
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การวิจัยครั้งน้ีต้องการศึกษารูปแบบการจัดท าแผนชุมชนแบบพึ่งตนเอง  ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชุมชนที่มีการท าแผนชุมชนไปพัฒนาสู่
กิจกรรมพึ่งตนเองน าไปสู่การปฏิบัติ น าไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
ชุมชน และหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาแผนพึ่งตนเองน าไปสู่การปฏิบัติ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายการต่อไปนี้ 

 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 1  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและสิ่งที่คาดหวังของชุมชน 
  ตอนที่ 2  สิ่งที่คาดหวังของชุมชนที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 ขั้นตอนท่ี 2 การประชุมกลุ่มย่อย   
  ตอนที่ 3 แนวทางปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของชุมชน 

 
ขั้นตอนท่ี 1 การสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 1 -2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จและสิ่งท่ีคาดหวังของชุมชนท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 1.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ  
 1) มียาเสพย์ติดในชุมชน  
 2) ในชุมชนไม่ค่อยเห็นความส าคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมในหมู่บ้านท าให้ชุมชนไม่
ทราบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเท่าที่ควร และยังไม่ค่อยให้ความส าคัญของแผนชุมชน 
 3) ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการจัดท าแผนชุมชนบางคนไม่เข้าใจวิธีการการจัดท าแผนชุมชน 
 4) ในชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะในชุมชนยังไม่เข้าใจในแผนชุมชนอย่างแท้จริงขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชน 
 5) ในชุมชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันท าให้การจัดท าแผนชุมชนไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควรจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะต่างคนต่างอยู่ 
 6) แต่ละครอบครัวในชุมชนส่วนใหญ่ท างานโรงงานอุตสาหกรรม 
 7) ครอบครัวในชุมชนจะประกอบอาชีพลูกจ้างของบริษัทฯ เป็นส่วนใหญ่ 
 8) ขาดงบประมาณในการลงทุน ในการจัดท าโครงการต่าง ๆ ในชุมชน 
 9) ในชุมชนมีส่วนร่วมเข้าประชุมน้อยมากผู้น าชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
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 10) ผู้น าชุมชนขาดประชาสัมพันธ์ที่ดีจึงท าให้ในชุมชนขาดความร่วมมือและความเข้าใจในการ
ท างานแผนชุมชน 
 11) ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชนให้ความร่วมมือน้อย
และไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็น 
 12) แต่ละครอบครัวในชุมชนสนใจท าแต่อาชีพของตนเองเป็นหลักจึงมองข้ามการเข้าร่วม
ประชุมมักจะอ้างว่าไม่มีเวลามาร่วมประชุมเพราะต้องท างาน 
 13) ให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจและเข้าร่วมการท าแผน
ชุมชน 
 14) หน่วยงานจากภาครัฐไม่เข้ามาดูแลและไม่ส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
 
สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 

1) ผู้น าชุมชนต้องไม่เห็นแก่ตัวและพวกพ้อง อ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
2) ชุมชนมีความรักมีความสามัคคีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 

