
 
บทที่  4 

ผลการศึกษาศักยภาพชุมชนตนแบบการทองเที่ยวชุมชน       
 
 
 ผู ศึกษาไดนําเสนอผลการศึกษาศักยภาพชุมชนตนแบบการทองเท่ียวชุมชนที่ มี          
การจัดการทองเท่ียวตามที่ไดกลาวไวในระเบียบวิธีวิจัยในบทที่  3  ข้ันตอนที่ 1 ในการศึกษาวิจัย
คร้ังนี้ ไดคัดเลือกชุมชนท่ีมีการจัดการทองเท่ียวอยูในเขตภูมิศาสตรภาคกลาง อยูในอาณาบริเวณท่ีมี
ลุมน้ําเจาพระยาไหลผานหรือเปนสวนหนึ่งท่ีแยกออกจากแมน้ําเจาพระยา  มีการจัดการทองเที่ยว
โดยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ไดแก 1) ชุมชนปลายโพงพาง   
ตลาดน้ําอัมพวา  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  2)  ชุมชนวัดลําพญา  ตาํบลลําพญา  อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม 3) ชุมชนขุนสมุทรจีน  ตําบลแหลมฟาผา  อําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัด
สมุทรปราการ 4) ชุมชนตําบลบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 5) ชุมชนตลาด
ทางน้ําตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร โดยแยกเปนขอมูลในการนําเสนอดังนี้   
 4.1 การวิเคราะหบริบทการทองเท่ียวชุมชนตนแบบ 5 พื้นที่   
 4.2 ศักยภาพการจดัการทองเท่ียวชุมชนตนแบบ  
 

4.1   การวิเคราะหบรบิทการทองเท่ียวชุมชนตัวอยาง 5 พ้ืนที่ 
 
 ผูศึกษาไดศึกษาชุมชนท่ีมีการจัดการทองเท่ียวในเขตริมแมน้ํา  ในเขตภาคกลางริมนํ้ามา
ชุมชนตนแบบ 5 พื้นที่ อันไดแก ชุมชนปลายโพงพาง บานขุนสมุทรจีน ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง ตลาดน้ํา
วัดลําพญา และตลาดนํ้าตล่ิงชัน มีขอมูลบริบทการทองเท่ียวชุมชนแตละพ้ืนท่ีดังนี้ 
 
 4.1.1 หมูบานปลายโพงพาง 
 เปนชุมชนที่ไดรับรางวัลดีเดน ในประเภทแหลงทองเท่ียวเมืองและชุมชน จาก          
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ในป พ.ศ.2543  ตั้งอยูในพื้นท่ีหมูบานโคกเกตุ  ตําบลปลายโพงพาง 
อําเภออัมพวา จากกรุงเทพฯ ถึง จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 79 กม. ใชเวลาในการเดินทาง 1 - 1 
ช่ัวโมง 30 นาที บานทรงไทยปลายโพงพาง กํานันธวัช มีความคิดท่ีจะพัฒนาหมูบานใหเปนท่ี
ทองเท่ียวแนววัฒนธรรมนอนบานชุมชน  จึงไดรวบรวมอาสาสมัครในหมูบานมาเปนเครือขาย โดย
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จําลองบรรยากาศในบานใหเหมือนกับเปนบานของชาวบานคนนั้นจริงๆ รมร่ืนดวยสวนมะพราว
และสวนสมโอ อากาศจึงสดช่ืนเย็นสบายและบานทุกหลังท่ีหมูบานนี้เปนบานทรงไทยท่ีโปรง
สบาย ฉลุลายตามชองลม และต้ังอยูสองฝงปลายโพงพาง ทานกํานันจะเปนผูบอกเลาเร่ืองราว โดยท่ี
การทองเท่ียวท้ังหมดนี้อยูภายใตแนวคิดของการทองเท่ียวท่ีมุงเนนการสรางความสัมพันธระหวาง

เจาบานกับผูมาเยือนการแสวงหาความรูและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสัมพันธภาพ เพื่อเช่ือมคน
จากสองวัฒนธรรมเขาหากัน กิจกรรมการทองเท่ียวหมูบานปลายโพงพาง นักทองเท่ียวมีสวนรวม
ไดในทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนการทองเท่ียวโดยเรือในคลองโพงพางเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวสวน
พื้นบานของไทย ชมบานเรือนไทยริมคลอง ชมวิธีการเก็บและเค่ียวน้ําตาล การฝกหัดพายเรือ การ
ไปเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง เชน ตลาดนํ้าทาคา ตลาดน้ําอัมพวา วัดตางๆ บริเวณ
ลุมน้ําแมกลองซ่ึงในแตละแหงก็จะมีประวัติความเปนมาและลักษณะเดนท่ีนาสนใจแตกตางกันไป 
การเท่ียวชมอุทยานพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และการนั่งเรือ
ชมหิ่งหอยยามค่ํา กอนจะแยกยายกันไปพักตามบานเรือนชาวบานในชุมชน   
  1) ดานทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ  หมูบานเรือนไทยชาวสวนริมคลอง
และลําประโดงเช่ือมในแมน้ําแมกลอง เปนท่ีอาศัยของหิ่งหอย การอาศัยใชน้ําชําระลางรางกาย  
ถวยชาม ซักเสื้อผา ฯลฯ อาชีพทําสวนสมโอ ปลูกมะพราวเคี่ยวทําน้ําตาล หาปลาตกกุง คาขาย
อาหาร และของชําดวยเรือแจว 
  2) ดานทรัพยากรทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ไดแก (1) อุทยาน ร.2 แบงพื้นท่ี
ออกเปน 6 สวน หนาอุทยานขายสินคาพื้นเมืองและผลไม และอาศรมศึกษาซ่ึงเปนเรือนไทย 
โบราณ  โรงละครกลางแจง  มีเนินลดหล่ัน  และปลูกพันธุไมตางๆ  อาคารทรงไทย  5 หลัง  จัดเปน
พิพิธภัณฑ 4 หลัง และอาคารซอมโขน ละครและเก็บเคร่ืองดนตรีไทย 1 หลัง สวนพันธุไมใน
วรรณคดีมีหุนจําลองเร่ืองในวรรณคดี สังขทอง ไกรทอง มีศาลาอเนกประสงคสําหรับนั่งพักผอน  
มีรานจําหนายอาหาร เครื่องดื่มและสินคาพื้นเมือง มีเรือประพาสอุทยาน (2) วัดภุมรินทร มีกุฎีทอง
ไมสักมาจากวดับางล่ีถูกน้ําเซาะท่ีดินพังลง โบราณวัตถุ เชน พระพุทธรูป โถลายคราม และเคร่ือง
ทองเหลืองพระพุทธรูปปดทองอายุกวา 300 ป และพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย (3) วัดอัมพวนัเจติยาราม สรางรัชกาลท่ี 1 บริเวณพระปรางค เดิมเปนเรือนท่ีคุณนาค
ใชเปนท่ีคลอดคุณฉิม พระโอรส รัชกาลท่ี 2 (4) วัดบางกุง โบสถถูกปกคลุมดวยตนไมขนาดใหญ 
ไดรับการยกยองใหเปนหนึ่งในแหลงทองเท่ียวแปลกใหม (unseen Thailand) ประดิษฐานพระพุทธรูปปน
ช่ือหลวงพอโบสถนอย ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา  คายบางกุงคร้ังกรุงศรีอยุธยา 
กําแพงลอมวดั  เพื่อยึดเหน่ียวจิตใจ  (5) วดับางแคนอยตั้งอยูริมแมน้ําแมกลอง สรางเม่ือ พ.ศ.2441  
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เดิมอุโบสถของวัดสรางบนแพไมสักแกะสลักเร่ืองราวในพุทธประวัติ  และเร่ืองพระเจาสิบชาติ 
ลวดลายสวยงามชัดเจน                       
  3) ดานทรัพยากรทองเท่ียวภูมิปญญา (1) การทําน้ําตาลมะพราวโดยปราศจาก
สาร ฟอกสี  กลุมแมบานเกษตรกรดาวโดง  (นางเปร่ือง  มรรคทรัพย)  เชาชาวบานจะปนข้ึนไปเก็บ
น้ําหวานจั่นมะพราว ซ่ึงไดรองกระบอกไมไผไว มาเค่ียวกระทะใบใหญจนแหง ตั้งแตเวลาประมาณ 
08.30-14.00 น. (2) บานดนตรีในวัดภุมรินทรกุฎีทอง รวบรวมนักดนตรีไทยรุนเกาๆ ท่ีสมัครใจให
อบรมส่ังสอนเด็กรุนใหม เพ่ือสืบทอดความเปนเมืองแหงดนตรีไทยไว (3) บานเบญจรงค แหลง
ผลิตเครื่องถวยเบญจรงคเลียนแบบศิลปะสมัยรัชกาลท่ี 2 ลวดลายละเอียดออนชอย สีสัน งดงาม    
(4) การทําซออู บานพญาซอ แกะสลักซอดวยผลมะพราวแกะสลักเปนลวดลาย            
  4) ปจจัยทางสังคมดานชาติพันธุ  ชุมชนปลายโพงพางผสมผสานหลากหลาย 
ท้ังชาวจีน ลาวดํา และไทยแท แตบูรณาการจนแยกชาติพันธุไดไมเดนชัด 
  5) ดานประเพณีของชุมชน (1) งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย  ตนเดอืนกุมภาพันธ ณ อุทยาน ร.2 มีโขน ละครกลาแจง สาธิตขนมไทย การละเลน
พื้นบาน ศิลปหัตถกรรม (2) งานวันล้ินจี่จัดปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายนอําเภออัมพวา 
  6) ความเปนมาของการจัดการทองเท่ียว โครงการหมูบานการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษบานทรงไทยปลายโพงพางจึงถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยการจุด
ประกายคิดเร่ืองการทําบานพักเพื่อนักทองเท่ียว  ระหวางกํานันธวัช  รวมกับพัฒนาการจังหวัดเพื่อ
สนองตอบนโยบายรัฐดานสงเสริมการทองเท่ียว (Amazing Thailand 1998-1999) เล็งเห็นศักยภาพ
ทางดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีจะสามารถดึงดูดนักทองเท่ียว อันไดแก บรรยากาศสองฝงคลอง
และบานทรงไทยท่ีเหมาะแกการนั่งเรือชม วิถีชีวิตชาวบาน การพักคางกับตายายในบานทรงไทย ดู
วิธีการประกอบอาชีพดั้งเดิมหมูบาน หรือภูมิปญญาของชาวบานในการทําประมง และการชม
หิ่งหอย การสรางจุดขายทองเท่ียวโดยใชบานทรงไทยริมน้ํา นั่งเรือชมธรรมชาติ เรียนรูวิถีชีวิต
ชาวสวนสองฝงคลอง ชมหิ่งหอยสองแสงระยิบบนตนลําพู  เตาตาลเอกลักษณการประกอบ อาชีพ  
สวนสมโอ มะพราว ตนตาล   
  7) กิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนบาน (1) กิจกรรมลองเรือรอบในชมวิถีชีวิต  
ชาวสวนริมคลอง บานเรือนทรงไทยกวา 180 หลัง ซั้งดักกุง สวนผลไม 2 ฝงคลอง (มะพราว       
สมโอ) การเก็บ การแปรรูปน้ําตาลมะพราวจากตน และแปรรูปมะพราวอื่นๆ เวลา 3 ชั่วโมง          
(2) กิจกรรมลองเรือรอบนอกออกสูแมน้ําแมกลอง ชมสถานที่ประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียง เชน 
อุทยาน ร.2 ตลาดน้ําทาคา คายบางกุง วัดภุมรินทรกฏิทอง บานดนตรี/หุนกระบอก บานแมวไทย
หัตถกรรมฝาผนังไมสักทองและการแกะสลักไมโมกมันวัดบางแคนอย ชมอุทยาน ร.2 (3) กิจกรรม
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ลองเรือชมหิ่งหอยยามค่ําคืน เปนการศึกษาแหลงธรรมชาติท่ีเปนระบบนิเวศนใตตนลําพูท่ีมีหิ่งหอย
กระพริบแสงสวยงาม ริมคลองตะเคียน ตําบลคลองโคน (4) กิจกรรมตักบาตรพระบิณฑบาตทางนํ้า 
บานเค่ียวตาล เปนอาชีพหลัก  เม่ือนักทองเท่ียวมาชมจะแสดงวิธีการทํางานข้ันตอนการเค่ียว 
  8) โปรแกรมและเสนทางการทองเท่ียว กําหนดโปรแกรมดังนี้  
   วันท่ีหนึ่ง  
   11.00 รับประทานกวยเตีย๋วเรือ หมูยาง สมตํา จากกลุมแมบาน  
                            13.00 ลองเรือชมวิถีชีวิต  บานทรงไทย  ตาล  มะพราว  เตาเค่ียวน้ําตาล 
                            16.30 ฝกพายเรือ  ลงเลนน้ําตีโปงในลําประโดง  
                            18.00 รับประทานอาหารเย็น  ชาวสวน  
                            19.30   ชมหิ่งหอยริมคลอง  
   21.15   กลับท่ีพักบานเรือนไทย 
   วันท่ีสอง  
   06.30   ใสบาตรทางเรือ  
   08.00   รับประทานอาหารเชา  
                            09.00   นั่งเรือลองสองฝงคลอง วัดภุมรินทรชมกฎีุทอง  
                            10.30   ชมพิพิธภัณฑวัตถุโบราณ บานดนตรี หุนกระบอก 
                            12.00   รับประทานอาหารกลางวัน  
                            13.00  ชมจิตรกรรมฝาผนัง ไมสักทองแกะสลัก ไมโมกมัน วัดบางแคนอย 
คายบางกุง อุทยาน ร.2  
                            14.00  เก็บสัมภาระเดินทางกลับ 
  9) พื้นท่ีท่ีใชดําเนินการจัดการทองเท่ียวชุมชน บริเวณศูนยบริการนักทองเท่ียว 
บานทรงไทยกํานันธวัช  เปนสถานท่ีพัก  รับประทานอาหาร  ริมทาน้ําบานทรงไทยของกํานันธวัช 
ประกอบดวยเรือกวยเตี๋ยว  ขนมน้ําแข็งใส  ขนมครก  กลวยทอด  กาแฟ  ขนมไทย  บนฝงมีขนมจีน
น้ํายา ขนมเบ้ืองญวน แพรานคาของชําบนบก  มีท้ังท่ีติดริมน้ําและริมถนนทางเขาหมูบาน  บานพัก 
ทรงไทยท่ีบริการแกนักทองเท่ียวท่ีเปนสมาชิกชมรมจํานวน  25  หลัง 
  10) ดานองคกรการจัดการ  มีนายธวัช  บุญพัด  ประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  วิถีการเกิดข้ึนของการจัดการทองเท่ียวชุมชนของหมูบานทรงไทย  ปลายโพงพาง
เร่ิมตนการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในรูปแบบของชมรมอนุรักษหมูบานทองเท่ียวก็คือ ผูนํา
ตามธรรมชาติ  และมีคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก  เลขานุการ 
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กรรมการ 12 คน แยกเปนฝายตอนรับบริการนําเท่ียว รับผิดชอบการตอนรับ ฝายประชาสัมพันธ 
และอํานวยความสะดวกนําเท่ียวฝายท่ีพัก ฝายอาหารและโรงครัว 
  11) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก  (1) ศูนยบริการนักทองเท่ียว มีศูนยสาธิต
การตลาด  ศาลาทรงไทยขนบริการขอมูล  ขาวสารดานกิจกรรม  ท่ีพัก  อัตราคาใชจาย  นิทรรศการ
ความเปนมาและภาพกิจกรรม (2) บานพักไมมะพราวขนาดเล็ก 4 หลัง หองน้ําสําหรับนักทองเท่ียว
อยูในบริเวณศูนยบริการ (3) การเก็บขยะโดยเจาหนาที่ศูนยฯ (4) กํานันเปนผูดูแลความสะอาด  
มาตรฐานของที่พัก อาหาร (5) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ไดแก แผนพับ ใบปลิว ปายผา สารคดี
โทรทัศน  วิทยุ  บทความในหนังสือพิมพ  นิตยสาร  เว็ปไซด 
  12) ลักษณะรานคา การใชศูนยนักทองเท่ียวบริการอาหารเชาเย็น จําหนาย
เคร่ืองดื่ม ผลไม ผลิตภัณฑทองถ่ิน และทาเรือขายอาหารชาวบาน 
  13) พาหนะเรือท่ีใชสําหรับบริการนักทองเท่ียว เปนเรือรับสงนักทองเท่ียว ซ่ึงมี
อาชีพทําสวน ข้ึนตาล ซ่ึงสวนใหญเปนผูสูงอายุท่ีเปนหญิง  
  14) กิจกรรมดานท่ีพัก มีที่พักโดยกําหนดเอกลักษณบานทรงไทยริมน้ํา ภายใน
ภายนอกสะอาด มีที่นอนหมอนมุง หองน้ําที่สะอาด สะดวกและถูกสุขลักษณะมีพื้นที่วางเปน
สัดสวนเจาบานจัดเตรียมอาหารคาวหวานใสบาตรพระทางเรือตอนเชา และพายเรือรับสง             
นักทองเท่ียวจากบานพักไปศูนยบริการนักทองเท่ียวตามเวลา คุณลักษะเจาบาน มีอัธยาศัยดี ไมเลน         
การพนัน ไมดื่มเหลา   
  15) ดานมาตรการและนโยบายการจัดการทองเท่ียวชุมชน (1) มาตรการในการ
จัดการคุณภาพน้ํา  มีการใชบอดักไขมันในครัวเรือนเพื่อรักษาสภาพน้ําในลําคลองใหสะอาดเหมาะ
กับการใชในชีวิตประจําวันและการเกษตร (2) มาตรการในการกําจัดขยะ ครัวเรือนที่เปนสมาชิก
โครงการท่ีไมอยูในเสนทางการเก็บขยะของ อบต. จะตองเผาและฝงกลบขยะ สวนบานท่ีทําน้ําตาล
มะพราวจะใสเตาเผาเปนเชื้อเพลิงในการเคี่ยวน้ําตาล (3) มาตรการในการจัดการคุณภาพเสียง 
เรือยนตท่ีรับนักทองเท่ียวมีการปรับระดับเสียงเคร่ืองยนตไมใหรบกวนระบบโสตประสาทของ
ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูริมคลอง (4) มาตรการจัดการบานทรงไทยตลอดสายนํ้าใหสะอาด รมร่ืน 
สวยงาม 
  16) ดานการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (1) งบ อบต. 160,000 บาท บานพัก
ดวยไมมะพราวขนาดเล็ก 4 หลัง ศูนยฝกอาชีพหัตถกรรมวงเงิน 650,000 บาท ปายหมูบาน (2) ศูนย
สาธิตการตลาด 1 หลัง งบประมาณโครงการพัฒนาตําบล 440,000 บาท สรางศูนยการจัดการ
ทองเท่ียวพื้นท่ี 3 ไร สรางอุปกรณเคร่ืองมือสําหรับผลิตผลิตภัณฑจากไมมะพราว และเคร่ืองมือ
เฟอรนิเจอร 440,000 บาท (3) งบประมาณแผนยุทธศาสตรรวมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (มิยาซา
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วา) จากกรมพัฒนาชุมชน 150,000 บาท ฝกอบรมหัตถกรรมจากมะพราวงบประมาณแผน
ยุทธศาสตรรวมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (มิยาซาวา) จากกรมพัฒนาชุมชน 150,000 บาท ฝก 
อบรมหัตถกรรมจากมะพราว (4) งบประมาณตามมาตรการเพิ่มการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจประจําป 2542 จากกรมพัฒนาชุมชน 100,000 บาท ฝกอบรมหัตถกรรมจากกะลามะพราว
และกานมะพราว (5) งบกองทุนทางสังคม 2,900,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศนคลองโคกเกตุสราง
ศาลาไทยศูนยบริการนักทองเท่ียวทางเดินไมระแนงแนวฝงคลอง   
  17) จุดเดนของชุมชน มีบานเรือนทรงไทยโบราณหลากหลายรูปแบบลําคลอง
ธรรมชาติ ซ้ังดักกุง ลํากระโดง วัดหลายวัดมีประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม นั่งเรือชม 
วิถีชีวิตชาวสวนสมพันธขาวใหญ  อาหารสมัยโบราณเชนการทําขนมครกจากเตาโบราณ  การใช
ใบตองใสอาหาร 
  18) ดานปญหาการจัดการทองเที่ยว ไดแก (1) แยงลูกคาโดยตัดราคาสินคา        
(2) หยุดคาขายโดยไมมีสาเหตุทําใหจํานวนรานคานอย ไมเพียงพอตอนักทองเท่ียว (3) การทิ้งขยะ
และนํ้าเสีย (4) ท่ีจอดรถไมรมร่ืนมีจํานวนจํากัด (5) เสนทางรถยนตไมสะดวก (6) แพอาหารมีกล่ิน
และควัน 
 
