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       การศึกษาเร่ือง “การจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ิน ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง เขตตล่ิงชนั 
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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
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เมืองท่ีโหยหาอดีต จึงทาํให้ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีไดรั้บ  
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 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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บทที ่1 
บทน า 

 

1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

 ชุมชนเกาะศาลเจา้ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนคงท่ียงัรักษา

วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มของตนไวเ้ป็นอยา่งดี แมจ้ะอยูท่่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของยา่น

ตล่ิงชนัท่ีก าลงัพฒันาอยา่งรวดเร็ว 

 ชุมชนเกาะศาลเจา้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเขตตล่ิงชนั ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางระมาด         

แวดลอ้มไปดว้ยล าคลองถึง 3 สาย คือ คลองบางระมาด คลองบา้นไทร และคลองลดัวดัจ าปา และ

เช่ือมต่อกบัคลองภายนอกท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และการท่องเท่ียวไดทุ้กทิศทาง คนใน

ชุมชนเกาะศาลเจา้เดิมใช้การเดินทางดว้ยเรือเป็นหลกั เพราะไม่มีถนนเขา้ถึง และบางคร้ังก็ใช้วิธี

เดินตดัทุ่งนาทางดา้นเหนือเพื่อไปข้ึนรถไฟท่ีสถานีชุมทางตล่ิงชนั พื้นท่ีชุมชนเดิมเป็นสวนผลไม้

ทั้งหมด ในราว พ.ศ. 2480  เม่ือการคา้ขายบริเวณชุมชนเกาะศาลเจา้ และยา่นคลองบางระมาดมีการ

ขยายตวัมากข้ึน เร่ิมมีพอ่คา้มารับซ้ือผลิตผลในชุมชน มีชาวสวนผกัจากแถบคลองมหาสวสัด์ิน าผกั

มาขาย จึงเกิดตลาดการคา้ในพื้นท่ีชุมชน บริเวณหนา้ศาลเจา้พ่อจุย้ในชุมชนเกาะศาลเจา้ ซ่ึงเป็นจุด

บรรจบของคลองบางระมาด และคลองบา้นไทรกลายเป็นตลาดน ้ าอีกแห่ง รองจากตลาดน ้ าปาก

คลองบางระมาด  หนา้ศาลเจา้พ่อจุย้นอกจากมีตลาดแลว้ยงักลายเป็นชุมทางและท่าเรือขนส่งผูค้น

เขา้ไปยงัฝ่ังพระนคร ท าใหบ้ริเวณใกลศ้าลเจา้แห่งน้ีกลายเป็นยา่นคา้ขายเล็ก ๆ  

 การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของชุมชนเกาะศาลเจา้เกิดข้ึนพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของ

ยา่นตล่ิงชนั คือการก่อสร้างทางหลวงสายบางกอกนอ้ย – นครชยัศรี หรือถนนบรมราชชนนี ท่ีเปิด

ใชใ้น พ.ศ. 2527 และถนนกาญจนาภิเษก ท่ีเปิดใชใ้น พ.ศ. 2538 ท่ีท าให้มีคนภายนอกเขา้มากวา้น

ซ้ือท่ีดินบริเวณใกลเ้คียง และเม่ือมีการก่อสร้างถนนเขา้สู่วดัจ าปา เม่ือ พ.ศ. 2541 ท าให้คนในชุมชน

เกือบทั้งหมดเลิกใชเ้รือในการเดินทางและหนัมาใชร้ถยนตส่์วนตวั และรถสองแถวสายท่าน ้ ารถไฟ 

– วดัจ าปาแทน อีกทั้งยงัมีนกัลงทุนไดม้ากวา้นซ้ือท่ีดินดา้นทิศเหนือของชุมชนดา้นถนนบรมราชชนนี

และดา้นทิศตะวนัออกจนเกือบหมดส้ิน และก่อสร้างเป็นหมู่บา้นจดัสรรโอบลอ้มชุมชนเกาะศาลเจา้

ดว้ยก าแพงสูง ทั้งทิศเหนือ ทิศตะวนัออก และทิศใต ้
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 สภาพการณ์ของชุมชนเกาะศาลเจา้ในช่วง พ.ศ. 2552 เร่ิมมีบรรยากาศเงียบเหงาขาดความ

มีชีวติชีวา มีขยะลอยในคลอง การคา้ขายในชุมชนก็ซบเซา ท าให้ คุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ (ทวีศกัด์ิ 

หว่างจนัทร์, 2557) ในฐานะ “คนใน”ท่ีถือก าเนิดในชุมชนเกาะศาลเจา้ และสนใจในเร่ืองราว

ประวติัศาสตร์ของชุมชนเป็นทุนเดิมเกิดความตระหนักรู้ จึงลุกข้ึนมา เร่ิมตน้งานด้านการฟ้ืนฟู

ชุมชน ดว้ยการท างานเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และการรักษาคูคลอง ชกัชวนคนภายนอกท่ีรู้จกัมานัง่เรือ

ท่องเท่ียวจากตลาดน ้ าคลองลดัมะยมให้มาท่องเท่ียวในชุมชนและเกาะศาลเจา้ เม่ือ พ.ศ. 2553 จึง

เกิดการฟ้ืนฟูชุมชนโดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน ต่อมาไดมี้การประสานงานกบักอง

การท่องเท่ียว ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร ในการจดักิจกรรมฟ้ืนฟู

งานประเพณีและส่งเสริมการท่องเท่ียว ดว้ยการจดังานบวงสรวงศาลเจา้พ่อจุย้ และจดักิจกรรม

อนุรักษ์ภูมิปัญญา วฒันธรรม ข้ึนเป็นคร้ังแรกส่งผลช่วยกระตุน้ให้คนในชุมชนต่ืนตวั มองเห็นส่ิงท่ีมี

คุณค่าภายในมากข้ึนหลงัจากนั้นคุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ (ทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์, 2557) ไดจ้ดัท าบา้น

ตนเองคือ “บา้นสองบุตรี” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ บอกเล่าประวติัความเป็นมาของวงศต์ระกูลของตน 

และญาติในตระกลู ไดแ้ก่ ตระกลูหวา่งจนัทร์ สวา่งจนัทร์ และช่างป้ันช่างเขียน และเล่าเร่ืองราวการ

ใช้ชีวิตในอดีตของคนในชุมชนผ่านขา้วของเคร่ืองใช้ของเล่นของท่ีระลึกต่าง ๆ และเช่ือมโยงการ

ท่องเท่ียวไปยงัวดัจ าปา และอีกหลายบา้นในชุมชนเกาะศาลเจา้ซ่ึงต่อมาเปิดบา้นรับนกัท่องเท่ียวให้

เขา้เยีย่มชม นอกจากน้ียงัมีการพฒันาบา้นใหเ้ป็นบา้นพกัโฮมสเตยใ์นชุมชนอีก 

 การจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ ระยะแรก ท่ีเร่ิมเม่ือ พ.ศ. 2553 ได้มี

ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวข้ึนอย่างชัดเจน โดยประสานกับตลาดน ้ าคลองลัดมะยมจดัเรือน า

นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชมชุมชนเกาะศาลเจา้โดยใชเ้รือหางยาว ท าให้ชุมชนเกาะศาลเจา้กลายเป็น

แหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้ท่ีมีผูค้นสนใจมากข้ึนตามล าดบัต่อมา และมีการก่อตั้งตลาดน ้ าวดัจ าปาข้ึนใน

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยวดัจ าปา คนในชุมชนเกาะศาลเจา้ และเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานดา้น

การศึกษา 

 หลงัจากจดัการท่องเท่ียวไดห้น่ึงปีเศษเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ในปลาย พ.ศ.  2554 

ชุมชนเกาะศาลเจา้และย่านตล่ิงชนัไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมขงัสูงในราว 1 เมตร ถนนโดยรอบ

พื้นท่ียา่นตล่ิงชนัถูกตดัขาด ตน้ไมแ้ละพนัธ์ุไมเ้สียหายตายลงจ านวนมาก ตลาดน ้ าคลองลดัมะยม

เองก็ถูกน ้ าท่วมเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนเช่นกนั ท าให้การท่องเท่ียวบริเวณน้ีไดห้ยุดลงชัว่คราว 

ต่อมาประมาณตน้ พ.ศ. 2554 ไดมี้การฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้และตลาดน ้ าวดัจ าปา ประชาชน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

จึงหนักลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ังหน่ึง กิจการเดินเรือเท่ียวชมวิถีชุมชนเกาะศาลเจา้ของตลาดน ้ าคลอง

ลดัมะยมเร่ิมน านกัท่องเท่ียวกลบัเขา้มาอีกคร้ัง นกัท่องเท่ียวเพิ่มจ านวนมากข้ึนกวา่เดิม ท าให้ชุมชน

เกาะศาลเจา้โดยคุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ (ทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์, 2557)จึงไดช้กัชวนคนในชุมชนหัน

มาเปิดบา้นมากข้ึนเพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ยี่ยมชม เรียนรู้ พร้อมทั้งอุดหนุนสินคา้ต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 

จนปัจจุบนัมีบา้นท่ีเปิดรับนกัท่องเท่ียวและท ากิจกรรมกบันกัท่องเท่ียว 11 บา้น และมีแหล่งเรียนรู้

เพิ่มข้ึนอีก  1 แห่ง คือ บา้นเคร่ืองหอม ท าให้ปัจจุบนัการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ไดรั้บความ

นิยมเพิ่มมาก  

 

                                

                               

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  บา้นสองบุตรีจุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียววถีิถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้ 

(จากการถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือ 9 กนัยายน 2556) 

 

 จากการด าเนินงานจดัการท่องเท่ียวของคนในชุมชนเกาะศาลเจา้ท่ีผา่นมา ตั้งแต่ พ.ศ. 

2552-2558 จนปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปเยี่ยมชมในวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์

วนัละกว่า 500 คน  ส่ือมวลชนไดน้ าเสนอข่าวสารผ่านรายการโทรทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงหลายรายการ 

อาทิ รายการคา้งคืนกบัซุปตาร์ ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 3  รายการลายกนก สถานีเนชัน่ทีวี รายการ

ตลาดสดสนามเป้าสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 และมีนกัศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ เขา้มาศึกษาหา

ความรู้ จดัท ารายงานอยา่งต่อเน่ือง อาทิ เร่ืองภูมิปัญญาในชุมชน ของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เร่ืองของดีในชุมชน ของนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ืองการท่องเท่ียวชุมชน ของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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 เม่ือมีการจดัท่องเท่ียวข้ึนในชุมชนก็เร่ิมมีความเห็นเกิดข้ึน คือ กลุ่มแรกด าเนินกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียว มุ่งพฒันาเศรษฐกิจของคนในชุมชนเป็นหลกั และกลุ่มท่ีสองด าเนินกิจกรรมโดย

มุ่งเนน้การอนุรักษว์ฒันธรรม วิถีชีวิตในทอ้งถ่ินเป็นหลกั กลุ่มแรกนั้นต่อมาไดมี้การจดัตั้งตลาดน ้ า

วดัจ าปาเม่ือ พ.ศ. 2554  แต่ต่อมาประสบปัญหาการคา้ขายสินคา้ท่ีรายไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจาก

นกัท่องเท่ียวนิยมเยี่ยมชมศาลเจา้พ่อจุย้ บา้นสองบุตรี ร้านกาแฟ บา้นเคร่ืองหอม บา้นโฮมสเตย ์

บา้นสวนหมอตอ้ย และบา้นตระกูลทองใบ ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ริมคลองบางระมาด 

และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองทางดา้นเหนือของชุมชน 

 สถานการณ์การท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ในปัจจุบนั คนในชุมชนมีความต่ืนตวั 

ภาคภูมิใจในวฒันธรรม วถีิชุมชน ช่วยกนัรักษาใหดี้ยิง่ข้ึน และมีรายไดจ้ากการจดัการการท่องเท่ียว 

แต่การท่องเท่ียวท่ีดีตอ้งให้ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม ท่ีจะตอ้งยกระดบัการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยสร้างความเข้าใจ และเพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชนให้มากข้ึน 

เพื่อให้การท่องเท่ียวในชุมชนมีความย ัง่ยืนต่อไป ปัจจุบนัชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง

ก าลังได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว ด้วยเป็นการท่องเท่ียววิถี ชีวิต ว ัฒนธรรม และ

สภาพแวดลอ้มท่ีชุมชนช่วยกนัอนุรักษ์สืบสาน ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยรอบ การ

จดัการท่องเท่ียวทุกวนัน้ีเกิดข้ึนโดยการจดัการจากคนในท่ีมีความสามารถ จึงควรศึกษาการจดัการ

ท่องเท่ียววิถีถ่ินของชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง เพื่อศึกษาให้เห็นตวัอยา่งการพฒันาจาก

ภายใน และเพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และย ัง่ยนื  เป็นตน้แบบแก่การพฒันาการท่องเท่ียววถีิถ่ินในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 

    

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าเร็จของการจดัการท่องเท่ียววถีิถ่ินชุมชนเกาะศาล

เจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีเกิดจากคนใน เพื่อคนใน 

 2.2 เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียววถีิถ่ินของชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ี

เก่ียวเน่ืองเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้  
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3. ขอบเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง ประกอบดว้ยพื้นท่ี 2 ส่วน คือพื้นท่ีท่ีมีล าคลอง

ลอ้มรอบคลา้ยเกาะ และพื้นท่ีดา้นเหนือของเกาะ มีเน้ือท่ีโดยรวมประมาณ 200 ไร่ 

 3.1 ชุมชนเกาะศาลเจา้ หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีคูคลองลอ้มรอบ ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นพื้นท่ี หมู่ 5 

แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ีประมาณ 120 ไร่ โดยใชคู้ คลอง ท่ีโอบลอ้ม

พื้นท่ีชุมชนทั้ง 4 ดา้น คลองบา้นไทรทางดา้นเหนือ คลองบางระมาดทางดา้นตะวนัออกและดา้นใต ้

และคลองลดัวดัจ าปาทางดา้นตะวนัตก   

 3.2 พื้นท่ีเก่ียวเน่ือง หมายถึง พื้นท่ีดา้นเหนือของชุมชนเกาะศาลเจา้ บริเวณหมู่ 9 แขวง

ฉิมพลี เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร และพื้นท่ีดา้นใตข้องชุมชนเกาะศาลเจา้ ริมคลองบางระมาด 

ของกลุ่มเครือญาติตระกูลจุลเสวก มีเน้ือท่ีประมาณ 80 ไร่ โดยใช้แนวก าแพงหมู่บา้นจดัสรรท่ี

เกิดข้ึนภายหลงัเป็นแนวก าหนดขอบเขตการศึกษา 

           

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 2 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงท่ีตั้งและขอบเขตชุมชนเกาะศาลเจา้ 
ท่ีมา: Google Map, ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงท่ีตั้งและขอบเขตชุมชนเกาะศาลเจา้, เขา้ถึงเม่ือ 16 
เมษายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps/place/วดัจ าปา 
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4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 4.1 ไดค้วามรู้ความเขา้ใจในการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินเชิงอนุรักษ ์และการพฒันาของ

ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองในฐานะชุมชนตน้แบบ 

 4.2 ไดแ้นวทางการพฒันาทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของชุมชน เพื่อชุมชน 

 4.3 น าผลการศึกษาไปพฒันาสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คนในชุมชนเกิด

จิตส านึกรักถ่ินผ่านหลกัสูตรทอ้งถ่ินศึกษา การสร้างสังคมอุดมปัญญาแก่ผูม้าเยี่ยมเยือนผ่านการ

ท่องเท่ียววถีิถ่ินเพื่อการเรียนรู้ 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การท่องเท่ียววิถีถ่ิน หมายถึง การจดัการการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการอนุรักษ์และการ

ด ารงอยู่ของวิถีวฒันธรรม การด าเนินชีวิต และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของทอ้งถ่ิน โดยน าเสนอ

เร่ืองราว คุณค่า ของสถานท่ี วตัถุส่ิงของ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รูปแบบการด าเนิน

ชีวิต รวมถึงกิจกรรม และเร่ืองราวอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์อนัโดดเด่นและมีคุณค่าของ

ทอ้งถ่ินนั้น  โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการจดัการของคนในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
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บทที ่2 

                                    แนวคดิ วรรณกรรม และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 งานศึกษาเร่ืองการท่องเท่ียววิถีถ่ิน ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร ไดศึ้กษาแนวคิด วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ท่ีทาํการศึกษาจาก

แหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ีศึกษา ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ พิพิธภณัฑ์จากการอภิปรายในเวทีวิชาการ 

เวทีวิชาการ การประชุม การสัมมนา โดยส่ิงท่ีนํามาศึกษา ได้แก่ หนังสือ บทความ รายงาน

การศึกษา ส่ือวิทย ุส่ิงพิมพ ์ส่ือวีดีทศัน์ เพื่อเป็นขอ้มูลในการนาํมาพิจารณา 

 

1. แนวคดิในการศึกษา 

 1.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการศึกษาเร่ืองการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะ

ศาลเจา้ และพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ใหก้ารจดัการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้

ดาํเนินงานอย่างมีเป้าหมาย นาํไปสู่ทิศทางในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม จึงขอใชศึ้กษา

แนวคิดการท่องเท่ียวย ัง่ยืน  ศึกษาความหมาย ความสาํคญั องคป์ระกอบ เพ่ือเกิดความเขา้ในเร่ือง

การท่องเท่ียวก่อนเป็นในเบ้ืองตน้ แลว้จึงศึกษาการท่องเท่ียวย ัง่ยนืในเร่ืองความหมาย หลกัการ และ

ประโยชน์ของการท่องเท่ียวย ัง่ยนืต่อไป ดงัน้ี 

 การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงาน

ประจาํของมนุษย ์ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้โดยทัว่ไป 3 ประการ คือ เป็นการเดินทางจาก

ท่ีอยู่อาศยัปกติ ไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว เป็นการเดินทางตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ  

และเป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ   กไ็ด ้ท่ีไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้แต่เป็นไป

เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น เพื่อพกัผอ่นในวนัหยดุ เพื่อวฒันธรรมหรือ

ศาสนา เพ่ือการศึกษา เพ่ือการกีฬา และบนัเทิง เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ และเพื่อเขา้ร่วมประชุม

หรือสมัมนา เป็นตน้ (มูลนิธิส่ิงแวดลอ้มไทยเสนอต่อกรุงเทพมหานคร, 2548: 2-5) ซ่ึงสอดคลอ้งไป

ในทางเดียวกับขอ้เสนอขององค์กรท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (IUOTO) ท่ีนําเสนอในองค์กร

สหประชาชาติ ว่าดว้ยการเดินทางและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี           

เม่ือ พ.ศ.2506 ซ่ึงธนกฤต สงัขเ์ฉย (2550: 38-39) ไดอ้า้งถึงท่ีกาํหนดว่าการเดินทางในการท่องเท่ียว
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ถือเป็นการเดินทางในลกัษณะชัว่คราว มิใช่การพาํนกัระยะยาว หรือเป็นการถาวร และวตัถุประสงค์

ในการเดินทางตอ้งไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ   

 ขณะท่ีบุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2549: 2) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวว่ามี

วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางเพื่อให้เกิดความกระปร้ีกระเปร่า สร้างสุขภาพทางการและ

จิตใจให้ดีข้ึน โดยไดเ้นน้ย ํ้าถึงเร่ืองการสร้างประสบการณ์และการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัผูค้น

ใหม่ ๆ และส่ิงแวดลอ้มท่ีแปลกใหม่ และใหค้วามสาํคญักบัการท่องเท่ียวว่าคือขมุทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด

สติปัญญาและความเฉลียวฉลาด  

 

2. องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว 

 การท่องเท่ียว หรือบางคร้ังเรียกว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การผสมผสานสินคา้และการบริการประเภทต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ปรากฏในรูปแบบการบริการใน

ธุรกิจต่าง ๆ  เช่น การบริการนาํเท่ียว การบริการขนส่ง การบริการท่ีพกัแรม โดยธนกฤต สังขเ์ฉยได้

แบ่งองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญั 2 องคป์ระกอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

สาขาวิชาวิทยาการจดัการ ไดก้ล่าวไวใ้นเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจดัการ, 2545: 91-111) ดงัน้ี 

 องค์ประกอบหลกัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่  นักท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็น

องค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดของการท่องเท่ียว ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว เป็นวตัถุดิบท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

รวมถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของผูค้นในทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า สามารถดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียว

มาเยือน และธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในการให้บริการและอาํนวยความสะดวกแก่

นกัท่องเท่ียว  

 องคป์ระกอบสนบัสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่  ขอ้มูลข่าวสารทางการ

ท่องเท่ียวเพื่อใชใ้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ความปลอดภยั การอาํนวยความสะดวกในการเขา้

เมือง โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความพร้อม และการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองคก์รเอกชน 

(ธนกฤต สงัขเ์ฉย, 2550: 49-52) 
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 การท่องเท่ียวจึงเป็นเร่ืองของการเดินทางออกไปยงัถ่ินท่ีอยูป่ระจาํไปยงัสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

ความสมคัรใจเพื่อความผ่อนคลายจิตใจหรือแสวงหาความรู้ โดยไม่ไดก้าํหนดเง่ือนไขว่าจะตอ้งมี

การดาํเนินกิจกรรมใด ๆ  เพื่อสมัผสัคุณค่าและสร้างประสบการณ์ในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ  และการ

ท่องเท่ียวมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ โดย

ช่วยพฒันาความเจริญ ระบบสาธารณูปโภค กระตุน้ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ทาํให้เกิดการ

อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหเ้กิดความสุข ความรอบรู้ และความสมัพนัธ์อนัดี

ของผูค้นในต่างวฒันธรรม โดยมีการกาํหนดแหล่งท่องเท่ียวออกเป็นประเภทธรรมชาติ ประเภท

ศิลปวฒันธรรม ท่ีมีการสร้างสรรคพ์ฒันาในโอกาสพิเศษ ทั้งในดา้นกิจกรรมหรือการพฒันาความ

พร้อมของสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานของเมืองเพ่ือดึงดูดความน่าสนใจเป็นการ

เฉพาะ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความพิเศษแปลกใหม่มีเร่ืองราวท่ีเป็นเอกลักษณ์น่าสนใจและ

ตอบสนองการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กบัผูม้าเยี่ยมเยือน  ทั้งน้ี มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของ

การท่องเท่ียว คือ นกัท่องเท่ียว ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดย

จาํเป็นตอ้งมีการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร การเสริมสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกและการคุม้ครอง

ความปลอดภยั การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการสนบัสนุนร่วมมือกนัระหว่างองคก์รภาครัฐ 

ภาคเอกชนในการพฒันาการท่องเท่ียว 

 ทั้งน้ี ชุมชนเกาะศาลเจา้นับว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารตอบสนองความตอ้งการ

ของผูท่ี้มาเยี่ยมเยือน ทั้งในดา้นความบนัเทิงใจ ความผ่อนคลาย และให้ความรู้เร่ืองราวของวิถี

วฒันธรรมในชุมชน 

 หากมีการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ทั้งใน

เร่ืองของการกระจายรายได ้การจา้งงานในธุรกิจของชุมชน การบาํรุงรักษาพื้นท่ีสาธารณะท่ีคนใน

ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์ สร้างความตระหนกัรู้ในคุณค่ามรดกวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความ

ภาคภูมิใจของคนในชุมชนเพ่ือช่วยกนัอนุรักษ ์รักษาส่ิงเหล่าน้ีใหค้งอยูต่่อไป ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวก็

ได้รับประสบการณ์และความรู้สึกประทับใจในวิถีความเป็นไทย โดยท่ีชุมชนเกาะศาลเจ้ามี

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้งทางดา้นธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม มีการ

สร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีน่าสนใจในวาระต่าง ๆ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจเรียนรู้ สัมผสัถึง

คุณค่าท่ีมีอยู่ในชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ นอกจากน้ี ชุมชนเกาะศาลเจา้มีศกัยภาพท่ี

สามารถดึงดูดความน่าสนใจของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง
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ในแบบหมู่คณะหรือการเดินทางดว้ยตนเอง ซ่ึงนบัเป็นพื้นท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวอยู่เกณฑ์

สูง เหมาะสมท่ีจะมีการพฒันาส่งเสริมต่อไป 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยั่งยืน การจดัการการท่องเท่ียว แมว้่าจะก่อให้เกิด

ผลดีท่ีช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในหลายประการ แต่ขณะเดียวกนัก็มี

การนาํตน้ทุนหรือทรัพยากรทางการท่องเท่ียวมาใชอ้ยา่งขาดความระมดัระวงั ก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ทางลบในดา้นต่าง ๆ จนมีการทบทวน และกาํหนดแนวความคิด และรูปแบบเพื่อเป็นกรอบในการ

ดาํเนินการท่ีเรียกว่า การท่องเท่ียวย ัง่ยืนเกิดข้ึนในการประชุมนานาชาติด้านส่ิงแวดล้อมและ          

การพฒันาแบบยัง่ยนื ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา หรือท่ีเรียกวา่ Global’90 Conference เม่ือ 

ค.ศ.1990  ต่อมามีการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (The United Nation, 

Conference on Environment and Development : UNCED)หรือ Earth Summit ท่ีนครริโอ เดอจาเนโร 

ประเทศบราซิล เม่ือเดือนมิถุนายน 2535 ทาํใหเ้กิด “แผนปฏิบติัการ 21 หรือ Agenda 21” นบัเป็น

แผนแม่บทของโลกสาํหรับการดาํเนินการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

  2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยวยั่งยืน องคก์รท่องเท่ียวโลก (World Toutism 

Organizayion) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Tourism) ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 โดยเป็นการใหค้วามสาํคญักบัชุมชนเจา้ของพื้นท่ีในแหล่งท่องเท่ียวไม่นอ้ย

ไปกว่าตวันกัท่องเท่ียว ในฐานะท่ีเป็นผูดู้แลรักษาแหล่งท่องเท่ียวและอาจไดรั้บผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ และมองการณ์ไกลถึงการส่งมอบมรดกให้กบัคนรุ่นต่อไปใน

อนาคตขา้งหนา้ ทั้งน้ี ตอ้งมีการจดัการท่ีตอบสนองประโยชน์อยา่งหลากหลายควบคู่กนัไปกบัดูแล

รักษาวฒันธรรมและระบบนิเวศท่ีอยูโ่ดยรอบใหค้งอยู ่

 ขณะท่ี รายงานการวิจยักลยุทธ์การพฒันาธุรกิจจดับริการการท่องเท่ียวเพื่อ

สนบัสนุนการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของประเทศ : กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต (มหาวิทยาลยั

                    ...การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืจะตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว

และชุมชน เจ้าของบ้านท่ีนักท่องเท่ียวเข้าไปเยี่ยมเยือน ในขณะเดียวกันก็มีการปกป้อง   

และเสริมสร้างโอกาสให้คนรุ่นต่อไป การท่องเท่ียวแบบน้ีจะนาํไปสู่การจดัการทรัพยากร   

ในลกัษณะท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ   ในขณะเดียวกนั

ก็ทาํให้เกิดการดาํรงรักษาวฒันธรรม กระบวนการทางนิเวศท่ีจาํเป็นความหลากหลายทาง

ชีวภาพและระบบต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนคํ้าจุนชีวิต... 
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ศรีนครินทรวิโรฒ, 2553:16) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืว่า หมายถึงการพฒันาการ

ท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสามองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว คือ องค์ประกอบ

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐศาสตร์ และดา้นสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงการพฒันาการท่องเท่ียวท่ี

ย ัง่ยนืควรมีลกัษณะท่ีสาํคญั คือ  

 1. มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด กล่าวคือมีการ

พฒันาการท่องเท่ียวโดยท่ียงัคงสามารถรักษาระบบนิเวศวิทยา และมีส่วนช่วยในการอนุรักษม์รดก

ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีววิทยา 

 2. มีการคาํนึงถึงและอนุรักษ์ไวซ่ึ้งสภาพทางสังคมและวฒันธรรมของ

ชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงครอบคลุมทั้งวฒันธรรมการดาํรงชีวิต คุณค่าของประเพณีท่ีสืบ

ทอดมา ตลอดจนความเขา้ใจในความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมระหวา่งเจา้ของพื้นท่ีและผูม้าเยอืน

 3. ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในระยะยาวร่วมกนั

กบัทุกๆฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย การกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม ความมีเสถียรภาพ

ของการจา้งงาน ความมัน่คงของโอกาสในการหารายไดข้องชุมชนเจา้ถ่ิน และการขจดัความยากจน 

 โดยรายงานช้ินน้ีเน้นความสําคญัของการสร้างความสมดุลในการจดัการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในหลายลกัษณะ ทั้งในดา้นการใชท้รัพยากรกบัการอนุรักษท์รัพยากร การดาํรง

รักษาวฒันธรรมของชุมชนควบคู่กบัเขา้ใจในพื้นฐานวฒันธรรมท่ีแตกต่างของผูม้าเยี่ยมเยือน และ

การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการธุรกิจกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงถา้มีการ

จดัการส่ิงเหล่าน้ีอยา่งเหมาะสมลงตวั ทุกฝ่ายไดป้ระสานประโยชน์ร่วมกนั ส่ิงท่ีมีคุณค่าไดรั้บดาํรง

รักษาใหค้งอยู ่ กจ็ะนาํไปสู่การพฒันาท่ีทอ้งถ่ินยัง่ยนืต่อไป  

 ขณะท่ีมูลนิธิส่ิงแวดลอ้มไทย (2548: 2-5) มองการท่องเท่ียวย ัง่ยนืว่า ควรให้

ความสําคญักบัการเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจกบันักท่องเท่ียว และการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียวควรให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงาน

กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  เพื่อใหมี้การคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน และให้ชุมชนไดรั้บ

ผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนืท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 

 สอดคล้องกับบุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา (2548: 2) ท่ีให้ความหมายของการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืวา่ ตอ้งมีการจดัการอยา่งดีเยีย่ม และสร้างธุรกิจท่องเท่ียวมีคุณภาพ เพื่อดาํรงไว้
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ซ่ึงทรัพยากรท่องเท่ียว ชุมชนทอ้งถ่ินไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเขา้มา

ของผูเ้ยีย่มเยอืนอยา่งสมํ่าเสมอมากกวา่เนน้จาํนวนในเชิงปริมาณ  

 ดงันั้น การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Tourism) จึงเป็นการท่องเท่ียว

ท่ีมีมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างสมดุลในทุกมิติอย่างผสมผสาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเจา้ของบา้นกบัผูม้า

เยีย่มเยอืนโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูค่วบคู่การดาํรงรักษาไวใ้หค้งอยูอ่ยา่งเหมาะสม โดยคนในทอ้งถ่ิน

เป็นผูมี้บทบาทในการจดัการการท่องเท่ียว และสร้างโอกาสในการเขา้ถึงผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึง 

และเป็นธรรม  

 2.2 หลกัการการจัดการการท่องเทีย่วยัง่ยนื 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548: 8-9) ไดก้ล่าวถึงความคิดของ Shirley Eber (1992) ท่ีได้

กาํหนดหลกัการพื้นฐานของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืเป็น 10 ประการ ไวว้า่ 

 1. การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื (Using Resource Sustainable) เป็นการใชท้รัพยากร 

ธรรมชาติและวฒันธรรมอย่างพอดีเท่าท่ีจาํเป็นและประหยดั เพื่อนุรักษ์ทรัพยากรให้มีการใช้

ยาวนานข้ึน 

 2. การลดการบริโภคและของเสียท่ีเกินความจาํเป็น (Reducing Over Consumption 

and Waste) เป็นการลดการบริโภคท่ีมากเกินความจาํเป็นและการลดของเสียเพื่อช่วยลดค่าใชจ่้าย ในการ 

ทาํนุบาํรุงรักษาส่งแวดลอ้มท่ีถูกทาํลายในระยะยาว และเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียวดว้ย 

 3. การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) เป็นการรักษาความหลากหลาย

ของธรรมชาติและวฒันธรรม ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการท่องเท่ียวในระยะยาว และช่วยขยายฐานของ

การท่องเท่ียวดว้ย   

 4. การรวมการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้อยูใ่นการวางแผน (Integrating Tourism into 

Planning) เป็นการรวมการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้กบัแผนพฒันาแห่งชาติและแผนพฒันาทอ้งถ่ินอีกทั้ง

มีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment – EIA) ซ่ึงการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้มหมายถึงการใชห้ลกัวิชาการในการคาดการณ์เก่ียวกบัผลกระทบทั้งดา้นบวกและ

ดา้นลบของการดาํเนินโครงการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีจะมีต่อส่ิงแวดลอ้มทุกดา้นทั้งดา้นทรัพยากร

การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และสงัคม เพื่อหาทางป้องกนัผลกระทบดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึนใหเ้กิดข้ึนนอ้ย

ท่ีสุด อนัจะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียวในระยะยาว  
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 5. การสนบัสนุนเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economics) เป็นการรองรับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาควบคู่ไปกบัดา้นราคาและคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงไม่เพียงแต่ช่วยใหเ้กิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนัการทาํลายส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

 6. การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (Involving Local Communities) เป็นการให้

ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวอย่างเต็มท่ี ซ่ึงไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์ตอบแทน

ให้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มโดยรวม แต่ยงัช่วยยกระดับคุณภาพการจดัการการ

ท่องเท่ียวดว้ย  

 7. การปรึกษากนัระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน (Consulting Stakeholders 

and the Public) เป็นการปรึกษาหารือกนัอยา่งสมํ่าเสมอระหว่างรัฐบาล ผูป้ระกอบการ ประชาชน

ทอ้งถ่ิน องคก์ร และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเขา้ร่วมงานกนัในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งร่วมแกปั้ญหา

และลดขอ้ขดัแยง้ในผลประโยชน์ 

 8. การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff ) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรทอ้งถ่ินทุก

ประเภททุกระดับให้มีความรู้เก่ียวกับแนวคิดและวิธีปฏิบติัในการพฒันาแบบยัง่ยืน ซ่ึงจะช่วย

ยกระดบัของการบริการท่องเท่ียว  

 9. การตอบสนองการตลาดท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) เป็นการ

จดัเตรียมขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวอย่างพร้อมมูลเพื่อเผยแพร่ไปยงันักท่องเท่ียว ให้เขา้ใจและ

เคารพในส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ และวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียว อีกทั้งเป็นการช่วยยกระดบั

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวดว้ย 

 10. การวิจยัอยา่งมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) เป็นการวิจยัและติดตาม

ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลประโยชน์ให้กับแหล่ง

ท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวรวมถึงนกัลงทุน  

 หลกัการทั้งเน้ือหาใกลเ้คียงกบัหลกัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของ วอลเตอร์ 

เจไมสัน (2549: 8) แต่มีหลกัการบางประการท่ีเสริมเพิ่มเติม ในดา้นการเสริมสร้างลกัษณะเด่น    

อตัลกัษณ์ของชุมชนพ้ืนท่ี การมุ่งเน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและ

วฒันธรรม การคาํนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากร การส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การกาํหนดแผนงานในระยะยาวให้มีความต่อเน่ือง และการ

ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาการดาํเนินงาน และสร้างหลกัเกณฑใ์นการประเมินอยา่งเหมาะสม
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 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืเป็นการบูรณาการการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในทุกมิติ 

ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพฒันาศกัยภาพทางการท่องเท่ียวควบคู่ไป

กับการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ิน โดยคาํนึงการใช้ทรัพยากรท่ีเป็นต้นทุนในการ

ดาํเนินการกบัการปกป้องรักษาอย่างความสมดุล มีการกระจายผลประโยชน์อย่างทัว่ถึงและเป็น

ธรรม ซ่ึงในการดาํเนินงานจาํตอ้งอาศยัความรู้ ขอ้มูล แนวคิด วิธีการท่ีเหมาะสม  พฒันาบุคลากรให้

มีคุณภาพ โดยขบัเคล่ือนงานจาก “คนใน” ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจาก “คน

นอก” ภาคีต่าง ๆ  

 2.3 ความสําคญัของการท่องเทีย่ว วอลเตอร์ เจไมสนั (2549: 5) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญั

ของการท่องเท่ียว ในแง่ของประโยชน์จากการท่องเท่ียวในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ

ส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นฐานคิดของการพฒันาการท่องเท่ียวย ัง่ยนื ดงัน้ี 

 2.3.1 ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการจา้งงานในทอ้งถ่ิน

ทั้ งทางตรงและทางออ้ม  และกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีมีศักยภาพในทาง

เศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนการนาํมาซ่ึงการลงทุนและเงินสะพดัเขา้

สู่ระบบเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และยงัสร้างความหลากหลายใหก้บัระบบเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน  ช่วยเพิ่ม

รายไดจ้ากการเกบ็ภาษีท่ีไดรั้บจากนกัท่องเท่ียว  สร้างโอกาสการจา้งงานในธุรกิจชุมชน เพิ่มโอกาส

ในการทาํธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสินคา้และการบริการ สร้างสินคา้ทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ และยงัช่วย

ปรับปรุงโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพื่อสนบัสนุนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

 2.3.2 ผลประโยชน์ดา้นสังคม เป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในทอ้งถ่ินจาก

การพฒันาระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย อนัเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีใชห้ลกัการในการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืน  ก่อใหเ้กิดส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นนนัทนาการและวฒันธรรม  ซ่ึงใหป้ระโยชน์ทั้งกบัคน

ในทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากน้ี ยงัช่วยให้พื้นท่ีสาธารณะไดรั้บ

การพฒันาและปรับปรุงใหดี้ข้ึนผา่นกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว ช่วยสร้างความภาคภูมิใจใหเ้กิดข้ึน

ในทอ้งถ่ิน สร้างโอกาสในการกระชับความสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสารระหว่างคนจากต่าง

วฒันธรรม 

 2.3.3 ผลประโยชน์ดา้นวฒันธรรม  ช่วยสร้างความสํานึกความตระหนักในเร่ือง

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  สามารถสร้างรายไดเ้พื่อนาํไปใช้ในการทาํนุบาํรุงแหล่งโบราณคดี สถานท่ี

สาํคญัทางประวติัศาสตร์ และการคงอยูข่องวฒันธรรม การละเล่น ประเพณี กิจกรรมพื้นบา้นต่าง ๆ 
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ของชุมชน ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและประสบการณ์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ทั้งนกัท่องเท่ียวปละคนทอ้งถ่ิน สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ศิลปหตัถกรรมดั้งเดิม 

 2.3.4. ผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ี

ต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลตอบแทนน้อยในดา้นเกษตรกรรม ช่วยส่งผลให้อาณาบริเวณท่ีเกิดกิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียวยงัคงมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติธรรมชาติ  สวนสาธารณะหรือในพื้นท่ีเขตอนุรักษธ์รรมชาติ

อาจถูกจดัสรรให้มีมากข้ึน ทาํให้ระบบนิเวศไดรั้บการปกป้อง เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  

นอกจากน้ี ยงัช่วยกระตุน้สังคมต่ืนตวัในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว  และกระตุน้        

ใหผู้ค้นเกิดจิตสาํนึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 สอดคลอ้งกบัปรีชา แดงโรจน์ (2544: 30-31) ท่ีกล่าวถึงความสําคญัของการท่องเท่ียว 

และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวว่ามีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบเศรษฐกิจของโลก มีส่วนสาํคญัใน

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลายเป็นสินคา้หลกัในหลาย

ประเทศ เป็นแหล่งรายไดเ้งินตราต่างประเทศท่ีสําคญั ส่งเสริมการพฒันาทอ้งถ่ิน และสร้างงาน

สร้างอาชีพใหป้ระชาชนจาํนวนมาก โดยมองวา่การท่องเท่ียวยงัมีความสาํคญัในการประชาสัมพนัธ์

ช่ือเสียงของประเทศให้เป็นท่ีรู้จกัในสังคมโลก ส่งผลดีในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองระหว่างประเทศเป็นอย่างดี  การท่องเท่ียวจึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการช่วย

พฒันาประเทศ พฒันาความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทั้งระบบสาธารณูปโภค ธุรกิจการบริการ และส่ิง

อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดรายไดเ้ป็นเงินตราระหว่าง

ประเทศ กระตุ้นให้วงจรเศรษฐกิจภายในประเทศหมุนเวียน และเกิดการอนุรักษ์มรดกทาง

วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมความสัมพนัธ์ของมนุษยชาติ สร้างสรรคค์วามเจริญของสังคมให้

เกิดแก่ทอ้งถ่ิน ช่วยบรรเทาการอพยพแรงงานจากชนบทเขา้สู่เมือง  

 ธนกฤต สังขเ์ฉย (2550: 41-44) ไดมี้มุมมองต่อความสําคญัของการท่องเท่ียวต่อ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มว่าจะช่วยการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีจาํเป็นตอ้งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในการดึงดูดนักท่องเท่ียว หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ท่องเท่ียว จึงไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองการการอนุรักษแ์ละดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม รวมทั้งป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อธรรมชาติและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

 

ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งการศึกษาท่ีกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

 การท่องเท่ียวย ัง่ยืนเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการพฒันาดา้นต่าง ๆ อย่างสมดุล คาํนึง

การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม เปิดโอกาสใหค้นในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการนาํหลกัการของการท่องเท่ียวย ัง่ยืนมาเป็นกรอบแนวคิด และแนวทางในการจดัการการ

ท่องเท่ียววิถีถ่ินของชุมชนเกาะศาลเจา้ท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูและอนุรักษว์ิถีวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

ในชุมชนเป็นอยา่งยิง่ 

 

3. วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร งานวิจยั และบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียว

อย่างย ัง่ยืน ทั้งในพื้นท่ีศึกษา คือ ชุมชนเกาะศาลเจ้า พื้นท่ีชุมชนใกลเ้คียงในย่านตล่ิงชัน และ

กรุงเทพมหานคร และศึกษาเน้ือหาในวรรณกรรมเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียว 

ว่ามีเน้ือหาแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวว่าสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัการดาํเนินงานของ

ชุมชนเกาะศาลเจา้ท่ีไดจ้ดัทาํอยู ่และไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีนาํเสนอเร่ืองราวของทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนในชุมชนเกาะศาลเจา้ และในพื้นท่ียา่นตล่ิงชนัว่า

มีความสาํคญัอยา่งไร ซ่ึงประกอบดว้ย วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 3.1 งานเกีย่วกบัประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ภูมิปัญญาของย่านตลิง่ชัน และการท่องเทีย่ว 

 สุกญัญา สุจฉายา (2554) ศึกษาเร่ือง ความเช่ือและพิธีกรรมในวิถีชีวิตของชาวสวน

คลองบางระมาด โดยใช้พื้นท่ีศึกษาในแขวงบางระมาด ในดา้นความเช่ือ โดยช้ีให้เห็นเก่ียวกับ

ประเพณีในรอบปีทั้ง 12 เดือน ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ ประเพณีเก่ียวกบั

ศาสนา ประเพณีเก่ียวกบัวิถีชีวิต พีธีกรรมของชาวสวน อาํนาจเหนือธรรมชาติ ความเช่ือเร่ืองการ

ปลูกเรือน เร่ืองราวเก่ียวกบัการทาํสวน พนัธ์ุพืช วิธีการทาํสวน เคร่ืองมืออุปกรณ์ และวิถีชีวิตของ

ชาวสวน และแหล่งระบายผลผลิตของชาวสวน นอกจากน้ี ไดก้ล่าวถึงประเพณีบางอยา่งท่ีไดเ้ลิก

ปฏิบติั และกล่าวถึงการทาํสวนในคร้ังอดีตและการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในย่านบางระมาด 

และปัญหาในการทาํสวนจากการท่ีระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไป และการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

พอ่คา้คนกลาง  
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 งานเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวย่านตล่ิงชนัโดยมณีวรรณ ผิวน่ิม และคณะ 

(2546) ศึกษา การพฒันาการและผลกระทบของการท่องเท่ียว กรณีศึกษาชุมชนตลาดนํ้ า (ตลาดนํ้ า

ดาํเนินสะดวก และตลาดนํ้ าตล่ิงชนั) พบว่าการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัให้ตลาดนํ้ ายงัสามารถคงอยู ่แต่

คงอยู่ในลกัษณะท่ีต่างจากเดิมซ่ึงการท่องเท่ียวมีผลกระทบต่อชุมชนตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก และ

ตลาดนํ้าตล่ิงชนั ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งขยะ มลพิษ การแออดั

ของการคมนาคม  ขณะเดียวกนัก็มีส่วนทาํให้มีการปรับปรุงพื้นท่ีในชุมชนให้ดีข้ึน ผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ  ทําให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  แต่รายได้ส่วนใหญ่ก็ย ังตกอยู่กับ

ผูป้ระกอบการรายใหญ่จากภายนอกชุมชน ผลกระทบต่อสังคม การท่องเท่ียวทาํให้เกิดทั้งความ

ร่วมมือและความขดัแยง้กนัในชุมชน เกิดการเอาเปรียบนกัท่องเท่ียว ส่วนผลกระทบต่อวฒันธรรม 

วิถีการคา้ขายกนัเองในชุมชนลดลง เปล่ียนเป็นการมุ่งการคา้ขายกบันกัท่องเท่ียวเพียงอยา่งเดียว แต่

กส่็งผลดีใหมี้การร้ือฟ้ืนวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เกิดกิจกรรมทางวฒันธรรมข้ึน ช้ีใหเ้ห็นว่าการท่องเท่ียว

ของตลาดนํ้ านั้นเป็นกิจกรรมเฉพาะตวัท่ีมีศกัยภาพเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว แต่การท่องเท่ียวท่ี

จากการจดัการท่ีดีจะก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ มากมาย  นาํไปสู่ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

พฒันากลไกและรูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียวแบตลาดนํ้ าท่ีเหมาะสม ทั้งขอ้เสนอแนะในระดบั

นโยบาย โดยเสนอให้มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน การสร้างรูปแบบตลาดนํ้ าท่ีเหมาะสม

และมีเอกลกัษณ์ของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนของการพฒันา 

และมีมาตรการควบคุมจาํนวนนกัท่องเท่ียวให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมขนาดของพ้ืนท่ีและศกัยภาพ

ของชุมชน  และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติต่อกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทั้ งในส่วนของชุมชน 

ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ   

 โครงการชุมชนท่องเท่ียวย ัง่ยืน ยา่นตลาดนํ้ าตล่ิงชนัและพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง โดยรอง          

ศาสตราจารยสุ์ภาภรณ์ จินดามณีโรจน์และคณะ  (2550) นอกจากทาํการศึกษาพื้นท่ียา่นตล่ิงชนัในดา้น

ประวติัศาสตร์ความเป็นมา ภูมิปัญญา ประเพณี วิถีชีวิต วดัต่าง ๆ แลว้  ยงัไดเ้สนอแนะการพฒันา

กิจกรรมทางการท่องเท่ียวทั้ งทางเรือ และทางจักรยาน ไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวย่านตล่ิงชันท่ีมี

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ โดยศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าในพื้นท่ีตล่ิงชนั 

จาํนวน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดนํ้ าตล่ิงชัน ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม และตลาดนํ้ าวดัสะพาน และ

นาํเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนตลาดนํ้ าทั้ง 3 ตลาด และมีการจดัทาํกิจกรรม

พฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ การจดัศึกษาดูงาน การจดัทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์การ
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ท่องเท่ียวย่านตล่ิงชนั การจดักิจกรรมแนะนาํพื้นท่ีโครงการ การจดัทาํป้ายช้ีทาง การพฒันาสินคา้

และบริการ ถือเป็นงานวิจยัเชิงพฒันาท่ีมีใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนชุมชน

เป้าหมายอยา่งบูรณาการการพฒันาในทุกมิติไดอ้ยา่งน่าสนใจ   (กองการท่องเท่ียว สาํนกัวฒันธรรม 

กีฬาและการท่องเท่ียว ร่วมกบัคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร,รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการ

ชุมชนท่องเท่ียว  

 พลอยชมพู ฐิติยาภรณ์ (2553) ศึกษาการส่ือสารชุมชนท่องเท่ียวย ัง่ยืน กรณีศึกษา

ชุมชนคลองลดัมะยม พบว่าการส่ือสารของชุมชนและองคก์รภายนอกชุมชนมีส่วนสาํคญัท่ีทาํให้

ชุมชนคลองลดัมะยมสามารถพฒันาตนเองได ้จากการท่ีถูกคุกคามจากกลุ่มธุรกิจท่ีมากวา้นซ้ือท่ีดิน

ในพื้นท่ี กก็ลบัมาประสบความสาํเร็จในการพฒันาเป็นชุมชนท่องเท่ียวย ัง่ยนื การส่ือสารของชุมชน

มีบทบาทสําคญัในการสร้างจิตสํานึกอนุรักษธ์รรมชาติและวิถีชุมชนชาวคลอง จนเกิดอตัลกัษณ์

ของชุมชนและตอกย ํ้าจุดเด่นใหก้บัสินคา้การท่องเท่ียว ส่วนการส่ือสารขององคก์รภายนอกชุมชนก็

มีบทบาทท่ีสาํคญัในการระดมทุนเพื่อการพฒันาชุมชนแบบยัง่ยืน บทบาทในการสร้างเครือข่ายให้

ชุมชนเพ่ือเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ และบทบาทในการสนับสนุนการจดัการการท่องเท่ียวแบบ

ยัง่ยืน โดยไดช้ี้ให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในบางประการท่ีส่งผลให้ประสิทธิผลในการส่ือสาร

ยงัคงอยู่ในวงแคบ ตลอดจนปัญหาเชิงเทคนิคต่าง ๆ โดยการศึกษาได ้เสนอแนะแนวทางในการ

ปรับปรุงการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ทั้งในดา้นการจดัโครงสร้างผูรั้บผดิชอบฝ่ายต่าง ๆ ให้

ชดัเจน การพฒันาบุคลากรข้ึนมาเป็นส่ือบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ การพฒันาความรู้ความสามารถ

ของคนในชุมชนในการผลิตส่ือของตนเองให้ส่ือสารไปได้กวา้งขวาง โดยมีการเลือกใช้ส่ือท่ี

หลากหลายเพ่ือลดขอ้จาํกัดของส่ือบางประเภท ขณะเดียวกันก็ให้ความเห็นว่า ควรดาํเนินการ

พฒันาชุมชนควบคู่กบัการปลูกจิตสาํนึกความเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนัเพื่อใหต้ระหนกัในการท่ีจะ

ร่วมมือพฒันาและอนุรักษชุ์มชนท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนื  

 จิตรา อนุสาสนนนัท ์(2555) ศึกษาการเปล่ียนแปลงจากการขยายตวัและการจดัการ

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม พบว่าตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษคู์คลอง และ

เป็นแหล่งจาํหน่ายผลิตผลชาวบา้นทอ้งถ่ิน จากการเติบโตและการขยายตวัของตลาดพบว่าคนใน

ทอ้งถ่ินเร่ิมมีความเสียเปรียบในแง่การรักษาโอกาสและการรักษาผลประโยชน์ของคนในทอ้งถ่ิน 

เน่ืองจากมีผูค้า้นอกชุมชนเขา้มาคา้ขายในตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมเพิ่มมากข้ึน โดยไดเ้สนอแนวทาง

แก้ปัญหาและจัดการตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการของ
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ผูบ้ริหารตลาดนํ้ าแต่ละโซน การจดัการพื้นท่ีตลาดนํ้ าเพื่อคงสภาพพื้นท่ีตลาดนํ้ าแบบทอ้งถ่ินไวก้าร

พฒันาศกัยภาพคนในชุมชนทอ้งถ่ินให้มีความรู้ในการประชาสัมพนัธ์ และเป็นผูน้ําชมในทอ้งถ่ิน              

การพฒันาสินคา้ให้มีรูปแบบท่ีน่าสนใจโดยใชว้ตัถุดิบของทอ้งถ่ิน การพฒันาป้ายส่ือความหมาย 

และเสนอแนะใหห้ยดุขยายพ้ืนท่ีสวนเป็นสถานท่ีจอดรถเพ่ือเป็นการจาํกดัจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา

มากจนเกิดความแออดัในตลาด และรักษาพื้นท่ีสวนท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนไว ้ 

 วิชญดา ทองแดง และศรัณย ์ทองปาน (2555) ไดก้ล่าวถึงความเป็นมาของยา่นตล่ิงชนั 

อดีตในหนังสือ ชุมทางตล่ิงชนั ย่านเก่า[ก่อน]กรุงเทพฯ โดยใชเ้อกสารหลกัฐานของย่านตล่ิงชนั            

ท่ีเคยปรากฏเม่ือหลายร้อยปีก่อน สภาพของการทาํนาก่อนจะเปล่ียนแปลงมาสู่การทาํสวน ชาวนา 

กลุ่มชุมชนชาวจีนในย่านการคา้ริมนํ้ า เร่ืองราวของลาํคลองสายหลกัในยานตล่ิงชันท่ีใช้เป็น

เส้นทางสัญจรของคนในท้องถ่ิน และการพฒันาการของพื้นท่ีตล่ิงชันท่ีเร่ิมความเจริญข้ึน มี

สถานศึกษา การสร้างทางรถไฟ การปรับเปล่ียนจากสวนผลไมไ้ปเป็นสวนผกั จนกลายเป็นยา่นท่ีมี

แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมในยา่นตล่ิงชนั มีการกล่าวถึงเหตุการณ์สาํคญัในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 เหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่และพิธีกรรมท่ีน่าสนใจ และนาํเสนอขอ้มูลของวดัและเกร็ดตาํนานต่าง ๆ 

ในยา่นตล่ิงชนั ทาํใหต้ล่ิงชนัเป็นพน้ท่ีท่ียงัมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ใหไ้ดเ้ขา้ไปสัมผสั

 สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองราวความเป็นมาของย่านตล่ิงชนั 

โดยเขียนไวใ้นบทความ ยา่นตล่ิงชนั: ประวติัศาสตร์ พฒันาการ และการเปล่ียนแปลง ศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีตล่ิงชนั ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จากวรรณคดีนิราศ “กาํสรวล

สมุทร” ท่ีกล่าวถึงเส้นทางการเดินทางจากพระนครศรีอยธุยาผา่นมาท่ียา่นบางกอก และพื้นท่ียา่น

บางระมาด ท่ีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีท่ีเป็นย่านปลูกผลไมท่ี้มีช่ือเสียงมาตั้งแต่อดีต 

การศึกษาการทาํสวนแบบยกร่องซ่ึงสอดคลอ้งกับระบบนิเวศ กล่าวถึงการตั้งถ่ินฐานของผูค้น

ในช่วงยคุปลายกรุงศรีอยธุยาต่อเน่ืองมาจนถึงการสถาปนากรุงเทพมหานคร มีการตั้งถ่ินฐานเป็น

ชุมชนในคลองสายต่าง ๆ ในยา่นตล่ิงชนั ภายหลงัมีการเขา้มาของชาวจีนเพื่อแลกเปล่ียนสินคา้ และ

การเขา้มาของคริสตชนจีนในย่าน  ศึกษาการประกอบอาชีพทาํสวนผลไม ้สวนผกัและการทาํนา  

ในพื้นท่ีต่าง ๆ ของตล่ิงชนั ผลไมท่ี้มีช่ือเสียงของพื้นท่ี นอกจากน้ี เร่ืองราวของการเปล่ียนแปลงใน

ยา่นตล่ิงชนัเม่ือเกิดนํ้ าท่วมใหญ่ในปี 2485 และในภายหลงัอีกหลายคร้ัง รวมถึงการตดัถนนเขา้มา

ในพ้ืนท่ี ทาํให้เกิดหมู่บา้นจดัสรร และการเปล่ียนพื้นท่ีเกษตรสวนผลไมด้ั้ งเดิมกลายเป็นแหล่ง      

ท่ีอยูอ่าศยั  
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 3.2 งานศึกษาเกีย่วกบัชุมชนเกาะศาลเจ้า  

 3.2.1 งานประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ภูมิปัญญาเก่ียวกบัพื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ 

 ทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ (2545) ศึกษาเร่ืองการอนุรักษแ์ละพฒันาสถาปัตยกรรม

วดัจาํปาอนัเป็นวดัสาํคญัในชุมชนเกาะศาลเจา้โดยงานวิจยัไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมา แบบแผน 

รูปแบบ องคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมภายในวดัจาํปา ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลตามแบบพระราชนิยมใน

รัชกาลท่ี 3 มีการวางกลุ่มอาคารตามลกัษณะจกัรวาล มีองคป์ระกอบของอาคารสาํคญัในบริเวณวดั 

ไดแ้ก่ อุโบสถ เจดียย์่อมุม ซุม้ประตูและกาํแพงแกว้ ศาลาการเปรียญ มีประติมากรรมตกแต่งเป็น

ถว้ยชามและตุก๊ตากระเบ้ืองเคลือบ และไดก้ล่าวถึงประเพณีสาํคญัของวดัจาํปาในอดีต  

 ทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ (2554: 23-28) ได้กล่าวถึงชุมชนเกาะศาลเจ้า ใน

บทความจากบางระมาดถึงเกาะศาลเจา้ วารสารเมืองโบราณ ว่าชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นชุมชนหน่ึงท่ี

ตั้งอยูริ่มคลองบางระมาด ซ่ึงเป็นยา่นประวติัศาสตร์เก่าแก่มีเร่ืองราวยอ้นไปถึงยคุกรุงศรีอยธุยา โดย

บอกเล่าท่ีมาของภูมินามสถานท่ีสาํคญัในทอ้งถ่ิน สถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจ คือ วดัจาํปา  ศาลเจา้พ่อ

จุย้ – เจา้พ่อกุมภกรรณ์ เร่ืองราววิถีชีวิตการทาํนา  ในอดีต เหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึน บุคคลสําคญั 

และภูมิปัญญาท่ีโดดเด่นของชุมชนเร่ืองการแทงหยวก 

 ทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ (2554: 29-38) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวของชุมชนเกาะศาล

เจา้ ในบทความ งานศิลป์กลุ่มช่างวดัจาํปา วารสารเมืองโบราณ ว่าชุมชนเกาะศาลเจา้มีการสืบทอด

การถ่ายทอดงานศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งงานศิลปะ งานเขียน งานป้ัน งานแทงหยวก และงาน

บายศรีท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยยกผลงานสําคญัท่ีกลุ่มช่างวดัจาํปาเคยสร้างผลงานไวใ้น

ระดบัชาติ ซ่ึงงานแทงหยวกเป็นงานช่างท่ีโดดเด่นท่ีสุด ครูช่างท่ีมีฝีมือมีทั้งพระสงฆแ์ละฆราวาส 

เอกลกัษณ์ของงานแทงหยวกกลุ่มช่างวดัจาํปาอยู่ท่ีการออกแบบลายเป็นภูมิจกัรวาล มีลวดลาย

แตกต่างกนั โดยไดใ้ห้ความรู้ดา้นองคป์ระกอบโครงสร้าง เทคนิคของงานแทงหยวกในส่วนต่าง ๆ  

เร่ืองราวของการสืบทอดและการเส่ือมความนิยมของงานแทงหยวกในชุมชนจนเหลือผูสื้บทอด

เพียงจาํนวนนอ้ยคน 

 จากวรรณกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของชุมชนเกาะ

ศาลเจ้า  และย่านตล่ิงชันว่า เ ป็นพื้ น ท่ี ท่ี มีการตั้ ง ถ่ินฐานของผู ้คนท่ี เ ก่าแก่แห่งหน่ึงของ

กรุงเทพมหานคร มีลาํคลองสายหลกัเป็นเครือข่ายหล่อเล้ียงชีวิตชุมชนและการคมนาคมเขา้สู่เขต

เมืองชั้นใน มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร คือการทาํนาขา้ว ปลูกผลไม ้และผกันานาชนิด เป็น
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ท่ีตั้งของศาสนสถานเก่าแก่จาํนวนมาก มีประเพณีวิถีชีวิตของชาวชุมชนท่ีสะทอ้นสภาพสังคม      

วิถีความเป็นไทย และความผกูพนักบัสายนํ้ า โดยการศึกษาส่วนใหญ่จะศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ีตล่ิง

ชนัในภาพรวมตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัในภาพรวม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนเกาะศาลเจา้

ก็ไดใ้ห้รายละเอียดเฉพาะในส่วนของวดัจาํปา และศาลเจา้พ่อจุย้ ภูมิปัญญาเร่ืองงานแทงหยวกของ

กลุ่มช่างวดัจาํปา ซ่ึงการศึกษาจะครอบคลุมพื้นท่ีหมู่ 5 แขวงบางระมาดเท่านั้น โดยท่ีเร่ืองราวของ

ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต และสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ  ในชุมชนเกาะศาลเจา้ยงัไม่ได้มีการศึกษา

ความสาํคญัและความเป็นมา  

 3.2.2 งานการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้ 

 ทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ (2545) ศึกษาเร่ืองการอนุรักษแ์ละพฒันาสถาปัตยกรรม

วดัจาํปาอนัเป็นวดัสาํคญัของชุมชนเกาะศาลเจา้ และมีความน่าสนใจในคุณค่าทางดา้นสถาปัตยกรรม 

ศิลปกรรมภายในวดั โดยเสนอแนวทางการจดัการดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันาสถาปัตยกรรมวดัจาํปาไวว้่า 

การพฒันาวดัตอ้งยึดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทางศาสนา ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีผสานกบังานทาง

สถาปัตยกรรมไทยประเพณี  การพฒันาอาคารและองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมในเขตอนุรักษ์

ตอ้งยึดหลกัการอนุรักษโ์บราณสถานแหล่งท่ีตั้ง  การพฒันาเป็นการแกปั้ญหานํ้ าท่วมท่ีเป็นสาเหตุ

ของการทาํลายโบราณสถาน นอกจากน้ี ไดเ้สนอว่าในการพฒันาสถาปัตยกรรมวดัจาํปาตอ้งควบคู่

กบัส่งเสริมศิลปวฒันธรรมภายในวดั   

 

      

            

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 คุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ ผูน้าํทอ้งถ่ินในการฟ้ืนฟชุูมชนเกาะศาลเจา้กบัโองการ 

              ไหวค้รูนาฏศิลป์โขนละครเป็นโองการท่ีสืบทอดต่อจากนายเกษพระราม 

              ครูโขนในรัชกาลท่ี 3 

(จากการถ่ายภาพของคุณสร้อยสรวง แสนสุรศิลป์ เม่ือ 18 เมษายน 2556) 
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 ในการศึกษาดา้นการจดัการการท่องเท่ียวพบว่า การศึกษาทั้งหมดจะอยูใ่น

พื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม เช่น ตลาดนํ้ าตล่ิงชนั ตลาดนํ้ าวดัสะพาน ตลาดนํ้ าคลอง

ลดัมะยม เท่านั้น ซ่ึงไม่ไดมี้เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการในพื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้แต่อยา่งใด    

มีเพียงงานของคุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์เร่ืองการอนุรักษแ์ละพฒันาสถาปัตยกรรมวดัจาํปาท่ีเก่ียวขอ้ง

ในแง่ของการอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียวเพียงเท่านั้น แต่สถานท่ีท่องเท่ียวในจุดอ่ืน ๆ และ

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในดา้นอ่ืน ๆ  ไม่ไดมี้การกล่าวถึงในแง่ของการจดัการแต่ประการใด 

 3.3 งานการจัดการท่องเทีย่วย่านอืน่ ๆ   

 ประภาพร บาํรุงไทย (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการเชิงอนุรักษต์ลาดลาดชะโด 

ซ่ึงตั้งอยูริ่มคลองลาดชะโด อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีน

แตจ๋ิ้วท่ีเคยคา้ขายอยู่บนแพริมนํ้ าในอดีต   ตลาดลาดชะโดมีการก่อสร้างอาคารตลาดบนบกในยุค

จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยพ่อคา้ชาวจีน 4 ตระกูล อาคารมีลกัษณะใตถุ้นสูง เป็นเรือนแถวไม ้

ราว 90 ห้อง พฒันาการของตลาดมีการศึกษาตั้งแต่การกาํเนิดในยุคคา้ขายดว้ยเรือนแพริมคลอง    

ยคุท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงการสัญจรจากทางนํ้ ามาเป็นทางบก ซ่ึงทาํใหต้ลาดซบเซาลง และยคุท่ีเกิด

กระแสการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าและตลาดริมนํ้ าใน พ.ศ. 2551 จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียววิถีชุมชน

อีกแห่งของพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบปัจจยัหลายดา้นท่ีส่งผลต่อการจดัการเชิงอนุรักษ์

ตลาดลาดชะโดท่ีมีหลายฝ่ายเขา้มามีบทบาททั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาควิชาการ แต่การ

จัดการยงัขาดการการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน และขาดการประสานงานท่ีดี จึงก่อให้เกิด

ผลกระทบทางดา้นวิถีและระบบเศรษฐกิจชุมชน มีการขายสินคา้ท่ีขาดอตัลกัษณ์ ซ่ึงพบเห็นไดต้าม

แหล่งท่องเท่ียวทัว่ไป ทาํให้ตลาดไม่ได้รับความนิยม ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และระบบ

นิเวศวิทยาทอ้งถ่ิน เช่น มีการสร้างเกสตเ์ฮา้ส์ริมนํ้ าท่ีขาดความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัคลองและตลาด 

ผลกระทบดา้นลกัษณะสถาปัตยกรรม เช่น มีการสร้างสะพานขา้มคลองท่ีใช้วสัดุเป็นคอนกรีต             

ไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี การศึกษาดา้นปัจจยัทรัพยากรทางวฒันธรรม พบ

ปัญหาการจัดการแบบแยกส่วน ขาดแผนแม่บทท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ วิถีชีวิต วฒันธรรม 

ประเพณี ส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศวิทยาทอ้งถ่ิน ระบบเศรษฐกิจ และสถาปัตยกรรมของตลาดเขา้

ดว้ยกนั โดยไดเ้สนอแนะการจดัการในมิติต่าง ๆ ไดแ้ก่ มิติดา้นความร่วมมือในการบริหารจดัการ 

มิติการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน มิติการดูแลส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศวิทยาทอ้งถ่ิน มิติการ

ฟ้ืนฟวูฒันธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และมิติการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  
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 การศึกษาเร่ืองการจดัการเชิงอนุรักษต์ลาดลาดชะโดซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวในลกัษณะ

ตลาดการคา้ดั้ งเดิม แต่ปรับบทบาทมาเป็นตลาดเพ่ือการท่องเท่ียวโดยเน้นประเด็นเร่ืองการอนุรักษ์

รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน และการขาดแผนงานและการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนท่ีดีพอ โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐเป็นผูก้าํหนดนโยบาย

และทิศทางการพฒันา ซ่ึงมีความแตกต่างกบัชุมชนเกาะศาลเจา้ท่ีพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นสวนผลไมริ้มคลอง 

และปรับบทบาทมาเป็นพื้นท่ีด้านการท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ โดยชุมชนเป็นผูมี้บทบาทในการ

บริหารจดัการ แต่มีแนวคิดในการทาํงานท่ีขดัแยง้กนั ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดก้ระจายอย่างทัว่ถึง 

เป็นธรรม และไม่ไดใ้ชโ้อกาสในการยกระดบัไปสู่การท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบเฉพาะอยา่งเหมาะสม 
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บทที ่3 

ขั้นตอนการศึกษา 
 
 พื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้แห่งน้ี เป็นพื้นท่ีประวติัศาสตร์ เก่าแก่ ท่ีมีการสืบทอดการดาํรง
อยูย่าวนานแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา มีภูมิปัญญา ประเพณี สถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่า เป็นพื้นท่ีสีเขียว 
ท่ีโอบลอ้มดว้ยคูคลองท่ีให้ความเงียบสงบ เหมาะแก่การศึกษา เรียนรู้ในเร่ืองวิถีชุมชนของไทยในอดีต          
ท่ีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในย่านตล่ิงชนั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมเพียงเล็กน้อย ชุมชน
เกาะศาลเจา้ ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว และมีการเผยแพร่เร่ืองราวของชุมชนเกาะ
ศาลเจา้สู่สาธารณะอยา่งกวา้งขวาง แนวโนม้ท่ีจะมีคนจาํนวนมากเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัชุมชน
เพิ่มมากข้ึน อนัอาจนาํมาซ่ึงผลกระทบต่อการดาํรงอยูข่องวถีิวฒันธรรมในชุมชน จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
มีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการจดัการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งวิถีวฒันธรรม และ
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 
 ดงันั้น การศึกษาเพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้า        
ผูศึ้กษาได้กาํหนดระเบียบวิธีการศึกษา ได้แก่  พื้นท่ีศึกษา กลุ่มประชากรท่ีศึกษา วิธีการรวบรวม
ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การวเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูลและสรุปผล 
ตามลาํดบั ดงัน้ี  
   
1. พืน้ทีศึ่กษา 
 การศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียววถีิถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้ เขตตล่ิงชนักรุงเทพมหานคร 
ของศึกษาพื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง 
 1.1 ชุมชนเกาะศาลเจ้า ซ่ึงมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 120 ไร่ ตั้งอยูฝ่ั่งใตข้องคลองบา้นไทร 
อยู่ในหมู่ 5 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั มีลกัษณะภูมิสัณฐานคลา้ยเกาะ มีคูคลองโอบรอบทั้ง 4 ดา้น 
ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ           จรดคลองบา้นไทร 
 ทิศตะวนัออก    จรดคลองบางระมาด 
 ทิศตะวนัตก      จรดคลองลดัวดัจาํปา 
 ทิศใต ้              จรดคลองบางระมาด 
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 เป็นพื้นท่ีท่ีมีศูนยก์ลางของชุมชนทั้งวดั ศาลเจา้  หอ้งสมุด ท่ีทาํการชุมชน ลานสาธารณะ 
บา้นถ่ายทอดภูมิปัญญา การคา้เก่า ร้านขายของชาํ ลานจอดรถ ท่ารถสองแถวประจาํทาง ซ่ึงสามารถ
เช่ือมกบัภายนอกไดด้ว้ยการคมนาคมทางบกและทางนํ้า 
 1.2 พืน้ทีเ่กีย่วเน่ือง หมายถึงพื้นท่ีถดัจากชุมชนเกาะศาลเจา้ออกไปดา้นเหนือและดา้น
ใต้ พื้นท่ีประมาณ 80 ไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีเต็มไปด้วยสวนผลไม ้สถานท่ีท่องเท่ียว และแหล่งเรียนรู้
จาํนวนมาก อยูท่างฝ่ังเหนือของคลองบา้นไทร โดยดา้นเหนือของชุมชนเกาะศาลเจา้น้ี อยูใ่นหมู่ท่ี 9 
แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั ประกอบดว้ย ร้านกาแฟ บา้นสาธิตภูมิปัญญา บา้นโฮมสเตย ์ บา้นจาํหน่าย
ผลิตภณัฑข์นมไทย พืช ผกั ผลไม ้บา้นเรียนรู้วถีิชุมชน นอกจากน้ี ดา้นใตข้องชุมชนเกาะศาลเจา้  มี
สถานท่องเท่ียวเพียงแห่งเดียวคือบา้นกลุ่มเครือญาติตระกลูจุลเสวก  
 
2. กลุ่มประชากรทีศึ่กษา 

 การศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียววิถี ถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้าเขตตล่ิงชัน           
มีกลุ่มประชากรท่ีศึกษา 2 กลุ่มหลกั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอบเขตพื้นท่ีและเน้ือหาท่ีกาํหนดไว ้คือ 
ทรัพยากรทางวฒันธรรม และนิเวศวฒันธรรม  และทรัพยากรบุคคล 
 2.1 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และนิเวศวัฒนธรรม  ได้แก่ ส่ิงก่อสร้าง วตัถุ วิถีชีวิต 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ประวติัศาสตร์ เร่ืองราว หรือกิจกรรมท่ีมีคุณค่าในทอ้งถ่ิน อาทิ  วดัจาํปา 
ศาลเจา้พ่อจุย้ บา้นเรือนไทย การแทงหยวก การทาํอาหาร  การแทงหยวก การทาํแป้งพวง และ
เร่ืองราวในอดีต ส่วนทรัพยากรทางนิเวศวฒันธรรม  ไดแ้ก่ พื้นท่ีเฉพาะท่ีแสดงถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสภาพแวดลอ้มภายในชุมชนเกาะศาลเจา้ อาทิ คลอง ตน้ไม ้สวนผลไม ้
 2.2 ทรัพยากรบุคคล ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม  กลุ่มแรก คือ 
บุคคลภายในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง และกลุ่มท่ี 2 คือ บุคคลจากภายนอกชุมชน  
 2.2.1 กลุ่มบุคคลภายในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง ประกอบดว้ย 

  1. ในพื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ ผูน้าํดา้นการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชน
เกาะศาลเจา้ จาํนวน 3  คน คือ พระครูสุนทรจริยาภิรม เจา้อาวาสวดัจาํปา คุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ ผู ้
ริเร่ิมฟ้ืนฟูชุมชนและก่อตั้งกลุ่มจดัการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นคนแรก คุณวรรณรา บุญ
ยนื แกนนาํในการก่อตั้งตลาดนํ้าวดัจาํปา  

 2. เจา้ของบา้นและสมาชิก ในบา้นท่ีมีส่วนในการจดัการท่องเท่ียวชุมชน
เกาะศาลเจา้ จาํนวน 2 ราย คือ คุณทวศีกัด์ิ หวา่งจนัทร์ คุณเจรียง หวา่งจนัทร์  

 3. ผูบ้ริหารหรือผูค้า้ในตลาดนํ้ าวดัจาํปา จาํนวน 3 ท่าน คือ คุณวรรณรา      
บุญยนื คุณพฒันา ชาญใชจ้กัร คุณคาํฟอง ทองทึง 
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 4. ประชาชนทัว่ไปในชุมชนเกาะศาลเจา้ จาํนวน 2 ท่าน คือ คุณลาํเจียก โชติ
กะสุภา คุณบวัลอย สุขนอ้ย  
 2.2.2 กลุ่มประชากรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองของชุมชนเกาะศาลเจา้  
         1. เจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านท่ีมีส่วนในการจดัการท่องเท่ียวพื้นท่ี
ต่อเน่ืองนอกชุมชนเกาะศาลเจา้ จาํนวน 12  คน คือ คุณสาลินี มณัฑะวงศ ์ คุณภกัดี หวา่งจนัทร์ คุณ
ไพฑูรย ์หว่างจนัทร์  นาวาเอกบุญตัน๋ บุญจนัทร์ คุณสาวิตรี ป้ันประดิษฐ์  คุณนิภา จุลเสวก คุณ
จินตนา ทองใบ คุณสมศกัด์ิ ขาํมี คุณสมพงษ์ ทองใบ คุณสมบุญ ทองใบ คุณสําเภา ขาํมี และคุณ
สุรีย ์จุลเสวก 

        2. สมาชิกท่ีทาํกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมริมคลองบา้นไทร จาํนวน 
1 ราย คือ คุณปิยธิดา แอบเนียม บา้นแม่จวบ 

        3. ผูน้าํชุมชนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากการราชการไดแ้ก่ ประธานชุมชนวดัจาํปา 
จาํนวน 1 ราย คือ  คุณสุนทรี ผดุงนาค  กรรมการชุมชนวดัจาํปา 

        4. ประชาชนทัว่ไปในชุมชนเกาะศาลเจา้ จาํนวน 4 ราย ได้แก่ คุณลาํเจียก 
โชติกะสุภา คุณบวัลอย สุขนอ้ย คุณสุรีย ์จุลเสวก  และคุณบุญเรือน ศุภกาญจนะ 

2.2.3 กลุ่มบุคคลภายนอกชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  
        1. ผูบ้ริหารตลาดคลองลดัมะยม ผูจ้ดัให้บริการการท่องเท่ียว คือ คุณชวน     

ชูจนัทร์ 
        2. หน่วยงานภายนอกท่ีเ ก่ียวข้อง ได้แก่  เจ้าหน้า ท่ีของหน่วยงานท่ี

ปฏิบติังานในชุมชนเกาะศาลเจา้ในดา้นท่องเท่ียว วฒันธรรม ประกอบดว้ย คุณศิริวรรณ ปล้ืมมาก 
นกัพฒันาการท่องเท่ียวชาํนาญการ และคุณชุลีพร ศรีสุวรรณ นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ ดา้น
การพฒันาทอ้งถ่ิน  คือ คุณราชศกัด์ิ ขาํสังข ์นกัพฒันาสังคมปฏิบติัการ  
 

        3.  บุคคลากรจากสถานศึกษาท่ีเข้ามาศึกษา วิจยั หรือเรียนรู้เก่ียวกับการ
จดัการท่องเท่ียว วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก่ คุณวลัลี นวลหอม และ
คุณยวุรี โชคสวนทรัพย ์

        4. เครือข่ายการท่องเท่ียว จาํนวน  2 ราย ไดแ้ก่ คุณสุวนั แววพลอยงาม และ
คุณอนุชา เก้ือจรูญ 

        5. นกัท่องเท่ียว จาํนวน 50 ราย ได้แก่ นักท่องเท่ียว เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง
มุมมอง ความพอใจ ความเขา้ใจ ความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวในชุมชน 
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3. วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ท่ีทาํการศึกษาโดยรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
ห้องสมุด หน่วยงานในพื้นท่ี หน่วยงานปกครองท้องถ่ิน ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิทย ุ
โทรทัศน์ โดยข้อมูลท่ีศึกษารวมรวม ได้แก่ เอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษา 
ภาพถ่าย และการศึกษาขอ้มูลภาคสนาม โดยการลงสํารวจขอ้มูลในพื้นท่ี การสัมภาษณ์ทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์  การสาํรวจทางสอบถาม และการจดัประชุมเสวนา 
 ในการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้ไดร้วบรวมขอ้มูลตาม
ขอบเขตเน้ือหาท่ีกาํหนดออกเป็น 2 แนวทาง คือ   
 3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Study) โดยการศึกษารวบรวม
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาขอ้มูล รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวคิด วิธีการ และขอ้มูลต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลต่าง ๆ นั้นไดจ้าก หนงัสือ บทความ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ 
ขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 3.1.2 ศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม (field study) ได้แก่ การสํารวจพื้นท่ี การ
สังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ 

3.1.2 การสาํรวจพื้นท่ี (Field Research) เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
ภาคสนามในช่วงเดือนเมษายน 2553 – เมษายน 2556 และช่วงเดือนตุลาคม 2557 – เดือนเมษายน 
2558 จากในพื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงตามท่ี
กาํหนดไวใ้นพื้นท่ีศึกษา โดยสํารวจวดั ศาลเจา้ บา้นเรือน คลองโดยรอบชุมชน ตน้ไม ้สวนผลไม ้
อาชีพ กิจกรรมการท่องเท่ียว การคมนาคม นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยีย่มเยอืน 
 3.1.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Observation) ได้แก่ การสังเกตุการณ์
สภาพแวดลอ้มภายในชุมชน การดาํเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การใช้เวลาวา่ง การเดินทาง การ
สันทนาการ การเขา้ร่วมประเพณีและกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการท่องเท่ียว ตลาดการคา้ดั้งเดิม
และการคา้ในรูปแบบใหม่ พฤติกรรมผูม้าเยี่ยมเยือน พฤติกรรมของคนในชุมชนต่อผูม้าเยี่ยมเยือน 
โดยสังเกตนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากตลาดนํ้าคลองลดัมะยม กลุ่มท่ีเขา้มาศึกษาดูงานทางดา้นวฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาชุมชน การจดังานบวงสรวงศาลเจา้พ่อจุย้ การจดักิจกรรมพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน การสังเกตนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้เยีย่มชมตามจุดท่องเท่ียว  
 3.1.4 การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่ง (In-depth Interview)โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผูริ้เร่ิมในการฟ้ืนฟูชุมชนเกาะศาลเจา้ และผูน้าํดา้นการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาล
เจา้ สมาชิกในกลุ่มดา้นการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้ ผูด้าํเนินกิจกรรมดา้นการ
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ท่องเท่ียว ผูน้าํชุมชนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากการราชการ เจา้อาวาสวดัจาํปา ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น
ชุมชนเกาะศาลเจา้ เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีปฏิบติังานในชุมชนเกาะศาลเจา้ ในด้านท่องเท่ียว 
วฒันธรรม และการพฒันาทอ้งถ่ิน ผูท่ี้เขา้มาศึกษา วิจยั หรือเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว 
วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมในชุมชน แนวคาํถามจะเป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open-Ended 
Question) เพื่อรับทราบข้อมูล ความคิดเห็นได้อย่างกวา้งขวาง ครอบคลุม โดยไม่จาํกัดกรอบ
ความคิด  
 3.1.5 การจดัเวทีสนทนา / การสัมมนากลุ่มยอ่ย โดยการจดัเวทีสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น หรือจดัการสัมมนากลุ่มยอ่ยกบัคนในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีต่อเน่ือง ในประเด็น
เร่ืองทรัพยากรทางการท่องเท่ียว และการพฒันาการท่องเท่ียววถีิถ่ิน  
  คร้ังท่ี 1 มีการพดูคุยเร่ืองแนวคิดในการทาํการท่องเท่ียววิถีถ่ิน รูปแบบกิจกรรม
ท่ีควรใชพ้ื้นท่ีของแต่ละบา้นเป็นท่ีทาํกิจกรรม โดยไม่เปล่ียนแปลงวถีิหรือสร้างส่ิงรกรุงรังข้ึนมา  
  คร้ังท่ี 2 มีการสนทนากลุ่มเร่ืองการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของบา้นสว่าง
จนัทร์กบับา้นเพื่อนบา้นในพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง  
  คร้ังท่ี 3 มีการสัมมนากลุ่มย่อยเร่ืองการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และวิถีไทยใน
ยา่นบางระมาด และฝ่ังธนบุรี  
  คร้ังท่ี 4 มีการสนทนาขอ้มูลประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ด้านวิถีชาวสวน การ
ปลูกเรือน และประเพณี  
  คร้ังท่ี 5 การสนทนาการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียววิถีถ่ินให้มีความ
น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

3.1.6  การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire survey)  
         โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพ จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวและผูม้าเยี่ยมเยือนท่ีเขา้มาเยี่ยมชมชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นการเดินทางผา่นการจดัการท่องเท่ียวโดยมีผูน้าํชม หรือไม่มีผูน้าํชม และเดินทางมาดว้ยตนเอง 
โดยไม่ผ่านการจดัการของบริษัทหรือกลุ่มท่องเท่ียวใด โดยรวมถึงคณะทศันศึกษา ดูงานด้วย  
จาํนวน 50 ราย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 
ขอ้  คาํถามไดแ้ก่ เพศ อายกุารศึกษา อาชีพ รายได ้ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้ยี่ยมเยือนในการเขา้ถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในชุมชน  ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลชุมชน วตัถุประสงคข์องการเยี่ยมเยือน 
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รูปแบบการเดินทาง  ระยะเวลา และสถานท่ีในการเยี่ยมชม กิจกรรมท่ีไดส้ัมผสั  การรับรู้และการ
ใหใ้หค้วามสาํคญัเน้ือหาท่ีชุมชนนาํเสนอ 

                 ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวในชุมชนโดยกาํหนดคาํถามท่ี
ครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษา 5 ประเด็น ไดแ้ก่   

          1. กิจกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ การบรรยายเล่าเร่ืองราวของชุมชน การ
สาธิตภูมิปัญญา การจบัจ่าย ซ้ืออาหารการกินของท่ีระลึก และการเดินเท่ียวชมบรรยากาศ  
       2. ดา้นความพึงพอใจต่อทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในชุมชน ได้แก่ วดั 
บา้นเรือน คลอง ตน้ไม ้สภาพแวดลอ้ม วถีิชุมชน อธัยาศยั อาหารการกิน   
                              3. ดา้นส่ิงท่ีเป็นขอ้ดอ้ยท่ีตอ้งการให้ปรับปรุงแกไ้ข ไดแ้ก่ เวลาในการเยี่ยมชม 
สถานท่ีในการเยีย่มชม ทรัพยากรในการท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก อธัยาศยัไมตรี ระบบนิเวศ                   

     4. ดา้นการจดัการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ท่าทีต่อการกลบัมาเยือน โดยใช้
มาตรวดัทศันคติตามวิธีของลิเคิร์ท แบ่งออกเป็น 5 ระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยนอ้ยท่ีสุด 
เท่ากบัระดบัคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดเพื่อแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

โดยการใช้แบบสอบถามคร้ังน้ี กาํหนดแหล่งท่องเท่ียวในจุดสุดทา้ยของ
เส้นทางท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนก่อนท่ีจะเดินทางกลับสู่ด้านหน้าทางเข้าชุมชน เป็นจุดทํา
แบบสอบถาม เพื่อให้ผูท้าํแบบสอบถามได้สัมผสักบัสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม และบรรยากาศ
ภายในพื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองอยา่งครบถว้นเสียก่อน และการรวบรวมขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถามกบันักท่องเท่ียวใช้เวลาในการทาํแบบสอบถามไม่เกิน 5 นาที เหมาะสมกบั
เง่ือนเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งเดินทางกลบักบัคณะทวัร์  
 
4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 4.1 แนวคาํถามเพื่อประกอบคาํสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อมุ่งเน้นรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่  
ในพื้นท่ี ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอบเขตเน้ือหา 
 4.2 สมุดจดบนัทึกภาคสนาม 
 4.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ เคร่ืองมือบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ  ฯลฯ  
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5. การวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้นําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสาร( Document 

Study) การลงภาคสนาม (Field Study) มาวิเคราะห์โดยจาํแนกหมวดหมู่ ท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั 
ประเด็นแรกคือการแสดงใหเ้ห็นถึงประวติัความเป็นมา และคุณค่าท่ีน่าสนใจของทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวท่ีสําคญัของชุมชน  ประเด็นท่ีสองคือการช้ีให้เห็นถึงการพฒันาการและการเปล่ียนแปลง
ของชุมชน และอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชนท่ีเส่ียงต่อภาวะความเส่ือมสลายดบัสูญ ประเด็นท่ี
สามคือการดาํเนินฟ้ืนฟู พฒันาชุมชนในดา้นต่าง ๆ จนนาํมาสู่การจดัการท่องเท่ียวชุมชนในปัจจุบนั 
และนาํมาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือแนวคิดด้านการอนุรักษ์วฒันธรรม และ
แนวคิดดา้นการท่องเท่ียวย ัง่ยนื  

 
6. การน าเสนอข้อมูลและสรุปผล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการนาํเสนอขอ้มูลด้วยการเขียนบรรยายความเชิงวิเคราะห์ 
(Descriptive) โดยการนําเสนอข้อมูลจากการสํารวจ รวบรวมข้อมูล และการสังเกตุการณ์จาก
ประสบการณ์จริง และการวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงสภาพของชุมชนเกาะศาลเจา้ พฒันาการและการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนเกาะศาลเจา้สถานการณ์ปัจจุบนั คุณค่าของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 
แนวคิดวิธีการของกลุ่มท่ีดําเนินงานด้านการท่องเท่ียวในชุมชน  กิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
พฤติกรรมของผูม้าเยี่ยมเยือน ระบบการจดัการ การกระจายผลประโยชน์ ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียว  สภาพปัญหา และวเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการท่องเท่ียวในชุมชน เพื่อนาํไปสู่การ
หาแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางวฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน สามารถนาํไปเป็นตน้แบบใน
การพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนอ่ืน ๆ ไดต่้อไป 
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บทที ่4 

การท่องเทีย่วและการจัดการการท่องเทีย่ววถีิถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ทีเ่กีย่วเน่ือง 

 

 ย่านตล่ิงชนัเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร มีความเป็นมา

กว่า 500 ปี ประกอบดว้ยคูคลองเป็นจาํนวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก 

จึงมีผูค้นมาตั้งถ่ินฐานอยู่เป็นจาํนวนมาก มีการสร้างวดั ศาลเจา้ ย่านการคา้ริมนํ้ า ก่อให้เกิดวิถี

วฒันธรรมท่ีน่าสนใจ  ต่อมาเม่ือมีเหตุการณ์นํ้ าท่วมและการสร้างเส้นทางคมนาคมจาํนวนมาก

ในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี วิถีชุมชน และสภาพแวดลอ้ม และเกิด

กระแสการท่องเท่ียวชุมชนเกิดข้ึนทัว่ประเทศ ชุมชนเกาะศาลเจา้ซ่ึงเป็นชุมชนในย่านตล่ิงชนัท่ี

ยงัคงรักษาวิถีวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดี และมีการจดัการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีกาํลงั

ไดรั้บความนิยม ซ่ึงไดส้ร้างผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ จึงควรท่ีจะศึกษา

ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง และการจดัการท่องเท่ียวในชุมชนแห่งน้ีเพื่อนาํไปสู่การการ

จดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีย ัง่ยนืต่อไป           

 ชุมชนเกาะศาลเจา้ ตั้งอยูริ่มคลองบางระมาดในพื้นท่ีเขตตล่ิงชนั ทางดา้นฝ่ังตะวนัตก

ของกรุงเทพมหานคร โดยบริเวณชุมชนเกาะศาลเจา้มีลกัษณะเป็นเกาะมีคลองลอ้มรอบ ได้แก่ 

คลองบางระมาด คลองบา้นไทร และคลองลดัวดัจาํปา ซ่ึงบริเวณน้ีเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปี มี

ศูนยร์วมจิตใจคือวดัจาํปา และศาลเจา้พ่อจุย้ มีเรือกสวนผลไมเ้ก่าแก่ มีผูค้นอยู่อาศยั มีวิถีชีวิต

วฒันธรรมของชาวบา้นสวนจนทุกวนัน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีถ่ินชาวยา่นคลองบางระมาด 

 ส่วนพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง คือพื้นท่ีดา้นเหนือและดา้นใตข้องชุมชนเกาะศาลเจา้ซ่ึงยงัคงมี

การรักษาระบบนิเวศน์ของความเป็นบา้นสวนอยูอ่ยา่งดี ดงันั้น เม่ือชุมชนมีการพฒันานาํทรัพยากร

ทั้งนิเวศน์วฒันธรรม และภูมิวฒันธรรม ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นและเป็นอตัลกัษณ์ท่ีน่าสนใจของ

บริเวณยา่นน้ีมาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวในช่วง 7 ปีท่ีผา่นมา ทาํใหก้ารท่องเท่ียว

วิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองไดรั้บความสาํเร็จและเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั  

 จากการท่ีย่านตล่ิงชันเป็นพื้นท่ีราบลุ่มมีลาํนํ้ าล้อมรอบหลายสาย ดินมีความอุดม

สมบูรณ์จากแร่ธาตุท่ีทบัถมเป็นตะกอนและอยู่ใกลท้ะเล ดินจึงมีสภาพลกัจืดลกัเค็มเหมาะสมกบั

การปลูกผลไม ้จึงมีเรียกบริเวณน้ีว่า “สวนในบางกอก” มาแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา ลกัษณะสวนเป็น
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แบบยกร่องสอดคลอ้งกับสภาพภูมิประเทศท่ีระดับนํ้ ามีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา ส่วนท่ี

ห่างไกลออกไปจากแนวแม่นํ้ าเส้นเดิมทางทิศตะวนัตกเป็นพื้นท่ีปลูกขา้ว ชุมชนดั้งเดิมตั้งถ่ินฐาน

อยูบ่ริเวณปากคลองท่ีเช่ือมกบัแนวคลองชกัพระ ภายหลงัมีผูค้นอพยพภยัสงครามปลายสมยักรุงศรี

อยธุยา และยคุการสถาปนากรุงธนบุรีจนถึงตน้กรุงรัตนโกสินทร์เขา้ไปตั้งหลกัแหล่งกนัมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนท่ีเครือข่ายคลองยา่นตล่ิงชนั 

ท่ีมา: สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, “ยา่นตล่ิงชนั: ประวติัศาสตร์ พฒันาการ และการเปล่ียนแปลง” 

วารสารบทความทางวชิาการคณะโบราณคดี 11, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555): 200. 
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 เม่ือราว 70 ปี ท่ีผ่านมาจึงมีผูค้นไปอยู่ในพื้นท่ีตอนในของคลองสายต่าง ๆ จนผูค้น

หนาแน่นข้ึน แถบยา่นคลองบางระมาดจะเป็นสวนผลไม ้แถบยา่นคลองบางพรมจะเป็นทอ้งนาซ่ึงยงัคง

มีร่องรอยของศาลแม่โพสพ ส่วนคนจีนท่ีประกอบการคา้และปลูกผกัจะตั้งถ่ินฐานบริเวณปากคลอง 

บางเชือกหนงั  และคลองมหาสวสัด์ิ  คนในยา่นตล่ิงชนัส่วนใหญ่เป็นชุมชนคนไทยจึงมีการสร้างวดั

เป็นจาํนวนมาก มีศาลเจา้ของคนจีนอยูท่ี่ยา่นคลองมหาสวสัด์ิ และในอดีตมีชุมชนจีนคริสตอ์ยูริ่มคลอง

บางเชือกหนงั (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2555) นอกจากน้ี ยงัมีการขดุคลองลดัเช่ือมต่อคลองเหล่าน้ีใน

แนวเหนือ-ใต ้เพ่ือย่นระยะการเดินทางและช่วยชกันํ้ าเขา้สู่เรือกสวน อาทิ คลองลดัมะยม คลองลดัตา

เหนียว คลองลดักนัยา สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กบัพื้นท่ีจนเกิดผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีช่ือเสียงทั้ง 

กระทอ้น มะม่วง ละมุด ในอดีตวิถีของผูค้นจึงพึ่งพาสายนํ้าทั้งการอุปโภค บริโภค และการเดินทางดว้ยเรือ

เป็นหลกั ผูค้นประกอบอาชีพทาํสวนผกั สวนผลไม ้ ถือเป็นพื้นท่ีผลิตอาหารใหค้นกรุงสืบเน่ืองมา  

 จนกระทัง่เม่ือราว 7 ปีท่ีผ่านมา คนในชุมชนเกาะศาลเจา้ท่านหน่ึง คือ คุณทวีศกัด์ิ 

หวา่งจนัทร์ ไดบุ้กเบิกเร่ิมตน้ทาํการฟ้ืนฟชุูมชนใหก้ลบัมามีชีวิตดว้ยการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการ

ฟ้ืนฟูวฒันธรรมวิถีชุมชน จนนําไปสู่การจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ ปัจจุบนัมี

นักท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชมชุมชนเป็นจาํนวนมาก ทาํให้คนในชุมชนมีรายไดม้ากข้ึน ชุมชนเกาะ

ศาลเจา้ ปัจจุบนัมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั   

 ทุกวันน้ี ชุมชนเกาะศาลเจ้าและพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีเป่ียมคุณค่า         

ทางศิลปวฒันธรรม และยงัสามารถดาํรงวิถีไทยแบบสังคมลุ่มนํ้ าภาคกลาง คนในชุมชนเร่ิม

ตระหนกั เห็นคุณค่าของการพฒันาชุมชนดว้ยการนาํการการท่องเท่ียวมาเป็นเคร่ืองมือ คนในชุมชน

เร่ิมต่ืนตวั เขา้มามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูวิถีชุมชน และมีองค์กรจากภายนอกท่ีได้ตระหนักเห็น

ความสาํคญัและเขา้มาสนบัสนุนจนชุมชนเกาะศาลเจา้ และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง จนปัจจุบนัชุมชนเกาะ

ศาลเจา้ไดก้ลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีโดดเด่นมากในกรุงเทพมหานครใน

ขณะน้ี ดงันั้น การศึกษาการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินในยา่นน้ีจึงควรศึกษาทาํความเขา้ใจชุมชนในมิติ

ความเป็นมาของชุมชนเกาะศาลเจา้ และคุณค่า ความสาํคญัของทรัพยากรในชุมชนเกาะศาลเจา้และ

พื้นท่ีเก่ียวเน่ือง การจดัการการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง และการวิเคราะห์

การจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง ดงัต่อไปน้ี 
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1. ความเป็นมาและพฒันาการของชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ทีเ่กีย่วเน่ือง 

 1.1 ทีต่ั้งและสภาพทัว่ไปของชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ที่เกีย่วเน่ือง ชุมชนเกาะศาลเจา้

และพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง มีพื้นท่ีประมาณ 200 ไร่ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร อยูท่างฝ่ัง

ตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร บริเวณชุมชนลอ้มรอบดว้ยลาํคลองสายสําคญัท่ีแยกจากคลองชกั

พระ ซ่ึงเป็นเส้นทางแม่นํ้ าเจ้าพระยาสายเดิม ชุมชนเกาะศาลเจ้าและพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองปัจจุบัน

ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของแขวงบางระมาด และแขวงฉิมพลี  คลองบางระมาดเป็นลาํคลองท่ีแยก

จากคลองชกัพระไปทางทิศตะวนัตก เขา้สู่พื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้บริเวณหมู่ 5 แขวงบางระมาด 

และไหลผ่านเป็นเส้นทางคดเค้ียวไปทางทิศใต้ของชุมชนผ่านบริเวณหมู่ 9 แขวงบางระมาด  

เช่ือมต่อกบัคลองลดัวดัจาํปา  ผา่นชุมชนบริเวณหมู่ 6  ลอ้มรอบดว้ยหมู่บา้นจดัสรร ถนนบรมราช

ชนนี  และแนวบา้นเรือนของชุมชนใกลเ้คียงท่ีอยูริ่มคลอง  มีบา้นเรือนประมาณ 200 หลงัคาเรือน 

ประชากรราว 800 คน (ทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์, 2558 และชุลีพร ศรีสุวรรณ, 2558) ดงันั้นอาณาบริเวณ

ของชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองมีอาณาเขต ดงัน้ี 
 

 

ภาพท่ี 5  แผนท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง 

(จดัทาํโดยผูว้ิจยั, 2558) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
 

 

 ทิศเหนือติดท่ีดิน     จรดหมู่บา้นนนัทวนั และพ้ืนท่ีเอกชนริมถนนบรมราชชนนี  

 ทิศตะวนัออก          จรดคลองบางระมาด 

 ทิศตะวนัตก            จรดคลองลดัวดัจาํปา 

 ทิศใต ้ จรดแนวคลองบางระมาด 

 สภาพแวดล้อมโดยรวมของชุมชนเกาะศาลเจา้นั้น เต็มไปดว้ยบา้นทรงไทย บา้นไม้

เรือนพ้ืนถ่ินยกพื้นสูง มีอายรุาว 60-80 ปี และบา้นก่ออิฐถือปูนตามยคุสมยัปัจจุบนั บา้นท่ีปลูกสร้าง

ในยคุแรกๆ จะปลูกติดริมคลองมีอาณาบริเวณ ในยคุต่อมาจะปลูกสร้างบา้นถดัเขา้ไปในพ้ืนท่ีสวน 

สร้างดว้ยปูนยกพื้นสูงจากระดบัคลองประมาณ 1 เมตร อยูห่่างจากคลองเป็นลาํดบั บา้นท่ีปลูกสร้าง

ในช่วง 40 ปี ลงมาจะอยู่ประชิดกนัมากข้ึน และกระจุกตวัไปทางดา้นฝ่ังใตข้องชุมชน ส่วนทางฝ่ัง

เหนือของคลองบางระมาดในแขวงฉิมพลี มีสภาพเป็นชุมชนชาวสวน ในอดีต การคมนาคมมีเพียง

ทางเดินเทา้ผา่นไปตามแนวท่ีดิน ประชากรไม่มีความหนาแน่นนกั บรรยากาศโดยรวมมีความเงียบ

สงบ อากาศปลอดโปร่ง มีร้านคา้ขายเคร่ืองด่ืม อาหาร ของใชท่ี้จาํเป็น ส่วนใหญ่เป็นร้านขนาดเลก็

เพื่อบริการคนในชุมชนเป็นหลกัเพียง 7 ร้าน คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ี

สืบเน่ืองมาแต่บรรพบุรุษ มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเครือญาติ รู้จกัมกัคุน้กนัทุกครัวเรือน มีการ

เขา้ร่วมกิจการงานบุญประเพณี ตลอดจนกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนเป็นอย่างดี อยู่ร่วมกนัอย่าง

ถอ้ยท่ีถอ้ยอาศยั 

 การคมนาคม ปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงชุมชนเกาะศาลเจา้ไดโ้ดยทางรถยนต ์โดยมาทาง

ถนนบรมราชชนนี ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เขา้ซอยวดัจาํปา เม่ือถึงวดัแลว้ ตอ้งเดินเทา้จากดา้นหลงั

วดัเขา้ไปในชุมชนระยะทาง ลึกสุดราว 200 เมตร รถโดยสารประจาํทาง เขา้ถึง จาํนวน 13 สาย  จาก

ทางเขา้ดา้นถนนบรมราชชนนีท่ีถนนฉิมพลี แลว้ต่อรถสองแถวท่านํ้ ารถไฟ-วดัจาํปา และยงัมีรถ

สองแถวโดยสารขนาดเลก็ประจาํทาง วิ่งจากท่านํ้ ารถไฟ ขา้งโรงพยาบาลศิริราช บางขนุนนท ์ถนน

ชกัพระ ถนนบรมราชชนนี ถนนฉิมพลี สุดระยะวดัจาํปา อีกหนทางหน่ึง คือ การเดินเทา้ จากซอย

บรมราชชนนีขา้งหมู่บา้นนนัทวนั ระยะทางถึงชุมชน ราว 500 เมตร จากวดัมะกอก ดา้นถนนฉิมพลี 

ระยะทาง 800 เมตร และจากซอยวดัทอง คลองบางระมาด ผา่นวดักระจงั ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

 1.2 พฒันาการของชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ทีเ่กีย่วเน่ือง 

 กําเนิดชุมชน การตั้งถ่ินฐาน ก่อนท่ีจะมีการขุดคลองลดัในสมยัสมเด็จพระไชย

ราชาธิราช (พ.ศ. 2077 - พ.ศ. 2089) นั้น ลาํนํ้ าเจา้พระยาเม่ือไหลผา่นพระนครศรีอยธุยาลงมาทาง
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ย่านบางกอกจะไหลคดโคง้ไปมา วกออ้มพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นระยะทางท่ีไกล เม่ือมาถึงเมืองบางกอก

แม่นํ้ าไหลไปทางทิศตะวนัตกไหลผ่านมายงัย่านบางระมาด ดังท่ีปรากฎเร่ืองราวบนัทึกไวใ้น

วรรณกรรมโคลงกาํสรวลสมุทร สนันิษฐานว่าแต่งข้ึนในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้ราวรัชสมยัพระ

บรมไตรโลกนาถ โดยกล่าวถึงท่ีตั้งชุมชนยา่นตล่ิงชนัตามเส้นทางแม่นํ้ าเจา้พระยาสายเก่าหลายแห่ง 

ตั้งแต่ตอนเหนือในแถบนนทบุรีลงมาจนถึงลาํคลองตอนใตเ้มืองบางกอกลงมา ไดแ้ก่ บางกรูด บาง

พลู บางเขน บางระมาด บางฉนงั บางจาก บางนางนอง  

 จากการท่ียา่นพื้นท่ีเมืองบางกอกอยูใ่นเส้นทางการไหลผา่นของแม่นํ้ า คูคลองต่าง ๆ 

ท่ีนาํแร่ธาตุ สารอาหารแผน่ดินตอนบนมาตกตะกอนสะสม และดินมีลกัษณะพิเศษ เรียกว่า “ลกัจืด

ลกัเคม็” จากธาตุอาหารและนํ้าเคม็จากทะเลท่ีหนุนเป็นคร้ังคราว ทาํใหดิ้นเมืองบางกอกมีความอุดม

สมบูรณ์ทาํให้พืชพนัธ์เติบโตได้ดี ส่งผลดีต่อการเพาะปลูกผลไม  ้ทั้งกลว้ย ออ้ย ขนุน มะปราง 

มะพร้าว หมาก และของสวนชนิดต่าง ๆ จนมีช่ือเสียงมาตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนกลาง บนัทึกของ

ราชทูตชาวฝร่ังเศส เดอ ลา ลูแบร์ ท่ีเขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์      

(พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) ดว้ยเหตุน้ีจึงผูค้นเขา้มาตั้งถ่ินฐานประกอบอาชีพทาํสวนผลไม ้การเกษตร 

ตลอดจนการผลิตเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นในการดาํเนินชีวิตเช่นการป้ันหมอ้ในแถบบางฉนัง

หรือบางเชือกหนงั และขยายตวัไปตั้งถ่ินฐานทัว่ไปตามลาํคลองสายหลกั ในยคุแรกผูค้นท่ีอยูอ่าศยั

ยงัมีจาํนวนนอ้ย ไม่หนาแน่น ต่อมาภายหลงัมีผูค้นเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูอ่าศยักนัมากข้ึน รวมทั้งมีชาว

จีนอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานและใช้ภูมิปัญญาปรับสภาพพ้ืนท่ีราบลุ่มท่ีนํ้ าท่วมผลผลิตได้ง่ายให้

เหมาะสมแก่การเพาะปลูก คือการทาํ “สวนยกร่อง” โดยการขดุผิวดินเป็นแนวร่องนํ้ าขนาดไม่ลึก 

และนาํดินท่ีขดุข้ึนไปถมแนวดินขา้งร่องนํ้ าใหสู้งข้ึนจากระดบัเดิม เพื่อเพาะปลูกผลผลิตใหพ้น้จาก

ระดบันํ้าท่ีเขา้ท่วม และเป็นการกกัเกบ็นํ้าไวใ้ชย้ามแลง้ ก่อใหผ้ลิตผลเจริญงอกงามดี  

 ระยะแรกผูค้นยงัตั้งถ่ินฐานในแถบปากคลองสายหลกัท่ีอยูใ่นแนวแม่นํ้ าเจา้พระยา

สายเก่าเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ปากคลองบางระมาด คลองบางพรม ไปจนถึงคลองบางนอ้ย คลองบาง

เชือกหนงั ต่อมาเม่ือช่วงเหตุการณ์สงครามเม่ือคร้ังเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ. 2310 ต่อเน่ืองไป

จนถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ผูค้นได้อพยพลงมาทางตอนล่างแถบเมือง

นนทบุรี เมืองบางกอก และกรุงธนบุรีมากข้ึน และขยายตวัเขา้ไปในตามพ้ืนท่ีริมคลองตอนในของ

แถบตล่ิงชนัมากข้ึน สงัเกตไดจ้ากวดัจาํนวนมากในคลองบางระมาด คลองบางนอ้ย คลองบางเชือกหนงั 
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อาทิ วดัทอง วดัมณฑป วดัสมรโกฐิ วดักระจงั วดัจาํปา วดัมะกอก วดักาญจนสิงหาสน์ วดัรัชฎา -

ธิษฐาน 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แผนท่ีเก่าแสดงลาํคลองและอาณาเขตตล่ิงชนั สมยัรัชกาลท่ี 5  

ท่ีมา: สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, “ยา่นตล่ิงชนั: ประวติัศาสตร์ พฒันาการ และการเปล่ียนแปลง” 

วารสารบทความทางวชิาการคณะโบราณคดี 11, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555): 195. 

 

 ส่วนชุมชนเกาะศาลเจา้จึงเป็นชุมชนเก่าแห่งหน่ึงในยา่นคลองบางระมาดและยา่น

ตล่ิงชนั แต่ตั้งอยูค่่อนเขา้ไปตอนในของคลองบางระมาด  ในช่วงคดเค้ียวลงไปทางตอนใต ้ ทางทิศ

ตะวนัตกมีคลองลดัวดัจาํปาเช่ือมคลองบา้นไทรและคลองบางระมาดเขา้ดว้ยกนั ทาํให้พื้นท่ีตรง

กลางชุมชนมีสายนํ้ าโอบรอบมีลกัษณะเป็นเกาะ ดา้นตะวนัออกของชุมชนตรงริมนํ้ าซ่ึงเป็นจุด

บรรจบของคลองบา้นไทรและคลองบางระมาดเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้พ่อจุย้ คาํว่า “จุย้” เป็นคาํมาจาก

ภาษาจีน มีความหมายว่า นํ้ า หมายถึง การเรียกช่ือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นเล่ือมใสศรัทธา ให้

ช่วยปกป้องคุม้ครองภยนัตรายอนัเกิดจากนํ้ าของชาวชุมชน จึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียกชุมชนแห่งน้ีว่า 

“เกาะศาลเจา้”  

 คลองลดัวดัจาํปาเป็นคลองท่ีถดัลึกเขา้ไปจากริมคลองบางระมาด พื้นท่ีบริเวณใจ

กลางเกาะศาลเจา้เป็นท่ีตั้งของวดัจาํปา วดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา  พื้นท่ีโดยรอบ
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ย่านวดัจาํปานั้นเป็นพื้นท่ีสวน บางสวนตั้งบา้นเรือนกนัห่าง ๆ ในอดีตชาวเกาะศาลเจา้ทาํสวนยก

ร่อง มีผลไมน้านาพนัธ์จาํพวก ละมุด มงัคุด กระทอ้น มะไฟ  มะพร้าว ทุเรียน และส้มเขียวหวานท่ี

แพร่พนัธ์ุไปยงัทอ้งถ่ินอ่ืน และนําผลิตผลมาขนถ่ายสินคา้ท่ีท่าเรือศาลเจ้า เพื่อส่งต่อไปขายท่ี

ปากคลองตลาด ตลาดวดัมหาธาตุ ตลาดศาลานํ้ าร้อน ตลาดวดัศาลาส่ีหน้า (วดัคูหาสวรรค)์ และ

นาํไปขายตลาดนํ้ าปากคลองบางระมาดท่ีเป็นท่ีชุมชนคา้ขายของชาวตล่ิงชนัในอดีตก่อนจะเลิกรา

ไปในภายหลงั  

 ชาวเกาะศาลเจา้ใชก้ารคมนาคมทางเรือเป็นหลกัในการติดต่อกนัภายในชุมชนและ

กบัภายนอกชุมชน  สาํหรับการติดต่อกบัภายนอกสมยัแรกตอ้งแจวเรือไป ต่อมามีเรือแทก็ซ่ีบริเวณ

หน้าศาลเจา้พ่อจุย้ เป็นท่าเรือตน้ทางเส้นทางนํ้ าจากคลองบางระมาดไปไปยงัคลองชกัพระ และ

คลองบางกอกนอ้ย แลว้ออกสู่แม่นํ้าเจา้พระยา  ปลายทางส้ินสุดท่ีท่าพระจนัทร์ และปากคลองตลาด  

 ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  (พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2488) สถานท่ีสาํคญัหลายแห่งใน

พระนครกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์เป้าหมายการโจมตีและท้ิงระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตร ส่งผลให้

ประชาชนในใจกลางพระนครทั้ง พระบรมวงศานุวงศ ์เจา้นาย ขุนนาง และประชาชนจาํนวนมาก

อพยพหนีภยัสงครามออกไปยงัพ้ืนท่ีรอบนอกและจงัหวดัใกลเ้คียง ยา่นบางระมาดจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมี

คนจากฝ่ังพระนครอพยพเขา้มาหลบภยัโดยเฉพาะแถบชุมชนเกาะศาลเจา้มีสภาพเป็นท่ีสวนและนา  

ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองมีพฒันาการและการเปล่ียนแปลงมาโดยลาํดบั จากการเป็น

ชุมชนชาวสวนเก่าแก่  มีผูค้นอยูสื่บต่อกนัมาหลายชัว่คน และเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงในช่วงระยะ 

30 – 40 ปีท่ีผา่นมา  ตั้งแต่มีการพฒันาพ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัตกของพระนคร การเปิดสะพานสมเด็จพระป่ิน

เกลา้ใน พ.ศ. 2516 และการสร้างถนนสายหลกัจาํนวนมากหลงั พ.ศ. 2527 อาทิ ถนนบรมราชชนนี  

ถนนกาญจนาภิเษก  ถนนราชพฤกษ์  และขยายช่องทางการจราจรถนนพุทธมณฑลสาย 1 ทาํให้

พื้นท่ีตล่ิงชนัมีความเจริญอยา่งรวดเร็ว มีหมู่บา้นจดัสรรเกิดข้ึนจาํนวนมาก เหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่

ใน พ.ศ. 2485 และพ.ศ. 2538  ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม และการทาํสวนเร่ิมลดนอ้ยลง  

และการคมนาคมท่ีสะดวกข้ึนทาํให้คนในชุมชนเกาะศาลเจา้ส่วนหน่ึงมีทางเลือก ไม่ค่อยทาํสวน 

หันไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามหน่วยงานราชการและบริษทัในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ชั้นในมากข้ึน     

ทาํให้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาในอดีตท่ีสั่งสมมากาํลงัจะเลือนหาย  คุณค่าของศิลปกรรมในวดัและ

ตามบา้นเรือนถูกลดทอนคุณค่าลงดว้ยค่านิยมสมยัใหม่  การใชเ้รือนอ้ยลง คุณภาพนํ้ าในคลองเร่ิม

เส่ือมโทรม  ปริมาณพื้นท่ีสีเขียวท่ีเคยเป็นพื้นท่ีทาํสวนค่อย ๆ เร่ิมลดนอ้ยลง เน่ืองมาจากการรุกคืบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

 

ของกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ท่ีกวา้นซ้ือท่ีดินจากแนวถนนบรมราชชนนีโอบลอ้มดา้น

เหนือของชุมชนเกาะศาลเจา้เขา้มายงัตอนเหนือของชุมชนแถบแนวคลองบางระมาดในพื้นท่ี หมู่ 9 

แขวงฉิมพลี และพื้นท่ีด้านตะวนัออกของชุมชนเกาะศาลเจ้า ในพื้นท่ีหมู่  9 แขวงบางระมาด  

ในขณะท่ีพื้นท่ีในเขตตล่ิงชนัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก แต่ทุกวนัน้ีชาวชุมชนเกาะศาลเจา้ต่าง

ยงัคงพยายามดาํรงรักษาประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญา ของตนอยู ่โดยมีวดัจาํปาและศาลเจา้พ่อจุย้

เป็นศูนยร์วมจิตใจ ท่ามกลางกระแสการพฒันาและแยง่ชิงพ้ืนท่ีในการพฒันาเป็นหมู่บา้นจดัสรรท่ี

รุกพื้นท่ีมาโดยรอบชุมชนเกาะศาลเจา้  

 

2. ทรัพยากรทีมี่คุณค่าของชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ทีเ่กีย่วเน่ือง 

 ชุมชนเกาะศาลเจา้และพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ตั้งอยู่ในย่านตล่ิงชนั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเก่าแก่ของ

กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะพื้นท่ีและประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน จึงมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมี

คุณค่าและสาํคญัในหลายดา้น จากการศึกษาความเป็นมาและพฒันาการของชุมชนเกาะศาลเจา้และ

พื้นท่ีเก่ียวเน่ืองจะเห็นความสาํคญัของทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีมีคุณค่า หลากหลายทั้ง

ทางดา้น 

 2.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ชุมชนเกาะศาลเจา้ ย่านคลองบาง

ระมาด เป็นชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเก่าแก่ท่ีมีการตั้งถ่ินฐานมานาน อาจกล่าวไดว้่าเป็นชุมชนท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในกรุงเทพมหานครชุมชนหน่ึง ในบริเวณยา่นบางระมาด ยงัเป็นท่ีตั้งของวดัจาํนวนมากตั้งแต่

บริเวณริมคลองชักพระซ่ึงเป็นแม่นํ้ าเจา้พระยาสายเก่าเขา้มายงัคลองบา้นไทร ดงัน้ี วดัตล่ิงชัน          

วดัช่างเหลก็ วดัเรไร วดักระดงังาร้าง วดัมณฑป วดัสมรโกฏิ วดัทอง วดักระจงั วดัจาํปา วดัมะกอก 

และวดัโพธ์ิ ส่ิงเหล่าน้ี ช้ีให้เห็นถึงความรุ่งเรือง มัง่คัง่ของชุมชนยา่นบางระมาดเป็นยา่นท่ีเร่ืองราว

และสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัหลายแห่ง ไดแ้ก่  

 2.1.1 วัดจําปา ตั้งอยู่ริมคลองบา้นไทร เป็นวดัมหานิกาย ตามประวติัวดัระบุว่า

สร้างข้ึนใน พ.ศ. 2365 ในรัชสมยัสมเด็จพระพุทธเลศหลา้นภาลยั ไม่ทราบนามและประวติัผูส้ร้าง 

แต่ น. ณ ปากนํ้ ามีความเห็นว่าวดัน้ีน่าจะสร้างตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา จากศิลปกรรมท่ีซุ้มประตู

กําแพงแก้ว (วิชญดา ทองแดง และศรัณย์ ทองปาน,ชุมทางตล่ิงชัน, 2555: 225) และมีการ

บูรณปฏิสงัขรณ์ใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีปรากฏใหเ้ห็นการประดบัตกแต่งถว้ยชามกระเบ้ืองเคลือบ

ท่ีโบสถ ์วิหาร และสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ีปรากฏฐานชุกชีพระประธานทาํเป็นราชวตัรโลหะหล่อลาย
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พรรณพฤกษา ประดบัตราแผ่นดินในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยวดัมีสายนํ้ าโอบรอบถึงสามดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นเหนือติดคลองบา้นไทร ดา้นตะวนัตกติดคลองลดัวดัจาํปา ดา้นใตติ้ดคลองบางระมาด และดา้น

ตะวนัออกติดพื้นท่ีอาศยัของชุมชน วดัจาํปามีอดีตเจา้อาวาสท่ีมีช่ือเสียงคือพระอธิการเผือก เจา้

อาวาสรูปท่ี 6 และพระครูอรรถกิจจาทร หรือหลวงปูช่วง เจา้อาวาสรูปท่ี 9 ทั้งน้ี ในอุโบสถมีแผ่น

ศิลาจารึกขอ้ความวา่: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  เ น้ือความข้างต้นได้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้า เจ้าอยู่หัว 

พระราชทานท่ีสวนในคลองบางระมาดซ่ึงเคยเป็นท่ีของหลวงถวายให้กับวัดจาํปาเพื่อใช้สอย

ประโยชน์ใน พ.ศ. 2391 โดยสมเด็จพระสังฆราช วดัราชบูรณะไดเ้ดินทางมาร่วมงานฉลองวดัจาํปา

ดว้ยตนเอง และในการฉลองวดัจาํปาในคร้ังนั้น ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ถวายลูกพลบั ส้มจีน มก่อ แห้วจีน 

กระเทียมดอง ซ่ึงถือเป็นของราคาแพง หายากท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศในคร้ังนั้นดว้ย แสดงถึง

ความสาํคญัของวดัจาํปาในอดีต ท่ีทาํใหส้มเด็จพระสังฆราชตอ้งเสด็จมาเป็นประธานในงานฉลองวดั

และยงัเป็นธุระในการขอพระราชทานท่ีดินเพิ่มเติมจาํนวนประมาณท่ีดินอีก 5 ไร่ ใหก้บัทางวดั ซ่ึงเดิม

มีเน้ือท่ีอยูป่ระมาณ 7 ไร่  

                     ...ศุภมสัดุ พุทธศกัราช ๒๓๙๑ พระวษา เศษสังขยา ๑๐ เดือน กบั ๒ วนั ปัตยบุนั

ปีวอก เดือน ๔ แรม ๓ คํ่า วนัอาทิตยเ์พลา ๓ โมงเชา้ สมเด็จเจา้ประคุณสังฆราช วดัราชบูรณะ 

เสดจ็เขา้สู่ท่ีเฝ้าในพระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยั ถวายพระพรลาไปกระทาํมหกรรมฉลองจาํปาสะ

อาวาส แลว้ถวายพระพรขอท่ีตาํบลสวนเส้นหน่ึง กวา้งตน้ ๑๘ วา กวา้งปลาย ๑๘ วา โดยรี ๓ 

เส้น ๒ วา สวน ๓ ขนดั ๆ ละ ๖ ร่องบา้ง ๔ ร่องบา้ง เส้นหน่ึง เป็นสวน ๑๖ ร่อง แลทวยราษฏร

ไดผ้กูอากรหลวงแก่นายระวางปีละ ๑๐ สลึง ให้เป็นกลปันาแก่พระสงฆอ์นัจาํวษาอยู่ในพระ

อารามวดัจาํปา ตาํบลในคลองบางระมาด สมเด็จบรมธรรมิกราชาธิราชก็ทรงพระราชศรัทธา

อุทิศ ถวายกับสมเด็จเจ้าประคุณสังฆราชแล้ว จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ สั่งเจ้า

พนกังานพระคลงักบัพระเจา้ลูกเธอ พระองคเ์จา้วรนพ จางวางมหาดเล็ก ให้ปักปันคัน่เขตร

แดนไวเ้ป็นสาํคญั แลว้ทรงพระราชศรัทธาถวายของต่างประเทศเพ่ิมเขา้ในการฉลอง เป็นของ

จีน ๕ อยา่ง ลูกพลบัเข่งหน่ึง ส้มจีนเข่งหน่ึง มก่อเข่งหน่ึง แหว้จีนลงัหน่ึง กะเทียมดองสิบไห 

ให้นายสุจินดานํามาถวาย แต่ ณ วนัอาทิตย  ์เดือน ๔ แรม ๓ คํ่า จุลศกัราช ๑๒๑๐ ปีวอก

นกัษตัรสมัฤทธิศก...  
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ภาพท่ี 7 วดัจาํปาซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจชาวชุมชนเกาะศาลเจา้ มีสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 

(จากการถ่ายภาพของผูว้ิจยั เม่ือ 30 พฤษภาคม 2557) 

 

  บริเวณวดัในเขตพุทธาวาสมีส่ิงก่อสร้างท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย โบสถ ์ เจดีย์

ยอ่มุม วิหารคด ซุม้ประตูและกาํแพงแกว้ ศาลาการเปรียญ องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมของวดั

จาํปาถือว่ามีคุณค่า บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนในคร้ังอดีตในหลายประการ ดงัท่ีคุณ

ทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ไดศึ้กษาในวิทยานิพนธ์แนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาสถาปัตยกรรมวดัจาํปา

ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เม่ือ พ.ศ. 2545 ไวด้งัน้ี 

  โบสถ์ วิหาร ระเบียงคดไดมี้การประดบัตกแต่งดว้ย ถว้ย ชาม และตุ๊กตา

กระเบ้ืองเคลือบท่ีเป็นแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 หนา้บนัโบสถมี์กระเบ้ืองอยา่งฝร่ังเป็นชาม

ลา้งหนา้ลายดอกไมข้นาดใหญ่ และประดบัตกแต่งดว้ยปูนป้ันระบายสีถว้ย ชาม กระเบ้ืองเคลือบท่ี

มุขดา้นตะวนัออกเป็นภาพปูนป้ันระบายสีตอนออกมหาพิเนศกรมณ์  เป็นภาพเจา้ชายสิทธัตถะ

เสด็จออกบวช มุขดา้นทิศตะวนัตกเป็นภาพปูนป้ันระบายสีตอนนางวิสาขาถวายผา้อาบนํ้ าฝน และ

ภายในพระอุโบสถมีฐานชุกชีมีราชวตัรโลหะหล่อตั้งลอ้มฐานพระประธานทาํจากโลหะหล่อจาก

ประเทศองักฤษลายพรรณพฤกษาอย่างฝร่ัง ประดบัตราแผ่นดิน หรือตราอาร์มในสมยัรัชกาลท่ี 5 

บริเวณโบสถส์นันิษฐานวา่น่าจะสร้างมาแต่คร้ังอยธุยาตอนปลาย และมีการบูรณปฏิสงัขรณ์ 
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คร้ังใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 และมีการบูรณะอีกคร้ังหน่ึงในสมยัรัชกาลท่ี 5 สงัเกตไดจ้ากหนา้มุขท่ี

สร้างข้ึนใหม่จะแตกต่างกบัเครืองบนของโบสถ ์ซ่ึงเคร่ืองบนของมุขหนา้และมุขหลงัเดิมเป็นเคร่ือง

ไมป้ระดบักระจก โดยท่ีปรากฏในปัจจุบนัเป็นลายปูนป้ัน 

 โถงทางเข้าพระอุโบสถ ท่ีหน้าบันด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 

ประดบัตกแต่งปูนป้ันระบายสีและถว้ยชามกระเบ้ืองเคลือบ  ท่ีมุขดา้นทิศตะวนัออก รูปแบบของ

การประดบัตกแต่งลกัษณะเดียวกบัหนา้บนัแต่พิเศษกว่าท่ีมีการประดบัดว้ยตุ๊กตาเคลือบจากจีนตรง

บริเวณก่ึงกลางจัว่ และท่ียอดจัว่ประดบัดว้ยตุ๊กตาเคลือบรูปลิงอุม้ลูก มุขดา้นทิศตะวนัตก ประดบั

ตกแต่งปูนป้ันระบายสี และถว้ย ชามกระเบ้ืองเคลือบ ตุ๊กตา โถงทางเขา้พระอุโบสถ มุขดา้นหนา้

หนา้บนัประดบัปูนป้ันลายเครือเถาอย่างฝร่ังกลางภาพประดบัตุ๊กตาเคลือบจากจีนรูปเซียน 5 องค ์

สิงโตขนาดเลก็ 2 ตวั มุขดา้นหลงัประดบัปูนป้ันรูปเทพนม แจกนัแกว้เจียระไน 1 คู่ ตุก๊ตาเคลือบดิน

เผารูปแมว 2 ตวั 

 ระเบียงคด ท่ีหนา้บนัจัว่ดา้นทิศเหนือ ประดบัลายปูนป้ันระบายสีเป็นเร่ือง

พุทธประวติั  ท่ีหนา้บนัจัว่ดา้นทิศใต ้ประดบัลายปูนป้ันระบายสีเป็นเร่ืองพุทธประวติั และท่ีตะเฆ่

สนั ป้ันรูปจระเขเ้หมือนจริง 

 วิหารคด เป็นสถาปัตยกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 3 ไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก 

โดยช่องทางเขา้เป็นช่องแบบโกธิก  

 เจดีย์ย่อมุม เป็นเจดียก่์ออิฐขนาดใหญ่ 2 องค์ท่ีเรียกว่าเจดียย์่อมุมไม  ้16 

ลกัษณะของเจดียป์ระกอบดว้ยฐานสิงห์ 3 ชั้น ลายหนา้กระดานล่างทาํเป็นช่องโคง้ ต่อดว้ยบวัเชิง

บาตรระฆงั บลัลงัก ์บวัถลา บวักลุ่ม ยอดเจดียมี์บวักลุ่ม 3 ชั้น ชั้นล่างสุดขององคเ์จดียท์างทิศเหนือ 

ไม่มีการป้ันกลีบบวั เจดียท์ั้งสององคป้ั์นลายประดบัท่ีสันของย่อมุม 16 มุม ป้ันลายดอกรักขอ้ต่อ

ระฆงักบับลัลงักป้ั์นลายกรวยเชิงส่วนกลางของฐานสิงห์ป้ันลายดอกพดุตาลทั้งสามชั้น เจดียย์อ่มุมท่ี

ส่วนยอดหกัทั้งสององคมี์การปฏิสงัขรณ์ในชั้นหลงัโดยการต่อยอดเจดียบ์น บวักลุ่มชั้นท่ี 3 เจดียย์อ่

มุมเป็นเจดียส์ร้างประมาณรัตนโกสินทร์ตอนตน้ราวรัชกาลท่ี 3  

 เจดีย์กลางนํ้า เป็นเจดีย์หล่อสําเร็จรูปย่อมุมไม้ 12 ขนาดเล็กแบบเจดีย์

ทรงเคร่ืองประกอบลายปูนป้ัน ฐานกวา้งประมาณ 1 เมตร x 1 เมตร ตั้งบนแท่นส่ีเหล่ียมกลางนํ้ า

เป็นเจดียบ์รรจุอฐิัหลวงปู่โตะ๊  
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 เจดีย์พระอธิการเผือก เป็นเจดีย์ทรงกลม ตั้ งบนฐานส่ีเหล่ียมทรงสูง 

ลกัษณะของเจดียป์ระกอบดว้ยฐานบวัหงาย มาลยัเถา 3 ชั้น ฐานปัตย ์ระฆงั บลัลงั เสาหาร ใบระกา 

ปลอ้งไฉน 3 ชั้น ปลี ลูกแกว้ ปลียอด เมด็นํ้าคา้   

 ศาลาการเปรียญ ก่อสร้างด้วยไม้ คานโถงโล่ง ขาด 5 ห้อง เคร่ืองบน

ประกอบช่อฟ้า ใบระกา หลงัคามุงกระเบ้ืองเคลือบดินเผา หนา้จัว่แกะดว้ยไมล้ายหนา้หรหม มี

อาสนสงฆย์กพื้นสูง บริเวณศาลาการเปรียญมีฐานพระพุทธรูปประจาํศาลาการเปรียญทรงส่ีเหล่ียม

