ําคลองแดนอย่างเป็นทางการ ชุมชน
คลองแดนได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ซึ่งหลังจากได้มีการจดทะเบียนเป็นองค์กร
สาธารณะประโยชน์ ตลาดน้ําคลองแดน จึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการตลาดริมน้ํา
คลองแดนร่วมกันของคนในชุมชนและการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ในเข้ามาส่งเสริมและ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ อาทิ การซ่อมแซมสะพาน การลงสายไฟลงดิน เป็นต้น ตลาดริมน้ําคลองแดน
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จึงเป็นพื้นที่หล่อหลอมคนในชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ทั้งเป็นพ้ืนที่ในการนําผลผลิตทางการเกษตร
ของตนเองมาจําหน่ายสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เป็นพ้ืนที่แหล่งการเรียนรู้ให้ชุมชนอ่ืน ๆ ได้เข้ามา
เรียนรู้การทํางานของตลาด และเป็นพ้ืนที่ที่แสดงพลังความเป็นเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาชุมชน
บ้านเกิดของตนเองให้ดีขึ้นเพ่ือรักษาไว้และปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและหวงแหนบ้านเกิดของตนเอง 

4.2.2 การฟื้นฟูตลาดริมน้้าคลองแดน 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฟ้ืนฟูชุมชนคลองแดนให้

กลับมาเป็นชุมชนอีกครั้ง โดยเกิดจากการรวมตัวจากกลุ่มคนเล็ก ๆ ในชุมชนที่มองเห็นศักยภาพของ
ชุมชนและมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเอง ทําให้เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
ของชุมชนอีกมากมาย จากจุดเล็ก ๆ ของชุมชนกลายเป็นการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชน 
ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แต่ด้วยศักยภาพของผู้นําชุมชน ความร่วมมือของชุมชนที่มีความรู้สึกรัก
บ้านเกิดของตนเอง จนสามารถประสบความสําเร็จ นําไปสู่ผลงานรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวัล
ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบจังหวัดสงขลา ประจําปี 2555 จากจังหวัดสงขลาและสํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสงขลา รางวัลกินรี Thailand Tourism Awards รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ประจําปี 2556-2558 รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทชุมชนท้องถิ่น ประจําปี 
2556 รางวัลชนะเลิศจังหวัดสงขลา ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ประจําปี 2558 ได้รับ
คัดเลือกเป็นตลาดต้องชม ของจังหวัดสงขลา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจ
ท้องถิ่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประจําปี 2559 เป็นต้น ทําให้ตลาดริมน้ําคลองแดนเป็น
ที่รู้จักในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถ่ินไว้ 

นอกเหนือจากสิ่งอ่ืนใด ความสําเร็จที่เป็นสิ่งที่ชุมชนภาคภูมิใจ คือ การได้
กลับมาเป็นชุมชนคลองแดน จากพ้ืนที่ที่รกร้างไม่มีสภาพความเป็นชุมชนเหลืออยู่ ชุมชนกลับมีชีวิต
ขึ้นมาอีกครั้ง ชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกัน มีน้ําใจไมตีต่อกัน จุดเริ่มต้นของการฟ้ืนฟูคือ ความสําเร็จ
ของชุมชนที่แท้จริง 

4.2.2.1 ปัจจัย สาเหตุของการรวมตัวในการฟื้นฟูชุมชน 
การศึกษาพบว่า นับตั้งแต่ช่วงปี 2528- 2544 ถือว่าเป็นช่วงซบเซาของ

ชุมชนคลองแดนและตลาดคลองแดนเป็นอย่างมาก ถึงแม้การพัฒนาตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้เข้ามาสู่ชนบท จะส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น
แต่ด้วยผลจากการพัฒนาก่อให้การเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัย ที่ทําให้ชุมชนคลองแดนซบเซาและได้มีการพลิกฟ้ืนชุมชนให้กลับมา มี
ชีวิตขึ้นอีกครั้ง โดยมีสาเหตุดังนี้ (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2559) 

1. ตลาดคลองแดนซบเซา-เส้นทางหลวงหมายเลข 408 ได้ตัดเข้าสู่
ชุมชนคลองแดน สัญจรทําให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น การขนส่งสินค้าที่เคยขนส่งทางน้ํา ก็
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เปลี่ยนไปขนส่งทางบก การเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ก็ใช้เส้นทางบทที่มีสะดวกมากขึ้น เรือให้บริการ
ก็หยุดการให้เดินเรือลง ตลาดจึงไม่ค่อยมีผู้คนให้ความสนใจ พ้ืนที่ที่ตั้งสถานที่หรือสิ่ งแวดล้อม 
ลดความดึงดูดใจยังส่งผลให้ประชากรมาใช้เป็นจํานวนน้อยลง ความคึกคักของกิจกรรมจึงลดลง 

2. ภัยพิบัติ ปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมใหญ่หลายครั้ง รวมทั้งวาตภัย 
แหลมตะลุกที่ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนคลองแดนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา เพราะภูมศิาสตร์ของชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่ง เมื่อถึงฤดูฝน น้ําจึงท่วมอย่างรวดเร็ว บ้านเรือนของ
คนในชุมชนจึงเกิดความเสียหาย ทําให้คนในชุมชนเริ่มย้ายออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่นอกชุมชน 

3. สภาพบ้านเรือนที่ทรุดโทรม ด้วยสถานการณ์ของชุมชน เมื่อตลาด
เริ่มซบเซา คนในชุมชนจึงเริ่มอพยพออกไปเรื่อย ๆ จํานวนการรื้อบ้านเรือนที่มีจํานวนมากขึ้น  
จากในอดีตมีจํานวน 200 หลัง  ลดลงเหลือ 37 หลัง  บ้านเรือนที่ยังคงเหลืออยู่ ก็ปล่อยให้รกร้าง 
มีสภาพที่ทรุดโทรมไม่มีการดูแล 

4. วิถีชีวิตของคนในชุมชนก็ค่อย ๆ มีการเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เส้นทาง
น้ําในการสัญจร การค้าขาย รวมทั้งการประกอบอาชีพ เมื่อความสะดวกสบายมีมากขึ้น การใช้
เส้นทางน้ําเริ่มลดลง 

ชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและโอกาสในการศึกษามากขึ้น 
ประกอบกับ ความเป็นชุมชนเริ่มหายไปจึงเป็นสาเหตุให้ของการพลิกฟ้ืนชุมชนคลองแดน 

4.2.2.2 รูปแบบการฟื้นฟูตลาดริมน้้าคลองแดน 
ด้วยสาเหตุของการพลิกฟ้ืนให้ชุมชนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง การทํางานที่มี

จุดเริ่มต้นจากคนเพียงไม่กี่คน ที่ส่งผลให้คนในชุมชนลุกขึ้นมา เพ่ือร่วมกันปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
ด้วยศักยภาพของชุมชนที่เป็นกําลังในการฟ้ืนฟูชุมชน ได้แก่ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสถาปัตยกรรม นักวิชาการ ที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถและพลังที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน โดยมีเปูาหมายคือ เพ่ือที่จะการฟ้ืนฟูวัดคลองแดน ชุมชนริมน้ําบริเวณชุมชนคลองแดน 
และตลาดริมน้ําคลองแดน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและให้มีการปรับปรุงอยู่อาศัยให้
มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ดังคําบอกเล่า 

พ่ีและท่านได้คุยกันว่าจะพัฒนาวัดคลองแดน ด้วยความที่เราไม่มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรม 
พ่ีและท่านจึงได้ศึกษาและค้นหาผู้รู้ในด้านนี้ ใช้เวลาค้นหาผู้รู้อยู่เป็นระยะ 2 ปี จนได้รู้จัก
กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม มาพูดคุยร่วมกันถึงแนวคิดและทิศทางในการที่จะพัฒนาชุมชน
คลองแดน จึงได้ข้อสรุปว่า วางผังแม่บทวัดคลองแดนก่อน เพราะคนคลองแดนส่วนใหญ่ยัง
มาวัดกัน หลังจากนั้นก็ได้เริ่มศาลาวัด และสร้างกุฏิหลังใหม่เสร็จ  ดร. จเร สุวรรณชาต 
ก็มีข้อสงสัยว่า ถ้าบูรณะวัดแต่ถ้าไม่มีคน วัดจะอยู่ได้อย่างไร ทีมทํางานก็ได้พูดคุยกัน
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และได้เริ่มขยายไปยังชุมชนบริเวณริมน้ํา ผ่านการของบประมาณจากการเคหะแห่งชาติ 
และต่อยอดมาสู่การปรับปรุงพ้ืนที่ตลาดเก่าให้พัฒนาขึ้นมาอีกครั้ง (อภิชาติ เหมือนทอง, 
สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2559) 

จะเห็นได้ว่า ชุมชนคลองแดนได้รับการฟ้ืนฟูนั้น เกิดจากความร่วมมือ
ของคนในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมมือกัน นอกจากวัดคลองแดนได้รับการปรับปรุง บ้านเรือน
บริเวณริมน้ําได้รับการบูรณะให้สามารถเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และสร้างสิ่งใหม่ขึ้นทดแทนคือ 
ตลาดริมน้ําคลองแดน นอกจากนั้นยังทําให้คนในคลองแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการฟ้ืนฟูชุมชน
คลองแดนที่เกิดขึ้น จึงสามารถอธิบายได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

(1) การอนุรักษ์สิ่งที่มีค่า 
ชุมชนคลองแดนมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม

ด้วยวิถีชีวิตของชุมชน จึงมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคลองแดน การฟ้ืนฟูของชุมชน
คลองแดน จึงมีแนวคิดหลักในการอนุรักษ์ความเป็นชุมชนคลองแดน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่จิตใจของคน
ในชุมชนเป็นอย่างมาก ซึ่งในชุมชนคลองแดนได้มีการฟ้ืนฟูชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งที่มีค่ากับชุมชน 
ได้แก่ 

1. วัดคลองแดน ตามประวัติ วัดคลองแดนได้มีหลักฐานปรากฏใน
หนังสือบุดโบราณ4 ในวัดว่าถูกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2430 ตั้งอยู่ริมคลองแดน ระหว่างบ้านคลองแดน 
หมู่ที่ 3 ตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับหมู่ 1 ตําบลรามแก้ว อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยคนเฒ่าคนแก่ได้หิ้วปิ่นโต มาฟังเทศน์ ฟัง
ธรรม และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (จเร สุวรรณชาต, 2552, น. 12) ซึ่งสอดคล้องกับดังคําบอกเล่า 

คลองแดนเริ่มการฟ้ืนฟูชุมชน โดยการอนุรักษ์ความเป็นคุณค่าของชุมชนมากที่สุ ดนั้น
คือ วัดคลองแดน เพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้
ตอนที่คนในชุมชนเริ่มย้ายออกไปเรื่อย ๆ วัดเริ่มพุพังไปตามกาลเวลา แต่คนเฒ่าคนแก่
ยังเข้าวัดมาทําบุญอยู่เรื่อย ๆ ตอนนั้นที่อาตมา มาเป็นเจ้าอาวาสใหม่ ๆ ก็เลยมีการ
ปรึกษากับโยมโย ว่าทําอย่างไรที่จะทําให้คนเข้ามาร่วมกันมากขึ้น จึงได้มีความคิดที่จะ
ฟ้ืนฟูวัด โดยการวางผังแม่บท ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

                                           
4 หนังสือบุดโบราณ เป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นใน สมัยโบราณ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น 

สมุดข่อย สมุดไทย สมุดไทยดํา สําหรับในภาคใต้เรียกว่า หนังสือบุด สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
บุดดํา เป็นวิชามาร  เช่น  ไสยเวทย์ มนต์ดํา ฯลฯ  และบุดขาวเป็น ตํารายา การแพทย์โบราณ ฯลฯ 
หนังสือบุดจึงเป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิทยาการไว้หลายสาขา คือ ศาสนา กฎหมาย ตํานานและ
ประวัติศาสตร์ ตําราและแบบเรียน สุภาษิต เป็นต้น 
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วิชัย จากการคุยกับทีมงานที่ทํางานร่วมกัน ได้ใช้หลักการการทํางานที่เรียกว่า “วชร” 
นั่นคือ “วัด ชุมชน รัฐ” จึงได้เริ่มจากวัด จากนั้นดึงคนในชุมชนเข้าร่วม และขยาย
แนวคิดไปสถานศึกษา โดยอาศัยความเป็นชุมชนวิธีพุทธ ที่คนในชุมชนให้ความเคารพ
ศรัทธา นําหลักทางศาสนาเข้ามายึดโยงในการฟ้ืนฟูชุมชน (พระครูรัตนสุตากร , 
สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

ซึ่งสอดคล้องกับคําชี้แจงของรองประธานฝุายวัฒนธรรม 
ในช่วงระยะเวลาที่ดําเนินการวางผังแม่บทภายในวัดคลองแดนนั้น มีปัญหาอุปสรรค 
ต่าง ๆ มากมาย ทางทีมงานที่ร่วมกันได้ใช้เทคนิคเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้าใจกับคนในชุมชน เช่น เทคนิคก้อนหินกระทบน้ํา ที่ใช้ในการรวมคนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยการพูดจากปากต่อปาก ที่เราใช้เวลานานพอสมควรในการทําความเข้าใจ
กับคนที่ไม่เข้าใจเรา โดยการนําตาปาน มัคนายกผู้เฒ่าที่คนในชุมชนเคารพนับถือไปดู
แบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นแบบปั้นหยาในสถานที่ต่าง ๆ ไปดูงานสวยหรือไม่ และอธิบาย
ให้ฟังว่าสิ่งที่วัดคลองแดนกําลังจะบูรณะใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ตาปานจึงไปพูดทํา
ความเข้าใจกับคนในชุมชนให้ ทําให้คนในชุมชนบางส่วนให้สนใจและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี รวมไปถึงการดูงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ถึงรูปแบบการปรับปรุงวัดคลองแดน 
(อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2559) 

จากข้างต้น จะเห็นว่า วัดคลองแดน เป็นศาสนสถานที่มีคุณค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์และคุณค่าทางด้านจิตใจของคนในชุมชนคลองแดนมาอย่างยาวนาน เพราะด้วยพ้ืนฐาน
ของการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ความคิดความเชื่อ เป็นสิ่งที่อธิบายความเป็นชุมชนนั้นได้เป็น
อย่างดี (ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, 2547, น. 16) ชุมชนคลองแดนจึงมีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็น
สําคัญในการดําเนินชีวิต ซึ่งวัดคลองแดนจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการฟื้นชุมชนคลองแดน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนาสถานของชุมชน ให้คนในชุมชนได้เล็งเห็นคุณค่า
ของสิ่งที่มีอยู่ จากการรวมมือเพียงแค่กลุ่มเล็ก ๆ ได้จุดประกายแนวคิดมีทิศทางที่จะพัฒนาชุมชน ได้
มีการหารือผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านสถาปัตยกรรม คือ อาจารย์ จเร สุวรรณชาต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา เป็นแรงเสริมมาเพ่ือให้ความคิดเป็นรูปธรรม 
ด้วยความพยายามและความตั้งใจที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ฝุาอุปสรรคต่าง ๆ จนทําให้คนในชุมชน
เป็นที่ยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในการวางผังแม่บทวัดคลองแดนร่วมกัน 

ดังนั้น วัดคลองแดนถือเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการฟ้ืนฟูชุมชนและ
เป็นสิ่งสําคัญที่ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ เพ่ือเป็นสถานที่รวบรวมความเป็นคุณค่าทางของคนใน
ชุมชน ได้เข้ามาศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เข้ามาท่องเที่ยว 
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2. พระทอง องค์พระที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดคลองแดน เป็นพระพุทธรูป
ที่เลื่อมใสของชาวคลองแดน ชุมชนใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเป็นอย่างมาก 
เพราะด้วยเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่กับชุมชนคลองแดนมานาน ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของคนคลองแดน 
จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจําเป็นที่จะต้องรักษาไว้ให้อยู่คู่กับชุมชน ดังคําบอกเล่า 

พระทองอยู่คู่กับชุมชนคลองแดนมานาน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มูลค่าและคุณค่าเพราะเป็น
พระพุทธรูปที่ทําจากทองทั้งองค์ และเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนมานาน พ่ีเกิดมา 
พระทองก็มีอยู่แล้ว พระทองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนและทีมทํางานได้รับการอนุรักษ์
เพ่ือรักษาไว้ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 
27 พฤศจิกายน 2559) 

ซึ่งสอดคล้องกับคําบอกเล่าของเจ้าอาวาสวัดคลองแดน 
วัดมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู ่ที ่ว ัดมานานมาก เมื่อก่อนองค์พระ จะเป็นสีดํา  
ทาปากสีแดง  ดูไม่สวยงาม  แต่เมื่อช่วงประมาณปี 2545 ที่ได้มีการวางผังแม่บทวัด จึ 
งได้อัญเชิญองค์พระนํามาทําความสะอาดใหม่ ได้นําผ้าชุบน้ํามะขามเปียก ขัดถู ทําให้
เห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้ มีความเปล่งปลั่งดังทองคํา จึงได้นํามาประดิษฐาน ณ กุฏิ 
หลังใหม่ ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี (พระครูรัตนสุตากร, สัมภาษณ์, 
27 พฤศจิกายน 2559) 

จากการศึกษาข้างต้น ศาสนาถือเป็นผลิตผลของวัฒนธรรมและสังคม
ของชุมชนคลองแดน เพราะชุมชนได้ให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนานอกจากวัดแล้วนั้น ยังให้
ความเลื่อมใสต่อพระพุทธรูป คือ พระทอง ที่แสดงออกถึงความเคารพในเชิงสัญลักษณ์ ถือเป็น  
สิ่งสําคัญในการอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชุมชน ที่มีคุณค่าทางการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งนอกจะเป็น
แหล่งสักการบูชา ยังเป็นแหล่งการปฏิบัติธรรม ประพฤติที่ดีของคนในชุมชน ซึ่งชุมชนได้นํามาฟ้ืนฟู
ควบคู่ไปกับการวางผังแม่บทวัดโดยการทําความสะอาดใหม่อีกครั้ง จากองค์พระที่มีลักษณะที่ไม่
สวยงาม ทําให้เห็นถึงองค์พระที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม จึงได้นํามาประดิษฐาน ณ กุฏิหลัง ใหม่ของเจ้า
อาวาสวัดคลองแดน เพ่ือให้ผู้คนเข้ามากราบไหว้บูชาเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง 

ดังนั้น พระพุทธรูป พระทอง ที่ได้ประดิษฐานอยู่ภายในวัดคลองแดนนั้น 
ถือเป็นโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา ที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนาน ด้วยลักษณะองค์พระที่เป็นองค์
ทองคําทั้งองค์ จึงเป็นสิ่งที่เคารพนับถือผู้คนมากมาย ทีมทํางานของชุมชนคลองแดนได้ทํานุบํารุง 
องค์พระพุทธรูป ทําความสะอาดและอันเชิญพระพุทธรูปไว้ ณ กุฏิหลังใหม่ของเจ้าอาวาส ด้วยการดูแล
ของคณะกรรมการวัดคลองแดน ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นจุดสําคัญ 
อีกจุดหนึ่งของการเปิดตลาดริมน้ําคลองแดนในแต่ละสัปดาห์ ที่เป็นจุดให้ผู้ที่มาเยือนได้เข้ามาสักการะ
พระคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนคลองแดน เพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับผู้มาเยือนทุกท่าน 
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3. หอฉัน เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่อยู่ภายในวัดคลอง
แดน ชุมชนคลองแดนได้อนุรักษ์เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และด้านสถาปัตยกรรมเก่าแก่
ของชุมชน ดังคําบอกเล่า 

หอฉันอยู่มานานแล้วในสมัยนั้นตามคําเล่าต่อ ๆ กันมา สร้างมาตั้งแต่ในอดีตสมัยของ
หลวงพ่อชุม อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองแดน ที่เป็นที่เคารพนับถือของคนคลองแดน โดยหอฉัน
ได้สร้างขึ้นจากชาวบ้านได้ร่วมกันสร้าง ด้วยแรงศรัทธา ในช่วงน้ําท่วมหนัก บ้านเรือน
จมน้ําหมด ชาวบ้านก็จะอพยพมาพักอาศัยในวัด โดยหอฉันจะเป็นที่หลับนอนชั่วคราว
ให้กับคนในชุมชน ระหว่างรอจนกว่าน้ําจะลด (จวบ รัตติโชติ, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 
2559) 

นอกจากนี้ ตามคําบอกเล่าของรองประธานชุมชนฝุายวัฒนธรรม 
หอฉันจะอยู่ใกล้กับคลอง ตามที่เราเห็นจะเห็นว่าด้านหน้าของหอฉันจะหันหน้าออกสู่
คลองแดน ซึ่งแต่ก่อนคนในชุมชนใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ํา การเดินทางวัดคลองแดน 
จึงใช้เรือเป็นหลัก หอฉันจึงถูกสร้างใกล้กับริมคลอง ซึ่งยังคงสภาพเดิมมาจนถึงปัจจุบัน 
ทางทีมทํางานในช่วงนั้นได้คุยร่วมกันกับเจ้าอาวาสว่าจะทําอย่างไรดี จึงได้ข้อสรุปว่าจะ
เก็บไว้ให้เป็นโบราณสถาน ที่เป็นพ้ืนที่ในการเข้ามาเรียนรู้ของกลุ่มผู้ที่สนใจต่าง ๆ 
(อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

จะเห็นว่า หอฉันเป็นโบราณสถานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ภายใน 
วัดคลองแดน เป็นหอฉันที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับวัดของคนใน
คลองแดน อีกทั้งยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นชุมชนได้เป็นอย่างดี ถึงระบบการพ่ึงพากันของ
คนในชุมชนและวัดคลองแดน ในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คนในชุมชนเกิดลําบาก วัดยังเป็นสถานที่
พ่ึงพิงของคนในชุมชน 

สรุป การอนุรักษ์สิ่งที่มีค่าของชุมชนคลองแดน ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
ทั้งด้านจิตใจและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคนคลองแดน จากการศึกษา จะพบว่า ทุกอย่างที่ชุมชน
ได้อนุรักษ์ไว้ ถูกเก็บรักษาไว้ภายในวัดคลองแดน เพราะด้วยวัดคลองแดนเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนที่รวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สําคัญไว้หลากหลาย 
ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ที่บ่งบอกถึงระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ดําเนินชีวิตบนฐานความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา การอยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน ที่ไม่สามารถตัดขาดกันได้ของชุมชน 
คลองแดนกับวัดคลองแดน และนอกจากนี้วัดคลองแดนยังเป็นจุดเริ่มต้นในการนํามาสู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูชุมชนด้านต่าง ๆ ที่ทําให้ชุมชนคลองแดนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี สามารถยกระดับ
จิตใจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมของชุมชนที่ให้
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คนที่เข้ามาท่องเที่ยวตลาดริมน้ําคลองแดน ได้เข้ามาสักการะและเรียนรู้ชุมชนผ่านวัดคลองแดนแห่งนี้ 
วัดคลองแดน จึงถือว่าเป็นศาสนสถานที่มีคุณค่ากับชุมชนคลองแดนอย่างยิ่ง 

(2) การฟื้นฟูบูรณะ 
ด้วยสภาพบริบทชุมชนคลองแดน ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ํา ลําคลองที่เชื่อมโยง

กันสามสายลําคลองที่สําคัญ คือ คลองระโนด คลองชะอวด คลองปากพนัง วิถีชีวิตของคนชุมชน
คลองแดน จึงมีวิถีท่ีใช้แหล่งน้ําที่เป็นทั้งเส้นทางสัญจร การเกษตรกรรม ใช้อุปโภคและบริโภค ร่วมทั้ง
กิจกรรมประเพณี ตลอดจนบ้านเรือนของผู้คน จึงได้ถูกสร้างอยู่ใกล้กับลําคลอง จากการศึกษาถึง
พัฒนาการของชุมชนคลองแดนข้างต้น เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ชุมชนได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การตัดถนนผ่านชุมชนจากที่เคยสัญจรทางน้ํา  
ก็ลดลง เรือก็ลดบทบาทความสําคัญลง ก็ปล่อยให้ผุพัง ตลอดจนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติคือ 
น้ําท่วม และวาตภัย ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมน้ํา ได้รับความเสียหาย ทําให้สภาพพ้ืนที่ชุมชน
เดิม มีสภาพที่เสื่อมโทรม เพ่ือที่จะให้กลับสภาพกลับมาดีขึ้น ชุมชนคลองแดนจึงได้ทําการบูรณะ 
เพ่ือที่จะให้สิ่งต่าง ๆ มีความมั่นคงขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงสิ่งเดิมที่สามารถนํามาสร้างประโยชน์ให้คง
รูปแบบเดิมให้มากที่สุดในรูปแบบการฟื้นฟูบูรณะ ซึ่งได้แก่ 

1. เรือขุด ด้วยวิถีชีวิตของคนคลองแดนที่ผูกพันกับสายน้ํามาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษ เรือถึงเป็นพาหนะหลักที่ใช้ในการสัญจร ซึ่งนอกจากจะเป็นพาหนะแล้ว เรือขุดยังเป็นเรือ
ที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เพราะด้วยลักษณะของเรือที่มีขนาดใหญ่ จึงสามารถนํามาใช้ใน
งานประเพณีลากพระในช่วงออกพรรษา ดังคําบอกเล่าของปราชญ์ชุมชน พบว่า 

