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หัวขอการคาควาอิสระ การเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก 
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

ชื่อผูเขียน นายกฤษณสรรคแ สุขสาร 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ชนบทศึกษาและการพัฒนา 

วิทยาลัยพัฒนศาสตรแ ปวย อ๊ึงภากรณแ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 

อาจารยแที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
ปีการศึกษา 

รองศาสตราจารยแศุภรัตนแ รัตนมุขยแ 
2560 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ การเป็นชุมชนแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาลักษณะการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก อ.
สามชุก จ.สุพรรณบุรี และปใจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆของชุมชนตลาดรอยปี
สามชุก 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาในพ้ืนที่ดวย
วิธีการสังเกต การสัมภาษณแแบบเจาะลึก การสัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง ขอมูลที่ไดถูกนํามาศึกษา
วิเคราะหแเชิงพรรณนาลักษณะการเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆและปใจจัยสนับสนุนความเป็นชุมชน
เขมแข็งของชุมชนในดานตางๆนั้น 

ผลการวิจัยพบวาชุมชนตลาดสามชุกมีลักษณะความเขมแข็งของชุมชนที่นําไปสูการเป็น
ชุมชนเขมแข็ง 10 ดานไดแก 1) ชาวบานชุมชนตลาดสามชุกมีจิตสํานึกชุมชนเป็นเจาของชุมชน
รวมกัน 2) มีจิตวิญญาณชุมชนรักบานเกิด 3) เป็นชุมชนแหงการเรียนรูจากการอนุรักษแตลาดสามชุก
ไวเป็นมรดกและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น 4) มีการพ่ึงตนเองที่ดี 5) มีองคแกร
ชุมชนเขมแข็ง ไดแก “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” 6) มีการบริหารจัดการชุมชนที่
ดี ยึดถือหลักการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปใญหาชุมชน มีการเปิดเวทีประชาคมสามชุกเพ่ือจัดทําแผน
ชุมชน 7) มีเครือขายชุมชนเขมแข็งมาจากสมาชิกภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเขามามีสวนรวม 8) 
มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง 9) เป็นชุมชนสงบสุข 10) เป็นชุมชนที่ยั่งยืน ดานเศรษฐกิจเป็นชุมชนแหงการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีกิจกรรมชุมชนในการบํารุงรักษาดูแล
อยางตอเนื่อง 
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ปใจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆของชุมชนมาจากชุมชนตลาด
สามชุกมีทุนชุมชนสําหรับนํามาบริหารจัดการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ไดแก ทุนมนุษยแ ทุนสังคม ทุน
กายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงินโดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของสมาชิกภายในชุมชนสนับสนุน
รวมแรงรวมใจกันนําทุนชุมชนที่มีอยูเหลานี้มาดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหสําเร็จผล 
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดและนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน 

ขอเสนอแนะตอชุมชนเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแยังคง
สงเสริมในดานเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่เขมแข็งเกี่ยวกับสินคาชุมชน โดยควรจัดสัดสวน
ของประเภทรานคาเกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่นใหมากขึ้น และควรจํากัดจํานวนรานคาตางประเภท
ออกไปใหเหลือนอยลง มีนโยบายจํากัดจํานวนของรานคาที่มาแขงขัน และชนิดสินคาทดแทนสินคา
สมัยใหมใหจัดทําแพ฿คเก็ตสมัยใหม และสงเสริมการปลูกจิตสํานึกชุมชนเรื่องคุณภาพสินคาอัตลักษณแ
สินคาทองถิ่น และการมีมนุษยแสัมพันธแที่ดีตอลูกคา และนักทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปใจจัยที่สงผลตอความนิยม
ในการซื้อสินคาของนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดรอยปีสามชุก การมีสวนรวมของประชาคมสามชุก
ในการจัดการสินคาของชุมชนตลาดรอยปีสามชุกที่ยั่งยืนและบทบาทของหนวยงานภาครัฐในการ
พัฒนาสงเสริมอาชีพของชาวบานในชุมชนตลาดสามชุก 

ค าส าคัญ ชุมชนเขมแข็ง,ตลาดสามชุก,ประชาคมสามชุก 
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ABSTRACT 

The research of purposed to study of be strong community  and  factors 
support strong community of 100-year Sam Chuk Market Community in Sam Chuk 
District, SuphanBuri Province. 

This is a qualitative research that collected the data by observation, in-
depth interview and open-ended interview. The obtained data were studied and 
analyzed descriptively to find out a nature of being strong community of 100-year 
Sam Chuk Market Community in Sam Chuk District, SuphanBuri Province and factors 
that support becoming strong community of 100-year Sam Chuk Market Community 
in Sam Chuk District, SuphanBuri Province. 

The research revealed that there were 10 strong characteristics of such 
community as follows: 1) the villagers in Sam Chuk Market Community were aware of 
together owning the community, 2) the villagers in Sam Chuk Market Community 
spiritually loved this place, 3) it was the learning community from conserving the 
community as the heritage and the cultural learning center, 4) the villagers in Sam 
Chuk Market Community were self-sufficient, 5) there were the organization of strong 
community 6) the community was well-managed following the principle of helping 
each other by thinking, doing and solving  problems, plus the association was held to 
make a community plan, 7) there were the networks inside and outside the 
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community, 8) there were the strong community leaders, 9) the community was 
peaceful and 10) the community was firm with economy – it was considered the 
conservatively tourist community, natural resources and environment –there were 
the activities held to maintain the community consecutively. 

A factor that supports the status as a strong community  in various 
aspects of Sam Chuk Market Community is the availability of community capitals that 
can be used for administrating and developing the local community, which are 
human capital, societal capital, physical capital, natural capital and financial capital, 
together with the participation of community members who work together in order 
to use such available community capitals for effectively running activities to develop 
local community. The community can be self-reliant, which will eventually lead to 
the sustainable development for the community. 

The suggestions to the community are as follows. First, the Committee of 
the Conservatory Development of Sam Chuk Market should continue promoting local 
economy in order to strengthen the local community through local products. The 
number of the shops related to domestic wisdoms should be increased and the 
shops that sell other products or services should be mitigated. There should be the 
policy to limit the number of shops that compete with one another and to promote 
local products that can substitute modern products by designing packages of local 
products to be modern and encouraging the community to focus on the quality and 
identities of local products and the good relationships with customers and tourists in 
the consistent manner.  

As for the suggestion for other studies in the future, it is that there 
should be studies on factors that affect the preference to local products of tourists 
who visit the 100 Year - Sam Chuk Market; the participation of Sam Chuk community 
members in the sustainable management of local products of Sam Chuk Market 
Community; and the roles of governmental agencies in developing and promotions 
the careers of members of Sam Chuk Market Community.  

Keywords: Strong Community, Sam Chuk Market, Sam Chuk Association 
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กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเป็นอยางยิ่งจากคณาจารยแที่ได 
ประสิทธิประสาทวิชาความรูตลอดจนแนวทางวิธีคิดใหแกขาพเจา ขอกราบขอบพระคุณ  
รองศาสตราจารยแศุภรัตนแ รัตนมุขยแ อาจารยแที่ปรึกษาการคนควาอิสระ รองศาสตราจารยแพันเอก ดร.
ถวัลยแ ฤกษแงาม และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อัศนียแ เปลี่ยนศรี คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระที่
ไดกรุณาใหคําแนะนําและติดตามการจัดทําการคนควาอิสระอยางตอเนื่องมาตลอด นับตั้งแตเริ่มตน
จนกระท่ังสําเร็จเรียบรอยสมบูรณแ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอยางยิ่ง 

กราบขอบพระคุณ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ เจาหนาที่เทศบาล
ตําบลสามชุก ผูนําชุมชน อาจารยแ และผูทรงภูมิปใญญาชุมชนที่ไดกรุณาใหขอมูลอันเป็นประโยชนแและ
ขอแนะนําในการจัดทําการคนควาอิสระของขาพเจาเป็นอยางดียิ่ง 

ขอขอบคุณประชาชนผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนทองถิ่นตลาดสามชุก รานขาวหอ 
ใบบัวปูามัลลิกา/หรั่งศรีโรจนแ รานทองมวนโบราณปูาแปฺด รานขายยาแผนโบราณ-ยาจีน ฮกอันโอสถ
สถาน ฯลฯ และเครือขายชุมชนดานกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมของชุมชนที่ลานโพธิ์ นองสุจีรา หวัง
วิมาน (นองหมิง) เพ่ือนๆโรงเรียนวัดบางขวากและโรงเรียนอ่ืนๆผูบริหารและทีมงานเครือขายการ
ทองเที่ยวแวดลอมชุมชนบานเรือนไทยสาคร ที่ไดกรุณาใหขอมูลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
สามชุก ใหการชวยเหลือ ตอนรับในการจัดเก็บขอมูลและจัดทําการคนควาอิสระของขาพเจา 

ขอขอบคุณสุภาวดี อินนุพันธุแ (พ่ีผึ้ง) และเพ่ือนๆที่ไดใหความชวยเหลือ และเป็นกําลังใจ
ในการเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแของขาพเจาเป็นอยางดี 

นายกฤษณสรรคแ สุขสาร 
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1 

บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาประเทศไทยของเราไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในดานตางๆเริ่มจากแผนพัฒนาฉบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504-2539) 
ไดมีการกําหนดแผนมุงเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สงผลใหประเทศไทยเรามีความเจริญเติบโต
กาวหนาทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมมาอํานวยความสะดวกในดาน
สาธารณูปโภคและการดําเนินชีวิตประจําวันตางๆของปใจเจกบุคคลมากขึ้น จึงกลาวไดวามีความเจริญ
ทางดานวัตถุเป็นสําคัญ แตอยางไรก็ดีในยุคสมัยดังกลาวนี้ยังคงประสบกับปใญหาดานสภาพแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมลง เกิดปใญหาทางดานสังคมและวัฒนธรรม มีการแกไข
ปใญหาที่มุงเนนการพัฒนาจากสวนกลาง ขาดการผนึกกําลังจากภาคีตางๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาน ชุมชนออนแอไมสามารถพ่ึงตนเองได เป็นตน การพัฒนาในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้จึง
ขาดความสมดุลสงผลใหการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและชนบทไมสามารถมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได 

ในชวงปลายปี พ.ศ. 2539 เกิดปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆหลายประการที่
สงผลกระทบตอประชาชนในทุกภาคสวน เชน หนวยงานราชการ หนวยงานภาคเอกชน และภาค
ประชาชนผูประกอบอาชีพตางๆเป็นตน ในชวงนี้ประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการมุงเนนการพัฒนาแบบมี
สวนรวมของประชาชน ใหความสําคัญในการพัฒนาคนใหสามารถพ่ึงตนเองไดและการพัฒนาชุมชน
ใหเกิดความความเขมแข็ง หลักสําคัญของแผนคือใหคนเป็นศูนยแกลางการพัฒนา และใชเศรษฐกิจเป็น
เครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบ
แยกสวนมาเป็นบูรณาการแบบองคแรวม เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาในชวงตอมาไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
9-10 (พ.ศ. 2545-2554) การพัฒนาประเทศมุงเนนการพัฒนาแบบองคแรวม คนเป็นศูนยแกลางการ
พัฒนา มีการสรางความสมดุลของการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ไดมีการกําหนดใหมียุทธศาสตรแการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืน 
สงเสริมดานวัฒนธรรม ภูมิปใญญาไทย ภูมิปใญญาทองถิ่น การพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง 
สนับสนุนการมีสวนรวมคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนทองถิ่นบนหลักการพ่ึงพาตนเองเป็น
หลักการสําคัญ เป็นตน (ขอมูลจาก: สมบูรณแธรรมลังกา,น. 59-60,วารสารศึกษาศาสตรแมหาวิทยาลัย
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นเรศวรปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2556) ในชวงเวลาปี พ.ศ. 2551 – 2554 กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหนวยงานภาครัฐหนวยงานหนึ่งที่ไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพและการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งจึงไดกําหนดยุทธศาสตรแการพัฒนา
ชนบทไว 5 ดาน ไดแก การพัฒนาทุนชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถของผูนําชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน และการสงเสริมการจัดการ
ความรู (วัฒนาพร ฉิมสุวรรณแ และคณะ, 2553, น. 25) ในการวิจัยครั้งนี้ก็ไดใหความสําคัญกับ
การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทุนชุมชน” เนื่องจากเห็นวาจะเป็นการนําไปสูการศึกษาเรื่องปใจจัย
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนในดานตางๆของชุมชนทองถิ่นในการเป็นชุมชนเขมแข็งและสงผลให
นําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืนอยางไดผลดียิ่ง 

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564,อางถึงใน 
พีรพัฒนแ พันศิริ, 2559,น. 29-30) มุงตอยอดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อใหบรรลุเปูาหมายการพัฒนา 
ระยะยาวตามยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี ได กําหนดหลักการสําคัญไว 6 ประการ โดยมี 2 ประการที่อาจ 

กลาวไดวาใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองได (สํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559, น.4) คือ1. ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือใหเกิดบูรณาการดานการพัฒนาในทุกมิติ 
อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง 
เป็นเงื่อนไขสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน มุงใหทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยูรวมกัน 

อยางสมานฉันทแ มุงพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ 
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอยางทั่ วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยมประเพณี และวัฒนธรรม2. ยึด 
“คนเป็นศูนยแกลางการพัฒนา” โดยสาระสําคัญมุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคน 
พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนให 
ใชประโยชนแและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษแฟ้ืนฟู ใชประโยชนแทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

การพัฒนาประเทศไทยของเราตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 -
12 เมื่อกลาวโดยรวมมีจุดมุงเนนสังคมไทยในระดับชุมชนเมืองและชุมชนชนบทการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพสามารถพ่ึงตนเองไดและการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งโดยอาศัยหลักการเรื่องการมี
สวนรวมของประชาชนในทองถิ่นเป็นหลักการสําคัญในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยแนวคิดเรื่องชุมชนเขมแข็งมีสาระสําคัญประกอบไปดวย 1. เป็นชุมชนแหงการเรียนรู 2. เป็น
ชุมชนที่มีการจัดการตนเอง 3. เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ มีจิตสํานึกในความภักดี ความรัก ความหวง
แหน ความรูสึกเป็นเจาของในชุมชน โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวรวมกัน 4.เป็นชุมชนที่มีสันติภาพ มีความสงบ
สุข คนในชุมชนมีจิตใจที่เยือกเย็นมีคุณภาพคุณธรรม (สัญญา สัญญาวิวัฒนแ , 2541) แนวทางการ
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พัฒนาประเทศไทยปใจจุบันจึงตองมุงเนนพัฒนาคนใหมีคุณภาพและชุมชนใหเป็นชุมชนเขมแข็งสูการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืน 

โดยจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาคนในชุมชน การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นนี้เป็นสิ่งเสริมสรางหรือแนวทางการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและชุมชนชนบทของไทยเราให
สามารถพัฒนาไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดประสบผลสําเร็จในอนาคตอยางไดผล และจึงทําใหผูวิจัยเกิด
ความสนใจทําการศึกษาปรากฏการณแการพัฒนาชุมชนในลักษณะดังกลาว ซึ่งหากมองหาชุมชน
ทองถิ่นหรือชุมชนชนบทในการทําการศึกษาแนวคิดดังกลาวก็คงกลาวไดวามีอยูมากมายหลายแหงใน
ประเทศไทย หากสามารถนําแบบอยางการสรางชุมชนเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนชนบทของ
ประเทศไทยเราที่มีแนวทางการพัฒนาในลักษณะดังกลาวนี้มาทําการศึกษา ก็จะสงผลดีตอการนํามา
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆอยางไดผลตอไปไดสําเร็จเชนเดียวกันกับ “ชุมชนตนแบบ” 

ผูวิจัยไดพิจารณาเห็นวาชุมชนที่นาสนใจทําการศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้คือ“ชุมชน
ตลาดรอยปีสามชุก” โดยประวัติของชุมชนโดยสังเขป “ชุมชนตลาดรอยปีสามชุก” เป็นชุมชนที่เป็น
ตลาดซื้อขายสินคา มีสถาปใตยกรรมเรือนไมแถว 2 ชั้น ขนาดใหญ ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําสุพรรณบุรี 
(ทาจีน) มีลักษณะเป็นบรรยากาศของบานเรือนและเรื่องราวของผูคนในอดีตมายาวนานประมาณกวา
รอยปีที่ผานมาสูยุคปใจจุบันโดยไมไดมีการดัดแปลงเสริมแตง ในยุคเฟืองฟูเป็นแหลงคาขายสินคาทาง
การเกษตรที่สําคัญ เชน ขาว เกลือ ฝูาย แร สมุนไพร และสินคาพ้ืนเมืองตางๆมากมายมาแลกเปลี่ยน
ซื้อขายกันกับพอคาที่เป็นชาวเรือทําการคาขายทางน้ําหรือริมน้ําตางๆตอมาถึงยุคเปลี่ยนแปลงในปี 
พ.ศ. 2510 การใชเรือขนสงสินคาทางน้ําลดลงอยางมากเนื่องจากมีการสรางถนนตัดผานชุมชนแหงนี้
ในทุกสถานที่ ประกอบกับสวนราชการไดมีการยายออกไปและผูคนจํานวนมากยายออกไปอยูรอบ
นอกเป็นสวนใหญ มาถึงยุคเศรษฐกิจตกต่ําในปี พ.ศ. 2540 ก็ยังเกิดมีตลาดนัดรายรอบชุมชนตลาด
รอยปีสามชุกอยางเนืองแนน สงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนซบเซาอยางมาก 

ปี พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลไดยกระดับขึ้นเป็นเทศบาล และนายกเทศมนตรีไดเกิดแนวคิด
ที่จะใหมีการกระจายอํานาจการบริหารไปสูชุมชน มีการกอตั้งชุมชนในเขตเทศบาลขึ้น กรมธนารักษแ
สุพรรณบุรีไดกําหนดนโยบายจะใหมีการรื้อถอนเรือนไมแถวซอย 1-2 เพ่ือสรางอาคารคอนกรีตแบบ
สมัยใหมแทน จึงนําไปสูการเกิดปใญหาขัดแยงกับชาวชุมชนสามชุกขึ้นมาและชาวชุมชนตลาดรอยปี
สามชุกก็ไดรวมตัวกันในฐานะภาคประชาชนในชุมชนทองถิ่นนี้เพ่ือทําการปรึกษาหารือกันถึงการแกไข
ปใญหาเศรษฐกิจและที่อยูอาศัยในตลาดชุมชนดังกลาว ในปี พ.ศ. 2543 จึงไดดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาตลาดสามชุกโดยมีผูอาสาเขามารวมคิดรวมทําโดยมีนายพงษแวิน ชัยวิรัตนแ 
เป็นนายกเทศมนตรีและเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาปรับปรุงตลาด 

ปี พ.ศ.2545 มูลนิธิชุมชนไทไดเชิญชวนชาวตลาดรอยปีสามชุกเขารวมโครงการปฏิบัติ
การชุมชนและเมืองนาอยูโดยการสนบัสนุนของสถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (องคแการมหาชน)(พอช.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) นําเจาหนาที่เขามาชวยดําเนิน
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กระบวนการทํางาน และในปี พ.ศ.2546 ไดรับการคัดเลือกใหเป็น 1 ใน 12 เมืองนํารองโครงการ
ปฏิบัติการชุมชนละเมืองนาอยูดานเมืองเกาโดยการดําเนินงานชวยเหลือของคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดใหสามารถขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาดวยพลังของประชาชนในวิธีการตางๆอยางใกลชิดจน
เกิดผลสําเร็จอยางตอเนื่องมาถึงปใจจุบัน (ขอมูลจาก: คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ, 
2556) และการดําเนินงานไดเสร็จสิ้นโครงการไปตั้งแตปี พ.ศ.2549 ก็ตาม แตก็นับไดวามีการ
แกปใญหาที่อยูอาศัยและเศรษฐกิจไดผลดีในระดับหนึ่ง ดังนั้น นับจากปี พ.ศ.2543 – 2546 จึงอาจ
กลาวไดวาชุมชนไดพัฒนาชุมชนเปลี่ยนแปลงไปสูจุดเริ่มตนของการเกิดข้ึนของชุมชนเขมแข็งแหงนี้ 

ปี พ.ศ.2550 ตลาดรอยปีสามชุกไดมีการพัฒนาใหเป็นเมืองแหลงทองเที่ยวเรียนรูวิถี
ชีวิตในเชิงอนุรักษแซึ่งเป็นความสําเร็จของพลังประชาชนที่เขมแข็ง โดยมีการใชแนวคิดในหลักการที่ใช
กิจกรรมในการรวมคนรวมใจมีจุดหมายเดียวกันคือรักษาความเป็นสามชุกตลาดรอยปีไวใหยั่งยืนตราบ
นานเทานานและจะยาวนานเพียงใดก็ขึ้นกับทุกคนมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือ "สามชุกตลาดรอยปี" 

จากที่ตลาดรอยปีสามชุกมีระบบการปกครองจากหนวยราชการทองถิ่นที่เรียกวา 
“เทศบาลตําบลสามชุก” ทําใหรูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนเป็นไปใน
ลักษณะ ที่เรียกกันวา “ประชาคม” ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ประกอบดวยหลากหลายวิธีการและขั้นตอน
ที่ชัดเจนเพ่ือใหไดมาซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลาย ขอสังเกต ขอสรุปของประชาชน คนที่มีสวน
เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย ความรูสึกหรือที่มีผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยูของชาวชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางออม และมีแนวทางที่จะแกปใญหาหรือผลักดันในประเด็นนั้นๆเพ่ือเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงคแสําคัญคือ การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีสวนรวมและเป็นเจาของการพัฒนานั้น 

ดังนั้น จึงทําใหเห็นแนวคิดในการทําการศึกษาวิจัยในเรื่องชุมชนตลาดรอยปีสามชุกมี
ลักษณะความเขมแข็งในดานใดบาง อยางไร ความเขมแข็งในดานตางๆนั้นมีปใจจัยอะไรเป็นตัว
สนับสนุนและหลักการเสริมสรางพลังชุมชนสามารถนําไปสูแกไขปใญหาตางๆและความตองการของ
การพัฒนาชุมชนอยางไดผลดีเพียงไร หรืออยางไร เพ่ือนําไปสูการศึกษาลักษณะการเป็นชุมชน
เขมแข็งของชุมชนตลาดสามชุกและปใจจัยสนับสนุนดานตางๆนั้น เป็นประเด็นการศึกษาที่ผูวิจัยให
ความสําคัญและเกิดความสนใจที่จะการทําการศึกษาตอไป 

1.2 ค าถามการวิจัย 

1.2.1 ชุมชนตลาดรอยปีสามชุกมีลักษณะความเขมแข็งในดานใดบาง อยางไร 
1.2.2 ความเขมแข็งในขอ 2.1นั้น มีปใจจัยอะไรเป็นตัวสนับสนุน 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษาลักษณะการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก อ.สามชุก 
จ.สุพรรณบุรี 

1.3.2 เพ่ือศึกษาปใจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆของชุมชนตลาด
รอยปีสามชุก 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 ไดทราบถึงลักษณะการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุกที่นําไปสู
การพัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืน 

1.4.2 ไดทราบถึงปใจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆของชุมชนตลาด
รอยปีสามชุกท่ีนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืน 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เป็นการศึกษาขอมูลทั่วไป กิจกรรมการพัฒนา การเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชน

ดานตางๆและปใจจัยสนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆการมีสวนรวมของชุมชน การมีสวน
รวมในการจัดเวทีประชาคมในกระบวนการดานนโยบายสาธารณะและการจัดทําแผนชุมชนทองถิ่นให
เกิดการสรางชุมชนเขมแข็งเพ่ือการนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน การเสริมสรางพลังชุมชน
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่น โดยศึกษาผานประวัติศาสตรแชุมชน บริบทชุมชน การมีสวน
รวมขององคแกรชุมชนทองถิ่นจากภาคประชาชน คือ“ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ 
” และในภาครัฐที่เรียกวา “ประชาคมเทศบาลตําบลสามชุก” และการเสริมสรางพลังชุมชนจากการ
เป็นชุมชนที่เขมแข็งเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน จากกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ชาวชุมชนสามชุกและตลาดรอยปีสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
เป็นการศึกษาชุมชนตลาดรอยปีสามชุก ศูนยแกลางการคาริมแมน้ําทาจีน ต.

สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร 

เป็นการศึกษาประชากรในชุมชนทองถิ่น กลุมชาวชุมชนตลาดรอยปีสามชุก ต.
สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในภาค
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ประชาชนในชุมชนทองถิ่น ทั้งท่ีมีความเก่ียวของและไมเกี่ยวในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นให
มีความเจริญสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมีดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากการ
สัมภาษณแ โดยมีกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้ งสิ้น 12 คน มีรายละเอียด 
แบงกลุมไดดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ จํานวน 3 คน
2. เจาหนาที่หนวยงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นของภาครัฐ จํานวน 1 คน
3. ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของชุมชนตลาดรอยปี

สามชุกจํานวน 8 คน 
แบงเป็นกลุมผูนําชุมชนจํานวน 3 คน ไดแก ครู/อาจารยแจํานวน 1 คน ผูนํา     

ชุมชนที่เป็นผูเขารวมประชุมเวทีประชาคมในฐานะแกนนําจัดทําแผนชุมชนจํานวน 1 คน และผูทรง      
ภูมิปใญญาทองถิ่นจํานวน 1 คน และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของชุมชน 

ตลาดรอยปีสามชุก จํานวน 5 คน ไดแก นกัเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมดนตรีไทยจํานวน   
1 คน เจาของรานคา/ผูขายสินคาในชุมชนตลาดรอยปีสามชุกจํานวน 3 คน และประชาชนที่เปน็      

เครือขายการทองเที่ยวแวดลอมชุมชนจํานวน 1 คน 

1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา 
เป็นการศึกษาการเป็นชุมชนเขมแข็งของชาวชุมชนตลาดรอยปีสามชุกสูการเป็น

ชุมชนเขมแข็งที่ยั่งยืนเริ่มตั้งแตปี พ.ศ.2543 ถึงปใจจุบัน และกระบวนพัฒนาตามนโยบายสาธารณะ
และการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นของเทศบาลตําบลสามชุกปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2564 

1.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันเป็น “องคแกรชุมชน” ใน
ภาคประชาชนไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” และในภาครัฐมี
หนวยงานปกครองทองถิ่นคือ“เทศบาลตําบลสามชุก”ไดมีการจัดทํา “เวทีประชาคมสามชุก” เพ่ือ
เป็นผูนําชุมชนในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นรวมกับประชาชนโดยมีการเรียนรู การจัดการ 
และแกไขปใญหารวมกันของชุมชนแลวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเป็น
ชุมชนเขมแข็งและนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืน โดยมีสวนประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญสามารถ
พิจารณาได 3 มิติ ไดแก มิติทางดานเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม และมิติทางดาน
สิ่งแวดลอม 

การมีส่วนร่วมของประชาคมสามชุก หมายถึงการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
สามชุก ในการรวมกันจัดเวทีประชาคม ดําเนินการศึกษาเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
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กระบวนการตางๆมุงเนนกระบวนการนโยบายสาธารณะ ดานการใหและการรับขอมูลขาวสาร การให
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมกันตัดสินใจที่เกี่ยวกับการริเริ่มและการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นในการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนสามชุกและตลาดรอยปีสามชุกของคณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นประชาคมสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ในความดูแลของเทศบาลตําบลสามชุก 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การเสนอเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของครั้งนี้ ได
ทําการศึกษาคนควารวบรวมและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเป็นความรู
หรือองคแความรูและแนวคิดในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปี
สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีตางๆและเอกสารที่เกี่ยวของดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนเขมแข็งสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืน 
2.2 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืน 
2.3 แนวคิดการมีสวนรวมในเวทีประชาคมของการปกครองสวนทองถิ่น 
2.4 แนวคิดเกี่ยวพลังชุมชนในการสรางความเป็นพลเมืองภาคเขมแข็งเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืน 
2.5 สภาพชุมชนทองถิ่นท่ัวไปของชุมชนสามชุกและตลาดสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก 

จ.สุพรรณบุรี 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ย่ังยืน 

2.1.1 ชุมชนเข้มแข็ง 
ประเทศไทยเราไดรับความสําเร็จในการบรรลุเปูาหมายดานการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิเป็นอยางดี แตผลของการพัฒนาไดกอใหเกิดปใญหาดานตางๆมากมาย สังคมไทยมีความเป็น
วัตถุนิยมมากขึ้น กอใหเกิดปใญหาดานพฤติกรรมของคนในสังคม สงผลใหวิถีชีวิตและคานิยมดั้งเดิมที่
ดีงามของไทยเริ่มจางหายไป มีการลมสลายของสถาบันครอบครัว ชุมชนและวัฒนธรรมของทองถิ่ น 
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมจากการพัฒนาทางดานวัตถุ  (นพดล เหลากอ, 
2560) 

การพัฒนาประเทศที่เป็นไปอยางยั่งยืน ตองเริ่มจากการใชจุดแข็งในสังคมและ
ทุนทางสังคมที่มีอยูทําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแและชุมชนที่เป็นทุนทางสังคมที่สําคัญในการสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนในการแกปใญหาไดดวยตนเอง 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไดมีการใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของชุมชนและ
ความเขมแข็งของชุมชน ใหความสําคัญในการพัฒนาคนเป็นศูนยแกลางหรือจุดมุงหมายหลักของการ
พัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางและการนําไปสูการปฏิบัติตามยุทธศาสตรแและแนวทางการพัฒนาตางๆใน
ประเด็นของชุมชนและชุมชนเขมแข็งไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามและอธิบายไวดังนี้ 
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2.1.1.1 ความหมายของชุมชนและชุมชนเข้มแข็ง 
(1) ความหมายของชุมชน 

โอลเซน (Olsen, 1968, p.91,อางถึงใน สนธยา พลศรี, 2542, น.23) ให
ความหมายไววา “ชุมชน” หมายถึงองคแการทางสังคมประเภทหนึ่ง ประกอบดวยพ้ืนที่บริเวณหนึ่งที่
บรรดาสมาชิกตอบสนองความตองการพื้นฐานสวนใหญ และแกไขปใญหาสวนใหญในชุมชนของตนเอง
ได 

แซนเดอรสแ (Sanders, 1958, p.189,อางถึงใน สนธยา พลศรี, 2542, 
น. 23) ใหความหมายไววา “ชุมชน” เป็นกลุมบุคคลหลายๆกลุมมารวมกันในบริเวณเดียวกันภายใต
กฎหมายหรือขอบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรคแกัน มีความสนใจรวมกัน มีวัฒนธรรมเดียวกันและ
พฤติกรรมเหมือนๆกัน 

สัญญา สัญญาวิวัฒนแ (2526,น.6) ใหความหมายไววา “ชุมชน” หมายถึง
องคแการทางสังคมอยางหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมทองถิ่นหนึ่งที่ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความ
ตองการพื้นฐานสวนใหญ และสามารถแกไขปใญหาสวนใหญในชุมชนของตนเองได 

ประเวศ วะสี  (2541 ,อางถึงใน สนธยา พลศรี  2542,น.24)  ให
ความหมายไววา “ชุมชน”หมายถึงการที่คนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงคแรวมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน 
มีความพยายามทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา ซึ่งรวมถึงการติดตอสื่อสารกัน 

สนธยา พลศรี (2542, น.24) ใหความหมายของชุมชนวา “ชุมชน” 
หมายถึง กลุมทางสังคมที่อยูอาศัยรวมกันในอาณาบริเวณเดียวกันเชนครอบครัวละแวกบานหมูบาน
ตําบลหรือเรียกเป็นอยางอ่ืนมีความเกี่ยวของกันสัมพันธแกันมีการติดตอสื่อสารและเรียนรูรวมกันมี
ความผูกพันเอ้ืออาทรกันภายใตบรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกันรวมมือและพ่ึงพาอาศัยกันเ พ่ือ
บรรลุวัตถุประสงคแและเปูาหมายรวมกัน 

พจนานุกรมศัพทแสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524, น.238) ให
ความหมายวาชุมชนคือ หมูชนกลุมคนที่อยูรวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยูในอาณาบริเวณ
เดียวกันและมีผลประโยชนแรวมกัน 

จากนิยามความหมายขางตนของ ชุมชน ผูวิจัย จึงขอสรุปนิยาม
ความหมายที่มีความสอดคลองกับการศึกษาวิจัยกลาวคือชุมชนหมายถึง องคแการทางสังคมของพ้ืนที่
ทองถิ่นในบริเวณหนึ่งที่มีสมาชิกตางมาอยูอาศัยเพ่ือใหไดรับการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานสวน
ใหญ มีการแกไขปใญหาตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได ภายใตกฎหมายหรือขอบังคับอันเดียวกัน 
มีการสังสรรคแกัน มีความสนใจรวมกัน มีวัฒนธรรมเดียวกันและพฤติกรรมเหมือนๆกัน 

(2) ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544, น.

46) ไดใหความหมายของชุมชนเขมแข็งไววาชุมชนเขมแข็งหมายถึง การทีป่ระชาชนในชุมชนมีการ
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รวมตัวกันเป็นองคแกรชุมชน โดยมีการเรียนรูการจัดการและการแกไขปใญหาของชุมชนซึ่งทําใหชุมชน
มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
ตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนสําหรับกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจะตอง
เป็นการดําเนินงานแบบรวมคิดรวมทําและมีการเรียนรูเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 

ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนตางๆของ
เมืองหรือชนบท รวมตัวกันเป็น “องคแกรชุมชน” โดยมีการเรียนรู การจัดการและการแกไขปใญหา
รวมกันของชุมชนแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามลําดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้
วา กลุม ชมรม ชมรม สหกรณแ บริษัท องคแกรชาวบาน เครือขายหรืออ่ืนๆที่มีความหมายแสดงถึงการ
รวมมือชวยเหลือกันเพ่ือผลประโยชนแรวมกัน และดวยความ เอ้ืออาทรตอชุมชนอ่ืนๆในสังคมดวย 
(นพดล เหลากอ, 2560) 

จากนิยามความหมายของชุมชนเขมแข็ง จึงขอสรุปความหมายของ
ชุมชนเขมแข็งกลาวคือ ชุมชนเขมแข็ง หมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนไดมีการรวมตัวกันเป็น 
“องคแกรชุมชน” โดยมีการเรียนรูการจัดการและการแกไขปใญหาและความตองการของชุมชนซึ่งสงผล
ทําใหชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาดานตางๆที่สําคัญ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมภายในชุมชนโดยยังคํานึงถึงผลกระทบสูภายนอกชุมชน และในเรื่องกระบวนการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเป็นการดําเนินงานแบบรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปใญหา มีการ
เรียนรูเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน 

(3) ความหมายขององค์กรชุมชน 
สําหรับคําวา “องคแกรชุมชน” ไดมีการใหความหมายกันไวอยาง

หลากหลายเชนเดียวกับคําวาชุมชนซึ่งอาจพิจารณาไดดังนี้ 
องคแกรชุมชน หมายถึงกลุมหรือชมรมหรือสหกรณแหรือในชื่ออ่ืนใด โดย

จะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไมก็ตาม อันเป็นองคแกรที่เกิดจากการรวมตัวดวยความสมัครใจ
ของประชาชนจํานวนหนึ่งที่มีวัตถุประสงคแและอุดมคติรวมกันมีมิตรภาพและความเอ้ืออาทรตอกัน มี
การเรียนรูกันอยางตอเนื่องในการทํางานเพ่ือแกไขปใญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีผูนําตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการทํางานรวมกัน  (นพดล 
เหลากอ, 2560) 

ไพรัตนแ เดชะรินทรแ (2526, น.1) ไดใหความหมายขององคแกรชุมชนวา
หมายถึงการรวมประชาชนในหมูบานหรือตําบลในรูปของกลุมตั้งแตสองคนขึ้นไป เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งตามวัตถุประสงคแขององคแกรเองหรือสนองวัตถุประสงคแของชุมชน หรือแมกระทั่ง
สนองวัตถุประสงคแของทางราชการหรือหนวยงานเอกชนที่ใหการสนับสนุนองคแกรที่จัดตั้งขึ้นนี้ อาจตั้ง 
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อยางเป็นทางการ กลาวคือไมมีกฎหมายรองรับแตอาจมีระเบียบทางราชการหรือระเบียบที่กลุมจัดทํา
ขึ้นมาเอง เพ่ือใชเป็นแนวทางดําเนินกิจกรรมองคแกรและองคแกรที่เป็นทางการซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยมี
กฎหมายรองรับ อาจเป็นนิติบุคคลหรือไมเป็นนิติบุคคลก็ไดแลวแตกรณี 

กาญจนา แกวเทพ (2538, น.11-13) นิยามวา องคแกรชุมชน หมายถึง 
การจัดระบบรูปแบบความสัมพันธแของคนในชุมชนเพ่ือดําเนินภารกิจตางๆใหลุลวงซึ่งองคแกรชุมชนนี้มี
ลักษณะเป็นสถาบันที่บรรพบุรุษไทยไดสรางสรรคแขึ้นมาเพ่ือทําหนาที่สืบทอดชีวิตของชุมชนเพ่ือการ
พ่ึงตนเองใหสามารถอยูรอดได ทั้งดานกายภาพดานเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมใหยืนยาว
ตลอดมาในประวัติศาสตรแ 

พีรพัฒนแ พันศิริ (2559, น.127) ไดใหความหมายขององคแกรชุมชนคือ
กลุมคนหรือกลุมองคแกรตางๆที่มารวมตัวกันอยางมีจุดมุงหมาย มีการจัดระบบรูปแบบการทํางานมี
การบริหารจัดการรวมถึงแบงปในผลประโยชนแของชุมชนดวยตัวชุมชนเอง ซึ่งจะมีสภาพเป็นนิติบุคคล
หรือไมเป็นนิติบุคคลก็ได แตสาระสําคัญคือ การรวมกลุมเป็นองคแกรชุมชนดังกลาวสมาชิกกลุมหรือ
ชุมชนตองตระหนักถึงความเป็นเจาขององคแกรรวมกัน และมุงหวังใชองคแกรชุมชนดังกลาวเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตนเองใหดีขึ้น 

จากนิยามความหมายของ “องคแกรชุมชน” จึงขอสรุปความหมายของ
องคแชุมชน กลาวคือ องคแกรชุมชน คือการที่ประชาชนในชุมชนหรือกลุมคนหรือรูปแบบความสัมพันธแ
ของคนในชุมชนไดมีการรวมตัวกันเป็น “องคแกรชุมชน” ซึ่งจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือไมเป็นนิติ
บุคคลก็ไดเพ่ือดําเนินภารกิจตางๆโดยมีการเรียนรูการจัดการและการแกไขปใญหาและความตองการ
ของชุมชนซึ่งสงผลทําใหชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาดานตางๆที่สําคัญ ไดแก เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมภายในชุมชนโดยยังคํานึงถึงผลกระทบสูภายนอกชุมชน และในเรื่อง
กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเป็นการดําเนินงานแบบรวมคิด รวมทํา รวมแกไข
ปใญหาชุมชน มีการเรียนรูเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(4) ประเภทและลักษณะขององค์กรชุมชน 
สมพันธแ เตชะอธิก (2540, น.67) การแบงประเภทขององคแกรชุมชนนั้น

เป็นการอธิบายถึงลักษณะของการเกิดองคแกรชุมชนซึ่งแตกตางออกไปขึ้นอยูกับวาองคแกรชุมชนนั้นจะ
จัดแบงหรือนิยามกิจกรรมการดําเนินงานของตัวเองเป็นประเภทไหนอยางไรซึ่งในเบื้องตนสามารถ
แบงประเภทขององคแกรชุมชนเป็น 2 ประเภทใหญไดแกแบงตามการจัดตั้งองคแและตามโครงการสราง
ขององคแซ่ึงแตละประเภทมีหลายละเดียดที่สําคัญดังนี้ 

1. แบงตามการจัดตั้งองคแกรซึ่งสามารถแบงไดเป็น 2 ประเภทไดแก
1.1 องคแกรชุมชนแบบเป็นทางการไดแกองคแการบริหารสวนตําบล

(อบต.) สภาองคแกรชุมชนคณะกรรมการหมูบาน (กม.) สหกรณแการเกษตรกลุมเกษตรมูลนิธิสมาคมซึ่ง
เป็นลักษณะที่รัฐลงไปจัดตั้งและมีการจดทะเบียนกับภาครัฐมีกฎระเบียบรับรองและไดรับการ 
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สนับสนุนงบประมาณและการดําเนินกิจกรรมจากภาครัฐ 
1.2 องคแกรชุมชนแบบไมเป็นทางการไดแกองคแกรที่เป็นการรวมตัว

กันเองหรือองคแกรพัฒนาชุมชนเขาไปรวมจัดตั้งมีกฎระเบียบที่สรางขึ้นเองสวนใหญไมไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐองคแกรชุมชนเหลานี้ยังแบงออกเป็นองคแกรชุมชนในสถานการณแรอนที่ทําการ
ประทวงเรียกรองตอรัฐเชนสมัชชาตางๆและองคแกรชุมชนในสถานการณแเย็นเป็นองคแกรชุมชนเพ่ือ
แกปใญหาพ้ืนฐานตางๆในชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดลอมซึ่งองคแกรชุมชน
ประเภทนี้มักไมคอยดําเนินการเรียกรองตอภาครัฐ 

2. แบงตามโครงสรางขององคแกร (บัณฑร ออนดํา, อางถึงใน ปาริชาติ
วลัยเสถียรและคณะ2552, น.395-396) แบงเป็น 2 ประเภทไดแก 

2.1 องคแกรชุมชนที่มีโครงสรางแบบงายองคแกรจะมีประธานรอง
ประธานหรือหัวหนากับรองหัวหนาสมาชิกทุกคนจะรวมกันคิดรวมกันวางแผนกิจกรรมและมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมขององคแกรทั้งนี้สมาชิกอาจเป็นเจาของทรัพยแสินขององคแกรรวมกันหรืออาจมี
ทรัพยแสินของตนเองที่นํามาทํากิจกรรมแยกตางหากก็ได 

2.2 องคแกรชุมชนที่มีโครงสรางซับซอนเป็นกลุมที่มีวัตถุประสงคแ
ชัดเจนมีโครงสรางที่ระบุบทบาทหนาที่ของผูนําและสมาชิกและแบงหนาที่เป็นหลายฝุายมีกฎเกณฑแที่
แนนอนลักษณะกิจกรรมมักเป็นกิจกรรมประเภทที่สมาชิกรวมกันเป็นเจาของทรัพยแสินและทํา
กิจกรรมรวมกันทั้งหมดเชน องคแกรการเงินองคแกรดานวิชาชีพ/วิสาหกิจชุมชนรานคา/ศูนยแสาธิตปลูก
พืชเลี้ยงสัตวแฯลฯ องคแกรดานสังคมไดแกกลุมสวัสดิการผูสูงอายุพัฒนาสตรีเยาวชนฯลฯ องคแกรดาน
สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติไดแกกลุมอนุรักษแทรัพยากรประมงชายฝใ่งลุมน้ําเกษตรอินทรียแปุา
ชุมชนฯลฯองคแกรวัฒนธรรม/ภูมิปใญญาทองถิ่นไดแกกลุมสมุนไพรแพทยแแผนไทยอนุรักษแประเพณี/
ศาสนา/วัฒนธรรมชนเผาศิลปะการแสดงดนตรีนาฎศิลปงานประดิษฐแฝีมือพ้ืนบานพระสงฆแฯลฯ
องคแกรดานที่อยูอาศัย/ชุมชนเมือง/ที่ดินทํากินฯลฯ และองคแกรดานสื่อมวลชนไดแกวิทยุชุมชน
หนังสือพิมพแทองถิ่นเป็นตน 

จากในประเด็นของการแบงประเภทและลักษณะขององคแกรชุมชนที่
แสดงถึงการเป็นชุมชนเขมแข็ง จึงสามารถสรุปประเภทและลักษณะขององคแกรชุมชนที่สอดคลองกับ
งานวิจัยคือชุมชนตลาดสามชุก มีองคแกรชุมชนที่สามารถแบงไดตามประเภทการจัดตั้งองคแกร มี 2 
แบบ ไดแก องคแกรชุมชนแบบไมเป็นทางการที่เป็นการรวมตัวกันเองหรือองคแกรพัฒนาชุมชนเขาไป
รวมจัดตั้งมีกฎระเบียบที่สรางขึ้นเองสวนใหญไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มาจากภาคประชาชน 
คือ“คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” และองคแกรชุมชนแบบเป็นทางการ ไดแก 
“เทศบาลตําบลสามชุก” 
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2.1.1.2 ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
(1) ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง 