คางหมู ลายหนา้กระดาน แกะสลกัพรรณพฤกษา สัตวป่์า สัตวหิ์มพานต ์ลงรัก ปิดทองร่องชาด ใน

ศาลาการเปรียญมีธรรมาสน์ทรงบุษบก ขนาดเล็กเคร่ืองยอดลงรักปิดทองประดบักระจก หลงัคา

ทรงปราสาทเรือนโปร่ง ฐานทึบ รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ย่อมุมไมสิ้บสอง บนัไดนาคเบือนสามเศียร” 

(ทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ ,2545)  

 พระพุทธรูปสําคญั 

 หลวงพ่อโชคดี เป็นพระประธานปางมารวิชยัประดิษฐานเป็นพระประธาน

อยู่ในพระอุโบสถ มีศิลปะแบบอยุธยา เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วดัมานาน เดิมท่านไม่มีนาม ชาว

ชุมชนเรียกกนัวา่หลวงพอ่พระประธาน แต่มีการตั้งช่ือวา่หลวงพอ่โชคดีโดยพระครูสุนทรจริยาภิรม 

เจา้อาวาสวดัจาํปาองคปั์จจุบนั เน่ืองจากมีผูม้าอธิษฐานขอส่ิงใด ก็มกัไดด้งัปรารถนา นอกจากน้ี ท่ี

พระระเบียงคด ยงัมีพระพุทธรูปโลหะลงรักปิดทอง ปางป่าเลไลยก์ และปางห้ามสมุทร พุทธศิลป์

ในช่วงรัชกาลท่ี 3   

 พระพุทธรูปในพระระเบียงคด เป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทองปางป่าเล

ไลยก์ และปางห้ามสมุทรพุทธศิลป์เป็นแบบศิลปะในสมยัรัชกาลท่ี 3 เดิมไดป้ระดิษฐานอยู่รอบ

พระระเบียงคดเป็นจาํนวนมาก แต่ภายหลงัมีสภาพชาํรุดทางพระครูสุนทรจริยาภิรมจึงไดส้ร้าง

พระพุทธรูปปูนป้ันปางสมาธิมาประดิษฐานแทน และเคล่ือนยา้ยพระพุทธรูปเดิมท่ีเหลืออยูเ่พียง 2-3 

องคม์าประดิษฐานไวท่ี้ประตูทางเขา้วิหารคดทางทิศตะวนัออก  

 พระพุทธรูปลอยนํ้า วดัจาํปา มีพระพุทธรูปยืนทรงเคร่ืองสมยัอยุธยา เป็น

พระพุทธรูปเก่าแก่คู่ว ัดมานาน ประดับเคร่ืองทรงแบบกษัตริย์ สร้างจากไม้โพธ์ิ โดยเป็น

พระพุทธรูปท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ ท่ีพระบาทขา้งหน่ึงมีรองพระบาทสวมอยู่ อีกขา้งหน่ึงเป็นพระ

บาทเปลือยธรรมดาไม่สวมรองพระบาท ซ่ึงเป็นปริศนาธรรม เดิมพระพุทธรูปองคน้ี์ประดิษฐานอยู่

ท่ีวิหารคด ต่อมาไดมี้โจรลกัลอบมาขโมยพระพุทธรูปองคน้ี์ และไดคื้นกลบัมาในภายหลงั ทางวดั
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จึงได้สร้างองค์จาํลอง เป็นโลหะสัมฤทธ์ิลักษณะเหมือนจริงทุกประการไว้ให้ประชาชนได้

สกัการะบูชา โดยพระพทุธรูปลอยนํ้ามีเร่ืองเล่าท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 วหิารมณฑป สร้างข้ึนใน พ.ศ. 2525 ตั้งอยูด่า้นเหนือของวดัติดคลองบา้น

ไทร ประดิษฐานรูปเหมือนอดีตเจา้อาวาสในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดแ้ก่ พระอธิการเผอืก และพระครู

อรรถกิจจาธร หรือหลวงปู่ช่วง ใหป้ระชาชนไดส้กัการบูชา 

 พืน้ที่สีเขียว บริเวณดา้นหน้าโถงทางเขา้พระอุโบสถ ทางดา้นตะวนัออก

ของวดั เป็นสวนป่าท่ีมีความร่มร่ืน มีตน้สาละขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นตน้ไมใ้นพทุธประวติั ซ่ึงหาชมไดย้าก 

        2.1.2 บุคคลสําคญัของวดัจําปาและชุมชนเกาะศาลเจ้า 

           พระครูอรรถกิจจาทร (ช่วง สุวณฺณโชโต) หรือชาวบา้นเรียกกนัทัว่ไปว่า 

หลวงปู่ช่วงเป็นอดีตเจา้อาวาสวดัจาํปา องคท่ี์ 9 ระหว่าง พ.ศ. 2480 – พ.ศ. 2533 นามเดิมของท่าน 

คือ ช่วง สุขสาํเริง ถือกาํเนิดในชุมชนเกาะศาลเจา้ ท่านมีความถนดังานช่าง ต่อมาไดป้ระกอบอาชีพ

เป็นช่างท่ีโรงงานรถไฟมกักะสันและประสบอุบติัเหตุโดนเหลก็ทบัน้ิวเทา้ จนตอ้งถูกตดัน้ิวโป้งท้ิง

ไป       จึงไดก้ลบัมาอยู่ท่ีเกาะศาลเจา้ บรรพชาเป็นเณร และอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ท่ีวดัจาํปา 

ต่อมาไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้อาวาส เม่ือ พ.ศ. 2480 หลวงปู่ช่วงเป็นพระท่ีมีเมตตา เคร่งครัดเร่ือง

ระเบียบ วินยั พูดจาเสียงดงั มกักวดขนัให้พระ เณรเคร่งครัดในพระธรรมวินยั โดยวตัรปฏิบติัของ

                              ...หลวงพ่อลอยนํ้ า เป็นพระท่ีสลกัจากไมโ้พธ์ิ เดิมอยู่ในวิหารคดตรงซุ้ม

วิหารเซียน เป็นพระท่ีอยูคู่่วดัมาตั้งแต่อดีต ช่างแกะสลกัเป็นพระทรงเคร่ือง สวมรองเทา้ขา้ง

เดียว ซ่ึงช่างตั้งใจทาํให้เป็นปริศนาธรรมโดยการไม่สวมรองเทา้หน่ึงขา้ง ในอดีตไม่มีช่ือ

เรียกพระองคน้ี์ต่อมาเม่ือหลวงพ่อสยามมาเป็นเจา้อาวาสวดัจาํปาจึงเรียกกนัว่า “หลวงพ่อ

ลอยนํ้ า” ต่อมาพระพุทธรูปถูกขโมยไป เม่ือหนีไปจนใกลส้ถานีตาํรวจตล่ิงชนัโจรไดโ้ยน

พระพุทธรูปท้ิงลงนํ้ า พระพุทธรูปจึงลอยนํ้ ากลบัมายงัวดัจาํปาเช่นเดิม อนัน้ีเป็นอภินิหารท่ี

เล่าลือกนั แลว้ชาวบา้นบางคนก็เคยเห็นพระพุทธรูปองคน้ี์เดินอยู่รอบวดั ต่อมาพระสยาม 

ไดห้ล่อพระพทุธรูปข้ึนใหม่และนาํองคจ์ริงไปเกบ็ไว.้.. (บุญตัน๋ บุญจนัทร์, 2558) 

                             ...ผูใ้หญ่เล่ากนั รุ่นพ่อเล่ากนัมาว่าพระลอยนํ้ ามา ดึงท่ีไหนก็ไม่ข้ึนมา

ข้ึนท่ีวดัจาํปา บางคนเล่าวา่ลอยมามีพี่นอ้งพระดว้ยกนั พระวดัไร่ขิง วดัหลวงพ่อโสทร 

ส่วนเร่ืองโจรขโมยเท่าท่ีรู้คือโจรเอาเรือแท็กซ่ีมาใส่ เอาไปแลว้ ติดเคร่ืองไม่ติด แลว้

ลอยตามนํ้าไป ไปถึงโรงพกั... (สุรีย ์จุลเสวก, 2557) 
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ท่านจะต่ืนในเวลาตีส่ีเพ่ือสวดมนต ์กวาดวดั ปลงอาบติั และออกบิณฑบาตตอนตีห้า ซ่ึงพระลูกวดั

ตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด พระรูปเณรมีวตัรปฏิบติัหยอ่นยาน กจ็ะถูกวา่กล่าว ตกัเตือน จนเป็นท่ีเร่ือง

ลือเร่ืองความเจา้ระเบียบของท่าน 

  นอกจากน้ีท่านยงัออกธุดงคไ์ปยงัพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นเวลานาน ทาํให้ไดว้ิชา

ความรู้ ของดีต่าง ๆ ติดตวัมา และทาํหนา้ท่ีเป็นพระคู่สวดในพิธีอุปสมบทพระภิกษุของวดัต่าง ๆ 

ในบริเวณใกลเ้คียงมาอย่างยาวนาน  ท่านจึงเป็นท่ีนบัถือของพระสงฆใ์นวดัแถบคลองบางระมาด 

ไปจนถึงคลองชกัพระ พิจารณาจากในอดีตเม่ือสามสิบปีก่อน พระสงฆจ์ากวดัต่าง ๆ มาร่วมงานตกั

บาตรเทโว ในวนัออกพรรษาท่ีวดัจาํปาต่อเน่ืองกนัมาหลายสิบปี ไดแ้ก่ วดัตล่ิงชนั วดัช่างเหลก็ วดั

มณฑป วดัสมรโกฏิ วดัทอง (คลองบางระมาด)  วดักระจงั วดัมะกอก และวดัโพธ์ิ โดยทุกวดัจะงด

จดังานท่ีวดัตนเอง จวบจนกระทัง่ท่านมรณภาพไปแลว้ วดัในคลองบางระมาดจึงหันมาเร่ิมจดั

ประเพณีตกับาตรเทโวของตนเอง มีเร่ืองราวท่ีแสดงถึงความผกูพนัของชาวชุมชนกบัตวัท่าน โดย

คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ เล่าว่า “ในอดีต หากใครตั้งตั้งครรภแ์ลว้ไปเก็บผลมะตูมจากตน้มะตูมตรง

ประตูกาํแพงแกว้ดา้นทิศใตใ้นวดัจาํปา แลว้เอามาให้หลวงปู่ช่วงช่วยปลุกเสก ก่อนนาํผลมะตูมไป

ตม้กินจะกลายเป็นนํ้าเส่ียงทาย คือถา้นํ้ ามีรสขมจะไดลู้กผูช้าย ถา้รสหวานจะไดลู้กผูห้ญิง” (ทวีศกัด์ิ 

หวา่งจนัทร์, 2554: 25) 

  ท่านยงัมีความรู้เร่ืองการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคผิวหนังการใช้นํ้ ามนต์

ดงัท่ีคุณสมศกัด์ิทองใบ ชาวคลองบางระมาดเล่าไวว้า่  ...อาจารยช่์วง คนนบัถือมาก ท่านจะรักษาคน

ป่วยดว้ย ท่านจะใชน้ํ้ ามนตร์เป่า รักษาโรคผวิหนงัดว้ยจะเอาข้ีแมลงสาปผสมยาสมุนไพร อยา่งโรค

ขยุม้ตีนหมา ท่ีมนัจะแดงๆ เวลาเกาแลว้ลาม ได้ยาของท่านไปแลว้ก็จะหายทุกราย... (สมพงษ ์           

ทองใบ, 2558) ภายหลงัท่านไดส้ร้างพระเหรียญตะกัว่เป็นคร้ังแรก โดยมีผูน้าํหัวกระสุนปืนตะกัว่

จากสนามยิงปืนของตาํรวจท่ีทาํเนินดินก่อเป็นโคกหลงัแนวสวนในฝ่ังฉิมพลี แลว้ขุดเอาหัวตะกัว่

ลูกปืนในเนินดินมาถวายท่าน ท่านจึงสร้างเหรียญเป็นทรงกลม จาํนวนทั้งส้ิน 999 เหรียญ ดา้นหนา้

เหรียญเป็นรูปตวัท่านแบบนูนตํ่า มีตวัหนงัสือเขียนว่า “พระครูอรรถกิจจาทร” ท่ีดา้นล่างเขียนใน 

พ.ศ. 2517 เป็นปีท่ีจดัท่ีสร้าง ดา้นหลงัเป็นรูปยนัต ์และมีรอยเหลก็แหลมจารดว้ยตวัท่านเองเป็นรอย

ขีดบาง ๆ ต่อมามีการสร้างเหรียญทองแดง และตระกรุดข้ึนมาอีก ชาวตล่ิงชนัเช่ือกนัว่าเหรียญของ

ท่านรวมทั้งพระและเคร่ืองรางท่ีท่านสร้างข้ึนช่วยในเร่ืองเมตตา ป้องกนัภยนัตราย แคลว้คลาด ดงั

เร่ืองราว ท่ี นาวาเอกบุญตัน๋ บุญจนัทร์ ท่ีเคยไดรั้บมอบเหรียญตะกัว่หลวงปู่ ช่วง และไดไ้ปขอพบ
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ท่านเพื่อรดนํ้ ามนต์ขอพร เม่ือได้รับคาํสั่งจากหน่วยเหนือให้เตรียมเดินทางไปปราบปราม

ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์ท่ีจงัหวดัเชียงราย ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 และยงัมีเร่ืองราวอภินิหารของเหรียญหลวงปู่ช่วงในด้านแคลว้คลาด ท่ี

พี่ชายของนาวาเอก บุญตัน๋ ท่ีห้อยเหรียญหลวงปู่ช่วงติดตวั ระหว่างนัง่เรือแทก็ซ่ีในคลอง แลว้ถูก

กระสุนปืนมาจากท่ีมี คนยิงมาตรงท่ีไหล่ แลว้กระสุนไม่ระคายผิว ตกลงท่ีพื้นเรือ และเหตุการณ์

ตาํรวจรถไฟพลดัตกรถไฟจนถูกลอ้โบก้ีทบัขาถึง 3 ตู ้กระดูกหักแต่ขาไม่ขาดและรักษาจนหายเป็น

ปกติ ปัจจุบนัเหรียญตะกัว่หลวงปู่ ช่วงมีการซ้ือขายอยูใ่นวงการพระเคร่ืองอยูใ่นราคาหลกัพนั  ถือวา่

ไม่สูงนกั อาจเป็นเพราะยงัไม่มีการเผยแพร่เร่ืองอภินิหารเหล่าน้ีออกไป 

 นอกจากน้ีหลวงปู่ ช่วงยงัมีฝีมือทางงานช่างศิลปะ และไดป้ั้นรูปจระเขค้าบ

ปลาประดับไว  ้ตะเขส้ัน ท่ีหลงัคาระเบียงคด ด้านทิศเหนือ ของวดัจาํปา โดยนาวาเอกบุญตั๋น           

บุญจนัทร์ไดเ้ล่าว่าท่านเป็นคนช่วยหลวงปู่ช่วงยกจระเขปู้นป้ันช้ินน้ีบนหลงัคาด้วยตวัท่านเอง           

ซ่ึงเขา้ใจว่าหลวงปู่ ช่วงป้ันงานช้ินน้ีเพื่อความสวยงามเท่านั้น ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวจระเขใ้น

ตาํนานแต่อย่างใดหลวงปู่ช่วงเป็นท่ีนบัถือของชาวคลองบางระมาด มีช่ือในเร่ืองความสุจริต ท่าน

ไม่ใส่ใจในวตัถุ เงินทอง ใครทาํบุญมาก็รับมาวางไวใ้นกุฎิ เงินอยูใ่นซองก็ไม่ไดแ้ตะตอ้ง จะเอามา

ใชเ้ม่ือคราวจาํเป็น เม่ือท่านมรณภาพ ใน พ.ศ. 2533 พบเงินสดจากการทาํบุญบริจาคท่ีท่านเก็บไวถึ้ง

สามลา้นบาท และนาํเงินส่วนน้ีไปจดัตั้งเป็นมูลนิธิพระครูอรรถกิจจาทรวดัจาํปาเพ่ือใชใ้นการพระ

ศาสนาจนถึงปัจจุบนั หลงัการมรณภาพของท่าน ก็หมดยุคความรุ่งเรืองของวดัจาํปา วดัต่าง ๆ ใน

                               ...ตอนนั้น ผมได้รับคาํสั่งให้ไปรบกับ ผกค. (ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์)   

ท่ี อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ก่อนไปขา้มคลองไปพบหลวงนา้ท่ีกุฏิของท่าน ซ่ึงท่านกาํลงั

จาํวดัอยู่ ปกติปลุกพระจะเป็นบาป แต่ผมก็ปลุกท่าน พอท่านต่ืนข้ึนมาถามไถ่เร่ืองราว ท่านก็

ไม่ไดพู้ดอะไร แลว้ก็บริกรรมคาถาทาํนํ้ ามนตใ์ห้ผมอยู่สักคร่ึงชัว่โมง ก็รดนํ้ ามนต์ให้ แลว้ก็

มอบตระกรุดใหผ้มนาํติดตวัไป พอผมไดอ้อกรบ โดยไปติดกบัดกัเขา้ไปอยูใ่นสนามทุ่นระเบิด

ท่ีฝังอยู่เต็มไปหมด ผมกบัเพื่อนหันหนา้เขา้หากนัชนิดหัวชนกนั แลว้จงัหวะนั้นเกิดระเบิดข้ึน

ระหวา่งเราสองคนพอดี ปรากฏว่าเพ่ือนผมหนา้ถูกสะเก็ดหนา้หายไปแถบนึง แขนขาดขา้งหน่ึง 

ส่วนผมถูกสะเก็ดระเบิดท่ีหน้าผาก และท่ีทอ้ง รักษาไม่นานก็หายเป็นปกติ แต่ท่ีหนา้ผากยงัมี

สะเกด็ระเบิดอยู.่.. (บุญตัน๋ บุญจนัทร์, 2558) 
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ยา่นคลองบางระมาดก็กลบัไปจดัประเพณีตกับาตรเทโวท่ีวดัของท่านเอง ลูกศิษยท่ี์เคยนบัถือก็ห่าง

เหินจากวดัไป 
 

 

ภาพท่ี 8 เหรียญหลวงปู่ช่วงท่ีชาวตล่ิงชนัใหค้วามศรัทธา 
ท่ีมา: กรุงสยาม, เหรียญหลวงปู่ช่วงท่ีชาวตล่ิงชนัใหค้วามศรัทธา, เขา้ถึงเม่ือ 16 เมษายน 2557, เขา้ถึง 

ไดจ้าก http://uauction3.uamulet.com 

 

           นายสมบุญ สว่างจันทร์ เป็นคนชุมชนเกาะศาลเจ้าเกิดในตระกูลท่ีมี

สายเลือดของงานช่างโดยมีปู่พุย้ ช่างป้ัน ผูป้ั้นพระป่าเลไลย ์ท่ีวดัมะกอก และปู่ปริก ช่างป้ันช่าง

เขียน เป็นช่างเขียนภาพจิตรกรรมเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีระเบียงวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  คุณสมบุญ 

หวา่งจนัทร์ มีผลงานเป็นท่ีรู้จกัคือเป็นผูว้าดภาพสีนํ้ามนั พระบรมสาทิสลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 ทรงเคร่ืองราชภูษิตาภรณ์เสด็จออกรับราชทูตองักฤษ ทรงฉลอง

พระองคค์รุยกรองทอง ในพระอิริยาบถเตม็พระองคท่ี์งดงามมาก ประดบัภายในพระอุโบสถวดัราช

โอรสฯ เม่ือ พ.ศ.  2518 สาํหรับท่ีมาของการวาดภาพน้ี มีการบอกเล่ามาในวงตระกูลว่า นายสมบุญ 

สว่างจนัทร์ได้รับปากกับเจา้อาวาสวดัราชโอรสาราม ว่าจะวาดภาพของรัชกาลท่ี 3 ให้ เพื่อมา

ประดิษฐานในพระอุโบสถ เม่ือเวลาผา่นไปหลายเดือนนายสมบุญยงัไม่ไดล้งมือวาดภาพแต่อยา่งใด 

จนกระทัง่ วนัหน่ึง นายสมบุญ สว่างจนัทร์ ไดเ้ห็นการปรากฎร่างของบุรุษท่านหน่ึงมาทวงถาม

ภาพวาดท่ีเคยรับปากไว ้นายสมบุญจึงตกใจและไดล้งมือวาดภาพในขณะนั้นโดยทนัที โดยท่ีบุรุษ

ท่านนั้ นยงัคงปรากฏกายให้นายสมบุญได้ใช้เป็นต้นแบบในการวาดภาพ โดยภาพพระบรม

(ก)                                                                        (ข)    ส
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สาทิสลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวช้ินน้ี เป็นท่ียอมรับกนัว่าวาดไดอ้ย่าสง่างาม 

เหมือนจริงมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา  นอกจากน้ีนายสมบุญ สว่างจนัทร์ยงัมีความสามารถในการวาด

ภาพเหมือนบุคคล และภาพปกหนงัสือในยคุก่อน โดยท่านเป็นเพ่ือนของครูเหม เวชกร และเป็นพี่

ของนายจรูญ หวา่งจนัทร์ ช่างแทงหยวกคนสาํคญัของยา่นเกาะศาลเจา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.3 ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ตั้งอยูท่ี่บริเวณจุดบรรจบของคลองบางระมาดและคลองบา้น

ไทร บริเวณทิศตะวนัออกของชุมชน เป็นศาลเจา้เก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัชุมชนมากว่า 200 ปี ไม่มีหลกัฐาน

แน่ชดัว่าสร้างข้ึนเม่ือใดโดยคาํว่า “จุย้” นั้น เป็นภาษาจีนแปลว่า “นํ้ า” ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีนับถือ

ของชุมชนชาวเกาะศาลเจา้ เดิมศาลตั้งอยูใ่ตต้น้มะพลบัใหญ่ พอตน้มะพลบัใหญ่หักโค่นลงทบัศาล

เสียหาย คุณจรูญ หว่างจนัทร์จึงได้ยกท่ีดินของตนให้เป็นท่ีสร้างศาลแห่งใหม่และได้ตั้ งอยู่จน

ปัจจุบนั โดยในภายหลงัเม่ือประมาณ 30 กว่าปีมาน้ีไดมี้ความเช่ือเก่ียวกบั เจา้พ่อกุมภกรรณ์ เกิดข้ึน

ท่ีศาลเจา้พอ่จุย้                             

                                      ศาลเจา้พ่อจุย้ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่าสร้างข้ึนเม่ือใด แต่ตั้งอยู่ในชุมชนมา

นานไม่ตํ่ากว่าสามชัว่อายคุน มีอายเุก่าแก่กว่า 200 ปี ชาวบา้นเช่ือกนัว่า คร้ังสงครามกบัพม่า ทหาร

พม่าไดผ้า่นเขา้มาท่ีบริเวณน้ี แต่มาไม่ถึง เน่ืองจากเจา้พ่อจุย้ไดเ้นรมิตให้คลองนั้นเตม็ไปดว้ยวชัพืช 

จนทหารพม่ามองไม่เห็นวา่เป็นชุมชน  

                  ...เร่ืองภาพวาดรัชกาลท่ี 3 ท่ีวดัราชโอรสคนทัว่ไปมกัพูดกนัว่า ท่านมาเขา้ฝัน    

ทวงถามคนวาดภาพว่าทาํไม่ยงัไม่วาดภาพเสียที แต่ลุงสมบุญเล่าใหผ้มฟังว่า ท่านไม่ไดม้า

เขา้ฝัน แต่ท่านมายนืใหเ้ห็นตรงหนา้ และประทบัยนืใหคุ้ณลุงผมวาด... (ทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์, 

2558) 

                  ...นายสมบุญ หว่างจนัทร์ (ภายหลงัเปล่ียนนามสกุลเป็นสว่างจนัทร์) มีผลงานท่ี

เป็นท่ีรู้จกั คือ ภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 

ทรงเคร่ืองราชภูษิตาภรณ์เสด็จออกรับราชทูตองักฤษ ทรงฉลองพระองคค์รุยกรองทอง 

เขียนสีนํ้ามนัในพระอิริยาบถเตม็พระองคท่ี์งดงามมาก เขา้กรอบลบัแลลายทองของโบราณ

ท่ีซ่อมแซมปิดทองใหม่ เขียนเม่ือปี พ.ศ.2518 ประดบัภายในพระอุโบสถวดัราชโอรสฯ 

นอกจากน้ี ยงัมีผลงานภาพหน้าปกนิยายยุคก่อน เช่น ขวญัใจของจอมขวาน ของยาขอบ 

วาดเม่ือ พ.ศ. 2489 นวนิยายเร่ือง ชุนชา้งขนุแผน ของ ป.อินทรปาลิต วาดเม่ือ พ.ศ. 2496” 

(ทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์, 2554: 29) 
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           ในอดีต ศาลเจา้พ่อจุย้ไม่ไดอ้ยูบ่ริเวณท่าเรือริมคลองบางระมาด แต่เป็นศาล

เจ้าเล็กๆ อยู่โคนต้นมะพลับใหญ่ เช่ือกันว่าใตต้้นมะพลับมีโพรงใหญ่ เป็นท่ีอาศัยของจระเข ้

พาหนะของเจา้พ่อจุย้ จึงมีรูปป้ันจระเขท่ี้สร้างข้ึนตามศรัทธาของชาวบา้นอยู่ในศาล ส่วน เจา้พ่อ

กุมภกรรณ์  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิอีกองคห์น่ึงท่ีชาวบา้นเคารพบูชาควบคู่กนัมากบัเจา้พ่อจุย้นั้น เป็น

ความเช่ือท่ีเขา้มาภายหลงัเจ่าพอ่จุย้ประมาณ 30 กวา่ปี (ทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์, 2554: 25) 

             หน่ึงในศาลเจา้จีนเก่าแก่ของตล่ิงชนัคือ ศาลเจา้พ่อจุย้ บนทางสามแพร่ง

ของคลองศาลเจา้กบัคลองบางระมาด เป็นอาคารไมท้รงไทยยกพื้นสูง ทาสีแดง ข่ือดา้นบนดา้นหน่ึง

ติดป้ายว่า “จา้วพ่อจุย้” อีกดา้นติดว่า “เจา้พ่อกุมกรรณ์” ในศาลมีห้ิงเขียนตวัอกัษรจีน “เสิน” (ส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ/เทวดา) ตั้งกรามจระเขไ้วด้า้นขา้ง มีเจวด็ทาํดว้ยไมแ้ผนแบนๆ ปลายแหลมเป็นตวัแทน

ของเจา้ในศาลวางพิงไวห้ลายอนั มีผูอ้ธิบายว่าศาลน้ีท่ีจริงเป็นสองศาล คือมีศาลเจา้พ่อจุย้ และศาล

ของเจา้พ่อกุมกรรณ์ ซ่ึงน่าจะหมายถึง “กุมภีร์” คือจระเข ้บริวารหรือหาหนะของเจา้พ่อจุย้นัน่เอง... 

(วิชญดา ทองแดง และศรัณย ์ทองปาน, 2555: 41)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 9 ศาลเจา้พอ่จุย้ริมคลองบา้นไทร ท่ียดึเหน่ียวจิตใจของคนในทอ้งถ่ิน  

(จากการถ่ายของผูว้ิจยั เม่ือ 22 มกราคม 2557) 
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      2.1.4 เหตุการณ์ เร่ืองราวทีสํ่าคญั และน่าสนใจ 

                 การอพยพหนีภยัเขา้มาท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ภายหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดเ้ร่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2482 ท่ีภาคพื้นยุโรป โดยเป็นการสู้รบกบั

ระหว่างฝ่ายอกัษะอนัประกอบด้วย เยอรมนั อิตาลี และฝ่ายสัมพนัธมิตรประกอบด้วย องักฤษ 

ฝร่ังเศส รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ในส่วนของภาคพื้นเอเชีย กองทพัญ่ีปุ่นเขา้ยดึดินแดนของประเทศจีน

ท่ีดินแดนแมนจูเรียของประเทศจีน และสถาปนาเป็นรัฐใหม่ เรียกว่า แมนจูกวั จากนั้นเขา้มาตั้งฐาน

ทพัท่ีประเทศเวียดนาม สหรัฐเอมริกาและประเทศพนัธมิตรไดมี้มาตรการปิดกั้นทางเศรษฐกิจและ

ห้ามส่งนํ้ ามนัไปขายให้กบัทางญ่ีปุ่น ทาํให้ญ่ีปุ่นประสบความเดือดร้อน จึงไดส่้งเคร่ืองบินไปท้ิง

ระเบิดทีอ่าวเพิลฮาเบิล ซ่ึงช่วงเวลาเดียวกนันั้น ทางญ่ีปุ่นไดย้ืน่หนงัสือถึงรัฐบาลไทย ขอใหรั้ฐบาล

ไทยเป็นทางผ่านเพื่อเขา้ไปยึดครองในแถบมลาย ูพม่า และอินเดีย ซ่ึงเป็นประเทศอาณานิคมของ

องักฤษ  ซ่ึงในช่วงแรกรัฐบาลไทยยงัไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม โดยก่อนหนา้นั้นประเทศไทยก็ไดมี้การ

เตรียมความพร้อมในการฝึกซอ้มในการป้องกนัอธิปไตยของประเทศ   ในแถบจงัหวดัชายทะเลท่ี

อาจเป็นแนวยกพลข้ึนบก และมีการตั้งกองกาํลงัยวุชนทหารข้ึนทัว่ประเทศ และเม่ือญ่ีปุ่นไดย้กพล

เขา้สู่ประเทศไทยในเชา้มืดของวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2484 ก็เกิดการต่อตา้นตลอดแนวชายฝ่ังทะเลดา้น

อ่าวไทย และตลอดทัว่ประเทศ ก่อนท่ีรัฐบาลไทยจะมีคาํสั่งให้ยติุการสู้รบ และยินยอมให้กองทพั

ญ่ีปุ่นยกพลข้ึนในท่ีสุด และใชป้ระเทศไทยเป็นทางผา่นตามท่ีญ่ีปุ่นตอ้งการ โดยทางญ่ีปุ่นไดเ้ขา้ยดึ

สถานท่ีสําคญัท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคญัในกรุงเทพมหานคร อาทิ สถานีรถไฟหัวลาํโพง อู่เรือ

บางกอกด็อก โรงไฟฟ้าวดัเลียบ สวนลุมพินี สถานีรถไฟบางกอกนอ้ย และไดย้ึดอาคารสาํคญัเป็น

ท่ีตั้งหน่วยทหารและท่ีพาํนกั ต่อมาในเดือนมกราคม 2485 รัฐบาลไทยไดป้ระกาศเขา้ร่วมสงคราม

กับฝ่ายญ่ีปุ่น เพื่อทําสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร  ทําให้ช่วงเวลาไม่นานหลังจากนั้ น ฝ่าย

สมัพนัธมิตรไดส่้งเคร่ืองบินมาท้ิงระเบิดจุดยทุธศาสตร์สาํคญัท่ีญ่ีปุ่นไดย้ดึครองไว ้ 

               ...เจ้าพ่อจุ้ยเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนในย่านบางระมาดในการเดินทางท่ี

ปลอดภยั และการทาํมาคา้ขายท่ีประสบความสําเร็จ ทุกปีจะมีการบวงสรวงศาลในวนัข้ึน 

15 คํ่า เดือน 6 ปัจจุบนั ศาลแห่งน้ี ยงัคงเป็นท่ีนบัถือของชุมชน เคารพและศรัทธาในความ

ศกัด์ิสิทธ์ิของเจา้พอ่ ในปัจจุบนัยงัคงมีผูม้าบนบานขอในเร่ืองต่างๆ แลว้ประสบความสาํเร็จ 

โดยจะมีการนําอาหาร  หรือของมาแก้บน ตามแต่ท่ีได้บนไว้ เช่น หัวหมู เน้ือหมู...   

(สาลินี มณัฑะวงศ,์ 2557) 
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                  ในระยะแรกเคร่ืองบินจะบินมาท้ิงระเบิดในตอนกลางคืน และบินสูง ทาํให้

พลาดเป้าหมาย สร้างความเดือดร้อนกบัราษฎร์ รัฐบาลจึงแนะนาํให้มีการพรางไฟ ส่วนการขนส่ง

สินคา้หรือวตัถุดิบท่ีตอ้งพึ่งพาจากต่างประเทศกเ็กิดความขาดแคลน เช่น นํ้ามนั เหลก็ ไมขี้ดไฟ ยาง 

เส้ือผา้ และในช่วงท่ีญ่ีปุ่นเป็นฝ่ายเพล่ียงพลํ้าในการสงคราม  การท้ิงระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรก็

จะมีจาํนวนคร้ังท่ีถ่ีข้ึน และจะเขา้มาในช่วงกลางวนัมากข้ึน ทาํใหม้องเห็นเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

จึงมีการโจมตีอยา่งหนกัหน่วง สถานท่ีสาํคญัในกรุงเทพฯ ไดรั้บความเสียหายหลายแห่ง เช่น สถานี

รถไฟหัวลาํโพง สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระราม 6 โรงไฟฟ้าวดัเลียบ   บา้นเรือนท่ีอยูใ่น

บริเวณใกลเ้คียงก็ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามทั้งจากระเบิด และไฟท่ีลุกไหม ้มีผูเ้สียชีวิต 

บาดเจ็บ ในสมยันั้น ผูค้นจึงปิดบา้นและอพยพไปยงัพื้นท่ีชานพระนคร หรือพื้นท่ีต่างจังหวดั

ใกลเ้คียงเพ่ือหลบหนีภยัสงคราม อาทิ พระบรมวงศานุวงศก์็จะไปประทบัท่ีพระราชวงับางปะอิน 

บางส่วนไปอาศยัทางเหนือยา่นเกาะเกร็ด ส่วนทางตะวนัออกของเมืองเป็นท่ีนิยมอยูอ่าศยัของชาว

มุสลิมในย่านมหานาค และมุสลิมในย่านบางกอกน้อยท่ีอพยพไปพาํนัก ทั้งในย่านพระโขนง 

ลาดกระบงั ส่วนทางตะวนัตกของเมือง ก็มีการอพยพมาอาศยัในแถบสวนฝ่ังธนบุรี ย่านตล่ิงชนั 

โดยเฉพาะแถบย่านคลองบางระมาด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไม่ไกลจากพ้ืนท่ีอาศยัเดิมในพระนคร มีการ

เดินทางท่ีสะดวก เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ โดยผูท่ี้มาอาศยัอยูห่ลายท่าน อาทิ หลวงวฒันศิลป์ บา้น

เดิมอยู่ในแถบบางขุนพรหม เป็นช่างหลวง สังกดักองช่างกระทรวงวงั เม่ือสงครามไดรุ้นแรงข้ึน 

ท่านจึงไดอ้พยพหนีภยัสงครามเขา้มาท่ีย่านบางระมาดโดยพาํนกัอยู่ท่ีเกาะศาลเจา้ ท่านไดพ้บเห็น

การแทงหยวกของชาวบา้นกลุ่มช่างวดัจาํปา ท่านจึงไดใ้หค้าํแนะนาํในการเขียนลาย และสอนเคลด็

ลบัว่า “โคง้ให้ไดว้ง ตรงให้ไดเ้ส้น” โดยผูท่ี้ไดเ้รียนไดศึ้กษาในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ พระครูพิบูลพฒันกิจ 

อดีตเจา้อาวาสวดัมณฑป และนายจรูญ หวา่งจนัทร์ และภายหลงัสงครามเสร็จส้ินลงแลว้หลวงวฒัน

ศิลป์ ท่านก็ไดพ้ากลุ่มช่างแทงหยวกวดัจาํปาไปเรียนรู้งานแทงหยวกของหลวงในงานพระเมรุของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอานนัทมหิดล เม่ือปี พ.ศ. 2493 และงานพระเมรุของสมเด็จพระพนั

วสาอยัยิกาเจา้ เม่ือ พ.ศ. 2499 ทาํให้งานแทงหยวกของกลุ่มช่างวดัจาํปามีความประณีตมากยิ่งข้ึน 

ท่านต่อมาคือคุณสุพรรณ ยวุพกุกะ ดาราละครโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นลูกสะใภข้องหลวงวฒันศิลป์กไ็ดเ้ขา้

มาพาํนกัอยูท่ี่ชุมชนเกาะศาลเจา้และนาํการเล่นรําวงมาเผยแพร่ในชุมชนดว้ย นอกจากน้ียงัขา้ราช

บริพารท่ีรับใชพ้ระองคเ์จา้จุลจกัรพงษท่ี์วงัของท่านซ่ึงอยู่ในย่านท่าเตียน ซ่ึงใกลก้บัโรงไฟฟ้าวดั

เลียบและสะพานพระพทุธยอดฟ้า ซ่ึงมีความเส่ียงต่อภยนัตรายต่อการท้ิงระเบิด จึงไดอ้พยพมาอยูท่ี่
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บา้นของพระยาสิริจุลเสวก (พวั จุลเสวก) มหาดเลก็ของเจา้ฟ้าจกัรพงษภู์วนาถ กรมหลวงพิษณุโลก

ประชานาถ และผูรั้บใชพ้ระองคเ์จา้จุลจกัรพงษต์ั้งแต่ยงัเยาวว์ยั ซ่ึงอยูท่ี่คลองบางระมาด ดา้นใตข้อง

ชุมชนเกาะศาลเจา้ และยงัไดน้าํเรือยนตข์องพระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ ์ช่ือมจัฉานุ มาจอดเก็บรักษาไว้

ท่ีหนา้บา้นพระยาสิริจุลเสวก โดยคุณตาสุรีย ์จุลเสวก ไดเ้ล่าให้ฟังว่าภายหลงัสงครามสงบลงแลว้

เป็นเวลาหลายปี พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษไ์ดเ้สด็จมาเป็นการส่วนพระองคท่ี์บา้นของพระยาสิริจุล

เสวก และพ่ีนอ้งตระกูลจุลเสวก ทั้ง 5 คน ท่ีเป็นขา้ราชบริพารรับใช ้ปัจจุบบัา้นของพระยาสิริจุล

เสวก และอู่เรือท่ีเกบ็เรือมจัฉานุยงัคงอยู ่แต่มีการปรับปรุงข้ึนบา้งตามกาลเวลา 

  “ในช่วงสงครามกมี็พวกขา้ราชบริพารของพระองคฯ์ จุล หนีภยัมาพกั

อาศยัท่ีบา้นพระยาสิริ ฯ ซ่ึงเป็นปู่ นอกจากตวัพระยาสิริ ฯ แลว้ยงัมีพี่นอ้งจุลเสวกอีก 4 คน ท่ีเป็นขา้

รับใช ้อยา่งเช่นปู่ผกู ท่ีเป็นคนเกบ็ผลประโยชน์ใหพ้ระองคจุ์ลฯ แลว้ท่ีเห็นกคื็อมีเรือมาจอดเกบ็ไวท่ี้

บา้น เรือมจัฉานุ เป็นเรือยนตร์” (สุรีย ์จุลเสวก, 2557)  

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 คุณสุรีย ์จุลเสวก ช้ีใหดู้บา้นพระยาสิริจุลเสวกท่ีเคยใชเ้ป็นท่ีหลบภยัสงครามของ 

ชาวพระนคร 

 (จากการถ่ายของผูว้ิจยั เม่ือ 20 ธนัวาคม 2557) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 
 

 

2.2 ทรัพยากรการท่องเทีย่วด้านนิเวศวฒันธรรม 

       ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นชุมชนท่ีโดดเด่น มีเร่ืองราวของผูค้นท่ีมีวิถีการดาํรงชีวิตท่ี

น่าสนใจและมีลกัษณะเฉพาะ เน่ืองจากตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีคลองหลายสายเช่ือมโยงถึงกนั และมีการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทาํนา ทาํสวน มีความเช่ียวชาญในงานช่าง และวิถีชาวนํ้ า ดว้ยสภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน และนํ้ า จึงมีการกาํหนดตาํแหน่งการปลูกสร้าง

บา้นเรือนท่ีอยู่ชิดริมคลอง โดยชาวเกาะศาลเจ้าและคนในย่านบางระมาดท่ียงัมีชีวิตอยู่ได้เล่า

เร่ืองราวสภาพส่ิงแวดลอ้ม สภาพสังคม การดาํรงชีวิตในช่วงประมาณ 80 ปี ท่ีผา่นมา ซ่ึงมีเร่ืองราว

ท่ีโดดเด่น น่าสนใจ ดงัน้ี 

        2.2.1 วถีิชีวติในอดีตความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน  

                 สภาพสังคมของชุมชนเกาะศาลเจา้ จะเป็นคนดั้งเดิมท่ีอยู่อาศยัมาหลายชัว่

อายุคน โดยในชุมชนจะมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด รู้จกักนัทุกครัวเรือน โดยจะมีการแต่งงานกนัของ

คนในพื้นท่ีจึงมีความสมัพนัธ์ท่ีเป็นเครือญาติกนั เม่ือมีกิจกรรมใดเกิดข้ึนก็จะมีการช่วยเหลือเก้ือกลู

กนั โดยไม่ตอ้งมีการร้องขอ อาทิ งานบวช งานแต่ง งานข้ึนบา้นใหม่ งานศพ ก็จะมีการช่วยงานกนั 

ตั้งแต่การเตรียมอาหาร การเตรียมตกแต่งสถานท่ี ในการทาํนากมี็การลงแขกช่วยกนั 

                   การปลูกเรือน ในอดีตนิยมตั้งบา้นเรือนริมนํ้า เป็นเรือนเด่ียวแบบไทยใตถุ้น

สูง  ยกสูงราว 3 เมตร ซ่ึงคนท่ีมีฐานะทางการเงินดีจะปลูกเป็นเรือนไทย สร้างจากไมส้ัก  มุงหลงัคา

ดว้ยกระเบ้ืองวา่ว โดยบนบา้นจะเป็นหอ้งโถงใหญ่สาํหรับเป็นหอ้งนอน และอาจมีการแบ่งหอ้งเลก็

เป็นห้องพระ แลว้จะมีนอกชานอยู่ดา้นนอก  บริเวณใตถุ้นจะเป็นดิน ใชพ้กัผ่อนและทาํงานต่าง ๆ 

ส่วนบา้นชาวบา้นทัว่ไปมกัปลูกดว้ยไมเ้ต็งหลงัคามุงจาก หากบา้นไหนไม่ค่อยมีฐานะทางการ

การเงินฝาบา้นจะสร้างดว้ยไม่ไผข่ดัแตะและมุงจาก ในส่วนของสุขา สมยัก่อนแต่ละบา้นจะมี “เวจ” 

ซ่ึงหมายถึงสุขาท่ีมีลกัษณะเป็นการขุดหลุมท่ีดิน บางบา้นใชโ้อ่งฝังดิน และนาํไมม้าขวางท่ีปาก

หลุม และใชท้างมะพร้าวลอ้มรอบบงัตา ไม่มีหลงัคา นอกจากน้ี สมยัก่อนแต่ละบา้นจะมีการขดุดิน

เป็น “คู” ไวจ้อดเรือ ดงัท่ีคุณสมศกัด์ิ ขาํมี ไดเ้ล่าว่า “เม่ือก่อนจะปลูกบา้นเป็นเรือนไทย ไมส้ัก ใต้

ถุนสูง ใตถุ้นจะเป็นดิน บนบา้นเป็นห้องโถงใหญ่หน่ึงห้อง มีห้องเล็กเป็นห้องพระ หลงัคาเป็น

กระเบ้ืองว่าว แลว้มีนอกชาน บา้นธรรมดาหลงัคามุงจาก ฝาเป็นไมเ้ต็งไม่มีแบ่งห้องเหมือนกนั 

หรือไม่จะเป็นฝาไมไ้ผข่ดัแตะของคนท่ีไม่ค่อยมีฐานะ” (สมศกัด์ิ ขาํมี, 2558) 
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                   เรือ แต่ละครอบครัวจะเรือเป็นของตนเอง โดยมีเรือประเภทต่าง ๆ ท่ีใชง้าน

ไดแ้ก่ เรือสาํป้ัน ใชส้าํหรับบรรทุกสินคา้ขายของ เรืออีแปะ ใชส้าํหรับเก็บของในสวน เรือป๊าป ใช้

สาํหรับทอดแห จบัปลาได ้บางบา้นจะมีเรือแจวใชส้ําหรับเป็นเรือจา้ง โดยจะขุดคูไวส้าํหรับจอด

เรือ ดงัท่ีคุณบุญตัน๋ บุญจนัทร์ เล่าวา่ “เรือสาํป้ัน ในสมยัอดีต เป็นเรือท่ีไวส้าํหรับขายทุเรียน โดยเรือ

แบบจะมีใชง้านอยูส่องท่ี คือ แถวนนทบุรี เรือไวใ้ชเ้ก็บทุเรียน และอีกทีคือ เรือแถวบางชา้ง ไวใ้ช้

ขายพวกพริก พวกหอม ...เรืออีแปะ ลกัษณะเป็นเรือหัวตดั ขอ้ดีของเรืออีแปะ ใชง้านเวลาเก็บของ

ในสวน ส่วนเรือป๊าบจะไวใ้ชท้อดแห่ จบัปลา”  (บุญตัน๋ บุญจนัทร์, 2558)  

          

 

                     

 

 

 

 

 
            

ภาพท่ี 11 ผูค้นยา่นคลองบางระมาดบางส่วนยงัคงวิถีชีวติชาวนํ้าใชเ้รือคา้ขายอาหาร พืชผกั  

(จากการถ่ายของผูว้ิจยั เม่ือ 24 เมษายน 2553) 

  

                  ย่านการค้าหลกัของชุมชน  

                  จุดแรก ได้แก่ บริเวณชุมชนเกาะศาลเจา้ ท่ีหน้าศาลเจา้พ่อจุย้ ซ่ึงเป็นจุด

บรรจบของคลองบางระมาดกบัคลองบา้นไทร เป็นชุมทางการคา้และการขนส่งของคนในละแวก

นั้น มีเรือของคนในทอ้งถ่ิน ของชาวบางระมาด บางพรม บางเชือกหนัง และละแวกมหาสวสัด์ิ 

รวมถึงพ่อคา้จากทอ้งถ่ินอ่ืนมาคา้ขายสินคา้ และโดยภายหลงัไดเ้ป็นท่าเรือหลกัในการขนส่งสินคา้

ข้ึนเรือแท็กซ่ีไปคา้ขายในฝ่ังพระนครดงัท่ีคุณบุญตัน๋ บุญจนัทร์ ไดเ้ล่าว่า “ตลาดคา้ขายมีบริเวณ   

วดัช่างเหลก็ ขายสินคา้จะเป็นของในสวน นํ้าปลา กะปิ และมีอีกท่ีก็คือตลาดหนา้ศาลเจา้สินคา้ขาย

เหมือนกัน บางคนท่ีขายท่ีวดัช่างเหล็กไม่หมดก็มาขายแถวน้ี แต่หน้าศาลเจา้จะเล็กกว่าท่ีตลาด     
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วดัช่างเหล็ก ตั้งแต่เชา้จนถึงช่วงสาย ๆ มีขายทุกวนั มาหมดไปในช่วงท่ีมีถนน คนท่ีใชเ้รือก็เร่ิม

หายไปจนไม่มีเหลือแลว้ในปัจจุบนั” (บุญตัน๋ บุญจนัทร์, 2558) 

           จุดท่ี 2 ได้แก่ บริเวณปากคลองบางระมาดตรงวดัช่างเหล็กเป็นตลาดนํ้ า

ขนาดใหญ่ท่ีชาวชุมชนเกาะศาลเจา้ ชุมชนใกลเ้คียง และพ่อคา้แม่คา้จากถ่ินอ่ืนมาชุมชนกนัตั้งแต่

เวลาประมาณ 05.00-09.00 น. โดยมีเรือมาชุมนุมกนัมากกวา่ 100 ลาํ เป็นประจาํทุกวนั โดยมีการซ้ือ

ขายสินคา้ ผกั ผลไมจ้ากสวน และมีเรือท่ีมาไกลเป็นเรือมาขายนํ้ าปลา และเกลือจากสมุทรสาคร 

และมีเรือมาจากสุพรรณบุรี มาขายหอม กระเทียม ดงัท่ีคุณสมศกัด์ิ ขาํมี ไดเ้ล่าว่า “แถวตลาดวดั

ช่างเหลก็ มีพายเรือไปขายของกนั ตั้งแต่ตีห้าก็มีแลว้ สักเกา้โมงก็วาย มีเรือร้อยกว่าลาํมาขายกนั มี

ทั้งผกั ผลไมข้องชาวสวน เรือท่ีมาไกลๆ ก็มีเรือจากมหาชยัมาขายนํ้ าปลา เรือขายเกลือ แลว้ก็มีหอม

กระเทียมจากสุพรรณฯ พวกน้ีจะซ้ือมะพร้าวแหง้ หมาก พลู กลบัไป” (สมศกัด์ิ ขาํมี, 2558) 

 

                  อาชีพ 

                    อาชีพการทําสวนไม้ยืนต้น การทาํสวนเป็นอาชีพหลกัของชุมชนเกาะศาล

เจา้ โดยในสมยัก่อนจะมีสวนผลไมห้ลากหลายชนิด อาทิ กะทอ้น ละมุด ส้มเขียวหวาน มะม่วง 

ทุเรียน สม้โอ กลว้ย โดยผลไมท่ี้โดดเด่นในสมยัก่อน อาทิ 

             กะทอ้น พนัธ์ุท่ีโดดเด่นไดแ้ก่ พนัธ์ุทบัทิม ซ่ึงลูกจะมีขนาดเลก็ เปลือกบาง 

เมด็ลีบ เน้ือฟรัูบประทานไดเ้กือบทั้งลูก รสหวานอร่อย 

            ละมุด พนัธ์ุมะกอก ลูกมีขนาดเลก็ รสชาติหวานกรอบ 

            ส้มเขียวหวาน ลกัษณะคลา้ยส้มบางมด มีรสชาติอมเปร้ียว กล่าวกนัว่า เป็น

พนัธ์ุท่ีย่านบางมดนําไปปลูก แล้วส้มเหมาะกับดินท่ีบางมดจึงมีรสชาติอร่อย และกลายเป็น

สม้เขียวหวานบางมดท่ีโด่งดงั 

            มะม่วง พนัธ์ุพราหมณ์ขายเมียซ่ึงมีช่ือเสียง รสชาติหวานหอม อร่อย เน้ือไม่

เหลว นอกจากน้ียงัมีมะม่วงพนัธ์ุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พนัธ์ุทุเรียน พนัธ์ุหวัชา้ง พนัธ์ุพิมเสนมนั พนัธ์ุพิมเสน

เปร้ียว พนัธ์ุการะเกด 

            ทุเรียน มีพนัธ์ุดั้งเดิมหลายพนัธ์ุ อาทิ พนัธ์ุอีลวง เน้ือมีสีเหลืองคลา้ยชะนี 

เปลือกบาง รสชาติดี พนัธ์ุกะเทย พนัธ์ุกาํป่ัน พนัธ์ุชายมะไฟ พนัธ์ุจอกลอย (อ่านวา่ จอก-ลอย) พนัธ์ุ

กบตาขาํ พนัธ์ุกบแม่เฒ่า   
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            ส้มโอ พนัธ์ุขาวจีบ เน้ือหวานและน่ิม และพนัธ์ุขาวใหญ่ เปลือกบาง รสอร่อย

            กลว้ย มีกลว้ยหอม แต่เน้ือแน่น รสอร่อย และกลว้ยนํ้าวา้  

            โดยในสมยัก่อนผลไมท่ี้เก็บได ้เวลาขายจะขายราคาตามขนาดเล็ก ใหญ่ 

และนิยมขายเป็นร้อยละ อาทิ กะทอ้น ส้มเขียวหวาน ขาย 100 ลูก ราคา 100–300 บาท มะม่วง 100 

ลูก ราคา 20–40 บาท กลว้ย 100 ลูก ราคา 40–50 บาท ส่วนท่ีขายเป็นลูก ไดแ้ก่ ผลไมข้นาดใหญ่ 

เช่น ทุเรียนขายลูกละ 30–50 บาท ส้มโอขายลูกละ 2–10 บาท โดยการขายมีทั้งพายเรือไปขายเองท่ี

ตลาดตรงวดัช่างเหลก็ หรือขายส่งใหแ้ม่คา้นาํไปขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ...เม่ือก่อนมีมะเฟือง มะไฟ ชมพู่ ท่ีเยอะคือกล้วย ส้มก็มีพนัธ์ุทองดี ทุเรียน   

มีบางสวน ส่วนใหญ่คนเป็นชาวสวน คา้ขายบา้ง เม่ือก่อนมีเรือพายขายสินคา้จากสวน ใส่เรือ

พายขายทัว่ไป ออกไปทางชกัพระ แต่ไม่ถึงบางกอกนอ้ย มนัไกล... (บุญเรือน ศุภกาญจนะ, 2557) 

                  ...ท่ีบา้นเม่ือก่อนทาํสวนทุเรียน กบัสวนละมุด ตรงแยกป๊ัมแก๊ส (ถนนราชพฤกษ ์

ติดทางรถไฟ) เป็นสวนละมุด สวนทุเรียนไปทางคลองวดัตล่ิงชนั หลงัวดัตล่ิงชนัเป็นสวน

ทุเรียนทั้งหมด  สวนทุเรียนจากวดัตล่ิงชนั พนัธ์ุ กาํป่ัน กบ เป็นพนัธ์ุพื้นเมือง พนัธ์ุหมอนทอง 

ชะนีมาท่ีหลงั ในเวิ้งน้ีปลูกกะทอ้น พนัธ์ุทบัทิม เปลือกบาง เม็ดลีบเน้ือฟู หวาน ผสมเปร้ียว

นิดๆ จะมีการห่อกะทอ้นดว้ย ใชใ้บตองแห้งทาํเป็นกระโปรงห่อกะทอ้น กนัแมลงให้ผิวสวย 

ละมุดก็มีพนัธุ์มะกอก ลูกเลก็เท่ามะกอกนํ้ า รสหวานกรอบ ส้มเขียวหวาน ท่ีน่ีจะคลา้ยส้มบาง

มด มีรสเปร้ียวนาํ ดั้งเดิมเป็นส้มท่ีน่ีแลว้บางมดเอาไปปลูก มนัเหมาะกบัดินท่ีนัน่แลยอร่อย 

มะม่วง ก็จะมีพนัธุ์พราหมณ์ขายเมีย ลูกแป้นๆ สั้นๆ รสหวานหอม อร่อย เน้ือไม่เหลวส่วน

ทุเรียน พนัธุ์ดั้ งเดิมก็มีอีลวง เน้ือสีเหลืองคลา้ยชะนี เปลือกบาง พนัธ์ุกะเทย เน้ือสีขาวขุ่น 

เปลือกบาง ทุเรียนกาํป่ัน เปลือกหนา ตอ้งใชข้วานทุบเพื่อปอกเปลือก พนัธุ์ชายมะไฟ เปลือกสี

สม้อมนํ้าตาลเขม้ เปลือกไม่หนา เน้ือสีจาํปา รสหวานมนั พนัธ์ุจอกลอย (อ่านว่าจอก-ลอย) ลูก

จะเล็กกว่ากระดุม เน้ือนอ้ย เมด็ใหญ่ เปลือกบาง รสชาติคลา้ยอีลวง พนัธ์ุกบตาขาํ กบแม่เฒ่า 

เน้ือสีเหลือง เปลือกค่อนขา้งหนา รสชาติหวานมนั สองพนัธุ์น้ี ช่ือไดม้าจากเจา้ของสวนท่ีเพาะ

เมด็มาปลูกไดก้็ตั้งช่ือตามคนเพาะ ส้มโอ จะมีพนัธ์ุขาวจีบ เน้ือหวานและน่ิม เปลือกบาง รส

อร่อย กลว้ย มีกลว้ยหอม ซ่ึงลูกจะไม่ใหญ่เหมือนท่ีอ่ืน แต่เน้ือแน่น อร่อย แลว้ก็กลว้ยนํ้ าวา้ ท่ี

เน้ืออร่อย ไส้ไม่แขง็” (สมศกัด์ิ ขาํมี, 2558)               ...ผลไมส่้วนใหญ่ขายเป็นร้อย อย่างกะทอ้น ร้อยละ 100 บา้ง 200 บา้ง 300 บา้ง 

แลว้แต่ขนาด มะม่วงก็ร้อยละ 20 – 40 บาท กลว้ยก็ขายเป็นร้อย ไม่ไดข้ายเป็นหวี 100 ลูก  

ก ็40 ถึง 50 บาท ท่ีขายเป็นลูก มีทุเรียนลูกละ 30 ถึง 50 บาท ส้มโอลูกละ 2 บาทถึง 10 บาท  

2 บาท น่ีลูกเลก็ ๆ เดก็จะซ้ือไปกิน... (สมบุญ ทองใบ, 2558) 
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                  อาชีพการทาํสวนพชืล้มลุก สวนในยา่นบางระมาดบางสวน ท่ีอยูถ่ดัออกไป

จากพ้ืนท่ีเกาะศาลเจา้เดิมเป็นท่ีนามาก่อน เม่ือตอ้งการเปล่ียนจากการทาํนามาทาํสวน ในช่วงแรก

ตอ้งมีการปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การปลูกผลไม ้โดยการปลูกพืชลม้ลุก หรือตน้ไมข้นาดเล็ก 

ไดแ้ก่ กระเพรา โหระพา แค บวบ ขิง แตงกวา มะเขือเทศ  ถัว่ฝักยาว มะกรูด จากนั้นจึงเร่ิมปลูก 

มะม่วง มะพร้าว และผลไมอ่ื้นๆ โดยพืชสวนเหล่าน้ี เม่ือปลูกแลว้ก็จะนาํไปขาย นอกจากน้ี บาง

สวนยงัมีการปลูกดอกไม ้เช่น ดอกเยอบีร่า ดงัท่ีคุณนิภา จุลเสวกเล่าวา่: 

  

 

 

 
 

                   อาชีพการทาํนา พื้นท่ีทาํนาจะอยูบ่ริเวณรอบนอกของเกาะศาลเจา้ โดยชาว

เกาะศาลเจา้ นอกจากทาํสวนแลว้ยงัทาํนาดว้ย ซ่ึงมีทั้งทาํนาบนท่ีดินของตนเอง และเช่าท่ีของคนอ่ืน

สาํหรับทาํนา โดยท่ีทาํนาจะอยูถ่ดัจากแนวสวนออกไปทางทิศเหนือ ทิศตะวนัตก และทิศใตส้าํหรับ

เป็นพื้นท่ีทาํนา ดงัท่ีคุณบุญตัน๋ บุนจนัทร์เล่าวา่: 

 

 

 

 

 

 

 

            การปลูกขา้วจะเร่ิมปลูกราวเดือน 8 ซ่ึงเร่ิมมีฝนตก พนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูก คือ ขา้ว

ขาวอากาศ และขา้วเสาไห้ โดยขา้วขาวอากาศมีเม็ดขา้วขนาดกลาง หุงแลว้มีกล่ินหอม สีขาว 

ขั้นตอนการทาํนาจะมีการไถคราดโดยใช้ควาย จากนั้นจึงหว่านกลา้ พอขา้วข้ึนสูงไดป้ระมาณ

ศอกนึง ก็จะถอนตน้ขา้วมารวมเป็นฟ่อนเพื่อทาํการดาํนา จากนั้นท้ิงระยะเวลาราว 3 เดือน เม่ือถึง

เดือน 12 ก็จะเก่ียวขา้วได ้โดยการเก่ียวขา้วจะใชว้ิธีลงแขก ถือถา้บา้นไหนเก่ียวขา้วก็ระดมคนมา

ช่วยกนั ใครเป็นเจา้ของนาขา้วกท็าํอาหารเล้ียงตอบแทน จากนั้น กจ็ะนวดขา้ว บนลานนวดขา้วท่ีทา

             ...เม่ือก่อนมีกลว้ยหอมทอง ทาํสวน ทาํนา ส่วนใหญ่ทาํสวน ปลูกขิง ปลูกแตงกวา 

มะเขือสีดา มนัเทศ มนัสีดา เม่ือก่อนถา้จะเปล่ียนนามาเป็นสวน ตอ้งปลูกพวกถัว่ฝักยาว 

มะกรูด พอเปล่ียนจากนา แรก ๆ ตอ้งปลูกพืชลม้ลุกก่อน แลว้เร่ิมปลูกมะม่วง มะพร้าว... 

