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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษา ปจจัยทางสังคม ผลกระทบ และการมีสวนรวม
ของชุมชนตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้นผูวจิัย
ไดแบงการศึกษาในครั้งนี้ออกเปน 2 สวน คือสวนแรกเปนการเก็บขอมลูโดยใชแบบสอบถาม สวน
ที่ 2  เปนการใชแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเกบ็ขอมูล  โดยใชวิธีการสัมภาษณ ประชาชน 
ผูนําชุมชน เปนตน นั้นก็มีการกําหนดคําถาม ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิดวยเชนกัน เพื่อ
ตอบวัตถุประสงคในแตละประเด็นดังนี ้

 

5.1  วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

5.1.1  เพื่อศึกษาปจจัยทางสังคมที่มีสวนชวยในการรักษาวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

5.1.2  เพื่อศึกษาเกีย่วกับผลกระทบที่เกดิจากการจัดใหชมุชนเกาะเกร็ดเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

5.1.3 เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ การสืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรม ของชาวชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

5.2  วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองสวนหนึ่ง 
และอีกสวนหนึ่งไดรับการชวยเหลือจาก พันจาอากาศเอกสรรค ชื่นพันธ ผูเปนเจาของรานทอดมัน
หนอกะลารสเด็ด ซ่ึงเปนคนในพื้นที่ของเกาะเกร็ด ในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงเวลาของ
การเก็บขอมูลนั้นผูวิจยัไดใชเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2548 จนถึงวันที ่1 ตุลาคม 
2548 โดยกลุมตัวอยางมจีํานวน 316 ครัวเรือน ซ่ึงแบง 7 หมูบานเปนอตัราสวนตามรายหมูบาน โดย
แบบสอบถามไดแบงเปน 4 สวนดังนี ้
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5.2.1  การวิเคราะหขอมูล  

สวนที่  1.  ขอมูลทั่วไปดานตัวบุคคลที่อาศัยในชุมชนเกาะเกร็ด 

สวนที่  2   ขอมูลที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษวัฒนธรรม
ชุมชนเกาะเกรด็  

 สวนที่  3.  ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงของการจัดใหเกาะเกร็ด
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 สวนที่  4.  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาที่เกดิขึ้นในปจจุบนับนเกาะเกร็ด 

5.2.2  สถิติที่ใชในการวิจัย 

1)  คารอยละ  

2)  การจัดลําดบัขอมูลจากมากไปหานอย 5 ลําดับ 

 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติในสวนที่ 1, 2, 3 โดยใชคาความถี่รอยละ เฉพาะในสวนที่ 4 
เทานั้นจะใชคาความถี่รอยละ และการเรียงลําดับจามมากไปหานอย 5 ลําดับ 

การเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ โดยจะเปนการสัมภาษณประชาชน ผูมีตําแหนงทาง
สังคม ที่พักอาศัยอยูบนบนเกาะเกร็ดจํานวน 10 ทาน แลวนําขอมูลที่ไดนั้นมาทําการวิเคราะหเชิง
บรรยาย โดยในการสัมภาษณนั้น มีประเดน็ดังตอนี ้

1)  ประวัติความเปนมาของชุมชนเกาะเกร็ดจากอดีตถึงปจจุบัน 

2)  ลักษณะเดนของชุมชน 

3)  ปจจยัทางสังคมที่มีสวนชวยในการรักษาวัฒนธรรมชุมชน 

4)  ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลง ที่จัดใหเกาะเกร็ดเปนแหลงทองเที่ยว  

5)  ผลกระทบความเปลี่ยนแปลงดานการพฒันา 

6)  ทิศทางในการอนุรักษวฒันธรรมชุมชนของเกาะเกรด็ในอนาคตควรเปน
อยางไร 

การสรุปผลการวิจัยทั้งสองสวนนี้ ไดแกสวนที่เปน แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ซ่ึง
ในแตละประเด็นของหวัขอใหญนั้นก็จะมรีายละเอียดขอยอยประกอบเขาดวยกัน ดังนั้นผูวิจยัจะขอ
สรุปการบรรยายเปนภาพรวมโดยยดึเอาประเด็นการสัมภาษณเปนหลัก และนําเอาสวนของขอมูลที่
เปนแบบสอบถามมาเปนตัวชวยเสริมใหสมบูรณมากขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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5.3  สรุปผลการวิจัย 
 

5.3.1 จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนตัวแทนครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามเปน
เพศชายรอยละ 61.7 เปนเพศหญิงรอยละ 38.3 มีอายุอยูในชวงระหวาง 31 - 40 ป มากที่สุดคิดเปน
รอยละ 34.5 รองลงมา คืออายุ 50 ปขึน้ไป คิดเปนรอยละ 25.3 และนอยที่สุด คืออายนุอยกวา 21 ป 
คิดเปนรอยละ 5.1  ดานวุฒกิารศึกษา พบวาสวนใหญเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 
คิดเปนรอยละ 39.8 รองลงมาคือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 
20.3 และการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีนอยที่สุด คือรอยละ9.5 ในดานการนับถือศาสนา พบวา 
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 82.0 รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ10.8 
และนอยที่สุดคือ นับถือศาสนาอื่นนอกเหนือจากที่กลาวมา คิดเปนรอยละ 0.3 ในดานการประกอบ
อาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย หรือธุรกิจสวนตวั คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมาคือ 
รับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ คิดเปนรอยละ19.6 และนอยทีสุ่ดคือ ประกอบอาชีพอ่ืนๆนอกเหนือจากที่
กลาวมา คิดเปนรอยละ 7.0 และในดานระยะเวลาที่อาศัยอยูบนเกาะเกร็ด พบวา สวนใหญ มากกวา 
10 ปคิดเปนรอยละ 29.9 รองลงมาคือ อาศัยอยูระหวาง 6 - 10 ป คิดเปนรอยละ 27.5 และนอยที่สุด 
อาศัยอยู 1 ปหรือนอยกวา คิดเปนรอยละ 0.9 

5.3.2  การมีสวนรวมของชมุชนในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนเกาะเกร็ด   