สนธยา พลศรี (2542, น. .60-62) กลาววาชุมชนเขมแข็งมีลักษณะดังนี้ 
1. มีจิตสํานึกชุมชน คือสมาชิกสํานึกวาตนเองเป็นเจาของชุมชน มีความ

ตั้งใจที่จะรับผิดชอบปใญหาตางๆรวมกับบุคคลอ่ืนๆอยางเทาเทียมกันและสมานฉันทแ ยอมรับใน
ศักยภาพของกันและกัน ยอมรับในความหลากหลายของสมาชิก เป็นตน 

2. มีจิตวิญญาณชุมชน คือ สมาชิกมีความจงรักภักดีตอชุมชน อุทิศตน
เพ่ือชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวรวมกัน เชน ศาสนา เครือญาติหรือความสัมพันธแทางสังคม
แบบตางๆความมีจิตวิญญาณชุมชน ทําใหเกิดความยินดีมีความสุขมุงมั่นและเกิดพลังอยางมหาศาล
เป็นพลังที่ทําใหคนและชุมชนมีความสุขรวมกัน จิตวิญญาณชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากการมี
จิตสํานึกของชุมชนทําใหสมาชิกของชุมชนมีจิตใจแข็งแกรง มีความพรอมที่จะรวมพลังกันเพ่ือพัฒนา
ชุมชนของตนเองตอไป 

3. เป็นชุมชนแหงการเรียนรู คือสมาชิกรวมกันเรียนรูหรือเรียนรูรวมกัน
เป็นกลุม มีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา รูขาวคราวในดานตางๆทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีองคแ
ความรู เกี่ยวกับชุมชนของตนที่ เป็นผลจากการปฏิบัติหรือประสบการณแที่ ได รับรวมกัน เป็น
กระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการตัดสินใจรวมกัน ผานการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดรวมกันและ
นําไปใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆของการพัฒนาชุมชนรวมกันไมใชการดําเนินงานโดยบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 

4. มีองคแกรชุมชนเขมแข็ง คือ สมาชิกรวมตัวกันอยางเหนียวแนนดวย
จิตสํานึกชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกําลังกันเป็นกลุมและองคแกรเพ่ือรวมกันแกไขปใญหาและ
พัฒนาชุมชน อันเป็นผลของการเรียนรูรวมกันไมใชเป็นแบบตางคนตางทํา 

5. มีการจัดการชุมชนที่ดี คือ สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการ
จัดการตนเอง กลุม และชุมชนได วางแผน จัดกระบวนการดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนา
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. มีเครือขายชุมชน คือ มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุมและ
องคแกรชุมชนตางๆเขาดวยกัน ดวยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดวยความสมานฉันทแ ทําใหเกิด
การรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและองคแกรชุมชนตางๆใหมีพลังเขมแข็งรวมกันเรียนรู
และพัฒนาชุมชนจนประสบความสําเร็จ 

7. มีภาวะผูนําชุมชน (Community Leadership) ผูนําในการพัฒนา
ชุมชนเป็นผูประสานความคิดของสมาชิก ไมผูกขาดความคิดหรือเป็นเจาของชุมชนเพียงผูเดียว พรอม
ที่จะเรียนรูแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นกับผูอ่ืน ผนึกตัวเองเขากับชุมชนไดอยางแนบแนน รวม
ทําประโยชนแเพื่อชุมชน สามารถเชื่อมประสานสมาชิก กลุมและองคแกรชุมชนไดอยางดี 
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8. เป็นชุมชนพ่ึงตนเองได คือ สมาชิกของชุมชนมีความเขมแข็งพอที่จะ
ชวยเหลือหรือพ่ึงตนเองได ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในยาม
ปกติ และเม่ือประสบกับภาวะวิกฤตตางๆทําใหสามารถดํารงรักษาชุมชนเอาไวได 

9. เป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเขมแข็งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุข เมื่อคนมารวมกันเป็นชุมชนและสรางชุมชนใหสงบสุขแลว
ชุมชนก็มีความเขมแข็งไมเบียดเบียนผูอ่ืนบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาชุมชน 

10. เป็นชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนเขมแข็งเป็นชุมชนที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรตางๆใหหมดสิ้นไปแตดํารงรักษาสิ่งแวดลอมทั้งสิ่งแวดลอมธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรมและทรัพยากรตางๆของชุมชนไวไดแลวสืบทอดตอไปใหลูกหลานไมลมสลายโดยงาย 

เสรี พงศแพิศ (2551, น.136) ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนที่พ่ึงตนเองได 
ชุมชนเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดมีลักษณะสําคัญใหญๆดังนี้ 

1. เป็นชุมชนเรียนรูและพรอมที่จะเรียนรู ไมรอสูตรสําเร็จในการแกไข
ปใญหา ไมนั่งรอคอยความชวยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แตรวมกันคนหาทางออกจากปใญหาและ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

2. เป็นชุมชนที่ตัดสินใจไดอยางเป็นอิสระ เป็นอิสระจากการครอบงํา
ของคนอ่ืน สถาบันอ่ืน องคแกรอ่ืน ไมวาจะเป็นนักการเมือง พอคา ขาราชการ อาจารยแ เอ็นจีโอ เป็น
อิสระเพราะตัดสินใจดวยขอมูลและความรูที่คนหามาไมใชเพราะคนอ่ืนบอกหรือแนะนํา ซึ่งเมื่อเรา
ผิดพลาดขาดทุน คนแนะนําไมเคยรับผิดชอบอะไรเลย 

3. เป็นชุมชนที่จัดการ “ทุน” ของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ทุนซึ่ง
หมายอะไรที่มากกวาเงิน เป็นทุนทรัพยากร ความรูภูมิปใญญา ทุนโภคทรัพยแ และทุนทางสังคม ทําให
รากฐานมั่นคง มีหลักประกันชีวิตที่ไมไดฝากชีวิตไวกับธุรกิจการคาท่ีชุมชนมักไมมีความรูความชํานาญ
แตฝากไวกับระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงและพอเพียง 

4. เป็นชุมชนที่มีธรรมาภิบาล โปรงใสตรวจสอบได ชุมชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ การดําเนินงานเพื่อประโยชนแสุขแกสวนรวม สามารถแกไขปใญหาความขัดแยงตางๆดวย
สันติวิธีและวิถีแหงภูมิปใญญา

(2) มิติความเข้มแข็งชุมชน 
นภาภรณแ หะวานนทแ (2550,อางถึงใน สาวิณี รอดสิน 2554, น.13) ได

เสนอมิติความเขมแข็งชุมชนเป็น 4 ดาน ดังนี้ 
1. มิติดานเศรษฐกิจ ไดแก ศักยภาพในการจัดการระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือ

ใหสมาชิกในชุมชนสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับระบบการผลิตเพ่ือการคาคือมีกลไกในการระดม
เงินทุนของชุมชนเพ่ือเป็นสินเชื่อใหแกสมาชิกในชุมชน มีการจัดระบบการผลิตสามารถลดตนทุนการ
ผลิตในเรื่องการใชเครื่องมือ หรือเครื่องทุนแรงในการผลิต ความสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา  
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การเพ่ิมแหลงรายไดใหมีความหลากหลาย 
2. มิติทางดานสังคม ไดแก ความสามารถของชุมชนในการที่จะจัด

ระเบียบทางสังคมของชุมชนใหสามารถรวมกันแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชนไมวาปใญหานั้น จะ
เกิดจากสมาชิกภายในชุมชนหรือเกิดจากคนภายนอกชุมชน เป็นสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงแรงเกาะเกี่ยวที่
คนในชุมชนมีตอกัน และสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพชุมชนในการสรางใหสังคมชุมชนดํารงตนได (Self-
contained) อยางมั่นคง มีสันติสุข มีความสามัคคี อันเป็นรากฐานของความเขมแข็งของชุมชน 

3. มิติทางดานวัฒนธรรม ไดแก ความสามารถของชุมชนในการ
แกปใญหาดวยสติปใญญา มีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางกวางขวางและตอเนื่อง มีการสืบสานภูมิ
ปใญญาความรูชุมชน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ ภูมิปใญญาและความภูมิใจในชุมชน ชุมชนมี
ความสามารถในการปรับตัว จนสามารถสรางความเขมแข็งขึ้นมาไดในลักษณะตางๆกัน 

4. มิติทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ความสามารถ
ของชุมชนในการจัดระบบดูแลและแบงสรรทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนแและเป็นธรรมแก
สมาชิกในชุมชน ทําใหชุมชนสามารถสรางระบบการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุดแกชุมชน
ได 

2.1.1.3 ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
อุทัย ดุลยเกษมและอรศรี งามวิทยาพงศ แ (2540,อางถึงใน สาวิณี      

รอดสิน, 2554, น.18) ไดวิเคราะหแปใจจัยและเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนทองถิ่นเขมแข็งมี 7 ประการ ดังนี้ 

1. โครงสรางทางสังคมแบบแนวนอน หมายถึงสัมพันธภาพทางอํานาจ
ของบุคคลในชุมชนที่เทาเทียมกัน อํานาจในการเขาถึงทรัพยากรหรือโอกาสของคนทุกคนในชุมชนไม
แตกตางกัน เงื่อนไขนี้เป็นปใจจัยใหเกิดความรัก ความสามัคคี กอใหเกิดความรวมมือและการมีสวน
รวมของชุมชนอยางกวางขวาง 

2. ระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง ซึ่งแบงออกเป็น 3 ดาน คือการผลิต
การบริโภค การสะสมและการกระจายสวนเกิน ประชาชนมีสิทธิ์และอํานาจในการเขาถึงและจัดการ
ทรัพยากร มีรูปแบบการผลิตที่สนองความตองการของตนเป็นหลักและเชื่อมโยงกับระบบนิเวศนแการ
บริโภคเนนการพออยูพอกิน ไมทําลายธรรมชาติ ไมสะสมมาก หากมีการกระจายสวนเกินสูญาติมิตร
และสังคม ในรูปแบบแบงปใน ทําบุญ ชําระภาษี 

3. คานิยมจากหลักธรรมของศาสนา หรืออุดมการณแในการใชชีวิต ความ
เชื่อเรื่องกรรม การเคารพนอบนอมตอธรรมชาติในฐานะเป็นจิตวิญญาณเอ้ือใหเกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ 

4. กระบวนการเรียนรูเพ่ือชีวิต กระบวนการเรียนรูทองถิ่น การสืบสาน
ภูมิปใญญาดั้งเดิมจากครอบครัว วัด สถานประกอบการ โดยสังเกต ฟใง ถาม ทดลองทํา แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเป็นการเรียนรูที่นํามาปฏิบัติจริง 
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5. กลุมผูนําตามธรรมชาติ ผูนําตามธรรมชาติในชุมชนเกิดขึ้นไดหลาย
เงื่อนไข เชน การประพฤติตนในกรอบของศีลธรรม การเป็นผูตอสูเพื่อชุมชน หรือเป็นผูทรงคุณความรู 
ชุมชนที่มีโครงสรางสังคมในแนวนอน จะเกิดกลุมผูนําธรรมชาติอยางหลากหลายตามกิจกรรมที่
เกิดข้ึน และมีการการทํางานในรูปการปรึกษาหารือ แสวงหาความรวมมือในการแกไขปใญหา 

6. ระบบความสัมพันธแเชิงแนนแฟูน สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ซึ่งเปรียบเหมือนระบบความมั่นคงและสวัสดิการชุมชน สมาชิกในชุมชน
มีความสัมพันธแใกลชิดผานระบบครอบครัว เครือญาติ เพ่ือนฝูง มีกฎเกณฑแแบบแผนการดําเนินชีวิต
รวมกัน ชุมชนมีความแนนแฟูน จะมีพลังสามารถจัดการกับปใญหาไดอยางดี 

7. กลไกที่ เ อ้ือใหเกิดการปฏิสัมพันธแ การติดตอสื่อสารที่ตอเนื่อง
ตลอดเวลา ไมวาจะเป็นสภาพที่พบปะของชุมชนในวิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆหรือกระบวนการ
ถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรึกษาหารือกัน อันจะนําไปสูการปรับตัวของชุมชนไดรวดเร็วทัน
เหตุการณแ 

จากนิยามแนวคิดเรื่อง ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง มิติความเขมแข็งของ
ชุมชน และปใจจัยที่สงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง สามารถกลาวโดยสรุปไดวาแนวคิดและแนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนาชุมชนเหลานี้สามารถอธิบายแนวทางในการพิจารณาหรือเป็นเครื่องมือชี้วัดการปฏิบัติ 
พฤติกรรมของสมาชิกตอการพัฒนาชุมชนไดวาชุมชนนั้นๆไดมีการพัฒนาหรือมีการสรางไปสูความ
เป็นชุมชนเขมแข็งไดหรือไมอยางไรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติสําหรับการ
พัฒนาชุมชนใหเกิดความเป็นชุมชนเขมแข็งไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากการที่ไดตั้งประเด็นทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การเป็นชุมชนเขมแข็งของ
ชุมชนตลาดรอยปีสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี มีแนวคิดที่สอดคลองกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เกี่ยวกับลักษณะการเป็นชุมชนเขมแข็ง ไดแก แนวคิดเรื่องลักษณะชุมชนเขมแข็งของสนธยา พลศรี 
(2542,น. 60-62) มีรายละเอียดประเด็นการศึกษา 10 ขอไดแก 1.มีจิตสํานึกชุมชน 2.มีจิตวิญญาณ
ชุมชน 3.เป็นชุมชนแหงการเรียนรู 4.มีองคแกรชุมชนเขมแข็ง 5.มีการจัดการชุมชนที่ดี 6.มีเครือขาย
ชุมชน 7.มีภาวะผูนําชุมชน 8.เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได 9.เป็นชุมชนสงบสุข 10.เป็นชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่ง
ผูวิจัยไดใหความสําคัญและไดสรุปเพ่ือทําการศึกษาวิจัยเรื่องการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาด
รอยปีสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ตามแนวคิด ทฤษฏีดังกลาวนี้ตอไป 

2.1.1.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โกวิทยแ พวงงาม (2553, น.223-227) ในการสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน เพ่ือเป็นฐานรองรับการแกไขปใญหาและการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมพรอมกันทุกดาน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงภาคี
การพัฒนาตางๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงตองผนึกกําลังดําเนินงานการเสริมสรางความ 
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เขมแข็งใหกับชุมชนในการแกไขปใญหาตางๆไดดวยตนเอง ดวยการกระตุนและสรางกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวม รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมใหชุมชนที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้มีกิจกรรม
หลักท่ีดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก 

1. การสงเสริมกระบวนการการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือ
เผชิญปใญหาวิกฤต โดยพัฒนาศักยภาพใหคนในชุมชนรวมกลุมกันรวมคิดรวมทํา รวมรับผิดชอบ และ
รวมรักษาผลประโยชนแของชุมชนดวยตนเอง รวมทั้งใหความสําคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการ
ทํางานของบุคลากรภาครัฐจากการเป็นผูสั่งการเป็นผูสนับสนุนในการจัดการและแกไขปใญหาของ
ชุมชนเอง 

2. การสงเสริมกระบวนการการพัฒนาแบบมีสวนรวมในการสราง
ประชาคมภายในชุมชนและการสรางเครือขายของชุมชน ในลักษณะ “รวมคิดรวมทํา และรวม
เรียนรู” เพ่ือสงเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวยกระบวนการสงเสริมและสนับสนุน
ชุมชนไดมีการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณแเพ่ือการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุมชน การพ้ืนฟูอนุรักษแและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
การคนหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปใญญาทองถิ่นตลอดจนการจัดทําแผนความตองการของชุมชน 

จากเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดังกลาวนี้ สามารถนํามา
เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพ่ือดําเนินงานการพัฒนาชุมชน
และสงผลใหนําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานชุมชนมีการจัดการที่ดี โดยมีผูนําชุมชนใน
ฐานะ “องคแกรชุมชน” เป็นผูนําในการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดานตางๆอยางไดผลดียิ่ง 
ซึ่งหลักการในทางปฏิบัติของแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดแก การใหประชาชน
สมาชิกในชุมชนทองถิ่น ใชหลักการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปใญหาชุมชนในกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดานตางๆดวยความสําเร็จผลเปูาหมายหรือแผนงานชุมชนไดตั้งไวอยางดียิ่ง 

2.1.2 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2.1.2.1 ความหมายของชุมชนท้องถิ่น 

สมชาย ศรีวิรัตนแ (2560) ชุมชนทองถิ่นหมายถึงถิ่นฐานอันเป็นที่อยู
อาศัยของมนุษยแที่มีความเก่ียวพันกับสภาพทางภูมิศาสตรแและระบบความสัมพันธแในสังคมซึ่งอิงอาศัย
ความเอ้ืออาทร ความผูกพันและการมีปฏิสัมพันธแระหวางกันเป็นเครื่องดําเนินการเพ่ือใหมีชีวิตที่ดี
รวมกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ชุมชนทองถิ่น หมายถึงการรวมกันของกลุมคนที่มีความสัมพันธแ
ตอเนื่องกันทั้งความสัมพันธแในเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธแทางสังคม เป็นหนวยพ้ืนฐานของการพ่ึงพา
และการจัดการตนเอง มีการเกี่ยวของกับการมีสวนรวมขบวนการขับเคลื่อนทางสังคม และหนวย
จิตวิทยาวัฒนธรรมอันเป็นคุณคาท่ีบงบอกถึงความเป็นตัวตน (Indentity) ของชุมชนโดยเกี่ยวของกับ
อุดมการณแ สิทธิ และอํานาจในการจัดการ 
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2.1.2.2 หลักการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
สุวิทยแ ยิ่งวรพันธแ (2512, น.56) การพัฒนาชุมชนเป็นที่ยอมรับกันอยาง

แพรหลายดังไดกลาวมาแลว หนวยงานนักวิชาการและนักปฏิบัติการดานการพัฒนาชุ มชนของ
องคแการระหวางประเทศและประเทศตางๆจึงไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชนไวมากมาย ซึ่ง
สวนใหญมีความสอดคลองและคลายคลึงกัน ความหมายที่ควรศึกษามีดังนี้ 

ที่ประชุมสัมมนาของของผูเชี่ยวชาญ เรื่องการบริหารและปกครองของ
ประเทศในทวีปแอฟริกา ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจแ  ประเทศอังกฤษ ไดใหความหมายของ “การ
พัฒนาชุมชน” ไวเป็นครั้งแรกเม่ือ ค.ศ.1948 วา “การพัฒนาชุมชน” เป็นขบวนการ (Movement) ที่
มุงสงเสริมความเป็นอยูของประชาชนใหดีขึ้นโดยอาศัยความรวมมมืออยางจริงจังของประชาชนและ
เกิดความคิดริเริ่มของประชาชน แตถาประชาชนไมเกิดความริเริ่มก็ใชเทคนิคกระตุนใหเกิดความคิด
ริเริ่มขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือใหไดรับการตอบสนองจากประชาชนดวยความกระตือรือรนอยางแทจริง 

องคแการสหประชาชาติ (Chang, 1969, pp.96-97,อางถึงใน รัชนีกร 
เศรษโฐ, 2528, น.305-306) ไดใหความหมายไวเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1955 วา “การพัฒนาชุมชน” 
เป็นกระบวนการสรางเสริมความความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหแกชุมชนดวยการมีสวน
รวมอยางจริงจัง และการพ่ึงตนเองอยางแทจริงโดยความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน (Un 
Bureau of Social Affairs. 1955: 6) ปีตอมาไดปรับปรุงใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับ
ทั่วไปวา “การพัฒนาชุมชน” เป็นกระบวนการรวมกําลังระหวางประชาชนในชุมชนกับเจาหนาที่ของ
รัฐบาล เพ่ือปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆใหเจริญยิ่งขึ้นและ
ผสมผสานเขาเป็นชีวิตของชาติ ทําใหประชาชนสามารถอุทิศตนเองเพ่ือความกาวหนาของ
ประเทศชาติไดอยางเต็มที ่

องคแการบริหารวิเทศกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States 
Agency for International Development:AID)(สัญญา สัญญาวิวัฒนแ. 2526, น.11) ไดให
ความหมายไวเมื่อ ค.ศ.1956 วา “การพัฒนาชุมชน” เป็นกระบวนการแหงการกระทําทางสังคม ซึ่ง
ประชาชนในชุมชนรวมกันจัดวางแผนและลงมือปฏิบัติการดวยตนเอง โดยกําหนดวากลุมของตนและ
แตละบุคคล มีความตองการอยางไร มีปใญหาอะไรรวมกัน แลวจัดทําแผนของกลุมและของแตละ
บุคคล เพ่ือใหไดมาในสิ่งที่ตองการและสามารถแกไขปใญหาเหลานั้น โดยใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน
นั้นใหมากท่ีสุด แลวเสริมดวยบริการและวัสดุจากองคแการหรือหนวยงาน ภาครัฐบาลและภาคเอกชน
นั้นใหมากท่ีสุด แลวเสริมดวยบริการและวัสดุจากองคแการหรือหนวยงาน ภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ที่อยูนอกชุมชน 

จากนิยามความหมายของการพัฒนาชุมชน จึงขอกลาวสรุปความหมาย
ของการพัฒนาชุมชนที่มีความสอดคลองกับการวิจัย โดย การพัฒนาชุมชน หมายถึงการที่รัฐบาล โดย
หนวยงานปกครองของชุมชนทองถิ่นนั้นและประชาชนในชุมชนไดรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนพัฒนา 
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ชุมชนใหเกิดความเจริญกาวหนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดลอม 
ตามความตองการและการแกไขปใญหาของชุมชนทองถิ่นยึดหลักการพ่ึงตนเองการคิดริเริ่มของสมาชิก
ชุมชนเป็นสําคัญ และสามารถขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกหรือองคแกรภายนอกชุมชนได
ตามความจําเป็น 

2.1.2.3 กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
สมชาย ศรีวิรัตนแ  (2560)  กระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นเป็น

กระบวนการดําเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถิ่นในทางที่ดีขึ้น เจริญรุงเรืองขึ้น 
ในทุกๆดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวะการณแ
ของกระแสโลกาภิวัตนแเพื่อใหสามารถพ่ึงตนเองได (self-reliance) หรือชวยตนเองได (self-help) ใน
การคิดตัดสินใจและดําเนินการแกไขปใญหา ตลอดจนตอบสนองความตองการของตนเองและสวนรวม 

ดังนั้นชุมชนทองถิ่นจะพัฒนาไดหรือไม และดําเนินไปในทิศทางใด จึง
ตองมีองคแประกอบของแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน และการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน รวมทั้งการปรับตัวใหทันตอภาวการณแเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดลอม 

แนวความคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น สิ่งสําคัญของการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นที่จะสามารถทํางานกับประชาชนไดอยางถูกตอง และทําใหงานมีประสิทธิภาพ อัน
ประกอบดวยแนวคิดพ้ืนฐาน ในการพัฒนาชุมชนในระดับการปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของ
งานพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักของการมีสวนรวมที่วา ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการคิด 
ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและรวมบํารุงรักษา 

2. การชวยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) เป็นแนวทางในการ
พัฒนาที่ยึดเป็นหลักการสําคัญประการหนึ่ง คือตองพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นพ่ึงตนเองไดมากขึ้น 
โดยมีรัฐคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน ในสวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและ
หลักเกณฑแที่เหมาะสม 

3. ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) ในการทํางานกับประชาชน
ตองยึดหลักการที่วา ความคิดริเริ่มตองมาจากประชาชนในชุมชนทองถิ่น ซึ่งตองใชวิถีแหง
ประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุนใหการศึกษา ใหประชาชนเกิดความคิด และแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นอันเป็น ประโยชนแตอชุมชนทองถิ่น หมูบาน ตําบล 

4. ความตองการของชุมชน (Felt - Needs) การพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ตองใหประชาชน และองคแกรประชาชนคิดและตัดสินใจบนพ้ืนฐานความตองการของทองถิ่นเอง 
เพ่ือใหเกิดความคิดที่วางานเป็นของประชาชน และจะชวยกันดูแลรักษาตอไป 

5. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) การพัฒนาชุมชน
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ทองถิ่นถือเป็นกระบวนการใหการศึกษาภาคชีวิตแกประชาชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคน พัฒนา
ทองถิ่น การใหการศึกษา ตองใหการศึกษาอยางตอเนื่องกันไป ตราบเทาที่บุคคลยังดํารงชีวิตอยูใน
ชุมชน 

ความหมายของกระบวนการพัฒนาชุมชนและขั้นตอนของการพัฒนา
ชุมชน 

สนธยา พลศรี (2542, น.99) กระบวนการพัฒนาชุมชน หมายถึง       
ขั้นตอนที่นํามาใชในการพัฒนาชุมชนซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธแกนัตามลาํดับ การดาํเนินงานพัฒนา 
ชุมชนจึงตองดําเนินการตามลําดับของขั้นตอนดังกลาว ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการพัฒนาชมุชนมี 7 ขั้น
ตอน ดังนี้ 

1. การศึกษาชุมชนหรือชุมชนศึกษา
2. การวิเคราะหแปใญหาชุมชน
3. การจัดลําดับปใญหาและความตองการของชุมชน
4. การวางแผนและโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชน
5. การดําเนินงาน
6. การประเมินผลงาน
7. การทบทวนเพื่อแกไขปใญหาและอุปสรรค
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กระบวนการพัฒนาชุมชน 

 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการพัฒนาชุมชนและขั้นตอนของการพัฒนาชุมชน 
ที่มา: ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (น. 99), โดยสนธยา พลศรี, 2542, คณะมนุษยศาสตรแ และ
สังคมศาสตรแสถาบันราชภัฏสงขลา. 

จากนิยามความหมายของกระบวนการพัฒนาชุมชน จึงขอกลาวสรุป
ความหมายของกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นซึ่งพิจารณามาจากกระบวนการพัฒนาชุมชนหมายถึง 
ขั้นตอนที่นํามาใชในการพัฒนาชุมชนหรือชุมชนทองถิ่น มีความสัมพันธแสอดคลองตอเนื่องกันในแตละ
ขั้นตอนและจึงตองดําเนินการตามลําดับของขั้นตอนดังกลาว โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนมี 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1.การศึกษาชุมชน 2.การวิเคราะหแปใญหาชุมชน 3.การจัดลําดับปใญหาและความตองการของ

3. การจดัลําดับ
ปใญหาและความ

ตองการของชุมชน 

1. การศึกษา
ชุมชน

2. การวิเคราะหแ
ปใญหาชุมชน 

7. การทบทวน
และแกไขปใญหา 

อุปสรรค 

4. การวางแผน
และโครงการ 

5. การ
ดําเนินงาน 

6. การ
ประเมินผล

งาน 

กระบวนการ 
พัฒนาชุมชน 
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ชุมชน 4.การวางแผนแลโครงการ 5.การดําเนินงาน 6.การประเมินผลงาน 7.การทบทวน และแกไขปใญหา 
อุปสรรค 

โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนนี้หากชุมชนไดนําไปเป็นแนวทางสูการ
ปฏิบัติในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ก็จะสามารถดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนบรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการวิจัยครั้งนี้ ประเด็นการศึกษาเรื่อง
กระบวนการพัฒนาชุมชนนี้สามารถนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่อง “องคแกรชุมชนเขมแข็ง” ตาม
ศึกษาลักษณะการเป็นชุมชนเขมแข็งในวัตถุประสงคแการวิจัยที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การเป็นชุมชน
เขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

2.1.2.4 การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
(1) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน (2561) การใหชาวบานในหมูบานและชุมชน 
จัดทําแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาหมูบานและชุมชนของตนเองมีแนวคิดหลักการและความเชื่อในหลายๆ
ดาน เชน 

1. แนวคิดจากปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นสากลที่บอกวาชาวบานมี
ศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองไดถาใหโอกาส และการพัฒนาตองเริ่มตนที่ชาวบาน 

2. แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือการมีสวนรวม การพ่ึงตนเอง
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการรับผิดชอบตอชุมชนของตนเอง 

3. แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให เขมแข็ง  คือ การใหชุมชนไดมี
กระบวนการในการจัดการชุมชนมีการเรียนรูรวมกันในกระบวนการชุมชน 

4. แนวคิดในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือ การสรางพลังชุมชน ใช
พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน 

5. แนวคิดที่วาไมมี ใครรูปใญหาชุมชนเทาคนในชุมชน  ดังนั้นการ
แกปใญหาชุมชนจึงเริ่มจากชุมชน การใหการสนับสนุนของภาครัฐจะตองเป็นลักษณะ Bottom-up 
ไมใช Top Down 

(2) ความหมายของแผนชุมชน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2561) 

ไดใหความหมายของแผนชุมชนวา หมายถึงการกําหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดย
เกิดข้ึนจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพ่ือใชเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือ
ทองถิ่นของตนเอง ใหเป็นไปตามที่ตองการและสามารถแกปใญหาที่ชุมชนเผชิญอยู คนในชุมชนมีสวน
รวมคิด รวมกําหนด แนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน ยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิง
ภายนอก คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปใญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นเป็น 
หลัก จึงกลาวไดวา แผนชุมชนเป็นของชุมชนดําเนินการโดยชุมชนและเพ่ือประโยชนแของชุมชนเอง 
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 ซึ่งแตกตางจากแผนที่ภาครัฐจัดทําขึ้นเพ่ือการจัดสรรงบประมาณเป็นหลัก 
กรมการพัฒนาชุมชนชุมชน (2561) ไดใหคําจํากัดความของ แผนชุมชน 

ในคูมือการจัดเก็บขอมูล กชช.2ค (ปี 2550-2554) ไววาหมายถึงการกําหนดอนาคตและกิจกรรม
พัฒนาของชุมชนโดยเกิดข้ึนจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพ่ือใชเป็นแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของ ตนเองใหเป็นไปตามที่ตองการ และสามารถแกปใญหาที่ชุมชนเผชิญ
อยูรวมกัน โดยคนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมกําหนดแนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน โดย
ยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพ่ึงพิง ภายนอก ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปใญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น เป็นหลัก 

ประเวศ วะสี (2561,อางถึงใน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองจันทรแ, 
2561) ได ใหความหมายไววา คือ“กระบวนการวิเคราะหแ วินิจฉัยปใญหาวาคือ อะไรและจะทําอยางไร 
คือการวิเคราะหแทางเลือก เป็นกระบวนการทางปใญญาที่ทรงพลัง เมื่อวิเคราะหแแลวนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งจะนําไปสูการแกปใญหา กระบวนการจัดทําแผนชุมชนเป็นการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง” ดังนั้นแผนชุมชนจึงหมายถึง  

- แผนที่คนในชุมชนรวมกันคิด รวมกันกําหนดเพ่ือวางเปูาหมายในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองโดยใชขอมูลเป็นฐาน 

- แผนที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง 
- แผนงานหรือกิจกรรมทางเลือกที่เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไขปใญหา

ของคนในชุมชน 
- แผนงานหรือกิจกรรมที่คนในชุมชนชวยกันคิด เพ่ือทําใหอนาคตของคน

ในชุมชนเป็นไปอยางที่หวัง 
ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนทแ (2561,อางถึงใน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

เมืองจันทรแ, 2561) ไดอธิบายความหมายของแผนชุมชนวา“เป็นสวนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการ
ชุมชน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของความรวมมือและการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน เพ่ือแกไข
ปใญหาและพัฒนาชุมชนของตนและชุมชนที่สามารถบริหารจัดการกับการพัฒนาและแกไขปใญหาของ
ชุมชนได ชุมชนจะมีการดําเนินการใน 6 เรื่อง คือมีระบบขอมูลมีแผนชุมชน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน มีการนําแผนไปปฏิบัติ มีทุนของชุมชน และมีองคแกรเขมแข็งอยางนอย 1 องคแกร” 

จากนิยามความหมายของ “ แผนชุมชน “ จึงสามารถกลาวสรุปความหมายของ
แผนชุมชนที่มีความสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้ โดย แผนชุมชนอธิบายรวมถึงการบูรณาการแผนชุมชน 
กลาวคือแผนชุมชน หมายถึง“ การกําหนดกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนในอนาคตโดยเกิดจากคนใน
ชุมชนมีการรวมตัวกันจัดทําแผนเพ่ือใชเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองตามความ
ตองการและการแกไขปใญหาของชุมชน ยึดหลักการใหคนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมกําหนด แนวทาง 
และทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน สามารถพ่ึงตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก คํานึงถึงศักยภาพ 
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 ทรัพยากร ภูมิปใญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นเป็นหลักสําคัญในการพัฒนา 
กําหนดใหพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนยแกลาง สมาชิกของชุมชนเป็นเจตนาของเรื่อง เพ่ื อใหแผน
ชุมชนเป็นเครื่องมือสนองความตองการของชุมชน มีการบูรณาการดานบุคลากรกระบวนการและ
เครื่องมือ แผนงานและงบประมาณ เพ่ือใชในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ” 

(3) วัตถุประสงค์การจัดท าแผนชุมชน 
1. ใหชุมชนเป็นผูกําหนดอนาคตของตนเอง
2. ใหเกิดกระบวนการเรียนรูการจัดการ
3. ใหชุมชนมีเปูาหมายแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
4. ใหชุมชนมีแผนรองรับการสนับสนุนจากภายนอก

(4) เนื้อหาของแผนชุมชน 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของชุมชน 
สวนที่ 2 ศักยภาพทรัพยากรที่มี 
สวนที่ 3 สภาพปใญหาและการวิเคราะหแปใญหา 
สวนที่ 4 แนวทางการพัฒนา/แกไขปใญหา 
สวนที่ 5 กระบวนการบันทึกและประเมินผล 

(5) กระบวนการจัดท าแผนชุมชน 
ขั้นที ่1 การเตรียมความพรอมของบุคคลสวนราชการ/อปท./ผูนําชุมชน/

ประชาชน 
ขั้นที่ 2 การเตรียมความพรอมของขอมูลและพ้ืนที่ขอมูลสภาพชุมชน

ดานตางๆศักยภาพของพ้ืนที่เชนองคแกรภูมิปใญญา 
ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดทําแผนชุมชนใชเวทีประชาคมเป็นหลักเพ่ือใหชวยกัน

คิดวิเคราะหแขอมูลระบุปใญหารวมกันวิเคราะหแปใญหา และกําหนดทางเลือกในการแกปใญหาหรือ
พัฒนา 

ขั้นที ่4 เสนอแผนใหผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 
1. ชุมชนทําเองไมใชเงินหรือใชเพียงเล็กนอยลงมือทําทันที
2. ขอรับบริการจากหนวยงานใหเสนอหนวยงานราชการนั้นๆ
3. ขอรับการสนับสนุนจากทองถิ่นเพราะเกินความสามารถของชุมชนใช

เงินมากใหเสนอทองถิ่น (สํานักงานปลัดองคแการบริหารสวนตําบลไรโคก,2561) 
(6) กฎหมายกับการจัดท าแผนชุมชน 

แผนพัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น มีกฎหมายใหอํานาจในการ
จัดทําแผนชุมชนตามกฎหมายไดแก กฎหมายวาดวย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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สาระสําคัญของแผนพัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นคือ“แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี” ไดกําหนด
เนื้อหาเกี่ยวกับ วิสัยทัศนแ ประเด็นยุทธศาสตรแ เปูาประสงคแ ตัวชี้วัด คาเปูาหมาย และกลยุทธแ โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรแการพัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแตละปี ซึ่งมีความตอเนื่องและ
กาวหนา เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี 

2.1.2.5 การพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
วัฒนาพร ฉิมสุวรรณแและคณะ (2553, น.3) การพัฒนาทุนชุมชน เป็น

กลไกสําคัญในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง ทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม ดานประชาธิปไตย ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนดานวัฒนธรรม
วิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน เป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน ซึ่งภาครัฐได
ใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตามแนวทางดังกลาว ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะ
หนวยงานภาครัฐมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทุนชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดกําหนด
ยุทธศาสตรแการพัฒนาทุนชุมชนเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการทุนชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพโดยใชพื้นฐานทุนที่มีอยูในชุมชนในการพัฒนาทุนชุมชน 

(1) ความหมายของทุนชุมชน 
เสาวลักษณแ ปรปใกษแพาย และกองบรรณาธิการ (2558, น.7) ทุนชุมชน 

(Community Capital) หมายถึงสรรพสิ่งใดๆก็ตามที่มีอยูในชุมชน ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
และ เกิ ดขึ้ นจ ากฝี มื อ  หรื อมันสมองภู มิ ปใญญาที่ มี มู ล ค า  หรื อคุณค าของมนุษยแ  ได แก 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม คน วัฒนธรรม ประเพณี หรือปใจจัยบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆรวมถึง “เงิน” ที่เป็นปใจจัยทางเศรษฐศาสตรแ ที่มีมูลคาตอการดําเนินวิถีชีวิตของคนในสังคม
ปใจจุบันดวย 

วัฒนาพร ฉิมสุวรรณแและคณะ (2553, น.11) ทุนชุมชน (Community 
Capital) คือ สิ่งที่ เป็นมูลคาหรือมีคุณคาที่มิใชเงินตราเพียงอยางเดียว แต หมายถึง สิ่งอ่ืนที่มี
ความสําคัญตอชีวิตความเป็นอยูของคน เชน ทุนทรัพยากรที่กอใหเกิดผลผลิต รวมถึงเงินและ
ทรัพยแสินอื่นๆที่เป็นความรู ภูมิปใญญา ประสบการณแของคน ทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี ปใจจัย
บริหารโครงสรางพ้ืนฐาน เป็นตน และไดจัดหมวดหมูจําแนกประเภทของทุนออกเป็น 2 สวน เพ่ือให
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน คือ1. ทุนการเงิน โดยดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนาองคแกรการเงิน การพัฒนากิจกรรมทางการเงินใหกับองคแกรการเงิน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ขององคแกรการเงินใหสามารถพัฒนาทุนชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือการจัดการแกไขปใญหาของชุมชน 2. ทุน
ชุมชนดานอื่นๆซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่มีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานทั้งในและนอก 
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กรมการพัฒนาชุมชน ที่ยังขาดความสมดุลและยังไมไดดําเนินการตามแนวคิดใหมในการ “พัฒนาทุน
ชุมชน” ดังนั้น จึงไดจําแนกประเภทของทุนไว ดังนี้ 

(2) ประเภทของทุนชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน (2553, น.11, อางถึงใน เสาวลักษณแ ปรปใกษแพาย, 

2558, น. 6) ไดแบงทุนชุมชนเป็น 5 ดาน ดังนี้ 
1. ทุนมนุษยแ (Human Capital) หมายถึงความรูความชํานาญดานตางๆ

ของคนทุกเพศทุกวัยใน ชุมชน ไดแก ความรูดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานภูมิปใญญา เชน 
ปราชญแชาวบาน ผูนําชุมชนทั้งที่เป็นทางการ และไมเป็นทางการ ครู พระสงฆแ กลุมองคแกรตางๆเด็ก 
สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส คนพิการ เด็กกําพรา เป็นตน รวมถึงผูมีฐานะทางเศรษฐกิจทั้ง
ยากจน และร่ํารวย 

2. ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึงทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช
เพ่ือการดํารงชีพ รวมทั้งความไวเนื้อเชื่อใจ การยอมรับซึ่งกันและกันของคนในชุมชน กลุมองคแกร 
เครือขายภาค ประชาชน ภาคประชาสังคมที่มีความสัมพันธแตอกัน ตลอดจนความเชื่อถือศรัทธา และ
วัฒนธรรม ที่สืบทอดมายาวนาน 

3. ทุนกายภาพ (Physical Capital) หมายถึงสิ่งที่มนุษยแไดสรางขึ้นเพ่ือ
อํานวยความสะดวก ตอการดําเนินชีวิต หรือเป็นปใจจัยพ้ืนฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดํารงชีพของ
ประชาชน ไดแก การคมนาคมขนสง ระบบไฟฟูา ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม 
โบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสรางตางๆเป็นตน 

4. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมตางๆที่เป็นตัวกําหนดศักยภาพในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชนใน
ชุมชน ไดแก แหลงน้ําธรรมชาติ ปุาไม ดิน น้ํา ภูเขา ทะเล เกาะ สัตวแปุา แรธาตุ พลังงาน น้ําพุ พืช
พันธุแ ธัญญาหาร เป็นตน 

5. ทุนการเงิน (Financial Capital) หมายถึง ทรัพยากรที่เป็นตัวเงินตรา
รวมถึงโอกาสทางการเงินที่ประชาชนใชเพ่ือการดํารงชีพ ไดแก ทุนที่มาจากการออม (Available Stocks) 
ที่เป็นเงินสด เงินฝาก สัตวแเลี้ยง อัญมณี และทุนที่มาจากรายไดอ่ืนๆไดแก เงินบํานาญ คาตอบแทนที่
ไดจากรัฐ และกองทุนตางๆ 

วัฒนาพร ฉิมสุวรรณแและคณะ (2553, น.18) ทุนชุมชน 5 ประเภทนี้ 
จะตองใชเป็นปใจจัยนําเขา (Input) ในกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการแปลงคาทุน
ตางๆใหออกมาเป็นผลผลิต/ผลลัพธแ (Output/Outcome) ใหได ทั้งนี้เราจะตองคํานึงถึงทุนบาง
ประเภทที่จะตองสงวนรักษาหรือพัฒนายกระดับไปพรอมๆกันอยางสมดุลโดยไมทําลายซึ่งกันและ
กันเอง 
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วัฒนาพร ฉิมสุวรรณแและคณะ (2553, น.44) ทุนทั้ง 5 ประเภทนี้จะมี
ปรากฏอยูในหมูบาน ชุมชนอยูแลว เพียงแตวาคนในชุมชนจะนํามาใชใหเกิดประโยชนแไดอยางไร ทํา
อยางไรจึงแปลงทุนเหลานี้ออกมาเป็นโครงการกิจกรรมที่สงผลตอการพัฒนาหมูบาน  ชุมชน ให
สามารถแกไขปใญหาชุมชน ซึ่งจะทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความ
เขมแข็งและทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืนโดยมีโครงสรางและกระบวนการในบริหารจัดการทุน
ชุมชนซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ  องคแกรเอกชนและชุมชน และยังมีกระบวนการที่นํามาใช
บริหารจัดการไดอีก ไดแก กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรมและสถาบันในชุมชน เป็นตน 

จากความหมายและประเภทของ ทุนชุมชน จึงอธิบายสรุปความหมาย
ของทุนชุมชนที่มีความสอดคลองกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือหมายถึงสิ่งที่มีอยูในชุมชน ทั้งเป็นสิ่งที่
เกิดตามธรรมชาติ และสิ่งเกิดจากมนุษยแสรางขึ้น คุณคาของมนุษยแ การศึกษา ภูมิปใญญา วัฒนธรรม 
ประเพณี หรือปใจจัยบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆรวมถึง “เงิน” ที่เป็นปใจจัยทางเศรษฐศาสตรแ 
ที่มีมูลคาตอการดําเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมปใจจุบัน สามารถแบง ได 5 ประเภท ไดแก ทุนมนุษยแ 
ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ แลทุนการเงิน 

(3) กระบวนการพัฒนาทุนชุมชน 
วัฒนาพร ฉิมสุวรรณแและคณะ (2553, น.26-27) กรมการพัฒนาชุมชน

ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาทุนชุมชนแบงได 4 ขั้นตอน ไดแก1.การจัดเก็บขอมูลทุนชุมชน 2.การ
วิเคราะหแขอมูลทุนชุมชน 3.การพัฒนาทุนชุมชน โดย จัดทําโครงการ/กิจกรรมบรรจุไวในแผนชุมชน 
และ/หรือ หนวยงานภาคีบรรจุไวในแผนปฏิบัติงานประจําปี 4.การประเมินผลการพัฒนาทุนชุมชน 

