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บทคัดย่อ   

  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชุมชนบางน้้ าผึ้ง  อ้าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุก ๆ มิติ เดิมประชากรส่วนใหญ่มี        
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพที่มีความสอดคล้องกับสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย ได้แก่ การท้าสวน
ผลไม้ ท้าไร่ท้านา การค้าขาย เป็นต้น แต่เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนบางน้้าผึ้ง มีลักษณะเป็นคุ้ง    
คล้ายกระเพาะหมู  ท้าให้ในช่วงที่มีน้้าทะเลหนุนพ้ืนที่ของชุมชนบางน้้าผึ้งจะได้รับผลกระทบ 
คือ ท่วมขัง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่มีการท้าการเกษตร ส่งผลให้พืชผลที่เกษตรกรปลูกเอาไว้
ได้รับความเสียหาย และต่อมาเมื่อประเทศไทยไดป้ระสบกบัปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ หรือ
ที่เรียกว่า วิกฤตเศรษฐกิจต้มย้ากุ้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้รับความเสียหายกันถ้วน
หน้า ชาวบ้านหลายรายในชุมชนบางน้้าผึ้งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ดังกล่าว และนอกจากนี้ การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของรัฐบาล 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญ อีกประการของชุมชนบางน้้าผึ้ง 
เนื่องจากเป็นจุดเริ่มตน้ของการหันกลับมาพัฒนาตวัเองของชุมชนบางน้้าผึ้ง ผลการวิจัยยังพบว่า 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ด้าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 
สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนเรื่องผลผลิตทางเกษตรที่ล้นตลาดได้ เพราะเป็นการร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่ประชานในพ้ืนที่ ความส้าเร็จดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยภายนอก ซึ่ง

                                                           
1

 บทความนี้เรียบเรียงจากสาระนิพนธ์เรื่อง การปรับตัวของชุมชนบางน้้าผึ้งสู่การเป็นตลาดน้้าบางน้้าผึ้งของ            
ร้อยโทหญิง มณีรัตน์ ศรีประจันทร์ นักศึกษาปริญญาระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง คณะรัฐศาสตร์ 
หลักสูตรโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการสอบป้องกันสาระนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
2

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค้าแหง 
3

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
5

 อาจารย์ประจ้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
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ได้แก่กระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ของภาครัฐที่สร้างความต้องการของภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น  โดยมีปัจจัย
ภายในคือ การมีผู้น้าท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง อย่าง นายก อบต. ท้าให้สามารถจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และการมีสภาพพ้ืนที่ที่
เอื้ออ้านวยต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นตลาดน้้า จากการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นตลาด
น้้าบางน้้าผึ้ง ยังได้มีการขยายผล ไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน ในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง เช่น การพัฒนาด้านคมนาคม สาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนและหลังการเกิดตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 
 2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาชุมชนบางน้้าผึ้ง อ้าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 3. เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนบางน้้าผึ้ง ในบทบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 
 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้วิจัยเลือกประชากรและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการวิ จัย 4 กลุ่ม ได้แก่     
กลุ่มชาวบ้านในชุมชนบางน้้าผึ้ง , กลุ่มผู้ประกอบการในตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง , กลุ่มเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้น้าชุมชน รวมทั้งสิ้น จ้านวน 12 ท่าน 
 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 1. การศึกษาจากเอกสาร ต้ารา ที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ตลอดจนพ้ืนที่อื่น ๆ      
ที่อยู่ระแวกเดียวกับตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. การส้ารวจ ใช้วิธีการส้ารวจพ้ืนที่เบื้องต้น ศึกษาสภาพกลุ่มของเป้าหมายในเบื้องต้น
