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       การศึกษาเร่ือง “การจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ิน ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ี
เก่ียวเน่ือง เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของย่านน้ีอย่างสร้างสรรค์
และยั่งยืน  จากการศึกษาพบว่าชุมชนเกาะศาลเจ้าเป็นชุมชนชาวสวนดั้ งเดิมของย่านบางกอกหรือ
กรุงเทพมหานครท่ียงัคงความโดดเด่นและมีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ในช่วง 7 ปี ท่ีผา่นมา ชุมชนเกาะศาลเจา้ 
เขตตล่ิงชันน้ี ได้มีผูน้าํคนสําคญัคือ นายทวีศกัด์ิ หว่างจันทร์ มองเห็นศกัยภาพของพื้นท่ีและทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีมีคุณค่า จึงได ้ เร่ิมจดัการพฒันาพื้นท่ีในการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเท่ียววิถีถ่ิน พร้อมกบั
กระตุน้การมีส่วนร่วมของชุมชนและการตระหนักรู้ถึงคุณค่า ความสําคญัของส่ิงแวดลอ้มและมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นชุมชน โดยร่วมกนัฟ้ืนฟูชุมชนโดยใชกิ้จกรรมทางการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือเพื่ออนุรักษ์
สภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนแห่งน้ีโดยใชก้ารท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน นาํเสนอเร่ืองราว
วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชาวสวนท่ีสะทอ้นวิถีความเป็นไทยในรูปแบบท่ีเรียกว่า “การท่องเท่ียว       
วถีิถ่ิน” 
            จากการศึกษาพบว่าชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองมีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า 
น่าสนใจ พบเห็นไดย้ากในเขตเมืองหลวง บรรยากาศวิถีชุมชนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูค้นในสังคม
เมืองท่ีโหยหาอดีต จึงทาํให้ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีไดรั้บ  
ความนิยมมากในปัจจุบนั ผูค้นในชุมชนส่วนใหญ่ต่างเห็นพอ้งกบัการพฒันาท่ีผา่นมา  อยา่งไรก็ตามทุกวนัน้ี
ชุมชนยงัขาดอาํนาจในการต่อรองการจดัการการท่องเท่ียว เน่ืองจากยงัตอ้งพึ่งพาการเขา้มาของนกัท่องเท่ียว
ทางเรือจากตลาดนํ้าคลองลดัมะยม แต่ดว้ยศกัยภาพของผูน้าํ คนในชุมชน จุดเด่นของพื้นท่ีระบบนิเวศน์ของ
ความเป็นเกาะเล็ก ๆ และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองท่ียงัมีแหล่งเรียนรู้อีกมาก การพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ินของชุมชน
เกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง จึงควรพฒันาการท่องเท่ียวควบคู่กบัการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งบูรณาการ โดยให้
ความสาํคญักบัการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการขบัเคล่ือนสร้างศกัยภาพคนในชุมชนผ่านกิจกรรมการ
พฒันาท่ีหลากหลาย เพือ่ยกระดบัชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้วิถีถ่ินท่ีสาํคญัของ
กรุงเทพมหานคร และเป็นชุมชนตน้แบบดา้นการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพือ่ชุมชน  
 

สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา..................................................                                          ปีการศึกษา 2557 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

53112334:  MAJOR: CULTURAL RESOURCE  MANAGEMENT  
KEY WORD:  FOLK IDENTITY / TOURISM  MANAGEMENT   
 RAPEEPAT KETKOSOL: MANAGEMENT OF FOLK IDENTITY TOURISM IN KOH SAN CHAO 
COMMUNITY TALING CHAN DISTRICT BANGKOK. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. SUPAPORN JINDAMANEEROJ, 
PhD 157 pp.  

