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NAPHAT KHUNSONG:  THE STUDY OF TOURISM AT KWAN-RIAM FLOATING 
MARKET. THESIS ADVISER: ASSOC. PROF. SUPAPORN JINDAMANEEROJ. 210 pp. 

This research aims at studying the origin and the evolution of Kwan-Riam 
floating market, Saen-Saep waterside in Min Buri district during 2012-2016 and also the 
analyzed the tourism effectiveness.  These purposes to standardized development 
plan and sustainable tourism.  The research is studied by qualitative method and 
interviewing the market’s director, traders, local people and stakeholders from                
Wat Bamphen Nuea, Wat Bang Pheng Tai, Bamphen Nuea school and the visitors 
survey. 

The researcher found that Kwan- Riam floating market consists of         
cultural resource according to Saen- Saep canal passing through Wat Bamphen Nuea                 
and Wat Bang Peng Tai temple.  This market was founded in 2012 by Mr. Chavalit 
Methayapraphas who has put the characters’ name from the memorable fiction,      
Phlae Kao to the market’s name. The floating market has been developed in tourism 
from 2012 to 2016 with many activities such as giving a merit by boat, boating along 
the river, art and cultural shows and mini zoo. 

The Kwan-Riam floating market is affected in three ways: tourism resource, 
public relation and facility.  Especially, the facility serves for elder people and 
handicapped people. However, some tourism activities are also affected to Saen-Saep 
canal environment.  Moreover, the local people do not participate with the market.       
So, it can lead to developing plan in sustainable tourism which is to enhance the way 
of local people’s life and culture, tourists handling, participation in monitoring, solving 
the problem, sharing the opinions and presenting policy from both authorities and 
communities. 
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บทที่ 1  
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
“การท่องเที่ยว” เป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตรา
ต่างประเทศ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมี 
ส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและ  
การลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวด เร็วกว่าภาคผลิต 
และบริการอื่น ๆ1  

การท่องเที่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว               
ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจด้านต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น โรงแรม ภัตตราคารร้านอาหาร             
ที่พัก ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้ 
สู่ท้องถิ่น โดยแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปแบบเงินตราต่างประเทศปีละ                
หลายแสนบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยนับแสนล้านบาท
เช่นเดียวกัน2 โดยผลการส ารวจภาวะการท่องเที่ยวโลก (UNWTO World Tourism Barometer) 
โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกในสังกัดองค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2556 พบว่าประเทศไทย              
ติดหนึ่งในสิบประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนานาชาติมาเยี่ยมชมมากที่สุดของโลก จ านวน 26.5 ล้านคน 
และน ารายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 1.35 ล้านล้านบาท3 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้มหาศาลนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากประเทศไทย 
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งสามารถดึงดูดใจและ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ4 ทั้งนี้การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบันคือ “การท่องเที่ยวตลาดน้ า” 

                                                           
1คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ว

แห่งชำติ พ.ศ.2555 - 2559 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2555), 1. 
2เรื่องเดียวกัน, 5. 
3กรมการท่องเที่ ยว ,  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ ยว เชิ งนิ เวศ                     

ทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: กรมการท่องเที่ยว), 6. 
4ธนกฤต สังข์เฉย, อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (นครปฐม: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทน์, 2550), 81 - 82. 
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“ตลาดน้ า” (floating market) เป็นปรากฏการณ์ของสังคมไทยภาคกลาง ซึ่งแต่เดิม
ผู้คนนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมท้องน้ า เพราะล าน้ าคือเส้นทางสัญจรที่ส าคัญ ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความส าคัญของสายน้ าในวิถีชีวิตของคนไทยที่ด าเนินชีวิตและหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็น
เกษตรกร เมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตออกมาแล้วก็จะน าผลผลิตเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน                
ในท้องน้ า ตลาดน้ าจึงเป็นชื่อเรียกแหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในท้องน้ า โดยอาศัยเรือ                 
เป็นพาหนะ แต่เดิมนอกจากจะเรียกนัดแล้วยังมีชื่อเรียกกันว่า “ตลาดเรือ” หรือ “ตลาดท้องน้ า”          
ในปัจจุบันเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ตลาดน้ า”5 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ การสร้างบ้านแปงเมืองในสมัย                 
กรุงศรีอยุธยาแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของคนไทยในอดีตที่ยึดพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ า ซึ่งเป็น                
ที่อุดมสมบูรณ์ เพ่ือด ารงชีวิตตามวิถีสังคมเกษตรกรรม ตลอดจนการคมนาคมขนส่งและการค้าขาย                          
ทางน้ าเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์6 ต่อมาเมื่อมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น ภายหลัง
จากช่วงรัชกาลที่ 4 - 5 เป็นต้นมา เส้นทางสัญจรจึงได้เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยสัญจรทางน้ า           
ก็ปรับมาเป็นการสัญจรทางบก ล าคลองต่าง ๆ จึงค่อย ๆ ถูกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ตามไปด้วย               
บางแห่งถูกถมเพ่ือขยายถนน สายน้ าจึงมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงสภาพของชุมชน ตลาด ร้านค้า               
และบ้านเรือนก็ถูกเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม7  

กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมไทยในช่วง 20 - 30 ปีมานี้ คือ การท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้ตลาดน้ ามีความเปลี่ยนแปลง โดยการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา  
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็ น
อุตสาหกรรมที่ เจริญเติบโตและมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ                      
ประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีการบรรจุแผนพัฒนาการท่องเที่ยว                     
ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพ่ือสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ หากมองว่าการตัดถนน เป็นปัจจัยด้านลบ
ที่ท าให้ตลาดน้ ารูปแบบดั้งเดิมหายไป การท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นปัจจัยด้านบวกที่ท าให้เกิดตลาดน้ า
รูปแบบใหม่หรือเกิดตลาดน้ าแหล่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวในปัจจุบัน8  

 

                                                           
5ราตรี โตเพ่งพัฒน์, ตลำดน  ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภำคกลำง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), 1 - 3. 
6เกียรติ จิวะกุล และคณะ, ตลำดในกรุงเทพมหำนคร : กำรขยำยตัวและพัฒนำกำร 

(กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจโครงการวิจัย “วิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ 
200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2525), 5 - 6. 

7กิตติพร ใจบุญ , “ตลาดกับวิถีชีวิต: บทส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง                      
ตลาดไทย,” ใน ตลำดในชีวิต ชีวิตในตลำด, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2549), 63. 

8เรื่องเดียวกัน, 63 - 64. 
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อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวตลาดน้ า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน ๆ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมตลาดน้ า
เพ่ือชื่นชมวัฒนธรรมการค้าขายทางเรือของแม่ค้า ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตลาดน้ าจึงเป็น
ที่นิยมและเกิดเพ่ิมขึ้นมากมายหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย โดยมีการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม เช่น การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางเรือ กิจกรรมตักบาตรพระทางน้ า การแสดงทางวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดรูปแบบการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ก็มี เป็นต้น  

ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตลาดน้ าจ านวนมาก ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่
ชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวตลาดน้ าที่ยั่งยืนนั้น เป็นตลาดน้ าที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ    
คนในชุมชน ตัวอย่างเช่น งานศึกษาเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาตลาดริมน้ าดอนหวาย ที่มีการด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการตลาดน้ าดอนหวายซึ่งได้รับการส่งเสริมจากเทศบาลต าบลบางกระทึก ในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาและการจัดการ ตามกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่น 
ในการคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดนโยบาย คุ้มครอง ศึกษา
ผลกระทบและหามาตรการลดผลกระทบ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งจัดท า
แนวทางปฏิบัติและวางแผนแนวทางการแก้ไข โดยการศึกษาวิจัยประเมินผลและตรวจสอบอย่าง  เป็น
ระบบตามศักยภาพของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว9  งานศึกษาเรื่องการรวมกลุ่มชุมชนปฏิบัติการ           
เพ่ือการสร้างรูปแบบทางการตลาดอย่างยั่งยืนผ่านทฤษฎีกิจกรรม กรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวา         
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่ยังยืนของตลาดน้ าอัมพวาคือ การมีส่วนร่วมของคน  
ในชุมชน โดยการน าทุนทางสังคมและวัฒนธรรมชองชุมชนที่มีอยู่มาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว           
ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และส่งผลให้ตลาดอัมพวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม               
และก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อชุมชน 10 และงานศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจาก           
การขยายตัวและการจัดการตลาดน้ าคลองลัดมะยม พบว่าตลาดน้ าคลองลัดมะยมเกิดจากสมาชิก         
ในชุมชนริมน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์แม่น้ าคูคลอง และได้รับการสนับสนุนจากโครงการ               
ชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ย่านตลาดน้ าตลิ่งชัน คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร               
ในการด าเนินการพัฒนาตลาดน้ าในการออกแบบแผนผังและปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก11  

                                                           
9จันทร์เพชร แสงวงศ์, “กลยุทธ์การพัฒนาตลาดน้ าดอนหวาย,” วำรสำรกำรบริหำร

ท้องถิ่น 4, 2 (2 เมษายน - มิถุนายน 2554): 67 - 77. 
10ปรียาภรณ์ เนียมนก, “การรวมกลุ่มชุมชนปฏิบัติการเพ่ือการสร้างรูปแบบทาง

การตลาดอย่างยั่งยืนผ่านทฤษฎีกิจกรรม กรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวา,” วำรสำรวิทยำกำรจัดกำรและ
สำรสนเทศน์ มหำวิททยำลัยนเรศวร 7, 1 (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555): 29 - 38. 