(นิภา จุลเสวก, 2558) 

            ...พ่อแม่เป็นทั้งชาวสวนชาวนา โดยพ้ืนท่ีเดิมตั้งแต่พุทธมณฑลสายสองยาวไปทาง

คลองวดัโพธ์ิทั้งหมดเป็นนา ชายคลองจะเป็นสวน หมอก็ไดเ้รียนรู้ศึกษามาจากคุณพ่อ แลว้

ต่อมาก็ไดค้ดัเลือกให้เป็นยุวกสิกร ก็ไดเ้ร่ิมปลูกเห็ดฟาง  ฟักทอง และยงัไดช่้วยท่ีบา้นใน

วนัว่างเสาร์ อาทิตย ์ก็ตอ้งกลบัมาทาํนา” (บุญตัน๋ บุญจนัทร์, 2558) สอดคลอ้งกบัท่ีคุณ

พฒันา ชาญใชจ้กัร ท่ีเล่าว่า ตรงวดัมะกอกเป็นนา ทุ่งมงักรคือนา สวนผกัเม่ือก่อนเป็นนา 

พอคนจีนมาอยูถึ่งเป็นสวนผกั สุดหมู่บา้นนนัทวนักเ็ป็นนา... (พฒันา ชาญใชจ้กัร, 2558) 
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ดว้ยข้ีควายเพื่อใหข้า้วไม่จมดิน โดยจะตีขา้วเป็นวง และใชค้วายย ํ่าใหเ้มด็ขา้วหลุดออก แลว้นาํเมด็

ขา้วมาฝัดดว้ยเคร่ืองฝัดขา้วท่ีใชมื้อหมุน พอไดเ้มด็ขา้วเปลือกกน็าํไปใส่กระสอบ  

                   การทาํนายงัสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของผูค้นในยุคก่อนท่ีเนน้การ

ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัมากกว่าการแสวงหาประโยชน์ในเร่ืองของเงินทอง โดยชาวนาจากนาผนือ่ืนจะ

ช่วยกนัดาํนาและเก่ียวขา้วของเพื่อนบา้น แมว้่าท่ีนาของแต่ละคนอาจจะมีไม่เท่ากนัแต่ก็ไม่ได้

คาํนึงถึงวา่จะเป็นการไดเ้ปรียบเสียเปรียบแต่อยา่งใดดงัท่ีคุณบุญตัน๋ บุญจนัทร์ ไดเ้ล่าวา่: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  วิธีขายจะขายเป็นขา้วเปลือกจะมีคนมารับซ้ือท่ีนา เวลาขายจะขาย จาํนวน 

100 ถงั ราคาประมาณ 6,000 บาท ราคาขายขา้วสารในตลาดอยู่ท่ีประมาณถงัละ 40-50 บาท โดย

หลงัจากท่ีไดมี้การตดัถนนบรมราชชนนีท่ีนากเ็ร่ิมหมดไป โดยถนนบรมราชชนนีบางช่วงไดต้ดับน

พื้นท่ีท่ีเคยทาํนามาแต่เดิม ดงัท่ีคุณละมุน สุขมัน่ศกัด์ิไดเ้ล่าเร่ืองตน้ทุนในการทาํนาและการขายขา้ว

ไวว้า่: 

 

 

 

 

 

 

 

          ...วนัวา่งในเสาร์ อาทิตย ์กต็อ้งกลบัมาทาํนา โดยเร่ิมตน้การทาํนา กเ็ร่ิมจากการไถดิน 

ข้ึนมา  ขั้นต่อไปก็ตอ้งคราด เพื่อดึงหญา้ออกมา เวลาคราดตอ้งใชก้ระบือสองตวั แต่เวลา   

ไถใชก้ระบือตวัเดียว ข้ึนตอนต่อไปกน็าํขา้วมาหว่าน เรียกว่า นาดาํ  แลว้ปลูกตน้กลา้ใหเ้ป็น

ตน้อ่อน สักคืบกว่า แล้วนําต้นกล้า มามดัเป็นฟ่อน แล้วนําไปดาํนา โดยนาดาํจะได้ผล

มากกวา่นาหวา่น การดาํนา จะเรียกวา่ ดาํแขก มาช่วยกนัทาํ ไม่มีการเก่ียงกนัว่าใครมีนานอ้ย 

นามาก ก็ถือว่าช่วยดว้ยใจ ถึงเวลาก็มาช่วยกนั พอไดเ้วลาก็ไปเก่ียวขา้ว แลว้เอาขา้วมาตั้งเป็น

แนวตั้งแลว้ให้กระบือข้ึนไปเหยียบให้ขา้วหลุดจากรวง พอไดแ้ลว้ก็นาํขา้วไปท่ีไดไ้ปฝัดเอา  

ผงฝุ่ นฟางออก ให้เหลือแต่เม็ดขา้ว ส่วนโรงสีขา้วก็จะมีแถววดัข้ีเหล็ก... (บุญตัน๋ บุญจนัทร์, 

2558) 

          ...พอไดข้า้วเปลือกก็ใส่กระสอบ ขายเป็นขา้วเปลือก คนซ้ือเขามารับถึงท่ี บางทีเราจะ

เก็บไวกิ้นเองบ้าง เอาข้าวไปสีได้ปากคลองบางกอกน้อย แถววดัสุวรรณคีรี ขา้ว 1 ไร่   

ไดป้ระมาณ 60 – 70 ถงั เวลาขายจะขาย 100 ถงั ราคาประมาณ 6,000 บาท ตน้ทุนทาํนา   

ก็ประมาณไร่ละ 500 บาท ค่าเช่าท่ีทาํนาก็ประมาณปีละ 3,000 บาท/ท่ีนา 5 ไร่ ตอนนั้น   

ถา้ไปซ้ือขา้วสารก็ถงัละประมาณ 40 - 50 บาท พอถนนบรมฯมาก็เลิกทาํนาไป... (ละมุน   

สุขมัน่ศกัด์ิ, 2558) 
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                    อาชีพการค้าขายสินค้าจากสวน  ชาวชุมชนเกาะศาลเจ้ามีผลผลิตทาง

การเกษตรมาก  จึงนาํไปขายดว้ยตนเองในบริเวณใกลเ้คียงชุมชน ท่ีตลาดนํ้ าปากคลองบางระมาด 

เปิดขายตั้งแต่เวลา 05.00–09.00 น. และกลบัมาขายท่ีศาลเจา้พ่อจุย้หากมีสินคา้เหลืออยู่ โดยขาย

สินคา้จาํพวก ผกัสวนครัว ผลไม ้ 

                    นอกจากน้ี ในยุคก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ชาวชุมชนเกาะศาลเจา้จะนาํ

สินคา้เขา้ไปขายท่ีคลองผดุงกรุงเกษมท่ียา่นเทเวศร์ คลองมหานาค และตลาดหนา้วดัตะเคียนหรือ

วดัมหาพฤฒาราม และในช่วงหลงัสงครามจะนิยมไปขายท่ีตลาดปากคลองตลาด โดยถา้เป็นเรือแจว

จะออกเดินทางตั้งแต่ 15.00 น.  ไปถึงคลองผดุงกรุงเกษมประมาณ 19.00 น. ต่อมาการเดินทาง

สะดวกมากข้ึน มีเรือแทก็ซ่ีมาจอด           ท่ีหนา้ศาลเจา้พ่อจุย้รับแม่คา้ออกไปขายท่ีปากคลองตลาด 

การเดินทางดว้ยเรือแท็กซ่ีออกไปขายของท่ีปากคลองตลาดจะออกเดินทางตั้งแต่เท่ียงคืนไปถึงท่ี

ปากคลองตลาดตอนรุ่งสาง ขายถึงเวลาประมาณ 09.00 น. ก็เดินทางกลบั ถึงท่ีเกาะศาลเจา้ประมาณ 

10.30 น.โดยการเดินทางเท่ียวไปจะนานกวา่ตอนเดินทางกลบัเน่ืองจากเรือตอ้งแวะรับแม่คา้และขน

ของลงเรือไปตลอดทาง นอกจากน้ี ยงัมีพ่อคา้คนกลางนาํเรือแท็กซ่ีเขา้มารับซ้ือผลิตผลทางการ

เกษตรท่ีหนา้ศาลเจา้พอ่จุย้ไปขายท่ีภายนอกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ...ตรงวดัช่างเหล็กเป็นตลาดนํ้ าไม่มีช่ือเรียก เป็นท่ีรู้กนั คนจะพายเรือไปขายของ

ตอนเชา้ สายๆ กว็าย มีเรือผกั เรือกบัขา้วพายไปขาย ผกัคะนา้ ผกักาดขาว ผกับุง้ โหระพา 

กระเพรา ดอกแค บวบ ผลไมก้็มีขาย มะพร้าว กลว้ย กะทอ้น ส้ม ท่ีนั่นเป็นตลาดของ

ทอ้งถ่ิน ฝ่ังพระนครไม่ไดม้าขาย บางทีใครไม่ขายเอง ถา้สวนมีไรกเ็อามาวางหนา้บา้นเขา

จะรับไปพายขาย ทยอยขายไปเร่ือยๆ ขายไม่มีวนัหยดุ... (สมพงษ ์ทองใบ, 2558) 

         ...ถา้ไปขายปากคลองตลาดตอ้งขนใส่เรือแท็กซ่ีตั้งแต่ 6 ทุ่ม ตี 1 กว่าจะไปถึงปาก

คลองเกือบตี 5 ของท่ีไปขายก็มีกลว้ย กะทอ้น มะพร้าว ไปขายปลีก ขายในตลาด จะมีท่ีให้

ชาวสวนขาย นัง่ขายริมนํ้า แม่คา้มาจากบางใหญ่ บางกรวย บางระมาด ขายกนัถึง 8 โมงเชา้

ก็หมด เรือก็รับกลบัหรือจะเดินมาข้ึนเรือท่ีท่าพระจนัทร์กลบับา้นก็ได ้ ตอนรุ่นแม่ก็มีขาย

ของแม่จะไปขายท่ีตลาดวดัตะเคียนตอ้งแจวเรือไปขาย ท่ีวดัตะเคียนก็ตอ้งออกจากบา้น 6 

ทุ่ม ไปถึงวดัตะเคียนเกือบ 6 โมงเช้า มีละมุด มนั กลว้ย ใบตองอะไรก็เอาไปขายสายๆ 

หมดกก็ลบับา้น... (นิภา จุลเสวก, 2558) 
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ภาพท่ี 12 การคา้ขายในตลาดมหานาค ท่ีชาวคลองบางระมาดเคยนาํผลผลิตจากสวนฝ่ังธน 

 ไปจาํหน่าย ช่วงก่อนมีการจดัตั้งตลาดคา้ส่งท่ีปากคลองตลาด 

ท่ีมา: โอเคเนชัน่, การคา้ขายในตลาดมหานาค ท่ีชาวคลองบางระมาดเคยนาํผลผลิตจากสวนฝ่ังธน

ไปจาํหน่าย ช่วงก่อนมีการจดัตั้งตลาดคา้ส่งท่ีปากคลองตลาด, เขา้ถึงเม่ือ 16 เมษายน 2557, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.oknation.net/blog/political79-2/2012/09/20/entry-1 

 

                   อาชีพการค้าขายข้าวหลาม เน่ืองจากบริเวณหนา้ศาลเจา้เป็นจุดขนส่งสินคา้

จากทอ้งถ่ิน ไปสู่ตลาดขา้งนอกไดส้ะดวก ชาวชุมชนจึงหันมาให้ความสนใจในการทาํขา้วหลาม

ขาย ซ่ึงไดรั้บความนิยมของคนสมยันั้น โดยผูท่ี้ทาํขา้วหลามในยา่นเกาะศาลเจา้เป็นเจา้แรกคือตาชม

และยายร่ืน เพียรเสร็จกิจ ต่อมามีผูอ่ื้นทาํตามมา อาทิ แม่เน่ือง ยายวน แม่สมพร แม่สาํเนียง แม่จาํ ยาย

ออง ตาเป๊ียก โดยไมท่ี้ทาํกระบอกขา้วหลามจะใชไ้มไ้ผ่ป่าจากกาญจนบุรีท่ีมีการล่องเรือมาขายใน

สมยันั้น การทาํขา้วหลามจะใชข้า้วเหนียวมูนกรอกใส่กระบอกไมไ้ผ ่แลว้นาํไปเผาไฟใหเ้ยื่อไมไ้ผ่

ติดกบัขา้วเหนียวซ่ึงจะเก็บไดน้านหลายวนัโดยการทาํขา้วหลามนั้นเป็นท่ีนิยมทาํในพ้ืนท่ีเกาะศาล

เจา้ ขายดีจนเกิดอาชีพอ่ืน เช่น การทาํจุกขา้วหลามท่ีทาํจากใบตองแห้ง การปลอกเปลือกขา้วหลาม

ให้บางลงเหลือแต่สีขาวขา้งใน และประทบัตราช่ือเจา้ของผูท้าํขา้วหลาม เช่น แม่เน่ือง แม่สมพร 

ขา้วหลามท่ีทาํสาํเร็จเหล่าน้ีมกัจะมีคนมารับซ้ือไปขายท่ีปากคลองตลาด การขายส่งจาํนวนมากจะ

ซ้ือขายกนัเป็นถงัคิดราคาเป็นถงั โดยท่ีทาํสําเร็จแลว้จะคละขนาดกนั วางเรียงในแนวตั้งให้เต็ม

ความจุถงั  หากขายเองจะขายเป็นกระบอก ราคากระบอกละ 1 – 3 บาท แลว้แต่ขนาดของกระบอกว่า

ใหญ่หรือเล็ก การขายขา้วหลามน้ี เป็นท่ีนิยมอยู่ในช่วงสัก 10 ปี ก็ค่อยเลิกไป สาเหตุท่ีเลิกอาจเป็น
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เพราะไมไ้ผใ่นการทาํขา้วหลามนั้นหายากข้ึน และขา้วหลามลน้ตลาดคนลดความนิยมลง ดงัท่ีคุณสุรีย ์

จุลเสวก เล่าวา่: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                  อาชีพการพายเรือจ้าง เรือจา้งจะเป็นเรือแจวทาํดว้ยไมส้กั นัง่ไดร้าว 10 คน 

โดยเรือแจวน้ีจะแจวผา่นไปมาใครตอ้งการใชก้เ็รียกใชไ้ด ้ตามท่ีคุณสมบุญ ทองใบ ไดเ้ล่าวา่: 

  

 

 

 

 

 

                   อาชีพการขายของชํา  ในอดีตมีร้านขายของชํา ท่ีขายของท่ีจาํเป็นใน

ชีวิตประจาํวนัให้กบัคนในชุมชน อาทิ ร้านตาฮวด ยายเก๊ียก ยายลาํเจียก และป้าน้อย สินคา้ท่ีขาย

จาํพวกส่ิงของท่ีจาํเป็น  อาทิ นํ้ามนัยาง ชนั หมากพลู นํ้ามนั ปัจจุบนัเหลือร้านป้านอ้ย สาลินี มณัฑะ

วงศ ์ริมคลองบางระมาดฝ่ังตรงขา้มศาลเจา้พ่อจุย้ กบัคุณยายลาํเจียก โชติกะสุภา บริเวณทางเดินเทา้

จากวดัจาํปาไปยงัศาลเจา้พ่อจุย้ ปัจจุบนั ยงัคงขายของชาํ เคร่ืองอุปโภค บริโภค และเคร่ืองด่ืมส่วน

ร้านป้านอ้ย (คุณสาลินี มณัฑะวงศ)์ ตั้งอยูริ่มคลองบางระมาด จะจาํหน่ายชา กาแฟ นํ้ าอดัลม ขนม

ขบเค้ียว 

          ...ขา้วหลามเดิมมีสองคนตายายเป็นคนพายเรือแจวจา้ง ตาชมกบัยายร่ืน ไปๆ มาๆ 

แกไปซ้ือไมไ้ผ่ท่ีส่ีแยกบางเสาธง  ซ้ือมาไม่มากเป็นไผ่ป่า แกก็มาทาํขาย  ทาํเป็นเจ้า   

แรกเลย ใชข้า้วเหนียวมูน ตกักรอกใส่ แลว้ย่างให้เยื่อเกาะ มาขายในหมู่บา้น แกมีฝีมือ 

ทอดกลว้ยแขกดว้ย ต่อมาคนทาํกนัเยอะ หลายคนรวย... (สุรีย ์จุลเสวก, 2557) 

           ...ขา้วหลามใชไ้มไ้ผ่จากกาญฯ ล่องมาทางนํ้ า ทางชกัพระ ขายตลอดคลอง ขา้ว

หลามใช้ข้าวเหนียวสุก น่ึงไปแล้วแล้วใส่กระบอก ผึ่ งไฟ ตอนขายมีคนมารับไป

ปากคลองตลาด ขายเป็นถัง ถังนึงมีเล็กมีใหญ่ จะมีคนมาคดัไป ปี 24 น่ีก็เลิกแล้ว 

เม่ือก่อนคนทานเหมือนอาหารในชีวิตประจาํวนั ท่ีคนเลิกอาจเลิกเพราะคนไม่นิยม... 

(ทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์, 2558) 

           ...มีเรือแจวแจวจากวดัมะกอกไปวดัช่างเหล็ก นัง่ไดส้ัก 10 คน มีทั้งผูห้ญิงผูช้าย

เป็นคนแจว เรือเป็นเรือไมมี้หลงัคากนัทุกลาํ แลว้ก็มีผา้กนัฝนขา้งๆ ไม่ใช้ก็พบัข้ึนไป   

จะใช้ก็เอาลงมา นัง่ไปสักคร่ึงชัว่โมงกว่าก็ถึง ค่าเรือก็บาทนึง ถือว่าแพง แลว้ก็ต่อเรือ

แทก็ซ่ีไปท่าพระจนัทร์ 2 บาท จากวดัช่างเหลก็ไปท่าพระจนัทร์ เรือแจวมีตั้งแต่เชา้ยนัคํ่า 

ประมาณทุ่มนึงก็มีบา้ง เขาจะมีตะเกียงท่ีหัวเรือ ตอนอายุราวๆ สิบเจ็ดสิบแปดก็เลิก...  

(สมบุญ ทองใบ, 2558)  
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                     ปัจจุบนั วิถีชีวิตแบบดั้ งเดิมได้เปล่ียนไป ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีพึ่ งพา

เส้นทางบกแทนเส้นทางนํ้ า การปรับเปล่ียนการทาํอาชีพ และบรรยากาศวิถีชาวสวนท่ีเร่ิมลดนอ้ยลง 

แต่ทางชุมชนก็ไดเ้ร่ิมตระหนกัถึงความสาํคญัของอตัลกัษณ์ของตนเอง มีความภาคภูมิใจ และเร่ิมลุก

ข้ึนมาร่วมมือฟ้ืนฟู อนุรักษว์ิถีชุมชนดั้งเดิม เพื่อถ่ายทอดใหก้บับุคคลภายนอกท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้ดว้ย

ความเตม็ใจ 

          2.2.2 ระบบนิเวศส่ิงแวดล้อม สมยัก่อนลาํคลองบา้นไทรและคลองต่าง ๆ จะมีนํ้ า

ใสสะอาด ใชไ้ดท้ั้งช่วงนํ้ าข้ึนและนํ้ าลง ใชอ้าบนํ้ า ซกัลา้งภาชนะไดส้ามารถตกันํ้ าในคลองใส่ตุ่ม

แกว่งสารส้มให้ตกตะกอน และนาํไปตม้ด่ืมได ้ในคลองก็มีสัตว์นํ้ าหลากหลาย  ทั้งกุ้ง เช่น กุ้ง

กา้มกราม กุง้นาง กุง้ตะเข็บ กุง้กะเปาะ และปลาเช่น ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาหมอ ปลากระด่ี 

ปลาตีน ปลาฉลาด ปลาบู่  ในอดีตระบบนิเวศน์ยงัเป็นไปตามธรรมชาติในคลองมีนํ้ าข้ึน นํ้าลง ปลา

วางไข่ไดส้ะดวก จึงมีสัตวน์ํ้ าอุดมสมบูรณ์  เน่ืองจากยงัไม่มีการสร้างเข่ือน ผูค้นจึงมีอาหารการกิน

ท่ีหาไดเ้องตามธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ปัจจุบัน ชุมชนเกาะศาลเจ้ายงัคงมีลาํคลองไหลผ่านเช่ือมต่อกับพื้นท่ี

ใกลเ้คียงไดห้ลายเสน้ทาง ไดแ้ก่ คลองบางระมาด คลองบา้นไทร คลองวดัโพธ์ิ คลองลดัมะยม และ

คุณภาพนํ้ าในคลองยงัอยูใ่นเกณฑดี์ มีปลาอาศยัอยู ่โดยคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ กบัทางชุมชนไดมี้

การตั้งชมรมรักษป์ลาหนา้ศาล เพ่ืออนุรักษป์ลาบริเวณหนา้ศาลเจา้ และการรณรงคก์ารรักษาความ

สะอาดของคูคลองในชุมชนร่วมกบักลุ่มตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม จนไดรั้บรางวลัชมเชยการบริหาร

           ...สภาพคลองเม่ือก่อนนํ้าดีนํ้ าใชอ้าบใชกิ้น สมยัก่อนคนช่วยดูคลอง มีขยะก็เก็บข้ึน ใน

คลองมีปลาช่อน ปลาหมอเลก็ๆ ปลากระด่ี กุง้ตะเขบ็ ท่ีตวัยาว ตวังอ พอโผล่พน้นํ้ าก็ตาย กุง้มี

หลายพนัธุ์ มีกุง้นาง กุง้กะเปาะ เดิมใชส้วิงจบักไ็ดม้นัจะอยูต่ามหวับนัได ตามซอก ตวัใหญ่จบั

ไดเ้ลย ตวัเล็กก็ใชส้วิง ปลาตีนก็มี... (บุญเรือน ศุภกาญจนะ, 2557) สอดคลอ้งกบัคุณบุญตัน๋ 

บุญจนัทร์ท่ีเล่าว่า ...ในอดีตจะมีหนา้นํ้ าข้ึน นํ้าลง เวลานํ้ าลงจะแหง้จนสามารถเดินได ้มีทั้งกุง้ 

ซ่ึงมีเยอะมาก หมอยงัเคยไปดาํนํ้ าในหนา้หนาวไปจบักุง้ ดาํลงไป ข้ึนมาตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยสอง

ตวั หรือตกกุง้ก็ตอ้งได ้แต่ปัจจุบนั ไม่มีเหลือแลว้ และยงัมีปลาตะเพียน เวลาจบัก็ใชร้วงขา้ว

มาลอ้มเป็นวงแลว้ก็ตกเบด็ในวงขา้วปลาก็จะกินเบด็ ปลาฉลาด  ปลาช่อน ปลาบู่ โดยเวลานํ้ า

แหง้จะแหง้ สกั 1-2 ชม. สามารถเดินกนัในคลองไดเ้ลย ต่อมาในปัจจุบนัพื้นท่ีตล่ิงชนัเร่ิมทรุด 

กลายเป็นแอ่งกระทะ พนัธุ์ปลากห็ายไป กุง้กา้มกรามกห็ายไป... (บุญตัน๋ บุญจนัทร์, 2558) 
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จดัการนํ้ าโดยชุมชนตามแนวพระราชดาํริ จากสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้ าและการเกษตร เม่ือ 

พ.ศ. 2554 ตลอดจนการทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โดยในคลองบริเวณหนา้ศาล

เจา้พอ่จุย้ ปัจจุบนัไดมี้ปลาสวายมาอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

                    บริเวณชุมชนทั้งในสวนและริมคลองยงัมีตน้ไมย้ืนตน้ พนัธ์ุไมผ้ลไมด้อก

หลากหลายชนิดท่ีน่าสนใจ อาทิ  เช่น ตน้สาละ ซ่ึงเป็นไมใ้นพทุธประวติั  มะม่วงหาวมะนาวโห่ ซ่ึง

เป็นไมใ้นวรรณคดีนอกจากน้ียงัมีไมผ้ลต่าง ๆ เช่น ตน้มะกอก มะม่วงพนัธ์ุพราหมณ์ขายเมีย ส้มโอ 

กะทอ้น โดยบริเวณสวนของชาวเกาะศาลเจา้จะมีนกเขา้มาอยู่อาศยั และหากินมากมาย ไดแ้ก่ นก

กวกั นกกางเขน นกแสก นกเขา นกเอ้ียง นกปรอท นกกระจิบ นกอีแซว นกกาเหว่า นกปากห่าง (มี

เฉพาะฤดูหนาว) ...นกท่ีน่ีมีมากเพราะเราไม่ทาํร้ายเขากลางคืนยงัไดย้นิเสียงนกเลก็ คลา้ยๆ ลูกเจ๊ียบ 

แต่ตวัใหญ่กวา่มีขนสีดาํ เดินตามแม่เป็นกลุ่มๆ โดยไม่กลวัคน... (สาวิตรี ป้ันประดิษฐ,์ 2557) 

                  ปรากฏใหเ้ห็นในปัจจุบนัชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองยงัมีสภาพนิเวศ

วฒันธรรมท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ แมจ้ะมีความทรุดโทรม เส่ือมถอยลงไปบา้ง แต่ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา

ชาวชุมชนก็เร่ิมให้ความสนใจ หันมาดูแลฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบนฐานวิถีวฒันธรรม  

ท่ีมีอยูม่าแต่ดั้งเดิมซ่ึงช่วยสร้างเสน่ห์ใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 13   บรรยากาศโดยรอบชุมชนแวดลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน  

(จากการถ่ายของผูว้ิจยั เม่ือ 20 ธนัวาคม 2557) 

2.3 ทรัพยากรการท่องเทีย่วด้านประเพณ ีวฒันธรรม และความเช่ือ 

       2.3.1 งานตักบาตรเทโววดัจําปา ในช่วงสมยัของพระครูอรรถกิจจาทร หรือหลวงปู่

ช่วง งานตกับาตรเทโวท่ีวดัจาํปา ถือเป็นประเพณีท่ีสําคญัและยิ่งใหญ่ในอดีต ท่ีคนในย่านบาง
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ระมาดให้ความสําคญัมากท่ีสุดจดัข้ึนในวนัแรม 1 คํ่าเดือน 11 โดยมีพระจากวดัในย่านคลองบาง

ระมาด  มาร่วมงานตั้งแต่วดัมณฑป วดัสมรโกฏิ วดักระจงั วดัโพธ์ิ วดัมะกอก วดัทอง เขา้ร่วมงาน 

โดยจะมีการเตรียมงานกนัล่วงหนา้ 1 วนั มีการจดัเตรียมอาหาร และภาชนะท่ีทาํดว้ยกระทงใบตอง           

การจดัเตรียมสถานท่ี กางเต็นท์ โดยความร่วมแรงของชาวบา้นในย่านบางระมาด และจะมีการ

เตรียมตวัไปร่วมงานโดยผูห้ญิงจะไปทาํผมกนัท่ีร้านเสริมสวยปากคลองบางระมาด แต่จดัเตรียม

เส้ือผา้ชุดท่ีสวยงามท่ีสุดมาสวมใส่ ใครมีเคร่ืองประดบัมีค่าไม่ว่าจะเป็นสร้อย เขม็ขดั แหวน กาํไล 

ก็จะเตรียมไวใ้ส่ไปงาน ในเชา้วนังานตกับาตรเทโว หรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่า “งานแห่ดาวดึงส์”   

จะมีการจดัขบวนแห่จาํลองเหตุการณ์ตามพทุธประวติัท่ีพระพทุธองคเ์สดจ็กลบัลงมาจากสวรรคช์ั้น

ดาวดึงส์มายงัโลกมนุษย ์หลงัจากท่ีไปแสดงธรรมเทศนาแด่พระราชมารดา ชาวบา้นจะจดัเตรียม

ขบวนแห่แสดงเป็นเหล่าเทวดานางฟ้าบนสรวงสวรรค ์ และบางส่วนจะแต่งกายเป็นเปรต สัตวน์รก

ต่าง ๆ  เพื่อขอส่วนบุญ โดยมีชาวบา้นจากชุมชนต่าง ๆ นัง่เรือมาข้ึนท่ีหนา้วดั จอดเรือเตม็ลาํคลอง

ระยะทางต่อเน่ืองหลายร้อยเมตรถึงขนาดท่ีกา้วเดินในเรือมายงัคลองอีกฝ่ังหน่ึงไดพ้ร้อมกบันาํ

อาหารขนม ผลไม ้และขา้วตม้ลูกโยนสําหรับเตรียมมาใส่บาตร ขบวนแห่จะเร่ิมตน้จากศาลาการ

เปรียญ ไปยงัลานดา้นหนา้อุโบสถ และออกไปยงัถนนหลงัวดั ถึงแยกเขา้วดัมะกอกและกลบัมาท่ี

ศาลาการเปรียญ โดยขบวนประกอบดว้ยดนตรีนาํขบวน คณะผูแ้ต่งกายเป็นเทวดานางฟ้าท่ีช่วย

เร่ียไรเงินทาํบุญ และราชรถท่ีอญัเชิญพระพุทธรูปปางอุม้บาตร ตามดว้ยพระภิกษุจากวดัต่าง ๆ       

ท่ีบิณฑบาต และมีผูแ้ต่งกายเป็นเปรตปิดทา้ย  จากนั้นจะกลบัมาท่ีศาลาการเปรียญเพ่ือนบัเงินทาํบุญ 

และแบ่งส่ิงของส่วนหน่ึงท่ีไดไ้ปถวายพระพทุธ และถวายพระภิกษุเพื่อฉนัเพล  

            เม่ือหลวงปู่ช่วงไดม้รณภาพการจดังานตกับาตรเทโวกล็ดความสาํคญัลง 

เน่ืองจากแต่ละวดัท่ีมาร่วมงานท่ีวดัจาํปาในคร้ังนั้นไดก้ลบัไปทาํงานท่ีวดัของตวัเอง 

 

 

 

  

 

 

 
 

                  ...ตักบาตรเทโว ดังมาก เม่ือก่อนมีพระแถวน้ีมาตัก สมัยหลวงพ่อช่วง ทั้ งวดั

มะกอก วดัช่างเหล็ก วดักระจงั ขบวน แห่มีคนแต่งเป็นเทวดาใส่หัวลอมพอก หัวโขนพระ

อินทร์ หลวงพ่อช่วงท่านทาํเอง มีพระพุทธนาํ ทา้ยขบวนมีคนแต่งตวัเป็นเปรต คนมาใส่บาตร

จะใส่ขา้วตม้ลูกโยน... (พฒันา ชาญใชจ้กัร, 2558)                   ...ตกับาตรเทโวใหญ่มาก จะมีเรือเป็นร้อยลาํ เดินมาบนเรือได้เลย เทา้ไม่ถึงนํ้ า   

คนมางานตอ้งไปทาํผมท่ีชกัพระ ทองน้ีคนจะเอามาใส่กนั ถา้จะปลน้ตอ้งเอาเข่งมาใส่ ตอนนั้น

คนมาเยอะ เพราะคนนับถืออาจารยช่์วง เวลาเดินก็จะเดินออกมาจากวดั ไปตามถนนเล็กๆ   

ไปเกือบถึงวดัมะกอก... (คาํฟอง ทองทึง, 2558) 
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       2.3.2 งานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อจุ้ย เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนในยา่นบางระมาด ใน

การเดินทางท่ีปลอดภยั และการทาํมาคา้ขายท่ีประสบความสาํเร็จ ทุกปีจะมีการบวงสรวงศาลข้ึน ใน

วนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยในงานวนัแรกจะมีการนิมนตพ์ระ จาํนวน 

9 รูปมาเจริญพระพทุธมนตเ์ยน็ ส่วนวนัท่ี 2 จะมีการนิมนตพ์ระจาํนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต ์

ฉันภตัตาหารเชา้ จากนั้นจะมีการบวงสรวงเจา้พ่อจุย้–เจา้พ่อกุมกรรณ์  เคร่ืองไหวป้ระกอบดว้ย 

อาหารคาวหวาน และผลไม ้อาทิ  หัวหมู ไก่ตม้ ปลาตม้ เป็ดตม้ กุง้ มะพร้าวอ่อน ผลไม ้และขนม

หวาน ทั้งน้ีในสมยัก่อนจะมีคนทรงเจา้พ่อจุย้ในเวลาท่ีมีงานบวงสรวง แต่ปัจจุบนัไม่มีการทรงเจา้

แลว้ เม่ือจบพิธีการบวงสรวงจะมีการแสดงละครชาตรีถวายเจา้พ่อ โดยนิยมว่าจา้งคณะละครมาจาก

ย่านนางเล้ิงซ่ึงเป็นแหล่งละครชาตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดมาแต่อดีต โดยจะเร่ิมโดยการรําถวายเจา้พ่อ และ

เล่นตอนพระสังขเ์ลียบเมืองก่อน เพื่อใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข จากนั้นจะเล่นละครเร่ืองอ่ืนๆ เช่นแกว้หนา้

มา้ เป็นตน้ ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการจดังานมาจากชาวชุมชนท่ีร่วมกนัทาํบุญ และปัจจุบนัเป็น

เงินท่ีทางคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ไดส้มทบเพิ่มจากเงินท่ีไดรั้บจากการทาํการท่องเท่ียวในบา้นของ

ตนส่วนหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 งานบวงสรวงศาลเจา้พอ่จุย้จะมีการแสดงละครชาตรีจดัถวายเจา้พอ่จุย้ 

 (จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 16 พฤษภาคม 2557) 

   

       2.3.3 การละเล่นขอทานกระยาสารท ในย่านบางระมาด เป็นประเพณีท่ีมีข้ึนเม่ือ

กว่าร้อยปีท่ีผ่านมาและไดห้มดส้ินไปเม่ือราว พ.ศ. 2530 โดยคนในชุมชนเกาะศาลเจา้และพ้ืนท่ี
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เก่ียวเน่ืองต่างก็ไดเ้คยร่วมเหตุการณ์การละเล่นขอทานกระยาสารทเน่ืองจากบา้นเรือนตั้งอยู่ริม

คลอง โดยการละเล่นน้ีจะเกิดข้ึนในช่วงใกลง้านวนัสารทไทย ในวนัส้ินเดือน 10  ซ่ึงเป็นช่วงท่ีชาว

ชุมชนนิยมทาํกระยาสารท โดยชาวบางระมาดทั้งชายหญิงจะลงเรือในช่วงหัวคํ่าแลว้แต่งตวั ดว้ย

เส้ือผา้เก่าๆ ดูซอมซ่อคลา้ยขอทานและพรางใบหน้าทาดินหมอ้ บางคร้ังใช้หมวกหรือผา้พราง

ใบหนา้ไว ้พายเรือไปลาํละ 2 คน บา้ง 4 คนบา้ง ไปตามบา้นเรือนริมคลอง ตั้งแต่ประมาณ 19.00–

01.00 น.ของอีกวนั โดยร้องเพลงขอทานไปดว้ย โดยมีเน้ือหาว่าวนัน้ีเป็นวนับุญ ถา้บา้นไหนมี

กระยาสารท หรือขา้วสาร กข็อใหม้าใหท้านแก่คนท่ีอดอยาก โดยเคร่ืองดนตรีประกอบดว้ยฉ่ิง กรับ 

กลอง โดยมีบทเกร่ินร้องว่า ...เอ่อ วนัน้ีเป็นวนัศีล วนัทาน ท่านมีขา้วสุกกระยาสารท ขา้วสาร ขอ

เชิญมาทาํทานเถิดเจา้ประคุณ เอ่อ...ลูกพายเรือมา พอมาถึงหน้าท่าลูกก็ลาเรือหยุด มือหน่ึงก็ฉุด

บนัได แลว้กร้็องเรียกหา คุณพอ่จ๊ะ คุณแม่จ๋า กรุณาลงมาทาํทานใหลู้กหน่อย ลูกน้ีขดัสนจนยาก อด 

ๆ อยาก ๆ ทุกวนัไป ท่านมีกระยาสารทสักถว้ยหรือกลว้ยสักใบหรือตามแต่คุณพ่อคุณแม่จะให ้เอ่ย

ทาน (กองการท่องเท่ียว สํานกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร ร่วมกบั คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554: 246)   

       2.3.4 เร่ืองลี้ลับชวนพิสูจน์ของเรือยายหวาน  เร่ืองราวท่ีบ่งบอกถึงสภาพดั้งเดิม

ของยา่นตล่ิงชนัอดีต ก่อนจะมีผูค้นมาตั้งถ่ินฐาน คือ เร่ืองราวยายหวาน หญิงมีสามีท่ีคนเก่าแก่ตล่ิง

ชนัในยคุ พ.ศ. 2516 เล่าต่อกนั วา่ยายหวานมีบา้นอยูแ่ถบวดัตล่ิงชนั มีอาชีพแจวเรือขายผลไม ้ต่อมา

ไดต้ั้งครรภแ์ละเสียชีวิตลง บา้งก็ว่าคลอดลูกและเสียชีวิตในเรือหรือตายทั้งกลม บางคนก็เล่าว่าถูก

สามีฆ่าตายท่ีหนา้วดัตล่ิงชนั วิญญานยายหวานไดป้รากฏร่างใหผู้ค้นพบเห็นอยูเ่ป็นประจาํท่ีหนา้วดั

ตล่ิงชนั ริมคลองชกัพระ จนคนพายเรือกลวักนัทัว่ไป บางคร้ังก็มายืนท่ีหลงัวดัดา้นติดถนนชกัพระ

ท่ียงัเป็นถนนลูกรังโบกเรียกรถ ภายหลงัผูค้นเกรงกลวัวิญญาณยายวาน และรถรับจา้งต่างไม่มีใคร

กลา้มาท่ีวดัตล่ิงชนั ชาวบา้น จึงนาํเรือของยายหวานไปถวายให้พระครูอรรถกิจจาทรหรือหลวงปู่      

ช่วงแห่งวดัจาํปา  ซ่ึงชาวตล่ิงชนันบัถือวา่เป็นพระท่ีมีวิชาอาคม ท่านไดเ้ก็บรักษาเรือลาํน้ีไวท่ี้ใตถุ้น

กุฏิท่านท่ีวดัจาํปาโดยไม่มีใครไปยุ่งเก่ียว จนกระทัง่ท่านมรณภาพไปกว่า 20 ปี และผูค้นหลงลืม

เร่ืองของยายหวาน  จนเม่ือ พ.ศ. 2554 มีการคน้พบเรือลาํน้ีท่ีกุฏิเจา้อาวาสเดิมคือหลวงปู่ช่วง 

ชาวบา้นเช่ือว่าเป็นเรือแจวของยายหวาน จึงไดนาํมาตั้งวางให้คนไดเ้ซ่นสรวงขอโชคลาภ และนาํ

ชุดไทย เคร่ืองแต่งหนา้ มาวางไวคู่้กบัเรือ ปัจจุบนัไดน้าํเรือยายหวานมาไวท่ี้ใตต้น้ไทรริมคลองบา้น

ไทร บริเวณตลาดนํ้าวดัจาํปาแห่งใหม่   
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2.4 ทรัพยากรการท่องเทีย่วด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา  

        2.4.1 บ้านสองบุตรี เป็นบา้นของคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ตั้งอยู่เลขท่ี 65/1 หมู่ 5 

แขวงบางระมาด ริมคลองบา้นไทร บา้นแห่งน้ีเป็นบา้นทรงไทยประยกุตท่ี์เพิ่งสร้างข้ึน มีพื้นท่ีโล่งมี

ตน้ไมโ้ดยรอบ พื้นท่ีประมาณ 2 ไร่ ส่วนแรกเป็นเรือนประธานใชช้ั้นล่างของบา้นนาํเสนอส่ิงของท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวชีวิตของคนในเกาะศาลเจา้ ไดแ้ก่ ภาพบรรพบุรุษ คุณลุงสมบุญ สว่างจนัทร์ ผู ้

วาดภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัฯ ภายในบา้นยงัมีชุดขนัลง

หินสาํหรับใส่บาตร กระติก และกระด่ิงไอศกรีมโบราณ ชุดสาํรับอาหารท่ีเป็นสังกะสี ของเล่นเด็ก 

จาํพวกปืนท่ีทาํจากไมท้ั้งปืนสั้น ปืนยาว ของเล่นกระดาษ ขนมขบเค้ียวท่ีนิยมในอดีต อาทิ ลูกอม 

หมากฝร่ัง มะนาวดอง โปสการ์ดภาพบรรยากาศของชุมชน  ไดแ้ก่ ภาพศาลเจา้พ่อจุย้ ภาพงานแทง

หยวก และภาพบรรยากาศบา้นสองบุตรี  

           ชั้นบนของบา้นเป็นท่ีตั้งของเศียรครูโขน ไดแ้ก่ เศียรฤาษีหนา้ววั พระปัญจ

สิงขร พระประคนธรรพ พระวิสสุกรรม พระคเณศร์ พระพิราพ และงานแกะ “ภาพจบั” ทาํจากโฟม

ใช้ประกอบงานแทงหยวก ฝีมือของนายจรูญ หว่างจนัทร์ บิดาของเจา้ของบา้น ซ่ึงเป็นช่างแทง

หยวกท่ีมีฝีมือของชุมชน เป็นรูปกุมภกรรณรบหนุมาน ซ่ึงแต่เดิมตั้งใจแกะสลกัข้ึนเพื่อใชใ้นงาน

โกนผมไฟลูกสาวคนโตของคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ แต่ดว้ยมารดาของคุณทวีศกัด์ิไดเ้สียชีวิตก่อน

งานโกนจุก และตั้งศพไวท่ี้บา้น ซ่ึงคนโบราณเช่ือกนัว่าไม่ควรจดังานมงคลซอ้นกบังานอวมงคลในปี

เดียวกัน งานแกะสลกัช้ินน้ีจึงไม่ได้ใช้ในงานโกนผมไฟของลูกสาวคนโต นอกจากน้ี ยงัมีจุดรับ

บริจาคสมทบกองทุนพระราชทาน “กองทุนแม่ของแผน่ดิน” ของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ พระบรม

ราชินีนารถ ท่ีพระราชทานใหก้บัชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2556โดยวางภาพโปสการ์ดพระบรมสาทิสลกัษณ์

           ...สมยัก่อนตอนคํ่าพอคนพายเรือมาถึงวดัตล่ิงชนั กจ็ะหนีไปพายฝ่ังตรงขา้มวดั 

เพราะยายหวานชอบหอ้ยหวัลงมาจากตน้ไมห้นา้ ” (พฒันา ชาญใชจ้กัร, 2558) ...พระมหา

ธวชั โพธิเสวี เจา้อาวาสวดัตล่ิงชนั เทา้ความใหฟั้งวา่เร่ืองน้ีเกิดข้ึนราว พ.ศ. 2513 – 2514 

ขณะนั้นท่านบวชเป็นเณรอยู ่มีคดียายหวาน อาย ุ30 กวา่ ถูกสามียงิตายพร้อมลูกในทอ้งท่ี

แถวชุมทางตล่ิงชนั วา่มีเร่ืองหึงหวงกนั แลว้เอาศพมาไวท่ี้วดัตล่ิงชนั ต่อมามีคนเห็นผูห้ญิง

ทอ้งนัง่อยูใ่นวดั หนา้ตาเหมือนรูปท่ีหนา้ศพ กเ็ลยรู้วา่เป็นผ ี ผยีายหวานอาละวาดมาก เรียก

เรือมาส่งท่ีวดั พอมาถึงแลว้กห็ายไป... (วิชญดา ทองแดง และศรัณย ์ทองปาน, 2555: 112) 
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ภู มิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ิฯ 

พระบรมราชินีนาถ ฝีมือการวาดของนายสมบุญ สว่างจนัทร์ มอบตอบแทนกบัผูบ้ริจาคเขา้กองทุน 

โดยบริจาค 20 บาท จะสามารถเลือกภาพได ้1 ภาพ และหากบริจาค 100 บาท ก็จะไดรั้บโปสการ์ด

ไปทั้งชุด จาํนวน 6 ใบ โดยกองทุนดงักล่าวไดร้วบรวมเงินไวเ้พื่อใชใ้นการส่งเสริมสุขภาพ โดย

นาํเขา้บญัชีธนาคารโดยท่ีสํานักงานเขตตล่ิงชนัให้การรับรอง การเบิกเงินตอ้งมีผูล้งช่ือจาํนวน 3  

คน อาทิ การจา้งครูสอนนาํเตน้สัปดาห์ละ 2 วนั การจา้งผูท่ี้ติดยาเสพติดท่ีอยูร่ะหว่างบาํบดัทาํงาน

เกบ็กวาดทาํความสะอาดในชุมชน การซ้ือผา้มอบใหผู้สู้งอายใุนชุมชนในพิธีรดนํ้าดาํหวั  

                        นอกจากน้ี บริเวณชั้นบนของบา้นประดบัธงแขวนท่ีทาํจากถุงพระราชทาน

ส่ิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วมจากสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ ใน พ.ศ. 

2526 และถุงพระราชทานส่ิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ ใน พ.ศ. 

2554  ยงัมีศาลาขนาดเลก็บริเวณลานบา้นสาํหรับชมบรรยากาศริมคลอง   

             ส่วนบริเวณเรือนชั้นบนส่วนต่อขยาย สร้างข้ึนใหม่เช่ือมต่อกบัชานของ

เรือนเดิมเป็นห้องท่ีประดบัด้วยฉากแกะสลกัลวดลายจากจีน ท่ีผนังประดับภาพพระบรมฉายา

ลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ พระบรมราชินี

นารถ  ใส่กรอบไมรุ่้นเก่าในยคุราว พ.ศ. 2510 มีชุดรับแขกไมย้อ้นยคุ สาํหรับนัง่พกัผอ่นและถ่ายรูป

ท่ีระลึก ส่วนบริเวณชั้นล่างของส่วนต่อขยายสร้างเป็นโถงเปิดโล่งสามดา้นพื้นปูไมก้ระดานยกสูง

จากพื้นดิน     มีโตะ๊ทานอาหารไม ้และตูไ้มโ้บราณ เคยรับรองอาคนัตุกะสาํคญั คือ ชาวฝร่ังเศสพระ

สหายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนพื้นท่ีเปิดโล่งก็เป็นพื้นท่ีของการ

สาธิตงานต่าง ๆ อาทิ การแทงหยวก การทาํขนม การดอกไม ้และเป็นพื้นท่ีรับประทานอาหาร

รองรับผูม้าศึกษาดูงานไดป้ระมาณ 30 คน 

           แนวคิดของคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ คือตอ้งการอวดของดีของบา้น โดยการ

เปิดบา้นให้ผูค้นมาเยี่ยมเยือน เรียนรู้วิถีวฒันธรรมของคนไทยในอดีต และถ่ายทอดเร่ืองราวภูมิ

ปัญญา ความคิดและกระบวนการทาํงานในดา้นการอนุรักษว์ฒันธรรม การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การ

พฒันาทอ้งถ่ิน โดยเน้นนําเสนอส่ิงท่ีเป็นวิถีดั้ งเดิมท่ีมีมา ไม่มีการแต่งเติมส่ิงท่ีไม่ใช่ตวัตนของ

ชุมชน และตอ้งการให้แนวทางของการทาํงานของตนเป็นตวัอย่างให้คนในชุมชนเกาะศาลเจา้เอง

ไดเ้ขา้ใจและหนัมาอนุรักษว์ิถีชุมชนมากยิง่ข้ึน โดยไม่เปล่ียนแปลง หรือสร้างส่ิงแปลกปลอมข้ึนมาใหม่ 
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            ส่ิ ง ท่ี น่ าสนใจของบ้านหว่ า งจันท ร์  คื อการ สืบค้น เ ร่ื องราวและ

ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของชุมชนตั้งแต่คร้ังอดีตเม่ือหลายร้อยปีก่อน และเร่ืองราวในปัจจุบนัได้

อยา่งมีสาระ นาํเสนอบอกเล่าอยา่งน่าสนใจ อาทิ ความเป็นมาของชุมชน อาชีพในชุมชน ภูมิปัญญา  

ซ่ึงคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ยงัมีความสามารถเร่ืองการแทงหยวก ซ่ึงเป็นการนาํตน้กลว้ยตานีมาฉลุ

ลายดว้ยมีดมีคมทั้งสองดา้น เป็นลวดลายต่าง ๆ เพื่อใชใ้นงานพิธีมงคล เช่น งานโกนจุก ไปจนถึง

งานอวมงคล เช่น งานศพ  

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 การแทงหยวกและแกะสลกัมนัสาํปะหลงัประดบัฉตัรเบญจาของคุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ 

 แสดงฝีมือช่างสายสกลุช่างวดัจาํปา 

(จากการถ่ายของคุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ เม่ือ 24 เมษายน 2553) 

 

                                ในปัจจุบนัคนในชุมชนเกาะศาลเจา้ท่ีสามารถทาํงานแทงหยวกได ้ไดแ้ก่ 

คุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ คุณไพฑูรย ์หวา่งจนัทร์ คุณสายณัห์ หวา่งจนัทร์เป็นผูร่้วมประกอบหยวก 

และคุณอารีย ์ยมะคุปต ์คุณอมัพร หวา่งจนัทร์ คุณภกัดี หวา่งจนัทร์ ช่วยดา้นงานประดบัดอกไปไม้

              ...เร่ิมเรียนงานแทงหยวกแบบครูพกัลกัจาํ เพราะคุณพ่อไม่เคยสอน และไม่ยอมให้

จบังานเพราะกลวังานจะเสียหาย มีฟักทองเหลือจึงแอบแกะเป็นรูปมงักร คุณพอ่เห็นจึงเร่ิมให้

คาํแนะนาํ ต่อมาคุณพอ่รับงานแทงหยวกท่ีวดัทองบางระมาด ดว้ยความสนใจ จึงหยบิมีดแทง

หยวกมาหดัแทงลายครู คือลายฟันปลา สักราวปี 27 และมีครูมาช่วยแนะนาํ จึงทาํงานจริงจงั

ตั้งแต่นั้นมา... (ทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์, 2557) 
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สด โดยคุณทวศีกัด์ิ หวา่งจนัทร์ เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในการแทงหยวกทุกขั้นตอน และเน่ืองจากงาน

เหล่าน้ีมีขั้นตอนมาก ใชเ้วลาในการทาํงานท่ีจาํกดั มีค่าใชจ่้ายสูง ทางผูท้าํงานแทงหยวกจึงรับ

ทาํงานใหก้บัผูท่ี้เคารพนบัถือเท่านั้น 

         2.4.2 บ้านเคร่ืองหอม ตั้งอยู่เลขท่ี 60/7 หมู่ 9 แขวงฉิมพลี เป็นบา้นของคุณภกัดี 

หว่างจนัทร์ บรรยากาศเป็นบา้นสองชั้นขนาดกะทดัรัด อยูใ่นอาณาบริเวณร้ัวเดียวกนัของกลุ่มเครือ

ญาติในตระกลูกว่างจนัทร์ บริเวณภายนอกบา้นปลูกไมด้อกไมป้ระดบัและมีแนวทอ้งร่องของสวน

เดิมท่ีใหค้วามเงียบสงบและร่มร่ืน ภายในตวับา้นตั้งวางส่ิงของอยา่งเป็นระเบียบ ในบรรยากาศยอ้น

ยคุไป ในยคุ 30 ปี  

           ภายในบา้นจดัเป็นพื้นท่ีสาธิตการทาํแป้งร่ําและการทาํแป้งพวง โดยมีการ

จดัแสดงวตัถุดิบ เช่น แป้งหิน ผงไมจ้นัทร์ กาํยาน มะกรูด นํ้ าตาลทรายแดง ชะมดเช็ด ใบพลู 

อุปกรณ์ เช่น หมอ้เคลือบ ตะครันเผาไฟ และมีการจกัแสดงแป้งพวงท่ีประดิษฐเ์ป็นรูปทรงลกัษณะ

ต่าง ๆ ประดบัอยูท่ ัว่บริเวณบา้น ไดแ้ก่ แป้งพวงรูปไตรบวชพระ เคร่ืองแขวนดอกไมส้ด กรอบรูป 

พวงมาลยัขอ้มือ โดยคุณภกัดี หว่างจนัทร์ไดศึ้กษาพ้ืนฐานการทาํแป้งร่ําและแป้งพวงจากครูอมรศรี 

ลีลาปัญญาพร โรงเรียนกาญนาภิเษก (วิทยาลยัในวงั) หลกัสูตร 7 วนั ดว้ยความท่ีคุณภกัดี หว่าง

จนัทร์มีพื้นฐานในการทาํงานดอกไมท่ี้ไดเ้รียนรู้มาจากครอบครัว ประกอบกบัเป็นคนท่ีมีความคิด

สร้างสรรค ์จึงไดพ้ฒันาต่อยอดออกแบบแป้งพวง มาประดิษฐ์ในรูปเคร่ืองแขวนแบบต่าง ๆ แทน

การใชด้อกไมจ้ริงมาตกแต่งประดบัประตู หนา้ต่าง ทาํให้งานแป้งพวงมีความสวยงามเป็นงานท่ีมี

เอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร  

           นอกจากน้ี บา้นแห่งน้ียงัเป็นท่ีสาธิตและจาํหน่ายเคร่ืองหอม อาทิ นํ้าปรุง ท่ี

มีกล่ินต่าง ๆ กวา่ 10 กล่ิน อาทิ กล่ินกหุลาบ กล่ินโมก กล่ินมะลิ กล่ินการะเวก และจาํหน่ายยาดม (ส้ม

โอมือ) เกลือสปา สีผึ้ง นํ้าอบ ท่ีทาํข้ึนเองอีกดว้ย 

         2.4.3 โฮมสเตย์บ้านสว่างจันทร์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60/8 หมู่ 9 แขวงฉิมพลี เป็นบา้นของ

คุณไพฑูรย ์หวา่งจนัทร์ เป็นบา้นไมส้องชั้น มีใตถุ้นเต้ีย ออกแบบและก่อสร้างโดยคุณไพฑูรย ์ซ่ึงมี

ความรู้เร่ืองช่างไมท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอดจากคุณจรูญ หวา่งจนัทร์ ผูเ้ป็นบิดา โดยบริเวณดา้นหนา้บา้น

มีตน้ไมท่ี้ร่มร่ืน มีบรรยากาศท่ีเงียบสงบ มีโต๊ะไมส้าํหรับนัง่พกัผอ่น ส่วนบริเวณชั้นล่างออกแบบ

เปิดโล่งมีมุมเคาเตอร์บาร์เล็กๆ ตั้งวางเฟอร์นิเจอร์ เตียงนอน และมา้นอนยาว พร้อมทีวีและชุด

สเตอร์ริโอ มีห้องพกัจาํนวน 1 ห้องท่ีต่อเติมไปทางดา้นหลงัพร้อมเคร่ืองปรับอากาศนอนได ้2 คน 
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ห้องนํ้ าชั้นล่างตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองดินเผา ชั้นบน มีห้องพกั ขนาดเลก็จาํนวน 2 ห้อง และห้องพกั

ของเจา้ของบา้น จาํนวน 1 ห้อง ภายในบา้นตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในยุค 70 คลา้ยบา้นในชนบทใน

ต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายของการเขา้พกัคืนละ 1,500 บาท /ผูพ้กั 3 คน คนท่ีเพิ่มจากน้ีคิดคนละ 500 

บาท รวมอาหารเชา้ โดยตอนเชา้เจา้ของโฮมสเตยแ์ห่งน้ีจะพาไปตกับาตรท่ีวดัจาํปา และบา้นแห่งน้ี 

เคยเป็นท่ีถ่ายทาํรายการโทรทศัน์หลายคร้ัง อาทิ รายการฉนัไปคา้งคืนกบัซุปตาร์รายการ รายการคู่

เลิฟตะลอนทวัร์ รายการสารคดีท่องเท่ียวของฮ่องกง 

       2.4.4 บ้านจักสาน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60/5 หมู่ 9 แขวงฉิมพลี เป็นบา้นของคุณวิภา โพธ์ิลิบ              

ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีฝีมือในการสานทางมะพร้าวเป็นลกัษณะต่าง ๆ เช่น เป็นจระเข ้ซุม้ตกแต่ง ตะกร้า พดั 

โดยบา้นแห่งน้ีจะเปิดใหเ้ขา้ชมในช่วงท่ีมีคณะศึกษาดูงานเขา้มาเป็นกลุ่มเฉพาะ ซ่ึงตอ้งมีการติดต่อ

ล่วงหนา้ 

        2.4.5 บ้านสวนหมอต้อย ตั้งอยู่เลขท่ี 16/5 หมู่ 9 แขวงฉิมพลี เป็นบา้นของนาวา

เอก บุญตัน๋ บุญจนัทร์ ขา้ราชการบาํนาญกองทพัเรือและเป็นผูว้ิจยัดา้นทนัตกรรม  ท่ีพกัอาศยัเป็น

บา้นปูนสองชั้น ทรงสมยัใหม่ท่ีต่อเติมจากบา้นสวนดั้งเดิม อยูใ่นพื้นท่ีสวนขนาด 15 ไร่ ตระกลูบุญ

จนัทร์เป็นตระกูลเก่าแก่ของพื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้เช่นเดียวกนั ในอดีตสวนของหมอตอ้ยจะปลูก

กลว้ย มะพร้าว ส้มเชง้ ส้มเขียวหวาน ส่วนในปัจจุบนั ในบริเวณบา้นยงัมีไมผ้ลนานาชนิด ไดแ้ก่ 

ส้มโอพนัธ์ุขาวใหญ่ มะพร้าวนํ้ าหอม มะม่วงพราหมณ์ขายเมีย ฟักขา้ว มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

มะนาวแป้นลาํไพ  ตน้สม้ซ่า ตน้มะกอก นอกจากน้ี  มีดอกดาหลาแดง ดาหลาขาว ดาหลาชมพ ูและ

ยงัมีผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปจากของในบา้นจาํหน่าย ไดแ้ก่ สบู่ฟักขา้ว สบู่อญัชญั สบู่ขม้ิน ท่ีมีสรรพคุณ

ช่วยลดร้ิวรอย บาํรุงผวิใหเ้ต่งตึง และยงัมีนํ้ าฟักขา้ว นํ้าอญัชญั มะพร้าวนํ้ าหอม นํ้าดอกดาหลา และ

ผลผลิตจากสวนเช่น ฟักขา้ว กลอ้ยหอม ดอกดาหลา จาํหน่ายดว้ย 

            ในบริเวณบา้นยงัเก็บตุ่มนํ้ าขนาดใหญ่ ขนาด 200 ลิตร จาํนวนมากท่ียงัอยู่

ในสภาพดี ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีตท่ีตอ้งใช้ตุ่มในการเก็บนํ้ าฝนและนํ้ าคลองก่อนมี

นํ้ าประปาเขา้มาในชุมชน  นอกจากน้ี ยงัมีท่ีเก็บเรือของครอบครัวท่ีมีอาย ุ100 ปีข้ึนไป อีกจาํนวน 

10 กว่าลาํ อาทิ เรือสําป้ัน ซ่ึงเป็นเรือท่ีเคยไดรั้บรางวลัท่ี 1 ในการประกวดแข่งขนัเรือในการจดั

กิจกรรมประกวดเรือท่ีตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ตวัเรือมีอาย ุ100 กว่าปี ในสมยัอดีต จะใชเ้ป็นเรือท่ี

ไวส้าํหรับขายทุเรียน โดยเรือแบบจะมีใชง้านอยูส่องท่ี คือ แถวนนทบุรีเป็นเรือเกลียวสวย ไวใ้ชเ้กบ็

ทุเรียน และอีกทีคือ เรือแถวบางชา้ง ไวใ้ชข้ายพวกพริก พวกหอม โดยจะมีป้อมข้ึนมาขา้งๆ เรือ อาทิ 
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          เรืออีแปะ ลกัษณะเป็นเรือหวัตดั ใชง้านเวลาเกบ็ของในสวน  

          เรือป๊าบ ไวใ้ชท้อดแห่ จบัปลา    

          เรือหมู เป็นเรือขดุจากไมต้ะเคียนทั้งลาํ เป็นเรือท่ีมีอายเุยอะ  

          เรือขนาดเลก็ สาํหรับใชง้านคือใส่ปุ๋ยตามร่องสวน สามารถลากตามไปคลองได ้

          บา้นแห่งน้ี จะนาํสินคา้ออกมาจาํหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีบริเวณทางเดิน

ในสวน ภายในบา้นมีนกนานาชนิด อาศยัอยู ่และพนัธ์ุไมช้นิดต่าง ๆ หากตอ้งการเขา้ชมภายในสวน

ตอ้งติดต่อเจา้ของบา้นล่วงหนา้ โดยอนุญาตใหบ้นัทึกภาพได ้

       2.4.6 บ้านสวนคุณตู้ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 40 หมู่ 9 แขวงฉิมพลี เป็นบา้นของคุณสาวิตรี ป้ัน

ประดิษฐ์ เป็นจุดท่ีจาํหน่ายผลไมจ้ากสวน และขนมท่ีทางบา้นได้ทาํข้ึนเอง เพื่อจาํหน่ายให้กับ

นักท่องเท่ียวในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริเวณหน้าบ้านริมทางเดินของ

นกัท่องเท่ียว โดยทางเจา้ของบา้นกมี็ความรู้ในเร่ืองของพืชพนัธ์ุในสวนของตนเอง 

       2.4.7 บ้านสวนริมคลอง (บ้านตระกูลทองใบ) ตั้งอยู่เลขท่ี 38/1 หมู่ 9 แขวงฉิมพลี 

ตล่ิงชนั ริมคลองบา้นไทร เป็นกลุ่มบา้นของเครือญาติตระกลูทองใบ ซ่ึงเป็นตระกลูเก่าแก่ของพ้ืนท่ี           

โดยบา้นสวนหน่ึงเป็นการต่อเติมมาจากบา้นเรือนไทยท่ีมีมาแต่เดิม และบางหลงัปลูกสร้างเป็นบา้น

สมยัใหม่สร้างดว้ยคอนกรีต  เรียงรายต่อกนัจากแนวคลอง บนเน้ือท่ีทั้งหมดราว 5 ไร่ มีคูขนาดเลก็

สําหรับพายเรือเขา้ออก มีโรงเก็บเรือ ทางเขา้บา้นดา้นหลงัเป็นแนวทอ้งร่อง แวดลอ้มดว้ยตน้ไม้

ใหญ่ ตน้ไมห้ายาก ไดแ้ก่ ตน้ตะโก ตน้พลบัอายุ 100 ปี  ปลูกผลไม ้ไดแ้ก่ ตน้กลว้ย ตน้มะม่วง              

ตน้สม้โอ   

          ครอบครัวในตระกูลทองใบ ท่ีร่วมจาํหน่ายสินคา้ให้กบันกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

บา้นคุณสมบุญ ทองใบ คุณละมุน สุขมัน่ศกัด์ิ คุณสมศกัด์ิ ขาํมี คุณศรีเบญจา ขาํมี คุณนิภา จุลเสวก    

คุณดาสวรรค ์คงชม และคุณสมพงษ ์ทองใบ  โดยในวนัเสาร์ อาทิตย ์ทางบา้นจะจาํหน่ายสินคา้จาก

สวนและผลิตภณัฑ์แปรรูปต่าง ๆ ให้กับนักท่องเท่ียว เช่น กลว้ยหอม กลว้ยนํ้ าวา้ มะม่วง ชมพู่

มะเหม่ียว ทอดมนั หม่ีกรอบ ขนมกลว้ย และของเล่นเด็ก โดยทุกคนต่างมีอธัยาศยัไมตรี มีความรู้ท่ี

สามารถถ่ายทอดใหก้บัผูม้าเยี่ยมเยือนได ้นอกจากน้ี ยงัมีบริการพิเศษสาํหรับแขกท่ีตอ้งการขา้มฝ่ัง

ไปทางวดัจาํปา โดยไม่ตอ้งเดินยอ้นกลบัไปในเส้นทางเดิม ทางบา้นทองใบก็จะมีเรือพายขา้มส่งไป

ท่ีวดัโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ในวนัหยุดก็จะมีนักท่องเท่ียวท่ีมากบัเรือของทวัร์ลดัมะยมมาเท่ียวชม

หลายร้อยคน 
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           ในส่วนของกิจกรรมดา้นการเรียนรู้ สัมผสัวิถีชีวิตในชุมชน ท่ีผ่านมาไดมี้

รายการโทรทศัน์จากประเทศออสเตรเลียนาํนางแบบสาววยัรุ่นท่ีมีช่ือเสียงเขา้มาถ่ายทาํรายการท่ีมี

เน้ือหาในเร่ืองความสัมพนัธ์ของครอบครัวไทยท่ีมีความอบอุ่น โดยมาพกัคา้ง 1 คืน ท่ีบา้นของคุณ

ยายบุญช่วย จุลเสวก โดยคณะท่ีมาไดท้าํกิจกรรมแบไทยๆ เช่นการใส่บาตร การทาํอาหารและขนม

ไทย และได้นั่งเรือพายชมคลอง สร้างความประทับใจให้กับทางทีมงานผูถ่้ายทาํเป็นอย่างยิ่ง 

  

        2.4.8 บ้านแม่จวบ เป็นบา้นของคุณยายจวบ แอบเนียม อาย ุ 87 ปี เลขท่ี  37/1หมู่ 9  

แขวงฉิมพลี ตล่ิงชนั ริมคลองบา้นไทร ฝ่ังเหนือ  เป็นบา้นเรือนไทย ใตถุ้นสูงอายกุว่า 100 ปี และมี

บา้นท่ีปลูกสร้างเพิ่มเติมในภายหลงั มีพื้นท่ี 6 ไร่ เดิมเป็นสวนส้มเขียวหวาน และละมุด และสวน

กระทอ้น และสวนมะกรูดตามลาํดบั แต่ปัจจุบนัไม่ไดป้ลูกเพื่อการคา้แลว้ บริเวณสวนดา้นหลงับา้น

จึงมีตน้ไมห้ลากหลายชนิด อาทิ ตน้หมาก  ตน้มะม่วง ชมพู่มะเหม่ียว มะขาม บอน ละมุด คุณยาย

จวบ มีความเช่ียวชาญเร่ืองการทาํงานบายศรี และยงัมีฝีมือในการทาํอาหารและขนมต่าง ๆ เช่น 

ขนมปลากริม ขนมช่อม่วง โดยสมาชิกบา้นแม่จวบจะไปสาธิตงานการทาํขนมท่ีตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยม ปัจจุบนับา้นแม่จวบไดเ้ปิดบา้นเป็นแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมของชุมชน ทั้งแบบพกัคา้ง และไป-

กลบั   มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ไดเ้รียนรู้อาทิ การทาํอาหาร การทาํขนม การตดักระดาษทาํพวงมโหตร 

การศึกษาพรรณไม ้โดยมีตวัอยา่งกิจกรรม  ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหเ้ด็กมาทศันศึกษา ทั้งแบบ

ไป-กลบั และแบบพกัคา้ง จาํนวน 2 วนั 1 คืน โดยมีในเร่ืองของการสอนปรุงอาหาร โดยให้เด็กเขา้

สวนเกบ็พืชผกัท่ีเป็นเคร่ืองปรุงดว้ยตนเอง และสอนการก่อฟืน ก่อเตาไฟ การหุงขา้ว การทาํกบัขา้ว 

การทาํขนมไทย การจกัสานทางมะพร้าว และเท่ียวชมตน้ไม ้พนัธ์ุไมใ้นสวนหลงับา้น  

           ลูกหลานบา้นแม่จวบต่างมีแนวคิดท่ีจะเปิดรับผูท่ี้มาเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

โดยมีเฟสบุ๊ค ช่ือว่า บา้นแม่จวบ เป็นช่องทางการเผยแพร่ของบา้น ขณะเดียวกนัก็เป็นกาํลงัสาํคญั

ในการฟ้ืนฟตูลาดนํ้าวดัจาํปา และนาํผลิตผลไปขายในตลาดดว้ย 

           จากผลการศึกษาคุณค่าและทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของชุมชนเกาะศาล

เจา้จะเห็นไดว้า่ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นพื้นท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของกรุงเทพฯ ผูค้นท่ี

อยู่อาศยัก็เป็นคนท่ีอยู่อาศยักนัมาหลายชัว่อายุคน จึงมีความรอบรู้ในเร่ืองราวประวติัความเป็นมา

ของตนเอง และบางส่วนก็มีความสามารถในเร่ืองภูมิปัญญางานช่าง โดยท่ีสภาพพ้ืนท่ีภายในชุมชน

เกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองยงัคงมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืนเงียบสงบ นํ้าในคลองมีคุณภาพดี ผูค้นยงัมี
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มิตรไมตรี ผูค้นมีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติเช่นเดียวกับวิถีในอดีต การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีก็

สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกทั้งการเดินทางดว้ยรถยนต ์และทางเรือ ในส่วนของทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวภายในชุมชนกมี็ทั้งวดั ศาลเจา้ บา้นเรือนไทย และเรือนพ้ืนถ่ิน ผกั ผลไม ้อาหาร เคร่ืองด่ืม

ของทอ้งถ่ิน และผลิตภณัฑแ์ปรรูป ซ่ึงมีคุณภาพดี และราคาไม่แพง ลาํคลองและสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อมของทรัพยากร

ทางการท่องเท่ียวมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร 

 

3. การจัดการท่องเทีย่วชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ทีเ่กีย่วเน่ืองทีผ่่านมา  

 ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นชุมชนท่ีมีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม 

และภูมิปัญญา แต่เน่ืองจากการพฒันาความเจริญท่ีเกิดข้ึนในยา่นตล่ิงชนัทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ข้ึนในชุมชนเกาะศาลเจา้ ชุมชนไดอ้อกไปประกอบอาชีพภายนอกพื้นท่ีมากข้ึน วิถีการดาํเนินชีวิต

เปล่ียนแปลงจากการสัญจรทางนํ้ าเป็นทางบก ทาํให้การดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม ประเพณีของ

ชุมชนลดนอ้ยลง สภาพส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง ชุมชนเกิดความเงียบเหงา จึงมีบุคคลในชุมชน

กลุ่มหน่ึงตระหนกัถึงความเส่ือมถอยดงักล่าว จึงไดลุ้กข้ึนมาฟ้ืนฟชุูมชนเกาะศาลเจา้ใหด้าํรงอยู ่โดย

เร่ิมจากการทาํกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และงานดา้นวฒันธรรม จนก่อให้เกิดแนวคิดการท่องเท่ียว

วิถีถ่ินท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนการดาํรงรักษาวิถีชุมชนให้คงอยู่ต่อไป จึงก่อให้เกิดการ

รวมตวัของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเขา้มาดาํเนินกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในชุมชน ทาํให้ชุมชนเกาะศาลเจา้

ไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียววิถีถ่ินซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นบวกและดา้นลบ 

ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะมีการศึกษาการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้ถึงการเร่ิมตน้ และวิธีการดาํเนินงานใน

จดัการท่องเท่ียวในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยจากการศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวใน 

ชุมชนเกาะศาลเจา้ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่  

 1. สภาพการณ์ก่อนการเกิดการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง 

(พ.ศ. 2547-มีนาคม พ.ศ. 2553)  

 2. การเกิดและการเติบโตของจดัการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง 

ระยะแรก (เมษายน พ.ศ. 2553-กนัยายน พ.ศ. 2554)  

 3. ภาวะชะงกังนัของการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง (ตุลาคม พ.ศ. 

