
โครงการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษาหมูบานทาระแนะ 
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด 
พงศพัฒนาศรีประเสริฐ, อามาล ภ.ฉิมวิไลทรัพย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยรังสิต 
 

บทคัดยอ 
 ชุมชนทาระแนะเปนชุมชนท่ีอยูในพ้ืนที่จังหวัดตราดตัวชุมชนมีเอกลักษณดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
จึงทําใหชุมชนทาระแนะเปนศูนยรวมของคนในชุมชนและชุมชนบริเวณใกลเคียงเขามาประกอบอาชีพและอยู
รวมกันอยางพ่ึงพาอาศัย การประกอบอาชีพไมวาจะเปนดานเกษตรกรรมและประมง ชาวบานไดนอมนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เขามายึดเปน
แนวทางหลักในการประกอบอาชีพทําใหกลุมอาชีพเกษตรกรรมและประมงของชุมชนทาระแนะประสบ
ความสําเร็จตามรอยพระราชดําริ ทางผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการปรับปรุง จากการศึกษาชุมชนในเบ้ืองตนผูวิจัย
พบวา แมชุมชนมีจุดเดนในหลายดานแตยังมีประเด็นที่สามารถนํามาจัดทําแผนและวางผังเพ่ือสงเสริมใหคนใน
ชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น สงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนจากเดิมท่ีรายไดหลักมาจากการเพราะปลูกมาผสานกับ
การทองเท่ียว โดยผูวิจัยมุงหวังวาหากใน อนาคตทางชุมชนและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไดมีการนํา
แผนพัฒนาและรูปแบบการวางผังชุมชนไปประยุกตใชกับชุมชน ชุมชนบานทาระแนะจะเปนชุมชนพ่ึงพา
ตนเอง สามารถอนุรักษวิถี วัฒนธรรม การทองเที่ยว ควบคูไปกับความเติบโตทางดานเศรษฐกิจของชุมชน เปน
แนวทางในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
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บทนํา 
ENO studio ไดกําหนดโจทยการทํางาน

หัวขอ “ตามรอย...พอ” โดยเลือกจากคําสอน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในการเลือกชุมชนบาน
ทาระแนะ เนื่องจากชุมชนบานทาระแนะไดรับ
รางวัล หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด
ตราด และศักยภาพในดานตางๆท่ีนาสนใจ กลุม
ของเราจึงสนใจในการลงสํารวจพื้นที่ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. วัตถุประสงค  

1.1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับวิถีชีวิตที่เรียบงาย
ของชุมชนบานทาระแนะที่สอดคลองกับ
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  
1.2. เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชนบานทา

ระแนะใหเหมาะสมกับศักยภาพของ
ชุมชน 

2. สมมติฐานในการพัฒนา 
2.1. พัฒนาชุมชนบานทาระแนะในทางเชิง
ทองเท่ียวและคนในชุมชนสามารถสราง
รายไดจากการจัดทําศูนยการเรียนรูทั้ง 9 
กลุม และคนในชุมชนสามารถใหความรูทั้ง 
9 กลุมกับนักทองเที่ยว  
2.2. พัฒนาพ้ืนที่วางใหเกิดอาคารใหมที่
สอดคลองตามนโยบายท่ีชุมชนไดกําหนดไว 
เชน สหกรณการเกษตร,ศาลาประชาชน,หอ
ชมนก,ศูนยการเรียนรูปาชายเลน,ธนาคารปู  
2.3. พัฒนาพ้ืนที่วางใหเกิดอาคารใหมที่
สอดคลองตามนโยบายท่ีกลุมไดกําหนดไว 
เชน ทารถหนองคันทรง บานพอเพียง 

