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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
                 

ในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชน ผลกระทบ และปจจัยทางสังคม ที่มีผลตอการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนเกาะเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  มีแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

2.1  ทฤษฎีทางสังคมศาสตร 
2.2  แนวคดิเกีย่วกับการมีสวนรวม 
2.3  แนวคดิเกีย่วกับการอนุรักษวัฒนธรรม 
2.4  แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
2.5  แนวคดิเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2.6  แนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบกับการพัฒนา 
2.7  ประวัติความเปนมาเกาะเกร็ด 
2.8  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

 

2.1  ทฤษฎีทางสังคมศาสตร 
 

2.1.1  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Theories of Change) นักสังคมวิทยาทานหนึ่งได
กลาวไววา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนสิ่งปกติ และไมอาจหลีกเลีย่งได”  (La Piere, 1965 : 18) 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละสังคมจะมีความแตกตางกัน บางสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงชา 
เชน สังคมที่ใชเทคโนโลยีงายๆ หรือสังคมขนาดเล็ก สวนสังคมอุตสาหกรรมจะมกีารเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเรว็ อยางไรก็ตามบางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมาก บางสังคมไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมมส่ิีง
คงที่ในการเปลี่ยนแปลง (Ferraro, 1998 : 327) การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นได
จากสาเหต ุ2 ประการ คือ การประดิษฐคิดคน และการคนพบ ซ่ึงประกอบดวย การสรางเทคโนโลยี 
วิทยาการใหมๆ  รวมถึงแบบแผนประเพณีความคิด ความเชื่อแบบใหม เกดิขึ้นภายในสังคม การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ยังเกิดจากการยืมหรือเลียนแบบสังคมอื่น โดยเฉพาะสังคมที่
มีการติดตอกบัสังคมอื่น (ผจงจิตต อธิคมนันทะ. 2539 อางถึงใน ญาณี จิตตกูลสัมพันธ. 2544 : 10) 
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมประการหนึ่ง ไดแก การอยู
โดดเดีย่วและการติดตอ (Isolation and Contact) การติดตอกับสังคมอื่นทําใหวัฒนธรรมที่มีความ
แตกตางกนัมกีารติดตอกัน สังคมที่อยูในเขตของการติดตอ จะเปนศูนยกลางของการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อวัฒนธรรมยอยแพรกระจายเขามา สังคมที่มีการติดตอจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และจะ
เปนไปอยางรวดเรว็ การตดิตอเปนไปไดหลายรูปแบบ เชน การเดนิทางในรูปการศึกษา การขาม
แดนไปเที่ยวประเทศอื่น  

ปจจุบันการตดิตอระหวางสังคมตางๆจะทาํไดสะดวกขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น
ในสังคมและวฒันธรรมหนึ่ง ยอมมีผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรมอื่นดวย การเปลี่ยนแปลงจะมี
ลักษณะเปนลูกโซ มีผลกระทบตอเนื่องไปถึงเรื่องอื่นๆ 

2.1.2  ทฤษฎีวัฒนธรรมโลก (Global Culture)นักวิชาการหลายทาน เชน โรเบิรตสัน 
(Robertson)ยนืยันวาเหตุการณตางๆที่ปรากฎขึ้นในโลกนั้นเกดิจากแนวความคิดทีเ่หมือนๆกัน 
ประเพณี หรือวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับจากประเทศหนึ่งจะแพรกระจายไปยังประเทศอื่นๆที่มี
ระบบการติดตอส่ือสารเชื่อมโยงกัน โรเบริตสัน(Robertson. 1992 : 78)  การทองเที่ยว และการ
เดินทางถือไดวาเปนวัฒนธรรมโลกอยางหนึ่ง เนื่องจากไดรับการยอมรับในประเทศแถบตะวนัตก 
และแนวความคิดดังกลาวแพรกระจายไปยงัประเทศอื่นๆ ปจจุบันนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมา
จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปตะวันตก และบางสวนมาจากเมืองอุตสาหกรรมในเอเซีย 
นักทองเที่ยวเหลานี้นาํแนวความคิดและวฒันธรรมแบบตะวนัตก และแบบเมืองอุตสาหกรรม มา
เผยแพรยังเมืองที่เดินทางไปทองเที่ยว ทําใหผูคนในเมืองนั้นๆเกิดการตื่นตัวและปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิต
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมที่ไดรับ ฮารเซล(Harssel, 1994 : 183-4) 

นักวิชาการบางทานไดอธิบายเกีย่วกับวัฒนธรรมโลกไวหลายดาน ดานหนึ่ง คือ เร่ืองการ
เคลื่อนยายประชากร หรือการเดินทางของนักทองเที่ยวโดยกลาวไววาเมื่อประชากรมกีารเคลื่อนยาย
จากประเทศหนึ่งสูอีกประเทศหนึ่ง จะมีการนําเอาวัฒนธรรมของตนไปดวย นอกจากนี้ ยังไดอธิบาย
ถึงการสื่อสาร ในปจจุบนัมีอุปกรณจํานวนมาก เชน หนังสือ วารสาร นิตยสาร ละคร ภาพยนต วิทย ุ
เทปบันทึกเสียง คอมพิวเตอร โทรทัศน ฯลฯ ส่ิงเหลานี้เผยแพรไปทัว่โลก กอใหเกดิผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางออมตอประเทศที่ไดรับสื่อนั้น แอปพาดไูร (Appadurai, 1990 อางถึงใน ญาณี จิตต
กูลสัมพันธ. 2544 : 16) 

แนวความคิดของโลกที่เปนไปในลักษณะเดียวกัน ทําใหโลกเปรียบเสมือนสังคมปด โดย
พิจารณาจากสังคมวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางกัน นโยบายที่เหมือนกัน และลักษณะ
วัฒนธรรมที่เหมือนกนัเปนเหตุใหโลกมีลักษณะแนวความคิดอยางเดยีวกัน (Robertson, 1993 อาง
ถึงใน ญาณี จติตกูลสัมพันธ. 2544 : 16) 
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2.1.3  ทฤษฎีการแพรกระจาย (Diffusion Theory) การที่จะเกดิการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ไดนั้นจะตองเกิดการประดิษฐคิดคน และการคนพบในการที่วัฒนธรรมจะดําเนินตอไปได จะตองมี
การแพรกระจาย ซ่ึงหมายถงึการเผยแพรส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือแนวความคิดพฤติกรรมจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังสถานทีอี่กแหงหนึ่ง นับไดวาการแพรกระจายมีความสําคัญเทากับการประดิษฐคิดคน และ
การคนพบเลยทีเดียว การแพรกระจายเปนกระบวนการที่มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เมื่อวัฒนธรรมสองแหงมาติดตอกัน ก็ไมไดหมายความวาลักษณะตางๆในวัฒนธรรมทั้ง
สองแหงนี้จะตองเปลี่ยนแปลงไปตามอีกฝายหนึ่งเสมอไป เพราะถาเปนเชนนัน้ในโลกปจจุบันคง
ไมมีความแตกตางทางวัฒนธรรม เฟอรราโร(Ferraro, 1998 : 329) สรุปวามีเหตุผลทีท่ําใหเชื่อไดวา 
ความหลากหลายบางอยางที่สําคัญจะมีผลกระทบตอการแพรกระจาย ความหลากหลายนั้นก็คือการ
ติดตอกันอยางจริงจังและยาวนาน ระดับของการรวมตวักันทางวัฒนธรรม และความคลายคลึง
ระหวางวัฒนธรรมของผูใหกับผูรับ ถึงแมวานักสังคมวิทยาจะทราบเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการของ
การแพรกระจายเปนอยางดี ก็ยังคงไมอาจทํานายไดอยางแนนอนวาการแพรกระจายจะเกดิขึ้นเมื่อไร 
และที่ใด  

การแพรกระจายวัฒนธรรมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้น (Acculturation) กอใหเกดิการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม แนวความคิดของการแพรกระจาย และการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิด
จากวัฒนธรรมสองแหงมีการติดตอกัน ซ่ึงมีวัฒนธรรมหนึ่งเปนรองอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ทั้งการ
แพรกระจายและการผสมผสานทางวัฒนธรรมจึงเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมใน
ฐานที่เปนผลของการติดตอกบักลุมอื่นๆ แตขณะทีก่ารแพรกระจายจะเกีย่วของกับลักษณะเฉพาะ 
(trait) เพียงหนึ่งเดยีวหรือลักษณะเฉพาะที่เปนกลุม การผสมผสานทางวัฒนธรรมจะเกีย่วของกับ
การจัดระบบของวัฒนธรรมแหงหนึ่ง หรือที่สองแหงเสียใหม ภายในระยะเวลาสั้นๆ เฟอรราโร 
(Ferraro, 1998 : 330 อางถึงใน ญาณี จิตตกลูสัมพันธ. 2544 : 17)  

2.1.4  ทฤษฎีวาดวยปจจัยผลัก และปจจัยดึง (Push and Pull Factors)ทฤษฎีวาดวยปจจัย
ผลักและปจจยัดึงของ มีสมมุติฐานเบื้องตนวาเมื่อใดก็ตามที่มนุษยอพยพจากที่หนึ่งไปยังอกีทีห่นึง่ 
นั้นจะตองมีสาเหตุมาจากการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกจิและสังคม ปจจัยที่
เปนสวนในการผลักดันและปจจัยในการดงึดูด ไดแก เศรษฐกิจ ประเพณี สังคม วฒันธรรม ความ
ปลอดภัย การเมือง สาธารณูปโภค การสื่อสาร ส่ิงแวดลอม และอ่ืนๆ โดยในการอพยพยายถ่ินของ
แตละคน สวนใหญจะไมขึน้อยูกับปจจัยเดียวโดดๆ แตจะเปนการผสมผสานในหลายๆปจจัย บอก 
(Bogue, 1969 อางถึงใน ญาณี  จิตตกูลสัมพันธ. 2544 : 18) 
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แนวความคิดดั้งเดิมของสังคมไทย คนไทยมักมีทัศนคติตอคนเดินทางทองเที่ยววาเปนคน
ที่มักจะมีความเกียจคราน ชอบทําตัวไมมีประโยชนแตเมื่อวัฒนธรรมโลกที่ถือวาการทองเที่ยวและ
การเดินทางเปนการแสวงหาความรู ความเพลิดเพลิน แพรกระจายเขามาสูสังคม ก็เร่ิมที่จะมีแนวคดิ
ที่เปล่ียนไป จากการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางจริงจังตั้งแตในสมยัของ จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต เนื่องจากเล็งเหน็ถึงประโยชนทางเศรษฐกจิที่จะไดรับจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซ่ึง
ขณะนัน้กําลังเปนที่ตื่นตัวอยูในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา อันเนื่องมาจากประเทศไทยมี
ทรัพยากรการทองเที่ยวมากมาย ไมวาจะเปนทะเล ภเูขา ฯลฯ ประกอบกับบุคลิกลักษณะของคน
ไทยที่มีอัธยาศยัเปนมิตรกับคนทั่วไปสงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการมสีวนรวม 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงถือเปนรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชนนั้น 
ไดมีการเพิ่มเติมหนาที่สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจระดับ
ตาง ๆ ของรัฐใหเดนชัด  และย้ําไวเปนพิเศษในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ  
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สภารางรัฐธรรมนูญ. 2540 : 85) 

2.2.1  การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  
 1) ขอบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  เกี่ยวกับการมีสวน

รวมของประชาชนมีอยูในหลาย ๆ สวน  เชน  ในหมวดที่ 3 ที่วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย  ไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนทองถ่ินดั้งเดมิ  ในมาตราที่ 46 , 59  และ  60  ดังนี้ 

(1)  มาตรา 46  บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ิน  ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ
ฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและชาติ  และมีสวนรวมใน
การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและยั่งยืน
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(2) มาตรา 59  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล   คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน  กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพและสิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพ
ชีวิต  หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน  และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ของตนในเรื่องดังกลาว  ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟงความเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ 
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(3) มาตรา  60  บุคคลยอมมีสิทธิ  มีสวนรวม  ในกระบวนการพิจารณา
เจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผล  หรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของตนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  2) หมวด 4  ที่วาดวยหนาที่ของชนชาวไทย  ไดกําหนดหนาที่ของบคุคลใน
มาตรา 69 ใหมีหนาที่ปองกนัประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากรชวยเหลือราษฎร รับการศึกษา
อบรม  พิทักษปกปองและสบืสานศิลปวัฒนธรรมของชาติภูมิปญญาทองถ่ิน และอนรัุกษทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

   3)  หมวด  5  เกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  ในมาตราที่ 79  วา  รัฐตองมีการ
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษาและ ใชประโยชนนัน้จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งการมีสวนรวมในการ
สงเสริมบํารุงรักษา คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม  ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุม  และ
กําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามยั สวัสดิภาพ และคุณภาพชวีิตของประชาชน 

สรุปไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540ไดสงเสริมใหประชาชนเขามามี
สวนรวม ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อกอใหเกดิประโยชนสูงสุดอยางแทจริง 
                 2.2.2  รูปแบบการมีสวนรวมอยางแทจริง ในอีกมุมมองหนึ่งคือ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ถาหากไมมีสวนรวมในการตัดสินใจไมถือวาเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการอีกกลุมหนึ่ง และ ไดแบงการมีสวนรวมออกเปน 4  ขั้นตอน 
(ศุภราภรณ  ธรรมชาติ. 2541 : 38) ไดแก 
                           1)  การมีสวนรวมในการตดัสินใจ (Decision Making)  ประกอบดวย  3  ขั้นตอน
คือ  การริเร่ิมตัดสินใจ ดําเนนิการตัดสินใจ และการตดัสินใจปฏิบัติการ 

2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (Implementation)  ซ่ึงอาจเปนไปในรูปของการเขา
รวมโดยการใหการสนับสนนุทางดานทรพัยากร  การเขารวมในการบริหารและการรวมมือ  รวม ทั้ง
การเขารวมในการรวมแรงรวมใจ 
  3)  การมีสวนรวมในผลประโยชนทางดานสังคม  หรือผลประโยชนสวนบุคคล 

4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)  ซ่ึงเปนการควบคุมและติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดและเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 
                  รูปแบบในการมีสวนรวมมีความสัมพันธกับกิจกรรมของชุมชนทอง ถ่ินมาก  ซ่ึงจะบง
บอกถึงลักษณะการเขามามีสวนรวมของประชาชน  ตามรูปแบบตาง ๆ ที่แตกตางกัน  ซ่ึงผูวิจัยไดใช
รูปแบบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
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1)  การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  หรือเสนอแนะแนวทางวิธีการ  ตลอดจน
การตัดสินใจและการวางแผนในการอนุรักษและปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

2)  การมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรม  เปนการรวมกระทํากิจกรรมตามรูปแบบแผน
วิถีชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมนั้น  หรือตามแนวนโยบายหรือแผนงานของทองถ่ินที่วางไว 

3)  การมีสวนรวมลงทุนในกิจกรรมของชุมชน  ซ่ึงเปนการออกทรัพยสินหรือ
แรงงานในกิจกรรมที่คาดหวังวาจะไดผลประโยชนรวมกันทางวัตถุหรือทางจิตใจ 

4)  การมีสวนรวมในการติดตามหรือประเมินผล คือ การใหความสนใจติดตาม
สถานการณส่ิงแวดลอมในทองถ่ินซึ่งอาจจะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม                 

2.2.3  ขั้นตอนของการมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
นโยบายของการพัฒนาที่ไดมีการกําหนดไว (ศุภราภรณ   ธรรรมชาติ. 2541 : 42 ) มีดังตอไปนี้คือ 

1) มีสวนรวมกันทําการศึกษาคนควาปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นใน 
ชุมชนและ ความตองการของชุมชน 

2) มีสวนรวมกันคิดหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลด
ปญหาของชุมชน หรือเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือสนองความตองการของ
ชุมชน 

3) มีสวนรวมกันวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัด
และแกไขปญหาและสนองความ ตองการของชุมชน 

4) มีสวนรวมกันตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม
จัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5)  มีสวนรวมกันลงทุนในกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง   
6) มีสวนรวมกันปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมใหบรรลุ

เปาหมายตามที่วางเอาไว 
7)  รวมควบคุมติดตามประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการ  และกิจกรรมที่

ทําไวทั้งของรัฐบาลและเอกชนใหใชประโยชนตอไป 
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2542 : 65)  ไดกลาวสรุปแนวคิดของการมีสวนรวมของชุมชน

ทองถ่ินถึงการทองเที่ยวแบบยั่งยืนวา เปนการใหโอกาสแกสมาชิกของชุมชนทองถ่ินอยางเทาเทียม
กัน ในการรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยถือเปนกระบวนการเรียนรูที่กระตุนให
ชุมชนทองถ่ินเขามารวมในฐานะเจาหนาที่หรือนักวางแผน มีการเรียนรูรวมกันและเขารวมประชุม
ตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันเจาหนาที่ของรัฐก็ตองฝกฟงความ
คิดเห็น ปญหา ความตองการของชุมชนทองถ่ินดวย เพื่อใหชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของ เกิด
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ความรักความหวงแหนและ สรางจิตสํานึกในการดูแล ปกปองรักษาทรัพยากรทองเที่ยวและ
ส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน ดังนั้นจึงตองมีการใหชุมชนทองถ่ินนั้นมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนทุกขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) ใหชุมชนทองถ่ินนั้นมีสวนรวมในการศึกษาคนหาปญหาทางการทองเที่ยว
และสาเหตุแหงปญหาที่เกิดขั้น ตลอดถึงความตองการของชุมชนดวย 

2) ใหชุมชนทองถ่ินมีนั้นสวนรวมในการวางแผนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ตั้งแต
รวมกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคเปาหมายและ วิธีการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อใหไดแผนงานหรือ
โครงการพัฒนาการทองเที่ยวที่สามารถแกไขหรือลดปญหาของชุมชนทองถ่ินและ สรางสรรคส่ิง
ใหมที่เปนประโยชนตอการทองเที่ยว พรอมทั้งตอบสนองความตองการของชุมชนทองถ่ินไดดวย 

3) ใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวม ในการตัดสินใจใชทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีอยู
ในชุมชนทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอการทองเที่ยวและ ตอชุมชนมากที่สุด  

4) ใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมลงทนุในธุรกิจทองเที่ยวตามขีดความสามารถของ
ตนเองหรืออาจใหรวมลงทุนในรูปสหกรณได 

5) ใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนจนบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว พรอมทั้งมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6) ใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการควบคุม ติดตาม ประเมินผลงานหรือ
โครงการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไดรวมจัดทําขึ้น 

การมีสวนรวมนั้นจะเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ  หลายรูปแบบ  ตามวัตถุประสงคที่ตองการ  
การศึกษาครั้งนี้จะใชแนวคิดของการมีสวนรวม  เพื่อศึกษารูปแบบในการมีสวนรวมของประชาชน
ตอกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทองถ่ิน  ตามวัฒนธรรมประเพณีหรือตามแผนงานของชุมชนนั้นไดกําหนด
ไว  ซ่ึงผูวิจัยจะใชคําจํากัดความของคําวา  “การมีสวนรวม”  คือ  การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  โดย
ที่ประชาชนไดเขาไปเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมนั้น  ไมวาจะเปนบุคคลหรือของกลุม  เพื่อ
รวมกันเสนอความคิดเห็นตั้งแตการวางแผน  การรวมปฏิบัติกิจกรรม  การรวมลงทุน  การติดตาม
หรือประเมินผล  ก็จะกอใหเกิดการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการ  เกิด
ความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน สงผลทําใหการดําเนินกิจกรรรมตางๆบรรลุ
ตามวัตถุประสงค  หรือเปนไปตามแผนงานหรือโครงการที่ไดกําหนดไว 

 2.2.4  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม มีความเชื่อมโยงกันกับความตองการขั้น
พื้นฐานขอมมนุษย  ที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังนี้ 
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มาสโลว(Maslow,1954 อางถึงใน อคิน  รพีพัฒน. 2527 : 39) กลาววา การเกลี้ยกลอม 
หมายถึง  การใชคําพูดหรือการเขียนเพื่อมุงใหเกิดความเชื่อถือและการกระทํา ซ่ึงการเกลี้ยกลอมมี
ประโยชนในการแกไขปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติงาน และถาจะใหเกิดผลดีผูเกลี้ยกลอม
จะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกลอม โดยเฉพาะในเรื่องความตองการของ
คนตามหลักทฤษฎีที่เรียกวา ลําดับขั้นของความตองการ (Hierarchy of Needs) ไดแก ความตองการ
ของคนจะเปนไปตามลําดับจากนอยไปมาก  มีทั้งหมด 5 ระดับ  ดังนี้คือ 

 (1) ความตองการทางดานสรีระวิทยา(Physiological Needs) นั้นเปนความ
ตองการขั้นพืน้ฐานของมนษุย (SurvivalNeeds) ไดแกความตองการ อาหาร นํ้า  เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัย ยารักษาโรค และความตองการทางเพศ 

(2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs) 
ไดแกความตองการที่อยูอาศยัอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย หรือถูกขโมยทรัพยสิน  
หรือความมั่นคงในการทํางานและการมีชวีติอยูอยางมั่นคงในสังคม 

(3) ความตองการทางดานสังคม (Social Needs)ไดแก  ความตองการความรัก  
ความตองการที่จะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 

(4) ความตองการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-Esteem Needs) ไดแก  ความ
ภาคภูมิใจ  ความตองการดีเดนในเรื่องหนึ่งที่จะใหไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น  ความตองการ
ดานนี้เปนความตองการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของความรูความสามารถ
และความสําคัญของบุคคล 

(5) ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self-Actualization Needs) เปนความ
ตองการในระดับสูงสุด  ที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยาง  ตามความนึกคิดของตนเอง
เพื่อจะพัฒนาตนเองใหดีที่สุดเทาที่จะทําได  ความตองการนี้จึงเปนความตองการพิเศษของบุคคลที่
จะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนไปในแนวทางที่ดีที่สุด 

การกระตุนใหเกิดกจิกรรมทางสังคม เพื่อใหคนในสังคมนั้นเขามามีสวนรวมกจิกรรมทาง
สังคมโดยจะตองมีความเขาใจในวิถีชีวิต  คานิยม  จารีต  ประเพณี  ทศันคติของบุคคล  การพัฒนา
โดยใชส่ิงเราทีเ่หมาะสมจะนาํไปสูการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกในชมุชนดวยความสมัครใจ  
สวนการกระทาํของมนุษย (Action  of  Human )ในลักษณะที่สามารถนําไปปรับใชทางสังคมทั่วไป  
กลาวคือ  การกระทําใดๆของมนุษยจะขึ้นอยูกับ  บุคลิกภาพของแตละบุคคล (Personality )  ระบบ
สังคม ( Social system )และวัฒนธรรม (Culture) ในสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู  ซึ่งวัฒนธรรม
นี้จะเปนตัวกําหนดเกี่ยวกับความคิด หรือความเชื่อ (Ideas of beliefs) ความสนใจ (Primary of 
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Interest ) และระบบคานยิมของบุคคล (System of Value Orientation) (Parson.1951, อางถึงใน 
เฉลิมพร  ชูศรี. 2543 : 42) 

การกระทําทางสังคม (Social Action) เปนไปดวยความเชื่อ หรือความไมเชื่อ ซ่ึงการ
กระทําของมนษุยไมวากับเรือ่งใดก็ตามจะขึ้นอยูกับเปาหมาย(Goals) ความเชื่อที่มีการสืบทอดกันมา 
(Belief Orientation) คานิยมมาตรฐาน(Value Standard) นิยมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี (Habit  
and Custom) ความคาดหมาย (Expection) ความผูกพัน(Commitments) แรงเสริม (Force) โอกาส
(Opportunity) ความสามารถ (Ability) และการสนับสนุน (Support) (Reeder Willarm W.1974 , อาง
ถึงใน เฉลิมพร  ชูศรี. 2543 : 38) 

การกระทําของมนุษยในสังคมนั้น ยอมขึน้อยูกับ  ความเปนวัฒนธรรมของคนในกลุมนั้น  
ซ่ึงวัฒนธรรมนี้เปนตวักําหนดเกีย่วกับ  ความคิด  ความเชื่อ  ความสนใจ  และระบบคานิยมของ
บุคคล การที่ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใดๆก็ตาม ใหประชาชนไดมีความรูสึกวา
เปนเจาของ ไดมีการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมติดตามผล รวมกันไดในผลประโยชน ก็จะทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมนั้นสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน 
 

2.3.1 ความหมายและแนวคดิเกี่ยวกบัการอนุรักษวัฒนธรรม ไดมีการใหความหมายจาก
นักวิชาการ องคการ หนวยงานตางๆไดใหความหมายไวดังนี้ การอนรัุกษ (Conservation) หมายถึง 
เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทําใหวฒันธรรมนั้นเขมแข็งคงอยูไดโดยไมตองปฏิบัติการ
อยางใด(คณะกรรมการดําเนนิงานและประสานงานวันอนุรักษมรดกไทย. 2541-2544 : 3) 

การอนุรักษ (Conservation) หมายถึง การรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หาดูไดยากหรือกําลัง
จะสูญหายไป และไมสามารถคลี่คลายพัฒนาไดอีก เพื่อใหเปนประโยชนตอคนรุนหลังในการที่จะ
ติดตาม ศึกษาคนควา หารองรอยความเจริญทางวัฒนธรรมในอดีต  

นิวัติ เรืองพาณิช (2533 :36)  กลาววาการอนุรักษและ ใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดใหเปน
ประโยชนตอประชาชนในพื้นที่มากที่สุดและ สามารถที่จะมีใชไดเปนเวลานานที่สุดซึ่งตองสูญเสีย
ประโยชนใหนอยที่สุด ทั้งนี้ตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยทั่วถึงมากที่สุด ดังนั้น
จะตองเขาใจวาการอนุรักษไมไดหมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเฉยๆ ตามกาลเทศะ (Time and 
Space) และพยายามใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด  

การใหความหมายของคําวา “วฒันธรรม” ซ่ึงแผลงมาจากคําวา “Culture” ในภาษาอังกฤษ
นั้น มีการใหความหมายและนํามาใชตางกัน ไมวาจะเปนในประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม ซ่ึง
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การใหความหมายและนํามาใชดังกลาวนั้นตางก็มีสวนถูกดวยกันทั้งสิ้นขึ้นอยูกับวาผูใหความหมาย
และผูนํามาใชจะมองวัฒนธรรมในแงมุมใด ดวยเหตุนี้การหาขอสรุปใหเปนที่ยุติเกี่ยวกับความหมาย
ของวัฒนธรรมจึงไมอาจจะกระทําไดนอกจากนั้นก็ยังเปนสิ่งที่ไมสมควรทําอีกดวย 

พระเทพเวที (2532 อางถึงใน กุลวิจิตรา ภังคานนท 2537 : 39-48) อธิบายความหมายของ
วัฒนธรรมวา 

1) วัฒนธรรมเปนผลรวมของการสั่งสมสิ่งสรางสรรคและ ภูมิธรรมภูมิปญญาที่
ถายทอดสืบตอกันมาของสังคมนั้นๆ 

2)  วัฒนธรรมมีความหมายรวมไปถึงวิถีชีวิตความเปนอยูทั้งหมดของสังคม 
ตั้งแตภายในจิตใจของคน มีคานิยม คุณคาทางจิตใจ คุณธรรม ลักษณะนิสัย แนวความคิดและ
สติปญญาออกมาจนทาทีและวิถีปฏิบัติของมนุษยตอจิตใจและรางกายของตนลักษณะความสัมพันธ
ระหวางมนุษย ตลอดจนความรูความเขาใจ ทาทีการมองและการปฏิบัติของมนุษยตอธรรมชาติ
แวดลอม 

3)  วัฒนธรรม ก็คือ ประสบการณ ความรูความสามารถที่สังคมนั้นมีอยูหรือเนื้อ
ตัวทั้งหมดของสังคมนั่นเอง 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติซ่ึงมีหนาที่ รับผิดชอบโดยตรงในการ
ดําเนินงานทางวัฒนธรรมดานตางๆ ก็ไดใหความหมายและคําอธิบายถึงลักษณะวัฒนธรรมไวเมื่อ
คราวจัดทํานโยบายวัฒนธรรมแหงชาติและแนวทางในการรักษา สงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม 
พุทธศักราช 2529 ดังนี้  (กุลวิจิตรา ภังคานนท. 2537 : 68-76) 

1) วัฒนธรรมเปนวิถีการดําเนินชีวิตของสังคม เปนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ
และการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจ
และซาบซึ้งรวมกัน 

2) วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติรวมกัน เปนแนวทางเดียวกันอยาง
ตอเนื่องของสมาชิกในสังคม มีการสืบทอดเปนมรดกทางสังคมตอกันมาจากอดีต หรืออาจเปน
ส่ิงประดิษฐคิดคนสรางสรรคขึ้นมาใหม หรืออาจรับเอาสิ่งที่เผยแพรมาจากสังคมอื่น ทั้งหมดนี้  
หากสมาชิกยอมรับและยึดถือเปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติรวมกันก็ยอมถือเปนวัฒนธรรมของ
สังคมนั้น 

3)  วัฒนธรรมยอมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐ
หรือคนพบสิ่งใหม วิธีใหมที่ใชในการแกปญหาและตอบสนองความตองการของสังคมไดดีกวา
ยอมทําใหสมาชิกเกิดความนิยมและในที่สุดอาจเลิกวัฒนธรรมดั้งเดิม การจะรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรม
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เดิมจําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมนั้นใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุค
สมัย 

4)  วัฒนธรรมของแตละกลุมชนในสังคมใหญ ยอมมีเนื้อหา รูปแบบบทบาทและ
หนาที่แตกตางกันไปหากวาความแตกตางนั้นไมกอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมโดยสวนรวมแลว ก็
สมควรใหกลุมชนทั้งหลายมีโอกาสเรียนรูวัฒนธรรมของกนัและกันเพราะสภาพความแตกตางอยาง
นี้เปนธรรมชาติของวัฒนธรรม 

5) วัฒนธรรมอาจจะจําแนกไดเปนหลายประเภทคือ วัฒนธรรมประจําชาติ 
วัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมเมือง และวัฒนธรรมพื้นบาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกรอบความคิดและ
วัตถุประสงคในการประยุกตใชของผูจําแนกการจัดหมวดหมูของวัฒนธรรมเพื่อความสะดวกใน
การสื่อความและประสานงานอันเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินงานวัฒนธรรม 

6) วัฒนธรรมเปนทั้งพื้นฐานและเครื่องมือสําหรับสรางเสริมความสามัคคีกลม
เกลียวและความเปนปกแผนในหมูประชาชน วัฒนธรรมจะชวยชักนําใหคนประพฤติศีล ปฏิบัติ
ธรรม และพรอมที่จะเผชิญชีวิตรวมกันบนผืนแผนดินเดียวกันทั้งในยามสุขและยามทุกข 

7) วัฒนธรรมเปนกรอบและเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม จึงถือไดวาวัฒนธรรมเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกของสังคมซึ่ง
อาจจะชวยปองกันและแกไข ตลอดทั้งตอบสนองความตองการของสมาชิกและของสังคมได 

8) วัฒนธรรมเปนเอกลักษณ เปนลักษณะเดนประจําชาตินั้นๆ หรือประจําหมู
คณะซึ่งมีสวนชวยใหชนในชาติมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันอันจะทําใหเกิดความรักสามัคคีและจะ
สงผลตอการรวมพลังของหมูคณะ และธํารงไวซ่ึงความมั่นคงของชาติ 

