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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

จากอดีตจนถึงปจจุบันมนุษยไดมีการอาศัยอยูกับธรรมชาติ มีการใชชีวิตอยูกันเปนกลุม
เปนสังคมมีการติดตอปฏิสัมพันธกันและกัน มาเปนเวลานานจากรุนสูรุน ตอๆกันมาและไดยึดถือ
ปฏิบัติรูปแบบของการดําเนินชีวิตในสังคมนั้นๆ โดยมีความเชื่อ คานิยม ความรู และเทคโนโลยี
ตางๆในการควบคุม และใชประโยชนจากธรรมชาติอยางเต็มที่ 

  
1. 1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

วิถีของการดํารงชีวิตในสังคมไดแสดงถึงความเจริญงอกงามตามยุคตามสมัยที่มีมานาน
นั้นแมวาจะมีการวิวัฒนาการตัวเองในกลุมของสังคมนั้น แตก็ยังเปนที่ยึดถือปฏิบัติกันอยูเรียกการ
ปฏิบัติที่สืบตอกันมานี้วา “วัฒนธรรม”   การเพิ่มขึ้นอยางทวีคูณของจํานวนประชากร หรือแมแต
การเรงรัดการพัฒนาประเทศใหเทาเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลวที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทําให
วิถีการดํารงชีวิตของผูคนในสังคมนั้นๆเปลี่ยนแปลงไป ในปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร การ
คมนาคมไดมีการพัฒนามากขึ้นจะเห็นไดจากที่สามารถจะติดตอส่ือสารกันไดไมวาจะอยูไกลกัน
เพียงใดก็ตาม รวมทั้งสื่อตางๆที่ปจจุบันนี้มีการเขาถึงตัวไดงายในการที่จะไดรับขอมูลขาวสารตางๆ 
และที่ขาดมิไดก็คือวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่หล่ังไหลเขามาในประเทศ และเปนที่นิยมมากใน
หมูวัยรุนที่ซึมซับกับวัฒนธรรมเหลานี้ไดงาย จนทําใหเห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เขา
มาและพรอมที่จะกลืนวัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่ดีงาม ที่ยึดถือปฏิบัติสะสมสืบตอกันมาเปนเวลาชา
นาน 

ในยุคเริ่มแรกของการพัฒนา ประเทศที่ดอยพัฒนาทั้งหลายตางแขงขันกันพัฒนาประเทศ
โดยไมคํานึงถึงทรัพยากรภายในประเทศที่อาจถูกทําลายลงไปจนกลายเปนปญหาตามมา ทําให
หลายประเทศเล็งเห็นถึงความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาควบคูกันไปกับการอนุรักษระบบนิเวศ 
ใหมีความยั่งยืน และภายใตความตองการของประเทศในการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนากบั
การอนุรักษและการเสริมสรางประชาธิปไตยที่มาจากรากหญาใหมากที่สุด ประกอบกับกระแสของ
โลกในการพัฒนาอยางยั่งยืน  จากการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2535 มีสวนผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
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ในการจัดตั้งระบบและกระบวนการเพื่อการประสานการพัฒนาอยางยั่งยืนตั้งแตในระดับการ
ตัดสินใจและการระบุแนวทางในการปฏิบัติที่จําเปนซึ่งปรากฏอยูใน Agenda 21 สวนที่เกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดกอใหเกิดกระแสที่สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว ไดแก กระแส
ความตองการตลาดการทองเที่ยวในดานการเรียนรู กระแสความตองการพัฒนาคน โดยการมีสวน
รวมของประชาชน ที่มาจากรากหญา (ประชาชนพื้นฐาน) อันจะเปนหลักประกันที่จะใหมีการ
พัฒนาในทิศทางที่ถูกตองมีการกระจายรายไดที่เหมาะสมเปนไปตามความตองการของผูที่อยูใน
พื้นที่มากขึ้น(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 2540 : 1-2) 