เมื่อก่อนเรือมีจํานวนมาก ทั้งของพ่อค้าที่เขามาขายของที่ตลาดคลองแดน และเรือของ
คนคลองแดนเอง ก็มีหลายชนิด เช่น เรือพาย เรือขุด เรือสําเภา แต่ก่อนที่นี้นั้นมีช่างต่อ
เรืออยู่หลายบ้าน ทําให้เรือมีหลากหลาย แต่เรือขุดนั้น ถือว่าเป็นเรือที่เป็นเรือที่เก่าแก่
ของชุมชนคลองแดนเลย เพราะมีการใช้ประโยชน์จากเรือขุดมาก ทั้งการขนส่งคน  
ขนของ หรือใช้ในประเพณีลากพระ เป็นเรือที่ถือว่าสําคัญกับชุมชนคลองแดนมาก  
(จวบ รัตติโชติ, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

ตามหลักฐานที่ปรากฏไว้ในชุมชนคลองแดน เรือขุดเป็นเรือที่ขุดจากทํา
จากไม้ตะเคียนทองทั้งต้น ซึ่งตัวเรือมีความยาว 15.30 เมตร ความกว้าง 2.06 เมตร สมัยก่อนใช้ใน
การขนทรายเข้าวัด ย้ายบ้านทั้งหลัง และใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สามารถบรรทุกคนได้
ประมาณ 40-50 คน ซึ่งเรือขุดได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ. 2551 จากทีมคณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคนในชุมชนคลองแดน ทําให้เรือขุดมีสภาพที่ดี ขึ้น  
(พิมพกานต์ เหมือนทองและคณะ, 2552, น. 24) สอดคล้องกับคําบอกเล่า 
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เรือขุดเมื่อก่อนนํามาใช้งานในหลายด้าน ทั้งงานบุญงานประเพณี ในช่วงลากพระในช่วง
ออกพรรษา ที่ใช้เรือเป็นพาหนะในการนําองค์พระแห่ไปตามลําคลอง คนในคลองแดน
ต่างช่วยกัน เตรียมของทําบุญ ทําขนมต้ม เพ่ือได้ทําบุญกัน ลงเรือเพ่ือร่วมขบวนลากพระ
ไปตามลําคลองในหมู่บ้าน และยังใช้ประโยชน์ในการนํามาใช้งาน เช่น การขนทรายเข้า
วัด ขนแร่ และบรรทุกคนในจํานวนมาก ๆ ในช่วงน้ําลาก แต่นานไป เรือก็ไม่ได้ใช้งาน มี
สภาพเสียหาย แต่ได้รับการบูรณะใหม่ในปี 51 ในช่วงนั้นทีมทํางานกับชาวบ้านได้
ร่วมกันซ่อมแซมเรือขุด ที่บริเวณลานวัด โดยมีการทําพิธีกรรมไหว้แม่ย่านางเรือก่อน ใน
ระหว่างที่ทําพิธีก็มีการบวงสรวงตามประเพณีในสมัยแต่แรก และนําทองคําเปลวมาติด
ที่ตัวเรือ เพ่ือให้เป็นสิริมงคล (สายัณห์ สาคร, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2560) 

จะเห็นได้ว่า การบูรณะเรือขุดให้มีสภาพดังเดิม ถึงแม้ว่าไม่ได้นํากลับมา
ใช้ประโยชน์ในด้านการใช้เป็นพาหนะการเดินทาง การขนส่ง เหมือนในอดีต แต่เรือขุดกลายเป็น
โบราณวัตถุ ที่สามารถเล่าเรื่องราวของชุมชนคลองแดน ในมิติของการดําเนินชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม 
สื่อถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางภูมิปัญญาการปรับตัวของบรรพบุรุษเพ่ือให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ทําให้เด็กเยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสําคัญของเรือขุดอยู่เสมอ 
ตลอดจนเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้คนภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้ได้เห็นถึงความสําคัญของ
โบราณวัตถุท่ีมีคุณค่าต่อชุมชน 

2. สะพานไม้ เป็นสะพานเส้นทางที่เชื่อมต่อพ้ืนที่การเดินทางเลียบ 
ริมคลองแดนใช้ในการเดินทางไปมาหากันของคนในชุมชน ด้วยลักษณะสะพานที่สร้างจากไม้ ไม่มี
ความคงทนมากนักเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้เสื่อมโทรมลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มี 
การซ่อมแซมมาหลายต่อหลายครั้ง ดังคําบอกเล่า 

เมื่อก่อนสะพานนี้ เป็นสะพานที่เป็นไม้แผ่นเดียวที่ใช้ในการข้ามฝากของคนจากฝั่งนู้น
มาฝั่งนี้ ไม้ก็หาจากในชุมชนนี้แหล่ะ คนเขาก็มาช่วย ๆ กันสร้างสะพาน ลุงเป็นช่างไม้
คนเดียว จึงถือว่าเป็นช่างใหญ่ในการสร้างสะพาน และได้ช่วยกันซ่อมมาเรื่อย ๆ  
เมื่อตอนเปิดตลาดใหม่ ๆ ก็ยังใช้สะพานนี้อยู่เป็นปกติ แต่ต่อมาสัก 2 ปี ทางคณะกรรมการ 
เขาวางแผนร่วมกันว่าจะปรับปรุงโดยมีความมั่นคงมากขึ้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ได้เดินข้าม เดินชมตลาด จึงได้มีการเรี่ยไรเงินจากชาวบ้าน ลุงก็ได้ช่วยทั้งเงินทั้งแรง 
ปรับปรุงสะพานใหม่ให้มั่นคงข้ึน (จวบ รัตติโชติ, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

สอดคล้องกับคําชี้แจงของประธานชุมชน 
ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ชาวบ้าน กลุ่มแม่ค้าท่ีมีส่วนร่วมตรงนี้ได้ช่วยกันมอบ
เงินส่วนตัว มาเป็นเงินกองกลางในการปรับปรุงสะพานบริเวณตลาดเพ่ือได้ข้ามไปยังอีก
ฝั่งได้อย่างสะดวก และยังออกแรงกาย ช่วยกันสร้างสะพานและยังมีการเพ่ิมเติมสะพาน
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ไม้ไปตามเส้นทางเดินตลาดริมคลอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรบริหารส่วน
จังหวัดสงขลาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือคลองแดน ทําให้สะพานรอบตลาด
ริมน้ําคลองแดนได้รับการปรับปรุงให้มีความคงทนมากขึ้นและมีความสะดวก ปลอดภัย
แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนในตลาดแห่งนี้ (เกรียงไกร อนันต์พงศ์, 
สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) 

จะเห็นได้ว่า สะพานไม้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนาน เพราะ
ด้วยบริบทของชุมชนที่อยู่ใกล้ริมน้ํา สะพานจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการเดินทางสัญจร ไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
ในชุมชน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สะพานที่ทําจากไม้ เกิดความทรุดโทรมไปตามกาลเวลา สะพานจึงมี
การซ่อมแซมบ่อยครั้ง ในปี 2556 การปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความคงทนของสะพาน จึงได้ซ่อมแซมกัน
ใหม่อีกครั้ง ด้วยทุนเงิน แรงกาย แรงใจของคนในชุมชน ทําให้สะพานมีความคงทนมากขึ้น ต่อมาเมื่อ
มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนจึงได้มีการเพ่ิมสะพานขึ้นมาใหม่ อีก 2 แห่ง และมีการดูแลปรับปรุงกัน
อย่างต่อเนื่อง 

3. อาคารบ้านเรือน ภายหลังจากการปรับปรุงวัด อาจารย์ จเร สุวรรณชาต 
ได้ดําเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยต่อ ซึ่งเป็นทีมคณะวิจัย นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับทุนวิจัยจากการเคหะแห่งชาติ ดําเนินการปรับปรุงที่อยู่
อาศัย โดยทํางานร่วมกับคนในชุมชนครั้งนี้ จากการศึกษา สํารวจบ้านเรือนที่เป็นลักษณะสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ลักษณะบ้านเรือนชุมชนคลองแดนส่วนใหญ่เป็นบ้านที่มีอายุใช้งาน
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป  จํานวน 30 หลังคาเรือน ทางทีมคณะผู้วิจัยและชุมชนจึงได้บูรณะบ้านเรือน 
ปรับสภาพบ้านเรือนบริเวณริมน้ําให้เป็นที่อยู่อาศัยที่ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยดีและปลอดภัยขึ้ น 
ซึ่งจากการบูรณะบ้านเรือนในครั้งนี้ได้บูรณะบ้านเรือนที่มีลักษณะดังนี้ เรือนไม้แถว และบ้านไม้เดี่ยว 
ซึ่งบ้านทั้ง 2 ลักษณะเป็นเรือนไม้ที่มีอายุประมาณ 70 ปี ลักษณะบ้านเรือนจะเป็นห้องที่ติดกัน แบ่ง
ออกเป็นห้อง ๆ มีขนาดที่แตกต่างกันและ บ้านที่อยู่รอบ ๆ ภายในชุมชนคลองแดน ซึ่งสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมการแบ่งท่ีดินของคนในสมัยอดีต (จเร สุวรรณชาต, 2552) ตามคําบอกเล่า 

ลุงอยู่ที่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ ตอนที่อาจารย์เข้ามาสํารวจบ้าน อาจารย์บอกว่า บ้านลุง
มีเอกลักษณ์ของศิลปะพ้ืนถิ่น และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ถ้าจะปรับปรุง
บ้านหลังนี้ ลุงจะร่วมด้วยหรือไม่ ลุงก็บอกว่า ลุงพร้อมให้ความร่วมมือในการฟ้ืนฟูชุมชน
คลองแดนให้น่าอยู่ขึ้น เพราะลุงก็เป็นคนของคลองแดน ก็อยากให้คลองแดนน่าอยู่มาขึ้น 
อย่างน้อยลูกหลานก็ได้กลับมาเยี่ยม มาเที่ยวบ้านเกิดของตัวเองบ้าง (สายัณห์ สาคร , 
สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) 
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สอดคล้องกับคําบอกเล่าของรองประธานฝุายวัฒนธรรม 
บ้านครูสายัณห์ ถือว่าเป็นบ้านแรก ๆ ที่โครงการวิจัยของอาจารย์จเร ได้ทําการปรับปรุง
บ้านเรือน เพราะด้วยลักษณะบ้านเรือนที่มีลักษณะติดกันหลาย ๆ หลัง  มีรูปแบบตาม
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น หลังคาปั้นหยาที่เป็นเอกลักษณ์ จึงได้เริ่มปรับปรุงบ้านเรือน และ
ได้ปรับมาเป็นโฮมสเตย์หลังแรกของชุมชนคลองแดน (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 
13 พฤศจิกายน 2559) 

จะเห็นว่า บ้านเรือนที่ได้รับการบูรณะ จํานวน 30 ครัวเรือน เป็นการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนคลองแดนให้มีสภาพที่แข็งแรง คงทน และสร้างความปลอดภัย
ให้กับผู้ที่อยู่อาศัย นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้านปัจจัยพ้ืนฐานดีขึ้น ยังเป็น
เก็บรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นพ้ืนถิ่นของคลองแดน สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญา การ
ปรับตัวของบรรพบุรุษที่ได้เรียนรู้เพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อม คุณค่าทางสถาปัตยกรรม ที่เอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งควรค่าแค่การอนุรักษ์ไว้ 

สรุป การปรับปรุงบูรณะ โดยการนําเอามาประยุกต์และพัฒนาต่อยอดให้
เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วมที่ชุมชนคลองแดนได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ได้แก่ เรือขุด สะพานไม้ 
รวมทั้งอาคารบ้านเรือน ซึ่งถือว่าเป็นการฟ้ืนฟูในรูปแบบของการฟ้ืนฟูบูรณะ เพ่ือให้มีสภาพมั่นคง  
ไม่ก่ออันตรายแก่ผู้คน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ความเป็นวิถีชีวิตของรากฐานของชุมชนตั้งแต่ในอดีต 
การดําเนินชีวิตที่ผูกพันกับภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดผ่านสิ่งก่อสร้างที่สืบสอดต่อ ๆ กัน
มา ทั้งสิ่งที่เป็นโบราณวัตถุและสิ่งก่อสร้าง สิ่งที่ชุมชนและนักวิชาการได้ร่วมกันปรับปรุงที่อยู่อาศัย  
ทําให้มองเห็นถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ที่เป็นมากกว่าสิ่งก่อสร้างแต่เชื่ อมโยงไปถึงความเป็นชุมชนของ
คลองแดน ทั้งคุณค่าด้านภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน 
ที่เป็นเรื่องราวที่ทําให้คนในชุมชนได้รู้จักชุมชนของตนเองมากขึ้น คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยคนในท้องถิ่น และใช้สอยในท้องถิ่น ที่สะท้อนให้เห็นขนมธรรมเนียมประเพณี
สภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นได้ดี สิ่งที่ได้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการทํางานร่วมกันของชุมชนคลองแดน
และหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน ทั้งในด้านงบประมาณ การดําเนินงาน ทําให้ชุมชนคลองแดนได้
ประสบผลความสําเร็จในด้านของการบูรณะปรับปรุงที่อยู่อาศัยและโบราณ แต่ส่งผลให้ชุมชนเกิดฐาน
การทํางานที่สําคัญในการต่อยอดไปยังการพัฒนาการสร้างสิ่งใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน 

(3) การพัฒนาแบบหรือสร้างใหม่ 
ภายหลังจากการฟ้ืนฟูบ้านเรือนริมน้ํา คณะผู้วิจัยและคนในชุมชนคลอง

แดน ได้ร่วมกันการฟ้ืนฟูต่อ โดยการสร้างตลาดริมน้ําคลองแดนใหม่ข้ึนมา ตรงพ้ืนที่บริเวณตลาดเก่าที่
มีสภาพรกร้าง ให้กลายว่าเป็นพื้นที่ของตลาดชุมชนในการซื้อขายสินค้า ในการสร้างรายได้เสริมให้กับ
คนในชุมชนและกระจายรายได้ไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ แต่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ นั้นคือ  
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3 ลําคลอง 2 เมือง  การพัฒนาตลาดที่นอกจากจะเน้นเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน
แล้วนั้น ยังสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการเรียนรู้ของผู้คนอ่ืน ๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ผ่าน
วิถีชีวิตของชุมชน การฟ้ืนฟูทําให้ชุมชนคลองแดนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการฟ้ืนฟูใน
รปูแบบการสร้างขึ้นใหม่ ได้แก่ ดังนี้ 

1. ตลาดริมน้ําคลองแดน การพัฒนาตลาดริมน้ําคลองแดนขึ้นมาเป็น
การขยายการฟ้ืนที่มาจากการฟ้ืนฟูชุมชนริมน้ําคลองแดน เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ให้คนในชุมชนได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน หันมาให้ความสําคัญกับชุมชนของตัวเอง ซึ่งพ้ืนที่บริเวณที่สร้างตลาดขึ้นมาใหม่นั้น 
เป็นพื้นที่ตลาดเก่าท่ีได้รกร้างไปแล้ว แต่ได้รับการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณท่ีเคยเป็นตลาดเก่าให้กลับมาใหม่
อีกครั้ง โดยนอกจากจะเป็นพื้นที่ในการค้าขายสินค้าต่าง ๆ แล้ว ได้มีการพัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนา
ที่ต่อยอดออกไปในมิติการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป
นเอกลักษณ์ของชุมชน จึงทําให้ตลาดริมน้ําคลองแดน ได้รับความนิยม จนทําให้คณะกรรมการฯ 
สามารถวางแผนและพัฒนาตลาดและชุมชนที่สามารถบูรณาการทุก ๆ ด้านของชุมชน ทําให้คนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิต มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก สมาชิกครอบครัวช่วยเหลือกันและกัน คนในชุมชน
มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนตนเองมากขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 4.6  บริเวณตลาดริมน้ําคลองแดนก่อนมีการปรับปรุงพ้ืนที่ พ.ศ. 2545. จาก ศูนย์ข้อมูลชุมชน
คลองแดน (12 พฤศจิกายน 2559). 
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ภาพที่ 4.7  บริเวณตลาดริมน้ําคลองแดนหลังการปรับปรุงพ้ืนที่ พ.ศ. 2552. จาก ศูนย์ข้อมูลชุมชน
คลองแดน (12 พฤศจิกายน 2559). 

 
เพ่ือที่ให้เห็นอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพบริบทของตลาดริมน้ํา

คลองแดนในสมัยอดีต ที่เคยเป็นศูนย์การค้าสําคัญของจังหวัดสงขลา จนกระทั้ง ได้พัฒนาสร้างขึ้นมา
ใหม่กลายเป็นตลาดริมน้ําคลองแดนในปัจจุบัน ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยของ จเร สุวรรณชาต เรื่อง
การศึกษาและจัดทําโครงการนําร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต้ (จเร สุวรรณชาต, 
2552) เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพบริบทตลาดริมน้ําคลองแดนในอดีต ผ่านแผนภาพจําลอง
ตลาดในอดีตและได้ใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยาคือ แผนที่เดินดิน เป็นการอธิบายการสภาพบริบท
ตลาดริมน้ําที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ในปัจจุบัน จากแผนผังจําลองตลาดริมน้ําคลองแดนในอดีตและ 
การทําแผนที่เดินดิน การศึกษาพบว่า ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนคลองแดนที่มีพ้ืนที่ใกล้กับริมน้ํา
คลองแดน และมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน ถือว่าคลองแดนจุดศูนย์กลางของการค้าจึงได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวม
ทางการค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านภูมิศาสตร์และตามหลักฐานประวัติศาสตร์ของชุมชนสอดคล้องกัน 
สภาพแวดล้อมบ้านเรือนริมคลองส่วนใหญ่ จึงเป็นลักษณะบ้านเรือนห้องแถวติดกัน สองริมฝั่งคลอง  
จึงเต็มไปด้วยร้านค้า จําหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ร้านทอง ร้านน้ําชา โรงสี เป็นต้น การสร้าง
ตลาดใหม่ขึ้นมาจึงไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ของตลาดเก่าและตลาดใหม่จึงมีลักษณะ
เหมือนเดิม พื้นที่บริเวณบริเวณตลาดน้ําคลองแดนทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากในอดีตบางส่วนที่
ยังคงอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ร้านขายยา ย่านบ้านเก่าฝั่งนครศรีธรรมราช บ้านริมน้ําที่ยังคงมีลักษณะ
โครงสร้างแบบในอดีตยังคงมีให้เห็น การบูรณะปรับปรุงและสร้างขึ้นมาใหม่  แผงร้านค้าในส่วนตัว
ตลาดที่มีการขยายจํานวนมากขึ้น มีการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเพ่ือให้คงทนสําหรับใช้พ้ืนที่ในการค้าขาย 
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สายน้ํา 3 สายก็ยังคงเป็นสายน้ําสําคัญที่หล่อเลี้ยงให้คนในชุมชนคลองแดนและชุมชนใกล้เคียงได้ใช้
ในการดํารงชีวิตทั้งการประกอบอาชีพและการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้จากแผนผังเดินดิน ผู้ศึกษาได้
สังเกต และสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้า โฮมสเตย์ ทําให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างหน้าที่ของคนในชุมชนที่มีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการของ
ตลาดคลองแดน ที่จะมีการรวมตัวกันทุกเสาร์ของสัปดาห์ที่มีการเปิดตลาด โดยจะมาร่วมตัวกันที่บ้าน
ประธานชุมชนหรือบ้านขายยา เพ่ือที่เพ่ือที่จะชี้แจงข่าวสาร ปัญหาต่าง ๆ การรับแม่ค้าใหม่เข้ามา
จะต้องมาแจ้งในที่ประชุม รวมทั้งการเข้ามาของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน
และปัญหาจากการค้าขาย เป็นต้น อีกทั้งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมของผู้นําในชุมชน
ที่ให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนา โดยการเข้าไปพัฒนาวัดและสร้างกิจกรรมร่วมกับวัดคลองแดน
เพ่ือสร้างเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับชุมชน จนได้ชื่อว่าเป็นชุมชนวิถีพุทธคลองแดน จุดบ้านเรือนที่กลายมา
เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ได้กระจายอยู่ทั่ว ๆ บริเวณตลาดน้ําคลองแดน ซึ่งผู้ประกอบการโฮมสเตย์ทุก
บ้านจะมีการประชุมร่วมกันโดยจะประชุมกันที่บ้านครูสายัณห์โฮมสเตย์ที่เป็นโฮมสเตย์หลังแรกและ
ยังเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการโฮมสเตย์ เพ่ือที่มาพูดคุยรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่จะนําไปสู่แนวทางแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ที่จะอธิบายในส่วนของกระบวนการจัดการตนเององ
ตลาดชุมชนต่อไป การทําแผนที่เดินดิน ทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างตลาดใหม่ขึ้นมา
ทดแทนตลาดเก่าที่รกร้างไป และยังสะท้อนกระบวนการจัดการพ้ืนที่ตลาดน้ําคลองแดนที่ไม่ได้มีการ
จัดแบ่งพ้ืนที่ในการจําหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดน้ําคลองแดนเป็น
ตลาดน้ําที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่บริเวณสองริมฝั่งคลอง และมีสะพานไม้เป็นตัวเชื่อม จะเห็นว่า ร้านค้า
จําหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านเรืองทั้งสองริมฝั่งคลอง แต่จะแบ่งตามเขตพ้ืนที่โดยดู
ความเหมาะสมของเขตพ้ืนที่ทั้งหมด เพ่ือที่จะช่วยกันดูแลเรื่องของปัญหาขยะ จึงได้มีการแบ่งพ้ืนที่
เพ่ือดูแลความสะอาด ซึ่งได้แบ่งออก 4 โซนใหญ่ ๆ คือ ลานพ่ีหนุ่ม ลานบ้านประธานลานลุงชาย และ
ลานน้าติ่ง ตลาดน้ําคลองแดนยังมีเวทีกลางและศาลาเล่าเรื่องอีกด้วย โดยเวทีกลางจะยื่นลงไปในน้ํา 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านศรีสุขโอสถ เป็นเวทีสําหรับจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรํา
มโนราห์ การแสดงดนตรี การร้องเพลง และการแสดงอ่ืน ๆ ซึ่งมีทั้งการแสดงของเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนคลองแดน และการแสดงของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม
การแสดง 

จะเห็นได้ว่า ตลาดริมน้ําคลองแดนที่ได้พัฒนาและสร้างขึ้นมาใหม่นั้น 
เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูท่ีได้ดําเนินพัฒนาต่อยอดจากการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของชุมชน ด้วยการสํารวจ
และวิเคราะห์พ้ืนที่ร่วมกันของคณะผู้วิจัยและคณะทํางานของชุมชนคลองแดน ทําให้ร่วมกั น
ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดเก่าให้กลับมาเป็นตลาดใหม่ ทั้งในด้านของทุนที่สามารถนํามาจัดการทํา
ให้เกิดการต่อยอดในด้านต่าง ๆ เช่นด้านเศรษฐกิจ โดยนําผลผลิตจากการเพาะปลูกของเกษตรกร  
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มาจําหน่าย ในตลาด สร้างเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว เกิดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจการ
แลกเปลี่ยนสินค้า ซื้อขายของผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนสามารถสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชนทํา
กิจกรรมร่วมกัน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการนําองค์ความรู้มาประยุกต์ในการขับเคลื่อนงานของ
ตลาด เป็นต้น ดังนั้น การสร้างตลาดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ถือว่าเป็นการฟ้ืนฟูชุมชนที่ทําให้คุณภาพของ
คนในชุมชนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย พบว่า 
ภายหลังจากการดําเนินโครงการจํานวนครัวเรือนที่ได้ย้ายทิ้งชุมชน ผู้คนได้กลับมาปลูกบ้านใหม่
เพ่ิมข้ึน (จเร สุวรรณชาต, 2559) 
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ภาพที่ 4.8  แผงผังจําลองตลาดคลองแดนในอดีต. จาก งานวิจัยการศึกษาและจัดท าโครงการน าร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต้  
(ชุมชนคลองแดน), โดย จเร สุวรรณชาต, 2552, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา.  
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ภาพที่ 4.9  แผนที่เดินดินบริเวณตลาดริมน้ําคลองแดน, โดยผู้ศึกษา, 2559. 
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2. ศาลาเล่าเรื่อง ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เป็นพ้ืนที่พบปะ
สังสรรค์ของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนที่แสดงเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน ที่เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ 
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับชุมชน และเป็นกระดานข่าวสารของชุมชน (จเร สุวรรณชาต , 2552, น. 32)  
ดังคําบอกเล่า 

ศาลาเล่าเรื่องได้สร้างขึ้นในลักษณะการออกแบบง่าย ๆ โดยใช้กําลังแรงงานจากคนใน
ชุมชนร่วมกันสร้างขึ้น วัสดุก็หาได้จากในชุมชนเอง ช่างเราก็มี แรงงาน ก็มาจากคนใน
ชุมชน ซึ่งออกมาในลักษณะที่เป็นในรูปแบบเดียวกันกับบ้านเรือนและตลาด คือ การเน้น
ความเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทรงพ้ืนถิ่น เช่น หลังคาทรงจั่ว มีม้านั่งไว้สําหรับนั่ง
พักผ่อน และนอกจากนี้ยังใช้เป็นพ้ืนที่ในการประชาสัมพันธ์เวลา เปิดตลาด เพ่ือแจ้งข้อมูล 
พูดคุยกบัคนที่เข้ามาเที่ยว (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ,์ 13 พฤศจิกายน 2559) 