2554 -กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555)  
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 4. การฟ้ืนตัวของการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจ้าและพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง ระยะท่ี 2 

(มีนาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั) 

 3.1 สภาพการณ์ก่อนการเกดิการท่องเที่ยวในชุมชน (พ.ศ.  2547 - มีนาคม พ.ศ. 2553) 

สภาพการณ์ท่ีซบเซาและเส่ือมถอยของวิถีวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเกาะศาลเจา้ท่ีเกิดข้ึน 

สร้างความรู้สึกหดหู่แก่คนในพื้นท่ีท่ีมีความผกูพนักบัถ่ินกาํเนิด ทาํให้ตดัสินใจเขา้ไปทาํงานเพื่อ

ส่วนรวมโดยเร่ิมตน้จากส่ิงใกลต้วัและง่ายกบัการลงมือทาํ ไดแ้ก่ การฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม และคูคลอง 

โดยคนในไดมี้การแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการเยี่ยมเยือนสถานท่ีต่าง ๆ จน

ได้รับแนวคิดในการรักษาวิถีชุมชน และสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าท่ีชุมชนมีให้กับคนใน

ทอ้งถ่ิน เกิดเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิดการจดัการท่องเท่ียวในชุมชนในระยะต่อไป 

  3.1.1 เร่ิมตระหนักรู้ และเกิดแรงบันดาลใจ คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ประธาน

ชุมชนวดัจาํปา ผูมี้บทบาทสําคญัในการฟ้ืนฟูชุมชนเกาะศาลเจา้ ไดบ้อกเล่าถึงจุดเร่ิมตน้ในการ

ทาํงานวา่ใน พ.ศ. 2538 ตนเองไดรั้บมรดกจากบิดาคือนายจรูญ หวา่งจนัทร์ เป็นท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ  

2 ไร่ บริเวณริมคลองบา้นไทร ขา้งศาลเจา้พ่อจุย้ จึงคิดปลูกบา้นทรงไทยอย่างท่ีตั้งใจโดยใชเ้งินท่ี

สะสมไว ้ คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบบา้นเอง โดยมีพี่ชายคือคุณไพฑูรย ์หว่างจนัทร์ 

ช่วยในเร่ืองการก่อสร้าง และงานไม ้ ต่อมามีปัญหาเร่ืองขาดงบประมาณจึงไดห้ยดุการก่อสร้างไป

ช่วงหน่ึง และเร่ิมทาํต่ออีกคร้ังใน พ.ศ. 2545 การก่อสร้างค่อย ๆ ทาํไปทีละส่วน จนกระทัง่ปลูกบา้น

ในส่วนเรือนหลงัแรกแลว้เสร็จใน พ.ศ. 2547 ตั้งช่ือบา้นหลงัน้ีว่า “บา้นสองบุตรี” มีความหมายถึง

บุตรสาว 2 คน คือ เด็กหญิงจุติยา หว่างจนัทร์ และเด็กหญิงภาพตะวนั หว่างจนัทร์ ท่ีคุณทวีศกัด์ิ

ตั้งใจส่งมอบบา้นหลงัน้ีให้ดูแลสืบทอดในอนาคต ไม่อยากให้บุตรทั้งสองยา้ยออกไปจากชุมชน

แห่งน้ี ภายหลงับา้นสองบุตรีไดข้ยายต่อเติมใหมี้ประโยชน์ใชส้อยท่ีหลากหลายมากข้ึนเร่ือย ๆ  

 ใน พ.ศ. 2547 คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ยา้ยเขา้มาอยูท่ี่บา้นหลงัน้ี วนัหน่ึงได้

ข้ึนไปยืนท่ีหน้าต่างชั้ นสองมองออกไปรอบ ๆ ชุมชน ก็รู้สึกเศร้าใจท่ีบ้านตนเองสวยงามน่าอยู ่           

แต่บรรยากาศโดยรอบมีความเงียบเหงาซบเซา ตน้ไมร้กรุงรัง  ขาดความมีชีวิตชีวา มีขยะทั้งบนบก

และในคลอง มีคนดกัจบัปลาบริเวณหนา้ศาลเจา้พ่อจุย้เป็นประจาํ  และบรรยากาศของชุมชนท่ีเงียบ

เหงาไม่มีผูค้น ทาํให้บริเวณท่านํ้ าหน้าศาลเจ้าพ่อจุ้ยกลายเป็นพ้ืนท่ีส่งมอบยาเสพติดอีกด้วย 

ประกอบกบัช่วงก่อนหนา้นั้นใน พ.ศ. 2545 คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ไดจ้บการศึกษาระดบัปริญญา

โทจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยทาํ
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วิทยานิพนธ์ในหวัขอ้แนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาสถาปัตยกรรมวดัจาํปา  ทาํใหมี้ความสนใจใน

เร่ืองราวของชุมชนเกาะศาลเจา้และมีความตอ้งการฟ้ืนฟูชุมชนใหดี้ข้ึน โดยคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์

ไดมี้การสืบคน้เร่ืองราวของชุมชนและตระกูลหว่างจนัทร์ เร่ิมสอบถามผูใ้หญ่เร่ืองราวของวงศ์

ตระกูลว่าเป็นใคร มาจากไหน มีความเช่ียวชาญเร่ืองใดบา้ง และดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีอยากพฒันา

ชุมชนให้ดีข้ึน คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์จึงตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นกรรมชุมชนวดัจาํปา เม่ือ พ.ศ.  

2551 ชุมชนวดัจาํปา ตามความหมายขอบเขตพื้นท่ีท่ีสาํนกังานเขตตล่ิงชนักาํหนดไวน้ั้น คือ พื้นท่ี 

หมู่ 5 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั บริเวณเดียวกบัพื้นท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ เม่ือคุณทวีศกัด์ิเขา้ไป

ทาํงานในฐานะกรรมการชุมชนก็พบว่าไม่อาจทาํในส่ิงท่ีมุ่งหวงัได ้เพราะบทบาทสาํคญัและอาํนาจ

การตดัสินใจในการดาํเนินงานต่าง ๆ ข้ึนอยู่กบัประธานชุมชน เหรัญญิก และกรรมการชุมชนผูมี้

อาํนาจใชจ่้ายงบประมาณไดเ้ท่านั้น 

 3.1.2 เร่ิมขับเคลื่อนงานฟ้ืนฟูชุมชนด้วยเร่ืองส่ิงแวดล้อม ต่อมา คุณทวีศักด์ิ    

หว่างจนัทร์ เห็นว่าคณะกรรมการชุมชนยงัไม่มีแนวการทาํงานท่ีพฒันาชุมชนในภาพรวมในเชิง

สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์จึงเร่ิมเขียนแผนพฒันาความสะอาดร่ม

ร่ืนของชุมชนวดัจาํปา โดยช้ีให้เห็นว่าการพฒันาชุมชนวดัจาํปาจาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีชุมชน

ท่ีอยู่นอกขอบเขตชุมชนวดัจาํปาตามท่ีสํานักงานเขตตล่ิงชนัไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงเป็นบา้นเรือนท่ีอยู ่         

ติดริมคลองอีกฝ่ังหน่ึง โดยตั้ งเป็นองค์กรสองฝ่ังคลอง เพื่อให้คนในชุมชนได้ทาํงานทางด้าน

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั จากแผนงานดงักล่าวท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนก็เป็นท่ีมาของการจดัตั้ง ชมรมรักษป์ลาหนา้

ศาล ท่ีไดมี้การจดทะเบียนกบั สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ใน พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็นชมรมท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม คูคลอง การฟ้ืนฟูสัตวน์ํ้ า โดยในการจดัตั้งไดมี้สมาชิก 

จาํนวน 67 คน ซ่ึงเป็นชาวบา้นบริเวณสองฝ่ังคลอง คือ หมู่ 5 แขวงบางระมาด และหมู่ 9 แขวง

ฉิมพลี เขตตล่ิงชัน โดยมีพระครูสุนทรจริยาภิรมณ์ เจา้อาวาสวดัจาํปา เป็นท่ีปรึกษาของชมรม 

กิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการ เช่น การปล่อยพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า อาทิ ปลาตะเพียน 5,000 ตวั บริเวณหนา้ศาลเจา้

พ่อจุ้ย ซ่ึงได้รับพนัธ์ุปลามาจากกรมประมง และการทาํซังปลา ซ่ึงก่อนหน้าน้ีปลาได้หายไป

เน่ืองจากมีคนมาลากอวนในบริเวณน้ี  โดยนาํเอาก่ิงไมไ้ปไวบ้ริเวณตล่ิงบริเวณศาลเจา้พอ่จุย้ เพ่ือให้

ปลาขนาดเล็กเขา้มาอยู่อาศยั โดยสมาชิกของกลุ่มจะเล้ียงดูและคอยให้อาหารปลาท่ีเขา้มาอยูอ่าศยั 

ผลของโครงการ ภายหลงัการทาํซงัปลาผา่นพน้ไป 1 เดือน มีปลาสวายเขา้มาอยูอ่าศยัในซงัจาํนวน

มาก นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมการปลูกตน้ไมแ้ละเกบ็กวาดชุมชน สาํหรับกิจกรรมการปลูกตน้ไมน้ี้มี
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ชาวบา้นเขา้มาร่วมกิจกรรมจาํนวนมาก และทางสาํนกังานเขตตล่ิงชนัไดเ้ขา้มาช่วยเหลือกิจกรรม

ของชุมชนเป็นคร้ังแรก กิจกรรมน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการฟ้ืนฟูชุมชนเกาะศาลเจา้ เพราะคนท่ี

ร่วมกันจดัตั้ งไม่ได้คาํนึงถึงผลประโยชน์ต่างเขา้มาเพื่อช่วยกันทาํงานด้านส่ิงแวดลอ้มเพ่ือช่วย

พฒันาชุมชน ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ในการทาํงานสาธารณะ และงานดา้นการท่องเท่ียวท่ีต่อเน่ือง

มาถึงปัจจุบนัน้ี 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

             
      

ภาพท่ี 16 สภาพคลองบา้นไทรดา้นเหนือชุมชนเกาะศาลเจา้เตม็ไปดว้ยเศษสวะ 

 ก่อนเร่ิมการฟ้ืนฟชุูมชน   

(จากการถ่ายของผูว้ิจยั เม่ือ 8 ธนัวาคม 2552) 

 

 3.1.3 เกิดแนวคิดจัดการท่องเที่ยววิถีถ่ิน ในการประชุมกรรมการชุมชนของเขต

สํานักงานเขตตล่ิงชันคร้ังหน่ึง ใน พ.ศ. 2552 นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร เสนอให้ชุมชนในพื้นท่ีเขตตล่ิงชนัหาพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ทาํใหคุ้ณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ เร่ิมสนใจเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นคร้ังแรก 

หลงัจากคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ไดมี้โอกาสเดินทางไปท่ีบา้นหาดเส้ียว จงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงเป็น

หมู่บา้นทอผา้ และแหล่งท่องเท่ียว เกิดความประทบัใจท่ีคนในหมู่บา้นรักษาวฒันธรรมของตน ได้

สัมผสัวิถีชุมชนแบบดั้ งเดิม มีมิตรไมตรีท่ีดีให้กบัผูม้าเยี่ยมเยือน จึงอยากจะนาํแนวคิดเช่นน้ีมา

ดาํเนินการท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้บา้ง ดงัท่ีคุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ ไดเ้ล่าไว ้ดงัน้ี  
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 ต่อมาช่วงกลาง พ.ศ. 2552 คุณทวีศกัด์ิ หว่างจันทร์ ได้ชักชวนคุณชวน        

ชูจนัทร์ ผูก่้อตั้งตลาดนํ้าคลองลดัมะยมซ่ึงเป็นตลาดท่ีตั้งอยูริ่มคลองลดัมะยม ห่างออกไปจากชุมชน

เกาะศาลเจา้ เดินทางทางเรือประมาณ 20 นาที  ซ่ึงเป็นผูจ้ดักิจกรรมล่องเรือไหวพ้ระริมคลอง ใหคุ้ณ

ชวนนาํเรือวิ่งมาท่ีวดัจาํปา และชุมชนเกาะศาลเจา้ โดยไดเ้ร่ิมทดลองนาํคนมาเท่ียวชุมชนเกาะศาล

เจา้เป็นคร้ังแรกในช่วงเทศกาลเขา้พรรษา โดยคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ไดช้กัชวนเพ่ือนร่วมงานจาก

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาร่วมทาํบุญ นดัหมายลงเรือหางยาวท่ีตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม เก็บ

ค่าใชจ่้ายคนละ 100 บาท ใชเ้รือทั้งหมด 5 ลาํ เพื่อนร่วมงานคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ 1 ลาํ บุคคล

ทัว่ไป 4 ลาํ  โดยจดัเทียนพรรษาถวายวดั  จาํนวน 3 วดั ไดแ้ก่ วดัสิริวฒันาราม วดัมะกอก และวดั

จาํปา  โดยเส้นทางเรือในคร้ังนั้นล่องตามเส้นทางคลองลดัมะยม คลองวดัโพธ์ิ คลองบา้นไทร 

คลองบางระมาด ระหว่างการเดินทางคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ไดบ้อกเล่าประวติัความเป็นมาของ

ยา่นเกาะศาลเจา้และสถานท่ีริมคลอง ภายหลงัจากทาํบุญถวายเทียนพรรษาท่ีวดัจาํปาเป็นวดัสุดทา้ย 

คณะผูท้าํบุญไดเ้ดินเท่ียวชมชุมชนเกาะศาลเจา้ สกัการะศาลเจา้พ่อจุย้  เยีย่มบา้นสองบุตรี ร้านกาแฟ

ริมคลอง ซ่ึงการจดักิจกรรมคร้ังน้ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยยงัไม่ไดมี้การวางระบบการจดัการ

ท่องเท่ียวแต่ประการใด  

 ในราวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ ได้จัดทาํ

เอกสารรายละเอียดเสนอแนวทางการจัดการฟ้ืนฟูทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน พยายามติดต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ร่วมสนับสนุน ต่อมาจึงได้พบกับคุณวรนุช สิงห์โต หัวหน้ากลุ่มงาน

พัฒนาการท่องเ ท่ียว  กองการท่องเ ท่ียว  สังกัดสํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเ ท่ียว 

กรุงเทพมหานคร ในงานการจดัการจราจรทางนํ้ า ณ ตลาดนํ้ าตล่ิงชัน และพบกบันายระพีพฒัน์   

เกษโกศล (ผูว้ิจยั) ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีกองการท่องเท่ียว ผูท่ี้รับผดิชอบงานดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว

ในยา่นต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร คุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ ไดน้าํเสนอแผนงาน ความตอ้งการและ

แนวทางในการพฒันาชุมชนใหผู้ว้ิจยัไดรั้บทราบ  

                           …ไดค้วามคิดมาจากการไปศึกษางานท่ี กลุ่มชุมชนหาดเส้ียว ท่ีภายใน

ชุมชนเป็นคนภายในหมู่บา้น เป็นแบบภายในเครือญาติ เป็นการท่องเท่ียวท่ีบริสุทธ์ิท่ีไม่มี

การเปล่ียนแปลงใดๆ ก็เร่ิมจากแนวความคิดตรงน้ี เพื่อเป็นการท่องเท่ียวท่ียงัคงรักษาวิถี

ชีวิตท่ีไม่กระทบกบัวิถีชีวิต และยงัไดม้าเยีย่มชมคนในหมู่บา้นมากกว่าการ ท่ีเป็นตลาดขาย

เป็นสินคา้ท่ีไม่มีการพดูคุยกบัผูค้นทอ้งถ่ิน… (ทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์, 2557) 
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 หลังจากท่ีผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมา  ทรัพยากรและ

แนวความคิดของคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ แลว้เห็นว่า คนในชุมชนมีความตั้งใจ และพ้ืนท่ีของเกาะ

ศาลเจา้เป็นพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีมีคุณค่า มีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวสูง จึงไดร่้วมกนัเป็นภาคี

ในการดาํเนินงานเพื่อฟ้ืนฟชุูมชนเกาะศาลเจา้สู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียววิถีถ่ิน โดยผูว้ิจยัไดป้ระสาน

กับคุณป่ินปินัทธ์  นฤนากบุญทรัพย์ คณะทํางานของคุณทยา ทีปสุวรรณ  รองผู ้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครในขณะนั้น  ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการของโรงเรียนศรีวิกรมด์ว้ยอีกตาํแหน่ง

หน่ึง ให้ช่วยประสานงานภาคเอกชนให้เขา้มาสนบัสนุนการดาํเนินงานของชุมชน ต่อมา กองการ

ท่องเท่ียว สาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวและผูว้ิจยัยงัไดเ้ชิญคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์และ

สมาชิกในชุมชนเกาะศาลเจา้ร่วมโครงการพฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว โดยไดศึ้กษาดูงานใน

ยา่นบางลาํพู ยา่นเก่าในจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัชลบุรี  และคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ไดเ้ขา้ร่วม

เป็นหน่ึงในสมาชิกท่ีร่วมกนัจดัตั้งเป็นเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสังคมข้ึนเม่ือเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2553 คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ จึงเป็นผูร่้วมผูบุ้กเบิกและเป็นกรรมการเครือข่ายการท่องเท่ียว

ภาคประชาสงัคมท่ีปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 

 3.2 การเกิดและการเติบโตของจัดการท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ้าและพื้นที่

เกี่ยวเน่ือง ระยะแรก (เมษายน พ.ศ. 2553 - กันยายน พ.ศ. 2554) การสร้างความตระหนกัรู้ให้กบั

คนในทอ้งถ่ินถึงคุณค่าความหมายท่ีชุมชนมีอยู่ถือเป็นกา้วแรกท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จในการฟ้ืนฟู

ชุมชน การท่ีคนในชุมชนใชว้ฒันธรรม ประเพณี ฐานทุนท่ีชุมชนมีอยูม่าใชใ้นการดาํเนินการดา้น

การท่องเท่ียวเป็นจุดดึงดูดและสร้างความสนใจทั้งกบัคนในพื้นท่ีและบุคคลภายนอก และมีการ

ขยายผลไปสู่การจดัการท่องเท่ียวให้เกิดมีข้ึนท่ามกลางแนวคิด จุดมุ่งหมาย และวิธีการทาํงานท่ี

แตกต่างกนั เป็นเร่ืองท่ีคนในชุมชนตอ้งมีการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม   

        3.2.1 การกระตุ้นเตือน และสร้างการรับรู้คุณค่าของชุมชน คุณทวีศักด์ิ          

หว่างจนัทร์ มีความคิดท่ีจะหาทางกระตุน้ใหค้นในชุมชนต่ืนตวัและมองเห็นคุณค่าของวิถีวฒันธรรม

ของชุมชนเกาะศาลเจา้ และเลง็เห็นว่างานบวงสรวงศาลเจา้พ่อจุย้เป็นงานประเพณีของชุมชนท่ีจดัข้ึน

ประจาํปีต่อเน่ืองมานบัร้อยปี  แต่ในช่วงระยะหลงัเม่ือคนในชุมชนหันไปสัญจรทางรถยนตแ์ทนการ

เดินทางทางเรือ ท่าเรือบริเวณหนา้ศาลเจา้พ่อจุย้หมดความสาํคญัลง การจดังานบวงสรวงศาลในช่วงปี

หลงั ๆ มีความเงียบเหงาอย่างมาก มีเฉพาะกิจกรรมการเจริญพุทธมนต ์การบวงสรวงศาล การเล่น

ละครถวายเท่านั้น ชาวชุมชนท่ีมาร่วมงานก็ลดจาํนวนลงทุกปี คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ จึงเป็นแม่งาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 
 

 

ในการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อจุ้ย ในวนัท่ี 24–25  เมษายน พ.ศ. 2553 เพื่ออนุรักษ์

วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือของทอ้งถ่ิน และมีเจตนาท่ีจะใชกิ้จกรรมน้ีเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้คน

ในชุมชนเกาะศาลเจา้ไดต่ื้นตวั มองเห็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอยูภ่ายใน และตอ้งการเผยแพร่เร่ืองราวของดีใน

ชุมชนให้คนทั่วไปได้รับรู้ โดยจัดกิจกรรมเสริมในงานประเพณี ได้แก่ การนําเสนองานด้าน

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ของทอ้งถ่ินให้บุคคลภายนอกไดรั้บรู้ภายใตช่ื้อกิจกรรม “สัมผสังานศิลป์ 

ชิมขนม ชมวดั” อาทิ การสาธิตทางภูมิปัญญาของชุมชน การทาํขนมไทย ทองหยิบทองหยอด การตั้ง

ฉัตรเบญจา การจดัโต๊ะหมู่บูชาท่ีวางเศียรครู การแทงหยวกประกอบเป็นทรงเบญจา การบรรยาย

ประวติัความเป็นมาของชุมชน การเปิดให้ชมร้านกงัวานพาณิชย ์ การเดินชมบา้นเพาะพนัธ์ุตน้ไม ้ 

และได้การเปิดบา้นของตนเอง คือ “บา้นสองบุตรี” ให้คนเขา้เยี่ยมชมเป็นคร้ังแรก ขณะเดียวกัน

ชาวบา้นในชุมชนเกาะศาลเจา้ก็นาํอาหาร ขนมท่ีทาํข้ึนเอง มาจาํหน่ายให้กบัผูม้าร่วมงาน อาทิ ขา้ว

เกรียบหมอ้ ลูกช้ินป้ิง ขนมเบ้ือง ญวน ขนมเบ้ืองไทย ขนมใส่ไส้ กลว้ยทอด ไส้กรอกปลาแนม ซ่ึงขาย

ของทั้งหมดภายในคร่ึงวนั                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 17 บรรยากาศการจดังานบวงสรวงศาลเจา้พอ่จุย้ พ.ศ. 2553 ร่วมกบักิจกรรม  

 “สมัผสังานศิลป์ ชิมขนม ชมวดั” 

(ก) การสาธิตการทาํขนมไทย (ข) ป้ายประชาสมัพนัธ์การจดังาน 

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 24 เมษายน 2553) 

(ก)                                                                       (ข) 
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            การจดังานบวงสรวงศาลเจา้พ่อจุย้ในคร้ังนั้น ไดรั้บความร่วมมือจากสํานัก

วฒันธรรมกีฬา และการท่องเท่ียว คอยให้คาํปรึกษา จดัทาํนิทรรศการ ประชาสัมพนัธ์งาน และจดั

กิจกรรมนาํสมาชิกเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสังคมและส่ือมวลชน จาํนวน 100 คน นัง่รถบสั

รถตู ้และรถยนต์ส่วนตวัมาเยี่ยมชมงาน และไดรั้บการสนับสนุนจากภาคเอกชนโดยห้างเซ็นทรัล 

สาขาป่ินเกลา้ ท่ีจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์งานติดตั้งตามถนนบรมราชชนนี ถนนพุทธมณฑลสาย 1 

และสนบัสนุนงบประมาณจดักิจกรรมอนุรักษภู์มิปัญญา เป็นเงิน 15,000 บาท ในงานน้ี และคุณชวน  

ชูจนัทร์ จากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมไดจ้ดัเรือนาํนกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมงาน จาํนวน 2 ลาํ กว่า 40 คน 

ผลตอบรับจากผูเ้ยี่ยมชมงานทั้ งหมดให้ความสนใจสถานท่ี เร่ืองราว พิธีกรรม ภูมิปัญญา และ

สภาพแวดลอ้มของชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นอย่างมาก มีความประทบัใจ กล่าวช่ืนชมการจดังานคร้ังน้ี

มาก ตอ้งการใหมี้กิจกรรมเช่นน้ีอีก โดยเฉพาะคุณชวน ชูจนัทร์ ไดใ้หค้วามสนใจกิจกรรมทุกอยา่งเป็น

อยา่งมากส่ือมวลชนเร่ิมเผยแพร่เร่ืองราวของชุมชนเกาะศาลเจา้ออกไปใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทางส่ือ  และมีการ

เผยแพร่ทางสังคมออนไลน์จากผูม้าเยี่ยมชมงานดว้ยอีกทางหน่ึง การจดังานในคร้ังน้ีทาํให้คนใน

ชุมชนต่างเห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการทาํการท่องเท่ียวในชุมชนข้ึนมา  

 3.2.2 เร่ิมต้นจัดการท่องเที่ยววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจ้า ภายหลงังานบวงสรวงศาล

เจา้พอ่จุย้ประจาํ พ.ศ. 2553 ผา่นพน้ไปดว้ยความสาํเร็จ คุณชวน ชูจนัทร์ ขอใหคุ้ณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ 

เปิดบา้นสองบุตรีใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชมเป็นประจาํ ในวนัเสาร์-อาทิตย ์โดยทางตลาดนํ้ าคลอง

ลดัมะยมจะจดัเรือนาํนักท่องเท่ียวมามาเยี่ยมชมเป็นประจาํ ซ่ึงในสัปดาห์ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2553 ไดมี้นกัท่องเท่ียวนัง่เรือจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมมาเยี่ยมชมศาลเจา้พ่อจุย้ บา้นสองบุตรี 

ร้านกาแฟริมคลอง และเดินต่อเน่ืองไปถึงวดัจาํปา ถือเป็นการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้

เป็นคร้ังแรก ขณะเดียวกนัประธานชุมชนวดัจาํปาในขณะนั้น คือคุณศรัญญู แตต้ระกูล เห็นว่ามีผู ้

นกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมงานบวงสรวงศาลเจา้พ่อจุย้เป็นจาํนวนมาก จึงอยากทาํการท่องเท่ียวบา้ง จึง

ชกัชวนคนในชุมชนทาํตลาดขายของ ใชช่ื้อวา่ “ เทศกาลขนมหวาน อาหารคาว คร้ังท่ี 1”  เพ่ือจาํหน่าย

อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีบริเวณลานสาธารณะของชุมชน  มีผูค้า้ประมาณ 10 ราย การตั้งโต๊ะ เกา้อ้ี ซุ้ม

จาํหน่ายสินคา้ ติดป้ายประกาศรอบชุมชน โดยเนน้การจาํหน่ายสินคา้ ไม่ไดน้าํเสนอเร่ืองราวคุณค่า

ของชุมชนเกาะศาลเจา้แต่ประการใด  เหตุการณ์น้ีทาํให้คุณทวีศกัด์ิ และคนในชุมชนบางส่วนมีความ

กงัวลใจท่ีเกิดการท่องเท่ียวท่ีเนน้เป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็นหลกัเพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีการอนุรักษ์

งานศิลปวฒันธรรม หรือการฟ้ืนฟชุูมชนอยา่งเหมาะสม หากปล่อยใหเ้กิดการท่องเท่ียวอยา่งไร้ทิศทาง
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จะส่งผลเสียต่อชุมชนเกาะศาลเจา้ จึงไดห้ารือกบัผูว้ิจยัและชาวบา้นบางส่วน ซ่ึงมีความเห็นร่วมกนั

ว่า ควรจะหยุดพกัเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวของชุมชนเกาะศาลเจา้ไวก่้อน จนกว่าคนในชุมชนจะ

เขา้ใจการท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีย ัง่ยนืมากกวา่น้ี จากนั้นจึงแจง้ต่อคุณชวน ชูจนัทร์วา่ขอปิดบา้นสองบุตรี

เป็นการชัว่คราวก่อน แต่นกัท่องเท่ียวสามารถมาเยี่ยมชมงานเทศกาลขนมหวาน อาหารคาวได ้แต่

ในสัปดาห์ต่อมาคุณชวน ชูจนัทร์ไม่จดัเรือจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมนาํนกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมท่ี

ชุมชนเกาะศาลเจา้ เน่ืองจากเห็นว่าขาดจุดดึงดูดท่ีน่าสนใจอย่างบา้นสองบุตรี และไม่มีผูถ่้ายทอด

เร่ืองราวของชุมชน  ทาํให้กิจกรรมการคา้ของกลุ่มประธานชุมชนวดัจาํปาตอ้งยุติลงในช่วงอีก 3 

สปัดาห์ถดัมา    

           แมใ้นช่วงเวลาดงักล่าวจะไม่มีการจดัเรือบริการนักท่องเท่ียวจากตลาดนํ้ า

คลอง  ลดัมะยมมายงัชุมชนเกาะศาลเจา้ แต่กมี็ส่ือมวลชนติดต่อเขา้มาถ่ายทาํรายการเผยแพร่จาํนวน

มาก อาทิ รายการคา้งคืนกบัซุปตาร์ทางช่อง 3 รายการติดมนัส์ ทางเคเบิลทีวี สารคดีของสถาน

โทรทศัน์ไทยทีวี หนังสือพิมพม์ติชน หนังสือพิมพบ์างกอกโพสต ์นิตยสารสกุลไทย สารคดีจาก

โทรทัศน์ฮ่องกง ทาํให้การจัดการการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจ้ายงัยงัคงมีความ

เคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ือง มีการเรียนรู้และ พฒันาอยูต่ลอดเวลา 

 3.2.3 เปิดบ้านสองบุตรีเป็นแหล่งเรียนรู้ จากการท่ีคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ไดมี้

โอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ด้วยเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ด้วย

ตนเอง และร่วมศึกษาดูงานกบัสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว เร่ืองของการอนุรักษอ์าคาร

โบราณ การทาํแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท่ีตลาดท่าหลวง ริมนํ้ าจนัทบูรณ์ การศึกษาประวติัศาสตร์เพื่อ

นาํมาสร้างกิจกรรมท่ีนํ้ าตกพร้ิว  และการดูงานการฟ้ืนฟูชุมชนท่ีถนนปากแพรก การสร้างกิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีบา้นหนองขาว การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีพิพิธภณัฑช่์องเขาขาด 

รวมถึงการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ จึงมี

ความคิดต่อการจดัการท่องเท่ียวท่ีเน้นความสุขในชีวิต มากกว่าการแสวงหารายได ้โดยกล่าวว่า   

“ผมมีความตั้งใจในการทาํการท่องเท่ียวโดยไม่เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตตวัเอง และตอ้งการให้สะทอ้น

เห็นความเป็นมิตรไมตรีท่ีดีต่อกนั ในลกัษณะญาติพี่นอ้ง” ดว้ยแนวคิดเช่นน้ีคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์

จึงไดอ้อกแบบบา้นและการใชส้อยประโยชน์บริเวณต่าง ๆ รอบตวับา้น ประกอบดว้ย  

1. ซุ้มประตูทางเขา้บา้นโดยได้แรงบนัดาลใจจากสถาปัตยกรรมซุ้มทางเขา้      

วดัจาํปา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 
 

 

2. บริเวณลานหนา้บา้นเป็นพื้นท่ีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม 

3. ส่วนภายในตวับา้นมีการบอกเล่าประวติัความเป็นมา เร่ืองราวของชุมชน 

มีมุมจดัวางสินคา้ท่ีจาํหน่ายท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกนัไม่ว่าจะเป็นขนม ของเล่น ของท่ีระลึก และจดั

มุมรับประทานอาหารของไทยเป็นมุมสาํหรับถ่ายรูป และส่วนบา้นดา้นหลงัเป็นห้องเรียนจาํลอง

ของการศึกษาในยคุอดีต 

4. ชั้นบนของบา้นเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ตั้งรูปภาพหลวงปู่ เผือก และเศียรครู

โขน ไดแ้ก่ ฤาษีหนา้ววั พระปัญสิงขร พระประคนธรรพ พระวิสุกรรม พระคเณศร์ พระพิราพ  และ

ถุงส่ิงของพระราชทานในคราวนํ้าท่วมท่ีผา่นมา                                                                                                              

5. ชานชั้นบน เป็นจุดชมวิวมุมสูงบรรยากาศคลอง บางคร้ังจดัเป็นมุมสาธิต 

เป็นท่ีสนทนา รวมถึงท่ีรับประทานอาหารของผูเ้ยีย่มชมเป็นหมู่คณะ   

6. พื้นท่ีส่วนต่อขยายของบา้น ชั้นบน ติดตั้งบานประตูแกะสลกั ชุดรับแขก

ยอ้นยคุท่ีใชเ้ป็นมุมถ่ายรูปได ้ และมีพื้นท่ีขนาดเลก็สาํหรับการเสวนาพดูคุย และสาธิตงาน  

7. พื้นท่ีนอกบา้น ดา้นติดคลองใชท้าํพื้นท่ีสาธิตทางการเกษตร เช่น การปลูก

ขา้ว พื้นท่ีดา้นตะวนัตกกเ็ป็นตน้ไมใ้นพ้ืนถ่ิน 

 
                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 เศียรครูบนชั้นสองของบา้นสองบุตรี และการสร้างบรรยากาศแบบไทยท่ีน่าอบอุ่น    
(ก) เศียรครูท่ีเจา้ของบา้นนบัถือ    (ข) ชุดสาํรับสงักะสีท่ีส่ือถึงวิถีชีวิตในอดีต   

(จากการถ่ายโดยคุณสร้อยสรวง แสนสุรศิลป์ เม่ือ 18 เมษายน 2556) 

(ก)                                                                       (ข) 
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 ในด้านการกิจกรรมต้อนรับผูม้าเยี่ยมเยือน คุณทวีศกัด์ิ หว่างจันทร์ จะ

ออกมากล่าวตอ้นรับท่ีวดัจาํปา และจะพาไปสักการะหลวงพ่อโชคดี แนะนาํให้ทาํบุญ และอธิบาย

ประวติัวดัและรูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ลายปูนป้ัน เจดียย์อ่มุมไมสิ้บสอง พระพุทธรูปใน

วิหารคด กระเบ้ืองเคลือบรูปต่าง ๆ และชมรูปปูนป้ันตะเฆ่คาบปลา เจดียบ์รรจุอฐิัหลวงปู่เผอืก และ

ใหท้ศันะกบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวสัดุในการซ่อมแซมวดั เม่ือเขา้สู้พื้นท่ีตอนในชุมชนเกาะ

ศาลเจา้ ก็จะแนะนาํตวัเอง แจง้วตัถุประสงค ์ความตั้งใจในการฟ้ืนฟูชุมชน การท่องเท่ียววิถีถ่ินใน

ชุมชน  และสร้างความเขา้ใจในรูปแบบการท่องเท่ียวของชุมชน  จากนั้นจะเร่ิมแนะนาํศาลเจา้พอ่จุย้ 

ประวติัของชุมชนเกาะศาลเจา้ ท่าเรือ คลองบางระมาด คลองบา้นไทร ร้านคา้เก่ากงัวานพานิชย ์และ

ร้านตดัผม เม่ือเดินเขา้สู่ในบา้นสองบุตรี จะแนะนาํประวติัของตระกูลหว่างจนัทร์ วิถีชีวิตในอดีต 

และเร่ืองราวสาํคญัในชุมชน เล่าเร่ืองส่ิงของท่ีประดบัตั้งวางในบา้น ไดแ้ก่ ภาพเหมือนของคุณลุง

สมบุญ สว่างจนัทร์ ศิลปินผูมี้ช่ือเสียงดา้นวาดภาพ ชุดขนัลงหิน จากนั้นจะพาข้ึนไปชมบนบา้น 

ไดแ้ก่ เศียรครูโขน และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในบา้น ชมธงและถุงพระราชทานส่ิงของจากพระบรมวงศา

นุวงศเ์ม่ือคราวเกิดนํ้าท่วม จากนั้นจะเป็นช่วงเวลาชมบา้นอยา่งอิสระ 

 3.2.4 ชุมชนเกาะศาลเจ้ากับการเปิดรับการท่องเที่ยวทางเรือจากตลาดนํ้าคลอง   

ลัดมะยมในระยะต่อมา ชุมชนเกาะศาลเจ้าได้เปิดรับนักท่องเท่ียวอีกคร้ังหน่ึงในช่วงตน้ พ.ศ. 2554 

หลงัจากท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ไดท้าํงานร่วมกบัชุมชนตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมจนไดรั้บรางวลัชมเชย 

ในการประกวดการจดัการทรัพยากรนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดาํริ ประจาํ พ.ศ. 2553 จากดร.สุเมธ 

ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการจัดงาน เม่ือวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554โดยเรือได้นํา

นกัท่องเท่ียวมาข้ึนท่ีท่าเรือศาลเจา้พอ่จุย้ เขา้เยีย่มชมบา้นสองบุตรีของคุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ ซ่ึงได้

มีการพฒันารูปแบบในการนาํเสนอเร่ืองราวของวิถีชุมชนและเร่ิมมีการนาํสินคา้ ไดแ้ก่ ขนม ลูกอม 

ของเล่นยอ้นยคุ ภายในบา้น โดยไดเ้ช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัพื้นท่ีต่อเน่ืองของชุมชนเกาะศาลเจา้ 

ในฝ่ังหมู่ 9 แขวงฉิมพลี โดยในคร้ังน้ี ไดมี้จุดแวะท่องเท่ียวเพิ่มเติมมากข้ึนจากคร้ังเร่ิมตน้ โดยเรือ

จะไปรอรับบริเวณท่าเรือฝ่ังตรงขา้มวดัจาํปา หรือบริเวณวดัจาํปา ใชเ้วลาเยีย่มชมราว 45 นาที โดย

ผูจ้ดัการเดินเรือไม่ไดมี้การสนบัสนุนค่าตอบแทนหรือค่าบาํรุงท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้แต่อยา่งใด โดย

ทางชุมชนก็ไม่ไดเ้ก็บค่าใชจ่้ายใดในการเท่ียวชมของนกัท่องเท่ียว โดยรายไดเ้กิดจากการจาํหน่าย

สินคา้ของชุมชนใหก้บันกัท่องเท่ียวเท่านั้น  
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 3.2.5  เกิดกลุ่มท่องเที่ยววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้าที่นําไปสู่การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเม่ือเกิดการท่องเท่ียวข้ึนในชุมชนเกาะศาลเจา้คุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ ไดเ้ผยแพร่แนวคิดเร่ือง

การท่องเท่ียวไปโดยหาแนวร่วมในการทาํงานท่ีมีแนวคิดเนน้ในเร่ืองของการอนุรักษว์ิถีวฒันธรรม 

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมองความสําคญัทางดา้นเศรษฐกิจเป็นเร่ืองรองลงมา โดยเร่ิมจากกลุ่มเครือญาติ

และคนสนิทให้พฒันาบา้นเรือน มีความเป็นระเบียบข้ึน ดูว่ามีส่ิงใดท่ีน่าสนใจ ไม่เนน้ก่อสร้างส่ิง

ปลูกสร้างเพ่ิมเติม แต่ใหค้วามสาํคญักบัความกลมกลืนกบัวิถีดั้งเดิมและสภาพแวดลอ้มเสียก่อน จึง

ค่อยเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือน โดยไดช้วนกลุ่มญาติพี่นอ้งและเพื่อนบา้นท่ีมีความเห็น

สอดคลอ้งกนั เขา้มารวมกลุ่มทางดา้นการท่องเท่ียว โดยสมาชิกในกลุ่มเครือญาติจะใชช่ื้อเรียกบา้น

ของพ่ีนอ้ง “บา้นสว่างจนัทร์” ไดแ้ก่  คุณสายนัต ์หว่างจนัทร์ คุณวนัชยั หว่างจนัทร์ คุณไพฑูรย ์

หว่างจนัทร์ คุณภกัดี หว่างจนัทร์ คุณวิจิตรา แสงสมเรือง คุณปราณีต ดิษฐ์ปัญญา คุณอารีย ์ยมะ

คุปต ์และเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ บา้นตระกูลทองใบ บา้นคุณสาวิตรี  ป้ันประดิษฐ์ ร้านกาแฟคุณสาลินี 

มณัฑะวงศ์  การรวมกลุ่มกนัเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ เน้นการนาํเสนอบา้นและวิถีชีวิต และ

สินคา้ท่ีท่ีข้ึนทาํเอง และผลิตภณัฑจ์ากสวนใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาสัมผสั  ทางกลุ่มใหค้วามสาํคญั

กบัการดูแลรักษาความสะอาด การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การฟ้ืนฟูและถ่ายทอดภูมิปัญญา และการ

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชุมชน  ประกอบกบัคุณชวน ชูจนัทร์ ตอ้งการใหมี้การเดินเท่ียวไปตาม

บา้นเรือนในชุมชนเพิ่มมากข้ึนจากเดิม และแนะนาํใหท้าํบา้นโฮมสเตยด์ว้ย คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์

จึงไดว้างแผนพฒันาเส้นทางการเดินเทา้เยี่ยมชม เร่ิมจากบา้นสองบุตรีฝ่ังชุมชนเกาะศาลเจา้  ขา้ม

คลองไปพื้นท่ีต่อเน่ืองท่ีร้านกาแฟ กลุ่มบา้นสว่างจนัทร์ เดินผ่านบรรยากาศสวนร่มร่ืน ในพื้นท่ี   

หมู่ 9 แวะอุดหนุนสินคา้บริเวณบา้นของชาวชุมชนตระกลูทองใบ และลงเรือขา้มไปวดัจาํปา  

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การรวมกลุ่มในการจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชน

เกาะศาลเจา้ในคร้ังน้ี ไม่ไดมี้การจดัตั้งกลุ่ม องคก์รหรือจดทะเบียนกบัหน่วยงานทางราชการอยา่ง

เป็นทางการ แต่เป็นการรวมตวัอยา่งไม่เป็นทางการของสมาชิกในชุมชนท่ีมีความคุน้เคยกนั และมี

ความสนใจในเร่ืองเดียวกนั เม่ือมีเร่ืองใดท่ีตอ้งการบอกกล่าวก็จะไปพบปะพูดคนดว้ยตนเอง บาง

กรณีกน็ดัหารือกนัเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกรณีไป ไม่ไดก้าํหนดวาระการประชุมแบบตายตวั เน้ือหาของ

การสนทนาจะเป็นเร่ืองการแจง้ข่าวกิจกรรมของคณะบุคคลท่ีจะมาท่องเท่ียวหรือมีส่ือมาทาํข่าว 

การดูแลบา้นเรือน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาความรู้ การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ ๆ  และ
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การประเมินผลกิจกรรมท่ีผา่นพน้ไปวา่มีส่ิงใดตอ้งแกไ้ข ปรับปรุง โดยไดส้มาชิกในกลุ่มแต่ละบา้น 

มีภารกิจ ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

 บ้านที่เป็นจุดหลักที่นักท่องเที่ยวแวะเยี่ยมชมบ้านสองบุตรี (คุณทวีศักดิ์ 

หว่างจันทร์) การสืบคน้ขอ้มูลประวติัศาสตร์ศิลปวฒันธรรม วิทยากรบรรยายหลกั  สาธิตภูมิปัญญา

แทงหยวก  จดัเตรียมสถานท่ี  ประสานงานจดัเล้ียงอาหารคณะท่ีมาดูงาน ดูแลความสะอาดความ

เป็นระเบียบของบา้น ศาลเจา้พ่อจุย้, การเผยแพร่เร่ืองราวของชุมชน และงานทางภูมิปัญญาของ

ชุมชนต่อบุคคลภายนอก การสร้างเครือข่ายการทาํงานกบักลุ่ม และหน่วยงานภายนอก 

 บ้านโฮมสเตย์ (คุณวันชัย หว่างจันทร์) เปิดบริการโฮมสเตย ์ ตกแต่งภูมิทศัน์

หนา้บา้นให้มีความร่มร่ืนเป็นจุดถ่ายภาพ  ดูแลความสะอาดในบา้นและบริเวณบา้น (ปัจจุบนังด

บริการ) แนะนาํเสน้ทางการเดินเท่ียวในชุมชน บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

 บ้านโฮมสเตย์ (บ้านคุณสายันต์ หว่างจันทร์) เปิดบริการโฮมสเตย ์ ตกแต่ง 

ภูมิทศัน์หนา้บา้นใหมี้ความร่มร่ืน ตกแต่งนํ้ าพุ ดูแลความสะอาดในบา้น และบริเวณบา้น (ปัจจุบนั

งดบริการ) บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

 บ้านโฮมสเตย์ (บ้านคุณไพฑูรย์  หว่างจันทร์) แนะนาํการชมบา้นไมท่ี้มีการ

ตกแต่งสวยงาม  เปิดบริการโฮมสเตย ์ ดูแลความสะอาดในบา้นและบริเวณบา้น ตกแต่งบรรยากาศ 

ภูมิทศัน์หนา้บา้นใหค้วามร่มร่ืน  บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ร่วมเผยแพร่งานภูมิปัญญา

การแทงหยวกสู่สาธารณะ 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 บา้นโฮมสเตยไ์มแ้บบชนบทของคุณไพฑูรย ์สวา่งจนัทร์  

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 3 กมุภาพนัธ์ 2558) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 
 

 

 บ้านจักสาน (คุณวิภา โพธ์ิลิบ) สาธิตการจักสานทางมะพร้าวเป็นตระกร้า      

ซุม้ประตู รูปสัตวต่์าง ๆ บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน (สาํหรับผูท่ี้มาดูงานเป็นหมู่คณะท่ีมี

การติดต่อล่วงหนา้) 

 บ้านสวนคุณตู้ (คุณสาวติรี  ป้ันประดิษฐ์) จาํหน่ายอาหารแปรรูป และขนม

ไทย อาทิ ขนมกลว้ย ขนมใส่ไส ้มะม่วงดอง นํ้ามะพร้าว แนะนาํเสน้ทางการเดินท่องเท่ียวในชุมชน 

บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

 บ้านสวนริมคลอง (กลุ่มตระกลูทองใบ) จาํหน่ายผลิตภณัฑข์องท่ีบา้น ไดแ้ก่ 

หม่ีกะทิ หม่ีกรอบ นํ้ามะพร้าว นํ้าฟักขา้ว ผลไม ้อาทิ ชมพูม่ะเหม่ียว มะม่วง รวมทั้งผลไมท่ี้มาจาก

เครือญาติภายนอกชุมชน แนะนาํประวติัชุมชน บริการพาเรือไปส่งท่ีฝ่ังวดัโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

 บ้านเครือญาติตระกูลหว่างจันทร์ที่ร่วมดําเนินการต้อนรับนักท่องเที่ยว           

บ้านเคร่ืองหอม (คุณภักดี หว่างจันทร์) แนะนาํขอ้มูลเส้นทางการเท่ียวชมชุมชน สนบัสนุนงานการ

ทาํดอกไมป้ระกอบงานแทงหยวกในงานสาํคญัต่าง ๆ  ตกแต่งภูมิทศัน์หนา้บา้นให้มีความร่มร่ืน 

ดูแลความสะอาดในบา้น และบริเวณบา้น 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 20 เคร่ืองแขวนท่ีทาํจากแป้งพวงฝีมือคุณภกัดี หวา่งจนัทร์ และนาํไปแสดงผลงาน 
 ในงานตลาดนํ้าวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม 
  (ก) แป้งพวง  (ข) การแสดงผลงานจากแป้งพวง 

(จากการถ่ายของผูว้ิจยั เม่ือ 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

(ก)                                                                       (ข) 
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 บ้านทําอาหาร (คุณวิจิตรา แสงสมเรือง คุณปราณีต ดิษฐ์ปัญญา คุณอารีย ์

ยมะคุปต์) เป็นบา้นท่ีปรุงอาหารทั้งคาว หวาน เพื่อตอ้นรับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาดูงานเป็นการ

เฉพาะ ดูแลความสะอาดในบา้น และบริเวณบา้น แนะนาํเส้นทางการเดินเท่ียวในชุมชน (สาํหรับผู ้

ท่ีมาดูงานเป็นหมู่คณะท่ีมีการติดต่อล่วงหนา้) 

 

       3.2.6. การสร้างสรรค์ พฒันา กจิกรรมการท่องเทีย่วเพือ่การเรียนรู้ เน่ืองดว้ย

ชุมชนเกาะศาลเจา้มีความโดดเด่นเร่ืองวิถีชุมชนท่ีคงอตัลกัษณ์ ความเป็นไทย และมีสภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติท่ีดี เหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ทางสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 

กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสงัคมจึงไดแ้นะนาํและเชิญชวนใหก้ลุ่ม

สมาชิกท่ีทาํเร่ืองของการท่องเท่ียว การอนุรักษว์ฒันธรรม และการฟ้ืนฟชุูมชนใหน้าํผูส้นใจดา้น

การฟ้ืนฟชุูมชนเขา้มาทศันศึกษาท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้อยา่งต่อเน่ือง อาทิ ประสานงานกบัฝ่ายพฒันา

ชุมชนและสวสัดิการสงัคม สาํนกังานเขตหนองจอกเชิญคุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์บรรยายเผยแพร่

แนวความคิดในการการใชก้ารท่องเท่ียวสนบัสนุนการทาํงานฟ้ืนฟชุูมชนใหก้บักลุ่มประชาชน

ตลาดเก่าหนองจอก ท่ีโรงเรียนกงลิบฮวัเคียว เขตหนองจอก และมีการจดักลุ่มชุมชนในตลาดเก่า

หนองจอกใหไ้ปศึกษาดูงานท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ เพื่อนาํความรู้ไปฟ้ืนฟทูอ้งถ่ินของตน กิจกรรมการ

ดูงาน รวมเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ประกอบดว้ย  

                   1. การนาํชมศาสนสถาน ชมวดัจาํปา การสักการะหลวงพ่อโชคดี แนะนาํ

ใหท้าํบุญ และอธิบายประวติัวดัและรูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ลายปูนป้ัน เจดียย์อ่มุมไมสิ้บ

สอง พระพทุธรูปในวิหารคด กระเบ้ืองเคลือบรูปต่าง ๆ  และชมปูนป้ันตะเฆ่คาบปลา เจดียบ์รรจุอฐิั

หลวงปู่เผอืก และใหท้ศันะกบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวสัดุในการซ่อมแซมวดั 

                   2. การสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และเร่ืองราวความเช่ือของชุมชน ไดแ้ก่ ศาลเจา้พอ่จุย้  

                   3. การบรรยายสรุปประวติัความเป็นมาของชุมชน  

                   4. การสนทนากนัในเน้ือหาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟชุูมชน การพฒันาการ

ท่องเท่ียวในชุมชน 

                   5. การสาธิตภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการสืบทอดไดแ้ก่ การแทงหยวก  

                   6. การเยีย่มชมส่ิงของภายในบา้น และบนบา้น ไดแ้ก่ เศียรครูโขน และส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิภายในบา้น ชมธงและถุงพระราชทานส่ิงของจากพระบรมวงศานุวงศเ์ม่ือคราวเกิดนํ้าท่วม 
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                   7. การเดินศึกษาชุมชน ไดแ้ก่ ร้านกาแฟ และเดินชมบรรยากาศพื้นท่ีสีเขียว

และชมบา้นเรือนในบา้นเรือนในสวน ไดแ้ก่ บา้นของคุณไพฑูรย ์หว่างจนัทร์ และบา้นตระกลูทอง

ใบนอกจากน้ี คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ยงัไดรั้บเชิญไปเผยแพร่เร่ืองการฟ้ืนฟูชุมชน และงานแทง

หยวกในท่ีต่าง ๆ อยู่เสมอ อาทิ งานประเพณีท่ีวดัหนงัราชวรวิหาร งานสาธิตภูมิปัญญาของชมรม

พิพิธสยาม ท่ีพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร  งานประเพณีศาลเจา้พ่อหนู บางลาํพู งานอบรม

บุคคลากรทางการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นการทาํงานเชิงรุกเพื่อเผยแพร่เร่ืองราวของ

ชุมชนเกาะศาลเจา้ และยงัเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวดว้ยอีกทางหน่ึง  

 

       3.2.7 การเกดิขึน้ของตลาดนํา้วดัจําปา ใน พ.ศ.  2554 

                   ภายหลงัท่ีกลุ่มจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีนาํโดยคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ได้

เร่ิมฟ้ืนฟูวิถีวฒันธรรมและจดัการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้และพ้ืนท่ีต่อเน่ืองจนประสบ

ความสาํเร็จ จึงมีการรวมตวัของคนในชุมชนกบัทางวดัจาํปาและหน่วยงานดา้นการศึกษาในพื้นท่ี

เพ่ือจดัการท่องเท่ียวในรูปแบบตลาดขายสินคา้  ทาํให้เกิดการก่อตั้งตลาดนํ้ าวดัจาํปาข้ึน เม่ือเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2554  โดยพระครูสุนทรจริยาภิรม เจา้อาวาสวดัจาํปา ท่ีมีแนวคิดเร่ืองการสร้างรายได้

จากการค้าขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซ่ึงมีการตั้ งคณะกรรมการตลาดนํ้ าว ัดจําปาเพื่อ

ดาํเนินการพฒันาตลาดนํ้าข้ึน ประกอบดว้ย เจา้อาวาสวดัจาํปา ประธานชุมชนวดัจาํปา รองประธาน

ชุมชนวดัจาํปา และคณะกรรมการชุมชนวดัจาํปา และคุณวรรณรา บุญยืน ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก

ชุมชนอดีตขา้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหมด 9 คน 

                    ตลาดนํ้ าวดัจาํปาตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีด้านหลังของสถานท่ีการก่อสร้างพระ

อุโบสถใหม่ ติดคลองบางระมาดขนาดเน้ือท่ี 5 ไร่ ในการก่อสร้างนั้นทางวดัจาํปาเป็นผูด้าํเนินการ 

กาํหนดพื้นท่ีร้านละ 2 เมตร ไม่ค่อยมีร่มเงาของตน้ไม ้โดยไม่ไดมี้เกณฑก์ารคดัเลือกผูข้ายสินคา้ มี

ร้านท่ีจาํหน่ายสินคา้ทั้งหมด จาํนวน 104 ร้าน เป็นคนในชุมชนประมาณ 20 ร้าน นอกจากนั้นเป็น

บุคคลภายนอกชุมชน เวลาเปิดตลาดตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. สินคา้ท่ีจาํหน่าย ประกอบดว้ย 

อาหารคาว เช่นส้มตาํ ไก่ยา่ง ปลาเผา อาหารป้ิงยา่ง ก๋วยเต๋ียว เคร่ืองด่ืม ผลไม ้เส้ือผา้ การคา้ขายใน

ช่วงแรกไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก หลงัจากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เกิดเหตุการณ์นาํท่วมใหญ่ใน 

พ.ศ. 2554 ทาํใหต้อ้งหยดุการคา้ไป  
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                  อยา่งไรกต็าม การเกิดนํ้าท่วมในปลาย พ.ศ.  2554 ก่อใหเ้กิดภาวะชะงกังนั

ของการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้ไประยะหน่ึง 

 

3.3  ภาวะชะงักงันของการท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ที่เกีย่วเน่ือง (ตุลาคม พ.ศ. 2554 

- กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555)  

       การท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ซ่ึงเร่ิมไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเร่ิมเป็น

ท่ีรู้จกัและไดรั้บการเผยแพร่จากส่ือมวลชนจาํนวนมาก ไดป้ระสบกบัภาวะชะงกังนัจากเหตุการณ์

นํ้ าท่วมใหญ่ของประเทศไทย ในช่วงปลาย พ.ศ.  2554 เพราะระหว่างนํ้ าท่วมและภายหลงันํ้ าท่วม

ไดเ้กิดความเสียหายกบัทรัพยสิ์นและความเป็นอยูก่บัชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นเวลากว่า 6 เดือน ซ่ึงถือ

วา่เป็นช่วงเวลาท่ียากลาํบากของชุมชนเกาะศาลเจา้ 

       ในช่วงปลาย พ.ศ.  2554 เกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ และจงัหวดัภาค

กลางตั้งแต่นครสวรรค ์ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 

รวมถึงพ้ืนท่ีเขตตล่ิงชนั นํ้ าไหลบ่าเขา้ท่วมพ้ืนท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

ไดบ่้าลน้เขา้ท่วมทั้งพื้นท่ีตล่ิงชนั บางแค ทวีวฒันา บางกอกนอ้ย เสน้ทางสญัจรทางบกไดถู้กตดัขาด 

รถยนต์ขนาดเล็กทัว่ไปไม่สามารถวิ่งได้ รถท่ีวิ่งได้ ได้แก่ รถสิบลอ้ของทหารขนาดใหญ่ท่ีวิ่ง

ช่วยเหลือประชาชนเท่านั้น ส่วนการสัญจรทางเรือ ก็เป็นไปอย่างยากลาํบาก เน่ืองจากเรือติด

สะพาน ไม่สามารถลอดผา่นสะพานได ้ชุมชนเกาะศาลเจา้ก็ถูกตดัขาดจากโลกภายนอก ระดบันํ้ าท่ี

ท่วมสูงสุดเม่ือยนือยูบ่ริเวณหนา้ศาลเจา้พ่อจุย้ ระดบันํ้ าสูงราว 1 เมตร เท่าระดบัเอว และเขา้ท่วมใน

ตวับา้นของคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์สถานท่ีท่องเท่ียวทุกแห่งในชุมชน ขาดแคลนอาหาร นํ้ าด่ืม 

สถานท่ีขบัถ่าย ชาวเกาะศาลเจา้และชาวคลองบางระมาดไดน้าํเรือท่ีเก็บรักษาไวม้าใชเ้ป็นพาหนะ

ในการเดินทาง โดยคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ไดด้าํเนินการประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

             ...ตอนท่ีทาํตลาดหลวงพ่อเจา้อาวาสท่านเป็นคนคิด กรรมการท่ีทาํก็มีประธาน

ชุมชน รองประธาน แลว้ก็กรรมการชุมชนอีก 5 คน มีท่านเจา้อาวาสดว้ย ตอนนั้นมีร้าย

ขายของอยู่ 104 ร้าน ขายผลไมก๊ิ้ฟช็อป ของฝาก อาหาร ของป้ิงย่าง ส้มตาํ เส้ือผา้ มีการ

เสียค่าจองล็อก ล็อกละ 3,000 บาท เก็บค่าบาํรุงอีก 20 บาท ตอนนั้นบรรยากาศดีมาก ท่ี

โล่ง หลงัคาสูง โปร่งสบาย เวลาขายมีแบ่งโซนอาหาร มีโซนตน้ไมด้า้นหนา้ มีท่ีจอดรถ

ตรงกลาง ปูพื้น ลาดยางมะตอย ต่อมานํ้าท่วมกปิ็ดไป… (วรรณรา บุญยนื, 2558)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 
 

 

ช่วยเหลือ ทั้งเร่ืองขา้วสารอาหารแห้งและของใชท่ี้จาํเป็นในการดาํรงชีพ อาทิ มูลนิธิเพ่ือนพึ่ง(ภา) 

ยามยาก กองทพับก กรุงเทพมหานคร  และมีเหตุการณ์สําคญั คือ เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีและ

อาสาสมคัรมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก ไดเ้สด็จนาํถุงพระราชทานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัมา

ประทานให้กบัชาวเกาะศาลเจา้ท่ีบริเวณแยกริมคลองหนา้ศาลเจา้พ่อจุย้ สร้างความปลาบปล้ืมยินดี

ให้กบัประชาชนเป็นอยา่งมาก โดยชาวชุมชนเกาะศาลเจา้และชาวบา้นริมคลองบางระมาดไดพ้าย

เรือมารอรับเสด็จเป็นจาํนวนกว่า 100 ลาํ เขา้แถวยาวเหยียดเตม็ทัว่ลาํคลองเหมือนภาพอดีตเม่ือ 50 

ปีก่อน ซ่ึงเป็นภาพท่ีหาดูไดย้ากยิ่ง จนพระองคเ์จา้โสมสวลี ฯ รับสั่งว่า “ ท่ีน่ีเป็นตลาดนํ้ าโบราณ

หรืออย่างไร ” สภาวะนํ้ าท่วมไดก้ลบัเขา้สู่สภาวะปกติ นํ้ าลดระดบัลง เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน  

พ.ศ.  2554 รวมเวลาท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ถูกนํ้าท่วมขงั 1 เดือน 1 วนั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 21 ชาวชุมชนเกาะศาลเจา้รับเสดจ็พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลี ฯ เม่ือคราวประสบ

 เหตุอุทกภยั พ.ศ.  2554  

(ก) ชาวเกาะศาลเจา้แสดงความปล้ืมปิติ      (ข) เรือท่ีเกบ็รักษาไวถู้กนาํมาใช ้

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2554) 

 

        หลงัจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมไดผ้่านพน้ไปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2554 ชุมชน

เกาะศาลเจา้ไดรั้บความเสียหาย ตน้ไมท้ั้งขนาดใหญ่และขนาดเลก็ตายลงจาํนวนมาก โดยเฉพาะฝ่ัง

หมู่ 9 แขวงฉิมพลี ในส่วนของผลไมใ้นสวนเสียหายเกือบทั้งหมด อาทิ ตน้ส้มโอ ตน้กลว้ย มะนาว 

พืชสมุนไพร เหตุการณ์นํ้ าท่วมในคร้ังนั้นส่งผลกระทบต่อการคา้ในชุมใกลเ้คียง คือ ตลาดนํ้ าตล่ิง

(ก)                                                                       (ข) 
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ชนั ตลาดนํ้ าวดัสะพาน และตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการก็ลดลงมากแทบจะเป็น

ตลาดร้าง เน่ืองจากผูค้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑลต่างไดรั้บผลกระทบจากภาวะนํ้ าท่วมกนัแทบ

จะทุกครัวเรือน รวมถึงกิจกรรมล่องเรือหางยาวเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชนของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ท่ี

มีโปรแกรมล่องคลองเส้นทางคลองบางระมาดมาท่ีเกาะศาลเจา้เพื่อชมวิถีชุมชนก็ตอ้งหยุดการจดั

กิจกรรมลง  

 

3.4 การฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวชุมชนเกาะศาลเจ้าและพื้นที่เกี่ยวเน่ือง ระยะที่ 2 

(มีนาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน)  

        จากภยัพิบติัท่ีเกิดจากนํ้ าท่วมในช่วงท่ีผ่านมานั้น ไดมี้การซ่อมแซมบา้นเรือนใน

ชุมชนเกาะศาลเจ้า และปรับสภาพพ้ืนท่ีสวนให้มีความเรียบร้อยอีกคร้ัง จากท่ีก่อนหน้าน้ีการ

ท่องเท่ียวทางเรือจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมไดห้ยุดลง โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2555 คุณชวน ชู

จนัทร์ได้ขอให้ทางชุมชนเปิดรับเรือท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมชมบา้นสองบุตรี และบา้นของสมาชิก

ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวอีกคร้ัง  ซ่ึงคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ เห็นว่าการจดักิจกรรมการท่องเท่ียววิถีถ่ิน

จะเป็นผลดีกบัการฟ้ืนฟูชุมชนจึงไดต้อบรับและประสานงานกบัสมาชิกในกลุ่มชุมชนเกาะศาลเจา้