 3) ทางภาครัฐต้องมีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
 4) การเดินทางคมนาคมไม่สะดวกและยังขาดไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน  
 5)ในชุมชนขาดงบประมาณในการลงทุน แต่ละครอบครัวในชุมชนไม่มีรายได้เสริมท าให้แต่ละ
ครอบครัวในชุมชนมีหนี้สินนอกระบบมากขึ้น เยาวชนติดยาเสพย์ติดเร่ิมระบาดในชุมชน และเยาวชน
ในชุมชนบางส่วนเดินทางออกไปท างานต่างพื้นที่ 
 6) ในชุมชนยังขาดแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตร และน้ าประปาในชุมชนยังไม่พอใช้ท าให้น้ าไม่
สะอาด และในชุมชนมีขยะมากท าให้เกิดมลพิษในอากาศตามมา 
 7)พื้นที่ในชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ แรงงานต่างด้าว และคนต่างด้าวอาศัย
ปะปนในชุมชนท าให้เยาวชนในพื้นที่เกิดการว่างงาน 
 8) เมื่อมีสถานประกอบการหรือโรงงานมาตั้งบริเวณชุมชนหรือใกล้เคียง คนในชุมชนจะมุ่งไป
ท างานในภาคอุตสาหกรรมและจะไม่ท างานของตนเองในภาคการเกษตรเน่ืองจากมีรายได้ไม่แน่นอน 
 1.2 สิ่งท่ีคาดหวังของชุมชนท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 1) ด้านการพัฒนาคน เยาวชนมีการสืบสานการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและพัฒนาความรู้ความสามารถของคนในชุมชนให้เกิดอัตลักษณ์สู่วิถีการ
ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ด้านการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เช่นชุมชนมีลานกีฬาเพื่อสุขภาพระบบ
สาธารณูปโภคและคนในชุมชนเองช่วยดูแลความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง 
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 3) ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งรายได้ ค้นหาศักยภาพอันโดดเด่นของชุมชนของตนเอง 
ให้ชุมชนมีอาชีพเสริมและรายได้เสริม มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมเกษตร มีการจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
ในชุมชน มีการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เองภายในชุมชน  
 4) ด้านการพัฒนาแผนชุมชน มีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน จะช่วยกันขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ อยู่ดีกินดี  
 
ขั้นตอนท่ี 2 การประชุมกลุ่มย่อย  
ตอนท่ี 3 แนวทางปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของชุมชน  
 3.1 การน าแผนพึ่งตนเองน าไปสู่การปฏิบัติ และการน าไปใช้ประโยชน์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ดังน้ี 
 1) ด้านการพัฒนาคน มีการส่งเสริมพัฒนาผู้น าชุมชนพร้อมทั้งคนในชุมชนเองได้มีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมประชุม 
 2) ด้านการพัฒนาพื้นที่ คนในชุมชนมีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนรักษาธรรมชาติให้สมบูรณ์ 
 3)ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งรายได้ ผู้น าชุมชนมีการประชุมประชาคมในหมู่บ้าน 
เพื่อให้มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ประจ าหมู่บ้าน ควรเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลผลิตที่มีเอกลักษณ์
ของชุมชน  
 4) ด้าน การพัฒนาแผนชุมชนมีการวางแผนจัดล าดับความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
น าไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการท าประชาพิจารณ์ต่อที่ประชุมอีกครั้งเพื่อรับรองแผน
ชุมชนร่วมกัน 

