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บทคัดย่อ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ   (Qualitative  Research)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ถึงกระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืน ฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก 
จงัหวดัสุพรรณบุรี การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อ
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี   โดยใช้
วธีิการส ารวจเอกสาร  (Documentary  Research)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth  Interview)  
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  โดยมีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยัคร้ังน้ี  จ  านวน  25  คน  ประกอบ
ไปดว้ย  คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก,สมาชิกชุมชนตลาดสามชุก และกลุ่มพนัธมิตรของชุมชน   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1 .กระบวนการส่ือสารเพื่อ การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ีย วของตลาด
สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปตามในสถานการณ์ดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นการวางแผนการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชนตลาด
สามชุก  พบวา่  รูปแบบการส่ือสารในวางแผนการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ชุมชนตลาดสามชุกเนน้การส่ือสารสองทางทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 
 1.2 ดา้นการประสานความร่วมมือ  พบวา่  รูปแบบการส่ือสารใน การประสานความ
ร่วมมือมกัการส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ   การส่ือสารสองทาง ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและ
แบบไม่เป็นทางการ 
 1.3 ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ สถานท่ีท่องเท่ียว   พบวา่  รูปแบบการ ส่ือสารใน
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ สถานท่ีท่องเท่ียว เน้นการส่ือสารทางเดียวแบบเป็นทางการ  และแบบไม่
เป็นทางการ  ร่วมกบัการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 
 1.4 ดา้นการแกปั้ญหา  และอุปสรรคในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
ของชุมชน  พบวา่  รูปแบบการส่ือสารเนน้การส่ือสารสองทางเป็นทางการ  และแบบไม่เป็นทางการ 

ฆ 
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  2.การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี    ประกอบดว้ย  
กระบวนการของการวางแผน  การติดตามประเมินผล  กิจกรรมต่างๆ  ท่ีไดจ้ดัข้ึน  การเขา้ร่วมการจดั
ไปศึกษาดูงานการเขา้ร่วมการจดัเวทีสาธารณะ  และการเขา้ร่วมในการจดัสรรรายไดข้องชุมชน 
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Abstract 
 

This master thesis was the qualitative research with the purpose on analyzing the 
communication for  the conservation and  restoration  of  culture tourism for  Sam - 

Chuk Market, Supanburi province.  In addition, the study was focused on the community’s 
cooperation and communication for  the conservation and  restoration  of  culture tourism 

for  Sam - Chuk Market, Supanburi province. The study applied the method of  Documentary  
Research by the In-depth  Interview and Non-Participant Observation. The data providers are 25 
persons including the developmental sections committee, the members of community, and the 
people’s alliance of Sam-Chuk community.  

The results of the study are as follows: 
1. Communication for  the Conservation and  Restoration  of  Culture tourism 

for  Sam-Chuk Market, Supanburi province  are varied depending on the variable situations as 
follows: 

1.1 Planning of the Conservation and Restoration 
The process of planning has deployed both Formal and Informal pattern of Two-way 

Communication.  
1.2 Cooperation of Community 
The cooperation of community has deployed the Informal pattern of One-way 

Communication and both Formal and Informal pattern on Two-way Communication. 
1.3 Dissemination and Publication of Tourist Attractions 
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The dissemination and publication of tourist attractions have deployed the Formal and 
Informal patterns on One-way Communication relating to Informal pattern on Two-way 
Communication. 

1.4 Problem-Solving and Difficulties Patterns 
The problem-solving and difficulties’ pattern have applied Formal and Informal pattern on 

Two-way Communication.  
 
2. The community’s cooperation and communication for  the conservation and  

restoration  of  culture tourism for  Sam - Chuk Market, Supanburi province  included the 
significant factors as follows: the process of planning, the evaluation of events and activities, the 
participation of training, the participation of the public hearing discussion and the participation for 
the accessing of community’s income.  
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 โลกาภิวตัน์ท าใหโ้ลกของการติดต่อส่ือสารเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากมายมหาศาลน าพา
มนุษยชาติออกจากโลกใบเดิมท่ีจ ากดัความรับรู้ ความรู้ ประสบการณ์ ฯลฯ เพียงแค่เฉพาะในชุมชน
หรือสังคมท่ีบุคคลนั้นสังกดัอยูเ่ท่านั้น หากแต่โลกาภิวตัน์ยงัไดข้ยายการรับรู้ของประสาทสัมผสัทั้ง 
5 อนัไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้นิ การดมกล่ิน การสัมผสั และการล้ิมรส ไดก้วา้งไกลมากข้ึน ผา่น
ส่ือสารมวลชนแขนงต่างๆ ไม่วา่จะเป็น วทิยโุทรทศัน์ วทิยกุระจายเสียง หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
ภาพยนตร์ ฯลฯ ท าใหม้นุษยส์า มารถแสวงหาความรู้จากข่าวสารต่างๆ ในแต่ละวนัท่ีมีจ  านวน
มหาศาลไดอ้ยา่งง่ายดาย สังคมจึงกา้วเขา้สู่ยคุของสังคมข่าวสาร (Information Society) ท าใหผู้ท่ี้
แสวงหาความรู้จากข่าวสารเหล่านั้นมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลมากข้ึน ประกอบกบัมีการน าเอา
เทคโนโลยโีทรคมนาคมและคอมพิวเตอ ร์มาใชใ้นชีวติประจ าวนัมากข้ึน ท าให ้ “คนเราสามารถนัง่
ท างานอยูก่บับา้นไดม้ากข้ึน โดยท่ีตนเองไม่จ  าเป็นตอ้งออกไปมีส่วนร่วม
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ,2532 : 57) ก็ได ้เช่น การติดต่อพดูคุยผา่นโทรศพัท ์การส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การสนทนาผา่นระบบ CHAT ICQ MSN เป็นตน้ นอกจากน้ีส่ือ
อินเตอร์เน็ตยงัสามารถสร้างความสมคัรสมานสามคัคีใหเ้กิดข้ึนแก่ประชาคมโลกได ้โดยใชก้าร
ติดต่อส่ือสารผา่นเวบ็ไซต ์ (www-world wide web) โดยการเขา้ไปตั้งกระทูถ้าม -ตอบในประเด็น
ต่างๆ เช่น ส่ิงแวดลอ้มของ Green Peace การเมืองของคณะกรรมการ ต่อตา้นคอรัปชัน่ การพฒันา
ของรักบา้นเกิด .คอม เป็นตน้ อนัเป็นการเคล่ือนไหวในรูปแบบใหม่ท่ีสามารถถกัทอความแตกต่าง
ดา้นสีผวิ เพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรมไดก้วา้งไกลเกินกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
 ดงันั้น ไม่วา่โลกจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรก็ตาม มนุษยก์็ยงัปรารถนาท่ี จะ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ดว้ยรูปแบบและวธีิการท่ีแตกต่างกนัออกไป เพื่อผลทางดา้นชีวติ จิตใจ และ
การเป็นสังคม ดว้ยเหตุผลประการส าคญัก็คือ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม “ไม่อาจจะมีชีวติอยูด่ว้ยตวัเอง
คนเดียวในโลก โดยไม่พึ่งพาอาศยัหรือติดต่อกบัผูอ่ื้น ฉะนั้นมนุษยจึ์งอยู่ รวมกนัในสังคม ” (ทศันี 
อินทรสุขศรี, 2532:1) หรืออาจจะเป็นชุมชนหน่ึงชุมชนใดก็ไดภ้ายใตร้ะบบสังคมใหญ่ 
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 ชุมชน (Community) เป็น “การรวมตวัของกลุ่มคนท่ีมีวตัถุประสงคร่์วมกนั อาจเป็น
การรวมตวักนัตามพื้นท่ีหรือไม่ใช่พื้นท่ีก็ได ้สมาชิกทุกคนมีการติดต่อส่ือสารกนั มีคว ามเอ้ืออาทร
กนั มีการท ากิจกรรมร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการกระท า และมีการจดัการ เม่ือเกิดความเป็น
ชุมชนข้ึนมา สมาชิกจะมีความสุขและมีความสร้างสรรค ์มีศกัยภาพท่ีจะแกไ้ขปัญหาและพฒันาทุก
ดา้นใหส้ าเร็จได”้ 
 ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ชุมชนเป็นผลพวงประการหน่ึงของการติดต่อส่ือสาร  กล่าวคือ 
เม่ือมนุษยม์าอยูร่วมกนัก็มุ่งท่ีจะสร้างสรรคค์วามเขา้ใจกนั  เพื่อใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข  ท า
ใหม้นุษยต์อ้งแสวงหากลไกลหรือเคร่ืองมือท่ีจะสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึน  กลไกส าคญัดงักล่าวก็
คือการติดต่อส่ือสาร  (Communication)  เพราะนอกจาก  “การส่ือสารสามารถท าใหค้นเราเขา้ใจกนั
ไดอ้ยูร่่วมกนัไดส้ามารถช่วยกนัท างานอยา่งหน่ึงอยา่งใดใหบ้รรลุ(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2529:1) 
 นอกจากน้ี การส่ือสารยงัช่วยใหม้นุษยส์ามารถสืบทอดส่งต่อวฒันธรรม การถ่ายทอด
ความรู้ ส่ิงท่ีควรปฏิบติั การปรับตนให้ เขา้กบัธรรมชาติ การรู้จกัใชท้รัพยากรต่างๆ ตลอดจนมรดก
ตกทอดอ่ืน ๆ ท่ีท าใหม้นุษยส์ามารถพฒันาชีวติและความเป็นอยูต่่อๆ กนัไปไดใ้นแต่ละชัว่อายคุน
ดว้ย โดยอาศยัวธีิการติดต่อส่ือสารท่ีไดรั้บการพฒันาเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั นบัตั้งแต่การใชเ้สียง
กลอง ควนัไฟ การวาดภาพบนผนงัถ ้า สัญลกัษณ์ต่างๆ (อยา่งเช่น สัญลกัษณ์ในภาษาอียปิตโ์บราณ ) 
ภาษาพดู ภาษาเขียน ตลอดจนการประสมประสานวธีิการติดต่อส่ือสารแบบเดิมเขา้กบัช่องทางการ
ส่ือสารสมยัใหม่ ไดแ้ก่ วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรศพัท ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็ นตน้ เพื่อใหง่้ายต่อการติดต่อระหวา่งกนั ต่อความเขา้ใจกนั ต่อการด ารง
เผา่พนัธ์ุ ต่อการบรรลุจุดหมายหรือวตัถุประสงค ์และท่ีส าคญัคือ ลดปัญหาการเขา้ใจผดิหรือความ
ลม้เหลวในการติดต่อส่ือสารนัน่เอง 
 การติดต่อส่ือสารจึงมีความส าคญัต่อคนทุกคน ทุกชุมชน ทุกสังคม และทุกปร ะเทศ 
เพราะการท่ีคนและสถาบนัเหล่าน้ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์ดไดน้ั้น ทั้งผูน้  าและ
สมาชิกของสถาบนัจะตอ้งมีความเขา้ใจกนัและมองไปในทิศทางเดียวกนั ท าใหก้ารติดต่อส่ือสารใน
แต่ละคร้ังมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหเ้กิดผลประการหน่ึงประการใดเสมอ ซ่ึงผูน้ าอาจจะมีว ั ตถุประสงค์
เพื่อแจง้ใหส้มาชิกไดท้ราบ (to in from) ถึงเป้าหมายของชุมชนตนเอง เช่น การเป็นชุมชนท่ี
พึ่งตนเองได ้ เป็นตน้ หรือบอกกล่าวใหค้วามรู้ ใหข้อ้มูลข่าวสาร เพื่อสอนหรือใหก้ารศึกษา          
(to teach or to educate) เพื่อใหค้วามบนัเทิง เพลิดเพลิน สบายใจ (to entertain) หรือเพื่อเสนอหรือ
ชกัจูงใจ (to propose or persuade) (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2529:15-17) สมาชิกใหก้ระท า
ตาม เป็นตน้ ส่วนสมาชิกเองก็มีความตอ้งการเพื่อท่ีจะทราบ (to know or understand) เพื่อเรียนรู้    
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(to learn) เพื่อหาความพึงพอใจ (to enjoy) หรือเพื่อการท าหรือตดัสินใจ (to dispose or decide) ใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (มหาวทิยาลยัสุโขทยั ธรรมาธิราช, 2529:12-13) ทั้งน้ีผลท่ีจะไดจ้ากส่ือสารข้ึนอยู่
กบั “การใหค้วามหมายต่างๆ ซ่ึงจะเป็นไปตามประสบการณ์ ความรอบรู้ เพศ วยั อาชีพ ระบบ
วฒันธรรม ฯลฯ ท่ีผูน้ั้นไดรั้ บรู้ สั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงท าใหแ้ต่ละคนเกิดความเขา้ใจผดิหรือให้
ความหมายแก่สารแตกต่างกนัออกไป” (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2529:5) 
 จากขอ้ความขา้งตน้ท าใหท้ราบวา่ “มีการใหแ้ละรับอยูใ่นกระบวนการส่ือสาร การให้
และการรับสารท่ีส่งถึงกนัและกนัน้ี ท าใหท้ั้งสองฝ่ ายมีความเขา้ใจตามทรรศนะของตนเองเกิดข้ึน ” 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรม าธิราช , 2529:5) ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่  “การส่ือสารมีลกัษณะเป็น
กระบวนการ เพราะวา่การส่ือสารมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ด าเนิน
ต่อไปตลอดเวลา ไม่หยดุน่ิง ไม่มีจุดเร่ิมตน้ ไม่มี จุดส้ินสุด ” ทั้งยงั “เป็นกระบวนการท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงท่ีตรงไปตรงมาท่ีสุด โดยประกอบดว้ยตวัแหล่งสารหรือตวัผูส่้งสาร สารท่ีส่งออกไปเพื่อ
การส่ือประสบการณ์และความหมาย ช่องทางในการส่ือสารหรือตวัส่ือท่ีน าสารไป ตวัผูรั้บสาร และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการส่ือสารนั้น” 
 ส าหรับงานการพฒันาชุมชน องคป์ระกอบภายในกระบวนการติดต่อส่ือสาร นัน่ก็คือ ผู ้
ส่งสาร ไดแ้ก่ ผูน้  า ซ่ึงอาจเป็นผูใ้หญ่บา้น ก านนั พระ ครู สมาชิกภายในชุมชน อาจเป็นชาวบา้น
ทัว่ไปหรือสมาชิกกลุ่มหรือองคก์รชุมชนต่างๆ ไดส่้งข่าวสารภายในชุมชนและ /หรือข่าวสารจาก
ภายนอกชุมชน ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ ภายในชุมชน อาทิเช่น ส่ือบุคคลระหวา่งผูน้ ากบัผูน้ า 
ผูน้  ากบัสมาชิก สมาชิกกบัสมาชิก หรือผุน้ ากบักลุ่ม /องคก์รชุมชนภายในชุมชน เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าว วทิยชุุมชน ป้ายประกาศ จดหมายเชิญ แผน่พบั ใบปลิว ฯลฯ เท่าท่ีชุมชนพึงมีช่อง
ทางการส่ือสารและเป็นไปตามความเหมาะสมของเน้ือหาและส่ือท่ีจะใช ้เพื่อใหเ้ขา้ถึงผูรั้บสารมาก
ท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเป็นผูน้ าดว้ยกนัเอง สมาชิกกลุ่ม /องคก์รชุมชน ชาวบา้นทัว่ไป ครู พระ เพื่อผล
ประการหน่ึงประการใดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ (แจง้ใหท้ราบ ความรู้ การเรียนรู้ ความเข้ าใจ การ
ตระหนกั) ทั้งน้ีทั้งนั้น ไม่วา่ใครจะเป็นคนส่งสารหรือผูรั้บสาร บทบาททั้งสองสามารถสลบักนัได้
ดว้ยการติดต่อส่ือสารนั้นเป็นกระบวนการ จึงไม่มีใครเป็นผูส่้งสารหรือผูรั้บสารแบบถาวร ทุกคนท่ี
อยูใ่นกระบวนการติดต่อส่ือสารจึงมีความส าคญัเท่าเทียมกนั 
 บนความเสมอภา คและความเท่าเทียมในกระบวนการติดต่อส่ือสารดงักล่าว สามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นนยัของการส่ือสารท่ีดีประสิทธิภาพไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะการส่ือสารท่ีดีอยูบ่น
พื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ “การส่ือสารท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนองถือวา่เป็นส่ิงส าคญั ... การส่ือสารจะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนถา้เราถือวา่ การมีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นวธีิการท่ีท าใหผู้รั้บสารและผูส่้งสารมี
ความเสมอภาคกนัในการติดต่อส่ือสาร ไม่ใช่ฝ่ายหน่ึงมีอิทธิพลเหนืออีกฝ่ายหน่ึง ” (เสถียร เชย
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ประทบั, 2529: 34-35)  การส่ือสารรูปแบบน้ี “เป็นการส่ือสารแบบยคุลวถีิ หรือการส่ือสารสองทาง 
(Two-way Communication)” (กิติมา สุรสนธิ , 2532:11) ซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีค านึกถึงการมี
ส่วนร่วม (Participation) ของบุคคลแต่ละฝ่ายนัน่เอง เพราะวา่การส่ือสารดงักล่าวนั้น “มีการเปิด
โอกาสใหผู้รั้บสารไดซ้กัถามขอ้ขอ้งใจหรือขอ้สงสัยต่างๆ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร ะหวา่ง
กนั มีการโตต้อบกนัท าใหผู้ส่้งสารและผูรั้บสารสามารถท่ีจะตอบสนองต่อกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจ
ไดอ้ยา่งชดัเจน” (เสถียร เชยประทบั อา้งถึง นพรัตน์ มณีรัตน์, 2541:30-34) ทั้งน้ีการส่ือสารแบบทุก
คนไดมี้ส่วนร่วมยงัท าใหคู้่ส่ือสาร (ผูส่้งสารและผูรั้บสาร ) มีทศันคติ ท่ีดีต่อกนั เห็นวา่ทุกคนก็มี
ศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนัจึงลดอคติ (Bias) ท่ีมีต่อกนัและกนัไดอ้ยา่งไรก็ดี แมว้า่การส่ือสารแบบสองทาง
จะใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่ แต่ก็มิใช่ละเลยการส่ือสารแบบทางเดียว (One-way Communication) ไปเสีย
ทีเดียว เน่ืองจากวา่การส่ือสารแบบทางเดียวช่ว ยใหก้ารติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว
มากยิง่ข้ึน 
 การส่ือสารเป็นกลไกลท่ีส าคญั  ท่ีเขา้มามีบทบาทในการรวมตวักนัของคนในชุมชน 
เป็นองคก์รประชาชนหรือประชาคม ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการตระหนกัถึง
ปัญหา เพราะการรวมกลุ่มของประชาชนจะตอ้งอาศยัความเข้ าใจท่ีตรงกนั จิตส านกัร่วมกนัในการ
ร่วมกนัแกไ้ข และท างานร่วมกนั โดยการส่ือสารจะมีบทบาทในการกระตุน้ใหค้นในสังคมหรือ
ชุมชน เกิดจิตส านกัร่วมกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น รับรู้ปัญหาร่วมกนั และประสานงานกนัในการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษศิ์ลปวั ฒนธรรมของชุมชน และยงัรวมไปถึง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ อีกดว้ย ไม่วา่จะเป็นทางรัฐหรือองคก์รเอกชนต่างๆ 
เพื่อน าไปสู่การเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็และพฒันาการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
(เวทินี  สตะเวทิน, 2542: 4) 
 แต่ทั้งน้ีและทั้งนั้นส่ิ งท่ีส าคญัท่ีสุดซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชุ มชนสามชุกน้ีเป็นชุมชนท่ี
เห็นคุณค่าของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน  ความเป็นชุมชนดั้งเดิม  และวถีิชีวติของคน
สมยัโบราณไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้และช่วยกนัอนุรักษแ์ละหวงแหนไวไ้ด ้ก็คือ การท่ีคนภายใน
ชุมชนนั้น  “คิดเป็น  ท าเป็น  และการแกไ้ขปัญหาได้”  การท่ีคนจะคิดเป็น  ท าเป็น  แกไ้ขปัญหาได ้ 
คนเหล่านั้นจะตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพเหล่านั้น  โดยใชก้ารส่ือสารเป็น
กลไกลส าคญั  เพื่อใหส้มาชิกทุกคนภายในชุมชนมีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนัร่วมกั นอยา่งแทจ้ริง  ตั้งแต่การร่วมคิด  ร่วมตดัสินใจ  ร่วมด าเนินการ  ร่วมติดตาม  ร่วม
ตรวจสอบ  เป็นตน้  เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาดา้นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไปในแนวทาง
เดียวกนั  โดยอาศยัรูปแบบการส่ือสารและวธีิการส่ือสารท่ีจะสร้างความเขา้ใจร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
เติมเตม็ใหก้ระบวนการส่ือสารนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ จนน าไปสู่การ
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เป็นชุมชนท่ีไดรั้บรางวลัอนุรักษร์ะดบัดี หรือ "Award of Merit" จากองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์ 
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก 
 ตลอดช่วงระยะเวลา 4-5 ปี ท่ีผา่นมา ยา่นตลาดสามชุกจงัหวดัสุพรรณบุรีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
ของคนมากหนา้หลายตาในสถานะสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์น่าสนใจและ เป็นศูนยร์วมอาหาร
พื้นบา้นท่ีอร่อย ๆ หลากหลาย จนเป็นลกัษณะเฉพาะตวัท่ีสะทอ้นมาจากกิจกรรมและวถีิชีวติชุมชน 
ตลอดจนสถาปัตยกรรมและส่ิงปลูกสร้างท่ีบาง ส่วนเผยออกมาใหเ้ห็น วถีิชีวติในอดีตของคนริมน ้า
ยา่นตลาดชุมชนท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในแถบท่ีลุ่มริมน ้าภาคกลาง (สักรินทร์ แซ่ภู่ , 2550 :1) 
 จากการศึกษาประวติัความเป็นมาของชุมชน พบวา่  ตลาดสามชุก เป็นตลาดเก่าแก่อายุ
กวา่ 100 ปี ตั้งอยูติ่ดริมแม่น ้าท่าจีน พฒันาการข้ึนจากตลาดเล็กๆ มาเป็นชุมชนขนาดใหญ่  เป็นเมือง
ท่าท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นทั้งสถานท่ีแลกเปล่ียนซ้ือขาย ตลอดจนเป็นจุดท่ีพกัพอ่คา้ในการ
ล่องเรือข้ึนลงกรุงเทพฯ หรือเมืองต่างๆ  ในจงัหวดัสุพรรณบุรี มีท่าเรือจอดรับส่งสินคา้ เรือโดยสาร 
เรือเมล ์เรือแดง  เรือขนส่งสินคา้ เช่น เรือขนขา้ว เรือขนถ่าน เรือขนผกั ผลไม ้พืชไร่  สัตวน์ ้าและ
สินคา้นานาชนิด ดว้ยเหตุน้ีจึงดึงดูดใหค้นต่างถ่ินเขา้มาท ามาหากินท่ีน่ีโดยเฉพาะคนจีน โครงสร้าง
ทางสังคมของเมืองสามชุกจึงประกอบดว้ยคนหลากหลายเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุมารวมกนั 
 หมู่อาคารไมส้องชั้นเรียงรายเป็นแถวบนเน้ือท่ีกวา้งขวาง สะทอ้นถึงชุมชนท่ีพฒันาจาก
การเป็นศูนย์  กลางการแลกเปล่ียนคา้ขายทางน ้าท่ีเคยรุ่งเรืองมากแห่งหน่ึง  เป็นท่ีรวมของผูค้น
หลากหลาย โดยเฉพาะชาวจีนท่ีเขา้มาท าการคา้ มีศาสนสถาน เช่น  ศาลเจา้ วดัในฝ่ังตลาด โรง
มหรสพ ร้านกาแฟโรงแรม ร้านคา้ทองค า ร้านถ่ายรูป ร้านขายยาโบราณ ร้านเสริมสวย ร้านคา้ต่างๆ 
มากมายท่ีข้ึนช่ือวา่น าสมยัในระยะนั้น หลายคนรู้สึกผกูพนักบัสถานท่ีแห่งน้ีในฐานะเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีท ามาหากิน เล้ียงชีวติคนในชุมชนมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 
 ตลาดสามชุกประกอบดว้ยหอ้งแถวไม ้ 2 ขา้งอยูร่ะหวา่ งทางเดินหรือเรียกวา่ซอย  มี
ทั้งหมด 4 ซอย และส่วนหน่ึงสร้างอยูบ่นท่ีดินส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์  มีสภาพ
และรูปแบบควรค่าต่อการอนุรักษท์ั้งทางดา้นประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรม  ภายในยา่นชุมชนมี
การผสมผสานการใชพ้ื้นท่ีโดยประกอบไปดว้ยกลุ่มกิจกรรมท่ีหลากหลา ยอนัไดแ้ก่  พื้นท่ีพกัอาศยั
และคา้ขาย  พื้นท่ีสาธารณะต่าง  ๆ  พื้นท่ีส่วนงานราชการ  ฯลฯ  ซ่ึงพื้นท่ีใชส้อยต่าง  ๆ  น้ีได้
ประกอบรวมตวัเป็นกลุ่มกอ้นโดยปรากฏใหส้ังเกตในตวัสถาปัตยกรรมตามลกัษณะของบา้นเรือน
และอาคารต่าง  ๆ  เอกลกัษณ์ทางกายภาพเหล่าน้ีของยา่นชุมชนตลาดสามชุกยงัเป็นประวติัศาสตร์ท่ี
มีชีวติ  สัมผสัได ้ และเห็นเป็นประจกัษท์างสายตาแก่ผูม้าเยอืนในปัจจุบั น  ดว้ยตวับา้นและอาคาร
ในตลาดสามชุกท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัของรัชกาลท่ี   5  มีศิลปะการแกะสลกัไมท่ี้งดงามเรียงรายเป็น
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ยา่นการคา้ท่ีมีความงดงามและมีคุณค่าทางสถาปัต ยกรรมยงัคงท าหนา้ท่ีเป็นตลาดเพื่อการคา้อยา่ง
สมบรูณ์ใหก้บัชุมชน  (มูลนิธิชุมชนไท,2542: 18) 
 ชุมชนตลาดสามชุก ” จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นชุมชนท่ีไดมี้การพฒันาศกัยภาพของ
ชุมชน ตามแนวทางการพฒันาทางดา้นการอนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรม  ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือ
ของสมาชิกในชุมช น ท่ีไดต้ระหนกัถึงศกัยภาพและความส าคญัของชุมชน ท่ีมีของดีท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ท าใหช้าวชุมชนตลาดสามชุกรวมตวักนัพฒันาฟ้ืนฟู ปรับปรุงสภาพชุมชน จนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ท่ีมีความน่าสนใจ และเป็นจุดดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศเขา้ไปเยีย่มชมอยา่งต่อเน่ือง 
 ชุมชนตลาดสามชุก ไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 
2547  มีช่ือเรียกวา่ “สามชุกตลาดร้อยปี ” เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เน่ืองจากสภาพชุมชนมี
จุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจคือ ความเป็นชุมชนเก่าแก่ มีลกัษณะอาคารบา้นเรือนท่ียงัคงรักษา
สภาพเดิมท่ีมีมาตั้งแต่สมยัราชกาลท่ี 5 ท่ีเป็นอาคารไมส้องชั้นเรียงรายเป็นหอ้งแถวมุงหลงัคาดว้ย
กระเบ้ืองโบราณ มีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรม และมีศิลปะจากการแกะสลดัผนงับา้นดว้ย
ลวดลายขนมปังขิง นบัเป็นยา่นการคา้ท่ีมีความงดงาม และทรงคุณค่าทาง สถาปัตยกรรม อีกทั้งยงั
เป็นตลาดริมน ้าติดกบัแม่น ้าท่าจีน ชาวตลาดสามชุกส่วนใหญ่เป็นคนจีนมีอาชีพคา้ขายท าใหต้ลาด
สามชุกเป็นยา่นการคา้ท่ีมีสินคา้และบริการอยา่งครบครัน ไม่วา่จะเป็นร้านขายอาหาร ร้านเสริมสวย 
ร้านกาแฟ ร้านถ่ายรูป ร้านขายของช า ร้านขายยา และโรงแรมเก่าแ ก่ ซ่ึงร้านคา้ภายในตลาดสามชุก 
เป็นร้านท่ีเปิดกิจการขายของมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จนกระทัง่จนมาถึงปัจจุบนัมีอายมุากกวา่ 80 ปี 
จากสถาปัตยกรรม  อาคารไมโ้บราณท่ีพบเห็นไดต้ลอดแนวทางเดิน 2 ขา้งทางเดินในตลาดแลว้  วถีิ
ชีวติบรรยากาศภายในตลาดการคา้ขายท่ียงัคงรักษาวถีิแ บบดั้งเดิมเช่นในอดีต  บรรยากาศเป็นแบบ
ตลาดเก่ามีขา้วของเคร่ืองใชแ้บบเก่าๆ  ท่ียงัคงสภาพดีท่ีไม่ค่อยไดเ้ห็นกนั เช่น ของเล่นไขลาน , 
ตุก๊ตาไมไ้ผ,่ โมเดลรถและเคร่ืองบิน เป็นตน้  ส่วนร้านคา้หลายร้านในตลาดสามชุกยงัคงเอกลกัษณ์
บา้นเรือนท่ีสร้างดว้ยไมเ้ก่าแก่นบัร้อยปี โ ดยแต่ละร้านยงัคงรักษาสภาพคา้ขายแบบเดิมๆ ท าให้
ตลาดแห่งน้ีมีบรรยากาศของความเป็นตลาดโบราณ 
 นอกจากน้ี  ตลาดแห่งน้ีย ังมีช่ือเสียงทางดา้นความอร่อยของอาหารการกิน  ท่ีมีผูมี้ฝีมือ
ทางดา้นการท าอาหารเป็นจ านวนมาก  และความเป็นจุดเด่น  คือ  อาหารท่ีตลาดสามชุกจะเนน้ความ
เป็นอาหารและขนมไทยโบราณท่ีหาทานไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงชาวสามชุกไดพ้ยายามร้ือฟ้ืนอาหาร
และขนมไทยโบราณข้ึนมาเป็นจุดเด่นของชุมชนท่ีสามารถดึ งดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวได้
เป็นอยา่งดี  (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2529:1) 
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 ดงันั้น  ในปี 2552 องคก์าร ยเูนสโก  ประกาศใหส้ามชุกตลาดร้อยปี "เป็นองคก์รภาค
ประชาชนท่ีอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมประเภท  "ดี" ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก " ท่ีชุมชนเขม็
แขง็ จนสามารถพลิกฟ้ืนคืนชีวติใหแ้ก่วถีิชีวติ และเศรษฐกิจจนกลบัคืนมาไดส้ าเร็จ  ต่อมาท่ีน่ีได้
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ จนไดรั้บรางวลัอนุรักษร์ะดบัดี หรือ "Award 
of Merit" จากองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก 
 เม่ือตลาดร้อยปีสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นอาคารเรือนไมเ้ก่าแก่ตลาดโบราณเล็ก 
ๆ ตั้งอยูริ่มแม่น ้าท่าจีนท่ีมีร่องรอยความเจริญรุ่ งเรืองในอดีตของวถีิชีวติ พอ่คา้  แม่ขาย ชาว
สุพรรณบุรีท่ีผกูพนักบัล าน ้าสายน้ี ไดรั้บรางวลัมรดกโลกไดน้ั้น ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่วถีิชีวติในอดีต 
พอ่คา้ แม่ขาย ท่ีเป็นตลาดเก่าแก่โบราณตลอดริมแม่น ้าท่าจีนของจงัหวดัสุพรรณบุรี ไหลผา่น  ยอ่มมี
คุณค่าทางจิตใจต่อมวลมนุษยชา ติ และควรไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ช่นเดียวกนั  เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ
ส าหรับชาวสุพรรณบุรีเป็นอยา่งยิง่  ท่ีมีตลาดโบราณร้อยปีสามชุกไดรั้บรางวลัมรดกโลก ประเภท
อนุรักษม์รดกวฒันธรรม  แห่งเอเชียแปซิฟิก จากองคก์ารยเูนสโก  (http://www.codi.or.th,18  
มกราคม  2553) 
 ความส าเร็จจากการด าเนินงานการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของตลาดสามชุก   อ าเภอ
สามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี จะไม่สามารถส าเร็จไดห้ากขาดการท างานท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งภาครัฐ
และเอกชน และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชน โดยการเปิดใหช้ าวบา้นได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาตามแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและต่อเน่ือง ซ่ึงน าไปสู่การก่อใหเ้กิด
จิตส านึก (Civic Consciousness) ร่วมกนั มารวมตวักนัเป็นกลุ่ม หรือองคก์ร (Civic Group / 
Organization) เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาหรือกระท าการบางอยา่งใหบ้รรลุวตัถุปร ะสงคร่์วมกนั
ภายใตร้ะบบการ จดัการโดยเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย (Civic Network) (ชูชยั ศุภวงศ ์ ,2541 :165) และ
กลไกหลกัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัการ และเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ของชุมชนใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ั้น ก็คือ “ การส่ือสาร ” (Communication) 
 ในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดสามชุก ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีชุมชน
ไดเ้รียนรู้แนวทางการพฒันาดา้นการอนุรักษจ์ากสังคมภายนอก และจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีใหก้าร
สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการพฒันาศกัยภาพชุมชน  โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ท าใหส้มาชิกในชุมชนตลาดสามชุกไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่าของ
ชุมชนท่ีมีของดีมากมาย และร่วมมือกนัพฒันาศกัยภาพของชุมชน ก าหนดแบบแผน และบริหาร
จดัการชุมชนใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั ซ่ึงตอ้งผา่นกระบวนการการจดัการ
หลายขั้นตอน ทั้ งน้ีในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนนั้น   “การส่ือสาร ”  ถือเป็นกลไกลส าคญั 
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ชุมชนตอ้งการ  โดยใชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ือ งมือ
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สร้างความรู้  ความเขา้ใจ  ตระหนกัและเห็นคุณค่าส่ิงดี  ๆ  ในชุมชน  และท าใหส้มาชิกในชุมชน
เกิดควา มเขา้ใจกนัได ้ และอยูร่่วมกนัได ้ สามารถช่วยกนัท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงในอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของชุมชนใหบ้รรลุเป้าหมาย  (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2529:1) 
 ชุมชนตลาดสามชุก  เป็นชุมชนหน่ึงท่ีมีการบริหารจดัการโดยคนภายในชุมชน  มีผูน้ า
ชุมชนและคณะท างานท่ีมีวสิั ยทศัน์  มีพื้นท่ีสาธารณะเพื่อใชเ้ป็นเวทีในการส่ือสารแลกเปล่ียนทาง
ความคิดขอคนในชุมชน  เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้ ส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาและอนุ รักษ์
ศิลปวฒันธรรมของชุมชน  มีการประสานความร่วมมือกบัองคก์รภายนอก  มีอ งคก์รท่ีมีกิจกรรม
ต่อเน่ืองและจดัการตนเองใหแ้ก่สมาชิกในชุมชน 
 ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาวจิยั  เร่ือง  “การส่ือสารเพื่อการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก   อ าเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี ”  
เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ีย ว องตลาด
สามชุก  อ าเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี    และ ศึกษาการมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ตลาดสามชุก   อ าเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรีจนเป็นท่ีประสบความส าเร็จ  วา่มีลกัษณะและ
กระบวนการด าเนินการอยา่งไร  ซ่ึงการศึกษาจะท าใหไ้ดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
ส่ือสารท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก   
อ าเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ภายใตห้ลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน  อนัจะเป็นแนวทางใ ห้
ชุมชนอ่ืน  ๆ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเกิดการเรียนรู้และน าแนวทางดงักล่าวน าไปใชเ้พื่อการ
ส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชนตนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  และเป็นแบบอยา่งในการร่วมมือของชาวบา้นในการดูแลรักษาวฒันธรรม 
หรือวถีิชีวติของชุมชน 
1.2  ปัญหาน าการวจัิย 
 1.กระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 2.การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อ
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว  ของตลาดสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี  เป็น
อยา่งไร 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อส ร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก  จงัหวดั
สุพรรณบุรี 
1.4  ขอบเขตการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษา  กระบวนการส่ือสาร  โดยการวเิคราะห์จากองคป์ระกอบของ
กระบวนการส่ือสาร  ไดแ้ก่  ผูส่้งสาร  สาร   ช่องทางการส่ือสาร /ส่ือ  ผูรั้บสาร  ผลสะทอ้นกลบั  
ปฏิกิริยาโตต้อบ  รูปแบบการส่ือสารและ วธีิการส่ือสารเพื่ อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  แ ละการมี
ส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของต ลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุ รี  พื้นท่ีท าการศึกษา  คือ   ชุมชนตลาดสามชุก  
ตั้งแต่ปี  2544  ถึงปัจจุบนั  เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีชาวตลาดสามชุกมีการรวมตวักนัและมีการแต่งตั้ง
กลุ่มคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเพื่อการอนุรักษข้ึ์นมา  เพื่อด าเนินการพฒันาไปสู่การพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง  ฟ้ืนฟู  อนุรัก ษศิ์ลปวฒันธรรมและสภาพของชุมชนตลาดสามชุก จนเป็น
ชุมชนท่ีไดรั้บรางวลัอนุรักษร์ะดบัดี หรือ "Award of Merit" จากองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์ 
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องคก์รยเูนสโก United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization – UNESCO)  และไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น  “ชุมชนตน้แบบ” ในการพฒันา
ประเทศทางดา้นวฒันธรรม  จนกระทัง่เป็นแหล่งท่องเท่ียวและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท่ีมี
ช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศไทยในปัจจุบนั 
1.5  นิยามศัพท์ 
 ศิลปวฒันธรรมหมายถึง  รูปแบบการด าเนินชีวติ  ความเป็นอยู ่   ขนบ ธรรมเนียม
ประเพณี  ภาษา ศิลปกรรม วรรณกรรม  โบราณสถาน  โบราณวตัถุ ต่าง  ๆ  ในชุมชนท่ีมีรูปแบบ
เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชน  ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
 กระบวนการส่ือสารหมายถึง  ขั้นตอนการแสดงขอ้มูลข่าวสาร  รูปแบบการส่ือสารและ
วธีิ การส่ือสารท่ีคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกกบัคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกกบัชาวตลาดสามชุก    ชาวตลาดสามชุกกบัชาวตลาดสามชุก (ผู้
ส่งสาร /Sender)  แจง้ขอ้มูลข่าวสาร  ปัญหา  และความเคล่ือนไหวของกิจกรรมต่าง  ๆ (สาร /
Message)  ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน   ผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง  ๆ  (ช่องทางการส่ือสาร / ส่ือ
Channel/Media)  เพื่อใหค้ณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกและชาวตลาดสามชุก  ไดแ้ลกเปล่ียน
ทศันะ  ความคิดเห็น  ความรู้สึก  ประสบการณ์ท่ีผา่นมาสู่กนัและกนั  (ปฏิกิริยาโตก้ลบั /Feedback)  
เกิดความเขา้ใจกนั  เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั  และร่วมกนัแสวงหาแนวทาง  (ผล/Effect)  ในการพฒันา
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ชุมชนของตนเองอนัน าไปสู่การเป็นชุมชนท่ีไดรั้บรางวลัอนุรักษร์ะดบัดี หรือ "Award of Merit" 
จากองคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก 
 รูปแบบการส่ือสารหมายถึง  ประเภทขอ งการติดต่อส่ือสารซ่ึงประกอบดว้ยทิศทางการ
ส่ือสารแบบทางเดียว   (One-way  Communication)  และการส่ือสารแบบสองทาง  (Two-way  
Communication)  ตามลกัษณะการใชท่ี้เป็นการส่ือสารแบบทางการ  และการส่ือสารท่ีไม่เป็น
ทางการ และตามทิศทางการไหล่ของข่าวสารตามแนวด่ิง  (Vertical  Communication)  ท่ีมีทั้งการ
ส่ือสารจากบนลงล่าง  (Top-down Communication)  จากล่างข้ึนบน  (Bottom-up  Communication)  
และการส่ือสารตามแนวนอนหรือแนวราบ  (Horizontal  Communication) 
 วธีิการส่ือสารหมายถึง  การใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร  ไดแ้ก่  ส่ื อบุคคลท่ีเป็น
กลุ่มยอ่ย/กลุ่มเล็ก  ส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นใบประกาศ  ใบปลิว  แผน่พบั  ส่ือเฉพาะกิจท่ีเป็น  หอกระจาย
ข่าว  เสียงตามสาย  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นวทิยชุุมชน และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจซ่ึงกนัแหละกนั   เพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือความห มายระหวา่งคณะกรรมการพฒันาตลาด
สามชุกดว้ยกนัเองและชาวตลาดสามชุกดว้ยกนัเองรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได ้เขา้ใจความหมายได้
อยา่งชดัเจนและตรงตามท่ีผูส่้งสาร 
 การส่ือสารเพือ่การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเทีย่ว   หมายถึง  
กระบวนการส่ือสาร ท่ีรูปแบบและวธีิ การส่ือสารเพื่อก่อใหเ้กิดการสนบัสนุนในการด ารง รักษา
ฟ้ืนฟู  ดูแล ศิลปวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นชุมชนตลาดร้อยปี อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  ใหค้ง
สภาพหรือปรับปรุงในส่วนท่ีดีงามของส่ิงเหล่านั้นไวอ้ยา่งมีความรับผดิชอบในแหล่งวฒันธรรมท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน เ พื่อใหค้นในชุมชน  และนอกชุมชนเห็นคุณค่ารวมถึงการมีความรู้
ความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรมดงักล่าวและเพื่อใหค้งอยูส่ าหรับคนรุ่นหลงัไดศึ้กษาคน้ควา้ 
 การมีส่วนร่วมหมายถึง  กระบวนการเพื่อการพฒันาชุมชนท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันา ในลั กษณะของการเขา้ร่วมการจดัการตั้งแต่ การเขา้
ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั  ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลในรูปของชุมชนท่ีไดรั้บ
ผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการพฒันา 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงกระบวนการส่ือสาร  รูปแบบการส่ือสาร  และวธีิการส่ือสารเพื่อการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 2. ทราบถึงการมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว   ของตลาดสามชุก  จงัหวดั
สุพรรณบุรี 
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 3. ทราบถึงสภาพทัว่ไปของชุมชนท่ีส่งเสริ มการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟู
การท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีประสบความส าเร็จ 
 4. ผลการศึกษาจะใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับชุมชนตลาดสามชุก   จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในการ
บริหารจดัการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒั นธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชนใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป 
 5. ผลการศึกษาอาจใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการ
ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชนอ่ืน  ๆ  ท่ีมีลกัษณะการด าเนินการในท านองเดียวกนั ต่อไป 
 6. ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้ จะศึกษาวจิยัต่อในเร่ืองเก่ียวกบัชุมชนตลาด
สามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกนัต่อไป 
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บทที่  2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง  “การส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวของตลาดร้อยปี อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ”  ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิด  ทฤษฎี  และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการรวมกลุ่มของประชาชน 
 2.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมชุมชน 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรม 
 2.5  แนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.6  แนวคิดเก่ียวกบัประชาสังคม 
 2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการรวมกลุ่มของประชาชน 
 ในการด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชนตลาด
สามชุก  โดยมีการตั้งกลุ่มคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ข้ึนมาเป็นแกนน าในการ
ด าเนินการขบัเคล่ือนกิจกรรมในการพฒันาชุมชน  ในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึ งใหป้ระสบ
ความส าเร็จนั้น  จะตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชน  เพื่อร่วมกนัจดัตั้งองคก์รตาม
วตัถุประสงคข์องกลุ่มในการจดัตั้งองคก์ารของชุมชนตลาดสามชุก  มีจุดเร่ิมตน้จากการรวมตวักนั
ของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกนัอนุรักษ ์ ฟ้ื นฟู  สภาพของชุมชน  จนกระทัง่เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ของชุมชนท่ีน่าสนใจ   
 การรวมกลุ่มของประชาชน ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน อาทิ 
 Edger Schein (1992)  ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของกลุ่มวา่ กลุ่ม เป็นบุคคลจ านวนหน่ึงท่ี
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัในช่วงระยะเวลาหน่ึง และมีจ า นวนนอ้ยพอท่ีจะท าใหบุ้คคลแต่ละคน
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดท้ั้งหมด และเป็นการติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหนา้ 
 Feldmars and Arnold (อา้งถึงใน บุญเกิด  มาอ่อง , 2537 : 8)  ใหค้  านิยามไวว้า่ “กลุ่ม”  
หมายถึง คนตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีมารวมตวักนั โดยมีลกัษณะส าคญัคือ มีควา มสัมพนัธ์กนัรับรู้วา่
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ตนเองมีความสนใจและเป้าหมายร่วมกนั และมารวมตวักนัเพื่อความส าเร็จของกิจกรรมในการ
ท างาน 
 Marvin E. Shaw (1971)  ไดใ้หค้วามหมายวา่  กลุ่มคือ บุคคลสองคนหรือมากกวา่ ซ่ึงมี
ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ในลกัษณะท่ีบุคคลแต่ละคนมีอิทธิพลและไดรั้บอิทธิ พลซ่ึงกนัและกนั 
และจากการท่ีกลุ่มบุคคลมีการปะทะสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัน่ีเอง ท าใหก้ลุ่มมีลกัษณะท่ีแตกต่างจาก
การรวมตวักนัเฉย ๆ 
 ฑิตยา  สุวรรณชฏ (2517 : 17)  กล่าวถึงกลุ่มในลกัษณะท่ีเรียกวา่ “กลุ่มสังคม” หมายถึง 
กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปไดมี้ปฏิกิริยาโตต้อบ ในทางสังคมซ่ึงกนัและกนั (Social Interaction) 
พฤติกรรมทางสังคมจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีการกระตุน้ หรือ เร้าใจอีกฝ่ายหน่ึง ปฏิบติัการอยา่งใด
อยา่งหน่ึง เป็นการตอบสนองอีกฝ่ายหน่ึงได ้การแสดงปฏิกิริยาโตต้อบกนัในกลุ่มน้ีอาจมีไดท้ั้ง
ลกัษณะติดต่อทางตรง หรือ ทางออ้ มสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะตอ้งมีสิทธ์ิ (Right) และความ
รับผดิชอบในหนา้ท่ี จะสามารถแยกผูท่ี้เป็นสมาชิกออกจากผูท่ี้มิไดเ้ป็นสมาชิกและสามารถใชเ้ป็น
แนวทางใหส้มาชิกของกลุ่มคาดหวงัท่าที บทบาทของสมาชิกแต่ละคนได ้ตลอดจนอาจจะท าใหเ้กิด
มีการบงัคบัโดยตรง หรือ ทางออ้ม ท่ี จะใหส้มาชิกแต่ละคนยอมรับและประพฤติตนตามสิทธิและ
หนา้ท่ีของตนอีกดว้ย การท่ีประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเองนั้นจะตอ้ง
อาศยัการรวมพลงักนัของทุกฝ่ายในชุมชน เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดซ่ึงกนัและกนั 
และร่วมกนัหาทางออกในการแกไ้ขปัญหา นั้นก็คือ การรวมกลุ่มกนัของคนในชุมชนนั้นเอง 
 ดงัค ากล่าวของ  ดิเรก  เตง็จ ารูญ (อา้งถึงในสุรีรัตน์  กฤษณะรังสรรค์ , 2540 : 9)  วา่การ
รวมพลงัประชาชน จดัตั้งเป็นองคป์ระชาชน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจในการเปล่ียนแปลงสถานการณ์
ของชุมชน ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั คิดปรึก ษาหารือ วางแผนและร่วมกนัลงมือกระท า
จนกระทัง่ถึงส่ิงสุดทา้ย คือ การไดรั้บการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงนั้น ซ่ึง
รวมตวักนัเป็นองคก์ารประชาชนนั้นจึงไม่ใช่เป็นการรวมตวักนั เพื่อตอ้งการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
เท่านั้น แต่จะตอ้งครอบคลุมทุกดา้นท่ีเก่ียวข้ องกบัมนุษยใ์นการพฒันาชุมชน จึงถือไดว้า่ กลุ่มเป็น
หวัใจส าคญัในการท างาน เพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแก่ชุมชน 
 จะเห็นไดว้า่ ลกัษณะของกลุ่ม คือ ตอ้งประกอบดว้ยคนตั้งแต่สองคนข้ึนไปมารวมตวั
กนั การรวมตวักนัของบุคคลซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์กนั มีความสนใจร่วมกนั หรือการแสด งออกร่วมกนั
ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงอยา่งสมคัรใจ เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 
และร่วมกนัหาทางออกในการแกไ้ขปัญหาใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 
 Marvin E-Shaw (อา้งถึงใน หลุย  จ  าปาเทศ , 2532 : 48)  ไดเ้นน้วา่สาเหตุท่ีคนเขา้ร่วม
กลุ่มนั้นมีอยูด่ว้ยกนั 5 ประการส าคญั คือ 
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 1. ความน่าสนใจอนัเกิดจากความสัมพนัธ์ส่วนตวั (Interpersonal Attraction) Show ได้
เนน้ถึงกลุ่มคนท่ีรวมกนัวา่มีส่วนสร้างความใกลชิ้ดสนิทสนมกนั การติดต่อกนับ่อย ๆ จนกระทัง่
เกิดผลแห่งการปฏิกิริยาร่วมกนัในการปฏิบติัแก่กนั เกิดความรักชอบกนัเป็นส่ วนตวัอนัเกิดจาก
ความเหมือนกนัในทศันคติ รูปร่าง ความสามารถ ฯลฯ การมีลกัษณะท่าทาง และบุคลิกท่ีน่าศรัทธา
ก็เป็นได ้
 2.กิจกรรมของกลุ่ม (Activities)  การท่ีคนเราเขา้ร่วมกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่มมี
ความส าคญัไม่นอ้ย กิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม หรือผูเ้ขา้ไปร่วมกบักิจกรรมท่ีกลุ่ มจดันั้น สอดคลอ้ง
พอ้งกบัความสนใจของผูเ้ขา้ร่วม ความสนใจในกิจกรรมในท่ีน้ีมิจ  าเป็นวา่ผูเ้ขา้กลุ่มจะตอ้งมี
ความสามารถ แต่เขามีความสนใจในกิจกรรมนั้น 
 3.เป้าหมายของกลุ่ม (Group Goal)  การมีเป้าหมายของกลุ่มท่ีน่าสนใจ หรือเป้าหมาย
เดียวกนัในคนอาชีพเดียวกนั มีความ สนใจเหมือนกนั แมค้นต่างอาชีพกนัแต่หากมีงานอดิเรกท่ีมี
เป้าหมายตรงกนัก็คบกนัและรวมกลุ่มกนัได ้เป้าหมายของกลุ่มท่ีท าใหค้นรวมกนัหรือเขา้กลุ่มกนัก็
เพราะเขามีความชอบในเป้าหมายของกลุ่มท่ีวางไวเ้หมือนกนั 
 4.ความเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Group membership)  ในการเป็นสมาชิกของกลุ่มใดก็ตาม 
สมาชิกยอ่มไดรั้บรางวลัอยูด่ว้ยเสมอ อยา่งนอ้ยก็คือ ความใกลชิ้ดสนิทสนมกนั เป็นพี่นอ้งกนั มี
ภราดรภาพอยา่งไม่เคยคิดมาก่อน ความสบายใจ ช่ือเสียง (Prestige) จะติดตามมา มีการยอมรับกนั
ในกลุ่ม มีสิทธิในกลุ่ม ฯลฯ 
 5.การเอาความเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นเคร่ื องมือหาผลประโยชน์ (Instrumental Effects of 
Group Membership)  จากการศึกษาเร่ืองกลุ่มไดค้น้พบวา่ สมาชิกบางคนเขา้กลุ่มเพื่อหวงั
ผลประโยชน์บางประการ ท่ีมิใช่เป็นเป้าหมายของการรวมกลุ่ม การเขา้สมาคมท่ีมีช่ือเสียง เพราะจะ
ไดมี้โอกาสสนิทสนมกบัผูใ้หญ่ อนัจะเป็นประโย ชน์ต่อหนา้ท่ีการงาน หรือธุรกิจท่ีประกอบอยู ่
เพราะคนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ก็อยากใหก้ลุ่มไดบ้รรลุถึงเป้าหมายเหมือนกนั แต่หากเป้าหมาย
ส่วนตวัของคนในกลุ่มยงัไม่บรรลุ การเห็นอกเห็นใจกนัจะเกิดข้ึน การช่วยเหลือส่วนตวัมกัจะ
เกิดข้ึน 
 นอกจากน้ี Scott Peck (1987)  ไดเ้สนอวา่การท่ีจะเกิดการรวมตวัของในชุมชนไดเ้ม่ือ
เกิดภาวะวกิฤตในชุมชน หรือ คนในชุมชนเห็นปัญหาร่วมกนัในชุมชนแลว้ จึงรวมตวักนัเพื่อ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา และเม่ือปัญหาต่าง ๆ หมดไปการรวมตวัของคน
ในชุมชนจะลดลงไปดว้ยเช่นเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตา ม เราสามารถท่ีจะสร้างสรรคก์ารรวมตวัของ
คนในชุมชนข้ึนมาได ้โดยจะเรียกการรวมตวัในลกัษณะน้ีวา่ “Community By Design”  โดยได้
เสนอพื้นฐานต่าง ๆ ในการรวมตวัของประชาชนในลกัษณะน้ีไว ้6 ประการ คือ 
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 1. มีกระบวนการในการรวมตวั ซ่ึงในกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีจะใชก้ารส่ือ สารเป็น
กลไกหลกัในกระบวนการต่าง ๆ 
 2. มีการส่ือสารระหวา่งบุคคลต่าง ๆ ท่ีเขา้มารวมตวักนั ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการ
รวมตวั และควรมีการส่ือสารท่ีดีเป็นพื้นฐานในการรวมตวักนั 
 3. ควรมีกระบวนการท างานท่ีชดัเจน เพื่อใหค้นท่ีเขา้ร่วมไดมี้การเรียนรู้ เพื่อท่ีจะ
น าไปสู่การสนใจเขา้ร่วมในท่ีสุด 
 4. การรวมตวักนัเป็นชุมชน สามารถท่ีจะถ่ายทอดให้ คนในชุมชนไดรู้้ไดใ้นวธีิการ
ต่างๆ 
 5. การส่ือสารในการสร้างชุมชนควรจะมีการเรียนรู้จากความเคยชิน 
 6. คนในชุมชนส่วนใหญ่ จะรับรู้วา่การท าตามกระบวนการเขา้ร่วมเป็นอยา่งไร แต่ถา้
พวกเขารู้วา่การเขา้ร่วมเป็นไปเพื่ออะไร จะท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง 
 นอกจากน้ี การท่ีกลุ่มมีการพฒันาจนเขม้แขง็และสามารถพึ่งตนเองไดน้ั้น ส่วนหน่ึง
อาจเกิดจากการท่ีประสบกบัสถานการณ์ปัญหาหรือความกดดนัร่วมกนั จนท าใหบุ้คคลท่ีเขา้มา
รวมตวักนัเกิดส านึกร่วมกนั มีความศรัทธาในการมารวมตวัและเห็นผลประโยชน์ในการรวมตวักนั 
หรืออาจเกิดจากความสัมพนัธ์ฉนัเครือญาติภายในองคก์รประชาชนท่ีมีต่อกนั โดยมีพื้นฐานทาง
วฒันธรรม ศาสนา ประเพณีอนัเดียวกนั (กองบรรณาธิการ “เครือข่าย  : จุดหกัเหแห่งการรวมตวั ” 
อา้งถึงใน  นริศรา  นงนุช , 2544 : 40) 
 นอกจากน้ี Robert Putnam (ฐิรวฒิุ  เสนาค า แปล , 2540 : 5)  พบวา่ องคป์ระกอบอยา่ง
หน่ึงท่ีท าใหเ้กิดประชาสังคมท่ีเขม้แขง็ คือ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ และช่องทางการส่ือสาร 
โดยไดค้น้พบวา่ ชุมชนท่ีเขม้แขง็จะตอ้งมีสถานท่ีท่ีผูค้นสามารถพดูถึงปัญหาร่วมกนั ทั้งเป็นการ
พดูคุยแบบเป็นทางการ เช่น เวที หรือ การประชุมของเมือง และการพดูคุยแบบไม่เป็นทางการ เช่น 
การสนทนาของคนสองคน หรือการสนทนาของคนกลุ่มเล็กซ่ึงสถานท่ีดงักล่าวมีความส าคญัต่อ
การเกิดความตั้งใจในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและจะช่วยสร้างความเป็น “พลเมือง ” ใหก้บั
ประชาชน 
 โครงสร้ างพื้นฐานสาธารณะท่ีคนในชุมชน จะไดมี้โอกาสมาพบปะกนัแยกไดเ้ป็น
หลายระดบั คือ 
 - ระดบัพื้นฐานท่ีสุด คือ การพบปะของผูค้นเป็นคร้ังคราว (ad hoc associations)  การ
พบปะน้ีอาจจะเป็นการพบปะกนัในสภาการพฒันาทอ้งถ่ิน หรือ การพบปะของเพื่อนบา้น ซ่ึงเปิด
โอกาสใหค้นในชุมชนเขา้มามีความสัมพนัธ์กนั 
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 - ระดบัถดัมา คือ การรวมตวักนัเป็นกลุ่มท่ีเนน้งานดา้นใน ดา้นหน่ึง หรือเป็นองคก์ร
กระตุน้ เช่น มูลนิธิชุมชน 
 - ระดบัสูงสุด คือ การเป็นองคก์รเครือข่าย ท าหนา้ท่ีติดต่อประสานงาน หรือช่วยเหลือ
แก่องคก์รสมาชิก (องคก์รร่ม) ซ่ึงเป็นการเช่ือมองคก์รสมาชิก และสมาชิกเขา้หากนั 
 ดงันั้น การพบปะหรือองคก์รทุกประเภทขา้งตน้เป็นช่องทางการส่ือสาร (Channel of 
communication) ซ่ึงเราจะเห็นไดว้า่ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะกบัโครงสร้างพื้นฐานการส่ือสาร
เป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะจะอิงอยูก่บัระบบสั งคมท่ีไม่เป็นทางการ เช่น งาน
เทศกาลต่าง ๆ เป็นการดึงผูค้นใหเ้ขา้มาพบปะพดูคุยกนั ซ่ึงการพดูคุยดงักล่าว อาจเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน
ในชีวติประจ าวนัจนไปถึงประเด็นลึก ๆ เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไปดว้ยก็ได ้
 นอกจากน้ี การพบปะสมาคมจ าเป็นตอ้งมีลกัษณะพิเ ศษ คือ จะเป็นการพบปะสมาคม
กนั ท่ีวางอยูบ่นความซ่ือสัตย ์ความเช่ือถือกนัและกนัของเพื่อนบา้น คนในครอบครัว และคนแปลก
หนา้ท่ีเขา้มาท างานในชุมชนดว้ย ซ่ึงเป็นการรู้จกักนัในฐานะท่ีเป็นปัจเจกชน และประชาชนทุกคน
จะตอ้งมีโอกาสในการเขา้ร่วมในการพดูถึงปัญหาความเป็นอยูข่อง ชุมชนดว้ยไม่วา่จะเป็นในเวทีวง
เล็กหรือเวทีสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดรู้้จกักบัคนท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนั 
 ในการจดัการดา้นต่าง ๆ ภายในชุมชน ประชาชนในชุมชนจะมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม 
เพื่อรวมพลงักนัในการพฒันาชุมชน และในงานวจิยัคร้ังน้ี จะศึกษาตั้งแต่ก ารรวมกลุ่มกนัของ
สมาชิกในชุมชนตลาดสามชุก เพื่อร่วมมือกนัพฒันา การจดัการการท่องเท่ียว ซ่ึงกลุ่มไม่มีการหยดุ
น่ิง แต่จะมีการพฒันาเปล่ียนแปลงภาวะภายในอยูต่ลอดเวลา Tuckman ไดพ้ยายามช้ีใหเ้ห็นถึงการ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงภาวะภายในกลุ่ม จากทฤษฎีของการพฒันาของกลุ่ม (Theory of Group 
Development) โดยสรุปวา่ ในกลุ่มปฏิบติังานและกลุ่มพฒันา จะมีการเปล่ียนแปลงพฒันาการใน
กลุ่มเป็น 4 ระยะคือ 
 ระยะทีห่น่ึง  ระยะจัดตั้ง (Forming) 
 เป็นระยะแรกท่ีสมาชิกในกลุ่มเพิ่งมาพบกนั โดยต่างคนต่างมีความหวงัตั้งใจตาม
จุดมุ่งหมายของกลุ่ม หรือเป็นการเตรียมตวัเตรียมใจท่ีจะมาตกลงกนั ปฏิบติัภารกิจร่วมกนั ในระยะ
น้ีถา้เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ท่ียงัไม่มีหวัหนา้ สภาพของกลุ่มยงัรวมกนัไม่ติด มกัจะต่างคนต่างพดูใน
เร่ืองต่าง ๆ แยกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ คนท่ีมีลกัษณะเป็นผูน้ า ก็เร่ิมส่อพฤติกรรมในการน าใหป้รากฏ แม้
จะน ากนัไปคนละเร่ืองก็ตาม ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกใหค้นอ่ืนยอมรับตนเองในเร่ืองต่าง ๆ 
 ระยะทีส่อง  ระยะขัดแย้ง (Storming) 
 จากการท่ีต่างคนต่างแข่งขนักนัเป็นผูน้ าในเร่ืองต่าง ๆ จะท าใหเ้กิดการไม่พอใจข้ึน
อยา่งแพร่หลาย ทั้งผูท่ี้จะพยายามน าและผูรั้บฟัง ทั้งน้ี เพราะต่างคนต่า งไม่ค่อยจะยอมกนัง่าย ๆ 
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หากปรากฏมีผูน้ าเป็นทางการข้ึนในกลุ่มระยะน้ี สมาชิกแต่ละคนมกัจะคอยจบัผดิ ในแง่ของความ
ไม่สามารถ หรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีปรากฏ และเกิดความขอ้งคบัใจ การนึกคิดในทางต่อตา้นต่อ
กลุ่มจะมีในระยะน้ี ถา้กลุ่มใหญ่จะใชเ้วลาในระยะน้ีนานกวา่กลุ่มเล็ ก เป็นระยะท่ีจะตกลงในเร่ือง
ต่าง ๆ ไดย้าก ทั้งน้ี ก็เพราะวา่ สมาชิกยงัไม่รู้จกัสนิทสนมกนัมาก่อน จึงมกัจะไม่ค่อยยอมกนัง่าย ๆ 
ทางท่ีดีควรใหส้มาชิกไดท้  าความรู้จกัสนิทสนมกนัเสียก่อนท่ีจะเร่ิมประชุมปฏิบติังาน 
 ระยะทีส่าม  ระยะยนิยอม (Naming) 
 เป็นระยะท่ีสมาชิกชั กจะเรียนรู้วา่อะไรเป็นอะไรจากลุ่มมากข้ึน เช่น ชกัจะรู้สึกตวัวา่
ต่อตา้นเขามากเกินไป หรือพดูมากไป หรือใชอ้ารมณ์มากไป หรือรู้สึกเหน่ือย หรือไดข้อ้คิดจากการ
อภิปรายของสมาชิกคนอ่ืน ๆ มากข้ึน จนจ านนดว้ยเหตุผล ภาวะของกลุ่มก็ชกัจะเขา้รูปเขา้รอย ตาม
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้สมาชิกส่วนใหญ่จะยอมรับปทสัถานของกลุ่ม หรือขอ้ตกลงต่าง ๆ ง่ายดายข้ึน 
ถึงแมจ้ะมีบางคนยงัไม่ยอม ก็ตอ้งยอมตามความคิดส่วนใหญ่ 
 ระยะทีส่ี่  ระยะด าเนินการ (Performing) 
 ระยะท่ีกลุ่มจะมีอิทธิพลโดยสมบูรณ์ พลงัของกลุ่มจะบงัคบัสมาชิกทุกคนใหด้ าเนินการ
ตามเป้าหมายขอ งกลุ่ม เป็นระยะท่ีท าใหเ้กิดมีผลงานของกลุ่มข้ึน การขดัแยง้ต่าง ๆ จะสอดคลอ้ง
ตอ้งกนั (consensus) ระยะน้ีอาจมีสมาชิกท่ีไม่ยอมใครอาจจะมีการออกไปจากกลุ่ม อิทธิพลของ
กลุ่มจะสอนใหส้มาชิกทุกคนตอ้งยอมอดทนต่อความนึกคิดขดัแยง้ เป็นการพฒันาตนเองอีกแบบ
หน่ึงท่ีไดรั้บจากอิทธิพลของกลุ่ม 
 Judith  Dwyer (1997 : 140)  ไดเ้สนอพฒันาการอีกระยะหน่ึงของกลุ่ม คือ ระยะ
เปล่ียนแปลง (Adluming)  เป็นระยะท่ีกลุ่มเร่ิมมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างใหม่ หลงัจากท่ีกลุ่มได้
ท างานส้ินสุด หรือ บรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่มแลว้ หรือ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการของ กลุ่มหมด
วาระลง จะเกิดความชดัเจนในเร่ืองผลงาน และความสัมพนัธ์กนัของสมาชิก สมาชิกจะตรวจสอบ
ถึงผลการด าเนินงาน และวางแผนการท างานคร้ังต่อไป และจะละทิ้งออกจากกลุ่มไปในท่ีสุด 
 นอกจากน้ี ไดมี้การสรุปกระบวนการเกิดกลุ่มของนกัวชิาการหลายท่านไวใ้นแนว
เดียวกนั (อา้งถึงใน สุรีรัตน์  กฤษณะรังสรรค ์, 2540 : 1) ดงัน้ี 
 ข้ันก่อตัวของกลุ่ม  ท่ีเกิดจากการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นจนกระทัง่กลายเป็นการ
กระตุน้จิตส านึกถึงส่ิงท่ีเผชิญอยู ่
 ข้ันด าเนินการเคลือ่นไหว หรือ การรวมตัวกนัจัดตั้งกลุ่ม   หลงัจากท่ีพดูคุยตกลงกนัจึง
ตอ้งมีการวางแผนงาน วางระเบียบและวางแนวทางในการท างานกลุ่ม 
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 ข้ันเจริญเติบโตและการขยายกจิกรรมของกลุ่ม  ระดมทรัพยากรจากภายในและ
ภายนอกชุมชน ใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ในการสร้าง
เครือข่ายกลุ่ม 
 นอกจากน้ี จุมพล  หนิมพานิช , (มปป. : 4 - 8)  ไดก้ล่าวถึงการจดัตั้งกลุ่มและขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการพฒันากลุ่ม สรุปไดว้า่มี  4  ขั้น คือ 
 1.ขั้นพบปะพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Orientation) 
 2.ขั้นการแกปั้ญหาภายใน (Internal Solving) 
 3.ขั้นเจริญกา้วหนา้และประเมินผล (Growth and Productivity) 
 4.ขั้นการควบคุมและประเมินผล (Control and Evaluation) 
 การท่ีประชาชนจะรวมตวักนัเพื่อด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดน้ั้น กลไกหน่ึงท่ีส าคญั
คือ การส่ือสารท่ีจะท าหนา้ท่ีเช่ือมโยง ประสานความสัมพนัธ์ เป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน
ความคิด ความรู้สึกของประชาชน จนกระทัง่หลอมรวมความเป็นหน่ึงอนัเดียวกนัในการด าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงใหป้ระสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสมาชิกของกลุ่มนั้นตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 
 การส่ือสารนบัเป็นองคป์ระกอบหลกัส าคญัประการหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมกลุ่ม
และการบริหารจดัการหน่วยงานต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยการส่ือสารเ ปรียบเสมือนสายใยของ
สังคมท่ีประสานหน่วยงานต่าง ๆ ของสังคมใหร้วมเขา้ดว้ยกนั การท่ีมนุษยส์ามารถรวมตวักนัเป็น
กลุ่ม เป็นสังคมไดน้ั้น เกิดจากการท่ีมนุษยท์  าการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และสร้าง
กฎระเบียบของสังคมใหเ้ป็นท่ียอมรับระหวา่งสมาชิก 
 นอกจากน้ี การส่ือสาร จะเขา้ไปมีบทบาทส าคญัในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกในชุมชนใหเ้ขา้มารวมกลุ่มกนั โดยผา่นกระบวนการพบปะพดูคุย การประชุม แลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดแผนการด าเนินการในการพฒันาชุมชน 
 ในการน้ี Everett M. Roger (1983)  ไดเ้สนอวา่  การส่ือสารจะมีประสิท ธิภาพและ
เป็นไปอยา่งราบร่ืน คุณลกัษณะระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะอธิบายวา่ใคร
ถ่ายทอดข่าวสารไปยงัใคร จะมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข่าวสารแค่ไหน ทั้งน้ีการส่ือสารจะ
เป็นไปดว้ยความราบร่ืน เม่ือผูส่้งสรมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกนั (Homophile)  เช่น  ทศันคติ ค่านิยม 
การศึกษา สถานะสังคม ฯลฯ โดยบุคคลส่วนใหญ่จะมีความสบายใจท่ีจะติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกบัตนเองมากกวา่ การพดูคุยกบับุคคลท่ีแตกต่างกบัตน ซ่ึงตอ้งใชค้วามพยายาม
มากท่ีจะท าใหส่ื้อสารประสบผล เพราะการส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้ บสารท่ีมีคุณลกัษณะ
แตกต่างกนั (Heterophony) อาจท าใหเ้กิดการรับรู้ท่ีไม่สอดคลอ้งกนัก็ได ้และผูรั้บสารเองอาจจะมี
ความรู้สึกไม่สะดวก หรือไม่สบายใจท่ีจะท าการส่ือสาร 
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 ส าหรับ การ ด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ของชุมชนตลาดสามชุก จงัหวดั
สุพรรณบุรี เม่ือเกิดการรวมตวักั นของประชาชนภายในชุมชน เพื่อร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ตลอดจนร่วมกนัวางแผนและจดัการปัญหา เพื่อไปสู่ความตอ้งการ
ของชุมชนร่วมกนันั้น ตอ้งใช ้ “การส่ือสาร ” เป็นเคร่ืองมือส าคญั ในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหา และเขา้มามีส่วนร่วมในก ารหาทางออก
ของปัญหาท่ีก าลงัประสบในการด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน 
2.2  แนวคิดและทฤษฎกีารส่ือสาร 
 การส่ือสารเป็นกระบวนการ  (Process)  ท่ีมีความส าคญัต่อมนุษยใ์นดา้นการด าเนิน
ชีวติ  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการ ศึกษา  จนอาจกล่าวไดว้า่การส่ือสารเป็นฟันเฟืองของ
เคร่ืองจกัรกลแห่งสังคมท่ีท าใหส้ังคมด าเนินไปไดอ้ยา่งไม่หยดุย ั้ง  เน่ืองจากการส่ือสารเป็นทั้ง
เคร่ืองมือ  (Instrument) และวธีิการ  (Means)  ในการก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
ทั้งต่อปัจเจกบุคคล  ต่อองคก์ร  และต่อสังคม  เราจึงไม่อาจปฏิเสธไดว้า่การส่ือสารเป็นสถาบนัหน่ึง
ของสังคมท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่จนไม่อาจละเลยได ้ (กิติมา  สุรสนธิ,  2541:1) 
 2.2.1  วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 
 ในการท่ีมนุษยท์  าการส่ือสารกนันั้น  จ  าเป็นตอ้งมีวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่ง ใดใน
การส่ือสารระหวา่งกนั  ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกนัก็ได ้ ซ่ึงสามารถสรุปวตัถุประสงคข์องผู ้
ส่งสารและผูรั้บสารในการส่ือสารไดด้งัต่อไปน้ี  (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  2529:15-17) 
 1.วตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร  ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคห์ลกัๆ  ของผูส่้งสารในกา รท าการ
ส่ือสาร  ไดแ้ก่ 

1.1เพื่อแจง้ใหท้ราบ  (to  inform) โดยผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะบอก  
แจง้หรือช้ีแจงข่าวสารเร่ืองราว  เหตุการณ์  ขอ้มูล  หรือส่ิงอ่ืนใดใหผู้รั้บสารไดรั้บทราบหรือเกิด
ความเขา้ใจ 

1.2เพื่อสอนหรือใหก้ารศึกษา  (to  teach  or  educate)  ผูส่้งสารมีความ
ตอ้งการท่ีจะสอนวชิาความรู้หรือเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะเป็นวชิาการเพื่อใหผู้รั้บสารไดรั้บความรู้
เพิ่มข้ึนจากเดิม 

1.3เพื่อสร้างความพอใจหรือใหค้วามบนัเทิง  (to  please  or  entertain)  ผู้
ส่งสารมีความตอ้งการท่ีจะท าใหผู้รั้บสารเกิดความร่ืนเริงบนัเทิงใจจากสารท่ีตนส่งออกไป  ไม่วา่จะ
ในรูปของการพดู  การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง 

1.4เพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ  (to  propose  persuade)  ผูส่้งสารไดเ้สนอแนะ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อผูรั้บสารและมีความตอ้งการชกัจูงใจใหผู้รั้บสารมีความคิดคลอ้ยตาม  หรือยอมรับ
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ปฏิบติัตามการเสนอแนะของตน 
 2.วตัถุประสงคข์อผูรั้บ  ในส่วนของผูรั้บสาร  เม่ือผูรั้บสารไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม
ทางการส่ือสารกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงผูรั้บสารก็มีวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือหลายอยา่งจากการส่ือสารนั้นๆ  กล่าวโดยสรุปวตัถุประสงคห์ลกัๆ  ของผูรั้บสารในก าร
ท าการส่ือสารไดแ้ก่ 

2.1 เพื่อทราบ  (to  know  or  understand)  ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการส่ือสารนั้น  ผูรั้บสารมีความตอ้งการท่ีจะทราบเร่ืองราวข่าวสาร  เหตุการณ์  ขอ้มูล  หรือส่ิง
อ่ืนใดท่ีมีผูแ้จง้หรือรายงานหรือช้ีแจงหากข่าวสารท่ีไดรั้บทราบนั้นเป็นของใหม่  ก็ท าใหผู้รั้บสาร
ไดข้่าวสารเพิ่มเติม  หากข่าวสารท่ีไดรั้บทราบนั้นเป็นของใหม่  ก็ท  าใหผู้รั้บข่าวสารไดข้่าวสาร
เพิ่มเติม  หากข่าวสารท่ีไดรั้บทราบนั้นเป็นส่ิงท่ีตนไดเ้คยทราบมาก่อน  ก็เป็นการยนืยนัความ
ถูกตอ้งของข่าวสารท่ีตนมีอยูใ่หเ้กิดความมัน่ใจยิง่ข้ึน  ในทาง ตรงกนัขา้ม  หากข่าวสารท่ีไดม้าใหม่
ขดัแยง้กบัข่าวสารท่ีตนมีอยูเ่ดิม  ผูรั้บสารก็จะไดใ้คร่ครวญวา่ข่าวสารใดมีความน่าเช่ือถือหรือมี
ความถูกตอ้งมากกวา่กนั 

2.2 เพื่อเรียนรู้  (to  learn)  การแสวงหาความรู้ของผูรั้บสารจากการ
ส่ือสารลกัษณะของสารในกรณีน้ี  มกัจะเป็นสา รท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัวชิาความรู้และวชิาการ
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติม  และเป็นการท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระในการสอนของผูส่้งสาร 

2.3 เพื่อหาความพอใจ  (to  enjoy)  โดยปกติคนเรานั้นนอกจากตอ้งการ
จะทราบข่าวคราว เหตุการณ์  และศึกษาหาความรู้แลว้  ยงัตอ้งการควา มบนัเทิงตอ้งการการพกัผอ่น
หยอ่นใจดว้ย 

2.4 เพื่อการท าหรือตดัสินใจ  (to  dispose  or  decide)  ในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนันั้น  ส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งกระท าอยูเ่สมอก็คือ  การตดัสินใจการท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ในการตดัสินใจของเรานั้น  มกัจะไดรั้บการเสนอแนะหรือชกัจูงใจใ หก้ระท าอยา่งนั้นอยา่งน้ีจาก
บุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ  ทางเลือกในการตดัสินใจของเราข้ึนอยูท่ี่วา่ขอ้เสนอแนะนั้นๆ  มีความน่าเช่ือถือ
และเป็นไปไดเ้พียงใด  รวมทั้งอาศยัจากข่าวสาร  ขอ้มูลความรู้  และความเช่ือท่ีเราสั่งสมมาเป็น
เคร่ืองมือในการตดัสินใจของเรา 
 จะเห็นไดว้า่  ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารต่างก็มีวตัถุประสงคข์องตนเอง  มีความตอ้งการ
ของตนเอง  เม่ือใดก็ตามท่ีวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายสอดคลอ้งตอ้งกนั  การ
ส่ือสารก็ประสบความส าเร็จ  ทั้งสองฝ่ายไดส่ิ้งท่ีตนตอ้งการ  ในทางตรงกนัขา้ม  เม่ือใดก็ตามท่ี
วตัถุประสงค์หรือความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัหรือขดัแยง้กนั  การส่ือสารก็
จะประสบความลม้เหลว 
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 2.2.2 กระบวนการของการส่ือสาร 
 สืบเน่ืองจากการส่ือสารเป็นกระบวนการ  และภายในกระบวนการส่ือสารนั้นก็มี
องคป์ระกอบยอ่ยๆ  ท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ  สามารถท่ีจะพิจาร ณาองคป์ระกอบเหล่านั้นได้
ดงัต่อไปน้ี  (กิติมา  สุรสนธิ,  2540: 6-17;  บุญเลิศ  ศุภดิลก,  2523:16-18) 
 1. ผูส่้งสาร  (Sender) เป็นองคป์ระกอบแรกในกระบวนการส่ือสารเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
กระบวนการ  ผูส่้งสาร  หมายถึง  ทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิด  มีความตอ้งก าร  มีความ
ตั้งใจท่ีจะส่งข่าวสาร  อารมณ์  ความรู้สึกนึกคิด  ความคิดเห็น  ทศันคติ  ความเช่ือ  และอ่ืนๆ  ไปยงั
ผูรั้บสาร  ดงันั้น  อาจกล่าวไดว้า่  ผูส่้งสารเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ  
ทั้งการเลือกขอ้มูลข่าวสาร  สารท่ีจะส่งถ่ายทอดไป  การเลือกวธีิการ  และช่องทางท่ีจะท าใหส้ารไป
ถึงผูรั้บ  รวมทั้งการเลือกและก าหนดผูรั้บสารท่ีจะเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบัใดระดบัหน่ึง  หรือในดา้นใดดา้นหน่ึงกบับุคคลท่ีตน
ส่ือสารดว้ย  เช่น  การเปล่ียนแปลงการรับรู้   การเปล่ียนแปลงความเช่ือ  ทศันคติ  และพฤติกรรม
ของบุคคล  กลุ่ม  หรือสังคม  เป็นตน้ 
 2. สาร (Message  Codes)  คือ  ภาษา  (Language)  หรือสัญลกัษณ์  (Symbol)  หรือ
สัญญาณ  (Signal)  ท่ีมนุษยคิ์ดข้ึน  เพื่อแสดงออกแทนความคิด  ความรู้สึก ความเช่ือ  ค่านิยม  
วตัถุประสงคต่์างๆ  ของผูส่้งสาร  ซ่ึงรหสัสารอาจถูกแสดงออกมาเป็นสารท่ีเป็นภาษาพดู  ภาษา
เขียน  (Verbal  Message  Code) และรหสัของสารท่ีไม่ใชภ้าษาพดูหรือภาษาเขียน  (Non- verbal  
Message  Codes) 