กระบวนการพัฒนาทุนชุมชนนี้จะเป็นการดําเนินงานบริหารจัดการทุน
ชุมชนที่มีอยูของชุมชน โดยเป็นกระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนไดรูและเห็นคุณคาของทุนที่มี
อยูในชุมชน สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนแแกคนในชุมชนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิด
เป็นระบบทุนชุมชนในการบริหารจัดการทุนชุมชนที่ดีของชุมชนทองถิ่น 

จากกระบวนการพัฒนาทุนชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็น
เครื่องมือหรือแนวทางในการบริหารจัดการทุนชุมชน ที่ผูวิจัยเห็นวาสามารถนํามาศึกษาเกี่ยวกับ
ปใจจัยสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนดางตางๆของชุมชนตลาดสามชุกอยางไดผล เนื่องจาก
แนวทางดังกลาว สามารถนํามาเป็นแนวทางบริหารจัดการทุนชุมชนของชุมชนตลาดสามชุกจากการ
จําแนกชนิดทุนชุมชนทั้ง 5 ประเภทนี้ ไดแก ทุนมนุษยแ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุน
การเงิน โดยทุนเหลานี้ผูวิจัยเห็นวาจะมีปรากฏอยูในหมูบาน ชุมชนตลาดสามชุกอยูแลว เพียงแตวา
คนในชุมชนจะนํามาใชใหเกิดประโยชนแไดอยางไร ทําอยางไรจึงแปลงทุนเหลานี้ออกมาเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่สงผลตอการพัฒนาชุมชนตลาดสามชุก ใหสามารถแกไขปใญหาชุมชน ซึ่งหากไดศึกษา
ปรากฏการณแการพัฒนาชุมชนของชุมชนตลาดสามชุก คาดการณแวาจะทําทราบถึงปใจจัยที่สนับสนุน
ใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนมีความเขมแข็งและทรัพยากรธรรมชาติมี 
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ความยั่งยืน โดยมีโครงสรางและกระบวนการในบริหารจัดการทุนชุมชนซึ่งประกอบดวยหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นตน โดยใชเทคนิควิธีการที่กลาววาทุนชุมชน 5 ประเภทนี้ 
จะตองใชเป็นปใจจัยนําเขา (Input) ในกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการแปลงคาทุน
ตางๆใหออกมาเป็นผลผลิต/ผลลัพธแ (Output/Outcome) สามารถทํามาเป็นแนวทางในการสราง
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้อยางไดผลดียิ่ง 

2.1.3 การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)เป็นแนวคิดการพัฒนาที่เขา

มามีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทย โดยแนวคิดนี้มีที่มาจากการประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดลอม
ของมนุษยแ ณ กรุงสต็อกโฮลมแ ประเทศสวีเดน เมื่อ พ.ศ. 2515 จัดโดยองคแการสหประชาชาติเพ่ือ
เรียกรองใหทั่วโลกใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (จินตวีรแ เกษมศุข, 
2557, น. 18) 

2.1.3.1 ความหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวอธิบายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนไว ดังนี้ 
ปกรณแเทพ พจี (2549, น. 16-17) กลาววาการพัฒนาที่ยั่งยืนเปน็ขบวน

การสรางความเที่ยงธรรมความมีประสิทธิภาพและโครงสรางที่มีสวนรวมเพื่อเพิม่ความเขมแข็งดาน  

ตางๆ ใหกับชุมชนและภูมิภาคโดยรอบ 
พระธรรมปิฏก (2539, น.25) การพัฒนาที่ยั่งยืน หมาย ถึง การพัฒนาที่

สนองตอบความตองการของคนในรุนปใจจุบันโดยไมกระทบกระเทือนความสามารถของคนรุนตอไปใน
การที่จะสนองตอบความตองการของเขาเอง 

เกื้อ วงศแบุญสิน (2538,น. 71-72)   กลาววาการพัฒนาแบบยั่งยืนหมาย 
ถึงการพัฒนาที่ตรงกับความตองการตามความจําเป็นในปใจจุบันโดยสามารถรองรับความตองการหรือ
ความจําเป็นทีจ่ะเกิดแกชนรุนหลังๆดวยทั้งนี้มาตรฐานการครองชีพที่เลยขีดความจําเป็นชั้นพื้นฐาน  

ตําสุดจะยั่งยืนตอเมื่อมาตรฐานการบริโภคในทุกหนทุกแหงคํานึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว (Long-
term Sustainability) รวมถึงครอบคลุมมาตรการการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตก กับคนรุนหลัง
โดยอยางนอยใหมากๆพอกับชนรุนปใจจุบันที่ไดรับมาและเป็นการพัฒนาที่กระจาย ประโยชนแของความ 
กาวหนาเศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกปูองสิง่แวดลอมทั้ง ในระดับทองถิ่นและ
ในระดับโลก โดยรวมเพื่อชนรุนหลังและเป็นการพัฒนาที่ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น อยางแท จริง 

ไพฑูรยแ พงศะบุตร (2544, น.21) การพัฒนาอยางยั่งยืน คือการอนุรักษแ
และการใชทรัพยากรอยางพอดี เพ่ือใหสามารถใชประโยชนแตอไปไดในระยะยาวและมีการกระจาย
ผลประโยชนแใหแกคนสวนใหญ รวมทั้งความรวมมืออยางใกลชิดระหวางผูเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวน
เสีย 

Ref. code: 25605600030018WKF



29 

เสรี พงศแพิศ (2551, น.151) การพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development) 
หมายถึงการพัฒนาที่ทําใหทรัพยากรมีเหลือไปถึงลูกหลานเหมือนที่ปูุยาตายายเคยมีเหลือไวใหเรา 
การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมความถึง 3 ดาน คือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธแ
กัน โครงการพัฒนาใดๆจึงตองคํานึงถึงองคแประกอบทั้งสามดานนี้ 

คณะกรรมาธิการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2546, น.34) 
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือรูปแบบการพัฒนาที่คอยตอบสนองความตองการของมนุษยแในปใจจุบันโดยไมมี
ขอผานปรนใดๆกับความตองการที่จําเป็นที่คอยตอบสนองความตองการของมนุษยแในอนาคตดวย 

คณะกรรมาธิ การโลกด านสิ่ งแวดล อมและการพัฒนา ( World 
Commissionon Environment and Development WCED, 1987,อางถึงใน จินตวีรแ เกษมศุข 2557, 
น. 18-19) ไดใหคํานิยามของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไวดังนี้ 

WCED (1987) “Sustainable Development is development 
that meets to needs of the present without compromising the ability of the future 
generations to meet their own needs” 

แปลขอความอธิบายวา การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
หมายถึงวาเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองตอความตองการของคนในรุนปใจจุบันโดยไมทําใหคนในรุน
อนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความตองการของตนเอง 

จากนิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงกลาวโดยสรุปไดวา เป็นการพัฒนาที่
ใหความสําคัญกับการสรางดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
อยูดีมีสุขของประชาชนทั้งปใจจุบันและในอนาคตที่มีความตอเนื่อง มีการอนุรักษแสงเสริมดูแลรักษา
และการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไปใหกลับคืนมาใหมไดโดยไมสูญสิ้นหมดไปในอนาคต 

2.1.3.2 เป้าหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
สุภิญญา อนุกานนทแ (2547, อางถึงใน จินตวีรแ เกษมศุข, 2557, น. 19-20) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆดังนี้ 
1. เปูาหมายทางสังคม ในการพัฒนาชนบทเพ่ือจะไดผลเป็นรูปธรรม

ตองเขาใจรูปแบบสังคมชนบทที่อยูในพื้นท่ีนั้นๆ 
2. เปูาหมายทางเศรษฐกิจ ตองเขาใจปใจจัยตางๆที่จะมีผลตอระบบ

เศรษฐกิจของสังคมชนบท และในการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาว ตองเอาปใญหาจากผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมมาพิจารณาดวย 

3. เปูาหมายดานสิ่งแวดลอม (ทรัพยากรธรรมชาติ) จําเป็นตองเขาใจถึง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในการพัฒนาชนบท 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
นับเป็นจุดสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน 
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สังคม และมุงให “คนเป็นศูนยแกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเป็นบูรณาการ
แบบองคแรวม เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน นั้นยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่ไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานํา
ทางการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนแการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองคแรวมที่
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย จึงกลาวไดวา
จุดหมายปลายทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ“การพัฒนาที่ทําใหเกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการอยูดีมีสุขของประชาชน” 

จินตวีรแ เกษมศุข (2557, น. 20-21) การพัฒนาอยางยั่งยืน จึงรวมความ
ถึงการพัฒนาที่คํานึงถึง 3 ดาน คือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งตางมีความเชื่อมโยงและ
สัมพันธแกัน เป็นการเปลี่ยนโครงสรางระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยยังรักษาความสมดุลที่ดี ทําใหคน
อยูรวมกับธรรมชาติได 

2.1.3.4 หลักการในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปรีชา เปี่ยมพงศแสานตแ (2543, อางถึงใน จินตวีรแ เกษมศุข, 2557, 

น. 23-24) ยุทธศาสตรแการพัฒนาแบบยั่งยืนยาวนาน จะตองครอบคลุม “หลักการพ้ืนฐาน” 
ดังตอไปนี้ 

1. ตองถือวาการสรางวัตถุเป็นปใจจัยที่สําคัญปใจจัยที่หนึ่งในการยกระดับ
ชีวิตเป็นอยูของมวลชนผูยากไร ความยากจนที่ดํารงอยูมีสวนสําคัญในการกอใหเกิดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมถูกตอง 

2. การสนองตอบความตองการพ้ืนฐานของมวลชน เป็นภารกิจที่สําคัญ
และสามารถทําไดโดยไมตองมีการทําลายลางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

3. ตองมีการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหมายความวาจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและการบริโภค เพ่ือลดแรงกดดันที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ 

4. วิถีทางพัฒนาแบบใหมจะตองใชพลังงานแบบนอยลงและอยาง
ประหยัด ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเป็นปใจจัยสําคัญในการสนองความตองการของ
ประชาชนไดมากข้ึน โดยใชพลังงานในขอบเขตจํากัด 

5. จะตองรักษาความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การขยายตัวประชากร และการอนุรักษแสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

หลักการ 5 ขอนี้จึงเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปูาหมาย “การพัฒนา
ที่ยั่งยืน จากแนวคิดเรื่อง ชุมชนทองถิ่นและการพัฒนาชุมชน จึงกลาวอธิบายถึง การนิยามเก่ียวกับ 
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การพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน โดยสรุปวา เป็นกระบวนการพัฒนาคนและชุมชนทองถิ่นที่เกิดจาก
สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมทํา สรางสรรคแ และรวมตัดสินใจกําหนดแผนพัฒนาและนําสูการ
ปฏิบัติในการแกไขปใญหาและความตองการของชุมชนทองถิ่น และใหความสําคัญกับการสรางดุลย
ภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพ่ือการอยูดีมีสุขของ
ประชาชนทั้งปใจจุบันและในอนาคตที่มีความตอเนื่อง มีการอนุรักษแสงเสริมดูแลรักษาและการทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไปใหกลับคืนมาใหมไดโดยไมสูญสิ้นหมดไปในอนาคต 

2.1.4 ความสัมพันธ์ของการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
สมศักดิ์ ชุณหรัศมแ (2546) กลาววา ประเด็นสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ

“การสรางความเขมแข็งของชุมชน” ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
การกระจายอํานาจโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

จากคํานิยามความหมายที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงขอกลาวโดยสรุปความสัมพันธแ
ของชุมชนเขมแข็งสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืน วาเป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนที่กอใหเกิดความ
เป็นชุมชนเขมแข็งจะสงผลการพัฒนาไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืน โดยผูวิจัยเห็นวามีแนวคิดที่
มีความสอดคลองโดยสามารถพิจารณาไดจากลักษณะของชุมชนเขมแข็งตามแนวคิด ทฤษฎีของ 
สนธยา พลศรี ไดแก 1.มีจิตสํานึกชุมชน 2.มีจิตวิญญาณชุมชน 3.เป็นชุมชนแหงการเรียนรู 
4.มีองคแกรชุมชนเขมแข็ง 5.มีการจัดการชุมชนที่ดี 6.มีเครือขายชุมชนที่ดี 7.มีภาวะผูนําชุมชนที่ดี 8.
เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได 9. เป็นชุมชนสงบสุข 10.เป็นชุมชนที่ยั่งยืน 

2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ย่ังยืน 

ความหมายของการมีสวนรวมมีนักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามความหมายของการ
มีสวนรวมของประชาชนไวดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) 
กรรณิการแ ชมดี (2524, อางถึงในจินตวีรแ เกษมศุข 2557, น.9) การมีสวนรวม

ของประชาชนในความหมายกวางซึ่งมักจะคาบเกี่ยวกับการพัฒนานั้น ก็คือการใหโอกาสประชาชน
เป็นผายตัดสินใจกําหนดปใญหาและความตองการของตนเองอยางแทจริง เป็นการเสริมพลังอํานาจ
ใหแกประชาชน/ชุมชนใหสามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และ
ควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆในชุมชนมากกวาที่จะเป็นฝุายตั้งรับ สามารถกําหนดการดํารงชีวิตไดดวย
ตนเองใหมีชีวิตมีความเป็นอยูที่ดีขึ้นตามความจําเป็น และสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/
ชุมชนในดานภูมิปใญญา ทักษะ ความรู ความสามารถ และการจัดการและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกได เพ่ือใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงคแได 
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Erwin (1976,อางถึงในจินตวีรแ เกษมศุข 2557,น. .8) กลาววาการมีสวนรวมของ
ประชาชน จัดเป็นกระบวนการที่ใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด 
รวมตัดสินใจแกปใญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรคแความรูและความชํานาญรวมกับวิทยาการ
ที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคแกรและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 87 (อางถึงใน จินตวีรแ
เกษมศุข, 2557, น.6) ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่สําคัญในการเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามี สวนรวมทั้ง
ในระดับประเทศและระดับทองถิ่น การมีสวนรวมจึงเป็นความหมายที่กวางและเกี่ยวของกับบุคคลใน
ทุกระดับทุกสวน 

องคแการสหประชาชาติไดกําหนดความหมายไวเพ่ือการดําเนินงานขององคแกรคือ
การมีสวนรวม หมายถึงการเปิดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในสังคม ไมวาจะเป็นสังคมเล็ก ไมวาจะเป็น
สังคมขนาดใหญ ไดมีสวนชวยเหลืออยางเต็มที่ตอสังคมนั้นๆอันไดแก การที่ประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ เชน การพิจารณาปใญหา การตั้งนโยบาย การตัดสินใจประเด็นสําคัญตางๆเกี่ยวกับ
การพัฒนาประชาชาติ และการประเมินความตองการของสังคมนั้นๆ 

จากนิยามความหมายการมีสวนรวมของประชาชน ผูวิจัยจึงขอสรุปนิยาม
ความหมายของการมีสวนรวมเพ่ือใหสอดคลองกับการศึกษาวิจัย กลาวคือการมีสวนรวมของประชาชน 
หมายถึงกระบวนการที่ใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่น รวม
คิด รวมตัดสินใจแกปใญหาและความตองการของตนเองได รวมใชความคิดสรางสรรคแ ความรูและ
ความชํานาญรวมกับวิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคแกรและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และเป็นการเสริมพลังอํานาจใหแกประชาชนและชุมชนใหสามารถระดมขีด
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ ภูมิปใญญา ทักษะ ความรูความสามารถ และ
ควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆในชุมชนใหสามารถกําหนดการดํารงชีวิตไดดวยตนเองใหมีชีวิตมีความ
เป็นอยูที่ดีขึ้นตามความจําเป็น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได เพ่ือใหบรรลุถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่พึงประสงคแได 

2.2.2 รปูแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน (Forms of Public Participation) 
จินตวีรแ เกษมศุข (2557, น. 9-11) การที่ประชาชนภายในพ้ืนที่มีการรวมกลุมใน

รูปแบบประชาคมหรือชุมชน ซึ่งสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนและสังคมโดยเนนการมีสวนรวม
ของประชาชน ใหรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปใญหานั้น จําเป็นตองมีความรวมมือในการทําพรอมๆกัน
ในทุกระดับ ตองระดมทุนองคแประกอบในสังคมโดยเฉพาะชุมชนเพ่ือเสริมสรางความเป็นชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง สามารถแกไขปใญหาตางๆไดดวยตนเอง 

รูปแบบการมีสวนรวมที่ดําเนินอยูโดยทั่วไปสามารถสรุปไดเป็น 4 รูปแบบ คือ 
1. การรับรูขาวสาร (Public Information) ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

จะตองไดรับการแจงใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดวา
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จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การไดรับแจงขาวสารดังกลาวจะตองเป็นการแจงกอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนิน
โครงการ 

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีสวนรวมที่มีการ
จัดการหารือระหวางผูดําเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวของและไดรับผลกระทบ เพ่ือรับฟใง
ความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม เพ่ือใหเกิดความเขาใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น 

3. การประชุมรับฟใงความคิดเห็น (Public  Meeting)   มีวัตถุประสงคแเพื่อให
ประชาชนและฝุายที่เกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรม และผูมีอํานาจตัดสินใจในการทําโครงการหรือ
กิจกรรมนั่นไดใชเวทีสาธารณะในการทําความเขาใจในการทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นไดใชเวที
สาธารณะในการทําความเขาใจ และคนหาเหตุผลในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งมี
หลายรูปแบบ ไดแก 

1. การประชุมในระดับชุมชน  (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่
ไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเจาของโครงการหรือกิจกรรมจะตองสงตัวแทนเขารวม เพ่ืออธิบาย
ใหที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นและตอบขอซักถาม 

2. การประชุมรับฟใงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สําหรับ
โครงการที่มีขอโตแยงในเชิงวิชาการ จําเป็นตองเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาชวย
อธิบายและใหความเห็นตอโครงการซึ่งผูเขารวมประชุมตองไดรับทราบผลดังกลาวดวย 

3. การประชาพิจารณแ  (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอขอมูลอยาง
เปิดเผยไมมีการปิดบัง ทั้งฝุายเจาของโครงการและฝุายผูมีสวนไดเสียจากโครงการ ซึ่งจะตองมี
องคแประกอบของผูเขารวมที่เป็นที่ยอมรับมีหลักเกณฑแและประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และแจง
ใหทุกฝุายทราบทั่วกัน 

(4) การรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเปูาหมายสูงสุดของการมี
สวนรวมของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจไดเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับองคแประกอบ
ของคณะกรรมการที่เป็นผูแทนประชาชนในพ้ืนที่ 

2.2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา 
Cohen (1996,อางถึงในจินตวีรแ เกษมศุข 2557, น.12) กลาววาการมีสวนรวม

ในงานพัฒนาสามารถกระทําได 4 ลักษณะ ไดแก 
1. การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา โดยที่สมาชิกในชุมชนไดอุทิศแรงกายในการ

ดําเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อใหบรรลุเปูาหมาย 
2. การมีสวนรวมในเชิงเงินงบประมาณ โดยที่สมาชิกในชุมชนไดอุทิศเงินในการ

ดําเนินกิจกรรมของชุมชน 
3. การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ โดยมีการกระจายภารกิจและความ

รับผิดชอบใหแกสมาชิกในชุมชน 

Ref. code: 25605600030018WKF



34 

4. การมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ โดยใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการ
วางแผนและตัดสินใจในกิจกรรมตางๆของชุมชน ซึ่งเป็นการสรางความภาคภูมิใจใหกับสมาชิกใน
ชุมชนอีกดวย 

จากประเด็นเรื่อง รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน และการมีสวนรวม
ของประชาชนในงานพัฒนา เป็นแนวคิดที่ผูศึกษาเห็นวาสามารถสงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดในกรณีของการที่ชุมชนมีองคแกรชุมชนเขมแข็งในการพัฒนาในการ
บริหารจัดการที่ดจีากการศึกษาในเรื่องลักษณะของชุมชนเขมแข็ง 

2.2.4 ระดับการมีส่วนร่วม 
เรณุมาศ รักษาแกว (2560) การแบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบง

ไดหลายวิธีขันอยูกับวัตถุประสงคแและความละเอียดของการแบงเป็นสําคัญ โดยมีขอพึงสังเกตคือถา
ระดับการมีสวนรวมต่ํา จํานวนประชากรที่เขามีสวนรวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้น
เพียงใด จํานวน ประชาชนที่เขารวมก็จะลดลงตามลําดับ ระดับการมีสวนรวมเรียงตามลําดับจากสูง
ไปหาสูงสุด ไดแก 

1. ระดับการใหขอมูล เป็นระดับต่ําสุด และเป็นวิธีการที่งายที่สุดของการ
ติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงคแเพ่ือใหขอมูลแกประชาชน โดย
วิธีการตางๆเชน การแถลงขาวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นตน แตไมเปิดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ 

2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก
กลาวคือ ผูวางแผนโครงการจะเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นขอมูลในการประเมิน
ขอดีขอเสียของโครงการอยางชัดเจนมากขึ้น เชน การจัดทําแบบสอบถามกอนริเริ่มโครงการตาง ๆ
หรือการบรรยายและเปิดโอกาสใหผูฟใงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้นๆเป็นตน 

3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอยางเป็นทางการระหวางผูวางแผน
โครงการและประชาชน เพ่ือประเมินความกาวหนาหรือระบุประเด็นขอสงสัยตางๆเชน การจัดประชุม 
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกวางรับฟใงความคิดเห็น เป็นตน 

4. ระดับการวางแผนเป็นระดับการมีสวนรวมที่ผูวางแผนโครงการกับประชาชน
มีความรับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
เหมาะที่จะใชสําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน การใช
กลุมที่ปรึกษาซึ่งเป็นผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆที่เกี่ยวของ การใชอนุญาโตตุลาการเพ่ือแกปใญหาขอ
ขัดแยง และการเจรจาเพื่อหาหนทางประนีประนอมกัน เป็นตน 

5. ระดับรวมปฏิบัติเป็นระดับที่ผูรับผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดําเนิน
โครงการ เป็นขั้นการนําโครงการไปปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหบรรลุผลตามโครงการ เป็นขั้นการนํา
โครงการไปปฏิบัติรวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคแที่วางไว 
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6. ระดับควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน
เพ่ือแกปใญหา ขอขัดแยงที่มีอยูทั้งหมด เชน การลงประชามติ แตการลงประชามติจะสะทอนความ
ตองการของประชาชนไดดีเพียงใด ขึ้นอยูกับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการ
กระจายขาวสารเกี่ยวกับขอดีขอเสียของประเด็นดังกลาวใหประชาชนเขาใจอยางสมบูรณแและทั่วถึง
เพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแลว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให
รัฐบาลตองปฏิบัติตาม แตสําหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปใจจุบันบัญญัติให ผลของการ
ประชามติมีทั้งแบบที่มีขอยุติโดยเสียงขางมาก และแบบที่เป็นเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี
ซึ่งไมมีผลบังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแตอยางใด (มาตรา 165)  

จากแนวคิดเรื่อง การศึกษาระดับการมีสวนรวมดังกลาวขางตนนี้ จึงเป็นแนวคิด
ที่ผูศึกษาเห็นวาสามารถสงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดในกรณี
ของการที่ชุมชนมีองคแกรชุมชนเขมแข็งและกรณีชุมชนมีการจัดการที่ดีในการพัฒนาจากการศึกษาใน
เรื่องลักษณะของชุมชนเขมแข็ง 

จากแนวคิดในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนานี้ไดชี้ใหเห็น
แนวทางที่สําคัญคือการจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาผูนําเครือขายและการกระตุนใหเกิดการ
รวมตัวกันของผูแทนประชาชนจากกลุมตางๆจึงเป็นสิ่งที่หนวยงานพัฒนาชุมชนของภาครัฐจะตองเป็น
หนวยงานหลักในการดําเนินการสงเสริมและสมาชิกในชุมชนตองใหความสําคัญในการปฏิบัติ ซึ่งมี
ความสอดคลองกับการศึกษาเรื่องการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดสามชุกกรณีจากการศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะชุมชนเขมแข็งอีกถึงสิบแนวทางในการพัฒนาคนในชุมชน 

2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.1 ความหมายและความเข้าใจเรื่องประชาคม 
“ประชาคม/ประชาสังคม” หรือ “Civil Society” หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ พล

เรือน หรือประชาชน มาจากคําวา civilian ที่แปลวา พล เรือนหรือประชาชน สวนคําวา society 
แปลวา สังคม สมาคม หมูชน การอยูรวมกัน ประชาคม เป็นการรวมคําสองคําเขาดวยกัน คือประชา 
และสมาคม/สังคม ซึ่งท้ังสองคํานี้มีความหมายดังนี้ ประชา หมายถึงประชาชน หรือคนที่มากกวาหนึ่ง
คนเขามารวมมือกัน สมาคม/สังคม หมายถึงการพบปะ ปรึกษา หารือ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ระหวางคนที่มีประเด็น รวมกัน และการอยูรวมกัน ประชาคม จึงนาจะหมายถึง“การที่ประชาชนหรือ
หมูชนที่เขามารวมกันเพ่ือพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในรูปของกลุม หรือ
เครือขาย ในประเด็นใด ประเด็นหนึ่งโดยมีจุดมุงหมายที่แกปใญหานั้นๆใหลุลวง หรือพัฒนาประเด็น
นั้นๆรวมกัน” (เทศบาลตําบลบันนังสตา, 2560) 
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2.3.2 ความส าคัญของประชาคม 
เกิดจากปใญหาในหลายสิบปีที่ผานมา ประชาชนถูกอางอิง และพาดพิง จากผู

กําหนดนโยบายทั้งฝุายผูจัดใหเกิดการบริการ (รัฐบาล) ผูที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาล และผูมีอํานาจชี้นํา
รัฐบาล ในเรื่องของในการจัดทํานโยบายพัฒนาชุมชนทองถิ่นดานตางๆโดยผลกระทบโครงการพัฒนา
ตางๆมีทั้งที่ไดรับการเห็นชอบและไมชอบจาก “ประชาชน” ในชุมชนทองถิ่นนั้น (เทศบาลตําบล
บันนังสตา, 2560) 

ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความ” ชอบธรรม” หรือ “ไมชอบธรรม” ตอนโยบายหรือ
ประเด็น ดังกลาว การอางความชอบธรรมจากประชาชนยังขาดกระบวนการไมสามารถที่สรางความ
เชื่อมั่นในดานความชอบธรรมรวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการสรางความชอบธรรมที่ทําใหเกิด การ
เห็นดวยหรือไมเห็นดวยจากประชาชนในนโยบาย หรือประเด็นนั้นๆ 

ประชาคม จึงเป็นกระบวนการ ที่ประกอบดวยหลากหลาย วิธีการ และขั้นตอนที่
ชัดเจน เพ่ือใหไดมาซึ่งความ คิดเห็นที่หลากหลาย ขอสังเกต และ/หรือขอสรุปของประชาชนหรือคนที่
มีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) วามีความรูสึก หรือมีความคิดตอเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่มีผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยูของเขาทั้งทางตรงและทางออมอยางไร และ มีแนวทางที่จะ
แกปใญหา หรือผลักดันในประเด็นนั้นๆอยางไร ทั้งนี้เพ่ือ เปูาหมายสุดทายคือ การพัฒนาที่ยั่งยืนที่
ประชาชนมีสวนรวม และเป็นเจาของการพัฒนานั้น 

2.3.3 ประชาคมกับกฎหมาย 
ประชาคมกับกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจั ดทํา

แผนพัฒนาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขอ 16 
กําหนดใหคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของเพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่นรับทราบปใญหาและความตองการ ในประเด็นพัฒนาและ
ประเด็นทีเกี่ยวของ เป็นตน และนําเสนอที่รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของชุมชนทองถิ่นนั้น (เทศบาลตําบลบันนังสตา, 
2560) 

โดยสิ่งที่กลาวถึงขางตนนี้สามารถนํามาเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรแ การพัฒนาโดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยตางๆและขอมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรแการพัฒนา 

2.3.4 องค์ประกอบของประชาคมเข้มแข็ง 
เดวิท แมทธิว (อางถึงใน เบ็ญจมาศ ศิริภัทร, 2544, น.38) กลาวอธิบายถึง

องคแประกอบของประชาคมเขมแข็ง ไวดังนี้ 
1. มีโครงสรางพื้นฐานสาธารณะและชองทางสื่อสาร ประชาคมตองการสถานที่

ที่จะมาพูดคุยเพ่ือเรียนรูและเพ่ือแกไขปใญหารวมกัน เชน ตองการเวทีหรือการประชุมพบปะพูดคุย 
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2. กระบวนการสําคัญของชุมชน มีเวทีแลวตองมีกระบวนการที่มีความสัมพันธแ 
ปฏิสัมพันธแ 

3. ภาวะการนําและผูนําชุมชน
4. กรอบแนวคิดของคนในชุมชน คนในชุมชนเป็นทรัพยากรอันล้ําคา หากมี

กรอบแนวคิดและการนําไปสูการปฏิบัติ (Guiding principle) ที่เหมาะสมจะชวยใหชุมชนเขมแข็ง 
5. ความสัมพันธแระหวางคนกับสถาบัน ความสัมพันธแที่ดีของคนตอวัด บาน

โรงเรียน หนวยราชการ หนวยวิชาการ ที่ดีจะทําใหเกิดความไววางใจ และความเป็นเพ่ือในแนวราบ 
6. สํานึกความเป็นชุมชน การแขงขัน และเอ้ืออาทร ประเพณีวัฒนธรรม เป็นสิ่ง

เชื่อมโยงรอยรัดคนในชุมชน 
2.3.4.1 ประชาคมระดับรากหญ้า 

กรณีชุมชนในระดับตําบลเห็นวามีการเกิดวิกฤตสังคมที่สงผลกระทบตอ
ประชาคม จึงจําเป็นตองมีภาคีตางๆเขามาชวยกันโดยเปิดเวทีประชาคมใหเบญจภาคี คือองคแกร
ชุมชน องคแกรพัฒนาเอกชน ราชการ ภาคธุรกิจและนักวิชาการเขามารวมกันเสนอแนวทางแกไข เกิด
การรับรูและสํานึกรวมความเป็นประชาคม เมื่อประชาคมเขมแข็งก็สงผลการแกไขปใญหาอยางไดผล 

  วิกฤตสังคม 

      ประชาคม 
 (Civil Society) 

  ธุรกิจ    วชิาการ 

 ราชการ  องคแกรชุมชน  องคแการพัฒนาเอกชน 

ภาพที่ 2.2 แสดงการมีภาคีตางๆเขามาชวยกันโดยเปิดเวทีประชาคม 
ที่มา:ประชาคมรากหญ้า (น.17), โดย เบ็ญจมาศ ศิริภัทร, 2544, กรุงเทพฯ สถาบันชุมชนทองถิ่น
พัฒนา. 

จากนิยามแนวคิดเรื่อง ประชาคม จึงกลาวโดยสรุป เป็นกระบวนการที่ประชาชนใน
ชุมชนเขามารวมตัวกันรวมคิด พูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในรูปของกลุม 
หรือเครือขายหรือองคแกรชุมชนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแกไขปใญหาหรือพัฒนาประเด็นตางๆรวมกัน 

เวทีประชาคม 
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ประกอบดวยหลากหลาย วิธีการ และขั้นตอนที่ชัดเจน เพ่ือใหไดมาซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลาย 
ขอสังเกต ขอสรุป ของประชาชนอยางเป็นธรรมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นนั้น 

หนวยงานหลักในการจัดเวทีประชาคมนั้นเป็นหนาที่หลักของหนวยงานราชการ
ปกครองทองถิ่นโดยกําหนดไวตามกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประโยชนแในการ
นําเสนอจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นนั้น ซึ่งกรณีพ้ืนที่การศึกษาวิจัยนี้ ไดแก ชุมชนตลาดรอยปี
สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี มีหนวยงานเทศบาลตําบลสามชุก เป็นหนวยงานราชการปกครอง
ทองถิ่นพ้ืนที่แหงนี้ และไดจัดใหมีเวทีประชาคม เรียกวา “ประชาคมสามชุก” เป็นองคแกรชุมชนทํา
หนาที่เปิดเวทีประชาคมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการนําเสนอแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนตางๆ 

เดวิท แมทธิว (อางถึงในเบ็ญจมาศ ศิริภัทร, 2544, น.38) แนวคิดเรื่อง องคแประกอบ
ของประชาคมเขมแข็ง มีองคแประกอบคือ1.มีโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะและชองทางสื่อสาร 2.มี
กระบวนการที่มีความสัมพันธแ ปฏิสัมพันธแ 3.ภาวะการนําและผูนําชุมชน 4 . กรอบแนวคิดของคนใน
ชุมชน 5. ความสัมพันธแระหวางคนกับสถาบัน 6.สํานึกความเป็นชุมชน ซึ่งแนวคิดนี้ผูวิจัยไดให
ความสําคัญในการนํามาเป็นแนวทางศึกษาเรื่ององคแกรชุมชนเขมแข็งจากการศึกษาประเด็นการสราง
ชุมชนเขมแข็งที่ไดทําการศึกษาจากลักษณะชุมชนเขมแข็ง 

2.4 แนวคิดเกี่ยวพลังชุมชนในการสร้างความเป็นพลเมืองภาคเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นที่ย่ังยืน 

2.4.1 ความหมายของพลังชุมชน 
พลังชุมชน คือการรวมตัวกันของชุมชนที่เขมแข็ง มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน เกื้อกูล

กัน ชวยเหลือกัน สงผลใหชุมชนนั้นสามารถปรับตัว แกไขปใญหาที่เกิดขึ้น และกลับคืนสูการดําเนิน
ชีวิตตามปกติของชุมชนได พลังในชุมชนเป็นพลังที่ชวยใหคนในชุมชนเอาชนะปใญหาตางๆได(พลัง
ชุมชน, 2560) 

2.4.2 องค์ประกอบของพลังชุมชน 
1. ความอดทนตอแรงกดดัน คนในชุมชนมีวิธีการที่จะดูแลจิตใจใหทนอยูได

สามารถจัดการกับอารมณแ ความรูสึก ความทุกขแของตนเองไดในสถานการณแท่ีกดดัน 
2. มีกําลังใจ มีแรงใจที่จะดําเนินชีวิตตอไปภายใตสถานการณแที่กดดัน ซึ่ง

กําลังใจนี้อาจมาจากการสรางกําลังใจดวยตนเองหรือคนรอบขางก็ได 
3. มีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค มั่นใจและพรอมที่จะจัดการปใญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งความม่ันใจนี้เกิดจากการตระหนักในความสามารถหรือทักษะของตนเอง คิดวา 
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ตนเองทําได และแกปใญหาได มีทักษะในการหาความรูและเขาถึงแหลงใหความชวยเหลือหรือขอรับ
การปรึกษาได (พลังชุมชน, 2560) 

2.4.3 ปัจจัยต้นทุนทีท่ าให้เกิดพลังชุมชน 
1. คุณลักษณะของคนในชุมชน มองโลกในแงดี มีอารมณแขัน เรียนรูจากตัวแบบ

ที่ดี ประสบการณแในการเผชิญและผานพันปใญหาตางๆในชุมชน 
2. กลุมคนในชุมชน:เครือขายทางสังคมตางๆที่มีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง

และหลากหลาย เชน กลุมอาชีพ กลุมเยาวชน กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ 
3. ชุมชน:โครงสรางชุมชนและการมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ผูนําที่เขมแข็ง

ชุมชนมีเปูาหมายรวมกัน ความเชื่อ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได การยอมรับ ความแตกตางระหวางบุคคล สงผลใหชุมชนมีความสามัคคีและอยูรวมกัน
ไดอยางราบรื่น (พลังชุมชน, 2560) 

2.4.4 การเสริมสร้างพลังชุมชน 
1. สงเสริมใหชุมชนมีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนน ผานการจัดกิจกรรมตางๆ

ในชุมชน เชน งานรื่นเริง กิจกรรมตามประเพณี/วันสําคัญตางๆวันแขงกีฬาประจําหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน จัดวันตรวจสุขภาพใหคนในชุมชน 

2. สงเสริมใหเครือขาย/กลุมตางๆในชุมชนไดทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณแซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือระหวางกลุมตางๆเชน อสม.จัดทีมเยี่ยมบานรวมกับกลุม
วัยรุน กลุมอาชีพ สอนงานใหกลุมผูพิการ 

3. สงเสริมใหเป็นชุมชนตนแบบที่มีพลังเขมแข็งและสมานฉันทแเ พ่ือเป็น
แบบอยางใหชุมชนอ่ืนไดเรียนรู (พลังชุมชน, 2560) 

2.4.4.1 แนวคิดการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
(1) ความหมายของการเสริมสร้างพลังในชุมชน 

Raeburn (1993,อางถึงในอลิสสา มหาสวัสดิ์, 2550,น. 50) ไดให
ความหมายการเสริมสรางพลังในชุมชนไววา การเสริมสรางพลังในชุมชนเป็นความสัมพันธแระหวาง
ปใจเจกบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีระยะเวลายาวนาน อยางนอยคือ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยทั่วไปอยูที่ 7 ปี หรือมากกวานั้น 

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (2546, น. 83-8,อางถึงใน 
อลิสสา มหาสวัสดิ์, 2550, น. 50) ไดใหความหมายของการเสริมสรางพลังในชุมชนวา เป็นการระดม
พลังจากทรัพยากรภายในชุมชน การเผชิญหนากับความสัมพันธแเชิงอํานาจกับภายนอก อํานาจของ
ชุมชนไมไดมาจากรัฐบาล 

คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (2547, อางถึงใน 
อลิสสา มหาสวัสดิ์, 2550) ไดใหความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชนวา เป็น 
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กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจชุมชนใหแกชุมชนที่ตองเผชิญกับปใญหาในชีวิตประจําวัน และรูสึก
วาชุมชนออนแอไมสามารถแกไขปใญหาได หรือแมแตชุมชนที่ตองการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางาน สวัสดิการสังคมของชุมชนใหดียิ่งขึ้นนั้น ก็สามารถที่จะนํากระบวนการเสริมสรางพลั งอํานาจ
มาประยุกตแใชรวมดวยได 

จากความหมายของการเสริมสรางพลังในชุมชนที่กลาวมาขางตน 
สามารถสรุปนิยามของการเสริมสรางพลังในชุมชนเพ่ือใหสอดคลองกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้กลาวคือ
การเสริมสรางพลังชุมชน หมายถึงกระบวนการเสริมพลังใหแกชุมชน โดยการสงเสริมใหบุคคลและ
ชุมชนสามารถรวมกลุมกันเป็นกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมในการนําศักยภาพของตนเอง 
ภูมิปใญญาของชุมชนและทรัพยากรภายในชุมชนมาใช ใหเกิดประโยชนแตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
และการแกไขปใญหาตางๆที่เกิดขึ้นของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) กระบวนการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
ศรีปริญญา ธูปกระจาง (2545, น.,30) ไดกลาวถึงกระบวนการการเสริม

สรางพลังในชุมชน ออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแก 

1. การเตรียมประชาชนใหมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ จิตใจสังคม สุขภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมือง 

2. การเชื่อมโยงเครือขายของความรวมมือใหเกิดพลังความรวมมือ
ระหวางกลุม 

3. การที่ภาครัฐจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเป็นฐานะของ
ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการนําการเปลี่ยนแปลง กระตุนและเชื่อมประสานให
ประชาชนในชุมชนเกิดความตื่นตัว มีสวนรวมกําหนดนโยบายของรัฐเพ่ือนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผล 

4. การเรียนรูและแลกเปลี่ยนคานิยม ความเชื่อและบรรทัดฐานในการ
ดํารงชีวิต 

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (2546, น. 83-84) ไดกลาว
ไววา ผูแทนชุมชนไดสรุปกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชนเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การเสริมสรางพลังอํานาจชุมชนเพ่ือแกปใญหาดวยตนเอง ใชระบบ
การเกษตร แบบพอเพียง เพื่อใหหลุดพนจากความไมแนนอนของการเกษตรระบบตลาด จัดตั้งกองทุน
ที่สนับสนุนทางสังคม และปลูกฝใ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

2. การเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชนเพ่ือตอรองความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก เพ่ือชุมชนมีอํานาจตอรองกับหนวยงามที่ทําใหชุมชนเกิดปใญหา 

3. การเสริมสรางอํานาจและเครือขายชุมชนเพ่ือเรียกรองและพิทักษแ
สิทธิของชุมชนสรางเครือขายเพ่ือการสนับสนุนทางสังคมกอใหเกิดพลังในการจัดการและตอรอง 
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จากการคนควา การเสริมสรางพลังในชุมชน หมายถึงกระบวนการที่ทํา
ใหชุมชนเกิดการเขารวมของคนในชุมชนทุกขั้นตอนการดําเนินการ ประกอบดวย 5 องคแประกอบ ไดแก 

1. การเปิดโอกาสใหรวมคิดและวางแผน คือการที่ผูนําชุมชนใหโอกาส
หรือ กระตุนคนในชุมชนรวมกันคิดวางแผนตอเหตุการณแ โดยวิธีตางๆไดแก การจัดประชุม กระจาย 
ขาวโดยเสียงตามสาย 

2. การสนับสนุนการรวมปฏิบัติ คือการที่ผูนําชุมชนสงเสริมใหคนใน
ชุมชนรวมกันปฏิบัติโดยวิธีการจูงใจตางๆไดแก การจัดทําปูายประชาสัมพันธแ กลาวถึงขอดีในการ
รวมกันปฏิบัติ 

3. การสนับสนุนใหรวมแกไขและเปลี่ยนแปลง คือการที่ผูนําชุมชน
สนับสนุนคนในชุมชนใหรวมกันแกไขปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการ โดยวิธีตางๆไดแก ชี้แนะใหชุมชน
เห็นถึงขอดีและขอเสียของวิธีที่เคยปฏิบัติ ใหกําลังใจแกคนในชุมชนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง แกไข 

4. การเปิดโอกาสใหรวมรับผล คือการที่ผูนําชุมชนเปิดโอกาสใหทุกคน
ใน ชุมชนสามารถรวมรับผลจากการปฏิบัติทั้งผลทางบวกและผลทางลบ โดยวิธีตางๆไดแก การจัด 
กฎเกณฑแในการรับผลประโยชนแและการชี้นําใหทุกคนมีความรับผิดชอบตอผลลัพธแที่ติดลบ 

5. การสนับสนุนการรวมกันปรับตัว คือการที่ผูนําชุมชนสงเสริมใหคนใน
ชุมชนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางที่ดีที่สุด ไดแก การประชาสัมพันธแวิธีทางที่ถูกตอง ใหแรงเสริม
ทางบวกแกผูที่กําลังปรับตัวและปรับตัวสําเร็จ 

จากนิยามเก่ียวกับการเสริมสรางพลังชุมชน จึงสามารถกลาวสรุปอธิบาย
หมายถึงกระบวนการเสริมสรางพลังใหแกชุมชน โดยการสงเสริมใหบุคคลและชุมชนสามารถรวมกลุม
กันเป็นกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมในการนําศักยภาพของตนเอง ภูมิปใญญาของชุมชนและ
ทรัพยากรภายในชุมชนและทุนชุมชนที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนแตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น และ
การแกไขปใญหาตางๆที่เกิดขึ้นของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยหากไดนําแนวคิดนี้มาพิจารณา
เพ่ือทําการศึกษาประเด็นของวิจัยเกี่ยวกับการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชน เกี่ยวกับเรื่องการมีการ
จัดการที่ดีของชุมชนและการที่ชุมชนมีเครือขายในชุมชนที่ดี ก็สามารถทําใหเห็นปรากฏการณแการ
พัฒนาชุมชนในประเด็นปใจจัยสนับสนุนความเขมแข็งดานตางๆของชุมชนไดอยางชัดเจน 

2.5 สภาพชุมชนท้องถิ่นทั่วไปของชุมชนตลาดร้อยปีสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

สามชุกมีจุดเริ่มตนมาจากการคาขนาดเล็กที่เรียกกันวา “บานทายาง” ทางฝใ่งตะวันตก
ของแมน้ําสุพรรณบุรี เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชาวเรือกับชาวกะเหรี่ยง ลาว และละวาสินคา 
ไดแก เกลือ ปูน ฝูาย แร หนังสัตวแ น้ํามันยาง สมุนไพร ฯลฯ 
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ในปี 2440 บานทายางขณะนั้นมีบานเรือนหนาแนน ก็มีผูคนสวนหนึ่งยายออกมา
บุกเบิกพ้ืนที่ใหมบริเวณ “สามเพ็ง” หางจากบานทายางประมาณ 2 กิโลเมตร ปใจจุบันคือ ที่บริเวณ
สามชุกในปใจจุบัน 

