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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
บรบิทของชุมชนทีค่รอบคลุมบรบิททางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และวถิชีวีติของคน

ในชุมชนพูนบําเพญ็ ลกัษณะความเขม้แขง็ของชุมชน ปัจจยัทีนํ่าไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชน 
ผลการวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และข้อจํากดัของชุมชน และกลยุทธ์เพื่อการพฒันา
ชุมชนพนูบาํเพญ็จากชุมชนเขม้แขง็ไปสูชุ่มชนยัง่ยนื มดีงันี้ 
 
4.1 บริบทของชมุชนท่ีมีความสมัพนัธก์บัความเข้มแขง็ของชมุชนพนูบาํเพญ็ 
 ชุมชนพนูบาํเพญ็เดมิมสีภาพเป็นทีลุ่่มมคีลองเชื่อมต่อกบัคลองตลิง่ชนั มลีาํกระโดงหรอื
คลองสง่น้ําเขา้แปลงเกษตรกระจายอยูใ่นพืน้ที ่ในอดตีคนในพืน้ทีม่กีารทาํนาขา้วเป็นอาชพีหลกั 
ต่อมาได้มกีารเปลี่ยนเป็นการทําสวนเนื่องจากได้มกีารขุดคลองผ่านพื้นที่ชุมชน ชาวนาที่เคย
ปลูกขา้วจงึผนัตวัเองมาเป็นชาวสวนแทน ในปัจจุบนัพืน้ที่การเกษตรไดล้ดลงไป มบี้างทีย่งัคง
พืน้ทีข่องพชืผกั สวนผลไม ้สวนหมาก และสวนมะพรา้ว เป็นชุมชนทีน่ับถอืศาสนาพุทธ ชุมชน
พนูบําเพญ็ไดม้กีารขอจดทะเบยีนชื่อชุมชนกบักรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2541 ตัง้อยู่ในซอย
พูนบําเพญ็ และทางด้านตะวนัตกของซอยสมสมาน หมู่ที่ 4 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพมหานคร มอีาณาเขตตดิต่อกบัพืน้ทีแ่ละชุมชนต่างๆ ดงันี้   

ทศิเหนือ คลองบางเชอืกหนงั 
ทศิใต ้ ถนนบางแวก 
ทศิตะวนัออก ชุมชนเจรญิวถิ ี
ทศิตะวนัตก คลองลดัตากลัน่และหมูบ่า้นชดิชล 

 สถานทีส่าํคญัใกลเ้คยีง มดีงันี้ 
1) โรงเรยีนวดัมะพรา้วเตีย้ 
2) ตลาดวดัมะพรา้วเตีย้ 
3) วดัมะพรา้วเตีย้วดัตะล่อม วดัพกิุล 
4) สถานีตาํรวจบางเสาธง 
5) ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 47 เขตคลองขวาง 

 การถอืครองพืน้ทีข่องชุมชนพนูบําเพญ็แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) บา้นและทีด่นิของคน
ในพื้นที ่จํานวน 71 ครอบครวั 2) เช่าที่ดนิ จํานวน 39 ครอบครวั และ 3) เช่าบา้น จํานวน 71 
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ครอบครวั ความหนาแน่นของบ้านเรอืนและจํานวนประชากรจากเดมิที่มอียู่เพยีง 10 หลงัคา
เรอืนเป็นบา้นของชาวสวนทัง้หมด ปัจจุบนัมบีา้นเรอืนทัง้สิน้ 171 หลงั จํานวน 186 ครอบครวั 
มปีระชากรทัง้หมดประมาณ 571 คน เป็นชาย 270 คน หญิง 301 คน นอกจากน้ี ยงัมจีํานวน
คนที่เช่าที่อยู่อาศยัตามอาคารหอ้งเช่าอกีไม่ตํ่ากว่า 150 คน (สํานักงานเขตภาษีเจรญิ, 2558) 
การศกึษาของคนในชุมชนพนูบาํเพญ็โดยมากแลว้มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษา ดงัแสดง
ในตาราง 4.1 
 
ตาราง 4.1 การศกึษาของคนในชุมชนพนูบาํเพญ็ 

การศึกษาสงูสดุ จาํนวน ร้อยละ 
ประถมศกึษา 158 46.06 
มธัยมศกึษา 50 14.58 
อาชวีศกึษา 22 6.41 
อุดมศกึษา 50 14.58 
อยูร่ะหวา่งการศกึษา 50 14.58 
ไมไ่ดศ้กึษา 13 3.79 
รวม 343 100.00 
ทีม่า: สาํนกังานเขตภาษเีจรญิ, 2558, หน้า 1.  
 
 การประกอบอาชพีของคนในชุมชนพูนบําเพญ็นัน้มทีัง้ทีเ่ป็นพนักงานรบัจา้งทํางานใน
บรษิทัเอกชน รบัจา้งทัว่ไป คา้ขาย รบัราชการ พนักงานในรฐัวสิาหกจิ ทีเ่หลอืส่วนใหญ่จะเป็น
เยาวชนที่อยู่ในวยัเรยีนยงัไม่มอีาชพี และมบีางส่วนที่อยู่ในภาคการเกษตร ดงันัน้รายได้หลกั
ของคนในชุมชนปัจจุบนัไม่ได้มาจากการเกษตร แต่เป็นผลจากการประกอบอาชพีรบัจ้าง รบั
ราชการ และการเป็นพนกังานในบรษิทัเอกชน มบีางครอบครวัทีอ่าศยัการตดัเยบ็หารายไดเ้สรมิ 
 
 4.1.1 สาธารณูปโภคพืน้ฐานท่ีเอ้ือต่อความเข้มแขง็ของชุมชนพนูบาํเพญ็ 
 ชุมชนพนูบาํเพญ็เป็นชุมชนเลก็ๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นชุมชนเมอืง จากครวัเรอืนทีม่ี
อยู่ในชุมชนเพยีงไม่กี่หลงัคาเรอืนกลายชุมชนที่มคีวามหนาแน่นเพิม่มากขึ้นถึง 171 หลงัคา
เรอืนดงัทีก่ล่าวแลว้ การเปลีย่นแปลงนี้เป็นผลจากนโยบายการพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้า 
ประชาชนอยู่ดกีนิด ีไฟสว่าง ทางสะดวก ด้วยยุทธศาสตร์การพฒันาของประเทศแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตขิองประเทศในชว่งเวลาทีผ่า่นมา 
 เดมิชุมชนพนูบําเพญ็มลีกัษณะเหมอืนกบัชุมชนชนบทของไทยในอดตีทีย่งัไมม่ไีฟฟ้าใช ้
ตะเกยีงและคบไฟที่ทํามาจากฟางขา้วเป็นสิง่ที่ใช้ทดแทนแสงสว่างในยามคํ่าคนื ชาวบ้านใน
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ชุมชนเล่าใหฟั้งว่า “สมยั พ.ศ. 2485 สงครามญี่ปุ่ น มนัเริม่จะมสีวนบา้งแลว้ แต่ทีไ่ม่มสีวนยงัมี
นากใ็ชค้บฟางอ่ะครบั ใชฟ้างถกัยาวแลว้กจุ็ด เพราะไม้ขดีมนัแพงครบั ไฟแชค็กไ็ม่ม ีไฟแชค็
เน่ียผมตอ้งไปตามทางรถไฟไปหาหนิแลว้กเ็หลก็ตะไบทีถู่ๆ เอามาหกัแลว้กต็คีรบั” การมไีฟฟ้า
นอกจากจะทําให้ถนนสว่างในยามคํ่าคืนแล้ว ไฟฟ้ายงัช่วยอํานวยความสะดวกให้กบัคนใน
ชุมชนในเรือ่งของการดาํเนินชวีติประจาํวนั  
 ชุมชนพูนบําเพ็ญมีบรกิารน้ําประปาเป็นสาธารณูปโภคจดัให้กับชุมชนโดยองค์กร
ภาครฐั จากแต่เดมิชาวชุมชนพูนบําเพญ็จะมน้ํีากนิน้ําใชจ้ากแหล่งน้ําตามธรรมชาต ิประปาได้
ทาํใหช้าวบา้นมคีวามสะดวกและมน้ํีาสะอาดไวใ้ชอุ้ปโภคบรโิภค  
 ถนนบางแวก คอื ถนนเสน้หลกัของการเดนิทางสู่ชุมชนพูนบําเพญ็ทางรถ โดยเขา้มา
ทางปากซอยบางแวก 116 ดงัภาพ 4.1 ซึง่บรเิวณหน้าปากซอยบางแวก 116 นัน้ไดม้กีารจดัทํา
เป็นพืน้ทีท่าํการชุมชนดงัภาพ 4.2  

 

  
 

ภาพ 4.1 แผนทีจ่ากกเูกิล้แมพแสดงทีต่ ัง้ของชุมชนพนูบาํเพญ็ 
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(1)                                                          (2) 

 
ภาพ 4.2 พืน้ทีท่ีท่าํการชุมชน (1) หอ้งประชุมภายในทีท่าํการชุมชน (2) ศนูยส์ขุภาพชุมชน  

 
 พืน้ทีท่ําการชุมชนเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามร่มรื่น มหีอ้งประชุมเป็นทีใ่ชส้าํหรบัการประชุมกนั
ของคณะกรรมการชุมชนและคนในชุมชน ภายในทีท่ําการชุมชนยงัมศีูนยส์ุขภาพพนูบําเพญ็ มี
เจ้าหน้าที่ อนส. อยู่ประจําศูนย์คอยดูแลเรื่องของการรกัษาความเจบ็ป่วยเบื้องต้นของคนใน
ชุมชน ทางชุมชนไดจ้ดัพืน้ทีห่ลงัทีท่ําการชุมชนเป็นพืน้ทีส่าํหรบัการออกกําลงักาย โดยทําเป็น
สนามเปตอง สนามแบดมนิตนั และมพีืน้ทีส่าํหรบัการเล่นโยคะ ถอืเป็นพืน้ทีเ่พือ่สุขภาพของคน
ในชุมชนทุกชว่งวยั  
 
 4.1.2 เกษตรคนเมือง: บริบททางเศรษฐกิจท่ีส่งเสริมความเข้มแขง็ของชุมชนพนู 
บาํเพญ็ 
 ยอ้นไปประมาณ 60 ปีก่อน ชุมชนมสีภาพเป็นที่นา คนในชุมชนทํานาเป็นอาชพีหลกั 
หลงัจากทีม่กีารขุดคลอง 10 ปีผ่านไป พืน้ทีใ่นชุมชนเปลีย่นเป็นสวนผกัสวนผลไม ้คนในชุมชน
มกีารทําสวนแบบดัง้เดมิ มทีัง้ทีเ่ป็นสวนผกัสวนผลไมเ้ฉพาะ และสวนทีม่พีชืหลายชนิดรวมกนั 
“สวนผสม” ปลูกผกัสวนครวั พชืล้มลุก สวนกลว้ย สวนผลไม ้และสวนกล้วยไม ้ดงัตวัอย่างใน
ภาพ 4.3  
 ระบบการผลติในวถิเีกษตรคนเมอืงของชุมชนพนูบําเพญ็เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน 
ปลูกพืชตามธรรมชาติ ปรมิาณของผลผลิตที่ออกมานัน้ไม่ได้มากนัก ดงันัน้จึงมกัมีการจดั
จําหน่ายผลิตผลทางการเกษตรให้กบัคนภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ระบบการผลิตในภาค
เกษตรตามวถิขีองชุมชนพูนบําเพญ็นัน้เรยีกได้ว่าเป็นการทําการเกษตรเพื่อการยงัชพี พออยู่
พอกิน มีการนํามาแลกเปลี่ยนกับครอบครวัอื่น และมีพื้นที่สวนที่มีขึ้นเพื่อสร้างรายได้เข้า
ครอบครวัดงัตวัอยา่งของสวนธงชยักลว้ยไมง้าม พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูการสมัภาษณ์ทีว่า่ 
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“บา้นใครมพีืน้เท่าไหร่ กป็ลูกแค่ปลูกอะไรทีม่นักนิได ้ปลูกอะไรทีม่นัเกบ็ มนัก็
เหมอืนเกษตรอย่างเงีย๊ะ เกษตรคนเมอืง อย่างอนัเนี๊ยะจะเป็นพื้นทีส่่วนกลาง
ของประธานชุมชนทีใ่หใ้ช ้เขากจ็ะใหใ้ชพ้ืน้ที ่ขา้งบา้นโน้นเขากม็าดแูล แกกจ็ะ
ปลูกตะไคร ้ปลูกฟัก ปลูกแฟง คอืสามารถเกบ็กนิเกบ็ใชไ้ด ้อย่างบา้นโน้นบา้น
พี่โอ เขากป็ลูกมะนาว พอถงึเวลากเ็ก็บได้ใชไ้ด้ เหลอืก็ขาย แต่มนัไม่ได้เป็น
เกษตรทีแ่บบประมาณว่าทุกอย่างต้องขาย ไม่ไดเ้ชงิธุรกจิ เหมอืนหน้าบ้านพี่
เน่ียเรากป็ลูกผกั เยน็ตม้มาม่ากนิ เกบ็ผกัมาตม้มาม่า หรอืไม่คนนัน้เดนิมากระ
เพราะมไีหม มกีเ็กบ็ไป”  

 

  

   
(1)                                                     (2) 

 

   
    (3)                                                   (4) 
 

ภาพ 4.3 ตวัอยา่งสวนผกั พชืลม้ลุก และสวนภายในชุมชนพนูบาํเพญ็เชน่ (1) กลว้ย  
                   (2) ฟักขา้ว (3) ฟักเขยีว และ (4) สวนธงชยักลว้ยไมง้าม 
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  สวนผกัสวนผลไม้ภายในชุมชนพูนบําเพ็ญเป็นการทําเกษตรที่สามารถเป็นแหล่ง
รายได้ให้กบัครอบครวั และเป็นพื้นที่ที่ช่วยรกัษาความเป็นธรรมชาติของสิง่แวดล้อมภายใน
ชุมชนท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของชุมชนทีก่า้วไปสูก่ารเป็นชุมชนเมอืง ผูว้จิยัขอเรยีกการทํา
เกษตรของชาวชุมชนพูนบําเพญ็ในลกัษณะนี้ว่า “การเกษตรทีบู่รณาการอาชพีกบัการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม” ในปัจจุบนัพืน้ทีเ่กษตรภายในชุมชนพนูบําเพญ็ลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 10 มเีพยีง 
7 ครอบครวัทีย่งัคงทาํการเกษตรแบบผสมผสานดงัตาราง 4.2 
 
ตาราง 4.2 ลกัษณะของสวนและการจดัจาํหน่ายของเกษตรคนเมอืงพนูบาํเพญ็ 

พืน้ท่ีเกษตร ลกัษณะของสวนและการจดัจาํหน่าย 
สวนป้าสาํรวย แปลงผักขนาดใหญ่แบบผสมผสาน เช่น โหระพา พริก ข่า ตะไคร ้

มะกรูด ผกับุง้ บวั และพชืน้ําขึน้เองตามธรรมชาต ิมพีืน้ทีท่ีเ่ป็นบ่อมไีว้
เลีย้งปลาช่อนตามธรรมชาต ิเกบ็และตดัยอดผกัสวนครวัเหล่าน้ีส่งขาย
ปากคลองตลาด 

สวนคุณหมวย พชืผกัสวนครวั ได้แก่ ผกับุ้ง ตําลงึ มะรุม จดัจําหน่ายเองในตลาดวดั
มะพรา้วเตีย้ 

สวนลุงเสรฐิ แปลงผกักวางตุ้งขนาดเลก็นําผกัไปขายเองบรเิวณหน้าปากซอยบ้าน 
ซึง่เป็นพืน้ทีภ่ายในชุมชน 

สวนลุงน้อย สวนกล้วยหอม  กล้วยเล็บมือนาง จัดจําหน่ายเองภายในชุมชน 
นอกจากน้ียงัมมีะละกอปลูกไว้บนร่องสวนนําไปขายให้กบัร้านส้มตํา
ภายในชุมชน 

สวนลุงหว ี สวนผลไมย้นืต้น เช่น ชมพู่มะเหมีย่ว มะพรา้ว และสวนผกับุง้ เป็นต้น 
จดัจาํหน่ายเองภายในชุมชน 

สวนลุงทองใบ สวนพชืผกัสวนครวัภายในบรเิวณบา้น เริม่ทดลองปลูกฟักขา้วเกบ็ขาย
ภายในชุมชนและตลาดใกลเ้คยีง 

สวนธงชัยกล้วยไม้
งาม 

สวนกลว้ยไมต้ามวถิธีรรมชาต ิตดัดอกขายยงัตลาดวดัมะพรา้วเตีย้ ขาย
ตน้กลว้ยไม ้พชืสมนุไพร และพนัธุไ์มป้ระดบัอื่นๆ บรเิวณบา้นเป็นพืน้ที่
สวน 

  
 ตวัอย่างหนึ่งของการเกษตรทีบ่รูณาการอาชพีกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม คอื สวนธงชยั
กล้วยไมง้ามเป็นสวนกลว้ยไมท้ี่อยู่ภายในบรเิวณบ้าน เป็นแหล่งสรา้งรายได้ของครอบครวัลุง
ธงชยัมาแต่เดมิ ธงชยักล้วยไมง้ามมเีน้ือที่ทัง้หมดประมาณ 1 ไร่ กล้วยไมท้ี่ปลูกไวใ้นสวนนี้มี
หลากหลายสายพันธ์ ดังตัวอย่างในภาพ 4.4 รายได้ของสวนธงชัยกล้วยไม้งามมาจาก
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หลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ การตดัดอกกลว้ยไมข้ายสง่ยงัตลาดวดัมะพรา้วเตีย้การขายตน้พนัธ์
กลว้ยไมก้ารขายพชืสมุนไพร ไมก้ระถาง และไมป้ระดบัอื่นๆนอกจากนี้ยงัมรีายได้จากการที่มี
นกัทอ่งเทีย่วเขา้เยีย่มชมสวนกลว้ยไมเ้พิม่เตมิ ประธานชุมชนใหข้อ้มลูวา่ 
 

“ปัจจุบนัจะมกีลุ่มนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนี่ชมคลอง ส่วน
หน่ึงในเสน้ทางของเขาเขาก็มาขึ้นเที่ยวธงชยักล้วยไม้งามเน่ีย นักท่องเที่ยว
ไทยกบัต่างประเทศเน่ียมนัต่างกนันิดนึงว่า ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถทีจ่ะ
ซื้อตดิกลบัไปได้ เขาจะเกบ็ภาพ แต่นักท่องเที่ยวไทยจะซื้อ และขึน้มาสวนพี่
เป๊ียกก ็20 บาทไดต้่อหวันกัทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้มาชม”  
 

     
 

   
 

ภาพ 4.4 ตวัอยา่งกลว้ยไมภ้ายในสวนธงชยักลว้ยไมง้าม 
 
 การปลูกกล้วยไม้ของลุงธงชยัอาศยัภูมปัิญญาดัง้เดิมที่สะท้อนให้เห็นถึงการลดการ
พึง่พาสารเคมทีีถ่อืเป็นมลูเหตุสาํคญัทีท่ําใหส้ิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรม ตวัอย่างภูมปัิญญาดงักล่าว 
ไดแ้ก่ การไล่แมลงภายในสวนกลว้ยไม ้ตามคาํบอกเล่าของผูนํ้าชุมชนทีว่่า “เขาจะไม่ใชส้ารเคม ี
ตอนเยน็ๆ เขาจะก่อไฟให้เป็นควนัเพื่อที่จะไล่ยุงไล่แมลงต่างๆ นาๆ เขาจะไม่ใช่สารเคมเีลย” 
วธิกีารทําสวนกลว้ยไมข้องลุงธงชยัเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึวธิคีดิและการตระหนกัถงึอนัตราย
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ของการใชส้ารเคมทีีม่ตี่อสิง่แวดลอ้ม ลดการใชปุ้๋ ยเคม ียาฆา่แมลง และยาปราบศตัรพูชืซึง่ลว้น
แต่สง่ผลกระทบต่อธรรมชาตแิละทําลายสิง่แวดลอ้มไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ดงันัน้จงึอาจ
กล่าวไดว้่าการทําสวนกลว้ยไมใ้นแบบลุงธงชยัจงึเป็นลกัษณะของเกษตรธรรมชาตทิีจ่ะนําไปสู่
ความยัง่ยนื 
 ขอ้จํากดัของสวนธงชยักลว้ยไมง้ามมอียู่ใหเ้หน็ โดยเฉพาะกลว้ยไมท้ีผ่สมเองเมื่อออก
ดอกออกมาแล้วนัน้ไม่ค่อยมสีสีนัสวยงามและไม่ค่อยต้านทานโรค ทําให้ความสามารถในการ
แข่งขนัในตลาดกล้วยไม้ที่ค่อนขา้งมเียอะนัน้ค่อนขา้งลําบาก ดงัขอ้มูลที่เมื่อถามคุณลุงธงชยั
เจา้ของสวนไปว่า สายพนัธก์ลว้ยไมน้ี้คุณลุงผสมเองหรอืเปล่า คําตอบทีไ่ดค้อื “มบีา้งทีผ่สมเอง 
แต่มนัไม่ค่อยดอีอกมาสูเ้ขาไม่ได้ สมีนัไม่ค่อยสวย แลว้บางทมีนัไม่ต้านทานโรค พอออกดอก
แล้วต้นมนัตายมนัไม่ค่อยดเีท่าไหร่” ในปัจจุบนัสวนธงชยักล้วยไมง้ามเจอกบัปัญหาน้ําเคม็รุก
เขา้มาในสวนซึ่งมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของกล้วยไมแ้ละไมด้อกไม้ประดบัต่างๆ ที่อยู่ในสวน 
ปัญหาดงักล่าวนี้เป็นไปในทํานองเดยีวกนักบัปัญหาพชืผกัสวนครวัภายในบรเิวณสวนของลุง
ทองใบ ดงัขอ้มูลที่ได้จาการสมัภาษณ์ที่ว่า“แล้วน้ําปีนี้มนัมน้ํีาเคม็เขา้มา ปี 54 ทํานบมนัหกัก็
เลยมีปัญหา แล้วนี่ต้นไม้มนัเสียเมื่อน้ําเค็มเข้ามาสองสามวนัเนี่ย สองสามเดือนที่แล้วเนี่ย 
ประมาณสองเดอืน...กม็ปัีญหาต่อตน้ฟักทุกอยา่งเลยแมก้ระทัง่ตน้มะมว่งยงัใบไหม”้ 
 
 4.1.3 ความเข้มแขง็ของชมุชนจากผลิตภณัฑช์ุมชนพนูบาํเพญ็ 
 ผลผลติทางการเกษตรในชุมชนได้ถูกนํามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ที่สรา้งรายได้เสรมิ
ใหก้บัคนในชุมชนพนูบําเพญ็ โดยผ่านกลไกของการสรา้งเครอืขา่ยเป็นกลุ่มแม่บา้นพูนบําเพญ็ 
ยอ้นไปประมาณ 10 ปีก่อน กลุ่มแม่บา้นชุมชนพนูบําเพญ็นัน้ถอืเป็นกลุ่มทีม่กีารรวมตวักนัอยา่ง
เขม้แขง็ มกีารแปรรปู ผกัและผลไมท้ีม่อียู่ในชุมชนเป็นผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย เชน่ น้ําพรกิเผา
สมุนไพร ข้าวเกรยีบสมุนไพร ขา้วแต๋นสมุนไพร และเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น ผลติภณัฑ์
เหล่าน้ีนอกจากจะสรา้งรายไดใ้หก้บักลุ่มแม่บ้านแล้วยงัเป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหชุ้มชนพูนบําเพญ็
เป็นที่รู้จกัมากยิ่งขึ้น ถือเป็นของดีของชุมชนที่สามารถยืนยนัได้จากรางวลัที่ได้รบัจากการ
ประกวดตามเวทตี่างๆ ดงัตาราง 4.3 
 
ตาราง 4.3 ผลติภณัฑข์องกลุ่มแมบ่า้นพนูบาํเพญ็ 
ผลิตภณัฑช์มุชน รางวลัท่ีได้รบั 
น้ํ า พ ริ ก เ ผ า
สมนุไพร 

รางวลัชนะเลิศการประกวดการแปรรูปอาหารจากน้ําพริก งานคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยาม
กุฎราชกุมาร, รางวลัชนะเลศิ การประกวดผลติภณัฑก์ลุ่มแม่บา้น งานวนั
เกษตรเขตภาษเีจรญิ, รางวลัยอดเยีย่ม ประเภทผลติภณัฑก์ลุ่มแมบ่า้น 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 
ผลิตภณัฑช์มุชน รางวลัท่ีได้รบั 
 ในงานเกษตรเขตภาษเีจรญิ, รางวลัชนะเลศิ การประกวดน้ําพรกิพืน้บา้น

ที่มีผกัผลไม้เป็นส่วนประกอบ งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรไทยปี 
2545 โดยกรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สุดยอด
หนึ่งตาํบลหนึ่งผลติภณัฑ ์(สีด่าว) ประเภทอาหาร เขตภาษเีจรญิ 

ข้ า ว เ ก รี ย บ
สมนุไพร 

รางวลัชนะเลศิ การประกวดผลติภณัฑ์กลุ่มแม่บ้าน วนัเกษตรเขตภาษี
เจรญิ โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รางวลั
ชนะเลศิ การประกวดแปรรูปกลุ่มแม่บ้าน (ขา้วเกรยีบสมุนไพรฟักทอง), 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดแปรรูปกลุ่มแม่บ้าน (ข้าว
เกรียบสมุนไพรกระชาย), สุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (สี่ดาว) 
ประเภทอาหาร เขตภาษเีจรญิ 

ขา้วแต๋นสมนุไพร สดุยอดหน่ึงตาํบลหนึ่งผลติภณัฑ ์(สีด่าว) ประเภทอาหาร เขตภาษเีจรญิ 
เครือ่งดืม่สมนุไพร รางวลัรองชนะเลศิ ผลติภณัฑข์องกลุ่มแมบ่า้นชนิดเครือ่งดืม่สมนุไพร 
 