1)  ดานขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา พบวา สวนใหญรวมกันทําบุญในวนั
เทศกาลวันสงกรานตเปนบางครั้งคิดเปนรอยละ 57.9 สวนใหญเขารวมพิธีตักบาตรเทโวและตัก
บาตรดอกไมในวันออกพรรษาเปนบางครัง้ คิดเปนรอยละ 52.2  สวนใหญเขารวมหลอเทียน
เขาพรรษา และแหเทยีนเขาพรรษาไปถวายตามวดัในชมุชนเกาะเกร็ดเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 
62.0 สวนใหญรวมกันทําบญุ ในเทศกาลอื่นๆในรอบปเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 53.2 สวนใหญ
เขารวมพิธีตางๆ เชนงานบวช งานแตงงาน งานศพ แบบชาวมอญเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 63.9  

2) ดานอาหารพื้นเมือง และการแตงกาย พบวา สวนใหญทําอาหารตางๆที่เปน
อาหารของชาวมอญเปนเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 63.6 สวนใหญรับประทานอาหารมอญเปน
บางครั้ง คิดเปนรอยละ 65.2 สวนใหญทําอาหารมอญเพื่อการขายเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 42.1 
สวนใหญแตงกายชุดมอญเมือ่มีโอกาสเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 48.1 สวนใหญใชเครื่องแปง
แตงหนาของชาวมอญเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 44.6 สวนมากพดูภาษามอญเปนบางครั้ง คิดเปน
รอยละ 50.0 สวนใหญไปมาหาสู พูดคยุกับเพื่อนที่เปนชาวมอญเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 47.2 
สวนใหญ อานหนังสือหรือบทความที่เปนภาษามอญเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 48.7 สวนใหญพูด
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ภาษามอญกับคนในครอบครัวเปนบางครัง้ คิดเปนรอยละ 49.1 สวนใหญไมเคยแตงวรรณกรรม
มอญประเภทรอยแกว และรอยกรอง คิดเปนรอยละ 60.4  

3)  ดานสิ่งของเครื่องใชที่ผลิตขึ้นในชุมชน พบวา สวนใหญใหของที่ละลึกแก
บุคคลสําคัญ โดยเปนสิ่งของเครื่องใชที่ผลิตขึ้นบนเกาะเกร็ดเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 56.4 สวน
ใหญใชเครื่องปนดินเผาที่ผลิตขึ้นบนเกาะเกร็ดเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 59.2 สวนใหญสะสม
เครื่องปนดนิเผาที่ผลิตขึ้นบนกะเกร็ดเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 59.5 สวนใหญรูวามีหนวยงานของ
ทางราชการมาใหความรูเกี่ยวกับการทําเครือ่งปนดินเผาเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 57.6 สวนใหญ
รับทราบวามีรานคาจากภายนอกมาสั่งซื้อ ส่ังทํา เครื่องปนดินเผาจากชุมชนเกาะเกร็ดเปนบางครั้ง 
คิดเปนรอยละ 59.5 

5.3.3  ผลกระทบ/ความเปลีย่นแปลง ของการจัดใหเกาะเกร็ดเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

1)  ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจ พบวา สวนใหญเห็นวาเกิดการ
จางงาน และอาชีพใหมแกชมุชน ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 59.5 สวนใหญเหน็วาเกิดปญหา
รายไดเปนฤดกูาล ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 61.1 สวนใหญเห็นวาเกดิปญหาคาครองชีพ 
และราคาสินคาสูงขึ้น ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 56.6 สวนใหญเห็นวาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของชุมชนจากการเกษตร มาเปนการประกอบกิจการเกีย่วกับการทองเที่ยว ในระดบั
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 58.9 สวนใหญเห็นวาเกดิการแกงแยง/ขัดผลประโยชนระหวางประชาชน
ดวยกันเองบนเกาะเกร็ด ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 55.4 สวนใหญเห็นวาเกิดการกระตุนการ
ผลิตของชุมชน ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.2 สวนใหญเห็นวาเกิดปญหาการตองการ
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑจากภายนอกชุมชนเนื่องจากความไมพอตอความตองการของนักทองเที่ยวใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75.3 สวนใหญเห็นวาเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนเกาะเกร็ด ใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 61.7  

2)  ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจ พบวา สวนใหญเห็นวาการเกดิ
ปญหาอาชญากรรมในระดับนอย คิดเปนรอยละ 49.7 สวนใหญเหน็วาเกิดปญหาการเอาเปรียบ
หลอกลวงนักทองเที่ยว ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 56.6 สวนใหญเหน็วาเกดิการเสริมสราง
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสินของประชาชนบนเกาะเกร็ด ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
63.9 สวนใหญเห็นวาชวยยกมาตรฐานการครองชีพ คุณภาพชวีิตดีขึ้นบนเกาะเกร็ด ในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 52.8 สวนใหญเหน็วาเกิดการเปลีย่นแปลงการประกอบอาชีพการเกษตรแตเดมิ
มาเปนอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวมากขึ้น ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 69.9 สวนใหญเห็นวา
วิถีชีวิต ความเปนอยูของชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ64.5 
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สวนใหญเห็นวาเกดิภาพลกัษณที่ดีระหวางนักทองเที่ยวกับประชาชนในชุมชนเกาะเกร็ด ในระดบั
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.2 สวนใหญเหน็วาเกิดการสรางความสามัคคีกันในชุมชน ในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 68.6 สวนใหญเห็นวาคานิยม/แฟชั่นสมัยใหมของวัยรุนเขามาสรางปญหาใหแก
สังคม ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 69.8 สวนใหญเหน็วาเกิดความเจรญิแกชุมชน มีส่ิง
สาธารณูปโภคที่ดียิ่งขึ้น ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.8  

3)   ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลง ดานวฒันธรรม พบวา สวนใหญเห็นวาเกิดการ
รวมมือรวมใจกันอนุรักษโบราณสถานและวัฒนธรรมของชุมชน ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
66.5 สวนใหญเห็นวาเกิดความรักความหวงแหน และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของคนในชุมชน 
ในระดบัปานกลาง คิดเปนรอยละ 59.8 สวนใหญเห็นวามีการชวยกนัสืบทอด ฟนฟูวัฒนธรรม ใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ69.6 สวนใหญเห็นวามีการใชวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ดเปนสิ่ง
ดึงดูดใจนกัทองเที่ยว ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 59.5 สวนใหญเห็นวาเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบวัฒนธรรมชุมชนอยางรวดเร็ว ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ67.4 สวนใหญเห็นวาเกิด
ความขัดแยงทางวัฒนธรรมระหวางนักทองเที่ยวกับชุมชน ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 58.9 
สวนใหญเห็นวามีการใหความรู ความเขาใจแกนักทองเที่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชน ในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 72.4 สวนใหญเห็นวาเกดิการลดคณุคางานศิลปหัตถกรรมของชุมชนที่มีมาแต
เดิม(มีการแกไขดัดแปลงใหตางไปจากเดิม) ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 69.7 สวนใหญเห็นวา
เกิดการลดคณุคาของประเพณี วัฒนธรรมชุมชนที่มีมาแตเดิม(มกีารแกไขดัดแปลงใหตางไปจากเดิม  
ในระดบัปานกลาง คิดเปนรอยละ 76.6  

4) ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลง ดานสิ่งแวดลอม พบวา สวนใหญเห็นวาเกดิ
ปญหามลภาวะทางเสียง ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.2 สวนใหญเหน็วาเกดิปญหาขยะมลู
ฝอย ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 63.6 สวนใหญเหน็วาเกิดปญหาคุณภาพน้ําเสียในชุมชน ใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 68.0 สวนใหญเห็นวาเกิดการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในชุมชน ใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 60.4 สวนใหญเหน็วาเกดิปญหาการทาํลายภูมิทัศนของชุมชนที่มีมา
ตั้งแตอดีต ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 63.9 สวนใหญเหน็วาเกดิการคนหาแนวทางในการอน
รักษส่ิงแวดลอมในชุมชน ในระดบัปานกลาง คิดเปนรอยละ 71.5 สวนใหญเห็นวาเกดิการชวยกัน
รักษาสิ่งแวดลอมใยชุมชน ในระดบัปานกลาง คิดเปนรอยละ 68.0 สวนใหญเห็นวาเกิดความ
ตระหนกัถึงคุณคาสิ่งแวดลอมในชุมชน ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 68.0 สวนใหญเห็นวาเกิด
การรวมมือจากทุกฝายในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.8  
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5.3.4  สภาพของปญหาที่เกดิขึ้นบนเกาะเกร็ดในปจจุบนั พบวา  
ปญหายาเสพตดิ รอยละ 3.8 ปญหาการเลนการพนัน รอยละ 22.2 ปญหา

อาชญากรรม รอยละ 7.0 ปญหาการเกดิอุทกภยัน้ําทวม รอยละ 15.2 ปญหาพื้นทีอ่ยูอาศัยที่ความ
แออัด รอยละ 12.7 ปญหาขยะมูลฝอย รอยละ 16.8 ปญหาการคมนาคมที่ไมสะดวก การเดินทางขาม
ฟาก รอยละ 10.4 ปญหาการมีถนนไมเพยีงพอตอความตองการ รอยละ 6.6 ปญหาน้ําประปาที่ไม
สะอาด ไมเพยีงพอตอความตองการ รอยละ 10.4 ปญหาไฟฟาขดัของบอยครั้ง รอยละ 18.0 ปญหา
รายไดไมพอตอการเลี้ยงชีพ รอยละ 11.7 ปญหาวัฒนธรรม ประเพณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ปจจุบัน รอยละ 9.8 ปญหาการติดตอส่ือสาร/การโทรศัพท รอยละ 6.0 ปญหาลําคลองสาธารณะ
ไมไดรับการขดุลอก มีความตื้นเขิน รอยละ 10.4  เมื่อนาํมาจัดลําดับความรุนแรงของปญหาจากมาก
ที่สุดไปหานอยที่สุด 5 ลําดบั ไดแก 1) ปญหาการเลนการพนัน โดยสวนใหญจะเปนการพนนัผล
ฟุตบอล การเลนหวยบนดนิ การซื้อสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน 2) ปญหาไฟฟาขดัของบอยครั้งมัก
เกิดในชวงฤดฝูน 3) ปญหาขยะมูลฝอยมักเกิดจากความมักงายของนักทองเที่ยวทีท่ิ้งขยะไมเปนที่  
4) ปญหาการเกิดอุทกภัยน้ําทวมจะเกดิในชวงที่ระดับน้ําหนุนสูงทุกป และ 5) ปญหาพื้นที่อยูอาศยัมี
ความแออัดเกดิขึ้นในพื้นที่มรีานคาขายของแกนกัทองเทีย่วเชนในหมู 7 

 

5.4   อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของเกาะเกร็ดในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการผสมผสาน
ระหวางชาวไทย และชาวมอญเกาะเกร็ด เดิมภารกจิสําคัญคือรับราชการทหาร และรักษาดานสะกัด 
ซ่ึงบริเวณดังกลาวคือบริเวณบานเกร็ดตระการ ปจจุบันเปนปอมไมดานขนอนของกรุงศรีอยุธยาแต
กอน เมื่อไดรับหนาที่ดังกลาว นายดานเปนมอญจึงตองมีพนักงานลามมีหนาที่ แปลภาษาไทย- มอญ 
ปฏิบัติหนาที่ส่ือสารกับประชาชนที่ผานสัญจรไปมา จึงเกิดเปนชมุชนไทยขึ้นบริเวณหมู 2 ของเกาะ
เกร็ดในปจจุบนั เดิมทีชาวไทย และมอญอยูอาศัยกนัอยางมิตรมาตลอด และรวมรบดวยกันใน
สงครามตางๆ ไดมีการตดิตอสัมพันธกับทางราชสํานักตลอดเวลา ปากเกร็ด และเกาะเกร็ดจึงเจริญ
มาโดยลําดับ ประกอบกับการที่รัชสมัยเปลี่ยนกรุงจากกรุงธนบุรี มาเปนกรุงรัตนโกสินแลวนั้นมอญ
ที่เกาะเกร็ด และปากเกร็ดเดิมก็มีความสมัพันธที่เปนมติรแนนแฟนกบัทางราชสํานักไทยตลอดมา
เปนที่ไววางพระราชหฤทัยดวยด ี  และเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลก ตีไดเมือง
ปตตานีคือมาไวในราชอาณาจักร กรุงศรอียุธยาไดเทครัวชาวปตตานมีาไวที่ทาอิฐ ฝงตรงขามกับ
ปากเกร็ดเดิมใหอยูในสายตาของมอญเกาะเกร็ดตางพระเนตรพระกรรณ ชุมชนทาอิฐ ชุมชนเกาะ
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เกร็ด ตางวิวัฒนาการตามยุคตามสมัยเร่ือยมาดวยสัมพันธภาพที่ดี เปนมิตรไมตรี ถอยที่ถอยอาศัย อยู
ในสายตาของราชสํานักมีการเยี่ยมเยียนเปนครั้งคราวทุกๆรัชกาล  