โดยใช้เครื่องมือในการส้ารวจ โดยใช้การสัมภาษณ์อย่างมาเป็นทางการ 
 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เข้าร่วมในการจ้าหน่ายสินค้าภายในตลาดน้้า 
 4. การสัมภาษณ์แบบบไม่เป็นทางการ มีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มชาวบ้าน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการในชุมชนบางน้้าผึ้ง 
 5. กาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และ
กลุ่มผู้น้าชุมชน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ต้ารา     
และการค้นคว้าเพ่ิมเติมทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง อ้าเภอ-           
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลรวม เป็นการน้าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมข้อมูล และการ
สัมภาษณ์มาท้าการวิเคราะห์ กล่าวคือ ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่มาท้าการ       
บูรณาการร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผ่านเอกสาร ต้ารา และการค้นคว้าเพ่ิมเติมทางสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ และได้ท้าการวิเคราะห์ไว้ในเบื้องต้น 
 
ผลการศึกษา 
 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง เกิดขึ้นจากการปรับตัวของ
ชุมชนบางน้้าผึ้งตั้งแต่ช่วงก่อน พ.ศ. 2540 ซึ่งประสบปัญหาวิกฤตน้้าทะเลหนุนสูงอย่างต่อเนื่อง       
ส่งผลต่อการท้าการเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน และจากความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาภาวะผลผลิตการเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่้า รายได้ลดลง โดยมีบุคคลส้าคัญที่เป็น       
ผู้น้าชุมชน คือ นายส้าเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต.บางน้้าผึ้ง ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยมีแนวคิดในการจัดท้าศูนย์จัดจ้าหน่าย     
สินค้าเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งจัดจ้าหน่ายสินค้าเกษตรของชุมชน ได้น้าแนวคิดสู่เวทีประชาคม     
และได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ว่าควรสร้างเป็นตลาดน้้าเพ่ือจะได้
เป็นแหล่งจ้าหน่ายสินค้าทั้งด้านเกษตรและสินค้าท้องถิ่นอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าชุมชนมีศักยภาพเพียงพอ และมีข้อตกลงร่วมกันว่าสินค้าที่
น้ามาขายนั้นต้องเป็นสินค้าที่มาจากคนในพ้ืนที่ต้าบลบางน้้าผึ้งและต้าบลใกล้เคียง ในพ้ืนที่
อ้าเภอพระประแดงเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เงินไหลออกนอกชุมชน โดย อบต.บางน้้าผึ้ง 
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินที่จัดท้าตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ในการ
อนุญาตให้ท้าถนนและสะพานคอนกรีตผ่านที่ดินของตน ซึ่งการด้าเนินการสร้างตลาดน้้าบาง
น้้าผึ้งนั้นสามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได้เพราะเป็นการสร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ความส้าเร็จดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยภายนอก ซึ่ง
ได้แก่ กระแสการส่งเสริม การท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่สร้างความต้องการ
ท่องเที่ยวของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น 
โดยมีปัจจัยภายใน คือ พ้ืนที่ส่วนใหญ่แบบสวนเกษตรดั้งเดิมแบบยกท้องร่อง และยังเป็นพ้ืนที่ที่
ใกล้กับกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การมีผู้น้าอย่างเป็นทางการที่ด้ารงต้าแหน่งนายก อบต. ท้าให้
สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงสามารถขยาย
ผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
กล่าวได้ว่า ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาครัฐจัดตั้งขึ้นมา
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน และให้คนในชุมชนมีรายได้ ตลอดจนเป็นการจัดแสดงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นอัตตาลักษณ์ของชุมชนบางน้้าผึ้ง  
 นอกจากนี้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง เป็นไปตามนโยบายรัฐที่
ต้องการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือท้าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นดีขึ้น โดยใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายอ้านาจให้ อบต. ในการใช้แหล่ง
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ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ท้าให้ชาวบ้านมีรายได้และมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น
ประกอบกับ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศที่ตัง้อยู่ใกล้ชุมชนเปน็แหล่งอาหารและสินค้าทอ้งถิน่ที่
