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ABSTRACT 
 

Title of Thesis Development of Creative Tourism : A Case Study on 
Koh San Chao community  in Bang Ramat, Taling 
Chan, Bangkok 

Author   Miss Chuthathip Pradiphatnarumol 
Degree   Master of Public Administration 
Year    2014 

____________________________________________________________________________________ 
  

This study has the objectives to analyze the aspects in creative tourism of Koh 
San Chao community that has the capabilities to develop in accordance to the 
creative tourism concept, study the development of the format of creative tourism 
aspects combination of Koh San Chao community, and provide suggestions in the 
area’s development, by relying on the forward- moving mechanism within Koh San 
Chao community. This thesis is a case study that mainly uses a qualitative research 
process through semi-structured interviews and in -depth interviews from 22 
participants who provided information. 

Study results discovered that the aspects in the community have led to 
building the community that creates genuine capabilities, by replying on the 
community paradigm to drive a new direction in the form of sustainable tourism, and 
by having the community source an equilibrium of advancement that invaded into the 
community, in order to allow citizens in the community to love and value their native 
habitat highly. Furthermore, citizens whom are tourists and various groups have 
experienced intellectual and cultural capital, thus have turned them into creative 
activities. When combining these formats together, they collectively produced a model 
for Koh San Chao community, with the emphasis for tourists to become an integrated 
part of the community rather than as general tourists.  



(5) 

 

The suggestions from the study are as follows. A community organization 
should be established to develop tourism that is dependent on the movement from 
personnel in the community. Nevertheless, community development is conditional on 
cooperation from various departments, such as budget. A database of communities in 
Bangkok should be created in a website format. Lastly, the public sector should 
support folk wisdoms of local philosophers in Koh San Chao community, to inherit the 
community’s unique identity and ultimately leads to the development of creative and 
sustainable tourism. 
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บทท่ี 1 

 

บทน ำ  
 

1.1  ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ปจัจุบนัการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมที่มคีวามส าคญัยิง่ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมไทย นโยบายส่งเสรมิการท่องเที่ยวของรฐับาลไทยมุ่งสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมอืส าคญัน าไปสู่การยกระดบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการเพิม่มูลค่าให้กบั
สนิค้าทางการท่องเที่ยว พร้อมทัง้ให้ความส าคญัในการพฒันาการท่องเที่ยวให้เกิดความ
สมดุลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม  การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวจงึต้อง
เน้นให้ความส าคญักบักลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะ
ด้านมากขึ้น  

การท่องเที่ยวเป็นการเปิดประสบการณ์แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวได้เข้ามาพกัผ่อนหย่อน
ใจ หรอืเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้น หรอืเพื่อมุ่งแสวงหาความรู้ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมอียู่
มากมาย ผลลพัธ์ของการท่องเที่ยวนัน้มสี่วนช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ไปจนถึงระดบัประเทศ โดยมกีารน าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวอันเกิดจากความแตกต่าง
หลากหลายที่สร้างความแปลกใหม่ในการดึงดูดใจทัง้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ 
ขณะเดียวกนัผลกระทบที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงมไิด้ คอื ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่อง 
เที่ยว อาท ิ การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย น ้าเสีย และทรพัยากรการท่องเที่ยวถูกท าลาย 
เป็นต้น ทัง้นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวไม่เน้นการใส่ใจต่อจติวญิญานใน
พื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชนอย่างแท้จรงิการแสดงถึงการเข้ามาท่องเที่ยวในลกัษณะฉาบฉวย 
อาท ิ การเข้ามาเพยีงเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหรอืการแวะเข้ามารบัประทานอาหารระหว่าง
เดินทาง เป็นต้น ผลกระทบที่ตามมาคอื ทรพัยากรทางธรรมชาติของชุมชนถูกท าลายจาก
การท่องเที่ยวแบบเดิม จงึเกิดปญัหาตามมาในชุมชนที่ขาดองค์ความรู้เพื่อการสร้างเกราะ
ป้องกนัในชุมชนตนเอง ขณะที่ศกัยภาพของชุมชนมอียู่แต่มกัขาด “การสร้างสรรค์แหล่ง
ท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นการน าเสนอวฒันธรรม ประเพณี สิง่ดีงาม คุณค่า และอตัลกัษณ์  เพื่อ
ท าให้ชุมชนเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างยัง่ยนืพร้อมทัง้มกีารส่งต่อการสร้างสรรค์
แหล่งท่องเที่ยวจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นการอนุรกัษ์คุณค่าเดิมและเพิ่มพูนต่อยอดองค์ความรู้
ใหม่ซึ่งมจีุดมุ่งหมายเดียวกนัเพื่อช่วยให้เกิดการจดัการรูปแบบการท่องเที่ยวที่ม ี      
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เอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น นัน่คอื การสบืสานภูมปิญัญาไทยผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ 
เรยีกว่า การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ (สุดแดน  วสุิทธลิกัษณ์ และคณะ, 2554: 1) 

 (สุดแดน วสิุทธิลกัษณ์, 2556) การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ถือได้ว่าเป็น กระบวน
ทศัน์ (New Travel Paradigm) และทศิทางใหม่ของการท่องเที่ยวในปจัจุบนัซึ่งมคีวาม
แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) แบบเดมิ โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม (Cultural Tourism) ที่ผู้ท่องเที่ยวเป็นเพยีงแต่ผู้ชม และถ่ายภาพ
อยู่ห่างๆ  

การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ คอื การพฒันาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความได้เปรยีบ
ด้วยการสร้างมูลค่า (Value Creation) ด้านการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืบนพื้นฐานแห่งความ
เป็นไทย (Thainess) วถิีชวีติ ภูมปิญัญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ ดงันัน้
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์มจีุดหมายไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื ถือเป็นเครื่องมอืให้
ชุมชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ได้ก าหนดทศิทางของการท่องเที่ยวด้วยตนเอง การก าหนดและ
จ ากดัจ านวนนักท่องเที่ยว การสร้างสรรค์ก ิจกรรมการท่องเที่ยวน าไปสู่การสร้างความ
เข้าใจแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวและชุมชนด้วย (ธนกฤต ภทัร์ธราธร, 2556: ค าน า) รูปแบบของ
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างแท้จรงิ เพราะเป็นการ
ช่วยธ ารงรกัษาไว้ซึ่งวฒันธรรม ประเพณีอนัดงีาม พร้อมทัง้ช่วยส ร้างความตระหนักใน
คุณค่าของชุมชนนัน้ๆ ที่มแีหล่งภูมปิญัญาท้องถิ่น ท าให้การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เป็น
เครื่องมอืส าคญัสามารถเป็นกลไกขบัเคลื่อนในการสร้างและการธ ารงไว้ซึ่งความยัง่ยนืของ
ชุมชนในประเทศไทยได้ (Intangible Cultural Heritage) (Richard 2009 อ้างถึงใน      
สุดแดน วสิุทธลิกัษณ์, 2556: 10)  

การศึกษาวจิยัครัง้นี้ได้ท าการศึกษาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า  ซึ่งมขีอบเขตทุนทาง
สงัคมครอบคลุมไปถ ึงชุมชนอ ิสระฉิมพลดี ้วยเช่นกนั  ภายในชุมชนมมีติ ิของทุนต่างๆ    
อนัเป็นองค์ประกอบส าคญักลายเป็นศกัยภาพของชุมชนและน ามาพฒันาต่อยอดโมเดล
ชุมชนเกาะศาล เจ ้า โดยเฉพาะ  จ งึต ้องท าการ เร ่งศ ึกษาค ้นคว ้า ในย ่านเก ่าแก่ทาง
ประวตั ิศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การสร้างฐานความรู ้ความเข้าใจในแนวคดิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การรกัษา ฟ้ืนฟู ธ ารงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์เฉพาะของท้องถิ ่นเพื่อเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ให้กบัชุมชนอย่างยัง่ยนืในพื้นที่ย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าที่นับวนัจะหาชมได้ยาก ตลอดจน
การส ารวจพื้นที่ และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัชุมชนต่างๆ อนัจะเป็นองค์ประกอบส าคญัต่อ
การพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ภายในประเทศและเป็นการปูพื้นฐานองค์ความรู้
และแนวทางพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์แก่ชุมชนอื่นต่อไป  
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1.2  ค ำถำมในกำรศึกษำ  
 

 ย่านชุมชนเกาะศาลเจ ้ามศีกัยภาพอะไรบ้างที่เกี ่ยวข ้องกบัการท่องเที ่ยวเชงิ
สร้างสรรค์ มแีนวทางอย่างไรในการที่จะผสมผสานย่านนัน้เพื่อเป็นตวัอย่างโมเดลในย่าน
ชุมชนเกาะศาลเจ้าที่จะน าไปใช้ต่อไปได้ ทัง้นี้ได้น าเอาตวัอย่างโมเดลจากแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาการท่องเที่ยวเชงิท้องถิ ่น เขม็ทศิก าหนดทศิทางและควบคุมการพฒันาการ
ท่องเที่ยวเส้นทางสู่ความสมดุลระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยอืนของอาจารย์ ดร. เทดิชาย 
ช่วยบ ารุง (เทดิชาย ช่วยบ ารุง, 2552: 70) เพื่อน ามาปรบัใช้เป็นโมเดลเชงิประยุกต์ส าหรบั
งานวจิยัชิ้นนี้ต่อไป 
 
1.3  วตัถปุระสงค์กำรศึกษำ 

 
 1.3.1  เพื่อวเิคราะห์หามติิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะ  
ศาลเจ้าที่มศีกัยภาพในการพฒันาตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 1.3.2  เพื่อศึกษาการพฒันารูปแบบการผสมผสานมติิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า 
 1.3.3 เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาพื้นที่ โดยอาศยักลไกขบัเคลื่อน
ภายในชุมชน 
 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 
 การศ ึกษาครัง้นี้จะมกีารก าหนดขอบเขตของการศึกษาเป็น 4 ประเภท คอื 
ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านภูมศิาสตร์ ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษา และ
ขอบเขตด้านเวลา ดงันี้ 
 
 1.4.1  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 การสมัภาษณ์จะท าการสมัภาษณ์โดยใช ้ว ธิ กีาร เล อืกต วัอย ่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผู้วจิยัจะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญภายในย่าน
ชุมชนเกาะศาลเจ้า โดยจะสมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้มคีวามรู้ความช านาญเฉพาะ
ด้านต่างๆ ผู ้ท าโฮมสเตย์ ผู ้ทรงภูม ิกลุ ่มองค์กรพฒันาชุมชน อาท ิประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน ประชาคมตลาดน ้ าคลองลดัมะยมและเป็นผู ้ร เิริม่การท่องเที่ยว
ทศันาจรรมิคลอง รวมถ ึง เจ ้าหน้าที ่ของร ฐั  และ ใช ้ว ธิ กีารสุ ่มต วัอย ่างแบบบงั เอ ิญ 
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(Accidental Sampling) ซึ่งเก็บรวบรวบข้อมูลจากการสุ่มตวัอย่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวขาจรและนักท่องเที่ยวที่เข้าพกัโฮมสเตย์ในบรเิวณย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า  
 
 1.4.2  ขอบเขตด้ำนภูมิศำสตร์ 
 โดยท าการศึกษาชุมชนเกาะศาลเจ ้า แขวงบางระมาด และชุมชนฉิมพล ีแขวง
ฉิมพล ีทัง้สองชุมชนตัง้อยู่ในเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ทัง้นี้มคีวามเกี่ยวข้องในด้าน
มติ ิต่างๆ ที่ส าคญัจงึได้ท าการศ ึกษาเพื่อให้เก ิดความครอบคลุมในส่วนของทุนมนุษย์     
ทุนทางปญัญาและวฒันธรรม ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงของการศึกษาวจิยัในย่านชุมชนทัง้สอง
แห่งนี้ 
 
 1.4.3  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำในกำรศึกษำ 

ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้มจีุดสนใจอยู่ 3 ประการ คอื   
1.4.3.1  เพื่อวเิคราะห์หามติิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของย่านชุมชน

เกาะศาลเจ้า ที่มศีกัยภาพในการพฒันาตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  1.4.3.2  เพื่อศึกษาการพฒันารูปแบบการผสมผสานมติิการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า 
  1.4.3.3  เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาพื้นที่ โดยอาศยักลไก
ขบัเคลื่อนภายในชุมชน 
 
 1.4.4  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 การศึกษาครัง้นี้ผู ้วจิยัได้ท าการศึกษาในช่วงเดอืนพฤษภาคม พ .ศ. 2556 ถึง 
เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
1.5  นิยำมศพัท์  

 
1.5.1  การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ หมายถึง การเดนิทางที่น าไปสู่ประสบการณ์ที่

แท ้จร งิและมกีารเชื่อมโยงด ้วยการ เรยีนรู ้แบบมสี ่วนร ่วมในงานศ ิลปะ  มรดก หรอื 
คุณลกัษณะพเิศษของสถานที่ และยงัท าให้เกิดการเชื่อมสมัพนัธ์กบัผู้คนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่
ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์วฒันธรรมที่ยงัมชีวีติขึ้นมา  

1.5.2  การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยัง่ยนืของ
สิง่แวดล้อม สงัคม และวฒันธรรม ก าหนดทศิทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน เพื่อชุมชน
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และชุมชน มบีทบาทเป็นเจ้าของ มสีทิธิใ์นการจดัการดูแล เพื่อให้เกิดการเรยีนรู ้แก่ผู ้มา
เยอืน   

1.5.3  การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื หมายถึง  การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นภายใต้ขดีความสามารถของธรรมชาติที่
จะรองรบัได้ และตระหนักถึงการมสี่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่มต่ีอกระบวนการท่องเที่ยว อีกทัง้ประชาชนทุกส่วนต้องได้รบัผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคกนั รวมถึงมกีารจดัการทรพัยากรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทางด้านเศรษฐก ิจ สงัคม และสิง่แวดล ้อม ในขณะที่ย งัสามารถรกัษา
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศของท้องถิ่นนัน่ไว้ได้ 
 1.5.4 ชุมชน หมายถึง กลุ ่มคนที่มวีถิ ีชวีติเกี่ยวพนักนั และมกีารติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกนัอย่างเป็นปกติและเกิดความต่อเนื่อง โดยอาศยัอยู่ในอาณาเขตบรเิวณเดยีวกนั 
ทัง้นี้มอีาชพีเดยีวกนัหรอืประกอบกิจกรรมที่มวีตัถุประสงค์ร่วมกนั หรอืมวีฒันธรรม ความ
เชื่อ หรอืความสนใจร่วมกนั (สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2550: 2) 
โดยค าว่า “ชุมชน” ในที่นี้ หมายถึง ชุมชนเกาะศาลเจ้าหรอืชุมชนวดัจ าปา และชุมชน
ฉิมพล ีโดยใช้เป็นนามสมมติ อยู่ในพื้นที่ของแขวงบางระมาดและแขวงฉิมพลี เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหานคร 
 
1.6  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 
 1.6.1 เพื่อให้ทราบถึง มติ ิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาล
เจ้าที่มศีกัยภาพในการพฒันาตามแนวคดิการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่ทศิ
ทางการก าหนดนโยบายการพฒันาชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 1.6.2 เพื่อให้ทราบถึง การพฒันารูปแบบผสมผสานทางวฒันธรรมของย่านชุมชน
เกาะศาลเจ้า เพื่อน าไปสู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์อย่างยัง่ยนื  
 1.6.3 ได้ข ้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาพื้นที่ โดยอาศยักลไกขบัเคลื่อน
ภายในชุมชนไปสู่การพฒันาศกัยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์อย่างยัง่ยนื  
 
1.7  กำรน ำเสนอกำรศึกษำ 
 
 บทที่ 1  เป็นการน าเสนอความเป็นมาและความส าคญัของปญัหาในการศึกษาวจิยั
ครัง้นี้ ค าถามในการศึกษา วตัถุประสงค์การศกึษา ขอบเขตการศึกษา นิยามศพัท์ ผลที่คาด
ว่าจะได้รบั และการน าเสนอการศึกษา 
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 บทที่ 2 เป็นการน าเสนอแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาวจิยั
ในครัง้นี้ ซึ่งประกอบด้วย แนวคดิเรื่องการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ แนวคดิเรื่องการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคดิเรื่องการพฒันาการท่องเที ่ยวอย่างยัง่ยนื แนวคดิเรื่อง
ความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเที่ยว แนวคดิเรื่องกิจการเพื่อสงัคม แนวคดิเรื่อง
ทุนทางสงัคม แนวคดิเรื่องการมสี่วนร่วม แนวคดิเรื่องทศันคติของนักท่องเที่ยว ย่านชุมชน
เกาะศาลเจ้า งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคดิในการวจิยั  
 บทที่ 3 เป็นการน าเสนอระเบยีบวธิวี ิจยั ซึ่งประกอบด้วยวธิกีารศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืในการศึกษา และการวเิคราะห์ข้อมูล  
 บทที่ 4  ผลการศึกษา  
 บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
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บทท่ี 2 

 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวจิยั เรื่องการพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่านชุมชน

เกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัได้ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี 
และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัครอบคลุมสาระส าคญัดงันี้ 

2.1  แนวคดิเรื่องการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
2.2  แนวคดิเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 2.3  แนวคดิเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื 
 2.4  แนวคดิเรื่องความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเที่ยว  
 2.5  แนวคดิเรื่องกิจการเพื่อสงัคม  
 2.6  แนวคดิเรื่องทุนทางสงัคม  
 2.7  แนวคดิเรื่องการมสี่วนร่วม 
 2.8  แนวคดิเรื่องทศันคติของนักท่องเที่ยว 

2.9  ย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร  
2.10  งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
2.11  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

2.1  แนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 

2.1.1  ค านิยามของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
 Richards and Raymood (2000, อ้างถึงใน สุดแดน วสิุทธลิกัษณ์ และคณะ , 

2554) หมายถึง การท่องเที่ยวที่มอบโอกาสให้กบัผู ้เดนิทางการพฒันาศกัยภาพการ
สร้างสรรค์ของตนผ่านการมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยประสบการณ์จรงิที่เป็นไป
ตามลกัษณะเฉพาะของพื้นที่เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว 

UNESCO (2006 อ้างถึงใน โศรยา หอมชื่น, 2554: 4) ได้ก าหนดนิยามของ            
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ มใีจความว่า การเดนิทางที่น าไปสู่ประสบการณ์ที่แท้จรงิและมี
การเชื่อมโยงด้วยการเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วมในงานศิลปะ มรดก หรอื คุณลกัษณะพเิศษของ
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สถานที่ และยงัท าให้เกิดการเชื่อมสมัพนัธ์กบัผู้คนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์
วฒันธรรมที่ยงัมชีวีติขึ้นมา  

Wurzburger (2009 อ้างถึงใน สุดแดน วสิุทธลิกัษณ์ และคณะ 2554) คอื การ
ท่องเที่ยวที่มุ่งไปสู่ความผูกพนัและประสบการณ์อนัแท้จรงิซึ่งได้มาจากการเข้าไปมสี่วนร่วม
ในการเรยีนรู้ด้านศิลปะ มรดกทางวฒันธรรม หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของพื้นที่ 
 สุดแดน วสิุทธลิกัษณ์ และคณะ (2554ง) หมายถึง การท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้
นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้เพื่อท าความเข้าใจคุณค่าทางสงัคม วฒันธรรม และ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างลกึซึ้งโดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจ้าของพื้นที่
หรอืเจ้าของวฒันธรรม   
 นาฬิกอติภคั แสงสนิท (2554, อ้างถึงใน สุดแดน วสิุทธลกัษณ์ และคณะ , 2554ค) 
หมายถึง การท่องเที่ยวที่สมัพนัธ์กบัประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วถิีชุมชนและอนุรกัษ์
สถานที่ โดยนักท่องเที่ยวได้เรยีนรู้สร้างประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจ้าของวฒันธรรม และมี
โอกาสได้ใช้ชวีติร่วมกนักบัเจ้าของสถานที่ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัประวตัิศาสตร์ 
ศิลปวฒัธรรม วถิีชุมชนและเอกลกัษณ์ของสถานที่ ไม่ใช่กิจกรรมที่ เน้นรายได้ของชุมชน แต่
เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชนเท่านัน้ 
 มุทรกิา พฤกษาพงษ์ (2554, อ้างถึงใน สุดแดน วสิุทธลกัษณ์ และคณะ , 2554: 2) 
ได้ให้ความหมายว่า เป็นการท่องเที่ยววถิีชวีติที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัการใช้
ชวีติของผู ้คนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวถิ ีชวีติ การประกอบอาชพี อาหารการกิน 
ศิลปหตัถกรรม และอื่นๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของชุมชน และผู้คน
เจ้าของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมปีฏสิมัพนัธ์กบัคนในพื้นที่ ผ่านการพูดคุยสนทนา
และผ่านกิจกรรมทดลองปฏบิตั ิต่างๆ  เช่น การทดลองท าอาหาร การทดลองท า
ศิลปหตัถกรรม ตลอดจนการทดลองใช้ชวีติตามแบบอย่างผู้คนในชุมชน  หรอืการท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์ (Home Stay) ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเลอืกส าหรบันักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่มี
ความสนใจในวฒันธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยในมติิที่มคีวามลกึมากขึ้น  โดยจะสามารถ
เข้าใจในวฒันธรรมอนัมเีอกลกัษณ์ของผู ้คนและสถานที่นัน้ๆ  ผ่านประสบการณ์ตรงที่
เรยีกว่าเป็นเวทกีารเรยีนรู้แบบมชีวีติ  
 
 2.1.2  คุณลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์อาศยัคุณลกัษณะ 10 ประการ (สุดแดน วสิุทธลิกัษณ์ 
และคณะ, 2554) ดงันี้ 
 2.1.2.1 ผูท้ ่องเทีย่วและเจา้ของบา้นมคีวามผ ูกพนัระหว ่างกนั (Each 
Engaging The Other) กล่าวคอื เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้าไปมสี่วนร่วมในกิจกรรมของพื้นที่
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ภายในท้องถิ ่น ท าให้เก ิดกระบวนการในการเรยีนรู ้และให้ความสนใจในภาพลกัษณ์ 
(Image) อตัลกัษณ์ (Identity) วถิีชวีติ (Lifestyles) บรรยากาศ (Atmosphere) เรื่องเล่า 
(Narratives) การสร้างสรรค์ (Creativity) และสื่อ (Media) สิง่เหล่านี้ท าให้เกิดการมี
ปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน โดยเจ้าบ้านได้ต้อนรบัขบัสู้อย่างอบอุ่นด้วย
ความสมคัรใจ ทัง้นี้เจ ้าบ้านเองมคีวามส านึกรกัในถิ่นที่อยู่ โดยเจ้าบ้านได้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆ ด้วยความซื่อตรง สนุกสนาน และความจรงิใจให้แก่นักท่องเที่ยว แม้ว่าจะเป็น
ช ่วงระยะเวลาการเดนิทางมาท่อง เที ่ยว ท าก ิจกรรมเพยีงระยะสัน้ๆ  ก ็ตาม แต่ใน
ขณะเดยีวกนัยงัสร้างความผูกพนัจนเกิดความคุ้นเคยกนั ท าให้นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของ
กิจกรรมและเห็นความลกึซึ้งของวฒันธรรมในรุ่นนัน้ๆ ด้วย 
 2.1.2.2 ก า ร แ ล ก เ ป ลี ่ย น เ ร ยี น รู ้ข ้า ม ว ฒั น ธ ร ร ม  (Cross-Cultural 
Engagement / Cultural Experience) กล่าวคอื การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เป็นการ
สนทนา การแลกเปลี่ยน และการเรยีนรู้ระหว่างวฒันธรรม ท าให้ทราบและเข้าใจในคุณค่า
ของความหลากหลายทางวฒันธรรมของแต่ละชุมชนที่สบืทอดกนัมา จนเกิดความซาบซึ้งใจ
ในการสัง่สมองค์ความรู้ทางประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่และวฒันธรรมโบราณของชุมชน อนั
เป็นรากฐานส าคญัจนเกิดมติิต่างๆ ที่ช่วยหล่อหลอมอตัลกัษณ์ เฉพาะให้กลายเป็นชุมชน
ท้องถิ่นโดยนักท่องเที่ยวได้มโีอกาสรบัรู้จากการเข้ามาเยี่ยมเยอืนชุมชน    
 2.1.2.3 มคีวามรู ้คว ามเข ้า ใจอย ่างล กึซึ ้งทางวฒันธรรมของพื ้นที ่ที่
ท่องเที่ยว (Spirit of Place / Deep Meaning / Understanding of The Specific Cultural 
of The Place) กล่าวคอื เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้าไปใช้ชวีติในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อเรยีนรู้
และท ากิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ร่วมกบัศิลปินในพื้นที่ สิง่เหล่านี้สร้างความผูกพนัระหว่างกนั
ของนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน ท าให้เกิดการเรยีนรู้เรื่องราวในอดตีของพื้นที่และสร้างความ
เข้าใจตรงกนั นอกจากนี้การให้ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางสงัคม ความเชื่อ วฒันธรรม 
และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างลกึซึ้ง โดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจ้าของ
พื้นที่ หรอืเจ ้าของวฒันธรรม โดยชุมชนต้องมคีวามตระหนักถ ึงคุณค่าของมรดกทาง
วฒันธรรม ความยัง่ยนืของชุมชน และทรพัยากรทางธรรมชาติ 
 2.1.2.4 ประสบการณ์จากการมสี่วนร่วม  (Hands-on Experience) 
กล่าวคอืนักท่องเที่ยวมคีวามปรารถนาที่จะมโีอกาสเข้าไปมสี่วนร่วมในทางวฒันธรรมและ
คุณค่าในอตัลกัษณ์ของพื้นที่ที่ตนเองได้เดนิทางไปท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์จงึ
พร ้อมที่จะเข ้าไปมสี่วนร่วมในการเร ียนรู ้ การลงมอืท า และมคีวามสุข เพื่อที่บรรลุถ ึง
เป้าหมายในการพฒันาความสามารถใหม่ๆ ของตนเองผ่านประสบการณ์ของการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์ ท าให้เกิดการส่งต่อคุณค่าและวธิกีารปฏบิตัิของชุมชนผ่านกิจกรรมดงักล่าว  
  2.1.2.5  มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกนั / ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์ 
(Exchange Information / Transformation and Transformative Experience) กล่าวคอื 
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ชุมชนท้องถิ่นมอบประสบการณ์ที่เป็นเนื้อแท้ของพื้นที่นัน้ โดยชุมชนจะเป็นแรงดงึดูดให้
นักท่องเที่ยวที่สนใจในการเรยีนรู ้เกี่ยวกบัสถานที่จรงิ ท าให้ประสบการณ์ที่ควบคุม โดย
ศิลปินถูกส่งต่อให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต ้องการท ากิจกรรมที่เชื่อมโยงกบัความมเีสน่ห์ จติ
วญิญาณ และบรรยากาศของชุมชน น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะตวัของ
นักท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นคุณค่าแห่งการได้ร่วมแบ่งปนัข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบัสาร 
จนเกิดเป็นการส่งผ่านประสบการณ์อนัล ้าค่าเชงิรูปธรรมและแฝงไปด้วยคุณค่าเชงินามธรรม
ด้วยเช่นกนั ทัง้นี้เป็นการพฒันาศกัยภาพของนักท่องเที่ยว ในขณะเดยีวกนันักท่องเที่ยวก็
พฒันาศกัยภาพของคนในท้องถิ่นด้วยในแง่ที่ว่ามกีารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกนัในองค์
ความรู้ที่อาจจะใกล้เคยีงกนัแต่มทีี่มาจากต่างถิ่นฐานบ้านเกิด 
  2.1.2.6  การเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม (More Participate 
Than Observe) กล่าวคอื การท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์เป็นรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปมสี่วนร่วมในการลงมอืท ากิจกรรมเชงิสร้างสรรค์กบัชุมชนอย่ างแท้จรงิ 
เพราะเป็นการแบ่งปนัประสบการณ์ของชุมชนท้องถิ ่นที่มมีาอย่างยาวนาน ส่งต่อถ ึง
นักท่องเที่ยวผู้มาเยอืนในท้องถิ่นของตน เพื่อแสดงให้เห็นถึงวถิีชวีติจรงิในชุมชนจนเกิด
ความรกัและหวงแหนในคุณค่าแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรม  
  2.1.2.7  นักท่องเที่ยวมโีอกาสในการพัฒนาศกัยภาพในการสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง และมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (Co-Creating Tourism Experience) กล่าวคอื การ
ได้ร่วมท ากิจกรรมในพื้นที่ โดยมเีจ้าบ้านเป็นผู้สอนในทกัษะเฉพาะของผลติภณัฑ์ให้แก่
นักท่องเที่ยวผู ้มคีวามกระตือรอืร้นในสิง่ที่จะเรยีนรู ้ด้านศิลปะ มรดกทางวฒันธรรม การ
ท าอาหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเปิดศกัยภาพเพื่อพฒันามุมมองใหม่ๆ แก่นักท่องเที่ยวที่ได้
ร่วมในการไตร่ตรองและตดัสนิใจในขัน้ตอนการท าผลติภณัฑ์ ทัง้นี้คุณค่าที่ได้รบันัน้เป็น
ความภูมใิจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง สามารถน าผลงานที่ท าขึ้นกลบัไปที่บ้าน 
เพื่อเป็นของที่ระลกึถึงการได้มาเยอืนในชุมชนนัน้    
 2.1.2.8 การเข ้าถ ึงความจรงิแท ้ของกระบวนการในการผลติ รวมทัง้
ผลติภณัฑ์ และการมปีระสบการณ์จรงิ (Authentic Both Process and Product / Genuine 
Experience) กล่าวคอืนักท่องเที่ยวได้สมัผสักบัตวัตนที่แท้จรงิของชุมชนท้องถิ่น เพราะ
นักท่องเที่ยวได้ให้โอกาสตวัเองในการเปิดมุมมองใหม่ในผลติภณัฑ์ (Product) ของพื้นที่นัน้
จรงิและเข้าร่วมท ากิจกรรมซึ่งมกีระบวนการเฉพาะ  (Process) ที่ถูกปรบัมาแล้วให้เกิด
ความสอดคล้องกบัสภาพปจัจุบนัในแต่ละท้องถิ่น ทัง้น้ีศิลปินในพื้นที่ได้ถ่ายทอดความรู้ที่
เกี ่ยวกบัการสร ้างศ ิลปะให ้กบันักท่องเที ่ยวผู ้ใฝ ่รู ้ในการสร ้างสรรค ์ผลงานและการมี
ประสบการณ์ร่วมกบัศิลปินในพื้นที่นัน้โดยตรง โดยผู้เป็นศิลปินได้ท าหน้าที่ในการเป็นผู้
ถ่ายทอด ผู้สอน และผู้แนะน าในทกัษะความเชี่ยวชาญนัน้ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ตระหนัก
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ในการร่วมสร้างผลงานศิลปะท้องถิ่นด้วยฝีมอืของนักท่องเที่ยวเอง จนท าให้นักท่องเที่ยว
เล็งเห็นในคุณค่าชวีติที่แตกต่าง และการต่อยอดประสบการณ์ชวีติที่หลากหลายมากขึ้น  
  2.1.2.9  จดจ า ประทบัใจ และเข้าใจ (Memorable / I Hear and I Forget, 
I See And I Remember, I do And I Understand) กล่าวคอื เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้าไป
อาศยัในพื้นที่ดงักล่าว การมองเห็นภาพชดัเจน เพื่อชื่นชมความงดงามทางวฒันธรรม 
ประเพณี อตัลกัษณ์ วถิีชวีติ เรื่องเล่า ภาพลกัษณ์ การสร้างสรรค์ และสื่อ ท าให้เกิดภาพที่
ควรค่าแก่การจดจ าจนเกิดเป็นความประทบัใจอย่างลกึซึ้งถึงจติวญิญาณในพื้นที่ท่องเที่ยว 
พร้อมทัง้ยงัสร้างความเข้าใจอนัดขีองเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นส าคญั   
 2.1.2.10   การท่องเที่ยวแบบจ าเพาะเจาะจง  (Trailor-Made Approach) 
กล่าวคอืการมรีูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม
แห่งการเรยีนรู้ซึ่งค านึงถงึความยัง่ยนืเป็นส าคญั ทัง้นี้เจ้าบ้านมกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์ในการ
ท ากิจกรรมเฉพาะคนซึ่งขึ้นอยู่กบันักท่องเที่ยวด้วยว่าต้องการท ากิจกรรมอะไรบ้าง ทัง้ที่
อาจจะจะมกีิจกรรมหลายอย่าง เจ้าบ้านจะเลอืกท าเฉพาะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจที่จะ
เข้ามาเรยีนรู้โดยตรง โดยอาศยัประสบการณ์ที่แท้จรงิซึ่งเป็นไปคุณลกัษณะเฉพาะของพื้นที่ 
มคีวามผูกพนัระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน นักท่องเที่ยวได้ลงมอืปฏบิตัิจรงิจากศิลปิน
ในท้องถิ่น ท าให้เกิดการพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของนักท่องเที่ยว อนัจะ
น าไปสู่การจดจ า ความประทบัใจ และความเข้าใจอย่างลกึซึ้งในพื้นที่ของการท่องเที่ยว
อย่างแท้จรงิ  
  ทัง้นี้คุณลกัษณะหลกัทัง้ 10 ประการตามกรอบหลกัการของการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์จะต้องประกอบด้วยคุณสมบตัิ 2 ลกัษณะ ดงันี้ 

  1) คุณสมบตัิในเชงิพื้นที่ กล่าวคอื ความเข้าใจถึงคุณค่าทาง
วฒันธรรมและเกิดความตระหนักรู้ภายในชุมชนโดยเจ้าของวฒันธรรม เห็นความส าคญัของ
ความหลากหลาย ความโดดเด่นทางวฒันธรรมหรอืธรรมชาติ เจ้าบ้านมคีวามพร้อมที่จะ
สื่อสารให้แก่นักท่องเที่ยว ทัง้นี้ชุมชนนัน้ๆ พร้อมที่จะต้อนรบัการเข้ามาของนักท่องเที่ยวใน
การร่วมกนัท ากิจกรรมด้วย 

2) คุณสมบตัิในเชงิกระบวนการ กล่าวคอื การเข้าไปในชุมชน
โดยมกีระบวนการน าไปสู่ความเข้าใจอย่างลกึซึ้งในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึงมกีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ข้ามวฒันธรรม การมปีระสบการณ์ตรงร่วมกบัเจ้าของวฒันธรรม และการไม่ท าลาย
คุณค่าของชุมชน ซึ่งน าไปสู่ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม  

ในท้ายที่สุดแล้วการก่อตัวของกระบวนการทัง้หมด นัน่คอื การอาศยักรอบ
องค์ประกอบของคุณลกัษณะหลกั 10 ประการและคุณสมบตัิ 2 ลกัษณะแล้ว เมื่อในชุมชน
นัน้ได้ท าการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวไม่น าไปสู่การท าลายคุณค่า
เดมิของชุมชน เพราะเจ้าของบ้านมสี่วนส าคญัอย่างยิง่ในการรกัษาและส่งต่อคุณสมบตัิเชงิ
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พื้นที่และคุณสมบตัิเชงิกระบวนการ ฉะนัน้เจ ้าบ้านและนักท่องเที่ยวจงึควรตระหนักใน
สาระส าคญันี้ด้วย      
   

2.1.3   ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์สามารถจ าแนกเป็น 5 ประเภท ดงันี้ (องค์การบรหิาร

การพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน), 2555) 
          2.1.3.1  ประเภทมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) เป็นกลุ่มการ
ท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ที่เกี ่ยวข ้องกบัประวตั ิศาสตร์ โบราณคดี วฒันธรรมประเพณี    
ความเชื่อ สภาพสงัคม สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ดงันี้   
   1)  กลุ่มแสดงออกทางวฒันธรรมแบบดัง้เดมิ (Traditional Cultural 
Expression) อาท ิศิลปะงานฝีมอื เทศกาล งานประเพณีต่างๆ เป็นต้น 
   2)  กลุ่มที่ตัง้ทางวฒันธรรม (Cultural Sites) อาท ิโบราณสถาน 
พพิธิภณัฑ์ เป็นต้น  
  2.1.3.2  ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์บน
พื้นฐานของศิลปะวฒันธรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่                  
            1)  งานศิลปะ (Visual Arts) อาท ิการวาดภาพ รูปป ัน้ และวตัถุ
โบราณ เป็นต้น 
 2)  ศลิปะการแสดง (Performing Arts) อาท ิการแสดงดนตรี
พื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงละคร เป็นต้น 
  2.1.3.3  ประเภทวถิีชวีติ (Lifestyles) เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกบัวถิีชวีติ การด ารงชวีติ หรอืวถิีการท ามาหากินของคนในชุมชนท้องถิ่น หรอื
ชาวพื้นเมอืง แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
   1)  วถิ ีชวีติของสงัคมเมอืง อาท ิย่านการค้าโบราณ ย่านส าเพ็ง 
ย่านเยาวราช ย่านบางล าพู ย่านเมอืงเก่าน่าน ย่านเมอืงเก่าแปดริ้ว ย่านถนนนางงาม
สงขลา เป็นต้น 
   2)  วถิชีวีติสงัคมชนบท อาท ิหมู่บ้านช้างตากกลาง อ.ท่าตูม จงัหวดั
สุรนิทร ์การเลี้ยงนกเขา อ.จะนะ จงัหวดัสงขลา เป็นต้น 
  2.1.3.4  ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ หรอืสื่อสารกบันักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
 1) งานสื่อสิง่พมิพ์ท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ (Publishing and 
Printed Media) อาท ิคู่มอืการท่องเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยว หรอืสิง่พมิพ์อื่นๆ ที่มสี่วน
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สร้างความน่าสนใจเกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยว หรอืแหล่งท่องเที่ยวให้มคีวามน่าสนใจ และ
สามารถสื่อในสิง่ที่มคีุณค่าให้เกิดความน่าสนใจ เป็นต้น 
   2)  งานโสตทศัน์ (Audiovisual) อาท ิสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ วทิยุ 
หรอือื่นๆ ที่เกี ่ยวข ้องก ับการส่งเสรมิความรู ้ความเข ้าใจของความเป็นของแท้ดัง้ เดมิ 
(Originality) ในแหล่งท่องเที่ยว หรอืสถานที่นัน้ๆ เป็นต้น 
  2.1.3.5 ประเภทการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Functional 
Creation) เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ที่เป็นสนิค้าและบรกิาร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่มคีวามต้องการแตกต่างกนั แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
   1) กลุ่มการออกแบบ (Design) อาท ิการออกแบบห้องพกัใน
โรงแรม รสีอร ์ท การออกแบบสนิค้าของที่ระลกึ ให้มคีวามเป็นอตัลกัษณ์ของความเป็น
ท้องถิ่น หรอืแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ เป็นต้น 
   2)  กลุ่มสื่อสมยัใหม่ (New Media) อาท ิระบบดจิทิลั ซอฟท์แวร์ 
เกมส์ต่างๆ เป็นต้น  
   3)  กลุ่มบรกิารทางความคดิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism Services) อาท ิการบรกิารทางสถาปตัยกรรม โฆษณา นันทนาการ และบรกิาร
แนวคดิเชงิสร้างสรรค์อื่นๆ เป็นต้น 
 
 2.1.4   ตวัแบบการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์อาศยัการมปีระสบการณ์จรงิที่ได้เข้าไปมสี่วนร่วมใน
การเรยีนรู้งานศิลปะ มรดก หรอืลกัษณะพเิศษของสถานที่นัน้ โดยนักท่องเที่ยวมโีอกาสที่
จะพฒันาศกัยภาพความคดิสร้างสรรค์ผ่านการมสี่วนร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์ภายใน
หลกัสูตร ท าให้ได้รบัประสบการณ์การเรยีนรู้ซึ่งมลีกัษณะเฉพาะที่พวกเขาเข้าร่วมอาสา
ด้วย การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวทัว่ไป เพราะการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์มคีวามเกี่ยวข้องอย่างลกึซึ้งกบัวฒันธรรมของแต่ละภูมปิระเทศที่นักท่องเที่ยวได้
มสี่วนร่วมในกิจกรรมที่แตกต่างกนั อาท ิงานฝีมอื ศ ิลปะ การท าอาหาร และก ิจกรรม
สร้างสรรค์อื่นๆ เป็นต้น ดงันัน้จงึเป็นการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิระหว่ างผู้คนในท้องถิ่นและ
ประชากรและมรดกทางวฒันธรรมของตน ทัง้นี้  
กลุ่มนักท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจกบัการได้สงัเกตการณ์ผ่านม่านทางวฒันธรรมที่มองหา
การมสี่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านัน้ อาท ิพวกเขาได้เดนิทางไปยงัอาร์เจนตินาเพื่อได้เรยีนรู้
การเต้นแองโก้ การไปรสัเซยีเพื่อไปร่วมวาดรูปภาพ และการไปฝรัง่เศสเพื่อไปร่วมปรุง
อาหารจานโปรวองซ์แบบดัง้เดมิ การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมแบบดัง้เดมินัน้จะขึ้นอยู่กบัการ
ได้ชม พบเห็น  อาท ิการเยี่ยมชมพพิธิภณัฑ์ หอศิลป์ เป็นต้น ส่วนการท่องเที่ยวเชงิ
สร ้างสรรค ์นั น้ตัง้อยู ่บนพื ้นฐานของประสบการณ์ที ่ได ้ เข ้าร ่วมและการได ้เรยีนรู ้จาก
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ประสบการณ์จรงิที่ไม่ได้ผูกติดกบัสถานที่ เพราะการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ใช้ทรพัยากร
การท่องเที่ยวที่เน้นกระบวนการเป็นส าคญั อาท ิการเรยีนเต้นร า การร้องเพลง งานฝีมอื 
การวาดภาพ เทศกาล เป็นต้น ทัง้นี้จงึมคีวามยัง่ยนืมากกว่าการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมซึ่ง
ตัง้อยู่บนพื้นฐานของการบรโิภคสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้น การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
อาศยัประสบการณ์จรงิที่มอบให้กบันักท่องเที่ยว โดยอาศยัสถานที่เฉพา ะเจาะจงที่มี
ก ิจกรรมสร ้างสรรค์ที่เก ิดขึ้นตัง้อยู ่บนทรพัยากรทางวฒันธรรมที่ดงึดูดนักท่องเที่ย วที่
เดนิทางไปยงัจุดมุ่งหมาย นอกจากนี้ยงัเป็นตวัแบบการพฒันาชุมชนสร้างสรรค์ โดยกระตุ้น
ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จงึท าให้เศรษฐกิจท้องถิ ่นดขีึ้นเก ินกว่าก าไรที่ได้จากการ
ท่องเที่ยว (Ohridska-Olson and Ivanov, 2010: 2-13) 
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ภาพท่ี 2.1  แสดงตวัแบบการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์   
แหล่งท่ีมา:  Ohridska-Olson, 2010: 3. 
 

การมสี่วนร่วมทางวฒันธรรม 

ความสรา้งสรรค์ 

นวตักรรม 

ตน้ทุนทางวฒันรรม 

การอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม 

การขยายตลาดเป้าหมาย 

นวตักรรม 

การอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม 

ความน่าเชือ่ถอื การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

การมปีฏสิมัพนัธข์องมนุษย์ การสรา้งงาน 

การดื่มด ่าทางวฒันธรรม ความชดัเจนของผลติภณัฑ ์

การเดนิทางและการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม การส่งออกสนิคา้ 

อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

วฒันธรรมทอ้งถิน่ที่โดดเด่น 

งานฝีมอืและศลิปะทอ้งถิน่ทีโ่ดดเด่น 

การตอ้นรบัขบัสู ้

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น 
การทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ 

ในทอ้งถิน่ 

 ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

การท่องเทีย่วประเภทอื่นๆ 

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิน่ 

ตน้ทุนทางสงัคม 

การรกัษาคุณค่าทางวฒันธรรม 

การรกัษามรดกทางวฒันธรรม 

การแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม 

ความหลากหลายทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

คุณค่าทางศลีธรรมและจติวญิญาณ 

ความภาคภมูใิจในสถานที่ 

ปจัจยัอุปทาน ประโยชน์เชงินามธรรม 

ปจัจยัอุปสงค ์ ประโยชน์เชงิรปูธรรม 

ธรุกจิทอ้งถิน่มโีอกาส
ประสบความส าเรจ็ 

เพิม่มากขึน้ 

ชมุชนทอ้งถิน่มคีวาม
มัง่คัง่ทีเ่พิม่มากขึน้ 

การท่องเทีย่ว
เชงิสรา้งสรรค์ 

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร 

สทิธปิระโยชน์ดา้นการ
ท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์

ผลของการท่องเทีย่วเชงิ
สรา้งสรรค ์
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ตวัแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์มอีงค์ประกอบ 5 กลุ่ม ดงันี้   
  2.1.4.1  ปจัจยัอุปสงค์ 
  ผลลพัธ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจตัง้แต่ปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา หรอื
ในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้กระตุ้นให้เกิดการพฒันาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างที่ไม่เคย
มมีาก่อน ท าให้เกิดการสร้างตลาดการท่องเที่ยวและจ านวนของนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะ
เรยีนรู้ทกัษะใหม่ๆ รวมถึงการได้มสี่วนร่วมในประสบการณ์ความสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม
ใหม่ๆ มากยิง่ขึ้น กระแสของยุคโลกาภวิฒัน์ท าให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลผ่านการสื่อสารทาง
เทคโนโลยมีากยิง่ขึ้น ความรู้เกี่ยวกบัศิลปะพื้นบ้าน วฒันธรรม และการฝีมอืที่ถูกลมืไปนัน้ 
ท าให้ประชากรรุ่นใหม่ต้องการแสวงหาสิง่ที่ก าลงัจะสูญหายไปมากขึ้น ประชากรรุ่นใหม่ที่มี
อายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป มคีวามกระตือรอืร้นในความต้องการที่จะได้เรยีนรู้และฟ้ืนฟูกิจกรรม
เหล่านัน้ จงึเป็นสาเหตุหลกัในการช่วยสร ้างประสบการณ์ที่ไม่ซ ้ากนัผ่านรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ โดยมตีลาดใหญ่ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในหลายประเทศ
ด้วยกนั อาท ิสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั สหราชอาณาจกัร และอื่นๆ เป็นต้น  ปจัจยัอุปสงค์มี
สาระส าคญั ได้แก่          
   1)  การมสี่วนร่วมทางวฒันธรรมและความสร้างสรรค์  
   การมสี่วนร่วมทางวฒันธรรมและความสร้างสรรค์สะท้อนให้เห็นถึง
การมยีอดขายจากผลงานศิลปะและผลงานฝีมอืในสหรฐัอเมรกิาซึ่งมภีาวะการเติบโตในปี  
ค.ศ. 2000 เป็นมูลค่า 23 พนัล้านเหรยีญดอลล่า ต่อมาในปี ค.ศ. 2009 มอีตัราการขยายตัว
ถึง 27 พนัล้านเหรยีญดอลล่า ขณะเดยีวกนัในปี 2009 ร้อยละ 56 มชีาวอเมรกินัเข้าร่วม
โครงการงานฝีมอื ในปี ค.ศ. 2008 ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรผู้ใหญ่ที่มอีายุตัง้แต่ 18 
ปีขึ้นไป จากจ านวนประชากรทัง้หมดของประเทศ มสี่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
เพิม่ขึ้น ร้อยละ 2 เมื่อเทยีบกบัปี 2004 สิง่เหล่านี้แสดงให้เหน็ถึง 22.7 ล้านคน ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศิลปะผ่านรูปแบบแห่งการสร้างสรรค์ผลงาน ในช่วงเวลาเดยีวกนัปี ค .ศ . 
2004-2008 ได้มกีารเข้าชมของประชากรในสถานที่ต่างๆ อาท ิพพิธิภณัฑ์ แกลอรี่ และงาน
ต่างๆ เป็นต้น โดยมจี านวนผู้เข้าชมลดลงเหลอืร้อยละ 3 เท่านัน้ ประชาคมยุโรปในปี 2007 
จ านวนผู้ใหญ่ทุกคนซึ่งมสี่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะถึงร้อยละ 16 และ ร้อยละ 30 ได้มี
การสร้างภาพยนตร์สมคัรเล่น หรอื มเีวลาในการทุ่มเทถ่ายภาพมอืสมคัรเล่นมากขึ้น ใน
แคนาดานัน้มกีารขายของวสัดุส าหรบังานศิลปะและงานฝีมอืเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 18.4 พนั
ล้านดอลล่าในปี ค.ศ. 2004 เป็นร้อยละ 23.7 พนัล้านดอลล่า ในปี ค.ศ. 2007    
   2)  การอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมและความน่าเชื่อถือ 
   ความต้องการที่เป็นจรงิของการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมนัน้ได้ถูก
ปรบัเปลี่ยนแนวทางการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมผ่านการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ 
ประชากรเริม่มคีวามไม่พอใจในการจดัฉากการแสดงละครที่เกี่ยวข้องกบัพธิกีรรมทาง
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ประวตั ิศาสตร์ที่สบืทอดกนัมา ท าให้ความสมบูรณ์ทางวฒันธรรมมคีวามผดิเพี้ยนอย่าง
หลกีเลี่ยงมไิด้ กระแสแห่งการปรบัเปลี่ยนใน 10 ปีที่ผ่านมา สนัทนาการของเทคโนโลย ี
และทกัษะในศิลปะ รวมถึงการผลติงานฝีมอืนัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัตวัอย่างการประดษิฐ์
ขึ้นเองของมรดกทางวฒันธรรม สิง่เหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงปจัจยัอุปสงค์ที่ส าคญัส าหรบัการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ และเครื่องมอืที่จะธ ารงรกัษามรดกทางวฒันธรรมให้เป็นรูปแบบที่
แท้จรงิมากที่สุด 
   3)  การปฏสิมัพนัธ์กบัมนุษย์และการดื่มด ่าทางวฒันธรรม 
   ความต ้องการที ่จะได ้เข ้าไปสมัผสักบัวฒันธรรมและการได ้มี
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในระหว่างการเดนิทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจในยามว่าง โดย
ก่อให้เกดิการขบัเคลื่อนแนวทางการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มกีาร
สร้างเครอืข่ายสงัคมบนโลกอินเตอร์เน็ตและเกิดการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ระหว่าง
ชุมชนในท้องถิ่นขึ้น จงึท าให้เกิดการเพิม่ขึ้นของจ านวนประชากรนักท่องเที่ยวในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมาอย่างรวดเรว็ ความเป็นไปได้ที่ทวัร์ท่องเที่ยวจะถูกพฒันาโดยสมาคม องค์กร และ
ผู้ใช้บรกิารเฉพาะราย ไม่เพยีงแต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงหน่วยงาน
การท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาท ิองค์กรสทิธมินุษยชนที่อุทศิตนเพื่อส่งเสรมิสงัคม 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกบัเศรษฐกิจ และองค์กรความยุติธรรมด้านสิง่แวดล้อมระดบัโลก เป็นต้น  
การรวมตวักนัของสมาชกิที่ไม่แสวงหาก าไรนัน้มจี านวนถึง 27 ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกบั
การได้เข ้าร่วมสมัผสัช่องทางวฒันธรรมผ่านรายการโทรทศัน์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจอ ีก
มากมาย ซึ่งเป็นตวัอย่างของความต้องการที่จะมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนัของมนุษย์ที่อยู่
ทางไกล ซึ่งเป็นตวัอย่างรายการของการท่องเที่ยวที่จะสามารถมโีอกาสเข้าไปเยี่ยมชม
อนุสรณ์สถานได้ รายการโทรทศัน์หลายช่องของยุโรปได้สนับสนุนให้เกิดทกัษะแห่งการ
เรยีนรู้ด้วยตนเองและความสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม
ระหว่างกนั อาท ิช่องรายการและองค์กรร่วมมอืกนัในการเชื่อมโยงเมอืงแห่งประวตัิศาสตร์
และส่วนภูมภิาค โดยมโีครงการเส้นทางวฒันธรรมของสภายุโรป สถาบนัทางวฒันธรรม
ยุโรป เครอืข่ายการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมของยุโรป และอีกมากมาย  
   4)  การเดนิทางและการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม 
   แม้ว่าการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมแบบดัง้เดมิจะเอื้อให้เก ิดการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เป้าหมายหลกัคอื การมุ่งส่งเสรมิมรดก
ทางวฒันธรรมและการเอื้ออ านวยให้ผู ้ที ่สนใจได้เข ้าชมและวางแผนการเดนิทางการ
ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม โดยผู้ท่องเที่ยวตดัสนิใจที่จะเปลี่ยนจากการสงัเกตไปเป็นการ
ส ารวจที่อาศยัการมสี่วนร่วมที่เป็นวธิกีารแห่งความคิดสร้างสรรค์นัน่เอง 
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  2.1.4.2  ปจัจยัอุปทาน 
  ปจัจยัอุปทานส าหรบัการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์นัน้ ได้มอีิทธพิลต่อคนส่วน
ใหญ่ผู้ซึ่งมสี่วนได้ส่วนเสยีในการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม โดยมรีะยะแห่งการพฒันาของ
อุปทานและระดบัของการมสี่วนร่วมของผู ้มสี ่วนได้ส่วนเสยีในระด ับท้องถิ ่น เป็นผู ้ที ่มี
บทบาทของปจัจยัอุปทานของทรพัยากรในการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์อีกด้วย 
   1)  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
   โดยถูกรวมไว้ในปจัจยัส าหรบัการพฒันาในเรื่องของการท่องเที่ยว 
ซึ่งถูกน ามาใช้เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัและความ
น่าดงึดูดใจบทบาทในการสร้างผลติภณัฑ์ทางการตลาดเป็นสิง่ที่ส าคญัมากในการสร้างตรา
ผลติภณัฑ์ทางวฒันธรรมของประเทศและการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
   2)  ความหลากหลายทางวฒันธรรมระดบัโลก 
   ความหลากหลายทางวฒันธรรมระดบัโลกมกัอาศยัปจัจยัส าคญั
ส าหรบัการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม นับตัง้แต่ปี ค.ศ. 2003 องค์การยูเนสโกตระหนักถึง
คุณค่ามรดกทางวฒันธรรมเชงินามธรรมซึ่งเป็นปจัจยัส าคญัในการรกัษาความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมในการเผชญิกบัสภาพการเจรญิเติบโตของกระแสโลกาภวิฒัน์ ตามที่ได้กล่าว
ไว้ว่ามรดกทางวฒันธรรมเชงินามธรรม คอื ความดัง้เดมิ ความโบราณ ความร่วมสมยั และ
ในเวลาเดยีวกนัยงัมคีวามงอกงามอยู่ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ชุมชนได้ยดึไว้เป็นหลกั 
สิง่เหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงปจัจยัหน่ึงที่ส าคญัในปจัจยัอุปทาน และเป็นทรพัยากรส าหรบัการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ระดบัโลก 
   3)  วฒันธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น งานฝีมอื และศิลปะที่โดดเด่นใน
แบบท้องถิ่น 
   ในแต่ละชุมชนท้องถิ่น หรอืในภูมภิาคต่างๆ หล่อหลอมในความ
แตกต่างของการน าเอาขนบธรรมเนียมประเพณี คุณค่าทางวฒันธรรม ศิลปะ งานฝีมอื 
พธิกีรรม หรอืการแสดงต่างๆ ของมรดกทางวฒันธรรมเชงินามธรรมหรอืเชงิรูปธรรมก็ตาม 
ความแตกต่างเหล่าน้ีได้น าเสนอถึงแหล่งที่มา และปจัจยัอุปทานของรูปแบบการท่องเที่ยว
เชงิวฒันธรรม ในหลายกรณีศึกษาของการท่องเที่ยวจะถูกจ ากดัอยู่เพยีงการท่องเที่ยวระยะ
สัน้ในประเทศเท่านัน้ ในกรณีอื่นๆ นัน้ วทิยาการการผลติที่เก่าแก่ของงานฝีมอื ศิลปะ และ
การแสดงออกทางศลิปะที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัแผ่ไปทัว่โลกและสามารถดงึดูดเหล่านักท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์จากทัว่ทุกมุมโลก อาท ิผู ้เรยีนร้องเพลงโอเปร่าไปอิตาล ีการวาดภาพใน
รสัเซยี และไปเรยีนเครื่องป ัน้ดนิเผาที่นาวาโฮในซานตาเฟ สหรฐัอเมรกิา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ ่นเหล่านี้เป็นความโดดเด่นในลกัษณะเฉพาะตน เป็นหนึ่งในข้อมูลหลกั
ส าหรบัการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์และแสดงให้เห็นถึงปจัจยัอุปทานที่มขีนาดใหญ่ที่สุดใน
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ส าหรบัการเดนิทางภายในประเทศและต่างประเทศ  
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   4)  โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ทรพัยากรการท่องเที่ยว
เชงิวฒันธรรม การต้อนรบัขบัสู้ และการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ  
   โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ทรพัยากรการท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมแบบดัง้เดมิ การต้อนรบัขบัสู ้ และการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ นัน้ มบีทบาท
ส าคญัในปจัจยัอุปทานส าหรบัการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ แม้ว่าสิง่ส าคญัส าหรบัการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์นัน้จะถูกจ ากดัโดยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัดชันีโครงสร้างพื้นฐาน
การท่องเที่ยวในประเทศในปี ค.ศ. 2009 ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลการ
ส ารวจและการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุผลนี้ท าให้มอี ิทธพิลต่อปจัจยัอุปทานใน
ทรพัยากรการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม ท าให้ชุมชนต่างๆ ที่ได้จดัเตรยีมในทรพัยกรการ
ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมมแีนวโน้มที่จะพฒันาผลผลติของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ได้
รวดเรว็กว่าชุมชนอื่น ขณะที่บาร ์เซโลน่า ซานตาเฟ เบอร์ลนิ เวโนนา และอื่นๆ เป็น
ตวัอย่างของชุมชนที่สดใสมชีวีติชวีาของปจัจยัอุปทานในการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมที่มี
อิทธพิลต่อการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวร้านอาหารและไวน์ การท่องเที่ยวทาง
ศาสนา และอื่นๆ มฐีานแห่งการพฒันาของการเสรมิความแขง็แกร่งส าหรบัการท่องเที่ยว
เชงิวฒันธรรม 
   5)  ผลติภณัฑ์ของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์และบรกิาร 
   การสร้างผลติภณัฑ์สนิค้าของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์และการ
บรกิารนัน้ เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของชุมชนท้องถิ่นเมื่อไม่นานมานี้ ประเทศต่างๆ ที่ยงัไม่มี
วสิยัทศัน์ในการสร้างผลติภณัฑ์อนัเด่นชดัของการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ การเปิด ตวั
ผลติภณัฑ์และบรกิาร เพราะพวกเขาคดิว่ามนัเป็นเพยีงแค่ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรม หรอืคดิว่าเป็นเพยีแค่ผลติภณัฑ์การตลาดท้องถิ ่นเท่านัน้ ในด้านอื่นๆ แผน
เฉพาะท้องถิ ่นและระดบัโลกนัน้อยู ่ในสถานที่ ที่ถูกจ าแนกออกเป็นสถานที่สร ้างสรรค์    
ทศันีภาพ หรอืเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แผนเมอืงสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก กลุ่มบุคลากร
สร้างสรรค์นัน้ได้ป้อนความหลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชนเมอืง ท าให้มคีวามโดดเด่น
ในท้องถิ่นของตนเอง แต่ก็ยงัสามารถเชื่อมต่อเข้ากบัโลกได้ เช่นเดยีวกบัเส้นของความคดิ
สร้างสรรค์ถูกประทบัตราอยู่บ่อยครัง้ โดยจ าแนกตามประเภทของศิลปะหรอืกิจกรรมใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาท ิเพลง การเต้นร า วธิกีารท าไวน์ เป็นต้น อนัเนื่องมาจากความ
ซบัซ ้อนของการสร ้างผลติภณัฑ ์การท่องเที ่ยวเชงิสร ้างสรรค ์ และบรกิารที ่มคีวาม
หลากหลายวธิทีี่จะเข้าด าเนินการ อาท ิDMOs ทวัร์ ผู้ประกอบการ และองค์กรอื่นๆ เป็นต้น 
น าไปสู่การพฒันาของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  
    (1)  รากฐานจุดหมายปลายทาง  
    ผลติภณัฑ ์การท ่อ ง เที ่ยว เช งิส ร ้า งสรรค ์จ า เป็นต ้อ งมี
เป้าหมาย อาท ิวธิกีารของการท่องเที่ยวตามแบบฉบบัไปสู่เมอืงสร้างสรรค์ ทศันีภาพที่
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สร้างสรรค์ หรอื โปรแกรมของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ใช้ทรพัยากรภายในสถานที่ซึ่ง
เป็นโปรแกรมทวัร ์จุดหมายปลายทางที่ไม่ได้รบัการออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
    (2)  รากฐานของกิจกรรม  
    ผลติภณัฑ ์ของการท่องเที ่ยวเชงิสร ้างสรรค ์นั น้ถ ูกแยก
ออกไปตามภูมศิาสตร์ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของโปรแกรมของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
ที่มกีิจกรรมโดยการมุ่งเน้นน าไปสู่การปฏบิตัิตามภายในกิจกรรมได้อย่างอิสระของสถานที่
นัน้ เช่น ในยุคฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการภาพวาดในยุคคลาสสคินัน้อาจจะครอบคุลมจากอิตาลี
ไปยงัฝรัง่เศส หรอืการต่อสู้ในยุคจกัรวรรดโิรมนัได้แผ่กระจายไปหลายประเทศแถบเมดิ
เตอร์เรเนียน 
  2.2.1.3 ประโยชน์เชงิรูปธรรมและประโยชน์เชงินามธรรมของการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์ 
  ประโยชน์เชงิรูปธรรมของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์สามารถสรุปได้ดงันี้  
   1)  ทุนทางวฒันธรรม คอื การเพิม่ขึ้นของความคดิสร้างสรรค์และ
สนิทรพัย์ทางวฒันธรรมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม 
   2)  การขยายตวัของการตลาด คอื การขยายตวัของการเข้าถึงทาง
ภูมศิาสตร ์ส าหรบัวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร ้างสรรค์ท่ามกลางการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์ 
   3)  นวตักรรม คอื การเพิม่ขึ้นของแผนงานนวตักรรมรวมไปถึงการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของชุมชน 
   4)  การรกัษามรดกทางวฒันธรรม เป็นการมุ่งปกปกัรกัษามรดก
ทางวฒันธรรม ไว้เป็นส าคญั โดยท าหน้าที่เป็นทรพัยากรทดแทนของการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์ 
   5) การพฒันาอย่างยัง่ยนื ถือได้ว่าเป็นสิง่ที่ส าคญัที่สุดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ เพราะเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์และกิจกรรมทดแทน 
   6)  การสร้างงาน นอกเหนือจากงานของการท่องเที่ยวแบบดัง้เดมิ
แล้ว การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์นัน้ยงัมโีอกาสให้เกิดการจ้างงานให้แก่ศิลปิน ช่าง ฝีมอื 
และกลุ่มอาชพีอื่นๆ ด้วย  
 7)  ความชดัเจนของผลติภณัฑ์ ถึงแม้ว่าศ ิลปะท้องถิ ่นและ
ผลติภณัฑ์งานฝีมอื มกัจะไม่เป็นที่รู ้จกัมากนักผ่านการท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์สามารถช่วยให้เกิดการมองเห็นถึงความชดัเจนของผลติภณัฑ์ได้ และด้วยเหตุนี้
ตราสนิค้าจงึเพิม่มากขึ้นภายในชุมชนเล็กๆ มากมาย 
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   8)  การส่งออก นอกเหนือจากการส่งออกการท่องเที่ยวแบบปกติ
แล้ว การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการส่งออกทางวฒันธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัการส่งออกทางการท่องเที่ยว  
  ประโยชน์เชงินามธรรมของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์สามารถสรุปได้ดงันี้  
   1)  ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท้องถิ่นและความโดดเด่นเฉพาะตวั  
ถือได้ว่าเป็นการมุ ่งเน้นไปที่ศ ิลปะท้องถิ่นที่มลีกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั งานฝีมอื และ
ความถูกต้องน าไปสู่การเน้นเอกลกัษณ์ของท้องถิ่น 
   2)  ทุนทางสงัคม โดยการเพิม่ขึ้นของคุณค่าทางสงัคมที่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการส่งเสรมิความร่วมมอืทางสงัคมในการสร ้างผลติภณัฑ์ และการใช้งาน
ผลติภณัฑ์ของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ และการบรกิารที่เพิม่จ านวนขึ้นในสงัคม  
   3)  การรกัษาคุณค่าทางวฒันธรรม ผู้มาท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น
นัน้  มคีวามพอใจที่ได ้เข ้าไปเรยีนรู ้ในการรกัษาคุณค่าของวฒันธรรมท้องถิ ่นที ่ช ่วย
พฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  
 4)  การปฏสิ มัพ นัธ ์ขอ งมนุษยชาต ิและการแลกเปลี ่ยนทาง
วฒันธรรม ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่มคีวามเป็นธรรมชาติมาก และการได้เข้าไปมสี่วน
ร่วมในรูปแบบของผลติภณัฑ์การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ และภาคบรกิารที่เข้าไปส่งเสรมิ
ให้มนุษย์มปีฏสิมัพนัธ์ในการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมมากขึ้นและมากยิง่ขึ้นในระดบัโลก  
   5)  ความหลากหลายทางวฒันธรรมท้องถิ่น เป็นการสร้างโอกาส
ของความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างประสบความส าเรจ็ในตลาดการท่องเที่ ยวเชงิ
สร ้างสรรค์ที่ซึ ่งด ารงความเป็นเอกลกัษณ์ของบรกิารการท่องเที่ยวภายในชุมชนที่ถูก
ก าหนดให้เน้นในการรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท้องถิ่นอย่างภาคภูม ิดงันัน้
จงึเกิดความหลากหลายที่อยู่ในทรพัยากรการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
  2.2.1.4  จุดมุ่งหมายของผลลพัธ์ทางการเงนิอาศยัองค์ประกอบทัง้ห้า 
ประการของตวัแบบธุรก ิจการท่องเที ่ยวเชงิสร ้างสรรค ์ การท่องเที ่ยวเชงิสร ้างสรรค์
ก่อให้เก ิดเศรษฐกิจท้องถิ ่น โดยการมุ่งสร ้างรายได้ให้กบัประชากรท้องถิ่น และรายได้
ส าหรบังบประมาณของเทศบาลที่ผ่านการจดัเก็บภาษี ท าให้น ามาพฒันาชุมชนท้องถิ่น  
  2.2.1.5  ความแตกต่างของตวัแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์และ
ตวัแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม กล่าวคอื การขึ้นอยู่กบัความแตกต่างของชุด
ทรพัยากร การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมมุ่งเน้นไปที่อาคาร สญัลกัษณ์ที่โดดเด่น เหตุการณ์ 
เทศกาลต่างๆ สถานะที่แขง็แกร่งของประวตัิศาสตร์ มรดกทางวฒันธรรม ความมชีวีติชวีา
ทางวฒันธรรม โดยเป็นภูมภิาคที่มชีื่อเสยีงซึ่งมจี านวนจ ากดั อาท ิอิตาล ีฝรัง่เศส สเปน 
อ ิยปิต ์ อ งักฤษ และอื่นๆ เป็นต้น ในทางกลบักนัความต้องการในการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์นัน้ จ าเป็นต้องได้รบัการเรยีนรู้ และกระบวนการในการสร้างประสบการณ์แห่ง
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ความคดิสร้างสรรค์ในการร่วมกนัประดษิฐ์สิง่ทอจากการร่วมทอผ้าแถบภูมภิาคชลิ ีภาพวาด
ในรสัเซยี ในสหรฐัอเมรกิานัน้มกีารขยายตวัของงานอดเิรกและการท างานฝีมอื เพราะ
ต้องการให้มกีารผลกัดนัจนเกิดเป็นวฒันธรรมที่แขง็แกร่ง การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ไม่
จ าเป็นต้องมอีาคารทางประวตัิศาสตร์อนัน่าประทบัใจ ความแตกต่างของการท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมและการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์นัน้ โดยตวัแบบธุรกิจของการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์แสดงให้เห็นชดัเจนว่าจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมยงัสามารถ
ได้ผลก าไรจากการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ รูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกนันัน้ พบว่า
มาจากความอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ อาท ิการ
ท่องเที่ยวที่มคีวามสร ้างสรรค์และการผจญภยั การท่องเที่ยวที่มคีวามสร้างสรรค์และ
วฒันธรรม การท่องเที่ยวทางโบราณคดแีละการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยว
ที่มอีาหารและไวน์และการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  ดงันัน้จุดมุ ่งหมายหลกัจงึเป็นการ
พฒันาสนิทรพัย์ให้เข้ากบัการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นด้วย อาท ิบาร์เซโลน่าที่น าเอาทรพัยากร
ที่มอียู ่ของการท่องเที ่ยวเชงิวฒันธรรมที่ใช ้ความได ้เปรยีบในการเพิม่ก าไรจากการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  การน าเอาตวัแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กบัการ
พฒันาเทศบาลขนาดเล็กของประเทศบลัแกเรยีจนประสบความส าเรจ็นัน้ ท าให้เกิดการ
คนืกลบัมาของงานฝีมอืท้องถิ่น ประเพณี เพลง เครื่องแต่งกาย น าไปสู่การอนุรกัษ์มรดก
ทางวฒันธรรมเชงินามธรรมและรูปธรรม การบูรณาการ การอนุรกัษ์ และประคบัประคอง
มรดกทางวฒันธรรมที่อยู่ในอาณาเขตแห่งการพฒันาชุมชน จนเกิดความภาคภูมใิจของ
ประชากรในท้องถิ่นในคุณค่ามรดกทางวฒันธรรมของพวกเขา บลัแกเรยีมทีรพัยากรอย่าง
เพยีงพอกลายเป็นอาณาเขตที่โอบล้อมไปด้วยการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ทัง้นี้เกิดจาก
ความร่วมมอืในการสนับสนุนของสถาบนัแห่งชาติ นัน่คอื สถาบนัจากรฐับาลกลาง โดยมี
หน่วยงานที่เกี ่ยวข ้อง อาท ิกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงพฒันาภูมภิาค กระทรวง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เ ป็นต้น รวมถึงสภาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
แผนงานผู้เชี่ยวชาญประชาคมยุโรป การสนับสนุนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้
เทศบาลเล็กๆ ในบลัแกเรยีและรฐับาลท้องถิ่นจ าเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ส าหรบัการพฒันา
ผลติภณัฑ์ของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ด้วย เพราะเมื่อสร้างกลยุทธ์ที่แขง็แกร่งในระดบั
ภูมภิาค พร้อมกบัการสร้างตราสนิค้าภายในท้องถิ่น จ าเป็นต้องสร้างเป็นอย่างด ีเพื่อที่จะ
ไปถึงเป้าหมายที่ชดัเจนซึ่งเป็นทางเลอืกส าหรบัการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมภายในประเทศ 
อย่างไรก็ตามการขบัเคลื่อนของการพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์จะต้องมาจากธุรกิจ
การท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบบรษิัทท่องเที่ยว โดยอาศยัการสร้างสรรค์ การบรกิาร การขาย
และการส่งมอบผลติภณัฑ์ของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์นัน่เอง     
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ตารางท่ี 2.1  แสดงทรพัยากรส าหรบัการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ในบลัแกเรยี 
 
 

สถานที่ตัง้ 
 

 
รากฐานความคดิสร้างสรรค์ 

 
รายละเอยีดของกจิกรรมสร้างสรรค์ 

   
ชาพูเวซี่, โคเทล งานฝีมือท้องถิ่น พรมและผ้าทอ 

คาแซนลคั เทคโนโลยีโบราณที่หายาก ชัน้เรียนเครื่องดนตรีสตริงที่ท าด้วยมือ 

โกเดช อาหารรสเลิศและวิชาอาหารท้องถิ่น ชัน้เรียนการท าโยเกิร์ต 
 
คาโลโว 

วิชาท้องถิ่นเกี่ยวกบัสมุนไพร น ้ามนั
หอมระเหย และการท าน ้าหอม 

ชัน้เร ียนในการเก็บรวบรวมสมุนไพรและ
การรกัษาด้วยวธิธีรรมชาติในเทือกเขาบอล
ข่าน ชัน้เร ียนที่ต้องกลัน่น ้ามนัและการท า
น ้าหอม 

โทยนั สไตน์ของเซรามิกที่ไม่ซ ้ากนัและการ
ออกแบบเครื่องป ัน้ดินเผา 

เซรามิกและการท าเครื่องป ัน้ดินเผาและชัน้
เรียนการออกแบบ 

ทายแอฟน่า สไตน์การแกะสลกัไม้ที่ไม่ซ ้ากนั เรียนการแกะสลกัไม้ 
เชอพือล่า เพลงดัง้เดิม ชัน้เร ียนส าหรบัการเล่นเครื่องดนตรีแบบ

ดัง้เดิม การร้องเพลงรู้ดดอฟแบบดัง้เดิม  
เป็นต้น 
 

 
แหล่งท่ีมา:  Ohridska-Olson, 2010: 12. 
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 2.1.5   แผนพฒันาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554-2558 
 2.1.5.1 แผนการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ มดีงันี้ 
 
ตารางท่ี 2.2  แสดงแผนพฒันาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2554-2558 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 
1. กรุงเทพมหานครเป็นมหานคร
ท่องเที่ยวที่มีการอนุรกัษ์และพฒันา
ท ร พั ย า ก ร ก า ร ท ่อ ง เ ที ่ย ว เ ช ิง
สร้างสรรค์และยัง่ยนื 
 
 
 

 
1.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิทศัน์ทางการท่องเที่ยว สิง่อ านวย 
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
1.2 อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรการท่องเที่ยว 
1.3 พฒันาและส่งเสริมความปลอดภยัของแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดบัชาติและสากล 
1.4 พฒันาและส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และมีอตัลกัษณ์จากภูมิปญัญาท้องถิ่น 

2. กรุงเทพมหานครพฒันาตลาดการ
ท ่อ ง เที ่ย วตามแนวค ดิ เศรษฐก ิจ
สร้างสรรค์ 

2.1 พฒันาเครื่องมือ เครือข่าย และกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ และ
ส่งเสริมการตลาดที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง  
2.2 สร้างภาพลกัษณ์และสื่อความหมายการท่องเที่ยวในเขตของ
กรุงเทพมหานครให้ชดัเจนส าหรบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
2.3  ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิม่การจบัจ่ายสนิค้า และการบริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
2.4 ส่งเสริมการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่
และส่งเสริมการท่องเที่ยวซ ้า 
2.5 พฒันาและด าเนินการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

3. กรุงเทพมหานครมีทรพัยากร
มนุษย์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

3.1 เสริมสร้างกลไกความร่วมมือเชิงเครือข่ายกบัภาคตี่างๆ เพื่อ
พฒันาและบริหารทรพัยากรการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร  
3.2 ปรบัโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานรบัผดิชอบ การท่องเที่ยว
โดยตรงทัง้ส่วนกลางและส านักงานเขต และปรบัปรุงประสทิธิภาพ
การจ ดัสรร  และ เบ ิกจ ่ายงบประมาณด ้านการท ่อง เที ่ยวของ
กรุงเทพมหานคร 
3.3 เสริมสร้างศกัยภาพชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมพฒันาการท่องเที่ยว
ในกรุงเทพมหานคร 
3.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และ
การให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
3.5 สร้างและบูรณาการแผนพฒันาการท่องเที่ยวระดับส านักงาน
เขตที่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 
4. กรุงเทพมหานครมีการบร ิหาร
จดัการด้วยกลไกเชิงเครือข่าย 
 

 
4.1 ส่งเสริมการพฒันาทรพัยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มี
ความรู้ด้านการจดัการท่องเที่ยวในระดบัสากล  
4.2 สร้างระบบการเรยีนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือของภาคตี่างๆ ใน
พื้นที่ 
4.3 ส่งเสรมิการจดัการความรู้ด้านการจดัการการท่องเที่ยวบุคลากร
ภาครฐั เอกชน ชุมชน และประชาสงัคม 
4.4 ปลุกจิตส านึกของชุมชนและประชาสงัคมในการร่วมพฒันาการ
ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครอย่างยัง่ยนื  
4.5 ส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากรบุคคลกรุงเทพมหานครให้มีความรู้
ด้านการจดัการท่องเที่ยวในระดบัสากล 

5. กรุงเทพมหานครมีคุณภาพการ
บริการที่ทดัเทียมสากลบนฐานความ
เป็นไทย 

5.1 พฒันากลไกการบริหารคุณภาพการบริการท่องเที่ยว และ
จริยธรรมของธุรกิจให้บริการนักท่องเที่ยว 
5.2 พฒันาระบบจูงใจเพื่อพฒันาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว
ของผู้ให้บริการและผู้บริการแหล่งท้องถิ่น 
5.3 เสริมสร้างขดีความสามารถการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวแก่
ผู้ให้บริการและผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว 
5.4 พฒันากลไกความร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการบงัคบั
ใช้กฎหมายเกี่ยวกบับริการการท่องเที่ยว 
 

 
แหล่งท่ีมา:  กองการท่องเที่ยว, 2555: 205-212. 
 