วิธีการวิจัย 
1. ประวัติความเปนมา 

บานทาระแนะในสมัยกอนอยูในเขตตําบล
แหลมหิน มีพ้ืนที่เปนอาวเล็กๆ กําบังคลื่นลมทะเล

ไดดี เหมาะสําหรับจอดเรือหาปลาและเรือสินคา
จากเมืองอ่ืนๆ เรือสินคาหรือเรือใบสามารถเขามา
จอดพักท่ีทาได เรือบางลําชํารุดตองจอดซอมแซม 
บางลําก็จอดท้ิงไวนานเขากงเรือจะผุพังไปคงเหลือ
แตระแนะ (ระแนะ หมายถึง ทองเรือเปนสวนที่ยึด
ระหวางกงเรือกับกระดูกงู สวนที่ยาวตามลําเรือ) 
ชาวบานจึงเรียก “ทาระแนะ” จนถึงทกุวันนี้ 
2. ตําแหนงที่ตั้งชุมชน 

หมูบานทาระแนะตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลหนอง
คันทรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด อยูหาง จากตัว
อําเภอเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร ชุมชนบานทา
ระแนะอยูภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาปาก
คลองบางพระ ปาเกาะเจา และปาเกาะลอย  

3. การคมนาคมเขาสูชุมชน 
สามารถเขาถึงชุมชนไดจากรถประจําทาง / 

รถยนตสวนตัว 
จากสถานีขนสง สาขาอําเภอเขาสมิง จ.

ตราด  
- ระยะทาง โดยรวม 30 กิโลเมตร ใชเวลา 30 

นาท ี
- เริ่มตนเสนทางจาก ถนนหมายเลข 3159  

เลี้ยวเขาสู ถนนสุขุมวิทหมายเลข3  ตอดวย 
ถนนราษฏร 

- อนุสรณ หมายเลข 3148 เลี้ยวเขาสู ถนน
หมายเลข 3155  และมุงเขาสูถนนหมายเลข 
3449 ตามลําดับ 
จากสถานีขนสงผูโดยสาร จ.ตราด  

- ระยะทาง โดยรวม 12 กิโลเมตร ใชเวลา 16 
นาท ี

- เริ่มตนเสนทางจาก ถนนสุขุมวิทหมายเลข 
3 เลี้ยวเขาสู ถนนราษฏรอนุสรณ หมายเลข 
3148 

ตอดวยถนนหมายเลข 3155 และมุงหนาสู ถนน
หมายเลข 3449 ตามลําดับ 
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4. ขอบเขตพ้ืนที่ชุมชน 

 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ บานหนองคันทรง ต.หนองคันทรง และบานทาตะเภา  

ต.หนองเสม็ด 
 ทิศใต ติดตอกับ ต.หวงน้ําขาว 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานแหลมหิน และอาวตราด 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ บนเปร็ดใน ต.หวงน้ําขาว และบานพรงลําบิด ต.หนองโสน 

5. สภาพท่ัวไปของชุมชน 
หมูบานทาระแนะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 

5,352 ไร จําแนกเปนพ้ืนที่ที่ 1) ที่อยูอาศัยและ 
สวน ประมาณ 1,811 ไร 2) พื้นที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
ประมาณ 824 ไร 3) พ้ืนที่นาขาว ประมาณ 1,371 
ไร 4) พ้ืนที่ปาชายเลน ประมาณ 1,325 ไร และ 5) 
แหลงน้ํา ประมาณ 21 ไร  

6. อัตลักษณชุมชน 
ชุ ม ช นท า ร ะ แ น ะ เ ป น ชุ ม ช นที่ มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยมาเรื่อยๆ อัตลักษณ
ของชุมชนจึงไมไดมีปรากฏข้ึนชัดเจน แตก็มี
บานเรือนที่ถูกสรางมีอายุรอยกวาป ซึ่งระบุเวลา
แนชัดไมไดเพราะเปนบานที่ตกทอดรุนสูรุน ในตัว

ชุมชนเองก็มีทั้งบานปูนและบานไม สภาพการใช
งานมีทั้งสมบูรณดีและผุพังไปตามกาลเวลา เราจึง
หาวัสดุที่ชุมชนมีเยอะมาทําเปนเอกลักษณในงาน 
คือ ไมไผ เพราะวา ไมไผขึ้นอยูรอบๆทุกพ้ืนที่ของ
ชุมชนมีมากในชุมชน ไมเลือกใชไมโกงกางเพราะ
ชุมชนอนุรักษ 