สอดคล้องกับคําบอกเล่าของรองประธานชุมชน 
ศาลาจะอยู่บริเวณตลาดฝั่งโซนบ้านเก่า สร้างขึ้นมาเพ่ือให้คนได้มานั่งเล่น นั่งพักผ่อน
หย่อนใจ สร้างขึ้นด้วยไม้ที่มาจากในชุมชนบ้าง ขอสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ บ้าง 
แต่เราจะลงมือกันทําเอง ด้วยน้ําพักน้ําแรงของคนในชุมชนที่ช่วยกัน ศาลาที่ได้สร้าง
ขึ้นมาใหม่ เพราะเราต้องการที่จะมีพ้ืนที่เล่าเรื่องของชุมชน เพ่ือให้ผู้มาเยือนได้เข้า
ใจความเป็นมาของชุมชนของเรา ที่เป็นเสมือนปูายต้อนรับสู่ชุมชน แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยม
เยือน นอกจากนี้ ปูายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน จะเป็นปูายลักษณะของการบอกเส้นทาง 
ที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมี่เข้ามาเยือนได้เดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าใจภายใน
ชุมชนคลองแดน (เกรียงไกร อนันตพงศ์, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2559) 

3. ซุ้มประตูทางเข้าและปูายต่าง ๆ เป็นการออกแบบโดยยึดรูปแบบ
ดั้งเดิมมาประยุกต์ ที่เป็นเสมือนปูายต้อนรับสู่ชุมชน แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือน นอกจากนี้ ปูายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน จะเป็นปูายลักษณะของการบอกเส้นทาง ที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมี่เข้ามาเยือนได้
เดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าใจภายในชุมชนคลองแดน 

ปูายที่เห็นตามจุดต่าง ๆ ในตลาด เกิดขึ้นมาภายหลังที่ได้เปิดตลาด เรามีการสร้างขึ้นมา
เพ่ิมข้ึน ๆ เรื่อย ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจุด เช่น ปูายประตูทางเข้า จะตั้งเสาไม้
และพร้อมกับปูานไม้สลัก ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน และปูายบอกเส้นทางติดไว้ตามจุด
ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ซึ่งปูายจะเป็นในลักษณะของการออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวคิดของชุมชน วัสดุที่ใช้ก็สามารถหาได้ง่ายจากในชุมชนและมีความคงทน และ
จะต้องเป็นไปในลักษณะของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เกรียงไกร อนันตพงศ์, สัมภาษณ์, 
13 พฤศจิกายน 2559) 
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สรุป 
การฟ้ืนฟูของตลาดริมน้ําคลองแดน เกิดขึ้นจากการแนวความคิดที่

อนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนถิ่นของปักษ์ใต้ให้คงอยู่ไว้ โดยใช้กระบวนการทํางานร่วมกันที่เรียกว่า “วชร” 
(วัด ชุมชน รัฐ) ที่ให้ความสําคัญกับวัดเป็นหลัก และชุมชน โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ แนวคิดดังกล่าวเกิดจากแกนนําผู้มีความคิดริเริ่มคือ พระอาจารย์ และคุณอภิชาติ เหมือนทอง 
ที่ได้ขอความร่วมมือ อาจารย์ จเร สุวรรณชาต นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เพ่ือเข้ามาวางผังแม่บท โดยเริ่มต้นการสํารวจและ
วิเคราะห์ชุมชน ว่าชุมชนคลองแดนมีทรัพยากรหรือทุนที่สําคัญต่อคนคลองแดนในด้านใดบ้าง ซึ่งพบว่า 
วัดคลองแดน เป็นพ้ืนที่ที่คนในชุมชนให้ความศรัทธาเคารพนับถือ จนสามารถสร้างกุฏิหลังใหม่จน
สําเร็จ ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงในการพลิ กฟ้ืน
ชุมชนและได้ขยายผลต่อยอดต่อในชุมชนริมคลองแดน ในการฟ้ืนฟูบ้านเรือนผ่านงานวิจัย  
เชิงปฏิบัติการโครงการนําร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต้ (ชุมชนคลองแดน) 
ด้วยทุนที่มีอยู่ในชุมชน ทําให้เกิดการจัดการทุนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ด้วยศักยภาพของ
คนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ทําให้เกิดการฟ้ืนฟูตลาดคลองแดนที่เคยรุ่งเรืองในอดีตกลับมามีชีวิต เป็น
โอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้เกิดเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ การฟ้ืนฟูที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนคลองแดน จากการศึกษาพบว่า มีรูปแบบ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การอนุรักษ์สิ่งที่มีค่า ชุมชนได้มีแนวคิดหลักในการอนุรักษ์ความเป็น
ชุมชนคลองแดน ในการอนุรักษ์สิ่งที่มีค่าของชุมชน เพราะชุมชนมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่บ่ง
บอกถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคลองแดนและเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาชุมชน สิ่งที่ชุมขนได้
ฟ้ืนฟูในรูปแบบของการอนุรักษ์ ได้แก่ วัดคลองแดน หอฉัน และพระพุทธรูปพระทอง ซึ่งล้วนเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยวิถีชีวิตที่ดําเนินชีวิตพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าแก่จิตใจและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคนในชุมชน 

2. การฟ้ืนฟูบูรณะ ชุมชนเริ่มมีการขยายการฟ้ืนฟูมายังบริเวณชุมชน
ริมน้ํา ชุมชนและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) ได้ร่วมกันบูรณะ
สิ่งที่ชุมชนยังใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีความจําเป็นในการดําเนินชีวิตของคนชุมชน ซึ่งได้บูรณะได้แก่ 
สะพานไม้ อาคารบ้านเรือนริมน้ํา โอสถสถาน และเรือขุด ที่ยังคงยึดความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้
คงรูปแบบเดิมให้มากที่สุด แต่เพ่ือที่จะให้มีความมั่นคงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้คนที่สนใจและสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

3. การพัฒนาแบบหรือสร้างสิ่งใหม่ สิ่งที่ชุมชนคลองแดนได้ร่วมกัน
พัฒนาและสร้างขึ้นมาใหม่นั้น ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์ให้กับชุมชน นั้นคือ ตลาดชุมชนที่ได้
สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าชุมชนที่คนภายนอกสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้และเป็นพ้ืนที่
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วัด 

รัฐ 

 

ฟ้ืนฟูชุมชน
คลองแดน 

ชุมชน 
 
 

การอนุรักษ์สิ่งท่ีมีค่า 

การพัฒนาหรือ 
สร้างสิ่งใหม่ 

การฟื้นฟูบูรณะ 

กิจกรรมที่คนในชุมชนได้ทําร่วมกัน และนอกจากนี้ได้มีการพัฒนาสิ่งอ่ืน ๆ ตามมา เพ่ือให้เป็นความ
สะดวกให้กับคนในชุมชนและผู้คนที่เข้ามาเยือน ได้แก่ ศาลาเล่าเรื่อง ซุ้มประตูทางเข้าและปูายต่าง ๆ 
เป็นต้น 

ซึ่งจากการศึกษาการฟ้ืนฟูของชุมชนคลองแดน ที่ได้อธิบายไปข้างต้น 
สามารถสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.10  การฟ้ืนฟูตลาดริมน้ําคลองแดน, โดย ผู้ศึกษา 

 
4.3 กลไกสนับสนุนการจัดการตนเองและกระบวนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน 
 

จากการศึกษาการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน พบว่า ชุมชนมีกระบวนการ
จัดการตนเองที่เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการจัดการที่เป็นระบบ ด้วยกลไกที่
เข้ามาสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง จากกระบวนการฟ้ืนฟูชุมชนคลองแดนที่นํามาสู่การขยายผล
ในการต่อยอดการสร้างพื้นที่กิจกรรมให้ชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา นั้น ชุมชนคลองแดนได้ใช้เวทีการประชุมเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ภาคีเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
ที่เข้ามาสนับสนุน ในการพัฒนาตลาดริมน้ําคลองแดนให้เป็นพ้ืนที่ที่เกิดความเข้มแข็ง โดยประเด็น

 ศาสนสถาน : วัดคลองแดน 
 หอฉัน  
 พระพุทธรูปทองคํา 

 สะพานไม้  
 อาคารบ้านเรือนริมน้ํา  
 เรือขุด 

 ตลาดริมน้ําคลองแดน  
 ศาลาเล่าเรื่อง  
 ซุ้มประตูทางเข้า, ปูายตา่ง ๆ 
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การศึกษากระบวนการจัดการและกลไกสนับสนุนการจัดการตลาดชุมชน ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ตลอดจนจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง โดยนําเสนอผลการศึกษาไว้ 2 ส่วน ดังนี้ 

 
4.3.1 กลไกการสนับสนุนการจัดการตลาดชุมชน 

4.3.1.1 บุคคลในชุมชน 
บุคคลในชุมชนถือว่าเป็นกําลังสําคัญของการขับเคลื่อนและดําเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดข้ึน เพราะบทบาทของคนในชุมชนแต่ละฝุาย ที่เข้ามาการสนับสนุนต่างมีความรู้
ความสามารถ มีความรับผิดชอบ การทํางานที่แตกต่างกัน แต่อยู่บนพ้ืนฐานของการทําร่วมกันของ  
ทุกฝุาย ซึ่งย่อมนําไปสู่การจัดระบบการทํางานที่มีประสิทธิผลเช่นกัน ฐานความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น บุคคลในชุมชนของชุมชนคลองแดน 
จึงเป็นส่วนสําคัญหลัก ที่ทําให้เห็นถึงพลังอํานาจของชุมชนในการจัดการตนเอง ทําให้เกิดการจัดการ
ตลาดริมน้ําคลองแดนโดยชุมชนคลองแดนอย่างแท้จริง ซึ่งบุคคลในชุมชนคลองแดนที่มีส่วนในการ
ขับเคลื่อนตลาดริมน้ําคลองแดน ประกอบด้วย 

(1) ผู้น้าชุมชนที่เป็นทางการ 
การดําเนินงานของตลาดริมน้ําคลองแดน ผู้นําชุมชนถือว่าเป็นผู้แทนของ

ชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติภาวะความเป็นผู้นําที่เป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน ทํางานด้วยกําลังกายใจที่แน่วแน่ อดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้งสถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
ซึ่งผู้นําที่เป็นทางการที่ได้กล่าวถึง คือ เป็นผู้ที่ได้รับให้ดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้แก่ 
ประธานชุมชน รองประธานชุมชน กํานันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนคณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ํา
คลองแดน กลุ่มแกนนําชุมชนถือว่าเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้เกิดแนวคิดในการจัดการด้านการรวมกลุ่ม
คนในชุมชน และกระตุ้น สร้างความเข้าใจถึงหลักการทํางานอย่างสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดน้ําคลองแดนหรือแม้แต่การพัฒนา
ชุมชนคลองแดนก็ตาม หลายคนในที่นี้มักสวมบทบาทหลายตําแหน่งทั้งเป็นกรรมการ 
รองประธาน หรือแม้แต่ผมเป็นประธานชุมชน ยังดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตลาดริมน้ํา เพราะด้วยคลองแดนเราทํางานภายใต้องค์กรสาธารณะประโยชน์
คณะกรรมการของเราจึงต้องทํางานที่เก่ียวข้องกัน ถึงแม้ว่าเราจะมีการเลือกตั้งประธาน
หรือมีการปรับเปลี่ยนกรรมการแต่ละฝุาย เผื่อให้คนอ่ืน ๆ ได้เข้ามาทํางานร่วมกัน แต่ก็
ได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งมาเป็นระยะเวลา 6 ปี เพราะเราได้ทํางานตรงนี้มานาน 
มีประสบการณ์ในการทํางาน และเมื่อก่อนก็ถือว่าเป็นนักเลงพอสมควร ความเคารพนับถือ
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ของคนก็พอจะมีกําลังตรงนี้อยู่พอสมควร (เกรียงไกร อนันตพงศ์, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 
2560) 

(2) ผู้น้าชุมชนที่ไม่เป็นการ 
สําหรับการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน ผู้นําธรรมชาติหรือ

ผู้นําที่ไม่เป็นทางการในชุมชนคลองแดน ถือว่าเป็นส่วนที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการจัดการตลาด ซึ่ง
ได้แก่ ผู้นําทางศาสนา ปราชญ์ชุมชน ที่มีบทบาทในการให้คําแนะนํา เป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การสร้างสะพาน ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น 

ในฐานะที่ผมรับราชการครูมากนานและอาศัยอยู่ในชุมชนคลองแดนมาโดยตลอด ความ
เป็นครูก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เป็นที่เคารพและน่าเชื่อถือ ที่พอจะให้
คําแนะนําช่วยเหลือการดําเนินการต่าง ๆ ของตลาดได้บ้าง ทางคณะกรรมการก็เลยให้
ผมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินตลาดน้ํา เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในกิจกรรม
ในโครงการต่าง ๆ ของชุมชน และเหมือนเป็นตัวแทนของชุมชนที่จะเป็นตัวอย่างดีที่ดีใน
การเข้ามาทํางานตรงนี้ อย่างเช่น การปรับปรุงบ้านที่อยู่ตรงนี้ ให้กลายเป็นโฮมสเตย์ บ้าน
ผมก็เป็นบ้านแรกที่ทําให้เห็นถึงช่องทางการสร้างรายได้เสริมกับครอบครัวและยังปรับ
บ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพ่ือที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มาเยือน ด้วยการที่เราทํา
ตรงนี้มาเริ่มแรกจึงได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการโฮมสเตย์ด้วย 
(สายัณห์ สาคร, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 

นอกจากนี้ยังมีคําบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้าน 
เวลาประชุม เวลาทํางานในคลองแดนหรือว่ากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ลุงพร้อมเสมอที่จะ
เข้าร่วมทํากับคนอ่ืน ๆ ในชุมชน ด้วยความที่อยู่มานานและมีความรู้ด้านช่างไม้ ในช่วง
ที่โรงสีมากในอดีตลุงก็เป็นช่างสร้างโรงสี คณะกรรมการฯเขาก็ให้มาอยู่ฝุายวัฒนธรรม
ด้วย เป็นที่ปรึกษาเวลาจะซ่อมแซมสะพาน รวมทั้งในฐานะเล่าเรื่องของชุมชน ประวัติ
ความเป็นมาของคลองแดน (จวบ รัตติโชติ, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

ชุมชนคลองแดนทํางานอยู่บนฐานจิตสํานึกรักบ้านเกิดของตนเอง บุคคล
ที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการจัดการตลาดริมน้ําคลองแดน จึงจะต้องเข้าใจถึงหลักการทํางานของ
คลองแดน ด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนคลองแดนที่ยังคงอยู่ไม่ต่างจากคลองแดนในอดีต ผู้นําทาง
ศาสนาเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้คนในชุมชนมีวิถีการปฏิบัติการทํางานที่ดี ดังคําบอกเล่า 

ชุมชนคลองแดนถือว่ามีวิถีการปฏิบัติในการทํางานที่ดี เพราะคําสอนคํานํานําของท่าน
พระครู ที่คอยให้คําสอน กําลังใจให้แก่คณะกรรมการ และสมาชิกแม่ค้า หรือกลุ่มอ่ืน ๆ 
ก็แล้วแต่ ท่านให้โอวาสมาเสมอ แลด้วยชุมชนมีความเชื่อศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา  
จึงได้นําแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมมาปรับใช้ ทั้งการทํางานของคณะกรรมการฯ 
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และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในตลาดริมน้ําคลองแดน ก็จะต้องยึดกฎเป็นหลัก ไม่เอา
เหล้า เบียร์มาให้พ้ืนที่ และก่อนและหลังที่จะประชุมทุกครั้งจะต้องทําการสวดมนต์ 
ทุกครั้ง เพื่อให้ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เกิดเป็นกิจวัตรทุกวัน (อภิชาติ เหมือนทอง , 
สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2559) 

(3) สมาชิกชุมชน 

การที่ชุมชนคลองแดนจะเกิดกระบวนการจัดการตนเองได้นั้น สมาชิกที่
เป็นคนภายในชุมชน ถือว่าเป็นปัจเจกบุคคล ที่เข้ามาสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
คนที่ประสบปัญหาโดยตรง จากด้านเศรษฐกิจ ที่ไม่มีช่องทางในการค้าขายสินค้าเกษตรกรรม ถูกกด
ราคาจากพ่อค้าคนกลาง ประสบปัญหาภาระหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ด้วยปัญหาที่ส่งผล
กับการดําเนินชีวิตของครัวเรือนทั้งทางตรงทางอ้อม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 
ปัจเจกบุคคลเหล่านี้ได้เกิดความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตตนเองให้ดีขึ้น 
พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนร่วมแก่ชุมชน ที่ทุกคนสามารถรับประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งชุมชนและ
ปัจเจกบุคคล ที่เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนคือ การรวมกลุ่มอาชีพ การดํารงตําแหน่งองค์กรชุมชน 
เป็นต้น 

พ่ีเข้ามาขายในตลาดคลองแดนเข้าปีที่ 4 แล้ว  พ่ีเป็นคนระโนดนะ ไม่ใช่คนคลองแดน  
ก็ช่วยเหลือพ่ึงพากันมาตลอด ทําตามกฎกติกาที่ได้ทําร่วมกัน ทุกสัปดาห์ที่สองที่ 
คณะกรรมการฯ เขากําหนดว่าให้มาช่วยกันพัฒนาตลาด ดูแลทําความสะอาด พ่ีก็เข้ามา
ช่วยด้วย เพราะด้วยความที่เราพุกพันกับตลาดมานาน ตลาดก็เป็นพ้ืนที่ที่ทําให้เรามี
รายได้ สามารถนําผลผลิตที่พ่ีปลูกเอง มาขายที่นี้ได้ ถึงแม้ว่าเราจะทําหน้าที่ในส่วนของ
กรรมการหรือว่าฝุายต่าง ๆ ไม่ได้เท่าคนของคลองแดน แต่พ่ีก็ถือว่าได้เป็นสมาชิกของ
ตลาดคลองแดนคนหนึ่ง ที่ได้เข้ามาในการช่วยเหลือในการดูแลรักษาความสะอาด 
แบ่งปันน้ําใจเป็นแรงกายบ้าง เงินบ้าง แต่ก็ทําด้วยความเต็มใจเสมอ (รุ่งตะวัน ช้างสาน, 
สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 

สอดคล้องกับคําบอกเล่าของกลุ่มร้านค้าท่านหนึ่งว่า 

พ่ีอยู่ตรงนี้มาไม่นาน ประมาณ แค่ 3 ปี กว่า พึ่งย้ายกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นาน ก็ได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของตลาด ตอนแรกก็ขายลูกโปุงแฟนซี เพราะมีอาชีพมาก่อน ก็เลยเอามา
เป็นช่องทางทํามาหากินที่นี้ แต่ช่วงหลังมาพ่ีได้ทําสวนปลูกตาลโตนด ก็ได้นําผลผลิต
ตรงนั้นมาขายด้วย เวลาที่ตลาดมีกิจกรรมการพัฒนา หรือว่ามีการซ่อมสะพาน พ่ีก็เข้า
มาช่วยทั้งแรงกาย ทรัพย์ หรือแม้แต่เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุค 
เพ่ือให้คนอ่ืน ๆ ได้เข้ามาท่องเที่ยวตลาดคลองแดน เพราะพ่ีเองก็เห็นถึงความเข้มแข็ง
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ของคลองแดน อย่างให้เขามาสัมผัสถึงความเป็นคลองแดน ความอบอุ่นของคนที่นี้  
(ทศพล เชื้อช่วยชู, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 

นอกจากนี้ ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุของชุมชนคลองแดนยังเล่าว่า 

กลุ่มผู้สูงอายุที่ลุงอยู่นั้นอยู่ภายใต้ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของตลาดคลองแดนอีกที่นึง 
เพราะว่าเราได้รวมกลุ่มกัน เพ่ือนําพวกลูกปลา กุ้ง มาขายในลักษณะของการตากแห้ง 
การทําเป็นเคยกุ้ง กระเพาะปลาที่เอาไปทําแกงไตปลา ปลาดุกร้า โดยการใช้วิธีการ
ถนอมอาหารแบบบ้าน ๆ ด้วยความที่ลุงเป็นผู้สูงอายุก็มีส่วนช่วยได้มากเท่าเด็ก ๆ  
ทําเท่าที่ทําได้ เช่น เวลาประชุมก็เข้าร่วมประชุม นําสวดมนต์ สวดลาพระทุ กครั้ง  
เข้าไปรับฟังการทํางานของคณะกรรมการฯ ทุกเสาร์ เวลามีกรรมการมาเก็บเงิน 
เพ่ือเข้ากองกลาง เราก็ให้เขาไปตามกฎของกติกาของตลาด (ลุงพร, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 
2560) 

จะเห็นได้ว่า บุคคลในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุน ที่เกิดขึ้น
จากการขับเคลื่อนการทํางานของชุมชนหรือตลาดริมน้ําคลองแดน พบว่า บุคคลในชุมชน หรือสมาชิก 
ภายใต้การทํางานของคณะกรรมการฯ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําทางศาสนา เพ่ือแก้ไขปัญหา
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชนนั้น พบว่า กลุ่มผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นําที่เป็นทางการ ผู้นําที่ 
ไม่เป็นทางการ นั้นเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูง มีความอดทน มุ่งมั่นในการ
ทํางาน มีความเสียสละ ทําหน้าที่ในการชักจูงสมาชิกโดยกระตุ้นให้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมคิด
ร่วมทํา ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหา และนํามาสู่การขยายกลุ่มด้ วยการสร้างกลุ่มเพ่ือ สืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานในชุมชนคลองแดนได้
สืบสานต่อ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มปูนปั้นมโนราห์ กลุ่มสมุนไพร  
กลุ่มจักรสานและการละเล่นโบราณ กลุ่มข้าวซ้อมมือ กลุ่มขนมโบราณ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมรํา
มโนราห์รําพราน  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มของเล่นพ้ืนถิ่นและงานประดิษฐ์ กลุ่มร้อยลูกปัด
มโนราห์ กลุ่มผ้ามัดย้อม เป็นต้น ซึ่งสมาชิกชุมชนที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือให้สร้าง
รายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา มีความสามัคคีและให้ความ
ร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมทํา ในกิจกรรมที่ได้ดําเนินการพัฒนาตลาดชุมชน และเป็นบุคคลที่มี
จิตสํานึกที่ดีต่อกลุ่ม เพ่ือร่วมกันพัฒนาและร่วมทํากิจกรรมของชุมชนคลองแดน ตลอดจนการมี
พ้ืนฐานทางความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เหมือนกัน จึงจะทําให้คนในชุมชนมีความผูกพัน 
ช่วยเหลือและมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกันยิ่งขึ้น 
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4.3.1.2 ภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนในการดําเนินการพัฒนาตลาดริมน้ําคลอง

แดนนั้นจากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายในชุมชนคลองแดนสามารถพบได้ทั้งเครือข่าย
ที่เกิดภายในชุมชน และท่ีเกิดระหว่างชุมชนกับภายนอก ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี ้

1) เครือข่ายที่อยู่ภายในชุมชน เป็นเครือข่ายที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่
อยู่บนพื้นฐานของกลุ่ม ซึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการฯ ที่มีแนวทางและความต้องการที่จะ
พัฒนาตลาดริมน้ําคลองแดนไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เกิดจากกลุ่มเพ่ือน
บ้านในชุมชน เนื่องด้วยความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงรู้จัก
กัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามคําชี้แจงของรองประธานฝุายตลาด 

เรามีการทํางานร่วมกับคนในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง ด้วยการประสานความร่วมมือ
ผ่านความสนิทสนมของคณะกรรมการของแต่ละคน ใครรู้จักใครที่จะประสานงาน
ช่วยเหลือกันได้ ก็ดึงเรามาร่วมทํางานร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพ้ืนที่ใกล้ ๆ อย่าง  
แดนสงวน ระโนด หัวไทร ทุกคนถือว่าเป็นเครือข่ายของเราทั้งสิ้น เวลาเรียกประชุมก็ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี (สมเกียรติ หนูเนียม, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

นอกจากนี้ เครือข่ายที่เป็นสถาบันที่อยู่ภายในชุมชน ก็เป็นเครือข่ายที่
ทํางานร่วมกับชุมชนคลองแดน และตลาดริมน้ําคลองแดน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชนคลองแดน ได้แก่ วัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 เป็นต้น ดังคําบอกเล่า 
“โรงเรียนให้การสนับสนุนเต็มที่ ที่จะช่วยให้ชุมชนคลองแดน เป็นพ้ืนที่ของการอนุรักษ์ศิลปะภาคใต้
และยิ่งการส่งเสริมให้เด็กในชุมชนรักษาในชุมชนตัวเอง โรงเรียนยิ่งต้องให้ความสําคัญ” (พะเยาว์  
อนุเชษฐรักษ์, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) เครือข่ายที่เกิดขึ้นในชุมชนจะเป็นการประสาน 
การทํางานผ่านระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เน้นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับคนในชุมชน
และพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ให้ความสําคัญเท่าเทียมกัน ทุกคนมีส่วนในบทบาทการดูแล พัฒนาตลาดริมน้ํา
คลองแดนร่วมกัน เช่น กลุ่มขนมโบราณ กลุ่มข้าวซ้อมมือ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
เป็นต้น 