สวนของชุมชนทาอิฐซึ่งตางศาสนาจึงยังคงประพฤติปฏิบัติตามลัทธิมุสลิมเชนเดิมทีม่ีมา 
ในสวนของชมุชนมอญนั้นไดมีการผสมผสานปฏิรูปธรรมเนียมในสวนที่เปนพืน้ฐานชีวิต เชน  
การแตงกาย อาหาร ภาษาพดู การศึกษา การรับราชการ วัฒนธรรม และคานิยมตางๆ ที่ทําใหมีความ
เจริญกาวหนาและยังคงไวในชีวิตปกติของชุมชน ในสวนที่เปนความเชื่อ ศาสนา ลัทธิธรรมเนียม
มอญ ที่ทางราชสํานักไมหามนั้น กย็ังคงประพฤติปฏิบัติสืบทอดตอกนัมา จึงพบไดวามอญที่เกาะ
เกร็ด และปากเกร็ดทั้งหมดมีรูปลักษณตางจากมอญถิ่นอื่นๆ ซ่ึงมิไดติดตอกับทางราชสํานัก ความ
เจริญ ความคิด ความอาน การติดตอคมนาคมจึงมีความคลายคลึงกับชาวบางกอก และทันสมัย
ทัดเทียมกันตลอดมาทุกยุคทุกสมัย วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมตางๆจึงมีทั้งความเปนไทยและเปน
มอญปะปนคละเคลากันไป จึงไมแปลกที่เห็นมอญเกาะเกร็ดมวีิถีชีวติเหมือนคนไทยทั่วไปในเวลา
ปกติ และในเทศกาลงานประเพณีก็จะมวีิถีชีวิตแบบมอญ ซ่ึงตางไปจากวิถีชีวิตไทยๆทั่วไป 

ปจจัยทางสังคมที่มีสวนชวยในการรักษาวฒันธรรมชุมชน ความสามัคคีกันในชุมชน การ
ผสมผสานวิถีชีวิตชองชาวมอญ และชาวไทยตั้งแตสมัยอดตี สูปจจุบนั มอญนั้นมยีึดถือทางดาน
จิตใจไดแก การนับถือทั้งผี และศาสนาพุทธ เขาดวยกันจะเห็นไดเชน ศาลเจาพอตางๆ ประจํา
หมูบาน เปนแหลงยดึเหนี่ยว ยามฉุกเฉิน เปนความเชือ่ที่มีการปลูกฝงสืบทอดตอกันมาตั้งแตเกดิ 
จนถึงตาย มาเปนรุนๆ สืบทอดมากันตลอดเปนสิ่งที่ชวยไมใหเกิดความแตกแยกในชุมชน การ
ยอมรับฐานันดรของตวับุคคล ตามศักดินา และสถานภาพทางสังคมมีสวนใหเกดิการยอมรับกันทาง
สังคมดั้งเดิมทีสื่บมาใหมีการเคารพนับถือ เชื่อฟงผูอาวุโส ชาวมอญนัน้มีวัดเปนศูนยกลางทางดาน
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณ ี ทุกคนยินยอมและพรอมที่จะทําเพื่อสถาบันศาสนาตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล คานิยมในการเคารพบรรพบุรุษ ผูอาวุโส ทั้งที่มีชีวิตอยู และที่ไมมีชีวิตอยู 
ความกตัญูรูคุณ ถูกหลอหลอมสอนใหแกลูกหลานสืบมา  การอยูรวมกันเปนชุมชน เปนหมูบาน มี
การพึ่งพากนั มีความเอื้อเฟอกัน เปนสวนใหญ 

ดานเครือขายองคกรทางสังคมก็มีการจัดตัง้ขึ้นตามจารีตของกฎหมายไทยมีการตั้ง อบต. 
ผูใหญบาน กํานัน จากการสมัภาษณประชาชนในพืน้ที่ มองวาไมคอยที่จะบทบาทสาํคัญมากมายนกั 
เพราะประชาชนสวนใหญกม็ีการรับรูกระแสทางสังคม และมีศกัยภาพที่ดีกวากลุมองคกรของทาง
ราชการบางกลุมดวยซํ้า แตก็จะเปนการดทีี่มีสวนชวยในการสนับสนนุในดานตางๆ ดังนั้นขอมูลที่
ไดนั้นสวนใหญจะมองวาชุมชนเกาะเกร็ดนัน้ทุกวนันี้มีความเจริญมากขึน้นั้นมิใชเปนเพราะมี
หนวยงานจากราชการเขามาทําใหเกิดขึ้นเพียงฝายเดียว แตที่เปนเชนนีไ้ดกเ็ปนเพราะการมีผูนํา
ชุมชนที่มีความเขมแข็ง ชุมชนเกิดเขมแขง็กอนอยูแลว นโยบายตางๆที่ดีจึงจะไดรับการยอมรับ จาก
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คนในชุมชน บุคลากรที่เขามาทํางานตองมีความบริสุทธิ์ใจจึงจะเกดิความยอมรับนับถือจากคนใน
ชุมชนเกาะเกรด็ นโยบายสงเสริมจากภาครัฐ มีเขามาตลอดในการที่จะมีสวนชวยใหเกาะเกรด็มี
ความเจริญมากขึ้นในขณะเดียวกันทางดานของการอนุรักษวฒันธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมของชุมชนเกาะเกร็ดประชาชนบนเกาะเกร็ดเองก็จะเปนตวัสําคัญที่จะรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณี ดั้งเดมิไวได  