2.1 รหสัสาร  (Message  Codes)  คือ  ภาษา  (Language)  หรือสัญลกัษณ์   
(Symbol)  หรือสัญญาณ  (Signal)  ท่ีมนุษยคิ์ดข้ึน  เพื่อแสดงออกแทนความคิด  ความรู้สึก  ความ
เช่ือ  ค่านิยม  วตัถุประสงคต่์างๆ  ของผูส่้งสาร  ซ่ึงรหสัสารอาจถูกแสดงออกมาเป็นสารท่ีเป็นภาษา
พดู  ภาษาเขียน  (Verbal  Massage  Code)  และรหสัของสารท่ีไม่ใชภ้าษาพดูหรือภาษาเขียน  (Non-
verbal Massage  Code) 

2.2 เน้ือหาของสาร  (Message  Content)  หมายถึง   เร่ืองราวต่างๆ  ท่ีผูส่้ง
สารตอ้งการจะถ่ายทอดไปยงัผูรั้บสาร  ซ่ึงเน้ือหาของสารนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท  
หลายลกัษณะตามเน้ือหาของสารในรูปแบบต่างๆ  เช่น  เน้ือหาโดย ทัว่ไป  และเน้ือหาเฉพาะ  
เน้ือหาเชิงวชิาการต่างๆ  และเน้ือหาท่ีไม่ใช่วชิาการ  หรืออาจเป็นเน้ือหาประเภทบอกเล่ากบัเน้ือหา
ประเภทความคิดเห็นเน้ือหาบนัเทิงและเน้ือหาชกัจูงใจ  เป็นตน้ 

2.3 การเรียงล าดบัสาร  (Massage  Treatment)  หมายถึง  รูปแบบวธีิการ
ในการน ารหสัสารมาเรียบเรียง  เพื่อใหไ้ดใ้จความตามเน้ือหาท่ีตอ้งการ  ซ่ึงมกัจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
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โครงสร้างของภาษา  (Structure)  และบุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคลซ่ึงส่วนใหญ่จะจดัเรียงล าดบั
สารจะออกมาในรูปแบบลีลา  (Styles) ส่วนตวัท่ีข้ึนอยูก่บับุคลิกลกัษณะของผูส่้งแต่ละคนวา่มี
บุคลิกลกัษณะแตกต่างกนัไปอยา่งไร  เช่น  คนท่ีอารมณ์เยน็  มกัพดูจาดว้ยวธีิการท่ีสุภาพ  สุขมุ  
เยอืกเยน็  ในขณะท่ีคนอารมณ์ร้อนมกัพดูรวบรัดสรุป  เพื่อใหจ้บเร็วๆ  เป็นตน้ 
 3. ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ  (Channel  or  Media)  หมายถึง  พาหนะท่ีน าหรือพา
ข่าวสารจากผูส่้ งสารไปยงัผูรั้บสาร  ดงันั้น  ช่องทางการส่ือสาร    จึงอาจหมายถึง  ประสาทสัมผสั
ทั้ง  5  ของมนุษยท่ี์รับรู้ความหมายจากส่ิงต่างๆ  อนัไดแ้ก่  การมองเห็น การไดย้นิ  การดมกล่ิน  
การสัมผสัและการล้ิมรส  เป็นตน้  นอกจากน้ี  ช่องสารหรือส่ือยงัอาจหมายถึง  คล่ืนแสง  ค ล่ืนเสียง  
และอากาศท่ีอยูร่อบๆ  ตวัคนเราดว้ย  ส่ือแบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 

1) ส่ือท่ีเป็นมนุษย ์ หรือส่ือบุคคล  (Personal  Media) อนัไดแ้ก่  บุคคลท่ี
เป็นผูน้ าสารไปยงัผูรั้บสาร  หรือ  ในอีกแง่หน่ึงก็คือ  ผูส่้งสารนัน่เองท่ีท าการเขา้รหสัสาร  
(Encode) ใหผู้รั้บสารไดรั้บรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 

2) ส่ือท่ีไม่ใช่มนุษย ์ ซ่ึงอาจหมายถึง  ส่ือธรรมชาติ  หรือส่ือท่ีถูกประดิษฐ์
ข้ึน  อนัไดแ้ก่ ส่ือมวลชล  (Mass  Media)  และส่ือระยะไกล  (Telecommunication)  ส าหรับส่ือท่ี
เป็นส่ือมวลชลน้ีแบ่งไดอ้อกเป็น  2  ประเภท คือ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ (Printed  Media)  อนัไดแ้ก่  
หนงัสือพิมพนิ์ตยสาร  หนงัสือแผน่พบั  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Media) อนัไดแ้ก่  วทิย ุ 
โทรทศัน์ และภาพยนตร์      (กิติมา  สุรสนธิ,  2540,  น.  6-17) 
 4. ผูรั้บสาร  (Receiver)  หมายถึง  ผูท่ี้รับข่าวสารจากแหล่งสาร  เป็นจุดหมายปลายทาง
ท่ีสารส่งไปถึงอาจเป็นบุคคลธรรมดาท่ีก าลงัรับฟัง  ดู  หรืออ่านข่าวสาร  หรือเป็น สมาชิกของกลุ่ม
หรือไม่ก็เป็นมวลชน 
 5. ผล (Effect)  ผลของการส่ือสาร  หมายถึง  การเปล่ียนแปลง  หรือ  ขอ้แตกต่าง  
(Change  or  discrepancy) ซ่ึงเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคล  อนัเน่ืองจากข่าวสารท่ีไดรั้บ  ซ่ึง
สามารถแยกเป็นระดบับุคคลหรือระดบัส่วนรวม  หรือกระทัง่ระดบัระหวา่งบุคคลก็ได ้ ในระดบั
บุคคล ซ่ึงเป็นระดบัจุลภาพ  (micro-individual  level)  ผลของการส่ือสารมกัจะปรากฏในรูปของ
การเปล่ียนแปลงระดบัความรู้  (Knowledge)   ทศันคติ  (Attitude) และพฤติกรรม 
 6. ปฏิกิริยาโตต้อบ  (Feedback)  หมายถึง  วธีิการหรือกิริยาท่าทางท่ีฝ่ายผูรั้บสารใช้
หรือแสดงออกมาใหผู้ส่้งสารไดรั้บทราบ  ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากผล  (Consequence)  ของข่าวสาร  
ปฏิกิริยาโตต้อบนบัวา่เป็นกลไกส าคญัท่ีท าใหผู้ส่้งสารสามารถหยัง่ทราบวา่ข่าวสารท่ีส่งออกไปนั้น
ไดรั้บผลตามเป้าหมายหรือไม่เพียงไร  ลกัษณะของปฏิกิริยาโตต้อบอาจเป็นไปโดยตั้งใจและโดย
ส าคญัก็ได ้ และมีลกัษณะท่ีเป็นทั้งผลดีและผลเสียไดเ้ช่นเดียวกนั  ปฏิกิริยาโตต้อบนั้นมีหนา้ท่ี
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ส าคญัอีกอยา่งหน่ึง  คือ  เป็ นกลไกควบคุม  (Control  or  Cybernetic  Mechanism)  ของ
กระบวนการส่ือสาร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปฏิกิริยาโตต้อบท่ีเป็นผลเสียหรือเชิงลบ  มีบทบาทส าคญั
มากเพราะจะคอยแจง้ใหผู้ส่้งสารทราบวา่การส่งสารผดิพลาด  ลม้เหลว  หรือบกพร่องแค่ไหน 
เพียงไร  เพื่อจะไดห้าทางปรับปรุงและแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
 2.2.3  รูปแบบการส่ือสาร 
 ทั้งน้ีโดยอาศยัรูปแบบของการส่ือสารลกัษณะต่างๆ  ซ่ึงไดมี้การจ าแนกรูปแบบการ
ส่ือสารในหลายลกัษณะตามหลกัเกณฑ ์ ท่ีใชใ้นการพิจารณาท่ีแตกต่างกนัไป  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง
รูปแบบของการส่ือสาร  3  ลกัษณะ  คือ  (นพรัตน์  มณีรัตน์,  2541:30-34) 
 1. จ าแนกตามทิศทางการส่ือสาร  แบ่งออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ 

1.1 การส่ือสารแบบทางเดียว  (One-way  Communication)  หมายถึง  การ
ส่ือสารท่ีผูส่้งสารถ่ายทอดสารไปยงัผูรั้บสารแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่เปิดโอกาสใหผู้รั้บสารได้
ซกัถามขอ้สงสัยหรือแสดงความคิดเห็น  จึงไม่มีปฏิกิริยายอ้นกลบัจากผูรั้บสาร  การส่ือสารแบบน้ีมี
ลกัษณะเป็นเส้นตรงปราศจากการค านึงถึงปฏิกิริยาโตก้ลบัจากผูรั้บสาร  ท าใหป้ริมาณของขอ้มูล
สะทอ้นกลบั  (Feedback)  จากผูรั้บสารมีนอ้ยหรือไม่มีเลย 

1.2 การส่ือสารแบบสองทาง   (Two-way Communication)  หมายถึง  การ
ส่ือสารท่ีผูส่้งสารขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสารทางหน่ึงในขณะเดียวกนัเม่ือผูรั้บสารไดรั้บขอ้มูลแลว้
ส่งขอ้มูลข่าวสารตอบกลบัมายงัผูส่้งสารดว้ยอีกทางหน่ึงจึงเป็นการส่ือสารท่ีทั้งผูส่้งสารและผูรั้บ
สารต่างก็สามารถรับและส่งข่าวสารซ่ึงกนัและกนั  มีการเปิดโอกาสใหผู้รั้บสารไดซ้กัถามขอ้ขอ้งใจ
หรือขอ้สงสัยต่างๆ  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั  มีการโตต้อบกนั  ท าใหผู้ส่้งสารและ
ผูรั้บสารสามารถท่ีจะตอบสนองต่อกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน  การส่ือสารแบบน้ีผูส่้ง
สารจะใหค้วามส าคญักบัปฏิกิริยาโตก้ลบั  (Feedback)  ของผูรั้บสาร 
 2.  จ าแนกตามลกัษณะการใช ้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2  รูปแบบ  คือ 

2.1 การส่ือสารแบบเป็นทางการ  (Formal  Communication)  หมายถึง   
การติดต่อส่ือสารท่ีค านึงถึงบทบาทหนา้ท่ีและต าแหน่งระหวา่งผูรั้บสารและผูส่้งสารเป็นส าคญัตาม
ระเบียบแบบแผนท่ีก า หนดไว ้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เช่น  
ประกาศแจง้นโยบาย  ค  าสั่งปฏิบติังาน  เป็นตน้ 

2.2 การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ  (Informal Communication)  หมายถึง  
การติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน  โดยไม่พิจารณาถึงต าแหน่งหนา้ท่ีและมิไดด้ าเนินไปตามร ะเบียบ
แบบแผนท่ีก าหนดไว ้ แต่เป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจากความสนิทสนมคุน้เคย  และจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในทางส่วนตวัมากกวา่  การติดต่อส่ือสารในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะเป็น
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การส่ือสารโดยใชค้  าพดู  ไดแ้ก่  การพบปะพดูคุยสนทนากนั 
 3. จ าแนกตามทิศทางการไกลของข่าวสาร  การส่ือสารในลกัษณะน้ี  แบ่งออกเป็น  2  
รูปแบบคือ 

3.1 การส่ือสารตามแนวด่ิง(Vertical  Communication)  โดยแบ่งออกเป็น 
3.1.1 การส่ือสารจากบนลงล่าง  (Top-down  หรือ  Downward 

Communication)  หมายถึง  การส่งข่าวสารจากบุคคลท่ีมีต าแหน่งสูงกวา่ลงมายงัต าแหน่งท่ีต ่า กวา่  
โดยออกมาในรูปของนโยบาย  แผนงาน  ประกาศ  เป็นตน้  ซ่ึงการส่ือสารรูปแบบน้ีจะท าใหผู้รั้บ
สารท่ีอยูใ่นต าแหน่งต ากวา่ไม่เกิดการพฒันาศกัยภาพของตนเอง  ขาดความริเร่ิม  คอยรับฟังค าสั่ง
อยูเ่สมอ  หลีกเล่ียงการตดัสินใจ  และไม่ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

3.1.2 การส่ือสารจากล่างข้ึนบน  (Bottom-up  หรือ  Upward  
Communication)  หมายถึง  การส่งข่าวสารจากผูส่้งสารซ่ึงอยูใ่นระดบัหรือต าแหน่งท่ีต ่ากวา่  ข้ึน
ไปสู่ผูรั้บสารซ่ึงอยูใ่นระดบัหรือต าแหน่งท่ีสูงกวา่  ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกในสังคมได้
ติดต่อส่ือสารกัน  โดยมีทั้งส่งสารและรับสารอยา่งเท่าเทียมกนั การส่ือสารรูปแบบน้ีจะออกมาใน
ลกัษณะของการประชุม  ปรึกษาหารือ  การสัมมนา  เป็นตน้  ทั้งน้ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากร  เสริมสร้างใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์   และท าใหส้มาชิกทุกส่วนของสังคมนั้น  มี
โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการอยา่งเตม็ท่ี 

3.2. การส่ือสารตามแนวนอน  หรือ  แนวราบ  (Horizontal  
Communication)  หมายถึง  การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูท่ี้มีระดบัหรือต าแหน่งท่ีเสมอกนั  ใกลเ้คียง
กนั  โดยอาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวั  เช่น  เพื่อนฝงูญาติพี่นอ้งการส่ือสารรูป แบบน้ีจะช่วย
เสริมสร้างความรับผดิชอบร่วมกนัของหมู่คณะ  ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด  และเป็นการ
ส่ือสารอีกรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคม 
 2.2.4  วธีิการของการติดต่อส่ือสาร 

1. การส่ือสารแบบใชถ้อ้ยค าหรือแบบวจันะ  (Verbal  Communication)  หมายถึง  
การส่ือสารท่ีอาศยัค าพดู  หรือ  ตวัเลข  เป็นสัญลกัษณ์ของข่าวสาร  สัญลกัษณ์น้ีอาจเป็นในรูปขอ ง
ภาษาพดู  ภาษาเขียน  หรือ  ภาษาทางคณิตศาสตร์  เพื่อใชใ้นการส่ือความหมายใหผู้รั้บสารเขา้ใจ
ความหมายไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ  ลกั ษณะการส่ือสารแบบวจันะไดแ้ก่  
การสนทนา  การสัมภาษณ์  การเขียนบนัทึก  การเขียนรายงาน  การประกาศข่าวสาร  การประชุม  
เป็นตน้ 

2. การส่ือสารแบบไม่ใชถ้อ้ยค าหรือแบบอวจันะ  (Non-Verbal  Communication)  
หมายถึง  การส่ือสารโดยปราศจากค าพดู  แต่แสดงออกทางท่าทางสีหนา้  การเคล่ือนไหวส่วนใด
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ส่วนหน่ึงของร่างกายตามธรรมชาติของคน  ซ่ึงแต่ละบุคคลก็ส่ือสารกบับุคคลอ่ืนโดยมีความหมาย
เฉพาะตนเอง  ซ่ึงท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่เราอยูใ่นสภาพเช่นใด  เช่น การสั่นศีรษะแสดงถึงการปฏิเสธ
การพยกัหนา้แสดงถึงการเขา้ใจ  หรือเห็นดว้ย  เป็นตน้  ทั้งน้ีข้ึ นอยูก่บัประสบการณ์  การ
ตีความหมายของแต่ละคนท่ีรับข่าวสารวา่จะสอดคลอ้งและตรงตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการหรือไม่ 
 2.2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 
 การประชาสัมพนัธ์ เป็นการส่ือสาร รูปแบบหน่ึงท่ีเป็นปัจจยัส าคญั ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุว ั ตถุประสงคข์ององคก์าร การประชาสัมพนัธ์ จะเป็นเคร่ืองมือในการ
เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร พร้อมเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดี ระหวา่ง
องคก์รหรือสถาบนักบักลุ่มประชาชนภายนอก เพื่อหวงัผลใหเ้กิดความร่วมมือและสนบัสนุนจาก
ประชาชนภายนอกอยา่งกวา้งขวาง 
 ส าหรับการประชาสัมพนัธ์นั้น ไดมี้ผูใ้หนิ้ยามความหมายไวม้ากมาย ซ่ึงมีทั้งส่วน
เหมือนและต่างกนั ดงัน้ี 
 Boon  and Kurtz (1995) ไดใ้หค้วามหมายของการประชาสัมพนัธ์วา่ “เป็นการ
ติดต่อส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์ของบริษทักบักลุ่มชุมชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษั ท 
ชุมชนเหล่าน้ี ไดแ้ก่การ ลูกคา้ ปัจจยัการผลิต ผูถื้อหุน้ พนกังานของบริษทั รัฐบาล สาธารณชน
ทัว่ไป และสังคม ซ่ึงองคก์ารนั้นด าเนินงานอยู ่
 การประชาสัมพนัธ์ คือ การกระท าทั้งส้ิน ทั้งหลาย ทั้งปวง ท่ีเกิดจากจากวางแผน
ล่วงหนา้ในการท่ีสร้างความเขา้ใจกบัสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดี ภาพพจน์ท่ีดี 
อนัน าไปสู่สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งหน่วยงานและสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิดการสนบัสนุน
และความสนบัสนุนและความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี 
 ส่วนการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดนั้น Thomas L. Harris ไดใ้หค้  านิยามไวว้า่  “การ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดเป็นกระบวนการของการวางแผน , ปฏิบติังาน และการประเมินผล ซ่ึง
กระตุน้การซ้ือและความพอใจของผูบ้ริโภค ตลอดจนการสร้างการส่ือสารท่ีน่าเช่ือถือ ท าใหเ้กิด
ความประทบัใจ โดยระบุช่ือบริษทัและสินคา้ของบริษทั ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการ , ความเก่ียว พนั
และความสนใจของผูบ้ริโภค 
 หนงัสือ The Market’s Guide to Public Relations ไดใ้หค้  านิยามของการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดไวว้า่ กระบวนการวางแผน ปฏิบติั และประเมินผลโปรแกรมท่ี
สนบัสนุนการซ้ือและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผา่นการส่ือสารท่ีน่าเช่ือถือ โดยใชข้อ้มูลแล ะส่ิงท่ี
น่าประทบัใจท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบริษทั และสินคา้ท่ีเป็นความตอ้งการ ความปรารถนา เอาใจใส่
และน่าสนใจของผูบ้ริโภค (อา้งถึงใน เสรี  วงษม์ณฑา, 2540) 
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 Rene A. Herry Jr. ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดไวว้า่ คือ 
ส่ิงท่ีครอบคลุมเน้ือหา โดยรวบรวมเอาไวท้ั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ของประชาชน และแสดงขอ้มูล
ข่าวสาร หรือการรณรงคไ์ปถึงคนส่วนใหญ่ หรือรับเฉพาะเจาะจง เพื่อใหมี้อิทธิพลในการเพิ่มการ
ขาย หรือการใชสิ้นคา้หรือบริการขององคก์ร Marketing Public Relations จะประสบความส าเร็จได้
เกิดจากการรวมกนัของเทค นิคส่ือสารท่ีหลากหลาย และใชอ้ยา่งช านาญและเป็นมืออาชีพ จะช่วย
ใหบ้ริษทับรรลุยอดขายและวตัถุประสงคท์างการตลาด (อา้งถึงใน ดารา  ทีปะปาล, 2541) 
 Richard  Weiner  ใหค้  าจ  ากดัความของการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดไวว้า่ คือ การ
ใช ้กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์และเทคนิคเพื่อ การบรรลุวตัถุประสงคข์อง Marketing Public 
Relations คือ เพิ่มการรับรู้ กระตุน้ยอดขาย ช่วยใหก้ารส่ือสารไดง่้ายข้ึน และสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้ริโภคกบับริษทัและตราสินคา้ หนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดของ Marketing Public Relations คือ 
การส่ือสารดว้ยขอ้มูลท่ีน่าเช่ื อถือ เป็นผูส้นบัสนุนเหตุการณ์ท่ีส าคญั และช่วยเหลือส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 ส่วนการเผลแพร่ข่าวสาร (Publicity) หมายถึง ข่าวสารท่ีเผยแพร่ต่อ สาธารณชน
เก่ียวกบับริษทัสินคา้และบริการปรากฏในส่ือมวลชนต่าง ๆ ในรูปของข่าว โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
(Lamb.Hair and McDaniel. 1992 : 436) การเผยแพร่ข่าวเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคญัท่ีสุดอยา่ง
หน่ึง ในบรรดาเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นงานประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บั
องคก์าร 
 Chris Fill ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะเฉพาะตวัของการประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างไปจาก
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การจดัการประชาสัมพนัธ์ไม่วา่จะเป็นการใชข้่าวสาร หรือการจดักิจกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์ใด ๆ ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือเช่าเวลาหรือพื้นท่ีของส่ือต่าง ๆ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ฯลฯ จึงท าใหผู้รั้บข่าวสารเป้ าหมายใหค้วามเช่ือถือในข่าวสารจากการ
ประชาสัมพนัธ์มากกวา่ข่าวสารจากการโฆษณา 
 2. ผลจากการเผยแพร่ข่าวสารประสัมพนัธ์ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นค่าเช่าหรือซ้ือพื้นท่ี
หรือเวลาของส่ือ ท าใหก้ารควบคุมการเผยแพร่ข่าวสารใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคธุ์รกิจ
นั้นท าไดย้าก ภาพข่าวแจก (Press Release)  ท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร ธุรกิจจดัท าข้ึนจึงอาจ
ไม่ไดรั้บความร่วมมือลงพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์หรืออาจถูกตดัทอนขอ้ความบางอยา่งออกไปหรือ
อาจถูกจดัวางต าแหน่งท่ีไม่สะดุดตาผูอ่้าน เป็นตน้ 
 3. ตน้ทุนการประชาสัมพนัธ์ขององคก์รถือวา่ต ่ามากเ ม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนของ
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ เวน้เสียแต่วา่องคก์รนั้น ๆ จะใชบ้ริการการประชาสัมพนัธ์จาก
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ตวัแทนการประชาสัมพนัธ์ แต่ค่าใชจ่้ายดงักล่าวก็ยงัจดัวา่ต ่ากวา่ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาผา่น
ตวัแทนโฆษณาตน้ทุนการเขา้ถึงผูรั้บข่าวสารเป้าหมายของการป ระชาสัมพนัธ์ (C.P.M. of Public 
Relations) จึงต ่ามาก เน่ืองจากมีเฉพาะตน้ทุนการจดัท าเอกสารข่าวแจก การผลิตวตัถุ อุปกรณ์
ตกแต่ง การจดันิทรรศการ ฯลฯ 
 4. การประชาสัมพนัธ์สามารถน ามาใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่น 
การจดัอบรมผูน้ าเยาวชนของการท่องเท่ียว แห่งประเทศไทย การจดันิทรรศการการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์หรือ การสัมมนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นตน้ การอบรมเหล่าน้ีมกัจะไม่เก็บค่าใชจ่้ายหรือ
เก็บค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ยในการเขา้รับการสัมมนา หรือการอบรม จึงท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเปิดรับต่อ
ข่าวสารและใหค้วามสนใจต่อข่าวสารประชาสัมพนัธ์มากข้ึน 
 ขอ้ไดเ้ปรียบของการประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว คือ เสียค่าใชจ่้ายต ่าเม่ือเทียบ
กบัเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ นอกจากนั้นข่าวสารท่ีเผยแพร่ทาง
ส่ือมวลชนต่าง ๆ ยงัไดรั้บความเช่ือถือมากกวา่เคร่ืองมือส่ือสารอ่ื น ๆ อีกดว้ย เช่น การโฆษณา เป็น
ตน้ 
 2.2.6  การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 
 การส่ือสารระหวา่งบุคคล เป็นการส่ือสารหรือปฏิกิริยาโตต้อบระหวา่งบุคคลสองคน
หรือมากกวา่นั้น อาจจะเป็น 3 คน หรือกลุ่มยอ่ย (small Group) ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารสา มารถท่ี
จะซกัถามท าความเขา้ใจและมีปฏิกิริยาโตต้อบซ่ึงกนัและกนัไดท้นัที การส่ือสารระหวา่งบุคคลมี
องคป์ระกอบของการส่ือสารครบถว้น คือ ผูส่้งสาร สาร ช่องทาง ผูรั้บสาร ผลและปฏิกิริยาสนอง
กลบั Roger และ Shoemaker กล่าววา่ ในกรณีท่ีตอ้งการใหบุ้คคลใด ๆ เกิดการยอมรับสา รนั้น ควร
ใชก้ารศึกษาระหวา่งบุคคล โดยใชส่ื้อบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสารส่ือบุคคลน้ีมีประโยชน์มากใน
กรณีท่ีผูส่้งสารหวงัผลใหผู้รั้บสารเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมในการรับสารนั้น 
นอกจากน้ียงัเป็นวธีิช่วยใหผู้รั้บสารมีความเขา้ใจกระจ่างชดัต่อสารและตดัสิน ใจรับสารไดอ้ยา่ง
มัน่ใจยิง่ข้ึน 

2.2.6.1 ประสิทธิภาพของส่ือบุคคล 
 เสถียร  เชยประทบั (2528) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของส่ือบุคคลไว ้ดงัน้ี 
 1.สามารถท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนข่าวสารแบบยคุลวถีิ ถา้ผูรั้บสารไม่เขา้ใจก็สามารถ
ท่ีจะไต่ถามหรือขอข่าวสารเพิ่มเติมจากผูส่้งส ารไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ส่วนผูส่้งสารก็สามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขสารท่ีออกไปใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ และความเขา้ใจของผูรั้บสารไดใ้นเวลา
อนัรวดเร็วเช่นกนั การท่ีช่องทางท่ีเป็นส่ือระหวา่งบุคคลมีระดบัปฏิกิริยาตอบสนองหรือปฏิกิริยา
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ยอ้นสะทอ้งกลบัสูง สามารถท าใหล้ดอุปสรรคของการส่ือสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก
จดจ าสารได ้
 2.สามารถจูงใจบุคคลใหเ้ปล่ียนทศันคติท่ีฝังรากลึกได ้ Lazarsfeld และ Menzel (1983) 
ไดใ้หเ้หตุผลในความมีประสิทธิภาพของส่ือบุคคลวา่ 

     1.สามารถท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนข่าวสารแบบยคุวถีิ การพดูคุยเป็นกนัเอง โดย
ส่วนตวัท าใหผู้พ้ดูและผูฟั้งเกิดความเป็นกนัเอง และท าใหผู้ฟั้งยอมรับความคิดเห็นของผูพ้ดูง่ายข้ึน 
 2.การส่ือสารแบบเผชิญหนา้กนั ท าใหผู้พ้ดูสามารถดดัแปลงเร่ืองราวต่าง ๆ ใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูฟั้งได ้
 3.การส่ือสารแบบน้ีท าใหผู้ฟั้งรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บรางวลัในเร่ื องท่ีวา่ สามารถแสดง
ความคิดเห็นกบัผูพ้ดูได ้
 Roger and Shoemaker (1971) กล่าววา่ “ในกรณีตอ้งการใหบุ้คคลใด ๆ เกิดการยอมรับ
ข่าวสารท่ีเสนอไป หรือจะท าการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด เพื่อใหมี้การตดัสินใจยอมรับ
ข่าวสารนั้น ควรใชก้ารส่ือสารระหวา่งบุคคลโดยใชส่ื้อบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร ส่ือบุคคลน้ีจะมี
ประโยชน์มากในกรณีท่ีผูส่้งสารหวงัผลใหรั้บเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสารนั้น นอกจากน้ียงัเป็นวธีิท่ีช่วยใหผู้รั้บข่าวสารมีความเขา้ใจกระจ่างชดัต่อสารและตดัสินใจ
รับข่าวสารไดอ้ยา่งมัน่ใจยิง่ข้ึนดว้ย” 
 เสถียร  เชยประทบั , 2528  ไดก้ล่าววา่ “ในกรณีส่ือสารระหวา่งบุคคลน้ีจ าเป็นตอ้งใช้
ส่ือบุคคล (Personal media) ซ่ึงหมายถึง ตวับุคคลท่ีน าพาข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง
โดยอาศยัส่ือสารระหวา่งตวัต่อตวัระหวา่งบุคคล 2 คน หรือมากกวา่ 2 คนข้ึนไป” 
 ส าหรับประสิทธิภาพของส่ือมวลชนและส่ือบุคคลนั้น นกัวชิาการทางการส่ือสารส่วน
ใหญ่ต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ส่ือบุคคลในการใหข้่าวสารแก่คน
จ านวนมาก เพื่อก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งถูกตอ้ง ส่วนส่ือบุคคลจะมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ในการชกัจูงใจใหบุ้คคลมีทศันคติต่อเร่ืองนั้น ๆ ตามแนวทางท่ีมุ่งหวงัดงัเช่น 
 Roger ไดก้ล่าวเปรียบเทียบประสิทธิภาพของส่ือมวลชนและส่ือบุคคลไวว้า่  
ผลการวจิยัต่าง ๆ พบวา่ส่ือมวลชนสามารถเปล่ียนแปลงการรับรู้ ซ่ึงหมายถึง การเพิ่มพนูความรู้
ความเขา้ใจไดอ้ย่ างมีประสิทธิภาพ แต่การส่ือสารระหวา่งบุคคลนั้น มีประสิทธิภาพมากกวา่ เม่ือ
วตัถุประสงคข์องผูส่้งสารอยูท่ี่การเปล่ียนแปลงทศันคติ เพราะข่าวสารท่ีถ่ายทอดออกจาก
ส่ือมวลชนเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีฝังแน่นหรือเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมได ้(Roger, 1978) 

DPU



29 
 

 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ นบัวา่มีบทบาทส าคญัอยา่งมาก ในการจดัการท่องเท่ียว
ของชุมชนตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ีทางชุมชนตลาดสามชุกจดัข้ึน เพื่อเชิญชวนใหบุ้คคลภายนอก ไดแ้ก่ 
นกัท่องเท่ียว พนัธมิตร และส่ือมวลชน ไดรู้้จกัตลาดสามชุกเกิดความสนใจ และเขา้มาสัมผสั
บรรยากาศในชุมชน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน ยิง่มีผูส้นใจเป็นจ านวนมาก ยอ่ม
สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน ตลอดจนเป็นการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของชุมชนใหดี้ยิง่ ข้ึน
ดว้ย 
 อาจกล่าวไดว้า่ การส่ือสาร มีบทบาทส าคญั โดยเฉพาะส่ือมวลชนท่ีจะช่วยเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียว ทั้งเพื่อดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว 
รวมทั้ง เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจ และเห็นความส าคญัของการท่องเท่ียว ขณะเดียวกนัส่ือบุคคลแล ะ
ส่ือพื้นบา้นเองก็เขา้มามีบทบาทโดดเด่นมากข้ึนในอนัท่ีจะช่วยใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ
เอกชน และประชาชนในทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีบทบาทในการร่วมกนัพฒันาและบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรมชุมชน 
 วฒันธรรมชุมชน เป็น แบบแผนการด ารงชีวติท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลาและ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติของคนในแต่ละชุมชน 
 2.3.1 ความหมายของวฒันธรรมชุมชน 
 ค าวา่ วฒันธรรมชุมชน หรือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน หรือวฒันธรรมพื้นบา้นเป็นค าท่ีมี
ความหมายบ่งบอกถึงความเจริญงอกงามในแต่ละชุมชน ซ่ึ งส่งผลใหแ้ก่ชุมชนมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละทอ้งถ่ิน และลกัษณะของวฒันธรรมทอ้งถ่ินเหล่าน้ีก็มีส่วนเก่ียวพนัเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมชุมชน มีนกัวชิาการและหน่วยงานไดใหค้วามหมายวฒันธรรมชุมชนไว้
ดงัน้ี 
 เดวดิสัน (Davison.1978:30) ใหค้วามหมาย วฒันธรรมชุมชน ห มายถึง วฒันธรรมของ
สามญัท่ีปรากฏวา่ในรูปของความคิด ความเช่ือ และการปฏิบติั รวมทั้งวตัถุท่ีชุมชนประดิษฐคิ์ด
สร้างข้ึนมาแลว้มีการเอาแบบอยา่งสืบทอดกนัมา มีการสืบทอดทั้งท่ีเป็นดว้ยความจงใจและไม่จงใจ 
เพื่อใหส้ภาพหรือคงคุณภาพไว ้จนปรากฏใหเ้ห็นเป็นประเพณีหรือเป็นส่ิงท่ีสังเกตเห็นได ้
 ยิง่ยง เรืองทอง (2542:21) ไดก้ล่าวถึงความหมายของวฒันธรรมระดบัชุมชนไวด้งัน้ี 
 1. เป็นรูปแบบของพฤติกรรมของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือทอ้งถ่ินหน่ึงแตกต่างจากคน
กลุ่มใหญ่ของประเทศชาติ 
 2. เป็นแนวปฏิบติัของกลุ่มในทอ้งถ่ินนั้น มีเอกลกัษณ์หรือแนวปฏิ บติัของตน
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โดยเฉพาะ 
 3. วฒันธรรมทอ้งถ่ินมีลกัษณะเด่นเฉพาะตนก็จริงแต่ยงัมีลกัษณะสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมระดบัชาติ 
 กรมศิลปากร (2542:25) ไดใ้หค้วามหมายวา่ วฒันธรรมชุมชน หมายถึง วฒันธรรมของ
ประชาชนโดยทัว่ไป ประชาชนหรือชาวบา้นก าหนดหรือสร้างข้ึนมา เอเป็นเคร่ืองมือในกา ร
แกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการของสังคมบา้นพน้บา้น ซ่ึงสังคมยอ่ยในสังคมไทย 
 ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ (2543:17) ใหค้วามหมายของวฒันธรรมชุมชนวา่ หมายถึง 
วฒันธรรมท่ีเป็นชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นทัว่ไป สามารถมองเห็นไดจ้ากพฤติกรรมผลงานทั้ง
มวลท่ีสร้างสรรคเ์ป็นความคิด  ความเช่ือ ความรอบรู้ในการประกอบอาชีพละงานฝีมือช่างสรุปได้
วา่ วฒันธรรมชุมชน หมายถึง รูปแบบการด ารงชีวติของชาวบา้น ในชุมชนร่วมกนัสร้างสรรคข้ึ์น
จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนและเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดท้ัว่ไปมีการสืบทอดสู่ชนรุ่นหลงั 

2.3.2  ประเภทของวฒันธรรมชุมชน 
 วฒันธรรมชุมชนมีการสืบทอดต่อๆกนัมาดว้ยวธีิการต่างๆซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
วฒันธรรมมีนกัวชิาการแบ่งประเภทของวฒันธรรมชุมชน ดงัน้ี 
 ประเทือง คลา้ยสุบรรณ์ (2531:7) ไดแ้บ่งประเภทของวฒันธรรมชุมชนไวด้งัน้ี 
 1. ประเภทมุขปาฐะ หมายถึง การสืบทออดท่ีสามารถรับรู้โดยประ สาทสัมผสัดว้ยการ
ฟัง เน่ืองจากใชก้ารถ่ายทอดดว้ยวาจาเป็นส าคญัเพราะวฒันธรรมเหล่าน้ีมีลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
การบอกเล่าซ่ึงอานท าไดด้ว้ยการพดู การสวด การร้องเป็นท านอง วฒันธรรมชุมชนท่ีสืบทอดแบบ
มุขปาฐะ ไดแ้ก่ นิทานพื้นบา้น ความเช่ือ ภาษิต ปริศนาค าทาย 
 2. ประเภทอมุขปาฐะ หมายถึง การถ่ายทอดท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสารทสัมผสัต่างๆ
ท่ีนอกเหนือไปจากการรับรู้ดว้ยการใชก้ารสังเกต และปฏิบติัฝึกฝน ไดแ้ก่ จิตรกรรม ประติมากรรม 
หตัถกรรม ศิลปกรรม งานช่างต่างๆ การแต่งกาย กิริยาท่าทาง อาหารพื้นบา้น 
 3.ประเภทสืบทอดวฒันธรรมแบบผสมผสมผสาน ซ่ึงเป็นการสืบทอดท่ีสามารถกระท า
ไดท้ั้งประเภทมุขปาฐะและอมุขปาฐะประกอบกนั ซ่ึงไดแ้ก่ การละเล่นพื้นบา้น การแสดงพื้นบา้น 
กีฬาพื้นบา้น 
 อร เฉลิมพงษ ์ (2543:38) ไดแ้บ่งวฒันธรรมระดบัทอ้งถ่ินชุมชน ออกเป็น 5 ประเภท 
ดงัน้ี 
 1. วฒันธรรมระดบัทอ้งถ่ินภาคเหนือ 
 2. วฒันธรรมระดบัทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3. วฒันธรรมระดบัทอ้งถ่ินภาคกลาง 
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 4. วฒันธรรมระดบัทอ้งถ่ินภาคใต ้
 5. วฒันธรรมระดบัทอ้งถ่ินภาคตะวนัออก 
 กรมศิลปากร (2544:63-64) ไดแ้บ่งประเภทของวฒันธรรมชุมชนไวด้งัน้ี 
 1. วฒันธรรมการด ารงชีวติิ (Cultural Life) ไดแ้ก่ การท ามาหากิน อาหาร เส้ือผา้ ยา
รักษาโรค ละท่ีอยูอ่าศยั 
 2. วฒันธรรมดา้นภาษา (Language) ท่ีสามารถสร้างส่ือสารกนัเขา้ใจสร้างความสามคัคี
และพฒันาความรู้ 
 3. วฒันธรรมดา้นศาสนา (Religion) ท่ีสามารถสร้างสันติสุข ความเขา้ใจใหแ้ก่สังคม
มนุษย ์
 4. ศิลปะและการละเล่น (Aesthetics) คือ ความงอกงามทางสุนทรียภาพ ความสะอาดร่ม
ร่ืน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
 5. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คือ รูปแบบการอบรมต่อครอบครัว ชุมชน หรือ ร่วม
สุขร่วมเสพในสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรอยา่งเอ้ืออาทร ตลอดจนการแกไ้ขค้วามยติุธรรมใน
สังคม 
 ประชิด  สกุณะพฒัน์ (2546:9-10) ไดแ้บ่งวฒันธรรมชุมชนออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 1. วฒันธรรมชุมชนในเมือง จากการท่ีสังคมในเมืองท่ีอตัราการเพิ่มประชากรเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว จึงท าใหป้ระสบปัญหาทางดา้นการด ารงชีวติและดา้นการประกอบอาชีพท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม จนท าใหก้ลายเป็นวฒันธรรมชุมชนไวเ้ช่นเดิม 
 2. วฒันธรรมชุมชนในชนบทแมว้า่ในปัจจุบนัการด ารงชีวติของคนในชนบทมีความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีนัสมยัมากข้ึน แต่การใชชี้วติส่วนใหญ่ของชุมชนชนบท ยงัคงผกูผนั
อยูก่บัอาชีพการเกษตรโดยทัว่ไป ทีเรียกวา่ วฒันธรรมชุมชนเป็นวฒันธรรมของชาวบา้นในชุมชน
ชนบทนัน่เอง 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถแบ่งประเภทของวฒันธรรมชุมชน โดยยดึหลกัการสืบทอดดว้ย
วาจาและการรับรู้จากการฟัง การใชก้ารสังเกตและปฏิบติัฝึกฝน จนท าใหเ้กิดวฒันธรรมแบบ
ผสมผสาน มีผลใหว้ฒันธรรมระดบัทอ้งถ่ิน ประจ าภาคต่างๆ มีความแตกต่างในดา้นการด ารงชีวติ 
ภาษา ศาสนา ศิลปะ และการละเล่น สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

2.3.3  ลกัษณะของวฒันธรรมชุมชน 
 นกัวชิาการไดแ้บ่งลกัษณะของวฒันธรรมชุมชนไวด้งัน้ี 
 สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2525: 3-12) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมชุมชนไวด้งัน้ี 

1. วฒันธรรมชุมชนมีลกัษณะท่ีเป็นตวัร่วมมากกวา่ตวัแปร ลกัษณะท่ีส า คญัท่ีสุดของ
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วฒันธรรมชุมชน คือลกัษณะท่ีเป็นมรดกร่วมของกลุ่มชน 
 2. วฒันธรรมชุมชนมีการสืบทอดดว้ยวธีิมุขปาฐะ 
 3. วฒันธรรมชุมชนมีธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงและการประสมประสาน 
 4. วฒันธรรมชุมชนมีลกัษณะเป็นวทิยาการ 
 ประเทือง คลา้ยสุบรรณ์ (2531:4) ไดอ้ธิบายลกัษณะของวัฒนธรรมชุมชนวา่มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นส่ิงท่ีรับทอดกนัต่อมามาจากบรรพบุรุษชัว่อายคุนหน่ึงๆต่อๆกนัมา 
 2. เป็นอมตะหรือส่ิงท่ีไม่ตาย 
 3. ไม่ปรากฏวา่ใครเป็นผูคิ้ด ผูป้ระดิษฐห์รือผูแ้ต่ง 
 4. รับทอดกนัมาดว้ยการบอกเล่า หรือมุขปาฐะ 
 5. รักษาไวด้ว้ยการจดจ าหรือป ฏิบติักนัต่อๆมา มากกวา่จะรักษาไวด้ว้ยการบนัทึกเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
 ยิง่ยง เรืองทอง (2542:21-25) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมชุมชนไวด้งัน้ี 
 1. ก าเนิดหรือท่ีมาของความคิดในการผลิต จะมีลกัษณะเป็นแบบประเพณีหรือมีแรง
บนัดาลใจจากความเช่ือทางศาสนาในท่องถ่ินชนบทท่ีห่ างไกลความเจริญทางวตัถุ ยอ่มมีความยดึ
มัน่ในประเพณีหรือศาสนาซ่ึงเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว ผลงานทางศิลปหตัถกรรมส่วนใหญ่จึงมีลกัษณะ
เป็นแบบประเพณีซ่ึงสร้างข้ึนตามความเช่ือความศรัทธาท่ีมีต่อศาสนา 
 2. มีลกัษณะเศรษฐกิจแบบเล้ียงตนเองหรือพึ่งตนเองได ้เศรษฐกิจหมู่บา้นไท ยในอดีต 
เป็นเศรษฐกิจพอยงัชีพผลิตเพื่อกินเพื่อใชเ้องไม่ตอ้งพึ่งโลกภายนอก คือ มีการปลูกขา้วเพื่อใชกิ้น
เอง การทอผา้พื้นเมือง การต าขา้ว ไม่มีแรงงานรับจา้งและไม่ใชแ้รงงานรับจา้ง 
 3. ศิลปินหรือปัจเจกชนท่ีผลิตหรือสร้างสรรคง์านพื้นบา้นและพื้นเมือง มิไดผ้ลิตงาน
โดยท าเป็นอาชีพ ตีจะท างานนั้นๆในเวลาวา่งจากอาชีพหลกั คือการท าไร่ท านา 
 4. เป็นสังคมเคร่งประเพณีและพิธีกรรมท่ียงัคงด ารงรักษาวฒันธรรมแบบทอ้งถ่ินไวไ้ด้
เป็นสังคมท่ีอยูห่่างไกลความเจริญทางวตัถุโดยอาศยัเกษตรกรเป็นเคร่ืองยงัชีพ วถีิชีวติของชาว
ชนบทจึงพึ่งพาและผกูพนักบัธ รรมชาติ ใหค้วามส าคญักบัประเพณี พิธีกรรมในฐานะเป็นส่ือท่ี
อบรมสั่งสอนมนุษยใ์หต้ระหนกัในความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติอนัเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัของชีวติ 
 5. สังคมในทอ้งถ่ินมิไดอ้ยูโ่ดยโดดเด่ียวแยกออกจากสังคมอ่ืน แต่จะมีความส าคญักบั
สังคมใหญ่ท่ีมีอารายธรรมพฒันามากกวา่ ในขณะท่ียงัรักษาลกัษณะบางอยา่งของวฒันธรรมดัง่เดิม
ท่ีเคยรับจากเผา่พนัธ์ุดัง่เดิมไวไ้ด ้แต่ก็ยอมรับและตอ้งการน ารูปแบบของวฒันธรรมแบบเมืองเขา้มา
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ผสมผสาน และเปล่ียนแปลงรูปแบบเดิมของตนอยูเ่ร่ือยๆ 
 6. ผลงานนั้นๆ ตอ้งด ารงอยูใ่นชุมชน มีความเก่ียวขอ้งกบัชุมช น และมีบทบาทหนา้ท่ี
ทั้งยงัเป็นเคร่ืองแสดงเอกลกัษณ์ของชุมชนนั้น ผลงานในทอ้งถ่ินท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะความ
เป็นอยูส่ภาพเศรษฐกิจ สังคมของทอ้งถ่ิน 
สรุปไดว้า่ ลกัษณะของวฒันธรรมชุมชน คือ ลกัษณะท่ีมีการถ่ายทอดดว้ยปากเปล่า ไม่มีการจด
บนัทึก และเป็นส่ิงท่ีรับทอดต่อๆกั นมาจากรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลงั เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะ
ของบุคคลในชุมชนนั้นๆ  ไม่ทราบวา่ใครเป็นผูคิ้ดคน้ข้ึนเป็นคนแรก เป็นส่ิงท่ีย ัง่ยนื ไม่มีสูญหาย 
และเป็นมรดกร่วมของกลุ่มชนในสังคมนั้นๆ 

2.3.4  ความส าคัญของวฒันธรรมชุมชน 
 วฒันธรรมชุมชนเป็นส่ิงท่ีมีความส าคั ญและมีคุณค่าส าหรับมนุษยแ์ละสังคมเป็นอยา่ง
ยิง่ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความส าคญัของวฒันธรรมชุมชนไวด้งัน้ี 
 สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2525:224) กล่าวถึงความส าคญัของวฒันธรรมชุมชนไวด้งัน้ี 
 1. ช่วยผดุงเสถียรภาพและเป็นก าลงัสนบัสนุนการแผข่ยายของแบบอยา่งด าเนินชีวติ
เป็นแบบของการควบคุมความประพฤติและใหศึ้กษาแก่เยาวชน เป็นเคร่ืองกระตุน้ใหม้วลชนรวม
พลงัและท าใหส้ังคมเพิ่มความมัน่คงข้ึน 
 2. มีบทบาทส าคญัในการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ และถา้มีวธีิการท่ีดีแลว้ วฒันธรรม
ชุมชนจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจทั้งลดประมาณการบริโภค และยงัเพิ่มพนูรายได ้ และผ ลผลิตการ
ฟ้ืนฟูวฒันธรรมชุมชนจะลดขอ้ขดัแยง้และเกิดความส านึกวา่คนเป็นเจา้ของวฒันธรรม ก่อใหเ้กิด
ความห่วงแหนและปกป้องวฒันธรรมชุมชน ดงันั้นวฒันธรรมชุมชนจึงมีบทบาทส าคญัต่อความ
มัน่คงของชาติเพราะไดส่้งเสริมความเป็นชาตินิยมมากกวา่สากลนิยม 
 ผอ่งพนัธ์ุ มณีรัตน์ (2529:100-111) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของวฒันธรรมชุมชนพอ
สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ในดา้นใหค้วามบนัเทิง หนา้ท่ีแรกท่ีเห็นเด่นชดัวฒันธรรมชุมชน ไดแ้ก่ การใหค้วาม
บนัเทิง วฒันธรรมชุมชนประเภทนิทาน เพลงท่ีร้องในโอกาสต่างๆ เช่น เพื่อกล่อมเด็ก เพื่อท างาน 
เป็นตน้ เป็นส่ิงท่ีช่วยใหช้าวบา้นเกิดความรู้สึกร่ืนเริง ท าใหง้านท่ีน่าเบ่ือหน่ายกลายเป็นงานท่ีท าให้
เพลิดเพลินได ้
 2. ช่วยใหอ้ารมณ์เก็บกดและคบัขอ้งใจของชาวบา้นคล่ีคลายไป 
 3. ช่วยใหว้ฒันธรรมเขม้แขง็ข้ึนวฒันธรรมของสังคมด าเนินไปอยา่งถูกตอ้ง เม่ือ
ชาวบา้นเกิดความสงสัยในการปฏิบติัทางพิธีกร รม การจดัระเบียบทางสังคม เช่น การล าดบัวงศ์
ญาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเคยท ากนัมาแต่ก่อน เป็นตน้ ก็ไดอ้าศยัการปฏิบติัเหล่านั้นจาก
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วฒันธรรมชุมชน 
 4. ท าหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาวฒันธรรมชุมชนมีบทบาทในการใหก้ารศึกษาแก่ชาวบา้น
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมซ่ึงไม่รู้หนงัสือ ความส าคญัของวฒันธรรมชุมชนในดา้นน้ีเห็นไดช้ดัเจน
จากนิทานต่างๆของไทยมกัจะมีจุดมุ่งหมายช้ีใหเ้ห็นค่านิยมของสังคม เช่น การท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่
เป็นตน้ เพลงกล่อมเด็กก็แทรกค าสั่งสอนต่างๆเอาไวส้อนใหมี้ความกตญัญูต่อพอ่พอ่แม่หรือผูท่ี้
เล้ียงดูเรามา 
 5.ท าหนา้ท่ีรักษาแ บบแผนพฤติกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัแลว้ในสังคม วฒันธรรม
ชุมชนบางประเภทมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นกลไกสร้างความกดดนั และการควบคุมทางสังคม 
โดยการควบคุมบุคคลท่ีพยายามประพฤติตนเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานทางสังคม เพลง สุภาษิต 
ปริศนาหรือนิทาน อาจใชไ้ปในลกัษณะของการแสดงควา มไม่ยอมรับผดิชอบพฤติกรรมดงักล่าว 
นอกจากนั้นวฒันธรรมชุมชนยงัสามารถใชไ้ปในทางการยอมรับ ส่งเสริม และใหก้ าลงัใจแก่บุคคล
ท่ีประพฤติตนตามแบบของสังคม เช่น ใหก้ารยกยอ่งสรรเสริญสดุดีบุคคลท่ีแสดงวรีกรรม เป็นตน้ 
มกัเป็นวธีิการท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในสังคมต่างๆวฒันธรรม ชุมชนจึงมีหนา้ท่ีควบคุมและชกัน า
พฤติกรรมของบุคคล เร่ิมตั้งแต่บุคคลนั้นๆไดฟั้งเพลงกล่อมเด็กเป็นคร้ังแรกคือตั้งแต่อยูใ่นวยัทารก
เลยทีเดียว 
 ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (255:1) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ
วฒันธรรมชุมชนไวด้งัน้ี 
 1. เป็นเคร่ืองแสดงลกัษณะเฉพาะของกลุ่มชน 
 2. ท าใหเ้กิดความรักและผกูพนัต่อทอ้งถ่ิน 
 3. เป็นองคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นวทิยาการแขนงต่างๆ 
 สุจริต บวัพิมพ ์ (2539:13-14) ไดส้รุปความความส าคญัองวฒันธรรมชุมชนในฐานะ
มรดกทางวฒันธรรมท่ีควนแก่การศึกษาดงัน้ี 
 1. เป็นเคร่ืองใหค้วามบนัเทิงแก่มนุษยม์า แต่ดั้งเดิม ทุกวยั ทุกโอกาส ท่ีกล่าววา่
วฒันธรรมชุมชนใหค้วามบนัเทิงกบัทุกวยั ก็คือ วยัเด็กก็มีการละเล่น มีการทายปริศนา ฟังนิทาน 
เป็นตน้ พอเป็นหนุ่มสาวก็มีเพลงปฏิพากย ์มีการละเล่นต่างๆมีประเพณีเน่ืองในเทศกาล เช่น ลอย
กระทง เวยีนเทียน สงกรานต ์เป็นตน้  วยัชรา ก็มี การเล่านิทานใหลู้กหลานฟัง กล่อมเด็กหรือการ
เท่ียวสนุกในกาลต่างๆตลอดจนการละเล่นโขนละคร หนงั ลิเก 
 2. เป็นเคร่ืองมือช่วยใหม้นุษยเ์ขา้ใจสภาพชีวติมนุษยโ์ดยทัว่ไปดียิง่ข้ึน เพราะเป็นท่ี
ประมวลความรู้สึกนึกคิด ความน่าเช่ือ ความกลวั ความนิยมระเบียบแบบแผน และอ่ืนๆ 
 3. เป็นเสมือนกรอบลอ้มใหชี้วติอยูใ่นเขตท่ีนิยมกนัวา่ดีและถูกตอ้ง แมก้ฎหมาย
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บา้นเมืองก็ยงัไม่บงัคบัจิตใจ หรือมีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษยไ์ดเ้ท่า เพราะไดย้นิ ไดฟั้ง ไดรั้บ การ
อบรมอยูก่บัวถีิชีวติแบบนั้นตั้งแต่เกิด 
 4. เป็นมรดกหรือสมบติัของชาติ ในฐานะท่ีเป็นวฒันธรรมประจ าชาติ เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ชีวติของมนุษยแ์ต่ละภาษา และถือปฏิบติักนัต่อๆมา 
 5. ท าใหรู้้จกัสภาพชีวติในทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาตามหลกัท่ีวา่ วฒันธรรมชุมชนเป็น
พื้นฐานชีวติของคนชาติหน่ึงๆหรือกลุ่มเช่นนั้นอนัจะเป็นทางน าไปสู่ความเขา้ใจในมวลมนุษย ์
 6. มีคุณค่าทั้งในทางศิลปะ ทางศาสตร์ เป็นตน้เคา้แห่งศิลปะชั้นสูง และช่วยให้
การศึกษาในสาขาวชิาการอ่ืนๆกวา้งขวางลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
 7. ท าใหเ้กิดความนิยม ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน เป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นสภาพของตนวา่
คลา้ยคลึงกบัท่ีอ่ืนๆทัว่โลก จะไม่สร้างความรู้สึกแบ่งแยกและขณะเดียวกนัก็สร้างความภาคภูมิเน้ือ
ใจในทอ้งถ่ินของตนวา่มิไดด้อ้ย หรือผดิแปลกไปจากทอ้งถ่ินอ่ืนใดในโลก 
 ประชิด สกุณะพฒัน์ (2546:10-11) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของวฒันธรรมชุมชน ไวด้งัน้ี 
 1. เป็นเคร่ืองมือก่อใหเ้กิดความรัก ความส ามคัคี เสริมสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั
ตลอดจนการรวมกลุ่มรวมพลงัสร้างสรรคบ์างส่ิงบางอยา่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ 
 2. สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของกลุ่มชนในทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยท่ีมีวฒันธรรมชุมชนเป็นตวัก าหนด 
 3. ใหค้วามบนัเทิงแก่กลุ่มชนในสังคม เช่น การฟังเพลง การร้องเพลง การแสดง 
มหรสพต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงพิธีกรรมท่ีสืบเน่ืองมาจากประเพณีในเทศกาลต่างๆ 
 4. ป็นเคร่ืองมือใหก้ารศึกษา ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัยิง่ของชีวติ วฒันธร รมชุมชนได้
ท าหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาและอบนมคนในสังคม โดยการสอนใหรู้้จกัถูกผดิ รู้จกัรับผดิชอบ ตลอดจน
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆและสอนใหทุ้กคนประพฤติดี เวน้ความชัว่ เพื่อเป็นบรรทดั
ฐานของสังคม 
 5. เป็นเคร่ืองฝึกพฒันาการดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้ แก่เยาวชน
ทัว่ไป ซ่ึงวฒันธรรมชุมชนมีส่วนช่วยไดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองของกีฬาและการเล่นของเด็กท่ี
มุ่งเนน้ใหเ้ด็กออกก าลงักายและบางอยา่งมุ่งใหรู้้จกัสังเกตและมีไหวพริบ นอกจากน้ียงัฝึก
พฒันาการทางสังคมดว้ย 
 6. เป็นเคร่ืองมือการควบคุมของสังคม การท่ีมนุษยอ์ยูร่่ วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัเพื่อความอยูร่อด จ าเป็นตอ้งมีระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑเ์พื่อเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนัของ
สังคม 

DPU



36 
 

 กิตติกุล ศรีสวา่ง (2531:8-9)   ไดแ้บ่งความส าคญัของวฒันธรรมชุมชนไวด้งัน้ี 
 1. เป็นมรดกท่ีส าคญัของสังคมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดและปฏิบติัสืบต่อกนัมา 
 2. เป็นกระจกสะทอ้นใหเ้ห็นวถีิการด าเนินชีวติของคนในแต่ละทอ้งถ่ิน 
 3. เป็นเคร่ืองมือควบคุมสังคม เพื่อใหทุ้กคนรู้จกัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่เอารัด
เอาเปรียบ เช่น ภาษิต ความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆนิทาน เป็นตน้ 
 4. เป็นเคร่ืองมือท่ีก่อใหเ้กิดความสามคัคี คว ามเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั เช่น การ
ทอดกฐิน การทอดผา้ป่า การแต่งงาน เป็นตน้ 
 5. เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยถ่ายทอดใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเล่านิทาน สุภาษิต ค าพงัเพย เป็นตนั 
 6. เป็นเคร่ืองมือใหค้วามบนัเทิงแก่คนในสังคม ซ่ึงมีผลเก่ี ยวขอ้งกบัชีวติความเป็นอยู่
ของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น ตรุษสงกรานต ์ลอยกระทง งานบวช การแต่งงาน เป็นตน้ 
 7. เป็นเคร่ืองพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคมในรูปแบบกีฬา 
และการละเล่นของเด็ก เช่น การเล่นเตย การทายปริศนา การเล่นซ่อนแอบ เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ วฒันธรรมชุมชนมีความส าคญัในการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินของชีวติของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นไปตามปทสัถาน พิธีกรรม ความเช่ือ และประเพณีของ
สังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญ และ
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ตลอด จนแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติสามารถน าส่ิงแวดลอ้มใน
ธรรมชาติมาใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งเหมาะสม และยงัเป็นการเพิ่มพนูรายไดใ้หก้บัคนในทอ้งถ่ิน
อีกดว้ย 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์วฒันธรรม 
 วฒันธรรมเป็นการแสดงออกถึงวถีิชีวติของคนในแต่ละสังคม ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึ งคุณค่า
ความภาคภูมิใจในการอนุรักษว์ฒันธรรมไม่ใหสู้ญหาย และช่วยใหค้นในชาติเกิดความร่วมมือร่วม
ใจในการดูแลรักษาแหล่งศิลปวฒันธรรมใหมี้ช่ือเสียงระดบัประเทศส่งผลใหเ้กิดความภาคภูมิใจ
และพฒันาสังคมใหมี้ความรุ่งเรืองต่อไป 
 2.4.1 ความหมายของการอนุรักษ์วฒันธรรม 
 มีนกัวชิาการและหน่วยงานใหค้วามหมายของกานอนุรักษว์ฒันธรรมไวด้งัน้ี 
 สุธีรา เผา่โภคสถิต (2537:11)กล่าววา่ การอนุรักษ ์หมายถึง การรักษาวฒันธรรมดั้งเดิม
ท่ีหาดูไดย้ากหรือก าลงัจะสูญหายไป และไม่สามารถคล่ีคลายพฒันาไดอี้ก เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
คนรุ่นหลงัในการท่ีจะติดตามศึกษาคน้ควา้หาร่องรอยความเจริญทางวฒันธรรมในอดีต 
 คณะอนุกรรมการและประสานงานวนัอนุรักษม์รดกไทย (2244:45) กล่าววา่การ
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อนุรักษ ์หมายถึง การตามรักษาโดยการรักษาท่ีรับช่วงกนัมาตามล าดบันบัตั้งแต่แรกในอดีตถึง
ผูรั้บผดิชอบในปัจจุบนั และจะล่งผลใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดรั้บช่วงต่อไป 
 สรุปไดว้า่ การอนุรักษว์ฒันธรรม หมายถึง การรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีก าลงัจะสูญ
หายไวใ้หค้นรุ่นหลงัศึกษาคน้ควา้หาร่องรอยความเจริญในอดีต 
 2.4.2 นโยบายการอนุรักษ์วฒันธรรม 
 วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์
ความสามคัคี  และความมัน่คงของชาติอนัเป็นการแสดงออกถึงศกัด์ิศรี เกียรติถูมิและความ
ภาคภูมิใจร่วมกนัของคนไทยทั้งประเทศท่ีไดป้ระพฤติในส่ิงท่ีดีงาม มีคุณธรรมเพื่อพฒันาตนอง 
พฒันาสังคมและพฒันาประเทศชาติ มีนกัวชิาการและหน่วยงานกล่าวถึงนโยบายการอนุรักษ์
วฒันธรรม ดงัน้ี 
 เสาวภา ไพทยวฒัน์ (2538:27) ไดก้ล่าวถึง การก าหนดนโยบายวฒันธรรมแห่งชาติของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นหลกัใหห้น่วยงานของรัฐ และเอกชน ช่วยกนัรักษาละส่งเสริมวฒันธรรมดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมการบ ารุงรักษาวฒันธรรมไทยทุกดา้นใหเ้จริญดว้ยการศึกษาคน้ควา้วจิยั พื้น
พแูละพฒันาวฒันธรรมไทย ใหว้ฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการแกปั้ญหาการด าเนินชีวติ
การพฒันาประเทศดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และป้องกนัการท าลายวฒันธรรมและศาสนาและ
ท านุบ ารุงศาสนาใหบ้ริสุทธ์ิ เพื่อเป็นหลกัในการพฒันาจิตใจ 
 2. เผยแพร่วฒันธรรมไทยทุกดา้นน าไปสู่ประชาชนถึงขั้นปฏิบติัให้ แพร่หลายยิง่ข้ึน 
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ ศกัด์ิศรี ความ
สามคัคี และความมัน่คงแห่งชาติ ตลอดจนเกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 
 3. ส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบา้น  และวฒันธรรมของกลุ่มชนในทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระชาชน
มีความเขา้ใจเห็นคุณค่าและยอมรับวฒันธรรมของทอ้งถ่ินซ่ึงกนัและกนัก่อใหเ้กิดการผสมผสาน
ทางวฒันธรรมอนัจะน าไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขในชาติ และมีความรักหวงแหนวฒันธรรม
ไทยยิง่ข้ึน 
 4. สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้แลกเปล่ียนวฒันธรรมต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่ประเทศรวมทั้งรู้จกัเลือกสรรวฒันธรรมของต่างชาติท่ีเผยแพร่เขา้มาในประเทศไทย
หรือผลจากการแลกเปล่ียนวฒันธรรมโดยน ามากลัน่กรอง ปรับปรุง ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัวถีิ
การด าเนินชีวติของคนไทยและความมัน่คงปลอดภยัของชาติ 
 5. สนบัสนุนส่งเส ริมใหห้น่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีด าเนินงานดา้นวฒันธรรมได้
ประสานงานอยา่งใกลชิ้ดเป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวติของประชาชนตลอดจรร่วมกนัแกไ้ข
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ปัญหาท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมเพื่อใหว้ฒันธรรมมีบทบาทสนบัสนุนการพฒันาประเทศอยา่งแทจ้ริง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 (2540 : 12.96) ไดก้ าหนดมาตราท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการอนุรักษว์ฒันธรรมไวด้งัน้ี 
 มาตรา 46 บุคคลซ่ึงรวมตวักนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ หรือวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินและของชาติและมี
ส่วนร่วมในการจั ดการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 มาตรา 69 บุคคลมีหนา้ท่ีป้องกนัประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกัษ ์ปกป้องละสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 มาตรา 81 รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิด
ความรู้คู่คุณธรรม จดัใหมี้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลู กฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข สนบัสนุน
การศึกษาคน้ควา้วจิยัใน   ศิลปะวทิยาการต่างๆเร่งรัดพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อกา
พฒันาประเทศ พฒันาวชิาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 
 มาตรา 289 องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ยอ่มมีหนา้ท่ีบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน หรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยอ่มมีสิทธิจะจดัการศึกษาอบรมละการฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ินนั้น และเขา้ไ ปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบนมของ
รัฐแต่ตอ้งไม่ขดัต่อมาตรา 43 และมาตรา 84 
 การจดัการศึกษาอบรมภายในทอ้งถ่ินตามวรรคสององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง
ค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินดว้ย 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544:5) ไดก้ล่าวถึง
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และรักษาสภาพแวดลอ้มชุมชน ศิลปวฒันธรรมและ
แหล่งท่องเท่ียวใหเ้ก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจชุมชน โดยรักษาศิลปกรรม
โบราณคดี เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 สรุปไดว้า่ นโยบายการอนุรักษว์ฒันธรรมของไทย มุ่งส่งเสริมใหมี้การบ ารุงรักษา
วฒันธรรมไทยทุกดา้น ควบคู่กบัการพฒันาและเผยแพร่ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่วฒันธรรมพื้นบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ภาครัฐสนบัสนุนและส่งเสริมให้
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องคก์รทอ้งถ่ินมีส่ วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมดว้ยการสร้างความตระหนกั การจกัการศึกษา
อบรมดา้นวฒันธรรม เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงการอนุรักษว์ฒันธรรมน้ีไม่ถือวา่เป็นความ
รับผดิชอบเฉพาะภาครัฐหรือเอกชนเท่นั้น ควรเป็นความร่วมมือกนัของประชาชนในชาติและ
รัฐบาลชุดปัจจุบนัใหค้วามส าคั ญต่อการอนุรักษว์ฒันธรรมเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จึงไดมี้การจดัตั้งกระทรวงวฒันธรรมข้ึนในปี พ .ศ.2546 เพื่อให้
มีการด าเนินงานดา้นวฒันธรรมอยา่งเขม้แขง้และจริงจงั ซ่ึงกรมศิลปากร (2544 :23-24) ไดส่้งเสริม
และสนบัสนุนใหอ้งคก์รทอ้งถ่ินและชนชาวไทยทุกคนปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินงานวฒันธรรมใน
ลกัษณะต่างๆอนัจะท าใหว้ฒันธรรมนั้นด ารงอยูแ่สดงถึงความเป็นชาติต่อไป 

2.4.3  วธีิอนุรักษ์วฒันธรรม 
 วฒันธรรมเป็นมรดกท่ีส าคญัยิง่ของชาติบา้นเมือง จึงเป็นเร่ืองท่ีคนไทยทุกคนและ
องคก์รต่างๆตอ้งร่วมกนัปกป้องรักษาไว ้มีนกัวชิาการและหน่วยงาน ไดก้ล่าวถึง วธีิในการอนุรักษ์
วฒันธรรม ดงัน้ี 
 กรมศิลปากร (2544:165-166) กล่าวถึงวธีิการอนุรักษว์ฒันธรรม ดงัน้ี 
 1. การส่งเสริมและสนบัสนุน (Promotion) คือ การปรับปรุงเคร่ืองอ านวยความสะดวก
ทางวฒันธรรมการด าเนินการใหมี้การร่วมมือในกา รด าเนินการอยา่งกวา้งขวาง การส่งเสริม
กิจกรรมทางวฒันธรรมทุกประเภท การส่งเสริมวฒันธรรมอนัเป็นส่วนร่วมของชาติ (งานประเพณี
และเทศกาลฯลฯ ) การอุปถมัภศิ์ลปินและการท าใหผ้ลงานหรือกิจกรรมทางวฒันธรรมมีคนรู้จกั
แพร่หลาย 
 2. การท านุบ ารุง (Preservation) คือ การปกป้องและสง วนรักษาอนุสาวรียแ์ละแหล่ง
ประวติัศาสตร์ การจดัตั้งและการบ ารุงรักษาหอสมุด หอศิลป์ พิพิธภณัฑแ์ละสถานท่ีรวบรวม
ศิลปวฒันธรรมต่างๆเพื่อการสงวนรักษาและการบนัทึกหลกัฐานทางศิลปวฒันธรรมท่ีก าลงัจะสูญ
หายการสงวนรักษาผลงานและการแสดงของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เช่น นกัร้อง นั กแสดง และนกั
ดนตรี เป็นตน้ 
 3. การแพร่กระจาย (Diffusion) คือ การแบ่งและจดัสรรเน้ือหาท่ีในหนงัส่ือพิมพแ์ละ
วารสสาร ส าหรับผลงานทางวฒันธรรมอนัทรงคุณค่า การแบ่งการจดัสรรเวลาของรายการวทิยแุละ
โทรทศัน์ส าหรับเร่ืองวฒันธรรม การจดัพิมพห์นงัสือออกเผยแพร่ การน าเร่ืองวฒั นธรรมเขา้สู่
หลกัสูตรและวชิาเรียนในสถานศึกษา การจดันิทรรศการ การจดัใหมี้การแสดงออกซ่ึงวฒันธรรมใน
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่น ภาพผนงัและการออกแบบท่ีเป็นวฒันธรรม 
 4. การเสริมสร้างความเขา้ใจและความซาบซ้ึง (Satisfaction) คือ การเพิ่มความสามารถ
ในการอ่านหนงัสือของประชา ชน การลดจ านวนผูไ้ม่รู้หนงัสือ การส่งเสริมการศึกษาผูใ้หญ่และ
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การศึกษาภาคบงัคบัใหสู้งข้ึน จดัใหมี้วชิาศิลปะแขนงต่างๆในโรงเรียนการสอนวชิาศิลปะทาง
โทรทศัน์ สนบัสนุนการมีหอ้งหนงัสือในครัวเรือน เพิ่มจ านวนผูย้มืหนงัสือโดยการจดัหอ้งสมุด
สาขาหรือหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี ส่ง เสริมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม การปรับปรุงการท่องเท่ียวและ
กิจการโรงแรมส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 
 5. การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยทางวฒันธรรม (Empowerment) คือ การ
กระจายอ านาจและการตดัสินใจในเร่ืองวฒันธรรมใหภู้มิภาคและทอ้งถ่ินตามความเหมาะสม การ
จดัตั้งองคก์รระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน พร้อมดว้ยทรัพยากรส าหรับการพฒันาวฒันธรรม มีกิจกรรม
ส่งและช่วยเหลือหน่วยงานอาสาสมคัรระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ช่วยเหลือใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนรู้
ส่วนเห็นและร่วมมือในกิจกรรมวฒันธรรม 
 6. การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยทางวฒันธรรม (Social Justice)  คือ การ
รวบรวมและจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการทางกิจกรรมวฒันธรรมของ
ประชาชน การก าจดัช่องวา่งและความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหโ้อกาสชนกลุ่มนอ้ยมี
ส่วนร่วมมือในกิจกรรมวฒันธรรม และการช่วยเหลืองานวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยมีส่วนรู้เห็ น
และร่วมมือในกิจกรรมวฒันธรรม และการช่วยเหลืองงานวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ย 
 7. การจดัการศึกษาเพื่อวฒันธรรม (Education)  คือ การเพิ่มเน้ือหาสาระทางวฒันธรรม
ในหลกัสูตร จดัสรรอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกใหเ้พียงพอส าหรับการศึกษาและการ
ฝึกอบรมทางศิลปะละวฒันธรรม ส่งเสริมกิจกรรมศิลปะของเยาวชน 
 8. การด ารงไวซ่ึ้งคุณภาพและมาตรฐานของวฒันธรรม (Quality)  คือ การจดักิจกรรม
หรือด าเนินการใหป้ระชาชนรักษาไวซ่ึ้งคุณภาพ และมาตรฐานของความดีงามทางวฒันธรรมดว้ย
การจดัประกวดการแข่งขนัและวธีิการอ่ืนๆ รวมทั้งการป้องกนัส่ิงเลวร้ายไม่ใหเ้ข้ ามาบ่อนท าลาย
ความดีงามเหล่านั้น ทั้งน้ีเพื่อใหว้ฒันธรรมนั้นด ารงอยูแ่ละเจริญยิง่ๆข้ึนไป 
 9. การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งชาติ (International Relations) คือ การจดั
กิจกรรมหรือด าเนินการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบันานาประเทศส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ
และวรรณกรรมต่ างชาติ รวมทั้งศึกษาภาษาไทยและวรรณกรรมของชนเผา่ไทยในประเทศต่างๆ 
แลกเปล่ียนกิจกรรมและบุคลากรทางวฒันธรรม สนบัสนุนใหมี้การศึกษาวฒันธรรมของชาติอ่ืน
เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชาติ 
 10. การสร้างสรรค ์ (Creation) กล่าวคือ วฒันธรรมท่ีเจริญกา้วหนา้และเรี ยกวา่มีการ
พฒันานั้น จะตอ้งมีภาวการณ์สร้างสรรค ์การคิดคน้ และการพฒันาวฒันธรรมเก่าๆใหเ้กิด
ประโยชน์และเหมาะสมกบัสังคมปัจจุบนัและอนาคตอยา่งต่อเน่ือง อาทิ มีการสร้างสรรคง์านใหม่
ทางศิลปะ การคิดคน้วจิยัเร่ืองราวต่างๆของวฒันธรรม มีการประดิษฐเ์คร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห ม่ๆและ
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การพฒันาของท่ีเคยใชแ้ต่เดิมใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 11. การปรับปรุงวฒันธรรมไทยในชีวติประจ าวนั (Daily Life) คือ การปรับปรุงวถีิ
ชีวติประจ าวนั เช่น อาหาร เส้ือผา้ สุขภาพอนามยั ท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองอ านวยความสะดวก 
และสาธารณูปโภค รวมทั้งการบริ การอนามยั การเพิ่มพนูส่ิงท่ีดีงาม ส่ิงบนัเทิงในชีวติประจ าวนั
ใหแ้ก่ประชาชน การจดัระบบและส่ิงแวดลอ้มในส านกังาน โรงแรมและสถานท่ีประกอบการต่างๆ
ใหเ้รียบร้อยสวยงามมีความเพียงพอทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 
 ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม ( 2541:17) ไดก้ล่าวถึง วธีิ อนุรักษท์รัพยากร
ทางวฒันธรรม ดงัน้ี 
 1. เร่งรัดและกระตุน้ใหห้น่วยงานของรัฐและประชาชนเอาใจใส่ ควบคุม ดูแล และ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มศิลปวฒันธรรมอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 2. แกไ้ขปรับปรุงกฎหมายใหเ้หมาะสมและไดผ้ลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
 3. ป้องกนัมิใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปในทางท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม วฒันธรรม 
 4. เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรในทอ้งถ่ิน เพื่อท าหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ร่วมกนัในการคุม้ครองและรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่แหล่งศิลปวฒันธรรม 
 5. ส่งเสริมใหมี้การอบบรมและส ร้างสามญัส านึกใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกหวงแหน
และเห็นค่าของศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแหล่งศิลปวฒันธรรม 
 6. พฒันาวธีิการอนุรักษม์าดกทางวฒันธรรมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมตามแผนพฒันาอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มศิลปกรรม 
 กรมศิลปากร (2544:30) กล่าวถึง วธีิอนุรักษว์ฒันธรรม ดงัน้ี 
 1. ศึกษา คน้ควา้ วจิยั และจดัท าวฒันธรรมไทยใหเ้ป็นวชิาการและเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษร สามสารถไวใ้หลู้กหลานไดศึ้กษาสมยัใหม่ได ้
 2. ช่วยกนัอนุรักษว์ฒันธรรมท่ีเส่ือมไปแลว้ หรือก าลงัทรุดโทรมมีทีวา่จะฟ้ืนไม่ไหว
แลว้ ไวใ้หลู้กหลานไดศึ้กษาและเป็นหลกัฐานในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 3. ช่วยกนัส่งเสริมการประพฤติปฏิบติัและการด าเนินการใดๆท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมดว้ย
การใหก้ าลงัใจ การสนบัสนุนทางการเงิน วสัดุ อุปกรณ์และแรงกายเม่ือมีโอกาส 
 4. ช่วยกนัเผยแพร่วฒันธรรมไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกั โดยเฉพ าะเยาวชนในชาติควรจะได้
รับทราบเร่ืองราวประวติัความเป็นมาและคุณประโยชน์ของวฒันธรรมต่างๆของไทย 
 5. ช่วยกนัพฒันาวฒันธรรมไทยในส่วนท่ีพฒันาไดใ้หเ้หมาะสมกบัยคุสมยัและใหบ้งั
เกิดผลต่อการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมัน่คงของชาติ 
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 6. ช่วยกนักลัน่กรองและรับเอา วฒันธรรมต่างชาติ ท่ีจะมาช่วยท าใหว้ฒันธรรมไทย
เจริญข้ึน 
 สรุปไดว้า่ วธีิอนุรักษว์ฒันธรรม ท าไดห้ลายวธีิ ไม่มีขอ้ก าหนดตายตวั โดยค านึงถึง
สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ในทอ้งถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ส่ิงส าคญัในการอนุรักษว์ ั ฒนธรรมคือรัฐบาล ควรใหก้ารสนบัสนุนทั้งดา้น
ปัจจยัและนโยบาย เพื่อใหป้ระชาชนแต่ละทอ้งถ่ินด าเนินการอนุรักษว์ฒันธรรมตามความเหมาะสม
และด ารงอยูต่่อไป 