ประเทศไทยก็ไดนําแนวคิดที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากําหนดเปนนโยบายโดย
ไดมีการตระหนักถึงการดูแล  ทําใหสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตไดอยางยั่งยืน
โดยการเปดโอกาสใหกับทางภาคเอกชน เชนองคการพัฒนาเอกชน ชุมชนและประชาชนไดเขามามี
บทบาทการมีสวนรวมในเรื่องของกระบวนการดานการพัฒนาตางๆมากขึ้นโดยในป พ.ศ. 2538 – 
2539 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในดานของการทองเทีย่ว
ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทั้งในดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ รวมทั้งแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีในประเทศไทย ได
มีการจัดใหเกาะเกร็ดนั้นเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ มีประวัติความเปนมาในดานวัฒนธรรมชาว
มอญ วิถีชีวิต ที่สําคัญสถานที่ตั้งก็ติดตอกับกรุงเทพฯ โดยไดมีการประชาสัมพันธ เชิญชวน
นักทองเที่ยวใหรับทราบมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้นในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 
– 2544  ถึงฉบับที่  9  พ.ศ. 2545 - 2549  เปนตนมาไดมีการกําหนดทิศทางของการพัฒนาทางดาน
การทองเที่ยวและผลักดันที่จะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยอาศัยเงื่อนไขดานภูมิศาสตรและทางดานการพัฒนาเครือขายการคมนาคมกับ
ประเทศเพื่อนบาน ใหสามารถเชื่อมโยงกันไดโดยสะดวกพรอมกับการรักษาคุณภาพและความมี
เอกลักษณของแหลงทองเที่ยวใหคงไว ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหแก
นักทองเที่ยวที่ไดมาเยือนเพื่อใหไดมีการกระจายรายไดภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงไดมีการ
กําหนดกลยุทธการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อผลักดันใหมีการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว
อยางตอเนื่องและใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม  อีกทั้งยังเปนการปลูกจิตสํานึกให
ประชาชนโดยเฉพาะในทองถ่ินนั้นๆไดเขาใจและเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการทองเที่ยวและ
การมีสวนรวมการดูแลรักษาพัฒนาแหลงทองเที่ยวของตนเองใหอยูในสภาพที่ดีตลอดไป โดยเนน
การทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมใหมากขึ้นใหความรูในการอนุรักษที่ถูกตองแกทุกคน รวมทั้งการ
ประสานงาน การปรึกษาหารือตั้งคณะทํางานรวมกันกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยทั้งในดาน
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ของนโยบายและหลักปฏิบัติกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อวางแผนดาน
การพัฒนาการทองเที่ยว และแหลงทองเที่ยวใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม  

จากการที่ตองการใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการ
อนุรักษวัฒนธรรม ทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ินเขามามีบทบาทในกระบวนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยางเปนระบบ เนื่องจากประชาชนนั่นเองที่เปนเจาของทองถ่ิน เปนเจาของ
ทรัพยากร สามารถที่จะเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวของใน
กระบวนการทองเที่ยวในระดับตางๆได จากการนําเอานโยบายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปสูการ
ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดตางๆ ไดกอใหเกิดผลแตกตางกันไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการมี
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน มีความสําคัญยิ่งตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

