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This research was to Evaluation of the Amphawa Chai Pattananurak Project. The 
Chaipattana Foundation, Amphawa, Samut Songkram. Study has been Amphawa floating 
markets community. The results reveal that the Chai Pattananurak Project has had a high 
level of success, and has been very helpful in improving performance. Performance of groups 
of participants active in the role s of residents, govrnment official of Chai Pattananurak 
Project.The patterns to operate initiatives are agreeable alone with CIPP Model of 
Stufflebeam. And their role in areas such as development and conservation of art, local life 
and culture were measured. Facilitate of community economy. Integrated of travel source was 
not obvious. And community participate was purpose, all participants should foster 
collaboration and coordinate with all sectors, linking the information together. There should be 
greater emphasis on public relations, while still preserving the community identity as much as 
possible.

The study found that the support of Amphawa Chai Pattananurak Project. The 
Chaipattana Foundation, Amphawa, Samut Songkram. A model based on the CIPP Model 
(Context input Process and Product) Daniel Stuffbeam 0f a comprehensive assessment of all 
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management, etc.

3.Process Evaluation project implementation process of change at any time by 
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 “โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ” มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
เปนโครงการอันเกิดจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระราชดําริใหมูลนิธิชัยพัฒนานําทีดิ่นพรอมส่ิงปลูกสรางของคุณประยงค  นาคะวะรังค ชาวอัมพวาได
นอมเกลาฯ ถวาย มาดําเนินการพัฒนาใหเกิดประโยชนแกชุมชนอัมพวา พัฒนาและอนุรักษวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมพื้นบานใหเกิดศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แหลงศึกษาเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
พันธุไมพื้นเมือง ระบบนิเวศนของสวนผลไมและแหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนอัมพ
วา เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มและสรางรายไดใหแกชุมชนจากการจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑแปรรูป 
และคาตอบแทนจากการใหบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กอใหเกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยการ
สรางโอกาสใหชุมชน องคกรทองถิ่นและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมและมีบทบาทใน
การบริหารจัดการพื้นท่ี เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวทางและหลักการดําเนินงานที่สําคัญของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ คือ 
การมีสวนรวมระหวางสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและชาวอัมพวาทุกคนในการอนุรักษและฟนฟูวิถีการ
ดํารงชีวิตชุมชนอัมพวาใหสามารถดํารงอยูไดอยางมีความสุข เรียบงาย เขมแข็ง และยั่งยืน ทามกลาง
กระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วของสังคม เห็นไดจากกิจกรรมผลการดําเนินงานของ
โครงการ ทั้งกิจกรรมธุรกิจโครงการอันประกอบดวยกิจกรรมการเงินและงบประมาณ กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมตลอดป การใชของ/ใชพื้นที่จัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ กิจกรรมธุรกิจชุมชน ราน
จําหนายอาหารวางชานชาลา หองนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ กิจกรรมศึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมสวนชัยพัฒนานุรักษ เปนตน (โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 2552)
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ดวยพ้ืนที่ดังกลาว เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายในการใชประโยชนของท่ีดิน ท้ังใน
รูปแบบบานพักอาศัย เรือนแถวไมริมน้ํา และสวนผลไมแบบดั้งเดิม ในอดีต “ชุมชนอัมพวา” เคยเปน
ชุมชนที่มีความเจริญรุงเรือง อุดมไปดวยขาวปลาอาหาร พืชผักและผลไม มีการคาขายที่คับคั่งจนเกิด
เปน “ชุมชนตลาดน้ํา” ข้ึนมา ประวัติศาสตรของชุมชนอัมพวา สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตท่ียังคงเปนเอกลักษณใหเราไดเห็นอยูในปจจุบัน 

สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ไดเล็งเห็นความสําคัญของพ้ืนที่ในชุมชนอัมพวา ที่มีคุณคา
ทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความหลากหลายของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมจึงเกิด
แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ใหกลายเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน สงเสริมใน
ดานการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมในชุมชนใหคงอยูสืบไป โดยนําเอาหลักการพัฒนา
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง “ภูมิสังคม” และพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
แนวทางในการดําเนินงาน จนนําไปสูการจัดการพื้นที่ดังกลาวใหอยูในรูปแบบของ “การอนุรักษและ
พัฒนาวิถีชีวิตชุมชนอัมพวา” ภายใตช่ือ “โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ” 

การดําเนินงานที่ผานมาของโครงการฯ มีวัตถุประสงคเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาและ
การลงมือปฏิบัติ โดยเปาหมายของการพัฒนา คือ การพัฒนาคนในชุมชนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง “การพัฒนาชุมชน” มีแนวทางที่หลากหลายในการบริหารจัดการ 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับบริบทของชุมชน และความตองการใชประโยชนของพื้นที่ ทําอยางไร   ที่จะสามารถนํา
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน (ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) นํา
ออกมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด

กรอบแนวทางการพัฒนาที่นํามาใชในชุมชนอัมพวา คือ การคํานึงถึงความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่และใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนอัมพวา หลัก “ภูมิสังคม” จึงเปนการทําความเขาใจของ
นักพัฒนา ที่มีตอสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของชุมชนในทองถิ่น เพื่อนําไปสู
การพัฒนาที่ เขาใจสภาพแวดลอมและสภาพสังคมของคนในชุมชนอัมพวาได และหลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เปนแนวทางหนึ่งในการดําเนินชีวิต ที่สอนใหคนในชุมชนรูจักคําวา “พอ” 
พอใจกับสิ่งที่เปนและมีอยูในชีวิต ซึ่งพื้นฐานสําคัญอยูที่จิตใจ หากการพัฒนาชุมชนอัมพวา จะนําไปสู
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนน้ัน ท้ังคนและสภาพแวดลอมในชุมชน “ความพอเพียง” จึงเปน
แนวทางหนึ่งหรืออาจจะเปนคําตอบสุดทายของการดําเนินชีวิตที่เรียบงายและใชชีวิตอยางสงบสุขแบบ
ดั้งเดิม
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โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ดําเนินงานตามบทบาทของโครงการใน 4 มิติ ไดแก มิติแรก
คือ การอนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนอัมพวา มิติที่ 2 คือ การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน มิติที่ 3 คือ 
ความเชื่อมโยงพื้นที่ทองเที่ยว และมิติสุดทาย คือ ชุมชนมีสวนรวม โดยดําเนินงานในมิติการอนุรักษ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวชุมชนอัมพวาเปนมิติแรก ดวยเล็งเห็นวา การจะพัฒนาใดๆ น้ัน ควรจะพัฒนาจาก
ฐานทุนทางสังคมที่ชุมชนนั้นมีการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนจะกระทําผานการเรียนรู พรอมทั้งรักษา 
สงเสริมกิจกรรม กอเกิดเปนคุณคาขึ้นในสังคม เมื่อชุมชนเขาใจในตัวตน เขาใจในรากฐานการกอเกิด
ของทองถิ่น รูซึ้งในคุณคาของชุมชนตนเอง และรวมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู จึงตอยอดคุณ
คาที่มีนั้นใหเปนมูลคากอใหเกิดมิติที่ 2 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน เปนงานที่ทางโครงการอัมพวาชัย
พัฒนานุรักษ ไดดําเนินการสงเสริม ดวยเห็นวาคุณคาในทางวัฒนธรรมจะไมกอเกิดประโยชนใดๆ ใน
การพัฒนา หากไมสามารถทําใหเกิดเปนมูลคาหรือไมสามารถประกอบเปนอาชีพ เกิดเปนรายไดท่ี
สามารถหลอเล้ียงประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได อีกท้ังประชาชนโดยท่ัวไปอาจมิไดเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษวัฒนธรรม เพราะไมสามารถเกิดประโยชนในการหลอเลี้ยงชีวิตได  ซึ่งทาง
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษมักจะกลาวเปนคําพูดแกผูเขาชมโครงการฯ วา “ตองเปลี่ยนคุณคาให
เปนมูลคาใหได” ซึ่งนํามาสูมิติท่ี 3 คือ การเช่ือมโยงพื้นท่ีทางการทองเท่ียวข้ึน การพัฒนาชุมชน
วัฒนธรรมอัมพวา  การทองเท่ียวเปนเพียงเคร่ืองมือหน่ึงของการพัฒนาเทาน้ัน ทางโครงการมิได
คํานึงถึงปริมาณนักทองเท่ียว หากแตตองคํานึงถึงคุณภาพของนักทองเท่ียวดวย โดยท่ัวไปทุกอยางยอมมี 2 
ดาน เม่ือมีคนมาเท่ียวเพิ่มข้ึนปริมาณขยะก็อาจเพิ่มขึ้น สวนอาจหมดไปกลายเปนที่จอดรถ น้ําเสียจาก
บานเรือนท่ีพักอาจถูกทิ้งลงคูคลองมากขึ้น การทองเที่ยวชุมชนจึงตองมีการจัดการที่ดี คํานึงถึงผลได
และผลเสียที่อาจเกิดตามมา ยกตัวอยางเชน ขยะที่มีมากขึ้น หากมีการคัดแยกก็สามารถนํารายไดมาสู
ชุมชนได ขยะที่เหลือจากการคัดแยก อาจสามารถนําไปทําเปนปุยหมัก หรือแปรเปลี่ยนเปนพลังงาน
เช้ือเพลิงใชตามบานเรือนได เปนการเปล่ียนวิกฤตใหเปนโอกาส เพียงอาศัยการวางแผนและจัดการท่ีดี

ท้ังนี้ บทสรุปของโครงการน้ีอยูบนหลักการการดําเนินงานในมิติที่ 1-3 ไมวาจะเปนการ
อนุรักษวัฒนธรรม การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และความเชื่อมโยงพื้นที่ทางการทองเที่ยว แตทวาแนว
ทางการดําเนินงานที่สําคัญที่สุด คือ ตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน อาจจะเปนการ
รวมเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือรวมกันกระทํามากนอยแตกตางไปแลวแตโอกาสแลวแตกิจกรรม 
ทั้งนี้เพราะประชาชนในชุมชน คือผูไดรับผลลัพธที่เกิดจากการพัฒนาควรไดมีโอกาสรับรู เรียนรู หรือ
กระทําที่อาจนํามาซึ่งผลกระทบตางๆ การมีสวนรวมของชุมชนนี้จะเปนบทสรุปใหการพัฒนาชุมชน
สามารถพัฒนาไดอยางย่ังยืน
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ดวยเหตุดังกลาวแลว ผูวิจัยจึงมีความประสงคในการประเมินโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ
รักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วาโครงการดังกลาวมีผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการท้ัง 4 มิติ หรือไม และบทบาทของมูลนิธิชัยพัฒนาท่ีเขาไปดําเนิน
โครงการนี้ทําใหชุมชนพัฒนาไปในทางที่ดี หรือไมดีอยางไร ควรดําเนินโครงการตอไปหรือไม เพราะ
อะไร หากดําเนินโครงการตอไป ควรจะปรับปรุงหรือแกไขอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือวิเคราะหและประเมินผล โครงการอัมพวาชัยพฒันานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม

2. เพื่อศึกษาและนําเสนอถึงปญหาและอุปสรรค โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัย
พัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ขอบเขตในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาการประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัย
พัฒนา อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีขอบเขตในการวิจัยดังน้ี

1. ขอบเขตดานเนื้อหา วิเคราะหและประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัย
พัฒนา อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการศึกษารายงานประจําป 2551-2553 หนังสือ 
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเวบไซต
ขององคการ

2. ขอบเขตดานประชากร ศึกษาเฉพาะผูที่เกี่ยวของ และกลุมผูไดรับผลจากโครงการอัมพวา
ชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม อันไดแก ผูบริหารและเจาหนาที่
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม พอคา แมคา 
และผูประกอบธุรกิจภายในพ้ืนท่ี 

3.ขอบเขตดานพื้นที่ ศึกษาเฉพาะโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอ
อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

4.ขอบเขตดานระยะเวลา ศึกษาต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. ทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในดานสิ่งแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลิตของ
โครงการ เพื่อประโยชนตอเจาหนาที่โครงการในการกําหนดแนวทางการปฎิบัติงานของโครงการตอไป
ในอนาคต

2. ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนา ขยาย
ผล และปรับปรุงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน

3. เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา สําหรับผูที่สนใจ ในเรื่องการประเมินโครงการตอไป และ
แนวทางในการประเมินโครงการตอไปในอนาคต

   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ในการศึกษา เรื่อง  การประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  มูลนิธิชัยพัฒนา 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ในรายละเอียดของบทที่ 2 น้ี ผูวิจัยไดกลาวถึงทฤษฎีและ

แนวความคิดที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนพื้นฐานของการวิจัย โดยเริ่มตั้งแต ทฤษฎีทางดานโครงการ 

และการประเมินผลโครงการ ซึ่งเปนการกลาวถึงแนวความคิดทางดานทัศนคติ โดยมุงเนนถึงความ

พึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอโครงการ ซึ่งเปนการวัดเพื่อที่จะไดรูวาปฏิบัติงามตามโครงการ ได

ปฏิบัติตามวิธีการและกระบวนการ ขั้นตอนของโครงการมากนอยเพียงใด และการปฏิบัติตาม

โครงการไดมากหรือนอยน้ัน มีเหตุผล ปญหาและอุปสรรคอะไรบาง โดยผูวิจัยไดคนควาและ

รวบรวมทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่อง การประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ

รักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดตามลําดับ 

ดังน้ี

1. แนวคิดและทฤษฎีความคิดทางดานโครงการพัฒนา

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการประเมินผลโครงการพัฒนา

3. แนวคิดเกี่ยวโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ

4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฎีความคิดทางดานโครงการพัฒนา

ทฤษฎีและแนวความคิดของโครงการเพื่อการพัฒนาที่จะกลาวตอไปน้ี ผูวิจัยไดวาง

ขอบเขตไวเพื่อศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของโครงการ อันประกอบไปดวยความจําเปนที่กอใหเกิด

โครงการ ความหมายของโครงการ และโครงการซึ่งไดรวบรวมมาจากแนวความคิดที่นาสนใจของ

นักวิชาการ แนวความคิดทางดานการประเมินผลโครงการ ตลอดจนวัตถุประสงคการประเมินผล 

ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดตามลําดับดังตอไปนี้

   ส
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ความจําเปนที่กอใหเกิดโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ

อัมพวามีความสําคัญและเกี่ยวของกับประวัติศาสตรไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงตน กรุง

รัตนโกสินทร สมัยกอนเรียกวา "แขวงบางชาง" เปนชุมชนเล็กๆที่มีความเจริญทั้งในดาน 

การเกษตรและการพาณิชย มีหลักฐานเชื่อไดวา ในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองนั้น แขวงบาง

ชางมีตลาดคาขายเรียกวา "ตลาดบางชาง" นายตลาดเปนหญิงชื่อ “นอย” มีบรรดาศักดิ์เปนทาวแกว

ผลึก นายตลาดผูนี้อยูในตระกูลเศรษฐีบางชาง ซึ่งตอมาเปนราชนิกุล "ณ บางชาง"

ปพ.ศ. 2303 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยสมเด็จพระเจาเอกทัศนไดโปรดให    

นายทองดวง (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช) เปนหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี

ซึ่งเปนเมืองจัตวาขึ้นตรงตอกรุงศรีอยุธยา ภายหลังหลวงยกกระบัตรไดแตงงานกับคุณนาค      

(สมเด็จพระอมรินทรามาตรย) บุตรีเศรษฐีบางชางและยายบานไปอยูหลังวัดจุฬามณี ตอมาเมื่อไฟ

ไหมบานจึงไดยายไปอยูที่หลังวัดอัมพวันเจติยารามอีก 3 ป ปพ.ศ.2310 พมาตีกรุงศรีอยุธยาแตก

หลวงยกกระบัตรจึงตัดสินใจอพยพครอบครัวเขาไปอยูในปาลึก ในระหวางนี้ ทานแกว (สมเด็จกรม

พระศรีสุดารักษ) พี่สาวของหลวงยกกระบัตรไดคลอดบุตรหญิงคนหนึ่งชื่อวา "บุญรอด" (ตอมาได

เปนสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2)

ในชวงสมัยกรุงธนบุรี พระยาวชิรปราการ ไดรวบรวมกําลังขับไลพมาออกไปหมดและ

สถาปนาตนข้ึนเปนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หลวงยกกระบัตรไดอพยพครอบครัวกลับ

ภูมิลาํเนาเดิม ในชวงน้ีเอง คุณนาค ภรรยา ก็ไดคลอดบุตรคนที่ 4 เปนชายชื่อ "ฉิม" (พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัย) หลังจากนั้น หลวงยกกระบัตร ก็ไดกลับเขารับราชการอยูกับสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราช ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระราชวรินทร เจากรมพระตํารวจนอกขวา

และไดดํารงตําแหนงจนเปน  สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกและปราบดาภิเษกขึ้นเปน

"พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช"ตนราชวงศจักรี จากนั้นจึงเริ่มเขาสูสมัยกรุง

รัตนโกสินทร คุณนาค ไดรับสถาปนาขึ้นเปน สมเด็จพระอมรินทรามาตย คุณสั้น มารดาคุณนาค

ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารี แตเนื่องจากสมเด็จพระอมรินท

รามาตย ทรงเปนคนพื้นบานบางชางมากอน จึงมีพระประยูรญาติตางๆประกอบอาชีพทําสวนอยูที่

บางชาง เมื่อไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระอมรินทรามาตย จึงนับเปนราชินิกุล "บางชาง" พระ

ประยูรญาติจึงเกี่ยวดองเปนวงศบางชางดวยและสมเด็จพระอมรินทรามาตยมักเสด็จมาเยี่ยมพระ

ประยูรญาติเสมอ จึงมีคํากลาวเรียกวา "สวนนอก" หมายถึง สวนบานนอก ที่เปนของวงศราชินิกุล

บางชาง สวนบางกอก ซ่ึงเปนสวนของเจานายในราชวงศ ก็เรียกวา "สวนใน" มีคํากลาววา "บางชาง

สวนนอก บางกอกสวนใน" จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 จึงยกเลิกไป อําเภออัมพวาจึงเปนเมืองที่มี

ความสําคัญ เกี่ยวของกับประวัติศาสตรไทยมา ยาวนาน

   ส
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บริเวณพื้นที่ตําบล อัมพวา เดิมเรียกวา แขวงบางชาง ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาจัดตั้ง

ขึ้นเมื่อใด บริเวณแขวงบางชางนี้ถูกเรียกวา “สวนนอก” มีลักษณะเปนชุมชนเล็กๆ แตมีความเจริญ

ทั้งในการเกษตรกรรมและการพาณิชยกรรม เพราะในสมัยพระเจาปราสาททอง แหงกรุงศรีอยุธยา       

แขวงบางชางมีตลาดแหงหน่ึงเรยีกวา “ตลาดบางชาง” มีนายตลาดบางชาง เปนผูเก็บภาษีอากรขนาด

ตลาด นายตลาดผูนี้เปนผูหญิงชื่อนอย มีบรรดาศักดิ์เปนทาวแกวผลึก เปนคนในตระกูลเศรษฐีใน

แขวงบางชาง ซึ่งตอมาเปนตนวงศราชนิกูลบางชาง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย รัชกาลที่ 2 แหกรุงรัตนโกสินทร ในป พ.ศ.2481 ไดรวมทองที่ตําบลอัมพวาและตําบลบาง

กะพอมเขาดวยกันเปนตําบลอัมพวา

ตลาดน้ําอัมพวาตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางคอนมาทางใตของ จังหวัดสมุทรสงคราม มีแมน้ํา     

แมกลองไหลผานทิศศตะวันตกในแนวเหนือใต โดยคลองอัมพวาไดแยกจากแมน้ําแมกลองไหล

ผานกลางชุมชน นอกจากนี้ยังมีคลองที่แยกมาจากแมน้ําแมกลองและเชื่อมกับคลองอัมพวาอีกหลาย

สาย ทําใหมีความสะดวกสบายในการคมนาคมทางน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสัญจรทางเรือ ปจจุบัน

วิถีชีวิตของชุมชนอัมพวาในอดีตยังปรากฏใหเห็นและสัมผัสไดในปจจุบัน แมกาลเวลาจะผานเลย

ไปแตภาพความทรงจําในอดีตยังคงหลงเหลือใหเห็น แมจะลบเลือนไปบางตามกาลเวลาหากแต

ชุมชนแหงนี้ก็ยังพยายามรักษาใหคงสภาพเหมือนเดิมใหไดมากที่สุด ภาพบานเรือนไมที่ขนานไป

ตามริมสอง       ฝงคลอง ควบคูไปกับการคาขายและการใชชีวิตอยางเรียบงาย พรอมๆ ไปกับการ

รักษาวัฒนธรรมรวมถึงศิลปะตางๆ ในชุมชน ยังปรากฏใหเห็นเดนชัด สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งดึงดูด

ใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศแวะเวียนมาเยือนอัมพวา ความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสวนผลไมอุดมสมบูรณ มีแมนํ้าลําคลองหลายสายและอยูติดชายทะเล 

สภาพพื้นที่มีการทําสวนเปนขนัด และมีลําประโดงลอม ซึ่งก็คือโครงขายลําน้ําขนาดเล็กที่ซอยยอย

เขาไปทุกสวน แสดงความฉลาดของบรรพบุรุษสมัยกอนในการสรางบานเมือง ที่ทําใหเมืองแม

กลองถูกขนานนามวาเปน “เวนิสตะวันออกแหงสุดทาย”

เมื่อกลาวถึงอัมพวา ทําใหระลึกนึกถึงประตูบานเฟยมไมสักบานใหญ ที่ผานการลง

น้ํายารักษาเนื้อไมอวดผิวจนขึ้นเงา คือ เอกลักษณอยางหนึ่งของสถาปตยกรรมเรือนหองแถวของ

ชุมชน  อัมพวา หากเดินลัดเลาะเลียบไปตามริมคลองอัมพวา เริ่มตนจากตลาดน้ําอัมพวาขึ้นไปทาง

วัดจุฬามณี จะเห็นหองแถวเกาที่ไดรับการอนุรักษใหคงสภาพเดิมเอาไว แลวปรับปรุงใหมจน

สวยงามจํานวนหมดทั้งสิ้น 17 หองดวยกัน โดยจุดแรกฝงซายมือจะเปนพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา มี

รานกาแฟโบราณ “ชานชาลา” จําหนายเครื่องดื่มและอาหารพื้นบาน ที่ไดมีการหมุนเวียนอาหารที่มี

รสชาติดแีละเปนฝมือของชาวอัมพวามาจําหนาย บรรยากาศของรานตกแตงใหความรูสึกคลายชาน

ชาลา “สถานีรถไฟสายแมกลอง” ซึ่งเปนเสนทางเดินรถเกาแกที่ยังคงวิ่งผานตลาดแมกลองจนถึงทุก

   ส
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วันนี้ ดานหลังเปนลานวัฒนธรรม “นาคะวะรังค” เปนลานอเนกประสงคสําหรับการแสดงและ

กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนปละ 3 ครั้ง ในชวงเดือน

เมษายน สิงหาคม และธันวาคม เพื่อเลาเรื่องราวความเปนมา รูปแบบ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

พื้นบานของชุมชนอัมพวา

กิจกรรมตางๆ มีต้ังแตการเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชนวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชาวอัมพวาและชุมชนลุมแมน้ําแมกลอง การบรรเลงดนตรีไทย การฉายภาพยนตรกลาง

คลอง และรานคาชุมชนจําหนายสินคาทองถิ่นของอัมพวา เปนตน โดยกิจกรรมเหลานี้เปนผลมา

จากการพัฒนาชุมชนของ “โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ” ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริใหสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนานําที่ดินที่คุณประยงค นาคะวะรังค

ชาวอัมพวา ไดนอมเกลาฯ ถวายมาดําเนินการพัฒนาใหเกิดประโยชนแกชุมชนอัมพวา ในหองแถว

ถัดมา ยังมีหองนิทรรศการชุมชน จัดแสดงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนแมกลองและอัมพวา , 

พิพิธภัณฑบานของนักดนตรีชาวแมกลองคนสําคัญอยางครูเอือ้ สุนทรสนาน ที่มีประวัติและผลงาน

ของสุนทราภรณสําหรับผูที่สนใจเก็บเปนที่ระลึกอีกดวย บางหองนั้นเจาของใชเปนที่อยูอาศัยทาง

ดานหลัง แตดานหนาก็เปดคาขายเล็กๆ นอยๆ บางเปนขนมไทยงายๆ ที่ทําเอง บางครั้งก็เปนผลไม

สดๆ จากสวนตามฤดูกาล บางบานก็เปดเปนโฮมสเตยใหนักทองเที่ยวมาพักหรือเปดเปนรานขาย

ของชํา ขายสินคานานาชนิด ตั้งแตน้ํามันกาด ถานหุงขาว เตาอั้งโล ขาวสารอาหารแหง ไปจนถึง

ขนมของเลนโบราณยุคสมัยหลายสิบปกอน ซึ่งแทบไมเห็นในทองตลาดแลว แตที่นี่ยังมีขาย โรงคั่ว

กาแฟโบราณ อยางรานอึ้งเซงฮวดและรานสมานการคา ยังมีรานขนมเปยะเฮงกี่ รานขายขนมเปยะ

และจันอับเจาเกาแก ตางเปนรานที่อยูคูกับอัมพวามาไมต่ํากวา 70 ปทั้งสิ้น แตหากจะเอยถึงรานที่

เปดมานานและมีอายุเกาแกที่สุดของอัมพวา ตองยกให “รานสวรรคโอสถ” รานขายยาแผนโบราณ

ทั้งไทยและจีน ที่สืบทอดมากวา 100 ป
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ภาพที่ 1อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ

ชุมชนอัมพวาเปนชุมชนมาต้ังแตปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงตนรัตนโกสินทร ซึ่ง

โครงสรางชุมชนเดิมมันก็ไมใชบานเรือนอยูกันอยางผูกแพลูกบวบ พอไมเคลื่อนยายก็มีการสราง

อาคาร มีการลงหลักปกฐาน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นกลุมอาคารในแตละยุค บางกลุมที่เปนบานเฟยม

เรือนแถวก็อยูเดิม บางอาคารก็อยูในชวงรัชกาลที่ 6 ซึ่งสิ่งที่นาสนใจนอกจากอาคารก็คือชีวิตภายใน 

อยางรานสวรรคโอสถขายกันมาสามรุน บางบานก็เปนคลายๆ เรือนแพเพียงแตยกเสา ไมไดผูกแพ

ลอยบนน้ํา แตปจจุบันโครงขายอาคารสมัยใหมไปเกาะอยูกับถนน ซึ่งถาหากเราไมเก็บรักษา อีก

หนอยเราก็จะไมเห็นชุมชนที่มีกิจกรรมอยูกับน้ํากับคลองและไมเห็นความเปนมาของชุมชน

การศึกษาองคการใดองคการหนึ่งนั้น จุดมุงหมายก็คือ การแสวงหาคําตอบวาองคการ

สามารถสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตลอดจนความอยูรอดไดอยางไร โดยสวนนี้องคการตองมี

ความสามารถปรับตัวหรือสรางการเปลี่ยนแปลงใหตอบสนองตอความตองการหรือความกดดัน

ตางๆที่เกิดขึ้น ทั้งจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการนั้น

ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ถือวามีความจําเปนตอองคการในการที่ตองหารูปแบบและ

แนวทางใหมของการพัฒนา เพื่อแกปญหาทางการบริหารและสามารถตอบสนองความตองการของ

สังคมไดตรงตามเปาหมาย ดังที่ Richard Beckhard กลาววาการพัฒนาองคการ คือ ความพยายามใน

การเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน ซึ่งกระทําตอองคการ โดยเร่ิมดําเนินงานจากเบื้องบน เพื่อจะสราง

ประสิทธิผล และความเจริญเติบโตใหกับองคการ โดยใชการวางแผนเขาสอดแทรก

จุดที่สําคัญ เปนเรื่องของความตองการที่จะทําใหองคการมีการเปลี่ยนอปลงในทิศทางที่

กาวหนาขึ้นในอนาคต โดยเกี่ยวกับตัวบุคคล กลุม และองคการโดยสวนรวม
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จากการที่ผูมีสวนรวมรับผิดชอบตอองคการ เล็งเห็นถึงความจําเปนที่ตองมีการพัฒนา 

เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของสังคม จากแนวความคิดน้ี จะนําไปสูการศึกษา และ

ปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด เพื่อนําความคิดในการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยจะเปนเร่ืองของ

การศึกษาวา สภาพขององคการในขณะนั้นเปนอยางไร มีความตองการอะไร จะสามารถนําองคการ

จากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่ตองการไดอยางไร และทําใหทราบวาการเปลี่ยนแปลงนั้นสําเร็จตา