สามเพ็ง เป็นชุมชนการคาขนาดใหญ ทางราชการไดยายที่วาการอําเภอนางบวชมาตั้งที่
บานสามเพ็ง ในปี พ.ศ. 2454 โดยยังคงใชชื่อวาอําเภอนางบวช ตอมาในปี 2457 ไดเปลี่ยนชื่อเป็น
อําเภอสามชุก ทําใหชุมชนโดยรอบถูกเรียกวาชุมชนสามชุกไปดวย เรื่องราวสามชุกสามารถแบงได
เป็น 4 ยุค ไดแก ยุคบุกเบิก ยุคเฟ่ืองฟู ยุคซบเซา และยุคพ้ืนฟู 

ยุคบุกเบิก (ปี พ.ศ. 2460 ถึงสงคราวโลกครั้งที่ 2) เป็นชุมชนที่ลอมรอบไปดวยทุงนา 
ตัวตลาดมีอาคารรานมากมาย มีการสรางหองแถวไมเพ่ิมเติมโดยเริ่มที่ซอย 2 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 
5 บางหองตกแตงดวยลวดลายขนมปใงขิง ที่ยังคงผานวันเวลามาใหชนรุนหลังไดชื่นชม มีการสรางศาล
เจาพอหลักเมืองสามชุกขึ้นดวย สินคาในยุคนี้ มักเป็น สินคาประเภท พืชพันธุแ ของปุา หนังสัตวแ ชัน
ชอไมฝาง ฯลฯ โดยมีสินคาสําคัญคือขาวและถาน 

ยุคเฟื่องฟู หรือยุครุงเรืองของสามชุก (หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปี พ.ศ. 2520) 
ตลาดสามชุกคึกคักในดานการคาขายจากกลุมพอคา กรมชลประทานมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําใน
บริเวณลุมน้ําทาจีน การคมนาคมทางน้ําขยายตัวมากยิ่งขึ้น ชวงแมน้ําสุพรรณบุรีมีบานเรือนมากมาย 
มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหลายแหง เชนโรงน้ําตาลทรายและโรงสีขาว มีการสรางสวนราชการ
เพ่ิมข้ึน มีการขยายพื้นท่ีหองแถวและทาน้ําเพ่ือรองรับความเป็นศูนยแกลางภาคการเกษตรของสามชุก 

ยุคซบเซา (ปี พ.ศ. 2520-2543) จากเดิมเป็นเสนทางเกวียน ตอมามีการสรางถนน
หลวงหมายเลข 340 (กรุงเทพฯ-ชัยนาท) ทําใหผูคนตางเลือกใชเสนทางถนนหลวง และมีอําเภอเกิด
ใหม คืออําเภอดานชางและอําเภอหนองหญาไซ จึงดึงคนไปจากเสนทางน้ํา และไปใชเสนทางถนน
หลวงเป็นสวนใหญ การคาบริเวณทางน้ําจึงซบเซา สามชุกยุคนี้จึงลดความนิยมและในปี พ.ศ. 2542 
ไดมีการหารือกันถึงแผนการรื้อถอนตลาดเพ่ือสรางอาคารใหมที่ทันสมัยและปรับปรุงขยายถนนใหรถ
แลนเขามาได จึงไดมีคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ นําโดยคุณพงษแวิน ชัยวิรัตนแ เป็น
ประธานคณะกรรมการตลาดสามชุกในขณะนั้น ไดหารือกับชาวบานหลายครั้งจึงไดขอสรุปวาจะไมรื้อ
ถอนตลาด จะหาทางพัฒนาตลาดแทน 

ยุคฟื้นฟู (ปี พ.ศ. 2543-2553) สามชุกไดเป็น 1 ใน 12 เมืองนํารองโครงการเมืองนา
อยูของมูลนิธิชุมชนไทในปี พ.ศ. 2546-2549 โดยมีหลักการวา ใหชาวบานมีสวนรวมในการพัฒนา จึง
มีการผลักดันใหเกิดจุดเปลี่ยนของชุมชน เริ่มดวยการจัดกิจกรรมตางๆเชน 2การจัดงานอรอยดีที่
สามชุกเป็นงานแรก นํามาซึ่งความสําเร็จ และงานอรอยกันวันพุธ เป็นตน และเมื่อคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดฯไดไปดูงานที่บานพิพิธภัณฑแของคุณอเนก นาวิกมูล ทําใหเกิดแรงบันดาลใจเป็น “ตลาด
มีชีวิต พิพิธภัณฑแมีชีวา” ขึ้น ทําใหสามชุกมีการพัฒนาชุมชนไปสูความเขมแข็งสูยุคปใจจุบัน
(คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ 2556, น. 22-27)  
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากการทําความเขาใจถึงสาระสําคัญของวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องการมีสวน
รวมของชาวชุมชนสามชุกในการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งที่นําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่
ยั่งยืน ผูวิจัยไดทําการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

พระครูสมุหแวรวิทยแ ผาสุโก (2559) เรื่องพระสงฆแกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน:กรณีศึกษาชุมชนวัดสามชุกฝใ่งตะวันตก และฝใ่งตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ คือ1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฏีการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน และหลักธรรมในการเสริมสรางความเขมแข็งตามหลักพระพุทธศาสนา และ 2) 
เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของพระสงฆแในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของชุมชนวัดสามชุกฝใ่งตะวัน ตก
และฝใ่งตะวันออก ผลการวิจัย พบวาความเขมแข็งของชุมชน มีพ้ืนฐานของความมีจิตสํานึกที่ตองการ
จะมีสวนรวมในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนดวยความสามัคคี 
ชุมชนสามารถที่จะวิเคราะหแปใญหา และตัดสินทางเลือกนําไปสูการแกไขปใญหาไดสําเร็จพัฒนาไปสู
การแกไขปใญหาอ่ืนๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ทําใหชุมชนมีความสามารถที่พ่ึงตนเองไดและมี คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ชุมชนสามชุกฝใ่งตะวันตกและฝใ่งตะวันออกนั้น นับวามีความเขมแข็งเป็นอยางยิ่ง คนในชุมชนมี
ความรักสามัคคีในการอนุรักษแตลาดรอยปี ซึ่งเป็นศูนยแรวมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแตอดีตถึง
ปใจจุบัน โดยมีพระสงฆแเป็นศูนยแรวมของความศรัทธา ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนกิจการตางๆทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือใหคนในชุมชนเกิดปฏิสัมพันธแตอกัน อีกทั้งยังทําหนาที่ในการสงเสริมพัฒนา
จิตใจของคนในชุมชนใหเขมแข็ง และไดพัฒนาตนกลา หรือ เยาวชนของชุมชนเป็นคนดีศรีสุพรรณ ซึ่ง
นับวาพระสงฆแนอกจากจะสงเสริมความเขมแข็งของคนในชุมชนแลวยังไดบมเพาะปูพ้ืนฐานใหกับ
เยาวชนคนรุนใหมมีความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ สามารถสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ใหเขมแข็งสืบตอไป 

สาวิณี รอดสิน (2554) ศึกษาเรื่อง ชุมชนเขมแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนบานปางจําปี ตําบล
หวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม การวิจัยมีวัตถุประสงคแเพ่ือ 1) ศึกษาการกอกําเนิดชุมชน
เขมแข็ง 2) ศึกษาการดํารงอยูของชุมชนเขมแข็ง และ 3) ศึกษาการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ตอไป ผลการศึกษาพบวาการกอกําเนิดชุมชนเขมแข็งของชุมชนบานปางจําปี เกิดจากการเขามา
ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการปุาและน้ําของมหาวิทยาลัยแมโจ ประกอบกับการศึกษาดูงานการ
จัดการชุมชนจากภายนอก รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนไดรับการอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู 
จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงานวิจัยและงบชุมชน 
สวนการดํารงความเขมแข็งของชุมชนผานกิจกรรมการพัฒนา ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนบานปาง
จําปี สงผลตอความเขมแข็งของชุมชนอยูในระดับสูง ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการชุมชน 
พ่ึงตนเองได ชาวบานมีความรักและหวงแหนชุมชน มีการตระหนักถึงการเป็นเจาของปใญหาของ 
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ชุมชนเป็นอยางดี ผูนํา และคณะกรรมการทํางานของชุมชนบานปางจําปีมีความตระหนักถึงการ
ทํางานเพ่ือประโยชนแสุขของชุมชน และการเป็นเจาของชุมชนรวมกับชาวบาน เปิดโอกาสใหชาวบาน
ปางจําปีเขามามีสวนรวมในการแกปใญหาและกําหนดทิศทางของชุมชนรวมกัน และแนวทางการ
พัฒนาความเขมแข็งของชุมชนบานปางจําปี ยังพบปใญหาการถายทอดความสํานึกรักษแชุมชนอยู
เนื่องจากการกระจัดกระจายไปรับการศึกษาของเยาวชนในชุมชน แตก็ไมไดละทิ้งปใญหานี้ ยังคง
ดําเนินการในวิถีทางใหมอยูเสมอ เพ่ือดึงเยาวชนกลับมาดํารงชุมชนตอไปอันจะนําไปสูชุมชนเขมแข็ง
และพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

สมบูรณแ ธรรมลังกา (2557) วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
โดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
เชียงรายโดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือ 1) ศึกษาบริบททางดานสังคม การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
ของชุมชนที่เขมแข็ง 2) ศึกษาการใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นฐานในการสรางความ เขมแข็งของชุมชน 
3) ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน 4) พัฒนารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นฐาน 5) จัดทํากลยุทธแการนํารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นฐาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยในเชิงคุณภาพผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชการสังเกต การสัมภาษณแ ผูนําชุมชน ผูนํากลุม ผูทรงคุณวุฒิ 
และปราชญแชาวบาน วิเคราะหแขอมูลโดยการสรุปและการจําแนกประเภทของขอมูล ในเชิงปริมาณ
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เป็นผูนําชุมชน จํานวน 400 คน วิเคราะหแ
ขอมูลโดยคาสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา
ในบริบททางดานสังคมของชุมชนที่เขมแข็งในจังหวัดเชียงราย เป็นสังคมแบบเครือญาติ มี โครงสราง
ทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้ง ทางดานการเมือง มีการกระจายอํานาจแบงการปกครองชุมชน
เป็น หมวดหรือคุมชุมชนตางๆทางดานวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรม
ที่สืบทอดมาจาก บรรพบุรุษ และทางดานเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณแเป็นตนทุนใน
การผลิต มีการรวมกลุมเพ่ือการผลิต การจําหนายผลผลิตเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใชภูมิ
ปใญญาทองถิ่นเป็นฐานในการเสริมสรางความ เขมแข็งของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย มีอาทิเชนภูมิ
ปใญญาทองถิ่น ดานผูนําชุมชน การเรียนรูและการถายทอดความรู การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 
การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง สวนปใจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน มีปใจจัย สําคัญคือ
กระบวนการเรียนรูของชุมชน ระบบเครือขาย ระบบความสัมพันธแในชุมชน และภูมิปใญญาทองถิ่น ใน
การ พัฒนารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นฐานไดใชปใจจัย
ตางๆเหลานี้มากําหนดรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเขมแข็งของ
ชุมชน สวนกลยุทธแการนํารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็น
ฐาน ไดแก กลยุทธแการบริหารจัดการชุมชน กลยุทธแการมีสวนรวมของชุมชน กลยุทธแการสราง
กระบวนการเรียนรู กลยุทธแการสรางเครือขาย และกลยุทธแสรางจิตสํานึกรักบานเกิด 
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โศจิลักษณแ กมลศักดาวิกุล (2556) เรื่อง ตลาดยอนยุคสามชุก:การเมืองเรื่องพ้ืนที่และ
ธุรกิจแหงการถวิลหาอดีต งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาตลาดยอนยุค สามชุกในบริบทของ
การเมืองเรื่องพ้ืนที่และในบริบทของธุรกิจแหงการถวิลหาอดีต โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผล
การศึกษาพบวากลวิธีสําคัญที่ชาวตลาดสามชุกนํามาใชเพ่ือตอสู ตอรอง และปกปใกรักษาพ้ืนที่ตลาด
สามชุกที่เป็นทั้งที่อยูอาศัยและที่ทํามาหากินมา ตั้งแตบรรพบุรุษไมใหถูกไลรื้อถอนจากกรมธนารักษแ 
คือ1) การผลิตสรางความหมายใหมใหตลาดสามชุกกลายเป็น “สามชุกตลาดรอยปี” หรือ “ตลาด
ยอนยุคสามชุก” แหลงทองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 2) การรื้อฟ้ืนอัตลักษณแในอดีต ไมวาจะเป็นโคลง
นิราศสุพรรณและ สุนทรภู ขุนจํานงจีนารักษแ วัตถุขาวของ เรื่องราวความทรงจํา และ อาหารใน
ชีวิตประจําวันของผูคนในตลาดสามชุกใหมาเป็นสินคา ที่สามารถซื้อขายไดในปใจจุบันเพ่ือการบริโภค
ของนักทองเที่ยว รวมทั้ง 3) การสถาปนาใหมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นกลาย เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ ผลการวิจัยเรื่องนี้ สามารถใชเป็นแนวทางในการทําความเขาใจ
ชุมชนที่กําลังเปลี่ยน ผานไปเป็นชุมชนแหงธุรกิจการทองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต รวมทั้งชุมชนที่มีมิติ
ดานการเมืองเรื่องพ้ืนที่ทั้งในและตางประเทศไดเป็นอยางดี 
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยด้านทุนชุมชนสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1.ทุนมนุษยแ
2.ทุนสังคม
3.ทุนกายภาพ
4.ทุนธรรมชาติ
5.ทุนการเงิน

ชุมชนเข้มแข็งที่ย่ังยืน 
1.จิตสํานึกชุมชน
2.จิตวิญญาณชุมชน
3.ชุมชนแหงการเรียนรูชุมชน
4.พ่ึงตนเองที่ดี
5.องคแกรชุมชนเขมแข็ง
6.การจัดการชุมชนที่
7.มีเครือขายเขมแข็ง
8.มีผูนําชุมชนเขมแข็ง
9.สงบสุข
10.มีความยั่งยืน
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก อ.สามชุก 
จ.สุพรรณบุรี เป็นการศึกษาแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือ
ศึกษาความเขมแข็งชุมชนดานตางๆของชุมชนสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และศึกษาเหตุปใจจัยที่
สนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆของชุมชนสามชุก ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจะสามารถ
ชวยใหทราบถึงภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชุมชนเกี่ยวกับบริบทชุมชนในการศึกษาถึงความ
เป็นมาของชุมชนตลาดสามชุกในการเป็นชุมชนเขมแข็ง และการที่ชุมชนมีความเขมแข็งในดานตางๆที่
มีลักษณะเดนๆในการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดสามชุก รวมถึงการทราบถึงปใจจัยสนับสนุน
การเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆดังกลาวไดอยางชัดเจนจากการไดรับคําตอบจากการสัมภาษณแของ
กลุมเปูาหมายการวิจัยอยางเหมาะสมที่ เป็น (key informant) ในการอธิบายปรากฏการณแตาม
กระบวนการการศึกษาวิจัยที่ไดมีการจัดทํากรอบแนวคิดที่เป็นแนวทางในการศึกษาไวลวงหนากอน
การดําเนินการจัดเก็บขอมูลการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 

3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดประชากรเปูาหมาย ไดแก ประชากรในชุมชน

ทองถิ่น กลุมชาวชุมชนตลาดรอยปีสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โดยมีเจาหนาที่จาก
หนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนในชุมชนทองถิ่น มีความเกี่ยวของในดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นใหเป็นชุมชนเขมแข็งมีความเจริญสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน 

3.1.2 จ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางที่เป็นตัวแทนของการศึกษาดวยวิธี “การเลือก

แบบเจาะจง” ซึ่งผูวิจัยที่เห็นวาเป็นบุคคลที่เหมาะสมและสามารถจะใหขอมูลไดตรงประเด็น
การศึกษาโดยมีจํานวนตัวอยางที่ผูวิจัยใชศึกษาครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษแ จํานวน 3 คน เจาหนาที่หนวยงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นของภาครัฐจํานวน 1 คน ประชาชนที่
เขารวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นจํานวน 8 คน แบงเป็นกลุมผูนําชุมชนจํานวน 3 คน ไดแก 
ผูนําชุมชนที่เป็นครู/อาจารยแจํานวน 1 คน ผูเขารวมประชุมเวทีประชาคมในฐานะแกนนําจัดทําแผน
ชุมชนจํานวน 1 คน และผูทรงภูมิปใญญาทองถิ่นจํานวน 1 คน และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก จํานวน 5 คน ไดแก นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ดานวัฒนธรรมดนตรีไทยจํานวน 1 คน เจาของรานคา/ผูขายสินคาในชุมชนตลาดรอยปีสามชุกจํานวน 
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3 คน และประชาชนที่เป็นเครือขายการทองเที่ยวแวดลอมชุมชนจํานวน 1 คน รวมจํานวนกลุม 

ตัวอยางที่ทําการศึกษาวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 12 คน และมีรายละเดียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาตลาดร้อยปีสามชุกเชิงอนุรักษ์ตามรายช่ือ ดังนี้
คุณสมชาย หงสแสุพรรณ ผูนําการพัฒนา
คุณอรุณลักษณแ ออนวิมล (ปูาหมู) งานประชาสัมพันธแ
คุณอภิญญา เนติประมุข (เจโสย) งานการเงิน

2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของรัฐ ดังนี้
คุณปใทมา อภิสรสกุล นักวิเคราะหแนโยบายและแผนชํานาญการ เทศบาล

ตําบลสามชุก 
3. ประชาชน/กลุ่มประชาคม ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตาม

รายช่ือ ดังนี้ 
ผูนําชุมชน ไดแก 
1. ครู/อาจารยแ คืออาจารยแอุทัย จงวัฒนารักษแ ขาราชการครูบํานาญ
2. ผูนําชุมชน/แกนนํากลุมประชาคมสามชุก คือคุณวิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง

(เฮียปูอ) 
3. ผูทรงภูมิปใญญาชุมชนทองถิ่น คืออาจารยแกฤตยา เสริมสุข (ปูาแหวว)
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ไดแก 
1. นักเรียนในกิจกรรมสงเสริมดานวัฒนธรรมดนตรีไทย คือเด็กหญิงสุจีรา

หวังวิมาน (นองหมิง) 
2.แมคารานขาวหอใบบัว คือคุณมัลลิกา ประพฤติดี
3. พอคา/ผูเขาประชุมประชาคม รานทองมวนโบราณ คือคุณอภิวัฒนแ เจริญวัย
4. เภสัชกรรานขายยาฮกอันโอสถสถาน คือคุณสุนิภา เหลืองสีดี
5. เจาของบานเรือนไทยโบราณสาคร คือคุณสุจิตตแ เลหแจันพงษแ (ลุงเช็ง)

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพดําเนินการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลภาคสนาม เพ่ือใหไดรับขอมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตั้งแตปี 2540 ซึ่งชุมชนเกิดปใญหาดานเศรษฐกิจ และปใญหาดานที่อยู
อาศัย ผูนําชุมชนและชาวบานจึงมีการรวมตัวกันเพ่ือดําเนินงานพัฒนาชุมชนและแกไขปใญหาของ
ชุมชนดังกลาวโดยยึดหลักการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน การพ่ึงตนเองของชุมชน เป็นหลักการ
สําคัญในการพัฒนาชุมชน และรวบรวมขอมูลถึงปใจจุบัน ซึ่งชุมชนประสบผลสําเร็จในการแกไขปใญหา
ชุมชนเนื่องจากการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดสามชุก ผูวิจัยจึงไดจัดทําเครื่องมือในการจัดเก็บ 
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ขอมูลดังนี้ 
3.2.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 

Interview) 
ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามเตรียมไวลวงหนาตามประเด็นการศึกษาเพ่ือ

ทําการสัมภาษณแคณะกรรมการพัฒนาตลาดรอยปีสามชุกเชิงอนุรักษแ เจาหนาที่หนวยงานพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นของรัฐ และประชาชน/กลุมประชาคม ที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่เป็น
ครู-อาจารยแ ผูนําชุมชน ผูทรงภูมิปใญญาทองถิ่น และการสัมภาษณแแบบไมเป็นทางการ ( informal 
interview) ในประเด็นดานการเรียนรู ดานเครือขายกิจกรรมชุมชน และดานการพ่ึงตนเอง เพ่ือการ
สรางสัมพันธแภาพที่ดีระหวางผูวิจัยกับผูใหการสัมภาษณแตามความเหมาะสมของกลุมประชาชนที่เข า
รวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่เป็นเด็ก เยาวชนและนักเรียนในกิจกรรมสงเสริมดาน
วัฒนธรรมของชุมชน ที่เป็นเจาของรานคาในชุมชนตลาดสามชุก และท่ีเป็นเจาของธุรกิจการทองเที่ยว
แวดลอมชุมชนตลาดสามชุกตามกลุมเปูาหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

3.2.2 แบบบันทึกการสังเกตการณ์ (observation) 
ใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณแแบบไมมีสวนรวม (nonparticipant 

observation) ในกิจกรรมเกี่ยวกับการประชุม การจัดเวทีประชาคม กิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพการ
เป็นชุมชนปลอดบุหรี่ เหลา สิ่งเสพติด กับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กิจกรรมดานการสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน และการสังเกตแบบมีสวน รวม (participant 
observation) ในกิจกรรมการเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน เชน บานขุนจํานงจี
นารักษแ บานพูดได การแสดงกิจกรรมดานวัฒนธรรมที่ลานโพธิ์ การทองเที่ยวแวดลอมชุมชนในการ
เขาเยี่ยมชมบานเรือนไทยสาคร โดยมาในลักษณะนักทองเที่ยวคนหนึ่งเพ่ือใหทราบถึงปรากฏการณแใน
ดานกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ดําเนินงานอยูในปใจจุบันในเชิงประจักษแ เป็นรูปแบบการสังเกตแบบไม
มีโครงสราง (nonstructured observation) ผูวิจัยไมตองวางแผน กําหนดขอบเขตการสังเกตไว
ลวงหนาอยางเจาะจงวาจะศึกษาเรื่องใด สังเกตสภาพทั่วไปกวางๆวิถีชีวิต ความเชื่อ การแตงกาย 
บุคลิกภาพของแตละคน เอกลักษณแของชุมชน จุดเดนของชุมชน ฯลฯ 

3.2.3 เครื่องบันทึกเสียง 
เพ่ือเก็บรายละเอียดขอมูลจากการสัมภาษณแและการสังเกตควบคูไปกับกับการ

จดบันทึกภาคสนามโดยผูวิจัยไดใชเครื่องบันทึกขอมูลไดแก กลองถายรูปในมือถือ กลองวีดีโอในมือถือ 
โปรแกรมเครื่องบันทึกเสียงในมือถือ และสมุดบันทึก 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนคดําเนินการดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาเอกสาร 
ศึกษาจากเอกสาร รายงานการประชุม การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน

ตางๆจากคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ การเปิดเวทีประชาคมสามชุกในการ
ดําเนินงานพัฒนาตลาดรอยปีสามชุก และหนังสือ เอกสารทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย งานแผนพับ 
สิ่งพิมพแตางๆสื่ออิเล็กทรอนิกสแ ฯลฯ ศึกษาทําความเขาใจ วิเคราะหแเนื้อหาทําการเชื่อมโยงกับผล
การศึกษา 

3.3.2 ศึกษาภาคสนาม 
3.3.2.1 ติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการโดยจัดท าหนังสือราชการ 

เพ่ือขอเขาไปศึกษาขอมูลและเก็บขอมูลเพ่ือทําการวิจัย สงไปยัง
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ เจาหนาที่หนวยงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นของภาครัฐ 
(เทศบาลตําบลสามชุก) และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของชุมชนตลาดรอย
ปีสามชุก เพ่ือขอความรวมมือ และประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นเวลา 5 วัน วันที่ 22 - 
26 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2561 โดยพักที่โรงแรมใกลกับชุมชน แตการปฏิบัติประสบปใญหาตรงที่
กลุมเปูาหมายไมอยูและไดทําการนัดเวลาผูใหสัมภาษณแกอนและจึงเพ่ิมอีก 2 วัน วันที่ 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 และวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ไปเชาเย็นกลับรวมเป็นการเก็บขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 7 
วัน การดําเนินการสัมภาษณแเป็นรายบุคคลตามความสะดวกในดานเวลาของผูใหสัมภาษณแเป็นสําคัญ 

3.3.2.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
การสัมภาษณแเป็นทางการแบบรายบุคคลจากชุดแบบสัมภาษณแแบบกึ่งมี

โครงสราง และทําการสัมภาษณแแบบเจาะลึกในกลุมเปูาหมายที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษแ เจาหนาที่หนวยงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นของภาครัฐ และประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของชุมชนตลาดรอยปีสามชุกที่เป็นครู -อาจารยแ ผูนําชุมชน และ 
ผูทรงภูมิปใญญา สัมภาษณแแบบไมเป็นทางการประชาชนที่เป็นเด็ก เยาวชนและนักเรียนที่มาจาก
โรงเรียนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมที่ลานโพธิ์ในดานการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรู ดานเครือขายกิจกรรมในชุมชนทั้งดานวัฒนธรรมและดานสงเสริมสุขภาพ กลุมเจาของรานคา
ในชุมชนที่จัดเป็นรานคาอัตลักษณแชุมชนดานวิถีชีวิตอาชีพการคาขายที่เกาแกจากรุนปูุยาตายายสูรุน
ลูกหลานในปใจจุบันดานการพ่ึงตนเอง และเจาของบานเรือไทยสาครที่เป็นการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวแวดลอมชุมชนตลาดสามชุกในดานเครือขายธุรกิจการทองเที่ยวแวดลอมชุมชนตลาดสามชุก 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ทําการศึกษาวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนา ถึงการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอย
ปีสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ศึกษาวิเคราะหแลักษณะการเป็นชุมชนเขมแข็งและเหตุ 

ปใจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก 
โดยลักษณะการวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพทําการศึกษาวิเคราะหแจากเอกสารใหได

ขอสรุปแบบเชิงเนื้อหา ทําการวิเคราะหแขอมูลจากการสัมภาษณแใหไดการสรางขอสรุปและนําขอมูล
การวิเคราะหแที่ไดทั้งสองอย างนี้มาสรางขอสรุปตามแนวทางแบบสรุปเชิงอุปนัย ( inductive 
approach) ในการวิเคราะหแขอมูลเริ่มตนจากการหาความรูจากการศึกษาขอมูลหรือขอเท็จจริงยอยๆ
เกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชนที่มีลักษณะเดนๆดานตางๆรวมถึงปใจจัยสนับสนุนในแตละดานตางๆ
นั้น ตามที่มีอยูเมื่อไดรวบรวมขอมูลยอยๆไดอยางเพียงพอและการวิเคราะหแผลแลว จึงประมวลผล
การวิเคราะหแนั้นเป็นขอสรุปตามกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ไดตั้งไวกอนการเก็บขอมูล ทําการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของเนื้อหาโดยการใชวิธีการสามเสาในดานระเบียบวิธี (methodological 
triangulation) การศึกษาจากวิเคราะหแเอกสารประวัติความเป็นมาของชุมชน รวบรวมหลักฐาน
รองรอยจากบานขุนจํานง กิจกรรมบานพูดได และอาคารไมเกา 2 ชั้น 4 ซอย 2 ถนน จากการสังเกต
แบบไมมีสวนรวมบริเวณชุมชนตลาดสามชุก บรรยากาศการคาขายในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม การสังเกต
แบบมีสวนรวมโดยการดูกิจกรรมการแสดงดานวัฒนธรรมที่ลาดโพธิ์ การไปทองเที่ยวบานเรือนไทย
สาคร การสัมภาษณแแบบเจาะลึก การสัมภาษณแแบบไมเป็นทางการเพ่ือใหปรากฏการณแที่ศึกษามี
ความนาเชื่อถือในการสัมภาษณแดูความสอดคลองกับบริบทของชุมชนสอดคลองกับขอมูลเดิม และ
สอดคลองกับขอสังเกตการศึกษาและการวิเคราะหแเอกสารที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาดังกลาวถูกตอง
ตรงกันหรือไมอยางไร เพ่ือชี้ใหเห็นวาขอมูลดังกลาวมีความนาเชื่อถือหรือไม 

ตรวจสอบความครบถวนถูกตองและคุณภาพของขอมูล โดยศึกษาความคิดเห็น 
พฤติกรรม การกระทํามีความสอดคลองกับการเลาเรื่องหรือมีความแตกตางอยางไรจากเหตุการณแจริง
ตางๆจากปรากฏการณแวิจัย และศึกษาเปรียบเทียบจากการเลาเรื่อง เหตุการณแการของปรากฏการณแ
ที่ศึกษาดานชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดสามชุกจากการสัมภาษณแรายบุคคลแตละคนวามีความ
สอดคลองหรือแตกตางกันมากนอยอยางไรในเรื่องตางๆเหตุการณแ สิ่งที่เกิดขึ้นลักษณะเดียวกันชนิด 
ประเภทเดียวกันเพ่ือทําการสรางขอสรุปที่ถูกตองตรงกัน และใหไดขอมูลที่เป็นเอกภาพถูกตอง
ครบถวนตรงกับขอเท็จจริงมากท่ีสุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาในครั้งนี้เรื่อง “การเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชน
ตลาดรอยปีสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี” ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงคแของ
การศึกษาโดยแบงรายงานผลการศึกษาไดดังนี้ 

4.1 ความเป็นมาของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก 
4.2 ลักษณะการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก 
4.3 ปใจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก 
4.4 การอภิปรายผลการศึกษา 

4.1 ความเป็นมาของชุมชนตลาดร้อยปีสามชุก 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
4.1.1.1 พื้นที่ 

ไมมีขอมูล ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแ 
1,001 คน 979 ครัวเรือน จํานวนประชากรชาย 467 คน หญิง 540 คน อายุชุมชน กวารอยปี 

4.1.1.2 ประวัติชุมชนตลาดสามชุก 
ตั้งอยูอําเภอสามชุก กลาวไววาตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมชื่ออําเภอ 

“นางบวช” ตั้งอยูบริเวณตําบลนางบวชโดยมีขุนพรมสภา (บุญรอด) เป็นนายอําเภอคนแรก ตอมาใน
ปี พ.ศ.2457 ตนรัชกาลที่ 6 ไดยายอําเภอมาตั้งที่บาน “สําเพ็ง” ซึ่งเป็นยานการคาที่สําคัญในสมัยนั้น 
ปี พ.ศ.2481 สมัยรัชกาลที่ 8 ไดเปลี่ยนชื่อจาก “อําเภอนางบวช” มาเป็น “อําเภอสามชุก” และยาย
มาตั้งอยูริมลําน้ําสุพรรณบุรี (ทาจีน) แตเดิมบริเวณท่ีตั้งอําเภอสามชุกเรียกวา “ทายาง” มีชาวบานนํา
ของปุาจากทิศตะวันตก มาคาขายใหกับพอคาที่เป็นชาวเรือ บางก็มาจากทิศเหนือ บางก็มาจากทิศใต
เป็น 3 สาย จึงเรียกบริเวณท่ีคาขายนี้วา “สามแพรง” ตอมาไดเพ้ียนเป็นสามเพ็ง และสําเพ็ง ในที่สุด 
ดังปรากฏหลักฐานกลาวไวในนิทานพ้ืนบานยานสุพรรณ มีเรื่องเลาตอมาวา ในระหวางที่คนมารอขาย
สินคาก็ไดตัดไมไผมาสานเป็นภาชนะสําหรับใสของขาย เรียกวา “กระชุก” ชาวบานจึงเรียกวา 
“สามชุก” มาจนถึงปใจจุบัน ตลาดสามชุกเป็นตลาดไมสองชั้นที่เกาแกมีอายุกวา 100 ปี เป็นตลาด
การคายานคนจีนมี่พัฒนาการอันยาวนานจนไดชื่อวา “ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑแมีชีวา” 

Ref. code: 25605600030018WKF



53 

4.1.2 ศักยภาพชุมชน 
4.1.2.1 การประกอบอาชีพ 

ชาวชุมชนตลาดสามชุกประกอบอาชีพคาขาย ประมาณ 368 ครัวเรือน 
บริการ 14 ครัวเรือน รับจางประมาณ 23 ครัวเรือน รับราชการประมาณ 10 ครัวเรือน ทํางานประจํา
เอกชน บริษัท/โรงงาน อื่นๆประมาณ 13 ครัวเรือน 

4.1.2.2 ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญา 
(1) ดานแพทยแแผนไทย ไดแก รานฮกอันโอสถสถาน ซอย 3 ขายยาแผน

โบราณ-ยาจีน รานฮกงวนตึ้ง รานเฮงฮ้ัว ขายยาแผนโบราณ-แผนปใจจุบัน 
(2) ดานอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีทองถิ่น ไดแก คณะกรรมการ

พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ ตลาดสามชุก รวมกันฟื้นฟูและอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีไทย-จีน 
(3) ดานงานฝีมือตางๆไดแก รานศิริทรัพยแ จักสาน และเครื่องหวาย 
(4) ผูมีความรูดานการถนอมอาหาร ไดแก รานชองเฮง ซอย 1 ตลาด

สามชุก ขายขนมเปี๊ยะรานชือ เหลียงซุน ซอยขางธนาคารกรุงไทย ขายขนมจันอับ ขนมเปี๊ยะ ราน
ทองมวนโบราณ ถนนเลียบนที ขายขนมทองมวน และรานเจมาลี ซอย 2 ขายขนมสาลี 

(5) ผูมีความรูดานพิธีกรรมทางศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก 
นายอรุณ ทรัพยแสิริพันธแ ซอยขางธนาคารกรุงไทย มีความรูดานพิธีกรรมทางจีน และนายปรีชา นิติสิริ 
หลังที่วาการอําเภอสามชุก มีความรูดานพิธีกรรมทางพุทธ 

(6) ผูมีความสามารถดานการบริหารจัดการกลุม/คน ไดแก นายพงษแวิน 
ชัยวิรัตนแ ที่อยู 777 หมูที่ 2 ต.สามชุก เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ 

(7) ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ไดแก นางสาวสุรียแ เอ่ียมพิชัยฤทธิ์ 
ซอย 3 รานศิลปธรรมชาติ ถายรูปยอนยุค-โบราณ และนายจิรพัฒนแ คูหาพัฒนากูล ซอย 3 เลนดนตรี
ไทย-จีน 

4.1.2.3 สถานพยาบาล 
มีคลินิกรักษาโรคทั่วไปจํานวน 5 แหง มีคลินิกรักษาสัตวแจํานวน 1 แหง 

4.1.2.4 หน่วยบริการของราชการ 
มี 2 แหง ไดแก ที่วาการอําเภอสามชุก และหนวยยอยตํารวจ 191 

4.1.2.5 สถานีวิทยุ/หอกระจายข่าว 
มี 1 แหง ไดแก เสียงตามสายตลาดสามชุกรอยปี 

4.1.2.6 ศูนย์เรียนรู้ 
ไดแก บานขุนจํานงจีนารักษแ และ ลานโพธิ์ 

4.1.2.7 แหล่งท่องเที่ยว 
ไดแก สามชุกตลาดรอยปี 
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4.1.2.8 ร้านค้า/ร้านอาหาร 
มีจํานวนประมาณ 300 แหง (รานคา) จําแนกชนิดรานคา ไดแก ราน

ขายอาหาร ขายของใชเครื่องอุปโภคบริโภค รานขายเสื้อผา รองเทา ของฝากของที่ระลึก รานสะดวก
ซื้อ รานขายเครื่องใชไฟฟูา รานขายเฟอรแนิเจอรแ รานทองรูปพรรณ และอ่ืนๆ 

4.1.2.9 โทรศัพท์สาธารณะ 
มีประมาณ 20 แหง ไดแก บริเวณดานหนาและดานหลังที่วาการอําเภอ

สามชุก และบริเวณหนาตลาดยายจู ตามจุดและซอยตางๆน 
4.1.2.10 ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

ไดแก การมีพ้ืนที่อยูอาศัยในชุมชนเป็นที่ตั้งบานเรือนอยูอาศัยและ
คาขาย มีแหลงน้ําคือแมน้ําทาจีน เป็นแหลงน้ําใชในการอุปโภค บริโภค 

4.1.2.11 องค์กรที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
ไดแก  เทศบาลตําบลสามชุก ดําเนินงานพัฒนาเรื่อง การพัฒ นา

โครงสรางพ้ืนฐาน การรักษาความสะอาด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ดําเนินงานเรื่อง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และ มูลนิธิชุมชนไท ดําเนินงาน
เรื่อง การใหความรูทางวิชาการ รวมพัฒนาการทองเที่ยว 

4.1.2.12 จุดแข็งของชุมชน 
เป็นศูนยแกลางการคาที่สําคัญ และเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ เป็นที่

รูจักในระดับประเทศและเป็นองคแกรภาคประชาชน ประกอบไปดวย ขาราชการ นักธุรกิจ พอคา และ
ประชาชน เป็นตน 

4.1.2.13 จุดอ่อนของชุมชน 
ประสบปใญหาความไมเป็นระเบียบเรียบรอยในดานสาธารณูปโภค เชน 

สายไฟฟูา สายโทรศัพทแ และปใญหาไมมีทางเทาสําหรับใหนักทองเที่ยวเดินเที่ยวชมตลาด(เทศบาล
ตําบลสามชุก, 2559)  
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ภาพที่ 4.1 ตลาดสามชุกดานริมแมน้ําทาจีน 
ที่มา: https://i.ytimg.com/vi/kYY7tze-Zoc/maxresdefault.jpg 

4.1.3 ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชนตลาดสามชุก 
การพัฒนาชุมชนตลาดสามชุก จากการที่ชุมชนตลาดสามชุกเป็นหองแถวเรือนไม

ริมแมน้ําทาจีน มีความเป็นอยูในลักษณะผสมผสาน ระหวางคนไทยและคนจีนจัดวาเป็นชุมชนการคา
ขายขนาดใหญแหงหนึ่งของชาวสามชุกและจังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 ถึง ปใจจุบัน มี
ความเจริญดานการคาขายมายาวนานโดยสามารถจําแนกเป็นยุคสมัยไดดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2470 ยุคเฟื่องฟูของชุมชนตลาดสามชุกซึ่งในอดีตเจริญรุงเรืองมา       
ตลอดเป็นยานการคาสําคัญแหงหนึ่งของแมนําทาจีน มีการคมนาคมสัญจรไปมาและขนสงสินคาโดย 

ใชแมน้ําทาจีนเป็นเสนทางหลักในดานการคาขายระหวางกันมายาวนาน 
ปี พ.ศ. 2510 ยุคซบเซาของชุมชนตลาดสามชุกการคมนาคมทางบกเริ่มเขามามี 

บทบาทและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลทําใหการคมนาคมทางน้ําเริ่มลดความสําคัญเป็นอยาง 
มาก ตลาดริมน้ําแหงนี้จึงเริ่มซบเซาเงียบเหงา ผูคนเริ่มยายออกไปทํามาหากินที่อ่ืน 

การพัฒนาชุมชนตลาดสามชุกที่นําไปสูการเป็นชุมชนเขมแข็งของชาวชุมชน
ตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จากการเลาประวัติของตลาดรอยปีสามชุกของคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ ทั้ง 3 ทาน ไดแก คุณสมชาย หงสแสุพรรณ คุณอรุณลักษณแ ออนวิมล 
(ปูาหมู) และคุณอภิญญา เนติประมุข (คุณโสย) ผูนําชุมชนที่เป็นแกนนําจัดทําแผนชุมชน ไดแก คุณ
วิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง (เฮียปูอ) และผูทรงภูมิปใญญาชุมชน ไดแก คุณกฤตยา เสริมสุข (ปูาแหวว) ได
ขอมูลโดยภาพรวม กลาวถึงประวัติการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก เกิดจากการ
รวมตัวกันของสมาชิกที่เป็นชาวบานผูอยูอาศัยในตลาดประกอบอาชีพคาขายตามแบบวิถีชีวิตใน
บริบทชุมชนดั้งเดิม โดยเริ่มจากเกิดปใญหาเศรษฐกิจตกต่ําโดยรวมในยานการคาหลายแหงของ
ประเทศไทยยุคที่เรียกกันวา ยุค “ฟองสบูแตก ปี พ.ศ. 2540 -2542” ตลาดสามชุกก็เป็นชุมชนแหง
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หนึ่งที่ไดรับผลกระทบดังกลาวดวย และประกอบกับ “กรมธนารักษแ” มีโครงการจะรื้อถอนอาคารไม
เกา 2 ชั้น ในซอยที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุมาแตแรกเริ่มของตลาดและเป็นผูซึ่งใหเชาที่ดิน
ดังกลาวแกชาวบานที่อยูอาศัยนี้ทั้งหมด ชาวบานที่ไดรับผลกระทบนี้จึงไดมีการรวมตัวกันเพ่ือแกไข
ปใญหาและความตองการของชุมชนใน 2 เรื่องดังกลาว ไดแก เรื่องเศรษฐกิจชุมชนตกต่ําและ ปใญหา
เรื่องที่อยูอาศัย ตอมาจึงไดมีการเชิญนักวิชาการ เชน ดร.สมเกียรติ ออนวิมล ซึ่ งเป็นคนพ้ืนที่ตลาด
สามชุก อาจารยแศรีศักร วัลลิโภดมและนักวิชาการอ่ืนอีกหลายทาน เป็นตน มารวมเปิดเวทีประชาคม
เพ่ือระดมความคิดเห็นของชาวบานในการสรุปแนวทางการแกปใญหาของชุมชน ที่ประชุมไดลง
ความเห็นกันตองการและเห็นควรใหมีการอนุรักษแเรือนไมเกา 2 ชั้น ซอย 1 และ 2 ไวเป็นมรดกและ
แหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น แตวิธีการดําเนินงานตางๆยังไมมีการดําเนินการ
อยางชัดเจน 

ภาพที่ 4.2 ทางเขาตลาดสามชุก 
ที่มา:http://www.welovesuphan.com/images/stories/samchook/samchook100years/DS
C_5330.jpg 

ปี พ.ศ. 2543 ยุคฟ้ืนฟูของชุมชนตลาดสามชุกชุมชนมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” เพ่ือทําหนาที่ผูนําชุมชนในการดําเนินงานแกไขปใญหาและความ
ตองการของชุมชนดังกลาวในปี พ.ศ. 2543 จึงจัดวาชุมชนไดมีการจัดตั้งองคแกรชุมชนในภาคประชาชน
ขึ้นมาเพ่ือดําเนินงานพัฒนาไดเอง มีคณะทํางานโดยมีนายพงษแวิน ชัยวิรัตนแ เป็นประธาน และมีทีม
ผูนําในชุมชนและผูมีความรูความสามารถซึ่งเป็นคนสามชุกเป็นคณะกรรมการอีกหลายทาน มีการ
แบงสายการทํางานเป็นดานตางๆเพ่ือทําหนาที่พัฒนาชุมชน มีวิธีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ
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ทํางานที่มีการนําเสนอปใญหาและความตองการของชุมชนและใชหลักการใหประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนตามหลักการประชาธิปไตยในระดับชุมชนทองถิ่น มีแผนการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนตลาดสามชุกไวดังนี้ 

1. แผนงานฟ้ืนฟูและพัฒนากิจกรรมและแหลงทองเที่ยวของชุมชน เชน กิจกรรมการ
สอนทําอาหารพ้ืนบาน การจัดงาน “อาหารอรอยดีที่สามชุก และการสีบทอดประเพณีในเทศกาล
ตางๆและสนับสนุนใหชุมชนพัฒนาสินคาของที่ระลึก 