2.4.4  ประโยชน์ของการอนุรักษ์วฒันธรรม 
 วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีดีงามท่ีตอ้งบ ารุงรักษาไวคู่้กบัสังคมไทยเพื่อความเจริญรุ่ง เรืองของ
ชาติบา้นเมือง ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอนุรักษว์ฒันธรรม ไวด้งัน้ี 
 ณรงค ์เส็งประชา (2537:10) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอนุรักษว์ฒันธรรมไวด้งัน้ี 
 1. เป็นการสร้างความเจริญใหแ้ก่สังคม เพราะเม่ือวฒันธรรมไดพ้ฒันาข้ึนไดว้ฒันธรรม
ท่ีดี สังคมก็จะพฒันาข้ึน 
 2. ช่วยรักษาเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมหรือเอกลกัษณ์ของชาติเอาไว ้เช่น สยามเมืองยิม้ 
 3. ช่วยใหว้ฒันธรรมมีการสืบทอด ไม่สูญหาย และพฒันาข้ึนโดยล าดบั 
 4. ช่วยแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากวฒันธรรมและช่วยสนองความตอ้งการของสังคม 
 ส านกันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม (2541:17-18) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของกาน
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางวฒันธรรม ดงัน้ี 
 1. ช่วยเสริมคุณค่าและความส าคญัของแหล่งศิลปกรรม ซ่ึงถือวา่เป็นทรัพยากรทาง
วฒันธรรมใหเ้ด่นชดัข้ึน 
 2. ช่วยใหเ้กิดความภาคภูมิใจในอารายธรรมอนัเก่าของชาติ 
 3. ช่วยใหเ้กิดความสามคัคีร่วมมือร่วมใจดูแลปกป้องและรักษาแหล่งศิลปกรรมอนัเป็น
มรดกทางวฒันธรรมของชาติใหค้งอยูต่่อไป 
 4. ช่วยเสริมสร้างช่ือเสียงทางดา้นศิลปวฒันธรรมใหแ้ก่ประเทศชาติ 
 สรุปไดว้า่  การอนุรักษว์ฒันธรรมมีประโยชน์ในการช่วยรักษาเอกลกัษณ์ของชาติ ท า
ใหมี้การสืบทอดวฒันธรรมไม่ใหสู้ญหาย และช่วยใหค้นในชาติเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดูแล
รักษาแหล่งศิลปวฒันธรรมใหมี้ช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ ส่งผลใหเ้กิดความภาคภูมิใจและพฒันา
สังคมใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ปัจจุบนัแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา  (People  Participation  for  
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Development) ได้รับการยอมรับละใชเ้ป็นแนวทาง ปฏิบติัในงานพฒันา  กระบวนการของการมี
ส่วนร่วมนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการการเร่ิมหรือการวางแผนโดยรัฐ  แต่ความส าเสร็จนั้นอยูท่ี่ประชาชน
ในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการอยา่งอิสระ  เนน้การท างานใ นรูปกลุ่มหรือองคก์รชุมชน
ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมอยา่งชดัเจน  พลงักลุ่มจะเป็นปัจจยัส าคญัท าใหง้านต่างๆบรรลุผล
ส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
 2.5.1  การให้นิยามและความหมายของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน  มีค าในภาษาองักฤษหลายค าท่ีใชส่ื้อความหมายท านอง
เดียวกนัไดแ้ก่  People’s  Participation, Citizen involvement, Popular Participation, Grass – roots 
Participation เป็นตน้  และไดมี้นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายท่ีแตกต่าง ดงัต่อไปน้ี 
 วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน  (2531 : 17)  กล่าววา่  การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงเขา้
ร่วมอยา่งแขง็ขนั  และอยา่งเตม็ท่ีของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองาน
พฒันาชนบทโดยเฉพ าะอยา่งยิง่การมีส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการมากท่ีสุดนั้น จกัไดก้ารรับรองการ
ตอบสนองและท าใหมี้ความเป็นไปไดม้ากข้ึน  ส่ิงท่ีท าไปนั้นจะ ตรงกบัความตอ้งการแทจ้ริง   และ
มัน่ใจมากข้ึนวา่ผูเ้ขา้ร่วมทุกคนไดรั้บประโยชน์เสมอกนั  และผูมี้ส่วนร่วมจะตอ้งมีความรู้สึก
เจา้ของโครงการนั้นดว้ย  วนัรักษ ์ ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ ความรู้สึกเป็นเจา้ของเน้ือท่ีท าให ้การมี
ส่วนแตกต่างจากการร่วมมือ  และการมีส่วนร่วมในทุกชั้นตอนของกระบ วนการพฒันา  อนัไดแ้ก่  
การศึกษาและวเิคราะห์ชุมชน  การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา
การเลือกวธีิและวางแผนในการแกปั้ญหา การด าเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผลจึงจะ
ถือไดว้า่ประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
 สุวฒันา  ธาดานิติ   (2543 : 91) กล่าววา่การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลและความคิดเห็นหรือแสวงหาทางเลือกและการตดัสินใจต่าง ๆ  เก่ียวกบัโครงการท่ีเหมาะสม
และเป็นท่ียอมรับร่วมกนั ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเขา้ร่วมในกระบวนการน้ีตั้งแต่เร่ิมแรก  เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจและการรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 โชคดี  อมรรัตน์  ( 2537 : 5) ไดอ้ธิบายวา่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมใน
ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันา โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงกา ร โดยโครงการพฒันาดงักล่าว จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ
และวฒันธรรมของชุมชน 
 จากความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนตามทรรศนะของนกัวชิาการต่าง ๆ 
ดงักล่าวมาขา้งตน้น้ี จะเห็นวา่ ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายแตกต่างกนัออกไป ส าหรับในการวจิยั
คร้ังน้ีผูว้จิยัจะใหค้วามหมาย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแนวทางในการท าวจิยัคร้ังน้ี คือ 
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 การมีส่วนร่วม  หมายถึง  กระบวนการท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการด าเนินงานพฒันา ในลกัษณะของการเขา้ร่วมการจดัการตั้งแต่ การเขา้ร่วมตดัสินใจ ร่วม
ปฏิบติัร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเ มินผลในรูปของชุมชนท่ีไดรั้บผลประโยชน์หรือ
ผลกระทบโดยตรงจากการพฒันา 
 2.5.2 ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
 ช่องทางการมีส่วนร่วมจะประกอบดว้ยหลายรูปแบบ แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ท าการศึกษา ในเร่ืองวธีิการ  ลกัษณะ  ปัจจยัและเง่ือนท่ีประชาชนอาศยัเป็นช่องทางเข้ ามามีส่วน
ร่วมผา่นนโยบายรัฐ 
  2.5.2.1 วธีิการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
 นิรันดร์  จงวฒิุเวศย ์(2527 : 179) กล่าวไวว้า่  ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมหลาย
วธีิดว้ยกนัคือ 
 1. การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผา่นองคก์รจดัตั้งของ
ประชาชน (Inclusive Organization) 
 2. การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางออ้ม (Indirect Participation) โดยผา่นองคก์รผูแ้ทน
ของประชาชน (Representative Organization) เช่น กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน 
 3. การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให ้ (Open Participation) โดยผา่น
องคก์ร ท่ีไม่ใช่ผูแ้ทนของประชาชน (Non – representative Organization) เช่น สถาบนั หรือ
หน่วยงานท่ีเชิญชวนหรือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเม่ือไหร่ก็ไดทุ้กเวลาหรือกลุ่ม
ประชาสังคม 
 จากการศึกษางานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ วธีิการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน
นั้นมี 3 ลกัษณะท่ีกล่าวโดยอาศยัการติดต่อส่ือสารในการเขา้มามีส่วนร่วม  ซ่ึงการติดต่อส่ือสารนั้น
ประกอบไปดว้ยการใหข้อ้มูลข่าวสารและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากช่องทางการส่ือสารทั้ง 2 
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1. ช่องทางการส่ือสารมวลชน (Mass Media Channel) เป็นวถีิทางในก ารถ่ายทอด
ข่าวสารเก่ียวกบัส่ือมวลชน เช่น วทิย ุโทรทศัน์ และส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 
 2. ช่องทางส่ือสารระหวา่งบุคคล  (Interpersonal Channel) เป็นการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลเพื่อถ่ายทอดข่าวสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บข่าวสาร  เช่น การใหข้อ้มูลจากการ
ศึกษาวจิยัถึงขอ้ดี และขอ้เสีย การเขา้ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น การฝึกอบรม เป็นตน้ 
(เทียมรัตน์ อินทรีย ์: 2542 : 14) 
 Mike Douglass and  Malian  Zoghin  (อา้งถึงใน เทียมรัตน์ อินทรีย ์ : 2542  : 13)  กล่าว
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วา่ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซ่ึงเป็นวธีิการเขา้มามีส่วนร่วมใน ขั้นตอนหน่ึงนั้น  
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผา่นวธีิการต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. การเขา้ร่วมประชุม รับฟังมาตรการและวธีิแกไ้ขปัญหา 
 2. รับทราบจากทางส่ือทางวทิย ุ โทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์
 3. ตอบแบสอบถาม 
 4. ใหส้ัมภาษณ์ 
 5. การเขา้ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 

2.5.2.2  ลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 Chapin (1977 : 317)ไดแ้บ่งลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 3 ลกัษณะไว้
ดงัน้ี 
 1. มีความสนใจและเขา้ร่วมประชุม  ไดแ้ก่  การใหค้วามสนใจ  ติดตามข่าวสารต่าง ๆ 
ของส่วนรวม และการเขา้ร่วมประชุมเสนอแนะต่าง ๆ ในท่ีประชุมกิจกรรมของส่วนรวม 
 2. ใหค้วามสนบัสนุนและช่วยเหลือ เช่น การอุทิศเงิน เวลา ใหแ้ก่ส่วนรวม 
 3. เขา้เป็นสมาชิกหรือกรรมการ  ไดแ้ก่  การอุทิศแรงงานในการท ากิจกรรมของ
ส่วนรวมโดยการสมคัรเป็นสมาชิก  หรือเป็นกรรมการของชุมชน 
ถา้หากน าลกัษณะการมีส่วนร่วมมาจดัล าดบัขั้นตอนตาม Abeyant (อา้งถึงในประภาพร ศรีสถิต
ธรรม : 2543 : 23) จะไดล้กัษณะต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
 1. การร่วมประชุม 
 2. การแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 3. การตีความปัญหา 
 4. การออกเสียงสนบัสนุน หรือคดัคา้นปัญหา 
 5. การออกเสียงเลือกตั้ง 
 6. การบริจาคเงิน 
 7. การบริจาควตัถุ 
 8. การช่วยเหลือดา้นแรงงาน 
 9. การใชป้ระโยชน์จากโครงงานใหถู้กตอ้ง 
 10. การท านุบ ารุงดูแลโครงการใหถู้กตอ้ง 
 11. การท างานร่วมกบัผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

2.5.2.3  ปัจจัยและเงื่อนไขทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมว่า ประกอบไปด้วย 
 John และ Norman ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมวา่ ประกอบไปดว้ย 
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1. ปัจจยัดา้นกายภาพ ประกอบดว้ย 
  1.1 ปัจจยัดา้นกายภาพ  ลกัษณะภูมิประเทศ การตั้งถ่ินฐาน การ
คมนาคม 
  1.2 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได ้
  1.3 ปัจจยัดา้นการเมือง บรรยากาศทางการเมือง อุดมการณ์ 
อุดมการณ์ อุดมคติทางการเมืองของประชาชน 
  1.4  ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม วถีิการด าเนินชีวติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยมท่ีแตกต่างกนัแต่ละพื้นท่ี 
  1.5 ปัจจยัทางประวติัศาสตร์  ความเป็นมาของเช่ือชาติ  เผา่พนัธ์ุ
ก าเนิดของชุมชน 
  1.6 ปัจจยัดา้นบุคคล  คนเมือง   คนชนบท กลุ่มอาชีพ ระดบัความรู้
การมีบทบาทในฐานะต่าง ๆ ของสังคม 

2.  ปัจจยัดา้นลกัษณะโครงการ ประกอบไปดว้ย 
  2.1 ความยากง่ายของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นงาน 

 2.2 ทรัพยากรท่ีใช ้ความยากง่ายในการหา 
 2.3 ลกัษณะของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 2.4 ความเช่ือมโยงของโครงการกบัโครงการอ่ืน ๆ 
 2.5 ความยดืหยุน่ของโครงการ 
 2.6 การเขา้ถึงการบริหารโครงการ (John และ Norman:1977 : 17-19) 

 สากล  สถิตยย์ทิยานนท ์ (2532 : 166-167) ใหค้วามเห็นวา่  การมีส่วนร่วมเกิดจาก
ปัจจยัส าคญั 3 ประการ คือ 
 1. ความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนั  เกิดจากความสนใจและ ความกงัวลส่วน
บุคคลซ่ึงบงัเอิญเหมือนกนั  กลายเป็นส านึกแห่งพลเมือง 
 2. ความเดือนร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกนัต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยูน่ั้น  ผลกัดนัให้
ไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผนและการลงมือกระท าร่วมกนั 
 3. การตกลงใจร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึ งปรารถนา  
การตดัสินใจร่วมกนัน้ี  จะตอ้งรุนแรงและมากพอท่ีจะท าใหเ้กิดความคิดริเร่ิมกระท าการท่ี
สนองตอบความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น ๆ 
Good enough (1966 : 12)กล่าววา่  การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดข้ึนเม่ือพวกเขาเรียนรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีเขาได้ รับจากการเขา้มามีส่วนร่วม  ซ่ึงเกิดจากการแลกเปล่ียนกนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วม
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ดว้ยกนัหรือการไดรั้บความช่วยเหลือจากผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืน ๆ ดว้ย 
 นอกจากน้ี Cohen  และ Uphoff (1977 : 59-78)  กล่าววา่  ลกัษณะส่วนบุคคลนั้นก็คือส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมดว้ย ไดแ้ก่ 
 1.  อายแุละเพศ 
 2.  สถานภาพในครอบครัว 
 3.  ระดบัการศึกษา 
 4.  สถานภาพทางสังคม 
 5.  อาชีพ 
 6.  รายไดแ้ละทรัพยสิ์น 
 7.  ระยะเวลาในทอ้งถ่ินและระยะเวลาท่ีอยูใ่นโครงการ 
 8.  พื้นท่ีดินถือครอง และสถานภาพการท างาน 
 ในส่วนของเง่ือนไขท่ีจะท าใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่ว มนั้น อาจกล่าวไดว้า่ระบบ
การเมือง และการปกครอง สังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม จดัไดว้า่เป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  เพราะระบบดงักล่าวเป็นโครงสร้างระดบัใหญ่ในสังคมไทย  การกระจาย
อ านาจทางการเมืองออกไปในทุกระดบัจะช่วยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่ว นร่วมมากข้ึนใน
การตดัสินใจก าหนดกิจกรรมการพฒันา 
 ปริชาติ วลยัเสถียร (2543 : 25) กล่าววา่ เง่ือนไขท่ีจะท าใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ประเภทดงัน้ี 
 1. เง่ือนไขทางการเมืองการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจและวฒันธรรม 
 -  การกระจายอ านาจทาง การเมืองออกไปในทุกระดบัและกระจายอ านาจในการ
ตดัสินใจใหก้บัประชาชน 
 -  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  วฒันธรรมและกายภาพของชุมชนเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้ร่วม 
 -  สิทธิความเป็นพลเมือง 
 2. เง่ือนไขของโครงการพฒันา 
 -  โครงการพฒันามีความสะดวกกบัประชาชนท่ีจะเขา้ร่วม 
 -  มีการกระจายความรับผดิชอบ 
 -  ประชาชนร่วมกนัเป็นเจา้ของ 
 -  มีการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าและมีการส่งเสริมดา้นวทิยาการแก่สมาชิกกลุ่ม 
 3. เง่ือนไขของนกัพฒันา 
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 -  ความตั้งใจ ความมุ่งมัน่ในการท างานพฒันา  และความพร้อมทั้งกายและใจท่ีจะ
ท างานกบัประชาชน 
 -  การรับฟังปัญหาและการร่วมทุกขร่์วมสุขกบัประชาชน 
 -  การสนบัสนุนดา้นก าลงัใจ  เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความเช่ือมัน่ในการแกปั้ญหา 
 -  การสนบัสนุนดา้นวชิาการและเทคโนโลยี 
 4. เง่ือนไขของผูน้ า 
 -  มีประวติัการท างานเพื่อส่วนรวม 
 -  มีความจริงใจ และตั้งใจในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของชุมชน 
 -  ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากประชาชน 
 -  มีความสามารถในการกระตุน้ประชาชนใหเ้ห็นถึงปัญหา 
 5. เง่ือนไขทางการบริหารจดัการ 
 -  การประสานการด าเนินการกบัองคก์ารต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องคก์รพฒันาเอกชนและ
ภาคเอกชน 
 -  ศกัยภาพของชุมชนในการบริหารจดัการ 
 -  การมีกองทุน  หรือทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัเป็นเจา้ของ 
 6. เง่ือนไขทางสังคม – จิตวทิยา 

-  ความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนั 
 -  ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกนั 
 -  การตกลงใจร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนในทิศทางท่ีปรารถนา 
 -  การเห็นประโยชน์ในการเขา้ร่วม 
 -  การมีอิสรภาพและการมีเวลาท่ีจะมีส่วนร่วม 
 -  แรงจูงใจจากความส าเร็จของกลุ่ม 
 2.5.3  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงสาธารณะชนมีความห่วง
กงัวลมีความตอ้งการ  และทศันะท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐในการตดัสินใจ  กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเป้าหมาย โดยรวมเพื่อท่ีจะใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึน   
และไดรั้บการสนบัสนุนจากสาธารณชน  ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น  การศึกษา
คร้ังน้ีจะศึกษาถึง  กระบวนการตดัสินใจของประชาชน  รูปแบบขั้นตอนการมีส่วน ร่วมในนโยบาย
ของรัฐ  และความส าคญัของการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายของรัฐ 
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 2.5.3.1  กระบวนการตัดสินใจ 
 ทุก ๆ องคก์รของรัฐมีประสบการณ์ในการตดัสินใจท่ีก่อใหเ้กิดการต่อตา้น  ท าให้
องคก์รนั้น ๆ หรือผูมี้บทบาทในการตดัสินใจถูกเปล่ียนไป  ซ่ึงไม่เพียงแต่การตั ดสินใจเท่านั้น  แต่
ถา้ตอ้งการใหก้ารตดัสินในนั้นมีคุณค่า  การตดัสินใจนั้นจะตอ้งมีความชอบธรรม  ซ่ึงตอ้งเป็น
กระบวนการท่ียติุธรรมเปิดเผย  และเป็นประชาธิปไตย  โดยสามารถสรุปกระบวนการตดัสินใจได้
ดงัน้ี 
 1. การไดรั้บขอ้มูลจากส่ือสารมวลชน  ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บค าบอกเล่า เก่ียวกบัการ
ตดัสินใจ 
 2. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ร่วมอยา่งเป็นทางการ  โดยประชาชนจะไดมี้ส่วน
ร่วมตั้งแต่เร่ิมโครงการ  ไดรั้บรู้ก่อนการตดัสินใจ 
 3. การปรึกษาหารือระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัประชาชนโดยมีผูเ้ช่ียวชาญให้
ค าแนะน า  จะท าใหป้ระชาชนมีบทบาทในการตดัสินใจ 
 4. การสร้างฉนัทามติ  ท าใหเ้กิดความเห็นชอบดว้ยในการตดัสินใจ 
 Creighton (1992 : 22) กล่าววา่  กระบวนการตดัสินใจท่ีเป็นกระบวนการท่ีเปิดเผย  
โปร่งใส  และ ยติุธรรม  จะท าใหค้นหรือกลุ่มคนท่ีมีส่วนและอิทธิพลในหลาย ๆ ดา้นต่อการ
ตดัสินใจนั้นยอมรับการตดัสินใจท่ีชอบธ รรมท่ีเกิดจากการสร้างฉนัทามติท่ีเขาไม่ไดรู้้สึกชอบ
ทั้งหมด 
 2.5.3.2  รูปแบบข้ันตอนในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 จากการส ารวจแนวความคิดเก่ียวกบัรูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  จะเห็นวา่  ทรรศนะของนกัวชิาการต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี 
 เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง  (2526 : 272 - 273)ไดแ้ยกการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 
ขั้นตอน คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
 3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน 
 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
 Cohen  และ  Uph off (1980 : 145) ไดส้ร้างกรอบพื้นฐานเพื่อการอธิบายและวเิคราะห์
การมีส่วนร่วม  โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมตดัสินใจ  (Decision - Making) เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมากเพราะ
เป็นการระบุถึงปัญหา  ความตอ้งการของชุมชน ประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
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 - การริเร่ิมตดัสินใจ 
 - ด าเนินการตดัสินใจ 
 - ตดัสินใจลงมือปฏิบติัการ 
 2. การมีส่วนร่วมปฏิบติัการ  (Implementation) ประกอบไปดว้ย 
 -  การสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากรและข่าวสาร 
 -  การเขา้ร่วมในการบริหาร 
 -  การประสานขอความร่วมมือ 
 -  การประสานขอความร่วมมือ 
 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ไม่วา่จะเป็น 
 -  ผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ 
 -  ผลประโยชน์ทางดา้นสังคม  โดยการใหบ้ริการท่ีช่วยส่งเสริมใหชุ้มชนมีคุณภาพท่ี
ชีวติท่ีดีข้ึน 
 -  ผลประโยชน์ส่วนบุคคล  จะเป็นผลประโยชน์ดา้นจิตใจ 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมิ นผล  (Evaluation) เป็นการควบคุมและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด  และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป  โดยรัฐควรเปิด
โอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมประเมินผลดว้ย 
 2.5.3.3  ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ในเร่ืองความส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ี  ไดมี้นกัวชิาการต่าง ๆ ช้ีใหเ้ห็น
ถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมดงัต่อไปน้ี 
 ไพโรจน์  สุขสัมฤทธ์ิ (2521 : 24 - 30)  กล่าววา่ ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เม่ือมองในแง่ของการบริหารงานพฒันาจะพบวา่ 
 1. ช่วยท าใหป้ระชาชนยอมรับโครงการมากข้ึน  เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีตรงกบัปัญหา
และความตอ้งการของประชาชน 
 2. ประชาชนจะมีความรู้สึกผกูพนั  รู้สึกเป็นเจา้ของโครงการมากข้ึน  เน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีตรงกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 
 3. การด าเนินโครงการจะราบร่ืนไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนมากข้ึน 
 4. โครงการจะใ หป้ระโยชน์แก่ประชาชนมากข้ึน  และมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
พฒันามากข้ึนช่วยพฒันาขีดความสามารถของประชาชนมากข้ึน 
 2.5.4  แบบจ าลองระดับขั้นของการมีส่วนร่วม 
 Sherry  Aronstein  ไดส้ร้างแบบจ าลองระดบัขั้นของการมีส่วนร่วมในประเทศก าลงั
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พฒันามีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะปร ะเมินระดบัของการมีส่วนร่วมของชุมชน  พิจารณาโดยรัฐ  กลุ่ม
องคก์ร เอกชน (NGO) และชุมชน โดยแบ่งระดบัขั้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 
 1. ขั้นพื้นฐาน  (ระดบัท่ี 7 - 8) วตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมเป็นเพียงการใหค้วามรู้
ประชาชนเท่านั้น 
 2. ขั้นกลาง  (ระดบัท่ี 4 -6) ประชาชนจะมีส่วนร่วมมากข้ึนมาอีกในเร่ืองของการให้
ขอ้มูลและค าปรึกษาแต่ประชาชนก็ยงัไม่มีอ านาจตดัสินใจและด าเนินการ 
 3. ขั้นสุดทา้ย (ระดบัท่ี 3-1) ประชาชนจะมีอ านาจตดัสินใจและด าเนินการเอง 
 ต่อมา  Chagall  ไดน้ าเอาหลกัแนวคิดของ Sherry  Aronstein  มาปรับเปล่ียนสร้าง
แบบจ าลองระดบัขั้นของการมีส่วนร่วมใหเ้หมาะสมกบัประเทศดอ้ยพฒันา  ซ่ึงมีแนวคิดวา่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนไม่ไดมี้ความหมายเพียงความเป็นไปในการตดัสินใจของประชาชนในเร่ือง
การเมืองท่ีมีผลกระทบต่อพวกเขาเท่านั้นแต่ยงัหมายถึงการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกั น  (Mutual - 
Help) ในขั้นเร่ิมแรกและอาจจะตามมาซ่ึงความช่วยเหลือจากภายนอกตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน
ต่าง ๆ โดยจดัเป็น 8 ระดบัดงัน้ี 
 1. การท่ีชุมชนมีอ านาจส่วนใหญ่ในการวางแผนและตดัสินใจ 
 2. การร่วมมือกบัภาครัฐบาลในการตดัสินใจ  โดยผา่นโครงสร้างตามนโยบาย 
 3. การใหชุ้มชนตดัสินใจในบางส่วนจากโครงการหรือแผนของรัฐท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 4. การแต่งตั้งใหชุ้มชนเป็นกรรมการพฒันาแต่ไม่มีโอกาสออกความคิดเห็น 
 5. การศึกษาโครงการท่ีมีแต่รูปเล่มแต่ไม่มีด าเนินงานการจริง 
 6. การใหข้่าวสารทางเดียวจากรัฐ 
 7. การเสนอแผนของรัฐโดยปฏิเสธทุก ๆ ความคิดท่ีจะช่วยเหลือคนจน 
2.6 แนวคิดเกีย่วกบัประชาสังคม 
 นกัวชิาการในสังคมไทยหลายๆท่าน ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ประชาสังคม” (Civil 
Society) ท่ีกลมกลืนกบับริบทสังคมไทยอยูม่ากมาย ดงันั้น 
 ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ วะสี กล่าววา่ ประชาสังคม คือสังคมท่ีเตม็ไปดว้ ย
ความเป็นชุมชน ( Community building ) ซ่ึงความเป็นชุมชนนั้น หมายถึง การม่ีประชาชนจ านวน
หน่ึงมีวตัถุประสงร่วมกนั มีอุดมคติร่วมกนั หรือความเช่ือร่วมกนัในบางเร่ือง มีการติดต่อส่ือสาร
กนัหรือมีการร่วมกลุ่มกนั จะอยูห่่างกนัก็ได ้มีความอ้ืออาทรต่อกนัมีเร่ือจิตใจเข้ ามาดว้ย มีความรัก 
มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการกระท า  ในการปฏิบติับางส่ิงบ่างอยา่งจะเร่ืองใดก็แลว้แต่และ
มีการจดัการ (ประเวศ วะสี,2540) 
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 อาจารยไ์พบูลย ์ วฒันศิริธรรม ใหค้วามหมายของค าวา่ประชาสังคม วา่หมายถึงสังคมท่ี
ประชาชนทัว่ไปมีบทบาทส าคญัในการจดัการ เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติของประชาชนโดยอาศยั
องคก์ร กลไก กระบวนการ และกิจกรรมอนัหลากหลายท่ีประชาชนจดัข้ึน โดยเป็นส่วนของสังคม
ไม่ใช่ภาครัฐ (ซ่ึงด าเนินโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย ) และไม่ใช่ภาคธุรกิจ (ซ่ึงด าเนินงานโดย
มุ่งหวงัก าไร) (ไพบูลย ์วฒันธรรมศิริ,2540) 
 สามญั  วสิัย  ใหค้วามหมายวา่  ประชาสังคม  ก็คือการร่วมมือของหลายฝ่ายในสังคม
เพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 
 นายแพทยชู์ชยั  ศุภวงศ ์ อธิบายวา่  “ประชาสังคม”  หมายถึง  การท่ีผูค้นในสังคมเห็น
วกิฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมท่ีสลบัซบัซอ้นท่ียากแก่การแกไ้ข  มีวตัถุประสง คร่์วมกนัซ่ึง
น าไปสู่การก่อจิตส านึก  (Civic  consciousness)  ร่วมกนั  มารวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือองคก์ร  (Civic  
group  /  organization)  ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  หรือภาคสังคม  (ประชาชน )  ใน
ลกัษณะท่ีเป็นหา้งหุน้ส่วนกนั  (Partnership)  เพื่อร่วมกนัแก้ ไขปัญหาหรือการกระท าบางอยา่งให้
บรรลุวตัถุประสงค ์ ทั้งน้ีดว้ยความรัก  ความสมานฉนัท ์ ความเอ้ืออาทรต่อกนั  ภายใตร้ะบบการ
จดัการ  โดยมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย  (Civic  network)  (ชูชยั  ศุภวงศ,์2540) 
 จากความหมายตามความคิดของนกัวชิาการขา้งตน้นั้นสามารถสรุปไดว้า่  ประชาสังคม  
หมายถึง  สังคมท่ีประชาชนในสังคมนั้นมีจิตส านึกร่วมกนั  ด าเนินกิจกรรมเพื่อแกว้กิฤติการณ์อนั
ไม่พึงปรารถนาทั้งสังคม  เศรษฐกิจ  แลการเมืองดว้ยความพอใจและมีความสุข 
 2.6.1ลกัษณะหรือองค์ประกอบทีส่ าคัญของประชาสังคม 
 นยัยะของค าจ ากดัความและการตีควา มของค าวา่  “ประชาสังคม”  อนัเป็นแนวทางใน
การศึกษาถึงความเป็นชุมชน  มีลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
 1. มีความหลากหลาย  เช่น  มีความหลากหลายของการรวมตวั  พื้นท่ี  รูปแบบของ
กิจกรรมประเด็นความสนใจ  /  ปัญหา  และกลุ่มคนท่ีมารวมตวักนั 
 2. มีความเป็นชุมชน  ท่ีอาจมีอาณาบริเวณหรือ  บริบทขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงติดต่อกนั
ในทางใดทางหน่ึง  หรือความเป็นชุมชนขนาดเล็ก ท่ีรวมตวัดว้ยความรักความผกูพนั ความเอ้ือ
อาทรความสนใจ และหรือผลประโยชน์ร่วมกนั 
 3. บนส านึกสาธารณะ ดว้ยจิตส านึกของความเป็นพลเมือง (Pubic Consciousness)ของ
สังคมแห่งการเรียนรู้(Learning Society) 
 4. การมีกิจกรรมและการต่อเน่ือง บนพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มและดว้ยพื้นฐาน
แห่งการเรียนรู้จากการปฏิบติัร่วมกนั (Interactive Learning Through Action) ท่ีมีความต่อเน่ืองและ
ยงัยนื 
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 5. มีเครือข่ายและการติดต่อส่ือสาร ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่ือสาร และเครือข่ายเพื่อ
กลุ่มประชาสังคมจะมีความย ัง่ยนื (Communication and Network) 
 2.6.2.1  แนวทางการสร้างประชาสังคม 

 การท่ีจะท าใหป้ระชาสังคมเกิดข้ึนไดน้ั้น จะตอ้งหารือด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1 .ศึกษาปัญหาของสังคม หรืออาจเป็นความทุกขร่์วมกนั 
 2. พฒันาความรู้ร่วมกนัต่อสภาพปัญหาหรือวกิฤตร่วมของสังคม 
 3. ก าหนดจุกมุ่งหมายบางอยา่ง หรือมีอะไรบางอยา่งร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็นความทุกข์
ร่วมกนั ความสุขร่วมกนั และมีความรู้สึกร่วมกนัวา่ถึงเวลาท่ีตอ้งรวมตวักนั 
 4. ก าหนดผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงอาจไม่ใช่อยูใ่นรูปของขา้งของเงินทอง 
 5. จดัเวทีสม ่าเสมอ 
 6. จดักิจกรรมร่วมกนั 
 7. แสวงหารูปแบบ 

 8. สร้างระบบบริหารจดัการ 

 9. ผูน้ าประชาสังคม 

 จะเห็นไดว้า่แนวคิดในเร่ืองของประชาสังคมจะเนน้การมีส่วนร่วมของประชาสังคมจะ
เนน้การมีส่วนร่วมของสังคม ในการออกความเห็น วเิคราะห์ถึงปัญหาต่ างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และ
ร่วมกนัแกไ้ขโดยคนในชุมชนนั้นเองซ่ึงกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้น ไดอ้าศยัการส่ือสารเขา้มามี
บทบาทส าคญัในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัของคนในชุมชนเพราะการมีส่วนร่วม หรือการ
พบปะกนัของคนในชุมชนจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัช่องทางการส่ือสารนั้นเอง 
 ผลของการเขา้มามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมกนัแกปั้ญญาของ
คนในชุมชนนั้น จะก่อใหเ้กิดกระบวนการแกไ้ขปัญหา หรือวธีิการในการพฒันาท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชนของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบการเปล่ียนแปลงทางสังคมแบบใหม่ คือ “กระบวนทศัน์
ทางเลือกของการส่ือสา รเพื่อการเปล่ียนแปลทางสังคม ” (The Alternative Paradigm of 
communication for Social Change) (ปาริชาติ สถาปิตานนท ์สโรบล ,2542) โดยมุง้เนน้ประชาชน
เป็นศูนยก์ลางของการเปล่ียนแปลง และแสวงหาหนทางท่ีจะท าเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระดบั
ชุมชน สังคมประเทศ หรือระดบัโลกทั่ วไป โดยมองวา่การเปล่ียนแปลงสังคม อาจมีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกนัไป (Pluralistic/ Multiplicity in World) ตามความเหมาะสมของ
ทอ้งถ่ิน และตามความตอ้งการของสมาชิกในสังคมดงักล่าว 
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 อาจกล่าวไดว้า่ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะตอ้งอาศยัการร่วมกลุ่มของคนใน
ชุมชนเอง เพื่อเป็นการเร่ิมตน้ในการตระหนกัรู้ถึงส่ิงท่ีชุมชนประสบอยู ่โดยมีการวางแผนจดัการ
กบัปัญหาชุมชนจากความร่วมมือของคนในชุมชน และเม่ืองานหรือกิจกรรมบรรลุวตัถุประสงค์
แลว้ก็จะมีการขยายผล สร้างกิจกรรมใหม่ๆ จนกระทั้งมีการปรับเปล่ียนและสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลหรือประสบการณ์กนั จากแนวคิดเร่ืองประชาสังคม ผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการศึกษาเก่ียวกบัการรวมกลุ่มของประชาชนโดยรอบพื้นท่ี ตลาดสามชุก  เพื่อการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร และร่วมกนัเสนอแนวคิดและด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ” ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
 นพรัตน์  มุณีรัตน์ (2541)  ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารในการจดัการท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนคีววีง อ.ลานสภา จ.นครศรีธรรมราช”  พบวา่ รูปแบบการส่ือสารในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง มี 4 รูปแบบ คือ 1.การส่ือสารสองทางท่ีไม่เป็นทางการ  2.การส่ือสารสอง
ทางท่ีเป็นทาง การและมีปฏิกิริยาโตต้อบมาก  3.การส่ือสารสองทางท่ีเ ป็นทางก ารแต่มีปฏิกิริยา
โตต้อบนอ้ย  4.การส่ือสารทางเดียวท่ีไม่เป็นทางการ  นอกจากน้ีผูน้ าของชุมชนคีรีวงมีบทบาท
ส าคญั เป็นแกนน าส าคญัในการก าหนดกฎ ระเบียบแบบแผน และการแกปั้ญหาในชุมชน 
 ช่ืนกมล  ทิพยกุล (2542)  ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในสภากาแฟของประชาชน
ในจงัหวดัตรัง ”  พบวา่ รูปแบบการส่ือสารในสภากาแฟ ประกอบดว้ยบทบาทการเสวนา วธีิการ
เสวนาการโตต้อบในวงเสวนา โดยผูร่้วมวงเสวนากาแฟจะมีหลายบทบาท ทั้งบทบาทการเปิด
ประเด็น บทบาทการสนบัสนุน บทบาทการโตต้อบ และบทบาทของผูรั้บฟัง โดยบทบาทท่ีแตกต่าง
กนัจะท าใหมี้วธีิการเสาวนาท่ี แตกต่างกนั ทั้งวธีิการตั้งค  าถาม วธีิการพดูเปรย ๆ วธีิการอธิบายและ
หาเหตุผล ประกอบโดยผูร่้วมเสวนาแต่ละคนจะมีบทสรุปกนัเอง ไม่วา่จะเป็นประเด็นการ
วพิากษว์จิารณ์เน้ือหาสาระทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 นริศรา  นงนุช (2544 )  ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการส่ื อสารในการจดัการท่องเท่ียวของ
ชุมชนมอญเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี”  พบวา่  มีรูปแบบการส่ือสาร ประกอบดว้ย 4 รูปแบบ คือ 1.  
การส่ือสารสองทางท่ีไม่เป็นทางการ  2.  การส่ือสารสองทางท่ีเป็นทางการและมีปฏิกิริยาโตต้อบ
มาก  3.  การส่ือสารสองทางท่ีเป็นทางการแต่มีปฏิกิริยา โตต้อบนอ้ย  4.  การส่ือสารทางเดียวท่ีไม่
เป็นทางการ  ในส่วนของผูน้ าชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดัการท่องเท่ียวของชุมชนมอญเกาะ
เกร็ด  ประกอบดว้ย ผูน้ าท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ นายอ าเภอ ผูใ้หญ่บา้น สมาชิก อบต . หน่วยงาน
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ภายนอก และผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ เจา้อาวาส ผูอ้าวโุส เจา้ของกิจการเรือขา้มฟาก โดยกลุ่ม
ผูน้ าเหล่าน้ีมีบทบาทในการจดัการท่องเท่ียว ตั้งแต่การก่อตั้ง การด าเนินการ รวมไปถึงก าหนด
แผนการจดัการและกฎระเบียบ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การดูแลและบริการนกัท่องเท่ียว รวมทั้ง
การแกไ้ขปัญหา 
 อริสรา  ธนุแผลง (2544)  ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในการบริหารจดัการธนาคาร
ขยะชุมชนวดักลาง ซอยลาดพร้าว 132 ”  พบวา่  รูปแบบการส่ือสารในการรวมกลุ่ม เพื่อจดัตั้ง
ธนาคารขยะ ประกอบไปดว้ย 3 รูปแบบ คือ การส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ การส่ือสาร
สองทางแบบเป็นทางการ และการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 
 รูปแบบการส่ือสารในการบริหารจดัการธนาคารขยะ ประกอบไปดว้ย 4 รูปแบบ คือ 
การส่ือสารทางเดียวแบบเป็นทางการ การส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ การส่ือสารสองทาง
แบบเป็นทางการ และการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 
 บทบาทผูน้ าชุมชนวดักลางท่ีมีต่อการจดักา รธนาคารขยะ แบ่งเป็นบทบาทในระยะ
ก่อตั้งธนาคารขยะ 4 ลกัษณะ คือ เป็นผูรั้บนวตกรรมใหม่เขา้มาในชุมชน เป็นผูก้  าหนดแผนการ
ด าเนินงานจดัตั้งธนาคารขยะชุมชน เป็นผูก้  าหนดนโยบายและกฎระเบียบของธนาคารขยะชุมชน 
และเป็นผูเ้ผยแพร่นวตกรรมใหม่ใหก้บัสมาชิกในชุมชน และบทบาทในระยะของการบริหารจดัการ
ธนาคารขยะ มี 3 ลกัษณะ คือ เป็นผูบ้ริหารงานทัว่ไปของธนาคารขยะ เป็นผูแ้สวงหาทางออกใน
การแกไ้ขปัญหา รวมทั้งเป็นผูว้างแผนการพฒันาการด าเนินงานของธนาคารขยะ 
 เวทินี  สตะเวทิน (2542 )  ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารในการจดัการประชาคมบางล าพู ”  
พบวา่  กลไกการ ส่ือสารในการจดัการประชาคมบางล าพ ูไดจ้  าแนกเป็นกิจกรรมในเชิงรุก ซ่ึงพบ
รูปแบบการส่ือสารใน 3 แบบ คือ สารส่ือสารทางเดียว การส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ และ
การส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ และกิจกรรมในเชิงปกป้องผลประโยชน์ของชุมชน พบวา่ 
มีรูปแบบการส่ือสาร 2 แบบ คือ รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
 ปิยนุช  พุทธรัตน์ (2545)  ศึกษาเร่ือง  “การส่ือสารกบัการพฒันาประชาคมตลาดน ้าตล่ิง
ชนั ”  พบวา่  กระบวนการส่ือสารของประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนัใน 3 สถานการณ์ ไดแ้ก่ 
สถานการณ์ทัว่ไป ใชก้ารส่ือสารระหวา่งบุคคลแบบปากต่อปาก การประชุมกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ 
การใชส่ื้อบุคคล และการใชส่ื้อเฉพาะกิจ ในสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ ใชก้ารส่ือสารระหวา่ง
บุคคลแบบตวัต่อตวั การประกาศตกัเตือนผา่นเคร่ืองกระจายเสียง และการติดรายช่ือประจานท่ี
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ และในสถานการณ์ท่ีเป็นกิจกรร มเชิงรุก ใชก้ารส่ือสารหลายช่องทางท่ี
หลากหลาย ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ และส่ืออินเตอร์เน็ต 
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 กุลนรี  แนวพานิช (2547)  ศึกษาเร่ือง  “กระบวนการส่ือสารในการจดัการ โครงการ
สะพานบุญ ของวดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี ”  พบวา่  การส่ือสารจากผูส่้งส าร คือ พร ะพะยอม      
กลัยาโณ และมูลนิธิสวนแกว้ ไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.  สาธารณชน มีวธีิการ
ส่ือสารประกอบดว้ย พระพะยอมใชก้ลวธีิในการส่ือสารกบัสาธารณชนผา่นการเทศน์ การปฏิบติัให้
เห็นจริง และมูลนิธิสวนแกว้จดัท าส่ือเฉพาะกิจ  2.  การส่ือสารกบักลุ่มเป้ าหมายเฉพาะทั้งท่ีเป็นผูท่ี้
ตอบรับโครงการและสมาชิกของโครงการ ในส่วนของสมาชิกโครงการใชว้ธีิการประชุมกบั
คณะกรรมการและสมาชิก , การเดินตรวจงานตามแผนก , การเปิดโอกาสใหส้มาชิกเขา้พดูคุย และ
การใชส่ื้อในการควบคุมการท างานหรือสั่งการ ส่วนการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นผูต้อบ
รับโครงการของมูลนิธินั้น ใชว้ธีิการใหข้อ้มูลหรือค าแนะนะ , อ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริจาค , ให้
ขอ้มูลแก่ผูท่ี้ตอ้งการซ้ือสินคา้ และใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูด้อ้ยโอกาส ส่วนการส่ือสารกบั
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นสมาชิกโครงการของมูลนิธิสวนแกว้นั้น ประกอบดว้ ย การส่ือสารเชิง
สถานภาพส่วนตวั โดยการส่ือสารแบบเป็นกนัเอง ควบคุมกนัเอง และอบรมสมาชิกใหมี้จิตส านึก
ต่อพระพะยอม และการส่ือสารเพื่อการปฏิบติังาน โดยไม่ถือระดบัชั้นต าแหน่งงาน , ไม่ใชอ้  านาจ , 
พดูจาไพเราะ, ใชอ้ารมณ์ขนั และใชน้ ้าเสียงและช้ีแจงดว้ยเหตุผล นอกจากน้ี ผล จากการส่ือสาร ได้
ท าใหก้ลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสาร ประกอบดว้ย 1)  ส่ือมวลชน โดย
โครงการใหก้ารสัมภาษณ์, เขียนคอลมัน์, แจกเอกสาร และเปิดโอกาสใหเ้ขา้เยีย่มชม  2)  หน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยโครงการใหค้วามร่วมมือดว้ยการไปบรรยาย และใหก้ารตอ้นรับ  3)  ประชาชนทัว่ไป 
โดยช่วยประชาสัมพนัธ์ และเป็นหูเป็นตาใหก้บัโครงการ 
 สิริลกัษณ์  ปรินรัมย ์ (2548)  ศึกษาเร่ือง  “การส่ือสารกบัการจดัการการท่องเท่ียวของ
ชุมชนตลาดริมน ้าดอนหวาย จงัหวดันครปฐม ”  พบวา่  รูปแบบการส่ือสารในการจดัการการ
ท่องเท่ียวของชุมชน โดยการวเิ คราะห์จาก 3 สถานการณ์ ไดแ้ก่ สถานการณ์กระตุน้ความร่วมมือ
ผูป้ระกอบการภายในชุมชน ประกอบดว้ย รูปแบบการส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ รูปแบบ
การส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ และรูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ ส าหรับ
สถานการณ์แกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุ มชน ประกอบดว้ย รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบ
เป็นทางการ และรูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ และการส่ือสารทางเดียวแบบไม่
เป็นทางการ 
 ในการศึกษาบทบาททางการส่ือสารของผูน้ าชุมชน  ประกอบดว้ย  4  บทบาท คือ             
1)  บทบาททางการส่ือสารเพื่อระดมคนเขา้มารวมก ลุ่มเป็นคณะกรรมการชุมชน  2)  บทบาท
ทางการส่ือสารเพื่อระดมความคิดของสมาชิกภายในชุมชน  3)  บทบาททางการส่ือสารในการ
จดัการกบัขอ้ขดัแยง้ภายในชุมชน  4)  บทบาททางการส่ือสารในการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน 
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นฤนาท  พุทไธสง  (2541  :  95)  ศึกษาเร่ือง  ความคิดเห็นของป ระชาชนในทอ้งถ่ินต่อการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มโบราณสถาน  :  ศึกษาเฉพาะกรณีโบราณสถานในบริเวณเกาะ
เมือง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลการวจิยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มโบราณสถานในระดบัปานกลาง 
 ณฐันาท  เนตรนิยม  (2541  :  112-117)  ศึกษาเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือประเพณี
กบัความตระหนกัดา้นประวติัศาสตร์  และโบราณคดี  ของนกัเรียน  :  กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
นกัเรียนเขตจงัหวดัสุโขทยักบันกัเรียนเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เปิดรับข่ าวสารเก่ียวกบัประวติัศาสตร์โบราณคดีจากส่ือ
หนงัสือเรียนมากท่ีสุด    รองลงมาเป็นส่ือบุคคล  คือ  คุณครู  และอนัดบัสามคือ  จากส่ือโทรทศัน์ 
 2.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์โบราณคดีในระดบัปานกลาง
ค่อนขา้งสูง 
 3.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันค ติเก่ียวกบัประวติัศาสตร์โบราณคดี  มนระดบัปาน
กลางค่อนขา้งสูง  โดยกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติเห็นดว้ยสูงสุดในเร่ืองของส่ือประเพณีในแง่การให้
ความรู้และการสร้างความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินตน 
 4.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่แสดงการปฏิบติัตน  ท่ีเหมาะสมแก่สถานการณ์ท่ีเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์โบราณคดี  ในระดบัค่อนขา้งสูง 
 ววิฒัน์ชยั  บุญญานุพงศ ์ (2542  :  128-134)  วจิยัเร่ือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน  :  ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนชาวมอญบา้นเกาะเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด  
จงัหวดันนทบุรี  ผลการวจิยัพบวา่ 
 ชาวมอญเร่ิมเขา้ม าอยูบ่า้นเกาะเกร็ด  ในสมยักรุงศรีอยธุยา  ประกอบอาชีพการท า
เคร่ืองป้ันดินเผา  มีนิสัยรักสงบ  เล่ือมใสพระพุทธศาสนา  ซ่ึงจะเห็นไดจ้าการสร้างวดัข้ึนมาอยา่ง
สวยงาม  และเป็นมรดกทางวฒันธรรม  นอกจากน้ีชาวมอญยงัชอบงานประเพณี 
 ลกัษณะการมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน  พบวา่  ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชนในกิจกรรมการท าบุญในวนัสงกรานตเ์ป็นประจ า  สูงกวา่กิจกรรมอ่ืน  
ๆ  เพราะเป็นประเพณีท่ีแสดงออกไดถึ้งความกตญัญูต่อบรรพบุรุษและขอพรผูใ้หญ่  ซ่ึงถือวา่งาน
บุญใหญ่ประจ าปีของชาวมอญเกาะเกร็ด  นอกจากน้ียงัมีประสิ ทธิภาพงานศพ  ชาวมอญทุกคนตอ้ง
ไปร่วมงานโดยไม่ตอ้งบอกกล่าว 
 ระดบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชนมอญโดยรวม  พบวา่  ส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑร์ะดบัปานกลางซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวมอญยงัคงมีการสืบทอดทางวฒันธรรมไวท้ามกลาง
สังคมท่ีก าลงัมีความเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวฒัน์ 
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 แพรวพรรณ  แยม้ไทย  (2544)  ศึกษาเร่ือง  กระบวนการเกิดประชาคมและผลกระทบ
ต่อชุมชนบางล าพนู  ศึกษากรณี  :  โรงพิมพคุ์รุสภา  พบวา่  ผลของการเกิดประชาคมต่อชุมชน
บางล าพ ู ท าใหค้นในชุมชนบางล าพมีูความเป็นกลุ่มเป็นกอ้นหรือความเป็นชุมชนมากข้ึน  จากเดิม
ท่ีแต่ละชุมชนแยกยอ่ยกนัท างาน  เม่ือมีการติดต่อส่ือสารกนั  ท าใหไ้ดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและ
กนั  น าไปสู่การมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกนั  เกิดการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม
ร่วมกนัมีความเอ้ืออาทรต่อกนัและคิดถึงประโยชน์สาธารณะมากข้ึน  ดงัจะเห็นไดจ้ากกิจกรรมต่าง   
ๆ  ท่ีประชาคมไดด้ าเนินการเพื่อสนองต่อความตอ้งการของชุมชน  โดยใชส้วนติชยัปราการเป็นเวที
สาธารณะ 
 นอกจากน้ี  ยงัพบวา่  การส่ือสารประชาคมมีทิศทางการไหลของข่าวสารจากหลายทิศ
ทางการไหลของข่าวสารจากส่ือภายนอกเขา้สู่ชุมชน  การใชส่ื้อเพื่อส่งสารเร่ืองราวของชุมชน
ออกไปยงัชุมชนภายนอก  และการใชส่ื้อสารเพื่อเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารภายในชุมชนดว้ย
กนัเอง  การไหลของข่าวสารมาจากหลายทิศทางจะช่วยยกระดบัความตระหนกัเก่ียวกบัความ
ตอ้งการและการแสดงออก  ซ่ึงเป็นตวัตนของชุมชนกลบักลายมาเป็นชุมชน  มีการปฏิสัมพนัธ์  
(Communication  Action)  ข้ึนภายในชุมชน  ท าใหชุ้มชนกลบักลายมาเป็นชุมชนท่ีมีพลงั  ซ่ึงเกิด
จากพลงัจากคนภายในชุมชน  (Insiders) และอาศยัพลงัจากคนนอกชุมชน  (Outsiders) 
 พนัธ์ุวดี  จิระชยั  (2544)  ศึกษาเร่ือง  บทบาทในการอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้นของครู
สังคมศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ควรมีการสอดแทรกและบู รณาการ  เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินเขา้ไปในรายวชิา
สังคมศึกษา  ในการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 
 2. ควรจดัตั้งชุมชนอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้น  โดยจดักิจกรรมทางวชิาการในโรงเรียน 
 3. ควรก าหนดแผนการด าเนินงานการจดักิจกรรมทางวชิาการในโรงเรียนไวใ้น
แผนงานและโครงการของโรงเรียน 
 4. ควรจดัใหมี้การประชุม  สัมมนา  เก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้นแก่ครูอยา่ง
จริงจงั  เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 5. ควรจดังบประมาณใหชุ้มแก่ครู หรือบุคลากรในโรงเรียน  เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน 
 6. ควรสนบัสนุนใหค้รูและนกัเรียนเห็นความส าคญั  ในประเพณีของทอ้งถ่ินเพื่อสร้าง
จิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 ธิดา  สุบรรนาจ  (2544)  ศึกษาเร่ือง  โปรแกรมส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 5-6 
เพื่อส่งเสริมความตระหนกัในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินของอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
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ตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ค่าเฉล่ียของคะแนนความตระหนกัในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินของ
นกัเรียนหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม สูงกวา่ ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 2. นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนมีพฤติกรรมการเป็นนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยู่
ในระดบัดีมาก 
 3. นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัโปรแกรมโดย
ภาพรวมทั้งในดา้นความเหมาะสม ด้ านความพอใจ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัมาก 
ยกเวน้ความเหมาะสมของระยะเวลาของกิจกรรมก่อนและหลงัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 สุธีรา  เผา่โภคสถิต  (2537)  ศึกษาเร่ือง  การศึกษาความคิดเห็นของคนเช้ือสายมอญ
เก่ียวกบับทบาทของส่ือบุคคล  ส่ือ ประเพณี  และส่ือมวลชน  ในการอนุรักษว์ฒันธรรม  :  ศึกษา
เฉพาะกรณีชุมชนเกาะเกร็ด  ปากลดั  และบางกระด่ี  พบวา่  ส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การถ่ายทอดข่าวสารเก่ียวกบัการรักษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสัมพนัธ์ในกลุ่มปฐมภูมิ  (Primary  
Group)  อนัไดแ้ก่  สามี  ภรรยา  บุตร  บิดา  มารดา  พี่นอ้ง  ญาติสนิท  และเพื่อน  หรือ
ความสัมพนัธ์ในกลุ่มทุติยภูมิ  (Secondary  Group)  อนัไดแ้ก่  กลุ่มท่ีสามารถอา้งอิงได ้ เช่น  ครู  
พระสงฆ ์ ผูน้  าชุมชน  ฯลฯ  ท่ีสามารถติดต่อสัมพนั ธ์กนัลกัษณะเผชิญหนา้  (face-to-face)  
นอกจากน้ี  ส่ือบุคคลยงัใหแ้นวคิด  และกระตุน้เร่งเร้าไดดี้กวา่การถ่ายทอดข่าวสารเป็นไปไดอ้ยา่ง
รวดเร็วกวา่อีกดว้ย 
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บทที่  3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง  “การส่ือสารเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟู
การท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ”  เป็นงานวจิยัท่ีมุ่งศึกษากระบวนการส่ือสาร 
รูปแบบการส่ือสาร  และวธีิการส่ือสาร  การมีส่วนร่วมของคนใน ชุมชนในการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก  อ าเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการ วจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)ท่ีผูว้จิยัไดท้  าการเลือกท า
วจิยัโดยใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research )การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-participatory  Observation)และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth  Interview)  เพื่อใหก้าร
วจิยัคร้ังน้ีมีขอ้มูลเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง  ครบถว้น  สมบรูณ์มากท่ีสุด 
3.1  ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากร ในการวจิยัในคร้ังน้ี  คือ  ประชาชนท่ี มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี   ไดแ้ก่  คณะกรรมการ
พฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ,  สมาชิกในชุมชนตลาดสามชุก  และกลุ่มพนัธมิตรท่ีใหก้าร
สนบัสนุนในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน  ไดแ้ก่  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  
มูลนิธิชุมชนไท   ผูท้รงคุณวฒิุ   นกัวชิาการ  และส่ือมวลชนท่ีช่วยเผยแพร่เร่ืองราวของชุมชนตลาด
สามชุกไปสู่สาธารณะชน  ในการน้ี  ผูว้ิ จยัไดก้  าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ในการวจิยัคร้ังน้ี  เป็น
จ านวน  25  คน  โดยแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม 
 1.คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ จ  านวน  10  คน  ไดแ้ก่ 

        คุณพงษว์นิ                    ชยัวรัิตน์      ประธานคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ  
        คุณอรุณลกัษณ์              อ่อนวมิล                   คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ 

        คุณกฤตยา                      เสริมสุข                    คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ 

        คุณสมชาย                     หงส์สุวรรณ              คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ 

        คุณปิยรัตน์                     ส าเริศรัมย ์               คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ 
         รศ.ราตรี                        โอภาส                     คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ 
         คุณเมธี                          สรรพคุณานนท์        คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ 
         คุณอภิวฒัน์                   เจริญวยั                    คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ 
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            คุณแกว้ตา                 ทองฉ ่า                       คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ 
            คุณธเนตร                  กิติพรพาณิชย ์          คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ 
2.สมาชิกในชุมชนตลาดสามชุก  ประกอบดว้ย  ชาวบา้น ,  ผูป้ระกอบการ  จ านวน  8  

คน ไดแ้ก่ 
            คุณยศพร                    วรรธนะอมร            ผูป้ระกอบการ 
            คุณนิรดา                     สุทธิแจ่มใส             ผูป้ระกอบการ 
            คุณรุ่งโรจน์                 ประพฤติดี               ผูป้ระกอบการ 
            คุณสังเวยีน                  อินสวา่ง                  ชาวบา้น  /  ผูป้ระกอบการ 
            คุณสุนิภา                     เหลืองศรีดี               ชาวบา้น  /  ผูป้ระกอบการ 
            คุณสันทนา                 ลอยจินดารัตน์           ชาวบา้น  /  ผูป้ระกอบการ 
            ด.ญ.เพชรรัตน์            สุขสราญจิต                มคัคุเทศน์นอ้ย 
            คุณยวุดี                       วงษสุ์วรรณ                เจา้หนา้ท่ีประสานงานชุมชน 
3.กลุ่มพนัธมิตรท่ีใหก้ารสนบัสนุน  ประกอบดว้ย  การท่องเท่ียวแห่ งประเทศไทย  

(ททท.),  มูลนิธิชุมชนไท,  ผูท้รงคุณวฒิุ,  นกัวชิาการ  และส่ือมวลชน  จ านวน  7  คน  ไดแ้ก่ 
            คุณทบัทิม                    แกว้ก่ิง                       เจา้หนา้ท่ีฯ  จากมูลนิธิชุมชนไท 
            คุณพิชญ ์                     เยาวภิ์รมย ์                 ช่างภาพอิสระ 
            คุณสุชาดา                   ภู่ทองค า                      ส่ือมวลชน 
            คุณอุไร                        มุกประดบั                  ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว  ททท. 
            คุณรุจ                          รัตนพาหุ                อาจารยส์ถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล                

จ.สุพรรณบุรี 
            คุณสุรพล                    จินดาอินทร์               นกัธุรกิจ / ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 3.2.1  แนวค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์  โดยเป็นก าหนดค าถามแบบกวา้งๆ  ไวล่้วงหนา้  
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดถูกตอ้งและครอบคลุมประเด็นท่ีผูว้จิยัตอ้งการทราบ  อีกทั้งยงัเป็นการเปิด
โอกาสใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีใหข้อ้มูลสามารถพดูไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามท่ีประเด็นท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งไว ้ และ
ยดืหยุน่ในประเด็นแนวค าถามตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์  ดงัน้ี 
 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก 
 1. ในการด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชน
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก ไดเ้ร่ิมตน้ด าเนินการอยา่งไรบา้ง และใชว้ธีิการส่ือสารกนั
อยา่งไร 
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 2. ในการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนตลาดสามชุกมีวธีิการส่ือสารอยา่งไร 
เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนเกิดความตระหนกั และเขา้มาร่วมใน การด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชนและสมาชิกใหค้วามร่วมมือมากนอ้ยเพียงใด 
 3. ในการส่ือสารเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปสู่สมาชิกในชุมชน ใชว้ธีิการส่ือสาร
อยา่งไร ใชส่ื้ออะไรบา้ง 
 4. ในการสร้างความสัมพนัธ์และประสานกบักลุ่มพนัธมิตรท่ีเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน
ชุมชน มีประเด็นอะไรบา้ง และมีวธีิการส่ือสารอยา่งไรบา้ง 
 5. ในการด าเนินงาน มีปัญหาและอุ ปสรรคหรือไม่ อยา่งไร และมีการแกไ้ขปัญหานั้น
ดว้ยวธีิการส่ือสารอยา่งไร 
 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์สมาชิกในชุมชนตลาดสามชุก 
 1. ท่านเขา้ร่วมในการด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ชุมชนตั้งแต่แรกหรือไม่ 
 2. คณะกรรมการการพฒันาตลาดสามชุก มีวธีิกา รส่ือสารอยา่งไรในการชกัชวนให้
สมาชิกในชุมชนรวมตวักนั และร่วมกนัด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
ของชุมชน 
 3. ท่านมีวธีิการส่ือสารอยา่งไรกบัเพื่อนสมาชิกในชุมชน ในการด าเนินการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชน  ประเด็นเร่ืองอะไรบา้ง มีการพดูคุยกนับ่อยมาก
นอ้ยเพียงใด 
 4. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นต่อด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชนมากนอ้ยเพียงใด ถา้มีเป็นเร่ืองอะไรบา้ง 
 5. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอะไรบา้ง ท่ีเป็นการส่งเสริมการอนุรั กษ์
ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชน 
 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์กลุ่มพนัธมิตรทีใ่ห้การสนับสนุน 
 1. ท่านเขา้มาในชุมชนตลาดสามชุก  ท่านไดติ้ดต่อส่ือสารกบัใคร  และใชว้ธีิการการ

ส่ือสารอยา่งไร 

 2. ท่านใชว้ธีิการอยา่งไรในการสร้างความรู้จกัและคุน้เคยกบั  คณะก รรมการพฒันา

ตลาดสามชุก  และสมาชิกในชุมชน  และใชส่ื้ออะไรบา้ง 

 3. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นต่อด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม

และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชนมากนอ้ยเพียงใด ถา้มีเป็นเร่ืองอะไรบา้ง 
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 4. ท่านมีส่วนช่วยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนตลาดสามชุก  หรือไม่  อยา่งไร 

 5. ท่านมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอะไรบา้ง  ท่ีเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชน 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร  (Documentary Research )  ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวของชุมชน
ตลาดสามชุก  ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้  และเพื่อเป็นแนวทางในการน ามาวเิคราะห์ในการตอบ
ปัญหาในการวจิยั  โดยผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลต่าง  ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ  และเอกสารต่าง  ๆ  ท่ีไดบ้นัทึกเร่ืองราวของชุมชนตลาด
สามชุก  ประกอบดว้ย 

-  หนงัสือท่ีชุมชนผลิตข้ึนเอง  และหนงัสือจากหน่วยงานพนัธมิตรท่ีใหก้ารสนบัสนุน
ผลิตข้ึนเพื่อช่วยเผยแพร่ให ้ ไดแ้ก่  มูลนิธิชุมชนไท ,  ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  เป็น
ตน้ 

-  เอกสารต่าง  ๆ  ไดแ้ก่  เอกสารประชุม  การจดักิจกรรมของชุมชน   แผน่พบัแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียว  เป็นตน้ 
 1.2 ศึกษาจากส่ือส่ิงพิมพท่ี์เผยแพร่เร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุก  ไดแ้ก่  นิตยสาร  
วารสาร  และหนงัส่ือพิมพ ์
 1.3 ศึกษาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  โดยการคน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ www.google.com  
โดยการสืบคน้ค าวา่  “สามชุก”  เพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชนตลาดสามชุก  
ซ่ึงประกอบไปดว้ยข่าว  และบทความท่ีไดรั้บการเผยแพร่ผา่นส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ  เป็นตน้ 
 2. เก็บรวบรวมขอ้มู ลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non -  participatory  
Observation)  โดยผูว้จิยั  จะขอเขา้เ ยีย่มชมกิจกรรมท่ีทางชุมชนจดัข้ึน  อาทิ  การประชุม  และการ
จดักิจกรรม  เพื่อสังเกตดูวธีิการส่ือสารของสมาชิกในชุมชนใน ด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชน 
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) ผูว้จิยัใชก้าร
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกในบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ  โดยการสัมภาษ ณ์จากโครงค าถามแบบไม่
จ  ากดัค าตอบ เพื่อใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ไดต้อบค าถามเล่าเร่ืองราวและแสดงทศันะเก่ียว กบัประวติั  
ความเป็นมาของชุมชน และการส่ือสารใน การส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียว ของชุมชนในประเด็นทัว่ไปอยา่งอิ สระและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  
Interview) เพื่อคน้หาค าตอบ ตามประเด็นปัญหาน าวจิยั ไดแ้ก่ กระบวนการส่ือสาร และการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก  จงัหวดั
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สุพรรณบุรี 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา  (Descriptive Analytical)  เพื่ออธิบายกระบวนการ
ส่ือสาร   รูปแบบ  และวธีิการส่ือสาร  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของตลาดสามชุก  อ าเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี   โดยวเิคราะห์ชุมชนภายใต้
บริบททางดา้นสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3.5  การน าเสนอผลการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ในแบบพรรณนาวเิคราะห์  
(Analysis Description)  โดยการน าเสนอตามสั ดส่วนของปัญหาน าการวจิยั  ประกอบกบัการ
บรรยายขั้นตอนหรือวธีิการต่าง ๆ  โดยการน าเสนอขอ้มูลแบ่งออกเป็น  2  ส่วนตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั  คือ 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
ของตลาดสามชุกอ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และ ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดร้อยปี  อ าเภอสามชุก  
จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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บทที่  4 

ผลการวจิยั 
 

 การวจิยัเร่ือง  “การส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ตลาดสามชุก อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ”    เป็นวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
ของตลาดร้อยปี อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  
 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยั ได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล  โดยใช้ วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารและส่ือต่างๆ ไดแ้ก่  หนงัสือ  วารสาร  หนงัสือพิมพ ์ อินเทอร์เน็ต  ท่ีเผยแพร่เร่ืองราวของ
ชุมชนตลาดสามชุก  รวมถึงเอกสาร  การประชุม  การจดักิจกรรมต่าง  ๆ  ของชุมชน  ป ระกอบกบั
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  และวธีิ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth  Interview)  บุคคล
สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง   จาํนวนทั้งส้ิน  25  คน  อนัประกอบไปดว้ย  คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก   
จาํนวน  10  คน  สมาชิกชุมชนตลาดสามชุก  จาํนวน 8  คน  และกลุ่มพนัธมิตรของชุมชน  จาํนวน  
7  คน  ทั้งน้ีในการนาํเสนอผลการวจิยั  ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น  3  ส่วน  ดงัน้ี  คือ   
 1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชนตลาดสามชุก 
 2.  กระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 3.  การมีส่วนร่วมและการส่ื อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อ
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลเกีย่วกบัชุมชนตลาดสามชุก 
 1.1  ความเป็นมาของชุมชนตลาดสามชุก  จ.สุพรรณบุรี 
 ชุมชนตลาดสามชุก  เป็นชุมชนๆ  ตั้งอ ยูท่ี่หมู่  2  ตาํบลสามชุก  อาํเภอสามชุก  จงัหวดั
สุพรรณบุรี  ในอดีตเป็นตลาดริมแม่นํ้าสุพรรณบุรี  ท่ีมีการก่อตวัของชุมชนเม่ือประมาณปี  พ .ศ.  
2437  ในช่วงสมยัรัชกาลท่ี  5  ทาํใหปั้จจุบนัยงัคงสภาพบา้นเรือนมีลกัษณะเป็นอาคารไมส้องชั้น
เรียงรายเป็นหอ้งแถวมุงหลงัคาดว้ ยกระเบ้ืองโบราณ  มีการออกแบบตกแต่งลวดลายไมด้ว้ย
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สถาปัตยกรรมในสมยัรัชกาลท่ี  5  ซ่ึงเป็นศิลปะการแกะสลกัผนงับา้นดว้ยลวดลายขนมปังขิงท่ี
งดงาม  นบัเป็นยา่นการคา้ริมนํ้าท่ีมีความงดงาม  และทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม  ภายในตลาด
สามชุกประกอบไปดว้ยร้านขายสินคา้และบริการอย่ างครบครัน  ไม่วา่จะเป็นร้านขายอาหาร  ร้าน
เสริมสวย  ร้านกาแฟ  ร้านถ่ายรูป  ร้านขายของชาํ  ร้านขายยาสมุนไพรจีน  และยาไทย  ท่ามกลาง
บรรยากาศของตลาดเก่าท่ีมีอายกุวา่  100  ปี 
 จากการศึกษาประวติัความเป็นมา  พบวา่  สามชุกมีอายกุวา่  100  ปีแลว้  จากคาํบอกเล่า
ของคณะกรรมการฯ  เวลาบรรยายเร่ืองราวของชุมชนและการใหส้ัมภาษณ์กบัส่ือมวลชน  รวมถึง
บนัทึกขอ้มูลในหนงัสือต่างๆ  พบวา่  มกัจะมีการยกบทประพนัธ์ของท่านสุนทรภู่  จากหนงัสือ  
“นิราศสุพรรณ”  ซ่ึงเดินทางมาท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี  และไดผ้า่นสามชุกในปี  พ .ศ.2379  ข้ึนมาเอ่ย
ถึงทุกคร้ัง  ท่ีกล่าวถึงความเป็นมาของสามชุกวา่ 

 
            ถึงนามสามชุกถา้                                      ป่าดง 
 เกรียงไร่ไดฟ่้ายลง                                        แลกลํ้า 
 เรือคา้เท่านั้นคง                                                     คอยเกรียงเรียงเอย 
 รายจอดทอดท่านํ้า                                               นบัฝ้ายขายของฯ 

(โคลงนิราศสุพรรณฯ  พ.ศ.2379) 
  

 นอกจากนั้น  ยงัระบุวา่สามชุกเป็นเมืองท่าท่ีมีการคา้ขายทางนํ้าท่ีเป็นศูนยร์วมของเรือ
สินคา้ซ่ึงมาจากหลากหลายท่ี  จอดเรียงรายกนัเพื่อ จาํหน่ายสินคา้ท่ีบรรทุกมากบัเรือและจากคาํ
ประพนัธ์น่ีเอง  ท่ีเป็นหลกัฐานยนืยนัไดว้า่สามชุกมีมาก่อนปี  พ .ศ.2379  จวบจนปัจจุบนัมีอายกุวา่  
100  ปีแลว้  และจากขอ้มูลในหนงัสือ  “สืบสานงานศิลป์  ถ่ินสามชุก ”  ยงัไดบ้นัทึกเร่ืองราวของ
สามชุกในอดีตดว้ยวา่  เม่ือประมาณ   100  กวา่ปีท่ีผา่นมา  บริเวณท่านํ้าแถวน้ีจะเป็นยา่นตลาดทาง
นํ้า  ท่ีมีการคา้ขายกนัตั้งแต่ริมนํ้าออกไปถึงกลางแม่นํ้า  มีพอ่คา้  แม่คา้ท่ีมาทางเรือ  และชาวบา้นท่ี
อาศยัอยูใ่นละแวกนั้นแวะเวยีนไปหาส่ิงของตามตอ้งการมากมาย  แต่ละวนัตลาดนํ้าแห่งน้ีแน่นไป
ดว้ยผูค้น  และลาํเรือท่ีมารอแลกเปล่ียนส่ิงของกนั 
 เน่ืองจากชุมชนริมแม่นํ้าแห่งน้ีเป็นยา่นการคา้ทางนํ้าขนาดใหญ่  ของแม่นํ้าฝ่ังตะวนัตก  
เป็นศูนยก์ลางของเรือท่ีบรรทุกสินคา้มาแลกเปล่ียนสินคา้กนัจากของผูค้นหลากหลายมีทั้งชาวกระ
เหร่ียงลาว  ละวา้ท่ีนาํเกวยีนบรรทุกของป่ามาขายแลกกบัสิ นคา้จากชาวเรือ  เช่น  เกลือ  ปูน  ส่วน
ชาวบา้นก็จะนาํพืชผลมาจากป่า  เช่น  ฝ้าย  แร่  ไมฝ้าง  หนงัสัตว ์ ชนัช่อ  นํ้ามนัยาง  สมุนไพร  เป็น
ตน้  นอกจากน้ียงัมีเรือรับส่งขา้วจากโรงสีต่างๆ  ทาํใหแ้ต่ละวนัมีเรือมาจอดเรียงรายกนัมากมาย  
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โดยมีจุดแลกเปล่ียนอยูท่ี่บา้นท่ ายางตรงขา้มกบัวดัสามชุก  ซ่ึงเป็นท่าเรือแรกท่ีเป็นท่าขนสินคา้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุด 
 ต่อมาตลาดนํ้าแห่งน้ี  มีการคา้ขายมากข้ึน  ทาํใหข้ยายตวักวา้งไกลออกไป  จนเกิดเป็น
ท่าใหม่ท่ีบา้นสามเพง็  ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็กๆ  ตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้าสุพรรณบุรี  มี
กลุ่มชาวบา้นอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  จากการสันนิษฐานวา่อาจจะเป็น  ชาวกระเหร่ียง  ชาวลาว  
ชาวจีน  และชาวมอญ  ท่ีเขา้มาหาซ้ือส่ิงของ  แลว้ตั้งรกรากอยูบ่ริเวณพื้นท่ีริมแม่นํ้าท่ีบา้นสามเพง็
แห่งน้ี  ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนระบบการคา้ขายจากระบบเดิมเป็นการแลกเปล่ียนสินค้ าระหวา่งของ
ต่อของ  เป็นระบบใหม่ท่ีมีการนาํเงินตราหรือเบ้ียมาเป็นซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้แทน  เน่ืองจาก
กระแสการพฒันาของประเทศมีผูค้นเร่ิมรู้จกัจากการใชจ้่ายดว้ยเงินตราหรือเบ้ีย  ซ่ึงต่อมาไดห้นัมา
คา้ขายดว้ยวธีิการซ้ือขายแบบน้ีอยา่งเตม็รูปแบบ 
 สาํหรับท่ีมาของส ามชุกนั้น  ในหนงัสือ  “บนัทึกนิทานพื้นบา้นยา่นสุพรรณ ”  ได้
บนัทึกไวว้า่  คาํวา่  “สามชุก”  มาจากการรวมคาํของคนในสมยันั้น  เน่ืองจากการคา้ขายในสมยันั้น  
มีผูค้นชาวเรือจากทัว่สารทิศเดินทางมาร่วมคา้ขาย  แลกเปล่ียนกนั  ณ  จุดบริเวณน้ี  ตามทิศทางของ
แม่นํ้าท่ีไหลมาจากทิศเหนือ  ทิศใต ้ ทิศตะวนัตก  มาบรรจบกนัเป็นทางสามแพร่ง  จึงเป็นท่ีมาของ
ช่ือเรียกชุมชนท่ีเป็นท่าเรือคา้ขายวา่  “สามแพร่ง”  ต่อมาคาํวา่สามแพร่งไดเ้พี้ยนตามการออกเสียง
ของชาวจีนท่ีมาคา้ขายอยูท่ี่น่ีวา่  สามเผง็  และสามเพง็  บา้งก็ออกเสียงเพี้ยนเป็น  สาํเพง็  และมีเร่ือง
เล่าต่อวา่ในช่วงระหวา่งรอคอยสินคา้  ผูค้า้ชาวเรือจะอาศยัเวลาวา่งเขา้ป่าไปตดัไมไ้ผม่าสานเป็น
ภาชนะท่ีเรียกวา่  กระชุก  หรือ  สีชุก  ท่ีเป็นภาชนะขนาดใหญ่สาํหรับใส่ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ  เช่น  
ขา้ว  และฝ้าย  ชาวบา้นส่วนใหญ่จะนาํมาใชจ่้ายตลาด  จนทาํให้ มีการเรียกช่ือชุมชน  ท่ีเกิดจากการ
ประสมคาํจนเป็นท่ีมาของช่ือ  “สามชุก”  ในปัจจุบนั 