 4.1.2 บริบทบานขนุสมุทรจีน       
 หมูบานขุนสมุทรจีน อายุเกาแกกวา 500 ป ตั้งอยูท่ีหมูท่ี  9  ต.แหลมฟาผา  อ.พระสมุทร
เจดีย จ.สมุทรปราการ มีพื้นท่ีท้ังหมด 790 ไร มี 168 หลังคาเรือน  แตปจจุบันนี้เหลือเพียงแค 105 
หลังเทานั้น  เปนพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะของนํ้าทะเลเปนประจําทุกป ซ่ึงเม่ือกอนได
ทําอาชีพประมง แตปจจุบันนี้ระบบนิเวศไดเปลี่ยนไปจึงไมสามารถทําอาชีพนี้ไดอีก ผูคนใน
หมูบานตองอพยพยายบานหนีไปอยูในพื้นท่ีใกลเคียงหรือพ้ืนท่ีอ่ืนมาแลว 5-7 คร้ัง ในรอบ 20 ป ท่ี
ผานมา บริเวณนี้ในอดีตเปนแหลงขนถายสินคาจากสําเภาจีน จึงพบเงินพดดวง และชามไห
กระเบื้องเปนจํานวนมาก  มีการสันนิษฐานวาเปนแหลงชุมชนของชาวจีนจากแผนดินใหญ มาสราง
บานเรือนริมทะเล  การเขาไปสูบานขุนสมุทรจีน  ตองเดินทางดวยเรือสถานเดียว  ลงเรือหางยาวท่ี
คลองตาเพ่ิม ใกลกับปอมพระจุลจอมเกลาของกองทัพเรือ จากน้ันเดินเขาสูหมูบาน ทางเดินเปน    
สันของนากุง  หรือ "วังกุง" นับแตอดีตจนถึงปจจุบันเปรียบเสมือนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ    
ท่ีนักทองเท่ียวผูสนใจศึกษาธรรมชาติปาชายเลนมักแวะเวียนเขามาเยี่ยมชมอยูเสมอ ดังมีปจจัยท่ี
สามารถดําเนินการจัดการทองเท่ียวได ไดแก 
  1) ดานทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ ในหมู 9 บานขุนสมุทรจีนตําบล
แหลมฟาผาท่ีราบลุมแหลมยื่นในทะเล ติดอาวไทยมีคลองมาก เชน คลองสรรพสามิต คลองกง  
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คลองตาเพ่ิม คลองยายหลี ปาชายเลนทิศใตติดกับอาวไทยและวัดขุนสมุทรจีน ประกอบดวย พืช
พันธุไม พวกตนแสมขาว  แสมดํา  จาก  ปรง  โกงกาง  ลําพู  ตะบูน  ผักเบ้ีย  และชะครามดาน
ตะวันตกซากเสาบานท่ีประชาชนยายหนีน้ําทวมและการพังทลายของดิน รวมท้ังโรงเรียนบานขุน
สมุทร ซ่ึงอยูติด กับท่ีถูกน้ําทวมตองยายสถานท่ีใหม 
  2) ดานทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร (1) พระสมุทรเจดียหรือพระเจดีย
กลางน้ํา สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 2 และรัชกาลท่ี 4 มีพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค มีงานนมัสการ
ประจําปๆ ละ 9 วัน ตั้งแตวันแรม 5 คํ่าเดือน 9 (2) แหลงวัตถุโบราณตามชายฝงทะเล วัดแหลมฟาผา
อายุมากกวา 200 ป ไดแก เตาเผาถวยชามโบราณ เคร่ืองปนดินเผา หมอตาลโบราณ เคร่ืองกระเบ้ือง 
ขวด ไห เคร่ืองประดับ เชน แหวนหัวเบญจรงครูปสุนัข กําไล สํารด กําไลหยก ปนปกผม  เงินตรา 
พดดวง เงินทองเหลือง เหรียญกษาปณโบราณ รัชกาลท่ี 3-6 หอยเบ้ียเกาะมัลดิฟ เคร่ืองช่ังน้ําหนัก
จีน (3) วัดขุนสมุทรจีน สรางข้ึนเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2510 โดยมีนายประเทือง  เจริญนาค 
และผูใหญหั่น เขงสมุทร เปนผูดําเนินการสราง มีศิลปะการจําหลักไมท่ีบานหนาตาง และประตู
พระอุโบสถ โดยการใสสลักล่ิมแบบเรือนโบราณลักษณะพระพุทธรูปทองเหลืองไมแตงผิวลงรัก
ปดทอง  เปนวัดไทยท่ีในปจจุบันลอมรอบไปดวยน้ําทะเลเนื่องจากพ้ืนดินรอบๆ ถูกน้ําทะเลกัดเซาะ
จนพ้ืนดินหายไป พื้นดานลางของวัดถูกยกใหสูงข้ึนเพื่อไมใหน้ําทะเลกัดเซาะจนพังลง ซ่ึงรวมท้ัง
โบสถและกุฏิที่พระสงฆจําวัดอยูดวย (4) วัดแหลมฟาผา แหลงตลาดคาขายชาวไทยกับชาวจีน 
ศิลปะจําหลักไมบริเวณหนาบัน หนาตาง ประตู พระอุโบสถ มีหลวงพอดํา ขุดคนพบรองเทาทอง
และไมตะเคียนจากฝนนายชางทําถนน (5) วัดโกรกกรากจากการสรางของชาวจีน มีหลวงพอปูท่ี
เปนพระพุทธรูปศิลาแลง ลงรักปดทองปางมารวิชัย ใสแวนตาดําตามการบนบานของชาวบานให
หายจากโรคตาแดงระบาดในหมูบานแซยิดทุกวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 1 ศาลเจาพอหนุมนอยลอยชายไม
แกะสลักรูปเด็กจีนไวแกละ 2 ขางท่ีติดอวนมากับชาวประมงจึงไดนําไปเก็บไวท่ีศาลเจาริมฝงทะเล 
เถาแกเล็กขโมยไปไวท่ีบานไฟไหมบาน จึงตั้งศาลสักการะแกชาวประมงกอนออกเรือประมงและ
จัดงานประจําปเฉลิมฉลองในชวงวันปใหม  
  3) ดานทรัพยากรทองเท่ียวภูมิปญญา (1) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงกะปจาก
เคยแท กุงแหง ปลาแหง อาหารคาวจากทะเล เชน ขนมจีนน้ํายากุง ผัดพริกอาหารทะเล หอยจอ      
ปูผัดพริก ปูผัดผงกะหรี่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หอยนางรม ซึ่งชาวบานที่นี่เขารับประกันวา สด
สะอาดกวาท่ีไหนๆ ราคาสามารถตอรองได (2) การหาแหลงสัตวน้ําและปริมาณสัตวน้ํา ถาจับสัตว
น้ําขนาดใหญได เชน ปลาฉลาม ปลาวาฬ กลับมาจะทําบุญไหวศาลในบาน (หอเฮียต๋ี) 
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  4) ปจจัยทางสังคมดานชาติพันธุ  ประชาชนสวนใหญในหมู 9-10  สืบเช้ือสาย
มาจากชาวจีนมณฑลกวางตุงท่ีมากับเรือสําเภาใบแข็งเพื่อคาขายในบริเวณวัดแหลมฟาผาเดิม หมู 8 
บานแหลมสิงหประชาชนสวนใหญมีเช้ือสายมอญ 
  5) ดานประเพณีของชุมชน (1) ประเพณีนมัสการและหมผาแดงองคพระสมุทร
เจดีย ในวันขึ้น 5 คํ่า เดือน 11 (2) นมัสการพระปรางควัดสาขลา เดือนมกราคม-เมษายน                
(3) สักการะเจาพอหนุมนอยลอยชาย ชวงปลายปวันข้ึนปใหม 
  6) ความเปนมาของการจัดการทองเท่ียวชุมชน นางสมร  เขงสุนทร ผูใหญบาน
ท่ีหาหนทางแกปญหาการทรุดพังทลายของพื้นท่ีดินชายฝง เปรียบดั่งคนท่ีกําลังจะจมน้ําตายเพราะ
พื้นดินถูกน้ําทะเลกลืนหายทุกวินาทีจนเหลือเพียงหนองน้ําทะเลที่เออลนทวมบานเรือน ผูนํา
ทองถ่ินตองการใหบุคคลกลุมตางๆ  เขามาทําการศึกษาปญหาเพ่ือนักการเมือง ภาครัฐ เกิดสนใจ   
ลงมาดูแลปญหาการขาดแคลนอาชีพ ดังนั้นการจัดการทองเท่ียวจึงเปนทางออกท่ีทําใหคนใน
หมูบานรวมมือกันอยางแข็งขันเพื่อแกปญหา 
  7) กิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนบานขุนสมุทรจีน (1) กิจกรรมลองเรือชม
ทัศนียภาพชายฝงน้ําในลําคลองออกปากแมน้ําสูอาวไทย  สถานท่ีประวัติศาสตร ไดแก ปอมพระจุล 
พระสมุทรเจดีย เลือกซื้อผลิตภัณฑ ไดแก อาหารทะเลสด อาหารทะเลตากแหง (2) กิจกรรม
การศึกษาปาชายเลนสุสานหอยและศิลปกรรมอุโบสถวัดขุนสมุทรจีน ท่ีมีสะพานไมทอดไปใน
ทะเล เพื่อเดินศึกษาพันธุสัตวและพันธุพืชในบริเวณนั้นๆ ไดดี  (3)  กิจกรรมชมวิถีชีวิตความเปนอยู 
การประกอบอาชีพประมงชายฝงทะเลอาวไทย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ กิจกรรม
หมูบานงานประจําปศาลเจาพอหนุมนอยลอยชาย การปลูกบานหลังคาจาก ฝาไมขัดกัน พื้นบาน
เปนไมเนื้อแข็ง ฟากไมไผ ใตถุนสูง  (4)  กิจกรรมพายเรือในคลองขุนสมุทรจีน ชมวิถีชีวิตการเพาะ 
เล้ียงจับสัตวน้ํา วังกุง หอย ปู กิจกรรมชมวัตถุโบราณ ซากเตาเผาโบราณ เงินและเหรียญกษาปณ  
เคร่ืองใช  ถวยโถ  เคร่ืองประดับ 
  8) โปรแกรมและเสนทางการทองเท่ียว (1) ชมพิพิธภัณฑเรือหลวง ปอมพระจุล 
อุทยานปาชายเลน  45  นาที  (2)  ชมวัดพระสมุทรเจดีย  ชมวัตถุโบราณ  สุสานหอย  ซากเดาเผา
โบราณ วิถีชีวิตชุมชน วัดขุนสมุทรจีน ศาลเจาพอหนุมนอย 2 ช่ัวโมง (3) ศึกษารองรอยตลาดการคา
สมัยโบราณไทย-จีนท่ีตั้งเกาวัดแหลมฟาผา (4) รับประทานอาหารพื้นบาน หมู 9 (5) ศึกษาปาชายเลน 
ร.ร.สาขลาสุทธีรา พระอุโบสถ พระปรางค (6) ลองเรือเหมาลําไปออกปากอาวดานปอมพระจุล 
ลักษณะเรือรบ คล่ืนลม น้ําทะเล หลักเขตกรุงเทพ ประมาณ 2 ช่ัวโมง   
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  9) พื้นที่ที่ใชดําเนินการจัดการทองเที่ยวชุมชน (1) ศาลาประชาคมเปนท่ี
รับประทานอาหาร (2) พื้นที่จําหนายสินคาจากภูมิปญญาตามบานของผูผลิต ไมมีรานคารวม        
(3)  แหลงพิพิธภัณฑชุมชน บานผูใหญบานเปนท่ีเก็บรวบรวมแหลงวัตถุโบราณ  
  10) ดานองคกรการจัดการ นางสมร เขงสุนทร ผูใหญบานขุนสมุทรจีน ประธาน
คณะกรรมการทองเท่ียว หมูท่ี 9 บานขุนสมุทรจีนตําบลแหลมฟาผา  อําเภอพระสมุทรเจดีย             
จ.สมุทรปราการ  คณะกรรมการ ประกอบดวย ฝายตอนรับและประชาสัมพันธหญิง 3 คน ฝาย
มัคคุเทศกและนําเท่ียว ชาย 21 คน หญิง 9 คน ฝายสวัสดิการ 3 คน ฝายยานพาหนะ/เรือ  3 คน ฝาย
ดูแลความปลอดภัย  28  คน 
  11) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (1) ศูนยบริหารจัดการทองเท่ียวตั้งอยูบานผูใหญ 
บาน เพื่อทําประชาสัมพันธ แผนท่ี ระบบฐานขอมูล ประสานงาน ประชุมเตรียมการ (2) ปรับปรุง
ทางเขาทางเดินเทาในหมูบานใหเรียบรอย (3) หองน้ําอยูในบริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยวบาน
ผูใหญ (4) ชาวบานดูแลการเก็บขยะดวยการมีสวนรวม (5) ขาดการรักษาสุขลักษณะในดานอาหาร
ท่ีเล้ียงนักทองเท่ียว (6) จัดทําส่ือประชาสัมพันธ บทความหนังสือพิมพ    
  12) ลักษณะรานคา ไมมีจัดรานคาท่ีเปนสวนรวม  จะขายสินคาท่ีผลิตไดจากบาน
ท่ีผลิตท้ังกะป น้ําปลา ปลาแหงอาหาร ทะเลสด 
  13) พาหนะเรือที่ใชสําหรับบริการนักทองเที่ยว (1) เรือรับเหมาเปนรายวัน
ลองเรือชมวิถีชีวิตเสนทางน้ําเหมาลําละ 2,500-3,000 บาท (2) เรือโดยสารระหวางทาเรือยายหลีไป
ยังหมู 9 หนาบานผูใหญบาน คาเรือ 20 บาทตอคน 
  14) กิจกรรมดานท่ีพัก เปนท่ีพกัแบบโฮมเสตยท่ีโรงเรียนบานขุนสมุทร  
  15) ดานดานมาตรการและนโยบายการจัดการทองเที่ยวชุมชน นโยบายองคการ
บริหารสวนตําบลที่มุงพัฒนาสงเสริมการจัดการทองเท่ียว โดยกําหนดวิสัยทัศน มุงพัฒนา
สาธารณูปโภค การคมนามคม เศรษฐกิจสนับสนุนแหลงทองเท่ียวและสงเสริมสินคาชุมชน 
  16) ดานการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  (1) การจัดสรรงบประมาณ ท้ังจาก
อบต.หนวยงานพัฒนาเอกชน (2) งบประมาณจัดสรรโครงการ ในการสรางบานใหมจากน้ําเซาะ
ชายฝงจากองคกรพัฒนาชุมชนเมือง 
  17) จุดเดนของชุมชนบานขุนสมุทรจีน (1) เสนทางเขาออกเปนปาชายเลนคลอง
น้ําใสพืชชายฝงแนวยาว (2) เปนแหลงวัตถุโบราณ ประวัติศาสตร วิถีชีวิต (3) การประกอบอาชีพ 
ประมง  การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (4) มีนกประจําถ่ินและอพยพตามฤดูกาล 
  18) ดานปญหาการจัดการทองเที่ยว (1) การเขาออกหมูบานทองเที่ยวลําบาก      
(2) ถนนไมเรียบ  เสนทางไกลระหวางทางรถกับเรือ   
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 4.1.3  ตลาดน้าํวัดลําพญา  
 สภาวัฒนธรรมตําบลลําพญา ไดรวมกับวัดลําพญา สรางตลาดนํ้าลําพญาข้ึน  เพื่อใหเปน
แหลงรวมพืชผลเกษตร และหัตถกรรมฝมือชาวบานน่ันเอง เปนการสงเสริมอาชีพ และชวยกระจาย
รายไดใหชาวบานอีกทาง ท่ีตั้งอยูบริเวณวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตั้งอยูริมแมน้ํา 
ทาจีน หรือเรียกวาแมน้ํามะขามเฒา แมน้ําสุพรรณบุรี แมน้ํานครชัยศรี ก็หมายถึงแมน้ําสายเดียวกัน
นี้  ตลาดอยูในบริเวณเดียวกับวัดลําพญา  เลยเรียกวาตลาดนํ้าวัดลําพญา ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได
มีการขุดคลองซ่ึงเปนบริเวณเดียวกับบริเวณทายตลาดในปจจุบันสวนวัดลําพญาก็เปนวัดท่ีอยูคู
ชุมชนมานาน มีหลวงพอมงคลมาลานิมิตเปนพระประธาน ประดิษฐานอยูตั้งแตประมาณป พ.ศ.
2400 ลักษณะตลาดน้ําท่ัวไปท่ีมีทางใหเดินยาวตอกันขนาบขางดวยเรือของพอคาแมขายตลอดทาง 
มีอาหารท้ังของคาว ของหวาน ขนมนมเนย ผลไม อาหารสําเร็จรูป สินคาเกษตร สินคาหัตถกรรม  
ใหอาหารปลาท่ีศาลาทาน้ําของวัดท้ังปลาสวาย ปลากระแห ปลาแรด ปลาเทโพ ฯลฯ  นั่งเรือรับลม 
หลากหลายประเภท ไมวาจะเปนเรือแจวโบราณ นั่งจากหนาวัดลําพญาไปชมบรรยากาศสองฝงของ
แมน้ําทาจีน และแวะนมัสการศาลเจาแมทับทิม ซ่ึงเปนศาลศักดิ์สิทธ์ิประจําตําบลลําพญา  
  1) ดานทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ชุมชนวัดลําพญา  เกาแกอยูคูชุมชน
มากวา 100 ปนับต้ังแต พ.ศ.2400 ตําบลลําพญาริมฝงแมน้ําทาจีน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
เปนทุงนา สวนปาท่ีเรียงรายสลับกันไปบอกถึงชีวิตความเปนอยูของชาวบานทําการเกษตรทํานา ทํา
ไร และทําสวนพืช ผัก ผลไม บานเรือนปลูกหันหนาหากันตรงกลางทายตลาดมีคลองลําพญาสู
คลองบางกอกนอยตลาดลําพญา  มีตลาดไมเกาเปนท่ีอยูของชาวจีนท่ีไดมาต้ังรกรากอยูตั้งแตปลาย
รัชกาลท่ี 5 มีบึงบัวหลวงขนาดใหญ 
  2) ดานทรัพยากรทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (1) พิพิธภัณฑชาวนาลุมน้ํานคร
ชัยศรี  มีอุปกรณการทํานาสมัยกอนแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนาอนุรักษคันไถวัว  ควาย  ปลองโรงสี
ไฟท่ีใชไอน้ํา  และแกลบเปนเช้ือเพลิง  อุปกรณในการสีขาวอยูครบถวน (2) วัดสุขวัฒนารามมีอายุ
เกาแกกวา  133  ป  เปนปาระกํา  หลวงพอคลํ้ากับชาวบานชวยกันสรางวัดนี้ข้ึนมา  พระอาจารยเยา 
และทานเจาอาวาสใหมเห็นวาช่ือวัดบางระกําดูเศราๆ  เปล่ียนช่ือใหมเปน  “วัดสุขวัฒนาราม”  เพื่อ  
ใหมีความสุขกันมีพระพุทธทีปงกร พระศรีอาริยเมตรัย พระโพธิสัตวกวนอิม (3) วัดบางภาษี  
นมัสการพระบรมสารริกธาตุในพระอุโบสถ ชมสวนสัตวขนาดเล็ก เชน นกพูดได ลิงเจาโมโห  
และพันธุไมอีกหลายพันธุ (4) วัดบางพระ นมัสการหลวงพอเปน พระเกจิอาจารยของลุมแมน้ํานคร
ชัยศรีทานไดสรางโรงเรียน โรงพยาบาลไวอีกหลายแหง เชน โรงเรียนวัดบางพระ วิทยาลัยการ
อาชีพบางแกวฟา และโรงพยาบาลหลวงพอเปน (5) วัดบางปลาลองเรือทางดานทิศเหนือ กราบ
นมัสการหลวงพออดีตเจาอาวาสทั้ง 7 ชมเรือมาดในสมัยปลายรัชกาลที่ 3 มีมณฑปเกา ซึ่ง
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สันนิษฐานวาสรางข้ึนสมัยปลายรัชกาลท่ี 3 (6) วัดลําพญามีพระพุทธรูปหลวงพอมงคลมาลานิมิต 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิคูกับบานลําพญาปางมารวิชัย  พระพุทธรูปสรรพสิทธ์ิประสงคธรรมาสนไม
สักฝมือชาวบานทองถ่ิน เรือขุดไมตะเคียน 2 ลํา อุโบสถ 6 ประตู ทางเขาออกสรางดวยคอนกรีตท้ัง
หลัง "หันหนาไปตามลําน้ํา" จึงแปลกกวาอุโบสถท่ัวไปท่ีมักจะหันไปทางทิศตะวันออก สรางเม่ือ  
พ.ศ.2494 ริมแมน้ําเปนอุทยานมัจฉามีปลานับหม่ืน 
  3) ดานทรัพยากรทองเท่ียวภูมิปญญา (1) อาหารคาว ปลาชอนเผาเกลือขนมจีน