7. การใชประโยชนที่ดินและที่วางในปจจุบัน 
ที่ดินทํากินสวนใหญของบานทาระแนะ

เปนโฉนดที่ดิน มีบางสวนเทานั้นที่เปน   นส.3 คน
ในชุมชนรอยละ 50 มีที่ดิน และอีกรอยละ 50 ไมมี
ที่ ดิ น  โดยครั ว เ รื อนที่ มีที่ ดิ น     มีที่ ดิ น เฉลี่ ย 
ประมาณ 25 ไร/ครัวเรือน มีบางครัวเรือนที่มีที่ดิน
เกินกวา 100 ไร หากพิจารณาตามฐานะครัวเรือน 
พบวา ครัวเรือนฐานะดี มีที่ดินเฉลี่ย 50.4 ไร/
ครัวเรือน ฐานะปานกลางมีที่ดินเฉลี่ย 29.3 ไร/
ครัวเรือน ฐานะยากจนมีที่ดีนเฉลี่ยประมาณ 3 ไร/
ครั ว เ รื อน  การใชที่ ดิ นของคนในชุมชนข า ง
หลากหลาย คือ การทํานา สวนผลไม ปลูกพืชผัก
แบบผสมผสาน ทําสวนยางพารา และทําบอเลี้ยง
ปลาแบบธรรมชาติ  ครัว เรือนที่ ไมมีที่ ดินจะ
ประกอบอาชพีประมง และรับจาง การทําประมง 
ของคนในชุมชนทาระแนะสวนใหญเปนเรือขนาด
กลางเพ่ือออกทะเล จับกุง ปลา, มีบางสวนที่ หาป
ดํา ปูแสม และหาหอยพอก หอยจุบแจงในบริเวณ
ลําคลองและปาชายเลน 

 

การใชประโยชนที่ดินและที่วางในปจจุบัน
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8. การวิเคราะหบริบทชุมชน (SWOT) 
จากการสํารวจขอมูลบริบทและปจจัย

แวดลอมทั่วไปของชุมชน สามารถวิเคราะหชุมชน
ได ดังนี้ 

S 
Strengths 

• ไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
1) ลานตะบูน      
2) ลองเรือชมปาชายเลน      
3) ชมห่ิงหอย 
• ผลผลิตทางการเกษตร 
1) ขาว      
2) ยาง      
3) สัปปะรด      
4) มะพราว      
5) มังคุด 
6) เงาะ      
7) ทุเรียน      
8) มะมวง 
• ผลผลิตชุมชน 
1) ชาหัวรอยรู      
2) ปาชายเลนกินได      
3) จันรอน      
4) เครื่องจักรสานไมคันทรง 
• 9 กลุมชาวบาน 
1) กลุมชาวนา      
2) กลุมโรงสี      
3) กลุมปุย      
4) กลุมปศุสัตว 
5) กลุมเลี้ยงปลา      
6) กลุมจักสาน      
7) กลุมพืชผักสวนครัว 
8) กลุมอนุรักษปาชายเลน      
9) กลุมมัคคุเทศก 

W 
WEEKNESSES 

• ขาดรายไดฤดูกาลประมง ระยะ 5-
6 เดือน 
• ไมมีการกระจายรายได  
- ผูนําหมูบานใหความสําคัญทา
ระแนะมากกวาสวนอ่ืน 
• การเขาถึงชุมชน  
-  ขาดรถประจํ าทาง  (สํ าหรั บ
นักทองเที่ยว/ชาวบาน) 

O 
OPPTUNITIES 

• ไดรับเงินสนับสนุนจากทางรัฐ 
1) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
(ททท.) 
2) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
3) กรมทรัพยากรทะเลและชายฝง 
4) กรมพัฒนาชุมชน      
5) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตราด 
• มีคนรูจักมากข้ึนจากหนวยงาน
ตางๆ 
1) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
(ททท.) 
2) Unseen Thailand 