2) เครือข่ายที่อยู่ภายนอกชุมชน การทํางานของตลาดริมน้ําคลองแดน
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน ชุมชนได้มีภาคีเครือข่ายจากภายนอกเข้ามาทํางานร่วมกันอย่าง
หลากหลาย เพ่ือที่จะเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนสามารถดําเนินการไปได้ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา การเคหะแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ที่ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
ด้านงานวิจัยที่เป็นฐานข้อมูลให้กับชุมชน ที่ผ่านมาถือว่าหน่วยงานเครือข่ายภาคีได้ให้การสนับสนุน
อย่างดี เป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับชุมชนมาโดยตลอด ดังคําชี้แจงรองประธานชุมชนฝุายวัฒนธรรม 
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ชุมชนคลองแดนไม่เคยเดินทางโดยลําพัง จะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยเข้ามา
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เสมอ ตั้งแต่เริ่มต้นปรับปรุงวัด เราก็ได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษาในการช่วยลงมาทํางานวิจัยในชุมชนคลองแดน ซึ่งสิ่งนี้ก็ถือว่าได้เข้า
มาเป็นส่วนในการผลักดันให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวแล้ว สถาบันการศึกษาก็ได้เข้ามาเป็น
ภาคีกับชุมชนในการทํางานร่วมกัน และต่อยอดการสนับสนุนออกไปเรื่อย ๆ ผ่านชุมชน
บ้าง หน่วยงานต่อหน่วยงานบ้าง ซึ่งถือว่าหน่วยงานที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายของคลอง
แดนทั้งหมด (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

สอดคล้องกับคําชี้แจงของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
การทํางานร่วมกับคลองแดนนั้นที่ผ่านมา เราแค่ทําหน้าที่เสริมให้ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองได้ ให้ชุมชนสามารถดําเนินการได้ เราเป็นแค่หน่วยงานภายนอก ไม่สามารถเข้า
มาควบคุมหรือจัดการทุกอย่างเองทั้งหมด ในช่วงที่ชุมชนต้องการที่จะพัฒนาหรือ
ต้องการความช่วยเหลือ ทางเราก็ยินดีที่จะเข้ามาสนับสนุนเต็มที่ เช่น เรื่องซ่อมสะพาน 
เราก็ร่วมลงมาวางแผน มาสํารวจ และร่วมกันคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อม
กับหน่วยงานภาคีอ่ืน ๆ ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เพ่ือให้คลองแดนสามารถดําเนิน
ขับเคลื่อนต่อไปได้ (จเร สุวรรณชาต, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2560) 

ภาคีเครือข่ายที่เป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองของตลาด
ริมน้ําคลองแดนนั้น มีทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งภาคีเครือข่ายเหล่านี้เข้ามามีบทบาท
ในการทํางานร่วมกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถอธิบายได้ จากตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.3 
ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนตลาดริมน้ าคลองแดน 

ระดับภาคี องค์การ/หน่วยงาน บทบาทการสนับสนุน 
เครือข่ายภายในชุมชน - กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มผู้

ประกอบร้านค้า/แม่ค้า กลุ่ม
โฮมสเตย์ กลุ่มปูนปั้นมโนราห์ 
กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักรสานและ
การละเล่นโบราณ กลุ่มข้าวซ้อม
มือ กลุ่มขนมโบราณ กลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรม รํามโนราห์-
รําพราน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มของเล่นพื้นถิ่นและงาน
ประดิษฐ์ กลุ่มร้อยลูกปัด
มโนราห์ กลุ่มผ้ามัดย้อม เป็นต้น 

- การบริหารจัดการตลาด ร่วมประชุม
ประจําทุกเสาร์ เพื่อวางแผนและเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น และร่วม
พัฒนาชุมชนทุกเดือน การดูแล
นักท่องเท่ียวและสถานท่ีพักบริการ 

- ร่วมอนุรักษ์และเป็นฐานการเรยีนรู้เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักท่องเท่ียวได้
เรียนรู้ 

- นําเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
บริการ 

- เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรม 
 - โรงเรียนประชานุเคราะห์ 11 

 
- ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
- ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถ

การรํามโนราห์ บนเวทีวัฒนธรรม
ตลาดริมน้ําคลองแดน 

- วัด - ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
และศาสนาของคนในชุมชน 

- พื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน 
เครือข่ายภายนอกชุมชน 
 
 
 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา 

 

- งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมเสริม
พื้นที่บริเวณตลาด เช่น สะพาน, 
เส้นทางเดิน ระบบไฟฟูา เป็นต้น 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
- มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- มหาวิทยาสงขลานครินทร์ 

- สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการใน
การจัดการตลาดริมน้ําคลองแดน 

- งานวิจัยชุมชน สร้างชุดองค์ความรู้การ
พัฒนาตลาดริมน้ําคลองแดน เช่น 
ออกแบบชุดการแสดงมโนราห ์
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.3 
ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนตลาดริมน้ าคลองแดน  (ต่อ) 

ระดับภาคี องค์การ/หน่วยงาน บทบาทการสนับสนุน 
 - สํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.) 
- รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพื่อการเผยแพร่ 
- ด้านการตรวจมาตรฐานเกณฑ์การ

ท่องเท่ียวเชื่อมโยงการท่องเท่ียว 
- กระทรวงพลังงาน 
 

- การพัฒนาระบบไฟฟูาประหยัด
พลังงาน 

- กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬาแห่งประเทศไทย 

- ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ 

 - กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ 

- พัฒนา/สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ค้า 
ผู้ประกอบการตลาด อาทิ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) การผลิต
สินค้าด้วยนวัตกรรม 

 - สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน - ประสานความร่วมมือเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนกับภาคธุรกิจและ
สร้างความร่วมมือให้ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามาสนับสนุนการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และชุมชน
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

- บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด - พัฒนาระบบไฟฟูาประหยัดพลังงาน 
- การเคหะแห่งชาติ - งบประมาณวิจัยการฟื้นฟูบ้านเรือน

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยชุมชนภาคใต้ 

 
ดังนั้น จะเห็นว่า หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนคลองแดน ล้วนแล้วแต่เป็น

เสมือนเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับคลองแดนทั้งสิ้น สิ่งสําคัญคือ การมีส่วนร่วมฐานความร่วมมือของภาคีภายใน
ชุมชนและหน่วยงานภาคีภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนให้การช่วยเหลือ ทั้งด้านปัจจัยเงินทุน ด้านกําลัง
แรงกายแรงใจ ด้านความรู้ความสามารถ เป็นต้น หน่วยงานที่เป็นกําลังสําคัญนั้น คือ สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ที่เข้าทํางานวิจัยในการฟ้ืนฟูวัดคลองแดน ชุมชน
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คลองแดน ตลอดจนตลาดริมน้ําคลองแดน ที่ทํางานประสานร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด และเป็นที่
ปรึกษาให้กับตลาดริมน้ําคลองแดนในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหลาย ๆ และ
เป็นการให้บทเรียนรู้ให้กับชุมชน ได้ทํางานร่วมกันบนฐานของข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยิ่ง 

4.3.1.3 ทุนชุมชน 
ทุนชุมชนในชุมชนคลองแดนถือเป็นฐานให้การจัดการและการพัฒนา

ตลาดริมน้ําคลองแดน จากการศึกษาพบว่า ชุมชนคลองแดน มีทุนที่สํ าคัญคือ ทุนมนุษย์  
ทุนวัฒนธรรม ทุนองค์ความรู้ภูมิปัญญาและทุนธรรมชาติ ดังคําบอกเล่าของรองประธานฝุาย
วัฒนธรรม 

ชุมชนคลองแดน ถือว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งคือ เรามีทุนมากมาย ทั้งทุนที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้ และทุนที่มองเห็นได้ การดําเนินการตลาด เราก็ใช้ทุนที่มีอยู่เป็นตัวขับเคลื่อนมาโดย
ตลอด ทั้งคน ที่มีองค์ความรู้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น พระอาจารย์ที่เป็นผู้มีความรู้ใน
หลาย ๆ ด้าน ลุงจวบ ครูสายัณห์ ก็เป็นทุนที่ทําให้เราสามารถขับเคลื่อนงานไปได้ด้วยดี 
(อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

สอดคล้องกับคําชี้แจงของรองประธานฝุายตลาด 
เราใช้ทุนในคลองแดน ขับเคลื่อนการทํางานมาตลอดทั้งแต่ตอนที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
แล้ว ซึ่งตอนนี้ตลาดเราก็ยังใช้ทุนในการทํางานอยู่ สิ่งหนึ่งคือ แรงกายแรงใจของคนที่
เข้ามาทํางานตรงนี้ ถ้าสมาชิกที่เขามาทํางานตรงนี้ไม่มีจิตสาธารณะ ไม่มีจิตอาสา  
ตลาดคงไม่มาถึงวันนี้ เพราะบางครั้งเราไม่มีงบในการที่จะพัฒนาตลาด ก็ใช้เงินส่วนตัว 
ทั้งแม่ค้า พ่อค้า ประธาน หรือผมเองก็ให้เงินกันมา ตามกําลังที่จะให้ได้ จนเรามีการ
วางแผนจัดกองกลางขึ้นมา เพ่ือเอาเงินตรงนี้ไว้พัฒนาตลาด โดยหักจากกําไร 15 บาท
ต่อคนที่มาพักโฮมสเตย์ และจากร้านค้า 20 บาท เหมือนกลุ่มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็เป็นส่วน
สําคัญที่ทําให้สามารถดําเนินการไปได้ เพราะการเข้ากลุ่มก็ทําให้คนทํากิจกรรมร่วมกัน 
อย่างเช่น ของผมกลุ่มข้าวซ้อมมือ ผมเป็นคนดูแลเอง โดยไปเชิญคนที่ปลูกข้าวมาเข้า
กลุ่มด้วยกัน มาขายในตลาด สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เขาอยู่ได้ในราคาที่เขาต้องการ เราก็อยู่ได้
เพราะมีข้าวมาขาย ส่งไปขายตามบู๊ดงานโอท็อป เพราะตอนนี้เข้าได้รับรองเป็นสินค้า
โอท็อปแล้ว สิ่งที่เราดําเนินการทุกอย่างทุนเข้ามาเป็นตัวกลางที่ทําให้เราดําเนินการ
พัฒนาต่อยอดไปได้ (สมเกียรติ หนูเนียม, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2560) 

จะเห็นได้ว่า ทุนถือเป็นฐานที่สําคัญของกระบวนการจัดการตนเองของ
ตลาดริมน้ําคลองแดนนอกจากทุนพ้ืนฐานที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังทําให้เกิดชุมชนใหม่ขึ้น นั้นคือ  
ทุนแรงกาย ที่คนในชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองในการสร้างตลาดขึ้นมาด้วยกําลัง
แรงกายแรงใจ กําลังทรัพย์ของคนในชุมชน ทุนธุรกิจชุมชนที่เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ที่ทําให้
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ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม ทุนเงินตรา ที่เกิดเป็นทุนกองกลางในการพัฒนาชุมชนและตลาด จากผลกําไร
ของการจําหน่ายสินค้าและที่พักโฮมสเตย์ ซึ่งทุนเหล่านี้ที่เกิดขึ้น ก็เป็นส่วนที่เข้ามาขับเคลื่อนให้ตลาด
ริมน้ําคลองแดนดําเนินต่อไปได ้

ดังนั้น จะเห็นว่า ตลาดริมน้ําคลองแดน ได้นําทุนมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทุนชุมชนที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม 
ทุนองค์ความรู้ภูมิปัญญาและทุนธรรมชาติ ถือเป็นกลไกที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญของ
กระบวนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน การนําทุนวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนการพลิก
ฟ้ืนชุมชนก่อให้เกิดการฟ้ืนฟูชุมชน ที่นําไปสู่ทุนวิเคราะห์และจัดการให้เกิดการพัฒนา
ตลาดริมน้ําคลองแดน นอกจากทุนพ้ืนฐานที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังทําให้เกิดชุมชนใหม่ขึ้น 
นั้นคือ ทุนแรงกาย ที่คนในชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองในการสร้าง
ตลาดขึ้นมาด้วยกําลังแรงกายแรงใจ กําลังทรัพย์ของคนในชุมชน ทุนธุรกิจชุมชนที่เกิด
การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ที่ทําให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มมากมาย ได้แก่ กลุ่มแม่ค้า/ 
ผู้ประกอบร้านค้า/ กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มปูนปั้นมโนราห์ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักรสานและ
การละเล่นโบราณ กลุ่มข้าวซ้อมมือ กลุ่มขนมโบราณ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม รํา
มโนราห์-รําพราน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มของเล่นพ้ืนถิ่นและงานประดิษฐ์ กลุ่มร้อย
ลูกปัดมโนราห์ และกลุ่มผ้ามัดย้อม ทุนเงินตรา ที่เกิดเป็นทุนกองกลางในการพัฒนา
ชุมชนและตลาด จากผลกําไรของการจําหน่ายสินค้าและที่พักโฮมสเตย์ ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่า ทุนชุมชนเป็นส่วนที่เป็นสนับสนุนการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน ที่
สําคัญด้านของการนําทุนที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน  
(สมเกียรติ หนูเนียม, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) 

สรุป 
กลไกที่เกิดขึ้นในการทํางานตลาดริมน้ําคลองแดน เป็นส่วนที่เข้ามาสนับสนุนให้ตลาด

สามารถจัดการตนเองได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กลไกที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองของ
ตลาดริมน้ําคลองแดน เป็นส่วนที่เข้ามาขับเคลื่อนการดําเนินงานให้ดําเนินการต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลในชุมชนถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น ทําให้เห็น
ถึงพลังอํานาจของชุมชนในการจัดการตนเองเพ่ือให้เกิดการจัดการตลาดริมน้ําคลองแดนโดยชุมชน
คลองแดนอย่างแม้จริง ได้แก่ ผู้นําชุมชนที่เป็นทางการ ผู้นําชุมชนที่ไม่เป็นทางการ แกนนําชุมชนถือ
ว่าเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้เกิดแนวคิดในการจัดการด้านการรวมกลุ่มคนในชุมชน และกระตุ้น สร้าง
ความเข้าใจถึงหลักการทํางาน และสมาชิกชุมชน ที่เข้ามามีส่วนการสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นทั้ง การรวมกลุ่มอาชีพ การดํารงตําแหน่งองค์กรชุมชน  การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
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หรือภาคีเครือข่าย ที่ทํางานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ มาโดยตลอด ซึ่งความสัมพันธ์เชิง
เครือข่าย สามารถพบได้ทั้งเครือข่ายที่เกิดภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ที่ขยายฐานเครือข่าย
ออกไปด้วยผลความสําเร็จของชุมชน ตลาดริมน้ําคลองแดนจึงเปรียบเสมือนเครือข่ายแม่ ที่มีเครือข่าย
ลูก ทํางานและส่งเสริมสนับสนุนดําเนินงานควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งเครือข่ายในชุมชนจะเป็นเครือข่าย ที่
เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์จากฐานวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของชุมชน ที่ได้เข้ามาร่วมดําเนินการ
ประสานงานร่วมกัน ได้แก่ วัด โรงเรียน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ประกอบร้านค้า/แม่ค้า  
กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มปูนปั้นมโนราห์ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักรสานและการละเล่นโบราณ กลุ่มข้าวซ้อม
มือ กลุ่มขนมโบราณ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม รํามโนราห์-รําพราน เป็นต้น ที่ได้ขยายออกไปสู่ชุมชน
ใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชีพดังกล่าว และนอกจากนั้นเครือข่ายภายนอก ที่เข้ามา
เติมเต็มการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน ในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กระทรวงพลังงาน 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การเคหะแห่งชาติ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งชุมชนคลองแดนถือว่า 
หน่วยงานที่เข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นเครือข่ายการทํางาน ที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนคลองแดนสามารถ
จัดการตนเอง และพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งทุนชุมชนซึ่งเป็นข้อค้นพบของกลไกสนับสนุนการจัดการ
ตนเองของชุมชน ที่เกิดขึ้นในตลาดริมน้ําคลองแดน ที่ใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อนการดําเนินการ
ในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังก่อให้เกิดทุนใหม่ที่เกิดจากการจัดการทุนที่มีอยู่ ทั้ งทุนแรงกายแรงใจ ทุน
เงินตรา ทุนธุรกิจชุมชน ที่เกิดจากการจัดการทุนที่ดีของตลาดริมน้ําคลองแดน 

จากที่ผู้ศึกษาได้สรุป กลไกที่เข้ามาสนับสนุนการตัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน
ข้างต้นนั้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.11  สรุปกลไกสนับสนุนการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน 
 

4.3.2 กระบวนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน: ตลาดริมน้้าคลองแดน 
4.3.2.1 การรวมกลุ่ม 

การรวมกลุ่มของชุมชนคลองแดน มีจุดเริ่มต้นมาจากการรวมตัวของคน
กลุ่มเล็ก ๆ ในชุมชนที่จุดประกายความคิดที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพลิกฟ้ืนชุมชนคลองแดนที่ซบ
เซาให้กลับมามีสภาพดีขึ้นอีกครั้ง นั้นคือ พระครูรัตนสุตากร เจ้าอาวาสวัดคลองแดน คุณอภิชาติ 
เหมือนทอง คนในชุมชนคลองแดน ด้วยการจัดการผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ วัด ชุมชน รัฐ 
(หน่วยงานรัฐ) มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือสําคัญคือ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการ

บุคคลในชุมชน 

• ผู้นําทางการ 

• ผู้นําไม่เป็นการ 

• สมาชิก 

ภาคีเครือข่าย 

• เครือข่ายภายในชุมชน 

• เครือข่ายภายนอก
ชุมชน 

ทุนชุมชน 

• ทุนมนุษย ์

• ทุนวัฒนธรรม 

• ทุนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 

• ทุนธรรมชาติ 

 กระตุ้นและสร้าง
กระบวนการเข้าใจการทํางาน 
 สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ แรงกาย แรงกาย ปัจจัย
เงินทุนต่าง ๆ 
 แสดงความคดิเห็นในการ
พัฒนาตลาดชุมชน 
 บทบาทในการคัดเลือกผู้นํา
และการเลือกคณะกรรมการ
ฝุายต่าง ๆ  
 บทบาทในการสร้างกฎ
กติกาเพื่อเป็นข้อปฏิบัตริ่วมกัน 

 นําทุนท่ีมีอยู่มาบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน 
 เป็นฐานให้คนในชุมชนเข้า
มาร่วมกันพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 
 เกิดการรวมกลุม่มากมาย 
ได้แก่ กลุม่ผู้ประกอบร้านค้า/
แม่ค้า กลุ่มโฮมสเตย์ กลุม่ปูนปั้น
มโนราห์ กลุ่มสมุนไพร ฯลฯ  

 การบริหารจัดการตลาด วางแผน
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทุก
สัปดาห์และร่วมพัฒนาชุมชนทุก
เดือน  
 ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนาของคนใน
ชุมชน  
 ด้านงบประมาณในการปรับปรุง
ซ่อมเสริมพื้นท่ีบริเวณตลาด เช่น 
สะพาน,เส้นทางเดิน ระบบไฟฟูา 
เป็นต้น 
 ด้านงานวิจัยชุมชน ชุดองค์
ความรู้และฐานข้อมลูชุมชนเพื่อใช้
ต่อยอดและพัฒนาด้านตา่ง ๆ  
 ประสานความร่วมมือภาคี
เครือข่าย 
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พัฒนาที่อยู่อาศัยชนบทภาคใต้ ทําให้เกิดการฟ้ืนฟูตลาดริมน้ําคลองแดนขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน เพ่ือให้การดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดนเป็นไปตามเปูาหมายและ 
เพ่ือสร้างพลังอํานาจในการจัดการตนเองสู่การขับเคลื่อนที่จะส่งผลต่อกิจกรรมต่าง ๆ การรวมตัวของ
คนในชุมชนจึงก่อให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มขึ้น จึงได้มีเกิดกลุ่มที่มีชื่อว่า “คณะกรรมการดําเนินการตลาด
น้ําคลองแดน” ที่ได้รวมกลุ่มกันเพ่ือจัดเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคม 2546 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และขยายไปสู่ 
การรวมกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการฯ เกิดขึ้นจากการเลือกจากภายในชุมชน ตามศักยภาพ
ความสามารถของแต่ละบุคคล และการเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากภายในและภายนอก
ชุมชนมาเป็นที่ปรึกษา โดยนายเกรียงไกร อนันตพงศ์ ในฐานะประธานชุมชนดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการดําเนินการตลาด นายอภิชาติ เหมือนทองเป็นรองประธานฝุายวัฒนธรรมและนายสมเกียรติ 
หนูเนียม เป็นรองประธานฝุายตลาด (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) ซึ่งการ
จัดการตลาดริมน้ําคลองแดนถือว่าเป็นการจัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนอย่างแท้จริง โดยเป็นตลาดน้ํา
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการก่อตั้งอย่างแท้จริง มิได้เกิดจากการจัดตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด (เกรียงไกร อนันตพงศ์ , สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2559) ดังคํา
ชี้แจงรองประธานชุมชนฝุายวัฒนธรรม 

คณะกรรมการคลองแดนเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเปิดตลาดริมน้ําคลองแดน เพราะด้วย
การที่เราทํางานร่วมกันผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ก็มีการพูดคุยหารือร่วมกันมาตลอด 
เราเริ่มประชุมและร่วมวางแผนกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดตลาดใหม่ ๆ ทุกคนต่างเห็นถึง
ความสําคัญ เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนตลาดน้ําคลองแดน มาประชุมวางแผน
และกําหนดทิศทางชุมชนร่วมกัน ตั้งแต่การเลือกประธาน การแบ่งหน้าที่ การกําหนด
โซนในการดูแล รวมทั้งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพราะเราการกําหนดว่าทุกสัปดาห์ที่ 2 
ของเดือนจะต้องมาพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้งซ่อมสะพาน ทําความสะอาด เก็บขยะ  
ทุกคนก็เข้ามาช่วยกัน (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2559) 

สอดคล้องกับคําชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงานตลาดริมน้ําคลองแดน  
ได้กล่าวว่า 

คณะกรรมการและแม่ค้าพ่อค้าทุกคน จะต้องมีการประชุมทุกครั้งก่อนเปิดตลาด เพราะ
เราเปิดแค่วันเสาร์ จึงต้องมีการประชุมทุกวันเสาร์เพ่ือที่จะชี้แจงข่าวสาร ปัญหาต่าง ๆ 
การรับแม่ค้าใหม่เข้ามาจะต้องมาแจ้งในที่ประชุม รวมทั้งการเข้ามาของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ หรือนักวิจัยเหมือนลูกสาวที่เข้ามา ก็ต้องแจ้งในที่ประชุมได้ทราบว่ามาทําอะไร 
อย่างไร มีวัตถุประสงค์อะไร เพ่ือจะให้เขาได้รับรู้และดูแลช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่  
(นงนุช อนันตพงศ์, สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2559) 
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สอดคล้องกับคําชี้แจงรองประธานฝุายวัฒนธรรม ได้กล่าวว่า 
ตั้งแต่เริ่มมีเปิดตลาด เราได้มีการเลือกประธานกรรมการตลาดน้ํา และคณะกรรมการ
ฝุายต่าง ๆ ขึ้นมา โดยคนในชุมชนทุกคน เป็นคนคัดเลือกกันเอง เรามีการประชุมทุก
ครั้ง มีการจดบันทึกทุกครั้ง และเรามีกฎกติการ่วมกัน ที่ทุกคนสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นข้อ
ปฏิบัติ ทุกคนจะต้องมาประชุมมันคือ กฎข้อหนึ่งที่เราได้สร้างไว้เพ่ือปฏิบัติร่วมกัน 
(อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2559) 

ซึ่งสําหรับข้อมูลรายละเอียดของคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ํา 
คลองแดน (คณะกรรมการชุมชนวิถีพุทธคลองแดน, 2552, น. 1) มีดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาตลาดน้ําคลองแดน ประกอบด้วย ประธานที่
ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษา 

2. คณะกรรมการตลาดน้ําคลองแดน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
รองประธานฝุายวัฒนธรรม รองประธานฝุายตลาด และคณะกรรมการ จํานวน 2 ฝุาย ได้แก่ 

2.1 คณะกรรมฝุายตลาด ซึ่งประกอบด้วย ฝุายร้านค้า ฝุายกิจการ
แม่ค้ า ฝุ ายโภชนาการ ฝุายควบคุมคุณภาพ ฝุายความปลอดภัย ฝุายเวทีวัฒนธรรมริมน้ํ า  
ฝุายประชาสัมพันธ์  ฝุ ายกลุ่ มงานอาชีพ ฝุายต้อนรับ ฝุายภูมิทัศน์  ฝุ ายดูแลสิ่ งแวดล้อม  
ฝุายสาธารณูปโภค ฝุายท่องเที่ยวทางเรือ เหรัญญิก และเลขานุการ 

2.2 คณะกรรมการฝุายวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ฝุายวิถีชีวิต  
ฝุายประวัติศาสตร์ชุมชน ฝุายศาสนาสถาน ฝุายศาสนาและความเชื่อ ฝุายประเพณีและพิธีกรรม  
ฝุายภูมิปัญญา และฝุายอนุรักษ์ 
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ภาพที่ 4.12  โครงสร้างคณะกรรมการตลาดริมน้ําคลองแดน. จาก การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน้ าภาคใต้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (น. 319),  
โดย ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, 2555, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาพัฒนศึกษา. 