  

 The study on “Folk identity Tourism Management in Koh San Chao Community, Taling 
Chan District, Bangkok Metropolis” was a qualitative research focusing on the tourism management in Koh San 
Chao Community and the neighboring areas in Taling Chan District, Bangkok Metropolis to find the way for 
tourism development in this neighborhood creatively and sustainably. Koh San Chao Community is found from 
the study as the traditional orchard farmer’s community in Bangkok that still remains its remarkable and unique 
culture. During the past 7 years, Mr. Taweesak Wangchan, the important leader of this Taling Chan community 
has seen the potentiality of the area and the value of its cultural resources and therefore began the management 
of area development as the learning resource and folk identity tourism. At the same time, there has been an 
encouragement concerning the community participation and realization of the value and importance of the 
environment and the existing cultural heritage in the community by helping to restore the community using 
tourism activity as a tool to preserve the environment, lifestyle and culture of the community based on the 
sustainable tourism, portraying the stories of cultures, traditions and lifestyles of orchard farmers that reflected 
the way of Thai being called    “folk identity tourism.” 

It is found from the study that Koh San Chao Community and the neighboring areas had their valuable 
and interesting cultural uniqueness that was hard to find in the metropolis. The atmosphere of folk identity in this 
community was in harmony with the need of city people yearning for the past and made Koh San Chao Community 
and its neighboring areas become a presently very popular place for folk identity tourism. Most people in the 
community had all been agreeing with the developments so far. However, the community lacked the power of 
negotiation these days concerning tourism management since they were still very much dependent on the boat 
transfers from Klong Lad Mayom Floating Market, the only way for tourists to get access to the neighborhood. 
Anyway, there were still many more learning places with the potentials of the leader, the members of the community, 
the strong points of the areas, the eco-system of being an islet and the neighboring areas. Therefore the development 
of folk identity tourism in integrative ways by giving importance to creating the learning process and propelling for 
human potential in the community through various development activities,   in order to upgrade Koh San Chao 
Community and its neighboring areas as Bangkok’s important learning places and the prototype community for the 
tourism management by the community for the community. 
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กวา่จะเป็นวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีได ้ขา้พเจา้ไดผ้า่นความยากล าบากท่ีสุดคร้ังหน่ึงในช่วงชีวิต ดว้ย
หนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งรับผดิชอบเร่ืองการท่องเท่ียวของเมืองหลวงทั้งดา้นการอนุรักษ ์การพฒันาการท่องเท่ียว 
และการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสังคม ยิ่งนานวนัก็ยิ่งมีเครือข่ายเพ่ิมเติมอย่างกวา้งขวาง จาก
ภารกิจในหนา้ท่ีราชการและความคาดหวงัของพ่ีน้องชาวเครือข่ายการท่องเท่ียว ท าให้ขาดสมาธิท่ีแน่วแน่ใน
การจดัท าวิทยานิพนธ์ไปเป็นเวลานาน ทั้งท่ีขา้พเจา้เองไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานในชุมชนเกาะศาลเจา้อย่างต่อเน่ือง
เป็นประจ า แต่ไม่มีโอกาสเก็บขอ้มูลตามหลกัวิชาการไดม้ากนกั เพราะมุ่งเน้นกิจกรรมท่ีสร้างการรับรู้คุณค่า
ของทรัพยากรท่ีชุมชนมี  บางคร้ังตอ้งท างานหนักพร้อมกบัคน้ควา้ต าราเอกสารวิชาการควบคู่กนัไป จนลม้
ป่วยไปคร่ึงเดือน ทั้งท่ีไม่เคยเจบ็ป่วยมาเป็นเวลาหลายปี ขา้พเจา้จึงพกังานวิจยัไวช้ัว่คราว จนกระทัง่วนัหน่ึงมี
เพ่ือนรุ่นนอ้งไดพ้ดูให้สติวา่ ขา้พเจา้ท างานหนกัเกินไป ควรจะหาเวลาและตั้งใจท าวิทยานิพนธ์ให้เสร็จ จะได้
ไปสอนหนงัสือช่วยสร้างคนแบบขา้พเจา้ให้ออกมาช่วยชาติบา้นเมืองอยา่งท่ีขา้พเจา้มุ่งหวงัไว ้ ซ่ึงเป็นค าพูดท่ี
โดนใจจนเกิดมานะลุกข้ึนมาวางแผนและเร่ิมการท าวิจยัอย่างจริงจงั และบุคคลส าคญัอีกท่านหน่ึง คือรอง
ศาสตราจารยสุ์ภาภรณ์  จินดามณีโรจน์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ ท่ีคอยกระตุน้เตือน ช้ีแนะ ให้ค  าปรึกษา และกระท าทุก
อย่างเท่าท่ีอาจารย์คนหน่ึงจะกระท ากับศิษย์เพ่ือเก้ือหนุนให้เกิดปัญญาจนมองเห็นแนวทางก้าวเดินสู่
ความส าเร็จทางการศึกษาได ้ถึงขนาดท่ีเดินทางไปพกัผอ่นในต่างประเทศ ท่านยงัปรารภกบัคนใกลต้วัว่าอยาก
เห็นขา้พเจา้ประสบความส าเร็จการศึกษามาก ท่านยงัไดช้ี้แนะให้ค  าปรึกษาทุกเร่ือง คอยตรวจทาน ติดตาม
แกไ้ข ช้ีแนะขอ้บกพร่องในงานวิจยัอยา่งใกลชิ้ด บางคร้ังเดินทางลงพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือท าความเขา้ใจดว้ยตวัท่าน
เอง จนงานขา้พเจา้กา้วหน้าในระยะเวลาอนัสั้น และตอ้งกล่าวถึงเพ่ือนร่วมชีวิตของขา้พเจา้คือคุณศิริวรรณ 
ปล้ืมมาก ท่ีช่วยเหลือทุกทุกอย่างทั้งการนดัหมาย ลงพ้ืนท่ีส ารวจขอ้มูลเป็นเพ่ือน ช่วยคน้หนังสือ พิมพง์าน 
ตรวจทาน ให้ความเห็นดว้ยความห่วงใย จนนาทีสุดทา้ยของการท างานจนงานศึกษาประสบความส าเร็จ กล่าว
ไดเ้ตม็ปากเตม็ค าวา่ “ขาดเธอ ขาดใจ”  