2.2  แนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 
 2.2.1  ค านิยามของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การ
มหาชน), 2557) หมายถึง การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อม สงัคม และ
วฒันธรรม ก าหนดทศิทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมบีทบาทเป็น
เจ้าของ มสีทิธิใ์นการจดัการดูแล เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้แก่ผู้มาเยอืน 
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 ชูวทิย์ ศ ิรโิชคเวชกุล (2544: 52-56) กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชงิชุมชนว่า เป็น
แนวทางการท่องเที่ยวที่ได้รบัความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก
และของภูมภิาค ซึ่งหวัใจส าคญัของการท่องเที่ยวเชงิชุมชน คอื การมสี่วนร่วมของชุมชน 
(Community Participation) ในกิจกรรมทางการท่องเที่ยว อาท ิการประดษิฐ์และการ
จ าหน่ายสนิค ้าหตัถกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เทศกาล ประเพณี การน า
นักท่องเที่ยวชมกระบวนการทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชงิชุมชนที่หลายประเทศ
น าไปปฏบิตัิและประสบความส าเรจ็อาศยัรูปแบบการจ าหน่ายสนิค้าที่เป็นเอกลกัษณ์ของ
ชุมชน (Product Sales) กิจกรรมการแสดงทางวฒันธรรม (Cultural Shows) และกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชงิหมู่บ้าน (Village Based Activities)  
 อจัฉรา หลาวทองและคณะ (2556: 14) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่มกีารจดั
กิจกรรมหลายรูปแบบทัง้การขายสนิค้าที่เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน การแสดงทางวฒันธรรม 
กิจกรรมท่องเที่ยวเชงิหมู่บ้านที่ชุมชนจดัเพื่อเสนอให้นักท่องเที่ยว การผลติของที่ระลกึ   
การบรกิารอาหาร และน าเที่ยวในพื้นที่ โดยประชาชนท้องถิ่นมรีายได้เพิม่ขึ้น มกีารเตรยีม
ความพร้อมในด้านผู้น าชุมชน ผู้บรกิาร มคัคุเทศก์ท้องถิ่น งบประมาณ การพฒันาแหล่ง
ท่องเที ่ยวและสิง่แวดล ้อมในชุมชน เพื่อรองรบัการบรกิารนักท่องเที ่ยว โดยไม่เก ิด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมหรอืเกิดผลกระทบน้อยที่สุด    
 

2.2.2  หลกัการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนนัน้ จ าเป็นต้องอาศยัการท่องเที่ยวเพื่อน ามาเป็นเครื่องมอื
ในการพฒันาชุมชน โดยมหีลกัการ 10 ประการ ดงันี้ (องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน), 2557)  
  2.2.2.1  ชุมชนเป็นเจ้าของ  
  2.2.2.2  ชาวบ้านเข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนดทศิทางและตดัสนิใจ  
  2.2.2.3  ส่งเสรมิความภาคภูมใิจในตนเอง  
  2.2.2.4  ยกระดบัคุณภาพชีวติ  
  2.2.2.5  มคีวามยัง่ยนืทางด้านสิง่แวดล้อม  
  2.2.2.6  คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท้องถิ่น  
  2.2.2.7  ก่อให้เกิดการเรยีนรู้ระหว่างความแตกต่างของวฒันธรรม  
  2.2.2.8  เคารพในวฒันธรรมที่แตกต่างและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์  
  2.2.2.9  เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น  
  2.2.2.10  มกีารกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน  
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2.2.3  องค์ประกอบของการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ าเป็นต้องมกีารจดัการท่องเที ่ยวโดยชุมชน โดยมี
องค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน ซึ่งอาศยัสองด้านแรก นัน่คอื ด้านทรพัยากรและวฒันธรรม และ
ด้านองค์กรชุมชน เป็นสิง่ตัง้ต้นที่ควรมใีนการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลงัจากนัน้เมื่อชุมชนมี
สองด้านแรกที่ดแีล้ว จงึควรที่จะพฒันาด้านการจดัการและด้านการเรยีนรู้ตามมา (องค์การ
บรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน), 2553 ดงันี้  

 2.2.3.1  ด้านทรพัยากรและวฒันธรรม ประกอบด้วย 
  1)  ชุมชนมฐีานทรพัยากรที่อุดมสมบูรณ์ และมวีถิีการผลติที่พึ่งพา

และใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื 
  2)  ชุมชนมวีฒันธรรมประเพณีที่เป็นเอกลษัณ์เฉพาะถิ่น   
 2.2.3.2  ด้านองค์กรชุมชน ประกอบด้วย 
  1)  ชุมชนมรีะบบสงัคมที่เข้าใจกนั 
  2)  มปีราชญ์หรอืผู้มคีวามรู้ และมทีกัษะในเรื่องต่างๆ หลากหลาย  
  3)  ชุมชนรู้สกึเป็นเจ้าของ และเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันา 
 2.2.3.3  ด้านการจดัการ ประกอบด้วย 
  1) มกีฎกติกาในการจดัการสิง่แวดล้อม วฒันธรรม และการ

ท่องเที่ยว 
  2)  มอีงค์กรหรอืกลไกในการท างานเพื่อจดัการการท่องเที่ยว และ

สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกบัการพฒันาชุมชนโดยรวมได้ 
  3)  มกีารกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
  4)  มกีองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ

ชุมชน 
 2.2.3.4  ด้านการเรยีนรู้ ประกอบด้วย 
  1)  ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรบัรู้ และ

ความเข้าใจในวถิีชวีติและวฒันธรรมที่แตกต่าง 
  2)  มรีะบบจดัการเพื่อให้เกิดกระบวนการเรยีนรู้ระหว่างชาวบ้าน

กบัผู้มาเยอืน  
  3) สร ้างจติส านึกเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและ

วฒันธรรมทัง้ในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน  
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2.3  แนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
 
 2.3.1  ค านิยามของการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 

ชื่น ศรสีวสัดิ ์และคณะ (2549: 14) การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื หมายถ ึง              
การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นภายใต้
ขดีความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรบัได้ และตระหนักถึงการมสี่วนร่วมของประชาชน 
ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มตี่อกระบวนการท่องเที่ยว อีกทัง้ประชาชนทุกส่วนต้อง
ได้รบัผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคกนั รวมถึงมกีารจดัการทรพัยากร
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
ในขณะที่ยงัสามารถรกัษาเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศของท้องถิ่นนัน้ไว้ได้ 

โ ค ร งก า รศ ึกษ าว จิ ยั ก า ร จ ดั ก า รมนุษ ย ์ก บั สิ ง่ แ ว ดล ้อ ม  บ ณัฑ ติ ว ทิ ย าล ยั 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2549: 5) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืความว่า การพฒันา
ที่ก่อให้เกิดความเจรญิก้าวหน้าชวีติความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น โดยไม่ท าให้ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมถูกท าลาย หรอืจะถูกท าลายบ้างแต่ต้องน้อยที่สุดได้ถูกน ามาใช้ส าหรบัการ
พฒันาการท่องเที่ยวด้วยเช่นกนั เป้าหมายส าคญั คอื ท าอย่างไรจงึจะให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดจากการพฒันาการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดยีวกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรมมน้ีอยที่สุด โดยแนวคดินี้ถูกน ามาใช้ในการส่งเสรมิและพฒันาการ
ท่องเที่ยวที่เน้นหลกัการส าคญั 4 ประการ ดงันี้ 

 1)  การใช้ทรพัยากรการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าและยัง่ยนื 
 2)  การสร้างจติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
 3)  การสร้างความพงึพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
 4)  การให้ประชาชนท้องถิ่นได้มสี่วนร่วม  
ชนัญ วงษ์วภิาค และคณะ (2547: 126) ได้กล่าวถึงหลกัการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื 

คอื การท่องเที่ยวประเทอืงปญัญา และเพิม่สสีนัให้กบัชวีติด้วยการเรยีนรู้ธรรมชาติแวดล้อม 
และซมึซบัแบบแผนความเป็นอยู่ของตนและของกลุ่มคนอื่น การเรยีนรู ้อาจผ่านสื่อ การ
สงัเกตการณ์ หรอืการมสี่วนร่วมท ากิจกรรมที่เกี่ยวกบัการด าเนินชวีติ ความสุขสนัต์ที่
แท้จรงิเกิดจากความเข้าใจชวีติและสงัคมวฒันธรรม ถือว่าเป็นการท่อง เที่ยวอย่างมคีวาม
รบัผดิชอบในแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวฒันธรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัระบบนิเวศ สิง่แวดล้อม 
และการท่องเที่ยว โดยมกีระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนัของผู้เกี่ยวข้องภายใต้การจดัการอย่างมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจติส านึกต่อการรกัษาระบบนิเวศอย่างยัง่ยนื 
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 2.3.2  หลกัการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
 หลกัการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื อาศยัหลกัเกณฑ์ที่ส าคญั (เทดิชาย ช่วย
บ ารุง, 2552: 54-58) ดงันี้   
 2.3.2.1 การมสี ่วนร่วมของชุมชน กล่าวคอื สมาชกิของชุมชนจะต้อง
ควบคุมการพฒันาการท่องเที่ยว โดยการเข้าไปมสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชน ก าหนดแหล่งทรพัยากรที่จะต้องได้รบัการท านุบ ารุงและส่งเสรมิ 
รวมทัง้การก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพฒันาและบรหิารจดัการ นอกจากน้ีสมาชกิ
ของชุมชนจะต้องเข้าร่วมในการด าเนินการตามแนวทางและกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดขึ้น รวมทัง้
การเข้ามามสี่วนร่วมในการปฏบิตั ิงานด้านการบรกิารการสาธารณูปโภคและการอ านวย
ความสะดวกต่างๆ  
  2.3.2.2  ความร่วมมอืของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคอื นวตักรรมด้าน
การท่องเที่ยวควรพฒันาขึ้นจากความร่วมมอืของกลุ่มต่างๆ ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่  
  2.3.2.3  การสร้างโอกาสการจ้างงานที่มคีุณภาพ กล่าวคอื การพฒันาด้าน
การท่องเที่ยวจะต้องรวมถ ึงโอกาสในการจ ้างงานที่มคี ุณภาพ การจดัหางานที่ดแีละ
เหมาะสมกบัคนในพื้นที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมการพฒันาการท่องเที่ยวในแต่ละ
พื้นที่ และหนึ่งในกระบวนการจ้างงานที่มคีุณภาพนัน้ คอืการให้โอกาสคนท้องถิน่เข้ามาร่วม
บรหิารและจดัการ โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว อาท ิโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า 
และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ การให้การศึกษา การฝึกอบรมคนในท้องถิ ่น และการให้
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนในการประกอบธุรกิจ เป็นส่วนส าคญัของนโยบายการ
พฒันาประเภทนี้ด้วย  
  2.3.2.4  การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว  กล่าวคอื ควรเป็นไป
อย่างกว้างขวางในแต่ละพื้นที่ มกีารพฒันาการท่องเที่ยว ความสมัพนัธ์และการเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการมสี่วนร่วมของสมาชกิชุมชนในการวางแผน การพฒันาและ
การด าเนินงานบรหิารทรพัยากรด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการบรกิารด้านต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความัน่ใจว่ามกีารกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกนัระหว่างสมาชกิชุมชน 
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการต่างๆ 
  2.3.2.5  การใช้ทรพัยากรอย่างมคีุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  กล่าวคอื 
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืจะต้องให้ความเสมอภาคระหว่างคนรุ่นต่างๆ การกระจายต้นทุน
และผลประโยชน์จากการพฒันาการท่องเที่ยวจะต้องเกิดขึ้นทัง้ในคนรุ่นปจัจุบนัและอนาคต 
เพื่อให้เก ิดความเป็นธรรมกบัคนรุ ่นต่อไป เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ธุรก ิจ
ท่องเที่ยวและชุมชนควรจะรกัษาทรพัยากรให้อยู่ในสภาพที่ดไีม่น้อยกว่าสิง่ที่เรามอียู่ใน
ปจัจุบนั ดงันัน้การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืจะต้องหลกีเลี่ยงการใช้ทรพัยากรที่ไม่
สามารถน ากลบัมาสู่สภาพเดมิได้ 
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 2.3.2.6 การวางแผนระยะยาว คอื เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัผู้ประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าพื้นที่นัน้ๆ จะไม่เสยีหายจากการด าเนิน
กิจกรรมใดๆ เพยีงเพื่อประโยชน์ระยะสัน้และละทิ้งไปเมื่อนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจหมด
ความสนใจและย้ายไปที่อื่น การวางแผนระยะยาวจะช่วยส่งเสรมิให้มกีารใช้กลยุทธ์ต่างๆ 
ในเชงิธุรกิจเพื่อให้เกิดความยัง่ยนืของพื้นที่และช่วยสร้างความสมัพนัธ์เชื่อมโยงส่วนต่างๆ 
ของท้องถิ่น 
  2.3.2.7  ความสมดุลระหว่างวตัถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
และสิง่แวดล้อม กล่าวคอื ความกลมกลนืเป็นสิง่จ าเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นระหว่าง
นักท่องเที่ยว สถานที่ และชุมชน องค์ประกอบส าคญั ได้แก่ การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในพื้นที่ และความสมดุลระหว่างวตัถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม และมนุษย์ ตลอดจนการตระหนักถึงความส าคญัของการร่วมมอืระหว่างรฐับาล 
ชุมชนท้องถิ่น และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนองค์กรไม่แสวงก าไรที่ด าเนินงานด้าน
การพฒันาชุมชนและอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
  2.3.2.8  ความสอดคล้องกนัระหว่างแผนการท่องเที่ยวและแผนพฒันาด้าน
ต่างๆ กล่าวคอื กลยุทธ์และแผนด้านการท่องเที่ยวจะต้องได้รบัการเชื่อมโยงเข้ากบั
นวตักรรมและแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัต่างๆ  
  2.3.2.9  ความร่วมมอืระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกบัผู้ปฏบิตัิ กล่าวคอื ความ
ร่วมมอือย ่างใกล ้ชดิระหว่างผู ้ก าหนดนโยบายและผู ้ปฏบิตั ิในระดบัต่างๆ ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้องมคีวามจ าเป็นมาก โดยเฉพาะนโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวและนโยบายสิง่แวดล้อม ซึ่งผู้ให้บรกิารด้านต่างๆ ทัง้การขนส่ง ที่จอดรถ 
ความสามารถในการรองรบัด้านน ้าดื่มน ้าใช้ ความสามารถในการก าจดัน ้าเสยีจะต้องได้รบั
การพจิารณาร่วมกบัแผนการท่องเที่ยวและการพฒันาที่เกี่ยวข้อง 
  2.3.2.10  ก า รปร ะส านความร ่ว มม อื ร ะหว ่า ง แหล ่ง ท ่อ ง เที ่ย ว แล ะ
ผู้ประกอบการ กล่าวคอื แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และธุรกิจการท่องเที่ยวนัน้เป็น
สิง่จ าเป็น เนื่องจากแต่ละธุรกิจหรอืการด าเนินงานด้านหนึ่งด้านใด ย่อมมผีลกระทบต่อการ
ประกอบการหรอืคุณภาพการท างานของธุรกิจด้านอื่นๆ อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้  
  2.3.2.11  การประเมนิผลกระทบจากการท่องเที่ยว กล่าวคอื มคีวามจ าเป็น
ที่จะต้องมกีารประเมนิผลกระทบที่เกิดจากการพฒันาด้านการท่องเที่ยว ความสามารถใน
การรองรบัของพื้นที่จะต้องได้รบัการพจิารณา โดยครอบคลุมถึงข้อจ ากดัและการพฒันา
ด้านกายภาพ ธรรมชาติ สงัคม และวฒันธรรม จะต้องมคีวามสอดคล้องกบัข้อจ ากดัของ
ท้องถิ ่นและสิง่แวดล้อม แผนและการด าเนินงานใดๆ ควรได้รบัการประเมนิผลอย่าง
สม ่าเสมอและมกีารปรบัปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
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 2.3.2.12  การสร้างหลกัเกณฑ์การประเมนิผลกระทบ กล่าวคอื จะต้องมี
การพฒันาแนวทางหรอืหลกัเกณฑ์ส าหรบัการด าเนินการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการ
ประเมนิผลกระทบ นอกจากนี้จะต้องมกีารสร้างประมวลจรรยาบรรณในการปฏบิตัิส าหรบั
การท่องเที่ยวในทุกระดบั ทัง้ในระดบัชาติ ภูมภิาค และท้องถิ่น รวมทัง้การพฒันาดชันีชี้วดั
และข้อจ ากดัส าหรบัใช้ชี้วดัผลกระทบและความส าเรจ็ของโครงการท่องเที่ยว กลยุทธ์
ส าหรบัการปกป้องและติดตามตรวจสอบเป็นสิง่จ าเป็น หากชุมชนต้องการปกปกัษ์รกัษา
ทรพัยากรซึ่งเป็นพื้นฐานส าคญัของสนิค้าทางการท่องเที่ยวของพวกเขา  
 2.3.2.13  การเน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและ
วฒันธรรม กล่าวคอื การวางแผนการท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยนแปลงจากแนวทางดัง้เดมิที่
เน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมมาเป็นให้ความส าคญักบัโอกาสในการจ้างงานและการ
พฒันารายได้ รวมทัง้คุณภาพชวีติของคนในท้องถิ่นด้วย ในขณะเดยีวกนัก็ต้องแน่ใจว่าการ
ตดัสนิใจในแต่ละขัน้ตอนของการพฒันานัน้สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักในคุณค่าของ
สิง่แวดล้อม ทัง้ทางธรรมชาติและวฒันธรรม การบรหิารจดัการ และการใช้ทรพัยากร
สาธารณะต่างๆ อาท ิน ้า อากาศ และที่ดนิของส่วนรวม เป็นต้น ควรมคีวามรบัผดิชอบที่
สามารถตรวจสอบได้ในฐานะผู้ใช้ ทัง้นี้เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าทรพัยากรเหล่านี้ไม่ถูกน าไปใช้
ในทางที่ผดิ    
 2.3.2.14  การพฒันาคน การศึกษา และหลกัสูตรต่างๆ  คอื การพฒันาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืจ าเป็นต้องอาศยัการพฒันาการศึกษาและหลกัสูตรอบรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจให้กบัสาธารณชน ตลอดจนส่งเสรมิความสามารถทางธุรกิจ การ
ประกอบอาชพี และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชพีต่างๆ 
 2.3.2.15  การเสรมิสร้างลกัษณะเด่น และอตัลกัษณ์ของชุมชนและพื้นที่ 
กล่าวคอื การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืรวมถงึการส่งเสรมิกิจกรรมและการด าเนินการ
ที่ช่วยส่งเสรมิลกัษณะเด่นของสภาพภูมทิศัน์และพื้นที่ในบรเิวณนัน้ ความเป็นเอกลกัษณ์
ของช ุมชนและโอกาสในการใช ้ประโยชน์ของพื ้นที ่ ก ิจกรรมต่างๆ ควรมุ ่ง ให ้เก ิด
ประสบการณ์ที่มคีุณภาพ อนัน าไปสู่ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว ขณะที่ยงัยดึมัน่ใน
หลกัการอื่นๆ ของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื  
  2.3.2.16 การค านึงถ ึงขดีความสามารถในการรองรบัของทรพัยากร 
กล่าวคอื ขนาดและประเภทของสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบันักท่องเที่ยวจะต้องสะท้อน
ให้เห ็นข้อจ ากดัและขดีความสามารถในการรองรบัของทรพัยากรในพื้นที่ โดยเน้นการ
ส่งเสรมิให้จดัสิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารที่มผีลกระทบน้อย  
 2.3.2.17 การด ารงรกัษาทรพัยากรมรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรม 
กล่าวคอื กระบวนการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวจะต้องช่วยด ารงรกัษาไว้ซึ่ง
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ทรพัยากรธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมที่สบืทอดกนัมา ทัง้นี้โดยใช้หลกัเกณฑ์และ
มาตรฐานสากล 
  2.3.2.18  การท าการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื กล่าวคอื การท า
การตลาดการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื ควรให้ความส าคญัในเรื่องคุณภาพของประสบการณ์ที่
นักท่องเที่ยวจะได้รบั โดยมจีติส านึกรบัผดิชอบและสะท้อนจรยิธรรมของการบรหิารจดัการ
แหล่งท่องเที่ยว 
 
2.4  แนวคิดเร่ืองความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเท่ียว  
 
 2.4.1  ค านิยามของความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเท่ียว 
 The World Tourism Organization (2002 อ้างถึงใน พรีธร บุณยรตัพนัธุ์ และ 
คณะ, 2553: 36) หมายถึง ปรมิาณนักท่องเที่ยวสูงสุดที่สามารถอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวได้ใน
ช่วงเวลาเดยีวกนั โดยไม่เป็นสาเหตุของการท าลายสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ 
และสงัคมวฒันธรรม พร้อมทัง้ไม่ท าให้ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวลดลง  
 ส านักงานพฒันาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2546 อ้างถึงใน 
พรีธร บุณยรตัพนัธุ์ และคณะ, 2553: 36) ได้ให้ความหมายว่า ปรมิาณนักท่องเที่ยวสูงสุดที่
สามารถอยู่ได้ด้วยความพงึพอใจ และได้รบัสิง่อ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวหนึ่งๆ โดยไม่ท าให้สภาพแวดล้อมถูกท าลายหรอืถูกท าลายน้อยที่สุด และ
ยงัคงรกัษาสภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดไีว ้มากที่ส ุดรวมถ ึงความรู ้สกึนึกคดิของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 
 2.4.2  ลกัษณะของขีดความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเท่ียว 
 ลกัษณะของขดีความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเที่ยวสามารถจ าแนกโดย
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน บุญเลศิ ตัง้จติวฒันา (2549 อ้างถึงใน พรีธร บุณยรตัพนัธุ์ และคณะ , 
2553: 37) ดงันี้  
  2.4.2.1  ขดีความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Carrying Capacity) เป็นระดบัปรมิาณนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ท าให้ระบบ
เศรษฐกิจได้รบัผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ข้อจ ากดั โดยไม่กระทบต่อการลงทุนและการด ารง
ชพีของประชาชน 
  2.4.2.2  ขดีความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเที่ยวด้านกายภาพ  
(Physical Carrying Capacity) เป็นระดบัปรมิาณนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ไม่ท าลาย



33 
 

 
 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงระดบัความอิ่มตวัของสิง่อ านวย
ความสะดวกและบรกิารท่องเที่ยวในพื้นที่นัน้ด้วย 
  2.4.2.3  ขดีความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเที่ยวด้านสงัคม  
(Social Carrying Capacity) เป็นระดบัปรมิาณนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ไม่ท าให้ความ
สนุกสนานและความประทบัใจของนักท่องเที่ยวจางหายไป ในขณะเดยีวกนัก็ไม่ท าให้
เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนท้องถิ่นด้วย 
  2.4.2.4  ขดีความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเที่ยวด้านสิง่แวดล้อม 
(Environmental Carrying Capacity) เป็นระดบัปรมิาณนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ไม่ท าให้
สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ด้อยค่าลง  
  2.4.2.5  ขดีความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเที่ยวด้านความรู้สกึ 
(Perceptual Carrying Capacity) เป็นระดบัปรมิาณนักท่องเที่ยวสูงสุดที่จะไม่ท าให้ความ
เป็นส่วนตวัและความน่าอยู่ของนักท่องเที่ยวขาดหายไปหรอืลดน้อยลง  
  ทัง้นี ้ล กัษณะของขดีความสามารถรองรบัในพื้นที ่ของแหล่งท่องเที ่ยว
เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยว การออกแบบสิง่อ านวยความสะดวก กิจกรรม
การท่องเที่ยว ช่วงเวลาการท่องเที่ยว การยอมรบัของประชาชนท้องถิ่น พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวและของผู ้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว รวมถึงความสามารถในการจดัการ การ
ควบคุม และการป้องกนัผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปรมิาณของนักท่องเที่ยว
เพิม่ขึ้นด้วย 
 
 2.4.3  ตวัช้ีวดัความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเท่ียว 
 ความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเที่ยวนัน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัทัง้ 
3 ประการ ได้แก่ หนึ่ง องค์ประกอบด้านกายภาพและนิเวศวทิยา สอง องค์ประกอบด้าน
สงัคมวฒันธรรม และ สาม องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและการเมอืง ทัง้นี้ อาศยัตวัชี้วดัในแต่
ละองค์ประกอบ Coccossis and Mexa (2004 อ้างถึงใน พรีธร บุณยรตัพนัธุ์ และคณะ , 
2553: 37-38) ดงันี้  
  2.4.3.1  องค์ประกอบด้านกายภาพและนิเวศวทิยา มตีวัชี้วดัดงันี้ 
   1)  สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชวีภาพ  
   2)  คุณภาพทางอากาศ 
   3)  เสยีง 
   4)  พลงังาน 
   5)  น ้า 
   6)  การก าจดัของเสยี 
   7)  มรดกทางวฒันธรรม 
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   8)  นักท่องเที่ยว 
   9)  โครงสร้างทางกายภาพ 
   10)  ที่ดนิ 
   11)  ลกัษณะภูมปิระเทศ 
   12)  การเคลื่อนย้ายและการคมนาคมขนส่ง 
  2.4.3.2  องค์ประกอบด้านสงัคมวฒันธรรม มตีวัชี้วดัดงันี้ 
   1)  รายได้และการลงทุนจากการท่องเที่ยว 
   2)  การจ้างงาน 
   3)  ค่าใช้จ่ายและรายได้ของภาครฐั 
   4)  นโยบายในการพฒันาการท่องเที่ยว 
  2.4.3.3  องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและการเมอืง มตีวัชี้วดัดงันี้ 
   1)  สถิติประชากร 
   2)  จ านวนและความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว 
   3)  การจ้างงาน 
   4)  พฤติกรรมทางสงัคม 
   5)  สุขภาพและความปลอดภยั 
   6)  ประเด็นหรอืข้อมูลด้านจติวทิยา 
 
 2.4.4  การจดัล าดบัขีดความสามารถในการรองรบัในพื้นท่ีของแหล่ง 
  ท่องเท่ียว 
 การจดัล าดบัขดีความสามารถในการรองรบัในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดบั
ใดนัน้ทัง้นี้อาศยัเกณฑ์ในการพจิารณา 4 ด้าน (พรีธร บุณยรตัพนัธุ ์ และคณะ , 2553:      
39-40) ดงันี้ 
  2.4.4.1  ด้านพื้นที่รองรบันักท่องเที่ยว โดยพจิารณาถึงพื้นที่ของที่จอดรถ 
พื้นที่ตัง้บรเิวณแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่กิจกรรมท่องเที่ยว พื้นที่การขจดัขยะและบ าบดัน ้าเสยี 
เป็นต้น หากว่ามพีื้นที่ในการรองรบันักท่องเที่ยวกว้างขวางเพยีงพอก็สามารถรองรบั
นักท่องเที่ยวได้สูง  
  2.4.4.2  ด้านความเปราะบางของพื้นที่ โดยพจิารณาถึงโอกาสในพื้นที่ 
ได้แก่ คน สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรม หากนักท่องเที่ยวเข้าไปพื้นที่ของ
แหล่งท่องเที่ยวที่มจี านวนมากเกินไป จนท าให้พื้นที่ดงักล่าวได้รบัความเสยีหาย ทัง้นี้
จ าเป็นต้องใช้เวลานานในการฟ้ืนฟูพื้นที่ให ้กลบัคนืสภาพดงัเดมิ หากพื้นที่ท่องเที่ยว
ดงักล่าวมแีนวโน้มที่จะได้รบัความเสยีหายง่ายแล้ว ผลที่ตามมาคอืความเปราะบางของ
พื้นที่สูงนัน่เอง 
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  2.4.4.3  ด้านสิง่อ านวยความสะดวกของพื้นที่ โดยพจิารณาถึงน ้าดื่ม น ้าใช้ 
ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม การก าจดัขยะ และบ าบดัน ้ าเสยี หากพื้นที ่แหล่ง
ท่องเที ่ยวใดมสีิง่อ านวยความสะดวกในการให ้บรกิารมากแล ้วท าให ้สามารถรองรบั
นักท่องเที่ยวได้สูงสุด  
  2.4.4.4  ด้านการบรหิารจดัการของพื้นที่ เป็นความสามารถในการบริหาร
จดัการ อนัได้แก่ การวางแผนการใช้พื้นที่ให้กระจายออกไป เพื่อไม่ให้รวมกนัอยู่ในบาง
ต าแหน่งที่มปีรมิาณการกระจุกตวัมากเกินไปจนก่อให้เกิดผลกระทบตามมา ความสามารถ
ในกการจดัหาน ้ าให ้แก ่น ักท่อง เที ่ยว ความสามารถในการจดัการขยะและของเส ยี 
ความสามารถที่จะควบคุมนักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ที่จดัเตรยีมไว้ โดยไม่ให้เข้าไปในพื้นที่
เปราะบาง การมรีะบบการบรหิารจดัการที่ด ีกฎหมายรองรบัชดัเจน หากพื้นที่ใดมรีะบบ
การบรหิารจดัการที่ดแีล้ว ก็สามารถรองรบันักท่องเที่ยวได้สูงขึ้นด้วย  
 ทัง้นี้เมื่อได้เกณฑ์ในการพจิารณาถึงการจดัล าดบัขดีความสามารถในการรองรบัใน
พื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จงึจดัล าดบัขดีความสามารถในการรองรบัในพื้นที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยวแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มขีดีความสามารถรองรบัในพื้นที่สูง  กล่าวคอื เป็น
กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามพร้อมที่จะรองรบันักท่องเที่ยวจ านวนมาก เนื่องจากมพีื้นที่
รองรบันักท่องเที่ยวกว้างขวางอย่างเพยีงพอ โดยมกีารเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกระดบั
ดหีรอืสามารถขยายตวัได้มาก มรีะบบการจดัการบรหิารที่ด ีมโีอกาสท าให้เกิดผลกระทบ
ระดบัต ่า  
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มขีดีความสามารถรองรบัในพื้นที่ปานกลาง 
กล่าวคอื กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มโีอกาสต ่าในการเกิดปญัหาต่อสภาพแวดล้อมหรอืระบบ
นิเวศ แต่มพีื ้นที่และสิง่อ านวยความสะดวกจ ากดัในการรองรบักลุ ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่
สามารถที่จะขยายตวัได้ 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มขีดีความสามารถรองรบัในพื้นต ่า กล่าวคอื กลุ่ม
แหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามสามารถรองรบันักท่องเที่ยวจ านวนน้อย เนื่องจากมพีื้นที่และสิง่
อ านวยความสะดวกจ ากดัไม่สามารถขยายตวัได้อีก และมรีะบบการบรหิารจดัการไม่ดี  มี
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงท าให้มคีวามเปราะบางของพื้นที่สูง 
 ทัง้นี้แหล่งท่องเที่ยวจะต้องค านึงถงึความสามารถในการรองรบันักท่องเที่ยวในพื้นที่
ของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง เพื่อมใิห้มผีลกระทบจนก่อให้เกิดความเสยีหายต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว พร้อมทัง้มกีารบรหิารจดัการที่มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน
ในชุมชน สิง่แวดล้อมทางกายภาพ วฒันธรรม เศรษฐกิจ และสงัคม  
 



36 
 

 
 

2.5  แนวคิดเร่ืองกิจการเพ่ือสงัคม  
 
 2.5.1  ค านิยามของกิจการเพ่ือสงัคม 
 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมองักฤษ (มปป. อ้างถึงใน กิจการเพื่อสงัคมไนส์
คอร์ป, 2557: 3) หมายถึง องค์กรที่มีรูปแบบการด าเนินงานในเชงิธุรกิจ แต่มเีป้าหมายทาง
สงัคมเป็นหลกัและรายได้จากการด าเนินธุรกิจจะน ากลบัมาสู่การพฒันาสงัคมและพฒันา
องค์กรให้เติบโตขึ้น เพื่อประโยชน์ของสงัคมส่วนร่วมเป็นหลกั มใิช่เพื่อความมัง่คัง่ของ
เจ้าของและผู้ถือหุ้น 
 แผนแม่บทสร้างเสรมิกิจการเพื่อสงัคมแห่งชาติ พ .ศ 2553-2557 (มปป. อ้างถึงใน 
กิจการเพื่อสงัคมไนส์คอร์ป , 2557: 3) หมายถึง กิจการที่มรีายได้จากการผลติหรอืจดั
จ าหน่ายสนิค้าหรอืบรกิาร โดยมเีป้าหมายของกจิการที่ชดัเจนในการแก้ไขปญัหาและพฒันา
ชุมชน สงัคม หรอืสิง่แวดล้อมเป็นหลกั ไม่ได้มเีป้าหมายในการสร้างก าไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
และเจ้าของเท่านัน้ 
 
 2.5.2  ประเภทของกิจการเพ่ือสงัคม 
 กิจการเพื่อสงัคมสามารถแบ่งการพฒันารูปแบบกิจการที่มาจากองค์กรประเภท
ต่างๆ ที่มคีวามหลากหลายทัง้ 3 ประเภท (กิจการเพื่อสงัคมไนส์คอร์ป, 2557: 4) ดงันี้  
   2.5.2.1  กิจการเพื่อสงัคมที่ไม่แสวงหาก าไรแต่มกีารหารายได้ กล่าวคอื 
เป็นองค์กรที่ให้ความส าคญักบัพนัธกิจทางสงัคมมากกว่าผลก าไร โดยมเีงนิทุนในการ
ด าเนินงานจากการบรจิาคหรอืการสนับสนุนเป็นหลกั กิจการเพื่อสงัคมถูกพฒันามาจาก
องค์กรสาธารณประโยชน์หรอืองค์กรการกุศล อาท ิมูลนิธ ิและสมาคม เป็นต้น 
  2.5.2.2  กิจการเพื่อสงัคมประเภทลูกผสม กล่าวคอื เป็นการผสมผสาน
ระหว่างองค์กรแสวงหาผลก าไรและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยง
และสนับสนุนซึ่งกนัและกนั โดยที่องค์กรแสวงหาก าไรจะน ารายได้ไปสนับสนุนองค์กรไม่
แสวงหาก าไรที่มพีนัธกิจทางสงัคมอีกทอดหนึ่ง 
  2.5.2.3  กิจการเพื่อสงัคมที่พฒันาจากธุรกิจที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
กล่าวคอื เป็นองค์กรธุรก ิจที่มจีุดมุ่งหมายหลกัในการแสวงหาก าไร โดยน าเอาผลก าไร
กลบัคนืสู่ผู ้ถ ือหุ ้นหรอืเจ้าของ แต่ในขณะเดยีวกนัก็ให้ความส าคญักบัพนัธกิจทางสงัคม
ควบคู่ไปกบัพนัธกิจทางธุรกิจด้วย โดยมกีารเชื่อมโยงการแก้ไขปญัหาและพฒันาสงัคมเข้า
ไปสู่กระบวนการปกติของธุรกิจ 
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 2.5.3  แนวทางการพฒันาภาคส่วนกิจการเพ่ือสงัคม 
 แนวทางการพฒันาภาคส่วนกิจการเพื่อสงัคมประกอบด้วยปจัจยัส าคญั 6 ประการ 
เพื่อช่วยสนับสนุนให้กิจการเพื่อสงัคมเติบโตได้อย่างยัง่ยนืและแขง็แกร่ง (กิจการเพื่อสงัคม
ไนส์คอร์ป, 2557: 9) ดงันี้ 
  2.5.3.1  นโยบายภาครฐั กล่าวคอื เป็นผู้ก าหนดทศิทางในการพฒันา
ประเทศ โดยอาศยัการมสี่วนร่วมของภาคเอกชน 
  2.5.3.2  การเข้าถึงทางด้านการเงนิและตลาดทุน กล่าวคอื ที่มาของทุนถือ
เป็นปจัจยัหน่ึงในการผลติและการบรกิาร 
  2.5.3.3  การพฒันาทรพัยากรบุคคล กล่าวคอื เป็นผู้ขบัเคลื่อนการเติบโต
อย่างมัน่คงและยัง่ยนืของกิจการเพื่อสงัคม 
  2.5.3.4  การพฒันาด้านการเข้าถึงตลาดและผู้บรโิภค กล่าวคอื ทราบถึง
แหล่งที่มาของรายได้เพื่อรองรบัการด าเนินงานทางสงัคม 
  2.5.3.5  การสร้างความรบัรู้และความตระหนักของสงัคม กล่าวคอื เป็นการ
สร้างการยอมรบัและความเข้าใจในภารกิจและบทบาทของกิจการเพื่อสงัคมที่ต้องการเป็น
ส่วนหน่ึงในการแก้ไขปญัหาตลอดจนเพื่อพฒันาสงัคมผ่านช่องทางของธุรกิจ 
  2.5.3.6  การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน / เครอืข่าย / องค์กรตวักลางใน
การสนับสนุน กล่าวคอื กิจการเพื่อสังคมสามารถด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้
การรวมกลุ่มที่เข้มแขง็ 
 
 2.5.4  ปัจจยัความส าเรจ็ในการด าเนินกิจการเพ่ือสงัคม  
  2.5.4.1  ความเป็นผู้ประกอบการทางสงัคม กล่าวคอื ผู้ประกอบการทาง
สงัคมเป็นผู้ก่อตัง้กิจการเพื่อสงัคมและผลกัดนัให้กิจการทางสงัคมประสบความส าเรจ็ด้วย
เช่นกนั ทัง้น้ีกิจการทางสงัคมเป็นธุรกจิที่มเีป้าหมายหลกัทางสงัคมที่จ าเป็นต้องอาศยัผู้น าที่
มทีกัษะในการขบัเคลื่อนธุรกิจ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะช่วยแก้ไขปญัหาและการพมันาสงัคมไป
พร้อมๆ กนั  
  2.5.4.2  เป้าหมายทางสงัคม กล่าวคอื นอกเหนือจากการด าเนินทางธุรกิจ
นัน้ภารกิจทางสงัคมถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ส าคญั ซึ่งกิจการเพื่อสงัคมเป็นธุรกิจที่แก้ไข
ปญัหาและพฒันาสงัคม ทัง้นี้การก าหนดภารกิจทางสงัคมจงึเป็นขัน้ตอนส าคญัและเป็น
จุดเริม่ต้นในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานของกิจการเพื่อสงัคมด้วย  
  2.5.4.3  นวตักรรมทางสงัคม กล่าวคอื กิจการเพื่อสงัคมอาศยัความคดิ
สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการที่มุ่งคดิค้นนวตักรรมทางสงัคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชงิ
บวกให้แก่กิจการเพื่อสงัคมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน 
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   2.5.4.4  ขดีความสามารถทางการแข่งขนั กล่าวคอื การสร้างประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลให้เกิดขึ้นในธุรกิจและสามารถสร้างให้เกิดขดีความสามารถในการแข่งขนั
ได้นัน้ น าไปสู่รายได้ที่ช่วยหล่อเลี้ยงภารกิจทางสงัคมต่อไป รวมทัง้สามารถขยายกิจการ
เพื่อสร้างผลการด าเนินงานให้เพิม่มากขึ้นได้ 
  2.5.4.5  การเชื่อมสมัพนัธ์กบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี คอื ในการด าเนินงานของ
กิจการเพื่อสงัคมนัน้ต้องมคีวามเชื่อมโยงกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในทุกประเภท เพื่อท าให้
ทราบถึงบุคคลดงักล่าวนัน้มคีวามส าคญักบัธุรกิจขององค์กรอย่างไรบ้าง และน าข้อมูล
ดงักล่าวไปใช้ในการบรหิารงานด้วยความรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมด  
  2.5.4.6  ความเป็นเจ้าของและมสี่วนร่วมของสงัคม กล่าวคอื กิจการเพื่อ
สงัคมมุ่งสร ้างความเป็นเจ้าของแก่ผู ้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู ่การการ
ขบัเคลื่อนกิจการ การสร้างความเป็นเจ้าของและสร้างการมสี่วนร่วมให้แก่ชุมชนหรอื สงัคม
ภายนอก ซึ่งช่วยให้กิจการเพื่อสงัคมสามารถรกัษาภารกิจด้านสงัคมให้เกิดความยัง่ยนื
ต่อไปได้ พร้อมทัง้สามารถท างานโดยได้รบัความร่วมมอืจากทุกฝ่ายในสงัคมด้วย 
  2.5.4.7  ความสามารถในการขยายกิจการ กล่าวคอื นอกจากการท าก าไร
และการรกัษากิจการให้อยู่รอดแล้ว กิจการเพื่อสงัคมยงัต้องรวมไปถึงการขยายกิจการให้
เติบโต ทัง้ในภาคธุรกิจและภาคการด าเนินงานทางสงัคมด้วย 
  2.5.4.8  ผลสมัฤทธิท์างสงัคม หมายถึง ผลสมัฤทธิท์ี่เกิดจากการประกอบ
กิจการเพื่อสงัคม มกัจะประเมนิได้จากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเด็นหรอืปญัหาทางสงัคม
ที่เกิดขึ้น โดยผลสมัฤทธิจ์ าต้องมผีลกระทบที่มคีวามยัง่ยนืในตวัอย่างเพยีงพอ 
 

2.6  แนวคิดเร่ืองทุนทางสงัคม 
 
 2.6.1  ค านิยามของทุนทางสงัคม 
 บรบิทของค าว่าทุนทางสงัคมในประเทศไทยนัน้ เริม่รู้จกัในช่วงปี พ.ศ. 2540 อย่าง
ชดัเจนมากยิง่ขึ้นภายหลงัจากวกิฤต ิทางเศรษฐกิจเป็นต้นมา ต่อมาจงึ ได้มกีารจดัตัง้
ส านักงานกองทุนเพื่อสงัคม (SIF) โครงการของกองทุนเพื่อสงัคมดงักล่าว จงึเกิดความ
ตระหนักเพื่อสงัคมไทยหนักลบัไปมองถึงคุณค่าที่เคยมอียู่นัน้ซึ่งเป็นทุนเดมิ แต่อาจถูก
ละเลยจนมองข้ามความเป็นไทยที่มสีิง่ดงีามมากมาย รวมถึงสิง่ที่ต ิดตวัมาจากบุคคลที่
แสดงออกถงึอุปนิสยัใจคอของคนไทย อาทิ ความโอบอ้อมอาร ีความมนี ้าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
มคีวามเอื้ออาทรต่อกนั การช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั เป็นต้น ตลอดจนการถ่ายทอดสิง่
ที่ทรงคุณค่ามาจากบรรพชนรุ ่นก่อนๆ สะท้อนถึงรากเหง ้าของความเป็นไทยในแต่ละ
ท้องถิ่นที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะ อาทิ ภูมปิญัญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และ
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วฒันธรรมของในแต่ละชุมชน เป็นต้น ทัง้นี้อาศยักลไกในการเชื่อมโยงกบัศกัยภาพในการ
พฒันาของชุมชน นัน่คอื กลุ่มผู้น า กลุ่มองค์กรประชาชน กลุ่มเครอืข่าย กลุ่มภาคประชา
สงัคม เป็นต้น การด าเนินงานดงักล่าวได้เกิดการฟ้ืนฟูทุนทางสงัคมไทยที่มอียู่ จากที่นับวนั
เริม่จะสูญหายไป จงึได้มกีารน าสิง่อนัทรงคุณค่าของชาวไทย โดยน าสิง่เหล่านี้ กลบัมา
ทบทวนและประยุกต์ใช้ในการพฒันาระดบัชุมชน ทัง้นี้เพื่อให้เก ิดประโยชน์สูงสุดอย่าง
แท้จรงิ และหลงัจากนัน้ ค าว่าทุนทางสงัคมในประเทศไทย ก็ได้ถูกน ามาใช้อย่างต่อเนื่อง 
นักวชิาการไทยหลายท่านได้อธบิายไว้ ซึ่งมบีุคคลในช่วงแรก นัน่คอื ประเวศ วะส ี(2541 
อ้างถึงใน อาทติย์ บุดดาด้วง 2554: 17) ได้กล่าวว่า ทุนทางสงัคม คอื ความเป็นกลุ่มก้อน
ทางสงัคม การมกีารศ ึกษาด ีการมวีฒันธรรม การมคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ การมคีวาม
รบัผดิชอบต่อส่วนรวม การมปีระสทิธภิาพในการท างาน การมกีารเมอืงและระบบราชการที่
ด ีเมื่อน าเอามารวมกนัก็เรยีกได้ว่าเป็นการเกิดทุนทางสงัคมซึ่งน าไปสู่การแก้ปญัหาต่างๆ 
และท่านยงัได้กล่าวถึง “ภูมปิญัญา” ว่าเป็นทุนที่ส าคญัและเป็นรากฐานของการพฒันา
ประเทศ และกล่าวว่า “ชาติหรอืชุมชนที่ด ารงความเป็นชาติหรอืชุมชนมาได้ ย่อมต้องมภีูมิ
ปญัญาแห่งชาติ (National Wisdom) หรอืภูมปิญัญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ผ่านการ
สงัเกต ทดลองใช้ คดัเลอืก และถ่ายทอด อนัเป็นวฒันธรรมที่สบืต่อกนัมา  การพฒันาใดๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงภูมปิญัญาแห่งชาติและภูมปิญัญาท้องถิ่น หรอืไม่การพฒันานัน้ๆ ก็อาจ
ท าให้เสยีสมดุลและสงัคม”    

ชาติชาย ณ เชยีงใหม่ (2543: 286) ได้กล่าวว่า ทุนทางสงัคม หมายถึง สถาบนัทาง
สงัคม และรูปแบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมที่มอียู่ในแต่ละชุมชนชนบทที่ท าหน้าที่จดัระเบยีบ
ความสมัพนัธ์ ให้ความชอบธรรมแก่แบบแผนของการจดัสรรแลกเปลี่ยนทรพัยากร อนัเป็น
การสร้างความผสมผสานกลมกลนืทางสงัคม และลดความขดัแย้งในชุมชน อีกนัยหนึ่ง ทุน
ทางสงัคม คอื วถิีชวีติ วฒันธรรม จารตีประเพณีของชุมชน วถิีความสามารถในการจดัการ
องค์กรของประชาชน รวมทัง้ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมปิญัญาพื้นบ้าน 

อมรา พงศาพชิญ์ (2543: 19) ได้กล่าวว่า ทุนทางสงัคม คอื ความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมในแนวราบและแนวตัง้ ระหว่างบุคคล สถาบนั /องค์กร ทัง้ในรูปปจัเจก กลุ่มและรูป
เครอืข่าย รวมทัง้ค่านิยม บรรทดัฐานที่สงัคมยดึถือ ซึ่งมผีลต่อวถิีชวีติและวถิีการผลติใน
ระดบัครอบครวั ชุมชน และประชาสงัคม 

เอนก นาคบุตร (2545: 16-19) ได้อธบิายถึงทุนทางสงัคมว่าหมายความรวมถึงทุน
ทางสงัคมใน 5 รูปแบบ ได้แก่  

 1)  จติวญิญาณ คอื ระบบคุณค่า ส านึกรกัท้องถิ่น ความภาคภูมใิจที่มตี่อ
ถิ่นฐานบ้านเกิดอนัเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษ และเป็นความหวงั ที่พึ่งของคนรุ่นหลงัในการสบื
ทอดต่อไป ซึ่งปรากฏอยู่อย่างชดัเจนในรูปของระบบคุณค่า แนวคดิผ่านกิจกรรม พธิกีรรม 
และความภาคภูมใิจ  
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 2)  ทุนทางปญัญา อนัได้แก่ ภูมปิญัญาท้องถิ่นที่มกีารสบืทอดต่อมาและ
เกิดการคดิค้นขึ้นเอง ทัง้ในด้านของการด ารงชวีติ การประกอบอาชพี การจดัการทรพัยากร 
การจดัระเบยีบความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ หรือระหว่างชุมชน 

3)  ทรพัยากรมนุษย์หรอืทรพัยากรบุคคล เป็นทุนที่มอียู่ในตวัมนุษย์ คอื 
ทกัษะ ความสามารถ ความรกัพวกพ้อง รกัเพื่อน บุคคลเหล่านี้ ได ้แก่ ผู ้น าทัง้ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ บุคคลส าคญั ผู้อาวุโส อาสาสมคัร เป็นต้น   

 4)  ทุนทางทรพัยากรธรรมชาติ เป็นทุนทางสงัคมที่ใช้แล้วมวีนัหมด โดย
เป็นทุนที่ส าคญัในการด ารงชวีติ การสร้างอาชพีเป็นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งทุนทางสงัคม
รูปแบบนี้จะต้องมกีารฟ้ืนฟู และอนุรกัษ์ ไปพร้อมๆ กบัการใช้ประโยชน์  

 5)  กองทุนสาธารณะของชุมชน (Social Fund) อาท ิกองทุนฌาปนกิจ 
กลุ่มออมทรพัย์ กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารข้าว ธนาคารควาย กองทุนซะกาตของพี่น้องมุสลมิ 
เป็นต้น ทัง้น้ีเป็นกองทุนทางสงัคมที่มรีะบบการจดัการทุนทางเศรษฐกิจทัง้ที่เป็นปจัจยัใน
การผลติและปจัจยัในการด ารงชพี ทุนทางสงัคม 5 รูปแบบดงักล่าวนี้ ถือว่าเป็นมรดกที่
ได้รบัตกทอดไว้ในสงัคมไทยตลอดมา ซึ่งเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนกบัชุมชนฐานล่าง
ในช่วงวกิฤติทางเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา 

สุพรรณี ไชยอ าพร (2547: 86) ได้กล่าวถงึทุนทางสงัคมว่า มคีวามเป็นนามธรรมสูง 
เป็นลกัษณะเด่นของสงัคมไทย ประการหน่ึง ที่เอื้อต่อการดูแลปกป้องชุมชนไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงและยงัเป็นพลงัขบัเคลื่อนให้ชุมชนสามารถสร้างความ
เข้มแขง็ให้ตนเอง เกิดการเรยีนรู้ต่อการแก้ปญัหาภายในชุมชน และน าไปสู่การพึ่งตนเองใน
ระยะยาว ทุนทางสงัคมประกอบด้วยลกัษณะเด่น ดงันี้  

 1)  ความเอื้อเฟ้ือเกื้อกูลของคนในสงัคม  
 2)  ความสมคัรสมาน รกัใคร่ กลมเกลยีวกนั 
 3)  สงัคมมกีารเรยีนรู้ มหีลกัเหตุผล และปรบัตวัเสมอ  
 4)  คนในสงัคมนิยมสร้างความดแีก่ส่วนรวม 
 5)  สถาบนัชุมชนและองค์กรชุมชนมคีวามเข้มแขง็ 
 6)  มคีวามสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน  
 7)  ผู้คนมคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวม การมจีติสาธารณะ 
นอกจากนี ้ย งัมกีารให ้ความหมายและค านิยามโดยหน่วยงานและองค ์กรที่

ปฏบิตัิงานด้านการพฒันา ดงันี้ 
ส านักงานกองทุนเพื่อสงัคมและธนาคารออมสนิ (2542) ทุนทางสงัคม หมายถึง 

เงื่อนไขความเข้มแขง็ของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมหีลายประการ ได้แก่  
 1)  ระบบคุณค่า อุดมการณ์ ความเชื่อ ที่วางอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ

นอบน้อมต่อธรรมชาติ 
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 2)  ภูมปิญัญาท้องถิ่น และกระบวนการเรยีนรู้ที่ชุมชนสรรค์สร้างและสัง่สม
มาเพื่อการด ารงชพี  

 3)  ปราชญ์ชาวบ้าน  
 4)  โครงสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมแนวราบ อาท ิระบบครอบครวั เครอื

ญาติ 
 5)  ระบบกรรมสทิธิแ์ละการจดัการร่วมกนั 
 6)  สถาบนัชุมชน อาท ิกฎ จารตี ประเพณี วฒันธรรม 
 7)  ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 8)  กลุ่มและองค์กร ที่ด าเนินกิจกรรมสาธารณะในภาคประชาสงัคม 
อกนิษฐ์ ชุมนุม ( 2547: 17-18) ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ หรอื สศช. ได้ก าหนดความหมายของทุนทางสงัคมไว้ว่า พลงัที่มอียู่ใน
ชุมชนและสงัคม ซึ่งเก ิดจากการรวมตวัของกลุ ่มคนเพื่อที่จะอยู่และท างานร่วมกนั บน
พื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ สายใยความผูกพนัและวฒันธรรมที่ดงีามของสงัคมไทย โดย
มอีงค์ประกอบของทุนทางสงัคมที่ส าคญั 3 ทุน ได้แก่ 

 1)  ทุนมนุษย์ คอื บุคคลทัว่ไปและผู้น าทางสงัคม อาท ิปราชญ์ชาวบ้าน 
อาสาสมคัรฯ ที่มคีวามรกั ความไว้เนื้อเชื่อใจ มนี ้าใจและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มคีวาม
เชื่อในระบบคุณค่า และหลกัศ ีลธรรมที่ด ีเช่น มคีุณธรรม วนิัย ความซื่อสตัย์ จติส านึก
สาธารณะ ฯลฯ ที่จะท าประโยชน์ต่อสงัคม 

 2)  ทุนที่เป็นสถาบนั ประกอบด้วยสถาบนัหลกัของชาติ ได้แก่ สถาบนั
ครอบครวั สถาบนัศาสนา และสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ สถาบนัที่ส าคญัในสงัคม เช่น 
สถาบนัการศึกษา สถาบนัการเมอืง ฯลฯ องค์กรที่ตัง้ขึ้นมา เช่น องค์กรพฒันาเอกชน 
องค์กรชุมชน เป็นต้น 

 3)  ทุนทางภูมปิญัญาและวฒันธรรม ได้แก่ ภูมปิญัญาไทย ภูมปิญัญา
ท้องถิ ่น ศ ิลปะ วฒัธรรมไทย จารตีประเพณี รวมถ ึงสถาปตัยกรรมต่างๆ เช่น แหล่ง
ประวตัิศาสตร์ โบราณสถาน เป็นต้น 
 ทัง้นี้แล้วทุนทัง้ 3 ทุนนัน้โดยล าพงัแล้วไม่ถ ือว่าเป็นทุนทางสงัคม แต่จะต้องมี
กระบวนการผสมผสานกนับนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและระบบความสมัพนัธ์จงึจะ
ก่อให้เกดิเป็นทุนทางสงัคมที่เกิดจาการสัง่สม ปรบัเปลี่ยน ต่อยอด พฒันา และสร้างขึ้นใหม่
ตลอดเวลา 
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2.7  แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วม 
 
 2.7.1  ค านิยามของการมีส่วนร่วม 
 Cohen and Uphoff. (1981 อ้างถึงใน เอกวทิย์ นวเศรษฐ. 2554: 7) ได้ให้
ความหมาย การมมีสี่วนร่วมของชุมชนว่า สมาชกิของชุมชนต้องเข้ามามสี่วนเกี่ยวข้องใน 4 
มติิ ได้แก่ 
  1)  การมสี่วนร่วมการตดัสนิใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร  
  2)  การมสี่วนร่วมเสยีสละในการพฒันา รวมทัง้ลงมอืปฏบิตั ิตามที่ได้
ตดัสนิใจ 
  3)  การมสี่วนร่วมในการแบ่งปนัผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
  4)  การมสี่วนร่วมในการประเมนิผลโครงการ 
  ทัง้นี้ความเชื่อมโยงกนัทัง้ 4 มติิ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่สมาชกิทุกคนใน
ชุมชน เพื่อให้เข้ามามสี่วนร่วมช่วยเหลอืและเขา้มามอีิทธพิลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรม
ในการพฒันา รวมถึงการได้รบัประโยชน์จากการพฒันานัน้อย่างสมอภาค 
 United Nation (1981: 5) ได้ให้ความหมายของการมสี่วนร่วมไว้ว่า การมสี่วนร่วม
เป็นการประทะสงัสรรค์ทางสงัคม ทัง้ในลกัษณะการมสี่วนร่วมของปจัเจกบุคคลและการมี
ส่วนร่วมของกลุ่ม 
 อคนิ รพีพฒัน์ และคณะ (2525 อ้างถึงใน, เอกวทิย์ นวเศรษฐ,2554: 8-9) ได้
กล่าวถ ึง การมสี ่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาตนเองไว ้ว่า การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนมใิช่การบงัคบั การขอร้อง การขู่เขญ็ หรอืการเสยีสละ และแตกต่างจากการให้
ความร่วมมอื โดยทัว่ไปการมี่สวนร่วมของประชาชนแบ่งออกได้เป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
  1)  ประชาชนมี่สวนร่วมในการค้นหาปญัหาและความต้องการของชุมชน 
ตลอดจนจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของปญัหาร่วมกบัผู้ปฏบิตัิงานในภาคสนาม 
  2)  ประชาชนมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์หาสาเหตุแห่งปญัหาและแนวทาง
ต่างๆ ที่อาจน ามาใช้ในการแก้ไขปญัหา 
  3)  ประชาชนมสี่วนร่วมในการพจิารณาแนวทางและวธิกีารที่จะใช้ในการ
แก้ไขปญัหาและวางแผนเพื่อแก้ไขปญัหาร่วมกนักบัผู้ปฏบิตัิงานภาคสนาม 
  4)  ประชาชนมาส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนเพื่อแก้ปญัหา 
  5)  ประชาชนมสี่วนร่วมในการตดิตามผลการปฏบิตังิานร่วมกบัผู้ปฏบิตัิงาน
ภาคสนาม 
  ทัง้นี้ในการพฒันาชุมชนซึ่งมปีระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในระดบัที่สี่ทัน่้น 
ส่วนการมสี่วนร่วมระดบัที่ 1, 2, 3 และ 5 ขาดหายไป แต่ผู้บรหิารโครงการมกัถือว่า
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ประชาชนได้มสี่วนร่วมแล้ว ขณะที่การมสี่วนร่วมในระดบัที่ 1, 2 และ 3 อาจถือได้ว่าเป็น
หลกัใหญ่ของการมสี่วนร่วม เพราะประชาชนได้มโีอกาสส่วนร่วมในการค้นหาปญัหา 
วเิคราะห์หาสาเหตุของปญัหา และการเลอืกวธิกีาร พร้อมทัง้มกีารวางแผนการแก้ปญัหา 
ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัที่จะช่วยเสรมิสร้างประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ (อคนิ รพพีฒัน์ และ
คณะ 2525 อ้างถึงใน เอกวทิย์ นวเศรษฐ, 2554:9) 
 สายสุนีย์ ปวุฒนิันท์ (2541: 41) ได้กล่าวถึงการมสี่วนร่วมความว่า การที่ปจัเจก
บุคคลก็ด ีกลุ่มคนหรอืองค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจการด าเนิน
โครงการ การแบ่งปนัผลประโยชน์และการประเมนิผลโครงการพฒันาด้วยความสมคัรใจ
โดยปราศจากข้อก าหนดที่มาจากบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของสมาชกิในชุมชน รวมทัง้ที่มอี านาจอิสระในการแบ่งปนัผลประโยชน์ที่เกิดจากการพฒันา
ให้กบัสมาชกิด้วยความพงึพอใจและผู้เข้ามามสี่วนร่วมมคีวามรู้สกึเป็นเจ้าของโครงการด้วย  
 อภญิญา กงัสนารกัษ์ (2544 อ้างถึงใน เอกวทิย์ นวเศรษฐ, 2554: 9) กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วม คอื การเข ้ามามสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการกระท าก ิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนัน้ ทัง้นี้ได้น าเสนอขัน้ตอนการมสี่วนร่วมของชุมชน
ซึ่งชุมชนต้องเข้ามามสี่วนร่วมใน 4 ขัน้ตอน ได้แก่  
  1)  การมสี่วนร่วมในการรเิริม่โครงการ ร่วมค้นหาปญัหาและสาเหตุของ
ปญัหาภายในชุมชน ร่วมตดัสนิใจก าหนดความต้องการและร่วมล าดบัความส าคญัของความ
ต้องการ 
  2)  การมสี่วนร่วมในขัน้การวางแผน ก าหนดวตัุประสงค์ วธิกีาร แนว
ทางการด าเนินงาน รวมถึงทรพัยากรและแหล่งวทิยากรที่จะใช้ในโครงการ  
  3)  การมสี่วนร่วมในขัน้ตอนการด าเนินโครงการ การท าประโยชน์ ให้แก่
โครงการโดยร่วมช่วยเหลอืด้านทุนทรพัย์ วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน  
  4)  การมสี ่วนร่วมในการประเมนิผลโครงการ เพื่อให ้รู ้ว ่าผลจากการ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรอืไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมนิผลเป็น
ระยะต่อเนื่องหรอืประเมนิผลรวมทัง้โครงการในคราวเดยีวกันก็ได้ 
 
 2.7.2  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
 ไพรตัน์ เตชะรนิทร์ (2527: 6-7) ได้กล่าวถึงลกัษณะการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันา ดงันี้ 
  1)  ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้าปญัหาและสาเหตุของปญัหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ตลอดจนความต้องการของชุมชน 
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  2)  ร่วมคดิหาและสร้างรูปแบบ รวมถึงวธิกีารพฒันาเพื่อแก้ไขและลดปญัหา
ของชุมชนหรอืเพื่อสร้างสรรค์สิง่ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรอืสนองความต้องการของ
ชุมชน 
  3)  ร่วมวางนโยบายหรอืแผนงาน หรอืโครงการ หรอืกิจกรรม เพื่อขจดัและ
แก้ไขปญัหารวมถึงทัง้สนองความต้องการของชุมชน 
  4)  ร่วมตดัสนิใจในการใช้ทรพัยากรที่มอีย่างจ ากดัให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
  5)  ร่วมจดัหรอืปรบัปรุงระบบการบรหิารงานพฒันาให้มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 
  6)  ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขดีความสามารถของ
ตนเองและหน่วยงาน 
  7)  ร่วมปฏบิตั ิตามนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 
  8)  ร่วมควบคุม ต ิดตาม ประเมนิผล และร่วมบ ารุงรกัษาโครงการ และ
กิจกรรมที่ได้ท าไว้โดยเอกชนและรฐับาลให้ได้ประโยชน์ได้ตลอดไป  
 
2.8  แนวคิดเร่ืองทศันคติของนักท่องเท่ียว 
 
 2.8.1  ค านิยามของทศันคติของนักท่องเท่ียว 
 เมื่อมนุษย ์เรานัน้อยู ่ในสถานที่ต่างๆ ที่แตกต่างกนัออกไปซึ่งขึ ้นอยู ่กบับรบิท
ขณะนัน้ ท าให้มนุษย์เกิดความคดิ ความรู้สกึ ความเชื่อ น าไปสู่ความพร้อมที่จะตอบสนอง
ต่อสิง่เร้าในท่าททีี่แตกต่างกนัด้วย ในทศันะของนักวชิาการต่างประเทศและในประเทศมุ่ง
อธบิายถึงทศันคติ นัน่คอื Katz (1960 อ้างถึงใน สุชาดา วรรธะมานี, 2542: 55) กล่าวว่า 
ทศันคติ หมายถึง ส่วนประกอบ 2 ส่วน คอื ความรู้สกึในการที่จะชอบหรอืไม่ชอบ และ
ความรู้หรอืความเชื่อซึ่งอธบิายถึงลกัษณะ ตลอดจนความสมัพนัธ์ของสิง่หนึ่งที่มต่ีอสิง่อื่นๆ  
 Munn (1971 อ้างถึงใน จรลั มานตรี, 2538: 17) หมายถึง ความรู้สกึและความ
คดิเห็นที่มตี่อสิง่ของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และข้อเสนอใดๆ ในทางยอมรบัหรอื
ปฏเิสธ ซึ่งมผีลท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏกิิรยิาตอบสนองด้วยพฤตกรรมอย่างเดยีว
ตลอด 
 เอนกกุล กรแีสง (2521: 147) หมายถึง ระบบของความคดิ ความรู้สกึ และแนวโน้ม
ของพฤติกรรมที่มต่ีอสภาพแวดล้อมต่างๆ ทัง้ในด้านที่เกี่ยวกบัตวับุคคล สิง่ของ และความ
คดิเห ็น ทศันคต ิเป็นแรงขบัที ่เก ิดขึ ้นภายในตวับุคคล ซึ ่งกระตุ ้นให ้บ ุคคลพจิารณา
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ความส าคญัของสถานการณ์ต่างๆ ในสงัคม และมอีิทธพิลต่อการแสดงปฏกิิรยิาตอบสนอง
ต่อสิง่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัตน 
 จรลั มานตร ี(2538: 17) หมายถึง ความรู้สกึ ความคดิเห็นต่อสถานการณ์ใดๆ และ
ทศันคติมผีลให้มกีารแสดงพฤติกรรมออกมา 
 นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มคีวามส าคญัยิง่ต่อการท่องเที่ยว เพราะถ้าไม่
มนี ักท่องเที่ยวแล้วการท่องเที่ยวย่อมจะไม่เก ิดขึ้นอย่างแน่นอน ทัง้นี้มนีักวชิา การทัง้
ต่างประเทศและในประเทศได้อธบิายถึงนักท่องเที่ยว (tourist) นัน่คอื Burkart and Medlik 
(1985 อ้างถึงใน สุภาพร มากแจ้ง , 2534: 13) กล่าวคอื ชนผู้เดนิทางสู่จุดหมายนอก
ภูมลิ าเนา โดยตัง้ใจจะกลบัภายใน 2-3 วนั 2-3 สปัดาห์ หรอื 2-3 เดอืน นักท่องเที่ยว
จ าแนกได้หลายประเภทและหลายระดบั ขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการเดนิทาง ระยะเวลาใน
การเดนิทางหรอืเป็นการเยอืนและเกณฑ์อื่นๆ  
 ขณะที่นิคม จารุมณี (2535: 85) กล่าวว่า นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้มาเยอืนใดๆ ที่
พ านักในประเทศที่มาเยอืนเกินกว่า 24 ชัว่โมง โดยมจีุดประสงค์ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ เพื่อการ
ท าธุรกิจ การประชุม สมัมนา ครอบครวั มติรสหาย สุขภาพอนามยั วนัหยุดพกัผ่อนระกว่าง
การปฏบิตั ิหน้าที่การงาน เพื่อการกีฬา เยี่ยมญาติ ศาสนกิจ การศึกษา และเพื่อความ
บนัเทงิ  
 
2.9  ย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 
 
 การศึกษาในย่านชุมชนเกาะศาลเจ้านัน้ ประกอบด้วยชุมชนเกาะศาลเจ้า แขวงบาง
ระมาด และชุมชนฉิมพล ีแขวงตลิง่ชนั ทัง้สองชุมชนนี้อยู่ในเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร
ผู้วจิยัได้ใช้ชื่อว่าย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า ด้วยเหตุเพราะมมีติิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกนัมาตัง้แต่
อดตีจนกระทัง่ปจัจุบนัที่ครอบคุลมถึงทุนมนุษย์ ทุนทางปญัญา และวฒันธรรมที่ไม่อาจจะ
แยกส่วนจากกนัได้ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเรยีกทัง้สองชุมชนนี้ว่าย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า  
 
 2.9.1  ท่ีตัง้และอาณาเขต 
 ย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า เป็นชุมชนหนึ่งที่ตัง้อยู่แขวงบางระมาด และแขวงตลิง่ชนั 
เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร มอีาณาเขตติดต่อกบัสถานที่ส าคญัดงันี้  
 ทศิเหนือ มอีาณาเขตติดต่อกบัคลองบ้านไทร 
 ทศิตะวนัออก มอีาณาเขตติดต่อกบัคลองบางระมาด ซึ่งเป็นทางแยกของคลองบ้าน
ไทรและคลองบางระมาด 
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 ทศิตะวนัตก มอีาณาเขตตดิต่อกบัฝ ัง่ซ้ายของถนนจ าปากาญจนาภเิษก และหมู่ 10 
แขวงบางระมาด 
 ทศิใต้ มอีาณาเขตติดต่อกบัคลองบางระมาด และหมู่ 4 แขวงบางระมาด 
 
 2.9.2  ลกัษณะภมิูประเทศ 
 ย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งแต่เดมิเคยเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 
สภาพทัว่ไปมคีลองทางธรรมชาติที่มคีวามใสสะอาด และคลองที่ขุดขึ้นใหม่ตดัผ่านที่ดนิวดั
จ าปา เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคลองบ้านไทร และคลองบางระมาดนัน่เอง ท าให้ในอดตีคูคลอง
จงึเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งสายหลกัที่นับว่ามคีวามส าคญัอย่างมากต่อพื้นที่ดงักล่าว
ในการขนส่งสนิค้าทางการเกษตรเพื่อการค้าขาย 
 
 2.9.3  ประวติัความเป็นมาของชุมชน 
 นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2000 เริม่มกีารตัง้ชุมชนหมู่บ้านยุคแรกๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ชุมชนบางระมาดถือเป็นหนึ่งที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยาตอนกลาง เพราะ
ช่วงนัน้อยุธยามกีารติดต่อการค้าทางทะเลกบับ้านเมอืงห่างไกล ต้องใช้เส้นทางคมนาคม
ทางน ้าผ่านบรเิวณกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าออกอ่าวไทยอยู่เสมอ กษัตรยิ ์อยุธยาจงึทรง
ปรบัปรุงเส้นทางน ้าต่างๆ ให้เดนิทางได้สะดวกยิง่ขึ้น ท า ให้ชุมชนต่างๆ มกีารขยบัขยาย
บ้านเมอืงจนเติบโตกลายเป็นจุดเชื่อมต่อทางการค้าเป็นส าคญั  
 หลกัฐานชิ้นส าคญัอีกสิง่หนึ่งที่บ่งบอกว่าชุมชนเกาะศาลเจ้าเป็นชุมชนอนัเก่าแก่ นัน่
คอื การขุดค้นพบกระเบื้องเคลอืบสเีขยีวซึ่งอยู่ในละแวกของชาวบ้านแถวนัน้ พร้อมทัง้ให้
กรมศ ิลปากรท าการพสิ ูจน์อายุของกระเบื้องเคลอืบสเีขยีว ข ้อมูลดงักล่าวชี้ให้เห ็นว่า
กระเบื้องนัน้มอีายุยาวนานราว 500 ปีมาแล้ว ข้อมูลดงักล่าวมคีวามสอดคล้องตรงกบั
เนื้อหาของ “ก าสรวลสมุทร” ซึ่งเป็นโคลงกลอนเก่าแก่ที่มเีนื้อหาเล่าเรื่องชุมชนบางระมาด 
จงึเป็นหลกัฐานส าคญัว่าในอดตีชุมชนแห่งนี้ได้ถูกปรากฏชื่อมาอย่างยาวนานกว่า 500 ปี
มาแล้ว กลายเป็นเครื่องยนืยนัถึงความเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้ที่อาศัยล าคลองเป็นสายน ้า
แห่งวถิีชวีติ โดยมกีารค้าขายผกัผลไม้ ท าเรอืกสวนไร่นามาแต่ช้านาน โดยมชีาวจนี ชาว
มอญ และชาวไทยอาศยัอยู่ในย่านแห่งนี้ปะปนกนั  
 เหตุผลหลกัของพื้นที่แห่งนี้ถูกเรยีกว่า ชุมชนเกาะศาลเจ้า เพราะชุมชนแห่งนี้ถูก
ล้อมรอบด้วยคลองบางระมาด คลองบ้านไทร และคลองลดัวดัจ าปา ทัง้นี้ได้สบืสานสภาพ
วถิีชวีติแห่งสงัคมอยู่คู่รมิคลองที่ยงัคงนับถือเคารพสกัการะต่อศาลเจ้าพ่อจุ้ยและเจ้าพ่อกุม
กรรณ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อความศรทัธาของคนในชุมชนนัน้เป็นอย่างดยีิง่  
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 อดตีที่ผ่านมาการสญัจรไปมาจะใช้คลองเป็นหลกัในการคมนาคมขนส่งสนิค้า ย่าน
แห่งนี้เคยเป็นแหล่งการค้าขายที่ชุกชุมของชุมชน และเป็นท่าเรอืเก่าที่มเีรอืวิง่ผ่านคลอง
สายนี้หลายร้อยล าของทุกๆ วนั ย่านนี้ยงัเป็นแหล่งเพาะปลูกทางการเกษตร มกีารปลูกผกั
ผลไม้ ดอกไม้ เพื่อน าไปส่งขายแถวตลาดนัดสนามหลวง ปากคลองตลาด ตลาดวดัศาลาสี่
หน้า และตลาดศาลาน ้าร้อน ท าให้ย่านนี้มคีวามคกึคกัเป็นอย่างยิง่  อีกทัง้คนในชุมชนนัน้ซึ่ง
มหีลายเจ้าที่นิยมท ากิจการค้าขายข้าวหลามแห้ง เพื่อน าส่งขายไปทัว่ประเทศ ซึ่งมมีาก่อน
ข้าวหลามหนองมนในปจัจุบนัเสยีอีก แต่ปจัจุบนัไม่มผีู้สบืสานการท าข้าวหลามแห้งอีกแล้ว
จงึท าให้สูญหายไปในที่สุด   
 ในย่านนี้มกีารสบืทอดมรดกทางวฒันธรรมที่ควรค่าแก่การรกัษาไว้ นัน่คอื งานช่าง
ศิลป์ในประเภทต่างๆ ผู้ที่น าเข้ามาในชุมชนแห่งน้ี คอื หลวงวฒันศิลป์ หรอื ต่วน ยุวพุกกะ 
ช่างหลวงสงักดักองช่างกระทรวงวงั  ผู ้เป็นบรมครูที่มคีุณูประการแก่กลุ ่มช่างวดัจ าปา 
ในขณะนัน้ท่านได้ลี้ภยัในช่วงสงครามโลกคครัง้ที่ 2 แล้วจงึตัง้รกรากที่ชุมชนเกาะศาลเจ้า 
รวมทัง้หลายครอบครวัอพยพหนีจากพระนครมายงัฝ ัง่ธนเป็นจ านวนมากซึ่งอาศยัอยู่ตาม
สวนด้วยเช่นกนั  
 ท่านเป็นบุคคลส าคญัที่ท าให้ชาวชุมชนได้วชิาช่างติดตวั เพราะท่านเป็นผู้ถ่ายทอด
วชิาช่างต่างๆ ให้แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะการแทงหยวกที่ท่านได้สอนให้รู ้จกัการแทง
หยวกอย่างราชส านักชัน้บรมครู มกีารช่วยออกลายการแทงหยวก พร้อมทัง้พาคณะไป
ศึกษาดูงานการถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานันทมหดิล 
หรอืรชักาลที่ 8 ในปี พ.ศ. 2493 และสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้าในปี พ.ศ. 2499 จนถือ
ได้ว่างานแทงหยวกของกลุ่มงานช่างวดัจ าปามคีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ได้รบัการสบื
ทอดมาจนปจัจุบนั แม้จะเหลอืช่างแทงหยวกในชุมชนอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ตาม 
 
 2.9.4  ศกัยภาพของชุมชน   
  พื้นที่ชุมชนเกาะศาลเจ้าเป็นชุมชนเล็กๆ ซึ่งยงัมคีวามสงบ เรยีบง่าย บรรยากาศที่
มคีวามเป็นธรรมชาติ มคีวามร่มรื่นของต้นไม้ ล าคลองมนี ้าไหลเวยีนอยู่ตลอด ท าให้วถิีชวีติ
ของผู้คนในย่านนี้เป็นแบบแห่งวถิีชาวคลองโดยแท้ ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านงาน
ช่างโดยเฉพาะ เรยีกว่า กลุ่มช่างวดัจ าปา โดยคุณทวชียั เป็นผู้สบืทายาทรุ่นที่ 3 แห่งบ้าน
ช่างกลุ่มวดัจ าปา ในการสบืสานงานศิลป์มากมาย อาท ิช่างฝีมอื งานเขยีน ช่างงานป ัน้ ช่าง
งานแทงหยวก ช่างงานบายศร ีงานดอกไม้สด และเครื่องหอม เป็นต้น การสบืสานงานช่าง
ดงักล่าวเป็นการสบืทอดภูมปิญัญาดัง้เดมิท้องถิ่นจากบรรพบุรุษในท้องที่แห่งน้ี และยงัคง
รกัษางานช่างไว้ได้เป็นอย่างดตีัง้แต่อดตีจนกระทัง่ปจัจุบนั  
 นอกจากนี้เจ้าบ้านยงัเปิดเป็นแหล่งเรยีนรู้ที่ผู้มาเยอืนได้มโีอกาสสมัผสับรรยากาศ
อย่างใกล้ชดิกบัชุมชนในย่านนัน้ที่ผูกพนักบัสายน ้าและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ โดยเปิด



48 
 

 
 

เป็นที่พกัโฮมสเตย์ เพื่อให้ผู้สนใจได้มโีอกาสพกัผ่อนหย่อนใจ พร้อมทัง้สมัผสัความเป็น
รูปแบบวถิีถิ ่นของบ้านรมิคลอง สวนร่มรื่น และเจ้าบ้านร่วมแบ่งปนัประสบการณ์ให้ผู้มา
เยอืนได้ร่วมเรยีนรู ้งานช่าง งานศิลป์ งานฝีมอื งานเครื่องหอม และขนมไทยของคนใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดการซมึซบัความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน และรกัในรูปแบบวถิีถิ ่นของ
ชุมชนวดัจ าปาอย่างแท้จรงิ  
 ทัง้นี้ ก่อนที่จะให้เข้าพกัโฮมสเตย์นัน้ เจ้าบ้านจะท าการพูดคุยกบัผู้จะมาพกัเพื่อท า
ความเข้าใจและให้ความเคารพกบัชุมชนที่เงยีบสงบ ตระหนักในคุณค่าแห่งสบืสานความ
เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เขา้ไปสมัผสับรรยากาศความเป็นคน
ในชุมชนอย่างแท้จรงิ   
 พื้นที่บรเิวณใกล้เคยีงยงัเป็นที่ตัง้ของบ้านแม่จู ้ ซึ่งตัง้รกรากอาศยัอยู่ที่นี่มานาน  
โดยมอีาชพีทางการเกษตร รบัท าอาหารและขนมไทย นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งเรยีนรู้งานหตั
กรรมจกัสานทางมะพร้าว งานแทงหยวก งานตดักระดาษพวงมะโหตร งานบายศร ี การท า
ขนมไทย การเกษตรผสมผสาน และการเรยีนรู้วถิ ีแห่งชุมชนคนบ้านสวน เพื่อให้เกิดการ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมและจติวญิญาณของชุมชนอย่างแท้จรงิ   
 ก่อนกลบันักท่องเที่ยวสามารถเลอืกซื้อของที่ระลกึต่างๆ จากชุมชน อาท ิแป้งพวง
ที่ท าเป็นพวงแขวนและท าเป็นพวงมาลยั เป็นสนิค้าที่คนในชุมชนร่วมกนัท าขึ้นเพื่อจ าหน่าย
เป็นของที่ระลกึ รวมทัง้หวัน ้าหอมจากเกสรดอกไม้ธรรมชาติมหีลายกลิน่ให้เลอืก ขนมไทย 
ดอกไม้ และผกัผลไม้จากสวน เป็นต้น   
  

2.10  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.10.1  งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
สุดแดน วสิุทธลิกัษณ์ และคณะ (2554: บทคดัย่อ) ได้น าเสนอบทความสร้างความ

ชดัเจนในนิยามของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง
จากรูปแบบการท่องเที่ยวมวลชนแบบเดมิ และชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เป็น
เครื่องมอืส าคญัในการพฒันาชุมชนให้มคีวามยัง่ยนื การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เป็นการ
สร้างความเข้าใจในคุณค่าของสงัคม วฒันธรรม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยว
อย่างลกึซึ้ง โดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจ้าของพื้นที่หรอืเจ้าของวฒันธรรม ในเชงิ
พื้นที่ การมกีิจกรรมที่ต้องมคีวามหลากหลายและโดดเด่นทางวฒันธรรมและ /หรอืธรรมชาติ 
และชุมชนในฐานะเจ้าของทางวฒันธรรมต้องมคีวามตระหนักในศกัยภาพดงักล่าว และใน
เชงิกระบวนการ ก ิจกรรมของการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ต ้องน าไปสู่การเรยีนรู ้ข ้าม
วฒันธรรม เปิดโอกาสให้มปีระสบการณ์ตรงร่วมกบัเจ้าของวฒันธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
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กระบวนการน าไปสู่การสร้างความเข้าใจลกึซึ้งในพื้นที่ท่องเที่ยว และด้วยทศิทางนี้ จะ
น าไปสู่ความสมดุลในทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม  

ปจัจยัที่ท าให้การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ประสบความส าเรจ็ น าไปสู่ความยัง่ยนื
ของชุมชน คอื ชุมชนต้องมคีวามตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวฒันธ รรม และ/หรอื 
ธรรมชาติของตนเองและขณะเดยีวกนัมคีวามพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบันักท่องเที่ยว
ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกนัในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมดงักล่าวสร้างความผูกพนัระหว่าง
นักท่องเที่ยวกบัผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน และจะก่อให้เกิดความจดจ าประทบัใจอย่างลกึซึ้งถึ ง 
“จติวญิญาณ” ของพื้นที่การท่องเที่ยวและผลที่ตามมาท าให้เก ิดความสมดุลในสงัคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมของชุมชนอย่างยัง่ยนื 
 ธรีะ สนิเดชารกัษ์ และคณะ (2556: บทคดัย่อ) ได้น าเสนอบทความมวีตัถุประสงค์
เพื่อที่จะน าเสนอผลการส ารวจการรบัรู้ของนักท่องเที่ยว ความพร้อมของเจ้าของกิจการ 
และความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ในประเทศไทย  เนื่องด้วยการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์ได้กลายเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ความน่าสนใจและได้รบัการสนับสนุน
จากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนในความพยายามให้มนัเกิดขึ้นจรงิให้ได้ในประ เทศไทย
เช่นเดยีวกนักบัที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใต้การรเิริม่และการ
ขบัเคลื่อนของหน่วยงานที่ชื่อว่า องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน)  
 วธิกีารศึกษานอกจากจะส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนโยบายของหน่วยงาน
ภาครฐัรวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ในประเทศ
ไทยยงัอาศยัวธิวีทิยาเชงิปรมิาณจดัท าแบบสอบถามให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในกิจกรรม
เป้าหมายจานวน 300 คน ร่วมกบัการสมัภาษณ์เชงิลกึเจ้าของกิจกรรมในเรื่องความพร้อม
ของการจดัการท่องเที่ยวในรูปแบบเชงิสร้างสรรค์ กิจกรรมเป้าหมายที่คดัเลอืกเป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ในพื้นที่ประเทศไทยของการศกึษาครัง้นี้คอื  การท าสงัคโลกของ
ร้านสุเทพสงัคโลก ในตาบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของการถูกเรยีกว่ากิจกรรมท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  
 ผลการศึกษาเบื้องต้นที่น่าสนใจพบว่านักท่องเที่ยวยงัมคีวามเข้าใจการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์ไม่มากนัก เจ้าของกิจกรรมมศีกัยภาพด้วยต้นทุนของสิง่ที่ตวัเองมนีัน้คอื
ความเป็นเอกลกัษณ์ของตวักิจกรรม ซึ่งมคีวามน่าสนใจต่อการเรยีนรู้ และคาดหวงัในเรื่อง
ทางเศรษฐกิจมากกว่าการมองในเรื่องของการอนุรกัษ์ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายงัมี
ช่องว่างระหว่างความเป็นการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์กบัทัง้นักท่องเที่ยวและเจ้าของ
กิจกรรมในการรบัรู้ ความพร้อมและต้องการการสนับสนุนทัง้จากหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จรงิตามเจตนารมณ์ในประเทศไทย  
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 สุดแดน วสิุทธลิกัษณ์ และคณะ (2554: บทคดัย่อ) ได้น าเสนอรายงานฉบบัสมบูรณ์
ในโครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ (Creative Tourism Model Project) เป็น
โครงการที่มเีป้าหมายเพื่อน าเสนอต้นแบบการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ในประเทศไทย โดย
ศึกษาแนวคดิและรูปแบบการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์จากข ้อมูลต่างๆ  ทัง้ในและ
ต่างประเทศเพื่อก าหนดนิยามความหมาย คุณสมบตัิ รูปแบบ พร้อมเสนอตวัอย่างต้นแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ที่เหมาะสมในประเทศไทย   
 โครงการได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายที่มศีิลปะ วฒันธรรม ประเพณีหรอืการด าเนิน
ชวีติของชุมชนที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ในพื้นที่พเิศษ  4 อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั-
ศรสีชันาลยั-ก าแพงเพชร และพื้นที่พเิศษ 4 จงัหวดัเลย จากการด าเนินงานของโครงการได้
เลอืกกิจกรรมต้นแบบการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์จากพื้นที่ดงักล่าวเพื่อน าเสนอเป็น
ตวัอย่าง 5 กิจกรรม คอื การท าผ้าหมกัโคลนและข้าวเป๊ิบบ้านนาต้นจัน่ การท าเครื่องป ัน้
สงัคโลกสุโขทยั การท าพระพมิพ์ดนิเผาก าแพงเพชร การท าและบูชาต้นผึ้งพระธาตุศรสีอง
รกั และการท าผ้าห่มนวมเชยีงคาน พร้อมเสนอตวัอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
สองเส้นทางในพื้นที่พเิศษ 4 และ พื้นที่พเิศษ 5  
 คณะท างานได้ชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ เป็นกระบวนทศัน์และทศิทาง
ใหม่ของการท่องเที่ยวในปจัจุบนั เป็นเครื่องมอืของการท าความเข้าใจในคุณค่าของความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ผ่านการเรยีนรู้และมปีระสบการณ์ร่วมในพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ละ
แห่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสรมิให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าต่างๆ  ของชุมชนในแหล่ง
ท่องเที ่ยวเหล่านั น้แล ้วยงัเป็นการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพของการสร ้างสรรค ์ให ้กบั
นักท่องเที่ยวเอง เพื่อที่จะน าประสบการณ์ที่ได้จากการเดนิทางท่องเที่ยวไปใช้ในวถิีชวีติ
ของตนเองอีกด้วย 
 

2.11  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคดิทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องนัน้ สามารถ
น ามาสร้างกรอบแนวคดิในการวจิยัเพื่อชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงของมติิและปจัจยัต่างๆ ใน
การศึกษาเรื่อง การพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า 
แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยสามารถอธบิายแผนภาพดงักล่าวได้ 
ดงัต่อไปนี้ 
 การพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ย่านชุมชนเกาะศาลเจ้านัน้สามารถแบ่งเป็น
องค์ประกอบ 2 หมวดหลกัๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างกนั กล่าวคอื หมวดแรก
แสดงให้เห็นถึงมติิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย
ดงันี้ หนึ่ง ทุนทางสงัคม สอง การมสี่วนร่วมของชุมชน สาม ทศันคติของนักท่องเที่ยว และ
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สี่ ก ิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นศกัยภาพที่มภีายในชุมชนอนัจะ
น าไปสู่การพฒันาตามแนวคดิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ และหมวดสองแสดงให้เห็นถึง
ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกของชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดงันี้ หนึ่ง 
คุณลกัษณะหลกัของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 10 ประการ และคุณสมบตัใินเชงิพื้นที่และ
คุณสมบตัิในเชิงกระบวนการ เป็นต้น สอง ตวัแบบการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์ สาม การท่องเที่ยวโดยชุมชน สี่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื ห้า ความสามารถใน
การรองรบัด้านการท่องเที่ยว และหก กิจการเพื่อสงัคม ทัง้สองหมวดหลกัดงักล่าวน ามาใช้
เป็นแนวทางหรอืขอบเขตในการศึกษาถึงการพฒันารูปแบบการผสมผสานมติิการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการ
ขบัเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสุดท้าย คอื การท าความเข้าใจกระบวนทศัน์ของชุมชนในผลลพัธ์
ของตวัอย่างโมเดลการท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ้าเพื่อน าไปประยุกต์ให้เกิดรูปแบบที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่พงึปรารถนาของคนในชุมชน รวมถึงผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องต่อชุมชน นัน่
คอื กลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเรยีกว่า ตวัแบบการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า กระบวนการจดัการชุมชนใช้แนวทางการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื และการท่องเที่ยวโดยชุมชนน ามาช่วย เกื้อกูล
ระหว่างกนั ซึ่งการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่อาศยั
สมาชกิในชุมชนที่มตี้นทุนต่างๆ อาท ิทุนทางสงัคม ทุนมนุษย์ ทุนทางภูมปิญัญา ทุนทาง
วฒันธรรม และทุนที่เป็นสถาบนั เป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัเพื่อก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทาง
วฒันธรรมของชุมชนผ่านกระบวนการท่องเที่ยว จากกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มต่างๆ ที่
สนใจได้มโีอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระยะเวลาสัน่ๆ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้
ถึงคุณค่าและมูลค่าในมติต่ิางๆ ชุมชนผ่านกระบวนการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องมอืส าคญัของ
ชุมชนในการขบัเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยัง่ยนืและสร้างสรรค์  
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

มิติการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ชุมชน 
- ทุนทางสงัคม  
- การมีส่วนร่วมของชุมชน 
- ทัศนคติของนักท่องเที่ยว 
- กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 

กระบวนทัศน์ของชุมชน 
- คุณลักษณะหลักของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 10 ประการ (คุณสมบัติในเชิงพื้นที่ 
และคุณสมบัติในเชิงกระบวนการ ) 
- ตัวแบบการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 
- การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน  
- ความสามารถในการรองรับด้านการ
ท่องเที่ยว 
- กิจการเพื่อสังคม 

 

 
การพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์

 

การพฒันารปูแบบ
ผสมผสานมิติการ

ท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรค ์

ตวัแบบย่านชุมชน 
เกาะศาลเจา้ 
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บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 
การศึกษาวจิยั เรื่อง การพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่านชุมชน

เกาะศาลเจ ้า แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร มรีายละเอ ียดของการ
ด าเนินการศึกษาวจิยัตามล าดบัต่อไปนี้  

3.1  วธิกีารศึกษา 
3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.3  เครื่องมอืในการศึกษา 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวจิยั เรื่อง การพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่านชุมชน
เกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ม ีการศึกษาวจิยัครัง้นี้ใช้
รูปแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วธิกีารวจิยั เรยีกว่า การศึกษา
เฉพาะกรณี (Case Study Method) ซึ่งเป็นการศึกษาวจิยัเน้นศึกษากรณีที่เฉพาะเจาะจง 
การให้ความส าคญัในสิง่ที่ถูกศกึษา (Case) มลีกัษณะเจาะจงที่อาศยัขอบเขตในการก าหนด
ได้ชดัเจน นัน่คอื กรณีศึกษาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า โดยผู้วจิยัได้เลอืกใช้วธิกีารศึกษา ดงันี้  

 
3.1.1  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 2 ประเภท ได้แก่          
 3.1.1.1 เอกสารวชิาการ คอื วทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 3.1.1.2 ข่าวและบทความในเว็บไซต์ หนังสอื วารสาร และสื่อสิง่พมิพ์อื่นๆ 

3.1.1.3 เอกสารข้อมูลชุมชน คอื แผนชุมชนเกาะศาลเจ้า  
 
3.1.2  การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
โดยเลอืกสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า ใช้วธิกีารคดัเลอืก