 

ฝุายร้านค้า - ฝุายประชาสัมพันธ์ 
ฝุายกิจการร้านค้า - ฝุายควบคุมคุณภาพ 
ฝุายต้อนรับ - ฝุายกลุ่มงานอาชีพ 
ฝุายความปลอดภัย - ฝุายเวทีวัฒนธรรมริมน้ํา 
ฝุายดูแลสิ่งแวดล้อม - ฝุายสาธารณูปโภค 
ฝุายภูมิทัศน ์ - ฝุายท่องเที่ยวทางเรือ 
ฝุายกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

 

ฝุายวิถีชีวิต  
ฝุายประวัติศาสตร์ชุมชน 
ฝุายศาสนสถาน 
ฝุายศาสนาและความเชื่อ 
ฝุายประเพณีและพิธีกรรม 
ฝุายภูมิปัญญา 
ฝุายอนุรักษ ์

เลขานุการ 

เหรัญญิก 
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โครงสร้างของคณะกรรมการจัดการตลาดริมน้ําคลองแดน มีรายละเอียดของคณะทํางาน
ของและฝุาย (กฎระเบียบชุมชนคลองแดน, 2552, น. 1-3) ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาตลาดน้ําคลองแดน ประกอบด้วย 
นายสิทธิศักดิ์ เผือกสม กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 

2. คณะกรรมการตลาดน้ําคลองแดน ประกอบด้วย 
1) นายเกรียงไกร อนันตพงศ์ ประธานกรรมการ 
2) นายสิทธิโชค ภักดีฉนวน รองประธานกรรมการ 
2) นายอภิชาติ เหมือนทอง รองประธานฝุายวัฒนธรรม 
3) นายสมเกียรติ หนูเนียม รองประธานฝุายตลาด 
2.1 คณะกรรมฝุายตลาด ซึ่งประกอบด้วย 

1) ฝุายกิจการแม่ค้า 
คุณเครือวัลย์ สุดใจ คุณณิชญา ขุนทอง 
คุณสมปอง ขาวหนูนา คุณพรทิพย์ ขาวหนูนา 
คุณพุ่งพวง ดุกสุขแก้ว คุณสมชาย ทองเรือง 
คุณธัญญลักษณ์ เกียรติธรรมโม คุณจิตติมา ทองเรือง 
คุณจันทร์ฉาย พรรณราย 

2) ฝุายความปลอดภัย 
ผญ.สุภัทร ขาวหนูนา 

3) ฝุายเวทีวัฒนธรรมริมน้ํา 
คุณอุดม หยุ้งนา คุณพรชัย ชูมนต์ 
คุณสุนทร รัตนพิมล 

4) ฝุายประชาสัมพันธ์ 
คุณอุดม หยุ้งนา คุณอภิชาต เหมือนทอง 
คุณเล็ก โต๊ะทอง คุณโผน หนูหมั่น 

5) ฝุายกลุ่มงานอาชีพ 
1. ขนมโบราณ คุณเพ็ญศร ีอุดมผล 
2. กะปิ แปูงแดง คุณเตือนใจ จิตภักด ี
3. กระจูด คุณพรทิพย์ ขาวหนูนา 
4. ข้าวซ้อมมือ คุณพุ่งพวง ดุกสุขแก้ว 
5. ปูนปั้นรูปโนรา คุณธันฐภัทร์ อนันตพงศ์ 
6. ปลาแห้ง คุณสมพร ทองนวน 
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7. ผ้ามัดย้อม คุณอริสรา รอดเกลี้ยง 
8. การละเล่นโบราณ คุณสมหมาน อนุเชษฐรักษ์ 
9. ของเล่น (ธรรมชาติ) คุณอภิชาต เหมือนทอง 
10. จักรสานใบตาล, ใบลาน คุณเคลื่อม ช่วยคง 
11. ร้อยลูกปัดโนราห์ คุณกรณิสา เส้งอ้น 
12. เล่าเรื่อง คุณประจวบ รัตติโชติ 
13. พิพิธภัณฑ์ชุมชน คุณสายัณห์ ชลสาคร 

6) ฝุายต้อนรับ 
เรือนไม้โฮมสเตย์ พรทิพย์โฮมสเตย์ ยายอองโฮมสเตย์ 
พิพิธภัณฑ์ชาวนา ร้อยปีโฮมสเตย์ เรินพี่โยโฮมสเตย์ 
ระเบียงไทยโฮมสเตย์ บ้านตาจวบ บ้านยายเลียบ 
ครูสายัณห์โฮมสเตย์ บ้านริมน้ําโฮมสเตย์ 

7) ฝุายภูมิทัศน์ 
คุณเกศรินทร์ ชูสุข คุณรัตนา จันทร์ช่วยนา คุณอริสรา รอดเกลี้ยง 
คุณภริตพร พูลยิ้ม คุณจิตติมา ทองเรือง 

8) ฝุายดูแลสิ่งแวดล้อม 
คุณอัจฉรา แก้วหนูนวล คุณกานดา ทิพย์จันทร์ คุณสุพิศ ชูประดิษฐ์ 

9) ฝุายสาธารณูปโภค 
นายประจวบ แก้วหนูนวล นายสุพรชัย ทองด ี
นายไพโรจน์ ประทุม นายประทีป แพงผา 

10) ฝุายท่องเที่ยวทางเรือ 
คุณประทีป แพงผา คุณประทีป รัตติโชติ 

11) เหรัญญิก 
คุณนุชรี อนันตพงศ์ คุณธนพรรณ ฉันทวีโรจน์ 
คุณหรรษวิณี ทองด ี

12)  เลขานุการ 
คุณพุ่งพวง ดุกสุกแก้ว คุณจิตติมา ทองเรือง 
คุณอุบล เหมือนทอง 

2.2 คณะกรรมการฝุายวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ฝุายวิถีชีวิต ฝุายประวัติศาสตร์
ชุมชน ฝุายศาสนาสถาน ฝุายศาสนาและความเชื่อ ฝุายประเพณีและพิธีกรรม ฝุายภูมิปัญญา และฝุาย
อนุรักษ ์
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 จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างของคณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน  
มีระดับหัวหน้าในสมาชิก ที่เป็นการรวมกันในลักษณะของระบบครอบครัว หรือเป็นระบบเพ่ือนบ้าน
ในละแวกเดียวกัน ประธานกรรมการ จะทําหน้าที่ร่วมกับรองประธานกรรมการ รวมทั้งรองฝุาย
การตลาดและฝุายวัฒนธรรมในการทําหน้าที่การประสานงาน การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกรวมทั้ง
คณะนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมตลาดริมน้ําคลองแดน 

สมาชิกในแต่ละฝุายไม่ได้เป็นลักษณะตายตัว  จะมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อครบวาระ 2 ปี 
และการทํางานของสมาชิกแต่ละฝุายมีการทํางานที่สามารถช่วยเหลือกันได้ ซึ่งพบว่า
เป็นรูปแบบในลักษณะการมีความยืนหยุ่นสูง ด้วยเพราะเป็นการทํางานในลักษณะ
ครอบครัวญาติพ่ีน้องละแวกบ้านใกล้เคียง จึงทําให้การทํางานมีความคล่องตัวและใน
การทํางานแต่ละฝุายสามารถทํางานแทนกันได้ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการ
ช่วยเหลือในฝุายนั้น ๆ แต่จะมีฝุายที่คอยตรวจสอบดูแลการทํางาน เพ่ือปูองกัน 
การทํางานที่ผิดพลาดได้ (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

นอกจากนี้ประธานชุมชนได้ชี้แจงอีกว่า 
ตลาดริมน้ําคลองแดนจัดตั้งขึ้นโดยชุมชนเอง และดําเนินการโดยคนในชุมชน ไม่ได้
เกิดขึ้นจากหน่วยงานใด ชุมชนจึงได้ดําเนินการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ 
ของกระทรวง พม. ซึ่งหมายถึง องค์กรซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนและจัดตั้ง
กันขึ้นเอง เพราะเรามีการจัดตั้งคณะกรรมการ มีแผนการดําเนินงานแล้ว จึงได้ทําการยื่น
ขอไป ในปี 2555 เราจึงได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ สิ่งที่ก่อผล
คือ เพ่ืองานต่อการขอรับการสนับสนุนโดยตรงมายังชุมชน (เกรียงไกร อนันตพงศ์, 
สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2560) 

 ดังนั้น จะเห็นว่า การรวมกลุ่มของชุมชนคลองแดนนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
ฟ้ืนฟูชุมชน เมื่อได้เปิดตลาดริมน้ําคลองแดน จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําคลอง
แดนขึ้น ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้ระบบการจัดการของตลาดน้ําออกมาดี ทําให้ตลาดน้ําได้รับ  
ผลความสําเร็จอย่างมากมาย จนสามารถจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในตลาดคลองแดน จากการรวมกลุ่มของ
ชุมชนคลองแดน ทําให้เห็นถึงขึ้นตอนของการรวมกลุ่ม คือ 1) ค้นหาศักยภาพของชุมชนและการคัดเลือก
ผู้นําและการเลือกคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ เข้ามาดํารงตําแหน่งในการจัดการตลาดริมน้ํา  2) การสร้าง
กฎกติกาเพ่ือเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน  3) แบ่งหน้าที่ในการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย และ 4) เชื่อมโยง
เครือข่าย แกนนําได้มีแนวคิดในการจัดการด้านกลุ่มคนในชุมชน ในการสร้างความเข้าใจ เพ่ือได้นํามาสู่
การวางเปูาหมายทิศทางการพัฒนาตลาดน้ําคลองแดนรวมทั้งกฎกติกาในการปฏิบัติร่วมกัน การที่จะ
ให้ที่มีการแบ่งหน้าที่ในการทํางานด้วยความเต็มใจของคนในชุมชน ที่ออกมาให้รูปแบบของคณะกรรมการ
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ดําเนินการตลาดน้ําคลองแดนข้างต้น โดยแกนนําได้สร้างบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนแต่ละฝุาย  
มีความสําคัญที่เท่าเทียมกัน เพ่ือที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนของตนเองที่ทําให้ระบบการจัดการของ
ตลาดนั้นออกมาดี ทําให้ตลาดน้ําได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ที่เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในตลาดคลองแดน ตั้งแต่บทบาทในการคัดเลือกผู้นํา
และการเลือกคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ เข้ามาดํารงตําแหน่งในการจัดการตลาดริมน้ํา บทบาทในการ
ทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย บทบาทในการสร้างกฎกติกาเพ่ือเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน ทําให้เห็นว่า
เมือมีการเปิดตลาดน้ําคลองแดนขึ้น การที่จะทําให้ตลาดน้ําคลองแดนเป็นที่น่าสนใจ แกนนําได้มี
แนวคิดในการจัดการด้านกลุ่มคนในชุมชน ในการสร้างความเข้าใจ เพ่ือได้นํามาสู่การวางเปูาหมาย  
ทิศทางการพัฒนาตลาดน้ําคลองแดนรวมทั้งกฎกติกาในการปฏิบัติร่วมกัน การที่จะให้ที่มีการแบ่ง
หน้าที่ในการทํางานด้วยความเต็มใจของคนในชุมชน ที่ออกมาให้รูปแบบของคณะกรรมการ
ดําเนินการตลาดน้ําคลองแดนข้างต้น โดยแกนนําได้สร้างบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนแต่ละฝุายมี
ความสําคัญที่เท่าเทียมกัน เพ่ือที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 

4.3.2.2 แผนและข้อมูลชุมชน 
การขับเคลื่อนการทํางานของคณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ํา 

คลองแดน สิ่งที่สําคัญคือ การจัดทําแผนชุมชน เพ่ือวางทิศทางในการพัฒนาตลาดชุมชนแล้วนั้น 
จะต้องบูรณาการพัฒนาชุมชนในด้านมิติด้านต่าง ๆ ซึ่งชุมชนคลองแดนได้ ร่วมกับคนในชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย ในการวางทิศทางการพัฒนาตลาดริมน้ําคลองแดน ภายใต้องค์กรสาธารณะโยชน์ชุมชน
วิถีพุทธคลองแดนด้วย เพ่ือจะได้ทํางานการพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน อยู่บนฐานของหลักคิดของชุมชน
คลองแดนโดยมีเปูาหมายคือ การพัฒนาวิถีชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านตลาดชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งสร้างรายได้ ตลอดจนศูนย์กิจกรรมพัฒนาชุมชน แผนของตลาดริมน้ํา
คลองแดนมีทิศทางและแนวทางการพัฒนาตลาดครอบคลุมไปสู่ชุมชนคลองแดน ในมิติด้านต่าง ๆ ที่
จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น ด้านวัฒนธรรม ด้านประชาสัมพันธ์  
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค (คณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน, 
2552) ดังคําบอกเล่า 

ด้วยการวิเคราะห์ชุมชนร่วมกัน ถึงศักยภาพของการจัดการว่าชุมชนมีความสามารถใน
การจัดการตลาดได้เพียงใด มีด้านใดบ้างที่สามารถจํากัดเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
จัดการได้ ด้วยผลการพูดคุยร่วมกัน สร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างสมาชิก แกนนํา
และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่เข้ามีส่วนร่วมทุกคนต่างมีความคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือ พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคลองแดน ทําให้มีความ
คิดเห็นตรงกันว่า จะมีการเปิดตลาดเพียงแค่วันเสาร์เท่านั้น เพราะด้วยวัตถุประสงค์ที่
เปิดตลาดริมน้ําคลองแดนขึ้น เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการสร้างกิจกรรมในคนในชุมชนได้ทํา
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ร่วมกัน พ้ืนที่ตลาดในการจําหน่ายสินค้าเป็นเพียงรายได้เสริมเท่านั้น ตลอดจนสร้าง
จิตสํานึกให้กับลูกหลานในชุมชนได้กลับมาช่วยพ่อแม่ขายของในวันหยุด เพ่ือซึมซับวิถี
ของชุมชน และให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง (สายัณห์ สาคร, สัมภาษณ์, 
18 เมษายน 2560) 

ภายใต้ของคณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน โดยได้มีการ
วางแผนในการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธคลองแดนหรือ ตลาดริมน้ําคลองแดนร่วมกัน ซึ่งในส่วนนี้จะ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เป็นเสมือนคู่มือของชุมชนคลองแดน ที่เป็นทิศทางในพัฒนา  
คลองแดน โดยนโยบายแนวทางการพัฒนาชุมชนคลองแดนมีจุดประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.4 
แผนพัฒนาองค์กรสาธารณประโยชน์ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 

ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนา 
1. ด้านวัฒนธรรม 1.1 รักษาศิลปวฒันธรรม ประเพณอีันดีงาม 

1.2 รักษามรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เช่น มโนราห์ และลําคลอง เป็นต้น 
1.3 อนุรักษ์ศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวตัถุ เช่น วัดและ 

พระทอง เป็นตน้ 
1.4 รักษาไว้ซึ่งความดั้งเดิมและเปน็ของแท้ในท้องถิ่น เช่น เครื่องแต่งกายและ

บ้านเรือน เปน็ต้น 
1.5 จัดให้มีการนําเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่พบอย่าง

เหมาะสม เช่น ช้างค่อม เรือขุด และพระทอง เปน็ต้น 
1.6 ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้น เชน่ ขนมโบราณ การต่อเรือและ 

ยาสมุนไพร เป็นต้น 
1.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกเพศทุกวัย 

2. ด้านประชาสัมพันธ ์ 2.1 จัดให้มีการโฆษณาและประชาสมัพันธ์อย่างสม่ําเสมอ เช่น ใบปลิว และรถ
แห่ เป็นต้น 

2.2 ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เชน่ ปลา ตน้ลาํพู  
และน้าํในลาํคลอง เป็นต้น 

2.3 จัดให้มีมัคคุเทศก์นําชมและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ควรเป็นเยาวชน
ลูกหลานชาวคลองแดนทีไ่ด้รับการอบรมด้านข้อมูล 
และภาษา 

2.4 ผู้คนในชุมชนควรต้อนรบัแขกผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแยม้แจ่มใส 
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ตารางที่ 4.4  
แผนพัฒนาองค์กรสาธารณประโยชน์ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนา 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.1 ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เชน่ ปลา ตน้ลาํพู และน้ําในคลอง 
เป็นต้น 

3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และจดัให้มีพื้นที่สีเขียวไม่ก่อสร้างจะแน่นเกินไป 
3.3 จัดให้มีถังยะและการจัดเก็บอยา่งสม่าํเสมอ 
3.4กําหนดเส้นทางท่องเที่ยวเดนิเท้าทีช่ัดเจนและสะดวกต่อนักท่องเที่ยว 
3.5 กําหนดเส้นทางท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 
3.6 จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิจากมิจฉาชพี 
3.7 จัดให้มีเส้นทางรถที่สะดวกและจัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ  

พร้อมปูายบอกทางที่ชัดเจน 

4. ด้านสิ่งก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค 

4.1 การก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านค้าและสะพาน เป็นต้น 
จะต้องมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด 

หมายเหตุ. จาก คู่มือชุมชนคลองแดน, โดย คณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน, 2552. 
 

กล่าวโดยสรุป การขับเคลื่อนภายใต้การทํางานของคณะกรรมการ
ดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน สิ่งที่สําคัญคือ การจัดทําแผนและข้อมูลชุมชน เพ่ือวางทิศทางใน
การพัฒนาชุมชนในด้านมิติด้านต่าง ๆ ซึ่งชุมชนคลองแดนได้ร่วมกับคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย 
ในการวางทิศทางการพัฒนา ที่ได้ร่วมกันสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านงานวิจัยการปรับปรุงที่อยู่
อาศัยชนบทภาคใต้ถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยอยู่ฐานความต้องการและทุนของชุมชน 
ก่อเป็นเปูาหมายคือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านการพัฒนาวิถีชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการฯ ตลาดริมน้ําคลองแดน จึงได้กําหนดแผนพัฒนาองค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ชุมชนวิถีพุทธคลองแดนครอบคลุมไปสู่ทั้งตลาดและชุมชนคลองแดน ที่มีทิศทางและแนวทาง 
การพัฒนาตลาดและชุมชนในมิติด้านต่าง ๆ ที่ทํางานควบคู่ไปด้วยกันในทุกด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม   
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค นอกจากนี้เพ่ือรองรับ 
การทํางานร่วมกันของภาคีอ่ืน ๆ ชุมชนจึงจัดทําข้อมูลชุมชนผ่านงานวิจัยของสถาบันต่าง ๆ ที่ชุมชน
เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะนักวิจัยชุมชน ตลาดริมน้ําคลองแดน จึงดําเนินการตามแผน
ชุมชนที่ได้กําหนดไว้โดยมีข้อมูลชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาในแต่ละด้าน (คณะกรรมการดําเนินการ
ตลาดริมน้ําคลองแดน, 2552) 
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4.3.2.3 การขับเคลื่อนแผน 
คณะกรรมการฯ จะใช้เวทีการประชุมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

แผนการทํางานในทุกสัปดาห์ ทุกคนจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุย รับฟังข่าวสารต่าง ๆ และ
เพ่ือที่จะเตรียมการวางแผน ในการดําเนินงานในแต่ละสัปดาห์ ดึงภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนในแต่ละด้านเข้ามาร่วมวางแผน และดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ได้วางไว้ เช่น 
ด้านสาธารณูปโภค ที่ได้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด้านการพัฒนาระบบ
ไฟฟูา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาด โดยที่มีคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ คอยติดตามผลการดําเนินการ
ของแต่ละแผนงานมีการดําเนินตามที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงการแก้ไขปัญหา หากเมื่อมีข้อบกพร่องหรือ
ได้รับฟังปัญหาที่ไม่พ่ึงพอใจจากนักท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการฯ จะมีการแจ้งในที่ประชุมทราบและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น (อุบล เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) นอกจากนี้ยังมี
การประสานการทํางานทุกครั้งผ่านหัวหน้าโซนต่าง ๆ ที่ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และการประสานงาน
จากหน่วยงานภายนอกในรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

ด้วยกระแสสังคมมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการดําเนินการตลาดริมน้ํา
คลองแดน เพ่ือการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งที่เป็นคุณและโทษ คณะกรรมการการดําเนินงาน
ตลาดริมน้ําคลองแดน รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ จะมีการประชุมทุกสัปดาห์ 
คือ ในวันเสาร์ที่มีการเปิดตลาด เพ่ือที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุย รับฟังข่าวสารต่าง ๆ และ
เพ่ือที่จะเตรียมการวางแผน ในการดําเนินงานในแต่ละสัปดาห์เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งการดําเนินการ
ทํางานของตลาดริมน้ําคลองแดนจะเป็นในลักษณะของการขับเคลื่อนตามสถานการณ์ของแต่ละสัปดาห์
และการดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ดังนี้ 

(1) การขับเคลื่อนตามสถานการณ์  
การดําเนินการในแต่ละสัปดาห์จะมีคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ คอยติดตาม

ผลการดําเนินการของแม่ค้าร้านค้าว่ามีการดําเนินตามที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงการแก้ไขปัญหา หากเมื่อ
มีข้อบกพร่องหรือได้รับฟังปัญหาที่ไม่พ่ึงพอใจจากนักท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการฯ จะมีการแจ้งในที่
ประชุมทราบในที่ประชุมทราบและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ดังคําชี้แจงของเลขานุการ 

ทุกครั้งที่มีการประชุม ประธานหมอไกรหรือไม่ก็ลุงชาย จะเป็นคนมาแจ้งข่าวต่าง ๆ ให้
แม่ค้าฟัง ว่ามีอะไรเกิดข้ึนบ้าง จากการไปประชุมที่อ่ืน ๆ มา และจะมีพ่ีติ่งหัวหน้าแม่ค้า
จะคอยรายงานการทํางานของแม่ค้าในแต่ละโซนว่ามีการทําตามกฎหรือไม่ เช่น  
การใส่หมวก ผ้ากันเปื้อน หรือใส่ชุดดําไว้ทุกข์ และจะมีหัวหน้าโซนรายงานผลการทํา
ความสะอาด ทิ้งขยะเสมอ (อุบล เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 
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สอดคล้องกับ คําบอกเล่าของประธานกลุ่มโฮมสเตย์ ได้กล่าวว่า 
เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนในจํานวนที่มาก ๆ เราก็ต้องแจ้งในที่ประชุมทราบ 
ว่าเข้ามาพักจํานวนกี่คน แล้วมาจากไหนบ้าง เพราะโฮมสเตย์คลองแดนมีแค่ 11 หลัง 
บ้านหลังหนึ่งรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 10-30 คน เพ่ือที่จะกระจายไปในบ้านหลังอ่ืน ๆ 
ในหมู่บ้าน ในการดูแลนักท่องเที่ยว (พะเยาว์ อนุเชษฐรักษ์, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 
2559) 

นอกจากนี้ยังมีการประสานการทํางานทุกครั้ง ผ่านหัวหน้าโซนต่าง ๆ ที่
ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีการประสานงานจากหน่วยงานภายนอกในรับการสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ เป็นการทํางานที่เป็นการประสานงานทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เป็นการประสานการทํางานที่มี
บทการสั่งการทางผู้นํา รวมถึงการประสานงานระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน เพ่ือที่จะให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบเป็นกระบวนการที่นําไปสู่ผลการปฏิบัติงานของคน
ในตลาดน้ําคลองแดน 

จะมีฝุายตรวจสอบดูแลทุกกลุ่มว่าในแต่ละสัปดาห์มีการทํางานที่บกพร่องในด้านใดบ้าง 
ควรแก้ไขในด้านใดบ้าง โดยจะใช้วิธีการตรวจตามความรับผิดชอบของคนที่ได้รับ
มอบหมายและเปรียบเทียบกับการทํางานเมื่อครั้งที่ผ่านมาว่ามีการปรับปรุงหรือไม่ 
เพ่ือที่จะหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป (เครือวัลย์ สุขใจ, สัมภาษณ,์ 27 พฤศจิกายน 2559) 

ซึ่งสอดคล้องกับคําบอกเล่า “พ่ีจะทําหน้าที่ตรวจการแต่งกายของแม่ค้า
พ่อค้าทุกสัปดาห์ คนไหนที่ไม่ใส่หมวก ผ้ากันเปื้อน จะมีการปรับเงิน ครั้งละ 5 บาท และถ้าครั้งต่อไป
ยังไม่ใส่มาอีก ก็จะปรับเป็น 2 เท่า” (สมปอง ขาวหนูนา, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) นอกจากนี้ 
หัวหน้ากลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและแม่ค้าได้ชี้แจงว่า 