จึงเร่ิมกลบัสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีน่าสนใจอีกคร้ังหน่ึง 

         โดยในคร้ังน้ี จุดเยีย่มชมไดมี้การเปล่ียนแปลงจุดเยีย่มชมและกิจกรรมภายในของ

สมาชิกกลุ่มท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้ ไดแ้ก่ การงดบริการของบา้นโฮมสเตยคุ์ณวนัชยั 

หว่างจันทร์ และบ้านโฮมสเตย์คุณสายนัต์ หว่างจันทร์ และมีการเปิดบ้านเพิ่มเติมต้อนรับ

นักท่องเท่ียวไดแ้ก่ บา้นเคร่ืองหอม ซ่ึงเป็นบา้นของคุณภกัดี หว่างจนัทร์ และบา้นสวนหมอตอ้ย 

(บา้นของนาวาเอกบุญตัน๋ บุญจนัทร์) ข้ึนมา นอกจากน้ี กลุ่มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กลุ่มตลาดนํ้ าวดัจาํปาก็

ยงัคงมีการเปิดตอ้นรับนกัท่องเท่ียว แต่กซ็บเซาลงเร่ือยๆ อ่ืนๆ และยงัมีการเกิดข้ึนของ บา้นแม่จวบ 

ซ่ึงเป็นบา้นท่ีเปิดสําหรับการเรียนรู้วิถีชีวิตของตนเองเกิดข้ึน ทาํให้ชุมชนเกาะศาลเจ้าเติบโต

กลายเป็นท่ีท่องเท่ียววิถีถ่ินอีกคร้ังหน่ึง ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

           3.4.1 กลุ่มท่องเทีย่ววถีิถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้า 

           บ้านที่เป็นจุดหลักที่นักท่องเที่ยวแวะเยี่ยมชมที่ยังคงเดิม บา้นสองบุตรี 

(คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์) ซ่ึงยงัมีบทบาทในการเป็นวิทยากรบรรยายหลกั สาธิตภูมิปัญญาแทงหยวก  

จดัเตรียมสถานท่ี  ประสานงานจดัเล้ียงอาหารคณะท่ีมาดูงาน  และท่ีบา้นแห่งน้ียงัไดมี้การออกแบบ 
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พฒันาสินคา้ท่ีทาํใหรํ้าลึกถึงวิถีชีวิตในอดีต อาทิ ขนม โปสการ์ด ของเล่นเดก็ มากยิง่ข้ึน รวมถึงเป็น

ท่ีตั้งของ กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ยงัคงทาํงานในการเผยแพร่เร่ืองราว

ของชุมชน และงานทางภูมิปัญญาของชุมชนต่อบุคคลภายนอก การสร้างเครือข่ายการทาํงานกบั

กลุ่ม และหน่วยงานภายนอก 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 สาธิตภูมิปัญญาการแทงหยวกใหค้ณะนกัศึกษาจากประเทศออสเตรเลียไดช้ม 

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 6 กรกฎาคม 2557) 
 

          ร้านกาแฟป้าน้อย (คุณสาลินี มณัฑะวงศ์) ดูแลความสะอาดร้านคา้ ขาย

สินคา้,บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินดา้นการคา้ และวิถีชาวคลอง – แนะนาํเส้นทางการ

เดินเท่ียวในชุมชน 

          บา้นโฮมสเตย ์(บา้นคุณไพฑูรย ์ หวา่งจนัทร์) แนะนาํการชมบา้นไมท่ี้มีการ

ตกแต่งสวยงาม  เปิดบริการโฮมสเตย ์ บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ร่วมเผยแพร่งานภูมิ

ปัญญาการแทงหยวกสู่สาธารณะ 

          บา้นจกัสาน (คุณวิภา โพธ์ิลิบ) สาธิตการจกัสานทางมะพร้าวเป็นตะกร้า 

ซุม้ประตู รูปสัตวต่์าง ๆ บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน (บริการสําหรับผูท่ี้มาศึกษาดูงาน

เป็นหมู่คณะ) 
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ภาพท่ี 23 ทางมะพร้าวสานเป็นหมวก และกระเชา้ใส่ของ 

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 21 มิถุนายน 2558) 
 

          บา้นสวนคุณตู ้(คุณสาวิตรี  ป้ันประดิษฐ์) จาํหน่ายอาหารแปรรูป และขนม

ไทย อาทิ ขนมกลว้ย ขนมใส่ไส ้มะม่วงดอง นํ้ามะพร้าว, แนะนาํเสน้ทางการเดินท่องเท่ียวในชุมชน 

          บา้นสวนริมคลอง (กลุ่มตระกูลทองใบ) จาํหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่ีบ้าน 

ไดแ้ก่ หม่ีกะทิ หม่ีกรอบ นํ้ ามะพร้าว นํ้ าฟักขา้ว ผลไม ้อาทิ ชมพู่ มะเหม่ียว มะม่วง รวมทั้งผลไม้

ท่ีมาจากเครือญาติภายนอกชุมชน บริการพายเรือไปส่งท่ีฝ่ังวดัโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

          บ้านเครือญาติตระกลูหว่างจันทร์ทีย่งัคงดําเนินการต้อนรับนักท่องเทีย่ว 

          บา้นทาํอาหาร (คุณวิจิตรา แสงสมเรือง คุณปราณีต ดิษฐ์ปัญญา คุณอารีย ์

ยมะคุปต)์ปรุงอาหารทั้งคาว หวาน เม่ือมีงานตอ้นรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาดูงาน ดูแลความสะอาด

ในบา้น และบริเวณบา้น แนะนาํเสน้ทางการเดินเท่ียวในชุมชน  

          บ้านสมาชิกใหม่ของชุมชนเกาะศาลเจ้าทีเ่ข้าร่วมกลุ่มท่องเทีย่ววถีิถ่ิน  

          บา้นเคร่ืองหอม (บา้นคุณภกัดี หว่างจนัทร์) เดิมคุณภกัดี หว่างจนัทร์ เป็น

เครือญาติท่ีสนบัสนุนการทาํงานดา้นการท่องเท่ียวของคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์อยูแ่ลว้ และคุณภกัดี 

หว่างจนัทร์มีฝีมือในเร่ืองของงานดอกไมเ้ป็นทุนเดิมจึงไดส้นใจงานเคร่ืองหอม โดยไดศึ้กษาต่อ

ยอด จนต่อมาไดบ้า้นเคร่ืองหอม ท่ีมีการสาธิตและใหค้วามรู้ในการทาํ แป้งพวง การทาํเคร่ืองหอม 
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และจาํหน่ายสินคา้ อาทิ นํ้าอบ นํ้าปรุง ยาดมส้มโอมือ เกลือสปา สีผึ้ง และเผยแพร่งานการทาํแป้ง

พวง เคร่ืองหอมสู่สาธารณะ                   

          บา้นสวนหมอตอ้ย (นาวาเอกบุญตัน๋ บุญจนัทร์) เป็นจุดจาํน่ายสินคา้ใน

สวนผลิตภณัฑใ์นสวน และของแปรรูป อาทิ มะม่วง มะพร้าว นํ้ าฟักขา้ว นํ้ าเสาวรส นํ้ าอญัชญั นํ้ า

ดอกดาหลา สบู่ฟักขา้ว สบู่ขม้ิน สบู่อญัชญั และเปิดบา้นตอ้นรับผูท่ี้เขา้ชมเป็นหมู่คณะ เพ่ือเรียนรู้

เร่ืองวิถีชีวิตแบบชาวสวนดั้งเดิมพนัธ์ุไมใ้นสวน โดยบริเวณบา้นไดจ้ดัแสดงเรือพื้นบา้น  

          บ้านทีง่ดให้บริการกบันักท่องเทีย่ว  

          บา้นโฮมสเตย ์(คุณวนัชยั หว่างจนัทร์) และบา้นโฮมสเตย ์(บา้นคุณสายนัต ์

หว่างจนัทร์) เน่ืองจากหลงัหน่ึงไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ าท่วม และอีกหลงัหน่ึงมีความ

จาํเป็นตอ้งใชบ้า้นในการขยายท่ีอยูอ่าศยัของสมาชิกในครอบครัว โดยท่ีคุณวนัชยั หว่างจนัทร์ และ

คุณสายนัต์ หว่างจนัทร์ ก็ยงัเปิดให้นักท่องเท่ียวเยี่ยมชมบริเวณบา้น และสนับสนุนงานดา้นการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มท่องเท่ียววิถีถ่ินซ่ึงมีคุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์เป็นแกนนาํอยูด่งัเดิม 

 3.4.2 กลุ่มอื่นๆ ได่แก่ กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชน

เกาะศาลเจา้ ไดแ้ก่ กลุ่มผูค้า้ตลาดนํ้าวดัจาํปา และบา้นแม่จวบ 

           กลุ่มผู้ค้าตลาดนํา้วดัจําปา หลงัเหตุการณ์นํ้าท่วม ตลาดนํ้าวดัจาํปา ไดมี้การ

คา้ขายข้ึนอีกแต่ก็ซบเซาลง  ต่อมาใน พ.ศ. 2556 ทางวดัจาํปามีดาํริท่ีจะสร้างอุโบสถหลงัใหม่ 

บริเวณท่ีตั้งตลาดนํ้าเจา้อาวาสวดัจาํปา จึงใหย้า้ยพื้นท่ีคา้ขายมาอยูใ่นบริเวณวดั ขา้งอุโบสถ ดา้นทิศ

เหนือ เป็นลานคอนกรีตโล่ง ซ่ึงมีร่มเงาของตน้ไมบ้า้งเลก็นอ้ย ผูค้า้บางส่วนกมี็การกางเตน็ท ์กางร่ม 

ในช่วงน้ี มีจาํนวนผูค้า้อยูป่ระมาณ 50 ราย มีทั้งคนในชุมชนเกาะศาลเจา้และบุคคลภายนอก ส่ิงของ

ท่ีขายมีอาหาร เคร่ืองด่ืม ของทานเล่น ผกั ผลไม ้ของฝาก  แต่การคา้ขายไม่ดีนกั รายไดน้อ้ยลง โดย

ผูบ้ริหารตลาดยงัคงเป็นกรรมการตลาดนํ้ า ฯ ชุดเดิมแต่ลดบทบาทลง หลงัจากนั้นมีปัญหาทางดา้น

การใชเ้คร่ืองเสียงของตลาดนํ้ า ฯ รบกวนพระสงฆ ์เจา้อาวาสวดัจาํปาจึงให้ยา้ยพื้นท่ีคา้ขายไปอยู่

ดา้นขา้งอุโบสถวดัจาํปา คุณวรรณรา บุญยนืไดเ้ล่าวา่:   
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                    ต่อมาในวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตลาดนํ้ าวดัจาํปาไดย้า้ยจากดา้นขา้ง

อุโบสถ มาอยู่ท่ีนอกวดัจาํปา ขนาน ดา้นเหนือติดคลองบา้นไทร ดา้นทิศตะวนัออกติดลองลดัวดั

จาํปา  บนท่ีดินของญาติโยมท่ีให้ทางวดัใช้สอยประโยชน์ได ้เป็นพื้นท่ีโล่งขนาดประมาณ 3 ไร่    

ไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา มีก็แต่ต้นไทรใหญ่ริมนํ้ า พื้นผิวถมด้วยดินเลนท่ีนํามาจากดินใต้ท้องนํ้ า

เจ้าพระยาจากการขุดอุโมงค์รถไฟฟ้าใตดิ้น เป็นดินอ่อน แข็งตวัช้า เม่ือมีลมพดัมาก็จะพดัฝุ่ น

คละคลุง้ไปทัว่ ท่ีตลาดนํ้ าแห่งใหม่ มีผูค้า้ประมาณ 20 ร้าน ผูค้า้ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนเกาะศาล

เจา้ เป็นคนนอก จาํนวน 3 ร้าน  จาํหน่ายอาหาร เช่น ก๋วยเต๋ียว ชา กาแฟ นํ้าสมุนไพร ขนม และของ

จากสวน อาทิ กลว้ย มะม่วง มะกรูด มะขามเปียก ตน้ไม ้และของเล่นเด็ก โดยมีการออกแบบซุม้ใน

การจาํหน่ายสินคา้ เป็นลกัษณะไม่ไผ่และหลงัคามุงจากให้กลมกลืน ขนาดร้านละ 3 เมตร จดัท่ี

รับประทานอาหารดา้นติดกบัคลองทั้งสองดา้น โดยใหผู้ค้า้ท่ีตอ้งการมาคา้ขายจะเก็บค่าใชจ่้ายของ

แต่ละร้าน เป็นเงิน 35 บาท/วนั โดยการจดัทาํตลาดน้ี มีแกนนาํไดแ้ก่ คุณพฒันา ชาญใชจ้กัร ท่ีเป็น

คนออกแรงจดัสร้างซุม้ โดยมีแผนท่ีจะจดัมุมหน่ึงของตลาดเป็นจุดทาํกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นขนม 

และงานจกัสานทางมะพร้าว โดยทางสมาชิกบา้นแม่จวบเป็นคนช่วยทาํ 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ...ช่วงปี 56 ทางวดัจะใชท่ี้ทาํโบสถใ์หม่เพราะเดิมหลวงพ่อซ้ือท่ีดินมา

เพ่ือสร้างโบสถ์ใหม่ ตลาดก็ยา้ยมาอยู่ตรงท่ีจอดรถในวดั แต่ขายได้น้อยลง นักท่องเท่ียว

หายไปเกินคร่ึง รายไดน้อ้ย... (วรรณรา บุญยืน, 2558) และคุณพฒันา ชาญใชจ้กัรเล่าว่า ...

ต่อมามาตั้งใกลล้านจอดรถ แต่มีปัญหาดา้นเสียงท่ีไปรบกวนพระ จึงยา้ยไปตั้งตลาดอยู่ขา้ง

โบสถว์ดัจาํปา โดยคุณมณฑล แอบเนียมเล่าวา่ “ท่ีน่ีมีการเกบ็เงินวนัละ 50 บาท แบ่งเงินเป็น 3 

ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนแรกบาํรุงวดั  ส่วนท่ีสองใหค้นทาํความสะอาด  และส่วนท่ีสามใหค่้าบริหาร

จดัการ โดยการบริหาร ลกัษณะชวนมาทาํกนัเอง... (พฒันา ชาญใชจ้กัร, 2558) 

                                        ...ท่ีดินไม่รู้เป็นของใคร ท่านเจา้อาวาสจะทราบ ร้านขายของ   

จะทาํร้านแค่ลอ็กละ 3 เมตร ไดป้ระมาณ 22 ร้าน ท่ีเหลือใชเ้ป็นท่ีจอดรถ แม่คา้ท่ีลงช่ือ

ไวมี้ประมาณ 20 ร้าน เป็นคนนอกประมาณ 3 ร้าน จะหมุนเวียนกนัมาขาย มีกองทุน

ของแม่คา้วนัละ 30 บาท/แผง เกบ็อีก 5 บาท เป็นค่าบริหารจดัการ ท่ีตรงน้ี วดัขอดินเลน

ท่ีขดุมาจากใตแ้ม่นํ้ าเจา้พระยา ท่ีทาํรถไฟฟ้ามาถม... (พฒันา ชาญใชจ้กัร, 2558)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



97 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 24  ตลาดนํ้าวดัจาํปาอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง ภายหลงัยา้ยออกจากบริเวณวดัจาํปา  

  มาอยูริ่มคลองบา้นไทร 

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 11 เมษายน 2557) 
 

                   การท่องเท่ียวของผูค้า้กลุ่มน้ีเน้นการจาํหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑ์ของชุมชน

ก่อน และจะดาํเนินการการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ควบคู่กนั ทั้งในเร่ืองกายภาพ ทศันียภาพของตลาด และ

การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

  

        บ้านแม่จวบ เป็นบา้นของคุณจวบ แอบเนียม อายุ 87 ปี เป็นตระกูลเก่าแก่ท่ี

อาศยัอยูใ่นชุมชนมานาน บา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเรือนไทย อายรุ้อยกว่าปี อยูริ่มคลองบา้นไทร คุณ

ยายจวบเป็นผูมี้ฝีมือในการทาํบายศรี และมีฝีมือในการทาํอาหารไทย ในช่วง 2553 ท่ีคุณทวีศกัด์ิ 

หว่างจนัทร์ เร่ิมทาํการท่องเท่ียว บา้นแม่จวบก็มีการเขา้ไปพูดคุยกบัทางคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ 

เร่ืองของการทาํการท่องเท่ียว และการอนุรักษ ์สมาชิกบา้นแม่จวบไดห้าความรู้เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ การ

เรียนรู้เร่ืองการทาํดอกไม ้งานจกัสานทางมะพร้าว นอกจากน้ี สมาชิกในบา้น ไดแ้ก่ คุณปิยธิดา 

แอบเนียม คุณคาํฟอง ทองทึง คุณมณฑล แอบเนียม ยงัเป็นเครือข่ายการทาํงานกบัตลาดนํ้ าคลองลดั

                                         ...จะสร้างพ้ืนท่ีตรงน้ีให้เป็นธรรมชาติ อยากปรับปรุงทางเดิน ทาํเร่ือง

ไปท่ีสํานกันายกรัฐมนตรีแลว้ อยากทาํเป็นวงกลม ลดัมะยม วดัจาํปา คุณดุ่ย เตรียมทาํท่ีดกั

ไขมนั ไปดูมาอยากทาํในหลวงบอกนํ้ าเสียเม่ือไหร่คนอยู่ไม่ได้ เตรียมทาํส่ิงแวดลอ้มให้

สะอาด ใหค้ลองสวย... (พฒันา  ชาญใชจ้กัร, 2558)   
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มะยมซ่ึงมีคุณชวน ชูจนัทร์เป็นแกนนาํของตลาด ตั้งแต่ช่วงหลงันํ้าท่วมในปี พ.ศ.  2554 โดยไดช่้วย

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตอ้นรับ การสาธิตการทาํขนมไทย เช่น ลูกชุบ ช่อม่วง ขา้วตม้มดั และการ

สาธิตงานจักสานทางมะพร้าว ให้กับคณะท่ีมาศึกษาดูงานจากต่างประเทศ และคณะนักเรียน 

นกัศึกษาในประเทศ ท่ีบริเวณตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม รวมถึงการทาํกิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เช่น การพาคณะต่าง ๆ เก็บขยะในคลอง และคุณชวน ชูจนัทร์ยงัไดแ้นะนาํบา้นแม่จวบให้เป็นจุด

สําหรับทาํกิจกรรมให้กับสมาชิกในโครงการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) โดยกิจกรรมในคร้ังนั้น ทางบา้นแม่จวบไดท้าํอาหาร ขนม และกิจกรรมการเรียนรู้

ด้านอาหารและการนําชมวิถีชีวิตของบ้านเรือนไทย สวน และต้นไม้ พนัธ์ุไม้ในบ้าน ให้กับ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

           ต่อมาคุณปิยธิดา แอบเนียม ได้คิดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน         

โดยออกแบบกาํหนดการให้คนมาทาํกิจกรรมบา้น ทั้งในแบบพกัคา้ง และแบบไปกลบั โดยไดน้าํ

แนวคิดและกาํหนดการดงักล่าวไปนาํเสนอกบัหมวดสังคมท่ีโรงเรียนไทยคริสเตียน ซ่ึงคุณปิยธิดา 

แอบเนียมเป็นครูสอนอยู่ท่ีโรงเรียน ทางโรงเรียนดงักล่าวจึงไดน้าํนักเรียนชั้นมธัยมปีท่ี 1 และ

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และผูป้กครองจาํนวนประมาณ 40 คน มาทาํกิจกรรม จาํนวน 2 วนั 1 คืน โดยใน

วนัแรก เม่ือมาถึงบ้านจะนํานักเรียนเดินดูตน้ไม้ในสวน เพื่อเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้าง และเรียนรู้

องค์ประกอบของบา้นเรือนไทย จากนั้นไปท่ีวดัจาํปา และกลบัมาท่ีบา้นแม่จวบเพื่อแบ่งกลุ่ม

ทาํอาหาร คาวหวาน โดยหาวตัถุดิบจากในสวน มีบางกลุ่มเตรียมท่ีนอน (กางมุง้) เม่ือทานขา้วเสร็จ

ในช่วงกลางคืนจะใหอ้าบนํ้ าในคลอง และมีการพดูคุยตอบคาํถามในส่ิงท่ีเด็กสงสัย ส่วนวนัท่ี 2 จะ

ไปทาํกิจกรรมท่ีตลาดนํ้าคลองลดัมะยม ซ่ึงกิจกรรมน้ี เดก็ๆ ต่างใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก และยงั

มีเด็กนกัเรียนจากท่ีต่าง ๆ เขา้มาทาํกิจกรรมทางดา้นอาหาร และดูวิถีชีวิตท่ีบา้นต่อเน่ืองมาเป็นคร้ัง

คราว นอกจากน้ี ยงัมีกองถ่ายละคร และรายการต่าง ๆ เขา้มาขอใชส้ถานท่ีในการถ่ายทาํอยูเ่ร่ือย ๆ 

          บา้นแม่จวบไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการคา้ในตลาดนํ้ าวดัจาํปา ตั้งแต่แรกเร่ิม ซ่ึง

อยู่บริเวณหลงัพื้นท่ีท่ีสร้างพระอุโบสถใหม่ และไดร่้วมคา้ขายในตลาดนํ้ าวดัจาํปาท่ีบริเวณขา้ง

อุโบสถวดัจาํปาซ่ึงยา้ยมาจากจุดเดิมหลงัเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่ และปัจจุบนั ก็ยงัร่วมกิจกรรมการ

คา้ขายท่ีตลาดนํ้ าวดัจาํปาบริเวณนอกเขตวดั ดา้นทิศตะวนัตกของวดัจาํปา ริมคลองบา้นไทร และ

เป็นกาํลงัสาํคญัในการทาํตลาดดงักล่าวในปัจจุบนั 
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ภาพท่ี 25 คณะศึกษาดูงานลงเรือจากบา้นแม่จวบขา้มคลองบา้นไทร 

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 21 มิถุนายน 2558) 
 

                   ปัจจุบนับา้นแม่จวบไดจ้ดัทาํ Facebook: บา้นแม่จวบ โดยมีเน้ือหาแนะนาํ

บา้นแม่จวบในฐานะการเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทาํอาหาร ขนมหวาน อาทิ ขนมหวาน ขนมกรอบ

เค็ม สาคู ขนมชั้น ถัว่แปบ ขนมถว้ยฟู การจักสานทางมะพร้าว โดยมีภาพบรรยากาศของบา้น

บริเวณริมคลองบา้นไทรและสวนของบา้นและกิจกรรมสันทนาการพายเรือในคลองเพ่ือเชิญชวน

คนมาเยีย่มชมบา้น 

                   จากการศึกษาการจดัการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่า มีการจดัการท่ีแบ่งออกตามช่วงเวลาและสถานการณ์ในชุมชนไดเ้ป็น 

4 ระยะ คือ ช่วงสถานการณ์ก่อนการจดัการท่องเท่ียวในชุมชน ในปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553 ซ่ึง

ในช่วง 7 ปีแรกน้ี คุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์ ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการทาํการท่องเท่ียวในชุมชน

ไดต้ระหนกัรู้ในความเส่ือมถอยของวิถีวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน จึงไดเ้ขา้มาทาํงานใน

ฐานะกรรมการชุมชนวดัจาํปา และเร่ิมขบัเคล่ือนงานฟ้ืนฟูชุมชนดว้ยการทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ฟ้ืนฟูคลองและสัตวน์ํ้ าเป็นหลกั และไดมี้แนวคิดในการใชก้ารท่องเท่ียวเขา้มาใชใ้นการฟ้ืนฟูและ

อนุรักษ์ชุมชน จากนั้นจึงเขา้สู่ช่วงการจดัการท่องเท่ียวชุมชนในระยะแรก ในช่วงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2553 – กนัยายน พ.ศ. 2554 ในช่วงเวลาหน่ึงปีกว่าน้ี คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ไดก้ระตุน้และ

สร้างการรับรู้ใหค้นในชุมชนเกาะศาลเจา้มองเห็นคุณค่าของทอ้งถ่ิน โดยเร่ิมจากงานบวงสรวงศาล
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เจา้พ่อจุย้และจดักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน เผยแพร่ให้คนท่ีมาเท่ียวงานได้

รับรู้ โดยไดเ้ปิดบา้นสองบุตรีของตนเองใหผู้ค้นเขา้เยีย่มชมเป็นคร้ังแรก โดยเชิญชวนคนในชุมชน

เขา้มาร่วมจาํหน่ายสินคา้ของชุมชน ซ่ึงงานดงักล่าวประสบความสาํเร็จอย่างมาก จากนั้นจึงเร่ิมมี

การจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้ โดยมีนกัท่องเท่ียวล่องเรือจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม

มาเท่ียวชมในชุมชน มีการพฒันารูปแบบการนาํเสนอเร่ืองราวสินคา้ ของท่ีระลึก นาํไปสู่การมีส่วน

ร่วมของเครือญาติและคนในชุมชนท่ีมีแนวคิดสอดคล้องกันในการร่วมกันเปิดบ้านต้อนรับ

นกัท่องเท่ียว ขณะเดียวกนักมี็การก่อตั้งตลาดนํ้าวดัจาํปาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยเจา้อาวาส

วดัจาํปา ผูอ้าํนวยการการศึกษานอกโรงเรียน และคนในชุมชนจาํนวนหน่ึง  

                   การท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้ เขา้สู่ภาวะชะงกังนัเม่ือเกิดเหตุการณ์นํ้ า

ท่วม จนตอ้งมีการหยุดการท่องเท่ียวเพื่อฟ้ืนฟูบา้น กว่า 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ. 2554 –

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 โดยผลจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมทาํให้สวนผลไมล้ม้ตายจาํนวนมาก  ต่อมาใน

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั เป็นช่วงท่ีการท่องเท่ียวไดรั้บความนิยมสูงสุด มีนกัท่องเท่ียว

จากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมเป็นจาํนวนมาก บางวนัมีนกัท่องเท่ียวกว่า 500 คน โดยการท่องเท่ียวจะ

เกิดข้ึนในกลุ่มการท่องเท่ียววิถีถ่ินเป็นหลกั  

   

4. การวเิคราะห์การจัดการการท่องเทีย่ววถีิถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้า 

     การท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจ้าและพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองได้รับความนิยมจาก

นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก มีหน่วยงาน สถาบนัการศึกษาเขา้มาศึกษา มีการเผยแพร่เร่ืองราวไปสู่

ส่ือมวลชน ขณะเดียวกนัคนในชุมชนเกาะศาลเจา้กเ็ปิดบา้นและทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียวกนั

มากข้ึน ทาํใหเ้กิดรายไดจ้ากการท่องเท่ียว และเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีคนมาเยีย่มเยอืนและช่ืนชม มี

การตระหนกัในการรักษาวิถีอตัลกัษณ์ของชุมชนมากยิง่ข้ึน อยา่งไรก็ตาม การจดัการการท่องเท่ียว

ในชุมชนเกาะศาลเจา้ของหลายกลุ่ม รวมถึงผูป้ระกอบการจากภายนอกท่ีผา่นมา ท่ีมีแนวคิด วิธีการ 

และเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ทาํให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ กบัคนในชุมชนอีกทั้ง ทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นชุมชนเกาะศาลเจา้ในบางเร่ืองก็ยงัไม่ไดน้าํมาใชอ้ยา่งเหมาะสม และมีขอ้ดอ้ยท่ี

ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง จึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษารวบรวมขอ้คิดเห็นจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

เพิ่มเติมทั้งจากคนในและคนนอก เพื่อนาํไปจดัทาํแนวทางการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะ

ศาลเจา้ต่อไป 
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 4.1 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการจัดการการท่องเทีย่ววถีิถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้า 

 4.1.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินจากคนใน 

                                        ทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ แกนนาํการจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชน      

เกาะศาลเจา้มองวา่ชุมชนเกาะศาลเจา้ วา่มีจุดแขง็อยูท่ี่ความโดดเด่นดา้นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวทั้ง

ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา วิถีชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ผูค้นในชุมชนเป็นคนดั้งเดิมท่ีอยูสื่บต่อกนั

มาหลายชัว่อายคุนจึงผกูพนักบัพื้นท่ี มีความรอบรู้เร่ืองราวของชุมชนตวัเองเป็นอยา่งดี การประสาน 

งานติดต่อสัมพนัธ์จึงไม่ยากเท่าใดนกั แต่ขณะเดียวกนัคนในชุมชนบางส่วนขาดประสบการณ์ และ

ความรู้ในการจดัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน มีแนวความคิดท่ีเนน้ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจเป็น

หลกั จนละเลยการรักษาภูมิทศัน์วฒันธรรมดั้งเดิม ทาํใหเ้กิดภาวะไร้ระเบียบ  และมองว่าการท่ีชุมชน

ถูกปิดลอ้มโดยหมู่บา้นจดัสรรรอบดา้นถือเป็นผลดีท่ีทาํให้สภาพแวดลอ้มในชุมชนมีความเงียบสงบ 

และการเปล่ียนแปลงในอนาคตจากการเวนคืนท่ีดินจะทาํไดย้ากข้ึนเพราะหมู่บา้นจดัสรรเหล่าน้ีมีราคา

แพงหลงัละหลายสิบลา้นบาทตอ้งใช้เงินทดแทนจาํนวนมาก  แต่มีอุปสรรคในด้านระเบียบทาง

ราชการและการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการพฒันาชุมชนเกาะศาลเจา้เฉพาะใน

ส่วนพื้นท่ีท่ีจดทะเบียนเป็นชุมชนกบัทางกรุงเทพมหานคร คือบริเวณ หมู่ 5 แขวงบางระมาดเท่านั้น 

แต่พื้นท่ีเก่ียวเน่ืองของชุมชนเกาะศาลเจา้ใน หมู่ 9 แขวงฉิมพลี  จะไม่ไดรั้บการดูแลจากทางราชการ 

รวมถึงการขาดงบประมาณสนบัสนุนการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้และพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง 

 4.1.2 คนในชุมชน 

                                        จากการศึกษา พบปะ สนทนา สัมภาษณ์ กบัคนในชุมชน ไดแ้ก่ เจา้อาวาส

วดัจาํปา ผูน้าํ และสมาชิกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียว  ทั้งในชุมชนเกาะศาลเจา้และ

ตลาดนํ้ าวดัจาํปา พบว่าหลังจากมีการจัดการท่องเท่ียวในชุมชนมานานกว่า 5 ปี ทาํให้ โดยมี

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาดว้ยเรือจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม การเดินทางโดยทางรถยนตมี์

เป็นส่วนนอ้ย  พื้นท่ีจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวจะอยูใ่นฝ่ังชุมชนเกาะศาลเจา้ และพ้ืนท่ีต่อเน่ือง มี

สมาชิกท่ีร่วมกิจกรรม จาํนวน 8 หลัง ได้แก่ บา้นสองบุตรี ร้านกาแฟป้าน้อย  บ้านโฮมสเตย ์       

คุณวนัชยั หว่างจนัทร์ บา้นเคร่ืองหอม บา้นโฮมสเตยคุ์ณไพฑูรย ์หว่างจนัทร์ บา้นคุณสาวิตรี ป้ัน

ประดิษฐ์ บา้นสวนหมอตอ้ย  และบา้นสวนริมคลอง มีนักท่องเท่ียวบางคนท่ีตั้งใจเดินทางเขา้มา

ไหวพ้ระทาํบุญท่ีวดัจาํปาและเขา้ไปจบัจ่ายซ้ือของในตลาดวดัจาํปาบา้ง แต่มีจาํนวนไม่มากนกั  
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 จุดเด่น 

 1. วิถีชุมชนยงัรักษาอตัลกัษณ์ดั้งเดิมแบบวิถีไทย 

 2. มีคูคลอง ตน้ไม ้พื้นท่ีสีเขียว และสภาพแวดลอ้มท่ีดี   

 จุดอ่อน 

 การไม่ร่วมมือกนัพฒันาทอ้งถ่ินของคนในชุมชนบางส่วน         

 ปัญหา อุปสรรค 

 1. ขาดความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว ขอ้มูล

การจดัการท่องเท่ียวท่ีผ่านมา ผลประโยชน์ในส่วนท่ีเป็นรายไดจ้ากการท่องเท่ียวข้ึนของแต่ละบา้น 

นั้น  ข้ึนอยู่กบักิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่มหรือสมาชิกในแต่ละบา้นท่ีใชน้าํผลิตภณัฑ ์สินคา้มาจาํหน่ายแต่

เพียงอย่างเดียว จาํพวกอาหารการกิน ผกั ผลไม ้ขนม โปสการ์ด ซ่ึงสินคา้มีปริมาณไม่มาก และราคา

ยอ่มเยาว ์ รายไดถื้อว่าไม่คุม้ค่ากบัการเตรียมการเท่าใดนกั แต่คนในชุมชนมองว่าเป็นรายไดเ้สริมจาก

การประกอบอาชีพประจาํ ในวนัหยดุสุดสปัดาห์ แต่มีบางคร้ังท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนในส่วนการบาํรุง

สถานท่ี ค่าวิทยากร ค่าจดักิจกรรมสาธิตจากคณะผูม้าศึกษาดูงานจากสถาบนัการศึกษา ชุมชน และจาก

เครือข่ายการท่องเท่ียว  แต่ท่ีชุมชนยงัคงมีการจดัการท่องเท่ียวต่อเน่ืองมาตลอด เพราะเห็นว่าชุมชน

ไดรั้บประโยชน์จาการท่องเท่ียวในดา้นการสร้างความต่ืนตวัให้คนในทอ้งถ่ินให้เกิดความภาคภูมิใจ 

ชุมชนมีชีวิตชีวามากข้ึนกว่าแต่ก่อน ขณะเดียวกนัรายไดท่ี้เกิดจาการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวทางเรือ

ของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมท่ีใชชุ้มชนเกาะศาลเจา้เป็นท่ีรองรับการท่องเท่ียว ท่ีมีนกัท่องเท่ียวจาํนวน

มากใชบ้ริการ แต่มีการแบ่งปันรายไดส่้วนน้ีเพ่ือบาํรุงชุมชนในส่วนการดูแลรักษาศาลเจา้พ่อจุย้ เพียง

ปีละ 10,000 บาท ไม่ถึง ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดรั้บจากการจดัการท่องเท่ียว ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน

ไม่ไดก้ระจายตวั 
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ภาพท่ี 26 เรือทวัร์นาํนกัท่องเท่ียวเยีย่มชมวิถีชุมชนเกาะศาลเจา้ 

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 20 กนัยายน 2557) 
 

 2. ขาดอาํนาจต่อรองในการจดัการการท่องเท่ียว ซ่ึงเกิดจากการเขา้มาของ 

“คนนอก” โดยเฉพาะในกรณีของการท่องเท่ียวทางนํ้ าจากตลาดนํ้ าคลองลัดมะยมซ่ึงเป็น

นักท่องเท่ียวกลุ่มหลกั โดยผูจ้ดัการท่องเท่ียวไดก้าํหนดเวลาเยี่ยมชมชุมชนเกาะศาลเจา้ทั้งหมด  

เพียงแค่ 45 นาที ซ่ึงเป็นเวลาท่ีนอ้ยมาก ไม่เพียงพอท่ีนกัท่องเท่ียวจะเท่ียวชมชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

 3. ความคิดเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนัในการจดัการการท่องเท่ียว โดยกลุ่มท่ี

จดัการการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ มีแนวคิด 2 แนวคิด แนวคิดแรกของกลุ่มจดัการท่องเท่ียว

วิถีถ่ินท่ีมีแกนนาํคือ คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์  คือการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชุมชนเป็นหลกั และ

มองเร่ืองเศรษฐกิจของชุมชนเป็นเร่ืองรอง ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มตลาดนํ้ าวดัจาํปา ท่ีมีแนวคิดใน

การทาํการคา้ขาย เพ่ือหวงัผลทางเศรษฐกิจและเนน้การกระจายรายไดเ้ป็นหลกั ทาํให้คนในชุมชน

ยงัไม่ค่อยร่วมมือกนัทาํงานในเร่ืองการท่องเท่ียวและการพฒันาเร่ืองอ่ืนๆ ของชุมชนมากเท่าท่ีควร 

 4. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจึงกระจุกตวัอยู่ในพื้นท่ี โดยท่ีคนใน

ชุมชนเองก็ไม่มีสิทธ์ิในการบริหารจดัการกลุ่มท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ีได ้ ผูป้ระกอบการเรือนาํ

เท่ียวเป็นผูก้าํหนดเวลาเยีย่มชม และตอ้งการนาํเรือกลบัไปรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ท่ีรออยูท่ี่ตลาด

นํ้ าคลองลดัมะยมให้เร็วท่ีสุดเพ่ือเพิ่มจาํนวนเท่ียววิ่งเรือ  เพราะคนนอกท่ีจดัการท่องเท่ียวและ

คนขบัเรือตอ้งการหารายไดจ้ากการเพิ่มจาํนวนเท่ียวเรือใหม้ากท่ีสุด โดยท่ีคนในชุมชนไม่ไดมี้สิทธ์ิ

กาํหนดแต่อยา่งใด นกัท่องเท่ียวจึงไม่มีเวลาเพียงพอมาเดินเท่ียวชมตลาดนํ้าวดัจาํปาไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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   ข้อเสนอแนะ 

  1. อนุรักษชุ์มชนวิถีแบบดั้งเดิมไว ้ 

  2. รักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ลาํคลองใหค้งอยู ่

  3. ใหค้นในชุมชนคน้หาคุณค่าของตวัเองใหม้ากข้ึน  

  4. ร่วมกนันาํเสนอเพิ่มแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาใหม้ากข้ึน 

  5. มีการเสาะแสวงหากลุ่มนกัท่องเท่ียวใหม่ๆ หรือกลุ่มท่ีสนใจในการ

เรียนรู้เฉพาะทางในชุมชนใหม้าเยีย่มเยยีนชุมชนใหม้ากข้ึน  

  6. จดัทาํป้ายในการบอกขอ้มูลนกัท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บความสะดวกเพ่ือ

ทราบวา่ในชุมชนมีสถานท่ีสาํคญัใดบา้ง   

           4.1.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินจากคนนอก กลุ่มคนนอก 

ประกอบด้วย นักท่องเท่ียว ผูท่ี้มาเรียนรู้ เจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ีปฏิบติังานด้านท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ท่องเท่ียวในชุมชน โดยจากการสาํรวจความคิดเห็นนกัท่องเท่ียวโดยการใชแ้บบสอบถามนกัท่องเท่ียว 

จาํนวน 50 คน ท่ีมาท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2558 ถึงวตัถุประสงคข์องการมา

เยี่ยมเยือน และการรับรู้เร่ืองราวของชุมชน และความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวในชุมชนได้

สรุปผล ดงัน้ี 

            นักท่องเท่ียวเกือบทั้งหมดมีวตัถุประสงคเ์พื่อเดินทางมาท่องเท่ียว และมี

ความชอบในวฒันธรรมวิถีชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยเดินทางมาดว้ยเรือท่องเท่ียวจากตลาดนํ้ าคลอง

ลดัมะยม โดยมีความช่ืนชอบกิจกรรมในการเดินเท่ียวชมบรรยากาศ การบรรยายถ่ายทอดเร่ืองราว

ความเป็นมาของชุมชน  ช่ืนชอบการเดินชมสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และอธัยาศยัไมตรีของชุมชน

ตามลาํดบั  นักท่องเท่ียวมากกว่าคร่ึงหน่ึงตอ้งการใช้เวลาในการใช้เวลาเยี่ยมชมชุมชนเพิ่มเป็น 1 

ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง ส่ิงท่ีตอ้งการให้ปรับปรุง คือ เพิ่มสถานท่ีในการเยี่ยมชมให้มากข้ึน 

รองลงมาคือการปรับปรุงมลภาวะทางเสียงของเรือท่ีใช ้โดยผูท่ี้มาเยีย่มชมส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่าจะ

กลบัมาเยีย่มเยอืนท่ีน่ีอีกในอนาคต  ทั้งน้ี ไดมี้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมใหมี้การอนุรักษว์ิถีชุมชนเกาะศาล

เจา้ใหด้าํรงอยูต่่อไป และมีการจดัทาํพิพิธภณัฑชุ์มชนเพิ่มเติม               
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ภาพท่ี 27 ท่านํ้าหนา้ศาลเจา้พอ่จุย้สะทอ้นภาพสงัคมชาวนํ้าในอดีต 
(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 5 ตุลาคม 2557) 

 

          ในส่วนความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเขา้มาดาํเนินงานดา้นการ

ท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ โดยสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว คุณศิริวรรณ ปล้ืมมาก นกั

พฒันาการท่องเท่ียวชาํนาญการ สังกดักองการท่องเท่ียว สาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว มอง

ว่าพื้นท่ีชุมชนนั้นเป็นแหล่งท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมาก มีเอกลกัษณ์ท่ีสะทอ้น

ให้เห็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยในอดีต เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเขา้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวนใน

กรุงเทพฯ ในสมยัก่อนท่ียงัตอ้งพึ่งพาสายนํ้ าในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งดี  ทาํเลท่ีตั้งชุมชนท่ีเขา้ถึงไดท้ั้ง

ทางบกและทางนํ้ าเอ้ือใหเ้กิดการท่องเท่ียวไดท้ั้งสองทางสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัชุมชน แกนนาํและ

คนในชุมชนเกาะศาลเจา้จาํนวนหน่ึงมีความรู้ ความสามารถในการทาํงานดา้นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี หากสามารถขยายแนวความคิด และการสร้างความเขา้ใจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ให้กบัทุกคนได ้การพฒันาชุมชนเกาะศาลเจา้ก็จะมีพลงั และจะประสบความสาํเร็จมากยิ่งข้ึน ในส่วน

ของอุปสรรคในการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การขาดป้ายช้ีทางและน่าจะมีป้ายเล่าความเป็นมาของชุมชน และ

บา้นต่าง ๆ โดยยอ่ และชุมชนบางกลุ่มยงัมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั นอกจากน้ี ยงัมีเร่ืองราวทรัพยากร

หลายอย่างทั้งทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน และทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถนํามาพฒันา

สร้างสรรคต่์อยอดต่อไปไดใ้นอนาคต ซ่ึงน่าจะมีการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่า ของชุมชนเป็นการ

เฉพาะมากยิ่งข้ึน  เพื่อยกระดบัชุมชนเกาะศาลเจา้ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบั

เมือง โดยคาํนึงถึงความสามารถในรองรับของพื้นท่ี และความสุขท่ีคนในชุมชนและนักท่องเท่ียวจะ

ไดรั้บอยา่งสมดุล 
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         ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีจากฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม สํานกังาน

เขตตล่ิงชนั ซ่ึงรับผิดชอบเร่ืองของการพฒันาและการส่งเสรมการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ 

จาํนวน 3 ราย ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า ทางสํานักงานเขตมีหน้าท่ีส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของ

เฉพาะพ้ืนท่ีชุมชนวดัจาํปา ในพื้นท่ีหมู่ 5 แขวงบางระมาด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีจดทะเบียนเป็นชุมชนใน

สังกดักรุงเทพมหานคร เท่านั้น โดยไม่ไดดู้แลพื้นท่ี หมู่ 9 แขวงฉิมพลี  ท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็น

ชุมชน โดยทางสาํนกังานเขตมีภารกิจดา้นความความสะอาด ความเป็นระเบียบ สุขอนามยั เยาวชน 

ผูสู้งอาย ุเศรษฐกิจชุมชน มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการเร่ืองของการส่งเสริมเงินออม การเปิดทางนํ้ าไหล

ในคูคลองรอบชุมชน โครงการดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม การอบรมทาํแผนชุมชน กองทุนแม่ของ

แผ่นดิน และช่วยประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวชุมชนผ่านเฟสบุกของสํานักงานเขต และเขา้ร่วม

กิจกรรมท่ีทางชุมชนไดท้าํหนังสือแจง้มาอย่างเป็นทางการ นอกจากน้ี ไดม้องว่าประชาชนขาด

ความสามคัคีในการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะ เช่น การเก็บกวาดรักษาความสะอาดจะไม่ออกมา

ร่วมมือกนั  

        ส่วนการวางแผนในอนาคตนั้น ทางสาํนกังานเขตตล่ิงชนัยงัไม่มีโครงการใน

ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนในส่วนท่ีอยู่นอกพื้นท่ีชุมชนวดัจาํปา แต่จะมีนักวิชาการ

เกษตรเขา้ไปใหค้าํแนะนาํเฉพาะเร่ืองการเกษตรโดยมีการประชุมร่วมกบักรมส่งเสริมการเกษตร ใน

นามของศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร เขตตล่ิงชนั เดือนละ 1 คร้ัง และมองว่า

การจดัการท่องเท่ียวท่ีผา่นมาของชุมชนว่ามีส่วนดีช่วยประชาชนไดท้าํการคา้ขาย กระตุน้เศรษฐกิจ

ชุมชน และมีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมเติม เช่น โฮมสเตย ์เป็นพื้นท่ีให้คนเขา้มาศึกษาวิถีชีวิต

ของชุมชนได ้แต่การท่องเท่ียวอาจทาํให้เกิดการขดัแยง้ของกลุ่มต่าง ๆในชุมชน กระทบกบัความ

เป็นส่วนตวัของคนชุมชน และอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงมาในคราบนกัท่องเท่ียว 
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ตารางท่ี 1 สรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินของคนในและคนนอกชุมชนเกาะศาลเจา้ 
ข้อคดิเห็น คนในชุมชน คนนอกชุมชน 

จุดเด่นของชุมชน -ความโดดเด่นดา้นทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 

-คนผกูพนักบัพ้ืนท่ี มีความรอบรู้เร่ืองราวของ

ชุมชนตวัเองเป็นอยา่งดี 

-ชุมชนยงัรักษาอตัลกัษณ์ดั้งเดิมแบบวถีิไทย 

-มีคูคลอง ตน้ไม ้พ้ืนท่ีสีเขียว และ

สภาพแวดลอ้มท่ีดี   

-เป็นแหล่งท่ีมีทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มีเอกลกัษณ์ท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นวิถีชีวิตและภมิูปัญญา

ไทยในอดีต  

-เป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถเขา้มาเรียนรู้วถีิ

ชีวิตของชุมชนไดอ้ยา่งดี   

- ทาํเลท่ีตั้งชุมชนท่ีเขา้ถึงไดท้ั้งทาง

บกและทางนํ้าสร้างความไดเ้ปรียบ

ใหก้บัชุมชน 

- แกนนาํและคนในชุมชนเกาะศาล

เจา้มีความรู้ ความสามารถในการ

ทาํงานดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ชุมชนได ้

- บรรยากาศของชุมชน 

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

-อธัยาศยัไมตรีของคนในชุมชน  

จุดอ่อนของชุมชน -การขาดความสามคัคีของคนในชุมชนบางส่วน    

- คนในชุมชนบางส่วนขาดประสบการณ์ และ

ความรู้ในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

- ขาดป้ายช้ีทาง และป้ายส่ือ

ความหมายในชุมชน 

 

ปัญหา/อุปสรรค - ขาดอาํนาจต่อรองในการจดัการการท่องเท่ียว

กบัคนนอกชุมชน 

- การท่องเท่ียวทาํใหเ้กิดความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของกลุ่ม 
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ตารางท่ี 1 สรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินของคนในและคนนอกชุมชน 

เกาะศาลเจา้ (ต่อ) 
ข้อคดิเห็น คนในชุมชน คนนอกชุมชน 

 -ขาดความเป็นธรรมในการกระจาย

ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว 

-มีความคิดเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนัในการจดัการ

การท่องเท่ียว 

-กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจึงกระจุกตวัอยู่

ในพ้ืนท่ี 

-ระเบียบทางราชการและการปฏิบติัของ

เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีมองวา่การสนบัสนุนการพฒันา

ชุมชนเกาะศาลเจา้เฉพาะในส่วนท่ีจดทะเบียน

เป็นชุมชนกบัทางกรุงเทพมหานคร 

ต่าง ๆในชุมชน ทาํใหก้ารดาํเนินงาน

ไม่สอดคลอ้งกนั 

ขอ้เสนอแนะ -อนุรักษชุ์มชนวิถีแบบดั้งเดิมไว ้ 

-รักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ลาํคลองใหค้งอยู ่

-คนในชุมชนคน้หาคุณค่าของตวัเองใหม้ากข้ึน  

-นาํเสนอเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ภมิูปัญญาใหม้ากข้ึน 

-เสาะแสวงหากลุ่มนกัท่องเท่ียวใหม่ๆ หรือกลุ่ม

ท่ีสนใจในการเรียนรู้เฉพาะทางในชุมชนใหม้า

เยีย่มเยยีนชุมชนใหม้ากข้ึน  

-จดัทาํป้ายในการบอกขอ้มูลนกัท่องเท่ียวให้

ไดรั้บความสะดวกเพื่อทราบวา่ในชุมชนมี

สถานท่ีสาํคญัใดบา้ง   

-ควรมีการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมี

คุณค่า ของชุมชนเป็นการเฉพาะมาก

ยิง่ข้ึน   

-ควรเพ่ิมสถานท่ีในการเยีย่มชมให้

มากข้ึน 

-ควรอนุรักษว์ิถีชุมชนเกาะศาลเจา้ให้

ดาํรงอยูต่่อไป  

-ควรมีการจดัทาํพิพิธภณัฑชุ์มชน

เพ่ิมเติม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



109 
 

 

4.2   การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ในการจัดการการท่องเที่ยวของ

ชุมชนเเกาะศาลเจ้า  

       จากการศึกษาสาํรวจดว้ยวิธีการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียว

กบัคนในชุมชน  และการใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 50 ชุด การเสวนากลุ่ม และการสังเกตการณ์แบบ

มีส่วนร่วม มาทาํการวิเคราะห์เพื่อคน้หาศกัยภาพของชุมชนเกาะศาลเจา้ และนาํไปเป็นแนวทางใน

การจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนท่ีเหมาะสมและยัง่ยนืต่อไป 

          จุดแข็ง 

 1. ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวมีคุณค่า น่าสนใจ มีความหลากหลาย ได้แก่ 

ประวติัศาสตร์ ในยา่นบางระมาด เร่ืองเล่าบุคคลสาํคญัของคุณสมบูรณ์ หว่างจนัทร์ เร่ืองราวตลาด

นํ้ าหน้าศาลเจา้พ่อจุย้ ดา้นศิลปกรรม สถาปัตยกรรมท่ีวดัจาํปา วฒันธรรม ภูมิปัญญาท่ีน่าสนใจ 

ไดแ้ก่ การภูมิปัญญาการแทงหยวก บา้นหว่างจนัทร์ บา้นเคร่ืองหอม ภูมิปัญญาชาวสวนท่ีบา้นหมอ

ตอ้ย บา้นทองใบ บา้นแม่จวบ 

 2. แกนนาํในการทาํการท่องเท่ียวท่ีมีวิสัยทศัน์ ความสามารถไดแ้ก่ คุณทวีศกัด์ิ ท่ี

มองเร่ืองความยัง่ยนืและตอ้งการรักษาคุณค่า อตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินไว ้และเป็นคนท่ีเสียสละ อดทน  

 3. คนในชุมชนมีความรู้ทางดา้นภูมิปัญญาหลายคน อาทิ คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ 

คุณสาลินี มณัฑะวงศ ์หรือป้านอ้ยร้านกาแฟ ท่ีมีอธัยาศยัดี มีความซ่ือตรงในการคา้ขาย ส่วนสมาชิก

ของบา้นหวา่งจนัทร์ คุณภกัดี กมี็ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํแป้งพวง ไพฑูรยมี์ความรู้ในงานช่าง

ไม ้งานแทงหยวก นาวาเอกบุญตัน๋ บุญจนัทร์ หรือหมอตอ้ยมีความรู้ในเร่ืองภูมิปัญญาการทาํสวน 

ความรู้เร่ืองเรือ และความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ คุณสาวิตรี ป้ันประดิษฐ ์มีฝีมือทาํขนมไทย มีอธัยาศยัดี 

บา้นทองใบ มีความรู้ในวิถีชาวสวน มีความรู้ในการทาํอาหาร มีนํ้ าใจในการใหบ้ริการ อาทิ การพาย

เรือขา้มฟากส่งนกัท่องเท่ียวโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย บา้นแม่จวบ มีอธัยาศยัดี มีความรู้เร่ืองการทาํอาหาร 

ขนม มีอธัยาศยัในการดูแลตอ้นรับแขก  ส่วนคนในชุมชน ส่วนใหญ่มีมิตรไมตรีดี พร้อมตอ้นรับ

คนนอกท่ีมาเยี่ยมเยือน มีความยิ้มแยม้แจ่มใส และแม่คา้ท่ีเป็นคนในชุมชนก็มีอธัยาศยัดี พูดจา

ไพเราะ ขายของราคาปกติ  

 4. ความคุม้ค่าของเงินท่ีใชจ่้ายในการเดินทางเขา้มาเยี่ยมชม  โดยมีค่าใชจ่้ายเพียง

ค่าพาหนะเดินทางเท่านั้น เม่ือมาถึงชุมชนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเขา้เยี่ยมชมแต่อย่างใด  แต่ถา้

เดินทางทางเรือกับทัวร์จากตลาดนํ้ าลัดมะยม จะเสียค่าบริการ คนละ 50 บาท และเม่ือเขา้มา
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ท่องเท่ียวแลว้ สินคา้ อาหารการกินท่ีจาํหน่ายในชุมชน ราคาก็เท่ากบัร้านคา้ทัว่ไปท่ีขายกนัปกติ 

และมีสินคา้บางอยา่งกถู็กกวา่ราคาทอ้งตลาดทัว่ไป เช่น ขนมไทย ผลไม ้

 5. กิจกรรมการท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีมีองคป์ระกอบเร่ืองราว เน้ือหา และการกาํหนด

จุดแวะชมน่าสนใจไดอ้ยา่งน่าสนใจมาก ดงัน้ี 

 

 
 

 

ภาพท่ี 28 วิถีวฒันธรรม และบรรยากาศท่ีร่มร่ืนสร้างความประทบัใจใหก้บัผูม้าเยีย่มเยอืน 

(ก) บรรายากาศคา้ขายในงานประจาํปีศาลเจา้พอ่จุย้ พ.ศ. 2553 

(ข) บรรยากาศสวนท่ีร่มร่ืน 

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 24 เมษายน 2553 และ 4 เมษายน 2558) 

  

 5.1 การวางเส้นทางการท่องเท่ียวในชุมชน ไดแ้ก่ บา้นทวีศกัด์ิ ร้านกาแฟ 

บา้นเครือญาติ ตระกลูหวา่งจนัทร์ บา้นหมอตอ้ย บา้นสวนริมคลอง  

 5.2มีการเลือกสถานท่ีจุดแวะชมท่ีเหมาะสมในการเดินท่องเท่ียว 

 5.3 เน้ือหาท่ีแฝงอยู่ในสถานท่ีในเส้นทางมีการผสมผสานอย่างลงตวั ทั้งใน

เร่ืองประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของยา่นบางระมาด เร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัศาลเจา้พ่อจุย้ เร่ืองวิถีชีวิตดั้งเดิม

ในการเดินทาง  วิถีชาวคลอง การอพยพของผูค้นในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตาํนานผียายหวาน เร่ือง

งานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของวดัจาํปา บา้นเรือนไทย และบา้นโฮมสเตย ์เร่ืองของวิถีชาวสวนใน

อดีตท่ีบา้นหมอตอ้ย เน้ือหาเร่ืองระบบนิเวศตน้ไมใ้นสวน สภาพคูคลอง สัตวน์ํ้ า เน้ือหาของงานช่าง

ไมข้องบา้นโฮมสเตย ์เร่ืองภูมิปัญญาดา้นอาหาร เช่นการทาํลอดช่อง เร่ืองการแทงหยวก  

(ก)                                                                       (ข) 
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 5.4 ระยะทางตามเส้นทางนั้นไม่ไกลจนเกินไป เป็นระยะทางประมาณ          

1 กิโลเมตร  

 5.5  กาํหนดเวลาท่ีเยี่ยมชมท่ีสถานท่ีในเส้นทางรวมท่ีเหมาะสม ประมาณ          

2 ชัว่โมง  

 5.6 สินคา้ดี สินคา้หรือผลิตภณัฑข์องชุมชนเกาะศาลเจา้ บางส่วนเป็นของท่ี

มีคุณค่าอยา่งยิง่เช่น แป้งพวง ในดา้นท่ีเป็นอาหารการกิน ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้ถือว่าคุณภาพดี อาหารท่ี

ไดจ้ดับริการในช่วงกิกรรมพิเศษหรือในวาระสําคญัก็มีรถชาติอร่อย เช่น นํ้ าพริกกะปิ ปูหลน หม่ี

กรอบ พะโล  ้ในส่วนสินคา้หรือของเล่นยอ้นยุค เช่น ปืนแก๊ปไม  ้งานกระดาษ ก็มีคุณค่าในแง่

ความรู้สึกของคนมาเยีย่มเยอืนใหรํ้าลึกถึงอดีต   

     6. สภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบของชุมชนมีความโดดเด่น มีเร่ืองของศาสน

สถาน และสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิชุมชน มีลาํคลองไหลผา่น มีพื้นท่ีสีเขียวมาก นํ้าในคลองมีคุณภาพดี ไม่เน่า

เหมน็ บา้นเรือนไม่แออดั มีความเงียบสงบ รมร่ืน น่าอยูอ่าศยั  

         จุดอ่อน  

 1. ความไม่เป็นเอกภาพของคนในทอ้งถ่ินในการทาํงานดา้นการท่องเท่ียว เห็นได้

จากการท่ีมีกลุ่มท่องเท่ียวใหญ่ๆ ในชุมชน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มของคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ และกลุ่ม

ของตลาดนํ้ าวดัจาํปา ท่ีมีแนวคิดในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มของคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ 

เน้นการอนุรักษ์วิถีชุมชนเป็นหลัก โดยการนําเสนอภูมิปัญญาของพื้นท่ี และเน้นการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มไปดว้ย และนาํเสนอเส้นทางท่องเท่ียวท่ีกระจายบทบาทความสําคญัของสมาชิกใน

ชุมชนทัว่พื้นท่ีค่อนขา้งทัว่ถึง รวมถึงเน้นการเยี่ยมชมวิถีชีวิตของแต่ละบา้นอย่างเป็นธรรมชาติ 

ส่วนกลุ่มตลาดนํ้ าวดัจาํปาเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจและรายไดข้องชุมชนโดยการนาํสินคา้ของ

ชุมชนมาจาํหน่ายเป็นหลกัก่อน  โดยการจดัตั้งตลาดการคา้ข้ึนใหม่  และขาดการเช่ือมโยงกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวกบัผูน้าํทางศาสนา ไดแ้ก่ เจา้อาวาสวดัจาํปา มีเพียงการชมวดั ไหวพ้ระ และทาํบุญ

ท่ีวดัเท่านั้น 

 2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในการทาํงานดา้นการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงจากสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ แต่ละคนต่างมีความเช่ียวชาญ ความรู้เฉพาะด้าน เช่น 

ทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม วิถีชีวิต และการทาํผลิตภณัฑ ์แต่ไม่มีใครท่ีมีความรู้ และประสบการณ์

ตรงในการจดัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนมาก่อน มีเพียงคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ท่ีไดพ้ยายามเรียนรู้ 
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สร้างประสบการณ์โดยการไปศึกษาดูงาน พบปะแลกเปล่ียน หรือประชุมหารือกบักลุ่มเครือข่าย

การท่องเท่ียวภาคประชาสังคม กลุ่มนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา เช่น อาจารย์ของคณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ในส่วนของผูอ่ื้น กไ็ดเ้รียนรู้จากการทาํงานจริงในชุมชน  

        3. ขาดส่ิงอาํนวยความสะดวก ห้องนํ้ ามีอยู่บริเวณวดัจาํปา ดา้นขา้งบ่อนํ้ ามนต ์

จาํนวน 4 หอ้ง และบริเวณหลงัเมรุ จาํนวนประมาณ 10 หอ้ง (แต่ไม่ไดมี้การเปิดใชง้านทุกหอ้ง) ซ่ึง

ห้องนํ้ าท่ีวดัห่างจากจุดท่องเท่ียวเรียนรู้ในชุมชนเกาะศาลเจา้หลายร้อยเมตร ส่วนในชุมชนก็มี

ห้องนํ้ าส่วนตวัของแต่ละบา้นเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่เพียงพอและไม่สะดวกในการใช้บริการหากมี

นกัท่องเท่ียวเขา้มาเป็นจาํนวนมาก  

 4. ขาดระบบส่ือความหมายทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ป้ายช้ีทาง ป้ายแสดงแผนผงั

ท่ีตั้งของสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน ป้ายบอกเล่าเร่ืองราวของสถานท่ี ขาดเอกสารแนะนาํการท่องเท่ียว

ของชุมชน เวลาคนมาถึงจะไม่รู้ขอ้มูลความเป็นมา ไม่รู้ว่ามีอะไรท่ีน่าสนใจบา้ง ไม่รู้เส้นทางการ

เดินท่องเท่ียว มีเพียงป้ายชัว่คราวท่ีทาํจากแผน่พลาสติก บอกทางไปวดัจาํปา หรือการเขียนป้ายใส่

กระดาษบอกทางไปลงเรือ โดยปัจจุบนัตอ้งใชค้นในการตอ้นรับและบอกคนเหล่าน้ีทั้งหมด แมจ้ะ

เป็นความตั้งใจของคุณทวีศกัด์ิให้ผูม้าเยี่ยมเยือนมีการสนทนากบัคนในพื้นท่ี แตห้ลายคร้ังก็เกิด

ปัญหาเม่ือมีคนมาเยี่ยมเยือนมากๆ การให้การตอ้นรับและบอกเล่าประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของ

ชุมชน ก็ไม่ทัว่ถึง หรือกรณีท่ีคุณทวีศกัด์ิ หรือสมาชิกบา้นต่าง ๆ ไม่อยู ่นกัท่องเท่ียวก็จะสับสนใน

ทิศทาง และเน่ืองจากไม่ทราบระยะทางการเดิน และกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถวางแผนในการใช้

เวลาเดินท่องเท่ียวในชุมชนได ้มีนกัท่องเท่ียวบางส่วนรีบเดินไปรอท่ีปลายทาง บางส่วนก็เดินทาง

มาล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนดไว ้

 5. คนในชุมชนเขา้มาร่วมในการทาํงานทางการท่องเท่ียวนอ้ยเกินไป โดยกลุ่มท่ีมี

ส่วนร่วมในเร่ืองของการจดัการท่องเท่ียวในปัจจุบนั จะเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีผูเ้ก่ียวขอ้งในการทาํงาน

อยู่ 3 กลุ่ม คือ คนการตอ้นรับ คนขายสินคา้ และคนให้บริการให้กบันักท่องเท่ียวโดยตรงเท่านั้น 

ราว 50 คน จากประชากรซ่ึงถือว่าเป็นจาํนวนไม่มาก และยงัขาดเยาวชนท่ีเขา้มาสนใจเรียนรู้งาน

ทางภูมิปัญญา มาตอ้นรับนกัท่องเท่ียว และรวมถึงกลุ่มผูสู้งอายุบางส่วนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง

กบัการท่องเท่ียว  

 6. ขาดการทาํการประชาสัมพนัธ์และการตลาด การท่องเท่ียวทุกกลุ่มในชุมชน 

เป็นเผยแพร่แบบปากต่อปาก และอาศยัส่ือมวลชนในการทาํการเผยแพร่แบบเป็นคร้ังคราว ส่วนผู ้
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ท่ีมาก็พึ่งพิงการจดัทวัร์เรือของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมเป็นหลกั และผา่นการจดักิจกรรมของสาํนกั

วฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว ท่ีพาคนมาดูงานเป็นคร้ังคราว 

 7. ขาดการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมทางการเรียนรู้ให้มีความครอบคลุม 

กวา้งขวางมากข้ึน ในปัจจุบนัน้ี ไดมี้กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิตชุมชนท่ีจะมีการสาธิตให้

ชม เช่นการแทงหยวก การทาํขนม ซ่ึงใชเ้วลาในการชมไม่นานนกั และมีการให้ขอ้มูลเพียงสังเขป 

น่าจะมีการพฒันาการเรียนรู้ในระดบัท่ีลึกซ้ึงข้ึนเพื่อให้เขา้ใจท่ีมา คุณค่า ความหมายส่วนประกอบ

ของวตัถุดิบรูปแบบของผลิตภณัฑ์ บริบทของการใชง้าน รวมทั้งกิจกรรมทางดา้นนิเวศ เช่น การ    