วัตถุประสงคหรือไม ดังกลาวมาน้ี สวนที่จัดวาเปนความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา ก็คือ การ

วางโครงการพัฒนา โดยโครงการพัฒนานี้ จะเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงตอองคการน้ันๆ ซึ่งในที่ น้ีจะไดกลาวถึงความหมายของโครงการ ตามที่

นักวิชาการกลาวพอสรุปไวดังนี้

ความหมายของโครงการ และโครงการพัฒนา

โครงการเปนหนวยองคการหน่ึงที่มุงกระทําการเพื่อบรรลุเปาหมายของการพัฒนา

ตามที่กําหนดไว ทั้งดานเวลา งบประมาณและการดําเนินงาน (Paul Gaddis, May/June)

โครงการเปนเรื่องของการลงทุนชนิดหนึ่ง คือ เปนการลงทุนชนิดพิเศษ ที่มีลักษณะแจง

ชัดถึงวัตถุประสงค ขนาด สถานที่ต้ัง มีแนวความคิดใหมและมีผลตอการพัฒนาตอไป (Albert 

O.Hirschman)

โครงการเปนกิจกรรมหรืองานที่ เกี่ยวของกับการวางแผนทรัพยากร  เพื่อหวัง

ผลประโยชนตอบแทน หรืองานดังกลาวจะตองเปนหนวยอิสระหนึ่งที่สามารถทําการวิเคราะห

วางแผน และนําไปปฏิบัติพรอมทั้งมีลักษณะแจงชัดถึงจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด เมื่อวัตถุประสงคที่

มุงหวังไว เม่ือสําเร็จเสร็จส้ินลง (ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ 2524)

โครงการเปนกิจกรรมพื้นฐานที่กําหนดขึ้น เพื่อนําเอาวัตถุประสงคของหนวยงานหรือ

องคการไปปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงลงภายในระยะเวลาที่กําหนดแนนอน โดยวัตถุประสงคดังกลาวนี้ 

โดยท่ัวไปกําหนดไวในรูปของนโยบายหรือแผนงาน (ศุภชัย ยาวะประภาษ 2529)

โครงการในดานการพัฒนาน้ัน หมายถึง โครงการใดๆ ที่เมื่อทําเสร็จแลวจะกอใหเกิด

ผลประโยชนโดยตรงตอสวนรวม สามารถนําความเจริญกาวหนาหรือยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชนใหดีขึ้น

โดยทั่วไปแลว โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันและกัน 

แตละกิจกรรมมีเปาหมายอันเดียวกันอยางใดอยางหนึ่ง โดยปกติงานของโครงการมักจะเปนงานที่มี

ลักษณะพิเศษนอกเหนือไปจากงานประจําวันขององคการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ มักจะเปนงานที่

เกิดครั้งเดียวแลวจบไป โครงการจึงควรมีลักษณะดังตอไปน้ี
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เปนงานท่ีตองดําเนินการ

งานนั้นมีลักษณะพิเศษตางจากงานประจําวัน

เปนงานท่ีทําคร้ังเดียวแลวเสร็จ

มีลักษณะแนชัดและมีเวลาเริ่มตน และเวลาสิ้นสุดของงาน

ดวยเหตุที่โครงการอาจมี จุดมุงหมายหลายดานตางกันออกไป  และกระทําใน

สถานการณที่สลับซับซอน ดังนั้น โครงการจึงอาจดําเนินโดยองคการเดียวหรือรวมกับองคการ

อื่นๆก็ได

โครงการตางๆ ที่เริ่มดวยวัตถุประสงคที่จํากัด อาจพัฒนาเขาไปสูกิจการที่สําคัญมากขึ้น 

ดังนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาถึงการกําหนดเปาหมาย และการเปลี่ยนแปลงเปาหมายดวย

โครงการหน่ึงจะตองจํากัดอยูที่ความมุงหมาย ขอบเขต และเวลา เพื่อใหเกิดความ

สอดคลอง สนับสนุนกันและกันระหวางโครงการตางๆ โดยโครงการท่ีดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้

 มีวัตถุประสงคที่แจงชัด

 มีการกําหนดเครื่องมือ เครื่องใช เพื่อนํามาใชใหบรรลุวัตถุประสงคทีกําหนดไว

 มีนโยบายและโครงการตางๆ

 มีการกําหนดงบประมาณคาใชจายและผลที่ไดรับ

 มีความสอดคลองกับโครงการอ่ืนๆ

 มีทรัพยากรดานอื่นๆ โดยเฉพาะกําลังคน ตลอดจนมาตรการตางๆในการบริหาร

โดยสรุป ความหมายของโครงการนั้น อาจกลาวไดวา หมายถึง กลุมของกิจกรรม ซึ่งมี

ลักษณะพิเศษแตกตางไปจากงานประจํา โดยที่กลุมกิจกรรมน้ีจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ือง

สอดคลอง ตองกันไปโดยตลอด ซึ่งเมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะกอใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไว โดยมุงใหผลที่ไดรับทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการไปในทางที่พัฒนาดีขึ้น และ

สามารถตอบสนองตอความตองการของสาธารณะชนสวนรวมได ทั้งนี้จะตองมีการวางแผน การนํา

แผนโครงการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ การควบคุม และติดตามผล ตลอดจนการประเมินผล เมื่อ

โครงการพัฒนาน้ันๆ สําเร็จเสร็จสิ้นลงตามขอบเขต และระยะเวลาที่กําหนดเอาไวอยางแนนอน

จากความหมายของโครงการพัฒนาดังกลาว ไดแสดงใหเห็นวา การกําหนดโครงการ

พัฒนามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา ซึ่งโครงการพัฒนาจะเปนศูนยกลางของขอบขายงานอัน

สลับซับซอนของบรรดากิจกรรมทางการบริหาร  และจะเปนสวนสําคัญในการสนับสนุน

แผนพัฒนารวมของประเทศใหมุงไปสูความสําเร็จ โดยโครงการพัฒนาจะเปนสื่อกลาง เชื่อมโยง

ประสานระหวางแผนยุทธศาสตร และการบริหารงานประจําวัน ดังนั้น การกําหนดโครงการพัฒนา

ตองอาศัยทักษะทางการวิเคราะหและการหาทางแกไขปญหานํามาประยุกตใชในการกําหนด
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วัตถุประสงคของการพัฒนา ประเมินผลทางเลือกตางๆ เพื่อเลือกสรรโครงการลงทุนที่คาดวาจะ

สงผลประโยชนใหมากที่สุดตอการพัฒนาสังคมโดยสวนรวม

ทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ

ทฤษฎีการประเมิน

นักทฤษฎีการประเมินมีความเชื่อรวมกันอยางหนึ่งวา การประเมินเปนกิจกรรมที่อยูบน

พื้นฐานของปรัชญาการเมืองแบบเสรีนิยม (liberalism) เพราะยึดหลักการเปลี่ยนแปลงในเชิง

สรางสรรคท่ีวา ทุกส่ิงทุกอยางสามารถแตะตองไดและพัฒนาได (ศิริชัย กาญจนวาสี 2547: 8) แมวา

นักทฤษฎีการประเมินสวนใหญจะยึดถือแนวทางเสรีนิยมรวมกันแตในความเชื่อในเปาหมายของ

การประเมินยังมีความแตกตางกันขึ้นกับขอตกลงเบื้องตนของการประเมินวานักทฤษฎีเหลาน้ัน

ยึดถือในแนวไหน ซึ่งอาจจําแนกเปนประเภทใหญๆไดดังนี้

1. ประโยชนนิยม (Utilitarianism) นักทฤษฎีในแนวนี้เชื่อวาเปาหมายของการประเมิน

คือ การสรางประโยชนสุขแกสังคม โดยนักประเมินมีบทบาทเปนผูปอนสารสนเทศที่เปน

ประโยชน ไมควรเขาไปมีบทบาทในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ทําการประเมินดวยตนเอง แตใหเปน

ดุลยพินิจของผูใชสารสนเทศนั้นๆเปนผูชี้ขาดคุณคาของสิ่งที่ทําการประเมิน เชน Tyler, Provus 

Stufflebeam และคณะ, Stake, Patton เปนตน

2. พหุนิยม ( Pluralism) นักทฤษฎีในแนวนี้เชื่อวาเปาหมายของการประเมินมิใชเพียง

หน่ึงเดียว หรือ เพื่อประโยชนสุขแกสังคมเพียงอยางเดียวอาจสนองเปาหมายอื่นๆควบคูไปดวย เชน

ทําการประเมินเพื่อแสดงกลไกแหงอํานาจในการติดตาม ควบคุม ดูแลการดําเนินงานตางๆ การ

ประเมินเพื่อตัดสินคุณคาที่แทจริงของสิ่งที่ทําการประเมินตามความรูและประสบการณความเชื่อ

ของนักประเมิน ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงกับความตองการของผูใชสารสนเทศก็ได ดังนั้นเปาหมาย

ของการประเมินที่สําคัญคือ การตัดสินคุณคา เชน Scriven , Stake , Worth และ Sanders , Eisner , 

Guba และ Lincoln เปนตน

นักทฤษฎีการประเมินคอนขางเห็นสอดคลองกันวาการประเมินควรใชวิธีที่นาเชื่อถือ

และมีหลักฐานอางอิงได แตวิธีการที่จะนําไปสูความจริงและกําหนดคุณคาของความจริงยังมีความ

หลากหลายอันเนื่องมาจากนักทฤษฎีการประเมินมีปรัชญาความเชื่อที่เกี่ยวกับความจริงและการ

กําหนดคุณคาที่แตกตางกันจึงทําใหการนําเสนอวิธีการประเมินที่แตกตางกันไป ซึ่งจําแนกไดดังนี้

1. อัตนัยนิยม (Subjectivism) นักทฤษฎีการประเมินในแนวน้ีมีความเชื่อวาจิตไม

สามารถหยั่งรูไดอยางแทจริงวาอะไรจริงหรือเท็จ มีคุณคาหรือไมมีคุณคา การตัดสินวาอะไรจริง

หรือเท็จ มีคุณคาหรือไมมีคุณคาเปนเรื่องของแตละบุคคล ขึ้นอยูกับจิตของผูนั้นวาจะมองความจริง
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หรือคุณคาอยางไร จึงไมมีมาตรการที่แนนอนในการกําหนดคุณคาของสิ่งตางๆ จึงนิยมทําการ

ประเมินโดยเนนวิธีการเชิงธรรมชาติ (naturalistic approach) ซึ่งอยูบนหลักการของวิธีการ

ดําเนินงานที่ยืดหยุน รวบรวมขอมูลอยางรอบดานตามสภาพธรรมชาติ และใชความรูความ

เชี่ยวชาญเปนเกณฑในการสรุปผล

2. ปรนัยนิยม (Objectivism) นักทฤษฎีการประเมินในแนวนี้มีความเชื่อวามนุษยรูวา

อะไรจริงหรือเท็จ มีคุณคาหรือไมมีคุณคา การตัดสินวาอะไรจริงหรือเท็จ มีคุณคาหรือไมมีคุณคา

เปนสิ่งที่กําหนดเปนมาตรการสากลไดเพราะความจริงเปนสิ่งสากล จึงทําการประเมินโดยเนน

วิธีการเชิงระบบ (systematic approach) มีการวางแผนการดําเนินงานอยางแนชัด ใชเคร่ืองมือ

มาตรฐานในการเก็บรวบรวมขอมูล พยายามควบคุมตัวแปรแทรกซอนใหมากที่สุด ทําการวิเคราะห

ขอมูลและสรุปผลตามเกณฑมาตรฐานที่ประกาศไวลวงหนา

สรุปการประเมินเปนกระบวนการสรางสรรคสังคมที่สอดคลองกับแนวทาง

ประชาธิปไตยโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาและสรางประโยชนสุขแกสังคม

ความหมายของการประเมิน

การประเมินหรือ การประเมินผล มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Evaluation 

เปนคําที่มีผูกลาวถึงมากที่สุดคําหน่ึง (ศิริชัย กาญจนวาสี 2547) มีการใหนิยามการประเมิน 

(Definitions of Evaluation) อยางหลากหลายดังนี้

Thorndike และ Hagen (1969) กลาววาการประเมินเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธ

อยางใกลชิดกับการวัดเพียงแตมีความเฉพาะเจาะจงมากกวา น้ันคือ การประเมิน (Evaluation) 

เทากับ การวัด (Measurement)

Rossi (1972) ระบุวา การประเมินเปนการใชระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมสําหรับตัดสิน

และพัฒนาโครงการทางสังคมดานการวางแผน การติดตามผล ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ นั้น

คือ การประเมิน (Evaluation) เทากับ การวิจัยประยุกต (Measurement)

Ralph W.Tyler (1942) ไดนิยามไววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ

ความสอดคลองระหวางผลที่ไดกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว น้ันคือ การประเมิน (Evaluation) 

เทากับ การตรวจสอบความสอดคลอง (Determining congruence)

Cronbach (1963) ไดนิยามวา การประเมินเปนกระบวนการที่เปนระบบในการเก็บ

รวบรวมและใชสารสนเทศําหรับการตัดสินใจ นั้นคือ การประเมิน (Evaluation) เทากับ การชวย

การตัดสินใจ (Assist decision making)

Stake (1967) เนนวา ผูประเมินจะตองบรรยายความสัมพันธและความสอดคลองของสิ่ง

ที่คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตรฐาน ใหครอบคลุมสิ่งที่มุงประเมินทั้งในแงเงื่อนไขกอนเริ่ม
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โครงการ ปฎิสัมพันธระหวางโครงการกับผูรวมโครงการ ตลอดจนผลลัพธของโครงการ นั้นคือ

การประเมิน (Evaluation) เทากับ การบรรยายอยางลุมลึก (Description or Portrayal)

Scriven (1967) ชี้วาเปาหมายของการประเมินอยูที่การตัดสินคุณคา โดยผูประเมิน

จะตองมีความเชี่ยวชาญในหลักการสังเกตและเหตุผล นั้นคือ การประเมิน (Evaluation) เทากับ การ

ตรวจสอบการตัดสินคุณคา (Determining of worth or value)

มีนกัการศึกษาของไทยไดนยิามความหมายของการประเมินไวหลากหลายเชนกัน ดังจะ

ไดนําเสนอตอไปน้ี

สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2524) ไดใหความหมายของการประเมินไววา เปนกระบวนการ

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสําหรับการตัดสินคุณคาของโครงการ ผลิตผล ขบวนการ

จุดมุงหมายของโครงการหรือโปรแกรมหรือทางเลือกตาง ๆ เพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมาย

จุดเนนของการประเมินคือการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใหไดขอสนเทศ เพื่อ

ตัดสินคุณคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

นิศา ชูโต (2527) กลาวสรุปถึงความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง 

กจิกรรมการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหความหมายและขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ และหาผล

ที่แนใจวาเกิดโครงการเพื่อเปนการเพิ่มพูนคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดียิ่งขึ้น

Stufflebeam (1985, อางถึงใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ 2533: 120) ใหความหมายของการ

ประเมินวาเปนกระบวนการวิเคราะห รวบรวมและการอํานวยขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกตาง

ดังน้ัน การประเมินผลจึงเปนงานที่สําคัญอันหนึ่งในกระบวนการวางแผน ซึ่งผูวางแผน

ควรกําหนดขึ้นพรอม ๆ กันกับการวางแผนหรือการกําหนดโครงการ เหตุผลที่ผูวางแผนจะตอง

กําหนดโครงการประเมินในชวงเวลาเดียวกันกับการวางแผนก็เนื่องจากวา การประเมินผลที่ดีนั้น

จะตองเริ่มดําเนินการกอนที่การปฏิบัติตามแผนจะเริ่มตน คนทั่ว ๆ ไปมักมีความรูและเขาใจวาการ

ประเมินผลจะตองกระทําเมื่อโครงการได สิ้นสุดลงแลว ความเขาใจดังกลาวแมจะไมผิดแตการ

ประเมินผลรูปแบบที่เริ่มดําเนินการภายหลังการสิ้นสุดของโครงการนั้นเปนรูปแบบการประเมินผล

ที่ไมสูจะวัดและบอกอะไรไดมากนัก

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การประเมินผล เปนกระบวนการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใหไดสารสนเทศ เพ่ือตัดสินคุณคาสิ่งใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ

การสรางทฤษฎีการประเมิน (Evaluation Theory Development)

การสรางศาสตรแขนงใดก็ตามตองมีการสรางองคความรูเพื่อมุงสูการพัฒนาทฤษฎีและ

กฎเกณฑอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไป การสรางทฤษฎีการประเมินควรเร่ิมตนดวยการสังเกต
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ขอเท็จจริงของเหตุการณทางการประเมินและใชจินตนาการใหกวางไกลออกไปเพื่อเชื่อมโยงและ

อธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบสวนตางๆของการประเมิน ทําการวิเคราะหแบบแผน

ของปรากฏการณตางๆวามีอะไรเกิดขึ้น ทฤษฎีการประเมินควรใหคุณคาในแงตางๆดังนี้

1. เปนศูนยกลางของแนวคิดทางการประเมิน

2. อธิบายธรรมชาติของการประเมิน

3. แนะแนวทางการประเมินที่เหมาะสม

4. นําสูการพัฒนาความรูใหม

ความหมายของทฤษฎี

Feigl (cited in Griffiths 1978) ไดกลาววา ทฤษฎี หมายถึง ขอความที่ประกอบดวยชุด

ของขอตกลงเบื้องตน (Assumption) ซึ่งสามารถพัฒนาเปนหลักการ หรือ คําอธิบายปรากฏการณ

อื่นๆได

Fawcett และ downs (1986) กลาวไววา ทฤษฎี หมายถึง ขอความที่แสดงความสัมพันธ

ระหวางหลักการ หรือ มโนทัศน ซึ่งสามารถใชสําหรับอธิบายปรากฏการณอื่นๆได

Webster’s new world dictionary (1984) ไดใหความหมายของทฤษฎีไววา ทฤษฎีเปน

ขอความที่แสดงหลักการทั่วไป ซึ่งพัฒนามาจากความสัมพันธเชิงประจักษของสิ่งที่สามารถสังเกต

ไดในระดับหน่ึง เพื่อใชสําหรับอธิบายปรากฏการณเฉพาะตางๆ

สรุปไดวาทฤษฎีเปนขอความนัยทั่วไปที่แสดงระบบความสัมพันธระหวาหลักการ หรือ

มโนทัศน ที่สามารถใชทําการทั่วไป บรรยาย อธิบายหรือทํานาย ปรากฎการณเฉพาะตางๆไดอยาง

สมเหตุสมผล

ธรรมชาติของทฤษฎี

1. เปนส่ิงท่ีสรางข้ีนอยางสมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของขอตกลงหรือเง่ือนไขท่ีไดจากการ

สังเกตหรือหลักฐานบางสวน เปนสิ่งที่ยังไมสามารถพิสูจนไดวาถูกหรือผิดดวยขอมูลหรือหลักฐาน

ที่มีอยูในขณะนั้น

2. เปนภาพความคิดโดยท่ัวไปท่ีสามารถอธิบายสถานการณเฉพาะเปนภาพความคิดของ

ความรูเกี่ยวกับปรากฏการณหรือขอเท็จจริงในสถานการณทั่วๆไปสามารถนําไปอนุมานหรือ

ประยุกตใชในการตั้งสมมติฐานได

3. เปนสิ ่งที ่ไมถาวรมีการพัฒนาอยู เสมอหากมีขอมูลหรือหลักฐานที่สมบูรณกวา

ทฤษฏีใดๆก็ตามควรมีลักษณะความเปนวิทยาศาสตร โดยมีจุดหมายอยูที่การอธิบายความสัมพันธ

เชิงสาเหตุระหวางขอเท็จจริง เหตุการณ หรือปรากฏการณตางๆซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญดังนี้
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 มีความเปนปรนัย (Objectivity)

 มีความเที่ยง (Reliability)

 สามารถทําความเขาใจไดงาย (Comprehensiveness)

มีนยัทั่วไป (Generality)

ทฤษฎีการประเมินควรใหคุณคาในแงตางๆดังนี้

 เปนศูนยกลางของแนวคิดทางการประเมิน

 อธิบายธรรมชาติของการประเมิน

 แนะแนวทางการประเมินที่เหมาะสม

นําสูการพัฒนาความรูใหม

ดังน้ันทฤษฎีเปนสิ่งที่ไมถาวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามขอมูลและหลักฐานแตมี

ความสมเหตุสมผลภายใตขอตกลงเบื้องตน ทฤษฎีการประเมินเปนสิ่งที่พัฒนาจากประสบการณ

และแนวคิดที่คิดวาสมเหตุสมผล ณ เวลาหนึ่งแตยังไมใชสิ่งถาวรจึงยอมตองการการพัฒนาและ

ปรับปรุงอีกตอไป (ศิริชัย กาญจนวาสี 2545)

ทฤษฎีจุดมุงหมายของการประเมิน (A Theory of Evaluation Goal)

การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการอยางหนึ่งทางสังคม (social process) ซึ่งมี

วัตถุประสงค (objective) หลักอยูที่การตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินเพื่อมุงไปสูจุดหมาย (goal) 

ของการพัฒนาคุณคาและอํานาจของสถาบัน/องคกรและสังคมโดยสวนรวม การประเมินจึงเปน

สวนหนึ่งในกลไกของการพัฒนาอํานาจทางการเมืองและสังคม กิจกรรมประเมินจึงไมสามารถ

หลีกเลี่ยงการมีปฎิสัมพันธกับปจจัยดานบุคคล (human factors) ซึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน/องคกรของสังคมนั้น

นักประเมินจึงมีบทบาท (role) สําคัญในการทําความเขาใจบริบทของการเมือง 

ประสานงานกับผูเกี่ยวของ จัดหาสารสนเทศที่นาเชื่อถือ จัดสรรสารสนเทศที่เปนประโยชน ชี้นํา

และเสมอแนะผูมีอํานาจในการตัดสินใจ และ ผูเกี่ยวของ ถาการประเมินประสบความสําเร็จ การ

ประเมินน้ันจะตองกอใหเกิดผลแหงความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม และผลที่ไดรับบรรลุ

เปาหมายแหงการพัฒนาคุณคาของสถาบัน/องคกรของสังคมนั้นๆ

ทฤษฎีการกําหนดคุณคา (A Theory of Valuation)

ในการกําหนดคุณคาของสิ่งใดๆ นักประเมินจะตองทําการสรุปอางอิง (inference) จาก

สิ่งที่สังเกตไดโดยตรง ที่เปนตัวแทนของคุณคาน้ันเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานโดยใช

วิธีการเชิงธรรมชาติ หรือ วิธีการเชิงระบบ สวนนักประเมินจะเลือกใชวิธีใดยอมขึ้นอยูกับปรัชญา

การวัดคุณคาของนักประเมินนั้นวาเปนแบบอัตนัยนิยม หรือ ปรนัยนิยม โดยที่วิธีการเชิงธรรมชาติ
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อาศัยหลักการมาตรฐานดวยการตีความจากการทดสอบสมมติฐานบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่

ปรากฏ (empirical data) เกี่ยวกับตัวบงชี้คุณคา (indication) ของสิ่งนั้นๆ โดยการเปรียบเทียบกับ

เกณฑ (criteria ) หรือ มาตรฐาน (standards) ทฤษฎีการกําหนดคุณคา (A Theory of Evaluation 

Criteria) ในการประเมินกอนเร่ิมปฎิบัติงาน (pre-implementation evaluation) เพื่อวางแผน

โครงการใหสอดคลองกับความตองการของผูเกี่ยวของ และ การประเมินระหวางการปฎิบัติงาน 

(implementation evaluation) เพื่อกํากับติดตามการนําโครงการไปปฏิบัติถือเปนการประเมินที่มี

ลักษณะเฉพาะโครงการ จึงควรเลือกใชเกณฑสัมบูรณสําหรับตัดสินคุณคาตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ของโครงการวาสามารถสนองตอความตองการของผูที่เกี่ยวของไดเพียงใด ความเปนไปไดของการ

บรรลุผล การปฏิบัติตามแผนและประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรภายใตบริบทนั้น แตถา

เปนการประเมินหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน (post-implementation evaluation) เพื่อสรุปผลของ

โครงการถือเปนการประเมินที่ผูกพันกับการตัดสินเชิงสรุปเปรียบเทียบเกี่ยวกับการเลือกทางเลือก

ระดับโครงการ จึงควรเลือกใชเกณฑสัมพัทธสําหรับตัดสินคุณคาของโครงการดวยการเปรียบเทียบ

กับปกติวิสัยของประสิทธิผล และ/หรือประสิทธิภาพองโครงการเดิม หรือ โครงการอ่ืนที่มี

ธรรมชาติคลายคลึงกัน

ทฤษฎีรูปแบบการประเมิน (A Theory of Evaluation Models)

นักทฤษฏีการประเมินมีปรัชญาการประเมินที่แตกตางกัน พื้นฐานความแตกตางที่สําคัญ

อยูที่ขอตกลงเบื้องตนของการประเมินกับมาตรการเขาถึงคุณคาของสิ่งที่ประเมินยังผลใหมีการ

สรางโมเดล/รูปแบบของการประเมินหรือแนวทางการประเมินในลักษณะที่แตกตางกันออกไป

ขอตกลงเบื้องตนของการประเมินที่สําคัญ ไดแก ขอตกลงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการ

ประเมินหรือ “ ประเมินทําไม “ โดยสามารถจัดเปนแนวคิดที่สําคัญ 2 ขั้ว คือ การประเมินที่เนนการ

ตัดสินใจ (Decision oriented Evaluation) กับการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Value oriented 

Evaluation) ซึ่งมีความแตกตางกันทางดานนิยามของการประเมิน บทบาทของนักประเมิน และ

ผูรับผิดชอบในการตัดสินคุณคา สําหรับมาตรการเขาถึงคุณคาของสิ่งที่ประเมินที่สําคัญไดแก 

วิธีการประเมิน หรือ “ ประเมินอยางไร “ โดยสามารถจัดเปนแนวคิดที่สําคัญ 2 ขั้ว คือ วิธีเชิงระบบ 

( Systematic Approach) และวิธีเชิงธรรมชาติ ( Naturalistic Approach) ซึ่งมีความแตกตางกันอยาง

สําคัญทางดานที่มาของวิธีการ การมองคุณคา เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และ การวิเคราะห

ขอมูล

ถานักประเมินตองการเลือกโมเดล/รูปแบบการประเมินไปใชไดอยางเหมาะสม เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดแลว นักประเมินจะตองไมยึดติดกับโมเดลใด โมเดลหน่ึง (Model Free 

Approach) โดยนักประเมินจะตองมีความสามรถในการพัฒนาเกณฑการตัดสินความสอดคลอง
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ระหวางวัตถุประสงคหรือประเด็นปญหาท่ีตองการประเมินกับปรัชญา หรือแนวคิดทางการประเมิน

ของนักทฤษฎีการประเมินที่ใชในการสรางโมเดล/รูปแบบการประเมินหรือแนวทางการประเมิน

นั้น ดังโมเดลที่แสดงตอไปน้ี คือ

โมเดล 1เปาหมาย วัตถุประสงค และวัตถุประสงคของการประเมิน

1.1 มโนทัศนที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

สิ่งที่ตองการประเมิน

เปาหมายหรือจุดมุงหมาย

1.2 สมมติฐาน

การประเมินเปนกลไกของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

มีการวิเคราะหและติดตามเปาหมายที่พึงปรารถนารวมกันของสมาชิกใน

สังคม

มีเปาหมายเพื่อการชี้นํา เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมที่เหมาะสมในอนาคต

โมเดล 2 รูปแบบของเปาหมายของการประเมิน

2.1 มโนทัศนที่เกี่ยวของ การอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

ประเมินใด ๆ ก็ตามอยูที่การตัดสินคุณคาของสิ่งที่นํามาประเมินวามีคุณคาเพียงใด เพื่อเปนแนวทาง

สูการพัฒนาคุณคานั้น

2.2 สมมติฐาน

มีการประเมินปญหาหรือความจําเปนที่ตองการแกไข เพื่อกําหนดเปน

เปาหมายของโครงการ

การดําเนินโครงการที่ไดผลตามเปาหมาย ถือเปนความสําเร็จเบื้องตน

ความสําเร็จขั้นสูงอยูที่การกอใหเกิดผลที่สอดคลองกับความตองการที่แทจริงขององคกร

ถาเปาหมายของโครงการ ถูกกําหนดข้ึนมาอยางมีคุณภาพ goal–based 

evaluation และ goal – free evaluation นาจะเปนสิ่งเดียวกันได

โมเดล 3 บทบาทของการประเมิน

3.1 มโนทัศนที่เกี่ยวของ   กิจกรรมการประเมินใด ๆ ก็ตาม มีบทบาทที่สําคัญอยู 

2 ลักษณะ คือ บทบาทของการประเมินความกาวหนาหรือกระบวยการ และบทบาทของการ

ประเมินผลสรุปรวม

3.2 สมมติฐาน            
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Formative Evaluation มีความสอดคลองกับปรัชญาและเปาหมายของการ