ผู้ให้ข้อมูลโดยวธิกีารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้
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ที่มปีระสบการณ์ตรงหรอืเป็นผู ้รู ้ในประเด็นต้องการศึกษาอย่างแท้จรงิ อาท ิกลุ ่มคนใน
ชุมชน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ผู้ท าโฮมเสตย์ ผู้ทรงภูม ิกลุ่มองค์กรพฒันาชุมชน 
ได้แก่ ประธานชุมชนและกรรมการชุมชน เป็นต้น และกลุ่มหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานเขตตลิง่ชนั กองการท่องเที่ยว ส านักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เครอืข่าย
การท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม ประชาคมตลาดน ้ าคลองลดัมะยมและเป็นผู ้ร เิริม่การ
ท่องเที่ยวทศันาจรรมิคลอง เป็นต้น และผู้ให้ข้อมูลวธิโีดยบงัเอิญ (Accidental sampling) 
อาท ิกลุ่มนักท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวขาจรและนักท่องเที่ยวเข้าพกัโฮมสเตย์ เป็นต้น 
ทัง้นี้ค าถามในการสมัภาษณ์จะเป็นค าถามปลายเปิด โดยต้องการให้ผู้ถูกสมัภาษณ์แสดง
ความคดิเห็น ให้ค าอธบิายรายละเอียดเกี่ยวกบัความส าคญัของเรื่อง ในเฝ้าสงัเกตการณ์
สภาพแวดล้อมขณะปจัจุบนั อาท ิสถานการณ์ พฤติกรรม งานประเพณี กิจกรรม ตลอดจน
ความเชื่อ  ความหมายต่างๆ อย่างลกึซึ้งในแง่ม ุมต่างๆ  ซึ ่งมปีระเด ็นค าถามส าคญัที่
เกี่ยวข้องกบัศกัยภาพของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าผ่านมติิอนัหลากหลายแง่มุมของผู้ถูก
สมัภาษณ์ เพื่อน าไปสู่แนวทางการพฒันาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าซึ่งเป็นตวัอย่างโมเดลใน
ย่านที่จะน าเอาไปใช้ได้ต่อไป ทัง้นี้เป็นการสมัภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสร้าง ซึ่งมเีค้าโครง
ค าถามไว้บ้างแล้ว แต่ในการสมัภาษณ์จรงิจะมกีารปรบัตามสถานการณ์ และอาจมคี าถาม
อื่นๆ เพิม่เติมซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ของการสมัภาษณ์แต่ละครัง้ การท าให้การสนทนา
ด าเนินไป โดยการป้อนค าถามที่ดจีนกว่าจะได้รบัค าตอบที่เหมาะสม  

 
3.1.3  การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
การสงัเกตที่ผู ้วจิยัไม่ได้เข้าไปมสี่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกบักลุ่มคนที่ก าลงัศึกษา 

ทัง้นี้เป็นการสงัเกตแบบไม่ให้ผู ้ถูกสงัเกตรู้ตวั โดยไม่ต้องการให้ผู้ถูกส ังเกตรู ้สกึรบกวน 
เพราะอาจท าให้พฤติกรรมผดิไปจากปกติได้ อย่างไรก็ตามการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม 
โดยปกติมสีิง่ที่ต้องท าการสงัเกตอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 

 3.1.3.1 แบบแผนการกระท า คอื การกระท าหรอืพฤต ิกรรมที่เป็น
กระบวนการ มขี ัน้ตอนจนเป็นแบบแผน ชี้ให้เห็นสถานภาพ บทบาท และหน้าที่ของสมาชกิ 

 3.1.3.2  ความสมัพนัธ์ คอื ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในชุมชนหรอืสงัคม 
 3.1.3.3  การมสี่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชกิ คอื การที่บุคคลยอมร่วมมอื

ในกิจกรรมนัน้ๆ  
 3.1.3.4 สภาพสงัคม คอื ภาพรวมทุกแง่ทุกมุมที่สามารถประเมนิหรอื

สงัเกตเห็นได้ อาท ิสภาพแวดล้อมทัว่ไปของชุมชน วดั และสถานที่ส าคญัในชุมชน เป็นต้น  
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3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่ามกีลุ่มที่เกี่ยวข้องกบั
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ย่านเกาะศาลเจ้า ซึ่งผู้วจิยัจะใช้วธิกีารเลอืกผู้ให้ข้อมูลแบบยดึ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั กล่าวคอื “เป็นการเลอืกแบบไม่มโีครงสร้างที่เคร่งครดั 
มขี ัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการที่ไม่ซบัซ้อน จุดมุ่งหมายหลกัของการเลอืกตวัอย่างแบบนี้
ไม่ใช่เพื่อให้ได้กลุ ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทน แต่เพื่อให้ได้ตวัอย่างที่เหมาะสมกบัแนวคดิ 
จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา” (ชาย โพธสิติา: 128) ทัง้นี้ได้ก าหนดจ านวน
ประชากรในการศึกษาวจิยัครัง้นี้จ านวน 22 คน โดยผู้วจิยัได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ 
 

3.2.1  กลุ่มนักท่องเท่ียว  
กลุ่มประชากรที่ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า ทัง้นี้ผู้วจิยัใช้

วธิกีารสมัภาษณ์สุ ่มตวัอย่างโดยบงัเอ ิญ โดยแบ่งการสอบถาม 2 ประเภท นัน่คอื 
นักท่องเที่ยวพกัโฮมสเตย์ท าการสุ่มตวัอย่าง 2 คน และนักท่องเที่ยวขาจร 3 คน กลุ่ม
ตวัอย่างรวมเป็นจ านวน 5 คน ดงันี้ 
  3.2.2.1  สอบถามนักท่องเที่ยวพกัโฮมสเตย์ จ านวน 2 คน ได้แก่  
   1)  คุณจุฑามาศ (นามสมมุติ) 
   2)  คุณพชัร ี(นามสมมุติ) 
  3.2.2.2  สอบถามนักท่องเที่ยวขาจร จ านวน 3 คน ได้แก่    
   1)  คุณพูลลาภ (นามสมมุติ) 
   2)  คุณกนั (นามสมมุติ) 
   3)  คุณวชิชุอร (นามสมมุติ) 
 
 3.2.2  กลุ่มคนในชุมชน  
  กลุ่มประชากรที่อาศยัอยู่ภายในชุมชนซึ่งมอีงค์ความรู้ความช านาญในศาสตร์แขนง
ต่างๆ โดยเฉพาะ ทัง้นี้ผู ้วจิยัใช้วธิกีารสมัภาษณ์สุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งคนใน
ชุมชนในการสอบถาม 3 ประเภท นัน่คอื ปราชญ์ชาวบ้าน 10 คน ผู้ท าโฮมสเตย์ในชุมชนม ี
2 คนในชุมชน แต่ผู้ให้สมัภาษณ์สะดวกในการถูกสมัภษณ์เพยีง 1 คน และผู้ทรงภูม ิ4 คน 
กลุ่มตวัอย่างรวม เป็นจ านวน 13 คน ดงันี้ 
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  3.2.2.1  สอบถามปราชญ์ชาวบ้าน อาท ิงานช่างแทงหยวก การท าเครื่อง
หอม การท าขนมไทย งานบายศร ีงานช่างไม้ งานโฟม และผู้มคีวามรู ้ในการท าเกษตร
ผสมผสานปลอดสารพษิ เป็นต้น สอบถาม 10 คน ได้แก่  
 1)  ผู้มคีวามรูค้วามช านาญด้านงานแทงหยวก 2 คน ได้แก่ คุณ     
ทวชียั (นามสมมุติ) และคุณไพโรจน์ (นามสมมุต)ิ 
   2)  ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านการท าเครื่องหอม 1 คน ได้แก่ คุณ    
ภกัจริา (นามสมมุติ)   
 3)  ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านการท าขนมไทย 6 คน โดยแบ่ง       
2 กลุ่ม ได้แก่ บ้านแม่จู้ คอื คุณศร ี(นามสมมุต )ิ คุณนิธ ิ(นามสมมุติ) คุณกุ้ง (นามสมมุติ) 
และคุณปลา (นามสมมุต ิ) และบ้านสว่างจนัทร ์คอื คุณดวง (นามสมมุต ิ) และคุณภกัจริา 
(นามสมมุต)ิ   
  4)  ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านงานบายศร ี2 คน ได้แก่ คุณทวชียั 
(นามสมมุต)ิ และ คุณแม่จู ้(นามสมมุต)ิ   
 5) ผู้มคีวามรูค้วามช านาญด้านงานช่างไม ้1 คน ได้แก่ คุณไพโรจน์ 
(นามสมมุต)ิ 
   6)  ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านงานโฟม 1 คน ได้แก่ คุณไพโรจน์ 
(นามสมมุต)ิ  
   7)  ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านการตดักระดาษพวงมโหตร 1 คน 
คอื คุณไพโรจน์ (นามสมมุต)ิ   
  8)  ผู้มคีวามรูด้้านการเกษตรผสมผสานปลอดสารพษิ 1 คน คอื คุณ
หมอ (นามสมมุติ)        
  3.2.2.2  สอบถามผู้ท าโฮมสเตย์ 1 คน ได้แก่  
   1)  คุณไพโรจน์ (นามสมมุติ)   
  3.2.2.3  สอบถามผู้ทรงภูม ิกล่าวคอืเป็นผู้ที่มคีวามรู้ทางด้านความเป็นมา
และประวตัิศาสตร์ของชุมชน วฒันธรรม ประเพณี โบราณสถาน โบราณวตัถุ สภาพวถิีชวีติ 
4 คน ได้แก่  
   1)  คุณรุ่งฟ้า (นามสมมุติ)   
   2)  คุณวนัด ี(นามสมมุติ)    
   3)  คุณเพ็ญ (นามสมมุติ)    
   4)  คุณหมอ (นามสมมุติ)    
   
 3.3.3  กลุ่มองค์กรพฒันาชุมชน  
 กลุ่มประชากรที่เป็นผู้ก าหนดทศิทางในการพฒันาชุมชน เป็นคนในพื้นที่ซึ่งมคีวาม
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เข ้าใจชุมชนอย่างแท้จรงิและร่วมกนัจดัการข ้อขดัแย ้งในชุมชน ทัง้นี้ผู ้ว จิยัใช ้ว ธิกีาร
สมัภาษณ์สุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งการสอบถามเป็น 2 ประเภท นัน่คอื ประธาน
ชุมชน 1 คน และกรรมการชุมชน 1 คน กลุ่มตวัอย่างรวมเป็นจ านวน 2 คน ดงันี้    
  3.3.3.1  สอบถามประธานชุมชน 1 คน ได้แก่  
   1)  คุณทวชียั (นามสมมุติ)    
  3.3.3.2  สอบถามกรรมการชุมชน 1 คน ได้แก่  
   1)  คุณธง (นามสมมุติ)    
 
 3.3.4  กลุ่มหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 กลุ ่มประชากรในการขบัเคลื่อนโดยน านโยบายของรฐัเพื่อน าไปสู่การปฏบิตั ิต่อ
ชุมชน ทัง้นี้ผู ้ว จิยัใช ้วธิกีารสมัภาษณ์สุ ่มตวัอย่างเฉพาะ เจาะจง โดยแบ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการสอบถาม 4 ประเภท นัน่คอื ส านักงานเขตตลิง่ชนั ฝ่ายพฒันาชุมชนและ
สวสัดกิารสงัคม 1 คน กองการท่องเที่ยว ส านักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  1 คน 
เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม 1 คน และประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยมและ
เป็นผู้รเิริม่การท่องเที่ยวทศันาจรรมิคลอง 1 คน กลุ่มตวัอย่างรวมเป็นจ านวน 3 คน ดงันี้ 
  3.3.4.1  สอบถามส านักงานเขตตลิง่ชนั ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิาร
สงัคม 1 คน ได้แก่  
   1)  คุณปรางค์ (นามสมมุติ)   
  3.3.4.2 สอบถามกองการท่องเที่ยว ส านักวฒันธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยว 1 คน ได้แก่  
   1)  คุณพ ี(นามสมมุติ)   
  3.3.4.3  สอบถามเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม 1 คน ได้แก่  
   1)  คุณพ ี(นามสมมุติ)    
  3.3.4.4  สอบถามประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยมและเป็นผู้รเิริม่การ
ท่องเที่ยวล่องเรอืรมิคลอง 1 คน ได้แก่  
   1)  คุณลุงเอนก (นามสมมุติ)    
 
3.3  เคร่ืองมือในการศึกษา 

 
 การศึกษาครัง้นี้จะใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึเป็นหลกั เนื่องจากใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิ
คุณภาพ ที่เป็นการสมัภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสร้าง (Semi Structured Interview) โดยท าการ
วางโครงร่างการสมัภาษณ์เอาไว้คร่าวๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ ทัง้นี้จะมกีาร
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สมัภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในงานวจิยัชิ้นนี้ด้วย  
 ประเด็นของการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) โดยผู้สมัภาษณ์จะพยายาม
หนัเหความสนใจของผู้ถูกสมัภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ รวมทัง้มกีารตัง้ค าถามปลายเปิด 
(Open-ended interview) เพื่อให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ได้ตอบและแสดงความคดิเห็นได้เต็มที่ และ
ค าถามปลายปิด เพื่อเน้นย า้ในประเด็นค าตอบ การสมัภาษณ์เป็นไปด้วยความราบรื่น โดย
ไม่ได้ท าให้ผู ้ถูกสมัภาษณ์เกิดความรู ้สกึไม่สบายใจและไม่ต้องการที่จะให้ความร่วมมอื 
(สุภางค์ จนัทวานิช, 2553: 78) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์นัน้ จะท าการสมัภาษณ์ตามประเด ็น
ค าถามที่ก าหนดไว้แล้วในแบบการสมัภาษณ์ ตามจ านวนของกลุ่มตวัอย่างที่ได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งมกีารด าเนินการดงันี้ 
  1)  แนะน าตวัเองและชี้แจงรายละเอียด วตัถุประสงค์การสมัภาษณ์ครัง้นี้  
  2)  ผู้สมัภาษณ์ขออนุญาตบนัทกึการสมัภาษณ์ 
  3)  ผู้สมัภาษณ์เริม่ท าการสมัภาษณ์ในประเด็นทัว่ไป เพื่อให้เกิดความเป็น
กนัเองในการสมัภาษณ์ระหว่างกนั 
  4)  ผู้สมัภาษณ์ จะท าการสมัภาษณ์ในประเด็นของค าถามที่ก าหนดไว้ใน
แบบสมัภาษณ์ โดยในช่วงของการสมัภาษณ์นัน้ สามารถสอบถามในประเดน็ที่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ในแบบการสมัภาษณ์ ถ้าในประเด็นดงักล่าวนัน้มสี่วนที่เกี่ยวข้องกบัเนื้อหาที่ต้องการ
ทราบตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั 
  5)  เมื่อการสมัภาษณ์เสรจ็สิ้นลงแล้ว เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนัน้
กล่าวขอบคุณ พร้อมกบัมอบของที่ระลกึและกล่าวค าอ าลา 
  6)  ขณะช่วงการสมัภาษณ์นัน้ มกีารสงัเกตอากปักิรยิาและการแสดงออก
ของผู้ให้สมัภาษณ์ด้วยว่าเป็นอย่างไร เพื่อน าผลดงักล่าวมาวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สมัภาษณ์อีกครัง้หนึ่ง 
 ทัง้นี้ได้ก าหนดประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ของแต่ละกลุ ่ม
ตวัอย่าง ซึ่งจะกล่าวในภาคผนวก ด้านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแนวค าถามการ
สมัภาษณ์นัน้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ นัน่คอื อาจารย์ ดร. อมรศกัดิ ์กิจธนานันท์ เป็นผู้ตรวจสอบ
เครื่องมอืในการศึกษาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบักรอบแนวคดิในการวจิยัเพื่อเกิดความ
ต่อเนื่องกนัของเนื้อหาในเชงิทฤษฎีและเนื้อหาอื่นๆ ที่จ าเป็น  
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3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ การสงัเกตการณ์แบบไม่มสี่วนร่วม และจาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจะน ามาประมวลเป็นภาพรวม เพื่อ แสดงถึงการพฒันาการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหานคร และน าเสนอข้อมูลในเชงิพรรณนาและการวเิคราะห์ (Descriptive and 
Analytical) โดยยดึหลกัแนวคดิ ทฤษฎี และกรอบแนวคดิในการวจิยัที่ได้ท าการศึกษาไว้
แล้ว  
 ทัง้นี้ข้อมูลที่ได้จากการบนัทกึเสยีงในการสมัภาษณ์เชงิลกึและการสมัภาษณ์กลุ่ม
ประชากรนัน้ จะท าการถอดเทปค าสมัภาษณ์อย่างละเอียด รวมทัง้ยงัมกีารบนัทกึข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกบัเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการลงพื้นที่ย่านชุมชนเกาะ
ศาลเจ้า เพื่อน าข้อมูลดงักล่าวมาประกอบการวเิคราะห์ซึ่งถอดประเด็นจากค าถามในการ
สมัภาษณ์ของแต่ละชุดค าถาม 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 

 การศึกษาเรื่องการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่านชุมชน
เกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการศึกษาโดย
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมแิละข้อมูลทุติยภูมิจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ที่ส าคญั 22 คน มรีายละเอียดของผลการศึกษา ดงันี้ 
 4.1 มติิการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าที่มศี ักยภาพใน
การพฒันาตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 4.2 การพฒันารูปแบบการผสมผสานมติ ิการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของย่าน
ชุมชนเกาะศาลเจ้า 
 4.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยกลไกขบัเคลื่อนภายในชุมชน  
 
4.1  มิติการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าท่ีมี   
       ศกัยภาพในการพฒันาตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 
 4.1.1  มิติทุนทางสงัคม  
  4.1.1.1 ด้านทุนมนุษย์ ทุนทางภูมปิญัญา และวฒันธรรม  
  พื้นที่ศ ึกษาว ิจยัของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้านัน้มบีุคคลส าคญัในศาสตร์
ต่างๆ ทัง้นี้ได้น าเอาความเป็นไทยที่ส ัง่สมบ่มเพาะคลงัทางภูมปิญัญาและวฒันธรรมมา
จากบรรพบุรุษซึ่งถูกส่งต่อจากหลายชัว่อายุคน เพื่อน าสิ่งที่ทรงคุณค่าอันมาจากพื้นเพ
แห่งภูมปิญัญาของท้องที่ดัง้เดิมรวมถึงศาสตร์องค์ความรู้ใหม่ได้ถูกคิดค้นและพฒันาจน
กลายเป็นการต่อยอดภูมปิญัญาที่โดดเด่นที่สมาชิกชุมชนบางท่านเกิดความสนใจใฝ่รู้ 
พร้อมทัง้เสรมิสร้างทกัษะตนเองในการฝึกฝนเรยีนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นัน้ด้วย ซึ่ง
สามารถช่วยต่อยอดองค์ความรู ้เด ิมและองค์ความรู ้ใหม่ จนกลายเป็นประสบการณ์
เฉพาะตัวที่ยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์ของชุมชนแห่งนี้ สิ่งเหล่านี้เมื่อคนในชุมชนเกิดความรู้ 



61 
 

 

ความช านาญเฉพาะด้านที่ตนถนัดแล้ว จงึน าไปสู่การเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้
ความสนใจในศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งหาชมได้ยากในท้องถิ่นแห่งนี้ และบุคคลส าคญัดงักล่าว
ได้ให้ความร่วมมอืแก่ผู้วจิยัซึ่งได้เข้าไปสมัภาษณ์ในสาระส าคญัของมติิทุนทางสงัคมในด้าน
ทุนต่างๆ ของปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน อนัได้แก่ 
   1)  งานแทงหยวก ได้แก่ ท่านแรก คุณทวชียั (นามสมมุติ) อายุ  
44 ปี ปจัจุบนัเป็นผู้มคีวามรู้ความช านาญในการแทงหยวกโดยเฉพาะ ทัง้ในเรื่องของงาน
แทงหยวกลายพื้นฐานและลายไทยด้วย ในอดตีงานแทงหยวกถูกถ่ายทอดเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมมาจาก “กลุ ่มช่างวดัจ าปา ” ซึ่งเป็นกลุ ่มช่างที่ท างานด้านศ ิลปะในช่วง ปี        
พ.ศ. 2472 เป็นต้นมา อาทงิานเขยีน งานป ัน้ งานแทงหยวก และงานบายศร ีเป็นต้น     
งานแทงหยวกของกลุ่มช่างวดัจ าปามีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่ยดึประดบัลายและประดบัภาพ
ตามฐานานุศกัดิท์ี่ไม่ประดบัภาพต ่าศกัดิใ์นที่สูงทัง้มกีารจ าลองภูมจิกัรวาลรูปแบบที่แตกต่าง
ไปจากกลุ่มช่างอื่นๆ โดยมคีรูช่างกลุ่มวดัจ าปา ได้แก่ พระครูพบิูลพฒันกิจ พระอาจารย์
โหวง ครูก าจดั เอมระด ีครูจรูญ หว่างจนัทร์ ครูบุญมา ครูศกัดิส์ทิธิ ์ครูเขยีน อาจารย์แม้น       
และคร ูเอื้อน เป็นต้น ละแวกนี้เป็นกลุ ่มงานช่างพื้นบ้านธรรมดาแต่เมื่อครัง้คร ูหลวง       
วฒันศิลป์ หรอืต่วน ยุวพุกะ ซึ่งเป็นช่างหลวงสงักดักองช่างกระทรวงวงัได้ลี้ภยัสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 มาอยู่ในชุมชนเกาะศาลเจ้าราวปี พ .ศ. 2485 หลวงวฒันศิลป์ได้แนะน าการแทง
หยวกอย่างราชส านักและช่วยออกลายแทงหยวกให้กบักลุ่มช่างแทงหยวก ทัง้นี้ได้พากลุ่ม
ช่างไปดูงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่ห วั      
อานันทมหดิลในปี พ.ศ. 2493 และสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้าในปี พ .ศ. 2499 ฉะนัน้
กลุ่มช่างวดัจ าปาจงึท าลวดลายที่มลีกัษณะตามแบบฉบบัอย่างวงัเมื่อราว 50 ปีมาแล้ว จงึ
ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมใิจของชุมชนก็ว่าได้ ผู้ให้สมัภาษณ์บอกถึงเคล็ดลบัในงานแทง
หยวกที่หลวงวฒันศิลป์ให้ไว ้กบักลุ ่มช่างวดัจ าปา นัน่คอื “โค ้งให้ได้วง ตรงให้ได้เส ้น ” 
กล่าวคอื เมื่อเป็นเส้นโค้งแล้วจะต้องโค้งให้ได้รูปที่สวยงาม ถ้าแทงตรงก็ต้องให้ตรงเฉี ยบไม่
คุดคู้นัน่เอง ในเวลาต่อมาลูกหลานในตระกูล “สว่างจนัทร์” ได้สบืสานงานศิลปะเรื่อยมา
จนกระทัง่ปจัจุบนั   
   งานแทงหยวกผู้ให้สมัภาษณ์เรยีนรู ้มาจากบดิา ซึ่งเกิดจากความ
สนใจเป็นทุนเดมิ โดยใช้วธิคีรูพกัลกัจ า สงัเกต ฝึกฝนมาเรื่อยๆ จนเกิดความช านิช านาญ 
ต่อมาเมื่อเติบโตขึ้นจนอายุ 18 ปีจงึตดัสนิใจสบืทอดศิลปะการแทงหยวกต่อจากพ่อก็เพราะ
ห่วงว่าจะไม่มคีนท าต่ออีกเลย ขณะนัน้ปี พ.ศ. 2528 ได้ไปช่วยแทงหยวกในงานศพของวดั
ทอง จากนัน้มาจงึเริม่เรยีนลายไทย อาท ิลายเถา ลายนกคาด ลายกระจงัตาอ้อย เป็นต้น 
ฝึกฝนทกัษะจนเกิดการพฒันาฝีมอืมาอย่างต่อเน่ือง ปจัจุบนัน้ีคุณทวชียัเป็นคนเดยีวของ
บ้านและกระทัง่คนสุดท้ายของกลุ่มช่างวดัจ าปาที่ยงัคงท างานศิลปะแทงหยวก นอกจาก
เรยีนรู้จากบดิาแล้วคุณทวชียัยงัได้มโีอกาสเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้ที่วทิยาลยัในวงัชายแล้ว
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จงึออกมาปรบัใช้ในงานแทงหยวก เนื่องจากได้เรียนเขยีนลายไทย งานที่ออกมาในรูปแบบ
เฉพาะของคุณทวชียัจงึมคีวามละเอียดในการแกะสลกัมากเป็นพเิศษ ต่างจากช่างในสมยั
โบราณที่จะเน้นแกะให้เห็นเป็นรูปร่างและไปลงรายละเอียดถึงการเล่นสสีนัให้กบังานแทง
หยวกเสยีมากกว่า  
   กล่าวได้ว่างานแทงหยวกเป็นงานศิลปะการตกแต่งในงานมงคลและ
อวมงคล โดยใช้ล าตนักล้วยตานีมอีายุเกือบหนึ่งปีแทงด้วยมดีเพื่อให้เก ิดลวดลาย โดย
กล้วยต้นหนึ่งจะน าไปใช้ได้แค่หนึ่งครัง้เท่านัน้ ต้องตดัก่อนออกเครอื และจะต้องเป็นกล้วย
ตานีที่ปลูกในร่มชุ่มน ้า เพราะเนื้อหยวกจะขาวละเอียด ขัน้ตอนการท างานของช่างแทง
หยวกนัน้มกีารวางแผนให้เสรจ็ทนัเวลาพอเหมาะกบัการน าหยวกที่แทงเสรจ็แล้วมาใช้งาน 
ในอดตีช่างจะเริม่การแกะสลกัส่วนประกอบต่างๆ ในตอนเช้า และน าไปประกอบเสร็จเอารุ่ง
เช้าของอีกวนัพอด ีชิ้นงานแทงหยวกที่ส าเรจ็แล้วจะอยู่ได้นานไม่เหี่ยวตัง้แต่วนัตัง้ศพไป
จนถึงเช้าวนัเก็บกระดูกพอด ีและใช้ในงานมงคลต่างๆ ด้วย อาท ิงานโกนผมจุก โกนผมไฟ 
ตดัผมไฟ งานขึ้นบ้านใหม่ และงานสงกรานต์ เป็นต้น ทัง้นี้ในการแทงหยวกซุ้มหนึ่งๆ ช่าง
แทงหยวกมกัใช้ฟกัทองมาแกะเพื่อตกแต่งประกอบ ซึ่งเป็นวสัดุที่เหมาะสมกบังานแทง
หยวก เพราะมทีรงกลม คอื การแกะเอี้ยวเป็นตวัมงักรหรอืสตัว์หมิพานต์ได้อย่างอ่อนช้อย
สวยงาม เมื่อแกะฟกัทองและแทงหยวกเสรจ็แล้วจงึน าแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบด้วยการมดั
ด้วยตอก โดยใช้เทคนิคการใช้ไม้เสยีบเพื่อเสยีบตรงึเข้าด้วยกนัก่อนท าให้ประกอบได้ง่าย
และรวดเรว็ขึ้น           
   การประกอบงานแทงหยวก อาจต้องใช้ทกัษะของช่างถึง 3 ด้าน
ด้วยกนั นัน่คอื ช่างแทงหยวก ช่างแกะสลกั และช่างร้อยดอกไม้สด รวมทัง้ความเชี่ยวชาญ
ของคุณทวชียัที่ได้ร ่าเรยีนมาเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กบังานในการออกแบบ เป็นการตอบ
โจทย์ให้กบังานศิลปะจากหยวกกล้วยได้อย่างด ีเนื่องจากงานดงักล่าวเรยีกว่าเป็น “งาน
สถาปตัยกรรมชัว่คราว” เพราะว่ามเีสา หลงัคา การหาสดัส่วนที่เหมาะสมให้กบัซุ้มดงักล่าว
นัน้เป็นสิง่ที่จ าเป็น ผู้ให้สมัภาษณ์เล่าถึงการตกแต่งหยวกกล้วยในงานมงคลเพื่อสื่อคุณค่า
ของงานผ่านความหมายของการเกิดโดยมใีจความว่า  
 

การเกิดนัน้ จ าลองเขาพระสุเมรุ ก็คอื จะต้องเอาน ้ามาให้เด็กอาบ เพราะ
เขาถือว่าเด็กมาจากสวรรค์มาจากอะไรอย่างนี้ แล้วเวลาท าอะไรก็ต้อง
เป็นมงคล ก็ต้องจ าลองเขาหมด ก็คอื ถ้าเกิดมาในวงั เขาเรยีกเขาโสกันต์ 
ใช่ไหมเวลาตัง้เขาไกรลาศ ก็คอืคล้ายๆ กนั แต่ว่าทางชาวบ้านจะท าอย่าง
นัน้ไม่ได้ ไม่สามารถที่จะจ าลองเขาไกรลาศได้ใช่ไหม ก็ท าแทงหยวก
ขึ้นมา ก็เอาเด็กขึน้ไปอาบน ้า ตอนตดัผมจุกก็นัง่อยู่ในกองหยวกเลย ก็คอื
แทนศพ ก็ไม่ต้องใช้ศพ แต่เอาเด็กนัง่ตรงนัน้แทน แล้วก็โกนผมไฟหรอื
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ตดัผมจุก ส่วนเบญจากระถางน ้ ามนต์ กระถางน ้ ามนต์จะตัง้น ้ ามนต์
กลางแจ้งแล้วตัง้โต๊ะ แล้วก็แทงหยวกล้อม เสรจ็แล้วพระท่านก็ท าน ้ามนต์
และเอาน ้านัน่มาให้เด็กอาบ แต่ถ้าเป็นโกนผมจุกเด็กนี่จะต้องนัง่ โกน
ผมจุกเด็กโตแล้ว แต่ถ้าโกนผมไฟเด็กนี่จะแบเบาะ ก็คอืตัง้ขนัน ้ามนต์ 
เรยีกว่า เบญจากระถางน ้ามนต์ 
    

    คนโบราณเลอืกใช้หยวกกล้วยเป็นวสัดุในการท าซุ้มพระเมรุ เพราะ
หยวกกล้วยโดยธรรมชาติแล้วมคีวามชุ่มน ้าจงึช่วยล้อมกรอบไม่ให้ไฟลุกลามไปทศิทางอื่น
หรอืกระจายเป็นอาณาเขตกว ้างจนอาจท าให ้มอ ดลงก่อนที ่ศพจะเผาไหม ้จนหมด       
หยวกกล้วยจะยุ่ยสลายไปในเวลาที่พอดกีบัศพนัน่เอง งานแทงหยวกนัน้แอบแฝงไปด้วยแง่
ของสุนทรยีศิลป์ที่มคีวามอ่อนนุ่ม โค้งมนสวยงาม สามารถน ามาแทงให้เป็นลวดลายได้
อย่างอ่อนช้อยวจิติรบรรจง นอกจากนี้ผู ้ให้สมัภาษณ์ได้อธบิายถึงการสื่อความหมายของ
งานแทงหยวกซุ้มประดบัเมรุว่า  

 
การประกอบเขาพระสุเมรุ เพราะการเกิดของคน ก็ถือว่ามาจากสวรรค์ 
มาจากเขาพระสุเมรุ ก็คอื สวรรค์ แล้วเวลาตายมนัต้องตาย ต้องกลบัไปสู่
ที่เดมินัน้ คอื การจ าลองเขาพระสุเมรุ การจ าลองเขาพระสุเมรุปรากฏว่า
ทางงานสายฝ ัง่ธนบุร ีมนัค่อนข้างจะสื่อชดัเจนในเรื่องของภาพที่เอามา
ประดบั ค ือ  ช่างคงจะไม ่ได ้รู ้ว ่าที ่เขาท าค อือะไร แต่ว ่า เมื ่อ เรามา
ตีความหมายแล้วมนัได้แบบนัน้ อย่างเช่น ข ้างบนเป็นรูปของเทวดา 
หมายถึง สวรรค์ใช่ไหม แล้วก็มเีสามภีาพหมิพานต์ พวกสตัว์หมิพานต์  
มนัก็ตวัแทนของป่า มปีลาก็แทนน ้า สิง่ที่เขาแกะสลกั เขาจะไม่สบัที่กนั 
เขาจะไม่เอาปลาขึน้ข้างบน เอาเทวดาลงข้างล่าง ก็ไม่ใช่ ฉะนัน้เขามแีบบ
แผนจารตีที่มาลงตวั คอื การจ าลองเขาพระสุเมรุ ถ้าเราไปตีความหมาย 
ก็คอื เขาพระสุเมรุดีๆ  นี่เอง 
    

   คุณทวชียัเล่าว่าผลงานในสมยัปจัจุบนันัน้จะมคีวามแตกต่างจากรุ่น
ก่อนตรงที่จะไม่ลงสบีนหยวก แต่ทิ้งให้เห็นเนื้อเปลอืยๆ สเีหลอืงอ่อนกับสเีข้มของฟกัทอง
เพื่อให้ทราบว่าเป็นงานที่ท าจากวสัดุธรรมชาติ ส่วนลวดลายนัน้จะมลีูกเล่นแทงลายที่มี
รายละเอียดให้มากกว่าสมยัก่อน เพราะลายในสมยัก่อนจะดูช่วงวนั หน้าร้อนลายจะหยาบ 
หน้าฝนลายละเอียด อนัเกี่ยวเน่ืองกบัความสดของตวัหยวก ฟนัปลาในอดตีจะใหญ่เพื่อให้
ทนต่อความร้อน เพราะซุ้มงานแทงหยวกงานศพสมยัก่อนมกีารตัง้ซุ้มแต่เช้า ท าให้ซุ้มเหี่ยว
ง่าย แต่ปจัจุบนังานศพมช่ีวงเวลาบ่าย และมพีธิเีผาช่วงเยน็ของวนั เมื่อเลี้ยงพระเพลเสรจ็
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แล้วนัน้ เวลา 13:00 น. มกีารเวยีนเมรุ และน าศพไปตัง้ไว้ประมาณ 5 โมงเยน็จงึท าการเผา 
ถ ือได้ว่างานซุ ้มหยวกแทบจะไม่ได้จดัแสดงให้ประชาชนทัว่ไปเห ็นได้อย่างเต ็มที่เลย      
คุณทวชียัจงึปรบัปรุงโดยการแกะสลกัลวดลายและงานแทงหยวกให้มคีวามละเอียดลออ
มากยิง่ขึ้น เพราะเป็นการแสดงถงึอตัลกัษณ์แห่งฝีมอืที่บุคคลภายนอกได้เห็นงานอนัมคีวาม
วจิติรบรรจงที่ยงัคงหลงเหลอือยู่ในสภาวะกระแสโลกปจัจุบนั 
   ขณะที่ปจัจ ุบนังานแทงหยวกถูกใช ้ในเฉพาะงานศพ เพราะว ่า
ประชาชนทัว่ไปคดิว่างานแทงหยวกต้องใช้ตกแต่งงานศพเพยีงเท่านัน้ แต่คุณทวชียัมี
จุดมุ่งหมายหลกัในการอนุรกัษ์งานศิลป์ของชุมชนตนเองมากกว่าการลงมอืท าเป็นอาชพีและ
เพื่อต้องการเผยแพร่การแทงหยวกผ่านงานประเพณีไทยที่ส าคญั อาท ิเบญจาเจดยี์ทราย 
ซึ่งใช้เฉพาะในงานสงกรานต์ที่มกัจะก่อเจดยี์ทรายไว้ด้านบนฐานรองสี่เสา แล้วจงึน าสาย
สนิญ์โยงเข้ามาบนฐาน จากนัน้ประชาชนกล่าวค าถวายเจดยี์ทรายต่อพระสงฆ์ เป็นการ
แสดงให้เห็นถงึการถวายทรายโดยใช้ผลงานทางศลิปะอาศยัภูมปิญัญาและวฒันธรรมเป็นจุด
เชื่อมโยงเข้าหางานประเพณีไทยนัน่เอง  
   งานแทงหยวกที่ครบสมบูรณ์นัน้จะมคี่าใช้จ่ายในการจ้างงานแทง
หยวกต่อหนึ่งหลงัเรอืนแสนบาท ซึ่งนับว่าปจัจุบนัเป็นจ านวนเงนิที่สูงมาก ส่วนค่าครูใน
สมยัก่อนคดิคราวละ 6 สลงึเท่านัน้ แต่ด้วยความที่ปจัจุบนัผู ้คนต่างนิยมจดังานศพใน
ลกัษณะทัว่ไป จงึท าให้งานแทงหยวกถูกลดคุณค่าและบทบาทลง ผู ้ให้สมัภาษณ์เล่าว่า
ประมาณ 3-4 ปีหรอืมากกว่านัน้จะมคีนมาให้แทงหยวกสกัครัง้หนึ่ง ซึ่งเป็นงานแทงหยวกที่
ช่วยเหลอืเจ้าภาพ เพราะเจ้าภาพมเีงนิน้อยแต่มคีวามชอบเป็นพื้นเพเดมิ คุณทวชียัจงึขอ
เพยีงค่าใช้จ่ายในการซื้อวสัดุอุปกรณ์ในการท างานเท่านัน้ ผู้ให้สมัภาษณ์เล่าว่าหากมผีู้สนใจ
ให้แทงหยวกเพื่อจดังานศพจะให้เขาช่วยค่าใช้จ่ายวสัดุอุปกรณ์ก็เพยีงพอแล้ว เพราะสิง่ที่
ผู้ให้สมัภาษณ์ได้ช่วยเหลอื นัน่คอื เพราะใจรกัจงึมคีวามต้องการท าเพื่อช่วยเหลอืเจ้าภาพที่
ตนรู้จกัที่ชื่นชอบผลงานตนอย่างแท้จรงิ รวมถึงต้องการน าผลงานแทงหยวกไปเผยแพร่และ
เป็นรูปแบบหนึ่งในการประชาสมัพนัธ์ที่มุ่งให้ประชาชนทัว่ไปได้ชื่นชมด้วยตาโดยผ่านคุณค่า
ของงานแทงหยวกนัน่เอง ท าให้ผลงานต่างๆ ที่ตัง้ใจท านัน้เมื่อลงมอืท าไปเรื่อยๆ หลายครัง้
จนเกิดการต่อยอดคดิค้นรูปแบบใหม่ๆ ในการท า อาท ิวสัดุที่ตกแต่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน
แทงหยวก นัน่คอื งานแกะสลกัฟกัทอง โดยอาศยัจากประสบการณ์ของตนหลายปี และเมื่อ
พบถึงสภาพปญัหาที่ต้องประสบในการแกะสลกัแล้ว ท าให้เข้าใจอย่างลกึซึ้งถึงวธิกีารแก้ไข
ที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถประดษิฐ์ประดอยผลงานแกะสลกัในลวดลายรูปแบบใหม่ๆ ที่
น่าสนใจมากขึ้น 
   ทัง้นี้คุณทวชียัได้เปิดบ้านเรอืนไทยเป็นศูนย์พพิธิภณัฑ์มชีวีติ โดยมี
หน่วยงานต่างๆ ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าและชื่นชอบความเป็นไทยอนัแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของชุมชน กลุ่มดงักล่าวให้ความสนใจงานศิลปะในแขนงต่างๆ โดยมกีารจดัแสดงสาธติ
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วธิกีารแทงหยวกอย่างง่ายไปจนถึงการแทงหยวกในความช านาญขัน้สูงนัน่เอง ผู้คนจ านวน
ไม่น้อยที่เข้ามาทศันศึกษาเพื่อแสวงหาองค์ความรู้เหล่านี้ นอกจากได้ชื่นชมผลงานของคุณ
ทวชียัแล้วทางเจ้าบ้านเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มาเยี่ยมเยอืนได้ฝึกปฏบิตัิจรงิด้วย กลุ่มต่างๆ 
ที่สนใจงานแทงหยวกจะทยอยเข้ามาติดต่อคุณทวชียัเป็นระยะ การเรยีนรู้งานแทงหยวก
ส่วนใหญ่จะเป็นงานแทงหยวกอย่างง่าย เพราะประชาชนทัว่ไปที่เข้ามาเรยีนรู้จะไม่มพีื้นฐาน
ทางด้านลายไทยเลย   
   ผู้ให้สมัภาษณ์บอกว่า การเรยีนรู้งานแทงหยวกจ าเป็นต้องมพีื้นฐาน
การเขยีนลวดลายไทยทางจติรกรรมอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเดมิ  เมื่อได้มโีอกาสเข้ามาลงมอื
ปฏบิตัิจรงิจะสามารถท าได้อย่างรวดเรว็มากขึ้น หากไม่มพีื้นฐานอะไรเลยท าให้การเริม่ต้น
แทงหยวกช้าเพราะไม่คล่องมอืจงึได้เพยีงลวดลายพื้นฐานเท่านัน้ และเป็นที่น่าเสยีดาย
จนกระทัง่ทุกวนันี้ยงัไม่มผีู้ใดที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลายไทยมาขอฝึกเรยีนงานแทงหยวกต่อ
จากคุณทวชียัเลยแม้แต่น้อย เพราะเป็นเรื่องยากที่จะจบัมอืสอนให้ใครแทงตามที่ต้องการได้ 
ผู้เรยีนต้องใช้เวลาคลุกคลกีบัการฝึกฝนเป็นอย่างมากจงึจะเข้าใจและทราบถึงกระบวนการ
ทัง้หมดของงานแทงหยวก แต่สิง่ที่มคีุณค่าอย่างยิง่อนัเนื่องมาจากการท าผลงานศิลปะงาน
แทงหยวก นัน่คอื การมสีมาธ ิความสนุก และสามารถท าตามจนิตนาการได้อย่างเต็มที่        
   ในฐานะที่คุณทวชียัท าหน้าที่อนัหลากหลายในชุมชน อาท ิประธาน
ชุมชน ประธานปราชญ์ชุมชนตลิง่ชนั และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานแทงหยวกเป็นอีกหนึ่ง    
ภูมปิญัญาที่ผู้ให้สมัภาษณ์ตัง้ปณิธานไว้ว่าต้องการเผยแพร่ผ่านรูปแบบผลงานศิลป์ วถิีถิ่น
เกาะศาลเจ้า โดยมกัจะผ่านสื่อต่างๆ ในการประชาสมัพนัธ์เพื่อให้บุคคลที่สนใจได้เข้ามา
ท่องเที่ยว เรยีนรู้ และเข้ามาศึกษาดูงาน ทัง้นี้ เพื่อให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าจนเกิดความ
ภาคภูมใิจในอตัลกัษณ์ของชุมชนเก่าแก่ผ่านรูปแบบของวฒันธรรมประเพณีที่ชุมชนจะจดั
ขึ้นในช่วงเดอืนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งน าเอาประเพณีโบราณของชุมชนกลบัมาฟ้ืนฟูอ ีก
ครัง้หนึ่ง โดยจดัเหมอืนงานประจ าปีศาลเจ้าที่ชุมชนท าอยู่เสมอมา อาท ิมีการท าบุญเลี้ยง
พระเช้า การสวดมนต์เยน็ และการเล่นละครบวงสรวง โดยเพิม่กิจกรรมที่น่าสนใจ นัน่คอื 
การเสวนาที่มุ่งให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ การสาธติการแทงหยวก สาธติท าเครื่อง
หอม สาธติท าเครื่องหอม สาธติการสานทางมะพร้าว สาธติการท าขนมโบราณ และเพื่อเป็น
การเพิม่สสีนัจงึน าการร าและการฉายหนังกลางแปลงเข้าไปเพิม่อรรถรสแก่งานประเพณี 
เป็นต้น พร้อมทัง้เชญิชวนและประชาสมัพนัธ์ทัง้คนในชุมชนและนอกชุมชนเข้าร่วมงานใน
วนัเวลาดงักล่าวด้วย บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเรยีนรู ้จากการสาธติต่างๆ ได้ตาม
ความชอบ ทัง้นี้เมื่อผู้เป็นเจ้าของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของงาน พวกเขาจะเกิดการมสี่วนร่วม
ด้วยตวัของเขาเอง สิง่เหล่าน้ีเป็นการฟ้ืนฟูสิง่เดมิที่มอียู่ให้หวนกลบัมาในสภาวะปจัจุบนัที่
นับวนัก าลงัจะสูญหายไป คุณทวชียัยงับอกถึงสิง่ที่ต้องพฒันาอย่างต่อเนื่อง นัน่คอื การจด
บนัทกึในรายละเอียดของงานแทงหยวกและงานแกะสลกัซึ่งยงัไม่ได้เริม่ท าเลย ขณะที่ยงั
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ไม่ได้จดัท าหลกัสูตรของงานแทงหยวกเพื่อการเรยีนการสอนโดยเฉพาะ เนื่องจากมเีวลา
จ ากดัมากเพราะวนัธรรมดาจะต้องท างานประจ า ส่วนในวนัเสาร์-อาทติย์เปิดบ้านต้อนรบั
นักท่องเที่ยวที่ล่องเรอืจากตลาดน ้าคลองลดัมะยมมายงัเกาะศาลเจ้า หากว่ามหีน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลอือยู่บ้างจะท าให้หลกัสูตรเป็นรูปเป็นร่างได้ชดัเจนมากขึ้น  
   ท่านที่สองคุณไพโรจน์ (นามสมมุต ิ) อายุ 50 ปี ปจัจุบนัเป็นผู ้มี
ความรู้ความช านาญในการช่วยประกอบวสัดุงานแทงหยวกให้น้องชาย นัน่คอื คุณทวชียั 
ซึ่งคุณไพโรจน์มคีวามถนัดในเรื่องของงานแทงหยวกลายพื้นฐาน อาท ิลายฟนัปลา และ
ลายฟนัสาน เป็นต้น การท างานของคุณไพโรจน์นัน้เป็นการน าวสัดุที่แทงเป็นลวดลาย
เรยีบร้อยแล้วจากน้องชาย น ามาประกอบหยวกให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนกลายเป็นงาน
แทงหยวกที่สมบูรณ์ ผู้ให้สมัภาษณ์เล่าถึงภูมหิลงัความเป็นมาที่ตนได้เข้าร่วมท างานแทง
หยวกอนัเนื่องจากเมื่อช่วงเวลาที่พ่อแม่ยงัมชีวีติอยู่ตนในขณะนัน้อายุได้เพยีง 10 กว่าขวบ
เท่านัน้ ซึ่งได้ต ิดสอยห้อยตามไปตามงานกบัพ่อแม่ด้วยในช่วงที่มคีนจ้างไปท างานแทง
หยวกในโอกาสต่างๆ ทัง้นี้คุณไพโรจน์มโีอกาสช่วยเหลอืพ่อได้เพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ ต่อมา
เกิดความสนใจเป็นทุนเดมิจงึท าให้คุณไพโรจน์อาศยัการจดจ าจากที่พ่อเคยท างานแทง
หยวกมาโดยตลอด คุณไพโรจน์ได้สัง่สมประสบการณ์งานแทงหยวกตามกาลเวลา ทัง้นี้งาน
แทงหยวกจ าเป็นต้องใช้คนท างานประมาณ 7-8 คน ซึ่งประกอบด้วย ช่างท าดอกไม้สด  
ช่างแกะสลกั ช่างร้อยตาข่าย เป็นต้น ทัง้นี้ผลงานการแทงหยวกซึ่งมอีงค์ประกอบหลาย
ปจัจยัด้วยกนั จงึเกิดเป็นผลงานการแทงหยวก 1 หลงัใหญ่ ด้วยจ าเป็นต้องอาศยัการ
ช่วยเหลอืท างานกนัเป็นทมีจงึจะส าเรจ็ลงได้  
   จากการสมัภาษณ์ดงักล่าวผู้วจิยัได้สอบถามถึงการรกัษาคุณค่าผ่าน
งานแทงหยวกซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนโดยแท้ ผู้ให้สมัภาษณ์ได้ให้ข้อมูลตอนหนึ่งว่า 
“ถ้าที่นี่ไม่ท า ก็คดิว่าจะสูญหายเหมอืนกนัและเป็นรุ่นสุดท้ายด้วย เพราะว่ารุ่นลูกรุ่นหลาน
คงไม่เอาแล้ว รุ่นผมเป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว ส่วนคนนอกที่สนใจ ถ้าคนเรามนัไม่มหีวัทางนี้ ก็
ยากจะแกะลวดลายไทยพวกนี้ มนัต้องเป๊ะด้วย” 
   คุณไพโรจน์ยงัเล่าอ ีกว่า งานแทงหยวกนัน้ถูกใช้ในพธิกีรรมทาง
ศาสนาต่างๆ อาท ิการเกิด งานศพ และงานสงกรานต์ เป็นต้น ยกตวัอย่างงานแทงหยวก
งานศพนัน้ใช้เวลาในการแทงประมาณ 1 วนัครึ่ง โดยจะแทงหยวกช่วงเวลาเยน็จนกระทัง่
แล้วเสรจ็ในช่วงเช้าของอีกวนั วสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ นัน่คอื กล้วยตานี เป็นของที่หา
ได้ที่บ้าน แต่บางครัง้จ าเป็นต้องใช้ต้นกล้วยมากถึง 10 ต้นท าให้ต้องไปขอแถวละแวกบ้าน 
การแทงหยวกแต่ละครัง้จะน าหยวกกล้วยเขยีวออกให้หมด เหลอืแต่หยวกขาวที่จะน าไป
แทงหยวกเท่านัน้ งานแทงหยวกมทีัง้ลายเก่าและมกีารคดิค้นลายใหม่ โดยมน้ีองชายเป็นผู้
คดิค้นลายใหม่ ซึ่งปกติจะมเีพยีง 3 ลาย แต่การแทงลายใหม่เพิม่เป็นลายที่ 4 และ 5 เพื่อ
น าไปต่อเป็นชัน้ๆ ไป การท างานแทงหยวกนัน้เป็นงานที่ต้องอาศยัทกัษะเฉพาะ พร้อมทัง้มี
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ความรู้ความช านาญอย่างแท้จรงิถึงจะสามารถลงมอืท าได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็นภูมปิญัญา
ท้องถิ่นที่ยงัคงหลงเหลอืความเป็นไทยผ่านพธิกีรรมต่างๆ โดยงานแทงหยวกนี้ จะมผีู้ส ัง่ท า
ค่อนข้างน้อย ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 ปีหรอืมากกว่านัน้จะมกีารจ้างงานแทงหยวกสกั
ครัง้หนึ่ง ผู้ให้สมัภาษณ์ยงับอกถึงคุณค่าที่ได้จากงานแทงหยวกความว่า “คุณค่ามนัมใีนตวั
ของมนัอยู่แล้ว คอืใครเค้าเห็นเราท า เค้าก็ยกย่องว่ามฝีีมอื อนันี้ผมว่าได้ตรงนี้มากกว่า ส่วน
คนที่เป็นแม่งาน เค้าก็เป็นหน้าเป็นตาของเค้า คอื งานศพที่ว่า ถ้าใครมงีานแทงหยวกเนี่ย 
คนเค้าก็บอกว่าเจ้าภาพเนี่ยรวยแล้ว มฐีานะอะไรพวกนี้ ” 
   คุณไพโรจน์ยงัเล่าอีกว่าในขณะเดยีวกันเมื่อมคีนสนใจในงานแทง
หยวกแล้วจงึสอบถามราคางานแทงหยวกเพื่อใช้ในงานศพ เก ิดความรู ้สกึว่ามรีาคาสูง
เกินไป แต่กลบัไปจ้างลเิกประมาณสองแสนแทน ต่อมามอีีกเจ้าหนึ่งที่เกิดความชอบและ
สนใจอยากจะจ้างกลุ่มช่างงานแทงหยวก แต่มงีบประมาณน้อย ผนวกกบัรู้จกัมกัคุ้นกนัมา
แต่เก่าก่อน ท าให้กลุ่มช่างงานแทงหยวกต้องการช่วยเหลอืโดยไม่คดิสตางค์ ถือเป็นการ
ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั  
   ต่อมาผู ้ว จิ ยัได ้สอบถามถ ึงจ ุดเด่นและจ ุดด ้อยของชุมชนแห่งนี้      
คุณไพโรจน์ได้แสดงทศันคติว่า จุดเด่นของชุมชนนี้ คอื การมโีฮมสเตย์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของ
ฝ ัง่ธนบุร ีส่วนจุดด้อยที่ต้องได้รบัการพฒันาต่อไป คอื ต้องการให้ชาวบ้านน าสนิค้ามาขาย
ระหว่างทางเดนิและช่วยกนัปรบัปรุงพฒันาทางเดนิระหว่างทางก่อนที่นักท่องเที่ยวจะขึ้นเรอื 
คุณไพโรจน์ได้อธบิายว่านักท่องเที่ยวล่องเรอืจากคลองลดัมะยมมาจนกระทัง่ถึงชุมชนเกาะ
ศาลเจ้าแล้วเรอืจอดเพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวขึ้นบ้านคุณทวชียัซึ่งถ ือเป็นบ้านเรอืนไทย
พพิธิภณัฑ์มชีวีติ จากนัน้นักท่องเที่ยวจะต้องเดนิข้ามคลองเพื่อมาเยี่ยมชมบ้านโฮมสเตย์ 
อาจมกีารซื้อของจากชุมชนบ้าง และก่อนจะเดนิทางขึ้นเรอืกลบัไปตลาดน ้าคลองลดัมะยม
นัน้ จ าเป็นต้องเดนิทางผ่านสวนเกษตรผสมผสานของชาวบ้าน ซึ่งมพีื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นสวน
ทิ้งไว้รกร้าง การเดนิทางเท้าใช้เวลาประมาณ 5-10 นาท ีก่อนที่จะถึงท่าเรอื ระหว่างนัน้เป็น
ทางเดนิเท้าที่คุณไพโรจน์มคีวามคดิเห็นว่าต้องการให้ชาวบ้านร่วมมอืกนัในการน าสนิค้า
และผลติภณัฑ์ต่างๆ มาขายรมิทางเดนิชุมชนฉิมพล ีแต่พวกเขาเหล่านัน้กลบัเอาไปขายที่
ตลาดน ้ าวดัจ าปาแทน ทัง้ที ่ผู ้คนก ็อาศยัอยู ่ละแวกสวนทางเดนิ ขึ ้น เรอืด ้วยกนัทัง้นั น้ 
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ชุมชนเกิดการพฒันา คอื เส้นทางเดนิที่นักท่องเที่ยวจะลงเรอืนัน้ 
ยงัมคีงต้นไม้ที่รกทบึ เต็มไปด้วยกิ่งไม้ใบหญ้าตามธรรมชาติที่สะเปะสะปะ ไม่เรยีบร้อย ขาด
ความสวยงามรมิทางเดนิ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ยงัต้องได้รบัการพฒันาต่อไป 
   นอกจากนี้บ้านสว่างจนัทร์คอยต้อนรบัขบัสู้กลุ่มที่สนใจเพื่อเข้ามา
ศึกษาดูงาน เข้ามาท่องเที่ยว มทีัง้ลกัษณะที่นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายท าเรื่องราวกึ่งสารคด ี
บ้าง หรอืการเข้ามาเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ประกอบการท าวทิยานิพนธ์และรายงาน และเขา้
มาเรยีนรู้เพื่อท ากิจกรรมทางภูมปิญัญางานแทงหยวก แต่เป็นการเรยีนรู้อย่างง่าย ทัง้นี้กลุ่ม
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คนต่างๆ ที่เก ิดความสนใจได้ตระหนักและเกิดความเข้าใจในพื้นฐานของภูมปิญัญาและ
วฒันธรรมผ่านการถ่ายทอดเอกลกัษณ์เฉพาะของผลติภณัฑ์ที่รงัสรรค์ออกมาของเจ้าบ้าน 
ภูมปิญัญาการแทงหยวกถูกถ่ายทอดผลงานที่ท าจากวสัุดทางธรรมชาติผสมผสานกบัความ
สร ้า ง ส รรค ์ขอ งมนุษย ์ ซึ ่ง ผ ล ง านด งักล ่า วถ ือ เป็นส ญั ล กัษณ ์ทา ง ว ฒันธร รมแล ะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชุมชนนี้ยงัคงรกัษาไว้ แต่ขณะเดยีวกนัถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่
ต้องการให้ผู้สนใจเข้ามาสานต่อการท างานแทงหยวกเช่นกนั  
    2)  การท าเครื่องหอม ได้แก่ คุณภกัจริา (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี ซึ่ง
เป็นผู้มคีวามรู้ความช านาญในการท าเครื่องหอม อาท ิแป้งพวง แป้งร ่า น ้าอบ และน ้าปรุง 
เป็นต้น เครื่องหอมถือได้ว่าเป็นสิง่ที่น ามาประกอบกนัแล้วมกีลิน่หอม จุดเริม่ต้นของการท า
เครื่องหอมเกิดจากคุณทวชียัซึ่งเป็นพี่ชายของคุณภกัจริาได้เห็นลู่ทางในการสร้างชุมชนใน
รูปแบบการท่องเที่ยววถิีถิ่น ทัง้นี้เมื่อรวบรวมกลุ่มคนในชุมชนที่สนใจได้แล้ว จงึแจ้งข้อมูล
ไปที่หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรยีน นัน่คอื คุณไอซ์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานระหว่างครูจาก
ในวงั นัน่คอื ครูมอญ และกลุ่มคนในชุมชนประมาณ 9 คน จากชุมชนเกาะศาลเจ้าและ
ชุมชนฉิมพล ีกลุ่มคนในชุมชนใช้ชื่อว่า “กลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์” ซึ่งครูในวงัได้ให้
องค์ความรู ้ในเรื่องของการท า “เครื่องหอม” พร้อมทัง้ใช้เวลาในการเรยีนรู ้ประมาณ         
30 ชัว่โมง การเรยีนการสอนดงักล่าวเริม่ตัง้แต่ปี พ .ศ. 2555 ท าให้กลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่าง
จนัทร์ได้เรยีนรู้การท าเครื่องหอมตามแบบฉบบัชาววงัอย่างแท้จรงิ ซึ่งมขี ัน้ตอนที่ละเอียด 
ซบัซ้อนและปราณีตมาก ทัง้นี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนแห่งนี้ได้อนุรกัษ์คุณค่าความ
เป็นไทยควบคู่ไปกบัสิง่ที่มอียู่ นัน่คอื ชุมชนเกาะศาลเจ้าถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ยงัคง
รกัษาคุณค่าของภูมปิญัญา วฒันธรรม และประเพณีอ ันดงีามสบืทอดมาหลายชัว่อายุคน 
รวมถึงการรวมตวักนัของชาวบ้านเป็นกลุ่มเลก็ๆ ที่มคีวามสนใจในการท าเครื่องหอม โดยน า
ผลติภณัฑ์ซึ่งกลุ่มได้ช่วยกนัท าไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชกิของชุมชน โดยตัง้
ร้านค้าใกล้กบับ้านโฮมสเตย์ การรบัสัง่ท าจากภายนอก และออกร้านค้าตามเทศกาลต่างๆ ที่
ส าคญัในเขตกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งได้รบัการสนับสนุนจากเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาค
ประชาสงัคม  
   คุณภกัจริาได้เล่าให้ผู้วจิยัทราบถึงการท าเครื่องหอมซึ่งใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1-2 เดอืน จงึเริม่ต้นลงมอืท าผลติภณัฑ์เครื่องหอมต่างๆ เพื่อน าออกวางจ าหน่าย 
ทัง้นี้มกีารประยุกต์รูปแบบเพื่อให้เกดิความสวยงาม ความคงทน เหมาะแก่ประโยชน์ใช้สอย
ในสภาวะปจัจุบนั กลายเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการเลี้ยงชพีของคนในชุมชน ภูมหิลงัของ
คุณภกัจริามคีวามรู้ความเชี่ยวชาญเป็นงานช่างจดัดอกไม้สดมาก่อน เพราะในอดีตพ่อมี
อาชพีรบังานแทงหยวก พื้นฐานการจดัดอกไม้ของคุณภกัจริาจงึสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กบัการท าเครื่องหอมได้อย่างชดัเจน ท าให้เกิดผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ซึ่งคุณภกัจริาให้สมัภาษณ์
โดยมใีจความว่า “ตอนนี้ก็มผีลตอบรบัด ีแต่ว่าคนท ายงัมน้ีอยอยู่ มน้ีอยเพราะว่าที่เรยีนมา        
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9 ท่าน ถามว่าท าจรงิๆ ประมาณ 3 ท่าน เพราะมนัเกี่ยวกบัเรื่องของสายตาที่จะต้องเพ่ง
สายตาเพื่อให้มอืบีบแป้งให้เป็นเมด็เล็กๆ แต่เรื่องอื่นก็คอืช่วยกนัท า”  
 กระบวนการของการท าเครื่องหอม อาท ิแป้งพวง แป้งร ่า หวัน ้าหอม น ้าอบ และ    
น ้าปรุง เป็นต้น โดยเน้นที่สูตรการท าเครื่องหอมที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่มเครื่องหอม
บ้านสว่างจนัทร์เท่านัน้ คุณภกัจริาให้สมัภาษณ์การท าผลติภณัฑ์อย่างคร่าวๆ มดีงันี้ การท า
แป้งพวง มสี่วนผสมดงัน้ี 1) แป้งหนิ 2) สธีรรมชาติที่ได้จากพชื อาท ิหญ้าฝรัน่ ให้สเีหลือง 
หรอืสผีสมอาหาร 3) น ้าอบไทย 4) หวัน ้าหอม 5) ดอกไม้หอมกลิน่ต่างๆ 6) เทยีนอบ 
จากนัน้น าหญ้าฝรัน่มาบดให้ละเอียด ใส่แป้งหนิแล้วบดให้ละเอียด น าไปผสมกบัน ้าอบไทย
กวนให้เข้ากนัให้ข้นมากๆ น าแป้งที่ผสมแล้วใส่ลงในถุงพลาสติกพบัมุมแทนกรวย จากนัน้
ท าการขงึด้ายบนใบตองยาว 30 เซนติเมตร หยอดเพยีง 20 เซนติเมตร แล้วตดักลางจะได้ 
2 เส้น   ติดเทปกาวปลายด้ายทัง้ 2 ข้าง หยอดให้เมด็กลมขนาดเท่ากนั และระยะห่าง
เท่ากนั หรอือาจขงึด้ายบนฝากล่อง โดยให้ด้ายตรงกลางไม่ติดพื้นกล่อง เวลาหยอดจะได้
เมด็กลมหยอดเสรจ็แล้วผึ่งลมหรอืไอแดด พอแห้งสนิท ยกปลายเส้นด้ายด้านหนึ่งมารวมกบั
ปลายเส้นด้ายอีกด้านหนึ่งรวมกันหลายๆ เส้น เป็นพวงน าไปอบเทยีน อบดอกไม้หอม หรอื
อาจใช้ส าลชีุบน ้าหอมไว้ด้วย แล้วน าไปผูกกบัดอกไม้ไทย อาท ิช ามะนาด กุหลาบ และอื่นๆ 
เป็นต้น    แป้งพวงเหมาะส าหรบับูชาพระแทนพวงมาลยัดอกไม้สด มอบให้ผู้ใหญ่วนั
สงกรานต์ จดัเป็นของที่ระลกึ ท าพวงระย้าหอม พวงมาลยั แขวนประดบัตามสถานที่ต่างๆ 
ให้ความงดงามและสดชื่นเป็นอย่างยิง่   
    การท าแป้งร ่า มสี่วนผสมดงันี้ 1) การน าเอาแป้งหนิ (แป้งเมด็ท า
จากดนิขาวไม่มกีลิน่) 2) ลูกมะกรูด 3) พมิเสน (พชืชนิดหนึ่ง ซึ่งได้มาจากการสกดัต้นและ
ใบของพมิเสน) 4) หวัน ้าหอม 5) น ้าอบ 6) เทยีนอบ จากนัน้เฉือนผวิมะกรูด 3 ผล บบีเอา
แต่น ้าผสมกบัน ้าอบ 1 ถ้วย คนให้เข้ากนัแล้วน าไปกรองใส่ถ้วย และน าแป้งหนิไปบดให้
ละเอียดก่อนตกัแป้งหนิ 1 ถ้วย ผสมลงไปทลีะน้อย เอาน ้าอบลงไปผสมใช้ช้อนกวน และบด
แป้งให้ละเอียดกวนให้เข้ากนัพอขลุกขลกิ อย่าให้น ้ามากหรอืน้อยเกินไปน าพมิเสน 2 ช้อน
ชาบดให้ละเอียดด้วยการน าไปโกร่ง น าแป้งหนิ 1 ถ้วยตวง ทยอยใส่ใช้ช้อนบดให้เข้ากัน 
น าน ้าอบเปล่าลงผสมแล้วน าไปเทรวมกนัพอขลุกขลกิ  น าหวัน ้าหอมประมาณ  5 ช้อนชา  
ไปผสมคนให้เข้ากนั ถ้าข้นมากเติมน ้าอบ เมื่อผสมกนัได้ที่แล้วน าไปใส่ไว้ในถุงแกงแล้วตดั
ปลายถุงให้มรีูเพื่อสามารถน าไปหยอดลงบนถาดใบตอง แล้วน าไปตากลมทิ้งให้แห้ง     
เมื่อแป้งหนิแห้งดแีล้วน าใส่โถเคลอืบแล้วจุดเทยีนอบ 
    การท าน ้ าอบ มสี ่วนผสมดงันี ้ 1) น ้ าสะอาด ควรใชน้ ้ าฝน              
2) ชะลูด เป็นพชืที่ได้จากการน าเอากิ่งมาตากให้แห้ง มสีรรพคุณหอมหวานให้ความสดชื่น 
3) ดอกมะล ิ4) ดอกกระดงังาไทย 5) ใบเตย 6) ลูกมะกรูด 7) น ้าตาลทรายแดง 8) แป้งหนิ 
คอื แป้งเมด็ท ามาจากดนิขาวไม่มกีลิน่ 9) พมิเสน 10) หวัน ้าหอม 11) ขี้ผึ้งแท้ 12) ก ายาน  
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คอื ยางของต้นก ายานมสีสี้มอมน ้าตาล กลิน่หอมหวาน ใช้เป็นส่วนผสมในการท าเครื่อง
หอม 13) เทยีนอบ จากนัน้ตวงน ้าสะอาด 10 ถ้วย ใส่หม้อเคลอืบน าดอกมะล ิ1  ถ้วย ลอย
ในน ้า กระดงังาไทย 2 ดอก เด็ดเอาไฟลนที่ข ัว้ของกระดงังาไทย และบบีขัว้ที่ลนไฟใส่ใน
น ้า เด็ดกลบีลงลอยน ้าทิ้งไว้ 1 คนื รุ่งเช้าตกัมะลแิละกระดงังาไทยออก น าชะลูด 1 ก ามอื 
และใบเตย 3-5 ใบหัน่ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ใส่ลงไปในน ้ าและน ามาตัง้ไฟให้เดอืด
ประมาณ 15 นาท  ีแล้วยกลง น าดอกมะลแิละกระด ังงาไทยที่ตกัออกใส่ลงไปในน ้าร ้อน    
ตัง้ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาท  ีแล้วตกัออกให้หมดเหลอืแต่น ้า พอน ้าเยน็ลอยดอกมะลแิละ
กระดงังาไทยเหมอืนเดมิตัง้ทิ้งไว้หนึ่งคนื รุ่งเช้าตกัดอกไม้ทัง้หมดออก โขลกก ายาน 2 ช้อน
โต๊ะให้ละเอ ียด ตกัใส่ขวดไว้ เอาน ้าตาลทรายแดง 1 ถ้วยตวงผสมฝานผิวมะกรูด
ประมาณ  1 ช้อนโต๊ะ เอาแต่ผวิฝานบางๆ และฝานขี้ผึ้งบางๆ ประมาณ  1 ช้อนโต๊ะ ผสม
เข้าด้วยกนัแล้วปิดฝาขวดไว้  น าน ้าที่ตกัดอกไม้ออกหมดแล้วน าทวนใส่ลงไปในหม้อน ้า  น า
ตะคนัไปเผาให้ร้อนแดงและน ามาวางบนทวนตดัส่วนผสมเครื่องอบน ้าใส่บนตะคนัแล้วปิด
ฝาทนัทปีระมาณ 20 นาท ีควนัจะหมด เอาตะคนัไปเผาไฟและใส่ส่วนผสมเหมอืนเดมิ ท า
การอบเช่นนี้ประมาณ 3 ครัง้ต่อ 1 วนั เวลากลางคนืน าดอกมะลลิอยน ้าพอเช้าตกัดอกมะลิ
ออกและอบน ้าด้วยเครื่องอบน ้าเช่นเดมิท าจนครบ 3 คนื จนได้น ้าอบเปล่า น าน ้าอบเปล่าที่
ได้มากรองใส่หม้อปิดฝาไว้ ตวงแป้งหนิ 3 ถ้วยตวง ฝานผวิมะกรูดบบีเอาแต่น ้าใช้น้ิวบี้แป้ง
หนิให้เข้ากบัน ้าผวิมะกรูดจนแป้งละเอียด ตกัน ้าอบเปล่าลงผสมน ้าหวัน ้าหอมที่ผสมไว้ใน
การท าเทยีนอบประมาณ 5 ช้อนชา ลงผสมในแป้ง ใช้มอืกวนให้เข้ากนั ตัง้พกัไว้ ต าพมิเสน 
2 ช้อนชา ให้ละเอียดผสมลงในแป้งหนิ และตกัน ้าอบเปล่าประมาณ 3 ช้อนชาเทลงผสมตัง้
พกัไว้ น าน ้าอบเปล่าแบ่งเป็น 2 ส่วนน้อยกบัมาก จากนัน้น าน ้าปรุงใส่ในน ้าอบเปล่าส่วนที่
น้อย แล้วจงึน าน ้าปรุง (ที่มสี่วนผสมของแป้งหนิ ผวิมะกรูด และหวัน ้าหอม) ใส่หม้อเคลอืบ 
(น ้าอบเปล่าส่วนที่มาก) และใช้ถ้วยกวนไปมาเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากนัน ้าอบที่ใส่น ้าปรุงคน
เข้ากนัดแีล้ว น าเทยีนอบจุดไฟใส่ถ้วยแล้วน ามาลอยในน ้าอบดบัไฟและปิดฝาไว้ ประมาณ
20 นาท ีเมื่อควนัหมดจุดอบใหม่ ท าเช่นนี้ 7 ตัง้ 9 ตัง้ หรอื 11 ตัง้ หรอืตามต้องการน ้าอบ
จะมกีลิน่หอมหวานมาก ค าว่าตัง้เป็นภาษาที่ใช้เรยีกในการจุดเทยีนอบ  จุด 1 ครัง้ คอื ตัง้
เมื่ออบจนได้ที่หอมจนพอใจแล้ว น าน ้าอบไทยที่ได้บรรจุใส่ขวด น ้าอบถือว่าเป็นหางน ้าหอม
มคีวามแตกต่างจากน ้าปรุงซึ่ง เป็นน ้าหอมสกดัจากไม้หอมล้วนๆ และมคีวามเข้มข้นกว่า
มาก ทัง้นี้น ้าอบไทยถือว่าเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นส าหรบัสงัคมไทย เพราะจะน าไปใช้ใน
พธิกีรรมต่างๆ อาท ิงานมงคลสมรส งานสงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่ สรงน ้าพระ การรดน ้าด า
หวัผู้ใหญ่ และใช้ในงานศพ เป็นต้น ซึ่งการใช้น ้าอบไทยในงานประเพณีต่างๆ เป็นเครื่อง
แสดงถึงการสบืทอดทางวฒันธรรมและเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของสงัคมไทย  
   การท าน ้าปรุง คอื น ้าหอมอนัเป็นภูมปิญัญาของคนไทยตัง้แต่สมยั
โบราณ เริม่จากการสกดัน ้าสมุนไพรจากใบเตยและผวิมะกรูด เลอืกใบเตยชนิดหอมใบแก่
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น ามาหัน่ขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร แช่ทิ้งไว้ในน ้าแอลกอฮอล์ราว 1-2 ชัว่โมง จงึตกั
ออกมาพร้อมกบัใส่ใบเตยชุดใหม่ลงไป หากต้องการกลิน่หอมมากก็ท าซ ้ากนัหลายครัง้  
จากนัน้หัน่ผวิมะกรูดลงไปแช่ซ ้าอกี 2-3 ครัง้ จงึกรองออกมาก็จะได้น ้าแอลกอฮอล์สขีาวเป็น
สเีขยีวเข้ม ขัน้ตอนต่อไปใส่พมิเสนลงในน ้าสมุนไพร จากนัน้ใช้ไม้จิ้มชะมดเช็ดขนาดเท่า
เมด็ถัว่เขยีวใส่ลงไปในใบพลูพร้อมกบัผวิมะกรูด เพื่อน าไปท าการสะตุหรอืการฆ่าเชื้อให้
สะอาดขณะที่ใช้เทยีนลนไฟใต้ใบพลูนัน้ ชะมดเช็ดจะละลายคละเคล้าผวิมะกรูด โดยเปลี่ยน
จากกลิน่เหมน็คาวให้กลายเป็นกลิน่หอมโชยมาแตะจมูกเป็นสญัญาณให้หยุดการลน พร้อม
กบัใส่ลงไปในน ้าสมุนไพร ขัน้ตอนหลงัจากนี้เป็นการน าเอาน ้าสมุนไพรดงักล่าวมาผสมกบั
หวัน ้าหอมดอกไม้ แล้วจงึเขย่าให้เป็นเนื้อเดยีวกนั ทิ้งไว ้ 1 เดอืน เพื่อให้หมดกลิน่
แอลกอฮอล์ จากนัน้น ามากรองเอาแต่น ้ าปรุง เตรยีมใส่บรรจุภณัฑ์เพื่อความสวยงาม      
น ้าปรุงที่ได้ไม่มสีารเคมเีจอืปนอีกทัง้ผู้ใช้ยงัได้รบัคุณค่าจากสมุนไพรด้วย   
   นอกจากนี้คุณภกัจริาและกลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์ได้ร่วมกนั
เรยีนรู้ในการท าผลติภณัฑ์ใหม่ๆ อาท ิยาดมสมุนไพร สผีึ้ง เกลอืสปา เทยีนอบ และบุหงา 
เป็นต้น เพื่อน าสิง่เหล่านี้มาสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มชุมชนด้วย ผลตอบรบัที่ได้จากการท า
เครื่องหอม นัน่คอื ผู้คนเริม่รู้จกักลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์มากขึ้นโดยผ่านผลติภณัฑ์
คุณภาพอนัหลากหลาย อาท ิแป้งพวง ซึ่งเป็นของที่หาชมได้ยากจงึกลายเป็นจุดเด่นของ
ชุมชนเกาะศาลเจ้า ท าให้มปีระชาชนจ านวนไม่น้อยสนใจเพื่อขอเรยีนการท าเครื่องหอม 
เป็นต้น ข ้อเสนอแนะเพื่อให้เก ิดการพฒันาภายในชุมชน คอื แถวสวนฝ ัง่ชุมชนฉิมพลี
ค่อนข้างเปลี่ยวเป็นป่ามตี้นไม้รกทบึ ซึ่งมทีศันีภาพที่ไม่สวยงาม ตลอดจนเส้นทางคมนาคม
ทางบกรถขนส่งสาธารณะจะเข้ามายงัชุมชนเกาะศาลเจ้าไม่ค่อยสะดวกเท่าใดนัก จงึท าให้
กลุ่มคนต่างๆ ที่สนใจชุมชนเกาะศาลเจ้าต้องเดนิทางโดยรถส่วนบุคคลเท่านัน้ ถึงแม้ว่าการ
เดนิทางไม่ค่อยสะดวกนัก แต่ยงัมนีักท่องเที่ยวบางกลุ่มชื่นชอบความมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ของชุมชนเกาะศาลเจ้า จงึเดนิทางโดยรถส่วนตวัเพื่อเข้ามาเยี่ยมเยอืนและอุดหนุนซื้อ
ผลติภณัฑ์เครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์อยู่เนืองๆ เพราะบรรยากาศของชุมชนมคีวามสบาย
และมคีวามเป็นธรรมชาติหลงเหลอือยู่ ขณะที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มกลบัชอบในลกัษณะ
ตลาดน ้าคลองลดัมะยมมากกว่าเพราะมสีนิค้าขายมากมาย ขณะที่ชุมชนเกาะศาลเจ้าไม่ได้
เน้นการสร้างมูลค่าด้วยสนิค้า เพราะถือว่ามอีาชพีหลกัอยู่แต่เดมิแล้ว แต่มุ่งสร้างคุณค่าทาง
ทุนมนุษย์ ทุนทางปญัญา และวฒันธรรมในชุมชนที่ยงัคงรกัษาไว้ ทัง้นี้เพื่อให้ผู้มาเยอืนได้
เข้าใจถึงจติวญิญาณและได้สมัผสัชุมชนดัง้เดมิที่เป็นจรงิบนพื้นฐานแห่งความเรยีบง่ายและ
ไม่ได้ปรุงแต่งชุมชนอย่างฉาบฉวยเสมอืนกบัชุมชนอื่นๆ  
   กลุ ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร ์ยงัได ้ต้อนรบัเหล่าคณะบุคคลที่
สนใจจะเรยีนรู้ในการท าเครื่องหอมด้วยความยนิด ีโดยส่วนใหญ่แล้วมกัใช้เวลาไม่นานนัก
ในการร่วมเพื่อท ากิจกรรม กระทัง่ปจัจุบนัคุณภกัจริาซึ่งเป็นตวัแทนกลุ่มเครื่องหอมบ้าน
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สว่างจนัทร์มคีวามภาคภูมใิจในพื้นที่ที่ตนเกิด ทรพัยากรธรรมชาติที่ยงัคงรกัษาไว้รายล้อม
ชุมชนเกาะศาลเจ้าท่ามกลางหมู่แมกไม้และล าคลองที่ผสมผสานกลมกลนืกบับ้านเรอืนที่อยู่
ละแวกนัน้ ตลอดจนการสร้างสสีนัความเป็นธรรมชาติของผู้คนที่ไม่พลุกพล่านมกีลิน่อาย
ของชนบท การได้เข้าไปสมัผสัถึงวฒันธรรมและความเป็นมติรของสมาชกิในชุมชนนี้ยงัคง
ถูกรกัษาไว้ซึ่งนับวนัเหลอืน้อยเต็มทแีล้ว     
   3)  การท าขนมไทย ได้แก่ บ้านสว่างจนัทร์ ได้แก่ คุณดวง (นาม
สมมุติ) อายุ 60 ปี และคุณภกัจริา (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี โดยทัง้สองคนเป็นพี่น้องกนั ซึ่ง
ได้รบัความรู้เรื่องการท าขนมต่างๆ มาจากแม่ ปจัจุบนัทัง้สองคนมอีาชพีหลกัอยู่แล้ว แต่
การท าขนมถือเป็นอาชพีเสรมิ ซึ่งคุณดวงจะขายขนมไทยเฉพาะวนัเสาร์-อาทติย์แถวหน้า
บ้านเรอืนไทยของน้องชายชื่อว่า คุณทวชียั การขายขนมไทยถือว่าเป็นงานอดเิรกจงึ
พอที่จะขายได้ เนื่องจากเรอืเทยีบท่าตรงบรเิวณตลาดน ้าคลองลดัมะยมและมาสิ้นสุดที่การ
ล่องเรอืแวะเข้าเยี่ยมชมชุมชนเกาะศาลเจ้าก่อนที่จะวกเรอืกลบัไปยงัต าแหน่งที่ตัง้ตลาดน ้า
คลองลดัมะยมเป็นจุดหมายปลายทางที่รบัส่งนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมกัจะจบัจ่ายใช้สอย
จากตลาดน ้าคลองลดัมะยมอยู่ก่อนแล้ว เมื่อลงเรอืจากลดัมะยมมายงัเกาะศาลเจ้านัน้ 
นักท่องเที่ยวบางท่านจะเข้าไปอุดหนุนซื้อขนมไทยบ้าง ขณะที่คุณภกัจริาจะขายเครื่องหอม
บ้านสว่างจนัทร์ รบัออเดอร์ทุกวนั และตัง้ร้านขายเสาร์-อาทติย์บรเิวณใกล้บ้านโฮมสเตย์  
   เมื่อมคีณะบุคคลหรอืกลุ่มนักศึกษามาขอเรยีนรู้การท าขนมไทยนัน้ 
จะเข้ามาติดต่อสอบถามผ่านคุณทวชียัก่อนว่าชุมชนเกาะศาลเจ้ามอีะไรบ้างที่น่าสนใจ     
คุณทวชียัจะมหีน้าที่คอยแนะน าตามความสนใจของคณะบุคคลเหล่านัน้ เมื่อติดต่อเข้ามา
เรยีบร ้อยแล ้ว ทัง้สองคน นัน่คอื คุณดวงและคุณภกัจริาจะคอยช่วยเหลอืกนัในการ
จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ เตรยีมการสอน ขัน้ตอนการท าขนม และเคล็บลบัต่างๆ ในการท า
ขนมไทย โดยคุณดวงเล่าว่า แม่เคยสอนการท าขนมต่างๆ อาท ิขนมชัน้ ขนมข้าวตู 
ทองหยบิ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมตะโก้ ข้าวต้มมดั ขนมถ้วย เป็นต้น ส่วนคุณภกัจริาจะ
สอนการท าลูกชุบเท่านัน้ โดยจะคดิค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าวสัดุการท าขนมและอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องจดัเตรยีมให้ครบ ทัง้นี้ได้เปิดต้อนรบันักท่องเที่ยวประมาณ 4 ปี และให้ที่นี่เป็น
แหล่งเรยีนรู้ในศาสตร์ต่างๆ ราว 2 ปีแล้ว คุณภกัจริาเล่าว่าการเข้ามาเรยีนลูกชุบของกลุ่ม
คณะประมาณ 20 คน อาจจะกลบัไปท าเองได้ไม่หมดทุกคน บางครัง้กลุ่มนักศึกษาจาก
สถาบนัต่างๆ ประมาณ 30 คน พวกเขาต้องการเรยีนรู้หลายอย่างซึ่งแบ่งไปตามฐานต่างๆ 
เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ อาท ิฐานเรยีนท าขนมไทย ฐานเรยีนตดักระดาษพวงมโหตร 
และฐานเรยีนแป้งพวง แป้งร ่า เป็นต้น ขณะที่งานแทงหยวกนัน้ จ าเป็นต้องมพีื้นฐานการ
ท าลายไทยอยู่ก่อนถึงจะสามารถเข้าไปเรยีนรู้จากคุณทวชียัได้อย่าสะดวกมากยิง่ขึ้น          
   ทัง้สองคนยงัเล่าอีกว่าความภาคภูมใิจที่ได้ท าสิง่เหล่านี้  นัน่คอื เมื่อ
เรามสีูตรขนมไทยที่ยงัคงรกัษาไว้อยู่ พร้อมทัง้มกีลุ่มคนต่างๆ เข้ามาเรยีนรู้ด้วย ได้พบปะ
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พูดคุยกนั เกิดความสนุกสนาน หากถ้าเรามอีงค์ความรู้ของงานภูมปิญัญาขนมไทยไว้แล้ว
ไม่ได้น ามาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ ชุมชนนี้จะเกิดความเงยีบเหงา ขาดสสีนีในชุมชน และ
ประชาชนอาจจะไม่รู ้จกัชุมชนนี้ก็เป็นได้ สิง่ที่ต้องการให้ชุมชนนี้พฒันา คอื ต้องการให้มี
การจดัตัง้กองทุนส่วนรวมของฝ ัง่ชุมชนฉิมพล ีเพื่อช่วยเหลอืกนัพฒันาทศันียภาพทัง้สองฝ ัง่
ทางเดนิให้มคีวามสะอาดมากกว่าปจัจุบนั     
   ถดัมา คอื บ้านแม่จู้ ได้แก่ คุณศร ี (นามสมมุติ) อายุ 60 ปี คุณนิธ ิ
(นามสมมุติ) อายุ 46 ปี คุณกุ้ง (นามสมมุติ) อายุ 43 ปี และคุณปลา (นามสมมุติ) อายุ     
55 ปี ซึ่งทัง้สี่คนเป็นเครอืญาติกัน การท าขนมไทยถือเป็นอาชพีเสรมิจะขายในช่วงวนัศุกร์-
อาทติย์ซึ่งช่วยกนัท าเพื่อน าไปขายยงัตลาดน ้าวดัจ าปา และมรีบัสัง่ท าขนมไทยตามออเดอร์
ด้วย ทัง้นี้ขนมไทยนัน้ได้เห็นแม่จู้เป็นผู้ท าขนมไทยเรื่อยมา โดยเริม่จากการช่วยเป็นลูกมอื
เรื่อยมาจนเมื่อแม่จู ้มอีายุมากขึ้น สายตาไม่ค่อยด ีคุณศรีและญาติพี่น้องจงึเริม่ช่วยกนัท า 
ในช่วงแรกไม่เน้นการท าขายเป็นการท ากินเองที่บ้าน บางครัง้เมื่อมเีทศกาลเข้าพรรษาและ
ออกพรรษาจะมคีนมาจ้างท าขนมก็จะท าเป็นครัง้คราวไป ขณะที่ช่วงเวลาของน ้าท่วมปี 
พ.ศ. 2554 ท าให้ละแวกนัน้ทัง้ชุมชนเกาะศาลเจ้าและชุมชนฉิมพลนี ้าท่วมกนัหมด คุณศรี
เล่าให้ฟงัว่า “เพราะเราไม่รู้จะท าอะไรแล้ว น ้ามนัท่วมหมด ดูแนวน ้าส ิน ้าอยู่แค่เนี้ ย (พร้อม
กบัชี้ไปที่รอยน ้า) แล้วเราจะเอาอะไรกิน เราก็เปิดตวักนัเลยไง เราก็เปิดตวัขายของกนัไง 
เมื่อก่อนไม่ได้ท าอะไรเลย คอย คอยอยู่เฉยๆ” 
   ต่อมาคุณนิธซิึ่งอยู่ในช่วงเหตุการณ์น ้าท่วมให้ความเห็นว่า เขาเป็น
คนช่วยน าข้าวกล่องที่คนอื่นบรจิาคไปช่วยแจกให้ตามบ้าน หลงัจากนัน้จงึถามคนบ้านอื่นๆ 
ด้วยว่าต้องการรบัประทานขนมไทยบ้างหรอืไม่ ผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งออกไปที่ไหนไม่ได้ จงึต้อง
สัง่ขนมจากคุณนิธ ินับแต่นัน้มาบ้านแม่จู ้จงึเริม่ท าขนมขายเฉพาะวนัเสาร์และอาทติย์ที่
ตลาดน ้าวดัจ าปาบ้าง ออกงานตามเทศกาลต่างๆ และรบัท าออเดอร์ตามที่ลูกค้าสัง่บ้าง 
บ้านแม่จู้ท าขนมไทยได้ราว 50 ชนิด ซึ่งขนมต่างๆ ได้รบัความรู้จากแม่จู้และสมาชกิในบ้าน
ของแม่จู้บางคนได้ไปหาความรู้เพิม่เติมเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กบัการท าขนมจากศูนย์การ
เรยีนรู ้ภายนอก จงึขอยกตวัอย่างขนมไทยที่ท าประจ า อาท ิ1) ข ้าวต้มมดัเผอืก /กล้วย      
2) ลูกโยน 3) กระยาสารท 4) ขนมสายบวั 5) ขนมเปียกปูน 6) ขนมป ัน้ขลบิ 7) ขนมถัว่
แปบข้าวเหนียวด า 8) ขนมต้ม 9) ขนมข้าวตอกตัง้ 10) ขนมข้าวเม่า 11) ขนมไข่นกกระสา 
12) ขนมถ้วยฟู 13) ขนมซาหริม่ 14) ขนมหยกมณี 15) ขนมบวัลอย 16) ทองหยบิ        
17) ทองยอด 18) ฝอยทอง 19) ขนมเมด็ขนุน 20) ขนมชัน้ 21) ขนมลอดช่อง 22) ขนม
ทบัทมิกรอบ 23) ขนมเรไร 24) ขนมกรอบเค็ม 25) ข้าวเหนียวแก้ว 26) ขนมหม้อแกง   
27) ขนมเล็บมอืนาง 28) ขนมเปียกอ่อน 29) หมี่กรอบ 30) ข้าวเหนียวแดง 31) ฟกัเชื่อม 
32) ช่อม่วง 33)มะพร้าวแก้ว 34) ขนมข้าวตู 35) ขนมข้าวเม่าคลุก 36) ขนมช่อมะล ิ     
37) เกสรชมพู่ 38) เผอืกกวน 39)ข้าวเหนียวอญัชนั 40) ขนมปลากรมิ 41) ขนมสงัขยา
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ฟกัทอง 42) ขนมมนัผงิ 43) ขนมดอกโสน 44) ครองแครง 45) เกสรล าเจยีก 46) หนุมาน
คลุกฝุ่น 47) ขนมด้วง 48) ขนมขี้หนู 49) ขนมกรอบเค็ม 50) ข้าวเหนียวแก้ว เป็นต้น      
ในการท าขนมแต่ละครัง้นัน้ขึ้นอยู ่กบัวสัดุธรรมชาติที่หาได้เองตามสวนหลงับ้าน อาท ิ
มะพร้าว ใบตอง กล้วยน ้าว้า ไม้ฟืน ทางมะพร้าว สายบวั และอื่นๆ เป็นต้น การหาวสัดุจาก
บ้านเป็นการประหยดัต้นทุนการท าขนม โดยคุณศรไีด้แสดงความคดิเห็นว่า  
 