เกาะเกร็ด เปนตําบลหนึ่งในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนพื้นที่ที่มีเอกลักษณ
ทองถ่ิน เนื่องจากมีทําเลที่ตั้งเปนเกาะ มีน้ําลอมรอบทุกดาน สายหนึ่งคือ แมน้ําเจาพระยาที่ไหลออม
เกาะทางทิศตะวันตก อีกสายหนึ่งอยูทางทิศตะวันออก  คือคลองที่ขุดขึ้นชื่อคลองลัดเกร็ดนอยซ่ึงขุด
ขึ้น ในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ เมื่อพุทธศักราช 2265 เพื่อลัดแมน้ําเจาพระยา มีขนาดกวาง 
6 วา ยาว 39 เสนเศษ ลึก 6 ศอก ตอมาคลองไดมีขนาดกวางขึ้นเนื่องจากกระแสน้ําไหลยอนทิศทาง 
ถูกความแรงของน้ํากัดเซาะตลิ่งพังกลายเปนแมน้ําลัดเกร็ด จึงทําใหพื้นที่นี้มีสภาพเปนเกาะจนถึง
ทุกวันนี้ นอกจากนั้นเกาะเกร็ดยังเปนชุมชนเกาแกที่กอตั้งขึ้น และเจริญรุงเรืองมาตั้งแตครั้งสมัยกรุง
ศรีอยุธยาเปนราชธานี ไมนอยกวา 350 ปมาแลว ซ่ึงเปนถ่ินฐานของชุมชนที่ประกอบดวย ประชากร
เชื้อชาติไทย – ไทยจีนบางสวน รอยละ 50 ประชากรที่มเีชื้อสายมอญ รอยละ 42 และประชากรที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม รอยละ 8 (ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 2542 : 7)ทําใหเกาะเกร็ดมีความโดด
เดนทางดานศิลปวัฒนธรรมที่มีรูปแบบของวัฒนธรรมมอญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญเปน
สวนที่สําคัญ รวมถึงการมีวิถีชีวิตที่เปนแบบดั้งเดิมที่มิอาจมองขามความมีคุณคาเหลานี้ไปได    

ดังนั้นผูศึกษาจึงไดเลือกชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนกรณีศึกษา
ถึงการที่ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี  เนื่องจากเกาะเกร็ดนั้นเปนแหลงที่
มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว ประกอบกับการมีประวัติความเปนมาของเกาะเกร็ด ที่ตั้ง 
สภาพภูมิศาสตร สภาพทางธรรมชาติ สภาพทางเศรษฐกิจและทางสังคม ประชากรที่อาศัยอยูก็มี
หลายเชื้อชาติดวยกัน ซ่ึงไดมีการอพยพมาตั้งถ่ินฐานอยูมานานแลวนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ปจจัยทางสังคม ผลกระทบ และการมีสวนรวมของชุมชนตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรีวามีปจจัยดานใดบางที่มีสวนชวยในการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน
เหลานั้นไดเขามามีสวนรวมตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   รวมถึงผลกระทบ ปญหาและอุปสรรค
ที่เกี่ยวของที่จัดใหเกาะเกร็ดเปนแหลงทองเที่ยว 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 4 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
                  

1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยทางสังคมที่มีสวนชวยในการรักษาวัฒนธรรมของชุมชน
เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

1.2.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการจัดใหชุมชนเกาะเกร็ดเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

1.2.3 เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ การสืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรม ของชาวชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1 ทราบถึงปจจัยทางสังคมที่มีสวนชวยในการอนุรักษ การสืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรม ของชุมชนเกาะเกร็ดตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1.3.2 ทราบถึงผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงตอชุมชนจากการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1.3.3 ทราบถึงระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ  การสืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรม ของชุมชนเกาะเกร็ดตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1.3.4 ทราบถึงประวัติความเปนมา วิถีชีวิต ลักษณะความเปนอยู วัฒนธรรม และ
ปญหาที่เกิดขึ้นบนเกาะเกร็ด 

1.3.5 สามารถนําผลของการศึกษาในครั้งนีไ้ปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนเกาะเกร็ดได 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
                 

  การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้คือ 
1.4.1 ขอบเขตทางดานเนื้อหา 

 1) การมีสวนรวมในการอนรัุกษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของ
ชุมชนเกาะเกรด็ 

 2) ผลกระทบจากการจดัใหเกาะเกร็ดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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3)  ปจจยัทางสังคมที่มีสวนชวยในการอนรัุกษวัฒนธรรมของชุมชน 
เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 