จากเอกสารการประกอบการสัมมนา  “การท่องเท่ียวนิเวศ  การท่องเท่ียวชุมชน ”   ได้
บนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัสามชุกเช่นกนั  โดยไดก้ล่าวถึงท่ีมาของสามชุกอีกวา่ 
 “ในส่วนของการปกครองนั้น   ก่อนท่ีจะมีอาํเภอสามชุก  ตามหลกัฐานเดิมมีช่ือวา่  
“อาํเภอนางบวช ”  โดยมีการจดัตั้งเป็นอาํเภอเม่ือปี  พ .ศ. 2437  โดยมีขนุพรมสุภา  (บุญรอด)  เป็น
นายอาํเภอ  ในสมยันั้นใชบ้า้นพกัในอาํเภอเป็นสถานท่ีราชการ  ต่อมาปี  พ .ศ.  2440  หม่ืนยงพา่ย  
เป็นนายอาํเภอ  จึงใหต้ั้งช่ืออาํเภอวา่  “อาํเภอนางบวช”  และในปี  พ .ศ.  2454  กระทรวงมหาดไทย  
ประกาศยกฐานะอาํเภอทางฝ่ายเหนือของจงัหวดัสุพรรณบุรี  ซ่ึงมีหลวงปราบประจนัตร์าษฎร์  
(ใหม่  บุณยบุตร )  เป็นนายอาํเภอนางบวชสมยันั้น  ไดมี้การยา้ยท่ีวา่การ  “อาํเภอนางบวช ”  มาอยู่
บริเวณหมู่บา้นสามเพง็  ตาํบลสามชุกและในปี พ.ศ.  2457  มีการเปล่ียนช่ือ  “อาํเภอนางบวช ”  เป็น  
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“อาํเภอนางบวช ”  เป็น “อาํเภอสามชุก”   เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัช่ือตาํบลสามชุกมาจนถึงปัจจุบนัน้ี ”  
(สินธ์  สโรบล  และคณะ,2548: 47) 
 ตลาดสามชุกในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองข้ึนตามลาํดบั  หลงัจากท่ี กระแสการพฒันา
ของประเทศแผข่ยายออกสู่ชนบทรอบนอก  เน่ืองจากรัฐบาลไดเ้ห็นความสาํคญัของการทาํ
เกษตรกรรม  โดยเฉพาะการทาํนา  ปลูกขา้ว  และไดต้ระหนกัเห็นวา่จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นพื้นท่ีทาํ
นาผลิตขา้วท่ีสาํคญั  มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ  และคลองชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ์  และอยูไ่ม่ไ กล
กรุงเทพฯ  ทาํใหห้น่วยงานของรัฐเลือกท่ีจะเขา้มาสนบัสนุนการทาํนา  ปลูกขา้วในพื้นท่ีใกลบ้ริเวณ
ริมแม่นํ้าสุพรรณบุรี  ประกอบกบับา้นสามเพง็มีท่าเรือขนาดใหญ่  เหมาะสมแก่การเป็นท่าคา้ขาย  
ขนส่งลาํเลียงขา้ว  และสินคา้อ่ืน ๆ  ลงเรือเพื่อนาํไปขายท่ีอ่ืนต่อ  ทั้งน้ีจึงทาํ ใหท้่าเรือท่ีบา้นสามเพง็  
เป็นท่าเรือขนส่งท่ีสาํคญั  และไดน้าํความเจริญเขา้มาสู่ชุมชนมากมาย 
 ระยะเวลาต่อมาริมแม่นํ้าสุพรรณแห่งน้ีไดก้ลายเป็นแหล่งทาํนาท่ีสาํคญั  จึงทาํใหมี้
โรงสีขนาดใหญ่ข้ึนหลายแหล่ง  ทาํใหท้่าเรือบา้นสามเพง็  หรือตลาดสามชุกในปัจจุบนั  ได้
กลายเป็ นตลาดคา้ขา้วท่ีสาํคญั  และมีการคา้ขายสินคา้ต่าง ๆ  เป็นจาํนวนมาก  ทาํใหต้ลาดริมนํ้า
แห่งน้ีไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะริมนํ้าเท่านั้น  แต่ขยายมาถึงบนฝ่ัง  สภาพของตลาดเร่ิมเปล่ียนแปลงไปใน
ลกัษณะของชุมชน  ผูท่ี้อาศยัอยูเ่ดิมเร่ิมขยบัขยายปลูกป้านเรือนท่ีมัน่คงกวา่เดิม  มีการป ลูก
บา้นเรือนของผูค้นท่ีเขา้มาอยูอ่าศยั  โดยปลูกลกัษณะเป็นบา้นเรือนแถวทาํดว้ยไมส้องชั้น  ตงัเรียง
รายขนานกนัไป  2  ฝ่ัง  มีถนนเล็ก ๆ เป็นซอยคัน่กลาง  สาํหรับใหผู้ค้นเดินสัญจรจบัจ่ายซ้ือของไป
มาสวนกนัได ้ แต่ละบา้นจะประกอบอาชีพคา้ขายทั้งน้ีพื้นดินท่ีปลูกบา้นเป็นไปตามกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  
ทาํใหเ้จา้ของบา้นแต่ละหลงัไม่มีสิทธ์ิครอบครองพื้นท่ีดินโดยตรง  ซ่ึงบา้นไมแ้ต่ละแถวจะมีเจา้ของ
ท่ีดินเป็นผูใ้หเ้ช่า  ตามขอ้มูลในหนงัสือ  “สืบสวนงานศิลป์ถ่ินสามชุก ”  ท่ีไดส้รุปเร่ืองราวของ
ชุมชนตลาดสามชุกไวว้า่ 
 “พื้นท่ีตลาดสามชุกในสมยัเ ร่ิมแรกนั้นประกอบดว้ย  4  ซอยท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังแม่นํ้า  
โดยแต่ละซอยจะมีเจา้ของ  ซ่ึงเป็นผูค้า้ขายรายใหญ่ฐานะร่ํารวยเขา้มาบุกเบิกปลูกบา้นเป็นเรือนแถว
ไมส้องชั้นสาํหรับใหเ้ช่า  และเปิดกิจการคา้ขายของตน  ใหเ้จา้ของเป็นผูดู้แลปกครองพื้นท่ีแต่ละ
ซอย  โดยพื้นท่ี ซอย  1  และหอ้งแถวริมนํ้าเป็นของเถา้แก่เบ้ียว  แซ่เจง็  เปิดเป็นตลาดเกา้แก่เบ้ียว  
และดว้นบนมีหอ้งใหเ้ช่าสาํหรับอาศยั  พื้นท่ีซอย  2   ของนายฮุย  แซ่เฮง  ต่อมาไดรั้บตาํแหน่งเป็น
นายอากรคนแรกของสามชุกมีหนา้ท่ีเก็บภาษีอากรของประชาชน  และไดรั้บแต่งตั้งเป็นขนุจาํน งจี
นารักษ ์ ตาํแหน่งกรมการพิเศษจงัหวดัสุพรรณบุรี  ซ่ึงพื้นท่ีริมนํ้า  ซอย  1  และซอย  2  เป็นท่ีดิน
ของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ มีหน่ายงานราชพสัดุ  กรมธนารักษเ์ป็นผูดู้แล  ผู ้
อาศยัตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี  แต่พื้นท่ีซอย  3  และ ซอย  4  เป็นพื้นท่ี ของเอกชน  มีเถา้แก่ เน้ียม  
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แซ่โคว้  หรือเถา้แก่เน้ียมเป็นเจา้ของ  และดูแลผูอ้าศยัไม่ตอ้งจ่ายค่าเช่า  ซ้ือบา้นแลว้ไดเ้ป็นเจา้ของ
ตามกรรมสิทธ์ิ” 
 ในสมยันั้นตลาดสามชุกเจริญรุ่งเรืองมาก  เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขายแห่งเดียวในเขต
พื้นท่ีอาํเภอสามชุก  ทาํใหช้าวบา้นใน เขตพื้นท่ีใกลเ้คียง  ไดแ้ก่  หนองหญา้ไซ  ท่าชา้ง  หนอง
ผกัหนาม หนองโรงบา้นสระ  เป็นตน้  เขา้มาซ้ือของ  ขายของกนัท่ีตลาดแห่งน้ี  ทาํใหก้ารคา้ขายได้
กาํไรดี  ทางการจึงกาํหนดใหมี้การเก็บภาษีอากร  เพื่อเป็นรายไดข้องประเทศ  โดยเฉพาะภาษีอากร
สุรา  ทาํใหมี้การแต่งตั้งนา ยอากรคนแรกของอาํเภอสามชุกข้ึน  คือ  นายฮุย  แซ่เฮง  ซ่ึงเป็นชาว
ตลาดสามชุก  เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ทาํการคา้ขายท่ีเจริญรุ่งเรืองไปถึง  6  อาํเภอ  เป็นท่ีรู้จกัของบุคคล
ทัว่ไป  ประกอบกบัเป็นคนดี  มีเมตตาช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้าก  เป็นผูน้าํชุมชน  มีคุณงามความดี  
ต่อมาท่านจึงไดรั้บบรรดาศกัด์ิ  เป็นขนุจาํนงจีนารักษ ์ ตาํแหน่งกรมการพิเศษจงัหวดัสุพรรณบุรี  
และไดรั้บศกัดินา  400  ไร่  จากพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  7  เม่ือปี พ .ศ.  
2474  เม่ือรัฐบาลประกาศยกเลิกการสูบฝ่ิน  ท่านจึงหนัมาทาํสวนทาํไร่  และเสียชีวิ ตลงเม่ือ  พ .ศ.  
2517  รวมอายไุด ้ 83  ปี  (มูลนิธิชุมชนไท,  2547: 15) 
 สาํหรับประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนในสมยันั้น  จากหลกัฐาน
ไม่มีปรากฏชดัเจน  เน่ืองจากเร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุก  มีอายกุวา่  100  ปี  ทาํใหข้อ้มูล  
หลกัฐานต่าง ๆ  จึงเป็นเพียงคาํบอกเล่าของคนรุ่นเก่าท่ีสันนิษฐานวา่  ผูท่ี้มาอาศยัอยูท่ี่ตลาดสามชุก
ในสมยันั้นน่าจะเป็นชาวจีน  เพราะมีวฒันธรรมชอบคา้ขาย  ประกอบกบัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  
ท่ีระบุวา่ในช่วงเวลานั้นตรงกบัสมยัของรัชกาลท่ี  2  และรัชกาลท่ี  3  มีชาวจีนอพยพเขา้มาในไท ย
เป็นจาํนวนมาก  ตามกระแสการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  และไดต้ั้งรกรากอยูใ่น
ประเทศไทยตามพื้นท่ีต่าง ๆโดยประกอบอาชีพคา้ขาย  จนมีฐานะมัง่คง  ขยบัขยายกิจการและอยู่
กบัสังคมไทยมาถึงปัจจุบนั (วารุณี  โอสถารมย:์196) 
 ตลาดสามชุกจึงกลายเป็นตลาดหรือชุมชนของชาวจีน ไปโดยปริยาย  จากความทรงจาํ
ของคนรุ่นเก่าท่ีบนัทึกไวใ้นเอกสารต่าง ๆ ระบุวา่  ในสมยันั้นคนในชุมชนตลาดสามชุกมีคนไทย
แทอ้ยูไ่ม่ก่ีคนแลว้ดว้ยความเป็นชุมชนของชาวจีน  ทาํใหเ้กิดขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม  
ความเช่ือและพิธีกรรมต่าง ๆ  ของชนเช่ือสายจีน  และส่ิงท่ียนื ยนัไดคื้อหลกัฐาน  “การสร้างศาล
เจา้”  ซ่ึงสร้างข้ึนภายหลงัจากท่ีสภาพตลาดมีความมัง่คงอยูต่วัแลว้  ชาวตลาดจึงไดร่้วมกนัสร้างศาล
เจา้ข้ึนในปี พ .ศ.  2457  เพื่อเป็นศาสนาสถานของชาวจีน  โดยอญัเชิญ  “เจา้พอ่หลกัเมือง ”  จากท่ี
เดิมอยูท่ี่หนา้วดัสามชุกมาสถิตท่ีศาลเจา้ของชุมชนตลาดสามชุกแห่งน้ี  เพื่อเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวทาง
จิตใจ  เพื่อคุม้ครองและปกปักรักษาใหช้าวตลาดสามชุกอยูเ่ยน็เป็นสุข  ประกอบกิจการคา้ขายดีมี
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กาํไร  แคลว้คลาดจากภยนัอนัตราย  จากคาํบอกเล่าของชาวบา้นในชุมชน  กล่าวถึงความศกัด์ิสิทธิ
ของศาลเจา้พอ่หลกัเมืองวา่ 
 “คร้ังหน่ึงเคยเกดิเหตุการณ์ไฟไหม้ทีต่ลาดสามชุก  ชาวบ้านได้ไปบนบานบอกเจ้าพ่อให้
ไฟสงบลงไปลุกลามต่อ  โดยของท่านให้ช่วยแล้วจะนําการแสดงงิว้มาถวายทุกปี  ไฟกไ็ม่ลุกลาม
สามารถช่วยกนัดับได้ไม่เกดิความเสียหายมาก  ตั้งแต่น้ันมาทุกปีกจ็ะนํางิว้มาแสดงปีละ  2  คร้ัง  
โดยกาํหนดวนัตามปฏิทนิจีนทีนั่บเดือนแรกจากตรุษจีน  คร้ังที ่ 1  ช่วงต้นปีคือเร่ิมเดือนพฤษภาคม  
และคร้ังที ่ 2  ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี  ประเพณยีงัคงกระทาํอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  
และสําหรับปี  2549  นี ้ มีการแสดงงิว้คร้ังที ่ 1  ของปีตรงกบัแรม  10  คํ่า  เดือน  6  หรือวนัที ่ 22  
พฤษภาคม  2549  การแสดงจัดขึน้ทีส่มาคมชาวจีนของชุมชน ”  (อภิวฒัน์  เจริญวยั ,สัมภาษณ์  22  
พฤษภาคม  2554) 
 จากการสังเกตของผูว้จิยั  พบวา่  ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองไดต้ั้งอยูร่ะหวา่งซอย  2  กบัซอย  
3  หนัหนา้ออกไปยงัแม่นํ้าสุพรรณบุรี  ตรงบริ เวณทางลงท่าเรือพอดี  เพื่อเป็นท่ีสักการ ะบูชาของ
ผูค้นท่ีสัญจรไปมา  ทั้งชาวเรือ  และผูโ้ดยสารจะไดก้ราบไหวข้อพรใหเ้จริญรุ่งเรือง  และขอพรให้
เดินทางโดยสวสัดิภาพปลอดภยั  ซ่ึงเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจของชาวตลาดสามชุกเร่ือยมา 
 ตลาดสามชุกในอดีต  เม่ือประมาณ  50  ปีท่ีผา่นมา  ยบัพบวา่  เป็นตลาดท่ีเจริญรุ่งเรือง
มากจากขอ้มูลในวารสาร  “ชุมชนไท”  ไดบ้นัทึกคาํบอกเล่าของชาวบา้นท่ีไดเ้ห็นสภาพของชุมชน
ในขณะนั้นมีใจความวา่  ความเป็นอยูข่องชาวชุมชนสมยันั้น  ส่วนใหญ่ชาวบา้นประกอบอาชีพ
คา้ขาย  แต่ละบา้นจะเปิดเป็นร้านของตวัเอง  เ ช่น  ร้านถ่ายรูป  ร้านขายยา  ร้านเสริมสวย  ร้านขาย
เคร่ืองนอน  ร้านขายผา้และอุปกรณ์ตดัเยน็  ร้านเส้ือผา้  ร้านขายของชาํ  เป็นตน้  ในบริเวณถนน
เลียบนที  หนา้ซอย  1   ซอย 2  บริเวณตลาดริมนํ้า  ก็จะมีของขายทั้งท่ีเปิดเป็นร้านประจาํในตลาด
ขายอาหารสด  และแผงลอยวางขาย ของริมทางเดินโดยเฉพาะของกินมากมายตั้งเรียงต่อกนัเตม็ไป
หมดตลอดแนวถนน   แต่ละวนัมีผูค้นเดินซ้ือของแน่นตลาดทุกวนั  ผูค้นท่ีมาลงเรือข้ึนเรือ  ก็จะเดิน
ลดัเลาะหาของกิน  ของใชก้นั  ทาํใหต้ลาดคึกคกัมาก  พอ่คา้  แม่คา้ขายของไดก้าํไรแต่ละวนัเป็น
จาํนวนมาก  นบัวา่เป็นยคุ ท่ีตลาดเจริญรุ่งเรืองมาก  ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของคณะกรรมการฯ  ท่าน
หน่ึง  เล่าใหฟั้งวา่ 
 “ตอนน้ันตลาดคนเดินกนัเต็ม  แน่นตลาดทั้งวนั  พ่อค้า  แม่ค้า  ขายของกนัไม่ได้หยุด
ไม่มีเวลาได้พกัทานข้าวกนัเลย  อย่างร้านขายของชําร้านโชคนิมิต  ต้องขึน้ไปยนืบนเก้าอีข้ายของ
เพร าะคนแน่นร้านเลย  ยิง่ถึงหน้าฤดูมะม่วงสุด  แม้ค้าขายข้าวเหนียวจะน่ึงข้าวเหนียววนัละ
กระสอบขายดีมาก  เศรษฐกจิของตลาดสามชุกช่วงน้ันเจริญมาก  พ่อค้า  แม่ค้าขายของได้กาํไร
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หมุนเวยีนทุกวนั  ทาํให้เกดิธนาคารรอบ ๆ  ชุมชนถึง  7  แห่ง  เป็นเคร่ืองยนืยนัได้ว่าสามชุกมีแต่ คน
รวย”  (อรุณลกัษณ์  อ่อนวมิล , สัมภาษณ์  7  กุมภาพนัธ์  2554) 
 นอกจากน้ี  ในวารสาร  “ชุมชนไท ”  ไดบ้นัทึกคาํบอกเล่าของ  ลุงสาํราญ  กล่ิน
หอมหวน  เจา้ของโรงแรมแห่งแรกในตลาดสามชุกไวว้า่ 
 “ในสมัยก่อนในแต่ละวนัมีเรือมาจอดเทยีบท่าตลาดสามชุกเป็นจํานวนมาก  คึกคักมา ก
อย่างเช่น  เรือสินค้าของบริษัทสุพรรณขนส่ง  จํากดั  แต่สมัยน้ันสามชุกยงัไม่มีทีพ่กั  กเ็ลยดัดแปลง
บ้านห้องแถวเปิดเป็นโรงแรม  ช่ือว่า  โรงแรม  “สําราญรมย์ ”  เป็นโรงแรมแห่งแรกของสามชุก  
สมัยน้ันค่าพกัต่อคืนเพยีง  12 บาท  ช้ันล่างของโรงแรม  กเ็ปิดเป็นร้านขายกาแฟ   ขายชา  ซ่ึงมีคน
ใช้บริการมาก  ทั้งคนทีม่าพกั  และชาวบ้านแถวนน้ัน”  (มูลนิธิชุมชนไท,2547: 37 ) 
 ต่อมาธุรกิจโรงแรมดี  มีคนเดินทางมาพกัเป็นจาํนวนมาก  มีคนพกัเตม็เกือบทุกหอ้ง  
ส่วนใหญ่คนท่ีมาจะพกัเป็นเซลลข์ายของจากต่างจงัหวดั  เพื่อมาขายของท่ีน่ี  เต่ียของแปะซิ ม  
พิศิษฎ ์ สิริภิญโญจึงเปิดโรงแรมท่ี  2  ของสามชุก  คือ  โรงแรมอุดมโชค  ในซอย  2  ถดัจาก
โรงแรมสาํราญรมยไ์ป   2 คูหา ปัจจุบนัเป็นของแปะซิม  พิศิษฎ ์ สิริภิญโญ  ท่ีมีอาย ุ 85  ปีแลว้  เม่ือ
ราว  ๆ 10  ปีท่ีผา่นมา  ยงัเปิดใหบ้ริการอยูใ่นราคา  150-200  บาท  คว ามสาํคญัของตลาดสามชุก  
ไม่เพียงแต่เป็นเมืองท่าสาํคญัเท่านั้น  แต่ยงัเป็นแหล่งขนมหวาน  อาหารอร่อยอยูเ่ป็นจาํนวนมาก   
จากขอ้มูลในวารสารชุมชนไท  ไดใ้หร้ายละเอียดไวว้า่   เม่ือราว ๆ  50  ปีท่ีผา่นมา  ตลาดสามชุก  
เป็นยา่นท่ีมีอาหารทั้งคาว  และหวานมากมาย   เช่น  นํ้า พริกและพริกแกงของแม่กิมลั้ง  สนธิซ้ือ
สัตย ์ ท่ีทาํมากวา่   50  ปี  เป็นนํ้าพริกและพริกแกงท่ีไม่ใส่สารกนับูด  สารเจือปนใด  ๆ  ทั้งส้ิน  จึง
ทาํใหเ้ป็นท่ีนิยม  และเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงมาจนถึงปัจจุบนั  นอกจากน้ียงัมีร้านก๋วยเต๋ียว  “บะหม่ี
เจก๊อา้ว”  ซ่ึงเป็นท่ีกล่าวขานของชามสามชุกและคนทัว่ไปท่ีไดล้ิ้มลอง  วา่เป็นก๋วยเต๋ียวท่ีอร่อยท่ีสุด
ในตลาดสามชุก  เน่ืองจากเป็นร้านบะหม่ีท่ีทาํเส้นบะหม่ี  หมูแดง  เคร่ืองผสมเองทาํใหเ้ส้นบะหม่ีมี
ลกัษณะไม่เหมือนใคร  เป็นเส้นบะหม่ีท่ีเหนียวนุ่ม  อีกทั้งนํ้าซุปยงัหอมหวาน  และมีรสชาติ อร่อย  
เปิดขายมากกวา่  70  ปีแลว้ 
 ส่วนของหวานท่ีข้ึนช่ือของตลาดสามชุกในสมยั   50  ปีท่ีแลว้   ไดแ้ก่  ขนมอร่อยของ
ป้าแมน้ท่ีทาํขา้วเม่าขาย  แป้งขา้วเม่าของป้าแมน้จะกรอบมาก  เด็ก ๆ  จะชอบมาขอกินแป้งกรอบ ๆ  
ประจาํ  แลว้ก็ยงัมีขนมถว้ย  ท่ีมีรสชาติขนมไทยแท ้ๆ  ขนมเทียน  ขนมเข่ง  ทองหยบิ  ทองหยอด  
เมด็ขนุน  ขนมเป้ียะ  ฯลฯ ของยายทิวา  กล่ินหอมหวน   ท่ีทาํขนมหวานอร่อยไดไ้ม่แพก้นั  และถือ
เป็นตน้ตาํรับของขนมหวานอาหารอร่อยของตลาดสามชุกเลยทีเดียว 
 นอกจากน้ี  อาหารท่ีข้ึนช่ือของตลาดสามชุก  ท่ีปัจจุบนัหารับประทานไดย้ากแล้ ว  นัน่
คือ  แกงบวน  ของป้าระเบียบ  ยิง่เจริญ  แกงบวนเป็นอาหารไทยโบราณท่ีคนส่วนใหญ่ไดย้นิแต่ช่ือ
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และไม่ค่อยไดล้ิ้มลองรสชาติ   เพราะไม่สามารถหาซ้ือไดต้ามตลาดทัว่ไป  เน่ืองจากมีกระบวนการ
ทาํท่ีค่อนขา้งยุง่ยากตอ้งใชเ้คร่ืองปรุงเคร่ืองเทศมากมาย   รวมทั้งกา รปรุงตอ้งใชเ้วลานาน  แต่เป็น
อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  ประกอบดว้ย  เคร่ืองในหมูตม้  หมูสามชั้น  แถมดว้ยปลาอินทรี
ทอดโขลก  และกุง้แหง้  มีส่วนประสมของเคร่ืองแกง   ประกอบดว้ย  หอมเผา  กระเทียมเผา  ข่า  
ตะไคร้  พริกไท   เพิ่มสีสันดว้ยใบไมสี้เขียว  อาทิ  ใบมะกรูด  ใบมะดนั  และเคร่ืองปรุงรสชาติ   
นํ้าตาลป๊ีด  นํ้ามะขามเปียก  นํ้าปลา  ถา้เอ่ยถึงแกงบวนทุกคนจะตอ้งนึกถึงป้าระเบียบ  เพราะเป็น
ตน้ตาํรับแกงบวนคนเดียวในตลาดสามชุก  (มูลนิธิชุมชนไท, 2547: 47-48) 
 เม่ือกาลเวลาผา่นไปส่ิงต่าง ๆ ยอมผนัแปรตาม  ชุมชนตลาดสามชุกแห่งน้ี  ท่ีเคย
เจริญรุ่งเรืองทางนํ้า  ตอ้งพบกบัสภาพความเปล่ียนแปลง  เม่ือกระแสการพฒันานาํพาความเจริญ  
เขา้มาเยอืนในชุมชน  มีการสรางถนนหนทาง   เช่ือมต่อหวัเมืองต่าง ๆ  หลายสาย  ทาํใหผู้ค้นท่ีตอ้ง
เดินทางสัญจรเขา้เมืองมีความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน  ท่าเรือ  ณ  ตลาดสามชุกเร่ิ มหมดความสาํคญั  
ผูค้นเร่ิมจางหาย  ตลาดท่ีเคยคึกคกักลายเป็นตลาดร้างไม่มีผูค้นสัญจรไปมาเหมือนเก่า  อีกทั้งสภาพ
บา้นเรืองก็เก่าตามกาลเวลา  ทาํใหก้รมธนารักษ ์ ซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินในบริเวณซอย  1  ซอย  2  และ
ตลาดริมนํ้า  พิจารณาเห็นควรใหมี้การร้ือบา้นไมท่ี้เก่าคร่ํา คร่าออกไป  แลว้เสนอใหมี้การสร้างเป็น
อาคารตึกท่ีมีความมัน่คงกวา่ข้ึนมาทดแทน 
 แต่อยา่งไรก็ตามชาวตลาดสามชุกก็ไดม้องเห็นคุณค่าในรากฐานของตนเอง  จึงเลือกท่ี
จะร่วมกนัฟ้ืนฟูบา้นเก่าแทนการร้ือทาํลายไปสร้างบา้นใหม่อยา่งท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีต่าง ๆ  ดว้ยเหตุท่ี  
รศ. ศรีศกัร  วลัลิโภดม  นกัวชิาการดา้นประวติัศาสตร์  จึงกล่าววา่  “สามชุก”  คือไส้แซนดว์ชิท่ียงั
เหลืออยูต่ามความหมายคือ  ขณะท่ีความเจริญทาํใหพ้ื้นท่ีต่าง ๆ  ทัว่ฟ้าเมืองไทย  ตอ้งเปล่ียนแปลง
ไปตามยคุตามสมยัใหม่  แต่สามชุกกลบัไม่ยอมเปล่ียนแปลงไปตามกระแสความทนัสมยั นั้น  และ
ยอมเป็นชุมชนเล็กๆ  ท่ียงัอนุรักษส์ภาพของชุมชนไวใ้หค้งอยูใ่นสภาพเดิมต่อไป  จึงเปรียบไดก้บั
ไส้แซนดว์ชิ    ท่ียงัหลงเหลืออยู ่ ท่ามกลางความทนัสมยัท่ีปกคลุมลอ้มรอบชุมชนแห่งน้ีไว ้
 ชุมชนตลาดสามชุก  มีพื้นท่ีกวา้ง  แต่ในส่วนท่ีทางชุมชนแบ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  คือ
บริเวณท่ีเรียกวา่  “ตลาดร้อยปี ”  ซ่ึงประกอบดว้ย   4  ซอย  เน่ืองจากสภาพบา้นเรือนในบริเวณ  4  
ซอยน้ี  ยงัคงรักษาสภาพความเป็นบา้นไมเ้ดิมมากท่ีสุด  และเป็นตลาดเก่าท่ีมีมาแต่เดิม  บริเวณ
ดา้นขา้งถดัออกไป  ก็มีลกัษณะเป็นบา้นไม ้ แต่มีปัญหาในเร่ืองกร รมสิทธ์ิครอบครอง  จดัการยาก  
ดงัคาํพดูของคุณพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ 
 “ทาํไมโปรโมทแค่   4  ซอย  เพราะตลาดเก่ามี  4  ซอย  ตรงตลาดแม่จู  มีการแบ่งมรดก
ยุ่ง  กเ็ลยเอาเท่านีก่้อน” (พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์,สัมภาษณ์   22  พฤษภาคม  2554) 
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 ตลาดสามชุก  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็ นจุดเด่นดึงดูดใ จนกัท่องเท่ียว  ซ่ึงมีการขนาม
นามและตั้งเป็นคาํขวญัวา่  “สามชุกตลาดร้อยปี  ชมวถีิชุมชนดั้งเดิม  ศึกษาประวติัศาสตร์  ดู
สถาปัตยกรรมโบราณ  ชิมอาหารรสเด็ด”  
 จุดเด่นท่ีสาํคญัของตลาดสามชุก  คือ  พิพิธภณัฑต์ลาดมีชีวติ  หรือบา้นพดูได ้ ท่ีปรากฏ
ใหเ้ห็นอยูใ่นซอยต่าง ๆ  ภายในตลาดร้อยปีสามชุก  เน่ืองจากบา้นแต่ละหลงัมีเร่ืองราวชีวติของ
ผูค้น  ท่ีเคยอยูอ่าศยัมาตั้งแต่อดีต  ไดแ้ก่ 
 พิพิธภณัฑบ์า้นขนุจาํนงจีนารักษ ์ เป็นอาคาร  3  ชั้น  เป็นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีรวบรวม
ขอ้มูลของชุมชนตั้งแต่ประวติัความเป็นมาของชุมช น  ประวติัของบา้นและเจา้ของ  โดยกาํหนดให้
เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชนโดยภายในบา้น   3  ชั้น  มีการแสดงขอ้มูล  ประกอบดว้ย 
 ชั้นท่ี  1  จดัแสดงเก่ียวกบัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของสามชุก  ความเป็นมาของตลาด
สามชุกวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวชุมชน  ซ่ึงประกอบไ ปดว้ยภาพวาดและคาํบรรยายทาง
ประวติัศาสตร์โมเดลตลาด  ภาพวาดและคาํบรรยายร้านคา้ท่ีเป็นจุดเด่นของชุมชน  เป็นตน้ 
 ชั้นท่ี  2  จดัแสดงวถีิชีวติของท่านขนุจาํนงจีนารักษ ์ โดยมีเคร่ืองเรือ นของขนุจาํนงจีนา
รักษท่ี์ทายาทบริจาค  และส่ิงของเคร่ืองใชโ้บราณของชาวบา้นในชุมชน  เช่น  ชุดรับแขก  รูปถ่าย  
ถว้ยชามสัง คโลกขา้วของเคร่ืองใชใ้นหอ้งนอน   เป็นตน้  พร้อมกบัมีคาํบรรยายประกอบส่ิงของ
เหล่านั้น  เพื่อใหท้ราบประวติัความเป็นมาของส่ิงของแต่ละช้ิน 
 ชั้นท่ี  3  จดัแสดงภาพวาดของนกัศึกษาจากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหาร
ลาดกระบงั  ท่ี เขา้มาศึกษาเรียนรู้สถาปัตยกรรมภายในชุมชน  และไดว้าดภาพลกัษณะของอาคาร
บา้นเรือนและสถานท่ีต่าง ๆ  ภายในชุมชนและมอบใหก้บัทางชุมชนไวใ้ชป้ระโยชน์  นอกจากน้ี
บริเวณชนั  3  ยงัใชเ้ป็นสถานท่ีประชุมหรือบรรยายเม่ือมีกลุ่มผูส้นใจติดต่อเขา้มาศึกษาดูงาน  
รวมถึงการจดันิทรรศการหมุนเวยีนตามวนัสาํคญั  หรือเทศกาลต่าง ๆ 
 ในทุก ๆ  วนัเสาร์-อาทิตย ์ และวนัหยดุ  จะมีมคัคุเทศกน์อ้ยคอยใหบ้ริการตอ้นรับ  และ
พาชมบริเวณบา้นพิพิธภณัฑ ์ พร้อมบอกเล่าประวติัความเป็นมาของชุมชน  และประวติัของบา้นขนุ
จาํนงจีนารักษแ์ห่งน้ีดว้ย 
 นอกจากน้ี  บา้นเ รือนในตลาดสามชุก  แต่ละหลงัยงัมีเร่ืองราวความเป็นมาตั้งแต่อดีต  
ท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวได ้ ซ่ึงมีทั้งการจดัแสดงโชวข์า้วของเคร่ืองใช ้   ท่ีเจา้ของบา้นเก็บรักษา
ไวอ้ยา่งดี  และสามารถบอกเล่าเร่ืองราวของส่ิงเหล่านั้นได ้ เช่น  แหล่งรวมร้านขายนาฬิกาโบราณ
ในซอย  1  ซ่ึงมีร้านขายนาฬิกาเก่าแก่  โบราณอยูห่ลายร้าน  แต่ละร้านเปิดขายมานานหลายสิบปี 

ร้านกาแฟโบราณท่ีซอย  1  ร้านน้ีมีช่ือเสียงมากกวา่  80  ปี  แต่ละวนัจะมีลูกคา้
หมุนเวยีนเขา้มานัง่ด่ืมกาแฟ  และจบักลุ่มพดูคุยกนั  ซ่ึงมีตั้งแต่วยัทาํงาน  และวยัผูสู้งอาย ุ แบ่ งโซน
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ท่ีนัง่ตามมุมของแต่ละวยั  ส่ิงท่ีน่าสนใจร้านน้ีเจา้ของร้านไดท้าํการคัว่กาแฟเอง  มีทั้งอาราบิกา  โร
บสัตา้  สูตรกาแฟโบราณยงัใชเ้คร่ืองคัว่กาแฟแบบดัง่เดิม  ซ่ึงจึงคัว่ใหเ้ห็นทุกวนัเสาร์ –  อาทิตย ์  ท่ี
บริเวณท่านํ้า   สาํหรับกาแฟโบราณเปิดขายมาตั้งแต่ราคา  3  สตางค ์ 5  สตางค ์ จึงถึงปัจจุบนัแกว้
ละ  10  บาท 
 ร้านถ่ายรูป  “ศิลป์ธรรมชาติ ”  ท่ีซอย  3  เป็นร้านเก่าแก่เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี  2493  
หรือกวา่ 55  ปีมาแลว้  เวลานั้นสามชุกยงัไม่มีไฟฟ้าใชเ้วลาถ่ายภาพตอ้งอาศยัแสงแดดช่วย  กลอ้งท่ี
ยงัใชจ้นถึงปัจจุบนัยงัเป็นกลอ้งไมท่ี้นาํเขา้มาจากเยอรมนันี   ราคา  8,000  บาท  เจา้ของร้านปัจจุบนั
บอกวา่  ยงัใชอุ้ปกรณ์ดงัเดิมมีหอ้งมืด  มีฉากและเคร่ืองแต่กายในอดีตครบชุด  ท่ีใหบ้ริการนกัท่อง
เทียวสวมใส่และถ่ายรูปได ้
 ร้านขายยาจีน  และสมุนไพรไทยท่ีซอย 3  และซอย  4  รักษาโรคใหก้บัค นทัว่ไป  ใน
สมยัท่ีการแพทยย์งัไม่แพร่หลายมากนกั  และโรงหมอก็อยูห่่างไกล  บรรยากาศภายในร้านอบอวน
ไปดว้ยยาโอสถสมุนไพรนบัพนัชนิด  มีดหัน่ยาโบราณ  เคร่ืองชัง่ล้ินชกัใส่ยา  ลูกคิด  และครกตาํยา  
ลว้นเป็นของดัง่เดิม  คุณสุนิภา  เหลืองศรีดี  เป็นผูสื้บทอดตาํรา  ยาไทยโ บราณจากผูเ้ป็นพอ่  อาศยั
การคดัลอกตาํรายาต่าง ๆ  ดว้ยการท่องจาํ  และความชาํนาญในการจดัยา  ตามตาํรา  และใบสั่งยา  
จากแพทยโ์บราณท่ีสั่งสมมา  ทาํใหปั้จจุบนัมีนกัท่องเท่ียว  แวะเวยีนมาท่ีร้านแห่งน้ี  เพื่ออุดหนุนยา
สมุนไพรไปรักษาโรคต่าง ๆ  เพิ่มข้ึนทุกวนั 
 นอกจากน้ี   ตลาดสามชุกในปัจจุบนั  ยงัเป็นแหล่งรวมของอาหารอร่อย  และข้ึน ช่ือ  
ไดแ้ก่ร้านบะหม่ีเจก๊อา้ว  ท่ีทาํเส้นบะหม่ี  หมูแดง  เคร่ืองส่วนผสมเอง  เปิดมานานกวา่  70  ปี  
เอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัของร้านน้ีคือ  การเก็บรักษาเส้นบะหม่ีท่ีจะใส่ไวใ้นล้ินชกั  เวลาทาํก๋วยเต๋ียวแต่
ละชามก็จะดึงล้ินชกัหยบิเส้นข้ึนมา 
 ร้านขา้วห่อใบบวั  ซ่ึงเป็นอาหารท่ีเรียกความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี  เน่ืองจากปัจจุบนัหา
รับประทานไดย้าก  สาํหรับร้านน้ีทาํตามสูตรดั้งเดิม  ใส่ส่วนประกอบเคร่ืองเคียงไดน่้ารับประทาน  
เวลารับประทานพร้อมกบันํ้าอาดจาด  นบัไดว้า่เป็นอาหารท่ีมีผูใ้หค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก  และ
ยงัขายก๋วยเต๋ียวยาํบกอาหารสุขภาพท่ีมีรสเด็ดถูกปากของผูท่ี้อยากทานของแปลกใหม่  ปัจจุบนัร้าน
ตั้งอยูบ่ริเวณริมนํ้า  ตรงบริเวณทางลงสะพานพรประชา  เปิดขายเป็นประจาํทุกวนั 
 นอกจากน้ียงัมีอาหารและขนม  สาํหรับเป็นของฝากท่ีมากมาย  ไดแ้ก่ นํ้าพริกแม่กิมลั้ง  
ท่ีขายนํ้าพริกนานาชนิด ,  มีเป็ดยา่งจ่าเฉิด , ปลาสลิด “พี่จิต”  , ขนมเบ้ืองโบราณ , ขนมไข่ ขนม
หวาน  และอ่ืน ๆ  อีกมากมาย  ท่ีมีใหเ้ลือกซ้ือ  เลือก ชิมไดต้าม  2   ขา้ง  ทางตั้งแต่บริเวณทางเขา้
ตลาด  จนถึงหนา้ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง  หนา้ซอย  3 
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 ตลาดสามชุกในปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  บรรยากาศในช่วงวนัหยดุ  ตลาด
คึกคกัไปดว้ยผูค้น  ท่ีส่วนหน่ึงมาศึกษาดูงาน  อีกส่วนเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียว  ท่ีแวะเขา้มาชม
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่  และมาชิมอาหารท่ีข้ึนช่ือวา่อร่อยของตลาดสามชุก  และยงัไดส้ัมผ ั สความ
เป็นวถีิชีวติดั้งเดิมท่ีเป็นเสน่ห์เฉพาะตวัของตลาดสามชุก 

การดาํเนินการพฒันาและจดัการชุมชนของคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ ์และสมาชิกในชุมชน  นบัวา่ประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการชุมชน  ซ่ึงเป็นผลจาก
การตดัสินของคณะกรรมาธิการอนุรักษศิ์ลป ะ  สถาปัตยกรรม  และสมาคมสถาปนิกสยามในพระ
บรมราชูปถมัถ ์ ไดพ้ิจารณามอบรางวลั  อาคารอนุรักษ ์ และบุคคลหรือองคก์รดีเด่น  ดา้นการ
อนุรักษศิ์ลปกรรม  ประจาํปี  2548  ประเภทองคก์รดีเด่น  ใหแ้ก่  คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษ ์ จ. สุพรรณบุรี  จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุ ดา  สยามบรมราชกุมารี  และต่อมาปี  
2550  ชุมชนสามชุกไดรั้บรางวลัจากกรมศิลปากรและกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา  ไดย้กใหส้ามชุก
เป็น "พื้นท่ีและอาคารในตลาดสามชุกเป็น  โบราณสถานท่ีมีความสาํคญัยา่นประวติัศาสตร์ชุมชน " 
อนุรักษไ์วเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย   ปี 2551 สาํนกังานเลขาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ยกยอ่งใหเ้ป็น  "สังคมแห่งการเรียนรู้ตน้แบบ "  ในปี 2552 องคก์าร ยเูนสโก 
ประกาศใหส้ามชุกตลาดร้อยปี  "เป็นองคก์รภาคประชาชนท่ีอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมประเภท 
"ดี" ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก " ท่ีชุมชนเขม็แขง็ จนสามารถพลิกฟ้ืนคืนชีวติใหแ้ก่วถีิชีวติ และ
เศรษฐกิจจนกลบัคืนมาไดส้าํเร็จ  จากรางวลัท่ีไดรั้บทั้งหมดนั้น  ซ่ึงวา่นบัเป็นความภาคภูมิใจ  ของ
ชาวสามชุกท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันาจนทาํใหต้ลาดร้อยปี  ท่ีสามชุกแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกั
ของคนทัว่ไปจนถึงทุกวนัน้ี 
พฒันาการของชุมชนตลาดสามชุก 
 จากศึกษาจากเอกสาร  และการสัมภาษณ์  พบวา่ ชุมชนตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  
มีการพฒันาในการจดัการชุมชน แบ่งออกเป็น  3  ระยะ  ดงัน้ี   
 1.ระยะรวมตวัในการพฒันาชุมชน  (พ.ศ. 2543-2545)   
 2.ระยะดาํเนินการพฒันาชุมชน  (พ.ศ. 2546-2547) 
 3.ระยะพฒันาและการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชน (พ.ศ. 2547-ปัจจุบนั) 
 ระยะที ่ 1  ระยะรวมตัวในการพฒันาชุมชน  (พ.ศ.  2543-2545) 
  ชุมชนประสบปัญหา  เกิดการรวมตวัของชาวบา้น 
 จากการศึกษาขอ้มูลจากวารสารชุมชนไท  และการสัมภาษณ์  พบวา่  ชุมชนตลาด
สามชุกไดเ้ร่ิมตน้ดาํ เนินการ อนุรักษ์ ชุมชน  เม่ือประมาณปี  2543  ซ่ึงขณะนั้นเป็นช่วงท่ีชุมชน
ประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจตกตํ่า  สืบเน่ืองจากผลการพฒันาประเทศท่ีสร้างความเจริญอยา่ง
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แพร่หลายมายงัชุมชนตลาดสามชุก  นัน่คือ  การพฒันาทางดา้นการคมนาคม  มีการสร้างถนน
หนทางเช่ือมต่อหวัเมืองต่างๆ  เป็นผลดีแก่ผูค้นท่ีตอ้งเดินทางไปยงัเมืองต่างๆ  ท่ีเดินทางไดส้ะดวก  
และรวดเร็วข้ึน  แต่ในทางกลบักนั  กลบัส่งผลร้ายใหแ้ก่ทางตลาดสามชุกท่ีเคยคึกคกัดว้ยผูค้นท่ีตอ้ง
เดินทางสัญจรทางนํ้า  จะแวะผา่นเขา้มาในชุมชนแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก  พอ่คา้  แม่คา้ขายของได้
กาํไรดี   เศรษฐกิจเฟ่ืองฟูมาก  แต่เม่ือถนนหนทาง  เช่ือมมาถึงตลาดสามชุก  ทาํใหผู้ค้นท่ีตอ้ง
เดินทางสัญจรไปมา  เปล่ียนเส้นทางจากทางนํ้าไปใชร้ถโดยสารประจาํทาง  ท่ีมีความสะดวก
มากกวา่  ตลาดริมนํ้าแห่งน้ี  จึงเงียบสงบลง ผูค้นเร่ิมจางหายไปทีละนอ้ย  จนเหลือแค่ชาวตลาด
สามชุกซ้ือขายสินคา้กนัเอง  บรรยากาศตลาดขณะนั้นเป็นตลาดท่ีเงียบ  ร้างผูค้น พอ่คา้  แม่คา้ ท่ีเคย
นาํของเขา้มาขายในตลาด  ก็ออกไปขายตลาดดา้นนอกวนัธรรมดาพอ่คา้  แม่คา้ปิดร้านกนัส่วน
ใหญ่  ชาวบา้นบา้งรายยา้ยออกไปอยูข่า้งนอก  จากคาํบอกเล่าของคณะกรรมการฯ  วา่ 
 “เมื่อก่อนวนัเสาร์-อาทติย์  ร้านขายของในตลาด  ปิดบ้านนอนกนัเลย  ยิง่ซอย  3  ซอย 
4  ไม่มีผู้คนเดินผ่านเลย  วนัธรรมดา  ร้านอาหารยงัขายเจ้าหน้าทีข่องอาํเภอ  และธนาคารได้บ้าง ”
(สมชาย   หงส์สุวรรณ, สัมภาษณ์ 15  พฤษภาคม  2554) 
 นอกจากน้ี  ชุมชนตลาดสามชุก  ยงัตอ้งประสบปัญหาเร่ือ งการไล่ร้ือบา้นเช่าของ
กรมธนารักษ ์ เน่ืองจากพื้นท่ีของตลาดสามชุก  บริเวณซอย  1 ซอย  2  และตลาดริมนํ้าเป็นพื้นท่ีเช่า
ของราชพสัดุ  เม่ือประมาณปลายปี  2528 กรมธนารักษไ์ดเ้ขา้มาสาํรวจสุขภาพชุมชน และประเมิน
วา่  สภาพของบา้นเรือนเร่ิมพุพงั  อาจเกิดอนัตราย  จึงไดว้า งแผนเชิงนโยบายใหชุ้มชนร้ือถอนบา้น
ไม ้ แลว้ปลูกเป็นอาคารตึก  ท่ีมีความมัน่คงแขง็แรงกวา่  ทั้งน้ี  ผูเ้ ช่าท่ีจะตอ้งออกค่าปลูกสร้างเอง 
โดยกรมธนารักษเ์พียงแต่เสนอแบบแปลนใหเ้ท่านั้น  ดงันั้น  จึงเป็นปัญหาสาํหรับผูเ้ช่าบา้นเรือนใน
บริเวณดงักล่าว  ท่ีประสบปัญหานานปัการ  ขายของไม่ได ้ ขาดรายได ้ และยงัตอ้งมาเสียค่าทาํบา้น
ใหม่ดว้ย  เป็นปัญหาสร้างความหนกัใจใหแ้ก่ชาวบา้นไม่นอ้ย 
 จนกระทัง่เม่ือราว ๆ  ปี  2543  หลกัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจากระบบ  “สุขาภิบาล”  เป็น  “เทศบาลตาํบลสามชุก ”   โดยมีการเลื อกตั้งนายกเทศมนตรี   
เทศบาลตาํบลสามชุก  และสมาชิกสภาเทศบาล  ในสมยันั้นคุณพงษว์นิ    ชยัวรัิตน์  ไดรั้บตาํแหน่ง
นายกเทศมนตรี  เทศบาลตาํบลสามชุก  ซ่ึงเป็นคนในชุมชนตลาดสามชุก และเร่ิมใหค้วามสาํคญักบั
ปัญหาต่างๆ  ของชุมชน 
 จากสถานการณ์ขณะนั้น  ชาวบา้นในตลาดมีการวมตั วกนัพดูคุยถึงประเด็นดงักล่าว  
บางคนเห็นดว้ยกบัการร้ือแลว้สร้างใหม่  บางคนไม่เห็นดว้ย  เพราะรู้สึกเสียดายบา้น และไม่มีทุน
ในการสร้างบา้น  ดงันั้น  จึงเกิดเป็น  2  ฝ่าย  ฝ่ายหน่ึงอยากใหร้ื้อ  อีกฝ่ายอยากใหอ้นุรักษ ์ คุณพงษ์
วนิ  ชยัวรัิตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลสามชุกเล่าใหฟั้งวา่ 
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 “ตอนแรกๆ   ผมอยู่ฝ่ายให้ร้ือ เพราะผมไม่อยากเห็นตลาดมันเงียบเหงา  ดูแล้วเหมือน
จะไม่มีทางรอด  สร้างใหม่แล้วอาจจะดีขึน้” (พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ , สัมภาษณ์ 1  กุมภาพนัธ์   2554) 
  มีบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยจุดประกายความคิด 

ต่อมา  ดร.สมเกียรติ    อ่อนวมิล   ซ่ึงเป็นคนสามชุก  ไดเ้ดินทางเขา้มาเยีย่มเยยีนชุมชน  
และพบประพดูคุยกบัชาวบา้น  ทาํใหรั้บทราบปัญหาของชุมชน  จากท่ีชาวบา้นไดเ้ล่าใหฟั้ง  ดร .
สมเกียรติได ้ ใหก้าํลงัและบอกแก่ชาวบา้นวา่  ขอใหเ้ลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาผา่นไปก่อนแลว้กลบัมา
ช่วย 

“วนัน้ัน  เราพูดคุยกนัตามประสาเพือ่น  กไ็ด้เล่าให้เขาฟังว่า  ชุมชนกาํลงัประสบปัญหา
การไล่ร้ือบ้านไม้เก่าเพือ่สร้างเป็นอาคารตึกแต่ชาวบ้านไม่ค่อยมีทุนกนั   แล้วทาง  ดร.สมเกยีรติ  เขา
กรั็บปากว่า  รอให้เลอืกตั้งเสร็จไปก่อน แล้วเขาจะกลบัมาช่วย ” (ปิยรัตน์  สาํเริศรัมย์ ,สัมภาษณ์  18   
มีนาคม  2554) 

หลงัจากนั้น  เม่ือการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาผา่นไป  ดร .สมเกียรติ   อ่อนวมิลไดรั้บ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกวฒิุสภา  จงัหวดัสุพรรณบุรี แลว้  และไดพ้ดูคุยกบัคุณสุรพล   จินดาอินทร์   นกั
ธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จ  ท่ีมาขอคาํปรึกษาเก่ียวกบัแนวทางกา รพฒันาตลาดสามชุก  ซ่ึง  ดร .
สมเกียรติ ไดมี้แนวคิดอยูใ่นใจแลว้เช่นกนั  จึงไดก้ลบัมายงัชุมชนตลาดสามชุกอีกคร้ัง  โดยการมา
คร้ังน้ี  ดร.สมเกียรติ  เขา้ไปพบกบันายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลสามชุก  เพื่อใหเ้ป็นกาํลงัช่วยเหลือ
ชาวบา้นอีกแรง  ในการพดูคุยในวนันั้น  คุณพงษว์นิ  ไดเ้ชิญคณะกรรมการชุมชน และชาวบา้นใน
ชุมชนและชาวบา้นในชุมชนตลาดสามชุกเขา้ร่วมประชุมดว้ย  มีการพดูคุยกนัท่ีอาํเภอ  เพื่อปรึกษา
หาแนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าว  โดย  ดร .สมเกียรติ  ไดจุ้ดประกายใหชุ้มชนเห็นคุณค่าของความ
เป็นเมืองเก่า  และได ้เสนอแนะใหชุ้มชนร่วมกนัอนุรั กษบ์า้นไมเ้ก่าไว ้ โดยแนะใหมี้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อเป็นแกนนาํในการดาํเนินงาน  ใหใ้ชช่ื้อวา่  “คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษ”์ 
 “ตอนน้ัน  ดร.สมเกยีรติ  อ่อนวมิล  เป็น สว.ของคนสุพรรณ   เป็นคนสามชุก  ได้เข้ามา
พูดคุยกบัชาวบ้าน  ได้เรียนประชุมกนั  ว่าจะทาํอย่างไรดีกบัตลาดสามชุก  จะอนุรักษ์กนัไว้ไหม  แก
ให้เหตุผลไว้ว่า  ถ้าอนุรักษ์ไว้  ถ้าเกดิมีคนมาเทีย่ว  มาจับถ่ายใช้สอย  เศรษฐกจิกจ็ะดีขึน้   ทุกคนก็
เห็นพร้องต้องกนัดี  เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย  เรามีทุนอยู่แล้ว  กค็ิดว่าถ้าอนุรักษ์คงดี ” (พงษว์นิ  
ชยัวรัิตน์,สัมภาษณ์  1 กุมภาพนัธ์  2554) 
  ตั้งกลุ่มคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  เป็นแกนนําในการพฒันา 
 จากนั้นในเดือน กรกฎาคม  2544  ชาวชุมชนตลาดสามชุกไดร้วมตวักนัตั้ง
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกอนุรักษข้ึ์นมา  ซ่ึงเกิดจากความสมคัรใจชาวบา้นในชุมชนตลาด
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สามชุก  และนํ้าใจ ของเพื่อนสมาชิกในชุมชนรอบขา้งท่ีเป็นคณะกรรมการชุมชนอยูก่่อนแลว้  เขา้
มาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  จากนั้นมีการเลือกตั้งเพื่อหาผูท่ี้เหมาะสมดาํรงตาํแหน่งประธาน
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  โดยการพิจารณาของชาวชุมชนตลาดสามชุก และคณะ
กรรมการฯ  ผลจากการเลือกตั้ง  คุณพงษว์ิ น   ชยัวรัิตน์  เป็นผูไ้ดรั้บตาํแหน่งประธาน
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์  เน่ืองจากขณะนั้นดาํรงตาํแหน่งนายกเทศมนตรี
ตาํบลสามชุก และมีสมบติัความเป็นผูน้าํสูงดว้ย 
 ต่อมาคุณพงษว์นิ  ไดเ้สนอแนวคิดใหมี้การเชิญชวนชาวสามชุกท่ีมีความรู้  
ความสามารถ  ประสบความสาํ เร็จในชีวติการงาน  ทั้งท่ีอยูใ่นชุมชน  และยา้ยออกไปแลว้  เขา้
มาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  ดว้ยเพื่อร่วมระดมสมองกนัวางแผนกาํหนดแนวทางการพฒันาชุมชน
ใหป้ระสบความสาํเร็จดียิง่ข้ึน   ทาํใหข้ณะนั้นมีคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  เขา้มาร่วม
ประมาณ 30  คน  มาจากหลากหลายอาชีพ  อาทิ  พอ่คา้ แม่คา้   ชาวบา้นในชุมชน  ครู  อาจารย ์ 
ผูท้รงคุณวฒิุ  นกัวชิาการ  สถาปนิกชุมชน   นกัธุรกิจ  เป็นตน้ 
 “การตั้งคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกกพ็ยายามจะสรรหา  เชิญบุคคลทีม่ีความรู้  
ความสามารถประสบการณ์  ทีจ่ะมาช่วยพฒันาตลาดได้  เข้ามาเป็นคณะกรรมการ  ตอนน้ันจําได้ว่า
มีประมาณ  20-30  ท่าน  ดูแล้วกค็ิดว่าประสบความสําเร็จแน่ ” (พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ ,สัมภาษณ์  1  
กุมภาพนัธ์  2554) 
  เร่ิมดําเนินการวางแผน  กาํหนดเป้าหมาย  และวตัถุประสงค์ 
 จากการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารสรุ ปดาํเนินงานของชุมชน  พบวา่  หลั งจากท่ีได้
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษแ์ลว้  ประธานคณะกรรมการฯ  ไดเ้ร่ิมการจดัประชุม
โดยเชิญคณะกรรมการฯ  มาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ ์ ซ่ึงมีการประชุมกนัหลายคร้ัง 
ทั้งการประชุมแบบเป็นทางการท่ีจดัข้ึนท่ีเทศบาลโดยการประสานงานของนายกเทศมนตรีฯ  และ
การประชุมอยา่งไม่เป็นทางการ  ตามสถานท่ีต่างๆ  ในชุมชน  โดยดร .สมเกียรติ   อ่อนวมิล   เขา้
ร่วมประชุมดว้ยประมาณ  2-3  คร้ัง  และช่วยจุดประกายความคิดเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาชุมชน   
จนทาํใหค้ณะกรรมการฯ  เห็นเป้าหมายการทาํงานชดัเจนข้ึน  ซ่ึงมีบทสรุปร่วมกนัคือ  “การทาํ
ความเจริญและพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของตลาดสามชุก”  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
 1. เพื่อการปรับปรุงฟ้ืนฟูตลาดสามชุกใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดข้ึนกวา่เดิม 
 2.เพื่อนาํภูมิปัญญาของสามชุกมาเผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป  ซ่ึงเป็นการ
กระตุน้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในชุมชนทางหน่ึง 
 3. เพื่อการอนุรักษส์ภาพความเป็นอยูแ่บบเดิมใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดรู้้จกั  และร่วมแรง
ร่วมใจกนัพฒันาตลาดสามชุกใหเ้ป็นท่ีท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษ ์
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  จัดโครงสร้างองค์กร  แบ่งฝ่ายการทาํงาน 
คณะกรรมการฯ  ไดด้าํเนินการจดัโครงการสร้างองคก์าร  โดยการ จดัการแบ่งฝ่าย  

แบ่งหนา้ท่ีการทาํงาน  เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการทาํงานตามวตัถุประสงคท่ี์ร่วมกนักาํหนดข้ึน  
ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอาํนวยการ   มีหนา้ท่ีอาํนวยการวางแผน  กาํหนดแนวทางดาํเนินงาน
ใหค้าํปรึกษา  ใหก้ารสนบัสนุนคณะกรรมการทาํงานฝ่ายต่างๆ  ควบคุมกาํกบัดูแล  ตลอ ดจน
พิจารณาแกไ้ขปัญหา  เพื่อใหด้าํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

2.  คณะกรรมการทาํงาน  มีหนา้ท่ีกาํหนดวางแผนงานแนวทางปฏิบติังาน  และ
กิจกรรมต่างๆท่ีจะตอ้งดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนงานอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการอาํ นวยการ  โดยไดแ้บ่งคณะกรรมการ
ทาํงานออกเป็น  4  ฝ่าย  ดงัน้ี 
 2 .1  คณะกรรมการทาํงานฝ่ายวชิาการ  มีหนา้ท่ีหาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประวติั  อาํเภอ
สามชุก  และตลาดสามชุก  เพื่อนาํมาจดัทาํเอกสาร  หรือหนงัสือเผยแพร่ใหก้บัประชาชน 
 2 .2  คณะกรรมการทาํงานฝ่ายพฒันาและปรับ ปรุงตลาดสามชุก  มีหนา้ท่ีวางแผน  เพื่อ
ปรับปรุงตลาดสามชุกใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และอนุรักษส์ภาพความเป็นอยูแ่บบเดิมให้
อนุชนรุ่นหลงัไดรู้้จกั  และพฒันาตลาดสามชุกใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 2 .3  คณะกรรมการทาํงานฝ่ายเศรษฐกิจ  มีหนา้ท่ีศึกษาสภา วะเศรษฐกิจ และการผลิต
สินคา้ของตลาดสามชุกและใกลเ้คียง  โดยส่งเสริมผลผลิตของชาวบา้น  ทั้งคิดคน้ผลิตภณัฑท่ี์นาํ
รายไดม้าใหป้ระชาชนชาวตลาดสามชุก 
 2 .4  คณะกรรมการทาํงานฝ่ายพฒันาการท่องเท่ียว  มีหนา้ท่ีคิดคน้รูปแบบการพฒันา 
อาํเภอสามชุก และตลาดสามชุก  ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ภาพท่ี  4.1  โครงการสร้างคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  พ.ศ.  2544 

 
 จากการสัมภาษณ์  พบวา่   ทางชุมชนตลาดสามชุก  มีแนวคิด ของการอนุรักษ์ ในการ
พฒันาชุมชน ให้เป็นแหล่งท่อ งเท่ียวเชิงอนุรักษม์าตั้งแต่ในระยะแรกๆ  โดยแนวคิดน้ีไดม้าจาก    
คุณสุรพล  จินดาอินทร์  ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ ไดจุ้ดประกาย
ใหช้าวตลาดสามชุก  เห็นวา่  ชุมชนตลาดสามชุก  เป็นตลาดเก่าท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ และวถีิชีวติ
ดั้งเดิมไวไ้ด ้  ซ่ึงจะเป็นจุดเด่นท่ีสามารถดึงดูดผูส้นใจเขา้มาเยีย่มชมชุมชนได ้ จึงไดเ้สนอให้
คณะกรรมการฯเขา้ไปร่วมกลุ่มชมรมกิจการท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี   ดงันั้น  คณะกรรมการฯ  จึงได้
ส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในชมรมธุรกิจการท่องเท่ียว  โดยผา่นการประสานงานคุณสุรพล  
จินดาอินทร์  และหลงัจากนั้น  ชาวตลาดสามชุก  โดยคณะกรรมการฯ  ไดเ้ขา้ร่วมปรึกษาหารือ  หา
แนวทางการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน ร่วมกบัทางชมรมธุรกิจการท่องเท่ียวของจงัหวดั
สุพรรณบุรี  เป็นตน้มา  แต่เป็นไปในลกัษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  ทาํใหก้ารจดัการ
ท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุกในระยะน้ีไม่มีความโดดเด่นนกั 

ประธาน 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
อาํนวยการ 

คณะกรรมการ 

ทาํงาน 

ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายวชิาการ 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายพฒันาและ 
ปรับปรุงตลาด 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายพฒันาการ 

ท่องเท่ียว 
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 “ผมเห็นว่าตลาดสามชุก  เป็นตลาดเก่าแก่  และยงัคงรักษาสภาพชุมชน และวถิีชีวติ
ดั้งเดิมไว้ได้  ซ่ึงเป็นจุดเด่นทีพ่อจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วได้  จึงได้เสนอความคิดแก่ทาง
คณะกรรมการฯ  ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธุรกจิการท่อง เทีย่วของจังหวดัสุพรรณฯ  และได้
ประสานงานให้โดยให้เข้าร่วมปรึกษา  หาแนวทางในดําเนินการพฒันาด้านท่องเทีย่วรวมทั้งเพือ่ขอ
ความร่วมมือ  ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วของชุมชนในหนังสือคู่มือการ
ท่องเทีย่วของจังหวดัสุพรรณบุรีด้วย”  (สุรพล   จินดาอินทร์,สัมภาษณ์30 เมษายน  2554) 
 ในการดาํเนินงานในระยะเร่ิมตน้นั้น  พบวา่  คณะกรรมการฯ  มีการถกเถียงกนัอยา่ง
หนกั  ร่วมกนัคิด  ร่วมกนัวางแผน  จนไดแ้นวทางปฏิบติั  แต่เม่ือนาํไปดาํเนินการกลบัไปประสบ
ผลสาํเร็จเลย  เน่ืองจากขาดความร่วมมือจากกลุ่มชาวบา้น  ทั้งน้ี เพราะคณะก รรมการฯ  ได้
ดาํเนินการพดูคุย  วางแผนกนัเอง  โดยปราศจากความคิดเห็นของชาวบา้นในชุมชน  ทาํใหเ้วลาจดั
กิจกรรมใดๆ  ชาวบา้นก็จะไม่เขา้ใจถึงจุดประสงคข์องคณะกรรมการฯ จึงไม่ใหค้วามร่วมมือ  อีก
ทั้งคณะกรรมการแต่ละท่านก็ขาดประสบการณ์ในการทาํงานกบัชุมชน  และขาดความสามารถใน
การแปรความคิดไปสู่การปฏิบติั  จึงทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่ประสบผลสาํเร็จดงักล่าว 
 “เราเสียเวลาไปปีกว่า  ในการประชุมเพือ่หาแนวทางการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพ
เศรษฐกจิเพือ่ให้มีคนเข้ามาเดินซ้ือของในตลาดบ้าง  ประชุมวางแผนจะทาํอะไรต่ออะไร มันกม็ี
ปัญหาหมดเลย  เราไม่มีประ สบการณ์ในการทาํงานพวกนี ้ ชาวบ้านกไ็ม่ให้ความร่วมมือ  ชาวบ้าน
ขาดความมีส่วนร่วมไม่ให้ความร่วมมือเลย”  (พงษว์นิ   ชยัวรัิตน์-สัมภาษณ์  22  พฤษภาคม  2554) 
  เกดิแนวคิด  การจัดกจิกรรม  เพือ่ดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 
 จนกระทัง่มาถึงช่วงปลายปี  2544   คุณพงษว์ิ น  ชยัวรัิตน์  ซ่ึงขณะนั้นเป็นทั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลสามชุก  และประธานคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  ไดมี้แนวคิด
ท่ีจะดึ งชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วม  จึง ได้ ระดมสมองคณะกรรมการพฒันาตลลาดฯ  และ
คณะกรรมการชุมชน  ร่วมกนัคิดแผนการดาํเนินการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ของชาวบา้น
ในชุมชน  จนกระทัง่ไดแ้นวคิดมาจากการทาํงานของฝ่ายวชิาการท่ีไดไ้ปคน้หาขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์ของชุมชน  จนพบวา่  ชุมชนตลาดสามชุกเคยมีเอกลกัษณ์ดา้นอาหารอร่อย  กล่าวได้
วา่  อาหารของชาวสามชุกนัน่เล่ืองช่ือลือนามถึงความอร่อย เป็นอาหารจากภูมิปัญ ญาทอ้งถ่ินท่ี หา
ทานไดย้าก  ดงันั้ น  คณะกรรมการฯ  จึงใชว้ธีิการนาํจุดเด่นของชุมชนมาเป็นจุดจูงใจใหช้าวบา้น
เกิดความรู้สึกสาํนึก  ภายภูมิใจ  และหวงแหนในศิลปะดา้นอาหารอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน  จึง
นาํไปสู่ความคิดท่ีจะจดักิจกรรมงาน “อาหารอร่อยดีท่ีสามชุก ”  ในช่วงวนัท่ี  31  ธ.ค. 44 - 1  ม.ค.  
45  ซ่ึงเป็นวนัท่ีครอบครัวจะไดอ้ยูก่นัพร้อมหนา้  ลูกหลานท่ีจากบา้นไปใกลก้็จะกลบัมาบา้น  โดย
รูปแบบการจดังานเป็นการสังสรรคร่์วมกนัของคนสามชุกในช่วงคํ่าคืนของวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับ
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ปีใหม่  ซ่ึงนอกจากเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนในเขตเทศบ าลตาํบลสามชุก  แลว้
ยงัเป็นการฟ้ืนสายสัมพนัธ์ของสังคมใหก้ลบัมาอบอุ่นแน่นแฟ้นกนัยิง่ข้ึนดว้ย 
 สาํหรับวธีิการดาํเนินงานในการจดักิจกรรมคร้ังน้ี   คุณพงษว์นิ   ชยัวรัิตน์   ไดเ้สนอ
ความคิดและขอความร่วมมือใหค้ณะกรรมการชุมชน  และคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ  
ช่วยจดัหาร้ านอาหารมาร่วมในงาน  โดยไปเชิญชวนพอ่คา้  แม่คา้ท่ีขายอาหารอยูใ่นแต่ละชุมชน  
มาร่วมเปิดร้านในวนังาน  และช่วยประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้นในแต่ละชุมชนมาร่วมประทาน
อาหารในวนังาน 
 “กรรมการชุมชนช่วยกนัไปกระจายหาร้านค้าทีท่าํอาหารอร่อย  หรือแม่ค้าทีก่าํลงัขาย
อยู่กไ็ปเชิญชวนให้เปิดร้านมาขายทีนี่ใ้ห้วนังาน  อย่างชุมชนสมเด็จพระวนัรัต   ขายอะไรบ้าง  ขาย
ส้มตํา  ขายหมี่กรอบ   ขนมถ้วยกช็วนมา  ชุมชนวดัสามชุก  ขายอะไรบ้าง  ขายขนมปะกมิไข่เต่า   
ก๋วยจ๊ับ  ขนมครก  กช็วนมา  14   ชุมชนมีกรรมการ  10  กว่าคนรับผดิชอบกนัไป ” (อรุณลกัษณ์    
อ่อนวมิล,สัมภาษณ์  7  กุมภาพนัธ์  2554) 
 สาํหรับการจดัเวที  เตรียมสถานท่ี และค่าใชจ่้ายต่างๆทางเทศบาลรับเป็นผูดู้แล  โดยได้
จดัหาสปอนเซอร์  ส่วนหน่ึงไดม้าจากชาวบา้นในชุมชนช่วยเร่ียรายลงขนักนั  และส่วนหน่ึงมาจาก
การหาสปอนเซอร์ของคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ  ท่ีมีความ สัมพนัธ์กบับริษทัหา้งร้านต่างๆ  ได้
ขอเขา้มาช่วยสนบัสนุน  จากความพร้อมเพรียงของการจดังานคร้ังนั้น  ทาํใหก้ารดาํเนินงานของ
คณะกรรมการฯประสบผลสาํเร็จ  มีชาวบา้นใหค้วามสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมาก  และ
ชาวบา้นทุกคนก็มีความสุขกบัการจดักิจกรรมคร้ังน้ีดว้ย  ดงัคาํบอกเล่าของ  รศ .ราตรี  โอกาส  หน่ึง
ในคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ บรรยายใหฟั้งวา่ 
 “ทุกคร้ังทีก่ลบัมาเยีย่มบ้านในตลาดกรู้็สึกว่าผดิไปจากเดิมทั้งทางเศรษฐกจิทีซ่บเซาจน
น่าใจหายกม็าคิดว่าเป็นเพราะคนออกไปเรียนและทาํงานนอกพืน้ทีก่นัหมด  เหลอืแต่คนแก่จึงคิ ดว่า
จะทาํอย่างไรให้คนรุ่นหลงัยงัรักบ้านเกดิ  ให้กลบัมาบ้านบ้าง  ไม่ใช่ไปแล้วไปเลย  จะทาํอย่างไรให้
บ้านน่าอยู่ขึน้  ลูกหลานได้ภูมิใจ  ได้ให้คนแก่ได้อยู่ทีเ่ดิมเพราะคนแก่รักบ้าน  งานอาหารอร่อยดีที่
สามชุก  จึงเป็นผลผลติของความรู้สึกห่วงหาและปรารถนาจะเติมเต็มส่ิงทีข่าดหายในความสัมพนัธ์
ทางสังคมของชุมชน”  (ราตรี  โอภาส-บทสัมภาษณ์ ,2547:12) 
 ตรงจุดน้ีน่ีเอง  ทาํใหค้ณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ ไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการ
ทาํงานท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชน  ทาํใหเ้กิดความกระจ่างข้ึน และ
นาํพาไปสู่แผนการดาํเนินงานต่างๆต่อมา   อาทิ งานสงกรานต ์  งานวนัลอยกระทง  และมาบรรจบ
ท่ีงานวนัปีใหม่  ท่ีไดจ้ดังาน  “อาหารอร่อยดีท่ีสามชุก ”  ข้ึนอีกคร้ังเป็นคร้ัง  2  เม่ือปลายปี  2545  
และคร้ังท่ี  2  น้ี  ยิง่ทาํใหมี้กลุ่มพอ่คา้  แม่คา้  มาจกัร้านกวา่ 50 ร้าน  และมีการแ สดงของนกัเรียน

DPU



83 
 

จากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล  ซ่ึงสามารถดึงชาวบา้นมาร่วมงานไดม้ากข้ึน  ทางเทศบาลและ
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ  จึงไดย้กใหกิ้จกรรม “อาหารอร่อยท่ีสามชุก ”   เป็นงาน
ประจาํปี และไดจ้ดัอยา่งต่อเน่ืองมาทุกปีจนถึงปัจจุบนั 
 แมก้ระทัง่การจดักิจกรรม  “อาหารอร่อยดีท่ีสามชุก”   จะไดรั้บการยอมรับของชาวบา้น
ในชุมชน ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกจดัข้ึน  แต่
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ ก็ยงัไม่พบแนวทางของการทาํงานเชิงอนุรักษท่ี์
แทจ้ริง  การทาํงานดา้นการอนุรักษชุ์มชนยงัคงเป็ นนามธรรมอยู ่ ทั้งน้ี  คณะกรรมการฯ  แต่ละคน
เร่ิมทอ้และเกิดความเบ่ือหน่ายท่ีจะทาํงานเชิงอนุรักษ ์ ทาํใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ 
หยดุชะงกัไประยะหน่ึง 

ระยะที ่ 2  ระยะดําเนินการพฒันาชุมชน  (พ.ศ. 2546-2547) 
  องค์กรภายนอกในการสนับสนุน  ปรับกระบวนการทาํงาน 
 จาก การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์คณะกรรมการฯ  พบวา่  
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  เร่ิมกลบัมาต่ืนตวัในการพฒันาชุมชนอีกคร้ัง  หลกัจากท่ีมี
องคก์รภายนอกเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน  ในช่วงปลายปี  พ .ศ. 2545  มีกลุ่มเจา้หนา้ท่ีโครงการ
ปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยูภ่าย ใตก้ารสนบัสนุนของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  และมูลนิธิชุมชนไทเขา้มาแนะนาํโครงการปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ 
ซ่ึงเป็นโครงการนาํพฒันาชุมชนและเมือง  โดยมีหลกัการท่ีเร่ิมจากการมาส่วนร่วมของชุมชนระดบั
ล่าง  สู่การพฒันาอยา่งเป็นองคร์วม  ทั้ งน้ี  ชุมชนตลาดสามชุกไดผ้า่นการพิจารณาวา่เป็นองคก์ร
ชุมชนฯ จะตดัสินใจเขา้ร่วมงานกบัโครงการได ้ คณะกรรมการฯ  ไดป้ระชุมถกเถียงกนัอยา่งหนกั  
เน่ืองจากบางส่วนมองลกัษณะการทาํงานของมูลนิธิฯ  วา่เป็นเอน็จีโอ  และไม่รู้ความตอ้งการของ
เขา  เกรงวา่จะมาเอาผลประโยชน์ขอ งชุมชนไป   แต่บางส่วนก็คิดวา่  น่าจะลองดู  เผือ่จะเป็นการ
สร้างประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนก็เป็นได ้ ดงัคาํพดูของประธานคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ 
 “ตอนแรกผมกพ็ะวงว่าเป็นเอน็จีโอ  ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร  จะมาเอาผลประโยชน์
อะไรจากเราหรือเปล่า  หลกัจากมาน่ังพูดคุยกนั  ในทีสุ่ดกต็กลงร่วมงานกบัมูลนิธิชุมชนไท  กล็องดู 
เพือ่เขาจะนําส่ิงดีๆมาให้พวกเราบ้าง”  (พงษว์นิ   ชยัวรัิตน์,  สัมภาษณ์  22กุมภาพนัธ์  2554) 
 สุดทา้ยคณะกรรมการการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ ตดัสินใจร่วมงานกบั
โครงการปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ โดยการดาํเนินงาน ขั้นตอนแรกของโครงการฯ  
เจา้หนา้ท่ีของโครงการไดเ้ขา้มาประสานงานกบัทางเทศบาลตาํบลสามชุก  โดยมีคุณพงษว์นิ  
นายกเทศมนตรีฯ  เป็นผูป้ระสานงานเชิญคณะกรรมการชุมชนฯ และคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ 
เขา้ร่วมประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  โดยทางมูลนิธิไดเ้ร่ิมแนะนาํตน  และบอกเล่ าประวติัความ
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เป็นมา  วตัถุประสงคข์องโครงการฯ  จากนั้นทางคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ  ได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์การทาํงาน และบอกเล่าเป้าหมายในการพฒันาของชุมชนในระยะต่อไป 
 เม่ือทั้งสองฝ่าย  มีความเขา้ใจตรงกนัแลว้  และพร้อมท่ีดาํเนินงานพฒันาชุมชนร่วมกนั
จากนั้นเจา้ห นา้ท่ีโครงการฯ ไดล้งสาํรวจพื้นท่ี พดูคุยกบัชาวบา้นในชุมชน  เพื่อศึกษาขอ้มูลและ
สภาพทัว่ไปของชุมชน  คน้หาประวติัความเป็นมา  และพบปัญหาท่ีทางชุมชนกาํลงัประสบอยู ่ คือ
ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ  จึงสาํรวจลงลึกถึงสาเหตุและปัจจยัของปัญหา  จนสามารถแยกแยะกลุ่ม
คนท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองน้ีไดช้ดัเจนข้ึน  หลกัจากนั้นไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  “อาหารอร่อยดีท่ีสามชุก ”  
ในช่วงปลายปี  2545  จากงานดงักล่าวทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีโครงการฯ  ไดม้องเห็นรูปแบบการเช่ือมโยง
ของกลุ่มคนรุ่นต่างๆ ไดแ้ก่  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  รุ่นกลาง  รุ่นหนุ่มสาว  และรุ่นเด็ก  ท่ีมาร่วมงานน้ี ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นถึงความผกูพนั  และการจดักิจกรรมน้ี  ยงัไดเ้ห็นวา่ชุมชนตลาดสามชุกไดแ้สดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชน  มรดกทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นอาหาร  ท่ี
สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อฟ้ืนความซบเซาของตลาดท่ีกาํลงัเผชิญอ ยูไ่ด ้นบัเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีชาวชุมชนสามชุกไดม้องเห็นคุณค่า และนาํมาพฒันาต่อยอดไดถู้กทางแลว้  (มูลนิธิ
ชุมชนไท,2547:14) 
 นอกจากน้ี  เจา้หนา้ท่ีโครงการฯ ไดเ้ล็งเห็นวา่ ชาวชุมชนตลาดสามชุก  เร่ิมมองเห็น
คุณค่าของชุมชนและแนวทางการพฒันาชุมชนเชิงอนุรักษแ์ลว้  หลกัจากท่ี ทางคณะกรรมการฯ นาํ
โดยคุณพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์  ไดพ้าคณะกรรมการฯ  และชาวบา้นในชุมชนตลาดสามชุก  ไปดูงานท่ี
จงัหวดันครปฐม  เพื่อไปดูรูปแบบการจดัทาํตลาดนํ้าดอนหวาย  ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
มาก  และแวะไปดูงานท่ีบา้นพิพิธภณัฑข์องอาจารยเ์อนก    นาวกิมูล  ถนนพุทธมณฑล   สาย  2  ซ่ึง
การไปดูท่ีบา้นพิพิธภณัฑ ์ทาํใหค้ณะกรรมการฯ  ไดแ้นวคิดในการทาํงานเชิงอนุรักษามากข้ึน   ดงั
คาํบอกเล่าของคุณปิยรัตน์   วา่   
 “เราไปดูงานกนัทีบ้่ านพพิธิภัณฑ์ของอาจารย์เอนก  นาวกิมูล  แถวพุทธมณฑล  ไปดู
แล้วกส็นใจว่าข้าวของ  เคร่ืองใช้  ร้านค้าจําลองต่างๆ  ในบ้านอาจารย์เอนก   ทีบ้่านเราชุมชนกม็ี
อย่างร้นกาแฟ  ร้านทาํผม  ร้านนาฬิกา  จึงมีความคิดทีจ่ะมาทาํบ้านเราบ้าง  ซ่ึงของบ้านเราเป็น
ร้านค้า  ทีย่งัมีชีวติ และยงัดําเนินการค้าขายอยู่ ” (ปิยะรัตน์  สาํเริศรัมย์ ,  สัมภาษณ์  18  มีนาคม  
2554) 
 ในการน้ี  คณะกรรมการฯ  จึงเร่ิมมีแนวคิดท่ีจะจดัทาํพิพิธภณัฑชุ์มชนบา้ง  แต่ยงัมอง
ไม่เห็นลู่ทางท่ีจะดาํเนินการใหเ้ป็นจริง  ซ่ึงทางเจา้ท่ีโครงการฯ  ไดเ้ขา้มาเป็นพี่เล้ียงและไดช่้วย
กระตุน้ความคิดของคณะกรรมการฯ  ใหช้ดัเจนข้ึน  โดยการพาคณะกรรมการฯ  และชาวบา้นไป
ศึกษาดูง านแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การทาํงานของชุมชนและสถานท่ีต่างๆ ท่ีประสบ
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ความสาํเร็จเป็นรูปธรรมทั้งน้ี  เพื่อใหค้ณะกรรมการพฒันาตลาด  ไดม้องเห็นแนวทางการทาํงาน  
และแนวทางแกไ้ขปัญหาของชุมชน  ตลอดจนสามารถขยายผลไปสู่แนวทางการจดักิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกดว้ย โดยคุณปิยรัตน์  เล่าใหฟั้งวา่ 
 “ทางมูลนิธิชุมชนไท   เขาแนะนําให้เราไปดูงานตามสถานทีต่่างๆ  ตอนน้ันเราได้
แนวคิดการทาํบ้านพพิธิภัณฑ์แล้วนะ  จําได้ว่าไปบางลาํพู  แล้วกไ็ปดูเมืองเก่า  ทีส่มุทรปราการ ”  
(ปิยะรัตน์  สาํเริศรัมย,์สัมภาษณ์  18   มีนาคม  2554) 
  มูลนิธิฯ  แนะชุมชนจัดเวทปีระชาคมกระตุ้นการมีส่วนร่วม 
 เม่ือวนัท่ี  27   กุมภาพนัธ์   2546   คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษไ์ด้
ดาํเนินการจดัเวทีประชาคม  ตามแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
คนต่างๆ  ในชุมชนโดยมีการประกาศเชิญชวนชาวตลาดสามชุก  เขา้ร่วมประชุม  ณ  สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 100  คน  การประชุมเร่ิมจากการแนะนาํตวัของมูลนิธิ
ชุมชนไท   โดยคุณปรีดา   คงแป้น  ผูจ้ดัการมูลนิธิชุมชนไท  เป็นผูช้ี้แจงและนาํเก่ียวกบัโครงการ
ปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ และต่อดว้ยคุณพงษว์ิ น  ชยัวรัิตน์   แนะนาํคณะกรรมการพฒันา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ และเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของชุมชน และท่ีมาของคณะกรรมการฯ  
จากนั้น  เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งเสรี  ซ่ึงชาวตลาดสามชุกได้
ร่วมกนัเสนอความคิดเห็นตามมุมมองและความคิดท่ีเป็นค วามตอ้งการท่ีจะพฒันาชุมชนดา้นต่างๆ 
อยา่งหลากหลาย  ทาํใหก้ารประชุมในวนันั้น  ไดข้อ้เสนอท่ีเป็นกิจกรรมในการพฒันาชุมชนท่ีเป็น
รูปธรรม  ถึง  13  เร่ือง ดงัน้ี 
 1. ร่วมกนัจดัระเบียบตลาดใหน่้าเดิน - น่าซ้ือ 
 2. ระดมกาํลงัในการจดัการขยะ  รักษาความสะอาด ท่อระบายนํ้า  การทาํปุ๋ยหมกั  นํ้ายา
ชีวภาพ 
 3. การอนุรักษบ์า้น/โบราณ  โดยการปรับปรุงสภาพบา้นเดิม 
 4. การไปศึกษาดูงาน  “บา้นพิพิธภณัฑ”์  เพื่อหาแนวทาง/แนวคิดในการพฒันา 
 5. การพฒันาจุดล่องเรือชมววิ/ศึกษาวถีิชีวติริมนํ้า 
 6. การทาํงานทางเดินริมนํ้าและเขตเล้ียงปลาหนา้ตลาด 
 7. การสร้างเอกลกัษณ์ของตลาดเชา้/ตลอดเยน็ 
 8. การส่งเสริมการออกกาํลงักาย/ดูแลสุขภาพ 
 9. การจดังานวนัสงกรานตแ์ละระดมภาพประวติัศาสตร์ 
 10. ดึงผูสู้งอายเุขา้มาร่วมศึกษาและใหค้วามรู้เชิงประวติัศาสตร์ 
 11. การประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
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 12. การระดมเพื่อจดัตั้ง “กองทุนอนุรักษฟ้ื์นฟูบา้นท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม” 
 13. การประสานกบัราชพสัดุ 
  ผลการระดมความคิด  สู่กจิกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 หลงัจากระดมสมองของชาวตลาดสามชุกผา่นไป  ชาวตลาดสามุก ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ  
โดยเลือกกิจกรรมทาํความสะอาด  ข้ึนมาทาํเป็นกิจกรรม แรก  ในวนัท่ี  30  มีนาคม  2546  ซ่ึง
กิจกรรมน้ีไดรั้บความร่วมมือจากชาวตลาดสามชุกเป็นอยา่งดี  ส่วนใหญ่ออกมาช่วยกนัทาํความ
สะอาดจุดแรก  คือ  ตลาดเถาแก่เบ้ียว  ซ่ึงเคยเป็นตลสดสดเก่าแก่  ต่อมามีร้านคา้ขายของชาํ  นํ้าพริก  
และร้านบะหม่ีเจก๊อา้วตั้งอยู ่ แต่สภาพของต ลาดปกคลุมไปดว้ยยกัไยร้่อยปี  คณะกรรมการฯจึง
พิจารณาใหเ้ร่ิมทาํความสะอาดตรงจุดน้ีก่อน  โดยไดรั้บการสนบัสนุนแรงงานและอุปกรณ์จาก
เทศบาลตาํบลตลาดสามชุกส่วนหน่ึง  จากนั้นเจา้ของบา้นแต่ละบา้นทาํความสะอาดหนา้บา้นตวัเอง  
เก็บกนัสาดเก่าออก  ปรับภูมิทศัน์หนา้บา้นกนัใหม่  ซ่ึงกิจกรรมน้ีนบัเป็นกิจกรรมแรกท่ีไดรั้บความ
ร่วมมือจากชาวบา้นเป็นอยา่งมาก   แมจ้ะมีบางคนไม่เห็นดว้ย  แต่ทางคณะกรรมการฯ ก็เขา้ไป
เจรจา  บอกถึงผลประโยชน์ในอนาคต ซ่ึงทุกคนก็เขา้ใจและร่วมมือร่วมใจกนัทาํความสะอาดตลาด   
จนทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีโครงการฯ  ตระหนกัเห็นพลงั ความสามคัคีของชาวชุมชนตลาดสามชุก   และ
ตดัสินใจเลือกใหชุ้มชนตลาดสามชุกเป็นโครงการนาํร่อง 1 ใน 12 ชุมชน  ท่ีจะไดก้ารสนบัสนุน
งบประมาณในการดาํเนินงานดว้ย 
 “ตอนทาํความสะอาดเถ้าแก่เบีย้ว  เรากเ็ข้าไปพูดคุยกบัร้านค้าในตลวาด  เขากย็อม
ช่วยกนัทาํ  เราจะพูดทาํนองให้เห็นค วามสําคัญในอนาคตว่าจะเกดิอะไรขึน้  ตอนนีข้ายไม่ดีเขาก็
เคืองๆ  เราเหมือนกนั  เรากค่็อยๆ  บอกเขาว่าใจเยน็ๆ  ค่อยๆทาํเดี๋ยวมันดีเอง  ผลสุท้ายตอนนีก้ไ็ม่มี
อคติ  พอเห็นว่าทาํแล้วดีกไ็ม่มีบ่นอะไร  การทาํความสะอาดตลาดตอนน้ัน  ทางมูลนิธิเข้ามาติดตาม
ผลงานเขากแ็ปลกใจเรา ทาํงานได้รวดเร็ว  เราวางแผนงานกนัวนันี ้ พรุ่งนีด้ําเนินการ  2-3  วนั
เปลีย่นไปแล้ว  มูลนิธิเข้ามาอกีทแีปลกใจ  เสร็จไวดีเหลอืเกนิ  จนกระทัง่เขาเลอืกเป็นโครงการนํา
ร่อง”  (อภิวฒัน์   เจริญวยั  , สัมภาษณ์ 25  กุมภาพนัธ์ 2554) 
  ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรใหม่ให้ชัดเจนขึน้ 
 การดาํเนินการต่อมา  คณะกรรมการฯ  ไดแ้นวคิดการทาํงานจากเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  
ท่ีคอยอยูเ่ป็นพี่เล้ียง และแนะวธีิการทาํงานให ้  โดยเร่ิมแรกทางเจา้หนา้ท่ีไดแ้นะใหค้ณะกรรมการ
ฯ  ปรับโครงการองคใ์หม่  ซ่ึงท่ีผา่นมา คณะกรรมการฯ มีจาํนวนมากเกินไป  เป็นอุปสรรคในการ
ดาํเนินงาน  ซ่ึงเวลาเชิญประชุมแต่ละคร้ัง  จะวา่งไม่พร้อมเพรียงกนั   ทาํใหก้ารขบัเคล่ือนงาน
เป็นไปไดช้า้และไม่ต่อเน่ืองดงันั้น  เจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  จึงเสนอใหถ้ามความสมคัรใจของคณะ
กรรมการฯ  ถึงความพร้อมท่ีจะร่วมดาํเนินงานในการพฒันาชุมชน ซ่ึงถา้ค ณะกรรมการฯ คนไหน 
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ไม่พร้อมจะสละสิทธ์ิไป  จนเหลือผูท่ี้ตอ้งการทาํงานในการพฒันาชุมชน  ซ่ึงถา้คณะกรรมการฯ คน
ไหนไม่พร้อมจะสละสิทธิไป  จนเหลือผูท่ี้ตอ้งการทาํงานเพื่อชุมชนจริงๆ  จากนั้นไดป้รับ
โครงสร้างการบริหารจดัการภายในองคก์รใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหนา้ท่ีความรั บผดิชอบ  โดย
การจดัตั้งคณะกรรมการข้ึนมาใหม่เป็น  8  ฝ่าย  ซ่ึงละฝ่ายมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  โดยการจดัตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาใหเ้ป็น  8 ฝ่าย ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบการทาํงานตามกรอบงานท่ี
กาํหนดข้ึน  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานมีความชดัเจน  เป็นสัดส่วนตรงตามเป้ าหมายของชุมชนมาก
ยิง่ข้ึน   ทั้งน้ี  คณะกรรมการฯ   แต่ละคนสามารถเลือกเขา้กลุ่มงานตามท่ีตนถนดั  เพื่อใหก้ารทาํงาน
ประสบความสาํเร็จดียิง่ข้ึน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการ 
 2. คณะกรรมการฝ่ายจดัระเบียบตลาดและการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 3. คณะกรรมการฝ่ายการออกแบบและอนุรักษฟ้ื์นฟู 
 4. คณะกรรมการฝ่ายการจดัตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษฟ้ื์นฟูอาคาร/บา้นโบราณ 
 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
 6. คณะกรรมการฝ่ายการสร้างเอกลกัษณ์ของชาวตลาดสามชุก 
 7. คณะกรรมการฝ่ายการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
 8. คณะกรรมการฝ่ายการท่องเท่ียวตลาดสามชุก  
 ในการจดัโครงการทาํงานคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษชุ์ดใหม่น้ี  มี
คณะกรรมการอาํนวยการและกรรมการท่ีปรึกษา  เป็นองคก์รกลางในการเช่ือมโยงทุกฝ่าย  
นอกจากน้ียงัมีฝ่ายเลขาธิการ  ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม  และฝ่ายเหรัญญิก / การเงิน  ทาํหนา้ท่ี
ดูแล  จดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงาน  ซ่ึงการจดัโครงการสร้างการทาํงานฯ  ชุดใหม่น้ี  ทาํให้
การดาํเนินงานมีความเป็นระเบียบรัดกุมมากข้ึนดว้ย 
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ภาพท่ี  4.2  โครงการสร้างคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  พ.ศ.  2546 