เราขายข้าวต้มมดั 5 บาท เราอยู่ได้ เพราะเราไม่ซื้อมะพร้าวก็หาที่มนั
หล่นๆ เอา ใบตองก็ไม่ซื้อ เราก็ขายได้ เพราะถ้าซื้อกะทโิลละ 55 บาท 
และต้องใช้ 1 กิโลกรมัมาท าขนม เผอืกก็โลตัง้ 50 บาท น ้าตาลก็กิโลละ 
25 บาทแล้ว มนัไม่ไหว ทนีี้ว่าคนกินอย่างนี้บ้านเรา อย่างนี้มคีนสัง่มาอีก
แล้ว ขายแพงไปคนเขาก็ไม่ซื้อ เรามอียู่แล้วต้นไม้หลงับ้านมนัตายหมด 
เราก็เอามาท าฟืน มาเผาดกีว่าเผาทิ้งเปล่า เราก็ใส่ไปเลย 

  
   นอกจากนี้คุณศรไีด้บอกจุดมุ่งหมายของการท าขนมไทยอีกด้วยมี
ใจความว่า  
 

การท าขนมมนัก็สนุกนะ มนัเหมอืนว่า เราโชว์ฝีมอืเรา แล้วเราท าให้เขา
กิน ก็ได้สตางค์ อะไรอย่างนี้ มนัก็ได้บ้างอะนะ ค่าน ้าค่าไฟก็ได้อยู่แล้ว
แหละ แต่ขายแค่ 2 วนั อีก 5 วนัเราจะเอาอะไรกิน เราก็ต้องไปท าอย่าง
อื่น มงีานอย่างอื่น อนันี้เหมอืนเราท าช่วยวดัเขาไปบ้าง คนจะได้มาวดั 
ธรรมดาวดัเงยีบ ไม่มอีะไร ช่วยวดัด้วย มาก็มขีองขาย เรามอีะไรเราก็ท า
โชว์ไป 
 

   ขณะที่บ้านแม่จู ้ได้มกีารประสานงานกบัทางลุงเอนก (นามสมมุต ิ) 
ซึ่งเป็นผู้รเิริม่การท าตลาดน ้าคลองลดัมะยมมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่หลงัน ้าท่วมปี พ.ศ. 2554 
นับแต่นัน้เป็นต้นมาเมื่อมปีระชาชนมาติดต่อขอเข้าร่วมเพื่อท ากิจกรรมการเรยีนรู้ภูมปิญัญา
และวฒันธรรมภายในท้องถิ่นย่านฝ ัง่ธนบุร ีทางลุงเอนกจะแนะน าไปที่บ้านแม่จู้ ซึ่งคุณนิธจิะ
สอบถามถึงหน่วยงานนัน้ว่าสนใจที่จะท ากิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้มเีวลาเตรยีมวสัดุ
อุปกรณ์ได้ตรงตามจ านวนของผู้เข้ามาเรยีนรู้ที่บ้านแม่จู ้ มทีัง้ท ากิจกรรมวนัเดยีวจบและ
ต้องมาค้างคนืที่บ้านแม่จู ้ด้วย ทัง้นี้มกี ิจกรรมต่างๆ ที่เคยต้อนรบักลุ่มนักเรยีน นักศึกษา 
และหน่วยงานภายนอกมากมาย อาท ิกิจกรรมการท าขนมบวัลอย กิจกรรมการจกัสาน
ทางมะพร้าว กิจกรรมวาดรูประบายส ีกิจกรรมพายเรอืชมสวนเกาะศาลเจ้า กิจกรรมกินง่าย
อยู่ง่าย และกิจกรรมเข้าค่ายพกัแรมของชมรมต่างๆ เป็นต้น  ต่อมาเมื่อบ้านแม่จู้เริม่เป็นที่
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รู้จกัมากขึ้นจงึมกีลุ่มต่างๆ เข้ามาติดต่อเพื่อขอท ากิจกรรมโดยตรงกบัทางเจ้าบ้าน ซึ่งบ้าน
แม่จู้มเีนื้อที่ใช้สอยในการท ากิจกรรมกว้างขวางพอสมควร ท าให้สะดวกต่อการรบัคนจ านวน
มาก ส่วนหลงับ้านก็มสีวนที่ติดกบัสวนเพื่อนบ้าน และมทีางเดนิเชื่อมต่อกนั ท าให้สามารถ
ท ากิจกรรมตามฐานต่างๆ ได้สะดวก  
   ทัง้นี้เจ้าบ้านยนิดตี้อนรบัขบัสู้อย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยนิสยัพื้นเพ
แต่ดัง้เดมิของละแวกสมาชกิชุมชนฉิมพลนีัน้เป็นชุมชนที่มผีู้คนอธัยาศยัไมตรดีอียู่แล้วเป็น
ทุนเดมิ คนนอกเข้าไปจงึไม่ขวยเขนิ การเดนิทางไปยงับ้านแม่จู้สามารถเดนิทางโดยรถส่วน
บุคคลซึ่งสามารถน าไปจอดไว้ที่บรเิวณวดัจ าปาหรอืจะมาทางเรอืตามแต่สะดวก 
   4)  งานบายศร  ี ไดแก่ คุณทวชียั (นามสมมุติ) อายุ 44 ปี โดยมี
แหล่งที่มาของการเริม่ท างานบายศรเีริม่ต้นจากป้าอุ่นซึ่งเป็นป้าสะใภ้ของคุณทวชียั คุณป้า
ได้ไปร ่าเรยีนงานบายศรีมาจากครูทิ้งซึ่งเป็นครูในวงั เมื่อท่านมอีายุมากแล้วจงึออกมาจาก
วงั ครูทิ้งมฝีีมอืการท าบายศรแีละการท าขนมไทย ในขณะที่ป้าอุ่นได้มโีอกาสไปขอร ่าเรยีน
งานบายศรจีากครูทิ้งเพราะตนมคีวามสนใจ ในขณะที่คุณทวชียัเมื่อเติบโตขึ้นได้เห็นป้าอุ่น
และพ่อท างานบายศร ีด้วยคุณทวชียัในวยัอายุเพยีง 22 ปีเท่านัน้เกิดความชอบจงึขอให้ป้า
อุ่นช่วยสอนการท างานบายศรใีห ้ ซึ ่งคุณทวชียัมพีื ้นฐานของงานใบตองมาตัง้แต่ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยลกัษณะการท าบายศรขีองที่นี่จะเวยีนไปทางขวา เพราะเวลาเรา
เสยีบดอกไม้ไปที่ปลาย จะยดึเกาะได้แน่นกว่าการเวยีนซ้าย  งานบายศรเีป็นงานที่ต้อง
อาศยัการม้วนใบตอง ม้วนเป็นกระจบั ที่ปลายของยอดมนัจะแขง็ งานบายศรีสามชัน้ใช้
ส าหรบัชาวบ้าน แต่ถ้างานบายศรเีจด็ชัน้ใช้กบัเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิ สมยัก่อนงานบายศรจีะ
เน้นแต่เพยีงใบตองเท่านัน้ แต่ปจัจุบนัคุณทวชียัได้น าสิง่ต่างๆ ใส่เข้าไปในงานบายศรดี้วย 
อาท ิดอกไม้สด ห้อยเครื่องอุบะ และงานแกะสลกัฟกัทองรูปมงักร ต่อมาช่วงระยะหลงัจะ
เน้นเพยีงงานแสดงเพยีงบายศรใีบตองเท่านัน้  เพราะต้องการโชว์ผลงานบายศรใีบตอง
อย่างเดยีว เน้นลกัษณะที่เรยีบๆ ตามแบบโบราณ ซึ่งคุณทวชียัเล่าถึงงานบายศรวี่า 
 

การเข ้าบายศร ีป้าบอกเลยว่าบายศรจีะต้องมสีะโพก ค าว่า สะโพก 
หมายถึง การท าบายศรแีล้วนี่ ตวัแม่เวลาห่มผ้าหรอืว่านุ่งผ้านี่ จะต้อง
เป็นทรงเหมอืนจอมแห เป็นทรงชะลูดเหมอืนทรงจอมแห จะเป็นสะโพก
ทัง้หมดอย่างนี้เลยนะ อย่างที่ป้าบอก คอื บายศรจีะต้องมสีะโพก เวลาเรา
เข้าพาน  เราจะต้องเข้ากบัพานทรงเหมอืนกลบีบวัอย่างนี้   แล้วเวลาเรา
เข้าทรงตวันี้ให้เป็นแม่พมิพ์ บายศรขีองเรามนัจะโค้งอย่างนี้  จะโค้งสวย 
แล้วเวลายดึเราก็ยดึด้วยเขม็ ก็คอืเราจะไม่มดี้ายไม่มอีะไรเยบ็ ไม้ตวันี้  
คอื ไม้รวก ท าจากไผ่สสีุก ไม้รวกมนัจะคม เราจะต้องพนัให้ดี 
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   การท าบายศรจีะเริม่จากฐานใหญ่ขึ้นไปหาฐานเล็ก จ าเป็นต้องมี
แบบพมิพ์ไปตามชัน้ต่างๆ นัน่คอื การใช้พาน เป็นแบบพมิพ์ ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์เล่าว่า  
 

การท าบายศรจีะเริม่จากฐานใหญ่ขึ้นไปหาฐานเล ็ก จ าเป็นต้องมแีบบ
พมิพ์ไปตามชัน้ต่างๆ นัน่คอื การใช้พาน เป็นแบบพมิพ์ นี่คอืตวัของ
บายศร ีที่ประกบซ้ายประกบขวาสองชัน้ แล้วตวันี้เวลาเราพมิพ์จะเข้าตวั
นี้ มนัจะเป็นแม่พมิพ์ ตวันี้มนัจะโค ้ง สมมุต ิชัน้ล่างแม่พมิพ์เวลาออก 
แม่พมิพ์เวลานัน้เราเยบ็รอบใช่ไหม เวลาเสรจ็แล้วเราดงึออก เป็นเบ้า
อนันึง อนันี้เท่ากบัเป็นแม่พมิพ์ อนันี้เป็นชัน้สุดท้าย 

 
   นอกจากนี้งานบายศรมีกัใช้เวลาท า 3-4 วนัต่อหนึ่งผลงาน ในอดตี
ค่าใช้จ่ายในการท างานบายศรรีาว 5,000 บาท แต่ปจัจุบนัด้วยมูลค่าวสัดุอุปกรณ์ที่เพิม่
สูงขึ้น ท าให้ต้องคดิค่าใช้จ่ายตามชิ้นงานนัน้ๆ งานบายศรขีองชุมชนจะไม่มวีางขายตาม
ท้องตลาดทัว่ไป เพราะว่าเป็นงานเฉพาะ รวมถึงมตี้นทุนสูงในการท าชิ้นงาน ในแต่ละชิ้น
ออกมาเพื่อให้เกิดความวจิติรบรรจงตามแบบเดมิ ปจัจุบนัไม่ได้รบัจ้างท าเป็นอาชพีโดยตรง 
เพยีงแต่อาจจะมีผู ้คนที่สนใจติดต่อเข้ามาให้ช่วยท าบายศรีบวชนาคมาบ้างซึ่งมนี้อยมาก 
ขณะที่ทางเจ้าของผลงานคดิค่าใช้จ่ายเพยีงค่าวสัดุอุปกรณ์ในประดษิฐ์ผลงาน ทัง้นี้การท า
บายศรมีกัใช้เวลานานในการท าผลงานให้เสรจ็อีกทัง้มคี่าใช้จ่ายสูง เมื่อมกีารเอาไปใช้งาน
จรงิใช้เวลาในการท าขวญันาคและบวชพระราว 2 ชัว่โมง คนทัว่ไปมองว่าเป็นการสิ้นเปลือง
ความนิยมในการใช้งานบายศรจีงึลดลง  
   คุณค่าที่ได้จากการท างานบายศร ีคอื การมสีมาธแิละความละเอียด
รอบคอบ ขณะที่เมื่อน างานบายศรไีปจดัแสดงตามเทศกาลงานต่างๆ มเีสยีงตอบรบัที่ด ี
ประชาชนทัว่ไปมคีวามชื่นชอบในงานโบราณที่ยงัคงสบืทอดรกัษาไว้ แต่คนในชุมชนแม้จะ
ทราบว่ามงีานศิลป์อยู่อย่างมากมายกลบัมองข้าม ไม่เห็นคุณค่าในวฒันธรรมที่ชุมชนมอียู่
ซึ่งนับวนัใกล้สูญหายไป ขณะที่ยงัไม่มบีุคคลใดเข้ามาติดต่อขอเรยีนรู ้การท างานบายศร ี
ทัง้นี้คุณทวชียัให้ความเห็นว่า ยงัไม่ค่อยมใีครรู้จกัมากนัก แต่กระนัน้คุณทวชียัมคีวามตัง้ใจ
ที่จะประชาสมัพนัธ์ผ่านการท่องเที่ยวทางเรอืที่มปีระชาชนสนใจขึ้นเรอืจากตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยมล่องเรอืมาลงชุมชนเกาะศาลเจ้า ซึ่งบ้านคุณทวชียัถือเป็นศูนย์การเรยีนรู้ “งานช่าง
วดัจ าปา” ที่น าเอาภูมปิญัญาในอดตีกลบัมารื้อฟ้ืนให้คนรุ่นปจัจุบนัได้เห็นถึงคุณค่าผ่าน
ผลงานศิลป์ในประเภทต่างๆ ที่หลากหลายในชุมชนเกาะศาลเจ้า    
   ถดัมาคอื คุณแม่จู้ (นามสมมุติ) อายุ 86 ปี งานบายศรขีองแม่จู้นัน้
อาศยัครูพกัลกัจ าจากป้าอุ่นซึ่งอยู่บ้านใกล้เรอืนเคยีงและเป็นเครอืญาติกนัด้วย ในช่วงแรกก็
จะคอยไปช่วยเป็นลูกมอืให้ป้าอุ่น ช่วยฉีกใบตองให้เขาตลอด พอเริม่สงัเกตจนสามารถท า
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คล่องมอืเองได้แล้วจงึได้ช่วยป้าอุ่นท างานบายศรเีรื่อยมา โดยป้าอุ่นมลีูกมอือีกหลายคน 
เพื่อคอยช่วยเหลอืกนั เพราะเป็นเครอืญาติจงึอาศยัแรงกนั อาท ิครอบครวับ้านสว่างจนัทร์ 
มพี่อแม่และคุณทวชียัที่คอยช่วยเหลอืตกแต่งบายศรดี้วยการแกะสลกัฟกัทองรูปมงักรและ
เติมดอกไม้สด เครื่องอุบะลงไปด้วย เป็นต้น จนกระทัง่มคีนจ้างให้ท าบายศรสี าหรบังาน
บวชพระ ช่วงราวเดอืนสี่เดอืนห้า ใกล้เข้าพรรษาของทุกปี มกีารท างานบายศร ี3-4 ต้น 
โดยท าบายศร ี3 ชัน้ 5 ชัน้ ถ้าท าคนเดยีวใช้เวลามากกว่า 4 วนัหรอืมากกว่านัน้ถึงจะแล้ว
เสรจ็ ดงันัน้จ าเป็นต้องอาศยัหลายคนช่วยกนัถึงจะเสรจ็เรว็ขึ้น ทัง้นี้งานจะชุกชุมในช่วงที่
ป้าอุ่นยงัมชีวีติอยู่ แต่เมื่อยี่สบิกว่าปีมาแล้วที่ป้าอุ่นเสยีชวีติไปแล้ว มคีนมาจ้างท าบายศรี
น้อยลงตามล าดบั แม่จู้ได้เล่าถึงการท าบายศรคีวามว่า  
 

ตวัแม่ก็อีกวนันึง ตวัลูกก็อีกวนันึง ลูกก็ล่างก็เจด็ลูก ต่อปลกีก็  12 กลบี 
กลบีละ 7 ละ 7 มาชัน้สอง ก็กลบีละ 6 ชัน้สามก็กลบีละ 5 แต่แม่ก็หกตวั
หกตวั และมสีลบัวาง 12 ช่อง ช่องละ 7 ตวั 12 ช่อง  ธรรมดาเราก็ท า
อย่างนัน้ แต่มนัเป็นฝาแล้วมาชุนในนี้ ตามช่องจะม ี7 ตวับ้าง 6 ตวับ้าง 5 
ตวับ้าง สุดแท้เราก็เอาข้างบนเล็กลงเล็กลง ข้างล่างก็ใหญ่หน่อย ม้วนๆ 
ให้ตะเขบ็มนัเรยีง แล้วก็ใช้ไม้รวกกลดัไว้ ไม้รวกต้องใช้ไม้ไผ่ข้างปี ต้อง
ล าเล็กๆ หนามก็ไม่ม ีแล้วก็ตดัเอามาใช้ 
    

   การท าบายศรนีัน้มกันิยมใช้ใบตองตานี เมื่อตดัมาแล้วจะต้องน าไป
ตากแดดสกัพกั เพื่อให้ใบตองนิ่ม พอใบตองนิ่มจงึน าใบตองมาฉีกแล้วน ามาม้วน พอม้วน
เสรจ็จงึน าไปแช่น ้าแล้วหากระสอบคลุมเพื่อไม่ให้โดนลม กระสอบสามารถกกั เก็บความชุ่ม
ชื้นให้กบัใบตองได้เป็นอย่างด ีท าให้ใบตองสด นอกจากนี้แม่จู ้ได้เล่าถ ึงขัน้ตอนการท า
คร่าวๆ ตามค าบอกเล่าของผู้มปีระสบการณ์ความว่า 
 

บายศรหี้าชัน้ คอื การท าบายศรชีัน้หนึ่ง ไล่ไปสอง ไปสาม สี่ และห้า มา
ประกบอย่างนี้ อนันึงคว ่าอนันึงหงาย แต่ละชัน้มบีายศรีคว ่าอนัหงายอนั 
แล้วน่ีคาดเอว เขาจะมคีาดเอวเห็นหรอืเปล่า ส่วนฟกัทองสลกัเป็นมงักร 
เขาก็จะวนๆ พนัหลกั บายศรมีนัม้วน ม้วนไม่แน่นก็ไม่อยู่ แล้วลูกอีกหก 
สบิสองตวั สบัหว่างอีกหก แม่หกสบัหว่างอีกหก แล้วพอกลางก็เอาอีก
ล่างเจด็ แล้วนี่สองกบัหก ปลายเอาห้ามนัเล็ก แล้วก็เสยีบไม่ไหว มนัหนา 
มนัเล็ก มนัใหญ่หน่อยแล้วตรงฐานแล้วก็เล็กหน่อย ยอดมนัก็เล็ก 
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   เมื่อท าบายศรเีสรจ็จะไม่ได้ค่าแรงเป็นตวัเงนิเลยแม้แต่น้อย สุดแท้
แต่เจ้าภาพจะมสีนิน ้าใจเป็นสิง่ของมอบให้แก่คนท าบายศรถีือเป็นการแสดงความขอบคุณ
ที่มาช่วยงาน บางครัง้จะได้รบัเป็นก าไลข้อมอืและผ้าโจงกระเบน ซึ่งลกัษณะพเิศษของ
บายศรทีี่นี่แตกต่างจากที่อื่น คอื บายศรเีป็นต้นสูงไล่ระดบัไป ส่วนที่อื่นนัน้จะมลีกัษณะของ
บายศรเีป็นพานหรอืพานพุ่ม ลกัษณะเหมอืนบายศรสีู่ขวญัคล้ายกบับายศรทีางภาคอีสาน
และภาคเหนือ การม้วนใบตองเพื่อท าบายศรมีขี ัน้ตอนที่แตกต่างกนัด้วย ส่วนใบตองนิยมใช้
ใบตองกล้วยตานี เพราะมอีายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ากล้วยชนิดอื่น โดยเลอืกใบตองที่ไม่
แก่ เพราะมคีวามคงทน ฉะนัน้คนท าบายศรตี้องไปคดัเลอืกด้วยตนเองจากสวนหลงับ้าน 
ในขณะที่ปจัจุบนัไม่มคีนจ้างให้ท างานบายศรแีล้ว เพราะค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลาเนิ่นนานใน
การท าบายศร ีแต่เมื่อน าไปจดัแสดงในงานบวชใช้เวลาเพยีงสัน้ๆ งานก็แล้วเสรจ็ท าให้
ความนิยมลดลงตามไปด้วย งานบายศรใีนวงัจงึเหลอือยู่เพยีงสองคนเท่านัน้ที่ยงัสามารถท า
ได้ นัน่คอื แม่จู ้และคุณทวชียั ขณะเดยีวกนัยงัไม่มหีน่วยงานหรอืผู ้อื่นเข้ามาเรยีนรู ้งาน
บายศรใีนชุมชนเกาะศาลเจ้าเลย ผู้ให้สมัภาษณ์มคีวามเต็มใจในการถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่
มใีจรกัในงานบายศร ีทัง้นี้เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และร่วมสบืสานงานศิลป์ไว้ต่อไปในภายภาค
หน้า ถือเป็นมรดกทางภูมปิญัญาท้องถิ่นอนัล ้าค่าที่นับวนัจะหาชมได้ยาก คุณค่าที่ได้จาก
งานบายศร ีคือ โดยทัว่ไปจะมคีุณค่าทางใจทัง้ผู้ที่ท าบายศรแีละเจ้าภาพ เพราะเมื่อมงีาน
บายศรถีือว่าเจ้าภาพได้เป็นหน้าเป็นตาในงานบวชนัน้ๆ เกิดความภาคภูมใิจที่แขกชื่นชม
ผลงานที่เจ้าภาพไปจ้างเขาให้ช่วยท างานบายศรดีงักล่าว          
   5)  งานช่างไม้ ได้แก่ คุณไพโรจน์ (นามสมมุติ) อายุ 50 ปี งานช่าง
ไม้ได้เรยีนรู้ด้วยวธิคีรูพกัลกัจ ามาจากพ่อเพราะสมยัก่อนพ่อมอีาชพีหลกัเป็นช่างไม้และมี
อาชพีอื่นๆ ตามมาด้วย คุณไพโรจน์ได้ช่วยเหลอืพ่อจงึท าให้ตัง้แต่นัน้ได้รบัองค์ความรู้จาก
งานช่างไม้กลายเป็นอาชพีหลกัจนกระทัง่ปจัจุบนั ท าให้คุณไพโรจน์สามารถน าเอาศาสตร์
ความรู ้แขนงต่างๆ ที่หลากหลาย น าไปประกอบอาชพี เพื่อสร ้างรายได้ให้แก่ครอบครวั 
ผลงานที่เห็นได้ชดัและคงอยู่ในปจัจุบนัภายในชุมชน ได้แก่ บ้านพกัโฮมสเตย์ บ้านเรอืน
ไทยของคุณทวชียั และบ้านไม้ของญาติพี่น้อง เป็นต้น  
   6)  งานโฟม ได้แก่ คุณไพโรจน์ (นามสมมุติ) อายุ 50 ปี ในอดตีพ่อ
ของคุณไพโรจน์แกะสลกัวสัดุทางธรรมชาติในรูปแบบ 3 มติิ กล่าวคอื เป็นการสลกัเสลาตวั
ละครทัง้ตวั ท าให้เห็นความอ่อนช้อยของเหล่าตวัละครในวรรณคด ีอาท ิทศกณัฑ์ หนุมาน 
และอื่นๆ เป็นต้น โดยใช้วสัดุธรรมชาติ นัน่คอื หวัมนั ซึ่งเป็นวสัดุจากธรรมชาติที่หาง่าย แต่
ไม่คงทนเท่าใดนัก จงึท าให้หนัมาใช้วสัดุอื่นที่คงทนมาทดแทนเพื่อสามารถเก็บรกัษาไว้ใช้
เป็นส่วนหนึ่งของงานตกแต่งประดบัด้านบนของงานแทงหยวกในโอกาสส าคญั อาท ิการ
เกิด และงานศพ นัน่เอง งานโฟมเป็นงานที่พ่อได้ท าและคุณไพโรจน์อาศยัการเรยีนรู้ครูพกั
ลกัจ าจากพ่อ การท างานโฟมต้องอาศยัความชอบและมหีวัทางศิลปะเป็นทุนเดมิ อนัเกิดมา
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จากการฝึกฝน ลองผดิลองถูกจนได้วธิกีารในการท ารูปแบบเฉพาะของงานโฟมชุมชนเกาะ
ศาลเจ้า การท างานโฟมเป็นการออกแบบเพื่อแกะขึ้นรูปเป็นตวัและลงสรีองพื้นนัน้ต่อ 1 ตวั
ใช้ประมาณเวลา 3-4 วนั ทุกวนันี้ยงัคงเก็บรกัษางานโฟมไว้ที่บ้านพกัโฮมสเตย์    
   7)  พวงมโหตร ได้แก่ คุณไพโรจน์ (นามสมมุติ) อายุ 50 ปี      
คุณไพโรจน์เล่าให้ฟงัถ ึงที่มาของการเริม่หดัท าพวงมโหตร กล่าวคอื เป็นเครื่องแขวน
ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้แขวนในงานมงคลเท่านัน้ อาท ิงานแต่ง งานบวช งานท าบุญขึ้นบ้าน
ใหม่ งานวนัสงกรานต์ งานโกนจุก  และงานบุญทัว่ไป เป็นต้น สมาชกิในบ้านจะเข้ามา
ช่วยกนั พ่อเริม่ท าก็ท าให้ลูกๆ จดจ าจนกระทัง่สามารถท าพวงมโหตรได้ด้วยตนเอง ทัง้นี้มี
การน ามาประยุกต์ในการตดักระดาษโดยคดิรูปทรงขึ้นใหม่ด้วย มกัใช้เวลาในการเรยีนรู้
หนึ่งวนัจงึสามารถท าเองได้ตามลายของพวงมโหตรแต่ละแบบที่ไม่ซ ้ากนั โดยน ากระดาษ  
ว่าวสต่ีาง ๆ มาพบัและตดัเป็นรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไป ซึ่งมกัขึ้นอยู่กบัลวดลายเฉพาะ
ของพวงมโหตร และมคีวามยนิดตี้อนรบักลุ่มต่างๆ ที่จะขอมาร่วมท ากิจกรรมซึ่งกลุ่มที่สนใจ
ในการเรยีนรู้ภูมปิญัญาชุมชนเกาะศาลเจ้ามคี่าใช้จ่ายของวสัดุอุปกรณ์เท่านัน้ กิจกรรมการ
ตดักระดาษพวงมโหตรถอืเป็นกจิกรรมที่ท าให้ได้รบัรู้ถงึคุณค่าทางภูมปิญัญาท้องถิน่โบราณ
ลงไปในเนื้องานด้วย   
   8)  แหล่งเรยีนรู ้การท าเกษตรผสมผสานปลอดสารพษิ  ได้แก่     
คุณหมอ (นามสมมุติ) อายุ 65 ปี คุณหมอปจัจุบนัเป็นข้าราชการบ านาญ ปจัจุบนัที่ดนิท า
กินของคุณหมอได้รบัมรดกตกทอดจากพ่อแม่ แต่เดมิพ่อแม่มอีาชพีเป็นชาวสวน โดยปลูก
ผลไม้หลกัๆ ที่มคีวามหลากหลาย อาท ิละมุด กระท้อน ทุเรยีน (สายพนัธุ์ก าป ัน่ กบตาข า 
รวง และชะนี) ส้มโอ ส้มเขยีวหวานบางมด มะพร้าว และมะม่วง เป็นต้น ส่วนที่ท านาจะอยู่
แถวพุทธมณฑลสาย 2 พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลติ จะมแีม่ค้าล่องเรอืมารบัซื้ออยู่เป็นเนืองๆ 
จากปากคลองตลาดแถวท่าช้าง จากนัน้จะส่งไปยงัสี่แยกมหานาค คุณหมอเล่าว่าในอดตี
เคยเห็นพ่อแม่ท าสวนมาตัง้แต่เล ็กผนวกกบัตนมใีจรกัเป็นทุนเดมิอยู่แล้ว จงึเริม่ต้นท า
เกษตรผสมผสานในเวลาว่างก่อนที่จะปลดเกษียณ การท าเกษตรผสมผสานจงึถือได้ว่า
กลายเป็นงานอดเิรก เพราะช่วยในเรื่องของการออกก าลงักาย ต่อมาเมื่อปลดเกษียณแล้ว
ยงัต ้องรบัหน้าที่เป็นแพทย ์อาสาคอยตรวจรกัษาโรคให ้แก่ประชาชนตามต่างจงัหวดั 
นอกจากนัน้ยงัไปผ่าตดัโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในกบัเด็กผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการเข้าไป
ดูแลพระพุทธศาสนาตามชมรมต่างๆ ด้วยเช่นกนั   
   องค์ความรู้ที่ได้จากการท าเกษตรกรรมส่วนหนึ่งถูกปูพื้นฐานมาจาก
พ่อแม่ นอกจากนัน้ยงัหมัน่ศึกษาหาความรู ้จากต าราการเกษตรตัง้แต่สมยัเป็นนักเรยีน
ระดบัมธัยมศึกษาซึ่งเคยท าหน้าที่เป็นหวัหน้ายุวกสกิรด้วย นับแต่นัน้เป็นต้นมาจงึลองผดิ
ลองถูกมาโดยตลอด โดยผู้ให้สมัภาษณ์ได้ยกตวัอย่างเพื่ออธบิายการปลูกต้นไม้ให้เห็นได้
อย่างชดัเจนความว่า 
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สมยัก่อนกบัปจัจุบนัที่เราปลูกต้นไม้กนั เราก็ใช้หน่อกล้วยลงไปข้างล่าง 
เอาต้นขึ้นมาข้างบน ปจัจุบนัน้ีเราก็มาคดิดู ถ้าเราปลูกแบบนี้นะ อย่าง
กล้วยหอมเนี่ย ต้นมนัอ่อน พอมนัออกเครอืแล้วเนี่ย มนัมกัจะหกั เราท า
ยงัไง ก็พยายามคดิค้นขึ้นมา แล้วพอดเีราก็ไปศึกษามา ถ้าเราเอาต้นมนั
ลง นึกออกมัย้ คอืปกติจะตัง้มนัขึ้นมาอย่างนี้ เราไม่ตัง้ อย่างเราปลูก
กล้วยเนี่ย สมยัก่อนเรากลบัมนัลงไปซะ เอาหน่อที่อยู่ข้างล่าง เอากระปุก
ของมนั เอามาขึ้นข้างบน มนัก็ด ีมนัก็ดกีว่า เสรจ็แล้วแทนที่ต้นมนัจะ
อ่อนแอ มนักลบัแขง็แรง ซึ่งสมยัก่อนเราก็คดิไม่ถ ึงว่า มนัจะขึ้นมาได้ 
แทนที่จะเอาต้นไปไว้ข้างล่าง มนัน่าจะขึ้นมาได้ แต่เราก็ท า มนัก็ขึ้นมา
ได้ แล้วมนัก็แขง็แรงด้วย เราก็ไปค้นคว้าเป็นแบบนี้  มนัก็ดนีะ  
 

   คุณหมอยงับอกอีกว่าในการท าสวนนัน้ แทบจะไม่มคี่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรกัษาพื้นที่เลยแม้แต่น้อย เพราะในสวนเราปลอดสารพษิ เพยีงแต่ต้องหมัน่ดูแล คอย
ดายหญ้า และรดน ้า ส่วนต้นไม้ที่ปลูกในสวนก็จะน ามาขยายพนัธุ ์เช่นกนั อาท ิกล้วย น า
หน่อกล้วยจากสวนไปปลูกในพื้นที่อื่นๆ ส่วนไม้ยนืต้นที่มอียู่ในสวน นัน่คอื ส้มโอ และ
มะม่วง เราจะตอนกิ่ง ต้นดาหลานัน้เราจะขุดหน่อมาปลูกเพื่อขยายพนัธุ์ เป็นต้น การใช้ปุ๋ ย
ในสวนนัน้ คุณหมอจะปลูกต้นทางหลางไว้ในสวน เมื่อใบทางหลางมนัตกลงมาตามท้องร่อง
สวน จะตกัใบทางหลางที่แช่น ้ามาปิดไว้ที่โคนต้นไม้อื่นๆ ซึ่งจะเป็นปุ๋ ยชัน้ด ีฉะนัน้ทุกอย่าง
จงึปลอดสารพษิหมด ผกัผลไม้ของสวนเราไม่มสีารพษิเจือปน และจะน าแต่เพยีงผลไม้ใน
สวนมาขายเท่านัน้ ซึ่งปจัจุบนัจะขายในช่วงวนัเสาร์-อาทติย์ที่ตลาดน ้าวดัจ าปา เมื่อซื้อไป
แล้ว ถ้าผลไม้เสยีเอามาเปลี่ยนได้เรารบัผดิชอบ นอกจากจะปลูกพชืผกัปลอดสารพษิแล้ว
ยงัน าผกัที ่ได ้มาแปรรูปในร ูปแบบของน ้ าสมุนไพรด ้วย ซึ่งคุณหมอได ้ยกตวัอย่างมา
ประกอบด้วย นัน่คอื  
  

เราปลูกต้นฟกัข้าวขึ้นมา พอออกลูกออกอะไรมา สมยัก่อนเราก็ขายเป็น
ลูกฟกัข้าวเขยีวๆ ที่เอามาแกงส้ม ที่เอามาแกงอะไรต่ออะไร ปจัจุบนัน้ีเรา
เห็นว่าน ้าฟกัข้าวเน่ีย มนัมสีารต้านอนุมูลอิสระต่อต้านเซลล์มะเรง็ได้ เรา
ก็มาท าตรงน้ี พอมาท าตรงน้ีปุ๊ บ เราก็ต้องไปศึกษาเอง ไปค้นคว้ามาว่า 
อยู ่ด ีๆ  จะ เอาน ้ ามาเนี ่ย  มนัก ็เหมอืนกบั เอาน ้ าต ้มก ินเฉยๆ ไม ่ได้
ประโยชน์อะไรขึ้นมา เพราะฉะนัน้เราจะต้องรู้ และค้นคว้าการท าแบบนี้ 
เราต้องใช้อุณหภูมเิท่าไร แล้วเอามาท ายงัไง ถ้าท าให้ร้อนหรอืจุดเดอืด
ขึ้นมา ตวัสารอาหารจะใช้ไม่ได้เลย สารตวันี้ก็จะหายไปเลย เพราะฉะนัน้
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เราก็ต้องมาศกึษาว่าจะท ายงัไง แล้วเราก็ต้องใช้อุณหภูมเิท่าไรที่เราจะมา
ควบคุมตรงนี้ 
 

   คุณหมอยงัแสดงความเหน็ของคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ได้จากการ
ท าเกษตรปลอดสารพษิความว่า 
 

ได้มากมายเลย 1) ได้ออกก าลงักาย คอื ปกติแล้ว ถ้าพูดถึง ไม่ได้อยู่ตรง
นี้ หมายความว่าอยู่ในกรุงเทพฯ นะ จะเห็นว่าวนัๆ หนึ่ง พวกเขาไม่ค่อย
ได้ออกก าลงักายเลย นานๆ บางทเีช้าๆ ออกไปจ๊อกกิ้งหน่อย  แต่ที่นี่
เหมอืนกบัว่าเราได้ท างานตลอด มนัอยู่กบัดนิอยู่กบัน ้า 2) มนัมทีัง้
ความสุขทางกาย ความสุขทางใจ เราเห็นผลไม้ออกมา อะไรต่ออะไร
อย่างนี้ เราก็ชื่นใจแล้ว นะอนันี้เราชื่นใจมนั 
 

          ทัง้นี้จุดเด่นของชุมชนในอดตีนัน้แต่เดมิทนีัน้ มชีุมชนแถบนี้ที่ท า
การเกษตรเป็นสวนผลไม้เก ือบทัง้หมดเน้นการค้าขายทางเรอื เสยีมากกว่า ต่อมาเมื่อ
จ านวนคนเก่าคนแก่ที่มอีาชพีท าสวนล้มหายตายจากไป คงเหลอืไว้แต่เพยีงรุ่นลูกหลานที่มี
อาชพีรบัราชการหรอืเอกชนบ้าง  เป็นที่ดนิตาบอดบ้าง หรอืมคีวามเดอืดร้อนต้องใช้เงนิเลย
จ าเป็นต้องขายพื้นที่ดัง้เดมิ เมื่อนายทุนมาขอกว้านซื้อเพื่อน าไปท าเป็นหมู่บ้านจดัสรรท าให้
ละแวกนัน้ต่างขายที่ดนิกนัทัว่หน้า สภาพสวนที่เคยร่มรื่นเป็นธรรมชาติจงึลดจ านวนของ
พื้นที่ลงไปมากเหลอืแต่เพยีงสวนของคุณหมอและคนอื่นที่ยงัคงความเป็นสวนธรรมชาติแต่
ดัง้เดมิไว้ ฉะนัน้ปจัจุบนัน้ีคนในพื้นที่เดมิแทบจะไม่มแีล้วจะเห็นจากละแวกชุมชนเกาะศาล
เจ้าและชุมชนฉิมพลถีูกรายล้อมด้วยหมู่บ้านจดัสรรมากมาย พวกเขาจะไม่เหมอืนคนใน
พื้นที่ เพราะคนพื้นที่เวลามงีานส าคญัอะไร อาท ิงานบวช งานแต่ง และงานศพ เป็นต้น 
พวกเขาจะมาช่วยเหลอืจุนเจอืต่อกนั ไม่ต ้องมโีต๊ะจนี เขาจะช่วยกนัตลอด ทัง้นี้ผู ้ให้
สมัภาษณ์บอกว่าจะไม่ขายที่ดนิผนืนี้เพราะไม่ได้เดอืดร้อนเรื่องเงนิทอง แต่ต้องการจะเก็บ
ไว้ให้ลูก เพราะที่ดนินี้เป็นที่ดนิตกทอดจากบรรพบุรุษ ส่วนจุดที่ต้องการให้พฒันา คอื การ
คมนาคมขนส่งไม่สะดวก เพราะฝ ัง่ชุมชนฉิมพลไีม่มถีนนหนทางตดัเข้าไปเลย ภาครฐัไม่ได้
ให้ความสนใจเท่าที่ควร หากภาครฐัจะสร้างถนนหนทางตดัเข ้ามาละแวกชุมชนฉิมพล ี   
คุณหมอยนิดทีี่จะสละที่ดนิของตนเพื่อท าการตดัถนนเข้ามาในชุมชนด้วยความสมคัรใจ  
   นอกจากการท าสวนเกษตรปลอดสารพษิแล้วยงัคอยต้อนรบัผู ้มา
เยอืนที่มาถ่ายท ารายการการท าเกษตรผสมผสาน อาท ิช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง itv รวมถึงการ
เข้ามาหาข้อมูลของเหล่ากลุ่มนักศึกษาจากสถาบนัต่างๆ เพื่อประกอบการท ารายงาน และ
นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาติที่มคีวามสนใจในการขอเรยีนรู้และเยี่ยมชมพื้นที่การ
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ท าเกษตรปลอดสารพษิอีกด้วย ทัง้นี้ต้องมกีารติดต่อทางโทรศพัท์นัดไว้ล่วงหน้า เพื่อความ
สะดวกในการต้อนรบัขบัสู้ของเจ้าบ้านด้วย  
   9) ประเพณีที ่ส าคญัภายในชุมชนเกาะศาลเจ ้า แสดงถ ึง
ขนบธรรมเนียมแบบแผนสบืต่อกนัมาช้านาน ถือเป็นวถิีในการด าเนินชวีติของคนในสงัคม 
ประเพณีที่ยงัคงรกัษาและสบืทอดมาจนกระทัง่ปจัจุบนัสามารถพบเห็นได้ประจ าทุกๆ ปี 
ได้แก่  
    (1)  งานท าบุญตกับาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงความเป็นสริมิงคลต้อนรบัปีใหม่โดยจดัประจ าทุกวนัที่ 1 มกราคมของทุกปี  
    (2)  งานประเพณีสงกรานต์ ในวนัสงกรานต์จะมกีารฟงั
เทศน์ ท าบุญ สรงน ้าพระพุทธ และพระภกิษุสงฆ์สามเณร รดน ้ าด าหวัผู ้ส ูงอายุ และมี
การละเล่นพื้นบ้าน โดยมปีระชาชนร่วมงานจ านวนมากทุกปี   
    (3)  งานวฒันธรรมชุมชนเกาะศาลเจ้า “งานศิลป์ วถิ ีถิ ่น
เกาะศาลเจ้า” จะจดัขึ้นในช่วงขึ้น 10 ค ่า เดอืน 6 ของทุกปี โดยในงานจะมกีารแบ่งเป็น     
4 ส่วนด้วยกนั กล่าวคอื 1) งานด้านพธิกีรรมทางศาสนา 2) งานด้านวชิาการ 3) การแสดง
ศิลปวฒันธรรม และ 4) งานด้านการท่องเที่ยววถิีถิ่น ทัง้น้ีในงานยงัมกีารสาธติก าแป้งพวง
แป้งหอมโบราณ การท าพวงมโหตร การท าขนมไทย การจกัสานทางมะพร้าว การแทง
หยวก การท าพวงแขวน และงานบายศรดี้วย  
    (4)  ประเพณีการกวนกระยาสารทไทย ในช่วงวนัสารทไทย 
นัน้ถือเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนร่วมมอืกนัจดัซื้อวสัดุ อุปกรณ์ ส่วนผสมท าพธิี
ทางศาสนาบูชา ข ้าวตอก ถัว่ งา และอื่นๆ พร้อมทัง้ท ากระยาสารทตามแบบกรรมวธิี
พื้นบ้านสูตรโบราณ ทัง้นี้ประชาชนภายในชุมชนช่วยกนัซื้อหาเพื่อน าเงนิมาท าบุญตาม
ประเพณีวนัสารทไทยในทุกปี  
    (5)  ประเพณีการกวนข้าวทพิย์ หลงัจากวนัสารทไทยแล้ว 
ทางวดัจะจดัให้มกีารน ากระยาสารทที่มปีระชาชนร่วมท าบุญ ท าพธิกีรรม น ามากวนเป็น
ข้าวทพิย์ เพื่อแจกให้แก่ประชาชนในวนัออกพรรษา 
    (6)  ประเพณีการห่อข้าวต้มลูกโยน เป็นการท าบุญในวนั
ออกพรรษา มกีารตกับาตรเทโวโรหณะ ซึ่งตวัแทนกลุ่มชาวบ้านของวดัจ าปาจะท าการห่อ
ข้าวต้มลูกโยนเป็นการช่วยอนุรกัษ์การท าลูกโยนแบบโบราณ คนทัว่ไปจะได้เห็นทัง้ ในแง่
ของกรรมวธิกีารท าและการห่อ ท าให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ขนมธรรม
เนียมประเพณีแต่ดัง้เดมิผ่านรูปแบบของการท าขนมที่เชื่อมโยงกบัพระพุทธศาสนา    
    (7)  ประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ จะจดัในวนัออกพรรษา
ของทุกปี มกีารจดักิจกรรมสบืสานงานประเพณีร่วมแรงร่วมงานบุญ พร้อมทัง้มกีารแสดง
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ของนักเรยีนในชุมชนจดัขบวนบุญใส่บาตรลูกโยน และมปีระชาชนร่วมงานจ านวนมากเป็น
ประจ าทุกปี 
    (8)  งานประเพณีลอยกระทงซึ่งทางวดัจ าปา น าโดยท่าน
พระครูสุนทรจรยิาภริม ร่วมกบัการศึกษานอกโรงเรยีน สถานศึกษาต่างๆ และประชาชน
ร่วมจดักิจกรรมประเพณีของทุกปี มกีารท ากระทง การประกวดนางนพมาศ และหนูน้อย   
นพมาศ มกีารจดัแสดงของเหล่านักเรยีนนักศึกษาในชุมชน โดยท่านเจ้าอาวาสจะน าสวดค า
ลอยประทปี และร่วมลอยกระทงตามประเพณี มปีระชาชน นักเรยีน และนักศ ึกษาเข้า
ร่วมงานในทุกปี    
   10)  โบราณสถานและโบราณวตัถุที่มคีุณค่าในชุมชนเกาะศาลเจ้า 
ทางวดัจ าปาตามบนัทกึของกรมการศาสนาพบว่า วดัจ าปา แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั 
สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2365 ตรงกบัช่วงรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้า
นภาลยั หรอืรชักาลที่ 2 ซึ่งไม่ทราบประวตัิของผู้สร้าง เหตุที่มนีามวดั “จ าปา” สนันิษฐานว่า 
ในสมยัก่อนเคยมตี้นจ าปา หรอือาจตัง้ชื่อวดัตามผู้สร้าง ซึ่งไม่ปรากฏแน่ชดั วดัจ าปาถือว่า
เป็นแหล่งศูนย ์รวมจติใจของชุมชนเกาะศาลเจ้า ชุมชนฉิมพล ีและชุมชนใกล้เคยีงมา
ยาวนาน พบว่าในวดัจ าปามสีิง่อนัล ้าค่าควรค่าแก่การท านุบ ารุงเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึง
มรดกทางวฒันธรรมที่นับวนัจะหาดูได้ยาก วดัจ าปามโีบราณสถานที่ส าคญั  ได้แก่ โบสถ์วดั
จ าปา ขนาดกว้าง 7.40 เมตร ยาว 18.65 เมตร เมื่อศึกษางานศิลปะ สถาปตัยกรรมของตวั
โบสถ์แล้ว พบว่าเป็นแบบที่นิยมสร้างกนัในสมยักรุงศรอียุธยาตอนปลาย เรยีกว่า ทรง
วลินัดา เนื่องจากช่างชาวฮอลนัดาซึ่งเป็นชาวตะวนัตกได้เข้ามาในประเทศไทยในสมยักรุง
ศรอียุธยา รูปทรงของโบสถ์มลีกัษณะเป็นตึกขนาดย่อมๆ มหีน้าจัว่ตกแต่งลวดลายด้วยถ้วย
ชาม และมรีูปปูนป ัน้ตามความนิยม สนันิษฐานว่าอาจจะสร้างมาตัง้แต่ปลายกรุงศรอียุธยาก็
เป็นได้ มอีายุราว 200 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2370 รชักาลที่ 3 ได้พระราชทานนามโบสถ์
แห่งนี้ว่า ซุ ้มประตูแก้ว จากค าบอกเล่าของคนในชุมชนรุ่นเก่าบอกว่าเป็นสถาปตัยกรรม
แบบเดยีวกบัซุ้มประตูที่สร้างรอบวดับวรนิเวศวหิาร            จากการศึกษาพบว่าน่าจะเป็น
อารามหลวงในสมยัช่วงต้นรชักาล เนื่องจากมปีระวตัิการสร้างและสิง่ประกอบบรเิวณโบสถ์
มลีกัษณะเหมอืนวดัหลวงทุกประการ พร้อมทัง้รชักาลที่ 3 ได้พระราชทานที่ดนิส่วน
พระองค์ในการสร้างวดัจ าปา ทรงมอบสิง่ของมาเยีย่ม ก็น่าจะเป็นเครื่องยนืยนัว่าเป็นอาราม
หลวง แต่เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างนัน้นานมากและอยู่ในชุมชนที่ห่างไกลจาก เมอืง
หลวง ด้านข้อมูลจงึไม่แน่ชดันัก ครัน้มาส ารวจภายหลงัจงึไม่มขี ้อมูลที่ปรากฏว่าเป็นวดั
ราษฏร์ดงัเช่นปจัจุบนั นอกจากนี้ยงัมสีิง่ต่างๆ ภายในวดัจ าปา ได้แก่ 
    (1)  เจดยี์ย่อมุม 12 เป็นเจดยี์ที่สร้างไว้เรยีงคู่อยู่หน้าโบสถ์ 
ซึ่งมกัสร้างเฉพาะอารามหลวง อาท ิวดักาญจนสงิหาสน์ วดัพระเธตุพนวมิลมงัคลาราม    
เป็นต้น 
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    (2)  วหิารคด ทางบรเิวณหน้าโบสถ์จะมวีหิาร เป็นอาคาร
หกัมุม หลงัคาคลุมก าแพงโบสถ์ ภายในวหิารคดจะประดษิฐานพระพุทธรูปสมยัต่างๆ 
วหิารคดจะมมีุขของวหิารอยู่ตรงกลาง เป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ และปาง
ห้ามสมุทร ซึ่งเป็นประติมากรรมตามแบบสมยัลพบุร ีในอดตีห้องมุขของวหิารคดแห่งนี้เคย
เป็นที่เปลี่ยนฉลองพระองค์ของเจ้านายระดบัเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิที่เสดจ็มาเยอืนวดัจ าปา อาทิ 
พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวรนพ ซึ่งเสด็จเพื่อมาปกัปนัคัน่เขตแดนให้กบัวดัจ าปา และการ
เสด็จผูกพทัธสมีาของพระเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 3 ทัง้นี้การเดนิทางจากพระนครมายงัวดัจ าปา
ใช้เวลานานโดยการเสด็จทางเรอื จ าเป็นต้องเปลี่ยนฉลองพระองค์เพื่อความเหมาะสม   
แล้วจงึเสด็จตรงเข้าโบสถ์เพื่อกราบพระในโบสถ์ วหิารคดมกัสร้างเฉพาะอารามหลวง อาท ิ
วดัสุทศัน์เทพวรารามราชวรมหาวหิาร วดัอปัสรสวรรค์ และวดัอรุณราชวราราม เป็นต้น 
    (3)  บ่อน ้ามนต์ จากค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่นัน้ บ่อ
น ้ามนต์มอีายุเก่าแก่ราว 100 ปี กลางบ่อเป็นเจดีย์บรรจุอฐัขิองหลวงปู่มหาโต๊ะ ครัน้หลวงปู่

มหาโต๊ะมรณภาพ ประชาชนได้สร้างบ่อน ้ามนต์และสร้างเจดยี์บรรจุอฐัขิองท่านไว้กลางบ่อ
เป็นอนุสรณ์จารกึถึงท่าน นอกจากน้ียงัพบแผ่นยนัต์ของหลวงปู่ศุขในบ่อน ้ามนต์ด้วย  
    (4)  โบราณวตัถุ ได้แก่ หลวงพ่อโชคด ีภายในโบสถ์มพีระ
ประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั ประชาชนในชุมชนและทัว่ไปให้ความเคารพสกัการะ
นับถือ ถือเป็นสิง่คู่บ้านคู่เมอืงของชุมชนนี้  
    (5)  พระพุทธรูปลอยน ้า เป็นประติมากรรมที่ใช้ไม้ของต้น
โพธิ ์เป็นพระพุทธรูปสมยัอยุธยา ยุคปราสาททอง ประดบัเครื่องทรงแบบกษัตรยิ์ แต่มสีิง่ที่
ปรากฏ คอื มรีองพระบาท 1 ข้าง อีกพระบาทอีก 1 ข้างมไิด้สวมรองพระบาท ซึ่งเป็น
ปรศินาธรรม พระพทธรูปงานไม้นี้ได้ถูกพบที่วดัจ าปา แต่เนื่องจากเกรงว่าจะช ารุดเสยีหาย
จงึได้สร้างองค์จ าลองเป็นเน้ือโลหะสมัฤทธิล์กัษณะเหมอืนจรงิทุกประการซึ่งได้ประดษิฐาน
ให้ประชาชนได้สกัการะบูชา  
   11) ผู้ท าโฮมสเตย์ในชุมชน ได้แก่ คุณไพโรจน์ (นามสมมุติ) อายุ 
50 ปี จากการสมัภาษณ์พบว่า คุณไพโรจน์เริม่เปิดบ้านโฮมสเตย์อย่างเป็นทางการตัง้แต่ปี
พ.ศ. 2553 ทัง้นี้จุดมุ่งหมายหลกัในการเปิดบ้าน นัน่คอื เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง
หนึ่งซึ่งมสีภาพแวดล้อมแบบวถิีถิ่นอยู่ติดรมิคลอง มสีภาพอากาศที่ดแีตกต่างจากที่อื่นใน
เขตกรุงเทพมหานคร ละแวกนัน้มคีวามร่มเยน็จากสวนของคุณหมอและชาวบ้านคนอื่นๆ 
ซึ่งมตี้นไม้นานาชนิด ท าให้สภาพอากาศไม่ร้อนจนเกินไปนัก มลีมโชยเยน็ๆ อยู่เสมอ ดงัที่
ผู้ให้สมัภาษณ์ได้แสดงทศันะในความตอนหนึ่งว่า “อากาศที่นี่มนัไม่เหมอืนข้างนอก อย่าง
ข้างนอกนี่อากาศจะแตกต่างกนั ข้างนอกมคีวามสะดวกสบายมากมาย สภาพธรรมชาติเนี่ย
จะหาเหมอืนที่นี่ได้น้อยมากในกรุงเทพมหานคร ถ้าเข้ามาที่นี่ธรรมชาติจะเยอะกว่า ” 
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   นอกจากนี้คุณไพโรจน์มฝีีมอืในการท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยตวัเอง 
เพื่อน าไปใช้สอยภายในบ้านโฮมสเตย์ของตน วสัดุที่ใช้ท าโต๊ะและเก้าอี้ นัน่คอื ต้นมะพลบั 
ซึ่งปจัจุบนัมอีาชพีช่างไม้ซึ่งถอืเป็นอาชพีหลกัของคุณไพโรจน์ ขณะที่การท าโฮมสเตย์นัน้ถือ
เป็นอาชพีเสรมิหรอืงานอดเิรก ทัง้นี้รายได้จากอาชพีเสรมินัน้ไม่ได้เป็นกอบเป็นก าเท่าใดนัก 
แต่ก็จะมผีู ้คนสนใจแวะเข้าพกัอยู่เรื่อยๆ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้าพกัมทีัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวบางท่านทราบข่าวมาจากนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าพกัผ่านทางงาน
เขยีนบล็อคในเว็บไซค์ ซึ่งพวกเขาได้เล่าถึงประสบการณ์ในการมาท่องเที่ยวแห่งนี้ ส่งผ่าน
ข้อมูลเพื่อบอกเล่าสู่กนัฟงั ส่วนนักท่องเที่ยวบางท่านได้มโีอกาสล่องเรอืจากตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยมเพื่อแวะมาเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ ้า พร ้อมทัง้ เยี่ยมชมบ้านโฮมสเตย์ด ้วยจงึ
กลายเป็นจุดเริม่ต้นของการเข้ามาพกัที่โฮมสเตย์แห่งนี้  นักท่องเที่ยวที่มคีวามตัง้ใจเข้าพกั
จะขึ้นอยู่กบัปจัจยัที่แตกต่างกนั ส่วนใหญ่เข้าพกั 3 วนั 2 คนื บางคนอาจจะต้องการความ
สงบในการพกัผ่อนหย่อนใจ ต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตวั เพื่อหลกีหนีความวุ่นวายจาก
ผู้คน แม้กระทัง่บางคนต้องการเปลี่ยนบรรยากาศมาพกัผ่อนกบักลุ่มเพื่อนบ้าง นักท่องเที่ยว
บางคนชอบเดนิชมสวนชาวบ้านบรเิวณละแวกนัน้ที่มแีนวทางเดนิเป็นปูนกว้างประมาณ    
1 เมตรกว่า ลาดยาวเข้าไปในสวนของชาวบ้านตามซอยต่างๆ ซึ่งมคีวามยาวพอสมควร   
ท าให้บางครัง้นักท่องเที่ยวเกิดหลงทาง แต่ชาวบ้านแถวนัน้น าทางมาส่งนักท่องเที่ยวจนถึง
โฮมเสตย์ ในช่วงหน้าหนาวตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ธนัวาคม และมกราคม จะเป็นช่วงที่
นักท่องเที่ยวแวะพกัโฮมสเตย์มากกว่าช่วงฤดูฝน เนื่องจากหน้าหนาวสภาพอากาศในชุมชน
นี้มคีวามเยน็สบายจงึท าให้เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติได้มโีอกาสเข้าพกัอยู่หลายวนั  
   ปจัจุบนัชุมชนเกาะศาลเจ้ามกีารเปิดบ้านพกัโฮมสเตย์ 2 หลงั ซึ่งถือ
ว่าเป็นกิจการภายในเครอืญาติ โดยเริม่ต้นที่หลงัละ 1,500 บาท ถ้ามนีักท่องเที่ยวเกิน      
3 คนขึ้นไป คดิท่านละ 300 บาท มอีาหารเช้าฟร ี1 มื้อ ส่วนอาหารกลางวนัและเยน็ ถ้า
นักท่องเที่ยวต้องการให้เจ้าบ้านท าอาหารเพิม่เต ิมซึ่งจะมอีตัราค่าบรกิารเพิม่อ ีกต่างหาก  
ในอนาคตมโีครงการจะปลูกบ้านส าหรบัท าโฮมสเตย์อ ีกหนึ่งหลงั ท าบ้านชัน้เดยีวซึ่งมทีี่
ตัง้อยู ่หล งับ ้านโฮมสเตย ์ปจัจ ุบนั บ ้านพกัปจัจุบนันี้ม เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัตามที ่ผู ้ให้
สมัภาษณ์ได้กล่าวไว้ว่า 
 

บ้านนี้ ถ้าดูด ีๆ  นะ มนัจะเหมอืนบ้านสไตน์เขาใหญ่ ซึ่งถ้าไปเที่ยวเขา
ใหญ่ มนัจะไปไกล แต่นี่มนัอยู่กรุงเทพมหานคร จุดเด่นคอืตรงนี้ เค ้า
เรยีกว่า สไตน์คนัทร ีผมคดิว่าให้คงไว้แบบนี้มากกว่า เพราะไม่อย่างนัน้
มนัจะเหมอืนรสีอร์ท คนก็จะเข้ามาเหมอืนรสีอร์ท โรงแรม อย่างนี้สองเจ้า
ดกีว่า คงไว้อย่างนี้   
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   นอกจากรบันักท่องเที่ยวแล้ว ยงัรบักลุ่มนักศึกษาซึ่งมาเข้าพกัเพื่อ
เข้าค่าย ซึ่งเคยรบัสูงสุดมจี านวนถึง 48 คน แบ่งจ านวนคนที่เข้าพกัไปตามบ้านต่างๆ เพื่อ
ไม่ให ้เก ิดความหนาแน่นจนเกินไป กลุ ่มเหล่านี้จะท าด่านกิจกรรมต่างๆ โดยมปีราชญ์
ชาวบ้านคอยสอนนักศ ึกษาที่เข ้ามาเรยีนรู ้งานศ ิลป์ อาท ิการตดักระดาษพวงมโหตร       
งานแทงหยวกอย่างง่าย และการท าขนมไทย เป็นต้น โดยเข้าพกั 2 วนั 1 คนื ซึ่งมนีักศึกษา
จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรอืแม้กระทัง่มอีงค์กรเอกชน
เขาพกัด้วยเช่นกนั อาท ิบรษิัทโพลพีลสั เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จ ากดั ได้ท ารายการ “ฉันจะไป
ค้างคนืกบัซุปตาร์” แขกรบัเชญิ คอื ญาญ่า และณเดชน์ เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  
   12)  สภาพวถิีชวีติตัง้แต่อดตีจนกระทัง่ปจัจุบนั ผู้วจิยัได้เข้าไป
สมัภาษณ์แบบแผนการด าเนินชวีติของคนพื้นที่เดมิ พบว่าบรรพบุรุษได้ตัง้รกรากชุมชนนี้มา
เนิ่นนานจนกระทัง่มาถึงรุ ่นปจัจุบนัที่ยงัคงมชีวีติอยู่ สะท้อนให้เห ็นถึงค่านิยมของบุคคล 
รูปแบบของวถิชีวีติ การแสดงพฤตกิรรมซึ่งเป็นไปตามสภาพสงัคม เศรษฐกิจ พร้อมทัง้สร้าง
สญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมที่ประกอบกบัอตัลกัษณ์ของบุคคล ซึ่งเรยีกว่า ผู้ทรงภูม ิอนัได้แก่  
    (1)  คุณรุ่งฟ้า (นามสมมุติ) อายุ 71 ปี ปจัจุบนัมอีาชพีขาย
ของช าและร้านกาแฟตรงสามแยกรมิคลองบ้านไทร ละแวกนี้มแีต่ญาติพี่น้อง ลูกหลานอยู่
บ้านใกล้เรอืนเคยีงด้วยกนัทัง้นัน้ สมยัก่อนแถวนี้มแีต่กระต๊อบไม้หลงัเล็กๆ มุงจาก ทางเดนิ
เป็นคนัดนิย่อมๆ มสีะพานที่ท าด้วยไม้ น ้าล าคลองใสสะอาดทัง้อุปโภคและบรโิภค น ้าประปา
เมื่อก่อนไม่ม ีไฟฟ้าไม่ม ีเป็นวถิีชวีติที่มคีวามผูกพนักบัสายน ้า คนในสมยัก่อนไม่ค่อยไปหา
หมอ จะรกัษากนัเองโดยใช้สมุนไพร ชาวบ้านในอดตีมอีาชพีท าสวน ท านา เวลาชาวบ้านจะ
เข้าสวนจะเดนิถือมดีไปคนละอนั เมื่อไปถึงสวนจะต้องไปดายหญ้า ผลไม้ที่เขาปลูกกนั อาท ิ
กระท้อน กล้วย มะม่วง และส้มเขยีนหวาน เป็นต้น แม่ค้าจะมารบัซื้อถึงสวนแบบเหมาทัง้
สวน โดยน าเรอืหางยาวมารบัเอาผลไม้ไปขายต่ออีกทหีนึ่ง    
    ย้อนเวลาไปเมื่อคุณรุ่งฟ้าอายุ 15 ปี ได้ย้ายเข้ามาอยู่ใน
ชุมชนเกาะศาลเจ้า สมยันัน้ขายของช าได้ดมีาก เพราะเป็นช่วงที่ยงัไม่สร้างถนนเข้ามาใน
ชุมชน คนสญัจรไปมาทางเรอือย่างคบัคัง่  ทัง้เรอืแจว เรอืโดยสาร กระทัง่มาถึงสภาพ
ปจัจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะมถีนนหนทางตดัเข้ามาในชุมชน คุณรุ่งฟ้าได้เล่าให้ฟงัว่า 
 

สมยัก่อนกบัสมยัน้ีต่างกนัฟ้ากบัดนิเลย แต่ก่อนที่ว่าเรอืวิง่ไปวิง่มาทุก 5 
นาท ีจะออก ล านี้ออกป ับ๊ ล าโน้นมา คอื จะต้องมาชนกนั อนัน้ีออก อนั
นัน้เข้า เคยนับได้วนัละ 80 ล า ไม่ใช่น้อยนะ พอเขาเห็นเรอืทางโน้นมา 
ทางนี้ต้องไป อยู่หน้าบ้านจะไปไหนนะก้าวอย่างเดยีว ก้าวลงเรอื เดี ๋ยว
ขึ้นเรอื คอื ไม่ต้องคอยรถคอยอะไร ไม่ต้อง สมยัก่อนเรอือย่างเดยีว 
สมยัก่อนขึ้นท่าพระจนัทร์นะ แต่สมยันี้ไม่ได้ขึ้นท่าพระจนัทร์ จะขึ้นที่
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มหาราชรไึงไม่รู้เลยไปหน่อย เรอืสมยัก่อน 80 ล า สมยันี้ม ี3 ล า คอื ออก
อย่างเดยีว เขาไม่เข้า เขาเข้าเขาก็กลบับ้านเขา เขาไม่รบัคน คอื ไปส่ง
อย่างเดยีว แล้วก็กลบักนัเอง คอื นัง่ไป ไปส่งที่ท างาน แบบธุรกิจของเค้า
จะต้องอย่างนี้ เขาไม่ไปรถ ถ้าไปรถก็ต้องไปขึ้นที่หลงัวดัจ าปา จะมรีถ
สองแถวจอด สมยันี้คนต่างมรีถใช้ของเขาเอง รถประจ าทางก็มนี้อย
หน่อย สมยันี้มรีถกนัทุกบ้านเลย 

 
      สมยัก่อนหลวงตาช่วงซึ่งขณะนัน้เป็นเจ้าอาวาสวดัจ าปารูป
ที่ 9 ไม่ต้องการให้มถีนนหนทางเข้ามาที่ชุมชน เพราะเกรงว่าจะมขีโมยเข้ามา คนจงึนิยม
สญัจรทางเรอืมากกว่า ต่อมาเมื่อพระครูสุนทรจรยิาภริม เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 11 มแีนวคดิ
ให้สร้างถนนจากพุทธมณฑลสาย 1 ตดัเข้ามายงัชุมชนท าให้คนในละแวกนัน้ต่างมรีถยนต์
ใช้เพื่อสญัจรไปมา ผู้คนจงึนิยมไปจบัจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภคบรโิภคข้างนอกเสยีมากกว่า 
ทัง้นี้ท าให้ร้านค้าในชุมชนและร้านคุณรุ่งฟ้าได้รบัผลกระทบที่ขายของได้น้อยลงตามล าดบั 
    ภ า ย ใ น ช ุม ช นม กี า ร จ ดั ป ร ะ เ พณ ีใ น ท ุก ๆ  ป ี ไ ด ้แ ก่           
วนัเข้าพรรษาถึงวนัออกพรรษาที่ชุมชนละแวกนัน้จะม ี “เรอืขอทาน” คุณรุ่งฟ้าเล่าว่า 
ขอทาน หมายถึง ช่วงหน้ากระยาสารทจะมคีนพายเรอืมาขอทาน โดยการร้องเพลงขอทาน 
ซึ่งบ้านแต่ละหลงัที่ต ิดรมิคลองจะต้องให้กระยาสารทหรอืให้เงนิแก่ เรอืขอทาน ทัง้นี้สิง่ที่
ได้รบัการบรจิาคจะน าไปถวายวดั ชุมชนแถวนี้ซึ่ง เป็นอย่างนี้มานานแล้ว แต่เมื่อ 2 ปีให้
หลงั กลบัไม่มใีครท าหน้าที่พายเรอืขอทาน เนื่องจากล้มหายตายจากกนัหมด ต่อมา
ประเพณีลอยกระทงเมื่ออดตีมชีาวบ้านพายเรอืเพื่อที่จะมาลอยกระทงคลองบ้านไทรมี
จ านวน 20-30 ล า เป็นที่สนุกสนานของชาวบ้าน คุณรุ่งฟ้าจะต้องปิดร้านประมาณเที่ยงคนื 
เพราะจะต้องขายของให้ชาวบ้านที่พายเรอืกนั แต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาไม่ใครลอยกระทงเลย 
ต่างพร้อมใจกนัออกไปลอยกระทงที่อื่นแทบทัง้นัน้  
    นอกจากน้ีคุณรุ่งฟ้าได้บอกเล่าถึงศาลเจ้าที่ตัง้อยู่ในชุมชน
ว่าในศาลจะมทีัง้หลวงปู่จุ ้ยและหลวงปู่กุมกรรณ์อยู่ในศาลเดยีวกนั ถือได้ว่าเป็นแหล่งศูนย์
รวมจติใจของคนในชุมชน เพราะมคีวามศกัดิส์ทิธิม์าก ใครบนอะไรมกัจะได้ตามที่ขอไว้ 
สมยัก่อนมคีนเก่าคนแก่เคยเล่าว่าเคยเห็นจระเข้ตวัใหญ่อยู่แถวศาลเจ้า บ้างก็ว่าเคยมคีน
เห็นเจ้าพ่อจุ้ย ท่านเป็นคนจนี แต่งกางเกงจนี เสื้อขาว กางเกงขาว นัง่อยู่บรเิวณท่าเรอืใกล้
ศาลด้วย ถือเป็นความเชื่อฝ ัง่รากลกึและเป็นศูนย์รวมจติใจผู้คนภายในชุมชนด้วย   
    (2)  คุณวนัด ี(นามสมมุติ) อายุ 85 ปี คุณวนัดไีด้เล่าให้ฟงั
ว่าคนแถวนี้มอีาชพีท านา ท าสวน มบี้านคนไม่กี่หลงัคาเรอืน หลงัคามุงจาก กระต๊อบเล็กๆ 
ทุกบ้านจะมเีรอืไม้ไว้สญัจรไปมาตามคลอง เมื่อถึงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลติจะต้องพายเรอืไป
ขายแถวปากคลองที่วดัช่างเหล็ก ซึ่งสมยัก่อนแถวนัน้เป็นตลาดน ้า ผลไม้ต่างๆ ที่ไปขายใน
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สมยัก่อนนัน้ ได้แก่ มะพร้าว กล้วย และมะม่วง เป็นต้น สมยันัน้ไม่มเีรอืยนต์จึงต้องพายเรอื
ไปเอง ในขณะที่คุณวนัดีได้เล่าถึงชุมชนนี้เมื่อครัง้อดตีความว่า    
  

 แต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้หรอก แถวนี้เมื่อก่อนเป็นสวน ไม่มถีนน อะไร
อย่างเนี่ยหรอก ก็เดนิกนัทางเท้าอย่างเนี่ยแหละ ทางเท้าเป็นคันดนิ เดนิ
ก็ต้องไปขึ้นที่วดัทอง วดัทองก็พึ่งม ีแต่ก่อนใช้เรอื ลงเรอืที่ศาลเจ้า ตรงนี้
มศีาลเจ้า ที่นี่เขาเรยีกเกาะศาลเจ้า มนัมนี ้าล้อมรอบเนี่ย ในอดตีบางทกี็
สบายนะ น ้าก็ใช้น ้าคลองได้ อาบน ้าคลอง กินน ้าก็ยงักินได้ เอาตกัขึ้นมา
แกว่งสารส้มก็กินได้ แล้วก็ใช้ฟืน ถ่านยงัไม่มใีช้เลยแต่ก่อน แต่ก่อนถ้าฝน
ตก บางทฟืีนก็ไม่มจีะหุงข้าว แล้วข้าวก็ต้องซ้อมกินเองนะ ข้าวก็ต้องมาสี 
สแีล้วก็เอามาซ้อมกนั กลายเป็นข้าวซ้อมมอื แต่ก่อนล าบากมาก แต่ก็ไม่
เดอืดร้อนอะไรนะ มกีิน อะไรอย่างนี้ แม่ค้าแม่ขายก็ยงัไม่ค่อยมอีย่างนี้ 
 

    คุณวนัดไีด้เล่าถึงสมยัช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ขณะนัน้คุณ
วนัดยีงัสาวๆ ได้พายเรอืไปขายผลไม้และนางครัง้ต้องหลบระเบดิจากเครื่องบนิ คุณวนัดเีล่า
ถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอในช่วงเวลานัน้ความว่า  
 

ตอนนัน้มนัก็สนุกนะ แต่ก่อนยงัรุ่นๆ สาวอยู่ ยงัไปค้าขายกบัพวกทหาร
ญี่ปุ ่นเลย พายเรอืเข้ามาแถวบางกอกน้อย เวลานัน้เขาลงไปซื้อ ยอด
สบัปะรด ยอดมหานาค เราก็เอามาขาย พวกญี่ปุ่นเขาแจวเรอืไป เราก็
เอาไปขายญี่ปุ่น ส่วนตอนเวลาเครื่องบนิมา โอ้ย…หนี ไอ้เวลาเครื่องบนิ
มาทิ้งระเบดิเนี่ย แต่ก่อนมหีลุมหลบภยันะ ตรงหลงับ้านโน่น เวลาเขา
เรยีกหวอขึ้น พอหวอมา อุ้ยหอบผ้าหอบผ่อนลงหลุมกนั หนี…เรอืบนิเขา
มาทิ้ง เขาก็เลยไปทิ้งระเบดิที่กรุงเทพฯ  ไง เขาไม่ทิ้งแถวนี้ ไปทิ้งแถว
บางกอกน้อย ทิ้งซะราบเลย เสยีงดงัมาก แต่บ้านเราไม่โดน โชคด ี 
 

    ขณะที่เมื่อก่อนคุณวนัดีเคยมทีี่ดนิท ากินทัง้ที่นาและที่สวน 
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากละแวกบ้านเท่าใดนัก แต่ปจัจุบนัได้ขายไปหมดแล้วเพราะนายทุนกว้านซื้อ
ที่ดนิปลูกบ้านจดัสรร แถวนัน้เขาขายกันหมดแล้ว ซึ่งปิดล้อมที่ดนิคุณวนัดีกลายเป็นที่ดนิ
ตาบอด ท าให้ต้องจ าใจขายไป โดยขายที่ดนิท านาไปกว่า 20 ไร่ สภาพปจัจุบนัของพื้นที่
ชุมชนเกาะศาลเจ้าและชุมชนฉิมพลจีงึถูกล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านจดัสรรมากมาย เหลอื
พื้นที่ส เีขยีวน้อยมาก นอกจากนี้ชุมชนเกาะศาลเจ้ามสีิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู ่บ ้านคู่เมอืง นัน่คอื   
หลวงพ่อโชคด ีซึ่งอยู่ในโบสถ์วดัจ าปา รวมถึงศาลเจ้าซึ่งมหีลวงปู่จุ ้ยและหลวงปู่กุมกรรณ์



89 
 

 

เป็นที ่เคารพสกัการะของชาวบ้านละแวกนัน้และ เป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจ เรยีกได ้ว ่ามี
ความส าคญักับชุมชนแห่งนี้ คนในแถบนัน้เคารพนับถือศาลเจ้า คุณวนัดเีล่าว่าได้เห็นศาลนี้
ตัง้แต่เด็กๆ แล้ว และในทุกๆ ปีต้องจดังานประเพณีศาลเจ้ามาโดยตลอด มทีัง้ละครชาตรี
และการร้องร าท าเพลง ซึ่งได้สบืสานประเพณีน้ีมาเน่ินนานตัง้แต่สมยัปู่ย่าตายาย งานจะจดั
ในช่วงขึ้น 11 ค ่า เดอืน 6 คุณวนัดไีด้เล่าให้ฟงัว่า  
 

ศาลนี้ ใครเดอืนร้อนอะไร ก็มาบน หวัหมูบ้าง ก็เรยีกว่านับถือกนันี่แหละ 
เจบ็ไข้ได้ป่วยอะไรไปบอกท่าน แต่ก่อนเคยมคีนทรง คนสมยัก่อนเขาเห็น
ด้วยไง ก็พี่ชายยาย จะไปจบัปลาหน้าศาล มคีนเดนิขึ้นศาลด ามดืตวัใหญ่
เชยีว แล้วพี่ชายก็เจบ็ เจบ็ตัง้นาน ที่เขามาให้เห็น เขาคงไม่ ให้จบัปลา
หน้าศาล อภนิิหารนัน่หละ แล้วพี่ชายก็เลยไปบน ก็หายเจบ็ สมยัก่อนเขา
เห็นกนับ่อย บางคนก็มาบนละคร แต่ก่อนจ้าง 500-600 บาท เดี่ยวนี้เป็น
หมื่นแล้ว    

 
    เมื่อความเจรญิรุ่งเรอืงได้แผ่ขยายเข้าชุมชนแห่งนี้จะสงัเกต
ได้จากมถีนนตดัผ่านเข้ามาภายในชุมชนช่วงปี พ.ศ. 2545 คนในชุมชนนี้จงึเริม่ทยอยมี
รถยนต์ไว้ใช้กนัแทบทุกหลงัคาเรอืน ส่วนเรอืพายนัน้ปจัจุบนัยงัพอมปีระชาชนไว้ใช้อยู่แต่
เหลอืน้อยมาก ส่วนใหญ่เรอืจะจอดไว้ที่บ้าน แม้ว่าวถิีชวีติจะแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่
ยงัคงหลงเหลอืแม่ค ้าพ่อค้ารุ ่นเก่าๆ ที่ยงัคงพายเรอืแจวขายของแถบล าคลองอยู่บ ้าง 
ส าหรบัชวีติรมิคลองของชุมชนนี้ สายน ้าคอืลมหายใจของทุกคนแม้ว่าจะถูกลดบทบาทลงก็
ตาม      
    (3)  คุณเพ็ญ (นามสมมุติ) อายุ 78 ปี อาชพีค้าขายของช า 
ในอดตีส่วนใหญ่พื้นที่บรเิวณนี้มกีารท าสวนเกือบทัง้หมด มบี้านไม้มุงจาก เน้นเดนิทางโดย
ทางเรอืเป็นการเดนิทางหลกั ซึ่งแต่ก่อนทางเดนิไปมาภายในสวนเป็นทางคนัดนิยงัไม่มทีาง
ปูนเหมอืนในปจัจุบนั ขณะนัน้คุณวนัเพ็ญเริม่ตัง้ตวัขายของช า คุณเพ็ญเล่าให้ฟงัถึงวถิีชวีติ
ในอดตีว่า  
 

ที่ฉันขายทแีรก มทีุน 3,000 บาท เปิดบ้านด้วย ขายของด้วย ฉันพายเรอื
ไปถึงสรรพากร ตี 4 พายเรอืไป ไม่มไีฟ สองฝ ัง่มแีต่ต้นไม้ แล้วเราจน จะ
ท าไง ใช่มัย้ ก็ต้องทน ที่พายเรอืไปซื้อของมาขาย เพราะว่าตรงสะพาน
ชกัพระเขามโีรงเส้นก๊วยเตีย๋ว มหีมู มอีะไร เราก็ซื้อที่นัน่ ก๊วยเตีย๋วสมยั
ก่อน ชามนึง 50 สตางค์ บะหมี่ 2 ก้อน 6 สลงึ โอเลี้ยงแก้วละ 50 สตางค์ 
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กาแฟเยน็ 80 สตางค์ แล้วฝ ัง่น้ีทอดสะพานข้ามมาที่ว่าเป็นคูของบ้านทวี
ชยั น ้าแขง็วางฝ ัง่น้ีไม่มหีาย เดีย๋วนี้วางไว้ หายหมด  
 

    ค ุณ เ พ ็ญ ย งั บ อ ก อ ีก ว ่า ช ุม ช น นี ้ใ น อ ด ตี แ ล ะ ป จั จ ุบ นั
เปลี่ยนแปลงไปมาก สมยัก่อนล าบากมาก คุณเพ็ญไม่มทีี่ดนิท ากินต้องไปเช่าที่นาคนอื่นใน
การปลูกข้าว และน าผลผลติที่ได้ไปขาย รวมถึงน ามารบัประทานเองด้วย คุณเพ็ญยงัเล่าว่า
ศาลเจ้าพ่อเป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของคนในชุมชนซึ่งได้กราบไหว้กนัอยู่เสมอ คุณเพ็ญบอกว่า
ตัง้แต่เกดิมาก็เห็นศาลเจ้าอยู่บรเิวณนี้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนแต่ดัง้เดมิ คุณเพ็ญได้
ยกตวัอย่างความศกัดิส์ทิธิข์องศาลเจ้า โดยเล่าให้ฟงัความว่า 
 

มอียู่ครัง้หนึ่ง หลานชายฉันจะเกณฑ์ทหาร แล้วก็บอกปู่ช่วยอย่าให้ถูก
ทหารเลย บอกท่านว่าจะให้ละคร พอดไีม่ถูกเกณฑ์ทหาร ก็มลีะครถวาย
ท่าน เป็นละครชาตรนีี่แหละ  
 

    ขณะที่หลวงตาช่วงเจ้าอาวาสรูปก่อน ท่านเป็นพระปฏบิตัิ
ตัง้แต่บวชเป็นสามเณรจนกระทัง่ เป็นพระภกิษุ ท่านไม่เคยด่างพล ้อยเลยซึ่งได ้คอย
ช่วยเหลอืชุมชนมาโดยตลอดอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้คุณวนัเพ็ญได้บอกถึงการมเีพื่อน
บ้านที่ด ีนัน่คอื พ่อแม่ของคุณทวชียั ท่านเป็นคนจติใจดีคอยช่วยเหลอืพึ่งพาอาศยักนัได้ 
พร้อมทัง้ให้ค าปรกึษาเวลามปีญัหาอะไรจงึเป็นที่พึ่งได้เป็นอย่างดี  
    ทัง้นี้ประเพณีศาลเจ้าเป็นประเพณีประจ าชุมชนซึ่งจะจดัขึ้น
ทุกปี โดยจะท าบุญ เลี้ยงพระ มลีะครชาตรเีสมอ ถ ือได้ว่าเป็นสิง่ส าคญัต่อชุมชน  ซึ ่ง
ประชาชนภายในชุมชนต่างเคารพศาลเจ้าด้วยกนัทัง้นัน้  
     (4) คุณหมอ (นามสมมุติ) อายุ 65 ปี อาชพีข้าราชการ
บ านาญ คุณหมอได้เล่าถึงสภาพวถิีชวีติของชุมชนเกาะศาลเจ้าและชุมชนฉิมพลคีวามว่า  
 

สมยัก่อนนี้ คนเนี่ยอยู่ที่รมิคลองเนี่ยนะ สมยัก่อนจะเห็นว่าคนมกัจะอยู่รมิ
คลอง เขาไม่อยู่กนัหรอกข้างบนในที่ดอน ปจัจุบนัน้ีเขาจะอยู่ในที่ดอน ไม่
มใีครไปอยู่รมิคลอง เพราะถ้าอยู่ที่ดอนมนัจะมรีถมมีาเรื่อยๆ สมยัก่อนนี้    
ถ้าอยู่รมิคลองนี้สะดวกสบายมาก มเีรอืพาย เรอือะไรต่ออะไรนะ จะไป
ท างานก็นัง่ เรอืหางยาว ไปขึ้นที่ท่าช้าง สบาย สะดวกสบายมากเลย 
ปจัจุบนัน้ีใครมเีรอื ใครไปอยู่รมิคลองถือว่าล าบาก ไม่เหมอืนกบัอยู่ที่ดอน 
เพราะฉะนัน้วถิีชวีติสมยัก่อนกบัสมยัปจัจุบนัผดิกนัมากเลย 
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    นอกจากนี้คุณหมอได้เล่าถึงโบราณสถานและโบราณวตัถุ
ภายในวดั ซึ่งถือได้ว่าวดัจ าปาเป็นวดัเก่าแก่คู่บ้านคู่เมอืงมาช้านาน พร้อมทัง้เล่าถึงความ
เชื่อที่มมีาแต่โบราณความว่า  
 