2. แผนงานประชาสัมพันธแ ไดแก “อาหารอรอยดี” ที่สามชุก วันที่ 29-31 ของทุกปี 
การจัดกิจกรรมลานโพธิ์ดานวัฒนธรรม การแสดงทองถิ่นของโรงเรียนตางๆจัดเทศกาลกินเจ การพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นทางดานสถาปใตยกรรม แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม อาหาร อาชีพ ภูมิปใญญาทองถิ่น 
การพัฒนาตลาดใหเป็นแหลงเรียนรูสําหรับเยาวชน จัดฝึกอบรม “มัคคุเทศกแนอย” และสมาชิกใน
ชุมชนเรื่องประวัติศาสตรแและความเป็นมาของตลาด 100 ปี 

3. แผนงานจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก การปรับปรุง
ภูมิทัศนแในตลาด จัดที่นั่งพักผอนและตนไม จัดการขยะแบบครบวงจร จัดระเบียบรานคา การสาธิต
น้ําหมักชีวภาพ การรณรงคแ ประชาสัมพันธแการทําถังตักไขมัน และการจัดระบบสายไฟในตลาด 

4. แผนงานเชื่อมโยงเครือขายแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนภายในทองถิ่น และชุมชน
ใกลเคียง ไดแก ศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและเครือขายชุมชนเกี่ยวของ จัดประชุมในระดับ
อําเภอสามชุก และระดับจังหวัดเพ่ือทําแผนงานรวมกัน จัดทําแผนที่ทองเที่ยวเชื่อมโยงในระดับ
อําเภอ และจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายความรวมมือพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแระดับอําเภอ
และจังหวัด 

5. แผนงานฟ้ืนฟูและเสริมสรางความเขาใจระหวางชุมชนกับภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก จัดเวทีสรางความเขาใจระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ การจัดนิทรรศการผลการ
ดําเนินงานระหวางชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานภาครัฐ 
(จังหวัด ทองถิ่น) การจัดประชุม และติดตามผลงานรวมกัน การสรุปบทเรียนเผยแพรผลงานหรือ
รายงานผลตอสาธารณะ และการจัดทําโครงการการวิจัยและพัฒนาระหวางชุมชนกับภาคี 

6. แผนงานบริหารจัดการทองเที่ยว (ดานการใหบริการและเป็นเจาบานที่ดี) ไดแก  
การปรับระบบโครงสรางการทํางานและระดมการมีสวนรวมจากภาคีตางๆการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูนํา/กรรมการในการบริหารจัดการและทํางานแบบมีสวนรวม การจัดตั้งกลุมพอคา/ผูประกอบการใน
ตลาด การอบรมสมาชิกในการทํางานกลุมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ เสริมสรางความ
รวมมือกับพันธมิตรทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการเรียนรูของชุมชน การจัดเวทีสรุป
ความกาวหนา การทํางานประจําปี และการประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน (ตลาดมีชีวิต 
พิพิธภัณฑแมีชีวา สามชุกตลาดรอยปี, คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ, 2551, น. 19) 
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ทีมงาน “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” ไดมีการปรับโครงสรางการ 
บริหารจัดการภายในองคแกรใหสอดคลองกับภารกิจหนาที่รับผิดชอบ โดยไดแบงงานเป็น 6 ฝุายไดแก 
ฝุายจัดระเบียบตลาดและการพัฒนาสิ่งแวดลอม ฝุายการออกแบบและอนุรักษแฟ้ืนฟู/ปรับปรุงอาคาร 
ฝุายการจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูและอนุรักษแ ฝุายการประชาสัมพันธแ ฝุายการสรางเอกลักษณแ และฝุายการ
ประสานงานกับราชพัสดุ มีคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการที่ปรึกษาเป็นองคแกรกลางในการ
เชื่อมโยงทุกฝุาย (พรรณงาม เงาธรรมสารและปรีดา คงแปูน, 2553, น. 30)  

ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ไดมีทีมงานคณะกรรมการพัฒนาตลาดฯกวา 40 คน มาจาก
สมาชิกชาวชุมชนตลาดสามชุกจาก ซอย 1-4 อรุณลักษณแออนวิมล (สัมภาษณแ, 23กุมภาพันธแ 2561)
และสมชาย หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) 

จากปรากฏการณแการพัฒนาชุมชนตลาดสามชุกที่มุงการแกไขปใญหาและความตองการ
ดานเศรษฐกิจ และดานที่อยูอาศัยดังกลาวของชุมชนนี้จึงเป็นสิ่งที่สะทอนถึงการที่ชาวบานมีจิตสํานึก
เป็นเจาของชุมชน มีจิตวิญญาณชุมชนรักหวงแหนบานเกิด พรอมที่จะตอสูกับปใญหาของชุมชนใน
เรื่องตางๆแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี ความสมานฉันทแในหมูคณะของชุมชน เนื่องจากเป็น
ลักษณะวิถีชีวิตของชาวบานที่มีระบบสังคมแบบแนวนอนแบบระบบสังคมเครือญาติ ชาวบานใน
ชุมชนรูจักคุมเคยกันมานานตั้งแตสมัยรุน ปูุยา ตายาย สูรุนตอรุน ทําใหมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมในชุมชนใหบรรลุผลไดอยางดีมาโดยตลอด ประเด็นเรื่องดังกลาว
นี้จึงนับไดวาเป็นสิ่งที่สงผลถึงการเริ่มตนของการสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชนโดยยึดถือที่
สมาชิกของชุมชนในทองถิ่นเป็นหลักการสําคัญ และตอมาก็ไดมีหนวยงานภายนอกชุมชนหลายแหง
ตางไดใหความสนใจโดยเฉพาะประเด็นการตอสูเรื่องการรื้อถอนอาคารไมเกา 2 ชั้น ซอยที่ 1 และ 2 
ของชาวบานกับกรมธนารักษแท่ีเป็นขาวขยายไปในสื่อมวลชนตางๆตอมามีทานผูใหญจากกรมศิลปากร
ทานหนึ่งไดเขามาเยี่ยมชมชุมชนตลาดสามชุกและไดนําเสนอใหติดตอสมาคมสถาปนิกสยามเขามา
ทําการศึกษาเรื่องการอนุรักษแอาคารไมเกา 2 ชั้น ที่กรมธนารักษแมีโครงการจะรื้อถอนเพ่ือสรางอาคาร
ใหมแทนของเดิม และนําไปสูการดําเนินการใหเกิดโครงการอนุรักษแตอไป 

ดานกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.2543-2544 ไดมีการจัดกิจกรรมชุมชนเพ่ือ
แกไขปใญหาดานเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดกิจกรรม “อรอยดีที่สามชุก” มีการจัดชวงเดือนธันวาคมของ
ทุกปีเริ่มจากประมาณปี พ.ศ. 2544 แสดงถึงภูมิปใญญาในการทําอาหารประจําชุมชนทองถิ่นที่โดดเดน
ของชุมชน เพ่ือสงเสริมกระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหมีการขายสินคาไดมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมดาน
วัฒนธรรม ไดจัดกิจกรรม “ภาพเกาเลาขาน” ขึ้น โดยในรายละเอียดของกิจกรรมไดมีการเชิญคนรุน
เกาที่เป็นผูเฒาผูแก มาเลาประวัติและเรื่องราวเกาๆดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจากภาพเกาของ
ครอบครัวที่ถายไวเกี่ยวของเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อนํามาเผยแพรใหคนรุนหลังและสาธารณะชนไดรูจัก
ภูมิปใญญาของทองถิ่น อรุณลักษณแ ออนวิมล (สัมภาษณแ, 23กุมภาพันธแ 2561)และสมชาย หงสแสุพรรณ 
(สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) 
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ปี พ.ศ. 2545 ตลาดสามชุกไดเขารวมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู ของ 
มูลนิธิชุมชนไท โดยการสนับสนุนของ พอช.และ สสส. จากรายละเอียดในปลายปี พ.ศ. 2545 มูลนิธิ
ชุมชนไท ก็เป็นหนวยงานที่เป็น NGO ก็ไดใหความสนใจชุมชนตลาดรอยปีสามชุมในเรื่องการตอสูของ
ชาวบานเรื่องการรื้อถอนที่อยูอาศัยอาคารไมเกา 2 ชั้น โดยไดเขามาเยี่ยมชุมชนและไดเชิญชุมชน
ตลาดรอยปีสามชุกเขารวมโครงการ 1 ใน 12 เมืองนาอยูที่มุงเนนการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
และทางมูลนิธิไดแนะนําวิธีการบริหารจัดการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม การศึกษาประวัติศาสตรแ
ชุมชน การอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ฯลฯ ใหกับคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษแ และตอมาคณะกรรมการพัฒนาตลาดฯ จึงไดตัดสินใจนําชุมชนเขารวมโครงการปฏิบัติการ
ชุมชนและเมืองนาอยู 1 ใน 12 

ปี พ.ศ. 2546 ตลาดสามชุกไดรับคัดเลือกใหเป็น 1 ใน 12 เมืองนํารองโครงการปฏิบัติ
การ ชุมชนและเมืองนาอยู ในปี พ.ศ. 2546 นี้ และทางมูลนิธิชุมชนไทไดเสนอวาควรจะทําการศึกษา 
ประวัติศาสตรแชุมชนขึ้นมาเพ่ือปลูกจิตนึก และจิตวิญญาณชุมชนใหกับสมาชิกในชุมชนและประชาชน 

ที่มาเยี่ยมชมตลาด ในการนี้ไดนําเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกทานหนึ่งคืออาจารยแ 
กฤตยา (ปูาแหวว) ที่ในฐานะเป็นนักวิชาการครูภาษาไทยและดานการศึกษาประวัติศาสตรแ จึงไดทํา 
หนาที่เป็นผูทรงภูมิปใญญาในชุมชนเพ่ือทําการศึกษาคนควาองคแความรูดานประวัติศาสตรแชุมชน 
อาจารยแแหววไดกรุณาเลาใหฟใงวา ทานไดเริ่มทําการศึกษาประวัติศาสตรแชุมชนโดย ศึกษาความ 

เกี่ยวของเริ่มจากในสมัยทวาราดวีกับชุมชนสามชุก จ.สุพรรณบุรี มายุคสมัยรั ตนโกสินทรแ กวีเอก 

สุนทรภูกลาวถึงสามชุกไวในโคลงนิราชสุพรรณ และสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 ปี มาสูยุคตลาด 

เฟ่ืองฟูจนถึงยุคตลาดซบเซายุคฟองสบูแตก ปี พ.ศ 2540 จากผลการศึกษางานดานสืบคนประวัติศาสตรแ 
ชุมชน การฟ้ืนฟูภูมิปใญญา และการอนุรักษแสถาปใตยกรรมเกาที่มีคุณคาในความรวมมือกับมูลนิธิ 
ชุมชนไท ไดนําไปสูการเป็นชุมชนแหงการเรียนรูดานการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 
สงผลใหชุมชนตลาดรอยปีสามชุกไดมีเครือขายจากชุมชนอ่ืนๆเขามาศึกษาดูงานกันอยางตอเนื่องและ 

ในที่สุดสามารถนําชุมชนตลาดสามชุกพลิกฟ้ืนไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ 
“สามชุกตลาดรอยป”ี ที่เป็นที่รูจักและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเป็นจํานวนมาก 

จากการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นดานการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ทองถิ่น เมื่อกลาวในรายละเอียดโดยคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแไดประสานงาน
รวมกับหนวยงานภายนอกชุมชนหลายแหง เชน คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม และคณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรแ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สมาคมสถาปนิกสยาม มูลนิธิชุมชน
ไท และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นตน จึงไดงบประมาณจํานวน 
“หนึ่งลานหาแสนบาท” มาดําเนินการปรับปรุงซอมแซม บานขุนจํานง จีนารักษแ ลานโพธิ์ และ
งบประมาณท่ีเหลือไดนํามาปรับปรุงบริเวณแวดลอมชุมชน เชน ปรับปรุงสรางเขื่อนดินวัดสามชุก กุฏิ
วัดบานทึง ซึ่งวัดนี้เป็นวัดเกาแกท่ีสรางข้ึนในสมัยพระเจาอูทอง กรุงศรีอยุธยาฯ สงผลใหชุมชนตลาด 
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รอยปีสามชุกเป็นแหลงการเรียนรูทางดานวัฒนธรรมชุมชนและทองถิ่นชี้นําใหชุมชนอ่ืนๆที่เป็น 
เครือขายชุมชน 12 เมืองนาอยู ชุมชนอ่ืนๆบุคคลภายนอกชุมชน นักทองเที่ยว นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน ฯล เกิดความสนใจเขามาทําการศึกษาเรียนรูเยี่ยมชมและทองเที่ยวกันเป็นจํานวนมาก 
สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโตรองรับผูคนที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนในลักษณะที่เป็นเครือขายชุมชน
ที่เขมแข็ง ในที่สุดเศรษฐกิจชุมชนก็พลิกฟ้ืนและพัฒนาไปสูการเป็นชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ 
กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) 

ภาพที่ 4.3 พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ 
ทีม่า:http://www.welovesuphan.com/images/stories/samchook/samchook100years/DS
C_5322.jpg 

จากการปรับปรุงบานขุนจํานงจีนารักษแใหเป็น “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” และ 
“บานพูดได” ที่เป็นแหลงเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นของชาวชุมชนตลาดสามชุก มี
รายละเอียดที่นาสนใจ คือ  

“พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบไทย-จีน ผสมผสานชิ
โนโปรตุเกส กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) ชั้นที่ 1 แสดงขอมูลความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
สามชุก ชั้นที่ 2 แสดงเรื่องราวของครอบครัวขุนจํานงจีนารักษแ ชั้นที่ 3 จัดเป็นที่ประชุมสัมมนา จัด
นิทรรศการหมุนเวียนตามความเหมาะสม สิ่ งที่นาสนใจเยี่ยมชมในบานขุนจํานงจีนารักษแ มี
สถาปใตยกรรมแบบโบราณ การประดับตกแตง ขาวของเครื่องใชเกาแก สภาพชีวิตความเป็นอยูของ
ทานเจาของบาน กระเบื้องปูพ้ืนลายสวยซึ่งสั่งตรงมาจากประเทศอิตาลี มีตนกระดังงาจีนที่มีอายุ
เทากับตัวบาน รวมถึงการออกแบบใหมีแสงแดดที่สาดสองลอดชองบานหนาตางมาเพ่ิมมิติใหกับตัว 
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บานแลดูสวยงาม ในการปรับปรุง ไดดําเนินงานอยางพิถีพิถันโดยจัดหาชางพ้ืนบานที่มีความชํานาญ 
และไดรับคําแนะนําจากอาจารยแสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาปนิกชุมชนโดย
การสนับสนุนของมูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิเล็กประไพ วิริยะพันธุแ และผูเชี่ยวชาญดานพิพิธภัณฑแของ
หนวยงานศิลปากรประจําจังหวัดสุพรรณบุรีมาชวยกันดําเนินงานปรับปรุง (คณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ, 2551, น. 17) เปูาหมายของการฟ้ืนฟูและการอนุรักษแอาคารสามชั้นที่เป็น
สถาปใตยกรรมเกาแกที่งดงามนี้เพ่ือใหกลายเป็นพิพิธภัณฑแที่บอกเลาเรื่องราวของทานเจาของบาน
ควบคูไปกับประวัติศาสตรแชุมชน (พรรณงาม เงาธรรมสารและปรีดา คงแปูน, 2553, น.37)  

ประวัติทานเจาของบานขุนจํานงจีนารักษแ คือทานขุนจํานงจีนารักษแ นามเดิมวา หุยแซ
เฮง เป็นคนจีนเกิดในประเทศไทย ใกลวัดโพธิ์คอย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ประกอบอาชีพคาขาย 
มีโรงเหลาและโรงยาฝิ่น เมื่อเยาวแวัยศึกษาเลาเรียนที่ประเทศจีน กลับมาเมืองไทยเมื่ออายุ 20 กวาปี 
ตอมาไดสมรสกับคุณกุยเอง แซเจ็ง เป็นคน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีบุตรธิดา 3 คน ตอมา
ไดเชาที่ราชพัสดุปลูกบานสามชั้น (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ใน ปี พ.ศ.2459 กิจการคาขายของทาน
เจริญรุงเรืองถึง 6 อําเภอ ทานเป็นคนมีเมตตาชอบชวยเหลือผูตกทุกขแไดยาก จึงไดเป็นผูนําชุมชน คุณ
งามความดีของทานทําใหทานไดรับบรรดาศักดิ์ เป็น ขุนจํานงจีนารักษแ ตําแหนงกรมการพิเศษจังหวัด
สุพรรณบุรี นายอากรสุรา-ฝิ่น ศักดินา 400 ไร จากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ.2474 เมื่อรัฐบาลประกาศยกเลิกการสูบฝิ่น ทานจึงหันมาทําสวนทําไร และเสียชีวิต
เมื่อ พ.ศ.2517 รวมอายุได 83 ปี 

ภาพที่ 4.4 ทางเขาพิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ 
ที่มา: http://galakung.com/public/images/content/20120815134951.png 
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“บานพูดได” เป็นการใหบานแตละหลังบอกเลาเรื่องราวชีวิตของผูที่เคยอยูอาศัยใน
บานผานรูปภาพ ขาวของเครื่องใชและของดีที่เจาของภูมิใจ มีบานที่เขารวมโครงการจํานวน 22 หลัง 
โดยตั้งอยูในซอยตางๆและตลาดปูาจู คณะกรรมการจะนําปูายของแตละบานไปติดแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจน (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ, 2551, น. 17)  

ภาพที่ 4.5 ภายในบานขุนจํานงจีนารักษแ ชั้นที่ 1 แสดงประวัติศาสตรแชุมชนและกิจกรรมบานพูดไดที่
ผนังบาน 

ปี พ.ศ. 2547 ชุมชนตลาดรอยปีสามชุกไดจัดกิจกรรมเปิดตัว “สามชุกตลาดรอยปี” 
ในความรวมมือกับมูลนิธิชุมชนไท วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2547 ไดสรางความสัมพันธแกันกับ 12 เมือง
นํารอง เมืองนาอยู และในขณะนั้น ไดเพ่ิมเมืองเครือขายขึ้นอีก 32 เมือง รวมเป็น 44 เมือง ในงานนี้
ไดมีผูคนและตัวแทนจากเมืองตางๆมาเขารวมกิจกรรมกับชุมชนตลาดรอยปีสามชุกอยางเนืองแนน 
รายละเอียดเมือง 12 เมืองนาอยู ภาคเหนือมี 4 เมือง ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม แพร อุตรดิตถแ 
ภาคใตมี 4 เมือง ไดแก ระนอง ปากพนัง สงขลา ปใตตานี ภาคอิสานมี 2 เมือง ไดแก มหาสารคาม 
อุบลราชธานี ภาคตะวันออกมี 1 เมือง ไดแก ระยอง และภาคกลางมี 1 เมือง ไดแก สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
เพ่ือเป็น 12 เมืองนํารองในการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งสูการเป็นเมืองนาอยู ในการนี้เมืองใน
แตละภาคตางๆไดจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยดานดนตรีไทยและนาฏศิลปประจําภาคแต
ละภาคเขารวมการแสดง จากการดําเนินงานกิจกรรมนี้สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนตลาดรอยปีสามชุก
เกี่ยวกับการขายสินคาชนิดเรียกกัน “ เสื้อผา หนา ผม” ของนักเรียนและเยาวชนจากตางเมืองที่เป็น
บุคคลภายนอกชุมชนมีการขายเพ่ิมขึ้น และสินคาชุมชนทองถิ่นก็ขายดีขึ้นมาก สมชาย หงสแสุพรรณ 
(สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) และ กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) 

ปี พ.ศ. 2548 กิจกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ เป็นที่ยอมรับและชื่นชม 
จากทุกวงการ จนไดรับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภแ ใหไดรับ
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พระราชทานรางวัลอนุรักษแศิลปสถาปใตยกรรมดีเดน ประเภทองคแกรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพับ, คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ, 2559)  

ปี พ.ศ. 2550 จากการที่มีสื่อมวนชลที่ใหความสนใจเกี่ยวกับการตอสูของชาวบานกับ
กรมธนารักษแโครงการรื้อถอนเรือนไมเกา 2 ชั้น ซอยที่ 1 และ 2 ในที่สุด กรมธนารักษแก็เห็นดวยกับ
การอนุรักษแไวของชุมชน จึงไดมีหนังสือถึงชุมชนตลาดรอยปีสามชุม ประกาศ “ใหอนุรักษแตลาดไวเป็น
มรดกและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น” สมชาย หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 
กุมภาพันธแ 2561) 

ชุมชนตลาดสามชุกไดรับรางวัลชุมชนดีเดนดานการทองเที่ยว (Thailand Tourism 
Awards) ปี 2550 จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ไดรางวัล “เป็น
ชุมชนแหงการเรียนรู” จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ. 2552 ชุมชนตลาดสามชุก ไดรับรางวัลในการประกวดโครงการอนุรักษแมรดก
ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิกประจําปี พ.ศ. 2552 รางวัล “ Award of Merit ” 

ในปี พ.ศ. 2552 เป็นชุมชนอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมดีเดน จากองคแการ จาก ยูเนสโก 
(UNESCO) สหรัฐอเมริกา (แผนพับ, คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ, 2559)  

ในปใจจุบัน การพัฒนาชุมชนตลาดรอยปีสามชุกในปใจจุบัน มี 2 องคแกรชุมชนหลัก ไดแก 
“คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” เป็นผูทําหนาที่แกไขปใญหาและความตองการของ
ชุมชนจากปรากฏการณแการดําเนินกิจกรรมดานเศรษฐกิจชุมชน ดานที่อยูอาศัย ดานแหลงการเรียนรู
ชุมชนที่ลานโพธิ์ พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ จัดทําของที่ระลึกชุมชนเพ่ือหารายไดเขากองทุน
สาธารณะของชุมชนสามชุกและใชในการพัฒนาบริหารจัดการชุมชน ประสานงานกับหนวยงานรัฐ
และเอกชน นักทองเที่ยว และประชาชนที่เขามาเยี่ยมชมตลาดรอยปีสามชุก ฯลฯ ดานโครงสรางการ
บริหารจัดการปใจจุบันของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแไดแบงโครงสรางการ
ดําเนินงานดังนี้ 1.ประธาน2.รองประธาน3.ฝุายสนับสนุน4.งานวิทยากร/งานประชาสัมพันธแ 5. งาน
สถานที่ 6.งานการเงิน 

ทีมงานคณะกรรมการปใจจุบันมีประมาณ 10 คน ผูดูและดําเนินงานหลัก ไดแก1.คุณ
สมชาย หงสแสุพรรณ 2. คุณอรุณลักษณแ ออนวิมล งานประชาสัมพันธแ 3. คุณกฤตยา เสริมสุข งาน
วิทยากร 4. คุณอภิญญา เนติประมุข งานการเงิน กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) 

คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแไดมีการจัดตั้งกองทุนสาธารณะ “กองทุน
พัฒนาตลาด” โดยมีการตั้งตูรับบริจาคไวที่พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ หองน้ําลานโพธิ์ และมี
การจัดทําเสื้อสามชุกและของที่ระลึกของชุมชนตางๆเพ่ือจัดจําหนายใหแกนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
เพ่ือนํารายไดเหลานี้มาเป็นทุนการเงินในการอนุรักษแปรับปรุงอาคารสิ่งกอสรางดานสถาปใตยกรรม
เกาแกของชุมชนตามโครงการอนุรักษแมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ดานตางๆของชุมชนตลาดสามชุกในวาระโอกาสตางๆใหสําเร็จผลดวยดี อภิญญา เนติประมุข 
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(สัมภาษณแ, 25กุมภาพันธแ 2561) 
ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนทองถิ่นตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาตลาด

สามชุกเชิงอนุรักษแที่ดีอีกประการหนึ่งคือ ไดใหความสําคัญกับแนวคิดเรื่อง  “ทุนทางสังคม” 

มีนักวิชาการคือ ทานหนึ่งคืออาจารยแอเนก นาคะบุตร ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง “ทุนทางสังคม” 

ทําโดยธนาคารออมสิน แบงได 5 เรื่อง คือ1.ทุนการมีจิตสํานึกรักบานเกิดของคนในชุมชน 2.ทุนทาง 
ภูมิปใญญา 3.ทุนทรัพยากรมนุษยแ 4.ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 5.ทุนกองทุนสาธารณะ คณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแรูสึกประทับใจกับแนวคิดทุนทางสังคมนี้  และรูสึกวาการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนของคณะกรรมการฯ ที่ผานมาไดดําเนินงานมาในแนวทางนี้หรือมีความสอดคลองกับ
หลักการดานการพัฒนาทุนทางสังคมดังกลาวนี้ จึงไดยึดหลักการพัฒนาชุมชนหรือการทํางานชุมชนให
สอดคลองคลองกับหลักการพัฒนาทุนสังคมนี้ใหสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องถึงปใจจุบันในทุกกิจกรรม  

สมชาย หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) 
ชุมชนมีองคแกรชุมชนมาจากภาครัฐไดแก “เทศบาลตําบลสามชุก” ทําหนาที่พัฒนา

ชุมชนดานโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชนและทําหนาที่อํานวยความดูแลเปิด “เวทีประชาคมสามชุก” 
โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ปี พ.ศ.
2548 และปรับปรุงฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2559 เพ่ือดําเนินงานจัดทําแผนชุมชนโดยใหประชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมในงานพัฒนาชุมชนและการจัดทําแผนชุมชน หลักการดําเนินงานจัดทําแผนชุมชนของ
เทศบาลตําบลสามชุกมีหลักการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง กระบวนการพัฒนา
ชุมชนมี 7 ขั้นตอน ไดแก 1.การศึกษาชุมชน 2.การวิเคราะหแปใญหา 3.การจัดลําดับปใญหาและความ
ตองการของชุมชน 4.การวางแผนและโครงการ 5.การดําเนินงาน 6.การประเมินผลงาน 
7.การทบทวนและแกไขปใญหาอุปสรรค ปใทมา อภิสรสกุล (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561)

แนวทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามชุก ที่ไดนําเสนอการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน โดยมีตัวอยางแสดงการดําเนินงานจัดทําแผนชุมชน เชน บันทึกรายงานการประชุม ประชาคม
แผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน (พ.ศ. 2560-2562) มีสมาชิกของคนในชุมชนคือคุณวิบูลยแ จึงเจริญสุข
ยิ่ง (อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสามชุก และคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ) ที่เป็น
ผูนําชุมชนตลาดรอยปีสามชุกในฐานะแกนนําจัดทําแผนชุมชนและคุณอภิวัฒนแ  เจริญวัย เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแและเป็นประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนตลาดรอยปี
สามชุกและเป็นเจาของรานทองมวนโบราณปูาแปฺดก็ไดเขารวมกิจกรรมการประชุมประชาคมสามชุก
ดังกลาวนี้ 

ในรายงานการประชุมประชาคมมีมติเอกฉันทแใหจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ลําดับที่ 1-4 ดังนี้ 1. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร บริเวณวงเวียน พรอมปูายสัญญาณ
บอกใหรถในวงเวียนไปกอน 2. โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด CCTV จํานวน 3 ชุด 3. โครงการ
ฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ 4. โครงการศึกษาดูงาน ปใจจุบันชุมชนตลาดสามชุกไดดําเนินงานพัฒนาชุมชน 
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ใหเกิดความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดรับการยอมรับเป็น “ชุมชนแหง
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ” คําขวัญชุมชนคือ“ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑแมีชีวา” วิสัยทัศนแชุมชน “ชุมชน
ตลาดสามชุกตนแบบการเรียนรูอยางยั่งยืน” (เทศบาลตําบลสามชุก, 2559)  

ในเรื่องการสื่อสารภายในชุมชนตลาดสามชุกมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธแจาก 
“คณะกรรมการพัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษแ” และ “เทศบาลตําบลสามชุก” ทําหนาที่แจงขาวสารการ 
ดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และขอมูลที่เป็นประโยชนแตางๆดานการทองเที่ยวและอ่ืนๆใหแก
สมาชิกชุมชน และนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดสามชุกไดทราบทั่วถึงกันทั่วบริเวณตลาดสามชุก 4 

ซอย2 ถนน เป็นการสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชนและเป็นการสรางความสัมพันธแที่ดีในดาน
บรรยากาศการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนและการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพดานขอมูลขาวสารได
เป็นอยางดีของชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของชุมชนที่ดีประการหนึ่งดวยอรุณลักษณแ 
ออนวิมล (สัมภาษณแ, 23กุมภาพันธแ 2561)และสมชาย หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 
2561) 

กิจกรรมประจําปีของชุมชนตลาดสามชุกนับจากปีพ.ศ.2552 ถึง ปใจจุบัน มีกิจกรรม
สนับสนุนใหเกิดพลังชุมชนของสมาชิกในชุมชนทองถิ่นใหมีการรวมตัวกันเพ่ือดําเนินงานแกไขปใญหา
และความตองการของชุมชน โดยมีกิจกรรมสงเสริมดานเศรษฐกิจชุมชน ไดแก “งานอรอยดีกินฟรีทั้ง
ตลาด” จัดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เริ่มปีแรกประมาณปี พ.ศ.2552 รายละเอียดของงานมุงคืน
กําไรใหกับลูกคา ประชาชนผูมาเยี่ยมเยือนชุมชนตลาดรอยปีสามชุก โดยคณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษแไดจัดทําแกวชามถุงใสมีตราสามชุกตลาดรอยปี ราคาชุดละ 60 บาท มีขายที่ลาน
โพธิ์ ไวสําหรับนําไปใสอาหารรับประทานฟรีทั้งตลาด รับประทานอาหาร ขนมของรานคาตางๆและ
ทําความสะอาดถวยชามนั้นเมื่อรับประทานเสร็จแลวได ณ จุดรานคานั้น แลวก็สามารถนําไป
รับประทานตอไดตามความพอใจลูกคา ประชาชนที่มาเยี่ยมชมตลาดในวันดังกลาวเป็นประจําทุกปี 
ซึ่งการจัดกิจกรรมงานนี้ไดเป็นการดําเนินการตอเนื่องจากงาน “อรอยดีที่สามชุก” จัดในวันที่ 31 
ธันวาคม ของทุกปีจากที่เคยมีการจัดงานมาในชวงประมาณปี พ.ศ. 2543-2544 เป็นปีแรกเริ่มของ
กิจกรรม และชุมชนตลาดสามชุกมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณีวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมวัน
สงกรานตแ เป็นการเชิญผูสูงอายุของชุมชนมารดน้ําดําหัวแดทานเหลานี้ เป็นการสืบสานประเพณีชาว
ไทยของชุมชนที่มีมาแตอดีตของชุมชนตลาดสามชุก แสดงความกตัญโูตอ ปูุยา ตายาย สะทอนระบบ
สังคมแบบเครือญาติของสังคมไทยที่มีปรากฏในแทบทุกชุมชน และ งานไหวพระจันทรแ 
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแเป็นผูดําเนินงานจัดหาอาหาร หวานคาว เครื่องไหว
พระจันทรแตามแบบประเพณีชาวจีนโบราณ และคนไทยเชื้อสายจีนของชุมชนที่เคยมีมา โดยการจัด
กันเองในแตละครอบครัวในอดีต ก็มาจัดรวมกันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย -จีน โบราณ
ของชุมชนใหเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและขวัญกําลังใจในการดําเนินวิถีชีวิตของชาวชุมชนที่มีเชื้อสายไทย-
จีนใหสืบตอไป สมชาย หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) และ กฤตยา เสริมสุข 
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(สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) 
ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตในดานการประกอบอาชีพคาขายเป็นสวนมาก 

สงผลใหชาวชุมชนตลาดสามชุกมีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง มีการซื้อขายสินคากันภายในชุมชน
ดวยกันเองเป็นหลักแบบพอมีพออยูหรือแบบพอเพียง เมื่อสินคามีเหลือพอก็ขายใหกับลูกคาที่เป็น
บุคคลภายนอกชุมชนแตไดเขามาเยี่ยมชุมชนมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคากับชุมชน มีรูปแบบการคา 
ขายทั้งแบบขายปลีก และขายสง ในอดีตเป็นแหลงสินคาเกษตรที่สําคัญ เชน ขาว เกลือ ฯลฯ ปใจจุบัน
มีสินคาประเภทอาหารทองถิ่น รานคาของใชเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นสินคาหลัก จึงปรากฏมีรานคา
เกาแกที่เป็นอัตลักษณแดานรานคาชุมชนเกาแกมีมากมายอายุประมาณ 60 ปี ถึง 80 ปี ขึ้นไปและมี
การสืบทอดภูมิปใญญาดานการคาขายมาจากครอบครัวในอดีตรุนปูุยาตายายมาจนถึงรุนลูกรุนหลาน
ในปใจจุบัน วิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง (สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) จากวิถีชีวิตในอดีตยังคงมีใหเห็นใน
แถบยานชุมชนแหงนี้โดยรานคาดังกลาวมีปรากฏอยูที่เรือนไมเกา 2 ชั้น ของบริเวณตลาดสามชุก มี 4 
ซอย 2 ถนน ที่มีสถาปใตยกรรมรูปแบบดั้งเดิมสามารถผสมผสานเขากับวิถีชีวิตสมัยใหมไดอยางลงตัว 
และเป็นมนเสนหแของตลาดสามชุก จากเรือนไมที่มี 2 ชั้น ชั้นลางทําเป็นรานคา ชั้นบนใชพักอาศัย 
หลังคาเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ตอมามุงดวยสังกะสี ผนังไม เหนือผนังมีชองลม ชองแสงและไมกัน
สาดตกแตงดวยลายไมฉลุอยางสวยงามเรียกวา “ลายขนมปใงขิง” หรือ จิงเจอรแเบรด (gingerbread) 
มีแนวระเบียงไมยื่นออกมาจากตัวบาน ประตูแบบบานเพี้ยม การกอสราง การใชวัสดุ และการตกแตง 
สะทอนบรรยากาศบานเกาที่มีความผูกพันระหวางชาวตลาดสามชุกกับบานเรือนที่อยูอาศัย ถือเป็น
สถาปใตยกรรมอันควรคุณคาแกการอนุรักษแ (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ, 2551, น.26) 
มีจํานวนรานคาในปใจจุบันมากกวา 200 รานคา สงผลใหชาวตลาดสามชุกมีศักยภาพดานการคาขายที่
สามารถพ่ึงตนเองของชุมชนมาแตในอดีตจนมาถึงยุคสมัยปใจจุบันที่แสดงถึงมีความยาวนานของสภาพ
ชุมชนที่เป็นตลาดซื้อขายสินคาทีเ่กาแก 

ตัวอยางรานคาเกาแกของชุมชนที่มีชื่อเสียงไดแก โรงแรมอุดมโชค (แตปใจจุบันไดปิดตัว
ไปแลวเนื่องจากมีสภาพเกาแกไมไดมาตรฐานการเป็นโรงแรมในปใจจุบัน) รานขายยาโบราณ ยาจีน 
รานฮกอันโอสถสถาน รานทองมวนโบราณปูาแปฺด รานกาแฟทาเรือสง รานบะหมี่เจ็กอาว รานขาว
หอใบบัวปูามัลลิกา รานโชคชัยสินคาโบราณ รานโชคนิมิต ฯลฯ (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษแ, 2551) และสมชาย หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) 

ผูวิจัยไดเลือกรานคาเพ่ือทําการศึกษาเกี่ยวกับการมีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง
จํานวน 3 ราน ไดแก รานขาวหอใบบัวปูามัลลิกา รานทองมวนโบราณปูาแปฺด และรานขายยา
โบราณ-ยาจีนฮกอันโอสถสถาน เพ่ือทําการเก็บขอมูลทําการศึกษาวิเคราะหแในประเด็นการพ่ึงตนเอง
ของชาวตลาดสามชุกที่นําไปสูการศึกษาเรื่องลักษณะการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดสามชุก
ดานการเป็นชุมชนพ่ึงตนเองที่ดีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รานขาวหอใบบัวปูามัลลิกา เป็นรานขายอาหาร ไดแก คือ ขาวหอใบบัว ขาวคลุกกะปิ 
กเวยเตี๋ยวยําบก เมนูสุขภาพ ฯล เปิดใหบริการขายอาหารในชุมชนตลาดสามชุก เดินทางซอย 1 สุด
ซอย รานตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน เจาของรานคือ คุณมัลลิกา อายุ 66 ปี ขาวหอใบบัวจัดเป็นอาหารภูมิ
ปใญญาทองถิ่นของชาวตลาดสามชุก สมัยกอนคนจีนไมมีพาชนะใสอาหารจึงนําใบบัวมาหอแลวนึ่งอบ
ใหความรอนจนสุก สวนผสมหลัก ขาว หมู กุนเชียง คิดคนโดยคุณแมเจาของรานจบการศึกษาจาก
การชางพระนครใตแลว เป็นอาจารยแสอนคหกรรมในโรงเรียนใกลชุมชนตลาดสามชุก ในสมัยประมาณ 
เมื่อ 60-70 ปี กอน ไดทําอาหารวันเสารแ-อาทิตยแขายหนาบาน เริ่มใหมๆทําตามสั่งวันละ 5-10 หอ 
ตอมาก็ขายดีขึ้นจึงสืบทอดมาสูบุตรสาวคือ คุณปูามัลลิกา ในงาน “อรอยดีที่สามชุก” และงาน 
“อรอยดีกินฟรีทั้งตลาด” ไดนํามาเขารวมกิจกรรมตลอดตอเนื่องทุกปี ปใจจุบันก็ขายดีพอสมควร จึงมี
รายไดจากการขาวหอใบบัวนี้มาถึงปใจจุบัน เป็นรานคาที่พรอมใหความชวยเหลือชุมชนตลาดอยาง
สม่ําเสมอดานแรงกายแรงใจทุนทรัพยแเพ่ือใหชุมชนดํารงอยูไดและมีจิตสํานึกรักชุมชนที่เป็นบานเกิด
ของครอบครัว มัลลิกา ประพฤตดีิ (สัมภาษณแ, 25กุมภาพันธแ 2561) 

รานทองมวนโบราณปูาแปฺด เป็นรานขายอาหารขนมทองมวนเกาแกริมแมน้ําทาจีน 
ตั้งอยูที่ถนนเลียบนที มีสูตรการทําขนมทองมวนมีลักษณะเฉพาะที่กรอบหอมหวานมัน อรอย แบบ
โบราณจากคุณแมแปฺด ขายดีมาแตโบราณตั้งแตประมาณ 60 ปีกอนถึงปใจจุบัน โดยปใจจุบันตลาด
สามชุกเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแจึงทําการผลิตเพ่ือขายนักทองเที่ยวดวย เจาของราน ปใจจุบันที่
ทําการสืบทอดกิจการตอจากคุณแมคือ คุณอภิวัฒนแ เจริญวัย และเป็นกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษแทานหนึ่งดวยในปใจจุบันและไดเขารวมโครงการจัดทําเวทีประชาคมแผนพัฒนาชุมชน
เทศบาลตําบลสามชุก ประจําปี พ.ศ.2559 รับทราบการจัดทําแผนชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
รานขนมทองมวนฯ ไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน เชน “งานอรอยดีที่สามชุก” รานก็ขายดีมาก 
และกิจกรรมปใจจุบันก็ชวยออกราน “อรอยดีกินฟรีทั้งตลาด” มีการรักษาคุณภาพสินคาดานความ
สะอาด มีหนวยงานสาธารณะสุข องคแการอาหารและยาเขามาตรวจดูบางและกําลังจะเสนอใหไดรับ
การรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุข เพ่ือรับรองความปลอดภัยความสด ใหมสะอาดของสินคา คือ 
ขนมทองมวนโบราณนี้เพ่ือดูแลผูบริโภค เป็นรานคาที่พรอมใหความชวยเหลือชุมชนตลาดสามชุก
อยางสม่ําเสมอดวยแรงกายแรงใจทุนทรัพยแเพ่ือใหชุมชนดํารงอยูไดและมีจิตสํานึกรักชุมชนที่เป็นบาน
เกิดของครอบครัว อภิวัฒนแ เจริญวัย (สัมภาษณแ,1 มีนาคม 2561)  

รานขายยาโบราณ ยาจีน ฮกอันโอสถสถานเจาของรานปใจจุบันคือ คุณยาสุนิภา เหลือง
สีดี (ยาเล็ก) สืบทอดกิจการมาตั้งแตมีตลาดสามชุกสมัยคุณปูุเป็นชาวจีนแตจิ๋ว คุณยาสุนิภาเรียน
ภาษาจีนมาจากคุณพอ เรียนดานยาโบราณ ยาจีนมาจากคุณปูุและครอบครัว คุณยาสุนิภาไดจด
ทะเบียนเป็นผูประกอบโรคศิลปแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ในอดีตยา
โบราณขายดี ทั้งยาไทย ยาจีน ปใจจุบันขายเฉพาะยาโบราณ ยาไทย แกเบาหวานความดัน ปใจจุบัน
ญาติไมมีเรียนดานเภสัชกรรมแลว อนาคตอาจหยุดกิจการ ปใจจุบันจึงไดทํากระเปาที่ระลึกสามชุกขาย 
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หนาบานเป็นรายไดเสริม “งานอรอยดีกินฟรีทั้งตลาด” ไมไดนํายาดม ยาตางๆมาชวย แตออกรานกับ
นองสาวคุณวัฒนา (ปูาแดง) ทําน้ําเก฿กฮวยแจกฟรี บางปีก็แจกน้ําอันลม แทน เพ่ือชวยกิจกรรมชุมชน
ตลาดสามชุกอยางตอเนื่องจากอดีตถึงปใจจุบัน สวนคุณวัฒนาได จัดทําสบูไมไผขายไดสูตรมาจาก
พ่ีสาวคนที่ 2 เป็นพยาบาลโรงพยาบาลตํารวจ และปใจจุบันสืบทอดใหลูกชายคุณธีรภัทร บูรณา
กาญจนแ สินคาผลิตภัณฑแ “สบูถายไมไผฮกอัน” ไดรับรางวัล OTOP ปี พ.ศ.2558 จากผูวาราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี ไดรับการรับรองคุณภาพสินคาจาก องคแการอาหารและยาในดานผลิตภัณฑแแลว แตเมื่อ 
ประมาณหนึ่งปีกอน (ปี พ.ศ.2560) องคแการอาหารและยาของจังหวัดสุพรรณบุรีเขามาตรวจสถานที่
ผลิต และใหคําแนะนําวาตองปรับปรุงปูองการใบไมหลนเขามาในสถานที่ผลิตสินคาโดยตองติดหอง
กระจก และใหเวลา 1ปี ในการดําเนินงานปรับปรุง แตทางรานเห็นวาทางรานผลิตเพ่ือขายเพียงใน
ระดับชุมชนอาจไมคุมกับการลงทุนดวยตองใชเงินงบประมาณหนึ่งแสนกวาบาทในการทําหองกระจก 
หากวาองคแการอาหารและยาเขามาตรวจอีกก็อาจหยุดกิจกรรมก็ได ปใจจุบันขายของชําทั่วไปในชุมชน
ตลาดสามชุก เคยนําสบูไมไผไปออกรานที่เมืองทองธานีกับการจัดงานของกระทรวงพาณิชยแในดาน
เกี่ยวกับสินคา OTOPแตขายไมดีเทากับอยูที่ชุมชนตลาดสามชุก และเป็นรานคาที่พรอมใหความ
ชวยเหลือชุมชนตลาดอยางสม่ําเสมอดวยแรงกายแรงใจทุนทรัพยแเพ่ือใหชุมชนดํารงอยูไดและมี
จิตสํานึกรักชุมชนที่เป็นบานเกิดของครอบครัวเชนเดียวกันกับรานคาอ่ืนๆของชุมชน (สุนิภา เหลืองสีดี 
และวัฒนา แซเซีย (สัมภาษณแ, 25กุมภาพันธแ 2561) 