 ความโดดเด่นของผลติภณัฑก์ลุ่มแม่บา้นพูนบําเพญ็อยู่ตรงทีร่สชาตทิีถู่กปากผูบ้รโิภค 
มหีน้าตาทีช่วนรบัประทาน มกีารผลติโดยผา่นกรรมวธิกีารผลติทีอ่าศยัภูมปัิญญาดัง้เดมิ ไมใ่ชส้ี
ผสมอาหาร ใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนักลบัพบว่าการรวมกลุ่มของ
แม่บ้านพูนบําเพญ็นัน้ไม่ได้เขม้แขง็เหมอืนก่อน ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผลของแต่ละ
คนทีเ่ขา้มาร่วมกลุ่มและเหตุผลจากการทีไ่ม่มตีลาดรบัซื้อผลติภณัฑ ์พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูทีไ่ด้
จากการสมัภาษณ์ที่ว่า “เมื่อก่อนน่ะเคยมเีมื่อก่อนเขาจะทําน้ําพรกิกล้วยมัง๊ หรอือะไรอย่างน้ี 
ตอนน้ีกห็ยุดไป มนักค็ลา้ยลกัษณะเหมอืนว่าพอรวมกลุ่มปุ๊บพีว่่ามนัน่าอยู่ทีบุ่คลากรเหมอืนกนั
นัน่แหละ แลว้อกีอยา่งคอืพอทาํแลว้มนัไมม่ทีีไ่ปกห็ยดุ” 
 
 4.1.4 การรวมกลุ่มทางการเงินเพ่ือเพ่ิมหลกัประกนัความมัน่คงในการดาํรงชีวิต 
 ชุมชนพูนบําเพ็ญมกีารรวมกลุ่มทางการเงนิเพื่อให้เกิดการออม มเีงนิหมุนเวยีนเพื่อ
นํามาใชส้นับสนุนในเรื่องของอาชพี การทํามาหากนิ และการแกปั้ญหาในยามทีส่มาชกิมคีวาม
เดอืดรอ้นสามารถมากูเ้งนิจากกองทุนทัง้สองกลุ่มนี้ไปใช ้กลุ่มทางการเงนิในชุมชนพูนบําเพญ็
ปัจจุบนัม ี2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรพัยช์ุมชนพนูบาํเพญ็ และกองทุนชุมชนเมอืง 
 การเกดิขึน้ของกลุ่มออมทรพัยพ์นูบาํเพญ็นัน้เริม่ตน้จากการทีป่ระธานชุมชนคนปัจจุบนั
ได้เขา้ไปร่วมวงสนทนากบัสมาชกิของชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเนียนแห่งประเทศไทย ประธาน
ชุมชนจงึได้นําความรูแ้ละแนวคดิที่ไดม้าพูดคุยกบัชาวบ้านในชุมชนจดัตัง้เป็นกลุ่มออมทรพัย์
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พูนบําเพญ็ ในการดําเนินงานได้อาศยัหลกัการของสหกรณ์เครดติยูเนียนแห่งประเทศไทยมา
เป็นแนวทาง ซึ่งตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย การบรกิารสมาชิก และการ
บรกิารสงัคม กล่าวคอื การดําเนินงานของกลุ่มออมทรพัย์พูนบําเพญ็ได้มุ่งเน้นการเสรมิสรา้ง
ความตระหนกัใหส้มาชกิทุกคนไดเ้หน็ประโยชน์ของการเขา้รว่มเป็นสมาชกิ มกีารแสวงหาการมี
ส่วนร่วมและความรบัผดิชอบร่วมกนัโดยสมาชกิทุกคนนัน้มสีทิธมิเีสยีงอย่างเสมอภาค สมาชกิ
ทุกคนมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจโดยไม่ไดข้ึน้อยูก่บัจาํนวนเงนิสะสมหรอืคา่หุน้ทีส่มาชกิแต่ละคน
ถือครอง หวัใจสําคญัของการดําเนินงานคอืการดําเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของชาว
ชุมชนพนูบาํเพญ็ เป็นการจดัสรรเงนิสาํรองและจา่ยเงนิปันผลใหก้บัสมาชกิ และนําดอกผลมาใช้
จา่ยเพือ่ประโยชน์ของคนในชุมชน  
 ในขณะที่กองทุนชุมชนเมอืงนัน้ได้เงนิเริม่ต้นจากกองทุนเงนิล้านที่เป็นนโยบายของ
รฐับาลใหเ้งนิหมูบ่า้นละ 1 ลา้น มาบรหิารจดัการ ร่วมกบัเงนิทีส่มาชกินํามาลงหุน้หรอืฝากไวก้บั
กองทุน และดอกผลหรอืประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในระยะถดัมา วตัถุประสงคห์ลกัของการรวมกลุ่มมี
ขึน้เพือ่ใหส้มาชกิไดม้เีงนิหมุนเวยีนเพือ่นํามาใชส้นบัสนุนในเรือ่งของอาชพี การทาํมาหากนิของ
สมาชกิ บรรเทาความจาํเป็นหรอืเหตุเร่งด่วนทางการเงนิของสมาชกิ และเพื่อทีจ่ะทาํใหก้องทุน
ชุมชนเมอืงน้ีนําไปสู่การสรา้งสวสัดกิารใหก้บัชุมชนอนัจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําใหเ้กดิชุมชนที่
เขม้แขง็ไดอ้ยา่งยัง่ยนืในอนาคต  
 การรวมกลุ่มทางการเงนิทัง้สองกลุ่มน้ีมกีารดําเนินงานโดยผ่านคณะกรรมการทีค่อยทํา
หน้าทีบ่รหิารกองทุน ตรวจสอบและกํากบัดแูล รวมทัง้จดัสรรผลประโยชน์ใหก้บัสมาชกิ ผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มทางการเงนิทัง้สองนี้ได้กลายเป็นเป็นหลกัประกนัความมัน่คงทางการเงนิ
ให้กบัสมาชิกชุมชนพูนบําเพ็ญจากยอดเงนิรวมกนัถึงประมาณ 13-14 ล้าน ดงัที่ผู้นําชุมชน
กล่าววา่  
 

“ของเรามทีางด้านเศรษฐกจิเน่ียเราเน้นเรื่องการเงนิ เราส่งเสรมิให้เขาจดัตัง้
กลุ่มเงนิเพือ่ทีจ่ะใหเ้กดิการออม แลว้สนบัสนุนเรื่องอาชพี มสีองกลุ่ม กลุ่มออม
ทรพัย์ชุมชนพูนบําเพญ็เป็นกลุ่มการเงนิที่เวลานี้มเีงนิหมุนเวยีน เขาเรยีกว่า
อะไรอ่ะเงนิทีเ่ป็นสนิทรพัยเ์งนิทีเ่ขาออมกนัอ่ะประมาณ 7 ลา้นไดแ้ลว้ แลว้อกี
กลุ่มคอืกองทุนเงนิลา้น ทีเ่ราเรยีกว่ากองทุนชุมชนเมอืงกไ็ล่ๆ กนั 6-7 ลา้น 2 
กลุ่มน่ีกจ็ะสลบักนัดใูนเรือ่งของการเงนิใหก้บัสมาชกิ” 

  
 หลกัการสาํคญัของการรวมกลุ่มทางการเงนิคอื การทีส่มาชกิมคีวามเป็นเจา้ของรว่มกนั 
ดงันัน้ในการดําเนินการจงึไดม้กีารกระจายการถอืครองหุน้ใหก้บัสมาชกิในกลุ่มอย่างเสมอภาค 
มกีฎเกณฑก์ารแบ่งหุน้ใหก้บัสมาชกิทีช่ดัเจน และมกีารจาํกดัปรมิาณหุน้สงูสดุทีส่มาชกิถอืครอง
เพื่อไม่ใหเ้กดิความเหลื่อมลํ้าในการถอืครองมากนัก ผลกําไรที่เกดิขึน้ไดถู้กนํามาปันผลใหก้บั
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สมาชกิในทุกๆ รอบปีตามสดัส่วนของจํานวนหุน้ทีถ่อืครอง รวมทัง้ยงัไดม้กีารแบ่งไวใ้ชส้ําหรบั
การดําเนินกจิกรรมเลก็ๆ ภายในชุมชน เช่น การจดังานสงัสรรคปี์ใหม่ งานเลี้ยงรื่นเรงิภายใน
ชุมชน และการจบัสลากของขวญัใหก้บัสมาชกิ เป็นตน้ ขอ้สรุปดงักล่าวน้ีพจิารณาไดจ้ากขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์สมาชกิกลุ่มออมทรพัยพ์นูบาํเพญ็ทีว่า่ 
 

“ทีน่ี่เขาขัน้ตํ่ารอ้ยนึง แลว้กส็องรอ้ย หา้รอ้ย เตม็ทีพ่นันึง เกนิพนัเขาไม่รบัแลว้ 
เขารบัแค่พนั...เคยแต่ฝากนะ ยงัไม่เคยกู ้แต่ทีท่าํน่ีเขาหวงัใหค้นกู ้ถา้คนกูแ้ลว้
เขาชอบเขาชอบให้คนกู้มากกว่า ฉันฝากเฉยๆใครครบแสนนึงเขาหยุดแล้ว
ไมใ่หเ้ราสง่ต่อแลว้เรากก็นิดอกไป แสนนึงนี่ปีนึง5พนัมัง๊” 

 
“ออมทรพัยก์บักองทุนน่ะ เวลาเขาจดังานจ่ายดอกปีละครัง้เวลาปีใหม่ตน้ๆ ปี2 
กองน้ีเขากช็ว่ยกนัเอามาจดังานรว่มกนัเวลามเีลีย้งเลิง้อะไรกองทุนเขาจะมแีจก
ของขวญัมัง่ แจกอะไรมัง่จบัฉลากอะไรมัง่ แล้วก็มน้ํีาเลี้ยงอะไรอย่างน้ี เขาก็
เอาสว่นปันผลนัน้มาซือ้แจกพวกเราอกีท”ี 

 
 4.1.5 ตลาดคลองบางเชือกหนังแหล่งเพ่ิมรายได้สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชน 
 ตลาดคลองบางเชอืกหนังเกดิขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 จากแนวคดิของอดตีประธานชุมชน 
อาจารยป์ระยุทธ ์พนูบําเพญ็ ทีต่อ้งการใหม้พีืน้ทีเ่ลก็ๆ ในชุมชนใหเ้ป็นพืน้ทีท่ีค่นในชุมชนและ
ชาวบา้นในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดนํ้าสนิคา้เกษตรจาํพวกผกัและผลไมซ้ึง่เป็นผลผลติอยู่ในพืน้ทีม่าซือ้
ขายกนัในลกัษณะของการ “ดูแลเอง กนิเอง ขายเอง” ในช่วงแรกเริม่ต้นก่อตัง้ ตลาดคลองบาง
เชอืกหนงัมคีวามคกึคกัเป็นอยา่งมาก (ดภูาพ 4.5 ประกอบ)  
 การดาํเนินการพฒันาตลาดคลองบางเชอืกหนงัขึน้มานัน้ไดส้ง่ผลใหเ้ศรษฐกจิของชุมชน
ดขีึ้น และถอืเป็นการอนุรกัษ์พื้นที่การเกษตร อนุรกัษ์การทําอาหารและต่อยอดภูมปัิญญาใน
เรื่องของการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร ตลาดคลองบางเชอืกหนังมสีนิคา้ที่เป็นผลติภณัฑ์
แปรรปูรวมถงึอาหารอื่นวางขายสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนและคนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
 ผลติภณัฑแ์ปรรปูและอาหารดงักล่าว เช่น ขา้วตม้มดั ผดัไท ขนมถัว่แปบ น้ําผลไมเ้ป็น
ต้น ในปี พ.ศ. 2552 ตลาดแห่งน้ีมีความครกึครื้น ดงัจะเห็นได้จากการที่คนภายนอกเข้ามา
ท่องเทีย่วและจบัจ่ายซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นผลติภณัฑช์ุมชนกนัค่อนขา้งมาก มพี่อค่าแม่คา้นําสนิคา้มา
จําหน่ายหลากหลายตลาดคลองบางเชือกหนังยังเป็นพื้นที่ของคนในชุมชนและชาวบ้าน
ใกลเ้คยีงไดม้าพบปะกนั มคีวามรกัสามคัค ีถอืเป็นบรรยากาศทีอ่บอุ่นสะทอ้นภาพความสมัพนัธ์
ที่ใกล้ชิดของคนในชุมชนในระยะถดัมา ภายหลงัจากเกิดวกิฤตการน้ําท่วมในปี พ.ศ. 2554 
ตลาดมคีวามซบเซา สนิคา้ ผลติภณัฑช์ุมชนทีนํ่ามาขายมน้ีอยลง จาํนวนของนกัทอ่งเทีย่วลดลง
มาก  
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(1) (2)                                  

 

    
     (3)                                    (4) 

 
ภาพ 4.5 ความครกึครืน้ของตลาดคลองบางเชอืกหนงัปี พ.ศ. 2552 ตวัอยา่งในภาพ (1) พอ่คา้ 

            แม่คา้ไดนํ้าขนมทีม่วีตัถุดบิจากพชืผกัผลไมใ้นชุมชนมาวางขาย (2) ผลไมไ้ดม้กีาร 
            นํามาวางขายในตลาดดว้ยเชน่กนั (3) ไวน์และตวัอยา่งผลติภณัฑแ์ปรรปูจากวตัถุดบิ 
            ในชุมชน (4) นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตเิยีย่มชมและจบัจา่ยตลาดคลองบางเชอืกหนงั 

ทีม่า: http://www.weekendhobby.com/mtb/web/question.asp?page=2&id=2190 
    
 ในปัจจุบนัภาพของความคกึคกัของตลาดคลองบางเชอืกหนังไม่ปรากฏให้เหน็ดงัเช่น
อดตีที่ผ่านมา ดงัที่ปรากฏให้เห็นว่าจํานวนร้านค้าที่นําพืชผลทางการเกษตรมาจําหน่ายนัน้
ลดลงอย่างน่าใจหาย ไม่มผีลติแปรรูปสนิคา้เกษตรที่เคยมวีางขายเช่นเมื่อแรกเริม่ก่อตัง้ตลาด 
นักท่องเที่ยวและคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาจบัจ่ายใช้สอยนัน้ไม่มีให้เห็น จากการลงพื้นที่สํารวจ
ชุมชนเมื่อธันวาคม พ.ศ. 2558 และมีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่า มีร้านที่นําผกั ผลไม้มาวาง
จาํหน่ายเพยีง 2-3 รา้นเทา่นัน้ ดงัภาพ 4.6 
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(1)                                             (2) 

 

    
   (3)                                                    (4) 

 
ภาพ 4.6 ตลาดคลองบางเชอืกหนงัในปัจจุบนั ตวัอยา่งในภาพ (1) และ (2) แผงรา้นคา้ทีไ่มม่ ี
            สนิคา้วางจาํหน่าย (3) และ (4) จาํนวนรา้นคา้ทีม่อียูเ่พยีง 2 รา้น  
  
 4.1.6 ความสมัพนัธท์างสงัคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ของชุมชนพนูบาํเพญ็ 

ชุมชนพูนบําเพญ็เป็นชุมชนทีม่รีะบบความสมัพนัธแ์บบเครอืญาตเิน่ืองจากคนในพืน้ที่
ได้อยู่อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกนัมาช้านาน เป็นมาตัง้แต่กลุ่มคนดัง้เดิมสมยัปู่ ย่า ตระกูลพูน
บําเพญ็และเครอืญาตเิป็นคนในพื้นที่ มทีี่ดนิอยู่จํานวนมากโดยได้แบ่งใหลู้กหลานใชเ้ป็นที่อยู่
อาศยัในปัจจุบนั ทัง้น้ี นอกจากตระกูลพนูบําเพญ็แลว้ ชุมชนพนูบําเพญ็ยงัประกอบดว้ยสมาชกิ
ของตระกลูใหญ่อกี 3 ตระกลู คอื ตระกลูทองมาก ตระกลูจัน่เผือ่น และตระกลูสงวนไว ้

ความสมัพนัธแ์บบเครอืญาตทิาํใหว้ถิชีวีติของคนในชุมชนมคีวามสนิทชดิเชือ้ถอ้ยทถีอ้ย
อาศยั มสีายสมัพนัธใ์นการดําเนินชวีติประจาํวนั มคีวามผกูพนัรกักนัฉันพีน้่อง มคีวามรูส้กึร่วม
ในความรกัที่มีต่อพื้นที่ ระบบความสมัพันธ์แบบเครือญาติได้ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัคนในชุมชนมคีนนอกเข้ามาอยู่อาศยัเพิ่มมากขึ้นซื้อที่และเช่าบ้าน
สภาพสงัคมโดยรวมเปลี่ยนจากสงัคมเกษตรเป็นสงัคมเมอืงมากขึ้น ระบบความสมัพนัธ์แบบ
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เครอืญาตนิัน้ค่อยๆ ลดลงแปรผกผนัไปตามจํานวนคนนอกพื้นทีท่ีเ่ขา้มาอยู่ใหม่เพิม่ขึน้เรื่อยๆ 
พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงันี้ 
 

“มนัก็เปลี่ยนไปบ้าง แบบว่าก่อนนี้เราก็รูว้่าคลองนี้เหมอืนพี่น้องกนัรูจ้กัหมด 
เดีย๋วนี้ไมรู่จ้กัเพราะคนนอกเขา้มาอยู ่คนมาแบ่งทีก่นัน่ะลกูเหน็ไหม ก่อนนี้ตรง
นี้เป็นนานะเนี่ยที่ผมอยู่เน่ีย เขาก็แบ่งให้ลูก ลูกก็ขาย คนที่มาก็ไม่รู้จกั มนั
คลา้ยๆ เหมอืนแบบคนเชา่บา้นอยูอ่่ะ หอ้งตดิกนัยงัไมรู่จ้กักนั” 

 
“ที่นี่ เราอยู่กันแบบพี่น้อง คือคุยกันได้ทุกบ้าน ยกเว้นคือคนที่มาเช่าอยู่ไม่
เท่าไหร่กไ็ป ถ้าเป็นคนพื้นที่เก่าเน่ียโอเค ถ้าเป็นคนพื้นที่ใหม่กจ็ะส่วนนึง คอื
คนพื้นเพเดิมจากหน้าปากซอยยนัท้ายซอยเราก็คุยกันได้ทุกคน ขอความ
ร่วมมอืได้ทํานัน่ทําน่ีกนัไหม คุยกนัได ้ส่วนใหญ่จะเป็นโซนซกีน้ีมากกว่าที่จะ
เป็นคนพืน้เพ ซกีนัน้จะเริม่เป็นบา้นเช่าบา้นทีม่นัเป็นบา้นหลงัใหญ่ๆ แลว้บา้น
เช่าเขากจ็ะม ี2 แบบ เช่าแบบเช่ามา 20 30 ปีแล้ว อนัน้ีก็จะเหมอืนคนเพื่อน
บา้นกนั กบัอกีแบบทีเ่ชา่แลว้อยูไ่มเ่ทา่ไหรก่ไ็ป” 

 
 ชุมชนพูนบําเพ็ญมคีวามเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งมาก เนื่องจากความเจรญิเติบโตของ
เมอืง ดงันัน้จงึปรากฏให้เห็นว่าวถิีชวีติของความเป็นชุมชนท้องถิ่นเดิมที่ได้มกีารยงัชพีโดย
อาศยัการทํานาทําสวนไปเป็นการประกอบอาชพีอื่น พจิารณาได้จากขอ้มูลจากการสมัภาษณ์
ทีว่่า “ตรงนี้นะคนทีอ่ยู่เดมิทเีขากม็ทีีม่ทีาง ก่อนนี้ทําสวนทํานา เดีย๋วน้ีเขาไม่ทําแลว้ กท็ําใหว้ถิี
ชวีติเปลีย่นไปบา้งครบั แลว้คนนอกพืน้ทีก่เ็ขา้มาอยูเ่ยอะกไ็มไ่ดท้าํสวนทาํนาแลว้”  
 

“เมื่อก่อนเป็นนาเป็นสวน พี่ทนัรุ่นสวน สวนตอนนี้ที่เหลอืก็จะมสีวนกล้วยไม้
ดา้นในอยู่สวยนึง เมื่อก่อนพื้นทีต่รงนี้กจ็ะมสีวนกลว้ยไมอ้ยู่สวนนึงเหมอืนกนั
นะ รุ่นพ่อแม่ซื้อที่ 1 แปลง พอรุ่นลูกมนัก็จะซอยละ มนัก็จะกลายเป็นการ
ตดัสนิใจของรุ่นลูกแล้วว่าลูกจะทําอะไร...บางคนไม่รู้จะทําอะไรก็ขายได้เงนิ 
แลว้ตวัเองจะไปซื้ออะไรกไ็ป อย่างตรงบา้นพีก่เ็หมอืนกนั บา้นพีต่ามลีูก 4 คน
กห็าร 4 มนักจ็ะกลายเป็นวา่จากพืน้ทีท่ีม่นัเป็นผนืนึงกก็ลายเป็นว่าหายไปแลว้ 
แลว้บางคนมทีีผ่นืนึงกต็อ้งปลกูบา้น ถา้จะหาเงนิปลกูบา้นทาํยงังยั กต็อ้งขายที่
เพราะว่าถามว่าจะมานัง่เก็บเงนิเนี่ยกี่ปีเราจะได้ปลูกบ้าน วธิทีี่ง่ายที่สุดก็คอื
ตอ้งขายทีแ่ลว้กเ็อามาปลกูบา้น พืน้ทีม่นักจ็ะซอยหายน้อยไป” 
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 การเดินทางคมนาคมภายในชุมชนเป็นอีกหน่ึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป จากการใช้เรือ
เดนิทางทางน้ําผ่านไปตลอดคลองบางเชอืกหนงัเชื่อมต่อออกไปยงัคลองอื่นๆ ปัจจุบนัไดใ้ชถ้นน
บางแวกเป็นเสน้ทางหลกัในการเดนิทางออกจากชุมชนไปยงัสถานทีต่่างๆ อย่างไรกต็าม จาก
การลงพืน้ทีส่าํรวจชุมชนยงัคงมภีาพของวถิชีวีติของคนรมิฝัง่คลองใหเ้หน็ ดงัภาพ 4.7 ซึง่เป็น
ภาพทีเ่แสดงใหเ้หน็วา่ชาวบา้นกาํลงัซือ้สนิคา้จากเรอืสนิคา้อุปโภคบรโิภค  
  

 
 

ภาพ 4.7 ชาวบา้นในชุมชนกาํลงัซือ้ของจากเรอืรา้นคา้ 
 
 สิง่ที่มคีวามเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหน็ได้ชดัของชุมชนพูนบําเพญ็คอื คลองลําประโดง 
เน่ืองจากการถมทีท่าํใหค้ลองลําประโดงทีเ่คยมอียูเ่ยอะในชุมชนนัน้ลดลงและตืน้เขนิ ในปัจจุบนั
คลองลําประโดงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเก่า โดยเฉพาะประโยชน์ในเรื่องของการ
เดนิทาง โดยพบว่าในบางครวัเรอืนนัน้การลดลงและการตื้นเขนิของคลองลําประโดงกระทบต่อ
การเดินทางเข้าออกในชุมชนและมีผลต่อวิถีชีวิตอยู่พอสมควร พิจารณาได้จากข้อมูลการ
สมัภาษณ์ทีว่่า “40 ปีทีผ่่านมาเปลีย่นเยอะเลย สมยัก่อนจะเป็นสวน ทางเดนิกเ็ป็นทางเดนิสวน
คนัดนิ คลองนี้กจ็ะมลีําประโดงกไ็ปถงึทางรถเลย พายเรอืไปจนถงึถนนทางรถตรงถนนใหญ่นะ 
แต่เดีย๋วน้ีมนัตนัไปหมดแล้ว เขาถมไปหมดแล้ว ไปไม่ได้สกัคลองเดยีว” คลองลําประโดงเดมิ
ครัง้หน่ึงเคยเป็นเสน้ทางหลกัของคนในชุมชนเพื่อออกเดนิทางสู่ภายนอกกลายเป็นคลองสัน้ๆ 
และตืน้เขนิไมส่ามารถใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการเดนิทางอกีต่อไป ดงัภาพ 4.8 
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ภาพ 4.8 คลองลาํประโดงภายในชุมชนพนูบาํเพญ็ 
  
 4.1.7 บทสะท้อนความเข้มแขง็จากการอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม 
 ชุมชนพนูบําเพญ็เป็นชุมชนทีม่กีารดาํเนินงานดา้นการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมทีโ่ดดเด่น 
ไดแ้ก่  

1) การมพีืน้ทีจ่ดัแสดงความรูแ้ละบนัทกึประวตัขิองชุมชน  
2) การจดักจิกรรมในวนังานสาํคญัตามประเพณีของไทย 
3) การสบืทอดอาชพีขนมไทยมงคล  
4) การรว่มอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมของกลุ่มเยาวชนพนูบาํเพญ็  

 ชุมชนพูนบําเพ็ญได้มกีารจดัพื้นที่เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กบั
เยาวชน ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการบันทึกประเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับวฒันธรรม
ประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ สิง่ของทีนํ่ามาจดัแสดงบอกเล่าถงึเรือ่งเราของวถิชีวีติของคนรมิ
ฝัง่คลอง ดงัเช่น ภาพของพระภกิษุพายเรอืออกบณิฑบาตร กจิกรรมตกับาตรทางน้ํา เรอืพาย
สนิคา้ทีล่่องมาตามคลอง จําลองการคลอดลูกในอดตีและสิง่ของทีใ่ชเ้ลี้ยงเดก็สมยัก่อน รวมถงึ
หอ้งเรยีนโบราณ การละเล่นของเดก็ไทย และเครือ่งพมิพด์ดี เครือ่งคดิเลขโบราณ  
 การจําลองการคลอดลูกในอดตีสะท้อนใหเ้หน็การที่คนไทยสมยัก่อนมกัคลอดลูกกนัที่
บา้นโดยมหีมอตําแยเป็นผูท้าํคลอดสิง่ของทีนํ่ามาแสดง ไดแ้ก่ กระดานอยู่ไฟ หมอ้ดนิใสร่กเดก็ 
โหลยาดอง มกีารจําลองการเลี้ยงเดก็อ่อนโดยเมื่ออายุได้ 1 เดอืน จะต้องมพีธิกีารโกนผมไฟ 
ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพูนบําเพ็ญจงึได้มีการจดัหากรรไกรแบบโบราณ มดีโกน อุปกรณ์
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สว่นประกอบในพธิเีปลเดก็ และของเล่นแขวนเหนือเปลใหเ้ดก็ดูมาจดัแสดง เมื่อเดก็โตขึน้ การ
เลีย้งเดก็เมือ่โตก่อนเขา้วยัเรยีนนัน้จะเป็นชว่งทีเ่ดก็ๆ จะเล่นสนุกซุกซนตามวยัดงันัน้จงึไดม้กีาร
นําของเล่น ไดแ้ก่ กา้นกลว้ยทางมะพรา้ว ใบมะพรา้ว และใบลานมาจดัแสดง สาํหรบัหอ้งเรยีน
โบราณนัน้ไดม้กีารรวบรวมของใชแ้ละอุปกรณ์การเรยีน ไดแ้ก่ กระดานชนวน ดนิสอพอง สมุด 
ดนิสอดํา ไมบ้รรทดั และหนังสอืเรยีนในอดตี โดยมป่ิีนโตและกล่องขา้วอลูมเินียม ขา้วห่อดว้ย
ใบบวัหรอืใบตองแสดงถงึการไปโรงเรยีนในสมยัก่อนทีเ่ดก็ๆ มกัจะทาํอาหารไปกนิมือ้กลางวนัที่
โรงเรยีนดว้ยภาชนะบรรจุอาหารทีใ่ชใ้นยคุนัน้ 
 พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ชุมชนพูนบําเพญ็ที่น่าสนใจอกีอย่างหน่ึง คอืแหล่งเรยีนรูท้ี่ใหช้ื่อว่า 
“บ้านคนคลอง” ที่ได้มกีารจดัแสดงเครื่องมอื อุปกรณ์ของการประมงพื้นบ้าน และอุปกรณ์ครวั
ไทยในอดตี ดงัภาพ 4.9 
 