หลากหลาย ราคาไม่แพงจึงตอบสนองความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวได้จากการ
ศึกษาวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนบางน้้าผึ้งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาด
น้้าบางน้้าผึ้ง สามารถน้ามาอภิปรายผลได้ดังนี้   
  1. ปัจจัยภายนอก คือ นโยบายภาครัฐเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว               
และบทบาทของโลกออนไลน์ต่อการท่องเที่ยว 
  2. ปัจจัยภายใน คือ การมีผู้น้าที่มีความเข้มแข็ง นายก อบต. ซึ่งมีอ้านาจ
โดยตรงในการแก้ไขปัญหาของชุมชน มีก้าลังคนและงบประมาณในการด้าเนินการที่ต่อเนื่อง             
เงื่อนไขเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความส้าเร็จในการพัฒนาดังกล่าว นอกจากนี้ การร่วมมือร่วมใจ         
ของคนในชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส้าคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากปราศจากการร่วมมือ
จากคนในชุมชนแล้ว การพัฒนาชุมชนคงจะไม่สบสบผลส้าเร็จอย่างในทุกวันนี้ 
 นอกจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลให้เกิดการปรับตัวของชุมชนบางน้้าผึ้ง     
สู่การเป็นตลาดบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการน ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์      
ในมิติอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของการปรับตัวของชุมชน โดยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ไดจ้ากการเก็บข้อมูลภาคสนามมาท้าการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล             
โดยสามารถแบ่งสาเหตุของการปรับตัวออกเป็น 2 มิติ ได้แก่  มิติในด้านเศรษฐกิจ และมิติ      
ทางด้านสังคม ดังนี้   
  1. มิติด้านเศรษฐกิจ เป็นผลพวงมาจากปัญหาวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย              
พ.ศ. 2540 หรือเรียกทั่วไป ในประเทศไทยว่า “วิกฤตเศรษฐกิจต้มย้ากุ้ง” เป็นช่วงวิกฤตการณ์
ทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบถึงหลายประเทศ วิกฤตดังกล่าวเริ่มขึ้นในประเทศไทยเมื่อ         
ค่าเงินบาทลดลงอย่างมาก ประกอบกับในเวลานั้นประเทศไทย มีภาระหนี้สาธารณะอยู่เเล้ว                      
ท้าให้ตกอยู่ในสภาพล้มละลายจากการล่มสลายของค่าเงิน ธุรกิจของเอกชน ไม่ว่าจะเป็น    
สถาบันการเงินหรือบ้านจัดสรรต่างพากันปิดกิจการลง พนักงานถูกปลดออก มีหนี้สินเกิดขึ้น
จ้านวนมากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
 1.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 
2544) และรัฐบาลได้ก้าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนา ฯ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ อัน
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความคล่องของการเงินภายในประเทศ
ต่อมา 
 1.2 ก้าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง น้านโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลไปใช้เป็นกรอบในการก้าหนดนโยบาย การ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้าให้ในปี พ.ศ.2541 – 2542 เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งใช้ชื่อโครงการว่า Amazing Thailand เป็นโครงการที่เป็นการ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97_(%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
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ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และ
ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
 1.3 การฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจในชุมชมบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังห วัด
สมุทรปราการ ด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านท้าเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกมะนาว มะพร้าว 
มะม่วง อีกทั้งพื้นที่ใกล้เคียงได้มีการท้านาร่วมด้วย เป็นต้น แต่การท้าการเกษตรได้ผลดีอยู่แค่ใน
ช่วงแรกเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีลักษณะเป็นแอ่ง                
คล้ายกระเพาะหมู จึงท้าให้ในช่วงที่น้้าทะเลหนุนสูง หรือในช่วงที่มีฝนตกชุก จะส่งผลให้ในพ้ืนที่    
มีน้้าขังซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท้าการเกษตรของชุมชน 
 1.4 การปรับปรุงทัศนียภาพและการจัดระเบียบพ้ืนที่ของชุมชนบางน้้าผึ้ง อ้าเภอ         
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้เหมาะสมต่อการเป็นตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 