 3.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ และแนวทางการพัฒนาแผนชุมชน 
 โดยภาพรวมทั้งประเทศประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่าง 27 จังหวัด มีจ านวน 102 ราย พบปัจจัยที่
มีผลต่อความส าเร็จ และแนวทางการพัฒนาแผนชุมชน ดังนี้ 
 3.2.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ  
 1) ในชุมชนต้องมีความร่วมมือ ความสามัคคีในการเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน เพราะผู้น าชุมชนต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง 
 2) ผู้น าชุมชนต้องเป็นนักพัฒนาไขว่คว้าหาความรู้อยู่เสมอ  และเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) ประชุมค้นหาภูมิปัญญาจากอดีต – ปัจจุบัน และเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นก าหนดอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนในชุมชน 
 4) สนับสนุนส่งเสริมฝึกอบรมทางวิชาชีพให้กับคนในชุมชนในการต่อความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวมีรายได้เสริม  
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 3.2.2 แนวทางการพัฒนาแผนชุมชน  
 1) ด้านการพัฒนาคน กระตุ้นให้ชุมชนหันมาสนใจชุมชนของตนเอง คนในพื้นที่ควรมี
คุณธรรมมีความเสียสละตระหนักถึงการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตัว  
 2) ด้านการพัฒนาพื้นที่ ให้จัดล าดับความส าคัญการก าหนดอนาคตของหมู่บ้านร่วมกันว่า
ต้องการให้เกิดการพัฒนาในด้านใดบ้าง  
 3) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งรายได้ ควรพัฒนาให้ชุมชนมีอาชีพเสริมและรายได้เสริม
เพื่อให้แผนพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการจัดประชุมค้นหาปัญหาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน  
 4) ด้านการพัฒนาแผนชุมชน ควรให้ผู้น าชุมชนมีการประชุมประชาคมในชุมชนประจ าทุก
เดือนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  และจัดล าดับความส าคัญเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน  
 3.2.3 แนวทางการพัฒนาแผนชุมชน  
 1) ด้านการพัฒนาคน กระตุ้นให้ชุมชนหันมาสนใจชุมชนของตนเอง คนในพื้นที่ควรมี
คุณธรรมมีความเสียสละตระหนักถึงการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตัว ควรจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และการ ค้นหาผู้น าที่มีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน
ให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความเสียสละ เป็นนักพัฒนาไขว่คว้าหาความรู้อยู่เสมอ สามารถเชื่อมโยงการ
ท างานกับหน่วยงานต่าง ๆได้ และเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ด้านการพัฒนาพื้นที่ ระยะเวลาในการท าแผนตามศักยภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน
และไม่จ ากัดเฉพาะเร่ืองปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่เท่านั้น  ให้จัดล าดับความส าคัญการก าหนดอนาคตของ
หมู่บ้านร่วมกันว่าต้องการให้เกิดการพัฒนาในด้านใดบ้าง  เช่น การใช้ประโยชน์จากชุมชน ในด้านการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ให้มีคุณค่ามาก
ที่สุด 
 3) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งรายได้ ควรพัฒนาให้ชุมชนมีอาชีพเสริมและรายได้เสริม
เพื่อให้แผนพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการจัดประชุมค้นหาปัญหาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน การศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่มีลู่ทางการตลาด ก าหนดอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตน
อย่างรอบด้านโดยการถอดองค์ความรู้จาก ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  และ
ภาครัฐมาสนับสนุนส่งเสริมเรียนรู้ให้เกิดอาชีพในชุมชน  
 4) ด้านการพัฒนาแผนชุมชน ควรให้ผู้น าชุมชนมีการประชุมประชาคมในชุมชนประจ าทุก
เดือนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  และจัดล าดับความส าคัญเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน แยกเป็นแผนพึ่งตนเอง แผนความร่วมมือ แผนการสนับสนุน 