   
(1)                                                           (2) 

    
     (3)                                                     (4) 

 
ภาพ 4.9 แหล่งเรยีนรูบ้า้นคนคลอง (1) นกัเรยีนจากโรงเรยีนวดัมะพรา้วเตีย้เขา้เยีย่มชมแหล่ง 
           เรยีนรู ้(2) ลุงทองใบเจา้ของพืน้ทีก่าํลงัใหค้วามรูก้บันกัเรยีนในเรือ่งของเครือ่งมอืและ 
           อุปกรณ์การทาํประมง (3) แหล่งเรยีนรูพ้พิธิภณัฑค์รวัไทย (4) สะทอ้นความทรุดโทรม 
           และขาดความต่อเนื่องของการดาํเนินกจิกรรมแหล่งเรยีนรู ้
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 ชุมชนพูนบําเพญ็ไดจ้ดักจิกรรมในวนังานสาํคญัตามประเพณีของไทยมาอย่างต่อเนื่อง 
ซึง่ถอืเป็นปฏทินิหลกัดา้นการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมของชุมชนพูน ในช่วงต้นปีทีช่าวชุมชนจะ
ร่วมกนัจดังานตกับาตรปีใหม่ ต่อดว้ยงานวนัเดก็ งานวนัสงกรานต์ จนมาถงึปลายปีที่จะมงีาน
สาํคญัอกีหน่ึงงานคอืงานวนัลอยกระทงผูนํ้าชุมชนไดเ้ล่าถงึบรรยากาศยอ้นไปเมื่อประมาณ 10 
ปีทีแ่ลว้ ซึง่เป็นปีทีชุ่มชนไดม้กีารจดังานวนัลอยกระทงขึน้เป็นปีแรก 
 

“แรกเมื่อเราจดังานลอยกระทงเมื่อซกั 10 ปีทีแ่ลว้ งานพวกนี้จะทําต่อเนื่องกนั
ทุกปีเหมอืนกนันะ งานหลกัเน่ียนะ งานลอยกระทงเราจดัปีแรกไม่ไดเ้น้นอะไร
เลย เปิดท่าน้ําขึน้มา ท่าน้ํากเ็ป็นท่าน้ําเลก็ๆ ผุๆ เก่าๆ ซ่อมกนัหน่อย เอาให้
แขง็แรงหน่อย เอาไม้เปลี่ยนอนัไหนที่จะยุบลงไป ตอนนัน้ถนนกย็งัไม่เขา้มา 
ถนนคอนกรตียงัไม่เขา้มาเลย เป็นถนนดนิคลุกเลก็ๆมคีนขายกระทงอยู่ 2 เจา้ 
คนเขา้มาแน่นเลย เราไม่มไีฟฟ้านะ เราใชค้บ เทยีนมัง่ เอาขวดกระทงิแดงมา
ใส่น้ํามนับ้าง เอาไส้ใส่ แล้วก็ปัก ปัก ปัก เป็นบรรยากาศที่โบราณจรงิๆ คอื
ไม่ไดล้งทุนมาก ลองดปีูแรกคนเขา้มาแน่นเลย เดนิน่ีไม่มทีี ่ถนนมนักเ็ป็นถนน
หนิคลุกเลก็ๆ ไปสูค่ลอง แลว้ท่าน้ํากเ็ลก็ แลว้เจา้ของบา้นทีเ่ป็นบา้นเชา่โน้นอ่ะ
เมื่อก่อนเขาอยู่เองเขากข็ายกระทง ทาํกระทงขายทาํไม่ทนัเลยอ่ะ คนมาซือ้กนั
หมด อีกเจ้าก็หมดทําไม่ทัน คนก็มาลอยกระทงกัน งานกลางคืน แล้วเป็น
บรรยากาศทีม่นัปลืม้ มนัปลืม้อ่ะ” 

 
“ตดิคลอง เนี่ยก็จะมวีดัมะพรา้วเตี้ย วดัตะล่อม วดัพกุิล แต่ตอนนัน้แต่ละวดั
ไม่ได้จดั เขากป็ล่อยให้ชาวบ้านลอยกนัไปตามเรื่องตามราว ในอดตีนานแล้ว
นะผมว่าเขาเคยจดั เราก็เลยลองจดัลองฟ้ืนฟูดู หลงัจากนัน้พอเราเห็นว่าคน
สนใจ เราก็จดัมาทุกปีเลยนะ ดทีุกปี บรรยากาศนี่แน่นมากเลยนะ บางปีฝรัง่
ล่องเรอืมาจอดเลย ขึน้มาเทีย่วงานเราเลย ตอนหลงัๆ เราอดัค่อนขา้งจะเตม็ที ่
อย่างแม่คา้ที่มาร่วมเนี่ย 15-20 เจ้าไดม้ัง๊ มาขาย ตดิไฟกนั กข็ายหมด ขายด ี
มกีระทงเทา่ไหรก่ข็ายหมด”  

 
 ภายในชุมชนยงัมบี้านคุณจุ๋มที่มกีารทําขนมไทยจําหน่ายสรา้งรายได้ให้กบัครอบครวั
ถือเป็นแหล่งเรยีนรูห้น่ึงที่เกี่ยวขอ้งกบัการสบืสานศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนพูนบําเพ็ญโดยให้ชื่อว่า “บ้านขนมไทย”ขนมที่ทําในบ้านขนมไทย ได้แก่ ขนมชัน้ 
ทองหยบิ ทองหยอดฝอยทอง ทองเอก จ่ามงกุฎ และเสน่หจ์นัทร ์ทัง้หมดน้ีมคีวามหมายอนัเป็น
มงคล ดงัแสดงในตาราง 4.4 
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ตาราง 4.4 ความหมายอนัเป็นมงคลของขนมทีผ่ลติในบา้นขนมไทยพนูบาํเพญ็ 
ขนม ตวัอย่างภาพประกอบ ความหมายอนัเป็นมงคล 

   

ขนมชัน้ 

 
 

ความเจรญิกา้วหน้า การเลื่อนชัน้ เลื่อนยศทีส่งูขึน้ 

ทองหยบิ 

 
 

ความมัง่คัง่รํ่ารวย หยบิจบัการงานสิง่ใดจะเป็นผล จะ
รํ่ารวยมเีงนิทอง 

ทองหยอด 

 
 

ขนมมกัใชเ้ป็นของฝากแทนคําอวยพรใหร้ํ่ารวยมเีงนิ
มทีอง เหมอืนการใหท้องคาํแก่กนั 

ฝอยทอง 

 
 

ขนมทีม่ลีกัษณะเป็นเสน้นิยมใชก้นัในงานมงคลสมรส 
ถอืเคลด็กนัดงัว่า หา้มตดัขนมใหส้ัน้ปล่อยใหเ้ป็นเสน้
ยาวๆ เพือ่ทีคู่บ่่าวสาวจะไดร้กักนัยนืยาวตลอดไป 

ทองเอก 

 
 

ความเป็นที่หน่ึง สื่อถึงการเป็นหวัหน้า มกัมอบเป็น
ของขวญัในงานฉลอง การเลื่อนยศ การเลื่อนตาํแหน่ง 

จา่มงกุฏ 

 
 

สื่อถงึการเป็นหวัหน้า เกยีรตยิศ แสดงถงึความยนิด ี
คาํอวยพรใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

เสน่หจ์นัทร ์

 

ความมเีสน่ห์ คนรกัคนหลงดงัเช่นผลจนัทร์ที่เมื่อสุก
แลว้จะมสีเีหลอืงสวยงามชวนใหห้ลงใหล 

   

 
 ผลผลติของบา้นขนมไทยสะทอ้นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย นอกจากความอร่อยใน
รสชาตแิบบไทยๆ แล้ว ขนมเหล่าน้ียงัมคีวามงดงาม ละเอยีดอ่อน พถิพีถินัในทุกขัน้ตอนของ
การทํา และแฝงไปด้วยความหมายที่เป็นมงคล บ้านขนมไทยพูนบําเพญ็จงึเป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่
อนุรกัษ์ไวซ้ึ่งภูมปัิญญาการทําขนมไทยทีน่ับวนัจะหาดูและหาทานไดย้ากขึน้ คุณจุ๋มถอืเป็นครู
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ภูมปัิญญาทีม่คีวามรูใ้นการทาํขนมไทยมงคล สามารถผลติเองในครวัเรอืนโดยอาศยัวตัถุดบิทีม่ี
ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคยีง ขนมเหล่าน้ีได้มกีารนําไปส่งให้กบัญาตทิี่เกาะเกรด็จําหน่ายสรา้ง
รายได้ให้กบัครอบครวั การทําขนมไทยนัน้ทําด้วยใจรกัและยนิดทีี่จะถ่ายทอดภูมปัิญญาที่มี
ใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มาเยีย่มชมชุมชน 
 
 4.1.8 ความเข้มแขง็ของชุมชน: ภาพสะท้อนจากเยาวชนพูนบาํเพญ็และการมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม 
 การเกดิขึน้ของกลุ่มเยาวชนพูนบําเพญ็กบัการมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม
เริม่ตน้จากการทีม่คีรจูติอาสาเขา้มาสอนศลิปะใหก้บัเดก็ๆ ในชุมชนทุกๆ วนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์
การสอนศลิปะในช่วงแรกๆ นัน้เป็นงานวาด งานปูนปั้น เยาวชนพูนบําเพญ็สนุกกบัการเรยีนรู ้
และมีทกัษะในการวาดภาพ ทกัษะทางด้านงานปูนปั้น และเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกนัอย่าง
ต่อเน่ืองจนขยายวงกวา้งมากขึน้เรือ่ยๆ ประมาณ 20-30 คน อยา่งไรกต็าม ภายหลงัจากทีค่รจูติ
อาสาได้ถอนตวัออกจากชุมชนทําใหเ้ดก็เยาวชนที่รวมกลุ่มกนัได้แล้วนัน้ไม่มคีนที่จะคอยดูแล
คอยสง่เสรมิและสนบัสนุนการทาํกจิกรรม กลุ่มชาวบา้นในชุมชนทีม่คีวามรูด้า้นศลิปะ นาฏศลิป์ 
และดนตรไีทยมองเห็นถงึปัญหานี้จงึได้เขา้มาสานงานต่อ ได้มกีารรวมกลุ่มกนัของเยาวชนที่
เกี่ยวขอ้งกบัศลิปวฒันธรรม เยาวชนที่เขา้มาร่วมนัน้ไม่ได้โดนบงัคบั แต่เป็นการเขา้ร่วมจาก
ความสนใจ มใีจรกั ตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และในบางคนทีต่อ้งการรายได ้ซึง่มเีขา้
มาจากการรบัแสดงในงานต่างๆ ทัง้ในและนอกชุมชน ในช่วงทีม่เียาวชนจาํนวนมากพอสมควร
ปรากฏให้เห็นการทํากิจกรรมของเยาวชนในด้านศลิปวฒันธรรมที่หลากหลาย เช่น การวาด
ภาพ งานปนูปัน้ การเชดิสงิโต การแสดงหมากรุกคน วงกลองยาว และวงดนตรไีทย เป็นตน้ ใน
ปัจจุบันมีให้เห็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ยุวนาฏศิลป์พูนบําเพ็ญ  ต้นกล้าพูนบําเพ็ญ  และชมรม
กา้นมะพรา้ว โดยไดม้กีารดาํเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรว่มอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมของกลุ่ม
เยาวชน ดงัตาราง 4.5 
 
ตาราง 4.5 กลุ่มเยาวชนชมุชนพนูบาํเพญ็และกจิกรรมทางดา้นศลิปวฒันธรรม 

กลุ่มเยาวชน กิจกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรม 
ยวุนาฏศลิป์พนูบาํเพญ็ ราํไทยเตน้ทัว่ไป 
ตน้กลา้พนูบาํเพญ็ ดนตรไีทย เชน่ ระนาด ขมิ ซอเป็นตน้ 
ชมรมกา้นมะพรา้ว กลองยาว ดนตรไีทย 
 
 สาเหตุสําคญัที่ทําให้กิจกรรมของเยาวชนด้านการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมทําได้อย่าง
จํากดั เนื่องจากเหตุผลที่ว่า เมื่อเยาวชนโตขึน้หลายคนต้องแยกยา้ยไปเรยีนในระดบัศกึษาที่
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สูงขึ้นทํ าให้จํานวนสมาชิกของเยาวชนพูนบํ าเพ็ญกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรมนัน้ลดลง การละเล่นหมากรุกไทย และการเชดิสงิโต ซึ่งเป็นงานใหญ่และตอ้งใช้
จํานวนของนักแสดงมากพอสมควรจงึต้องมกีารเลกิเล่นไปดว้ยขอ้จํากดัดงักล่าว รวมทัง้การที่
เยาวชนที่โตขึ้นเริม่ออกไปหางานพิเศษทําเพื่อหารายได้เพิ่มให้กบัตวัเองและครอบครวั ดงั
ขอ้มลูการสมัภาษณ์ประธานกลุ่มยวุนาฏศลิป์พนูบาํเพญ็ทีว่า่ 
 

“พอน้องเขาจบเป็นรุน่ๆ ไป เขากจ็ะตอ้งไป คอืไปเรยีนเมือ่ก่อนเขาบา้นอยูแ่ถว
นี้ พอถึงเวลาที่จะต้องย้ายโรงเรยีน บางทีย้ายพื้นที่การเดินทางไม่สะดวกก็
กลายเป็นว่าพื้นที่เราอยู่ที่นี่เราต้องดูแลกนัเอง และหมากรุกเนี่ยเมื่อก่อนมนั
เป็นงานใหญ่ตอนที่เดก็รวมกลุ่มกนัได้หมากรุกเราต้องใชต้ามเท่าตวัหมากรุก
คอื 20-30 คน ซึ่งการดูแลเดก็ในจํานวนเยอะๆ กย็ากนะ นอกจากดูแลแล้วก็
ต้องมคี่าใชจ้่าย ซึ่งตรงนัน้เราไม่มหีน่วยไหนสนับสนุน เราไม่สามารถตอบรบั
เดก็ในจาํนวนเยอะๆ ได ้แลว้อยา่งสงิโตชุดนึงเน่ียกต็อ้งมไีม่ตํ่ากว่า 10 คนแลว้
ใช่มะ คอืถา้เราทาํสงิโตเรากไ็ม่สามารถทําอย่างอื่นได ้มสีงิโต 1 ชุด มรีาํ 1 ชุด 
เดก็อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 30 คน...แล้วด้วยความว่าเดก็พอเขาโตขึ้นถ้าเดก็โต
เน่ีย เดก็บางคนกต็้องการรายได้ใช่ไหม แล้วพี่กไ็ม่สามารถตอบรบัตรงนัน้ได้
เตม็ที ่กลายเป็นว่า เดก็เขาไปทาํงานตรงอื่นไปรบัจ๊อบหรอืไปทาํพเิศษแลว้เขา
ไดต้งัค ์เขากไ็ปตรงนัน้” 
 
นอกจากนี้การลดลงของจํานวนเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการทํานุศิลปวฒันธรรมของ

ชุมชนยงัมเีหตุผลที่มาจากขอ้จํากดัในเรื่องงบประมาณการสนับสนุนการทํากจิกรรม ประธาน
กลุ่มยวุนาฏศลิป์พนูบาํเพญ็ใหข้อ้มลูวา่ 
 

“จะเหลอืแค่ชุดนึง 6 คน 8 คน ประมาณนี้อ่ะคะ่ เพราะวา่อย่างทีพ่ีบ่อกแหละว่า
คอืทุกอย่างเราดแูล เราไม่พรอ้มกบัการดแูลเดก็เยอะๆ แลว้อกีอย่างหนึ่งคอืถา้
เด็กใจไม่รกัเราจะไปวิง่ตามก็เหนื่อยนะ คอืบางทีพอถึงเวลาอย่างการแสดง
ชุดนึงเนี่ย 6 7 8 คน เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง มนัเป็นเงนิเป็นทองหมดใช่ไหม แต่
พีอ่าศยัวา่อะไรทีเ่ราสามารถเอามามกิซก์นัได ้เอามาเรากเ็อามาใช”้  

  
 4.1.9 ศกัยภาพการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนพนูบาํเพญ็ 
 ภายในชุมชนพนูบําเพญ็มกีารจดัทําเป็นพืน้ทีเ่พื่อเป็นแหล่งเรยีนรูภ้ายในชุมชนภายใต้
ชือ่ “พืน้ทีส่ขุภาวะ” ปัจจุบนัมจีาํนวน 15 พืน้ที ่ไดแ้ก่  
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1) สวนสขุภาพ 
2) สถานีทีด่บัเพลงิชุมชน 
3) บา้นหน้ามอง  
4) สถานีตน้ทาง 
5) สถานีคนคลอง 
6) บา้นทรงไทย 
7) บา้นขนมไทย  
8) ลานน้ํานม 
9) ธงชยักลว้ยไมง้าม 
10) เกษตรธรรมชาตบิา้นป้าสาํรวย 
11) เกษตรผสมผสานตาหว ี
12) สวนกลว้ยเมอืงกรุง 
13) เตาเผาถ่าน 
14) บา้นรไีซเคลิ 
15) ตลาดชุมชน 

 สวนสุขภาพ ดบัเพลงิชุมชน หน้าบ้านหน้ามอง บ้านรกัษ์สวนเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นเชงิ
สุขภาพ ความปลอดภยัและนันทนาการ ส่วนสถานีต้นทางนัน้ได้มกีารสาธติการทําขนมใส่ไส้
และมีการจดัพื้นที่แสดงของเล่นเด็ก ถือเป็นแหล่งเรยีนรู้ในแง่ของทํานุบํารุงภูมิปัญญาและ
ศลิปวฒันธรรม เช่นเดยีวกนักบับา้นเรอืนไทย บา้นขนมไทย และบา้นคนคลอง สาํหรบัลานฟัน
น้ํานมทางชุมชนได้จดัไว้เป็นพื้นที่สําหรบัการทํากิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน ในขณะที่แหล่ง
เรยีนรูเ้กษตรธรรมชาตป้ิาสาํรวย ธงชยักลว้ยไมง้าม สวนกลว้ยเมอืงกรุง และสวนตาหวเีป็นสวน
ผกัสวนผลไมท้ีม่อียู่ในชุมชนทีย่งัคงทาํการเกษตรแบบธรรมชาต ิแหล่งเรยีนรูเ้หล่าน้ียงัสามารถ
เขา้มาเรยีนรูใ้นเชงิของการนําไปปรบัใช้เพื่อเพิม่รายได้ให้กบัคนในชุมชน นอกจากนี้ภายใน
ชุมชนยงัมอีนันต์บ่อปลา เตาเผาถ่าน และตลาดรมิคลองซึ่งถือเป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิเศรษฐกิจ
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ีแหล่งเรยีนรูเ้หล่าน้ีกระจายอยูภ่ายในชุมชนดงัแสดงในภาพ 4.10  
 แหล่งเรยีนรู้ตลาดชุมชน ธงชยักล้วยไม้งาม เกษตรธรรมชาติบ้านป้าสํารวยเกษตร
ผสมผสานตาหวแีละสวนกลว้ยเมอืงกรุงเมื่อรวมกนัแลว้ทําใหเ้หน็ถงึศกัยภาพทีส่ามารถพฒันา
ต่อใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว เน่ืองจากเป็นพืน้ทีเ่หล่าน้ีสามารถดงึดูดใจนักท่องเทีย่วไวด้ว้ยความ
น่าสนใจของพนัธุ์พชืที่พบเจอในชุมชนและมวีถิีการเกษตรที่น่าสนใจ เมื่อรวมกบัพื้นที่แหล่ง
เรยีนรูส้ถานีคนคลองบา้นทรงไทยและบา้นขนมไทย ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็วฒันธรรม วถิชีวีติ และ
ภูมปัิญญาของชุมชนนัน้จะยิง่ทําให้เห็นว่าพื้นที่สุขภาวะที่มใีนชุมชนพูนบําเพ็ญนัน้สามารถ
พฒันาใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วไดใ้นอนาคต 
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ภาพ 4.10 แหล่งเรยีนรูภ้ายในชุมชนพนูบาํเพญ็ 

 
 พื้นที่สุขภาวะที่มอียู่ในชุมชนพูนบําเพญ็นัน้นอกจากจะเป็นแหล่งเรยีนรูจ้งึยงัเป็นการ
เพิม่รายได้ใหก้บัคนในชุมชนได้อกีด้วย ซึ่งในปัจจุบนันัน้มตีวัอย่างใหเ้หน็โดยพจิารณาได้จาก
ขอ้มลูการสนทนากลุ่มทีว่า่ 
 

“ปัจจุบนัจะมกีลุ่มนักท่องเทีย่วกจ็ะมโีรงไมพ้รชยัเน่ียเขาเก่งเรื่องภาษาแลว้เขา
กเ็ผยแพร่ขอ้มูลออกไปส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวกจ็ะขึน้เที่ยวธงชยักล้วยไมง้าม
นักท่องเที่ยวต่างประเทศกไ็ม่สามารถซื้อตดิไปกม็เีกบ็ภาพส่วนนักท่องเที่ยว
ไทยกจ็ะซือ้แต่ขึน้มาเนี่ยก ็20 บาทเป็นรายไดเ้พิม่ใหส้วน” 

 
4.2 คณุลกัษณะและปัจจยัท่ีมีผลต่อความเข้มแขง็ของชุมชนพนูบาํเพญ็ 
 คุณลกัษณะความเขม้แขง็และปัจจยัทีนํ่ามาสูค่วามเขม้แขง็ของชุมชนพนูบาํเพญ็ มดีงันี้ 
 
 4.2.1 คณุลกัษณะความเข้มแขง็ของชมุชนพนูบาํเพญ็ 
 ความเขม้แขง็ของชุมชนพูนบําเพญ็พจิารณาไดจ้ากความสามารถในการพึง่ตนเองของ
ชุมชนความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน การมวีสิยัทศัน์ของชุมชน และความรกัและหวงแหน
ชุมชน ดงันี้ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

62 
 

1) ความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน 
  ชุมชนพูนบําเพญ็เป็นชุมชนที่คนในชุมชนมอีสิระในการกําหนดเป้าหมายและ
การตดัสนิใจมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัชุมชน มกีารรวมกลุ่มกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิดงัทีป่รากฏใหเ้หน็กลุ่มออมทรพัย ์เป็นชุมชนทีม่คีวามสามารถในการระดมทุนเพื่อใช้
ในการจดังานต่างๆ ของชุมชน เช่น งานปีใหม่ งานวนัเดก็ งานวนัสงกรานต์ และงานวนัลอย
กระทง เป็นตน้ 
  ชุมชนพูนบําเพ็ญมีอิสระที่จะกําหนดทางเลือกในการจดัการกับปัญหาและ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยสงัเกตได้จากการพลิกฟ้ืนชุมชน
ภายหลงัจากวกิฤตน้ําท่วมในชว่งปี พ.ศ. 2554 หรอืสงัเกตไดจ้ากการพฒันาตลาดบางเชอืกหนงั
ขึน้ในพืน้ทีข่องชุมชนเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิม่รายไดใ้หก้บัคนในชุมชน ถอืเป็นการเพิม่
ความมัน่คงในการดํารงชวีติแก้ปัญหาการมรีายได้ที่ไม่เพียงพอในการดําเนินชวีติของคนใน
ชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัชาวบา้นในชุมชนแลว้ รายไดส้่วนหน่ึงยงัไดถู้ก
นํามาใชเ้พือ่ระดมทุนสาํหรบัการทาํระโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 
  การพึง่ตนเองของชุมชนพูนบําเพญ็ยงัสงัเกตไดจ้ากการรวมกลุ่มกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ ซึง่เป็นลกัษณะของการรวมตวักนัของคนในชุมชนเพือ่ทาํกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เศรษฐกจิหรอืการผลติทีม่ฐีานอยูใ่นชุมชน ไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มปลกูกลว้ยไม ้
(2) กลุ่มแมบ่า้นผลติขา้วเกรยีบสมนุไพร 
(3) กลุ่มแมบ่า้นขา้วแต๋นสมนุไพร 
(4) กลุ่มแมบ่า้นน้ําพรกิเผากลว้ย 

  กลุ่มกจิกรรมทางเศรษฐกจิเหล่าน้ีถอืเป็นกลุ่มที่นํารายได้เขา้สู่ชุมชนเป็นการ
เพิม่รายได้ของชาวบ้านโดยไม่ต้องพึ่งหน่วยงานภายนอกนอกจากนี้ ตวับ่งชี้สําคญัที่แสดงถงึ
ความเขม้แขง็ของชุมชนพูนบําเพญ็ในเรื่องความสามารถในการพึง่ตนเองของชุมชนสะทอ้นได้
จากตวัอย่างกจิกรรมหรอืโครงการทีเ่ป็นเกดิจากการมสี่วนร่วมและเป็นประโยชน์สาํหรบัคนใน
ชุมชนเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ ไดแ้ก่  

(1) กจิกรรมหรอืโครงการดา้นเศรษฐกจิ  
(2) กจิกรรมหรอืโครงการเพือ่การเรยีนรูข้องคนในชุมชน  
(3) กจิกรรมหรอืโครงการเพือ่เยาวชน 
(4) การสบืสานประเพณีต่างๆ ของไทย  
(5) กจิกรรมหรอืโครงการทีเ่กีย่วขอ้งสิง่แวดลอ้มภายในชุมชน  

   โดยมตีวัอย่างกจิกรรมหรอืโครงการ การดําเนินงาน และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาก
การดาํเนินกจิกรรมหรอืโครงการ ดงัแสดงในตาราง 4.6 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

63 
 

ตาราง 4.6 กจิกรรมหรอืโครงการสะทอ้นความสามารถในการพึง่ตนเองชุมชนพนูบาํเพญ็ 
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