เราทุกครั้งที่มีการตรวจการทํางานหรือการแต่งกายของแม่ค้าในโซนต่าง ๆ จะมีการ
รายงานผลในที่ประชุมทุกครั้ง เพื่อเป็นการเตือนความจําอยู่เสมอ ๆ ว่าเรามีหน้าที่อะไร 
และควรรักษาเอกลักษณ์ของคลองแดนไว้อย่างไร เพราะเรามีกฎติการ่วมกันเอาไว้  
ถ้าไม่ทําตาม พ่ีก็ไม่เข้าใจว่าจะมีกฎไว้ทําไม ทุกคนเลยให้ความสําคัญ ถึงแม้ว่าจะลืมบ้าง 
แต่ก็การลงโทษเล็กน้อย ๆ เก็บเงินเอามาไว้ในกองกลางก็ยังดี (เครือวัลย์ สุขใจ , 
สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

(2) การด้าเนินการตามแผน  
ตลาดริมน้ําคลองแดนได้ดําเนินการตามแผนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน

วัฒนธรรม ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ที่เป็นไปใน
ลักษณะของการทํางานควบคู่ไปด้วยกันกับงานที่ดําเนินการแต่ละสัปดาห์ ดังคําชี้แจง 

ตลาดน้ําเราดําเนินการตามแผนไว้ทุกอย่าง เพราะเรามีเปูาหมายที่ชัดเจน ดังนั้น  
การดําเนินการในแต่ละด้านจะต้องสอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพราะเป็นทิศทางที่
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เราต้องใช้ในการดําเนินงาน เช่น ด้านวัฒนธรรม เราได้ดําเนินการตามแผนทั้งจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ได้มีการฟ้ืนฟูประเพณีเก่าแก่ของชุมชนขึ้นมาใหม่ นั้นคือ 
ประเพณีแห่ขันหมากปฐม ในลักษณะของการจัดให้เหมือนรูปแบบเดิมมากที่สุด โดยจัด
ขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว คนในชุมชนหรือแม้แต่คนภายนอกต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมใน
ครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และภาคีอ่ืน ๆ ที่เ ข้ามา
ช่วยเหลือ หรือการอนุรักษ์ศาสนสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นสิ่งที่มีค่าของชุมชน ให้คนได้
เข้ามาเรียนรู้ (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2560) 

นอกจากนี้ ประธานชุมชนได้ชี้แจงว่า 
สิ่งที่เรากําลังดําเนินการอยู่ในทุกสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการตามแผน
ที่เราได้วางไว้ เพราะมักจะเป็นการดําเนินการที่มีการต่อยอดในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ได้เสมอ เพราะมักจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนด้าน ๆ เช่น การพัฒนาด้าน
สิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กรม
โยธาก็เข้ามาสํารวจพ้ืนที่เพ่ือที่จะทําพระจาพิจารณ์เพ่ือดําเนินการของระบบไฟฟูา 
ซ่อมแซมสะพานและก็จุดพักของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในตลาด (เกรียงไกร อนันตพงศ์ , 
สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2560) 

ดังนั้น จะเห็นว่า ชุมชนมีการขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้ทั้งในลักษณะ
ของการขับเคลื่อนตามสถานการณ์ของแต่ละสัปดาห์และการดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้  
ที่ดําเนินการควบคู้ไปด้วยกัน มีการวางแผน ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด ด้านวัฒนธรรม ที่เกิดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชนในดํารงไว้ เช่น ประเพณีแห่ขันหมากปฐม ด้านสาธารณูปโภค ก็มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การรองรับนักท่องเที่ยวในการบริการต่าง ๆ เช่น ด้านการแต่งกาย บ้านพักโฮมสเตย์ เป็นต้น  
การประสานงานก็มีความสําคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของการประสานงานของตลาดน้ํา
คลองแดน เป็นการทํางานที่เป็นการประสานงานทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เป็นการประสานการทํางาน
ที่มีบทการสั่งการทางผู้นํา รวมถึงการประสานงานระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน เพ่ือที่จะให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบเป็นกระบวนการที่นําไปสู่ผลการ
ปฏิบัติงานของคนในตลาดน้ําคลองแดน ที่ทําให้เห็นว่าในแต่ละสัปดาห์มีการทํางานที่บกพร่องในด้าน
ใดบ้าง ควรแก้ไขในด้านใดบ้าง โดยจะใช้วิธีการตรวจตามความรับผิดชอบของคนที่ได้รับมอบหมาย
และเปรียบเทียบกับการทํางานเมื่อครั้งที่ผ่านมาว่ามีการปรับปรุงหรือไม่ เพ่ือที่จะหาแนวทางในการ
แก้ไขต่อไป ทําให้เห็นว่าคนในชุมชนให้ความสําคัญกับการทํางานอย่างต่อเนื่องและมีความเข้าใจใน
บทบาทของแต่ละฝุายได้เป็นอย่างดี 
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4.3.2.4 การบูรณาการแผน 
การดําเนินงานของตลาดริมน้ําคลองแดน ทุก ๆ ด้านที่เกิดขึ้นนั้น  

คณะกรรมการฯ แกนนําชุมชน หรือแม้แต่ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เข้ามานั้น ถึงแม้ว่าบทบาทหน้าที่  
การทํางานของแต่ละฝุายจะขับเคลื่อนตามด้านตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายไว้นั้น แต่ทุกฝุายของ
การขับเคลื่อนได้ทํางานเชื่อมโยงกัน โดยจะต้องไม่ทํางานที่แยกส่วนออกไป อยู่บนฐานของการร่วมคิด
ร่วมทํา ร่วมกันแก้ไข นําโครงการหรือแผนงานในแต่ละด้านมาต่อยอดไปด้วยกัน ดังคําบอกเล่า 

ตลาดริมน้ําคลองแดน ทํางานเชื่อมโยงกับภาคีหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งเชื่อมโยงร่วมกับ
ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดการเชื่อมโยงชุมชนเอง เช่นวัฒนธรรมศิลปะ
ภาคใต้นํามาบูรณาการร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 และมหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เกิดเป็นโครงการเยาวชนอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมคลองแดน 
ที่มีการสร้างชุดการแสดงการรํามโนราห์ที่แสดงถึงความเป็นชุมชนคลองแดน นํามา
แสดงบทเวทีวัฒนธรรมภายในตลาดริมน้ําคลองแดน (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 
12 พฤศจิกายน 2559) 

นอกจากนี้ ประธานชุมชนได้ชี้แจงว่า 
แผนที่เราได้ร่วมกันวางไว้นั้น มันเป็นแผนที่เราต้องดําเนินการ อาจจะมีการต่อยอดเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพขึ้น แต่ก็อยู่ภายใต้แผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน 
จากชุมชนจะต้องพิจารณาร่วมกับชุมชนว่า หน่วยงานจะเข้าเสริมต้องไหนได้บ้าง 
เชื่อมโยงกับหน่วยงานใดได้บ้าง ซึ่งเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จที่สามารถพัฒนาได้หลายช่องทาง 
(เกรียงไกร อนันตพงศ์, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2560) 

การขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมในชุมชนได้มีการบูรณาการทุกด้าน
ตามที่ได้วางแผนทิศทางการทํางานไว้ ชุมชนได้ใช้เวทีประชุมเป็นพ้ืนที่ในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชน ตั้งแต่การร่วมรับฟังปัญหา ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา ร่วมลงมือทํา และร่วมรับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและได้ทราบถึงปัญหาและข้อมูลที่แท้จริงของชุมชน โดยการบูรณาการของ
ตลาดริมน้ําคลองแดน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ชุมชนกับสถานศึกษา 
2. ชุมชนกับภาคีภาครัฐ 
3. ชุมชนกับภาคีภาคเอกชน 
4. ชุมชนกับชุมชน 
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ตารางที่ 4.5 
การบูรณาการระหว่างชุมชนและภาคีที่เก่ียวข้องกับริมน้ าคลองแดน 

ระดับภาคี องค์การ/หน่วยงาน การบูรณาการแผน 

ชุมชนกับสถาบัน 
การศึกษา 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
- โรงเรียนประชานุเคราะห์ 11 
- มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- มหาวิทยาสงขลานครินทร์ 

- ด้านงานวิจัยชุมชน ชุดองค์ความรู้
และฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือใช้ในการ
ต่อยอดและพัฒนาด้านต่าง ๆ 

- ด้านกิจกรรม อนุรักษ์การแสดง 
รํามโนราห์ การฝึกสอนเด็กในการ
แสดงมโนราห์และรําพราน 

ชุมชนกับภาครัฐ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แห่งประเทศไทย 
- กรมการค้าภายใน  

กระทรวงพาณิชย์ 
- การเคหะแห่งชาติ 
- สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

กระทรวงวัฒนธรรม 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 
 

- ด้านงบประมาณในการปรับปรุง 
ซ่อมเสริมพ้ืนที่บริเวณตลาด เช่น 
สะพาน,เส้นทางเดิน เป็นต้น  
การพัฒนาระบบไฟฟูาประหยัด
พลังงาน 

- ด้านพัฒนา/สร้างองค์ความรู้ให้กับ
ผู้ค้า ผู้ประกอบการตลาด อาทิ  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
การผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรม 

- ด้านการตรวจมาตรฐานเกณฑ์ 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
เพ่ือดึงประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยว สถานที่สําคัญ ๆ ของ
จังหวัด 

- ด้านเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนให้สามารถประสานความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจและสร้าง 
ความร่วมมือให้ภาคีท่ีเกี่ยวข้องเข้า
มาสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ตารางที่ 4.5 
การบูรณาการระหว่างชุมชนและภาคีที่เก่ียวข้องกับริมน้ าคลองแดน (ต่อ) 

ระดับภาคี องค์การ/หน่วยงาน การบูรณาการแผน 

  - ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสนับสนุน
ให้เป็นแหล่งถนนสายวัฒนธรรม 
"มรดกวัฒนธรรมคลองแดน”  
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- ด้านงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์ผลผลิต
ชุมชน,ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน, 
ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ชุมชนกับเอกชน บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด - ด้านการพัฒนาไฟฟูาประหยัด
พลังงาน 

ชุมชนกับชุมชน - วัด 
- โรงเรียน 
- ผู้ประกอบร้านค้า 
- ผู้นําชุมชน 
- กลุ่มอาชีพ 

- ด้านการบริหารจัดการตลาด 
ตลอดจนการดูแลจัดการในการดูแล
ความปลอดภัย ความสะอาด 
สุขลักษณะของสินค้าให้มีคุณภาพ 
ดูแลนักท่องเที่ยวและสถานที่พัก
บริการ ผ่านการดูแลและตรวจสอบ
ของคณะกรรมการกลุ่มโฮมสเตย์ 

  - ด้านอนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ 

- ด้านวัฒนธรรม การฟ้ืนฟูประเพณี
วัฒนธรรม เช่น ประเพณีขันหมาก
ปฐม และทํานุบํารุงศาสนาของคนใน
ชุมชน 

- ด้านเศรษฐกิจ รวมกลุ่มเพ่ือกระจาย
ได้และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
ที่สามารถกําหนดราคาได้ด้วยตนเอง 
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สรุป 
การจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน เป็นการลุกขึ้นมาเพ่ือที่จะพลิกฟ้ืนชุมชน

ของตัวเองที่ก่อให้เกิดพลังให้กับชุมชนลักษณะของการรวมกลุ่มและได้มีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้น  
ที่นําสู่การร่วมมือของคนในชุมชนและหน่วยงานภาคีภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนให้การจัดการตนเอง
ของตลาดริมน้ําคลองแดน สามารถจัดการตนเองได้ ด้วยศักยภาพของชุมชนเอง จากการศึกษาพบว่า 
กระบวนการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดนนั้น มีกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากการกระบวน
ฟ้ืนฟูชุมชนคลองแดน ที่มีการปรับปรุงวัด บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และปรับพ้ืนที่บริเวณตลาดเก่าให้ฟ้ืน
ขึ้นมาใหม่ ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน ซึ่งกระบวนที่เกิดขึ้นนํามาสู่การจัดการตนเองของชุมชน 
ได้แก่ 

1. การรวมกลุ่ม ตั้งแต่การค้นหาศักยภาพของคนในชุมชน การคัดเลือกผู้นําและ 
การเลือกคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ และการกําหนดบทบาทในการทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ออกมาให้รูปแบบของคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําคลองแดนข้างต้น แกนนําชุมชนจะกําหนด
บทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนแต่ละฝุายมีความสําคัญที่เท่าเทียมกัน 

2. การจัดทําแผนชุมชน ชุมชนคลองแดนได้ร่วมกับคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย  
ในการวางทิศทางการพัฒนาตลาดริมน้ําคลองแดน ภายใต้องค์กรสาธารณะโยชน์ชุมชนวิถีพุทธคลอง
แดนด้วย เพื่อจะได้ทํางานการพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน อยู่บนฐานของหลักคิดของชุมชนคลองแดนโดย
มีเปูาหมายคือ การพัฒนาวิถีชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านตลาดชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม แหล่งสร้างรายได้ ตลอดจนศูนย์กิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยการวางแผนครอบคลุม  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

3. การขับเคลื่อนแผน ชุมชนมีการวางแผน ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
ประสานงานทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบเป็นกระบวนการที่นําไปสู่ผล
การปฏิบัติงานของคนในตลาดน้ําคลองแดน เพ่ือที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

4. การบูรณาการแผน การขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมในชุมชนทุกขั้นตอน ชุมชนได้
ใช้เวทีประชุมเป็นพ้ืนที่ในการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ตั้งแต่การร่วมรับฟังปัญหา  
ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา ร่วมลงมือทํา นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วม ซึ่งการบูรณาการแผนการทํางานของตลาดริมน้ําคลองแดนสามารถแบ่งความสัมพันธ์ของ
การทํางานร่วมกันออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ชุมชนกับสถานการศึกษา ชุมชนกับภาครัฐ ชุมชนกับเอกชน 
และชุมชนกับชุมชน 

จากการสรุป กระบวนการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดนข้างต้น สามารถ
อธิบายสรุปในแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.13  สรุปกระบวนการจัดการตนเองตลาดริมน้ําคลองแดน 

 

กระบวนการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน 

1. การรวมกลุ่ม 
 ค้นหาศักยภาพของชุมชน 

 การคัดเลือกผู้นําและการ
เลือกคณะกรรมการฝุาย
ต่างๆ  

 การสร้างกฎกติกาเพ่ือเป็น
ข้อปฏิบัติร่วมกัน  

 แบ่งหน้าที่ในการทํางาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 เชื่อมโยงเครือข่าย 

2. แผนและข้อมูลชุมชน 
สร้างเวทีการประชุม 
สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล  
อยู่ฐานความต้องการและ

ทุนของชุมชน 
จัดทําข้อมูลชุมชนผ่าน

งานวิจัยของสถาบันต่าง ๆ 
เน้นการมีส่วนร่วมของคน

ในชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 

3. การขับเคลื่อนแผน 
 ใช้เวทีการประชุมเป็น

เครื่องมือในการขับเคลื่อนแผน 

 ดึงภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม 

 ดําเนินตามสถานการณ์และ
แผนควบคู่ไปด้วยกัน 

 ติดตามผลการดําเนินงาน 

 ประสานการทํางานทุกครั้ง 

4. การบูรณาการแผน 
 บนฐานของการร่วมคิดร่วม

ทํา ร่วมกันแก้ไข 

 เชื่อมโยงกับสถานศึกษา 

 เชื่อมโยงกับภาคีภาครัฐ 

 เชื่อมโยงกับภาคีภาคเอกชน 

 เชื่อมโยงกับชุมชน 
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4.3.3 เครื่องมือการจัดการตนเองของตลาดริมน้้าคลองแดน 
การจัดการตนเองของตลาดชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน นอกจากกลไกที่เข้ามา

สนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการตนเองแล้วนั้น การศึกษายังพบว่า ตลาดริมน้ําคลองแดน  
มีเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาและนําไปสู่กระบวนการจัดการตนเองได้  
ซึ่งประกอบไปด้วย 

4.3.3.1 กฎระเบียบของตลาดริมน้้าคลองแดน 
ตลาดริมน้ําคลองแดนจะมีกฎระเบียบที่ผู้ประกอบการใช้ปฏิบัติร่วมกัน

อันเกิดขึ้นจากการประชุมและบอกกล่าวต่อกันสําหรับกฎระเบียบของตลาดน้ําคลองแดนที่
ผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการโฮมสเตย์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ร่วมกันมากถึง 25 ข้อ ดังคําชี้แจง 

กฎของคลองแดนเดิมทีมีไม่กี่ข้อ เมื่อมีการประชุมทุกครั้ง ก็มีการเพ่ิมเรื่อย ๆ จนตอนนี้
มีเยอะมาก แต่คนในชุมชนเขายอมรับและปฏิบัติได้เพราะเขาเป็นคนสร้างกฎกันขึ้นมา 
โดยมีเงื่อนไขว่ากฎห้ามลด แต่เพิ่มได้สิ่งสําคัญท่ีทําให้คนในคลองแดนทําตามกฎก็เพราะ
นอกจากกฎกติกา ด้วยคลองแดนเป็นชุมชนวิถีพุทธเรายังมีกฎมาตรการทางสังคมที่เป็น
บทลงโทษ (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) 

จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าผลของการทํางานร่วมกัน ย่อมมีกฎกติกาเป็นตัว
บังคับในการดําเนินงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎที่ร่วมสร้างขึ้ นทั้งของผู้ประกอบการกิจร้านค้า 
ผู้ประกอบการ โฮมสเตย์ รวมทั้งสมาชิกชุมชนและนักท่องเที่ยว ก็จะต้องทราบกฎของชุมชนเช่นกัน 
ซึ่งกฎระเบียบของตลาดริมน้ําคลองแดนมีหลายด้านร่วมกันแต่จะยกข้อที่สําคัญ ๆ มีดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.6 
กฎระเบียบผู้ประกอบการร้านค้า 

กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

ด้านการพัฒนาและรักษา
ความสะอาด 

1) สมาชิกร้านค้าทุกท่านจะต้องดูแลขยะ เก็บและนําไปทําลายให้
เรียบร้อยทั่วบริเวณท่ีตนได้จําหน่ายสินค้า ทุกวันที่มีกิจกรรม เช่น
ทุกเสาร์หรือทุกวันที่เปิดให้มีกิจกรรมร้านค้า 

2) ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนทุกท่านต้องเข้าร่วมหารือและ
ด้วยจิตอาสา หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและดูแล
สิ่งแวดล้อมในชุมชนฯ 
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ตารางที่ 4.6 
กฎระเบียบผู้ประกอบการร้านค้า  (ต่อ) 

กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

ด้านการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

1) สมาชิกจะต้องมีวาจา กริยามารยาท ต้องสุภาพเรียบร้อย 
2) สมาชิกสามารถให้ข้อมูลในชนแก่ผู้มาเยือนได้สมาชิกจะต้องศึกษา 

เรื่องราวและเข้าใจ ในการแนะนําหรือนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวใน
ชุมชนแก่ผู้มาเยือนได้ทุกท่าน 

ด้านความปลอดภัย 1) ต้องคอยสอดส่องดูแลให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้มา
เยือนทุกท่าน 

2) ต้องดูแลทรัพย์สินที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ด้านสินค้า 1) สินค้าท่ีนํามาจําหน่ายจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกันหรือสินค้านั้นซ้ํา 
แต่ไม่เกิน 2 ร้านหากจะเพ่ิมสินค้าซ้ําเกิน 2 ร้านให้ดูภูมิทัศน์ เป็น
หลักการแบ่งโซน ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการชุมชน
วิถีพุทธคลองแดน 

2) ภาชนะท่ีใช่ในการบรรจุอาหารต้องเป็นภาชนะท่ีทํามาจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

3) สินค้าท่ีห้ามจําหน่าย คือ น้ําอัดลมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ทุกชนิด และไม่ให้นําเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในวันที่มีกิจกรรม เสื้อผ้าแฟชั่น /รองเท้า 
สินค้ามือสอง และอ่ืน ๆ อาทิ ปะทัด พลุ ดอกไม้ไฟ หรือวัสดุใด ๆ 
ที่มีส่วนประกอบของดินประสิวทุกชนิด 

ด้านการแต่งกาย ผู้ประกอบการจะต้องแต่งกายตามรูปแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน เช่น  
การสวมเสื้อของตลาดน้ําคลองแดนและผู้หญิงให้นุ่งผ้าถุง 
ผู้ประกอบกิจการร้านค้า มีผ้ากันเปื้อนและหมวกซึ้งมีชื่อ ตลาดริมน้ํา
คลองแดน สามคลองสองเมือง ซึ่งตามรูปแบบที่กรรมการชุมชนฯ  
ได้กําหนดไว้เท่านั้น ส่วนผู้ชายจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
และมีผ้าขาวม้าผูกเอวทุกคน เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.6 
กฎระเบียบผู้ประกอบการร้านค้า  (ต่อ) 

กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

ด้านเงินทุนกองกลาง 1) ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายเงินค่าบํารุงเพ่ือเป็นเงินกองกลาง สําหรับ
นําไปใช้ในการพัฒนาตลาดน้ํา ในวันที่ตลาดน้ําเปิดดําเนินการ  
ครั้งละประมาณ 10-30  บาท  

2) ต้องให้ความร่วมมือในความจัดเก็บรายได้สู่ชุมชนตามกําหนดที่ได้
วางไว้ 

ด้านกิจการร้านค้า 1) กรรมการฝุายกิจกรรมร้านค้าซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบสินค้า /ให้ข้อมูล/
รับทราบปัญหาและเรื่องอ่ืน ๆ ของสมาชิกร้านค้าทุกท่าน 

2) ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสินค้า ร้านค้า ภาชนะ ราคา 
ความสะอาดปริมาณ คุณภาพ ชุดแต่งกาย และที่เก็บขยะ ของ
กรรมการฝุายกิจการร้านค้าและต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

หมายเหตุ. จาก กฎระเบียบชุมชนส าหรับผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบกิจการโฮมสเตย์.  
โดย คณะกรรมการชุมชนวิถีพุทธคลองแดน, ม.ป.ป. 
 
ตารางที่ 4.7 
กฎระเบียบผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 

กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

ความสะอาดของบ้าน 
 

1) บ้านพักต้องมีอากาศที่สามารถถ่ายเทได้สะดวก และแสงสว่างสามารถ
ส่องเข้ามาถึงปราศจากความชื่นไม่มีกลิ่นอับ มีหลังคาที่สามารถกันน้ํา
ได้ ภายในห้องพักต้องได้รับการทําความสะอาดเป็นประจํา 

2) ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอน และอุปการณ์ส่วนตัวสําหรับผู้มาเยือนทุกครั้ง
หรือผู้มาเยือนใหม่เข้ามาพัก 

3) ต้องหมั่นกําจัดแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่เสมอ 
4) เนื่องจากห้องน้ําจะเป็นห้องท่าผู้มาเยือนจะมาร่วมใช้ด้วย ดังนั้น  

ต้องเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดส่วนตัวสําหรับผู้มาเยือน (กรณีท่ี
แขกมิได้มีการเตรียมมา) และจะต้องมีการทําความสะอาดเป็นประจํา 

5) ต้องหมั่นดูแลสภาพแวดล้อมของบ้านพักอยู่เสมอ 
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ตารางที่ 4.7 
กฎระเบียบผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (ต่อ) 

กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

ความปลอดภัย 
 

1) ต้องมีการดูแลและซ่อมแซมกลอนหรือล็อคประตู หน้าต่าง ให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี 

2) ถ้าเห็นนักท่องเที่ยวไม่เก็บทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัย ต้องตักเตือน 
3) ถ้านักท่องเที่ยวลืมทรัพย์สินไว้ในบ้านหรือที่พักอ่ืน ๆ ภายหลัง 

การเดินทางกลับเจ้าของบ้านต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและพยายาม
ติดต่อเจ้าของเพ่ือมารับคืน 

บ้านพักโฮมสเตย์ 1) มีความเต็มใจของสมาชิกในครอบครัวต่อการรับผู้มาเยือน 
2) บ้านพักมีโครงสร้างที่ดี 
3) ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
4) ไม่ไกลจากเมืองหรือพ้ืนที่เทศกาลหรือสถานที่ท่องเที่ยว 
5) ต้องมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานเช่น 

- ที่นอนหรือเตียง 
- หมอน 
- น้ําประปาหรือถ้าไม่มีควรมีแหล่งน้ําอ่ืน ๆ 
- ห้องน้ําสะอาด 

6) มีความปลอดภัย 

หมายเหตุ. จาก กฎระเบียบชุมชนส าหรับผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบกิจการโฮมสเตย์.  
โดย คณะกรรมการชุมชนวิถีพุทธคลองแดน, ม.ป.ป. 