 1.5 การปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบชุมชนบางน้้าผึ้ง การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 
 1.6 การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนที่เน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเน้น
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทางธรรมชาติ  
 
  สรุปได้ว่า การด้าเนินการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจของรัฐบาลภายหลังการเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจต้มย้ากุ้งในปี พ.ศ.2540 ได้มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น             
ซึ่งท้าให้เกิดเงินสะพัดจ้านวนมาก อันท้าเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดีขึ้นตามล้าดับ         
อีกทั้งรัฐบาลยังได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาคน เนื่องจาก “คน” เป็นศูนย์กลางของ
ความสามารถในการพัฒนามิติอื่น ๆ ต่อไปได้อีก ดังจะเห็นได้จากการก้าหนดให้เน้นการพัฒนา
คนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เช่นเดียวกันกับชุมชนบางน้้าผึ้ง ในช่วง
แรกของการปรับตวัของชมุชนบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายหลังการ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศไทย เจ้าหน้าที่รัฐ(องค์กรปกครองท้องถิ่น) ได้ร่วมกับ
ผู้น้าชุมชน และชาวบ้านชุมชนบางน้้าผึ้ง ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนจึงได้
ก้าหนดจัดการประชุม เพ่ือร่วมประชุมหารือในการก้าหนดแนวทางการแก้ไขและพัฒนาโดยได้
น้านโยบายของรัฐบาลมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพ ให้คนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ กล่าว
ได้ว่าอันดับแรกของการปรับตัวจากภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น คือ การพยายามปรับตัวทาง
เศรษฐกิจของชุมชนบางน้้าผึ้งให้สอดรับการภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 
มุ่งเน้นให้ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ แต่การจะพึ่งตนเองได้จะต้องมีอาชีพรวมถึงมีงานประจ้า
และมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน จึงมีการส่งเสริม    
ให้ชาวบ้านท้าการเกษตรในพื้นที่แต่อย่างไรก็ตาม การปรับตัวในช่วงแรก ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่ท้าการก้าหนดร่วมกันในตอนแรกได้ อันเนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ตามที่ได้กล่าวมาในขา้งตน้ ต่อมาการปรับตวัในช่วง พ.ศ. 2540 – 2549 แล พ.ศ. 2550 - 2561 
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องค์การบริหารส่วนต้าบล บางน้้าผึ้งได้ เกิดแนวคิดการประกอบสร้างตลาดน้้าขึ้นมา                  
อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของชุมชนบางน้้าผึ้ง  มีความเอื้ออ้านวยต่อการสร้างตลาดน้้า         
อีกทั้ง ต้องการที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น ซึ่งการด้าเนินการ
ดังกล่าวได้กลายเป็นอัตตาลักษณ์ของชุมชนบางน้้าผึ้งในเวลาต่อมา  กล่าวได้ว่า กรณีศึกษา        
มิติการปรับตัวทางเศรษฐกิจ ท้าให้ทราบว่า การวางแผนและการจัดการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง ซึ่งได้ร่วมกับภาคประชาชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ท้าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปส่งผล          
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดดุลยภาพระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
 2. มิติด้านสังคม 
  2.1 ในปีเดียวกันนอกจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 แล้ว รัฐบาลได้ก้าหนดนโยบายให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเอง ตามโครงการ
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.2 อบต.บางน้้าผึ้ง  ได้รับนโยบายการพ่ึงพาตนเองมาปรับใช้ในชุมชน              
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ ท้าอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือสร้างรายได้ และแก้ไขปัญหา
สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่้า  
  2.3 พ้ืนที่โดยรอบของชุมชนมีร่องสวนและล้าคลองอยู่ เป็นจ้านวนมาก             
เหมาะต่อการสรา้งตลาดน้้า และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ต้องช่วยกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทางธรรมชาติใหค้งเดิมไวม้ากที่สดุ รวมทั้งสืบสาน
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 สรุป ปัจจัยส้าคัญทที่ท้าให้ชุมชนบางน้้าผึ้งปรับตัวสู่การเป็นตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง              
ในมิติด้านสังคม มีดังนี้  