การดาํเนินงานและประโยชน์ท่ีได้รบั วนัท่ีดาํเนินการ 

การคดัแยกและ
แปรรปูขยะ 

ชุมชนไดม้กีารแปรรปูขยะขวดพลาสตกิไปเป็น
ภาชนะสาํหรบัการปลกูผกัผลไมเ้พือ่สขุภาพ มี
การแปรรปูเศษไม ้เศษใบไม ้และเศษอาหารเป็น
ปุ๋ ยสาํหรบัการปลกูพชื 

21 กุมภาพนัธ ์2559 

หมกัดนิเพือ่
ประโยชน์การ
เพาะปลกู 

ทางสมาชกิกลุ่มดนิดาํ จาํนวน 30 คน ไดม้กีาร
รว่มกนัลดปรมิาณขยะทีม่อียูใ่นชุมชน โดย
นํามาใชป้ระโยชน์ในการหมกัดนิ และนําดนิทีไ่ด้
ไปบรกิารใหก้บัสมาชกิในกลุ่มสาํหรบัใช้
ประโยชน์ในการปลกูพชืผกั 

20 มนีาคม 2558 

ปรบัปรุง
หอ้งสมดุชุมชน 

ไดม้กีารปรบัปรุงภมูทิศัน์หอ้งสมดุชุมชน มกีาร
ซือ้โต๊ะ เกา้อีเ้ขา้มาในหอ้งสมดุเพิม่เตมิ ทาํให้
หอ้งสมดุชุมชนเป็นสถานทีเ่อือ้อาํนวยต่อการ
คน้ควา้และพกัผอ่นของคนในชุมชน 

15, 19, 20 ธนัวาคม 
2558 

งานวนัเดก็
แหง่ชาต ิ

ไดม้กีารจดังานวนัเดก็แหง่ชาต ิณ ลานรมิคลอง 
ชุมชนพนูบาํเพญ็ ชุมชนไดป้ระโยชน์ในแงข่อง
การทีเ่ยาวชนไดเ้ขา้มารว่มงาน เป็นกจิกรรมที่
ทาํใหเ้ยาวชนกลา้แสดงออก และเป็นการสาน
สมัพนัธข์องคนในชุมชน 

9 มกราคม 2559 

ครอบครวัสขุ
สนัตส์งกรานต์
บา้นเรา 

ชุมชนไดม้กีารจดังานวนัสงกรานตข์ึน้ทีท่าํการ
ชุมชน ทาํใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์
ประเพณีสงกรานตแ์ละเป็นการสานสมัพนัธข์อง
คนในชุมน 

13 เมษายน 2559 

พฒันาผวิถนน
ภายในซอย 

ไดป้รบัผวิถนนภายในซอยบางแวด 116 แยก 1-
2 มกีารซ่อมผวิถนนดว้ยหนิคลุก มถีนนทีพ่รอ้ม
ใชส้าํหรบัการสญัจรของคนในชุมชน 

15 และ 19 ตลุาคม 2558 

 
2) ความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน 

   คนในชุมชนพนูบําเพญ็มคีวามมัน่คงปลอดภยัในการดํารงชวีติพจิารณาไดจ้าก
ความไวว้างใจความใกลช้ดิกนัของคนในชุมชนซึง่เป็นตวับ่งบอกถงึระบบความสมัพนัธท์ีด่ขีอง
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คนในชุมชน ดังข้อมูลที่ว่า “ชุมชนเนี่ยนับว่าเป็นสังคมแบบเครือญาติ...ครอบครวัไหนที่
เดอืดรอ้นกส็ามารถช่วยกนัได”้ รวมทัง้พจิารณาไดจ้ากการสรา้งระบบสวสัดกิารของชุมชนขึน้มา
ทําใหชุ้มชนมหีลกัประกนัในการบรโิภคของคนในชุมชนเช่นการมจีํานวนเงนิในกองทุนหมู่บา้น
รว่ม10 ลา้นบาท เป็นตน้ 
   ระบบความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนและระบบสวสัดิการของชุมชนน้ีถือเป็น
ระบบที่เกื้อหนุนใหเ้กดิความมัน่คงในการดํารงชวีตินอกจากนี้ยงัสามารถพจิารณาความมัน่คง
ปลอดภยัในแงข่องอาชญากรรมและความปลอดภยัของสมบตัสิาธารณะดงัทีป่ราชญ์ชาวบา้นให้
สมัภาษณ์ว่า “ทีน่ี่อยูก่นัอย่างเป็นมติรทีด่แีถวนี้ไมม่ลีอ้มรัว้เดนิชนกนัของไมห่ายรูจ้กัการใหอ้ภยั
แบ่งปัน” 
 

3) การมีวิสยัทศัน์ของชุมชน 
   สมาชกิในชุมชนพูนบําเพญ็มคีวามเขา้ใจในสภาพของชุมชนมกีารประชุมเพื่อ
ประเมนิปัญหาหรอืโอกาสในอนาคตของชุมชนว่าควรเดนิไปอย่างไรมกีารประชุมของเดอืนละ 2 
ครัง้เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกนัซึ่งช่วยใหเ้กดิการระดมความคดิเพื่อแก้ปัญหา
ใหก้บัชุมชน ดงัจะเหน็จากบทสะทอ้นของการแกปั้ญหาเดก็ตดิเกมโดยการสง่เสรมิใหเ้ยาวชนได้
มเีวลาในการทํากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์มกีลุ่มเดก็เชดิสงิโตการแสดงหมากรุกคนการเล่นดนตรี
ไทย 
   ตวัอย่างหน่ึงทีน่่าสนใจคอืการทีค่นในชุมชนไดต้ระหนักถงึการลดลงของต้นไม้
ซึง่เป็นสิง่แวดลอ้มทีช่่วยสรา้งความร่มรื่นใหก้บัชุมชนและมองเหน็ถงึปัญหาการลดลงของพืน้ที่
การเกษตรทาํใหค้นในชุมชนภายใตก้ารนําของปราชญช์าวบา้นและเครอืขา่ยในชุมชนไดร้ว่มกนั
หาวธิกีารจดัการสิง่แวดล้อมใหค้งความเป็นธรรมชาตแิละบูรณาการกบัอาชพีของคนในชุมชน
เกดิเป็นสถานีเกษตรธรรมชาตบิา้นป้าสาํรวยและสถานีธงชยักลว้ยไมง้าม 
 
 “เมื่อปี 41 ช่วงนัน้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมค่อนข้างรุนแรง

เพราะว่ามีการพัฒนาในเรื่องของสาธารณูปโภคถนนท่อระบายน้ําประปา
โทรศัพท์ไฟฟ้าเข้ามาคนเริม่เข้ามาอยู่สาธารณูปโภคก็ต้องตามเข้ามาเดิม
ทเีดยีวซอยบ้านเราเน่ียเป็นซอยหนิคลุกซอยบางแวก 216 แยก 1 ขดี 2 กจ็ะ
ปรบัจากหนิคลุกมาเป็นถนนคอนกรตีทีเ่หน็อยู่กต็อ้งขดุทําลายสิง่แวดลอ้มของ
ตน้ไมเ้ดมิเหมอืนกบัซอยสวนมะพรา้วร่มเดนิมารม่มากเลยสบายมากเดนิตลอด
ซอยไมม่แีดดเลยพอทาํถนนเขา้ทกีโ็ล่งไปเลยรอ้นเลย” 

 
   สถานีเกษตรธรรมชาตบิา้นป้าสาํรวยและสถานีธงชยักลว้ยไมง้ามเป็นพื้นทีท่ํา
การเกษตรแบบธรรมชาติปลูกผกัปลอดสารพิษตามภูมิปัญญาดัง้เดิมตามแบบฉบบัของป้า
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สํารวย สวนกล้วยไมท้ี่คุณลุงธงชยัให้การดูแลด้วยความรกัในความเป็นกล้วยไม้ ทัง้สองพื้นที่
เป็นแหล่งสรา้งรายไดท้ีง่ดงามและยงัถอืเป็นแหล่งเรยีนรูส้ําคญัของชุมชนและไดร้บัการพฒันา
เป็นแหล่งเรยีนรูเ้พื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ แน่นอนว่าจะช่วยลดปัญหาการลดลงของต้นไม้
และพืน้ทีก่ารเกษตรทีอ่าจจะกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในชุมชนในอนาคต 
   อกีตวัอย่างหน่ึงคอืวสิยัทศัน์ในเรื่องสุขภาพของคนในชุมชน ภายในพื้นที่ทํา
การของชุมชนไดม้กีารจดัหอ้งเพื่อทําเป็นศูนยส์ุขภาพมเีจา้หน้าทีค่อยใหบ้รกิารเจา้หน้าทีไ่ดร้บั
การอบรมจากศูนยบ์รกิารสาธารณะสุข 47 สาํนักงานเขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร คอยดแูล
และใหบ้รกิารความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะยาสามญัประจาํบา้น และ
การเจบ็ไขไ้ด้ป่วยเบื้องต้น นอกจากน้ีในชุมชนพูนบําเพญ็ยงัได้ร่วมกนัจดัพื้นที่เอื้ออํานวยต่อ
สุขภาพทีด่ขีองคนในชุมชนพืน้ทีป่รบัเปลีย่นไปตามช่วงวยัของคนในชุมชน เช่น วยัเดก็มพีืน้ที่
สนามเด็กเล่น ลานน้ํานมวยัรุ่นมพีื้นที่เทคอนกรตีทําเป็นสนามแบดมนิตนั สนามตะกร้อ วยั
ผู้ใหญ่มีสนามเปตอง ในขณะที่วยัผู้สูงอายุนัน้จะมีการออกกําลังกายด้วยโยคะในทุกๆ วนั
อาทติย ์เป็นตน้ 
 

4) ความรกัและหวงแหนชุมชน 
   คนในชุมชนพนูบําเพญ็เป็นกลุ่มคนทีม่คีวามรกัรูส้กึภูมใิจเป็นเจา้ของชุมชนสบื
สานภูมิปัญญาของชุมชนอย่างต่อเน่ือง ข้อค้นพบตรงนี้ส ังเกตได้จากวิถีชีวิตของคนผ่าน
ประเพณีต่างๆ ที่มมีาแต่ดัง้เดมิ เช่น ตกับาตรปีใหม่ งานวนัสงกรานต์ วนัลอยกระทง เป็นต้น 
ชุมชนพูนบําเพ็ญได้ร่วมกันอนุรกัษ์โดยดําเนินการร่วมกันทัง้ผู้นําชุมชนคนในชุมชนและ
เครอืขา่ยของชุมชน การอนุรกัษ์ประเพณีนี้ไดท้าํมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นปฏทินิหลกัของชุมชน 
   นอกจากนี้ยงัจะสงัเกตไดจ้ากการมกีลุ่มผูนํ้าชุมชนทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบา้น เช่น 
ครูประกาศ ครูตุ้มทีม่คีวามรูค้วามสามารถในเรื่องของงานปั้น ครูจุ๋มทีม่คีวามสามารถทางดา้น
ดนตรแีละรําไทย ครูทัง้สามได้ถ่ายทอดภูมปัิญญาตรงนี้ไปยงัเยาวชนของชาวพูนบําเพ็ญมา
อย่างต่อเน่ือง เยาวชนเองทีม่าเรยีนรูง้านปัน้หรอืดนตรไีทยนัน้ต่างเขา้มาเรยีนรูด้ว้ยความสนใจ 
ด้วยใจรกั และด้วยความภาคภูมใิจในสิง่ที่มอียู่ในชุมชนของตวัเอง ร่วมกนัสบืสานภูมปัิญญา
ภายใต้ชื่อ“ต้นกล้าพูนบําเพญ็”“ยุวนาฏศลิป์พูนบําเพญ็” สรา้งสรรค์ผลงานผ่านงานศลิปะและ
เสยีงเพลงจากเครื่องดนตรไีทยอยู่ในปัจจุบนั ในภาพ 4.11 ไดแ้สดงใหเ้หน็พืน้ทีสุ่ขภาวะสถานี
ต้นทาง ซึ่งใช้พื้นที่เป็นส่วนหน่ึงในการแสดงผลงาน และเป็นสถานที่ฝึกซ้อมการแสดงของ
เยาวชนพนูบาํเพญ็ ไดแ้ก่  
    (1) ปนูปัน้อาเซยีน ผลงานศลิปะของเยาวชนพนูบาํเพญ็  
    (2) บอรด์กจิกรรมของกลุ่มเยาวชนพนูบาํเพญ็  
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    (3) บ้านไม้ชายคลอง พื้นที่ใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมการแสดง เก็บ
อุปกรณ์ในการแสดงของเยาวชน และใช้เป็นพื้นที่สาธิตการทําขนมใส่ไส้ และพิพิธภัณฑ์
ของเดก็เล่น  
    (4) ช่องทางการติดต่อร่วมทํากิจกรรมและงานแสดงของเยาวชนพูน
บาํเพญ็ 
 

   
       (1)                                              (2) 

   
   (3)                                                 (4) 

 
ภาพ 4.11 สถานีตน้ทางพืน้ทีก่ารแสดงผลงานและฝึกซอ้มการแสดงของยาวชน 

 
 4.2.2 ปัจจยัท่ีนําไปสู่ความเข้มแขง็ของชุมชนพนูบาํเพญ็ 
 ผลการวจิยัสะท้อนให้เห็นถึงปัจจยั 5 ประการที่นําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนพูน
บําเพญ็ได้แก่ ความสมัพนัธ์เชงิสงัคมที่แน่นแฟ้น ลกัษณะการเรยีนรูเ้พื่อชวีติของคนในชุมชน 
เครือข่ายของชุมชน ผู้นําตามธรรมชาติ และลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชน 
รายละเอยีดดงันี้ 
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1) ความสมัพนัธเ์ชิงสงัคมท่ีแน่นแฟ้น 
   ภาพความสมัพนัธเ์ชงิสงัคมทีแ่น่นแฟ้นของชุมชนพนูบําเพญ็สะทอ้นออกมาให้
เห็นจากความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชดิกนัของคนในชุมชนโดยผ่านระบบครอบครวัหรอืเครอืญาตดิงั
ขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผูนํ้าชุมชนที่ว่า “ชุมชนนับว่าเป็นสงัคมแบบเครอืญาตเิอื้อเฟ้ือกนั
ช่วยกันทํางาน”ความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชิดของคนในชุมชนนี้ทําให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
กลายเป็นพลงัที่จะสามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้ดงัตวัอย่างของการฟ้ืนฟูสวน
ธงชยักลว้ยไมง้ามภายหลงัจากน้ําท่วมครัง้ใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งทางชุมชนไดเ้ขา้มามสี่วน
ชว่ยเหลอืในเรื่องของการปรบัพืน้ทีส่วนกลว้ยไม ้ตามขอ้มลูการสมัภาษณ์ทีว่่า “หลงัจากน้ําท่วม
ไป ผมก็ฟ้ืนสวนใหม่ครบั ครูกบเขาก็มาช่วยเท ผมก็ไม่เลกิตอนแรกว่าจะเลิกแล้ว เขามาเท
ทางเดนิให ้ผมกม็โีอกาสกท็าํ ชุมชนเขามงีบผา่นมากใ็หผ้มเขา้มาพฒันา” 
  

“ปี 54 น้ําทว่ม เสยีหายหมดเลย กห็ลงัจากนัน้ชุมชนเรากไ็ดโ้ครงการฟ้ืนฟูเรือ่ง
นี้ขึน้มา กเ็ขา้ไปชว่ยเขา พีเ่ป๊ียกเขาทาํงานดว้ยใจ เขาเป็นคนรกัในอาชพีน้ีของ
เขาอยู่แลว้ดว้ย แลว้กเ็ราไดเ้ขา้ไปช่วยกระตุน้เขาดว้ยบางสว่นทําใหเ้ขาฟ้ืนตวั
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ จนเดีย๋วนี้เขาไดร้บัความนิยม”  
 

 “หวัหน้าชุมชนเขากเ็รยีกไปประชุมว่าใครเดอืดรอ้นอะไร ตอ้งการคนใหช้่วยยก
ของอะไรขึน้ที่จมน้ํา เขาก็บอกว่าให้มาบอกคนน้ีๆ ในชุมชนเนี่ยให้ช่วยเหลอื
กนั เขากเ็รยีกไปประชุมก่อนน้ําจะท่วมอ่ะ รูว้่าน้ํามนัจะตอ้งท่วมอย่างเงีย๊ะ เขา
จะเรยีกคนในชุมชนไปประชุม แลว้กม็สีาธติใหดู้ทีว่่าตกน้ําแลว้ตอ้งทําอย่างไร
ไมใ่หจ้มน้ํา เขากม็สีาธติใหด้ ูใหใ้ชข้องทีไ่มต่อ้งซือ้” 

 
   ความสมัพนัธ์ที่แนบแน่นทําให้การดําเนินงานของชุมชนทัง้ในด้านเศรษฐกิจ
วฒันธรรมประเพณีและการจดัสวสัดกิารชุมชนเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสําเรจ็ ซึ่งเกดิ
จากการได้รบัการยอมรบัของสมาชิกในชุมชนด้วยจิตสํานึกที่ดีงามและให้ความสําคัญกับ
ประโยชน์สว่นรวมดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มทีว่า่ 
 
 “16-17 ปีทีแ่ลว้กจ็ะมคีณะกรรมการเขา้มาปกตแิลว้คณะกรรมการกจ็ะเป็นการ

เลอืกตัง้แต่ทีชุ่มชนเราไม่เคยเลอืกตัง้เสนอใครแลว้เป็นทีโ่อเคของชาวชุมชนก็
เสนอไปเลย กไ็ม่เคยเลอืกช่วยกนัทํางาน...ชุมชนเราจะจดังานจะมปีฏทินิหลกั
อยู่ในเรื่องวฒันธรรมและการเรยีนรู ้ตัง้แต่ตกับาตรปีใหม่วนัเดก็วนัสงกรานต ์
วนัลอยกระทงและกอ็ื่นๆ คณะกรรมกค็ดิกนัส่งเสรมิกนัเป็นกรณีๆ ไป...เรามี
พื้นที่เอื้ออํานวยต่อสุขภาพ เช่น สนามเดก็เล่น สนามกฬีา สนามเปตอง ลาน
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เอนกประสงค ์ตรงนู้นกม็แีม่คา้นัง่ขายของกนั ตรงไหนรกรา้งตรงไหนมทีี่กไ็ป
ขอความร่วมมือขอพื้นที่เขา...กลุ่มออมทรพัย์ชุมชนพูนบําเพ็ญน่ีเป็นกลุ่ม
การเงนิทีเ่วลานี้มเีงนิหมุนเวยีนเงนิออมประมาณสกั 7 ลา้นได ้ครวัเรอืนไหนที่
เป็นสมาชกิเดอืดรอ้นกส็ามารถกูไ้ปใชไ้ด”้ 

 
2) การเรียนรู้เพ่ือชีวิต 

   ความเข้มแข็งของชุมชนเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านการเรียนรู้เพื่อชีวิตซึ่งเป็น
ลกัษณะทีค่นในชุมชนไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั มกีารนําความรูท้ ัง้เก่าและใหม่มาหลอมรวม
ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนในยุคใหม่ไดเ้ป็นอย่างด ีดงัทีผู่นํ้าชุมชนไดก้ล่าว
ว่า “เรื่องวฒันธรรมและการเรยีนรูเ้รากไ็ม่ทอดทิ้งเพราะเราถอืว่าวถิชีวีติของคนเนี่ยต้องรยีนรู้
ตลอดและต้องปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ของชุมชน” การส่งต่อการเรยีนรู้ของชุมชนพูน
บําเพญ็ได้กระทําผ่านเสยีงตามสายและกจิกรรมที่จดัขึ้นในงานต่างๆ ที่น่าสนใจคอืการจดัตัง้
สถานีการเรยีนรูภ้ายใตช้ื่อ “พืน้ทีสุ่ขภาวะ” เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูข้องคนทัง้ภายในและภายนอก
ชุมชนในปัจจุบนัมอียู ่15 สถานีจาํแนกตามประโยชน์เพือ่การเรยีนรู ้ดงัแสดงในตาราง 4.7 
    
ตาราง 4.7 พืน้ทีส่ขุภาวะสาํหรบัเป็นแหล่งเรยีนรูข้องชุมชนพนูบาํเพญ็ 

ประโยชน์เพ่ือการเรียนรู้ พืน้ท่ีสขุภาวะ 
สขุภาพ ความปลอดภยั และ
นนัทนาการ 

สวนสขุภาพ สถานีทีด่บัเพลงิชุมชน บา้นหน้ามอง 

ทาํนุบาํรุงภมูปัิญญาและ
ศลิปวฒันธรรม 

สถานีตน้ทาง สถานีคนคลอง บา้นทรงไทย บา้นขนม
ไทย 

การสง่เสรมิกจิกรรมสาํหรบัเยาวชน ลานน้ํานม 
เศรษฐกจิชุมชน ธงชยักลว้ยไมง้าม เกษตรธรรมชาตบิา้นป้าสาํรวย 

เกษตรผสมผสานตาหว ีสวนกลว้ยเมอืงกรุง เตาเผา
ถ่าน บา้นรไีซเคลิ ตลาดชุมชน 

    
   การเรยีนรู้เพื่อชีวติของคนในชุมชนพูนบําเพ็ญยงัเป็นการเรยีนรู้ร่วมกนักบั
หน่วยงานภายนอก เชน่ มหาวทิยาลยัสยาม ทีไ่ดเ้ขา้มาชว่ยใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปฐมพยาบาล
และการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี เข้ามาในเรื่องของความรู้ด้าน
ภาษาคอมพิวเตอร์และสิง่แวดล้อม เป็นต้น การเรยีนรู้เพื่อชีวติของคนในชุมชนนัน้สามารถ
นําไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ เป็นประโยชน์ต่อการยงัชพีและยงัเป็นการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ไปยงัเยาวชนรุน่หลงัตลอดจนบุคคลภายนอก 
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3) เครือข่ายชุมชน 
   ชุมชนพูนบําเพญ็มรีะบบความสมัพนัธ์ในลกัษณะทีส่มาชกิในชุมชนไดร้่วมกนั
จดัตัง้เครอืขา่ยภายในชุมชนเพื่อทํากจิกรรมทีเ่ป็นไปตามความตอ้งการหรอืความสนใจร่วมกนั
ในการพัฒนาชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพื้นที่สุขภาวะ เป็นต้น 
เครอืข่ายเหล่าน้ีทําให้สมาชิกได้ได้มีการติดต่อสมัพนัธ์กนัอย่างสมํ่าเสมอ มกีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ร่วมกนัจนนําไปสู่การร่วมกนัคิดร่วมกนัตัดสนิใจเพื่อ
พฒันาชุมชน 
   นอกจากเครอืข่ายภายในแล้ว ชุมชนพูนบําเพ็ญยงัมีสายสมัพันธ์เครอืข่าย
ภายนอก โดยเฉพาะเครอืขา่ยชุมชนรอบๆ เช่น ชุมชนเลศิสุขสม ชุมชนแปะกง และชุมชนเจรญิ
วถิ ีรวมทัง้เครอืข่ายกบัหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน เครอืข่ายเหล่าภายนอกมี
ส่วนความสําคญัในการเพิม่ความเขม้แขง็ของชุมชนได้มากยิง่ขึ้น ดงัตวัอย่างของการให้การ
สนบัสนุนของสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย สาํนกังานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
และมหาวทิยาลยัสยาม เครอืขา่ยเหล่าน้ีไดใ้หก้ารสนับสนับและร่วมเขา้มาดําเนินการแกปั้ญหา
ของชุมชน พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มต่อไปน้ี 
 

“เราไดส้ถาบนัสิง่แวดลอ้มไทยเขา้มาช่วยในเรือ่งของการศกึษาสิง่แวดลอ้ม เรา
ตอ้งการปรบัพืน้ทีชุ่มชนใหร้่มรื่นกไ็ดไ้มป่้าเขา้มาเยอะแยะ ปลูกเพิม่เขา้ไป อนั
นี้กท็ําใหร้่มรื่น ทํามาตัง้แต่อดตีปัจจุบนักเ็ป็นสิง่ที่อยู่ในหวัจติหวัใจของคนใน
ชุมชนแลว้...เกษตรธรรมชาตบิา้นป้าสาํรวยกจ็ะมปีลูกพลบัพลงึเพือ่ทีจ่ะเตรยีม
พลับพลึงมาประคบร้อนพลับพลึงเราก็ใช้สมุนไพร ตัวน้ีมาตัง้แต่อดีตทาง
อาจารย์ ม. สยาม ที่มคีวามรู้เขาอยู่คณะพยาบาลก็มาสอนเราตลอดจนครบ
วงจรจนสามารถที่จะบรกิารได.้..กศน.กไ็ด้เขา้มาสนับสนุนเรื่องหนังสอืเรากม็ี
การยา้ยหอ้งสมุดอจัฉรยิะ มาจดัเป็นหอ้งสมุดเคลื่อนทีไ่วท้ีห่น้าทีท่ําการชุมชน
กม็ขีาประจาํเขา้ไปอ่าน” 
 