1.4.2 ขอบเขตทางดานพื้นทีท่ําการศึกษา ชุมชนบานเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวดันนทบรีุ มีทั้งสิ้น 7 หมูบานไดแก ชุมชนบานศาลากุนนอก ชุมชนบานลัดเกร็ด ชุมชนศาลา
กุนใน ชมุชนบานเสาธงทอง ชุมชนบานคลองน้ําสระออย ชุมชนบานทาน้ํา และชุมชนบานโองอาง 
ทั้งหมดนี้เปนชุมชนที่ตั้งอยูบนเกาะเกร็ด ขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 2,840 ไร (สํานักงานเกษตรอําเภอปาก
เกร็ด. 2548 : 27) 

1.4.3 ขอบเขตดานประชากรที่ศึกษา ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก 
ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนเกาะเกร็ด โดยเปนผูที่เปนหัวหนาครัวเรือน หรือผูที่ใหขอมูลแทน
หัวหนาครัวเรือนนั้นได เชน สามี/ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลว เปนคนที่อาศัยอยูในชุมชน 
เชน ผูนําชุมชน พระสงฆ เปนตน 

1.4.4 ขอบเขตทางดานเวลาของการศึกษา ผูศึกษาทําการศึกษา โดยใชเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548              
 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การพัฒนาการทองเที่ยวนั้นมีสวนชวยในการอนุรักษวัฒนธรรม ดวยการวางแผนกลยุทธ
การพัฒนาภายใตแผนการพัฒนาที่ดําเนินการตามหลักวิชาการ แตการดําเนินการที่ผานมานั้นมี
แนวทางตางๆ และยังไมสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพดวยสาเหตุหลายประการ สาเหตุที่
กลาวเปนพิเศษในที่นี้คือความสับสนในการพัฒนาระหวางความตองการทางเศรษฐกิจกับการ
อนุรักษนิยม ที่ยังขาดการจัดการที่เปนรูปแบบที่ดีในการดําเนินงาน ภายใตความตองการของ
ประเทศในการสรางความสมดุลยระหวางการพัฒนากับการอนุรักษและกระแสของโลกที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development)   

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้นจะ
กอใหเกิดประโยชนในทองถ่ิน ทั้งการกระจายรายไดภายในชุมชน สงผลใหยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชาวชุมชนเกาะเกร็ด  ใหคนทั่วไปไดรับรู ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวมอญและยังได
ผลตอบแทนกลับมาบํารุงทองถ่ินเปนการจัดการแหลงทองเที่ยวที่สมบูรณ การมีสวนรวมของชุมชน
ในทองถ่ินจะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนไปอยางมีคุณภาพ โดยเริ่มตนจาก
ระดับรากหญา (grass root) ที่เปนผูที่อยูอาศัยในชุมชน จนถึงการปกครองสวนทองถ่ินและอาจรวม
ไปถึงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ จึงเปนกิจกรรมการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมจากบุคคลทุกฝาย
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ของชุมชน โดยองคประกอบที่สําคัญ 4 ดานไดแก ดานพื้นที่ ดานการจัดการ ดานกิจกรรมและดาน
องคกรซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  องคประกอบหลักของการวิจัย 
 
         ผูวิจัยไดมองวาองคประกอบของการทองเที่ยวนั้นไดมีการโยงถึงกันดังนี้คือ   

1)  พื้นที่ทรัพยากรที่เกีย่วเนือ่งกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นไดแกสภาพภูมิ
ประเทศของเกาะเกร็ด การดํารงชีวิตของผูคนที่อาศัยอยู มวีัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

2)  ดานการจัดการมีการอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาใหคงอยู อยางยัง่ยืนนัน้
ตองอาศัยทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการเขามามีสวนรวมในการดูแลจากทกุๆฝาย  

3)  ดานองคกร ตองไดรับการสนับสนุนจากทุกๆฝายใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวม
ในการบริการการจัดการทองเที่ยวในทองถิ่นของตนเอง 

4)  ดานกจิกรรม มีสวนชวยอยางมากที่คนจะเขามามีสวนรวม รับรูถึงคุณคา 
อาจจะโดยการประยุกตใชโดยเปนการใหความรูเกี่ยวกบัการทองเที่ยวที่เปนวัฒนธรรมศึกษา 