น้ํายาปลาชอน กุงแมน้ําทอด ปลานิลตมเค็ม หมูสะเตะ กวยเตี๋ยวเรือ หอยทอด ผัดไทย ปลาตะเพียน
ไรกาง ปลาเค็ม หอยดอง (2) อาหารหวาน ลอดชองน้ํากะทิ  ตะโกเผือก  บัวลอย กะละแม  ขนมถวย  
ขนมเปยกปูน  ทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง  ขนมกงขนมเปยะ ขาวหมาก ลูกชุบ  ลอดชอง
สิงคโปร (3) งานหัตถกรรม จักสานไมไผ ใบลาน เชือกกลวย ผักตบชวา ดอกไมแหง บรรจุภัณฑ
จากใบตอง ใบเตย ใบบัว ผลิตภัณฑจากลูกมะพราว เชน ไมกวาดทางมะพราว แปลงขัดพื้นใย
มะพราว จักสานกานมะพราว แกะสลักไม 
  4) ปจจัยทางสังคมดานชาติพันธุ  ชาวบานท่ีอาศัยอยู 2 กลุม คือ ชาวมอญอพยพ    
มาจากสามโคก  ซ่ึงมาอยูตั้งแตปลายรัชกาลท่ี  3  ตั้งบานเรือนอยูทางฝงแมน้ําดานตะวันตกมีอาชีพ
ทําการเกษตร  กับอีกกลุมหนึ่งเปนชาวจีนอพยพมาตั้งบานเรือนอยูทางฝงแมน้ําตะวันออกของแมน้าํ 
มีอาชีพคาขายจนกลายเปนตลาดริมน้ํา 
  5) ดานประเพณีของชุมชน ศาลเจาแมทับทิม ชาวบานจะกราบไหวบนบานศาล
กลาว และใชประทัดจุดแกบนโดยเช่ือวาบริเวณศาลเจาแมทับทิมมีจระเขดูแลอยู ดานหนาศาลเจาจะ
มีรูปปนจระเขตั้งอยู ประเพณีท่ีทางศาลเจาไดจัดข้ึนเปนประจําคือ งานเทกระจาดปละ 3 คร้ัง มีชาว
ไทยเช้ือสายจีนไปรวมงานนี้อยางหนาแนน ความเช่ือเกี่ยวกับพระแมคงคา และแมยานาง มีการขอ
ขมาพระแมคงคาในชวงวันลอยกระทง  และมีการไหวแมยานางเรือในชวงวันสงกรานต      
  6) ความเปนมาของการจัดการทองเที่ยว จัดต้ังข้ึนดวยความรวมมือของสภา
วัฒนธรรมตําบลลําพญา  ทานเจาอาวาสวัดลําพญา  และชาวตําบลลําพญา  เร่ิมเปดดําเนินการเปน
คร้ังแรกในวันอาทิตยท่ี  5  กันยายน  พ.ศ.2542  เปดบริการทุกวันเสารและอาทิตย  รวมท้ังวันหยุด
พิเศษ  ตั้งแตเวลา  07.00-16.00 น. โดยใชบริเวณวัดลําพญาและชายฝงแมน้ําทาจีน  หมูท่ี  5  ตําบล
ลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   
  7) กิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน กิจกรรมลองเรือแจวโบราณไมตะเคียนตะเคียน
ขุดอายุมากกวารอยปนํามาลองชมตลาดน้ําลําพญา กิจกรรมลองแพขนาดใหญชมธรรมชาติ ดาน  
ทิศใต  ศึกษาวิถีชีวิตริมสองฝงแมน้ําทาจีน วัดวัดบางระกํา นมัสการหลวงพอพุทธทีปงกร ชม
พิพิธภัณฑพื้นบานไทย เลี้ยงปลา ชมดนตรีไทย โรงเรียนวัดสุขวัฒนา รวมเวลา 1.30 ชั่วโมง       
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(2) บริการลองเรือดวนพญาทาจีน เปนเรือสินคาใชบรรทุกสินคาในสมัยกอน ปจจุบันตกแตงเปน
เรือบริการนักทองเท่ียวไดประมาณ 100 ทาน ลองผานเสนทางกวีสุนทรภู ในนิราศสุพรรณ ชวงเขต
ติดตออําเภอบางเลน-นครชัยศรี และสองฝงแมน้ําทาจีนแวะนมัสการหลวงพอเปนท่ีวัดบางพระ  
เวลาเดิน  2  ช่ัวโมง  (3)  การซ้ือสินคาและการนวดแผนโบราณ 
  8) โปรแกรมและเสนทางการทองเท่ียว ลองเรือชมธรรมชาติวิถีชีวิต  4  เสนทาง  
คือ  (1)  เสนทางวัดสุขวัฒนารามนมัสการหลวงพอพุทธทีปงกรพระศรีอาริยเมตรัย   รวมไปถึงพระ
โพธิสัตวกวนอิม พิพิธภัณฑชาวนาลุมแมน้ํานครชัยศรี วงดนตรีอังกะลุงบนแพติดกับแมน้ํา
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม (2) เสนทางวัดบางภาษีธาตุ ชมสวนสัตวขนาดเล็ก เชน นกพูดได ลิงเจา
โมโห และพันธุไมอีกหลายพันธุ (3) เสนทางลองเรือทิศเหนือวัดบางปลา ใชเรือกระแชงโบราณ
เท่ียวชมเรือมาดโบราณใชในสมัยปลายรัชกาลท่ี 3-4 มณฑปเกานาจะสรางข้ึนในรัชสมัยปลาย
รัชกาลท่ี 3 (4) เสนทางลองเรือทิศใตวัดบางพระ ใชเวลา 2 ช่ัวโมง นมัสการเกจิอาจารยช่ือดังลุม
แมน้ํานครชัยศรี 
  9) พื้นที่ที่ใชดําเนินการจัดการทองเที่ยวชุมชน (1) ลานจอดรถดายซายและ
ดานขวา ของศาลาการเปรียญรวมทั้งสนามหนาอาคารและสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดลําพญา (2) ซุม
รานสินคาหัตถกรรม  สินคาพื้นเมือง  เฟอรนิเจอรและสินคาเกษตรกรรม ศาลาการเปรียญ สาธิต
การสีขาวซอมมือแบบโบราณของกลุมแมบานตลาดน้ําลําพญา และชายฝงน้ําจําหนายอาหารปลาท่ี
อาศัย (3) ศาลารานบาตร ขายดอกไมธูปเทียน (4)  ศาลาตลาดนํ้าชายฝงแมน้ําทาจีน ชายเข่ือนจัดเรือ
จําหนายสินคาตลอดแนวชายเข่ือน ตั้งแตทางลงดานทิศเหนือจรดทิศใต (5) แพขนาดใหญมีทางเดิน
เช่ือม 7 แพ ท่ีตั้งรานอาหารเปนท่ีนั่งพักผอนหรือรับประทานอาหาร 
  10) ดานองคกรการจัดการ นายณรงศักดิ์  เลิศสิทธิพันธ  ประธาน คณะกรรมการ
บริหารตลาดนํ้า  ดังนี้  1. ท่ีปรึกษา  2. กองอํานวยการ 3. แผนกประชาสัมพันธ 4. แผนกจัดระเบียบ
ผูคา 5. แผนกรักษาความปลอดภัย 6. แผนกปฏิคม 7. แผนกตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานราคา   
8. แผนกกิจกรรม 9. แผนกการเงิน 
  11) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (1) ศูนยบริการนักทองเท่ียวบริเวณวัด ทําหนาท่ี  
รวบรวมขอมูลขาวสารตลาดนํ้า ออกกฎระเบียบขอปฏิบัติใหแกผูคา จัดทําเอกสารรับเร่ืองราวคํา
รองนักทองเท่ียว  และผูคาตลาดนํ้าฯ ประสานงานอํานวยความสะดวกนักทองเท่ียวท่ัวไป (2) การ
บริการท่ีจอดรถโดยทางวัดบริหารจัดการ (3) หองน้ําในเขตบริเวณวัดโดยจางคนงานดูแล (4) จาง
คนเก็บขยะโดยเจาหนาท่ีจาก อบต. (5) จัดทําส่ือประชาสัมพันธ ไดแก แผนพับ ใบปลิว ปายผา    
สารคดีโทรทัศน วิทยุ บทความในหนังสือพิมพ นิตยสาร เว็ปไซด 
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  12) ลักษณะรานคา (1) รานคาบนแพขนาดใหญริมน้ํา 11 หลัง  ผูคาลงทุนเองใน
การสรางแพโดยรวมหุนและแบงขนาดพ้ืนท่ีตามงบประมาณท่ีลงทุน (2) คาขายบนเรือ เรือเชาวัดลํา
พญา คาเชาเดือนละ 160 บาท ถาเรือเอกชนเสียคาเชาตามรายไดขอตกลง (3) ซุมบริเวณลานวัดโดย
วัดและสภาวัฒนธรรมนําสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สินคาพื้นทองถ่ิน   
  13) พาหนะเรือท่ีใชสําหรับบริการนักทองเท่ียว  เรือท่ีใหบริการ  4  ลําช่ือวาเรือ
พญาทาจีน ลําเล็ก 2 ลํา จุนักทองเที่ยวได 60 คน และ 25 คน เรือลําใหญ 2 ลําสารถบรรทุก
นักทองเท่ียวได 60 คน และ 45 คน แพ 2 หลัง นักทองเท่ียว 60 คน และ 45 คน   
  14) กิจกรรมดานท่ีพัก  บริการแพที่พักคางแรมริมแมน้ําทาจีน  เปนแพท่ีพักคาง
แรม  แพละประมาณ  6-10  ทาน  ลักษณะเปนแพไมไผธรรมชาติท่ีใหความรูสึกเงียบสงบทามกลาง
แมน้ําอันงดงาม 
  15) ดานมาตรการและนโยบายการจัดการทองเท่ียวชุมชน  (1)  การรณรงคไมท้ิง
ขยะลงในแมน้ําทาจีน  เนื่องจากถือวาเปนการลบหลูพระแมคงคาซ่ึงสงผลถึงการอนุรักษและรักษา
ความสะอาดของแมน้ําทาจีน  (2)  ผูคาขายทุกคนนุงหมผาไทย   
  16) ดานการได รับการสนับสนุนงบประมาณ  (1) กรมส่ิงแวดลอมไดให
งบประมาณในการแกไขปญหาน้ําเสีย (2) จังหวัดนครปฐมใหงบประมาณดานการปรับสภาพ       
ภูมิทัศน (3) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  จัดอบรมพัฒนาบุคลากรดานจิตสํานึกการเปนเจาบาน     
ที่ดี การประชาสัมพันธ และยุวมัคคุเทศก (4) สภาวัฒนธรรมตําบลวัดลําพญา จัดกิจกรรม เชน  
กิจกรรมสืบคนภูมิปญญาทองถ่ิน   
  17) จุดเดนของชุมชน อนุรักษใชทรัพยากรมาดัดแปลงใหเขากับส่ิงกอสราง เชน  
การนําตนบันไดลิงมาทําเปนท่ีประดับตามแพริมน้ํา  การนําตนมะพราวท่ีตายแลวมาประยุกตเปน
ที่ตั้งถังขยะ การรณรงคใหชุมชนตลาดนํ้าวัดลําพญารักแมน้ําทาจีน รวบรวมสิ่งของเครื่องใชภูมิ
ปญญาชาวบานในดานตางๆ  มาจัดเก็บเปนพิพิธภัณฑชาวบาน นําการทองเท่ียวมาเปนแผนหลัก
ควบคูกับการพัฒนาตลาดนํ้าวัดลําพญาดวยการสนับสนุนใหนําสินคาท่ีมีวัตถุดิบจากทองถ่ิน หรือ
ภูมิปญญาชาวบานมานําเสนอ   
  18) ดานปญหาการจัดการทองเท่ียว (1) สินคานอกชุมชนมาจําหนายมากทําให
รานคาในชุมชนรองเรียน  (2) การจัดการท่ีจอดรถไมเพียงพอ (3) ขยะและของเสียมาก (4) น้ําใน
คลองเริ่มเนาเสียจากการทิ้งขยะมูลฝอย (5) ผูคาไมปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว เชน การใสเสื้อ
พื้นบาน 
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 4.1.4 ตลาดบางน้ําผึง้ 
 เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษเกษตรและวัฒนธรรมอยูระหวางสองฝงเจาพระยาออกสู
ทะเลเรียกวาเมืองปากน้ํา  เปดเม่ือกลางป พ.ศ.2547 ดวยความรวมมือขององคการบริหารสวนตําบล 
บางน้ําผ้ึง ท่ีตองการพัฒนาใหตลาดแหงนี้เปนสถานท่ีทองเท่ียวอีกแหงของจังหวัดสมุทรปราการ   
เพ่ือจัดต้ังเปนศูนยจําหนายสินคาผลิตผลทางการเกษตร และไดขยายกรอบการดําเนินงานใหกวาง 
ข้ึน เพ่ิมสินคาในตลาดใหหลากหลายท้ังของกินของใชของฝากนานาชนิดจัดเปนซุมใหมีทางเดิน
ยาวกวา 2 กิโลเมตร ขนานไปกับคลองซอยสายเล็กๆ ท่ีแตกแขนงจากแมน้ําเจาพระยาเขามาในพ้ืนท่ี
ท่ีทําการเกษตรของชาวบาน จัดจําหนายตนไมนานาพันธุ ปลาสวยงามหลากหลายชนิด และผลิตผล
ของชาวบานท่ีใชภูมิปญญาทองถ่ินในการแปรรูปพืชผักใหมีรับประทานนอกฤดูกาล ยังเปนศูนย
รวมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน ดอกไมเกล็ดปลา บานธูปสมุนไพรผลิตภัณฑจากทะเล
อยางกุงแหง กะป หอยดอง ภาพประดิษฐจากรกมะพราว ของตกแตงบาน ดอกหญาหลากสี 
โมบายล  ลูกตีนเปดรูปรางแปลกตา  เปนตน 
  1) ดานทรัพยากรทองเท่ียวทางธรรมชาติ บางกระเจามีพื้นท่ีกระเพาะหมู  
บริเวณแมน้ําเจาพระยาไหลออมอําเภอพระประแดง  มีตนลําพูปาจากสมบูรณ  ตอมาแผนดินทรุด
ตัวตองทําเข่ือนโดยรอบกันน้ําข้ึน  พื้นท่ีสวนใหญยังคงเปนสวนชุมน้ํา  มีปลาบูตัวโตๆ  ริมคลองท่ี
ทอดตามหมูบาน ที่ดินเปนเรือกสวนไรนา ทั้งสวนมะพราว กลวย หมาก มะนาว สมโอ ชมพู
มะเหม่ียว มะปราง มะไฟ มะมวงน้ําดอกไม มะพราว พืชผักสวนครัว มีเกสรดอกไมท่ีเปนอาหาร
แมลงและผ้ึงป ทําใหมีช่ือวา ‘บางน้ําผ้ึง’ 
  2) ดานทรัพยากรทองเที่ยวทางประวัติศาสตร (1) โบสถและวิหารเกาวัดบาง
น้ําผ้ึง สรางข้ึน  พ.ศ.2330  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังบนบานหนาตางอุโบสถเปนภาพสาวมอญเขียน
ดวยสีฝุนผสมกาวบนบานหนาตางดานในของอุโบสถวัดบางนํ้าผ้ึงนอก วัดบางกระสอบ สรางข้ึน
ในป  พ.ศ.2457  มีโบสถและเจดียเกาแก มีโองดินเลากันวา ปลายราชวงศอยุธยา  มีตายายคูหนึ่งช่ือ
ตาวาดกับยายทรัพย ไดไปขุดเจอโองใบใหญในสมัยสุโขทัยขนาด 2 คนโอบที่สวนหลังบานมี
สมบัติมากมาย ท้ังเพชรพลอยและทองคํา ท้ังคูจึงนําเงินท่ีไดจากสมบัติมาสรางวัดโปรดเกศเชษฐา
ราม หรือวัดปากคลอง รับอิทธิพลศิลปะจีน มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย และรอยพระพุทธบาท
จําลอง พระปรางค 4 มุม  แบบมอญโบราณรอยกวาป วัดทรงธรรมวรวิหารแบบรามัญนิกาย  สราง
ขึ้นพรอมกับเมืองนครเขื่อนขันธ  ในสมัยรัชกาลที่  2 มีกุฏิและพระอุโบสถ เปนเครื่องไมฝา
กระดาน รัชกาลที่ 3 ทรงเห็นวาวัดชํารุดทรุดโทรมจึงโปรดใหรื้อกุฏิมาสรางเปนหมูเดียวกัน  
ปจจุบันเปนพระอารามหลวงช้ันโท  มีพระรามัญเจดียองคใหญ ศิลปะรามัญ พระวิหารกออิฐถือปูน  
มีชอฟาใบระกาทําดวยไมสัก ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง 
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  3) ดานทรัพยากรทองเที่ยวภูมิปญญา (1) ผลไมมะมวงน้ําดอกไม กลวยหอม 
ชมพูมะเหม่ียว  การทําเกษตรปลอดสารพิษ  เชน  ตําลึง  สะเดา  ผักหวาน  ขนมหวานพ้ืนเมืองฝมือ
ชาวบาน  เชน  ขนมถวย  ขนมจาก  กลวยแขก  มาฮอ  ขนมตระกูลทอง  กาละแมกวน  ฝอยเงินท่ีใช
ไขขาวตมในน้ําเช่ือมรสหวานชุมคอ หม่ีกรอบโบราณ  ฯลฯ (2) อาหารคาว เชน กวยเตี๋ยวเรือสูตร
ดั้งเดิม หม่ีกรอบโบราณ ไสกรอกโบราณ หอหมกหมู หอยทอดในถาดขนมครก ไกสะเตะ น้ําพริก
ตางๆ พรอมผักดอง กระเพาะปลา ขาวตู หม่ีกรอบ ขนมจีนน้ํายา น้ําพริก (3) ขนมหวาน ขนมถวย  
ขนมจาก กลวยแขก มาฮอ ขนมตระกูลทอง กาละแมกวน ฝอยเงินท่ีใชไขขาวตม (4) ดอกไม
เกล็ดปลา บานธูปสมุนไพร ภาพประดิษฐจากรกมะพราว ดอกหญาหลากสี ลูกตีนเปด (5) อาหาร
แปรรูป ผลิตภัณฑทะเลกุงแหง กะป หอยดอง ปลาสลิด 
  4) ปจจัยทางสังคมดานชาติพันธุ  ประชาชนสืบเช้ือสายมาจากมอญและชาว
ไทยเช้ือสายจีนพบเห็นมากเปนอันดับสองรองจากคนไทย สวนใหญประกอบอาชีพคาขายในชุมชน 
นอกจากนี้ประกอบอาชีพปลูกผัก  ทําสวน รวมท้ังผูใชแรงงาน  มีความออนนอมผูกมิตรไมตรี  มี
ความอดทน มีการสมรสชาวจีนและชาวไทยทําใหลูกหลานเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย 
  5) ดานประเพณีของชุมชน ประเพณีสงกรานตชาวมอญจะทําความสะอาดบาน 
เรือนทําขนมท่ีมอญเรียกวา “กวันฮะกอ” คนไทยเรียกวา “กาละแม” วันสงกรานตทําบุญท่ีวัด ปลอย
นกปลอยปลา ตอนเย็นรดน้ําขอพรผูใหญจะนําขนมกาละแมไปสงตามญาติ หรือผูท่ีเคารพนับถือใน
ตางตําบล  ตอนเย็นจะพากันไปสรงน้ําพระกลางคืนจะมีการเลนสะบา ปจจุบันมีขบวนแหนาง
สงกรานตและรถบุปผชาติ ประเพณีตักบาตรน้ําผ้ึงในวันเขาพรรษา  
  6) ความเปนมาของการจัดการทองเท่ียว ป พ.ศ.2520 มติคณะรัฐมนตรีให
อนุรักษพื้นท่ีสีเขียวบริเวณบางกะเจาประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีนักทองเท่ียวเดิน
ทางเขามาในพ้ืนท่ีเพื่อข่ีจักรยาน โดยมีมัคคุเทศกจากภายนอกพาเขามาในพ้ืนท่ีการทําการเกษตร 
เชน สวนผลไมจําพวกมะมวง มะพราว ป 2537 กรมโยธาธิการไดสรางเข่ือนลอมรอบตามนโยบาย
ใหเปนพื้นสีเขียวแหลงปอดสุดทายของคนกรุงเทพฯ ผนวกภาวะผลผลิตลนตลาด ราคาผลผลิต
ตกตํ่า อบต. จึงรวมกับชาวบานท้ัง 11 หมูจัดทําเวทีประชาคม เห็นรวมกันวาสรางตลาดนํ้า เพ่ือ
รองรับผลผลิตลนตลาด 
  7) กิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน (1) กิจกรรมการจําหนายสินคาตลาดนํ้าท่ี
คํานึงถึงผลิตภัณฑท่ีเปนของชุมชนโดยแทจริง มีท้ังความหลากหลาย มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินท้ัง
พืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ  ปลาสวยงามหลากชนิด  ผลไมตามฤดูกาล  ขนมไทย  อาหาร
คาว  (2) กิจกรรมขี่จักรยานศึกษาเกษตรธรรมชาติ ชายน้ําและหมูบาน ชมวัดไพชยนตพลเสพ วัด
โปรเกศเชษฐาราม  วัดทรงธรรมวรวิหาร  วัดคันลัด  หมูบานมอญ  ศูนยฝกอาชีพคนพิการ วัดปาเกด       