 
4.3.3.2 โซนพื้นที่ ละแวกบ้าน 

คณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดนได้มีการวางแผน 
การจัดการพ้ืนที่พ้ืนที่ตลาดริมน้ําคลองแดน ขึ้นอยู่กับอาคารบ้านเรือนที่อาศัย หากพ้ืนที่ใดจําหน่าย
สินค้าบริเวณหน้าบ้าน ก็จะแบ่งตามเขตพ้ืนที่โดยดูความเหมาะสมของเขตพ้ืนที่ทั้งหมด เพ่ือที่จะ
ช่วยกันดูแลเรื่องของปัญหาขยะจึงได้มีการแบ่งพ้ืนที่เพ่ือดูแลความสะอาด ดังคําชี้แจงประธานชุมชน 

ตลาดริมน้ําคลองแดนมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบไว้ 4 โซนใหญ่ ๆ คือ ลานพ่ีหนุ่ม 
ลานบ้านประธาน ลานลุงชาย และลานน้าติ่ง ผู้ประกอบการในตลาดน้ําคลองแดนจะมี
ทั้งผู้ประกอบการที่นําหน่ายสินค้าในตลาดน้ําเฉพาะวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเปิดทําการตลาดน้ํา 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ละแวกใกล้เคียง จะมีผู้ประกอบการที่จําหน่ายสินค้าในตลาดน้ํา
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ทุกวันเนื่องจากมีบ้านเรือนตั้งอยู่ในตลาดน้ํา โดยเฉพาะร้านศรีสุขโอสถคือ บ้านประธาน
เอง (เกรียงไกร อนันตพงศ์, สัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559) 

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการแบ่งพ้ืนที่บ้านพักก็ไม่ได้เป็นรูปแบบที่เป็น
ทางการ แต่ข้ึนอยู่กับมาตรฐานของผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการโฮมสเตย์ว่าผ่านการอบรมและการรับรอง
จากคณะกรรมการฯ หรือไม่ โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 11 บ้านพัก ที่จะมีทั้งสองฝั่งลําคลอง ดังคําบอกเล่า 

โฮมสเตย์ที่เกิดขึ้นในแต่ละหลัง จะต้องผ่านการตรวจของคณะกรรมการโฮมสเตย์ก่อน
เสมอ ว่าได้รับมาตรฐานตามที่ได้กําหนดและหากเป็นไปตามที่กําหนดสามารถเปิด
ให้บริการได้ โดยการดูแลจะเป็นการดูแลแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งตามเขตจังหวัด คือ ฝั่งคลอง
แดนสงขลาและฝั่งคลองแดนระโนด ช่วยดูแลกันตามบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน (กานดา 
ทิพย์จันทร์, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 

4.3.3.3 งานวิจัย 
ตลาดริมน้ําคลองแดน เริ่มต้นจากการทํางานวิจัยในการพัฒนาวัด ชุมชน 

และขยายผลต่อมาสู่ตลาดริมน้ําคลองแดน หลังจากเปิดตลาดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2552 ในช่วง
เวลาต่อมา ได้มีนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยเข้ามาทําการศึกษาวิจัย เพ่ือที่จะพัฒนาชุมชนและตลาดน้ําคลองแดนในด้านต่าง ๆ 
เช่น การพัฒนาตลาดริมน้ําเพ่ือความยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน มาตรฐานการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว ประวัติสาสตร์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นฐานข้อมูลให้กับชุมชนที่
สามารถนําข้อมูลจากงานวิจัยไปต่อยอดและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 
4.4 การจัดการทุนชุมชนของตลาดริมน้้าคลองแดน 

 
การศึกษาการจัดการตนเองของตลาดชุมชน เกี่ยวกับการจัดการตลาดริมน้ําคลองแดน 

ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจการประกอบอาชีพ ดังที่กล่าวมานั้น แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ เชื่อมโยงระหว่างกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากตลาดชุมชนที่ เน้น 
การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ได้ปรับเปลี่ยนตลาดชุมชนสู่อีก
บทบาทหนึ่งของการสร้างรายได้ให้กับชุมชน คือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
สัมผัสความเป็นชุมชนคลองแดน ชุมชนแห่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น นอกจากการเข้าใจถึง
พัฒนาการความเป็นมาของชุมชนคลองแดนและการฟื้นฟูตลาดริมน้ําคลองแดนให้กับมีชีวิตขึ้นอีกครั้ง
แล้วนั้น ทุนชุมชนในชุมชนคลองแดนถือเป็นฐานของศูนย์รวมการจัดการในชุมชนทั้งหมด ที่ทําให้
ชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง (เสรี พงศ์พิศ, 
2548) โดยเป็นการศึกษาการจัดการทุนชุมชนของตลาดริมน้ําคลองแดนสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
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4.4.1 ทุนชุมชนในชุมชนคลองแดน 
4.4.1.1 ทุนวัฒนธรรม 

คลองแดนเป็นชุมชนที่มีการดําเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมของคลองแดน
สืบทอดกันมาช้านาน จากการศึกษาพบว่า ทุนวัฒนธรรมของชุมชนคลองแดน ที่แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 

1. การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชนคลองแดนมา
อย่างช้านานและมีคุณค่าแก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ตามคําบอกเล่า “ชุมชนคลองแดน 
มีโบราณวัตถุที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนมาตั้งแต่สมัยอดีต เช่น เรือขุด เป็นเรือที่ขุดจาก 
ไม้ตะเคียนทองทั้งต้น ที่ชุมชนได้บูรณะใหม่ และรักษาไว้ที่วัดคลองแดน” (จวบ รัตติโชติ, สัมภาษณ์, 
13 พฤศจิกายน 2559) รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ ตํานานเกี่ยวกับคลองแดน ที่ได้เล่าสืบทอดกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น 

2. สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ เป็นการกระทําที่
สะท้อนออกมาจากการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในชุมชนคลองแดน ด้วยความเป็นชุมชนที่อยู่ใน
จังหวัดหนึ่งของภาคใต้ก็มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่ง ประกอบกับความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
พ้ืนที่ ที่มีความแตกต่างกัน ความเป็นชุมชนในแต่ละพ้ืนที่จึงมีเอกลักษณ์ต่างกัน เช่นเดียวกับชุมชน
คลองแดน ประกอบด้วย ความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณี ระบบ
เครือญาติและระบบสังคม เป็นต้น ดังคําบอกเล่า 

คนเฒ่าคนแก่ปลูกฝังมาเสมอว่าคนคลองแดนจะต้องเป็นชุมชนที่มีจิตสาธารณะ อยู่
รวมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เพราะเราก็คลองแดนเหมือนกัน อีกทั้งคลองแดนมีที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สําคัญคือ วัดคลองแดน ที่ทําให้คนคลองแดนดําเนินชีวิตด้วยความ
เรียบง่าย (อภิชาติ เหมือนทอง, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2559) 

ด้วยฐานทางวัฒนธรรมที่สืบสอดกันมายาวนาน เป็นสิ่งที่สร้างระบบ
วัฒนธรรมของชุมชนคลองแดนให้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนชุมชนคลองแดน เพราะคน
ในชุมชนความผูกพันกับความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต วัดคลองแดนจึงเป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนในชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ ทั้งในด้านความเชื่อความศรัทธาของ
พระพุทธรูปทองคํา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนปะเพณีท้องถิ่น ที่เป็นสิ่งยึดโยงคนในชุมชนให้รู้สึกรัก
และหวงแหนชุมชนคลองแดน ให้เกิดการฟ้ืนฟูพัฒนาและอนุรักษ์ นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึง
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละชุมชน ก่อให้เกิดศักดิ์ศรีความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจต่อชุมชน
ของตนเองและต่อยอดเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
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4.4.1.2 ทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย์หรือทุนบุคคลเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยผลัดดันและส่งเสริมให้เกิด

การจัดการตลาดริมน้ําคลองแดนภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะชุมชนมีบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในหลากหลายด้าน ได้แก่ ลุงจวบ รัตติโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านช่างไม้, ครูสายัณห์ สาคร ผู้มี
ความรู้ด้านการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้นําชุมชนถือว่าเป็นทุนสําคัญที่ทําให้เกิด
การขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ ท่านพระครูรัตนสุตากร เจ้าอาวาสวัดคลองแดน, คุณเกรียงไกร 
อนันตพงศ์ ประธานชุมชน, นายอภิชาติ เหมือนทองและนายสมเกียรติ หนูเนียม รองประธานชุมชน 
เป็นต้น ผู้นําเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้ ความสามารถ ทําเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน 
สังคม อยู่บนฐานจิตใจที่เอ้ืออาทร มีความเสียสละ มีจิตอาสา ดังนั้น จะเห็นได้ทุนมนุษย์ของชุมชน
เป็นทุนที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการทํางานที่นําไปสู่ผลสําเร็จของชุมชน 

4.4.1.3 ทุนองค์ความรู้ภูมิปัญญา 
ชุมชนคลองแดนได้นําเอาองค์ความรู้การนําฐานจากภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นจากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนํามาประยุกต์เพ่ือนํามาต่อยอดเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ของชุมชน เช่น องค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การรํามโนราห์ รํานายพราน มาจัดเป็นชมรม
สอนการแสดงมโนราห์-รํานายพราน ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน องค์ความรู้ด้านการทําขนม
โบราณ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การทําขนมให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว องค์ความรู้
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เกิดการรวมกลุ่มในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทําให้สินค้านั้นเกิดมูลค่าเพ่ิม
สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นต้น องค์ความรู้เหล่านี้ เป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาที่เป็นมิติใหม่ของ
การขับเคลื่อนในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นกลไกอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นโดยมีองค์ความรู้เป็นฐานรองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

4.4.1.4 ทุนธรรมชาติ 
เป็นทุนที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนคลองแดนมาช้านาน น้ํา ดิน ที่มี

ความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ด้านวิถีชีวิต การอาชีพ เป็นต้น ชุมชนคลองแดนได้
มองเห็นถึงความสําคัญของทุนเหล่านี้ที่อยู่กับชุมชนนํามาจัดการให้เกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชน คือ 
การนําทุนธรรมชาติของคลองแดนที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนคลองแดน คือ 
สายน้ํา 3 ลําคลอง 2 เมือง เป็นพื้นที่จุดเชื่อมต่อของคลองสามสาย ได้แก่ คลองสายระโนด คลองสาย
ชะอวดและคลองสายปากพนัง โดยเป็นจุดเชื่อมระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทําให้พื้นที่ชุมชนคลองแดนอุดมไปด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย เป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือเป็นสินค้า 
ที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ตลอดถึงเป็นพ้ืนที่ที่ทําให้ ในชุมชนเกิดการร่วมมือของชุมชน  
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน ที่จะไปสู่การจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็ง 
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4.4.2 การจัดการทุนชุมชนภายใต้ทุนชุมชนของชุมชนคลองแดน 
ภายใต้ทุนชุมชนของชุมชนคลองแดนที่เป็นฐานสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นทุนมนุษย์  

ทุนธรรมชาติ ทุนองค์ความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ที่นํามาสู่การจัดการตนเองของตลาดชุมชน 
ซึ่งชุมชนคลองแดน ได้ร่วมกันค้นหาวิเคราะห์พ้ืนที่และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนและ 
ภาคเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งนํามาสู่การจัดการทุนชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนจากที่กล่าวมา
ข้างต้น ทั้งกระบวนการฟื้นฟูชุมชน และมีการต่อยอดการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ที่ทําให้มีการจัดการทุน
ชุมชนได้เหมาะสม ซึ่งผลจากการจัดการชุมชน นํามาสู่การสร้างชุมชนใหม่ ดังนี้ 

1. ทุนกาย คนในชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองในการสร้างตลาด
ขึ้นมาด้วยกําลังแรงกายแรงใจ กําลังทรัพย์ของคนในชุมชน 

2. ทุนเงินตรา ที่เกิดเป็นทุนกองกลางในการพัฒนาชุมชนและตลาด จากผลกําไร
ของการจําหน่ายสินค้าและที่พักโฮมสเตย์ 

3. ทุนที่เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ที่ทําให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มมากมาย 
ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบร้านค้า/แม่ค้า กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มปูนปั้นมโนราห์ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักรสาน
และการละเล่นโบราณ กลุ่มข้าวซ้อมมือ กลุ่มขนมโบราณ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม รํามโนราห์-รําพราน 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มของเล่นพ้ืนถิ่นและงานประดิษฐ์ กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์ และกลุ่มผ้า 
มัดย้อม 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ชุมชนคลองแดนได้มองเห็นถึงความสําคัญ
ของทุนชุมชน จึงได้นําทุนชุมชนมาจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนในหลายด้าน รวมทั้งตลาดริมน้ําคลองแดน 
ก็เป็นการจัดการที่เกิดมาจากฐานทุนวัฒนธรรมของชุมชนคลองแดน ซึ่งนําไปสู่การต่อยอดพัฒนามิติ
ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนได้นําเอาทุนวัฒนธรรม และทุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผ่านความคิดที่สร้างสรรค์ของคนในชุมชน คือ การส่งเสริมในการผลิตสินค้าชุมชน ด้วยการ
แปรรูป และมีการประยุกต์เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย โดยการนําเอาเอกลักษณ์ของชุมชนคลองแดนมา
สร้างเป็นสินค้า ที่ออกมาให้รูปแบบสินค้า เช่น ปูนปั้นมโนราห์แบบคลองแดน งานฝีมือและของที่
ระลึก พิพิธภัณฑ์ชุมชน และฐานกิจกรรมเรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น 

2. ด้านการสังคม ด้วยฐานวัฒนธรรมของชุมชน และทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ
สามารถนําฐานทางวัฒนธรรม ในด้านของระบบคุณค่า ความเชื่อ ค่านิยมจารีตประเพณี ตลอดจน
ระบบเครือญาติ การมีจิตสํานึกสาธารณะ การมีน้ําใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของคนในชุมชน ที่สามารถ  
ดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมหาวิ ธีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ที่จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชน 
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3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนําเอาทุนชุมชนมา
จัดการโดยการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่คนในชุมชนให้ความสําคัญ 
เพ่ือนํามาใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่ดีดังเดิม เพ่ือให้เป็นการ
รักษาธรรมชาติและความสมบูรณ์ไว้ให้คู่กับชุมชน เช่น การทําฝาย การบวชต้นไม้ เป็นต้น 

4. ด้านวัฒนธรรม การจัดการทุน มาสร้างค่านิยมให้คนในชุมชน ให้มองเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมของท้องถิ่น และร่วมกันรักษาและอนุรักษ์ไว้โดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
พ้ืนที่แสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น การรํามโนราห์ การรําพราน และประเพณีต่าง ๆ 
เป็นต้น 

สรุป 
ทุนของชุมชนคลองแดนที่อยู่นั้น ทั้ง ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนองค์ความรู้ 

ภูมิปัญญาและทุนธรรมชาติ ถือเป็นฐานที่สําคัญของกระบวนการจัดการชุมชน ก่อให้เกิดการฟ้ืนฟู
ชุมชน ที่นําไปสู่การจัดการตนเองของตลาดชุมชน นอกจากทุนพ้ืนฐานที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังทําให้เกิด
ชุมชนใหม่ขึ้น นั้นคือ ทุนแรงกาย ที่คนในชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองในการสร้างตลาด
ขึ้นมาด้วยกําลังแรงกายแรงใจ กําลังทรัพย์ของคนในชุมชน ทุนธุรกิจชุมชนที่เกิดการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ ที่ทําให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มมากมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบร้านค้า/แม่ค้า กลุ่มโฮมส เตย์  
กลุ่มปูนปั้นมโนราห์ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักรสานและการละเล่นโบราณ กลุ่มข้าวซ้อมมือ กลุ่มขนม
โบราณ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม รํามโนราห์-รําพราน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มของเล่นพ้ืนถิ่นและงาน
ประดิษฐ์ กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์ และกลุ่มผ้ามัดย้อม ทุนเงินตรา ที่เกิดเป็นทุนกองกลางในการพัฒนา
ชุมชนและตลาด จากผลกําไรของการจําหน่ายสินค้าและที่พักโฮมสเตย์ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กระบวนการ
จัดการตนเองของตลาดชุมชนคลองแดน เป็นการทํางานช่วยเหลือตนเองร่วมกันของคนในชุมชน  
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน ให้คนในชุมชนคลองแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
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ภาพที่ 4.14  สรุปการจัดการทุนชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน 

  

• ความรู้ด้านวิจัย 

• ความรู้ด้านช่างไม้ 

• ความรู้ด้านขนมโบราณ 

• ความรู้ด้านจักรสาน 

• อาหารพื้นบ้าน 

 

• ภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
3 ลําคลอง 2 เมือง 

• มีแหล่งน้ําท่ีหล่อเลี้ยงชุมชน 

• สภาพดินเหมาะแก่การ
เพาะปลูก, ทํานา 

 

• ผู้นําทางศาสนา 

• ประธานชุมชน 

• สมาชิกในชุมชน 

• ปราชญ์ชาวบ้าน 

 

• วัดคลองแดน 

• ความเชื่อทางศาสนา 

• ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี 

 ทุน
วัฒนธรรม 

ทุนมนุษย ์

 

ทุนองค์
ความรู้        

ภูมิปัญญา 

 

ทุนธรรมชาติ 

การจัดการทุนชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง การจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนคลองแดน 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการฟ้ืนฟูของตลาดริมน้ําคลองแดน เพ่ือศึกษา
กระบวนการและกลไกการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน และเพ่ือศึกษาการจัดการตลาด
ชุมชนภายใต้ทุนชุมชนของตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา 

ผู้ศึกษาได้เลือกใช้รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ ขอบเขตพ้ืนที่คือ ตลาดริมน้ําคลองแดน 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เชื่ อมต่อตําบลรามแก้ว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยประกอบด้วยแนวคิด 
ทฤษฎีและ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์จากประชากร 2 กลุ่มหลัก
คือ กลุ่มผู้นําประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน ผู้นําชุมชนทั้งที่เป็นทางการ 
ไม่เป็นทางการ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้ํา 12 กลุ่ม เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ได้แก่ แผนที่
เดินดิน และผังประวัติศาสตร์ชุมชน และการสังเกต โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant Observation) รายงานผลการศึกษา
ด้วยด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา วิเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยงจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ร่วมทั้งนําเสนอ
ข้อมูลด้วยตารางและภาพประกอบ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 พัฒนาการและการฟื้นฟูตลาดริมน้้าคลองแดน 
ชุมชนตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัด เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์

ความเป็นมาเกือบ 200 ปี การเกิดขึ้นของตลาดริมน้ําคลองแดนนั้น จะเห็นได้ว่า ชุมชนคลองแดนมีวิถี
ชีวิตที่ผูกพันกับระบบการแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่อดีต ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ที่มีอาณาบริเวณใกล้แหล่งน้ํา สภาพอากาศเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม การประมง  
เมื่อผลผลิตเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน จึงนําผลผลิตมาจําหน่ายผ่านระบบตลาด ซึ่งสอดคล้อง
กับ วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ (2553, น. 70) ที่กล่าวไว้ว่า มนุษย์สามารถที่จะผลิตพืชพันธ์ธัญญาหารได้ 
สิ่งของเครื่องใช้ก็สามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากพอและมีจํานวนมากเกินความจําเป็น จึงทําให้เกิด
การนําผลผลิตส่วนนั้นมาทําการแลกเปลี่ยน โดยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนภายในหมู่บ้านหรือ
ระหว่างเมืองต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันตลาดริมน้ําคลองแดนเป็นตลาดระดับชุมชนขนาดเล็กที่มีลักษณะที่
อยู่ใกล้กับชุมชน เป็นการจําหน่ายสินค้าบริเวณละแวกบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ เกียรติ จิวะกุล, จาตุรันต์ 
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วัฒนผาสุก และคณะ (2525, น. 6-7) ที่กล่าวว่า ตลาดระดับชุมชนขนาดเล็ก เป็นบริเวณการค้าที่
ตั้งอยู่ใกล้บ้าน เช่น หน้าซอยหรือบริเวณบ้าน มีบริเวณค้าขายเล็ก ๆ มีสินค้าจํานวนน้อย ๆ ผู้ค้า
สามารถขายได้ เช่น ขนม กับข้าว ก๋วยเตี๋ยว รวมทั้งสินค้าท่ีเป็นผลผลิตจากครอบครัว นอกจากจะเป็น
พ้ืนที่จําหน่ายสินค้าของชุมชนแล้ว ตลาดริมน้ําคลองแดนยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งสําคัญของจังหวัดสงขลา ที่ได้ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนคลองแดนไว้ 
ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ของการทํากิจกรรมร่วมกันของชุมชน ที่ดึงศักยภาพของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
จัดการตลาดริมน้ําคลองแดน ทําให้เห็นว่าบทบาทของตลาดไม่ใช่มีแค่มิติด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยัง
มิติในด้านของสังคมวัฒนธรรมอีกด้วย ซึ่ง สอดคล้องกับ ไพเราะ มงคลบุญลือเลิศ (2547, น. 52) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า ตลาดยังเป็นตัวสร้างระบบวัฒนธรรมชุมชน ที่เป็นสื่อในการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการตลาด 
โดยการลดต้นทุนจากภายนอก เน้นการพ่ึงพาตนเองเป็นสําคัญ ภายใต้การเรียนรู้และการร่วมมือกัน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งจากระบบการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ยังเป็นแหล่งให้นักท่องเที่ยวทั้งคนใน
ชุมชนและภายนอกชุมชนเข้ามาเยือนชมและเรียนรู้การทํางานของตลาดริมน้ําคลองแดนได้ ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นยุคได้ดังนี้ 

1. ยุครุ่งเรือง ศูนย์กลางการค้าขาย (ประมาณช่วง พ.ศ. 2406-2516) 
ตลาดริมน้ําคลองแดนเดิม เป็นแหล่งการค้าทางน้ําสําคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ 

ที่มีความเจริญอย่างมากชุมชนคลองแดนจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ที่มีการค้าทั้งร้านค้าอุปโภคและ
บริโภคจํานวนมากมาย และรวมทั้งห้องแถวตั้งอยู่เรียงรายตลอดโค้งน้ํา ในยุคสมัยนั้นคาดว่าจะเป็น
ช่วงเวลาเดียวกับช่วงที่กิจการค้าในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังมีความเจริญเติบโตรุ่งเรือง คือ ช่วงประมาณปี 
พ.ศ. 2439-2481 ที่ถือว่าเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนริมน้ําในพ้ืนที่บริเวณแถบนั้น 
นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นยุครุ่งเรื่องของมหรสพของปักษ์ใต้ ทั้งหนังตะลุง มโนราห์ อีกทั้งยังทําให้เห็นว่า
คนในคลองแดน ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทํานา การประมง การค้าขาย เป็นต้น
มาตั้งแต่อดีต โดยมีแหล่งน้ําสายสําคัญท่ีหล่อเลี้ยงให้แก่ชุมชน ทําให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทั้งด้านการค้า
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนคลองแดน 

2. ยุคซบเซา ตลาดซบเซาผู้คนรื้อย้ายถิ่นฐาน (พ.ศ. 2528-2544) 
ชุมชนตลาดน้ําหรือตลาดริมน้ําที่เคยยิ่งใหญ่ทางการค้าในแถบพ้ืนที่ลุ่มน้ํา

ทะเลสาบสงขลา ถึงแม้ว่าการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่
ชนบท ทําให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว แต่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้ส่งผล
กระทบต่อชุมชนคลองแดน ทั้งวิถีชีวิตในการใช้เส้นทางทางน้ํา วิถีชีวิตของคนริมคลองที่ได้มีการค้าขาย 
การอพยพย้ายถิ่น เมื่อไม่มีหนทางในการทํากินเลี้ยงชีพครัวเรือน คนส่วนใหญ่จึงเริ่มมีการรื้อบ้าน และ
ย้ายไปในเมือง ประกอบกับภัยธรรมชาติที่ซ้ําเติมชุมชนคลองแดนให้ชุมชนกลายเริ่มกลายเป็นชุมชนร้าง 
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3. ยุคฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะพื้นถิ่นผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 
(พ.ศ. 2545-2552) 

จุดเริ่มต้นของการที่จะฟ้ืนฟูชุมชน จากเดิมที่มีสภาพคล้ายบ้านเมืองรกร้าง 
ให้กลับมาเป็นชุมชนอีกครั้ง ด้วยความริเริ่มที่จะพัฒนาชุมชนด้วยกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่ร่วมกันวางแผนและ
วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้ทําร่วมกับชุมชน เป็นเหมือน
แสงเทียนที่ส่องแสงให้กับชุมชนคลองแดนแห่งนี้ ถึงแม้มีอุปสรรคมากมาย แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น 
ทําให้เห็นว่าคนในชุมชนยังมีพ้ืนฐานจิตใจที่สาธารณะและพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และ
ยังมีจิตสํานึกท่ีสํานึกบ้านเกิด จนทําให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมกัน ทําให้เกิดการปรับปรุงวัดและบ้านที่
อยู่อาศัยที่เป็นแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น นํามาสู่การฟ้ืนวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมน้ําคลองแดนให้
ฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ จนเกิดเป็นตลาดริมน้ําคลองแดนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกลับมา เพ่ือที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ อาคารบ้านเรือน รวมทั้งวัด บ้านเรือนริมน้ําอายุเกือบร้อยปี สถาปัตยกรรมตามแบบ
โบราณในอดีตที่ยังคงบรรยากาศเก่า ๆ รสชาติของอาหารพื้นบ้านและขนมท้องถิ่นของคนในชุมชน 