 
  การประสานความร่วมมือ  ขอใช้บ้านจัดพพิธิภัณฑ์ของชุมชน 
 หลงัจากปรับโครงสร้างฯ  การทาํงานแลว้  คณะกรรมการฯ  ไดว้า่ร่วมกนัวางแผนการ
ดาํเนินงานดว้ยกนัก่อน   จากนั้นจึงแบ่งฝ่ายกนัทาํงาน  ซ่ึงในขณะนั้น  ชาวชุมชนตลาดสามชุกเร่ิมมี
ความตอ้งการท่ีชดัเจนแลว้  คือการจดัทาํบา้นพิพิธภณัฑ ์ โดยการ ปรึกษาหารือร่วมกนั ทาง
คณะกรรมการฯ และชาวบา้นในชุมชนเห็นดว้ยท่ีจะใหมี้การใชบ้า้น  3  ชั้น  ของขนุจาํนงจีนารักษ ์ 
ปรับปรุงสภาพบา้นเป็นบา้นพิพิธภณัฑข์องชุมชน  จากนั้น  ทางคณะกรรมการฯ ไดส่้งตวัแทนไป
เจรจาขอใชบ้า้นพิพิธภณัฑก์บัเจา้ของบา้น  คือ  คุณเค้ียวยี้   จีนา รักษ ์ หลานสาวของท่านขนุจาํนงจี
นารักษ ์ และไดรั้บการอนุญาตใหใ้ชบ้า้นหลงัน้ีได ้ พร้อมเซ็นหนงัสือสัญญาใหใ้ชบ้า้นเป็นเวลา  10  
ปี 

ประธานคณะกรรมการ 
พฒันาตลาดสามชุก 

ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายอาํนวยการ 

คณะกรรมการ 
ทาํงานฝ่ายท่องเท่ียว

ตาํบลสามชุก 

คณะกรรมการทาํงาน 
ฝ่ายพฒันาตลาด 

คณะกรรมการทาํงานฝ่าย
จดัตั้งกองทุน 

อนุรักษต์ลาดสามชุก 

คณะกรรมการ
ทาํงานฝ่ายสร้าง
เสริมเอกลกัษณ์ 

คณะกรรมการทาํงานฝ่าย
ออกแบบและปรับปรุง 

เลขานุการ เหรัญญิก/การเงิน 

คณะกรรมการทาํงานฝ่าย
ประสานงานหน่วยงาน

ภายนอก 

คณะกรรมการทาํงานฝ่าย
ประชาสมัพนัธ ์
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 “หลงัจากทีค่ิดกนัว่าจะทาํบ้านสามช้ัน  กบ็อกกบัประธานฯ ว่า  ผมจะไปคุยให้ได้  ผมก็
เลยจัดการประสานงาน  กไ็ปกรุงเทพไปคุยกะเจ้าของบ้าน  บ้านนีแ้กกไ็ม่ได้อยู่  ตัวแกอยู่แต่กรุงเทพ
บ้านแกกไ็ม่มีใครอยู่เลย ขอให้เป็นพพิธิภัณฑ์ และกข็อประมาณว่า  จะฟ้ืนฟูบ้านท่านขุนจํานง  และ
ท่านกใ็ห้เราใช้สถานทีฟ่รี  10  ปี” (เอกพงษ ์ อมตธรรม,  สัมภาษณ์ 25  กุมภาพนัธ์ 2554) 
  ประสานงานกบัสถาปนิกฯ  ร่วมจัดปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพพิธิภัณฑ์ 
 การดาํเนินงานในการจดัทาํบา้นพิพิธภณัฑ ์ คณะกรรมการฯไดรั้บความช่วยเหลือจาก
เจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  ซ่ึงไดป้ระสานงานกบัสถาปนิกของมูลนิธิชุมชนไทย  เขา้มาช่วยในการสาํรวจ  
ออกแบบและดาํเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพบา้นใหค้งรูปเดิมมากท่ีสุด  โดยก ารดาํเนินงาน
ร่วมกบัสถาปนิกจากสถาบนัราชมงคล  จ.สุพรรณบุรี   และสถาปนิกของเทศบาลท่ีเขา้มาช่วยกนัคิด
วธีิการทาํใหค้งสภาพบา้นเดิมไว ้ ตามคาํบอกเล่าของ  คุณมงคล   ศิวะอนนัตว์งษ ์ คณะกรรมการ
ฝ่ายออกแบบและปรับปรุงอาคารวา่ 
 “การดําเนินการเรามีการสังเกตภาพและถ่ายรูปไว้ว่ า  สภาพเดิมวางไว้อย่างไร  และกม็ี
การวางแผน  ถ้าเราได้กระเบือ้งอย่างนี ้  เราจะทาํอย่างไร  ทาํรู้ร่างให้เหมือนเดิมทีสุ่ด  เหลอืริมที่
เสียหายเลก็น้อย   กเ็อาพืน้ปาเกเสริม  หลกัจากกระเบือ้งเราเสร็จเรียบร้อยกม็าเร่ืองไม้  กม็ีปัญหา
เร่ืองไม้พุ  กค่็อยๆร้ือแล้วคัด   พบว่าเสียหายประมาณ 5% บานหน้าต่างเราสามารถรักษาสภาพเดิม
ได้  กเ็อามาขัดล้าง  ทาสี  ทุกอย่างให้คงสภาพเดิมทีสุ่ด  กไ็ด้บ้านทีส่วยงาม  เหมือนกบัไม่ได้ซ่อม
เลย  ถือว่าได้ผมเป็นทีน่่าพอใจ”  (มงคล  ศิวะอนนัตว์งษ,์  สัมภาษณ์ 25  กุมภาพนัธ์ 2554”) 
 ขอ้มูลจากภาพถ่าย และวดิีทศัน์ของชุมชนตลาดสามชุก   พบวา่   คณะกรรมการฯ  กบั
กลุ่มสถาปนิก  จะมีการพดูคุยปรึกษาหารือเก่ียวกบัแบบ  แผนผงับา้นกนัอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ี  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนมากท่ีสุด  การทาํบา้นพิพิธภณัฑมี์ระยะเ วลาดาํเนินการ
ตั้งแต่กลางปี  2546  -  กลางปี  2547 
  จัดกจิกรรม”ฟ้ืนฟูประเพณ ี ปลูกจิตสํานัก  และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน”   
 ในขณะท่ีมีการดาํเนินการสาํรวจ  ปรับปรุง  ซ่อมแซมบา้นของท่านขนุจาํนงจีนารักษ์
นั้น  คณะกรรมการฯ   ไดว้างแผนจดักิจกรรมต่างๆ  อีกหลายกิจกรรม  ซ่ึงคณะกรรมการฯ  แต่ละ
ฝ่ายจะร่วมกนัคิดแผนการดาํเนินงาน  และนาํเร่ืองมาเขา้ท่ีประชุม  โดยมีเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  ร่วม
พดูคุยและช่วยเสริมแนวคิดการทาํงานโดยการพาไปศึกษาดูงาน  แลกเปล่ียนประสบการณ์การจดั
การเมืองเก่า  ท่ีจงัหวดัระยอง  และจนัทบุรี  ทาํใหค้ณะกรรมการฯ  และชาวตลาดสามชุกไดเ้ห็น
แนวทาง การทาํงานท่ีหลากหลายและส่วนหน่ึงไดน้าํมาปรับใชใ้นการดาํเนินของชุมชน  เพื่อ
กระตุน้การมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนมากยิง่ข้ึน  โดยคณะกรรมการฯ ไดน้าํแนวทางท่ีไดจ้าก
การดูงาน มาร่วมพดูคุยปรึกษาหารือร่วมกนัจนไดแ้ผนการดาํเนินงานจดังาน “ภาพเก่าเล่าขาน
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ตาํนานสามชุก”  ในช่วงวนัสงกรานต ์ปี  2546 โดยมีรูปแบบการจดังานท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของ
ชาวชุมชนตลาดสามชุกทุกเพศทุกวยัในการจดักิจกรรมดงักล่าว  ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการถ่ายทอด
เร่ืองราวในอดีตท่ีคนปัจจุบนัไม่เคยรู้  ไดรั้บรู้เร่ืองราวความเป็นมาของชุมชนของตน  ซ่ึงจะทาํให้
ตระหนกัเห็น ความสาํคญั  และเกิดจิตสาํนึกในการร่วมฟ้ืนฟูอนุรักษท์อ้งถ่ินของตนใหค้งอยูสื่บ
ต่อไป 
 ในวนัสงกรานตย์งัมีกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีหลากหลาย  ใหช้าวชุมชนตลาดสามชุกทุกเพศทุก
วยัไดมี้ส่วนร่วมสนุกอีกมากมาย  ไดแ้ก่   การก่อเจดียท์ราย ,รดนํ้าดาํหวัผูสู้งอายุ ,การแข่งขนั
การละเล่นยอ้นยคุ,และนิทรรศการภาพบา้นไมท่ี้มีคุณค่า  โดยมีสถาปนิกช่วยทาํดว้ย  ซ่ึงการจดังาน
น้ีทาํใหช้าวสามชุกมีความต่ืนตวัมาร่วมกิจกรรมกนัมากมายอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 
 จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ยงัพบวา่  คณะกรรมการฯ  ไดมี้การดาํเนินงานจดั
กิจกรรมอีกหลายกิจกรรม  ซ่ึงเกิ ดจากความคิดของคณะกรรมการฯ  แต่ละฝ่าย แลว้นาํมาพิจารณา
ร่วมกนั โดยมีการจดักิจกรรมอ่ืนๆ อีกหลายกิจกรรม   
  จัดกจิกรรม  “อร่อยกนัวนัพุธ”  ปลุกตลาดให้กลบัมาคึกคักอกีคร้ัง 
 วนัท่ี  29   ตุลาคม   2546  คณะกรรมการฯ  ไดร่้วมกนัจดักิจกรรม  “อร่อยกนัวนัพุธ ”  
ข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพลิกฟ้ืนฟูสภาพตลาดใหก้ลบัมามีชีวติอีกคร้ัง  โดยการเปิดตลาดกนัทุกๆ  
วนัพุธ  คณะกรรมการฯ  จะประกาศเชิญชวนพอ่คา้  แม่คา้  และชาวบา้นทั้งท่ีอยูใ่นตลาด และใน
ชุมชนในเขตเทศบาล  ท่ีมีฝีมือทาํอาหาร  และขนมอร่อย  เขา้มาขายกนัในวนัพุธ  และมาทาน
อาหารจบัจ่ายซ้ือของกนัในตลาดสามชุก  ขณะเดียวกนัคณะกรรมการฯ ไดป้ระสานความร่วมมือไป
ยงัหน่วยงานรอบๆ ชุมชนไดแ้ก่  ธนาคาร  ซ่ึงมีอยูถึ่ง  7  ธนาคาร  แต่ละธนาคารมีเจา้หนา้ท่ีจาํนวน
มาก  ดงันั้น  คณะกรรมการฯ  จึงไดเ้ขา้ไปประสานงานกบัผูบ้ริหารแต่ละธนาคาร  เพื่อขอความ
ร่วมมื อใหเ้จา้หนา้ท่ีธนาคารไปทานอาหารกลางวนัพร้อมจบัจ่ายซ้ือของกนัทุกๆวนัพุธ  โดย
ขอ้ตกลงร่วมกนัคือ  ทางคณะกรรมการฯ  จะจาํหน่ายคูปองอาหารสาํหรับใหเ้จา้หนา้ท่ีธนาคาร
นาํไปใชจ่้ายในตลาดแห่งละ  3,000  บาท/เดือน  โดยมีระยะเป็นเวลา  6  เดือน  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการ
ช่วยอุดห นุนอาหารและสินคา้ในตลาด และสินคา้ในตลาด  และเป็นการกระจายรายไดใ้หแ้ก่
ผูป้ระกอบการแต่ละร้านดว้ย  นอกจากน้ีทุกๆ  วนัองัคาร  และวนัพุธ คณะกรรมการฯ  จะใชร้ถ
ประชาสัมพนัธ์ไปประกาศเชิญชวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวบึงฉวาก  ใหแ้วะมาเท่ียวชมตลาดสามชุก  
เพื่อแวะชิมอาหา รอร่อย  และจบัจ่ายใชส้อย  ไดทุ้กๆวนัพุธดว้ย  ในการจดักิจกรรม “อร่อยกนัวนั
พุธ”  นั้น  ถือวา่ประสบความสาํเร็จในระดบัหน่ึง  ท่ีทาํใหต้ลาดสามชุกท่ีเคย  ซบเซา  กลบัมาคึก คกั
ดว้ยผูค้นทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก  มากหนา้หลายตา  เขา้มาจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน ตลาด
กลบัมา คึกคกั  พอ่คา้  แม่คา้   ก็มีรายได ้ แต่ยงัไม่เกิดความย ัง่ยนืเน่ืองจาก  ชุมชนยงัไม่สามารถ

DPU



91 
 

กาํหนดจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาแต่ละคร้ังไดซ่ึ้งบางคร้ังนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอะ  ผูป้ระกอบการ
ก็จะดีใจขายของได ้ แต่บางคร้ังท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มานอ้ย   ขา้วของสินค้ าผูป้ระกอบการก็จะเหลือ  
ทาํใหเ้กิดอาการไม่พอใจ  และกล่าวโทษคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ ซ่ึงต่อมา
โครงการ”อร่อยกนัวนัพุธ”  ก็ไดล้ม้เลิกไป 
  จัดกจิกรรม  ปลุกจิตสํานึกเด็กและเยาวชนในชุมชน 
 นอกจากน้ี  คณะกรรมการฯ ยงัใหค้วามสาํคญัเด็ก และเยาวชน  ซ่ึงเป็ นอนาคตของชาติ  
และเป็นผูสื้บทอดศิลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดสามชุก  โดยการจดักิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน  
ไดแ้ก่  กิจกรรม “งานแรลล่ีจกัรยานเยาวชน”   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ใหก้บัเยาวชนไดรู้้จกัชุมชน
และปลูกฝังความรักในทอ้งถ่ินมีกิจกรรมข่ีจกัรยานชมทศันี ยภาพของชุ มชนในเขตเทศบาลตาํบล
สามชุก และแวะตามฐานต่างๆ ท่ีกาํหนดให ้แต่ละฐานมีวทิยากรคอยอธิบายประวติัและความสาํคญั
ของสถานท่ีนั้นๆ  ใหเ้ด็กๆไดรั้บรู้และเกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน  การจดักิจกรรมน้ี  ทาง
คณะกรรมการฯไดป้ระสานผา่นโรงเรียนช่วยประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและเปิดรับสมคัรนกัเรียน  ครู  
อาจารย ์ ผูป้กครองท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงมีเยาวชน  และผูส้นใจประมาณ  300กวา่คน  เขา้ร่วม
กิจกรรมคร้ังน้ี 
 หลงัจากนั้นยงัไดมี้การจดักิจกรรม ”แรลล่ีวชิาการ ”  ซ่ึงเป็นแนวคิดของอาจารย์
สมเกียรติ  กูเ้กียรติภูมิ  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัตหน่ึงใน
คณะกรรมการฯ  มีความตอ้งการใหชุ้มชนเป็นฐานในการเรียนรู้ของของนกัเรียน  โดยใหมี้การ
กาํหนดหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  -  ประถมศึกษาปี
ท่ี  6  ใหเ้ขา้ไปศึกษาเรียนรู้เร่ืองราวในชุมชน  โดยมีวตัถุประสงค ์ คือ  ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาและรู้จกั
สภาพของทอ้งถ่ินและชุมชนท่ีตนอยูอ่าศยัไดเ้รียนรู้โดยเรียนรู้โดยใชภู้มิปัญญาและแหล่งเรียนรู้
ทอ้งถ่ิน และไดเ้ห็นคุณค่า และภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 
(มูลนิธิชุมชนไท2547: 27-28) 
 จาก การศึกษาขอ้มูลในเอกสาร และคาํ สัมภาษณ์ ของคณะกรรมการฯ  พบวา่  การ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ  ไดม้าสะดุดลงอีกคร้ังหลงัจากท่ีมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาํบล
สามชุกในสมยัท่ี  2  ซ่ึงคุณพงษว์นิ   ชยัวรัิตน์  ไม่ไดรั้บการเลือกตั้งใหเ้ป็นนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตาํบลสามชุกอีกคร้ัง  ส่งผลใหป้ระธานคณะกรรมการฯ เกิดความตึงเครียด  จนมีความคิดท่ีจะหยดุ
ทาํงานดา้นการพฒันาชุมชน  ทาํใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ  หยดุชะงกัลงช่วงระยะหน่ึง
ทางคณะกรรมการฯ  และเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  ไดเ้ขา้มาปลอบใจ  และใหแ้ง่คิด  ซ่ึงทุกฝ่ายเห็น
ศกัยภาพความเป็นผู ้ นาํในตวัคุณพงษว์นิ  และผลการทาํงานผา่นมาก็เป็นท่ียอมรับของชาวตลาด
สามชุก   ทาํใหคุ้ณพงษว์นิ   กลบัมามีกาํลงัใจจะทาํงานอีกคร้ังหน่ึง 
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 “การทาํงานมาสะดุดอกีทีต่อนเลอืกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสามชุก  ทุกอย่างก็
หยุดลงอกีคร้ัง  หลงัจากเลอืกตั้งกห็ยุดแผ้ว  คิดจะหยุดโ ครงการเหมือนกนั  กเ็ลอืกตั้งไม่ได้นึกว่า
ชาวบ้านไม่อยากให้ทาํ   กเ็ลยไม่อยากทาํ  หมดแรง  กรรมการถอดใจกนัหมด  ตอนหลงักม็าน่ังคุย
กนั  กรรมการมูลนิธิช่วยพูดเขากบ็อกไม่เกีย่วกนั กก็ลบัมาทาํกนัใหม่ ” (พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์
,สัมภาษณ์  1  กุมภาพนัธ์   2554) 
 แมว้า่ลกัษณะการทาํงานของประธานคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ จะ
เปล่ียนแปลงไป  คุณพงษว์นิ  ไม่ไดมี้อาํนาจในการสั่งการเหมือนคร้ังเป็นนายกเทศมนตรีฯ  แต่การ
ทาํงานของคณะกรรมการฯ  ยงัคงเหมือนเดิม  คณะกรรมการฯ ทุกคนยงัใหค้วามเคารพประธานฯ
คนเดิม  การดาํเนินงานยงัคงเป็นการร่ วมกนัคิดกนัทาํ  แต่ละคณะกรรมการฯ ตอ้งช่วยตวัเองมาก
ท่ีสุดเน่ืองจากนายกเทศมนตรีเทศบาลฯ คนใหม่   ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการพฒันาสามชุกเชิงอนุรักษเ์ลย  ทั้งน้ี  สืบเน่ืองจากเหตุผลความขดัแยง้ทางการเมือง
ระหวา่งกนั 
  เจ้าหน้าทีโ่ครงการฯ ประสานนักวชิาการ ถ่ายทอดองค์การความรู้ 
 การดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ  ยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  
ท่ีคอยช่วยแนะนาํ   และประสานงานใหชุ้มชนไดรู้้จกักบักลุ่มคนภายนอก  ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทสาํคญั
ในการจุดประกายความคิด ท่ีทาํใหค้ณะกรรมการฯ  มีความชดัเจนเร่ื องการทาํงานเชิงอนุรักษม์ าก
ยิง่ข้ึน  นัน่คือ  รศ .ศรีศกัด์ิ    วลัลิโภดม  นกัวชิาการดา้นประวติัศาสตร์   ซ่ึงมีความสนใจเก่ียวกบั
ชุมชน และวถีิความเป็นอยูข่องผูค้นในเมืองดว้ย 
 ในการประสานงานของเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  ทาํใหค้ณะกรรมการฯไดว้างแผนร่วมกนั
จดังานในรูปแบบการเสวนา  ใชช่ื้องานวา่  “โครงกรเสวนาตลาดมีชีวติ  พิพิธภณัฑมี์ชีวา ”  ในวนัท่ี  
15  กุมภาพนัธ์   2547  โดยการเชิญ  รศ .ศรีศกัร   วลิลิโภดม   มาร่วมบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
จดัทาํพิพิธภณัฑชุ์มชนและเชิญชวนชาวบา้นในชุมชนตลาดสามชุก  และชุมชนในเขตเทศบาล   เขา้
ร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัพิพิธภณัฑ ์ บา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์  ทั้งน้ี  เพื่อเปิด
โอกาสใหช้าวบา้นมีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดัทาํบา้นพิพิธภณัฑ ์ ซ่ึงจะเป็นแหล่งเรียนรู้  และ
แหล่งท่องเท่ียวชุมชนต่อไป 
 ต่อมาในวนัท่ี  26   มีนาคม  2547  คณะกรรมการฯ  ไดร่้วมกนัจดักิจกรรมต่อเน่ือง  คือ  
การจดังาน  “วนัรําลึกบนัทึกประวติัศาสตร์ ”   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความรู้   ความ
เขา้ใจใหก้บัชาวสามชุก   ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของทอ้งถ่ิน   โดยรับฟังและบนัทึกเร่ืองราว
ทางประวติัศาสตร์  ของสามชุก  ผา่นการจดักา รทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บต่อไป ซ่ึงในการจดังานน้ี ทาง
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มูลนิธิชุมชนไท  ไดพ้าส่ือมวลชนมาร่วมทาํข่าวดว้ยทาํใหเ้ร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุกเร่ิมเป็นท่ี
รู้จกัของสาธารณชนภายนอกบา้งแลว้ 
   ททท. เข้าแล้วเส้นทางท่องเทีย่วแบบ “  Family  Fun  One  Day  Trip” 
 ในขณะท่ีการปรั บปรุง  ซ่อมแซมบา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์ เพื่อจดัเป็นพิพิธภณัฑชุ์มชน
ดาํเนินการใกลจ้ะเสร็จแลว้  ในช่วงตน้ปี  2547  ชาวตลาดสามชุกไดมี้โอกาสต้ อนรับ  ก ลุ่มผู ้
ประสานงานของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท .)  ท่ีทราบเร่ืองราวของตลาดสามชุกจาก
นิตยสารสารคดี  ท่ีลงเร่ืองร าวของชุมชนตลาดสามชุก จึงไดแ้วะเขา้ไปเยีย่วเยยีนและสาํรวจชุมชน  
พร้อมพดูคุยกบัชาวบา้น และคณะกรรมการฯ  โดยขณะนั้นทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)   มีโครงการจดัหนงัสือคู่มือการท่องเท่ียว  “วนัเดียวเท่ียวสนุก ”   หรือ  “Family  Fun  One  
Day  Trip”  ซ่ึง เน้นการท่องเท่ียวแบบครอบครัว  โดยการกาํหนดเส้นทางการท่องเท่ียวใน  1   วนั  
เดินทางจากกรุงเทพฯ  ออกไปต่างจงัหวดัในระยะทางไม่เกิน 300  กิโลเมตร  และในส่วนของสาย
กรุงเทพฯ- สุพรรณบุรี   โดยมีบริษทัแปลนโมทีฟ  จาํกดั   เป็นผูรั้บดาํเนินการจดัทาํโครงการ
ดงักล่าว  และหลงัจ ากท่ีทางทีมงาน  ไดเ้ขา้ไปสาํรวจ  และพดูคุยกบัชาวชุมชน  และรู้สึกสนใจท่ี
ตลาดสามชุก  จึงนาํแผนไปประชุมปรึกษาหารือกบัทางผูบ้ริหาร  ททท .   และกลบัมาประสานงาน
กบัทางคณะกรรมการฯ  อีกคร้ัง  โดยทางผูบ้ริหาร (ททท .)   ไดพ้ิจารณาเห็นวา่   ชุมชนตลาด
สามชุก  มีศกัยภาพในการ จดัการชุมชนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ดงันั้น   จึงเลือกตลาด
สามชุกเป็น  1 ในเส้นทางสายกรุงเทพฯ- สุพรรณบุรี    และมีการจดังานแถลงข่าวเปิดตวัหนงัสือ  
คู่มือ  “Family  Fun  One  Day  Trip”   ท่ีบา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์ เม่ือประมาณเดือน  เมษายน   2547  
ซ่ึงนอกจากการเปิดตวัหนงัสือดงักล่าวแลว้ทาง  (ททท.)  ยงัตอ้งการประชาสัมพนัธ์  ชุมชนตลาด
สามชุก  ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอีกดว้ย  ทั้งน้ี  มีการเชิญส่ือมวลชนเขา้มาทาํข่าวดว้ย  
ทาํใหช่ื้อเสียงของตลาดสามชุก เป็นท่ีรู้จกัของสาธารณชนกวา้งขวางมากข้ึน 
 “โครงการ “วนัเดียวเทีย่วสนุก”  หรือ  “Family  Fun  One  Day  Trip”     เป็นหนังสือ
คู่มือการท่องเทีย่ว  ทีมุ่่งเน้นรูปแบบการท่องเทีย่วแบบครอบครัวในระยะทางใกล้ๆ  ไม่เกนิ  300  
กโิลเมตร  จากกรุงเทพฯ  ออกไป  โดย  ททท.  ให้บริษัท   แปลนโนทฟี   รับทาํ  ตั้งแต่หาข้อมูล และ
จัดทาํเป็นรูปเล่มซ่ึงจะมีการพูดคุย  เสนองานกบัผู้บริหาร  ททท .  ตลอด  จากการสํารวจข้อมูลที่
ตลาดสามชุก เห็นว่ามีศักยภาพทางด้านท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม  จึงเลอืกเป็นแหล่งท่องเทีย่วตาม
โครงการนี”้ (วสุิทธ์ิ   มณีรชตวรรณ  ,สัมภาษณ์  20 เมษายน  2554) 
 “ตอนนีม้ี คุ ณพชิญ์   เข้ามา  กม็าคุยกบัผม   เขาบอกว่ามาจาก  ททท .   มาหาข้อมูล
จัดทาํหนังสือคู่มือ  วนัเดียวเทีย่วสนุก   ตอนแรกคุยกนัว่าให้ชาวชุมชนไปจัดนิทรรศการ  ในงาน
แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือที ่  ททท .  กรุงเทพฯ  แต่ต่อมาเขาเลอืกจัดแถลงข่าวในชุมชน   โดยใช้ที่

DPU



94 
 

บ้านขุนจํานงฯ   มีการเชิญส่ือมวลชนมาทาํข่าวด้วย ” ( สมชาย   หงส์สุพรรณ , สัมภาษณ์  18   
มีนาคม   2554) 
   อาจารย์  และนักศึกษาจากลาดกระบัง   เข้ามาทาํโครงการ และนําไปจัดกจิกรรมเผยแพร่ 
 จากกระแสการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ของส่ือมวลชนแขนงต่างๆ   ทาํใหต้ลาด
สามชุก  เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการฯ  พบวา่  ในช่วงปลายปี   2546  มี
กลุ่มอาจารยแ์ละนกัศึกษาจากสถานบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  กรุงเทพฯ  
แวะเขา้มาเดินชมตลาดสามชุก  และไดพ้ดูคุยกบัคณะกรรมการฯ  ชุมชน  หลงัจากวนันั้น ทาง
อาจารยไ์ดติ้ดต่อกลบั มาทางชุมชนมหาวทิยาลยั  ซ่ึงเป็นโครงงานของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์  ท่ี
วางแผนจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษชุ์มชนทอ้งถ่ิน  ในคร้ังนั้นนกัศึกษาเขา้มาดูในชุมชนเป็น
เวลากวา่  1  อาทิตย ์  จนไดภ้าพวาด และโมเดลผงัตลาดไปจดังานท่ีมหาวทิยาลยั ในวนัท่ี  25   
พฤศจิกายน  2547  และไดเ้ชิญคณะกรรมการฯ  และชาวตลาดสามชุกไปร่วมออกบูท  ซ่ึงทางคณะ
กรรมการฯ  ไดพ้ิจารณาวา่  การดาํเนินงานของนกัศึกษา เป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์ตลาดใหด้ว้ย  
ดงันั้น  จึงช่วยสนบัสนุนงบประมาณในการจดังานใหด้ว้ย  ซ่ึงภายในงานดงักล่าว  ทางสถานบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้ าเจา้คุณทหารลาดกระบงั  ยงัไดร่้วมกบัคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษ ์และมูลนิธิชุมชนไท  จดักิจกรรม “สัมมนาเชิงวชิาการ ”  โครงการพฒันาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษ์ ”   โดยเชิญคุณพงษว์นิ   ชยัวรัิตน์  ดร .สมเกียรติ  อ่อนวมิล อ .ศรีศกัร  วลัลิโภดม  คุณ
ปรีดา   คงแป้ น  ผูจ้ดัการมูลนิธิชุมชนไท  และอาจารยจ์ากสถาบนัเทคโนโลยลีาดกระบงัฯ   เป็น
วทิยากรและเชิญคณะอาจารย ์ นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ   ทัว่ประเทศ เขา้ร่วมงานในการจดั
งานดงักล่าวทาํใหต้ลาดสามชุก  เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มสถาบนัการศึกษา  ทัว่ประเทศ  และเกิดความ
สนใจในการศึกษาเรียนรู้เร่ืองราวชองชุมชน  ทาํใหมี้มหาวทิยาลยั  สถาบนัการศึกษา  ติดต่อเขา้มา
ขอเรียนรู้และเยีย่มชมชุมชนตลาดสามชุกไม่ขาดสาย จนถึงปัจจุบนั 
 “คณะคุรุศาสตร์  อุตสาหกรรม  ลาดกระบัง   จัดสัมมนาทีม่หาลยัเขา  เชิญเราไปจัดบูท  
เรากช่็วยสนับสนุนงบประมาณให้เขา  แ ล้วกม็ีการจัดเสวนาเชิงวชิาการ  หัวข้อ  การอนุรักษ์ตลาด
สามชุกร้อยปี  เชิญอ.ศรีศักร   เชิญดร.สมเกยีรติ  เชิญคุณพงษ์วนิ  มีหนังสือ   เอกสารแจก  คนทีไ่ป
ร่วมงานในน้ันกม็ีมหาลยัต่างๆ  ทางอาจารย์ของลาดกระบังทาํหนังสือเชิญทุกมหาลยั  ทาํให้อาจารย์
รู้จักชุมขน และกต็ิด ต่อเข้ามาขอดูงาน   กรรมการต้องคอยต้อนรับหน่วยงานพวกนีเ้ยอะมาก ”  
(สมชาย   หงส์สุพรรณ,สัมภาษณ์ 18  มีนาคม  2554) 
   มูลนิธิชุมชนไท   เปิดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างชุมชนในโครงการฯ 
 ขณะเดียวกนัทางเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  ของมูลนิธิชุมชนไท  ไดพ้าคณะกรรมการพฒันา
ตลาดสามชุก  ไปร่วมเวทีสรุปบทเรียนประสบการณ์การทาํ งานโครงการเมืองน่าอยูร่ะดบัภาค  ซ่ึง
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เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  จากเวทีดงักล่าวทาํใหเ้ร่ืองราวของ
ตลาดสามชุกเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  และเป็นท่ีสนใจของกลุ่มชุมชนในโครงการปฏิบติัการชุม ชนเมือง
น่าอยูจ่ากทัว่ประเทศ  ท่ีติดต่อเขา้มาขอศึกษาดูงาน  เยีย่มชุมชนเป็นจาํนวนมาก  นอกจากน้ี  ทาง
คณะกรรมการฯยงัไดรั้บการเชิญใหเ้ขา้ร่วมเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  ตามโครงการท่ีทางองคก์ร
พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  ทั้งภาครัฐและเอกชนจดัข้ึนอีกมากมาย  ทาํใหปั้จจุบั นคณะกรรมการฯ  
ทาํงานกนัหนกัมากจนแทบตั้งตวัไม่ติด 
 “ทางมูลนิธิกพ็าเราไปเผยแพร่ชุมชน   เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอืน่   พอเราเป็นทีรู้่จัก
เรากม็ีงานต้องไปบรรยายทีโ่น้นทีนี่เ้ยอะขึน้”  (สมชาย   หงส์สุพรรณ-สัมภาษณ์  18   มีนาคม 2554) 
  ตลาดมีชีวติ   ผู้ประกอบการมีรายได้   คลายปัญหาความขัดแย้ง 
 การดาํเนินงาน ดา้นการอนุรักษ์ ดงักล่าว  ไดส่้งผลดีใหแ้ก่ชุมชนตลาดสามชุก   ท่ี
ปัจจุบนัมีผูค้นเขา้มาเดินในตลาดมากข้ึน   พอ่คา้   แม่คา้มีรายไดม้ากข้ึน จากคนท่ีเคยคดัคา้นและไม่
เห็นดว้ยกบัการดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ  ก็เร่ิมเขา้มา มีส่วนร่วมมากข้ึน ทั้งน้ีทั้งนั้น  
ผลประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บ  ส่วนใหญ่เป็นของผูป้ระกอบการทั้งส้ิน  ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ  ตอ้ง
ทาํงานหนกัและเหน่ือย   แต่ทุกคนทาํงานดว้ยใจ   ไม่มีใครหวงัผลตอบแทนในการดาํเนินการ
พฒันาตลาดสามชุก   แมท้างคณะกรรมการฯ  จะมีรายไดจ้ากการเป็นวทิยากรบรรยาย  แต่ส่วนใหญ่
คณะกรรมการฯ  ไดน้าํเงินท่ีไดไ้ปใส่ตูบ้ริจาคของชุมชน  เพื่อเป็นงบประมาณในการบริหารจดัการ
เพื่อการพฒันาตลาดสามชุกในดา้นต่างๆต่อไป 
 ระยะที ่ 3  ระยะพฒันาและการจัดการการท่องเทีย่วชุมชน  (พ.ศ.  2547-ปัจจุบัน) 
  คณะกรรมการฯเร่ิมวางแผนจัดการการท่องเทีย่วอย่างเป็นรูปธรรม 
 หลงัจากท่ีชุมชนตลาดสามชุก  ไดรั้บการยอมรับจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
จากการการดาํเนินงานดา้นการอนุรักษข์องชุมชน  จึงมีการประชาสัมพนัธ์ตลาดสามชุกเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวในหนงัสือคู่มือ  “Family  Fun  One  Day  Trip”   และการจดังานแถลงข่าวท่ีบา้นขนุจาํนง
จีนารักษ ์  ทาํใหต้ลาดเป็นท่ีรู้จกัของสาธารณสุขชนกวา้งขวางข้ึน  และมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชม
ชุมชน  และเดินเท่ียวตลาดจบัจ่ายซ้ือของกนัเยอะมากข้ึน  จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารสรุป
แผนปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ พ .ศ. 2547  พบวา่  คณะกรรมการฯ  ไดร่้วมประชุมกาํหนด
แผนการดาํเนินงานจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน   ตั้งแต่เดือนมิถุนายน   2547  ซ่ึงประกอบดว้ย
แผนงานการประชาสัมพนัธ์ ตลาดสามชุกใหเ้ป็น สถานท่องเท่ียว  โดยความรับผดิชอบของฝ่ายการ
ท่องเท่ียวตลาดสามชุก  มีหนา้ท่ีดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
 -  การจดัทาํแผนพบั  แนะนาํสถานท่ีต่างๆในตลาดสามชุกไดแ้ก่  บา้นและร้านคา้ท่ีเป็น
จุดเด่นของชุมชน  ร้านอาหารอร่อย  และสถานท่ีสาํคญัๆในตลาดสามชุกและชุมชนรอบนอก 
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 -  จดัทาํป้ายช่ือ  “สามชุก  ตลาดร้อยปี”  บริเวณทางเขา้ตลาด 
 -  จดัทาํป้ายช่ือ  “บา้นพิพิธภณัฑข์นุจาํนงจีนารักษ”์ 
 -  จดัทาํป้ายบอกเส้นทางเขา้ตลาดสามชุก  จากถนนใหญ่เขา้มาสู่ท่ีวา่การอาํเภอและ
ตลาดสามชุก 
 -   จดัทาํเวบ็ไซต ์ แนะนาํตลาดสามชุก  และสถานท่ีสาํคญัในตาํบลสามชุก 
 -  จดัอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย  โดยการประสานงานกบัทางโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนั
รัต รับสมคัรเด็กนกัเรียน  เขา้ร่วมอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย   เพื่อคอยใหก้ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
 -   จดัทาํโปสการ์ด   รูปภาพต่างๆ เพื่อหาทุนในการอนุรักษเ์มืองเก่า 
 -  จดัทาํของท่ีระลึก   โดยคณะกรรมการฯ  ไดร่้วมกนัจดัทาํของท่ีระลึก  ซ่ึงเป็นงาน
ฝีมือท่ีแต่ละคนถนดั ไดแ้ก่  พวกกุญแจ  เส้ือยดื   สต๊ิกเกอร์  ท่ีคัน่หนงัสือ  และถว้นกาแฟ 
 นอกจากน้ี  มูลนิธิชุมชนไท  ยงัช่วยสนบัสนุนงบประมาณ  โดยการจดัพิมพว์ารสาร  
“ชุมชนไท ”  ฉบบัเดือนกรกฎาคม  2547  และหนงัสือ  “สืบสาศิลปะถ่ินสามชุก ”  รวมทั้งการ
จดัพิมพโ์ปสการ์ดภาพวาดตลาดในมุมต่างๆ  ของนกัศึกษาลาดกระบงัมอบใหชุ้มชนแลว้  เพื่อจดัทาํ
เป็นของท่ีระลึกของชุมชนตลาดสามชุก  จาํหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียว  เพื่อเป็นทุนในการดาํเนินการ
ท่องเท่ียวของชุมชน 
  ประสานความร่วมมือสมาชิกในชุมชน  ร่วมจัดการการท่องเทีย่วของชุมชน 
 ในส่วนของคณะกรรมก ารพฒันาตลาดสามชุก  ฝ่ายคณะกรรมกรฝ่า ยจดัระเบียบตลาด
และการพฒันาแวดลอ้ม ไดด้าํเนินการพฒันาปรับภูมิทศัน์ของตลาดใหน่้าเดินมากข้ึน  โดยการเก็บ
ทาํความสะอาดพื้นท่ีรกร้าง  บริเวณลานโพธ์ิ  สาํหรับเป็นจดัเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ
นกัท่องเท่ียว  รวมถึงการประสานงานขอความร่วมมือผูป้ระกอบการ  และชาวบา้น  ช่วยกั นจดั
ระเบียบตลาด  ทาํความสะอาดเก็บกวาดขยะหนา้บา้น  หนา้ร้าน  และจดัร้านคา้ไม่ใหรุ้กลํ้าลงมาใน
เขตถนนคนเดิน  นอกจากน้ี ยงัดาํเนินการปรับภูมิทศัน์ตลาดหนา้อาํเภอ และประสานความร่วมมือ
กบัทางนายอาํเภอ  และนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลสามชุก   ขอใชพ้ื้นท่ีหนา้อาํเภอ  เป็นท่ีจอ ดรถ
ของนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวและเยีย่มชมชุมชนตลาดสามชุก 
  ค้นหาจุดเด่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  เพือ่สร้างความน่าสนใจในชุมชน 
 ขณะเดียวกนัคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  ฝ่ายการออกแบบและอนุรักษฟ้ื์นฟู  
และคณะกรรมการฝ่ายการสร้างเอกลกัษณ์ของชาวตลาดสามชุก  ไดร่้วมกนัดาํเนิน การจดัตกแต่ง
บา้นพิพิธภณัฑ ์  ขนุจาํนงจีนารักษ ์ โดยการจดัทาํขอ้มูล  เน้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลประวติัความเป็นมา
ของชุมชนขอ้มูลประวติัของบา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์  ขอ้มูลเร่ืองราวของบา้นร้านคา้  ท่ีเป็นจุดเด่น
ของตลาดสามชุกจากการสาํรวจของคณะกรรมการฝ่ายสร้างเอกลกัษณ์ของช าวตลาดสามชุก  ซ่ึง
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พบวา่  ในตลาดสามชุกมีบา้นและร้านคา้  ท่ีมีประวติัความเป็นจุดเด่นของตลาดสามชุก  มีบา้นและ
ร้านคา้  ท่ีมีประวติัความเป็นมาน่าสนใจอยูห่ลายหลงั อาทิ  
 ซอย   1   ไดแ้ก่  ร้านนาฬิกาโบราณ  “บุญช่วยหตัถกิจ ”  ร้านกาแฟท่าเรือส่ง  ร้าน
นาฬิกาโบราณ  “รัชพร”  ร้านดดัผม  “ศรีพุทธทอง”  เป็นตน้ 
 ซอย  2  ไดแ้ก่   บา้นพิพิธภณัฑข์นุจาํนงจีนารักษ ์ โรงแรมอุดมโชค  โรงแรมสาํราญ
รมย ์ เป็นตน้ 
 ซอย  3  ไดแ้ก่  ศาลเจา้หลกัเมืองสามชุก  ร้านขายเคร่ืองใชค้รัวเรือน   “คู่เซ่งฮวด” ร้าน
ถ่ายรูป  “ศิลป์ธรรมชาติ ”  ร้านขายขนมจีน  “ฮกอนัโอสถ ”   บา้นล่ิมเตก๊เซง้ ร้านขายของชาํป้านา  
เป็นตน้ 
 ซอย  4  ไดแ้ก่  ร้านขายทองมีชยั  ร้านไพศาลสมบติั  ร้านโชคนิมิต  ร้านขายยาจีน  “ฮก
งว้นต๊ึก”  เป็นตน้ 
 ซอย  6   ไดแ้ก่  ร้านทาํเคียวตรา  “ซ 3”  ร้าน “ศิริทรัพย”์  เคร่ืองหวาย  เป็นตน้ 
 ซอย  8  ไดแ้ก่  ร้านหยอง  ทาํกระดมดว้ยมือ  ร้านทนัตกรรมโบราณ  “ตั้งซิมซง้”  โรงตี
เหล็ก  ช.เจริญพานิช   เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3  ร้านคา้ท่ีเป็นจุดเด่นภายในชุมชน 
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 จากขอ้มูลบา้นเด่นๆ  ในชุมชนตลาดสามชุก  ทางคณะกรรมการฯ  ไดด้าํเนินถ่ายภาพ  
และเขียนประวติัความเป็นมาของบา้นแต่ละ หลงั  ท่ีผา่นการบอกเล่าของเจา้ของบา้น  และนาํมา
จดัทาํหนงัสือ  “สืบสานงานศิลป์ถ่ินสามชุก”  และส่วนหน่ึงนาํมาจดัทาํเป็นแผน่โปสเตอร์  ประดบั
ไวท่ี้ขา้งฝาบา้นบริเวณชั้น  1  บา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์เพื่อเป็นการแนะนาํสถานท่ีท่ีน่าสนใจชุมชน
ตลาดสามชุก 
 ในขณะเดียวกนั  ทางคณ ะกรรมการฯ  ไดจ้ดัประชุมชาวบา้น  และผูป้ระกอบการใน
ชุมชน  เพื่อขอความร่วมมือในการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน  ซ่ึงประกอบดว้ย  เร่ืองการตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียว  โดยคณะกรรมการไดข้อความร่วมมือใหช้าวบา้น และผูป้ระกอบการ  กล่าวทกัทาย
นกัท่องเท่ียว  พร้อมเชิญชวนนกัท่องเท่ี ยวเขา้หอ้งนํ้าภายในบา้นได ้ เร่ืองการจดับา้นในชุมชนเป็น  
“ตลาดมีชีวติ พิพิธภณัฑมี์ชีวา ”  โดยการขอความร่วมมือชาวบา้นท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นบา้นโดด
เด่นของชุมชน ช่วยตอ้นรับรักท่องเท่ียวและเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของบา้น  รวมทั้งก ารเชิญชวน
ชาวบา้นในตลาดสามชุก  นาํของเก่าท่ีมียงัมีคุณค่าออกมาตั้งโชว ์ เพื่อดึงดูดความสนใจแก่
นกัท่องเท่ียวดว้ย 
 ในส่วนของผูป้ระกอบการ  คณะกรรมการฯ  ไดข้อความร่วมมือเก่ียวกบัเร่ืองราวการ
จดัระเบียบตลาด  การรักษาความสะอาด และการจดัทาํอาหาร และขนมซ่ึงทางคณะกรรมก ารฯ  
ตอ้งการรักษาภูมิปัญญาดา้นอาหาร  จึงไดข้อความร่วมมือผูป้ระกอบการท่ีมีฝีมือดา้นอาหาร  จดัทาํ
อาหาร และขนมโบราณท่ีหายาก  ทั้งน้ี  เพื่อสอดคลอ้งกบัเป้ าหมายของชุมชน  คือ  การอนุรักษ์
ชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
  ประสานความร่วมมือในการจัดงาน   “เปิดบ้านเปิดชุมชนเป็นแหล่งท่องเทีย่ว  และแหล่งเรียนรู้ 
อย่างเป็นทางการ” 
 หลงัจากท่ีคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  ดาํเนินการจดัทาํบา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์  
เสร็จสมบูรณ์ จดัตกแต่งบา้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  รวมถึงการดาํเนินการในจดัระเบียบตลาดสามชุก  
และปรับภูมิทศัน์ของชุมชนดีแลว้   คณะกรรมการฯ  ไดร่้วมกนัวางแผนจดังาน  เปิดบา้นพิพิ ธภณัฑ ์ 
พร้อมกบัการเปิดชุมชนตลาดสามชุกเป็นแหล่งเรียนรู้   และแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนดว้ย  โดยมี
กาํหนดจดัในวนัท่ี  11  ธนัวาคม  2547 
 ในการดาํเนินการดงักล่าว  คณะกรรมการฯ   ไดมี้การจดัประชุม  เพื่ อร่วมงานแผนจดั
กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยเชิญชาวบา้น  ผูป้ระกอบการทั้งในชุมชนตลาดสามชุก  และชุมชน
อ่ืนๆ  ในเขตเทศบาลสามชุก เขา้ร่วมประชุมดว้ย  เพื่อแจง้เร่ืองการจดักิจกรรม  และร่วมระดมความ
คิดเห็นในการวางแผนการจดักิจกรรม  โดยคณะกรรมการฯ  ไดน้าํเสนอแผนการจดังาน  และให้
สมาชิกชุมชนร่วมมือกนัตอ้นรับแขกท่ีมาร่วมมา  โดยมีเร่ืองการจดัเตรียมสถานท่ี  การทาํความ
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สะอาดบา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์  และการทาํความสะอาดตลาด  การจดัเตรียมโตะ๊  เกา้อ้ี  ไวส้าํหรับ
เล้ียงรับแขก  จดัเตรียมสถานท่ีสาํหรับแขกนัง่ทางอาหารการจดัร่วมมือชาวบา้น และผู ้ ปกครองการ
ช่วยทาํอาหารเล้ียงแขก  ทั้งม้ือเชา้   กลางวนั  และเยน็  ซ่ึงทางชุมชนจะเปิดใหท้านอาหารฟรีตลอด
ทั้งวนั 
 จากนั้น  คณะกรรมการฯ  ดาํเนินการเชิญแขกเขา้ร่วมงาน  ซ่ึงกาํหนดไวป้ระมาณ  500  
คน  ไดแ้ก่  กลุ่มภาคีโครงการฯเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยูท่ ัว่ประเทศ   เท ศบาล  และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ  นกัวชิาการ  ส่ือมวลชน  และชาวบา้นในเขตเทศบาลตาํบลสามชุก  และแขกผู ้
ทรงบริหารการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  และไดเ้ชิญรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม  เป็น 
ประธานการเปิดงาน 
 ในการจดังานเปิดบา้นพิพิธภณัฑน์ั้น   ทางคณะกรรมการฯ   ใชช่ื้องานวา่  “เปิดตลาดมี
ชีวติ  พิพิธภณัฑมี์ชีวา”   กาํหนดจดังานตั้งแต่เยน็วนัท่ี  10 ธนัวาคม  2547   โดยมีพิธีเจริญพระพุทธ
มนตเ์ยน็  ณ  พิพิธภณัฑบ์า้นขนุจาํนงจีนารักษ ์ และเชา้วนัท่ี  11  ธนัวาคม  2547  มีพิธีทาํบุญเล้ียง
ภตัตาหารเชา้แด่พระภิกษุสงฆ ์ 9  รูป   และดาํเนินการเปิดงานโดยนายอนุรักษ ์ จุรีมาศ   
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม  ใหเ้กียรติเป็นประธานเปิดงาน  และเปิดป้าย สามชุกตลาดร้อย
ปี  และป้ายพิพิธภณัฑบ์า้นขนุจาํนงจีนารักษ ์ จากนั้น  ไดเ้ชิญผูเ้ขา้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารท่ี
ทางชาวบา้นชุมชนตลาดสามชุกจดัเตรียมไวใ้นบริเวณ  ซอย  3  ซ่ึงมีอาหารกวา่  100  ชนิดชาวบา้น
ช่วยกนันาํมาบริหารใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงานจดัใหรั้บประทานฟรีตลอดวนั  และในช่วงเยน็  ไดย้า้ย
สถานท่ีจดังานไปตรงบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมจดัซุม้อาหารไวค้อยบริเวณผูร่้วมงาน และ
จดัเวทีการแสดง  ซ่ึงทางชุมชนจดัใหมี้การแสดงศิลปวฒันธรรม  จาก  ภาค  ไดแ้ก่  กลองสะบดัชยั  
จากภาคีภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ ลิเกฮูเล  จากภาคีภาคใต ้จงัหวดัปัตตานี  วงดนตรีสเลเต  จาก
จงัหวดัอุบลราช ธานี  โปงลาง  จากภาคีภาคอีสาน  จงัหวดัมหาสารคาม และเพลงอีแซง  จากภาคี
ภาคกลาง  นอกจากน้ี  ทางผูอ้าํนวยการโรงเรียนในชุมชนยงัจดัการแสดงของนกัเรียนมาร่วมแสดง
ในงานดว้ย  ไดแ้ก่ ระบาํร้อยมาลยั  จากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  อ .สามชุก  จงัหวดั
สุพรรณบุรี  และระบาํ  4 ภาค  จากโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัตน 
 บรรยากาศในการจดังานในวนันั้น เป็นการจดังานท่ียิ่ งใหญ่มาก   ทางคณะกรรมการฯ  
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกในชุมชน  และจากบุคคลภายนอก  ไดแ้ก่  มูลนิธิชุมชนไท ภาคีใน
โครงการปฏิบติัชุมชนและเมืองน่าอยู ่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  นกัวชิาการ  และส่ือมวลชน  
เป็นอยา่งดียิง่  ทาํใหก้ารดาํเนินงานในคร้ังนั้นประสบความสาํเร็ จอยา่งลน้หลาม  จากคาํบอกเล่า
ของคณะกรรมการฯฯ  เล่าใหฟั้งวา่ 
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 “เมื่องานเปิดตลาด  11  ธันวาคม  2547  คนมาเ ยอะมาก  ประมาณ  3-4  พนัคน  
บริเวณซอย  3   ตั้งร้านอาหารทั้งหมด  แต่ทุกร้านกไ็ม่ได้ปิดนะ  กเ็ปิดปกติ  แต่ทุกคนจะมาช่วยกนั
จัดเก้าอีจั้ดเตรียมอาหารให้แขก มีอาการตั้งเรียงรายตลอดซอย  ไปตักแล้วกน่ั็งกนิกนั  ซอย  3  เป็น
บริเวณเลีย้งอาหารกลางวนั ตอนเยน็ไปเลีย้งทีล่านเฉลมิพระเกยีรติ  กนัฟรีทั้งหมดทั้งวนั  เช้ามีการ
ทาํบุญบ้านขุนจํานงแล้วกท็านอาหารร่วมกนั  เลีย้งแบบบุพเฟ่  ตอนนีเ้รามีสปอนเซอร์เยอะมาก  
ตามร้านค้า  บ้านแต่ละหลงัจะทาํแกงคนละหม้อ  2  หม้อ  บ้านนีก้ช่็วยกนัทาํอาหาร  บ้านใครไม่ได้
ทาํกจ็ะมาช่วยตักช่วยเสริฟ บรรยากาศคึกคักมาก  คนแน่นตลาดเลย ” (ราตรี    โอภาส ,สัมภาษณ์  
25  กุมภาพนัธ์  2554) 
 หลงัจากจดังานเปิดบา้น เปิดชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว  และแหล่งเรียนรู้แลว้    ทาํให้
ชุมชนตลาดสามชุกเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มคนภายนอกมากยิง่ข้ึน  ทางชุมชนไดมี้โอกาสตอ้นรับกลุ่ม
คนภายนอกท่ีติดต่อขอเขา้มาดูงาน  และเชิญออกไปร่วมงานขา้งนอกชุมชนเป็นจาํนวนมาก   ทั้งท่ี
เป็นภาคีเครือข่ายโครงการปฏิบติัการชุมชน และเมืองน่าอยู ่ กลุ่มสถานบนัการศึกษ า  มหาวทิยาลยั
ต่างๆ  กลุ่มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่   เทศบาล  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงมีการ
ติดต่อประสานกนัไวต้อนท่ีคุณพงษว์นิ  เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลสามชุก  และกลุ่ม
นกัวชิาการจากองคก์ร  สถาบนัต่างๆทาํใหก้ารดาํเนินงานหลกัของคณะกรรมการฯ  จึงมีแต่ การ
บรรยาย และไปแลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่อเผยแพร่เร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุก 
  ประสานงานกบัส่ือมวลชน  ร่วมงานเปิดบ้านชุมชน  และช่วยเผยแพร่ 
 ในขณะเดียวกนั   ไดมี้กลุ่มส่ือมวลชน  เขา้มาติดต่อขอสัมภาษณ์  และถ่ายทาํรายการใน
ชุมชนตลาดสามชุกอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจ ากชุมชนตลาดสามชุก  มีจุดเด่นท่ีเหนือจากการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมดา  นัน่คือ ความมีเอกลกัษณ์ทางดา้นสถาปัตยกรรมโบราณ การอนุรักษส์ภาพของ
ชุมชนใหค้งอยูจ่นถึงปัจจุบนั  การรักษาวถีิชีวติดัง่เดิมของคนสามชุก  ความมีช่ือเสียงเร่ืองอาหาร
อร่อย  และความงดงามทางดา้นอธั ยาศยัความมีนํ้าใจของคนสามชุก  ท่ีเป็นเสน่ห์เฉพาะตวั   ทาํให้
ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ   ท่ีมีการจดัรูปแบบรายการ  หรือ  คอลมัน์ แยกแตกประเด็นออกไป ทาํใหมี้
รายการแลว้รายการเล่าเขา้มาทาํข่าว  จนถึงปัจจุบนัก็ยงัหยดุเผยแพร่เร่ืองราวของตลาดสามชุก 
  จัดกจิกรรมประจําปี “อาหารอร่อยดีทีส่ามชุก” 
 ในช่วงระยะการจดัการการท่องเท่ียวน้ี  ทาํใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ  
บางอยา่ง  เช่น  การจดักิจกรรมต่างๆ  ของชุมชน  เร่ิมลดนอ้ยลง  เน่ืองจากคณะกรรมการฯ  ไม่ค่อย
มีเวลา ซ่ึงงานส่วนใหญ่คือ  การรับแขกท่ีเขา้มาเยีย่มชมชุมชน  แต่การจดังาน ”อาหารอร่อยดีท่ี
สามชุก”  ซ่ึงเป็นงานประจาํของชาวสามชุก  ยงัคงดาํเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงในปี  พ .ศ. 2547  นั้น  
ทางคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  ไม่ไดด้าํเนินการจดัเอง  ทางเทศบาลตาํบลสามชุก  รับไป
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ดาํเนินการเอง  แต่ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร  ต่อมาในปี พ .ศ.  2548    ทางเทศบาลตาํบล
สามชุก  ไดมี้การลงมติ  โดยใหส้มาชิกสภาเทศบาลออกเสียงเลือก  วา่จะใหใ้ครดาํเนินการจดัการ  
และสรุปวา่ใหท้างคณะกรรามการพฒันาตลาดสามชุก  เป็นผูจ้ดัการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีการจดังาน
ยิง่ใหญ่ใชช่ื้อวา่  “มหกรรมอาหารอร่อยดีท่ีสามชุก  คร้ังท่ี 5”   จดังานตั้งแต่วนัท่ี  30 ธนัวาคม  
2548-1มกราคม  2549  ซ่ึงในการจดังานคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ  ไดเ้ตรียมงาน  เตรียมความพร้อม
กนัอยา่งดี  โดยประสานความร่วมมือกบัชาวบา้น  และผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นไปอยา่งง่ายดาย  
เพราะชาวบา้น และผูป้ระกอบกามีใจกบัการจดังานคร้ังน้ี  ขณะเ ดียวกนั คณะกรรมการฯบางส่วน
ไดจ้ดัหาสปอนเซอร์เขา้มาร่วมสนบัสนุน สาํหรับการแสดงทางคณะกรรมการฯไดเ้ลือกแสดง
นกัร้องจากโรงเรียนในชุมชน เน่ืองจากตอ้งการสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีระหวา่งครอบครัว ซ่ึงเม่ือมี
เด็กนกัเรียนมาแสดง  พอ่แม่  ผูป้กครอง  ก็ตอ้งตามมาดู มาใหก้าํลงัใจดว้ย 
 ในการจดังานดงักล่าว  ทางคณะกรรมการฯ มีการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์งานอยา่ง
กวา้งขวาง  มีการัดทาํสต๊ิกเกอร์  สาํหรับติดรถ และแจกจ่ายใหแ้ก่ผูท่ี้มาเยีย่มชมชุมชน  เพื่อนาํไป
ประชาสัมพนัธ์ต่อการจดัทาํป้ายผา้  ติดจามบริเวณทางเขา้ตลาด  ทางดา้นติดริมแม่นํ้าสุพรรณบุรี   
และทางเขา้ตลาดทางดา้นติดริมคลองชลประทายดว้ย  นอกจากน้ียงัไดรั้บการสนบัสนุนจากเส่ือ
มวลชน  ท่ีเขา้มาทาํข่าวในช่วงเวลาดาํเนินการของคณะกรรมการฯ  และนาํไปช่วยประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ต่อ  ทาํใหผู้ส้นใจภายนอกร่วมงานคร้ังน้ีของชุมชนเป็นจาํนวนมาก 
  ประสานความร่วมมือภาคีนอก  ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ 
 แมว้า่ตลาดสามชุกในปัจจุบนัจะมีช่ือเสียง  เป้ฯท่ีรู้จกัของสาธารณะชนทัว่ไปอยา่ง
กวา้งขวาง  แต่ในขณะเดียวกนั  ชุมชนแห่งน้ีก็ยงัประสบปัญหาของการไล่ร้ือพื้นท่ีเช่าของกรมธนา
รักษอ์ยู ่ เน่ืองจากสภาพชุมชนนบัวนัยิง่เก่าแก่ลงทุ กที    อาคารบา้นไม ้ ท่ีมีอายกุวา่  100  ปี  เร่ิม
เส่ือมโทรมลง ทางกรมธนารักษ ์ ตอ้งการใหใ้ชชุ้มชนปรับปรุงซ่อมแซมบา้นเป็นอาคารตึกท่ีมีความ
มัน่คงแขง็แรงกวา่  ซ่ึงในทางกบักนั ขณะน้ีชุมชนตลาดสามชุก กาํลงัมีช่ือเสียงทางดา้นอนุรักษ ์ 
ดงันั้น  ทางคณะกรรมการฯ  จึงมีความเห็นท่ีจะเร่ืองเสนอกรมธนารักษข์อเชา้บา้นจากท่ีตอ้งทาํเร่ือง
เช่าปีต่อปี  เป็นการเช่าเวลายาว  30  ปี  ซ่ึงทางกรมธนารักษ ์ ไม่สามารถดาํเนินการใหไ้ด ้ เน่ืองจาก
การประเมินสภาพบา้นเรือนแลว้อยูไ่ม่ถึง  30  ปี  ปัจจุบนัยงัเป็นปัญหาถกเถียงกนัอยู ่ ซ่ึงทางคณะ
กรรมการฯ  ก็ไม่ไดน่ิ้งนอนใจ  โดยไดด้าํเนินการขอเขา้พบรองผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี   
เพื่อใหช่้วยคล่ีคลายปัญหาเร่ืองน้ี  ซ่ึงทางรองผูว้า่ราชการฯ  ก็ใหค้วามร่วมมือดว้ยดี  โดยมีการนดั
ใหท้ั้งสองฝ่ายมาร่วมประชุมพดูคุยกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 ในการน้ี  ทางคณะกรรมการฯ  และชาวตลาดสามชุก  ไดร่้วมพดูคุยกบัทางผูว้า่ราชการ  
จงัหวดัสุพรรณบุรี  พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีกรมธนารักษ ์ และนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลสามชุก  