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



 105 

บานเรือนไทยและเรือโบราณ  บานธูปสมุนไพร  (3)  กิจกรรมการพายเรือขนาดความยาวประมาณ 
4.5 เมตรไวบริการตนเอง ชมทิวทัศนริมคลอง บานเรือนในวิถีไทยชมสวนผลไมแปลงเกษตร        
(4) กิจกรรมการนวดแผนไทยโดยชมรมแพทยแผนไทยตําบลบาน้ําผ้ึง ท่ีผานการอบรมนวดเพ่ือ
สุขภาพ ในราคา 250 บาท 
  8) โปรแกรมและเสนทางการทองเท่ียว นั่งเรือชมทัศนียภาพ 1 ชม. พายเรือวัด
น้ําผ้ึง 1 ชม. ชมอุโบสถวัดบางน้ําผ้ึงนอกชมสวนการเกษตร 1 ชม. ชมบานธูปสมุนไพร ผลิตภัณฑ
จากเกล็ดปลาอาหารกลางวันตลาดน้ํา 1 ชม. ซ้ือสินคาตลาดนํ้า 3 ชม. เสนทางจักรยาน เร่ิมต้ังแตวัด
ไพชยนตพลเสพ วัดโปรเกศเชษฐาราม วัดทรงธรรมวรวิหาร วัดคันลัด หมูบานมอญ ศูนยฝกอาชีพ
คนพิการ วัดปาเกด บานเรือนไทยและเรือโบราณ ตลาดบางน้ําผ้ึง บานธูปสมุนไพร  
  9) พื้นท่ีท่ีใชดําเนินการจัดการทองเท่ียวชุมชน  (1)  ตลาดบางน้ําผ้ึง จัดเปนซุม
ใหมีทางเดินยาวกวา 2 กิโลเมตร ขนานไปกับคลองซอยสายเล็กๆ ท่ีแตกแขนงจากแมน้ําเจาพระยา
เขามาในพื้นท่ีท่ีทําการเกษตรของชาวบาน (2) โฮมสเตยบางนํ้าผ้ึง เปนบานพักท่ีปลูกอาศัยติดกับ
แมน้ําเจาพระยา  บางหลังอยูติดริมคลองบางน้ําผ้ึงสามารถกางเต็นทนอนได  มีบานไทยโบราณอายุ
กวา 100 ป เลือกพักตามความชอบและเหมาะสมกับนักทองเที่ยว พื้นที่ฝงตรงขาม (3) สวน 
สาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเข่ือนขันธ ตําบลบางกะเจา เพื่อเปนแหลงผลิตอากาศบริสุทธ์ิ  
สําหรับพักผอนออกกําลังกาย  และศึกษาระบบนิเวศนของพันธุพืช พันธุสัตว ในทองถ่ิน ลักษณะ
สวนผสมผสานพันธุไมน้ํา พันธุไมทองถ่ินท่ีเติบโตไดในน้ํากรอยกับการรักษาสภาพสวนเกษตร
ดั้งเดิม ซ่ึงเปนสวนผลไมเกาไว 
  10) ดานองคกรการจัดการ  นายมนัส  รัศมีทัต  กํานันตําบลบางน้ําผ้ึง  ผูเร่ิมตน
กิจกรรมการทองเท่ียวริมแมน้ํา จุดประกายจากกระทรวงทรัพยากรส่ิงแวดลอมทําโครงการนํารอง
ปอดกรุงเทพ เม่ือมีนักปนจักรยานเขามาแตขาดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา 
  11) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (1) ศูนยบริการขาวสารขอมูลนักทองเท่ียวอยู
บริเวณวัดบางน้ําผ้ึงในและสถานีอนามัยบางน้ําผ้ึง  (2)  การบริการที่จอดรถ ใชสนามโรงเรียนและ
ลานวัดบางน้ําผ้ึง (3) การบริการหองน้ําโดยใชสถานีอนามัยตําบลบางน้ําผ้ึงและโรงเรียนวัดบาง
น้ําผ้ึงในปจจุบันไดสรางหองน้ําเพิ่มตลาดนํ้า  (4)  บริการเก็บขยะใหรานคา  รานละ 20  บาทตอวัน 
(5) ศูนยอนามัย สาธารณสุขดูแลดานการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑและอาหาร (6) จัด  
ทําส่ือประชาสัมพันธ ไดแก แผนพับ ใบปลิว ปายผา สารคดีโทรทัศน วิทยุ บทความในหนังสือ 
พิมพ นิตยสาร เวปไซด แนะนําตลาดนํ้า 
  12) ลักษณะรานคา รานคาริมคลองถึง 106 ราน โดยมีรานคาต้ังบนริมคลองและ
ดานสวนพักผอน  75  ราน  ตั้งบริเวณทางเดินไม  16  ราน  ในเรือ  15  ลํา 
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  13) พาหนะเรือท่ีใชสําหรับบริการนักทองเที่ยว (1) เรือรับสงผูโดยสาร ขามฝง
แมน้ําเจาพระยา 2 ทาเรือคือทาเรือบางน้ําผึ้งนอกและทาเรือตาเลื่อนวัดบางนานอก (2) เรือพาย 
ขนาด 4.5 เมตรไวบริการนักทองเท่ียวท่ีสนใจพายเรือในคลองสัมผัสวิถีชีวิตคนริมคลอง 
  14) กิจกรรมดานท่ีพัก  โฮมสเตย  เปนบานพักท่ีปลูกอาศัยติดกับแมน้ําเจาพระยา 
บางหลังอยูติดริมคลองบางน้ําผ้ึงสามารถกางเต็นทนอนได มีบานไทยโบราณอายุกวา 100 ป เลือก
พักตามความชอบและเหมาะสมกับนักทองเท่ียว บานท่ีอยูในโครงการโฮมสเตยมีท้ังบานทรงไทย 
บานท่ีมีลักษณะใตถุนสูง  หองพักมีท้ังแบบหองแยก  หองรวม  และกางเต็นท  เคร่ืองนอนสะอาด  
มีไฟฟาและแสงสวางเหมาะสม  รับรองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ราคาท่ีพัก  250  บาท
ตอ 1 คน พัก 5 คนข้ึนไป ราคา 200 บาท 
  15) ดานมาตรการการจัดการทองเท่ียวชุมชน การรณรงคไมนําสินคานอกพื้น
ท่ีมาจําหนายใหโอกาสชุมชนในการเขามาขายสินคาไดตลอดเวลา 
  16) ดานการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (1) งบ อบต. สรางทางเดินคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูบานเพื่อข่ีจักรยาน ปลูกตนไมริมถนน ขุดลอกคูคลอง สรางศาลาจําหนายผลิตภัณฑ  
(2) ตลาดน้ํา ไดงบประมาณจํานวน 6 ลานบาทจากรัฐบาล และอบจ. 2 ลานบาท เพื่อสรางถนนเลียบ
คลอง ซุมสําหรับขายสินคา สะพานขามคลองและเรือพายใชเวลา 2 ป แลวเสร็จ 8 ลานบาท                
  17) จุดเดนของชุมชน พื้นท่ีอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีเปนปอดของกรุงเทพ ผลผลิต
จากชาวสวนรสชาติดีเพราะเปนน้ํากรอยเชนมะมวงน้ําดอกไม  มีวัดวาอารามสไตลมอญ 
  18) ดานปญหาการจัดการทองเท่ียว  (1) ขาดปายประชาสัมพันธเสนทาง  (2) รถ
เขาออกไมสะดวก  (3)  ราคาสินคาไมแนนอน  (4)  บางรานจําหนายไมตอเนื่อง  (5)  สินคาท่ีนํามา
จําหนายมีนอย ขายหมดเร็ว ไมมีสินคาสํารองผลิต (6) ผลผลิตจากสวนมีนอย (7) หองสุขามีบริการ
ไมเพียงพอ (8) น้ําในลําคลองไมสะอาด (9) แมคาท่ีลอยเรือจําหนายสินคาอาจทําใหเกิดความ
สกปรกในแมน้ํา 
 