ประเมินไดดีกวา Summative Evaluation

แมวา Formative Evaluation และSummative Evaluation จะมีบทบาทตางกัน 

แตมีความสัมพันธสนับสนนุซึ่งกันและกัน

โครงการที่ จัดใหบริการเปนเวลานานติดตอกัน  ควรเนน  Summative 

Evaluation มากกวา Formative Evaluation

โมเดล 4 ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการประเมิน

41 มโนทัศนที่เกี่ยวของ ในระบบสังคม มนุษยและการเมืองมีความสัมพันธกัน

อยางแนบแนน การประเมินจึงยากที่หลีกเลี่ยงอิทธิพลจากปจจัยมนุษยและการเมือง

4.2 สมมติฐาน

 กระแสตอตานการประเมินเกิดขึ้นและรุนแรงขึ้น ถาการประเมินสงผล

กระทบตอบุคคลมากกวาสวนรวม  แรงกดดันทางการเมืองยอมเขามามี อิทธิพลตอการ

ประเมิน           

ทฤษฎีการประเมินผลการดําเนินงาน (A theory of performance Evaluation)

การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุความมุงหมาย (Purposes) ระดับตางๆจําเปนตองมีกลยุทธ 

(Strategy) การดําเนินงานและกิจกรรมที่เหมาะสม การสรางโมเดลเชิงตรรกะ (Logic model) ของ

การดําเนินงานสูผลสัมฤทธิ์เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานบังเกิดผลโดยตรงตอการบรรลุเปาหมายของ

ความสําเร็จ ดวยการพิจารณาถึงองคประกอบสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จและกิจกรรมที่จําเปนของ

แตละองคประกอบเพื่อสรางโครงขายของการปฏิบัติงาน พรอมทั้งติดตามกํากับงานเพื่อปรับปรุง

แกไข และประเมินสรุปผลการดําเนินงาน

ผลสําเร็จของการดําเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ เปนคํารวมที่มาจากสวนประกอบของ “ผล 

“หลายสวนที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน สามารถเรียงลําดับจากรูปธรรมสูนามธรรม คือ ผลผลิต 

(Outputs) เปนผลตรงจากการดําเนินกิจกรรม ผลกระทบ ( Impacts) เปนผลที่เกิดขึ้นตอเนื่องมาจาก

ผลผลิต และ ผลลัพธ (Outcomes)เปนผลจุดหมายปลายทางท่ีเกิดเนื่องมาจากผลกระทบ

ในการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคหลักอยูที่การตัดสิน

คุณคาของผลการดําเนินงาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาคุณคาของการดําเนินงานใหมีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพ หรือความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน ครอบคลุมถึงประสิทธิผล( effectiveness) ประสิทธิภาพ ( Efficiency) และ ความพึง

พอใจ (Satisfaction) ของกลุมเปาหมาย และผูปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการดําเนินงาน

ควรประกอบดวย การศึกษาวิสัยทัศน / จุดมุงหมายขององคการ วัตถุประสงค / เปาหมายของการ
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ดําเนินงาน วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา(ทรัพยากร) กระบวนการ/ผลการ

ดําเนินงาน ติดตามกํากับการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานสําหรับเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน วัดผลการดําเนินงานสําหรับเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวังเพื่อตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ใชผลการประเมินสําหรับพัฒนาความสําเร็จของการดําเนินในระดับ

ขั้นที่สูงขึ้น ดังโมเดลที่แสดงตอไปน้ี คือ

โมเดล 1 เอกมิติของการกําหนดคุณคา ถือวาคุณคาภายในสิ่งใดก็ตามคอนขางคงที่และ

เปนสากล สวนคุณคาภายนอกเปนสิ่งเดียวกับคุณคาภายใน แตมีคาแปรเปลี่ยนไปตามบริบทหรือ

สถานการณสิ่งแวดลอม การกําหนดคุณคาภายในจึงสามารถกระทําไดโดยการสรุปอางอิงจากการ

กําหนดคุณคาภายนอกของส่ิงนั้น ภายใตสภาพแวดลอมทางสังคมที่ทําการประเมิน

โมเดล 2. พหุมิติของการกําหนดคุณคา ถือวาคุณคาภายในสิ่งใดก็ตามคอนขางคงที่และ

เปนสากล อันประกอบดวยคุณคาภายนอกหลายดาน ซึ่งคุณคาภายนอกแตละดานมีคาแปร

เปลี่ยนไปตามบริบทหรือสถานการณแวดลอมทางสังคม การกําหนดคุณคาภายในจึงสามารถ

กระทําไดโดยการสรุปอางอิงจากการกําหนดคุณคาภายนอกแตละดาน ภายใตสภาพแวดลอมทาง

สังคมที่ทําการประเมิน มีมโนทัศนที่เกี่ยวของคือ

2.1 ความหมายของคุณคา

2.2 คุณคาภายใน เปนคุณคาภายในตัวเอง แฝงเรนอยูในสิ่งนั้นตลอดเวลา ไม

ขึ้นกับบริบท จึงประมาณคาภายในสิ่งนั้นยาก

2.3 คุณคาภายนอก เปนคุณคาภายนอกของสิ่งนั้น ขึ้นอยูกับสถานการณแวดลอม

สามารถตีคาไดคอนขางปรนัย

2.4 ความสัมพันธระหวางคุณคาภายในกับคุณคาภายนอก

กรณีแรก คุณคาภายในและคุณคาภายนอกเปนสิ่งเดียวกัน

กรณีที่สอง คุณคาภายในและคุณคาภายนอกเปนอิสระจากกัน

กรณีที่สาม คุณคาภายนอกเปนสวนประกอบขั้นต่ําของคุณคาภายใน

2.5 ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่สังเกตได ใชบงบอก

สถานภาพหรือสะทอนลักษณะของทรัพยากรทฤษฎีเกณฑการประเมิน (A Theory of 

Evaluation Criteria)

ความหมายของเกณฑหมายถึง การกําหนดระดับที่พึงประสงคของตัวแปร ในประเด็น

ที่ประเมินลักษณะเกณฑที่ดี เปนทฤษฎีที่ใชการตัดสินคุณคาภายนอกดานใดดานหนึ่งหรือหลาย

ดานของสิ่งที่มุงประเมิน กระทําไดโดยการสรุปอางอิงจากสิ่งที่สังเกตไดตามตัวบงชี้ เพื่อ
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เปรียบเทียบกับเกณฑที่เหมาะสม โดยที่ตัวชี้วัดไมสามารถระบุเปนเกณฑตายตัวภายใตการ

ดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นั่นคือ

1. มีความเปนไปได

2. สามารถปรับเปลี่ยนได ตามสถานการณ เปลี่ยนแปลงไป

3. ไดรับการยอมรับ จากผูปฏิบัติงาน ผูประเมิน ผูใชผลการประเมิน

ประเภทเกณฑ มีการพิจารณาทั้ง 2 เกณฑ คือ

1. เกณฑสัมพัทธ (Relative Criterion) เปนการเปรียบเทียบผลระหวางโครงการ หรือ

ผลที่เคยทํามาแลว

2. เกณฑสัมบูรณ (Absolute Criterion) เปนเกณฑที่พัฒนามาจากหลักเหตุผลของ

มาตรฐานของส่ิงนั้น ๆ ซึ่งอาจมาจาก

ผูเชี่ยวชาญ

การยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวของ

ทฤษฎีเกณฑการประเมิน มีโมเดลที่ใชดังแสดงตอไปนี้ คือ

โมเดล 1 การกําหนดเกณฑการประเมิน

การประเมินระยะกอนเริ่มปฏิบัติงาน เริ่มตนดวย การประเมินบริบท เพื่อเตรียม

โครงการ

การประเมินระยะระหวางการปฏิบัติงาน ใช เกณฑสัมบูรณ ตัดสินคุณคาของการ

ปฏิบัตงิาน

การประเมินระยะหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ใช เกณฑสัมพัทธ เปรียบเทียบ

มาตรฐานของโครงการกับโครงการเดิม

มโนทัศนที่เกี่ยวของ มีดังนี้

1. เกณฑ ความหมาย ประเภท และที่มา

2. ตัวบงช้ีผลสําเร็จของโครงการ

 ประสิทธิผล

 ประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพภายในและประสิทธิภาพภายนอก)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การประเมินผลโครงการ (อลงกต วงศสุวรรณ 2533: 11-14) พัฒนานับวาเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการการกําหนดโครงการพัฒนา ซึ่งเปนขั้นตอนที่กระทําภายหลังโครงการพัฒนา

สําเร็จเสร็จสิ้นลงแลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการตรวจสอบถึงผลลัพธที่จะไดจากการพัฒนา

นั้น รวมทั้งยังเปนวิธีการในการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงหลังจากนําโครงการพฒันาไปปฏิบัติกับ

ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการพัฒนา จากลักษณะดังกลาวนี้นับวาการประเมินผลเปนขั้นตอนที่มี

ความจําเปนยิ่งสําหรับนักบริหารโครงการพัฒนา โดยทําใหสามารถทราบไดถึงผลของการพัฒนา 

และยังนําขอมูลที่ไดไปดําเนินการปรับปรุงโครงการพัฒนาในขั้นตอนตอไปในอนาคต เพื่อ

ปรับปรุงแกไขทิศทางของการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงค และสอดคลองตอความตองการ

ของสาธารณชนผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนานี้

ในขั้นนี้ผูวิจัยไดประมวลสรุปถึงความหมายของการประเมินผลโครงการพัฒนาที่ไดมี

นักวิชาการนําเสนอเอาไวดังน้ี

การประ เมินโครงการ  ( เ ย าว ดี  วิบู รณศ รี  จุฬาลงกรณมหา วิทยาลั ย :  7 -12 ) 

เปนกระบวนการตีความหมายและการตัดสินคุณคาจากสิ่งที่วัดไดจากการวัดผลดวยวิธีการที่มี       

ระบบแบบแผนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการตัดสินใจ มุงสูการคนหาสิ่งที่โครงการได

ดําเนินไปแลว และศึกษาวาระหวางดําเนินงานโครงการนั้นมีปญหาใดบางที่ควรจะปรับปรุง เพื่อ

บรรลุเปาหมายของโครงการ การประเมินผลโครงการพัฒนาจําเปนตองอาศัยเทคนิคที่ไมตางกัน

จากการวิจัยทั่วไป เชน การคนหาปญหา การตั้งสมมติฐาน การรบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่

รวบรวมมาได ตลอดจนเทคนิคการวัดผลซ่ึงผูดําเนินการประเมินผลควรจะตองมีพื้นฐานของความรู 

ความเขาใจในปจจัยของหลักการวิจัยหรือทฤษฎีภูมิหลังที่เกี่ยวของตลอดจนปจจัยดานตัวแปรอื่นๆ 

ที่มีอิทธิพลตอผลที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงคของโครงการที่ตองการและไมตองการ

รูปแบบการประเมินผลโครงการที่มักเปนที่นิยมใชกันทั่วไปคือ การประเมินผลรวบ

ยอด (Summative Evaluation) โดยเปนการประเมินผลรวมโดยสรุปหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่ง

ผลสรุปที่ไดจะนําไปสูการรายงานวาโครงการบรรลุเปาหมายหรือไมเพียงใด มีอุปสรรคใดบางที่

ควรแกไข ขอมูลที่ไดเหลานี้จะชวยใหผูบริหารโครงการสามารถนําไปสูการตัดสินใจวาโครงการ

น้ันควรดําเนินตอหรือยกเลิก

การประเมินโครงการ (ปุระชัย เปยมสมบูรณ 2530: 6) หมายถึงกระบวนการที่มุง

แสวงหาคําตอบสําหรับคําถามที่วา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาประสงคที่กําหนดไวแตตนหรือไม และระดับใด นอกจากน้ียังไดเนนถึงการประเมินผลดวย

วิธีการวิจัยเนื่องจากมองเห็นวา นักบริหารและนักปฏิบัติในประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่

กําลังพัฒนาบางประเทศไดเริ่มมีความรูสึกคลางแคลงใจในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
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สาธารณะวาจะสามารถชวยยกฐานะความเปนอยูใหกับประชาชนไดอยางแทจริง เน่ืองจากการ

แกไขปญหาสาธารณะยอมไมใชเรื่องงายๆ ที่จะมั่นใจไดวาการแกปญหาจะไดผลเสมอไป  และ

บอยครั้งที่ความสลับซับซอนของปญหาสาธารณะไดทําใหการแกไขปญหาเกิดความผิดพลาดทําให

ปญหาขยายขอบเขต และทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองใหการวิจัยประเมินผล

มาเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยในการแสวงหาคําตอบวาการแกไขปญหาสาธารณะโดยการ

ใหบริการสาธารณะไดสงผลไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไมเพียงใด โดยการวิจัยการประเมินผล

ไดอาศัยรูปแบบการวิจัย วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลจากหลักการวิจัยทาง

สังคม และพฤติกรรมศาสตรเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่สืบเน่ืองมาจากนโยบาย แผนงาน 

โครงการ วามีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลตอกันหรือไม เพียงใด และระดับใด โดยสรุป

ความหมายของการวิจัยประเมินผลไววาการวิจัยประยุกต ซึ่งไดนําระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และ

พฤติกรรมศาสตรมาประยุกตใช ประการแรก เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ และผลระหวาง

นโยบาย/แผนงาน/โครงการ กับผลลัพธและผลกระทบที่พึงปรารถนา และไมพึงปรารถนา ประการ

ที่สอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางผลลัพธและผลที่พึงปรารถนากับวัตถุประสงคและเปาประสงค 

ประการที่สาม เพื่อศึกษาสังเกตรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธและผลกระทบขางเคียงที่อาจไมเคย

ขางคิดไวลวงหนารวมตลอดถึง ประการที่สี่ เพื่อการติดตามผลและประเมินกระบวนการในขั้นตอน

ตางๆ ระหวางดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางหรือแบบแผนท่ีวางไวลวงหนา

การประเมินโครงการ (ประสิทธ ตงยิ่งศิริ 2529) ในการดําเนินงานตามโครงการนั้นอาจ

เกิดปญหาขึ้นมาได ดังน้ันการติดตามและประเมินผลจึงเปนเร่ืองสําคัญในกระบวนการวางแผน

โครงการเพื่อใหผูรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการไดทราบถึงขอมูลปอนกลับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติและ

ดําเนินงาน เพื่อเปนการทบทวนถึงผลที่เกิดขึ้น และผลกระทบตางๆ ของโครงการ ทําใหสามารถใช

เปนพ้ืนฐานในการกําหนดโครงการ การออกแบบและวางแผนโครงการตอไปในอนาคต

การประ เมิ นโครงการ  (ศุ ภชั ย  ยาวะประภาษ 2 5 2 9)  เป น กิจกรรมที่ 

ชวยช้ีใหเห็นถึงสภาพการดําเนินงานตามโครงการวาเปนไปโดยเรียบรอยตามเปาหมายหรือไม เพียงใด 

มีอุปสรรคหรือปญหาอะไร สมควรแกไขดวยวิธีใด

วัตถุประสงคของการประเมินผล (Freeman and Rossi 1982) อันสามารถสรุปไดเปน

ขอๆ ไดดังนี้

เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการ

เพ่ือพิสูจนแนวทางท่ีจะดําเนินการปรับปรุงโครงการ และนําไปสูการปฏิบัติ

เพื่อสนองความตองการในการจัดสรรงบประมาณการลงทุน และใชทรัพยากร

ทางการเงิน
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เพื่อเปนแนวทางของการวางแผน และการกําหนดนโยบาย ทําใหชวยในการ

ตัดสินใจขยายหรือตัดโครงการลง

เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบสมมติฐานทางสังคมศาสตร

จากแนวคิดทางดานการประเมินผลโครงการพัฒนาดังกลาวมาขางตนนี้ไดแสดงใหเห็น

ถึงความสําคัญของการประเมินผลโครงการพัฒนา โดยเฉพาะในสวนของการดําเนินการ

ประเมินผลดวยวิธีการวิจัย ทั้งน้ีเพื่อชวยใหหนวยงานหรือองคการที่กําหนดโครงการพัฒนา 

สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไปในทางที่มปีระสิทธิภาพสูงสุดในอันที่จะตอบสนองตอความตองการ

ของสาธารณะชนและเพื่อชวยใหการดําเนินงานพัฒนาเปนไปในทิศทางที่ถูกตองสอดคลองตอ

ความตองการและสภาพปญหาอยางแทจริง อันจะมีผลทําใหโครงการพัฒนามีประโยชน สามารถ

สรางความพึงพอใจแกผูไดรับบริการสาธารณะนั้นๆ ได

แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ

1. Daniel Stuffebeam (อางอิงจาก อรุณสวัสดิ์ ไชยโปธิ 2553) กลาววา แบบจําลองการ

ประเมินโครงการ CIPP Model เปนรูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ (Decision-Making 

Model) รูปแบบหน่ึง ซึ่งเปนแบบจําลองการประเมินโครงการที่เปนกระบวนการตอเน่ืองและ

มุงเนนการประเมิน 4 ดาน คือ

1.1. การประเมินสภาพแวดลอม (context Evaluation) เปนการประเมินใหได

ขอมูลสําคัญเพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการเปน

การตรวจสอบวา โครงการท่ีจะวิจัยสนองปญหาหรือความตองการจําเปนท่ีจรงิหรือไมวัตถุประสงค

ของโครงการมีความชัดเจนเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายองคกรหรือนโยบายหนวยงานหรือไม 

เปนโครงการที่มีความเปนไปไดในแงของโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนจากองคกรตางๆหรือไม 

เปนตน

1.2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินเพื่อใชขอมูล

ตัดสินใจตอปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการวาเหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยที่ใชทั้งบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ จะมีสวนใหบรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม 

ปจจัยที่กําหนดมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม กิจกรรม แบบทางเลือกที่ไดเลือกสรรที่ไดแลวมี

ความเปนไปไดและเหมาะสมเพียงได เปนตน

1.3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินระหวางการ

ดําเนินงานโครงการ เพื่อหาขอดี ขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ที่กําหนดไววา 

การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม กิจกรรมใดทําไดหรือทําไมไดเพราะเหตุใด มี

ปญหาและอุปสรรคอะไรบาง มีการแกไขปญหาอยางไร เปนตน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26

1.4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินเพื่อดูวาผลที่

เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือตามที่คาดหวังไวหรือไม โดยอาศัยขอมูล

จากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตนและกระบวนการรวมดวย เพื่อตรวจสอบวาเกิดผล

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม คุณภาพของผลลัพธเปนอยางไร เกิดผลกระทบหรือผลขางเคียง

อ่ืนใดหรือไม เปนตน

ตัวแบบจําลอง CIPP Model (Context input Process and Product) ของ Daniel 

Stuffebeam เปนการประเมินโครงการที่ครอบคลุมองคประกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งคณะผูวิจัยได

กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน ดังน้ัน หากวางแผนและดําเนินการ

ประเมินอยางเปนระบบและเหมาะสม ก็จะทําใหการประเมินตามแผนและโครงการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ศึกษาความเปนมาของโครงการ แนวพระราชดําริ และผลการดําเนินงานของ

โครงการต้ังแตป 2551 ถึงปจจุบัน รวมถึงกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาของโครงการ เปนตน

แนวพระราชดําริ

1.พัฒนาและอนุรักษศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบานที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น

ของชุมชนอัมพวาทั้งในดานกายภาพ และการดําเนินชีวิตของผูอาศัยในพื้นที่และชุมชน โดยการเขา

มามีสวนรวมในการประกอบอาชีพและประกอบกิจกรรมภายในพ้ืนที่

2.พัฒนาพื้นที่ใหเกิดศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชื่อมโยงกับอุทยานพระ

บรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) และแหลงทองเที่ยวอื่นๆ 

ของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเปนแหลงศึกษาเผยแพรความรูเกี่ยวกับพันธุไมพื้นเมือง การ

รักษาระบบนิเวศนของสวนผลไม  และแหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวา

3.สรางมูลคาเพิ่มและรายไดใหกับชุมชนจากการจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑแปรรูป 

และคาตอบแทนจากการใหบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

4.สงเสริมใหเกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยสรางโอกาสใหชุมชน องคกรทองถิ่น 

และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อใหเกิด

ความสมดุลในการพัฒนา และการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ศึกษาแนวคิดจากผลการวิจัย 

การวัดความสําเร็จของโครงการชัยพัฒนานุรักษตอผูมีสวนรวมในชุมชนตลาดน้ําอัมพ

วา และบริเวณใกลเคียง (อางจาก ธนุตร เอี่ยมอราม อินทิรา มีอินทร 2554 : วารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปที่ 31 ฉบับที่ 1) : เปนการศึกษาถึงผลสําเร็จของโครงการพัฒนานุรักษ

ภายใตมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเปนการศึกษาชุมชนตลาดน้ําอัมพวาและบริเวณใกลเคียง โดยการศึกษา

ผลสําเร็จของโครงการโดยพิจารณาจากกลุมผูมีสวนรวม 5 กลุม ประกอบดวย กลุมผูประกอบการ

รานคา กลุมผูพักอาศัย กลุมหนวยงานราชการสวนกลาง กลุมองคการการทองเที่ยวประจําจังหวัด

และกลุมองคการปกครองทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบล) กับบทบาทของโครงการ 4 ดาน

ไดแก ดานการพัฒนาและอนุรักษศิลปกรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบาน ดานการพัฒนา

ศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานการสรางมูลคาเพิ่มและรายไดใหกับชุมชน และดาน

การพัฒนาแบบบูรณาการโดยชุมชนองคกรทองถิ่นและเอกชน
   ส
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บทที่ 3

วิธีวิจยัและการดําเนินการวิจัย

การประเมินโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาวาโครงการดังกลาวมีผลการดําเนินงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของโครงการท้ัง 4 มิติ หรือไม โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังน้ี

วิธีการศึกษา

1. การศึกษาวิเคราะหเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งการศึกษาวิจัย ทําการรวบรวม

ขอมูลจากการคนควารายงานประจําป หนังสือ บทความ เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆท่ี

เกี่ยวของทั้งภาษาไมยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเว็บไซตของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัย

พัฒนา เพ่ือนํามาเปนแนวคิดพ้ืนฐานในการดําเนินการวิจัย

2. ทําการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interviews) และการสังเกตอยางมีสวนรวมของผูให

ขอมูลหลัก คือ กลุมผูที่ไดรับผลจากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม

ขอบเขตในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาการประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัย

พัฒนา อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคนควาเอกสารตางๆ 

ไดแก รายงานประจําป 2551-2553 หนังสือ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ท่ี

เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซตขององคกร ประกอบกับการสัมภาษณระดับลึก 

(In-depth Interviews) และการสังเกตอยางมีสวนรวมของผูใหขอมูลหลัก
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โดยใชขอมูลยอนหลังเปนเวลา 3 ป เริ่มตั้งแตป พ.ศ.2551-2553 และทําการวิเคราะหแบบจําลองการ

ประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (อางถึงใน อรุณสวัสดิ์ ไชยโปธิ 2553 21-23) มุงเนนการ

ประเมิน 4 ดาน ไดแก 

1.การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินใหไดขอมูลสําคัญเพื่อ

ชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการเปนการตรวจสอบวา 

โครงการที่จะวิจัยสนองปญหาหรือความตองการจําเปนที่จริงหรือไมวัตถุประสงคของโครงการมีความ

ชัดเจนเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายองคกรหรือนโยบายหนวยงานหรือไม เปนโครงการที่มีความ

เปนไปไดในแงของโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนจากองคกรตางๆหรือไม เปนตน

2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินเพื่อใชขอมูลตัดสินใจตอ

ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการวาเหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยที่ใชท้ังบุคลากร งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ จะมีสวนใหบรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม ปจจัยที่กําหนดมี

ความเหมาะสมเพียงพอหรือไม กิจกรรม แบบทางเลือกที่ไดเลือกสรรที่ไดแลวมีความเปนไปไดและ

เหมาะสมเพียงได เปนตน

3.การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินระหวางการดําเนินงาน

โครงการ เพื่อหาขอดี ขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ที่กําหนดไววา การปฏิบัติงาน

เปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม กิจกรรมใดทําไดหรือทําไมไดเพราะเหตุใด มีปญหาและอุปสรรค

อะไรบาง มีการแกไขปญหาอยางไร เปนตน

4.การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินเพื่อดูวาผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด

โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือตามที่คาดหวังไวหรือไม โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินสภาวะ

แวดลอม ปจจัยเบื้องตนและกระบวนการรวมดวย เพื่อตรวจสอบวาเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด

หรือไม คุณภาพของผลลัพธเปนอยางไร เกิดผลกระทบหรือผลขางเคียงอ่ืนใดหรือไม เปนตน
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ตารางท่ี 1 ประเภทการประเมินและประเภทการตัดสินใจ

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ

การประเมินสภาพแวดลอม

(Context Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน

(Planning Decisions)

การประเมินปจจัยเบื้องตน

(Input Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง

(Structuring Decisions)

การประเมินกระบวนการ

(Process Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ

(Implementating Decisions)

การประเมินผลผลิต

(Product Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ

(Recycling Decisions)

การเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสองวิธีการหลัก คือ การรวบรวม

ขอมูลจากเอกสารและการรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขอมูลทุติยภูมิ

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย บทความ ตําราท่ี

เกี่ยวของกับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ

ประวัติความเปนมาของพ้ีนที่เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน และเพื่อความเขาใจในการศึกษาวิจัยในขั้นแรก

2. ขอมูลปฐมภูมิ

ขอมูลหลักมาจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยจะใชวิธีการศึกษาหลัก คือ ศึกษาโดยการ

สัมภาษณเก็บขอมูลระดับลึกของทัศนะเกี่ยวกับสถานท่ีแหงน้ีกับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ 

มูลนิธิชัยพัฒนา ในความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของ เชน พอคา แมคา ผูประกอบธุรกิจภายในพื้นที่ 

วิธีการสัมภาษณทําโดยการพูดคุย จดบันทึก ถายรูป
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การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ เพื่อใหทราบ

ขอมูลเชิงลึก และถูกตองกวาการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม เปนการสังเกตโดยไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม และสังเกต

โดยไมใหชาวบานรูตัว ซึ่งสังเกตจากพฤติกรรมทั่วไป วิถีชีวิตความเปนอยู การทํามาคาขายของ

ชาวบานบริเวณนี้

การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล

ใชการตรวจสอบแบบหลายทาง หรือการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation)  

การวิเคราะหขอมูล

ในการศึกษาวิจัย การประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพ

วา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนหลักในการศึกษาวา โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษบรรลุวัตถุประสงค

ตามแนวพระราชดําริหรือไมเพียงใด และบทบาทของมูลนิธิที่เขาไปดําเนินการตามโครงการนี้ดีหรือไม

ดีอยางไร เมื่อคณะผูวิจัยศึกษารวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวจึงนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลตาม

แบบจําลองการประเมินโครงการ CIPP Model (Context input Process and Product) วารูปแบบของ

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนอยางไร ควร

ดําเนินการตอไป หรือตองยุติลงเพราะอะไร หรือหากจะดําเนินการตอไปควรจะปรับปรุงหรือแกไข

อยางไร 

การนําเสนอผลงาน

ผูศึกษาไดนําเสนอผลการศึกษา เปนการวิเคราหเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเอกสาร 

(Documentary Research) และการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interviews) มุงเนนศึกษาวาโครงการ

ดังกลาวมีผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการทั้ง 4 มิติ หรือไม โดยการนําเสนอผล

การศึกษา เปนการบรรยายเชิงพรรณา ประกอบตารางอธิบาย โดยแบงการนําเสนอ ออกเปน 5 บท ดังนี้
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บทที่ 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา การพัฒนาและอนุรักษวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของชุมชนอัมพวา วัตถุประสงคของการวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

บทที่ 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

บทที่ 3 วิธีวิจัยและการดําเนินการวิจัย

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
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บทท่ี 4

ผลการวิจัย

จากงานวิจัยเร่ืองการประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอ    

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งผูใหขอมูลหลัก ไดแก พอคา แมคา 

ชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณตลาดน้ําและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ      ตาม

บทบาทของโครงการ โดยการสังเกตแบบมีสวนรวมในฐานะของบุคลากรในโครงการอัมพวาชัยพัฒนา

นุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดวยการสํารวจสภาพทั่วไปในองคกร การ

ดําเนินงานและผลการดําเนินงาน การแสดงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมของโครงการอัมพ

วาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใน 4 มิติ ไดแก 

มิติที่ 1 คือ การอนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนอัมพวา

มิติที่ 2 คือ การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน

มิติที่ 3 คือ ความเชื่อมโยงพื้นที่ทองเท่ียว

มิติที่ 4 คือ ชุมชนมีสวนรวม 

การประเมินโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ

ตัวแบบจําลอง CIPP Model (Context input Process and Product) ของ Daniel Stuffebeam ไดแก

1. การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation)

2. การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation)

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้

รอยโท พัชโรดม อุนสุวรรณ (2555) นายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา เลายอนอดีตอัมพวาเมื่อ

หลายทศวรรษกอน พรอมชี้แจงถึงที่มาของการพัฒนาและอนุรักษชุมชนอัมพวาในปจจุบัน สืบเนื่องจาก

ชุมชนอัมพวาเปนชุมชนริมน้ําที่หลงเหลืออยูแหงหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งสภาพตัวสถาปตยกรรมริมน้ํา

สวนใหญยงัคงอยูในสภาพที่ใกลเคียงกับของเดิม เพียงแตชํารุดทรุดโทรม ตอมาในป 2546-2547 จึง

ดําเนินการซอมแซมอาคารไมที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมรวมกับเจาของอาคารรวม 17 ราย ซึ่งเปน

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพฯที่จะใหชุมชนอัมพวาเก็บรักษา
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สถาปตยกรรมเกาแกเหลานี้ไว เริ่มตั้งแตป พ.ศ.2545 ที่ชุมชนชาวคลองอัมพวาไดรับรางวัล

อนุรักษดีเดนจากสมาคมสถาปนิกสยาม ตอมาทางรัฐบาลเดนมารกไดใหงบประมาณสนับสนุนผานทาง

สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ในโครงการ “อนุรักษศิลปกรรมสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม” ซึ่งใน

ขณะนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเลือกพื้นที่อนุรักษ 3 ชุมชนทั่วประเทศเขา

โครงการ คือ คลองอัมพวา , คลองออมนนทและเกาะรัตนโกสินทรบางสวน เพื่อเปนโครงการสาธิตให

ชาวบานเก็บรักษาอาคารที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม ในเร่ืองของการเก็บรักษา ณ วันน้ัน ก็ถูกถามจาก

ชาวบานวา ทําอยางไรใหการเก็บรักษาน้ันมันมีคุณคาดวย เพราะอยาลืมวาบานที่เปนอาคารไมมี

คาใชจายในการซอมบํารุงสูงมาก บางหลังซอมกันเกือบลาน และถามันไมสามารถมีมูลคาทางเศรษฐกิจ

การเก็บรักษาคงทําไดยาก ทางเทศบาลอัมพวาจึงไดริเ ร่ิมจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวให

นักทองเที่ยวเขามามากขึ้น จากอาคารวางที่ไมมีผูอยูอาศัย ก็ปรับปรุงใหเปนรานอาหารหรือที่พักแบบ

โฮมสเตย

ในการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณคาทางมรดกทางวัฒนธรรมของเทศบาลอัมพวา

น้ัน นอกจากการสนับสนุนของสํานักงานนโยบายและแผนฯ ยังมีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เขามาศึกษาวิจัยการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวา ตั้งแตปพ.ศ.2545 จนถึง

ปจจุบันน้ี

รศ .ดร .ศิ ริวรรณ  ศิลาพัชรนันท  (2555)  ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ กลาววาในการศึกษารายละเอียดสถาปตยกรรมในพื้นที่ชุมชนอัมพวานั้น

พบวาอัมพวาจะมีสิ่งปลูกสรางทั้งในรูปแบบเรือนไทย เรือนแพ เรือนพื้นถิ่นที่มีคุณคา ในชวงที่มาลง

พื้นที่ระยะแรกนั้น อัมพวายังเงียบเหงา บานเรือนก็ทรุดโทรมเพราะเศรษฐกิจตกต่ํา ซึ่งในระยะแรกๆ

ชาวบานก็ยังมีความกังวลอยูวา หากเขารวมโครงการแลวจะถูกเวนคืนหรือยึดกรรมสิทธิ์อาคารไป

หรือไม แตหลังจากมีโครงการสาธิตเบื้องตนไป เจาของบานหรืออาคารหลายๆ หลังก็เริ่มมีการปรับปรุง

โดยใชเงินตัวเอง ปรับเปนรานคาหรือท่ีพักตามบานท่ีเขารวมโครงการ

ชาวบานบางคนเขาไมรูวาจะซอมไปทําไม เก็บเงินไวใหลูกหลานหรือไวใชตอนแกดีกวา     

ทางเราก็เขาไปสงเสริมแรงจูงใจใหซอมแลวเปดเปนโฮมสเตย บางบานก็ซอมเล็กซอมนอยใชเงินสามสี่

หมื่น พอสักระยะก็เริ่มไดเงินคืน บางบานก็ตัดใจมีเงินเทานี้ แตถาไมซอมสมบัติของพอแมก็จะหมดไป

ยอมเอาทองที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตไปขายมาซอมบานก็มี โชคดีที่ปนั้นมีหนังเรื่องโหมโรงซึ่ง

ทําใหอัมพวาดังเปนท่ีรูจัก โหมโรงเปนแบคกราวนทุกอยางของอัมพวาเลย ทั้งสวน ทองรอง ดนตรีไทย

นักทองเที่ยวจึงเริ่มรูจักและเขามามากข้ึน ทุกวันนี้หลายบานก็ไดเงินคืนฟนทุนครบหมดแลว

ผลสําเร็จจากการโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม พื้นที่ชุมชนริมคลองอัมพวา ทําให

ชุมชนไดรับรางวัล “UNESCO Asian-Pacific for Culture Heritage Conservation” ระดับ Honorable 
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Mention จากองคกร UNESCO ในปค.ศ.2008 ซึ่งมีการจัดพิธีมอบขึ้นในเดือนธันวาคมปที่แลว โดยมี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปนองคประธานในพิธี ยังนํามาซึ่งความ

ปลาบปลื้มแกชาวอัมพวา โดยมีหลักเกณฑรางวัลที่ทางยูเนสโกจัดข้ึนนั้น กําหนดไววาอาคารที่เขา

ประกวดจะตองมีอายุไมต่ํากวา 50 ป และหลังจากที่ปรับปรุงซอมแซมแลวจะตองมีการใชงานไมนอย

กวาหนึ่งปภายหลังจากการซอมแซม

อาจจะพูดไดวาเราเปนตัวแทนของวิถีชีวิตของคนไทยภาคกลางในอดีตที่มีโครงสรางเหลานี้

อยู ผมเกิดที่นี่แตไมไดโตที่นี่ กอนที่จะออกจากเมืองนี้ กิจกรรมเศรษฐกิจของอัมพวาเคยรุงเรือง แตมัน

มาลมสลายเพราะโครงขายการคมนาคมทางบก คนเปลี่ยนจากเรือเปนรถ บานที่เคยขายของ เรือที่ผานก็

ไมมีเรือผาน เขาก็ขายของไมได เราเปนเทศบาลป 2484 มีประชากรหนึ่งหมื่น ปจจุบันเหลือหาพัน นั่น

หมายความวาคนไมสามารถดํารงชีวิตอยูเหมือนเดิมไดอีก ยายถิ่นอพยพออกเพราะไมสามารถคาขายได 

และสิ่งสําคัญก็คือ การฟนฟูเศรษฐกิจพื้นฐานในระดับชุมชน สรางรายไดใหชาวอัมพวาเหลานี้สามารถ

ยืนอยูบนฐานรากเหงาของตัวเอง อยูบนความเปนตัวตนและเก็บรักษาอัตลักษณของคนอัมพวาไว

ในอดีตมีเรือแลนตั้งแตปากคลองยันทายคลอง แตกิจกรรมเหลานั้นไมไดอยูบนฐานของการ

ทองเที่ยว มันเปนกิจกรรมที่ใชอยูในชีวิตจริงๆ แลวพอมีถนนสิ่งเหลานี้มันหายไปหมดเลย เหลือแตหอง

แถวราง กอนหนาที่จะมีการปรับปรุง หองแถวหองหนึ่งคาเชา 800 บาท แลวถามวาเจาของอาคารจะมี

เงินซอมอาคารไหม เม่ือกอนมาเดินในเมืองกอนหนาป 47 วันเสารอาทิตยจะไมเจอคนเลย เมืองเงียบปด

ราง และไมใชแคอัมพวาแตเปนอีกหลายเมืองโดยเฉพาะในที่ราบลุมภาคกลาง ซึ่งเคยเปนศูนยกลาง

คมนาคมทางน้ําเปนหลัก แลววันหนึ่งมันลมสลายไป ถาเราเก็บไวได เราจะรูวารากเหงาของเมืองอยู

ตรงไหน ทําใหชื่อของอัมพวา ถูกขนานนามคูกับเมืองแมกลองมาชานาน ในฐานะอําเภอหน่ึงที่มี

ชื่อเสียงทางดานการทองเที่ยวชมตลาดน้ําและหิ่งหอย แต ณ วันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเดนของอัมพวา ก็คือ

การอนุรักษสถาปตยกรรมเกาแกของชุมชนริมน้ําแหงนี้ที่ไดรับรางวัลและการยอมรับในระดับโลก

“โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ” เปนโครงการอันเกิดจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริใหสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดําเนินการ

รับโอนที่ดินซึ่งนางสาวประยงค นาคะวะรังค ขาราชการบํานาญโรงพยาบาลทรวงอก กรมควบคุม

โรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข ขอพระราชทานนอมเกลาฯ ถวายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 5 

แปลง พื้นที่รวม 21 ไร 12 ตารางวา ในตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช

ประโยชนในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมูลนิธิชัยพัฒนาไดรับโอนเปนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม 2545 โดยดําเนินการพัฒนาใหเกิดประโยชนแกชุมชนอัมพวา พัฒนาและอนุรักษวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมพื้นบานใหเกิดศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แหลงศึกษาเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

พันธุไมพื้นเมือง ระบบนิเวศนของสวนผลไมและแหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนอัมพ
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วา เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มและสรางรายไดใหแกชุมชนจากการจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑแปรรูป 

และคาตอบแทนจากการใหบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กอใหเกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยการ

สรางโอกาสใหชุมชน องคกรทองถิ่นและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมและมีบทบาทใน

การบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อใหเกิดความสมดุลในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวทางและหลักการดําเนินงานที่สําคัญของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ คือ 

การมีสวนรวมระหวางสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและชาวอัมพวาทุกคนในการอนุรักษและฟนฟูวิถีการ

ดํารงชีวิตชุมชนอัมพวาใหสามารถดํารงอยูไดอยางมีความสุข เรียบงาย เขมแข็ง และยั่งยืน ทามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วของสังคม เห็นไดจากกิจกรรมผลการดําเนินงานของ

โครงการ ทั้งกิจกรรมธุรกิจโครงการ อันประกอบดวยกิจกรรมการเงินและงบประมาณ กิจกรรมทาง

วัฒนธรรมตลอดป การใชของ/ใชพื้นที่จัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ กิจกรรมธุรกิจชุมชน ราน

จําหนายอาหารวางชานชาลา หองนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ กิจกรรมศึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสวนชัยพัฒนานุรักษ เปนตน (โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม ป พ.ศ.2552)

การจัดการพื้นที่แหงนี้ สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับ

วิถีชีวิตของชาวอัมพวา โดยนําหลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ภูมิสังคม” และ

พระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางและหลักการดําเนินงานที่สําคัญ ซึ่งเปาหมายอยูที่การมี

สวนรวมของชาวอัมพวาทุกคนในการอนุรักษและฟนฟูวิถีการดํารงชุมชนอัมพวาใหสามารถอยูไดอยาง

เขมแข็ง เรียบงาย ยั่งยืน และมีความสุข ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วของ

สังคม โดยมีแนวพระราชดําริ ดังน้ี

1. พัฒนาและอนุรักษศิลปกรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานที่มีเอกลักษณ

เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาทั้งในดานกายภาพและการดําเนินชีวิตของผูอาศัยในพื้นที่และชุมชน โดย

การเขามามีสวนรวมในการประกอบอาชีพและประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่

2. พัฒนาพื้นที่ใหเกิดศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชื่อมโยงกับอุทยาน

พระ    บรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) และแหลงทองเที่ยว

อ่ืนๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเปนแหลงศึกษาเผยแพรความรูเกี่ยวกับพันธุไมพื้นเมืองการ

รักษาระบบนิเวศนของสวนผลไมและแหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวา

3. สรางมูลคาเพิ่มและรายไดใหกับชุมชนจากการจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑแปรรูป

และคาตอบแทนจากการใหบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
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4. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยสรางโอกาสใหชุมชน องคกรทองถิ่น

และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อใหเกิดความ

สมดุลในการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับอาคารเรือนแถวไมริมคลองอัมพวา จัดสรางเรือนแถวรานคาชุมชนและปรับปรุง     

ภูมิทัศนบริเวณลานอเนกประสงคและในสวน โดยไดเริ่มดําเนินกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาในป 2551 

แบงเปน 3 สวน ไดแก

1. พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ จัดพื้นที่สวนผลไมด้ังเดิมใหเปนแหลงเรียนรูถึงภูมิ

ปญญาและวิถีชีวิตทองถิ่นอัมพวาในดานการเกษตร โดยเฉพาะไมผลที่เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ

อัมพวา รวมท้ังสงเสริมใหเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูดานการเกษตรระหวางเกษตรกร ชาวสวน

นักวิชาการ และผูสนใจ

2. ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังคและลานสวนชัยพัฒนานุรักษ เปนลานอเนกประสงค

สําหรับการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น งานเทศกาลและกิจกรรมตางๆ ของชุมชน รวมทั้งจัด

พื้นที่รานคาชุมชน เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนและคนในทองถิ่นเชาพื้นที่เพื่อจําหนายหรือจัดแสดงสินคา

ที่เปนของทองถิน่ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและการมีสวนรวมของชุมชน

3. พื้นที่เรือนแถวไมริมคลองอัมพวา กิจกรรมที่ใหการสงเสริม ไดแก รานชานชาลา 

เปนรานจําหนายเครื่องดื่มและของวาง โดยรานชานชาลาจะเปนพื้นที่เปดเชื่อมโยงกิจกรรมริมคลอง  

อัมพวา ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังคและพื้นที่สวน รวมทั้งจําหนายผลิตภัณฑของมูลนิธิชัยพัฒนาและ

ผลิตภัณฑทองถิ่น หองนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษเปนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสงเสริม

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนแมกลองและอัมพวา การสงเสริมใหผูเชาอาศัยเรือนแถวไมริมคลอง    

อัมพวาของมูลนิธิชัยพัฒนาเปดรานขายของหรือจัดกิจกรรมที่สะทอนสภาพวิถีชีวิตอัมพวา สงเสริมการ

คาขายทางเรือ โดยการใหเชาเรือและการจัดระเบียบการคาขายริมคลองอัมพวา

ทั้งนี้ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญไดแก

1. กิจกรรมธุรกิจโครงการ

1.1 รานคาชุมชน จัดใหชุมชนเชารานคาภายในบริเวณลานวัฒนธรรมนาคะวะ

รังคและลานสวนชัยพัฒนานุรักษ รวมทั้งสงเสริมการคาขายทางเรือ โดยไดรวมกับผูประกอบการ

กําหนดกติกาในการดําเนินการและดูแลความเปนระเบียบของพื้นที่ มีการสงเสริมและใหความรูกับ

รานคาในดานตางๆ ในป 2553 มีรายไดจากการใหเชารานคา คิดเปนรอยละ 11 ของรายรับทั้งหมดของ

โครงการฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38

1.2 รานชานชาลา เปนรานจําหนายเครื่องดื่มและอาหารวาง ดําเนินงานภายใต

แนวคิด “หนารานชุมชน หนาบานอัมพวา” นําผลิตภัณฑชุมชนมาจัดแสดง แนะนํา และพรอมจําหนาย

ลูกคาหรือนักทองเที่ยวสามารถซื้ออาหารจากเรือหรือรานจําหนายอาหารอื่นแลวนําเขามารับประทาน

ภายในรานชานชาลาได รานชานชาลาดําเนินธุรกิจบนหลักเอื้อเฟอพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลุมลูกคา

จะเปนกลุมนักทองเที่ยวครอบครัว กลุมนักเรียนนักศึกษา โดยเปนกลุมลูกคาชาวไทยเปนหลัก และมี

กลุมลูกคาชาวตางชาติเพิ่มขึ้นซึ่งในปจจุบันมีประมาณ 6% ของนักทองเที่ยวทั้งหมด ผลประกอบการ

จากการจําหนายเครื่องดื่ม และอาหารวาง สรางรายไดใหโครงการมากที่สุด คิดเปน รอยละ 75 ของ

รายรับท้ังหมดของโครงการฯ

1.3 การขอเชา/ใชพื้นที่จัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ มีหนวยงานตางๆ ใหความ

สนใจ และเขามาขอเชาพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น ทําใหมีโครงการมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่ และ

เปนการสรางโอกาสใหแกรานคาภายใน และภายนอกโครงการ ในป 2553 โครงการฯ มีรายไดจากการ

ใหเชา/ใชพื้นที่จัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ คิดเปนรอยละ 3 ของรายรับท้ังหมดของโครงการฯ

2. กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาชุมชน

2.1 การศึกษาดูงานและเผยแพรประชาสัมพันธ มีผูสนใจขอเขาเยี่ยมชมและศึกษา

ดูงานโครงการฯ เปนจํานวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานศึกษาตางๆ รวมทั้งบุคคลที่สนใจ

ทั่วไป โดยพาคณะดูงานเขาเยี่ยมชมโครงการฯและเขาเยี่ยมชมชุมชนโดยรอบพื้นที่ ซึ่งมีแหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรม แหลงเรียนรูดานการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่หลากหลาย นอกจากน้ีมีรายการ

โทรทัศน และรายการสารคดีการทองเที่ยวเขามาถายทํารายการในโครงการ ทั้งนี้ โครงการไดทําการ

ประชาสัมพันธใหแตละกลุมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย เปนการสรางเครือขายความรวมมือดานการ

พัฒนาชุมชนใหเกิดขึ้นตอไป โดยระหวางเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2553 มีผูเขาศึกษาดูงานจํานวน 

141 คณะ

2.2 หองนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ รวมกับชุมชนและหนวยงานตางๆ ที่ขอใช

หองนิทรรศการ สําหรับจัดแสดงนิทรรศการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตชาวอัมพวา โดยในป 2553 มีการจัด

นิทรรศการรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ไดแก นิทรรศการ “เรือไทย...ศิลปะแหงสายน้ํา” นิทรรศการ          “การ

เดินทางของหิ่งหอย” นิทรรศการ “100 ปชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน” และนิทรรศการ     “สานศิลป 

ละอองศิลป ครั้งที่ 1” เปนตน นอกจากนี้ ไดจัดทําและจําหนายไปรษณียบัตรชุดภาพเขียนงานจักสาน

ทางมะพราว จําหนายในหองนิทรรศการ และไดจัดกิจกรรมสาธิตการจักสานทางมะพราวบริเวณ

ดานหนาหองนิทรรศการเปนประจําทุกวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ

2.3 กิจกรรมสวนชัยพัฒนานุรักษ สงเสริมใหเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูดาน

การเกษตรระหวางเกษตรกรชาวสวน นักวิชาการและผูสนใจเขาเยี่ยมชม ดําเนินการปรับแตงภูมิทัศน
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ภายในสวน รวมทั้งศึกษาพันธุไมผลและพันธุพืชอื่นๆ เพื่อนําเขามาปลูกเพิ่ม สวนพันธุไมเดิมที่มีอยูก็

ดูแลรักษาโดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูทางวิชาการมาประยุกตใช เพื่อเปนแหลงศึกษา

เรียนรูของชาวสวนและบุคคลทั่วไป ปรับปรุงฟนฟูไมผลและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยในป 2553 

โครงการมีรายไดจากสวนชัยพัฒนานุรักษ คิดเปนรอยละ 1 ของรายรับทั้งหมดของโครงการฯ ในป 

2553

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ ตั้งเปาหมายเพิ่มรายรับในป 2554 มีการควบคุมการใชจาย

งบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดรายจายที่ไมกอใหเกิดรายได มุงเนนการใชจายงบประมาณเพื่อ

การลงทุนเปนหลักและใหความสําคัญตอกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชนดวย โดย

แนวทางการดําเนินกิจกรรม ดังน้ี

1. กิจกรรมธุรกิจโครงการ จัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาชุมชน “โอทอปของดี

อัมพวา” รวมกับรานคาในโครงการฯ และกลุมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งรวมกับรานคาปรังปรุงสภาพ

รานคา และพื้นที่ใหเปนระเบียบเรียบรอยเพิ่มจํานวนรานคา และทําขอตกลงในการดําเนินงานรวมกัน 

นอกจากนี้จะได ปรับปรุงสถานที่ใหเหมาะสมแกการใชประโยชน ไดแก ปรับปรุงระบบความรอนของ

อาคาร กลิ่นและระบบน้ําทิ้งหองน้ํา อางลางมือที่ถูกสุขลักษณะ ทางเดินและสะพานในสวน ติดตั้งไฟ

สองสวางเพ่ิมเติมเพื่อความปลอดภัย เปนตน

2. กิจกรรมสงเสริมทางวัฒนธรรม โดยสรางความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกจังหวัด องคการพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ โดยมุงเนนกิจกรรมทางการตลาดให

สอดคลองกับการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น

3. การขอเชา/ใชพื้นที่จัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพิ่มการ

ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานตางๆ และจะพิจารณาการกําหนดคาใชสถานที่ตามความเหมาะสม

4. รานจําหนายอาหารวางชานชาลา เพิ่มผลิตภัณฑชนิดใหม ไดแก นํ้ามะมวงหาว

มะนาวโห น้ํามวงชื่นบรรจุขวด และจัดทําผลิตภัณฑของที่ระลึก ดําเนินการปรับปรุงโตะ เกาอี้นั่ง ที่

ชํารุดทั้งหมด และติดตั้งไฟสองสวางเพิ่มเติมเนื่องจากไฟที่ติดไวเดิมถูกบดบังแสงสวางจากตนไมที่โต

ขึ้น ชวยใหลูกคารูสึกปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาทักษะของพนักงาน ดานการผลิตสินคา ดานการ

บริการ ดานการประชาสัมพันธ และการใชภาษาตางประเทศ

5. รานจําหนายผลิตภัณฑชุมชน ใชอาคารเรือนรับรองเปดจําหนายสินคาชุมชน และ

สินคาจากโครงการตางๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงผลิตภัณฑชุมชนจากจังหวัดใกลเคียง เปนการ

สงเสริมรายไดแกชุมชน เพิ่มรายไดใหแกโครงการฯ

6. กิจกรรมพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมฝกอบรมสรางอาชีพใหแกชุมชนอยางตอเนื่อง

ไดแก การฝกอบรมภาษาอังกฤษ การฝกอบรมนวดแผนไทย การจักสานกานมะพราว ฝกตอเรือจําลอง 
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การทําอาหารและขนมไทย งานชางไฟฟา และเครื่องตัดหญา เปนตน โดยประสานงานกับหนวยงาน

ราชการตางๆ และภาคเอกชน มุงเนนการสรางความรวมมือเพื่อพัฒนาชุมชน และเพิ่มชองทางการ

ประชาสัมพันธ รวมถึงโอกาสในการจําหนายสินคาของโครงการฯ

7. หองนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ จัดนิทรรศการเปนประจําตลอดทั้งป โดยความ

รวมมือจากชุมชน และมุงเนนกลุมนักเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามใหมาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น 

8. กิจกรรมสวนชัยพัฒนานุรักษ ใชพื้นที่ดินที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด ดําเนินการเรง

ปลูกไมผลในแปลง เพื่อเปนตัวอยางการสรางแรงบันดาลใจใหแกเยาวชน และทําการทดลองเลี้ยงปลา

ในรองสวนเพ่ือเพ่ิมรายได และสามารถขยายผลใหกับเกษตรกรตอไป

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชานุมัติรับ

มอบที่ดินที่ นางสาววณี ดวงคุม และนางสาวประทิน ดวงคุม ราษฏรตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม นอมเกลาฯ ถวายเพื่อทรงใชในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา เนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 5 

ไร เปนพื้นที่สวนตอเนื่องติดกับโครงการฯ โดยจะไดขยายเปนพื้นที่สวนเกษตรผสมผสานแบบดั้งเดิม 

เพื่อเชื่อมโยงการดําเนินงาน และกิจกรรมแหลงทองเที่ยวกับอุทยานพระบรมราชานุสรณ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) และแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ของชุมชน เพื่อสราง

โอกาสและสงเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ตอไป

การประเมินโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ

ตัวแบบจําลอง CIPP Model (Context input Process and Product) ของ Daniel Stuffebeam เปนการ

ประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบของระบบท้ังหมด ซึ่งสามารถสรุปการวิจัยได 4 ดาน ดังน้ี

1.1 การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) จากขอมูลการศึกษาพบวาเพื่อชวย
ในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ เมื่อไดศึกษาพบวา รูปแบบและ

กระบวนการปฎิบัติงานของโครงการสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงคของโครงการไดอยาง

เหมาะสมตามแนวพระราชดําริโครงการดานการอนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวชุมชนอัมพวา มีการ

สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ทางการทองเที่ยว แตมิติทางดานการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการดําเนินงานของโครงการน้ัน โครงการและชุมชนจะตองประสานวัตถุประสงคของการ

พัฒนาชุมชนใหตรงกัน เนื่องจากการพัฒนาชุมชนใหมีความยั่งยืนนั้น ตองใชเวลาในการดําเนินการ แต

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษพึ่งดําเนินการมาไดเพียง 3 ปเทานั้น

การดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชน เร่ิมตนใน พ.ศ. 2543 จากการที่สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มอบใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทํา
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แผนแมบทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมแมนํ้า คูคลอง ในพื้นที่ลุม

แมน้ําภาคตะวันตก ไดเสนอความเห็นใหขยายขอบเขตของงานใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชนลุมน้ําและได

คัดเลือกชุมชนอัมพวาเปนพื้นที่กรณีศึกษา พรอมทั้งไดเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่แบบองครวม 

(holilistic approach) บนหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) โดยกําหนดใหการอนุรักษ

และพัฒนาสภาพแวดลอมแมนํ้า คูคลอง เปนหน่ึงในยุทธศาสตรหลักสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังใชแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม (participatory action research)  

มาประยุกตใชในพื้นที่ชุมชน  อัมพวา ทําใหทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชน 

นําไปสูการเสนอแนะยุทธศาสตรในการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม แมน้ํา คูคลองและชุมชน

ริมน้ําในภาพรวมและการเสนอแนะ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม

ของชุมชน  อัมพวา ใน ป พ.ศ. 2545 เทศบาลตําบลอัมพวาไดรับการคัดเลือกใหเขาอยูในโครงการนํา

รองเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม แมนํ้า คูคลอง ซึ่งเปนโครงการสืบเนื่องจาก โครงการ

จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม แมน้ํา คูคลอง ในพื้นที่

ลุมน้ําภาคตะวันตก ใหทําการศึกษาเพื่อกําหนดกฎระเบียบในการใชประโยชนจากคลอง การใชที่ดิน

ริมนํ้าและจัดทําแผนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อกอใหเกิดผลในดานการ

อนุรักษและการพัฒนาสภาพแวดลอมคลองอัมพวาอยางแทจริง ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ การจัดทํา

กรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาคลองและชุมชนริมน้ํามาถึงการกําหนดระเบียบการใชประโยชน

ลําคลองและพื้นที่ริมฝงและการจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมอยางเต็มรูปแบบ ผลการศึกษาทําใหไดกรอบแนวคิดหลักใน

การดําเนินการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาและการพัฒนาการทองเที่ยว และเปนยุทธศาสตรการ

ดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ครอบคลุมองคหลักของ

ชุมชน 4 ดาน ไดแก องคประกอบทางกายภาพ องคประกอบทางเศรษฐกิจ องคประกอบทางสังคมและ

วัฒนธรรมและองคประกอบทางการเมือง หลักการสําคัญ คือ การสรางความสมดุลขององคประกอบทั้ง 

4 ดาน โดยมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการที่มีความยืดหยุน เปดโอกาสใหผูบริหารทองถิ่นและ

ชุมชนจัดลําดับความเรงดวนหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดปลีกยอยของแผนงานในการนําไปปฏิบัติได

ตามความเหมาะสม มีการปลูกจิตใตสํานึกใหกับคนในชุมชนอัมพวาและพื้นที่ใกลเคียง ในการเรียนรู

เกี่ยวกับวิถีชีวิตในทองถิ่น จัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตใตสํานึกในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมสําหรับ

เยาวชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังใชเปนโอกาสในการจัดเก็บขอมูลภาคสนามจัดทํานิทรรศการยอยและ

จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลการทองเที่ยวใหกับชุมชนอัมพวาไดอีกดวย

ในระหวาง พ.ศ. 2546-2548 จังหวัดสมุทรสงครามไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นที่หนึ่งใน

การดําเนินโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม (Thailand cultural Environment) ซึ่งไดรับการ
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สนับสนุนการดําเนินการและผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานใหความชวยเหลือทางวิชาการแหงประเทศ

เดนมารก (DANIDA) และการสนับสนุนดานบุคลากรฝายไทย จากสํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยในสวนของโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมชุมชนริม

คลองอัมพวา ไดมีกิจกรรมและการดําเนินการหลายประการ ที่สําคัญ ไดแก

การจัดทําระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (cultural environment 

conservation system,CECS) ซึ่งเปนคูมือสําหรับการสํารวจ ประเมิน และจัดทําทะเบียนสิ่งแวดลอมทาง

วัฒนธรรม (หรือมรดกทางวัฒนธรรม) ของทองถิ่น โดยการพัฒนาจากระบบ  “SAVE & CHIP (survey 

of architectural values in the environment and cultural heritage in planning) ของประเทศเดนมารก การ

สํารวจแบงออกเปน 2 ระดับ คือ การศึกษาระดับกวาง เพื่อศึกษาภาพรวมของพื้นที่จังหวัดและการศึกษา

ระดับละเอียดหรือระดับชุมชน 

การนําเอาระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมไปทดลองใชในการสํารวจและ

บันทึกสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม โดยในการศึกษาระดับกวางสามารถระบุชุมชนที่เปนแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมที่สําคัญในจังหวัดสมุทรสงครามได 20 แหง สวนในการศึกษาระดับรายละเอียดในพื้นที่

ชุมชนอัมพวาสามารถระบุกลุมอาคารและองคประกอบท่ีมีคุณคาของชุมชน 

การวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอัมพวา   

การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกระบวนการ

การมีสวนรวมของชุมชน ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมและเผยแพรเอกสาร ฯลฯ

การจัดทําหนังสือแผนที่สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามและแผนที่

มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม

การจัดทําระบบขอมลสารสนเทศ (ทะเบียนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม) จากขอมลที่

ทําการสํารวจไดมา

การจัดทําโครงการสาธิตการปรับปรุงซอมแซมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม

ตามหลักอนุรักษ เพื่อเปนตัวอยางใหกับชุมชน ประกอบดวยอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลอัมพวา 1 

หลัง หองแถวไมริมนํ้าของมูลนิธิชัยพัฒนาจํานวน 4 คูหา และอาคารอาคารบานเรือนของประชาชน

จํานวน 17 ราย โดยสํานักงานใหความชวยเหลือทางวิชาการของประเทศเดนมารก (DANIDA) ใหการ

สนับสนุนคาใชจายในการซอมแซมโครงสรางและองคประกอบหลักของอาคารรอยละ 50 และเจาของ

อาคารที่ไดรับอนุมัติจายเองรอยละ 50 ดําเนินการซอมแซมอาคารท้ังหมดแลวเสร็จสมบูรณเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2548 

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมชุมชนริมอัมพวาเปดโอกาส เปดโอกาสใหมีการสาน

ตอแนวความคิดและการดําเนินการตอเน่ืองจากโครงการนํารองเพื่อการอนุรักษและพัฒนา
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สภาพแวดลอมคลองอัมพวา โดยในเบื้องตนเทศบาลตําบลอัมพวามีแนวความคิดที่จะเชื่อมโยงกิจกรรม

ของตลาดน้ําเขากับการนั่งชมหิ่งหอยในยามค่ําคืน เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ซ้ํากับตลาดน้ําดําเนิน

สะดวก ซึ่งตอมาไดพัฒนาปรับเปลี่ยนเปนตลาดนํ้าที่มีกิจกรรมตั้งแตเที่ยงไปจนถึงยามค่ําคืน ในปจจุบัน 

การปรับปรุงซอมแซมอาคารในโครงการสาธิตก็ชวยใหเจาของอาคารบางรายสามารถใชอาคารรองรับ

กิจกรรมการทองเท่ียว เชน ใชเปนโฮมสเตยและรานขายของที่ระลึก 

ขณะเดียวกันก็ไดเร่ิมโครงการจัดทําศูนยขอมูลอัมพวา เพื่อรวบรวมและเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวา รวมทั้งจัดทําสินคาที่ระลึกตนแบบ เพื่อเปนตัวอยาง

สําหรับชุมชน มีการจัดงานสุดยอดหมูบานอุตสาหกรรมและผาทอไทย ครั้งที่ 4 : เจาฟานักอนุรักษ

แผนดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนยการคาอิมแพค 

เมืองทองธานี โดยจําลองเอาตลาดนํ้าอัมพวาไปแสดงในงาน ทําใหตลาดนํ้าอัมพวาเปนที่รูจักมากข้ึน

ประกอบกับสื่อตางๆ เชน ภาพยนตร หนังสือพิมพ วารสารและรายการทีวีเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน

อัมพวามากขึ้น ทําใหความนิยมทองเที่ยวตลาดนํ้าและชุมชนอัมพวาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว

ใน พ.ศ. 2549-2550 มูลนิธิชัยพัฒนาไดดําเนินการปรับปรุงเรือนแถวริมน้ําเปนพื้นที่รองรับ

กิจกรรมการทองเท่ียว รวมท้ังจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากบริเวณตลาดน้ําปาก

คลองอัมพวาเขามาในบริเวณดานในคลองมากขึ้น โดยเทศบาลฯไดกอสรางบันไดคอนกรีตขนาดใหญ

เพิ่มขึ้น เพื่อใหพอคาแมคาจอดเรือขายอาหารใหนักทองเที่ยวไดสะดวกยิ่งขึ้น เร่ิมมีการเปดพื้นที่

ทองเที่ยวบริเวณดานในคลองมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอีก

มากมาย เชน การปรับปรุงอาคารอเนกประสงคการสรางเขื่อนหินทิ้งการปรับปรุงทางเทา การปรับปรุง

และกอสรางสะพานคนเดินขามคลองอัมพวา โดย สํานักงานเทศบาลตําบลอัมพวา การกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑในอุทยาน ร.2 โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ การวิจัยและพัฒนาดานอาหาร ขนม เครื่องดื่ม โดยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา การบูรณปฏิสังขรณกุฏิไมและหอระฆังวัดพระยาญาติและการรื้อฟนและจัด

กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยวโดยจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตําบลอัมพวา

และหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ อีกหลายหนวยงาน

การอนุรักษและฟนฟูชุมชน และการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนอัมพวา ขึ้นถึงจุดสูงสุด

ในป พ.ศ.2551 เม่ือชุมชนอัมพวาไดรับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) จากการประกวด “UNESCO 

Asia-Pacific Heritage Awards 2008” ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนิน “โครงการอนุรักษสิ่งแวด

ลอมศิลปกรรม” ปจจุบันอาคารริมน้ําสวนใหญ ไดรับการปรับปรุงซอมแซมและปรับเปลี่ยนประโยชน

ใชสอยจากที่อยูอาศัยหรือถูกทิ้งรางมาเปนการใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยว มีการตอเติมและกอสราง

อาคารเพ่ิมขึ้น รวมท้ังมีการพัฒนาพ้ืนท่ีดานหลังอาคารเพ่ือใชในกิจกรรมการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
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ชุมชนอัมพวากลายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศที่ไดรับความ

นิยมอยางสูงในปจจุบัน และเปนตนแบบ (model) ของการอนุรักษและฟนฟูชุมชน สงผลให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชนในหลายดาน ทั้งดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม 

ดังตอไปน้ี

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและอาคาร

เทศบาลตําบลอัมพวามีพื้นที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,566.65 ไร ในป

พ.ศ. 2544 การใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม รองลงมาคือ ที่อยูอาศัย ศาสนสถาน  สถานศึกษา

และพาณิชยกรรม สวนการใชที่ดินประเภทอ่ืนๆ มีอยูคอนขางนอย ใน พ.ศ. 2553โครงสรางการใชที่ดิน

ของเทศบาลตําบลอัมพวาเปลี่ยนแปลงพอสมควร โดยยังมีการใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม

ซึ่งมีพื้นที่ลดลง ขณะที่ที่อยูอาศัยและพานิชยกรรมมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นพอสมควรและการใชที่ดิน

ประเภทคลังสินคา อุตสาหกรรมและนันทนาการมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนการใชที่ดินประเภทศาสน

สถานและสถานศึกษาไมมีการเปลี่ยนแปลง การใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลตําบลอัมพวา ใน พ.ศ. 

2544 และ พ.ศ. 2553 พบวา มีการขยายตัวของศูนยกลางชุมชนบริเวณปากคลองและสองฝงคลองอัม

พวาอยางชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองอัมพวาที่อยูลึกจากปากคลองเขาไปดานในมีการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนที่ดินเปนพาณิชยกรรมเกือบทั้งหมด ขณะที่พื้นที่พาณิชกรรมบริเวณปากคลองอัมพวา

ก็ขยายพื้นที่มากขึ้น  ดังน้ัน จึงสรุปไดวาขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมสวนใหญเกิดขึ้นในบริเวณที่

กิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวา 

สวนการขยายตัวของพื้นที่คลังสินคาและอุตสาหกรรมนั้น เกิดขึ้นในพื้นที่เดิมทั้งหมด ในดานการใช

ประโยชนอาคารริมคลองอัมพวานั้น ใน พ.ศ. 2544 อาคารริมน้ําในคลองอัมพวาที่อยูระหวางปากคลอง

อัมพวาจนถึงวัดพระยาญาติ มีจํานวนท้ังสิ้น 351 หนวยและเพิ่มข้ึนเปน 369 หนวย ใน พ.ศ. 2553 อาคาร

สวนใหญเปนอาคารไมเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยชุมชนอัมพวาเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางนํ้า

และเปนศูนยกลางพานิชยกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร รูปแบบทางสถาปตยกรรมของอาคารริมน้ําใน

คลองอัมพวา แบงออกเปน 4 ประเภท คือ เรือนแถวไม เรือนไทยโบราณ อาคารพื้นถนน และอาคารรวม

สมัย อาคารสวนใหญมีทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กอยูดานหนาขนานไปกับแนวคลองและมักจะมีบันได

เพื่อลงคลอง มีศาลาหรือชานยื่นเขาไปในคลอง สําหรับพักผอนหรือใชประโยชนอื่น 

การขยายตัวของอาคารที่ใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมและการพักอาศัยผสมพาณิชยก

รรมลึกเขาไปภายในคลอง โดยเฉพาะฝงดานทิศตะวนตกเฉียงเหนือ เนื่องจากในบริเวณดังกลาวมีการ

ดําเนินโครงการ “อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ” ซึ่งเปนโครงการพัฒนาพื้นที่และจัดกิจกรรมดานการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต พ.ศ.2549 โดยมีการปรับปรุง

ซอมแซมอาคารริมน้ําและกอสรางอาคารและลานกิจกรรมบริเวณดานหลังเรือนแถวริมน้ํา เพื่อรองรับ
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นักทองเที่ยว นอกจากอาคารริมน้ําแลว ในวันที่มีการจัดตลาดนํ้าจะมกีารต้ังแผงลอยจํานวนมาก เพื่อขาย

สินคาใหแกนักทองเที่ยวและจากการที่มีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่เปนจํานวนมาก ทําใหผลกระทบ

ทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น มาจากกิจกรรมการทองเที่ยว ปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชุมชนอัมพวา

และบริเวณใกลเคียง พบวา ปญหาที่สําคัญ ไดแก ปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชวง

วันหยุด ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ชุมชนอัมพวา เนื่องจากเปนชุมชนขนาดเล็กและ

มีถนนคอนขางแคบและปญหาความแออัดของนักทองเที่ยวบนทางเทา เนื่องจากมีการวางขายสินคาบน

ทางเดินเทาริมคลองอัมพวา นอกจากนี้ยังมีปญหาเสียงดังรบกวนจากเรือหางยาวที่พานักทองเที่ยวชม

หิ่งหอยในยามค่ําคืน ตลิ่งพังจากคลื่นเรือหางยาวในบางพื้นที่ การตอเติมหนาบานรุกลําคลองอัมพวา

และปญหาขยะที่เพิ่มมากข้ึน ปจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตําบลอัมพวาและหนวยงานที่

เกี่ยวของ กําลังกําเนินการแกไขอยางตอเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ     

การเปลี่ยนแปลงสวนใหญเปนผลสืบเนือ่งจากการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาล

ตําบลอัมพวาและพื้นที่ใกลเคียง โดยมีจุดเร่ิมตนจากการจัดตลาดนํ้าอัมพวาและมีการขยายตัวอยาง

รวดเร็ว กอนหนาที่จะมีการพัฒนาการการทองเที่ยวของชุมชนอัมพวา จํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยือน

จังหวัดสมุทรสงครามมีอยูนอย นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเยอืนจังหวัดสมุทรสงครามมักจะแวะมาเยี่ยม

ชมอุทยาน ร.2 หรือแวะรับประทานอาหารบริเวณดอนหอยหลอดในชวงเวลาสั้นๆ มีนักทองเที่ยวที่พัก

แรมในพื้นทีจ่ํานวนนอยมาก แตหลังจากการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนอัมพวา จํานวนนักทองเที่ยว

ที่แวะมาเยือนจังหวัดสมุทรสงครามก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็วและมีนักทองเที่ยวที่พักแรมใน

พื้นที่ จํ านวนมากข้ึน  สงผลใหการขยายตัวของธุรกิจที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงครามอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสถานที่พักแรม  รานอาหารและรานขายของที่ระลึกสําหรับ

นักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังสงผลใหชาวประมงและชาวสวนมีตลาดการทองเที่ยวสําหรับขายผลผลิต

และสามารถขายผลผลิตไดราคาสูงขึ้นอีกดวย 

ในดานสถานที่พักแรมน้ัน มีสถานที่พักแรมในจังหวัดสมุทรสงครามนอยมาก แตหลังจากการ

พัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนอัมพวา จํานวนสถานที่พักแรมก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม เปนผลจากการดําเนินโครงการอนุรักษและ

ฟนฟูชุมชนอัมพวา ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดก็คือการฟนฟูประเพณีดั้งเดิมและการอนุรักษศิลปกรรมของ

ทองถิ่น เชน การฟนฟูการลอยกระทง ซึ่งทําจากกาบกลวย การฟนฟูการใสบาตรทางน้ํา การฟนฟูศิลปะ

การทําอาหารและขนม การแสดงดนตรีไทย การแสดงโขนและหุนกระบอก การพัฒนางานหัตถกรรม

ทองถิ่น ฯลฯ นอกจากน้ียังพบวาการฟนฟูตลาดน้ําอัมพวาสงผลใหเกิดกระแสการอนุรักษและฟนฟู
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ชุมชนในวงกวาง โดยเฉพาะการฟนฟูตลาดเการิมน้ําและตลาดน้ําดั้งเดิม รวมทั้งการพัฒนา ฟนฟูตลาด

เการิมน้ําและตลาดน้ําดั้งเดิมและพัฒนาตลาดนํ้าแหงใหม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการอนุรักษฟนฟูชุมชนอัมพ

วา ก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรจากการเปลี่ยนแปลงศูนยกลางพานิชยกรรม จากศูนยกลาง

ทางนํ้า เปนศูนยกลางทางบก ทําใหบทบาทการเปนศูนยกลางพานิชยกรรมของชุมชนอัมพวาที่เคย

รุงเรืองไดสิ้นสุดลงเม่ือประมาณเกือบ 40 ปที่แลว สงผลใหมีการยายถิ่นออกนอกพื้นที่ของคนหนุมสาว

เพื่อไปหางานทํานอกพื้นที่ ทําใหโครงสรางประชากรของชุมชนประกอบดวยผูสูงอายุเปนจํานวนมาก 

ขณะที่คนหนุมสาวมีอยูเปนจํานวนนอย ประชากรของชุมชนอัมพวาจึงมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากมี

อัตราเกิดนอยกวาอัตราตาย การดําเนินโครงการอนุรักษและ

ฟนฟูชุมชนอัมพวา สงผลใหการยายออกนอกพื้นที่ของคนหนุมสาวลดนอยลงและยังดึงดูดคนหนุมสาว

จํานวนหนึ่งใหกลับเขามาในพื้นที่ แมวาจะไมสามารถทําใหจํานวนประชากรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น แตใน

ภาพรวมแลวก็ชวยใหอัตราลดลงของประชากรต่ํากวาที่เคยเปนมาในอดีต ทั้งนี้คาดวาในระยะยาวอัตรา

การเกิดของประชากรจะคอยๆเพิ่มขึ้น และจะสงผลใหจํานวนประชากรในพื้นที่ที่เคยลดลงปรับตัวเปน

คงที่กอนจะเปลี่ยนแปลงเปนการเพิ่มขึ้นอยางชาๆในอนาคต ผลสืบเนื่องทางสังคมจากการพัฒนาการ

ทองเที่ยว คือ ผลกระทบดานที่อยูอาศัยของประชาชน ที่เคยพักอาศัยบริเวณริมคลองอัมพวา เนื่องจากมี

ผูลงทุนจากภายนอกพื้นที่เขามาเสนอซื้อหรือเชาบานดวยผลตอบแทนที่สูงกวา ทําใหผูที่เคยเชาบานเดิม

บางสวนตองยายออก เน่ืองจากไมสามารถสูคาเชาที่สูงขึ้นได ยกเวนผูที่เชาเรือนแถวริมน้ําของมูลนิธิชัย

พัฒนามาแตเดิม ที่ทางมูลนิธิฯ ใหเชาตอไปไดโดยเก็บคาเชาในราคาถูก การอนุรักษและฟนฟูชุมชน

อัมพวา เปนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทําใหชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากชุมชนเล็กๆ ที่

ซบเซากลายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศ การอนุรักษและฟนฟู

ชุมชน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจและดานสังคมและวัฒนธรรม

ของชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง สวนในระดับจังหวัด การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพที่สําคัญ พบวามี

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและอาคารมากที่สุด บริเวณชุมชนริมน้ําในคลองอัมพวา ซึ่งเปน

ศูนยกลางการทองเที่ยวของชุมชน โดยมีการเปลี่ยนแปลงการใชอาคารจากที่อยูอาศัย เพื่อใชประโยชน

ในการรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวเปนหลัก

นอกจากน้ียังพบวา กระแสการอนุรักษและฟนฟูชุมชนในระดับประเทศ โดยเฉพาะการ

ฟนฟูตลาดเการิมน้ําและตลาดน้ําดั้งเดิมนั้น เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวการดําเนินโครงการอนุรักษ

และฟนฟูชุมชนนับวาประสบความสําเร็จอยางสูง แมวาจะมีปญหาอีกหลายประการที่ตามมาและกําลัง

อยูระหวางการดําเนินการแกไข ความสําเร็จของการอนุรักษและฟนฟูชุมชนทําใหอัมพวาไดรับความ

สนใจอยางกวางขวาง ในฐานะตนแบบของการอนุรักษและฟนฟูชุมชนด้ังเดิมของประเทศไทย ซึ่ง
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สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟูชุมชนที่มีตอการพัฒนาเมือง ซึ่งชุมชนทองถิ่น

สามารถนําประสบการณนี้ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทในแตละทองถิ่นของตน จะทําใหเกิด

ประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตอไป

1.2 การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ การบริหารจัดการ โครงการเปดดําเนินการมาเปนเวลา 3 ป ซึ่งโครงการคอนขางมีความพรอม

ในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และยังไมพรอมในดานบุคลากรซึ่งมีไมเพียงพอกับปริมาณกิจกรรมที่

เกิดขึ้น เปนที่ยอมรับวาเปนโครงการตัวอยางในการพัฒนาชุมชน แตงานทางดานการพัฒนาชุมชนนั้น 

บุคลากร หรือเจาหนาที่โครงการเปนตัวแปรหนึ่งในการพัฒนา ซึ่งโครงการแมจะมีคนในพื้นที่ที่รูและ

เขาใจในตัวตนความเปนชุมชนอัมพวา หากแตยังขาดบุคลากรที่ขาดทักษะและประสบการณในการ

ทํางานพัฒนาชุมชน

ผูอํานวยการโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (2555) รวมถึงพอคา แมคา บริเวณตลาดน้ําอัมพวา ได

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนตัวแปรที่ยังขาดทักษะและประสบการณในการ

พัฒนาองคกร โดยที่ปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) ดานอื่นๆ คอนขางมีความพรอม โดยมีแนวพระ

ราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล 
าฯ ใหคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.) และเจ าหน าที่ที่
เข าเฝ าถวายรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ป  2533 (เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2534)  “การดําเนินงาน

พัฒนา แตก อนใช วัดดวยสายตาบ าง เฉลี่ยไปตามความคิดเห็นที่ไม เป นเชิงสถิติบ าง ทําไปเรื่อยๆบ าง แต 
ตอนนั้นทางราชการมีการสํารวจข อมูล จปฐ. เป นข อมูลที่คิดว าในขณะนั้นดีที่สุดแล ว ดีในการเป นฐาน
ให เริ่มต นแก ไขป ญหา เป นข อมูลที่ง าย ดูง ายและเห็นด วยที่มีการสํารวจข อมูล จปฐ. มีการวัดเพื่อให

ปญหา ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูแลว จะไดมีการแกไข สําหรับการวัดนั้น จะตรงหรือไมตรง แนนอนตองมี

การผิดพลาดบ าง ก็ไม น าจะเป นป ญหาใหญ ขอให มีสิ่งที่จะช วยให ฝ ายรัฐเข าไปหาชาวบ าน ได ทราบป 
ญหาของชาวบ านบ าง เมื่อเราทําจริง สํารวจจริงแล ว จะทําให พบกับบุคคลที่ควรสงเคราะห หรือทําให 
พบป ญหาและเมื่อพบป ญหาแล วจะแก ไขอย างไรเป นสิ่งที่จะตามมา หลักการพัฒนาที่ควรจะคํานึงถึง 

คือ ช วยเขา เพื่อให เขาช วยตัวเองได การให คําแนะนําเพื่อให ชาวบ านได เรียนร ู วิธีการแก ไขป ญหาด วย
ตัวเอง จึงเป นสิ่งสําคัญ” 

ในปจจุบันการพัฒนาชุมชนมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศมาก เพราะสภาพปญหาของ

การพัฒนาชุมชนนั้นสงผลกระทบตอการพัฒนา ซึ่งเปนอุปสรรคที่ชัดเจน ดังนั้น เราจึงจําเปนตองเริ่ม

จากการทําความเขาใจในการพัฒนา
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วรรณภา มีก่ํา (2555) ผูรับผิดชอบโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลาวถึง “ชุมชน” ในความหมายวา หมายถึง การอยูรวมกันของกลุมคน

จํานวนหนึ่งในพื้นที่แหงหนึ่ง เพื่ออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดยเหตุที่มี

คนกลุมดังกลาวอาศัยอยูรวมกันใชทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธซึ่งกัน

และกันขึ้น มีองคกรหรือสถาบันของชุมชนกฎเกณฑตาง ๆ ทั้งน้ี ชุมชน หมายถึง สังคมขนาดเล็กใน

ชนบทที่ยังไมพัฒนาหรือสังคมหมูบานที่สมาชิกของสังคมยังมีความสัมพันธแบบเครือญาติ และยัง

สามารถรักษาแบบแผนการดํารงชีวิตบางสวนได และไดตีความหมายของคําวา “ชุมชน” ในระดับ

เดียวกับคําวา “สังคมหมูบาน” ซึ่งเปนการชวยใหเขาใจความหมายของคําวา “ชุมชน” ในระดับ “สังคม

หมูบาน” ซึ่งเปนการชวยใหเขาใจในความหมายของคําวา “ชุมชน” ในลักษณะที่จะเปนประโยชนตอ

การศึกษาวิเคราะหชุมชน ทั้งนี้ เพราะคําวา “หมูบาน” สื่อความหมายใหเขาใจถึงการกระจุกตัวของบาน

หลาย ๆ บานหรือหลายครัวเรือนในพื้นที่แหงหนึ่งหรือในระบบนิเวศนแหงหนึ่งและเปนหนวยสังคม

ขนาดเล็กที่สุดที่สมาชิกของสังคมพัฒนาข้ึนตามธรรมชาติและตอมาภายหลังทางราชการอาจจะ

กําหนดใหเปน “หมูบาน” ในความหมายของทางราชการ

เมธาวี ผูกนอย (2555) ผูรับผิดชอบโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลาวถึง “ชุมชน” วา “ชุมชน“ หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขต

บริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มีฐานะและอาชีพที่คลายคลึงกัน มีลักษณะของการใชชีวิต

รวมกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมูบาน

และระดับเกินหมูบานและผูที่อาศัยในชุมชนมีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการ

ดํารงรักษาคุณคาและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย

ชุมชน ประกอบไปดวยระบบความสัมพันธของคน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบการเมือง ระบบการปกครอง โครงสรางอํานาจ รวมถึงระบบนิเวศนวิทยา 

สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีดานตาง ๆ ซึ่งระบบเหลาน้ีมีความสัมพันธระหวางกันหรือเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา มีความเชื่อมโยงกันชนิดทีไ่มสามารถแยกออกจากกันได

จะเห็นไดวา ความหมายของชุมชนนั้นไมจํากัดแนนอนตายตัว อาจพิจารณาไดหลายแงมุม 

อาทิ ปรัชญา กายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยา และอาจสรุปไดวา “ชุมชน” มีความหมายทั้งรูปธรรมและ

นามธรรม

ในความหมายของชุมชนเชิงรูปธรรมจํากัดอยูกับความหมายที่ใหความสําคัญกับอาณา

บริเวณทางภูมิศาสตรหรือบริเวณบานเล็ก ๆ ที่มักนึกถึงหมูบานเทานั้น

ในความหมายเชิงนามธรรม “ชุมชน” เปนคําที่มีการนําไปใชกันอยางกวางขวางและใชใน

ลักษณะแตกตางกันออกไป จึงมิอาจกลาวไดวา “ชุมชน” เปนคําที่มีความหมายแนนอนตายตัวเพียง
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ประการเดียว การไมยึดติดกับความหมายแคบ ๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะชวยใหเกิดทรรศนะอันกวางขวาง

ในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ไดหลายแงมุมมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม การศึกษาแนวคิดและความหมายของ

ชุมชนในทัศนะของการพัฒนาชุมชนก็ควรจะศึกษาถึงความหมายที่เปนรากฐานและเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงานรวมกันกับสมาชิกของชุมชนตอไปดวย

การพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการที่มุงสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น ทั้งนี้ 

โดยประชาชนเขารวมมือและริเร่ิมดําเนินงานเอง และสรุปความหมายของการ “พัฒนาชุมชน” ไวดังนี้

การปรับปรุงสงเสริมใหชุมชนหน่ึงดีขึน้หรือมีวิวัฒนาการดีข้ึน

การสงเสริมใหชุมชนน้ัน ๆ มีวิวัฒนาการดีขึ้น คือ เจริญทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม

การพัฒนาชุมชนนั้น จะตองพัฒนาทางดานวัตถุและพัฒนาดานจิตใจ

 การพัฒนาดานวัตถุ คือ การสรางความเจริญใหแกชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดมีหรือ

เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เห็นโดยแจงชัด เชน การสงเสริมดานการผลิตผล การสงเสริมระบบขนสง การ

คมนาคม การชลประทาน และดานอื่นๆ

 การพัฒนาดานจิตใจ คือ การสรางความเจริญ โดยมุงจะใหการศึกษาอบรมประชาชน 

ซึ่งรวมทั้งการใหการศึกษาตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการและ

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

การพัฒนาชุมชน เปนทั้งศาสตรและศิลป โดยมีศูนยรวมความคิดทั้งหมดอยูที่การพัฒนา

ศักยภาพของคนในชุมชน ในการจัดการชีวิตตนเองและสภาพแวดลอม และอยางนอยที่สุด ความหมาย

ของการพัฒนาชุมชน ประกอบดวยความหมายท่ีแตกตางกันออกไป 4 ฐานะ คือ ในฐานะท่ีเปน

 1. การเคลื่อนไหว (Movement) ความหมายของการพัฒนาชุมชนในฐานนี้ หมายถึง 

การตอสูของมวลชนเพื่อการปฏิรูปสภาพความเปนอยู ซึ่งมีความไมพอใจอยางรุนแรง การพัฒนาชุมชน

ในความหมายน้ี จะประกอบดวยความสนใจในเร่ืองอํานาจและสิทธิมวลชน ความเชื่อ ศรัทธา ดุดม