4. ยุคปัจจุบัน ตลาดริมน้้าคลองแดน แหล่งทองเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม 
(พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ที่กําลังช่วงเวลาเข้าสู่ปีที่ 8 ในการเปิด
ตลาดน้ําคลองแดนอย่างเป็นทางการ ชุมชนคลองแดนได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ 
ซึ่งหลังจากได้มีการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ตลาดน้ําคลองแดน จึงได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการตลาดริมน้ําคลองแดนร่วมกันของคนในชุมชนและการสนับสนุนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อาทิ การซ่อมแซมสะพาน การลงสายไฟ
ลงดิน เป็นต้น ตลาดริมน้ําคลองแดนจึงเป็นพ้ืนที่หล่อหลอมคนในชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ทั้งเป็น
พ้ืนที่ในการนําผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมาจําหน่ายสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เป็นพ้ืนที่แหล่ง
การเรียนรู้ให้ชุมชนอ่ืน ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้การทํางานของตลาด และเป็นพ้ืนที่ที่แสดงพลั งความเป็น
เจ้าของร่วมกันในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองให้ดีขึ้นเพ่ือรักษาไว้และปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รัก
และหวงแหนบ้านเกิดของตนเอง 

การฟ้ืนฟูของตลาดชุมชนคลองแดน มีใช้กระบวนการทํางานร่วมกันที่เรียกว่า 
“วชร” นั้นคือ การให้ความสําคัญกับ วัด ชุมชนและรัฐ โดยเริ่มต้นค้นหาผู้ร่วมแนวคิดหรือผู้ร่วม
ดําเนินการ การสํารวจและวิเคราะห์ชุมชน ว่าชุมชนคลองแดนมีทรัพยากรหรือทุนที่สําคัญ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการฟ้ืนฟูชุมชนของ ดุษฏี ทายตะคุ (2554 , น. 13) กล่าวว่า การฟ้ืนฟูชุมชน
เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ปรับปรุงพ้ืนที่ทั้งด้านที่อยู่อาศัยอาคารบ้านเรือน ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ร่วมทั้งทุนในชุมชน ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาให้คนในชุมชนได้เห็นถึงคุณค่าของชุมชน  
ด้วยรูปแบบการฟ้ืนฟู 3 รูปแบบคือ การอนุรักษ์สิ่งมีค่า การฟ้ืนฟูบูรณะ การพัฒนาแบบหรือสร้าง  
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สิ่งใหม่ ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงในการพลิกฟ้ืน
ชุมชนและได้ขยายผลต่อยอดต่อในชุมชนริมคลองแดน ด้วยทุนที่มีอยู่ในชุมชน ทําให้เกิดการจัดการ
ทุนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ด้วยศักยภาพของคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ทําให้เกิดการ
ฟ้ืนฟูตลาดคลองแดนที่เคยรุ่งเรืองในอดีตกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

5.1.2 กลไกสนับสนุนและกระบวนการจัดการตนเองของตลาดริมน้้าคลองแดน 
กลไกสนับสนุนการจัดการและกระบวนการจัดการตนเองของตลาดริมน้ําคลองแดน

นั้น ชุมชนมีกระบวนการจัดการตนเองที่สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2557) การจัดการตนเองที่ให้
ความสําคัญกับการรวมกลุ่ม เพ่ือสร้างพลังอํานาจให้กับชุมชนในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ การจัดทําแผน
และข้อมูลชุมชน การขับเคลื่อนแผนและการบูรณาการแผน เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนและภาคีเครือข่าย และทุนชุมชนเข้ามาเป็นกลไกสําคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการตนเองของชุมชนของ โกวิทย์ พวงงาม (2553) กล่าวว่า ชุมชนมีความสามารถจัดการกับปัญหา
และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่แสดงออกมาในรูปแบบของการจัดทําแผนงาน การจัดรูปแบบองค์กร
ชุมชน การวางกฎระเบียบชุมชน เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน นอกจากนี้
การจัดการตนเองที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมน้ําคลองแดนนั้น กลไกที่เข้ามามีบทบาทและสนับสนุนที่
สําคัญ ได้แก่  1) บุคคลในชุมชนประกอบด้วย ผู้นําที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สมาชิกในชุมชน 
2) เครือข่ายภาคี และ 3) ทุนชุมชน สุดท้ายแล้วยืนยันได้ว่า การจัดการทุนชุมชนและการจัดการเครือข่าย 
นําไปสู่การจัดการตนเองของตลาดชุมชนได้อย่างสําเร็จ ตลาดชุมชนจะกลับมาฟ้ืนฟูได้นั้น สิ่งที่สําคัญ
คือ จะต้องเริ่มจากการจัดการทุนชุมชนให้เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงนํามาสู่จัดการเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน ผ่านกลไกคนในชุมชนที่สําคัญ และขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จึงจะ
กลายเป็นตลาดชุมชนที่ฟ้ืนขึ้นมาได้อีกครั้ง ตรงกับงานวิจัยของ ชนินทร์ วะสีนนท์ (2549, น. 295-298) 
ได้ศึกษา การจัดการสวัสดิการของเครือข่ายของอินแปง กลไกกระบวนการจัดการตนเอง กล่าวว่า 
กลไกท่ีมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองของชุมชน คือ บุคคลในชุมชน โครงสร้างองค์กร และ
เครือข่าย 

5.1.3 การจัดการภายใต้การจัดการทุนของตลาดริมน้้าคลองแดน 
การจัดการทุนชุมชนภายใต้ทุนชุมชนของตลาดริมน้ําคลองแดน พบว่า ชุมชน

คลองแดนมีทุนชุมชนที่เป็นฐานในการจัดการตลาดริมน้ําคลองแดนและการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ 
ทุนวัฒนธรรม ทุนองค์ความรู้ภูมิปัญญา ทุนมนุษย์ และทุนธรรมชาติ ซึ่งทุนดังกล่าวเมื่อนํามาจัดการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนพบว่าเกิดทุนชุมชนที่เพ่ิมขึ้นจากทุนพ้ืนฐานคือ ทุนแรง  
ทุนเงินตรา ทุนที่เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการทุนชุมชนของ  
วิสมัญญา ทุยไธสงค์. (อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น. 396) กล่าวว่า การเกิดขึ้นของทุนชุมชน
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นอกจากจะเป็นทุนที่มีอยู่แล้ว ยังมีวิธีสร้างทุนชุมชนหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ทุนร่วมแรง  
ทุนเงินตรา ทุนธุรกิจชุมชน ทุนสวัสดิการชีวิต ทุนที่เกิดจากการรวมกลุ่ม ทุนอุตสาหกรรมชุมชน เป็น
ต้น 

สรุปจากการศึกษา การจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษา ตลาดริมน้ํา
คลองแดน อําเภอระโนด สงขลา เป็นการจัดการที่เกิดขึ้นภายใต้การจัดการทุนชุมชนที่มีศักยภาพ  
ทั้งทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ ทุนองค์ความรู้ภูมิปัญญาและทุนธรรมชาติ ก่อให้เกิดเป็นตัวขับเคลื่อนให้
เกิดกลไกการเข้ามาสนับสนุน ที่ทําให้เห็นเป็นกระบวนการสร้างพลังของชุมชนที่ร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาของตนเอง โดยลุกขึ้นมาจัดการทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นฐานในการพัฒนาในทุกด้านอย่าง
บูรณาการทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลไกที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิด
การกระบวนการจัดการตนเอง ทั้งบุคคลในชุมชน สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยการวางแผน
แม่บทชุมชน เพ่ือที่จะเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาตลาดและพัฒนาชุมชนการขับเคลื่อนแผน
อย่างบูรณาการควบคู่ไปด้วยกัน ใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างและส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น และการจัดการตนเอง ที่ทําให้คนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพที่ทําให้มีกา ร
รวมกลุ่มเพื่อการกระจายได้ในชุมชน สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน มุ่งพัฒนาสินค้าเกษตรกรในการ
แปรรูปสินค้าสร้างมูลค่าเพ่ิมและทางค่านิยมที่ทําให้คนมีจิตสํานึกต่อชุมชน หวงแหนชุมชนตนเอง  
มีความเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดและพัฒนาชุมชน
ด้วยความเต็มใจ ดังนั้น ตลาดริมน้ําคลองแดนสามารถชุดองค์ความรู้ข้อมูลกระบวนการจัดการตนเอง
ของตลาดชุมชน ที่สนับสนุนและแนวทางการเสริมพลังเพ่ือให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการจัดการตนเองของตลาดชุมชน ให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ได้ภายใต้
บริบทที่ใกล้เคียงกันสามารถอธิบายรูปแบบการจัดการตนเองของตลาดชุมชน ผ่านกลไกการสนับสนุน
และทุนชุมชนที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5.1  การจัดการตนเองของตลาดชุมชน: ตลาดริมน้ําคลองแดน 
 
  

ทุน
ธรรมชาติ 

ทุนความรู้ 
ภูมิปัญญา 

การจัดการ
ตนเองของ
ตลาดชุมชน 

 แผนและ
ข้อมูลชุมชน 

การบูรณาการ
แผน 

 

การขับเคลื่อนแผน 

ทุนวัฒนธรรม 

 การรวมกลุ่ม 
 ผู้น าทางศาสนา 
 ประธานชุมชน 
 สมาชิกในชุมชน 
 ปราชญ์ชาวบ้าน 

ทุนมนุษย ์

 วัดคลองแดน 
 ความเชื่อทางศาสนา 
 ขนบธรรมเนยีมจารีต

ประเพณ ี

 ภูมิศาสตร์ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 
3 ลําคลอง 2 เมือง 

 มีแหล่งน้ําท่ีหล่อเลี้ยงชุมชน 
 สภาพดินเหมาะแก่การ

เพาะปลูก ทํานา 

 ความรู้ด้านวจิัย 
 ความรู้ด้านช่างไม ้
 ความรู้ด้านขนมโบราณ 
 ความรู้ด้านจักรสาน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
จากการจัดการตนเองของตลาดชุมชน กรณีศึกษา ตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอจากงานวิจัยและข้อเสนอแนะระดับนโยบาย โดยมีเนื้อหาที่
สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

 
5.2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. กลไกการจัดการตนเองของตลาดชุมชน ของตลาดริมน้ําคลองแดน ถือเป็น
ส่วนที่เข้ามาสนับสนุนในเกิดการจัดการตนเองของตลาดชุมชน โดยเฉพาะกลไกที่มาจากบุคคลภายใน
ชุมชน ทั้งผู้นําที่เป็นทางการและผู้นําที่ไม่เป็นทางการ หรือแม้แต่สมาชิกในชุมชน ที่มีบทบาทสําคัญใน
การเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดจัดการที่เป็นระบบ ตลอดจนการทํางานควบคู่กับภาคีเครือข่ายมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้การจัดการของตลาดชุมชนมีศักยภาพและสามารถขับเคลื่อนการดําเนินการกิจกรรม
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข้อเสนอของผู้ศึกษาที่มีต่อกลไก  
การจัดการตนเองของตลาดชุมชน คือ การดึงคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํางาน ที่จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนในอนาคตเพ่ือรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ที่จะ
ให้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนคลองแดนและ
ชุมชนใกล้เคียงได ้ด้วยกระบวนส่งเสริมการสร้างความเข้าใจถึงรากเง้าความเป็นตัวตนของชุมชน เช่น
ประวัติศาสตร์ของชุมชนของตนเองผ่านการบอกเล่าหรือผ่านการสื่อความความหมายในการรับรู้ของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน เช่น การแผ่นปูายสื่อความหมายเรื่องราวชุมชนในจุดต่าง ๆ ของชุมชน  
การอบรมเป็นนักสื่อสารความหมายให้กับเยาวชน เพ่ือที่จะให้ความรู้แก่ผู้คนที่เข้ามาศึกษาดูงานใน
ชุมชน เป็นต้น และสร้างฐานระบบองค์ความรู้ที่เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่และขยายในวงกว้าง ผ่านการนําเสนอ
ผ่านเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์กระแสของ
สมัยใหม่การประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ ผ่านการถ่ายรูปหรือการสร้างเป็นเรื่องราวละครสั้น การสื่อ
ความหมายภาษาอังกฤษที่จะเป็นช่องทางในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลชุมชนได้มากขึ้น ซึ่งนอกจาก
กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือเยาวชนของชุมชนจะเป็นส่วนที่เพ่ิมกลไกในการทํางานของตลาดชุมชนคลองแดน
แล้วนั้น ยังสามารถเป็นช่องทางในการขยายกลไกการทํางานทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและ
ระดับอาเซียน ที่จะเข้ามาเสริมการทํางานและเป็นภาคีเครือข่ายในการทํางานร่วมกันได้ 

2. กระบวนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยการทํางานของชุมชน เพ่ือชุมชนเอง ที่ทําให้เห็นกระบวนการที่เป็น
จุดเริ่มต้นในการจัดการกับปัญหาในชุมชนของตนเองและมีการพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่อง  
ผ่านกระบวนการรวมกลุ่มก่อเป็นการสร้างคณะกรรมการที่ช่วยกันทํางานร่วมกัน และมีการจัดทําแผน
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และข้อมูลเพ่ือที่จะเป็นฐานในการขับเคลื่อนแผนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น 
ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปในลักษณะของการบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนในการจัดการของตลาดริมน้ําคลองแดน ก่อเกิดเป็น
กระบวนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน จึงถือได้ว่าตลาดริมน้ําคลองแดนเป็นพ้ืนที่ต้นแบบของการ
เรียนรู้กระบวนการจัดการตนเองให้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงได้ ซึ่งกระบวนการจัดการตนเอง
ที่เกิดขึ้น นอกจากจะส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้แล้วนั้น ยังเป็นการสร้างความยั่งยืน
ให้กับชุมชน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที่ชุมชนสามารถทํางานร่วมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขั้น แต่เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตลาดชุมชนอยู่บนหลักโปร่งใส ดังนั้น ข้อเสนอของผู้ศึกษาต่อ
กระบวนการจัดการตนเองของตลาดชุมชน คือ ตลาดชุมชนเป็นการสร้างรายได้เข้ามาสู่ชุมชนทั้งการ
จําหน่ายสินค้าชุมชน การพักโฮมสเตย์ ที่เข้ามาในแต่ละสัปดาห์มีจํานวนมาก การจัดสมุดควบคุม
รายรับ รายจ่ายเป็นปัจจุบัน และการเพ่ิมมาตรฐานการในการตรวจสอบการดําเนินงานหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างกระบวนการความโปร่งใสของชุมชน ที่จะเป็นการสร้าง
จิตสํานึกและสร้างค่านิยมให้กับคนในชุมชนได้ทํางานอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็นการปูองกันการเอารัดเอาเปรียบของคนในชุมชนได้ โดยการแจ้งให้ชุมชนทราบ
ถึงรายได้ รายจ่าย และการจัดสรรงบประมาณกองกลางให้ทราบและมีการจัดทําบัญชีของชุมชนที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและมีการกํากับการตรวจสอบจากประธานชุมชนหรือที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
ภายนอกชุมชนร่วมด้วย และควรจัดประชุมประจําเดือนของภาคีเครือข่ายเพ่ือเปิดเผยข้อมูลด้าน  
การทํางาน ด้านบัญชีและทรัพย์สินส่วนกลางและร่วมกันปรึกษาการทํางานจากเครือข่ายที่ทํางาน
ร่วมกัน ในการประเมินสถานการณ์ที่จะเป็นฐานของรายรับรายจ่ายที่เข้ามากับชุมชน เพ่ือที่จะเป็น
การวางแผนการจัดสรรงบประมาณกองกลางที่จะนําไปสู่การพัฒนาให้สามารถครอบคลุมและพัฒนา
ต่อยอดด้านอื่น ๆ ได ้

3. การจัดการตลาดชุมชนภายใต้ทุนชุมชน ทุนชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนคลองแดน 
ถือเป็นทุนที่คนในชุมชนสามารถนํามาจัดการและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดได้เป็นอย่างดี ทั้งทุน
วัฒนธรรม ทุนทรัพยากร ทุนความรู้ภูมิปัญญาและทุนมนุษย์ ล้วนแล้วแต่เป็นทุนที่เป็นฐานสําคัญใน
การก่อให้เกิดการจัดการตลาดชุมชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการตลาดชุมชนภายใต้ทุนชุมชนของ
คลองแดนนั้น สามารถนํามาจัดการให้เกิดประโยชน์กับตลาดชุมชนในหลากหลายมิติ ทั้งเป็นทุนที่
ก่อให้เกิดการเสริมด้านเศรษฐกิจการสร้างรายได้เพ่ิมให้กับคนในชุมชน การกระจายรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งยังเป็นทุนในการสร้างขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีทําให้คนในชุมชนได้
ร่วมกันฟ้ืนประเพณีดั้งเดิมที่สูญหายไปให้กลับมาอีกครั้ง ดังนั้น ผู้ข้อเสนอของผู้ศึกษาต่อการจัดการ
ตลาดชุมชนภายใต้ทุนชุมชน คือ การสร้างการกระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชนให้เห็นถึงคุณค่าของทุน
ชุมชนที่มีอยู่ในชุมชน ด้วยการสร้างกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้รอบ ๆ ชุมชน ทุกเดือนช่วงสัปดาห์ของการพัฒนาชุมชน หรือการปลูก
หญ้าแฝกเพ่ือปูองกันการพังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูน้ําหลาก การช่วยกันทํานุบํารุงโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ สิ่งของเครือใช้โบราณ ประจําปี เพ่ือให้ยังคงอยู่กับชุมชน การรวบรวมข้อมูลความรู้ทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจัดให้มีการถ่ายทอดการเรียนรู้ เช่น การทําขนมโบราณ การทําอาหารพ้ืนถิ่น  
ที่สามารถเป็นองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อยอดเป็นสินค้าชุมชน สร้างจุดขายที่เป็นอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ของชุมชนคลองแดน ที่จะสามารถเชื่อมโยงกับการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างดี 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การส่งเสริมตลาดชุมชน การทําให้ชุมชนมีการจัดการตนเองและสามารถ

นํามาสู่การต่อยอดการพัฒนาให้เกิดเป็นตลาดชุมชนได้นั้น ภาครัฐต้องส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น  
หาจุดเด่นของทุนชุมชนของตนเองขึ้นมา โดยที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องสร้าง
กระบวนการจัดเวทีการประชุมให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
และจะต้องกระตุ้นให้ชุมชนลุกขึ้นมาค้นหาทุนและศักยภาพของตนเอง ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดเป็นแผนในการพัฒนาตลาดชุมชนร่วมกัน
โดยการดึงเอาศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ทั้งทุนชุมชน และกลไกต่าง ๆ เข้ามาเสริมหนุนให้เกิดการสร้าง
กิจกรรมหรือโครงการจัดตั้งตลาดชุมชนขึ้นภายใต้บริบทของชุมชนที่ดึงเอาทุนวัฒนธรรมมาเป็นกลไก
ในการทํางานและสร้างเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพราะหากชุมชนมีทุนวัฒนธรรมเด่น ชุมชนนั้น
สามารถพัฒนาตลาดชุมชนและสามารถขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดในช่องทางอ่ืน ๆ ได้ 

2. การจัดการตลาดชุมชนให้เป็นระบบ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม 
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคงและยั่งยืนนั้น การส่งเสริมให้
เกิดตลาดชุมชนหรือการพัฒนาตลาดชุมชนเดิมให้เป็นระบบและเป็นแหล่งกระจายรายได้ให้กับชุมชน
ไปสู่ครัวเรือนได้นั้น ดังนั้น เพ่ือให้ตลาดชุมชนเกิดความน่าสนใจและเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ในชุมชน  
หรือเพ่ือส่งเสริมให้เกิดตลาดชุมชนที่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ชุมชนอื่น ๆ สามารถพ่ึงพาตนเองได้
นั้น ควรจะต้องมีการจัดกระบวนการตลาดชุมชนในเชิงระบบ โดยการทํา Roadmap การจัดการ
ตลาดชุมชนแห่งชาติ โดยรัฐบาลจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้กับนักวิจัยได้ทํางาน
ร่วมกับนักวิจัยชุมชนในพ้ืนที่ เพื่อการศึกษางานวิจัยว่าด้วยการจัดการตนเองของตลาดชุมชน เพ่ือเป็น
การสร้างฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาและการจัดการตลาดชุมชนในประเทศไทย 
ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ระดับนโยบาย เพ่ือกําหนดให้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดชุมชนที่
เป็นองค์ประกอบของการจัดการตลาดชุมชนและเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน แต่สามารถประยุกต์ใช้
ได้ทุกบริบทพื้นที่ของตลาดชุมชนทั่วประเทศ 
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(ชุดที่ 1) 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก “การจัดการตนเองของชุมชน 

กรณีศึกษา ตลาดริมน้้าคลองแดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา” 
ประเด็น การฟื้นฟูชุมชนคลองแดน 

 
ค้าชี้แจง: สัมภาษณ์ กลุ่มผู้นํา ในกลุ่มที่ 1 คือ ประธานชุมชน ผู้นําทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน  

ในประเด็นคําถามต่อไปนี้ 
 
1. ตั้งแต่เดิมสมัยอดีตชุมชนคลองแดน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. การค้าขาย ทําผ่านตลาดช่องทางเดียวหรือไม่ อย่างไร และตลาดของชุมชน มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง 
และตลาดชุมชนที่ไหน ถือเป็นตลาดหลักหรือตลาดใหญ่ที่สุดของชุมชน เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ตลาดคลองแดน (เก่า) มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สําคัญอะไรบ้าง ที่ส่งผลให้ชุมชนเกิด 
การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนั้น เกิดข้ึนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในการฟ้ืนฟูตลาดคลองแดน ที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของชุมชน มาจาก
สาเหตุใดบ้าง (ท้ังภายนอกและภายในชุมชน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ปัจจัยภายใน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัจจัยภายนอก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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5. ตลาดคลองแดนสืบต่อมาถึงวันนี้ได้มีวัตถุประสงค์อย่างไร และมีอุปสรรคใดบ้าง และปัจจัยใด  
ทําให้ตลาดคลองแดนกลับมาฟ้ืนตัวได้อีกครั้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

6. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันตลาดคลองแดนมีบทบาทอย่างไรกับชุมชนบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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(ชุดที่ 2) 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก “การจัดการตนเองของชุมชน 

กรณีศึกษา ตลาดริมน้้าคลองแดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา” 
ประเด็น กระบวนการการจัดการตนเองและกลไกการจัดการตนเอง 

 
ค้าชี้แจง: สัมภาษณ์ 3 กลุ่มผู้นํา ได้แก่ กลุ่มผู้นํา และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตลาดริมน้ําคลองแดน 

จํานวน 12 กลุ่ม ในประเด็นคําถามต่อไปนี้ 
 
1. การดําเนินการตลาดริมน้ําคลองแดน ที่เป็นในลักษณะรูปแบบคณะกรรมการมีเริ่มต้นมาจากอะไร 

และใครหรือกลุ่มไหนในชุมชนที่มีบทบาทในการริเริ่มแนวคิดการจัดการตลาดในรูปแบบ
คณะกรรมการขึ้นมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. ตลาดริมน้ําคลองแดน มีกระบวนการ และข้ันตอนการจัดการระบบตลาด อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. แผนการบริหารจัดการตลาดริมน้ําคลองแดน เป็นอย่างไร กระบวนการตรงไหนที่มีอุปสรรคหรือ
ตามท่ีคาดหวังบ้าง เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. สิ่งที่คิดว่าชุมชนทําได้จนประสบความสําเร็จ มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดทําให้ทําได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. การจัดการตลาดริมน้ําคลองแดน ใช้วิธีการดําเนินงาน และกลไก สนับสนุนอะไรบ้าง ทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และในส่วนของชุมชนเอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

6. บทบาทจากกลุ่มไหนบ้างที่มีส่วนผลักดันให้เกิดตลาดริมน้ําคลองแดนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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7. สิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุด ในการขับเคลื่อนให้ตลาดน้ําคลองแดนได้เกิดขึ้นคือ อะไร และปัจจัยใด
สําคัญในลําดับรอง (จัดระดับปัจจัย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

8. บทบาทของแต่กลุ่มงานในภาคส่วนใดบ้าง ที่มีส่วนในการสนับสนุนการดําเนินการตลาดริมน้ํา
คลองแดน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

9. เครือข่ายใดบ้างที่เข้ามาสนับสุนนการจัดการตลาดริมน้ําคลองแดน มีการสนับสนุนในด้านใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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(ชุดที่ 3) 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก “การจัดการตนเองของชุมชน 

กรณีศึกษา ตลาดริมน้้าคลองแดน อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา” 
ประเด็น การจัดการทุนชุมชนตลาดริมน้้าคลองแดน 

 
ค้าชี้แจง: การสัมภาษณ์กลุ่มผู้นํา ในกลุ่มที่ 1 คือ ประธานชุมชน ผู้นําทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน 

ในประเด็นคําถามต่อไปนี้ 
 
1. ชุมชนคลองแดนมีทุนชุมชนที่สําคัญอะไรบ้าง และทุนชุมชนที่มีอยู่นํามาจัดการในการดําเนินการ

ตลาดริมน้ําคลองแดนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. คนในชุมชนมีศักยภาพและใช้ทุนมนุษย์ ทุนภูมิปัญญาของชุมชนดั้งเดิม เข้ามาจัดการตลาดริมน้ํา
คลองแดนหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ฐานทางวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมีอะไรบ้าง ที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตลาดริมน้ํา
คลองแดน อีกท้ังองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่นํามาต่อยอดหรือเสริมการจัดการอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  



Ref. code: 25595805036133IWN

 

 

166 

166 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาววิชชุดา เขียวเกต ุ
วันเดือนปีเกิด 8 ตุลาคม 2535 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2557: ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  

(การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
 

 
 