T 
THREATS 

• บานไมมีโฉนด 
- มีอยู20หลังคาเรือนโดยประมาณ 
• ชาวบานไมคอยใหความรวมมือ 
- ไมมีความเชื่อถือ 
- ไมเห็นความเปนไปได 
• ชาวบานกลัวที่จะเริ่มตนในส่ิงใหม 
- ไมกลาที่จะทําในสิ่งแปลกใหมไป
จากวิถีเดิม 
- ไมเรียนรูศึกษาเพิ่มเติม 
- ปดโอกาสตัวเอง 
• ชาวบานไมมีเงินทุน 

9. ปจจัยที่สงผลตอวิถีชีวิตของชาวบานชุมชนทา
ระแนะจากการสอบถามคนในชุมชนพบวามีหลาย
ปจจัย ดังนี้  

9.1. ปญหาที่ดิน รอยละ 50 เปนที่ดินไมมี
โฉนด  
9.2. ปญหาชุมชนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและขาด
บุคคลกรที่จะเขามาพัฒนาชุมชน ในสวน
ใหญชาวบานวัยทํางานจะออกไปทํางาน
ในตัวเมืองและตางจังหวัด  
9.3. ปญหาการขาดแคลนรายไดของคน
ในชุมชน โดยประกอบอาชีพการประมง
และเกษตรกร เนื่องจากในปจจุบันไดมี
กฎหมายเก่ียวกับการประมงออกมาใหม
จึงทําให ชาวบานที่ประกอบอาชีพการ
ประมง ที่เคยออกหาปลาก็ติดกฎหมาย 
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บางขอ เชน หามอวนแขก และ ตองไปขึ้นทะเบียน
ทําให ไมสามารถออกเรือได  จึงส งผลใหบาง
ครอบครัวลมเลิกอาชีพประมงไปทําเกษตรกรรม 
แตบางครอบครัวที่มีฐานะยากจนไมมีที่ดินก็ไมมี
อาชีพใหมจึงขาดรายได  
9.4.ขาดบุคคลท่ีมีความรูที่สามารถเขามาพัฒนา
ศักยภาพที่มีพรอมของชุมชนใหเกิดผลลัพธ 

ผลการวิจัย 
1. เปาหมายหลักในการพัฒนาชุมชน 

เริ่มจากศึกษาแผนพัฒนาระดับตําบล และ
วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรง แลวพยายามสรางแผนพัฒนาของ
สตูดิโอใหลอไปในทางเดียวกัน และกลายเปน
วิสัยทัศนของกลุม 

“เผยแพรความรู  กินอยูพอเพียง  อยูเคียง
ธรรมชาติ 

พัฒนายุทธศาสตร  สรางโอกาสใหชุมชน” 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน 
2.1 .  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
คมนาคม 

1) เพ่ิมทางเลือกในการเดินทางของ
นักทองเท่ียว เพ่ือรองรับนักทองเท่ียว
ที่มาดวยระบบขนสงสาธารณะ 
2) เปนจุดพัก/ตอนรับนักทองเท่ียวไป
เยี่ยมชมลานตะบูน แหลงทองเท่ียวที่มี
ชื่อเสียง (unseen Thailand) 

2.2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการ 

1) สงเสริมใหชาวบานกอตั้งสหกรณ
ชุ มชน  เ พ่ื อช วย เห ลือชาวบ านที่
ตองการเงินทุน (กองทุนหมูบาน) 

2.3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

1) สงเสริมใหชาวบานทําธนาคารปู
ชุมชน 

2) สงเสริมใหชุมชนนําแนวคิดเกษตร
ผสมผสานมาปรับใช 
2.4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

1) สงเสริมใหกลุมของชุมชน9กลุมทํา
ศูนยการเรียนรู เพ่ือเเบงปนความรูให
คนในชุมชน ชุมชนใกล เคียง และ
นักทองเที่ยว 

2.5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
1) ปรับปรุงภูมิทัศน 
2) ปรับปรุงระบบนิเวศปาชายเลน 

2.6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
1) สงเสริมใหชุมชนมีอนามัยชุมชน 
2) ศูนยสงเสริมผูสูงอายุ 