DPU



102 
 

หลายคร้ัง  แต่ก็ยงัตกลงกนัไม่ได ้ จนนาํสู่การจดัเวทีเสวนา  “สามชุก  อนาคตอยูก่บัใคร ”  เม่ือวนัท่ี  
18  มีนาคม  2549  โดยการจดังานดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูเมือง
เก่าอยา่งย ัง่ยนืโดยทางคณะกรรมการฯ ไดเ้ชิญรองผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี   เจา้หนา้ท่ี
กรมธนารักษ ์ ผูจ้ดัการมูลนิธิชุมชนไท  และสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย  ร่วมเป็น
วทิยากร  และเชิญภาคี เครือข่ายในโครงการปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ พร้อมดว้ย
นกัท่องเท่ียว  เขา้ร่วมรับฟัง  และเสนอความคิดเห็น  จากเวทีดงักล่าว  ไดแ้นวทางการดาํเนินงานมา
พอสมควร  แต่ในทางปฏิบติัยงัไม่สามารถทาํได  จนทาํใหค้ณะกรรมการฯ  นาํโดยคุณพงศว์นิ  
ตดัสินใจดาํเนินการปรับปรุงซ่ อมแซมบา้นเรือนในชุมชนเอง  โดยการสนบัสนุนของมูลนิธิชุมชน
ไท  และสถาปนิกของชุมชนเขา้มาช่วยสาํรวจ  และออกแบบ ขณะเดียวกนั  คณะกรรมการฯ  ได้
ช่วยกนัจดัหางบประมาณในการจดัทาํบา้นไปดว้ย  โดยการดาํเนินงานน้ีทางคณะกรรมกรฯ  มีการ
ประชุมปรึกษาหารือกบัทางสถาปนิก  และเจา้หนา้ ท่ีโครงการฯอยูเ่พื่อดูการออกแบบ  ก่อนการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นเรือน  อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
  เสริมความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกด้วยการ  “ตั้งชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสามชุก” 
 จากการศึกษาขอ้มูล  การจดัการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก  จนมาถึงปัจจุบนั  
พบวา่ในช่วงเดื อนพฤษภาคม  2549  คณะกรรมการฯ  ไดเ้สนอแนะใหผู้ป้ระกอบการตั้งชมรม
ผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดสามชุก  โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม
ผูป้ระกอบการเน่ืองจากดาํเนินงานท่ีผา่นมา  คณะกรรมการฯ  ดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึง  ดงันั้น  จึงอยากให้
พอ่คา้แม่คา้ดูแลกนัเอง  นอกจากน้ี  คณะกรรมการฯ  ยงัพิจารณาเห็นวา่  การพฒันาตลาดสามชุกใน
ปัจจุบนัตลาดสามชุกมีผูค้นเขา้มาเท่ียวชม  จบัจ่ายใชส้อยเป็นจาํนวนมาก  ทาํใหส้ถานท่ีจอดรถไม่
เพียงพอ  ทางคณะกรรมการฯไดเ้สนอใหมี้การจดักาพนกังานโบกรถ  วนัละ  2  คน  เพื่ออาํนวย
ความสะดวกใ หแ้ก่นกัท่องเท่ียว  แต่มีค่าใชจ่้ายเป็นค่าจา้งของพนกังาน  วนัละ  200 บาท  ซ่ึงทาง
คณะกรรมการฯ  ตอ้งการใหผู้ป้ระกอบการก็เห็นดว้ย  และดาํเนินการปฏิบติัตาม 
 ในการดาํเนินงานของกลุ่มผูป้ระกอบร้านคา้ในชุมชนตลาดสามชุก  ไดเ้ร่ิมก่อตวัข้ึน
ทนัที  และมีการเลือกคณะกรรมก ารผูป้ระกอบการฯ  ข้ึนมาเป็นตวัแทนของกลุ่มในการ
ประสานงานร่วมกบัทางคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ  จากนั้นทางกลุ่มผูป้ระกอบการมีขอ้ตกลง
ร่วมกนั  คือ  ในวนัเสาร์- อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ จะมีการเก็บเงินร้านละอยา่งตํ่า  10 บาท  
ซ่ึงร้านไหนมีกาํลงัมากก็จ่ายเพิ่มได ้ เพื่ อเป็นเงินค่าจา้งพนกังานโบกรถของชุมชนในวนัหยดุ  วนั
ละ  400  บาท และท่ีเหลือทางคณะกรรมการฯ ไดเ้ปิดบญัชีช่ือ  ชมรมผูป้ระกอบการร้านคา้ตลาด
สามชุก  เพื่อไวใ้ชเ้ป็นทุนในการดาํเนินงานของชุมชนต่อไป ซ่ึงส่วนหน่ึงจะนาํมาใชด้าํเนินการ
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จดัทาํคู่มืออาหารทั้งหมดในตลาดสามชุก  ซ่ึงทางคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ  เป็นผูด้าํเนินการ
ออกแบบให ้
ส่วนที ่ 2  กระบวนการส่ือสารเพือ่การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วของตลาดร้อย
ปี อาํเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรี 
 การศึกษาจากเอกสาร  และการสัมภาษณ์  พบวา่ กระบวนการส่ือสารของชุมชนตลาด
สามชุกเพื่ อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และ ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดร้อยปี อาํเภอสามชุก 
จงัหวดัสุพรรณบุรี  นั้น  ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์ ตามสถานการณ์ แบ่งออกเป็น  4 ดา้น  โดยเรียง
ตามลาํดบัขั้นตอนในการดาํเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดสามชุก  ดงัน้ี 
 1. ดา้นการวางแผนการในการดาํเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
ของชุมชน 
 2. ดา้นการประสานความร่วมมือในการดาํเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวของชุมชน 
 3. ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียว 
 4. ดา้นการแกปั้ญหา  และอุปสรรคในในกา รดาํเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และ
ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชน 
 1.  ด้าน การวางแผนการในการดําเนินการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และ ฟ้ืนฟูการ
ท่องเทีย่วของชุมชน 
 จากการศึกษาวจิยั  พบวา่  ในการวางแผนการในการดาํเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชน  มีรูปแบบการส่ือสาร  และวธีิการส่ือสารสรุปไดด้งัน้ี 
 1.1รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ  ประกอบด้วย 
 - การจัดประชุมวางแผนจัดระบบการท่องเทีย่ว 
 จากการศึกษา  พบวา่  ในช่วงแรกของการพฒันาชุมชนใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของ
ชุมชน  เร่ิมจากคณะกรรมการฯ  ไดด้าํเนินการวางแผนจดัระบบการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน  
โดยการรวมตวักนัจดัประชุมปรึกษา  ใหก้บัคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  จากคาํใหส้ัมภาษณ์
ของคณะกรรมการฯ  ท่านหน่ึงวา่ 
  “ในการประชุมแต่ละคร้ังน้ันจะมีเจ้าหน้าทีโ่ครงการมาคอยแนะ คอยให้คําปรึกษาเรามี
ปัญหาอะไรกจ็ะถามเขา  เ ขาเป็นพีเ่ลีย้งเราทุกเร่ือง ”  (กฤตยา  เสริมสุข , สัมภาษณ์ 11  กุมภาพนัธ์  
2554) 
 ในการประชุม  คณะกรรมการ ฯ  ไดร่้วมกนัเสนอความคิดเก่ียวกบัแผนการดาํเนินงาน  
ดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน  จนไดข้อ้เสนอออกมาเป็นแผนปฏิบติัการดา้นการท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  
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เร่ืองของการจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์,  การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ,  การจดัระเบียบตลาด  ,  การจดัทาํ
ขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ในบา้นพิพิธภณัฑ ์ เป็นตน้  (ขอ้มูลจากเอกสารแผนการดาํเนินงานโครงการ
ปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ประจาํปี  2547) 
 เม่ือไดแ้ผนการดาํเนินงานออกมาแลว้  จากนั้น  คณะกรรมการฯ  ไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนั
ทาํงาน  ตามความรับผดิชอบของแต่ละฝ่าย   เพื่อนาํแผนไปออกแบบกิจกรรม  และนาํไปปฏิบติักบั
ชาวตลาดสามชุก 
 “เมื่อประชุมเสร็จแล้ว  คณะกรรมการฯ  แต่ละฝ่ายกจ็ะรับงานในส่วนทีรั่บผดิชอบ
มาแล้วกม็าร่วมประชุมออกแบบการดําเนินงานกนัอกีค ร้ังหน่ึง” (ธเนตร  กิติพรพาณิชย์ ,สัมภาษณ์  
15  เมษายน  2554) 
 จากการศึกษา  พบวา่  ในการประชุมเพื่อวางแผนการจดัระบบการท่องเท่ียวของชุมชน
นั้นเป็นการส่ือสารอยา่งเป็นทางการ  เน่ืองจากทางคณะกรรมการฯ  มีการบนัทึกการประชุม  และ
จดัการเป็นเอกสารสาํหรับเป็นปฏิบติัการในการดาํเนินการจดัการการท่องเท่ียวของสามชุกดว้ย 
 1.2 การส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 - การพูดคุยกลุ่มย่อย 
 หลงัจากท่ีคณะกรรมการฯ  จดัประชุมเพื่อร่วมกนัวางแผนดา้นการอนุรักษ ์และพฒันา
ชุมชนใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแลว้  จากนั้นคณะกรรมการฯ  แต่ละ ฝ่ายก็จะจบักลุ่มพดูคุยกนั  เพื่อ
ออกแบบการจดักิจกรรมหรืองานท่ีฝ่ายไดรั้บมอบหมาย  ซ่ึงการทาํงานของคณะกรรมการฯ  เป็น
ลกัษณะท่ีช่วยกนัทาํ  คณะกรรมการฯ  แต่ละคนจะร่วมมือกนัทาํงาน  มีการพบปะพดูคุยกนัเป็น
ประจาํตามสถานท่ีต่าง ๆ  ภายในชุมชน  ดงัท่ีคณะกรรมการฯ  ท่านหน่ึง เล่าใหฟั้งวา่  เม่ือก่อน
คณะกรรมการฯ  จะไปพบปะกนัเป็นประจาํในช่วงคํ่า  ท่ีบา้นคุณเอกพงษ ์ เป็นร้านคา้อยูบ่ริเวณริม
คลองชลประทาน  ซ่ึงจดัวา่เป็นสถานท่ีศูนยก์ลางของกลุ่มคณะกรรมการฯ  คณะกรรมการฯ  จะ
พดูคุยปรึกษาหารือกนัทุกเร่ือง   เก่ียวกบัการวางแผนในการจดัการตลาด   การจดัทาํบา้นพิพิธภณัฑ ์ 
การจดักิจกรรมต่าง ๆ  เป็นตน้ 
 “  ในช่วงคํ่า ๆ  ของทุกวนั  คณะกรรมการฯ  จะนัดพบกนัทีบ้่านคุณเอกพงษ์  เป็นบ้าน
ขายของชํามีอะไรกจ็ะไปคุณกนัทีน่ั่น  เป็นประจํา  กว่าจะแยกย้ายกลบับ้านกนักด็ึกดื่นแล้ว ” 
(กฤตยา  เสริมสุข ,สัมภาษณ์   11  กุมภาพนัธ์  2554) 
 ซ่ึงในปัจจุบนั  คณะกรรมการฯ  ไม่ค่อยมีเวลามาประชุมดว้ยกนับ่อยเหมือนเม่ือก่อน  
ถา้จะมีการประชุมก็จะเป็นเร่ืองของการวางแผนการจดักิจกรรมของชุมชน  โดยประธานคณะ
กรรมการฯ  นดัหมายมาประชุมกนัท่ีลานโพธ์ิ  ในช่วงกลางวนัวนัเสาร์  ซ่ึงเป็นการประชุมวางเ ล็กมี
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การเชิญคณะกรรมการฯ  ชาวบา้น  ผูป้ระกอบการเขา้ร่วม ใครท่ีวา่งในช่วงนั้นก็จะมาร่วมประชุม  
แต่ถา้ใครไม่วา่ง  ก็จะใชว้ธีิการบอกต่อกนั 
 สาํหรับบรรยากาศการประชุม  เป็นการพดูคุยในวงเล็ก ๆ  มีประธานคณะกรรมการฯ  
เป็นคนเกร่ินนาํประเด็นแลว้ก็ถามความคิดเห็นผูเ้ขา้ ร่วมประชุม  ทุกคนก็ช่วยกนัเสนอความเห็น  
และก่อนจบประชุมประธานก็จะสรุป  และมอบหมายงานกนัทาํ  ซ่ึงจากการสังเกต  หลงัเลิกการ
ประชุมแลว้ คณะกรรมการฯ  บางส่วนก็จะไปพดูคุยกบัต่อท่ีโรงแรมอุดมโชค  หรือสาํนกังานของ
ชุมชน   ซ่ึงมีการพดูคุยทั้งเร่ืองงาน  และเร่ืองส่วนตวั 
 ในช่วงวนัเสาร์ –  อาทิตย ์ จะมีคณะกรรมการฯ  บางส่วนเขา้มาดูแล  และตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวและผูส้นใจดูงาน  ก็จะมีการพดูคุยกนับา้ง  เพื่อถามไถ่การทาํงานท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  
เน่ืองจากในวนัธรรมดา  คณะกรรมการฯบางส่วนตอ้งทาํงาน  จึงไม่ค่อยมีเวลามาร่วมพดูคุยกนั 
 - การพูดคุยตัวต่อตัว 
 จากการสังเกต  พบวา่  กลุ่มคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ  จะมีการพบปะพดูคุย
กนัในลกัษณะการส่ือสารแบบตวัต่อตวัดว้ย  ซ่ึงเป็นการส่ือสารระหวา่งคณะกรรมการฯ  ท่ีอยูฝ่่าย
เดียวกนัและพดูคุยเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบังานท่ีฝ่ายตนไดรั้บมอบหมาย 
 - การใช้  “โทรศัพท์”  ประสานงาน 
 เน่ืองจากคณะกรรมการพฒันาตามสามชุกเชิงอนุรักษ ์ มาจากหลากหลายอาชีพ  และ
ตอ้งทาํงานในช่วงวนัธรรมดา  ดงันั้น  เม่ือมีเร่ืองอะไรเร่งด่วน  ท่ีตอ้งการแจง้ใหท้ราบ  หรือขอ
ความร่วมมือรวมทั้งเพื่อนดัประชุม  คณะกรรมการ ฯ  จะใชว้ธีิการส่ือสาร  โดย ใชโ้ทรศพัทพ์ดูคุย
กนั  ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีติดต่อกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และบางคร้ังถา้ตอ้งการความคิดเห็น  ก็สามารถ
พดูคุยผา่นโทรศพัทไ์ดใ้นขณะนั้น 
 “ถ้ามีเร่ืองด่วน   ต้องเชิญคณะกรรมการฯ  มาประชุม  จะใช้โทรศัพท์โทรตาม
คณะกรรมการ  ทลีะคน  บางทกีฝ็ากบอกต่อกนั ” (อรุณลกัษณ์  อ่อนวมิล ,สัมภาษณ์  7  กุมภาพนัธ์   
2554) 
 นอกจากน้ี  บางคร้ังคณะกรรมการฯ  บางคนตอ้งทาํงานต่างจงัหวดั  แต่ก็รับงานชุมชน
ไปทาํดว้ย  และเม่ือมีปัญหา  หรือตอ้งการความคิดเห็น  ก็จะใชโ้ทรศพัทโ์ทรมาปรึกษา
คณะกรรมการฯ  ภายในฝ่ายดว้ย 
 “อย่างฝ่ายผมรับงานทาํแผ่นพบั  ป้ายประชาสัมพนัธ์  เวลาทาํงานผมกจ็ะไปหาพีห่มูที่
บ้าน หรือบางคร้ังกใ็ช้โทรศัพท์คุยกนั  เพราะผมรับงานอยู่ต่างจังหวดับ้าง  แต่กจ็ะประสานกนั
ตลอด” (ธเนตร  กิติพรพาณิชย ์ ,สัมภาษณ์  15  เมษายน  2554) 
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 2.  ด้านการประสานความร่วมมือในการดําเนินการอนุรักษ์ศิลป วฒันธรรม ฟ้ืนฟูการ
ท่องเทีย่วของชุมชน 
 หลงัจากท่ีทางคณะกรรมการฯ  ไดร่้วมกนัวางแผนการดาํเนินงานดา้นการอนุรักษเ์พื่อ
การท่องเท่ียวแลว้จากนั้นคณะกรรมการฯ  ไดด้าํเนินการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน  โดยการ
ประสานความร่วมมือกบักลุ่มคนต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  กลุ่มสม าชิกภายในชุมชน  และกลุ่ม
องคก์รภายนอก ดงัน้ี 
 2.1  การประสานความร่วมมือสมาชิกภายในชุมชน 
 การประสานความร่วมมือกบัสมาชิกภายในชุมชน  เป็นการส่ือสารระหวา่งกลุ่มสมาชิก
ในชุมชน  ซ่ึงประกอบดว้ย  กลุ่มชาวบา้น  ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานภายในชุมชนตลาดสามชุก  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการดาํเนินการดา้นอนุรักษใ์นการพฒันาชุมชนใหเ้ป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว  ซ่ึงมีรูปแบบการส่ือสารและวธีิกาส่ือสารดงัน้ี 
 2.1.1 การส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 - การจัดประชุมสมาชิกในชุมชน 
 ในการประสานความร่วมมือกบักลุ่มส มาชิกในชุมชนตลาดสามชุก  ประการแรกคือ
การจดัประชุม  เพื่อสร้างความรู้  ความเขา้ใจในการจดัการชุมชนใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  ประกอบ
กบัการขอความร่วมมือในการดาํเนินการในการดาํเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนซ่ึงใน
การประชุมคณะกรรมการฯ  จะกาํหนดวนัเวลาประชุม  และใหค้ณะกรรมการฯ  ไปประชาสัมพนัธ์
เชิญชวนชาวบา้น  และผูป้ระกอบการในตลาดสามชุกเขา้ร่วมประชุม  โดยใชว้ธีิการส่ือสารแบบ
ปากต่อปาก  เม่ือทราบคนหน่ึงแลว้ก็จะกระจายแจง้ต่อ ๆ  กนั 
 ในการประชุมคณะกรรมการฯ  จะบอกวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการ  และเสนอ
แผนการปฏิบติังานการจดั ระบบการท่องเท่ียว  จากนั้นเป็นการขอความร่วมมือชาวบา้น  และ
ผูป้ระกอบการไดแ้ก่  เร่ืองการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว  โดยการกล่าวทกัทาย  และเชิญชวน
นกัท่องเท่ียวเขา้ชมของเก่าท่ีแต่ละบา้นสะสม  การจดัทาํของท่ีละลึกจาํหน่ายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  
โดยคณะกรรมการฯ  ไดข้อความร่ วมมือชาวบา้น  และผูป้ระกอบการ  ท่ีมีฝีมือดา้นอาหาร  และ
ขนม  รวมถึงงานดา้นศิลปะ  หรือศิลปินช่วยกนัจดัทาํของท่ีระลึกจาํหน่ายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
 “เร่ืองทีใ่ห้ทางชาวบ้านช่วย  กม็ีเร่ือง  การต้องรับนักท่องเทีย่ว  ทีอ่ยากให้ชาวบ้านแสดง
ความมีนํา้ใจ  ซ่ึงเป็นเสน่ห์ ของชาวสามชุก  แล้วกม็ีเร่ืองการจัดทาํของทีร่ะลกึ  คณะกรรมการฯ  ก็
ร่วมกนัคิด  เห็นว่า  ขาวตลาดมีฝีมือด้านการทาํอาหาร จึงได้เชิญชวนให้ทาํอาหาร  และขนมมาขาย
เป็นของทีร่ะลกึในชุมชน” (อภิวฒัน์  เจริญวยั,  สัมภาษณ์  11  กุมภาพนัธ์  2554) 
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 นอกจากน้ียงัมีเร่ืองการจดั ระเบียบตลาด  ท่ีทางคณะกรรมการฯ  ตอ้งการให้
ผูป้ระกอบการและชาวบา้น  ช่วยกนัทาํความสะอาดตลาด  และจดัตลาดใหน่้าเดินน่าช้ือ  พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือในการปรับพื้นท่ีรกร้าง  เพื่อจดัเป็นท่ีประชุมของชุมชน  และเป็นท่ีนัง่พกัของ
นกัท่องเท่ียว 
 “ตอนน้ัน   ตรงบริเวณลานโพธ์ิ  เป็นทีร้่าง  มีขยะเต็มไปหมด   คุณพงษ์วนิ  กเ็ลยเสนอ
ให้ช่วยกนัร้ือเกบ็กวาดความสะอาด  เพือ่เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจให้นักท่องเทีย่ว  ตอนนีใ้ช้เป็นที่
ประชุมของชุมชน”(อภิวฒัน์  เจริญวญั,  สัมภาษณ์ 11  กุมภาพนัธ์  2554) 
 จากการศึกษาวจิยั  ยงัพบวา่  ในปัจจุบนัคณะกรรมการฯ  ยงัมีการประสานความร่วมมือ
กบัสมาชิกในชุมชนดว้ยการประชุม  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการประชุมเม่ือมีการจดักิจกรรมของชุมชน  
เพื่อขอความคิดเห็น  และความร่วมมือในการจดักิจกรรมนั้นๆ 
 สาํหรับชาวบา้น  และผูป้ระกอบการคนไหนมาไม่ได ้ เน่ืองจากตอ้งขายของไม่วา่งไป
ประชุมเม่ือทางคณะกรรมการฯ  มีเร่ืองของความร่วมมือมา  ชาวตลาดจะใชว้ธีิการการส่ือสาร  โดย
การบอกต่อกนั  ทาํใหช้าวตลาดไม่พลาดการส่ือสาร  และใหค้วามร่วมมือกบัคณะกรรมการฯ  เป็น
อยา่งดี 
 จากการสังเกต  ผลการตอบรับของสมาชิกในชุมชน  ต่อการร่วมกนัดาํเนินงานของ
ชุมชนเป็นไปดว้ยดี  ชาวบา้นแต่ละบา้นนาํของเก่าของมาตั้งโชว ์ ผูป้ระกอบการหลายร้าน  จดัทาํ
ขนม   และอาหารมากขาย  ได้ แก่  ขนมเบ้ืองโบราณ  ขนมไข่  ขนมกะลอจ้ี   ขนมเป้ียะสมุนไพร  
เป็นตน้  นอกจากน้ี  ชาวบา้นบางคน  มีฝีมือดา้นการวาดรูปลงบนเส้ือ  การสกรีนเส้ือ  ก็นาํผลงาน
มาจาํหน่ายในชุมชนดว้ย 
 - การจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในชุมชน 
 จากการศึกษาขอ้มูล  พบวา่  ชุมชนตลาดสามชุกมีการจดักิจกรรม  ในลกัษณะของงาน
ประจาํปีของชุมชน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและสร้างการมีส่วนร่วมของชาว
ตลาดสามชุกและชาวบา้นในเขตเทศบาลสามชุก  ซ่ึงกิจกรรมของชาวสามชุก  ไดแ้ก่  งานอาหาร
อร่อยดีท่ีสามชุก  ในช่วงปีใหม่  งานวนัสงกรานต ์ งานวนัไหวพ้ระจนัทร์  งานวนัลอยกระทง  เป็น
ตน้ 
 ในการจดักิจกรรมแต่ละงาน  คณะกรรมการฯ  จะร่วมกนัประชุมเพื่อกาํหนดรูปแบบ
การจดังานก่อน  แลว้จึงเชิญชาวบา้น  และผูป้ระกอบการ  มาร่วมประชุม  เพื่อระดบัความคิดเห็น
ในการวางแผนการจดังาน  รวมถึงการประสานความร่วมมือในการจดักิจกรรรมต่าง ๆ  ดว้ย  ซ่ึงใน
การจดักิจกรรมท่ีเป็นงานประจาํปี  ทางคณะกรรมการฯ  ไดเ้ชิญกรรมการชุมชนแต่ละชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลสามชุก  เขา้ ร่วมประชุมดว้ย  เพื่อร่วมกนัแสดง ความคิดเห็น  และรับแผนการจดั
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กิจกรรมไปประชาสัมพนัธ์ต่อยงัชาวบา้นในชุมชนของตน  เพื่อเชิญมาร่วมงาน  หรือขอความ
ร่วมมือกบัชาวบา้นในชุมชนอ่ืน  อาทิ  การจดักิจกรรม  “อาหารอร่อยดีท่ีสามชุก ”  ทาง
คณะกรรมการฯ  ไดข้อความร่วมมือคณะกรรมการชุมชนไปประชาสัมพนัธ์เพื่อเชิญชว นพอ่คา้  
แม่คา้ในชุมชนนั้น  มาเปิดบูทขายอาหารในวนังาน 
 นอกจากน้ี  ยงัมีการประชุมผูป้ระกอบการท่ีสนใจจะเปิดร้านขายอาหารในงาน  
เก่ียวกบัเง่ือนไขการรับสมคัรในการจองบูทเพื่อขายอาหาร   และรายละเอียดการจดังานต่างๆ   
 การจดักิจกรรมประจาํปีในงาน  “อาหารอร่อยดีท่ีสาม ชุก”  เป็นกิจกรรมท่ีจดัคร้ังแรก
เม่ือปี พ .ศ.  2544  ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากชาวสามชุกเป็นอยา่งดี  และเป็นกิจกรรมแรกท่ีคณะ
กรรมการฯ ไดเ้รียนรู้การทาํงานท่ีตอ้งอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน  ดงันั้นจึงได้
กาํหนดใหกิ้จกรรมน้ีเป็นงานประจาํปี  ท่ีจดัมาจนถึงปัจจุบั น  และหลงัจากนั้น  คณะกรรมการฯ  ก็
พยายามฟ้ืนฟูขนมธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  ของชาวสามชุก ไดแ้ก่  งานวนัสงกรานต ์ , วนัไหว้
พระจนัทร์ , และวนัลอยกระทง  และจดัเป็นงานประจาํปีของชุมชนเป็นลาํดบัต่อมา 
 “ตอนนีง้านประจําปีของชุมชน  กจ็ะมีงานอาหารอร่อยดีในช่วงปีใหม่  งาน สงการณ์
แล้วกม็างานไหว้พระจันทร์  และปิดท้ายด้วยงานลอยกระทง  ทีท่างคณะกรรมการฯ  ได้จัดขึน้  
และให้ชาวชุมชนในเขตเทศบาลสามชุกมาร่วมด้วย ”  (ยวุดี  วงษสุ์วรรณ ,สัมภาษณ์    22  
พฤษภาคม  2554) 
 นอกจากน้ี  พบวา่ในการจดังานใหญ่ประจาํปี  ทางคณะกรรมการฯ  ไดจ้ดัทาํโครงก าร
การจดังาน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ดาํเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  อยา่งชดัเจน  ซ่ึงทางชุมชนไดรั้บ
ความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน  ผูท้รงคุณวฒิุ  นกัธุรกิจ  นกัวชิาการ  ทั้งท่ีอยูใ่นชุมชนสามชุก
และท่ียา้ยออกไปแลว้เขา้มาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  จดังาน  และใหก้ารสนบัสนุนงบป ระมาณใน
การจดังานดว้ย 
 2.1.2  การส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 - การจดักิจกรรม  “แชร์ร้อยดวงใจ” 
 กิจกรรม  “แชร์ร้อยดวงใจ ”  เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีจดัข้ึนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ของ
ชาวบา้นในเขตเทศบาลตาํบลสามชุก  ซ่ึงเป็นความคิดของคุณพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์   ท่ีหลงัจากไม่ได้
เป็นนายกเทศมาตรีเทศบาลตาํบลสามชุกแลว้  ทาํใหก้ารส่ือสารระหวา่งสม าชิกในชุมชนในเขต
เทศบาลขาดการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั  จึงมีแนวคิด  “การตั้งวงแชร์”  ข้ึนมาเพื่อเป็นเวทีกลางใน
การเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้นในชุมชนต่าง ๆ  อีกทั้งยงัเป็นเวที ในการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในการดาํเนินงานของตลาดสามชุกในชาวชุมชนอ่ืน ๆ รับทราบดว้ย 

DPU



109 
 

 จากการสัมภาษณ์  พบวา่  สมาชิกของวงแชร์ในปัจจุบนัมีจาํนวนกวา่  100 คน  จึงมีการ
ตั้งซ้ือวา่  “แชร์ร้อยดวงใจ ”  จะมีการพบปะกนัเดือนละคร้ัง  เพื่อร่วมสังสรรค์   และพดูคุยกนั
บรรยากาศภายในงานคุณพงษว์นิ  จะกล่าวทกัทายสมาชิก  และชวนคุย  บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั
การดาํเนินงานตลาดสามชุก  ถา้ในช่วงนั้นมีกิจกรรมก็จะประกาศใหช้าวชุมชนสามชุกทราบ  และ
เชิญชวนร่วมงาน  หรือเร่ืองชุมชนมีปัญหาเร่ืองการไลร้ือ  คุณพงษว์นิก็จะมาแจง้ ผลการดาํเนินงาน
ใหรั้บทราบโดยทัว่หนา้กนั  เม่ือแจง้ข่าวเรียบร้อยแลว้  จากนั้นก็เป็นการประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บแชร์
ในแต่ละเดือน  คนท่ีไดจ้ะไม่รับและใหค้นอ่ืนก่อนก็ได ้ ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่เล่นเพื่อความสนุก  
และตั้งใจท่ีจะมาสังสรรคร่์วมกนั 
 นอกจากน้ี  เม่ือครบรอบวงเล่นแลว้  คุณพงษว์นิ  ไดเ้สนอใหมี้การจดัท่องเท่ียวไปตาม
สถานท่ีต่าง ๆ  ท่ีน่าสนใจในช่วงเวลานั้น ๆ  ดว้ย  ซ่ึงสมาชิกวงแชร์ทุกคนจะมีความสุขมาก  และ
เม่ือทางคณะกรรมการฯ  มีงานหรือกิจกรรมอะไรท่ีตอ้งการใหส้มาชิกวงแชร์ช่วย  ก็จะไดรั้บความ
ร่วมมืออยา่งดีจึงถือไดว้่ า  แชร์เป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีช่วยประสานความร่วมมือของชาวสามชุกไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 “แชร์มันดีทีจ่ะมารวมใจกนัเดือนละคร้ัง  พบกนัเดือนละคร้ัง  พบกนัพูดคุยกนั ใครมี
ปัญหากม็าเล่าสู่กนัฟัง  ปรับทุกข์กนั  ช่วยเหลอืกนั  เป็นแชร์ทีจั่บสลาก  ไม่มีดอกเบีย้  11  เดือน / 
รอบมีผู้เล่น  180  คน  เท่ากบั  18  วง  เราเอาเดือนที ่ 11  มาใช้กนิกนัทั้ง  11  เดือน  ทีเ่หลอืเอาไป
เทีย่ว  กนิแล้วกเ็หลอืสะสมไว้  กนิทุกเดือน  ยอดสุดท้ายพาไปเทีย่ว ” (สันทนา  ลอยจินดารัตน์ , 
สัมภาษณ์   18  กุมภาพนัธ์   2554) 
 นอกจากน้ี ในส่วนของการประสานควา มร่วมมือกบัหน่วยงานภายในชุมชน  ซ่ึงไดแ้ก่  
โรงเรียน  เทศบาล  และอาํเภอ  ทางคณะกรรมการฯ  มีวธีิการประสานความร่วมมือ  ดงัน้ี 
 - การใช้ส่ือบุคคล  หรือ “การส่ือสารระหว่างบุคคล” 
 จากการศึกษาวจิยั  พบวา่  ในการดาํเนินการจดัการดา้นการอนุรักษเ์พื่อพฒันาชุมชนให้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในชุมชนดว้ย  ไดแ้ก่  โรงเรียน  
เทศบาล  และอาํเภอสามชุก  ซ่ึงในการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงาน  จะใชว้กีารส่ือสารโดยใชส่ื้อ
บุคคลไดพ้ดูคุย  เจรจา  เพื่อประสานขอความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในชุมชน 
 การอบรมจดัข้ึนท่ี หอ้งประชุมโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัต  มีเด็กเขา้ร่วมอบรม
ประมาณ  20 กวา่คน  ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัต   และมีลูกหลานของ
คณะกรรมการฯ  ร่วมอบรมดว้ย  โดยมีคณะกรรมการฯ  เป็นผูด้าํเนินการจบัอบรมเอง ซ่ึงมีการสอน
ทกัษะการเป็นมคัคุเทศน์ได้ แก่  การพดู  ลกัษณะท่าทาง  และการเล่าเร่ืองราวประวติัของชุมชน  
และมีการพานกัเรียนไปดูงานในตลาดสามชุก  และใหล้องฝึกการแนะนาํร้านคา้ไปดว้ย 
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 “ตอนน้ัน  คุณครูมาบอกว่าจะมีการอบรมมัคคุเทศก์น้อย  และกรั็บสมัคร  หนูกเ็ลย
ชวนเพือ่น ๆ สมัครไป  แล้วกม็าอบรมทีโ่รงเรียน  มีป้าหมู  อ .ราตรี และ อ .ปรีชา  มาอบรมให้  
อบรมวนัหน่ึง  วนัต่อมาจะพาเดินตลาด  และให้สัมภาษณ์ชาวบ้านด้วย ” (เพชรรัตน์  สุขสราญจิต ,  
สัมภาษณ์   15 เมษายน  2554) 
 ในส่วนของการประสานงานกบัเทศบาล  และอาํเภอสามชุกนั้น  เน่ืองจากเป็น
หน่วยงานท่ีอยูใ่กลก้บัตลาดสามชุก  มีอาณาเขตติดต่อกนั  โดยเฉพาะท่ีวา่การอาํเภอสามชุก  จะเป็น
จุดเด่นในการเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดสามชุก  ทางคณะกรรมการฯ  ไดจ้ดัทาํแผน่พบัโดยใส่ท่ีตั้งของ
ท่ีวา่การอาํเภอสามชุกไวด้ว้ยเพื่อเป็นจุดสังเกตของการเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดสามชุก  ซ่ึงในการ
ประสานงานกบัทางอาํ เภอสามชุกเป็นประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจอดรถ  เน่ืองจากในระยะท่ีมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอะข้ึน  ทางคณะกรรมการฯไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีจอดรถไวบ้ริเวณหนา้อาํเภอ  
ซ่ึงจาํเป็นตอ้งประสานงานกบัทางนายอาํเภอ  เพื่อขอความอนุเคราะห์ใชท่ี้จอดรถ  โดยการ
ประสานงาน  มีคุณพงษว์นิ  เป็นผูไ้ปพดูคุยเจรจากบันายอาํเภอ  ตั้งแต่สมยัเป็นนายกเทศมนตรี
เทศบาลตาํบลสามชุก    ซ่ึงปัจจุบนันกัท่องเท่ียวสามารถจอดรถท่ีบริเวณหนา้อาํเภอแลว้เดินเขา้
ตลาดสามชุกไดเ้ลย 
 “นักท่องเทีย่วทีม่า  จะให้จอดรถทีว่่าการอาํเภอสามชุก  ซ่ึงตอนน้ันนายกฯ  พงษ์วนิ  
ได้ขออนุญาตนายอาํเภอแล้ว” (อภิวฒัน์  เจริญวยั,  สัมภาษณ์   25  กุมภาพนัธ์  2554) 
 สาํหรับการประสานงานกบัเทศบาลตาํบลสามชุก  จากการศึกษาขอ้มูล  พบวา่  ทาง
คณะกรรมการฯ  มีการประสานความร่วมมือกบัทางเทศบาล  ในเร่ืองของการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  และการปรับภูมิทศัน์ของชุมชน  เช่น การจดับรรยากาศจุดพกัผอ่น  บริเวณ
หนา้เข่ือนริมนํ้า  ซ่ึงจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  ซ่ึงการประสานงานตรง
จุดน้ีนั้น  ไดผ้า่นทางคณะกรรมการฯ  ท่ีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลสามชุก  ซ่ึงมีอยูค่ร่ึงหน่ึงของ
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดฯ  จาก นั้น ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ  จะนาํเร่ืองเขา้ท่ีประชุม  และ
เสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ 
 “แม้คุณพงษ์วนิ  จะไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรีฯ  แต่ทมีผู้สมัครกไ็ด้เสียงไปคร่ึงหน่ึง  
การประสานงานกบัเทศบาล  กจ็ะผ่านทาง  สท .  ไปเสนอกบันายกฯ  แล้วเขากจ็ะพจิารณากนั ”  
(อภิวฒัน์  เจริญวยั, สัมภาษณ์   25  กุมภาพนัธ์   2554) 
 นอกจากน้ี  การประสานงานกบัทางเทศบาล  เก่ียวกบัการจดักิจกรรมของชาวชุมชนใน
เขตเทศบาลสามชุก  อยา่งงาน  “มหกรรมอาหารอร่อยดีท่ีสามชุก ”  ในปี  พ .ศ.  2548  ซ่ึงเป็นงาน
ใหญ่  กวา่ปีท่ีผา่นมา  ในการดาํเนินงาน  พบวา่  เกา้อ้ีสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมงานไม่เพียงพอ  ดงันั้น  คณะ
กรรมการฯ  ท่านหน่ึง จึงข้ึนไปเขียนคาํร้องขอยมืเกา้อ้ี  เสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ  เพื่อขอใชเ้กา้อ้ี
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ของเทศบาล  แต่ทางนายกฯ  ไม่ไดต้อบรับกลบัมา  จากนั้นคณะกรรมการฯ  ท่านน้ีมีความสนิท
สนมกบัทางนายกฯ  ไดพ้บท่านนายกฯ  เลยพดูคุยเ จรจาเพื่อขอใหเ้กา้อ้ี  ท่านนายกฯ  ก็พยกัหนา้
รับรู้  แต่ผลสุดทา้ยก็ไม่ไดใ้ชเ้กา้อ้ีของเทศบาลฯ  ดว้ยเหตุผลความขดัแยง้ทางการเมือง 
 “เร่ืองเมื่อวนัจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยดีทีส่ามชุกเมื่อปีใหม่  ซ่ึงปีนีท้างชุมชนเป็น
คนจัดเอง  คนมาเยอะมาก  เก้าอีไ้ม่พอ  ผมกข็ึน้ไปเขียนคําร้องขอเก้าอีเ้พิม่จากนายก  ขึน้ไปข้างบน
ไปเขียนแล้วให้ลูกน้องเขานําเสนอ   ลงมาสวนกะนายก  เขากถ็ามขึน้ไปทาํไม  บอกว่า  ทาํหนังสือ
ขอยมืเก้าอี ้ เขากพ็ยกัหน้ารับรู้  ผมกพ็ูดว่า  ผมขออนุญาตใช้เก้าอี ้ 300  ตัว  เขากพ็ยกัหน้าอกี  แต่
สุดท้ายเขากไ็ม่เซ็นอนุมัติให้ใช้เก้าอี”้  (อภิวฒัน์  เจริญวยั,สัมภาษณ์ 25  กุมภาพนัธ์  2554) 
 จากการสังเกต  ในปัจจุบนั  การประสานงานกบัเทศบาลตาํบลสามชุก  ยงัมีเร่ือง
เก่ียวกบัการต่อสัญญาบา้นท่ีเช่าของราชพสัดุ   กรมธนารักษ ์ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ  ได้
ประสานงานกบัทางรองผูว้า่ราชการจงัห วดัสุพรรณบุรี  และทางรองผูว้า่ฯ  ตอ้งการใหเ้กิดความ
สมานฉนัทใ์นชุมชน  จึงเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลสามชุกมาร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง  ซ่ึงมี
การประชุมกนับ่อย  ทั้งท่ีศาลากลางจงัหวดั  ท่ีเทศบาล  และท่ีลานโพธ์ิในชุมชน  เพื่อเปิดโอกาสให้
ชาวบา้นเขา้ร่วมดว้ย 
 จากการศึกษาวจิยั  ยงัพบวา่  ในการส่ือสารภายในชุมชนตลาดสามชุก  ยงัมีการใชส่ื้อ
ต่าง ๆ ในการแจง้ข่าวสารไปยงัสมาชิกในชุมชน  ดว้ยวธีิการดงัน้ี 
 2.1.3 การส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย  
 - การใช้เสียงตามสาย 
 จากการเขา้ไปศึกษาวจิยั  พบวา่  ทางคณะกรรมการ ฯ   ไดด้าํเนินการติดตั้ง  เสียงตาม
สายเพื่อใหป้ระชาสัมพนัธ์  แจง้ข่าวสารใหช้าวตลาดสามชุกรับทราบ  ซ่ึงทางชุมชนเรียกเคร่ืองน้ีวา่  
“เสียงตามซอย”  เพราะเสียงแพร่กระจายไดแ้ค่  4 ซอยเท่านั้น 
 คณะกรรมการฯ  จะใชเ้สียงตามซอย  เม่ือมีการแจง้ประกาศใหช้าวตลาดสามชุกทราบ
วา่จะมีการประชุม  หรือเวลามีแขกเขา้มาเยีย่มเยยีนชุมชนใหช่้วยตอนรับ  รวมถึงการประกาศให้
นกัท่องเท่ียวทราบเม่ือพบปัญหา  ดงัคาํบอกเล่าของคุณพงษว์นิ วา่ 
 “เมื่ออาทติย์ก่อนโน่น  ของมีค่าของนักท่องเทีย่วหล่นมีคนเกบ็ได้กม็าให้สํานักงานเราก็
ใช้เสียงตามซอยประกาศ  แล้ว เจ้าของกม็ารับคืนไป ”  (พงษ ์ ชยัวรัิตน์ ,สัมภาษณ์  22  พฤษภาคม  
2554) 
 - การใช้บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
 จากการสังเกต  พบวา่  บริเวณหนา้บา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์ จะมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์  
ตั้งอยูห่นา้บา้น  ซ่ึงเป็นบอร์ดสาํหรับตอ้นรับนกัท่องเท่ียว  ซ่ึงมีขอ้ความ  ประกอบด้ วยรายช่ือคณะ
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บุคคลท่ีติดต่อเขา้มาเยีย่มชมชุมชน  ในวนัเวลาอะไรบา้ง  ซ่ึงบอร์ดประชาสัมพนัธ์น้ี  จะเป็นการแจง้
ใหช้าวบา้น  และผูป้ระกอบการทราบดว้ยวา่  จะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาในแต่ละวนัมากนอ้ยเพียงใด  
ทั้งน้ี  เพื่อจะไดด้าํเนินการจดัทาํอาหาร  และขนม  เพื่อจาํหน่าย เป็นของท่ีระลึกไดต้ามปริมาณของ
นกัท่องเท่ียว 
 “เราจะมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์  ส่วนหน่ึงเป็นบอร์ดต้อนรับนักท่องเทีย่ว  แต่กใ็ห้พ่อค้า
แม้ค้าทราบด้วยว่าจะมีนักท่องเทีย่วเข้ามามากน้อยเพยีงใด  จะได้เตรียมข้าวของทีจ่ะขายกนัถูก ” 
(สมชาติ  หงส์สุพรรณ , สัมภาษณ์  15  พฤษภาคม  2554) 
 นอกจากน้ี  ยงัไดรั้บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แม่คา้ในตลาดสามชุก  ถึงการไดใ้ช้
ประโยชน์จากบอร์ดประชาสัมพนัธ์วา่ 
 “ขายของอยู่ตรงนี ้ กจ็ะดูเมื่อมีคนติดต่อเข้ามาดูงาน  คุณสมชาย  หรือคณะกรรมการ
ท่านอืน่ ๆ  กจ็ะมาเขียนไว้ทีบ่อร์ด  ดูแล้วกจ็ะบอกต่อ ๆ  กัน  ว่าจะมีใครบ้าง  แล้วกจ็ะได้เตรียมของ
ขายกนัให้พอเหมาะกบันักท่องเทยีว”  (นิรดา  สุทธิแจ่มใส,  สัมภาษณ์  15  พฤษภาคม  2554) 
 - ใช้ป้ายผ้าประชาสัมพนัธ์กจิกรรมของชุมชน 
 ในการจดักิจกรรมของชุมชนแต่ละคร้ัง  คณะกรรมการฯ  จะร่วมมือกนัจดัทาํป้ายผา้
ประชาสัมพนัธ์กิจก รรม  และเชิญชวนชาวตลาดเขา้ร่วมงานดงักล่าว  ซ่ึงการติดป้ายผา้น้ี  นอกจาก
ชาวตลาดจะเห็นแลว้  นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปเท่ียวชมในช่วงเวลานั้นก็จะไดเ้ห็นดว้ย  ซ่ึงทาํใหรู้้วา่  
ขณะน้ีชุมชนกาํลงัจดักิจกรรมอะไร  และสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนนั้นไดด้ว้ย 
 “เวลาจัดกจิกรรมของชุมชน  จะมีการจัดทาํป้ายผ้า  ติดบริเวณทางเข้าอาํเภอ  และกลาง
ซอย  2” (ยวุดี  วงษสุ์วรรณ ,สัมภาษณ์  22  พฤษภาคม 2554) 

2.2  การประสานความร่วมมือกลุ่มองค์กรภายนอก 
 ในการดาํเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน  ไดรั้บการสนบัสนุนองคก์าร
ภายนอก  ไดแ้ก่  มูลนิธิชุ มชนไท  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  และการท่องเท่ียวส่วน
ภูมิภาค  ซ่ึงในการประสานงาน  มีรูปแบบการส่ือสารและวธีิการส่ือสาร  สรุปไดด้งัน้ี 
 2.2.1 การส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -.การจัดอบรม  เสริมศักยภาพด้านการพฒันา 
 จากการศึกษาวจิยั  พบว่ า  ในการดาํเนินการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนตลาด
สามชุก  ไดรั้บการสนบัสนุนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท .)  ท่ีเขา้มาจดักิจกรรมใน
ชุมชน  โดยมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียวมาจดัอบรมเก่ียวกบัการใหบ้ริการของ
ผูป้ระกอบการ และมคัคุเทศกน์อ้ยเพื่อเสริมทกั ษะการใหบ้ริการ  และการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 เน่ืองจากทางการท่องเท่ียวตอ้งการสนบัสนุนใหก้ารอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน
ตลาดสามชุก  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และเพื่อยกระดบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัสากล 
 “เมื่อเดือนเมษายน  2549  ทีผ่่าน มา  ได้เข้าไปจัดกจิกรรม  อบรมเสริมศักยภาพ
ทางด้านการบริการให้แก่ผู้ประกอบการ  และมัคคุเทศน้อยทีชุ่มชนตลาดสามชุก  เพือ่ยกระดับการ
ท่องเทีย่วของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้” (อุไร  มุกประดบั ,สัมภาษณ์  20  พฤษภาคม  2554) 
 -.การประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ 
 ในการดาํเนินการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก  ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
มูลนิธิชุมชนไท  ท่ีเขา้มาจดัทาํโครงการปฏิบติัชุมชนและเมืองน่าอยู ่ ซ่ึงในการจดัทาํโครงการ
ดงักล่าวมีเจา้หนา้ท่ีโครงการ ฯ  เขา้มาช่วยช้ีแนะ  และเป็นท่ีปรึกษ าในการดาํเนินงานของชาว
ชุมชนตลาดสามชุกจนกระทัง่ทาํใหชุ้มชนตลาดสามชุกเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  ในการดาํเนินงาน
ทางคณะกรรมการฯ  มีการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีโครงการ ฯ ตลอดเวลา  ทั้งในรูปแบบการจดั
ประชุม  และการพดูคุยกลุ่มยอ่ย 
 ในการจดัประชุม  เป็นการสรุปผลการดาํเนินงานในโครงการปฏิบติัชุมชนและเมืองน่า
อยูใ่นแผนการดาํเนินงานแต่ละช่วงของโครงการ  ซ่ึงประเด็นท่ีพดูคุยเก่ียวกบั  ผลการดาํเนินงานท่ี
ผา่นมาปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการดาํเนินงาน  และการแกไ้ขปัญหา  รวมถึงการเสนอแผนการ
ปฏิบติังานในปีต่อไป  ซ่ึงในแผนปฏิบติัดงักล่าว  มีแผนการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวดว้ย 
 การประชุมจะมีผูจ้ดัการของมูลนิธิชุมชนไท  นกัวชิาการ  และเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  
ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการฯ  ส่วนใหญ่จดัประชุมกนัท่ีหอ้งประชุมโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระ
วนัรัต  หรือบา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์
 “เราต้องทาํสรุปผลการดําเนินงานส่งให้ มูลนิธิชุมชนไท  ทุกปีจะต้องประชุมสรุปผล
การดําเนินงาน  เขากจ็ะดูและกป็ระเมินผลการดําเนินงานทีผ่่านมาของเรา ” (อรุณลกัษณ์  อ่อนวมิล  
,สัมภาษณ์  7  กุมภาพนัธ์  2554) 
 2.2.2  การส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -   การพูดคุยกลุ่มย่อย 
 จากการวจิยั  พบวา่  การประสานงานระหวา่งคณะกรรมการฯ  กบัเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  
ของมูลนิธิชุมชนไท  มีการพดูคุยกลุ่มยอ่ย  เพื่อปรึกษาหารือ  หรือขอคาํแนะนาํในการดาํเนินการ
จดัการการท่องเท่ียวของชุมชน  อาทิ  ในการจดัทาํบา้นพิพิธภณัฑ ์ ทางคณะกรรมการฯ  จะปรึกษา
กบัทางเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  ตลอดเวลา  หรือเม่ือมีการจดักิจกรรมของชุมชน  ทางคณะกรรมการฯ  
ก็จะเชิญเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ  ร่วมปรึกษาหารือดว้ย 
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 3.  ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานทีท่่องเทีย่ว 
 จากการศึกษา  พบวา่  การส่ือสารระหวา่งบุคคลภายนอก  ไดแ้ก่  ส่ือมวลชนและ
นกัท่องเท่ียวโดยมีวตัถุ ประสงค ์ เพื่อเผยแพร่เร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุก  ประกอบดว้ย
รูปแบบการส่ือสาร และวธีิการส่ือสาร  ดงัน้ี 
 3.1 การส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 - การให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชน 
 จากการศึกษา  พบวา่  ปัจจุบนัมีส่ือมวลชนเขา้ไปเยีย่มชม  และทาํข่าวท่ีตลาดสามชุ ก
เป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งการขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์สมาชิกในชุมชนตลาดสามชุก  ไดแ้ก่  
คณะกรรมการฯ  ชาวบา้น  ผูป้ระกอบการ  และในปัจจุบนั  จากการสังเกต  รายการโทรทศัน์  ไดใ้ห้
ความสาํคญักบักลุ่มเด็ก  โดยการเขา้มาสัมภาษณ์  และถ่ายทาํรายการกบักลุ่มมกัคุเทศน์นอ้ ยของ
ชุมชน 
 การใหส้ัมภาษณ์  เป็นวธีิการส่ือสารหน่ึง  ท่ีทางสมาชิกของชุมชนตลาดสามชุก  ได้
เผยแพร่เร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุก  เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน  จุดเด่นท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ความน่าสนใจของชุมชน  ไปยงัส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ  ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ท่ี เขา้มาขอ
สัมภาษณ์พดูคุยแบบตวัต่อตวัหรือพดูคุยเป็นกลุ่มยอ่ย  หรือส่ือวทิย ุ บางรายการท่ีใชโ้ทรศพัทเ์ขา้มา
ขอสัมภาษณ์ออกอากาศสด  เช่น  รายการวทิยขุองสาํนกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  (สปรส.)  
และการใหส้ัมภาษณ์ผา่นส่ือโทรทศัน์  ท่ีมาถ่าย- รายการในชุมชน  บางคร้ัง จะมีการเชิญ
คณะกรรมการฯ  สมาชิกในชุมชน  นัง่ลอ้มวงพดูคุย  อยา่งเช่น  รายการ  “รวมพลงัสร้างสุข ”  ของ  
สปรส .  ซ่ึงหลงัจากสัมภาษณ์  และถ่ายทาํรายการ  ส่ือมวลชนจะทาํหนา้ท่ีเผยแพร่เร่ืองราวของ
ชุมชน  ไปยงัผูรั้บสาร  ซ่ึงไดแ้ก่  นกัท่องเท่ียว  กลุ่มคนท่ีสนใจศึกษาดูงาน  เป็นตน้ 
 - การพูดคุยกบันักท่องเทีย่ว 
 จากการสังเกตของผูว้จิยั  พบวา่  คณะกรรมการฯ  บางส่วนท่ีเขา้มาดูแลนกัท่องเท่ีย ว
ในช่วงวนัเสาร์ – อาทิตย ์ และวนัหยดุ  จะมารวมตวักนัท่ีโรงแรมอุดมโชค   ซ่ึงเป็นร้านกาแฟ   และ
มีมุมสาํหรับใหน้กัท่องเท่ียวนัง่พกัผอ่นได ้ ค ณะกรรมการฯ  จะช่วยกนักล่าวเชิญชวนนกัท่องเท่ียว
เขา้เยีย่มชนโรงแรมเก่า  และเชิญเขา้หอ้งนํ้าได ้  ซ่ึงนกัท่องเท่ียวบางท่านสนใจก็จะเดินเขา้มาชม  
และนัง่พกัผอ่นทางนํ้าชา  กาแฟ  แลว้ถา้นกัท่องเท่ียวสนใจเร่ืองราว  คณะกรรมการฯ  จะแนะนาํ
และเล่าประวติัของโรงแรมใหน้กัท่ องเท่ียวฟัง  หรือบางคณะตอ้งการทางกาแฟ  ก็เขา้มานัง่พกั  
และสนใจอยากทราบขอ้มูลของชุมชน  ก็ซกัถามกบัคณะกรรมการฯ  คณะกรรมการฯ  ก็จะเล่า
ความเป็นมาใหฟั้ง  หรือบางคร้ัง  กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา  มาจากชุมชนท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบั
ตลาดสามชุก  ก็จะซกัถามแลกเปล่ียนประสบการณ์ทาํงานระหวา่งกนั 
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 - การใช้ส่ือบุคคล  แนะนําสถานทีท่่องเทีย่ว 
 การใช้มัคคุเทศก์น้อย  ในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมชุมชนตลาดสามชุก  จะ
มีมคัคุเทศกน์อ้ยคอยใหค้วามรู้ในการเขา้ชม  และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน  
และแนะนาํเอกลกัษณ์ ของชุมชนท่ีเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจ  โดยมคัคุเทศกน์อ้ยจะคอยตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวอยูบ่ริเวณชั้น  1  บา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์ เม่ือมีนกัท่องเท่ียวเขา้มา  จะกล่าวทกัทาย  
และแจกแผน่พบั  ก่อนพาชมบา้น  โดยเร่ิมบรรยายตั้งแต่โมเดลชุมชน  ประวติัของชุมชน  และ
แนะนาํบา้นเรือนท่ีเป็นจุดเด่นของชุมชนตามภาพวาดต่าง ๆ  และเชิญข้ึนชั้น  2  บรรยายประวติัของ
บา้น  และประวติัของท่านขนุจาํนงจีนารักษ ์ และพาชมหอ้งนอน   พร้อมบรรยายของใชข้องท่าน
ขนุจาํนงฯ   ซ่ึงเป็นของเก่าแก่โบราณ  และพาข้ึนชั้น  3  ชมนิทรรศการของชุมชน  ชมภาพวาด
ตลาดมุมต่างๆ  แ ละแนะนาํลวดลายไม ้ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีหาดูไดย้าก  ในบา้นขนุจาํนงจีนา
รักษ ์ จบการบรรยายในบา้นขนุจาํนงฯ  มคัคุเทศกน์อ้ย  จะถามความสมคัรใจนกัท่องเท่ียววา่
ตอ้งการใหพ้าชมบรรยากาศภายในชุมชนไหม  ถา้ตอ้งการ มคัคุเทศกน์อ้ยจะนาํนกัท่องเท่ียวเดินชม
บรรยากาศในตลาด  4  ซอย  พร้อมพาเขา้ไปพดูคุยกบัชาวบา้นท่ีเป็นบา้นโดดเด่นใน   22  หลงั  
และชมของเก่าท่ีแต่ละบา้นจดัโชวไ์ว ้ พร้อมเชิญพดูคุยกบัชาวบา้นไดต้ามอธัยาศยัโดยมคัคุเทศก์
นอ้ยจะคอยใหก้ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทุก ๆ  วนัเสาร์ – อาทิตย ์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 “มัคคุเทศก์น้อยจะคอยต้อนรับอยู่ทีบ้่านขุนจํานงฯ  เมื่อมีนักท่องเทีย่วเข้ามากจ็ะกล่าว
คําทกัทาย  และแจกแผ่นพบั  และพาชมบ้านขุนจํานงฯ  ทั้ง  3  ช้ัน  จากน้ัน  จะถามความสมัครใจ
นักท่องเทีย่วว่าต้องการให้พาเดินชมตลาดไหม  ถ้าสนใจกจ็ะพานักท่องเทีย่วไป ” (เพชรรัตน์  สุข
สราญจิต,สัมภาษณ์   15  เมษายน   2554) 
 - การแนะนําแบบบอกปากต่อปาก 
 จากการสังเกต  พบวา่  ในการเผยแพร่  หรือแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชนตลาด
สามชุกไปยงักลุ่มคนต่าง ๆ  จนเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง  ผา่นวธีิการส่ือสารดว้ยวบีอกปากต่อปาก  ซ่ึงมี
หลายช่องทาง ดงัน้ี 
 - จากชาวสามชุกไปยงันักท่องเทีย่ว 
 จากการสังเกต  และการสัมภาษณ์  พบวา่  ในการประชาสัมพนัธ์เชิญนกัท่องเท่ียวเขา้
มาเท่ียวชมชุมชนตลาดสามชุก  ส่วนหน่ึงมาจากคณะกรรมการฯ  และคนภายในชุมชน  ทั้งท่ีอาศยั
อยูใ่นชุมชนสามชุก  และท่ียา้ยออกไปแลว้  จะช่วยกนัแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว  บอกกล่า วเล่าเร่ือง
ของดีท่ีเป็นจุดเด่นของชุมชนตลาด  ใหแ้ก่ญาติ  พี่นอ้ง  เพื่อน ๆ  ทั้งท่ีเรียน  และท่ีทาํงาน  บางคน
ใชว้ธีิพามาเท่ียวชมชุมชนดว้ยตนเอง  จากท่ีสังเกตและการสัมภาษณ์  พบวา่  อาจารยป์รีชา  ทวสุีข  
หน่ึงในคณะกรรมการฯ  จะพาคณะมาเท่ียวชมชุมชนในช่วงวนัเสาร์ – อาทิตย ์ ดว้ยตนเอง 
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 “อ.ปรีชา  เป็นข้าราชการครูเกษียณแล้ว  เป็นคนทีม่ีลูกศิษย์ลูกหามาก  กจ็ะแนะนําและ
พาเข้ามาเทีย่ว  คณะกรรมการฯ  ชาวชุมชนทุกคนช่วยกนั  ใครมีพวกมีพร้อง  ทีอ่ยู่ต่างจังหวดัก็
แนะนําเข้ามาเทีย่ว”  (อภิวฒัน์  เจริญวยั  , สัมภาษณ์   25  กุมภาพนัธ์  2554) 
 - จากนักท่องเทีย่วไปยงันักท่องเทีย่ว 
 จากการวจิยั  พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมชุมชนตลาดสามชุก   และเกิดความ
ประทบัใจในความเป็นชุมชนของตลาดสามชุก  ท่ีมีจุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ถึง  3  ดา้น  คือ  
สถาปัตยกรรมโบราณอาหารอร่อย  และวถีิชีวติดั้งเดิม   และซ่ึงทั้ง  3  ดา้นน้ี  เป็นจุดดึงดูดความ
สนใจของนกัท่องเท่ีย ว  ท่ีเขา้มาเท่ียวชมแลว้  เกิดความประทบัใจก็จะนาํไปบอกเล่าใหค้นรู้จกัฟัง
ต่อ ๆ  กนัไป 
 - จากส่ือมวลชนไปยงัส่ือมวลชน 
 จากการนาํเสนอเร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุกของส่ือมวลชน  ท่ีปัจจุบนัใหค้วาม
สนใจ  ชุมชนตลาดสามชุกเป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงในระยะแรก ๆ  เร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุก  จะ
ถูกถ่ายทอดผา่นส่ือประจาํของมูลนิธิชุมชนไท  หรือ ส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงานแถลงข่าวของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  และหลงัจากนั้นเม่ือตลาดสามชุกเป็นท่ีรู้จกัแลว้  ส่ือมวลชนแขนงอ่ืนๆ   
ไดเ้ห็นเร่ืองราวของตลาดสามชุก  จากส่ือต่าง ๆ  แลว้ก็จะพากนัเขา้มาทาํข่าว  ทาํรายการกนัเป็น
จาํนวนมากข้ึน  และมีการแพร่กระจายกนัออกไปเร่ือย ๆ 
 - จากองค์กรไปยงัเครือข่าย 
 ในท่ีน้ีคือ  มูลนิธิชุมชนไท   ท่ีเขา้มาดาํเนินการจดัทาํโครงการปฏิบติัการชุมชนและ
เมืองน่าอยูแ่ละมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชุมชนในโครงการปฏิบติัการชุมชนและ
เมืองน่าอยู ่ ซ่ึงไดมี้การประสานงานพาชุมชนเครือข่ายเขา้มาเรียนรู้ท่ีชุมชนตลาดสามชุกดว้ย  
ขณะเดียวกนัทางคณะกรรมการฯ  มีหนา้ท่ีเผยแพร่เร่ืองราวความเป็นมา  และการพฒันาของชุมชน
ไปยงักลุ่มชุมชนต่างๆ   ท่ีสนใจเขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทาํงาน 
 ในขณะเดียวกนั  หลงัจากท่ีทางชุมชนตลาดสามชุก  ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมงานของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั  ซ่ึงจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งสถาบนัการศึกษา  และมีการนาํเร่ืองรวมข องตลาดสามชุกไปจดันิทรรศการ  “โครงการ
พฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ”  ทาํใหต้ลาดสามชุก  มีช่ือเสียง  และเป็นท่ีสนใจของกลุ่ม
สถาบนัการศึกษาตอ้งการเขา้มาศึกษาเรียนรู้ในชุมชนเป็นจาํนวนมาก 
 3.1 การส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 - การเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน 
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 จากการศึกษา พบวา่  ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เร่ืองรวมของชุมชนตลาดสามชุก  
ไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียว  และกลุ่มผูส้นใจดูงาน  ส่วนใหญ่เป็นการเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชนมากท่ีสุด  
ซ่ึงการเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชนนั้น  ประกอบดว้ยการส่ือสารสองรูปแบบคือ  การเผยแพร่ผา่น
ส่ือมวลชนแบบเป็นทางการ  คือ  การท่ีทางคณะกรรมการฯ  ไดป้ระสานงานเชิญส่ือมวลชนมาร่วม
งานในวนัเปิด “ตลาดมีชีวติ  พิพิธภณัฑมี์ชีวา ”  เพื่อเปิดชุมชนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  และแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนอยา่งเป็นทางการ  ซ่ึงส่ือมวลชนท่ีเชิญมาจากรายช่ือท่ีคณะกรรมการฯ  ไดเ้ก็บ
บนัทึกไว ้ เม่ือตอบงานแถลงข่าวเปิดตวัหนงัสือของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และ
ส่ือมวลชนท่ีเคยเขา้มาทาํข่าวในชุมชนซ่ึงตรงน้ี  ส่ือมวลชนไดท้าํหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปยงั
สาธารณชนภายนอก 
 แต่ในขณะเดียวกนั  ไดมี้กลุ่มส่ือมวลชน  ท่ีสนใจเร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุก  แลว้
เขา้มาทาํข่าว  หรือทาํรายการเองตามธรรมชาติ  ไม่ไดผ้า่นการเช้ือเชิญจากชาวชุมชน  ซ่ึงในปัจจุบนั
มีส่ือมวลชนทุกแขนง  ทั้งส่ือหนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  วารสาร  วทิย ุ โทรทศัน์  ใหค้วามสนใจเขา้มา
ทาํข่าว  หรือทาํรายการเป็นจาํนวนมาก  จึงถือวา่การส่ือสารกบักลุ่ มส่ือมวลชนน้ีวา่เป็นการส่ือสาร
แบบไม่เป็นทางการ 
 ทั้งน้ี  ส่ือมวลชน  จะเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่เร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุก  ไป
ยงันกัท่องเท่ียวหรือผูส้นใจดูงาน  และเม่ือนกัท่องเท่ียวไดเ้ห็นข่าว  หรือเร่ืองราวของชุมชนตลาด
สามชุก  จะเกิดความสนใจและเดินทางเขา้มาแวะเท่ียว  เยีย่มชมชุมชนตลาดสามชุก 
 เน่ืองจากชุมชนตลาดสามชุก  มีจุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  เป็นท่ีน่าสนใจของ
ส่ือมวลชนทาํใหส่ื้อมวลชนชอบท่ีจะมาเขียนเร่ืองราว  หรือถ่ายทาํรายการ  เพื่อนาํเผยแพร่ผา่นส่ือ
ช่องทางต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ือง  ยิง่ทาํใหน้กัท่องเท่ี ยวไดเ้ห็นข่าว  และเร่ืองราวของตลาดสามชุกอยู่
เร่ือย ๆ  ก็ยิง่สร้างความน่าสนใจใหน้กัท่องเท่ียวอยากท่ีจะไปสัมผสัดว้ยตวัเอง  และยิง่ส่ือมวลชน  
เผยแพร่เร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุกไดน่้าสนใจมากเพียงใด  นกัท่องเท่ียวก็เกิดความตอ้งการท่ี
จะไปเท่ียวมากข้ึนเท่านั้นดว้ย 
 - การใช้แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 
 เป็นส่ือท่ีทางชุมชนตลาดสามชุกผลิตข้ึน  เพื่อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ใหน้กัท่องเท่ียว
ไดรู้้จกัสถานท่ีท่องเท่ียวภายในชุมชน  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวภายใน
ชุมชน  และแนะนาํร้านอาหารอร่อยท่ีข้ึนช่ือของชาวตลาดสามชุก  ซ่ึงในแผน่พบัจะมีภาพวาด
แผนผงัของชุมชนและใส่สัญลกัษณ์ของบา้น  และร้านคา้ท่ีเป็นจุดเด่น  พร้อมใส่รายละเอียด  เพื่อ
อธิบายความน่าสนใจของบา้น  และร้านคา้นั้น ๆ  นกัท่องเท่ียวเห็นแลว้เกิดความสนใจก็สามารถ
เดินไปยงัจุด ๆ นั้นไดท้นัที 
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 จากการสัมภาษณ์  พบวา่  ส่ือแผ่ นพบัของชุมชน  ในปัจจุบนัใชเ้ยอะมาก  เน่ืองจากมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเป็นจาํนวนมาก  จึงทาํใหส่ื้อประชาสัมพนัธ์ของชุมชนเป็นเพียงกระดาษขาว  ไม่
มีสีสัน  ซ่ึงการทาํตอ้งใชง้บประมาณในการจดัทาํสูงดว้ย 
 “แผ่นพบัของเราให้เยอะมาก   เคยคิดทีจ่ะทาํเป็นสีสันในสวยงาม  แต่เราไม่ ค่อยมีทุน
ตรงน้ัน  ทาํแล้วไม่คุ้ม  เพราะนักท่องเทีย่วเข้ามาเยอะ ” (สมชาย  หงส์สุพรรณ , สัมภาษณ์  15  
เมษายน  2554) 
 - การเผยแพร่ผ่านหนังสือคู่มือการท่องเทีย่ว 
 ในการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวชมชุมชนตลาดสามชุกของนกัท่องเทียว  จาก การ
สันนิษฐานคาดวา่  ส่วนหน่ึงไดรั้บขอ้มูลมาจากหนงัสือคู่มือการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุพรรณบุรี  ท่ี
ส่วนหน่ึงไดถู้กบนัทึกไวใ้นหนงัสือคู่มือการท่องเท่ียว  “วนัเดียวเท่ียวสนุก ”  หรือ  “Family  Fun 
One  Day  Trip”  ท่ีทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ไดเ้ขา้มาสาํรวจ  และเลือกชุมชน
ตลาดสามชุกเป็นแห่งท่องเท่ียวหน่ึงในเส้นทางการท่องเท่ียวจงัหวดัสุพรรณบุรี  ซ่ึงหนงัสือดงักล่าว  
ไดมี้การแจกใหแ้ก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง  ทาํใหเ้ป็นการเพิ่ม  และขยายกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความ
สนใจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ อยา่งท่ีตลาดสามชุกมากยิง่ข้ึน 
 - การเผยแพร่ผ่าน  เวบ็ไซต์ 
 จากการสัมภาษณ์  พบวา่  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ไดใ้หก้ารสนบัสนุน
ในการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุก  ผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน  
ซ่ึงมีทั้งเวบ็ไซตภ์าษาไทย  และภาษาองักฤษ  ทาํใหใ้นปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาเท่ียว
ชมในชุมชนตลาดสามชุก  ซ่ึงจากการสันนิษฐานของคณะกรรมการฯ  คิดวา่น่าจะรู้มาจากขอ้มูลใน
เวบ็ไซตข์องการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 “ปัจจุบันมีนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ  เข้ามาเทีย่วในชุมชน  คิดว่ามาจาดูเวบ็ไซต์ของ 
ททท. เพราะเขาทาํแบบภาษาองักฤษด้วย” (สมชาย  หงส์สุพรรณ  ,สัมภาษณ์   15  เมษายน  2554) 
 นอกจากน้ี  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท .)  และการท่องเท่ียวจงัหวดั
สุพรรณบุรี  ไดช่้วยเผยแพร่ข่าวกิจกรรมของชุมชนตลาดสามชุก  ผา่นเวบ็ไซตด์ว้ย  จากการคน้พบ  
ในเวบ็ไซตข์องการท่องเท่ียว  มีการประชาสัมพนัธ์กิจ กรรม”  มหกรรมอาหารอร่อยดีท่ีสามชุก ”  
ประจาํปี  2554  ดว้ย 
 ขณะเดียวกนั  ในขณะน้ี  ทางคณะกรรมการฯ  ก็กาํลงัดาํเนินการจดัทาํเวบ็ไซตข์อง
ชุมชนตลาดสามชุก  ไดแ้ก่  www.samchuk.com  เพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  
ประวติัความเป็นมาของชุมชนตลาดสามชุก  และแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว  ร้านคา้  ร้านอาหาร  ท่ี
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เป็นจุดเด่นของตลาดสามชุก  อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลใหแ้ก่นกัศึกษา  หรือผูส้นใจไดเ้ขา้ไปศึกษา
หาขอ้มูลเร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุกอีกทางหน่ึง 
 “ตอนนีผ้มกาํลงัทาํเวบ็ไซต์อยู่ด้ว ย  ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ  ต้องการให้เป็น
แหล่งข้อมูล  เพือ่เผยแพร่เร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุกได้กว้างขวางขึน้  เพราะปัจจุบันผู้คนจะ
สนใจศึกษาหาความรู้ทางอนิเตอร์เน็ตกนัมากขึน้” (ธเนตร  กิติพรพาณิชย ์ , สัมภาษณ์   15  เมษายน  
2554) 
 - การจัดทาํป้ายบอกทางเข้าสู่ตลาดสามชุก 
 จากการสังเกต  พบวา่  เส้นทางการเดินทางไปชุมชนตลาดสามชุก  เป็นเส้นทางท่ีไม่
สลบัซบัซอ้น  และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางคร้ังแรก  มกัจะไม่หลงทาง  เพราะระหวา่งทางจะมีป้าย
บอกช่ือถนนเส้น  340  ตลอดเส้นทางจนถึงอาํเภอสามชุก  และในช่วงต่อระหวา่งอาํเภอศรีประจนัต์   
เขา้สู่ตวัอาํเภอสามชุก  จะมีป้ายช่ือชุมชนติดยอยูป่ระมาณ   2  ป้ายก่อนถึงทางเขา้อาํเภอ  โดยใชช่ื้อ
วา่  “สามชุกตลาดร้อยปี ”  และ “พิพิธภณัฑส์ามชุกตลาดร้อยปี ”  และบอกจาํนวนกิโลเมตรท่ีเหลือ  
จนเขา้สู่ตวัอาํเภอสามชุก  ก็พบกบัทางเขา้ตลาดสามชุก 
 การจดัทาํป้ายบอกทาง  เป็นการบอกเส้นทางการเดินทางสู่ตวัตลาดสามชุก  ท่ีสามารถ
สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  วา่ไดเ้ดินทางมาถูกทางแลว้  และเน่ืองจากตลาดสามชุก  อยูติ่ด
กบัตวัอาํเภอสามชุก  ยิง่เป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีควรมีการเผยแพร่ใหน้กัท่องเทียวทราบ  เพราะป้ายบอก
ทางมกัจะบอกสถานท่ี สาํคญัของจงัหวดั  ถา้นกัท่องเท่ียวทราบวา่ตลาดอยูใ่นอาํเภอ  ก็จะไม่หลง  
และจะยดึป้ายบอกทางไปอาํเภอเป็นหลกัไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  ทั้งน้ี  การใชป้้ายบอกทางจะเป็นจุด
ดึงดูดความสนใจใหผู้ท่ี้ใชเ้ส้นทางผา่นไปผา่นมา  พบเห็น  ซ่ึงอาจเกิดความสนใจเขา้ไปแวะเยีย่วชม
ชุมชนไดด้ว้ย 
 - การใช้บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
 ในการเดินทางเขา้ไปยงัตลาดสามชุก  บริเวณหนา้บา้นขนุจาํนงจีนารักษ ์ จะมีบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ตั้งอยู ่ ซ่ึงทางคณะกรรมการ ฯ  ตอ้งการใหเ้ป็นบอร์ดตอ้นรับนกัท่องเท่ียว   และ
กลุ่มผูส้นใจศึกษาดูงาน  ท่ีไดติ้ดต่อเขา้มาศึกษาและเยีย่มชม ชุมชนเป็นหมู่คณะ  ทางคณะกรรมการ
ฯ  ก็จะเขียนรายช่ือกลุ่ม  หรือคณะนั้นบนบอร์ด  พร้อมบอกวนั  เวลา  ท่ีจะเขา้มาเยีย่มชม  ซ่ึง
บางคร้ังมีกลุ่มนกัวชิาการ  นกัการเมือง  หรือผูท้รงคุณวฒิุ  และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงติดต่อเขา้มาดูงาน
ในชุมชน   นกัท่องเท่ียว  ท่ีเดินทางมา ในวนันั้น  ก็จะไดรั้บรู้วา่มีใครเดินทางมาเยีย่มเยยีนชุมชนใน
วนัน้ีบา้ง 
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 - ป้ายผ้าประชาสัมพนัธ์กจิกรรมของชุมชน 
 ในการจดักิจกรรมของชุมชน  ทางคณะกรรมการ ฯ  จะจดัทาํป้ายผา้ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมของชุมชน  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกในชุมชนตลาดสามชุก ทราบ
แลว้  ทางคณะกรรมการฯ  ยงัตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียว  หรือกลุ่มบุคคลภายนกอกเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมของชุมชนดว้ย  เช่น  งาน “มหกรรมอาหารอร่อยดีท่ีสามชุก”  ในช่วงระยะเวลาท่ี
มีการจดังานจะมีป้ายผา้ประชาสัมพนัธ์  และป้ายผา้วายนิวส์  ติดตามเสาไฟ  ทางเขา้ต ลาดสามชุก 
เป็นแถวเรียงจนสุดทาง  ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรืองานของชุมชนใหค้นภายนอกได้
รับรู้ดว้ย  

4.  ด้านการแก้ปัญหา   และอุปสรรคในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเทีย่ว
ของชุมชน   
 -   การจัดประชุมสอบถามความคิดเห็น 
 ในการศึกษาวจิยั  พบวา่  คณะ กรรมการฯ  มีการเชิญชาวตลาดสามชุกมาร่วมประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ  ในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของชุมชน  ซ่ึงในช่วงปีแรก ๆ  ของการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ  นาํโดยคุณพงษว์นิ  ไดเ้สนอวา่  จากปัญหาเร่ืองการเช่าท่ีดินของกรมธนารักษ์
ท่ีมีอายกุารเช่าปีต่อปี  ซ่ึงในภายภาคหนา้ไ ม่รู้วา่ทางกรมธนารักษจ์ะใหเ้ช่าอยูห่รือไม่  และตลาด
สามชุกก็กาํลงัมีช่ือเสียง  จึงอยากสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ชาวบา้นและตลาด  ดงันั้น  จึงไดเ้สนอวา่  
จะทาํเร่ืองของยดึระยะเวลาในการเช่าท่ีของราชพสัดุ  กรมธนารักษเ์ป็น  30  ปี 
 “เราเคยเสนอรองผู้ว่า  ฯ  ไปว่า  อยากจ ะให้ต่ออายุสัญญาธนารักษ์ตลาด  ออกไป    30  
ปี  เพราะถือว่า  ตลาดมันเร่ิมจะฟ้ืนฟู  กจ็ะอยากให้มีการต่ออายุไปนาน ๆ  จะปรับปรุงบ้านชาวบ้าน
จะได้มีกาํลงัใจ  ตั้งใจทีจ่ะทาํบ้านให้มันดี  ถ้าต่ออายุปี  -  3 ปีชาวบ้านเขากไ็ม่อยากจะทาํ  เขาคิดว่า  
ฉันกอ็ยู่ได้  กอ็ยู่กนัไป”  (พงษ ์ ชยัวรัิตน์,สัมภาษณ์  22  พฤษภาคม  2554) 
 จากความคิดของคุณพงษว์นิน้ี  ไดมี้การจดัประชุมปรึกษาหารือกบัชาวตลาดสามชุกอยู่
หลายคร้ัง  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบา้น  และเม่ือชาวตลาดเห็นดว้ยกบัความคิดของคุณ
พงษว์นิแลว้  และนาํไปดาํเนินการต่อ  เม่ือได้ ผลการดาํเนินงานมา  ทางคุณพงษว์นิก็นดัชาวตลาด
มาร่วมพดูคุยอีกคร้ัง  ซ่ึงในประชุมในเร่ืองของท่ีเช่าท่ีดินของราชพสัดุ  ชาวตลาดมีการคุยกนัอยา่ง
หนกั  ดงัคาํบอกเล่าของผูป้ระสานงานชุมชน  เล่าวา่ 
 “ตอนน้ันชาวบ้านคุยกนัเร่ืองการเช่าทีด่ินของกรมธนารักษ์  ทีท่างคณะกรรมก ารฯ  เขา
เสนอชาวบ้านว่าจะต่ออายุการเช่าออกไปเป็น  30  ปี  ตอนน้ันคุยกนัเยอะมาก  มีประชุมกนับ่อย
ในช่วงน้ัน  ประมาณ  4-5  เดือน  ประชุมกนัเดือนละ  3-4  คร้ัง” (ยวุดี  วงษสุ์วรรณ  -  สัมภาษณ์   
18  มีนาคม  2554) 
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 - การจัดเวทเีสวนา 
 จากปัญหาเร่ืองการเช่าท่ีดินขอ งกรมธนารักษ ์ ทางคณะกรรมการฯ  ไดน้าํมาใน
การศึกษาวจิยัในช่วงเดือนมีนาคม  2549  ชาวชุมชนตลาดสามชุก  มีการจดักิจกรรม  “เวทีเสวนา  
สามชุกอนาคตอยูก่บัใคร”  โดยการจดังานดงักล่าว  มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางการอนุรักษแ์ละ
พื้นฟูเมืองเก่าอยา่งย ัง่ยนืโดยทางคณะกรรมการ ฯ  ไดเ้ชิญรองผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี , 
เจา้หนา้ท่ีกรมธนารักษ ์ , ผูจ้ดัการมูลนิธิชุมชนไท , และสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย  
ร่วมเป็นวทิยากร  และเชิญชาวบา้นในตลาด  รวมถึงภาคีเครือข่ายในโครงการปฏิบติัการชุมชนและ
เมืองน่าอยู ่พร้อมดว้ยนกัท่องเท่ียว  เขา้ร่วมรับฟัง  และร่วมเสนอความคิดเห็น  เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาํเนินงานของตลาดสามชุกต่อไป 
 “ตอนนีต้ลาดสามชุก  ยงัไม่มีความมั่งคง  เน่ืองจากเป็นทีเ่ช่าของกรมธนารักษ์  มีการ
ต่อสัญญาปีต่อปี  กอ็ยากให้มีอายุเช่ายาวขึน้   จึงทาํเร่ืองเสนอไปยงักรมธนารักษ์  แต่ยงัเป็นปัญ หา
ติดขัดอยู่  กเ็ลยลองจัดเวทเีสวนานีขึ้น้มา  เพือ่ขอความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ” (พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ ,
สัมภาษณ์  18  มีนาคม  2554) 
 จากการเขา้ร่วมงาน  พบวา่  บรรยากาศการเสวนา  วทิยากรจากองคก์รภายนอก  ได้
ร่วมกนันาํเสนอความคิดเห็น  เก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษ ์ และฟ้ื นฟูตลาดสามชุก  ในมุมมองของ
แต่ละหน่วยงาน  และสรุปตอนทา้ยวา่จะใหค้วามช่วยเหลือชุมชนตลาดสามชุกในเร่ืองของกาํหนด
แผนนโยบายของจงัหวดั  แต่ในปัจจุบนั  ทางชุมชนตลาดสามชุกก็ยงัรอคอยความหวงันั้นอยู ่
 - การจัดประชุมเชิงสัมมนา 
 นอกจากน้ี  ยงัพบปัญหาในส่วนของการดาํเนินง านของคณะกรรมการพฒันาตลาด
สามชุก  ท่ีในช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอะมากข้ึน  ทาํใหค้ณะกรรมการฯ  ไม่ค่อยมีเวลามาร่วม
พดูคุยกนัเหมือนก่อน  ซ่ึงทาํใหก้ารดาํเนินงานบางอยา่งไม่ราบร่ืน  และบางคร้ังเกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ระหวา่งคณะกรรมการฯ  กนัเอง  ซ่ึงจากปัญหาความไม่เขา้ใจกนั  คุณพงษว์นิ  จึงไดเ้สนอให้
มีการจดัประชุมเชิงสัมมนาระหวา่งคณะกรรมการฯ  เพื่อร่วมพดูคุยถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
ดาํเนินงาน  โดยการประชุมบางคร้ังไปจดัประชุมท่ีต่างจงัหวดั  เพื่อเป็นการพาคณะกรรมการฯ  ไป
พกัผอ่นดว้ย 
 “ปัญหา  ความอ่อนแรง  ทดถอย  หลงัๆ  ไม่ได้ประชุมกนั  ทุกคนยุ่ง  รับแขกอย่างเดียว
กแ็ย่แล้ว  กจั็ดไปประชุมสัมมนากนัที ่ จ .นครนายก  เฉพาะกรรมการ   30-40  คน  คุยกนัว่าปัญหา
คืออะไร  ให้มาน่ังประชุม  โต๊ะกลม  พูดทีล่ะคน  ถึงปัญหาอดัอนัตันใจ  แล้วกเ็คลยีร์กนัได้ ” (พงษ์
วนิ  ชยัวรัิตน์,  สัมภาษณ์  22  พฤษภาคม  2554) 
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 ผลการจดัสัมมนา  ทาํใหค้ณะกรรมการ ฯ  มีความเขา้ใจกนัดีข้ึน  เม่ือทุกคนรู้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนแลว้  ก็จะช่วยแกปั้ญหาตรงจุดนั้น  ๆ  สุดทา้ยคณะกรรมการฯ  ทุกคนก็จะกลบัมาร่วมทาํงาน
กนัเหมือนเดิม 
ตอนที ่ 3  การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพือ่สร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชนเพือ่การ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วของตลาดร้อยปี  อาํเภอสามชุก  จังหวดัสุพรรณบุรี 
 จากการศึกษา  การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และ ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดร้อย ปี  อาํเภอสามชุก  
จงัหวดัสุพรรณบุรี  ผูว้จิยัไดน้าํกรอบกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบนัวจิยัสังคม และ
สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้มจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ปาริชาต  สถาปิตานนท์ ,2549 :23)  มาเป็น
กรอบ  โดยมีการจดัประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามภารกิจสาํคญั 5 ประการ  ดงัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
 2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
 3. การมีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์ 
 4. การมีส่วนร่วมในการไดรั้บผลประโยชน์ 
 5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 จากการท่ีผูว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูล  ดว้ยการสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์เชิงลึก  และ
การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดร้อยปี  อาํเภอ
สามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี  พบวา่  มีลกัษณะการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  เน่ือง
เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีเนน้หนกัในการรับฟังความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของคนใน
ชุมชน  และใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  โดยดาํเ นินอยูบ่นพื้นฐาน
ของความสมคัรใจ  มิใช่บงัคบับุคคลนั้นใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
 ผลการวจิยัพบวา่  ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกตลาดสามชุกเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการส่ือสารขอ้มูล
ข่าวสารและมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางคณะกรรมการพฒันาตลาดฯไดจ้ดัมาแลว้ทั้งส้ิน และ
มีความเขา้ใจในเร่ืองการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชนค่อนขา้งดี  พร้อม
ทั้งรับทราบถึงความจาํเป็นในการท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ชุมชนเกิดข้ึนในพื้นท่ี  และกลุ่มชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกตลาดสามชุกท่ีผูว้จิยัเลือกมาน้ีไดใ้หส้ัมภาษณ์
วา่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัการท่ีจะมีตลาดสามชุกตั้งแต่เร่ิมตน้  และไดมี้ส่วนร่วมในการร่วมรู้  ร่ว ม
คิด  ร่วมวางแผน  ร่วมตดัสินใจ  ร่วมท่ีจะรับผลประโยชน์ และท่ีสาํคญัคือ  การเขา้มามีส่วนร่วมกนั
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หาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของการพฒันาตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้  ดงัคาํ
กล่าวของณรงค ์ สาํลีรัตน์  ผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดสามชุก 
 “พวกเราได้มีโอกาสได้เข้า ไปร่วมทาํตลาดเชิงอนุรักษ์ตั้งแต่แรก  ช่วยกนัวางแผน
ช่วยกนัคิด  และช่วยกนัแก้ไขปัญหา  เพราะทางคณะกรรมการเปิดโอกาสให้พวกเราเข้าร่วม
กจิกรรมต่างๆ  เช่น  กรพาพวกเราไปดูงานต่างจังหวดั ” (ณรงค ์สาํลีรัตน์ ,สัมภาษณ์ ,17  มกราคม  
2554) 
 การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
 -  การมีส่วนร่วมในดา้นการวางแผน  กาํหนดเป้าหมาย และวเิคราะห์ปัญหาของชุมชน 
 ชาวบา้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด  วางแผน  กาํหนดเป้าหมาย  กาํหนดแนวทางใน
การดาํเนินงาน  และรวมวเิคราะห์ปัญหาของชุมชน  โดยมีการส่ือสารโดยใชส่ื้อบุคคล  ซ่ึงมีผูน้าํ
ชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการพฒันาตลาดฯจดัใหมี้การประชุมเกิดข้ึน บ่อยคร้ังท่ีคณะกรรมการพฒันา
ตลาดฯจะเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหมี้การทาํงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งเตม็ท่ี  เช่น  
การเปิดเวทีสาธารณะในพื้นท่ีชุมชน  เพื่อรับฟัง แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ชาวบา้นก็ต่างเสนอความ
คิดเห็นกนัอยา่งไม่นอ้ยหนา้  โดย จะเร่ิมจากกลุ่มคณะกรรมการพฒันาตลาดฯเสนอความคิดเห็น
ก่อน แลว้ชาวบา้นก็จะเสนอความคิดตามมา  ซ่ึงปัญหาท่ีชาวบา้นมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นแนวทางการแกไ้ขปัญหานั้น  ไดแ้ก่  ปัญหาท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อวถีิชีวติความเป็นอยู่
ของชาวบา้น  เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ป ระกอบอาชีพคา้ขายในชุมชน  หากมีอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมตลาดข้ึนพื้นท่ีก็จะทาํใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน  ดงัคาํกล่าวของพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์  ตาํแหน่ง  
ประธานคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  