 4.1.5  ตลาดน้าํตล่ิงชัน  
 ในพุทธศักราช  2530  กรุงเทพมหานครรวมมือกับคนในชุมชน ไดร้ือฟนตลาดนํ้าคลอง
บางกอกนอยข้ึนใหมท่ีริมคลองหนาสํานักงานเขตตล่ิงชัน เรียกวาตลาดน้ําตล่ิงชัน ริมแมน้ําบางขุน
ศรีหรือท่ีคนท่ัวไปเรียกกันติดปากวา ‘คลองชักพระ’ เนื่องจากเห็นวาพื้นที่มีความเหมาะสมกับ   
การจัดทําตลาดนํ้าจึงชักชวนบุคคลในพื้นที่กอตั้งตลาดน้ําขึ้น เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนทําให
ชุมชนเปนท่ีรูจักมากข้ึนและจัดใหมีการต้ังกลุมคนข้ึนมาดูแลตลาดน้ําตล่ิงชันโดยตรงเรียกวา  
“ประชาคมตลาดน้ํา” เปนตลาดกึ่งชนบทที่ผสมผสานวิถีชีวิตริมน้ําของชาวบานกับธรรมชาติ     
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การเก็บพืชผักผลไมจากไรสวนมาขาย ดังนั้น ส่ิงท่ีวางขายก็จะผลัดเปล่ียนไปตามฤดูกาล ดานหนา
ของตลาดนํ้ากอนจะลงไปสูตัวแพ สองขางทางเต็มไปดวยของขาย ท้ังขนมหวานผลไมสด  
หัตถกรรม รวมถึงตนไมและกลวยไมนานาพรรณ เปดเฉพาะวันเสาร-อาทิตย มีรายการทัวรทางนํ้า  
ทองเท่ียวทัวรคลอง พานักทองเท่ียวชมชีวิตความเปนอยูตามธรรมชาติ วิถีชีวิตแบบไทย  และข้ึนชม
สวนตามฤดูกาล  เชน  สวนไมไทย  สวนกลวยไม  ฯลฯ  และบางคร้ังจะมีการขึ้นชมวัดวาอารามใน
พื้นท่ี  มีการจัดการโดยประชาคมตลาดน้ํา  ซ่ึงอยูบริเวณคลองชักพระหนาสํานักงานเขตตล่ิงชัน  มี
การแสดงดนตรีไทย  ชวงเวลา  14.00-16.00 น.  มีดนตรีคาราโอเกะในสวน เพื่อใหนักทองเท่ียวได
ผอนคลายความเครียด เกิดข้ึนจากความรวมมือของคนในชุมชนและภาครัฐ                   
  1) ดานทรัพยากรทองเท่ียวทางธรรมชาติ เขตตล่ิงชันมีพื้นท่ีคลายเกาะ มีคลอง
ลอมรอบ  4  ดาน  คือ  คลองมหาสวัสดิ์  คลองบางเชือกหนัง  คลองทวีวัฒนา  คลองชักพระและ
คลองบางกอกนอย  พื้นท่ีภายในประกอบดวย คลอง 48 คลอง ท้ังคลองธรรมชาติและคลองขุดเพื่อ
การชลประทานและการเกษตร มีตลาดน้ําท่ีใหญที่สุดคือ ตลาดปากคลองบางบําหรุ ท่ีแมคานําผัก
ผลไมมาจําหนายตามฤดูกาลสับเปล่ียนกัน 
  2) ดานทรัพยากรทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (1) วัดถํ้าเหลา มีหลวงพอดําเปน
เจาอาวาสท่ีถือวามีช่ือเสียงท่ีสุดในยานคลองระมาด  (2) วัดเรไร มีพระพุทธฉายท่ีองคหลอดวย
โลหะจีวรท่ีถักลายพิกุลท่ีสวยงาม  (3)  วัดปาเชิงเลน  อายุไมต่ํากวา  200  ป  ตนไมปกคลุมเหมือน
ปา  (4)  วัดเกาะ  มีหลวงพอดําอายุ  312  ป  (5)  วัดคลองบางเสนหลังโบสถพระและสามเณร  สราง
และรอบกําแพงริมน้ําเปนท่ีบรรจุอัฏฐิผูตายท่ีไวตามเสมา  (6)  วัดทอง (วัดฉิมพลี)  วัดมอญมีหงส    
2  ตัวท่ีอยูบนหลังคาโบสถ  (7)  วัดกําแพง  มีหลวงพอดําและหลวงพอแดง  (8) วัดนาค สรางสมัย 
ร.3  ถาเปนคนจีนจะเรียกวามังกร  (9) วัดปากน้ํา  ฝงใตเขตอภัยทานสัตวน้ํา  ท่ีมีการใหอาหารหรือ
เล้ียงปลา  ปลอยปลาไหล และมีการใหอาหารนก (10) วัดอินทราวาสหรือวัดประดู  มีการทําบุญรํา
พาขาวสาร  ถือวาเปนเร่ืองอัศจรรยใจมาก  (11) วัดชัยพฤกษมาลา ในรัชกาลท่ี  3  ไดจัดซ้ือสวนเปน
ท่ีวัดพระเจดียใหญ  พรอมดวยพระเจดียทิศ 4 หอสวดมนต หอระฆัง (12) วัดตล่ิงชัน มีอุโบสถท่ี
สรางดวยอิฐกึ่งปูน หนาบันประดับดวยถวยชามลายคราม บานประตูพระพุทธรูปปางสมาธิ วดัจาํปา 
มีธรรมาสน ตูพระไตรปฎก  วิหารสวนปฏิบัติธรรม 
  3) ดานทรัพยากรทองเท่ียวภูมิปญญา นํามาผลิตเปนอาหาร ไดแก กวยเตี๋ยว 
หอยทอด อาหารทะแลเผา  เม่ียงคํา  หอหมก  อาหารวาง  เม่ียงคํา ถ่ัวตม  สาคูไสหมู  ขาวเกรียบปาก
หมอ  ลูกชุบ  ทองหยิบ ทองหยอด  ขนมตาล  ขาวตัง  ขาวแตน  ทองมวน  งานหัตถกรรม  ตุกตาพับ  
เคร่ืองจักสาน  เชน หมวก งอบ พัด จานกระเบ้ืองติดรูปถาย                       
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  4) ปจจัยทางสังคมดานชาติพันธุ  ชุมชนท่ีตั้งบานเรือนริมคลองบางกอกนอยมา
ชานานอพยพจากท่ีใดไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน  สวนใหญหนีภัยสงครามไทย-พมา  และการยาย
ถ่ินทํากินท่ีอุดมสมบูรณเพื่อตั้งถ่ินฐานใหม  ภาษาพูดสําเนียงภาคกลาง  ลักษณะของเรือนยกพื้นสูง    
มีระเบียงตัวเรือนหันออกสูแมน้ําเพื่อเปดรับการส่ือสารจากเสนทางน้ํา  และมีศาลาริมน้ําเพ่ือ         
การพักผอนและเปนเสมือนหองรับแขกนับถือศาสนาพุทธ   
  5) ดานประเพณีของชุมชน ประเพณีสรงน้ําพระในวันสงกรานต มีนางรําเพื่อ
เลนผีนางรํา มีการเลนชักเยอ ลูกชวง มอญซอนผา ผีสาง ประเพณีตักบาตรพระรอยแปด จัดพรอม
กันหลายๆ  วัด  พรอมๆ กันตามลําน้ําในคลองบางกอกนอย ในวันแรม 7 คํ่าเดือน 12 
  6) ความเปนมาของการจัดการทองเท่ียว ป 2530 ผอ.เขตตล่ิงชันฟนฟูตลาด
น้ําตามนโยบายเมืองกรุงเทพทองเท่ียว  ชักชวนพอคา ประชาชน กํานัน ผูใหญบาน มาแชรคาใชจาย
ในการสรางโปะ  บริเวณวัดชางเหล็ก วัดตล่ิงชัน หนาสํานักงานเขต การเพาะก่ิงพันธตนไม เม่ือ ผอ.
ยายก็ทําใหเส่ือมไมคนดุแล โปะเสียหายและไมชวยกันปรับปรุงเพราะสิทธ์ิขาดอยูท่ี ผอ. และฝาย
บริหาร จนป 2540 จึงไดฟนฟูจาก ผอ. คนใหมที่เปนคนตลิ่งชัน ตามนโยบายกรุงเทพแหลง
ทองเท่ียวและจัดต้ังประชาคมตลาดนํ้า 
  7) กิจกรรมการทองเท่ียวชุมชน กิจกรรมการทองเท่ียวทางน้ํา ชมวิถีชีวิต สภาพ
บานเรือนริมน้ํา สวนผลไม ไหวพระ 9 วัด ชมสวนงู สวนกลวยไม (2) กิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาล
วันหยุดวันนักขัตฤกษ  เชน  สรงน้ําพระ  รดน้ําดําหัว  เลนสาดนํ้าในเทศกาลสงกรานต  ประเพณีชัก
พระในวันเขาพรรษา (3) กิจกรรมแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล  เวลา 11.00-14.00 น. จากโรงเรียน
ในเขตตล่ิงชันหมุนเวียน  (4)  กิจกรรมสินคาตลาดนํ้าทางการเกษตร  แบงเปนประเภทตนไม ไดแก 
กิ่งพันธไม ไมดอกไมประดับ ไมผล ประเภทผลไม ไดแก ผักพื้นบาน ผักปลอดสารพิษ ผลไมตาม
ฤดูกาล  เชน  ขนุน  กระทอน  มะมวง  ชมพู  ขนมหวาน  อาหาร  เคร่ืองดื่ม  เส้ือผา เคร่ืองประดับ 
ของท่ีระลึก    
  8) โปรแกรมและเสนทางการทองเท่ียว ลองเรือทองเท่ียวทัวรคลองราคาเหมา 
2,200 บาทตอลํา โดยมีไกดจากประชาคมตล่ิงชันพาชมวิถีชีวิตคลองตล่ิงชันเดินชมบริเวณตลาดน้ํา
ตล่ิงชัน  โปรแกรมสวนผลไมตามฤดูกาล  ผูใหญรายละ 70  บาท  เด็ก  40  บาท 
  9) พื้นท่ีท่ีใชดําเนินการจัดการทองเท่ียวชุมชน (1) บริเวณชายน้ําบริเวณหนา
สํานักงานเขตวางสินคาตลาดนํ้า มีสวนสาธารณะและตั้งอยูริมคลองสรางแพริมน้ําเปนท่ีพักผอนได
สํานักงานเขตซ่ึงเปนท่ีดินการรถไฟ เปนท่ีจอดรถเพ่ิมเติมและจอดรถภายในสํานักงานเขตตล่ิงชัน 
ท่ีดินการรถไฟ งบประมาณทางราชการปรับปรุงพื้นท่ี ประชาคมจายคาตอบแทน (2) วัดตางๆ 
ตลอดสองฝงคลองมีมากกวา 10 วัดท่ีเปนวัดเกาแก มีประวัติอันยาวนาน เชน วัดเงิน สรางเกาแก
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สมัยอยุธยา การจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลตางๆ (3) บริเวณสวนผลไมตามความสมัครใจของ
เจาของสวน เชน สวนลุงพรท่ีมีกลวยไมตัดดอกท่ีใหญท่ีสุดในเขตสวนแกวมังกรชมเดือน
มิถุนายน–สิงหาคม  สวนสมุนไพร  สวนผลไมแบบสวนผสม  (4)  สวนงูและสัตวปา  เชน  เสือดาว   
หมี  ลิง  การแสดงการจับงู  และการใหความรูเกี่ยวกับงูชนิดตางๆ  มีขายของท่ีระลึก 
  10) ดานองคกรการจัดการ ผูอํานวยการเขตเปนกรรมการบริหาร รับผิดชอบคณะ 
กรรมการเจาหนาท่ี กทม. ฝายประชาสัมพันธ ติดตอประสานหนวยงานและส่ือมวลชนเพื่อให
ขอมูลขาวสารการทองเท่ียว ฝายโยธา กําหนดพื้นท่ีการจัดกิจกรรมรานคา ริมน้ํา สรางโปะแพ        
13 โปะ ฝายอํานวยการ รับสมัครผูคา และอํานวยความสะดวก คณะกรรมการบริหารประชาคม  
ประธาน รองประธาน ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ หนาที่ (1) กําหนดกรอบวิธีการทํางานของ
ประชาคมตามนโยบายของเขตเปนผูกําหนด (2) บริการดูแลสมาชิกประชาคมแตละรายใหปฏิบัติ
ในกฎระเบียบ (3) จัดการเร่ืองการเงิน 
  11) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (1) ศูนยใหความชวยเหลือการประชาสัมพันธ  
ประสานงาน ประชาสัมพันธ ขาวสารประชาคมตลาดนํ้าตล่ิงชัน  (2) การบริการท่ีจอดรถ  เจาหนาท่ี 
เทศกิจดูแลดานการจอดรถ โบกรถ  (3) หองน้ํา ประชาคมประสานกับสํานักงานเขตจัดสรางหองน้ํา
เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว (4) จางคนเก็บขยะท้ังบนบกและในน้ําเรือกําจัดขยะของเขตบริการ
ในชุมชนวันละ 2 รอบตรวจคุณภาพน้ําทุก 6 เดือน (5) ฝายอนามัยสํานักงานเขตดูแลความสะอาด
ภาชนะใสอาหาร (6) จัดทําส่ือประชาสัมพันธ ไดแก แผนพับ ใบปลิว ปายผา สารคดีโทรทัศน วิทยุ 
บทความหนังสือพิมพ นิตยสาร เว็ปไซด 
  12) ลักษณะรานคา  รานคาบนโปะ 8 โปะ รานคาบนทางเดนิ 
  13) พาหนะเรือท่ีใชสําหรับบริการนักทองเท่ียว (1) เรือหางยาวท่ีรับสงผูโดยสาร
ในตอนเชาเย็นในวันธรรมดา มีจํานวน 30 ลํา ไดคาตอบแทนรอบละ 200 บาท แตถานักทองเท่ียว
เหมาลําก็ตอรองกับนักทองเท่ียวในราคาท่ีไมสูง (2) เรือพายขายของท่ีเปนรูปแบบของตลาดนํ้าแทๆ  
การทําโปแพใหเรือพายมาเทียบลูกคาเดินไปซื้อของไดสะดวก (3) เรือสําปนขนาดเล็ก ขายผัก
พื้นบาน  ผักสวนครัว  ของใช 
  14) กิจกรรมดานท่ีพัก ไมมีบริการท่ีพัก 
  15) ดานมาตรการและนโยบายการจัดการทองเท่ียวชุมชน (1)  มาตรการในการ
จัดการคุณภาพน้ํา  มีการใชบอดักไขมันในครัวเรือนเพื่อรักษาสภาพน้ําในลําคลองใหสะอาดเหมาะ
กับการใชในชีวิตประจําวันและการเกษตร (2) มาตรการกําจัดขยะ ครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกโครงการ
ท่ีไมอยูในเสนทางการเก็บขยะของ อบต. จะตองเผาและฝงกลบขยะ สวนบานท่ีทําน้ําตาลมะพราว
จะใสเตาเผาเปนเช้ือเพลิงในการเค่ียวน้ําตาล (3) การฟนฟูอนุรักษแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง    
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การจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการทองเท่ียว (4) อบรมมัคคุเทศก ประสานความรวมมือศูนย
การทองเท่ียวกรุงเทพ  เพื่อของบประมาณทํากิจกรรมประชาสัมพันธตลาดน้ํา และพัฒนา
สภาพแวดลอมโดยรอบตลาดนํ้า 
  16) ดานการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณของสํานักงานเขต   
ตล่ิงชัน  แตไมปรากฏวาจํานวนเทาใด                 
  17) จุดเดนของชุมชน วิถีชาวนํ้าท่ีมีการสัญจร  มีตลาดใหญของชาวธนบุรี พืชผัก 
อาหารคาวหวานจากชาวสวน มีวัดท่ีมีช่ือเสียงและมีคุณคาทางประวัติศาสตรเสนทางลองแมน้ําอยู
ใกลกรุงเทพ 
  18) ดานปญหาการจัดการทองเที่ยว (1) สถานที่จอดรถไมพอเพียง (2) ไมมี
เจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา (3) หองสุขาไมเพียงพอ (4) แพริมน้ําคับแคบ ไมสะดวกตอการเดินดู
สินคา (5) สินคาบางชนิดแพงกวาท่ีอ่ืนๆ (6) สินคาบางชนิดขาดคุณภาพมาตรฐาน 
 