สอดคล้องกับเกณฑ์และตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพและระบบการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน 
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วิเคราะห์เหตุการณ์เชื่อมโยงกับแนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ให้ไป
ในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วจะท าให้ชุมชนสามารถปรับตัวรับ
ได้กับทุกสถานการณ์ซึ่งจะน าไปสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 ตลอดจนผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชนจะต้องเตรียมความพร้อมและให้ความรู้  แก่สมาชิกใน
ชุมชน เป็นผู้น าและกรรมการชุมชนที่มีคุณธรรมและมีจิตส านึกที่ดี ชุมชนควรสร้างผู้น าชุมชนที่ดี 
เพราะปัญหาของชุมชนที่ผ่านมาส่วนหน่ึงมาจากของกระบวนการจัดท าแผนชุมชน อย่างไรก็ตาม
ชาวบ้านบางส่วนยังเห็นว่าชาวบ้านยังไม่ได้รับประโยชน์ เพราะมีหลายโครงการที่ภาครัฐเข้าไป
ด าเนินการแต่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะไม่มีความต่อเน่ืองและไม่มีความยั่งยืน เพราะในปัจจุบันภาค
ท้องถิ่นมีความอ่อนแอในเร่ืองนี้มากโดยเฉพาะความเข้าใจในเร่ืองการจัดท าโครงการต่างๆ มีน้อยมาก 
สร้างผู้น าจากราชการ เช่น ท าให้นโยบายและงบประมาณกระจุกตัว นโยบาย งบประมาณ และระบบ
การบริหารไม่ต่อเน่ือง การคัดเลือกผู้น าใช้ระบบอุปถัมภ์และพวกมากลากไป ผู้น าบริหารงานไม่มีความ
โปร่งใส เงินไม่ถึงชาวบ้าน ชาวบ้านไม่กล้าเรียกร้องใดๆ เพราะไม่อยากมีปัญหา กับผู้มีอิทธิพลใน
ชุมชน หลายโครงการ เป็นโครงการที่ดีแต่ผู้น าไม่ดี ท าให้โครงการล้มเหลว เพิ่มภาระหนี้สินให้ชุมชน 
ท าให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนมีอุปสรรคมาก ซึ่งลักษณะของผู้น าที่ดี คือยอมรับฟังความ
คิดเห็นของลูกบ้าน เป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีจิตใจสาธารณะมีความเสียสละ 
และรักษาสมบัติส่วนร่วม เข้ากับชุมชนได้ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นผู้น าในระบอบ
ประชาธิปไตย ไม่ละเมิดกฎกติกา เป็นผู้ตามที่ดีอย่างมีเหตุผล โดยกระบวนการสร้างผู้น าที่เข้มแข็งเร่ิม
จากการจัดประชุมหมู่บ้าน ต้ังคณะกรรมการ และตั้งกฎระเบียบในการเลือกผู้น าที่เป็นที่ยอมรับของคน
ในชุมชน ชาวบ้านร่วมกันเสนอชื่อ ผู้มีความรู้ ผู้มีความสามารถ ผู้มีจิตส านึกชุมชนหรือผู้ที่เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน แล้วตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมาก ในการน าไปใช้แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนโดยไม่ใช้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ  ท าได้โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง
การเกษตรและสินค้าต่างๆ  ของชุมชน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีใน การผลิตที่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆ ที่เอกลักษณ์ของตัวเอง  ซึ่งอาจเรียนรู้จากความส าเร็จจาก
ชุมชนอ่ืนที่ประสบความส าเร็จ  โดยรัฐและเอกชนช่วยหาตลาด  นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้คนในชุมชน
คิดและวิเคราะห์ในเชิงลึกและกว้าง  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  และควรส่งเสริมการสร้าง
โอกาสและสร้างงานในพื้นที่ท้องถิ่น  
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การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
Strengths: S: จุดแข็ง  
จุดแข็ง 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาชีพของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่สร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัด
สมุทรสงครามที่ส าคัญ ตามล าดับดังนี้ 
 1. การท าน้ าตาลมะพร้าว การท าน้ าตาลมะพร้าว เป็นอาชีพหลักที่ส าคัญของชาวจังหวัด
สมุทรสงครามซึ่งท ากันมาตั้งแต่โบราณ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าแม่กลอง และมีล า
คลองล ารางมากมาย พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงครามมีการปลูกมะพร้าว  

 2.การท านาเกลือ เกลือสมุทร จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศ โดยมีแหล่งผลิตที่ส าคัญของจังหวัดอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้แก่ ต าบลบางแก้ว 
และต าบลลาดใหญ่ เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวและดินเค็ม มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล สะดวกต่อการ
ขุดลอกล ารางเพื่อน าน้ าเข้าสู่พื้นที่นา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีพื้นที่ท านาเกลือ ประมาณ 5,000 ไร่วิถี
ชีวิตของชาวนาเกลือ เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อาศัยธรรมชาติและแรงงานเป็นหลักในการท ามาหากิน แต่
ก็ยังใช้ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้ เพื่อจะได้อยู่รอดและประสบผลส าเร็จการท านาเกลือต้องใช้
น้ าทะเลเป็นวัตถุดิบหลัก 

 3. การท าถ่านไม้โกงกาง ป่าชายเลนเป็นป่าที่ปรากฏในพื้นที่ที่ราบชายฝั่งทะเลน าท่วมถึง 
ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น แสม ตะบูน ตะบัน ล าพู ล าแพน โกงกาง จาก ฯลฯ ป่าไม้ชนิดน้ี 
เป็นป่าที่มีใบเขียวตลอดปี ป่าชายเลนสามารถลดความรุนแรงของพายุ อุทกภัย การพังทลายของดิน  

ประโยชน์ทางตรงคือ สามารถน ามาท าถ่าน ฟืน ท าที่อยู่อาศัย ฯลฯ พันธุ์ไม้ในป่าชายเลนที่มีคุณค่า ทาง
เศรษฐกิจมากที่สุด คือ โกงกาง 

 4.การท ายาจืด ยาจืดมีลักษณะเป็นเส้นสีขาวนวลออกเหลือง คล้ายกับยาเส้นในมวนบุหร่ี เป็นที่
รู้จักกันดีของคนกินหมาก เพราะใช้กินกับหมาก อาชีพท ายาจืด เร่ิมท ามาประมาณ 100 ปีแล้ว  

ถิ่นที่ท ายาจืดของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ต าบลบางกระบือและต าบลดอนมะโนรา อ าเภอ  

บางคนทีการเพาะปลูกต้นยาใช้เมล็ดหว่านในดินที่ชื้น เมล็ดจะแตกออกเป็นต้นกล้าเล็ก ๆ  

หลังจากหว่านประมาณ 1 เดือน ถอนต้นกล้ามาปลูกในดินแปลงใหม่อีกประมาณ 1 เดือน ก็น า  

ใบยามาใช้ได้ ต้นยาจืดเป็นพืชล้มลุกมีอายุประมาณ 3 เดือน ส่วนที่น ามาท ายาจืด คือ ส่วนเป็นใบ  