 “ในการดําเนินงานของคณะกรรมการตลาดนํา้เราเน้นให้ชาวบ้านเข้าร่วมในการ
วางแผนของเราด้วย  ทั้งช่ วยคิด  ช่วยทาํโดยให้เสนอความคิดเห็นได้ในตอนทีเ่ราทาํการประชุม
ระหว่างชาวบ้าน” (พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์,สัมภาษณ์,17  มกราคม  2554) 
 โดยคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  เทศบาลตาํบลสามชุกร่วมกบัมูลนิธิชุมชนไท
จดัประชุมเพื่อหาทิศทางในการอนุรักษก์บัชาวตลาดสามชุก  เร่ือง  “การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูเมืองเก่า
ยา่นตลาดสามชุก ”  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  100  คน  คุณพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์  ไดแ้นะนาํคณะกรรมการ
พฒันาตลาดสามชุก  พร้อมกบัเล่าความเป็นมาของคณะกรรมการตลาดฯภายหลงัจากช้ีแจงและทาํ
ความเขา้ใจโครงการปฏิบติัการเมืองและชุมชนน่าอยู ่ และการทาํงานของ คณะกรรมการพฒันา
ตลาดสามชุกแลว้  คณะผูจ้ดังานไดเ้ปิดโอกาสชาวตลาดสามชุกท่ีเขา้ร่วมประชุมไดร่้วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอยา่งอิสระ  ดงัคาํกล่าวของ  สมชาย  หงส์สุพรรณ  ตาํแหน่ง  คณะกรรมการพฒันา
ตลาดสามชุก  กล่าววา่ 
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 “เรามีการรียกประชุมกนั  มีการจัดเวทปีระชาคมขึน้ให้ค นในชุมชนมาประชุมกนั  เพือ่
หาทางคิดว่า  เราจะทาํอะไรกนัดี  มีความคิดเห็นมากมายหลายอย่าง  หลายข้อจากชาวบ้าน  มีซัก
ประมาณ 13 ข้อได้ทีจ่ะทาํเพือ่ชุมชนตลาดของเรา ”(สมชาย  หงส์สุพรรณ ,  สัมภาษณ์,22  มกราคม  
2554) 
 ทาํใหไ้ดข้อ้เสนอกิจกรรมจากเวทีประชุม  13  กิจกรรมดงัน้ีไดแ้ก่ 
 1. ร่วมกนัจดัระเบียบตลาดใหน่้าเดิน-น่าซ้ือ 
 2. ระดมกาํลงัในการจดัการขยะ  ดูแลรักษาความสะอาด  ท่อระบายนํ้า  อบรมการทาํปุ๋ย
หมกั  นํ้าหมกัชีวภาพ 
 3. การอนุรักษบ์า้น/อาคารโบราณ  โดยการปรับปรุงสภาพบา้นเดิม 
 4. การไปดูงาน  “บา้นพิพิธภณัฑ”์เพื่อหาแนวทาง/แนวคิดในการพฒันา 
 5. การพฒันาจุดล่องเรือชมววิ/ศึกษาวถีิชีวติริมนํ้า 
 6. การทาํทางเดินริมนํ้าและเขตเล้ียงปลาหนา้ตลาด 
 7. การสร้างเอกลกัษณ์ของตลาดเชา้/ตลาดเยน็ 
 8. การส่งเสริมการออกกาํลงักาย/ดูแลสุขภาพ 
 9. การจดังานวนัสงกรานตแ์ละระดมภาพประวติัศาสตร์ 
 10. ดึงผูสู้งอายเุขา้ร่วมศึกษาและใหค้วามรู้เชิงประวติัศาสตร์ 
 11. การประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
 12. การระดมเพื่อจดัตั้ง  “กองทุนอนุรักษฟ้ื์นฟูบา้นท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม” 
 13. การประสานกบัราชพสัดุ 
 จากการเปิดเวทีประชาคม  ส่งผลใหช่้องวา่งระหวา่งคณะกรรมการพั ฒนาตลาดสามชุก
กบัชาวตลาดสามชุกไดรั้บการเติมเตม็มากข้ึน  โดยการใชเ้วทีประคมเป็นท่ีใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีชาว
ตลาดสามชุกควรจะรับรู้และเขา้ใจมากข้ึน  ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาชุมชนตนเอง  
และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  โดยใชกิ้จกรรมภายใตโ้ครงการเมืองน่าอยูฯ่  เพื่อให้ ชาวตลาดสามชุกได้
เขา้ใจถึงการทาํงานของคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกมากยิง่ข้ึน  มิไดเ้ขา้ใจคลาดเคล่ือนเหมือน
เม่ือคร้ังท่ีผา่นมา  เม่ือบทบาทของผูส่้งสารทั้ง  2  ส่วน  ไดท้าํการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการ
ปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ กบัภารกิจของคณะกรรมการพั ฒนาตลาดสามชุกแลว้จึงเปิด
โอกาสใหช้าวตลาดสามชุกไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 การเปิดโอกาสใหช้าวตลาดสามชุกไดแ้สดงความคิดเห็นนั้น  เป็นการทาํให้
คณะกรรมการตลาดฯทราบความคิดของชาวบา้นต่อการแกไ้ขปัญหาของชุมชนตนเอง  ซ่ึงอาจจะ
เป็นขอ้เสนอแนะง่ายๆ  แต่ไม่ตรงกบัความตอ้งการของชาวบา้น  จากขอ้เสนอเหล่านั้นก็นาํไปสู่การ
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ตดัสินใจท่ีจะทาํความสะอาดตลาดโดยปัดกวาดหยากไยห่นา้ร้านต่างๆเพื่อดึงใหช้าวตลาดมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของคณะกรรมการตลาดฯมากข้ึนแม่คา้ท่ีไม่เคยสนใจก็เกิดความรู้สึกอยากมีส่วน
ร่วมดว้ยมากข้ึน 
 กา้วแรกจากการมีส่วนร่วม ของชาวตลาดสามชุก  เป็นกา้วสาํคญัท่ีสร้างกาํลงัใจใหก้บั
คณะกรรมการตลาดฯ  เป็นแรงผลกัดนัท่ีนาํไปสู่กิจกรรมตามมามากมาย  ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์จาก
แกนนาํคณะกรรมการตลาดฯอยา่ง  อรุณลกัษณ์  อ่อนวมิล  ตาํแหน่ง  คณะกรรมการพฒันาตลาด
สามชุก  กล่าววา่ 
 “ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก  ร่วมแสดงความคิดเห็น  เรากไ็ม่ได้ปิดกั้นหรืออาจบาง
ทเีราจะขอมติเรากจ็ะใช้วธีิการยกมือ  ส่วนใหญ่จะยกมือ  หรือว่าใครอยากจะแสดงความคิดเห็น  
เรากใ็ห้ร่วมแสดงได้  ยกมือขึน้ขอพูด  คนจะอย่างนี ้ คนจะอย่างน้ันอนัไหนทีม่ันดีเรากรั็บฟัง  แล้ว
กถ้็าทาํตามได้เรากท็าํส่ิงที่ ได้กค็ือการทีจ่ะตัดสินใจทาํอะไรลงไปในชุมชน  เราต้องให้ประชาชนมี
ส่วนในการตัดสินใจเอง  หรือแม้กระทัง่คุณพงษ์วนิทีเ่ป็นประธานกไ็ม่สามารถทีจ่ะตัดสินใจด้วย
ตนเองได้  ทุกอย่างจะต้องถามชาวบ้าน  เรากต้็องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ว่าทาํอย่างนีด้ี  คุณพงษ์วนิก็
ต้องยอมถึงแม้ ไม่เห็นด้วย  แต่เสียงส่วนใหญ่ว่าดี  อนันีค้ือ  ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้จากส่ิงทีช่าวบ้านมา
ช่วยกนัคิด  ไม่ใช่ว่าเราคิดคนเดียว  เราได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกนั ”  (อรุณลกัษณ์  อ่อนวมิล
,สัมภาษณ์,22  มกราคม  2554) 
 การมีส่วนร่วมในการดําเนินกจิกรรม 
 -  การมีส่วนร่วมในด้านการไปศึกษาดูงานนอกชุมชน 
 ผูน้าํชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการพฒันาตลาดฯไดมี้การพาชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกตลาด
สามชุกไปศึกษาดูงานนอกพื้นท่ี  นอกชุมชนของตนเอง  เพื่อศึกษาขอ้แตกต่างของแต่ละชุมชน  
แลว้นาํมาปรับใชก้บัตลาดของตนเอง  ดงัคาํกล่าวของนิพภา  ใหม่โสภา  ผูป้ระกอบการร้า นคา้ใน
ตลาดสามชุก 
 “ทางคณะกรรมการจะมาบอกว่าพาไปดูงานต่างจังหวดั  ใครจะไปบ้างพาไปดูทีอ่ืน่เขา
ทาํกนัอย่างไร  เหมือนหรือแตกต่างจากของเราตกลงไหน  พาไปดูตั้งหลายที ่ เช่น  ตลาดดอนหวาย  
จังหวดันครปฐม  ประชาคมบางลาํพู  พพิธิภัณฑ์ของ  อาจารย์อเนก  นาวกิมูล  พุทธมณฑลส าย  2  
จังหวดักรุงเทพมหานคร” (นิพภา  ใหม่โสภา,สัมภาษณ์,15 มกราคม 2554)  
 - การมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมในชุมชน 
 คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกร่วมกบัชาวตลาดสามชุกและเทศบาลตาํบลสามชุก  
ไดร่้วมกนัจดักิจกรรม  “อร่อยกนัวนัพุธ”  ข้ึน  เพื่อเป็นการรวบรวม อาหารทอ้งถ่ินท่ีหารับประทาน
ไดย้ากและบางอยา่งหาไดท่ี้ตลาดสามชุกเท่านั้น  จะจดัใหมี้ข้ึนทุกวนัพุธของทุกสัปดาห์  ภายในมี
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การออกร้านขายอาหารและขนมไทยโบราณหลายชนิด  เช่น  ขนมกาลอจ้ี  ขนมไข่หงส์  ขนมกง  
และแกงบวน  เป็นตน้  มีประชาชนทั้งภายในและภายนอกตลาดสามชุก  นั กเรียนนกัศึกษา  ข่า
ราชการภายในอาํเภอสามชุก  และชุมชนภายในตาํบลสามชุก  14  ชุมชนเขา้มารับประทานอาหาร
ภายในตลาดมากมาย  ทาํใหต้ลาดสามชุกมีความคึกคกัเป็นอยา่งมาก  กิจกรรมอร่อยกนัวนัพุธ  เป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการสามชุกเมืองน่าอยู ่ ไดมี้การประชุมปรึกษากบัคณะกรรมการพั ฒนาตลาด
และแม่คา้ภายในตลาดและโครงการปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ มูลนิธิชุมชนไท  จึงไดจ้ดัใหมี้
กิจกรรม  เพื่อเป็นการรวบรวมอาหารและขนมไทยโบราณท่ีมีช่ือเสียงภายในทอ้งถ่ิน  ใหฟ้ื้นคืนให้
ลูกหลานล้ิมรสและรําลึกถึงบรรยากาศในอดีต 
 คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกร่วมกั บเทศบาลตาํบลสามชุกไดจ้ดักิจกรรมแรลล่ี
จกัรยาน  เพื่อใหเ้ยาวชนไดศึ้กษาประวติัความเป็นมาของสามชุก  โดยทาํงานประชาสัมพนัธ์ผา่น
โรงเรียนในเขตเทศบาลตาํบลสามชุก  และเปิดรับสมคัรเด็กนกัเรียนท่ีโรงเรียน  พร้อมกนันั้นก็ใช้
สถานท่ีสาํคญัภายในอาํเภอสามชุก  เช่น  ตลาดสามชุก  ศาลเจา้หลกัเมือง  พิพิธภณัฑว์ดัสามชุก  
และเข่ือนชลมาร์คพิจารณ์  เป็นหอ้งสมุดสาํหรับเยาวชนไดศึ้กษา  เพื่อปลูกฝังจิตสาํนึกของเยาวชน
ใหเ้กิดความรักทอ้งถ่ินของตนเอง  มีเยาวชนกวา่  300  คน  ยงัมีประชาชน  ขา้ราชการ  เขา้ร่วม
กิจกรรม 
 ชาวตลาดสามชุกเร่ิมใหค้วามร่วมมื อมากข้ึน  เกิดความต่ืนตวัต่อการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
วฒันธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  จึงผสานกิจกรรมจากการร่วมคิด  ร่วมทาํระหวา่งกลุ่ม
คนต่างๆ  โดยผสานกิจกรรมเขา้กบัเทศบาลประจาํชาติ  คือ 
 ตวัอยา่งเช่น  “ภาพเก่าเล่าขานตาํนานสามชุก ”  โดยมีกลุ่มครูโรงเรียนเทศบ าลและนกั
วชิา  การทอ้งถ่ิน  เทศบาล  สถาปนิกชุมชน  จากมูลนิธิไทร่วมกนัคิดและร่วมกนัทาํกิจกรรมน้ี
ข้ึนมา  โดยใชนิ้ทรรศการเป็นส่ือกลางในการปลูกจิตสาํนึกรักบา้นเกิด  ซ่ึงเป็นการใชปั้จจยัภายนอก
คือ  นิทรรศการภาพเก่าเล่าขานมากระตุน้ปัจจยัภายใน  คือ  การใหข้อ้มูลเก่ีย วกบัสถาปัตยกรรมเก่า
ภายในชุมชนของตนเอง 
 ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ซ่ึงเป็นขั้นตอนสาํคญัของการมีส่วนร่วม  ทาํให้
คณะกรรมการตลาดฯ  ไดเ้รียนรู้จากการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  ทุก
การตดัสินใจจะตอ้งอยูบ่นฐานของความเสมอภาคและความเท่ าเทียม  และส่วนของทศันคติท่ี
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  มีต่อเจา้หนา้ท่ีโครงการปฏิบติัการเมืองและชุมชนน่าอยู ่ ก็ได้
เปล่ียนแปลงไป  เน่ืองจากเห็นความมุ่งมัน่และความตั้งใจในการทาํงาน  ประกอบการไดท้าํงาน
ร่วมกนัทาํใหไ้ดใ้กลชิ้ด  เรียนรู้นิสัยซ่ึงกนัและกนั   
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 -  การมีส่วนร่วมในด้านการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 นอกจากนั้น  ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกตลาดสามชุกยงักลวัวา่รอบๆตลาดจะเปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีไม่ดี  ก่อใหเ้กิดปัญหาของในชุมชน  เช่น  เร่ืองสาธารณสุข ปัญหาขยะมูลฝอย  รวมถึง
ปัญหานํ้าในแม่นํ้าลาํคลองเน่าเสีย  เป็นตน้  ดงัคาํกล่า วของของ  พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์  ตาํแหน่ง  
ประธานคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก  
 “เรามีข้อตกลงกนัว่า  หน้าบ้านของทุกคนต้องมีถังขยะ และช่วยกนัรักษาความสะอาด
ของชุมชนเพือ่ไม่ให้ตลาดของเราไม่เต็มไปด้วยขยะ ”  (พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ ,สัมภาษณ์ ,17  มกราคม  
2554) 
 การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ 
 -  การมีส่วนในด้านพืน้ทีก่ารจําหน่ายสินค้า 
 ส่วนในเร่ืองของความตอ้งการพื้นท่ีในการจาํหน่ายสินคา้  ผลผลิตและผลิตภณัฑใ์น
ตลาดสามชุกก็เป็นเร่ืองท่ีชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกตลาดสามชุกใหค้วามสาํคญั  ซ่ึงการจาํหน่ายสินคา้
ในตลาดสามชุกนั้นทางคณะกรรมการพฒันาตลาดฯมีความตอ้งการใหโ้อกาสคนในพื้นท่ีก่อน  เพื่อ
เป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนก่อน  ดงัคาํกล่าวของพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์  ตาํแหน่ง  ประธาน
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก 
 “ต้องเป็นคนในพืน้ทีต่ําบลสามชุกเท่าน้ันทีจ่ะมาขายของในตลาดได้ เราต้องให้สิทธิคน
ในพืน้ทีไ่ด้ที่ขายของในตลาดก่อน  เพราะเราทาํขึน้มาเพือ่คนในชุมชนจริงๆ ”  (พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์
,สัมภาษณ์,17  มกราคม  2554) 
 การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ 
 -  การมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรรายได้ 
 การท่ีจะทาํใหช้าวบา้นท่ีเป็นสมาชิกตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ื องและ
ย ัง่ยนืไดน้ั้น  ส่ิงสาํคญัท่ีจะเป็นตวักระตุน้ใหช้าวบา้นท่ีเป็นสมาชิกตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งเกิดแรงจูงใจ
ในการเขา้ร่วมเพื่อพฒันาตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งข้ึนมานั้น  ก็การไดรั้บผลประโยชน์จากการจดัสรร
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก  ซ่ึงแต่เดิมก่อนท่ีจะมีการจดัการกา รท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ของตลาดสามชุกข้ึนมานั้นชาวตลาดสามชุกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายมีรายไดเ้ฉล่ียปีละไม่ก่ี
หม่ืนบาทต่อครอบครัว 
 ปัจจุบนัชาวตลาดสามชุกไดเ้ปิดบา้นหรือร้านคา้ของตนตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและกลุ่ม
คณะศึกษาดูงานในตลาดสามชุกทุกวนั  ทั้งวนัเสาร์  -   อาทิตย ์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ ทาํใหมี้
รายไดเ้พิ่มสูงข้ึนจากเม่ือก่อน  และหากวนัใดท่ีมีนกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มาศึกษาดูงานหนาแน่น
เจา้ของบา้นหรือร้านคา้ก็จะมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนอีกจากวนัปกติ  โดยท่ีเจา้ของบา้นหรือร้านคา้ส่วน
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ใหญ่มกัจะคิดวา่เป็นการไดก้าํไรโดยไม่ต้ องลงทุน  ลงแรง  เพียงเปิดบา้นหรือร้านคา้ตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มาศึกษาดูงานมาจบัจ่ายซ้ือสินคา้หรือบริการของตนรวมถึงการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตลาด  และส่ิงท่ีน่ารู้น่าสนใจภายในตลาดใหก้บันกัท่องเท่ียว
หรือผูท่ี้มาศึกษาดูงานฟัง  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํไดโ้ดยง่าย 
 นอกจากเจา้ของบา้นหรือร้านคา้ท่ีเปิดบา้นตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้มาศึกษาดูงาน
จะมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนแลว้  การอนุรักษข์องตลาดสามชุกยงัส่งผลใหเ้กิดการสร้างธุรกิจชุมชน
เกิดข้ึนภายในตลาด  และสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชาวตลาดสามชุกหลา ย  ๆ  กลุ่มดว้ยกนั  กลุ่ม
เด็กนกัเรียนบริเวณใกลเ้คียงกบัตลาดสามชุกไดม้าทาํการแสดงดนตรีไทยใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือผู ้
ท่ีมาศึกษาดูงานไดฟั้ง  เพื่อพกัผอ่นและผอ่นคลาย  รวมทั้งเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัเด็กนกัเรียน
ท่ีมาทาํการแสดง  ในวนัท่ีโรงเรียนหยดุ  ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของ  อภิญญา  เนติประมุข  กล่าววา่ 
 “รายได้ของเราได้มาจากนักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วและพวกทีม่าดูงานในตลาดสามชุกนี ้ 
ถ้าเปรียบเทยีบเก่าแต่ก่อน  วนั  ๆ  หน่ึงขายของได้ไม่เท่าไรหรอก  เพราะตลาดเราเงียบมากวนัปกติ
แทบไม่มีคนเลย  แต่ตั้งแต่ทีต่ลาดสามชุกได้เป็นทีรู้่ จักเป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์แล้วกท็าํให้
เรามีรายได้เพิม่มากขึน้จากแต่ก่อน  ไม่ใช่แต่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเท่าน้ันทีม่ีรายได้  กลุ่มเด็กนักเรียน
กม็ีรายได้เหมือนกนัจากการเล่นดนตรีไทย  ถือว่ามีรายได้กนัทุกคน ”  (อภิญญา  เนติประมุข
,สัมภาษณ์,22 ,มกราคม 2554) 

 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 -  การมีส่วนร่วมในการเข้ามาติดตามและประเมินผล 
 ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกยงัตอ้งการมีส่วนร่วมในการเขา้มาติดตาม
และประเมินผลในตลาด  โดยตั้งใหต้วัแทนของชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการดาํเนินงานของคณะกรรมการพฒันาตลาดฯเพื่อใหเ้กิดความ
ถูกตอ้ง ทุกขั้นตอนดงัคาํบอกเล่าของของ  พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์  ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการ
พฒันาตลาดสามชุก 
 “ผมกเ็ร่ิมมาคุยกบัชาวบ้านว่าจะเอายงัไง เราจะอนุรักษ์ตลาดขึน้ไหม  ชาวบ้านกเ็ห็น
ด้วยว่าเราควรจะทาํ  และได้มีการคัดเลอืกตัวแทนของชาวบ้านทีเ่ป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกเข้า
มาเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ ซ่ึงการคัดเลอืกมาจากเสียงโหวตของพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดมาเป็นตัวแทนพวกเขามามีส่วนร่วมในการตลาดสอบการทาํงานของคณะกรรมการพฒันา
ตลาดฯด้วยเพือ่ตรวจสอบความโปร่งใส่ในการทาํงานของคณะกรรมกาพฒันาตลาดฯรและร่วมกนั
แก้ไขปัญหาของชุมชนด้วย” (พงษว์นิ  ชยัวรัิตน์,สัมภาษณ์,17  มกราคม  2554) 
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 การมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ  และชาวบา้นท่ีเป็น
สมาชิกในตลาดสามชุก  ท่ีจะมีการพฒันาตลาดสามชุก  อาํเภอสามชุก  จงัหวดัสุ พรรณบุรี  
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะจะตอ้งเป็นผูใ้หข้อ้มูลข่าวสาร  ทาํการประชาสัมพนัธ์เพื่อโนม้นา้ว
ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเขา้ใจในประโยชน์เพื่อการพฒันาตลาดและเกิดการยอมรับ และเขา้มามีส่วน
ร่วมกบัผูน้าํชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ  โดยการมีส่วนร่วมนั้นประกอ บไปดว้ย  การ
เขา้มาร่วมคิด  ร่วมปฏิบติั  และร่วมรับผดิชอบในทุกๆขั้นตอน  ทั้งการอาจกล่าวไดว้า่  การมีส่วน
ร่วมของชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกเป็นแนวคิดท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการพฒันา
ชุมชน  ซ่ึงตอ้งมีส่ือและกิจกรรมหลายๆดา้น  มิใช่ส่ือหรือกิจกรรมเพียงดา้นเ ดียว  และตอ้ง
ดาํเนินการพร้อมๆกนัไปทุกดา้นดว้ย  ซ่ึงการส่ือสารท่ีนาํมาใชเ้พื่อโนม้นา้วใหช้าวบา้นท่ีเป็น
สมาชิกชุมชนตลาดสามชุกท่ีเขา้มามีส่วนร่วม  ไดแ้ก่ 
 1. ลงพื้นท่ีเพื่อประสานผูน้าํทอ้งถ่ิน  แกนนาํชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุก  
เพื่อสร้างความสามคัคีสัมพั นธ์ท่ีดี และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  เพื่อทาํความใจกบัผูน้าํใหเ้ห็นถึง
ประโยชน์ท่ีชุมชนจะไดรั้บ  และใหแ้กนนาํชุมชน  ผูน้าํ  ไปส่ือสารต่อกบัชาวบา้น 
 2. นดัประชุมกลุ่มชาวบา้นและนาํเอกสารไปเผยแพร่  เช่น  ส่ือพิมพ ์ เอกสาร  แผน่พบั 
และส่ือวดีิทศัน์  ความเป็นมาและรายละเอียดของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน 
 3. เม่ือเผยแพร่ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆแลว้  กลุ่มชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุก
ยงัมีขอ้ขอ้งใจเร่ืองระบบการบริหารจดัการท่ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ดงันั้นส่ิง
ท่ีคณะกรรมการพฒันาตลาดฯทาํไดดี้ท่ีสุดคือ  การ จดัไปดูงานจากการอนุรักษต์ลาดของจริง ดงันั้น
แผนปฏิบติังานนาํกลุ่มผูน้าํชุมชน  และชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกไปดูงานจึงเกิดข้ึน  
โดยการจดักิจกรรมดูงานระบบบริหารจดัการตลาดดา้นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมในพื้นท่ีอ่ืน
ใหก้บัผูน้าํชุมชนและชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุม ชนตลาดสามชุก ณ  ตลาดดอนหวาย  จงัหวดั
นครปฐม  ประชาคมบางลาํพ ู พิพิธภณัฑข์อง  อาจารยอ์เนก  นาวกิมูล  พุทธมณฑลสาย  2  จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 4. เปิดเวทีชุมชนทั้งเวทีเล็กและเวทีใหญ่เพื่อระดมความคิดเห็น  และความตอ้งการการ
ใชป้ระโยชน์ของชุมชน  โดยเปิดโอกาสใหทุ้กคนท่ี เขา้ประชุมเวทีไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี
โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ประชุมเชิงปฏิบติัการ  รวมทั้งประชุมกลุ่มกบัแกนนาํชาวบา้นใน
หลายๆคร้ัง 
 ซ่ึงการส่ือสารและกิจกรรมเหล่าน้ี เพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน จะได้
นาํไปเป็นขอ้มูลในการปฏิบติัเม่ือเกิดก ารอนุรักษต์ลาดในพื้นท่ี  นอกจากนั้นยงัเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการพฒันาตลาดฯท่ีปฏิบติังานกบักลุ่มชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชน
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ตลาดสามชุกใหมี้ความสนิทสนมกนั  เพื่อก่อใหเ้กิดการส่ือสารกนัอยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่ง
ปฏิบติังาน  และประการสาํคญัเพื่อใ หเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาตลาดสามชุกใหมี้
ศกัยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
 จากการสัมภาษณ์น้ีผูศึ้กษาวจิยัพบวา่การมีส่วนร่วมและการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมใน
ชุมชน  เพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก อาํเภอสามชุก 
จงัหวดัสุพรรณบุรี  มีปัจจยัทางการส่ือสารท่ีทาํใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมนั้นหลายปัจจยัท่ีประกอบ
เขา้ดว้ยกนัและเอ้ือต่อกนันั้นประกอบไปดว้ยนโยบายภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้ง
กระบวนการส่ือสารท่ีคณะกรรมการพฒันาตลาดฯดาํเนินการนั้น  สอดคลอ้งกบัแนวคิดและความ
ตอ้งการ เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกท่ีมีต่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และ
ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชน   ซ่ึงการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง  จะตอ้งไม่หมายความเพียงแต่การดึง
ประชาชนเขา้ร่วมโครงการท่ีหน่วยงานภาครัฐกาํหนดเท่านั้น  แต่ชุมชนในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมใน
การรับผดิชอบและมีบทบาทอยา่งเตม็ท่ี  เร่ิมตั้งแต่คิดคน้ปัญหา  เสนอแนะขอ้คิดเห็น  และเสนอเขา้
มามีส่วนร่วมการกาํกบัดูแลและตรวจสอบการดาํเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสังคม
และชุมชน 
 ผลการวจิยัพบวา่  คณะกรรมการพฒันาตลาดฯ มีเป้าหมายในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชน   ท่ีจะเกิดผลดีต่อชาวบา้นท่ี
อาศยัอยูโ่ดยรอบตลาดสามชุก และเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัชาวบา้นท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การวางแผน  การออกความคิดเห็น  วเิคราะห์ปัญหาต่างๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจนเสนอแนว
ทางแกไ้ข  เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยส่ือท่ีคณะกรรมการพฒันาตลาดฯเลือกใชโ้นม้
นา้วใจและก่อใหเ้กิดผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายในการยอมรับหรือเปล่ียนแปลงทศันคติ
มากท่ีสุด  คือ  ส่ือบุคคลโดยเฉพาะอยา่งกลุ่มผูน้าํชุมชนท่ีเป็นผูส่้งสารท่ีมีลกัษณะคลา้ยค ลึงกบัผูรั้บ
สาร  นอกจากนั้นยงัมีส่ืออ่ืนๆ  เช่น  ส่ือพิมพ ์ ส่ือกิจกรรมซ่ึงช่วยเสริมใหเ้กิดผลในการโนม้นา้วใจ
มากยิง่ข้ึนในส่วนของชาวบา้นในชุมชนก็จะเลือกท่ีจะใหค้วามสนใจเก่ียวกบัข่าวสารท่ีตนเองง
สนใจและตอ้งการทราบ  ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัความเช่ือดั้งเ ดิม  และทศันคติของบุคคล
นั้นๆ  และเลือกท่ีจะตีความหมายข่าวสารท่ีไดรั้บตามทศันคติและประสบการณ์ท่ีมีอยูก่่อน  เช่น  
ความเจริญท่ีจะเขา้มาพร้อมตลาด  แต่ก็จะเกิดแหล่งเส่ือมโทรมตามมา  ดงันั้นการเขา้มามีส่วนร่วม
ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของกลุ่ มชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาด
สามชุก  จะก่อใหเ้กิดกระบวนการแกไ้ขปัญหา  และวธีิการในการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัชุมชนของ
เขาเอง 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิยั  การอภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การส่ือสารยงัคงมีความส าคญัแมว้า่ยคุสมยัจะเปล่ียนแปลงไป  เน่ืองจากมนุษยย์งั
ปรารถนาท่ีจะส่ือสารกบับุคคลอ่ืน  ดว้ยรูปแบบและวธีิการท่ีแตกต่างกนัออกไป  เพื่อผลทางดา้น
ชีวติ  จิตใจ  และการเป็นการสังคม  ท าให้ มนุษยจ์  าเป็นตอ้งพฒันาการส่ือสารใหก้า้วทนัการ
เปล่ียนแปลง  ทั้งส่ือมวลชลและอินเตอร์เน็ตท าใหโ้ลกทั้งใบถูกยอ่ขนาดลง  มนุษยส์ามารถรับรู้ส่ิง
ต่าง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนบนโลกไดอ้ยา่งรวดเร็วและเวลาเดียวกนั  และท่ีชุมชนเติบโตอยูท่่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงก็มีส่ิงต่าง  ๆ  เข้ ามากระทบกบัชุมชนมากมายและท าใหชุ้มชนประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  แต่ภาวะท่ีชุมชนเกิดความอ่อนแออยูน่ั้น  ก็มีชุมชนอีกหลายชุมชนอีกหลายแห่งท่ียงั
สามารถรวมตวักนัไดอ้ยา่งเขม้แขง็  เน่ืองจากไม่ยอมปล่อยตวัไปตามกระแสการเปล่ียนแปลง  
หากแต่ไดเ้รียนรู้และปรับตวัมาโดยตลอด  แ ละการท่ีจะท าใหชุ้มชนเขม้แขง็อยูไ่ดน้ั้นก็อาศยัปัจจยั
หลายอยา่ง  เช่น  ผูน้  าชุมชนสมาชิกภายในชุมชน  ทรัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในชุมชน  ตลอดจนการ
ส่ือสารท่ีจะเป็นกลไกในการเช่ือมโยงคนเหล่านั้นใหเ้ขา้มารวมตวั  เพราะ การรวมกลุ่มตอ้งการ
อาศยัความเขา้ใจท่ีตรงกนัมีจิตส านึกร่ วมกนั  มีบางส่วนในการคิด  ตดัสินใจ  ด าเนินการ  เพื่อ
ร่วมกนัท างานแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดส้ าเร็จลุล่วง  แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  คนภายในชุมชนนั้น  
คิดเป็น  และแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยอาศยัการส่ือสารเป็นกลไกส าคญัในการสร้างการเรียนรู้และการ
พฒันาศกัยภาพของบุคคลภายในชุมชนร่วมกนั 
 ในการศึกษาเร่ือง  เร่ือง  “การส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ”  เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
ของตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  
 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวจิยัออกเป็น  3  ตอน  ดงัต่อไปน้ี  คือ   
 ตอนที ่ 1  ข้อมูลเกีย่วกบัชุมชนตลาดสามชุก 
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 ตอนที ่ 2  กระบวนการส่ือสารเพือ่การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเทีย่ว
ของตลาดร้อยปี อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรี 
 ตอนที ่ 3  การมีส่วนร่ วมและการส่ือสารเพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพือ่การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเทีย่ว ของตลาดร้อยปี  อ าเภอสามชุก  
จังหวดัสุพรรณบุรี 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลเกีย่วกบัชุมชนตลาดสามชุก 
 ชุมชนตลาดสามชุก เป็นชุมชนเล็ก ๆ ตั้งอยูท่ี่  หมู่  2  ต าบลสาม ชุก  อ าเภอสามชุก 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ในอดีตเป็นตลาดริมน ้าสุพรรณบุรี มีการก่อตวัของชุมชน เม่ือประมาณ ปี พ .ศ. 
2437 ในสมยัรัชกาลท่ี  5  สภาพบา้นเรือนมีลกัษณะเป็นอาคารไมส้องชั้นเรียงรายเป็นหอ้งแถวมุง
หลงัคาดว้ยกระเบ้ืองโบราณ มีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมในสมยัรัชกาล ท่ี  5  ซ่ึงเป็นศิลปะจาก
การแกะสลกัผนงับา้นดว้ยลวดลายขนมปังขิงท่ีงดงาม นบัเป็นยา่นการคา้ท่ีมีความงดงาม และ
ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประกอบกบัมีสินคา้และบริการอยา่งครบครัน ไม่วา่จะเป็นร้านขาย
อาหาร ร้านเสริมสวย ร้านกาแฟ ร้านถ่ายรูป ร้านขายของช า ร้านขายยาสมุนไพร จีน และยาไทย
ท่ามกลางบรรยากาศของตลาดเก่าท่ีมีอายกุวา่ 100 ปี 
 ชุมชนตลาดสามชุก มีพื้นท่ีกวา้งประมาณ 10 – 15 ไร่ แต่ในส่วนท่ีทางชุมชนจดัเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเรียกวา่ “ตลาดร้อยปี”  เป็นบริเวณอาคารบา้นไมเ้รียงรายเป็นแถวอยูติ่ดกบัแม่น ้า
สุพรรณบุรี ประกอบดว้ย 4 ซอย เน่ืองจากสภาพบา้นเรือนในบริเวณ 4 ซอยน้ี ยงัคงรักษาสภาพ
ความเป็นบา้นไมเ้ดิมมากท่ีสุด และเป็นตลาดเก่าท่ีมีมาแต่เดิม 
 ตลาดสามชุก  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นจุดเด่นดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว คือ พิพิธภณัฑ์
ตลาด หรือบา้นพดูได ้ท่ีปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นซอยต่าง ๆ ภายในตลาด ร้อยปีสามชุก เน่ืองจากบา้นแต่
ละหลงัมีเร่ืองราวชีวติของผูค้น ท่ีเคยอยูอ่าศยัมาตั้งแต่อดีต ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑบ์า้นขนุจ านงจีนารักษ ์
เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีรวบรวมขอ้มูลของชุมชน ตั้งแต่ประวติัความเป็นมาของ
ชุมชน ประวติัของบา้นและเจา้ของบา้น โดยก า หนดใหเ้ป็นศูนยก์ลางขอ้มูลท่ีรวมเร่ืองราวความ
เป็นมาของชุมชน 
 นอกจากน้ี  บา้นเรือนในตลาดสามชุก แต่ละหลงัยงัมีเร่ืองราวความเป็นมาตั้งแต่อดีต 
โดยแต่ละบา้นจะมีการจดัแสดงโชวข์า้วของเคร่ืองใช ้ ท่ีเจา้ของบา้นเก็บรักษาไวอ้ยา่งดี และ
สามารถบอกเล่าเร่ืองราวของส่ิงเห ล่านั้นได ้รวมถึงร้านคา้ต่าง ๆ ภายในชุมชน ท่ีเปิดขายมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ สืบทอดต่อกนัมายงัรุ่นปัจจุบนั  ซ่ึงมีเร่ืองราวความน่าสนใจ และเปิดโอกาสให้
นกัท่องเท่ียวและผูส้นใจเขา้ไปสัมผสับรรยากาศภายในบา้น พร้อมพดูคุยกนัเจา้ของบา้นไดต้าม
อธัยาศยั 
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 จุดเด่นท่ีส าคญัอีก ประการหน่ึงของชาวสามชุก นัน่คือ อาหารอร่อยเป็นท่ีเล่ืองลือของ
ชาวสามชุก ประกอบดว้ย ร้านบะหม่ีเจก้อา้ว ท่ีเปิดขายมากกวา่ 70 ปี เอกลกัษณ์ คือ การท าเส้นเอง 
และมีวธีิการรักษาเส้นไม่เหมือนใคร  ร้านขา้วห่อใบบวั ท่ีเป็นสูตรดั้งเดิม ใส่เคร่ืองถึงใจ เป็นอาหาร
ท่ีหาทานยาก มีขายเฉพาะวนัหยดุ นอกจากน้ี ยงัเป็นแหล่งรวมของฝากทั้งของคาว ของหวาน ไดแ้ก่ 
น ้าพริกแม่กิมลั้ง เป็ดยา่งจ่าเฉิด  ปลาสลิด ข องพี่จิต  ท่ีเปิดขายมาก่อนท่ีตลาดสามชุกจะโด่งดงัถึง
วนัน้ี และมีขนมเบ้ืองโบราณ ขนมไข่ ขนมเป๊ียะ ขนมกอกลว้ย ขนมหวาน ขนมก๋ง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นท่ี
ถูกใจของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเรียนรู้เร่ืองราวความเป็นมาของชุมชน ไดช้มสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ และยงัไดชิ้มอาหาร และขนมอร่อยในตลาดสามชุก 
 จากจุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เหล่าน้ี ท าใหปั้จจุบนัตลาดสามชุก เป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
กวา้งขวาง มีทั้งส่ือมวลชนและนกัท่องเ ท่ียว กลุ่มผูส้นใจศึกษาดูงาน เดินทางแวะเวยีนเขา้มา
ท่องเท่ียว และดูงานไม่ขาดสาย และในช่วงวนัหยดุ บรรยากาศในตลาดคึกคกัไปดว้ยผูค้น ทั้งพอ่คา้ 
แม่คา้ และนกัท่องเท่ียว กลุ่มผูศึ้กษาดูงาน ซ่ึงนบัเป็นความภาคภูมิใจของชาวสามชุกท่ีไดมี้ส่วนร่วม
ในการอนุรักษแ์ละพฒันาจนท าใหต้ลาดร้อยปีท่ีสามชุกแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปจนถึงทุกวนัน้ี 
 พฒันาการของชุมชนตลาดร้อยปี อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรี   
 จากการศึกษาวจิยั พบวา่ พฒันาการของชุมชนตลาดสามชุก ประกอบดว้ย 3 ระยะ ดงัน้ี 
 1. ระยะรวมตัวในการพฒันาชุมชน (พ.ศ. 2543 - 2545) 
 ผลการศึกษาสรุปวา่  ในการด าเนินการพฒันาชุมชนตลาดสามชุก จนกระทัง่เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนัน้ี ไดมี้จุดเร่ิมตน้จากการรวมตวักนัของสมาชิกใน
ชุมชน เน่ืองจากสภาวะภายในชุมชนในช่วงปี พ .ศ. 2543 นั้น ชุมชนประสบปัญหาในเร่ืองของ
สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต ่า  ตลาดเก่าท่ีเคยคึกคกัดว้ยผูค้น กลบัจางหาย และหมดไป ชาวบา้นท่ี
เป็นพอ่คา้ แม่คา้ในตลาดขายของไม่ได ้  อีกทั้งยงัพบกบัปัญหาการไล่ร้ือบา้นท่ีเช่าท่ีดินของ
กรมธนารักษ ์เน่ืองจากเป็นแผนนโยบายท่ีตอ้งการใหช้าวบา้นในชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
บา้นเรือนไม ้ ท่ีมีสภาพทรุดโทรม  พุพงั  ซ่ึงเกรงวา่จะเกิดอนัตรายในภายภาคหนา้  ซ่ึงทางกรมธนา
รักษต์อ้งการใหร้ื้อถอนแลว้สร้างใหม่ในรูปแบบของตวัอาคารตึกท่ีมีความถาวร และใหเ้จา้ของบา้น
ออกทุนทรัพยใ์นการซ่อมแซมเอง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีวา่ ชาวตลาดสามชุก ท่ีเคยเป็นพอ่คา้ ในช่วงนั้ นก็
ขายของไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ บางรายไม่มีรายไดใ้นการเป็นทุนสร้างบา้นใหม่ จึงไดมี้การรวมตวักนัพดูคุย
ถึงประเด็นปัญหาดงักล่าว 
 ต่อมา ดร.สมเกียรติ  อ่อนวมิล  ไดเ้ขา้มาจุดประกายใหช้าวชุมชน ร่วมกนัอนุรักษชุ์มชน
ไวแ้ละใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษข้ึ์นม า เพื่อเป็นแกนน าในการ
ด าเนินการในการน้ี ในการด าเนินการพฒันาชุมชนทั้งหมด คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ จะ
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เป็นผูมี้บทบาทส าคญั ในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาชุมชน โดยระยะแรก ชาวชุมชนได้
ตั้งเป้าหมายท่ีจะฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจของตลาดสามชุก ใหก้ลบัมาเป็นตลาดท่ีมีผูค้นเข้ ามาจบัจ่าย
ซ้ือของอีกคร้ัง แต่ในการด าเนินการระยะแรกไม่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากสมาชิกในชุมชน ยงัไม่
ค่อยเขา้ใจกระบวนการท างานของคณะกรรมการฯ เท่าไรนกั 
 2. ระยะด าเนินการพฒันาชุมชน  (พ.ศ. 2546-2547) 
 ในช่วงปลายปี  พ .ศ. 2545  มีองคก์รพฒันาชุมชน คือ มูลนิธิชุมชนไท เ ขา้มาส ารวจหา
ขอ้มูลท่ีชุมชนตลาดสามชุก เพื่อจดัท าโครงการปฏิบติัชุมชนและเมืองน่าอยู ่โดยการประสานงาน
ผา่นทางนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสามชุก คือ คุณพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ จากนั้นคุณพงษว์นิประ
สานงานเชิญคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ มาร่วมพดูคุยดว้ย โดยทางเจา้หนา้ท่ีของมู ลนิธิ
ชุมชนไดเ้สนอโครงการใหก้บัคณะกรรมการฯ รับทราบขอ้มูล และทางคณะกรรมการฯ ไดเ้ล่า
เร่ืองราวปัญหา และความตอ้งการในการพฒันาชุมชนใหท้างเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิฯ รับทราบขอ้มูล
เช่นกนั จนกระทัง่ทั้งสองฝ่ายมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัแลว้ จึงเร่ิมด าเนินการในการพฒันาตลาด
สามชุก โดยทางเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิฯ ไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
เป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ การแนะน าเร่ืองของกระบวนการท างาน ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชน โดยมีการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งสมาชิกในชุมชน คือ การจดัเวทีประชาคม เพื่อระดม
ความคิด เห็นในการพฒันาตลาดสามชุก จนกระทัง่ไดข้อ้เสนอท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ออกมา 13 ขอ้ และต่อมาสมาชิกในชุมชนไดเ้ร่ิมตน้ด าเนินการกิจกรรมแรก คือ การท าความสะอาด
ตลาด และหนา้บา้นของตนเอง ซ่ึงจุดน้ีเอง ท่ีท าใหท้างมูลนิธิชุมชนไท ไดเ้ห็นศกัยภาพของชาว
ตลาดสามชุก และใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการพฒันาชุมชน 
 ในการด าเนินการพฒันาชุมชนของชาวตลาดสามชุก ขบัเคล่ือนต่อไปไดน้ั้น เกิดข้ึนจาก
ความคิดของกลุ่มคณะกรรมการฯ น าโดยประธานคระกรรมการฯ ท่ีด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลสามชุก ท่ีไดจ้ดักิจกรรมพาชาวตลาดสามชุกไปดูงาน การจั ดท าตลาดเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้าดอนหวาย และขากลบัไดแ้วะชุมบา้นพิพิธภณัฑข์องอาจารยอ์เนก 
 3.ระยะพฒันาและการจัดการการท่องเทีย่วชุมชน  (พ.ศ.  2547-ปัจจุบัน) 
 ในปี  พ .ศ. 2547  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ไดส่้งเสริมใหชุ้มชนตลาด
สามชุกเป็นแหล่งท่องเท่ี ยวของจงัหวดัสุพรรณบุรี  และสนบัสนุนดา้นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ลงในคู่มือการท่องเท่ียว  “วนัเดียวเท่ียวสนุก  หรือ  Family  Fun  One  Day  Trip”  
ท าใหต้ลาดสามชุกเป็นท่ีรู้จกัและมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอะข้ึน  ทางคณะกรรมการฯ  จึงร่วมกนั
วางแผนจดัระบบการท่อง เท่ียวของชุมชน  เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  การจดัท าเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ชุมชน  การจดัท าป้ายบอกทาง  ป้ายช่ือตลาด  และการจดัเตรียมขอ้มูลในบา้น
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พิพิธภณัฑข์นุจ านงจีนารักษ ์ เพื่อเปิดเป็นพิพิธภณัฑข์องชุมชน  และไดป้ระสานความร่วมมือกบั
สมาชิกในชุมชนใหร่้วมกนัจดัการการท่องเท่ียว  และไดป้ระสานความร่วมมือกบัสมาชิกในชุมชน
ใหร่้วมกนัจดัการการท่องเท่ียว  โดยการจดับรรยากาศภายในบา้น  ดว้ยการน าของเก่ามาโชว ์ เพื่อ
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว  และการจดัท าอาหารออกมาขายเป็นของฝากแก่นกัท่องเท่ียว  ทั้งน้ี  เพื่อ
เป็นไปตามแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์  
 หลงัจากนั้น  ชาวชุมชนตลาดไดร่้วมกนัจดักิจกรรมวนัเปิดบา้น  เปิดชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว  และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอยา่งเป็นทางการ  และมีการประสานงานเชิญส่ือมวลชนและ
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นต่าง  ๆ  เขา้ร่วม  ในการจดังานน้ี  มีประการชาสัมพนัธ์  และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ไปยงัสาธารณชนอยา่งกวา้งขวาง  ท าใหปั้จจุบนัน้ี  ชุมชนตลาดสามชุก  มีส่ือมวลชน นกัท่องเท่ียว  
กลุ่มผูส้นใจดูงาน เขา้เยีย่มเยยีนชุมชนเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ  และชาวตลาด
สามชุกไดร่้วมมือกนัด าเนินการพฒันาและจดัการการท่องเท่ียว ของชุมชนดว้ยดี  จนท าใหเ้ป็นท่ี
ประทบัใจของผูท่ี้เดินทางไปเยีย่มเยยีนชุมชน  และการส่ือสารโดยการบอกต่อไปยงันกัท่องเท่ียว
กลุ่มอ่ืนๆ  ต่อไปเร่ือยๆ ท าใหต้ลาดสามชุกเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นในวงกวา้งมากยิง่ข้ึนเร่ือยๆ 
ส่วนที ่ 2  กระบวนการส่ือสารเพือ่การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วของตลาดร้อย
ปีอ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรี 
 ผลการศึกษาวจิยัสรุปวา่ การส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวของตลาดร้อยปี อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยศึกษาภายใตส้ถานการณ์   4  ดา้น    
ดงัน้ี 
 1. ดา้นวางแผนการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดสามชุก   
 2. ดา้นการประสานความร่วมมือในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน   
 3. ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียว 
 4. ดา้นการแกปั้ญหา  และอุปสรรคในในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน   
 ในแต่ละดา้นมีวธีิการส่ือสารในรูปแบบต่าง  ๆ สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ด้านการวางแผนการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วของชุมชนตลาด
สามชุก   
 ในดา้นการวางแผนการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดสามชุก  เป็นการ
ส่ือสารระหวา่งคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ ในการร่วมกนัวางแผนการจั ดการ
การท่องเท่ียวใหเ้ป็นระบบระเบียบ  เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  และผูท่ี้สนใจเขา้มา
ศึกษาและเยีย่มเยยีนชุมชน  จากการศึกษาวจิยัพบวา่  การส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
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ของตลาดร้อยปี อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี  นั้น  เป็นการส่ือสารสองทาง แบบเป็นทางการ  
การสส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ  สรุปไดด้งัน้ี 
 1.1  การส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 

- การจดัการประชุมสรุปโครงการปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ โดยคณะกรรมการ
พฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษไ์ดร่้วมประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีโครงการปฏิบติัการชุ มชนและเมืองน่า
อยู ่ ผูบ้ริหารของมูลนิธิชุมชนไท  และมีการปรึกษาหารือเพื่อร่วมกนัวางแผนการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดสามชุก  ทั้งน้ี  การประชุมดงักล่าวเป็นการประชุมร่วมกบั
บุคคลภายนอก  จึงเป็นการประชุมท่ีมีลกัษณะเป็นทางการ  ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ  จะร่วมพดูคุ ย
เพื่อปรึกษาหารือกนัอยา่งอิสรเสรี  เน่ืองจากมีความสนิทสนมคุน้เคยกบัเจา้หนา้ท่ีฯ  และผูบ้ริหาร
ของมูลนิธิชุมชนไทในระดบัหน่ึงแลว้  ดงันั้นการส่ือสารในสถานการณ์น้ีจึงเป็นการส่ือสารสอง
ทางแบบเป็นทางการท่ีมีปฏิกิริยาตอบโตม้าก 
 1.2  การส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -  การพดูคุยกลุ่มยอ่ย  เป็นการพบประพดูคุยกนัระหวา่งคณะกรรมการพฒันาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษใ์นการประสานการท างานในการวางแผนการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน
ร่วมกนั  จะมีการพดูคุยปรึกษาหารือกนัตลอดเวลาทั้งท่ีเจอกนัแบบบงัเอิญ  หรือการนดัพบปะ
พดูคุยกนั  ซ่ึงทางกลุ่มคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ จะมีพื้นท่ีพดูคุยกนัประจ าทุก
วนั  คือ  บา้นของคณะกรรมการฯท่านหน่ึงในช่วงเวลาค ่า 
 -  การสนทนาตวัต่อตวั  ระหวา่งคณะกรรมการฯท่ีอยูใ่นฝ่ายเดียวกนั  และตอ้งการ
ปรึกษาหารือเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกนั 
 -  การใชโ้ทรศพัทใ์นการประสานงาน  ในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีตอ้งการค าปรึกษาหารือแต่ไม่
สามารถมาพบปะพดูคุยกนัได ้
 2.  ด้านการประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชุมชน   
 จากการศึกษาวจิยั  พบวา่  ในการประสานความร่วมมือในการ อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ของชุมชน   ประกอบดว้ย  การประสานความร่วมมือกบัสมาชิกภายในชุมชน  และการประสาน
ความร่วมมือกบักลุ่มองคก์รภายนอก  โดยมีกระบวนการส่ือสารในรูปแบบการส่ือสาร  สรุปไดด้งัน้ี   
 2.1  การประสานความร่วมมือกบัสมาชิกภายในชุมชน   เป็นการส่ือสารระหวา่ง
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์   กบัสมาชิกในชุมชน  ประกอบดว้ยรูปแบบการ
ส่ือสารดงัน้ี 
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  2.1.1  การส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -   การจดัประชุม  เพื่อสร้างการรับรู้เก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม

ของชุมชน  และขอความร่วมมือสมาชิกในการร่วมกนัจดัการชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
-   การจดักิจกรรมประจ าปี  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  และการประสาน

ความสัมพนัธ์ท่ีดีของชาวชุมชนตลาดสามชุก 
  2.1.2  การส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -   การจดักิจกรรม  “แชร์ร้อยดวงใจ ”  เพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ของชาวสามชุก  

อีกทั้งยงัเป็นเวทีในการพบปะ  พดูคุยกนั  เก่ียวกบัการด าเนินการอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรมของชุมชน   
ซ่ึงสมาชิกในชุมชนจะไดม้าพบปะพดูคุยกนัเป็นประจ าทุกเดือน 

 -   การพดูคุยกลุ่มยอ่ย  เป็นการส่ือสารระหวา่งผูป้ระกอบการในตลาดสามชุกท่ีมกัจะ
พดูคุยกนัเป็นประจ าทุกวนัอยูแ่ลว้  และหลงัจากมีการจดัตั้งชมรมผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาด
สามชุก  กลุ่มผูป้ระกอบการ  จะมีการนดัประชุมพดูคุยกนัเป็นกลุ่มยอ่ยเก่ียวกบัเร่ืองของการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม  หรือเวลามีกิจกรรมอะไรท่ีตอ้งการความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ  ซ่ึงการประชุม
จะมีตวัแทนผูป้ระกอบการมาร่ วมประชุม  เน่ืองจากผูป้ระกอบการบางคนตอ้งขายของมาร่วม
ประชุมไม่ได ้ และเม่ือประชุมกนัแลว้ก็จะน าเร่ืองไปบอกต่อๆกนัไป 

 -   การใชส่ื้อบุคคล  ในกรณีท่ีมีการจดักิจกรรมของชุมชน  และไดเ้ชิญชาวชุมชนอ่ืนๆ 
ในเขตเทศบาลต าบลสามชุกเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย  ซ่ึงจะใชว้ธีิการส่ื อสารผา่นตวัแทนหรือกรรมการ
ชุมชน  และใหก้รรมการชุมชนไปบอกต่อยงัสมาชิกในชุมชนของตนต่อไป 

  2.1.3  การส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -   การใชบ้อร์ดประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงเป็นบอร์ดท่ีทางคณะกรรมการฯ  ใชส้ าหรับแจง้
รายช่ือผูท่ี้มาติดต่อเขา้เยีย่มชมและขอดูงานภายในชุมชนท่ีมาเป็นหมู่คณะ  ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลใหก้ลุ่ม
ผูป้ระกอบการและชาวบา้นไดรั้บรู้วา่  ในแต่ละวนัจะมีจ านวนกลุ่มหรือบุคคลท่ีเขา้มาเยีย่มเยยีน
ชุมชนมากนอ้ยเพียงใด  เพื่อจะไดเ้ตรียมของขายใหเ้หมาะสมกบัจ านวนผูท่ี้เขา้มาเท่ียวชมชุมชน 
 -   การใชเ้สียงตามสาย  เป็ นการใชเ้พื่อประกาศเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการแจง้ให้
สมาชิกในตลาดสามชุกรับทราบ  หรือเม่ือมีการจดัประชุม  ก็จะใชป้ระกาศเชิญชาวบา้นและ
ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมประชุม  ซ่ึงการใชเ้สียงตามสายของชุมชนตลาดสามชุกครอบคลุมแค่เพียง  4  
ซอยในเขตแหล่งท่องเท่ียวตลาดร้อยปีเท่านั้น 
 2.2. การประสานความร่วมมือกบัองค์กรภายนอก   เป็นการส่ือสารระหวา่ง
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ  กบัเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารท่ีใหก้ารสนบัสนุน  ประกอบดว้ย  
รูปแบบการส่ือสาร  ดงัน้ี 
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 2.1.1  การส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -   การประชุม  ซ่ึงเป็นกา รประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิชุมชนไท  
เพื่อสรุปโครงการปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ ซ่ึงจะมีการประชุมเป็นประจ าตามแผนโครงการ
ท่ีก าหนดไว ้ เม่ือถึงเวลาจะมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน  และร่วมกนัวางแผนปฏิบติัการ
ในช่วงปีต่อไป  ทั้งน้ีในช่วงปี  พ.ศ.  2547  ไดมี้การพดูคุยเก่ียวกบัแผนการจดัการการท่องเท่ียวของ
ชุมชนตลาดสามชุกดว้ย 
 -   การจดักิจกรรม  “อบรมเสริมศกัยภาพดา้นการใหบ้ริการ ”  โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ท่ีเขา้มาช่วยสนบัสนุนแนะวธีิการจดัการชุมชนใหเ้ป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยการจดัการอบรมทางดา้นการใหบ้ริการใหแ้ก่มคัคุเทศกน์อ้ย  
และผูป้ระกอบการในตลาดสามชุก  ทั้งน้ีเพื่อเสริมศกัยภาพในการอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรมของ
ชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2.2.2  การส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -   กา รพดูคุยกลุ่มยอ่ย  ซ่ึงเป็นการประสานระหวา่งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯกบั
คณะกรรมการฯ  ในการจดักิจกรรมต่างๆภายในชุมชน  และการสนทนาตวัต่อตวั  เม่ือมีการพบปะ
กนัโดยบงัเอิญหรือตอ้งการปรึกษาหารือในเร่ืองต่างๆ  เป็นตน้ 
 3.  ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานทีท่่องเทีย่ว 
 จากการศึกษาวจิยั  พบวา่  ในดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของ
ชุมชนตลาดสามชุก  เป็นการส่ือสารระหวา่งชาวชุมชนตลาดสามชุกกบักลุ่มส่ือมวลชน  
นกัท่องเท่ียว  และกลุ่มผูส้นใจดูงาน  ซ่ึงมีวธีิการส่ือสารตามรูปแบบการส่ือสารต่างๆ  ไดแ้ก่  
รูปแบบการส่ื อสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ  รูปแบบการส่ือสารทางเดียวแบบเป็นทางการ  
และรูปแบบการส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ 
 จากการศึกษาวจิยั  พบวา่  การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน
ตลาดสามชุก  ส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ  ซ่ึงประก อบดว้ย  การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล  ท่ีพบคือ  การใหข้อ้มูลแก่ส่ือมวลชน  โดยการใหส้ัมภาษณ์ของคณะกรรมการ
พฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของตลาดสามชุก  จุดเด่นท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของชุมชน  เป็นตน้  จากนั้นส่ือมวลชนจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ไปเผยแพร่ไป
ยงัสาธารณชนต่อไป  ท าใหป้ระชาชนไดรู้้จกัชุมชนตลาดสามชุกมากยิง่ข้ึน 

 3.1  การส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -   การใหส้ัมภาษณ์แก่ส่ือมวลชน  ในรูปแบบต่างๆ  อาทิ  โดยการสัมภาษณ์แบบตวัต่อ

ตวั  การสัมภาษณ์แบบกลุ่มยอ่ย  และการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์
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 -   การใชส่ื้อบุคคล  คือ  มคัคุเทศกน์อ้ย  ในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว  และใหค้วามรู้
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน  เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของชุมชน  และพาชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ภายในชุมชน 

 -   การส่ือสารแบบปากต่อปาก  เป็นการส่ือสารในลกัษณะการแนะน าและเชิญชวนให้
เพื่อนหรือญาติพี่นอ้งใหรู้้จกัตลาดสามชุก  โดยการส่ือสารจากผูท่ี้เคยมาเท่ียวชมตลาดสามชุก  และ
น าไปบอกต่อยงักลุ่มคนต่างๆ  ทีมีความสนิทคุน้เคยกนั  จากชาวสามชุกไปยงันกัท่องเท่ียว  จาก
นกัท่องเท่ียวไปยงันกัท่องเท่ียว  และจากองคก์รไปยงัเครือข่าย  รวมถึงการรับรู้จาก ส่ือมวลชนและ
แพร่ไปยงัส่ือมวลชนแขนงอ่ืนๆ  ดว้ย 
 3.2  การส่ือสารทางเดียวแบบเป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -   การส่งจดหมายเชิญส่ือมวลชนมาร่วมงานในวนัเปิดบา้นเปิดชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ  ซ่ึงเป็นการประสานงานกบัส่ือมวลชนท่ีเป็นทางการ  
เพื่อขอความร่วมมือส่ือมวลชนใหเ้ขา้ร่วมท าข่าวในวนังานดงักล่าว 
 3.3  การส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -   การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของตลาดสามชุกผา่นส่ือมวลชน  ไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียว
และกลุ่มผูส้นใจดูงาน 
 -   การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโดยคณะกรรมการฯ  แ ละชาวตลาดสามชุก  ไดแ้ก่  การ
จดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์  การจดัท าหนงัสือเผยแพร่  การท าป้ายบอกทางเขา้ตลาดสามชุก  การ
ใชบ้อร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียว  การใชเ้สียงตามสายในการบริการนกัท่องเท่ียว
เม่ือมีขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบ   เช่น  การประกาศเชิญชวนใหน้กัท่องเท่ียว
และ  ผูเ้ขา้มาเยีย่มชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางชุมชนจดัข้ึน  เป็นตน้ 
 4.  ด้านการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชุมชน   
 จากการศึกษาวจิยั  พบวา่  ในการแกปั้ญหาและอุปสรรคในการ อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ของชุมชน   ซ่ึงมีทั้งปัญหาระหวา่งคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ และปัญหา
เก่ียวกบัการไล่ร้ือบา้นบริเวณท่ีเช่าของราชพสัดุ  กรมธนารักษ ์ ในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ดงักล่าว  มีวธีิการส่ือสารดงัน้ี 

 4.1  การส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
-  การประชุมเพื่อป รึกษาหาแนวทางในการด าเนินจดัการปัญหาดงักล่าว  ระหวา่งชาว

ชุมชนตลาดสามชุกกบัทางกรมธนารักษ ์ โดยคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ  น าโดยคุณพงษ์
วนิ  ชยัวรัิตน์  ไดป้ระสานงานไปยงัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี  เพื่อขอค าแนะน าในการ
แกปั้ญหาดงักล่าวและมีการจดัประชุมโดยท างรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นคนกลางในการประสาน
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เชิญทุกฝ่ายเขา้มาร่วมประชุมปรึกษาหารือกนั  ประกอบดว้ย  ตวัแทนชุมชนตลาดสามชุก  ตวัแทน
กรมธนารักษ ์ และมีนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสามชุกร่วมรับรู้ดว้ย 
 -   การจดัเวทีเสวนา  “สามชุก  อนาคตอยูก่บัใคร ”  เพื่อเป็นเวทีกลางในการร่วมพดูคุย
เก่ียวกบัปัญหาความเป็นอยูข่องชาวชุมชนตลาดสามชุก  โดยเชิญบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  รองผูว้า่
ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี  ตวัแทนจากกรมธนารักษ ์ นกัวชิาการดา้นการอนุรักษ ์ ในการร่วมกนั
หาแนวทางแกปั้ญหาของชาวตลาดสามชุก  ซ่ึงการจดัเวทีเสวนาเป็นการเปิดเ วทีใหช้าวบา้นและผูท่ี้
เขา้มาศึกษาดูงาน   รวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ขา้ร่วมรับฟัง  และแสดงความคิดเห็นได ้ เพื่อเป็น
แนวทางใหแ้ก่ทางคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกในการด าเนินการพฒันาชุมชนต่อไป  
 -   การจดัประชุมเชิงสัมมนานอกสถานท่ี  ในการแกปั้ญหาระหวา่งคณะกรรมการ
พฒันาตลาดสามชุกฯ  ในการประชุมเป็นการเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการฯทุกคนไดถ้่ายทอด
ความรู้สึกในการด าเนินงานท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  เพื่อใหทุ้กคนรู้สึกสบายใจและ
ร่วมกนัด าเนินการจดัการชุมชน ใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดกนัต่อไป  
 4.2  การส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ  ประกอบดว้ย 
 -   การพดูคุยกลุ่มยอ่ย  ระหวา่งคณะกรรมการฯในการจดัการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชุมชนนั้นๆ  หรือบางคร้ังทางคณะกรรมการมีปัญหากบัทางผูป้ระกอบการ  ก็จะมีการร่วมพดูคุยกนั
ในลกัษณะประนีประนอมกนั  เพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายปรับความเขา้ใจกนัและร่วมกนัด าเนินการจั ดการ
พฒันาชุมชนต่อไป 
ตอนที ่ 3  การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพือ่การ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วของตลาดสามชุก  จังหวดัสุพรรณบุรี 
 โดยสรุปจากการวจิยั  พบวา่  ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชน  ดงัน้ี 
 1. มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  โดยมีการวเิคราะห์ปัญหา  ซ่ึงชาวบา้นท่ีเป็น
สมาชิกชุมชนตลาดสามชุกวเิคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียวของชุมชน 
 2. มีการก าหนดวิ ธีการท่ีตอ้งการใหมี้การติดตามประเมินผล  ไดแ้ก่  การเสนอใหมี้
ตวัแทนจากชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุก   ท่ีเป็นกรรมการเขา้ไปตรวจสอบในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ  และไดรั้บผลประโยชน์จากการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชนทั้งโดยส่ วนตวั  คือ  รายไดท่ี้ไดจ้ากการขายของ
ในตลาดสามชุก  และโดยส่วนรวม  คือ  ชุมชนในตลาดสามชุกไดรั้บการพฒันาในทุกๆ ดา้น  เช่น  
ทางเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน 
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 3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ท่ีไดจ้ดัข้ึน  เช่น  การเขา้ร่วมประชุมกบักลุ่มผูน้ าชุมชน
คณะกรรมการพฒันาตลาดฯในเร่ื องการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชน  
เพื่อระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะใหโ้ครงการมีความเหมาะสมและรอบคอบยิง่ข้ึน 
 4. มีการเขา้ร่วมกิจกรรมในการไปศึกษาดูงานและเขา้ร่วมการจดัเวทีสาธารณะ  เพื่อ
เสนอความคิดเห็นในทุก ๆ ดา้น 
 5. มีการเขา้ร่วมใน การจดัสรรรายไดข้องชุมชน  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของคนใน
ชุมชนท่ีดีข้ึน 
5.2 การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวจิยั เร่ือง การส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี   ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยั อนัประกอบดว้ย
ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 - พฒันาการของชุมชนใน การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ชุมชนใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
 - กระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาด
สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 - การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อ
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 พฒันาการของชุมชนใน การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเทีย่ว ของชุมชน
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

 ในการด าเนินการของชุมชนตลาดสามชุก เพื่อพฒันาชุมชนใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น 
เป็นผลสืบเน่ืองจากแนวทางการพฒันาชุมชน หลงัจากท่ีชุมชนประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ 
และสังคมจึงท าใหส้มาชิกเกิดการรวมตวั และร่วมกนัวางแผนการด าเนินการเพื่อพฒันาฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของชุมชนใหดี้ข้ึน เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ ชาวบา้นใน ตลาดสามชุก  มีอาชีพ มีรายได ้มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยตั้งมัน่อยูบ่นแนวคิดของการอนุรักษส์ภาพและวถีิชีวติดั้งเดิมของชุมชนไว ้
ท าใหช้าวชุมชนไดต้ระหนกัเห็นคุณค่าของชุมชนท่ีสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้และได้
ร่วมกนัด าเนินการจดัการเป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนมาจนถึงปัจจุบนั 

 ในการน้ี  ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยัเก่ียวกบัพฒันาการของชุมชนตลาดสามชุก 
เพื่อใหรั้บทราบและเป็นแนวทางในการ การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ชุมชนตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ของการพฒันาชุมชน จนกระทัง่ถึงระยะการจดัการท่องเ ท่ียวของชุมชน
ตลาดสามชุก 
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 จากการศึกษาวจิยัขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฒันาการของชุมชน ผูว้จิยั พบวา่ ชุมชนตลาด
สามชุก ไดเ้ร่ิมก่อตวัในการพฒันาชุมชน เม่ือประมาณ พ .ศ. 2543 ซ่ึงขณะนั้นชุมชนประสบปัญหา
อยู ่2 ประการ คือ ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ และปัญหาการไล่ร้ือบา้นเรือ นแถวไมใ้นท่ีเช่าของราช
พสัดุ กรมธนารักษ ์ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องชาว ตลาดสามชุก  ดงันั้น ชาวบา้นจึงเกิดการ
รวมตวักนัข้ึน เพื่อร่วมกนัคิดหาแนวทางในการแกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Scott Peck 
(1987) ท่ีกล่าววา่ การรวมตวัของคนในชุมชนนั้นจะเกิดข้ึน เม่ือเกิดภาวะวกิฤตในชุมชน หรือคนใน
ชุมชนเห็นปัญหาร่วมกนัในชุมชนแลว้ จึงรวมตวักนัเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหา โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลสามชุก คือ คุณพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ ไดเ้ขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ
ชาวบา้นท่ีก าลงัเดือดร้อน และมีการจบักลุ่มพดูคุยกนัอยา่ง ต่อเน่ือง จากสถานการณ์ขณะนั้นชาว
ตลาดสามชุกไดมี้ความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย และยงัไม่สามารถหาขอ้ยติุของปัญหาได ้

 จนกระทัง่ ไดมี้บุคคลภายนอกเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ คือ ดร .สมเกียรติ  อ่อนวมิล ซ่ึง
เป็นคนสามชุก และด ารงต าแหน่งสมาชิกวฒิุสภาจงัหวดัสุพรรณบุรีในสมั ยนั้น ดร.สมเกียรติ ไดใ้ห้
ขอ้คิด และจุดประกายชาวชุมชน ตลาดสามชุก  เห็นคุณค่าของความเป็นชุมชนเก่าแก่มีอาคาร
บา้นเรือนแถวไมท่ี้ตกแต่งดว้ยลวดลายสถาปัตยกรรมโบราณท่ีหาดูไดย้าก และไดเ้สนอใหช้าว
ชุมชนร่วมกนัอนุรักษไ์ว ้และเสนอใหมี้การตั้งคณะกรรมการพฒันา ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษข้ึ์นมา
เป็นแกนน าในการด าเนินงาน ซ่ึงตรงน้ีถือไดว้า่ ชาวชุมชน ตลาดสามชุก ไดเ้ร่ิมรวมตวักนัในการ
พฒันาชุมชนโดยไดรั้บแรงจูงใจจากบุคคลภายนอก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเวทินี  สตะเวทิน 
(2542) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาของประชาคมยา่นบางล าพ ูซ่ึงเป็นชุมชนเก่าแก่  ประสบปัญหา
การไล่ร้ือท่ีเช่าของราชพสัดุ กรมธนารักษเ์ช่นกนั และไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคลภายนอก คือ 
บางกอกฟอร่ัม เป็นผูจุ้ดประกายในการรวมตวัของคนในชุมชนเพื่อการฟ้ืนฟูชุมชนและดึงคนใน
ชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษฟ้ื์นฟูชุมชนเช่นเดียวกนั 

 ในการด าเนินงานใ นช่วงแรก ๆ นั้น คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ได้
ร่วมกนัคิดวางแผนการด าเนินงาน และไดจ้ดัโครงสร้างองคก์าร แบ่งสายการท างานอยา่งชดัเจนใน
รูปแบบขององคก์ารประชาชน โดยมุ่งเป้าหมายหลกั คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชนใหก้ลบัมา
เป็นตลาดท่ีมีชีวติอีกคร้ัง ซ่ึงสอด คลอ้งกบัแนวคิดของ ดิเรก  เตง็จ ารูญ (อา้งถึงในสุรีรัตน์  กฤษณะ
รังสรรค,์ 2540 : 9) ท่ีกล่าววา่ การรวมพลงัประชาชน จดัตั้งเป็นองคก์ารประชาชน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
อ านาจในการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ชุมชนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัคิดปรึกษาหารือ 
วางแผนและร่วมลงมือกระท า จนกระทัง่ถึงส่ิงสุดทา้ย คือ การไดรั้บการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงนั้นดว้ย 
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 ในการวางแผนร่วมกนัของคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ในระยะแรก
น้ี มีการคิดกิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนดว้ยการจดังาน “อาหารอร่อยดีท่ี
สามชุก” ในช่วงวนัปีใหม่ ปลายปี พ .ศ. 2544 ซ่ึงนบัเป็นกิจกรรมแรกท่ีสามารถดึงคนในชุมชนให้
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ คือ สามชุกมีอาหารอร่อย 
เป็นตวัสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เวทินี  สตะเวทิน (2542) ท่ี
พบวา่ ในการพฒันายา่นบางล าพ ูมีการน าแนวคิดในการรวมตวักนัในการฟ้ืนฟูชุมชน และดึงคนใน
ชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมโดยใชว้ฒันธรรมท่ีสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชนเป็นส่ือ และสร้าง
กิจกรรมสนุก ๆ ใหค้นในพื้นท่ีไดอ้อกมามีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด 