 ในประเด็นดานผลกระทบ / ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการจัดใหชุมชนเกาะเกร็ดเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม ดานเศรษฐกิจ ในหมูที่ 1 เกิดการเปลี่ยนแปลงนอยมาก เนื่องจาก
ชัยภูมิพืน้ที่เปนดานที่นกัทองเที่ยวไมนยิมเดินมาถึง อาจเปนเพราะสภาพทางภูมิศาสตร และสภาพ
การจัดตั้งรานคามีนอยไมสมดุลกับพื้นทีห่มูบานที่ยาวตลอดลําน้ํา มีรานคาไมมาก นักทองเที่ยวไม
นิยมเดนิทองเที่ยว ขณะเดียวกันสวนพืน้ทีห่มู 7 นักทองเที่ยวนิยมเดินทองเที่ยวเพราะเปนหมูบานที่
ส้ัน และมีรานคามากมายตอเนื่อง เมื่อเดินแลวไมรูสึกวาไกล อีกทั้งยังมทีาเรือสําหรับทองเที่ยวจอด
รับนักทองเที่ยวขากลับไดอยางสะดวก ดงันั้นจึงพอจะเห็นไดวาทางดานเศรษฐกจิของชุมชนดีกวา
หมู 1 เพราะมีรานขายของทั้งของรับประทาน และของใชสวยงามมากมายสําหรับใหนักทองเทีย่ว
ไดเลือกซื้อติดมือกัน จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมคาผูขายของ หลายทาน มทีั้งพอคาแมคาที่
เปนคนในพื้นที่เอง และพอคาแมคาที่มาจากที่อ่ืนคือมาจากภายนอกเกาะเกร็ด และไมใชคนในพื้นที่
ดวยเชนกนั แตจะมาขอเชาพื้นที่หนาบานเพื่อขายของ สวนหมู 6 มสีภาพคลายกบัหมู 1 เพราะ
นักทองเที่ยวคดิวาเดินไกล 

ดานสังคมที่มีอาชีพเกษตรดัง้เดิม เชน หมู 2 , 3 , 4 , 5 นักทองเทีย่วสวนใหญไมคอย
หนาแนนอาจเปนเพราะวามรีะยะทางที่รูสึกวาไกล และมีส่ิงนาสนใจนอยกวา ดงันั้นผูที่ตองการ
คาขายกับนกัทองเที่ยวตองขนสินคาเกษตร ใสรถเข็นมาขายที่บริเวณหนาวัดปรมยั และวดัไผลอม 
จึงทําใหพื้นทีบ่ริเวณดังกลาวมีความคึกคกักวาที่อ่ืนๆ จากการสัมภาษณเจาอาวาสวดัปรมัย ถึงเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกจิ วาเมื่อกอนประมาณป 2539 เกาะเกร็ดยุคฝาวิกฤติเศรษฐกจิ 
และการทองเที่ยวเริ่มตนขึ้นเมื่อ นายอําเภอวัชรินทร โรจนพานิช เขามารับตําแหนงในปนั้นไดมกีาร
รวมมือกันในเรื่องที่วาจะทําอยางไรในชวงวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา ผูคนขาดรายได วัยแรงงานมีการ
ยายที่อยูออกไปทํางานขางนอก ปลอยใหพอแม ปูยา ตายาย ดูแลบานเรือนบนเกาะเพยีงลําพังบาง
รายถึงกับตองฝากบานใหดูแลบานถึง 2 - 3 หลัง ก็ยังมี ขาวยากหมากแพง มิจฉาชีพมากขึ้นทุกวัน 
จะทําอยางไรจะชวยแกปญหาที่เกิดนีไ้ด  จงึก็ไดมีการจัดงาน "เปดตลาดสัญจร" จากทางวัดปรมัยฯ
ขึ้น เพื่อขายสนิคาในราคาถูก โดยไดมีการใชพื้นที่ภายในวัดปรมยัฯ เปดตลาดทุกวนัเสาร อาทิตย 
ซ่ึงผลปรากฏวาผลออกมาไดเปนอยางด ี ชาวบานมาจับจายซื้อของกันอยางคึกคัก ขาวสารราคาถูกที่
นํามาขายในงายขายหมดเปนอันดับแรก และในปนั้นกย็ังไดมกีารสงเสริมและกระตุนใหเกิดการ



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

 130 

ฟนฟูอาชีพเครื่องปนดินเผา และการพัฒนาการทองเทีย่วข้ึนดวย หลวงพอยังกลาวอีกวา "ปจจุบนันี้
ดีขึ้นมาก กอนนี้แทบจะเรยีกไดวาเดินกลางวันอาจถูกผีหลอกได" เพราะวาคนนอยจริงๆออกไป
ทํางานขางนอกกันหมด แตมาเดี๋ยวนีก้ลับกลายเปนคนในพื้นที่ ไมยอมขายที่ของตนเองบนเกาะ
เกร็ด และกลบัมาอาศัยอยูกนัมากขึ้นดวยซํ้าไป ปญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิมนีอยมากแทบไม
เกิดขึ้นเลย ปจจุบันชวีิตความเปนอยูของคนบนเกาะเกร็ดดีขึ้น หลวงพอยังไดมกีารประมาณรายได
จากนกัทองเทีย่วอยางคราวๆ ใหฟงอกีวา นักทองเที่ยวทีม่าบนเกาะเกรด็ ปหนึ่งประมาณ 100,000 
คนซึ่งแตละคนนั้นจะจับจายซื้อของติดไมติดมือโดยเฉลี่ยคนละ 300 บาท ดังนั้น ก็จะประมาณ 30 
ลานบาท ตอป ที่จะมีเงนิหมนุเวยีนบนเกาะเกร็ด     

ดานวัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยปกตจิะแตกตางกันในแตละวัน เชนวนัเสาร อาทิตย หรือ
วันหยุดประจําปตางๆ ชาวบานจะเปดรานคาบริการนักทองเที่ยว  สวนในวันธรรมดาเงียบเหงากวา
วันเสาร อาทิตย เกิดอาชีพใหมเมื่อ 4 - 5 ป มานี้คือ รถจักรยานยนตรับจาง เพื่อรับสงทั้งคนในพืน้ที่
และนักทองเทีย่ว จากการสมัภาษณหลายทานมีความเหน็ตรงกันวาการใหที่มีการทองเที่ยวบนเกาะ
เกร็ดนั้น เปนตัวทําใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของคนเกาะเกร็ดมาเปนจุดเดนดึงดูด
ใจนกัทองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็จะเกดิความภูมใิจในวฒันธรรมของคนในชุมชน คือมีการรวมมอื
รวมใจกันอนุรักษรักษาโบราณสถานของชุมชน มีการรักษาดูแลความสะอาดในเขตพืน้ที่ของตนเอง
ใหดูเรียบรอยตลอดเวลา  ส่ิงสาธารณูปโภค ตางๆ มีพรอม ทั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท ถนนทางเดนิ 
ตลอดจนการจดัเก็บขยะมูลฝอยตางๆ   จากการสัมภาษณ พลตรีชาติวัฒน งามนยิม ทานใหมุมมอง
ของการเปลี่ยนแปลงในสมยันี้วา "แตกอนวัฒนธรรมเทศกาล งานประเพณตีางๆ ชาวบานที่อยูอาศัย
บนเกาะเกร็ดจะทําใหกับทางวัดซึ่งเปนศนูยกลางชุมชน ยกตวัอยางการทําธงตะขาบในเทศกาล
สงกรานตที่จะแหไปยังวดัเพือ่บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหารามญัเจดียนั้นเปนหนาที่ของ
ชาวบานแตละบานจะพรอมใจกันทําธงกนัขึ้น จนมาในปจจุบันทุกวันนี้ทางวัดเองจะตองเปนฝายที่
จะตองจดัทําขึน้ และใหชาวบานไปชวยกันแหแทน" ซ่ึงนี่ก็อยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงสภาพของ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปตามสังคม แตกย็ังคงตองมีการประพฤติปฏิบัติกนัอยูเพื่อคงไว
ซ่ึงวัฒนธรรม ประเพณดีั้งเดมิที่มีมาแตอดตี  