ผจงจิตต อธิคมนันทะ (2543 : 43-49) อธิบายความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมวา 
วัฒนธรรม คือ ส่ิงอันเปนวิถีชีวิตของสังคม คนในสังคมมีสวนรวม จะคิดเห็นอยางไร มีความเชื่อ
อยางไร ก็แสดงออกใหปรากฏเห็น เปนรูปภาษา ประเพณี กิจการงาน การละเลน การศาสนา เปน
ตน ตลอดจนสิ่งตางๆ ที่คนในสังคมมีสวนสรางขึ้น เชนสิ่งอันจําเปนแกวิถีชีวิตและการครองชีพ 
ไดแก ปจจัยส่ี เครื่องมือ เครื่องใช ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ ซ่ึงแสดงปรากฏใหเห็นเปนสิ่งตางๆ 
ซ่ึงมีการสะสมเปนความรูในความทรงจํา จดไวในหนังสือและสิ่งตางๆที่สรางขึ้นและถายทอดไว
ใหแกกันเปนมรดกตกทอดสืบตอกันมาชั่วอายุคน มีการเพิ่มเติมเสริมสรางสิ่งใหม และปรับปรุงสิ่ง
เกาใหเขากันได และมีความเจริญกาวหนา โดยวัฒนธรรมจะมีลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 

1)  เปนแบบแผนของพฤติกรรมที่เกดิขึ้นจากการเรียนรู การเรียนรูเปนเรื่องสําคัญ 
ทําใหมนุษยสรางสิ่งที่เราเรียกวา วัฒนธรรมเกิดขึ้น มนุษยจะตางจากสัตวเนื่องจากการกระทําตางๆ 
เปนเรื่องของการเรียนรู เชน การหวีผม การแปรงฟน การเย็บผา เขียนหนังสือ ฯลฯ สวนสัตวจะใช
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สัญชาตญาณ การเรียนรูนั้นจะมีลักษณะสั่งสมจากประสบการณที่มนุษยไดเผชิญในชีวิต ไมไดถูก
ถายทอดทางชีวภาพหรือพันธุกรรม การเรียนรูนั้นเกิดจากการเปนสมาชิกของกลุมของสังคม 

2) เปนส่ิงซ่ึงสืบทอดจากบรรพบุรุษเปนมรดกทางสังคมซึ่งสงตอๆ กันมาหลาย
ชวงอายุ ซ่ึงคนรุนตอมาไดนํามาใชปฏิบัติทําใหคงอยูไมสูญหายแตอาจปรับเปลี่ยนไปเชน ภาษา 
การแตงกาย ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้น จะขึ้นอยูกับภาวะในสังคมในขณะนั้นๆ 

3)  เปนของสวนรวมในสังคม มิใชเปนของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ แตจะชวยกัน
คิดส่ิงที่สรางสรรค รวมกันปฏิบัติทําใหวัฒนธรรมนั้นอยูยืดยาว เชน ภาษา การแตงกาย วัฒนธรรม 
จึงเปนวิถีชีวิตความเปนอยูของคนจํานวนมากหรือของสังคมทั้งหมด 

2.3.2 นิยามของวัฒนธรรม  
นักวิชาการวัฒนธรรมหลายทานไดใหคําจาํกัดความ คําวา "วัฒนธรรม" ไวดังนี้  

1) วัฒนธรรม มีความหมายครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยางอันเปนแบบแผนใน
ความคิดและ การกระทําที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมของกลุมใดกลุมหนึ่งหรือสังคม
ใดสังคมหนึ่ง มนุษยไดคิดสรางระเบียบกฎเกณฑวิธีการในการปฏิบัติจัดระเบียบตลอดจนความเชื่อ 
ความนิยมความรูและ เทคโนโลยีตางๆในการควบคุมและใชประโยชนจากธรรมชาติ (สุพัตรา 
สุภาพ. 2536 : 28) 

2) วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซ่ึงเปนผลจากระบบความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ จําแนกออกเปน 3 ดาน คือ จิตใจ 
สังคม และวัตถุ มีการสั่งสมและ สืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสูอีก
สังคมหนึ่ง จนกลายเปนแบบแผนที่สามารถ เรียนรูและกอใหเกิดผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม อันควรคาแกการวิจัย อนุรักษ ฟนฟู ถายทอด เสริมสรางเอตทัคคะ และ
แลกเปลี่ยน เพื่อสรางดุลยภาพแหงความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติ ซ่ึงจะชวยให
มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยางมีสุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเปนพื้นฐานแหงอารยธรรมของ
มนุษยชาติ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2545 : 24) 

2.3.3 แนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมกับการพัฒนา มนุษยสรางวัฒนธรรมขึ้นเพราะ
มนุษยมีลักษณะเฉพาะทีแ่ตกตางจากสัตว และสรางขึ้นเพื่อใชเปนกลไกในการปรับตัว รวมทั้งเพือ่
สนองความตองการที่จําเปน 3 ระดับ คอื ความตองการเบื้องตน หรือความตองการปจจัยส่ีเพื่อการ
อยูรอด ความตองการที่เกิดตามมา หรือความตองการเพิม่เติมเพื่อใหมนุษยสามารถอาศัยอยูในสังคม
ได เชน ความตองการดานการสื่อสารซึ่งทําใหเกดิระบบภาษาและสัญลักษณขึ้น นอกจากนีย้ังมีเร่ือง
ของความตองการที่จะอยูรวมกันอยางสงบซึ่งทําใหเกดิวฒันธรรมที่ใชในการควบคุมสังคมขึ้น และ
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ความตองการรวมหรือความตองการใหการอยูรอดนั้นเกดิความสมบูรณพูนสุข เชน การพกัผอน 
การแสดงออกทางสุนทรียภาพ ศิลปะ และดนตรี เปนตน (เอกชัย เครืออินตะ. 2540 : 8) 

วัฒนธรรมมี 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะที่หยุดนิ่งไมเคลื่อนไหวเพราะขาดความสัมพันธกับ
กลุมคนที่เปนผูผลิตวัฒนธรรมนั้นไปแลว ดังนั้นวัฒนธรรมในลักษณะหยุดนิ่งจึงมักเปนภาพของ
อดีต สวนนี้เรียกวา ศิลปวัฒนธรรม สวนใหญอยูในรูปของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 2) 
ลักษณะที่เคล่ือนไหว เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ถายทอด สืบตอกันจากรุนสูรุน วัฒนธรรมสวนนี้มัก
ปรากฏเปนวัฒนธรรมของคนในสังคมปจจุบัน จึงเรียกวา สังคมวัฒนธรรม สําหรับความสัมพันธ
ของวัฒนธรรมทั้ง 2 ลักษณะนี้มักปรากฏในลักษณะที่วาสังคมวัฒนธรรมทําหนาที่รักษา อนุรักษ 
และหลอเล้ียงศิลปวัฒนธรรมใหมีความสําคัญขึ้นมา (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2543 : 23) 

วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยตองเรียนรูและถายทอดเพื่อสอนใหคนรุนหลังรูถึงระบบ
สัญลักษณของสังคม และการถายทอดวัฒนธรรมนี้ถือเปนหนึ่งในกระบวนการสืบสานวัฒนธรรม
ซ่ึงการสืบสานวัฒนธรรม หมายถึง การสืบสาวเรื่องราวในอดีตที่มีการสืบทอดและปรับปรุงให
สอดคลองกับยุคสมัย เกิดผลเปนประโยชนแกคนในปจจุบันและมีชีวิตชีวาพรอมที่จะเปนฐานของ
การงอกงามสืบตอไปเบื้องหนาใหเปนที่นาชื่นชมและแผความนิยมกวางออกไป 
 การถายทอดวัฒนธรรมแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะแนวตั้ง เปนการถายทอด
วัฒนธรรมในสังคมเดียวกันสืบทอดจากรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง 2) ลักษณะแนวนอน เปนการ
ถายทอดวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่ง การถายทอดวัฒนธรรมในลักษณะแนวนอน
ทําใหเกิดการรับวัฒนธรรมและเมื่อรับวัฒนธรรมเปนเวลานานก็อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมขึ้น (อมรา พงศาพิชญ. 2540 : 31) 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นไมวา
จะดานวัตถุ (Material Culture) เชน เครื่องมอืเครื่องใช หรือดานที่มิใชวัตถุ (Non-Material Culture) 
เชน คานิยมของสังคม (สุรชัย หวันแกว. 2540 : 156-157) และเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสวน
ใดก็มักจะสงผลกระทบกับสวนอื่นที่มีความสัมพันธโยงใยกันดวย สวนเหตุผลที่วัฒนธรรมตอง
เปล่ียนไปก็เพราะตองปรบัใหเหมาะสมกับสภาพใหมที่เกิดขึ้นนั่นเอง  

นอกจากนี้ การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ก็จัดเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อถายทอด
วัฒนธรรมเชนกัน โดยนัยแรก ถายทอดเพื่อใหมนุษยเรียนรูวัฒนธรรมและบทบาทหนาที่ของตน
เพราะมนุษยไมมีความรูเร่ืองวัฒนธรรมติดตัวมาแตกําเนิด และอีกนัยหนึ่งถายทอดเพื่อพัฒนาให
สมาชิกในสังคมมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนตามแบบแผนในทิศทางเดียวกัน การขัดเกลาทาง
สังคมทําได 2 ทาง คือ ทางตรง โดยการสอนหรือบอกโดยตรงเพื่อใหบุคคลไดเรียนรูอยางแจมแจง 
และทางออม โดยการไดรับประสบการณจากการสังเกตหรือเรียนแบบจากผูอ่ืน ซ่ึงองคกรที่ทํา
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หนาที่ขัดเกลาทางสังคมมี 6 องคกร คือ ครอบครัว สถานศึกษา กลุมเพื่อน องคกรที่บุคคลสังกัดอยู 
สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน (จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์. 2540 : 42) 

การจะนําวัฒนธรรมมาใชในงานพัฒนา ผูคนในสังคมนั้นๆควรจะทําความเขาใจ
วัฒนธรรมของตนใหดีเสียกอนวามีจุดเดนหรือจุดดอยอะไรบาง และเมื่อเขาใจแลวก็ตองพิจารณาวา
วัฒนธรรมสวนใดควรไดรับการอนุรักษและสงเสริม หรือสวนใดควรปรับปรุงแกไข ทั้งนี้ก็เพื่อให
เกิดผลดีตอการพัฒนา การทําความเขาใจวัฒนธรรมของสังคมแตละแหงมีความแตกตางกัน ดังนั้น 
ลักษณะการนําวัฒนธรรมมาใชในงานพัฒนาสังคมจึงหลากหลายแตกตางกันไปตามพื้นฐาน
วัฒนธรรมของแตละสังคม (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2543 : 29) 

จากที่กลาวมา การพัฒนาที่ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม เปนการพัฒนาที่เนนใหเกิดความ
สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชน มีความสําคัญในการกอใหเกิดการยอมรับ รวมมือ รวมแรง
รวมใจ และยินดีที่จะเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาของชาวบาน แตอยางไรก็ดีไมควรใช
แทนที่ (Substitution) แนวทางอื่นๆแตควรใชใหสอดประสาน (Articulation) กัน เชน การทํา
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การปลูกจิตสํานึกหรือการจัดตั้งกลุมประชาชนที่มีพื้นฐานบนศาสนาและ
วัฒนธรรมของประชาชน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในงานพัฒนาซึ่งจะยังประโยชนสูสมาชิก
ชุมชนมากที่สุด (พรประภา สินธุนาวา. 2534 อางถึงใน สุชาดา รัตนภูมิพงษ. 2546 : 11) 

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต ของคนในสังคม นับตั้งแตวิธีกิน วิธีอยู วิธีแตงกาย 
วิธีทํางาน วิธีพักผอน วิธีแสดงอารมณ วิธีส่ือความ วิธีจราจรและขนสง วิธีอยูรวมกันเปนหมูคณะ 
วิธีแสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑการดําเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้น
อาจเริ่มมาจาก บุคคลหรือคณะบุคคลทําเปนตัวแบบ แลวตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอกันมา 
วัฒนธรรมยอมเปลี่ยนแปลง ไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐหรือคนพบสิ่งใหม วิธี
ใหมที่ใชแกปญหาและตอบสนองความตองการของสังคมไดดีกวา ซ่ึงอาจทําใหสมาชิกของสังคม
เกิดความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใชวัฒนธรรมเดิม ดังนั้นการรักษาหรือธํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมเดิม
จึงตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมให เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย 
สวนการอนุรักษ ก็หมายถึงการรักษาใหคงไว ซ่ึงเปนไปตามวิถีประพฤติปฏิบัติตามที่มีมา ใน
มุมมองของการอนุรักษ เปนการคงไวซ่ึงวิถีแตเดิมที่เปนมาใหสามารถที่จะไมถูกกลืนหายไปตาม
กาลเวลา อาจจะขัดแยงกับการพัฒนาซึ่งนั่นหมายความวาการพัฒนานั้นจะเปนการดําเนินวิถีชีวิตที่มี
เวลาเขามาเกี่ยวของซึ่งอาจจะทําใหส่ิงตางๆที่ปฏิบัติตามกันมานั้นถูกกลืนหายไปหากวาไมมีการ
อนุรักษไว ดังนั้น การอนุรักษ กับการพัฒนาจึงเปนมุมมองของแตละฝาย 
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2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
 

2.4.1  ความหมายของการทองเที่ยว ถาไมมีการเดินทางก็ไมมีการทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อผอน
คลายรางกายและจิตใจจากกิจกรรมตางๆ เปนการเปลี่ยนบรรยากาศทางสิ่งแวดลอมของมนุษย มี
การประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน ทั้งการกีฬา การพักผอน ทัศนศึกษา  และการสังสรรค อยางไรก็
ดีความหมายของการทองเที่ยวสามารถสรปุได 3 ประการ คือ (มุทิตา ปนสุนทร. 2542 : 16) 

1)  เดินทางจากถิ่นที่อยูอาศัยไปยังที่อ่ืนชั่วคราว  
2)  เดินทางดวยความสมัครใจ  
3)  เดินทางดวยจุดมุงหมายใดๆก็ไดที่มิใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได 

การทองเที่ยว (Tourism) คือ กิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษยนอกเหนือจากการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และการกระทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานอื่นๆ (Basic Need) เปน
กิจกรรมที่มนุษยกระทําเมื่อมีเวลาวาง (Leisure) และจัดอยูในประเภทกิจกรรมนันทนาการ 
(Recreation)  อยางหนึ่ง ทั้งนี้กิจกรรมสวนใหญที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวมักมีการเดินทาง (Travel) 
พรอมกันไปดวย (ชนิศา ครูจิรานุวัฒน. 2546 : 39) 

สําหรับการทองเที่ยวของประเทศไทย มีวิวัฒนาการขึ้นหลังจากนโยบายการเปดประเทศ 
คือ หลังการลงนามในสนธิสัญญาบราวริ่ง ในป พ.ศ. 2398 เปนตนมา ซ่ึงระยะนั้นเริ่มมีชาวตะวันตก
เขามาอยูในประเทศไทยแลว และการทองเทียวยังเปนกิจกรรมของผูมีฐานะร่ํารวยหรือคนในวงการ
สังคมชันสูงเทานั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงเปนพระมหากษัตริย
ไทยพระองคหนึ่งที่มีความสนพระทัยเกี่ยวกับการทองเที่ยว จะเห็นไดจากการเสด็จประพาสตามหัว
เมืองตางๆเพื่อดูแลทุกขสุขของราษฎร รวมทั้งการเสด็จเยือนทวีปยุโรปในป พ.ศ. 2440 หรือที่
เรียกวาแกรนดทัวร (Grand Tour) เปนเวลาถึง 9 เดือน ถือเปนการเผยแพรช่ือเสียงของประเทศไทย
ใหชาติตะวันตกไดรูจัก แตหากจะกลาวถึงความแพรหลายของการทองเที่ยวในประเทศไทยแลว 
เพิ่งเริ่มไดประมาณ 30 ปมานี้เอง คือเมื่อประมาณ พ.ศ. 2503 ซ่ึงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดประกาศ
ตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว (อ.ส.ท.) ขึ้น โดยมี พลโทเฉลิมชัย จารุวัสตร (ขณะนั้นยังเปนพัน
เอก) เปนผูอํานวยการคนแรก (พ.ศ. 2503-2519) และตอมาไดเปลี่ยนเปนการทองเทียวแหงประเทศ
ไทย (ท.ท.ท.) มีชื่อภาษาอังกฤษวา Tourism Authority of Thailand รับผิดชอบงานดานการทองเทีย่ว
เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน (วรรณา วงษวานิช. 2539 : 13-14 ) 
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2.4.2  ความสําคัญของการทองเที่ยว 
1) การทองเที่ยวกอใหเกิดรายได และลดปญหาการขาดดุลการคาและดุลชําระเงิน

ของประเทศโดยนําเงินตราตางประเทศซึ่งมาจากการใชจายเพื่อซ้ือสินคา บริการดานการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยว (Tourist Expenditure) เขาสูประเทศเชนเดีวกับการสงสินคาออกและจากรายไดนี้
สามารถนําไปทดแทนคาใชจายในการนําสินคาซึ่งผลิตเองไมได และเทคโนโลยีเพื่อใชในการ
พัฒนาประเทศเขามาจากตางประเทศ รวมทั้งนําไปชวยในการชําระเงินกูจากสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศดวย  

2) การทองเที่ยวเปนการกระจายรายไดสูภูมิภาคของประเทศ เนื่องจากประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็กจํานวนมาก รายรับจากการทองเที่ยวจึงกระจายสูประชาชนอยางรวดเร็วทั้งระบบ
เศรษฐกิจทําใหเกิดการหมุนเวียนการใชจายภายในประเทศ และสงเสริมการลงทุนเพื่อการสราง
ปจจัยพื้นฐานรวมถึงปจจัยเสริมตางๆเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว  

3) การทองเที่ยวชวยเพิ่มรายไดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล เนื่องจาก
นักทองเที่ยวตองจายภาษีตางๆทั้งทางตรงและทางออม เชน ภาษีเมื่อซ้ือสินคาและบริการ ภาษี
ศุลกากรคาธรรมเนียมการประทับตราหนังสือเดินทาง สวนภาษีที่ธุรกิจทองเที่ยวตองจาย เชน 
คาธรรมเนียมโรงแรม คาธรรมเนียมใบอนุญาติจําหนายอาหาร สุราและเครื่องดื่ม ซ่ึง(สถาบันพัฒนา
บริหารศาสตร 2526 : 148 อางในเสรี วังสไพจิตร. 2533) ไดศึกษาพบวาธุรกิจโรงแรมเสียภาษีเฉลี่ย
แหงละ 9.20 ลานบาทตอป และเสียภาษีการคาแหงละ 30 ลานบาทตอป สวนบริษัทนําเที่ยวเสียภาษี
เฉลี่ยรายละ 3 ลานบาทตอป 
 4) การทองเที่ยวกอใหเกิดการจางงานและสรางอาชีพ ทั้งแรงงานทั่วไป (Unskill) 
และแรงงานที่มีความชํานาญ (Skill) โดยในป พ.ศ. 2535 เกิดการจางงานในระบบทองเที่ยวเปน
จํานวนมากถึง 1,114,000 คน จําแนกเปนแรงงานทางตรง 757,520 คน และแรงงานทางออม 
356,480 คน 
 5) การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีขีดจํากัด (Limitless Boundary Industry) 
ไมมีปญหาเรื่องการกําหนดโควตาการจําหนาย กลาวคือ การทองเที่ยวสามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลา 
แลวแตความสามารถในการใชกลยุทธเพื่อพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และสภาพ
ของแตละประเทศเอง (เสร ีวังสไพจิตร. 2533 : 189-214)  
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2.4.3  ทรัพยากรการทองเที่ยว จากความสําคัญของการทองเที่ยวที่กลาวมานี้ สงผลให
ภาวะของการแขงขันในตลาดทองเที่ยวมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากแตละประเทศตางมีความ
ตองการใหนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศของตน แตการทองเที่ยวจะเกิดเปนระบบ 
(Tourism System) หรือมีความสามารถในการดึงดูดมากแคไหนขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 ประการ 
(อาธิป เหมือนสุดใจ. 2541 : 15-16) คือ 

1) ทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource) ซ่ึงถือเปนพื้นฐานของระบบ
ทองเที่ยวประกอบดวยทรัพยากรตางๆ ที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว ตลอดจนแหลงทองเที่ยวซ่ึง
แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้  

(1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature Attractions) ประกอบดวยสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate) ทิวทัศนที่สวยงาม (Scenery) และสัตวปา (Wide Life) มีความสามารถในการ
ดึงดูด ในขณะเดียวกันก็ตองการการดูแลและบํารุงรักษาเปนอยางดีเพื่อใหความสมบูรณยังคงอยู 

(2) แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น(Manufactured Attractions) ประกอบดวย
ส่ิงกอสรางและสถาปตยกรรมประวัติศาสตร ศาสนสถาน สถานที่ที่รัฐบาลกอสรางขึ้น พระราชวัง 
อาคารเกาแกที่มีประวัติความเปนมาที่สําคัญ 

(3) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม(Culture Attractions) เปนทรัพยากรที่แสดง
ถึงความรุงเรืองทางอารยธรรม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนตางๆ 
 2) บริการทองเที่ยว (Tourism Service) ไดแก การบริการเพื่อการทองเที่ยวตางๆ 
ที่มีในพื้นที่ 
 3) ตลาดการทองเที่ยว(Tourism Market) เปนสวนของอุปสงค (Demand) หรือ
ความตองการในการทองเที่ยวซ่ึงสามารถพิจารณาจากตัวนักทองเที่ยว กิจกรรม หรือรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

2.4.4  ประเภทของแหลงทองเที่ยว แตแรกนั้นการทองเที่ยวจะเกิดขึ้นตามแหลงทองเที่ยว
ที่มีอยูโดยธรรมชาติกอน และตอมาก็มกีารพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกลายเปนอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งซึง่
เรียกวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Tourist Industry) และมีแหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นใหมอยาง
มากมาย จนสามารถแบงเปนประเภทของแหลงทองเที่ยวตามลักษณะกําเนิด ระยะเวลาที่แหลง
ทองเที่ยวนั้นๆไดมีการทองเที่ยวเกิดขึ้น และตามลักษณะอันโดดเดนหรือทรัพยากรการทองเทีย่ว
ของแหลงทรัพยากรการทองเที่ยวนั้นๆ ไดดังนี ้(ชนิศา  ครูจิรานุวัฒน. 2546 : 43-44) 
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1)  ลักษณะการกําเนิดแหลงทองเที่ยว แบงแหลงทองเที่ยวเปน 2 ประเภท คือ 
 (1)  แหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิม เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยมิไดสรางขึ้น ไดแก 
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศาสนา และทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมดั้งเดิมของทองถ่ิน เปนตน 

(2) แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น อาจมีจุดประสงคเพื่อการศึกษาหรือเพื่อ
การพักผอนหยอนใจก็ได เปนแหลงที่ดึงดดูผูมาทองเที่ยวไดเชนกนั ไดแก ศูนยการคา สถานเริงรมย 
สวนสัตว ศูนยศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภณัฑ 

2) ระยะเวลาที่แหลงทองเที่ยวมีการทองเที่ยวเกิดขึ้นนั้นแบงแหลงทองเที่ยวเปน 
2 ประเภท คือ 

(1)  แหลงทองเที่ยวถาวร คือแหลงทองเที่ยวที่มีกิจกรรมการทองเที่ยวเกิดขึ้น
เสมอตลอดป แตอาจมีชวงที่ผูมาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นมากขึ้น เชน ในวันหยุดพิเศษ วันนักขัตฤกษ ซ่ึง
เปนไดทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร 

(2) แหลงทองเที่ยวช่ัวคราว คือ แหลงทองเที่ยวที่มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่
เกิดขึ้นเฉพาะวัน หรือเฉพาะชวงระยะเวลาสั้นๆ มักจะเปนวันที่มีการเฉลิมฉลองหรือวันที่มีเทศกาล
ตางๆอาจเปนทางศาสนา การแขงขัน การประกวดหรืออ่ืนๆ เชน เทศกาลหุนฟางนก จังหวัดชัยนาท, 
เทศกาลหมูยาง จังหวัดตรัง 

3)  ลักษณะอนัโดดเดนหรอืทรัพยากรการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยว แบง
แหลงทองเที่ยวเปน 4 ประเภท คือ 

(1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก สถานที่ที่มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ เชน ภูเขา น้ําตก ถํ้า บอน้ําพุรอน เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนสัตวเปด อุทยานแหงชาติ  
สวนรุกขชาติ ทะเล หาดทราย หาดหิน ทะเลสาบ เกาะ อางเก็บน้ํา แหลงน้ําจืด (หวย หนอง คลอง 
บึง) เปนตน 

(2) แหลงทองเที่ยวที่เปนประเภทประวัติศาสตรไดแก วัด โบราณสถาน 
อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ คูเมือง ศาสนสถาน กําแพงเมือง อนุสาวรีย 
อนุสรณสถาน เปนตน 

(3) แหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ไดแก งาน
ประเพณี วัฒนธรรมความเปนอยู วิถีชีวิต ศูนยวัฒนธรรมสินคาพื้นเมือง ไรสวน พืชผัก ผลไม และ
เหมือง เปนตน 

(4) แหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ เชน สถานเริงรมย ศูนยการคา และตลาดนัด เปนตน 
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2.4.5  ระบบการทองเที่ยว การพิจารณาการทองเที่ยวในเชิงระบบจะเห็นวาทําใหสามารถ
เขาใจถึงสภาพความเปนจริง และการเปลี่ยนแปลงของการทองเที่ยวไดอยางชัดเจน ทั้งนี้หมายถึง
การพิจารณาระบบยอย ในองคประกอบหนาที่ของแตละองคประกอบและ ความสัมพันธระหวาง
องคประกอบเหลานั้นซึ่งแหลงทองเที่ยวแตละแหงนั้นกจ็ะมีลักษณะแตกตางกันออกไป โดยจะตอง
มีการพิจารณารวมไปถึงสิ่งแวดลอมของระบบทองเที่ยวดวย ซ่ึงอาจเปนระบบนิเวศวิทยา หรือ
ระบบการบริหาร และการปกครอง เปนตน จําแนกได 3 ระบบยอย คือ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 2540 : 50) 

1)  ทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource) อันประกอบดวยแหลงทองเที่ยว
ตลอดจนทรัพยากรที่เกีย่วของกับแหลงทองเที่ยวตางๆ โดยสวนใหญจะหมายถึงสภาพกายภาพของ
ทรัพยากรนัน้ๆ ซ่ึงอาจเปนทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น ตลอดจนวฒันธรรมทองถ่ิน 

2)  บริการการทองเที่ยว (Tourism Service)ไดแก การบรกิารเพื่อการทองเที่ยว
ตางๆที่มีอยูในพื้นที่หรือที่มีผลเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของพื้นที่ 

3)  ตลาดการทองเที่ยว(Tourism Market) เปนสวนของอปุสงค (Demand)ในการ
ทองเที่ยว ทีเ่กีย่วของกับการทองเที่ยว การตลาดอาจพิจารณาไดทั้งตวันักทองเที่ยวเอง และกิจกรรม 
รูปแบบ หรือกระบวนการทองเที่ยวทีเ่กิดขึน้ในพืน้ที ่

มูลเหตุที่ทําใหเกิดการทองเทีย่วข้ึน มีองคประกอบสําคัญ 2 สวน ไดแก 
1)  อุปสงคในการทองเที่ยว (Tourism Demand) หมายถึง ความตองการของ

นักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปใชบริการซื้อสินคายังสถานที่ทองเที่ยว หรือจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยว โดยที่นักทองเที่ยวนั้นจะตองมีความตองการ มีความสามารถ และมีความเต็มใจที่จะ
จายคาราคาสินคาและบริการที่กําหนดไวในเวลานั้น ดวย 

2)  อุปทานในการทองเที่ยว (Tourism Supply)หรือการเสนอขายสินคาและ
บริการการทองเที่ยว หมายถึง สินคาและบริการทุกชนิดที่เจาของแหลงทองเที่ยวจะตองจัดใหเปน
ใหมี เพื่อตอบสนองอุปสงคของนักทองเที่ยว ไมวาจะเปนอุปทานที่ปรากฎในลักษณะที่เปน
รูปธรรม นามธรรม หรือสิงที่มีอยู เปนอยูตามธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งที่มนุษยคิดคนขึ้น อุปทานเปนสิ่ง
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวนั้นๆ 

2.4.6 ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยว  
1)  ส่ิงดึงดูดใจ (Attractions) ไดแก ความนาสนใจของแหลงทองเที่ยวประเภท

ตางๆที่กลาวขางตน  
2)  ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) ไดแกส่ิงตางๆที่ทําใหการเดินทาง

ทองเที่ยวเปนไปดวยความสะดวก มีอยูดวยกัน 4 ขอ คือ  
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(1) ที่พักซึ่งตองเชาอาศัยอยูช่ัวคราวในแหลงทองเที่ยว เชน โรงแรม รีสอรท 
(2) รานอาหารและเครื่องดื่ม 
(3) สถานบริการ เชน รานขายของใช รานขายของที่ระลึก รานซักรีด 
(4) ปจจัยพืน้ฐานทางการทองเที่ยว เชน โทรศัพท และระบบการสื่อสารตางๆ 

3)  การเขาถึง (Accessibility) แหลงทองเทีย่ว ไดแก การคมนาคมขนสง 
(Transportation)ประเภทตางๆ  

4) การตอนรับ (Hospitality)ไดแก อัธยาศยัไมตรีอันดีของผูคนทองถ่ินในสถานที่
ทองเที่ยว เจาของธุรกิจ และพนกังาน(ชูสิทธิ์ ชูชาติ. 2538 อางถึงใน ชนิศา ครูจิรานุวฒัน. 2546 : 43) 

ปจจัยตางๆขางตนเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูมาทองเที่ยวตัดสินใจเลือกไปทองเที่ยวยัง
สถานที่ทองเที่ยวที่มีความพรอมในเรื่องปจจัยเหลานี้ ยังเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความประทับใจ
ตองการที่จะกลับมาเที่ยวอีกในโอกาสตอไป โดยเฉพาะในขอที่ 4 การตอนรับของเจาบาน เจาถ่ินใน
แหลงทองเที่ยว นับวามีสวนสําคัญมากในการเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวนั้นๆของผูมาทองเที่ยวใหมากยิ่งขึ้น 

2.4.7 วัตถุประสงคของการทองเที่ยว จากแรงกระตุนในการเดินทางที่แตกตางกัน ทําใหผู
มาทองเที่ยวตดัสินใจเดินทางทองเที่ยวดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกนัดังนี ้

1) การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความอยากรูอยากเห็นดานตางๆ เปนการทองเที่ยวที่
เกิดขึ้นเพื่อไดพบเห็นสิ่งแปลกใหม ไดแกวัฒนธรรมประเพณีที่แตกตางออกไป ทั้งทางดานการเมือง 
ดานสมาคม และบุคคล ดานลักษณะพิเศษของสภาพธรรมชาติ ปรากฎการณทางธรรมชาต ิกลาวคอื
การไดรับรูเร่ืองราวที่แตกตางไปจากที่ตนเองเคยไดรับรูนั่นเอง 

2) การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความตองการที่จะพักผอนหยอนใจ เพื่อเปนการผอน
คลายความเครียดจากภารกจิประจําวนั ไดแก การไปเลนกีฬาประเภทตางๆ การเดนิทางทองเที่ยว
ตามแหลงบริเวณที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ งานศิลปะ และการดนตรี หรือความบันเทิงอยาง
อ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการทองเที่ยวตามสวนสนุก สวนสัตว บาร ผับ และการจับจายซ้ือของไวดวย ทั้งนีก้็
เพื่อการพักผอนหยอนใจของผูทองเที่ยวเอง 

3) การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความสนใจทางดานศาสนาและไสยศาสตร ซ่ึงไดแก 
การจาริกแสวงบุญ การนมัสการศาสนสถานหรือเกจิอาจารยที่มีช่ือเสียงที่ผูมาทองเที่ยวนับถือ 
รวมถึงการทองเที่ยวตามสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรหรือศาสนาและกิจกรรมทางศาสนา 

4) การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจากอาชีพและธุรกิจของผูทองเที่ยว ไดแก การเดินทาง
เพื่อสํารวจคนควา การประชุม การสัมมนา การดูงาน การศึกษา ซ่ึงเปรียบเสมือนการเดินทางทัศน
ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูหรือเพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรีของผูทองเที่ยวเอง 
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5) การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอ่ืนๆเชน การเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติพี่นองเพื่อน
ฝูงในตางถ่ิน มักเกิดขึ้นในชวงวันหยุดสุดสัปดาห หรือวันหยุดนักขัตฤกษ และวันเทศกาลตางๆ 