4.2 การวิเคราะหศักยภาพการจัดการทองเท่ียวชุมชนตนแบบ  
                   
 จากการศึกษาชุมชนตนแบบทั้ง 5 พื้นที่ที่มีการจัดการทองเที่ยวริมแมน้ํานั้น พบวา 
ชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการทองเท่ียวชุมชน  ดวยเหตุผลดังนี้ 
 
 4.2.1 บริบทพื้นท่ีทางกายภาพ  จากการศึกษาจะพบวาทุกพื้นท่ีมีทรัพยากรทางกายภาพ
ท่ีนํามาเปนแหลงในการจัดการทองเท่ียวทุกแหง โดยแยกออกเปนทรัพยากรทองเท่ียวทางธรรมชาติ  
ทรัพยากรทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ทรัพยากรทองเท่ียวภูมิปญญา  ชาติพันธุ  ประเพณีของชมุชน  
ท้ังนี้จะพบไดวา  ในแตละชุมชนไมไดใชทรัพยากรในการจัดการทองเท่ียวดวยปจจัยเหลานี้เพียง
อยางใดอยางหน่ึง  แตใชทุกทรัพยากรในพ้ืนท่ีมีมาพัฒนาบนความหลากหลาย  เนื่องจากทรัพยากร
ในความหมายเดิมของชุมชน เชน ดิน  น้ํา  เรือกสวนไรนา  ซ่ึงในเปนทรัพยากรในการผลิตอาหาร
และเศรษฐกิจ  ท้ังนี้จะเห็นไดวา  แมการตั้งบานเรือนริมน้ํา หรือสภาพภูมิประเทศ และส่ิงแวดลอม
ท่ีมีความแตกตางกันสามารถเปนทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีมีมูลคา  ทรัพยากรอันเกิดจากทุนทาง
สังคมหรือทุนวัฒนธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมในแตละพื้นท่ี  ซ่ึงมีมรดกทางวัฒนธรรมจาก
ประวัติศาสตร  ความคิด  ความเช่ือของกลุมชาติพันธุ  ซ่ึงประกอบข้ึนเปนวิถีชีวิตและกลายมาเปน
ทรัพยากรทางการทองเท่ียวของชุมชนไดดวย  เพราะการทองเท่ียวขณะนี้ตองการศึกษาวิถีชีวิต 
ความแตกตางกันของแตละชุมชน  รวมท้ังตองการศึกษาความรูท่ีเก็บอยูในวัฒนธรรมของชุมชน 
ทุนทางสังคมลักษณะนี้ จึงแปลคามาเปนทรัพยากรการทองเท่ียวและชุมชนตองไดรับผลประโยชน
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รวมกัน  เพราะวิถีชีวิตของชุมชนยอมประกอบข้ึนจากทุกภาคสวนของชุมชน  และสงเสริมบทบาท
ทางเพศคนในชุมชน  เนื่องจากการแบงงานกันทํา  หรือมีโอกาสเปดกวางมากข้ึนตอการทําธุรกิจ  
การมีบทบาทในชุมชน เนนการสงเสริมบทบาทเพศหญิง และทุกพื้นท่ีตางมีผูนําทองถ่ินท่ีมีบทบาท
ในการขับเคล่ือนรวมกับเครือขายท้ังนักวิชาการและขาราชการทองถ่ิน รวมกันสรางสรรคทําใหเกิด
การพัฒนาการทองเท่ียวอันไดแก กิจกรรมการทองเท่ียวชุมชน โปรแกรมและเสนทางการทองเท่ียว 
พื้นท่ีท่ีใชดําเนินการจัดการทองเท่ียวชุมชน องคกรการจัดการทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวก  
ลักษณะรานคา พาหนะเรือที่ใชสําหรับบริการนักทองเที่ยว กิจกรรมดานที่พัก มาตรการและ
นโยบายการจัดการทองเที่ยวชุมชน การไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จุดเดนของชุมชน และ
ปญหาการจัดการทองเท่ียว จะพบวาแตละชุมชนตางก็มีเอกลักษณหรือส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวท่ี
แตกตางกันท้ังส้ิน เชน บานขุนสมุทรจีนนําวิกฤติมาสรางโอกาสจากการท่ีน้ําทะเลหนุนจนตล่ิง 
และพ้ืนท่ีถูกน้ํากัดเซาะเปนจํานวนมาก ชาวบานตองขนยายหนีมาหลายคร้ัง ทําใหนักทองเท่ียว
ตองการมาดูใหเห็นวาเกิดปญหาในลักษณะน้ี ชาวบานขุนสมุทรจีน มีวิธีการเชนใดในการสราง
เข่ือนดวยภูมิปญญาทองถ่ิน สวนตลาดน้ําท้ัง  4  แหงในงานวิจัยนี้ ไดแก ตลาดน้ําวัดลําพญา ตลาด
น้ําบางน้ําผ้ึง ตลาดนํ้าตล่ิงชัน รวมถึงตลาดน้ําอัมพวา ก็มีแรงดึงดูดใจจากนักทองเท่ียวไดเขาไป
เยี่ยมเยือนและสัมผัสวิถีธรรมชาติ การเลือกซ้ือผลิตภัณฑและรับประทานอาหารของชาวบานแตละ
พื้นท่ีเปนผูจัดทําท้ังส้ิน สวนการพัฒนาบานพักของชาวบานใหเปนท่ีพักของนักทองเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงอยางหมูบานปลายโพงพางก็เปนอรรถรสหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวจะเขาไปสัมผัสบานริมสายน้ํา 
บานทรงไทยท่ีทําดวยไมแบบโบราณ แตในขณะเดียวกันนักทองเท่ียวไมไดมีจุดประสงคในการ
ทองเท่ียวเพียงอยางเดียว  แตตองการความหลากหลายโดยเฉพาะคนไทยการจาริกแสวงบุญยังเปน
ส่ิงท่ีฝงหยั่งรากลึก ดังนั้นการไปวัดในสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จึงมีใหพบเห็นโดยท่ัวไป จึงอาจกลาว
ไดวา ถาชุมชนไหนมีทรัพยากรทางกายภาพ ท้ังพื้นท่ี วัดวาอาราม แมน้ํา ตลาด และการดําเนินการ
จากวิถีชีวิต จะยังคงเปนศักยภาพใหกับการทองเท่ียวของชุมชน จําเปนท่ีชุมชนจะตองสรางการ
เรียนรูรวมกันในการพัฒนาศักยภาพในบริบทพื้นท่ีนํามาพัฒนาจัดการทองเท่ียว 
 
 4.2.2 การเรียนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน ชุมชนตนแบบท้ัง 5 พื้นท่ี มีศักยภาพใน
การจัดการทองเท่ียว ท้ังดานการบริหารจัดการทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทองเท่ียว      
และการพัฒนาการทองเท่ียว ส่ิงท่ีสําคัญทุกชุมชนตองใชการมีสวนรวมในการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
กิจกรรมตางๆ ไปพรอมกัน  
 ผูวิจัยจึงไดนําองคประกอบตางๆ ดานการจัดการทองเท่ียวของชุมชนตนแบบทั้ง 5 พื้นที่                            
ท่ีไดดําเนินการไวเพื่อการทองเท่ียว ซ่ึงจะพบวาการจัดการของแตละชุมชน ไดมีการดําเนินการ
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ภายใตกิจกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก  การพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนท่ีมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 9 ดาน ไดแก (1) การฟนฟูพื้นท่ีเพื่อการทองเท่ียว (2) การจัดการโครงสรางพื้นฐาน (3) การ
จัดการบริหารการทองเที่ยว (4) การสงเสริมการตลาด การนําเที่ยว (5) การพัฒนาผลิตภัณฑการ
ทองเท่ียว (6) การพัฒนาบริการการทองเท่ียว (7) การพัฒนาองคกรชุมชนเพื่อการทองเท่ียว (8) การ
ประชาสัมพันธ (9) การติดตามประเมินผล                                                                                                                      
 ท้ังนี้ผูวิจัยจะอธิบายถึงปจจัยแตละดานวาท้ัง 5 พื้นที่มีกิจกรรมเพื่อการทองเท่ียวหรือไม
มี โดยไมไดนํามาประเมินคาทางตัวเลขเพราะผูวิจัยเล็งเห็นวา แหลงการเรียนรูท่ีนําไปสูสาระการ
เรียนรูท่ีมีความสัมพันธกันนั้น  ทําใหออกแบบกิจกรรม  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีแตกตางกัน  จึงมิ
สมควรท่ีจะนํามาเปรียบเทียบเปนคาทางสถิติ  อาจเกิดอคติ  ท้ังนี้ ไดแยกประเด็น ส่ิงอํานวยความ
สะดวก การจัดการ และการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว โดยแยกประเด็นจากประเภทของการทํา
หมูบานทองเท่ียวและตลาดนํ้าทองเท่ียว ท้ังนี้เม่ือพิจารณาแตละองคประกอบของส่ิงอํานวยความ
สะดวกและกิจกรรมการพัฒนาการทองเท่ียว จะเห็นวาการเรียนรูท้ัง 3 องคประกอบจะบูรณาการไป
พรอมๆ กัน แตในตารางผูวิจัยไดใสการเรียนรูหลัก ท้ังนี้จะพบไดวา ไมวาจะจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวประเภทไหน ก็จําเปนตองมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก และการพัฒนากิจกรรมตางๆ
อยางตอเนื่อง ดังนั้นเม่ือนํากระบวนการเรียนรูของชุมชนมาประกอบก็จะพบวาการเรียนรูจะตอง
ผานกระบวนการรับรู การแลกเปล่ียน การสังเกต การวิเคราะห การมองภาพรวม การจัดความ 
สัมพันธของกิจกรรม หาทางเลือกในการพัฒนาใหดีข้ึนเพื่อแกปญหา วางแผนการดําเนินการ มีการ
ทดลอง ตรวจสอบแบบลองผิดลองถูก มีการบูรณาการ การประยุกต การผลิตซํ้า ผลสะทอนตอ
กิจกรรม ซ่ึงผูวิจัยจะไดทําตารางเปรียบเทียบแยกเปนประเด็นดังนี้ การเปรียบเทียบการเรียนรูส่ิง
อํานวยความสะดวก การเปรียบเทียบการเรียนรูการพัฒนาการจัดการทองเท่ียว การเปรียบเทียบ 
กระบวนการเรียนรูในการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว 
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ตาราง  10  การเปรียบเทียบการเรียนรูดานส่ิงอํานวยความสะดวกกรณชุีมชนตนแบบ 
 

 หมูบานทองเที่ยว                   ตลาดน้ํา   
ส่ิงอํานวยความ

สะดวก 
ปลาย
โพงพาง 

บานขุน 
สมุทร
จีน 

ตลาดน้ํา 
วัดลําพญา 

ตลาดน้ํา 
บางน้ําผ้ึง 

ตลาด
น้ําตล่ิง
ชัน 

จุดพักระหวางทาง มี ไมมี มี มี มี 
ท่ีพักคางคืน มี มี ไมมี ไมมี ไมมี 
ท่ีจอดรถ มี มี มี มี ไมมี 
ทาเทียบเรือ ไมมี ไมมี มี มี มี 
เรือบริการ มี มี มี มี มี 
หองสุขาสาธารณะ มี มี มี มี มี 
ถังขยะและทีจ่ดัวาง มี มี มี มี มี 
รานคาอาหาร ไมมี ไมมี มี มี มี 
มัคคุเทศก ไมมี ไมมี มี ไมมี มี 

แหลงเรียนรู 

รักษาความปลอดภัย ไมมี ไมมี มี มี มี 
แผนท่ีเสนทาง มี มี มี ไมมี มี 
โปรแกรมการเดินทาง มี มี มี ไมมี มี 
พิพิธภัณฑ ไมมี มี มี ไมมี มี 
ศูนยขอมูลชุมชน มี มี มี มี มี 
ปายส่ือความหมาย ไมมี ไมมี มี มี มี 
แผนพับ  มี มี มี มี มี 
ผลิตภัณฑของที่ระลึก มี มี มี มี มี 

สาระเรียนรู 

อาหารทองถ่ิน มี มี มี มี มี 
ประชาสัมพันธ ไมมี ไมมี มี มี มี 
มุมสาธิต มี ไมมี มี มี มี 

กิจกรรม
เรียนรู 

มหรสพทองถ่ิน ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี มี 
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 จากตารางส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเท่ียว จะพบวาสวนใหญจะมีนอกจาก
บางแหงอาจไมจําเปนท่ีตองมี หรือคอยพัฒนาไปตามงบประมาณท่ีมีอยู จากการสอบถามชุมชน
ตนแบบพบวา ตางก็มีแผนงานท่ีจะพัฒนา และบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวกท้ังส้ิน ใน
ขณะเดียวกันส่ิงอํานวยความสะดวกของชุมชนนั้นจะดําเนนิการดวยการพิจารณาจัดหาส่ิงท่ีมีในพื้น
ท่ีมาพัฒนาตอยอดใหดีข้ึน  ไมไดทําข้ึนมาใหมท้ังหมด   
 ท้ังนี้กระบวนการมีสวนรวมในการเรียนรูเพื่อการวางแผนในการพัฒนาจึงมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง จะพบไดวาชุมชนตนแบบท้ัง 5 พื้นท่ีมีการพัฒนาการในดานตางๆ ตามท่ีสัมภาษณมา
ดังประเด็นการบริหารจัดการทองเท่ียว  การพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการทองเท่ียว  การพัฒนาปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาดานการตลาด  การพัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเท่ียว ดังจะไดแสดง 
ในตารางเปรียบเทียบการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนตนแบบท่ีเปนท้ังฐานการเรียนรู สาระ     
การเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูดังนี้  
 
 ตาราง  11  การเปรียบเทียบการเรียนรูการพัฒนาการทองเท่ียวกรณศึีกษาชุมชนตนแบบ 
 

หมูบานทองเที่ยว ตลาดน้ํา  
 ปลาย

โพงพาง 
บานขุน 
สมุทรจีน 

ตลาดนํ้า 
วัดลําพญา 

ตลาดนํ้า
บางนํ้าผ้ึง 

ตลาดนํ้า
ตล่ิงชัน 

 การบริหารจัดการทองเที่ยว 
มีทักษะการบริหารจัดการ มี มี มี มี มี 

มีบุคลากรเต็มใจปฏิบัติ 
งานเพ่ือชุมชน    

มี มี มี มี มี 

มีบุคลากร/ฝายการตลาด
ทองเท่ียว 

มี มี มี มี มี 

อบต.สนับสนุนทรัพยากร  มี  มี มี 

ฐาน
เรียนรู 

มีงบประมาณบริหาร มี มี มี มี มี 

การพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการทองเที่ยว 
การสํารวจคนหาแหลง
ทองเท่ียว 

มี มี มี มี มี ฐาน 
เรียนรู 

หาพื้นท่ีรกรางเปนแหลง
ทองเท่ียวใหม 

มี มี มี มี มี 
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ตาราง  11  (ตอ) 
 

หมูบานทองเที่ยว ตลาดน้ํา  
 ปลาย

โพงพาง 
บานขุน 
สมุทรจีน 

ตลาดนํ้า 
วัดลําพญา 

ตลาดนํ้า
บางนํ้าผ้ึง 

ตลาดนํ้า
ตล่ิงชัน 

เพิ่มท่ีสาธารณะ เปนแหลง
ทองเท่ียว 

ไมมี มี มี มี มี 

ฟนฟูวิถีชีวิตเปนกิจกรรม
ทองเท่ียว 

มี มี มี มี มี 

สาระ
เรียนรู 

ฟนฟูและสงเสริมงาน
ประเพณีสูกิจ กรรม
ทองเท่ียวใหม 

มี มี มี มี มี 

การพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐาน 
ภูมิทัศนริมคลอง มี ไมมี มี มี มี 