คอืเราอยู่ที่นี่นะ เราก็มวีดัเนี่ยแหละ เพราะว่าที่นี่เรามทีุกสิง่ทุกอย่างที่
ประวตั ิที่เราได้มาที่วดั เพราะฉะนัน้จะเห็นว่าวดัเนี่ยมสีิง่ต่างๆ ที่เป็น
โบราณวตัถุเยอะมากเลยที่เนี่ย คอืคนก็กราบไหว้บูชานะ ยกตวัอย่างให้
ฟงัสกัอนัหน่ึงนะ ที่วดัเน่ียก็จะมหีลวงพ่ออยู่องค์หน่ึง ซึ่งเป็นพระไม้แกะ
ด้วยไม้โพธิ ์แล้วก็พระองค์น้ีรองเท้าใส่ข้างนึง ไม่ใส่ข้างนึง ที่เขาแกะสลกั
อะนะ มนัก็เป็นกุศโลบายอะไรของเขาสกัอย่างหนึ่ง ที่จะให้ต ีความว่า
ท าไมถ ึงจะต้องมรีองเท ้าข ้าง ไม่มรีองเท้าข ้าง ซึ่ง ต่อมาสมภารองค์
ปจัจุบนัมาอยู่ที่น่ี ก็เลยตัง้ชื่อพระองค์น้ีว่า “หลวงพ่อลอยน ้า” ยงัไงไม้โพธิ ์
ก็ต้องลอยน ้าแน่ๆ คราวนี้วนัดีคนืดเีนี่ย ซึ่งเป็นพระไม้เดนิได้รอบโบสถ์ 
รอบวดันะ ก็เดนิเป็นพระไม้ แต่เดนิได้ เสรจ็แล้วเคยถูกขโมยไปตัง้หลาย
ครัง้แล้ว แต่ไม่เคยเอาไปได้สกัครัง้หนึ่ง จะมเีหตุเป็นไปอยู่ตลอด แล้วก็ที่
วดันี้ มคีนมาขอประวตัิของวดันี้ ผมก็ให้ประวตัิเขาไปเยอะเหมอืนกนั ที่
เขาไปท าหนังสอืที่วดัเนี่ย ก่อนที่เขาจะมตีลาดน ้าวดัจ าปา เพราะว่าผมอยู่
ที่นี่มาตลอด ผมก็เจอปญัหาเจอสิง่ต่างๆ มาตลอด และสมยัก่อนจะมี
อภนิิหารต่างๆ อาท ิมแีม่ค้าพายเรอืเพื่อเข้ามาในคลองนี้ตลอดเลย คลอง
เน่ีย ปรากฏว่ามงีูใหญ่ ใหญ่มากเลย หวัอยู่ฝ ัง่โน้น หางอยู่ฝ ัง่น้ี แต่หวัอยู่
ตรงต้นโพธิ ์ขวางคลองอยู่ตลอดเลย แม่ค้าไปไม่ได้เลย จอดเป็นตบัไป
หมด แล้วพองูเลื้อยขึ้นไปป ับ้ งูตวัน้ีก็หายไป และต้นโพธิต์้นน้ี คนืดวีนัดี
จะมหีมาด าเดนิอยู่ข้างวดั ตวัเท่าม้า คดิดูสวิ่ามนัใหญ่ขนาดไหน แต่เป็น
หมาเดนิอยู่ เดนิไปเดนิมา คนเมาไปเจอเข้าหายเมาเลย อนันี้นะก็เจอที่นี่ 
และข้างหลงัจะเห็นน ้าพุ ตรงศาลา ตรงบ่อตรงนัน้ สมยัก่อนเค้าไม่ได้เป็น
บ่อแบบนัน้ เป็นเพยีงบ่อเฉยๆ เท่านัน้เอง แล้วก็มดีอกจอกดอกแหน
ขึ้นมาเท่านัน้เอง บ่อนัน้วนัดคีนืดจีะมเีป็ดทองค าลอยขึ้นมา แล้วบ่อนัน้ดูด
น ้าไม่มกีารแห้ง น ้าจะไหลตลอดเลย แล้วก็จะมเีป็ดทองค าลอยขึ้นมาโผล่
พ้นสระน ้า  

 
    แม้ว่าการสญัจรทางเรอืจะน้อยลงไปทุกขณะในชุมชนนี้ ก็
ตาม แต่คุณหมอยงัเก็บรกัษาเรอืที่เคยผ่านการใช้งานจรงิตัง้แต่โบราณมาถึงปจัจุบนัได้เป็น
อย่างด ีมจี านวนถึง 14 ล า อาท ิเรอืส าป ัน้ ในสมยัพ่อแม่เมื่อมชีวีติอยู่เคยไว้ใช้บรรทุก
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ทุเรยีนจากสวนไปขาย มลีกัษณะทรงเพรยีว เป็นรุ่นของนนทบุร ีเคยน าเรอืล านี้ ไปประกวด
ที่คลองลดัมะยม ได้ที่หนึ่งมาตลอด ต่อมา เรอืป๊าบ มลีกัษณะเป็นเรอืขุด ต่อมาเรอืหมูกอง
เคยใช้ในการถ่ายท าละคร ทางกองมาขอเช่าเรอืไปถ่ายหนังหลายครัง้ ต่อมา เรอืไม้ตะเคยีน 
ใช้วธิกีารขุดทัง้ต้น น ามาท าเป็นเรอื และเรอือีแปะ เคยใช้เมื่อครัง้บรรทุกส้มเขยีวหวานจาก
สวนไปขายให้แก่พ่อค้าคนกลางที่มารบัซื้อหน้าร้านขายของช าคุณรุ่งฟ้า เป็นต้น   
    นอกจากวดัยงัเป็นศูนย์รวมจติใจแล้ว ศาลเจ้าก็เป็นหนึ่งสิง่
เช่นกนัที่ประชาชนให้ความเคารพอยู่เสมอ ในแต่ละปีจะมกีารจดังานประเพณีประจ าปีให้แก่
ศาลเจ้า เมื่อสมยัอดตีที่พ่อแม่ของคุณหมอได้เล่าให้ฟงัว่า ใต้ศาลเจ้าเป็นถ ้าของจระเข ้ฉะนัน้
จะเห็นได้ว่ามคีวามเชื่อมโยงกนัทางความเชื่อของคนโบราณ ท าให้เก ิดการผสมผสาน
ระหว่างประเพณี วฒันธรรม ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม รวมไปถึงประสบการณ์ที่แต่ละ
คนพบเจอมาได้ถูกหล่อหลอมเข้าไว้ด้วยกนักลายเป็นวถิีชุมชนที่มชีวีติผูกพนัอยู่กบัสายน ้า 
วดั และศาลเจ้า จนกระทัง่ปจัจุบนั 
    จะเห็นได้ว่าทุนทางสงัคมที่ประกอบด้วยด้านทุนมนุษย์ ทุน
ทางปญัญาและวฒันธรรมของชุมชนเกาะศาลเจ้านัน้ มปีราชญ์ชาวบ้านหลายท่านที่มกีารสัง่
สมจากประสบการณ์และความเข้าใจในจติวญิญาณของผลงานนัน้ๆ อย่างแท้จรงิ ซึ่งการ
ถ่ายทอดของทุนมนุษย์ ทุนทางภูมปิญัญาและวฒันธรรม ที่เป็นนามธรรมอยู่ในรูปของ
ทรพัย์สนิทางปญัญาซึ่งเป็นสิง่ที่ฝงัอยู่ในตวัคนหรอืจติใจ อาท ิความคดิ และความเชื่อ เป็น
ต้น หรอืแม้แต่เป็นสิง่ที่เป็นรูปธรรม อยู่ในรูปแบบของสนิค้าทางวฒันธรรมอนัผ่านผลงานที่มี
คุณค่ายิง่ ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านต่างเลอืกสรรภูมปิญัญาและวฒันธรรมที่ดคีวบคู่กบัการต่อยอด
และปรบัปรุงผลงานอยู่เสมอเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ หรอือาจเป็นการเพิม่มูลค่าของ
สนิค้าและบรกิาร โดยสรุปตารางที่ส าคญัในหน้าถดัไป ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงสรุปผลมติิทุนมนุษย์ ทุนทางภูมปิญัญา และวฒันธรรม 
        

 ปราชญ์ชาวบ้าน ทุนมนุษย์ ทุนทางภูมิปัญญา 
และวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติทุน
ทาง
สงัคม 

 
- คุณทวชียั และคุณ
ไพโรจน์ 

 
ได้รบัองค์ความรู้จาก “กลุ่มช่างวดัจ าปา” และต่อ
ยอดองค์ความรู้ใหม่จากโรงเรียนวงัชายในเรื่อง
ของศิลปะลายไทย 

 
1. งานแทงหยวก 
 

- คุณภกัจริา ได้รบัองค์ความรู้จากครูมอญ ซึ่งเป็นครูจากในวงั
มาสอนให้แก่สมาชกิกลุ่มในชุมชน 

2. การท าเครื่องหอม 

- บ้านแม่จู้ ได้แก่ 
คุณศร ีคุณนิธ ิคุณกุ้ง 
และคุณปลา 
- บ้านสว่างจนัทร์ 
ได้แก่ คุณดวง และคุณ
ภกัจริา 

ได้รบัองค์ความรู้จากแม่จู้ และ 
มโีอกาสเรยีนรู้เพิ่มเติม 

3. การท าขนมไทย 

 
ได้รบัองค์ความรู้จากแม่ 

- คุณทวชียั และคุณจู้ ได้รบัองค์ความรู้จากป้าอุ่น ซึ่งป้าอุ่นเรยีนจากครู
ทิ้งซึ่งเคยเป็นครูในวงัมาก่อน 

4. การท าบายศรี 

- คุณไพโรจน์ ได้รบัองค์ความรู้จากพ่อ 5. งานช่างไม ้
- คุณไพโรจน์ ได้รบัองค์ความรู้จากพ่อ และต่อยอดองค์ความรู้

ใหม่จากการลองผดิลอถูก 
6. งานโฟม 

- คุณไพโรจน์ ได้รบัองค์ความรู้จากพ่อและต่อยอดองค์ความรู้
ใหม่จากการคดิค้นลวดลายใหม่ๆ ขึ้นเอง 

7. พวงมโหตร 

- คุณหมอ ได้รบัองค์ความรู้จากพ่อและยุวเกษตรรวมถึงการ
ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ 

8. แหล่งเรยีนรู้การท า
เกษตรผสมผสาน
ปลอดสารพษิ 

- ชุมชนเกาะศาลเจ้า ประเพณีทัว่ไปของสงัคมไทยและประเพณีใน
ท้องถิ่น อาท ิประเพณีขอทานและประเพณี
วฒันธรรมชุมชนเกาะศาลเจ้า 

9. ประเพณีที่ส าคญั
ภายในชุมชน 

- ชุมชนเกาะศาลเจ้า วดัจ าปาถูกสร้างในสมยัรชักาลที่ 2 และรชักาลที่ 3 
พระราชทานที่ดนิส่วนพระองค์ในการสร้างวดัจ าปา  

10. โบราณสถานและ
โบราณวตัถุที่มคีุณค่า
ในชุมชน 

- คุณไพโรจน์ สร้างบ้านด้วยวิธขีองตนเอง เพราะมอีงค์ความรู้
เดิมจากงานช่างไม้จงึน ามาสร้างสรรค์บ้านให้มี 
สไตน์คนัทร ี 

11. ผู้ท าโฮมสเตย์ 

- ผู้ทรงภูม ิได้แก่   
คุณรุ่งฟ้า คุณวนัดี       
คุณเพ็ญ และคุณหมอ 

ศึกษารูปแบบประสบการณ์แห่งวถิีชีวติที่สะท้อนให้
เห็นถึงสภาพสงัคม เศรษฐกิจ ความเชื่อ และ
วฒันธรรม 

12. สภาพวถิีชวีติ
ตัง้แต่อดตีจนกระทัง่
ปจัจุบนั 
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  4.1.1.2  ด้านทุนที่เป็นสถาบนั 
   1)  องค์กรพฒันาชุมชน ชุมชนเกาะศาลเจ้าได้รบัการขึ้นทะเบยีน
ชุมชนตามระเบ ียบการจดัตัง้ชุมชนของส านักงานเขตตลิง่ชนัโดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า 
“ชุมชนวดัจ าปา” โดยมบีุคคลในชุมชนที่ผู ้วจิยัได้มโีอกาสเข้าไปสมัภาษณ์ นัน่คอื ประธาน
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน   
    (1)  คุณทวชียั (นามสมมุติ) อายุ 44 ปี เป็นประธานชุมชน
ร่วมก าหนดวางแผนพฒันาชุมชนกบัสมาชกิพฒันาชุมชน สาระส าคญัของแผนพฒันาชุมชน
นัน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลกั กล่าวคอื ประการแรก แผนพฒันาชุมชนให้น่าอยู่ 
โดยชุมชนมกีารจดัการด้วยรูปแบบของตนเอง ซึ่งเป็นการดูแลเพื่อสร้างความเป็นระเบยีบ
เรยีบร้อยภายในชุมชน โดยสมาชกิภายในชุมชนสามารถเข้ามาบอกต่อองค์กรพฒันาชุมชน
ได้โดยตรงว่ามคีวามประสงค์อะไรบ้าง ซึ่งสามารถแจ้งมายงัทมีชุมชนได้โดยตรง อาท ิแนว
ทางการสร้างความปลอดภยัภายในชุมชน การติดหลอดไฟตามทางเดนิชุมชนเพื่อความ
สว่าง การมนี ้าประปาที่สามารถดื่มได้ฟร ีซึ่งตัง้ไว้ที่ลานชุมชน การจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน การตดัแต่งต้นไม้ การกวาดขยะตามทางเดนิเท้า การซ่อมแซมสิง่ของสาธารณะ การ
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาให้กุ่มชน การท าบุญในโอกาสส าคญั และการเสรมิสร้างให้ชุมชน
ปลอดจากยาเสพติด เป็นต้น หน้าที่ต่างๆ ถูกกระจายไปตามความรบัผดิชอบของทมีชุมชน 
ผู้น าชุมชนจะดูถึงภาพรวมของชุมชน และหาแหล่งเงนิทุนเพื่อน ามาสนับสนุนชุมชน ทัง้นี้
เพื่อให้เกิดการพฒันาไปในทศิทางที่ได้วางไว้ และต้องการให้ชุมชนกลบัมาอยู่ด้วยความ
สงบสุข ทัง้นี้เพื่อต้องการให้เป็นชุมชนเข้มแขง็ที่ต้องอาศัยการเรยีนรู้ การจดัการ และแก้ไข
ปญัหาร่วมกนัของชุมชน โดยผ่านทมีชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มตวัแทนของสมาชกิในชุมชนเพื่อ
แสดงถึงการร่วมมอืช่วยเหลอืกนั และเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั การสร้างชุมชนเข้มแขง็มี
ความส าคญัอย่างมากเพราะหากกลไกการจดัการมคีวามเข้มแขง็ก็สามารถบรหิารจดัการ
การท่องเที่ยวอย่างถูกทศิทางและก่อให้เกิดผลกระทบในเชงิลบน้อยที่สุด      
    ประการถดัมา แผนพฒันาเรื่องการท่องเที่ยว ทัง้นี้จะพฒันา
ควบคู่กนัไปกบัแผนพฒันาชุมชน เพื่อต้องการให้เป็นชุมชนด ารงอยู่ได้บนความเข้มแขง็ของ
ตนเอง โดยจะมององค์กรแบบองค์รวม และมุ่งสร้างเครอืข่ายการท่องเที่ยวด้วยเช่นกนั 
ได้แก่ การท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม และประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยม เป็นต้น      
จุดมุ่งหมายหลกัของชุมชน คอื การพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้การได้รบัเงนิสนับสนุนจาก
แหล่งกองทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดนิ เป็นต้น ทัง้นี้กองทุนดงักล่าวช่วยส่งเสรมิ
การพฒันาชุมชนซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการขบัเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืและการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน นัน่คอื การรื้อฟ้ืนอาชพีในอดตีที่เกาะศาลเจ้าเคยมีให้พบเห็น อาท ิ
การฟ้ืนฟูการท าอาหารไทยโบราณในเรื่องของวชิาชพีเดมิ การให้เช่าร้านตดัผมโบราณ การ
ให้เช่าเรอืพายเพื่อขายของทางน ้า เป็นต้น พื้นที่ดงักล่าวจะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่
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เข้าไปท าลายสภาพแวดล้อมเดมิ โดยเน้นการเชื่อมโยงของบรบิทในการพฒันาให้เกิดความ
ครอบคลุมหลากหลายมติิบนพื้นฐานของชุมชนที่ไม่เน้นนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มใหญ่ (Mass 
Tourism) เนื่องจากมสีถานที่อนัจ ากดัและอาจท าให้สภาพแวดล ้อมที่มอียู ่เดมิถูก
เปลี่ยนแปลงไป ฉะนัน้จงึเน้นนักท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่เป็น
นักท่องเที่ยวเชงิคุณภาพ ทางเจ้าบ้านสามารถต้อนรบัขบัสู้ได้อย่างทัว่ถึง ซึ่งเป็นการธ ารง
ไว้ในอตัลกัษณ์เฉพาะของชุมชน  
    (2)  คุณธง (นามสมมุติ) อายุ 50 ปี เป็นเหรญัญิกชุมชนที่มี
หน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคในชุมชน กล่าวคอื เมื่อมกีารประชุมเพื่อปรกึษาหารอืกนัใน
เรื่องของการแก้ไขปญัหาภายในชุมชนทุกเดอืน เดอืนละ 1-2 ครัง้ ทัง้นี้ที่ประชุมมมีติต่างๆ 
ที่จะเป็นต้องเร่งแก้ไข โดยมปีระธานชุมชนเป็นผู้กระจายงานตามอ านาจหน้าที่ของสมาชกิ
องค์กรพฒันาชุมชน หน้าที่หลกัของคุณธง คอื การน ามติต่างๆ ไปปฏบิตั ิให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมในเวลาอนัเหมาะสมตามสถานการณ์ ทัง้นี้เงนิที่ได้รบัการสนับสนุนจากส านักเขต
ตลิง่ชนัจ านวน 5,000 บาท นัน้ได้น าเงนิดงักล่าวมาบรหิารจดัการดูแลชุมชนกนัเอง คุณธง
ได้เล่าให้ฟงัถึงการดูแลช่วยเหลอืและบ ารุงรกัษาชุมชนความว่า  
 

เราท าทุกอย่างนะ แต่ก่อนนี้ไม่มไีฟบรเิวณทางเดนิเท้า ไฟฟ้าไม่ม ีอะไรก็
ไม่ดทีุกอย่าง พอเรามาเป็นได้ปีกว่า มทีุกอย่าง มเีต้นแอโรบคิ ตีแบตทุก
วนั เรามกีารละเล่น แบบการกีฬาเรามี ออกก าลงักายทุกวนั การพฒันา
ชุมชนโดยกวาดถนน ตดัต้นไม้ ท าทุกอย่างที่ใครบอกให้ไปท าตรงไหน
เราก็ไปท า พฒันาทุกที่ เฉพาะชุมชนเราเนี่ย ชุมชนเกาะศาลเจ้าของเรา
เนี่ย เราท ากนัจรงิ คอื พูดกนัแล้วว่าเงนิ 5,000 บาท เราจะไม่มกีารเอา
เข้ากระเป๋า ไม่ม ีเราเอามาพฒันาชุมชนจรงิๆ เพราะผมเป็นเหรญัญิกเอง 
การเงนิเอง ใครจะเอาเงนิไปใช้ 500 1,000 2,000 บาท ไม่มีๆ  ในชุมชน
เราน้ีไม่ม ีเมื่อมปีญัหาชุมชน จะรบีแก้ไขให้เลย เพราะของเราท า บอก
แล้วไงว่าเราท า เราท างาน ถ้าไม่ท างาน เงนิเหลอื เอาเข ้า จรงิๆ นะ 
ชุมชนไปถามได้ทุกชุมชน เค้ามเีงนิเหลอืมัย้ เค้ามี แต่ชุมชนเราท าไมไม่
มเีงนิเหลอืหละ เพราะเราท า ก่อนจะเบกิเงนิ เราก ็ประชุมกนั พวก
กรรมการว่าตรงนัน้ดมี ัย้ ถามรองประธาน ถามเลขา ถามว่าดมีัย้ อย่าง
เราท าที่เต้นแอโรบคิเนี่ย “ขยบักายสบายตวั” เราท าขึ้นมา ไม่ใช่ว่าท าคน
เดยีวได้ ต้องถามกรรมการคนอื่นเค้าก่อน เอ้ย ดมีัย้ เพราะเราเอาเงนิ
ชุมชนมาใช้ เราก็ถามก่อน จะได้มหีน้ามตีาด้วย เอ้อ… ซื้อไม้แบต ซื้อ
อะไรมาให้เด็กมนัเล่นกนั ลูกแบต 3 ลูก 100 ต้องซื้อให้ เดีย๋วนี้พวก
กรรมการด้วยกนั  รองประธานเค้าว่า เดี่ยวช่วยออกเงนิค่าลูกแบต ถ้าวดั
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มงีาน เราก็เอาเงนิส่วนหนึ่งมาช่วยท าโรงทานครัง้ละ 1,000-2,000 บาท 
เมื่องานปีใหม่ปีที่แล้วช่วยวดั 4,000 บาท แล้วเงนิชุมชนเดอืนละ 5,000 
บาท แล้วเอาอะไรมาเหลอื บางครัง้เป็นหนี้ชุมชนอยู่ 1,000 กว่าบาท แต่
ก็ไม่เป็นไร เพราะเรามรีายได้ทางอื่น เดี่ยวเราก็หกัให้ประธานไป ก็
ประธานนี้เราก็ไปเบกิเงนิประธานมาก่อน เพราะเราจะต้องใช้ ประธาน
เขาก็ให้มา เราเป็นเหรญัญิกการเงนิ เราก็ต้องเซ็นต์เอาไว้ เก็บเอาไว้ 
เดีย๋ววนัพรุ่งนี้ไปประชุมเราก็ต้องให้เขาดูว่าเงนิอนันี้ใช้อะไรไป จะได้รู้  
  

    ขณะที่คุณธงได้แสดงทศันะในเรื่องของการพฒันาชุมชน 
จ าเป็นต้องอาศยัเงนิ ซึ่งเป็นปจัจยัหลกัในการขบัเคลื่อนเพื่อพฒันาชุมชน เมื่อเงนิที่ได้มา
จากส านักงานเขตตลิง่ชนัไม่เพยีงพอ ท าให้ได้รบัความช่วยเหลอืจากรองประธานที่สละเงนิ
ส่วนตวัเพื่อน าไปซื้อกิจกรรมการกีฬาอยู่เสมอ โดยรวมแล้วทมีชุมชนให้ความร่วมมอืในการ
ช่วยเหลอืกนัเป็นอย่างด ีเงนิที่ได้ทัง้หมดจากส านักงานเขตตลิง่ชนัจะน ามาเพื่อมุ่งพฒันา
ชุมชนให้ดขีึ้น ด้วยความที่ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่จนเกินไป ท าให้รู ้จกัทัว่ถึงกนัหมด 
เพราะเมื่อสมาชกิในชุมชนมขี ้อมูลอะไรจะเข ้ามาปรกึษาอย่างเป็นกนัเอง การท างาน
คล่องตวั การแก้ไขปญัหาจงึทนัท่วงท ีทัง้น้ีทมีชุมชนยดึหลกัอุดมการณ์ร่วมกนัในการสร้าง
ให้ชุมชนมทีศิทางพฒันาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมคีุณภาพชวีติที่ดแีละชุมชนน่าอยู่ 
เมื่อชุมชนน่าอยู่แล้ว ทางประธานจะมกีารพฒันาการท่องเที่ยวชุมชนต่อไป    
    2)  เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม กรุงเทพมหานคร 
    (1)  คุณพ ี(นามสมมุติ) เขาเล่าถึงที่มาของการเครอืข่าย
การท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมว่า ตนเองได้ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการพฒันาการท่องเที่ยวเป็น
ทุนเดมิอยู่แล้ว ซึ่งตนเป็นนักพฒันาสงักดัส านักงานเขตบางกอกน้อย ก่อนจะพบว่าหลาย
ชุมชนในพื้นที่ที ่ตนรบัผ ิดชอบนัน้ มสีถานที่และเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่มากมาย แต่ถูก
มองข้ามไป เมื่อเข้าไปส ารวจและท าความรู้จกัเจ้าของชุมชน ท าให้ได้รู้จกักบัเครอืข่ายการ
ท่อง เที ่ยวของแต ่ละ เขตพื ้นที ่ ด งันั น้  จ งึ เล ็ง เห ็นถ ึง การพฒันาการท ่อง เที ่ยว ของ
กรุงเทพมหานครในแต่ละเขตของชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแขง็อย่างยัง่ยนืได้นัน้เป็นเรื่อง
ที่ต้องใช้งบประมาณและเวลา แต่หากมานัง่รองบประมาณอย่างเดยีวงานก็คงไม่คบืหน้า จงึ
เกิดการรวมตวักนัขึ้นเป็น “เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม”  
    เครอืข่ายต่างๆ นี้เกิดจากความร่วมมอืร่วมใจของภาคส่วน
ในสงัคม ประกอบด้วย ชุมชน ประชาคม กลุ่ม ชมรม องค์กรภาครฐั และองค์กรภาคเอกชน
ต่างๆ กว่า 50 กลุ่ม เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร รองศาสตราจารย์   
วราพร สุรวัด ีผู้ก่อตัง้พพิธิภณัฑ์ชาวบางกอกเป็นประธานเครอืข่าย โดยมีจุดมุ่งหมาย คอื 
เพื่อค้นหามรดกทางวฒันธรรมและทรพัยากรที่มคีุณค่า ร่วมกนัอนุรกัษ์ให้คงอยู่  น ามาฟ้ืนฟู
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ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ มุ่งหวงัให้ชุมชนต่างๆ และผู้ที่ดูแลรกัษาสิง่เหล่านี้มกี าลงัใจในการ
พฒันาศกัยภาพการจดัการชุมชนของตนเอง จนสามารถยนืได้ด้วยตวัเอง เรยีกได้ว่าใช้ 
"การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมอื" ในการพฒันาสงัคมและท้องถิ่น  โดยมกีารประชาสมัพนัธ์
จ ุดเด่นเครอืข่ายชุมชน อาท ิอาหารการก ิน การท่องเที ่ยว ประวตั ิความเป็น มา งาน
ประเพณี ภูมปิญัญาท้องถิ่นและอื่นๆ  ผ่านทางโซเชยีลมเีดยี ได้แก่ https://www.facebook 
.com/thaitourismsociety https://www.facebook.com/tourismdivision และ 
http://www.oknation.net/blog/thaitourismsociety เป็นต้น 

รูปแบบการท่องเที่ยวของเครอืข่ายนี้มหีลากหลาย โดย
ขึ้นอยู่กบัแต่ละเขตพื้นที่ มทีัง้รูปแบบของการเดนิ การล่องเรอื และการป ัน่จกัรยาน สิง่ที่
น่าสนใจ คอื ทรปิการท่องเที่ยวชุมชนแต่ละครัง้นัน้จะมกีารน าเรื่องราวของสถานที่แต่ละ
แห่งมาเรยีงร้อยเป็นตอนๆ โดยเล่าถึงวถิ ีชุมชน ความเป็นมา วฒันธรรม ประเพณี ความ
เชื่อ ความเป็นอยู่ และการท ามาหากินของคนในชุมชนแต่ละเขตพื้นที่ บางครัง้ก็ใช้เรื่องราว
ที่สอดคล้องกบักาลเวลาพานักท่องเที่ยวย้อนไปเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์ด้วยกนั  อาท ิทรปิการ
ป ัน่จกัรยานเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์เมอืงกรุง ร่วมกบัการรกัษามรดกวฒันธรรมของชาติกบั
ก ิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้ตามโครงการป ัน่รื่นรมย ์ชมพระนคร ตอน “สรรพศ ิลป์ถิ ่น
เมอืงกรุง ในย่านภูเขาทอง ” ทรปิศิลปวฒันธรรม และประวตั ิศาสตร์ ล่องนาวา ทศันา    
ศิลปอาราม ตามเส้นทางสายประวตั ิศาสตร์ บางกรวย -บางกอกน้อย ทรปิป ัน่จกัรยาน 
ท่องเที่ยววถิีถิ่นย่านบางล าพู ตามโครงการจกัรยานชมกรุงรัตนโกสนิทร์ ตอน “ป ัน่ตามรอย
ประวตัิศาสตร์สงัคม คนดศีรีบางล าพู”  และทรปิอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย เป็นต้น 
    นอกจากมกีารท่องเที่ยวแล้ว ยงัมกีารจดัประชุมสมัมนาเชงิ
ปฏบิตัิการเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมกรุงเทพมหานครปีละ 2 ครัง้ โดยมคีุณพ ี

นักวชิาการกองการท่องเที่ยวเป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลอืในบางกรณี มสีมาชกิที่
เข้าประชุม 50 กลุ่ม/องค์กร ในการร่วมรบัฟงัเพื่อน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและ
ประสบการณ์ระหว่างกนัการน าเสนอแผนงานของแต่ละชุมชน สอบถามความคบืหน้าของ
การท างานเพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยยดึถือความสุขของชุมชนเป็นตวัตัง้ ซึ่งถ้า
ชุมชนมคีวามสุข มคีวามเข้มแขง็ ก็จะสร้างสิง่ด ีๆ  ให้ชุมชนของตวัเอง และอาจน ามาสู่
ชุมชนน่าเที่ยว  สิง่ส าคญั คือ เจ้าของพื้นที่เองต้องเป็นแกนหลกัในการสร้างสรรค์อตัลกัษณ์
ที่ชุมชนมอียู่ มคีวามอยากท า มคีวามตัง้ใจ มคีวามเข้าใจในกระบวนการ การมทีกัษะที่จะ
ท าได ้ และมคีวามอดทนในการท างานต ้อ งใช ้เวลาที ่ต ่อ เนื่องหลายปีกว ่าจะประสบ
ความส าเรจ็เป็นรูปเป็นร่างในการจดัเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนของตนเอง                
     ในฐานะที่ค ุณพ ีท างานร่วมกบัชุมชนอยู ่เสมอ ได ้พ ูดถ ึง
ข้อเสนอแนะของชุมชนในการพฒันาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตนเองความว่า 
 

https://www.facebook.com/thaitourismsociety
https://www.facebook.com/tourismdivision
http://www.oknation.net/blog/thaitourismsociety
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เอาเรื่องการท างานร่วมกบัชุมชน ก็คอืต้องมคีวามเข้าใจก่อน ท างาน
ท่องเที่ยวชุมชน อนุรกัษ์ชุมชน ฟ้ืนฟูชุมชนอะไรอย่างนี้ ต ้องมคีว าม
เข้าใจงานด้านชุมชนก่อน 1) เข้าใจว่าอะไร คอื ค าว่าเข้าใจนี่รวมหลาย
อย่าง หมายถึงเข้าใจเรื่องของแนวคดิในการท างาน วธิกีารท างาน เข้าใจ
ธรรมชาติของความเป็นชุมชนต่างๆ ต้องเข้าใจก่อน ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเดีย๋ว
ฉันจะพฒันา ฉันเป็นคุณครู ฉันจะจดัเที่ยวชุมชน แหมมแีต่ไอเดยีบรรเจดิ
หมด ไม่เข้าใจอะไรเลยสกัอย่าง อยากจะไปท านู่นท านี่  2 ) ต้องมอง
ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา เรามวีาระหรอืความต้องการอะไร 
เราก็อยากจะท าอนันัน้เป็นหลกั เราก็มองว่าชุมชนจะได้ประโยชน์อะไร 
เราก็มองความต้องการของชาวบ้านเป็นศูนย์กลางของการท างานการ
ขบัเคลื่อน เรื่องอื่นเป็นเรื่องรองลงมา หวัใจอยู่ที่ตวัเขา ถ้าเขาส าเรจ็ เขา
ยัง่ยนื เขาอยู่ได้ 3) พฒันาชุมชน ต้องเป็นแบบบูรณาการ หรอืคู่ขนาน 
คอื ท างานชุมชน ก็คอืท างานในพื้นที่ การท าท้องถิ่นเรื่องอย่างนี้  มนั
จะต้องท าในหลายมติิควบคู่ก ัน ค าว่าบูรณาการ หมายถึงว่า มองปญัหา
แบบองค์รวม  มนัไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอก  มนัมทีัง้เรื่องความขดัแย้ง
ในเรื่องของเศรษฐกจิ ความยากจน มเีรื่องของสิง่แวดล้อม มเีรื่องของการ
อนุรกัษ์ ความเสื่อมโทรม การล่มสลายของทางวฒันธรรม คอื มนัมหีลาย
เรื่องที ่ซ ้อนกนัอยู ่ เพราะเวลาจะท ามองภาพใหญ่ให ้ได ้ก ่อน แล ้วก็
ธรรมชาติของการท างานแบบนี้ มนัต้องใช้ความต่อเนื่ องหรอืใช้ระยะเวลา
ที่ยาวนาน มนัต้องเรยีนรู้ทดลองแก้ไขปรบัตวัอะไรไปเรื่อยๆ อย่างน้อย
โครงการนี้ 3 ปี พูดตรงๆ ถึงจะเห็นได้ ปีที่หนึ่งไม่มทีาง สองก็เห็นทาง
แล้ว แต่ยงัไม่ส าเรจ็ ยงัไม่ไป ปีที่สามนี่แหละที่จะไป เรามองว่างานนี้นะ
สามปี   
   

    ผู้ให้สมัภาษณ์เล่าถ ึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนน าร่องที่คน
ทัว่ไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมถึงวถิีชวีติท้องถิ่นและความจรงิแท้ อนัได้แก่ ชุมชนเกาะศาล
เจ้า ร ิกลุ่มสวนผกับางแค อยู่รมิถนนวงแหวนกาญจนาภเิษก กลุ่มอาคารตรอกเจรญิไชย 
ใกล้แยกแปลงนามที่ท าอาชพีขายเครื่องเซ่นไหว้ ในตรอกจะมพีพิธิภณัฑ์ขนาดเล็ก ชื่อว่า 
บ้านเก่าเล่าเรื่อง กลุ่มเกษตรกรย่านหนองจอก ที่พยายามรกัษาฟ้ืนฟูที่ดนิเกษตรผนืสุดท้าย
ของตนเอง ผลติภณัฑ์มคีวามปลอดภยั คุณภาพด ีและชุมชนบางล าพู เป็นแนวคูเมอืงเก่า มี
สิง่ต่างๆ ซ้อนอยู่ เป็นต้น   
    ดงันั น้ช ุมชนจะต ้องมกีารบ ูรณาการในหลายมติ ิในการ
พฒันาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าของชุมชนต้องยนิยอมพร้อมใจที่จะ
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เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว การบรหิารจดัการด้วยตนเอง และการเข้าร่วมประชุมสมัมนาอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อเป็นหลกัส าคญัในการอนุรกัษ์คุณค่าของท้องถิ ่น และช่วยสร้างรายได้แก่
ชุมชนอย่างยัง่ยนื ทัง้นี้เสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชน คอื การได้สมัผสัวถิีชวีติที่เป็นของจรงิ
แท้ แต่ถ้ามองในมุมนักพฒันาแล้ว สิง่เหล่านี้ คอื การท าให้เมอืงน่าอยู่นัน่เอง  

   
   3)  ประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยม คุณเอนก (นามสมมุติ) เป็นผู้
รเิริม่การก่อตัง้ตลาดน ้าคลองลดัมะยม จุดเริม่ต้นของการล่องเรอืเพื่อชมทัศนียภาพรมิคลอง
สองฝ ัง่เรื่อยมาจนกระทัง่ถึงชุมชนเกาะศาลเจ้านัน้ เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะภายใน
ท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคยีง โดยมลีุงเอนกเป็นแกนน าในการส ารวจทางน ้าเรอืล่องไปตาม
พื้นที่ใกล้เคยีง ปรากฏว่าชุมชนเกาะศาลเจ้ามเีอกลกัษณ์ วฒันธรรม และภูมปิญัญาท้องถิ่น
ที่ยงัคงสบืสานไว้ และเจ้าบ้านมกีารต้อนรบัขบัสู้ที่ด ีท าให้น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน ้า
ได้ นอกจากนี้ชุมชนเกาะศาลเจ้ายงัมกีลุ่มคนที่อาศยัฝ ัง่ชุมชนฉิมพลซีึ่งเป็นเครอืญาติกนัยงั
มบี้านไม้ที่สร้างโดยคนในชุมชนเอง ท าให้ลุงเกิดความคดิที่ว่าต้องการให้คนในชุมชนเอ ง
เห็นคุณค่าในตวัตนและจติวญิญาณ รวมทัง้แนะน าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยล่องเรอืจาก
ตลาดน ้าคลองลดัมะยมมาจนกระทัง่ถึงชุมชนเกาะศาลเจ้า ความกระตือรอืร้นในการจดัการ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นเองได้คอยช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั เพื่อน าไปสู่การเปิด
บ้านพพิธิภณัฑ์มชีีวติแบบฉบบัเอกลกัษณ์ของชุมชนเกาะศาลเจ้าเพื่อต้อนรบันักท่องเที่ยว
หน้าใหม่ที่เกิดความสนใจในการล่องเรอืรมิคลองต่างๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้ว จน
เกิดความประทบัใจจงึกลบัมาอีกครัง้โดยรถส่วนตวั  
   4)  กองการท่องเที่ยว ส านักงานกีฬา วฒันธรรม และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร  
    (1)  คุณพ ี(นามสมมุติ) เจ้าหน้าที่ช านาญการพเิศษกอง
การท่องเที่ยว หน้าที่หลกัหน่วยงานนี้ คอื การน านโยบายจากส่วนกลางมาปฏบิตัิ โดยมี
ประเด็นหลกัที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ กล่าวคอื การประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ผ่านโซเชยีลมเีดยี 
อาท ิ 
    หนึ่ง  http://www.bangkoktourist.com    
    สอง  https://www.facebook.comthaitourismsociety  
    สาม  https://www.facebook.com/tourismdivision  
    สี่      http://www.oknation.net/blog/thaitourismsociety   
    การจดัท าป้ายเพื่อสื่อความหมายเส้นทางการท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร อาทิ การจดัท าป้ายที่เล่าเรื่องการจดัเส้นทางวฒันธรรมแถบย่านสาม
แพร่ง เป็นต้น การออกร้านของชุมชนในกรุงเทพมหานคร อาท ิศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิิติ ์

https://www.facebook.com/thaitourismsociety
https://www.facebook.com/tourismdivision
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“เที่ยวทัว่ไทย ไปทัว่โลก ครัง้ที่ 14 ระหว่างวนัที่ 20-23 ก.พ. 57” ทัง้นี้ชุมชนที่ถูกคดัเลอืก
ให้ออกร้านเป็นชุมชนที่สามารถบรหิารจดัการตนเองอย่างมศีกัยภาพในหลายมติิ กล่าวคอื 
มทีัง้วฒันธรรม ประเพณี ผลติภณัฑ์ที่มเีอกลกัษณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การพึ่งตนเอง 
ซึ่งมชีุมชนต่างๆ ดงันี้ อาท ิร้านชุมชนเกาะศาลเจ้า ร้านชุมชนตรอกเจรญิไชย ร้านชุมชน
ละครชาตรนีางเลิ้ง และอื่นๆ เป็นต้น ทัง้นี้ชุมชนอื่นๆ จะสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนเพื่อออกร้าน
ตามโอกาสที่เหมาะสม   
    การจดัท าโบชวัร์เพื่อแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยว แนะน า
อาหาร ประวตัิความเป็นมา สภาพวถิีชวีติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานคร   
    ต่อมาเป็นการส ่ง เสร มิการท่อ ง เที ่ยว โดยช ุมชน ผ ่าน
เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม โดยในทศันะของผู้ให้สมัภาษณ์ได้กล่าวว่า  
 

สิง่ที ่ต ้องอนุรกัษ์ ก ็คอืตวัภูมปิญัญา วฒันธรรมประเพณี ถ ือว ่าเป็น
ทรพัยากรทางการท่องเที่ยว และคนไม่เห็นคุณค่าและก็เลอืนหาย ค าว่า 
อนุรกัษ์ ก็คอืเราพยายามเข้าไปสบืค้น ค้นหาข้อมูล และดงึสิง่ที่มเีอามา
ท าให้เกิดความน่าสนใจ  และก็จดักิจกรรมให้คนเข้าไปสมัผสั ชื่นชมใน
เรื่องของทรพัยากรเหล่านัน้ เอามาออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างๆ และส่วนหนึ่งก็อนุรกัษ์ในการ
ที่เราไปเผยแพร่ผ่านสารคด ี แล้วก็สิง่พมิพ์ต่างๆ เช่น คู่มอื ท่องเที่ยว  
15 เส้นทาง วนัเดยีวเที่ยวกรุงเทพฯ คอื พยายามจะดงึสิง่เหล่านี้มา มา
ประชาสมัพนัธ์ ไม่ใช่เอาแค่ข้อมูลดบิๆ นะ แต่มาท าให้เกิดความน่าสนใจ
ด้วย อีกส่วนหนึ่งที่ว่าอนุรกัษ์ ก็คอืการสร้างเช่นเดยีวกบัเรื่องคนนะ คน
ในท้องถิ่นกระตุ้นให้เกิดการตื่นตวั และก็อยากมาช่วยกนัอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสิง่
เหล่านี้  สนับสนุนให้คนในท้องถิ่นให้เข้ามาท าแบบนี้ จนถึงการไปที่ไหน
ก็เผยแพร่แนวความคดิเรื่องการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูว่าส าคญัมากกว่าการพฒันา
และการส่งเสรมิด้วย ต่อมาคนที่มจีติใจมคีวามพร้อมและมองเห็นความ
จ าเป็น ที่จะลุกขึ้นมาจดัการในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวด้วยตวัเอง อนันี้
ส าคญั เพราะหลงัจากที่เราจะไปท า ก.ข.ค.ง. พูดง่ายๆ ถ้าเราท าให้คนลุก
ขึ้นมา แล้วตื่นแบบคุณทวชียั ก็พร้อมได้เลย จะไปต่อได้เลย ไปได้อีกไกล
เลย พอมคีุณทวชียัขึ้นมาก็จะมสีองและสาม คอื คุณไพโรจน์ และญาติพี่
น้องเริม่มองเห็นแล้วอะไรต่างๆ ก็จะเป็นอย่างนี้  คอื ตวัเองจะมองในแง่
นัน้ มองในแง่ความเข้มแขง็ คอื ท าให้ตื่นตวัและท าให้เกิดความเข้มแขง็
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ของคนในแหล ่งท ่อ ง เที ่ย วนั น้  ค อื  พ ฒันาคน พฒันาองค ์ความรู้ 
พฒันาการจดัการ  

    นอกจากนี้ผู ้ให้สมัภาษณ์ยงัเข้าไปพฒันารูปแบบของการ
ท่องเที่ยวผ่านการท ากิจกรรมของชุมชนความว่า 
 

เรื่องของฟื้นฟูเรามองว่า การสร ้างกิจกรรมการเรยีนรู ้หรอืโปรแกรม
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ให้คนเข้าใจคุณค่าที่มอียู่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ
การฟื้นฟูเหมอืนกนั เป็นเรื่องของการอนุรกัษ์เหมอืนกนั อนุรกัษ์ไม่
จ าเป็นจะต้องมาเข้าหลกัสูตรอบรม ไม่จ าเป็นถึงการซ่อมแซมอะไรอย่าง
เดยีว  แต่หมายถึงท าให้คนเขา้มาสนใจเหน็ความส าคญัผ่านการออกแบบ
กิจกรรมอย่างนี้นะ ก็ได้เช่นเดยีวกนั เรื่องพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างสร้างสรรค์ ไปดงึอตัลักษณ์และภูมปิญัญาท้องถิ่นออกมา ที่น้องเห็น 
อย่างเช่น ออกแบบเส้นทางไปเที่ยวก็แบบนึง  สอนออกแบบตวักิจกรรม
ในแหล่ง เช่น ถ้าไปถึงบ้านคุณทวชียั ท าอะไรด ีถ้าเราไปอยู่ตรงร ้าน
กาแฟ เราจะน าเสนอกาแฟอย่างไรให้น่าสนใจ จะน าเสนอบ้านโฮมสเตย์
อย่างไรให้น่าสนใจ ว่าโฮมสเตย์ไม่ใช่พูดแค่โฮมสเตย์ ไม่ใช่ จะต้องอยู่ที่
วธิกีารน าเสนอ หรอืก ิจกรรมในการน าเสนอ อนันี้จะเห ็นได้ชดั เราก็
ออกแบบในเชงิรุก ไปท าเรื่องของนอกสถานที่ ที่เราไปเห็นที่ศูนย์ประชม
แห่งชาติสริกิิติ ์อนันัน้คอืการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว นอกจานี้ยงั
มองเรื่องช่องทางโซเชยีลมเีดยี แล้วก็ในเรื่องของการท ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ในรูปของการประชาสมัพนัธ์ เช่น ท าเรื่องเทสต์ทวัร ์ หรอื
น าเอาคนที่เกี่ยวข้องไปเยอืนในแหล่ง โดยเอาคนที่สามารถที่จะเผยแพร่
งานนี้ได้ไปเที่ยวชุมชนต่างๆ เขาเรยีกว่า แฟมทรปิ  
 

    ฉะนัน้การท างานของกองท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวภาค
ประชาสงัคมจงึมคีวามเชื่อมโยงกนั การน าเอาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรื้อฟ้ืนชุมชนต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมอิาจละเลยจติวญิญาณที่ถูกหล่อหลวมจากรุ่นสู่รุ่น ทัง้นี้การท่องเที่ยว
ดงักล่าวจะเป็นการเจาะจงการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบศิลปวฒันธรรม วถิ ีชุมชน 
สิง่แวดล้อม และธรรมชาติ ผู้ให้สมัภาษณ์เล่าว่าท าอย่างไรให้คนในชุมชนได้ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยว ซึ่งสิง่ที่ท าได้ในขณะนี้ นัน่คอื การเริม่ต้นด้วยการท าความเข้าใจเข้าไปพูดคุย 
ปรกึษาหารอื พาตวัแทนชุมชนต่างๆ ไปดูงาน กระตุ้นความคดิ ความต้องการที่จะลุกขึ้นมา
เพื่อจดัการชุมชนให้ดขีึ้น หลงัจากนัน้เป็นการเรยีนรู้เพื่อพฒันาถึงศกัยภาพ ไม่เพยีงแต่
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สมัมนาอย่างเดยีว แต่เป็นการเรยีนรู้จากการพูดคุยและการคดิกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 
ต้องท าอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดจะเกิดการตกผลกึและแข้มแขง็         
    หวัใจส าคญั คอื ต้องไม่มองว่าจะรวยจากการท างานนี้  แต่
ควรลุกขึ้นมาเพื่อการสร้างคุณค่าของชุมชนตนเอง โดยการรกัษาสิง่ที่มอียู่ให้กลบัมามา
ชวีติชวีาขึ้น สร้างชุมชนให้ดขีึ้นผ่านการคดิรูปแบบ ผลตอบแทน สิง่เหล่านี้จะคดัเลอืกคน
เข้ามาท างานโดยธรรมชาติ การท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมอืหนึ่งที่ท าให้ชุมชนเข้มแขง็และ
ก่อให้เกิดการด ารงอยู่ของชุมชน 
   5)  ส านักงานเขตตลิง่ชนั ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม  
    (1)  คุณปรางค์ (นามสมมุติ) หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชนและ
สวสัดกิารสงัคม ชุมชนเกาะศาลเจ้าได้ถูกขึ้นทะเบยีนชุมชนตามระเบยีบการจดัตัง้ชุมชน
และการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ปี พ .ศ. 2555 โดยใช้ชื่อว่า ชุมชนวดัจ าปา
อย่างเป็นทางการ โดยภารกิจหลกัของฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม คอื การดูแล
ชุมชนในด้านต่างๆ ดงันี้ 
     (1)  ด้านกายภาพ ได้แก่ การซ่อมแซมถนน ทาง
เท้า ท่าจอดเรอื ให้มสีภาพพร้อมใช้งาน โดยได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายโยธา และสนับสนุน
เงนิจ านวน 5,000 บาทต่อเดอืนด าเนินการของคณะกรรมการชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน  
     (2) ด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนถงัขยะ
ให้แก่ชุมชน เก็บขยะและสิง่ปฏกิูล ตดัต้นไม้ โดยได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายรกัษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ 
     (3) ด้านสุขภาพอนามยั ได้แก่ เงนิช่วยเหลอื
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ทุนการศึกษา  
     (4)  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งเสรมิการประกอบ
อาชพี การส่งเสรมิการจ าหน่ายสนิค้า 
    ขณะที่ส านักงานเขตตลิง่ชนั ไม่ได ้ด าเนินงานด ้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชนโดยตรง เป็นการด าเนินงานของคนในชุมชนเอง แต่ทางหน่วยงานมี
แนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยการประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
    (1)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านระบบอินเตร์เน็ตเว็บไซค์ส านักงาน
เขตตลิง่ชนั www.bangkok.go.th/talingchan/ 
    (2)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ฝ่ายพฒันา
ชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ส านักงานเขตตลิง่ชนั ได้แก่ http://th.th.facebook.com/cdd. 
talingchan เป็นต้น 

http://www.bangkok.go.th/talingchan/
http://th.th.facebook.com/cdd.talingchan
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 (3) ประชาสมัพนัธ ์ผ่านสมุดคู ่มอืต ิดต่อราชการ  และ
ประชาสมัพนัธ์เขตตลิง่ชนั 
 (4)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์  
    นอกจานี้คุณปรางค์กล่าวถึงผลจากการประสมัพนัธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ โดยอาศยัระยะเวลา และการบอกต่อของประชาชน ท าให้มี
นักท่องเที่ยวรู ้จกัแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตลิง่ชนัเพิม่ขึ้นทุกปี ท าให้คนในชุมชนได้รบั
ประโยชน์จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของชุมชนต่างๆ เป็นการสร้างรายได้เสรมิให้แก่คนใน
ชุมชน ขณะที่คุณปรางค์ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัปญัหาและอุปสรรคในการท างานร่วมกบั
ชุมชน นัน่คอื ประชาชนในชุมชนยงัไม่ค่อยให้ความร่วมมอื เนื่องจากการมภีารกิจที่ต้อง
ท างานประจ า โดยมแีนวทางในการแก้ไขปญัหา คอื การประชาสมัพนัธ์ให้มคีวามทัว่ถึงใน
ทุกครัง้ที่จะด าเนินการจดักิจกรรมต่างๆ ทัง้นี้มคีวามจ าเป็นในการจดัเวทปีระชาคมเพื่อ
เสวนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของคนในชุมชนที่มตี่อก ิจกรรมนัน้ด้วย ทัง้นี้ได้ทิ้งท้าย
ข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกบัชุมชน จ าเป็นต้องส่งเสรมิให้สมาชกิในชุมชนมสี่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของตนเอง  
    จะเห็นได้ว่าทุนที่เป็นสถาบนัมคีวามเกี่ยวข้องกบัย่านชุมชน
เกาะศาลเจ ้า  ได ้แก่ องค ์กรพฒันาชุมชน เครอืข ่ายการท่องเที ่ยวภาคประชาสงัคม 
ประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยม  กองการท่องเที่ยว ส านักกีฬา วฒันธรรม และการ
ท่องเที่ยว และส านักงานเขตตลิง่ชนันัน้ เป็นองค์กรมุ่งกระตุ้นภารกิจของตนในการพฒันา
องค์กรเพื่อประโยชน์ของการรวมกลุ่มในการช่วยเร่งผลกัดนัให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทัง้เสรมิสร้างคุณภาพชวีติของชุมชนให้ดมีากยิง่ขึ้นตามล าดบั โดยใช้ทุนทางสถาบนั
เป็นเครื่องมอืในการผลกัดนัการพฒันาทุนทางสงัคมอย่างต่อเนื่องด้วย ข้อมูลดงักล่าว
สามารถน ามาสรุปเป็นตารางในหน้าถดัไป ดงันี้  
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ตารางท่ี 4.2  แสดงสรุปผลมติิทุนที่เป็นสถาบนั  
 

 ทุนท่ีเป็นสถาบนั ผู้รบัผิดชอบ ภารกิจหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติทุน 
ท่ีเป็นสถาบนั 

 
- องค์กรพฒันา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
- เครอืข่ายการ
ท่องเที่ยวภาค
ประชาสงัคม 
 
 
 
 
 
 
- ประชาคมตลาด
น ้าคลองลดัมะยม 
 
 
 
 
- กองการท่องเที่ยว 
ส านักกฬีา 
วฒันธรรม และการ
ท่องเที่ยว  
 
 
 

 
- คุณทวชียั ประธานชุมชน   
 
 
 
 
- คุณธง เหรญัญิกชุมชน 
 
 
 
- คุณพี ประชาสมัพนัธ์
เครอืข่ายการท่องเที่ยว
ภาคประชาสงัคม 
 
 
 
 
 
 
- ลุงเอนก ผู้ก่อตัง้ตลาดน ้า
คลองลดัมะยมและผู้ริเริ่ม
ในการให้เกดิการ
ท่องเที่ยวทางเรอื 
 
 
- คุณพี เจ้าหน้าที่ช านาญ
การพเิศษกองการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
- คุณปรางค์ หวัหน้า ฝ่าย
พฒันาชุมชนและสวสัดกิาร
สงัคม ส านักงานเขตตลิ่ง
ชนั  

 
- การก าหนดแนวทางในการบริหารงานภายใน
ชุมชน 
-  การวางแผนพมันาชุมชนและการท่องเที่ยว
ชุมชนตามเป้าหมาย 
- การพฒันาจดัการชุมชนตามแผนงานตามวาระ
ทุกๆ 2 ปี  
- การน าแผนชุมชนไปปฏิบตัิให้เกดิผลสมัฤทธิ ์
เป็นรูปธรรม 
 
- ประชาสมัพนัธ์จุดเด่นของชุมชนที่มเีอกลกัษณ์
เฉพาะ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
- แสวงหาชุมชนที่น่าสนใจเพื่อให้ประชาชนและ
กลุ่มเครอืข่ายร่วมท ากจิกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
- จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เพื่อเป็นการปู
พื้นฐานการท่องเที่ยวใหเป็นเครื่องมอืในการ
ด ารงอยู่ของชุมชนน าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 
- เพื่อต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นมรีายได้
จากทรพัยากรที่ตนเองพึงมใีนชุมชน ในรูปแบบ
ของการท่องเที่ยววถิีถิ่น  
-  แสวงหาการเป็นภาคีกบัชุมชนต่างๆ   เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกนั 
 
- การน านโยบายจากส่วนกลางมาปฏิบตัิ และ
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร 
- พฒันารูปแบบของการท่องเที่ยวผ่านการท า
กิจกรรมของชุมชน 
 
- การดูแลชุมชนในด้านต่างๆ อาท ิด้าน
กายภาพ สิ่งแวดล้อม สุขอนามยั เศรษฐกิจ และ
อื่นๆ เป็นต้น 
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4.1.2   มิติการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  4.1.2.1  ด้านกระบวนการมสี่วนร่วม  
  การมสี่วนร่วมของชุมชนจะผ่านกระบวนการของต ัวแทนองค์กรพฒันา
ชุมชนเป็นหลกั กล ่าวคอื  มกีารประชุม ในทุก เดอืนเพื่อการแก ้ไขปญัหาของชุมชน 
ข ้อเสนอแนะที่ชุมชนต้องการให้พฒันา อุปสรรคภายในชุมชน และแผนพฒันาชุมชน     
เป็นต้น ทัง้นี้การด าเนินการของกลุ่มผู้น าและกรรมการชุมชนอาจไม่ได้ประชาสมัพนัธ์ต่อ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างทัว่ถึง ท าให้ประชาชนบางกลุ่ม เกิดความเข้าใจไม่
ตรงกนัได้  
  แนวทางการท างานขององค์กรพฒันาชุมชน คอื แผนพฒันาชุมชนโดยใช้
พฒันาชุมชนทัว่ไปและแผนพฒันาการท่องเที่ยววถิีถิ่น เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ และการ
ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ไปพร้อมๆ กนั ทัง้นี้ได้น าเสนอคุณค่าที่มอียู่ผ่านภูมปิญัญาท้องถิ่น 
การต้อนรบัขบัสู้ของคนชุมชนนี้  วฒันธรรมประเพณี ความสะอาดของชุมชน ความปลอดภยั 
และสิง่แวดล้อมที่ด ีเพื่อให้คนในชุมชนส านึกรกัในบ้านเกิด หวงแหนสิง่ล ้าค่าไว้ไม่ขายที่ดนิ
ให้กบันายทุน และเพื่อให้ชุมชนเกิดความน่าอยู่ โดยน าเอาชุมชนเกาะศาลเจ้าและชุมชน
ฉิมพล ีซึ่งขณะนี้ชุมชนทัง้สองยงัไม่มจีุดศูนย์รวมที่แน่ชดั  เพราะประชาชนบางส่วนของ
ชุมชนเกาะศาลเจ้ายงัไม่ตอบรบัประชาชนในฝ ัง่ชุมชนฉิมพลเีท่าใดนัก แต่อย่างไรก็ตามมี
แนวทางที่ก าลงัพยายามหาจุดรวมเพื่อสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของชุมชน   
  ชุมชนมแีนวทางในการจดัการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกบัวถิีชวีติของคน
ในชุมชนที่เป็นอยู่ โดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพิม่ แต่ท าชุมชนให้สะอาด ปลอดภยั พยายาม
ค้นหาสิง่ที่นักท่องเที่ยวขาดหายไป นัน่คอื การต้อนรบัขบัสู้ ความสุข ความเป็นมติร และ
วถิีชวีติของชุมชนที่เป็นจรงิ คนในชุมชนถือเป็นเจ้าบ้านที่มคีวามเต็มใจต้อนรบัเป็นทุนเดมิ
อยู่แล้ว ทัง้นี้คุณทวชียั (นามสมมุติ) ประธานชุมชนได้ให้สมัภาษณ์ว่า  
 

คนในชุมชนมสี่วนร่วมทางอ้อมโดยที่เขาไม่รู้ตวั เค้าท าโดยเขาไม่ได้หวงั
ตวัเงนิ เป็นความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ท าแบบนี้ท าด้วยใจ ไม่ได้มุ่งหวงัเลย มนั
จะได้คนกลบัมา คนจะชอบ พอชอบเสรจ็ คนเขาก็จะซื้อของ ซื้อรายทาง 
มนัก็จะหมุนเวยีนอยู่อย่างนี้ มนัได้ในเรื่องแบบนี้  

  
  นอกจากนี้การน าเอาศกัยภาพของชุมชนที่ม ีอยู่แล้ว ทัง้นี้จะไม่เน้นปรมิาณ
การรองรบัคน ถ้าท าเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวก็จะกลายเป็นหลกัการตลาด ท าให้เป็นตลาด
น ้า ยิง่คนมาเที่ยวมากขึ้นก็ต้องขยายเพิม่ตาม ในขณะที่พื้นที่เกาะศาลเจ้ามนี้อยจงึไม่
สามารถขยายได้ แต่จะท าให้พื้นที่ที่มใีห้ดทีี่สุดแล้วจะเกิดความยัง่ยนืมากกว่า  



106 
 

 

  ชุมชนเกาะศาลเจ้าได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิของเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาค
ประชาสงัคม กรุงเทพมหานคร โดยมชีุมชนที่ท าเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยวกว่า        
50 องค์กร ทัง้นี้การท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมมหีน้าที่ในการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว
ของชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร มกีารประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทศันะของกลุ่มสมาชกิ 
ในการก าหนดทศิทางรูปแบบของแต่ละชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื  
  4.1.2.2  ด้านวธิจีดัการของชุมชน 
  นอกจากนี้ชุมชนมกีารจดัการการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ของชุมชนเกาะศาล
เจ้า มลีกัษณะการด าเนินงานในรูปแบบขององค์กรชาวบ้านในนาม “ชมรมรกัษ์ปลาหน้า
ศาล” ได้จดทะเบยีนโดยมหีน่วยงานภาครฐัเป็นผู้รบัรอง วตัถุประสงค์ที่ก่อตัง้ชมรมนัน้
เพื่อให้ล าคลองบ้านไทรเป็นเขตอภยัทาน ไม่ให้มกีารจบัสตัว์น ้าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ทัง้นี้
เป็นการสร้างจติส านึกเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม นอกจากนี้ยงัสนับสนุน
ให้ชาวบ้านน าสนิค้าหตัถกรรมพื้นบ้านมาขายแก่นักท่องเที่ยว โดยดูแลรกัษาและคงไว้ซึ่ง
คุณภาพสิง่แวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทัง้ปรบัปรุงคุณภาพชวีติของชุมชนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ รวมถึงช่วยเพิม่พูนคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยวขาจร นักท่องเที่ยวที่เข้าพกั
โฮมสเตย์ระยะสัน้ และกลุ่มอื่นๆ ด้วย  เมื่อพฒันาชุมชนให้เกิดความน่าอยู่แล้ว แนวทาง
ต่อไปของชุมชน คอื แผนในการรื้อฟ้ืนพฒันาอาชพี ในเรื่องของวชิาชพีเดมิที่เคยมใีนชุมชน
นี้ อาท ิอาหารในท้องถิ่น และอื่นๆ เป็นต้น  
  จะเห็นได้ว่ามติิของการมสี่วนร่วมของชุมชนนัน้ การที่ปจัเจกบุคคล กลุ่มคน 
หรอืองค์กรพฒันาชุมชนได้อาสาเข้ามามสี่วนร่วมในการช่วยกนัร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ และ
ร่วมลงมอืในการด าเนินโครงการ มกีารแบ่งปนัผลประโยชน์และการประเมนิผลของ
โครงการเพื่อช่วยกนัพฒันาชุมชนด้วยความสมคัรใจนัน้ เพื่อมุ่งตอบสนอต่อความต้องการ
ของสมาชกิในชุมชนเป็นส าคญั ทัง้นี้เพื่อให้สมาชกิเกิดความพงึพอใจ ท าให้องค์กรพฒันา
ชุมชนเกิดทศันะต่อการบรหิารงานขององค์กรดขีึ้น ส่งผลให้สมาชกิพฒันาชุมชนเกิดความ
พอใจในการท างานและมแีรงจูงใจที่จะมุ่งสู่ความส าเรจ็ของการท างาน ตลอดจนการไ ด้รบั
การยอมรบั ความรบัผดิชอบ และเกิดความนับถือของตนเองมากขึ้นด้วย ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้
สรุปผลด้านกระบวนการมสี่วนร่วมและวธิจีดัการชุมชนในตารางหน้าถดัไป ดงันี้  
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ตารางท่ี 4.3  แสดงสรุปผลมติิการมสี่วนร่วมของชุมชน 
 

 
 

 4.1.3  มิติทศันคติของนักท่องเท่ียว 
  4.1.3.1  นักท่องเที่ยวขาจร ได้แก่  
   1)  คุณพูลลาภ (นามสมมุติ) และครอบครวั อายุ 44 ปี จากการ
สมัภาษณ์นักท่องเที่ยวพบว่า การมาเที่ยวที่นี่ เนื่องจากตนอาศยัอยู่แถวฝ ัง่ธนบุร ีทุกวนั
เสาร์-อาทติย์ ถ ือเป็นช่วงเวลาพกัผ่อนที่ต ้องการแสวงหาสถานที่เที่ยวใหม่ๆ อยู่เสมอ    
ก่อนหน้านี้เคยดูรายการ “ฉันจะไปค้างคนืกบัซุปตาร์” โดยมนีักแสดง ได้แก่ ณเดช
และญาญ่าเป็นแขกรบัเชญิ ทัง้สองคนได้เขามาพกัโฮมสเตย์ การถ่ายท าได้เห็นความเป็น
มติรของคนในชุมชน ธรรมชาติที่ยงัคงเหลอือยู่และภูมปิญัญาท้องถิ่น ท าให้คุณพูลลาภ
อยากไปเยี่ยมชมเกาะศาลเจ้า  
   ขณะที่แวะเที่ยวตลาดน ้าคลองลดัมะยม ซึ่งเป็นตลาดน ้ามลีกัษณะ
คล้ายกบัอมัพวา คอื มอีาหารขายและมกีารล่องเรอืชมบรรยากาศวถิ ีชาวบ้านละแวกนัน้   
จงึเกิดความสนใจที่จะล่องเรอื บงัเอิญในช่วงเวลานัน้จะมเีรอืไปขึ้นที่เกาะศาลเจ้า ท าให้ตน
และครอบครวัซื้อตัว๋ราคา 60 บาท เพื่อล่องเรอืไปขึ้นเกาะศาลเจ้าและเยี่ยมชมโฮมสเตย์ 
ระหว่างเดนิทางได้พบเห ็นวถิ ีความเป็นอยู ่ของชาวบ้าน แม้ว่าจะเริม่มบี ้านจดัสรรเข ้า

 ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านวิธีจดัการของชุมชน 

 
 
 
 

มิติการมี 
ส่วนร่วม
ของ
ชุมชน 

 

1). กลไกการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชนผ่านกระบวนการในรูปแบบของ
ตวัแทนองค์กรพฒันาชุมชนเป็นหลกั เพื่อ
มุ่งให้เกิดแนวทางแก้ไขปญัหาชุมชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสมัฤทธ์สูงสุด  
 

2). การจดัท าแผนพฒันาชุมชนทัว่ไป
ควบคู่ไปกบัแผนพมันาการท่องเที่ยววิถี
ถิ่นของชุมชนที่มจีุดเน้นของการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ยนื และการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ 
โดยมปีระชาสมัพนัธ์ในชุมชนเพื่อใน
ประชาชนรบัทราบความคบืหน้าเป็นระยะ 

 

 

1. การก่อตัง้องค์กรชุมชนรกัษ์ปลาหน้าศาล มี
วตัถุประสงค์เพื่อให้สมาชกิในชุมชนเห็นคุณค่า
ของทรพัยากรทางธรรมชาติที่อยู่คู่ชุมชนมาช้า
นาน ช่วยกนัรกัษาความสะอาด ปลาน้อยใหญ่
แหวกว่ายไปมา สร้างจติส านึกสาธารณะใน
ชุมชน เพื่อให้ธรรมชาติยงัคงอยู่คู่ชุมชนดงัเดมิ  
 

2.การสนับสนุนให้ชาวบ้านน าสนิค้าหตัถกรรม
พื้นบ้านมาขายให้แก่นักท่องเที่ยว  
 

- การรกัษาความสะอาดภายในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนเกิดความน่าอยู่  โดยมกีารปรบัปรุงแก้ไข
ปญัหาอย่างต่อเน่ือง 
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ครอบคลุมมากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยงัหลงเหลอืบ้านไม้ชายน ้าที่ยงัคงพายเรอืสญัจรไปมา เป็น
ภาพที่คุณพูลลาภไม่ได้พบเห็นในเขตกรุงเทพมหานครเท่าใดนัก จนกระทัง่เรอืพามาถึง
ชุมชนเกาะศาลเจ้า สภาพโดยทัว่ไปเมื่อขึ้นเรอืแล้ว ผู ้คนไม่พลุกพล่าน บ้านแต่ละหลงั
จดัเป็นสดัส่วน เมื่อเข้าไปยงัซุ้มหน้าบ้าน ก็เห็นเป็นบ้านเรอืนไทย การออกแบบมีความเป็น
ไทยประยุกต์ได้อย่างสวยงาม บ้านโปร่งท าให้มลีมหมุนเวยีนอยู่ตลอด ขณะนัน้คุณทวชียั
เป็นคนคอยต้อนรบันักท่องเที่ยว ขณะที่ผู ้คนก าลงัเข ้าไปในบ้าน ตนจงึได้ไปพูดคุยเพื่อ
สอบถามถึงบ้านนัน้ คุณทวชียัผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เล่าถึงที่มาของบ้านผ่านความคดิเห็น
ของคุณพูลลาภความว่า  
 

เขานี่จบจากสถาปตัย์ และเขาก็สร้างบ้านด้วยตวัเอง เป็นบ้านเรอืนไทยก็
เป็นจุดรบันักท่องเที่ยว และในบ้านพยายามสร ้างวถิ ีทางสงัคมไทย 
วฒันธรรมไทย สร้างวถิีถิ่นขึ้นมาเพื่อสร้างความภาคภูมใิจให้กบัคนที่ไป
ท ่อ ง เที ่ย ว ว ่า  ไทย เ ร านี ้ม ปี ร ะ ว ตั ิศ าสต ร ์ ม ชี ุมชนต ่า งๆ  ที ่อ ยู ่ใ น
ประวตัิศาสตร์ควรจะอนุรกัษ์เอาไว้ ไม่ให้หายไปจากประเทศไทยนี้ ไม่ใช่
ว่าสร้างบ้านจดัสรรไปทบัชุมชนต่างๆ จนไม่เหลอืวฒันธรรมในชุมชนอยู่
เลย 
   

   เมื่อเขาได้ทราบถึงความเป็นมาของชุมชนผ่านเรื่องเล่าต่างๆ ของ
คุณทวชียัแล้วในเวลาต่อมาคุณทวชียัได้เดนิน าเพื่อพานักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมบ้านพกั
โฮมสเตย์คุณพูลลาภเล่าให้ฟงัว่า 
 

โฮมสเตย ์ก ็เป็นลกัษณะบ ้านที่เป็นวถิ ีไทย ออกจะน่ารกัๆ แต่ก ็ทนั
สมยัใหม่นิดนึง และพยายามสร้างให้เกิดความชื่นชอบของชุมชน ครัง้
แรกที่ไปดูโฮมสเตย์ มบี้านอยู่หลงันึงเห็นแล้วประทบัใจมาก ด้วยเหตุผล
ที่ว่าเขาไม่ได้เสยีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งหาเฟอร์นิเจอร์อะไรมาท าให้เกิด
ความเลศิหรูอลงัการอะไรเลย ใช้วสัดุพื้นๆ แต่เอาศิลปะเข้าไปบวกด้วย 
และท าให้รู้สกึมคีวามประทบัใจ และอยากจะชวนเพื่อนๆ มาใช้ชวีติสกัคนื
สองคนืในโฮมสเตย์นี้ 

 
   ก่อนที่คุณพูลลาภจะกลบับ้าน จงึเดนิเข้าไปในสวนของชาวบ้าน แม้
จะเป็นสวนที่ไม่ได้ดูแลรกัษาเท่าใดนัก แต่มคีวามเป็นธรรมชาติที่แฝงไว้อยู่ในเมอืงหลวงซึ่ง
มพีื้นที่สเีขยีวกินเนื้อที่ราว 40 ตารางกิโลเมตร ต่อจากนัน้ก่อนลงเรอืจะมชีาวบ้านน าของมา
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ขายแถวนัน้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะพกัเหนื่อยจากการเดนิเท้ามาลงเรอื ความประทบัใจ
ดงักล่าว ท าให้คดิว่าจะต้องกลบัมาเที่ยว โดยรถส่วนตวัอีกครัง้หนึ่ง 
   ต่อมาหลงัจากนัน้ทิ้งช่วงไปราว 2 สปัดาห์ในช่วงวนัหยุดเสาร์-
อาทติย์ ได้ชวนครอบครวัไปเที่ยวโดยรถส่วนตวั โดยได้เข้าไปมนัสการหลวงพ่อในโบสถ์
ของวดัจ าปา และเที่ยวตลาดน ้าวดัจ าปา ให้อาหารปลาที่คลองหน้าวดั และ เดนิเข ้าไป
ทกัทายบ้านคุณทวชียัและโฮมสเตย์ ก่อนที่จะเข ้าไปโฮมสเตย์ได ้เห ็นผลติภณัฑ์ต่างๆ 
วางขายที่ร ้าน จงึเข้าไปพูดคุยกบัแม่ค้า ซึ่งแม่ค้าบอกว่าสถานแห่งที่นี้ได้รวมกลุ่มกนัเพื่อ
ช่วยเหลอืในการท าผลติภณัฑ์ขึ้นมา ทัง้นี้เพื่อหารายได้เข้าสมาชกิภายในกลุ ่ม โดยคุณ    
พูลลาภได้เล่าให้ฟงัว่า “ญาติๆ เขาก็พยายามรกัษาวฒันธรรมที่สบืทอดกนัมาในชุมชน เช่น 
ท าน ้าปรุง แป้งร ่าอะไรต่างๆ ที่เป็นวถิีไทย มกีารแทงหยวก ท าอะไรต่างๆ เพื่อพฒันาสร้าง
ความเป็นไทย ให้คนที่ไปท่องเที่ยวเห็นความส าคญัของความเป็นไทย ให้มนัยงัคงอยู่” 
     
   ขณะที่ชุมชนเกาะศาลเจ้ามคีวามแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ โดยคุณ
พูลลาภได้แสดงทศันะดงันี้  
 

ตรงนี้ก็ยงัมวีถิีทางวฒันธรรมของไทยที่ท ามาค้าขาย ก็น่าจะแตกต่างกบั
ชุมชนอื่นๆที่ตอนนี้หมู่บ้านจดัสรรได้กลนืไป วฒันธรรมต่างๆ ก็ได้หด
หายไป คนไม่ค่อยคุยกนัมากขึ้น กิจกรรมร่วมกนัก็มน้ีอย ซึ่งสิง่ดงึดูดใจ
ของชุมชนนี้ ก็อาจจะมจีุดศูนย์กลางอยู่ที่วดั เนื่องจากวดัจ าปาได้อยู่ใกล้ๆ 
และชุมชนเกาะศาลเจ้าก็มวีดัจ าปา เพราะฉะนัน้วนัพระวนัอะไรอย่างนี้ก็
ยงัมจีุดศูนย์รวมทางจติใจ ที่ยงัได้ไปท าบุญกนัอยู่ ยงัได้ไปเจอกนัที่วดั ยงั
มกีารพฒันาวดัเพื่อดงึดูดเมด็เงนิ สร้างพฒันาชุมชนขึ้นมาอะไรต่อมอิะไร  
ก็น่าจะเป็นสงัคมที่พยายามตีกรอบตวัเองให้สงัคมใกล้วดั เป็นสงัคมเชงิ
วฒันธรรม เป็นสงัคมที่ผู้คนยงัพูดคุยกนั ยงัปรกึษากนัในการค้าขาย และ
พยายามเอาจุดเด่นเป็นสนิค้าทางวฒันธรรมของไทยดัง้เดมิมาดงึดูด
ลูกค้าในการจบัจ่ายใช้สอยกลบัไป บางคนที่อายุมากๆ แล้วเมื่อเข้าไป
ท่องเที่ยวเกาะศาลเจ้า ได้เห็นสนิค้าจะได้ระลกึถึงสมยัยงัวยัเด็ก ที่ว่าเคย
เห็นเคยเล่นแบบสนิค้าอะไรต่างๆ บางทปีจัจุบนันี้แล้วมนัไปหาซื้อที่ไหน
ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ชุมชนนี้ก็น่าจะแตกต่างกบัชุมชนอื่นที่พยายามรกัษา
วฒันธรรมของไทยอยู่ในระดบัหนึ่ง 

 
   นอกจากนี้เขาได้แสดงทศันะถึงชุมชนในการต้อนรบัขบัสู้และความ
ปลอดภยัของสถานที่ ทัง้นี้ผู ้คนในละแวกนัน้มกีารบรกิารแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเก ิดความ
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ประทบัใจ การเป็นมติรแก่นักท่องเที่ยวและการแสดงความจรงิใจยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นต้น สิง่
เหล่านี้ท าให้นักท่องเที่ยวอาจจะหวนกลบัมาเที่ยวในสถานที่เดมิอีก ในท านองเดยีวกนัสิง่ที่
คุณทวชียัได้เล่าถ ึงศ ิลปะแขนงต่างๆ ที่ชุมชนรกัษาไว ้ นัน่คอื งานแทงหยวก แป้งร ่า      
แป้งพวง น ้าอบ และเหล่านักศึกษามาขอเรยีนรู้การท ากิจกรรมผ่านภูมปิญัญาชุมชน หาก
ชุมชนน าสิง่ที่มอียู่ซึ่งถ ือเป็นการสบืสานวฒันธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการจดัก ิจกรรม
สร้างสรรค์ให้แก่นักท่องเที่ยว คงมคีนจ านวนไม่น้อยที่สนใจอยากจะเรยีนรู้ คุณพูลลาภได้
อธบิายความเข้าใจของตน ดงันี้ 
     

เหตุผลที่คดิว่านักท่องเที่ยวอยากจะไปร่วมกิจกรรมหรอืว่าความเป็นไทย 
ทุกคนในประเทศไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทย มุมมองในแง่ว่ าเขาก็ยงั
รกัวฒันธรรมของไทยอยู่ เพราะฉะนัน้อะไรต่างๆ ที่มนัยงัรกัษาวฒันธรรม
ได้อยู่ รกัษาขนบธรรมเนียมได้อยู่นักท่องเที่ยวก็ยงัมคีวามต้องการ  ใน
ส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ก็คดิว่าเขาอยากหาสิง่แปลกๆ ใหม่ๆ 
วฒันธรรมที่มนัดัง้เดิมของไทย ที่ดูแล้วมนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ดูแล้ว
มนัแปลกมวีธิคีดิวถิ ีชวีติที่มนัราบเรยีบหรอืว่ามกี ิจกรรมร่วมกนัทาง
พระพุทธศาสนา อะไรก็แล้วแต่มนัเป็นสิง่ที่น่าสนใจ ที่ท าให้ชาวต่างชาติดู 
แต่ว่านักท่องเที่ยวคนไทยที่ท่องเที่ยวก็อาจจะอยากรกัษาวฒันธรรมของ
ตวัเอง และอยากสมัผสัความเป็นอยู่แบบไทยๆ  ให้ได้มากกว่าสงัคมไทย
ในปจัจุบนัที่มนัจะเริม่จางหายไปเรื่อยๆ 

 
   ข้อเสนอะแนะที่คุณพูลลาภต้องการให้คนในชุมชนพฒันาทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม ดงันี้ 
 

ควรจะพฒันาจดักิจกรรมทางวฒันธรรมให้นักท่องเที่ยวได้สมัผสัเลย 
อยากลองอยากท าเอาเองเลย อาจจะเป็นน ้าปรุงก็ได้ หรอืน ้าอบไทยๆ 
บ้านๆ นี่ว่ามนัท าอย่างไร ท าเสรจ็จะร่วมกิจกรรมไหม ร่วมกิจกรรมก็เสยี
ค่าวตัถุดบิ เมื่อเสยีค่าวตัถุดบิไปแล้ว เมื่อท าเสรจ็แล้วก็เอากลบับ้านไป
เองเลย ถือว่าก็จะท าให้มกีิจกรรมที่มนัน่าสนใจเพิม่มากขึ้น แล้วก็อยาก
ให้ทางชุมชนรวมตวักนัให้ได้มากกว่านี้ เพื่อความเข้มแขง็และช่วยในการ
ที่จะพฒันาชุมชนต่อไปในเชงิวฒันธรรม 
 

   2)  คุณกนั (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี จากการสมัภาษณ์นักท่องเที่ยว
พบว่า เดนิทางมากบัครอบครวัโดยรถส่วนตวั เพื่อจะมาท่องเที่ยวละแวกตลิง่ชนั เผอิญ
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ครอบครวัของคุณกนัค้นหาในเว็บไซค์ เจอแหล่งนักท่องเที่ยวตลาดน ้าวดัจ าปา และชุมชน
เกาะศาลเจ้า การมาชุมชนในครัง้นี้ถ ือเป็นครัง้แรก คุณกนัแสดงทศันะเมื่อได้เข้าไปใน
ชุมชนรู้สกึเฉยๆ เพราะชุมชนมคีวามเงยีบ ก่อนหน้านี้เคยไปท่องเที่ยวอมัพวา เมื่อน ามา
เปรยีบเทยีบระหว่างชุมชนเกาะศาลเจ้าและอมัพวาพบว่า คุณกนัมคีวามชื่นชอบอมัพวา
มากกว่า ในขณะที่ครอบครวัและคุณกนัเดนิไปเที่ยวรอบชุมชนเกาะศาลเจ้าเพื่อจะไปพบเจ้า
บ้าน ปรากฏว่าเจ้าบ้านปิดบ้าน เมื่อได้สอบถามข้างบ้านจงึทราบว่าเจ ้าบ้านไปพกัตาก
อากาศที่ต่างจงัหวดั โดยรอบบริเวณไม่มขีองขายใดๆ ท าให้คุณกนัเกิดความรู้สกึเฉยๆ และ
ไม่ชอบที ่ได ้เข ้ามาในบรเิวณนี ้ เพราะไม่มสีิง่ ใดที ่น่าด งึด ูดใจส าหรบัคุณกนั เลย แต่
ขณะเดยีวกนัครอบครวัของคุณกนั ซึ่งเป็นคุณแม่เคยได้ยนิชุมชนนี้ในโทรทศัน์ จงึเกิดความ
สนใจที่จะเดนิทางมาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ทางรถยนต์ส่วนตวั โดยที่ไม่ทราบว่าเจ้าบ้านไป
ต่างจงัหวดั ท าให้ครอบครวัคุณกนัต้องไปเที่ยวสถานที่อื่นแทน นัน่คอื ตลาดน ้าคลองลดั
มะยม โดยที่คุณกนัไม่ทราบว่าชุมชนเกาะศาลเจ้ามตีลาดน ้าวดัจ าปา  
   3)  คุณวชิชุอร (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี คุณวชิชุอรได้เคยเดนิทาง
มาชุมชนเกาะศาลเจ้าแล้ว เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากทาง
เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม เมื่อต้นปี พ.ศ. 2556 เพราะมญีาติพี่น้องซึ่งอยู่ใน
กลุ่มสตรนีางเลิ้งสร้างสรรค์ ทัง้นี้ถือเป็นหนึ่งในสมาชกิของกลุ่มเครอืข่ายการท่อง เที่ยวภาค
ประชาสงัคมด้วยเช่นกนั คุณวชิชุอรได้เล่ารายละเอียดถึงบรรยากาศก่อนที่จะเข้าไปใน
ชุมชนความว่า 
 

เราไปรวมตวักนัที่กองการท่องเที่ยวแต่เช้าตรู่ อยู่แถวถนนพระอาทติย์ 
ใต้สะพานปิ่นเกล ้า ฝ ัง่พระนคร ทุกคนจะต้องมารวมตวักนัที่นี่ มกีาร
พูดคุยภายในตวัแทนภาคกีลุ่มต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมหีลาย
ชุมชนที่จะเดนิทางไปชุมชนเกาะศาลเจ้าด้วย คุณพจีะมหีน้าที่ในการ
บรรยายร่วมกบัคนในชุมชนที่เราจะไปเที่ยว อธบิายถึงประวตัิในชุมชนที่
เก่าแก่ไม่น้อยกว่า 500 ปี ในงานมทีัง้การสาธติท าขนมลอดช่อง ท าแป้ง
ร ่า และมกีารประชุมในภาคเีพื่อต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดสิง่ต่างๆ 
ในชุมชนอื่นรบัทราบ 

 
เมื่อคุณวชิชุอรและคณะเดนิทางมาถึงชุมชนแล้ว ทางชุมชนเกาะ

ศาลเจ้ามกีารจดังานประเพณีของชุมชนซึ่งเป็นประเพณีที่สบืทอดวฒันธรรมมายาวนาน 
โดยใช้ชื่อว่า งานวฒันธรรมชุมชนวดัจ าปา “งานศิลป์ วถิีถิ่น เกาะศาลเจ้า” ข้อมูลดงักล่าว
ได้ทราบจากทางคุณพเีป็นวทิยากรในเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมและเป็น
เจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวด้วย เมื่อคุณวชิชุอรได้รบัฟงัการบรรยายจากประธานชุมชน 
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นัน่คอื คุณทวชียั ถือเป็นบุคคลที่ยงัคงรกัษาและสบืทอดมรดกทางวฒันธรรม ประเพณีอนัดี
งามไว้ แม้ว่าชุมชนจะมพีื้นที่จ ากดั เนื่องด้วยถูกหมู่บ้านจดัสรรล้อมรอบหมดยงัคงเหลอื
ชุมชนเกาะศาลเจ้าและชุมชนฉิมพลทีี่ยงัคงความเป็นวถิ ีชวีติแบบเดมิไว้ให้เห็นจวบจน
ปจัจุบนั ได้แก่ แม่ค้าขายขนมไทยโดยยงัคงพายเรอืไม้และสามารถพบเห็นได้ในปจัจุบนั 
และการสาธติท าแป้งร ่า การท าน ้าปรุงโบราณซึ่งถือเป็นภูมปิญัญาของชุมชน และการจกั
สานทางมะพร้าวเป็นต้น โดยภายในงานคุณวชิชุอรเล่าว่าสมาชกิในเครอืข่ายให้ความสนใจ
ไปที่กิจกรรมการสาธติภูมปิญัญาต่างๆ ซึ่งเจ้าบ้านก็เชื้อเชญิให้ทดลองท าใช้เวลาเพยีงสัน้ๆ
บางคนขอร่วมท าด้วย หนึ่งในนัน้คุณวชิชุอรได้ร่วมทดลองท าก ิจกรรมการจกัสาน และ
กิจกรรมการท าแป้งร ่า ซึ่งได้แสดงความคดิเห็นความว่า 