2.4.8 ประเภทของผูมาทองเที่ยว การที่เราเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอกีที่หนึ่งไมวาจะดวย
จุดประสงคใดก็ตาม ถือไดวาเปนการเดินทางเชนกัน ดังนั้นการแบงการเดินทางเพือ่การทองเที่ยว
ออกจากการเดนิทางในลักษณะอื่น จึงนําหลักเกณฑเร่ืองจุดประสงคของการเดินทางมาพิจารณาคือ
การเดินทางทองเที่ยวจะตองมิใชการเดนิทางเพื่อการประกอบอาชีพหารายได นอกจากนัน้ยังไดนํา
เงื่อนไขเรื่องเวลามาพิจารณาในการแบงผูมาทองเที่ยวเปนกลุมดังนี ้

ระยะเวลาการมาทองเที่ยวของผูมาทองเที่ยว สามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
1) นักทองเทีย่วพักคางคืน (Tourists) ไดแก ผูเดินทางมาเยือนชัว่คราว ซ่ึงพักอยู

ในประเทศที่มาเยือนตั้งแต 24 ชั่วโมงขึ้นไป และเดนิทางมาเยือนเพื่อพกัผอน พักฟน ทัศนะศึกษา 
ประกอบศาสนกิจ รวมการแขงขันกฬีา ตดิตอธุรกิจ รวมการประชุม สัมมนา ฯลฯ เปนตน 

2) นักทองเทีย่วที่มิไดพักคางคืน (Excursionist) ไดแก ผูเดินทางมาเยือนชั่วคราว
และอยูในประเทศที่มาเยือนนอยกวา 24 ช่ัวโมง 

พรอมกันนีก้็ไดกําหนดคํานยิามของ “นักทองเที่ยวภายในประเทศคางคืน (Domestic 
Tourist)”  คือบุคคลทุกสัญชาติที่มีที่พักอาศัยถาวรอยูในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังในอกี
สถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่งที่มิใชเปนถ่ินที่อยูประจําของเขา เพื่อพักผอน เยี่ยมญาติมิตร ศึกษาหา
ความรู การกฬีา การศาสนา ประชุมสัมมนา ติดตอธุรกิจหรือประกอบภาระกจิใดๆ แตทั้งนี้ตองมิได
รับจางในการประกอบภาระกิจนั้นจากผูใด ณ สถานที่แหงนั้นและระยะเวลาที่พํานกัอยูไมเกนิ 60 
วัน สําหรบับุคคลดังกลาวจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ“นักทองเที่ยวภายในประเทศคางคืน” และ 
“นักทองเที่ยวภายในประเทศที่ไมคางคืน” (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2536 อางถึงใน ชนิศา 
ครูจิรานุวัฒน. 2546 : 43-44) 

3) เชื้อชาติของผูมาทองเที่ยว สามารถแบงกลุมของผูมาทองเที่ยวเปน 2 ประเภท
ใหญๆ คือ 

(1) ผูมาทองเที่ยวชาวไทย สวนมากเปนไปเพื่อวัตถุประสงคเพื่อการพักผอน
หยอนใจมากกวาอยางอื่น มีความสนใจซื้อของที่ระลึกไมคอยสูง และไมคาดหวังในเรื่องการ
กําหนดทิศทาง (Orientation) ของตัวเองมากนักเนื่องจากสามารถสอบถามเองไดโดยงาย และไม
คอยคาดหวังในเรื่องของเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวเทาใดนัก ซ่ึงตางจากผูมาทองเที่ยว
ชาวตางชาต ิ

(2) ผูมาทองเที่ยวชาวตางชาติ มักมีความกระตือรือรนในการทองเที่ยวสําหรับ
วัตถุประสงคในดานการใหความสําคัญและความสนใจตอศิลปวัฒนธรรมอยางมาก เพราะเปนที่
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แปลกไปจากที่พวกเขาเคยพบเห็น มีความสนใจในการซื้อของที่ระลึก ความคาดหวังในเรื่องการ
กําหนดทิศทางมากกวาผูมาทองเที่ยวชาวไทย เพราะจะอาศัยการสอบถามเองไดลําบากดวยติดขัด
เร่ืองภาษา และยังมีความคาดหวังในเรื่องของเอกลักษณในแหลงทองเที่ยวสูงกวาผูมาทองเที่ยวชาว
ไทยอีกดวย 

4)  พฤติกรรมการมาทองเที่ยวของผูมาทองเที่ยว สามารถแบงเปน 2 ประเภท
ใหญๆ  ดังตอไปนี้คือ 

(1) ผูมาทองเที่ยวที่มาโดยลําพังไดแก ผูมาทองเที่ยวที่มไิดใชบริการของ
บริษัททองเที่ยว แตมาดวยตนเอง ผูมาทองเที่ยวประเภทนี้ไดรับคําแนะนําจากเอกสารการทองเที่ยว 
จึงไมคาดหวังในเรื่องความสะดวกสบายของการเดินทางและการเขาชมแหลงทองเที่ยวมากนัก แต
มักใหความคาดหวังในเรื่องของการกําหนดทิศทางคอนขางสูงและมีความตองการรูทิศทางในแหลง
ทองเที่ยวอยางมาก 

(2) ผูมาทองเที่ยวที่มาเปนกลุมไดแก ผูมาทองเที่ยวทีใ่ชบริการของบริษัท
ทองเที่ยว มกัตองการการรวมกลุมและการไดรับการบอกเลาเกี่ยวกับรายละเอียดของแหลงทองเที่ยว 
และมีความตองการในเรื่องดงักลาวคอนขางสูง 

2.4.9 ปญหาและอุปสรรคในการจากการรวบรวมความคิดเห็นของผูมาทองเที่ยว และผูนํา
ทางทองเที่ยวในแหลงทองเทีย่วตางๆพบวาการทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวตางๆในปจจุบัน ผูมา
ทองเที่ยวมกัประสบปญหาดงันี้  

1) ขาดการบอกทิศทางในแหลงทองเที่ยว และสวนบริการตางๆ ในแหลงทองเที่ยว 
ซ่ึงควรมีการบอกทิศทางที่ชัดเจนขึ้น อาจเปนในรูปของปายบอกทางดวยอักษรดวยแผนที่ รูปภาพ 
หรือการออกแบบสถานที่ใหสามารถสื่อสารการเขาถึงจุดตางๆไดโดยงาย 

2) ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหลงทองเที่ยว เนื่องจากในกิจกรรมการ
ทองเที่ยวนั้น ผูมาทองเที่ยวตองการสิ่งบริการอื่นๆประกอบในการทองเที่ยวดวย เชน บริการดาน
หองน้ํา หองสวม ศาลา หรือบริเวณที่พักรอคอยกลุมทองเที่ยวของตน เปนตน ซ่ึงบริการเหลานี้มักมี
จํานวนไมเพียงพอ หรือไมก็คุณภาพไมดีพอ 

3) การที่แหลงทองเที่ยวนั้นขาดเอกลักษณ เนื่องจากถูกทําลายเพราะการเขาชมของ
ผูมาทองเที่ยวหรือผูประกอบการในแหลงทองเที่ยวนั้นๆประพฤติตามใจชอบในการแสวงหา
ผลประโยชนของตนเอง จนทําใหเกิดผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบ 
เชน การปลูกสรางอาคารสูงบดบังวัด โบราณสถานที่สวยงาม มีคุณคาทางประวัติศาสตร ทําใหเสีย
ทัศนียภาพ หรือการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด การขูดขีดผนังกําแพง หรือตนไมของผูมาทองเที่ยว และ
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การปลอยน้ําเสียจากกิจกรรมของตนลงในแมน้ําลําคลองของบรรดาผูประกอบการ ทําใหแหลง
ทองเที่ยวบริเวณโดยรอบเสื่อมสภาพ สูญเสียเอกลักษณที่เคยงดงาม เปนตน 

4) ความไมสะดวกในการเขาถึงจุดตางๆในแหลงทองเที่ยว สวนใหญเปนเพราะ
ถนนที่มีความคับแคบเกินไป เกรงจะเกิดอันตรายระหวางคนเดินเทากับผูใชยวดยานพาหนะขึ้นได 

5) แหลงทองเที่ยวมีความแออัด หรือขาดการระบายอากาศที่ดี เนื่องจากมีผูมา
ทองเที่ยวเขาชมสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆมากจนเกินกวาที่ความสามารถของสถานที่นั้นๆจะรองรับได 

6) ขาดความตอเนื่องของเสนทางในแหลงทองเที่ยว ทําใหการเขาชมสถานที่ที่
นาสนใจสําหรับผูมาทองเที่ยวไมอาจกระทําได เนื่องจากไมมีทางเดินที่ตอเนื่องกันหรือบาทวิถีคับ
แคบเกินไป 

7) อากาศรอน มีฝุนมาก และเสียงดังหนวกหูจากยวดยานพาหนะ ทําใหบรรยากาศ
ในแหลงทองเที่ยวไมสงบ ไมรมร่ืน ไมนาเขาดูเขาชม 

ปญหาและอุปสรรตางๆขางตน เปนสวนสําคัญที่ทําใหผูมาทองเที่ยวเกดิเจตคติที่ไมดีตอ
แหลงทองเที่ยวนั้น อาจไมตองการกลับมาเที่ยวอีกในโอกาสตอไป โดยเฉพาะในขอที่ 3 การขาด
เอกลักษณของแหลงทองเที่ยว นับวามีสวนสําคัญมากทองเที่ยว (สุนิสา โพธ์ิเตี้ย. 2535 อางถึงใน 
ชนิศา ครูจิรานุวัฒน. 2546 : 46-47)  

การทองเที่ยวมิไดหมายถึงการเดินทางพักผอนหยอนใจเพื่อความสนุกสนานเพียงอยาง
เดียว แตยังหมายถึงการเคลื่อนยายประชากรจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทั้งภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ ทั้งทําใหมีผลตอระบบเศรษฐกิจ การกระจายรายไดสูชุมชน  เปนกระบวนการที่กอใหเกิด
ความรู ความเพลิดเพลิน ความสัมพันธอันดีรวมกัน และยังมีสวนชวยในการกระตุนใหมีการ
อนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนอีกดวย 

 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

ลักษณะองคประกอบของการทองเที่ยวในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันไป ดังนั้น 
ความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวจึงแตกตางกัน แตนอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวแตละกลุมดวย ปจจุบันจึงมีการจัดการทองเที่ยวในหลายรูปแบบ ซ่ึงแบบหนึ่งที่กําลัง
ไดรับความนิยม คือ การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือ Culture Tourism (Ecotourism Network 
Newsletter, 1996 :7 อางใน ทิวัฒน รัตนเกตุ 2542 : 25) เนื่องจากเปนการทองเที่ยวที่เปดโอกาสให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสและศึกษา เรียนรูวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย ตลอดจนแหลง
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ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณคดีในทองถ่ิน โดยการจัดบานพักแบบโฮมสเตย (Home Stay) 
และจากที่กลาวมาสามารถสรุปสารสําคัญของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดดังนี้ 
 1) เนนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถ่ิน ของชุมชนหรือสังคม
ของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ไมวาวัฒนธรรมนั้นจะมีมาแตดั้งเดิมหรือรับเขามาใหมก็ตาม 
 2) จุดดึงดูดนักทองเที่ยวท่ีสําคัญ คือการนําเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชนทองถ่ิน 
 3) เปนการทองเที่ยวที่อยูภายใตของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) คือ
ทองเที่ยวอยางรับผิดชอบและสงวนรักษาไวซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม สภาพแวดลอมและเพิ่มพูน
คุณประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมมาสูชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติ 
 ดังนั้นการจําแนกรปูแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมก็เพื่อใหมีความชัดเจนในดานแหลง
ทองเที่ยวเทานั้น แตเมื่อพิจารณาตามหลักการแลวพบวาเปนไปในทิศทางเดียวกับการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ หรือ Ecotourism คําผสมระหวาง Ecology (นิเวศวิทยา) และTourism (การทองเที่ยว) ซ่ึง
หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและชื่นชม ทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติ รวมทั้งสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยในทองถ่ินบนพื้นฐานของความรูและ
รับผิดชอบตอระบบนิเวศ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2545 : 23) 

ความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกมุมมองหนึ่งหมายถึง “การทองเที่ยวโดย
เขาไปสัมผัสกับธรรมชาติที่ตองการไดความรูทางนิเวศวิทยาจากผูมีความรูเรื่องนั้นๆอยางแทจริง 
เพื่อใหนักทองเที่ยวที่เขาไปมีความรูเพิ่มขึ้น รวมถึงการสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชากรในทองถ่ิน  และความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่ตองการรักษาไว”นอกจากนี้ใน
ตางประเทศไดแก สมาคมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดให
ความหมายในลักษณะเดียวกันวา การทองเที่ยวที่มีจุดมุงหมายไปสูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ตางๆเพื่อความเขาใจในวัฒนธรรมและธรรมชาติของสถานที่ โดยไมรบกวนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางชีววิทยาของพื้นที่ และชาวบานโดยรวม คือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยแีหงประเทศไทย. 2540  อางถึงใน ทิวัฒน รัตนเกตุ. 2542 : 24) 

กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีลักษะเปนการทองเที่ยวในเชิงศึกษาถึง วิถี
การดํารงชีวิตความเปนอยู ของผูคนที่อยูรวมกันเปนชุมชน ในพื้นที่นั้นๆ ซ่ึงในแตละพื้นที่ก็จะมี
เอกลักษณเฉพาะตัว เชน การทองเที่ยวที่สัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homstay) คือการที่นักทองเที่ยว
นั้นจะไดสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอยางแทจริง โดยการเขาไปพักอาศัยกับชาวบาน ดําเนินวิถีชีวิต
แบบเดียวกัน ทั้งการกิน นอน ดําเนินชีวิตเชนเดียวกับชาวบาน  ซ่ึงที่พักจะเปนบานที่มีความพรอม
สําหรับการแบงพื้นที่บานพักอาศัยใหบริการแกนักทองเที่ยวเสมือนสมาชิก หรือญาติของเจาของ
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บาน การทองเที่ยวในลักษณะนี้นักทองเที่ยวจะไดศึกษา และเขาใจถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของผูคนใน
แตละภาคพื้นที่แตกตางกันไป ทั้งทางดาน อาหารการกิน การประกอบกิจวัตรประจําวันของคนใน
พื้นที่ วิถีชีวิตของชุมชน  ส่ิงตางๆเหลานี้ เปนที่นาดึงดูดใจนักทองเที่ยวทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศที่อยากจะสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม แบบใกลชิดประหนึ่งวาตัวนักทองเที่ยวเองก็ไดเปน
สวนหนึ่งของคนในครอบครัว ชุมชนนั้น นักทองเที่ยวจะสัมผัสถึงความเปนมิตรสหาย การปรับตัว
ใหเขากับชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัวที่ไมเคยรูจักกัน การอยูรวมกับคนในชุมชนที่มี
วัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวไมเคยไดรู  ซ่ึงนับวาเปนประสบการณชีวิตที่มีคุณคายิ่ง 

 

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบกับการพัฒนา  
 

ในบริบทของสังคมไทย เราคงไมสามารถแยกการทองเที่ยวออกจากการเปนองคประกอบ
สวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศได แมในยคุแรกๆของการพัฒนาประเทศ การทองเที่ยว
ไมไดถูกมองวาเปนปจจยัการพัฒนา แตตอมาการทองเที่ยวมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และไดเปนแหลง
นําเงินตราเขาประเทศแหลงสําคัญ แมภายในประเทศเองนั้นก็ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหคนไทย
ทองเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มการหมุนเวยีนของเงินตราภายในประเทศ แตทวาการ
ทองเที่ยวเชนเดียวกับนวัตกรรมทางสังคมอ่ืนๆที่เปนเชนดาบสองคม คืออาจจะกอใหเกดิซึ่งทั้งผลดี
และผลเสีย ผลดีที่มักไดรับการกลาวถึงกค็ือ การทองเที่ยวจะเปนการเพิ่มพูนรายไดใหแกชุมชนที่
เปนแหลงทองเที่ยว จากการที่นักทองเที่ยวใชจายเงินไปในการซื้อบริการ อาหาร และของที่ระลึก 
ในอีกดานหนึง่ก็มีผูกังวลถึงผลเสียจากการทองเที่ยว วาอาจจะนํามาสูผลกระทบเชิงลบทั้งในแง
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม (จามะรี เชยีงทอง. 2541 : 7)  

นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยนั้นไดขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในทางที่ดีในเรื่อง
ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนอัธยาศัยไมตรีของคนไทยที่ชาวตางชาติมักตั้งชื่อให
วาประเทศไทย : ดินแดนแหงรอยยิ้ม (Thailand : The Land of Smile) เพราะความงามของ
ศิลปวัฒนธรรม ความอลังการในประเพณี ความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม และความเรียบงายในวิถีการ
ดํารงชีวิตแบบพุทธ ที่เต็มไปดวยความนุมนวล ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความมีน้ําใจและความเปนมิตร
ของคนไทย ส่ิงเหลานี้นับวันจะหาดูไดยากขึ้น แมในหมูคนไทยดวยกันเอง ทุกสิ่งทุกอยางกลายเปน
ธุรกิจ การทองเที่ยวถูกทําใหกลายเปนธุรกิจอยางเต็มตัวประเพณีและงานเทศกาลตางๆกลายเปนเพือ่
หารายได ขั้นตอนตางๆในงานประเพณีและพิธีกรรมถูกตัดทอนลงเพื่อความสะดวก ประหยัดและ
แลกเปลี่ยนกับคาตอบแทนที่ไมคุมคา  
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อมีการทองเที่ยวเขามาเกี่ยวของคือ 
กรณีของกลุมชาวเขาที่จังหวัดเชียงรายมีกิจกรรมการตอนรับนักทองเที่ยวในรูปแบบใหมคือ การให
กลุมชาวเขาออกมาเตนระบําดวยชุดแตงกายประจําเผา เหตุที่ตองกลาววาเปลี่ยนแปลงนั้นเปน
เพราะวา แตเดิมที่ชาวเขาออกมาเตนระบํารับนักทองเที่ยวดวยชุดแตงกายประจําเผาซ่ึงเปน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของชาวเขานั้นเพื่อสรางความเราใจใหแกกลุมนักทองเที่ยวแตตอมาไดรับ
คําแนะนําเชิงบังคับจากกลุมบริษัททองเที่ยวและมัคคุเทศก นักเตนระบําเหลานั้นเปลี่ยนมานุง
กระโปรงใหส้ันกวาเดิมและเปลี่ยนลีลาทาเตนใหมใหนาตื่นตาตื่นใจมากขึ้น ซ่ึงไดรับความสนใจ
จากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก เมื่อยอนกลับมาถามวาเหมาะสมหรือไม สมควรหรือไมที่ทําเชนนั้น 
ในทางปฏิบัติเร่ืองดังกลาวกลายเปนเรื่องปกติธรรมดาและเปนเรื่องที่ชาวเขาเหลานั้นรับไดและยินดี
ที่จะกระทําเพราะถือวาเงินเปนขอแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมกลายเปนศิลปะเพื่อการคา นอกจากนี้
ในพิธีกรรมบางอยาง เชน ประเพณีการทรงเจาทางภาคใตของจังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต แตกอน
ประเพณีจัดขึ้นตามความเชื่อแตโบราณของชุมชน ซ่ึงถือวาเปนประเพรีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ใน
การเขาทรงจะมีการทํารายตนเอง เชน ใชปลายหอกหรือเหล็กแหลมเล็กๆแทงทะลุแกมซายขวา 
หรือใชมีดปาดปลายลิ้นเพื่อเอาเลือดที่ไดจากการปาดนั้นมาทําพิธีซ่ึงถือวาเปนของศักดิ์สิทธิ์และเชื่อ
วาเปนการรับเคราะหกรรมแทนประชาชนทั้งปวงอีกดวย แตปจจุบันจะพบวาประเพณีดังกลาวเริ่ม
กลายเปนสิ่งทาทายและดึงดูดนักทองเที่ยวตะวันตกใหเขามาพิสูจน การทํารายตนเองมีลักษณะของ
ความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงรูปแบบการจัดงานดังกลาวในปจจุบันแฝงการหาประโยชนจากการ
ทองเที่ยวไวดวยและดูเหมือนจะกลายเปนวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของการประชาสัมพันธ
จังหวัดเพื่อการทองเที่ยวไปแลว (รสิกา อังกูร. 2542 : 118 - 126) 

2.6.1 ธุรกิจการทองเที่ยวกบัผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมของชุมชน ผลประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจนัน้นับวาเปนผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนที่สุดของธุรกิจการทองเทีย่วเนื่องจากการ
ทองเที่ยวนั้นไดรับการยอมรบัวาเปนอุตสาหกรรมที่สามารถที่จะเพิ่มพนูรายไดใหแกประเทศชาติ
นั้นเปนอยางด ี ดังที่ปรากฎความสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตติลอดมา เชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 25258-2529) (สุนิสา โพธ์ิเตี้ย 2534 อางถึง
ใน ชนิศา ครูจริานุวัฒน 2546 : 47) ไดกําหนดใหการทองเที่ยวเปนฐานทางเศรษฐกจิในสวนภูมภิาค
ที่กระตุนใหเกดิการลงทุนในทางอุตสาหกรรมและพานิชยกรรมที่มีความตอเนื่องกัน ซ่ึงจะเปน
แหลงสรางงาน กระจายรายไดและความเจริญไปสูภูมภิาค จนถึงปจจุบัน ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดกําหนดใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปน
เครื่องมือในการตอบสนองวัตถุประสงคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีการเจริญเติบโต
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อยางมีเสถียรภาพ มั่นคง และสมดุล เสริมสรางโอกาสการพัฒนาศักยภาพของคน ในการมีสวนรวม
ในกระบวนการพัฒนาและไดรับผลจากการพัฒนาที่เปนธรรม 
 นอกจากผลโดยตรงทางดานเศรษฐกิจที่ทํารายไดเขาประเทศ และกระจายรายไดสูคนใน
ทองถ่ินแลว ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และการเมอืงจากการทองเที่ยวอาจเกดิได 2  ดาน   
(ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน. 2539 : 37-41 อางถึงใน ชนิศา ครูจิรานุวัฒน 2546 : 48) ดังนี้ 

1)  ผลกระทบดานบวกที่เกดิขึ้นกับวัฒนธรรมชุมชน 
(1) การทองเที่ยวทําใหมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถ่ินดีขึ้น ทั้งนี้สืบ

เนื่องมาจากผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่กอใหเกิดการกระจายรายได และการกระจายโอกาสจางงาน
ไปสูคนในทองถ่ินมากขึ้นทั้งทางตรง เชน การจางงานคุคลากรในโรงแรม การขนสงบริการนําเที่ยว 
หรือทางออม เชน คนสงหนังสือพิมพโรงแรม คนงานทอผา เกษตรกรผูผลิตอาหาร เปนตน บุคคล
เหลานี้เมื่อมีอาชีพ มีรายได ก็ยอมจะมีอํานาจในการจับจายใชสอย ซ้ือสินคาและบริการที่จําเปนเพื่อ
การดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น ทําใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นได 

(2) การทองเที่ยวนั้นจะทําใหเกิดความสะดวกสบายจากกิจการบริการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในแหลง
ทองเที่ยว คนในทองถ่ินจึงยอมไดรับประโยชนจากกิจการน้ําประปา ไฟฟา โทรทัศน และอื่นๆ ตาม
ไปดวย โดยมีขอที่นาสังเกตวาในประเทศที่พัฒนาแลว กิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการสวน
ใหญจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อคนในทองถ่ินนั้นเปนหลักสําคัญ สวนนักทองเที่ยวจะไดรับประโยชนจาก
กิจการในลักษณะผลพลอยได แตสําหรับประเทศที่ยากจน กําลังอยูในระหวางการพัฒนา อาจมี
ลักษณะตรงกันขามทองที่หลายแหงชาวบานไมมีอํานาจทางเศรษฐกิจดีพอที่จะลงทุนในกิจการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ แตหากมีนักทองเที่ยวไปเยือนจํานวนมาก ก็จะมีแรงกระตุนใหรัฐบาล
หรือนักธุรกิจลงทุน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวเปนประการ
สําคัญ สวนคนในทองถ่ินมีโอกาสไดรับบริการลักษณะของผลพลอยได 

(3)  การทองเที่ยวจะทําใหเกิดสันติภาพแหงมวลมนุษย ทั้งนี้เนื่องจากการ
เดินทางทองเที่ยวทําใหผูคนมีโอกาสสังสรรค กระทํากิจกรรมรวมกันยอมทําใหผูคนที่มาจากสังคม
ที่แตกตางกันไดแลกเปลี่ยนความรูความคิด  ไดเห็น  และมีโอกาสไดใชชีวิตความเปนอยู 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมกันและกัน ตางฝายตางจะมีโอกาสถายทอดและรับรูประสบการณซ่ึง
กันและกัน และนํากลับไปเผยแพรยังภูมิลําเนาของตน จนทําใหคํากลาวที่วา “การทองเที่ยวทําให
โลกปราศจากพรมแดนทางการเมือง” เปนจริง นักทองเที่ยวที่ไดไปพบเห็นสภาพแทจริงก็จะทําให
เกิดความเขาใจในสถานที่นั้นไดอยางถูกตอง ดังที่สหประชาชาติไดเคยประกาศใหป พ.ศ. 2510 เปน
ปการทองเที่ยวสากลและกําหนดคําขวัญวา “การทองเที่ยวเปนหนทางไปสูสันติภาพ”  
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(4)  การทองเที่ยวจะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรนันทนาการ ทั้งนี้ 
เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยว ทําหนาที่เปนตัวกระตุนใหคนในพื้นที่เกิดความตองการที่จะคนควา 
อนุรักษ ฟนฟูมรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ในสถานที่ที่อยูและสังคมชุมชนของตนเองไวให
อยูในสภาพที่เหมาะสม คงความเปนแหลงทองเที่ยวสืบตอไป เพื่อรักษารายไดที่ไดรับจากการ
ทองเที่ยวในทางที่สัมพันธกันนั่นเอง นับวาเปนการรักษาความเปนเอกลักษณของชาติเอาไวไดอีก
ทางหนึ่ง 

(5)  การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนดานการศึกษา 
ทั้งนี้เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวทําใหผูคนที่เดินทางทองเที่ยวเปน

นักทองเที่ยวทีม่ีโลกทัศนที่กวางไกล ในทางกวางความรูและประสบการณที่ไดพบเห็นดวยตนเอง
นั้นจะมีประโยชนสามารถนํามาปรับใชกับวิถีชีวิตในสังคมได สวนในทางแคบนั้นการเดนิทาง
ทองเที่ยวอาจเปนการจุดชนวนที่กระตุนใหเกิดความสนใจที่จะศึกษาใหลึกซึ้ง เฉพาะเรื่อง เฉพาะ
แหงได โดยมแีหลงทองเที่ยวตางๆเปรียบเสมือนหองปฏิบัติการตามธรรมชาติ และเมื่อมีการพบปะ
ประชุมแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางนักวิชาการตางชาติตางภาษาแลว บางครั้งก็เปน
โอกาสที่จะสรางชื่อเสียง ภาพพจนทางวิชาการได และเรือ่งที่คนควากอ็าจมีประโยชนตอสวนรวม
ได 

(6)  การทองเที่ยวจะชวยลดปญหาการอพยพของประชาชนเขาสูเมืองหลวง 
ทั้งนี้ เนื่องจากการทองเที่ยวกอใหเกิดอาชีพใหมและการจางงานเพิ่มขึ้นในทองถ่ินประชาชนจึงไม
ตองการอพยพหนีความยากจนเขามาทํางานในเมืองหลวง สามารถประกอบอาชีพรายยอยหรือทํา
อุตสาหกรรมทองถ่ินอยูในครอบครัวไมตองออกจากหมูบานไปหางานที่อ่ืน 

(7)  การทองเที่ยวนั้นชวยทําใหเกิดมีการใชทรัพยากรที่ไรคาใหเกิดประโยชน 
ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะชวยกระตุนใหมีการคิดคนเอาทรัพยากรสวนเกินหรือไร
คามาประดิษฐคิดคนเปนของใช ของที่ระลึก ในรูปของสินคาพื้นเมือง จําหนายแกนักทองเที่ยว ซ่ึง
นอกจากจะเปนการหารายไดเพื่อจุนเจือครอบครัวแลวยังเปนการนําเอาทรัพยากรที่เคยถูกทิ้งขวาง
ใหไรคามาทําใหเกิดประโยชนเพิ่มคุณคา เชน เปลือกไม ชิ้นสวนจากเกวียนเกา และยังเปนชองทาง
ในการพัฒนาคุณภาพของการผลิตสินคาพื้นเมืองใหดีขึ้น เชน การออกแบบใหทันสมัย ออกแบบ
หีบหอใหกะทัดรัด 

(8)  การทองเที่ยวทําใหเกิดทัศนคติที่ดีทั้งนี้ เนื่องจากความประทับใจในการ
เดินทางทองเที่ยวจะทําใหบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีตอสถานที่นั้นและ นึกถึงอยูตลอดเวลากลับมาเที่ยว
อีกเมื่อมีโอกาสและ เมื่อพบชองทางที่จะใหความชวยเหลือความประทับใจที่เคยมีมาในอดีต ก็อาจ
เปนแรงกระตุนใหตัดสินใจในดานที่เปนคุณตอสถานที่นั้นๆได 
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(9)  การทองเที่ยวชวยลดชองวางระหวางประเทศร่ํารวยกับประเทศยากจน 
ทั้งนี้ เนื่องจากการทองเที่ยวทําใหคนมั่งมีในเมืองมีโอกาสเดินทางมาสูชนบท ทําใหเกิดความรูสึก
เขาใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ปญหาความตึงเครียดระหวางประเทศจึงหมดไป 

(10)  การทองเที่ยวชวยในการปองกันการบอนทําลายชาติ  ทั้งนี้เนื่องจากการ
ทองเที่ยวทําใหสถานที่เปล่ียว กลายเปนสถานที่พลุกพลาน ยากตอการกอการราย หลบซอนทํา
กิจการผิดกฎหมาย หรือเผยแพรลัทธิบอนทําลายชาติ และการที่ผูคนมีความเปนอยูที่ดีก็ยากที่ผูไม
หวังดีจะยุยงใหเกิดความแตกแยกขึ้นในชาติได 

2)  ผลกระทบดานลบที่เกิดขึน้กับวัฒนธรรมชุมชน  
(1) การทองเที่ยวทําใหเกิดการมีคานิยมผิดๆ ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากการ

เลียนแบบของนักทองเที่ยว หรือเกิดความเขาใจผิดเชน ไมอยากทํางาน อยากไปเที่ยวแบบ
นักทองเที่ยว โดยไมเขาใจวานักทองเที่ยวนั้นไดทํางานเก็บเงินเพื่อมาเที่ยว นิยมบริโภคสินคาจาก
ตางประเทศหรือคานิยมอื่นๆ คานิยมมุงเนนการคาและวัตถุ เชนเมื่อถูกขอถายรูปจะเรียกเงิน หรือ
การหันหลังใหอาชีพเกษตรกรรมและหันไปประกอบอาชีพรับจางแทน เปนตน 

(2)  การทองเที่ยวทําใหความสัมพันธในครอบครัวลมสลาย ทั้งนี้ อาจเกิดขึ้น
จากการทํางานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนการทํางานที่หาเวลาแนนอนตายตัวไมได ไมมีวันหยุด
ที่แนนอน บางครั้งตองไปทํางานตางประเทศหรือตางจังหวัด หรือบางครั้งตองทํางานในเวลา
กลางคืน เชน งานโรงแรม งานพนักงานสายการบิน ทําใหไมมีเวลาอยูกับครอบครัวเทาที่ควร 