ท่ีจอดรถ ไมมี ไมมี มี มี มี 

ท่ีจอดเรือ ไมมี ไมมี มี มี มี 

กําจัดขยะ   มี มี มี มี มี 

ระบายนํ้า   ไมมี ไมมี มี มี มี 

การประปา   มี มี มี มี มี 

ความปลอดภยั มี มี มี มี มี 

กิจกรรม
เรียนรู 

การไฟฟา   มี มี มี มี มี 

การสงเสริมการตลาด การนาํเท่ียว 
การจัดทําระบบขอมูล
แหลงทองเท่ียว  

ไมมี มี มี มี มี สาระ 
การ
เรียนรู จัดต้ังศูนยบริการ

นักทองเท่ียวท่ีใหขอมูล 
และอํานวยความสะดวก
แกนกัทองเท่ียว   

มี ไมมี มี มี มี 
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ตาราง  11  (ตอ) 
 

หมูบานทองเที่ยว ตลาดน้ํา  
 ปลาย

โพงพาง 
บานขุน 
สมุทรจีน 

ตลาดนํ้า 
วัดลําพญา 

ตลาดนํ้า
บางนํ้าผ้ึง 

ตลาดนํ้า
ตล่ิงชัน 

การประเมินคุณคาและ
จัดลําดับความสําคัญและ
ศักยภาพดานการตลาด         

มี มี มี มี มี กิจกรรม 
การ
เรียนรู 
 เผยแพรการทองเท่ียวโดย 

การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ   

มี มี มี มี มี 

การพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียว 
ส่ือเวปไซด INTERNET  มี   มี มี 

แผนพับ โบชัวร ปาย
โฆษณา 

  มี มี มี 

พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ   มี มี มี 

จัดอบรม สัมมนาเพื่อให
เขาใจบทบาทในการ
จัดการทองเท่ียว 

มี มี มี มี มี 

สาระ
เรียนรู 

สารคดีทางทีวีท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

มี มี มี มี มี 

การประชาสัมพันธ มี มี มี มี มี 
การใหบริการจําหนาย
สินคาท่ีระลึก 

ไมมี ไมมี มี มี มี 

รวมตัดสินใจออกกฏ
ระเบียบการดําเนินงาน 

มี ไมมี มี มี มี 

การบอกปากตอปาก มี มี มี มี มี 
การศึกษานอกสถานท่ี  มี  มี มี มี 

กิจกรรม
การ
เรียนรู 

มีการติดปายแสดงแหลง
ทองเท่ียว 

มี ไมมี มี มี มี 
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ตาราง  11  (ตอ) 
 

หมูบานทองเที่ยว ตลาดน้ํา  
 ปลาย

โพงพาง 
บานขุน 
สมุทรจีน 

ตลาดนํ้า 
วัดลําพญา 

ตลาดนํ้า
บางนํ้าผ้ึง 

ตลาดนํ้า
ตล่ิงชัน 

พัฒนาผูขายใหมีอัธยาศัยที่
ดีตอการบริการ 

ไมมี ไมมี มี มี มี  

พัฒนารานคาจําหนาย
สินคาของท่ีระลึก 

ไมมี ไมมี มี มี มี 

การพัฒนาองคกรชุมชนเพือ่การทองเที่ยว 
อบรมผูนําเท่ียวทองถ่ิน ไมมี ไมมี มี มี มี 

มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดูแล 

มี มี มี มี มี 

กิจกรรม 
การ
เรียนรู 

พัฒนาศักยภาพประชาชน
เขารวมกิจกรรมการ
ทองเท่ียว ดานขายสินคา 
บริการเรือ 

ไมมี ไมมี มี มี มี 

การติดตามประเมินผล มี มี มี มี มี 

รวมประเมินผลผลกระทบ
ทองเท่ียวชุมชน 

มี มี มี มี มี 

กิจกรรม 
การ
เรียนรู 

มีบุคคลภายนอกมารวม
ติดตามประเมินผล 

มี มี มี มี มี 

 
 4.2.3 ปจจัยดานการวางแผนชุมชน จากกรณีศึกษาชุมชนตนแบบในการจัดการทอง 
เท่ียวชุมชนท้ัง 5 พื้นท่ี ผูวิจัยพบวามีกระบวนการวางแผนท่ีแตกตางกันตามดังท่ีไดกลาวมาแลว  
โดยผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวางแผนทองเท่ียวชุมชน และไดนําไปสอบถามผูนําในกรณีศึกษา
อีกคร้ังหนึ่ง โดยไดประมวลขอมูลการสัมภาษณ การเก็บขอมูลกิจกรรมการวางแผนจากผูนํา
ทองถ่ิน โดยสามารถแยกประเด็นขอมูลตั้งแตการพูดคุยในพื้นท่ี การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน การจัดทํา
แผนท่ี การวิเคราะหศักยภาพ การมีวิสัยทัศน การกําหนดกิจกรรม การกําหนดผลประโยชน การ
ทดลอง  การฝกอบรม  การวางแผน  และการท่ีชุมชนอ่ืนๆ มาดูงาน  ดังตาราง 12  

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



 118 

ตาราง  12  แสดงขอมูลการสัมภาษณผูนําทองถ่ินตอข้ันตอนการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
 

กิจกรรม ความคิดเห็นของผูนาํตอขัน้ตอนการวางแผน 
การพูดคุยกับ
คนในพืน้ท่ี
กอนเร่ิม
โครงการ 

ในระยะแรกๆ เขาไปพบปะพูดคุยกับชาวบานกลุมเล็กๆ วางโจทยใหรวมกันคิดท่ี
จะพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง รวมท้ังการยกตัวอยางชุมชนท่ีทําการพัฒนาจนประสบ
ความสําเร็จ กไ็มไดมีไรท่ีแตกตางไปจากพื้นท่ีของเราเอง  (กํานนัธวัช บุญพัด,
ปลายโพงพาง) 

ศึกษาขอมูล
พื้นฐานชุมชน 

-ตองใหคนในชุมชนเก็บขอมูลของตนเองกอนทําใหขอมูลคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด 
แตท่ีผานมาการเก็บขอมูลดําเนินการจากบุคคลภายนอก (นายมนัส รัศมีทัต,บาง
น้ําผ้ึง) 
- รัฐบาลสงเสริมใหตําบลจัดการทองเท่ียว คิดไมออกเพราะในตําบลเราไมมีอะไร
ท่ีจะมาดําเนินการ พอเก็บขอมูลข้ึนมาถึงไดเห็นวาเรามีของดีอยูเยอะท่ีนาอวด          
(ผูอํานวยการเขตตล่ิงชัน) 
- ท่ีนี่เปนท่ีเร่ิมแรก ยังหาตัวอยางดูไมได แตเพราะประกวดชนะเลิศบานทรงไทย 
ทําใหเช่ือวานาจะนําการอนุรักษของเกาๆ ท่ีมีอยูดั้งเดิม เชน บานทรงไทย 
ธรรมชาติแมน้ําลําคลอง วิถีชีวิต มาใหคนมาเยี่ยมเยยีนรําลึกถึงอดีต (นายธวัช    
บุญพัด ,ปลายโพงพาง) 

จัดทําแผนท่ี
ชุมชน 
เสนทาง
ทองเท่ียว 

ตองมีการกําหนดพื้นท่ี  เสนทางทองเท่ียวใหชัดเจนและทําการสํารวจเพือ่หาทาง
ปรับปรุง แตบางท่ีไปกันเองตามลําพังก็ไมรูวามันนาสนใจ ถามีคนอ่ืนเขาไป แลว
ดูวาเขาสนใจอะไร ก็จะทําใหเราหาจดุท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจมากกวา 
คนหากันตามลําพัง  (นายธวชั บุญพัด, ปลายโพงพาง) 

การวิเคราะห
ขอมูลโดยใช 
SWOT 

- ชาวบานคิดถึงขอดีท่ีอยากอวดคนอ่ืน สภาพปญหาความตองการ ตองจดัไป
พรอมๆกัน จะทําใหหาวิธีการจากทุนทางสังคมไดงาย และความฝนในอนาคต 
-การจัดเวทีประชาคมเวทีเดียวรวมคิดสุข ทุกข ความฝน  ไมเพียงพอนํามาใชใน
การปฏิบัติไดจริง ( นายณรงคศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ.ตําบลลําพญา)  
- ท่ีนี่เราใชทุนทางสังคมท่ีมีอยู วัดวาอาราม บานพัก เรือ แมน้ําลําคลอง ธรรมชาติ 
เราใชทุนนีใ้นการจัดการทองเท่ียว  (นายมนัส รัศมีทัต,บางนํ้าผ้ึง) 
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ตาราง  12  (ตอ) 
 

กิจกรรม ความคิดเห็นของผูนาํตอขัน้ตอนการวางแผน 
การตั้งเปา 
หมาย
แรงจูงใจ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 

-   ชาวบานตองการคํายืนยันวาจะชวยเพิ่มรายได จึงจะสามารถขับเคล่ือนตองการ
ใหคนเขามาในพ้ืนมาดูผลของส่ิงแวดลอม ภาวะเรือนกระจก   (นายมนสั รัศมี
ทัต,บางน้ําผ้ึง) 

-   ตองการร้ือฟนศิลปวัฒนธรรมใหลูกหลาน  
-    ตลาดแหงนี้มีเฉพาะวันเสาร-อาทิตย เพราะตองการใหลูกหลานท่ีออกไป

ทํางานในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล กลับบานมีกิจกรรมรวมกัน พอ-แม     
ปู-ยา ตา-ยาย ผูสูงวัยท้ังหลายจะไดไมเหงา ครอบครัวมีความรักและความ
อบอุน ตลบอบอวลไปท้ังบาง ดังน้ันพอคาแมขายจึงเปนคนในชุมชนเทานั้น 
(นายมนัส รัศมีทัต , บางนํ้าผ้ึง) 

การศึกษาดู
งานชุมชนท่ี
จัดการ
ทองเท่ียว 

-   การไปดูงานทําใหม่ันใจวาทําได บานเราก็มีของดี ตองมารวมมือกนัจริงๆ แต
ตองหาวิธีวาจะจัดการอยางไง ถาตองทําจริงๆ (นางสมร เขงสุนทร) 

-   การไปดูงานเหมือนไปเท่ียวมากกวา ชาวบานสนใจแตซ้ือของ ไมสนใจการไป
เรียนรู  จําเปนตองมีวิทยากรเพ่ือจัดเวทีเรียนรูระหวางดูงานการต้ังประเด็น
เพื่อใหไปดูงาน  (นายมนัส รัศมีทัต,บางนํ้าผ้ึง) 

-   พาชาวบานไปดูงานหมูบานทองเท่ียวปราสาท กาญจนบุรี เพื่อใหชาวบานไดรู
อะไรใหมๆ ชาวบานเห็นเหมือนอยูบานตัวเอง จึงสนทนากับเจาของบานถึง
วิธีการ และคิดวาตนเองก็นาจะทําได (นายธวัช บุญพัด , ปลายโพงพาง) 

ทบทวนศักย 
ภาพทองเท่ียว
ชุมชน 

-   การทบทวนสรุปบทเรียนความสําเร็จและปญหา จะทําใหชาวบานเขมแข็ง แต
บางปญหาเพียงพื้นท่ีเดยีว หมูบานเดยีวไมอาจแกไขได ตองประสานเครือขาย 
(นายมนัส รัศมีทัต,บางน้ําผ้ึง) 

-   โครงการใหญ งบประมาณมากมายทั้งหลายจึงไมมีความจําเปนอีกตอไป เพียง
แคครอบครัวท่ีตองการเขารวมกิจกรรม Home Stay คอยจัดทําความสะอาด
บานใหเรียบรอยอยูเสมอ สวนใดชํารุดก็ปรับปรุงใหใชการได นอกจากจะ
ประหยดังบประมาณลงไปจาํนวนมากแลว ยังเปนการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยใหได
ประโยชนแกตนเองอีกดวย สุดทายแลวงบประมาณถูกใชจายไปเพียงเพื่อการ
ซ้ือเคร่ืองนอน หมอน มุงไวบริการในกรณีมีผูมาพักจํานวนมากเทาน้ัน ผูใหญ
ชาติชายบอกวาตาง 
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ตาราง  12  (ตอ) 
 

กิจกรรม ความคิดเห็นของผูนาํตอขัน้ตอนการวางแผน 
 จากโครงการปรับปรุงท่ีพักเพื่อทํา Home Stay อยางท่ีทุกคนคิดไวตอนแรกมาก

นัก แตผลลัพธท่ีไดยิ่งใหญ  คุมคา  และตรงตามวัตถุประสงคของกลุมกิจกรรม       
(นายธวัช บุญพัด) 

ตั้งวิสัยทัศน
และวัตถุ ประ 
สงคการ
จัดการ 

ในการวางแผนตามกระบวนการมีสวนรวม จะมีการจดัเวทีประชุมเพื่อคิด ทุกข 
สุข ความฝน วธีิการท่ีจะนําไปถึงความฝน แลวกก็ลับบานโดยไมไดวิเคราะหตอ
วาสามารถดําเนินการไดหรือไม ผูนําทุกพ้ืนท่ีจึงตองต้ังคณะกรรมการเพื่อมารวม
คิดและดําเนินการ และท่ีเร่ิมคิดไวตั้งแตแรก ก็ตองมานั่งทบทวนวิสัยทัศน  
เปาหมาย(นายมนัส รัศมีทัต , บางนํ้าผ้ึง) 

การกําหนด
กิจกรรม
ทองเท่ียวท่ี
เปนไปได 

กลุมแกนไดไปศึกษาดูงานรวมกัน และสรุปผลการแลกเปล่ียน และนัดประชุม
ชาวบานเพื่อขยายแนวคิด วธีิการดําเนินการใหชาวบานรับทราบ และทุกคร้ัง
ชาวบานมักจะขอใหพาไปดูงาน ก็ตองสัญญากันกอนวาถาพาไปดูตองกลับมา
ชวยกัน ก็เปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหงานเดนิไปดวยด ี มาเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับชุมชน
ของเรา (นางสมร เขงสมุทร , บานขุนสมุทรจีน) 

การเลือก
คณะกรรมการ
และทีม
ดําเนินงาน 

-   การเลือกคณะกรรมการมักจะเนนไปท่ีกาํหนดองคประกอบใหชัดเจนเชน กลุม
แมบาน กลุมรักษาความปลอดภัย กลุมจัดเก็บคาบํารุงรักษา เปนตน เลือกจาก
คนท่ีทํางานจริง จะไมใชตําแหนงทางการเมืองไปดําเนนิการ เพื่อใหงานเดินได 

-    คณะกรรมการแยกการทําหนาท่ีออกเปนฝายๆและหาผูดําเนินการ ท่ีสําคัญหา
องคประกอบงานใหครบถวน (นายมนัส รัศมีทัต , บางน้าํผ้ึง) 

การทดลองจัด
กิจกรรมการ
ทองเท่ียว
ชุมชน 

-    เวลามีคนมาศึกษาดูงานในพ้ืนท่ียุงยากมาก แตเม่ือทําโครงการพัฒนาทองเท่ียว 
แลวใชกลุมท่ีมาดูงานทดลองตามองคประกอบการทองเที่ยวก็ตื่นเตน สนุกดี 
และไดรูวาเรายังตองเรียนรูอะไรเพิ่มเติม  (นายมนัส รัศมีทัต , บางน้ําผ้ึง) 

กําหนด
ผลประโยชน
การสนับสนุน
จากภายนอก 

เราไมสามารถดําเนินการโดยลําพังตองอาศัยชุมชน เครือขายระหวางตําบล 
ผูประกอบการ จําเปนท่ีตองคํานึงถึงตนทุนและรายรับท่ีจะเขามาในชุมชน และ
ขยายความคิดนี้กับชุมชนเพือ่ใหเขาทราบถึง การลงทุนและผลประโยชนท่ีจะได
กลับมา อาจจะไมใชเงินตราท้ังหมด (นายมนัส รัศมีทัต , บางนํ้าผ้ึง) 
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ตาราง  12  (ตอ) 
 

กิจกรรม ความคิดเห็นของผูนาํตอขัน้ตอนการวางแผน 
การสรางแผน
กลยุทธอยางมี
สวนรวม 

การคํานึงถึงความตองการของคนมาเย่ียมชุมชนเปนสําคัญ จะไดเตรียมสินคาและ
กิจกรรมใหตรงกับลูกคา เม่ือมีกิจกรรมท่ีแนนอน สวนใหญลูกคาจะตองการ บาง
ทีก็ลูกคาเรียกรอง ชุมชนก็หาทางท่ีจะใหมีเชน การนวด การสอนอาชีพตางๆ   
เปนตน (นางสมร เขงสมุทร , บานขุนสมุทรจีน) 

ฝกอบรมสาระ
จัดการ 

การอบรมมีเยอะแยะ ท่ีทางการจัดให ไปก็ดีมีขาวมีขนมใหกนิ แจกเอกสารมามาก 
ในบานมีเยอะเลย ไปฟงก็ไมเห็นมันรูเร่ืองเลย  (นายธวัช บุญพัด,ปลายโพงพาง) 