 
ได้มโีอกาสเข้าไปร่วมท าก ิจกรรมงานท าแป้งร ่าและแป้งพวงของกลุ ่ม
เครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์ รู้สกึชอบที่ชุมชนยงัมภีูมปิญัญาท้องถิ่นให้ได้
พบเห็น ทางพี่หวัหน้ากลุ่มเขาอยากให้เราลองหดัท าดู เราก็ชอบเลย ไม่
เคยท ามาก่อนด้วย มนัต ้องใช ้ความช านาญในการคาดคะเนการลง
น ้าหนักของมอืเพื่อบบีแป้งที่ถูกห่อไว้ในถุงพลาสติกให้พอด ีแรกๆ ก็ท า
ไม่สวยเลย แต่พอเริม่คล่องกบัการลงน ้าหนักมอื จงึเริม่ท าเป็นเมด็สวย 
ได้รูป จะต้องบบีให้เสมอกนั บีบลงบนเส้นด้ายที่วางไว้บนใบตองอีกทนีึง 
ในนัน้เห็นว่ามกีารใส่น ้าปรุงเข้าไปด้วย หอมกรุ่นแบบโบราณ ชอบมาก 
เพราะไม่เคยเห็นที่ไหนท ามาก่อนเลย ไม่เคยเห็นของจรงิ เพราะเกิดไม่
ทนั โตมาก็มแีต่แป้งที่ใช้กนั แป้งอนัน้ีคนรุ่นก่อนคงใช้กนัทัว่ไป กว่าจะได้
แป้งนัน้ใช้ความอดทนมาก มคีวามละเอียดอ่อน เป็นงานประณีต ถึงยงัไง
ชุมชนนี้มขีองดทีี่ยงัคงรกัษาไว้ เพราะสิง่เหล่านี้ หาได้ยากแล้วในชุมชน
ของกรุงเทพฯ น้อยมากที่จะได้เข้ามาสมัผสักบัการได้ลงมอืท าด้วยฝีมอื
ตวัเอง อนันี้ขึ้นอยู่กบัความชอบส่วนตวัด้วยนะ บางคนอาจจะเฉยๆ แต่
เราชอบที่จะได้เข้าไปลงมอืท า ทางพี่เจ้าของกลุ่มเขาก็ชวนให้เราลองท าดู 
ก็สนุกด ีเขาสอนบบีคร่าวๆ ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทใีนการลองท า แต่
ใช้เวลานานเหมอืนกนักว่าแป้งจะแห้ง ความเป็นไทยๆ มนัถูกสงัคมยุค
ใหม่กลนืไปทลีะนิด การที่ยงัมบีางชุมชนอนุรกัษ์ในสิง่ที่เป็นของโบราณนี้ 
ถือว่ามคีวามตัง้มัน่สูงในการตัง้ใจท าผลงานออกมา เพราะว่างานโบราณ
แบบนี้ค่อนข้างมขี ัน้ตอนยุ่งยาก และซบัซ้อน กว่าจะได้ผลงานที่เสรจ็
สมบูรณ์ คงจะต้องใช้เวลาที่นานพอดู ส่วนงานจกัสานใช้เวลาไม่นานนัก 
ในการจกัสานทางมะพร้าว ซึ่งมหีลายแบบ แต่เลอืกการสานตะกร้า ถือ
เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วย พี่ที่สอนแต่ละคนเป็นกนัเองด ีท าให้เป็น
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กิจกรรมที่เพลดิเพลนิ มหีลายคนสนุกกบัการร่วมกวนลอดช่อง บางคน
สนใจการท าน ้าปรุง ประเพณีนี้ไม่ได้เป็นแต่เพยีงผู้ชมนะแต่ได้มโีอกาส
ร่วมท าจรงิด้วย    
 

ต่อจากนัน้ทางเจ้าบ้านได้พาสมาชกิกลุ่มเดนิไปในชุมชน แวะชมร้าน
กาแฟดัง้เดมิ บ้านโฮมสเตย์ และเข้าไปเยี่ยมชมวดัจ าปาซึ่งเป็นวดัเก่าแก่ของชุมชน เมื่อได้
เข้าไปเห็นด้านนอกของตวัโบสถ์พบว่าม ีชามจนีโบราณประดบัประดาเรยีงรายมากมาย 
พร้อมทัง้มวีทิยากรในการเล่าประวตัิความเป็นมาให้กลุ่มคนในชุมชนได้ทราบเพื่อให้เข้าใจ
ถึงประวตั ิความเป็นมาของวดัเป็นศูนย์รวมของชุมชนมาอย่างยาวนาน ทัง้นี้ได้มกีารร่วม
ประชุมกลุ่มภาคเีครอืข่ายภาคประชาสงัคมบรเิวณอุโบสถของวดัเพื่อหารอืถึงความคบืหน้า
ของแต่ชุมชนในการด าเนินการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และการพฒันาการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมทัง้น าเสนอโครงการและกิจกรรมที่แต่ละชุมชนได้จดั ขึ้นเพื่อ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน ข้อเสนอแนะที่คุณวชิชุอรต้องการให้ชุมชนพฒันา นัน่คอื  

 
อยากให้มกีารเปิดสอนรูปแบบของกิจกรรมที่สามารถเข้าลงคอร์สเพื่อ
เรยีนรู ้การท าเครื่องหอมหรอืสิง่อื่นในช่วงวนัหยุดยาวพร้อมกบัการคดิ
ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรม ถือว่าเป็นสิง่ที่น่าจะน ามาท าในชุมชนนี้ได้ 
อาจจะจดักิจกรรมสามเดอืนครัง้ หรอืมากกว่านัน้ ตามความสะดวกของ
ชุมชน เพราะในชุมชนนี้มผีู ้รู ้ในศาสตร ์ต่างๆ เยอะ หนึ่งคนมคีวามรู้
มากกว่าสองอย่าง ภูมปิญัญาท้องถิ ่นอย่างน้อยน่าจะเปิดโอกาสให้คน
ทัว่ไปที่สนใจจรงิๆ ได้เข้ามาร่วมเรยีนรู้สิ่งที่หาดูได้ยากนี้ เป็นการสร้าง
อะไรใหม่ๆ แก่ตนเองที่ได้ร่วมท ากิจกรรมด้วย   

  
การมาเยี่ยมเยอืนในชุมชนครัง้นี้ถ ือเป็นครัง้แรกซึ่ง เจ้าบ้านมกีาร

ต้อนรบัขบัสู้กลุ่มผู้มาเยอืนเป็นอย่างดี มคีวามเป็นกนัเอง คุณวชิชุอรคดิว่าจะกลบัมาอีกถ้ามี
การรูปแบบการท่องเที่ยวที่มกีิจกรรมให้ได้ร่วมลงมอืท าจรงิ และจะชวนเพื่อนๆ มาด้วยเมื่อ
มโีอกาสที่เหมาะสม    
  4.1.3.2  นักท่องเที่ยวเข้าพกัโฮมสเตย์  
  นักท่องเที่ยวกลุ่มดงักล่าวได้เข้าพกัเป็นกลุ่มจ านวน 5 คน โดยมตีวัแทนใน
การให้สมัภาษณ์ 2 คน ได้แก่ คุณจุฑามาศ (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี และคุณพชัร ี(นาม
สมมุติ) อายุ 30 ปี ซึ่งทัง้สองคนถือเป็นตวัแทนกลุ่มที่สะดวกในการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการ
ท่องเที่ยวย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าแก่ผู้วจิยั กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าพกัโฮมสเตย์ได้เล่าถึง
ที่มาของการมาพกัแห่งนี่ โดยคุณจุฑามาศได้แสดงความคดิเห็นว่า 
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พี่หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต คอื เหมอืนว่าเราอยากมาเที่ยวไม่ต้องไกล
มาก  เพราะว่าวนัเสาร์ เราติดด้วยวนัเสาร์เราท างาน ปรกติถ้าเกิดว่าวนั
เสาร์เราจะไม่ถึงขัน้ท างาน เราก็จะไปถึงสมุทรสาคร สงคราม แถวโน้นล่ะ 
อนันี้ด้วยภาระของแต่ละคนติดงานในวนัเสาร์ แล้วก็ต้องการแบบว่าไปหา
ที่ใกล้ๆ ที่ไม่เหนื่อยมาก ก็หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต โดยยดึตลาดน ้าเป็น
หลกั คราวนี้พอพี่หาเจอ พี่ก ็โทรเพราะมเีบอร ์โทรมาด ้วย ก ็ต ิดต่อ
ประธานชุมชนอะไรอย่างนี้ ก็คุยกบัเพื่อนๆ ว่าตรงนี้มนัมโีฮมสเตย์และก็
มรีวม เขาจะมกีิจกรรม เขาจะพาไปตลาดน ้าคลองลดัมะยมอะไรอย่างนี้ 
เพราะว่าพี่ก็ไม่รู ้ว่ามวีดัจ าปา พี่คดิว่าที่พี่มานี่ คอืตลาดน ้าตลิง่ชนัอะไร
ประมาณนัน้ คราวนี้เขาก็บอกว่าพาไปตลาดน ้า ไปวดั แล้วก็มกีิจกรรม
อะไรต่างๆ เขาบอกว่ามเีดนิชุมชน และเห็นรูปบ้านพกัและก็ห้องพกั ที่
เขาแปะไว้ในเว็บไซด์น่ารกั ก็เลยตดัสนิใจมากนั 

     
  ทัง้สองคนได้บอกถึงจุดเด่นของที่นี่คอื การมโีฮมสเตย์ การนัง่เรอืล่องคลอง 
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เขตตวัเมอืงของกรุงเทพมหานครด้วย เป้าหมายหลกัในการ
เข้าพกั คอื ความเงยีบสงบ ไม่ต้องการคนที่พลุกพล่านเฉกเช่นเดยีวกบัตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง 
และประธานชุมชนแจ้งรายละเอียดของโฮมสเตย์ ซึ่งคุณพชัรยีงัได้เล่าว่า 
 

ที่นี่ก็คอื ประธานของชุมชน เขาให้ข้อมูลด ีก็คอืเขาพูดขึ้นตอนแรกเลย 
ปรกติพี่คุย ก็คอืเจอหน้ากนัก่อน เหมอืนกบัว่าเราเจอหน้ากนัก่อน แล้ว
คุยกนัก่อนว่ามนัเป็นอย่างนี้  แล ้วจงึค่อยมา ไม่ค่อยมใีครต ิดต่อทาง
โทรศพัท์มาในรูปแบบอย่างนี้  เขาก็พูดประมาณอย่างนี้ 

     
  ส าหรบัค่าใช้จ่ายการมาเข้าพกัโฮมสเตย์เกาะศาลเจ้านี้  ในนัน้จะมบี้านพกั
โฮมสเตย์อยู่ 2 หลงั พกัได้หลงัละ 3 คน ในราคา 1,200-1,500 บาท/หลงั รวมอาหารเช้า 
หากต้องการพกัมากกว่า 3 คน เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 300 บาท ทางเจ้าของบ้านจะ
สอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าต้องการมาที่นี่อยากท ากิจกรรมอะไร ทางเจ้า
บ้านจะได้แนะน าให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและชุมชนใกล้เคยีง 
อาท ิการล่องเรอืไปตลาดน ้าคลองลดัมะยม การเดนิเที่ยวสวนฉิมพล ีเข้าไปสกัการะพระวดั
จ าปา และการเดนิตลาดน ้าวดัจ าปา เป็นต้น ทัง้นี้นักท่องเที่ยวได้แสดงทศันะถึงการมาพกั
โฮมสเตย์ในครัง้นี้ว่า “หากเกิดความประทบัใจในการมาพกัที่นี่ผ่านรูปแบบการต้อนรบัของ
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เจ้าบ้านแล้ว อาจจะกลบัมาพกัอีกครัง้หรอืแนะน าให้เพื่อนๆ ได้รู้จกั ” ถือเป็นกระบอกเสยีง
การประชาสมัพนัธ์ชุมชนอีกทางหนึ่ งด้วย 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงสรุปผลมติิทศันคติของนักท่องเที่ยว 
 
 4.1.4  มิติกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 
  
 หากกล่าวว่าก ิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์นัน้ยงัไม่มคี านิยามที่จ าเพาะ
เจาะจง แท้จรงิแล้วนัน้ได้มตีวัแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ที่องค์การบรหิาร

นักท่องเท่ียวขาจร นักท่องเท่ียวเข้าพกัโฮมสเตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติทศันคติ 
ของ 

นักท่องเท่ียว 
 
 
 
 

 
1) คุณพูลลาภ ได้แสดงทศันคติว่า ชุมชนนี้
รกัษาธรรมชาติที่ยงัคงเหลืออยู่ในแบบวิถีช ีว ิต
ของชุมชนเล็กๆ และการมภีูมปิญัญาท้องถิ่นที่
น่าประทบัใจ ตลอดจนเจ้าของชุมชนมคีวามเป็น
มติรต่อนักท่องเที่ยวและการแสดงความจริงใจ
ยิ้มแย้มแจ่มใส  ส่วนศิลปะแขนงต่างๆ ที่ชุมชน
รกัษาไว้ นัน่คือ งานแทงหยวก แป้งร ่า แป้งพวง 
และน ้าอบ ถือเป็นสิ่งดีงามที่หาชมได้ยาก 
   

 
1. คุณจุฑามาศ ได้แสดงทศันคติว่า ต้องการมา
ท่องเที่ยวไม่ไกลนัก โดยยึดตลาดน ้าเป็นหลกัจ ึง
เข ้า ไปหาข ้อม ูล ในอ ิน เตอร ์เน ็ต และ โทรศ พัท์
สอบถามเจ้าบ้านพบว่า มกีิจกรรมให้ท าหลายอย่าง
ให้เล ือกท า และมบี ้านพกัที่สวยงาม จ ึงต ัดส ินใจ
เพื่อเข้ามาพกัผ่อนที่เกาะศาลเจ้า 
 
 
 
  
 

2) คุณกนั ได้แสดงทศันคติว่า มีความรู้ส ึกเฉยๆ 
ต่อชุมชนเนื่องจากไม่เก ิดความรู ้ส ึกประทบัใจ
สถานที ่เพราะมคีวามเง ยีบสงบและไม ่ม คีน
พลุกพล่าน จึงไม่เกิดอรรถรสในการมาท่องเที่ยว
ชุมชนนี้ 
 

2. คุณพชัร ี ได้แสดงทศันคต ิว ่า เมื่อได ้ข ้อม ูลที่
น่าสนใจในอินเตอร์เน็ตแล้ว จึงติดต่อโทรศพัท์ก่อน
มา เข ้าพ กั เพื ่อส อบถามขู ้อ ม ูล เบื ้อ งต ้นพบว ่า 
ป ร ะ ธ า น ช ุม ช น ใ ห ้ข ้อ ม ูล ที ่ด ีใ น ก ก า ร ชี ้แ จ ง
รายละเอียดที่จ าเป็นและพูดคุยกนัก่อนที่จะเข้ามา
พกั ท าให้นักท่องเที่ยวได้ทราบขอ้มูลนัน้ด้วยความ
กระจ่างชดัก่อนที่จะเข ้าพกั   โฮมสเตย์เกาะศาล
เจ้า 

3) คุณวิชชุอร ได้แสดงทศันคติว่า ได้เคยมาร่วม
กิจกรรมชุมชนนี้ผ่านทางเคร ือข่ายภาคประชา
สงัคมเมื่อปี 2556 รู้สึกชอบที่ชุมชนนี้ยงัคงรกัษา
ภูมปิญัญาท้องถิ่น และมโีบราณสถานที่น่าสนใจ 
นัน่คือ วดัจ าปา ตลอดจนมเีจ้าบ้านที่คอยต้อนรบั
ข บัสู ้ก ลุ ่มคณะท ่อ ง เที ่ยว  จน เก ิดความรู ้ส ึก
ประทบัใจ 
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การพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกบัคณาจารย์ 
คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในการท าวจิยัที่เกี่ยวข้องกบั
กระบวนการการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ในประเทศไทย ท าให้ทราบตวัแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของประเทศไทยที่มุ่งแสดงให้เหน็ถงึมติิทางวฒันธรรมและการสร้าง
สนิค้าทางวฒันธรรมผ่านกระบวนการท่องเที่ยว เป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้คนในท้อนถิ่นได้
สร ้างสรรค์ผลงานของก ิจกรรมที่มาจากธรรมชาติไปสู ่วฒันธรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มี
แนวโน้มก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืได้ (องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน), 2556) ผู้วจิยัจงึได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กบักิจกรรมที่มุ่งสะท้อนถึงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชนเกาะศาลเจ้า โดยมกีรอบของ
มติิกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ดงันี้  
 4.1.4.1 ด้านก ิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ของชุมชน ก ิจกรรม
ดงักล่าวเป็นกจิกรรมที่เจ้าบ้านสามารถเปิดอบรมและเข้ามาเรยีนรู้ หากมผีู้มาติดต่อโดยตรง
แก่เจ้าบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านมคีวามยนิดทีี่จะต้อนรบัขบัสู้และสอนกลุ่มดงักล่าวเพื่อเข้ามาศึกษาดู
งานเป็นหมู่คณะ โดยมกีิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ 
   1)  งานแทงหยวกอย่างง่าย จ าเป็นต้องมพีื้นฐานการเขยีนลายไทย
เบื้องต้น เพื่อให้การเรยีนรู้จบัมดีแทงหยวกจะท าได้คล่องมอื รวดเรว็มากยิง่ ขึ้น ผู้สอน คอื 
คุณทวชียั  
   2)  งานตดักระดาษพวงมโหตร เป็นการตดักระดาษตามลวดลาย
ต่างๆ ใช้เวลาสัน้ๆ ในการเรยีนรู้แล้วฝึกหดัเองได้เลย ผู้สอน คอื คุณไพโรจน์  
   3)  งานท าเครื่องหอม อาทิ การท าแป้งพวง การท าแป้งร ่า การท า
น ้าอบ น ้าปรุง และอื่นๆ การเรยีนรู ้งานเครื่องหอมเป็นสิง่ที่มคีวามละเอียด จ าเป็นต้องมี
ความอดทนในขัน้ตอนต่างๆ ทัง้นี้เพราะเป็นงานที่เน้นความปราณีต จ าเป็นต้องใช้สายตา
เป็นเวลานานๆ ผู้สอน คอื คุณภกัจริา และกลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจทัร์     
   4)  งานขนมไทย มบี้านแม่จู้ และบ้านสว่างจนัทร์ ที่เปิดบ้านให้มา
เรยีนรู้การท าขนมไทยอนัหลากหลาย    
 4.1.4.2 ด ้านการตลาดการท่อง เที ่ยว  ช ุมชนยงัไม ่ม กีารจดัการด ้าน
การตลาด และไม่อนุญาตเปิดสอนกิจกรรมผ่านกลไกการตลาดของบรษิ ัทผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวแต่อย่างใด ทัง้นี้เป็นนโยบายของชุมชนละแวกนัน้ที่ต้องการเปิดบ้านเพื่อให้
ผู้เข้ามาเรยีนรู้ท ากิจกรรมที่เป็นกลุ่มบุคคลเข้ามาด้วยใจและพร้อมทัง้น าค่าใช้จ่ายที่ใช้การ
เตรยีมวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการร่วมท ากิจกรรม และบางหน่วยงานอาจจะต้องการให้ทาง
ชุมชนช่วยจดัเตรยีมอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในการท ากิจกรรม ไม่ได้คดิค่าสอนแต่
อย่างใด ซึ่งบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถติดต่อกบัทางชุมชนได้โดยตรง  
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 4.1.4.3 ความสามารถในการรองรบัของธรรมชาติด้านกายภาพ  การ
ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยอืนในชุมชน อาท ิการล่องเรอืจากคลองลดั
มะยมมาถึงชุมชนนี้ การล่องเรอืเหมาล าส่วนตวัมาขึ้นชุมชนนี้ กลุ่มบุคคลที่สนใจเข้ามาร่วม
ท ากิจกรรม กลุ่มเข้ามาศึกษาดูงาน กลุ่มท ารายงาน กลุ่มส่งเสรมิอาชพี และกลุ่มอื่นๆ ที่  
สนใจ เป็นต้น โดยชุมชนได้ให้ความส าคญัในเรื่องความสามารถในการรองรบัของธรรมชาติ 
โดยเฉพาะทางด้านกายภาพปจัจุบนัมกีารพฒันาด้านสาธารณูปโภคโดยที่ชุมชนบรหิาร
จดัการเอง อาท ิถงัใส่ขยะตามจุดต่างๆ อย่างเพยีงพอ แหล่งน ้าประปาที่สะอาดไว้ส าหรบัให้
ดื่มฟร ีบรเิวณทางเดนิชุมชนเกาะศาลเจ้ามกีารเก็บกวาดทางเดนิทุกอาทติย์ แม้ว่าจะไม่
สามารถจ ากดักลุ่มนักท่องเที่ยวทุกวนัเสาร์อาทติย์เข้ามาในชุมชนได้ เนื่องจากการปล่อยควิ
เรอืจากคลองลดัมะยมจากต้นทาง ท าให้อาจเกิดปญัหากบัทางเจ้าบ้านที่ไม่สามารถดูแล
นักท่องเที่ยวอย่างทัว่ถึง แต่ขณะเดยีวกนัถ้าเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมท ากิจกรรมซึ่งได้ติดต่อ
เข้ามาก่อน เจ้าบ้านจะจ ากดักลุ่มคนที่เข้ามาในชุมชน เพื่อให้จ านวนคนที่เข้ามาสอดคล้อง
กบัสถานที่ที่มอียู่และเพื่อความสะดวกในการรองรบักลุ่มคนอย่างทัว่ถึงด้วย  
  จะเห็นได้ว่ามติิกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์นัน้มรีูปแบบกิจกรรมที่
ง่ายและสะดวกต่อการเรยีนรู้ เนื่องจากเวลาอนัจ ากดัท าให้ต้องคดิค้นการเรยีนการสอนที่
เน้นเข้าใจง่าย รวดเรว็ ได้ผลงานออกมาสวยงาม โดยอาศยัขัน้ตอนการท ากิจกรรมที่ไม่
ซบัซ ้อน แต ่เน้น เพื ่อ เ ร ยีน รู ้โดยตรงจากปราชญ ์ชาวบ ้าน ในหลายศาสตร ์ด ้วยก นั 
ขณะเดยีวกนัทางเจ้าของภูมปิญัญามจีุดยนืที่ชดัเจนในการต้อนรบัเฉพาะกลุ่มต่างๆ ที่สนใจ
การเรยีนรู้กิจกรรมอย่างแท้จรงิ แต่จะปฏเิสธกลุ่มที่เข้ามาเพื่อมุ่งแสวงหาก าไรโดยมปีราชญ์
ชาวบ้านเป็นเครื่องมอืในการท ามาหากนิผ่านผู้กระกอบการองค์กรธุรกจิท่องเที่ยวเก็บหวัควิ 
ขณะที่ช ุมชนมกีารรองรบักลุ ่มที ่ต ิดต่อทางประธานชุมชนไว ้อยู ่ก่อน เพราะสามารถ
จดัเตรยีมสถานที ่ได ้เพยีงพอกบัผู ้มาเยอืนอย่างทัว่ถ ึง  แต่ขณะเดยีวกนัอาจรองรบั
นักท่องเที่ยวล่องเรอืจากตลาดน ้ าคลองลดัมะยมได้ไม่เต ็มที่ เนื่องจากขาดการต ิดต่อ
ประสานงานจากทางต้นทาง ท าให้เจ้าบ้านไม่สามารถการต้อนรบัขบัสู้กลุ่มนักท่องเที่ยวทาง
เรอือย่างทัว่ถึง ทัง้นี้ได้น าบทสรุปผลของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงสรุปผลมติิกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
 

 
 

กล่าวโดยสรุป มติ ิการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ ้าที่มี
ศกัยภาพในการพฒันาตามแนวคดิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ได้แก่ มติิทุนทางสงัคม มติิ
ทุนที่เป็นสถาบนั มติิการมสี่วนร่วมของชุมชน มติิทศันคติของนักท่องเที่ยว และมติิกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ เป็นต้น ทุนทางสงัคม ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางปญัญา 
และวฒันธรรม ถ ือได้ว่าเป็นทุนที่มคีวามส าคญัมากต่อความเข้มแขง็ของชุมชน และมี
ความส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบเฉพาะของในแต่ละชมุชน 
เพราะการท่องเที่ยวตัง้อยู่บนพื้นฐานของทุนเหล่านี้ จะเห็นได้จากกระแสของรูปแบบการ
ท่องเที่ยวในปจัจุบนัที่เริม่หวนกลบัสู่ความต้องการเข้าไปซมึซบัในชุมชนดัง้เดมิที่มคีุณค่า
ทางศิลปะ วฒันธรรม ความเชื่อ อตัลกัษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีาม นิสยัใจคอคน
ท้องถิ่น ความจรงิใจและรอยยิ้มจากชาวบ้าน และสภาพวถิีชวีติความเป็นอยู่ของสมาชกิใน
ชุมชน สิง่เหล่านี้จงึกลายเป็นสนิค้าทางการท่องเที่ยวที่ได้รบัความสนใจจากผู้มาเยอืนที่เพิม่
จ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดงันัน้ชุมชนจ าเป็นต้องมกีารบรหิารจัดการเพื่อรกัษาทุนมนุษย์ ทุน
ทางปญัญาและวฒันธรรม โดยน าเอากระบวนการของมติ ิทุนที่เป็นสถาบนั ซึ่งเป็นการ    
แสดงถ ึงกระบวนการมสี ่วนร่วมในเชงิพหุภาค ีชุมชนอาศยัองค ์กรพฒันาชุมชนเป็น
หน่วยงานหลกัในการบรหิารจดัการดูแลภารกิจภายในชุมชนที่เน้นชุมชนพึ่งตนเอง พร้อม
ทัง้มภีาคอีื่นมาช่วยสนับสนุนเพื่อให้เกิดการต่อยอดทกัษะการบรหิารพฒันาโดยชุมชน ทัง้นี้

 รูปแบบของ
กิจกรรม 

      ด้านการตลาด 
      การท่องเท่ียว 

ความสามารถในการรองรบั 
ธรรมชาติด้านกายภาพ 

 
 
 
 
 

มิติการ
ท่องเท่ียว

เชิง
สร้างสรรค์ 

 
1). งานแทง
หยวกอย่างง่าย 
 
2). งานตัด
กระดาษ
พวงมโหตร 
 
3). งานท าเครื่อง
หอม 
 
- งานขนมไทย 

 
-ประธานชุมชนไม่รองรบักลุ่ม
นักท่องเที่ยวเพื่อเข้าร่วมท า
กิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน
โดยผ่านผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวเอกชนที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายรายคน แต่จะรองรบั
กลุ่มต่างๆ ที่มาโดยไม่ได้
แสวงหาก าไรทางการค้ามา
เพื่อศึกษาเรยีนรู้ทุนทางสงัคม
ด้วยความสมคัรใจที่จะซึมซับ
ความเป็นไทยแท้ของชุมชน
มากกว่าการท าธุรกิจ 
 

 
1. พบว่าบางครัง้มขีอจ ากดัในการรองรบั
นักท่องเที่ยวทางเรอื เนื่องจากไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจ านวนประชากรมมีากน้อยเพยีงใด เพราะ
หวัหน้าควิปล่อยเรอืจากคลองลดัมะยมโดยไม่มกีาร
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท าให้การต้อนรบัขบัสู้ของเจ้า
บ้านท าได้ไม่เต็มที่และไม่ทัว่ถึง 
 
2. ขณะที่เมื่อกลุ่มต่างๆ ที่แสดงความจ านงต่อเจ้า
บ้านโดยโทรศพัท์ติดต่อกนัโดยตรง แจ้งจ านวนคนที่
แน่นอน พร้อมทัง้ระบุวตัถุประสงค์ในการมาครัง้นี้ให้
ทราบชดัเจน ท าให้เจ้าบ้านสามารถต้อนรบัขบัสู้ได้
อย่างเต็มที่ 
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มติิการมสี่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของมติิทุนทางสงัคมและทุนที่เป็นสถาบนัดงักล่าว 
โดยอาศยัด้านกลไกกระบวนการมสี่วนร่วม และด้านวธิกีารจดัการชุมชนควบคู่กนัไป ซึ่งถือ
เป็นปจัจยัอนัน าไปสู่การสร้างกลไกเพื่อเตรยีมความพร้อมของชุมชนในการรองรบัการ
ท่องเที่ยว ชุมชนไม่ได้เน้นการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองการตลาด แต่เน้นการท่องเที่ยวตาม
แบบวถิีถิ่นชุมชน โดยมสีภาพแวดล้อมดัง้เดมิแฝงอยู่ ไม่ได้ถูกปรุงแต่งเพยีงแต่เจอืสภาพ
ความเป็นอยู่ในขณะปจัจุบนัไว้ เพื่อให้ผู ้มาเยอืนเห็นถึงสภาพความเป็นจรงิของชุมชน 
สมาชกิในชุมชน และบรบิทแวดล้อมของชุมชนด้วย จนอาจกล่าวได้ว่าผู้มาเยอืนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างกลมกลนื ขณะที่มติ ิทศันคติของนักท่องเที่ยวมผีลตอบกลบัต่อ
รูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนเกะศาลเจ้าได้อย่างไรนัน้ ทัง้นี้ได้น าข้อมูลดงักล่าวมา
ประมวลผลในการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดการรงัสรรค์และค้นหาคุณค่าเฉพาะถิ่นของตน 
การสร้างเอกลกัษณ์ที่ไม่เหมอืนชุมชนอื่น การดงึเอาสิง่ที่มอียู่ให้เป็นสญัลกัษณ์ของชุมชน
ได้แก่ ความเป็นกนัเองและมติรไมตรแีบบเรยีบง่าย การเข้าถึงแก่นแท้ของความเป็น ไทย 
ท าให้การเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนี้นักท่องเที่ยวจะได้รบัอะไรกลบัไป การร่วมท ากิจกรรม
ของผู้มาเยอืนถือได้ว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งการสบืสานงานอนุรกัษ์ทุนต่างๆ ของชุมชนให้คง
อยู่ต่อไป และมติิกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ถือเป็นรูปแบบของการน าเอาทุนที่
เป็นนามธรรมถูกแปลงเป็นผลติภณัฑ์ที่ปราชญ์ชาวบ้านประดษิฐ์ผลงาน ส่งต่อประสบการณ์
ผ่านการเรยีนรู้และทกัษะดัง้เดมิแก่ผู้มาเยอืนในรูปแบบของการท ากิจกรรมที่น่าสนใจและ
การผูกมติรไมตรแีละความเป็นกนัเองของปราชญ์ชาวบ้านนัน้ ท าให้การมาเยอืนชุมชนนี้
ต่างไปจากชุมชนอื่น ที่ไม่ได้เน้นการท่องเที่ยวในเชงิมูลค่าตวัเงนิแต่เน้นในเชงิคุณค่าทาง
จติใจเสยีมากกว่า  

บรบิทแห่งการสร้างชุมชนอย่างยัง่ยนืได้นัน้  มติ ิทุนที่เป็นสถาบนั นัน่คอื องค์กร
พฒันาชุมชน ถือเป็นแรงขบัเคลื่อนที่ส าคญัอย่างถ่องแท้ในการเป็นผู้ก าหนดทศิทางชุมชน 
ตลอดจนกลไกการจดัการชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบเฉพาะ ซึ่งไม่เพยีงแต่เป็น
การอนุรกัษ์ทุนมนุษย์ ทุนทางปญัญา และวฒันธรรมให้คงอยู่เท่านัน้ หากเป็นการให้สมาชกิ
ในชุมชนได้ตระหนักและหวงแหนทรพัยากรอนัทรงค่าควรแก่การรกัษาและสบืทอดองค์
ความรู้คู่ชุมชน ทัง้นี้เมื่อผู้มาเยือนเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาเรยีนรู้ประสบการณ์จรงิจาก
ปราชญ์ชาวบ้านดงักล่าวแล้ว ท าให้เกิดกระบวนการของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ที่
นักท่องเที่ยวไม่เพยีงแต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆ แต่ได้ลงมอืปฏบิตั ิจรงิ เพื่อการเรยีนรู ้ ท าความ
เข้าใจทุนทางภูมปิญัญาและวฒันธรรมอย่างถ่องแท้ เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสมัพนัธ์กบั
ความผูกพนัระหว่างปราชญ์และนักท่องเที่ยว ผ่านการพฒันาศกัยภาพของตนในกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของชุมชน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตวัเองได้รบัแรงบนัดาลใจ
ใหม่ๆ เมื่อได้เข้ามาเยี่ยมเยอืนในชุมชนนี้    
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4.2  การพฒันารูปแบบการผสมผสานมิติการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ 
 ย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า 
 

 

 จากผลการศึกษาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าสามารถจ าแนกผลการวเิคราะห์ข้อมูลตาม
กรอบแนวคดิต่างๆ ดงันี้  
 
 4.2.1  ตวัแบบการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  4.2.1.1  ปจัจยัอุปสงค์ กล่าวคอื ความต้องการของกลุ่มต่างๆ ซึ่งผู้วจิยัได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าไปสมัภาษณ์กลุ่มดงักล่าวที่เข้ามาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า    
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวขาจร กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าพกัโฮมสเตย์ระยะสัน้ และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เคยเรยีนรู้และร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งกลุ่มต่างๆ มรีายละเอียดดงันี้ 
 1) กลุ ่มน ักท ่อ ง เที ่ย วขาจร  นั น่ค อื  ค ุณพ ูลลาภ และค ุณก นั 
ประสบการณ์ของคุณพูลลาภได้มโีอกาสเดนิทางโดยเรอืซึ่งเปิดในวนัเสาร์-อาทติย์ และ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ เวลา 10:00-15:00 น. ค่าบตัร 60 บาทต่อ 1 ท่าน จดัท าขึ้นโดยกลุ่มเรอื
คลองลดัมะยม ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มดงักล่าวที่ขึ้นเรอืจากคลองลดัมะยม เพื่อล่องเรอืมายงั
ชุมชนเกาะศาลเจ้านัน้ มเีวลาเพยีงจ ากดัในการเที่ยวชมบรเิวณรอบเกาะราว 20-30 นาที
เท่านัน้ เวลาดงักล่าวเป็นการเข้าไปเยี่ยมชมบ้านเรอืนไทยพพิธิภณัฑ์มชีวีติ โดยเจ้าบ้านได้
ต้อนรบัขบัสู้พร้อมทัง้เล่าประวตัิความเป็นมา วถิีชวีติ วฒันธรรม ประเพณี และภูมปิญัญาที่
สบืสานมาจนกระทัง่ปจัจุบนั เพยีงไม่นานเท่าใดนักต้องเดนิไปชมบ้านโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นแห่ง
แรกในฝ ัง่ธนบุร ีเป็นบ้านไม้ที่สร้างเองด้วยฝีมอืของคุณไพโรจน์ ระหว่างทางเดนิมกีารขาย
ผลติภณัฑ์ที่ท าจากกลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์ ขนมไทย และอื่นๆ ต่อจากนัน้กลุ ่ม
ดงักล่าวจะเคลื่อนไปยงั ณ จุดจอดเรอื โดยระหว่างทางสามารถ เดนิชมสวนของชาวบ้าน
ละแวกนัน้ที่ยงัคงรกัษารูปแบบเดมิๆ ไว ้ให้คนนอกได้เข ้าไปสมัผสับรรยากาศบรเิวณ
บ้านเรอืนละแวกนัน้ที่เป็นบ้านสวนอยู่ติดรมิคลอง แม้ว่าหมู่บ้านจดัสรรจะล ้าเข้ามาถึงชุมชน
ฉิมพลแีล้วก็ตาม แต่สมาชกิในชุมชนไม่ต้องการขายที่ดนิที่เหลอืให้กบัใคร จงึยงัคงรกัษาไว้
รูปแบบเดมิโดยการท าแปลงสวนเกษตรผสมผสานปลอดสารพษิ จากนัน้กลุ่มนักท่องเที่ยว
ดงักล่าวพกัตามอธัยาศยัประมาณ 10 นาทเีพื่อนัง่รอนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ที่ก าลงัตามมา 
เมื่อจ านวนคนครบแล้วจงึขึ้นเรอืเพื่อเดนิทางกลบัไปยงัตลาดนัน้คลองลดัมะยม  
   จากผลการศึกษาดงักล่าวท าให้ทราบถึงนักท่องเที่ยวขาจรและเจ้า
บ้านมขี้อจ ากดัทางด้านเวลา โดยการท่องเที่ยวแบบล่องเรอืใช้เวลาเพยีงสัน้ๆ ราวเกือบ    
1 ชัว่โมงในการเยี่ยมชมชุมชนเกาะศาลเจ้าและชุมชนฉิมพลี และเจ้าบ้านต้อนรบัขบัสู้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาต่างๆ กนัหลายกลุ่มในช่วงระยะเวลา 1 วนั ซึ่งมนีักท่องเที่ยวทาง



121 
 

 

เรอืมจี านวนไม่แน่นอน ท าให้การมสี่วนร่วมทางวฒันธรรมและความสร้างสรรค์ผ่านการท า
ก ิจกรรมของนักท่องเที ่ยวขาจรไม่สามารถกระท าได ้ เนื่องจากนักท่องเที ่ยวไม่ได ้มี
จุดมุ่งหมายหลกัเพื่อการมาเรยีนรู้ผ่านการท ากิจกรรมงานฝีมอืต่างๆ ของชุมชนเกาะศาล
เจ้า เพยีงแต่เป็นการล่องเรอืในรูปแบบการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ
ระยะสัน้ๆ โดยเน้นไปที่การเยี่ยมชม การถ่ายรูป ซื้อผลติภณัฑ์ในท้องถิ่นเท่านัน้ ส่วนเจ้า
บ้านต้อนรบัขบัสู้โดยการเปิดบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมสิง่ต่างๆ ผ่านการเล่า
เรื่องทางประวตัิศาสตร์ ภูมปิญัญาท้องถิ่น วถิีชวีติ และอื่นๆ จุดมุ่งหมายหลกัของการเปิด
บ้านดงักล่าว เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ยงัคงอนุรกัษ์ความดัง้เดมิของชุมชนที่
หลงเหลอือยู่ในกระแสของปจัจุบนั พร้อมทัง้เป็นการประชาสมัพนัธ์สถานที่ท่องเที่ยวและ
ส่งเสรมิรูปแบบการท่องเที่ยวล่องเรอืให้หวนกลบัมาอีกครัง้ เมื่อไม่มกีารเรยีนรู้เพื่อร่วมท า
กิจกรรมผ่านงานฝีมอืภูมปิญัญาท้องถิ่น ท าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวขาจรไม่สามารถมสี่วนช่วย
ในการร่วมอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมผ่านการประดษิฐ์ผลงานของผลติภณัฑ์แฝงคุณค่าที่
ได้จากการท ากิจกรรมของเจ้าบ้านและการขาดความน่าเชื่อถือที่ถูกประทบัลงไปผลติภณัฑ์
ที่ตวัเองไม่มโีอกาสท าขึ้นจรงิ นักท่องเที่ยวขาจรจงึได้รบัข้อมูลโดยสงัเขปของชุมชนเกาะ
ศาลเจ้าผ่านการบอกเล่าของเจ้าบ้านตามเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ ขณะที่การมปีฏสิมัพนัธ์กบั
มนุษย์และการดื่มด ่าทางวฒันธรรม พบว่า มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลกนัระหว่างคุณพูลลาภ
และเจ ้าบ้าน โดยคุณพูลลาภเกิดความสนใจในวถิ ีถิ ่นชุมชนเกาะศาลเจ ้าอย่างแท้จรงิ 
เนื่องจากเคยได้เห็นชุมชนนี้ผ่านรายการโทรทศัน์และมนีักแสดงเข้าไปใช้ชวีติในช่วงระยะ
สัน้ๆ จงึเป็นที่มาของการเข้าไปล่องเรอืเพื่อเยี่ยมชมชุมชนเกาะศาลเจ้า เป็นการบ่งบอกได้
ถ ึงการร่วมท าความเข้าใจในอตัลกัษณ์ท้องถิ ่น จนเกิดความประทบัใจ และได้เดนิทาง
กลบัไปเที่ยวอีกครัง้โดยรถส่วนตวั ท าให้ได้มโีอกาสเข้าไปวดัจ าปาและตลาดน ้าวดัจ าปา
ด้วย รวมถึงเข้าไปเยี่ยมเยอืนเพื่อพบปะพูดคุยกบัคุณทวชียัและคุณไพโรจน์อีกครัง้ รู้สกึเกิด
ความประทบัใจในการต้อนรบัขบัสู้ของเจ้าบ้าน ความมมีติรไมตรตี่อกนั ตลอดจนการรกัษา
วฒันธรรมไทยผ่านรูปแบบของการท าผลติภณัฑ์ในชุมชนที่ยงัคงมีให้เห็นอยู่กระทัง่ปจัจุบนั
ทัง้นี้คุณพูลลาภมขี้อเสนอแนะว่า ต้องการให้ชุมชนจดักิจกรรมทางวฒันธรรมเพื่อร่วมลงมอื
ท าจรงิ พร้อมทัง้คดิค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมด้วย โดยมเีจ้าบ้านเป็นผู้สอน อาท ิการท า
น ้าปรุง และน ้าอบ เป็นต้น เมื่อนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่เกาะศาลเจ้า แล้วร่วมท ากิจกรรม
สัน้ๆ ให้กลายเป็นผลติภณัฑ์ชิ้นเล็กๆ เป็นที่ระลกึกลบับ้าน ขณะที่คุณกนัเดนิทางโดยรถ
ส่วนตวั ไม่ได้มปีจัจยัอุปสงค์ที่เด่นชดันัก เพยีงแต่มาชุมชนน้ีเพราะทางครอบครวัได้พามา
ท่องเที่ยวเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุด แต่เมื่อมาถึงชุมชนแล้วมทีศันคติส่วนตวัที่ไม่รู้สกึ
ประทบัใจในชุมชน เนื่องจากขณะนัน้เป็นช่วงเวลาที่ เจ้าบ้าน คอื คุณทวชียัและครอบครวั
ได้เดนิทางไปต่างจงัหวดั ท าให้ไม่มโีอกาสแวะเวยีนเพื่อมาพบปะพูดคุยกนั ชุมชนเงยีบ
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เหงาซึ่งมคีวามแตกต่างจากอมัพวา ไม่มสีิง่ที่น่าดงึดูดใจ จงึเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อไปเที่ยว
ตลาดน ้าคลองลดัมะยมแทน  

การเดนิทางมายงัชุมชนของนักท่องเที่ยวขาจรทัง้สองคนนี้สามารถ
เดนิทางมายงัชุมชนเกาะศาลเจ้ามาได้  2 ทาง ได้แก่ การนัง่เรอืหางยาวจากท่าเทยีบเรอื
ตลาดน ้าคลองลดัมะยม และ ทางรถยนต์ หากเดนิทางมารถส่วนตวัจากถนนบรมราชชนนี
มุ่งหน้านครปฐม ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เมื่อผ่านหมู่บ้านนันทวนัจะเห็น
ป้ายบอกทางเข้าวดัจ าปาทางซ้ายมอื ขบัไปประมาณ 2 กโิลเมตร จะถึงทางเข้าวดั และจาก
วดัจ าปาเดนิไปตรงไปเข้าสู่ชุมชนเกาะศาลเจ้า  ทัง้นี้การท่องเที่ยวขาจรจงึเป็นไปในรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมดงัที่ (ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว, 2556) ได้กล่าวไว้ว่า  
 

การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรอืบรเิวณที่
มคีุณลกัษณะที่ส าคญัทางประวตั ิศาสตร์และวฒันธรรม มกีารบอกเล่า
เรื่องราวในการพฒันาทางสงัคมและมนุษย์ ผ่านทางประวตัิศาสตร์อนัเป็น
ผลเกี่ยวเนื่องกบัวฒันธรรม องค์ความรู ้ และการให้คุณค่าของสงัคม    
โดยสถาปตัยกรรมที่มคี ุณค่าหรอืสภาพแวดล ้อมอย่างธรรมชาต ิ ที่
สามารถแสดงออกให้เห ็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได ้รบัจาก
ธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชวีติ ความเป็นอยู่ของคนในแต่
ละยุคสมยัได้เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม หรอื
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
    

   ทัง้นี้เจ ้าบ้านได้น าเอารูปแบบดงักล่าวเป็นเครื่องมอืในการสร้าง
ความเข้าใจของชุมชนเกาะศาลเจ้าผ่านการสื่อสารโดยตรงต่อคุณพูลลาภในระยะเวลาอนั
จ ากดั เพราะทางเจ้าของเรอืหางยาวต้องเร่งท าเวลาเพื่อไปรบักลุ่มนักท่อง เที่ยวกลุ่มใหม่ๆ 
จากตลาดน ้าคลองลดัมะยม ปจัจยัอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวขาจรทางเรอืมขี้อจ ากดัทางด้าน
เวลา ขณะที่ตวัแทนจดัควิการล่องเรอืจากตลาดน ้าคลองลดัมะยมจะปล่อยเรอืตามภาวะอตั
วสิยั โดยจะไม่แจ้งให้ทางชุมชนเกาะศาลเจ้าทราบก่อนว่าในแต่ละวนัจะมนีักท่องเที่ยวไปกี่
กลุ่ม ปล่อยเรอืช่วงเวลาใดบ้าง แต่ตวัแทนจดัควิการล่องเรอืได้ประชาสมัพนัธ์ในเส้นทางการ
ล่องเรอืชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมหีลายเส้นทางขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู ้จดัควิเรอื 
ขณะเดยีวกนัเมื่อนักท่องเที่ยวลงไปนัง่เรอื คนขบัเรอืจะสอบถามนักท่องเที่ยวถึงเส้นทางนี้ 
มสีถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้าง ต้องการไปสถานที่นัน้หรอืไม่ การสอบถามดงักล่าวเป็นการ
สรุปจุดมุ่งหมายของกลุ่มนักท่องเที่ยวว่าจะไปสถานที่ใด เพื่อให้บรกิารแก่นักท่องเที่ยวขาจร
อย่างเต็มที่ ฉะนัน้ชุมชนเกาะศาลเจ้ามเีจ้าบ้านที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวโดยตรง ส่วนสมาชกิ
ในบ้านเป็นเพยีงการเข้าไปช่วยเหลอืเจ้าบ้านทางอ้อมเท่านัน้ การท างานของเจ้าบ้านที่ต้อง
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คอยต้อนรบัขบัสู ้อยู ่ตลอดทัง้วนั ข ้อจ ากดั ของเจ ้าบ ้าน คอื ไม่สามารถสร ้างก ิจกรรม
สร้างสรรค์ให้แก่นักท่องเที่ยวขาจรในการเข้าร่วมเรยีนรู ้ก ิจกรรมได้เลย ทัง้นี้เนื่องจาก
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นบุคคลที่มอีงค์ความรู ้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดงันัน้การสร้าง
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวขาจรทางเรอืที่สนใจเกิดขึ้นได้ยากในช่วงวนัเสาร์ -
อาทติย์ เพราะมเีวลาที่จ ากดั ส่วนบุคคลอื่นๆ นัน้ท าหน้าที่ตามที่ตนเองรบัผดิชอบ จะเป็น
บุคคลที่ช่วยเหลอืทางอ้อมเท่านัน้ การต้อนรบัขบัสู้จงึขึ้นอยู่กบัเจ้าบ้านเป็นหลกั  
   จากการศึกษาสามารถสรุปเหตุผลของกลุ่มนักท่องเที่ยวขาจรที่เข้า
มาท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ้า ดงันี้  
    (1)  กลุ่มนักท่องเที่ยวขาจร คุณพูลลาภได้มโีอกาสซื้อทวัร์
ล่องเรอืมาชุมชนเกาะศาลเจ้านัน้ เพื่อมาพกัผ่อนหย่อนใจในช่วงเวลาสัน้ๆ 1-2 ชัว่โมง ซึ่ง
เมื่อได ้เข ้ามาถ ึงชุมชน พร ้อมทัง้มกีารสนทนากบัเจ ้าบ ้านแล ้ว เก ิดความประทบัใจที่
หลากหลาย อาท ิเจ้าบ้านต้อนรบัขบัสู ้ด ้วยความเป็นกนัเอง การมเีรื่องเล่าที่บ่งบอกถึง
ประวตัิความเป็นมาของชุมชนในสมยัโบราณ การสร้างบ้านเรอืนไทยและบ้านโฮมสเตย์ด้วย
การออกแบบและลงมอืท าเอง และการมผีลติภณัฑ์ที่เป็นเอกลกัษณ์ในภูมปิญัญาท้องถิ่น 
เป็นต้น และได้มโีอกาสแวะเวยีนอีกครัง้โดยมาทางรถส่วนตวั เพราะเป็นการเดนิทางที่มี
ความสะดวกมากกว่า ทัง้นี้ได้เข้าไปวดัจ าปา ตลาดน ้าวดัจ าปา เดนิชมธรรมชาติในสวน และ
ชุมชนเกาะศาลเจ้า โดยการมาเยี่ยมเยอืนครัง้ที่สองนี้มคีวามสนใจต้องการเข้าร่วมเรยีนรู้
ผ่านกิจกรรมการท าเครื่องหอม อาท ิน ้าปรุง และน ้าอบ เป็นต้น ทางผู้สอน คอื คุณภกัจริา
บอกว่าการร่วมท ากิจกรรมจ าเป็นต้องมาเป็นหมู่คณะถึงจะสามารถสอนได้ เนื่องจากต้อง
เตรยีมหาซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นมาประกอบการท าก ิจกรรม ทัง้นี้ผู ้สอนมเีวลาที่จ ากดัต้อง
โทรศพัท์เพื่อพูดคุยกนัก่อน ในอนาคตนักท่องเที่ยวขาจรมคีวามเป็นไปได้ว่าจะเชญิชวน
เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวด้วย 
    (2)  กลุ่มนักท่องเที่ยวขาจร คุณกนัที่มากบัครอบครวัโดย
ทางรถส่วนตวั ซึ่งทางครอบครวัได้ค้นหาข้อมูลในเว็บไซค์ และเห็นชุมชนนี้น่าท่องเที่ยวจงึ
เชญิชวนคุณกนัไปท่องเที่ยวในวนัเสาร์-อาทติย์ ปรากฏว่าในวนันัน้บ้านของเจ้าบ้าน นัน่คอื 
คุณทวชียั ปิดบ้าน ความสนใจของนักท่องเที่ยวขาจรท่านนี้จงึลดลงอย่างมาก เพราะไม่ได้มี
โอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมบ้านเจ้าบ้านเลย ภายในชุมชนแลดูเงยีบสงบ นักท่องเที่ยวขาจรไม่
ชอบความเงยีบสงบลกัษณะนี้ แต่กลบัชอบบรรยากาศการท่องเที่ยวเหมอืนกบัอมัพวา
มากกว่า จงึค้นหาสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ นัน่คอื ตลาดน ้าคลองลดัมะยม    
    ภาพรวมของนักท่องเที่ยวขาจรจากการสมัภาษณ์พบว่า   
อุปสงค์ของการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวของแต่ละคนมปีจัจยัที่แตกต่างกนัในการมา
เยอืนชุมชนเกาะศาลเจ ้า นัน่คอื คุณพูลลาภมปีจัจยัต่างๆ ได้แก่ การแสวงหาสถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจทางเรอื เจ้าบ้านให้การต้อนรบัขบัสู้ที่ด ีการ เน้นความสนใจไปที่วถิ ีทาง
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วฒันธรรมประเพณีดัง้เด ิมของชุมชน ซึ่งกลุ ่มคนดงักล่าวได้ศ ึกษาหาข้อมูลเพิม่เต ิมของ
ชุมชนเกาะศาลเจ้าอยู่ก่อนแล้ว และเมื่อได้มโีอกาสเข้าพบปะพูดคุยกบัเจ้าบ้านโดยตรงถึง
เรื่องเล่า ประวตัิความเป็นมาของชุมชน วถิีชวีติในอดตีถึงปจัจุบนั ภูมปิญัญาท้องถิ่น การ
เดนิเล่นชมสวน สภาพบรรยากาศโดยรอบ ผู้คนมคีวามเป็นมติรที่ไม่ปรุงแต่ง กลบัท าให้มี
ความสนใจมากขึ้นตามมา และได้แวะเวยีนกลบัมาชุมชนอีกครัง้เพื่อมาวดัจ าปา ตลาดน ้าวดั
จ าปา และเข้าไปทกัทายคุณทวชียัและคุณไพโรจน์ พร้อมทัง้เสนอให้มกีิจกรรมสร้างสรรค์ที่
น่าสนใจ ขณะที่คุณกนัเป็นนักท่องเที่ยวที่มปีจัจยัอุปสงค์คาดหวงัให้เป็นชุมชนที่เหมอืนกบั
อมัพวา แต่เมื่อเข้าไปชุมชนแล้วมทีศันคติที่ไม่ชอบการท่องเที่ยวรูปแบบนี้เลย เนื่องจาก
ชุมชนมคีวามเงยีบสงบมากเกินไป นักท่องเที่ยวชอบรูปแบบที่เหมอืนกบัอมัพวามากกว่า   
   2)  กลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าพกัโฮมสเตย์ กล่าวคอื ปจัจยัอุปสงค์ของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวนี้ต้องการพกัผ่อนหย่อนใจในช่วงวนัหยุดในสถานที่ที่สงบ ไม่พลุกพล่าน 
และมคีวามสนใจในการเขา้พกัโฮมสเตย์ชุมชน เพราะโฮมสเตย์อยู่ไม่ไกลจากที่ท างานเท่าใด
นัก การเดนิทางสะดวก โดยยดึสถานที่พกัอยู่ใกล้ตลาดน ้าเป็นหลกั ระยะเวลาการเข้าพกันัน้
ถือเป็นช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เพยีง 2 วนั 1 คนื จ านวน 5 คน เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวดงักล่าว
ได้ค้นหาโฮมสเตย์ชุมชนต่างๆ ผ่านเว็บไซค์แล้ว ปรากฏว่าชุมชนเกาะศาลเจ้าเป็นชุมชนที่มี
ความเงยีบสงบ บรรยากาศติดรมิคลองมคีวามเป็นธรรมชาติ จงึโทรศพัท์เพื่อสอบถามกบั
ทางประธานชุมชนก่อนเข้าพกั การเข้าพกัของนักท่องเที่ยวในแต่ละครัง้จ าเป็นต้องพูดคุย
กนัก่อน ท าให้ได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาพกัเป็นคนที่ให้ความเคารพต่อสถานที่และชุมชน 
เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตัง้ใจมาเพื่อจุดประสงค์อะไร การมาเข้าพกัที่นี่
จงึไม่เหมอืนที่อื่น เพราะประธานชุมชนต้อนรบัขบัสู้ และสร้างความเป็นมติรไมตรรีะหว่าง
กนั พร้อมทัง้การเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นัง่เรอืไปตลาดน ้าคลองลดัมะยม เยี่ยมชม
วดัจ าปา และการเดนิเล่นในสวนชุมชนฉิมพล ีเป็นต้น 

 การเดนิทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวมาโดยรถยนต์ส่วนตวั จอดรถ
บรเิวณแถววดัจ าปา โดยมปีระธานชุมชนคอยต้อนรบันักท่องเที่ยวแถวหน้าวดั จากนัน้จงึน า
นักท่องเที่ยวเด ินทางเท้ามาสกัระยะหนึ่งเพื่อเข ้าพกั โฮมสเตย์ คุณทวชียัได้พูดคุยกบั
นักท่องเที่ยวอย่างคร่าวๆ ว่าชุมชนเป็นอย่างไร โดยแนะน ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รบัทราบในข้อมูลเบื้องต้น ทัง้นี้มคี่าใช้จ่ายในการเข้าพกัโฮมสเตย์พกัได้หลงั
ละ 3 คน ราคา 1,200-1,500 บาท/หลงั รวมอาหารเช้า หากต้องการพกัมากกว่า 3 คน 
จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 300 บาท  
   ผลการศึกษานัน้ชี้ให้เห็นถึง เมื่อเจ้าบ้านและกลุ่มนักท่องเที่ยวได้
พูดคุยถึงชุมชน โดยเจ้าบ้านแนะน าว่าชุมชนเกาะศาลเจ้ามกีิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง 
ขณะเดยีวกนักลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชื่นชอบความเงยีบสงบ ไม่พลุกพล่าน ต้องการเข้ามา
เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะไม่ได้ต้องการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ แต่มคีวามสนใจใน
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รายละเอียดที่เจ้าบ้านแนะน าในส่วนอื่นๆ อาท ิการล่องเรอืเที่ยวตลาดน ้าคลองลดัมะยม การ
เดนิชมสวนในชุมชน การเที่ยวชมวดัจ าปา และตลาดน ้าวดัจ าปา เป็นต้น การมสี่วนร่วมทาง
วฒันธรรมและความสร้างสรรค์จงึยงัไม่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์
ในชุมชน เพราะมคีวามสนใจในการพกัผ่อนหย่อนใจอยู่ในบ้านโฮมสเตย์มากกว่า และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวได้แสดงทศันคติว่าการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ต้องมเีวลาอย่างเพยีงพอที่จะเข้า
ร่วมท ากิจกรรมของชุมชนได้ ซึ่งกลุ่มดงักล่าวมเีวลาจ ากดั การอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม
และความน่าเชื่อถือของกลุ่มนักท่องเที่ยวพกัโฮมสเตย์จงึไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกนั เพราะไม่ได้
มกีารประดษิฐ์งานฝีมอืผ่านรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน ขณะที่การมปีฏสิมัพนัธ์
กบัมนุษย์และการดมืด ่าทางวฒันธรรม พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวดงักล่าวพบปะพูดคุยกบัเจ้า
บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ของชุมชนคร่าวๆ และเจ้าของโฮมสเตย์ที่เข้าไปดูแลกลุ่ม
นักท่องเที่ยวตลอดระยะ 2 วนั 1 คนื เป็นการมปีฏสิมัพนัธ์ระยะสัน้ๆ ซึ่งไม่ได้เข้าไปสมัผสั
กบัวฒันธรรมโดยตรง แต่ได้รบัค าบอกเล่าจากทางเจ้าบ้าน ท าให้การดื่มด ่าทางวฒันธรรมจงึ
เป็นไปได้น้อยมาก เพราะจุดประสงค์หลกัของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ คอื ความต้องการ
สถานที ่อนัสงบ ใกล ้รมิคลอง มธีรรมชาต ิบ ้านสวน และอยู ่ไม ่ไกลจากที ่ท างานด ้วย 
นอกจากนี้ในการเดนิทางและการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ขบัรถ
ส่วนบุคคลเพื่อมาเข้าพกัโฮมสเตย์ จงึมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทาง และได้สมัผสักบั
การท่องเที ่ยว เชงิวฒันธรรมในชุมชน นอกจากค าบอกเล ่าของเจ ้าบ ้านที ่อธบิายถ ึง
รายละเอียดของชุมชน โดยแนะน าถึงประวตัิศาสตร์และร่องรอยทางประวตัิศาสตร์ ศิลปะ 
หตัถกรรม ประติมากรรม งานแกะสลกั สภาพวถิีชวีติ ขนมไทย ประเพณี ภูมปิญัญาท้องถิ่น 
โบราณสถาน และอื่นๆ แล้ว ยงัพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมวดัจ าปาเป็นวดัคู่บ้านคู่เมอืงของ
ชุมชนเกาะศาลเจ้าและชุมชนใกล้เคยีงด้วย  
   จากการศ ึกษาสามารถสร ุปเหตุผลของกลุ ่มน ักท ่อง เที ่ยวพกั      
โฮมสเตย์ที่เข้ามาท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ้า ดงันี้   
    (1)  นักท่องเที่ยวกลุ ่มนี้มจีุดมุ ่งหมายหลกัในเข ้าพกัโฮม 
สเตย์เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจมากกว่าสนใจเรยีนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยคดัเลอืกสถานที่
ใกล้ตลาดน ้าเป็นหลกั โฮมสเตย์มคีวามเงยีบสงบ ไม่พลุกพล่าน มคีวามเป็นส่วนตวั บ้าน
กระทดัรดั สวยงาม สะอาด และการเดนิทางได้สะดวก กลุ่มนักท่องเที่ยวทัง้ 5 คน มี
ความเห็นพ้องต้องกนัว่าเข้าพกั 2 วนั 1 คนื จงึได้ติดต่อสอบถามกบัทางเจ้าบ้าน นัน่คอื  
คุณทวชียั เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของการเข้าพกัโฮมสเตย์ 
    (2)  เมื่อนักท่องเที่ยวได้โทรศพัท์ไปสอบถามถึงการเข้าพกั
บ้านโฮมสเตย์กบัคุณชยัที่บอกรายละเอียดต่างๆ ของการมาเข้าพกั เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกนัระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว ทัง้นี้การท าความเข้าใจดงักล่าวนัน้ทางเจ้าบ้าน
ต้องการให้นักท่องเที่ยวมคีวามเคารพในสถานที่ เคารพชุมชน และได้พูดคุยกนัก่อนเข้าพกั 
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เพื ่อ ให ้น ักท ่อง เที ่ยวทราบเงื ่อนไขที ่ผู ้เป็น เจ ้าบ ้านก าหนดอย ่างชดั เจน ท า ให ้กลุ ่ม
นักท่องเที่ยวดงักล่าวมคีวามยนิดทีี่คุณทวชียัให้ข้อมูลที่ด ีซึ่งแตกต่างกบโฮมสเตย์ที่อื่นๆ ซึ่ง
เคยเข้าพกัจะไม่ได้อธบิายเพื่อชี้แจงรายละเอียดเท่าใดนัก  
    (3)  ค ่า ใ ช ้จ ่า ย ใ นก า ร เ ข ้า พ กั โ ฮ มส เ ต ย ์เ ป ็น ร า ค า ที่
นักท่องเที่ยวรบัได้ มคีวามสมเหตุสมผล  
  (4) การเดนิทางเพื่อเข้าพกับ้านโฮมสเตย์ของทัง้ 5 คน มี
ความสะดวกในการเดนิทางพอสมควรโดยรถส่วนตวั      
    ภาพรวมของนักท่องเที่ยวพกัโฮมสเตย์จากการสมัภาษณ์
พบว่า กลุ่มผู้มาพกัโฮมสเตยม์จีุดมุ่งหมายหลกัในการเข้าพกั นัน่คอื การได้พกัผ่อนหย่อนใจ
ในสถานที่อนัเงยีบสงบ มสีิง่อ านวยความสะดวกในบ้านพอสมควร พร้อมอาหารเช้า เป็นการ
ผ่อนคลายสภาพชวีติอนัเร่งรบีหลงัจากท างานมากกว่าการเข้าไปเรยีนรู ้เพื่อท ากิจกรรม
สร ้างสรรค์ อนัเนื่องจากสภาพเวลาที่จ ากดั ทัง้นี้บ ้านโฮมสเตย์เป็นบ้านที่ม ีความเป็น
ธรรมชาติราล้อม การตกแต่งบ้านสไตน์คนัทร ีผู้เข้าพกัจงึรู้สกึได้บรรยากาศลูกทุ่ง มคีวาม
เป็นกนัเองของประธานชุมชนและเจ้าของโฮมสเตย์  
   3)  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเรยีนรู้และท ากิจกรรมสร้างสรรค์  
  4.2.1.2  ปจัจยัอุปทาน กล่าวคอื ชุมชนเกาะศาลเจ้ามกีารสร้างผลงานผ่าน
ผลติภณัฑ์ทางการตลาดชุมชนเพื่อท าขายและสร้างรายได้ให้กบัสมาชกิชุมชนในปจัจุบนั 
อนัประกอบด้วย 1 กลุ่มหลกั นัน่คอื กลุ่มการสบืทอดทางวฒันธรรม ได้แก่  
 1) งานฝีมอืและหตัถกรรม อาท ิผลติภณัฑ์เครื่องหอมที่ท าด้วยมอื
ของกลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์ อาท ิแป้งพวง แป้งร ่า เทยีนอบ บุหงา หวัน ้าหอม    
น ้าอบ น ้าปรุง เป็นต้น 
 2)   การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม เป็นการล่องเรอืจากตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยมมาสู่ชุมชนเกาะศาลเจ้าที่เน้นการเรยีรู้จากวฒันธรรมและมรดกทางประวตัิศาสตร์
ของชุมชนเกาะศาลเจ้า  
 3) การแพทย ์แผนไทย  อาท  ิ ย าดมสม ุน ไพร  ส ผีึ ้ง ท าปาก           
และเกลอืสปา เป็นต้น 
 4) อาหารไทย อาท ิขนมไทยของบ้านแม่จู ้ และบ้านสว่างจนัทร์ 
เป็นต้น        
   ขณะที่ชุมชนเกาะศาลเจ้ามคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมแฝงอยู่
ทุกหนแห่งผ่านมรดกทางวฒันธรรมเชงินามธรรม ดงัที่ (Oridska-Olson and Ivanow, 
2010) ได้กล่าวว่า “มรดกทางวฒันธรรมเชงินามธรรม คอื ความดัง้เดมิ ความโบราณ ความ
ร่วมสมยั และในเวลาเดยีวกนัยงัมคีวามงอกงามอยู่ รวมถึงการเป็นแบบอย่างชุมชนได้ยดึ
ไว้เป็นหลกั ถือเป็นปจัจยัหน่ึงของทรพัยากรการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์” 
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   ทัง้นี้ชุมชนเกาะศาลเจ้าในอดตีเป็นชุมชนที่มเีชื้อชาติไทย มอญ และ
จนีปะปนกนัอยู่จนกลมกลนืเป็นเนื้อเดยีวกนั สิง่ที่เห ็นเป็ นรูปธรรมได้ชดัเจนในสภาวะ
ปจัจุบนั คอื มรดกทางวฒันธรรมเชงินามธรรมที่ยงัคงหลงเหลอือยู่ ผ่านค าบอกเล่าจากคน
รุ่นเก่าที่ยงัมชีวีติอยู่ในเกาะศาลเจ้าส่งต่อเรื่องราวผ่านสภาพวถิ ีชวีติ การด ารงอยู่ การ
เปลี่ยนผ่าน และการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาท้องถิ่นของชุมชน นอกจากน้ีวฒันธรรมท้องถิ่นที่โดด
เด่นอนัเก่าแก่ถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบของการสบืสานประเพณีศาลเจ้าในเดอืนพฤษภาคม
ของทุกปี เป็นการอธบิายให้เห็นถึง การเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืง นัน่คอื ศาลเจ้าพ่อ
จุ ้ยและศาลเจ ้าพ่อกุมกรรณ์ ซึ่ง เป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของชุมชน ตลอดจนสร ้างความ
ครื้นเครงทัง้คนในและคนนอกชุมชนที่ต้องการเข้ามาสมัผสับรรยากาศความร่วมสมยัของ
ชุมชน ที่ยงัคงสบืสานประเพณีศาลเจ้าต่อไป โดยในงานช่วงเช้ามทีัง้งานบุญ การแสดงละคร
ชาตร ีงานเสวนา “งานศิลป์ ถิ่นชาวสวน” การแสดงสาธติของงานศิลป์ประเภทต่างๆ อาท ิ
การท าแป้งพวงแป้งหอมโบราณ การท าพวงแขวน การท าพวงมโหตร การท าขนมไทย    
การแทงหยวก และงานบายศร ีเป็นต้น นอกจากนี้ยงัมกีารแสดงดนตรไีทย การแสดงดนตรี
พื้นบ้าน และการเปิดบ้านเดนิชุมชน สิง่เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้น า
และสมาชกิชุมชนให้ความส าคญัในการเห็นคุณค่าของชุมชน พร้อมทัง้ร่วมกนัจดักิจกรรม
ดงักล่าวให้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ีถือเป็นการอนุรกัษ์ความเป็นวถิีไทยอีกรูปแบบหนึ่ง ส่วน
งานฝีมอืและศิลปะท้องถิ ่นที่โดดเด่นของชุมชนนี้ อาศยัปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู ้ถ่ายทอด
ศาสตร์และศิลป์ให้แก่กลุ่มบุคคลที่สนใจเพื่อเข้ามาเรยีนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งการเรยีนรู้
บางอย่างขึ้นอยู่กบัทกัษะที่ต ิดตวัมา อาท ิงานแทงหยวก จ าเป็นต้องมทีกัษะทางด้านงาน
ศิลปะลายไทยมาบ้าง เมื่อได้เรยีนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจะสามารถท าได้เรว็และสวยงาม
ตามแบบงานแทงหยวกเกาะศาลเจ้า ส่วนงานอื่นๆ ไม่จ าเป็นต้องมทีกัษะก็สามารถเข้ามา
เรยีนรู้ได้ อาท ิการท าเครื่องหอม การท าสผีึ้ง บุหงา เทยีนอบ และการท าขนมไทย เป็นต้น 
สิง่หนึ่งที่เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนโดยส่วนใหญ่ คอื การต้อนรบัขบัสู้ ความมมีติรไมตรขีอง
ผู้คนที่ซ่อนอยู่ผ่านถ้อยค าสนทนาของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศที่เป็น
กนัเองโดยใช ้เวลาเพยีงไม ่นานซึ ่ง เปรยีบเสมอืนดัง่คนคุ ้นเคยกนั สิง่ เหล ่านี ้ในเขต
กรุงเทพมหานครนับวนัจะหาการต้อนรบัขบัสู้ที่เต็มใจเฉกเช่นเดยีวกบัชุมชนแห่งนี้ได้ไม่ง่าย
เลย ทัง้นี้ดูจากภูมหิลงัแล้วชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนแบบสงัคมเครอืญาติที่รู้จกักนัมาตัง้แต่
รุ่นปู่ย่าตายายเรื่อยมาจนกระทัง่ลูกหลาน ชุมชนจงึรู้จกัทัว่ถึงกนัหมด อุปนิสยัดงักล่าวเป็น
สิง่ที่ท ากนัอย่างปกติท าให้การต้อนรบัขบัสู้เป็นไปอย่างราบรื่น ส าหรบัโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยอาศยัปจัจยัต่างๆ อาท ิระบบสาธารณประโยชน์ การประสานงาน 
ทรพัยากรน ้า พลงังาน การติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ เป็นต้น ทัง้นี้ปจัจยัดงักล่าวถือเป็น
รากฐานของการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ถือเป็นกลไกที่มใีนชุมชนเป็นตวั
ขบัเคลื่อนเพื่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยววถิ ีถิ ่นขึ้น ชุมชนรองรบันักท่องเที่ยวได้เพยีง
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ระดบัหนึ่ง ทัง้นี้ชุมชนมพีื้นที่จ ากดั ท าให้สามารถรบักลุ่มนักท่องเที่ยวที่มจี านวนจ ากดัด้วย
เช่นกนั เพื่อเกิดความสะดวกในการดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวขาจร กลุ่มนักท่องเที่ยวพกัโฮม 
สเตย์ กลุ่มที่เข ้ามาเรยีนรู้ก ิจกรรม และกลุ่มอื่นๆ ขณะที่แรงจูงใจในการเข้ามาท่องเที่ยว
ชุมชนนัน้ คอื ทรพัยากรการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมที่ส ัง่สมมาอย่างยาวนานและการสร้าง
ขึ้นมาใหม่นัน้เป็นสิง่ต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ได้รวดเรว็มากกว่าชุมชนอื่น 
โดยสิง่ที ่ช ุมชนเกาะศาลเจ ้ามทีรพัยากรต่างๆ อาท  ิวดั  โบราณสถาน โบราณวตั ถุ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วถิีการด าเนินชวีติ ทุนมนุษย์ ทุนทางปญัญาและวฒันธรรม และ
อื่นๆ เป็นต้น ที่แสดงถึงความเจรญิรุ่งเรอืงที่มกีารพฒันาให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม การ
ด าเนินชวีติของบุคคลในแต่ละยุคสมยั นอกจากชุมชนมรีูปแบบการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
และการท่อง เที ่ยว เช งิวฒันธรรมแล ้ว  ย งัม รี ูป แบบการท ่อง เที ่ยวอื ่นๆ  ด ้วย  ได ้แ ก่             
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ และการ
ท่องเที่ยวเชงิเกษตร เป็นต้น การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้
เก ิดการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ โดยมหีน่วยงานอื่นเข ้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อก่อให้เก ิด
รูปแบบการท่องเที่ยวที่ชดัเจนขึ้น นัน่คอื  
   1)  การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมที่มกีารเชื่อมต่อกบัประชาคมตลาด
น ้าคลองลดัมะยมในการจดักิจกรรมล่องเรอืทวัร์ท่องเที่ยวไปสถานที่ใกล้เคยีง ทัง้นี้ต้องเป็น
สถานที่ที่คงความเอกลกัษณ์เฉพาะถิ่นได้เป็นอย่างด ีซึ่งชุมชนเกาะศาลเจ้าถูกเลอืกให้เป็น
หนึ่งในทรปิที่จดัขึ้นทุกเสาร์-อาทติย์  
   2)  การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
เชื่อมต่อกบัเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมและกองการท่องเที่ยว ส านักวฒันธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการท่องเที่ยววถิ ีถิ ่น อ ีกด้านหนึ่งการ
ท่องเที่ยวไม่เพยีงแต่เป็นหนทางการพกัผ่อนหย่อนใจและแสวงหาความสนุกสนานของ
นักท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่ยงัสามารถเป็นเครื่องมอืในการพฒันาชุมชนและท้องถิ่นได้ เป็นการ
จดัทรปิเพื่อไปท่องเที่ยวตามชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามวตัถุประสงค์หลกั
ของเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมที่มุ่งเน้นเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้
เกิดความยัง่ยนื อาท ิทรปิ “เปิดสวนชวนเที่ยว” ภายใน 1 วนั ซึ่งไปเยี่ยมชมย่านบางแคและ
ย่านบางระมาด กล่าวคอื เยี่ยมชมสวนเกษตรของกลุ ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดภยัจาก
สารพษิ แขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ ต่อมาจงึล่องเรอืไปยงัสวนกล้วยไม้ลุงนิยม ต่อจากนัน้จงึ
ล่องเรอืไปยงัชุมชนเกาะศาลเจ้า วดัจ าปา บ้านเรอืนไทยพพิธิภณัฑ์มชีวีิต และบ้านโฮมสเตย์  
เป็นต้น 
   การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่แตกต่างจาก
ผู้ประกอบการในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยว ดงัที่คุณพีได้กล่าวไว้ความตอนหนึ่งว่า 
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เสน่ห์ คอื การได้สมัผสัความจรงิแท้ ความมชีวีติชวีา ไม่ได้สร้างขึ้นมา
ใหม่ วตัถุดบิที่ใช้คอืทรพัยากรรอบตวั บ้านเรอืน ผู้คน คนที่เดนิผ่านไป
มา ถ้าไปเที่ยวตลาดที่จดัตัง้ขึ้นมาหรอืย่านการค้า มเีพยีงการซื้อขายของ
ที่อยู่ตรงหน้า ไม่มปีระวตัิความเป็นมา ไม่มคีวามผูกพนั ไม่มคีวามรู้สกึ 
ไม่มอีารมณ์ร่วมอะไรเลยกบัพื้นที่ ถ้าเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน คนที่
ไปเที่ยวสามารถมปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่ต่างๆ รอบตวั ได้พูดคุย ได้ถาม ได้
ชมิ ได้ลองท า อย่างกรณีของสวนผกับางแคที่ทางเครอืข่ายเคยจดัคนพา
ไปเที่ยว เขาสามารถมปีระสบการณ์ร่วมด้วยการเก็บผกัไปผดัผกับุ ้งไฟ
แดง เรื่องแบบนี้ไม่มวีนัลมื เล่าไปจนตายก็ไม่ลมื เพราะประสบการณ์จะ
ท าให้เกิดการจดจ าและบอกต่อ เรื่องแบบนี้คนอดพูดต่อไม่ได้ว่าไปท า
อะไรมา ถ้าไปเที่ยวเฉยๆ ยงัเล่าได้นิดหน่อย แต่ถ้าไปท ากิจกรรมอะไร
มานี้บอกต่อได้อ ีกหลายปาก เสน่ห์มนัอยู่ตรงนี้ที่ส าคญัมนัเป็นเหมอืน  
จิก๊ซอว์ที่มารวมกนั ถ้าเมอืงทัง้เมอืงประกอบไปด้วยชุมชนที่มชีวีติ มี
มรดกทางวฒันธรรม เมอืงทัง้เมอืงก็จะเป็นเมอืงที่น่าอยู่ น่าเที่ยว น่าใช้
ชวีติด้วย 
   

   ทัง้นี้ช ุมชนเกาะศาลเจ ้ามนีโยบายในการต้อนรบักลุ ่มต่างๆ แต่
ขณะเดยีวกนัจะไม่ต้อนรบักลุ่มผู ้ประกอบการทางธุรกิจที่สนใจมาลงทวัร์ในเกาะศาลเจ้า 
เนื่องจากประธานชุมชนมคีวามเห็นว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่คนใน
ท้องถิ่นพงึได้รบัประโยชน์มากกว่าที่จะให้ผู้ประกอบการเข้ามาท ากิจกรรม ทัง้นี้เพราะคนใน
ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าทางจติวญิญาณมากกว่าเมด็เงนิที่ได้มาจากการท าธุรกิจ คนใน
ชุมชนสามารถด ารงชพีอยู่ได้ด้วยอาชพีหลกัที่เขามอียู่ แม้จะมผีู้ประกอบการหลายรายเข้า
มาติดต่อในการร่วมท ากิจกรรมก็ตาม แต่ทางประธานชุมชนไม่ต้องการให้เป็นการท่องเที่ยว
ในลกัษณะนัน้ เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสร้างสรรค์  
  4.2.1.3  ประโยชน์เชงิรูปธรรม ได้แก่  
   1)  ต้นทุนทางวฒันธรรม กล่าวคอื สนิทรพัย์ทางวฒันธรรมอนั
หลากหลายนัน้มอียู่ในชุมชน ขึ้นอยู่กบัปราชญ์ชาวบ้านและผู้สานต่อทางวฒันธรรมที่จะเห็น
คุณค่าในการร่วมสบืสานภูมปิญัญาท้องถิ่น พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์เพื่อให้เกิดรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เมื่อมหีน่วยงานเข้ามา
สนับสนุนจะท าให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งปจัจุบนัมหีน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนค่อนข้าง
น้อย ชุมชนจงึต้องบรหิารจดัการกนัที่เน้นการพึ่งตนเอง   
   2)  การขยายตลาดเป้าหมาย เน่ืองจากไม่ได้ท าการท่องเที่ยวเพื่อ
มุ่งการขยายตลาดในรูปของธุรกิจ แต่มุ่งขยายกลุ่มเป้าหมายที่มปีจัจยัอุปสงค์สอดคล้องกบั
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ปจัจยัอุปทานชุมชนในสาระส าคญัของกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที ่ชื่นชอบดื่มด ่ า
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมปิญัญาเสยีมากกว่า   
   3)  นวตักรรม กล่าวคอื กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านได้น าเอาองค์ความรู้
เดมิและองค์ความรู้ใหม่เพื่อน ามาต่อยอดผลติภณัฑ์ โดยการน ามาเพื่อประยุกต์รูปแบบที่
หลากหลาย พฒันาผลติภณัฑ์ให้คงทน เพื่อให้เกิดผลติภณัฑ์ใหม่ในแบบเฉพาะของตนเอง      
   4)  การอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม ถือว่าชุมชนนี้มกีารสบืสาน
มรดกทางวฒันธรรมอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการมวีฒันธรรมประเพณีที่คุนในชุมชนเห็น
ความส าคญัในการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมงาน แม้ว่าจะมคีนกลุ่มน้อยเท่านัน้ที่อยู่
เบื้องหลงัความส าเรจ็ของงาน ทัง้นี้เป็นการท างานที่หน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลอืเพื่อให้
งานส าเรจ็ลงได้ แต่ในชุมชนไม่มผีู ้สนใจในการสานต่อภูมปิญัญาท้องถิ ่นจากปราชญ์
ชาวบ้านเลย ถ้าไม่มกีารสบืสานงานศิลป์แขนงต่างๆ จากปราชญ์ชาวบ้านแล้วคาดว่าใน
อนาคตภูมปิญัญาในชุมชนจะสูญหายแน่นอนเพราะรุ่นปราชญ์ชาวบ้านนี้คอืรุ่นสุดท้ายของ
ชุมชน ได้แก่ งานแทงหยวก งานบายศร ีงานแกะสลกั และงานโฟม เป็นต้น    
   5)  การพฒันาอย่างยัง่ยนื ชุมชนมคีวามตระหนักผ่านการท่องเที่ยว
ที่ยงัคงรกัษาสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ การจ ากดันักท่องเที่ยวผ่านสถาบนัทางสงัคม
โดยตรง ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง มกีารบรหิารจดัการโดยคนในชุมชน ถือเป็นจุดมุ่งหมายใน
การด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนวดัจ าปา  
   6)  การสร้างงาน การสร้างผลติภณัฑ์ในชุมชนเป็นการสร้างงาน
ให้แก่ปจัเจกบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ทัง้น้ีเป็นการท าเพื่ออาชพีเสรมิ โดยอาชพีหลกั
เพื่อหาเลี้ยงชพีอยู่แล้ว ท าให้การขายผลติภณัฑ์ขึ้นอยู่กบัการสัง่ซื้อของกลุ่มลูกค้าด้วย 
ไม่ได้ท าขายเป็นอาชพีหลกัแต่อย่างใด   
   7)  ความชดัเจนของผลติภณัฑ์ ขณะนี้ชุมชนก าลงัพฒันารูปแบบ
การท่องเที่ยวให้เกิดความสอดคล้องแก่ชุมชน นัน่คอื การมผีู้มาเยอืนเชงิคุณภาพในชุมชน
โดยที่พวกเขาร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากกว่าการเป็นนักท่องเที่ยวในเชงิธุรกิจที่
เน้นแต่ปรมิาณ ผลสะท้อนส่วนหนึ่งเป็นการเผยแพร่ให้แก่ผู้มาเยอืนที่ได้มโีอกาสเข้ามาใน
ชุมชนได้รู ้จกัถึงอตัลกัษณ์เดมิของชุมชนผ่านสิง่แวดล้อมรอบตวั รวมถึงศิลปะท้องถิ่นและ
ผลติภณัฑ์งานฝีมอืซึ่งเป็นผลงานของปราชญืชาวบ้าน ปจัจบนัชุมชนนี้เป็นที่รู้จกัในรูปแบบ
การท่องเที่ยวล่องเรอืมายงัชุมชนเกาะศาลเจ้า และกลุ ่มเฉพาะเจาะจงที่ผู ้มาเยอืนหรอื
นักท่องเที่ยวติดต่อกบัเจ้าบ้านโดยตรง ขณะที่กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้จดัให้
ชุมชนต่างๆ หมุนเวยีนเพื่อออกร้านเพื่อจดัแสดงผลงานในทุกๆ ปี ซึ่งมผีู ้สนใจในงานได้
ติดต่อทางโทรศพัท์เพื่อสอบถามปราชญ์ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง อาท ิเครื่องหอม (แป้งร ่า 
แป้งพวง น ้าอบ น ้าปรุง บุหงา) และขนมไทยบ้านแม่จู ้ เป็นต้น เพื่อสัง่ซื้อสนิค้าและ
ผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง     



131 
 

 