(3)  การทองเที่ยวทําใหเกิดปญหาศีลธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อมีนักทองเที่ยว
เขาไปแออัดมากขึ้นเทาไร ก็มีแนวโนมจะสงผลกระทบใหศีลธรรมตกต่ําลงเทานั้น กิจกรรมดานลบ
ที่มักเกิดขึ้นเสมอคือ การเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว ปญหาโสเภณี การพนัน สารเสพติด 
อาชญากรรม 

(4)  การทองเที่ยวนั้นทําใหเกิดปญหาคาครองชีพสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสินคา
และบริการจะขึ้นราคาเมื่อมีนักทองเที่ยวไปมาก ผลก็คือคนในทองถ่ินตองบริโภคและอุปโภคสินคา
ที่มีราคาแพงไปดวย โดยเฉพาะกลุมคนที่มีรายไดนอย เชน เกษตรกร หรือกรรมกรรับจาง ทําใหคน
กลุมนี้มีรายไดไมพอจาย เกิดภาวะหนี้สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ต่ําลง 

(5)  การทองเที่ยวทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่
ที่เปนแหลงทองเที่ยว มกัไดรับการพิจารณาพัฒนาดานสิง่สาธารณูปโภคสาธารณูปการกอน ทําให
คนในพืน้ที่อ่ืนไมไดรับบรกิาร หรือไดรับบริการชาไปอีก นอกจากนีเ้มื่อสรางขึ้นมาแลวคนฐานะไม
ดีก็ไมสามารถใชบริการได เพราะไมมีศักยภาพทางเศรษฐกิจพอ ทําใหเกิดความรูสึกวาถูกเอาเปรียบ 
และมีความรูสึกเปนปรปกษกับนักทองเทีย่ว 
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(6) การทองเที่ยวทําใหเกิดความขัดแยงทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจาก
นักทองเที่ยวและผูคนเจาของทองถ่ินแหลงทองเที่ยว มักมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันอยูแลว
วัฒนธรรมบางอยางของนักทองเที่ยวซ่ึงอาจไมแตกตางในสายตาของพวกเขาแตอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงอยางรุนแรงตอผูคนเจาของแหลงทองเที่ยว จนถึงเกิดการประทวงและแสดงออกอยางไม
ตอนรับเชน ปนปายโบราณสถานหรือ แตงกายและ แสดงกิริยาไมสุภาพในสถานที่สําคัญทาง
ศาสนา เปนตน 

(7)  การทองเที่ยวทําใหเกิดการลดคุณคาของวัฒนธรรมและศิลปหัตถกรรม 
ทั้งนี้ เนื่องจากแหลงทองเที่ยวบางแหงไดนําเอาวัฒนธรรมดานพิธีกรรม มาเปนสินคาขายแก
นักทองเที่ยว จนบางครั้งทําใหส่ิงเหลานั้นลดคุณคาและความศักดิ์สิทธิ์ลง จนกลับกลายเปนความ
ร่ืนเริงทั้งหมดไป สวนงานดานศิลปหัตถกรรมนั้น เนื่องจากเมื่อมีความตองการในปริมาณมากการ
เรงผลิตใหทันขายจึงสงผลใหคุณภาพดานความประณีตลดนอยลงไปทําใหเกิดลักษณะ “วัฒนธรรม
ยอมแมว” (Phony-Folk-Culture) หลอกลวง และเปนผลเสียในระยะยาวดานการสืบทอดศิลป
วิทยาการไดดวย 

2.6.2  ธุรกิจการทองเที่ยวกับผลกระทบที่เกดิขึ้นกับสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
1) การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ / พื้นที่สาธารณะ จากจํานวนนักทองเที่ยวที่นิยม

ทองเที่ยวธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นทําใหที่พักแรมประเภทของรีสอรทและ บังกาโลนั้นเพิ่มมากขึ้นตาม
ไปดวยและที่พักแรมประเภทรีสอรทและบังกาโลบางแหงไดมีการบุกรุกพื้นที่เขตสงวนและเขต
อนุรักษรวมไปถึงพื้นที่สาธารณะตางๆรานอาหารมีการบุกรุกทําลายหรือนําพื้นที่มาใชประโยชน 
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากพื้นที่ควรสงวนไปเปนพื้นที่สาธารณะเพื่อใชประโยชนในการ
ทองเที่ยว 

2) การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค จากการขยายตัวของการ
ทองเที่ยวในบางพื้นที่กอใหเกิดการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใชอยางมากโดยเฉพาะของแหลงทองเที่ยว
ทางทะเลประเภทเกาะตางๆ เชน ภูเก็ต โดยเฉลี่ยนักทองเที่ยวจะมีการใชน้ําทุกกิจกรรมถึง 500 ลิตร
ตอคนตอวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีอัตราการขาดแคลนน้ําสูง เชน กระบี่ จะประสบปญหา
การขาดแคลนน้ํามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหมูเกาะพีพี ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวจะตองมีการบรรทุกน้ํา
จากในตัวอําเภอไปใชบนเกาะดวย ภาวะการขาดแคลนน้ําทําใหมีการใชน้ําบาดาลเกินอัตราทดแทน
เปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการแทรกดันของน้ําทะเลเขาสูแผนดิน (Salt Intrusion) ปรากฏการณ
เชนนี้อาจสงผลกระทบตอพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตอื่นๆตามแนวชายฝงได 

3) น้ําทิ้งจากการทองเที่ยวสวนใหญมาจากสถานที่พักแรม รองลงมาเปน
รานอาหารและสถานบริการที่เกี่ยวของอื่นๆ สถานที่พักแรมขนาด 80 หองขึ้นไป จะมีระบบบําบัดที่
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ไดมาตรฐานก็เฉพาะที่กอสรางหลังประกาศ พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เทานั้น ตามแหลงทองเที่ยวชายทะเลเกือบทั้งหมดลวนมีระบบบําบัดน้ําทิ้งที่ไมไดมาตรฐาน บาง
แหงปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําใกลเคียงโดยตรง บางแหงมีการตอทอน้ําทิ้งจากหองสุขาสูทอน้ํา
สาธารณะโดยตรง เปนเหตุใหน้ําทะเลมีความสะอาดต่ํากวามาตรฐานเพื่อการวายน้ําได เชน ที่เกาะ 
สมุยที่บริเวณหาดเฉวง บริเวณหนาดอน น้ําทิ้งจากสถานประกอบการหลายแหงเกิดรวมกับน้ําทิ้ง
จากชุมชน  

4)  ขยะมูลฝอย จากการสํารวจวิจัยของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา แหลงทองเที่ยวแทบทุกแหงมีปญหาเรื่องขยะมูลฝอยมากนอยแตกตางกัน
ไป เชน ชุมชนอาวตนไทร เกาะพีพี มีเตาเผาขยะขนาด 3.5 ตันตอวัน แตขยะมูลฝอยบนเกาะพีพี
ทั้งหมดมี 8 ตันตอวัน ขยะสวนเกินจะถูกลําเลียงลงเรือไปทิ้งยังที่กําจัดขยะบนฝง สภาพโดยทั่วไป
ของเกาะยังมีมูลฝอยตกคางกระจายอยูทั่วไป ในจังหวัดชุมพร การเก็บขยะยังไมทั่วถึง ทําใหมีขยะ
ตกคางตามจุดตางๆ เชน บริเวณหาดทรายอรุโณทัย สวนใหญจะมีปญหาการฟุงกระจายของขยะ
และการทิ้งขยะ พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยวชาวไทยกอใหเกิดปญหาขยะมากกวา
พฤติกรรมการบริโภคขอนักทองเที่ยวชาวตางชาติ วิธีการและ ระยะเวลาในการจัดเก็บที่ไม
เหมาะสม มีสวนเกี่ยวของกับปริมาณขยะสะสมตามแหลงทองเที่ยวตางๆ กอใหเกิดทัศนียภาพที่ไม
นาดูและความสกปรกรุงรัง สวนการทองเที่ยวเดินปากอใหเกิดปญหาความสกปรกจากขยะและสิ่ง
ปฏิกูลจากการกางเต็นท กิจกรรมการลองแพจะมีการตัดไมเปนจํานวนมาก นักทองเที่ยวมักทิ้งขยะ
เศษกระดาษลงในน้ํา 

5) มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางเสียงซึ่งมีผลกระทบตอการพักผอนของ
นักทองเที่ยวตามชายหาด มาจากยวดยานพาหนะตางๆ จากเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องดนตรีจาก
สถานบริการเริงรมยบางแหงและ จากเรือโดยสารทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กจากกฬีาทางน้ํา เชน 
เรือยนต สกูตเตอรน้ํา 

6) ความหลากหลายทางชีวภาพ ปาไม และสัตวปา กิจกรรมตางๆจาก
นักทองเที่ยวรวมไปถึงสิ่งกอสรางตางๆ การรบกวนและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินลวน
สงผลตอพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณนั้น เชน พื้นที่วางไข พื้นที่เพาะฟกตัวออน พื้นที่หาอาหาร 
พื้นที่อยูอาศัย ผลกระทบจากการเยี่ยมชมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษหากมีปริมาณมากเกินไป
จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศของสัตวปาในบริเวณนั้นๆ สวนการทองเที่ยวเดินปาจะสงผลกระทบ
ตอความอุดมสมบูรณ และการพังทลายของดิน ความเสียหายของดินเนื่องจากการเดินปาจะเกิดขึ้น
ในเสนทางเดินปาที่ถูกใชเปนประจํา มีจํานวนนักทองเที่ยวมากและใชชางเปนพาหนะ 
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7) แนวปะการัง สาเหตุที่สําคัญของการที่ปะการังถูกทําลายและมีการ
เปล่ียนแปลงในปจจุบันสวนใหญจะเกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวของผูประกอบการและ
นักทองเที่ยวที่ขาดจิตสํานึกตอการอนุรักษ เชน การทิ้งสมอเรือในบริเวณแนวปะการัง การทิ้งขยะ
มูลฝอยลงทะเล การปลอยน้ําเสียก็มีสวนทําใหคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงไป ไมเหมาะแกการเจริญของ
ปะการัง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2540 : 7-15) 

นอกจากเมื่อผูคนเขาไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวตางๆทําใหมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
นั้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกการทองเที่ยวมากขึ้นจนสงผลกระทบดานลบตอสังคม วัฒนธรรม
และการเมืองดังที่ไดกลาวมาแลว  ผลจากการพัฒนานั้นยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว (สุนิสา โพธ์ิเตี้ย. 2534 : 29-30) ดังนี้ 

1)  มลภาวะทางสถาปตยกรรม(Architectural Pollution) เกิดจากความพยายามใน
การจัดสรางแหลงทองเที่ยวนั้นๆใหมีแหลงบริการตางๆ เชน โรงแรมที่ใหญโต มีความโดดเดน
แตกตางกัน บดบังโบราณสถานและสภาพธรรมชาติ เกิดความไมสอดคลองทางสถาปตยกรรมที่
เรียกวา ทัศนอุจาด (Visual Pollution) 

2) การพัฒนาและขยายตัวเปนเสน (Ribbon Development and Sprawl)  เกิดจาก
ความพยายามในการจัดสรางแหลงทองเที่ยว ใหไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวในแหลงตางๆ
ไดมากที่สุด เชน อยูริมทะเลก็จัดสรางสถานที่ตากอากาศชายหาดทะเลตลอดแนว ซ่ึงการพัฒนา
ดังกลาวเปนการพัฒนาที่ดอยคุณภาพ และไมเกิดประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต 

3) สาธารณูปโภคสาธารณูปการไมเพียงพอ (Overloading of Infrastructure) 
แหลงทองเที่ยวบางแหงไมสามรถบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแกนักทองเที่ยวและคน
ทองถ่ินไดอยางเพียงพอ เนื่องจากมีผูคนแหมาทองเที่ยวอยางมากมายเกินขีดรองรับของสถานที่ จึง
ทําใหเกิดปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของผูอยูอาศัย 

4) การแบงแยกผูอยูอาศัยทองถ่ิน (Segregation of Land Residents) เปนการ
แบงแยกผูอยูอาศัยดั้งเดมิซึ่งอยูในทองถ่ินกับนักทองเที่ยว เพราะการเขามาใชบริการในสถานบริการ 
หรือสาธารณูปโภคสาธารณูปการในแหลงทองเที่ยว ที่มักจะตองใชคาใชจายสูงกวาปกติ ไมเหมาะ
กับคนในทองถ่ิน พวกเขาจึงเลือกที่จะใชบริการที่สะดวกและประหยัดกวาอีกทั้งสภาพทางกายภาพ
ของเขตทองเที่ยวกับกลุมที่อาศัยอยูในทองถ่ิน จะมีความแตกตางกันอยางชัดเจน จุดแบงแยกนี้
มักจะเปนโรงแรมขนาดใหญ ซ่ึงเปนการแบงแยกทางเศรษฐกิจอันจะนํามาซึ่งการแบงแยกทาง
กายภาพดวย 

5) การจราจรตดิขัด (Traffic Congestion) มักเกิดขึน้จากนกัทองเที่ยวจํานวนมาก
เดินทางมาทองเที่ยวดวยเสนทางเดียวกัน 
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ผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอชุมชนซึ่งสวนมากเปนการศึกษาแบบเฉพาะกรณี 
(Case Study) ผลการศึกษาในหลายแหงไดพบผลเหมือนกันวา ผลดานลบของการทองเที่ยวนั้นได
เร่ิมมีรูปรางและขยายตัวขึ้นเมื่อมีรูปแบบการทองเที่ยวแบบ “Institutionalized” โดยใชบริการ
สําเร็จรูป “Package Tour” ซ่ึงรูปแบบการทองเที่ยวแบบนี้มีจุดมุงหมายใหบริการแกนกัทองเที่ยวใน
ปริมาณครั้งละมากๆโดยมีกําหนดรายการและเวลาอยางละเอียด นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับแหลง
ทองเที่ยวแตละแหงอยางผิวเผิน เนื่องจากเวลาจํากัด นักทองเที่ยวมีโอกาสนอยท่ีจะไดเรียนรูและ
ปรับตัวเขากับทองถ่ิน ทองถ่ินเหลานี้จึงตองเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อรองรับนักทองเที่ยว เชน แตเดิม
นักทองเที่ยวเมื่อจะซื้อและชมหัตถกรรมพื้นเมืองจะตองเขาชมยังหมูบาน ปจจุบันนักทองเที่ยวจะ
ทําไดเพียงเลือกซื้อหรือชมการสาธิตจากรานคาหัตถกรรมเสียมากกวา สภาพเหลานี้ไดทําใหคนใน
ทองถ่ินเหลานั้นพยายามปรับตัวรับรูปแบบนักทองเที่ยวเหลานั้น เชน การเปล่ียนสภาพจากผู
ประกอบหัตถกรรมเปนเจาของรานสินคาหัตถกรรมและรับสินคาจากคนในทองถ่ินที่เปนผูผลิตมา
อีกทอดหนึ่ง หรือการเปลี่ยนรูปแบบอาคารรานคาจากบานไมแบบชนบทเปนอาคารตึกติด
เครื่องปรับอากาศ เปนตน (ณัฐพร แสงประดับ. 2527 : 12-13) 

เร่ืองของผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยว ทั้งในดานผลดีและผลเสีย จะเห็นไดวามีผลตอ
ทั้ง ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในชุมชน เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม กลาวคือ 
ในเมื่อมีผลดีก็ยอมมีผลเสียซ่ึงในแตละมุมมองนั้นคงตองมีการชั่งนําหนักดูวาดานใดมากกวาดานใด 
ทั้งนี้เราสามารถที่จะควบคุมผลเสียที่จะตามมาไดดวยการจัดการทางดานการทองเที่ยวที่ดีซ่ึงมีดังนี้   

1) ใหรัฐมีการออกกฎหมายวาดวยเรื่องของการควบคุมผูประกอบการที่ใหบริการ
ทางดานการทองเที่ยว 

2) สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทมีสวนรวมสําคัญในการที่จะดูแลสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนของตนเอง ใหชุมชนเขมแข็ง 

 3)  มีหนวยงานที่จะเขามาใหความรู ขอมูลขาวสาร แกประชาชนในชุมชนในเรื่อง
ตางๆที่เปนประโยชน 

4)  ใหรัฐสงเสริมการทองเที่ยวจากคนในประเทศและตางประเทศ ในขณะเดียวกัน
ก็ตองมีการจัดการทองเที่ยว โดยมีการรวมมือจากทุกๆฝายที่เกี่ยวของ 

จะเห็นไดวาเราสามารถที่จะสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษวัฒนธรรมที่มีคาเหลานี้ไว
ไดอยางยั่งยืน 
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2.7  ประวัติความเปนมาของเกาะเกร็ด 
  

ในสมัยกรุงศรอียุธยา แมน้ําเจาพระยาเปนเสนทางสําหรับการสัญจรทางน้ําสายหลัก เปน
เสนทางเขา-ออกที่สําคัญสําหรับเรือชนิดตางๆที่จะเขาสูพระนครศรีอยธุยา เนื่องจากแมน้ําเจาพระยา
ที่ไหลผานกรงุศรีอยุธยาลงมาทางใต ผานเมืองสามโคก เมืองนนทบุรี จนถึงปากน้ํามีหลายแหงที่
แมน้ําไหลคดเคี้ยวออมผืนดนิ เชน ในชวงตอนทายอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ีมาถึงคลองบาง
หลวง-เชียงราก และชวงอําเภอปากเกร็ด เปนตน ทําใหเสียเวลา และไมสะดวกในการสัญจรทางน้ํา 
ซ่ึงเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญสมัยนั้น จึงตองขุดทางน้ําขึ้น เพื่อเปนทางลัด ทั้งยงัมีประโยชนใน
การเปนแหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูก และการบริโภคของคนในชุมชนนั้นดวย 

ปากเกร็ดนั้นเคยมีชื่อเรียกวา “บานปากเกร็ดนอย” สวนเกาะเกร็ดเรียกวา “บานเกร็ดนอย” 
หรือ “บานปากเตร็จนอย” และ “บานเตร็จนอย” ตั้งแตสมัยกอนรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช 
บริเวณบานเกร็ดนอยเปนบริเวณที่ลําน้ําเจาพระยาไหลออมคดโคงเปนรูปเกือกมาจากทางทิศเหนือ
ยานจังหวดัปทุมธานี ผานปากเกร็ดวกไปทางดานทิศตะวันตกทางวัดใหญสวางอารมณวกไปทางทศิ
ใตจนถึงวดัแสงศิริธรรม ไหลออมกลับไปทางทิศตะวนัออกจนถึงวดัเชิงเลน จากนั้นจึงไหลวกไป
ทางทิศใตเขาเขตอําเภอเมืองนนทบุรี ตรงที่แมน้ําเจาพระยาไหลออมเปนรูปเกือกมา สวนที่เปน
แผนดินยื่นออกไปนี้ ชาวบานเรียกวา “บานแหลม” ตอมาไดมีการขุดคลองลัดเกร็ดนอยขึ้นในป 
พ.ศ. 2265 หรือในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหวัทายสระแหงกรุงศรีอยุธยา (ฤโสพา. 2540 : 43) 
เนื่องจากทรงเล็งเห็นวาจะอํานวยใหเกิดความสะดวกตอการเดินเรือเขา-ออกพระนครจึงทรงโปรด
ใหขุดคลองลัดความโคงของแมน้ําที่อําเภอปากเกร็ดจากตําบลปากอาว(ปากเกร็ดในปจจุบัน) ไปยัง
แองน้ําซึ่งอยูระหวางวดักลางเกร็ดและวัดปาฝาย (วัดปาเลไลย) และจากแองน้ําผานไปตามคลองเดิม
ซ่ึงอยูระหวางบานปากดาน และวดัชมภูราย ซ่ึงปจจุบนัรางไปแลว (เชื้อ วองสงสาร. 2527 อางใน 
เอด  ภิรมย. 2542 : 13) ดังในพระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขาวา 

“ในปขาล จัตวาศก ทรงพระกรุณาโปรดใหพระธนบุรีเปนแมกองเกณฑคนนกิายหัวเมือง
ปากใตใหไดคน 10,000 คนเศษ ใหขดุคลองเกร็ดนอยลัดคุงบางบัวทองนั้นคดออมหนัก ขุดลัดตดั
ใหตรง พระธนบุรีรับสั่งแลวกราบบังคมลามาใหเกณฑคนนิกายในบรรดาหัวเมืองปากใตได 10,000 
คนเศษ ใหขุดเกร็ดนอยลึก 6 ศอก กวาง 6 วา ยาวทางไกลได 39เสนเศษ ขุดเดือนเศษจึ่งแลวเสร็จ 
พระธนบุรีนั้นจึงกลับมากราบทูลพระกรุณาทราบทุกประการ” (กรมศิลปากร 2534 :105 อางถึงใน 
สุพัตรา วิชยประเสริฐกุล. 2545 : 45) 

ช่ือของเกาะเกร็ดที่เรียกกันในปจจุบัน สันนิษฐานวาแตเดิมคงเรยีกชื่อตามสภาพพื้นที่ที่
เปนแหลมยื่นของพื้นดินวา “บานแหลม” ดังไดกลาวมาแลว ซ่ึงในปจจุบันนี้บริเวณใกลเคียงยังคงมี
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บานและคลองที่เรียกวา บานแหลมเหนือ และบานแหลมกลาง เมื่อขุดคลองแลวสภาพการเปนเกาะ
ยังคงไมชัดเจน เพราะเปนเพียงคลองลัดแมน้ําแคบๆที่เรียกวา คลองลัดเกร็ดนอย ดานตะวันตกของ
เกาะเรยีกวา ออมเกร็ด (ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี. 2535 : 9) ตอมาคลองเล็กคลองนี้ไดถูกความ
แรงของสายน้าํที่ลัดผานไหลตรง ทําใหกระแสน้ํากดัเซาะตลิ่งจนพังลง และกลายเปนลําน้ํากวางขึน้ 
สวนของพื้นดนิที่เปนคุงอยูระหวางลําแมน้าํเดิมกับคลองลัดเกร็ดนอย จึงมีสภาพเปนเกาะปรากฏชดั
ขึ้น จึงมีชื่อเรียกพืน้ที่สวนนีว้าเปนเกาะ โดยเร่ิมแรกมีชือ่เรียกวา “เกาะศาลากุล” (พิศาล บุญผูก. 
2530 : 3 อางใน อลิสา รามโกมุท. 2542 : 4) โดยช่ือนี้ยังคงมีปรากฏอยูในโฉนดที่ดนิที่ออกในสมัย
รัชกาลที่ 5 เกาะศาลากุลนี้เปนชื่อที่เรียกตามชื่อวัดบนเกาะนี้ คือวัดศาลากุล สันนิษฐานวาเปนชื่อซ่ึง
ไดมาจากผูสรางศาลาถวายวดั คือ เจาพระยารัตนาธิเบศธ (กุน) สมุหนายกรับราชการในสมัยพระเจา
ตากสินมหาราช แหงกรุงธนบุรี จนถึงสมัยพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่2 แหง
กรุงรัตนโกสินทร ภายหลังจากที่ไดมกีารตั้งอําเภอปากเกร็ดขึ้น และเล่ือนฐานะ “เกาะศาลากุล” ขึ้น
เปนตําบล เรียกวา “ตําบลเกาะเกร็ด” จากนั้นเกาะศาลากุนจึงมีชื่อที่เปล่ียนแปลงไปเปน “เกาะเกร็ด” 
อยางเปนทางการ จนถึงปจจุบัน แตกลาวกันวาชื่อนี้ชาวบานแถบนั้นไดนิยมเรยีกแทนเกาะศาลากนุ
มาตั้งแตกอนจะไดช่ืออยางเปนทางการแลว เนื่องจากคําวา “เกร็ด” หรือ “เตร็จ” หมายถึงลําน้ําเล็กที่
เปนทางลัด เชือ่มลําน้ําใหญสายเดียวกนัทัง้สองขาง  

จากการที่คลองลัดเกาะเกร็ดมีลําน้ําที่กวางกวาที่ขุดไวมาก อีกทั้งยังเปนเสนทางตรงที่ยน
ระยะเวลาการเดินทางโดยเรือที่แลนผานเสนทางลัดนี้มีทัง้ที่ใชในการเดนิทางติดตอระหวางชุมชน
และบรรทุกสินคาที่นําขึ้นไปอยุธยา หรือลองลงมาบางกอก ทําใหคลองลัดเกร็ด และชุมชนบริเวณนี้
มีความสําคัญตามไปดวย โดยเฉพาะมีความสําคัญในการที่เปนจุดผานของเรือสินคาทั้งไทย  
และตางประเทศ ทําใหตองตั้งดานตรวจตราสินคาที่บริเวณปากคลองลัดเกร็ดทางทิศตะวนัออกของ
เกาะเกร็ด ซ่ึงเปนที่ตั้งดานปากเกร็ด ดานขนอน ทําใหชุมชนบริเวณเกาะเกร็ด ไดแก ชุมชนปากเตรจ็
นอยขยายตัวเปนชุมชนใหญ และเปนจดุแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาที่สําคัญจุดหนึ่ง ในปจจุบนัยงัคง
เรียกบริเวณนีว้า “ปากดาน” (พิศาล บุญผูก. 2537 : 104 -105 อางถึงใน อลิสา รามโกมุท. 2542 : 2) 

การตั้งถ่ินฐานของชุมชนมอญในอดีต เมือ่คร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีนั้น ปรากฏวามี
คนมอญไดเขามาอยูกอนแลวทั้งนี้เพราะความสัมพันธระหวางไทยและมอญดําเนินมาดวยดีแตคร้ัง
โบราณ ประกอบกับการเปนพทุธศาสนิกชน และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายกนั ทั้งยังตองทาํ
ศึกสงครามกับพมามาตลอด กรุงหงสาวดเีปนเมืองหลวงของมอญแตโบราณพมาไดบุกเขาตียึดเมือง 
และมอญไดยดึคืนจากพมาไดระยะหนึ่งจนถึงป พ.ศ. 2300 มอญตองเสียกรุงหงสาวดีแกพมาไป การ
ตั้งถ่ินฐานของชุมชนมอญในอดีตจึงเปนลักษณะการอพยพหลบหนกีารรุกไลของกษัตริยพมาถอย
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เขามาในประเทศไทย ซ่ึงการอพยพของชาวมอญปากเกรด็นั้นไดอพยพมา 2 คร้ัง (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอปากเกร็ด. 2541 : 6-7) คือ 

คร้ังแรก พ.ศ. 2317 สมัยพระเจาตากสินมหาราชเสดจ็กลับจากเชยีงใหม โปรดใหรับ
ครอบครัวมอญของพระยาเจง พระยากลางเมือง ซ่ึงเปนนายทหารหวัหนาคนมอญครั้งกรุงเกาที่ถูก
กวาดตอนไปเมื่อคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยามาตั้งบานเรือนอยูที่ปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ และที่อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี สําหรับที่สามโคกนั้นมพีวกมอญมาอยูแลวตั้งแตสมัยอยธุยา (พ.ศ.2202) 
มอญที่เขามาอยูคร้ังนี้สวนใหญเปนครอบครัวทหาร โดยไดรวมกับทหารมอญเกาครั้งสมัยกรุงศรี
อยุธยาและทหารไทยทําสงครามขับไลพมาอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมยัรัชกาลที่ 1 แหง
กรุงรัตนโกสินทร ไดทําสงครามเกาทัพทีต่ําบลลาดหญา จังหวัดกาญจนบุรีนั้นทหารมอญมีบทบาท
อยางมากในการขับไลขาศึก และไดรับพระราชทานยศเปนนายทหารชั้นผูใหญจํานวนมาก สําหรบั
พระยาเจง ซ่ึงตั้งบานเรือนที่ปากคลองบางตลาด ไดรับพระราชทานตําแหนงสูงสุดในราชการเปน
จักรีมอญ แทนพระยารามัญวงศ และไดเล่ือนเปนพระยามหาโยธาในที่สุด ซ่ึงเปนตนสกุลของ        
“คชเสนี” 

คร้ังที่สอง พ.ศ. 2358 เปนการอพยพครั้งใหญในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน คือสมัย
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย โดยไดอพยพเขามาถึงสองแสนกวาคน โปรดเกลาให
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามงกุฎ หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 ในเวลา
ตอมา ซ่ึงในขณะนัน้มีพระชันษาเพยีง 8 หรือ 9 ขวบ สมมติวงศเปนจอมทัพไปรับครอบครัวมอญ 
ซ่ึงหนีภยัพมาจากเมืองเมาะตะมะ โดยมีสมิงสอดเบาเปนหัวหนา มาตั้งอยูที่เจดยีสามองค ที่เมือง
กาญจนบุรี และใหเจาพระยาอภยัภูธร สมุหนายก รับครอบครัวชาวมอญที่เขามาทางดานแมละเมา 
แมสอด เมืองตาก พรอมทั้งพระราชทานสิ่งกอสรางและเสบียงอาหารดวย นับวาเปนเกียรติแกมอญ
กลุมนี้มาก ซ่ึงมีผูใหขอสังเกตวา การที่ทรงกรุณาแกชาวมอญในครั้งนั้นอาจจะเนื่องมาจากทรงรําลึก
ถึงสมเด็จพระบรมราชชนนี คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชชนนีซ่ึงไดชื่อวาทรงถือกําเนิดมาใน
ตระกูลมอญที่อัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ก็เปนได จากนั้นทรงโปรดใหครอบครัวมอญเหลานัน้
อยูที่นนทบุรีบาง ปทุมธานีบาง เมืองนครเขื่อนขันธ (พระประแดง)บาง ดังนั้นคนมอญจึงอยูตามริม
แมน้ําเจาพระยา ตั้งแตบางประอินตลอดมาจนถึงกรุงเทพมหานคร คนมอญเหลานี้ในชั้นตนตั้งใจวา
จะอยูช่ัวคราว และมาอยูในบริเวณบานรางเมืองรางของคนไทย ซ่ึงทิ้งไปเพราะถูกพมาขาศึกเขา
ปลนสะดมยึดหมูบานเหลานี้ไว เหตุนี้ชมุชนที่เกิดขึน้ใหมในสมัยนัน้ตลอดมาจนถึงปจจุบันจึงเปน
ชุมชนของคนมอญเกือบทั้งหมด คนมอญที่อพยพมาสวนใหญเปนขนุนาง ทหาร และพระสงฆ
ผูใหญ ดังนั้นจึงปรับสภาพความเปนอยูไดดีประกอบกบัไดเขารับราชการเปนขุนนางกันมาก สภาพ
ชีวิตจึงอยูในขัน้ที่ด ีเปนทีย่อมรับของคนไทยโดยทัว่ไป 
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สําหรับชุมชนมอญที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่เปนอําเภอปากเกร็ดในปจจุบัน ซ่ึงขณะนั้นยงัคงมี
ฐานะเปนแขวง เรียกวา แขวงตลาดขวัญ ไดรับโปรดเกลาฯจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหวัใหตัง้เปนอําเภอ ช่ือ อําเภอปากเกร็ด เมื่อ พ.ศ. 2427 นั้น ทรงแตงตั้งนายอําเภอคนแรกเปน
คนมอญ คือ พระรามัญนนทเขตคดี (เนียม นนทนาคร) และทีว่าการอําเภอปากเกรด็ คือบานพระ
รามัญนนทเขตคดี อยูที่หมู 7 บนเกาะศาลากุน โดยตอมาไดเปล่ียนนายอําเภอ และยายที่วาการอําเภอ
ไปหลายครั้ง จนถึงป พ.ศ. 2506 ไดยายทีว่าการอําเภอจากตรงขามวัดโบสถมาสรางบริเวณทีว่าการ
อําเภอปจจุบนั (สํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอปากเกร็ด. 2541 : 7)  

เชื่อวามอญเกาะเกร็ดนาจะอพยพมาเมื่อคร้ังรัชกาลที่ 2 คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลยั ซ่ึงชาวมอญที่อพยพมาในครั้งนี้เรียกวามอญใหม และตั้งถ่ินฐานอยูตั้งแตวัดเสาธง
ทอง ออมเกร็ดจนมาถึงวดัฉมิพลีในลัดเกรด็ หมูบานนี้เรียกวาบานมอญ มี 3 หมูบาน ทางคลองออม 
เรียกวา “บานออม” และในลัดเกร็ดมี 2 หมูบาน เรียกวา “บานบน” กับ “บานลาง” (ฤโสพา. 2540 : 
64) 