   จุดเริม่ตน้ของการก่อตวัขึน้ของเครอืขา่ยนัน้เกดิจากการทีค่นในชุมชนตระหนัก
ถึงผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อชุมชน เป็นการที่สมาชิกได้มองเห็นความจําเป็นที่จะต้องเข้ามา
ร่วมมอืกนัเพื่อทีจ่ะแกปั้ญหาทีม่ขีองชุมชน เมื่อเครอืขา่ยเกดิขึน้ชุมชนพนูบําเพญ็ไดม้กีารสรา้ง
ความผูกพนักบัเครอืข่ายด้วยการสื่อ คอื การพูดคุยและการประชุมร่วมกนั ซึ่งช่วยให้เกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้นําไปสู่การจดัตัง้เป็นคณะทํางานเพื่อร่วมกนัคดิร่วมกนัดาํเนินงานแกปั้ญหา
ชุมชน 
   หลงัจากทีไ่ดม้กีารพฒันาความสมัพนัธข์องเครอืขา่ยทีแ่น่นแฟ้นขึน้แลว้จงึมใีช้
ประโยชน์จากเครอืขา่ย โดยคณะทาํงานไดม้กีารกําหนดเป้าหมาย วธิกีารดาํเนินงาน และลงมอื
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ดําเนินงานร่วมกนัเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไวร้่วมกนั ดงัตวัอย่างของการเขา้มา
ช่วยเหลอืของสถาบนัสิง่แวดล้อมไทยในการปรบัพื้นที่สภาพชุมชนใหม้คีวามร่มรื่นขึน้นัน้เป็น
การดําเนินการภายใตโ้ครงการเตมิสเีขยีวใหเ้มอืงอยู่เยน็...คนเป็นสุข ซึ่งวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้ง
กระบวนการมสีว่นรว่มของพหุภาคใีนทอ้งถิน่ ในการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มใน
ชุมชน โดยมุ่งเน้นการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวในชุมชนของตนเอง เป็นการผลกัดนัใหชุ้มชนรวมกลุ่ม
กัน และจดัตัง้เป็นคณะทํางานเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาและปรบัปรุงพื้นที่ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได ้ 
   ชุมชนพูนบําเพ็ญมีการจดัตัง้คณะทํางานและอาศัยความร่วมมือที่เจ้าหน้า
โครงการดงักล่าว นําพนัธุไ์มม้าปลูกทดแทนตน้ไมเ้ดมิทีถู่กโค่นไปตอนทีม่กีารตดัถนนเขา้มาใน
ชุมชน ภายหลงัสิ้นสุดโครงการ ทางชุมชนได้ช่วยกนัดูแลจนปัจจุบนัต้นไม้นัน้เติบใหญ่สร้าง
ความร่มรื่นใหก้ลบัคนืสู่ชุมชนอกีครัง้ ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการดําเนินการตามโครงการนี้ไดท้ําให้
คนในชุมชนพนูบาํเพญ็มพีลงัและมคีวามตระหนกัในเรือ่งของการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีว และถอืเป็น
กระบวนการขบัเคลื่อนของชุมชนทีเ่กดิจากการมสีว่นร่วมจากเครอืขา่ยภายนอกเพือ่นําไปสูก่าร
เป็นชุมชนที่มีให้ความสําคญักบัการคงอยู่ของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางที่
นําไปสู่การพฒันาชุมชนยัง่ยนืด้วยกระบวนการเครอืข่ายชุมชนเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แขง็
ใหก้บัชุมชนพนูบาํเพญ็ ดงัแสดงในภาพ4.12 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.12 กระบวนการเครอืขา่ยชุมชนเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
 

4) ผูนํ้าตามธรรมชาติ 
   ผูนํ้าชุมชนทีม่บีทบาทสาํคญัในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ผูนํ้าตามธรรมชาติ
เป็นศูนยร์วมของชุมชนนําพาชุมชนไปสูแ่นวทางพฒันาทีส่อดคลอ้งและเหมาะสม ผูนํ้าชุมชนใน
อดตีคนสาํคญัของชุมชนพนูบําเพญ็ ไดแ้ก่ ครปูระยทุธ พนูบําเพญ็ ถอืเป็นคนทีม่บีทบาทสาํคญั
ในการพฒันาให้ชุมชนพูนบําเพ็ญมคีวามเขม้แขง็ นอกจากน้ียงัมตีวัอย่างกลุ่มผู้นําชุมชนคน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ครูกบ และปราชญ์ชาวบา้น เช่น ครูประกาศ ครูจุ๋ม ป้าสาํราญ ลุงธงชยั เป็นต้น 
ผู้นําคนปัจจุบนัและปราชญ์ชาวบ้านเหล่าน้ีถือเป็นผู้ตามธรรมชาติที่เป็นกําลงัสําคญัในการ
พฒันาชุมชน 

พฒันาความสมัพนัธ ์

- พดูคุย ประชุมรว่มกนั 

- แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

- จดัตัง้คณะทาํงานรว่ม 

การก่อตวัของเครอืขา่ย 

- ตระหนกัผลกระทบมตี่อ
ชุมชน  
- มองเหน็ความจาํเป็นที่
จะตอ้งเขา้มาทาํงานรว่มกนั 

ใชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ย 

- กาํหนดวตัถุเป้าหมาย 

- กาํหนดวธิกีารดาํเนินงาน 

- ดาํเนินงานเพื่อแกปั้ญหา
รว่มกนั 
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   ผูนํ้าตามธรรมชาตชิุมชนพูนบําเพญ็เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกนั
ออกไปเช่น ครูจุ๋มมคีวามรูค้วามสามารถทางดนตรไีทย ป้าสําราญมคีวามรูด้้านสมุนไพร ส่วน
คุณลุงธงชยันัน้เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในการปลูกกลว้ยไมต้ามวถิเีกษตรธรรมชาต ิในขณะที่
ครูประยุทธ และครูกบเป็นคนที่มคีวามคดิรเิริม่คดิหาวธิกีารและทํากจิกรรมใหม่ๆ เพื่อสนอง
ความต้องการของชุมชนอยู่เสมอผู้นําตามธรรมชาติที่กล่าวมาน้ีล้วนมคีุณลกัษณะพื้นฐานที่
เหมอืนกนัคอืการเป็นผูรู้ห้รอืผูอ้าวุโสในชุมชน เป็นผูท้ีม่คีุณธรรมไดร้บัการสนบัสนุนจากสมาชกิ
ในชุมชน และทีส่าํคญัคอืมจีติสาธารณะสละแรงกายแรงใจอุทศิตนเพื่อชุมชน ดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การสนทนากลุ่มซึง่สอดคลอ้งกนัวา่ 
 
 “คนที่มาทํางานชุมชนต้องมเีวลามใีจมนัถงึจะไปได้...นายประยุทธพูนบําเพญ็

เขาช่างคดิช่างทาํถา้คนทีม่จีติสาธารณะมานัง่คดิมนัจะดถีา้เราไดค้นทีม่ภีาวะผู้
นําเขา้มาร่วมคดิบ่อยๆ ก็จะทําให้ชุมชนไปได้...ถ้าเราไม่ได้คนที่มจีติอาสามี
ความตัง้ใจจรงิและสนบัสนุนใหเ้ขามพีลงัมกีาํลงัใจทีจ่ะสานต่อมนัยากนะ” 

 
   ด้วยภาระหน้าที่ที่มหีลายด้านทัง้ที่เป็นงานประจํา งานส่วนตวั และงานเพื่อ
ชุมชนส่วนรวม ดงันัน้คนทีเ่ขา้มาทํางานชุมชน โดยเฉพาะแกนนําจงึควรเป็นคนทีเ่สยีสละเป็น
อยา่งมาก ผูนํ้าชุมชนกล่าววา่ 
 

“ภารกจิของคนในเมอืงเดีย๋วน้ี งานโน้น งานน้ี งานสว่นตวั จรงิๆ นะ มนัผกูมดั 
ต้องเอาเรื่องนัน้มาก่อน ถ้าคนที่มจีติสาธารณะแล้วก็มานัง่คดิอะไรที่มนัเป็น
ประเดน็หลกัๆ ไดม้นักจ็ะด ีถา้เราไดค้นลกัษณะทีม่ภีาวะผูนํ้า แลว้กเ็ขา้มาร่วม
คดิกนับ่อยๆ ตกผลกึในเรื่องของประเดน็ทีจ่ะควรจะทําในชุมชน มนัจะได้ ถ้า
ไม่ง ัน้ ถ้าเขาไม่ค่อยมาร่วมประชุม ไม่มาร่วมคดิ ร่วมอะไร มนัจะฟุ้งหลงทิศ
หลงทาง”  
 

   ขอ้มลูดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่าผูนํ้าทีจ่ะช่วยสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนได้
ดนีัน้จะตอ้งเป็นผูท้ีเ่สยีสละและนําความรูท้ีม่นีัน้มาคดิมาสรรสรา้งทาํกจิกรรมต่างๆ ใหก้บัชุมชน 
ผูนํ้าตามธรรมชาตขิองชุมชนพนูบําเพญ็ยงัเป็นผูนํ้าทีม่คีุณธรรมจรยิธรรมและเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการ
ยอมรบัและสนับสนุนจากสมาชกิ เขา้ข่ายผู้นําที่มบีารม ีซึ่งยนืยนัได้จากผลงานวจิยัก่อนหน้า
ของชยัวฒัน์ ประสงคส์รา้ง (2547) ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าผูนํ้าของชุมชนพนูบําเพญ็เป็นผูนํ้าประเภท
ดงักล่าว โดยสามารถที่จะสรา้งแรงดลใจและคอยกระตุ้นให้คนในชุมชนได้ร่วมกนัทํางานเพื่อ
พฒันาชุมชน 
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   ผู้นําในลกัษณะนี้ทําให้คนในชุมชนเกิดความเลื่อมใสศรทัธาและพร้อมที่จะมี
สว่นร่วมในการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ อย่างเตม็ใจการกระตุน้และสรา้งแรงดลใจใหก้บัสมาชกิถอื
เป็นจุดเริม่ตน้สาํคญัของกระบวนการพฒันาชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ เมื่อผูนํ้าตามธรรมชาตไิด้
การเขา้รว่มประชุม เสนอความคดิเหน็ และรว่มคดิรว่มทาํงานไปพรอ้มๆ กนักบัคนในชุมชนดว้ย
แล้วจะทําให้การดําเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชนนัน้เป็นไปอย่าง
ราบรื่นและประสบความสําเร็จได้ จากที่กล่าวมาน้ีจึงทําให้สามารถสรุปเป็นภาพสะท้อน
กระบวนการพฒันาชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็โดยผูนํ้าธรรมชาตดิงัภาพ 4.13 
 

 
 
 
 
 
  ภาพ 4.13 กระบวนการพฒันาชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็โดยผูนํ้าธรรมชาต ิ
 

5) เศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง 
   ความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิแบบพึง่ตนเองของชุมชนพูนบําเพญ็สะทอ้นใหเ้หน็
ถงึการทีส่มาชกิในชุมชนมกีารพฒันาระบบเศรษฐกจิทีพ่ึง่พาตนเอง มคีวามเป็นอยู่อย่างพอกนิ
และพอเพยีง ผลการวจิยัสะท้อนให้เห็นถงึการดําเนินกจิกรรมของคนในชุมชนที่เป็นลกัษณะ
เศรษฐกจิชุมชนทัง้ในสว่นของบุคคลดาํเนินการเอง เช่น แปลงเกษตร และสวนกลว้ยไม ้เป็นตน้ 
และยงัมทีี่เป็นลกัษณะขององค์กรชุมชนเขา้มามสี่วนช่วยกนัดําเนินการ เช่น การจดัตัง้ตลาด
คลองบางเชือกหนัง และการรวมกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสมุนไพร เป็นต้น การดําเนินการด้วย
ตนเองและการรวมกลุ่มกนัขององคก์รชุมชนดงักล่าวนี้เป็นผลติมลูคา่เพิม่ของพชืผกัผลไมท้ีม่อียู่
ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิม่โดยผ่านการใชภู้มปัิญญาท้องถิน่และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
ชว่ยเหลอืการผลติ 
 

“ใช่ ในภาพรวม กิจกรรมในชุมชนเนี่ย มนัต้องดูจากสภาพปัญหาเป็นหลกั 
ความตอ้งการเป็นหลกั และกท็ํางานไป อกีส่วนหน่ึงงานพฒันากเ็อามากองไว ้
แลว้อะไรที่น่าจะพฒันามากที่สุดมนักต็้องมาจดัลําดบั แลว้กล็องปรกึษาหารอื
กัน คนเมืองอ่ะนะ คนเมืองก็เริม่ที่จะให้ความสําคัญต่อสาธารณูปโภค ต่อ
สิง่แวดล้อมเป็นเรื่องดทีี่ทําร่วมกนั อย่างบ้านนึงเขาทําธุรกจิเรื่องของน้ําหมกั
ชวีภาพ เขากส็นบัสนุนชุมชนนะ ของชุมชนเน่ียเราจะม ีเราไดร้บัจากบรษิทัเขา 
คนในชุมชนเนี่ยใหม้าเลยเอา้ถงัน้ีถ้าไปซื้อเน่ียเป็นหมื่นนะ นี่เขาเอาถงัเก่าเขา

รว่มคดิ รว่มทาํ 

สรา้งแรงดลใจ 

กระตุน้ การดาํเนินงาน
พฒันาชุมชน 

สมาชกิใน
ชุมชน 

ผูนํ้าตาม
ธรรมชาต ิ
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มาให้ 2 ใบ ผมหมกัที่ปากซอย ที่หลังที่ทําการชุมชน สิ่งเหล่าน้ีบริการฟร ี
กวาดใบไมไ้ปกองแลว้หมกัเอามาใชใ้นชุมชน ใครต้องการปลูกรองก้นหลุมไป
เอาเลย ปุ๋ ยทีห่มกัเอาน้ําชวีภาพมาใช ้คุณลดัดาเขาถอืว่าเป็นครภููมปัิญญาของ
ชุมชนในด้านน้ี เขาขายตามหา้งนะน้ําของเขาเนี่ย เขาเป็นอาชพีหลกัของเขา
เลยคอืหมกัเน่ีย แล้วไปส่งขายตามหา้ง เขากจ็ะใหลู้กน้องไปดูแลระบบบําบดั
โดยเอาจุลนิทรยี์ไปช่วยบําบดั ของเขามนัเป็นอาชพีแล้วเขามาสนับสนุนเรา 
ตรงนี้ไม่ไดห้มกัเพราะว่า หมกัแลว้เดีย๋วเดก็เขาซน เขาเปิด ถงัก่อนเนี่ยเปิดลง
น้ําเน่ียแดง เลยตรงนี้เลยไม่หมกั ไปหมกัปากซอย ก็ถอืว่าถ้ามแีม่งานหรอืมี
ปราชญ์ชาวบ้านมาช่วย เอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ ในตัวคนมาช่วยกัน ทาง
กรรมการชุมชนไดใ้หค้วามสาํคญัเรื่องน้ี คอืในตวัคนเน่ียเรามองไม่เหน็เขา แต่
ถ้าเราได้พูดคุยกับเขาเราจะเห็นเขา แล้วก็เอาความรู้ความสามารถที่เขา
ตอ้งการทีจ่ะชว่ยออกมาทาํกนั”  
 

   เมื่อพจิารณามาทีก่ารรวมกลุ่มทางการเงนิของชุมชนพูนบําเพญ็นัน้จะสะท้อน
ใหเ้หน็ว่า กลุ่มออมทรพัยแ์ละกองทุนชุมชนเมอืงทีม่ขี ึน้เพือ่ใหเ้กดิการออม มเีงนิหมุนเวยีนเพื่อ
นํามาใชส้นับสนุนในเรื่องของอาชพีและการแกปั้ญหาในยามเดอืดรอ้น ถอืเป็นปัจจยัเสรมิทีช่่วย
ใหชุ้มชนมคีวามสามารถในการพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิไดด้ยีิง่ขึน้ ขอ้มลูทีก่ล่าวมานี้จงึทาํใหส้รุป
ให้เห็นถึงกระบวนการที่ทําให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชนพูน
บาํเพญ็ ดงัภาพ 4.14 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.14 กระบวนการของความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิแบบพึง่ตนเองชุมชนพนูบาํเพญ็ 

ดาํเนินการโดย

องคก์รชุมชน 

ดาํเนินการเอง

สว่นบุคคล 

การรวมกลุ่มทาง

การเงนิ 

ความรูด้ ัง้เดมิ        
ภมูปัิญญาทีส่มัพนัธ์
กบัวถิธีรรมชาต ิ

ความรูท้ีไ่ดนํ้า
เทคโนโลยใีหมม่า

หลอมรวม 

พอกนิและพอเพยีง        
การเพิม่มลูคา่ทรพัยากรทีม่ี

ในชุมชน 

 

การพึง่ตนเองทาง
เศรษฐกจิ 
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 กระบวนการเกิดขึ้นของความแข็งแข็งทางเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชนพูน
บําเพญ็เริม่ตน้จากการทีค่นในชุมชนไดนํ้าความรูด้ ัง้เดมิเกีย่วกบัการทาํเกษตรทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัวถิธีรรมชาต ิมาประกอบกบัความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อเพิม่มูลค่าของทรพัยากร เช่น 
พชืผกั ผลไมท้ีม่อียู่ในชุมชน ดงักรณีของการทาํน้ําหมกัชวีภาพทีไ่ดนํ้าภูมปัิญญาแบบดัง้เดมิมา
หลอมรวมกบัความรูใ้หม่ในเรื่องของระบบบําบดัโดยจุลนิทรยี์ ในส่วนของการดําเนินการนัน้มี
ลกัษณะทัง้ทีเ่ป็นการดาํเนินการเองสว่นบุคคล และการดาํเนินการโดยองคก์รชุมชน ซึง่ต่างมขีึน้
ตอบสนองความตอ้งการในการดาํเนินชวีติใหม้อียูอ่ยา่งพออยูพ่อกนิ และเป็นการแสวงหารายได้
เพิม่เขา้ครอบครวั โดยมหีลกัประกนัในเรื่องการเงนิจากการที่มกีารรวมกลุ่มทางการเงนิช่วย
เสรมิความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ นําไปสูก่ารพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิของชุมชน 
 
4.3 กลยทุธก์ารพฒันาชมุชนเข้มแขง็สู่ชมุชนยัง่ยืน 
 เน้ือหาในสว่นน้ีไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการ
พฒันาชุมชนพูนบําเพ็ญจากความเข้มแข็งสู่ชุมชนยัง่ยืน และกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนพูน
บาํเพญ็ไปสูชุ่มชนยัง่ยนื ดงันี้ 
 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคของการพฒันาชุมชน
พนูบาํเพญ็จากความเข้มแขง็สู่ชุมชนยัง่ยืน  
  

1) จดุแขง็ 
   พื้นที่สุขภาวะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนถือเป็นจุดแข็งของ
ชุมชนพูนบําเพ็ญสําหรบัการพฒันาให้ก้าวสู่การเป็นชุมชนยัง่ยนื ด้วยความหลากหลายของ
แหล่งเรยีนรู้ทัง้ในส่วนของพื้นที่เกษตรที่เชื่อมโยงกบัการประกอบอาชีพ ประกอบกบัแหล่ง
เรยีนรูใ้นดา้นศลิปวฒันธรรมนัน้ถอืเป็นทุนของชุมชนทีเ่ป็นจุดแขง็ พืน้ทีสุ่ขภาวะภายในชุมชน
พูนบําเพญ็มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาต่อใหก้ลายเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วเขา้เยีย่มชมชุมชน การ
เขา้มาของนกัทอ่งเทีย่วจะทาํใหค้นในชุมชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
   ผูนํ้าของชุมชนคนปัจจุบนัเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และไดร้บัการยอมรบั
จากคนในชุมชน เป็นคนทีม่คีวามคดิรเิริม่และมพีลงัทีจ่ะสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  เพือ่พฒันาชุมชนให้
คนในชุมชนไดม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้  
   พนูบําเพญ็ยงัเป็นชุมชนทีม่กีลุ่มผูนํ้าตามธรรมชาต ิคอื ปราชญ์ชาวบา้นต่างๆ 
ทีม่อียู่ในชุมชน ความรูท้ีม่ขีองปราชญ์ชาวบา้นสามารถนํามาแลกเปลีย่นกนัภายในชุมชนซึง่ถอื
เป็นจุดแขง็สําคญัที่เอื้อต่อการพึง่ตนเอง และการพฒันาไปสู่ชุมชนยัง่ยนื ชาวบ้านในชุมชนให้
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สมัภาษณ์ว่า “ปราชญ์ชุมชนเน่ียมีเยอะนะ คนที่รู้อ่ะพูดง่ายๆ อย่างตอนมะนาวเนี่ย คนนี้ก็
สามารถมาแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั ซึง่อาจจะไมต่อ้งพึง่ศกัยภาพจากคนขา้งนอก”  
   กลุ่มองค์กรชุมชน โดยเฉพาะคณะกรรมการชุมชน กลุ่มออมทรพัย์ กลุ่ม
คณะกรรมการดําเนินงานพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มองค์กรเหล่าน้ีได้มกีารประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการดําเนินการปฏิบัติงานเพื่อพฒันาชุมชนอย่างเข้มแข็ง เป็นความสมัพันธ์ใน
ลกัษณะของการทํางานแบบเพื่อนร่วมบ้านทีม่คีวามไวว้างใจ มกีารประสานร่วมมอื และพึง่พา
อาศยักนั เป็นการรวมกลุ่มกนัของคนในชุมชนพนูบําเพญ็ในลกัษณะของเครอืขา่ยทีเ่อื้อต่อการ
เคลื่อนไหวเพือ่ขบัเคลื่อนชุมชนไปสูค่วามยัง่ยนื  
   ชุมชนพูนบําเพ็ญเป็นกลุ่มคนที่มีความรกัในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ชุมชน ดงันัน้คนในชุมชนจงึเขา้มามสี่วนร่วมในการรเิริม่และดําเนินงานเพื่อพฒันาชุมชนอย่าง
เตม็ใจ สงัเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุมประจําเดอืน การเขา้เป็นตวัแทนในการพฒันาพื้นทีสุ่ข
ภาวะ และการเขา้ร่วมดาํเนินการแกไ้ขปัญหาของชุมชน ซึง่คนในชุมชนพนูบําเพญ็นัน้ไดเ้ขา้มา
มบีทบาทในการเขา้ร่วมทัง้ในเชงิของความรบัผดิชอบ ดงัที่ได้มกีารกระจายภาระหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบในการดําเนินงานให้กบัคนชุมชน ในเชงิการตดัสนิใจที่สมาชกิของชุมชนพูน
บําเพญ็ได้เขา้มามสี่วนในการเสนอความคดิเหน็เพื่อพฒันาและแก้ไขปัญหาของชุมชน มกีาร
วางแผนและตดัสนิใจในกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมทัง้ในเชงิการกระทําดงั ที่สงัเกตไดจ้าก
การที่คนในชุมชนได้ใช้เวลาในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนดแทบทุกครวัเรอืน ตรงนี้ถอืเป็นจุดแขง็สาํคญัของการพฒันาสู่ชุมชนยัง่ยนื เน่ืองจากการ
พฒันาชุมชนโดยอาศยัการมสี่วนร่วมจะทําให้มกีารพฒันาชุมชนที่เกิดจากการคดิรเิริม่ การ
วางแผน การดําเนินการ การตดิตามประเมนิผล และการใชป้ระโยชน์จากการพฒันาโดยมกีลุ่ม
คนที่เขา้ใจสภาพของชุมชน ใชค้วามถนัดและความสามารถในแบบของชาวบ้าน และเป็นการ
กระจายความรบัผดิชอบใหก้บัคนในชุมชน ทาํใหเ้กดิภาพทีส่ะทอ้นถงึพลงัของการพฒันาทีจ่ะมี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดความเขม้แขง็ไปสู่ความยัง่ยนืต่อไป โดยสรุป จุดแขง็ของชุมชนพูน
บาํเพญ็ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาไปสูชุ่มชนยัง่ยนื มดีงันี้  

(1) พืน้ทีม่ศีกัยภาพเอือ้ต่อการพฒันา 
(2) ผูนํ้ามคีวามรูค้วามสามารถ 
(3) มปีราชญช์าวบา้นทีม่คีวามรูม้ภีมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
(4) มกีลุ่มองคก์รชุมชนทีไ่ดร้บัการจดัตัง้อยา่งเป็นทางการ 
(5) คนในชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการรเิริม่และดาํเนินงานเพือ่พฒันาชุมชน 

  
 2) จดุอ่อน 

   จุดอ่อนของการพฒันาชุมชนพูนบําเพ็ญจากความเขม้แขง็สู่ชุมชนยัง่ยนื คอื 
การขาดงบประมาณทีจ่ะสนับสนุนการดําเนินงานในดา้นต่างๆ ดงัตวัอย่างของการพฒันาพืน้ที่
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ใหเ้ป็นแปล่งทอ่งเทีย่ว ซึง่แมว้า่พืน้ทีสุ่ขภาวะทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูอ้ยูภ่ายในชุมชนนัน้มศีกัยภาพที่
จะพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วได ้แต่งบประมาณของคนในชุมชนในเรือ่งของดาํเนินการพฒันา
ยงัคงมีจํากัด ดงัตัวอย่างของการขาดงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
พจิารณาไดจ้ากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ทีว่่า “การท่องเทีย่วเนี่ยมนัอยู่ที่งบประมาณจรงิๆ 
เพราะทุกอย่างมนัตอ้งใชง้บประมาณในการปรบัปรุง งบประมาณ การวางแผน แลว้กม็นัตอ้งมี
หน่วยงานทีเ่ขาพรอ้มจะใหค้วามรูเ้รา พรอ้มทีจ่ะเขา้สนบัสนุนเรา”ตรงนี้จงึถอืเป็นจุดอ่อนในการ
ใชท้รพัยากรของชุมชนใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตามแนวคดิของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
   เมื่อพจิารณาเชื่อมโยงมาในสว่นของการท่องเทีย่ว จากจุดแขง็ในเรื่องของพืน้ที่
สุขภาวะหรอืแหล่งเรยีนรูท้ี่มศีกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนัน้กลบัพบจุดอ่อนใน
เรือ่งของการประชาสมัพนัธช์ุมชน ชุมชนมขีองดแีต่ไมเ่ป็นทีรู่จ้กักนัมากนกัดงัทีผู่นํ้าชุมชนกล่าว
วา่ 
 

“รู้กนัในเฉพาะเรยีกว่าอะไรดีอ่ะ คอืเวลามาจดังานเนี่ยพื้นที่ทัง้หมดมนัเป็น
แหล่งเรยีนรู ้เป็นเสน้ทางเดนิของคนทีเ่ขา้มาร่วมงานและเทีย่วชม กจ็ะรูก้นัใน
แวดวงแคบๆ อย่างเช่น กลุ่มเครอืข่ายภายในภาษีเจรญิ เรามกัจะมีการมา
เยีย่มเยยีนกนั มาเทีย่วชมกนั กจ็ะรูเ้ฉพาะตวัแทนของชุมชนประธานชุมชนกบั
คณะมาเที่ยวชมมาเยีย่มกนัเวลามงีาน ส่วนแหล่งเรยีนรูส้ําหรบันักท่องเที่ยว 
ตามจุดประสงคข์องโครงการทีเ่ราอยากจะใหเ้ป็น กลบัไมค่อ่ยไดร้บัการสนใจ”  