ดานสภาพแวดลอม โดยทัว่ไปเนื่องจากวาเกาะเกรด็นัน้มีสภาพเปนน้ําลอมรอบ จากการ
สัมภาษณ วาแตกอนนั้นเกาะเกร็ดชวงทีน่้ําขึ้นสูง จะอยูในชวงประมาณ 4 เดือน คือเดือน 10 จนถงึ
เดือนอาย ชาวเกาะเกรด็นั้นตองไดเดนิลุยน้ํากัน บางบานก็ใชเรือเปนพาหนะในการเดินทางกเ็ปน
เร่ืองปกติ จากการสํารวจโดยผูวิจยัเมื่อวนัที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงเปนเทศกาลลอยกระทงที่
ผานมานั้น น้ําในแมน้ําก็ไดขึ้นสูงเนื่องมาจากน้ําทะเลหนุน จึงทําใหปริมาณน้ําในแมน้ําขึ้นทวมเกาะ
เกร็ดดวยบางสวน และจากการใหสัมภาษณหลวงพอเจาอาวาสวัดปรมยัยิกาวาสนัน้ กลาววาภายใน
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วัดเองนัน้ไดมกีารทําเขื่อนกัน้น้ําภายในบริเวณวัดน้ําจึงไมสามารถเขาถึงในวดั แตภายนอกวดันัน้
ทวมถึงระดับขอเทา ถึงครึ่งนอง แลวแตบางพื้นที่ ดังนัน้สัปดาหดังกลาวนักทองเทีย่วที่มาเยือนเกาะ
เกร็ดจึงมาไดถึงภายในวัดเทานั้นแลวก็กลับ ซ่ึงก็คงไมอยากที่จะลยุน้ําเพือ่เดินทองเทีย่ว  

จากการที่ทางราชการไดประกาศผังเมืองใหเกาะเกร็ดเปนพื้นที่สีเขียว อาจารยเฉลมิศักดิ ์
ปาลา ผูใหสัมภาษณ เห็นวาสภาพของเกาะเกร็ดมีความเปลี่ยนแปลงนอยมากโดยทัว่ไป ยกเวนใน
สวนหมู 7 ซ่ึงกลายสภาพเปนตลาดการคา ในสวนอื่นๆ ยังคงมีสภาพคลายกับเมื่อประมาณ 10 หรือ 
20 ปที่แลว  และจากการพูดคุยกับชาวบานในพืน้ที่บางคนใหขอมูลเกี่ยวกับทางสภาพแวดลอม
ภายในเกาะเกร็ดนั้นถูกทําลายลงก็ดวยจากความมักงายของนักทองเทีย่วที่ทิ้งขยะไมเลือกที่ ทางเกาะ
เกร็ดเองนัน้กไ็ดมีการจดัเตรียมภาชนะใสขยะให ก็ไมนําไปใส ซ่ึงก็เปนหนาที่ของชาวบานทีห่นา
บานใครเอง บานนั้นก็ตองดูแลรับผิดชอบทําความสะอาดกันเอง ดานมลภาวะทางเสียงเชนเสียง
เครื่องยนตจากเรือหางยาวรบัสงผูโดยสาร มองวาเปนความเคยชนิแตถาเลือกไดกอ็ยากใหมีเสียงที่
ดังนอยลง 

ผลกระทบ / ความเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนา บนเกาะเกร็ดในปจจุบันนี้จะเห็นไดจาก
อาคารตางๆที่เปนของเอกชน และราชการนั้นมีการกอสรางขึ้น ประปราย แตก็มีความกลมกลืนกับ
สภาพเดิม บางสวนยังคงสภาพสังคมการเกษตร ส่ิงสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ไฟฟา น้ําประปา 
และโทรศัพท มีครบ  ปายบอกทางมีขึ้นตลอดเสนทาง ปายบอกโบราณสถาน โบราณวัตถุตางๆทัง้นี้
เพื่อตองการรองรับใหแกนกัทองเที่ยว กระแสของการพัฒนาหมูบานรองรับนักทองเที่ยวที่มีทั้งชาว
ไทย และชาวตางประเทศ ขอมูลจากอาจารยเฉลิมศักดิ์ผูใหสัมภาษณวามีการศึกษา วจิยั คนควาและ
รายงาน อยูตลอดเกี่ยวกับประชาชนในพืน้ที่ผูรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวนัน้ เปนสวนนอย 
ถาคิดเปนรอยละกับประชาชนสวนใหญผูที่มีผลประโยชนจากการทองเที่ยว คือผูที่ประกอบธุรกิจ
ไดแก พอคา แมคา คนขับเรือโดยสาร เรือเหมา ผูใหเชาจักรยาน มอเตอรไซครับจาง วัดตางๆมัก
ไดรับการบริจาคจากการโฆษณาบาง จากผูมีจิตศรัทธาบาง โดยกลุมเหลานี้มักทําใจใหช่ืนชอบกบั
การที่มีนักทองเที่ยวมมากๆ ขอมูลจากการสัมภาษณบางสวนมองวาพวกพอคา แมคา เห็นแกตวัมอง
แตประโยชนสวนตัวในการขายของหารายได มากวาทีจ่ะทําประโยชนตอสวนรวมก็มี ในกลุมสวน
ที่ไมไดมีผลประโยชนทางธรุกิจ หรือผลประโยชนจากนกัทองเที่ยวก็จะเก็บตวัอยูในบาน เพราะเขา
เหลานั้นทํางานซึ่งมีที่ตั้งภายนอกเกาะเกรด็ วนัหยุดจึงตองการพักผอน บางคนก็ออกไปเที่ยว
ภายนอกเกาะ 
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ปญหาสวนใหญที่มากับนักทองเที่ยว เชน การทิ้งขยะไมถูกที่ พวกมจิฉาชีพที่แฝงตัวมา
กับนักทองเทีย่ว ในสวนของการแตงกาย คานิยมสมัยใหมในการแตงตวัของวยัรุน คนบนเกาะเกร็ด
นั้นยอมรับกับกระแสโลกสมัยอยางหลีกเลี่ยงไมได แตพอถึงเทศกาลสําคัญๆตางก็จะมกีารนําเอา
วัฒนธรรมดั่งเดิมที่มีมาออกมาใหเห็นกนั  