เกาะเกร็ดนัน้เมื่อยังไมมีมอญไปอยูก็คงจะมีคนไทยอยูบางพอสมควรทางฝงน้ํา เพราะมี
วัดอยูถึง 3 วัด คือ วัดปาเลไลย วัดปากอาว และวัดไผลอม ครอบครัวมอญที่อพยพก็คงมาพักที่ปาก
เกร็ดกอน อยูระหวางวัดกลางเกร็ดและวัดสนาม ที่บริเวณนั้นก็คงจะถกูถางเตียนโลงไปหมด คงมี
อยูประปราย ตนไมคงไมมจีึงเรียกบานนัน้วา “บานตากแดด” วัดสนามคงสรางทีหลัง เปนวัดทีอ่ยู
เหนือที่โลงนัน้ จึงเรียกวา วดัสนามเหนือ 

การจัดบริเวณครัวมอญคงทํากันอยางรอบคอบ เพราะมอญไดกําหนดบริเวณโดยการสราง
วัดเปนทีก่ําหนดแนนอนสรางวัดฉิมพลีตดิกับวดัปาเลไลย คนละฝงคลองไวกําหนดเขตทางใต สวน
ทางดานเหนือมีการสรางวัดเสาธงทองเปนสัญลักษณ ความจริงเสาธงนั้น คือ เสาหงส มีรูปหงส 
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ภาพ 3 วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และความเชื่อ ชาวมอญ 

                          
                การแตงกายของชาวมอญ                                   ประวัติศาสตรชาวมอญ 

       
               การนับถือตามความเชื่อ                                    ภาษามอญ ควบคูกับภาษาไทย 

     
                                                              วิถีชีวิต ชาวมอญ  
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หงส หมายถึง หงสาวดี และที่วัดปากอาว (วัดปรมยัยิกาวาส) ไดสรางพระมุเตาเปนสัญลักษณไว 
มอญมีที่พึ่งทางใจ คือ เจาพอเกษแกวไชยสทิธิ์ ซ่ึงตั้งอยูในหมูที่ 1 ชาวมอญที่เขามาตั้งถ่ินฐาน และมี
การประกอบอาชีพทําโอง อาง อยางเปนลํ่าเปนสันทาํใหเกาะเกร็ดมีชีวิตชีวาขึน้ระหวางคลองวดั
ปากอาวจนถึงวัดเสาธงทอง หมูบานชาวมอญกลุมนี้มีชื่อเรียกวา “บานโองอาง” (วินยั ภูมพิิทักษกลุ. 
2540 : 40) 

สําหรับประชากรในพืน้ที่เกาะเกร็ดอกีกลุมหนึ่ง ไดแก กลุมของชาวมลายู หรือชาวมสุลิม 
ซ่ึงนับถือศาสนาอิสลาม และเปนผูอพยพเขามาอาศัยในจังหวดันนทบรีุเปนกลุมหลังสุด แบงไดเปน 
2 กลุม โดยกลุมแรกเปนชาวปตตานีอพยพเขามาในสมยักรุงศรีอยุธยา ตั้งถ่ินฐานอยูที่ตําบลบางกระ
สอ และตําบลบางตะนาวศรี ในเขตอําเภอเมืองนนทบุรี สวนกลุมหลังเปนชาวไทรบรีุ อพยพเขามา
สมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 3 ตั้งถ่ินฐานอยูที่ตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด ซ่ึงตอมาได
ขามฝงมาตั้งถ่ินฐานกอสรางบานเรือนยังพืน้ที่เกาะเกร็ด ใกลวัดศาลากลุ ในหมู 3 ตรงขามกับชุมชน
เดิมที่ฝงตําบลทาอิฐ 

2.7.1  ลักษณะทางกายภาพทาํเลที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต เกาะเกร็ด ตั้งอยูละติจูดที่ 
13o54’ – 13o55’ เหนือ และลองกิจูดที่ 100o28’ – 100o29’ ตะวันออก อยูในเขตพื้นที่อําเภอปากเกร็ด 
จังหวดันนทบรีุ มีฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)ขั้น 5 เกาะเกร็ดอยูทางทิศใตของ
อําเภอปากเกรด็ โดยมีระยะหางจากอําเภอปากเกร็ดประมาณ 2 กิโลเมตร ที่ตั้งของตําบลเกาะเกรด็
นั้นเปนพื้นที่ทีม่ีลักษณะเปนเกาะ โดยมีแมน้ําเจาพระยาลอมรอบ มีขนาดพื้นที่ 2,188 ไร ซ่ึงมีอาณา
เขตติดตอกับตาํบลตางๆในอําเภอปากเกร็ด โดยมีแมน้ําเจาพระยา ชวงทีเ่รียกวาออมเกร็ด และแมน้ํา
ลัดเกร็ดกัน้กลาง ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดตอกับแมน้าํเจาพระยา และตําบลคลองพระอุดม 
  ทิศใต  ติดตอกับแมน้าํเจาพระยา และตําบลทาอิฐ 
  ทิศตะวนัออก ติดตอกับแมน้าํเจาพระยา และตําบลปากเกร็ด 
  ทิศตะวนัตก ติดตอกับแมน้าํเจาพระยา และตําบลออมเกร็ด 
     

2.7.2  การแบงเขตการปกครอง ตําบลเกาะเกร็ด ไดยกฐานะจากสภาตําบล เปนองคการ
บริหารสวนตําบล เมื่อวันที ่30 มีนาคม พ.ศ. 2539 เนื่องจากมีรายไดมากกวาปละ 150,000 บาท คือ 
รายไดไมรวมเงินอุดหนนุ 2,788,210.22 บาท และรายรับของอบต.ตําบลเกาะเกรด็. ในปพ.ศ. 2540 ,
มีจํานวนเทากบั 2,184,210 บาท (จังหวัดนนทบุรีฝายขอมูลและติดตามประเมินผล.[ออนไลน] 2544. 
http://www.nonthaburi.go.th/) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 ประกอบดวย 7 หมูบาน มีจํานวนพืน้ที่และครัวเรือนแยกตามรายหมูบานดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงจํานวนพื้นที่ และครัวเรือนในพื้นที่ตําบลเกาะเกร็ด แยกตามรายหมูบาน 
 

หมูบาน พื้นที(่ไร) สัดสวน(%) ครัวเรือน 
1. บานลัดเกรด็ 166              7.6 223 
2. บานศาลากุลนอก 179              8.2 240 
3. บานศาลากุลใน 996 45.5 186 
4. บานคลองสระน้ําออย 271 12.4 103 
5. บานทาน้ํา 291 13.3 213 
6.  บานเสาธงทอง 240 10.0 144 
7. บานโองอาง                46               2.1              81 
รวม           2,188 100.0 1,190 

 
ที่มา :  สํานักงานทะเบยีนราษฎรอําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี. 2546 

 
2.7.3  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของเกาะเกร็ด มีลักษณะเปนพื้นที่ราบต่ํา

ลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยา บริเวณริมแมน้ําเปนที่ลุมมากกวาตอนกลาง พื้นที่สวนใหญมีลักษณะ
เปนที่ราบน้ําทวมถึง ทําใหพื้นที่ทั่วทั้งเกาะเปนพืน้ที่ที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตรกรรม ดังจะ
เห็นไดวามกีารทําสวนผลไมยืนตนอยูทั่วไป ผลไมที่นิยมปลูกไดแก กลวย มะมวง มะพราว สมโอ 
บริเวณสวนกลางของเกาะแตเดิมเปนพืน้ที่ปลูกขาวเจา แตไมมีการทํานามาตั้งแตป พ.ศ. 2525 (คัธลี
ยา พรเพชรสขุ. 2544 : 2) เนื่องจากบริเวณกลางเกาะเปนที่ดอนสูงกวาบริเวณริมเกาะ การดึงน้ําเขาสู
พื้นที่นาตองอาศัยเครื่องสูบน้ําอีกทั้งสภาพคูคลองภายในเกาะเกร็ดปจจุบันตื้นเขนิไมมีการขุดลอก
มาเปนระยะเวลานาน การทํานาจึงไมคุมกับการลงทุนทําใหพื้นที่นาในอดีตกลายเปนพื้นที่รกราง
เปนผืนใหญติดตอกัน จากลกัษณะของพื้นที่เกาะเกร็ดที่คอนขางเปนพืน้ที่ราบลุม โดยเฉพาะบริเวณ
ริมเกาะจึงทําใหเกิดน้ําทวมไดงาย เกาะเกรด็จึงประสบปญหาเรื่องน้ําทวม ชวงซึ่งเกดิเปนประจําทกุ
ปในฤดูน้ําหลาก คือ ในระหวางเดือนกนัยายน และเดือนพฤศจิกายน ประกอบกับลักษณะเนื้อดินที่
เปนดินเหนยีวอุมน้ําไดดี เมือ่เกิดการทวมขังจึงทําใหการระบายน้ําคอนขางชา 
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ภาพ  5  แผนผังเกาะเกร็ดแบงเปนหมูบาน 
(ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอปากเกร็ด.  2548 : 4)   
 

  2.7.4  ลักษณะภูมิอากาศและการกระจายตัวของฝน ลักษณะภูมิอากาศของบริเวณเกาะ
เกร็ด มีลักษณะคลายคลึงกบัภูมิอากาศโดยทั่วไปของอําเภอปากเกร็ด และจังหวัดนนทบุรี คือ เขต
อากาศรอนชื้นหรือมรสุมเมืองรอน ฝนตกชกุในชวงฤดูฝน และตกมากที่สุดในเดือนกันยายน บางป
เกิดพายุดีเปรสชั่นหรือฝนตกหนาแนน ตดิตอกันเปนเวลานาน สงผลใหเกิดน้ําทวมทั้งบริเวณเกาะ
เกร็ด ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบปของบริเวณเกาะเกร็ด ประมาณ 1,400 มิลลิเมตร/ ป ชวงเดือน
ตุลาคมเปนเดอืนที่ปริมาณน้าํฝนและจํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุด 365.56 มิลลิเมตร สวนชวงเดือน
กุมภาพนัธจะมีปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่ฝนตกนอยที่สุด 4.1 มิลิเมตร เพราะพื้นที่เกาะอดุม
สมบูรณไปดวยสวนผลไม ตนไมยนืตน และยังลอมไปดวยแมน้ําเจาพระยาทําใหสามารถเก็บความ
ชุมชื้นไดตลอดทั้งป (สํานักงานเกษตรอําเภอปากเกร็ด.  2548 : 5)   
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ภาพ 6  สภาพภายในเกาะเกร็ด 
 

 
 
 
 

        
                  ระดับน้ําที่เกาะเกร็ด                            ระดับน้ําขึ้นสูงทําใหสะพานสูงกวาทาเรือ 

         
            แสดงระดับน้ําทวมถึงถนน                                   ถนนทางเดินภายในเกาะเกรด็ 

       
            ถนนทางเดินรอบเกาะเกร็ด                                        การสงคนขามฟากทางเรอื 
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 2.7.5  ลักษณะดิน พืน้ที่เกาะเกร็ดเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง ที่เกิดจากการทับถมของเศษ
ตะกอนทีพ่ัดพามา ทําใหลักษณะดินสวนใหญเปนดนิตะกอนที่เปนดินเหนียวจดัเปนกลุมดินอินเซฟ
ติซอล ซ่ึงเปนดินตะกอนใหมที่พบทั่วไปในเขตที่ราบภาคกลางตอนลางของลุมแมน้ําเจาพระยา 
ประกอบดวยชุดดิน 2 ชุด คือ ดินชุดบางกอก และดนิชุดธนบุรี       

1) ดินชุดบางกอก เปนชุดดินที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางสูงมาก เหมาะ
สําหรับทําการนาขาวและสามารถปลูกพืชอ่ืนๆไดตลอดป แตมีปญหาเกี่ยวกับการระบายน้ํา 
เนื่องจากเปนดินเหนียวทําใหการระบายน้ําเลว และระดับน้ําใตดินสูง เปนอันตรายตอรากพืช ดินชุด
บางกอกนี้อยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่เกาะเกร็ด และในบางสวนของพื้นที่หมู 1, 2, 3, 5, 6 และ 7            

  2)  ดินชุดธนบุรี เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง เหมาะสมที่สุดสําหรับ
การทําสวนผลไม และปลูกผัก การยกรองชวยปรับปรุงใหการระบายน้ําของดินดีขึ้น และการนําเอา
ดินเลนในทองรองมาใสไวบนดินชั้นบน ก็ชวยเพิ่มอินทรียวัตถุในดินดวยการใสปุยเปนทางหนึ่งที่
ทําใหผลผลิตสูงขึ้น ปญหาของดินชุดนี้อีกอยางก็คือ ถาปใดแลงจัดน้ําในแมน้ําต่ําลง น้ําเค็มจะไหล
เขามาทวม ทําใหเกิดความเสียหายแกพืชที่ปลูกได ดินชุดธนบุรีนี้อยูบริเวณริมฝงของพ้ืนที่บริเวณ
เกาะเกร็ด พบไดในทุกหมูบานในที่ราบลุมใกลแมน้ํา สภาพพื้นที่ราบเรียบเปนดินลึกการระบายน้ํา
นั้นคอนขางไมดี ความสามารถในการอุมน้ําสูง และใหน้ําซึมผานไปไดชา 

2.7.6 แหลงน้าํบนเกาะเกร็ด เนื่องจากลักษณะทําเลที่ตั้งของเกาะนัน้มีสภาพเปนเกาะกลาง
แมน้ําเจาพระยาแหลงธรรมชาติที่ประชาชนบนเกาะเกรด็นํามาใชประโยชนจึงมีเพียงน้ําที่ไดมาจาก
แมน้ําเจาพระยาและลําคลองที่แตกแขนงเขาไปยังพื้นทีต่างๆในเกาะเกร็ด จึงจําเปนตองสรางแหลง
น้ําเพื่อใหปริมาณน้ําเพยีงพอแกการอุปโภค และบริโภค แหลงน้ําในเกาะเกร็ด สรุปไดดังนี ้

1) แหลงน้ําธรรมชาติบนผิวดินเกาะเกรด็เปนเกาะกลางแมน้ําเจาพระยา สวนที่
ออมรอบเกาะ เรียกวา แมน้ําออมเกร็ด สวนที่ตรง คือ แมน้ําลัดเกร็ด นอกจากแมน้ําเจาพระยาแลวยัง
มีแหลงน้ําธรรมชาตสํิาหรับบานเรือนที่อยูอาศัยลึกเขาไปในเกาะเกร็ด ใชเปนแหลงน้ําอุปโภค-
บริโภค และน้าํเพื่อการเกษตร ประกอบไปดวยคลองอีกเปนจํานวนมาก คลองเหลานีแ้ตกแขนงมา
จากแมน้ําเจาพระยาเขาไปยงัพื้นที่ทั้ง 7 หมูบานอยางทั่วถึง แตละคลองมีขนาดกวาง ยาว และลึก
แตกตางกนัออกไป ดังแสดงในตารางที่ 2 แตในหนาแลงคลองบางแหงประสบภาวะตื้นเขิน จึง
กอใหเกิดความไมสะดวกอยูบางในการใชเดินทาง หรือนํามาใชประโยชนในดานตางๆ พบวา คลอง
ที่ทําการขุดลอกมีเพียง 3 คลอง คือ คลองศาลากุน ในหมู 3 คลองวัดจันทร ในหมู 5 (ไดรับการขุด
ลอกในป พ.ศ. 2537) คลองตามวน ในหมู 6 (ไดรับการขุดลอกในป พ.ศ. 2537) และจากจํานวน
คลองที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด 23 สาย  
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2) แหลงน้ําธรรมชาติใตดินไดแก บอบาดาลสาธารณะเริ่มดําเนินการขุดเจาะมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 โดยไดงบประมาณมาจากหลายๆหนวยงาน เชน กรมโยธาธิการ กรมอนามัย เปน
ตน ปจจุบันมบีอบาดาลทั้งสิ้น 8 บอ และอีก 1 บอเปนบอสําหรับใชภายในบานเกร็ดตระการเอง ดงั
แสดงในตารางที่ 3 

3) แหลงน้ําที่สรางขึ้น ถึงแมวาเกาะเกร็ดจะมีสภาพเปนเกาะที่อยูกลางแมน้ํา
เจาพระยาและมีคลองที่เกิดตาม ธรรมชาติอยูมากมายหลากหลาย แตเนื่องจากอาชีพสวนใหญนี้จะ
เปนการเกษตร ทําสวน จงึกอใหเกิดความตองการน้ําดิบเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตทํา
เครื่องปนดินเผา และการบริโภค ดังนัน้ปริมาณน้ําธรรมชาติจึงไมเพียงพอกับความตองการจึงทําให
จําเปนตองสรางแหลงน้ําขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 7  คลองตางๆในเกาะเกร็ด 
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ตาราง 2 ขนาดคลองธรรมชาติในพื้นที่ของตําบลเกาะเกร็ด 
 

ขนาด (เมตร) ชื่อคลอง 
กวาง ยาว ลึก 

หมูที่ 

1. คลองวัดฉิมพลีสุทธาวาส 4 300 2 1 
2. คลองวัดปรมัยยิกาวาส 4 300 2 1 
3. คลองศาลเจาพอปราสาททอง 3 800 2 2 
4. คลองตาหยด(คลองศาลากุน) 2 800 1 2 
5. คลองชมพูลาย 3 500 1 2 
6. คลองบานครูเพี้ยน 3 500 1 2 
7. คลองโตะดํา 4 1300 3 3 
8. คลองศาลากุน 8 800 2 3 
9. คลองบานตาฮวย 3 800 1 3 
10. คลองบานนายสวัสดิ ์ 2 500 1 3 
11. คลองสระน้ําออย 4 600 3 4 
12. คลองวัดจนัทร 4 800 3 5 
13. คลองวัดมะขามทอง 3 200 1 5 
14. คลองบานนายเทยีมศักดิ ์ 3 400 2 5 
15. คลองบานนางเมี้ยน 3 500 1 5 
16. คลองบานนายบุญเรือน 3 500 2 5 
17. คลองบานนายตุย 3 600 2 5 
18. คลองบานนายชุบ 2 700 1 5 
19. คลองตามวน 2 80 0.75 6 
20. คลองวัดเสาธงทอง 3 200 1 6 
21. คลองวัดไผลอม 3 200 1 6 
22. คลองวัดไผลอม 2 350 1 7 
23. คลองวัดปรมัยยิกาวาส 2 300 2 7 

 
(ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. 2545) 
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ตาราง 3  ขอมูลภาชนะเก็บน้าํ และระบบประปาในพืน้ทีต่ําบลเกาะเกร็ด 
 

ประเภท สถานที่ตั้งโครงการ 
1. ถังเก็บน้ําสะอาดแบบ ฝ 5 หมู 5 หอกระจายขาว 

หมู 3 โรงเรียนวัดศาลากุล 
หมู 3 สถานีอนามัยศาลากุล 
หมู 5 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานทาน้ํา 
หมู 6 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 
หมู 6 สถานีอนามัยตําบลเกาะเกร็ด 

2. ถังเก็บน้ําสะอาดแบบ ฝ 33 

หมู 6 วัดไผลอม 
3.  ถังเก็บน้ําสะอาดแบบ ฝ 99 หมู 7 โรงเรียนวัดปรมยัยกิาวาส 

หมู 2 บานนายสมพงษ วองสงสาร (2 ที่) 
หมู 5 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ (1 ที่) 

4. ถังน้ําไฟเบอร 

หมู 6 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (3 ที่) 
หมู 1 วัดฉิมพลีสุทธาวาส 
หมู 3 วัดศาลากุลมี 2 บอ อยูบริเวณวัดศาลากุล 
หมู 3 บริเวณคลองตาฮวย 
หมู 4 วัดจันทร 
หมู 6 วัดไผลอม 
หมู 6 วัดเสาธงทอง 

5. ระบบประปาบาดาล 

หมู 7 วัดปรมยัยิกาวาสวหิาร 

หมายเหต ุมีระบบประปาผิวน้ําขนาดใหญ ของสถานสงเคราะหหญิงบานเกร็ดตระการ หมู  
2 ซ่ึงมีจํานวน 1 แหง (ใชภายใน) 
ที่มา : (สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. 2545) 
 

   2.7.7  โครงสรางพื้นฐาน 
1)  การคมนาคม การคมนาคมขนสงภายในมีถนนซีเมนตรอบเกาะ (ถนนคสล.) 

ขนาดกวางประมาณ 1.50-2.00 เมตร เปนสายหลัก ในแตละเขตหมูบาน ดังแสดงในตารางที่ 4  และ
จะมีถนนสายยอยเขาตามบานและสวน ซ่ึงจะมีทั้งทางทีปู่ดวยซีเมนต วางดวยซีเมนตแผน และบาง
แหงเปนทางดนิ และไมมีรถยนตบนเกาะเกร็ด แตมีบางครัวเรือนที่มีรถยนตไวใช (ไมไดใชบนเกาะ) 
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การเดินทางบนเกาะสวนใหญจะใชการเดนิเทา การขี่จักรยาน หรือจกัรยานยนตสวนตัว เพื่อให
เหมาะกับสภาพของเกาะ นอกจากนีย้ังเกิดรูปแบบการใหบริการของรถจักรยานยนตรับจางเกิดขึ้น 
ประจํา 3 จุดหลัก คือ บริเวณวัดปรมัยยิกาวาส บริเวณทาเรือวัดฉิมพลี และบริเวณวัดมะขามทอง 
เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนภายในเกาะและนักทองเที่ยว สวนการเดินทางทางน้ํา 
จะเปนการนั่งเรือโดยสาร หรือเรือสวนตัว และสวนใหญเปนบานที่อยูริมแมน้ําและตั้งอยูหางจาก
ถนนสายหลักของตําบล ซ่ึงจะใชเวลาในการเดินทางทางบกมากกวาทางเรือ  
 
ตาราง 4 แสดงระยะทางของถนนสายหลกัในแตละเขตหมูบาน 
 

หมูบาน ระยะทาง (ก.ม.) 
1. บานลัดเกรด็ 1 
2. บานศาลากุลนอก 0.5 
3. บานศาลากุลใน 0.4 
4. บานคลองสระน้ําออย 0 
5. บานทาน้ํา 1 
6. บานเสาธงทอง 1 
7. บานโองอาง 0.5 

             
  ที่มา : (สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี. 2544) 
 

เนื่องจากพื้นทีม่ีลักษณะเปนเกาะ การคมนาคมติดตอจากภายนอกเขาสูพื้นที่เกาะเกรด็โดย
ทางบกนั้นสิ้นสุดที่บริเวณหาแยกปากเกรด็ จากนั้นตองอาศัยการคมนาคมทางน้ําจึงเขาสูพื้นที่ได 
ดังนั้นการสัญจรไป-มาจึงตองอาศัยทางน้าํเปนหลัก โดยมีทาเรือทั้งหมด 6 แหง โปะเทียบเรือ 16 
แหง กระจายอยูแตละหมูบาน บานที่อยูริมน้ําสวนใหญจะมีทาน้ําเปนของตนเองเพือ่สะดวกในการ
เดินทาง สําหรบัการเริ่มตนเดนิทางไปเกาะเกร็ดสามารถไปไดทั้งทางน้ํา และทางบก จากนั้นตองนั่ง
เรือขามฟากไปยังเกาะเกร็ดทําไดดังนี ้

 (1) โดยทางรถยนต รถโดยสารประจําทาง ไดแก สาย ปอ.5, ปอ.6,  32, 51, 
52, 166, 356 

(2) รถตูบริการจากสนามหลวง-ทาน้ําปากเกร็ด และจากอนุสาวรียชัย-ทาน้ํา
ปากเกร็ดโดยลงจากทางดวนแจงวัฒนะ 
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(3) รถสวนตัวเดินทางไปจนสุดถนนแจงวฒันะถึงบริเวณทาน้ําปากเกร็ด 
จากนั้นมาขึน้เรือที่ทาน้ํา เพือ่ขามฟากไปยงัเกาะเกร็ด 

(4) โดยทางเรือ การใชบริการเรือดวนเจาพระยาลักษณะเรือดวนพเิศษ (ธง
เขียว) ซ่ึงเปดบริการระหวางเสนทางปากเกร็ด-นนทบุรี-วัดราชสิงขร เดินเรือทุกวันจนัทร-เสาร ออก
จากปากเกร็ด เวลา 06.00-08.20 น. และออกจากทาวัดราชสิงขร เวลา 15.00 -18.30 น. ระยะเวลาเรือ
ออกทุกๆ 10-15 นาท ีใชเวลาวิ่งประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาที 

การใชบริการทางเรือมี 2 แบบ คือเรือที่รับสงผูโดยสารตามทาตางๆ และเรือที่ใหบริการ
แบบเชาเหมาลํา ในการเหมาเรือข้ันต่ําประมาณ 500 บาท ตามแตจะตอรองราคา การขึ้นเรือขามฟาก
ไปยังเกาะเกร็ดสามารถขึ้นไดที่ทาเรือหลายทา ดังนี ้

ก. ทาเรือขามฟากที่บริเวณวัดสนามเหนือ ขามไปยังวัดปรมัยยิกาวาส หมู 
7 ตําบลเกาะเกร็ด มีเรือบริการระหวางเวลา 05.00 - 21.30 น. อัตราคาโดยสารทานละ 2 บาท และ
หากเลยเวลาดังกลาวจะตองเหมาเรือขามฟากไปเอง ราคาจะขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวาง
ผูโดยสารกับเจาของเรือ 

ข. ทาเรือวัดกลางเกร็ด ขามไปยังวดัฉิมพลี หมู 1 ตําบลเกาะเกร็ด มีเรือ
บริการระหวางเวลา 05.00-21.30 น. อัตราคาโดยสารทานละ 2 บาท แตในชวงเวลา 18.00 - 21.30 น. 
คิดคาบริการเพิ่มเปนคนละ 4 บาท โดยจายคาโดยสารทีท่าเรือวัดกลางเกร็ด หากเลยเวลาดังกลาว
จะตองเหมาเรอืขามฟากไปเอง ดังนั้นราคาจึงอยูกับการตกลงกันระหวางผูโดยสารกับเจาของเรือ
เชนเดยีวกัน 

2) การสื่อสารเกาะเกร็ดไมมทีี่ทําการไปรษณียแตมีตูไปรษณยี ตั้งอยูในหมู 4 
จํานวน 1 ตู ดานโทรคมนาคมอยูในความรบัผิดชอบขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย มีการ
ติดตั้งโทรศัพทตั้งแต ป พ.ศ. 2532 จํานวนผูใชบริการปจจุบันรวม 1,078 ครัวเรือน จากทั้งหมด 
1,190 ครัวเรือน บริการตูโทรศัพทสาธารณะใหบริการทุกหมูบาน ยกเวนหมู 5 สวนมากจะ
ใหบริการอยูบริเวณที่มีคนผานไปมามาก เชน ทาเรือ ศาลาริมน้ํา เปนตน นอกจากนี้ยังมผูีใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (โทรศัพทมือถือ) 
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ภาพ 8  การคมนาคมขนสงในพื้นที่เกาะเกร็ด 

 
 
 
 
 
 

            
ทาเรือขามฝาก วัดปรมัยยิกาวาส 

          
รถจักรยาน และจักรยานยนต พาหนะที่ใชบนเกาะเกร็ด 

         
ถนนภายในเกาะเกร็ด 
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3) การไฟฟา การไฟฟานครหลวงเปนผูรับผิดชอบในการจายไฟฟาใหแกหมูบาน
ตางๆ ในเกาะเกร็ด โดยประชากรบนเกาะเกร็ดมีไฟฟาใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2505 ในปจจบุันพบวา การ
ใหบริการไฟฟาสามารถเขาถึงทั้ง 7 หมูบาน 

4)  การประปา ระบบการประปาในเกาะเกร็ด ปจจุบันพบวาไมมีปญหาทุกพื้นที่มี
น้ําประปาใช มีน้ําสําหรับอุปโภคและบรโิภคเพียงพอตลอดป คิดเปนรอยละ 100 ระบบประปาใน
เกาะเกร็ดไดแสดงไวแลวในตาราง 4 โดยทางองคการบริหารสวนตําบลเกาะเกรด็ (อบต.เกาะเกร็ด) 
ไดมีการขุดบอบาดาลและสรางระบบประปาหมูบานขึ้น บอบาดาลมีทั้งสิ้น 8 บอ แตละบอสามารถ
จายน้ําไปยังพืน้ที่ตางๆ ไดอยางทั่วถึง ในป พ.ศ. 2541 อบต.เกาะเกร็ดไดมีการวางทอประปาทั่วทัง้
เกาะ การเก็บคาน้ําจะเก็บตามมาตรวัดน้ํา ราคายูนิตละ 5 บาท 

5) บริการสาธารณะ การบรกิารสาธารณะในเกาะเกร็ด เกิดขึ้นเพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เกาะเกรด็ มีรายละเอยีดดังตาราง 5 

6) การจัดเก็บและกําจดัขยะมูลฝอย เกาะเกร็ดมีเตาเผาขยะ (แบบใชน้ํามันโซลา) 
ขนาด 5 คิว 1 แหง ตั้งอยูหมู 6 และมีโรงแยกขยะตั้งอยูที่เดียวกันจํานวน 1 แหง ซ่ึงปจจุบันนี้มเีตาเผา
ขยะ และโรงแยกขยะไมไดใชประโยชนแลว เนื่องจากการกําจัดขยะโดยเตาเผาขยะจะใชกับขยะ
แหงเทานั้น ดงันั้นการจดัการแยกขยะเปยกและขยะแหงออกจากกนัจึงใชจํานวนคนและจํานวนเงนิ
สูง อีกทั้งบังเกดิกลิ่นเนาเหมน็จากขยะเปยก รบกวนประชาชนและนกัเรียนโรงเรียนวดัเสาธงทอง 
(ในขณะนัน้) ทําใหมีการใชประโยชนเพียงครั้งเดียวเทานั้นนับตั้งแตทาํการกอสรางมา นอกจากนีย้ัง
มีการใหบริการตั้งถังขยะกระจายตามจุดตางๆทั่วเกาะ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเกาะเกร็ดใน
ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ดเปนผูรับผิดชอบมีเจาหนาที่เข็นรถเก็บขยะจากบาน
ตางๆในทุกหมูบานรวม 8 คน โดยมีถุงดําแจกจายตามบานตางๆเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บของ
เจาหนาทีก่ารบริการเก็บขยะจะเก็บทุกวันจันทร อังคาร พุธ ศุกร และอาทิตย ตั้งแต เวลา 8.00 น. จะ
แลวเสร็จประมาณ 12.00 น. โดยจะเข็นขยะไปกองรวมไวที่ทาเรือตางๆและจะมีเรือบรรทุกขยะของ 
อบต.เกาะเกรด็ จํานวน 1 ลํา โดยรับขยะตามโปะทาเรือบริเวณหมูบานรอบตําบลเกาะเกร็ด เพื่อที่จะ
นําไปกําจดัที่อําเภอไทรนอยตอไป สําหรับบานที่อยูลึกเขาไป สวนใหญเปนบานที่ทําการเกษตรจะ
ดําเนินการเผาหรือฝงกันเอง 
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ตาราง 5  การบริการสาธารณะในพืน้ที่ตําบลเกาะเกรด็ 
 

ประเภท สถานที่ตั้ง 
1. ศูนยพัฒนาตําบล หมู 2 
2. ศูนยสาธารณะสุขมูลฐานและอาสาสมัครสาธารณะสุข หมู 1, 2, 3, 5, 6, และ 7 
3. ศูนยเกษตรประจําตําบล หมู 2 
4. ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน หมู 1, 2 , 3, 4,  5,  6, และ 7 
5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 5 
6. ที่อานหนังสือประจําหมูบาน หมู 6, 7 
7. หอกระจายขาว หมู 2, 5 
8. หองสมุดประชาชนหรือหองสมุดโรงเรียนหรือหองสมุดวัดที่
ประชาชนใชการได 

หมู 3, 6 

9. ศูนยฝกอาชพี (มีสถานที่และมีเครื่องมือฝกอาชีพได) หมู 1, 3 
10. รานคาที่ประชาชนรวมตวักันในการลงทุน (เชน ศูนยสาธิต
การตลาด, รานคาหมูบาน เปนตน) 