ขา้พเจา้ตั้งใจให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีช่วยสร้างความเขา้ใจให้คนเห็นคุณค่า ความหมายของพ้ืนท่ี
วฒันธรรม และให้ความส าคญักบั “คนใน” ซ่ึงเป็นหัวใจของการด ารงอยู่ของย่านวฒันธรรม โดย “คนนอก” 
ควรก าหนดบทบาทท่ีเหมาะสมของตน และควรจะสนบัสนุนให้ “คนใน” มีความเขม้แขง็จดัการทอ้งถ่ินดว้ย
ตนเองให้เกิดความย ัง่ยืน น าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียงัยืนต่อไป ดงัเช่นคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ผูน้ า
ชุมชนเกาะศาลเจา้ไดก้ระท าเป็นตวัอย่างไว ้ทา้ยท่ีสุดน้ีขา้พเจา้ขอให้ความดีงามและประโยชน์ท่ีอาจมีข้ึนจาก
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นกุศลผลบุญแด่ นายเปร่ือง เกษโกศล และนางทองค า เกษโกศล ซ่ึงเป็นปู่และย่าของ
ขา้พเจา้ท่ีไดเ้ล้ียงดู อบรม ให้การศึกษาขา้พเจา้ตั้งแต่วยัเด็ก จนเติบโตกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการและ
ท าประโยชน์ให้สงัคม เช่ือวา่ท่านทั้งคงมีความสุข ภาคภูมิใจหลานชายคนน้ีอยูบ่นสรวงสรรค ์ 
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