   8)  การส่งออกสนิค้า นอกจากการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ และการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ทัง้นี้การ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนเกาะศาลเจ้าได้เริม่ท ามาสกัระยะหนึ่งแล้ว 
โดยผ่านสถาบนัหรอืหน่วยงานที่สนใจจะเข้ามาเพื่อเรียนรู้วฒันธรรม อาท ิการทศันศึกษา
จากในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการมาเรยีนรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่น ผ่านการท ากิจกรรม
ระยะเวลาช่วงสัน้ๆ ได้รบัความอนุเคราะห์จากปราชญ์ชาวบ้านในแขนงต่างๆ เพื่อมาเป็น
วทิยากรและครูผู้สอน ดงันัน้วฒันธรรมไทย ภูมปิญัญาท้องถิ่น จงึถูกน ามาเป็นสญัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมชุมชนเพื่อน าเสนอผ่านผลงานกิจกรรมที่ไม่ได้เน้นเชงิธุรกิจ แต่เน้นคุณค่า
ทางการอนุรกัษ์ความเป็นไทย        
  4.2.1.4  ประโยชน์เชงินามธรรม ได้แก่  
 1) คว าม เป ็น เ อ ก ล กั ษณ ์เ ฉพ า ะท ้อ ง ถิ ่น  เ ป ็น จ ุด ด งึ ด ูด ใ ห้
นักท่องเที่ยวและกลุ่มเฉพาะเข้ามายงัชุมชนเกาะศาลเจ้า โดยมุ่งเน้นไปที่การค้นหาศิลปะ
ท้องถิ่นผ่านงานฝีมอื เข้าไปเยี่ยมชมเพื่อความเพลดิเพลนิ และการเข้าไปเพื่อเรยีนรู ้ถ ึง
คุณค่าทางวฒันธรรม โดยได้รบัการต้อนรบัขบัสู้จากเจ้าบ้านอย่างมไีมตรจีติ     
   2)  ต้นทุนทางสงัคม สิง่ที่ชุมชนเกาะศาลเจ้าให้ความส าคญั คอื  
การรกัษาทุนมนุษย์ ทุนทางภูมปิญัญา วฒันาธรรม และทุนที่เป็นสถาบนั ล้วนเป็นสิง่ที่การ
แสดงถึงความเคารพน้อบน้อมในตวัตน   
   3)  การรกัษาคุณค่าทางวฒันธรรม การส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนถือเป็นการร่วมรกัษาคุณค่าทางวฒันธรรมท้องถิ่น แม้จะเป็นระยะเวลาเพยีงสัน้ๆ     
ก็ตาม ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มที่มาท ากิจกรรมโดยเฉพาะนัน้มสี่วนช่วยพฒันาการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
   4)  การรกัษามรดกทางวฒันธรรม ชุมชนเกาะศาลเจ้ามกีลุ่มคนบาง
กลุ่มที่ยงัคงรกัษามรดกทางวฒันธรรมที่จบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ ซึ่งมีทุนทีเ่ป็นสถาบนัมี
ส่วนช่วยในการก าหนดทศิทางในการดูแลรกัษาไว้อย่างต่อเนื่อง  
   5)  การแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม จะเกิดขึ้นต่อเมื่อกลุ่มต่างๆ ที่
สนใจเข้ามาชุมชนเพื่อเรยีนรู ้วฒันธรรม การสร้างกิจกรรมร่วมกนัระหว่างเจ ้าบ้านและ
นักท่องเที ่ยว ตลอดจนการมปีฏสิมัพนัธ ์ระหว่างกนัของทัง้สองฝ่ายเก ิดขึ้น จงึมกีาร
แลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมท้องถิ่นตามมาด้วย 
   6)  ความหลากหลายทางวฒันธรรมท้องถิ่น เนื่องจากชุมชนเกาะ
ศาลเจ้าเป็นชุมชนโบราณที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติได้ตัง้ถิ่นฐานมาเกินกว่า 500 ปีมาแล้ว 
ท าให้ความกลมกลนืเป็นเนื้อเดยีวกนัของวฒันธรรมกลายเป็นจุดเดยี วผ่านรูปแบบของ
ความเชื่อ ประวตัิความเป็นมา สภาพวถิีชวีติ ภูมปิญัญาท้องถิ่น บ้านเรอืนไทย ผลติภณัฑ์ 
อาหารการกิน ขนมไทย และอื่นๆ เป็นต้น  
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   7)  คุณค่าทางศีลธรรมและจติวญิญาณ สิง่ที่นักท่องเที่ยวกลุ ่มที่
สนใจเพื่อมาเรยีนรู้วถิ ีถิ่นโดยเฉพาะจะได้กลบัไป นัน่คอื ความเข้าใจถึงตวัตนคนท้องถิ่น
และจติวญิญาณที่เขารกัในบ้านเกิดอย่างแท้จรงิ และเป็นความหวงัที่พึ่งของคนรุ่นหลังใน
การสบืทอดต่อไป ซึ่งปรากฏอย่างชดัเจนในรูปของระบบคุณค่า แนวคดิผ่านกิจกรรม 
พธิกีรรม และความภาคภูมใิจ ทัง้นี้สามารถน าคุณค่าที่ได้ไปประยุกต์ใช้กบัชุมชนของตน   
   8)  ความภาคภูมใิจในสถานที่ กล่าวคอื การส านึกรกับ้านที่ตนเกิด
อนัเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษ และยงัคงรกัษาความดัง้เดมิอยู่บ้างก็ตาม ขณะเดยีวกนัสิง่ที่บ่ง
บอกถึงความเป็นไทยที่อยู่ในชุมชนเกาะศาลเจ้า นัน่คอื นิสยัใจคอของคนในท้องถิ่น มี
พื้นฐานความเป็นมติรต่อผู ้มาเยอืนอยู่เสมอ สิง่เหล่านี้หากนักท่องเที่ยวและกลุ่มเฉพาะ
ทราบถึงข้อมูลพื้นเพเดมิของชุมชนแล้ว จะท าให้เกิดภาพสะท้อนของการได้มโีอกาสร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในชุมชน แม้จะใช้เวลาเพยีงสัน้ๆ แต่ก็ได้ดื่มด ่าความเป็นมติรเปรยีบได้ดัง่
ญาติพี่น้อง   
  4.2.1.5  ผลของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
  จากการศึกษาสามารถน ามาเป็นข้อสรุปได้ว่าชุมชนเกาะศาลเจ้ามรีูปแบบ
การท่องเที่ยวที่มคีวามเชื่อมโยงกนั 4 มติิ ได้แก่ ทุนทางสงัคม การมสี่วนร่วมของชุมชน 
ทศันคติของนักท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ที่อาศยัคนในชุมชนใน
อดตีสร้างบ่มเพาะในมติิต่างๆ กระทัง่คนกลุ่มรุ่นต่อมาเห็นคุณค่าของภูมปิญัญาท้องถิ่นจงึ
ร ่วมสานต ่อผ ่านร ูปแบบการท ่อ ง เที ่ยวอย ่า งยัง่ ย นื  การท ่อ ง เที ่ย ว เช งิ ว ฒันธรรม             
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ ทัง้นี้การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม เพยีงแต่การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์เป็นการ
เข ้าร่วมท าก ิจกรรมมากกว่าการชม ได้เรยีนรู ้วฒันธรรม มคีวามรู ้สกึผูกพนัต่อบุคคล 
สถานที่ และสิง่ที่เกี่ยวข้องต่อการท่องเที่ยว ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวคงเอกลกัษณ์
ของตนเองไว้ และเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะช่วยพฒันาชุมชนได้ 
  ขณะที่ชุมชนได้เริม่ท าการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์มาสกัระยะหนึ่งแล้ว แต่
ไม่ทราบว่าการท่องเที่ยวที่ตนท าอยู่เรยีกว่ารูปแบบอะไร ทราบแต่เพยีงว่าเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยววถิีถิ่น ซึ่งการท่องเที่ยวลกัษณะนี้จะเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่สนใจเท่านัน้ จะไม่มกีาร
ท ากิจกรรมเพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวขาจรดูในวนัเสาร์-อาทติย์ เพราะมเีวลาจ ากดั และสิง่ที่
ท าไม ่ได ้เน้นเมด็ เง นิ เป็นต วัตั ง้  แต ่สิ ง่ที ่ท านั น้ท าด ้วยใจ ม ใีจรกั  เพื ่อต ้องการที ่จะ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านงานท่องเที่ยวภูมปิญัญาท้องถิ่น ทัง้น้ีนโยบายหลกัของชุมชน คอื จะไม่
รบัผู้ประกอบการทางธุรกิจที่น าทวัร์ชาวต่างชาติมาลงพื้นที่ในการท ากิจกรรมภูมปิญัญา
ท้องถิ่นของชุมชน เพราะคนในชุมชนไม่ได้ประโยชน์อะไร ในขณะที่ผู้ประกอบการกลบัได้
ประโยชน์ฝ่ายเดยีว ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตวัของเขาเอง เพราะเขามอีาชพีหลกัเดมิอยู่
แล้ว เพยีงแต่สิง่ที่ท าเป็นอาชพีเสรมิ ฉะนัน้การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ในชุมชนนี้จงึไม่ได้
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เน้นในเชงิธุรกิจโดยตรง หากเป็นเพยีงค่าใช้จ่ายในกระบวนการท ากิจกรรมเท่านัน้ ทัง้นี้
ผลติภณัฑ์ของชุมชนที่น ามาขายแก่นักท่องเที่ยวเป็นการท าธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ได้เปิดตลาด
ที่ไหนเป็นการรบัสัง่ท าตามออเดอร์จากภายนอก ภาพรวมของการท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาล
เจ้าคอืการผสมผสานระหว่าง การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์   
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื และการท่องเที่ยวโดยชุมชน นัน่เอง  

4.2.1.6  คุณลกัษณะของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  
 ชุมชนเกาะศาลเจ้าเป็นหนึ่งในชุมชนที่มกีารด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชงิวฒันธรรมและเชงิสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ทัง้นี้จากผลการวเิคราะห์
ข้อมูลท าให้ทราบรายละเอียดของกลุ่มต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่มุ่งเชื่อมโยงเพื่อ
วเิคราะห์ข้อมูลชุมชนเกาะศาลเจ้าผ่านคุณลกัษณะและคุณสมบตัิของการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์ ดงันี้ 
   1)  นักท่องเที่ยวขาจร ได้แก่ นักท่องเที่ยวขาจรทางเรอื  เป็นกลุ่มที่
ต้องการแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ มเีวลาล่องเรอืประมาณ 
1 ชัว่โมง ไม่ได้คาดหวงัว่าจะได้พบเจออะไรบ้างในชุมชนนัน้ เมื่อได้เห็นชุมชนดงักล่าวมสีิง่
ที่น่าสนใจ บางคนสนใจที่จะกลบัมาอีกครัง้ เพื่อเข้ามาร่วมท ากิจกรรม แต่ขณะเดยีวกนัมี
ข้อจ ากดัของการเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคอืทางเจ้าบ้านจะจดักิจกรรมต่อเมื่อมผีู ้มาติดต่อ
เป็นคณะ ถ ึงจะมกีารเรยีนรู ้ได ้ ท าให้กระบวนการของคุณลกัษณะการท่องเที ่ยวเชงิ
สร้างสรรค์ยงัไม่อาจเกิดขึ้น จงึเป็นเพยีงการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม  

ส่วนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวขาจรทางรถส่วนตวั เป็นนักท่องเที่ยว
ไม่เคยมาทางเรอืและได้มาชุมชนในช่วงเวลาไม่เหมาะสมกบัการต้อนรบัของเจ้าบ้าน เพราะ
เจ้าบ้านติดธุระไม่สะดวกในการเปิดบ้าน ท าให้บรเิวณโดยรอบเงยีบสงบ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้จงึมคีวามผดิหวงั เพราะคาดหวงัไว้ว่าจะมลีกัษณะเหมอืนอมัพวา ขณะเดยีวกนัจงึไป
ท่องเที่ยวแถวตลาดน ้าคลองลดัมะยมแทน ท าให้กระบวนท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ไม่เกิดขึ้น  
 2) นักท่องเที่ยวที่เข ้าพกัโฮมสเตย์ระยะสัน้ เป็นกลุ ่มที่ต ้องการ
ความพกัผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศที่เงยีบสงบ ไม่พลุกพล่าน มากกว่าจะเข ้าร่วมท า
กิจกรรมกบัปราชญ์ชาวบ้านเพราะมเีวลาที่จ ากดั ซึ่งกลุ่มดงักล่าวได้รบัการต้อนรบัขบัสู้กบั
เจ้าบ้านเป็นอย่างด ีแม้ว่ามคีวามสนใจในการท ากิจกรรมอยู่บ้างแต่มเีวลาจ ากดั จงึท าให้ไม่
ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
   3)  นักท่องเที่ยวที่เคยเรยีนรู้และท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ได้มโีอกาส
เยี่ยมเยอืนชุมชนนี้ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนน าโดยกลุ่มเครอืข่ายการท่องเที่ยว
ภาคประชาสงัคมเป็นเจ ้าภาพในการจดัทวัร ์ท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชนมงีานประเพณี
ประจ าปี จงึได้ร่วมท ากิจกรรมที่ใช้เวลาช่วงสัน้ๆ โดยมปีราชญ์ชาวบ้าน นัน่คอื คุณภกัจริา
และสมาชกิกลุ่มร่วมช่วยกนัสอนศาสตร์ต่างๆ พร้อมทัง้ได้มโีอกาสลงมอืท าด้วยตนเอง 
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ได้แก่ การหยอดแป้งร ่า และการหดัจกัสานทางมะพร้าว เป็นต้น ทัง้น้ีกระบวนการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์เกิดขึ้น สิง่ที่ได้รบัคอื มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกนั เพื่อให้ผู้มาเยอืน
สร้างสรรค์ผลงานในการพฒันาศกัยภาพของตน การเข้าถึงความจรงิแท้ของกระบวนการ
ผลติ และการมปีระสบการณ์จรงิจากผู้สอนโดยตรง นักท่องเที่ยวเกิดการจดจ า ประทบัใจ 
และเข้าใจ และเป็นการท่องเที่ยวแบบจ าเพาะเจาะจง การร่วมท ากิจกรรมดงักล่าวไม่เสยี
ค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ท าด้วยความสมคัรใจ ซึ่ง แม้จะเป็น
ระยะเวลาเพยีงสัน้ๆ แต่ถือว่ารูปแบบของกิจกรรมที่เรยีนรู้ไม่นาน จงึสามารถหดัท าได้เลย 
ได้แก่ การหยอดแป้งร ่า และการจกัสานทางมะพร้าว เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการเริม่ต้น
กระบวนการท าก ิจกรรมจนกระทัง่สิ้นสุด ขณะที่แป้งร ่าไม่ได้น ากลบัมาเป็นของที่ระลกึ 
เพราะต้องใช้เวลาสกัพกัในการพึ่งลมให้แห้ง ส่วนการจกัสานทางมะพร้าวนัน้สามารถน า
กลบัมาเป็นของที่ระลกึได้เลย นักท่องเที่ยวเกิดความประทบัใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งของ
งานประเพณีชุมชนเกาะศาลเจ้า  
 นอกจากนี ้ย งั ได ้ร บัค ุณสมบตั ิในเช งิพื ้นที ่ กล ่าวคอื  ช ุมชนพร ้อมจะต ้อนรบั
นักท่องเที่ยวที่มากบักลุ่มเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมในการร่วมท ากิจกรรม
ตามความสมคัรใจ นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงคุณค่าทางวฒันธรรมผ่านผลติภณัฑ์ที่ได้เรยีนมา
ระยะเวลาอนัสัน้ กระบวนการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์จงึเกิดขึ้น นอกจากนี้หลงัจากที่ได้เข้า
ร่วมงานประเพณีได้มโีอกาสเข้าไปเยี่ยมชมวถิีชาวบ้านของชุมชน และเข้าวดัจ าปาซึ่งถือได้
ว่าเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนเคารพกราบไหว้อยู่เสมอ การท่องเที่ยวในครัง้นี้นอกจะเป็นการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์แล้วยงัเป็นการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมที่ได้ร่วมรบัฟงัค าอธบิายจาก
วทิยากรท่านต่างๆ ในรูปแบบกลุ่มการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมด้วย  
  
 4.2.2  แนวทางการพฒันาย่านเกาะศาลเจ้าตามกรอบแนวคิดการท่องเท่ียว
            โดยชุมชน 
 การบรหิารจดัการช ุมชนขององค ์กรพฒันาชุมชนนั น้ม คีวามสอดคล ้องก บั
แผนพฒันาการท่องเที่ยวภายในชุมชน กล่าวคอื มกีารพฒันาชุมชนให้เก ิดความน่าอยู่
เสยีก่อน จากนัน้จงึเริม่พฒันาการท่องเที่ยวควบคู่กนัไปเพื่อให้ชุมชนเกิดความยัง่ยนื การ
ท างานดงักล่าวเริม่ชกัชวนกลุ่มที่มคีวามพร้อมและสนใจเข้าร่วมด้วยความสมคัรใจ นัน่คอื 
ฝ ัง่ชุมชนฉิมพลบีางกลุ่มซึ่งมปีราชญ์ชาวบ้านและเจ้าของโฮมสเตย์อยู่ละแวกนัน้ ซึ่งเป็น
ชุมชนใกล้เคยีงที่ได้เข้าร่วมในแผนพฒันาการท่องเที่ยวในรูปแบบของ “แผนพฒันาการ
ท่องเที่ยว” ในกลุ่มการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ที่มุ่งเน้นการพฒันาและรกัษาสิง่แวดล้อมใน
ชุมชนเป็นส าคญัโดยไม่ท าลายคุณค่าและบรบิทของชุมชน ได้แก่ ปจัจุบนัเป็นศูนย์เรยีนรู้
ด้านสิง่แวดล้อมเขตตลิง่ชนั และก่อตัง้ชมรมรกัษ์ปลาหน้าศาล เป็นการห้ามจบัสตัว์น ้า
บรเิวณหน้าศาล รวมถึงการปล่อยพนัธุ์ปลาต่างๆ ลงในคลองบ้านไทรด้วย นอกจากนี้ยงัมี
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การบรหิารจ ดัการก าจ ดัขยะม ูลฝอยในช ุมชน โดยมจี ุดทิ ้งขยะตามสถานที ่ต ่า งๆ 
ขณะเดยีวกนัยงัคงรกัษาความเป็นสภาพวถิีชวีติในแบบเดมิๆ ไว้ที่ไม่ได้ปรุงแต่งเพิม่    
 ขณะที่แผนการท่องเที่ยวยงัขาดความชดัเจนในการกระจายอ านาจหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของแต่ละฝ่าย รวมทัง้คณะท างานเพื่อแบ่งเบาภาระงานต่างๆ ในการพฒันาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มชาวบ้านยงัมบีทบาทไม่มากในการจดัการผ่านกระบวนการท างาน
แบบมสี่วนร่วมตัง้แต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่ การศึกษาชุมชน การท าแผนการ
ด าเนินการ การบรหิารจดัการ และการติดตามประเมนิผล  
 การพฒันาชุมชนเป็นการท างานที ่ช ุมชนพึ ่งตนเองเป็นส าคญั  งบประมาณ
จ าเป็นต้องขอจากแหล่งเงนิทุนภายนอก เพื่อน ามาพฒันาชุมชนและต่อยอดไปถึงเรื่องการ
ท่องเที่ยว ทัง้นี้แม้ว่าส านักงานเขตตลิง่ชนัจะจดัสรรงบทุกเดอืน แต่ก็ไม่เพยีงพอในการใช้
จ่ายของชุมชน เพราะได้น าเงนิไปพฒันาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จงึไม่เหลอืถึงการพฒันาการ
ท่องเที่ยว จ าเป็นต้องหาแหล่งเงนิทุนอื่นเพื่อน ามาสนับสนุนให้เกิดการพฒันาชุมชนควบคู่
ไปกบัการพฒันาการท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดนิ เป็นต้น  
 นอกจานี้ชุมชนยงัมกีารท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมและการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์   
แต่ไม่มแีบบแผนการท างานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบองค์รวม เป็นเพยีงท างานแบบ
แยกส่วนกนั ถือเป็นสิง่ที่ต้องเร่งปรบัปรุงแก้ไข โดยอาศัยการมสี่วนร่วมในการร่วมคดิ ร่วม
วเิคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมก าหนดกิจกรรม ร่วมกนัปฏบิตัิ ตลอดจนร่วมกนัรบัผลประโยชน์   
 
 4.2.3  แนวทางการพฒันาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าตามกรอบแนวคิดการ   
          พฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
  4.2.3.1  กลไกการจดัการ เป็นกลไกที่แยกส่วนกนัของสมาชกิในชุมชนใน
การท างานด้านท่องเที่ยว กล่าวคอื ไม่ได้มกีารบูรณาการร่วมกนัของสมาชกิในชุมชน 
ขณะที่รูปแบบการท่องเที่ยวแบบแยกส่วนนัน้เป็นการจดัการภายในครวัเรอืนที่เน้นสร้าง
ความสมดุลระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยอืน โดยอาศยัฐานทรพัยากรทัง้ 4 มติิ เพื่อน าไปสู่
รูปแบบของการท ากิจกรรมที่มปีราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สอนและมีกลุ่มต่างๆ ที่สนใจเรยีนรู้
งานศิลป์ต่างๆ นอกจากนี้จ าเป็นต้องส่งเสรมิและพฒันากลุ่มอาชพีที่มอียู่ในท้องถิ่นเพื่อ
ร่วมมอืกนัสร้างเครอืข่ายการอนุรกัษ์ทรพัยากรในชุมชน  
  4.2.3.2  พื้นที่ มกีารค านึงถึงขดีความสามารถในการรองรบันักท่องเที่ยว 
เพราะเนื่องจากพื้นที่ชุมชนเกาะศาลเจ้าเป็นชุมชนที่มพีื้นที่จ ากดั จงึ ไม่สามารถมสีิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวอย่างเพยีงพอ นอกจากน้ีจ าเป็นต้องปรบัปรุงการจดัท าป้าย
บอกทางที่ชดัเจนในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ้า  
  4.2.3.3  บรกิาร การประชาสมัพนัธ์ยงัไม่แพร่หลายจงึต้องการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องท าสื่อเพื่อประชาสมัพนัธ์แหล่งทุนมนุษย์ ทุนทางปญัญา และวฒันธรรมมากขึ้น 
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และประชาชนในพื้นที่ต้องมบีทบาทของการเข้าไปมสี่วนร่วมในฐานะเจ้าบ้านพร้อมทัง้มี
ความรู้และความเข้าใจในผลติภณัฑ์ของชุมชนที่น าเสนอต่อนักท่องเที่ยว รวมทัง้มจีติส านึก
ในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดล ้อมและวฒันธรรมชุมชน เพื่อถ่ ายทอดสู่
นักท่องเที่ยวโดยใช้รูปแบบวถิีชวีติที่เป่ียมไปด้วยรอยยิ้มและน ้าใจไมตรขีองชุมชน   
 
 4.2.4  แนวทางการพฒันาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าตามกรอบแนวคิดเร่ือง    
           ความสามารถในการรองรบัด้านการท่องเท่ียว 
 องค์ประกอบหลกัของมติิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของชุมชนเกาะศาลเจ้าที่มี
ศกัยภาพในการพฒันาตามแนวคดิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์นัน้อาศยัแนวทางในการชี้วดั
ถึงศกัยภาพชุมชนที่สามารถรองรบัด้านการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสามารถอธบิายตามตาราง
ถดัไป ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงถึงศกัยภาพชุมชนที่สามารถรองรับด้านการท่องเที่ยว 
 

ตวัช้ีดวดัขีดความสามารถใน 
การรองรบัด้านนักท่องเท่ียว 

ศกัยภาพชุมชน 

 
องค์ประกอบด้าน
กายภาพและ
นิเวศวิทยา 

 
1. การก าจัดของเสีย 
 
 
 
 
 
 
2. นักท่องเที่ยว  
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
 
 
 
4. พื้นที่  
 
 
5. ลานจอดรถ 

 
1.1 ชุมชนมีถังขยะประจ าตามจุดต่างๆ ที่ส าคญั เพื่อลดการทิ้งขยะในคู
คลอง 
1.2 ชุมชนมีการเจ้าหน้าที่คอยชักลอกขยะเพื่อน าขยะลงเรือขยะที่จะเข้า
มาเก็บทุก 3 วนั 
1.3 ชุมชนมีเจ้าหน้าที่ในการกวาดขยะตามแนวทางเดิน  2 ครัง้ ต่อ
สปัดาห์ 
 
2.1 ชุมชนสามารถรองรบันักท่องเที่ยวขาจรและกลุ่มต่างๆ ที่ไม่นอน
ค้างคืนได้วนัละไม่เกิน 20-80 คน เพื่อเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชน 
2.2 ชุมชนสามารถรองรบันักท่องเที่ยวและกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วมท า
กิจกรรมสร้างสรรค์แต่ไม่ได้นอกนค้างคืนวนัละไม่เกิน 20-50 คน  
2.3 ชุมชนสามารถรองรบันักท่องเที่ยวที่เข้าพ ักโฮมสเตย์และร่วมท า
กิจกรรมสร้างสรรค์ไม่เกิน 10-30 คน  
 
3.1 ชุมชนมีกิจกรรรมสร้างสรรค์ในการรองรบักลุ่มนักท่องเที่ยว และ
กลุ่มต่างๆ ที่สนใจเพื่อเข้ามาเรียนรู้ ได้แก่ งานแทงหยวกอย่างง่าย งาน
ตัดกระดาษพวงมโหตร การท าขนมไทย และการท าเครื่องหอม เป็นต้น  
 
4.1 ชุมชนรองรบับุคคลได้ในระดบัต ่า ประมาณ 20-80 คน เพราะมีพื้นที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกจ ากัดไม่สามารถขยายตัวได้อีก  
 
5.1 สามารถจอดรถส่วนบุคคลได้ที่วดัจ าปาประมาณ 10-20 คนั   

 
องค์ประกอบด้าน

สงัคมและ
วฒันธรรม 

 
6. นโยบายในการพัฒนา 
การท่องเที่ยว 
 
7. การหารายได้ในชุมชน 
 
 
 

 
6.1 ชุมชนมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวทุก ๆ 2 ปี เพื่อน าแผน
ดงักล่าวไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย 
 
7.1 การจัดตัง้กลุ่มชุมชน ได้แก่ กลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจันทร์  ซึ่งถือ
เป็นกลุ่มที่จ ัดตัง้ขึ้นให้สมาชิกภายในกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะศาล
เจ้าและชุมชนอิสระฉิมพลีช่วยกันผลิตเครื่องหอมโดยเฉพาะ ทัง้น้ีเพื่อ
น าไปออกจ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มมีประมาณ    6-9 
คน  
 

องค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจ 

8. ร้านค้าในชุมชน 
 

8.1 ภายในชุมชนจะมีร้านค้าเล็กๆ เพื่อคอยบริการนักท่องเที่ยวขาจรที่
ล่องเร ือจากตลาดน ้าคลองลัดมะยมให้เลือกจ ับจ่ายใช้สอย ซึ่งจะเปิด
บริการในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
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 4.2.5  แนวทางการพฒันาย่านชุมชนเกาะศาลเจ้าตามกรอบแนวคิดเร่ือง  
           กิจการเพ่ือสงัคม 
 ชุมชนเกาะศาลเจ้ามรีูปแบบการด าเนินงานเชงิธุรกิจในประเภทกิจการเพื่อสงัคมที่มี
ประชาชนเป็นเจ้าของซึ่งเห็นเป็นรูปธรรม นัน่คอื กลุ ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์ ซึ่งมี
ศกัยภาพที่มคีวามยัง่ยนืด้วยตนเอง โดยที่ไม่ได้ขอทุนหรอืขอรบับรจิาคจากผู้ใด ทัง้นี้มี
ข ัน้ตอนกระบวนการผลติ การด าเนินกิจการ รวมถึงผลติภัณฑ์หรอืบรกิารที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสยีต่อเนื่องในระยะยาวต่อ สงัคม สิง่แวดล้อม และสุขอนามยั  กลุ่มดงักล่าวมเีป้าหมาย
เพื่อการท างานเป็นทีมเน้นเฉพาะคนในชุมชนที่สนใจและเข้าร่วมท าผลติภณัฑ์ในนามกลุ่ม
เครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์เพื่อเป็นอาชพีเสรมิแก่สมาชกิ หรอืเรยีกว่า วสิาหกิจชุมชน โดย
มเีครอืข่ายภายในชุมชน ได้แก่ ชุมชนเกาะศาลเจ้า และชุมชนฉิมพล ีเป็นต้น และเครอืข่าย
นอกชุมชน ได้แก่ เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม และประชาคมตลาดน ้าคลงอลดั
มะยม เป็นต้น ซึ่งเครอืข่ายดงักล่าวถือเป็นพนัธมิตรระหว่างกนัเพื่อคอยประสานงานของใน
ชุมชนต่างๆ  ขณะที่เครอืข่ายในชุมชนที่ร่วมกนัท ากลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์นัน้ เมื่อ
น าเงนิที่ได้จากการขายสนิค้าแล้ว ทัง้นี้เงนิที่ได้ส่วนหนึ่งจะน าไปแบ่งให้กบัสมาชกิในชุมชน
และส่วนหนึ่งจะน ามาเพื่อ เป็นกองทุนในการจดัหาซื้อว ตัถุดบิที ่จ าเป็นในการพฒันา
ผลติภณัฑ์ พร้อมทัง้สนับสนุนให้เก ิดการเรยีนรู ้ทกัษะใหม่ๆ เพื่อน าองค์ความรู ้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้กบัผลติภณัฑ์ของกลุ่มให้ดูน่าสนใจมากขึ้น ขณะเดยีวกนัเป็นผลติภณัฑ์ที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการสบืสานงานฝีมอืไทยให้คงอยู่ในสงัคมซึ่งนับวันหาชมได้ยาก อาท ิแป้งพวง 
แป้งร ่า น ้าอบน ้าปรุง สผีึ้ง และอื่นๆ เป็นต้น   
 นอกจากนี้ชุมชนยงัเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ที่สนใจในการศึกษาดูงาน เรยีนรู้เพื่อ
น าไปประกอบอาชพี หรอืเน้นท ากิจกรรมประกอบการเรยีนการสอน สิง่เหล่านี้หวัหน้ากลุ่ม
มคีวามยนิดตี้อนรบัเพื่อให้คณะบุคคลได้รบัความรู้ โดยทางกลุ่ม เครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์
จะคดิค่าวสัดุอุปกรณ์ในการเรยีนรู้ต่อครัง้อย่างเหมาะสม 
 ส่วนบ้านแม่จู ้เป็นการรวมตวักนัของกลุ ่มญาต ิพี ่น้องเพื่อด าเนินธุรก ิจภายใน
ครวัเรอืน อาท ิขนมไทย และผลไม้จากสวน เป็นต้น โดยจะน าไปขายที่ตลาดน ้าวดัจ าปาทุก
วนัเสาร์-อาทติย์ ไม่ได้มกีารต่อยอดเป็นการตัง้กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ไม่ได้มเีครอืข่ายจาก
ชุมชนอื่นนอกจากชุมชนฉิมพล ีขณะที่เครอืข่ายนอกชุมชน ได้แก่ ประชาคมตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม เป็นต้น นอกจากนี้บ้านแม่จู้ถือเป็นแหล่งทศันศึกษาของเยาวชนในแถบนัน้ โดย
จะมนีักเรยีนจากโรงเรยีนต่างๆ มาขอใช้สถานที่และให้ปราชญ์ชาวบ้าน นัน่คอื กลุ่มขนม
ไทยบ้านแม่จู ้ ช่วยสอนให้กลุ่มนักเรยีนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลกัสูตรการการศึกษา
นอกจากนี้ยงัมกีารรณรงค์เพื่อร่วมกนัเก็บขยะในคูคลองเพื่อเป็นการรกัษาสิง่แวดล้อม
ชุมชน 
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 แม้ว่าจะมหีน่วยงานจากภายนอกเข้ามาติดต่อเพื่อน าทวัร์จากต่างชาติมาขอเรยีนรู้
การท ากิจกรรมเครื่องหอมเพยีง 1-2 วนัต่อครัง้ นัน่คอื ผู้ประกอบการทางธุรกิจเอกชน ซึ่ง
เป็นการเจรจาตกลงในการคดิค่าใช้จ ่ายรายหวัเพื่อให้เก ิดก ิจกรรมการท่องเที ่ยวเชงิ
สร ้างสรรค์ แต่หวัหน้ากลุ ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร ์ไม่ต ้องการให้เก ิดการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยคดิค่าเรยีนเป็นเป็นรายหวั จงึตอบปฏเิสธไปและไม่รบัการเรยีนรู้ประเภทนี้ 
ซึ่งถือเป็นจุดยนืหลกัของกลุ่มที่ต้องการแบ่งปนัความรู้มากกว่าการแสวงหาผลก าไร 
 แนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนของกลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่าง
จนัทร์ คอื เป็นการด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้การรวมกลุ่มของสมาชกิใน
ชุมชนขนาดเล็กอย่างเข้มแขง็ ขณะที่บ้านแม่จู้ยงัไม่ได้มกีารรวมกลุ่มของสมาชกิในชุมชน
เพื่อร่วมกนัขายผลติภณัฑ์ แต่เป็นการท าขนมไทยภายในเครอืญาติและน ามาขายในช่วง
วนัหยุดเสยีมากกว่า 
 กล่าวโดยสรุปของการพฒันาตวัแบบการผสมผสานมติิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้านัน้ ต้องให้ความส าคญัทัง้ด้านเจ้าบ้าน ด้านนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ต่างๆ ให้เกิดความสอดคล้องสมดุลกนั ทัง้นี้เจ้าบ้านมกีารต้อนรบัขบัสู้นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ต่างๆ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเรยีนรู้และท ากิจกรรมสร้างสรรค์นัน้ มคีวามยนิดทีี่จะเข้า
ร่วมท ากิจกรรมมากกว่าเป็นเพยีงผู้ชม ทัง้น้ีเจ้าบ้านจะต้องมปีจัจยัอุปทานเพยีงพอ เพื่อให้
เกิดการส่งต่อของปจัจยัอุปทานไปสู่นักท่องเที่ยวและกลุ่มต่างๆ โดยปจัจยัอุปทานของ
ชุมชน นัน่คอื เจ ้าบ้านมศีกัยภาพและมคีวามพร้อมโดยการจดัการและพฒันาแผนการ
พฒันาการท่องเที่ยวในระดบัหนึ่งเพื่อให้ผู ้มาเยอืนได้เข ้าถ ึงมติ ิทัง้ 3 ด้าน อนัเป็น
กระบวนการที่ชุมชนส่งผ่านแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบของมติิทุนทางสงัคม มติิการมสี่วน
ร่วมของชุมชน และมติ ิก ิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ โดยปจัจยัอุปทานจะถูก
ขบัเคลื่อนจากรูปแบบการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งชุมชนมแีนวทางปฏบิตัิที่ยดึหลกัแนวคดิ
ต่างๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ เป็นต้น การด าเนินงานที่
อาศยัทุนที่เป็นสถาบนั นัน่คอื องค์กรพฒันาชุมชนถือเป็นแรงผลกัดนัเพื่อให้ชุมชนเกิด
ร ูปแบบการท่องเที่ยวที่เรยีกว่า การท่องเที่ย ววถิ ีถิ ่น ซึ่งเป็นการน าเอาแนวคดิต่างๆ 
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากบัชุมชนเกาะศาลเจ้า ชุมชนยงัคงความเป็นคนมอีุปนิสยัไทยๆ ที่มกีาร
ต้อนรบัขบัสู้ที่ไม่เพยีงแต่ให้ผู้มาเยอืนเป็นเพยีงกลุ่มนักท่องเที่ยว แต่ต้องการให้เป็นส่วน
หนึ่งของสมาชกิในชุมชน การรกัษาระเบยีบของชุมชน กจิการเพื่อสงัคม และความสามารถ
ในการรองรบันักท่องเที่ยวที่มจีุดเน้นของผู้มาเยอืนเฉพาะกลุ่มหรอืนักท่องเที่ยวเชงิคุณภาพ 
อาศยัความสมดุลของวฒันธรรม เศรษฐก ิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ชุมชนไม่ได ้เน้น
นักท่องเที่ยวในเชงิปรมิาณ เพราะชุมชนมพีื้นที่จ ากดั ไม่ต้องการให้มกีารขยายการเติบโต
ของแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเรว็ แม้หากไม่มผีู ้มาเยอืนเข้ามาเที่ยว ชุมชนก็ยงัคงอยู่ได้ 
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เพราะสมาชกิในชุมชนมอีาชพีหลกัอยู่แล้ว จงึไม่ได้ต้องการในรูปของความเจรญิรุ่งเรอืงของ
ชุมชนในด้านวตัถุแต่เน้นคุณค่าทางจติใจมากกว่า 
  ส่วนปจัจยัอุปสงคข์องนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มนัน้จะมจีุดมุ่งหมายที่แตกต่างกนัไป
ตามปจัจยัของแต่ละกลุ่มบุคคล ซึ่งปจัจยัทางด้านเวลาที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยอืนชุมชนถือว่ามี
ความเกี ่ยวข ้อ งและสอดคล ้องก บัการตอบสนองของกลุ ่มที ่แตกต ่างกนั  โดยกลุ ่ม
นักท่องเที่ยวขาจรทางเรอืและรถยนต์มรีะยะเวลาจ ากดัจงึเป็นการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม 
ส่วนนักท่องเที ่ยวที ่เข ้าพกัโฮมสเตย ์ต ้องการมาพกัผ่อนหย่อนใจ ความเงยีบสงบไม่
พลุกพล่าน จงึท าให้ตดัสนิใจมาเข้าพกัชุมชนซึ่งระยะเวลาประมาณ 2 วนั 1 คนื รูปแบบของ
กิจกรรมเป็นการเดนิชมวดัจ าปา และเดนิเล่นในสวน เป็นเพยีงการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม 
และนักท่องเที่ยวที่มโีอกาสเรยีนรู้และร่วมท ากิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ที่ชุมชนจดัขึ้น เนื่องใน
เป็นวนัสบืสานงานประเพณีที่เจ ้าบ้านมกีารเล่าประวตั ิความเป็นมาต่างๆ ของชุมชน 
ตลอดจนได้มโีอกาสในการร่วมท าก ิจกรรมโดยความสมคัรใจ ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านมกีาร
ต้อนรบัขบัสู้ด้วยความเต็มใจ ท าให้การสร้างสรรค์ผ่านการเรยีนรู้จากผู้มคีวามรู้โดยตรง ถือ
เป็นการร่วมสบืสานงานศิลป์อีกแบบหน่ึง ทัง้น้ีจ าเป็นต้องมคีวามเคารพระเบยีบในชุมชนที่
ต้องให้ความเคารพในสถานที่ด้วยเช่นกนั สิง่เหล่านี้เมื่อเจ้าบ้านและนกท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ 
ได้มาพบปะกนัเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนของปจัจยัอุปทานและปจัจยัอุปสงค์ที่สอดคล้อง
สมัพนัธ์กนัแล้ว จะน าไปสู่การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์อย่างยัง่ยนืได้ในที่สุด   
 ดงันัน้จงึสรุปตวัแบบการผสมผสานมติิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของย่านชุมชน
เกาะศาลเจ้าได้ดงัภาพที่ 4.1   
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ภาพท่ี 4.1  แสดงตวัแบบการผสมผสานมติิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
แหล่งท่ีมา :  ผู้วจิยัพฒันารูปแบบเชงิประยุกต์จากกระบวนการการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว
 สู่ความยัง่ยนื (เทดิชาย ช่วยบ ารุง, 2552: 70) 
 

เจา้บ้าน สมดุล นกัท่องเทีย่ว 

ปจัจยัอุปทาน ปจัจยัอุปสงค ์สอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

- มติิทุนทางสงัคม ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนทางปญัญา 
และวฒันธรรม ทุนที่เป็น
สถาบนั 
- มติิการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 
- มติิกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์  
  

 

 รูปแบบการจดัการท่องเทีย่ว
ในชุมชน 
1) การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน 
2) การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
3) การท่องเทีย่วโดยชุมชน 
4) การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ 
5) การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 
 

ปจัจัยทางด้านเวลาในการเยี่ยมเยือนชุมชน 

การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละยัง่ยนื 

ขาจร พกัโฮมสเตย์ เรยีนรูแ้ละร่วม
ท ากจิกรรมเชิง

สร้างสรรค ์

การท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรม 

การท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม 

การท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม 
และการ
ท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์

มติทิศันคตขิองนกัท่องเทีย่ว 

- การตอ้นรบัขบัสู้  -ความปลอดภยัการท่องเทีย่ว 
- ความสามารถในการรองรบันกัท่องเทีย่ว 

- กจิการเพื่อสงัคม -ระเบยีบชมุชน 

การเคารพระเบยีบของชมุชน 
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4.3  ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีโดยอาศยักลไกขบัเคล่ือน   
       ภายในชุมชน 
  
 4.3.1  การสร้างแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ย่านชุมชนเกาะ 
           ศาลเจ้า  
 กระบวนการจดัท าและเชื่อมโยงแผนชุมชนนัน้ ควรมกีรอบการด า เนินงานที่ชดัเจน
และไม่ซบัซ้อนกนัทัง้กระบวนจดัท าและเชื่อมโยงแผน การเผยแพร่ข ้อมูลให ้ผู ้มสี ่วน
เกี ่ยวข ้องทุกฝ ่ายในชุมชนได ้ตระหน ักรู ้ในหน้าที ่ของตน การมที มีงานหลกัในการ
ประสานงานและอ านวยความสะดวก การสร้างกลไกการเชื่อมโยงพเิศษเพื่อให้เกิดความ
ชื่อมโยงชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
   
 4.3.2  หลกัการบริหารจดัการท่ีกระจายอ านาจ 
 การบรกิารจดัการการท่องเที่ยวอยู่ในรูปของคณะกรรมการ ทัง้นี้ต้องมคีวามชดัเจน
เกี่ยวกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่าย รวมถึงเพิม่คณะท างานเพื่อแบ่งเบาภาระ
งานของคณะกรรมการกลุ่มชุดปจัจุบนั โดยแบ่งหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ ประธาน รองประธาน 
เหรญัญิก ประชาสมัพนัธ์ งานทะเบยีน และกลุ่มท่องเที่ยว อาท ิกลุ่มกิจกรรมสร้างสรรค์  
ภูมปิญัญาท้องถิ่น กลุ่มกิจกรรมสร้างสรร์อาหารและขนมไทย กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มเรยีนรู้
เกษตรผสมผสานปลอดสารพษิ กลุ่มเรอืเล็กน าเที่ยว และกลุ่มของฝากที่ท าจากผลติภณัฑ์
ในชุมชน เป็นต้น 
 
 4.3.3  สมาชิกในชุมชนตระหนักในการร่วมสืบสานภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 การรณรงค ์ให ้สมาชกิในชุมชนร่วมสบืสานอตัลกัษณ์ในท้องถิ ่น  ผ่านก ิจกรรม
สร้างสรรค์ในชุมชน แสวงหาแนวทางการอนุรกัษ์ที่มุ่งส่งเสรมิโดยการปลุกจติส านึกคนใน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะเยาวชนให้ตะหนักถึงคุณค่าและแก่นสาระ ความส าคญัของภูมปิญัญาใน
แขนงต่างๆ ของชุมชน การส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนภูมิ
ปญัญาและวฒันธรรมอย่างกว้างขวาง   
 

 4.3.4  แสวงหาแนวทางการพฒันาชุมชนสู่ความยัง่ยืน 
 การพฒันาชุมชนสู่ความยัง่ยนืนัน้ ต้องเป็นการพฒันาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรอืมี
ปฏสิมัพนัธ์ที่เกื้อกูลกนัในระหว่างม ิต ิต่างๆ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง 
วฒันธรรม จติใจ รวมทัง้ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   อนัจะเป็นองค์ประกอบหลกั
ในการท าให้สภาพสงัคมในชุมชนสามารถอยู่ดมีสีุขได้ ทัง้คนในรุ่นปจัจุบนัและคนรุ่นอนาคต 
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 การพฒันาอย่างยัง่ยนืเป็นวถิีแห่งการพฒันาที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
ในปจัจุบนั โดยไม่รดิรอนความสามารถของคนรุ่นหลงัในการตอบสนองความต้องการของ
พวกเขา การพฒันาชุมชนให้เกิดความยัง่ยนืได้นัน้จ าเป็นต้องอาศยัทุกฝ่ายร่วมมอืกนัใน
การช่วยแก้ไขปญัหาทัง้ภาครฐั ท้องถิ ่น และชาวบ้านซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกนัเพื่อ
แสวงหาหนทางเฉพาะของชุมชนเกาะศาลเจ้า  
  
 4.3.5  มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
 การบรหิารการจดัการด ้านการท่องเที ่ยวโดยชุมชนนัน้จ า เป็นต ้องได ้รบัการ
ตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทัง้ประเมนิผล เพื่อวเิคราะห์ตามหลกั SWOT พร้อมทัง้ติดตาม
ความคบืหน้าทุกระยะ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   
 
 4.3.6  การปรบัปรุงการคมนาคม 
 หน่วยงานภาครฐัควรที่จะเข้ามาช่วยเหลอืในเรื่องของการคมนาคมทางบกชุมชน
ฉิมพล ีเนื่องจากชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนอิสระที่ยงัไม่ได้ขึ้นทะเบยีนกบัส านักงานเขตตลิง่
ชนั ท าให้ยากต่อการก่อตัง้องค์กรพฒันาชุมชนของตนเอง ส่วนใหญ่จะเน้นดูแลกนัภายใน
ครวัเรอืน แต่ชุมชนก็มคีวามพยายามหาทางให้เกิดความร่วมมอืกนัของทัง้สองชุมชน นัน่
คอื ชุมชนเกาะศาลเจ้าและชุมชนฉิมพล ีทัง้นี้ต้องได้รบัความยนิยอมจากสมาชกิในชุมชนทัง้
สองฝ่ายด้วย ชุมชนฉิมพลยีงัไม่มถีนนหนทางตดัผ่านเข้าไปในชุมชน เกิดความล าบากมา
นานแล้ว ที่ผ่านมาต้องคอยอาศยัชุมชนเกาะศาลเจ้าเพื่อจอดรถส่วนบุคคลอยู่เสมอ  
 
 4.3.7  การจดัตัง้กองทุนส่วนรวม 
 สมาชกิในชุมชนมคีวามประสงค์ที่ต้องการให้ชุมชนฉิมพล ีเป็นชุมชนที่มกีองทุนรวม 
เพื่อน าเงนิที่ได้จากกองทุนช่วยเหลอืกนั โดยเน้นจุดที่ควรพฒันา นัน่คอื บรเิ วณทางเดนิฝ ัง่
ชุมชนฉิมพลมีหีญ้ารกทบึ ต้องการพฒันาทศันีภาพทัง้สองฝ ัง่ทางเดนิใก้มคีวามสะอาด
มากกว่าปจัจุบนั 
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บทท่ี 5 
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
 

  การศึกษาเรื่อง “การพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาย่าน
ชุมชนเกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ” ซึ่งมวีตัถุประสงค์ใน
การศึกษา ประการแรก เพื่อวเิคราะห์หามติิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ย่านชุมชนเกาะศาล
เจ้า ที่มศีกัยภาพในการพฒันาตามแนวคดิการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ ประการที่สอง   
เพื่อศึกษาการพฒันารูปแบบการผสมผสานมติิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของย่านชุมชน
เกาะศาลเจ้า และเพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาพื้นที่ โดยอาศยักลไกขบัเคลื่อน
ภายในชุมชน จากผลการศึกษาสามารถอธบิายได้ดงันี้ 
 5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.2  อภปิรายผลการศึกษา 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  มิติการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า ท่ีมี  
           ศกัยภาพในการพฒันาตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 ในส่วนแรกจากการศึกษามติิการการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะ
ศาลเจ้า ที่มศีกัยภาพในการพฒันาตามแนวคดิการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ พบว่า ชุมชนมี
ศกัยภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 มติิ ดงันี้ 
   5.1.1.1  มติิทุนทางสงัคม  
   1)  ทุนมนุษย์ ทุนทางปญัญา และวฒันธรรม พบว่า พื้นที่ชุมชน
เกาะศาลเจ้ามปีราชญ์ชาวบ้านที่มคีวามช านาญในศาตร์เฉพาะด้านที่คนในท้องถิ่นน าความรู้
ความช านาญของตนเอง เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว บุคคลภายนอก และกลุ่มต่างๆ   
ที ่สนใจ อนัประกอบด้วย ผู ้เชี ่ยวชาญงานแทงหยวก ผู ้เชี ่ยวชาญการท าเครื่องหอม 
ผู ้เชี ่ยวชาญขนมไทย ผู ้เชี ่ยวชาญงานบายศร  ีผู ้เชี ่ยวชาญงานช่างไม ้ ผู ้เชี ่ยวชาญ
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งานโฟม ผู้เชี่ยวชาญงานพวงมโหตร และผู้เชี่ยวชาญการท าการเกษตรผสมผสานปลอด
สารพษิ ทัง้นี้มกีลุ่มผู้สนใจในการเข้ามาเรยีนรู้เพื่อร่วมท ากิจกรรมกบัผู้เชี่ยวชาญต่างๆ อยู่
ตลอดมา ทัง้จากสถาบนัการศึกษา กลุ่มเครอืข่ายภาคประชาสงัคม นักท่องเที่ยวขาจร 
นักท่องเที่ยวที่เข ้าพกัโฮมสเตย์ และกลุ่มต่างๆ ที่สนใจ ทัง้นี้จะต้องมกีารติดต่อเพื่อแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการต้อนรบัขบัสู้ของเจ้าบ้านที่มตี่อผู้
มาเยอืน   
   ประเพณีที่ส าคญัของชุมชนแสดงถึงขนบธรรมเนียมแบบแผนสบืต่อ
กนัมาช้านาน ถือเป็นวถิ ีในการด าเนินชวีติของคนในสงัคม ประเพณีที่ยงัคงรกัษา ได้แก่ 
งานท าบุญตกับาตร งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีการกวนกระยาสารไทย ประเพณี
การกวนข้าวทพิย์ ประเพณีการห่อข้าวต้มลูกโยน ประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ งาน
ประเพณีลอยกระทง และงานวฒันธรรมชุมชนเกาะศาลเจ้า ถือว่าเป็นงานหลกัของชุมชนนี้ 
เพราะเป็นภาพสะท้อนของประวตัิความเป็นมาผ่านเรื่องราวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกบันักวชิาการหลายท่าน เข้ามาช่วยเหลอืให้การจดังานมสีสีนัและเกิด
ความบนัเท งิสอดแทรกองค ์ความรู ้ต ่างๆ  ภายในงานซึ ่งจ ดัขึ ้นท ุกปี เพื ่อ เป็นการ
ประชาสมัพนัธ์กลุ่มที่สนใจเข้ามาเยี่ยมเยอืนและร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์ภายในงาน  
   โบราณสถานและโบราณวตัถุที่มคี่าของชุมชนเกาะศาลเจ้านัน้ นัน่
คอื วดัจ าปา พบว่าวดัจ าปาสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2365 ตรงกบัสมยัรชักาลที่ 2 โดยไม่
ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัของผู้สร้าง โบราณสถานที่ส าคญั ได้แก่ โบสถ์วดัจ าปา ซุ้มประตูแก้ว 
เจดยี์ย่อมุม 12 วหิารคต บ่อน ้ามนต์ เป็นต้น ส่วนโบราณวตัถุ ได้แก่ พระพุทธรูปลอยน ้า 
และหลวงพ่อโชคด ีเป็นต้น  
   การท าโฮมสเตย์ในชุมชนเริม่ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2553 การเปิดบ้าน
ดงักล่าวเป็นการชกัชวนของประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยม ที่ต้องการสนับสนุนให้เกิด
การท่องเที่ยววถิีถิ่น จงึมกีารร่วมมอืในการจดัการให้พื้นที่ดงักล่าวเป็นโฮมสเตย์ บ้านไม้
เป็นบ้านที่มกีารออกแบบและตกแต่งของเจ้าของบ้าน เพราะมอีาชพีงานช่างเป็นทุนเดมิ 
เอกลกัษณ์ของบ้านเป็นแบบสไตน์คนัทร ีก่อนเข้าพกัโฮมสเตย์ต้องมกีารสอบถามผ่านการ
พูดคุยกนัก่อน เพื่อท าความเข้าใจในชุมชนและการเคารพในสถานที่  
   สภาพวถิ ีชวี ติในอดตีจนถ ึงปจัจุจนันัน้  แต่เดมิบรรพบุร ุษได ้ตัง้
รกรากมาเนิ ่นนานมาจนถ ึงรุ ่นปจัจุบนัที่ยงัมชีวีติอยู ่ สะท้อนให้เห ็นค่านิยมของบุคคล 
รูปแบบของวถิ ีชวีติ พฤติกรรมที่เป็นไปตามสภาพสงัคม เศรษฐกิจ ประเพณี ความเชื่อ
ประวตัิความเป็นมามากมายตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
   ทุนที่เป็นสถาบนั ถ ือเป็นสถาบนัที่ส าคญัของชุมชน ซึ ่งมคีวาม
เกี่ยวข้องกบัการพฒันาชุมชนในด้านต่างๆ โดยมอี านาจหน้าที่ในการดูแลจดัการชุมชน 
ตลอดจนมคีวามเกี่ยวข้องในการขบัเคลื่อนชุมชนโดยตรง นัน่คอื องค์กรพฒันาชุมชน 
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เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม กรุงเทพมหานคร ประชาคมตลาดน ้าคลองลดั
มะยม กองการท่องเที่ยว ส านักกีฬา วฒันธรรม และการท่องเที่ยว ส านักงานเขตตลิง่ชนั 
ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 
  5.1.1.2  มติิการมสี่วนร่วมของชุมชน   
   1) กระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนจะผ่านกระบวนการของ
ตวัแทนพฒันาชุมชนเป็นหลกั ซึ ่งมกีารจดัประชุมในทุกเดอืนเพื่อแก้ไขปญัหาชุมชน 
ข ้อเสนอแนะที่ช ุมชนต้องพฒันา อุปสรรคภายในชุมชน และแผนพฒันาชุมชน การ
ด าเนินงานขององค์กรพฒันาชุมชนประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ประชาชนรบัทราบอาจไม่ทัว่ถึงกนั
ในชุมชนซึ่งมขี่าวสารที่เกี่ยวข้องกบัความคบืหน้าต่างๆ ท าให้ประชาชนบางส่วนเกิดความ
เข้าใจไม่ตรงกนั ทัง้นี้ไม่มกีารจดัตัง้ทมีพฒันาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ชดัเจน เป็นการ
ท างานที่ควบรวมไปกบัทมีชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชน ท าให้ประชาชนไม่ได้มสี่วนร่วมการ
ด าเนินการเท่าที่ควร  
   2)  วธิจีดัการของชุมชน การจดัการการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ของ
ชุมชนเกาะศาลเจ้า ในนาม “ชมรมรกัษ์ปลาหน้าศาล” ได้จดทะเบยีนโดยมหีน่วยงานภาครฐั
เป็นผู ้รบัรอง โดยมจีุดมุ ่งหมายหลกั คอื เพื่อให้บรเิ วณนัน้เป็นเขตอภยัทาน การสร้าง
จติส านึกในการร่วมกนัอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ผ่านรูปแบบการประชาสมัพนัธ์
ให ้แก่นักท่องเที่ยว และกลุ ่มต่างๆ ที่เ ข ้ามาชุมชนเกาะศาลเจ้า พร ้อมทัง้สนับสนุนให้
ชาวบ้านน าสนิค้าหตัถกรรมพื้นบ้านมาขายแก่นักท่องเที่ยว โดยดูแลรกัษาให้คง ไว้ซึ่ง
คุณภาพสิง่แวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ประธานชุมชนเริ่มคดิแผนในการรื้อฟ้ืน
พฒันาอาชพี ซึ่งเป็นแนวทางการพฒันาต่อไปของชุมชน    
  5.1.1.3  มติิทศันคติของนักท่องเที่ยว  
   1)  นักท่องเที่ยวขาจร ทัง้ในรูปแบบของนักท่องเที่ยวล่องเรอืคลอง
ลดัมะยมและมาโดยรถส่วนตวั พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวบางคนมพีื้นฐานความชื่นชอบการ
ท่องเที่ยวที่เน้นวฒันธรรม วถิีชวีติเป็นทุนเดมิ ท าให้เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะศาลเจ้ามี
การต้อนรบัขบัสู้จากเจ้าบ้านเป็นอย่างด ีได้รบัข้อมูลจากเจ้าบ้านโดยตรง ท าให้เกิดความ
ประทบัใจและอยากกลบัมาเที่ยวเพื่อท ากิจกรรมด้วย ส่วนนักท่องเที่ยวบางคนไม่มพีื้นฐาน
บนความชื่นชอบการท่องเที่ยวที่เน้นวฒันธรรมวถิีชวี ิตเป็นทุนเดมิ และเมื่อเข้ามาถึงชุมชน 
เจ้าบ้านไม่อยู่เพื่อมาต้อนรบันักท่องเที่ยว บรรยากาศจงึเงยีบ ท าให้นักท่องเที่ยวดงักล่าวไม่
อยากกลบัมาเที่ยวในชุมชนอีก เพราะไม่มสีิง่ที่น่าดงึดดึใจในการท่องเที่ยว และไม่เรยีนรู้
การท ากิจกรรม และนักท่องเที่ยวขาจรที่เคยมาซ ้า เป็นนักท่องเที่ยวที่มคีวามประทบัใจใน
ความมเีอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชน เปรยีบเสมอืนการแวะเข้าไปเยื่อมเยอืนเจ้าบ้าน พูดคุย
ทกัทายตามอธัยาศยั 
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   2) นักท่องเที่ยวพกัโฮมสเตย์ เป็นกลุ่มที่ต้องการความพกัผ่อน
หย่อนใจในบรรยากาศที่เงยีบสงบ ไม่พลุกพล่าน มากกว่าจะเข้าร่วมท ากิจกรรม ซึ่งกลุ่ม
ดงักล่าวได้รบัการต้อนรบัขบัสู้กบัเจ้าบ้านเป็นอย่างด ีและมคีวามสนใจในการท ากิจกรรมอยู่
บ้างแต่มเีวลาจ ากดั    
   3)  นักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ เป็นกลุ่มที่ต้องการแสวงหาความรู้ทาง
วฒันธรรมเจาะจงเพื่อจะเรยีนรู้การท ากิจกรรมที่กลุ่มสนใจสอดคล้องกบัภูมปิญัญาท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจากสถาบนัการศกึษา อาท ิทัง้นักเรยีน นักศึกษา และนักวชิาการ เป็น
ต้น กลุ ่มเครอืข่ายภาคประชาสงัคม และกลุ ่มอื่นๆ กลุ ่มดงักล่าวต้องการมสีวนร่วมใน
กิจกรรมของพื้นที่ท ้องถิ ่น ท าให้เก ิดกระบวนการเรยีนรู ้ผ่านการมปีฏสิมัพนัธ ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวกบัเจ้าบ้าน ทัง้นี้เกิดการสนทนา แลกเปลี่ยน และเรยีนรู้ระหว่างวฒันธรรม จน
เข้าใจอย่างลกึซึ้งในวฒันธรรมของพื้นที่ดงักล่าวผ่านการเรยีนรู้เรื่องราว ในอดตีของพื้นที่
และสร้างความเข้าใจตรงกนั จนกระทัง่สามารถน าความรู้ที่ได้นัน้ไปพฒันาทกัษะการท า
กิจกรรมด้วยตนเอง     
  5.1.1.4  มติิกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
   1)  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของชุมชน  เป็นกิจกรรมที่
ปราชญ์ชุมชนสามารถเปิดอบรมและเข้ามาเรยีนรู้การท ากิจกรรมได้ ทัง้นี้เจ้าบ้านจะสอนผู้ที่
เข้ามาเป็นหมู่คณะซึ่งต้องมกีารติดต่อโดยตรง ซึ่งมกีิจกรรมที่น่าสนใจ อาท ิงานแทงหยวก
อย่างง่าย งานตดักระดาษพวงมะโหตร งานเครื่องหอม และงานขนมไทย เป็นต้น 
   2)  การตลาดการท่องเที่ยว ชุมชนไม่มกีารจดัการด้านการตลาด 
ทัง้นี้ไม ่อนุญาตเปิดสอนก ิจกรรมผ่านกลไกการตลาดของบรษิ ัทผู ้ประกอบการธุรก ิจ
ท่องเที่ยวแต่อย่างใด ซึ่งเป็นนโยบายของชุมชนที่ไม่ต้องการให้กลุ่มธุรกิจเข้ามาแสวงหา
ประโยชน์จากชุมชน  
   3)  ความสามารถในการรองรบัของธรรมชาติด้านกายภาพ เจ้าบ้าน
ไม่สามารถจ ากดันักท่องเที่ยวขาจรที่ล่องเรอืมาจากตลาดน ้าคลองลดัมะยมได้ เนื่องจาก
ขาดการประสานงานกบัทางผู้จดัควิเรอืที่ตลาดน ้าคลองลดัมะยม จงึท าให้การดูแลไม่ทัว่ถึง 
ชุมชนมถีงัขยะตามจุดต่างๆ มนี ้าดื่มฟร ีส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ มเฉพาะ ทางเจ้าบ้านจะ
สามารถจ ากดันักท่องเที่ยว เพราะสถานที่ของปราชญ์ชุมชนมจี ากดั การเข ้ามาเรยีน
กิจกรรมใช้เวลาครึ่งวนั เพื่อความสะดวกในการรองรบักลุ่มคนอย่างทัว่ถึง   
 
 5.1.2  การพฒันารูปแบบการผสมผสานมิติการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ
            ย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า   
  5.1.2.1  ตวัแบบการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ พบว่า ปจัจยั
อุปสงค์และปจัจยัอุปทานเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ซึ่งปจัจยั
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อุปสงค์เป็นความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการเข้าไปตามจุดมุ่งหมาย
หลกัของกลุ่ม ซึ่งนักท่องเที่ยวขาจรมจีุดมุ่งหมายหลกั คอื เพื่อท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจ มี
ข้อจ ากดัทางด้านเวลาในการมาท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ้า ท าให้ขาดปจัจยัอุปสงค์บาง
ประการไป จงึเป็นเพยีงการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม ส่วนนักท่องเที่ยวพกัโฮมสเตย์มี
จุดมุ่งหมายหลกัในการเลอืกสถานที่ต ิดรมิคลอง ใกล้แหล่งตลาดน ้า ทัง้นี้การมา เข้าพกั
ดงักล่าวเพื่อต้องการพกัผ่อนในบรรยากาศความเงยีบสงบมากกว่าการเข้าไปเรยีนรู้เพื่อท า
กิจกรรมสร้างสรรค์ อนัเน่ืองจากสภาพเวลาที่จ ากดั ขณะที่ปจัจยัอุปทานเป็นปจัจยัที่ชุมชน
เกาะศาลเจ้ามพีร้อมทุกประการ  ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข ้ามาเรยีนรู ้และร่วมท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ พบว่าปจัจยัอุปทานของทางเจ้าบ้านและปจัจยัอุปสงค์ของทางนักท่องเที่ยวมี
ความสอดคล้องตรงกนั เพราะนักท่องเที่ยวต้องการมาทศันศึกษาชุมชนโดยผ่านกลุ ่ม
เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมเป็นตวัเชื่อมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ท าให้
การร่วมท าก ิจกรรมสร ้างสรรค์ในชุมชนเกิดขึ้นได้ง ่ายกว่ากลุ ่มต่างๆ ทัง้นี้ได้เข ้าไปใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะขณะนัน้เป็นช่วงที่ชุมชนมกีารจดังานประเพณีวฒันธรรมเกาะ
ศาลเจ้าอนัเป็นงานประเพณีที่สบืทอดกนัมาช้านาน ท าให้เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่ง
ในสมาชกิของการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เข้าใจถึงสภาพ
อดตีจนกระทัง่ปจัจุบนัของชุมชน รวมถึงทางเจ้าบ้านมกีิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อคอยต้อนรบั
นักท่องเที่ยวบางท่านที่สนใจ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมย้อนร าลกึทุนมนุษย์ ทุนทางปญัญา และ
วฒันธรรมได้เป็นอย่างด ีท าให้การท่องเที่ยวในครัง้นี้ผู้มาเยอืนได้อะไรกลบัไปจากการได้
เข้ามาสมัผสัวฒันธรรมประเพณีชุมชน   
  ในส่วนของประโยชน์เชงิรูปธรรมและประโยชน์เชงินามธรรมนัน้ ประโยชน์
ต่างๆ จะตกอยู่กบัคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดสทิธปิระโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์ เป็นการคุณค่าให้กบัเดมิให้มคีุณค่าส าหรบักลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ เป็น
การลงทุนน้อยที่สุด โดยใช้คุณค่าจากทรพัยากรทางวฒันธรรมที่มอียู่เดมิ ผลของการ
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ให้ผลทางบวกแก่ชุมชน และเป็นการสนับสนุนความยัง่ยนืของ
ชุมชนในระยะยาว เนื่องจากจะช่วยให้ชุมชนมคีวามมัน่ใจและภาคภูมใิจในมรดกทาง
วฒันธรรมของตนเองเนื่องจากเป็นสิง่ที่นักท่องเที่ยวสนใจและต้องการเข้ามาเรยีนรู้ ฉะนัน้
การท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ในชุมชนนี้จงึไม่ได้เน้นในเชงิธุรก ิจโดยตรง หากเป็นเพยีง
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการร่วมท ากิจกรรมเท่านัน้ ทัง้นี้ผลติภณัฑ์ของชุมชนที่น ามาขายแก่
นักท่องเที่ยวเป็นการท าธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ได้เปิดตลาดที่ไหนเป็นการรบัสัง่ท าตามออเดอร์
จากภายนอก ภาพรวมของการท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ้าคอืการผสมผสานระหว่างการ
ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมและการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์นัน่เอง  
  ขณะที่คุณลกัษณะ 10 ประการของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่ได้เรยีนรู้และเขา้ร่วมกจิกรรมสร้างสรรค์นัน้ได้รบัคุณค่ามากกว่านักท่องเที่ยว
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ขาจรและนักท่องเที่ยวเข้าพกัโฮมสเตย์ ทัง้นี้นักท่องเที่ยวเรยีนรู้และเข้าร่วมท ากิจกรรม
สร้างสรรค์เข้ามาในช่วงของงานประเพณีถือเป็นการท่องเที่ยวแบบจ าเพาะเจาะจง ที่ เมื่อได้
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงาน าให้ทราบและเข้าใจประวตั ิความเป็นมาและวฒันธรรมของ
ชุมชนจากวทิยากรและเจ้าบ้าน เมื่อเข้าสู่ช่วงของการนัง่ชมกิจกรรมตามฐานต่างๆ เจ้าบ้าน
มคีวามสมัพนัธ์กนักบันักท่องเที่ยวที่มกีารเชื้อเชญิและต้องการท ากิจกรรมด้วยความสมคัร
ใจ ท าให้เกิดความผูกพนัระหว่างกนั มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ข ้ามวฒันธรรม มปีระสบ
กาษณ์จากการมสี่วนร่วม รวมถึงมกีารส่งผ่านประสบการณ์ระหว่างกนัโดยมกีารซกัถาม
กระบวนของการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวมโีอกาสพฒันาศกัยภาพในการ
สร้างสรรค์และร่วมในการตดัสนิใจร่วมกบัปราชญ์ชาวบ้านที่คอยสอนให้ในรายละเอียดการ
ท ากิจกรรม มปีระสบการณ์จรงิจากการท ากิจกรรม เมื่อเสรจ็สิ้นขัน้ตอนแล้วจะได้ผลติภณัฑ์
ที่เกิดขึ้นจากฝีมอืของตนเอง เกิดเป็นภาพของความประทบัใจในการได้ร่วมท าจากผลงาน
ของตนเอง  

 ส่วนคุณสมบตัิเชงิพื้นที่และเชงิกระบวนการนัน้  พบว่านักท่องเที่ยวเรยีนรู้
และเข้าร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์นัน้ตรงตามคุณสมบตัิทัง้สองอย่าง เนื่องจากชุมชนเกาะ
ศาลเจ้าเป็นชุมชนที่เก่าแก่กว่า 500 ปี และมทุีนมนุษย์ที่ยงัคงสบืทอดทุนทางภูมปิญัญาและ
วฒันธรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้มคีวามหลากหลายและความโดดเด่นทางวฒันธรรม แม้ว่า
ทรพัยากรธรรมชาติจะลดลงก็ตาม แต่มบีางลกลุ่มในชุมชน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรง
ภูม ิองค์กรพฒันาชุมชน เป็นต้น ที่ยงัคงตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชน ท าให้คุณสมบตัิเชงิ
กระบวนการยงัสามารถเกิดขึ้นได้โดยชุมชน เพราะมกีารจดัประเพณีชุมชน ท าให้เครอืข่าย
ภาคประชาสงัคมเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวนัน่เอง     
  5.1.2.2  แนวทางการพฒันาเกาะศาลเจ้าตามกรอบแนวคดิการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 
  แผนงานการท่องเที่ยวภายในชุมชนยงัขาดความชดัเจนและการไม่กระจาย
อ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบให้แต่ละฝ่าย กลุ่มชาวบ้านยงัมบีทบาทไม่มากในการจดัการ
ผ่านกระบวนการท างานแบบมสี่วนร่วมตัง้แต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่ การศึกษา
ชุมชน การท าแผนการด าเนินการ การบรหิารจดัการ และการติดตามประเมนิผล นอกจากนี้
ชุมชนยงัมกีารท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมและการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ แต่ไม่มแีบบ
แผนการท างานการท่องเที่ยวชุมชนแบบองค์รวม เป็นเพยีงท างานแบบแยกส่วน สิง่ที่ต้อง
เร่งแก้ไข โดยอาศยัการมสี่วนร่วมในการร่วมคดิ ร่วมวเิคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมก าหนด
กิจกรรม ร่วมกนัปฏบิตัิ ตลอดจนร่วมกนัรบัผลประโยชน์ 
  5.1.2.3  แนวทางการพฒันาเกาะศาลเจ้าตามกรอบแนวคดิการพฒันาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื  
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  ในส่วนของกลไกการจดัการ เป็นกลไกที่แยกส่วนกนัของสมาชกิในชุมชนใน
การท างานด้านท่องเที่ยว กล่าวคอื ไม่ได้มกีารบูรณาการร่วมกนัของสมาชกิในชุมชน  
นอกจากนี้จ าเป็นต้องส่งเสรมิและพฒันากลุ่มอาชพีที่มอียู่ในท้องถิ่นเพื่อร่วมมอืกนัสร้าง
เครอืข่ายการอนุรกัษ์ทรพัยากรในชุมชน 
  ในส่วนของพื้นที่ มกีารค านึงถึงขดีความสามารถในการรองรบันักท่องเที่ยว 
เพราะเนื่องจากพื้นที่ชุมชนเกาะศาลเจ้าเป็นชุมชนที่มพีื้นที่จ ากดั  
  ในส่วนของบรกิาร การประชาสมัพนัธ ์ยงัไม่แพร่หลายจงึต ้องการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าสื่อเพื่อประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทัง้การสร้าง
จติส านึกชุมชนในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมชุมชน  
  5.1.2.4  แนวทางการพฒันาเกาะศาลเจ้าตามกรอบแนวคดิความสามารถใน
การรองรบัด้านการท่องเที่ยว 
  องค์ประกอบด้านกายภาพและนิเวศวทิยา พบว่า การก าจดัน ้าเสยีของ
ชุมชนเป็นการจดัการภายในชุมชนที่มบีรกิารถงัขยะตามจุดต่างๆ ที่ส าคญั พร้อมทัง้องค์กร
พฒันาชุมชนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยชกัลอกขยะเพื่อน าไปทิ้งในเรอืเก็บขยะที่จะเข้ามา
ในชุมชนผ่านคลองบ้านไทรทุกๆ 3 วนั รวมถึงมอบหมายให้เจ ้าหน้าที่กวาดขยะตาม
แนวทางเดนิทุก 7 วนั ขณะที่ชุมชนรองรบันักท่องเที่ยวตามความเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกบั
พื้นที่ใช้สอยในการเข้าร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ งานแทงหยวกอย่างง่าย งานตดั
กระดาษพวงมโหตร การท าขนมไทย และการท าเครื่องหอม เป็นต้น แม้ว่าจะมพีื้นที่จ ากดั
สามารถรองรบันักท่องเที่ยวขาจรไม่นอนค้างคนืไม่เกิน 20-80 คน เพื่อขเมาเยี่ยมเยนื
ชุมชน ขณะที่ชุมชนรองรบันักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่ไม่นอนค้างคนืไม่
เกิน 20-50 คน ส่วนผู้ที่มาเข้าพกัโฮมสเตย์และร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์ไม่เกิน 10-30 คน 
นอกจากนี้การจอดรถส่วนบุคคลได้ที่วดัจ าปาประมาณ 10-20 คนั   
  องค์ประกอบด้านสงัคมและวฒันธรรม พบว่า นโยบายในการพฒันาการ
ท่องเที่ยวนัน้ ชุมชนมแีผนพฒันาการท่องเที่ยวทุกๆ 2 ปี และการหารายได้ชุมชนโดยจดัตัง้
ในรูปแบบของกลุ่มเครื่องหอมบ้านสว่างจนัทร์ที่เน้นสมาชกิในชุมชนเกาะศาลเจ้าและชุมชม
อิสระฉิมพลใีนการสร้างผลติภณัฑ์เพื่อหารายได้เข้ากลุ่ม ปจัจุบนัมสีมาชกิประมาณ 6-9 คน 
  องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนมรีายได้เสรมิจากการค้าขายใน
ร้านค้าเล็กๆ เพื่อคอยบรกิารนักท่องเที่ยวขาจรที่ล่องเรอืจากตลาดน ้าคลองลดัมะยมให้มา
จบัจ่ายใช้สอยผลติภณัฑ์ภายในชุมชน เปิดในช่วงวนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์  
  5.1.2.5 แนวทางการพฒันาเกาะศาลเจ้าตามกรอบแนวคดิกิจการเพื่อสงัคม  
  ชุมชนเกาะศาลเจ้ามรีูปแบบการด าเนินงานเชงิธุรกิจในรูปแบบของวสิาหกิจ
ชุมชน อาศยัขัน้ตอนกระบวนการผลติ การด าเนินกิจการ ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่ไม่เกิดผล
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กระทบต่อเนื่องระยะยาวแก่ สงัคม สิง่แวดล้อม และสุขอนามยั จงึมศีกัยภาพที่มคีวามยัง่ยนื
ด้วยตนเอง  
   
 5.1.3   ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาพื้นท่ี โดยอาศยักลไกขบัเคล่ือน
              ภายในชุมชน 
  5.1.3.1  การสร้างแผนพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ในชุมชนเกาะศาล
เจ้า   กระบวนการจดัท าและเชื่อมโยงแผนชุมชนนัน้ ควรมกีรอบการด าเนินงานที่
ชดัเจนและไม่ซบัซ้อนของทัง้กระบวนจดัท าและเชื่อมโยงแผน  
  5.1.3.2  หลกัการบรหิารจดัการที่กระจายอ านาจ  
  การบรกิารจดัการการท่องเที่ยวอยู่ในรูปของคณะกรรมการ ทัง้นี้ต้องมคีวาม
ชดัเจนเกี่ยวกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่าย รวมถึงเพิม่คณะท างานเพื่อแบ่ง
เบาภาระงานของคณะกรรมการกลุ่มชุดปจัจุบนั 
  5.1.3.3  สมาชกิในชุมชนตระหนักในการร่วมสบืสานภูมปิญัญาท้องถิ่น 
  การรณรงค ์ให ้สมาชกิในชุมชนร่วมสบืสานอตัลกัษณ์ในท้องถิ ่น ผ ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน แสวงหาแนวทางการอนุรกัษ์ที่มุ่งส่งเสรมิโดยการปลุกจติส านึก
คนในท้องถิ่น 
  5.1.3.4  แสวงหาแนวทางการพฒันาชุมชนสู่ความยัง่ยนื 
  การพฒันาชุมชนสู่ความยัง่ยนืนัน้ ต้องเป็นการพฒันาที่ก่อให้เก ิดความ
สมดุลหรอืมปีฏสิมัพนัธ ์ที่เกื ้อกูลกนัในระหว่างมติ ิต่างๆ   ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมอืง วฒันธรรม จติใจ รวมทัง้ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล ้อม   อนัจะเป็น
องค์ประกอบหลกัในการท าให้สภาพสงัคมในชุมชนสามารถอยู่ดมีสีุขได้  
  5.1.3.5  มกีารตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล  
  การบรหิารการจดัการการท่องเที่ยวชุมชนจ าเป็นได้รบัการตรวจสอบ 
ติดตาม พร้อมทัง้ประเมนิผล เพื่อวเิคราะห์ถึงตามหลกั SWOT พร้อมทัง้ติดตามความ
คบืหน้าทุกระยะ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา  
  
 จากการศึกษาเรื่อง “การพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ : กรณีศ ึกษา        
ย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ” เมื่อเปรยีบเทยีบ
ผลการศ ึกษากบังานวจิยัอื่นๆ สามารถอธบิายได้ถ ึงความเหมอืนและความแตกต่าง 
ดงัต่อไปนี้ 
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 จากการศึกษาของสุดแดน วสิุทธลิกัษณ์ และคณะ (2554) เรื่อง “ท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ : เครื่องมอืส าคญัน าไปสู่ชุมชนยัง่ยนื” ได้อธบิายถึงการมุ่งสร้างความชดัเจนใน
นิยามของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจาก
รูปแบบการท่องเที่ยวมวลชนแบบเดมิ และชี้ให้เห ็นว่าการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ เป็น
เครื่องมอืส าคญัในการพฒันาชุมชนให้มคีวามยัง่ยนื โดยใช้กรอบคุณลกัษณะ 10 ประการ
ของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ และคุณสมบตัิเชงิพื้นที่และเชงิกระบวนการ เพื่อน ามาเป็น
กรอบในการประเมนิผลหลกัใหญ่ในชุมชนของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
ซึ่งเป็นการแสดงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่มคีวามเหมาะสมในการสร้างชุมชนต้องมคีวาม
ตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมและ/หรอืธรรมชาติของตนเอง รวมทัง้มคีวาม
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบันักท่องเที่ยวผ่านการท ากิจกรรมร่วมกนัในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่งท าให้เกิดความสมดุลในสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมของชุมชน
อย่างยัง่ยนื รายละเอียดดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบักรณีศึกษาชุมชนเกาะศาลเจ้า คอื 
ชุมชนมอีงค์กรพฒันาชุมชนที่น าโดยประธานชุมชนเล ็งเห็นถ ึงความส าคญัในการร่วม
ตระหนักเพื่อรกัษาคุณค่ามรดกทางวฒันธรรมของชุมชน ท าให้รื้อฟ้ืนสิง่ที่ตนมอียู่เ พื่อ
ผลกัดนัภูมปิญัญากลบัมาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มคีวามตัง้ใจที่จะน าทุนต่างๆ เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของทรพัยากรในการท่องเที่ยวแบบวถิีถิ่น ที่ไม่ได้เน้นนักท่องเที่ยวเชงิปรมิาณแต่จะ
เน้นนักท่องเที่ยวเชงิคุณภาพที่อาศยัสภาพแวดล้อมเดมิที่มอียู่เป็นฉากหลงั  ความเรยีบง่าย 
ตลอดจนการไม่เปลี่ยนแปลงวถิีชวีติของผู้คนในละแวกนัน้ ความเป็นมติรไมตรจีติของผู้คน
ในชุมชน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านที่ยงัคงรกัษาและส่งต่อภูมปิญัญาให้แก่ผู้มาเยอืน ทัง้ที่เป็น
กลุ่มนักเรยีน นักศึกษา และกลุ่มจากสถาบนัต่างๆ  ได้เข้ามาร่วมเรยีนรู้การท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ของชุมชน อาท ิการท าแป้งร ่า การท าน ้าอบน ้าปรุงการท าขนมไทย การท าจกั
สาน งานตดักระดาษพวงมโหตร และการแทงหยวกอย่างง่าย เป็นต้น ถือเป็นสิง่ที่ชุมชน
การท าโดยเน้นความสมดุลของสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมของชุมชน  

 สุดแดน วสิุทธลิกัษณ์ และคณะ (2554) เรื่อง “ต้นแบบการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์” ได้อธบายถึง โครงการได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายที่มศีิลปะ วฒันธรรม ประเพณี
หรอืการด าเนินชวีติของชุมชนที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ในพื้นที่พเิศษ  4 อุทยาน
ประวตัิศาสตร์สุโขทยั-ศรสีชันาลยั-ก าแพงเพชร และพื้นที่พเิศษ 4 จงัหวดัเลย จากการ
ด าเนินงานของโครงการได้เลอืกกิจกรรมต้นแบบการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์จากพื้นที่
ดงักล่าวเพื่อน าเสนอเป็นตวัอย่าง 5 กิจกรรม คอื การท าผ้าหมกัโคลนและข้าวเป๊ิบบ้านนา
ต้นจัน่ การท าเครื่องป ัน้สงัคโลกสุโขทยั การท าพระพมิพ์ดนิเผาก าแพงเพชร การท าและ
บูชาต้นผึ้งพระธาตุศรสีองร ัก และการท าผ้าห่มนวมเชยีงคาน พร้อมเสนอตวัอย่างเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์สองเส้นทางในพื้นที่พเิศษ 4 และพื้นที่พเิศษ 5 โดยรายละเอียด
ดงักล่าว มคีวามสอดคล้องกบัเกาะศาลเจ้า เพราะชุมชนมรีูปแบบของการท ากิจกรรมที่
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สามารถให้ผู้มาเยอืนได้มโีอกาสร่วมท ากิจกรรมในระยะเวลาสัน้ๆ เพยีงแต่ผู้มาเยอืนต้องมา
เป็นหมู่คณะประมาณ 10-30 คน เพื่อความสะดวกในการรองรบัผู้มาเยอืนกลุ่มต่างๆ  ทัง้นี้
การร่วมกิจกรรมดงักล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายกลุ่มที่เข้ามาเพื่อท ากิจกรรมใน
ชุมชน อาท ิการทศันศึกษาของนักเรยีนและนักศึกษา การจบักลุ่มสร้างอาชพีของแม่บ้าน 
การร่วมงานประเพณีของกลุ่มการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม และกลุ่มต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
รูปแบบของกิจกรรมขึ้นอยู่กบักลุ ่มผู ้มาเยอืนมคีวามประสงค์จะร่วมกิจกรรมอะไร ทาง
ปราชญ์ชาวบ้านมคีวามยนิดใีนการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อเป็นผู ้สอนในกิจกรรม
เหล่านัน้ตามเวลาและความเหมาะสมของกิจกรรม ทัง้นี้จะมกี ิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้
ทกัษะความช านาญเดมิที่มอียู่ถ ึงจะท าได้ นัน่คอื งานแทงหยวก งานกะสลกั และงานโฟม 
เป็นต ้น ส ่วนก ิจกรรมอื่นๆ อาท ิน ้ าอบ น ้ าปร ุง  พวงมโหตร ขนมไทย และจกัสาน
ทางมะพร้าว เป็นต้น สามารถร่วมกิจกรรมระยะเวลาสัน้ๆ ในหนึ่งวนัได้          

ธรีะ สนิเดชารกัษ์ และคณะ (2556) เรื่อง “การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ : การรบัรู้
ของนักท่องเที่ยว ความพร้อมของเจ้าของกิจกรรม และความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์ในประเทศไทย” ได้อธบิายถึง กิจกรรมเป้าหมายจานวน 300 คน ร่วมกบัการ
สมัภาษณ์เชงิลกึเจ้าของกิจกรรมในเรื่องความพร้อมของการจดัการท่องเที่ยวในรูปแบบเชงิ
สร้างสรรค์ กิจกรรมเป้าหมายที่คดัเลอืกเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ในพื้นที่
ประเทศไทยของการศึกษาครัง้นี้คอื การท าสงัคโลกของร้านสุเทพสงัคโลก ในตาบลเมอืง
เก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั นักท่องเที่ยวยงัมคีวามเข้าใจการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
ไม่มากนัก เจ ้าของกิจกรรมมศีกัยภาพด้วยต้นทุนของสิง่ที่ตวัเองมนีัน้คอืความเป็น
เอกลกัษณ์ของตวักิจกรรม ซึ่งมคีวามน่าสนใจต่อการเรยีนรู้ และคาดหวงัในเรื่องทาง
เศรษฐกิจมากกว่าการมองในเรื่องของการอนุรกัษ์ ข้อมูลดงักดล่าวมคีวามสอดคล้องกบั
เกาะศาลเจ้า คอื รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชนที่มคีวามพร้อมเป็นทุนเดมิอยู่แล้วใน
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ แต่ประธานชุมชนจะเรยีกว่า การท่องเที่ยววถิีถิ่น 
ซึ่งมคีวามเหมอืนกบัในรูปแบบของคุณลกัษณะ 10 ประการของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
และคุณสมบตัิเชงิพื้นที่และเชงิกระบวนการ แม้ว่าชุมชนจะมศีกัยภาพทัง้ 4 มติิ ได้แก่ มติิ
ทุนทางสงัคม มติิทุนที่เป็นสถาบนั มติิทศันคติของนักท่องเที่ยว และมติิกิจกรรมสร้างสรรค์
ก็ตาม แต่ชุมชนไม่ได้ท าสิง่เหล่านี้เพื่อคาดหวงัในเรื่องของเศรษฐกิจ แต่มุ่งส่งเสรมิและ
อนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมของชุมชนมากกว่า เพราะชุมชนมกีารเลี้ยงชพีโดยมอีาชพีหลกั
อยู่แล้ว เพยีงแต่การท าในลกัษณะนี้เป็นการท าเพื่อการมุ่งอนุรกัษ์และประชาสมัพนัธ์ชุมชน 
เพื่อให้บุคคลที่สนใจมโีอกาสมาเยี่ยมเยอืนและเข้ามาสมัผสัชุมชนด้วยจติวญิญาณของ
ปราชญ์ชาวบ้านที่ยงัคงมอียู่ผ่านการท ากิจกรรมสร้างสรรค์   
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5.3  ข้อเสนอแนะ  
 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
   5.3.1.1  ควรจดัตัง้ให้เกิดองค์กรเพื่อพฒันาการท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาล
เจ้าโดยเฉพาะ โดยจดัตัง้คณะท างานที่ได้รบัมอบหมายอ านาจหน้าที่อย่างชดัเจน ให้เป็น
กลไกหลกัในการด าเนินการขบัเคลื่อนการพฒันาตามแนวทางที่สมาชกิในชุมชนก าหนด 
ทัง้นี้ ต้องท าให้แนวทางการพฒันามสีภาพบงัคบัใช้ได้จรงิ เพื่อให้องค์กรหรอืคณะท างานที่
จดัตัง้ขึ้นด าเนินการภารกิจได้เต็มตามอ านาจที่ได้รบัมอบหมาย  
  5.3.1.2  นอกจากองค์กรชุมชนเพื่อพฒันาการท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ้า
แล้ว ยงัจ าเป็นต้องอาศยักลไกการขบัเคลื่อนจากบุคลากรในองค์กรหลกัที่เกี่ยวข้องด้วย 
ดงันัน้จงึต้องมกีารพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทกัษะความสามารถ โดยเฉพาะในด้านการ
วางแผน และการพฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแนวทางการ
พฒันา ซึ่งอาจเรยีนรู้จากประสบการณ์ชุมชนต้นแบบที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั  
  5.3.1.3 การขบัเคลื่อนการพฒันาเพื่อบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ 
จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆ องค์กรภาครฐั องค์กรเครอืข่ายภาค
ประชาชนที่มบีทบาทภารกิจในด้านการส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอาจจดัให้มเีวที
และโอกาสเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สร้างความเข้าใจ และการท างานร่วมกนัเป็นหุ้นส่วนใน
การพฒันา   
  5.3.1.4  หน่วยงานภาครฐัควรสนับสนุนในการจดัสรรงบประมาณแก่ชุมชน
ให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยว เพื่อให้การท างานของชุมชนเกิดความ
ต่อเนื่อง  
  5.3.1.5  ควรจดัท าฐานข้อมูลในรูปแบบเว็บไซค์ที่บรรจุข้อมูลของชุมชน
ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ด้านการท่องเที่ยว  ฐานทรพัยากรการท่องเที่ยว ปราชญ์
ชาวบ้าน รูปแบบการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ และรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทัง้องค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมเีจ ้าภาพรบัผดิชอบ และใช้เป็นศูนย์กลางการให้บรกิารข้อมูล 
ศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างชุมชนอื่นๆ และเป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ข ้อมูล
ข่าวสารให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเป้าหมายได้รบัทราบอย่างทัว่ถึง และ
ต่อเนื่อง  
  5.2.1.6  ควรให้ภาครฐั ให้การส่งเสรมิและสนับสนุนภูมปิญัญาท้องถิ่นของ
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเกาะศาลเจ้า เพื่อให้เกิดการสบืสานเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชน
ไม่ให้สูญหายไปน าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
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 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
  5.3.2.1  ควรมกีารวจิยัรูปแบบของการพฒันาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ทัง้ใน
และต่างประเทศ ที่มลีกัษณะเป้าหมาย และประเด็นคล้ายคลงึกนัในลกัษณะของการศึกษา
เปร ยีบ เท ยีบ  เพื ่อน า ไปสู ่ก า รว เิ ค ราะห ์ป จัจ ยัความส า เ ร จ็  และถอดร ูปแบบของ
กระบวนการพฒันา  
  5.3.2.2 อาจมกีารต่อยอด การแปลงแนวทางการพฒันาเพื่อ น าไปสู่
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการส าหรบัการพฒันาชุมชนเกาะศาลเจ้าสู่การเป็นชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ส าหรบันักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม หรอื
อาจจะเป็นการศึกษาเพื่อจดัท ายุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการเฉพาะด้าน หรอืเฉพาะ
ประเภทปจัจยัพื้นฐานที่มศีกัยภาพในการพฒันา และมโีอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบั
พื้นที่    
  5.3.2.3 ควรมกีารศึกษาถึงผลกระทบมติิต่างๆ ของการท่องเที่ยวเชงิ
สร ้างสรรค์ที่อาจเก ิดขึ้นจากการพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร ้างสรรค์ ได้แก่ การศึกษา
ผลกระทบทางสงัคม การศึกษาผลกระทบทางสิง่แวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นกบัพื้นที่และชุมชน 
รวมทัง้การศึกษาหามาตรการป้องกนัผลกระทบนัน้ 
  5.3.2.4 ควรมกีารศึกษาทศันคติของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเกาะศาลเจ้า เพื่อน าไปสู่การพฒันาและสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  
 
 



 

 

บรรณานุกรม 

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร.  2555.  รายงานบทสรุปฉบบัผู้บริหาร 

แผนพฒันาการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554-2558. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเที่ยว.  