ดูนก เพื่อตอบสนองกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจเฉพาะทาง  

          อุปสรรค 

          1. การเขา้มาลงทุนของนักพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์พยายามเขา้มาซ้ือท่ีดินของ

ชุมชน มากข้ึนเร่ือย ๆ แลว้สร้างกาํแพงหมู่บา้นสูง สร้างความรู้สึกแปลกแยก  

          2. คนในชุมชนขาดอาํนาจการต่อรอง การท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้กว่า 

ร้อยละ 90 ข้ึนอยู่กบัเจา้ของธุรกิจการเดินเรือท่องเท่ียวของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ซ่ึงจะนาํคนมา

เท่ียวชมในวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วิ่งอยูต่ ั้งแต่ 4–24 เท่ียว/วนั มีนกัท่องเท่ียวอยู่ท่ี

วนัละ 80–500 คน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบาํรุงสถานท่ีท่องเท่ียวในเกาะศาลเจ้า ปีละ

ประมาณ 10,000 บาท คาํนวณเป็นค่าบาํรุงเพียง 0.25 บาท ต่อนักท่องเท่ียว 1 คน ซ่ึงถือว่าเป็น

ผลตอบแทนท่ีตํ่ามาก โดยเจา้ของธุรกิจเดินเรือ ฯ เป็นผูก้าํหนดเอง ชาวชุมชนไม่มีอาํนาจต่อรอง 

เพราะถา้มีการเปล่ียนแปลงเส้นทางการท่องเท่ียวไปยงัท่ีอ่ืน ชุมชนเกาะศาลเจา้ก็จะไม่มีคนเขา้มา

ท่องเท่ียว สินคา้ขายไม่ได ้ นอกจากน้ี การกาํหนดเวลาเท่ียวชมบา้นต่าง ๆ ในชุมชน ไดแ้ก่ ศาลเจา้

พ่อจุย้ บา้นสองบุตรี ร้านกาแฟ บา้นเคร่ืองหอม บา้นโฮมสเตย ์บา้นคุณสาวิตรี ป้ันประดิษฐ์ บา้น

สวนหมอตอ้ย บา้นสวนริมคลอง (บา้นตระกูลทองใบ) รวม 9 แห่ง ในเวลาเพียง 45 นาที ซ่ึงไม่

เพียงพอต่อการเยี่ยมชมให้ทั่วถึง เพราะเจ้าของธุรกิจการเดินเรือท่องเท่ียวฯ เม่ือจอดเรือส่ง

นกัท่องเท่ียวท่ีศาลเจา้พ่อจุย้แลว้ ก็จะวนเรือกลบัไปรับนกัท่องเท่ียวจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมโดย

ทนัที และให้นกัท่องเท่ียวกลบักบัเรือลาํต่อไปท่ีมาถึง ซ่ึงช่วยให้เพ่ิมรอบในการเดินเรือไดม้ากข้ึน

เป็นสองเท่า ผลเสียตกอยูก่บันกัท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถใชเ้วลาชมชุมชนไดน้าน ผูค้า้บางบา้นก็ไม่มี

นักท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชม เน่ืองจากเวลาน้อย ทาํให้จาํหน่ายของไดไ้ม่หมด และกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวทางเรือจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ไม่มีเวลาเยีย่มชมวดัจาํปา และตลาดนํ้ าวดัจาํปา ทาํให้
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เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อกนัของคนในชุมชนเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวท่ีไม่ทัว่ถึง เกิดความเขา้ใจ

วา่ความจงใจท่ีจะกีดกนัไม่ใหน้กัท่องเท่ียวมาเยีย่มสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 29 นกัท่องเท่ียวช่ืนชมบรรยากาศวิถีไทยกบัสายนํ้ายา่นคลองบางระมาดบรรยากาศ  

การท่องเท่ียวโดยเรือหางยาว 

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 10 พฤษภาคม 2557) 

  

         3. ช่องทางในการสร้างรับรู้การท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้ยงัมีนอ้ย เน่ืองจาก

ส่ือมวลชนหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่รู้จกัและไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั 

         4. หน่วยงานของรัฐยงัไม่ไดส้นบัสนุนการดาํเนินงานอยา่งย ัง่ยนืท่ีตอ้งใช้

ระยะเวลาดาํเนินการต่อเน่ืองยาวนานในการดาํเนินการ 

         5. นกัท่องเท่ียวขาดความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวในเชิงวิถีถ่ิน  

 โอกาส   

         1. การท่ีรัฐบาลกาํหนดเป็นปีท่องเท่ียววิถีไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ ท่ีนาํเสนอในเร่ืองวิถีของคนไทย ทั้งประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ภูมิ

ปัญญา วิถีชีวิตชุมชน หน่วยงานของภาครัฐทั้งกรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพหานคร องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื น่าจะมีโครงการ

ท่ีสนบัสนุนการฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวในเกาะศาลเจา้ เกิดการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้มีความพร้อม 

และเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 
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        2. ท่ีตั้ งของชุมชนเกาะศาลเจ้ามีท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ีตล่ิงชัน ซ่ึงอยู่ใกล้กับพื้นท่ี

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในยา่นกรุงรัตนโกสินทร์ มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณแค่ 20 นาที การเขา้ถึงชุมชนสามารถเดินทางได้หลากหลายทั้ งรถเมล์ รถแท็กซ่ี เรือ 

จกัรยาน นอกจากน้ี ชุมชนเกาะศาลเจา้อยู่ใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

คุณค่าโอกาสท่ีจะสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวทางนํ้ าเช่ือมโยงกบักลุ่มหรือองคก์รการท่องเท่ียวใน

ชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงได ้อาทิ 

 แหล่งท่องเทีย่วทีไ่ด้รับความนิยม เป็นทีรู้่จักมาก 

            ตลาดนํ้ าตล่ิงชนั ท่ีตั้ง ริมคลองชกัพระ ถนนชกัพระลกัษณะเด่น เป็นตลาดนํ้ าท่ี

ก่อตั้งเพื่อทาํการคา้ขายกบันกัท่องเท่ียวเป็นแห่งแรกของพื้นท่ีตล่ิงชนั เม่ือ พ.ศ. 2530 มีการคา้ขาย

อาหารในโป๊ะแพริมคลอง และการคา้บริเวณถนนตั้งซุ้มคา้ขายอาหาร ผลไม ้ขนม ของทานเล่น 

ตน้ไม ้ของท่ีระลึกรวมหน่ึงร้อยกว่าราย กิจกรรม การจดัเรือหางยาวท่องเท่ียวคลอง ทุกวนัเสาร์ วนั

อาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ ์การแสดงดนตรีไทย การนวดแผนไทย การร้องเพลงคาราโอเกะ

ตลาดนํ้ าวดัสะพาน ท่ีตั้ง ริมคลองบางนอ้ย ถนนราชพฤกษล์กัษณะเด่น เป็นตลาดนํ้ าท่ีตั้งอยูใ่นวดั

สะพาน และคลองบางนอ้ยท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เงียบสงบ สามารถรับประทานอาหาร จบัจ่ายใช้

สอย และไหวพ้ระ ทาํบุญไดใ้นสถานท่ีเดียวกนั โดยอาหารท่ีวดัสะพานจะมีรสชาติดีเน่ืองจากผูค้า้

เป็นชาวสวนท่ีอยูร่อบวดัและละแวกคลองใกลเ้คียง อาทิ ก๋วยเต๋ียวเรือ ขนมจีนนํ้ ายา หมูสะเต๊ะ ขา้ว

เกรียบวา่ว 

         กิจกรรม ไหวพ้ระ ทาํบุญ ใหอ้าหารปลา นัง่ริมคลอง ชมรําละครแกบ้น  

         แหล่งท่องเทีย่วทีย่งัไม่ได้รับความนิยม 

         ตลาดนํ้ าสองคลองวดัตล่ิงชนั ท่ีตั้ง ริมคลองชกัพระ หนา้วดัตล่ิงชนั ถนนชกัพระ

ลกัษณะเด่น อยูติ่ดคลองสองดา้น คือคลองชกัพระ และคลองวดัตล่ิงชนั ตั้งอยูภ่ายในวดั 

ตล่ิงชนัซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง ผูค้า้เป็นประชาชนคนทอ้งถ่ินดั้งเดิมท่ีอยู่อาศยัใกล้

ท่ีตั้งตลาด บรรยากาศสงบ เป็นระเบียบ อาหารรสชาติดี ราคายอ่มเยา อาทิ  ก๋วยเต๋ียวหมูสูตรโบราณ 

หมูสะเต๊ะ ส้มตาํปู ขนมเบ้ืองโบราณ  ขา้วตม้มดัจ๋ิว  เม่ียงคาํโบราณ กิจกรรม ไหวพ้ระ ทาํบุญ ชม

สตัวแ์ปลก ใหอ้าหารปลา นัง่ชมบรรยากาศริมคลอง 

         ตลาดคลองบางหลวง ท่ีตั้ง ริมคลองบางหลวง ซ.เพชรเกษม 28 ลกัษณะเด่น ตั้งอยู่

ริมคลองบางหลวง ภายในวดักาํแพงท่ีทีศิลปกรรมท่ีงดงาม มีศิลปะการแสดงกระตั้วแทงเสือท่ีน่า
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ชม และอยู่ใกล้บ้านศิลปินซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ในตลาดเน้นจาํหน่ายอาหาร 

เคร่ืองด่ืมเป็นหลกั ผูค้า้ในตลาดเป็นประชาชนในชุมชนวดักาํแพง 

        กิจกรรม ไหวพ้ระ ทาํบุญ ใหอ้าหารปลา ชมบา้นริมนํ้า ชมหุ่นละครเลก็ ชมกระตั้ว

แทงเสือสวนผกัชานเมือง ท่ีตั้ง อยูริ่มคลองบางแวก ซ.เพชรเกษม 88 

        ลกัษณะเด่น อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นสวนผกัท่ีเหลืออยู่น้อยแห่งในเขตเมือง 

พืชผกัท่ีขายมีความปลอดภยัต่อการบริโภค และชาวสวนผกัมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีเยีย่ม                         

        กิจกรรม การให้ความรู้เร่ืองการเกษตร การสาธิตวิถีชาวสวน การปรุงอาหาร การ

สาธิตทาํขนม ทดลองเกบ็ผกั รดนํ้า พรวนดิน การป้องกนัสตัวมี์พิษ 

      3. อยูใ่กลก้บัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าท่ีสามารถเดินเทา้ไปได ้หรือนัง่เรือไปเพียง 5 

นาที คือ กลุ่มบ้านตระกูลจุลเสวก  เป็นบ้านสวนท่ีมีพันธ์ุต้นไม้ผสม ผสาน  และเป็นพื้นท่ี

ประวติัศาสตร์ท่ีชาวพระนครเคยใช้เป็นสถานท่ีหลบภยัจากการท้ิงระเบิดในช่วงสงครามโลก               

คร้ังท่ี 2 

      4. มีความเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวในเชิงวฒันธรรม และเชิงนิเวศท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เหลืออยูน่อ้ยในกทม. และอยูไ่ม่ไกล ท่ีสามารถจดัการท่องเท่ียวมาทางนํ้ า หรือ

การท่องเท่ียวกลุ่มเลก็เป็นการเฉพาะได ้   

       5. เหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม วิถีชุมชนในเชิง

ลึก เน่ืองจากมีท่ีตั้งอยู่ใกลศู้นยก์ลางเมือง และมีการเดินทางท่ีสะดวก สถาบนัการศึกษาทางดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวฒันธรรม และดา้นการท่องเท่ียว และโรงเรียนทางเลือกน่าจะใหค้วามสาํคญัมาก

ยิง่ข้ึน รวมถึงองคก์ร กลุ่มท่ีมีความสนใจในเร่ืองดงักล่าว ก็น่าจะใชพ้ื้นท่ีน้ีในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

ได ้เพื่อประหยดัเวลา ลดตน้ทุน  

        6. ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารมีความกา้วหน้า สะดวก และ

เคร่ืองมือในการส่ือสารมีราคาถูกลง ผูค้นเขา้ถึงไดง่้าย ตน้ทุนในการดาํเนินการไม่มากนกั ทาํใหก้าร

เผยแพร่ทาํไดส้ะดวก รวดเร็ว 

       ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก PEST Analysis ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีใชส้าํหรับการวิเคราะห์แนวโนม้การตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจในอนาคตมาใช ้โดย

อาศยัขอ้มูลของการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย    P 

(Politic) คือ ปัจจยัทางการเมืองและนโยบายของรัฐท่ีอาจมีความเปล่ียนแปลง E ( Economic) คือ 
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ปัจจยัทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงเป็นตวักาํหนดกาํลงัซ้ือ S (Social) คือ ปัจจยัทางสภาพสังคม 

สภาพสังคม วฒันธรรม และชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสังคม ตลอดจนทศันะคติ พฤติกรรม และ 

T (Technology) คือ ปัจจยัทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ ซ่ึงบางคร้ังการดาํเนินงานตอ้งอาศยั

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและทกัษะในการใชป้ระโยชน์ ซ่ึงการใชอ้งคป์ระกอบทั้ง 4 เร่ืองน้ีมา

ประกอบการวิเคราะห์ได้ทาํให้เห็นถึงปัจจัยเส่ียง หรือโอกาสต่าง ๆ ท่ีจะมีข้ึน นํามาวิเคราะห์

สถานการณ์ และวางแผนในอนาคต 
   

ตารางท่ี 2 สรุปการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียว 

ของชุมชนเกาะศาลเจา้ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส 

-ทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวมีคุณค่า 

น่าสนใจ มีความ

หลากหลาย                    

-แกนนาํในการทาํการ

ท่องเท่ียวท่ีมีวสิัยทศัน์ 

ความสามารถ                 

-คนในชุมชนมีความรู้

ทางดา้นภมิูปัญญาหลาย

คน       

-การเขา้ถึงชุมชน

สามารถเดินทางได้

หลากหลาย                    

-ความคุม้ค่าของเงินท่ีใช้

จ่ายในการเดินทางเขา้มา

เยีย่มชม                          

-กิจกรรมการท่องเท่ียว

วถีิถ่ินมีองคป์ระกอบ

เร่ืองราว เน้ือหา และ

การกาํหนดจุดแวะ

-ความไม่เป็นเอกภาพของ

คนในทอ้งถ่ินในการ

ทาํงานดา้นการท่องเท่ียว 

 -ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความเขา้ใจในการทาํงาน

ดา้นการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียว        

-ขาดส่ิงอาํนวยความ

สะดวก เช่น หอ้งนํ้า         

-ขาดระบบส่ือความหมาย

ทางการท่องเท่ียว                 

-คนในชุมชนเขา้มาร่วม

ในการทาํงานทางการ

ท่องเท่ียวนอ้ยเกินไป 

-ขาดการทาํการ

ประชาสัมพนัธ์และ

การตลาด         

 

-ขาดการพฒันารูปแบบ

ของกิจกรรมทางการ

-การเขา้มาลงทุนของ

นกัพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ในพ้ืนท่ี 

 -คนในชุมชนขาดอาํนาจ

การต่อรอง                      

-ช่องทางในการสร้างรับรู้

การท่องเท่ียวชุมชนเกาะ

ศาลเจา้ยงัมีนอ้ย        

-หน่วยงานของรัฐยงัไม่ได้

สนบัสนุนการดาํเนินงาน

อยา่งย ัง่ยนื      

-นกัท่องเท่ียวขาดความรู้ 

ความเขา้ใจในการ

ท่องเท่ียวในเชิงวถีิถ่ิน   

-การท่ีรัฐบาลกาํหนด

เป็นปีท่องเท่ียววิถีไทย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวในชุมชนเกาะ

ศาลเจา้                           

-ท่ีตั้งของชุมชนอยูใ่กล้

กบัพ้ืนท่ีท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรมในยา่นกรุง

รัตนโกสินทร์  และอยู่

ใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ี

เป็นท่ีนิยม มีโอกาสท่ี

จะสร้างกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวทางนํ้า

เช่ือมโยงกนั    

-มีความเหมาะสมเป็น

แหล่งท่องเท่ียวในเชิง

วฒันธรรม และเชิง

นิเวศท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั เหลืออยูน่อ้ย 
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จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส 

น่าสนใจ  

-สินคา้หรือผลิตภณัฑ์

ของชุมชนเกาะศาลเจา้มี

คุณค่า น่าสนใจ               

-สภาพแวดลอ้มและ

องคป์ระกอบของชุมชน

มีความโดดเด่น     

เรียนรู้ใหมี้ความ

ครอบคลุม 

 

 

ในกทม.      

-เหมาะสมท่ีจะเป็น

แหล่งเรียนรู้ในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 

วถีิชุมชนในเชิงลึก 

-ความกา้วหนา้ของ

เทคโนโลยดีา้นการ

ส่ือสารมีความกา้วหนา้ 

สะดวก และเคร่ืองมือ

ในการส่ือสารมีราคาถกู

ลง ผูค้นเขา้ถึงไดง่้าย 

ตน้ทุนในการ

ดาํเนินการไม่มากนกั 

ทาํใหก้ารเผยแพร่ทาํได้

สะดวก รวดเร็ว 
 

 4.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการท่องเที่ยววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้าที่

ผ่านมา  

      ความสาํเร็จในการการจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินของชาวชุมชนเกาะศาลเจา้ท่ีผา่น

มา นอกเหนือจากความโดดเด่นเร่ืองทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีมีอย่างครบถว้นแลว้

นั้น จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาพ้ืนท่ีโดยการสังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม เขา้ไปสัมผสัและร่วม

ดาํเนินงานกบัชาวชุมชนเกาะศาลเจา้ ตลอดระยะเวลา 7 ปี พบว่ามีปัจจยับางประการท่ีเก้ือหนุนให้

การพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนขบัเคล่ือนไปอยา่งต่อเน่ือง ผา่นพน้อุปสรรคมาไดโ้ดยตลอด ดงัน้ี 

    1. แกนนาํ 

 คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ผูเ้ป็นแกนนาํในการจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชน

เกาะศาลเจา้ผูริ้เร่ิมการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้ เป็นคนท่ีถือกาํเนิดในชุมชน       

มีความรักและความภาคภูมิใจในวิถีวฒันธรรมของตนในเร่ืองของทอ้งถ่ิน มีความเช่ียวชาญงาน   

ภูมิปัญญาท่ีโดดเด่น ทั้งมีความรอบรู้เร่ืองราวประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน สถาปัตยกรรม งานประเพณี 

รักธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูท่ี้มีความรู้  มีความอดทน ความเสียสละ โดยลงมือกระทาํจริงให้
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คนเห็น เรียนรู้พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง ขวนขวายการศึกษาเรียนรู้ในทุก ๆ ดา้น 

พยายามเช่ือมโยงการทาํงานของคนในชุมชนท่ีมีขีดจาํกดักบักลุ่มองคก์รภายนอก เพื่อสนับสนุน

การทาํงานในชุมชนอยา่งเหมาะสม 

   2. บา้นสองบุตรี  

เป็นบา้นของคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ เป็นสถานท่ีเร่ิมตน้ของการจดัการท่องเท่ียว    

วิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้ บา้นหลงัน้ีเป็นสถานท่ีเสนอเร่ืองราวของชุมชน ประวติัของคนใน

ตระกลู ภูมิปัญญา เป็นแหล่งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีความสาํคญัของสถานท่ีในชุมชนเกาะศาลเจา้ 

ท่ีมีบรรยากาศน่าสนใจ แปลกใหม่ สถาปัตยกรรมของบา้นสองบุตรีเป็นแบบทรงไทยประยุกตใ์ช้

วสัดุเป็นไมแ้ละกระเบ้ืองดินเผาให้ความรู้สึกท่ีอบอุ่น สวยงาม น่าประทบัใจ การกาํหนดพ้ืนท่ีใช้

สอยภายในบา้นให้ใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างครบถว้นและหลากหลาย ทั้งเร่ืองของการตอ้นรับ การให้

ความรู้ เร่ืองของจุดจาํหน่ายสินคา้ ท่ีรับประทานอาหาร ท่ีพกัผ่อน กิจกรรมภายในบา้นท่ีทาํข้ึน

สอดคลอ้งกบัวิชีวิตของคนภายในบา้น ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีอยูจ่ริง มีความน่าสนใจ ทาํใหผู้ม้าเยีย่มเยยีน

ประทบัใจ จนอยากท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ ในชุมชน 

     3. ความสมัพนัธ์ในระบบเครือญาติ 

โครงสร้างความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนท่ีมีลกัษณะเป็นเครือญาติทาํให้เกิดความ

ไวว้างใจต่อกนั พร้อมท่ีจะรับฟังขอ้มูลและสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัเป็นไปโดยสะดวก เม่ือใดท่ี

เกิดความเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนั คนในกลุ่มจดัการการท่องเท่ียวก็กลา้แสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา 

มีความจริงใจ พร้อมให้อภยักนั โดยอาศยัความเป็นเครือญาติ และเป็นเพื่อนบา้นท่ีอยูร่่วมกนัมาแต่

คร้ังบรรพบุรุษ ทาํใหก้ารประสานงานกนัทาํงานดา้นต่าง ๆ ประสบความสาํเร็จไดโ้ดย 

    4. คุณชวน ชูจนัทร์  

บุคคลภายนอกท่ีมีอิทธิพลกับการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจ้า คือ คุณชวน            

ชูจนัทร์ ผูก่้อตั้งตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมจนประสบความสาํเร็จ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมมากท่ีสุด

แห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัชุมชนเกาะศาลเจา้ เป็นผูท่ี้มีบทบาท

ในการใหแ้นวคิด และกระตุน้คนในชุมชนเกาะศาลเจา้ใหเ้ห็นคุณค่าท่ีมีอยูใ่นชุมชน ทั้งในเร่ืองของ

การเยี่ยมชมบา้น และการทาํกิจกรรมเช่ือมโยงร่วมกันในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม และการจดัเรือ

ท่องเท่ียว และการนาํกลุ่มศึกษาดูงานเขา้มาในชุมชน นบัเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้เกิดการท่องเท่ียว

ในชุมชนเกาะศาลเจา้ข้ึน 
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       5.  เครือข่ายการท่องเท่ียว 

ในการจดัการการท่องเท่ียวให้พฒันาไปขา้งหน้าส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดประการหน่ึงคือ

สร้างเครือข่ายในการทาํงาน โดยมีเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสังคมซ่ึงชุมชนเกาะศาลเจา้เขา้

ร่วมเป็นสมาชิกเขา้ร่วมบุกเบิกตั้งแต่ปี 2553 ถือเป็นองคก์รหลกัช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงาน โดยเป็น

การรวมตวัของชุมชน และสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานด้านการท่องเท่ียว วฒันธรรม 

ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเช่ียวชาญ และเป็นผูท่ี้เนน้การทาํงานเพ่ือส่วนรวมอย่างแทจ้ริง 

โดยไดส้นับสนุนการแบ่งปันความรู้ การให้กาํลงัใจ และเช่ือมโยงกลุ่มต่าง ๆ ให้เขา้มาเยี่ยมเยือน

ชุมชนเกาะศาลเจา้เพิ่มมากข้ึน และหน่วยงานราชการท่ีมีบทบาทสาํคญั ไดแ้ก่ กองการท่องเท่ียว สาํนกั

วฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีบทบาทในเร่ืองของการส่งเสริมความรู้ การ

พฒันาศกัยภาพบุคลากร การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ และการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือจากท่ีต่าง ๆ ใหเ้ช่ือมโยงการทาํงานกบัชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา จนถึง

ปัจจุบนั  

    6. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 

  กิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจ้ามีรูปแบบและเน้ือหาท่ีมีอัตลักษณ์

สะทอ้นความเป็นไปของชุมชน ครอบคลุมทางด้านประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา   

ความเช่ือ ธรรมชาติ เส้นทางในการเท่ียวชมไม่ตอ้งเดินยอ้นกลบัมายงัจุดเร่ิมตน้ มีระยะทางราว               

1 กิโลเมตร  และจุดแวะเยี่ยมชมก็มีความน่าสนใจ ทั้งในเร่ืองสถาปัตยกรรม บา้นภูมิปัญญา บา้น

โฮมสเตย ์สวนผลไม ้มีจุดจาํหน่ายสินคา้ของทอ้งถ่ินอย่างเหมาะสมและลงตวั ซ่ึงสามารถสร้าง

ความประทบัใจกบัผูท่ี้มาเยีย่มชมไดอ้ยา่งดี 

     7. สาํนึกรักบา้นเกิด 

 ชุมชนเกาะศาลเจา้มีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจจาํนวนมาก แต่ถา้ขาดซ่ึง

ความเสียสละ ความมีจิตสาธารณะเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ทอ้งถ่ินท่ีตนถือกาํเนิดมา การฟ้ืนฟู

ชุมชนและพฒันาการท่องเท่ียวก็เป็นไปไดย้าก การท่ีคนในชุมชนส่วนหน่ึงมีสาํนึกรักบา้นเกิด ถือ

เป็นหัวใจสําคญัท่ีนาํไปสู่จุดเร่ิมตน้ของการทาํงาน จากคนคนเดียวไปสู่คนหลายคน จนเกิดกลุ่ม

กิจกรรมในชุมชนเพ่ิมข้ึนหลายกลุ่ม และเม่ือการทาํงานเกิดปัญหา มีอุปสรรค แต่เม่ือคาํนึงถึง

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ชุมชนของตนแลว้ จะเกิดแรงใจพยายามท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคใหชุ้มชนเกาะ

ศาลเจา้เป็นแหล่งท่องเท่ียววิถีถ่ินอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
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 จากการศึกษาพบว่าชุมชนเกาะศาลเจา้มีคุณค่าความสาํคญัทั้งในดา้นพ้ืนท่ี ซ่ึงอยูใ่นยา่น

คลองบางระมาดเป็นพื้นท่ีเก่าแก่ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา มีลาํคลองหลายสายเช่ือมโยงไปยงัพ้ืนท่ี

โดยรอบ ไดแ้ก่ คลองบางระมาด คลองบา้นไทร คลองบวั ในอดีตใชก้ารคมนาคมทางนํ้าเป็นหลกั ผูค้น

ในชุมชนเป็นชาวไทยพทุธท่ีอยูสื่บต่อมาหลายอายคุน มีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัทั้งในดา้น

ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ความเช่ือในทอ้งถ่ิน และดา้นนิเวศ และผลิตภณัฑ์

สินคา้ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงอตัลกัษณ์วิถีชุมชนท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ส่วนในดา้นการ

จดัการการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้เร่ิมตน้จากการตระหนกัในความเส่ือมถอยของวิถีวฒันธรรม 

และสภาพแวดลอ้มในชุมชนของคนใน ทาํใหค้นในไดแ้ก่ คุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ไดลุ้กข้ึนมาจดัการ

ฟ้ืนฟูชุมชมให้กลบัมามีชีวิตชีวา โดยเร่ิมจากงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 

นาํไปสู่การจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีเน้นการนาํเสนออตัลกัษณ์ท่ีโดเด่นและมีคุณค่าของชุมชนเกาะ

ศาลเจ้า และขยายผลไปสู่กลุ่มท่ีดาํเนินงานด้านการท่องเท่ียวหลายกลุ่มภายในชุมชน โดยกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวหลกัจะมาจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนทาํใหเ้กิดผลกระทบในดา้น

บวก คือ การเกิดการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และเกิด

รายไดจ้ากการท่องเท่ียว และผลกระทบในดา้นลบ ไดแ้ก่ การมีความคิดทางการทาํงานท่ีไม่สอดคลอ้ง

กนัทาํให้ขาดความเป็นเอกภาพ และกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวภายนอกมีอิทธิพลในการ

กาํหนดรูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวมากจนเกินไป ชุมชนเกาะศาลเจ้ามีจุดแข็งในเร่ืองของ

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว และมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ แต่ยงัมีจุดอ่ืน คือการขาดความเป็น

เอกภาพในการทาํงาน และขาดการทาํการตลาด ซ่ึงผลการศึกษาขา้งตน้สามารถนาํไปพฒันาการจดัการ

การท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้ไปสู่แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืได ้
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บทที ่5 

แนวทางการจัดการการท่องเทีย่ววถีิถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ทีเ่กีย่วเน่ือง 

 

จากการศึกษาขอ้มูลประวติัความเป็นมา พฒันาการของชุมชนเกาะศาลเจา้ และการศึกษา

การท่องเท่ียววิถีถ่ินของคนในชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ทาํให้เห็นถึง

ความสาํคญัของชุมชนเกาะศาลเจา้ในฐานะพ้ืนท่ีท่ีมีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  มีประวติัความเป็นมา

ท่ียาวนาน แวดลอ้มดว้ยทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า การจดัการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะ

ศาลเจา้ท่ีเร่ิมจาก “คนใน” กลุ่มหน่ึงท่ีตระหนกัรู้ถึงคุณค่าความสาํคญัของมรดกทางวฒันธรรม และ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชนจึงได้ร่วมกันดําเนินงานต่างๆ เพื่อฟ้ืนฟูชุมชน ทั้ งทางด้านส่ิงแวดล้อม 

วฒันธรรม และภูมิปัญญา จนก่อให้เกิดการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึง

ไดส่้งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบกบัคนในชุมชน จึงควรหาแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว

วิถีถ่ินของชุมชนเกาะศาลเจา้ใหเ้หมาะสมและยัง่ยนื โดยนาํแนวคิดและหลกัการการท่องเท่ียวย ัง่ยนื 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงาน ฐานทุนและโอกาสท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้มีอยู ่เพื่อใชใ้น

การวางแนวทางพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจ้าและพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เพื่อการ

ยกระดบัชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ และดาํรงรักษา

พื้นท่ีท่ีมีอตัลกัษณ์แห่งน้ีใหด้าํรงอยูต่่อไป  

 

1.  แนวคิดด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้าและ

พืน้ทีเ่กีย่วเน่ือง  

จากการท่ีคนในทอ้งถ่ินไดฟ้ื้นฟูส่ิงแวดลอ้ม วิถีวฒันธรรม และมีจดัการการท่องเท่ียว

วิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้และพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ืองเป็นระยะเวลามาประมาณ 7 ปีแลว้ ก่อให้เกิดการ

พฒันารูปแบบองค์กร แนวคิด  และกิจกรรมทางการท่องเท่ียวข้ึนในชุมชน ซ่ึงถือว่าประสบ

ผลสําเร็จในระดบัหน่ึง ดงัปรากฏจากการท่ีมีผูม้าเยี่ยมเยือนชุมชนจาํนวนหลายพนัคนในแต่ละ

เดือน มีส่ือมวลชนมาทาํข่าวจนชุมชนเกาะศาลเจา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ประเทศ ก่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจและสร้างรายไดใ้ห้กับคนในชุมชน ขณะเดียวกนัผลท่ีเกิดข้ึนแมจ้ะเป็นประโยชน์แก่
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ชุมชนเกาะศาลเจา้ในภาพรวม แต่ยงัมีคนในชุมชนส่วนหน่ึงท่ียงัไม่เขา้ใจแนวคิดเร่ืองการจดัการ

ท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีเนน้การรักษาอตัลกัษณ์คุณค่าและวิถีดั้งเดิมของชุมชนซ่ึงกลุ่มท่องเท่ียววิถีถ่ิน 

ชุมชนเกาะศาลเจา้ใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการจดัการท่องเท่ียวของกลุ่มตน โดยการ

นาํเสนอคุณค่าเร่ืองราวของตนควบคู่การการจาํหน่ายสินคา้ และเนน้การรักษาสภาพแวดลอ้มดั้งเดิม

ของชุมชนใหเ้ป็นธรรมชาติและเป็นระเบียบ จึงมีนกัท่องเท่ียวช่ืนชมและช่วยอุดหนุนสินคา้ในบา้น

ของสมาชิกกลุ่มน้ีมากกว่าในจุดอ่ืน ๆ ท่ีมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีจาํหน่ายสินคา้ผิดแผกไปจากท่ีเคย

เป็นอยู ่ไม่กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชน จนนกัท่องเท่ียวไม่ใหค้วามสนใจกิจการหรือซ้ือ

สินคา้ ซ่ึงคนในชุมชนบางส่วนมองว่าการผลประโยชน์จาการท่องเท่ียวยงัคงกระจุกตวัในบางพ้ืนท่ี 

ไม่มีการกระจายอย่างทัว่ถึง ความร่วมมือสอดประสานของคนในชุมชนเกาะศาลเจา้เพื่อร่วมกนั

พฒันาการท่องเท่ียวท่ีผา่นมาจึงยงัไม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร   

         การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากการศึกษาสรุปความหมายไดว้่าหมายถึง การ

พฒันาการท่องเท่ียวท่ีมีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล บูรณาการการพฒันาทั้ งเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนั ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างโอกาสการเขา้ถึง

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการพัฒนานั้ น  

 นอกจากน้ี ควรนําหลักการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ท่ีสอดคล้องกับการดําเนินการ

พฒันาการท่องเท่ียว วิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้มาใช ้ ดงัน้ี (Shirley Eber อา้งถึงโดยบุญเลิศ จิตตั้ง

วฒันา, 2548)  

 1. ใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล ใช้ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ทั้ งทรัพยากรทาง

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ธรรมชาติ เท่าท่ีจาํเป็น โดยใชค้วามระมดัระวงั เพื่ออนุรักษท์รัพยากร

เหล่าน้ีใหค้งอยูอ่ยา่งยาวนานข้ึน 

 2. การลดการบริโภคและลดกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดของเสีย ขยะ หรือส่ิงปฏิกลู ใหมี้การ

บริโภคและใชส้อยทรัพยากรอยา่งเหมาะสมเท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายของทั้งคนในชุมชน

และนกัท่องเท่ียวผูม้าเยีย่มเยอืน 

 3. การรักษาความหลากหลาย มีการดาํเนินการในการคน้หาคุณค่าของทรัพยากรใน

ชุมชน ใหมี้ความหลากหลาย ตอบสนองต่อการดาํรงอยู ่และความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือสร้าง

ความน่าสนใจ และใหค้วามสาํคญักบัส่ิงท่ีมีอยูใ่หด้าํรงอยูสื่บไป 

4. บูรณาการการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาตามมิติดา้นต่าง ๆ  
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ในทอ้งถ่ิน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน

แหล่งท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัประโยชน์ของนกัท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการ 

5. ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในท้องถ่ินโดยกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนต้องช่วย

ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละการพฒันาทางเศรษฐกิจในชุมชนทั้งในดา้นการจา้งแรงงาน การขายสินคา้ การ

จดักิจกรรม การใหบ้ริการ เพื่อสนบัสนุนใหค้นเหล่าน้ีร่วมมือในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 6. เปิดโอกาสใหค้นทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน 

การดาํเนินการพฒันา การแกไ้ขปัญหา  

 7. มีการหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการ

ท่องเท่ียว และสาธารณชนทัว่ไป อาทิ กลุ่มท่ีดาํเนินการการท่องเท่ียวในชุมชน ผูป้ระกอบการธุรกิจ

นาํเท่ียว โรงเรียน องคก์รชุมชน หน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความเขา้ใจและความราบร่ืนในการ

ทาํงานร่วมกนั และลดขอ้ขดัแยง้ 

 8. การฝึกอบรม พฒันาความรู้และทกัษะในการจดัการการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความ

เขา้ใจและประสิทธิภาพในการทาํงาน ทาํใหก้ารท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนมีคุณภาพ 

 9. การตอบสนองต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การตอบสนอง 

และคาํนึงถึงความรู้สึก ความมุ่งหวงั และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวตอ้งสอดคลอ้งกบัอตั

ลกัษณ์และการดาํรงอยูข่องทรัพยากรและประโยชน์ท่ีคนในชุมชนจะไดรั้บ 

 10. มีการศึกษา วิจยั การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานเพ่ือนาํไปสู่การทบทวน

แกไ้ขและพฒันาให้ดียิ่งข้ึน โดยการพูดคุยหารือ สอบถามความคิดเห็นหรือติดตามข่าวสารในเร่ือง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียวในชุมชน และสร้างพื้นท่ีในการพบปะหารือทั้งแบบเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ 

 

2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการพฒันาการท่องเทีย่ววถีิถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ทีเ่กีย่วเน่ือง 

 สถานการณ์ของการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ในปัจจุบนั ท่ีมีการนาํนกัท่องเท่ียว

เขา้มาผา่นทางเรือท่องเท่ียวจากตลาดนํ้าคลองลดัมะยมมาท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้มากถึงร้อย

ละ 90 โดยเยี่ยมชมศาลเจา้พ่อจุย้ บา้นสองบุตรี เช่ือมโยงพื้นท่ีต่อเน่ืองไปยงั ร้านกาแฟ บา้นเคร่ือง

หอม บา้นโฮมเสตย ์บา้นสวนหมอตอ้ย บา้นขนมคุณตู ้และบา้นตระกูลทองใบ  ซ่ึงเป็นบา้นของ

สมาชิกในกลุ่มท่ีมีคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ เป็นแกนนาํ แต่มีนกัท่องเท่ียวเพียงส่วนนอ้ยท่ีเดินทาง
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ดว้ยรถยนตเ์ขา้มาในชุมชนเกาะศาลเจา้ทางดา้นวดัจาํปา มาอุดหนุนสินคา้ของกลุ่มผูค้า้ตลาดนํ้ าวดั

จาํปา ขณะเดียวกนัก็มีกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการเรียนรู้อีกเป็นจาํนวน

มากท่ีรับรู้เร่ืองราวของชุมชนเกาะศาลเจา้ผา่นส่ือท่ีเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ มีความประสงคจ์ะ

เขา้ไปท่องเท่ียวในชุมชน แต่ไม่ทราบขอ้มูลการเดินทางเขา้สู่พื้นท่ี การติดต่อขอเขา้ชมบา้น และการ

จดักิจกรรมในชุมชน โดยท่ีกลุ่มธุรกิจจากภายนอกเป็นผูก้าํหนดกลไกการจดัการการท่องเท่ียว การ

แวะชมสถานท่ี ระยะเวลาในการเยี่ยม และรายไดจ้ากการจดัการท่องเท่ียวท่ีคนในพื้นท่ีไดรั้บใน

สัดส่วนไม่มากนกัจากการคา้ขายสินคา้เพียงเลก็นอ้ย ทั้งท่ีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีชุมชนเกาะ

ศาลเจา้ท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมากยงัไม่ไดรั้บการสร้างสรรคใ์ห้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนและผูม้า

เยอืนอยา่งเตม็ท่ี ดว้ยสาเหตุสาํคญัคือ คนในชุมชนขาดการเพิ่มพนูศกัยภาพในการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียว และการสร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงการวิเคราะห์ผลจากการศึกษาไดแ้สดงถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินของชุมชนเกาะศาลเจา้ ดงัน้ี 

 2.1 ปัจจัยด้านการจัดการการท่องเทีย่ววถีิถ่ิน 

  การจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินของชุมชนเกาะศาลเจา้มีจุดเร่ิมตน้ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 

โดยเกิดจากความคิดท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูชุมชนท่ีมีความซบเซา สภาพแวดลอ้มธรรมชาติเร่ิมเส่ือมโทรม 

วิถีวฒันธรรมเร่ิมเลือนหาย โดยคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ เชิญชวนคนในชุมชนร่วมแกไ้ขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มเป็นลาํดบัแรก หลงัจากนั้นจึงใช้งานประเพณีบวงสรวงศาลเจา้พ่อจุย้ผสมผสานกบั

กิจกรรมฟ้ืนฟูภูมิปัญญาของชุมชนเกาะศาลเจา้นาํเสนอแก่สาธารณชนเป็นคร้ังแรก โดยไดรั้บการ

สนับสนุนจากสํานักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายการ

ท่องเท่ียวภาคประชาสังคม จนนาํไปสู่การจดัการท่องเท่ียวของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนเกาะศาลเจา้ใน

เวลาต่อมา ประกอบดว้ย กลุ่มจดัการท่องเท่ียวจากคนในชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชน

เกาะศาลเจา้ กลุ่มตลาดนํ้ าวดัจาํปา กลุ่มบา้นแม่จวบ และจากกลุ่มภายนอกชุมชน คือผูป้ระกอบการ

ท่องเท่ียวทางนํ้ าจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มมีพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจ และ

ประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวแตกต่างกนั ทาํให้แนวความคิดดา้นการท่องเท่ียวไม่สอดคลอ้งกนั

ไปดว้ย การดาํเนินงานจึงไม่สอดคลอ้งประสานกนั  ทาํให้การจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะ

ศาลเจา้และการขบัเคล่ือนการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีขาดประสิทธิภาพลงไป ก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้ ดงัน้ี 
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2.1.1 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเทีย่ว 

       ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นชุมชนท่ีมีความโดดเด่นในทรัพยากรธรรมชาติ เพราะ

ตั้งอยู่ในบริเวณยา่นตล่ิงชนัท่ีแวดลอ้มดว้ยลาํคลองสาํคญั และมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ภายใน

ชุมชนเกาะศาลเจา้มี วดัจาํปา ศาลเจา้พ่อจุย้ บา้นเรือนท่ีมีอตัลกัษณ์ ภูมิปัญญาท่ีน่าสนใจ แวดลอ้ม

ดว้ยลาํคลองลอ้มรอบ มีสวนผลไม ้และสภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม  แต่การท่ีคนในชุมชนบางส่วน

ขาดความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน และการรักษาเร่ืองราวอตัลกัษณ์ท่ีโดด

เด่นของตน จึงมีการกระทาํต่อส่ิงท่ีมีคุณค่าอยา่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนทรัพยากรเหล่านั้นเส่ือมคุณค่า

ลง อาทิ การต่อเติมและใชว้สัดุท่ีไม่เหมาะสมบริเวณอาคารสาํคญัในศาสนสถาน การปลูกสร้างตั้ง

วางส่ิงของในพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ การทาํกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะท่ีใช้เสียงรบกวนผูอ่ื้นโดยไม่

จาํเป็น   ขณะเดียวกนั มีกลุ่มจดัการท่องเท่ียวท่ีให้ความสําคญักบัการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวในดา้นศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรม งานประเพณี แต่ถือว่ายงัน้อยเกินไป เพราะบาง

กลุ่มให้ความสาํคญักบัการจดัการท่องเท่ียวภายในกลุ่มของตนมากกว่า เหตุผลประการหน่ึงเพราะ

คนในชุมชนขาดความรู้เร่ืองการอนุรักษ ์และการดาํเนินงานในเร่ืองเหล่าน้ีมีความซบัซอ้นเกินกวา่ท่ี

จะกระทาํไดโ้ดยง่าย  

2.1.2 ด้านอาํนาจต่อรองในการบริหารจัดการ 

การจดัการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ท่ีดาํเนินอยู่ในปัจจุบนัมุ่งเน้น

ความสาํคญั เร่ืองการตอ้นรับผูม้าเยือนดว้ยมิตรไมตรี การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความ

น่าสนใจ การพฒันาสินคา้ อาหารการกิน และการรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนใหน่้าอยู ่แต่คนใน

ชุมชนยงัขาดศกัยภาพเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียว จึงตอ้งพึ่งพาผูป้ระกอบการเรือท่องเท่ียวจาก

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมนาํคนมาเท่ียวท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ ส่งผลให้การกาํหนดรูปแบบการ

ท่องเท่ียวแทบจะทุกเร่ือง ทั้งสถานท่ีเยีย่มชม เส้นทางการเดิน ช่วงเวลาในการเขา้ชม ระยะเวลาท่ีใช ้

และการแบ่งปันรายไดเ้พื่อบาํรุงรักษาแหล่งท่องเท่ียว สิทธ์ิขาดในการจดัการทั้งหมดข้ึนอยู่กับ

ผูป้ระกอบการเรือท่องเท่ียวจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมว่าจะตดัสินใจแวะท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้

หรือไม่  จะจดัเรือมาท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ทั้งวนัหรือมาในช่วงเชา้หรือช่วงบ่าย จะให้นกัท่องเท่ียว

ข้ึนท่ีจุดไหน หรืออยู่นานเท่าใด ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้การพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ไม่

กา้วหนา้เท่าท่ีควร เพราะถา้ลงทุน ลงแรงพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวและคิดกิจกรรมใหม่ ๆ ข้ึน แต่ถา้

กลุ่มผูป้ระกอบการเรือท่องเท่ียวจากตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมไม่เห็นดว้ย ไม่ปรับเวลาเยีย่มชมชุมชน
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ให้สอดคลอ้งกนั การพฒันาเหล่านั้นก็ไร้ความหมาย เน่ืองดว้ยไม่ไดมี้การวางแนวทางการจดัการ

การท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่ีชุมชนเกาะศาลเจ้าได้ด้วยตนเอง หรือมีการจัดการ

ท่องเท่ียวทั้งทางบกและทางนํ้าร่วมกบัผูป้ระกอบการกลุ่มอ่ืน ๆ 

2.1.3 ด้านแนวความคดิการจัดการท่องเทีย่วภายในชุมชนทีไ่ม่สอดคล้องกนั 

การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองท่ี

ผ่านมา ส่งผลให้เกิดแนวความคิดท่ีแตกต่างกนั ทาํให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีแตกต่างกนั

ออกไป เน่ืองจากชุมชนเกาะศาลเจา้มีความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเท่ียวในดา้นส่ิงแวดลอ้ม

และวิถีชุมชนท่ีน่าสนใจ กลุ่มท่ีดาํเนินกิจกรรมโดยใชฐ้านทุนภายในของชุมชนดงักล่าวและมีการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านการพูดคุยสนทนาท่ีน่าสนใจ กบันักท่องเท่ียวจนสร้างความประทบัใจกบั

นกัท่องเท่ียว และช่วยอุดหนุนสินคา้เพื่อตอบแทนนํ้าใจ ในขณะเดียวกนั กลุ่มท่ีเนน้ในเร่ืองของการ

จาํหน่ายสินคา้และผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้ให้ความสําคญักับการถ่ายทอดเร่ืองราวหรือจัดสร้าง

บรรยากาศแวดลอ้มของพื้นท่ีใหค้นไดส้มัผสัและเห็นคุณค่าของชุมชน นกัท่องเท่ียวบางส่วนไม่เกิด

ความประทบัใจ จึงไม่ไดอุ้ดหนุนสินคา้ของคนกลุ่มน้ี ทาํใหแ้หล่งท่องเท่ียวในชุมชนในบางสถานท่ี

ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวไม่มากนกัจึงมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั ซ่ึงคนชุมชนบางส่วนเขา้ใจวา่มี

การกีดกนัไม่ให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชมหรืออุดหนุนสินคา้ในกลุ่มของตน โดยท่ีไม่ไดท้บทวน

หาสาเหตุท่ีแท้จริงว่ากลุ่มของคนขาดแนวคิดและวิธีการในการจัดการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ท่ีชุมชนมีอยูแ่ต่ประการใด จึงขาดความเป็นเอกภาพในการดาํเนินงานดา้น

การท่องเท่ียวและงานดา้นอ่ืน ๆ 

  2.1.4 ด้านการส่งเสริมรายได้และเศรษฐกจิชุมชน 

คนในชุมชนเกาะศาลเจา้และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมดาํเนินงานดา้นการ

ท่องเท่ียว ชุมชนเกาะศาลจาํนวนมากท่ีมีความรอบรู้เร่ืองประวติัศาสตร์ ประเพณี ภูมิปัญญา และมี

ทกัษะความชาํนาญงานดา้นต่าง ๆ แต่คนกลุ่มน้ีมีโอกาสเขา้ถึงผลประโยชน์หรือหารายไดไ้ดน้อ้ย

มาก นอกจากจะทาํการคา้ จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์อาหารการกิน ของท่ีระลึกเพียงเท่านั้น มีแต่เพียงได้

ภาคภูมิใจ แต่ไม่อาจเล้ียงปากทอ้งได ้เน่ืองดว้ยเพราะขาดการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสมใน

การนาํความรู้และภูมิปัญญาเหล่านั้นสร้างสรรคเ์ป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดึงดูดความน่าสนใจเพ่ือ

สร้างรายไดใ้หก้บัผูค้นเหล่านั้นไดโ้ดยออ้ม 
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 2.2 ปัจจัยด้านฐานข้อมูล 

 ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นชุมชนเก่าแก่มีความเป็นมาหลายร้อยปี มีศิลปวฒันธรรม 

ภูมิปัญญา การดาํเนินวิถีชุมชนท่ีสืบเน่ืองกนัมาอยา่งน่าสนใจ แต่การศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลเร่ือง

ต่างๆ เหล่าน้ียงัมีนอ้ยมาก ขอ้มูลบางเร่ืองท่ีเป็นความรู้เฉพาะทางจึงสูญหายไปพร้อมกบัผูรู้้ และผู ้

สูงวยัท่ีเสียชีวิตไปจาํนวนมาก โดยท่ีคนในชุมชนเกาะศาลเจา้จาํนวนไม่มากท่ีสนใจศึกษาเร่ืองราว

ประวติัศาสตร์วฒันธรรมในชุมชนส่งผลให้ขอ้มูล เร่ืองราวของชุมชนและทรัพยากรภายในชุมชน

จาํนวนมากท่ีถูกมองขา้มความสาํคญั ไม่มีการนาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม มีเพียงกลุ่มจดัการ

ท่องเท่ียวบางกลุ่มท่ีนาํเร่ืองราวประวติัศาสตร์วิถีชีวิตมาใชใ้นการจดัการท่องเท่ียว โดยท่ีการขาด

ความรู้เร่ืองราวคุณค่าของส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชน ทาํให้ทั้งดา้นภูมิทศัน์วฒันธรรม และอาคารเก่าแก่

สําคัญในศาสนสถานถูกเปล่ียนแปลงทําลาย ลดคุณค่าลงไป ซ่ึงอาจเกิดจากเจตนาและการ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากมีการศึกษา คน้ควา้ รวบรวมคุณค่าในดา้นต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนเกาะศาลเจา้

และนาํเสนอต่อสาธารณะ อาจทาํให้ชุมชนแห่งน้ีไดรั้บความสนใจและสนับสนุนในการอนุรักษ ์

พฒันามรดกทางวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมากยิ่งข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ จะส่งผลดีต่อการ

จดัการท่องเท่ียวในชุมชน 

  2.3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  

  ดว้ยสภาพสังคมและการดาํเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบนัท่ีมีการออกไปประกอบ

อาชีพและศึกษาเล่าเรียนภายนอกเป็นหลกั เวลาว่างสําหรับการทาํกิจกรรมร่วมกันในชุมชนมี

นอ้ยลง ดงันั้นการจดัการท่องเท่ียวในชุมชนท่ีผา่นมาจึงเป็นเร่ืองของสมาชิกในกลุ่มท่องเท่ียวต่างๆ 

ท่ีสนใจเร่ืองการอนุรักษว์ิถีชุมชน โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนเกาะศาลเจา้มีส่วนร่วมกบัการ

ท่องเท่ียวเพียงแค่การรับรู้ว่ามีการเปิดบา้นในชุมชนให้คนเขา้เยี่ยมชม การคา้ขายอาหารการกินใน

บริเวณต่างๆ เพียงเท่านั้น แต่การท่ีคนในชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวทาํให้

คนบางส่วนมองว่าการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ืองของคนบางกลุ่มไม่ใช่เร่ืองของชุมชนใน

ส่วนรวม ชุมชนไม่ไดรั้บประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม จึงไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวและไม่ร่วมสนบัสนุนการ

ทาํงาน ส่วนประโยชน์ในดา้นของการอนุรักษว์ฒันธรรมและความภาคภูมิใจท่ีผูค้นมองเห็นคุณค่า

ของชุมชนนั้น ไม่ไดส่้งผลให้คนบางกลุ่มยอมรับเร่ืองการท่องเท่ียวในชุมชนมากข้ึนแต่อย่างใด 

เพราะเร่ืองของวฒันธรรม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีจบัตอ้งไม่ได้ และตอ้งใช้
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ระยะเวลายาวนานจึงจะเห็นการเปล่ียนแปลง จึงควรใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมใหค้นในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการทาํงานดา้นการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

 2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

  นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยีย่มชมในชุมชนเกาะศาลเจา้ส่วนใหญ่ จะลงเรือจากตลาดนํ้ า

คลองลดัมะยมมาท่องเท่ียวในชุมชนในวนัหยดุสุดสัปดาห์ และใชเ้วลาในการเยี่ยมชมประมาณ 45 

นาที จึงเดินทางกลบัไปทางเรือ มีนกัท่องเท่ียวเพียงร้อยละ 10 ท่ีเดินทางมาโดยรถยนตด์ว้ยตนเอง

หรือมากบัคณะศึกษาดูงานเป็นการเฉพาะ จากการศึกษาพบว่าช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ชุมชนเกาะศาลเจา้นั้น นกัท่องเท่ียวจะรับทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวแบบปากต่อปาก มีการเผยแพร่

โดยส่ือมวลชนเป็นคร้ังคราวผ่านทางเฟสบุก “บา้นสว่างจนัทร์” และ “ทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์” และ

จากการประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานทางการท่องเท่ียว อาทิ กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 

และเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสังคม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการประชาสัมพนัธ์และการทาํ

การตลาดเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นการพ่ึงพาองคก์รภายนอกเป็นหลกั โดยเฉพาะการพึ่งพิงการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มตลาดนํ้าคลองลดัมะยม ซ่ึงเท่ากบัวา่เป็นการนาํการจดัการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะ

ศาลเจา้ทั้งหมดไปผกูพนัอยู่กบัช่องการในการตลาดเพียงแห่งเดียว หากในอนาคตการจดักิจกรรม

เรือท่องเท่ียวจากตลาดนํ้าคลองลดัมะยมลดนอ้ยลง หรือยกเลิกไป ก็จะทาํใหก้ารท่องเท่ียวในชุมชน

เกาะศาลเจา้ตอ้งลม้เลิกไปเช่นกนั ซ่ึงถือเป็นความเส่ียงท่ีชาวชุมชนเกาะศาลเจา้ไม่อาจควบคุมได ้

และการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ไม่อาจเกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากตลาดนํ้ า

คลองลดัมะยมมีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาทาํใหไ้ม่อาจเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ทั้งท่ีทรัพยากร

ทางการท่องเท่ียวนั้นมีจาํนวนมาก ทาํให้การพฒันายงัไม่เป็นไปอยา่งท่ีควร ดงันั้น ชาวชุมชนเกาะ

ศาลเจา้จึงควรให้ความสาํคญักบัการใชจุ้ดแขง็ท่ีชุมชนมีอยู่ในดา้นของทรัพยากรการท่องเท่ียวให้

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยูจ่าํนวนมาก  

 

3. ฐานทุนและโอกาสของชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ทีเ่กีย่วเน่ืองทีใ่ช้ในการจัดการ  

 ชุมชนเกาะศาลเจ้ามีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในชุมชนท่ีโดดเด่น และมี

ประสบการณ์ในการเรียนรู้การฟ้ืนฟูทอ้งถ่ิน และการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ิน เป็นระยะเวลาต่อเน่ือง

กวา่ 7 ปี โดยพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีความไดเ้ปรียบท่ีการท่องเท่ียวในชุมชนกาํลงัไดรั้บความนิยม ซ่ึงเป็นฐาน

ทุนในการพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี อนัไดแ้ก่  
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 3.1 ทุนสํานึกรักบ้านเกิด คือ การท่ีแกนนําและคนในชุมชนมีความรู้ ความตั้ งใจ 

เสียสละ ท่ีจะฟ้ืนฟูสภาพวิถีวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มในชุมชนให้กลบัมามีชีวิตจึงร่วมกัน

สร้างสรรคกิ์จกรรมต่างๆ ทั้งดา้นศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการดาํรงอยูข่องชุมชนอยา่ง

ย ัง่ยนื จึงถือเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชน  

 3.2 แนวความคิดการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีตอ้งการนาํเสนอเร่ืองราวอตัลกัษณ์และ

วิถีของชุมชนท่ีมีอยูโ่ดยการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณีและนาํเสนอส่ิงเหล่านั้นต่อ

ผูม้าเยีย่มเยอืน โดยไม่เนน้การก่อสร้างส่ิงแปลกใหม่อนัอาจลดคุณค่าวิถีและอตัลกัษณ์ของชุมชนลง

ไป เป็นการแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน เป็นการทาํการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและแตกต่าง

จากท่ีอ่ืน 

 3.3 มีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีทรงคุณค่าและมีความหลากหลาย อันได้แก่ 

ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเทพฯ สถาปัตยกรรมของ

วดัจาํปา ศาลเจา้พอ่จุย้ บา้นเรือนในชุมชน ประเพณีความเช่ือพิธีกรรม ภูมิปัญญาการแทงหยวก  วิถี

ชีวิตการทาํสวนผลไม ้สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีนํ้ายงัมีคุณภาพดี มีพื้นท่ีสีเขียวท่ีอุดมสมบูรณ์ มีนกนานา

ชนิดอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก เช่นนก ปลาพนัธ์ุต่างๆ ทรัพยากรเหล่าน้ี สามารถนาํมาพฒันาเป็น

แหล่งท่องเท่ียวและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจได ้

 3.4 ความไดเ้ปรียบของทาํเลท่ีตั้งชุมชนเกาะศาลเจา้ท่ีอยูใ่กลก้บัแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ

ความนิยมของย่านตล่ิงชนั อาทิ ตลาดนํ้ าตล่ิงชนั ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ตลาดนํ้ าวดัสะพาน บา้น

ศิลปินคลองบางหลวง บา้นพิพิธภณัฑ ์ประกอบกบักระแสการท่องเท่ียวในสงัคมท่ีโหยหาอดีต และ

ชอบช่ืนชมบรรยากาศธรรมชาติพื้นท่ีสีเขียว และแม่นํ้ าลาํคลอง เป็นโอกาสสาํคญัในการพฒันาการ

ท่องเท่ียวของชุมชน 
   
4.  แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ววถีิถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ทีเ่กีย่วเน่ือง 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้ซ่ึง

เป็นจุดอ่อนและอุปสรรค นาํไปพิจารณาร่วมกบัฐานทุนและโอกาสท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้และพ้ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองมีอยู่  จึงขอเสนอแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ี

เก่ียวเน่ืองเป็น 8 แนวทาง ดงัน้ี 

1. แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรทางวฒันธรรม และนิเวศวฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว  

2. แนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียววิถีถ่ิน 
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3. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ิน และการส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วม 

4. แนวทางการพฒันากิจกรรมและผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวเชิงวิถีถ่ิน  

5. แนวทางการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว  

6. แนวทางการพฒันาการตลาดและการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว  

7. แนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว 

8. แนวทางการพฒันาขอ้มูล สารสนเทศทางการท่องเท่ียว        

                  ในการดาํเนินงานพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้จะตอ้งให้ความสาํคญั

กบัแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีชุมชนมีอยู่และควรมีการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งบูรณาการอยา่งครบถว้น

ในทุกมิติ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

  4.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และนิเวศวัฒนธรรมเพื่อการ

ท่องเทีย่ว  

  ชุมชนเกาะศาลเจา้มีทรัพยากรวฒันธรรม ภูมิปัญญา แต่ไดน้าํมาใชป้ระโยชน์ใน

การจัดการการท่องเท่ียวเท่านั้ น และผูท่ี้เข้าถึงคุณค่า ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลินคือกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวเป็นหลกัและสภาพแวดลอ้มท่ีดีหลายประการแต่มีเพียงกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

ท่องเท่ียวท่ีเลง็เห็นความสาํคญัของทรัพยากรเหล่าน้ี  จึงควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. จดัการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแทงหยวก  การจกัสานทางมะพร้าว การเผาขา้ว

หลาม ความรู้เร่ืองเรือ พนัธ์ุไม ้ระบบนิเวศน์ในคลอง หรือภูมิปัญญาอ่ืนใดท่ีกาํลงัจะเส่ือมสูญ โดย

จดัเสวนาเร่ืองภูมิปัญญา วิถีชุมชนของชุมชนเกาะศาลเจา้ หนา้ศาลเจา้พอ่จุย้ เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่า 

เร่ืองราวต่าง ๆ ในพื้นท่ี และเม่ือมีผูใ้ห้ความสนใจอยากศึกษา เรียนรู้  จึงจดักิจกรรมถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาเหล่านั้นจดัตามรูปแบบ วิธีการท่ีเหมาะสมต่อไป อาทิ จดัอบรมในหอ้งบรรยาย  จดักิจกรรม

เรียนรู้ภาคสนามในสถานท่ีจริง หรือการเปิดโอกาสให้ร่วมลงมือทาํจริงในฐานะผูช่้วยตาม

แบบอย่างการถ่ายทอดความรู้ของคนในยุคก่อน โดยชาวชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ และ

ขอรับการสนบัสนุนจากสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว 

   2. ยกยอ่งปราชญชุ์มชนโดยคน้หา คดัเลือก และสนบัสนุนผูรั้กษาภูมิปัญญาของ

ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพื่อแสดงให้คนในชุมชนเห็นว่าสังคมไม่ทอดท้ิงผูส้ร้างประโยชน์

ให้ส่วนรวม จะไดเ้กิดแรงจูงใจในการรักษาวฒันธรรมใหม้ากข้ึน โดยจดัทาํใบประกาศเกียรติคุณ 
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การหาทุนทรัพยเ์ก้ือหนุนโดยเชิญเป็นผูถ่้ายทอดเร่ืองราวความรู้ หรือการสาธิต ในดา้นท่ีถนัดแก่

นกัท่องเท่ียวและผูม้าเยี่ยมเยือนและมอบค่าตอบแทนใหอ้ยา่งเหมาะสม โดยชาวชุมชนเกาะศาลเจา้

เป็นผูรั้บผดิชอบร่วมกบัสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 

   3. จดัตั้งกองทุนฟ้ืนฟูทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ เพื่อ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู แหล่งท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนโดยเฉพาะศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท่ีกาํลงัเส่ือม

สูญ โดยจดักิจกรรมระดมทุน ในรูปแบบการจดังานทางวฒันธรรม หรือจดัการท่องเท่ียวรอบพิเศษ

โดยไม่หักค่าใชจ่้าย  หรือการกาํหนดให้รายไดจ้ากการจดัการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ ตอ้งจดัสรร

กองทุน และควรนาํเงินจากกองทุนมาใชอ้ย่างเหมาะสม เร่งด่วนให้เห็นผลงานเป็นรูปธรรม โดย

พิจารณาคดัเลือกจากทรัพยากรท่ีมีความสําคญัท่ีใกลภ้าวะจะดบัสูญ และส่งผลกระทบกบัคนใน

จาํนวนมากเป็นกิจกรรมนาํร่อง อาทิ การช่วยเหลือปราชญชุ์มชน โดยชาวชุมชนเกาะศาลเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบร่วมกบัสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว และเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชา

สงัคม 

   4. จดักิจกรรมอนุรักษคู์คลอง ประกวด “หนา้บา้นน่ามอง” รณรงคใ์หบ้า้นเรือนริม

คลอง รักษาความสะอาดเรียบร้อย สร้างจิตสาํนึกให้กบัคนในทอ้งถ่ินในการอนุรักษคู์คลอง จดั

กิจกรรมเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาบา้นริมคลอง คดัเลือกบา้นท่ีเขา้เกณฑเ์พื่อมอบรางวลัเชิดชูเกียรติ 

และจดัจดักิจกรรมเยี่ยมบา้นน่ามอง โดยชาวชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ ร่วมกบัสาํนกังาน

เขตตล่ิงชนั สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม 

5. จดัตั้งอาสาสมคัรรักษถ่ิ์นเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจและความตระหนกัในคุณค่า

ทรัพยากรของชุมชนให้กบัคนในทอ้งถ่ิน และเกิดความร่วมมือในการพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ิน    

ช่วยบริการอาํนวยความสะดวกให้กบัผูท่ี้มาเยี่ยมเยือนสร้างความประทบัใจในการตอ้นรับ โดยชาว

ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบร่วมกบัสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 

          4.2 แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ววถีิถ่ิน  

                 ชุมชนเกาะศาลเจา้มีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและมีคุณค่าเหมาะสมกบัการเรียนรู้ แต่คน

ในชุมชนขาดการนาํเสนอเร่ืองราวในรูปแบบท่ีน่าสนใจและขาดการเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ ในชุมชน จึง

ควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. จดัอบรมดา้นการท่องเท่ียววิถีถ่ิน พฒันาความรู้ ทกัษะเฉพาะทางของบุคลากร

เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองราวคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชน อาทิ การ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



133 
 

 