การณ และปรัชญาของประชาชนที่เขามารวมในการปฏิรปู

2. โครงการ (Program) การพัฒนาชุมชนในความหมายนี้ หมายถึง โครงการที่รัฐเปน

ผูจัดเตรียมและใหบริการตาง ๆ แกประชาชนในรูปของโครงการพัฒนาตาง ๆ เพื่อกระตุนใหประชาชน

เกิดความตองการในการท่ีจะนําเอาบริการตาง ๆ เหลานัน้มาบําบัดความตองการ

3. วิธีการ (Method) ในฐานะนี้ การพัฒนาชุมชน จะมุงพิจารณาวิธีการทํางานโดยยึด

หลักการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งวิธีการทํางานที่จะบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

4. กระบวนการ (Process) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ไดรับการวางแผนอยางมีระบบ

และขั้นตอน ในฐานะนี้ การพัฒนาชุมชนจะถูกมองวาหรือกิจกรรมพัฒนาใด ๆ เปนเรื่องที่มีการวางแผน
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อยางเปนระบบและตอเนื่องกันไปอยางมีขั้นตอนโดยเริ่มตนจากการทําการศึกษาและสํารวจสภาพของ

ชุมชน การวิเคราะหขีดความสามารถของชุมชน การรวมกับประชาชนจัดลําดับของปญหาความตองการ 

การวางแผนการปฏิบัติงานโดยใชขอเท็จจริงที่ไดจากการศึกษามาประกอบการวางแผน การดําเนินงาน

ตามแผน และขั้นสุดทาย ก็คือ การติดตามประเมินผลภารกิจที่ไดกระทําไปแลว

นอกเหนือไปจากนั้น การพัฒนาชุมชน ยังอาจกลาวไดวา เปนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ทุก ๆ ดานของชุมชน ในระบบความคิด ระบบคานิยมของผูที่มีหนาที่เกี่ยวของทุกฝายทั้งในสวนของ

ผูกระทําการ อันไดแก ภาครัฐหรือองคกรเอกชน เปาหมายของการพัฒนา อันไดแก ประชาชนและ

สิ่งแวดลอม และวิธีการตาง ๆ ที่จะทําใหบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เมื่อกลาวถึงปรัชญาพื้นฐานเบื้องตนของนักพัฒนาชุมชน คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาใน

มนุษยชาติวามนุษยทุกชีวิตมีคุณคา มีความหมาย มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพและสามารถพัฒนาไดถามีโอกาส

หลักการพัฒนาชุมชน คือ หลักประชาชน กลาวคือ

1. เริ่มตนที่ประชาชน ยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มองชีวิต มองป ญหา จากทัศนะ
ของประชาชน เพื่อใหเขาใจปญหา ความตองการของประชาชน เพื่อใหเขาถึงชีวิต จิตใจของประชาชน

2. ทํางานร วมกับประชาชน (ไม ใช ทํางานให แก ประชาชน เพราะจะทําให เกิดความคิดมา
ทวงบุญ ทวงคุณจากประชาชนในภายหลัง) การที่จะทําให ประชาชนเข าใจป ญหาของตนเอง และมี

กําลังใจลุกขึ้นตอสูกับปญหา ช วยกันคิด ช วยกันแก ไขป ญหา นั้น ย อมมีหนทางที่จะกระทําได โดยไม 
ยากหากเข าใจป ญหาและเขาถึงจิตใจประชาชน 

3. ยึดประชาชนเป นพระเอก ประชาชนต องเป นผู กระทําการพัฒนาด วยตนเอง ไม ใช เปน
ผูถูกกระทําหรือฝ ายรองรับข างเดียว เพราะผลของการกระทําของการพัฒนาน้ัน ตกอยูที่ประชาชน

โดยตรง ประชาชน เปนผูรับโชคหรือเคราะหจากการพัฒนาน้ัน         

วิธีการพัฒนาชุมชน เปนวิธีการพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน คือ

1. การรวมกลุมหรือการจดัต้ังองคกรประชาชน เพ่ือส งเสริมและสนับสนุนให ประชาชน ซึ่ง

เป ็นสมาชิกมีบทบาทและมีสวนรวม ในกิจกรรมของกลุม/องคกร ซึ่งจะสงผลกระทบไปถึงสวนรวม

ดวย

2. การสงเสริม/สรางสรรค ผูนําและอาสาสมัคร เพื่อเปดโอกาสและสนับสนุนใหประชาชน

มีความพร อมจะเปนผู นําและเปนผู เสีบสละ  ได  อุทิศตน  ได แสดงบทบาท  มีส วนร วมใน
กระบวนการพัฒนาชุมชนโดยสวนรวม 

กระบวนการพัฒนาชุมชน การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป นงานท่ีตองทําอย างตอเน่ืองเป น
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กระบวนการและตองอาศัยหลักการมีสวนรวมในการพัฒนา ซึ่งเป นหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาในทุกระดับเป นการเป ดโอกาสให ประชาชนร วมคิด วิเคราะห  ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติ

ตามแผน การติดตามประเมินผลในกิจกรรม/โครงการของชุมชน เป นการสร าง/ปลูกฝ งจิตสํานึกใน
ความเป นเจ าของกิจกรรม/โครงการ น้ัน  โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ประชาชนมีสวนรวม มี

ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การศึกษาชุมชน เป นการเสาะแสวงหาข อมูลต างๆในชุมชน เช น ข อมูลด านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครองและสภาพความเปนอยูของคนในชุมชน เพื่อทราบปญหาและความ

ตองการของชุมชนที่แทจริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจต องใช หลายวิธีประกอบกัน ทั้งการ

สัมภาษณ การสังเกต การสํารวจและการศึกษาขอมูล จากเอกสารตางๆ ที่มีอยูในชุมชนดวย เพื่อใหได

ขอมูลตรงกับความเปนจริงมากที่สุด กลวิธีที่สําคัญที่นักพัฒนา คือ การสร างความสัมพันธ กับคนใน
ชุมชน เพราะถ าหากปราศจากสัมพันธภาพที่ดีระหว างพัฒนากรกับชาวบ าน แล วเป นการยากที่จะได รู
และเข าใจป ญหาความต องการจริงๆของชาวบ าน ความสัมพันธ อันดีจนถึงขั้นความสนิทสนม รักใคร  
ศรัทธา จึงเป นสิ่งที่จําเป นที่จะตองปลูกฝ งใหเกิดขึ้นกับคนในชุมชน     

2. การใหการศึกษาแก ชุมชน เป นการสนทนา วิเคราะหป ญหารวมกับประชาชนเป นการนํา
ขอมูลตางๆที่ไดจากขั้นตอนการศึกษาชุมชน มาวิเคราะห ถึงป ญหาความต องการและสภาพ

ที่เป น จริงผลกระทบ ความรุนแรงและความเสียหายตอชุมชน กลวิธีสําคัญ คือ การกระตุนใหประชาชน

ไดรูเขาใจและตระหนักในป ญหาของชุมชน ซึ่งในป จจุบันก็คือการจัดเวทีประชาคม เพื่อค นหา       ป 
ญหารวมกันของชุมชน 

3. การวางแผน/โครงการ เป นขั้นตอนให ประชาชนร วมตัดสินใจและกําหนดโครงการ เปน

การนําเอาปญหาที่ประชาชนตระหนักและยอมรับว าเป นป ญหาของชุมชนมาร วมกันหาสาเหตุแนวทาง
แก ไข และจัดลําดับความสําคัญของป ญหาและให ประชาชนเป นผ ู ตัดสินใจที่จะแก ไขภายใต ขีด
ความสามารถของประชาชน และการแสวงหาความช วยเหลือจากภายนอก กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนนี้ 

คือ การให ความร  เูกี่ยวกับกระบวนการแกไขปญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการ โดยใช เทคนิค
การวางแผนแบบใหประชาชนมีส วนรวม

4. การดําเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผ ู รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนและ
โครงการที่ไดตกลงวันไว มีกลวิธีที่สําคัญ คือ การเปนผูชวยเหลือ สนับสนุนทางดานวิชาการ เช น 

แนะนําการปฏิบัติงาน ให คําปรึกษาหารือในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานและเปนผู

สงเสริมใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

5. การติดตามประเมินผล เปนการติดตามความก าวหน าของงานที่ดําเนินการตามโครงการ
เพื่อการปรับปรุงแก ไขป ญหา อุปสรรคที่พบได อย างทันท วงที กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนนี้ คือ คือการ
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ติดตามดูแลการทํางานที่ประชาชนทํา เพื่อทราบผลความก าวหน าและป ญหาอุปสรรค แล วนําผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมไปเผยแพร เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทราบ

การพัฒนาแบบมีสวนรวม  

กระบวนการมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับ เปนการเปดโอกาสให

ประชาชนรวมคิด วิเคราะห ตัดสินใจในการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการติดตาม ประเมินผลใน

กิจกรรมโครงการของชุมชน เปนการสราง/ปลูกฝงจิตสํานึกในความเปนเจาของกิจกรรม/โครงการ นั้น 

ซึ่งในปจจุบัน แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา (People Paticipation for 

Development) ไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทางปฏิบัติในงานพัฒนาทั้งภาคสนามหรือในลักษณะ

เบญจภาคี ไดแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและประชาชน รวมพลัง

กันแกไขปญหา โดยมีขั้นตอน 5 ข้ันตอน ดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขามามีสวน

รวมในการคนหาปญหา/สาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนด

ความตองการของชุมชนและจัดลําดับความสําคัญของความตองการของชุมชน

ข้ันตอนท่ี 2 การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนในการพัฒนา ซึ่งเปนขั้นตอนของการกําหนด

นโยบาย วัตถุประสงคของโครงการ วิธีการตลอดจนแนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่จะใช

ข้ันตอนท่ี 3 การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินการพัฒนา เปนสวนที่ประชาชนมีสวนรวม

ในการสรางประโยชนใหกับชุมชน โดยได รับการสนับสนุนดานงบประมาณ เทคโนโลยี ฯลฯ จาก

องคกรภาคีพัฒนา

ขั้นตอนที่ 4 การมีสวนรวมในขั้นตอนการรับผลประโยชน จากการพัฒนา โดยจะตอง

เล็งเห็นถึงผลประโยชนทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ

ขั้นตอนท่ี 5 การมีส วนรวมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป นการประเมินว าการที่ประชาชน
เขารวมพัฒนา ไดดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด การประเมินอาจประเมินแบบย อย

(Formative Evaluation) เป นการประเมินผลความก าวหน าเป นระยะๆ หรืออาจประเมิน

ผลรวม (Summative Evaluation) ซึ่งเปนการประเมินผลสรุปรวมยอด      

ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

การที่จะใหประชาชนมีส วนรวม นอกจากการปลูกฝ งจิตสํานึกแล วจะต องมีการส งเสริมและ
กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ซึ่งพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ดังน้ี

1. ปจจัยเก่ียวกับกลไกของภาครัฐ ทั้งในระดับนโยบายมาตรการและการปฏิบัติที่เอื้ออํานวย 

รวมทั้งการสร างช องทางการมีส วนร วมของประชาชน จําเป นที่จะต องทําให การพัฒนาเปนระบบ มี

ความเปนประชาธิปไตย ความโปรงใส รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและสามารถตรวจสอบได
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2. ปจจัยดานประชาชน ที่มีสาํนึกตอป ญหาและประโยชนรวมมีสํานึกตอความสามารถและ
ภูมิป ญญาในการจัดการป ญหา ซึ่งเกิดจากประสบการณ และการเรียนร ู รวมถึงการสร างพลัง

เชื่อมโยงในรูปองคกร เครือขายและประชาสังคม              

3. ปจจัยดานนักพัฒนาและองค กรพัฒนา ซึ่งเป นผ ู ที่มีบทบาทในการส งเสริมกระต ุ น สร าง
เอื้ออํานวยกระบวนการพัฒนา สนับสนุนขอมูลขาวสารและทรัพยากรและรวมเรียนรูกับสมาชิกชุมชน

ปญหา อุปสรรคท่ีมีตอการมีสวนรวมของประชาชน

1. อุปสรรคด านการเมือง เกิดจากการไม ได กระจายอํานาจหน าที่ความรับผิดชอบให แก 
ประชาชน โครงสร างอํานาจทางการเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ ถูกควบคุมโดยคนกลุม

นอย ทหาร นายทุนและขาราชการ ขาดกลไกลที่มีประสิทธิภาพในการแจกแจงทรัพยากร

2. อุปสรรคดานเศรษฐกิจ เกิดจากการขาดความสามารถในการพึ่งตนเอง อํานาจการต อรอง
มีนอย กระบวนการผลิต ปจจัยการผลิตอยูภายใตระบบอุปถัมภ ความแตกตางในสังคมดานรายได 

อํานาจและฐานะทางเศรษฐกิจ

3. อุปสรรคดานวัฒนธรรม ขนบประเพณีในแต ละพื้นที่ที่ทําให ประชาชนไม สามารถเข ามา
มีสวนรวมได เนื่องจากขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน                   

การดําเนินโครงการ กิจกรรมกรรมของการพัฒนาชุมชน โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา

ชุมชน หมายถึง การกระทําใดๆ ก็ตามที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน จากป ญหา/ความต องการ
ของประชาชน โดยการช วยกันคิด ร วมกันตัดสินใจ ช วยกันวางแผนและร วมกันดําเนินการของ
ประชาชน เพื่อแก ป ญหาและสนองความต องการของประชาชนทั้งชุมชนหรือของประชาชนส วนหนึ่ง
หรือกล ุ มหน่ึง โดยมีพัฒนากรเปนผ ู เอ้ืออํานวยใหประชาชนเปนผ ู ริเร่ิมหรือเป นเจาของ
โครงการโดยมีตัวอยางโครงการกิจกรรม ดังน้ี

การพัฒนาผูนําชุมชนและอาสาสมัคร เพื่อให ประชาชนมีโอกาสเสียสละอุทิศตนเพื่อ          

ส วนรวม มีบทบาทและส วนร วมในการแก ป ญหาและการดําเนินกิจกรรมพัฒนาของชุมชน ม ุ งเน นให 
เกิดความตอเนื่องในการรวมกล ุ ม การพัฒนาศักยภาพและการดําเนินกิจกรรมใหเกิดผลงานอยางเปน

รูปธรรม 

การพัฒนากลุม/องคกร/เครือขาย เพื่อสนับสนุนให ประชาชนรวมตัวกันทํากิจกรรมร วมกัน
ในลักษณะกล ุ ม/องค กรชุมชน เช น การรวมตัวของพอคา/แมขายชาวอัมพวา ที่รวมกันสรางกิจกรรมใน

ชุมชน โดยใชทรัพยากรจากชุมชน เปนตน

การพัฒนาแผนชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนร ู ของชุมชน ให คนในชุมชนช วยกันคิด      

ร วมกันตัดสินใจ ช วยกันวางแผน ร วมกันดําเนินการเพื่อแก ป ญหาและสนองความต องการของ
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ประชาชนทั้งชุมชน ซึ่งจะทําให ชุมชนได ทําความร ู จักและประเมินศักยภาพของชุมชน และกําหนด

อนาคตทิศทางของชุมชน ทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได และสรางชุมชนใหเขมแข็งได                    
สงเสริมการออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อกระต ุ นและส งเสริมให ประชาชนรวมตัวกันระดม

เงินออมเพ่ือเป นทุนของชุมชน สนับสนุนการพัฒนาด านการบริหารและจัดการเงินทุนในเชิงธุรกิจ เพื่อ

พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรมและการพึ่งตนเอง

ส งเสริมการจัดต้ังสถาบันจัดการเงินทุนชุมชน โดยการบูรณาการเชื่อมโยงกล ุ มองค กร
กองทุน การเงินตางๆ รวมกันบริหารจัดการเงินทุนในชุมชน เพื่อใหเกิดการใชเงินทุนในชุมชนอยาง

คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อให การจัดการเงินทุนชุมชนเป นระบบมีความเป นเอกภาพสามารถแก 
ไขป ญหาพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมให ชุมชน เพื่อเป นแหล งเงินออม แหล งทุน สวัสดิการของ

ชุมชน และเพื่อเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน 

ศูนยเรียนรูชุมชน เพื่อรวบรวมองค ความร ู ที่กระจัดกระจายอย ู ในชุมชนให เป นระบบ
สามารถเป นแหล งเรียนร ู ของคนในชุมชน และคนภายนอกชุมชน ในการพัฒนาความคิด พัฒนาอาชีพ 

และรายไดรวมทั้งแกไขปญหาของคนในชุมชน     

1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการเพื่อ
การอนุรักษและพัฒนา จึงทําใหกระบวนการดําเนินงานของโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา

ตามปจจัยแวดลอม ไดแก งบประมาณ บุคลากร กิจกรรมเพื่อสังคมตามปจจัยแวดลอมที่มีเขามา เชน 

การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย บุคลากรตองปรับภารกิจไปชวยผูประสบภัย ไมวาจะเปนการลงพื้นที่

หรือการทํา EM BALL ผลกระทบภายในและภายนอกโครงการ ซึ่งผลกระทบจากปจจัยแวดลอมภายใน 

อันเกิดจากขั้นตอนการดําเนินงานที่มีสายการบังคับบัญชาท่ีคอนขางมาก ทําใหขาดความคลองตัวในการ

ตัดสินใจหรือการดําเนินการ สวนผลกระทบจากปจจัยแวดลอมภายนอก ไดแก คน ไมวาจะเปนคนใน

ชุมชนหรือนักทองเท่ียว เปนตน

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา เปนโครงการเพื่อการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ

พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทัน

ตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่

จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน

ภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการ

ตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐาน

จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกใน
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คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี

สติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ

กวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังน้ี

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยาง

มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา

น้ันๆ อยางรอบคอบ

3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่

จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมีเง่ือนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ 

ดังน้ี

1. เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความ

รอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในการปฏิบัติ

2. เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ

ซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริ

ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนเกิด

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถ

ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆจากการใชแนว

ทางการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกสังคมไทยอยางมากในทุก

ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอม อีกทั้งกระบวนการของ

ความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซอนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธได เพราะการ

เปลี่ยนแปลงทั้งหมดตางเปนปจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

สําหรับผลของการพัฒนาในดานบวกนั้น ไดแก การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคตางๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณ

และกระจายการศึกษาอยางทั่วถึงมากขึ้น แตผลดานบวกเหลานี้สวนใหญกระจายไปถึงคนในชนบท 

หรือผูดอยโอกาสในสังคมนอย แตวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเกิดผลลบติดตามมาดวย 
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เชน การขยายตัวของรัฐเขาไปในชนบท ไดสงผลใหชนบทเกิดความออนแอในหลายดาน ทั้งการตอง

พึ่งพิงตลาดและพอคาคนกลางในการสั่งสินคาทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ

ความสัมพันธแบบเครือญาติ และการรวมกลุมกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูแตเดิม

แตกสลายลง ภูมิความรูที่เคยใชแกปญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป

สิ่งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําใหคนไทย

สามารถพึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักดิ์ศรีภายใตอํานาจและความมีอิสระในการกําหนด

ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อใหตนเองไดรับการสนองตอบตอ

ความตองการตางๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือวา

เปนศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยูแตเดิม ตองถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤต

เศรษฐกิจจากปญหาฟองสบูและปญหาความออนแอของชนบท รวมทั้งปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแต

เปนขอพิสูจนและยืนยันปรากฏการณนี้ไดเปนอยางดี

พระราชดําริวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง
“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน 

พอใชของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลัก

วิชาการ เมื่อไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความ

เจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป...” (18 กรกฎาคม 2517)

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทาน

มานานกวา 30 ป เปนแนวคิดที่ตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เปนแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบน

พื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง

ภูมิคุมกันในตัวเอง ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญจะตองมี “สติ 

ปญญา และความเพียร” ซึ่งจะนําไปสู “ความสุข” ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง

“...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่

สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความ

สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะ

รุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความ

พออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” (4 ธันวาคม 2517) 

พระบรมราโชวาทน้ี ทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเปนหลักแตเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาได จึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชน

สวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลว จึงสรางความเจริญและฐานะ
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ทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนา

ประเทศ ควรที่จะสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานกอน นั่นคือ ทําใหประชาชนในชนบทสวน

ใหญพอมีพอกินกอน เปนแนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายได เพื่อสรางพื้นฐานและความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป ทรงเตือนเรื่องพออยูพอกิน 

ตั้งแตป 2517 คือ เม่ือ 30 กวาปทีแ่ลว แตทิศทางการพัฒนามิไดเปลี่ยนแปลง

“...เมื่อป 2517 วันน้ันไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินน้ีก็แปลวา 

เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และ

ประเทศไทยเวลาน้ันก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย...” (4 ธันวาคม 2551)

ดวยเหตุผลดังกลาว ทําให โครงการฯ ตองคํานึงถึงผลกระทบภายนอกและภายใน เนื่องจาก

โครงการเปนโครงการเพ่ือการอนุรักษและพัฒนา ยกตัวอยางเชน

ภาพที่ 2 รานกาแฟชานชาลา

รานกาแฟ “ชานชาลา” รานจําหนายเครื่องดื่มซึ่งเปดใหบริการอยูในโครงการอัมพวา ชัย

พัฒนานุรักษ ของสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยไดตกแตงรานใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว คือ มีลักษณะ

เหมือนชานชาลา รถไฟแมกลอง กอนที่จะไปสิ้นสุดทางที่แมน้ําแมกลอง “รานชานชาลา” จึงมีแนวคิดนี้

มาใชเทียบเคียงวารานแหงนี้เปนที่สิ้นสุดทาง ณ คลองอัมพวา

นายกฤตย มีทวี เจาหนาที่โครงการ เลาถึง รานกาแฟชานชาลาวา สืบเนื่องมาจากนางสาว

ประยงค นาคะวะรังค ไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดินประกอบดวย สวนผลไม เรือนแถวไม       ริมคลอง  
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อัมพวาและบานพักอาศัย จํานวน 5 แปลง พื้นที่รวม 21 ไร 12 ตารางวา ในตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริใหสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นําที่ดินไปพัฒนาและอนุรักษ

เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน และคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวชุมชน

อัมพวา โดยนําหลักการการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ภูมิสังคม” และพระราชดําริ

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางและหลักการดําเนินงานที่สําคัญ

โดยรานกาแฟดังกลาวเปดใหบริการอยูดานหนาริมคลองอัมพวา พื้นที่ 3 หอง ภายในราน

จําหนายเครื่องดื่ม อาทิ กาแฟ ชา น้ําผลไมปน น้ําสมุนไพร น้ําอัดลม น้ําแข็งไส น้ําดื่ม และอาหารวาง

ประเภท ขนมปงปง ขนมปงนึ่ง ปอปคอรน ฯลฯ และมีมุมจําหนายของที่ระลึกโครงการฯผลิตภัณฑของ

มูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตภัณฑทองถิ่น และเปนศูนยกลางในการเผยแพรกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการ 

ขอมูลแหลงทองเที่ยว กิจกรรมของชุมชนอัมพวา

มาของชานชาลา ตองการใหเปนจุดพัก

ภาพที่ 3 บรรยากาศภายในรานกาแฟ

สําหรับจุดประสงคการเปดรานชานชาลา เพื่อตองการใหจุดแวะพักกอนจะเปดประตูหนา

บานตอนรับนักทองเท่ียวเขาไปชมพื้นที่ดานในของโครงการ เพราะรานเปดอยูดานหนาติดกับริมน้ําที่มี

นักทองเที่ยวเดินผานไปมา เพราะถาไมมีรานชานชาลาเปนประตูเปดเขาไปชมโครงการโอกาสที่

นักทองเที่ยวจะเดินเขาไปดานในจะมีนอยมาก
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ปายรายการเคร่ืองด่ืมภายในราน

นอกจากนี้ รานชานชาลายังเปนอีกชองทางหนึ่ง ในการเชื่อมโยงการทํางานระหวางมูลนิธิ

กับชุมชน เพราะทางรานจะอนุญาตใหนักทองเที่ยวสามารถซื้ออาหารจากการใหบริการในเรือเขามานั่ง

กินในรานได นอกเหนือจากการจัดพื้นที่ใหชาวบานในชุมชนนําสินคามาขาย โดยเสียคาเชาในราคาถูก

เพียงเดือนละ 400-800 บาท หรือถาเปนรานริมน้ําเสียคาเชาเพียงเดือนละ 1,300 บาท สวนใหญก็จะเปน

ผูอยูอาศัยเดิม กอนที่ทางมูลนิธิฯจะเขามาทําโครงการ

รานขายในลานวัฒนธรรม

“ปจจุบันพื้นที่ในบริเวณตลาดน้ําอัมพวานั้น จะมีราคาคาเชาสูงถึงเปนหลักหมื่นบาท ซึ่งถา

เปนชาวบานทั่วไปในชุมชน หรือ รากหญา โอกาสที่จะมาทํามาหากินในพื้นที่ก็คงจะทําไดยาก ซึ่งสิ่งที่

ตามมาก็คือ เสนหของอัมพวา จากวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตของคนชุมชนก็จะหายไป เปนเรื่องที่นา

เสียดายมาก ซึ่งการเขามาทําโครงการสวนหนึ่งตองการจะอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นเดิม และสงเสริม

เศรษฐกิจใหกับชาวบานชุมชนที่มีรายไดนอย ไดมีโอกาสมาทํามาคาขายมีรายไดในพื้นที่ที่เขาอยูอาศัย

มานาน ซึ่งทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” นายกฤตย กลาว

บรรยากาศภายในสวนท่ีเปดขายอาหาร

นายกฤตย มีทวี (2555) กลาวตอวา สําหรับในสวนของรายไดของรานชานชาลา มองในแง

ของธุรกิจอาจจะมองวานาจะไดมากกวานี้ สําหรับการเปดรานขนาด 3 คูหา ในพื้นที่ของตลาดน้ําอัมพ

วา แตการทํางานของเรา โจทยไมไดอยูที่การแขงขัน หรือหวังผลกําไรจํานวนมาก แตเปนการทํางาน

เพ่ือประโยชนของชุมชน ซ่ึงจําเปนจะตองมีรายไดเพื่อเขามูลนิธิฯดวย ดังนั้นถามองในแงของธุรกิจ การ

ที่เราเอื้อใหลูกคาจากผูคาในเรือ สามารถมานั่งกินในรานได โดยไมไดคิดคาเชาแตอยางใด อาจจะทําให

เสียประโยชน แตแทที่จริงแลว ไมไดเปนเชนนั้น เพราะถาเขาขายอาหารไดมาก เราก็ขายน้ําไดมาก 

เชนกัน เพราะเมื่อสั่งอาหารในเรือ และเขามานั่งในรานเราเขาก็ตองสั่งน้ําดื่มจากรานของเรา มองในแง

ธุรกิจเปนการตลาดอีกรูปแบบหน่ึง

ปายดานหนาโครงการ

สําหรับรานอาหารในเรือที่เปดขายอยูดานหนาโครงการนั้น ปจจุบันอยูประมาณ 20 ลําเรือ 

สวนรานภายในโครงการจะมีรวมกันประมาณ 100 รานคา เปนผลิตภัณฑชุมชน ที่คนในพื้นที่คัดเลือก

เขามาขายในโครงการ และสวนหน่ึงเปนชาวบานที่ยากไรมีรายไดนอย ผูเขามาขายสินคาภายใน

โครงการจะตองปฏิบัติการตามขอตกลง คือ อาหารที่ตองถูกสุขลักษณะ สะอาด มีคุณภาพ และราคา

ยุติธรรม ซึ่งการทํางานรวมกับชุมชนไมใชเรื่องงายตองทําความเขาใจ ซึ่งกันและกัน และการเขามาทํา

โครงการของมูลนิธิฯครั้งนี้ จุดประสงคเพื่อสงเสริม ไมไดหวังผลประโยชนแตอยางใด
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นอกจากน้ัน การหวนนึกถึงอดีตดวยขนมโบราณ ที่ชวนใหคิดถึงอดีต วันณี นอยจําป 

เจาของรานขนมโบราณ ในโครงการฯ นํารานมาจําลอง รวมในงานสุดยอดหมูบานอุตสาหกรรมและผา

ทอไทย ครั้งที่ 4 ของเลนแบบนี้ เด็กรุนใหม อาจไมเคยเลนมากอน

ภาพของหมากฝรั่งมวนบุหรี่ ลูกสมอ มะนาว ยังอยูในความทรงจําของใครหลายคน แมวา

ขนมโบราณที่เคยเห็นในวัยเด็กอาจกลายเปนของหายาก แตในงานสุดยอดหมูบานอุตสาหกรรมและผา

ทอไทย ครั้งที่ 4 ที่จะมีไปถึงวันที่ 6 พ.ย.นี้ ณ เมืองทองธานี ไดจําลองชีวิตชุมชนตลาดน้ําอัมพวา และ