การวางแผน
ปฏิบัติการ 

ในทุกกิจกรรมจําเปนตองมาทํารายละเอียดเพ่ือเปนพิมพเขียว วาใครจะทําอะไร ท่ี
ไหนอยางไร สัมพันธกันอยางไร และเม่ือทําการทดลองแลวจะทําใหอุดชองโหว
ของปญหาไดอยางดียิ่ง (นายมนัส รัศมีทัต , บางน้ําผ้ึง) 

การจัดการ
ชุมชนเปน
ฐาน 

ถาชุมชนเปนผูดําเนินการจะขับเคล่ือนไปไดโดยผูนําเปนผูอํานวยความสะดวก แต
ถาผูนําเปนผูดําเนินการหาผลประโยชนเองจะทําใหเกดิปญหาความไมเปนกลาง 
(นายมนัส รัศมีทัต , บางนํ้าผ้ึง) 

การติดตาม
หรือปรับการ
จัดการ 

มีการรวมประชุมโดยไมไดมีวาระแนนอน มีคนมาเรียกกไ็ป ไมไดกําหนด
ชวงเวลาแนนอน  ตองดูเวลาท่ีวางของแตละกลุม ไมสามารถจัดประชุมตามวัน
เวลาราชการ  (นางสมร เขงสมุทร, บานขุนสมุทรจีน) 

รายงานผล
และทบทวน
แผน 

ทุกคร้ังท่ีประชุมจะจะพูดถึงการดําเนนิการ ผลท่ีได และปญหาความตองการที่
จะตองดําเนินการตอไป  สวนใหญกรรมการมีการประชุมทุก 6 เดือน (นายธวัช 
บุญพัด , ปลายโพงพาง) 

แบงผลประ 
โยชนเปน
ธรรม 

กําหนดการแบงปนรายไดใหครอบคลุม อยางบานท่ีเขาไมไดเกีย่วของแตไป
รบกวนเขาเราก็ตองหาทางแชรรายไดเปนคาสูญเสียดวย จึงไมเกดิการขัดแยงกัน   
(นายธวัช บุญพัด , ปลายโพงพาง) 

ถายทอดความ 
รูชุมชน 

เม่ือการดําเนนิการนํารอง คนอ่ืนๆ จะขอเขารวมโครงการเพราะเนนการสราง
รายไดกับชุมชน ตองมาเรียนรูกันเปนทอดๆ (นายธวัช บุญพัด,ปลายโพงพาง) 

การแบงปน
ความรูชุมชน
อ่ืนๆ 

แยกไปคนละทางระหวางการทําแผนกับการปฏิบัติจริง และไมไดนําปญหา การ
ดําเนินงานมาปรับแผน ท้ังนี้จะมีผูเขามาขอศึกษาดูงานเกือบทุกอาทิตย  ถือวาคืน
ทุนสูสังคม (นายธวัช บุญพัด , ปลายโพงพาง)  
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 การจัดทําแผนการทองเท่ียวชุมชน โดยผูนําทองถ่ินท่ีเปนฐานการเรียนรูแรกท่ีจะลงไป
สงตอใหแตละชุมชน โดยการนําสาระการเรียนรูตั้งแตปจจัยพื้นฐานของชุมชน มาเปนทุนใน      
การดําเนินการจัดการทองเท่ียว  การทดลองทํากิจกรรมทองเท่ียวโดยการประสานความรวมมือแต
ละตําบลในการคัดเลือกเสนทาง กิจกรรมท่ีเหมาะสม จนนํามาสูความต้ังใจท่ีจะทําแผนการ
ทองเท่ียวชุมชนรวมกัน  และนําแผนการทองเท่ียวชุมชนนี้ไปใชในการพัฒนาชุมชนตอไป 
 
 4.2.4 ปจจัยหนุนเสริม ในการจัดการทองเท่ียวชุมชน ส่ิงท่ีพบวามีศักยภาพในการ
ดําเนินการจัดการทองเท่ียวไดอยูท่ีการมีสวนรวมของชุมชน การสรางเครือขายความรวมมือท่ีจะ
เรียนรูและยอมรับการเปล่ียนวัฒนธรรมในการรับนักทองเท่ียวเขามา  องคประกอบของทุกชุมชน
คือ พหุชุมชนนิยม อันไดแก ชาติพันธุ มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเช่ือ รวมถึงบทบาท
ทางเพศท่ีนําไปสู การจัดการทองเท่ียวชุมชนเกี่ยวโยงกับการกระจายรายไดทางเศรษฐกิจ และปจจัย
ทางกายภาพอยางสอดคลองกัน ตองไมสงผลกระทบตอปจจัยดานอ่ืนๆ มากเกินไป เชน การเพิ่ม
รายได ไมควรกระทบตอความสัมพันธของคนในชุมชน ดังนั้นการเรียนรูการจัดการทองเท่ียว
ชุมชน จึงตองดึงความรูจากภายใน ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใชสวนประกอบเชน สถานท่ีตั้ง มรดก
ทางวัฒนธรรม ศาสนา หรือชาติพันธุในการสรางจุดดึงดูดความสนใจ มีการจัดการใหเปน “สินคา” 
การทองเท่ียวท่ีมีการจัดการผานกิจกรรมตางๆ ท่ีคนเขาไปรวมไดใหประสบการณสนุกสนาน มีส่ิง
อํานวยความสะดวกสภาพแวดลอมสวยงามหรือมีของท่ีระลึก เปนตน ธรรมชาติ ท้ังหมดตามท่ี
กลาวมานี้จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือชุมชนชวยเหลือกัน ในลักษณะของการมีสวนรวมแบบเครือญาติ ถึง 
แมพบวาความรูท่ีสําคัญซ่ึงอาจมีอยูแลว เชน การตอนรับแขกบานแขกเรือน การทําอาหาร แต
จําเปนตองอาศัยความรูใหมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคใหม อาศัยความเช่ียวชาญจากภาย 
นอกเพื่อหาวิธีการ เชน การทําอาหารใหไดมาตรฐานความปลอดภัย การเปนผูนําทองเท่ียวดวย
กิจกรรมเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดแก การสังเกตกิจกรรม การเพิ่มประสบการณ การเรียนรูบริบท  
การปฏิบัติจริง การอภิปรายและการใหคําปรึกษา การวิเคราะห การทบทวนวรรณกรรม และ      
การติดตามและประเมินผล จําเปนที่การเรียนรูการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนตองใชเวลา และ
ตองการความชวยเหลือจากภายนอกกันในลักษณะท่ีเปนเครือขายซ่ึงกัน 
 ท้ังนี้ชุมชนตระหนักดีวาไมมีความเช่ียวชาญเฉพาะส่ิงท่ีมีความสมบูรณแบบหรือส่ิงท่ี
ถูกตองท่ีสุด ความเช่ียวชาญไดจากการปฏิบัติและการศึกษาดูงานไมมีวันท่ีส้ินสุด เม่ือมีการจัดการ 
ทองเท่ียวชุมชน รูปแบบการจัดการทองเท่ียวท่ีสามารถผสมผสานคุณคาทุกดานตอบสนองตอความ
หลากหลายของผูใหบริการและผูรับบริการ ใหประโยชนทางตรง ทางออมแกชุมชนดานผล 
ประโยชนทางเศรษฐกิจควบคูการพัฒนาชุมชนดานตางๆ จากการท่ีนักทองเท่ียว คือ การทองเท่ียว 
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เพ่ือเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ผสมผสานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และมรดกทาง
ศาสนา แสดงใหเห็นวาการจัดการการทองเท่ียวท่ีตอบสนองตอความตองการท่ีหลาก หลายทําให
การทองเท่ียวชุมชนประสบความสําเร็จได การยกระดับในทุกดานของชุมชน 
 ท้ังส่ีปจจัยหลัก ตั้งแตปจจัยดานการสรางศักยภาพบนลักษณะพื้นที่ทางกาย ปจจัยดาน
กระบวนการเรียนรูจากการจัดการทองเท่ียวชุมชน ปจจัยดานการวางแผนทองเท่ียวชุมชน และ
ปจจัยหนุนเสริมอันไดแก  การสรางความรวมมือ การสรางเครือขาย และการยอมปรับเปล่ียน
วัฒนธรรมดั้งเดิมมาสูการเปล่ียนแปลง ทําใหชุมชนมีศักยภาพในการจัดการทองเท่ียว ขณะเดียวกัน
ภายใตการเรียนรูนั้นจะพบไดวาในแตละองคประกอบของการทองเที่ยวจะประกอบดวยฐาน   
การเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ไปดวยพรอมๆ กัน อีกท้ังในกิจกรรมการเรียนรูนั้น
จะมีกระบวนการท่ีเช่ือมตอกันต้ังแต กระบวนการรับรู การแลกเปล่ียน การสังเกต การวิเคราะห 
การมองภาพรวม การจัดความสัมพันธของกิจกรรม หาทางเลือกในการพัฒนาใหดีข้ึนเพื่อแกปญหา 
วางแผนการดําเนินการ  มีการทดลอง ตรวจสอบแบบลองผิดลองถูก  มีการบูรณาการ  การประยุกต 
การผลิตซํ้า  ผลสะทอนตอการกิจกรรม  
 
 4.2.5 ผูนําชุมชน  กุญแจสําคัญในการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน  จากการศึกษา
ชุมชนตนแบบท่ีมีการจัดการทองเท่ียวชุมชน 5 พื้นท่ีภาคกลาง พบวา ผูนําของชุมชนจะเปนผูจุด
ประกายท่ีสําคัญ  ผูนําท่ีมีความรู ความสามารถ นําการพัฒนาและนําการเรียนรูได ไมวาจะเปนผูนํา
ทางการปกครองหรือผูนําทางภูมิปญญาสามารถกระตุนใหชาวบานคิดหาวิธีการแกไขสถานการณท่ี
เปนปญหาของชุมชน โดยทบทวนสถานการณ ภูมิปญญา นํามาซ่ึงความรูสึกสํานึกในบานเกิด      
จนนําไปสูการรวมคิดท่ีจะอวดคนท่ีอ่ืนของของดีท่ีมีอยู ผูนํายังมีคุณลักษณะอ่ืนท่ีทําใหเกิดความ
เช่ือถือและการยอมรับของสมาชิกชุมชน ไดแก  การมีความต้ังใจจริงในการพัฒนา  ขยันหม่ันเพียร 
ประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีดีท่ีสังคมยอมรับ ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีดีใหกับสมาชิกชุมชนไดยึดถือปฏิบัติ
ตามดังนั้นกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อการพัฒนาจะเกิดข้ึนและขับเคล่ือนไปได  ผูนําชุมชนมี
บทบาทสําคัญในการกระตุนชุมชนใหเกิดเรียนรูท่ีกวางขวาง ดังนั้น การท่ีผูวิจัยจะลงไปศึกษาซ่ึง
ตองประสานความรวมมือกับผูนําชุมชน มีกระบวนการดังตอไปนี้ 
  1) พบผูนําชุมชนเพื่อพูดคุยแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชน และตัดสินใจ
เบ้ืองตนวาชุมชนสนใจจะทําตอไปหรือไม หากผูนําไมสนับสนุนก็ไมมีประโยชนท่ีจะดําเนินการ
ตอในชุมชน แตในกรณีงานวิจัยช้ินนี้ไดใชกลุมตัวอยางผูนําทองถ่ินท่ีเปนนักศึกษาโปรแกรมพัฒนา
ชุมชน  เพื่อจะลงไปสรางการเรียนรูกับทองถ่ินอีกทีหนึ่งจึงไมมีปจจัยที่จะทําใหไมเกิดความรวมมือ  
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  2) ผูนําชุมชนเขามามีสวนในข้ันการกอต้ังโครงการทองเท่ียวชุมชนและ
ขับเคล่ือนโครงการดวยแผนงานและจะสงตอใหชุมชนรวมดําเนินการ โดยผูนําเหลานี้ตองไปเปน
สมาชิกหนึ่งของการดําเนินการโครงการ  
  3) ผูนําชุมชนควรมีขอมูลพื้นฐานท่ีดีในเร่ืองของชุมชน เพราะโครงการ         
การทองเที่ยวชุมชนตองสอดคลองกับระบบคุณคาของชุมชน ทําการศึกษาความเปนไปไดของ
ศักยภาพของโครงการทองเท่ียวชุมชนรวมท้ังเลือกโครงการท่ีสามารถพัฒนาตอ 
  4) การดําเนินการเพ่ือการทดลองนํารองนั้นก็เพื่อใหผูนําและชุมชนไดตัดสินใจ
บนทางเลือกท่ีไดผานการทดลองวาจะดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนหรือไม จะทําใหไมเสีย
งบประมาณไปสรางส่ิงสาธารณูปโภคเพ่ือการทองเท่ียวและไมประสบความสําเร็จ 
  ผูวิจัยเล็งเห็นวาภาวะผูนําท่ีควรมาดําเนินการหลักในการขับเคล่ือนการเรียนรูวาง 
แผนการทองเท่ียวชุมชน ตองอาศัยการสรางการเรียนรูกับผูนําทองถ่ินท่ีจะเปนกลไกในการขับ 
เคล่ือนไปสูชุมชน เพราะจากการศึกษาชุมชนตนแบบพบวา กลไกท่ีสําคัญในการเรียนรูของชุมชน
คือผูนําทองถ่ิน ดวยเหตุผล ดังนี้ 
  1) ความเปนเครือญาติและเนนการพึ่งพาของกันและกัน ความเปนเพื่อนพอง
นองพี่  ไมนิยมความรุนแรง รักษาหนากัน มีน้ําใจชวยเหลือกัน จึงทําใหไดรับการยอมรับจาก
สมาชิกในกลุมคนในชุมชนหรือหนวยงานเนน          
  2) การมีปฏิสัมพันธกับผูคน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทําใหเกิดการติดตอสัมพันธ
ระหวางกันอยูเสมอ ท้ังในลักษณะพูดคุยหรือประชุมหารือกัน เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
ประสบการณองคความรู  การพบปะพูดคุยทําใหเกิดความรูความเขาใจนํามาสูความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวไดอยางดี   
  3) สามารถส่ือสารความรูความเขาใจวิชาการกับชาวบานท่ีมีความหลากหลาย 
จากงายไปสูยาก  จากยากไปสูงาย  การรับรูและเขาใจการเปล่ียนแปลงภายนอกชุมชน นอกจากนี้
การติดตอสัมพันธระหวางกันอยูเสมอท้ังในลักษณะพูดคุยหรือประชุมหารือกัน เพื่อแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสาร ประสบการณองคความรู การพบปะพูดคุยทําใหเกิดความรูความเขาใจนํามาสู      
ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวไดเปนอยางดี  
  4) การเปนนักเชื่อมโยงเครือขาย  การที่ผูนําออกไปศึกษาเรียนรูจากภายนอกทํา
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถนํามาใชในชุมชน   การสรุปบทเรียนท้ังความสําเร็จและ
ความลมเหลว  แตเพียงลําพังชุมชนเดียวไมสามารถแกปญหาไดเองจําเปนตองมีเครือขายเพื่อ
ประสานงาน  รวมท้ังใหมีสมาชิกไดเรียนรู  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูในทุกเวลาไดมีการพบปะพูดคุย
กันจนพัฒนาเปนภูมิปญญาของชุมชนในการมีสวนรวมของชุมชนในการแกปญหา การรับรูขอมูล
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ขาวสารการกําหนด  กฎ  กติกา  ขอบังคับของชุมชน การแสวงหาความรูใหมในดานตางๆ ให
ความรูกับชุมชน  รวมท้ังสามารถเลือกและเช่ือมโยงทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนอยางประหยัด
แตคุมคาและไดประสิทธิผลในการทํางาน  ทําใหเกิดความรวมมือ พึ่งพาอาศัยกัน 
  5) การเปนนักกิจกรรมและนักพัฒนา  การจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนนํามาซ่ึงทักษะ
ในการทํางานรวมกันของคนในชุมชน ไดรับศรัทธาจากและมีความมุงม่ันในการดําเนินการ
แกปญหาชาวบาน รวมท้ังการเสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพแกชุมชนน้ันๆ การอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี  โดยจะชักจูงหนุมสาวมารวมกิจกรรม  ทําบุญในเทศกาลตางๆ ไดแก  ตักบาตร  
เทโว ตักบาตรพระรอย งานสงกรานต 
  6) การประสานภูมิปญญากับวิทยาการสมัยใหมเพื่อพัฒนาฐานความรูเดิมและ
องคความรูใหม บทบาทผูนําในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี โดยจะชักจูงหนุมสาวมารวม
กิจกรรม ทําบุญในเทศกาลตางๆ ไดแก ตักบาตรเทโว ตักบาตรพระรอย งานสงกรานต  
  ขอคนพบเหลานี้ทําใหผูวิจัยไดสังเคราะหและนํามาสรางรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรูการทองเท่ียวชุมชนข้ึนจากสภาพความเปนจริงของพื้นท่ีได ดังจะไดนําเสนอในบทท่ี 5 
ตอไป และการพิจารณาเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือการทดลองจากกลุมผูนําทองถ่ินท่ีเปนนักศึกษา
โปรแกรมพัฒนาชุมชน ระดับปริญญาตรี ตอไป 
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