ประชาสัมพนัธ์ เทคนิคการนาํชม การใชภ้าษาต่างประเทศ ให้กบัสมาชิกกลุ่มท่ีดาํเนินกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ทุกกลุ่ม และคนในชุมชนเกาะศาลเจา้ท่ีสนใจ โดยชาวชุมชนเกาะ

ศาลเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ สนับสนุนโดยสํานักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  

ทั้งน้ี เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยการสร้างกิจกรรมข้ึนจริงแล้ว

มอบหมายให้สมาชิกรับภารกิจไปปฏิบติั โดยมีผูมี้ประสบการณ์ให้คาํแนะนาํ ยิ่งสร้างกิจกรรมได้

บ่อยคร้ังเท่าใดกจ็ะส่งผลใหผู้ท่ี้ร่วมปฏิบติัมีการพฒันาความสามารถไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน  

4.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีถ่ิน และการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม  

  การจดัการท่องเท่ียวและการเรียนรู้ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นควรดาํเนินการอยา่งเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ภาคส่วนในสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการ

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกาะศาลเจา้ใหมี้ความยัง่ยนื สามารถธาํรงรักษาคุณค่าของบวิถีวฒันธรรมและ

ส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูต่่อไปได ้จึงควรพฒันาการบริหารจดัการการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกาะศาลเจา้ 

ดงัน้ี            

  1. กาํหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหารการท่องเท่ียวของชุมชนเกาะศาลเจา้ใน

ลกัษณะศูนยป์ระสานงานการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้ โครงสร้างประกอบดว้ย เลขานุการ

ศูนยป์ระสานงาน ฯ 1 คน ผูป้ระสานงาน 1 คน กรรมการแต่งตั้งจากตวัแทนกลุ่มกิจกรรมกลุ่มละ 1 

คน อาจเชิญบุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวหรือดา้นอ่ืนๆ เป็นท่ีปรึกษาไดต้าม

ความเหมาะสมโดยมีการรวมตวัของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีโดยรอบ

นั้น อาจรวมตวัโดยยึดหลกัพื้นท่ี หรือตามลกัษณะกิจกรรม หรือตามวตัถุประสงคใ์ด ๆ เป็นการ

เฉพาะก็ได ้โดยให้แต่ละกลุ่มมีอิสระจากกนั สามารถกาํหนดนโยบาย วิธีการดาํเนินงาน กิจกรรม

ของกลุ่มตนได้ และมีการเช่ือมโยงกลุ่มทุกกลุ่มในรูปเครือข่าย โดยทุกกลุ่มตอ้งมีการกาํหนด

วิสัยทัศน์ในการพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจ้า และสร้างโอกาสในการเขา้ถึง

ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวร่วมกนั ใหมี้การประชุมกรรมการศูนยป์ระสานงาน ฯ ร่วมกนัเดือน

ละคร้ัง เน้ือหาการพูดคุยคือการนาํประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานมาแบ่งปันกนั ถา้มีปัญหา 

อุปสรรคท่ีต้องการการสนับสนุนก็ให้แจ้งต่อท่ีประชุม เพื่อท่ีกลุ่มอ่ืน ๆ จะให้คาํแนะนําและ
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สนบัสนุนการดาํเนินงานไดต้ามความสมคัรใจ โดยทางสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวให้

คาํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด 

4.4 แนวทางการพฒันากจิกรรม และผลติภัณฑ์ทางการท่องเทีย่วเชิงวถีิถ่ิน  

 ประเพณี  วฒันธรรม และวิถีชีวิตในยา่นเกาะศาลเจา้ และย่านบางระมาด ลว้นมี

ความน่าสนใจ  จึงควรจดักิจกรรมนาํเสนอวฒันธรรม ประเพณีเหล่าน้ี  และยกระดบัคุณภาพของ

สินคา้และบริการ ดงัน้ี 

1. ปรับเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงสถานท่ีน่าใจในชุมชนเกาะศาลเจา้อย่างทัว่ถึง 

เร่ิมตน้จาก วดัจาํปา ตลาดนํ้ าวดัจาํปา ร้านขายของชาํ ลานหน้าห้องสมุด ศาลเจา้พ่อจุย้ บา้นสอง

บุตรี ร้านกาแฟ บา้นเคร่ืองหอม บา้นโฮมเสตย ์สวนแกว้มงักร บา้นสวนหมอตอ้ย บา้นขนมคุณตู ้

บา้นสวนตระกูลทองใบ บา้นแม่จวบ เพ่ือสร้างโอกาสและกระจายรายไดใ้หก้บัชาวชุมชนเกาะศาล

เจา้ใหม้ากยิง่ข้ึน โดยคาํนึงถึงผลกระทบในการดาํรงชีวิตอยา่งปกติสุขของคนในชุมชน   

2. จดักิจกรรมสอนการทาํขนม อาหารไทยโบราณ โดยเชิญผูอ้าวุโสท่ีมีฝีมือการ

ปรุงอาหารมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กบัคนในชุมชนท่ีสนใจ และนําความรู้ท่ีไดไ้ปจดั

ทาํอาหาร ขนม จาํหน่ายแก่นกัท่องเท่ียว ท่ีหนา้บา้นตนเอง หรือฝากขายในจุดท่องเท่ียวในชุมชนท่ี

ไดรั้บความนิยม เช่น บา้นสองบุตรีร้านกาแฟ หรือบา้นโฮมเสตย ์โดยชาวชุมชนเกาะศาลเจา้เป็น

ผูด้าํเนินการ 

4.5 แนวทางการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเทีย่ว  

ควรใหค้วามสาํคญักบัคนทุกกลุ่มในการเขา้ถึงการบริการสาธารณะและการเขา้ถึง

แหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มคนท่ีมีความบกพร่องทางกายก่อให้เกิดประโยชน์กบัคนในทอ้งถ่ินไดรั้บ

ความสะดวก ปลอดภยั เป็นประโยชน์กบัทุกกลุ่ม โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. จดัสร้างสุขาสาธารณะ เพ่ือให้บริการแก่ผูม้าเยีย่มเยอืนอยา่งเพียงพอในชุมชน

เกาะศาลเจา้ โดยศึกษาขอ้มูลจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการหอ้งสุขาในพื้นท่ี  ศึกษาคดัเลือกพื้นท่ีท่ี

มีความเหมาะสมในการก่อสร้างหอ้งสุขา  ออกแบบหอ้งสุขาใหมี้ความเหมาะสมกลมกลืนสะดวก

แก่คนทุกกลุ่ม วางระบบจดัการดูแลหอ้งสุขา 

2. จดัทาํทางลาด ทางเช่ือมของเส้นทางสัญจรภายในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ี

เก่ียวเน่ือง เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายใุนชุมชนเอง และรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มคนพิการ 

และสูงอายใุหเ้ขา้มาท่องเท่ียวชุมชนมากข้ึน 
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3. ระบบส่ือความหมายทางวฒันธรรม โดยการจดัทาํป้ายแผนภูมิ ติดตั้งบริเวณ

ทางเขา้ชุมชน หนา้วดัจาํปา ท่าเรือหนา้ศาลเจา้พ่อจุย้ และป้ายเล่าเร่ืองติดตั้งในสถานท่ีท่องเท่ียวทุก

แห่งในชุมชน  เพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจในคุณค่าความหมายของทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง ช่วยใหเ้ขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

เช่ือมโยงสถานท่ีท่ีน่าสนใจอยา่งครบถว้น  รู้ถึงภาพรวมของชุมชนเกาะศาลเจา้ และวางแผนในการ

ใชเ้วลาอยา่งเหมาะสมในการเยีย่มชมชุมชน โดยกรมการท่องเท่ียวเป็นผูส้นบัสนุน   

4.6 แนวทางการพฒันาการประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่ว  

  เพื่อใหส้าธารณชนไดรั้บรู้เร่ืองราวของชุมชนเกาะศาลเจา้ในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีแห่ง

การเรียนรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน และระบบนิเวศท่ีคงไวซ่ึ้งทรัพยากร

การท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าท่ีหาไดย้ากในกรุงเทพมหานคร  ควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. นิเทศสัมพนัธ์ส่ือมวลชน โดยจดักิจกรรมท่องเท่ียววิถีถ่ินสัญจรใหส่ื้อมวลชน

ทุกแขนงเขา้มาศึกษา ทาํข่าว เพื่อช่วยเผยแพร่เร่ืองราวคุณค่าของชุมชนสู่สาธารณะ และเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการเผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมายเพื่อเกิดการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน    

4.7 แนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ว 

แสวงหา  สร้างความสัมพันธ์  ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือในการ

ดาํเนินงาน เช่ือมโยงแนวคิด และเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนกบัพื้นท่ีอ่ืน   

1. จดัทาํเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคู่ขนาน  จดักิจกรรมการท่องเท่ียว

เช่ือมโยง ของชุมชนท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียง เช่ือมโยงเน้ือหาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของ

ทอ้งถ่ิน และวิถีวฒันธรรมในยา่น เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหส้นใจเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ี และ

สร้างเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนของแหล่งท่องเท่ียวในยา่นตล่ิงชนั อาทิ เช่ือมเส้นทางวฒันธรรม

กบัสายนํ้ าจากเกาะศาลเจา้สู่คลองบางหลวง จดัล่องเรือผ่านคลองบางระมาด คลองชกัพระ คลอง

บางหลวง  

4.8 แนวทางการพฒันาข้อมูล สารสนเทศทางการท่องเทีย่ว         

 ชุมชนเกาะศาลเจ้ามีประวติัความเป็นมาเก่าแก่ มีวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ แต่ขาด

การศึกษาขอ้มูล หรือการรวบรวมองคค์วามรู้อยา่งทัว่ถึง อยา่งเป็นระบบ โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. จดัทาํชุดความรู้เพื่อความเขา้ใจถ่ินฐานชุมชนเกาะศาลเจา้ โดยศึกษาประวติัศาสตร์

ทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ ครอบคลุมความรู้ เก่ียวกบัเกาะศาลเจา้และพื้นโดยรอบทั้งในดา้นขอ้มูลพ้ืนฐาน
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ทัว่ไป ขอ้มูลทางทรัพยากรการท่องเท่ียว จดัทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวางแผน

พฒันาและเผยแพร่การท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ และใหบ้ริการแก่ผูท่ี้เขา้มาศึกษาความรู้เฉพาะทาง 

  2. จัดทาํขอ้มูลเร่ืองราวของชุมชนเกาะศาลเจ้าในระบบดิจิตอล และจัดทาํใน

รูปแบบของแผน่ซีดี และนาํไฟลข์อ้มูลเผยแพร่ให้ผูท่ี้สนใจดาวโหลดขอ้มูลไดจ้ากเวป็ไซต ์เพื่อให้

การเผยแพร่เป็นไปอยา่งทัว่ถึง และสะดวก ทั้งยงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการผลิตส่ือ 

 การเตรียมความพร้อมชุมชนก่อนพฒันา  

                ในการพฒันาการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองให้

ประสบความสาํเร็จนั้น จะดาํเนินงานโดยคาํนึงถึงความหลากหลายของผูค้นท่ีแตกต่างกนัทั้งความคิด 

ความรู้ ประสบการณ์ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู ่ ดงันั้น ขั้นตอนการสร้างความ

เขา้ใจต่อคนในชุมชนให้พร้อมรับต่อการพฒันาการการท่องเท่ียววิถีถ่ินเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่ง คือ

การใชห้ลกั “ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ” แนวทางทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (สาํนกังาน

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั, กรุงเทพฯ: บริษทั 21 เซ็นจูร่ี จาํกดั) โดยตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ ช้ีแจง เชิญชวนประชาชน

ในชุมชนให้เกิดการยอมรับ การรับฟังความคิด ความตอ้งการ และประเมินศกัยภาพขีดความสามารถ

ของชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อปรับแนวคิด รูปแบบการดาํเนินงาน แผนงาน และกิจกรรมต่าง 

ๆ ท่ีจะดาํเนินการให้มีความลงตวั เหมาะสม จากนั้น จึงค่อยเขา้สู่ขั้นตอนการอนุรักษแ์ละพฒันาตาม

แนวทางการจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้ตามท่ีกาํหนดไว ้ โดยมีขั้นตอนดาํเนินงาน 

ดงัน้ี 

                           1 ศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินของชุมชนเกาะศาลเจา้  

      2 แสวงหาแนวร่วม เครือข่ายความร่วมมือ 

   3 กระตุน้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   4 กาํหนดแผนงาน แนวทาง โครงการ กิจกรรม การดาํเนินงาน  

  5 กาํหนดแนวความคิด จุดมุ่งหมาย พื้นท่ีในการฟ้ืนฟแูละพฒันา  

          6 ดาํเนินการพฒันาตามแนวทางการดาํเนินงาน 

   7  สร้างการรับรู้ เผยแพร่การดาํเนินงานสู่สาธารณะ 

   8 ประเมินผลการดาํเนินงาน 

   9 ทบทวนการดาํเนินงาน  
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ภาพท่ี 30 ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีวฒันธรรม และภูมินิเวศน์ท่ีน่าสนใจ 

(จากการถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 4 กรกฎาคม 2556) 

                  

5. บทสรุป ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  

    ข้อเสนอแนะในการพฒันาการท่องเทีย่วชุมชนเกาะศาลเจ้า 

 เพื่อให้ทางการจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้กาํหนดไว ้ไดรั้บการ

ยอมรับจากทุกฝ่าย และเกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง  ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกโครงการตน้แบบท่ีมี

ความเป็นไปได้สูง โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์พิจารณาว่า กิจกรรมท่ีดาํเนินการนั้น มีความจาํเป็น

เร่งด่วน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในชุมชน  งานท่ีทาํตอ้งไม่ยากและซบัซอ้นจนเกินไป 

ใช้งบประมาณและทรัพยากรมากไม่มากจนเกินไป และชุมชนพ่ึงพาตนเองเป็นหลักในการ

ดาํเนินการได ้ผลกระทบในดา้นลบมีไม่มากและควบคุมได ้ซ่ึงไดก้าํหนดโครงการตน้แบบท่ีควร

ดาํเนินการ ได้แก่ การทาํวิจัยประวติัศาสตร์ท้องถ่ินศึกษาขอ้มูล หรือการรวบรวมองค์ความรู้

เก่ียวกบัชุมชนเกาะศาลเจา้อยา่งเป็นระบบ โดยนาํขอ้มูลท่ีไดน้าํไปต่อยอด พฒันาเป็นกิจกรรม และ

จดัทาํส่ือเผยแพร่ อาทิ การจดัทาํแผนท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนเกาะศาลเจา้ การจดัทาํเป็น

หลกัสูตรทอ้งถ่ินศึกษาให้กบัเยาวชนและผูท่ี้สนใจ  โดยชาวชุมชนเกาะศาลเจา้ ร่วมกบัคณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอรับการสนับสนุนจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 

(UNDP)  และการจดังานเทศกาลนาํเสนอมรดกวฒันธรรม วิถีชุมชนท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์น่าสนใจ
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ของชุมชนเกาะศาลเจา้และยา่นบางระมาดในรูปแบบท่ีสร้างสรรค ์ โดยชุมชนเกาะศาลเจา้ ร่วมกบั  

สาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว  และเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสงัคม                 

        ข้อคดิทีค่วรคาํนึงในการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

 จากการศึกษาการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้ และประสบการณ์การ

ทาํงานของผูว้ิจัยในฐานะผูป้ฏิบติังานด้านการพฒันาทอ้งถ่ินและการพฒันาการท่องเท่ียวเป็น

ระยะเวลา 25 ปี พบว่าในทอ้งถ่ินท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ประสบความสาํเร็จลว้นมีองคป์ระกอบ

และกระบวนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 ทุน หมายถึง ส่ิงท่ีดี มีคุณค่าความสาํคญัมีประโยชน์ท่ีทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีมา

แต่ดั้ งเดิมใช้เป็นฐานทุนในการดําเนินงาน ได้แก่ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง

ส่ิงแวดลอ้ม ทุนสาํนึกรักบา้นเกิด ทุนทางการเงิน ทุนทางสติปัญญา 

 คนใน  หมายถึง การริเร่ิมหรือมีการตั้งตน้ดาํเนินการตอ้งเร่ิมจากคนในทอ้งถ่ินท่ีมี

ความต่ืนตวั ตระหนกัรู้ ถึงความสาํคญัของการพฒันา 

 แกนนํา หมายถึง ผูท้าํหนา้ท่ีเป็นแกนนาํหรือผูน้าํในการบุกเบิกการดาํเนินงาน ท่ีเป็น

ผูล้งมือทาํ คอยช้ีแจง สร้างความเขา้ใจ ประสานงานกบัผูอ่ื้นเพื่อขบัเคล่ือนงาน มิใช่ถูกช้ีนาํหรือ

กาํหนดทิศทางการพฒันาโดยบุคคลภายนอก 

  ค้นหา หมายถึง การคน้หาจุดดี จุดเด่น เอกลกัษณ์ท่ีมีคุณค่าซ่ึงเป็นทุนดั้งเดิมของตนเอง  

 แนวความคิด หมายถึง การกาํหนดจุดมุ่งหมายการดาํเนินงานโดยมีแนวคิดคาํนึงถึง

การรักษาอตัลกัษณ์และคณค่าของทอ้งถ่ินใหด้าํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืและเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

  มีส่วนร่วม หมายถึง การช้ีแจง ทาํความเขา้ใจ และเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มเขา้มามี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ คิด ตดัสินใจ และดาํเนินการ 

 จุดเปลี่ยน  หมายถึง  การเกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีกระตุ้นให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง พฒันาไปสู่ความสาํเร็จหรือความลม้เหลว 

 พลังจากภายใน หมายถึง เกิดการขบัเคล่ือนงานท่ีเกิดจากพลงัความเขม้แข็ง และการ

ต่ืนตวัร่วมมือร่วมใจของประชาชนในทอ้งถ่ิน  

   บูรณาการ หมายถึง การดําเนินการครอบคลุมการพัฒนาในมิติท่ีหลากหลาย 

ผสมผสาน เช่ือมโยงกนั อาศยัความร่วมมือกนัอยา่งประสาน สอดคลอ้งของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
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 เร่ิมจากจากส่ิงเลก็ หมายถึง เร่ิมทาํในส่ิงท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น เร่ิมตน้จากงานเลก็ ๆ ไปสู่

งานท่ีใหญ่ข้ึนตามลาํดบัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  

 กระจายผลประโยชน์ หมายถึง คาํนึงถึงการจดัสรรผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม โดย

สร้างโอกาสแก่ทุกคนอยา่งทัว่ถึง 

 ภูมิคุ้มกนั หมายถึง การคาํนึงถึงท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการพฒันาและหามาตรการ

ในการป้องกนัและแกไ้ข 

 เครือข่าย หมายถึง มีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมสนบัสนุนการดาํเนินงาน  

 รู้จักปรับตัว หมายถึง การเรียนรู้ ประเมินสถานการณ์ และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ในการดาํเนินการเหมาะสม  

 ต่อเน่ือง หมายถึง ตอ้งดาํเนินการทุกส่ิง ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมตน้มาจนถึงขั้นตอน

สุดทา้ย เป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน ไม่มีท่ีส้ินสุด อยา่งเป็นพลวตัร 

 

 
 

ภาพท่ี 31 แสดงองคป์ระกอบ และกระบวนการการพฒันาของชุมชนตน้แบบท่ีประสบความสาํเร็จ 

 (จดัทาํโดยผูว้ิจยั, 2558) 
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      การจัดการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจ้าเป็นการจัดการท่องเท่ียวรูปแบบ

เฉพาะท่ีเน้นการรักษาคุณค่าอตัลกัษณ์ท่ีมีอยู่เดิมของทอ้งถ่ิน ควบคู่การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน     

ซ่ึงคนในชุมชนบางส่วนยงัไม่ค่อยเขา้ใจ ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งพยายามสร้างความเขา้ใจใหม้ากข้ึน 

โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการให้ความสาํคญักบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจดัการ

ท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้ โดยนาํฐานทุนและโอกาสท่ีชุมชนมีอยูม่าใชป้ระโยชน์ใหม้าก

ท่ีสุด และดาํเนินการพฒันาการจดัการท่องเท่ียววิถีถ่ินท่ีเหมาะสมทั้ง 8 แนวทาง อย่างบูรณาการ

ควบคู่กนัไปให้เกิดความสมดุลเพื่อนาํให้ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ท่ี

ย ัง่ยนืต่อไป 
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บทที ่6 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นชุมชนเกาะศาลเจ้าและพื้นที่เกี่ยวเน่ือง   

เขตตลิง่ชันกรุงเทพมหานคร 

ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองตั้งอยูใ่นเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานครเป็นชุมชน 

เก่าแก่ท่ีมีอายยุาวนานกวา่ 500 ปี เป็นชุมชนท่ียงัคงรักษาวิถีวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มในชุมชนไว้

ไดเ้ป็นอย่างดีซ่ึงชุมชนในลกัษณะน้ีหลงเหลืออยู่น้อยมากในเมืองหลวง แต่ในปัจจุบนัมีการพฒันา

เส้นทางคมนาคมเกิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินซ่ึงเปล่ียนมือจากชุมชนเกษตรแหล่งผลิตอาหารเป็น

หมู่บา้นจดัสรรเขา้มาแทนท่ี ท าให้ชุมชนเก่าแก่ท่ีอยู่ใกลเ้คียง และพื้นท่ีสวนผลไมเ้ร่ิมหายไป เหลือ

เพียงชุมชนเกาะศาลเจ้าท่ียงัด ารงวิถีวฒันธรรมดั้ งเดิมแทบจะสมบูรณ์ ประกอบกับคนในชุมชน

บางส่วนไดต้ระหนกัรู้และฟ้ืนฟูวถีิชุมชนใหก้ลบัมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังหน่ึง โดยใชก้ารท่องเท่ียวมาเป็น

เคร่ืองมือใชก้ารจดัการการท่องเท่ียววถีิถ่ินท่ีมุ่งเนน้การอนุรักษ ์และการด ารงอยูข่องวิถีวฒันธรรมและ

สภาพแวดลอ้ม โดยน าเสนอเร่ืองราว คุณค่า ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์อนัโดดเด่น ของชุมชน ขณะเดียวกนัได้

มีการจดัการท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการเรือท่องเท่ียวจากตลาดน ้ าคลองลดัมะยมท่ีอยู่ใกลเ้คียงเขา้มา

ในชุมชนเกาะศาลเจา้อยา่งต่อเน่ืองส่งผลกระทบทั้งในดา้นบวก คือ การต่ืนตวัในการอนุรักษว์ิถีชุมชน

และส่ิงแวดลอ้ม การสร้างรายได ้แต่ผลกระทบในดา้นลบ คือชุมชนมีความคิดท่ีไม่เป็นหน่ึงเดียวกนันกั 

และผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวผูป้ระกอบการภายนอกจะเป็นผูไ้ดรั้บเป็นส่วนใหญ่ โดยท่ี

คนในชุมชนเกาะศาลเจา้ขาดอ านาจต่อรองและการตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งพึ่งพา

การจดัการการท่องเท่ียวของกลุ่มผูป้ระกอบการจากภายนอกเป็นหลกั ส่งผลให้การจดัการท่องเท่ียววิถี

ถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้ ท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดการด ารงอยูข่องวถีิวฒันธรรมของชุมชนเกิดอุปสรรคได ้ 

ในการศึกษาน้ี ไดก้  าหนดพื้นท่ีศึกษาคือ ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นพื้นท่ีศึกษาหลกั และ

พื้นท่ีเก่ียวเน่ืองเป็นพื้นท่ีศึกษารอง พื้นท่ี “ชุมชนเกาะศาลเจา้” ในท่ีน้ี หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีคูคลอง

ลอ้มรอบ ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นพื้นท่ี หมู่ 5 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร โดยใชคู้คลอง

ท่ีโอบลอ้มพื้นท่ีชุมชนทั้ง 4 ดา้น คลองบา้นไทรทางดา้นเหนือ คลองบางระมาดทางดา้นตะวนัออก 

และดา้นใต ้และคลองลดัวดัจ าปาทางดา้นตะวนัตกส่วน “พื้นท่ีเก่ียวเน่ือง” หมายถึง 
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พื้นท่ีด้านเหนือของชุมชนเกาะศาลเจ้า  บริเวณหมู่  9 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร และพื้นท่ีดา้นใตข้องชุมชนเกาะศาลเจา้ ริมคลองบางระมาด ของกลุ่มเครือญาติ

ตระกลูจุลเสวก   

การศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเท่ียววถีิถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง 

เขตตล่ิงชนักรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัของ

ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง และน าเสนอแนวทางจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินด้วยการ

น าเสนอคุณค่า และอตัลกัษณ์ของชุมชนใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม สนองประโยชน์ต่อประชาชนใน

ทอ้งถ่ินเป็นส าคญัและน าเสนอแนวทางการจดัการชุมชนเกาะศาลเจา้สู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อ

การเรียนรู้อยา่งย ัง่ยืนเพื่อให้เกิดการด ารงอยู่ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้

วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้รอบแนวคิดดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  

 

อภิปรายผล 

 คุณค่า ความส าคัญของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ที่

เกีย่วเน่ือง  

 ด้านพื้นที่ พบว่าในเขตตล่ิงชันบริเวณย่านคลองบางระมาดตั้งแต่วดัช่างเหล็ก วดั

มะกอกถึงวดัจ าปา มีวดัส าคญั ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา และมีการบูรณะในสมยัตน้กรุง

รัตนโกสินทร์ จ านวนมาก นบัตั้งแต่วดัช่างเหล็ก วดัเรไร วดัมณฑป วดัสมรกฏิ วดัทอง วดักระจงั 

วดัจ าปา วดัมะกอก และวดัโพธ์ิ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของพื้นท่ีและความมัง่คัง่ของ

ชุมชนชาวสวน ดว้ยพื้นท่ียา่นน้ีเตม็ไปดว้ยล าคลองหลายสายท่ีเช่ือมต่อไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คลอง

บางระมาด คลองบา้นไทร คลองบวั จึงมีการคมนาคมทางน ้ าเป็นหลกัโดยใช้เรือแจว ต่อมาได้

พฒันามาใช้เรือแท็กซ่ี และเรือหางยาวตามล าดับ เพื่อเดินทางเข้าสู่พระนครท่ีย่านเทเวศร์ ท่า

พระจนัทร์ ปากคลองตลาด รวมทั้งมีการใช้เส้นทางรถไฟจากสถานีตล่ิงชนัไปยงัท่ีต่างๆ ได ้ส่วน

การคมนาคมทางบกหรือถนนจะใช้เส้นทางถนนเส้นวดัมะกอก ผ่านชุมทางตล่ิงชนั สถานีต ารวจ

ตล่ิงชนั ท่ีวา่การอ าเภอตล่ิงชนั ไปถึงสะพานขา้มคลองชกัพระ และต่อรถประจ าทางผา่นยา่นบางขุน

นนท์ สู่ท่าน ้ าศิริราช ต่อมาเม่ือมีการก่อสร้างถนนบรมราชชนนี และถนนหลายสายท่ีก่อสร้าง

ตามมาจนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเป็นทางบกเป็นหลกัไปในท่ีสุด 
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 ด้านผู้คน พบว่า คนในชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นชาวไทย นับถือศาสนาพุทธ เป็นคน

ดั้งเดิมท่ีอยูอ่าศยัมาหลายชัว่อายุคน มีบุคคลภายนอกเขา้มาอยูอ่าศยักนันอ้ยมาก เม่ือแต่งงานแลว้ก็

จะปลูกบา้นอยู่ในท่ีดินเดิม ท าให้มีความหนาแน่นเพิ่มมากข้ึนจนเม่ือ 20 ปีท่ีผ่านมาการตดัถนน

กาญจนาภิเษก และทางด่วนเพิ่มข้ึนมากมาย ท าให้ผูค้นจากภายนอกยา้นถ่ินฐานเขา้มาอยู่ในพื้นท่ี

ยา่นตล่ิงชนัมากข้ึน เน่ืองจากมีการพฒันาท่ีดิน การเกิดหมู่บา้นจดัสรรมากมาย 

ด้านทรัพยากรทางการท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย 

1. ประเภทประวติัศาสตร์ พบว่ามีเร่ืองราวของวดัจ าปา ซ่ึงมีหลวงพ่อโชคดี 

พระพุทธรูปลอยน ้ า ปูนป้ันท่ีหน้าบนัอุโบสถและวิหาร และศาลาการเปรียญ เป็นส่ิงท่ีชุมชน

ภาคภูมิใจ ศาลเจา้พ่อจุย้ท่ีชาวชุมชนต่างเคารพนบัถือ เร่ืองราวของบุคคลส าคญั อาทิ พระครูอรรถ

กิจจาทร (ช่วงสุวณณโชโต) นายสุมบุญ สว่างจนัทร์ และเร่ืองราวการหนีภยัสงคราม ท่ีล้วนมี

ปรากฏใหศึ้กษาเรียนรู้ 

2. ประเภทนิเวศวฒันธรรม นบัว่าเป็นความโดดเด่นของชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ี

เก่ียวเน่ืองท่ียงัคงรักษาพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมของชาวสวนดั้ งเดิมไวไ้ด้มากท่ามกลางความ

เปล่ียนแปลงโดยรอบ ชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองยงัมีเร่ืองราวของการปลูกบา้นเรือน 

การใชเ้รือชนิดต่างๆ ในอดีต อาชีพ ท าสวนไมย้นืตน้และสวนพืชลม้ลุก การท านา การคา้ขายสินคา้

ของสวน และมีส่ิงแวดล้อมท่ียงัสมบูรณ์ ท่ีสามารถท ากิจกรรมต่างๆได ้เช่น การชมพนัธ์ุไมข้อง

ทอ้งถ่ิน และการชมนกนานาชนิด  

3. ประเภทประเพณี วฒันธรรม และความเช่ือพบว่าท่ีวดัจ าปา มีงานตกับาตรเทโววดั

จ าปางานบวงสรวงศาลเจา้พ่อจุย้ท่ีได้จดัข้ึนทุกปี ตลอดจนมีเร่ืองราวของการละเล่นขอทานกระยา

สารทท่ีเลิกไปเม่ือหลายสิบปีก่อน และยงัมีเร่ืองราวความเช่ือในเร่ืองล้ีลบัชวนพิสูจน์ของเรือยายหวาน 

4. ประเภทแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ชุมชนเกาะศาลเจา้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บา้น

สองบุตรี บา้นเคร่ืองหอม โฮมสเตยบ์า้นสว่างจนัทร์ บา้นจกัสานทางมะพร้าว บา้นสวนหมอตอ้ย 

บ้านสวนคุณตู้ บ้านสวนริมคลอง (บ้ายตระกูลทองใบ) บ้านแม่จวบ ท่ีล้วนสะท้อนถึงวิถีชีวิต

วฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนแห่งน้ี 

ด้านการจัดการการท่องเทีย่วในชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ทีเ่กีย่วเน่ือง 

จากการศึกษาพบวา่การจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 
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1.สภาพการณ์ก่อนการเกิดการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง 

(พ.ศ.2547 – มีนาคม 2553)  

ในช่วง 7 ปี ก่อน พ.ศ.2553 หรือก่อนมีการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาล

เจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง พบว่า ชุมชนมีความเงียบเหงา ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลง 

ประกอบกบัคนในชุมชนออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นท่ีมากข้ึน สภาพส่ิงแวดลอ้มมีการละเลย 

เช่น ความสะอาดในล าคลอง และมีการใช้พื้นท่ีบางส่วนชุมชนไปในเชิงเร่ืองยาเสพติด ท าให้คุณ

ทวศีกัด์ิ หวา่งจนัทร์ ซ่ึงเป็นคนในตระกลูเก่าแก่มีความคิดท่ีตอ้งการพฒันาให้ชุมชนดีข้ึน  จึงเร่ิมตน้

ดว้ยกิจกรรมการก่อตั้งชมรมรักษป์ลาหนา้ศาล ในพ.ศ. 2552 ข้ึน โดยเชิญชวนชาวบา้นทั้งในพื้นท่ี

หมู่ 5 แขวงบางระมาด และพื้นท่ีหมู่ 9 แขวงฉิมพลี ช่วยกนัลุกข้ึนมาฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม และสัตวน์ ้ า

ในคลองบา้นไทร บางระมาด โดยมีส านกังานเขตตล่ิงชนัเขา้มาให้การสนบัสนุน จากนั้นไดร่้วมกบั

คุณชวน ชูจนัทร์ ผูก่้อตั้งตลาดน ้ าคลองลดัมะยม จดักิจกรรมล่องเรือท าบุญ ถวายเทียนพรรษา โดย

การมาแวะท่ีวดัจ าปา และเกาะศาลเจา้ด้วย โดยคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ได้ความคิดมาจากการไป

ศึกษางานท่ีบา้นหาดเส้ียว จงัหวดัสุโขทยั ท่ีเป็นการท่องเท่ียวท่ีเนน้วิถีดั้งเดิม โดยไม่กระทบกบัวิถี

ชีวติของผูค้น 

2. การเกิดและการเติบโตของจดัการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง 

ระยะแรก (เมษายน 2553 – กนัยายน 2554)  

จากนั้นในปลายพ.ศ. 2552 คุณทวีศกัด์ิ หว่างจันทร์ ได้ประสานงานกับส านัก

วฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนวทางของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ และต่อมาจึงได้

ร่วมมือกันจดักิจกรรมใหญ่ในชุมชนข้ึนร่วมกันเป็นคร้ังแรก คือ งานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อจุ้ย 

ประจ าปี ในเดือนเมษายน 2553  โดยมีการจดักิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ ของชุมชนเสริม

เพิ่มเติม ปรากฏวา่งานกิจกรรมน้ีประสบความส าเร็จอยา่งดี มีผูค้นเขา้มาชมงานจ านวนหลายร้อยคน 

เกิดความประทบัใจ ซ่ึงภายหลงัการจดังานเพียง 1 สัปดาห์ คุณชวน ชูจนัทร์ ไดร่้วมกบัคุณทวีศกัด์ิ 

หว่างจนัทร์ จดัการท่องเท่ียวอย่างจริงจงัข้ึน โดยคุณชาวน ชูจนัทร์ไดจ้ดัเส้นทางและเท่ียวเรือน า

นักท่องเท่ียวจากตลาดน ้ าคลองลดัมะยมจอดแวะชุมชนเกาะศาลเจา้ทุกวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และ

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยแวะจอดท่ีหนา้ศาลเจา้พอ่จุย้ และก าหนดสถานท่ีเท่ียวชมระยะแรกท่ีศาลเจา้

พอ่จุย้ และบา้นสองบุตรีของคุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์เป็นหลกั ต่อมาไดมี้การรวมตวัของกลุ่มคนใน
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ชุมชนเกาะศาลเจา้อีกกลุ่มหน่ึงโดยการน าของประธานชุมชนท่ีเห็นช่องทางการคา้ขายจึงได้จดั

กิจกรรม “เทศกาลขนมหวาน อาหารคาว” เพื่อจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีบริเวณลานสาธารณะของ

ชุมชน เพื่อขายสินคา้ให้กบันกัท่องเท่ียว คุณทวีศกัด์ิ หวา่งจนัทร์เห็นว่าการจดัการคา้ดงักล่าวเน้น

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการอนุรักษชุ์มชนของตน จึงขอพกัการเปิด

บา้นสองบุตรีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเป็นการชั่วคราว ท าให้คุณชวน ชูจนัทร์ไม่จดัเรือจากตลาดน ้ า

คลองลดัมะยมน านักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้อีกเน่ืองจากเห็นว่าขาดจุดดึงดูดท่ี

น่าสนใจท าให้กิจกรรมการคา้ของกลุ่มประธานชุมชนวดัจ าปาตอ้งยุติลงไปดว้ย ต่อมาภายหลงัคุณ

ทวศีกัด์ิ หวา่งจนัทร์ ไดเ้ชิญชวนผูท่ี้มีแนวคิดในการท าการอนุรักษว์ถีิชุมชน โดยไม่เนน้ในเร่ืองของ

รายไดเ้ป็นหลกั และตอ้งไม่เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของตนเองเพื่อการท่องเท่ียวให้ร่วมเปิดบา้นเป็น

แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้เพิ่มเติม อาทิ ร้านกาแฟป้าน้อย บา้นคุณไพฑูรย ์หว่างจนัทร์ 

บา้นสวนริมคลอง (บา้นตระกูลทองใบ) การท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้จึงเกิดข้ึนและเติบโต

เป็น่ีรู้จกัในช่วงราว 1 ปี 5 เดือน ก็ตอ้งประสบปัญหาและชะงกัลงระยะหน่ึง 

3. ภาวะชะงกังนัของการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง (ตุลาคม 2554 – 

กุมภาพนัธ์ 2555)  

ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณ์น ้าท่วมในยา่นตล่ิงชนั 

รวมถึงชุมชนเกาะศาลเจา้ เป็นเวลา 1 เดือนเศษ ระดบัน ้ าท่วมสูงกว่า 1 เมตร การใชชี้วิตประจ าวนั

ของคนในชุมชนเป็นไปอยา่งยากล าบาก เส้นทางคมนาคมทางบกถูกตดัขาด ขาดแคลนอาหาร น ้ า

ด่ืม สวนผลไม้ท่ียงัหลงเหลืออยู่ได้รับความเสียหายเกือบหมดส้ิน  ภาวะน ้ าท่วมลดลงในเดือน

พฤศจิกายน หลังจากนั้นชาวชุมชนเกาะศาลเจ้าได้ใช้เวลาอีกหลายเดือนไปกับการซ่อมแซม

บา้นเรือนและเรือกสวนท่ีไดรั้บความเสียหาย ท าให้การจดัการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ตอ้ง

หยดุลงชัว่คราวเป็นเวลากวา่ 6 เดือน 

 4. การฟ้ืนตัวของการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจ้าและพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง ระยะท่ี 2 

(มีนาคม 2555 – ปัจจุบนั) 

 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555หลังจากภาวะน ้ าท่วมระหว่างเ ดือนตุลาคม – 

พฤศจิกายน 2554 การฟ้ืนฟูชุมชนเกาะศาลเจา้จึงเกิดข้ึนทั้งเพื่อการอยูอ่าศยัและการเตรียมตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียว มีการปรับปรุงบา้นในชุมชน และมีการเพิ่มจุดแวะท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้

เพิ่มข้ึนอีกหลายจุด ไดแ้ก่ บา้นเคร่ืองหอม บา้นสวนหมอตอ้ย และบา้นสวนคุณตู ้ ซ่ึงมีผูส้นใจเขา้
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มาท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้ทางเรือมากข้ึน สูงสุดถึงวนัละ 20 เท่ียว จ านวนกวา่ 500 คนต่อวนั 

โดยผู ้ประกอบเดินเรือท่องเท่ียวของตลาดน ้ าคลองลัดมะยมซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก เป็นผู ้

ก  าหนดเวลาในการเยีย่มชมชุมชนในเวลาเพียง 45 นาที ชาวชุมชนเกาะศาลเจา้มีรายไดห้ลกัจากการ

ท่องเท่ียวดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ผกั ผลไมจ้ากสวน และของท่ีระลึกใหก้บันกัท่องเท่ียว ซ่ึงส่วนใหญ่

มีมูลค่าไม่สูงมากนกั คนในชุมชนเกาะศาลเจา้ยงัขาดอ านาจต่อรอง ตอ้งพึ่งพิงระบบการจดัการการ

ท่องเท่ียวจากกลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียวจากภายนอกเป็นหลกั  

 ขณะเดียวกนัตั้งแต่ช่วงปี 2554 เป็นตน้มา ทางวดัจ าปาและคนในชุมชนเกาะศาล

เจา้ส่วนหน่ึงไดร่้วมกนัก่อตั้งตลาดน ้ าวดัจ าปาข้ึนบริเวณท่ีดินของวดัจ าปา ซ่ึงอยูใ่นละแวกเดียวกนั

กบัชุมชนเกาะศาลเจา้ เพื่อจ าหน่ายสินคา้จ าพวกอาหาร เคร่ืองด่ืม ผกั ผลไมแ้ละของสวน โดยผูค้า้

เป็นชาวละแวกวดัจ าปาราวร้อยละ 20 และผูค้า้จากบุคคลภายนอกชุมชนเขา้มาสมทบอีกกวา่ร้อยละ 

80 โดยท่ีตลาดน ้ าวดัจ าปาเน้นการขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชนเป็นหลัก  

นอกจากน้ี ยงัมีคนในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองคือ บา้นแม่จวบ เปิดบา้นของตนเอง

เท่ียวเพิ่มเติมอีกจุดหน่ึง เนน้การท ากิจกรรมการเรียนรู้กบักลุ่มเยาวชนและครอบครัว  ซ่ึงผลจากการ

มีกลุ่มคนท่ีหลากหลาย ต่างแนวคิด และประสบการณ์ ท าใหค้นกลุ่มต่าง ๆ มีวิธีการท างานท่ีต่างกนั  

ส่งผลใหค้นในชุมชนมีความคิดเห็นท่ีไม่ค่อยเป็นเอกภาพนกั หลากหลายทางความคิด ปัจจุบนัจึงยงั

ไม่ค่อยร่วมมือท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนกั 

 จากการศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้พบว่าคนในชุมชนเกาะศาล

เจา้มีความต่ืนตวั ตระหนกัรู้คุณค่าของทรัพยากรทางวฒันธรรมและฐานทุนท่ีตวัเองมีอยู่ มีวิสัยทศัน์

มองเห็นการณ์ไกลจึงใชก้ารท่องเท่ียวมาเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูชุมชนเกาะศาล

เจา้ ควบคู่กบัการสร้างเศรษฐกิจของคนในชุมชนควบคู่กนั ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้การท่องเท่ียววิถี

ถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยศกัยภาพของคนในเป็นหลกัใหญ่ แต่จ าตอ้งศึกษา 

วเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการพฒันาดีข้ึนต่อไป 

การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

จากการศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง ไดมี้การ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพฒันาการจดัการท่องเท่ียวชุมชนเกะศาลเจา้

ดงัน้ี 
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จุดแข็ง ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของชุมชนเกาะศาลเจา้ลว้นมีคุณค่า มีลีกษณะโดด

เด่น มีความเป็นอตัลกัษณ์ โดยเฉพาะดา้นวิถีถ่ิน และทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถ ซ่ึงเป็นคน

ในท่ีโดดเด่น บุกเบิก และท างานดา้นการท่องเท่ียวมาหลายปี ถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้ มีวิสัยทศัน์ และ

ความสามารถ เช่นคุณทวีศกัด์ิ หว่างจนัทร์ ท่ียงัสามารถเป็นแกนน าจดัการการท่องเท่ียวย่านน้ีได้

เป็นอยา่งดี ส่วนคนในพื้นท่ีลว้นมีภูมิปัญญามากมาย คนในชุมชนมีอธัยาศยัไมตรีดี นอกจากน้ี ท่ีตั้ง

ของชุมชนอยูใ่กลก้บัใจกลางพระนคร ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวไม่สูง กิจกรรมน่าสนใจ ผลิตภณัฑ์

มีคุณค่า ชุมชนมีองคป์ระกอบท่ีหลากหลายสมบูรณ์ 

จุดอ่อน ความมีส่วนร่วมยงัไม่มากพอ ความพร้อมของคนในดา้นความรู้เร่ืองการจดัการ

ยงัเขา้ใจไม่ทัว่ถึง ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวยงัไม่เพียงพอ ขาดระบบส่ือความหมาย 

การเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนควรมีมากกวา่ท่ีเป็นอยู่ ขาดความเช่ียวชาญดา้นการตลาด ขาดการ

พฒันารูปแบบกิจกรรมใหค้รอบคลุมมากข้ึน 

โอกาส รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีไทย ชุมชนเกาะศาลเจา้ตั้ งอยู่ใกล้

แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจ านวนมาก (เช่น ตลาดน ้ าสองคลองวดัตล่ิงชัน ตลาดน ้ าวดั

สะพาน ตลาดคลองบางหลวง) 

อุปสรรค แนวโน้มการพฒันาอสังหาริมทรัพย์จากพื้นท่ีโดยรอบก าลังรุกคืบ กลุ่ม

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวภายนอกท่ีมีส่วนก าหนดการท่องเท่ียวชุมชนเกาะศาลเจา้ มีอิทธิพลใน

การก าหนดรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเป็นหลัก ท าให้ชุมชนไม่มีอ านาจต่อรองเท่าท่ีควร

ส่ือมวลชนและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งมกัไม่ค่อยเห็นความส าคญัและไม่ได้สนบัสนุน นโยบายรัฐยงั

ไม่ไดส้นบัสนุนการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนอย่างจริงจงั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกัขาดความรู้ และยงั

ไม่ค่อยมีความเขา้ใจในแนวคิดการท่องเท่ียววถีิถ่ิน 

    

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ววถิีถิ่นในชุมชนเกาะศาลเจ้า 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้ซ่ึง

เป็นจุดอ่อนและอุปสรรค น าไปพิจารณาร่วมกบัฐานทุนและโอกาสท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ี

เก่ียวเน่ืองมีอยู่  จึงขอเสนอแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ี

เก่ียวเน่ืองเป็น 8 แนวทาง ดงัน้ี 
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 1. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวฒันธรรม และนิเวศวฒันธรรมเพือ่การท่องเที่ยว 

 ชุมชนเกาะศาลเจา้มีงานทางดา้นวฒันธรรม ภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าหลายดา้น จึงควร

อนุรักษา์ใหด้ ารงอยูแ่ละแสดงใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์ความโดดเด่นของชุมชนเกาะศาลเจา้ ดงัน้ี 

1. จดัการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแทงหยวก การจกัสานทางมะพร้าว การเผาขา้ว

หลาม ความรู้เร่ืองเรือ พนัธ์ุไม ้ระบบนิเวศน์ในคลอง หรือภูมิปัญญาอ่ืนใดท่ีก าลงัจะเส่ือม โดยชาว

ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ และขอรับการสนบัสนุนจากส านักวฒันธรรม กีฬา และการ

ท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว 

2. ยกย่องปราชญ์ชุมชน สนบัสนุนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  จะไดเ้กิดแรงจูงใจใน

การรักษาวฒันธรรมให้มากข้ึน โดยจดัท าใบประกาศเกียรติคุณ การหาทุนทรัพยเ์ก้ือหนุน โดยชาว

ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบร่วมกบัส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 

3. จดัตั้งกองทุนฟ้ืนฟูทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้โดยจดักิจกรรม

ระดมทุน และควรน าเงินจากกองทุนมาใชอ้ยา่งเหมาะสม เร่งด่วนให้เห็นผลงานเป็นรูปธรรม โดย

พิจารณาคดัเลือกจากทรัพยากรท่ีมีความส าคญัท่ีใกลภ้าวะเส่ือมสูญมาท ากิจกรรมน าร่อง โดยชาว

ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบร่วมกบัส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว และเครือข่าย

การท่องเท่ียวภาคประชาสังคม 

 4. จดักิจกรรมอนุรักษคู์คลอง ประกวด “หนา้บา้นน่ามอง” รณรงคใ์ห้บา้นเรือนริม

คลองรักษาความสะอาดเรียบร้อย สร้างจิตส านึกใหก้บัคนในทอ้งถ่ินในการอนุรักษคู์คลอง โดยชาว

ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ ร่วมกบัส านกังานเขตตล่ิงชนั ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 

5. จดัตั้งอาสาสมคัรรักษถ่ิ์นเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดความร่วมมือใน

การพฒันาการท่องเท่ียววิถีถ่ิน ช่วยบริการอ านวยความสะดวกให้กบัผูท่ี้มาเยี่ยมเยือน โดยชาว

ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบร่วมกบัส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 

 2. แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ววถิีถิ่น  

ชุมชนเกาะศาลเจา้มีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและมีคุณค่าเหมาะสมกบัการเรียนรู้ แต่คนในชุมชนขาด

การน าเสนอเร่ืองราวในรูปแบบท่ีน่าสนใจ จึงควรด าเนินการ ดงัน้ี 

 จดัอบรมดา้นการท่องเท่ียววถีิถ่ิน พฒันาความรู้ ทกัษะเฉพาะทางของบุคลากร อาทิ 

การประชาสัมพนัธ์  เทคนิคการน าชม การใช้ภาษาต่างประเทศ โดยชาวชุมชนเกาะศาลเจา้เป็น
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ผูรั้บผิดชอบ สนบัสนุนโดยส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั

ศิลปากร  

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีถิ่น และการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม 

 การจดัการท่องเท่ียวของชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นควรด าเนินการอยา่งเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ภาคส่วนในสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนเกาะศาลเจา้ใหมี้ความย ัง่ยนื สามารถธ ารงรักษาคุณค่าของบวิถีวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มให้

คงอยู่ต่อไปได้ จึงควรพัฒนาการบริหารจัดการการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกาะศาลเจ้าให้มี

ประสิทธิภาพ โดยคน้หาแกนน า การจดัท ากิจกรรม การสร้างกระบวนการการท างาน การพฒันา

บุคลากร การจดัรูปองคก์ร ดงัน้ี 

 1. ก าหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหารการท่องเท่ียวของชุมชนเกาะศาลเจา้ใน

ลกัษณะศูนยป์ระสานงานการท่องเท่ียววถีิถ่ินชุมชนเกาะศาลเจา้ โครงสร้างประกอบดว้ย เลขานุการ

ศูนยป์ระสานงาน ฯ 1 คน ผูป้ระสานงาน 1 คน กรรมการแต่งตั้งจากตวัแทนกลุ่มกิจกรรมกลุ่มละ 1 

คน อาจเชิญบุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวหรือดา้นอ่ืนๆ เป็นท่ีปรึกษาไดต้าม

ความเหมาะสม โดยให้แต่ละกลุ่มมีอิสระจากกัน สามารถก าหนดนโยบาย วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมของกลุ่มตนได้ และมีการเช่ือมโยงกลุ่มทุกกลุ่มในรูปเครือข่าย โดยทุกกลุ่มตอ้งมีการ

ก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนั ให้มีการประชุมกรรมการศูนยป์ระสานงาน ฯ ร่วมกนัเดือนละ โดยทาง

ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 

4. แนวทางการพฒันากจิกรรมและผลติภัณฑ์ทางการท่องเทีย่วเชิงวถิีถิ่น  

 ก าหนดรูปแบบกิจกรรมทางการท่องเท่ียววิถีถ่ินในย่านเกาะศาลเจา้ และย่านบาง

ระมาด ท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของความเป็นไทย และการด ารงชีวิตของทอ้งถ่ิน และพฒันาคุณภาพ

ของสินคา้และบริการ ให้เกิดเช่ือมโยงสถานท่ีและกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในชุมชนอย่างทัว่ถึง 

เพื่อสร้างโอกาสและกระจายรายไดใ้หก้บัชาวชุมชนเกาะศาลเจา้ใหท้ัว่ถึงยิง่ข้ึน โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. ปรับเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงสถานท่ีน่าใจในชุมชนเกาะศาลเจา้อย่างทัว่ถึง 

เร่ิมตน้ จาก วดัจ าปา ตลาดน ้ าวดัจ าปา ร้านขายของช า ลานหน้าห้องสมุด ศาลเจา้พ่อจุย้ บา้นสอง

บุตรี ร้านกาแฟ บา้นเคร่ืองหอม บา้นโฮมเสตย ์สวนแกว้มงักร บา้นสวนหมอตอ้ย บา้นขนมคุณตู ้
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บา้นสวนตระกลูทองใบ บา้นแม่จวบ เพื่อสร้างโอกาสและกระจายรายไดใ้ห้กบัชาวชุมชนเกาะศาล

เจา้ใหม้ากยิง่ข้ึน โดยค านึงถึงผลกระทบในการด ารงชีวติอยา่งปกติสุขของคนในชุมชน  

 2. จดักิจกรรมสอนการท าขนม อาหารไทยโบราณ โดยเชิญผูอ้าวุโสท่ีมีฝีมือการปรุง

อาหารมาเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคนในชุมชนท่ีสนใจ และน าความรู้ท่ีไดไ้ปจดัท าอาหาร 

ขนม จ าหน่ายแก่นกัท่องเท่ียว โดยชาวชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นผูด้  าเนินการ 

5. แนวทางการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเทีย่ว  

ใหค้วามส าคญักบัคนทุกกลุ่มในการเขา้ถึงการบริการสาธารณะและการเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวของกลุ่มคนท่ีมีความบกพร่องทางกายก่อให้เกิดประโยชน์กบัคนในทอ้งถ่ินไดรั้บความ

สะดวก ปลอดภยั เป็นประโยชน์กบัทุกกลุ่ม โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1. จดัสร้างสุขาสาธารณะ เพื่อใหบ้ริการแก่ผูม้าเยีย่มเยอืนอยา่งเพียงพอในชุมชนเกาะ

ศาลเจา้ ออกแบบหอ้งสุขาใหมี้ความเหมาะสมกลมกลืนสะดวกแก่คนทุกกลุ่ม   

2. จดัท าทางลาด ทางเช่ือมของเส้นทางสัญจรภายในชุมชนเกาะศาลเจา้และพื้นท่ี

เก่ียวเน่ืองเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุในชุมชนเอง และรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มคนพิการ 

และสูงอายใุหเ้ขา้มาท่องเท่ียวชุมชนมากข้ึน 

3. จดัสร้างระบบส่ือความหมายทางวฒันธรรมโดยการจดัท าป้ายแผนภูมิ ติดตั้ง

บริเวณทางเข้าชุมชนหน้าวดัจ าปา ท่าเรือหน้าศาลเจ้าพ่อจุ้ย และป้ายเล่าเร่ืองติดตั้งในสถานท่ี

ท่องเท่ียวทุกแห่งในชุมชน  เพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจในคุณค่าความหมายของทรัพยากร

ทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในชุมชนเกาะศาลเจ้าและพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง  โดยกรมการท่องเท่ียวเป็น

ผูส้นบัสนุน  

6. แนวทางการพฒันาการตลาดและการประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่ว  

เพื่อให้เกิดการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถี

ชุมชน และระบบนิเวศท่ีคงไวซ่ึ้งทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าท่ีหาไดย้ากในกรุงเทพมหานคร  

ควรด าเนินการ ดงัน้ี 

นิเทศสัมพนัธ์ส่ือมวลชน โดยจดักิจกรรมท่องเท่ียววิถีถ่ินสัญจรให้ส่ือมวลชนทุก

แขนงเขา้มาศึกษา ท าข่าว เพื่อช่วยเผยแพร่เร่ืองราวคุณค่าของชุมชนสู่สาธารณะ ด าเนินการโดย

ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานกรุงเทพ  
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7. แนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ว 

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือในการด าเนินงาน 

เช่ือมโยงแนวคิด และเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนกบัพื้นท่ี แลกเปล่ียนความรู้อย่างเป็นระบบ  

เพื่อพฒันาและปรับปรุงแผนในการด าเนินงานดา้นการท่องเท่ียวชุมชน ควรด าเนินการ ดงัน้ี 

1. จดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคู่ขนานจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเช่ือมโยง

ของชุมชนท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียง เช่ือมโยงเน้ือหาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของทอ้งถ่ิน และวิถี

วฒันธรรมในยา่น อาทิ เช่ือมเส้นทางวฒันธรรมกบัสายน ้าจากเกาะศาลเจา้สู่คลองบางหลวง  

8. แนวทางการพฒันาข้อมูล สารสนเทศทางการท่องเที่ยว      

 ชุมชนเกาะศาลเจ้ามีประวติัความเป็นมาเก่าแก่ มีวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ แต่ขาด

การศึกษาข้อมูล หรือการรวบรวมองค์ความรู้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ จึงควรมีการศึกษา

ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ รวบรวมและน าเสนอขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศ

จะครอบคลุมความรู้ เก่ียวกบัเกาะศาลเจา้และพื้นโดยรอบ โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. จดัท าชุดความรู้เพื่อความเขา้ใจถ่ินฐานชุมชนเกาะศาลเจา้ โดยศึกษาประวติัศาสตร์

ทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ  จดัท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพฒันาและเผยแพร่

การท่องเท่ียวในชุมชนเกาะศาลเจา้ และใหบ้ริการแก่ผูท่ี้เขา้มาศึกษาความรู้เฉพาะทาง 

 2. จัดท าข้อมูลเร่ืองราวของชุมชนเกาะศาลเจ้าในระบบดิจิตอล และจัดท าใน

รูปแบบของแผน่ซีดี และน าไฟล์ขอ้มูลเผยแพร่ให้ผูท่ี้สนใจดาวโหลดขอ้มูลไดจ้ากเวบ็ไซต ์เพื่อให้

การเผยแพร่เป็นไปอยา่งทัว่ถึง และสะดวก  

 การจดัการการท่องเท่ียววถีิถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจา้นั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ือง

กบัมิติการพฒันาในหลายมิติทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม ท่ีจะตอ้ง

ด าเนินการบูรณาการการพฒันาในแต่ละดา้นควบคู่กนั มิใชเ้นน้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเท่านั้น และ

ในการด าเนินงานตอ้งอาศยัความรู้ในหลายสาขา ในลกัษณะสหวิชา ทั้งทางด้าน ประวติัศาสตร์ 

โบราณคดี นิเวศวิทยา การตลาด การส่ือสาร การอนุรักษ์ ซ่ึง “คนใน” ท่ีอยูชุ่มชนเกาะศาลเจา้เพียง

ล าพงัอาจไม่ไดมี้ความรู้ท่ีครอบคลุมรอบดา้น ตอ้งอาศยั “คนนอก” บุคคล และองคก์รภายนอกเขา้

มาสนบัสนุน และประสานงาน เพื่อเสริมการท างานท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชน ซ่ึงการท างาน

ท่ีกล่าวมาตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง ยาวนานเป็นระยะเวลาหลายปี จึงไม่ควรจะ

เร่งรัดให้เกิดผลส าเร็จโดยทนัที เพราะเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดโ้ดยส้ินเชิง เน่ืองดว้ยการท างานตอ้งมี
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ปัจจยัทั้งภายในท่ีเป็นอุปสรรค และปัจจยัภายนอก ท่ีอยูเ่หนือการควบคุม โดยแผนงานท่ีวางไวอ้าจ

มีขอ้บกพร่อง ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวก้็เป็นได ้ตอ้งมีการเรียนรู้ ทบทวน ปรับปรุง 

แกไ้ขตลอดเวลา  

 โดยรูปแบบการท างานท่ีจะท าให้ชุมชนเกาะศาลเจา้ประสบความส าเร็จ ควรอยูใ่น

รูปแบบท่ีใหชุ้มชนรวมตวักนั ด าเนินงานแต่ละดา้นอยา่งอิสระ มีระบบการประสานเช่ือมโยงกนัใน

ลกัษณะศูนยก์ลางของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผูจ้ดัท าแผนงานโครงการ และหน่วยงานราชการ

หรือองคก์รภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูพ้ิจารณา เม่ือหน่วยงานเห็นไปไดถึ้งความเป็นไปไดแ้ละความ

คุม้ค่า จึงสนบัสนุนงบประมาณใหชุ้มชนด าเนินการเอง และจดัหาบุคลากรเขา้มาถ่ายทอดความรู้ใน

บางเร่ืองท่ีชุมชนต้องการ พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเป็นผู ้ประสานงานหลัก 

ปฏิบติังานในลกัษณะเกาะติด และฝังตวัอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการกระตุน้ ติดตาม ประเมินผลได้

อย่างใกล้ชิด ซ่ึงจะท าให้การจัดการการท่องเท่ียววิถีถ่ินในชุมชนเกาะศาลเจ้าก้าวไปสู่แหล่ง

ท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืและประสบความส าเร็จ 
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ประวตัิผู้วจัิย 
  
ช่ือ - สกุล                            นายระพีพฒัน์ เกษโกศล 
ท่ีอยู ่    107 ซอยฉิมพลี 14/2  หมู่บา้นมณัฑนา  
                                                      แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ                                             
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2521                    ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษา จากโรงเรียนปวโรฬารวทิยา 
พ.ศ. 2526                    ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอ านวยศิลป์ 
พ.ศ. 2530                       ส าเร็จการศึกษาปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์  
                                                มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
พ.ศ. 2544                   ไดรั้บวฒิุบตัร โครงการพฒันาทกัษะบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
                                               จากคณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2546                     ไดรั้บวฒิุบตัร หลกัสูตร “Advanced Seminar on Tourism Quality”  
                                                จากสถาบนั Galicia Advanced Center for Tourism Studies   

(CSHG) Santiago de Compostela ราชอาณาจกัรสเปน  
พ.ศ. 2548                        ไดรั้บเกียรติบตัรการอบรม  “14 ตุลาศึกษา” จากมูลนิธิโครงการ 

    ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553                        ไดรั้บวฒิุบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารมหานครระดบัตน้ จากสถาบนั 

                                                      พฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร         
ประวติัการท างาน 

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั       นกัพฒันาการท่องเท่ียวช านาญพิเศษ  
                                               หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาการท่องเท่ียว สังกดักองการท่องเท่ียว  
                                            ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว  กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั       เลขานุการเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสังคม 
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั        ท่ีปรึกษาสมาคมจกัรยานเพื่อสุขภาพไทย 

  
ประสบการณ์การท างาน 
       พ.ศ. 2544 - ปัจจุบนั     ผูบ้รรยายพิเศษดา้นการท่องเท่ียว  ดา้นวฒันธรรม  และดา้นการ 
                                                      พฒันาสังคมใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษา องคก์รทางธุรกิจท่องเท่ียว องคก์ร 
                                                      ชุมชนดา้นท่องเท่ียวและวฒันธรรม 
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      พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั    จดัตั้ง และประสานการด าเนินงานของสมาชิกเครือข่ายการท่องเท่ียว 
                                                      ภาคประชาสังคม กวา่ 60 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มชุมชน กลุ่มผูป้ระกอบ 
                                                      ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และองคก์รไม่สงักดัภาครัฐ  
 พ.ศ. 2542 - ปัจจุบนั    สร้างสรรคแ์ละด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 

รวมกวา่ 400 กิจกรรม  อาทิ  ล่องเรือสืบสานต านานอาทิ ล่องเรือคลอง
บางกอกนอ้ย คลองพระโขนง ล่องเรือแม่น ้าเจา้พระยายามราตรี เดินเทา้ 

                                                      ยา่นเก่า ข่ีจกัรยานรอบกรุงรัตนโกสินทร์ ข่ีจกัรยานชมสวน  
รถท่องเท่ียวสองชั้นชมกรุงรัตนโกสินทร์ 

   พ.ศ. 2544 - ปัจจุบนั         จดัท าป้ายส่ือความหมายเพื่อเล่าเร่ืองราว  ขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์และ   
                                                      ศิลปวฒันธรรมทัว่กรุงเทพฯกวา่ 600 จุด 
    พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั          จดัท าโครงการดา้นพฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียวจ านวนกวา่ 4,000 คน    
     พ.ศ. 2549 - 2553              จดัท าโครงการดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                                                     7 พื้นท่ี ไดแ้ก่ ยา่นเยาวราช ยา่นบา้นบุ ยา่นบางมด ยา่นหนองจอก  
                                                     ยา่นบางกระด่ี ยา่นตล่ิงชนั ยา่นกุฎีจีน และยา่นนางเล้ิง 
      พ.ศ. 2553                   จดัท าโครงการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินยา่นเก่า 30 แห่ง ในเขต      
                                                     กรุงเทพมหานคร              
     พ.ศ. 2544 - ปัจจุบนั          จดัท าคู่มือชมกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ังตะวนัออก  คู่มือชมกรุงรัตนโกสินทร์ 
                                                     ฝ่ังตะวนัออกคู่มือท่องเท่ียวจกัรยาน 10 เส้นทาง คู่มือท่องเท่ียวจกัรยาน 
                                                     รอบกรุงรัตนโกสินทร์  หนงัสือบางกอกสัญจร  หนงัสือ 100 พิพิธภณัฑ ์ 
                                                     คู่มือท่องเท่ียวแม่น ้าล าคลอง  คู่มือท่องเท่ียวยา่นบางรัก คู่มือท่องเท่ียว 
                                                     ยา่นเยาวราช  คู่มือท่องเท่ียวกรุงรัตนโกสินทร์  หนงัสือมุมมองใหม่ 
                                                   กรุงเทพ เล่ม 1 และเล่ม 2  คู่มือท่องเท่ียวบางกอกนอ้ย คู่มือวนัเดียวเท่ียว 
                                                     กรุงเทพฯ  นิตยสารโฟกสับางกอก คู่มือของดีกรุงเทพฯ (2557) 
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