การคมนาคม มีความสะดวกสบายเหมือนเดิมสําหรับคนในพื้นทีจ่ากความเคยชนิ ในเรื่อง
การขามเรือ แลวตอไปขึ้นรถเปนเรื่องปกติ การสื่อสาร มีทั้งโทรศัพทบาน โทรศัพทสาธารณะ และ
โทรศัพทมือถือ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ มีใชกันอยางแพรหลายเกือบทกุครัวเรือน การ
รับรูกระแสสังคม เทคโนโลยีขาวสารทันเหตุการณเหมอืนทั่วไป       

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ การสืบทอดประเพณ ี วัฒนธรรม ของชาว
ชุมชนเกาะเกรด็ ดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ของชาวชุมชนเกาะเกร็ด จังหวดั
นนทบุรี จากการสัมภาษณ พระครูวิมลธรรมาภรณ ตําแหนงเจาอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส  โดยสวน
ใหญชาวบานจะใชวัดเปนแหลงศูนยรวมของการประกอบพิธีตางๆในเชิงวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ
อยูแลวในเทศกาลตางๆเชน วันสงกรานต ชาวบานกจ็ะมกีารทําขาวแช กวนกาละแม  ทําขนมจีน ซ่ึง
เปนอาหารของมอญแตโบราณ ไปถวายพระสงฆที่วัดดวย พดูไดวามรัีบประทานไดทุกป   

ประเพณเีทศกาลเขาพรรษา ก็จะมกีารทําบญุตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม ผาอาบน้ําฝน 
มีการหลอเทียน และมีการแหเทียนไปตามวัดตางๆดวยเปนตน และยงัมีเทศกาลประเพณีค้ําตนโพธิ์ 
ประเพณ ี "เจาภาพกณัฑเทศน"  ประเพณตีักบาตรน้ําผ้ึง  ประเพณีทําบุญออกพรรษา ประเพณีตกั
บาตรขนมจีน ประเพณตีักบาตรทางน้ํา ประเพณีชอนธูป ประเพณเีทศกาลลอยกระทง  จะเห็นไดวา
วัดกับคนเกาะเกร็ดนั้นมีความใกลชิดกนั "แลวยิ่งมีทาเรอืที่หนาวดัแลวนี้ จะเปนการทําใหคนเกาะ
เกร็ดนั้นจะตองผานวัดกนัทกุคน" หลวงพอกลาวจากการใหสัมภาษณ  คนที่มีเชื้อมอญบางบานยังมี
การนับถือผี นั้นหากวามีคนในบานเสียชีวิต จะไมนําเอาโลงศพขึ้นบนบาน และหากวาผูที่เสียชีวิต
เปนคนในครอบครัวนั้นเสียชีวิตนอกบาน กจ็ะไมนําศพเขาบาน ทุกวนันีก้็ยังคงมีอยู 

ดานอาหารพืน้เมืองและการแตงกาย ผูวิจยัเหน็วาประชาชนบนเกาะเกร็ดเองนั้นหลายบาน 
ไดมีการขายอาหารที่หารับประทานไดยากในทุกวันนีย้กตัวอยางเชน แกงบอน แกงกลวยดิบ แกง
เขียวหวานคอมะพราว แกงลูกโยนผักบุงใบมะขามออน ทอดมันหนอกะลา ขาวแช  แกงมัสหมัน่ 
เปนตน  ประชาชนบนเกาะเกร็ดนั้นจะมกีารอนุรักษวัฒนธรรมอยูแลวเกี่ยวกับอาหารพื้นเมือง การ
แตงกาย เปนประจํา ในเทศกาลตางๆทุกป ซ่ึงจะทํากนัเองในแตละบานที่มีการแตงชุดมอญการใช
เครื่องแตงกายตางๆที่เปนของมอญ  

ดานภาษา "ภาษาที่ใชกนับนเกาะเกร็ดโดยสวนใหญแลว มีหลงเหลือใหเห็นจากการตั้งชื่อ
หมูบานโดยมทีี่มาแตดั้งเดิมเปนภาษามอญ ยกตัวอยางไดคือ กวานโม กวานฮาตาว กวานฮามาน 



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

 133 

กวานโต และกวานอะลาด ซ่ึงทั้ง 5 ชื่อที่กลาวมานี้เปนชื่อหมูบานที่ตดิมาจากเมืองมอญ"  ซ่ึงคน
เกาะเกร็ดนี้สวนใหญบรรพบรุุษมีเชื้อสายมาจากคนมอญสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจบุัน จากการ
สัมภาษณพระครูวิมลธรรมาภรณเจาอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส ตองอานออกเขียนได และบทสวดมนต
ทุกวันนี้กย็ังคงตองเปนภาษามอญ   

ส่ิงของเครื่องใชที่ผลิตขึ้นในชุมชนเกาะเกรด็จากในอดีตที่มอญเขามาอยูซ่ึงกอนที่พืน้ที่จะ
มีการขุดเสนทางตัดผานแลวความแรงจากกระแสน้ําทําใหเสนทางมีขนาดใหญขึ้นจนกลายเปนเกาะ
นั้นชาวมอญดัง้เดิมก็ผลิตเครื่องปนดินเผาอยูแลวทั้งเพื่อใชเอง และเพือ่การคา โดยจุดเดนที่ทําให
เครื่องปนดินเผาของเกาะเกร็ดมีช่ือเสียงแตเดิมนั้นมีความทนทาน มีความสวยงามจากฝมือชางปนที่
มีเอกลักษณเฉพาะตวั และทีสํ่าคัญเปนดินที่หาไดจากบนเกาะเกร็ดซึ่งเมื่อเผาแลวจะมีความแกรงใน
ตัวเอง แตในปจจุบันนี ้ จะนิยมทําเปนของชํารวย หรือเปนของตกแตงตั้งโชวเสียมากกวา เนื่องจาก
การมีวัสดุใหมเขามาแทนที่ ซ่ึงมีความทนทานตกไมแตก น้ําหนักเบา เครื่องปนดินเผาของเกาะเกร็ด
จึงนิยมใชลดลงในครัวเรือน อีกทั้งปจจุบันยังตองนําเอาวตัถุดิบ ซ่ึงก็คือดินจากที่อ่ืนเขามาใชในการ
ทําอีกดวยเนื่องจากความตองการของลูกคา นักทองเที่ยวเขามาเทีย่วเกาะเกร็ดมีความตองการสินคา
มากขึ้น  