หน่ึงในน้ัน เปนรานขายขนมในวัยเด็ก ไดรับความสนใจจากผูเขาชมงาน มายอนรําลึกถึงภาพเกาในอดีต

ผานเรื่องเลาเกี่ยวกับขนมที่ไดกลับมาเห็นอีกครั้ง

ภาพที่ 4 ของเลนไทยในอดีต

วันณี นอยจําป (2555) เจาของรานขนมโบราณ เลาวา ไดเปดรานขายขนมโบราณ มา

ประมาณ 2 ป อยูที่ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งลูกคาไมใชเด็กเหมือนในอดีต         ทวา

สวนใหญอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป และกลุมนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมตลาดน้ํา ซึ่งคุนเคยกับขนมเหลานี้ใน

วัยเด็ก และไมเคยเห็นมานาน เพราะปจจุบันไมมีขายตามทองตลาด สวนลูกคากลุมเด็ก   จะเปนลักษณะ

ที่พอ-แมแนะนําใหรูจัก ซึ่งเด็กชื่นชอบไปดวย เพราะรูสึกวามันแปลกตา

“กลุม ลูกคาไมใชกลุมเด็ก เพราะปจจุบัน เด็กมีขนมใหเลือกรับประทานมากมาย แต ก็มี

ขนมบางอยางที่เด็กยุคใหมชื่นชอบ อยางหมากฝรั่งตราแมว เด็กที่อยูในชุมชนแถวนั้นหลายคนชื่นชอบ

และซื้อรับประทาน สวนลูกคาประจําที่เปนผูใหญมีอยูหลายราย นอกจากนี้ ในสวนของลูกสมอ เปน
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อาหารที่พระสามารถฉันทไดในเวลากลางคืน ลูกศิษยพระก็จะซื้อไปถวายพระเปนประจํา กลุมลูกคาจึง

คอนขางหลากหลาย และยอดขายเปนที่พอใจ”

ปจจุบัน จึงมีผูใหความสนใจ ตองการที่จะนําขนมโบราณเหลานี้ไปจําหนายบาง แตยอดขาย

ไมดีเทาที่ควร เพราะขนมแบบน้ี จะขายได เฉพาะในสถานที่แหลงทองเที่ยวแบบยอนยุค เนื่องจากลูกคา

สวนใหญเปนนักทองเที่ยว ที่ตองการสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนแบบในอดีต เมื่อเจอขนมโบราณ ที่ไมเคย

เห็นมานาน ก็ซื้อกลับไปเปนของที่ระลึกบาง ซื้อไปเปนของฝาก ดังนั้น การเปดรานขายขนมดังกลาว 

ในสถานที่ทั่วไป จึงไมนาจะขายไดจํานวนมาก เหมือนขายตามสถานท่ีทองเที่ยว

สําหรับขนมโบราณที่ขายภายในราน ประกอบไปดวย หมากฝรั่งตราแมว ลูกสมอ มะนาว 

ขนมเหนียว ตุบตั้บ ทอฟฟกะทิ ตังเมถั่ว เปนตน และมีของเลนโบราณ อยาง ปองแปงกะลามะพราว โดย

ขนมที่นํามาจําหนาย จะรับซื้อมาจากพอคาคนกลาง ซึ่งเปนรานขายของชํา ภายในชุมชน ซึ่งขายมานาน

หลายสิบป โดยไปรับมาจากบริษัทผูผลิต ซึ่งเปนผูผลิตรายดั้งเดิมตั้งแตในอดีต รสชาติของขนมทุกอยาง

ยังเหมือนเดิม ไมมีการปรับเปลี่ยน ทั้งรสชาติภายใน หรือรูปลักษณภายนอก สวนที่เปลี่ยนแปลง มีเพียง

ราคาทีเ่พิ่มขึ้น อาทิเชน หมากฝรั่งกลองละ3 บาทถึง 5 บาท ลูกสมอ มะนาวหอละ 1บาท ถึง 2 บาท เปน

ตน

ภาพที่ 5 ขนมยอนยุค

ที่ผานมา ขนมเหลานี้ จําหนายภายในประเทศลดลง ผูผลิตจะหันไปทําตลาดในประเทศ

เพื่อนบาน อยางประเทศลาว พมา กัมพูชา เปนตน ซึ่งตลาดประเทศเพื่อนบานยอดขายเปนที่พอใจ สวน

ตลาดในเมืองไทย หลังจากที่หายหนาหายตาไปจากตลาดระยะหนึ่ง ในระยะหลัง เริ่มมีใหพบเห็นกัน
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บาง ตามสถานที่ ที่เปนแหลงทองเที่ยว แบบยอนยุค ที่จําลองวิถีชีวิตชุมชนในอดีต ซึ่งการจําหนายตาม

สถานที่ทองเที่ยว ผูที่รับไปขายปลีกจะขายไดราคาสูง และกําไรมากกวา การขายทั่วไป เพราะขาย

นักทองเที่ยวตั้งราคาสูงได

วันณี นอยจําป (2555) เลาถึง ที่มาของ รานขายขนมโบราณ ที่ตลาดน้ํายามเย็น อัมพวา วา

เปนรานเล็ก เปนการนําโตะมาตั้ง และนําขนมมาวางขาย ซึ่งจะเลือกขนมที่ปจจุบัน ไมคอยมีใหเห็นกัน 

โดยขนมบางอยางมาจากผูผลิตในกรุงเทพฯ บางอยางผลิตในชุมชน เชน ขนมถั่ว ท็อฟฟ นมกะทิ และ

ตุบตั๊บ เปนตน ซึ่งเปนผูผลิตที่ผลิตมานานหลายสิบป การเลือกขนมมาขายสวนหนึ่งตองชิมกอน วา

รสชาติเปนอยางไร ไมไดดูเพียงรูปลักษณภายนอก หรือ ความนาสนใจของสินคาเทานั้น แตรสชาติตอง

ดีดวย เพราะที่ผานมามีลูกคาประจําหลายราย ซึ่งติดใจในรสชาติ

สวนรายไดจะขายไดมากชวง ศุกร เสาร และอาทิตย เคยขายไดมากสุดประมาณ 1,000 บาท 

แตเฉลี่ยประมาณ 400 บาท และ 500 บาท ตอวัน กําไรประมาณ 20 -30 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนรายไดพอ

เลี้ยงครอบครัวได เพราะไมตองเสียคาเชาพื้นที่ ซึ่งวันณี ไดลาออกจากการเปนสาวโรงงาน มาขายของ 

และที่เลือกขายขนมโบราณ เพราะสวนตัวแลว ผูกพัน และชอบทานขนมแบบนี้ วัยเด็กไมคอยไดทาน

เพราะครอบครัวยากจน และเห็นวาขนมที่คุนเคยหายไป จึงตองการจะนํากลับมาขายใหม เพื่อได

อนุรักษของเกา ไมใหหายไปจากสังคมไทย เพื่อใหคนรุนหลังไดรูจัก

นอกจากปจจัยดังกลาวขางตนน้ัน ยังมีอีกหลายปจจัยที่สนับสนุนใหโครงการอัมพวาชัย

พัฒนานุรักษประสบผลสําเร็จ นั่นก็คือ ปจจัยท่ีคอยเก้ือหนุน ยกตัวอยางเชน

สถานที่พักคางแรมทั้งหมดยังมีเฉพาะโฮมสเตยเทานั้น แตดวยความมุงมั่นของสาวลูกหมอ

ประจําถิ่น แปลงโฉมบานตัวเองใหกลายเปนบูติครีสอรตแหงแรกใจกลางตลาดน้ําอัมพวา ชื่อ ‘ฐณิชาฌ

เฮลทต้ี รีสอรต’ (Thanijha Healthy Resort) โดยจัดบริการมาตรฐานโรงแรม สรางความสะดวกสบายแก

แขกที่เขาพัก ขณะเดียวกัน คงรักษาเอกลักษณความเงียบสงบ และเสนหแหงอดีตของอัมพวาไวไม

เปลี่ยนแปลง

พุทธปรานี ตั้งวิชิตฤกษ (2555) อดีตบัณฑิตเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งครอบครัว

มีบานเรือนไมอายุกวารอยป ตั้งอยูริมตลาดน้ําอัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยฝนอยากมีธุรกิจรีสอรตต

ลอดมา ตั้งแตสมัยเรียนมักทําหนาที่เปนมัคคุเทศกพานักทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่นาสนใจในบานเกิด

เสมอ จนเมื่อประมาณ 7-8 ปที่แลว ตลาดน้ําอัมพวากลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง จึงตัดสินใจรวมกับ

ครอบครัวนําบานเรือนไม พลิกโฉมเปนรีสอรตสไตลบูติค (boutique) แหงแรกในทองถิ่น เพื่อตอบ

ความตองการลูกคาที่อยากพักผอนสะดวกสบาย และไมตองแขงขันกับที่พักโฮมสเตยในทองถิ่นดวย
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“ความคิดเบื้องตนเกิดจากที่ดิฉันเห็นวา ทําเลของบานดีมาก อยูใจกลางตลาดนํ้าเลย

ประกอบกับกระแสทองเที่ยวอัมพวากําลังไดรับความนิยม มีฐานลูกคาแนนอน ซึ่งดิฉันตั้งใจแตแรกจะ

ทําบูติครีสอรต ขนาดกะทัดรัด แตมีบริการมาตรฐานโรงแรม เพราะมองกลับมาที่ตัวเราเองเปนผูหญิง 

เวลาไปพักที่ไหน เรื่องหองนอนหองน้ําเปนสิ่งจําเปนมาก ดังนั้น นาจะมีลูกคาที่อยากมาอัมพวาแลวได

พักผอนสะดวกสบาย มีความเปนสวนตัว และเปนลูกคาคนละกลุมกับที่ชอบพักโฮมสเตย” พุทธปรานี 

อธิบายเสริม

ภาพที่ 6 ภายในบริเวณรีสอรต สวนรับรองของรีสอรต

เงินลงทุนประมาณ 3 ลานบาท ถูกใชแปลงโฉมบานไมอายุนับรอยปใหกลายเปนรีสอรต

สไตลไทยรวมสมัย โดยมีญาติสนิทซึ่งเปนวิศวกรทําหนาที่ออกแบบ เริ่มเปดบริการเมื่อเดือนเมษายน

พ.ศ.2549 เบื้องตนมีแค 10 หอง ภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน มาตรฐานโรงแรม ถือเปนบู

ติครีสอรตแหงแรกในอัมพวา
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ภาพที่ 7 ริมคลองตลาดน้ําอัมพวา  ตกแตงสไตลไทยรวมสมัย

เจาของรีสอรต เผยดวยวา แมจะปรับรูปแบบและบริการใหไดมาตรฐานระดับสูง แตสิ่ง

สําคัญเหนืออ่ืนใด คือ ยังคงเอกลักษณของความเปนอัมพวา ทั้งดานสถาปตยกรรมพยายามรักษา

โครงสรางหลักดั้งเดิมไวใหมากที่สุด ของตกแตงตางๆ สวนใหญเปนของเกาแท หรือของใหมที่เขากัน

ไดดีกับสภาพแวดลอม รวมถึง บริการที่สอดคลองวิธีชุมชน เชน ปดประตูรีสอรตเวลา 5 ทุมเทานั้น เพื่อ

รักษาความเงียบสงบ ผลิตภัณฑตางๆที่ใชในรีสอรต เนนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมจัดกิจกรรม

เหมาะกับวิถีชีวิตชาวบาน เชน ใสบาตรตอนเชา ลองเรือดูหิ่งหอย พาไหวพระ บริการนวดแผนไทย 

อาหารทองถ่ิน และปฏิบัติธรรม เปนตน

ดวยบริการที่โดนใจ รวมถึงเปนหนึ่งในรีสอรตอัมพวาที่ไดรับรางวัลมรดกแหงเอเชีย หรือ 

Unesco Asia – Pacific Heritage 2008 ในฐานะอนุรักษสถาปตยกรรมดีเยี่ยม และใชประโยชนได

เหมาะสม ผลักดันใหรีสอรตแหงนี้ไดการตอบรับอยางรวดเร็ว และดียิ่ง ขนาดตองจองลวงหนาเปน

เดือน และเมื่อ 2 ปที่แลว ไดขอสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก) เพื่อขยายหองพักเพิ่มเปน 25 หอง และเพิ่มบริการหองประชุมสัมมนา 

โดยปจจุบัน รีสอรตมีพื้นท่ีรวม 1 ไร แบงเปนพื้นที่สิ่งปลูกสรางประมาณ 200 ตารางวา ที่เหลือเปนลาน

จอดรถ รองรับแขกไดสูงสุด 60-80 คน

พุทธปรานี ระบุดวยวา ราคาคาพักเริ่มตนที่ 990-3,700 บาทตอคืน (แลวแตรูปแบบหองและ

วันที่เขาพัก) ลูกคาหลักกวา 80% จะเปนกลุมครอบครัว และกลุมเพื่อนวัยทํางาน อีกประมาณ 20% เปน
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นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยเฉพาะเอเชียที่จะรูจักจากการบอกปากตอปาก มีอัตราเขาพักชวงวันหยุด

สุดสัปดาหเต็มแทบตลอดทั้งป

เมื่อพิจารณาจากปจจัยดังกลาวแลว เนื่องจากโครงการฯ เปนโครงการเพื่อการพัฒนา แตไม

สามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง ตองอาศัยองคประกอบรวมหรือปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของ จึงจะทําให

โครงการฯ  พัฒนาไปไดอยางยั่ งยืน  ดวยความรวมมือของชุมชนทุกฝายที่มีสวนรวมรวมกัน

ภาพที่ 8 ตักบาตรยามเชา

จากเริ่มแรกไมเคยมีความรูการทําธุรกิจใดๆ มากอนเลย พุทธปรานี ระบุวา คอยๆ สะสม

ประสบการณจากการทํางานจริง รวมถึง เรียนหลักสูตรที่เกี่ยวของเสริม เพื่อบริหารรีสอรตได อยางมือ

อาชีพควบคูกับอนุรักษสิ่งดีงามของบานเกิดอยางกลมกลืน โดยมีหลักคิดประจําตัวที่วา ‘จะมอบบริการ

ใหแกลูกคาเหมือนอยางที่ตัวเองอยากไดรับ’

1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเปนไปตาม
วัตถุประสงคคาดหวังไว เกิดการอนุรักษและพัฒนา หากแตยังไมสามารถครอบคลุมความตองการของ

ชุมชน ใหเกิดการมีสวนรวมระหวางชุมชนและโครงการไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการอนุรักษและการ

พัฒนาอยางแทจริงและยั่งยืนนั้น จะตองใชเวลาและการดําเนินการโครงการมิอาจกระทําไดเพียงฝาย

เดียวหากแตโครงการเปนสื่อ ที่ชวยเสริมสรางใหเกิดการอนุรักษและพัฒนารวมกันของคนในสังคมตอง

อาศัยการรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนเปนสําคัญดวย จึงจะถือไดบรรลุตามวัตถุประสงคของ

โครงการ
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การเปดตลาดน้ํายามเย็นอัมพวาในวันที่ 11 สิงหาคม 2547 เปนกลยุทธแรกของการพลิกฟน

เศรษฐกิจชุมชนของตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในพื้นที่เพียง 2.5 ตาราง

กิโลเมตรกับประชากรประมาณ 5 พันคนเทาน้ัน จนถึงวันน้ีการพัฒนาผานมากวา 3 ปแลว การ

เปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ เกิดขึ้นไมเพียงแตกับอัมพวาเทานั้น แตขยายวงออกไป โดยมีการทองเที่ยวเปน

แกนหลักในการทําใหเห็นเปนรูปธรรม ขณะที่ ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นโดยมีเปาหมายการเปนเว

นิสตะวันออกของจังหวัดสมุทรสงครามกําลังดําเนินไป

สัมภาษณพิเศษ รอยโท พัชโรดม อุนสุวรรณ (2555) นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอัมพวา 

ถึงผลลัพธและทิศทางการพัฒนาจากวันแรกจนถึงวันน้ี ในวาระครบ 4 ปของการดํารงตําแหนง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอัมพวา ในฐานะผูสรางอนาคตใหมใหกับหนวยเล็กๆ ของประเทศ ซึ่งเปน

รากฐานสําคัญที่จะนําไปสูความแข็งแกรงและความยั่งยืนในระดับใหญ

ทิศทางการพัฒนาตลาดน้ําอัมพวาและโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษจากวันแรกจนถึง

วันนี้มาถูกทางหรือไม อยางไร

“ตองบอกกอนวาเปาหมายไมใชจะทําใหคนอัมพวารวย แตมองมิติตางๆ ในการพัฒนา เริ่ม

ดวยมิติทางเศรษฐศาสตรคือการทําใหคนอัมพวาสามารถดํารงชีวิตอยูได หมายถึงการมีรายไดจาก

การคาขายสินคาที่ผลิตไดที่บานโดยไมตองเสียคาขนสงและคาดําเนินการ เพราะสุดทายเมื่อตนทุนสูง 

ตองขายราคาสูงก็ขายไดยากและแทบไมเหลือกําไร กลไกตลาดมีชองวางอยูตรงนี้ จากเปาหมายที่มอง

คือเมื่อลดชองวางนี้ลงทําใหราคาสินคาในอัมพวาขายไดถูก ทําใหมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง

ถือวาจากสิ่งที่ตั้งไววันนี้อัมพวาไปไดตามนั้น เมื่อมิติเศรษฐศาสตรทําใหเกิดรายได อีกมิติหนึ่งคือมิติ

สังคม เพราะรายไดจากการเปดตลาดน้ําฯ เพียง 3 วัน ไมไดทําใหร่ํารวย แตมีรายไดในการดํารงชีวิต

เพิ่มขึ้น ประเมินวาวันนี้อัมพวามีรายไดจากการทองเที่ยว 250 ลานบาท ขณะที่มีประชากร 5 พันคน หัว

เฉลี่ยประมาณ 5 หมื่นบาทตอคนตอปเปนรายไดเสริม ซึ่งอาชีพหลักยังคงมีอยู เชน ทําการเกษตร รับ

ราชการ มิติทางสังคมเปนการทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น นี่คือเรื่องจําเปน สวนใครที่เกงสามารถสงออก 

หรือขยายธุรกิจไดไกล เปนเรื่องของแตละคน แตก็เชื่อวาทําไมไดทุกคน เพราะฉะนั้น ตองทําใหมิติใน

ภาพรวมเกิดไดกอน จะสงเสริมคนใดคนหนึ่งไมได”

มาถึงวันนี้เปนไปตามเปาหมายมากนอยแคไหน

“ถึงวันนี้ 4 ป สิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินกูนอกระบบที่ชาวบานตองจายดอกเบี้ยรอยละ 10 ใน

ปจจุบันหายไปหมด เพราะ เมื่อมีชองทางใหหารายไดก็ไมจําเปนตองกูอีก เพราะคาใชจายในชีวิต

บางสวนที่ไมไดคาดการณไวทําใหตองหาวิธีแกปญหา ถึงแมจะไมอยากกูนอกระบบแตกูในระบบไมได 

เกิดปญหาหนี้สินพอกหางหมู เมื่อเกิดมิติทางเศรษฐกิจทําใหเก็บออมได เชื่อวาถาคนอัมพวาไมกอดอก
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อยูกับบานก็สามารถขายของไดทุกอยาง แมกระทั่ง ตะลิงปลิง เห็นไดวา 3 ปหลังจากเปดตลาดน้ําฯ การ

เติบโตคอนขางเร็วมาก”

ใชหลักการอะไรในการกําหนดทิศทาง

“ยึดหลักพัฒนาโดยเอาชุมชนเปนตัวตั้ง จริงๆ ก็เขากับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใน

หลวงพยายามบอก ถาคนในทองถิ่นนํามิติทุนทางสังคม คือภูมิสังคม คือการนําเรื่องภูมิศาสตรและ

สังคมศาสตร ไมวาจะเปนองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น และลักษณะภูมิประเทศมาเปนทุนในการ

พัฒนา สวนรัฐตองเขาไปชวยเรื่องกระบวนการจัดการที่ผานมารัฐเขาไปทําหนาที่บางสวน เชน ให

ความรู ประชาสัมพันธภาพรวม ทําในเร่ืองกวางๆ และที่สําคัญคือการใหกระบวนการคิดกับภาค

ประชาชน”

สําหรับมูลนิธิชัยพัฒนานั้นในชวง 2-3 ปที่ผานมา โอกาสการทํางานระหวางรัฐกับพอคา

แมคาจะรวมกันตลอดเวลา ผมพยายามบอกวา ถานักทองเที่ยวมาอัมพวา เจอแมคากอนหรือนายกฯ กอน 

คําตอบคือเจอแมคากอน เพราะฉะนั้น คนที่จะรับแขกคือแมคาไมใชนายกฯ แตตองเปนทีมเดียวกัน 

เพราะฉะนั้น เมืองจะถูกเอยถึงในทิศทางที่ดีหรือไมดีอยูที่แมคาหรือภาคประชาชน ซึ่งไมจําเปนตอง

สอนดวยวิชาการ เพราะสุภาษิตไทยมีอยูแลว แค “ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ” นั่นคือ การเปนเจา

บานที่ดี ไมตองอธิบายใหซับซอน ดูแลวาจะกินอยูยังไง สบายดีไม ซึ่งเปนเสนหของคนไทยไมตองปรุง

แตงแตมาจากใจ เมื่อการรวมมือของภาคประชาชนหรือชุมชนเกิดขึ้น งานวิจัยชิ้นหน่ึงที่ บริษัท

อุตสาหกรรมขนมไทย เคยทําไว บอกวาการมาเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยวอยูที่อัธยาศัยไมตรีมากกวาตัว

สินคาหรือสถานที่ กลายเปนวาเราถูกบอกเลาจากนักทองเที่ยวที่เขามาแลวพูดตอๆ กันไปดวยความ

ประทับใจที่ดี เหมือนการตลาดแบบขายตรง ซึ่งสามารถบรรยายรายละเอียดไดดีกวาที่เรานําเสนอผาน

สื่อซึ่งอาจจะไดในแงของภาพรวม เพราะการนําขอเท็จจริงออกไปจากปากคนที่เขามาสัมผัสจะนําไปสู

ความยั่งยืน

จะทําใหการทองเที่ยวยั่งยืนไดอยางไรน้ันก็ตองอยูที่ภาคประชาชนเปนหัวใจในการทําให

เกิด แตตองยอมรับวา ผูประกอบการในอัมพวามีความหลากหลายมีตั้งแตคนจบ ป.4 ถึงระดับปริญญา 

เพราะฉะน้ัน มิติดานความรูจึงมีไมเทากัน

การคาระดับโลกมีอยู 2 คําคือ ฟรีเทรดกับแฟรเทรด ในระบบการคาที่เปดเสรีใหใครก็ไดทํา

แตในความเปนจริงความรูที่มีไมเทากันทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ เชน ถาโอเรียนเต็ลอยากมา

ทําโฮมสเตย คนในพื้นที่ยอมจะสูไมได เพราะความเปนมืออาชีพ วันนี้จึงตองมองที่ความเปนธรรม

กอนท่ีจะมองเร่ืองของเสรีภาพ เปนธรรมในแงของการทําใหอยูในระดับเดียวกันและ       สูกนัได

ถาบอกวาสมุทรสงครามคือเวนิสตะวันออก ในอนาคตอัมพวาไมไดแขงกับดําเนินสะดวก

แตกําลังจะแขงกับภูเก็ต เมื่อถึงตอนนั้นโอเรียนเต็ลจะมา การมาตอนนั้นคนของเราจะสูไดอยางไร ตอง
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เปนเร่ืองของความเปนธรรม เปนเรื่องของโลกาภิวัฒน ขณะที่เรากําลังพัฒนาคนของเราขึ้นมา และเมือง

เรากําลังเปดออก เราตองทําใหคนของเราไมแพ

เปรียบเทียบการพัฒนาระดับเมืองกับระดับประเทศ อยาไปมองวาเราจะเอาผลไมเราไปขาย

จีนเพราะคนจีนมีเปนพันลานคน ตรงขามจีนมีคนพันกวาลานที่ผลิตผลไมสงมาขายเรา แลวเราจะทํา

อยางไร สุดทายสูไมได เพราะคนละขนาด จะเอาคนที่ไมเคยคาขายกับคนที่คาขายมาทั้งชีวิตมา   สูกัน

ไมได เพราะฉะนั้น การพัฒนาผูประกอบการเปนเร่ืองสําคัญ ไมใชแคการพัฒนาเมือง

สรุปไดวาอัมพวาเดินมาถูกทาง แตสิ่งที่ตองดูตอไปคือเปาหมายของการเดิน เพื่อปรับทิศ

ทางการเดินตอไป ถาสังเกตจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไป วันนี้กระแสการเที่ยวเมืองเกากับตลาดน้ําเติบโตมาก 

จาก 3 ปที่แลวเราเริ่มเดินเปนคนแรก การมองการพัฒนานอกจากมองตัวเอง ตองมองรอบๆ มองขาง

นอกดวยวาเราสามารถใหคนของเราสูกับเขาไดหรือไม ทําอยางไรใหเกิดความยั่งยนื

การแขงขันหมายถึงเปนการแขงขันในทิศทางที่ดีขึ้น เปนการปรับปรุงและพัฒนาตัวเองใหดี

ขึ้นเกงขึ้น ไมใชการแขงขันที่ไมดี เชน การใชสงครามราคา หรือการโจมตีกัน และเมื่อคนอื่นเห็น

โอกาสจากเราเราก็ตองยอมรับ และมองวาเปนเรื่องดี ประเทศไทยมีทองถิ่นอยู 7-8 พันแหงทั่วประเทศ

ถาหนวยเล็กๆ อยางนี้มีความเขมแข็งในระดับเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะเขมแข็งไดจากระบบ

ที่เปนหนวยยอยๆ แบบนี้ ซึ่งจะเปนไดตองพัฒนา

อัมพวาในวันนี้มองวาไปไดแค 10 กาวจาก 100 กาว เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนตองใชเวลา

ยาวนาน ไมรูวากี่ป จะยั่งยืนหรือไมอยูที่คนในทองถิ่นนั้น ที่สําคัญคือเมืองตองขับเคลื่อนดวยคนรุนใหม

เดิมคนอัมพวาที่เหลืออยูมีแตคนแกกับเด็ก เพราะวัยทํางานซึ่งเปนกําลังสําคัญ มีความรูความสามารถ

เคล่ือนเขากรุงเทพฯ ซึ่งโทษเขาไมไดเพราะเมื่อกอนไมมีโอกาส

เจาของ ‘ฐณิชาฌรีสอรท’ บอกวา “อยากเปดบริษัทขายเครื่องสําอางเพราะจบดานเคมี แตพอ

มาทําโฮมสเตยแลวอยูไดและอยากดูแลแมดวยก็ทําใหลาออกจากงานที่กรุงเทพฯ แลวกลับมาทําธุรกิจ

ที่นี่ เพราะอยากไดความสมดุลในชีวิตดวย เพราะสําหรับคนที่จบ ป.ตรีอยูกรุงเทพฯ รายได 1 หมื่นบาท 

มีคาใชจายมากมาย จนไมมีเงินเก็บ แตอยูที่น่ีถึงรายไดนอยกวา แตอยูไดสบายกวาและเติบโตได

เหมือนกัน”

บางทีการเปน fighter ซึ่งไมจําเปนตองเปนอยางนั้นเพราะไมรูวาจะแพหรือชนะ แตอยูที่นี่

ไมแพแน เพราะมีคนเขามาพัก สามารถขยายธุรกิจตอไป เชน ทําสปาโดยใชความรูที่เรียนมาเขาไปรวม

ดวย แทนที่จะวิ่งออกไปสูในสนามใหญ แตหันมาตั้งรับแลวปรับความคิดเราใหม นี่เปนสิ่งสําคัญ เปน

การสรางเวทใีหมของคนอัมพวาที่ตอสูและสรางความเขมแข็งเพื่อสงตอใหคนรุนตอไป
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ปจจุบันผูประกอบการ 80-90% เปนคนในพื้นที่ เชื่อวาจะเกิดความผูกพัน ตองไมอยากให

น้ําหนาบานเนา ไมอยากใหหิ่งหอยหมดไป แตปญหาคืออาจจะขาดองคความรู เพราะคนที่มาเกี่ยวของ

ในการพัฒนาน้ีมีตั้งแตจบป.4 ถึงปริญญา เพราะฉะนั้น ทําอยางไรใหองคความรูในการจัดการการ

ทองเที่ยวอยูในระนาบเดียวกัน เพราะ ป.4 ก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเทากับคนจน ปริญญาตรี

ตอไปคือการพัฒนามิติทางความคิด เพราะคนที่จบป.4 อาจจะมองเรื่องผลประโยชนที่อยู

ตรงหนา แตคนจบปริญญาตรีอาจจะมองความยั่งยืน ทําใหทั้งสองคนนี้คุยกันไมรูเรื่อง จะตองทํา

อยางไรจึงจะปรับใหความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยัง่ยืน

มองวาคนขางนอกไดอะไรจากการเปลี่ยนแปลงไปของโครงการฯ

“เนื่องจากเปนกรณีศึกษา มีหลายกลุมเขามาเรียนรู เชน องคการปกครองสวนทองถิ่นตาง 

งานวิจยัมากมายของนักศึกษา ฯลฯ แตจุดออนคือการมองอัมพวา อยามองเรื่องโครงสรางจะเดินผิดทาง 

เชน กลับไปหาเรือ 10 ลํามาทําตลาดน้ํา แตใหมองที่กระบวนการ คือกระบวนการมีสวนรวมซึ่งเปน

หัวใจของความสําเร็จ ไมอยางนั้นจะไปไมรอด ตองกําหนดกลยุทธยอยเพื่อแกปญหาหรือปรับตัวเองให

เดินไปในทิศทางที่เปนเปาหมาย แตวันนี้ปญหาหนักคือ มิติทางสังคมเมื่อเคลื่อนไปแลวจะคอนขางเร็ว 

3 ปที่แลวรัฐเปนคนนํา แตปที่ 4 รัฐตองวิ่งตาม วันนี้ตองดูแลใหคนในทองถิ่นอยูในเสนใหได มิติการ

ทํางานเปลี่ยนหนาที่และบทบาท คนที่จะเห็นวาแถวที่เดินนั้นตรงหรือเอียงก็คือคนที่เดินขางหลังหรือ

คนสุดทาย เพราะฉะนั้น ตองเปลี่ยน solution เพื่อใหเห็นวาแถวเดินตรงหรือไม บางครั้งผูนําหรือรัฐก็

ตองถอยออกมา”

อยางวันนี้ จะมีการทําวิจัยใหมเพื่อใหเห็นภาพการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น การวิจัย การเก็บขอมูล 

เพื่อกลับมาดูตัวเองวาที่เราเดินไป กระบวนการคิดภาคประชาชนยังเดินไปตรงกับเราหรือเปลา

นักทองเที่ยวยังเห็นเหมือนเราหรือเปลา ถาไมเหมือนเรามีอะไรไปปรับหรือเปลา ทุกอยางที่ทําตองกึ่ง

วิชาการ การคิดเองฝนเองจะไปไดในระดับหน่ึง แตถึงจุดหนึ่งจะไปไมไดหรือไมใช เชน เห็นวามีคนมา

มาก แตถามาเปนพันคนแลวกลับไปดาทั้งพันคนก็เจง ตองมีการตรวจสอบ

กรอบวิธีการทํางานตอนนั้นกับตอนนี้เปลี่ยนไป ถาเปรียบอัมพวาเปนลูกบอล ปแรกเราออก

แรงผลักใหมันกลิ้ง เมื่อมันกลิ้งแลว วันนี้ตองคอยปรับไมใหตกขอบ ยิ่งมันหมุนไปอยางเร็ว ถาไปเรงให

หมุนอีกโอกาสจะตกขอบจะสูงขึ้น หนาที่ตอนน้ีคือยกขอบใหมันสูงขึ้นเพื่อใหลูกบอลอยูในราง 

บางอยางเร็วไปก็ไมดี ชาไปก็ไมได ที่สําคัญคือองคความรูที่ยังเปนปญหาซึ่งตองปรับใหได
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มองการเปล่ียนแปลงของท่ีอื่นอยางไร

“จากที่เคยพูดคุยแลกเปลี่ยน หลายแหงเริ่มมีปญหา เชน ตลาดรอยปที่สามชุก เมื่อคนเริ่มไป

มากขึ้น การตั้งของขายหนารานทําใหคนในบานไมพอใจ กลายเปนปญหา อยาลืมวา กระบวนการคิด

ของคนเปนพลวัต เมื่อกอนคนในบานอาจจะไมคิดวาคนจะไปเยอะ แตเมื่อคนเยอะความคิดเปลี่ยน ตอง

ยอมรับวาคนมีกิเลสทําใหเกิดความขัดแยง หรืออีกเรื่องคือความแตกตาง ขณะที่สามชุกเกิดขึ้นมาและ

ดูแลมาตลอดโดยคณะกรรมการซึ่งเทศบาลไมไดเขาไปเกี่ยวของมากอน แตวันนี้เทศบาลกําลังจะเขาไป

ทําใหเกิดความขัดแยง ขณะที่บางนํ้าผ้ึงเปนการจัดการโดยอบต.ทั้งหมดมีการจัดระเบียบกําหนด

กฎเกณฑการวางขายสินคาไวลวงหนา และอัมพวาเกิดจากเทศบาลเปนฝายริเริ่ม แมวาจะเปนเรื่องตลาด

น้ําเหมือนกัน แตการจัดการตางกัน”

คนที่มาดูงานอยากมาดูเพื่อใหรูวาทําอยางไร แตสวนใหญดูไปแลวรูแควาอัมพวามีตลาดน้ํา

กับหิ่งหอย แลวก็จะกลับไปทําบาง เอาไปแตเปลือกแตไมไดเอาแกนความคิดไป มีคนมาดูบอกวาที่บาน

เขามีหิ่งหอยมากกวาที่นี่อีก ผมก็ไมไดเถียง แตโจทยผมไมไดอยูที่หิ่งหอยมากหรือนอย โจทยคือการ

เขาถึงตางหาก เพราะถาการไปดูหิง่หอยยากลําบากเกินไป หรือตองเดินทางหลายชั่วโมง ไปดูแค15 นาที

จะไมดึงดูดนักทองเที่ยวมากพอ แตที่อัมพวาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไมไกล มาแลวมีอาหารอรอย 

บรรยากาศดี ไดนั่งเรือ มีโฮมสเตยราคาไมสูง กินอิ่มหลับสบาย นี่คือภูมิสังคมที่ออกมาเปนสูตรของแต

ละแหงโดยตัวของมันเอง

โมเดลของความคิดคืออะไร

รอยโท พัชโรดม อุนสุวรรณ (2555) บอกกับเราวาโจทยคือ สมุทรสงครามตามเปาหมาย

สุดทายตองไปสูเวนิสตะวันออก แตจะเปนไดจริงตองมาจากการที่นักทองเที่ยวเปนคนพูด เพราะฉะนั้น

กิจกรรมยอยที่มีพื้นฐานมาจากการเดินทางดวยน้ําตองเกิดขึ้นใหมากที่สุด ไมใชแคนั่งเรือไปดูหิ้งหอย 

แตตองมีอยางอ่ืนอีก เชน นั่งเรือไปเท่ียววัด นั่งเรือไปเที่ยวตลาดน้ําที่อื่นๆ ฯลฯ ถาตราบใดที่กิจกรรมอยู

บนถนนก็จะไมใชเวนิสตะวันออก นี่คือแกนของความคิด

เพราะฉะนั้น การทําตลาดน้ําฯ ก็เพื่อดึงดูดใหคนเขามาในพื้นที่กอน จากนั้นก็ผลักใหลงน้ํา

คือน่ังเรือ เม่ือน่ังแลวจะเห็นเมือง เห็นบานริมคลองที่สวยงาม เห็นมิติความหลากหลาย ถึงวันหนึ่งถาไม

มีหิ่งหอย คนก็อยากจะน่ังเรือมากขึ้นทําใหเกิดสินคาทองเที่ยวใหม เพราะในอนาคตที่น่ีจะตอง

เปลี่ยนแปลงไปแนนอนจากกระแสการพัฒนาการใชที่ดิน แตจะเร็วหรือชาเทานั้น แตชีวิตเราตองอยูเรา

จึงตองปรับ วันนี้เราเดินมาแค 10 กาวเทานั้น สิ่งที่เราคิดมันใหญแตสิ่งที่เราทํามันเล็ก หนังสือ Think 

Big บอกวาคิดใหใหญแตทําเล็ก เพราะสวนใหญที่คิดใหญแลวทําใหญก็เลยเจง เพราะสเกลที่ตองเขาไป

จัดการมันเยอะมาก ถามวาคิดใหญแลวสิ่งที่คิดก็คือเวนิสตะวันออกแตทําเล็กคือตลาดน้ํา อยาลืมวาที่นี่มี 

30 กวาอบต. วันนี้เคลื่อนไปแค 2 ตําบล เชน ไปเที่ยวคลองโคนซึ่งอยูบนเรือ ไปนั่งเรือไหวพระ 9 วัด 
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เท่ียวโดยเรือ น่ีคือทุนทางภูมิศาสตร ที่นี่มี 300 กวาคลองโดยธรรมชาติ และเชื่อวาไมมีจังหวัดไหนอยาก

แขงดวยการลงทุนขุดคลองมากขนาดนี้เพราะตองใชเงินมหาศาล และคนทองถิ่นไมไดมีวิถีชีวิตอยูกับ

น้ําหรือพายเรือไมเปน หมายความวาใหดูจากภูมิสังคมแลวพัฒนาจากตรงนั้นขึ้นมา แตโจทยที่ยากคือ 

สวนใหญคนในพื้นที่ไมเห็นตัวเอง ตอนเปนนายกฯ ใหมๆ ชาวบานเสนอใหรถทัวรวนเขามาในตลาด

อัมพวา เพราะไมเชื่อวาจะมีคนมาเที่ยว และเห็นรถผานไปหัวหินไปชะอํา แตที่สําคัญคือตองมีตัวตน

ไมอยางนั้นนักทองเที่ยวไมมา ความยากคือแมคาหรือนักทองเที่ยวมากอน จะทําอยางไรใหลงตัว

ผูบริหารทองถิ่นตองคิดเหมือนผูบริหารประเทศ ตองคิดทุกมิติทั้งการคลังจะหางบประมาณ

มาจากที่ไหน มิติพาณิชยจะสงเสริมการลงทุนอยางไร ฯลฯ เรามองวาถามีคนจายคาที่พักในอัมพวาใน

ราคาคืนละ 1 หมื่นบาทได เขาจะใชจายวันละเทาไร หมายความวาอีกมิติที่เรามองคือคุณภาพ

นักทองเที่ยว เพราะมองการใชทรัพยากรใหคุมคา เพราะคน 10 คนเขามาอาบน้ําคนละ 10 ลิตร จะมีน้ํา

เสีย 100 ลิตร

รอยโท พัชโรดม อุนสุวรรณ (2555) กลาววา การบริหารจัดการท่ีใชไดผล เมื่อเปรียบอัมพวา

เหมือนบริษัท มีชาวบานเปนหุนสวนบริษัท แตละคนทําหนาที่ตางๆ เชน ชาวบานเปนฝายผลิต 

ขาราชการอาจจะเปนฝายบุคคล ผูบริหารกําหนดยุทธศาสตรตางๆ เชน การประชาสัมพันธ และการขาย

เพื่อใหการประสานงานกันของบริษัทไปไดดวยดี ไมเชนนั้นอาจจะผลิตไมพอขาย หรือผลิตไดมากแต

ขายไมออก วันน้ีผมอาจจะเปนซีอีโอของบริษัทอัมพวา แตวันหน่ึงอาจจะถูกปลดจากผูถือหุนคือ

ชาวบาน ถาตัวชี้วัดคือเรื่องของมิติดานเศรษฐกิจและสังคม วันนี้ถือวาโอเค แตถาถามถึงความยั่งยืนยัง

อีกไกล นี่คือโจทยใหญ สิ่งที่ทําใหเราสําเร็จได คือการมีสวนรวม มองชาวบานเปนหุนสวนเมื่ออัมพวา

เติบโตจะไดรับผลประโยชนรวมกัน ลูกหลานอยูดีกินดีขึ้น ยอมรับวาการขึ้นมาไดน้ัน ชาวบานก็

คาดหวังใหนโยบายที่บอกไวทําไดจริง แตที่สําคัญคือชาวบานตองมีสวนรวมในการทํา เพราะผมทําคน

เดียวไมไดและเขาเลือกผมมา

ที่สําคัญเรื่องแรกคือการทําใหชาวบานยอมรับ ไมไดทําใหเชื่อแตทําใหคิด เพียงแตไกดให 

เพราะถาเราคิดเราตองทํา หรือถาคิดอะไรแลวไมยุติธรรม เราตองทําใหยุติธรรมทุกอยาง และใหน้ําหนัก

กับกลุม เพราะถามี 10 กลุมจะมีคนทํางาน 10 คน แตถาใหน้ําหนักกับคนจะมีคนทํางานคนเดียว 

เพราะฉะน้ัน กลุมตองมากอน ถามีความขัดแยงก็เปนเรื่องปกติ เพราะในครอบครัวเดียวกันยังคิดตางกัน

แตอยูกันได แตความขัดแยงจะนําไปสูวิธีใหมๆ ในการแกปญหา แตบางทีสังคมไทยไมสอนใหคิด

แตกตาง ถาผูนําคิดผิดก็พากันลงเหว

สําหรับที่นี่กระบวนการมีสวนรวมเกิดขึ้นมากมาย เชน การเลือกประธานกลุมรานคาแผง

ลอย มีชาวบานไปเลือกมากเพราะกลัววาจะไมมีคนทํางาน สําหรับบทบาทความเปนผูนําของนายกฯ 
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ไมไดหมายความวาตองไปยืนขางหนาตลอด แตยืนใหเหนือออกไป ในบทบาทของการเปนพี่เลี้ยง

เพราะเมื่อติดปญหาชาวบานจะคิดถึงและเขามาหาไดตลอด

ประเทศไทยสับสนระหวางคําวาปกครองซึ่งหมายถึงการสั่ง กับบริหารซึ่งหมายถึงการ

ระดมพลังความคิด เพราะการทําอยางไรใหคนคิดและรวมกันทําจะประสบความสําเร็จมากกวาการบอก

ใหทํา ซึ่งถาไมทําจะถูกไลออก การทํานั้นไมไดทําอยางเต็มความสามารถเพราะไมมีใจใหกับองคกร 

บริษัทนี้ไมไดกําไรสูงสุดแตหวังวาจะมีอายุ 100 ป ความยั่งยืนสําคัญ โดยทําอยางมุงมั่นและรับผิดชอบ 

เพราะยิ่งเขาไวใจเรายิ่งตองรับผิดชอบ สวนผลจะออกมาอยางไรเปนอีกเรื่อง เพราะถาเราทําจริงแลวไม

สําเร็จเช่ือวาชาวบานจะเห็นใจ

สําหรับมิติการทํางานเปนพลวัตไมมีสูตรสําเร็จ จริงๆ ปญหาเปนตัวสรางประสบการณให

สังคม และตองใหสังคมชวยสราง solution เพื่อแกปญหา เชน คนมาเที่ยวอัมพวา 1 พันคน หรือ 1 หมืน

คน หรือ 1 แสนคน จะทําใหเกิดปญหาแนนอน แตปญหาที่เกิดนั้นตางกัน เปาหมายในการมาเที่ยว

ตางกัน เชน บางคนชอบความเงียบชอบธรรมชาติ บางคนชอบคาราโอเกะ จะบอกวาอะไรผิดถูกไมได

และนักทองเที่ยวที่มามาพรอมอาชญากรรมเพราะเราไมรูวาคนที่มาเที่ยวมาเพราะอะไร

วันนี้ตองถามตัวเองวามาเกินความสามารถในการรองรับหรือไม ถามาเดือนละ 4 หมื่นคน ปหนึ่งก็ 4.8 

แสนคน จังหวัดสมุทรสงครามนี้มีประชาชากร 1 แสนกวาคนเทานั้น แตกระบวนการจัดการเขาไป

เมื่อไรก็ไมใชปญหา เพียงแตบางเรื่องเกิดเร็ว เชน ป 2548 ที่อัมพวามีรถหาย 3 คัน แตติดกลองไดในป 

2549 หรือรถมาหลายพันคันทําใหที่จอดไมพอ กวาจะสรางตองรองบประมาณและกวาจะเสร็จอีกหลาย

ป เร็วสุด 4 ป บางปญหาแกไมไดทันที ที่สําคัญปญหาท่ีไมคาดคืออัตราการเติบโตกาวกระโดดเกินคาด

อยางไรก็ตาม เรื่องการทองเที่ยวอยาคิดเรื่องเม็ดเงินกอน แตมองความสมดุลเพื่อคอยๆ แก

และปรับแลวเพิ่ม เหมือนแบกขาวคอยๆ เพิ่มวันละนิด ซึ่งวันนี้ไมสื่อใหคนมาเหมือนชวงแรกๆ แตสื่อ

ใหเที่ยวอยางเขาใจ ที่สําคัญคือ มีการพูดถึงวาเปนปญหาเพราะดีกวาไมรูวาคือปญหา

วิธีมองปญหา มองทั้งระบบวาเกิดขึ้นเพราะอะไร เชน พูดถึงเรือหิ่งหอยวาบริการไมดีหรือ

เสียงดัง ถามวาปญหาเกิดจากอะไร ถาคนพื้นที่ไมรูจักการทองเที่ยวดี มองแตเงิน รัฐตองใหความรู ซึ่ง

ผูประกอบการเรือดวยกันจะรูวาเรือลําไหนไมดี จะตองเปนคนบอกออกมา รัฐจะเขาไปจัดการให นี่คือ

โซลูชั่น

อะไรที่มีผลประโยชนก็จะเกิดปญหาได แตสุดทายคนที่ไดผลประโยชนตองมีสวน

รับผิดชอบ เชน มีการประชุมตอนรถหาย เชิญเจาของทาเรือ 11 ทา ชมรมรานคาแผงลอย และตํารวจ

มารวมประชุมหาทางแก ไมใชปลอยเปนหนาที่ตํารวจเพราะเขาอยากอยูกับครอบครัวในวันหยุด

เหมือนกัน ตองเริ่มจากผูประกอบการดวยกันเอง ตองหาทางอยูรวมกันใหได คนในเมืองนี้อยากเปน
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อะไรอยูที่เขา ไมไดอยูที่นายกฯ โซลูชั่นอยูที่วิธีการคือการนําคนที่เกี่ยวของมาสรางกติกา ผูนํามีหนาที่

เปนกรรมการ

แตในกรณีของเร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจ วันนี้เรานําปญหาขึ้นมาวาอยูในระดับจังหวัด 

ตองแยกคนดีออกมา เพราะเชื่อวาผูประกอบการสวนใหญดี คัดสวนที่ดีดวยกระบวนการเพื่อแกปญหา

ไมอยางน้ันแกไมได เชน ปญหาเรือห่ิงหอย มีการประชุมทาเรือ 11 ทามา 3 -4 รอบ ใหกําหนดมาตรฐาน

ตัวเอง สรางกติกา มีหมายเลข มีชื่อ มีกระบวนการตรวจสอบ แลวทําประกาศออกมา แลวบอกวาถามี

การรองเรียนจะตองถูกเอาผิด และบีบใหเรือที่มีปญหามาเขาระบบ เมื่อประชาสัมพันธเรือมาตรฐานแลว 

ถานักทองเที่ยวใชบริการเรือไมไดมาตรฐาน ความผิดก็ตองอยูที่นักทองเที่ยว ไมใชอยูที่เราเพราะเรา

บอกแลว เปน 3 เหลี่ยมที่ตองรับผิดชอบรวมกันคือ นายกฯ เรือห่ิงหอย และนักทองเที่ยว วิธีคิด

แกปญหาดวยการคิดระบบที่จะแก ถาคิดจับไมมีวันจบ   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี 5

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ครั้งนี้มีวัตถุประสงคการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาวาโครงการดังกลาวมี
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการท้ัง 4 มิติ หรือไม

จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตนผูวิจัยไดศึกษาเก็บขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method) โดยใชวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ไดแก รายงานประจําป 
2551-2553 หนังสือ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และเว็บไซตขององคกร ประกอบกับการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interviews) 
และการสังเกตอยางมีสวนรวมของผูใหขอมูลหลัก

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยัไดนาํแนวคิดและทฤษฎีตางๆ มาเปนกรอบในการศึกษาดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีความคิดทางดานโครงการพัฒนา
2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการประเมินผลโครงการพัฒนา
3. แนวคิดเกี่ยวโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรกัษ
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สรุปผลการศึกษา

การประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้

1. รูปแบบการประเมินโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ตามแบบตัวแบบจําลอง CIPP Model (Context input Process and Product) ของ 
Daniel Stuffebeam เปนการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุป
การวิจัยได 4 ดาน ดังน้ี

1.1. การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) จากขอมูลการศึกษาพบวา
เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ เมื่อไดศึกษาพบวา 
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รูปแบบและกระบวนการปฎิบัติงานของโครงการสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงคของ
โครงการไดอยางเหมาะสมตามแนวพระราชดําริโครงการดานการอนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาว
ชุมชนอัมพวา มีการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ทางการทองเที่ยว แตมิติ
ทางดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานของโครงการนั้น โครงการและชุมชนจะตอง
ประสานวัตถุประสงคของการพัฒนาชุมชนใหตรงกัน เนื่องจากการพัฒนาชุมชนใหมีความยั่งยืน
นั้น ตองใชเวลาในการดําเนินการ แตโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษพึ่งดําเนินการมาไดเพียง 3 ป
เทาน้ัน

1.2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ โครงการเปดดําเนินการมาเปนเวลา 3 ป ซึ่งโครงการคอนขางมี
ความพรอมในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และยังไมพรอมในดานบุคลากรซึ่งมีไมเพียงพอกับ
ปริมาณกิจกรรมที่เกิดขึ้น เปนที่ยอมรับวาเปนโครงการตัวอยางในการพัฒนาชุมชน แตงานทางดาน
การพัฒนาชุมชนนั้น บุคลากร หรือเจาหนาที่โครงการเปนตัวแปรหนึ่งในการพัฒนา ซึ่งโครงการแม
จะมีคนในพื้นที่ที่รูและเขาใจในตัวตนความเปนชุมชนอัมพวา หากแตยังขาดบุคลากรที่ขาดทักษะ
และประสบการณในการทํางานพัฒนาชุมชน 

1.3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เนื่องจากโครงการนี้เปน
โครงการเพื่อการอนุรักษและพัฒนา จึงทําใหกระบวนการดําเนินงานของโครงการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอม ไดแก งบประมาณ บุคลากร กิจกรรมเพื่อสังคมตาม
ปจจัยแวดลอมที่มีเขามา เชน การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย บุคลากรตองปรับภารกิจไปชวย
ผูประสบภัย ไมวาจะเปนการลงพื้นที่หรือการทํา EM BALL ผลกระทบภายในและภายนอก
โครงการ ซึ่งผลกระทบจากปจจัยแวดลอมภายใน อันเกิดจากขั้นตอนการดําเนินงานที่มีสายการ
บังคับบัญชาที่คอนขางมาก ทําใหขาดความคลองตัวในการตัดสินใจหรือการดําเนินการ สวน
ผลกระทบจากปจจัยแวดลอมภายนอก ไดแก คน ไมวาจะเปนคนในชุมชน หรือนักทองเท่ียว เปนตน

1.4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เปนไปตามวัตถุประสงคคาดหวังไว เกิดการอนุรักษและพัฒนา หากแตยังไมสามารถครอบคลุม
ความตองการของชุมชน ใหเกิดการมีสวนรวมระหวางชุมชนและโครงการไดอยางยั่งยืน รวมทั้ง
การอนุรักษและการพัฒนาอยางแทจริงและยั่งยืนนั้น จะตองใชเวลาและการดําเนินการโครงการมิ
อาจกระทําไดเพียงฝายเดียวหากแตโครงการเปนสื่อ ที่ชวยเสริมสรางใหเกิดการอนุรักษและพัฒนา
รวมกันของคนในสังคมตองอาศัยการรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนเปนสําคัญดวย จึงจะถือได
บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
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อภิปรายผลการวิจัย

1. การดําเนินโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ
พิจารณาตามแนวพระราชดําริและเปาหมายของโครงการแลว พบวาตามมิติที่ 3 การเชื่อมโยงพื้นที่
ทางการทองเที่ยวนั้น กอใหเกิดปญหาตอวิถีชุมชนเปนอยางมาก เนื่องจากการทองเที่ยวนั้นเปนตัว
แปรสําคัญที่กอใหเกิดผลกระทบที่ดีและไมดีตอการอนุรักษในชุมชนเปนอยางมาก อาทิเชน วิถี
ชาวบานที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จากสังคมแบบชวยเหลือ
เกื้อกูลกันเปลี่ยนเปนสังคมแบบทุนนิยม เห็นแตประโยชนสวนตัว อันนํามาสูปญหาทางสังคมขึ้น
ภายในชุมชน จากปญหามีปากเสียงกันเล็กๆ นอยๆ จนไปถึงปญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากิน จากที่ใหเชา
หรือใหอยูอาศัยกันแบบไมเสียเงินหรือเสียเงินแตนอยมาก กลับกลายเปนไลที่ดิน ไมใหที่อยูอาศัย
หรือที่ดินทํามาหากิน เนื่องจากราคาหรือมูลคาของที่ดินเปลี่ยนแปลงไป หรือการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น
ของคนในชุมชน กอใหเกิดรายไดตอชุมชนที่มากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้นทําใหคนในชุมชนไมไหล
ออกไปนอกชุมชน 

2. ดานการอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชน ไดมีการนําหลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว “ภูมิสังคม” และพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใชเปนแนวทางและหลักการ
ดําเนินงานของโครงการ เพื่อเปาหมายการมีสวนรวม และการรวมมือรวมใจกันระหวางคนใน
ชุมชนและพื้นที่นั้น เมื่อพิจารณาจากการประเมินผลแลว พบวา โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษมี
การดําเนินการเพื่อใหคนในพี้นที่เห็นถึงคุณคาในการอนุรักษและฟนฟูวิถีการดํารงชีวิตของชุมชน
อัพวา ใหสามารถอยูไดอยางเขมแข็ง เรียบงาย ยั่งยืนและมีความสุข ทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วของชุมชน ถึงแมวาแนวทางการอนุรักษกับพัฒนาน้ันมีความ
ขัดแยงกันตามหลักวิชาการ แตโครงการก็สามารถดําเนินการใหคนในพื้นที่เห็นถึงคุณคา ไมละเลย
พื้นที่ และสรางมูลคาใหกับชุมชนดวยภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรมที่มีอยูภายในชุมชนให
ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน

3. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน โครงการไดมีการเชื่อมฐานความรูของโครงการเขา
กับบริบทของชุมชน โดยใชกลยุทธการปลูกฝงคุณคาในชุมชนเพื่อใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 
สนับสนุนใหชุมชนรูถึงคุณคาของทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชน และนําไปใชใหเกิดประโยชน เชน 
การปลูกฝงใหชุมชนเห็นคุณคาดานสถาปตยกรรม ไดแก หองแถวริมคลองที่มีวิถีชีวิตความเปน
ชุมชนอัมพวา แมวาการพัฒนาชุมชน สังคม และวัฒนธรรมนั้น ไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และไมอาจวัด
ไดเปนตัวเลขทางเศรษฐกิจ หากตองประกอบดวยองคประกอบดานอื่นๆ รวมไปถึงผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน 
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การพัฒนาและอนุรักษอัมพวาน้ัน อยามองวาอัมพวาเปนแคตลาดนํ้า แตควรมองวา
ตลาดน้ําเปนสวนหนึ่งของอัมพวา โดยใหความสําคัญในเรื่องการใหความรู และการเห็นคุณคาใน
ชุมชน เพราะเมื่อคุณคามากอน มูลคาก็ตามมา และยังเปนสิ่งที่ยั่งยืน แตถามองวามูลคามากอน 
คุณคาก็จะไมเกิด และมูลคานั้นก็จะมีอยูแบบไมยัง่ยืน

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยคณะผูวิจัยพบวาการประเมินโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม อาจเพิ่มทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม ใหชุมชนเองชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางการทองเที่ยว จัดฝกอบรมอาชีพ
ที่ทําใหคนในชุมชนสามารถหลอเลี้ยงตัวเองได โดยจัดฝกอบรมการทําผลิตภัณฑหาวัตถุดิบไดใน
ทองถิ่นเพื่อสรางรายไดจากโอกาสของการทองเที่ยวและใหการพัฒนาอาชีพที่มีอยูด้ังเดิม เชน 
เกษตรกร สงเสริมและใหความรูความเขาใจการนําเทคโนโลยีทางการเกษตรทฤษฎีใหมมาใชใน
ชุมชนตามแนวพระราชดําริเพื่อลดรายจายและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและใหชุมชนมีสวนรวม
ในทุกๆ กิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาของโครงการ สอบถามความตองการของคนในชุมชนที่
อยากใหโครงการทํา เพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนจากโครงการสูงสุดตรงตามความตองการและ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนภายในชุมชนตอไป

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนเพียงการศึกษาการประเมินโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการสรางการรับรูใหแกสังคมอยางทั่วถึง ผูสนใจศึกษาวิจัย
ในอนาคตสามารถศึกษาในเร่ืองของการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรวามีรูปแบบการสื่อสารใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและสังคมรับรูอยางไร
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