 
   ขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้นําชุมชนดงักล่าวสอดคล้องกบัขอ้มูลที่ได้จาก
การสมัภาษณ์ชาวบา้น ดงัตวัอยา่งของตลาดชุมชนทีค่อ่นขา้งจะซบเซา จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วเขา้
เยี่ยมชมลดลง ไม่คกึคกัดงัเช่นตอนเปิดตลาดใหม่ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากการขาดการ
ประชาสมัพนัธช์ุมชนใหเ้ป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป “ตอนนี้ไม่ค่อยม ีตอนทีเ่ปิดตลาดใหม่ๆ มวีนัแรกๆ 
ทีเ่ขาประชาสมัพนัธ ์ทีเ่ขาบอก มาเยอะ พออาทติยห์รอืสองอาทติยม์นักไ็ม่มแีลว้อ่ะ มนัไม่มคีน
มาซื้องยั” ผลต่อเน่ืองจากการทีไ่ม่ค่อยมคีนจากภายนอกหรอืนกัท่องเทีย่วเขา้มาจบัจ่ายซือ้ของ
ในตลาด ทําให้จํานวนร้านค้าที่นําสินค้ามาขายนัน้ลดลงตามไปด้วย นัน่คือช่องทางการจดั
จําหน่ายสนิคา้ชุมชนของชุมชนพูนบําเพญ็มจีํากดั ส่งผลใหก้ารผลติสนิคา้แปรรูปวตัถุดบิทาง
การเกษตรทีม่อียู่ในชุมชนค่อยๆ ลดลง ดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ซึ่งต่างสอดคลอ้งกนัว่า 
“คนขายกเ็ลยค่อยๆ ลดลงเขากเ็ลยท้อ เขากไ็ม่มาแล้ว นี่ที่ขายกนัอยู่กค็อืคนพื้นที่ คนรูจ้กักนั 
ของสวนเขามเีองอ่ะเขาขายถูกงยักพ็วกเรานี่แหละซือ้ มารอกนั”  
 

“มวีนันัน้แหละ พอไปอกีอาทติยก์ไ็ม่เหน็มตี่อ คนครกึครืน้วนันัน้วนัเดยีว ไม่มี
คนมาซื้อไง คนขายร้านค้าที่ขายก็ไม่มาขาย อย่างที่อยู่ได้เน่ียมีอยู่ร้านนึง
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เห็นป่ะ มีร้านขายอาหารปลาน่ะเขาจะมาประจําทุกอาทิตย์ หลายปีแล้วนะ 
อาหารปลาถุงละ 10 บาท แล้วกม็รีา้นขายกล้วยมัง่ มะม่วงมัง่ แล้วกผ็กัเลก็ๆ 
น้อยๆ อย่างเงีย๊ะ มรีา้นมะพรา้ว หวานเยน็หวานเยน็เขาอยู่ได ้เดก็มนักเ็ดนิไป
ซือ้กนั หวานเยน็น่ะเขาอยูไ่ด ้นี่เขาขายได ้2 รา้น” 
 

   นอกจากน้ี เมื่อพจิารณาบรบิททางกายภาพของชุมชนในสว่นของการคมนาคม 
เสน้ทางการเขา้ออกชุมชนที่มจีํากดัอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้การเขา้มาเยี่ยมชมชุมชนของ
นกัท่องเทีย่วทีล่ดลง ตรงนี้จงึถอืเป็นจุดอ่อนของชุมชนพนูบําเพญ็ เน่ืองจากดว้ยพืน้ทีชุ่มชนพนู
เป็นพืน้ทีปิ่ด การคมนาคมเขา้สูชุ่มชนและออกไปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ ทาํไดเ้สน้ทางเดยีว คอื ถนนบาง
แวก ทาํใหย้งัมคีวามไม่สะดวกในการเดนิทาง โดยเฉพาะหากไดม้กีารพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ดงัขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เมื่อถามชาวบ้านในชุมชนว่าต้องการที่จะให้ชุมชน
เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วหรอืไม ่คาํตอบทีไ่ดค้อื   
  
 “มองแลว้วา่จะยากนะ ทาํเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วไดก้ด็ ีแต่วา่สถานทีม่นัตนัมนัทะลุ

ไปไหนๆ ไมไ่ด ้มาตรงนี้กต็นัแค่นี้ แลว้สถานทีม่นัไม่ไดก้วา้งขนาดนัน้งยัมนัทาํ
ให้ยากเรื่องของการเดนิทางแล้วก็ที่จอดรถอีกอย่าง น่าจะไม่มทีี่จอดรถมอง
แลว้อ่ะนะชุมชนนี้เรือ่งการเดนิทางเป็นอุปสรรคทางตนัน่ะ ไมไ่ดไ้ปทางไหนได”้ 

 
   การขาดการต่อยอดองค์ความรูเ้ป็นอกีจุดอ่อนสําคญัของชุมชน โดยเฉพาะใน
เรื่องของการต่อยอดองคค์วามรูใ้นการพฒันาอาชพีทีต่ ัง้อยู่บนฐานทรพัยากรภายในชุมชน เพื่อ
เป็นช่องทางในการสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนที่เพิม่ขึน้ พจิารณาไดจ้ากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์ทีว่า่ 
 

“บา้นเราเนี่ยมกีลุ่มคนบางกลุ่มทีเ่ขายงัไม่มอีาชพี ถ้าถามว่าเราจะไปใหเ้ขาทํา
เลยเน่ีย เขาไม่ทําหรอก มนักต็อ้งมเีหมอืนทุนใหเ้ขา มพีืน้ที ่มคีวามรู ้พีก่จ็ะมี
คนรูจ้กั เขากจ็ะไม่มอีาชพี เขากจ็ะรบัจา้งทัว่ไปทํานัน้ทําน่ีความรูเ้ขาไม่ม ีพอ
ไม่มเีขาก็ไม่รูว้่าจะต้องทําอะไร ไปตรงไหน แนวทางเป็นอย่างไรอย่างถ้าเขา
อยากจะปลูกตน้ไม ้เอาอะไรมาปลูกปลูกใชอ้ะไร แลว้ปลูกเสรจ็ไปไหน ความรู้
ตรงนี้ของเรามนัยงัไมช่ดัเจน ถา้ถามวา่เรือ่งเกษตรนะ” 
 

   ขอ้มลูดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่า นอกจากความรูใ้นเรื่องของการทําเกษตรแลว้
จุดอ่อนทีต่่อเน่ืองตามมาคอื การขาดองคค์วามรูเ้สรมิทีจ่ะทําใหเ้กดิการสรา้งรายได ้โดยเฉพาะ
องค์ความรูด้้านการตลาดที่จะมาต่อยอดผลผลติที่มอียู่ในชุมชนเพื่อเป็นช่องทางในการสรา้ง
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รายได้เพิ่ม เนื่องจากที่ผ่านมา การทําการเกษตรของคนในชุมชนพูนบําเพ็ญนัน้เป็นการทํา
เพยีงเพื่อพออยู่พอกนิภายในครอบครวั ไม่ไดม้องว่าจะเป็นช่องทางท่าจะทําใหเ้กดิรายไดห้ลกั 
ยนืยนัไดจ้ากขอ้มลูการสมัภาษณ์ทีว่่า “ใบไมอ้ย่างว่า เอาไปทํากระดาษ เราอาจจะมคีนมาสอน
ทาํโคมไฟ ทาํนัน่ทาํน่ี พอมนัมปีุ๊ บ ทาํไวเ้ตม็เลย แลว้จะไปขายใครหล่ะใชไ่หม” 
 

“ที่มนัอยู่ในหัวเราคือกินเหลือแบ่ง อยากขายก็ขาย คือด้วยความเราไม่ได้
เดือดร้อนตรงนี้มากมายงยั แต่คนอื่นเนี่ยเขาจะต้องกิน ขาย ได้กําไร แต่
สาํหรบัเราน่ีมแีค่กนิ เหลอืกแ็บ่ง ถา้โชคดหีน่อยกข็าย ไดต้งัคน์ิดๆ หน่อยๆ ก็
ไม่ไดซ้เีรยีสแต่บางบา้นเขาจําเป็นตอ้งมกีําไร เพื่อทีว่่าเขาจะไดต้รงนัน้ไปแบ่ง
กนิอยา่งอื่นแลว้เขาตอ้งทาํอยา่งไรอยา่งน้อยกพ็วกความรู ้แนวทางต่างๆ”  

 
“ถามว่าคนเราอ่ะถ้าคดิจะสรา้งรายได ้นัง่ปั้นดนิอยู่บา้นมนักข็ายได ้นัง่ทํางาน
อยู่บ้านมนัก็ขายได้ แต่ปัญหาคอื หน่ึงเราไม่มคีนสอน สองเราไม่มทีี่ไป สอน
แลว้เราจะไปไหนล่ะ เขา้มาสอนทําดอกไมด้นิปั้น แลว้คนเขาอยากทํา เขาปั้น
เป็นแลว้ เขาจะไปขายทีไ่หน พีว่่าตลาดการสง่ออกเนี่ยเรายงัไม่รูลู้่ทาง ยงัไม่มี
การสนบัสนุนตรงนัน้”  

 
   แมภ้ายในชุมชนพูนบําเพญ็จะมแีหล่งเรยีนรู ้มปีราชญ์ชาวบา้นทีม่คีวามรู ้และ
มภีูมปัิญญาที่เอื้อต่อการพฒันาไปสู่ชุมชนยัง่ยนื อย่างไรกต็าม จุดอ่อนสําคญัคอื การขาดการ
ต่อยอดองคค์วามรูท้ีม่อียูใ่นชุมชน ดงัทีผู่นํ้าชุมชนไดเ้ล่าถงึตวัอยา่งทีว่า่ 
 

“เราเคยฝึกนวด แต่ในที่สุดนวดก็ไม่เวิร์ค นวดแผนโบราณ  ประคบร้อน
พลบัพลงึนะ นวดแพทย์แผนไทยทางเลอืก เราก็ฝึกกนั คนในนี้ก็เป็นกนั ผม
เองก็ไปร่วมฝึกร่วมอะไรกบัเขา ประมาณซัก 5-10 คน ตรงนี้ไม่ได้รบัความ
สนใจ แต่ว่าถา้พูดถงึทางครูภูมปัิญญานะ คอืนางสาํราญ บางพรม เน่ียเป็นครู
ภมูปัิญญาทางนวดแผนไทย เขาไดร้บัการฝึกจากหลายอาจารยน์ะ แมก้ระทัง่ที่
เราจดักจิกรรมเกี่ยวกบัเรื่องฝึกประคบรอ้นเนี่ย นวดแผนไทยทางเลอืกเนี่ย ก็
มาฝึก แล้วก็ร่วมกิจกรรมกนั แต่ว่าหมอนวดภายในชุมชนเน่ีย ถนัดที่จะไป
บรกิารทีบ่า้นมากกวา่ทีจ่ะมาตัง้แลว้ใหค้นเดนิเขา้มาหา ไมเ่อา” 

 
   ขอ้มูลดงักล่าวจงึสะท้อนใหเ้หน็ว่า การนําภูมปัิญญาของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อ
สรา้งรายไดเ้พิม่ใหก้บัคนในชุมชนนัน้ยงัทาํไดไ้มด่นีกั ถอืเป็นจุดอ่อนในเรือ่งของการต่อยอดองค์
ความรูเ้พื่อพฒันาชุมชน จุดอ่อนดงักล่าวนี้เป็นไปในทํานองเดยีวกนักบัการต่อยอดองคค์วามรู้
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ด้านการใชท้รพัยากรที่มอียู่ในชุมชนเพื่อแปรรูปสรา้งรายได้เพิม่ รวมถงึความรูด้้านการตลาด
ของผลผลติในชุมชน พจิารณาไดจ้ากการสนทนากลุ่มทีว่า่ 
 

“จริงๆ ถ้าที่เน่ียเป็นเกษตร เราก็สมควรจะสร้างอาชีพ หรือหาวิทยากรที่
เกี่ยวกบัพวกเกษตรลงมาที่พื้นที่ อย่างเพาะเห็ดพื้นที่น้อย ทําก้อนเชื้อเห็ด 
แปรรูปของที่มอียู่ในชุมชน เอาใบไมท้ํากระดาษสา ทําอะไรพวกนี้ พีว่่าจรงิๆ 
มนักส็รา้งรายได้ได้ แต่ด้วยความทีว่่าบางทเีราคดิแต่เราไม่เคยลอง แล้วเราก็
ไมม่คีวามรูต้รงนี้ บางทเีรากไ็มม่ัน่ใจกบัการทีจ่ะทาํ” 

 
   ยนืยนัไดจ้ากขอ้มลูเพิม่เตมิทีว่า่  
 

“ใช่ คอืจรงิๆ อย่างทีว่่าแหละ คอืความรูน่้ะดทีีสุ่ด ความรูท้ีเ่กีย่วกบัพืน้ทีเ่ราน่ะ
ดทีี่สุด ลงทุนน้อย ใชส้อยได้ ถ้าเราไปอบรมเกษตรอย่างใบไมเ้น่ียเรากจ็ะรูว้่า
ตอ้งทําปุ๋ ย แต่ถา้มนัเยอะมากปุ๋ยกไ็ม่รูจ้ะเอาไปไหน มนักน่็าจะเอาไปทําอย่าง
อื่นได้ ใช่มะ อย่างปุ๋ยเน่ียมันทําได้ก็จริง แต่ถามว่าวิธีทําปุ๋ยเนี่ยมันไม่ได้
หมายความว่าเราคลุกเสรจ็แล้วเราเอาไปสาด มนัต้องมทีี่หมกั มทีี่เกบ็ ซึ่งถ้า
มนัเป็นปรมิาณที่เยอะแล้วจะไปเกบ็ตรงไหน ไปหมกัตรงไหนอ่ะ กต็้องมแีปร
รปูอยา่งอื่นวา่ใบไมเ้ราจะเอาไปทาํอะไรไดน้อกจากบดทาํปุ๋ย เราเอาไปแปะ ทาํ
นัน่ทาํน่ี ซึง่มนัไม่มทีางเลอืก ไปทาํสมีดัยอ้ม ซึง่เราไมม่ทีางเลอืก แลว้เรากไ็ม่รู ้
เราไม่มวีทิยากรตรงนี้ที่จะมาทํามาดงึของตรงนี้มาใช้งานได้ แต่ถ้ามคีนที่จุด
ประกายพีว่่ามนักจ็ะมคีนทํานะ แลว้พอเสรจ็แลว้อย่างหน่วยงานภาครฐัเนี่ยไม่
จําเป็นตอ้งสนับสนุนมาก คอืบางครัง้ทุนทีส่นับสนุนกน้็อยบางทไีม่จําเป็นต้อง
สนบัสนุน แต่ขอแคว่า่หาตลาดใหเ้รา”  

 
   นอกจากน้ี ในการพฒันาชุมชนพนูบาํเพญ็สูชุ่มชนยัง่ยนืยงัมจุีดอ่อนในเรื่องของ
การขาดความต่อเนื่องในการดําเนินกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัความเขม้แขง็ของชุมชน กล่าวคอื 
เมื่อยอ้นไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2552 ชุมชนพูนบําเพญ็ถอืเป็นชุมชนหนึ่งที่ไดม้กีารสรรสรา้ง
กจิกรรมเพื่อพฒันาชุมชนที่มคีวามหลากหลาย อย่างไรกต็าม ในบางกจิกรรมไม่ไดด้ําเนินการ
ต่อเน่ือง ทําให้ความเข้มแขง็เดิมของชุมชนนัน้ค่อยๆ ลดลง พิจารณาได้จากข้อมูลที่ได้จาก
สมัภาษณ์ ดงัต่อไปนี้ “คนเขา้มาเยี่ยมสวนไม่มเีท่าไหร่ ตอนหลงันี่ชุมชนเขาไม่ได้มกีิจกรรม
อะไร ถ้ามเีขากม็า...งานไม่ไดจ้ดัมาหลายเดอืนแลว้ มนัห่างไป ไม่เชงิหายหรอก” “เมื่อก่อนน่ะ
เคยม ีแต่พีไ่ม่ทนัรุ่นนัน้ เมื่อก่อนเขาจะทําน้ําพรกิกลว้ยมัง๊ ลกัษณะเหมอืนว่าพอรวมกลุ่มปุ๊บ พี่
วา่มนัน่าอยูท่ีบุ่คลากรเหมอืนกนันัน่แหละ แลว้อกีอยา่งคอืพอทาํแลว้ไมม่ทีีไ่ปกห็ยดุ”  
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   ความไม่ต่อเนื่องในการดําเนินกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเขม้แขง็ของชุมชน
ยงัสะทอ้นไดจ้ากการเขา้ร่วมในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งสุขภาพของคนในชุมชนทีดู่จะไม่ค่อยคกึคกั
เหมอืนเมื่อก่อน “เมื่อก่อนกจิกรรมเขาทํากนัอยู่เรื่อยไง ถงึเสารอ์าทติยเ์ขากจ็ะมาเล่นโยคะ มา
ออกกําลงักาย มนักเ็งยีบไปแลว้ ถ้าเขามกีจิกรรมอะไรๆ คนเขา้มาเยอะกค็งด ีแต่ตอนหลงัมนั
เงยีบไป” รวมทัง้พจิารณาไดจ้ากความไม่ต่อเน่ืองของการเขา้มาศกึษาและเยีย่มชมแหล่งเรยีนรู้
ของเยาวชน ดงัขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ทีว่่า “บางทกีม็เีดก็นักเรยีนมาศกึษามาอะไร เหน็
เดก็นักเรยีนมากนัเยอะ...ช่วงนี้ไม่ค่อยเหน็ เมื่อก่อนกม็าบ่อย เขามาทาํอาหาร ทําอะไร แต่งชุด
ลกูเสอื เนตรนารกีนัมา”  
   นอกจากน้ีการขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินกจิกรรมที่เชื่อมโยงกนัระหว่าง
เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคมของคนในชุมชนยงัทําได้ไม่เตม็ที่ ดงัตวัอย่างของการจดังาน
เกษตรวถิขีองดชีุมชนตามคาํบอกเล่าของผูนํ้าชุมชนทีว่า่ 
 
 “เราเคยมกีจิกรรมส่งเสรมิเรื่องพชืผกัสวนครวัและความร่มรื่น เราจดัเป็นงาน

เกษตรวิถีของดีชุมชน มีการประกวดพืชผกัสวนครวั ประกวดไม้ถาง เอา
โหระพาตะไคร ้สาระแหน่ลงกระถางมาประกวดกนั เพื่อที่จะส่งเสรมิใหค้นใน
ลกัษณะชุมชนเมอืงปลูกได้ปลูกในพื้นที่น้อยๆ แม่คา้กไ็ด้เขา้มาขายในงาน ก็
จดักนันานๆ ครัง้ไม่ได้บ่อยนัก งานน้ีที่จรงิน่าสนใจพอคุย มนัทําใหรู้ว้่างานนี้
เราพร่องไปหน่อย ไม่ไดท้ําทุกปี มนัน่าจดัเพราะทําใหค้นไดพ้บปะกนั ซึง่เป็น
วตัถุประสงคข์องงานดว้ย”  

 
   ข้อมูลดงักล่าวจึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมที่มีส่วนช่วยสร้างความ
เขม้แขง็ให้กบัชุมชนนัน้ไม่ได้มกีารดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นจุดอ่อนของการพฒันา
ชุมชน ซึ่งเมื่อรวมกับจุดอ่อนในเรื่องของการขาดคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ดําเนินการพฒันาชุมชนจะพบอกีปัญหาสําคญัของการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ไปสู่ชุมชนยัง่ยนื 
พิจารณาได้จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ว่า “ด้วยความว่าการทํางานของเราเนี่ย 
คนทํางานมันมีไม่กี่คน พอคนทํางานมันน้อย คนอยากได้เน่ียมีเยอะ พูดง่ายๆ เหมือนมี
งบประมาณมาคนนัน้อยากไดค้นน้ีอยากได ้แต่ไมม่คีนทาํ” 
 

“เด็กรุ่นใหม่ๆ ที่นี่จะไม่ค่อยมี เดี๋ยวนี้ เด็กรุ่นใหม่ก็จะกลายไปตามระบบ
เศรษฐกจิใหมห่มดแลว้ ทาํงาน มใีครมัง่หล่ะอยากจะกลบับา้นอยูท่าํสวน มน้ีอย
คนนะทีอ่ยากจะกลบัมาอยู่กบัพ่อกบัแม่ พูดง่ายๆ อย่างบางคนพอเรยีนปุ๊ บอยู่
หอ บางคนที่อยากจะอยู่แต่หอไม่อยากอยู่บ้าน พอมชี่องว่างเยอะๆ เราโทษ
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เด็กไม่ได้ เหมอืนความสบายใจอ่ะ อนันี้สบายๆมาปุ๊ บพอมาเจออกีแบบนึงที่
บางดเูหมอืนขดัใจ เดก็กม็ทีีจ่ะเลอืก”  

 
  โดยสรุป จุดอ่อนของชุมชนพูนบําเพญ็ที่เอื้อต่อการพฒันาไปสู่ชุมชนยัง่ยนื มี
ดงันี้  
   (1) ขาดงบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินงาน 

(2) ชุมชนเป็นพืน้ทีปิ่ด  
(3) ขาดการประชาสมัพนัธช์ุมชน 
(4) ขาดการต่อยอดองคค์วามรูท้ีชุ่มชนมอียู ่
(5) ขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินกจิกรรมพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชน 
(6) ขาดคนรุน่ใหมด่าํเนินการพฒันาชุมชน 

 
3) โอกาส 

   สภาพแวดล้อมดา้นการเมอืง คอื โอกาสสําคญัของการพฒันาชุมชน กล่าวคอื 
จากการที่นโยบายของรัฐได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนยัง่ยืน ตามทิศทางของ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 ทีไ่ดก้ําหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีเ่อื้อต่อ
การพฒันาชุมชนในหลายมติิตามหลกัการของ “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” โดยเน้นการ
พฒันาที่มีคนเป็นศูนย์กลางและมีการเชื่อมโยงทัง้ตัวคน สงัคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
การเมอืงสรา้งภูมคิุ้มกนัให้ให้กบัชุมชน ซึ่งในทางปฏิบตัินัน้ หน่วยงานของรฐัได้นํานโยบาย
ดงักล่าวไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่อือ้ต่อการพฒันาชุมชนยัง่ยนื ดงัเช่นกรณีของสาํนกังานเขตภาษเีจรญิ 
ที่ได้เข้ามาส่งเสรมิการขบัเคลื่อนการพฒันาชุมชนพูนบําเพ็ญ ตามแนวพฒันาการพฒันา 3 
แนวทาง ได้แก่ 1) พฒันาวถิชีวีติและวฒันธรรมท้องถิน่ โดยมุ่งส่งเสรมิให้ทุกคนมสี่วนร่วมใน
การร่วมกจิกรรมวนัสาํคญัและมคีณะทาํงานรบัผดิชอบคอยประสานงานทาํงานร่วมกบัชุมชน 2) 
พฒันาสภาพแวดลอ้ม โดยสง่เสรมิใหม้กีารจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีร่่มรื่นสะอาดมรีะเบยีบมกีาร
อนุรกัษ์แหล่งน้ําธรรมชาตทิี่เหมาะสมและส่งเสรมิการรกัษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออากาศที่ดี
และปลอดโปร่ง และ 3) พฒันาคนในชุมชน ทัง้ในด้านสุขภาพอนามยัการให้ด้านความรู ้ และ
เพิม่ทกัษะการประกอบอาชพี แนวทางการพฒันาชุมชนของเขตภาษเีจรญิน้ีถอืเป็นโอกาสใน
การสรา้งความร่วมมอืของชุมชนพูนบําเพ็ญที่จะนําไปสู่การดําเนินงานพฒันาชุมชนสู่ชุมชน
ยัง่ยนืไดด้ยีิง่ขึน้ 
   เมื่อวเิคราะหใ์นดา้นเทคโนโลย ีจะพบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีป็นอกี
หน่ึงโอกาสที่จะส่งเสริมให้การพัฒนาชุมชนทําได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ เชน่ คอมพวิเตอร ์สือ่สงัคมออนไลน์ และอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ เทคโนโลยี
เหล่าน้ีทาํใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลู ทาํใหเ้กดิการสือ่สาร และการเรยีนรูไ้ดด้ยีิง่ขึน้ ชุมชนพนู
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บําเพญ็ควรใชโ้อกาสตรงนี้มาปรบัใชใ้นการดําเนินการพฒันา เช่น การใชส้ื่อการประชาสมัพนัธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน หรอืประชาสมัพันธ์การจดักิจกรรมตาม
ประเพณีต่างๆ ของชุมชน เป็นตน้  
   เมื่อวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม จะพบว่า โอกาสของชุมชนพูนบําเพญ็ 
คอื การที่ชุมชนจะไดนํ้าเสนอขายผลติภณัฑ์ชุมชน และการพฒันาแหล่งเรยีนรูท้ีม่อียู่ในชุมชน
ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว เน่ืองจากค่านิยมของคนในปัจจุบนัไดห้นัมาใหค้วามสาํคญักบัผลติภณัฑ์
ที่เป็นภูมปัิญญาท้องถิ่นไทย และหนัมาท่องเที่ยวชุมชน ทัง้ในลกัษณะของการท่องเที่ยวเชงิ
เกษตร การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ และการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมกนัมากขึน้  
   การมเีครอืข่ายภายนอกชุมชนให้การสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อการพฒันา 
เช่น มหาวทิยาลยัสยาม มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย ดงัได้กล่าวแล้ว 
นอกจากนี้ยงัมโีรงเรยีนวดัมะพรา้วเตีย้ และสถานีตํารวจบางเสาธงทีม่าใชพ้ืน้ทีข่องชุมชนในการ
จดักิจกรรม ซึ่งทําให้มคีนจากภายนอกเขา้มาในชุมชนมากขึ้น เป็นโอกาสในการสรา้งรายได้
เพิม่ใหก้บัคนในชุมชน ดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ปราชญช์าวบา้นทีว่า่  
 

“เรามโีอกาส อย่างเช่นเดีย๋วนี้ในหลกัสูตรในโรงเรยีนเขาจะถูกกําหนดให้มา
เรยีนรูใ้นพืน้ทีข่องชุมชนทีต่นเองอยู่ เพือ่นๆ กม็าเขา้มา เครอืขา่ยทีเ่ราทาํงาน
ร่วมกนั อย่างเช่น สน.บางเสาธง สถานีตํารวจอ่ะนะ เขาจะมคีณะกรรมการ
ตํารวจ กเ็ขา้มาเยีย่มชม หรอืมกีารประกวดเขาเอาพืน้ทีเ่ราเป็นฐานของโรงพกั
ทีท่าํกจิกรรมร่วมกนั เขากจ็ะชื่นชอบสวนกลว้ยไม ้แลว้กส็ภาพพืน้ทีท่ีเ่ป็นเรื่อง
ของสิง่แวดล้อมว่าร่มรื่น เรื่องของภูมปัิญญา เรื่องของการทําขนม เวลาเบรก
เขากม็ากนิเครือ่งดืม่ กนิอาหารตรงนี้” 