การผลิตเครื่องปนดินเผาในอดีตนั้น จะมกีารใชวัตถุดิบก็คือดินที่หาไดแลวทําการขึ้นรูป
จากนั้นแลวนํามาเผาโดยใชเตาเผาที่ทําจากกอนอิฐที่นํามากอใหเปนเตา โดยการใชฟนเปนเชื้อเพลิง
ซ่ึงเครื่องปนดินเผาก็ไดแก โอง อาง ครก กระปุก ในขนาดแตกตางกัน แบงเปนเครื่องใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน และอีกแบบหนึ่งที่เรียกวาเครื่องปนดินเผาลายวิจิตร ในปจจุบันนี้ไดมีการนําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการผลิต ผลที่ไดก็คือสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมกิารเผาได จึงทํา
ใหสามารถที่จะกําหนดสีของภาชนะที่ผานการเผาไดวาตองการสีอยางไร ใชระยะเวลาสําหรับการ
เผานอยลง ผลิตไดมากขึ้นในปจจุบันนี้เตาเผาในแบบเดมิที่ใชอิฐกอทนไฟนัน้ ทางเกาะเกร็ดไดมี
การอนุรักษไวใหเห็นกนัอยูในหลายพืน้ที่ในเกาะเกร็ด  

 

5.5  ขอเสนอแนะ 

 
ทิศทางหรือแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมเกาะเกรด็ในอนาคต ควรใหมกีารสงเสริม

การอนุรักษ ฟนฟู วัฒนธรรมของชุมชนโดยใหชุมชนไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน ในดานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของตนเองโดยการชวยเหลือดานงบประมาณ มากกวาวิธีการหรือรูปแบบ
ที่จัดตั้งหรือคิดขึ้นใหม เพราะจะกลายเปนการจัดตั้งวฒันธรรมใหมลมลางวัฒนธรรมดั้งเดิม ซ่ึง
จัดเปนวิถีการใชชีวิตชาวบานมาแตเดิม ซ่ึงคนภายนอกมองไมเห็นถึงแกนแทที่แอบแฝงอยู 
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ดานเศรษฐกิจ แบงออกเปน 3 กลุมคือ 
1)  กลุมที่มีผลประโยชนจากการทองเที่ยวซ่ึงเปนคนในพื้นที่เกาะเกรด็ 
2)  กลุมบุคคลภายนอกที่มีผลประโยชนจากการทองเที่ยว 
3)  กลุมบุคคลที่ไมมีผลประโยชนจากการทองเที่ยว 

แนวทางดานการสงเสริมควรจะคํานึงถึงแตละกลุมในสดัสวน และปริมาณที่ไมกาวกาย
ละเมิดสิทธิซ่ึงกันและกัน สิทธิความเปนสวนบุคคลขณะนี้ดูเหมือนถูกละเลย มุงเปดหมูบานใหเปน
แหลงทองเที่ยวเพยีงอยางเดยีว และมีกระแสความคิดทีจ่ะตองการใหเปดตลอดพื้นทีร่อบเกาะ จาก
การศึกษาโดยผูวิจัยเองนั้นเห็นวาบางครั้งผูประกอบธุรกิจคาขายมุงเนนแตการจะคาขายเพียงอยาง
เดียว จนมองดคูลายกับจะกลายเปนการเห็นแกตวั 

ดานสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี ก็มองดูคลายเปนรูปแบบ
ของการจัดฉากละคร เพื่อแสดงใหนักทองเที่ยวชม มิใชวิถีชีวิตของตนเอง หรือจิตวิญญาณของ
ชุมชนโดยแทจริง โดยเริ่มมีใหเห็นในชวงเทศกาลวันสําคัญ เชนวันสงกรานต หรือเทศกาลตางๆ มัก
มุงเพื่อการทองเที่ยว คาขาย มากกวาทีจ่ะเปนการแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี ที่ยดึถือใน
การใชชีวิตจริงของคนเกาะเกร็ดที่เปนธรรมชาติสืบตอกันมาซึ่งนอยคนนักที่จะคิดถึง และคงยังไมมี
รูปแบบที่ชัดเจน แตมแีนวโนมที่จะมองเห็นดังกลาว อีกทั้งยังตองมีการวางแผนในทิศทางที่ถูกตอง
อยางเหมาะสม และเรงดวน กอนที่จะสูญสลายกลายเปน ที่จัดแสดงขนบธรรมเนียมประเพณไีทยไว
ตอนรับนักทองเที่ยวชม จากการสงเสริมจาก ภาครัฐ หรือหนวยงานราชการที่ไมเขาใจในดานการ
วัฒนธรรมและจากชาวชุมชนเองที่หลงตามกระแส เหน็แกผลประโยชนจากการคาขายมีรายไดจาก
การทองเที่ยวเพียงอยางเดียว 

 

5.6  ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งตอไป 
 

1)  ควรศึกษาถึงการทําใหชุมชนเกาะเกร็ดไดรับประโยชนอยางแทจริงจากการ
ทองเที่ยว 

2)  ควรศึกษาถึง แนวทางการวางแผนใชพืน้ที่บนเกาะเกร็ดอยางเหมาะสม เพื่อ
รองรับปริมาณของประชากรในอนาคต 

3)  ควรมีการศกึษาเพื่อกําหนดมาตรการ หรือนโยบายตางๆ ที่จะนํามาใชในการ
พัฒนาเกาะเกร็ดอยางถูกตองเหมาะสม 

4)  ควรศึกษาถึงแนวทางการควบคุมการประกอบธุรกิจที่จะมีผลกระทบตอ
วัฒนธรรม ประเพณีชุมชนเกาะเกร็ด  