 - การมีผู้น้าที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิด กล้าท้า กล้าที่จะตัดสินใจในการ
เปลี่ยนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 - บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง สนับสนุนด้านงบประมาณ 
สถานที่ และคอยให้ค้าปรึกษาด้วยการจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเปิดพ้ืนที่ให้ชุมชนมาร่วมกัน
ประชุมประชาคม  
 - การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม จะเป็นลักษณะของการท้าประชุมประชาคมทั้งที่
เป็นของต้าบลบางน้้าผึ้งและตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง  
 - การสร้างเครือข่าย ในระดับชุมชนจะมีลักษณะของการสร้างกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่ม ๆ 
นอกจากนี้ยังร่วมมือกับกลุ่มอาชีพอื่นเพ่ือประสานก้าลังในการบริการนักท่องเที่ยว และ
ภายนอกชุมชนนั้นมีทั้งการสร้างพันธมิตรกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกันเพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายทางการท่องเที่ยว และภาควิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว  
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 - ความไว้ เนื้อเชื่อใจ ตลาดน้้ าเป็นตัวเชื่อมระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของ
ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องธุรกิจและเรื่องอื่น 
 - ความเป็นธรรมชาติ เป็นการพยายามดึงเอาความเป็นที่สุดด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 - ความเป็นท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจนมากนักเพราะตลาดน้้าที่อื่นก็น้าความเป็นท้องถิ่นของ
ตนมาเป็นจุดขาย อย่างไรก็ตามตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ได้ดึงเอาความเป็นชาวมอญ และการสร้างวิถี
ท้องถิ่นใหม่  
     -  ความเป็นมาตรฐาน เพ่ือแสดงความต่างที่โดดเด่น แสดงความเป็นมืออาชีพโดยการ
แต่งกายของผู้ประกอบการที่เหมือนกัน และบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมถึงการสร้างความประทับโดย
การบริการรับส่งนักท่องเที่ยว  
 - ความหลากหลาย เพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวนอกเหนือไปจากการซื้อของโดยการน้า
เทศกาลต่างประเทศมาบรรจุไว้ในตลาดน้้า 
         กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ตลาดน้้า
บางน้้าผึ้ง ได้สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน การสร้างบรรทัดฐานของการพ่ึงพาอาศัยกัน          
การรวมกลุ่มอาชีพ/ ธุรกิจ และการสะสมทุนและกระจายสวัสดิการ ตลอดจนกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านบางน้้าผึ้ง เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นความต้องการของตนและที่ส้าคัญเพ่ือ
ต่อรองผลประโยชน์จากรัฐท้องถิ่น รวมถึงชุมชนบางน้้าผึ้งได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน 
การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากความหลากหลายทางด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชุมชนบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการท้าให้ชุมชนบางน้้าผึ้งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่งดงามในสายตาของนักท่องเที่ยว  ซึ่งความส้าเร็จที่ เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก                
การร่วมมือร่ วมใจกันทั้ งภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ ได้ท้ าการก้าหนด                 
นโยบายต่าง ๆ ร่วมกัน จนกระทั่งสามารถด้าเนินการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้้า -          
เชิงนิเวศได้อย่างบรรลุวตัถปุระสงค์ นอกจากพื้นที่ในส่วนของตลาดน้้าที่มีสินค้าไว้ให้นักท่องเที่ยว
เลือกซื้อกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยรอบพ้ืนที่ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ยังเป็นช่องทางที่เป็นทางเลือก      
ให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สามารถรับชมธรรมชาติและวิถีชีวิตได้ตลอดเส้นทาง         
อีกทั้ง ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางตามขอบพ้ืนที่สีเขียวโด ย     
มัคคุเทศก์น้อย และนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ท้าให้คนในชุมชมมีงานท้า มีรายได้แล้ว ยังท้าให้         
สิ่งที่เคยเกือบจะสูญหายไปในอดีตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง คือ การที่คนในชุมชนที่สามารถ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยไม่ออกไปหางานนอกชุมชน สมาชิกในครอบครัว          
จึงอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง  
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