การศึกษาปจจัยทางสังคม ผลกระทบ และการมีสวนรวมของชุมชนตอการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดไวดังตอไปนี้คือ 
  
 
 

ดานพื้นที ่
ทรัพยากรที่เกีย่วเนื่องกับการ
ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

ดานการจดัการ 
มีการอนุรักษวฒันธรรมดั้งเดมิที่มีมา

ใหคงอยู อยางยั่งยืน 

ดานกิจกรรม 
ใหความรูเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวทีเ่ปนวัฒนธรรม
ศึกษา 

ดานองคกร 
ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริการ

การจัดการทองเที่ยวในทองถ่ิน 
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-- 
 
 
 
ภาพ 2  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 

ปจจัยทางดานตัวบุคคล ไดแก 
- อาย ุ - เพศ -ศาสนา   
- อาชีพ - ระดับการศกึษา 
- ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนเกาะเกร็ด 

ปจจัยทางสงัคม 
- ความสามัคคีกันในชุมชน 
- การรวมตวัเปนสมาชิกองคกร/เครือขาย 
- การสงเสริมนโยบายจากภาครัฐ 
- ความนาเชื่อถือในตัวผูนําชุมชน  

การมีสวนรวมของชุมชนดานการอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

กิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรม ไดแก 
- การสวนรวมในดานขนบธรรมเนียม
ประเพณแีละวฒันธรรมทางศาสนา 
- อาหารพื้นเมอืง การแตงกาย 
- ภาษาทีใ่ชในชุมชน 
- ส่ิงของเครื่องใชที่ผลิตขึ้นในชุมชน 

ผลกระทบ / การเปล่ียนแปลง 
- เศรษฐกจิ 
- สังคม 
- วัฒนธรรม 
- ส่ิงแวดลอม 

 
การทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม

ของชุมชนเกาะเกร็ด 

สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ปจจัยทางสังคม หมายถึง ส่ิงที่มีสวนชวยในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน เชน นโยบาย
สงเสริมจากทางภาครัฐ ความสามัคคีของคนในชุมชน ความสามารถของผูนําชุมชน เปนตน 

ผลกระทบ หมายถึง ส่ิงที่เขามามีผลตอวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในชุมชนทั้งทางดาน
บวกและดานลบ ซ่ึงทําใหชีวิตความเปนอยูแตเดิมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป 

การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนไดมีสวนรับรูไดหรือมีบทบาทในการลงมือ รวม
แรงรวมใจกันถึงการกระทํากิจกรรมอันใดที่เกิดประโยชน 

ชุมชนเกาะเกร็ด หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูใน พื้นที่บนเกาะเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
การจัดการทองเที่ยว หมายถึง การที่คนอาศัยอยูในชุมชนเกาะเกร็ดนั้นไดมีการชวยกัน

ดูแลในเรื่องตางๆที่สงผลดีตอการทองเที่ยว เชน การมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด การ
อนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิม การใหความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่มายังเกาะเกร็ด เปนตน 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวในเชิงศึกษา เรียนรูไปกับ
ประวัติศาสตรความเปนมาของการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่ ซ่ึงมีการประพฤติปฏิบัติสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา จากอดีตสูปจจุบัน 

ผูนําชุมชน หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนาของชุมชน ในเรื่องตางๆ
ของชุมชนบานเกาะเกร็ด 

สาธารณูปโภคและการบริการ หมายถึง ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สงเสริมใหการ
พัฒนาการทองเที่ยวสมบูรณ รวมถึงการบริการ 

ชมรมอนุรักษวัฒนธรรม หมายถึง กลุมประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการรักษา
วัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด 

นาฏกรรม หมายถึง การฟอนรํา ขับรอง และการเลนดนตรี 
วัฒนธรรมชุมชน หมายถึง การสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา การ

ดํารงชีวิตความเปนอยู ที่ไดรับการสืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน  
 