ปใจจุบันชุมชนมีดานการจัดกิจกรรมการแสดงทางดานวัฒนธรรมดานดนตรีไทยและ
อ่ืนๆของเด็กและเยาวชนที่มาจากโรงเรียนภายในชุมชนสามชุกที่ลานโพธิ์ โดยจะมีการแสดงในวัน
เสารแ วันอาทิตยแ และวันนักขัตฤกษแ จากโรงเรียนตางๆเชน โรงเรียนมัธยมวัดสามชุกรัตนโภคาราม 
โรงเรียนวัดสามชุก โรงเรียนวัดบางขวาก โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต โรงเรียนวัดคลองขอม 
และโรงเรียนวัดบานทึง ฯลฯ และมีการนําเสนอเพลงอีแซวแตงขึ้นโดยอาจารยแกฤตยา เสริมสุข ที่มี
เนื้อหาเพลงบรรยายถึงประวัติสาสตรแของชุมชนตลาดสามชุกใหเด็กๆไดนําเสนอตอประชาชน
นักทองเที่ยวผูมารับชมทั้งในและนอกชุมชนเป็นการเผยแพรประวัติของชุมชนตลาดสามชุกใหเป็นที่
รูจักผานเนื้อหาเพลอีแซวนี้ และนอกจากนี้ เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนตางๆนี้ไดเขาเป็นอาสาสมัคร
ที่เป็นกําลังสําคัญในการจัดกิจกรรมรณรงคแเรื่องการเสริมสรางสุขภาพเพ่ือใหเป็นชุมชนปลอดเหลา-
บุหรี่และสิ่งเสพติดใหโทษรวมกับหนวยงาน (สสส.) อุทัย จงวัฒนารักษแ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 
2561) และกฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) 
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ภาพที่ 4.6 การแสดงดนตรีไทยโรงเรียนวัดบางขวากเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธแ 2561 ที่ ลานโพธิ์ 
ชุมชนตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี 

ตัวอยางกิจกรรมที่เครือขายภายในชุมชนเป็นปใจจัยสําคัญในการดําเนินกิจกรรมชุมชน 
ไดแก การแสดงที่ลานโพธิ์ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีไทยจากนักเรียนโรงเรียนในชุมชน
หลายแหงหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเขารวมกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบาน ดนตรีสากล 
และการแสดงนาฏศิลป ฯลฯ เชน โรงเรียนวัดสามชุก โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต โรงเรียนวัด
บางขวาก ฯล ในทุกวันเสารแ – อาทิตยแและวันหยุด นักขัตฤกษแ โดยตัวอยางผูเขารวมกิจกรรม ไดแก 
เด็กหญิงสุจีรา (นองหมิง) เป็นนักดนตรีไทย (ระนาดเอก) จากโรงเรียนวัดบางขวาก สามารถบรรเลง
ดนตรีไทยไดประมาณ 50 เพลง มีการนําเพลงอีแซวแตงโดย อาจารยแกฤตยา (ปูาแหวว) ในเวลาไดรับ
เชิญไปบรรเลงดนตรีไทยทั้งนี้ก็จะมีการนําเพลงอีแซวนี้มาแสดงเพ่ือเผยแพรใหเป็นที่รูจักวามาจาก
ชุมชนตลาดรอยปีสามชุก เนื้อหาเพลงอีแซวไดบรรยายถึงประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม สิ่งดีงานของ
ชุมชนสามชุก เป็นการประชาสัมพันธแใหชุมชนอยางหนึ่ง นองหมิงไดหัดเลนดนตรีไทยมาประมาณ 7 
ปี ถึงปใจจุบัน รวมรวมถึงเพ่ือนๆอีกหลายคน โดยใชเวลาหลังเลิกเรียนในวันจันทรแ – ศุกรแ ทําการ
ฝึกซอมทุกเย็น และทุกโรงเรียน สุจีรา หวังวิมาน (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) 
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ภาพที่ 4.7 บริเวณลานโพธิ์สําหรับใชแสดงกิจกรรมการแสดงทางดานวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน
จากโรงเรียนตางๆในชุมชนสามชุก 
ที่มา:http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201305/26/55624659f.jpg 

ครูดนตรีไทยคือครูอุทัย จงวัฒนารักษแ ขาราชการครูบํานาญ โรงเรียนบางขวาก เป็น
ผูดูแล และทานใหสัมภาษณแวา เด็กทุกคนมีใจรักกิจกรรมการแสดงโดยสมัครใจ เป็นงานอดิเรก ไม
มุงหวังเงินคาการแสดงอยางใด ตองการใหชุมชนไดรับความสุขจากการฟใงดนตรีไทย สากล 
พ้ืนบานฯล ไดรับการสนับสนุนดานสถานที่ลานโพธิ์นี้จากคณะกรรมการพัฒนาตลาดฯ ตั้งแตประมาณ
ปี 2545 ถึงปใจจุบัน แตมีกลองรับบริจาค และไดนําเงินเหลานี้มาจัดสรรซื้อเครื่องดนตรีไทย สากล
เพ่ิมเติมขึ้น การจางครูดานดนตรีไทยใหมๆเขามาทําการฝึกสอนใหกับเด็กๆและมอบเป็นทุกการศึกษา
ใหแกเด็กๆตามวาระโอกาส และนอกจากนี้ ยังไดเขารวมกิจกรรมรณรงคแตอตานการไมสูบบุหรี่ ไมดื่ม
เหลา ไมเสพสิ่งติดใหโทษบริเวณตลาดรอยปีสามชุกและชุมชนสามชุก รวมกับหนวยงาน (สสส.) เป็นผู
ดําเนินงานหลักไดประกาศใหชุมชนตลาดรอยปีสามชุกเป็นเขตปลอดเหลา-บุหรี่และสิ่งเสพติดใหโทษ 
เชน มีการเดินขบวนชูปูาย จากสมาชิกชุมชนและเด็ก เยาวชน มีการแสดงกลองยาวในขณะชูปูาย
เดินขบวนรณรงคแตอตานการสูบบุหรี่  ดื่มเหลาและสิ่งเสพติด ใหโทษในเขตชุมชน เชนมี ปูาย 
“ขอบคุณที่ ไมสูบ ไมดื่ม ไมเสพ สนับสนุนโดย (สสส.)” ในฐานะเด็กเป็นลูกหลานชาวบานในชุมชน
และเป็นเครือขายชุมชนในการเขารวมพัฒนากิจกรรมดานวัฒนธรรมใหแกชุมชนโดยความสมัครใจ 
อุทัย จงวัฒนารักษแ (สัมภาษณแ, 24กุมภาพันธแ 2561) 
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ภาพที่ 4.8 นักเรียนโรงเรียนวัดบางขวากชูปูายตัวอยางกิจกรรมรณรงคแ ไมสูบ ไมดื่ม ไมเสพเพ่ือ
สุขภาพของประชาชนภายในชุมชนตลาดสามชุก/นองหมิง คนที่ 3 นับจากซายมือผูอาน 

ชุมชนตลาดสามชุกมีกิจกรรมการทองเที่ยวแวดลอมชุมชนไดแก การลองเรือตอแบบ
โบราณเรียกวา “เรือเอ่ียมจุน” ชมบรรยากาศแมน้ําทาจีนจากตลาดสามชุกเดินทางไปสูบานเรือนไทย
โบราณสาคร หรือเรียกกันวา “เรือนไทยสาคร โฮมสเตยแ” บริหารงานโดย คุณสุจิตตแ เลหแจันพงษแ (ลุง
เช็ง) รายละเอียดที่นาสนใจของบานเรือนไทยโบราณริมลําน้ําทาจีนที่มีความสวยงามสะทอนความ
เป็นอยูชาวสามชุก บานเรือนไทยโบราณนี้ “ลุงเช็ง” เป็นเจาของบานในปใจจุบันและไดรับมรดกมา
จากคุณแมของคุณลุงเช็งคือ คุณแมสาคร เลหแจันพงษแ เดิมประกอบอาชีพคาขายขาวและถานตลาด
สามชุกในอดีต บานเรือนไทยสาครแหงนี้สะทอนความเป็นอยูของเจาของบานที่ใชชีวิตอิงกับสายน้ํา 
ภายในเรือนไทยมีหองจัดแสดงในอดีต อาทิ รานตัดผม หองฉายหนัง รานกเวยเตี๋ยว ราน โชหวย หอง
เครื่องเสียง หองรวมกลอง รานซอมนาฬิกา รานกาแฟโกเช็ง รานตัดเย็บเสื้อผา ทําใหความรูสึกยอน
ไปในยุคอดีตกับภาพบานเรือนไทยริมน้ําwww. suphan. biz/thaisakorn.htm,เมื่อ 23/02/2561) 
โดยผูวิจัยไดเดินทางเขาเยี่ยมชมในฐานะนักทองเที่ยวและไดพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติบานเรือน
ไทยสาครนี้กับคุณลุงเช็งพรอมขอสัมภาษณแเก็บขอมูลจากคุณลุงเช็งทานก็ใจดีพาผูวิจัยเยี่ยมชม
บานเรือนไทยสาครดวยตนเอง จากปรากฏการณแจริงจากการสังเกตก็ยังคงมีเรื่องราวสอดคลองกับ
ภาพถายจากในเอกสารออนไลนแไดตรงตามเว็บไซตแกับในปใจจุบันหากวาเป็นนักทองเที่ยวก็จะสามารถ
สืบคนขอมูลกอนมาทองเที่ยวนี้อยางไดผลดีมาก 
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ภาพที่ 4.9 กิจกรรมลองเรือนแมน้ําทาจีนเยี่ยมชมบานเรือนไทยสาคร อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
ที่มา: http://www.suphan.biz/thaisakorn08.jpg 

คุณลุงเช็งเลาเรื่องการทํากิจกรรมการทองเที่ยวลองเรือชมบานเรือนไทยสาครนี้วา การ 
ดําเนินงานสงเสริมดานการทองเที่ยวกับชุมชนตลาดสามชุกมีลักษณะเครือขายชุมชนโดยออม 
เนื่องจากเป็นการดําเนินงานการทองเที่ยวที่เจาของกิจการเป็นแบบกิจการสวนบุคคล ไมไดดําเนินงาน 

กิจกรรมโดยตรงหรืออยูในความดูแลบริหารงานของคณะกรรมพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ แตคุณ 

ลุงเช็งก็มักจะบริจาคเงินชวยเหลือชุมชนตลาดสามชุกเพราะเหตุผลที่คุณลุงก็มีจิตสํานึกเป็นเจาของ 
ชุมชนตลาดสามชุก และมีจิตวิญญาณรักบานเกิด และรักชุมชนตลาดสามชุกเหมือนกับชาวบานคน 

อ่ืนๆในชุมชนทองถิ่นดวย เพราะคุณลุงเช็งเองก็เป็นคนสามชุกและถือวาเป็นคนชุมชนตลาดสามชุก 

ดวย ในระยะที่เริ่มทํากิจกรรมทองเที่ยวดังกลาว คุณลุงตอเรือโดยสารขึ้นมา 1-2 ลํา และจัดนิทรรศการ 
ภายในบานเกี่ยวกับประวัติบานไทยโบราณ ของใชตางๆและเปิดรานกาแฟไวใหนั่งพักผอนเวลาเขา 
เยี่ยมชมบานไทยสาคร ไดเริ่มในชวงเวลาฟ้ืนฟูชุมชนตลาดสามชุกประมาณปี พ.ศ.2543-2544 เวลา 
ชุมชนตลาดสามชุกจัดงาน “อรอยดีที่สามชุก” และปใจจุบันเปลี่ยนเป็น กิจกรรมงาน “ อรอยดีกินฟรี 
ทั้งตลาด ” คุณลุงเช็งมักชวยเหลือชุมชนโดยใหนักทองเที่ยวลองเรือเยี่ยมชมบานเรือนไทยสาครฟรี 
ตลอดงาน เชนเดียวกันเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมชุมชนตางๆนี้ คณะกรรมการตลาดสามชุกเชิง 
อนุรักษแก็ชอบกิจกรรมของลุงจึงไดประสานงานดานสถานที่ขึ้นลงเรือบริเวณริมน้ําใหรวมถึงเจาหนาที่ 
เทศบาลสามชุกก็อนุญาตตั้งแตแรกที่มีการจดักิจกรรมกรรมทองเที่ยวดังกลาวถึงปใจจุบัน คณุลุงเช็ง 
เก็บคาบริการลงเรือคนละ 50 บาท ในปใจจุบัน โดยใหนักทองเที่ยวหยอดเงินใสตูหนาบริเวณบาน
เรือนไทยสาคร หรอืแลวแตนกัทองเที่ยวจะใสตูมากกวาหรือนอยกวาก็ได คุณลุงเช็งก็ใจดีไมคอย สนใจ
มากนัก เพียงแตชอบใหคนมาเยี่ยมชมเทานั้นเป็นสําคัญ ปใจจุบันบานเรือนไทยนี้ใชสําหรับถาย
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ละครไทยๆออกอากาศทางทีวีหลายเรื่องโดยมีกองถายละครมักจะมาของเชาเป็นสถานที่ถายทําละคร

บอยเสมอ ลุงเช็งเองก็ยินดีครับสุจิตตแ เลหแจันทรแพงษแ (สัมภาษณแ, 1 มีนาคม 2561) 
 

 
 

ภาพที่ 4.10 บานเรือนไทยสาครชุมชนวัดสามชุกและใชเป็นที่ถายทําละครทางโทรทัศนแตางๆเจาของ
คือคุณสุจิตตแ เลหแจันพงษแ (ลุงเช็ง) 
ที่มา: http://img.painaidii.com/images/20130516_18 _1368701298 _873725.jpg 
 

ปใจจุบันชุมชนมีเครือขายชุมชน 6 ตลาดการทองเที่ยวในปใจจุบัน ไดแก ตลาดคลองสวน 
ตลาดดอนหวาย ตลาดบางน้ําผึ้ง ตลาดนครเนื่องเขต ตลาดน้ําตลิ่งชัน และตลาดรอยปีสามชุก เป็น
การประกาศใหเป็นแหลงทองเที่ยวในลักษณะเชิงอนุรักษแ และสมาชิกเหลานี้จะมีการทําการศึกษา
เรียนรูวิธีการทํางานชุมชนระหวางชุมชนดวยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆในการดําเนินงาน
พัฒนาใหมีความเขมแข็งและสงผลใหเป็นปใจจัยสนับสนุนไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นใหมี
ความเจริญเติบโตและการนําไปสูการเป็นแหลงทองเที่ยวในลักษณะเชิงอนุรักษแของชุมชน อรุณลักษณแ 
ออนวิมล (สัมภาษณแ, 23กุมภาพันธแ 2561) 
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ภาพที่ 4.11 ลานโพธิ์ของชุมชนตลาดสามชุกสําหรับจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม การ
ประชุมสัมมนาและอ่ืนๆ 
ที่มา: https://ttspace.files.wordpress.com/2012/06/dsc03359.jpg  

ในเรื่องหลักการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดไปสูการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นท่ียั่งยืนไดนั้น ชุมชนตลาดสามชุกไดดําเนินงานโดยพิจารณาดานมิติในการพัฒนาชุมชน 
4ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจเป็นชุมชนแหงการทองเที่ยว ดานสังคมชุมชนจัดกิจกรรมชุมชนสงเสริม
ระบบสังคมเชิงแนนแฟูนแบบสังคมเครือญาติ ดานวัฒนธรรมจัดไดวาเป็นชุมชนแหงการเรียนรูจาก
การไดมีการอนุรักษแตลาดสามชุกไวเป็นมรดกและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น 
และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนไดมีการดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาและทํา
ความสะอาดชุมชนและบริเวณตลาดอยางตอเนื่อง ยึดหลักการที่จะตองมีความสมดุลกันในทุกดาน
ดังกลาวจึงจะสามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งไปสูการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนได
สําเร็จ 

ดานเศรษฐกิจในชุมชน คณะกรรมการพัฒนาตลาดฯ ไดใหความเห็นวา ชาวตลาด
สามชุกจะตองคํานึงถึงอัตลักษณแชุมชนดานสินคาและบริการที่มีการสืบทอดมาจากครอบครัวในยุค
อดีต ปูุยาตายายสูรุนปใจจุบันที่เป็นลูกหลานในเรื่อง ความสะอาดถูกหลักอนามัย และความสะอาด
ของรานคา ความสะอาดของตลาดในทุกจุด พอคาแมคามีความจริงใจซื่อสัตยแตอลูกคาในดานการ
นําเสนอสินคามีคุณภาพ ปริมาณ ความถูกตองไมปลอมแปลง เป็นตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ ชาวตลาดสามชุก
ในยุคอดีตไดรักษากันไวอยางเหนียวแนน จึงมีความเจริญดานการคาขายมาโดยตลอด พอคาแมคายุค
ปใจจุบันจึงควรมีจิตสํานึกดานการรักษาอัตลักษณแของสินคาใหมีความยั่งยืนเชนเดียวกับคนสามชุกใน
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ยุคอดีตที่มีการปฏิบัติสืบทอดตอกันมา กฤตยา เสริมสุข(สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561)และวิบูลยแ 
จึงเจริญสุขยิ่ง(สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) 

ดานสังคมของชุมชนตลาดสามชุกก็ยังคงเป็นระบบสังคมแบบแนวนอนที่เป็นระบบเครือ
ญาติมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน กอใหเกิดจิตสํานึกเป็นเจาของชุมชนและจิตวิญญาณรักชุมชน
บานเกิดเหมือนเชนในยุคอดีตรุนปูุยาตายายเป็นสวนมาก กอใหเกิดเครือขายภายในชุมชนที่เขมแข็ ง 
แตก็มีปใญหาปใจจุบันมีคนนอกชุมชนมาคาขายโดยการเชารานคาแทนคนในชุมชน การมีจิตสํานึกเป็น
เจาของชุมชนและจิตวิญญาณรักบานเกิดจึงไมมี มุงเนนการคาเพียงหวังผลกําไร ระบบการคาชุมชน
และระบบสังคมแบบแนวนอนจึงลดลง ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาตลาดไดเนนย้ําใหความสําคัญกับ
เรื่องดังกลาวโดยการกําหนดระเบียบตลาดดานการคา การรักษาคุณภาพสินคาใหคงไว เพ่ือใหทุกคน
ในชุมชนไดปฏิบัติตาม จึงนาจะเป็นหนทางที่ดีในการทํางานพัฒนาชุมชนดานนี้อยางไดผลดี กฤตยา 
เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) และวิบูลยแจึงเจริญสุขยิ่ง (สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) 

ดานวัฒนธรรมของชุมชน ทางคณะกรรมการพัฒนาตลาดฯไดดําเนินกิจกรรมการ
อนุรักษแตลาดไวเป็นมรดกและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น ชุมชนจึงยังคงดํารง
วัฒนธรรมชุมชนอยูถึงปใจจุบัน ไดแก การกําหนดมีระเบียบตลาดเรื่องการรักษาภูมิทัศนแของเรือนไม
เกา 2 ชั้น 4ซอย 2 ถนน ใหคงรูปแบบสถาปใตยกรรมเกาแบบดั้งเดิม ดูแลสีของไมทุกหลังคาเรือน
ภายนอกตองคงสภาพแบบดั้งเดิมไว การอนุรักษแดูและ “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” และ 
“บานพูดได” กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมลานโพธิ์ ไดรักษาทําความสะอาดบริเวณลานโพธิ์โดยเด็ก
และเยาวชนที่มาทําการแสดงชวยกันทุกครั้งหลักเสร็จสิ้นการแสดงแลว กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 
26 กุมภาพันธแ 2561)และวิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง (สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนตลาดสามชุก ไดแก ตนไม ริมฝใ่งแม
น้ําทาจีน ระบบโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของชุมชน อยูในความดูแลบริหารของเทศบาลตําบล
สามชุก ในดานระบบระบบโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในชุมชน ทางคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดฯ ไดกลาววา ยังเป็นปใญหาชุมชนมาตั้งแตปี พ.ศ.2541 ถึงปใจจุบัน เชน ระบบสายไฟฟูา ระบบ
สายโทรศัพทแ โยงใยไขวกันไมเป็นระเบียบ ไดแจงแกหนวยงานเกี่ยวของผานเทศบาลสามชุกแลว แต
ทางผูดูแลบอกวาหมดสัญญาไมสามารถดําเนินการได คงตองเป็นหนาที่ของเทศบาลตําบลสามชุก
ดําเนินการประสานงานตอไป อาจเป็นเรื่องที่ดําเนินงานโดยตองใชงบประมาณภาครัฐเขาชวยเหลือจึง
จะสําเร็จ สวนในดานกิจกรรมชุมชนที่มีการจัดประจําปีของชุมชนก็มีการรณรงคแกัน เชน การไมใช
โฟมใสอาหารเพ่ือลดปใญหาขยะในชุมชนตลาดสามชุก การพัฒนาชุมชนในดานนี้คณะกรรมพัฒนา
ตลาดไดดําเนินงานพัฒนาชุมชนโดยประสานใหเทศบาลตําบลสามชุกเป็นผูดําเนินการเป็นหลัก
เนื่องจากเป็นงานพัฒนาชุมชนที่อยูในความดูแลของเทศบาลเป็นสวนมากสมชาย หงสแสุพรรณ 
(สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) และวิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง (สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) 
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4.2 ลักษณะการเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนตลาดร้อยปีสามชุก 

ชุมชนตลาดรอยปีสามชุกมีเรื่องสังเกตที่มีลักษณะเดนๆดานความเขมแข็งของชุมชนที่
นําไปสูการเป็นชุมชนเขมแข็งของชาวชุมชนตลาดรอยปีสามชุกตามลําดับการดําเนินงานการพัฒนา
ชุมชน ดังนี้ 

4.2.1 ชุมชนตลาดสามชุกมีชาวบ้านในท้องถิ่นมีจิตส านึกชุมชน 
คือชาวบานชุมชนตลาดสามชุกเป็นผูมีจิตสํานึกเป็นเจาของชุมชน มีความ

สมานฉันทแและสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน ในดานการพัฒนาชุมชนมีความขัดแยงกันในชุมชน
นอย คือ“สมาชิกทุกคนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” เกิดพลังชุมชนในการแกไขปใญหาและความตองการ
ของชุมชน เชน ในปี พ.ศ. 2541-2543 มีการรวมตัวกันของชาวบานทั้งผูที่ไดรับผลกระทบและไมได
รับผลกระทบเพ่ือตอสูกับกรมธนารักษแ ไมใหมีโครงการรื้อถอนอาคารไมเกา 2 ชั้น ซอย 1 และ 2 และ
ในการจัดกิจกรรมชุมชนเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน “งานอรอยดีที่สามชุก” และเปลี่ยนมาเป็น “ งาน
อรอยดีกินฟรีทั้งตลาด ” ที่มีการจัดตอเนื่องทุกวันที่ 31ธันวาคม ของทุกปี เป็นจํานวนกวา 10 ครั้ง 
หรือมากกวา 10 ปี เริ่มจากโดยประมาณปี พ.ศ.2552 ถึงปใจจุบัน ก็สังเกตวาสมาชิกในชุมชนทองถิ่น
เหลานี้มีความตองการพัฒนากิจกรรมชุมชนไปสูความเจริญดานเศรษฐกิจชุมชนและดานตางๆดวย
ความสมัครสมานสามัคคีและสมานฉันทแของสมาชิกในชุมชนทั้งสิ้น 

4.2.2 ชุมชนตลาดสามชุกมีชาวบ้านในท้องถิ่นจิตวิญญาณชุมชน 
ชาวบานชุมชนตลาดสามชุกมีจิตวิญญาณชุมชนรักบานเกิด มีความหวงแหน

ชุมชนรวมกันของสมาชิกภายในชุมชนทําใหเกิดพลังชุมชนในการแกไขปใญหา ความตองการของ
ชุมชนและการดํารงอยูของชุมชนใหยั่งยืนเชนในปี พ.ศ.2543 ที่มีการรวมตัวกันของชาวบานชาวตลาด 
ก็เพราะตองการรักษาไวซึ่งความเป็นชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีการคาขายสืบทอดตอกันมายาวนานจากรุน
ปูุยาตายายมาถึงรุนลูกรุนหลานซึ่งเป็นบานเกิดของชาวบานชาวตลาดเหลานนี้ดวยความรักบานเกิด 
หวงแหนความเป็นชุมชนดั้นเดิมที่มีความเกาแก ไมต องการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการมี
สถาปใตยกรรมเรือนไมเกา 2 ชั้น มีมากถึง 4 ซอย 2 ถนน ของชุมชนแสดงถึงการเป็นชุมชนตลาด
เกาแกแตสมัย รัฐกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ที่มีการอนุรักษแมาจากคนรุนปูุยาตายายที่ใหความสําคัญใน
การดํารงรักษาหวงแหนไวจนมาถึงปใจจุบันนี้ อีกทั้งระบบสังคมของชุมชนเป็นแบบเครือญาติทําให
ชาวบานชาวตลาดสามชุกรูสึกวามีจิตสํานึกเป็นเจาของชุมชนรวมกันจึงมีความรักหวงแหนชุมชนบาน
เกิดแหงนี้เชนกัน สังเกตไดวาเวลาชุมชนมีการจัดกิจกรรมชุมชนในวาระโอกาสตางๆดวยความที่
ชาวบานมีจิตสํานึกและจิตวิญญาณชุมชนรักบานเกิด อยากใหกิจกรรมเพ่ือชุมชนสําเร็จไดดวยดี จึง
กอใหเกิดพลังในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมชุมชนตางๆใหสําเร็จอยางดียิ่งเป็น
สวนมากเชน กิจกรรมอรอยดีกินฟรีทั้งตลาด กิจกรรมวันสงกรานตแ ที่มีการจัดขึ้นของทุกปีในปใจจุบัน 
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นับจากประมาณปี พ.ศ.2552 เป็นตนมา 
4.2.3 ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

เนื่องมาจากชุมชนไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนใหเป็นชุมชนอนุรักษแ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นมีการอนุรักษแสถาปใตยกรรมเรือนไมเกา 2 ชั้น มีจํานวน 4 ซอย 2 ถนน และ
ตลาดสามชุกไวเป็นมรดกและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชนและทองถิ่น และจากการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นรวมกับหนวยงานมูลนิธิชุมชนไท และ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงไดมีการปรับปรุงซอมแซมบานขุนจํานงจีนารักษแในการ
ดําเนินกิจกรรมอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมชุมชนดังกลาวใหเป็น “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” และ
กิจกรรม “บานพูดได” กิจกรรมการแสดงทางดานวัฒนธรรมที่ลานโพธิ์และกิจกรรมอ่ืนๆเชน จัด
ประชุมชนตองรับเครือขายภายนอกชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่ชุมชนตลาดสามชุกอาจเป็น กลุ มชุมชน
ปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู 12 เมือง และขยายสมาชิกเพ่ิมเป็น 44 เมืองทั่วประเทศไทยที่
ตองการพัฒนาชุมชนของตนเองใหเกิดความเขมแข็งเหมือนกับชุมชนตนแบบ เชน ชุมชนตลาดสามชุก
นี้เอง ในดานกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนจากในชุมชนสามชุกนี้มี การนํา
เพลงอีแซว มีเนื้อหาเพลง ไดบรรยายถึงประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม สิ่งดีงานของชุมชนสามชุก เป็นการ
ประชาสัมพันธแใหชุมชนอยางหนึ่ง และนอกจากนี้ ยังไดเขารวมกิจกรรมรณรงคแตอตานการไมสูบบุหรี่ 
ไมดื่มเหลา ไมเสพสิ่งเสพติดใหโทษบริเวณตลาดรอยปีสามชุกและชุมชนสามชุก รวมกับหนวยงาน 
(สสส.) เป็นการสะทอนการเป็นชุมชนแหงการเรียนรูของชุมชน ชุมชนตลาดสามชุกจึงมีแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่นใหกับสมาชิกชุมชน และนักทองเที่ยวที่มาเยือนไดทําการศึกษา
เรียนรูอยางนาภาคมิใจ 

รายละเอียดที่นาสนใจเกี่ยวกับ “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” เป็นอาคาร 
3 ชั้น เป็นศิลปะแบบไทย-จีน ผสมผสานชิโนโปรตุเกส ชั้นที่ 1 แสดงขอมูลความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
สามชุก ชั้นที่ 2 แสดงเรื่องราวของครอบครัวขุนจํานงจีนารักษแ ชั้นที่ 3 จัดเป็นที่ประชุมสัมมนา จัด
นิทรรศการเวียนตามความเหมาะสม สิ่งที่นาสนใจเยี่ยมชมในบานขุนจํานงจีนารักษแ มีสถาปใตยกรรม
แบบโบราณ การประดับตกแตง ขาวของเครื่องใชเกาแก สภาพชีวิตความเป็นอยูของทานเจาของบาน 
กระเบื้องปูพื้นลายสวยซึ่งสั่งตรงมาจากประเทศอิตาลี มีตนกระดังงาจีนที่มีอายุเทากับตัวบาน รวมถึง
การออกแบบใหมีแสงแดดที่สาดสองลอดชองบานหนาตางมาเพ่ิมมิติใหกับตัวบานแลดูสวยงาม 

“บานพูดได” เป็นการใหบานแตละหลังบอกเลาเรื่องราวชีวิตของผูที่เคยอยู
อาศัยในบานผานรูปภาพ ขาวของเครื่องใชและของดีที่เจาของภูมิใจ มีบานที่เขารวมโครงการจํานวน 
22 หลัง โดยตั้งอยูในซอยตางๆและตลาดปูาจู คณะกรรมการจะนําปูายของแตละบานไปติดแสดงให
เห็นอยางชัดเจน (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ, 2551, น. 17)  

จากการมีพิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ และ กิจกรรมบานพูดได และ
กิจกรรมตางๆที่ลานโพธิ์ จึงเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่บอกเลาประวัติศาสตรแ วิถีชีวิต ภูมิปใญญา และ 
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ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนไดเป็นอยางดีใหฐานะที่เป็นแหลงเรียนรูของชุมชนตลาดสามชุกแหงนี้
และจากการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งดานการเป็นชุมชนแหงการเรียนรูดังกลาว จึงทําใหชุมชน
ไดรับรางวัลตางๆ จากหนวยงานตางๆภายนอกชุมชน ในปี พ.ศ. 2547-2550 เชน รางวัลอนุรักษแศิลป
สถาปใตยกรรมดีเดน จากสมาคมสถาปนิกสยาม รางวัลชุมชนดีเดนดานการทองเที่ยว เป็นตน และปี 
พ.ศ.2550 กรมธนารักษแจึงมีหนังสือถึงชุมชน “ใหอนุรักษแตลาดไวเป็นมรดกและแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น” และไมมีโครงการรื้อถอนเรือนไมเกา 2 ซอย 1 และ 2 อีกนับแต
นั้นมา จึงเป็นความสําเร็จในการแกไขปใญหาตอสูดานที่อยูอาศัยของสมาชิกชาวบานชาวตลาดใน
ชุมชนตลาดสามชุกอยางไดผลดียิ่งจากการเป็นชุมชนเขมแข็งดานการเป็นชุมชนแหงการเรียนรู
ดังกลาวนี้ 

4.2.4 ชุมชนตลาดสามชุกมีการพึ่งตนเองของชุมชนได้ 
ชุมชนตลาดสามชุกมีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบ

คาขายทั้งคาปลีกและคาสงในชุมชน สินคาเกษตร สินคาพ้ืนเมือง มีรานคาในชุมชนทองถิ่นเกิดขึ้น
มากมายและมีการสืบทอดระบบภูมิปใญญาทองถิ่นที่เป็นวิถีชีวิตดานการคาขายแบบรานคาภายใน
ครอบครัวมาสูรุนลูกรุนหลาน และอายุรานคาเกาแกประมาณ 60 ถึง 80 ปีขึ้นไป ในที่สุดก็กลายมา
เป็นรานคาเกาแกที่เป็นอัตลักษณแชุมชนสามารถดําเนินกิจการคาไดอยางยาวนานถึงยุคปใจจุบันเป็น
การแสดงถึงการพ่ึงตนเองไดของชาวตลาดสามชุก 

คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแไดดําเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดเริ่ม
จากการทําความสะอาดตลาด ถนน ทางเขาออก กวาดหยากไย 100 ปี แสดงถึง การรวมคิด รวมทํา
จากคนในชุมชน ดานกําลังแรงกาย แรงใจ งบประมาณของสมาชิกชวยกันบริจาคโดยมีการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาตลาดเพ่ือดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาด ใหเกิดความเขมแข็งจากเงินทุนของสมาชิก
ชาวบาน ชาวตลาดในชุมชน ทุนทางสังคมของชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยูมาชวยกัน
นํามาปรับปรุงพัฒนาใหเกิดศักยภาพในชุมชนอยางไดผล มีการเสริมสรางพลังชุมชนโดยมีการจัด
กิจกรรมประจําปีถึงปใจจุบัน เชน งานวันสงกรานตแ งานไหวพระจันทรแ อรอยดีกินฟรีทั้งตลาด อาศัย
สมาชิกจากชาวบาน ชาวตลาด วัด โรงเรียนในชุมชนเป็นกําลังสําคัญในการดําเนินกิจกรรมชุมชนให
สําเร็จ แสดงถึงศักยภาพของชุมชนตลาดสามชุกท่ีมีการพ่ึงตนเองไดจากการมีทุนชุมชนเป็นปใจจัยแหง
ความสําเร็จ 

คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแมีการระดมความคิดกับสมาชิก
ชาวบานในชุมชนจัดกิจกรรมดานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน จึงไดมีกิจกรรมชุมชนคือ
“อรอยดีที่สามชุก” และในปใจจุบันเปลี่ยนมาเป็น “อรอยดีกินพรีทั้งตลาด” ในวันที่ 31 ธันวาคม ของ
ทุกปี เพื่อจัดเลี้ยงลูกคาที่มาเยือนชุมชนเป็นการคืนกําไรใหลูกคา นับถึงปใจจุบันไดมีการจัดกิจกรรมนี้
มาแลว 10 กวาครั้งโดยเริ่มประมาณปี พ.ศ.2552 เป็นตนมาถึงปใจจุบัน 
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รานคาที่ผูวิจัยไดรับความกรุณาใหสัมภาษณแขอมูลประวัติรานคาในฐานะสมาชิก
ชุกชุมชนผูเขารวมกิจกรรมที่เป็นแบบอยางรานคาเกาแกในชุมชนและมีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง
มี 3 ราน ไดแก  รานขาวหอใบบัวปูามัลลิกา รานทองมวนโบราณปูาแปฺด และรานขายยาแผนโบราณ 
ฮกอันโอสถสถาน แสดงถึงชุมชนมีสมาชิกชุมชนที่มีความสามารถดานการคาขาย ภูมิปใญญาทองถิ่นใน
ดานการประกอบอาชีพการคาขายของชุมชนตลาดสามชุกมายาวนานเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงตนเองได ซึ่งชาวตลาดสามชุกมีรานคาที่เป็นอัตลักษณแดานรานคาเกาแกของชุมชนมากมาย และมี
รานคากวาสองรอยรานคาของตลาดสามชุกทั้ง 4 ซอย 2 ถนน ทําใหบรรยากาศการคาขายมีความ
ตื่นตัวนาสนใจและมีความดึงดูดใจแกลูกคาทั้งในชุมชนและนอกชุมชนเขามาหมุนเวียนแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินคากันอยางตอเนื่องสงผลใหเป็นชุมชนที่มีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองไดเป็นอยางดี 

4.2.5 ชุมชนตลาดสามชุกมีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง 
ชุมชนตลาดรอยปีสามชุกมีองคแกรชุมชนที่มีบทบาทในการทําหนาที่เป็นผูนําการ

ดําเนินงานพัฒนาชุมชนตลาดสามชุกมี 2 องคแกรหลัก ดังนี้ 
ชุมชนมีการรวมตัวกันเหนียวแนน เพ่ือแกไขปใญหาและความตองการของชุมชน 

มีการนําเสนอจัดทําเวทีประชาคมของชุมชนตลาดสามชุก เพ่ือหาแนวทางแกไขปใญหาและความ
ตองการดังกลาวชุมชนจึงรวมตัวกันจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” เพ่ือทํา
หนาที่เป็นผูนําชุมชนที่เขมแข็งที่มีความเป็นประชาธิปไตย สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาของ
สมาชิกในชุมชน มีการตัดสินใจที่ดีมีความแมนยําในการกําหนดนโยบายพัฒนาชุมชน เชน กําหนด
แนวทางใหมีการอนุรักษแตลาดไวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนและทองถิ่น เป็นการเหมาะสมกับ
ศักยภาพชุมชนตลาดสามชุกในดานทุนชุมชนที่มีอยูแตภูมิหลังของชุมชน 

รายละเอียดโครงสรางขององคแกรชุมชน ทีมงาน “คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษแ” ในชวงแรกประมาณปี พ.ศ.2543-2549 ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารจัดการ
ภายในองคแกรใหสอดคลองกับภารกิจหนาที่รับผิดชอบ โดยไดแบงงานเป็น 6 ไดแก ฝุายจัดระเบียบ
ตลาดและการพัฒนาสิ่งแวดลอม ฝุายการออกแบบและอนุรักษแฟ้ืนฟู/ปรับปรุงอาคาร ฝุายการจัดตั้ง
กองทุนฟ้ืนฟูและอนุรักษแ ฝุายการประชาสัมพันธแ ฝุายการสรางเอกลักษณแ และฝุายการประสานงาน
กับราชพัสดุ มีคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการที่ปรึกษาเป็นองคแกรกลางในการเชื่อมโยงทุก
ฝุาย (พรรณงาม เงาธรรมสารและปรีดา คงแปูน, 2553, น. 30) มีคณะกรรมการมากถึง 40 กวาคน 

ดานโครงสรางการบริหารจัดการปใจจุบันของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษแไดแบงโครงสรางการดําเนินงานดังนี้ 1.ประธาน 2.รองประธาน 3.ฝุายสนับสนุน 4. งาน
วิทยากร/งานประชาสัมพันธแ 5. งานสถานที่ 6. งานการเงิน รวมทั้งสิ้นมีคณะกรรมการประมาณ 10 คน
กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) 

องคแกรชุมชนอีกองคแกรหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนสามชุกมาจาก
หนวยงานปกครองทองถิ่นของรัฐ คือ“เทศบาลตําบลสามชุก” ปใจจุบันมีการจัดทําเวทีประชาคมเพ่ือ 
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ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนประจําปีของชุมชนที่อยูในเขตการปกครองของเทศบาลตําบล
สามชุก โดยมากแตเดิมเนนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การประสานงานจัดการดาน ไฟฟูา 
ประปา โทรศัพทแ ถนน เสนทางน้ํา ทางบก ฯลฯ ปใจจุบันยังมุงเนนการพัฒนาอาชีพ สวัสดิการชุมชน
ดานสงเสริมสุขภาพ สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

รายละเอียดการจัดทําแผนชุมชน “เทศบาลตําบลสามชุก” ทําหนาที่อํานวย
ความดูแลเปิด “เวทีประชาคมสามชุก” โดย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ปี พ.ศ.2548 และปรับปรุงฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2559 เพ่ือดําเนินงานจัดทํา
แผนชุมชนโดยใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในงานพัฒนาชุมชนและการจัดทําแผนชุมชน ปใทมา 
อภิสรสกุล (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) 

4.2.6 ชุมชนตลาดสามชุกมีการบริหารจัดการพัฒนาชุมชนที่ดี 
จากการที่ชุมชนมีหนวยงานพัฒนาชุมชนที่เป็น “องคแกรชุมชน” ทําหนาที่พัฒนา

ชุมชนใหมีความเขมแข็งไปสูการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนของชาวชุมชนสามชุกนับจากปี  พ.ศ.2543 ถึง
ปใจจุบัน มี 2 หนวยงานหลักไดแก 

องคแกรชุมชนจากภาคประชาชน คือ“คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษแ” ไดทําหนาที่เป็นผูนําเพ่ือดําเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นมุงเนนการแกไขปใญหาและความ
ตองการของชุมชน กําหนดวิธีการบริหารจัดการพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักการ รวมคิด รวมทํา รวม
แกไขปใญหาชุมชนตามหลักการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของสมาชิกชุมชนในทองถิ่น มีวิสัยทัศนแ
สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต ทุนชุมชน ทุนทางวัฒนธรรม และทุน
ทางสังคมของชุมชนอันเกิดจากสมาชิกชุมชนที่เป็นประชาชนในทองถิ่นเป็นผูมีจิตสํานึกเป็นเจาของ
ชุมชนรวมกัน และมีจิตวิญญาณรักหวงแหนบานเกิด รักชุมชน พรอมลุกขึ้นตอสูกับปใญหาชุมชนเพ่ือ
แกไขปใญหาความตองการอยางสมานฉันทแของสมาชิกในชุมชน ในที่สุดก็สามารถดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนใหสามารถแกไขปใญหาดานเศรษฐกิจและปใญหาที่อยูอาศัยของสมาชิกชาวบานในชุมชนไดเป็น
ผลสําเร็จเป็นอยางดี 

ชุมชนตลาดสามชุกมีแผนงานการดําเนินงานพัฒนาชุมชนที่ดี โดยในปี พ.ศ. 
2543-2549 ไดรวมกันคิดแผนงานที่จะทําใหสามชุกเป็นเมืองนาอยูอยางครบวงจรดวยแผนงานคือ 
1.แผนงานฟ้ืนฟูและพัฒนากิจกรรมและแหลงทองเที่ยวของชุมชน 2.แผนงานประชาสัมพันธแ  
3.แผนงานจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 4.แผนงานเชื่อมโยงเครือขายแหลง
ทองเที่ยวที่โดดเดนภายในทองถิ่น5.แผนงานฟ้ืนฟูและเสริมสรางความเขาใจระหวางชุมชนกับภาครัฐ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ6.แผนงานบริหารจัดการทองเที่ยว (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษแ, 2551, น. 19)  

ในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนตลาดสามชุก เมื่อศึกษารูปแบบ 
ลักษณะ และระดับการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาดานตางๆจะมีปรากฏกับเหตุการณแ 
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กิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่สังเกตได เชน ในปี พ.ศ. 2542-2543 ประชาชนในชุมชนเกิดความเดือน
รอนในดานปใญหาเศรษฐกิจชุมชนตกต่ําในยุค “ฟองสบูแตก” และกรมธนารักษแมีโครงการจะรื้อถอน
อาคารไมเกา 2 ชั้น ซอย 1 และ 2 นั้น ทําใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นมีการรวมตัวกันดวยความที่
ชาวบานและผูนําชุมชนตลาดสามชุกเป็นผูมีจิตสํานึกเป็นเจาของรวมกันและมีจิตวิญญาณรักบานเกิด
ของคนในชุมชนไมตองการเปลี่ยนแปลง ตองการใหชุมชนดํารงอยูตอไปตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเป็น
จํานวนมากจึงเกิดเป็นพลังชุมชนลักษณะการเสริมสรางในการดําเนินกิจกรรมแกไขปใญหาชุมชน ผูนํา
ชุมชนตลาดสามชุกจึงไดเชิญนักวิชาการที่เป็นคนสามชุกบานเกิดของตน เชน อาจารยแ ดร.สมเกียรติ 
ออนวิมล และนักวิชาการผูมีความรูความสามารถ คืออาจารยแศรีศักร วัลลิโภดม และนักวิชาการทาน
อ่ืนๆมารวมเปิดเวทีประชาคมสามชุก จึงไดการสรุปแนวทางการพัฒนาชุมชนที่จะมีกิจกรรมโครงการ 
อนุรักษแตลาดสามชุกไวเป็นมรดกและแหงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น และตองการยึด
หลักการพึ่งตนเองของชุมชนเป็นหลักการสําคัญในการพัฒนาชุมชน วิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง (สัมภาษณแ, 
1 มีนาคม 2561)โดยอาศัยการลงประชามติของประชาชนชาวบานในชุมชนตลาดสามชุกดวยเสียงขาง
มาก ปรากฏการณแการพัฒนาชุมชนดังกลาวจึงมีรูปแบบการมีสวนรวมเป็นแบบการรวมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) และมีสวนรวมในงานพัฒนาสามารถมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ โดย
ใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจในกิจกรรมตางๆของชุมชน ซึ่งเป็นการ
สรางความภาคภูมิใจใหกับสมาชิกในชุมชน 