หมู 1, 7 

11. สถานที่พักผอน, สวนสาธารณะของหมูบานหรือหมูบานอยูใน
รัศมีไมเกิน 3 กม. จากสถานที่พักผอน, สวนสาธารณะ 

หมู 7 

12. ลานกีฬาหรือสนามกีฬาของหมูบาน (นับที่อยูในโรงเรียนดวย) หมู 1, 2, 3 และ 7 

 
ที่มา : (สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. 2544  : 14) 
 

7) ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน เกาะเกร็ดมีสถานตีํารวจชุมชน 1 แหง 
ตั้งอยูหมู 5 มีเจาหนาทีจ่ากสถานีตํารวจภูธรอําเภอปากเกร็ด(สภ.อ. ปากเกร็ด) มาประจํา 2 นาย โดย
สับเปลี่ยนทุกๆ 15 วัน นอกจากนีย้ังมีชาวบานที่ถูกฝกใหเปนตํารวจชมุชนอีก 6 คน มาทํางาน
รวมกบัเจาหนาที่จากสภ.อ.ปากเกร็ด โดยทําหนาที่ดแูลความสงบเรียบรอย รับแจงเหตุเบื้องตน หาก
มีคดีรุนแรงเกนิอํานาจหนาที่จะสงผูตองหามาดําเนนิคดีที่สภ.อ.ปากเกร็ด สําหรับความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสินของเกาะเกร็ดอยูในเกณฑที่สามารถควบคุมได คดีทีเ่กิดขึ้นสวนใหญเกี่ยวของกบั
การพนัน รองลงมาคือ ปญหายาเสพติด และปญหาลักทรพัย (โดยเฉพาะจะเกิดกับนกัทองเที่ยว) 
สวนคดีอุกฉกรรจก็มีบาง แตก็พบวามจีํานวนนอยมาก  
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สําหรับการดับเพลิงในเกาะเกร็ด พบวา มีสถานีดับเพลิงชุมชน ตั้งอยู หมู 1 ริมทางเดิน
รอบเกาะ โดยมีลักษณะเปนศาลา มีการแขวนถังน้ําและเครื่องดับเพลิงในลักษณะที่สามารถหยิบ
ใชไดอยางรวดเร็ว เงินทุนในการกอสรางและซื้ออุปกรณเปนเงินมาจากโครงการมิยาซาวา เนื่องจาก
บริเวณหมู 1, 6 และ 7 ทั้งสามหมูบานมีการปลูกบานชิดกันมาก ประชาชนจึงเห็นควรใหมีอุปกรณ
ดับเพลิงเพื่อเตรียมรับมือกับปญหาอัคคีภัยอันอาจเกิดขึ้นได สวนในเรื่องของการบรรเทาสาธารณะ
ภัยอ่ืนๆนอกจากเจาหนาที่ที่มีอยูและชาวบานแลวยังตองขอความชวยเหลือเสริมจากอําเภอปากเกร็ด
หรือตําบลใกลเคียง 

2.7.8 ลักษณะทางเศรษฐกิจ พื้นฐานการเจริญเตบิโตในทางเศรษฐกิจของเกาะเกร็ด เดิม
ขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรมเปนหลัก แตเนื่องจากชวงระหวางป 2538 - 2539 ไดประสบกับอุทกภยั
คร้ังใหญทําใหจํานวนครัวเรือนรวมถึงรายไดที่มาจากภาคเกษตรกรรมลดลงเปนอยางมากจึงทําให
คนรุนหนุมสาวนิยมรับจางตามโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเกาะเพิ่มมากขึ้นดวย นอกจากนีใ้น
ระบบเศรษฐกจิของเกาะเกรด็เปนระบบเศรษฐกิจแบบกึง่ปด คือ ไมมีนักลงทุนเขามาลงทุนพัฒนา 
ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการไมวาจะเปนขอจํากัดดานทําเลที่ตั้งของพื้นที่ การเขาถึง ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ รวมถึงพื้นที่เกาะเกร็ดไดถูกประกาศเปนพืน้ทีสี่เขียวในขอ
กําหนดการวางผังเมืองรวมทั้งจังหวดันนทบุรี มีการกําหนดเขตควบคุมการกอสรางอาคารสูงบน
เกาะ แตในปจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาการทองเที่ยวที่ริเร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. 2541 ทําใหเกิด
ความตองการสินคาและบริการ ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจของเกาะเกร็ดมีการขยายตวัขึ้น เนือ่งจากการ
ทองเที่ยวทําใหมีการไหลเขาของเงินตรา 

2.7.9 การประกอบอาชีพ 
1) อาชีพรับจาง โดยทั่วไปมทีั้งรูปแบบของการใชแรงงาน และการใหบริการ 

ปจจุบันนีจ้ะเห็นวามกีารปลูกสรางบานเรือนของคนบนเกาะเกร็ด กต็องอาศัยแรงงานจากชาง หรือ
กรรมกรผูใชแรงงานในการกอสรางโดยคนในพืน้ที่ สวนการใหบริการที่เห็นยกตัวอยางไดแก 
รถจักรยานยนตรับจางซึ่งบนเกาะเกร็ดเองมอียูจํานวน 3 วนิ ที่ใหบริการแกนกัทองเที่ยว และผูอยู
อาศัยบนเกาะเกร็ด 

2) อาชีพเกษตรกรรม จากขอมูลของสํานักงานเกษตรอําเภอปากเกร็ด พืน้ที่ปลูก
ในตําบลเกาะเกร็ดมีผลไมดั้งเดิมไดแก ทุเรียน ในตําบลเกาะเกร็ดเปนสวนดั้งเดิม และมีอนุรักษพนัธ
ไว มีพืน้ที่ปลูก 209 ไร เกษตรกร 17 ราย  ผลไมอ่ืนๆเชน มังคุด มะมวง ชมพู กลวย มะพราว มะนาว 
และพืชผัก พืน้บานที่มีชื่อเสียง เชน หนอกะลา จะแบงเปน 

(1) พื้นที่ทั้งหมด 2,840 ไร หรือประมาณ 4.20 ตารางกิโลเมตร 
(2) พื้นทีก่ารเกษตร 1,268 ไร หรือรอยละ 44.65 
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(3) พื้นที่ปลูกผลไม 977 ไร เกษตรกร 301 ราย 
สวนจํานวนแรงงานในการประกอบอาชพีการเกษตรนัน้คงเหลือนอยมาก จะเปน

เพียง พอ แม เทานั้นที่ทําอยู สวนบุตรหลานหรือคนรุนใหมก็มักจะนิยมออกไปทาํงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และภาคเอกชนภายนอกตาํบล ดังนั้นแรงงานในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมใน
ทองถ่ิน จึงตองอาศัยจางแรงงานมาจากนอกพื้นที่ เชนการจางแรงงานในโรงงานเครื่องปนดินเผา 
และยังมกีารจางแรงงานคนดูแลสวนไมผลเปนคนจากนอกพื้นที่(สํานกังานเกษตรอาํเภอปากเกร็ด. 
2548 : 27) 

3) อาชีพที่ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน ในที่นีร้วมจํานวน
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรมกันในครวัเรือน ทั้งที่เปนอาชีพหลักและ
อาชีพรอง พบวา การทําหตัถกรรมเครื่องปนดินเผานยิมทํากันมากทีสุ่ดทั้งสิ้น 198 ครัวเรือน จาก 
1,190 ทั้งนี้เนือ่งจากชาวมอญนั้นมีฝมือในการทําเครื่องปนดินเผามาแตโบราณ เมื่อบรรพบุรุษชาว
ไทยเชื้อสายมอญอพยพหลบภัยสงครามมาอยูในประเทศไทยก็ไดยดึเอาการทําเครื่องปนดินเผาเปน
อาชีพและมีชือ่เสียงเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาคุณภาพด ีและมีความงดงาม แหลงเครื่องปนดินเผาใน
เกาะเกร็ดอยูในพื้นที่หมู 1, 6 และ 7 ซ่ึงเปนหมูบานมอญ แตมีครอบครัวเครื่องปนดินเผาบางสวนที่
อาศัยอยูในพืน้ที่หมู 5 ซ่ึงประชากรสวนใหญเปนคนไทย ทั้งนี้เพราะกอนสมัยที่ทางราชการจะแบง
เขตการปกครองออกเปน ตําบลและหมูบานนั้น ชาวมอญรุนแรกทีอ่พยพมาอยูในเกาะเกร็ด ปลูก
บานเรือนอยูเรียงรายกนัไปตามแนวลําน้ํา และแบงหมูบานออกเปน 5 หมู(เอด ภิรมย. 2542 : 19) คือ 

(1) กวานฮาโม (บานลาง) จากวดัฉิมพลีสุทธาวาส ถึงทาเรือกลางเกร็ด (โปะ
นายตรวจชื่น) ปจจุบันอยูในพื้นที่หมู 1 

(2) กวานฮาตวน (บานบน) จากทาเรือกลางเกร็ด ถึงวัดปรมัยยิกาวาส ปจจุบัน
อยูในพืน้ที่หมู 1 เชนกัน 

(3)  กวานอามาน จากวัดปรมัยยิกาวาสถึงวัดไผลอม ปจจุบันคือ หมู 7 
(4)  กวานโด จากวดัไผลอมถึงวัดเสาธงทอง ปจจุบันคือหมู 6 
(5)  กวานอะลาด จากวดัเสาธงทองถึงวัดมะขามทอง ปจจุบันอยูในพืน้ที่หมู 5

ทั้ง 5 ช่ือ เปนชื่อหมูบานทีต่ิดมาจากเมืองมอญ เมื่อมาตั้งบานเรือนในเมืองไทยก็ไดนําชื่อดั้งเดิมมา
เรียกหมูบานของตน และทกุกวาน (หมูบาน) ลวนเปนหมูบานเครื่องปนดินเผามาแตเดิมทั้งสิ้น จงึ
นับไดวาอาชพีการทําเครื่องปนดินเผา ถือเปนอาชีพเกาแก เปนหัตถกรรมพื้นบานที่เกาแกที่สุดของ
จังหวดันนทบรีุ และมีมากมายหลายประเภท ตั้งแตโองน้ําขนาดใหญไปจนถึงกระปุกขนาดเล็ก โอง
ดินเผาขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยอยูทีว่ัดปรมัยยิกาวาส ชางปนเกาะเกร็ดสามารถปนเครื่องปน
ตางๆไดอยางปราณีต สวยงาม เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ดถึงกับเปนที่
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ยอมรับของทางราชการ โดยการนํารูปหมอน้ําสลักลายวจิิตรบานเกาะเกร็ด ทําเปนตราของจังหวัด
นนทบุรี นอกจากการประกอบอาชีพทําเครื่องปนดินเผาแลวยังมกีารจักสานเขงปลาทู ทั้งสิ้นมี 7 
ครัวเรือน ทั้งหมดอยูในหมู 2  

4) อาชีพคาขาย การประกอบอาชีพคาขายในทีน่ี้คือ ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
คาขายเพียงอยางเดียว มีทั้งสิ้น 71 ครัวเรือน รายไดเฉลี่ย 175,857 บาท โดยหมู 1 มีครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพนี้มากที่สุด คือ 30 ครัวเรือน รองลงมา คือ หมู 7 จํานวน 26 ครัวเรือน (สํานักงาน
พัฒนาชุมชน. 2544 : 43) 

 

 
 

ภาพ 9  การสงเสริมจากทางภาครัฐ 

     
                                                กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา 

   
    ถนนสาย OTOP ในวันเสาร- อาทิตย                     โครงการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
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ภาพ 10   ครอบครัวเครื่องปนดินเผา ที่มิไดมาจากการสงเสริมจากทางภาครัฐ 

 
เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2548 ที่ผานมานี้ การไดมีการเชญิเที่ยวในงานเทศกาล "เที่ยวเกาะ

เกร็ด ชม ชิม ชอบ ของดีมรดกนนท"  โดยผูวาราชการจงัหวัดนนทบุรี นายพระนาย สุวรรณรัฐ เปน
ประธานเปดงาน ณ บริเวณพิธี หนาวดัปรมัยยิกาวาสฯงาน เกาะเกร็ด เวลา 15.30 - 17.30 น. งานนี้
จัดขึ้นเพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธในเรื่องการทองเที่ยวเกาะเกร็ด แหลงทองเทีย่วทางวัฒนธรรม
ที่ไมไกลจากกรุงเทพนัก ซ่ึงมีผลิตภัณฑ และสินคาพื้นบาน รวมถึงวถีิชีวิตและวัฒนธรรมอันโดด
เดน เพื่อเปนการสรางอาชีพและรายไดใหแกชาวบานที่อยูในพื้นที่โดยมีกจิกรรมตางๆมากมาย เชน
การแสดงทางวัฒนธรรมไทยรามัญ การผลิตเครื่องปนดินเผาเปนตน (ผูจัดการออนไลน.[ออนไลน].
(2548).:http://202.57.155.216/travel/ViewNews.aspx?NewsID=9480000137446.)  

 

                            
               คุณทนงชัย มากไอ ชางเครื่องปนดินเผา                                  ผลงานที่เสร็จแลว 

   
                                                 ผลงานที่สวยงาม และทรงคุณคา 
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ภาพ 11 การประกอบอาชีพในชุมชนเกาะเกร็ด 

 
 

            
ขายของชํา 

  

            
การผลิต จําหนายเครื่องปนดินเผา 

   

            
                    การทําเกษตรกรรม                                                      รานอาหาร 
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ภาพ 21 อาชีพตางๆบนเกาะเกร็ด 

 
 
ภาพ 12 อาชีพตางๆบนเกาะเกร็ด 
 
 

 
 

      
                           เกษตรกรรม                                                ขายเครื่องปนดินเผา 

      
                       รานขายขนม                                                    รานขายของฝาก 

      
                  เครื่องซักผาหยอดเหรียญ                                            รานขายอาหาร 
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2.7.10 ลักษณะทางสังคม หมูบานทั้ง 7 หมูบาน มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 5912 คน แยก
เปนชาย 2,789 คน หญิง 3,132 คน หมูบานที่มีจํานวนประชากรสูงสุดไดแก บานศาลากุลนอก มี
ประชากรทั้งสิ้น 1,235 คน หมูบานที่มีจํานวนประชากรต่าํสุด ไดแก บานโองอาง มีประชากรทั้งสิ้น 
168 คน ขอมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 จากสํานักทะเบียนราษฎร อําเภอปากเกร็ด ในป 2547 
จํานวนประชากรแยกตามรายหมูบานมีรายละเอียดดังตาราง 6 

1) ประชากรเนื่องจากภายในเกาะเกร็ด มใิชมีเพียงชาวไทยเชื้อสายไทยเทานั้นที่
อาศัยอยูที่นี ่ แตยังมีชาวไทยเชื้อสายมอญ เชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม อาศัยอูดวย (เอด ภิรมย. 
2548 : 19) โดยมีการจําแนก ตามการตั้งถ่ินฐานและเชื้อชาติไดดังนี ้
 
  หมูที่ 1, 6, 7 ประชากรเชื้อชาติมอญ   รอยละ 42 
  หมูที่ 2, 3 ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ 8 
  หมูที่ 2, 3, 4, 5 ประชากรเชื้อชาติไทย-ไทยจีนบางสวน รอยละ 50 
 
ตาราง 6 แสดงจํานวนประชากรในพืน้ที่ตาํบลเกาะเกรด็ ป พ.ศ. 2547 แยกตามรายหมูบาน 
 

หมูบาน ชาย หญิง รวม 
หมูที่ 1 บานลดัเกร็ด 500 589 1,089 
หมูที่ 2 บานศาลากุลนอก 599 636 1,235 
หมูที่ 3 บานศาลากุลใน 468 496   964 
หมูที่ 4 บานสระน้ําออย 241 232   473 
หมูที่ 5 บานทาน้ํา 439 532   971 
หมูที่ 6 บานเสาธงทอง 366 438   804 
หมูที่ 7 บานโองอาง 168 194   362 

รวม          2,781          3,132 5,921 

 
ที่มา : สํานักทะเบียนราษฎร อําเภอปากเกรด็. 2548 : 29) 
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2)  สถานศึกษา เกาะเกร็ดในอดีตมีสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 3 แหง ดังแสดงในภาพที่ 

13 แตในปจจุบันโรงเรียนวัดเสาธงทอง หมู 6 ไดยุบไปรวมกับโรงเรียนวัดศาลากุล หมู 3 ดังนั้นเกาะเกร็ดจึงมี

สถานศึกษาประเภทโรงเรียนเหลือเพียง 2 แหง ดังนี้ 
(1) โรงเรียนวัดศาลากุล หมู 3 เปดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 

นั้นจะ ประกอบดวยอาคารเรียนสองหลัง ทั้งหมด 8 หองเรียน นักเรียนที่มาเรียนสวนใหญมาจากหมู 
2 และ หมู 3 ที่มีบานอยูริมถนน สวนนักเรียนที่บานอยูริมน้ําจะขามไปเรียนฝงตรงขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 13  สถานศึกษาสําหรับเด็กเล็ก 
 
 

              
                         โรงเรียนวัดศาลากุล                                        โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 
 

                                               
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก บานทาน้ํา 
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(2) โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) หมู 7 เปดสอนระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวยอาคารเรียน 3 หลัง ทั้งหมด 11 หองเรียน นักเรียนที่มา
เรียนสวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายมอญ 
    สําหรับสถานศึกษาที่เปดสอนแกเดก็กอนวัยเรียน คือ อายุตั้งแต 3-6 ขวบ ไดแก ศนูย
พัฒนาเดก็เล็ก ของกรมพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยูหมู 5  

2.7.11  การสาธารณสุขการบริการดานการสาธารณสุขอยูในรูปของสถานีอนามัย จํานวน 
2 แหง โดยตั้งอยูในหมู 3 และ หมู 5  การใหบริการจะเปนไปในลักษณะแบงเขตรับผิดชอบ แหง
หนึ่ง คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในหมู 3 รับผิดชอบพื้นที่หมู 2, 3 และ 4 อีกแหงหนึ่งคือ 
สถานีอนามัยตําบลเกาะเกร็ด อยูในหมู 5 รับผิดชอบพื้นที่หมู 1, 5, 6 และ 7 ดังแสดงในรูปที่ 14 ใน
เกาะเกร็ดพบวา มีการใหบริการสาธารณสุขมูลฐานไดครบทุกชุมชนมีลักษณะครัวเรือนที่ถูก
สุขลักษณะในทุกดานตางเปนสวนใหญ (สถานีอนามัย ตําบลเกาะเกร็ด. 2545 : 5) 
  
 
 

 
ภาพ 14  สถานีอนามัยตําบลเกาะเกร็ด 
 

2.7.12  การศาสนา ประชากรในเกาะเกร็ดสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คือรอยละ 85 ทั้งที่
เปนชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายมอญ นอกจากนี้ยงัมีผูที่นับถือศาสนาอิสลาม
อีกเปนจํานวน คิดเปนรอยละ 8 ของจํานวนประชากรทั้งหมดบนพืน้ที่เกาะเกร็ด พบวา ยังไมมี 
ศาสนสถานสําหรับชาวไทย-มุสลิม เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา แตชาวไทย-มุสลิมในพื้นที่เกาะ
เกร็ดสามารถขามฝงไปรวมประกอบพิธีทางศาสนาไดอยางสะดวกที่มสัยิสตําบลทาอิฐ สวนศาสน
สถานของผูนับถือศาสนาพุทธที่ตั้งอยูในแตละหมูบาน มีดังนี ้

  

           
อาคารสถานีอนามัยตําบลเกาะเกร็ด 
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หมู 1 วัดฉิมพลีสุทธาวาส มีพระจําพรรษา เปนวัดที่ตั้งอยูริมคลองลัดเกร็ด ที่วัด
นอกเขตพุทธาวาส มีชุมชนตั้งอยูโดยรอบ มีสถาปตยกรรม และศิลปกรรมสมัยอยุธยาที่มีความ
งดงามทรงคุณคาแหงหนึ่งของประเทศไทย 

วัดปาเลไลย (ปาฝาย) ปจจุบันราง เหลือเพียงพระอุโบสถ พระพุทธรูปปางปา
เลไลยทางดานหนา และเจดียเกาทางดานขางพระอุโบสถ พื้นที่วัดถูกนําไปรวมกับวัดฉิมพลี
สุทธาวาสที่มีพื้นที่อยูติดกัน 

หมู 3 วัดศาลากุล มีพระจําพรรษา พื้นที่วัดนอกเขตพุทธาวาส มีชุมชนตั้งอยู
โดยรอบ  ดานขางเปนที่ตั้งสถานีอนามัย  และโรงเรียนวัดศาลากุล มีความเปนมาสําคัญใน
ประวัติศาสตรของพื้นที่ แมสถาปตยกรรมและศิลปกรรมตางๆ จะถูกบูรณะใหมหมด สําหรับชื่อวัด
นั้น เขียนแตกตางกันเปน 2 อยาง คือศาลากุล และศาลากุน ปจจุบันชื่อวัดใชศาลากุล แตตาม
หลักฐานอื่นๆ เชนในโฉนดที่ดินบนเกาะเกร็ดรุนเกาใชตําบลศาลากุน และในทําเนียบคณะสงฆ 
พ.ศ. 2448 ใชวา วัดศาลากุน (เอ็ด  ภิรมย. 2548 : 48) 

หมู 4 วัดจันทร เปนวัดที่รางมานาน เหลือเพียงศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปเกา 
พื้นที่วัดมีชุมชนตั้งอยูโดยรอบ เปนที่ตั้งของที่พักตํารวจสายตรวจ พื้นที่วัดอยูในความดูแลของกรม
ศาสนา 

หมู 5 วัดมะขามทอง ปจจุบันราง เหลือเพียงศาลาเอนกประสงคประดิษฐาน
พระพุทธรูปเกา หลวงพอมะขามทอง และลูกนิมิตเกา  

หมู 6 วัดเสาธงทอง ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา มีพระจําพรรษา มีชุมชนตั้งอยู
โดยรอบ ดานขางเปนที่ตั้งของหองสมุดประชาชน และโรงเรียนวัดเสาธงทอง (ปจจุบันยุบไปแลว) 
มีสถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่มีความงดงามทรงคุณคาสมัยอยุธยาตอนปลาย ทางดานหลังโบสถ
ยังประดิษฐานเจดียที่สูงที่สุดของอําเภอปากเกร็ด 

หมู 7 วัดปรมัยยิกาวาส  เปนศาสนสถานสาํคัญของชุมชนบนพื้นที่ และชุมชน
ใกลเคียง ตั้งอยูตรงมุมของแมน้ําเจาพระยา คลองลัดเกร็ดพอดีมีฐานะเปนพระอารามหลวงชั้นโท 
ชนิด วรวิหาร มีชุมชนตั้งอยูโดยรอบ ดานขางเปนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส มีความเปนมาที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรของพื้นที่ มสีถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่มีความงดงามทรงคุณคาอยางมากมาย                           
จากที่กลาวมาขางตนแลววา เกาะเกร็ดเปนชุมชนที่มีความเจริญมาตั้งแตสมัยคร้ังปลายกรุงศรีอยุธยา 
โดยจะสังเกตไดจากวัดที่สรางขึ้นบนเกาะนี้ ลวนแลวแตสรางขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา และ
สวนใหญไดรับการบูรณะซอมแซมในสมัยรัตนโกสินทรเปนโบราณสถานที่สวยงามทางดานของ
งานสถาปตยกรรมอันงดงามในคุณคาทางวัฒนธรรมแตกตางจากวัดที่อยูใกลเคียงกันอยางเห็นไดชดั 
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ภาพ 15 วัดในเกาะเกร็ด 
(ที่มา :  เอด ภิรมย. 2548 : 25 - 48)   

 
 
 

 

                
                 พระอุโบสถวัดปรมัยิกาวาส                                            เจดียเอียงวัดปรมยัิกาวาส            

       
                                วัดศาลากุล                                                                       วัดฉิมพลี 

                
                     วัดไผลอม                                                                   เจดียวัดไผลอม 
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2.7.13 วัฒนธรรมประเพณีของชาวเกาะเกร็ด ชาวไทยและชาวไทยเชือ้สายมอญที่อาศัยอยู
ในเกาะเกร็ดนัน้ จะมวีัฒนธรรมประเพณแีละงานเทศกาลเฉลิมฉลองตางๆใกลเคียงกนัมาก ซ่ึงจะมี
ความแตกตางกันบางก็ตรงทีร่ายละเอียดของแตละทองถ่ิน ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมประเพณีของไทย
และมอญมีรากฐานที่สําคัญรวมกัน คือ พุทธศาสนา ชาวมอญทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธเชนเดยีวกบั
ชาวไทย พระมอญจะถือเครงครัดทางวินยัมาก และการถือศีลอยางเครงครัดนี้เปนตนกําเนดิของ
ธรรมยุตินิกายในประเทศไทย ทุกวันนีย้งัคงสวดมนตเปนภาษามอญในเวลากลางวนั นอกจากนี้
เร่ืองวัฒนธรรมประเพณีของชาวเกาะเกรด็ยังคงมีรูปแบบเชนเดยีวกับวัฒนธรรมประเพณีของ
ประชากรที่อาศัยในภาคกลางของประเทศแตส่ิงที่ดูจะแตกตางและโดดเดนเปนเอกลักษณ คือ 
ประเพณแีละวฒันธรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญที่สวนใหญอยูในหมู 1, 6 และ 7 ของตําบลเกาะ
เกร็ด โดยชาวมอญรุนปจจุบนัสวนที่เกิดที่เกาะเกร็ดนีห้รือเขามาอาศัยอยูมานานกวา 10 ปขึ้นไป ถือ
ไดวาเปนคนดัง้เดิมของเกาะเกร็ดจึงมีความรักในพืน้ที ่ กรรมสิทธิ์ที่ดินไดรับมรดกตกทอดกนัมา 
ชาวไทยเชื้อสายมอญบนเกาะเกร็ดยังคงมกีารอนุรักษรักษาขนบธรรมเนียมประเพณมีอญของตนไว 
เชน ประเพณีสงกรานต การตั้งโรงทาน การแหขาวแช การแหน้ําหวาน การทําบุญกลางบาน 
ประเพณีออกพรรษา ประเพณีงานศพโดยเฉพาะงานศพพระ ประเพณีจุดลูกหนู โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

1) ประเพณสีงกรานต ประเพณีสงกรานต (ปจอะหตะห) เปนเทศกาลสําคัญ
ประจําปของคนมอญ มีการทําบญุเฉลิมฉลองเหมือนคนไทย แตเทศกาลชุมนุมของชาวมอญใชเวลา
หลายวนั เร่ิมตั้งแตวนัที่ 13 เมษายน ไปจนถึงตนเดือนพฤษภาคมของทุกๆป พิธีจะเริ่มจากการ
ทําบุญฉลองสงกรานต การทําบุญกลางบาน และรําประจําปของแตละหมูบาน เทศกาลสงกรานตถือ
เปนการขึ้นศักราชใหม จึงไดจัดใหมีการเฉลิมฉลองการทําบุญรักษาศีลเพื่อตอนรับศักราชใหมและ 
เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และนางสงกรานต กอนวันสงกรานตจะเตรยีมกวนกาละแม ขาวเหนยีวแดง 
ขาวเหนียวแกว ซ่ึงเปนขนมสําหรับทําบุญในเทศกาลนี้มกีารทํา “คะนอมจิน” หรือขนมจีน “เปงฮงก
ราบ” หรือขาวแช สําหรับใชทําบุญในวนัสงกรานต “ขาวแชเปงซังกราน” เปนอาหารที่ตองทํา
สําหรับบูชานางสงกรานต ชาวบานจะนําขางแชไปถวายพระสงฆ โดยกําหนดวันแหขาวแช คือ เชา
วันที่ 13 เมษายน ของทุกป 

เมื่อหุงขาวแชแลวตอนเชานาํไปถวายพระ ไหวนางสงกรานต  ไหวบรรพบุรุษ  
(ผีเรือน) และนําไปมอบใหผูใหญที่ตนเคารพนับถือ การนําขาวแชไปถวายพระที่วัดซึ่งจะจดัเปน
ขบวนแห นําไปทุกวัดบนเกาะเกร็ดในเวลาชวงกอนเพล เพื่อพระสงฆจะไดฉันในเวลาเพลขบวนแห
ไปถึงวัดใดจะนําขาวแชไปถวายพระพุทธองคที่อยูวัดนั้นจนครบทุกวดั ประเพณีแหขาวแชของชาว
เกาะเกร็ดนี้ มีเพียงแหงเดียวในประเทศไทยชุมชนมอญที่อ่ืนจะมกีารหุงขาวแช และนําขาวแชไป
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ถวายพระทีว่ัด แตไมไดจดัเปนขบวนแหเหมือนทีเ่กาะเกร็ด (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปาก
เกร็ด. ม.ป.ป. : 20) ในตอนเย็นจะมกีารละเลนตามหมูบานตางๆ สวนมากจะเปนการละเลนสะบา
มอญในหมูบานหนึ่งๆ อาจมีสถานที่เลนสะบาหลายแหงก็ได ที่เลนสะบาแตละแหงจะมีอาหาร
เครื่องดื่ม เชน น้ําแข็ง น้ําหวาน เม็ดแมงลักน้ํากะทิ ขาวแกงขนมจีน ซ่ึงชาวบานจะรวมกนัทําและ
บริจาค 

ในเทศกาลสงกรานต หลังจากวันสรงน้ําพระ ประมาณวนัที่ 16-18 เมษายนของ
ทุกป จะมีประเพณีแหนางสงกรานต ประเพณแีหปลา (ปลอยปลา) มีการจัดขบวนแหน้ําหวาน 
(ประเพณีแหน้ําหวาน) ชาวบานจดัเตรียมน้ําหวาน เพือ่ถวายน้ําหวานแดพระภกิษสุงฆ ทานจะได
เก็บไวฉนัในเวลากระหายน้าํ โดยชาวบานจะรวมกนัจัดเปนขบวนแหน้ําหวานที่แตงไวอยางดีเขา
ขบวนแห ถวายพระทกุองคในแตละวัด ขบวนแหเร่ิมเคลือ่นขบวนประมาณ 15.00 น. เมื่อขบวนแห
ถึงวัดใด กน็ําน้ําหวานที่จัดไวนัน้ถวายแดพระและเณรทกุองคภายในวดั ในขบวนแหน้ําหวานจะมี
นก ปลา เพื่อนําไปปลอยตามวัดตางๆ ดวย ตามเสนทางที่ขบวนแหผาน จะมีโรงทานตั้งอยูเปน
ระยะๆ มีน้ําดืม่ ขนมของวางบริการแกผูเขาขบวนแหหรือผูที่มารวมงานดวย ประเพณีแหน้ําหวาน
ของชาวเกาะเกร็ด ซ่ึงจะเปนอีกประเพณีหนึ่งที่ปฏิบตัิอยูเพยีงแหงเดียวในประเทศไทยเชนเดียวกับ
ประเพณแีหขาวแช (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปากเกร็ด. 2544. : 21) 

หลังจากสรงน้าํพระแลว ชาวบานจะมีประเพณแีหหางหงส บางแหงเรียกวา
ประเพณแีหธงตะขาบ หรือเรียกรวมกันวาแหหางหงสธงตะขาบ เปนที่นาสังเกตวา วัดมอญสวน
ใหญจะมีเสาหงสอยูหนาวัด ทุกๆปเมื่อถึงเทศกาลตรุษสงกรานต ชาวบานจะแหหงส ซ่ึงภาษามอญ
เรียกวา เทียะ เวมเจยีะนู มาทีว่ัด และชวยกนันําเอาธงขึ้นสูยอดเสาหงส เนื่องจากหงสเปนสัญลักษณ
ของชาวมอญ ซ่ึงสืบเนื่องจากประวัติของชนชาติมอญที่กลาววา พระพุทธองคเมื่อตรัสรูแลวได 8 
พรรษา ไดเสด็จไป ณ อาวเมาะตะมะ ไดทอดพระเนตรเห็นหงส 2 ตัว เกาะอยูบนเนินดินในอาว 
เมาะตะมะนัน้ ทรงมีพุทธพยากรณวา ในกาลขางหนาบริเวณทีห่งสยืนอยูนั้นจะเปนแผนดนิใหญ 
เปนบานเมืองที่เจริญ พระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงในเมอืงนั้นเมื่อกาลเวลาผานไป บริเวณที่
พระพุทธองคทรงพยากรณนั้นเปนเมืองทีค่นมอญไดสรางขึ้นและพุทธศาสนาไดเผยแพรเขามาใน
ราชอาณาจักรมอญ คนมอญจึงนําหงสตามพุทธพยากรณนัน้มาเปนสัญลักษณของแผนดินมอญ 
นครหลวงที่มอญไดสรางขึ้นตอมาไดช่ือวาหงสาวด ี เพื่อเปนศิริมงคลตามพุทธพยากรณนัน้ดวย 
(สํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอปากเกร็ด. 2544. : 19) 
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ภาพ 16 ประเพณีสงกรานตในเกาะเกร็ด 
(ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2545 : 10 - 11, 
            เอด ภิรมย. 2548 : 90-91)   