 5.การท ากะปิคลองโคน กะปิคลองโคน ท ามาจากเคยตาด า ซึ่งเป็นสัตว์น้ าทะเลตัวเล็ก ๆ หัว
เหมือนลูกน้ าตาด าหางเหมือนกุ้งการรอเคยหรือ รุนเคย  
 6.การท าขนมส าปันนีการท าขนมส าปันนี เป็นขนมไทยโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
สมุทรสงครามเพราะเป็นขนมพื้นเมืองที่ไม่ซ้ ากับจังหวัดใด 
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 ในชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม เช่น การท า
สวนมะพร้าว  การท าสวนผลไม้  ลิ้นจี่  ส้มโอ กล้วย พืชผักต่าง ๆ ท าประมงส่วนทางด้านกอุตสาหกรรม
ที่ส าคัญของจังหวัด จะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมน้ าปลา  น้ าตาลสดที่ผ่านระบบ
การฆ่าเชื้อ  (สเตอรีไลน์) อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์แปรรูปสัตว์น้ าอุตสาหกรรมแปรรูปไม้  
อุตสาหกรรมห้องเย็น ซ่อมเคร่ืองยนต์ อุปกรณ์ เคร่ืองและเรือ  แต่จะพบว่า ในชุมชนส่วนใหญ่วัยรุ่นจะ
ท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมี ความทันสมัยของเทคโนโลยี ทางด้าน การคมนาคม มีความ
สะดวกความเจริญทางเศรษฐกิจ เพราะอยู่ใกล้เมืองเศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ซึ่งมี
โรงงานอุตสาหกรรมมากมาย  
Weaknesses: W: จุดอ่อน  
จุดอ่อน 
 1.ผู้น าชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์ การจัดท าแผนชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
 2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ชี้แจงการจัดท าแผนและไม่ติดตามแผนชุมชนอย่างจริงจังอย่าง
ต่อเน่ือง 
 3.ผู้น าชุมชนบางกลุ่มยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง 
 4.วัยรุ่นที่มีอายุ 12 ปี มีการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร และมีปัญหาการหย่าร้าง  
 5.ในชุมชนมีการลักทรัพย์/อบายมุขและมียาเสพติดระบาด 
 6 .ในชุมชนดั้งเดิมมีอาชีพท าน้ าตาลมะพร้าว,น้ าตาลปี๊ปที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด
สมุทรสงคราม เนื่องจากมีสีสวย รสชาติหวาน มัน หอม แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไปศึกษาและท างานใน
โรงงาน อีกทั้งชุมชนไม่ใส่ใจในอาชีพของบรรพบุรุษ ปัจจุบันวัยรุ่น ลูกหลาน หันไปรับจ้างโรงงาน
อุตสาหกรรมมากกว่าการปีนต้นมะพร้าว ไม่มีความอดทน อีกทั้งต้นทุนการผลิตน้ าตาลมะพร้าวสูง
เพราะจะมีแมลงด าหนามที่คอยมาท าลายต้นมะพร้าวท าให้ชาวสวนแก้ปัญหาไม่ได้พื้นที่ท าให้การสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าน้ าตาลมะพร้าวของคนรุ่นใหม่ลดน้อยลง 
Opportunities: O: โอกาส  
โอกาส 
 1. มี ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ าที่ส าคัญที่สุดของจังหวัดคือแม่น้ าแม่กลอง  ประชาชนของ
จังหวัดนี้จึงมีชีวิตและความเป็นอยู่ผูกพันกับแม่น้ าแม่กลองมาตั้งแต่โบราณ นอกจากนี้ยังมีล าคลองใหญ่
น้อยมากมาย แยกจากแม่น้ าแม่กลองกว่า  300 คลอง กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ จากสภาพภูมิประเทศเช่นนี้ 
ท าให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ า และการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และได้อาศัย
แม่น้ านี้ส าหรับการอุปโภคบริโภคเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดขนาดใหญ่  
นอกจากนี้ประชาชนยังอาศัยน้ าจากแม่น้ าใช้ในการเพาะปลูกทางการเกษตรต่างๆ  
 2.มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ 1.ดอนหอยหลอดเป็นดินดอนที่เกิดขึ้นที่ปากน้ าแม่กลอง   
เป็นสถานที่ที่มีหอยหลอดอาศัยอยู่ในขณะที่น้ าทะเลขึ้นน้ าจะท่วมพื้นที่บริเวณนี้เมื่อน้ าลดดอนจะโผล่
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เป็นที่กว้างส่วนมากจะมีประชาชนมาเที่ยวในราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  2.ออร์คิดฟาร์ม  
ตั้งอยู่ริมถนนสมุทรสงคราม - บางแพ อ.อัมพวา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสวนกล้วยไม้และสวนผีเสื้อที่
สวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม นอกจากนี้ยังมีจ าหน่ายขอ งที่ระลึก และของฝาก จ านวนมาก                                          
3.ท่องเที่ยวทางล าน้ าแม่กลองเที่ยวชมการด าเนินชีวิตริมฝั่งของชาวแม่กลอง  ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย 
และเป็นธรรมชาติ ชามโบราณสถานที่ส าคัญทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ตามริมน้ า   
ส าหรับการท่องเที่ยวชมนั้น สามารถนั่งเรือเที่ยวชมโดยนั่งเรือที่ท่าเทียบเรือตามแหล่งชุมชนริมน้ าแม่
กลอง เช่น หน้าวัดเพชรสมุทรวิหาร อ.เมืองสมุทรสงคราม ตลาดริมน้ า อ.อัมพวา และ อ.บาง 4.ตลาด
น้ าท่าคา  ตลาดลอยน้ า ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตริมน้ าของชาวบ้านแบบไทย  ๆ เป็นตลาดน้ าเก่าแก่จาก
อดีตที่ยืนยงถึงปัจจุบัน  ซึ่งจังหวัดได้พัฒนาให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวครบครัน 
อยู่ที่  ต.ท่าคา อ.อัมพวา 5. ตลาดน้ าอัมพวา หรือตลาดน้ าบางจากหน้าวัดบางจากเทศบาลต าบลอัมพวา  
อ.อัมพวา 6. ตลาดน้ าบางน้อย เทศบาลต าบลกระดังงา อ.บางคนที และยังมีประวัติศาสตร์น่าศึกษาและ
ทัศนาศิลปกรรม 
 3. ในชุมชนมีผู้สูงอายุ อยู่จ านวนมาก ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ ทางด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณภีูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์ความรู้ประจ าท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นจากการ
สั่งสมถ่ายทอดและพัฒนาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของชาวบ้านจากอดีตถึงปัจจุบัน โดย
อาศัยศักยภาพที่มีอยู่ในธรรมชาติ มาก่อให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตในแนวทางที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงครามโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเอง 
 4.การท าสวนมะพร้าวและท าน้ าตาลมะพร้าวทางตอนล่างเพราะน้ ากร่อย หรือ น้ าลักจืดลักเค็ม  