กนั. (นามสมมุต)ิ. นักท่องเที่ยวขาจร.  2556. (1 มถุินายน). การสมัภาษณ์. 
กิจการเพื่อสงัคมไนส์คอร์ป.  2557. กิจการเพ่ือสงัคม ท าดี โตได้.  ค้นวนัที่ 20 มกราคม 

2557 จาก http://www.makemoneyclub.com/newnipimagespdf 
nipnewnipimagespdfnip22NIPDoc20140424x01.pdf  

กุ้ง. (นามสมมุติ). ผู้มคีวามรู้ความช านาญในการท าขนมไทย. 2556. (4 พฤษภาคม).    
การสมัภาษณ์. 

ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว. 2556. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม. ค้นวนัที่ 30 กรกฎาคม 2556 
จาก http://tourism-dan1.blogspot.com  

จรลั มานตร.ี 2538. ความสมัพนัธ์ของการเปิดรบัความพึงพอใจในการอ่านนิตยสาร
ประเภทอาชญากรรม กบัทศันคติต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของวยัรุ่นใน
ชุมชนแออดั : กรณีศึกษานิตยสาร "อาชญากรรม" และ "191" กบัวยัรุ่น
ในชุมชนแออดัคลองเตย. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

จุฑามาศ. (นามสมมุต)ิ. ผู้ท่องเที่ยวเข้าพกัโฮมสเตย์. 2556. (28 สงิหาคม). การสมัภาษณ์. 
จู้. (นามสมมุติ). ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านการท าบายศรี 2556.      

(30 มถุินายน). การสมัภาษณ์. 
ชื่น ศรสีวสัดิ ์และคณะ. 2549. การศึกษาข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตรจ์งัหวดั

อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
ชนัญ วงษ์วภิาค และคณะ. 2547. การจดัการทรพัยากรทางวฒันธรรมเพ่ือการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน. นครปฐม: มหาวทิยาลยัศลิปากร  
ชาตชิาย ณ เชียงใหม่.  2543. การบริหารการพฒันาชนบทเพือเสริมสร้างความเข้มแขง็

ของชุมชน. กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูร.ี 
ชาย โพธสิติา. 2552. ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการวิจยัเชิงคุณภาพ. พมิพ์ครัง้ที่ 4.  

กรุงเทพมหานคร: อมัรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่. 
ชูวทิย ์ศิรเิวชกุล. 2544. การท่องเที่ยวเชงิชุมชนและการจดัโฮมสเตย.์ จุลสารการ

ท่องเท่ียว. 20,2 (เมษายน-มถุินายน): 52-56.   



157 

ดวง. (นามสมมุต)ิ. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรูค้วามช านาญด้านการท าขนมไทย. 2556. 
(20 กรกฎาคม). การสมัภาษณ์.  

ทวชียั. (นามสมมุติ). ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านการแทงหยวก . 2556.   
(4 พฤษภาคม). การสมัภาษณ์. 

ทวชียั. (นามสมมุติ). องค์กรพฒันาชุมชน ประธานชุมชน. 2556. (18 พฤษภาคม).       
การสมัภาษณ์. 

ทวชียั. (นามสมมุติ). ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านการท าบายศรี. 2556.  
(4 พฤษภาคม). การสมัภาษณ์. 

เทดิชาย ช่วยบ ารุง.  2552. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกบัการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. นนทบุร:ี วทิยาลยั
พฒันาการปกครองทอ้งถิน่ สถาบนัพระปกเกลา้. 

ธง. (นามสมมุติ). องค์กรพฒันาชุมชน. คณะกรรมการชุมชน. 2556. (7 สงิหาคม).       
การสมัภาษณ์. 

ธนกฤต ภทัรธ์ราธร.  2556. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: องค์การ
บรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน).  

ธรีะ สนิเดชารกัษ์ และคณะ.  2556. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ : การรบัรู้ของ
นักท่องเท่ียว ความพร้อมของเจ้าของกิจกรรม และความเป็นไปได้ของ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย. ค้นวนัที่ 15 ธนัวาคม 2556 
จาก http://www.dasta.or.th/images/inter/CT1%20TH.pdf 

นิคม จารุมณี.  2535. การท่องเท่ียวและการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. 
กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา. 

นิธ.ิ (นามสมมุต)ิ. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านการท าขนมไทย . 2556. 
(16 มถุินายน). การสมัภาษณ์. 

ปรางค์. (นามสมมุติ). หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ส านักงานเขตตลิง่ชนั. 
2556. (29 ตุลาคม). การสมัภาษณ์. 

ปลา. (นามสมมุต)ิ. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรูค้วามช านาญด้านการท าขนมไทย . 2556. 
(29 มถุินายน). การสมัภาษณ์. 

พชัร.ี (นามสมมุต)ิ. นักท่องเที่ยวเข้าพกัโฮมสเตย์. 2556. (28 สงิหาคม). การสมัภาษณ์. 
พ.ี (นามสมมุต)ิ. เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม. 2556. (18 พฤศจกิายน).    

การสมัภาษณ์. 
พ.ี (นามสมมุต)ิ. เจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยว ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเที่ยว    

2556. (18 พฤศจกิายน). การสมัภาษณ์. 



158 

พรีธร บุณยรตัพนัธุ์ และคณะ. 2553. แนวทางการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกสู่การเป็น
เมืองเพ่ือการพกัผ่อนและส่งเสริมสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุ. รายงานการวจิยั
ฉบบัสมบูรณ์. เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั. 

พูลลาภ. (นามสมมุติ). นักท่องเที่ยวขาจร. 2556. (25 สงิหาคม). การสมัภาษณ์. 
เพญ็. (นามสมมุต)ิ. ผู้ทรงภูม.ิ  2556. (18 สงิหาคม). การสมัภาษณ์. 
ไพรตัน์ เดชะรนิทร์.  2527. นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนยุทธศาสตร์

การพฒันาปัจจุบนั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา. 
กรุงเทพมหานคร: ศูนยก์ารศึกษานโยบายสาธารณสุข. มหาวทิยาลยัมหดิล.  

ไพโรจน์. (นามสมมุต)ิ. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรูค้วามช านาญด้านงานแทงหยวก. 2556. 
(5 พฤษภาคม). การสมัภาษณ์. 

ไพโรจน์. (นามสมมุต)ิ. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรูค้วามช านาญด้านงานช่างไม้. 2556.   
(5 พฤษภาคม). การสมัภาษณ์.  

ไพโรจน์. (นามสมมุต)ิ. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรูค้วามช านาญด้านงานโฟม. 2556.    
(11 พฤษภาคม). การสมัภาษณ์.  

ไพโรจน์. (นามสมมุต)ิ. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรูค้วามช านาญด้านพวงมโหตร . 2556. 
(11 พฤษภาคม). การสมัภาษณ์.  

ไพโรจน์. (นามสมมุต)ิ. ผู้ท าโฮมสเตย์. 2556. (12 พฤษภาคม). การสมัภาษณ์.  
ภกัจริา. (นามสมมุต)ิ. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านการท าเครื่องหอม . 

2556. (8 มถุินายน). การสมัภาษณ์. 
ภกัจริา. (นามสมมุต)ิ. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านการท าขนมไทย . 2556. 

(15 มถุินายน). การสมัภาษณ์. 
รุ่งฟ้า. (นามสมมุติ). ผู้ทรงภูม.ิ 2556. (8 สงิหาคม). การสมัภาษณ์. 
วชิชุอร. (นามสมมุติ). นักท่องเที่ยวขาจร. 2556. (21 กนัยายน). การสมัภาษณ์. 
วศิน องิคพฒันากุล.  2548. การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทาง

วฒันธรรม. นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
วนัด.ี (นามสมมุติ). ผู้ทรงภูม.ิ 2556. (17 สงิหาคม). การสมัภาษณ์. 
ศร.ี (นามสมมุต)ิ. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรู้ความช านาญด้านการท าขนมไทย . 2556.  

(22 มถุินายน). การสมัภาษณ์. 
โศรยา หอมชื่น. 2554. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่องเท่ียวสร้างสรรค์. ค้นวนัที่ 15 

ธนัวาคม 2556 จาก http://www.ebooks.in.th/ebook 
/3675/eTAT_Tourism_Journal_2_2554. 



159 

สายสุนีย ์ปวุฒนิันท์.  2541. ความรู้ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมใน
โครงการบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องค์กรของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลทัว่ไป
ของรฐั : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสิงห์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี. วทิยานิพนธ์วทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุดแดน วสิุทธลิกัษณ์ และคณะ.  2554. โครงการต้นแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์. 
กรุงเทพมหานคร: องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ยนื (องค์การมหาชน). 

สุดแดน วสิุทธลิกัษณ์ และคณะ. 2554. ท่องเท่ียวสร้างสรรค์ เคร่ืองมือส าคญัน าไปสู่
ชุมชนยัง่ยืน. ค้นวนัที่ 20 สงิหาคม 2555 จาก 
http://164.115.22.25/ojs222/index.php/ tuj/article/download/189/185) 

สุดแดน วสิุทธลกัษณ์.  2556. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: องค์การ
บรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน).   

สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน). 2550. สวสัดิการชุมชน “คนไม่ท้ิงกนั”.
กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน). 

สุชาดา วรรธะมานี.  2542. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสาร
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) กบัความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักศึกษามหาวิทยาลยัในเขต
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุภาพร มากแจ้ง.  2534. หลกัมคัคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร: โอเดยีนสโตร์. 
สุภางค์ จนัทวานิช.  2552. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ. พมิพ์ครัง้ที่ 9. 

กรุงเทพมหานคร:  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สุภางค์ จนัทวานิช. 2553.  วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ. พมิพ์ครัง้ที่ 18.  กรุงเทพมหานคร: 

ด่านสุทธาการพมิพ์. 
สุพรรณี ไชยอ าพร.  2547. ทุนทางสงัคม และความมัน่คงของมนุษย ์ทางเลอืกที่รบัผดิชอบ

ต่อสงัคมของนักบรหิารในยุคการเปลี่ยนแปลง.  วารสารพฒันบริหารศาสตร.์   
44,3: 86. 

ส านักงานกองทุนเพื่อสงัคมและธนาคารออมสนิ. 2542.  ชุมชนเข้มแขง็: ทุนทางสงัคม
ของไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนเพื่อสงัคมและธนาคารออมสนิ 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิและศูนยส์ร้างสรรค์งาน
ออกแบบ. 2552.  เศรษฐกิจสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: บ.ีซ.ีเพรส บรษิัท 
(บุญชนิ) จ ากดั   



160 

หมอ. (นามสมมุติ). ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มคีวามรูค้วามช านาญด้านการท าเกษตรผสมผสาน
ปลอดสารพษิ. 2556. (7 สงิหาคม). การสมัภาษณ์. 

หมอ. (นามสมมุติ). ผู้ทรงภูม.ิ 2556. (7 สงิหาคม). การสมัภาษณ์. 
อกนิษฐ์ ชุมนุม.  2547. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทุนทางสงัคมเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื . 

วารสารเศรษฐกิจและสงัคม. 41, 5 (กนัยายน-ตุลาคม): 16-22. 
องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน). 

2553. การท่องเท่ียวโดยชุมชน. ค้นวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2556 จาก 
http://www.dasta.or.th/th/theory/674-674.html.   

องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน). 
2555. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์. ค้นวนัที่ 15 ธนัวาคม 2556 จาก 
http://www.dasta.or.th/th/theory/489-489.html.  

องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน). 
2554. ชูนโยบายท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการพฒันาชุมชน เพ่ือ
การท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน. ค้นวนัที่ 15 สงิหาคม 2556 จาก 
http://www.dasta.or.th/th/operating-news/725-725.html.  

องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน). 
2557. ความรู้หลกัการท่องเท่ียวโดยชุมชน. ค้นวนัที่ 2 มนีาคม 2557 จาก   
http://www.dasta.or.th/dastaarea4/th/512-3/121-theory/214-th214.html.   

องค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) และ
คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. (มปป.) 
โครงการต้นแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์. ค้นวนัที่ 19 ตุลาคม 2556 
จาก http://www.dasta.or.th/attachments/article/852/20_7449.pdf.  

อภญิญา กงัสนารกัษ์. 2544. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรท่ีมี
ประสิทธิผลระดบัคณะของสถาบนัอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

อมรา พงศาพชิญ์. 2543. ประชาสงัคมและทุนทางสงัคมกบังานวิจยัของสถาบนั. ค้น
วนัที่ 10 ตุลาคม 2554 จาก http://www.cusri.chula.ac.th/action/ 
pdfs/action005.pdf. 

อมรา พงศาพชิญ์. 2543. มุมมองเรื่อง “ทุนทางสงัคม” และ “ทุนวฒันธรรม” และ “ทุน
มนุษย”์ ใน บรบิทของวกิฤติเศรษฐกิจทางสงัคมผลกระทบทางสงัคม. ใน 
สรุปผลการสมัมนาวิชาการ ทุนทางสงัคม : มรดกเก่าจะน าเราไปรอดจริง



161 

หรือ?. บวัพนัธ์ พรหมพกัพงิ และสุวทิย ์ธรีศาศวตั. ขอนแก่น: คลงันานาวทิยา. 
หน้า 8-67. 

อาทติย ์บุดดาด้วง.  2554.  ความสามารถในการน าทุนทางสงัคมออกมาใช้ของชุมชน
บ้านบางไพร อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม . วทิยานิพนธ์
มหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์. 

เอกวทิย ์ นวเศรษฐ์.  2554.  การศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนโฟรโ์มสต์และชุมชนทรพัย์สินพฒันา. การค้นคว้าอสิระ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร. 

เอนก. (นามสมมุติ). ประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยมและเป็นผู้รเิริม่การท่องเที่ยวทศันาจร
รมิคลอง. 2556. (6 กรกฎาคม). การสมัภาษณ์. 

เอนก นาคบุตร.  2545. ทุนทางสงัคมและประชาสงัคมในเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักกองทุนเพื่อสงัคม. 

อเนกกุล กรแีสง.  2521.จิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัการศึกษา. พษิณุโลก: มหาวทิยาลยัศร ี    
นครนิทรวโรฒ  พษิณุโลก. 

Cohen, J.M. and Uphoff, N.T.  1981.  Concept and Measures for Project Design 
Implementation and Evaluation. New York: Cornell University. 

Rossitza Ohridska-Olson and Stanislav Ivanov. 2010. Creative Tourism Business 
Model and its Application in Bulgaria. Retrieved November 18, 2013 
from http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1690425 .  

United Nation. 1981. Department of Internation Economic and Social Affair. 
Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level 
Action and Nation Development. Report of The Meeting for The Adhoc 
Group of Expert. New York: United Nation. 

Wurzburger, Rebecca; et al 2009. Creative Tourism : A Global Conversation : 
How to Provide Unique Creative Experiences for Travelers 
Worldwide. New Mexico, USA. Santa Fe: Sunstone Press.  

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แผนพฒันาชุมชน 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



164 

 

แผนพฒันาชุมชนวดัจ าปา 
 
 

(หลกัยุทธศาสตรก์ารพฒันา 6 ประการ) 
 
 

 แผนพฒันาชุมชนเป็นแผนหลกัพฒันาที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาชุมชนวดัจ าปาให้มคีวามครอบคลุมถึงปญัหาที่พบ และจากการสอบถามปญัหาของ
คนในชุมชนจนเป็นแนวทางการพฒันาตามหลกัยุทธศาสตร์การพฒันา 6 ประการ เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสรมิในด้านต่างๆ เช่น การเพิม่รายได้ของประชากรในชุมชน การท าให้
ชุมชนเป็นแหล่งพกัอาศยัที่น่าอยู่เป็นแหล่งเรยีนรู้ทางวฒันธรรม  
 โดยแผนพฒันาชุมชนที่ก าหนดขึ้นเป็นแนวทางการท างานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-
2554 เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจากเดมิยงัไม่มกีารจดัท าแผนพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้
การพฒันาเป็นไปอย่างไม่มรีะบบ มกีารพฒันาที่ล่าช้า ไม่สอดคล้องกบัปญัหาที่พบ ดงันัน้
จงึต้องท าแผนพฒันาขึ้นเป็นฉบบัแรกที่จะน าชุมชนวดัจ าปาเป็นสงัคมแห่งความสุขตามแบบ
สงัคมชาวสวนในเมืองหลวง จดัท าโดยคณะกรรมการชุมชนวดัจ าปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 

 

ส่วนท่ี 1 
 
 

บทน า 

 
 

1.1  ลกัษณะของแผนพฒันางานสองปี 
 
 แผนพฒันาสองปีเป็นแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏบิตัิ โดยมหีลกัคดิการ
พฒันาหนึ่ง จะมแีนวทางการพฒันามากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางหนึ่งจะมี
โครงการหรอืก ิจกรรมมากกว่าหนึ่งโครงการ ซึ่งก ิจกรรมที่มาด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
ว ตัถ ุประสงค ์ และเ ป้าหมายที ่ต ้องการในแต่ละย ุทธศาสตร ์การพฒันา ซึ ่งมผีลต่อ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพฒันา และวสิยัทศัน์ 
 จากแนวคดิข้างต้น แผนพฒันาสองปี เป็นแผนที่มคีวามสมัพนัธ์กบังบประมาณ 
และองค์กรปกครองคอืส านักงานเขตตลิง่ชนั โดยน าโครงกร หรอืกิจกรรมจากแผนพฒันา
สองปีไปจดัท างบประมาณประจ าปี เพื่อให้การจดัท างบประมาณเป็นไปอย่างรอบคอบ โดย
มสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนวดัจ าปา 
 เพื่อให้แผนพฒันาสองปีบรรลุตามวตัถุประสงค์ และสอดคล้องกบังบประมาณ
ชุมชนและงบประมาณที่ท าโครงการเสนอขอจากงบประมาณประจ าปีของเขตตลิง่ชนั จงึมี
การก าหนดแผนทุกปีโดยแผนประจ าปีแรกของระยะเวลาสองปีควรมคีวามพร้อม         2 
ประการ นัน่คอื 
 1)  ประการที่ 1 มคีวามแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยมกีารประเมนิถึง
ความเป็นไปได้ของโครงการ กิจกรรม รวมถึงผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รบัจากโครงการ 
และกิจกรรม 
 2)  ประการที่ 2 โครงการและกิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกควรมคีวามพร้อม 
ในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิค เพื่อให้สอดคล้องกบังบประมาณรายจ่าย  
 
 1.1.1  ความส าคญัของการจดัท าแผนชุมชนระยะ 2 ปี ดงันี้   
   1)  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  
   2)  เป็น เอกสารที ่แสดงแนวทางการพฒันาที ่ช ดั เ จนและม ลี กัษณะ
เฉพาะเจาะจง 
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   3)  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ และกิจกรรมการพฒันาที่ด าเนินการเป็น
ห้วงระยะเวลาสองปี 
   4)  เป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกบัแผนยุทธศาสตร ์การพฒันาชุมชน และ
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รบัจากส านักงานเขตตลิง่ชนั และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ท า
โครงการเสนอ 
 
 
1.2  วตัถปุระสงค์ของการท าแผนพฒันาสองปี 
 
  1.2.1  เพื่อให ้การพฒันาชุมชนวดัจ าปาเป็นไปอย่างมรีะบบ โดยมคีวาม
สอดคล้องกบักรอบแนวทางพฒันาของส านักงานเขตตลิง่ชนั 
  1.2.2  เพื่อจดัเตรยีมโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ให้พร้อมในรูปของเอกสาร
เพื่อของบประมาณ และน าไปปฏบิตัิได้ทนัที 
  1.2.3  เพื่อแสดงความสมัพนัธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
กบัการจดัท างบประมาณ 
 
 
1.3  ขัน้ตอนในการจดัท าแผนพฒันาสองปี 
 
 การท าแผนพฒันาสองปี (พ.ศ. 2552 - 2554) ของชุมชนวดัจ าปา มขี ัน้ตอนการ
ด าเนินการดงันี้ 
 
 1.3.1  ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมการจดัท าแผน 
   1) จ ดัท า แ ล ะ เ สนอ โค ร งก า รพ ฒันาสอ งป ีพ . ศ .  2 5 5 2 -2 5 5 4  ต ่อ 
คณะกรรมการชุมชน และส านักงานเขตตลิง่ชนั 
   2)  จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน และผู้สนับสนุนการจดัท าแผนพฒันา
ชุมชนวดัจ าปา เพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกบัแผนพฒันาสองปี  
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 1.3.2  ขัน้ตอนท่ี 2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1)  การเก ็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการชุมชนด าเนินการส ารวจและ
จดัเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจดัท าแผนพฒันาสองปี เป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ทัว่ไป เพื่อมาวเิคราะห์ให้เข ้ากบัหลกัยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาโครงการ และ
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
   2)  การวเิคราะห์ขอ้มูลคณะกรรมการชุมชนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและ
จดัเก็บมาวเิคราะห์ มาประมวลผลข้อเท็จจรงิ และด าเนินการสรุปผลการพฒันาชุมชนในปีที่
ผ่านมาเสนอที่ประชุมกรรมการชุมชน ส านักงานเขตตลิง่ชนั ประชาชนในท้องถิ่น  
 
 1.3.3  ขัน้ตอนท่ี 3 การคดัเลือกยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา  
   1)  การคดัเลอืกยุทธศาสตร์การพฒันา หลงัจากการประเมนิผลการพฒันา
ในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการชุมชน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกนั
คดัเลอืกยุทธศาสตร์การพฒันา โดยสอดคล้องกบัปญัหา ความต้องการของประชาชนใน
ชุมชน 
   2)  การจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา ยุทธศาสตร์การพฒันา
มหีลายแนวทาง ล้วนมคีวามส าคญัและมคีวามจ าเป็นทัง้สิ้น แต่ความส าคญัและความจ าเป็น
เร่งด่วนมมีากน้อยต่างกนั ซึ่งคณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกนัจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา โดยเน้นการแก้ปญัหาความ
เดอืดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องล าดบัแรก 
 
 1.3.4  ขัน้ตอนท่ี 4 การจดัท ารายละเอียดโครงการ และกิจกรรมการพฒันา 
 คณะกรรมการชุมชนฯ พจิารณาโครงการที่สอดคล้องกบัการพฒันาสองปี มาจดัท า
รายละเอ ียดโครงการในด ้าน เ ป้าหมาย ผลผลติ  ผลลพัธ ์ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู ้รบัผดิชอบ และตวัชี้วดัความส าเรจ็ โดยเน้นการศึกษารายละเอ ียดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปีแรก เพื่อให้สามารถจดัท างบประมาณร่ายจ่ายในปีต่อไป  
 
 1.3.5  ขัน้ตอนท่ี 5 การจดัท าร่างแผนพฒันา 
   1) คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาชุมชนวดัจ าปา เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิ 
   2) คณะกรรมการจดัท าแผน น าร ่างแผนพฒันาไปรบัฟงัความคดิเห ็น
ข้อเสนอแนะน าไปปรบัปรุงแผนให้สมบูรณ์ 
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   3) คณะกรรมการจดัท าแผนน าร่างแผนพฒันาสองปี ที่ปรบัปรุงเสนอต่อ
ส านักงานเขตตลิง่ชนัเพื่อพจิารณา 
 
 
1.4  ประโยชน์ของแผนพฒันาสองปี 
 
 แผนพฒันาสองปีเป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้ส านักงานเขตตลิง่ชนัพจิารณาอย่าง
รอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและส่งผลทัง้ในเชงิสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ามาตดัสนิใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการใช้ทรพัยากร การ
บรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรในชุมชนวดัจ าปา  
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ส่วนท่ี 2 
 
 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชนวดัจ าปา 
 
 
2.1  สภาพทัว่ไป และข้อมูลพื้นฐานของชุมชนวดัจ าปา 
 
 2.1.1  ลกัษณะท่ีตัง้และอาณาเขต 
 ชุมชนวดัจ าปาเป็นส่วนหนึ่งของแขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 
รมิคลอง บางระมาด และคลองบ้านไทร คลอบคลุมพื้นที่ 41 ครวัเรอืนมอีาณาเขตดงันี้  
  ทศิเหนือ       มอีาณาเขตติดต่อคลองบ้านไทร 
  ทศิใต้        มอีาณาเขตติดต่อคลองบางระมาด 
  ทศิตะวนัออก     มอีาณาเขตติดต่อคลองบางระมาด เป็นช่วงแยกของบ้าน
ไทรและคลองบางระมาด 
  ทศิตะวนัตก       มอีาณาเขตติดต่อฝ ัง่ซ้ายของถนนจ าปากาญจนาภเิษก 
 
 2.1.2  สภาพภมิูประเทศ 
 พื้นที่ชุมชนวดัจ าปาเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เดมิเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรม มคีลองทาง
ธรรมชาติและคลองที่ขุดขึ้นใหม่ตดัผ่านที่ดนิวดัจ าปา เชื่อมผ่านระหว่างคลองบ้านไทร และ
คลองบางระมาดในสมยัพระครูอรรถกิจจาทร อดตีเจ้าอาวาสวดัจ าปาเป็นคูน ้าที่ย่นระยะทาง
ในการสญัจรทัง้ยงัเป็นประโยชน์ในการคมนาคม เส้นทางทางน ้านี้มคีวามส าคญัอย่างในการ
ขนถ่ายสนิค้าทางเกษตรในอดตี แต่เดมิชุมชนวดัจ าปาจะพบปญัหาน ้าท่วมทุกปีจากการที่มี
การท าประตูน ้าโดยรอบเขตตลิง่ชนัท าให้ปจัจุบนัไม่เกิดน ้าท่วมในพื้นที่ของชุมชน 
 
 2.1.3  ลกัษณะภมิูอากาศ 
 สภาพอากาศโดยทัว่ไปไม่ร้อนและหนาวเกินไป โดยเฉพาะหน้าร้อนไม่ร้อนมาก
เนื่องด้วยเป็นพื้นที่อยู่รมิน ้า และมตี้นไม้โดยรอบทัง้มลีกัษณะพื้นที่คงสภาพสวนอยู่ ยกเว้น
สองข้างทางด้านหลงัวดัจ าปาจนถึงศาลเจ้า ที่สองข้างทางไม่มรี่มเงาจากต้นไม้ใหญ่  
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 2.1.4  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ชุมชนวดัจ าปาปจัจุบนัมพีื้นที่ทางเกษตรประมาณ 6 ไร่ โดย 4 ไร่ เป็นการท า
การเกษตรในรูปของการการปลูกต้นไม้ประดบัเพื่อการจ าหน่ายแหล่งใหญ่ของชุมชน 2 ไร่ 
เป็นพื้นที่การเกษตรเดมิที่ไม่มกีารเพาะปลูก คงเหลอืเพยีงมะพร้าวน ้าหอมที่ปลูกไว้แต่เดมิ
เมื่อประมาณ 20 ปี การประกอบอาชพีของคนในชุมชน ท างานในภาครฐั และเอกชน 
ตลอดจนประกอบอาชพีรบัจ้างและอาชพีส่วนตวั 
 
 2.1.5  สภาพทางสงัคม 
 คนในชุมชนวดัจ าปาส่วนใหญ่เป็นสงัคมแบบชาวสวนที่อยู่ในเมอืงหลวง คอื ยงัใช้
ชวีติแบบชาวสวนมกีารน าความรู ้ทางการเกษตรที่เคยประกอบอาชพีมา มาปรบัใช้กบั
ชวีติประจ าวนัเป็นการท าการเกษตรในครวัเรอืน จนสามารถน าผลติที่เหลอืจากการ
รบัประทานออกจ าหน่ายให้กบัคนในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รบัการศกึษาภาคบงัคบั มี
การสาธารณะสุขขัน้พื้นฐานที่ได้รบัภาครฐั แต่ยงัไม่ทัว่ถึงประชาชนส่วนใหญ่มคีวามเข้าใจ
และการป้องกนัและดูแลสุขภาพของตนเอง ที่พกัอาศยักว่าครึ่งเป็นบ้านพกัแบบแออดัอยู่
ทางด้านทศิใต้ของชุมชน โดยคนในชุมชนเรยีกว่าเกาะศาลเจ้า ชุมชนวดัจ าปายงัพบปญัหา
ยาเสพติด การว่างงาน ปญัหาการกู้เงนินอกระบบ 
 
 
2.2  โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 2.2.1  การคมนาคม และขนส่ง 
 การคมนาคมและการขนส่งม ี2 เส้นทางคอืทางน ้าและทางบก ทางน ้ามคีลองบ้าน
ไทร และคลองบางระมาดเป็นทางสญัจร มเีรอืหางยาวและเรื่อเครื่องรบัจ้างขนาดเล็กเป็น
เรอืโดยสารประจ าทางทางบกมรีถโดยสารสาธารณะเป็นรถสองแถวประจ าทาง  
   1)  การคมนาคมทางน ้า ท่าเรอืศาลเจ้า – ท่าช้าง 
   2)  การคมนาคมทางบก ท่ารถวดัจ าปา – สถานีรถไฟบางกอกน้อย 
 ถนนสายหลกัเป็นถนนที่แยกจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 เป็นถนนที่ไดจากการ
บรจิาคที่ดนิให้กบักรุงเทพมหานคร เพื่อท าถนนเจ้าสู่วดัจ าปา สิ้นสุดหลงัวดัจ าปาระยะทาง
ประมาณ 1.5 กม. ป็นถนน คศล. มที่อระบายน ้าสาธารณะสองฝ ัง่ถนน ขนาดถนนกว้าง 
3.50 - 6.00 ม. ส่วนแยกจากประตูทางเข้าวดัไปด้านหลงัวดัเป็นถนนลาดยางแอลฟลัน์ติก
ขนาดกว้าง 2.50 – 8.00 ม. ต่อจากถนนด้านหลงัวดัเป็นทาง คศล. ขนาดกว้าง 1.20 ม. 
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รถจกัรยานยนต์สามารถวิง่ผ่านได้ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้การคมนาคมทางบกเป็นทาง
สญัจรหลกั ทางน ้ามเีรอืหางยาววิง่รบัส่งผู้โดยสารเฉพาะช่วงเช้า 3 ช่วงเวลา ถ้ามกีารขนส่ง
ของที่ทางรถไม่ถึงนิยมใช้เรอืรบัจ้างจากท่าเรอืวดัทองในการเดนิทาง 
 
 2.2.2  การไฟฟ้า 
 การให้บรกิารการไฟฟ้าด าเนินการโดยการไฟฟ้านครหลวงบางกอกน้อย ปจัจุบนัมี
ไฟฟ้าครบทุกครวัเรอืน ด้านไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างเวลากลางคนืได้ติดตัง้ดวงโคมส่อง
แสงสว่างตามเส้นทางคมนาคมทัง้ทางบกและทางน ้า 
 
 2.2.3  การประปา 
 ชุมชนวดัจ าปามรีะบบประปาครบทุกครวัเรอืน จากการประปานครหลวงบางกอก
น้อย 
 
 2.2.4  การส่ือสาร 
 ชุมชนวดัจ าปามไีข ้ระบบการสื่อสารจากโทรศพัท์เคลื่อนที่การสื่อสารหลกั มี
โทรศพัท์สาธารณะ 1 จุด ที่ท่ารถโดยสาร 1 เครื่องเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ชุมชน การ
สื่อสารผ่านทางไปรษณีย์ใช้เรอื และรถจกัรยานยนต์ การส่งไปรษณีย์ถ้าทางไปไม่ถึงผู้จ่า
หน้าซอง ใช้ฝากอาคารข้างเคยีง 
 
 2.2.5  การจราจร 
 การใช้เส้นทางจราจร 2 เส้นทางคอื ทางบกมถีนนจ าปากาญจนาภเิษก และทาง
น ้ามคีลองบางระมาดและคลองบ้านไทรเป็นทางสญัจรส่วนคูน ้าปจัจุบนัใช้น้อยเน่ืองด้วยมี
ถนนผ่านโดยไม่ยกความสูงเรอืผ่านไม่ได้ด้านการจราจรไม่พบอุบตัิเหตุทางจราจรมากนัก  
 
 
2.3  เศรษฐกิจ 
 
 2 3.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 ประชากรส่วนใหญ่ท างานในภาครฐัและเอกชน และประกอบอาชพีร ับจ้างทัว่ไป
ประกอบอาชพีส่วนตวั มรี้านค้าภายในชุมชน 4 ร้านอาหารตามสัง่ 5 ร้านค้า ขายขนมและ
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อาหารว่าง 3ร้านค้าขายประจ า 1 ร้านค้า ขายตามเทศการ 2 ร้านค้า ขายถ่านหุงต้มที่บ้าน 
1 หลงั 
 
 2.3.2  การเกษตร 
 ชุมชนวดัจ าปาเดมิเป็นแหล่งทางการเกษตร เช่นสวนกระท้อน มงัคุด มะพร้าว
น ้าหอม มะกรูด ข่า ตะไคร้ ตลอดจนผกั และดอกไม้ ปจัจุบนัไม่มกีารประกอบอาชพี 
ทางด้านการเกษตร คงเหลอืเพยีงการ เกษตรประเภทไม้ประดบัเพื่อการจ าหน่าย  
 
 2.3.3  การท่องเท่ียว 
 มกีารท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ โดยเป็นเส้นทางผ่านของเรอืท่องเที่ยวจากตลาดคลอง
ลดัมะยมตลาดน ้าตลิง่ชนั เป็นเส้นทางจกัรยานและเส้นทางวิง่ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
โดยมที่าเรอืศาลเจ้าเป็นจุดพกั 
 
 
2.4  สงัคม 
 
 2.4.1  สภาพทางสงัคม 
 เขตชุมชนวดัจ าปาส่วนใหญ่เป็นสงัคมชาวสวนในเขตเมอืงหลวงประกอบด้วย 41 
ครวัเรอืน มกีรรมการชุมชน 7 คน เป็นกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ประสานงานกบัส านักงาน
เขตตลิง่ชนั ในการให ้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชนในชุมชน และมสี ่วนร ่วมในการ
บรหิารงานกบัส านักงานเขตลิง่ชนั 
 
 2.4.2  ด้านศึกษา   
 การศึกษามศีูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ที่วดัจ าปา รบัอบรมเด็กก่อนวยัเรยีน 2ขวบ
ครึ่ง-3 ขวบ ในความดูแลของเขตตลิง่ชนั การศึกษานอกโรงเรยีน 1 ศูนย์การศึกษา ที่วดั
จ าปาในความดูแลของเขตตลิง่ชนั การศึกษานอกโรงเรยีน 1 ศูนย์การศึกษา ที่วดัจ าปาใน
ความดูแลของกระทรวงศึกษาธกิาร 
 
 2.4.3  การศาสนา ประเพณี และศิลปวฒันธรรม  
 ประชาชนนับถือศาสนาพุทธมวีดัจ าปา และศาลเจ้าพ่อจุ้ย เจ้าพ่อกุมกรรณ์ เป็นที่
ยดึเหนี่ยวจติใจและเป็นที่ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 
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 ศิลปวฒันธรรมที่ส าคญัในท้องถิ ่นส่วนใหญ่เป็นไปตามหลกัพระพุทธศาสนาที่
ปฏบิตั ิสบืทอดต่อกนัมา ทัง้งานมงคล และอวมมงคล รวมถึงวนัส าคญัของสถาบนัชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์นอกจากนี้ยงัมปีระเพณีท้องถิ่นอื่นอีกเช่น การบวชนาค เทศน์
มหาชาติ ตกับาตรโวโลหน งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อจุ ้ยเจ้าพ่อกุมกรรณ์ ประเพณีที่ศูนย์
หายไปมปีระเพณีขอทานกระยาสารท ด้านศิลปะมศีิลปะด้านงานแทงหยวก การท าบายศรี
ที่สบืทอดมายาวนานไม่ต ่ากว่า สงครามโลกครัง้ที่ 2 ของกลุ่มช่างแทงหยวกตระกูลหว่าง
จนัทร์ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มช่างเดยีวของเขตตลิง่ชนัที่ยงัรกัษางานประเภทนี้ไว้ได้ 
 
 2.4.4  ด้านสาธารณสุข 
 ในเขตชุมชนวดัจ าปาไม่มสีถานีอนามยัภายในชุมชนคงเข ้ารบัการรกัษาตาม
โรงพยาบาลของภาครฐัและเอกชน โดยมสีถานีอนามยัวดัโพธิเ์ป็นสถานีอนามยัที่ใกล้สุด 
 
 2.4.5  การสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการสงัคม 
 ในเขตชุมชนวดัจ าปา รบัการช่วยเหลอืจากส านักงานเขตตลิง่ชนัเป็นหลกัเช่น
สวสัดกิารเบี้ยยงัชพี 
 
 
2.5  การเมืองและการบริหาร 
 
 2.5.1  โครงสร้างหน้าท่ีการบริหาร 
 ช ุมชนว ดั จ าปาบร หิ า รง านตามพระร าชบญัญตั ิร ะ เบ ยีบบร หิ าร ราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในรูปของคณะกรรมการชุมชนปจัจุบนัม ีคณะกรรมการชุมชน
ที่ได้รบัการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2552 จ านวน 7 คนมวีาระการบรหิารงาน 7 ปี
ดงันี้ 
   1)  นายวนัชยั นาคทอง ประธานกรรมการชุมชนวดัจ าปา 
   2)  นายสนัติ นาคทอง  รองประธานกรรมการชุมชนวดัจ าปา 
   3)  นางอญัชล ีหว่างจนัทร์ กรรมการและเลขานุการ 
   4)  นางวรรณา ป ัน้รุ่ง  กรรมการและเหรญัญิก 
   5)  นางสาวบวัลอย สุขน้อย กรรมการและนายทะเบยีน 
   6)  นายทวศีกัดิ ์หว่างจนัทร์ กรรมการและประชาสมัพนัธ์ 
   7)  นายณรงค์ศกัดิ ์ป ัน้รุ่ง กรรมการชุมชนชุมชนวดัจ าปา 
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2.6  ทรพัยก์รธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 2.6.1  ทรพัยากรน ้า 
 แหล่งน ้าที่ประชาชนในชุมชนใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติจากคลองบ้าน
ไทรและคลองบางระมาด 
 
 2.6.2  สภาพแวดล้อม 
 คุณภาพของแหล่งน ้า แหล่งน ้าปจัจุบนัอยู่ในสภาพดไีม่มสีารเคมจีากการเกษตร 
แต่ยงัมนี ้าเสยีจากหมู่บ้าน และบ้านรมิคลองบางส่วนที่ปล่อยลงคลองเนื่องด้วยยงัไม่มรีะบบ
บ าบดัน ้าเสยี จากที่น ้ามคีุณภาพค้อนข้างดจีงึพบปลาอยู่ในแหล่งน ้าทางธรรมชาติอยู่ แหล่ง
น ้าของชุมชนพบการน ้าเสยีช่วงฤดูน ้าหลากที่มกีารปิดประตูน ้าโดยรอบ  
 
 2.6.3  ระบบก าจดัมูลฝอย 
 ส านักงานเขตตลิง่ชนั จดัถงัขยะไว้รองรบั 2 จุด ที่รถจ าปา และท่าเรอืศาลเจ้า และ
มถีงัเก ็บขยะขนาดเล ็กแจกตามบ้าน การจดัเก ็บทัง้ทางบกและทางน ้ า มกีารเผาบ้าง
โดยเฉพาะท่ารถวดัจ าปาที่เป็นขยะจากของคนในชุมชนและขยะจากจากงานที่จดัขึ้นที่วดั  
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ส่วนท่ี 3 
 
 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาในช่วงสองปี 
 
 

3.1  วิสยัทศัน์ 
 
 เป็นองค์กร ที่มศีกัยภาพในการพฒันาชุมชนให้มสี่วนร่วมในการบรหิาร ให้การ
บรกิารที่มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลเป็นสงัคมแบบชาวสวนในเมอืงหลวง ที่มกีารสง
เสรมิให้มกีารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม ศิลปวฒันธรรมในท้องถิ่น ตลอดจน
ส่งเสรมิด้านการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและศกัยภาพของคนในท้องถิ่น มรีะบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดี 
 
 
3.2  ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 
 3.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูประการ  
 3.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาระบบการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ให้มสีภาพที่ดแีละคงอยู่อย่างยัง่ยนื 
 3.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ
พลานามยัที่สมบูรณ์และแขง็แรง 
 3.2.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาศกัยภาพคนให้มคีวามเข้มแขง็พึ่งพาตนเองได้ 
 3.2.5 ยุทธศาสตร ์ที ่ 5 พฒันาการศ ึกษา และส่ง เสรมิศ ิลปะ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิญัญาท้องถิ่น 
 3.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาและส่งเสรมิระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ประชาชน
มอีาชพี และรายไดเพยีงพอ 
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3.3  แนวทางการพฒันาชุมชนวดัจ าปา 
 
 3.3.1  ยุทธศาสตรท่ี์ 1 พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูประการ  
   1) แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรบัปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน ้าและปรบัปรุง
ภูมทิศัน์ 
 
 3.3.2  ยุทธศาสตรที์่ 2 พฒันาระบบการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมให้มสีภาพที่ดแีละคงอยู่อย่างยัง่ยนื 
   1) แนวท า งที ่ 2 . 1  เ พิ ม่ ป ร ะ ส ทิ ธ ภิ าพ ใ นก า ร ส ่ง เ ส ร มิ  แ ล ะ ร กั ษ า
สภาพแวดล้อมที่ดี 
   2)  แนวทางที่ 2.2 เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการมูลฝอย และสิง่ปฏกิูล 
   3)  แนวทางที่ 2.3 ลดปรมิาณและควบคุมมลพษิทางน ้า 
   4)  แนวทางที่ 2.4 ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชากรในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 
 
 3.3.3  ยุทธศาสตรที์่ 3 พฒันาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ
พลานามยัที่สมบูรณ์และแขง็แรง 
   1) แนวทางที่ 3.1 จดัการสาธารณสุขขัน้พื้นฐาน ครอบคลุมทัง้ด้านส่งเสรมิ
ภาพ ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
   2)  แนวทางที่ 3.2 มหีลกัประกนัสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารของรฐั  
 
 3.3.4  ยุทธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาศกัยภาพคนให้มีความเข้มแขง็พ่ึงพาตนเองได้ 
   1)  แนวทางที่ 4.1 สร้างจติส านึกการมสี่วนร่วมในสงัคมแบบเอื้ออาทร  
   2)  แนวทางที่ 4.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนร่วมกบัภาครฐัตามระบอบประชาธปิไตย 
 
 3.3.5  ยุทธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาการศึกษา และส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   1)  แนวทางที่ 5.1 ส่งเสรมิให้เด็ก เยาวชน และประชน รู้จกัใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ รู ้รกัสามคัคใีนหมู่คณะรกัการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพอนามยัของ
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ตนเองให้มคีวามเข้มแขง็ แขง็แรงทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม ห่า งไกลยาเสพ
ติด และโรคภยั 
   2)  แนวทางที่ 5.2 ปรบัปรุงสถานที่ออกก าลงักายและท ากิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน พร้อมทัง้จดัหาอุปกรณ์ให้มคีวามเพยีงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน  
   3) แนวทางที่ 5.3 ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ สบืสาน ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 
และภูมปิญัญา 
   4)  แนวทางที่ 5.4 ให้ความรู้สร้างภูมคิุ้มกนัภยัจากยาเสพติด  
 
 3.3.6  ยุทธศาสตรท่ี์ 6 พฒันาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้
ประชาชนมีอาชีพ และรายไดเพียงพอ 
   1)  แนวทางที่ 6.1 ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีให้แก่คนในชุมชน 
 
 
3.4  ผลท่ีคาดว่าได้รบัจาก 6 ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 
 การจดัท าแผนพฒันาชุมชนวดัจ าปา เป็นการก าหนดงานเป็นแนวทางยุทธศาสตร์
เพื่อให้ครอบคลุมถึงปญัหาต่างๆ ภายในชุมชนให้ได้รบัการแก้ไขปญัหาต่างๆ อย่างเป็น
ระบบและสอดคล้องกบัความต้องการของคนในชุมชน จากยุทธศาสตร์ทัง้ 6 ข้อนี้คาดว่าผล
ที่จะได้รบั ดงันี้ 
 
  3.4.1  ระบบสาธารณูปโภคได้รบัการแก้ปญัหา โดยเฉพาะถนนด้านหลงัวดั
จ าปาพบปญัหาน ้าท่วมขงัผวิจราจร จากการที่ไม่มรีะบบระบายน ้าสาธารณะ ท าให้ผู้ใช้ทาง
ได ้รบัความล าบาก โดยเฉพาะหน้าฝน ทัง้ประชาชนบางส่วนไม่มบี ้านที่ต ิดกบัถนน
สาธารณะจะได้รบัการแก้ปญัหาจากการสร้างทางเท้าซึ่งปญัหาทางสาธารณะดงัที่กล่าวได้
เกิดปญัหาเป็นระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 7 ปี 
  3.4.2  ชุมชนวดัจ าปาเป็นชุมชนแบบสวนในเมอืงหลวง มพีื ้นที ่ของสวน
บางส่วนในชุมชนทรพัยากรทางธรรมชาติที่เกื้อกบัชุมชนโดยเฉพาะ มคีลองบ้านไทร และ
คลองบางระมาดล้อมรอบชุมชนท าให้ชุมชนหน้าอยู่ น่าพกัผ่อนทัง้ของคนในชุมชนและคน
ต่างถิ่น 
  3.4.3  ปจัจุบนัคนในชุมชนได้รบัการดูแลทางด้านสาธารณสุขไม่ครบถ้วน โดย
ส่วนใหญ่เป็นผู ้ส ูงอายุ โดยผู ้อยู่ในวยัท างานที่ไม่มอีาชพี จะไม่ได้รบัการดูแลทางด้าน
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สาธารณสุขเบื้องต้นถ้าจดัให้คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนวยัท างานได้รบัการตรวจสุขภาพประจ าปี
จากภาครฐั จะเป็นการป้องกนักนัการเกิดปญัหาด้านสุขภาพเป็นอย่างด ี
  3.4.4  คนในชุมชนถือได้ว่ายงัเป็นสงัคมแบบชาวสวนอยู่แต่คนรุ่นใหม่อาจ
ห่างไกลกบัการเป็นสงัคมชาวสวน กลายเป็นสงัคมเมอืงซึ่งอยู่แบบครอบครวัเดี่ยวการ
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั เป็นครอบครวัที่อบอุ่น เด็กกับผู้สูงอายุไม่มคีวามรู้สกึห่างไกลกนั
ทางความคดิ 
  3.4.5  จากลกัษณะทางภูมศิาสตร ์ ถ ือได ้ว่าชุมชนวดัจ าปาเป็นแหล่งทาง
ประวตัิศาสตร์มจีุดเด่นในหลายด่านทางประเพณีและวฒันธรรมถ้าได้รบัการศึกษา เรยีนรู้
และเสนอสู่สงัคมภายนอกจะท าให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ทางวฒันธรรมที่ส าคญัแห่งหนึ่งของเขต
ตลิง่ชนัทัง้ยงัจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต 
  3.4.6  ชุมชนวดัจ าปาถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่ยงัมผีู้มรีายได้น้อยมรีายรบัไม่พอ
รายจ่าย จนน าไปสู่การพึ่งเงนินอกระบบ ซึ่งน ามาถึงปญัหาต่างภายในครอบครวัและปญัหา
อาชญากรรม การสร้างอาชพี หรอืการพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชน จะเป็นการเพิม่รายได้
ให้กบัครอบครวัและชุมชนและเป็นการลดปญัหาต่างๆลงได้ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
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แนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
 
 

1.  กลุ่มที่ 1  สมัภาษณ์นักท่องเที่ยว ได้แก่  
 1.1  นักท่องเที่ยวขาจร และนักท่องเที่ยวเรยีนรูแ้ละร่วมท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 
 1.2  นักท่องเที่ยวเข้าพกัโฮมสเตย์ 
2.  กลุ่มที่ 2  สมัภาษณ์คนในชุมชน ได้แก่  
 2.1  ปราชญ์ชาวบ้าน  
 2.2  ผู้ท าโฮมสเตย์  
 2.3  ผู้ทรงภูม ิ 
3.  กลุ่มที่ 3  สมัภาษณ์ผู้น าในชุมชน ได้แก่  
 3.1  ผู้น าชุมชน 
 3.2  กรรมการชุมชน  
4.  กลุ่มที่ 4  สมัภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 4.1  ส านักงานเขตตลิง่ชนั ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 
 4.2  กองการท่องเที่ยว ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเที่ยว 
 4.3  เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม 
 4.4  ประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยมและเป็นผู้รเิริม่การท่องเที่ยวทศันาจรรมิ
คลอง 
เริม่การสนทนา 
- แนะน าตวั 
- อธบิายจุดประสงค์ของการวจิยัและการขอสมัภาษณ์ 
- ขออดัเสยีงเพื่อความสะดวกในการบนัทกึขอ้มูล 
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แนวทางการสมัภาษณ์ 
 
 

1.  กลุ่มท่ี 1  ค าถามในการสมัภาษณ์นักท่องเท่ียว 
 
 1.1  นักท่องเที่ยวขาจร และนักท่องเที่ยวเรียนรู้และร่วมท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ 

 1)  อะไรที่ท าให้นักท่องเที่ยวมาชุมชนเกาะศาลเจ้า  
  2)  เกาะศาลเจ้ามอีะไรที่นักท่องเที่ยวสนใจ / เพราะอะไรถึงสนใจ / สนใจ
ในเรื่องอะไรบ้าง (มติิวฒันธรรม มติิทางเศรษฐกิจ มติิของสนิค้าและบรกิาร)   

 3)  อะไรที่ท าให้นักท่องเที่ยวไม่เข้าพกัในชุมชนนี้   
 4)  นักท่องเที่ยวมคีวามประทบัใจในชุมชนนี้หรอืไม่ / อย่างไร 
 5)  นักท่องเที่ยวสนใจอะไรเป็นพเิศษ 
 6)  ชุมชนนี้มคีวามแตกต่างไปจากชุมชนอื่นๆ หรอืไม่ / อย่างไร  
 7)  นักท่องเที่ยวจะกลบัมาเที่ยวครัง้ต่อไปมัย้ / เพราะอะไรถึงอยากกลบัมา

อีกครัง้ / เพราะอะไรถึงไม่กลบัมาเที่ยวที่นี่อีก   
 8)  นักท่องเที่ยวอยากให้ชุมชนนี้พฒันาอะไรบ้าง / สิง่ที่ควรปรบัปรุงมี
อะไรบ้าง  

  9)  การเข้าไปสมัผสัวฒันธรรม วถิีชวีติรมิคลอง สภาพธรรมชาติในชุมชน 
รู้สกึอย่างไร  

 10)  นักท่องเที่ยวเดนิทางมาชุมชนด้วยวธิใีด  
 11)  การต้อนรบัขบัสู้ของเจ้าบ้านเป็นอย่างไร / มคีวามปลอดภยัหรอืไม่ 

   12)  การได้ร่วมท ากิจกรรมกบัเจ้าบ้าน รู้สกึอย่างไร / ท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
/ กิจกรรมที่ท ามกีระบวนการในการท ายากง่ายแค่ไหน   

 13)  นักท่องเที่ยวที่เคยร่วมท ากิจกรรมแล้ว รู้สกึอย่างไร 
 14)  นักท่องเที่ยวมคีวามกระตือรอืร้นในการท ากิจกรรมหรอืไม่ 
 15)  นักท่องเที่ยวสนุกไปกบัการท ากิจกรรมมัย้  
 16)  เมื่อได้ท าผลงานด้วยตนเองแล้ว มคีวามรู้สกึอย่างไร  
 17)  สิง่ที่ได้รบัจากการท ากิจกรรมนี้คอือะไร  
 18)  กิจกรรมที่ได้ท าไปแล้ว จะลองกลบัไปท าที่บ้านอีกมัย้  
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 19)  เสยีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการท ากิจกรรม  
 20)  ทราบที่มา / ความเป็นมาของกิจกรรมนัน้หรอืไม่  

  21)  ประสบการณ์ที่เคยท ากิจกรรมจะเล่าให้ใครฟงับ้าง / จะน าขัน้ตอนของ
กิจกรรมไปถ่ายทอดให้ใครบ้างหรอืไม่ 
 
  1.2  นักท่องเท่ียวเข้าพกัโฮมสเตย ์

 1)  อะไรที่ท าให้นักท่องเที่ยวมาชุมชนเกาะศาลเจ้า  
  2)  เกาะศาลเจ้ามอีะไรที่นักท่องเที่ยวสนใจ / เพราะอะไรถึงสนใจ / สนใจ
ในเรื่องอะไรบ้าง (มติิวฒันธรรม มติิทางเศรษฐกิจ มติิของสนิค้าและบรกิาร)   
  3)  อะไรเป็นสาเหตุให้เข้าพกัโฮมสเตย์ในชุมชนนี้   

 4)  นักท่องเที่ยวมคีวามประทบัใจในชุมชนนี้หรอืไม่ / อย่างไร 
 5)  นักท่องเที่ยวสนใจอะไรเป็นพเิศษ 
 6)  ชุมชนนี้มคีวามแตกต่างไปจากชุมชนอื่นๆ หรอืไม่ / อย่างไร  
 7)  นักท่องเที่ยวจะกลบัมาเที่ยวครัง้ต่อไปมัย้ / เพราะอะไรถึงอยากกลบัมา

อีกครัง้ / เพราะอะไรถึงไม่กลบัมาเที่ยวที่นี่อีก   
 8)  นักท่องเที่ยวอยากให้ชุมชนนี้พฒันาอะไรบ้าง / สิง่ที่ควรปรบัปรุงมี
อะไรบ้าง  
 9)  เมื่อเข้ามาใช้ชวีติจรงิในชุมชนนี้ รู้สกึอย่างไร  

  10)  การเข้าไปสมัผสัวฒันธรรม วถิีชวีติรมิคลอง สภาพธรรมชาติในชุมชน 
รู้สกึอย่างไร  

 11)  นักท่องเที่ยวเดนิทางมาชุมชนด้วยวธิใีด  
 12)  การต้อนรบัขบัสู้ของเจ้าบ้านเป็นอย่างไร / มคีวามปลอดภยัหรอืไม่  
 13)  ราคาค่าที่พกัโฮมสเตย์มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
 14)  นักท่องเที่ยวอยากท ากิจกรรมสร้างสรรค์มัย้ 
 15)  นักท่องเที่ยวสนใจกิจกรรมอะไรบ้าง 

  16)  เพราะอะไรถึงอยากเข้าร่วมท ากิจกรรม / เพราะอะไรถึงไม่อยากเข้า
ร่วมกิจกรรม  

 17)  นักท่องเที่ยวที่เคยร่วมท ากิจกรรมแล้ว รู้สกึอย่างไร 
 18)  นักท่องเที่ยวมคีวามกระตือรอืร้นในการท ากิจกรรมหรอืไม่ 
 19)  นักท่องเที่ยวสนุกไปกบัการท ากิจกรรมมัย้  
 20)  เมื่อได้ท าผลงานด้วยตนเองแล้ว มคีวามรู้สกึอย่างไร  
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 21)  สิง่ที่ได้รบัจากการท ากิจกรรมนี้คอือะไร  
 22)  กิจกรรมที่ได้ท าไปแล้ว จะลองกลบัไปท าที่บ้านอีกมัย้  
 23)  เสยีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการท ากิจกรรม  

  24)  การได้ร่วมท ากิจกรรมกบัเจ้าบ้าน รู้สกึอย่างไร / ท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
/ กิจกรรมที่ท ามกีระบวนการในการท ายากง่ายแค่ไหน   

 25)  ทราบที่มา / ความเป็นมาของกิจกรรมนัน้หรอืไม่  
  26)  ประสบการณ์ที่เคยท ากิจกรรมจะเล่าให้ใครฟงับ้าง / จะน าขัน้ตอนของ
กิจกรรมไปถ่ายทอดให้ใครบ้างหรอืไม่ 
 
 
2.  กลุ่มท่ี 2 ค าถามในการสมัภาษณ์คนในชุมชน  
 
 2.1  ปราชญ์ชาวบ้าน (ก)  
 ได้แก่ งานช่างแทงหยวก ช่างเครื่องหอม ช่างบายศร ีช่างท าพวงมะโหตร ช่างท า
ขนมไทย และงานช่างไม ้เป็นต้น  
  1)  ความรู้ที่มอียู่ได้รบัการถ่ายทอดจากใคร  
  2)  ปจัจุบนัใครเป็นผู้ท า 

  3)  ท าไมถึงยงัรกัษาภูมปิญัญาและมรดกทางวฒันธรรมท้องถิ่นไว้ 
  4)  ใครจะเป็นผู้สบืทอดองค์ความรู้เหล่านี้ 
  5)  เพราะเหตุใดถึงสบืทอดองค์ความรู้  
  6)  เพราะเหตุใดถึงไม่มใีครสบืทอดองค์ความรู้  
  7)  ชุมชนเห็นคุณค่าการร่วมกันสบืสานภูมปิญัญาและมรดกทางวฒันธรรม

ท้องถิ่นหรอืไม่อย่างไร  
  8)  อะไรที่ท าให้อยากเรยีนรู้งานนัน้  
  9)  การเรยีนรู้งานต่างๆ ใช้เวลานานมัย้กว่าจะท าเองเป็นจนช านาญ  
  10)  มกีารเสรมิ เติม แต่ง กระบวนการของการผลติชิ้นงานบ้างหรอืไม่  

 11)  ค่าใช้จ่ายในการท าชิ้นงานเท่าไร / ขายได้หรอืไม่ / ใครเป็นผู้ซื้อ / มี
ตลาดหลกัในการรบัส่งสนิค้าหรอืไม่   

 12)  รายได้หลกัมาจากผลงานที่ท ามัย้ / และเพยีงพอต่อการเลี้ยงชพีรเึปล่า     
 13)  คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้จากการท ามอีะไรบ้าง 
 14)  อะไรที่เป็นจุดเด่นของชุมชน / อะไรคอืจุดด้อยของชุมชน 
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 15)  มคีวามภาคภูมใิจในชุมชนหรอืไม่ อย่างไร 
 16)  อยากให้ชุมชนพฒันาอะไรบ้าง 

  17)  ในฐานะที่มอีงค์ความรู้ต่างๆ นัน้ เมื่อมงีานประเพณีในชุมชนเรามสี่วน
ช่วยอะไรบ้างภายในงานดงักล่าว 
  18)  มบีุคคลภายนอก (อาท ิกลุ่มนักเรยีน นักศึกษา คณาจารย์) หรอื
หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสนใจเรยีนรู้กิจกรรมต่างๆ บ้างหรอืไม่ / มาจากไหนบ้าง / เรยีน
อะไรบ้าง  

 19)  ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรบัขบัสู้แก่บุคคลภายนอกหรอื
หน่วยงานมากน้อยแค่ไหน  

 20)  ในแต่ละกิจกรรม มกีี่ประเภท อะไรบ้าง  
  21)  วตัถุดบิในขัน้ตอนการท ามอีะไรบ้าง / น ามาจากไหน / เวลาในการเก็บ
รกัษาผลงาน(อาท ิขนมไทย มเีวลากี่วนัที่จะหมดอายุ)  

 22)  ลกัษณะเฉพาะของสนิค้านัน้มอีะไรบ้าง  
 
2.1  ปราชญ์ชาวบ้าน (ข)  
ได้แก่ การท าเกษตรปลอดสารพษิ เป็นต้น 
 1)  ปจัจุบนัมอีาชพีอะไร  
 2)  การเกษตรผสมผสานท าเป็นอาชพีหลกัหรอือาชพีเสรมิ 
 3)  ท าเกษตรผสมผสานมาแล้วกี่ปี  
 4)  เริม่ท าเกษตรตัง้แต่เมื่อไร 
 5)  ใครเป็นผู้รเิริม่บุกเบกิท าเกษตรในที่ดนินี้  
 6)  สวนเกษตรมกีารปลูกพชือะไรบ้าง  
 7)  ผลติผลที่ได้ไปขายที่ไหนบ้าง 

  8)  ท าการเกษตรผสมผสานเป็นรายได้หลกัหรอืไม่/ เพยีงพอต่อการเลี้ยง
ชพีหรอืไม่ 

 9)  การท าเกษตรผสมผสานเรยีนรู้มาจากใคร 
 10)  อะไรที่ท าให้ต้องการเรยีนรู้การท าเกษตรผสมผสานนัน้  
 11)  มคี่าใช้จ่ายในการดูแลสวนเกษตรบ้างหรอืไม่ 
 12)  ลกัษณะเด่นของผลติผลทางการเกตษตรมอีะไรบ้าง 
 13)  คุณค่าหรอืประโยชน์ที่ได้จากการท าการเกษตรผสมผสานมอีะไรบ้าง  
 14)  ในอนาคตจะพฒันาสวนเกษตรผสมผสานไปในทศิทางใด 
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 15)  อะไรที่เป็นจุดเด่น-จุดด้อยของชุมชน 
 16)  ในฐานะที่เป็นสมาชกิในชุมชนมคีวามภาคภูมใิจในชุมชนมากน้อยแค่
ไหน 
 17)  อยากให้ชุมชนต้องการพฒันาอะไรต่อไปในอนาคต 

  18)  มบีุคคลภายนอกเข้ามาเรยีนรู้การเกษตรบ้างหรอืไม่/ พวกเขาสนใจที่
จะเรยีนรู้กิจกรรมอะไรบ้าง/ พวกเขามาจากที่ไหน/ติดต่อผ่านใคร 
  19)  ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรบัขบัสู้แก่บุคคลภายนอกมากน้อย
เพยีงใด 
  
 2.2  ผู้ท าโฮมสเตย์ 

 1)  เริม่ท าโฮมสเตย์ตัง้แต่เมื่อไร 
 2)  ท าไมถึงคดิที่จะท าโฮมสเตย์ 
 3)  ในชุมชนนี้มโีฮมสเตย์กี่หลงั 
 4)  จุดเด่นของโฮมสเตย์ชุมชนเกาะศาลเจ้าคอือะไร 

  5)  การท าโฮมสเตย์ถือว่าเป็นรายได้หลกัหรอืไม่ / เพยีงพอต่อการเลี้ยง
ชพีมัย้ / รายได้ต่อปีจากการที่นักท่องเที่ยวเข้าพกัโฮมสเตย์เท่าไร 

 6)  ในอนาคตจะพฒันาโฮมสเตย์อย่างไร  
  7)  ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้าพกัเป็นคนไทยหรอืต่างชาติ / เข้าพกักี่คนื / 
จากการสงัเกต นักท่องเที่ยวท าอะไรในยามว่างเมื่อเข้าพกั  

 8)  โฮมสเตย์รบันักท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหน 
  9)  ชุมชนมทีศันคติอย่างไรที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ชวีติระยะเวลาสัน้ๆ / 
ชุมชนต้อนรบัดมีัย้   
 
 2.3  ผู้ทรงภมิู 

 1)  เล่าเรื่องราวประวตัิของชุมชนว่าเป็นอย่างไร 
  2)  สภาพวถิีชวีติชุมชนรมิคลองในอดตีและปจัจุบนัเป็นอย่างไร / สาเหตุใด
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 3) โบราณสถาน โบราณวตัถ ุที ่ส าค ญัม อี ะ ไ รบ ้าง  / สร ้า ง เมื ่อ ไ ร  / 
ความส าคญัของสิง่เหล่านี้มอีะไรบ้าง  

 4) ประเพณีของชุมชนเกาะศาลเจ ้าที ่ส บืต่อมาช ้านานมอีะไรบ ้าง / 
ประเพณีจดัวนั เวลาใดของทุกปี / ประเพณีมคีวามส าคญัต่อชุมชนอย่างไร   
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2.4  ผู้ท่ีไม่มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 1)  มอีาชพีอะไร / อยู่มานานแค่ไหน   

  2)  ในอดตีวถิีชวีติของชุมชนนี้เป็นอย่างไร / ปจัจุบนัเปลี่ยนแปลงไปมาก
น้อยแค่ไหน  

 3)  เมื่อมภียัพบิตัิทางธรรมชาติ มวีธิจีดัการชุมชนอย่างไร / ช่วยเหลอืกนั
หรอืไม่  

  4)  อะไรที่ตามมาหลงัจากประสบภยัพบิตัิ (มบีางครวัเรอืนขายบ้าน ขาย
ที่ดนิ เน่ืองจากประสบปญัหาน ้าท่วมจนพชืผลทางการเกษตรเสยีหาย นายทุนจงึเข้ามาซื้อ
ที่ดนิเพื่อท าบ้านจดัสรร ปจัจุบนัชุมชนเต็มไปด้วยหมู่บ้านที่ผุดขึ้นมาใหม่มากมาย)   

 5)  ชุมชนเริม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาพกัผ่อนหย่อนใจเริม่ตัง้แต่ปีใด  
 6)  ทศันคติของคนในชุมชนที่มต่ีอนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร   
 7)  คนในชุมชนช่วยกนัคดิและร่วมพฒันาชุมชนบ้างมัย้  
 8)  ท าไมคนในชุมชนถึงไม่เข้าไปมสี่วนร่วมในชุมชน  
 9)  ชุมชนมจีุดเด่นอะไร / จุดด้อยอะไร / สิง่ที่ต้องปรบัปรุงมอีะไรบ้าง  
 10)  ข้อเสนอแนะในการพฒันาชุมชน 

 
 
3.  กลุ่มท่ี 3  ค าถามในการสมัภาษณ์ผู้น าในชุมชน 
 
 3.1  ผู้น าชุมชน 

 1)  การก่อตัง้ทมีชุมชน (ผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชน) เริม่ตัง้แต่เมื่อไร / 
ใครเป็นผู้รเิริม่ก่อตัง้ผู้น า  

 2)  วตัถุประสงค์ในการก่อตัง้ทมีชุมชนเพื่ออะไร 
 3)  ผู้น าชุมชนมคีวามพร้อมในการต้อนรบันักท่องเที่ยวอย่างไร  
 4)  ชุมชนมศีกัยภาพอะไรในการต้อนรบันักท่องเที่ยว 
 5)  เอกลกัษณ์ของชุมชนที่ไม่เหมอืนกบัชุมชนอื่นๆ มอีะไรบ้าง  

  6)  แนวทางในการพฒันาชุมชนในปจัจุบนัมอีะไรบ้าง / วางแผนทศิทางใน
อนาคตอย่างไร  

 7)  ในชุมชนมปีญัหาอะไรบ้าง  
 8)  ชุมชนมอีะไรที่ต้องได้รบัการแก้ไข  
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 9)  คนในชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในทมีชุมชนบ้างหรอืไม่ 
 10)  มกีารจดัประชุมบ้างหรอืไม่  
 11)  มแีนวทางอะไรในการจดัการท่องเที่ยวตามแบบวถิีชวีติรมิคลอง  
 12)  ชุมชนได้รบัประโยชน์อะไรจากการท่องเที่ยว 
 13)  ชุมชนมศีกัยภาพสามารถเป็น Agency เองได้หรอืไม่ 
 14)  คนในชุมชนต้อนรบัขบัสู้นักท่องเที่ยวขาจรและเข้าพกับ้างหรอืไม่  

  15)  นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเข้าพกับ่อยแค่ไหน / คนในชุมชนรู้สกึอย่างไร
ต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

 16)  เรื่องของความสะอาด ความปลอดภยั ใครเป็นผู้รบัผดิชอบดูแลใน
ชุมชน 
 17)  ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้าน คดิว่านักท่องเที่ยวได้อะไรกลบัไปจากการเที่ยว

ขาจร / มาพกัที่นี่ 
 18)  ชุมชนมคีวามใกล้ชดิมากน้อยแค่ไหน (ครอบครวัเดี่ยว หรอื ครอบครวั

เครอืญาติ) 
  19)  ทมีชุมชนมกีารจดักิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ (เทศกาล มรดกทาง
วฒันธรรม ประเพณี) หรอืไม่ 
 
 3.2  กรรมการชุมชน  

 1)  การก่อตัง้ทมีชุมชน (ผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชน) เริม่ตัง้แต่เมื่อไร / 
ใครเป็นผู้รเิริม่ก่อตัง้ผู้น า  

 2)  วตัถุประสงค์ในการก่อตัง้ทมีชุมชนเพื่ออะไร 
 3)  ผู้น าชุมชนมคีวามพร้อมในการต้อนรบันักท่องเที่ยวอย่างไร  
 4)  ชุมชนมศีกัยภาพอะไรในการต้อนรบันักท่องเที่ยว 
 5)  เอกลกัษณ์ของชุมชนที่ไม่เหมอืนกบัชุมชนอื่นๆ มอีะไรบ้าง 

  6)  แนวทางในการพฒันาชุมชนในปจัจุบนัมอีะไรบ้าง / วางแผนทศิทางใน
อนาคตอย่างไร  

 7)  ในชุมชนมปีญัหาอะไรบ้าง  
 8)  ชุมชนมอีะไรที่ต้องได้รบัการแก้ไข  
 9)  คนในชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในทมีชุมชนบ้างหรอืไม่ 
 10)  มกีารจดัประชุมบ้างหรอืไม่  
 11)  มแีนวทางอะไรในการจดัการท่องเที่ยวตามแบบวถิีชวีติรมิคลอง 
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 12)  เรื่องของความสะอาด ความปลอดภยั ใครเป็นผู้รบัผดิชอบดูแลใน
ชุมชน 

  13)  ชุมชนมคีวามใกล้ชดิมากน้อยแค่ไหน (ครอบครวัเดี่ยว หรอื ครอบครวั
เครอืญาติ) 
  14)  ทมีชุมชนมกีารจดักิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ (เทศกาล มรดกทาง
วฒันธรรม ประเพณี) หรอืไม่ 

 15)  มแีนวทางอะไรในการพฒันาชุมชนให้ยัง่ยนื 
 16)  มหีน่วยงานอื่นที่เข้ามาช่วยดูแลบ้างหรอืไม่ 

 
 
4.  กลุ่มท่ี 4  ค าถามในการสมัภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 
 4.1  ส านักงานเขตตล่ิงชนั ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

 1)  ส านักงานเขตตลิง่ชนัที่เกี่ยวข้องกบัฝ่ายการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึง
ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมนัน้ มอี านาจหน้าที่ในการดูแลรบัผดิชอบอะไรบ้าง 

 2)  ขอบเขตในการน านโยบายจากส่วนกลางไปปฏบิตัิจรงิที่เกี่ยวข้องกบั
การท่องเที่ยวชุมชน การพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม เกิดผลสมัฤทธิห์รอืไม่ อย่างไร  

 3)  ฝ่ายใดที่เข้าไปดูแลชุมชนอย่างจรงิจงัเป็นรูปธรรมบ้าง 
 4)  มกีารจดัประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ บ้างหรอืไม่  
 5)  มแีนวทางอย่างไรในการช่วยอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรการท่องเที่ยว

ในชุมชนต่างๆ  
 6)  มชีุมชนใดบ้าง ที่เป็นชุมชนโดดเด่น และควรส่งเสรมิศกัยภาพชุมชนให้

เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  
 7)  ในฐานะที่ชุมชนเกาะศาลเจ้า เป็นชุมชนที่มเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม

และยงัคงธ ารงไว้ซึ่งการเรยีนรู้วถิีถิ่นเคยีงคู่กบัสายน ้ามาตัง้แต่อดตีจนกระทัง่ปจัจุบนั อาท ิ
การแทงหยวก เครื่องหอม งานบายศร ีเป็นต้น ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ในความรบัผดิชอบ
ของส านักงานเขตตลิง่ชนั มแีนวทางอย่างไรในการเข้าไปส่งเสรมิและพฒันาชุมชนที่มอีตั
ลกัษณ์จากภูมปิญัญาท้องถิ่นใกล้จะสูญหายไปจากสงัคมไทย 

 8)  มกีารจดัรูปแบบการท่องเที่ยวทางเรอืบ้างหรอืไม่ 
 9)  มกีารท างานร่วมกบัชุมชนบ้างหรอืไม่ อย่างไร  
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 10)  ในการท างานร่วมกบัชุมชนเกิดอุปสรรคอะไรบ้าง มแีนวทางแก้ไข
อย่างไร  

 11)  ข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกบัชุมชนมอีะไรบ้าง 
 

4.2 กองการท่องเท่ียว ส านักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
 1)  ภารกิจหลกัของกองการท่องเที่ยว ส านักวฒันธรรม กฬีา และการ

ท่องเที่ยวมอีะไรบ้าง  
 2)  บทบาทในการน าแผนพฒันาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2554 

– 2558 ที่เกี่ยวขอ้งกบัแผนการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ไปสู่การปฏบิตัินัน้เป็นอย่างไร  
 3)  ขอบเขตในการน านโยบายจากส่วนกลางไปปฏบิตัิจรงิที่เกี่ยวข้องกบั

การท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ภายในกรุงเทพมหานคร เกิดผลสมัฤทธิห์รอืไม่ อย่างไร  
 4)  มกีารจดัประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ภายใน

กรุงเทพมหานครบ้างหรอืไม่ มกีารน าเสนอในรูปแบบใดบ้าง 
 5)  มกีารเสรมิสร้างกลไกความร่วมมอืเชงิเครอืข่ายหรอืภาคต่ีางๆ เพื่อการ

พฒันาและบรหิารทรพัยากรการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครบ้างหรอืไม่  
 6)  การเสรมิสร้างศยัภาพในชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมพฒันาการท่องเที่ยวใน

กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร  
 7)  มแีนวทางอย่างไรในการช่วยอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรการท่องเที่ยว

ในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร  
 8)   มชีุมชนใดบ้างที่เป็นชุมชนโดดเด่นซึ่งได้รบัการคดัเลอืกจนกลายเป็น

ตวัแทนของชุมชนภายในกรุงเทพมหานครเพื่อน าไปแสดงเป็นกิจกรรมประชาสมัพนัธ์หรอื
ไปออกบูทตามสถานที่ส าคญั 

 9)   ชุมชนตวัอย่างที่หน่วยงานให้การสนับสนุนนัน้ มอีะไรที่เป็นความโดด
เด่นแตกต่างจากชุมชนอื่น 

 10)   ในฐานะที่ชุมชนเกาะศาลเจ้า เป็นชุมชนที่มเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
และยงัคงธ ารงไว้ซึ่งการเรยีนรู้วถิีถิ่นเคยีงคู่กบัสายน ้ามาตัง้แต่อดตีจนกระทัง่ปจัจุบนั อาท ิ
งานแทงหยวก การท าเครื่องหอม งานบายศรี งานตดักระดาษพวงมโหตร การท าขนมไทย 
เป็นต้น ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่มคีวามโดดเด่นในลกัษณะเฉพาะตวั มแีนวทางอย่างไรในการ
เข้าไปส่งเสรมิและพฒันาชุมชนที่มอีตัลกัษณ์จากภูมปิญัญาท้องถิ่นใกล้จะสูญหายไปจาก
สงัคมไทย 
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 11)  มแีนวทางอย่างไรในการช่วยส่งเสรมิศกัยภาพชุมชนให้เกิดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวทัง้ทางบก และทางเรอืบ้าง 

 12)  มกีารจดัรูปแบบการท่องเที่ยวทางเรอืบ้างหรอืไม่ 
 13)  มกีารท างานร่วมกบัชุมชนบ้างหรอืไม่ อย่างไร  
 14)  ในการท างานร่วมกบัชุมชนเกิดอุปสรรคอะไรบ้าง มแีนวทางแก้ไข

อย่างไร  
 15)  ข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกบัชุมชนมอีะไรบ้าง  

 
 4.3 เครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสงัคม 
  1)  ใครเป็นผู้รเิริม่ก่อตัง้เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม 
  2)  เหตุผลของการก่อตัง้เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมคอือะไร  
  3)  มหีน่วยงานใดบ้างที่ให้ความสนใจและได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิของ
เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม 
  4)  ผลตอบรบัเป็นอย่างไร  
  5)  มแีนวทางการบรหิารการพฒันารูปแบบการท่องเที่ยวไปในทศิทาง
ใดบ้าง 
  6)  โอกาส-อุปสรรคในการท างานกบัคณะต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง 
  7)  มกีารจดัประชุมภายในเครอืข่ายบ้างหรอืไม่ อย่างไร  
  8)  กระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบปจัจุบนัเป็นอย่างไร 
  9)  ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชกิเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมได้
ประโยชน์จากรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างไร 
  10)  ปจัจยัหลกัของการพฒันาชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวมอีะไรบ้าง  
  11)  การท างานของเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมมอีะไรบ้าง 
  12)  แนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างไร 
  13)  เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมได้จดัทรปิไปท่องเที่ยวตาม
ชุมชนต่างๆ บ้างหรอืไม่  
  14)  ผลตอบรบัที่ได้รบัจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร หลงัจากที่ได้ไปเที่ยว
ตาม ทรปิต่างๆ ที่เครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคมได้จดัไปตามชุมชนต่างๆ  
  15)  มกีารจดัประชุมกนัระหว่างสมาชกิของเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาค
ประชาสงัคมบ้างหรอืไม่  
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  16)  ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชกิจะได้รบัประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมเป็น
หนึ่งในสมาชกิเครอืข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสงัคม 
 
 4.4  ประชาคมตลาดน ้าคลองลดัมะยมและเป็นผู้ริเร่ิมการท่องเท่ียวล่องเรือ
ริมคลอง 
  1)  เริม่ด าเนินการเปิดตลาดน ้าคลองลดัมะยมครัง้แรกเมื่อใด 
  2)  ตลาดน ้าคลองลดัมะยมเริม่เป็นที่รู้จกัของประชาชนทัว่ไปตัง้แต่เมื่อไร  
  3)  ช่วงเริม่ต้นของการเปิดตลาดมกีารตอบรบัจากประชาชนอย่างไรบ้าง  
  4)  การบรหิารจดัการของตลาดน ้าคลองลดัมะยมเป็นอย่างไร 
  5)  นักท่องเที่ยวเดนิทางท่องเที่ยวโดยทางเรอืเพื่อมาเที่ยวตลาดน ้าคลอง
ลดัมะยม พวกเขามาจากที่ใดกนับ้าง 
  6)  การท าตลาดน ้าคลองลดัมะยม มหีน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลอืบ้าง
หรอืไม่  
  7)  สนิค้าที่ชาวบ้านน ามาขายในตลาดน ้าคลองลดัมะยม เป็นชาวบ้านจากที่
ไหน 
  8)  การรเิริม่รูปแบบการท่องเที่ยวทางเรอืหางยาวในปีใด 
  9)  การล่องเรอืหางยาวเพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มทีี่ไหนบ้าง  
  10)  ใช้เวลาเดนิทางในแต่ละเที่ยวไปที่ไหนบ้าง / ใช้เวลากี่นาท ี
  11)  ตลาดน ้าคลองลดัมะยมมกีารติดต่อกบัเครอืข่ายอื่นๆ บ้างหรอืไม่  
  12)  มหีน่วยงานอื่นที่เข้ามาเยี่ยมชมดูงานบ้างหรอืไม่  
  13)  จุดขายของตลาดน ้าคลองลดัมะยมคอือะไร  
  14)  ผลตอบรบัของการท าตลาดน ้าคลองลดัมะยมเป็นอย่างไร 
  15)  มวีธิใีดบ้างในการบรหิารจดัการรกัษาสิง่แวดล้อมในตลาดน ้าคลองลดั
มะยมให้เกดิความสะอาดและน่าเที่ยว  
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