             
ประเพณแีหธงตะขาบ 

 

        
          ประเพณีสงกรานตสรงน้ําพระ                                 ประเพณีทําบุญวันออกพรรษา 
 

       
             ประเพณีการตกับาตรทางน้ํา                         ประเพณีตักบาตรขนมจีนและ ตกับาตร           
        กลวยไขกระยาสารท 
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ชาวบานจะชวยกันทําธงตะขาบซึ่งทําดวยผามาตัดเย็บเปนรูปธงยาวประมาณ 2-3 
วา ผูกปลายไม แหไปตามหมูบานเพื่อเปนสิริมงคล ความรมเย็นเปนสุขของบานเมืองและถวายเปน
พุทธบูชา ผูมีศรัทธาสวนมากจะตดัผมตนเองผูกปลายธงเพื่อเปนพุทธบูชา เมื่อขบวนแหไปถึงวัด 
ชาวบานจะมารวมกันทําการสักการะพระเจดียที่สําคัญของวัดนัน้ แลวเชิญธงขึ้นสูเสาหงสของวัด 
พระสงฆสวดชยันโต เพื่อเปนสิริมงคลแกบานเมืองและชาวบานทั้งหลาย 

ประเพณแีหหางหงสนี้เดิมชาวมอญเกาะเกร็ดไมเคยทํามากอน เพิ่งริเร่ิมจัดในชวง
ปอะเมซิ่งไทยแลนด พ.ศ. 2541-2542 นี้เอง หลังจากวันสงกรานตแลว พิธีการอาจจะประมาณ 7 วนั 
ชาวมอญเกาะเกร็ดจะมีประเพณีทําบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานตอีกวันหนึ่ง คือ ประเพณีการทําบุญ
กลางบาน หรือ ปะหกาวยา อาโตหกวาน ในภาษามอญ (หวน พินธุพนัธ. 2543 : 52) พิธีนี้จะทํา
บริเวณกึ่งกลางของหมูบานเพื่อใหเปนสิริมงคล มีการเลี้ยงพระในตอนเชา เมื่อถวายพระแลวกจ็ะมี
การเลี้ยงกันในหมูบาน เมื่อทําบุญกลางบานแลวจะมีการฉลองขึ้นศักราชใหมตอเนื่องกันไปดวยการ
จัดพิธีทําบุญสรงน้ําพระ ชาวบานจะทําพิธีสรงน้ําพระพทุธรูปและพระเจดยีที่สําคัญภายในวัด 

เดิมชาวมอญเกาะเกร็ดจะมกีารแหขาวแชกันในวันสงกรานต และหลังจากวัน
สงกรานตเลยจนถึงวันอาทติยจึงจดัขบวนแหปลา แตนบัตั้งแตป พ.ศ. 2541 ชาวมอญเกาะเกร็ดจะจัด
ประเพณแีหหางหงสหรือแหธงตะขาบ ประเพณแีหขาวแช ประเพณแีหปลา และประเพณีแห
น้ําหวานรวมไวในวันเดียวกนั ประมาณวนัที่ 13-15 เมษายน เนื่องจากชาวมอญเกาะเกร็ดในปจจบุัน
ตองออกไปทํางานนอกเกาะเกร็ดไมมีเวลาวางที่จะทํากิจกรรมของชุมชนมากนกั (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอปากเกร็ด. 2544  : 19)  

2) ประเพณีค้ําตนโพธ์ิ ประเพณีค้ําตนโพธ์ิของเกาะเกร็ด จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 
แตที่เกาะเกร็ดจะแตกตางจากชุมชนมอญแหลงอื่นบางในรายละเอยีดของกิจกรรมและชวงเวลา แต
ก็มาจากคติความเชื่อและจดุมุงหมายเดียวกันกับประเพณีรดน้ําตนโพธิ์ของชาวมอญยานอื่นแตเหตุที่
ชาวเกาะเกรด็ไมปลูกตนโพธิ์ตามประเพณเีพราะวดัทุกวดัในเกาะเกร็ดมีตนโพธ์ิครบทุกวัดแลว บาง
วัดมีหลายตน ไมจําเปนทีจ่ะตองปลูกขึ้นอีก จึงปรับเปลี่ยนพิธีมาเปนค้ําตนโพธ์ิแทน (เอด  ภิรมย. 
2542 : 84) 

3) ประเพณีเทศกาลเขาพรรษา มีประเพณตีักบาตร ถวายเทียนพุม ถวายเครื่องไทย
ธรรม ผาอาบน้ําฝน อาหาร เครื่องดื่ม ส่ิงของที่พระจําเปนตองใชระหวางเขาพรรษา นอกจากนี้ยังมี
ประเพณี “เจาภาพกณัฑเทศ” ทุกวันตลอดไตรมาสเขาพรรษา (เอด ภิรมย. 2542 : 84) ซ่ึงพิธีการหรือ
กิจกรรมของประเพณนีี้คือ ชาวบานผูมีจิตศรัทธาแตละครอบครัว แตละบาน จะสลับกนัวันพระละ
บาน เปนเจาภาพกัณฑเทศ ทีม่ีเทศนาธรรมที่วัดทุกวันพระตลอดพรรษา โดยเจาภาพจะจัดเครื่อง
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กัณฑเทศตามกําลังศรัทธามาถวายพระถือกันวาไดอานิสงสที่ไดเปน “เจาภาพ” สงเสริมใหญาติโยม
ผูอ่ืนไดฟงธรรมไดชวยเผยแพรพระธรรม และเปนการชวยจรรโลงพระศาสนาอยางดียิ่ง 

4) ประเพณีตกับาตรน้ําผ้ึง ในเดือนกันยายน ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 เปนวนัตักบาตร
น้ําผ้ึง จะมีการทําบุญตักบาตรถวายอาหารคาวหวานแกพระภกิษุ สามเณร เชนการทาํบุญในวนัพระ
ตามปกติ ญาต ิโยม อุบาสกอุบาสิกาจะจดัเตรียมกับขาวใสบาตร แตมส่ิีงที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษในวันนี้
ก็คือน้ําผ้ึงกับขาวตมลูกโยน โดยทางวัดจะนําบาตรหรือภาชนะมาตั้งเรียงไวสําหรับใสน้ําผ้ึง เมื่อ
ประชาชนตักบาตรหรือถวายอาหารคาวหวานเสร็จ โดยการที่เอานําน้ําผ้ึงที่เตรียมมารินลงในบาตร
หรือภาชนะทีจ่ัดไวเหมือนการตักขาวใสบาตรสําหรับชาวมอญเกาะเกรด็จะตกับาตรน้ําผ้ึงที่วัดมอญ
วัดใดวดัหนึ่ง เชนวัดปรมยัยิกาวาส การตักบาตรน้ําผ้ึงของชาวมอญเกาะเกร็ดจะทาํขาวตมลูกโยน
ถวายพระสงฆสําหรับจิ้มน้ําผ้ึงสําหรับฉันเพลดวย นอกจากนี้ชมุชนมอญบางชุมชนหญิงสาวจะนํา
ผาเช็ดหนาสําหรับถวายพระรองกนบาตร 

5) ประเพณีการทําบุญออกพรรษา เทศกาลออกพรรษาในราวเดือน 11 หรือเดือน
ตุลาคม เปนชวงเวลาที่สําคัญของชาวพุทธทั้งหลายทั้งชาวไทย และชาวรามัญพรอมใจกันบําเพ็ญ
กุศล เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงองคพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อคร้ังเสด็จออกเทวโลก 
ประชาชนทั้งหลายตางนอมถวายสักการะแดพระพุทธองค ชาวเกาะเกร็ดจะทําบุญออกพรรษากนั 3 
วัน คือวันขึ้น 14 ค่ํา 15 ค่ํา และแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ชาวบานจะเตรียมกวนกระยาสารท หมักแปงเพือ่
ทําขนมจีน น้ําพริก น้ํายา แกงเผ็ดตางๆตั้งแตกอนวนัออกพรรษา อีกทั้งมีการตกแตงบานเรือน วัดวา
อาราม ใหสวยงาม ตามเจดยีที่สําคัญของวัดตางๆ จะมีผาแตงหมองคเจดีอยางสวยงาม  

เชามืดของวันขึ้น 14 ค่ํา ชาวบานจะจดัสํารับอาหารไปถวายพระทีว่ัดสํารับใหญ 
มีขนมจีน น้ํายา น้ําพริก กลวยไข เปนหลัก นอกจากนีย้ังมีอาหารอื่นๆ เชน แกงเผด็ ผลไม พรอม
ดอกไม ธูปเทยีน การทําบุญในวนัขึ้น 14 ค่ํา 15 ค่ํา และแรม 1ค่ํา คงมีการทําบุญตักบาตรในตอนเชา
และเพล สวนวันขึ้น 15 ค่ํานั้น จะมีการทาํบุญใหญเปนพิเศษ (ธรรมเนียมมอญจะทาํบุญใหญในวนั
ขึ้น 15 ค่ํา แตธรรมเนียมไทยทําบุญพิเศษในวันแรม 1 ค่ํา มีตักบาตรเทโว) เมื่อทําบุญแลวจากนั้นจะ
กลับบาน เพื่อใหทานตอ คอืนําอาหารที่ทาํไวไปแบงปนใหแกเพื่อนบาน และผูที่เคารพนับถือ โดย
เจตนาและผลของประเพณนีี้ก็คือ การแสดงความกตัญูตอผูมีพระคุณ มีสัมมาคารวะตอผูใหญและ
แสดงความผูกพันเอื้อเฟอตอผูรวมสังคม 

ในชวงเวลาสามวันจะมีการตกับาตรทางน้ํา ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 จะมีเรือ
พระและชาวบานมารวมทําบญุมากกวาวันอื่นๆ จากนัน้จะมีการทําบญุใหญพิเศษ เปนวัดๆไปตาม
วัดที่สําคัญในทองที่ ในวนันั้นจะมีการทําบุญปดทองไหวพระเวยีนกนัไปวัดละ 1 วัน บางแหงมกีาร
ทําบุญเชนนี้ถึง 10 วัน 
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ในชวงออกพรรษาบริเวณแมน้ําเจาพระยาจะมีน้ําไหลบาทวมตลอดทั้งสองฝงน้ํา 
การทําบุญตักบาตรทางน้ําจงึเปนกิจกรรมที่สัมพันธกับสภาพของชุมชนในชวงเวลานั้น ประชาชน
ชาวไทยในเกาะเกร็ด และตําบลใกลเคียงและชาวไทยเชือ้สายมอญที่เกาะเกร็ดจะมารวมกันตกับาตร
เรืออยูหนาวัดปรมัยยิกาวาสตั้งแตย่ํารุง พระสงฆแตละวดัที่มาบิณฑบาตรที่วัดปรมัยยิกาวาสในวันนี้
จะนั่งมาในเรอืของแตละวัดที่ประดับตกแตงอยางสวยงามดวยดอกไมใบไมนานาชนดิ เรือแตละลํา
จะทยอยมารับของที่ประชาชนนํามาใสบาตรซึ่งมีทั้งประชาชนนําของไปใสบาตรในเรอืและใสใน
บาตรที่ลูกศิษยนําขึ้นจากเรอืมารับบนฝง เมื่อลําใดรับของตักบาตรมาพอประมาณแลว จะถอยเรือ
ออกไปใหเรือลําอื่นเขามารับบาง ในอดตีพระสงฆจากวัดตางๆจะพายเรือมาเองแตปจจุบันมกัจะใช
เรือติดเครื่องยนตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดลํากลาง บางลํามีบรรเลงดนตรีประโคมมาในเรือเปนที่
ครึกครื้นดวย พระสงฆเพียงนั่งมาในเรือเทานั้น  

การทําบุญตักบาตรทางน้ําในตอนเชา เวลาเพลชาวบานจะจดัสํารับอาหารบานละ 
1 ชุด ไปถวายพระสงฆสําหรับฉันเพลทีศ่าลาการเปรียญวัดปรมัยยิกาวาส (มีพระสงฆจากวัดตางๆ
ในทองที่นั้นไปรวมฉันเพล) โดยแจงความจํานงกับเจาหนาที่ของวดัวาตองการถวายอาหารสํารับ
อาหารแกพระสงฆองคใด คลายกับการทาํบุญสลากภัตรซึ่งจะมีการจบัฉลากเพื่อจัดวาจะตองนําไป
ถวายพระสงฆองคใด แตสําหรับการทําบญุครั้งนี้ไมตองจับฉลากเพียงแตแจงความจํานงไวเทานัน้
วาตองการถวายพระสงฆองคใด สําหรับการจัดสํารับอาหารเพื่อถวายพระสงฆในวันนี้ ชาวบานจะ
จัดอาหารและจัดใสภาชนะใสถาดเปนสํารับใหสวยงามเปนพิเศษ เมื่อพระสงฆฉันภัตราหารเพล
เสร็จแลว พระสงฆทั้งหมดจะไปรวมทําพิธีปวารณาออกพรรษาในพระอุโบสถ ซ่ึงเปนกิจเฉพาะ
สงฆตอไป โดยมีการอัญเชญิพระพุทธรูปตามดวยหนังสือพระธรรมอันเกาแกของวัดปรมัยยิกาวาส
นําขบวนพระสงฆลงจากศาลาการเปรียญเดินไปตามทางเดินที่ปูเสื่อหรือจัดเตรียมไวอยางดี ซ่ึงมี
ประชาชนตําบลเกาะเกรด็และบริเวณใกลเคียงนั่งเรยีงรายสองขางทางจากศาลาการเปรียญ ถึงหนา
ประตูพระอุโบสถ ทุกคนจะมีดอกไม ธูป เทียน ใสลงในยามของพระสงฆ เรียกวา ประเพณกีารตกั
บาตรดอกไม หรือชอนกาวในภาษามอญ และประเพณีชอนธูป โดยเจตนาของประเพณีชอนธูปก็
เพื่อใหวัดมีธูปเทียนไวบริการผูมีจิตศรัทธาที่จะมาทําบุญใน “วันเพ็ง” แรม 3 ค่ํา เดือน 11 ซ่ึงเปนวนั
ปดทองพระนอนประจําป (เฉพาะวดัที่มีพระนอน) จากนั้นชาวบานจะมารวมกนัทีห่นาพระอุโบสถ
พรอมกับทําพธีิขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ (เอด ภิรมย. 2542 : 87) 

6) ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงของชาวเกาะเกร็ด กระทําตามคติ
นิยมเชนเดยีวกับชาวไทย ชาวรามัญทั่วไป แตพิธีกรรมทีแ่ตกตางจากทีอ่ื่น ก็คือ ในเวลาเที่ยงคืน 
(24.00 น. ) ยามพระจันทรตรงศรีษะ สองสาดแสงสวางกระจางฟา ชวงเวลานั้นลําน้าํเจาพระยาจะ
นิ่ง ไมขึ้นไมลง พระสงฆวัดตางๆประโคมระฆังกังวาล ขณะเวลานี้ถือกนัวา น้ําในแมน้ําคือ 
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“น้ํามนต” เรียกสืบกันมาวา “น้ําเพ็ญ” ผูใหญจะนําขันมาตักหยอดใสโอง นํามารดศีรษะตนเองและ
ลูกหลาน อธิษฐานจิต ไลส่ิงไมดีออกไปตามน้ําที่พรูพรวดสูพื้นและนอมนําสิ่งดีงามมาสูชีวิตดวยน้ํา
เพ็ญอันมงคลพิสุทธ (เอด ภริมย. 2542 : 87)  

7) ประเพณกีารจุดลูกหน ู ลูกหนูเปนดอกไมเพลิงชนิดหนึ่ง ซ่ึงชาวมอญใชจุดศพ
ปลงศพพระสงฆ การจุดลูกหนใูนการปลงศพพระยังเปนที่นิยมกันอยูในหมูชุมชนชาวมอญดั้งเดมิ 
เนื่องจากชาวมอญเคารพนับถือพระภิกษุสงฆ ผูทรงศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การจดัพิธีอันเกีย่วกบั
พระสงฆจะตองกระทําดวยความเคารพ มักไมนยิมจุดดอกไมจนัทรเผาศพพระภกิษุสงฆดวยมือ
ตนเอง ซ่ึงถือวาเปนการไมสมควรจึงใชลูกหนจูุดศพ การใชลูกหนูจดุศพชาวมอญใชเฉพาะการปลง
ศพพระเทานัน้ไมนิยมใชจดุฆราวาส ปราสาทเผาศพพระ พระสงฆจะไมเผาเมรุรวมกับฆราวาส 
จะตองทําเมรสํุาหรับเผาศพเฉพาะ อาจจะเปนปะรํา 4 เสา จนถึงปราสาท 1-9 ยอด และนิยมเผาไป
กับศพ (หวน พินธุพันธ. 2543 : 53 - 55)  

2.7.14 ศิลปวัฒนธรรมของเกาะเกร็ด  
1) เครื่องปนดนิเผา เกาะเกรด็ไดชื่อวา เปนชุมชนเครื่องปนดินเผาชั้นเลิศมาตั้งแต

อดีต เปนที่รูจักยกยองทัว่ไปวางดงามเหมาะแกประโยชนใชสอยท่ีมคีวามทนทาน มีความสมบูรณ
ดวยคุณภาพ แตเดิมเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ดมี 2 ประเภท อยางแรกคือ เครื่องใช เชน โองอาง ครก 
กระปุก อีกประเภทหนึ่ง คือ เครื่องปนดินเผาประเภทสวยงามที่เรียกวา ลายวจิิตรที่เปนทรงโองและ
หมอน้ําซึ่งเนนความงดงามของรูปทรงและการสลักลวดลาย เครื่องปนประเภทสวยงามหรือโองลาย
วิจิตรนี ้ สวนใหญชางจะไมทําเพื่อขาย แตทําเพื่อ “ฝากฝมือ” ไวนําไปถวายวัด หรือมอบไวใหแก
ลูกหลาน (เอด ภิรมย. 2542 : 46) 

เกาะเกร็ดเคยเปนแหลงผลิตภาชนะที่ใชในชีวิตประจําวนัปอนใหแกผูใช
แพรหลายไปทั่ว โดยเฉพาะวัดตางๆ ในภาคกลาง (สมศรี ศิริขวัญชัย. 2541 : 95-97) ยุคกอนที่สินคา
พลาสติกและสินคาอุตสาหกรรมจะเฟองฟูนั้น ปจจุบันนี้ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาหลายอยางหลาย
ชนิดเลิกผลิตกนัไปแลว ดวยไมสามารถสูกับสินคาอุตสาหกรรมได ประกอบกับเมื่อ 50 ป ที่ผานมา 
ผูที่เปนเจาของสวน ไร นา บนเกาะเกร็ดนัน้ ไมยอมขายหรือใหชาวมอญนําดินในที่ของตนไปใชทํา
เครื่องปนดินเผา ชาวมอญจึงตองซื้อดินจากจังหวัดปทุมธานีมาใชทําเครื่องปนดินเผาแทนดนิเหนยีว
เนื้อดีของเกาะเกร็ดทําใหตนทุนการผลิตมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น (สมฤดี ลิมปรัชตวิชัย. 2544 : 96) 
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ภาพ 17  กลุมผลิตเครื่องปนดินเผา  
 
 

           
สินคา OTOP กลุมเครื่องปนดินเผา หมู 1 

           
      การใชเตาไฟฟาควบคุมอุณหภูมิการเผา                               เตาเผาแบบเกา 

              
                                ผลงานของ ครอบครัวเครื่องปนดินเผาที่มีช่ือ หมู 1 
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ภาพ 18  การทําเครื่องปนดนิเผาบนเกาะเกร็ด 
 

  
 
 

      
                เตาเผาที่อนุรักษไว                                                   เตาเผาสมัยใหม 

      
           ภาพอีกมุมหนึ่งของเตาเผา                                               การเตรียมดิน 

      
                      การขึ้นรูปชิ้นงาน                                         ชิ้นงานที่เตรยีมนําไปเผา 
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ภาพ 19  ผลงานเครื่องปนดนิเผาที่เสร็จแลว  
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2)  ดนตรีปพาทยมอญ เขาสูสยามเมื่อสมัยใดไมปรากฏหลักฐานชดัเจน แต
บรรพบุรุษชาวมอญที่อพยพหลบภัยสงครามเขามาอยูอาศัยในเมืองไทยตั้งแตสมัยกรงุศรีอยุธยา
หลายครั้งหลายครา และคงมีผูมีฝมือความรูดานดนตรีเขามาดวย วงปพาทยมอญไดสืบทอดจาก
บรรพบุรุษชนรุนหนึ่ง สูชนรุนหนึ่ง ทั้งทีเ่ปนลูกหลานโดยตรงหรือลูกศิษยที่ฝากตวัเขาเรียนพบวา 
นาฏศิลปและดนตรีในเกาะเกร็ดเอง นั้นกม็ีช่ือเสียงในเรือ่งวงปพาทยทีส่ามารถบรรเลงเพลงมอญได
เปนอยางดี และเปนที่รูจกักันอยางแพรหลาย คือ วงปพาทยคุณอรัญ รณขาว อดีตผูใหญบานหมู 7 ป
พาทยมอญใชบรรเลงไดทุกวาระโอกาส ไมวาจะเปนงานมงคล หรืออวมงคล รวมทั้งในการบันเทิง
เฉลิมฉลองตางๆ ปพาทยมอญไดรับความนิยมมากในการบรรเลงในงานศพ สันนษิฐานวาโดยการ
สืบเนื่องตอมาจากการนําปพาทยมอญนั้นไปบรรเลงในงานศพที่เปนงานหลวง ซ่ึงครั้งแรกในงาน
ศพสมเด็จพระบรมราชินี เนื่องจากทรงมเีชื้อสายมอญ และไดมีการบรรเลงในงานหลวงครั้งตอมา
ในงานศพพระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ 5 ทําใหประชาชนยดึถือเปนแบบอยางวาจะตองใชปพาทยมอญ
บรรเลงในงานศพ แบบงานพระศพจึงจะถอืวามีเกยีรติซ่ึงจะประกอบกบัการรํามอญหรือมอญรํา อัน
เปนนาฏศิลปที่มีมาแตอดีต  

 3) รํามอญหรือมอญรํา เปนนาฏศิลปที่ใชทั้งในงานมงคล งานสมโภชตางๆ
ตลอดจนงานศพโดยเฉพาะศพพระ ชาวบานจะนิยมรําถวายหนาศพ ถือวาไดบุญ คําวา รํามอญ ที่
เรียกกนัในภาษาไทยนั้น ภาษามอญเรียกวา “ปวฮะเปน” ซ่ึงแปลตามศัพท หะเปน แปลวา ตะโพน 
ปวหะเปน แปลวา มหรสพ หรือการแสดงที่ใชตะโพนเปนหลัก เชน เมื่อนักดนตรีลงจังหวะที่
ตะโพนดานใหญ ผูรําจะทิ้งมือลงใหพอดีกับจังหวะตะโพนทารําจะเปนลักษณะของการรําชนชาติ
มอญโดยเฉพาะดั้งเดิมนั้นมทีารําอยู 10 ทา หรือ 10 เพลง แตปจจบุันนี้ รํามอญบางแหงมีการรํา
มากกวา 10 ทา โดยประดิษฐทารําอื่นๆ เพิ่มเติมเขาไปดวยจนบางคนเรียกวารํา12 ภาษา เพราะเขาใจ
ผิดวาการรํามี 12 ทา 

รํามอญเดิมมีทารําทั้งหมด 10 ทารํา มีเพลงประกอบการราํทุกทา ดังนี ้
ทาที่  1  มีเพลงประกอบชื่อเพลง “ปละหตัว” หรือ “ยากจางหะเปน” 
ทาที่  2  มีเพลงประกอบชื่อเพลง “กะบะซาน” 
ทาที่  3  มีเพลงประกอบชื่อเพลง “ดอมทอ” 
ทาที่  4  มีเพลงประกอบชื่อเพลง “ขะววัตอห” 
ทาที่  5  มีเพลงประกอบชื่อเพลง “ขะวัวขะนอม” 
ทาที่  6  มีเพลงประกอบแตสืบชื่อเพลงไมได 
ทาที่  7  มีเพลงประกอบชื่อเพลง “กะยาน” หรือ “ชาติยาต”  
ทาที่   8  มีเพลงประกอบชื่อเพลง “หะวาย” 
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ทาที่  9  มีเพลงประกอบชื่อเพลง “เมี่ยงปลายหะเลีย้” 
ทาที่   10  มีเพลงประกอบชื่อเพลง “ปากเมียะ”  
การรํามอญของตําบลเกาะเกร็ดในปจจุบัน นิยมรํา 12 ทา (เพลง) โดยการแทรก

เพลงไทยเขาไปดวย 2 เพลง คือ เพลงที่ 8  กับเพลงสุดทาย เพลงที่ 8 เปนเพลงไทย สําเนียงมอญ ที่
เรียกวา เพลงมอญกระ (มอญคละ) สวนเพลงสุดทายเปนเพลงนกขมิน้ และกอนทีจ่ะเริ่มตนรํามอญ 
วงปพาทยมอญจะบรรเลงโหมโรงที่มอญเรียกวา “ซอปาต” กอน (มนตรี หลังคงคา. 2527 : 94-96 
อางใน เอด ภริมย. 2542 : 87) ชาวมอญเกาะเกร็ด มีโอกาสรําถวายตอผูเคารพบูชา ในวาระสําคัญๆ
หลายครั้งดวยกัน เชน คร้ังแรกในป พ.ศ. 2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 
ไดทรงโปรดเกลาฯสถาปนาวัดปากอาวขึ้นเปนพระอารามหลวง โดยพระราชทานนามวัดนี้ใหชือ่วา 
วัดปรมัยยิกาวาส และในการเสด็จพระราชดําเนินมาฉลองพระอารามคราวนั้น ชาวมอญเกาะเกรด็
ไดมีโอกาสจัดรํามอญถวายหนาพระที่นั่ง และรําถวายเปนพุทธบูชาดวยกันถึง 3 วัน การฉลองครั้งนี้ 
ไดมีคําจารึกบนเสาศิลาวัดปรมัยยิกาวาสทีก่ลาวถึงมหรสพ และรํามอญวา 

 
“มหรสพครบเครื่องฟอน  ประจํางาน 

โขนหุนละครขาน    พาทยฆอง 
มอญรําระบําการ    จําอวด เอกิเอย 
คร้ืนคึกกึกปกอง    จวบสิ้นการฉลอง” 

(อารมณ ศรีตญัู. ม.ป.ป. : 16) 
 

คร้ังตอมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ในป พ.ศ. 
2474 พระองคไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพระราชทานสมณศักดิข์องเจาอาวาสวัด   
ปรมัยยิกาวาสเปนที่พระสุเมธาจารยบริหารธรรมขันธรามัญสังฆนายก ในคราวฉลองสมณศักดิ์คร้ัง
นั้น ชาวมอญเกาะเกร็ดไดมโีอกาสแสดงมุทิตาจิต โดยจดัมอญรําถวายเปนการบูชาดวยและเมื่อ พ.ศ. 
2489 เมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนนัทมหดิล รัชกาลที่ 8 พรอมดวยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัรัชกาลปจจบุนั ไดเสดจ็พระราชดําเนนิมายังวัดปรมยัยิกาวาส เพื่อสําราญพระราช
อริยาบถชาวมอญเกาะเกร็ด ก็ไดมีโอกาสรําถวาย เพือ่ทรงทอดพระเนตรดวย (หวน พินธุพนัธ. 
2543 : 64) 

มอญรํานับเปนนาฏศิลปช้ันเลิศของมอญ และเปนแมบทในการรําของมอญดวย
มอญรําที่นับวางดงามสมบูรณแบบทุกกระบวนทารําที่สุด ในประเทศไทยในขณะนี ้คือ มอญรําของ
ชาวปากเกร็ด ไดชื่อวาเปนแหลงมอญราํที่งดงามถูกแบบแผนโบราณ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแหง
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หนึ่ง ปจจุบนัยังคงรักษาสบืทอดถึงลูกหลานไดเปนอยางดี โดยนยิมจัดใหมีมอญรําในงานศพชาว
มอญ เพื่อเปนเกียรติแกผูตาย และจัดแสดงรํามอญเพื่อเปนเกียรตแิกแขกบานแขกเมอืงและแขกผูมา
เยือนชุมชนมอญ  

4) การรําเจา คนมอญไดชื่อวาเปนผูที่มีความเครงครัดยึดมั่น และมีความเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง แตในความเชื่อดั้งเดิมของการนับถือผีบรรพบุรุษกับผีอ่ืนๆที่มีฤทธิ์
รวมทั้งเทพยดาอารักษตางๆยังคงถือควบคูกันไปกับการนับถือพุทธศาสนา ดังนั้นในเรื่องวัฒนธรรม
ประเพณเีกีย่วกับชีวิตของชาวมอญเห็นไดจากการแสดงความนับถือผีในลักษณะของการเคารพบูชา 
การละเวนการกระทําตางๆอันเปนการไมเคารพผีที่ตนนับถือ ซ่ึงจะทําใหผีไมพอใจ 

การรําเจาเปนงานประจําปทีห่มูบานมอญถือปฏิบัติตั้งแตเมื่อคร้ังอยูเมืองมอญแต
โบราณมาจนถึงปจจุบัน และถือวาเปนสวนหนึ่งของงานสงกรานตมอญดวย กลาวคือ ในการฉลอง
เทศกาลสงกรานต จะมีกจิกรรมตางๆ มากมาย และจบลงดวยการทําบุญกลางบาน ในวนัทําบญุ
กลางบานนี้เอง จะมีพิธีรําเจาดวย ซ่ึงทุกหมูบานจะมีศาลประจําหมูบาน ซ่ึงจะมีชื่อและฤทธานุภาพ
แตกตางกนัไป การรําเจาถือเปนเครื่องมือที่ทําใหจิตใจของชาวบานกลาแข็งที่จะใชชีวติอยางเปนสุข 
และเปนเครื่องเตือนใจใหชาวบานละทิ้งความชั่ว รับเอาแตส่ิงที่ดีเปนสิริมงคลแกชีวิต 

ชาวมอญเกาะเกร็ดมีคติความเชื่อในเรื่องผีบานเชนกนั โดยทั่วไปนับถือผี
บรรพบุรุษผีบานผีเรือนเปนหลัก นอกจากนั้นชาวมอญเกาะเกร็ดในอดีตมีความเชือ่วามีผีสิงอยูใน
ตุกตาเดก็ๆ ชาวมอญเกาะเกร็ดจะไมไดรับอนุญาตใหนําตุกตาทุกชนดิเขาบาน (ในสมัยโบราณหาม
เฉพาะตุกตาดนิเผา ตอมาหามตุกตาทุกชนิดไมวาจะผลติดวยวัสดใุด) เพราะเชื่อวามีผีสิงอยูในตุกตา 
ถานําเขาบานจะทําใหผีตางๆในบานไมพอใจ และทําใหเด็กมีอาการไมสบายตางๆ ขอหามเรื่องการ
เลนตุกตาและนําตุกตาเขาบานนี้เปนความเชื่อสืบตอมาจนแมปจจบุันผูสูงอายุชาวมอญก็ยังปฏิบัติอยู 
(อลิสา รามโกมุท. 2542 : 55) 