ตาลมะพร้าวจึงจะได้ผลดี ส่วนทางตอนล่างท านาเกลือท าป่าโกงกางเผ่าถ่าน ท านากุ้ง  เพราะน้ าเค็ม จึง
กล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพของจังหวัดสมุทรสงคราม  

ได้ค านึงถึงฤดูกาลของน้ าเป็นส าคัญจึงเป็นแหล่งผลิตน้ าตาลมะพร้าว เพราะเป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการท าน้ าตาลมะพร้าวทุกขั้นตอนที่ถูกต้อง อันเป็นความรู้ที่สั่งสมกันมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอด
ให้แก่รุ่นลูกหลาน ซึ่งหากลูกหลานท าได้ ก็ถือว่าสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปใน
ชุมชนมีต านานและเร่ืองราวที่สามารถน ามาผูกเป็นเร่ืองราวได้ให้เชื่อมโยงกับกลุ่มสินค้า OTOP หรือ
สินค้าของชุมชน 
 5.การให้การสนับสนุนการปลูกมะพร้าวพันธุ์เต้ียการส่งเสริมการท าประกันชีวิตให้กับคนขึ้น
ตาลและการส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยให้นักเรียน และเยาวชนในโรงเรีย นไปศึกษาเรียนรู้
กระบวนการผลิตน้ าตาลมะพร้าวของกลุ่ม ดูการสาธิตกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจากสมาชิกกลุ่ม โดย
ให้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้แนะน าให้ความรู้ 
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Threats: T: อุปสรรค  
อุปสรรค 
 1.ชุมชนขาดงบประมาณในการพัฒนาสินค้าด้านอาหารเคร่ืองดื่มเช่นทางการเกษตร การแปร
รูปสินค้า การถนอมอาหาร และทางด้านการบรรจุหีบห่อ 
 2.มีอาชีพการท าน้ าตาลมะพร้าวจะสูญหายเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ความส าคัญและไม่ใส่ใจใน
อาชีพของบรรพบุรุษปัจจุบันวัยรุ่น ลูกหลาน หันไปรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าการปีนต้น
มะพร้าวเนื่องเห็นว่ามีความล าบากยากเข็ญในการปีนต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่มีล าต้นสูง ยากและเสี่ยง
ต่อการขึ้นไปปาดและเก็บน้ าตาลใส เพราะลูกหลานส่วนใหญ่ไม่มีความอดทน ไม่ให้ความสนใจใน
อาชีพการท าน้ าตาลมะพร้าว เน่ืองจากเหนื่อยและยุ่งยาก  และต้นทุนการผลิตน้ าตาลมะพร้าวสูง เช่น ไม้
ฟืนราคาแพงขั้นตอนการท าน้ าตาลมะพร้าวยุ่งยาก ต้องใช้ความช านาญ และใช้เวลาในการท ามาก และ
ต้นมะพร้าวมีล าต้นสูง ยากและเสี่ยงต่อการขึ้นไปปาดและเก็บน้ าตาลใสไม่มีคนขึ้นตาล คนเคี่ยวตาลมี
น้อย ค่าแรงต่ า  
    

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าชุมชนและผู้บริหารชุมชน 
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