  
  โดยสรุป โอกาสของชุมชนพูนบําเพญ็ที่เอื้อต่อการพฒันาไปสู่ชุมชนยัง่ยนื มี
ดงันี้  

(1) แนวทางการพฒันาชุมชนของเขตภาษเีจรญิเอือ้ต่อการพฒันาชุมชนยัง่ยนื 
(2) ความเจรญิกา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(3) คา่นิยมของคนทีไ่ดห้นัมาใหค้วามสาํคญักบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ไทย  
(4) คา่นิยมของนกัทอ่งเทีย่วทีช่ืน่ชอบแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่อียูใ่นชุมชนมากขึน้  
(5) เครอืขา่ยภายนอกชุมชนใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาชุมชน 

 
4) อปุสรรค 

   อุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพฒันาชุมชนพูน
บาํเพญ็จากความเขม้แขง็สูชุ่มชนยัง่ยนื มดีงันี้ 
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   อุปสรรคที่มาจากผลกระทบของภัยธรรมชาติซึ่ งทําให้เกิดการทําลาย
สภาพแวดล้อม วถิีชวีติ และเศรษฐกิจชุมชน ดงัที่ชุมชนพูนบําเพญ็เคยประสบมาในช่วงของ
วิกฤตน้ําท่วม รวมถึงวิกฤตภัยแล้งที่กําลงัเกิดขึ้นวิกฤตน้ําท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ วถิชีวีติ บา้นเรอืน และพืน้ทีเ่กษตรเป็นอยา่งมาก ดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์ที่ว่า “เมื่อน้ําท่วมปี 54 นี่สุดยอดเลย ท่วมมดิ ท่วมหนักมากมองไปทางไหนมแีต่น้ํา
อย่างเดยีว ตอนนัน้มนักระทบมาก โดยเฉพาะสวนกลว้ยไมน้ี่หมดเลย” ผลจากน้ําท่วมครัง้ใหญ่
นี้ทําให้สิง่แวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรมลง และทําให้ชาวบ้านสูญเสยีรายได้ ดงัเช่น กรณีของ
สวนกลว้ยไมธ้งชยั ทีพ่นัธุก์ลว้ยไม ้และไมป้ระดบัต่างๆ ทีอ่ยู่ในสวนไดร้บัความเสยีหายจนตอ้ง
มกีารรือ้ฟ้ืนสวนครัง้ใหญ่  
   สาํหรบัวกิฤตภยัแลง้เริม่ปรากฏใหเ้หน็เมื่อเรว็ๆ นี้ คอืในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ-์
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่น้ําในแม่น้ํามจีํานวนน้อยทําให้น้ําทะเลหนุนเขา้มาทาง
แม่น้ําเจา้พระยา ส่งผลใหน้ํ้าในคลองบางเชอืกหนังกลายเป็นน้ํากร่อย กระทบต่อพื้นที่เกษตร
และสวนผกัสวนผลไมข้องคนในชุมชน ดงัคาํสมัภาษณ์ทีว่่า “ตน้ไมม้นัเสยีเมื่อน้ําเคม็เขา้มา เมื่อ
สองสามวนัเน่ียสองสามเดอืนมาแล้วที่เขา้มา มผีลต่อต้นฟักต้นไม้ทุกอย่างเลย แม้กระทัง่ต้น
มะม่วงยงัใบไหม”้ ในทํานองเดยีวกนักบัสวนกลว้ยไมข้องลุงธงชยัตามคําบอกเล่าทีว่่า “ปีนี้เพิง่
จะมีเป็นปีแรกที่น้ําเค็มเข้ามาถึงเรา เกิดจากภัยแล้ง น้ําข้างบนที่ไหลมาตามแม่น้ํามนัน้อย 
น้ําเคม็เลยดนั แลว้ตอนใหม่ๆ เขากไ็ม่ไดปิ้ดประตูน้ํา เดีย่วนี้เขายงัมปิีดเป็นเวลาบา้ง กก็ระทบ
ต่อกลว้ยไม ้น้ํามนักรอ่ยกใ็ชไ้มไ่ด ้ผมน่ีอดัน้ําประปาเขา้ไป”  
   อุปสรรคสาํคญัของการพฒันาชุมชน คอื การทีม่คีนจากภายนอกเขา้มาอยู่ใหม่
จาํนวนมากขึน้ เน่ืองจากการเตบิโตของชุมชน และการทีค่นในพืน้ทีเ่องไดม้กีารขายทีใ่หก้บัคน
ภายนอกกนัมากขึน้การเขา้มาอยูใ่หม่นัน้เป็นอุปสรรคในแงค่วามสมัพนัธข์องคนทีเ่ขา้มาอยู่ใหม่
ไม่ไดแ้น่นแฟ้นเหมอืนกบัคนในพืน้ทีท่ีอ่ยู่มาแต่เดมิ การมสี่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ของ
ชุมชนจงึไมค่อ่ยปรากฏใหเ้หน็ พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ต่อไปน้ี  
  
 “เมื่อก่อนนี้เรากร็ูว้่าคลองนี้เหมอืนพี่น้องกนัรูจ้กัหมด เดีย๋วนี้ไม่รูจ้กัเพราะคน

นอกเขา้มาอยู่ คนมาแบ่งทีก่นันะ ก่อนน้ีตรงนี้เป็นนานะเนี่ยทีผ่มอยู่เน่ีย เขาก็
แบ่งใหลู้ก ลูกกข็าย คนทีม่ากไ็ม่รูจ้กั มนัคลา้ยกบัคนเช่าบา้นอยู่อ่ะ หอ้งตดิกนั
ยงัไม่รูจ้กักนั...คนทีเ่ขา้มาอยู่ใหม่เน่ียสว่นมากเขาจะอยู่แค่วนัอาทติย ์เชา้เขาก็
ไปทํางาน ไม่รูจ้กักนัหรอก เขาก็จะรู้จกัเจ้าของบ้านเช่า เช้าของที่ คนที่ขาย
ของใหเ้ขาอะไรแบบนัน้”  

 
 “คนบางคนเขากไ็ม่จําเป็นตอ้งมาสรา้งสงัคม เพราะว่าเขามาปุ๊ บ เดีย๋วเขากไ็ป 

แต่ถ้าเป็นคนอย่างเนี๊ยะเราเหน็หน้ากนัทุกวนัมนัจะไม่คุยกนักแ็ปลกใช่มะ แต่
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ถ้าเป็นคนจากที่อื่นถ้าเขาไม่ไอ้นี่ปุ๊ บกไ็ม่ เชา้ขึน้เขากไ็ปทํางานเยน็เขากก็ลบั 
เพราะจรงิๆ บางครัง้คนเขาก็ไม่คดิว่าเรามอีทิธพิลต่อเขางยั แต่จรงิๆ ถ้ามนั
เป็นในรปูแบบของชุมชนจรงิๆ ทุกคนมนัตอ้งมสีว่นรว่ม”  

 
   เมื่อพิจารณาในเรื่องของการคมนาคมขนส่งจะพบว่า การเดินทางเข้าออก
ชุมชนทางถนนนัน้ยงัไม่ค่อยสะดวกมากนกั เน่ืองจากชุมชนเป็นลกัษณะของพืน้ทีปิ่ด ทาํใหเ้ป็น
อุปสรรคต่อการสรา้งรายไดข้องคนในชุมชน พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูทีว่า่ 
 

“เคยช่วงปีที่เพิง่เคยเปิดตลาด กจ็ะมคีนมาขายหลายเจา้ ตลาดคกึคกั รูส้กึจะ
เป็นปี 52พอเปิดเสรจ็กม็าตดิน้ําท่วม แลว้เรากม็าเปิดกนัใหม่ พอเปิดกนัใหม่
ปุ๊ บพีว่่าตลาดเรามนัไม่ใช่ทางผ่านคนไม่ค่อยมเีขา้มา กเ็ลยกลายเป็นว่าตลาด
ตรงนี้จะอยูไ่มไ่ด ้กจ็ะมป้ีาอยู ่2-3 คน”  

 
   ในทํานองเดยีวกนักบัการคมนาคมทางเรอืทีย่งัเป็นอุปสรรค เน่ืองจากเสน้ทาง
การคมนาคมผ่านคลองบางเชอืกหนังทีเ่ชื่อมโยงกบัคลองอื่นๆ ซึง่รบัผดิชอบโดยสาํนักงานเขต
ต่างๆ นัน้ยงัทาํงานไม่ประสานเชื่อมโยงกนัพจิารณาไดจ้ากขอ้มลูทีผู่นํ้าชุมชนกล่าวว่า “ทีม่นัอบั
ไง ไม่เป็นทางผ่านของรถ คอืถ้าต้องเขา้มาดา้นในนะมาไดท้างเรอื ต้องร่วมมอืกบัทางเขตตลิง่
ชนั กบัลดัมะยม ถา้เขามาชว่ยทางเรอื สนิคา้มขีาย เขากจ็อด”  
  โดยสรุป อุปสรรคของชุมชนพูนบําเพญ็ทีเ่อื้อต่อการพฒันาไปสู่ชุมชนยัง่ยนื มี
ดงันี้ 

(1) ผลกระทบของวกิฤตภยัธรรมชาต ิ
(2) การทีม่คีนจากภายนอกเขา้มาอยูใ่หมจ่าํนวนมากขึน้  
(3) การคมนาคมขนสง่ การเดนิทางเขา้ออกชุมชนไมส่ะดวก 

 
 4.3.2 กลยทุธก์ารพฒันาชุมชนพนูบาํเพญ็ไปสู่ชุมชนยัง่ยืน 
 ผลจากการศกึษาบรบิทของชุมชน ผลการศกึษาคุณลกัษณะความเขม้แขง็ของชุมชน
และปัจจยัทีนํ่ามาสูค่วามเขม้แขง็ของชุมชน รวมทัง้ผลการวเิคราะหจุ์ดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และ
ขอ้จํากดัของชุมชนบําเพญ็ ผูว้จิยัขอนําเสนอวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์เพื่อ
การพฒันาชุมชนพนูบาํเพญ็ไปสูชุ่มชนยัง่ยนืดงัตาราง 4.8  
 กลยทุธเ์พือ่การพฒันาชุมชนพนูบาํเพญ็ทัง้ 6 ประการทีไ่ดนํ้าเสนอนัน้เป็นไปตามกรอบ
เป็นแนวคดิการพฒันาชุมชนยัง่ยนื 3 E’s (Economy, Ecology and Equity) กล่าวคอื กลยุทธ์
การพฒันาการตลาดผลติภณัฑ์ชุมชน การประชาสมัพนัธ์ชุมชนเชงิรุก การสานต่อการอนุรกัษ์
พื้นที่เกษตร ปลูกจติสํานึกผู้เข้ามาอยู่ใหม่และสร้างเครอืข่ายภายนอกเพื่อการพฒันาชุมชน
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เพิม่เตมิเป็นการมุ่งเน้นการพฒันาในส่วนของเศรษฐกจิชุมชน กลยุทธ์สานต่อการอนุรกัพื้นที่
เกษตร ปลูกจติสาํนึกผูเ้ขา้มาอยู่ใหม่ ยงัเป็นกลยุทธท์ีต่อบสนองต่อความตอ้งการการพฒันาใน
ส่วนของระบบนิเวศของชุมชน และทําใหเ้กดิความเท่าเทยีม สมดุลกนัระว่างเศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดลอ้มในชุมชน กลยทุธน์ี้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพชวีติของคนและชุมชนให้
ดีขึ้นโดยไม่เอนเอียงไปทางวัตถุนิยมจนลืมการพิจารณาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ
ธรรมชาต ิ
 
ตาราง 4.8 วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์และกลยทุธก์ารพฒันาชุมชนพนูบาํเพญ็สูชุ่มชน 
               ยัง่ยนื 

วิสยัทศัน์: ชมุชนพนูบาํเพญ็ ชุมชนยัง่ยืน 
พนัธกจิ - เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนดว้ยการดาํเนินงานพฒันาชุมชนอยา่ง

ต่อเน่ือง 
- เพิม่พนูคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 
- รกัษาสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูใ่นชุมชน 
- สบืสานภมูปัิญญา อนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม 

เป้าประสงค ์ ชุมชนไดม้กีารพฒันาไปสูชุ่มชนยัง่ยนื โดยก่อใหเ้กดิความสมดุลกนัระหวา่ง
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มในชุมชน มกีารใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่นชุมชนให้
เกดิประโยชน์สงูสดุ 

กลยทุธ ์ - สรรสรา้งกจิกรรมการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
- สานต่อการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตร ปลกูจติสาํนึกผูเ้ขา้มาอยูใ่หม ่
- ประชาสมัพนัธช์ุมชนเชงิรุก 
- พฒันาการตลาดผลติภณัฑช์ุมชน 
- พฒันาเยาวชนและสรา้งกลุ่มผูนํ้ารุน่ใหมส่านต่อภารกจิ 
- สรา้งเครอืขา่ยภายนอกเพือ่การพฒันาชุมชนเพิม่เตมิ 

 
 ในขณะที่กลยุทธ์พฒันาเยาวชนและสรา้งกลุ่มผู้นํารุ่นใหม่สานต่อภารกจิถอืได้ว่าเป็น
การพฒันารากฐานสําคญัของชุมชนที่จะนําไปสู่ความยัง่ยนืได้จากการให้ความสําคญักบัการ
พฒันาคนในชุมชน ใหค้วามสาํคญักบัความรู ้ภมูปัิญญา และเยาวชนทีจ่ะเป็นกาํลงัสาํคญัในการ
พฒันาชุมชนในอนาคต ทัง้น้ีกลยุทธส์รรสรา้งกจิกรรมการพฒันาชุมชนอย่างต่อเนื่องจะเป็นกล
ยุทธท์ีท่าํใหเ้กดิความต่อเนื่องในการพฒันา ดงันัน้กลยุทธท์ีนํ่าเสนอมานี้จงึถอืไดว้่าเป็นกลยุทธ์
ทีจ่ะนําไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ครอบคลุมการพฒันาความยัง่ยนืของเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และ
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สงัคมควบคู่ไปด้วยกนั การพฒันาที่ยงัคงความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวทิยาการอยู่รอดทาง
เศรษฐกจิ และการยอมรบัทางสงัคมในรายละเอยีดกลยทุธม์เีน้ือหาตามลาํดบั ดงันี้ 
  

1) สรรสร้างกิจกรรมการพฒันาชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
   ชุมชนพูนบําเพ็ญมีความโดดเด่นในเรื่องของการสรรสร้างกิจกรรมเพื่อการ
พฒันาชุมชนในหลากหลายรูปแบบดงัที่ปรากฏในเรื่องของพื้นที่สุขภาวะหรอืกิจกรรมที่ช่วย
สง่เสรมิวฒันธรรมไทยผ่านงานประจาํปีต่างๆ เช่น ตกับาตรปีใหม่ งานวนัสงกรานต ์งานวนัลอย
กระทง เป็นตน้ กจิกรรมเหล่าน้ีทางชุมชนไดท้าํมาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรกต็าม ในบางกจิกรรมที่
ชุมชนเคยทาํแลว้ประสบความสาํเรจ็นัน้กลบัไม่ไดด้าํเนินการต่อ โดยเฉพาะกจิกรรมทีท่าํใหเ้กดิ
การพฒันาและเป็นการสรา้งความสมดุลกนัระหว่างการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม เช่น งานวนัเกษตรวถิขีองดชีุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาทีเ่จอหลงัจากทีผู่ว้จิยั
ได้ลงพื้นที่ครัง้ล่าสุดเมื่อช่วงเดอืนพฤษภาคม 2559 นัน้พบว่า พื้นที่สุขภาวะบางแห่งนัน้ทรุด
โทรม ไม่ค่อยได้รบัการปรบัปรุง ซึ่งอาจทําให้ความน่าสนใจของการเป็นแหล่งเรยีนรู้ลดลง 
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความไม่ต่อเน่ืองของการพฒันาทัง้ทีเ่งือ่นไขสาํคญัของการพฒันาชุมชนยัง่ยนื
ที่ประสบความสําเร็จ คือความต่อเนื่องดงัได้กล่าวแล้ว ดงันัน้ชุมชนควรได้ทํากิจกรรมที่ได้
ดาํเนินการอย่างโดดเด่นน้ีต่อไป และควรกลบัไปรือ้ฟ้ืนกจิกรรมทีเ่คยทาํแลว้ประสบความสาํเรจ็
ในอดีตมาดําเนินการใหม่ กิจกรรมที่ช่วยสร้างความสมดุลกันระหว่างการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีไ่ดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองจะนําชุมชนไปสูเ่ป็นชุมชนทีย่ ัง่ยนื
ได้ โดยขอเสนอโครงการและตวัชี้วดัความสําเรจ็เพื่อการบรรลุกลยุทธ์สรรสร้างกิจกรรมการ
พฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ืองดงัแสดงในตาราง 4.9 
 
ตาราง 4.9 โครงการและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็เพือ่การบรรลุกลยทุธส์รรสรา้งกจิกรรมการพฒันา 
              ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง   

โครงการ วตัถปุระสงคข์องโครงการ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 
งาน เกษตรวิถี
ข อ ง ดี พู น
บาํเพญ็ 

1) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนใน
ชุ ม ชนหันม าทํ าก าร เกษ ต รแบบ
ธรรมชาต ิ
2) เพื่ อ เผยแพร่พืชผัก  ผลไม้ และ
ผลติภณัฑแ์ปรรปูชุมชนใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 

1) มไีม้กระถาง พืชผกั ผลไม้ เข้า
ร่วมประกวดจากคนในชุมชนพูน
บาํเพญ็อยา่งน้อย 30 ครวัเรอืน 
2) มีบุคคลภายนอกร่วมประกวด
และเขา้เยีย่มชมงาน 

 3) เพื่อเพิม่ช่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูว้ธิกีารทําเกษตรแบบธรรมชาติ
ระหวา่งคนทัง้ในและนอกชุมชน 

3) เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรีย น รู้ วิ ธี ก ารทํ า เกษ ต รแบ บ
ธรรมชาต ิ
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ตาราง 4.9 (ต่อ)   
โครงการ วตัถปุระสงคข์องโครงการ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทยผา่นงานประจาํปี 

เพื่อสบืทอดวฒันธรรม ประเพณี
ของไทยผ่ านการจัดงานตาม
เทศกาลสาํคญัต่างๆ 

มีการจัดงานสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยอยา่งน้อย 3 งาน 

การปรบัปรุงภูมทิศัน์
แหล่งเรยีนรู ้

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์แหล่งเรยีนรู้
ที่ทรุดโทรมที่มีอยู่ ในชุมชนให้
กลับมามีชีวิตชีวาและน่าสนใจ
มากยิง่ขึน้ 

พืน้ทสีุขภาวะทีท่รุดโทรมไดร้บัการ
ป รับภู มิทัศ น์ ให้ ส วยงาม  และ
สามารถบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่
ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูไ้ดด้ยีิง่ขึน้ 

 
2) สานต่อการอนุรกัษ์พืน้ท่ีเกษตรปลกูจิตสาํนึกผูเ้ข้ามาอยู่ใหม่ 

   แต่เดมิพืน้ทีส่่วนใหญ่ของชุมชนพูนบําเพญ็พืน้ทีเ่ป็นสวนผกัสวนผลไมม้ตีน้ไม้
มาก มคีวามร่มรื่นเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบนัพบว่าพืน้ทีท่างการเกษตรนัน้ลดลงไปมากคนใน
ชุมชนจงึไดช้่วยกนัคดิทีจ่ะรกัษาไวโ้ดยผ่านการบูรณาการกบัอาชพี ดงัเช่นทีป่รากฏเป็นสถานี
การเรยีนรูธ้งชยักลว้ยไมง้าม เกษตรธรรมชาตบิา้นป้าสาํรวย เกษตรผสมผสานตาหว ีและสวน
กลว้ยเมอืงกรุง เป็นต้น แนวคดิการบูรณาการพื้นทีเ่กษตรเขา้กบัการประกอบอาชพีเหล่าน้ีถอื
เป็นตวัอย่างของการพฒันาไปสู่ชุมชนยัง่ยนืทีท่ําใหเ้กดิความสมดุลกนัในด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม เป็นสิง่ทีค่วรสานต่อ 
   การลดลงของพืน้ทีเ่กษตรเริม่เกดิขึน้เมื่อยอ้นหลงัไปในช่วง 30-40 ปีจากการที่
เริม่มคีนจากภายนอกเขา้มาซื้อทีอ่ยู่อาศยัและเช่าบา้นในชุมชน ชุมชนเปลีย่นจากชุมชนเกษตร
เป็นชุมชนเมือง การเข้ามาอยู่ของคนจํานวนมากขึ้นได้ทําให้เกิดการพฒันาสาธารณูปโภค
พืน้ฐาน เช่น ถนนประปา โทรศพัท์ ไฟฟ้า เป็นต้น ผลจากการพฒันาสาธารณูปโภคไดท้ําลาย
สิง่แวดลอ้มในชุมชน การพฒันาทีเ่ป็นการทาํลายสิง่แวดลอ้มนี้ถอืเป็นการพฒันาทีไ่มเ่ป็นไปตาม
แนวคิดการพัฒนาที่ยัง่ยืนเพราะแม้ว่าคุณภาพชีวิตของคนที่ดีขึ้นแต่สภาพแวดล้อมและ
ธรรมชาตกิลบัถูกทาํลาย 
   ปัญหาสาํคญัทีชุ่มชนกําลงัเผชญิคอืการทีผู่เ้ขา้มาอยู่ใหมไ่ม่ไดม้คีวามสมัพนัธท์ี่
แน่นแฟ้นในแบบเครอืญาต ิและไม่ค่อยมคีวามรกัและหวงแหนชุมชนเหมอืนกบัคนทีอ่ยู่เดมิ ดงั
ตวัอย่างเรื่องของการตดัตน้ไม ้ซึง่อาจไปทําลายสภาพแวดลอ้มของชุมชน ตามคําบอกเล่าของ
ผูนํ้าชุมชนทีว่่า “คนขา้งนอกทีเ่ขา้มาอยู่เน่ียจะมปัีญหาตน้ไมท้ําไมอยู่หน้าบา้นจะขอตดัผมกข็อ
ความร่วมชุมชนปลูกนะเราอยากจะดูแลบางคนกต็ดัเลยคนทีม่าซื้อทีใ่หม่เน่ียกแ็ลว้แต่ว่าเขาจะ
ใหค้วามร่วมมอืหรอืไม่ใหค้วามร่วมมอื” ดงันัน้การปลูกจติสํานึกใหก้บัผูท้ี่เขา้มาใหม่ใหม้คีวาม
รกัและหวงแหนชุมชน ชว่ยกนัอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตทิีม่จีงึเป็นสิง่จาํเป็น 
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   ในการปลูกจติสํานึกผู้เขา้มาใหม่สามารถทําได้โดยการกําหนดมาตรการและ
กฎเกณฑ์ร่วมกนัของคนในชุมชนเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้การดําเนินการของคนในชุมชน
รวมทัง้ผูท้ีเ่ขา้มาอยู่ใหม่ไปทาํลายธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และควรคาํนึงถงึวฒันธรรมชุมชนที่
มุ่งเน้นการพัฒนาจิตสํานึกจากการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยการสร้าง
ประสบการณ์ร่วมเพื่อสร้างความรกัความภาคภูมใิจ และหวงแหนทรพัยากรที่มอียู่ในชุมชน 
นอกจากน้ียงัควรไดม้กีารปลูกจติสาํนึกโดยอาศยักระบวนการผลติซ้ําเพือ่เพิม่เตมิ และการตอก
ยํ้าจติสาํนึกดว้ยการทํางานร่วมกบัปราชญ์ชาวบา้นและผูนํ้าชุมชนเพื่อสบืทอดสาํนึกรกัษ์ชุมชน
ไปยงัคนรุ่นหลงัที่เขา้มาอยู่ใหม่ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอเสนอโครงการที่ควรได้มกีารดําเนินการเพื่อ
บรรลุกลยทุธด์งัแสดงในตาราง 4.10 
 
ตาราง 4.10 โครงการและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็เพือ่การบรรลุกลยทุธส์านต่อการอนุรกัษ์พืน้ที ่
                เกษตรปลกูจติสาํนึกผูเ้ขา้มาใหม ่

โครงการ วตัถปุระสงคข์องโครงการ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 
รกัษาและเพิ่มพื้นที่
เ ก ษ ต ร เพื่ อ ก า ร
เรยีนรู ้

1) เพือ่ใหพ้ืน้ทีเ่กษตรทีม่อียูใ่นปัจจุบนั
ภ าย ใน ชุ ม ชนพู น บํ า เพ็ญ มีชี วิต 
สามารถเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กบัคนทัง้
ในและนอกชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
2) เพื่อเพิม่พื้นที่เกษตรที่เป็นลกัษณะ
การบรูณาการกบัอาชพี 

1) พื้ น ที่ เก ษ ต รที่ มี อ ยู่ เดิ ม 
ไดแ้ก่ ธงชยักลว้ยไมง้ามเกษตร
ธรรมชาตบิา้นป้าสํารวยเกษตร
ผสมผสานตาหวแีละสวนกลว้ย
เมอืงกรุง ยงัคงอยู ่ 
2) มพีื้นที่เกษตรที่เป็นลกัษณะ
การบู รณาการเข้ากับอาชีพ
เกดิขึน้ใหมอ่ยา่งน้อย 1 พืน้ที ่
3) มกีลุ่มคนเขา้เยี่ยมชมแหล่ง
เรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

การสร้างข้อตกลง
ร่วมกันของคนใน
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนได้มกีฎเกณฑ์ร่วมกนัใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตซิึ่งจะ
สามารถนํามาใช้เป็นหลักประกันใน
การลดการทําลายทรพัยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชน 

1) มขีอ้ตกลงร่วมกนัของคนใน
ชุมชนในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติภายใน
ชุมชน 
2) คนในชุมชนมีความรู้ความ
เข้ า ใ จ  แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญพร้อมปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลงรว่มทีไ่ดก้าํหนดไว ้
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ตาราง 4.10 (ต่อ) 
โครงการ วตัถปุระสงคข์องโครงการ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 

จัดตัง้ชมรมคนรุ่นใหม่
เ พื่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

เพื่อใหก้ลุ่มคนทีเ่ขา้มาอยู่ใหม่ได้
มปีระสบการณ์ร่วมในการดําเนิน
กจิกรรมทีเ่ป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิ
ก ารอ นุ รักษ์  การลดทํ าล าย
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิ

1) มีชมรมที่ เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
เกดิขึน้อยา่งน้อย 1 ชมรม 
 

 เพื่อใหก้ลุ่มคนทีเ่ขา้มาอยู่ใหม่ได้
ทํ ากิจกรรมร่วมกันกับคนใน
ชุมชนที่อยู่ เดิมและมีปราชญ์
ชาวบ้านกับผู้นําชุมชนเข้าร่วม
ชมรมในฐานะพีเ่ลีย้งคอยแนะนํา 

2) กลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เข้า
ร่ ว ม เป็ น สม าชิ ก ช ม รม ก าร
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ในช่วงปีแรก 
และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในปี
ถดัๆ ไป 
3) ชมรมที่จดัตัง้ขึน้มกีารดําเนิน
กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร อ นุ รัก ษ์
ท รัพ ย าก รธ ร รม ช าติ อ ย่ า ง
ต่อเน่ือง 

ประเมนิจติสํานึกในการ
พฒันาชุมชน 

เพื่อให้ทราบระดบัของจติสํานึก
ในการพฒันาชุมชนของคนทีเ่ขา้
มาอยู่ใหม่และคนในชุมชนที่อยู่
เดมิ 

1) ระดบัจิตสํานึกในการพฒันา
ชุมชนในด้านการร่วมมือร่วมใจ 
ความรับผิดชอบ  ความ เป็น
เจ้าของ การพึ่งตนเอง และการ
คดิรเิริม่อยูใ่นระดบัมาก 
2) ไม่ มี เหตุ ก ารณ์ ที่ เป็ นการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนปรากฏใหเ้หน็ในระยะยาว 

 
3) ประชาสมัพนัธช์ุมชนเชิงรกุ 

   พืน้ทีส่ขุภาวะของชุมชนพนูบาํเพญ็ทีม่วีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูย้งั
เป็นแหล่งสรา้งรายได ้ไม่ว่าจะเป็นตลาดคลองบางเชอืกหนัง ตลาดในสวน สวนกลว้ยไมข้องลุง
ธงชยั แปลงเกษตรของป้าสํารวย เกษตรผสมผสานตาหว ีรวมทัง้ยงัเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นแง่ของ
การทํานุบํารุงภูมปัิญญาและศลิปวฒันธรรม เช่น สถานีต้นทาง สถานีคนคลอง บ้านทรงไทย 
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บ้านขนมไทย เป็นต้น พื้นที่สุขภาวะเหล่าน้ีเมื่อรวมกนัจะมศีกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเกษตรเชงิอนุรกัษ์ได ้ 
   ขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่ามนีักท่องเที่ยวแวะเวยีนเขา้มา
เยีย่มชมอยู่บา้งพอสมควร โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วต่างชาต ินกัท่องเทีย่วเหล่าน้ีไดข้อ้มลูมาจาก
บรษิทัทวัน์หรอืไกดน์ี่เทีย่วตามคําบอกเล่าของเจา้ของสวนทีว่่า “มฝีรัง่มา บางวนักม็มีา บางวนั
กไ็ม่ม ีนานๆ มคีนพามาเขามไีกด์” ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาชุมชนด้วยตนเองนัน้
ยงัคงมจีาํกดั เน่ืองจากชุมชนยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัมากนกั ดงันัน้หากชุมชนไดม้กีารทาํใหชุ้มชนเป็นที่
รูจ้กัมากยิง่ขึน้ จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเขา้มาเยีย่มชมจะมากขึน้ตามไปดว้ย ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึ
ขอเสนอใหท้างชุมชนดําเนินการประชาสมัพนัธช์ุมชนเชงิรุกโดยมุ่งเน้นการสื่อเนื้อหา “การเป็น
ชุมชนในสวน แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรอนุรกัษ์ และวถิีของคนเหนือสุดภาษีเจรญิ”อาศยัสื่อ
บุคคลสือ่สงัคมออนไลน์และกลวธิกีารประชาสมัพนัธ ์เช่น การแถลงขา่ว การใชเ้ครอืขา่ยชุมชน
ช่วยสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของชุมชน เป็นต้น ทัง้น้ีควรได้มีการพฒันาระบบฐานข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสข์องชุมชน การออกแบบสื่อการประชาสมัพนัธ ์และการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ
ด้านการประชาสมัพนัธ์ของคนในชุมชนควบคู่กนัไปด้วย ผู้วจิยัขอเสนอโครงการและตวัชี้วดั
ความสาํเรจ็ทีค่วรไดม้กีารดาํเนินการเพือ่บรรลุกลยทุธน์ี้ ดงัแสดงในตาราง 4.11 
 
ตาราง 4.11 โครงการและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็เพือ่การบรรลุกลยทุธป์ระชาสมัพนัธช์ุมชนเชงิรุก 

โครงการ วตัถปุระสงคข์องโครงการ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 
ก า รป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ชุมชน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน
พนูบําเพญ็ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมาก
ยิง่ขึน้ 

ชุมชนพูนบํ าเพ็ญ เป็นที่ รู้จ ักของ
นกัทอ่งเทีย่วและบุคคลทัว่ไปมากขึน้ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสข์องชุมชน 

เพื่ อ จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล
อเิลก็ทรอนิกสข์องชุมชน 

ได้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ชุมชนที่เอื้อต่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของชุมชนให้เป็นที่รู้จกัมาก
ขึน้ 

การพัฒนาความรู้และ
ทั ก ษ ะ ก า ร
ประชาสมัพนัธข์องคนใน
ชุมชน 

1) เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ประชาสมัพนัธก์บัชุมชน 
2) เพื่ อฝึกทักษะด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของชุมชน
พนูบาํเพญ็ 

จํานวนผู้เขา้ร่วมโครงการอย่างน้อย 
20 คน โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรูด้า้นการประชาสมัพนัธ์ชุมชน
อยู่ในระดับดี และมีทักษะด้านการ
ประชาสมัพนัธช์ุมชน 
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4) พฒันาการตลาดผลิตภณัฑช์ุมชน 
   ผลติภณัฑช์ุมชนจากกลุ่มแมบ่า้นพนูบาํเพญ็ เชน่ ขา้วแต๋น ขา้วเกรยีบสมนุไพร 
และน้ําพรกิต่างๆ เป็นต้น สามารถนํามาพฒันาต่อยอดเพื่อสร้างงานสร้างอาชพีให้กบัคนใน
ชุมชนได้ ผลติภณัฑ์ชุมชนเหล่าน้ีครัง้หนึ่งเคยสร้างชื่อเสยีงให้กบัชุมชนพูนบําเพ็ญผ่านการ
ประกวดไดร้บัรางวลัชนะเลศิ รองชนะเลศิในวนังานต่างๆ รวมทัง้การไดร้บัรางวลัสนิคา้ชุมชนใน
ระดบั 4 ดาวนัน้เป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึคุณภาพของผลติภณัฑ ์ 
   อย่างไรก็ตาม ในระยะหลงัการรวมกนัของกลุ่มแม่บ้านเพื่อผลติสนิค้าเหล่าน้ี
ไม่ได้เขม้แขง็ดงัเช่นในช่วงแรกเริม่ของการรวมกลุ่ม ซึ่งอาจเนื่องมาจากสาเหตุของการขาด
ตลาดในการจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เมื่อไม่มีตลาด เมื่อไม่มีช่องทางการจดัจําหน่าย ดงันัน้
ผลติภณัฑ์ที่แปรรูปออกมานัน้ขายไม่ได้ การขาดตลาดในการจดัจําหน่ายส่งผลใหแ้รงจูงใจใน
การรวมกลุ่มกนัของแมบ่า้น แรงจงูใจในการผลติสนิคา้ชุมชนลดลง  
   ดงันัน้ ในการรือ้ฟ้ืนกลุ่มแม่บ้านพูนบําเพญ็ให้กลบัมามคีวามเขม้แขง็ได้อย่าง
ยัง่ยนืจงึควรหนัมาปรบัเปลีย่นแนวทางการดําเนินงานทีมุ่่งเน้นการพฒันาตลาดของผลติภณัฑ์
ชุมชน แสวงหาช่องทางการตลาดใหก้บัสิน้คา้ชุมชนที่เกดิขึน้ ซึ่งสามารถทําไดโ้ดยเริม่ต้นจาก
การพฒันาผลติภณัฑ ์และการพฒันาบรรจุภณัฑ ์การพฒันาผลติภณัฑค์วรมจุีดมุ่งเน้นไปทีก่าร
สรา้งความต้องการผลติภณัฑ์ชุมชนในท้องตลาด เช่น การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ การพฒันา
บรรจุภณัฑ์ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลผลติจากการแปรรูปสนิค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้าน
ต่างๆ เป็นตน้  
   นอกจากนี้ยงัควรได้มีการสร้างความเชื่อถือในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่น การขอรบัการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 ดาว 5 ดาว และการขอรับรอง
มาตรฐานดา้นผลติภณัฑ ์เป็นตน้ การดาํเนินการดงักล่าวนี้จะช่วยเพิม่พืน้ทีท่างการตลาดใหก้บั
ผลติภณัฑช์ุมชนพนูบาํเพญ็ไดม้ากขึน้  
   นอกจากนี้ เน่ืองจากประเดน็ช่องทางการจดัจําหน่ายนัน้ถอืเป็นจุดอ่อนสําคญั
ของผลติภณัฑช์ุมชนดงันัน้การปิดจุดอ่อนดว้ยการสรา้งความร่วมมอืจากเครอืขา่ยทางการตลาด
จงึเป็นสิง่จําเป็น การสร้างเครอืข่ายกบัตลาดที่เป็นแหล่งรบัซื้อผลผลิตของชุมชน โดยควรมี
ลักษณะของตลาดรับซื้อประจํา มีทางเลือกในการนําผลผลิตไปขายในตลาดหลายแหล่ง 
สามารถขายไดใ้นราคาทีเ่ป็นธรรม รวมทัง้สามารถตรวจสอบและทาํนายราคาผลผลติทีต่ลาดรบั
ซือ้ไดจ้ะเป็นทางเลอืกใหก้บัผลติภณัฑ ์ทัง้น้ีจําเป็นตอ้งอาศยัองคก์รชุมชนหรอืคณะทํางานคอย
ทาํหน้าทีบ่รหิารจดัการ  
   ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอเสนอโครงการทีค่วรไดม้กีารดําเนินการเพื่อบรรลุกลยุทธ์ ดงั
แสดงในตาราง 4.12 
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ตาราง 4.12 โครงการและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็เพือ่การบรรลุกลยทุธพ์ฒันาการตลาดผลติภณัฑ ์
                ชุมชน 

โครงการ วตัถปุระสงคข์องโครงการ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 
พัฒ น าผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ชุมชน 

เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชนตวัใหม่
ตอบสนองความต้องการของตลาด
โดยอาศยัวตัถุดบิภายในชุมชน 

ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดขึ้นใหม่
อยา่งน้อย 1 ผลติภณัฑ ์

ส ร้ า ง ต ร า สิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนพูน
บาํเพญ็ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 

1) เพือ่สรา้งตราผลติภณัฑช์ุมชน 
2) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนพูนบําเพญ็ให้เป็นที่รูจ้กัมาก
ขึน้ 

1) ไดต้ราสนิคา้ผลติภณัฑช์ุมชน 
2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนพูนบําเพ็ญ
ให้เป็นที่รู้จ ักของคนทัว่ไปมาก
ขึน้ 

ประกวดการออกแบบ
บรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์
ชุมชนพนูบาํเพญ็ 

1) เพื่อพฒันาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
สาํหรบันํามาใชเ้ป็นบรรจุภณัฑข์อง
ผลติภณัฑช์ุมชนพนูบาํเพญ็ 

1) ได้ บ ร ร จุภัณ ฑ์ ต้ น แบ บที่
สามารถนํามาใช้เป็นบรรจุภณัฑ์
ของผลติภณัฑ์ชุมชนพูนบําเพญ็
ไดจ้รงิ 

สร้างเครือข่ายเพื่ อ
ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนพูน
บาํเพญ็ 

2) เพือ่เพิม่ช่องทางการจดัจาํหน่าย
สนิคา้ผลติภณัฑช์ุมชนพนูบาํเพญ็ 

2) มเีครอืขา่ยเพื่อเป็นช่องทางใน
การจดัจําหน่ายสนิค้าผลติภณัฑ์
ชุมชนพูนบําเพ็ญเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 3 เครอืขา่ย 

จดัตัง้วสิาหกจิชุมชน เพื่อจัดตัง้วิสาหกิจชุมชนในการ
พัฒนาและการจัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

มวีสิาหกิจชุมชนเพื่อการพฒันา
และการจดัการผลติภณัฑช์ุมชน 

 
5) พฒันาเยาวชนและสร้างกลุ่มผูนํ้ารุ่นใหม่สานต่อภารกิจ 

   หวัใจของการพฒันาไปสู่ชุมชนยัง่ยนื คอื การพฒันาคนในชุมชนในการพฒันา
ชุมชนพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงซึง่จําเป็นตอ้งอาศยัการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัของคนในชุมชนที่
เกิดจากพื้นฐานที่มองว่าคนในชุมชนเป็นผู้ที่มทีุนมนุษย์เป็นสําคญั ดงันัน้ชุมชนควรได้มกีาร
พฒันาเยาวชนเพื่อใหเ้ป็นผูท้ี่มคีวามพรอ้มที่จะเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนใหม้คีวาม
ต่อเน่ือง และควรไดม้กีารพฒันาผูนํ้าชุมชน โดยเฉพาะการพฒันาผูนํ้าตามธรรมชาต ิ 
   การพัฒนาเยาวชนควรมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกสาธารณะให้เยาวชนได้
ตระหนกัรู ้คาํนึงถงึสว่นรวม เป็นการสรา้งความตระหนกัรูใ้หเ้ยาชนไดม้คีวามรกัมคีวามตอ้งการ
ทีจ่ะทาํประโยชน์ใหก้บัชุมชน ในกระบวนการพฒันาจงึควรเริม่ตน้ดว้ยการเสรมิสรา้งคา่นิยม ซึง่
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อาจทําไดโ้ดยการสรา้งบรรยากาศโดยจดัหาบุคคลต้นแบบมาบรรยาย มกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
ประโยชน์ของจติสาํนึกสาธารณะทีม่ตี่อชุมชน  
   เมื่อไดป้ลูกฝังค่านิยมแลว้จงึเขา้สูก่ระบวนการเพิม่ประสบการณ์การเรยีนรูด้า้น
จติสํานึกสาธารณะ โดยทํากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น บทบาทสมมติในประเด็นคุณธรรม
จรยิธรรม กิจกรรมการคดัแยกขยะ กิจกรรมรกัษาและปรบัภูมิทศัน์ ภายในชุมชน เป็นต้น 
หลงัจากนัน้จงึควรไดม้กีารตดิตามประเมนิผลการดาํเนินกจิกรรม ประเมนิผลความสาํเรจ็และให้
รางวลักบัผลที่เกิดขึ้นจากการมีจิตสํานึกสาธารณะ ซึ่งถือเป็นกลไกที่จะช่วยตอกยํ้าค่านิยม
จติสาํนึกสาธารณะใหค้งอยูใ่นใจของเยาวชนไดด้ยีิง่ขึน้ 
   ชุมชนพนูบําเพญ็อาจมอุีปสรรคในเรื่องของคนรุน่ใหมท่ีจ่ะมาสานต่องานพฒันา
ชุมชนอนัเนื่องจากช่วงวยัที่ยงัอยู่วยัทํางานและมีภาระที่ต้องดูแลครอบครวัของตัวเอง งาน
พฒันาส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจงึถูกผลกัดนัดว้ยคนอกีรุ่นทีเ่กษยีณอายุหรอืลาออกจากงานประจํา 
อย่างไรกต็าม การพฒันาชุมชนใหก้า้วสูชุ่มชนยัง่ยนืไดน้ัน้จาํเป็นตอ้งการศยัความต่อเน่ือง ตอ้ง
อาศยัการสานต่อการพฒันาชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ทําใหก้ารพฒันาผูนํ้าตามธรรมชาตเิพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถของชุมชนซึ่งถอืเป็นกลไกที่จะเป็นการหล่อหลอมทุนมนุษย์อนัเป็นรากฐานของ
การพฒันาชุมชนทีย่ ัง่ยนืนัน้เป็นสิง่จําเป็น ดงันัน้ทางชุมชนควรไดม้กีารเฟ้นหาผูนํ้ารุ่นใหม่เพื่อ
การสานต่อภารกิจโดยพยายามมองหาคนที่มีพลงัเสยีสละมหีวัใจสาธารณะชอบคดิรเิริม่ทํา
กจิกรรมเพื่อชุมชนและปลูกฝังความเป็นผูนํ้าเชงิบารมทีีจ่ะเป็นแรงบนัดาลใจกระตุน้เตอืนใหก้บั
คนในชุมชนทํากิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชนร่วมกนัโดยผ่านแบบอย่างที่ดทีี่มอียู่แล้วในปัจจุบนั 
ผูว้จิยัจงึขอเสนอโครงการและตวัชี้วดัความสําเรจ็ที่ควรได้มกีารดําเนินการเพื่อบรรลุกลยุทธ์นี้ 
ดงัแสดงในตาราง 4.13 
 
ตาราง 4.13 โครงการและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็เพือ่การบรรลุกลยทุธพ์ฒันาเยาวชนและสรา้งกลุ่ม 
               ผูนํ้ารุน่ใหมส่านต่อภารกจิ 

โครงการ วตัถปุระสงคข์องโครงการ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 
ก า ร พั ฒ น า
จติสาํนึกสาธารณะ
สํ าห รับ เย าวชน
พนูบาํเพญ็ 

1) เพื่ อ เส ริม ส ร้ า ง ค่ า นิ ย ม ด้ า น
จติสํานึกสาธารณะให้กบัเยาวชนพูน
บาํเพญ็ 
2) เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ดา้นจติสาํนึกสาธารณะใหก้บัเยาวชน 
3) เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนชุมชน
พูนบําเพ็ญได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชน 

1) เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เข้า
รว่มโครงการอยา่งน้อย 20 คน 
2) เยาวชนมคีวามตระหนกัในการ
ทาํงานเพือ่ชุมชน 
3) เกดิการรวมกลุ่มของเยาวชนที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชน 
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ตาราง 4.13 (ต่อ) 
โครงการ วตัถปุระสงคข์องโครงการ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 

คนรุ่น ใหม่หัว ใจ
พูนบําเพญ็ เรยีนรู ้
ริเริ่ม และสานต่อ
การพฒันาบาํเพญ็ 

1) เพื่อเสรมิสรา้งเจตคตใินการเขา้มา
มาส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคนรุ่น
ใหมชุ่มชนพนูบาํเพญ็ 
2) เพื่อให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่พูน
บํ าเพ็ญ ในเรื่องการพัฒนาชุมชน
เขม้แขง็ไปสูชุ่มชนยัง่ยนื 
3) เพื่ อ เสริมศักยภาพคนรุ่น ใหม่
ชุมชนพนูบําเพญ็โดยการรวมกลุ่มกนั
คณะทํางาน  ร่วมคิดวางแผน และ
ดําเนินการพัฒนาชุมชนโดยมีผู้นํา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านเป็นพี่เลี้ยง
รว่มทาํงาน 

1) กลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วงอายุ 15-20 
ปี 20-30 ปีและ 31-40 ปี เขา้ร่วม
โครงการไมน้่อยกวา่ 20 คน 
2) ผู้ เข้าร่วม โครงการมีความ
ตระหนักในความสําคญัของการมี
ส่ วน ร่วมพัฒ น าชุ ม ชนและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็งไปสู่
ชุมชนยัง่ยนื 
3) ได้กลุ่มผู้ นํ า รุ่น ใหม่ที่มีการ
รวมตวักนัเพื่อพฒันาชุมชนโดยมี
แนวทางการดํ าเนินงาน  และ
กิจกรรมของกลุ่มเพื่อการพฒันา
ชุมชนทีช่ดัเจน 

 

 
6) สร้างเครือข่ายภายนอกเพ่ือการพฒันาชุมชนเพ่ิมเติม 

   ในปัจจุบนัชุมชนพูนบําเพญ็มเีครอืข่ายภายนอก ทีช่่วยส่งเสรมิการดําเนินงาน
พฒันาชุมชนบ้างพอสมควร เครอืข่ายภายนอกเป็นพลงัที่จะช่วยลดอุปสรรคที่มตี่อการพฒันา
ชุมชนพูนบําเพญ็ไปสู่ชุมชนยัง่ยนื อย่างไรก็ตาม ทางชุมชนควรได้มกีารสรา้งเครอืข่ายความ
ร่วมมอืกบัองคก์รภายนอกเพิม่เตมิเพื่อทีจ่ะเป็นช่องทางในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การช่วยเหลอื 
และสรา้งประโยชน์ร่วมกนัเครอืขา่ยทีค่วรดําเนินการสรา้ง ไดแ้ก่ เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชนสรา้ง
เครอืขา่ยชุมชนกบัสถาบนัการศกึษา และโดยเฉพาะเครอืขา่ยดา้นการทอ่งเทีย่ว  ดังข้อมู ลที่
ไดจ้ากการสนทนากลุ่มทีว่่า “คนทีม่าจะเป็นนกัท่องเทีย่วน้อย เพราะว่าเราเรยีกว่าถา้มองในเชงิ
ธุรกจิมนัไม่ประสบความสาํเรจ็ในเรื่องของตลาด แต่ว่าเรายงัคงคุณค่าในจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
กจ็ะมนีกัเรยีน มนีกัศกึษา เขา้มาตาม” 
 

เนาะกม็าชว่ยกนัดแูล เวลาน้ีถา้เราดวูา่ทีเ่ราคุยกนัมาเนี่ยมนัมหีลายเรือ่งทีม่นัจะ
มีคําถามว่ามนัเกินกําลงัของคนในชุมชนหรอืเปล่าเนาะ ในเรื่องของหลกั ๆ 
ทัง้นัน้เลย ในเรื่องของสิง่แวดล้อมและภูมทิศัน์ของพื้นที่ ในเรื่องของห้องสมุด 
ในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของแหล่งเรยีนรู ้หนักหน่วง ถ้าเราไม่ได้คนที่มจีติ
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อาสา มคีวามตัง้ใจจรงิและการสนับสนุนใหเ้ขามพีลงั มกีําลงัใจทีจ่ะสานงานนัน้
ต่อ มนัยากนะ ทุกคนกจ็ะตอ้งนึกถงึครอบครวัก่อนใช่ป่ะเน่ียเรื่องของกลุ่มยุวชน
เน่ียจะเหีย่ว ๆ ไปซะอกีหน่ึงกลุ่ม 

  
 ดงันัน้ผูว้จิยัขอเสนอโครงการและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ทีค่วรไดม้กีารดาํเนินการเพือ่บรรลุ
กลยทุธน์ี้ ดงัแสดงในตาราง 4.14 
 
ตาราง 4.14 โครงการและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็เพือ่การบรรลุกลยทุธก์ารสรา้งเครอืขา่ยภายนอก 
       เพือ่การพฒันาชุมชนเพิม่เตมิ 

โครงการ วตัถปุระสงคข์องโครงการ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 
สรา้งเครอืขา่ยชุมชน
ดา้นการทอ่งเทีย่ว 

เพื่ อสร้าง เค รือข่ ายชุ มชนพู น
บําเพ็ญกับชุมชนภายนอกที่อยู่
นอกเขตภาษี เจริญ  แต่มีพื้นที่
ตดิต่อกนัซึง่เอือ้ต่อการทอ่งเทีย่ว 

มเีครอืขา่ยชุมชนดา้นการทอ่งเทีย่ว 
 

สรา้งเครอืขา่ยชุมชน
กั บ
สถาบนัการศกึษา 

เพื่ อส ร้าง เค รือข่ ายชุ มชนกับ
สถาบันการศึกษาในการส่งเสริม
การพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ๆ ใหก้บั
ชุมชน 

มเีครอืขา่ยกบัสถาบนัการศกึษาทีม่ี
การแลกเปลี่ยนกันในเรื่ององค์
ความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

สรา้งเครอืขา่ยชุมชน
ดา้นวสิาหกจิชุมชน 

เพื่ อสร้างเครือข่ายชุมชนด้าน
วสิาหกจิชุมชน 

มีเครือข่ายชุมชนด้านวิสาหกิจ
ชุมชน ในลกัษณะการแลกเปลี่ยน
เรีย น รู้  ก าร เพิ่ ม ช่ อ งท างด้ าน
การตลาด และการประกอบอาชพี 

 
โดยสรุป ชุมชนพูนบําเพ็ญกําลงัเปลี่ยนไปเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น มสีาธารณูปโภค

พืน้ฐานทีอ่ํานวยความสะดวกใหก้บัชุมชน การประกอบอาชพีของคนในชุมชนพูนบําเพญ็นัน้มี
ทัง้ที่เป็นพนักงานรบัจา้งทํางานในบรษิทัเอกชน รบัจา้งทัว่ไป คา้ขาย รบัราชการ พนักงานใน
รฐัวสิาหกจิ และมบีางสว่นทีอ่ยู่ในภาคการเกษตรชุมชนพนูบําเพญ็มพีืน้ทีซ่ึง่ใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรู้
ที่ เรียกว่า “พื้นที่สุขภาวะ” ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจที่มี
ความสมัพนัธ์กบัความเขม้แขง็ของชุมชน คอื การทําเกษตรคนเมอืงในแง่ของสงัคมวฒันธรรม 
พบว่า พูนบําเพญ็เป็นชุมชนที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบเครอืญาตคินในพื้นที่ได้อยู่อย่าง
ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัมาช้านานความสมัพนัธ์แบบเครอืญาตินี้ทําให้วถิีชวีติของคนในชุมชนมี
ความสนิทชดิเชือ้ถอ้ยทถีอ้ยอาศยั เอือ้ประโยชน์รว่มกนั 
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คุณลกัษณะที่สะท้อนความเขม้แขง็ของชุมชน ได้แก่ ความสามารถในการพึ่งตนเอง
ความมัน่คงปลอดภยัของชุมชนการมวีสิยัทศัน์ของชุมชนและความรกัและหวงแหนชุมชนปัจจยั
ที่นําไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนพูนบําเพ็ญ ได้แก่ ความสมัพนัธ์เชงิสงัคมที่แน่นแฟ้น การ
เรยีนรู้เพื่อชวีติเครอืข่ายชุมชนผู้นําตามธรรมชาติ และเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง กลยุทธ์การ
พัฒนาชุมชนพูนบําเพ็ญไปสู่ชุมชนยัง่ยืน ได้แก่ สรรสร้างกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง สานต่อการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรปลูกจติสาํนึกผูเ้ขา้มาอยู่ใหม่ ประชาสมัพนัธช์ุมชนเชงิ
รุก พฒันาการตลาดผลติภณัฑ์ชุมชนพฒันาเยาวชนและสรา้งกลุ่มผู้นํารุ่นใหม่สานต่อภารกิจ 
และสรา้งเครอืขา่ยภายนอกเพือ่การพฒันาชุมชนเพิม่เตมิ 
 