 ต่อมาในระยะการด าเนินกา รพฒันา ชาวชุมชนตลาดสามชุก ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
องคก์ารภายนอก คือ มูลนิธิชุมชนไท ท่ีเขา้มาจดัท าโครงการปฏิบติัชุมชนและเมืองน่าอยู ่เน่ืองจาก
เห็นศกัยภาพของชุมชน ท่ีมีแกนน าในการด าเนินงานท่ีชดัเจนและเขม้แขง็แลว้ และเลือกชุมชน
ตลาดสามชุก เป็นโครงการน าร่องในการสร้างเมืองน่าอยู ่โดยมีเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิชุมชนไทเขา้มา
เป็นท่ีปรึกษาเปรียบเสมือนเป็นพี่เล้ียงในการเสนอแนะแนวทางการท างานในการพฒันาชุมชน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเวทินี  สตุเวทิน (2542) ท่ีพบวา่ การพฒันายา่งบางล าพ ูท่ีมีบางกอกฟอร่ัม 
ท่ีมีบทบาทเสมือนเจา้หนา้ท่ี พฒันาท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานแต่ละฝ่ายใหเ้ขา้มาร่วมท าความเขา้ใจ
ร่วมกนั  
 ในการด าเนินการพฒันาชุมชนของชุมชนตลาดสามชุก ไดมี้องคก์ารภายนอกเขา้มาให้
การสนบัสนุน ในทิศทางของการประสานความร่วมมือกนัพฒันาชุมชนใหเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการของชุมชน โดยการด าเนินงานขององคก์ ารภายนอกไม่ไดเ้ขา้มาก าหนดนโยบายใหชุ้มชน
ท าตามความตอ้งการขององคก์ร หากแต่มาช่วยหนุนเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จรัญญา  วงษพ์รหม (2536 ) ท่ีกล่าววา่ แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานพฒันา (People Participation for Development) เป็นกระบวนการของการมีส่วน
ร่วมท่ีมิไดข้ึ้นอยูก่บัการริเร่ิม หรือวางแผนโดยภาครัฐ เหมือนในอดีตแลว้ แต่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนเอง ซ่ึงความส าเร็จท่ีจะไดรั้บอยูท่ี่ประชาชนในชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการอยา่งเป็นอิสระเนน้การท างานในรูปกลุ่มหรือองคก์รชุ มชนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้
ร่วมอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีพลงักลุ่มจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหง้านพฒันาต่างๆ บรรลุผลส าเร็จตามความ
มุ่งหมาย 
 ทั้งน้ี รูปแบบการพฒันาชุมชนตามแนวทางการพฒันาของมูลนิธิชุมชนไท ตอ้งการ
มุ่งเนน้ใหช้าวชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน โด ยมีการเสนอใหมี้การจดัเวที
ประชาคม เพื่อระดมความคิดเห็นของชาวชุมชนในการร่วมกนัพฒันาตลาดสามชุก ซ่ึงเป็นการ
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ส่ือสารแบบมีส่วนร่วม โดยประชาชนในชุมชนจะร่วมกนัพิจารณา คน้หาปัญหาส่ิงท่ีชุมชนประสบ
อยู ่และคน้หาความตอ้งการของชุมชนท่ีตอ้งการใหชุ้มชนมีการเปล่ียนแปลงไปในท างท่ีดีข้ึน 
จากนั้นจึงร่วมมือกนัวางแผนการจดัการกบัปัญหา หรือ ด าเนินการตามความตอ้งการของชุมชน 
โดยมีการตดัสินใจร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ White (1982) ท่ีกล่าววา่ ขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจะสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนตั้งแต่การร่วมกนัคน้หา วเิคราะห์ส ภาพปัญหา
ในทอ้งถ่ิน และร่วมกนัตดัสินใจเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม มีการวางแผนด าเนิน
กิจกรรมการพฒันาและติดตามประเมินผลของกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงขั้นตอนท่ีส าคญัของการมีส่วน
ร่วม และเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 นอกจากน้ี ในการจดัเวทีประชาคม ยงัเป็นการสร้างช่องทางในการส่ือสารใหค้นใน
ชุมชนไดพ้บปะพดูคุยกนัถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ และร่วมกนัคิด ตดัสินใจ ในการหาแนวทาง
แกปั้ญหาของชุมชนร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Robert  Putmam (อา้งถึงในฐิติวฒิุ  เสนา
ค า, 2540) ท่ีพบวา่ องคป์ระกอ บอยา่งหน่ึงท่ีท าใหก้ารรวมตวักนัด าเนินกิจกรรมของคนในชุมชน
เกิดความเขม้แขง็ คือ การมีช่องทางการส่ือสารใหค้นในชุมชนไดพ้ดูคุยถึงปัญหาร่วมกนัทั้งใน
รูปแบบของการพดูคุยท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเวทินี  สตะ
เวทิน (2542) พบวา่ จุดเด่นในการ รวมตวัของประชาชนยา่นบางล าพ ูคือ การสร้างช่องทางเพื่อให้
บุคคลไดเ้ขา้มาพบปะ พดูคุยกนัจนน าไปสู่การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และด าเนินกิจกรรมร่วมกนั
ในท่ีสุด 
 ในการด าเนินการพฒันาชุมชน ตลาดสามชุก  ในระยะท่ี 2 นั้น ชาวชุมชนตลาดสามชุก 
โดยมีคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษเ์ป็นแกนน า ไดม้องเห็นศกัยภาพของชุมชน ใน
การก าหนดแนวทางในการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ไดแ้ก่ การพฒันาชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เน่ืองจากชุมชนเป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมีอายกุวา่ 100 ปี และยงัคงรักษาสภาพบา้นเรือนท่ีเป็น
บา้นไม ้และมีลวดลายทางสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม อีกทั้งชาวตลาดยงัคง 
 ส าหรับการด าเนินการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวนั้น ส่วนหน่ึงได้ รับแนวคิดจาก
บุคคลภายนอก คือ สุรพล  จินดาอินทร์ ผูมี้บทบาทในการชกัชวนใหช้าวชุมชนร่วมกั นพฒันาดา้น
การท่องเท่ียว ซ่ึง สุรพลได ้แนะน าสถานท่ีดูงาน คือ บา้นพิพิธภณัฑข์อง อาจารยอ์เนก  นา วกิลูล ท่ี
พุทธมณฑล และหลงัจากนั้นทาง พงษว์นิ นายกเทศมนตรีฯ และประธานคณะกรรมการฯ พร้อม
ดว้ยชาว ตลาดสามชุก ไดเ้ดินทางไปเยีย่มชม และไดรั้บแนวคิดของการจดัท าบา้นพิพิธภณัฑน์ั้น 
เน่ืองจากจดับา้นพิพิธภณัฑข์องอาจารยอ์เนก ซ่ึงประกอบดว้ยสภาพของชุมชนเมือง ในยคุเม่ือ 60 ปี
ท่ีผา่นมา มีร้า นคา้ สถานท่ีราชการต่าง ๆ ซ่ึง พงษว์นิ และคณะ ไดมี้ความเห็นร่วมกนัวา่ ร้านคา้ใน
บา้นพิพิธภณัฑ์ ของอาจารยอ์เนก ท่ีตลาดสามชุกก็ยงัคงมีใหเ้ห็นอยู ่จึงมีแนวคิดในการจดัท า บา้น
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พิพิธภณัฑ ์อีกทั้ง ยงัไดไ้ดพ้ิจารณาเห็นวา่ ในชุมชนมีบา้นขนุจ านงจีนารักษ ์ซ่ึ งเป็นบา้นไม ้3 ชั้น ท่ี
มีการตกแต่งทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ดงันั้น ทางคณะกรรมการพฒันา ตลาดสามชุก เชิง
อนุรักษ ์จึงน าความคิดมาปรึกษากบัชาวบา้นเพื่อขอความคิดเห็น และเม่ือชาวบา้นเห็นดว้ย จึงไดเ้ร่ิม
ด าเนินการจดัท าพิพิธภณัฑใ์นชุมชน ตลาดสามชุก  โดยมีเป้าหมาย คือ เพื่ อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ในการด าเนินการพฒันาชุมชนเพื่อการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของ
ชุมชน มีคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษเ์ป็นแกนน า และร่วมท างานประสานงานกบั
เจา้หนา้ท่ีโครงการปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ของมูลนิธิชุมชนไทอยู่ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิชุมชนไท ไดช่้วยเป็นท่ีปรึกษา สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในรูปแบบของการ
สนบัสนุนกิจกรรมของทางชุมชน รวมถึงการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาชุมชนดว้ย 
 ในการน้ี เจา้หนา้ท่ีโครงการปฏิบติัการชุมชนและเมืองน่าอยู ่ของมูลนิธิชุมชนไ ท 
เปรียบไดก้บัเจา้หนา้ท่ีพฒันา ท่ีเขา้มาสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนการประสานงานร่วมกนั
ของคนในชุมชน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ท่ีมุ่งเนน้ผลประโยชน์ร่วมกนั คือ การท าใหเ้มืองน่าอยูข้ึ่น 
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Roger (1983) กล่าววา่ การ ส่ือสาร
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีพฒันากบักลุ่มเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพ เม่ือพวกเขามีความคลา้ยคลึงกนั เช่น 
ทศันคติ การศึกษา ค่านิยม ฯลฯ ดงันั้น จึงเป็นจุดเร่ิมของการรวมตวัของคนในตลาด จากนั้นไดมี้
การเช่ือมโยงคนในชุมชน เพื่อหาเครือข่ายความร่วมมือ โดยการหาแนวร่วมจากการ ใช ้“ตวัเช่ือม” 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ าชุมชน คือ กลุ่มคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ ซ่ึง
เป็นเสมือนผูน้ าทางความคิด จากนั้นไดป้ระสานท าความเขา้ใจกบักลุ่มผูน้ าชุมชน ก่อนท่ีจะใหก้ลุ่ม
ผูน้ าชุมชนน าความรู้ท่ีไดรั้บไปกระตุน้ความสนใจของคนในชุมชนต่อไป ทั้งน้ี การส่ือสารโดยผา่น
คนภายในชุมชนท่ีเป็นท่ีเคารพ ศรัทธาของคนในชุมชน จะเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจะรับรู้ไดดี้กวา่ 
การรับรู้ข่าวสารจากองคก์ารภายนอกโดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเวทินี  สตะเวทิน (2542) 
ท่ีมีราษฎรอาวโุส และกรรมการชุมชน เป็นเสมือนผูน้ าทางความ คิดของชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการก่อตวัของกลุ่ม โดยผูน้ าจะท าหนา้ท่ีกระตุน้ความสนใจของคนในยา่ น ซ่ึงสามารถเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารใหก้บัคนในยา่นไดดี้กวา่องคก์ารภายนอก อยา่งบางกอกฟอร่ัม 
 นอกจากน้ี ในช่วงท่ีชุมชนก าลงัด าเนินการพฒันาชุมชน โดยการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารบา้นขนุจ านงจีนารักษ ์เพื่อปรับเป็นบา้น พิพิธภณัฑ์  ทางเจา้หนา้ท่ีโครงการปฏิบติัการชุมชน
และเมืองน่าอยู ่ไดป้ระสานงานใหค้ณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์และชาวตลาด
สามชุก ไดไ้ปศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อใหช้าวตลาดสามชุกไดเ้ห็นตวัอยา่งการด าเนินงาน
ท่ีเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกนัทางมูลนิธิชุมชนไท ยงัไดป้ระสานนกัวชิาการเขา้มาสร้างความรู้ความ
เขา้ใจใหแ้ก่ชาวชุมชนตลาดสามชุก และไดพ้าชาวตลาดสามชุก ไปศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้
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กบัชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีมีการพฒันาชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็น
แนวทางในการด าเนินการพฒันาชุมชนตลาดสามชุก ในการน้ี การไดส้ัมผสักบัสังคมภายนอกเป็น
การแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ กบั
บุคคลภายนอก ก่อใหเ้กิดวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Thomas  E.Harris 
(1993) ท่ีกล่าววา่ การพบปะพดูคุยกนัเป็นคร้ังคราวระหวา่งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกชุมชน
จะท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ ท่ีเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเวทินี  สตะ
เวทิน (2542) ท่ีพบวา่ บางกอกฟอร่ัม มีส่วนในการเช่ือมโยง อาจารยแ์ละนกัวชิาการต่าง ๆ มาร่วม
ด าเนินกิจกรรมกบัประชาคม และการร่วมกนัระดมสมอง และใหค้  าปรึกษาจากอาจารย ์นกัวชิาการ 
และหน่วยงานพฒันาเอกชนในการด าเนินกิจกรรม นอกจากน้ี ยงัใชเ้ครือข่ายในการส่ือสารน้ีในการ
ประสานขอความช่วยเหลือในเร่ืองของงบประมาณ และความสะดวกจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย ส านกังานเข ตพระนคร และกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งน้ี ในการพฒันาชุมชนตลาดสามชุก ไดมี้
การใชเ้ครือข่ายการส่ือสารจากมูลนิธิชุมชนไทเช่นเดียวกนั แต่เป็นการประสานความสัมพนัธ์
ระหวา่งชุมชนในโครงการปฏิบติัชุมชนและเมืองน่าอยู ่ท  าใหแ้ต่ละชุมชนไดรู้้จกักนั และร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง กนัและกนั ทั้งน้ี ในการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน ท าใหชุ้มชนตลาด
สามชุกเป็นท่ีรู้จั กมากข้ึนดว้ย และเม่ือชุมชนอ่ืน ๆ มีการเยีย่มเยยีนชุมชนตลาดสามชุก ส่งผลให้
เศรษฐกิจของชาวตลาดสามชุกดีข้ึนดว้ย 
 จากการศึกษาวจิยั พบวา่ ชาว ตลาดสามชุก  ไดรั้บการสนบัสนุนจากการท่ องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน ตลาดสามชุก  
จากการจดัท าหนงัสือคู่มือการ ท่องเท่ียว “วนัเดียวเท่ียวสนุก ” หรือ “Family Fun One Day Trip” 
และไดเ้ผยแพร่เร่ืองราวของชุมชน ตลาดสามชุก  ลงในหนงัสือคู่มือการ ท่องเท่ียว “วนัเดียวเท่ียว
สนุก” สายกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี เพื่อแจกจ่ายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป นอกจากน้ี การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท .) ยงัไดใ้ชส้ถานท่ีภายในชุมชนตลาดสามชุก เป็นท่ีจดังานแถลงข่าวเปิดตวั
หนงัสือดงักล่าวดว้ย นบัวา่เป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวชุมชน
ตลาดสามชุก และมีการเชิญส่ือมวลชนมาร่วมท าข่าว ซ่ึงไดส้ร้างช่ือเสียง ใหแ้ก่ชุมชน ตลาดสามชุก
ในเวลาต่อมา 
 จากการศึกษาวจิยั ผูว้จิยั พบวา่ ก่อนหนา้ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะ
เขา้มาด าเนินการจดัโครงการจดัท าหนงัสือคู่มือการท่องเท่ียว “วนัเดียวเท่ียวสนุก ” หรือ “One Day 
Trip” นั้น ทางชุมชนตลาดสามชุก ไดเ้ขา้ร่วมเป็นหน่ึงในสมาชิกของชมรมธุรกิจการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัสุพรรณบุรีอยูแ่ลว้ ซ่ึงไดมี้การประสานความร่วมมือกนัมาอยา่งต่อเน่ือง เก่ียวกบัการก าหนด
แผนการด าเนินการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน ใน การน้ี เป็นท่ีสังเกตไดว้า่ รูปแบบของการ
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พฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ท่ีระบุวา่ หวัใจอยูท่ี่การพฒันา มีคนเป็นศูนยก์ลาง และใหเ้ป็นการ
พฒันาท่ีก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยไม่ขดัแยง้หรือท าลายสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนสังคมทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญัของการจดัการระดบัทอ้งถ่ิน เพราะคนในทอ้งถ่ินเป็นผูไ้ด
รับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันา และเป็นผูมี้ส่วนในการดูแลบ ารุงรักษาแหล่งท่องเท่ียวไม่ให้
เส่ือมโทรม จึงควรสนบัสนุนใหอ้งคก์รทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งครบ
วงจร ไดแ้ก่ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การบ ารุงรักษาสภาพแวดลอ้ม และการใหบ้ริการแก่
นกัท่องเท่ียว (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, คณะสังคมศาสตร์ ภาควชิาภูมิศาสตร์ , 2541: 4) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของบุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา (2542 ) ท่ีไดก้ล่าวสรุปวา่ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ินทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื เป็นการใหโ้อกาสแก่สมาชิกของชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งเท่าเทียม
กนั ในการเขา้ร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว โดยถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ให้
ชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มาร่วมในฐานะเจา้หนา้ท่ีหรือนกัวางแผน มีการเรียนรู้ร่วมกนั และเขา้ร่วมประชุม
ตดัสินใจในการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนัเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งฟังความ
คิดเห็น ปัญหา และความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย เพื่อใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการ
วางแผนก ากบัดูแล ควบคุมการท่องเท่ี ยวใหม้ากข้ึน อนัจะท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของ เกิดความรัก ความหวงแหนและสร้างจิตส านึกในการดูแลปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว
และส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืจึงตอ้งใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยนื 
 ในการน้ี การด าเนินการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก ก็ไดรั้บโอกาสใน
การพฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว ดว้ยกระบวนการของชุมชนเอง โดยไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
ของแผนพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคน้หาปัญหาทางการท่องเท่ียว และ
สาเหตุแห่งปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท้ องถ่ิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ตามดว้ยการ
วางแผนพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ตั้งแต่ร่วมก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ
วธีิการพฒันาการท่องเท่ียว เพื่อใหไ้ดแ้ผนงานหรือโครงการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีสามารถแกไ้ข
หรือลดปัญหาของชุมชน และสร้างสรรคส่ิ์งใ หม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวท่ีสามารถแกไ้ข
หรือลดปัญหาของชุมชน ในท่ีน้ี คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชน ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่คน
ในชุมชน และมีกระบวนการการตดัสินใจใชท้รัพยากรท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวของชุมชนร่วมกั นดว้ย ทั้งน้ี ภายใตก้ารด าเนินงาน ชาว ตลาดสามชุก  
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และการท่องเท่ียวระดบัภูมิภาค ท่ีใหก้าร
สนบัสนุนในการร่วมกนัคิด ร่วมกนัตดัสินใจ ในการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนใหมี้
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ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการเผยแพร่และประชาสัมพนั ธ์สถานท่ีท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
กวา้งขวาง ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของบุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา (2542) 
 ในการน้ี เม่ือการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก เร่ิมเป็นรูปธรรมแลว้ 
หลงัจากท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเผยแพร่และประชาสัม พนัธ์
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ในหนงัสือคู่มือการท่องเท่ียว และส่ือต่าง ๆ ขององคก์าร ท าใหต้ลาด
สามชุกเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางข้ึน ทางคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์จึงร่วมกนั
ด าเนินการพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งการเรียนรู้ข้ึนอยูเ่ป็นรูป ธรรม เพื่อเตรียม
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและกลุ่มผูส้นใจศึกษาดูงาน ท่ีเขา้มาเยีย่มชมชุมชน ท่ีมากข้ึนตามล าดบั ภายใต้
การสนบัสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชุมชนไท 
 กระบวนการส่ือสารเพือ่การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเทีย่ว ของตลาด
สามชุก จังหวดัสุพรรณบุรี 
 จากการศึกษาวิ จยั เร่ือง  การส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
ของชุมชนตลาดสามชุก พบวา่ สมาชิกของชุมชนตลาดสามชุกมีการส่ือสารท่ีเป็นกระบวนการใน
รูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย การส่ือสารทางเดียวแบบเป็นทางการ  การส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็น
ทางการ , การส่ือสารสองทา งแบบเป็นทางการ และการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารในการพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว อาทิ งานวจิยัของนพรัตน์  มุณีรัตน์ (2541 ) ท่ีศึกษาเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในการ
จดัการการท่องเท่ียวของชุมช น” คีรีวง  นริศรา  นงนุช (2544)  ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารใน
การจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนมอญเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ” และงานวจิยัของสิริลกัษณ์  
ปรินรัมย ์(2548) ท่ีศึกษาประเด็น “รูปแบบการส่ือสารกบัการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนตลาด
ริมน ้าดอนหวาย จงัหวดันครปฐม” รวมถึงงานวจิยัท่ีศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารใน
การพฒันาชุมชนในดา้นต่าง ๆ อาทิ งานวจิยัของอริสรา  ธนูแผลง (2544) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการ
ส่ือสารในการบริการจดัการธนาคารขยะชุมชนวดักลาง ซอยลาดพร้าว 132”  เวทินี  สตะเวทิน 
(2542 ) ศึกษาประเด็น “กลไกการส่ือสารในการจดัการประชาคมบางล าพู ”  ปิยนุช  พุทธรัตน์ 
(2545) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารกบัการพฒันาประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั ” และงานวจิยัของ กุลนรี  
แนวพนิช (2547) ศึกษาเร่ือง “กระบวนการส่ือสารในการจดัการโครงการสะพานบุญ ของวดัสวน
แกว้ จงัหวดันนทบุรี” ซ่ึงงานวิจยัท่ีกล่าวมาน้ี พบวา่ มีการใชรู้ปแบบการส่ือสารในการ การอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของชุมชน  และการจดัการชุมชนดา้นต่าง ๆ ในรูปแบบและวธีิการการส่ือสารท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของชุมชนตลาด
สามชุก แต่จะมีการใชใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป 
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 ในการน้ี ผูว้จิยัขออภิปรายผลการศึกษาผลการศึกษาวจิยั การส่ือสารเพื่อการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชนตลาดสามชุก ในสถานการณ์ ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้น
วางแผนในการด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน  ดา้นการประสานความร่ วมมือในการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน  ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียว  และ ดา้น
ในการแกปั้ญหา  และอุปสรรคในในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชน   
โดยเปรียบเทียบกบังานวจิยัอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
 1. ด้านวางแผนในการด าเนินการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วของชุมชน 
 ในการวางแผนในการด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชน
ตลาดสามชุก  ถือวา่เป็นหนา้ท่ีส าคญัและหนา้ท่ีหลกัในการด าเนินการ ด าเนินการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ของชุมชนใหเ้ป็นไปในทางท่ี ดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ 
Windalh และคณะ (1922) ท่ีกล่าววา่ การจดัการท่ีดี ควรดีทั้งองคก์าร ระบบ และประสิทธิภาพของ
คน จากการศึกษา การส่ือสารใน รูปแบบการส่ือสารในสถานการณ์วางแผน ในการด าเนินการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดสามชุก พบวา่ เป็นการส่ือสารระหวา่งคณะกรรมการพฒันา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์มีการใชรู้ปแบบการส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ โดยมีการจดัประชุม
เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนปฏิบติัการ ในการ ด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ของ
ชุมชน แลว้ตามดว้ยการใชรู้ปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ ประก อบดว้ย การพดูคุย
กลุ่มยอ่ย การสนทนาตวัต่อตวั และการใชโ้ทรศพัท ์เพื่อประสานความร่วมมือกนัในการด าเนินการ
จดัการใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการต่าง ๆ จากผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มคณะกรรมการฯ มีการพบปะ
พดูคุยกนัเป็นประจ าทุกวนัในช่วงค ่า ท่ีบา้นของคณะกรรมการฯ ท่านหน่ึง ซ่ึงมี การพดูคุยทั้งเร่ือง
ของอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและเร่ืองส่วนตวัต่าง ๆ เน่ืองจากกลุ่มคณะกรรมการฯ มีความสนิทสนม
คุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี ในลกัษณะความเป็นเพื่อน ท่ีสามารถพดูคุยกนัไดทุ้กเร่ือง ซ่ึงในการส่ือสาร
ตามรูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการน้ี พบวา่ เป็นการส่ื อสารตามแนวนอนหรือ
แนวราบ (Horizontal Communication) ซ่ึงเป็นการส่ือสารระหวา่งคณะกรรมการการพฒันา ตลาด
สามชุกฯ ซ่ึงมีต าแหน่งท่ีเสมอกนั มีความสัมพนัธ์ส่วนตวัในลกัษณะของความเป็นเพื่อน ซ่ึงการ
ส่ือสารในลกัษณะน้ีจะช่วยเสริมสร้างความรับผดิชอบร่วมกนั และก่อใหเ้กิดคว ามสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
ในการร่วมกนัวางแผนและด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดสามชุก  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อริสรา  ธนูแผลง (2544) ท่ีศึกษา รูปแบบการส่ือสารในการบริหารจดัการธนาคาร
ขยะของชุมชนวดักลางนั้น พบวา่ คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะใชก้ารส่ือสารตามแน วราบ 
เพื่อช่วยเสริมสร้างความรับผดิชอบร่วมกนัของหมู่คณะ ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ซ่ึงส่งเสริม
ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกอนัน ามาซ่ึงการรวมกลุ่มเพื่อจดัตั้งธนาคารขยะชุมชน 
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 นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิริลกัษณ์  ปริรัมย ์ (2548 ) ศึกษาประเด็น 
“รูปแบบการส่ือสารกบัการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดริมน ้าดอนหวาย จงัหวดันครปฐม ” 
พบวา่  รูปแบบการส่ือสารระหวา่งคณะกรรมการชุมชนตลาดริมน ้าดอยหวาย เป็นการส่ือสารกนั
แบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะจบักลุ่มพดูคุยกนัตามพื้นท่ีต่าง ๆ ในชุมชน ในประเด็น
เก่ียวกบัการร่วมกนัจดัระเบียบตลาด การแบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน และประเด็นการประชุมคร้ังต่อไป 
 2. ด้านการประสานความร่วมมือในการ ด าเนินการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการ
ท่องเทีย่ว 
 หลงัจากท่ีมีการวางแผน ในการด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
ของชุมชนตลาดสามชุกแลว้ คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ จะน าแผนปฏิบติัการนั้นไป
ด าเนินการ โดยการประสานความร่วมมือกบักลุ่มคนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อ
ร่วมกนัด าเนินการ ในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชนตลาดสามชุก จาก
การศึกษาวจิยั  ผูว้จิยั ขอแบ่งการอภิปรายผลออก เป็น 2 กลุ่ม คือ การส่ือสารระหวา่งคณะกรรมการ
พฒันาตลาดสามชุกกบัสมาชิกในชุมชน และการส่ือสารระหวา่งชาวตลาดสามชุกกบักลุ่ม
บุคคลภายนอก ดงัน้ี 

 การประสาน ความร่วมมือกบัสมาชิกภายในชุมชน   เป็นการส่ือสารระหวา่ง
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ กบักลุ่มสมาชิกในชุมชน ประกอบด้ วย ชาวบา้น 
ผูป้ระกอบการโดยเร่ิมจากการใช้ การส่ือสารใน รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ โดย
การจดัประชุม เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบั การด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ของชุมชน เพื่อสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงในการประสานงานกบัสมา ชิกใน
ชุมชน ทางคณะกรรมการฯ ตอ้งการใหส้มาชิกในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ในการ
ด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเออวลิ  วลิเล่ียม (อา้งถึง
ในสุเมธ  ทรายแกว้ , 2536: 14) พบวา่ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีใหป้ระชาชนเขา้มามีส่ว น
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ แกปั้ญหาของตนเอง 
 ผลการวจิยั พบวา่ ในการประชุมสมาชิกของชุมชน คุณพงษว์นิ  ประธาน
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ จะเป็นตวัแทนกลุ่ม ในการน าเสนอแผนปฏิบติั ในการ
ด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม เพื่อเป็นการให ้ขอ้มูลกับสมาชิกในชุมชนไดรั้บทราบถึงแผน ใน
การด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ของชุมชนท่ีจะตอ้งน าไปปฏิบติัก่อน แลว้จึงเปิดโอกาสให้
สมาชิกในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นดว้ย ในประเด็นท่ีเห็นสมควร และไม่เห็นสมควร ซ่ึงมี
สมาชิกในชุมชนบางส่วนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นท่ีแปลกแยกออกไป แ ละมีการพดูคุยเพื่อหา
ขอ้สรุปกนั แต่บางส่วนก็ไดค้ลอ้ยตามไปกบัความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่
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ยอมรับและพร้อมใจกนัปฏิบติัตามแผนในการด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
นั้นเป็นอยา่งดี 

 จากการพิจารณาพบวา่ การส่ือสารในรูปแบบการส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ ท่ีใช้
ในการประสานความร่วมมือกบัสมาชิกในชุ มชน มีการผสมผสานกนัระหวา่ง การส่ือสารตาม
แนวด่ิงจากบนลงล่าง (Top – down Communication) ในประเด็นท่ีทางคณะกรรมการพฒันาตลาด
สามชุกฯ ไดมี้การวางแผนปฏิบติัการในการด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวอยู่
ก่อนแลว้ จึงน าแผนนั้นไปขอความร่วมมือกบัสมาชิกในชุมชน แต่ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการฯ 
ก็ไม่ไดใ้ชแ้ผนปฏิบติัการนั้นบงัคบัใหส้มาชิกในชุมชนปฏิบติัตามเลยทีเดียว แต่หากมีการใชว้ธีิการ
จดัประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมตั ดสินใจก่อนน า
แผนปฏิบติัการนั้นไปใช ้ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบแนวนอน (Horizontal Communication) ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสิริลกัษณ์  ปรินรัมย ์ (2548 ) ท่ีพบวา่ สมาชิกของชุมชนตลาดน ้าดอน
หวายไดเ้ขา้ร่วมในขั้นตอนของการปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผนเพียงส่วนเดี ยว โดย
การจดัประชุมสมาชิกในชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารจากคณะกรรมการฯ และน าไปปฏิบติัตาม
ขอ้สรุปของท่ีประชุมเท่านั้น มิไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจแต่อยา่งใด ทั้งน้ี จึงเป็นการส่ือสารตาม
แนวด่ิง จากบนลงล่าง (Top – down Communication) ในลกัษณะของการสั่งการใหต้อ้ง กระท าตาม
ดว้ย 
 จากการศึกษาวจิยั ยงัพบวา่ ในการส่ือสารระหวา่งสมาชิกภายในชุมชน ประกอบดว้ย 
การส่ือสารระหวา่งคณะกรรมการฯ กบัสมาชิกในชุมชน และการส่ือสารระหวา่งสมาชิกในชุมชน
นั้น มีการใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบสองทาง (two - way Communication) ท่ีมีลกัษณะท่ีไม่เป็น
ทางการ (informal Communication) ในลกัษณะการส่ือสารตามแนวนอนหรือแนวราบ (Horizontal 
Communication) ซ่ึงเป็นการส่ือสารเพื่อการประสานงานกบัสมาชิกในชุมชนในลกัษณะของความ
เป็นกนัเอง เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมกนัจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน ท่ีสมาชิกในชุมชนทุก
คนสามารถร่ วมแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
กาญจนา  แกว้เทพ (2539) ท่ีพบวา่ การส่ือสารสองทางท่ีมีลกัษณะแนวนอน เป็นการส่ือสารท่ีมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล เพื่อท่ีจะเรียนรู้หาความเขา้ใจและความหมายร่วมกนั ท าใหก้ารส่ือสารมีลกัษณะ
ท่ีบ่งบอกถึงความเสมอภาค การเคารพศกัด์ิศรีของกนัและกนั ทั้งน้ี ผลจากการส่ือสารท าใหช้าว
ตลาดสามชุก มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั และพร้อมใจกนัปฏิบติัตามแผนท่ีไดต้ดัสินใจร่วมกนั 

 ในดา้นการประสานความร่วมมือกบัสมาชิกในชุมชน มี การส่ือสารใน รูปแบบการ
ส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิริลกัษณ์  ปรินรัมย ์(2548) ศึกษาประเด็น “รูปแบบการส่ือสาร
กบัการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดน ้าดอนหวาย จงัหวดันครปฐม ” ท่ีพบวา่ ในการกระตุน้
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ความร่วมมือผูป้ระกบัการภายในชุมชน พบวา่ มีการใชก้ารส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ ในการ
ประชุมเพื่อแลกเปล่ียน ขอ้มูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และการขอความร่วมมือในการรักษา
ความสะอาด การตอ้นรับบุคคลส าคญั และหาเงินกองกลางของชุมชน และการใชก้ารส่ือสารสอง
ทางแบบไม่เป็นทางการ ในการพดูคุยกนัโดยตรงแบบเผชิญหนา้กนั โดยผูน้ าชุมชนไดเ้ดินตรวจ
ตลาดเพื่อพบปะพดูคุยกบัผูป้ระกอบการ  ซ่ึงมี ทั้งการพดูกล่าวตกัเตือนในกรณีท่ีผูป้ระกอบการท า
ผดิ และการรับฟังความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ 
 นอกจากน้ี ยงัมีการจดักิจกรรมภายในชุมชน ในลกัษณะของการจดังานประจ าปี โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของชาวสามชุก อนัจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนและการด าเนินการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ของชุมชน  เช่น การจดักิจกรรมในช่วงวนัปีใหม่ 
วนัสงกรานต ์วนัไหวพ้ระจนัทร์ เป็นตน้ ซ่ึงไดผ้ลตอบรับจากการจดักิจกรรมนั้นเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
เน่ืองจากสมาชิกในชุมชน พร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี ส าหรับการจดักิจกรรมในรูปของ
งานประจ าปีของชุมชนเป็นการส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ เน่ืองจากในการจดักิจกรรมของ
ชุมชน เป็นการประสานความร่วมมือกบับุคคลหลายฝ่าย มีการวางแผนการด าเนินงาน มีการจดัท า
เป็นโครงการแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดังานมหกรรมอาหารอร่อยดีท่ีสามชุก 
ในช่วงปีใหม่ ไดมี้การออกหนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แบ่งฝ่ายการท างาน และมีการประสาน
ความร่วมมือชาวสามชุกในการร่วมน าอาหารมาจ าหน่ายในชุมชน และประสานความร่วมมือกบั
องคก์ารภายนอกในการขอรับการสนบัสนุนทางดา้นต่าง ๆ 

 ในการน้ี ชุมชนตลาดสามชุกยงัมีการจดักิจกรรม “วงแชร์ร้อยดวงใจ ” ในลกัษณะการ
ส่ือสารสองทางท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งชาว
สามชุก โดยมีการจดักิจกรรมเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อใหช้าวสามชุกไดมี้โอกาสพบปะพดูคุยกนัใน
บรรยากาศของการพบปะสังสรรคก์นัเดือนละคร้ัง และยงัเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ใหช้าวบา้น
ไดรั้บรู้เร่ืองราวของการด าเนินการพฒันาตลาดสามชุก ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อ
ร่วมกนัเสนอแนะความคิด และร่วมกนัตดัสินใจ โดยมีนายพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ ท าหนา้ท่ี
ประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกในชุมชนรับทราบขอ้มูลข่าวสารของชุมชน 
 การส่ือสารดว้ยวธีิการจัดกิจกรรม เป็นการเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนไดมี้ส่วนร่วม ซ่ึง
เป็นช่องทางหน่ึงในการใหค้นในชุมชนไดมี้การพบปะ พดูคุยกนั ท าความรู้จกักนัมากข้ึน ซ่ึงเป็นไป
ตามแนวคิดของ Robert  Putnam (อา้งถึงใน ฐิรวฒิุ  เสนาค า, 2540) กล่าววา่ องคป์ระกอบอยา่งหน่ึง
ท่ีท าใหก้ารรวมตวักนัด าเ นินกิจกรรมของคนในชุมชนเกิดความเขม้แขง็ คือ การมีช่องทางการ
ส่ือสารใหค้นในชุมชนไดพ้ดูคุยถึงปัญหาร่วมกนัทั้งในรูปแบบของการพดูคุยท่ีเป็นทางการ และไม่
เป็นทางการ ซ่ึงการจดักิจกรรมเป็นปัจจยัท่ีจะน าไปสู่การแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัในการ

DPU



153 
 

พฒันาชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกั บงานวจิยัของเวทินี  สตะเวทิน (2542 ) ท่ีพบวา่ ในการรวมตวัของ
ประชาชนในยา่งบางล าพ ูมีการสร้างช่องทางเพื่อใหบุ้คคลไดเ้ขา้มาพบปะ พดูคุยกนั จนน าไปสู่การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั เพื่อด าเนินกิจกรรมร่วมกนัในท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ปิยนุช  พุทธรัตน์ (2545) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารกบัการพฒันาประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั ” พบวา่ 
ชุมชนตล่ิงชนั มีการจดักิจกรรมในวนัส าคญัประจ าปี อยา่งวนัลอยกระทง และวนัสงกรานต ์ซ่ึงเป็น
ช่องทางการส่ือสารอีกรูปแบบหน่ึงของประชาคม เพราะในการจดักิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ท าให้
สมาชิกมีการรวมกลุ่มเพื่ อพดูคุยส่ือสารกนัและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั 
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือและเขา้ใจอนัดีตลอดจนท าใหก้ารรวมกลุ่มสมาชิกในความเหนียวแน่นดว้ย 
 จากการพิจารณา ผลตอบรับจากการจดักิจกรรมของชุมชนตลาดสามชุกนั้นเป็นท่ีน่าพึง
พอใจ เน่ืองจากสมาชิกในชุมชน พร้อมท่ีจะใ หค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
“Community By Design” ของ Scott  Peck (1997) ท่ีกล่าววา่ ชุมชนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท่ีแทจ้ริง สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการร่วมกนัสร้างสรรคข์องคนในชุมชนได ้โดยผา่นการ
เรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน ซ่ึงอาจจะเกิดจากการท ากิจกรรมร่วมกนั และใหค้นในชุมชนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมนั้น ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีชาวชุมชนเกิดความสนใจและต่ืนตวัเขา้
ร่วม และไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉนัทสั  เพียรธรรม (2542) ท่ีกล่าววา่ การจดักิจกรรมง่าย ๆ 
เช่น การจดัการสังสรรคใ์นชุมชน จะเป็นการเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนไดมี้ความสุขร่วมกนั และ
เกิดอารมณ์ท่ีจะสนทนาร่วมกนัระหวา่งเพื่อนบา้น จากท่ีปกติไม่เคยมีการพดูคุยกนั จนเกิดเป็น
ทศันคติท่ีดีต่อการร่วมกิจกรรมของชุมชน และเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมในท่ีสุด 
 นอกจากน้ี ยงัมีการใชส่ื้อบุคคล ในการขอความร่วมมื อกบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
ชุมชนประกอบดว้ย การประสานงานกบัโรงเรียน โดยมีอาจารยส์มเกียรติ  กูเ้กียรติภูมิ ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัต หน่ึงในคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์เป็นผูท้  า
หนา้ท่ีประสานความร่วมมือกบัครู อาจารย ์และเด็กนกัเรียน ในก ารสรรหาเด็กนกัเรียนเขา้ร่วม
อบรมเป็นมคัคุเทศนอ้ย การประสานความร่วมมือกบัเทศบาล และอ าเภอ ในเร่ืองการจดัภูมิทศัน์
บริเวณหนา้อ าเภอ และการเตรียมสถานท่ีจอดรถใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว โดยมีคุณพงษว์นิ และคณะ
กรรมการฯท่ีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามชุก เป็นผูเ้จรจาของความร่วม มือ ซ่ึงมีความสนิท
คุน้เคย และมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็น
ทางการโดยการพบปะพดูคุยกนัโดยตรง เป็นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ บุคคล
ทั้ง 2 เป็นบุคคลท่ีมีความคุน้เคยกบัหน่วยงาน และไดรั้บความเคารพนบัถือ  ท าใหก้ารส่ือสารในการ
เจรจาขอความร่วมมือเป็นไปอยา่งราบร่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยนุช  พุทธรัตน์ (2545) ท่ี
ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารกบัการพฒันาประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั ” พบวา่ ในสถานการณ์ท่ีมีความ
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ขดัแยง้ระหวา่งผูค้า้ตลาดน ้ากบันกัท่องเท่ียว ผูน้ าชุมชน เป็น ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียประนีประนอม 
เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีรู้จกัคุน้เคยและไดรั้บความเคารพนบัถือจากผูค้า้ทุกคนในตลาดน ้าตล่ิงชนั 
 นอกจากน้ี ยงัมีการสนทนาตวัต่อตวั หรือการส่ือสารระหวา่งบุคคล เป็นการส่ือสาร
ระหวา่งคณะกรรมการฯ และสมาชิกในชุมชน ซ่ึงจะมีการพบปะพดูคุย กนัเป็นประจ า ตามโอกาส
ต่าง ๆ อาทิ การเดินจ่ายตลาดของผูน้ าชุมชน ก็จะกล่าวทกัทายผูป้ระกอบการไปดว้ย จากการสังเกต
ของผูว้จิยั พบวา่ ผูน้  าชุมชน จะพดูคุยกบัผูป้ระกอบการเก่ียวกบัรสชาติของอาหาร หรือขนม โดย
การติติง และแนะน าใหผู้ป้ระกอบการลองท าตามวธีิของผูน้ า ซ่ึงแสดง ใหเ้ห็นวา่ ผูน้  าชุมชนเอาใจ
ใส่การประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนเป็นอยา่งดี ซ่ึงการส่ือสารในลกัษณะน้ี เป็นการส่ือสาร
สองทางโดยตรง มีลกัษณะการส่ือสารตามแนวนอนหรือแนวราบ (Horizontal Communication) 
เป็นการส่ือสารสองทางระหวา่งบุคคล ซ่ึงมีผลตอบรับสองฝ่ายไดร้วดเร็ว ซ่ึ งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สิริลกัษณ์  ปรินรัมย ์ (2548) ศึกษาประเด็น “รูปแบบการส่ือสารกบัการจดัการการท่องเท่ียว
ของชุมชนตลาดรินน ้าดอนหวาย จงัหวดันครปฐม ” ท่ีพบวา่ ผูน้  าชุมชนตลาดริมน ้าดอนหวาย ใช้
วธีิการส่ือสารดว้ยการเดินตลาด เพื่อพบปะพดูคุยกบัผูป้ระกอบการในตลาด แบบตวัต่อตวั ซ่ึงทั้ง
สองสามารถสลบับทบาทเป็นผูส่้งและผูรั้บ และเป็นไปตาม Lazarsfele and Menzel (1986 : 97) 
กล่าววา่ การส่ือสารระหวา่งบุคคลมีบทบาทส าคญั เพราะเป็นการส่ือสารท่ีมีความเป็นกนัเองและ
เป็นส่วนตวัก่อใหเ้กิดความคุน้เคย ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการยอมรับความคิ ดใหง่้ายข้ึน การพดูคุย อยา่ง
เห็นหนา้ค่าตาในแง่จิตวทิยาแลว้ ท าใหผู้รั้บสาร มีความรู้สึกวา่ ตนไดรั้บรางวลัทนัที อยา่งนอ้ยท่ีสุด 
ก็คือ ในดา้นการแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อผูพ้ดู นอกจากนั้น การส่ือสารระหวา่งบุคคล ยงั
เปิดโอกาสใหผู้ส่้งสารสามารถปรับปรุงหรือเปล่ีย นแปลงเน้ือหาท่ีใชใ้นการสนทนาได ้ในเวลา
อนัรวดเร็ว หากวา่ เน้ือหาท่ีสนทนากนั ไดรั้บการต่อตา้นจากผูส้นทนา 
 ส าหรับรูปแบบการส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ ท่ีพบในการประสานความ
ร่วมมือของสมาชิกในชุมชน ไดแ้ก่ การใชบ้อร์ดประชาสัมพนัธ์ ในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัรายช่ื อผู ้
ติดต่อเขา้มาเยีย่มชมชุมชน พร้อมบอกวนัเวลา และจ านวนคน ซ่ึงเป็นบอร์ดท่ีใชส้ าหรับแจง้ให้
สมาชิกของชุมชน ทราบวา่ ในแต่ละวนัจะมีใครเขา้มาเยีย่มชมชุมชนบา้ง และมีจ านวนเท่าใด ซ่ึง
การใชบ้อร์ดประชาสัมพนัธ์น้ีไดเ้อ้ือประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการในการจดัเตรียมท า อาหาร
และของท่ีระลึกส าหรับจ าหน่ายไดพ้อเหมาะพอดีกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้มาเยีย่มชม ขา้ว
ของจะไดไ้ม่เหลือเสียหาย และในขณะเดียวกนั เม่ือมีกลุ่มบุคคลส าคญั และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงติดต่อ
เขา้มาเยีย่มชมในชุมชน สมาชิกในชุมชนจะไดรั้บทราบ และจะไดร่้วมกนัจดัเตรียมส ถานท่ี และให้
การตอ้นรับ 
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 การใชเ้สียงตามสาย เป็นอีกวธีิหน่ึงในการประสานความร่วมมือกบัสมาชิกในชุมชน 
เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารภายในชุมชน ซ่ึงการใชเ้สียงตามสายมีขอ้ดี คือ สามารถส่ือสาร
กบัสมาชิกในชุมชนไดต้ลอดเวลา เม่ือตอ้งการประกาศเชิญประชุม หรือแจง้ขอ้มู ลข่าวสารต่าง ๆ 
ใหส้มาชิกในตลาดสามชุกทราบ หรือใชเ้ม่ือตอ้งการขอความร่วมมือต่าง ๆ แต่ในบางคร้ังการใช้
เสียงตามสายอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากชาวตลาดสามชุกมีอาชีพคา้ขาย ถา้มีการประกาศ
ในช่วงท่ีก าลงัขายของ ก็อาจจะไม่ไดย้นิประกาศ การส่ือสารนั้นก็จะไม่สัมฤทธ์ิผ ล เพราะฟังไม่รู้
เร่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Rogers (1983) ท่ีพบวา่ คุณลกัษณะของผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็น
ปัจจยัส าคญัอธิบายวา่ ใครถ่ายทอดข่าวสารไปยงัใครและมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข่าวสารแค่
ไหน ทั้งน้ี การส่ือสารจะเป็นไปดว้ยความราบร่ืน เม่ือผูส่้งสารและผูรั้บสารมีความพร้อมในดา้นต่าง 
ๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม วธีิการส่งสาร เป็นตน้ ซ่ึงในลกัษณะของชุมชนในตลาดสามชุกนั้น ผลของ
การรับสารแต่ละคร้ังเขา้ใจบา้งไม่เขา้ใจบา้ง แต่ก็ไม่ถึงกบัขาดการส่ือสาร เน่ืองจากยงัมีวธีิการ
ส่ือสารดว้ยวธีิอ่ืนอีก เช่น การบอกปากต่อปาก ท่ีใชเ้ ม่ือทางคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ ์มีขอ้มูลข่าวสารตอ้งการแจง้ใหส้มาชิกในชุมชนทราบ และเม่ือสมาชิกของชุมชนบางคนไม่
สามารถรับข่าวสารได ้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีทราบขอ้มูลแลว้ ก็จะน ามาบอกต่อ ๆ กนั ท าใหช้าวตลาด
สามชุกไดรั้บขอ้มูลข่าวสารค่อนขา้งทัว่ถึงกนั ซ่ึง สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของสิริลกัษณ์  ปรินรัมย ์ท่ี
ศึกษาเร่ืองการส่ือสารของชุมชนตลาดรินน ้าดอนหวาย ท่ีพบวา่ มีการใชเ้สียงตามสายในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและการกระตุน้ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน โดยมีการใชเ้สียงตามสาย
ประกาศเป็นเวลาทุกวนั แต่ก็พบปัญหาวา่ ผูรั้บสา รอาจจะยงัไม่มีความพร้อมในการรับสารใน
ช่วงเวลานั้น ๆ ท าใหก้ารส่ือสารดว้ยการใชเ้สียงตามสายไม่ค่อยไดผ้ลมากนกั 
 นอกจากน้ี งานวจิยัของ ปิยนุช  พุทธรัตน์ (2545) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารกบัการพฒันา
ประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั ” พบวา่ มีการใชเ้สียงตามสายในการติดต่อส่ือสารร ะหวา่งกนัของ
ประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั และท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
ท่ีตรงกนัภายในประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั 
 การประสานความร่วมมือกบัองค์การภายนอกชุมชน   คือ  มูลนิธิชุมชนไท และการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นองคก์รดา้นการพฒั นา ท่ีเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินการ
พฒันาของชุมชนตลาดสามชุก ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะของการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เพื่อ
ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเป็นหลกั ตามท่ีกาญจนา  แกว้เทพ (2548 ) กล่าววา่ การ
ส่ือสารระหวา่งชุมชนกบัองคก์รภายนอก จะแปรไปตามลกัษณะความสัมพนัธ์ ของชุมชนภายนอก 
ซ่ึงในท่ีน้ี คือ การส่ือสารเพื่อประสาน สร้างความสัมพนัธ์อนัดี เพื่อร่วมมือหรือขอรับการสนบัสนุน
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ภายนอก ซ่ึงต่างมีเส้นสายโยงใยสัมพนัธ์กนัดว้ย เน่ืองจากมีเป้าหมายในการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกนั คือ การพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 ในดา้นการประสานความร่วมมือในการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน โดยอาศยัการ
ส่ือสารในการจดัการ อาจกล่าวโดยสรุปวา่ การใชรู้ปแบบการส่ือสารระหวา่งกลุ่มคนภายในชุมชน
และการส่ือสารกบักลุ่มองคก์รภายนอกนั้น เป็นการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคล้ องกบักรอบ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมใหม่ คือ “กระบวนทศัน์ทางเลือกของการส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลง
สังคม” (The Altemative Paradigm of communication for social Change) ตามแนวคิดของปาริชาต  
สถาปิตานนท ์ (2542) ท่ีกล่าววา่ การส่ือสารดงักล่าว เป็นการมุ่งเนน้ประชาชนเป็ นศูนยก์ลางของ
การเปล่ียนแปลง และแสวงหาหนทางท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระดบัชุมชน สังคม 
ประเทศ หรือระดบัโลกต่อไป โดยมองวา่การเปล่ียนแปลงสังคมอาจมีความหลากหลายและ
แตกต่างกนัไป (pluralistic / multiplicity in world) ตามความเหมาะสมของทอ้งถ่ินและตามความ
ตอ้งการของสมาชิกในสังคมดงักล่าว 
 ทั้งน้ี การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการส่ือสาร ซ่ึงมุ่งการด าเนินการไปสู่
เป้าหมายในเชิงการเปล่ียนแปลงแบบยัง่ยนื การด าเนินการดงักล่าวใชเ้วลายาวนาน และให้
ความส าคญักบัการสร้างจิตส านึกซ่ึงอยูภ่ายในบุคคล ควบคู่ไปกบัการร่วมมือตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 
ท่ีส าคญัต่อการพฒันาชุมชนและสังคม และหากพิจารณาภาพของบุคคลท่ีส่ือสารกนั จะเป็นไปใน
ลกัษณะของการส่ือสารในแนวระนาบ และการส่ือสารส่ือสารแบบสองทาง ระหวา่งบุคคลฝ่ายหน่ึง
ปฏิบติัตาม แต่เป็นการส่ือสารในลกัษณะของกระบวนการหารือร่วมกนั แลกเปล่ียนข้ อมูลข่าวสาร
และความหมายร่วมกนั ตลอดจนการร่วมรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั บนพื้นฐานของ
หลกัการประชาธิปไตย 
 นอกจากนั้น การด าเนินการดงักล่าว ยงัค านึงถึงความจะเป็นของประชาชนเป็นหลกั 
โดยเลือกสรรเน้ือหาในการส่ือสาร และการใชภ้าษาต่าง ๆ บนพื้นฐานของการเคารพวฒันธรรมของ
ชุมชนและการค านึงถึงความเท่าเทียมกนัเป็นส าคญั ในกรณีน้ี บุคคลภายนอกมกัด าเนินการบทบาท
เป็นผูส้นบัสนุนการพฒันา ในขณะท่ีใหส้มาชิกชุมชนไดร่้วมกนัตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ อนั
ก่อใหเ้กิดการรับรู้ถึงอ านาจร่วมกนัในการตดัสินใจ ความเขา้ใจร่วมกนั และการร่วมกนัรับผดิชอบ
ต่อกิจกรรมและผลพวงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปาริชาต            
สถาปิตานนท,์ 2548 : 4 – 5) 
 3. ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานทีท่่องเทีย่ว 
 ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก พบวา่ มี
วธีิการส่ือสารหลายวธีิเ พื่อเผยแพร่แลประสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชนไปยงัสาธารณชน
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อยา่งกวา้งขวาง สามารถจ าแนกเป็นการส่ือสารได ้ 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบการส่ือสารทางเดียวแบบเป็น
ทางการ และแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 
 ส าหรับการส่ือสารทางเดียวแบบเป็นทางการ  เป็นการส่ือสารท่ีไม่ไดใ้ ชบ้่อยนกัจะใชก้็
ต่อเม่ือชุมชนมีการจดังาน หรือจดักิจกรรมท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์ใหค้นภายนอกรับรู้ในวงกวา้ง 
ซ่ึงท่ีพบในชุมชนตลาดสามชุก คือ การจดังานเปิดบา้นเปิดชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว และแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน เม่ือวนัท่ี  11  ธนัวาคม  2547  โดยทางคณะกรรมการฯ  ไดมี้การส่งจดหมายเชิญ
ส่ือมวลชนเขา้ร่วมงาน เพื่อร่วมท าข่าว และเผยแพร่กิจกรรมไปยงัสาธารณชน ซ่ึงเป็นการประสาน
ความร่วมมือกบักลุ่มส่ือมวลชนในลกัษณะการส่ือสารท่ีเป็นทางการ 
 ในเวลาต่อมา เม่ือชุมชนตลาดสามชุกไดรั้บการเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ 
มากข้ึน ท าใหส่ื้ อมวลชนแขนงอ่ืน ๆ เกิดความสนใจในเร่ืองราวของชุมชน และเขา้มาเก็บขอ้มูล
น าไปเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนตามช่องทางส่ือต่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย ซ่ึงการส่ือสารผา่น
ส่ือมวลชนในลกัษณะน้ีเป็นการส่ือสารในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะการส่ือสารทาง
เดียวแบบไม่เป็นทางการ คือ ประช าชนสามารถรับรู้เร่ืองราวของชุมชนตลาดสามชุก ผา่นทางการ
เผยแพร่ผา่นส่ือมวลชน ท าใหช่ื้อเสียงของตลาดสามชุกในปัจจุบนัเป็นท่ีแพร่หลาย และมีผูส้นใจเขา้
มาเยีย่มชมเป็นจ านวนมาก ในการน้ี ชาวชุมชนตลาดสามชุก ไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่
ส่ือมวลชนดว้ย โดยการใหข้อ้มูล แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชม เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ช าวชุมชนตลาดสามชุก มีการใช้ การส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็น
ทางการ ดว้ยวธีิการส่ือสารต่าง ๆ ประกอบดว้ย การใชส่ื้อเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ การใชแ้ผน่พบั
ประชาสัมพนัธ์ , หนงัสือและเอกสารเก่ียวกบัประวติัของชุมชน , ป้ายบอกทางเข้ าตลาด , บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชนตลาด
สามชุก ท่ีสามารถท าใหบุ้คคลภายนอกไดรู้้จกัชุมชนตลาดสามชุกไดดี้ข้ึน จากการไดอ่้านขอ้มูลจาก
แผน่พบั และหนงัสือ เอกสารของชุมชน ตลอดจนการใชป้้ายบอกทางเขา้ตลาด ก็เป็ นอีกแนวทาง
หน่ึงของการส่ือสารท่ีจะท าใหค้นภายนอกรู้จกัตลาดสามชุก ซ่ึงมีขอ้ดีคือ ป้ายบอกทางจะช่วย
เสริมสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียววา่ไดเ้ดินทางมาถูกทางแลว้ ในขณะเดียวกนั ส าหรับกลุ่ม
คนท่ีตอ้งการเดินทางเท่ียวชมตามสถานท่ีต่าง ๆ และไดเ้ห็นป้ายบอกทางเขา้ตลาด สามชุกก็อาจเกิด
ความสนใจและลองแวะไปเยีย่มชมได ้ซ่ึงการใชส่ื้อเฉพาะกิจเหล่าน้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ    
ปิยนุช  พุทธรัตน์ (2545) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารกบัการพฒันาประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั ” พบวา่ 
การส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเปิดกิจกรรมเชิงรุกของประชาคมตลาดน ้าตล่ิง ชนั ไดใ้ชส่ื้อเฉพาะกิจ
ควบคู่ไปดว้ย ในฐานะส่ือเฉพาะกิจเหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลท่ีมาเท่ียวตลาดน ้าตล่ิงชนั 
หรืออยูใ่นบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง 
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 จากการวจิยั พบวา่ ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน มี
การใชก้ารส่ือสารในรูปแบบการส่ือส ารสองทางแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงมีวธีิการส่ือสารหลายวธีิ
ประกอบดว้ย การใหส้ัมภาษณ์แก่ส่ือมวลชน ในบางคร้ังตอ้งใชก้ารพดูคุย เพื่ออธิบายและเล่า
เร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงท่ีน่าสนใจในตลาดสามชุก ในท่ีน้ี ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
คณะกรรมการพฒันาตลาดฯ โดยมีผูน้ าหลั กคือ นายพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ หรือในบางคร้ังเป็น
คณะกรรมการพฒันาตลาดฯ แลว้แต่โอกาส หวัขอ้การใหส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมา สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเป็นตลาดสามชุก 100 ปี หรือจุดเด่นของตลาดสามชุก วา่มีอะไรบา้ง เป็น
ตน้ และผูส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นส่ือมว ลชนจากส่ือส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ และวทิย ุท่ีท ารายการ หรือ
คอลมัน์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว , อาหาร, ประวติัศาสตร์ และท่ีพบในปัจจุบนัมีการใหค้วามสนใจกบั
กลุ่มเด็กและเยาวชน คือ กลุ่มมคัคุเทศกน์อ้ยในชุมชน 
 นอกจากน้ี ชุมชนตลาดสามชุก ยงัมีวธีิการท่ีเป็นจุดสนใจแก่ผูท่ี้ม าเยีย่มชม คือ การใช้
ส่ือบุคคล หรือ “มคัคุเทศกน์อ้ย ” ในการใหก้ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยีย่มชมชุมชน โดย
มคัคุเทศกน์อ้ยจะใหช่้วยสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน บรรยาย
เอกลกัษณ์ของชุมชนใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ห็นคุณค่าและความงดงามขอ งชุมชน ตลอดจน การพา
นกัท่องเท่ียวชมสถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชน ซ่ึงสามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้ ความ
เพลิดเพลิน และเกิดความประทบัใจ ในการน้ี การใชส่ื้อบุคคล สอดคลอ้งกบั เกศินี  จุฑาวจิิตร 
(2542) เป็นรูปแบบการส่ือสารระหวา่งบุคคลในลกัษณะเห็นหนา้ค่าตา หรื อเผชิญหนา้กนั เป็นการ
ส่ือสารแบบสองทาง (two - way Communication) มีบทบาทส าคญัในการโนม้นา้วใจและชกัจูงใจ 
เพราะเม่ือผูรั้บสารเกิดความไม่แน่ใจก็สามารถท่ีจะซกัถามหรือขอค ายนืยนัจากแหล่งสารไดท้นัที
ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว นอกจากน้ี ส่ือบุคคลยงัมีลกัษณะพิเศษ คือ ท่ีสา มารถเอ้ือต่อการชกัจูงและ
โนม้นา้วใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

 การส่ือสารอีกวธีิหน่ึงท่ีชุมชนตลาดสามชุก เลือกใช ้คือ การบรรยายโดยคณะกรรมการ
พฒันาตลาดสามชุก จะใชส้ าหรับท าการส่ือสารกบักลุ่มหรือคณะท่ีสนใจเขา้มาเยีย่มชมศึกษาดูงาน
ซ่ึงการบรรยายน้ี จะจดับรรยากาศเป็นเวทีเสวนา โด ยทางคณะกรรมการฯ จะกล่าวถึงประวติัความ
เป็นมาของชุมชน และกระบวนการในการพฒันาชุมชน และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมซกัถาม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดต้ามอธัยาศยั 
 นอกจากน้ี ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก 
ส่วนหน่ึงเกิดจากการส่ือสารดว้ยวธีิการเผยแพร่แบบปากต่อปากท่ีผา่นจากช่องทางการส่ือสารหลาย
ช่องทาง ไดแ้ก่ การเผยแพร่จากชาวสามชุกไปยงันกัท่องเท่ียว การเผยแพร่จากนกัท่องเท่ียวไปยงั
นกัท่องเท่ียว การเผยแพร่จากส่ือมวลชนไปยงัส่ือมวลชน และจากองคก์รไปยงัเครือข่าย ซ่ึงในการ
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เผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวของตลาดสา มชุกต่อไปยงับุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ในลกัษณะน้ี อาจจะมีเหตุผลวา่
การมาเท่ียวตลาดสามชุก แลว้เกิดความประทบัใจ จึงอยากท่ีจะบอกต่อไปยงักลุ่มเพื่อน หรือญาติให้
ลองเขา้มาเท่ียวบา้ง 
 ในการส่ือสารแบบปากต่อปาก หรือ word of mouth นบัวา่มีส่วนส าคญัอยา่งมากในการ
เผยแพร่ขอ้มูลขอ งชุมชนไปยงัประชาชนทัว่ไปไดอ้ยา่งกวา้งขวางข้ึน ตามแนวคิดของ Eliho และ 
ลา  ชาร์สเฟล (1968) ท่ีกล่าววา่ การตดัสินใจของบุคคลในการยอมรับหรือใหก้ารสนบัสนุน มิใช้
การอาศยัแค่อิทธิพลจากส่ือมวลชนเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งมาจากบุคคลท่ีใหก้ารยอมรับ และความ
เช่ือถือมากกวา่ ซ่ึงความผกูพนั ใกลชิ้ดสนิทสนมกนั ส่งผลใหเ้ร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีจะเผยแพร่ กระจาย
ออกไปอยา่งรวดเร็ว ผา่นการส่ือสารทางเครือข่ายการส่ือสารระหวา่งบุคคล จากคนหน่ึงสู่คนหน่ึง 
(Person to Person) 
 นอกจากน้ี การเผยแพร่สถานท่ีท่องเท่ียวของ ชุมชนตลาดสามชุก  ไม่วา่จะผา่นทาง
ส่ือมวลชน หรือส่ือบุคคลท่ีท าการส่ือสารแบบปากต่อปาก มกัจะมีการน าเสนอเร่ืองราวในดา้นบวก
เป็นส่วนใหญ่ คือ การเล่าความประทบัใจในการเดินทางมาเท่ียวตลาดสามชุก หรือความเป็น
เอกลกัษณ์ของ ชุมชนตลาดสามชุก ไปยงัเพื่อน ญาติพี่นอ้งต่อ ๆ กนัไป ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ความรู้สึก
ใหเ้กิดความสนใจอยากเดินทางมาเท่ียวชุมชนตลาดสามชุกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ในการน้ี อาจกล่าวโดยสรุปวา่ ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวของ
ชุมชนตลาดสามชุก มีการใชส่ื้อท่ีหลากหลาย อาทิ ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ ซ่ึงถือวา่
มีประสิทธิภาพเป็นอยา่งมาก ในกา รเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนไปยงั
สาธารณชนในวงกวา้ง ทั้งน้ี จากการศึกษางานวจิยัอ่ืน ๆ พบวา่ มีการใชส่ื้อมวลชน ในการเผยแพร่
เร่ืองราวของชุมชน ซ่ึงมีทั้งท่ีเกิดจากการขอความร่วมมือในการเชิญมาร่วมท าข่าวในชุมชน และเกิด
จากความสนใจส่วนตวัของส่ือม วลชนเอง แลว้ไดเ้ขา้มาเก็บขอ้มูล ไปเผยแพร่ผา่นทางส่ือมวลชน
แขนงต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยนุช  พุทธรัตน์ (2545) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารกบัการ
พฒันาประชาคมตลาดน ้าตล่ิงชนั” พบวา่ ในการประชาสัมพนัธ์ตลาดน ้าตล่ิงชนั มีการส่งข่าวไปยงั
ส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเชิญส่ือมวลชนใหม้าถ่ายท าสารคดีท่ีตลาดน ้าตล่ิงชนั และเม่ือตลาด
น ้าตล่ิงชนั เป็นท่ีสนใจแลว้ก็จะมีส่ือมวลชนแขนงอ่ืน ๆ เขา้ไปท าข่าวบา้ง และมีการเผยแพร่ต่อ ๆ 
กนัไป ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลนรี  แนวพนิช (2547) ศึกษาเร่ือง “กระบวนการส่ือสาร
ในการจดักา รโครงการสะพานบุญ ของวดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี ” ท่ีพบวา่ ในกระบวนการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โครงการ “สะพานบุญ” โดยการจดัท าส่ือเฉพาะกิจต่าง ๆ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณา
ติดตามรถรับบริจาค การผลิตเทปธรรมะ เป็นตน้ และการไดรั้บการสนบัสนุนจากส่ือมวลชน ท่ี
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สนใจน าเสนอเร่ืองราวของโ ครงการสะพานบุญ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีความแปลกใหม่ รวมถึงการ
เผยแพร่ผา่นส่ือบุคคลในลกัษณะการส่ือสารแบบปากต่อปาก ท าใหโ้ครงการเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 
 4. ด้านการแก้ปัญหา อุปสรรค ในการ ด าเนินการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการ
ท่องเทีย่ว 
 ผลการวจิยั พบวา่ ในการ ด าเนินก ารอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ชุมชนตลาดสามชุก พบปัญหาอยู ่ 2 ประการ คือ ปัญหาความขดัแยง้ภายในกลุ่มคณะกรรมการการ
พฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงเกิดจากการขาดการส่ือสารระหวา่งกลุ่มคณะกรรมการฯ กนัเป็น
เวลานาน เน่ืองจากผลจากการท่องเท่ียวของชุมชน ท่ีมีกลุ่มนกัท่องเท่ียว และผูส้นใจศึกษาดูงาน เขา้
มาเยีย่มชมชุมชนเป็นจ านวนมาก ท าใหค้ณะกรรมการฯ ไม่มีเวลาประชุมพดูคุยกนัเหมือนเคย จน
ท าใหเ้กิดปัญหาความไม่เขา้ใจกนัเองภายในกลุ่ม แต่ไม่ไดเ้ป็นปัญหาร้ายแรงอยา่งใด ซ่ึงปัญหาท่ี
เกิดเป็นเพียงความเขา้ใจผดิ และไม่เขา้ใจ กนัเองระหวา่งคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ แต่
ปัญหาทุกอยา่งก็จบลงได ้ดว้ยวธีิการส่ือสาร โดยการประสานงานของคุณพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ 
ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผูริ้เร่ิมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งคณะกรรมการฯ โดยการ
จดัประชุมเชิงสัมมนานอกสถานท่ี ท่ีมีบรรยากาศดี ๆ ท่ี สามารถสร้างความรู้สึกผอ่นคลายใหแ้ก่
คณะกรรมการฯ ได ้เพื่อเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการฯ ไดไ้ปพกัผอ่น คลายความตึงเครียดจากการ
ท างาน และในการประชุมไดมี้การจดัรูปแบบการประชุมท่ีทุกคนสามารถหนัหนา้เขา้หากนัได ้โดย
การจดัใหน้ัง่เป็นวงกลม แลว้ใหทุ้กคนหนัหนา้เขา้หากนั และ ใหแ้ต่ละคนเล่าถึงปัญหาท่ีอดัอั้นตนั
ใจออกมา โดยปัญหาท่ีพบส่วนมาก คือ ความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากในปัจจุบนั เม่ือมีกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอะมาก ท าใหค้ณะกรรมการฯ ไม่มีเวลาพดูคุยกนัเหมือนเดิม และเม่ือไม่มีการ
ส่ือสารกนัท าใหเ้ม่ือพบปัญหาคณะกรรมการฯ จะเก็บสะสมไว ้อีกทั้งยงัมีปัญหาความขดัแยง้เพราะ
เป็นประเด็นทางการเมือง คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ บางคน ชอบนกัการเมืองแต่ละคนท่ี
มีลกัษณะแตกต่างกนั จึงท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนั ซ่ึงจากการจดัประชุมเชิงสัมมนา มีมติร่วมกนัวา่ 
หา้มคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ พดูเร่ื องการเมืองระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาใหม้าร่วม
ปรึกษากนั และมีการก าหนดใหมี้การติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึน 

 จากการใชว้ธีิการส่ือสารดงักล่าว นบัเป็นการส่ือสารในรูปแบบของการส่ือสารสองทาง
แบบเป็นทางการ เน่ืองจาก นายพงษว์นิ  ตอ้งการใหค้ณะกรรมการฯ ทุกคนร่วมประชุม
ปรึกษาหารื อกนั ซ่ึงทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม ทั้งน้ี ในการแกปั้ญหาดงักล่าว ไดใ้ชว้ธีิการส่ือสารใน
ลกัษณะการปรึกษาหารือ และการไกล่เกล่ียโดยส่ือกลาง โดยการปรึกษาหารือ เป็นไปตามแนวคิด
ของ ถิรนนัท ์ อนวชัศิริวงศ ์ (2526) ไดก้ล่าววา่ วธีิน้ีเป็นวธีิการส่ือสารท่ีผูข้ดัแยง้ทั้งสอง ฝ่ายเผชิญ
ปัญหาร่วมกนัและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยไม่ตอ้งผา่นส่ือกลาง เพื่อหาขอ้ตกลงท่ีเป็นท่ีพอใจและ
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ยอมรับของทั้งสองฝ่าย โดยความตกลงกนัดว้ยเหตุผล ปราศจากความรู้สึกและอารมณ์เขา้ไป
เก่ียวขอ้ง และเม่ือมีการพดูคุยปรึกษาหารือกนัแลว้ คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรั กษ ์ก็
เกิดความสบายใจ และมีความเขา้ใจกนัเหมือนเดิม 

 นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาร่วมของชาวตลาดสามชุก คือ การเช่าท่ีของกรมธนารักษ ์ซ่ึ งทาง
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกฯ น าโดยคุณพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ ไดพ้ยายามหาทางออกในการ
แกปั้ญหาดงักล่าว โดยมีแนวคิดท่ีจะต่ออายกุารเช่าท่ีกั บกรมธนารักษจ์ากปีต่อปีเป็นระยะยาว 30 ปี 
เพื่อสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติของชาวบา้น และตลาดสามชุก จึงไดมี้การเจรจาของเช่าท่ีกบั
ทางกรมธนารักษ ์แต่ไดรั้บการปฏิเสธ ดงันั้น ทางคณะกรรมการฯ จึงไดติ้ดต่อขอเขา้พบรองผูว้า่
ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยการประสานงานเจ รจาตวัต่อตวั เพื่อเรียนใหท้างจงัหวดัทราบถึง
ปัญหาของชุมชน และขอการสนบัสนุนทางดา้นการก าหนดนโยบายใหง้บประมาณปรับปรุง
ซ่อมแซมสภาพชุมชน โดยทางรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ก็ไดช่้วยประสาร สร้างความเขา้ใจร่วมกนั
ระหวา่งชาวตลาดสามชุก และกรมธนารักษ ์ขณะเดียวกนัไดป้ระสานให้ ทางนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลสามชุก เขา้มามีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาดงักล่าวดว้ย เน่ืองจากเป็นหน่วยงานในชุมชนท่ีมี
ส่วนรับผดิชอบในการดูแลปรับภูมิทศัน์บริเวณรอบชุมชนใหน่้าอยู ่น่ามองมากข้ึน โดยมีการพดูคุย
กนัหลายคร้ัง ทั้งท่ีเป็นการส่ือสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ส าหรับการส่ือสารแบบไม่
เป็นทางการ ระหวา่งชาวตลาดสามชุก คือ คุณพงษว์นิ  ชยัวรัิตน์ กบัรองผูว้า่ราชการจงัหวดันั้น 
เป็นไปในลกัษณะของผูท่ี้รู้จกั มีความสนิทสนมคุน้เคยกนัมาก่อน ในสมยัท่ีคุณพงษว์นิ เป็น
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสามชุก ซ่ึงสามารถพดูคุยปรึกษาหารือกนัไดโ้ดยตรง 
 ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดการส่ือสารในการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการไกล่เกล่ีย 
ของถิรนนัท ์ อนวชัศิริวงศ ์ (2526 ) ในแบบการไกล่เกล่ียตกลงโดยผา่นส่ือกลาง โดยทางชุมชน
ตลาดสามชุก ไดเ้ขา้พบกบัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อเป็นส่ือกลางในการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนกบักรมธนารักษ ์ในเร่ืองของการเช่าท่ีของราชพสัดุ ซ่ึงผลการไกล่เกล่ีย
จะเป็นไปดว้ยความประนีประนอม โดยไม่ใหท้ั้งสองฝ่ายเขา้ใจวา่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ซ่ึงลกัษณะ
การส่ือสารในรูปแบบน้ี ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของเวทินี  สตะเวทิน (2542) ท่ีพบ ปัญหาในเร่ือง
ของการเช่าท่ีของราชพสัดุ กรมธนารักษเ์ช่นเดียวกนั ซ่ึงมีกลไกการส่ือสารในการจดัการภายใน
ประชาคมบางล าพ ูในสถานการณ์ความขดัแยง้ ไดใ้ชว้ธีิการหาแนวร่วมจากบุคคลภายนอกในการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยการเจรจาต่อรองกบักรมธนารักษ ์โดยมีฝ่ายท่ีเป็นกลาง คือ 
กรุงเทพ มหานคร เป็นผูร่้วมในการตดัสินใจ โดยผลท่ีออกมาคือ ไม่มีฝ่ายใดไดใ้นส่ิงท่ีฝ่ายตน
เรียกร้องอยา่งเตม็ท่ี แต่เป็นการยอมเสียบางส่วนท่ีตนเรียกร้อง เพื่อใหเ้กิดขอ้ยติุได ้ซ่ึงวธีิการตดัสิน
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ปัญหาดว้ยวธีิการหาคนกลางท่ีมีอ านาจมาช่วยตดัสินนั้น เป็นวธีิท่ีช่วยแกปั้ญหาได้ดี ในปัจจุบนัเป็น
ท่ียอมรับและใชก้นัมากในสังคม 

 และในขณะท่ีทางชุมชนตลาดสามชุก ก าลงัรอค าตดัสินใจของกรมธนารักษ ์และ
นโยบายของจงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงยงัไม่มีฝ่ายใดใหค้  าตอบท่ีชดัเจนไดน้ั้น ทางคณะกรรมการ
พฒันาตลาดสามชุกฯ ไดใ้ชว้ธีิการจดัเวที เสวนา “อนาคตสามชุก อยูก่ ั บใคร” เพื่อเชิญผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ กรมธนารักษ ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดั นกัวชิาการ ผูท้รงคุณวฒิุ ดา้นการอนุรักษ ์มาร่วมพดูคุย 
เพื่อหาแนวทางการอนุรักษฟ้ื์นฟูตลาดใหมี้ความมัน่คงถาวรต่อไป ทั้งน้ี เวทีเสวนาดงักล่าว ท าให้
องคก์ารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดม้าร่วมพดูคุ ยกนั ซ่ึงแต่ละองคก์ารยอ่มมีแนวคิด และนโยบายของ
ตนเอง และเม่ือมาร่วมกนัพดูคุยกนัท าใหช้าวตลาดสามชุกไดแ้ง่คิด และมุมมองในการพฒันาชุมชน
จากองคก์ารต่าง ๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนุน ซ่ึงสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการพฒันาชุมชน
ต่อไปในอนาคตได ้

 การมีส่วนร่วมและการส่ือสา รเพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพือ่การ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมฟ้ืนฟูการท่องเทีย่วของตลาดสามชุก  จังหวดัสุพรรณบุรี 
 ผลการวจิยัพบวา่  การส่ือสารเพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาด
สามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี   มีการส่ือสารท่ีส าคญัในการอนุรั กษ์ศิลปวฒันธรรม ของชุมชน  คือ  
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีมีลกัษณะของการมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการ
ส่ือสารท่ีเนน้หนกัในการรับฟังความคิดเห็น  และด าเนินกิจกรรมร่วมกนั  ซ่ึงจากการวจิยัพบวา่  
ประชาชนในพื้นท่ีตลาดสามชุกนั้น  มีวถีิชีวติความเป็ นอยูท่ี่เรียบง่าย  เม่ือมีการส่ือสารเร่ืองการ
อนุรักษท่ี์จะเกิดข้ึนในพื้นท่ี  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้  าการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมโดยกระบวนการ
นั้นไดเ้นน้ใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและก าหนดเป้าหมายและขอ้เสนอแนะ  
ขอ้คิดเห็นท่ีคนในสังคมและชุมชนตอ้งการ  รวม ถึงการจดัสรรทรัพยากรในพื้นท่ี  และใหค้นใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัในแผนงานโครงการท่ีร่วมตดัสินใจ 
 ส าหรับการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชน  สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การเขา้ร่วมไปศึกษาดูงาน  การเขา้ร่วมเวที
ประชาคม  ซ่ึงการเข้ าร่วมน้ีส่วนใหญ่กลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการพฒันาตลาดฯและ
ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุก  จะใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีทุกคร้ัง 
 2. การมีส่วนร่วมในการระดมสมองและเสนอความคิดเห็น  คือ  การท่ีผูน้  าชุมชนท่ีเป็น
คณะกรรมการพฒันาตลาดฯและชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุ มชนตลาดสามชุกอยูร่่วมกนัประชุมและ
การแสดงความคิดเห็นในแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาด
สามชุกมีความกลา้แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา  เพียงมีการกระตุน้เล็กนอ้ยเท่านั้น ก็จะ
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แสดงความคิดเห็นส่วนตวัของตนเองออกมา  และหากมีผูท่ี้มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างก็จะพดูออกมา
ทนัที  ท าใหผู้ว้จิยัทราบปัญหา  ความกงัวล  และความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
 ระดบัการมีส่วนร่วมของชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของชุมชนตามการแบ่งระดบัของ  กาญจนา  แกว้เทพ  (2542)  ได ้ 3  ระดบัดงัน้ี 
 1. ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุก  มีส่วนร่วมในฐานะผูส่้งสารและผูใ้ชส้าร  
กล่าวคือ  เม่ือคณะกรรมการพฒันาตลาดฯและหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กบั
ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกในเร่ืองการใหข้อ้มูลข่าวสารและท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อ
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน 
 2. ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกมีส่วนร่วมในฐานะผูส่้งสาร  ผูผ้ลิตสาร  ผู ้
ร่วมผลิต  และผูร่้วมแสดง  ในการปฏิบติัจริงได ้ หมายถึง  ชุมชนมีการส่ือสารระหวา่งกนัในเร่ือง
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  ทั้งเป็นผูแ้สวงหาขอ้มูลข่าวสารเพื่ อน ามาส่ือสารใหก้บัคนในชุมชน
ทราบ 
 3. ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกมีส่วนร่วมในฐานะวางแผนและก าหนด
นโยบาย  ในการเขา้ร่วมในการบริหารจดัการในตลาดสามชุกท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการอนุรัก
ศิลปวฒันธรรมของชุมชน 
 โดยระดบัการมีส่วนร่วมดงักล่าว  ผูว้จิยัสามารถอธิบายเปรีย บเทียบใหเ้ห็นภาพชดัเจน  
ดงัน้ี 
 เม่ือจะมีการส่ือสาร  ก็จะเขา้พบผูน้ าชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ  เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและช้ีแจงใหเ้ห็นถึงประโยชน์  เม่ือท าความเขา้ใจกบัผูน้ าชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการ
พฒันาตลาดฯ    ก็จะนดัการประชุมประชาคมข้ึนกบัชาวบา้นท่ีเป็น สมาชิกชุมชนตลาดสามชุกข้ึน
อีกคร้ัง  ซ่ึงชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกมีความพึงพอใจในการประชุมมาก  เพราะมี
โอกาสในการแสดงออก  ไดแ้สดงความคิดเห็นในระหวา่งการประชุม  และผูน้ าชุมชนท่ีเป็น
คณะกรรมการพฒันาตลาดฯก็จะพดูใหช้าวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกเห็น ถึงประโยชน์
ของอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน  ซ่ึงชาวบา้นก็จะรับฟังดว้ยดี  จะมีความเห็นคลอ้ยตาม  และ
ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมประชาคมเสร็จเรียบร้อย ก็จะมีการณรงคใ์หช้าวบา้นไปกระจายขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดรั้บ  ท่ีเป็นประโยชนแก่ชุมชน  ชาวบา้นกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุ ม  ซ่ึงนบัไดว้า่การ
กระท า  เช่นน้ี  เป็นการกระท าของกลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นตวัแทนของชาวบา้น  ซ่ึงการกระท า
ดงักล่าวจะเป็นลกัษณะของการมีส่วนร่วมในฐานะผูส่้งสาร  ผูผ้ลิต  ผูร่้วมแสดง  ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการ
ชกัจูงใจและโนม้นา้วใจใหก้ลุ่มอ่ืนเห็นประโยชน์และคลอ้ยตาม  โดยในลกัษณะเช่นน้ีถือเป็นการมี
ส่วนร่วมในลกัษณะของการวางแผนและการก าหนดนโยบาย 
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 ในลกัษณะของการมีส่วนร่วมพบวา่  กลุ่มชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกมี
ส่วนร่วมทั้งการส่ือสาร  และปฏิบติัภายในชุมชนครบทั้ง  3  ระดบั  ดงัน้ี 
 กลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการพฒันาตลาดฯ  มีระดบัการมีส่วนร่วมในฐานะผูรั้บ
สาร  และผูใ้ชส้าร  มีส่วนร่วมในการเป็นผูส่้ง  ผูผ้ลิต  และผูร่้วมแสดง  ร่วมทั้งมีส่วนร่วมในฐานะ
เป็นผูว้างแผนและก าหนดนโยบายอีกดว้ย 
 กลุ่มชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุก  มีระดบัการมีส่วนร่วม  2  ระดบั  ไดแ้ก่  
ในฐานะผูรั้บสาร  หรือใชส้าร  และมีส่วนร่วมในฐานะผูส่้ง  ผูผ้ลิต  ผูร่้วมผลิต  และร่วมแสดง 
 เน่ืองจากนั้นผูว้จิยัยงัพบวา่  ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกมีส่วนร่วมใน
เร่ืองของการส่ือสาร  การมีส่วนร่วมในการส่ือสาร  (ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ ,  2549:23) เป็นปัจจยั
ประการหน่ึงท่ีช่วยในการด าเนินงานส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยมี
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการส่ือสารของชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุก  สามรถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
 1. ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกนั้น  มีส่วนร่วมในการวางแผน  แล ะ
ก าหนดนโยบาย  โดยการน าเสนอขอ้เสนอท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน  รวมถึง
ส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตลาดสามชุก  ซ่ึงถือเป็นการร่วมวางแผนท่ีคณะกรรมการพฒันา
ตลาดฯจะตอ้งด าเนินการเพื่อใหชุ้มชนไม่เกิดปัญหาและสามารถอยูร่่วมกนัได ้
 2. การส่ือสารของประชาชนในชุมชนนั้น  มีลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั  คือ  การ
โตต้อบกนัอยา่งดี  เพราะการส่ือสารจะเป็นแบบเผชิญหนา้กนั  ทั้งลกัษณะการส่ือสารแบบตวัต่อตวั  
การส่ือสารแบบกลุ่มยอ่ย  ลกัษณะการส่ือสารแบบน้ีจึงส่งผลใหมี้การส่ือสารโตก้ลบัท่ีดี  สามารถ
ตอบขอ้ซกัถาม  ขอ้สงสัย  และโนม้นา้วใจไดเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. กาส่งสารของประชาชนในพื้นท่ีมีความกวา้งไกลและทัว่ถึง  ทั้งผูน้  าชุมชนท่ีเป็น
คณะกรรมการพฒันาตลาดฯและชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งสาร
และผูรั้บสาร  เช่น  เม่ือมีใครทราบเร่ืองเก่ียวกบั การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนในแง่มุมใด  
ก็จะพดูคุยกนัเป็นการกระจายข่าวสารใหทุ้กคนในชุมชนไดท้ราบ 
 4. ช่องทางในการส่ือสารมีความสะดวก  เพราะใชบุ้คคลเป็นส่ือในชุมชน  ทั้งผูน้  า
ชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการพฒันาตลาดฯและชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกชุมชนตลาดสามชุกดว้ยกนัเอง  
เน่ืองจากเร่ืองท่ีพวกเขาส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีชุมชนใหค้วามสนใจอยูแ่ลว้  การใหค้นในชุมชนส่ือสาร
กนัเองนั้นเป็นเร่ืองท่ีดีอยา่งยิง่  เพราะสามารถเขา้ใจไดถู้กตอ้งและตรงกนั 
 ในการน้ี อาจกล่าวโดยสรุปวา่ ในการจดัการการท่องเท่ียวของ ชุมชนตลาดสามชุก  
จนกระทัง่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนันั้น ส่วนหน่ึงเป็นผล
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มาจากการส่ือสาร ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประสานความร่วมมือระหวา่งกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
และกลุ่มบุคคลภายนอก ตลอดจนการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน จาก
การศึกษา พบวา่ รูปแบบการส่ือสารในการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก ท่ีมีการ
น ามาใชบ้่อยท่ีสุด ซ่ึงมีอยูใ่นทุกสถานการณ์ คือ รูปแบบส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ ทั้งน้ี
เน่ืองจากเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีใชไ้ดง่้าย ในกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนิทสนมคุน้เคยกนั เหมาะสม
กบัทุกสถานการณ์ อีกทั้งยงัมีประสิทธิภาพมากกวา่ รูปแบบการส่ือสารแบบอ่ืน กล่าวคือ เป็น
รูปแบบการส่ือสารท่ีผูส่้งสาร และผูรั้บสาร สามารถสลบับทบาทกนั และเห็นหนา้ค่าตากนั
ตลอดเวลา และสามารถพดูคุยตอบโตก้นัไดใ้นทนัที ดงันั้น ในการน ารูปแบบการส่ือสารสองทาง
แบบไม่เป็นทางกา รมาใชใ้นการประสารงาน เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว
ของชุมชน จึงประสบผลส าเร็จดว้ยดี 

 นอกจากน้ี ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ก็มีความส าคญั ในการด าเนินการจดัการ
การท่องเท่ียวของชุมชน ซ่ึงจากการวจิยั พบวา่ มีการใชรู้ปแบบการส่ือสารทางเดียวแบบไ ม่เป็น
ทางการ คือ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือมวลชน ท่ีสนใจลกัษณะการท่องเท่ียวของชุมชน เขา้
มาร่วมท าข่าว และท ารายการ เพื่อน าเสนอผา่นส่ือช่องทางต่าง ๆ จนท าใหต้ลาดสามชุก เป็นท่ีรู้จกั
และมีช่ือเสียงในปัจจุบนั ทั้งน้ี ทางชุมชนตลาดสามชุก ไดเ้อ้ือเฟ้ือขอ้มูลแก่ ส่ือมวลชน โดยการใช้
รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ คือ การใหส้ัมภาษณ์แก่ส่ือมวลชน การพาชม
จุดเด่นภายในชุมชน โดยกลุ่มมคัคุเทศกน์อ้ย และในขณะเดียวกนั การสร้างช่ือเสียงของชุมชนตลาด
สามชุกอีกทางหน่ึง นั้นก็คือ การเผยแพร่ผา่นช่องทางการส่ือสาร แบบปากต่อปาก จากกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวในชุมชนแลว้เกิดความประทบัใจ และมีการบอกต่อไปยงักลุ่มเพื่อน ญาติ
พี่นอ้ง ซ่ึงเป็นการแนะน าไปยงักลุ่มคนอ่ืน ๆ ต่อไป โดยเร่ิมจากคนสามชุกไปยงักลุ่มเพื่อน และ
ญาติจากนกัท่องเท่ียวไปยงันกัท่องเท่ียว จากชุมชนหน่ึงไปยงัอีกชุมชนหน่ึ ง และจากส่ือมวลชนไป
ยงัส่ือมวลชน แพร่กระจายออกไป ท าใหชุ้มชนตลาดสามชุก มีนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ 

 ทั้งน้ี การส่ือสาร นบัวา่มีความส าคญัในการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน ซ่ึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมกบัการจดัการการท่องเท่ี ยวของแต่ละชุมชน ให้
ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.3  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ชุมชนตลาดสามชุกนั้น  ปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ท าใหมี้ส่ือมวลชน
คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มเยยีนตลาด
สามชุกมาก  โดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ ซ่ึงปัจจุบนัก็มีชุมชน
หลายชุมชนท่ีเขา้สู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเช่นเดียวชุมชนตลาดสามชุก  แต่การจะตั้งรับกบั
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สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อใหชุ้มชนสามารถด ารงความเขม้แขง็ต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื นั้น  
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป  น่าจะศึกษาปัจจยัการส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก  เพื่อใหเ้กิดความ
หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติของชุมชนอยา่งยิง่  ซ่ึงน่าจะเป็นผลดีต่อการจะธ ารงไวซ่ึ้งความ
เป็นชุมชนต่อไป 
 2. ชุมชนตลาดสามชุก  แมว้า่จะความเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท  อยา่งไรก็ดี  ภายใน
ชุมชนก็มีทุนของชุมชนมากมาย  ไม่วา่จะเป็นทุนภูมิปัญญาดา้นอาหาร  ทุนมนุษยท่ี์เป็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ี
มีองคค์วามรู้ท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนยอ่มเป็นส่ิงส าคญั  เน่ืองจากท าใหค้นรุ่นหลงัรู้จกัรากเหงา้ของ
ตนเองมากข้ึน  ซาบซ้ึงในวฒันธรรมวถีิชีวติความเป็นอยู่   ลกัษณะการตั้งบา้นเ รือน  ฯลฯ  ดงันั้น  
ในการศึกษาคร้ังต่อไป  น่าจะศึกษาเร่ืองการส่ือสารกบัการสืบทอดภูมิปัญญาหรือองคค์วามรู้ใน
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นการจดัการกบัขอ้มูลข่าวสารหรือสารสนเทศภายในชุมชนใหเ้ป็นระเบียบมากยิง่ข้ึน 
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