จากการยัดหลักการใหชุมชนพ่ึงตนเองในการแกไขปใญหาดานเศรษฐกิจชุมชน
ชุมชนตลาดสามชุกจึงไดมีการจัดกิจกรรม “อรอยดีที่สามชุก”ประมาณปี พ.ศ.2544 เป็นปีแรกที่มีการ
จัดกิจกรรมนี้ จึงมีปรากฏการณแการพัฒนาชุมชนดังกลาวที่มีรูปแบบการมีสวนรวมแบบการรวมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) และมีสวนรวมในงานพัฒนามีลักษณะการพัฒนากระทําไดครบถวนทั้ง 
4 ลักษณะการพัฒนา ไดแก การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา โดยที่สมาชิกในชุมชนไดอุทิศแรงกายใน
การดําเนินกิจกรรมของชุมชนเพ่ือใหบรรลุเปูาหมายโดยสมาชิกชาวตลาดสามชุกจํานวนกวา 250 
รานคาไดเสนอชื่อในการออกรานที่บริเวณงานหนาอําเภอสามชุกในปีแรก สวนปีตอๆมาไดมีการจัดที่
หนารานของตนเองก็ดําเนินการออกรานดวยการเสนอชื่อรานคารวมกันกวา 250 รานคาเชนกันใน
การเขารวมการจัดงานกิจกรรม “อรอยดีที่สามชุก” ดังกลาว และตั้งแตประมาณปี พ.ศ.2552 
กิจกรรมนี้ชุมชนไดเปลี่ยนกิจกรรมเป็น “อรอยดีกินฟรีทั้งตลาด” จนถึงปใจจุบันมีการจัดงานนี้มากวา 
10 ครั้ง ชาวตลาดสามชุดก็ยังปรากฏมีจํานวนรานคากวา 250 รานคาใน 4 ซอย 2 ถนน มาเขารวม
กิจกรรมกันดวยจิตวิญญาณเป็นเจาของชุมชนรวมกันและมีจิตสํานึกรักบานเกิดตองการใหชุมชนดํารง
อยูเชนกันในทุกรานคาในทองถิ่นแหงนี้ ในดานการมีสวนรวมในเชิงเงินงบประมาณ โดยที่สมาชิกใน
ชุมชนไดอุทิศเงินในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนจากกิจกรรมดังกลาวของแตละรานคาเองถึงปใจจุบัน
ในทุกกิจกรรมดังกลาว การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ จะมีการกระจายภารกิจและความ
รับผิดชอบใหแกสมาชิกในชุมชนตามการออกรานคาท่ีเขารวมกิจกรรมแตละรานนั้นเอง ในดานการมี 
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สวนรวมในเชิงการตัดสินใจมีดําเนินการโดยใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนและ
ตัดสินใจในกิจกรรมตางๆของชุมชน เชน การเสนอกิจกรรมแตละรานดวยความรูความถนัดของตนเอง 
เชน รานขาวหอใบบัว รานขนมทองมวนโบราณก็มีการออกรานโดยนําสินคาของรานมานําเสนอผูที่มา
เขารวมงานตามความถนัด หรือรานขายยาโบราณฮกอันโอสถสถาน ไดนํา น้ําอัดลมมาแจกแกลูกคา 
นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชนในวันงานดังกลาว ทาง “ ชุมชนตลาดสามชุก ” คือคณะกรรมการตลาดฯ 
ใหความเห็นวาก็แลวแตการตัดสินใจของเจาของรานที่มานําเสนอเขารวมกิจกรรมเป็นสําคัญในแตละ
รานคานั้นดวยตนเองตามความถนัดหรือศักยภาพของแตละรานคาใชดุลยพินิจ เป็นตน สมชาย      
หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) และ กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) 

สวนในเรื่องระดับการมีสวนรวมของประชาชนชาวบานมีอยูในในระดับรวม
ปฏิบัติในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการตางๆและมีอยูในระดับควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับ
สูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพ่ือแกปใญหา ขอขัดแยงที่มีอยูทั้งหมด เชน การลงประชามติ 
แตการลงประชามติจะสะทอนความตองการของประชาชนไดดีเพียงใด ขึ้นอยูกับความชัดเจนของ
ประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายขาวสารเกี่ยวกับขอดีขอเสียของประเด็นดังกลาวให
ประชาชนเขาใจอยางสมบูรณแและทั่วถึงเพียงใดนั้น มีปรากฏการพัฒนาชุมชนโดย กอนดําเนิน
กิจกรรมจะมีการประชุมกิจกรรมดังกลาวใหรานคาแตละรานที่จะเขารวมกิจกรรมดังกลาวสงตัวแทน
มาเขารวมประชุมและเมื่อหลังเสร็จสิ้นงานกิจกรรมก็จะมีการประเมินผลกิจกรรมและหาแนว
ทางแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นรวมกันอยางสม่ําเสมอในทุกกิจกรรมที่มีการจัดงานนั้น สมชาย หงสแสุพรรณ
(สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) และ วิบูลยแ 
จึงเจริญสุขยิ่ง (สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) 

กิจกรรมชุมชนในดานงานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน เชน งานสงกรานตแ งาน
ไหวพระจันทรแ ชาวชุมชนตลาดสามชุกมีสวนรวมในงานพัฒนาที่สามารถกระทําไดทั้ง 4 ลักษณะคือ
การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา โดยที่สมาชิกในชุมชนไดอุทิศแรงกายในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน
เพ่ือใหบรรลุเปูาหมายโดยในวันสงกรานตแสมาชิกชาวชุมชนตลาดสามชุกไดมารวมตัวกันที่หนาอําเภอ
หรือบริเวณท่ีมีการจัดงานในแตละปีมีผูสูงอายุของชุมชนตลาดสามชุกใน 4 ซอง 2 ถนน และ สมาชิก
มารวมกันเพ่ือรดน้ําดําหัวทานผูสูงอายุและขอพรจากทานผูสูงอายุ การมีสวนรวมในเชิงเงิน
งบประมาณก็ใชเงินงบประมาณจาก “กองทุนคณะกรรมการตลาด” และไดจากการบริจาคในวันงาน
นั้น การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ โดยมีการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบใหแกสมาชิก
ในชุมชนตามแผนกิจกรรมที่วางไวลักษณะแบบอาสาสมัครของสมาชิกในชุมชนในเรื่อง การ
ประชาสัมพันธแ การเชิญบุคคลสําคัญของงานกิจกรรม และการจัดสถานที่จัดงานเป็นตน การมีสวน
รวมในเชิงการตัดสินใจ โดยใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจในกิจกรรม
ตางๆของชุมชน โดยการจัดประชุมชนหาเรื่องในงานกิจกรรมดังกลาวทั้งกอนและหลังเสร็จสิ้นการจัด 
งานดังกลาวแลว และในงานไหวพระจันทรแก็มีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน เป็นตน สมชาย 
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 หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) และ กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 
2561) 

ในดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูของชุมชนดานวัฒนธรรมของเด็กและ
เยาวชนจากโรงเรียนตางๆในชุมชน มีลักษณะในงานพัฒนา 4 ลักษณะเชนกัน ในดานการมีสวนรวม
ในเชิงการกระทําเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในชุมชนสามชุกจะหมุนเวียนกันมาทําการแสดง
กิจกรรมทางดานวัฒนธรรมที่ลานโพธิ์เพ่ือสรางความสุขใหกับชุมชนในวัน เสารแ-อาทิตยแและวันนักขัต
ฤกษแในดานการมีสวนรวมในเชิงเงินงบประมาณเด็กเหลานี้ไมรับคาตอบแทนจากกองทุนสาธารณะ 
“กองทุนพัฒนาตลาดสามชุก” แตเด็กๆมาเลนดวยความสมัครใจเพ่ือชวยเหลือชุมชนและตองการให
นักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชนตลาดสามชุกไดรับความสุขเทานั้น แตอยางไรก็ดีทางโรงเรียนตางๆได
ชวยเด็กและเยาวชนในดานงบประมาณโดยจะมีตูรับบริจาคเงินของแตละโรงเรียน โรงเรียนไหนมาทํา
การแสดงโรงเรียนนั้นก็จะมีกลองรับบริจาคของโรงเรียนนั้น เงินบริจาคที่ไดรับมาทางโรงเรียนจะทํา
การจัดสรรใหเป็นงบประมาณสําหรับจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย สากล และพ้ืนบาน บางสวนก็นํามาจาง
ครูฝึกสอนใหกับเด็กๆบางสวนก็นํามาเป็นทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่มาเขารวมกิจกรรมการแสดง
ทางวัฒนธรรมตางๆตามวาระโอกาสของแตละโรงเรียนนั้น ในดานการมีสวนรวมในเชิงความ
รับผิดชอบครูผูควบคุมดูแลหรือครูผูสอนจะเป็นผูแบงใหเด็กๆแตละคนตามความเหมาะสมและอยู
ภายใตการรวมกลุมกัน โดยมีการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบใหแกสมาชิกของกิจกรรมนั้นๆ
ในดานการมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ โดยใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนและ
ตัดสินใจในกิจกรรมตางๆนั้นกับครูผูมาควบคุมกิจกรรมการแสดงตางๆคือ ครูจะถามเด็ก เด็กก็จะตอบ
รับการแสดงกิจกรรมนั้น และจึงนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆเป็นตน อุทัย จงวัฒนารักษแ (สัมภาษณแ
, 24 กุมภาพันธแ 2561) 

ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดีอีกประการหนึ่งของชุมชนมาจากการ
ตัดสินใจเขารวมกิจกรรมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู 1 ใน 12 เมืองนํารอง กับมูลนิธิ
ชุมชนไท และ สสส. จึงมีการปรับปรุงบานขุนจํานงจีนารักษแ ลานโพธิ์ ฯลฯ ที่เป็นมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น และนําไปสูการเป็น “พิพิธภัณฑแขุนจํานงจีนารักษแ” และ “บานพูดได” 
กลายเป็นพิพิธภัณฑแชุมชนที่เป็นแหลงการเรียนรูของชุมชนอยางนาภาคภูมิใจของชาวชุมชนสามชุก
เป็นอยางยิ่ง 

ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนทองถิ่นตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแที่ดีอีกประการหนึ่งคือ ไดความสําคัญกับแนวคิดเรื่อง  “ทุนทางสังคม” 

มีนักวิชาการคือ ทานหนึ่งคืออาจารยแอเนก นาคะบุตร ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง “ทุนทางสังคม” 

ทําโดยธนาคารออมสิน แบงได 5 เรื่อง คือ1.ทุนการมีจิตสํานึกรักบานเกิดของคนในชุมชน 2.ทุนทาง
ภูมิปใญญา  3. ทุนทรัพยากรมนุษยแ  4. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  5. ทุนกองทุนสาธารณะ 

คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแรูสึกประทับใจกับแนวคิดทุนทางสังคมนี้ และรูสึกวาการ 
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ดําเนินงานพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการฯ  ที่ผานมาไดดําเนินงานมาในแนวทางนี้หรือมีความ
สอดคลองกับหลักการดานการพัฒนาทุนทางสังคมดังกลาวนี้ จึงไดยึดหลักการพัฒนาชุมชนหรือการ
ทํางานชุมชนใหสอดคลองคลองกับหลักการพัฒนาทุนสังคมนี้ใหสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องถึงปใจจุบันในทุก
กิจกรรม ในเรื่องดังกลาวผูวิจัยเห็นวามีความสอดคลองเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทุนชุมชนทองถิ่นของ
กรมการพัฒนาชุมชนแบงได 5 ดาน คือ 1.ทุนมนุษยแ 2.ทุนสังคม 3 ทุนกายภาพ 4.ทุนธรรมชาติ 5.ทุน
การเงิน การพัฒนาชุมชนของชุมชนตลาดสามชุกตามแนวทางของอาจารยแอเนกเรื่อง  ทุนการมี
จิตสํานึกรักบานเกิดของคนในชุมชน ทุนทางภูมิปใญญา และทุนทรัพยากรมนุษยแมีความสอดคลองตรง
กับดานทุนมนุษยแ  ตามแนวคิดเรื่องทุนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน  สวนในเรื่ อง  ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนเงิน มีความสอดคลองตรงกันกับแนวคิดเรื่องทุนชุมชนดานทุนธรรมชาติ 
และทุนการเงินของกรมการพัฒนาชุมชนทั้งสองดาน ผูวิจัยจึงเห็นวา “คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษแ” ไดใหความสําคัญกับการนําทุนชุมชนที่มีอยูของชุมชนตลาดสามชุกมาใชบริหาร
จัดการชุมชนในดานกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในดานตางๆเชน กิจกรรมอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน มีการปรับปรุงจัดทํา “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” จากการสังเกตเยี่ยมชมสถาปใตยกรรม
เกาของชุมชนนี้ไดรับการยอมรับจากนักวิชาการดานประวัติศาสตรแจนไดรับรางวัลจากองคแการตางๆ
หลายแหง เป็นการสะทอนใหเห็นความสําเร็จในกิจกรรมดานการอนุรักษแนี้อยาไดผลดียิ่งเป็นชุมชน
แหงการเรียนรู และเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามแนวทางการพัฒนาทุนชุมชน
ของกรมการพัฒนาชุมชนเสนอแนะไวในเรื่องการสงเสริมการพัฒนาทุนชุมชนทองถิ่นเป็นไปเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเป็นชุมชนเขมแข็งและนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน  และจาก
ปรากฏการณแการพัฒนาชุมชนของชุมชนตลาดสามชุกในหลายๆจึงมีการดําเนินงานดานทุนชุมชนไดดี
ยิ่งแลว 

ปใจจุบันคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ  ก็ยังดําเนินงานบริหาร
มุงเนนการแกไขปใญหาดานเศรษฐกิจชุมชนเป็นสําคัญ เชน การจัดระเบียบตลาด การรักษาคุณภาพ
สินคาท่ีสอดคลองกับภูมิปใญญาทองถิ่นและอัตลักษณแรานคาเกาแกของชุมชนทองถิ่น  การรักษาความ
สะอาดของตลาด การอนุรักษแฟ้ืนฟูปรับปรุงอาคาร การจัดการกองทุนฟ้ืนฟูและอนุรักษแ มีการจัดทํา
เสื้อ ของที่ระลึกจําหนาย ณ ลานโพธิ์ และการประชาสัมพันธแ การประชุมชมการจัดกิจกรรมประจําปี
ตางๆเป็นตน 

อีกหนวยงานหนึ่งคือ องคแกรจากภาครัฐ คือ“เทศบาลตําบลสามชุก” งานดาน
การพัฒนาชุมชนของ เทศบาลตําบลสามชุก มีการดําเนินงานพัฒนาชุมชนโดยทางแนวของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นปี  พ.ศ.2548 ปรับปรุง ฉบับ
ที่ 2 ปี พ.ศ.2559 ไดดําเนินการจัดทําเวทีประชาคม การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดขอทําการศึกษาและ
ประสานงานจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานพัฒนาชุมชนตลาดรอยปีสามชุกจากเจาหนาที่ของเทศบาล
สามชุก คือคุณปใทมา (คุณอุ฿) เจาหนาที่ดานการวิเคราะหแนโยบายและแผนของเทศบาลสามชุก อธิบาย 
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วา ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมชุมชนโดยทําหนาที่เปิดเวทีประชาคมเพ่ือใหสมาชิกในชุมชนทองถิ่นได
นําเสนอแผนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณตางๆมุงเนนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยปใจจุบัน
ผูวิจัยไดกําหนดชวงเวลาทําการศึกษาแผนพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลสามชุกจากการเปิดเวที
ประชาคมจากปี พ.ศ.2559 – 2564 หลักการดําเนินงานจัดทําแผนชุมชนของเทศบาลตําบลสามชุกมี
หลักการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชนมี 7 ขั้นตอน ไดแก 
1. การศึกษาชุมชน 2. การวิเคราะหแปใญหา 3. การจัดลําดับปใญหาและความตองการของชุมชน 4.
การวางแผนและโครงการ 5. การดําเนินงาน 6. การประเมินผลงาน 7. การทบทวนและแกไขปใญหา 
อุปสรรค และในดานรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนเป็นแบบการรวมในการตัดสินใจ (Decision 
Making) ซึ่งชุมชนจะมีการแตงตั้งตัวแทนที่เป็นประชาชนในพื้นที่มาเขารวมประชุมประชาคมเพื่อ ดํา
เนินการตามขั้นตอนการจดัทําแผนชุมชนดังกลาวเป็นตน ปใทมา อภิสรสกุล (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 
2561) 

แนวทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามชุก  ที่ไดนําเสนอการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน โดยมีตัวอยางแสดงการดําเนินงานจัดทําแผนชุมชน  เชน บันทึกรายงานการประชุม 

ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน (พ.ศ. 2560-2562) มีสมาชิกของคนในชุมชนคือคุณ
วิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง ที่เป็นผูนําชุมชนตลาดรอยปีสามชุกในฐานะแกนนําจัดทําแผนชุมชนและคุณ
อภิวัฒนแ เจริญวัย เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแและเป็นประชาชนที่อยู
อาศัยในชุมชนตลาดรอยปีสามชุกและเป็นเจาของรานทองมวนโบราณปูาแปฺดก็ไดเขารวมกิจกรรม
การประชุมประชาคมสามชุกดังกลาวนี้ 

ในรายงานการประชุมประชาคมมีมติเอกฉันทแใหจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการลําดับที่ 1-4 ดังนี้ 1.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร บริเวณวงเวียน พรอมปูาย
สัญญาณบอกใหรถในวงเวียนไปกอน 2.โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด CCTV จํานวน 3 ชุด 3.โครงการ
ฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ 4. โครงการศึกษาดูงาน 

ปใจจุบันชุมชนตลาดสามชุกไดดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง
สามารถพ่ึงตนเองไดนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดรับการยอมรับเป็น “ชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแ” คําขวัญชุมชนคือ“ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑแมีชีวา” วิสัยทัศนแชุมชน “ชุมชนตลาดสามชุก
ตนแบบการเรียนรูอยางยั่งยืน” (เทศบาลตําบลสามชุก, 2559)  

4.2.7 ชุมชนตลาดสามชุกมีเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 
จากการที่ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนแหงการเรียนรูจากการมี “ทุนทาง

วัฒนธรรม” และเป็นชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ “สามชุกตลาดรอยปี” ในการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนจึงมีเครือขายชุมชนจากทั้งภายในชุมชนไดแก สมาชิกชาวชุมชนตลาดสามชุกมา
จาก บาน ตลาด วัด โรงเรียน ทองถิ่น เป็นตน และภายนอกชุมชน เชน การทองเที่ยวแวดลอมชุมชน
ไดแก การลองเรือแมน้ําทาจีนเยี่ยมชมบานเรือนไทสาคร ชุมชนวัดสามชุก ชุมชน 1ใน 12 เมือง จาก 

Ref. code: 25605600030018WKF



86 

โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู เพ่ิมเป็น 44 เมือง สมาชิก 6 ตลาดเครือขายการทองเที่ยว 
และชุมชนอ่ืนๆทั่วทุกภาคในประเทศไทย เป็นตน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใน
โอกาสตางๆตามแผนการดําเนินกิจกรรม การศึกษาดูงานตางๆฯลฯ 

ในเรื่องการสื่อสารภายในชุมชนตลาดสามชุกมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธแ
จาก “คณะกรรมการพัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษแ” และ “เทศบาลสามชุก” ทําหนาที่แจงขาวสารการ
ดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และขอมูลที่เป็นประโยชนแตางๆดานการทองเที่ยวและอ่ืนๆใหแก
สมาชิกชุมชน และนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดสามชุกไดทราบทั่วถึงกันทั่วบริเวณตลาดสามชุก 4 
ซอย 2 ถนน เป็นการสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชนและเป็นการสรางความสัมพันธแที่ดีในดาน
บรรยากาศการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนและการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพดานขอมูลขาวสารได
เป็นอยางดีของชุมชนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของชุมชนที่ดีประการหนึ่งดวย 

4.2.8 ชุมชนตลาดสามชุกมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
คือ“คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” ทําหนาที่ผูนําชุมชนที่มี

ความเขมแข็ง จากทีมผูนําชุมชนตามธรรมชาติ เป็นคนสามชุก เป็นผูมีความรูความสามารถในการ
พัฒนาชุมชน มีคุณธรรม เชน คุณพงษแวิน ชัยวิรัตนแ รวมทั้งมีผูที่มีความรูความสามารถของชุมชนจัดวา
เป็นผูทรงภูมิปใญญาในชุมชน เชน คุณกฤตยา เสริมสุข ในการศึกษาสืบคนประวัติศาสตรแชุมชน 
ภูมิปใญญาทองถิ่น ฯลฯ ใหการสนับสนุนการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปใญหาชุมชน ทุมแรงกายแรงใจ
ประสานความคิดของชุมชนใหเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการแกไขปใญหาและความตองการของชุมชน 

4.2.9 ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนเข้มแข็งจากการมีความเข้มแข็งในเรื่องการเป็น
ชุมชนสงบสุข 

ไดมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือแกไขปใญหาดานเศรษฐกิจและที่อยูอาศัยไดเป็น
ผลสําเร็จ สงผลใหคนในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นตั้งแตประมาณปี พ.ศ.2549 ถึงปใจจุบัน และจากการมี
กิจกรรมประจําปีของชุมชน ไดแก งานอรอยดีกินฟรีทั้งตลาด งานวันสงกรานตแ งานไหวพระจันทรแ 
งานแสดงงิ้วในชุมชน กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมดานดนตรีไทยและนาฏศิลป เป็นตน ดังนั้น ผลของ
การที่ชุมชนตลาดสามชุกสามารถแกไขปใญหาและความตองการดานเศรษฐกิจชุมชน ปใญหาดานที่อยู
อาศัย และการมีกิจกรรมชุนชนประจําปีถึงปใจจุบัน จึงสงผลใหระบบสังคมของชุมชนสามารถดํารงอยูได 
สมาชิกชาวบานในชุมชนมีความสุข ชุมชนตลาดสามชุกจึงเกิดความสงบสุขจากการที่เป็นชุมชน
เขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดสมความปรารถนาของสมาชิกในชุมชนกันถวนหนา วิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง
(สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) 

4.2.10 ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนเข้มแข็งจากการมีความเข้มแข็งในเรื่องการ
เป็นชุมชนที่ยั่งยืน 

จากการที่ชุมชนตลาดสามชุกไดรับความสําเร็จในการเป็นชุมชนแหงการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ “สามชุกตลาดรอยปี” สงผลดีดานเศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญเติบโต แตเมื่อ 
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พิจารณาตามหลักการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ที่ยั่งยืนไดนั้น ในทุกชุมชนจะตองพิจารณาดานมิติในการพัฒนาชุมชน 4 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจเป็น
ชุมชนแหงการทองเที่ยว ดานสังคมชุมชนจัดกิจกรรมชุมชนสงเสริมระบบสังคมเชิงแนนแฟูนแบบสังคม
เครือญาติ ดานวัฒนธรรมจัดไดวาเป็นชุมชนแหงการเรียนรูจากการไดมีการอนุรักษแตลาดสามชุกไว
เป็นมรดกและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น และดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนไดมีการดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษาและทําความสะอาดชุมชนและบริเวณตลาด
อยางตอเนื่อง ยึดหลักการที่จะตองมีความสมดุลกันในทุกดานดังกลาวจึงจะสามารถดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนใหเกิดความเขมแข็งไปสูการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนไดสําเร็จ 

ดานเศรษฐกิจในชุมชน คณะกรรมการพัฒนาตลาดฯ ไดใหความเห็นวา ชาวตลาด
สามชุกจะตองคํานึงถึงอัตลักษณแชุมชนดานสินคาและบริการที่มีการสืบทอดมาจากครอบครัวในยุค
อดีต ปูุยาตายายสูรุนปใจจุบันที่เป็นลูกหลานในเรื่อง ความสะอาดถูกหลักอนามัย และความสะอาด
ของรานคา ความสะอาดของตลาดในทุกจุด พอคาแมคามีความจริงใจซื่อสัตยแตอลูกคาในดานการ
นําเสนอสินคามีคุณภาพ ปริมาณ ความถูกตองไมปลอมแปลง เป็นตน กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 
26 กุมภาพันธแ 2561) และวิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง (สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) 

ดานสังคมของชุมชนตลาดสามชุกก็ยังคงเป็นระบบสังคมแบบแนวนอนที่เป็น
ระบบเครือญาติมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน กอใหเกิดจิตสํานึกเป็นเจาของชุมชนและจิต
วิญญาณรักชุมชนบานเกิดเหมือนเชนในยุคอดีตรุนปูุยาตายายเป็นสวนมาก กอใหเกิดเครือขายภายใน
ชุมชนที่เขมแข็ง แตก็มีปใญหาปใจจุบันมีคนนอกชุมชนมาคาขายโดยการเชารานคาแทนคนในชุมชน
ควรเนนย้ําในการปฏิบัติตามระเบียบตลาด เป็นตน วิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง (สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) 

ดานวัฒนธรรมของชุมชน ทางคณะกรรมการพัฒนาตลาดฯไดดําเนินกิจกรรม
การอนุรักษแตลาดไวเป็นมรดกและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น ชุมชนจึงยังคง
ดํารงวัฒนธรรมชุมชนอยูถึงปใจจุบัน ไดแก การกําหนดมีระเบียบตลาดเรื่องการรักษาภูมิทัศนแของเรือน
ไมเกา 2 ชั้น 4ซอย 2 ถนน ใหคงรูปแบบสถาปใตยกรรมเกาแบบดั้งเดิม การรักษาทําความสะอาด
บริเวณลานโพธิ์ เป็นตน วิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง (สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนตลาดสามชุก ไดแก ตนไม ริม
ฝใ่งแมน้ําทาจีน ระบบโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของชุมชน อยูในความดูแลบริหารของเทศบาล
ตําบลสามชุก ทางคณะกรรมการพัฒนาตลาดฯไดมุงเนนการประสานงานกับเทศบาลตําบลสามชุก
ดําเนินการประสานงานตอไป สวนในดานกิจกรรมชุมชนที่มีการจัดประจําปีของชุมชนก็มีการรณรงคแ
กัน เชน การไมใชโฟมใสอาหารเพ่ือลดปใญหาขยะในชุมชนตลาดสามชุกและประสานงานใหเทศบาล
ตําบลสามชุกเป็นผูดําเนินการตอเนื่องไปเป็นสวนมาก สมชาย หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 
2561) และวิบูลยแ จึงเจริญสุขยิ่ง (สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561) 
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4.3 ปัจจัยท่ีสนับสนุนความเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านต่างๆของชุมชนตลาดร้อยปีสามชุก 

ปใจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆของชุมชนมาจากชุมชนตลาด
สามชุกมีทุนชุมชนสําหรับนํามาบริหารจัดการพัฒนาชุมชนทองถิ่น โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของ
สมาชิกภายในชุมชนสนับสนุนรวมแรงรวมใจกันนําทุนชุมชนที่มีอยูมาดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นใหสําเร็จผล ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดและนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน ดังนี้ 

4.3.1 ทุนมนุษย์ 
คือประชากรที่อาศัยอยูในทองถิ่นในฐานะชุมชนบานเกิด ประกอบดวยสมาชิก

ชุมชนจําแนกไดเป็น เพศหญิง เพศชาย วัยเด็ก เยาวชน หนุมสาว กลางคน ผูสูงอายุ ฯล นับจากปี 
พ.ศ.2559 ถึงปใจจุบัน มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแโดยรวมทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 1,001 
คน (เทศบาลตําบลสามชุก, 2559) เรียกวา “สมาชิกชุมชนชาวตลาดสามชุก” เรียกกันยอๆวา “คน
สามชุก” สมชาย หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561)โดยสมาชิกชาวชุมชนเหลานี้มี
คุณลักษณะสําคัญโดยรวมของสมาชิกสวนใหญในชุมชนเป็นผูมีจิตสํานึกชุมชนเป็นเจาของชุมชน
รวมกัน มีจิตวิญญาณชุมชนรักชุมชนบานเกิด หวงแหนชุมชนตองการดํารงรักษา อันอาจเกิดจาก
ชุมชนมีระบบสังคมเป็นแบบเชิงแนนแฟูนแบบเครือญาติ รูจักทั่วถึงกันทั้งตลาดมาตั้งแตสมัยคนรุน
ปูุยาตายายจนมาถึงรุนลูกรุนหลานในปใจจุบัน มีคานิยมชอบชวยเหลือเกื้อกูลกัน และมีความเสียสละ 
หรือลักษณะของความเป็นคนมีจิตอาสาของผูนําชุมชน เมื่อชุมชนตองการการพัฒนาจึงสามารถ
รวมตัวกันอยางเหนียวแนนเกิดเป็นพลังชุมชนในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดานตางๆอยาง
สําเร็จผลดวยดีเป็นสวนมาก เชน กิจกรรมอรอยดีที่สามชุก กิจกรรมเปิดตัวตลาดในฐานะเป็นเมือง
ปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู 1 ใน 12 เมือง ปี พ.ศ.2547 เป็นตน 

สมาชิกชาวบาน ชาวตลาดในชุมชนทองถิ่นตลาดสามชุกนี้สวนมากประกอบ 

อาชีพคาขาย มีรูปแบบการคาเป็นแบบทั้งคาสง คาปลีก มีรานคาเกาแกเป็นอัตลักษณแรานคาในชุมชน 

เกิดข้ึนมากมายและมีการสืบทอดภูมิปใญญาดานอาชีพคาขายมายาวนาน ประวัติชุมชนนี้จึงเป็นชุมชน 

คาขายขนาดใหญแหงหนึ่งมาตั้งแตอดีตสมัยรัชกาลที่  5 เป็นตนมาก็วาได ชุมชนจึงมีระบบเศรษฐกิจ 

เป็นแบบพ่ึงตนเอง มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันภายในชุมชนเอง หากมีเหลือก็แบงขายแก 
บุคคลภายนอกชุมชนที่เขาทาํการคาขายกันในชุมชนตลาดสามชุก “ลักษณะแบบพอมีพออยูได”หรือ 

ปใจจุบนัอาจเรียกวา “แบบพอเพียง” วบิูลยแ จึงเจริญสุขย่ิง (สัมภาษณแ, 15 มีนาคม 2561)ผูวิจัยได 
สัมภาษณแรานคาเกาแกที่มีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง จากการสืบทอดภูมิปใญญาดานการคาขาย 

มาจากครอบครัวรุนปูุยาตายายและรุนพอแมจํานวน 3 รานคา ไดแก รานขาวหอใบบัวปูามัลลิกา ราน 

ทองมวนโบราณปูาแปฺด และรานขายยาแผนโบราณและยาจีนฮกอันโอสถสถาน ที่เป็นแบบอยางการ 
พ่ึงตนเองที่ดีของชาวตลาดสามชุก ดวยคุณลักษณะดังกลาวจึงสงผลใหชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชน 

เขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได 

Ref. code: 25605600030018WKF



89 

ชุมชนมีสมาชิกที่เป็นเด็กเยาวชนมาจากโรงเรียนตางๆภายในชุมชนสามชุก เชน 
โรงเรียนวัดบางขวาก ฯลฯ มาเขารวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆที่มีการจัดขึ้นตามวาระโอกาส 
เชน วันสงกรานตแ วันสําคัญทางศาสนาฯลฯ มีการแสดงกิจกรรมดานวัฒนธรรมดนตรไีทยและอื่นๆ 

ทางวัฒนธรรมที่ลานโพธิ์ของชุมชน และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการรณรงคแเรื่องการ ไมสูบ ไมดื่ม ไมเสพสิ่งเสพติดใหโทษตอรางกายเป็น 

ชุมชนปลอดเหลาบุรี่ เป็นตนอุทัย จงวัฒนารักษแ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) 

ชุมชนมีสมาชิกในชุมชนเป็นผูนําชุมชนที่มีความรูความสามารถ และมีผูทรงภูมิ
ปใญญาทองถิ่นในการสืบคนประวัติศาสตรแชุมชน ภูมิปใญญาทองถิ่นและอัตลักษณแชุมชนและเกิดผล
สําเร็จ โดยประสานงานในการทําการศึกษารวมกับเครือขายภายนอกชุมชน เชน สถาบันการศึกษา
ดานประวัติศาสตรแ ดานสถาปใตยกรรม ไดแก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
องคแกรชุมชนตางๆเชน มูลนิธิเล็ก -ประไพ วิริยะพันธุแ มูลนิธิชุมชนไท ที่เป็น NGO และหนวยงาน
ราชการตางๆเชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นตน เพ่ือสรางองคแ
ความรูดานประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมของชุมชนและนําไปสูความสําเร็จในการเป็นชุมชนเขมแข็ง
ดานการเป็นชุมชนแหงการเรียนรู จากการมี “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” และ“บานพูดได” 
และลานโพธิ์แสดงกิจกรรมตางๆ 

ชุมชนตลาดสามชุกมีวัดและพระสงฆแเป็นผูใหหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
และพิธีกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวจีน เป็นศูนยแรวมจิตใจของชาวสามชุก เชน 
มีสงเสริมการปลูกจิตสํานึกชุมชนเรื่องใหสมาชิกชาวตลาดสามชุกมีมนุษยสัมพันธแที่ดีตอลูกคา และ 

นักทองเที่ยว คติธรรม “มือเอ้ือม ปากอา หนายิ้ม” มือเอ้ือม คือการพัฒนางานของตนเองใหดีขึ้น 
ปากอา คือสามารถประชาสัมพันธแเรื่องราวของสามชุกของเราไดผานสินคาของเขา หนายิ้ม คือ 
มอีัธยาศัยไมตรี ตามแบบวิถีชีวิตคนไทยชาวพุทธ คติธรรมนี้ไดมาจากพระมงคลกิตติวิบูลยแ เจาอาวาส 

วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก รองเจาคณะจังหวัดสพุรรณบุรี กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 
2561) 

การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนมนุษยแ จึงสามารถนําไปบริหารจัดการพัฒนาชุมชน
ใหมีความเขมแข็งในดานการมีจิตสํานึกชุมชน ดานมีจิตวิญญาณชุมชน ดานการพ่ึงตนเองไดของ
ชุมชน ดานการจัดการชุมชนที่ดี ดานการมีเครือขายภายในชุมชนเขมแข็ง ดานการมีผูนําชุมชนที่
เขมแข็ง ดานการเป็นชุมชนสงบสุข และดานการเป็นชุมชนที่ยั่งยืนเป็นตน โดยสมาชิกมาจากชาวบาน 
ชาวตลาด วัด เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมชุมชนใหประสบ
ผลสําเร็จ 

4.3.2 ทุนสังคม 
ชุมชนตลาดสามชุกมีประชากรที่เป็นสมาชิกชุมชนมาจากภายในชุมชน คือการมี

สมาชิกท่ีอยูมาดั้งเดิม หรือที่เรียกวา “คนสามชุก” มีการรวมกลุมกันในแตละกลุมยอยที่เป็นลักษณะ 
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เดียวกัน มีการประชุมกัน มารวมกันทํากิจกรรมหรือเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนใน
ดานตางๆไดแก ชาวบาน ชาวตลาด วัด โรงเรียนและทองถิ่นมีปฏิสัมพันธแทางสังคมเป็นแบบสังคม
เครือญาติ มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีกลุมผูนําภายในชุมชนรวมกันกอตั้งเป็นองคแกรชุมชนมาจาก
ภาคประชาชน คือ“คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” และองคแกรชุมชนมาจากภาครัฐที่
เป็นหนวยงานปกครองชุมชนทองถิ่นภาครัฐ “เทศบาลตําบลสามชุก” ดําเนินการเปิด “เวทีประชาคม
สามชุก” เพ่ือระดมความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมในการจัดทําแผน
ชุมชน จึงสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งดานการเป็นองคแกรชุมชนเขมแข็ง เป็นชุมชนที่มีเครือขาย
ภายในชุมชนเขมแข็ง และเป็นชุมชนที่มีความเขมแข็งดานการจัดการชุมชนที่ดี เป็นตน 

ชุมชนมีความเชื่อความศรัทธานับถือพระพุทธศาสนาเป็นสวนมาก มีศาลเจาพอ
หลักเมืองสามชุกเป็นที่เคารพบูชาและเป็นศูนยแรวมจิตใจชาวชุมชน มีประเพณีชาวพุทธ มีประเพณี
สงกรานตแ งานไหวพระจันทรแ การแสดงงิ้วประจําปี การแสดงดนตรีไทยและอ่ืนๆดานวัฒนธรรมไทย 
มีกิจกรรมสงเสริมดานเศรษฐกิจ คืองานอรอยดีกินฟรีทั้งตลาด ทุกวันที่ 31ธันวาคม ของทุกปี เริ่มจาก
ปี พ.ศ.2552 ถึงปใจจุบัน เป็นการสงเสริมดํารงรักษาคานิยมของระบบสังคมแบบเครือญาติที่มีมาแต
อดีตของชาวชุมชนตลาดสามชุกมายาวนานที่เป็นทุนสังคมท่ีดีงาม 

ชุมชนมีกลุมทางสังคมภายนอกชุมชนมาจากการเขารวมภาคีตางๆเชน การที่ 
ชุมชนตลาดสามชุกเขารวมกิจกรรมปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู 1 ใน 12 เมือง เพ่ือเป็นตัวแทน 

และแบบอยาง หรือ ชุมชนตนแบบการพัฒนาชุมชนเขมแข็งนําไปสูการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนกับมูลนิธิ 
ชุมชนไท ปใจจุบันชุมชนตลาดสามชุกมีการเขารวมเครือขาย 6 ตลาดการทองเที่ยว อรุณลักษณแ        
ออนวิมล (สัมภาษณแ, 23กุมภาพันธแ 2561)เพื่อเขามาศึกษาดูงานเรยีนรูแลกเปลี่ยนประสบการณแใน  

การดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหเป็นชุมชนเขมแข็งนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน 

ชุมชนมีเครือขายการทองเที่ยวแวดลอมชุมชนตลาดสามชุก ไดแก ธุรกิจ
ทองเที่ยวลองเรือแมน้ําทาจีนเยี่ยมชมบานเรือไทยสาคร ชุมชนวัดสามชุก 

ชุมชนตลาดสามชุกเป็น “ชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ” จึงมีประชาชน
จากภายนอกชุมชนและเป็นนักทองเที่ยวไดหมุนเวียนเขามาเยี่ยมชมชุมชนตลาดสามชุกเป็นจํานวน
มากถึงปใจจุบัน จัดไดวาเป็นทุนสังคมอยางหนึ่งของชุมชน 

จากการที่ชุมชนมีเครือขายภายนอกชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนจึงสงผลใหชุมชนตลาดสามชุกมีความเขมแข็งในดานการเป็นชุมชนแหงการเรียนรู เป็นชุมชนที่
ยั่งยืนจากดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปสูการเป็นชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ 

การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนสังคม จึงสามารถนําไปบริหารจัดการพัฒนาชุมชน
ใหมีความเขมแข็งในดานการเป็นชุมชนแหงการเรียนรู ดานการพ่ึงตนเองที่ดีของชุมชน ดานมีองคแกร
ชุมชนเขมแข็ง ดานการจัดการชุมชนที่ดี และการมีเครือขายชุมชนที่ดี เป็นตน 
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4.3.3 ทุนกายภาพ 
คือการที่ชุมชนตลาดสามชุกมีระบบโครงสรางพื้นฐานหรือสิ่งอํานวยความสะดวก

จากมนุษยแเป็นผูคิดคนและจัดสรางขึ้น เชน ถนน สะพาน ไฟฟูา ประปา โทรศัพทแ สวนสาธารณะ
ชุมชน การตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําทาจีนมีความสะดวกในการคมนาคมทางน้ําจากในอดีต และปใจจุบัน
อยูทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 340 แยกเขาอําเภอสามชุก อยูติดกับที่วาการอําเภอสามชุกที่มี
การคมนาคมเดินทางโดยรถยนตแทางบกอยางสะดวกสบายสงผลใหไดรับความนิยมในการเดินทางแวะ
เยี่ยมชมหาซื้อสินคาของชุมชนจากเสนทางผานไปมานี้เป็นจํานวนมาก จึงเป็นทุนชุมชนที่ทําใหชุมชน
มีเครือขายภายนอกชุมชนเขมแข็งจากการมีลูกคาและนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมชุมชนเป็นจํานวน
มากอยางตอเนื่องในทุกวัน ซึ่งชุมชนตลาดสามชุกไดเปิดใหบริการเลือกซื้อสินคาตั้งแตเวลาประมาณ 
8:00 – 17: 00 น. ของทุกวันเพื่อเป็นการปรับตัวดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดีในฐานะที่เป็นชุมชน
แหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ สมชาย หงสแสุพรรณ (สัมภาษณแ, 24 กุมภาพันธแ 2561) และกฤตยา 
เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) 

ชุมชนตลาดสามชุกมีโบราณสถานในชุมชน สิ่งกอสรางเกาแกของชุมชน 
ไดแก “สามชุกตลาดรอยปี” มีสถาปใตยกรรมเรือนไมเกา 2 ชั้น 4 ซอย 2 ถนน เป็นอัตลักษณแชุมชน มี 
“พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ”และ “บานพูดได” และลานโพธิ์แสดงกิจกรรมดานวัฒนธรรมของ
ชุมชนและอ่ืนๆสงผลใหชุมชนมีแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ดี ชุมชนตลาดสามชุกจึงเป็น
ชุมชนแหงการเรียนรูทางดานวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น 

การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนกายภาพ จึงสามารถนําไปบริหารจัดการพัฒนา
ชุมชนใหมีความเขมแข็งในดานการเป็นชุมชนแหงการเรียนรู ดานการพ่ึงตนเองที่ดีของชุมชน 
ดานชุมชนมีการจัดการที่ดี ดานการมีเครือขายชุมชนที่ดี และดานการเป็นชุมชนที่ยั่งยืนจากมีการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชนไปสูการเป็น “ชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ” เป็นตน 

4.3.4 ทุนธรรมชาติ 
การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีสิ่งแวดลอมชุมชนเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

ไดแก แมน้ําทาจีน มีพ้ืนที่เพาะปลูกขาวและพืชผลทางการเกษตรแวดลอมชุมชนบริเวณกวางของ
ตําบลสามชุก ฯลฯ มาแตในอดีต มีสภาพตลาดโดยรวม 4 ซอย 2 ถนน มีการจัดผังเรือนไม 2 ชั้น ที่
เป็นสถาปใตยกรรมเกาแกไดสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศริมแมน้ําทําใหมีลมพัดผานถายเท
บรรยากาศเย็นสบาย สงผลใหสภาพอากาศของชุมชนไมรอนมาก เหมาะกับเป็นชุมชนดานการคาขาย
มายาวนานจากอดีตถึงปใจจุบัน กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) แมวาในอดีตแม
น้ําทาจีนริมตลาดสามชุกนี้จะเป็นเสนทางการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญดานการขงสงสินคาและการ
เดินทางตางๆหากมองในดานการเป็นทุนกายภาพ แตในปใจจุบันชุมชนตลาดสามชุกไดเปลี่ยนมาใช
เสนทางคมนาคมทางบกในการขนสงสินคาและการเดินทางตางๆแทนการคมนาคมทางน้ําในอดีต
สงผลใหสินคาเกษตรลดลงมากเหลือแตสินคาประเภทของกินของใชเป็นสินคาหลักของชุมชนที่มีมา 
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แตดั้งเดิมจากปรากฏมีรานคาเกาแกเป็นภูมิปใญญาดานการคาขายของชุมชนมายาวนานที่
กลายเป็นอัตลักษณแในชุมชนที่ตั้งอยูในเรือนไมเกา 2 ชั้น 4 ซอย 2 ถนน และจากการมีสถาปใตยกรรม
เกาแกท่ีออกแบบไดสอดคลองกับชุมชนที่ติดริมแมน้ําทาจีนดังกลาวก็ยังสงผลดีดานระบบนิเวศนแและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนที่ยังคงสงเสริมดานวิถีชีวิตในอาชีพการทําการคาขายของชาวชุมชนตลาด
สามชุกแบบดั้งเดิมไมจางหายไปจนถึงปใจจุบัน 

การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนทรัพยากรธรรมชาติ จึงสามารถนําไปบริหาร
จัดการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งในดานการเป็นชุมชนที่ยั่งยืนจากมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรมชุมชนในการบํารุงรักษาดูแลอยางตอเนื่อง 

4.3.5 ทุนการเงิน 
คือทุนที่เป็นตัวเงินของชุมชนตลาดสามชุกไดมาจาก ผูนําชุมชนและองคแกรชุมชน 

“คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” ไดลงความเห็นกับสมาชิกชาวชุมชนตลาดสามชุก 
จัดตั้งกองทุนสาธารณะ เรียกวา “กองทุนพัฒนาตลาด” มีการจัดทําเสื้อ ของที่ระลึกจําหนายเพ่ือหา
รายไดเขากองทุน รายไดจากการตั้งตูรับบริจาคจากการเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” 
บานพูดได หองน้ําลานโพธิ์ เพ่ือใชในการปรับปรุงสถานที่ดังกลาวใหมีสภาพคงอยูตามนโยบายการ
อนุรักษแสถาปใตยกรรมเกาแกทางดานวัฒนธรรมของชุมชนและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในวาระ
โอกาสตางๆทําใหชุมชนมีความเขมแข็งในดานการเป็นชุมชนที่มีการพ่ึงตนเองที่ดี อภิญญา เนติ
ประมุข (สัมภาษณแ, 25 กุมภาพันธแ 2561) 

การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนการเงิน จึงสามารถนําไปบริหารจัดการพัฒนา
ชุมชนใหมีความเขมแข็งในดานการเป็นชุมชนพ่ึงตนเองทีดี ดานการเป็นชุมชนที่ยั่งยืนจากมีการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจชุมชนไปสูการเป็น “ชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ” เป็นตน 

4.4 การอภิปรายผลการศึกษา 

4.4.1 ชุมชนตลาดสามชุกมีลักษณะความเข้มแข็งของชุมชนที่น าไปสู่การเป็นชุมชน
เข้มแข็ง 10 ด้าน 

1) ชาวบานชุมชนตลาดสามชุกมีจิตสํานึกชุมชน 2) มีจิตวิญญาณชุมชน 3) เป็น
ชุมชนแหงการเรียนรู 4) มีการพึ่งตนเองที่ด ี5) มีองคแกรชุมชนเขมแข็ง 6) มีการบริหารจัดการชุมชนที่
ดี 7) มีเครือขายชุมชนเขมแข็ง 8) มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง 9) เป็นชุมชนสงบสุข 10) เป็นชุมชนที่ยั่งยืน 
มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นจากประเด็นการศึกษาวิจัยคือ“ชุมชนตลาด
รอยปีสามชุกมีลักษณะความเขมแข็งชุมชนในดานใดบาง อยางไร” และจึงนําเสนอแนวคิดการศึกษา
ลักษณะชุมชนเขมแข็ง 10 ดานตามแนวคิดของสนธยา พลศรี (2542, น. 60-62) ผลการศึกษาชุมชน 
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ตลาดสามชุกจากปรากฏการณแการพัฒนาชุมชนมีลักษณะความเขมแข็งที่นําไปสูการเป็นชุมชน
เขมแข็งทั้งหมด 10 ดานตรงกัน 

“การเป็นชุมชนเขมแขงของชุมชนตลาดสามชุกมาจากการรวมตัวกันของสมาชิก
ชุมชนที่เป็นชาวบาน ชาวตลาดที่ตองการแกไขปใญหาดานที่อยูอาศัยจากการมีโครงการรื้อถอนเรือน
ไมเกา 2 ชั้น ซอย 1 และ 2 ของกรมธนารักษแ และดานเศรษฐกิจชุมชนตกต่ําในยุคฟองสบูแตก ปี 
พ.ศ. 2540-2543” กฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) แสดงถึงชาวบานชุมชนตลาด
สามชุกมีจิตสํานึกชุมชนเป็นเจาของชุมชนรวมกัน มีจิตวิญญาณชุมชนรักชุมชนบานเกิดของตนเอง
ตองการใหชุมชนดํารงอยูตอไป มีวิถีชีวิตประกอบอาชีพคาขายมายาวนานที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงตนเองเป็นสวนมากของชุมชน และชุมชนตลาดสามชุกมีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง ไดรวมตัวกันจัดตั้ง
องคแกรชุมชนจากภาคประชาชน “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” เขามาเป็นผูนําใน
การแกไขปใญหาและความตองการของชุมชน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนในการ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดานตางๆอยางไดผล เชน ดานที่อยูอาศัยแตงตั้งคณะทํางาน
ประสานงานกับกรมธนารักษแเพ่ือของเสนอกิจกรรมการอนุรักษแสถาปใตยกรรมเกาแกของชุมชนและไม
ตองการใหมีการรื้อถอน ในดานเศรษฐกิจชุมชนมีการจัดกิจกรรม “อรอยดีที่สามชุก” เพ่ือเป็นการ
กระตุนเศรษฐกิจชุมชนใหดีขึ้น เป็นตน จึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสาวิณี รอดสิน (2554) 
ศึกษาเรื่อง ชุมชนเขมแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนบานปางจําปี ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ในผลการวิจัยดานการดํารงความเขมแข็งของชุมชนผานกิจกรรมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชนบานปางจําปีสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนอยูในระดับสูง ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการชุมชน พ่ึงตนเองได ชาวบานมีความรักและหวงแหนชุมชน มีการตระหนักถึ งการเป็น
เจาของปใญหาของชุมชนเป็นอยางดี ผูนํา และคณะกรรมการทํางานของชุมชนบานปางจําปี มีความ
ตระหนักถึงการทํางานเพ่ือประโยชนแสุขของชุมชนและการเป็นเจาของชุมชนรวมกับชาวบาน เปิด
โอกาสใหชาวบานปางจําปีเขามามีสวนรวมในการแกปใญหาและกําหนดทิศทางของชุมชนรวมกัน 

ดานการมีจิตสํานึกชุมชนเป็นเจาของรวมกันของชุมชนกอใหเกิดพลังชุมชนใน
การแกไขปใญหาและความตองการของชุมชนดานที่อยูอาศัยและดานเศรษฐกิจชุมชนของชุมชน  
ตลาดสามชุกจากปี พ.ศ. 2540-2543 ถึงปใจจุบัน มีความสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูสมุหแวรวิทยแ 
ผาสุโก (2559) เรื่องพระสงฆแกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน:กรณีศึกษาชุมชนวัดสามชุกฝใ่ง
ตะวันตก และฝใ่งตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเรื่องการมี
จิตสํานึกชุมชนของชาวบานเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน มีพ้ืนฐานของความมีจิตสํานึกที่
ตองการจะมีสวนรวมในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนดวยความ
สามัคคี ชุมชนสามารถที่จะวิเคราะหแปใญหา และตัดสินทางเลือกนําไปสูการแกไขปใญหาไดสําเร็จ
พัฒนาไปสูการแกไขปใญหาอ่ืนๆที่เกิดขึ้นในชุมชน และยังมีความสอดคลองในเรื่องการพ่ึงตนเองที่ ดี
ดานชุมชนตลาดสามชุกมีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองที่มีวิถีชีวิตดานการคาขายมายาวนาน จึง 
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สอดคลองกับงานวิจัยของพระครูสมุหแวรวิทยแ ในประเด็นผลการวิจัยที่วาการมีจิตสํานึกชุมชนยังสงผล
ทําใหชุมชนมีความสามารถที่พ่ึงตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการแกไขดานเศรษฐกิจชุมชน 
เป็นตน 

ชุมชนตลาดสามชุกมีลักษณะความเขมแข็งของชุมชนในดานมีองคแกรชุมชน
เขมแข็งสามารถทําใหเกิดการเสริมสรางการเป็นชุมชนเขมแข็งได การดําเนินงานพัฒนาชุมชนตลาด
สามชุกนี้จากปรากฏการณแมี “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก” ทําหนาที่เป็นผูนําชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนยึดหลักการใหสมาชิกชาวตลาดรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปใญหาชุมชน และมี “เทศบาล
ตําบลสามชุก” ทําหนาที่เปิดเวทีประชาคมสามชุก เพ่ือการดําเนินการจัดทําแผนชุมชนโดยยึดหลัก
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน การดําเนินงานพัฒนาชุมชนที่ผานมาจึงมีความ
สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544, น.46) 
ไดใหความหมายของชุมชนเขมแข็งไววา “ชุมชนเขมแข็ง” หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนมีการ
รวมตัวกันเป็นองคแกรชุมชนโดยมีการเรียนรูการจัดการและการแกไขปใญหาของชุมชนซึ่งทําใหชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
ตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนสําหรับกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจะตอง
เป็นการดําเนินงานแบบรวมคิดรวมทําและมีการเรียนรูเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 

4.4.2 ปัจจัยท่ีสนับสนุนความเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านต่างๆของชุมชนตลาดสามชุก 
ในดานทุนมนุษยแของชุมชนเกี่ยวกับความสําคัญของพระสงฆแตอชุมชนตลาด

สามชุกมีคติธรรมในการปฏิบัติตนของชาวตลาดสามชุกในดานการมีจิตสํานึกชุมชนและการบริหาร
จัดการชุมชนดานเศรษฐกิจใหดี มาจากการสงเสริมการปลูกจิตสํานึกชุมชนเรื่องใหสมาชิกชาวตลาด
สามชุกเป็นคนนารัก “ยิ้มแยมแจมใส น้ําใจไมตรี วจีไพเราะ” และ “มือเอ้ือม ปากอา หนายิ้ม” มือ
เอ้ือม คือการพัฒนางานของตนเองใหดีขึ้น ปากอา คือสามารถประชาสัมพันธแเรื่องราวของสามชุกของ
เราไดผานสินคาของเขา หนายิ้ม คือมีอัธยาศัยไมตรีตามแบบวิถีชีวิตคนไทยชาวพุทธ (คติธรรมจาก
พระมงคลกิตติวิบูลยแ เจาอาวาสวัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก รองเจาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ผูเป็นศูนยแ
รวมจิตใจชาวตลาดสามชุกกฤตยา เสริมสุข (สัมภาษณแ, 26 กุมภาพันธแ 2561) จึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของพระครู สมุหแวรวิทยแ ผาสุโก (2559) เรื่องพระสงฆแกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน:กรณีศึกษาชุมชนวัดสามชุกฝใ่งตะวันตก และฝใ่งตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยอธิบายวาในชุมชนมีความรักสามัคคีในการอนุรักษแตลาดรอยปี 
ซึ่งเป็นศูนยแรวมวิถีชีวิตของคนใน ชุมชน ตั้งแตอดีตถึงปใจจุบัน โดยมีพระสงฆแเป็นศูนยแรวมของความ
ศรัทธา ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน กิจการตางๆทางพระพุทธศาสนา เพ่ือใหคนในชุมชน เกิด
ปฏิสัมพันธแตอกัน อีกท้ังยังทําหนาที่ในการสงเสริมพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนใหเขมแข็ง 

ในเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกภายในชุมชนในดานการมีจิตสํานึกชุมชนเป็นเจาของ 
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รวมกันของชาวตลาดสามชุก มาจากชุมชนมีปใจจัยดานทุนสังคมที่มีระบบสังคมเชิงแนนแฟูนแบบ
สังคมเครือญาติ สมาชิกภายในชุมชนมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันกอใหเกิดการเสริมสรางพลังชุมชนให
เกิดเครือขายสมาชิกภายในชุมชนมาจากบาน ตลาด วัด โรงเรียนและทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนอยางไดผล และชุมชนมีทุนดานกายภาพที่มีตลาดเกา “สามชุกตลาดรอยปี” อีกทั้ง
ยังมีวิถีชีวิตประกอบอาชีพคาขายมายาวนานเป็นสวนมาก สมาชิกชาวบาน ชาวตลาดสามชุกจึงมีจิต
วิญญาณรักบานเกิด หวงแหนชุมชนตองการดํารงรักษาชุมชนใหคงอยูอยางยาวนาน ตลาดสามชุกจึง
เป็นทั้งแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน เป็นที่อยูอาศัยและแหลงประกอบอาชีพคาขายในบริเวณ
เดียวกันของชาวชุมชนตลาดสามชุก จึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณแ ธรรมลังกา (2556) 
วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นฐานในจังหวัด
เชียงรายในบริบททางดานสังคมของชุมชนที่เขมแข็งในจังหวัดเชียงราย เป็นสังคมแบบเครือญาติ สวน 
ปใจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน มีปใจจัยสําคัญ คือกระบวนการเรียนรูของชุมชน ระบบ
เครือขาย ระบบความสัมพันธแในชุมชน และภูมิปใญญาทองถิ่น 

ความเขมแข็งของชุมชนในดานการเป็นชุมชนแหงการเรียนรู สงผลใหชุมชน
ตลาดสามชุกยังคงรักษาอนุรักษแสภาพชุมชนใหคงอยูถึงปใจจุบันและสามารถแกไขปใญหาดานที่อยู
อาศัยไดสําเร็จ มาจากชุมชนตลาดสามชุกมีปใจจัยสนับสนุนดานทุนกายภาพและเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ไดแก มี “สามชุกตลาดรอยปี” มีบานขุนจํานงจีนารักษแ และ บานพูดได และมี
ลานโพธิ์แสดงกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆอีกทั้งในดานชุมชนมีผูนําชุมชนที่ดี เป็น
คนสามชุกเป็นผูมีความรูความสามารถในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน มีผูทรงภูมิปใญญาชุมชนในการ
คนควาศึกษาประวัติศาสตรแชุมชน ภูมิปใญญาทองถิ่นดานตางๆและ อัตลักษณแชุมชน ไดรวมตัวกัน
กอตั้งองคแกรชุมชนเพ่ือทําหนาที่เป็นผูนําชุมชนในการแกไขปใญหาและความตองการของชุมชนได
สําเร็จ และเป็นชุมชนแหงการเรียนรูจากการกําหนดแนวทางใหอนุรักษแตลาดสามชุกไวเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมแหลงเรียนรูของชุมชนและทองถิ่น และในที่สุดในดานเศรษฐกิจชุมชนชาวตลาดสามชุกก็มี
การดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปสูการเป็นชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแจากปใจจัยทุน
ดังกลาวอยางไดผล จึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของโศจิลักษณแ กมลศักดาวิกุล (2556) เรื่อง 
ตลาดยอนยุคสามชุก:การเมืองเรื่องพ้ืนที่และธุรกิจแหงการถวิลหาอดีต กลวิธีสําคัญที่ชาวตลาด
สามชุกนํามาใชเพื่อตอสู ตอรอง และปกปใกรักษาพ้ืนที่ตลาดสามชุกที่เป็นทั้งที่อยูอาศัยและที่ทํามาหา
กินมา ตั้งแตบรรพบุรุษไมใหถูกไลรื้อถอนจากกรมธนารักษแ คือ1) การผลิตสรางความหมายใหมให
ตลาดสามชุกกลายเป็น “สามชุกตลาดรอยปี” หรือ ‘ตลาดยอนยุคสามชุก’ แหลงทองเที่ยวเชิงถวิลหา
อดีต 2) การรื้อฟ้ืนอัตลักษณแในอดีต ไมวาจะเป็นโคลงนิราศสุพรรณและ สุนทรภู  ขุนจํานงจีนารักษแ 
วัตถุขาวของ เรื่องราวความทรงจํา และ อาหารในชีวิตประจําวันของผูคนในตลาดสามชุกใหมาเป็น
สินคา ที่สามารถซื้อขายไดในปใจจุบันเพื่อการบริโภคของนักทองเที่ยว รวมทั้ง 3) การสถาปนาให 
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มรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ 
ในดานปใจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆของชุมชนมาจาก 

ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนชุมชนสําหรับนํามาบริหารจัดการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ไดแก ทุนมนุษยแ ทุน 

สังคม ทุนกายภาพ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนการเงิน โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของสมาชิก 

ภายในชุมชนสนับสนุนรวมแรงรวมใจกันนําทุนชุมชนที่มีอยูเหลานี้มาดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนา 
ชุมชนทองถิ่นใหสําเร็จผล ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดและนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน มี 
ความสอดคลองกับแนวคิดของเสรี พงศแพิศ (2551, น. 136) ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนที่พึ่งตนเองได 
ชุมชนเขมแข็งและพึ่งตนเองไดมีลักษณะสําคัญใหญๆ 4 ขอ ในดานที่สอดคลองปรากฏมีใน ขอ 3.เปน็ 

ชุมชนที่จัดการ “ทุน” ของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ทุนซึ่งหมายอะไรที่มากกวาเงิน เป็นทุน 

ทรัพยากร ความรูภูมิปใญญา ทุนโภคทรัพยแ และทุนทางสังคม ทําใหรากฐานมั่นคง มีหลักประกันชีวิต 

ที่ไมไดฝากชีวิตไวกับธุรกิจการคาที่ชุมชนมักไมมีความรูความชํานาญ แตฝากไวกับระบบเศรษฐกิจ 

ชุมชนที่มั่นคงและพอเพียง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยแบงการสรุปเป็นหัวขอมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 สรุปการผลการศึกษา 
5.1.1 การศึกษาลักษณะการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก 
5.1.2 ปใจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆของชุมชนตลาดรอยปี

สามชุก 
5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษา 

5.1 สรุปการผลการศึกษา 

5.1.1 การศึกษาลักษณะการเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนตลาดร้อยปีสามชุก 
ชุมชนตลาดรอยปีสามชุกมีเรื่องสังเกตที่มีลักษณะเดนๆดานความเขมแข็งของ

ชุมชนที่นําไปสูการเป็นชุมชนเขมแข็งของชาวชุมชนตลาดรอยปีสามชุกตามปรากฏการณแการ
ดําเนินงานการพัฒนาชุมชน แบงได 10 ดาน ดังนี้ 

1. ชุมชนตลาดสามชุกมีชาวบ้านในท้องถิ่นมีจิตส านึกชุมชน
คือชาวบานชุมชนตลาดสามชุกเป็นผูมีจิตสํานึกเป็นเจาของชุมชนรวมกัน มี

ความสมานฉันทแและสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน มีความขัดแยงกันในชุมชนนอย คือ“สมาชิกทุก
คนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” ทําใหเกิดพลังชุมชนในการแกไขปใญหาและความตองการของชุมชน 

2. ชุมชนตลาดสามชุกมีชาวบ้านในท้องถิ่นมีจิตวิญญาณชุมชน
ชาวบานชุมชนตลาดสามชุกมีจิตวิญญาณชุมชนรักบานเกิด มีความหวงแหน

ชุมชนรวมกันของสมาชิกภายในชุมชนทําใหเกิดพลังชุมชนในการแกไขปใญหา ความตองการของ
ชุมชนและการดํารงอยูของชุมชนที่ยั่งยืน 

3. ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ชุมชนมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนตลาดสามชุกไวเป็นมรดกและ

แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น การมี“พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” และ
กิจกรรม “บานพูดได” และมีกิจกรรมการแสดงที่ลานโพธิ์ ดานวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนจาก
โรงเรียนในชุมชนสามชุก และกิจกรรมอ่ืนๆของชุมชน นอกจากนี้ ยังไดเขารวมกิจกรรมรณรงคแ
ตอตานการไมสูบบุหรี่ ดื่มเหลา และสิ่งเสพติดใหโทษบริเวณตลาดรอยปีสามชุกและชุมชนสามชุก 
รวมกับหนวยงาน (สสส.) เป็นการสะทอนการเป็นชุมชนแหงการเรียนรูของชุมชน 
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4. ชุมชนตลาดสามชุกมีการพึ่งตนเองท่ีดี
ชุมชนตลาดสามชุกมีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง มีรานคาเกาแกที่เป็น

อัตลักษณแชุมชนสามารถดําเนินกิจการคาไดอยางยาวนานถึงยุคปใจจุบันแสดงถึงการพ่ึงตนเองไดของ
ชาวตลาดสามชุกมาแตอดีต 

คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ นําการพัฒนาตลาดสามชุก
ดวยกําลังแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพยแของสมาชิกชวยกันบริจาคโดยมีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาตลาด
สามชุก” ใหเกิดความเขมแข็งจากเงินทุนของสมาชิกชาวบาน ชาวตลาดในชุมชน ทุนทางสังคมของ
ชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนและทุนชุมชนดานตางๆที่มีอยูมาชวยในการปรับปรุงพัฒนาใหเกิด
ศักยภาพในชุมชนอยางไดผล 

รานคาที่ผูวิจัยไดรับความกรุณาใหสัมภาษณแขอมูลประวัติรานคาในฐานะ
สมาชิกชุกชุมชนผูเขารวมกิจกรรมที่เป็นแบบอยางรานคาเกาแกในชุมชนและมีระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงตนเองมี 3 ราน ไดแก  รานขาวหอใบบัวปูามัลลิกา รานทองมวนโบราณปูาแปฺด และรานขายยา
แผนโบราณ-ยาจีน ฮกอันโอสถสถาน 

5. ชุมชนตลาดสามชุกมีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง
โดยชุมชนตลาดรอยปีสามชุกมีองคแกรชุมชนที่มีบทบาทในการทําหนาที่เป็น

ผูนําการดําเนินงานพัฒนาชุมชนตลาดสามชุกมี 2 องคแกรหลัก ไดแก “คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษแ” และ “เทศบาลตําบลสามชุก” 

6. ชุมชนตลาดสามชุกมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
จากการที่ชุมชนมีหนวยงานพัฒนาชุมชนที่เป็น “องคแกรชุมชน” ทําหนาที่

พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งไปสูการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนของชาวชุมชนสามชุกนับจากปี พ.ศ.2543 
ถึงปใจจุบัน มี 2 หนวยงานหลักไดแก 

องคแกรชุมชนจากภาคประชาชน คือ“คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษแ” ไดทําหนาที่เป็นผูนําเพ่ือดําเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นมุงเนนการแกไขปใญหาและความ
ตองการของชุมชน กําหนดวิธีการบริหารจัดการพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักการ รวมคิด รวมทํา รวม
แกไขปใญหาชุมชนตามหลักการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของสมาชิกชุมชนในทองถิ่น กําหนด
วิสัยทัศนแใหสามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชนในทิศทางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนและทุน
ชุมชนดานตางๆอยางไดผล 

ชุมชนตลาดสามชุกมีแผนงานการดําเนินงานพัฒนาชุมชนที่ดี โดยในปี พ.ศ. 
2543-2549 ไดรวมกันคิดแผนงานที่จะทําใหสามชุกเป็นเมืองนาอยูอยางครบวงจรดวยแผนงานคือ 
1.แผนงานฟ้ืนฟูและพัฒนากิจกรรมและแหลงทองเที่ยวของชุมชน2.แผนงานประชาสัมพันธแ  
3.แผนงานจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 4.แผนงานเชื่อมโยงเครือขายแหลง
ทองเที่ยวที่โดดเดนภายในทองถิ่น 5.แผนงานฟ้ืนฟูและเสริมสรางความเขาใจระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
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และหนวยงานที่เกี่ยวของ 6.แผนงานบริหารจัดการทองเที่ยว 
ในดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของชุมชนตลาดสามชุกใน

กิจกรรมดานสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น กิจกรรมการแสดง
ทางดานวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนที่ลานโพธิ์ เป็นตน สมาชิกภายในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม
ดังกลาว มีรูปแบบการมีสวนรวมแบบการรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีสวนรวมใน
งานพัฒนาสามารถกระทําได 4 ลักษณะ ไดแก การมีสวนรวมในเชิงการกระทํา ชวยงบประมาณ แบง
ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจรวมกัน ระดับการมีสวนรวมมีอยูในระดับรวมปฏิบัติและระดับ
ควบคุมโดยประชาชนโดยมีการประชุมลงมติเสียงขางมากในการตัดสินใจดําเนินงานพัฒนาชุมชน  
เป็นตน 

ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดีอีกประการหนึ่งมาจากการตัดสินใจเขา
รวมกิจกรรมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู 1 ใน 12 เมืองนํารอง กับมูลนิธิชุมชนไท และ 
สสส.) และนําไปสูการเป็น “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” และ “บานพูดได” กลายเป็น
พิพิธภัณฑแชุมชนที่เป็นแหลงการเรียนรูของชุมชนอยางนาภาคภูมิใจของชาวชุมชนสามชุกเป็นอยางยิ่ง 

คณะกรรมพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแและสมาชิกชุมชนใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการทุนทางสังคมของชุมชนตามแนวทางของอาจารยแอเนก นาคะบุตร ให
ความสําคัญไว 5 เรื่อง 1.ทุนการมีจิตสํานึกรักบานเกิดของคนในชุมชน  2.ทุนทางภูมิปใญญา 3.ทุน
ทรัพยากรมนุษยแ 4.ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 5.ทุนกองทุนสาธารณะ มีความสอดคลองกับเรื่องทุน
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็งนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืนมี 5 
ดาน 1.ทุนมนุษยแ 2.ทุนสังคม 3.ทุนกายภาพ 4.ทุนธรรมชาติ 5.ทุนการเงิน ของกรมการพัฒนาชุมชน 

ปใจจุบันคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ ก็ยังดําเนินงานบริหาร
มุงเนนการแกไขปใญหาดานเศรษฐกิจชุมชนเป็นสําคัญ เชน การจัดระเบียบตลาด การรักษาคุณภาพ
สินคาท่ีสอดคลองกับภูมิปใญญาทองถิ่นและอัตลักษณแรานคาเกาแกของชุมชนทองถิ่น  การรักษาความ
สะอาดของตลาด การอนุรักษแฟ้ืนฟูปรับปรุงอาคาร การจัดการกองทุนฟ้ืนฟูและอนุรักษแ มีการจัดทํา
เสื้อ ของที่ระลึกจําหนาย ณ ลานโพธิ์ และการประชาสัมพันธแ การประชุมชมการจัดกิจกรรมประจําปี
ตางๆเป็นตน 

องคแกรชุมชนจากภาครัฐ คือ“เทศบาลตําบลสามชุก” ทําหนาที่เปิดเวที
ประชาคมเพ่ือใหสมาชิกในชุมชนทองถิ่นไดนําเสนอแผนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณตางๆมุงเนน
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยปใจจุบันผูวิจัยไดกําหนดชวงเวลาทําการศึกษาแผนพัฒนาชุมชนของ
เทศบาลตําบลสามชุกจากการเปิดเวทีประชาคมจากปี พ.ศ.2559 - 2564 

ปใจจุบันชุมชนตลาดสามชุกไดดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง
สามารถพ่ึงตนเองไดนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดรับการยอมรับเป็น “ชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแ” คําขวัญชุมชนคือ“ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑแมีชีวา” วิสัยทัศนแชุมชน “ชุมชนตลาดสามชุก 
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ตนแบบการเรียนรูอยางยั่งยืน” 
7. ชุมชนตลาดสามชุกมีเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

จากการที่ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนแหงการเรียนรูจากการมี “ทุน
กายภาพและเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน” และเป็นชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ “สามชุก
ตลาดรอยปี” ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนจึงมีเครือขายชุมชนจากทั้งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในโอกาสตางๆตามแผนการดําเนิน
กิจกรรม การศึกษาดูงานตางๆฯลฯ และชุมชนมีการสื่อสารกันดวยระบบเสียงตามสาย 

8. ชุมชนตลาดสามชุกมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง
โดยมี “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” ทําหนาที่ผูนําชุมชน

ที่มีความเขมแข็งที่มาจากทีมผูนําชุมชนที่เป็นผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาชุมชน มีคุณธรรม
ในชุมชน รวมทั้งมีผูที่มีความรูความสามารถของชุมชนที่จัดวาเป็นผูทรงภูมิปใญญาในชุมชนใน
การศึกษาสืบคนประวัติศาสตรแชุมชน ภูมิปใญญาทองถิ่น อัตลักษณแชุมชน ฯลฯ 

9. ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนสงบสุข
จากผลของการที่ชุมชนตลาดสามชุกสามารถแกไขปใญหาและความตองการ

ดานที่อยูอาศัย ดานเศรษฐกิจชุมชน และการมีกิจกรรมชุนชนประจําปีถึงปใจจุบัน จึงเป็นการ
เสริมสรางพลังชุมชนใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหระบบสังคมของชุมชนสามารถดํารงอยูไดตามวิถี
ชีวิตดั้งเดิมที่เป็นชุมชนคาขาย สมาชิกชาวบานในชุมชนสวนมากมีความสุขจากการมีรายไดอยาง
ตอเนื่องถึงปใจจุบัน ชุมชนตลาดสามชุกจึงเกิดความสงบสุขจากการที่เป็นชุมชนเขมแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองไดสมความปรารถนาของสมาชิกในชุมชน 

10. ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนที่ย่ังยืน
ในหลักการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

ชุมชนมีการพิจารณาดานมิติในการพัฒนาชุมชน 4ดาน ไดแก ยึดหลักการที่จะตองมีความสมดุลกันใน
ทุกดานคือดานเศรษฐกิจชุมชนตลาดสามชุกไดรับความสําเร็จในการเป็นชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแ “สามชุกตลาดรอยปี” สงผลดีดานเศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญเติบโตและคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแจึงไดดําเนินการมุงเนนการจัดระเบียนตลาด ปลูกจิตสํานึกใหกับพอคา
แมคาชุมชนดานการรักษาคุณภาพสินคา รักษาอัตลักษณแสินคาของชุมชน ความสะอาดของสินคาสด
ใหม และมีความจริงใจตอลูกคา ตามแบบอยางที่ชาวชุมชนตลาดสามชุกรุนปูุยาตายายไดดํารงรักษา
ไวตลอดมา เป็นตนดานสังคมมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบสังคมแบบเครือญาติ ดานวัฒนธรรมสงเสริม
ใหมีกิจกรรมชุมชนอยางตอเนื่อง และเป็นชุมชนแหงการเรียนรูทางดานวัฒนธรรมชุมชนและทองถิ่น 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนมีการรณรงคแใหสมาชิกดูและรักษาความสะอาด
ของตลาดอยางสม่ําเสมอในบริเวณรานของตนเอง และประสานงานหนวยงานภาครัฐ “เทศบาลตําบล 
สามชุก” ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดานโครงสรางพื้นฐาน เป็นตน 
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5.1.2 ปัจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านต่างๆของชุมชนตลาดร้อยปี
สามชุก 

ปใจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเขมแข็งดานตางๆของชุมชนมาจากชุมชนตลาด
สามชุกมีทุนชุมชนสําหรับนํามาบริหารจัดการพัฒนาชุมชนทองถิ่น โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของ
สมาชิกภายในชุมชนมาดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหสําเร็จผล ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองไดและนําไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน ดังนี้ 

5.1.2.1 ทุนมนุษย์ 
คือประชากรที่อาศัยอยูในทองถิ่นในฐานะชุมชนบานเกิด ประกอบดวย

สมาชิกชุมชนจําแนกไดตาม เพศ วัย นับจากปี พ.ศ. 2559 ถึงปใจจุบัน มีจํานวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎรแโดยรวมทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 1, 001 คน เรียกวา “ชาวตลาดสามชุก” เรียกกันยอๆ
วา “คนสามชุก” โดยสมาชิกชาวชุมชนเหลานี้มีคุณลักษณะสําคัญโดยรวมของสมาชิกสวนใหญใน
ชุมชนเป็นผูมีจิตสํานึกชุมชนเป็นเจาของชุมชนรวมกัน มีจิตวิญญาณชุมชนรักชุมชนบานเกิด หวงแหน
ชุมชนตองการดํารงรักษาชุมชนใหคงอยูยาวนาน มีคานิยมชอบชวยเหลือเกื้อกูลกัน จึงสามารถรวมตัว
กันอยางเหนียวแนนเกิดเป็นพลังชุมชนในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดานตางๆ 

สมาชิกชาวบาน ชาวตลาดในชุมชนตลาดสามชุกสวนมากประกอบอาชีพ
คาขาย มีรานคาเกาแกเป็นอัตลักษณแรานคาในชุมชนเกิดขึ้นมากมายและมีการสืบทอดภูมิปใญญาดาน
อาชีพคาขายมายาวนาน ชุมชนจึงมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบพ่ึงตนเอง ผูวิจัยไดสัมภาษณแรานคา
เกาแกที่มีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง จากการสืบทอดภูมิปใญญาดานการคาขายมาจากครอบครัว
รุนปูุยาตายายและมาสูรุนปใจจุบันจํานวน 3 รานคา ไดแก รานขาวหอใบบัวปูามัลลิกา รานทองมวน
โบราณปูาแปฺด และรานขายยาแผนโบราณและยาจีนฮกอันโอสถสถาน 

ชุมชนมีสมาชิกที่เป็นเด็กเยาวชนมาจากโรงเรียนตางๆภายในชุมชน
สามชุก มาเขารวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆที่มีการจัดขึ้นตามวาระโอกาส มีการแสดงกิจกรรม
ดานวัฒนธรรมดนตรีไทยและอ่ืนๆที่ลานโพธิ์ของชุมชน และกิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพกับ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นตน 

ชุมชนมีสมาชิกในชุมชนเป็นผูนําชุมชนตามธรรมชาติที่เป็นคนสามชุก 
ตอสูเพื่อชุมชนบานเกิด มีความรูความสามารถในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น มีคุณธรรม และมีผูทรงภูมิ
ปใญญาทองถิ่นในการสืบคนประวัติศาสตรแชุมชน ภูมิปใญญาทองถิ่นและอัตลักษณแชุมชน โดย
ประสานงานในการทําการศึกษารวมกับเครือขายภายนอกชุมชนตางๆนําไปสูความสําเร็จในการเป็น
ชุมชนแหงการเรียนรู จากการมี “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” และ“บานพูดได” และลานโพธิ์
แสดงกิจกรรมตางๆ 

ชุมชนตลาดสามชุกมีวัดและพระสงฆแเป็นผูเผยแผหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาและพิธีกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวจีน เป็นศูนยแรวมจิตใจของ 
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ชาวสามชุกในการปลูกจิตสํานึกชุมชนและจิตวิญญาณชุมชนใหเกิดแกสมาชิกชาวชุมชนตลาดสามชุก 
การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนมนุษยแ จึงสามารถนําไปบริหารจัดการ

พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งในดานการมีจิตสํานึกชุมชน ดานมีจิตวิญญาณชุมชน ดานการเป็น
ชุมชนแหงการเรียนรู ดานการพ่ึงตนเองที่ดีของชุมชน ดานการจัดการชุมชนที่ดี ดานการมีเครือขาย
ชุมชนเขมแข็ง ดานการมีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง ดานการเป็นชุมชนสงบสุข และดานเป็นชุมชนที่ยั่งยืน 
เป็นตน โดยสมาชิกมาจากชาวบาน ชาวตลาด วัด เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมชุมชนใหประสบผลสําเร็จ 

5.1.2.2 ทุนสังคม 
คือชุมชนตลาดสามชุกมีประชากรที่เป็นสมาชิกชุมชนมาจากภายใน

ชุมชน ไดแก ชาวบาน ชาวตลาด วัด โรงเรียน มีระบบสังคมแบบเครือญาติ มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
ชุมชนมีความเชื่อความศรัทธานับถือพระพุทธศาสนาเป็นสวนมาก มีศาล

เจาพอหลักเมืองสามชุกเป็นที่เคารพบูชาและเป็นศูนยแรวมจิตใจชาวชุมชน มีประเพณีชาวพุทธ มี
ประเพณีสงกรานตแ งานไหวพระจันทรแ การแสดงงิ้วประจําปี การแสดงดนตรีไทยและอ่ืนๆดาน
วัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมสงเสริมดานเศรษฐกิจ คืองานอรอยดีกินฟรีทั้งตลาด ทุกวันที่ 31ธันวาคม 
ของทุกปี เริ่มจากปี พ.ศ. 2552 ถึงปใจจุบัน เป็นการสงเสริมดํารงรักษาคานิยมของระบบสังคมแบบ
เครือญาติที่มีมาแตอดีตของชาวชุมชนตลาดสามชุกมายาวนานที่เป็นทุนสังคมที่ดีงาม 

มีกลุมผูนําภายในชุมชน กอตั้งเป็นองคแกรชุมชนมาจากภาคประชาชน 
“คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” และองคแกรชุมชนมาจากภาครัฐที่เป็นหนวยงาน
ปกครองชุมชนทองถิ่นของรัฐ “เทศบาลตําบลสามชุก” ดําเนินการเปิด “เวทีประชาคมสามชุก” เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนทองถิ่น โดยยึดหลักการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน 
จึงสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งดานการเป็นชุมชนที่มีเครือขายภายในชุมชนเขมแข็ง และองคแกร
ชุมชนเขมแข็ง 

ชุมชนมีกลุมทางสังคมภายนอกชุมชนมาจากการเขารวมภาคีตางๆเชน 
การที่ชุมชนตลาดสามชุกเขารวมกิจกรรมปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู 1 ใน 12 เมือง เพ่ือเป็น 
“ชุมชนตนแบบ”การพัฒนาชุมชนเขมแข็งนําไปสูการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กับมูลนธิิชุมชนไท ปใจจุบัน 

ชุมชนตลาดสามชุกมีการเขารวมเครือขาย 6 ตลาดการทองเที่ยว เพื่อเขามาศึกษาดงูานเรียนรูแลก
เปลี่ยนประสบการณแในกิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

ชุมชนมีเครือขายการทองเที่ยวแวดลอมชุมชนตลาดสามชุก ไดแก ธุรกิจ
ทองเที่ยวลองเรือแมน้ําทาจีนเยี่ยมชมบานเรือไทยสาคร ชุมชนวัดสามชุก 

ชุมชนตลาดสามชุกเป็น “ชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ” จึงมี
ประชาชนจากภายนอกชุมชนและเป็นนักทองเที่ยวไดหมุนเวียนเขามาเยี่ยมชมชุมชนตลาดสามชุกเป็น
จํานวนมากถึงปใจจุบัน จัดไดวาเป็นทุนสังคมอยางหนึ่งของชุมชน 
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การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนสังคม จึงสามารถนําไปบริหารจัดการ
พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งในดานการเป็นชุมชนแหงการเรียนรู ดานมีองคแกรชุมชนเขมแข็ง ดาน
ชุมชนมีการพึ่งตนเองที่ดี ดานการจัดการชุมชนที่ดี และดานการมีเครือขายชุมชนเขมแข็ง เป็นตน 

5.1.2.3 ทุนกายภาพ 
คือการที่ชุมชนตลาดสามชุกมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานหรือสิ่งอํานวย

ความสะดวกจากมนุษยแเป็นผูคิดคนและจัดสรางขึ้น เชน ถนน สะพาน ไฟฟูา ประปา โทรศัพทแ 
สวนสาธารณะชุมชน การตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําทาจีนมีความสะดวกในการคมนาคมทางน้ําจากในอดีต 
และปใจจุบันอยูทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 340 แยกเขาอําเภอสามชุก อยูติดกับที่วาการ
อําเภอสามชุกที่มีการคมนาคมเดินทางโดยรถยนตแทางบกอยางสะดวกสบายสงผลใหไดรับความนิยม
ในการเดินทางแวะเยี่ยมชมหาซื้อสินคาของชุมชนจากเสนทางผานไปมานี้เป็นจํานวนมาก และชุมชน
ตลาดสามชุกมีโบราณสถานในชุมชน สิ่งกอสรางเกาแกของชุมชน ไดแก “สามชุกตลาดรอยปี” มี
สถาปใตยกรรมเรือนไมเกา 2 ชั้น 4 ซอย 2 ถนน เป็นอัตลักษณแชุมชน มี “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนา
รักษแ” และ “บานพูดได” และลานโพธิ์แสดงกิจกรรมดานวัฒนธรรมของชุมชนและอ่ืนๆสงผลให
ชุมชนมีแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ดี 

การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนกายภาพ จึงสามารถนําไปบริหารจัดการ
พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งในดานการเป็นชุมชนแหงการเรียนรู ดานการพ่ึงตนเองที่ดีของชุมชน 
ดานชุมชนมีการจัดการที่ดี ดานการมีเครือขายชุมชนที่ดี และดานการเป็นชุมชนที่ยั่งยืนจากมีการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชนไปสูการเป็น “ชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ” เป็นตน 

5.1.2.4 ทุนธรรมชาติ 
คือการที่ชุมชนตลาดสามชุกมีสิ่งแวดลอมชุมชนเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน ไดแก แมน้ําทาจีน มีพ้ืนที่เพาะปลูกขาวและพืชผลทางการเกษตรแวดลอมชุมชนบริเวณ
กวางของตําบลสามชุก ฯลฯ มาแตในอดีต มีพ้ืนที่สภาพตลาดที่มีการจัดผังเรือนไม 2 ชั้น 4 ซอย 2 
ถนน ที่เป็นสถาปใตยกรรมเกาแกไดสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศริมแมน้ําสงผลใหสภาพอากาศของ
ชุมชนเหมาะกับเป็นชุมชนดานการคาขายมายาวนานจากอดีตถึงปใจจุบัน 

การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนธรรมชาติ จึงสามารถนําไปบริหารจัดการ
พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งในดานการเป็นชุมชนที่ยั่งยืนจากมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่มีกิจกรรมชุมชนในการบํารุงรักษาดูแลอยางตอเนื่อง 

5.1.2.5 ทุนการเงิน 
คือทุนที่เป็นตัวเงินของชุมชนตลาดสามชุกไดมาจาก ผูนําชุมชนและ

องคแกรชุมชน “คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ” จัดตั้งกองทุนสาธารณะ เรียกวา 
“กองทุนพัฒนาตลาดสามชุก” มีการจัดทําเสื้อ ของที่ระลึกจําหนายเพ่ือหารายไดเขากองทุน รายได
จากการตั้งตูรับบริจาคจากการเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑแบานขุนจํานงจีนารักษแ” และ “บานพูดได” 
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หองน้ําลานโพธิ์ เพ่ือใชในการปรับปรุงสถานที่ทางดานวัฒนธรรมของชุมชนและกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนในวาระโอกาสตางๆ 

การที่ชุมชนตลาดสามชุกมีทุนการเงิน จึงสามารถนําไปบริหารจัดการ
พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งในดานการเป็นชุมชนที่มีการพ่ึงตนเองทีดี ดานการเป็นชุมชนที่ยั่งยืน
จากมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชนไปสูการเป็น “ชุมชนแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ” เป็นตน 

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

5.2.1 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 
1. เสนอใหคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแยังคงสงเสริมในดาน

เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่เขมแข็งเกี่ยวกับสินคาชุมชน โดยควรจัดสัดสวนของประเภท
รานคาเกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่นใหมากขึ้น และควรจํากัดจํานวนรานคาตางประเภทออกไปใหเหลือ
นอยลง 

2. มีนโยบายจํากัดจํานวนของรานคาที่มาแขงขัน และชนิดสินคาทดแทนสินคา
สมัยใหมใหจัดทําแพ฿คเก็ตสมัยใหม 

3. สงเสริมการปลูกจิตสํานึกชุมชนเรื่องคุณภาพสินคา อัตลักษณแสินคาทองถิ่น
และการมีมนุษยแสัมพันธแที่ดีตอลูกคา และนักทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ 

5.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ “ปใจจัยที่สงผลตอความนิยมในการซื้อสินคาของ

นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดรอยปีสามชุก” 
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ “การมีสวนรวมของประชาคมสามชุกในการจัดการ

สินคาของชุมชนตลาดรอยปีสามชุกท่ียั่งยืน” 
3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับ “บทบาทของหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาสงเสริม

อาชีพของชาวบานในชุมชนตลาดสามชุก” 
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การจัดเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ 
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1.1 ความเป็นมาของการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก
1.2 ความเขมแข็งชองชุมชนดานตางๆของชุมชนตลาดรอยปีสามชุก
1.3 ทฤษฎีและหลักการที่เป็นตัวชี้วัดการเป็นชุมชนเขมแข็งของชุมชนตลาดรอยปี

สามชุก 
2. ปัจจัยที่สนับสนุนความเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านต่างๆของชุมชนตลาดร้อยปี

สามชุก 
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แผนพับสามชุกตลาดรอยปี 
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บทเพลงอีแซว “สามชุกตลาดรอยปี” แตงโดยอาจารยแกฤตยา เสริมสุข 
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แผนที่บริเวณตลาดสามชุก 4 ซอย 2 ถนน 
http://www.suphan.biz/MapSamchuk.gif,สืบคนเมื่อ20/06/2561) 
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รานขาวหอใบบัว 
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หอใบบัวปูามัลลิกา/หรั่งศรีโรจนแ ตั้งอยูบริเวณทางขึ้น-ลงสะพานพรประชา ใกลปูายสามชุกซอย 1 

 

 
 

รานทองมวนโบราณปูาแปฺด 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn: 

ANd9GcR8qaKUfBAHzRA00J8izyqkhMgMkkI - 8B0AR1JN5wo7WN1Hr5A2_A,เมื่อ
20/06/2561) รานทองมวนโบราณปูาแปฺดตั้งอยูถนนเลียบนที ใกลบริเวณซอย 3 
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รานขายโบราณ-ยาจีนฮกอันโอสถสถานในปใจจุบัน 

ปูาย “รานสบูถานไมไผฮกอันโอสถสถาน” 
รานคาตั้งอยูใกลกับรานขาวหอใบบัวปูามัลลิกา/หรั่งศรีโรจนแ 
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เอกสารแสดงการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลสามชุก 

 
บันทึกรายงานการประชุมชน “ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน พ.ศ. 2561- 2562 
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