ชาวมอญเกาะเกร็ดนับถือผีบรรพบุรุษ ผีบานผีเรือนแตไมมีประเพณรํีาผี มีแต
ประเพณีรําเจาพอ ซ่ึงเปนประเพณีรําถวายเจาพอเกษแกวไชยฤทธิ์ ในวนัขึ้น 1 ค่ํา เดือน 6 ที่หนา
ศาลาเจาพอเขาตก หรือศาลาเจาพอเกษแกวไชยฤทธิ์ บริเวณหมู 1 ซ่ึงเปนหมูบานใหญของชาวมอญ 

วันพิธีรําถวายเจาพอ ชาวบานจะจัดเตรยีมสํารับอาหารมาถวายพระสงฆที่นิมนต
มาที่หนาศาลเจาพอเกษแกวในเวลาเชา เวลาบายชาวบานตําบลเกาะเกร็ดจะทยอยมารวมพิธีและ
ถวายเครื่องเซนแกเจาพอ ไดแก ขนมตมขาว ขนมตมแดง กลวยน้ําวาสกุ ไขตม ถึงเวลาเย็นจึงเริ่มพธีิ
รําถวายเจาพอซ่ึงมักจะเปนผูที่ทําหนาที่นี้เปนประจําทุกป เรียกวา คนทรง เมื่อรํารางทรงจะเริ่มสั่น
เทิ้ม ซ่ึงชาวมอญนั้นเชื่อวาเจาพอไดเขารางสิงคนทรงจะรําเชนนี้ไปอีกสักพักใหญมีอาการสั่นเทิ้ม
ตลอดเวลาและหลังจากนั้นจะคอยหายส่ันและกลับสูอาการปกติ แสดงวาเจาพอไดออกจากรางไป 
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แลว นอกจากจะเชิญวิญญาณเจาพอเกษแกวแลว ยังมีการเชิญวิญญาณเจาพอจากทีอ่ื่นมารวมพิธีดวย 
เชน เจาพอเขาตก จากอําเภอพระพุทธบาท จังหวดัสระบุรีเปนตน 

5) เพลงเจาขาว เพลงเจาขาว เปนเพลงพืน้บานเกาแกของเกาะเกร็ด คลายกับเพลง
เรือของชาวไทยภาคกลาง การเลนเพลงเจาขาว เปนประเพณีอยางหนึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อบอกบุญ
ชักชวนใหคนมาทําบุญทอดผาปา ทอดกฐินรวมกนั โดยเฉพาะอยางยิ่งในเทศกาลทอดกฐิน นยิมทาํ
กันหลังจากเทศกาลออกพรรษาผานพนไปแลว คือราวเดือน 12 เปนตนไป ซ่ึงเปนชวงหนาน้าํ 
(ไพโรจน บุญผูก. 2541 : 35) การบอกบุญทางเรือนี้ คนมอญที่มีภูมิลําเนาในทองถ่ินอําเภอปากเกรด็
ไดปฏิบัติเปนประเพณีมาชานานแลว แตจะมีกําเนดิมาตัง้แตเมื่อใดยังหาหลักฐานไมได แตอยางไรก็
ตามนาจะมีอายุไมนอยกวา 200 ป คือ ตั้งแตประมาณตนกรุงรัตนโกสินทรเร่ือยมา ประเพณนีี้อาจ
เปนประเพณทีี่มีอยูกอนในเมืองมอญ และคนมอญเหลานั้นไดนํามาใช แมเมื่อมาอยูในเมืองไทย ดัง
จะเห็นไดวาประเพณนีี้มีเฉพาะในหมูชาวไทยเชื้อสายมอญเทานั้น ในหมูคนไทยแมอยูใกลเคยีงกันก็
ไมปรากฏวามปีระเพณเีชนนี ้  

ชาวบานจะออกบอกบุญทางเรือดวยการพายเรือไปตามคุงน้ําตางๆตั้งแตหัวค่ํา
โดยใชตะเกยีงเจาพายใุนการสองสวาง เมื่อจอดเทียบบานใดกจ็ะรองเพลงบอกบุญแกเจาของบาน 
มารวมทําบุญดวยกัน ไมวาจะเปนขาวสารอาหารแหง เงินทองตามแตศรัทธาที่มอบใหซ่ึงชาวบาน
มักจะรูจกักนั และออกมานั่งคอยตามหวับนัใด หรือทาน้ํา ทําเชนนี้ไปเรื่อยไปจนรุงสางจึงแยกยาย
กลับบานของตน และรวบรวมจตุปจจัยทีไ่ดถวายวัดในเวลาที่นัดหมายไวตอไป(ไพโรจน บุญผูก. 
2541 : 36) 

บทเพลงเจาขาวเปนเพลงที่รองตอไปไดเร่ือยๆ โดยเปลี่ยนสรอยทายชื่อดอกไม และลง
ทายใหคลองจองกัน เชน 

“...เจาเอย เจาขาว ราวละลอก 
หอม(แต)ดอก ดอกเอย ดอกพลับพลึง 
ทําบุญซะรวมกัน ไดขึน้สวรรคชั้นดาวดึงส” 
 

ลูกรับก็จะรอง เห เฮ เฮ ลา... เจาเอย หรืออาจจะเปนเพลงทํานองมอญดูดาว เชน  
 
“พอมาถึงเรือก็หยดุ สองมือก็ฉุด ฉุดหวับนัได ลูกเอา 
สวนบุญมาให แมเจาประคณุลงมาทําบุญดวยไว” 
ลูกรับ รับดวย  “เอย โอละหนาย โอละหนาย หนอยเอย” 
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บางครั้งเจาบานจะไมรีบเอาสิ่งของมาทําบุญ ดึงเวลาใหยืดยาวไปสักหนอย ดวยอยากให
พอเพลงวาเพลงใหฟงตอ พอเพลงก็จะวาเจาขาว เปล่ียน “ดอก” ไปเรื่อยๆ เชน เร่ิมจากดอกพลับพลึง 
ก็เปล่ียนเปนดอกมะดนั 

“...เจาเอย เจาขาว ราวละลอก 
หอม(แต)ดอก ดอกเอย ดอกมะดัน 
แมเจาประคณุ จงมาทําบุญรวมกัน” 
 

ถาออกทํานองมอญดูดาว จะมีเนื้อเพลงเชน  
 
“ทําบุญก็ไดบญุ ดูซิสวนบุญ จะเสียไปทางไหน 
หวานขาวลงไปในนา จะกลายเปนหญาไปเสียเมื่อไร” 
ลูกรับ รับดวย 
“เอย โอละหนอย...” 

 
เจาของบานจะนําเงิน และขาวสาร ผลไม ส่ิงของตางๆ มารวมทําบญุ โดยตัก

ขาวสารใสขัน มีเงินวางอยูขางบน สวนของอื่นๆ เชน ไขเค็ม กลวยไข กลวยน้ําวา มะพราว หมาก
พลู แลวแตบานไหนจะมีอะไรมามอบให พืชผลเหลานี้ลวนนําไปรวมที่วัด ไวใชทําอาหารเลี้ยงผูคน 
ในชวงวันทําบุญทอดผาปา บางอยางถามีมากเกินตองการก็จะนําไปจําหนายแกชาวบานเอาเงนิมา
ถวายวดั เมื่อเรอืเจาขาว ไดรับสิ่งของจากเจาบานแลว พอเพลงก็จะวาเพลงอวยพร 

“...เจาเอย เจาขาว ราวละลอก 
หอม(แต)ดอก ดอกเอย ดอกพลับพลึง 
ทําบุญในวนันี ้ใหถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่หนึ่ง”  (เอด ภิรมย. 2542 : 87)  

 
ปจจุบันประเพณีไดขาดความนิยมไป เนือ่งจากมีพวกจีป้ลนลองเรือไปตามลําน้ํา 

ทําทีเปนพวกเพลงเจาขาว บกุขึ้นปลนบานที่อยูริมน้ํา แมเรือเพลงเจาขาวเอง ก็ยังเคยถูกปลน ทําให
เกิดความไมไววางใจกนั หากจะมีรองบางในปจจุบนัก็เปนเพียงรองใหฟงเทานัน้ (เอด ภิรมย. 2542 : 
87) 

6) ทะแยมอญ มาจากภาษามอญ “เถะเยะหโมน” หมายถึงการรองเพลง
ประกอบการราํ (เมืองโบราณ. 2527 : 63 อางใน อาภา ศรีสงคราม. 2543 : 280) แตคนไทยออกเสียง
เปน ทะแยมอญ ซ่ึงออกเสียงไดงายกวา การเลนทะแยมอญเปนการเลนของคนมอญมาแตโบราณ 
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คลายกับการเลนเพลงพวงมาลัย หรือลําตดัของไทย บทกลอนตางๆที่ใชรองทะแยมอญนั้นจะไมมีคาํ
หยาบ สวนใหญจะกลาวเปนคติ ปรัชญา คําสอนทางพุทธศาสนา หรือเปนบทเกีย้วพาราสี แหยเยา
กันในรูปบทกลอนที่สุภาพ 

การเลนทะแยมอญที่เกาะเกร็ดมักเลนในโอกาสเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลหรือ
งานบุญตางๆ เพลงทะแยมอญจะรองเปนภาษาไทยผสมภาษามอญเนื้อเพลงจะเริ่มดวยบทบรรยาย
ภาษาไทยวาอพยพมาจากกรงุหงสาวดีมาพึง่พระบรมโพธิสมภารไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหมาตั้ง
ถ่ินฐานทํามาหากินที่ปากเกร็ด ชาวมอญจึงไดตั้งรกรากอยูที่ปากเกรด็และเกาะเกรด็ไมตองยายทีอ่ยู
อีกตอไป เมื่อจบบทรองนําที่เปนภาษาไทยแลว ตอไปจงึรองเปนภาษามอญ  

ตัวอยางเชน - กาวเอย กาวนะ บานเกาะเกร็ดเปนชาวรามัญ 
    อพยพกนัมาตัง้แตแดนไกล ถูกพวกพมามนัไลตี (ซํ้า) 
    - พี่เอย นองเอย เปนที่ทํากิน 
    ไมตองยายถ่ินอีกตอไป พระบรมโพธิสมภาร (ซํ้า) 
    ทรงมอบถิ่นฐานเกาะเกร็ดไวให (รับ เออ เอิง เอย) 
    - เตะเอย เตะนะ เฟบเกลิงแหงหงสาวด ี
    กละ เตอกละบี มุงกวานปกเกร็ดก็เดิงนนท 
    เง็ะกูฮูเกอะโกลนฮาโตน โกนฮาโตน จาวกามันฮา 
     (รับ เออ เอิง เอย) 
 

7) อาหารเกาะเกร็ด ชาวบานเกาะเกร็ดไดนบัการถายทอดวิชาการทําอาหารหวาน
จากชาววังในครั้งรัชกาลที่ 5 โปรดใหปฏิสังขรณวัดปรมัยยิกาวาส ระยะเวลาการกอสรางนานกวา 
10 ป (อารมณ ศรีตัญู. ม.ป.ป. : 3-10) พระองคไดเสด็จบําเพ็ญพระราชกุศลหลายครั้ง การจัด
ทําอาหารของชาววัง ไดอาศัยชาวบานมาชวย ตอมาเกิดความชํานาญในการทําอาหารและได
ถายทอดวิชาเหลานี้มาจนถึงลูกหลานในปจจุบัน ชาวบานดังกลาวเปนมอญแทบทั้งสิ้นคนมอญแต
เดิมที่มาอยูในประเทศไทยใหมๆนั้นจะทําอาหารไทยยอมเปนไปไมได แตเมื่อไดมาเปนลูกมือชาว
วังดังกลาวจึงกลายเปนผูมีฝมือการทําอาหารไทยไปในทีสุ่ด อาหารคาวที่มีช่ือ เชน แกงมัสหมั่น 
แกงบวน หมีก่รอบ ยําใหญ หมูกระจกกับน้ําพริกเผา ฯลฯ ของหวานม ีหันตรา ทองหยิบ ทองหยอด 
ฝอยทอง สังขยา ขนมผักกาด เปนตน 
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ภาพ 20 อาหารเกาะเกร็ด 
(ที่มา : - เอด ภิรมย. 2548 : 70 - 71)   
 

ดานอาหารมอญโบราณที่หารับประทานและหาคนทําไดยากในทองถ่ินอื่น แต
คนเกาะเกร็ดยงัทําเปนปกติกนัอยู คือ คะนอมจิน แกงกลวยดิบ แกงเขยีวหวานคอมะพราว แกงลูก
โยนผักบุงใบมะขามออน แกงสมมะตาด พริกกะเกลือ ขาวแช เปนตน นอกจากนี้ยังมีอาหารทีใ่ช
หนอกะลา เปนสวนประกอบ เชน แกงเลยีงหนอกะลา กวยเตี๋ยวหนอกะลา และทอดมันหนอกะลา 
(เอด ภิรมย 2548 : 71-73)  

 

      
                    อาหารเกาะเกรด็                                                ขนมหวานเกาะเกร็ด 

         
             แกงกลวยดิบ                       แกงเขยีวหวานคอมะพราว        แกงลูกโยนผักบุงใบมะขาม 
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2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
งานวิจัยเรื่อง ศึกษาปจจัยทางสังคม ผลกระทบ และการมีสวนรวมของชุมชน ตอการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูล แนวคิด และ
อ่ืนๆที่มีความคลายคลึงกันกับสถานการณส่ิงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปดังนี้ 

นิธิ เอียวศรีวงศ. (2538 อางถึงใน ศุภวรรณ โพธ์ินาค. 2545 : 28 - 29) ในบทความเรื่อง  
“อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกับผลกระทบทางวัฒนธรรม” ในผาขาวมา ผาซิ่น กางเกงใน และอื่นๆ 
ไดแสดงความคิดเห็นวาปญหาดานวัฒนธรรมที่มาจากการทองเที่ยวนั้น เกิดจากการลอกเลียนแบบ 
อยางทางวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวโดยคนทองถ่ินมีการเสพอาหารในโรงแรมชั้นดี มีการพักผอน
ในคอฟฟชอป เปนการฟุมเฟอยเกินกวาฐานะของคนในทองถ่ิน เกิดการลอกเลียนแบบทาง
วัฒนธรรม เปนการพึ่งพาทางวัฒนธรรมทั้งที่วัฒนธรรมเหลานี้ไมมีสัมพันธกับคนในทองถ่ิน เชน 
การรับวัฒนธรรมดนตรีของวัยรุน เกิดหญิงขายบริการ เปนตน  

 สุรีย บุญญานุพงศ (2539 : 12) กลาววา การลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวมี 2 รูปแบบ คือ 
อยางเปนแบบแผน (Formal Sector) และไมเปนแบบแผน (Informal Sector) การลงทุนแบบเปน
แบบแผนจะเปนการลงทุนขนาดใหญ ที่ตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูง
และอุปกรณชั้นนําจากตางประเทศมาใช ทั้งในการบริหารยังตองใชผูมีความสามารถชํานาญสูงใน
การดําเนินงาน ซ่ึงในบางทองถ่ินไมอาจใชคนในทองถ่ินนั้นไดจะตองจางคนจากถิ่นอื่นหรือคน
ตางชาติมาทํา แตการลงทุนแบบไมเปนแบบแผนนั้น มักเกิดขึ้นเองเมื่อมีนักทองเที่ยวเขาไปยัง
ทองถ่ินนั้นเปนจํานวนมาก โดยคนในทองถ่ินจะดัดแปลงหรือนําเอาความรู ความสามารถ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณที่มีในทองถ่ินประกอบขึ้นมาเพื่อรองรับนักทองเที่ยว โดยคนในทองถ่ินนั้นเปนเจาของ 
ผูลงทุนสามารถดําเนินงานดวยตัวเอง ในกรณีของเมืองพัทยานั้น มีการลงทุนเปนแบบแผนไดแก 
ธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่ตากอากาศชั้น 1 ที่ไดมาตรฐานแบบตะวันตก ซ่ึงมีความหรูหราและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยางครบถวน นอกจากนั้นยังมีธุรกิจตอเนื่องอีกมากมาย ไดแก บาร ไนตคลับ 
ภัตตาคาร รานขายสินคาที่ระลึกและของพื้นเมือง ฯลฯ ในขณะเดียวกันไดมีการลงทุนแบบไมเปน
แบบแผนเกิดขึ้นดวย ธุรกิจดังกลาวที่พบเห็นมาก ไดแก ธุรกิจรถสองแถว ธุรกิจบริการใหเชาเกาอี้
นั่งชายหาด เชาชุดวายน้ํา หรือชาวประมงไดดัดแปลงเรือประมงเดิมของตนใหเปนเรือทองกระจก
ไวนํานักทองเที่ยวชมทิวทัศนใตน้ํา โดยคนในทองถ่ินเปนเจาของและดําเนินการเอง ผลการศึกษายัง
พบอีกดวยวา การลงทุนทั้งสองแบบนี้มีการขัดผลประโยชนกันเกิดขึ้น เนื่องจากตางฝายตางแยง
ลูกคากลุมเดียวกัน คือ นักทองเที่ยว อยางไรก็ตามเทาที่ผานมา การลงทุนแบบมีแบบแผนมักไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาล สวนธุรกิจแบบไมมีแบบแผนผูประกอบการที่เปนคนใน
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ทองถ่ิน จะพัฒนาแบบเปนไปตามประสบการณ ดังนั้น โอกาสจะพัฒนามีนอย เนื่องจากขาดการ
สงเสริมจากหนวยงานรัฐบาลทั้งยังมีขอจํากัดดานเงินทุน จึงทําใหคนในทองถ่ินไมมีโอกาสอยาง
เต็มที่ในการรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวการเพิ่มขึ้นของรายไดและประสบการณเปนไปได
นอยสถานภาพ ของคนในทองถ่ินมักเปนเพียงลูกจางในโรงแรมหรือสถานตากอากาศที่มีจํานวน
นอยเทานั้นที่เปนเจาของและดําเนินการดวยตนเองได ดังนั้นผลประโยชนที่คนในทองถ่ินไดรับจึง
แตกตางกันไป 

สุรีย บุญญานุพงศ (2539 : 15-16) ไดใหขอเสนอทั้งผลกระทบดานบวกและดานลบของ
การทองเที่ยว แตก็ไดพยายามเนนใหมีความสนใจในผลกระทบดานลบใหมากขึ้น โดยไดเสนอ
ผลกระทบดานลบในทางเศรษฐกิจที่เปนการโตแยงคํากลาวที่วา “การทองเที่ยวชวยทําใหเกิดรายได
และมีการกระจายรายไดใหแกคนในทองถ่ิน” ทั้งนี้โดยไดแสดงใหเห็นวาสําหรับแหลงทองเที่ยวที่
ผูคนยังไมคอยเจรญินั้นสิ่งเหลานี้มิไดเกิดขึ้นเพราะการที่คนในทองถ่ินขาดความรูและประสบการณ
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการทองเที่ยว ทําใหมีความจําเปนที่ตองจางคนตางถ่ินที่มีระดับการพัฒนา
สูงกวาและมีความชํานาญสูงกวามาดําเนินงานแทน คนในทองถ่ินเองจึงทําไดเพียงงานเล็กๆที่มิได
ยกระดับความสามารถในการงานและสถานภาพของตนขึ้นมาไดเลย ทั้งการเปลี่ยนแปลงไปสูอาชีพ
ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว ยังสงผลตอทัศนคติ พฤติกรรม และแบบแผนในการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม 
ซ่ึงมักกอใหเกิดปญหาตามมา 

สวนผลกระทบทางสังคมนั้น เขาชี้ใหเห็นวาเมื่อมีการยายถ่ินเขาไปมากขึ้น จะทําใหเกิด
การแขงขันทางอาชีพขึ้น มีความขัดแยงดานวัฒนธรรมระหวางคนในทองถ่ินกับคนตางถิ่น เกิด
ความวุนวายไมสงบสุข 

ในสวนของวัฒนธรรม การทองเที่ยวไดมีบทบาทชวยใหศิลปกรรมและวัฒนธรรม
ทองถ่ินไมสูญไปตามยุคสมัย แตก็ทําใหศิลปกรรมและวัฒนธรรมเหลานี้เปล่ียนไปสู “ศิลปเพื่อ
การคา” ทําใหเกิดการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไวเพื่อการทองเที่ยว ซ่ึงภายหลังก็มัก
ประสบปญหาการสูญเสียเอกลักษณและคุณคาทางศิลปกรรม ทั้งนี้เนื่องจากบทบาทดานการตลาด
เพื่อการทองเที่ยวไดเขามามีอิทธิพลมากเกินไป 
 วนิดา วิชัยประเสริฐกุล (2541:73-85) ไดทําการศึกษาถึงผลกระทบจากการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่มีตอสภาพแวดลอมเมืองพัทยา โดยจําแนกออกเปนผลกระทบตอสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม ไดผลการศึกษาดังนี้ ผลกระทบดานบวกตอสภาพแวดลอม
ทางกายภาพลักษณะผลกระทบที่ เกิดไดแก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาที่ดิน 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ไดแก การสรางงานสรางอาชีพ และสภาพแวดลอมทางสังคมไดแก 
การเพิ่มสิ่งอํานวย ความสะดวกดานการทองเที่ยว สวนผลกระทบดานลบตอสภาพแวดลอมทาง



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

 91 

กายภาพ ลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้น ไดแก การพังทลายของชายหาด น้ําเสีย ปญหาขยะ การขาด
แคลนน้ําประปา การจราจรคับคั่งและติดขัด การขยายตัวของสิ่งปลูกสรางโดยขาดการควบคุม การ
ขัดแยงการใชประโยชนที่ดิน การลุกลํ้าพื้นที่สาธารณะ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ไดแก การ
กวานซื้อที่ดิน คาครองชีพสูงขึ้น และสภาพแวดลอมทางสังคม ไดแก สถิติคดีอาญาสูงขึ้น 

จามะรี เชียงทอง (2541 : 64-72) ไดทําการวิจัยเร่ืองการทองเที่ยวและผลกระทบตอคน
เล้ียงชางในจังหวัดสุรินทร ในดานผลกระทบของการทองเที่ยวตอสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ผลกระทบจากการทองเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยการผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากแหลงอื่น 
นับวานอยมาก ในเชิงเศรษฐกิจ แมรายไดที่คนเลี้ยงชางไดรับระหวางงานชางสุรินทรจะไมมากนัก 
แตงานแสดงชางทําใหชางสุรินทรเปนที่รูจักทั่วไป ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม สังคมสวยหรือกุย 
(คนเลี้ยงชาง) มีแนวโนม “เปด” มาตั้งแตกอนทองเที่ยว ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม เชน ภาษาพูด (อีสาน/ไทยกลาง) บานเรือน การแตงกาย อาหารการกิน และศาสนา 
(พุทธ) ซ่ึงเขามาผสมผสานกับการนับถือผีแบบเดิม อยางไรก็ตามการทองเที่ยวก็มีสวนชวยร้ือฟน 
ใหคนสวย/กุย คิดคนความเปนอยูในอดีตของตนเพื่อสรางความภาคภูมิใจในความเปนคนชนชาตกิยุ 
(มากกวาสวยซ่ึงเปนคําเรียกจากคนนอก) จากผลการศึกษาสรุปไดวา งานแสดงชางสุรินทรนั้นได
กลายเปน “ประเพณี” การปฏิบัติซ่ึงถือเปนหนาเปนตาของจังหวัด มีความคาดหวังวางานชาง
สุรินทรซ่ึงมีการถายทอดโทรทัศนไปทั่วประเทศจะเปนเสมือนการโฆษณาประชาสัมพันธใหคน
รูจัก และเดินทางมาเยี่ยมชม ซ่ึงหากเปนเชนนั้นไดและรายไดจากนักทองเที่ยวมีเพียงพอ ชางก็ไม
จําเปนตองออกไปเดินทางเรรอนอีกตอไป 

การทองเที่ยวเปนอีกหนึ่งในกระบวนการที่รัฐบาลไทยเลือกใชเปนเคร่ืองมือในการสราง
ความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในประเทศ เพราะการทองเที่ยวทําใหเกิดรายไดสูงแกประเทศ แตการ
นําการทองเที่ยวมาใชเปนเครื่องมือแตขาดการแนะนําหรือแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม ยอมทําให
เกิดผลเสียมากกวาผลดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางแนวความคิดใหมใหคนในทองถ่ินหันมาพึ่งการ
ทองเท่ียวเปนหลัก ถาไมมีนักทองเที่ยวแลวผลที่เกิดขึ้นยอมนากลัวและรุนแรงมากกวาการที่คนใน
ชุมชนยังชีพแบบเกษตรกรรมเพื่อเล้ียงตนเอง ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน เชน ที่หมูบานถวาย จังหวัด
เชียงใหม อาศัยการแกะสลักไมขายใหแกนักทองเที่ยวอันเปนสินคาพื้นเมืองประเภทที่ระลึก แทบ
ทุกครัวเรือนในชุมชนมีอาชีพแกะสลักไม หรือกรณีของชาวเขาที่หมูบานแมว ดอยปุย ซ่ึงเดิม
ชาวเขาเหลานี้มีวิถีชีวิตความเปนอยูตามแนววัฒนธรรมเดิมของตนและมีอาชีพหลักทางการเกษตร 
การทอผา ขณะเดียวกันจะเล้ียงดูลูกโดยการแบกสะพายไวบนหลังติดตัวไปดวย แตปจจุบันการ
ทองเที่ยวทําใหชาวเขาละทิ้งวัฒนธรรมเดิมของตนอยางสิ้นเชิง โดยแปรสภาพการดํารงชีวิตจากการ
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เกษตรกรรมมาเปนการคาขาย ฝากอนาคตไวกับการทองเที่ยว หากวันใดที่ปาหมดและไมมี
นักทองเที่ยว คนเหลานี้จะมีชีวิตความเปนอยูอยางไร (รสิกา อังกูร. 2542 : 122) 

ปริตตา เฉลิมเผา และโสวัตรี ณ  ถลาง(2540 : 35-48) ไดแปลและเรียบเรียงบทความของ 
ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน คือ Tourism and Culture : Bang-Fai Festival in Esarn. 1992 ในชื่อเร่ือง การ
ทองเที่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสาน ไดผลการศึกษาดังนี้ วัฒนธรรมมีการ
คล่ีคลายเปลี่ยนแปลงไปอยูเร่ือย ตราบใดที่สังคมและความเชื่อของคนเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
ทองเที่ยวไมไดทําลายหรือสงเสริมวัฒนธรรม แตวิธีการที่เราจัดการกับการทองเที่ยวตางหากที่
สําคัญ แตการศึกษานี้ไดช้ีใหเห็นดวยวาการทองเที่ยวก็สามารถจะมีผลในทางที่ดี และมีสวนชวย
รักษาวัฒนธรรมทองถ่ินไดเชนกัน การที่สวนใดสวนหนึ่งของวัฒนธรรมถูกหยิบยกขึ้นมาเปนเครื่อง
ดึงดูดนักทองเที่ยวในระดับชาติ มีผลใหชาวบานในทองถ่ินเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตน การทองเที่ยวอาจสามารถกลายเปนเครื่องมือท่ีชวยรักษาสวนของวัฒนธรรมที่มีคุณคาไวได 
แตการที่จะกระทําเชนนั้นได เราตองไมไปเปลี่ยนวัฒนธรรมของเราเองเพื่อใหเขากับรสนิยมและ
ความชอบของนักทองเที่ยว ส่ิงที่ควรทําคือ ทําใหนักทองเที่ยวรูจักและเขาใจวัฒนธรรมของเรา จน
สามารถชวยรักษาวัฒนธรรมของเราดวย 

ศุภวรรณ โพธ์ินาค (2545 : 4) พบวาการทองเที่ยวที่เปนมาในอดีต และในรูปแบบที่
เปนอยูในปจจุบันของเกาะลาน ไดกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานบวก และทางดานลบตอวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ดานบวกคือ การทองเที่ยวทําใหมีความหลากหลายของทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น และกอใหเกิดรายไดแกครัวเรือน ชุมชน ซ่ึงเปนทางเลือกนอกเหนือจากการทําประมง
รายยอย ดังนั้นหากวาชุมชนสามารถรักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติไดแก หากทราย
และแนวปะการังใตน้ํา ใหรอดพนจากผลกระทบที่มาจากขยะและน้ําเสียจากชุมชน และรักษาการ
บริการที่ดี  ยังทําใหเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาทองเที่ยวตอไปได ก็จะทําใหการทองเที่ยวมีความ
ยั่งยืนอยูตอไป ในสวนดานลบ คือจํานวนแรงงานตางถิ่นที่เขามาในชุมชน อาจกอใหเกิดปญหา
ความขัดแยง การแกไขคือการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการสอดสองดูแลพฤติกรรม และการ
สรางจิตสํานึกการเปนเจาของดูแลชุมชน สวนปญหาใหญอีกปญหาหนึ่งคือ เร่ืองขยะ และน้ําเสีย 
ที่มาจากนักทองเที่ยวเนื่องจากยังไมมีการจัดการวางแผนจากทางภาครัฐ และภาคประชาชนกลุมผูมี
สวนไดเสีย 

มณฑล จันทรแจมใส (2541 : 123) พบวาทัศนคติของชุมชนทองถ่ินเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเกาะมุก จังหวัดตรัง เกี่ยวกับเรื่องปญหาอาคารและสิ่งปลูกสราง โดยเฉพาะในแหลง
ทองเที่ยวที่มีความนิยมสูงกอใหเกิดการสรางอาคารโดยขาดการควบคุมดานรูปแบบ ความสูงของ
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อาคารกอใหเกิดปญหาดานทัศนียภาพ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องบริเวณที่พักอาศัย
ชองชุมชนและบริเวณชายหาดเห็นวาไมควรมีความสูงเกิน 4 ช้ัน  

สุมาลี ภาวสุทธิไพศิฐ (2541 : 12) ไดวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บริเวณอุทยานแหงชาติ เขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง ไดกลาวถึงผลกระทบ
ของการทองเที่ยวตอส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม กอใหเกิดปญหาดานเพศพาณิชย ซ่ึง
สงผลกระตุนการเกิดปญหาอื่นๆตามมา เชน การแพรเชื้อของโรคเอดส การลอลวงผูหญิงและเด็ก 
ยาเสพติด เปนตน 

การรวมมือกันจากหลายๆฝาย เพื่อจะไดมาซึ่งขอมูล ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆมี
ความสําคัญมาก ตอการกําหนดแนวทางในดานการพัฒนาอยางบูรณาการ  ในเรื่องปญหาตางๆ 
ผลกระทบ หรือความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับพื้นที่นั้นๆ ควรใหความสําคัญกับขอมูลของคนในพื้นที่
มากที่สุด เพราะรับรูสภาพปญหาดี ที่สุดคือคนในพื้นที่นั่นเอง และในมุมมองในแงของผลกระทบที่
เกิดขึ้น โดยรวม ก็คงหนีไมพนทางดาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงในแตละ
ประเด็น นั้นก็สามารถที่จะแบงออกเปน ผลกระทบทางดานบวก และลบ ในการที่จะแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นกับพื้นที่นั้นๆ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสํารวจเก็บขอมูลขอเท็จจริงจากในพื้นที่ แลว
นํามาวิเคราะหพิจารณา ในประเด็นในดานตางๆ วาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางบวก และลบนั้น 
อะไรมากกวากันอยางมีเหตุผลโดยยึดหลักวาผลที่ไดรับนั้นเปนประโยชนแกชุมชน  

เครื่องมือที่สามารถสรางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศอีกหนึ่งทางก็คือการ
ทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวนั้นนํามาซึ่งรายได เม็ดเงินที่ไหลเขาสูประเทศตอปนั้นเปนจํานวน
มากที่สงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ  การวางแผนปฏิบัติ การสงเสริมในเรื่องของการทองเที่ยว
อยางเปนรูปธรรม ยอมเกิดผลดีมากกวาผลเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งหากกวามีการปลูกจิตสํานึกใหม
แกคนในทองถ่ิน ในชุมชนนั้นๆรับรูถึงการที่มีแหลงทรัพยากรที่มีคาของตน ใหเกิดความภูมิใจ หวง
แหน ในวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีของตนนั้น ปญหาสังคมตางๆก็จะลดนอยลงไปดวย  