2.7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการกีฬา
และนันทนาการ 

1 )  ส ง เส ริมศูนย กีฬาชุ มชน เ พ่ื อ
ส ง เส ริมสุขภาพของคนในชุมชนตาม
แผนพฒันา 
2.8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการดูแล
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

1) สงเสริมใหมีศูนยผูสู งอายุ ไดมี
กิจกรรมรวมกันตามแผนพัฒนาของ
ตําบล 

2 .9. ยุทธศาสตรการ พัฒนาด านการ
ทองเท่ียว 

1) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงระบบ
นิเวศและเพ่ิมจุดการทองเท่ียวตาม
เสนทางภายในชุมชน 

2.10. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทํานุ
บํารุงศาสนา สงเสริมศิลปะ จารีต ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

1) สงเสริมใหชุมชนกอตั้งแหลงเรียนรู 
จักสาน ตอเรือ 
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3. แนวความคิดในการออกแบบวางผังชุมชน 

ผังชุมชนเดิม 

 

ผังชุมชนท่ีไดรับการออกแบบใหม 

 

 

ตําแหนงที่ตั้งตางๆนี้ ถูกคิดวิเคราะหเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนาของ
ชุมชนทาระแนะ  เดิมจุดที่ เปนจุดรวมตัวของ
นักทองเท่ียวจะอยูดานทายๆ(แพทาระแนะ-ศูนย
ปาชายเลน-หอชมนก)เพียงจุดเดียว ซึ่งตําแหนงอ่ืน
นั้นไมมีนักทองเท่ียวไปทองเท่ียวเลย จึงทําใหเกิด
ก า ร วิ เ ค ร า ะห แ ล ะ ว า ง ผั ง ใ หม เ พ่ื อ ใ ห ก ลุ ม
นักทองเท่ียวที่กระจุกตัวอยูเพียงตําแหนงเดียวนั้น
ไดกระจายไปยังจุดตางๆใหครบทุกจุด เพ่ือสราง
รายไดใหแกชุมชนและทําใหพ้ืนที่เกือบทุกที่ในทา

ระแนะนั้นสามารถกอให เกิดรายไดกับคนทุก
ตําแหนงในทาระแนะ 

 
สรปุและอภิปรายผล 

ชุมชนทาระแนะเปนชุมชนท่ีอยู ใน พ้ืนที่
จั งหวัดตราดตัวชุมชนมี เอกลักษณด านการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ จึงทําใหชุมชนทาระแนะเปน
ศูนย รวมของคนในชุมชนและชุมชนบริ เ วณ
ใกลเคียงเขามาประกอบอาชีพและอยูรวมกันอยาง
พ่ึงพาอาศัย การประกอบอาชีพไมวาจะเปนดาน
เกษตรกรรมและประมง 
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ชาวบานไดนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลท่ี 9 เขามายึดเปนแนวทางหลักในการ
ประกอบอาชีพทําใหกลุมอาชีพเกษตรกรรมและ
ประมงของชุมชนทาระแนะประสบความสําเร็จ
ตามรอยพระราชดําริ 
 
ขอเสนอแนะ 
การศึกษาและการไดเรียนรูงานในครั้งนี้ การ
สงเสริมชุมชนในดานของการทองเที่ยวของชุมชน
และการสงเสริมดานงบประมาณของรัฐในดาน
ตางๆที่ดี และการนําหลักคําสอนดานเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช จะสามารถทําใหชุมชนบานทา
ระแนะ เปนชุมชนท่ียั่งยืนสมบรูณไดอยางดี และมี
การพัฒนาในดานตางๆ สงเสริมใหมีชีวิตและความ
เปนอยูของผูคนในชุมชนดีขึ้น 

1) พัฒนาดานการคมนาคม 
2) พัฒนาดานการบริหารจัดการ 
3) พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
4) พัฒนาดานการศึกษา 
5) พัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
6) พัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 
7) พัฒนาดานการทองเท่ียว 
8) พัฒนาดานภูมิปญญาทองถิ่น 
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