11จิตรา อนุสาสนนันท์, “การเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวและการจัดการตลาดน้ าคลอง
ลัดมะยม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 110 - 111. 
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จากที่ตลาดน้ าได้รับความสนใจและการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิด   
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้สภาพเดิมของตลาดน้ าเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาตลาดน้ า          
มาใช้เพ่ือการท่องเที่ยวโดยขาดการดูแลและการบริหารจัดการที่ดี อาจท าให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ 
ตามมา เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม
และผลกระทบทางวัฒนธรรม12 ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาเรื่องการสร้างมาตรฐานตลาดน้ าเพ่ือ                 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาตลาดน้ าตลิ่งชัน การศึกษานี้มีวัตถุเพ่ือสร้างมาตรฐานตลาดน้ าเพ่ือ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา ควบคุม ดูแลตลาดน้ าในปัจจุบันให้มีมาตรฐาน               
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน นักท่องเที่ยว และเพ่ือคงให้วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ าให้คงอยู่               
ซึ่งปัจจุบันนั้นได้เลื่อนหายไปเนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรม            
การท่องเที่ยวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชน 13 จากงานศึกษาเรื่อง              
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาตลาดน้ าวัดไทร กรุงเทพมหานคร พบว่า ตลาดน้ าวัดไทรได้รับ
ความนิยมน้อยลง อันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ประกอบกับความเจริญที่เข้ามาในพ้ืนที่ ท าให้สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตดั้งเดิมได้เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการฟ้ืนฟูตลาดน้ าวัดไทรขึ้นมาใหม่ แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็ จ              
และปัจจุบันก็ยังไม่มีโครงการฟ้ืนฟูตลาดน้ าวัดไทรขึ้นมาอีก14 และในงานศึกษาเรื่องการป้องกัน             
การเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตลาดน้ าอัมพวา พบว่า             
ตลาดน้ าอัมพวาประสบปัญหาในเรื่องของการใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างขาดความรู้                
ความเข้าใจท าให้ระบบนิเวศน์ถูกท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับ    
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนและต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวอย่างตลาดน้ า
อัมพวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป 15 
เป็นต้น  

 

                                                           
12มณีวรรณ ผิวนิ่ม และปรารถนา จันทรุพันธุ์, รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงกำร

พัฒนำและผลกระทบของกำรท่องเที่ยวกรณีศึกษำชุมชนตลำดน  ำ (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุน
วิจัย, 2546), 15. 

13ศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์, “การสร้างมาตรฐานตลาดน้ าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาตลาดน้ าตลิ่งชัน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2550), 154. 

14ธีราภรณ์ นกแก้ว , “การท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ :  กรณีศึกษาตลาดน้ าวัด ไทร 
กรุงเทพมหานคร” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 113 - 114. 

15อริสรา เสยานนท์, “การป้องกันการเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของตลาดน้ าอัมพวา,” วำรสำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 29, 4 (เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2552): 163 - 172. 
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“ตลาดน้ า” เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว  
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แม้ปัจจุบันตลาดน้ ามิได้มีความส าคัญเพ่ือซื้อขายสินค้าของผู้คน              
ในชุมชนนั้น ๆ เหมือนในอดีต แต่ก็ยังมีการด าเนินชีวิตบางส่วนที่คงเดิมหลงเหลือไว้ กิจกรรมต่าง ๆ 
ของตลาดน้ ายังคงได้รับความนิยม ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน                                   
นับว่าเป็นปัจจัยในการท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่จะสามารถน ามาพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้เป็น             
การท่องเที่ยวตลาดน้ าที่ยั่งยืนได ้

ตลาดน้ าขวัญเรียม เป็นตลาดน้ าตลาดหนึ่งที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ก่อตั้งขึ้น             
โดยเอกชน เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พ้ืนที่ตั้งตลาดน้ านี้ ตั้งอยู่ระหว่าง
สองฝั่งคลองแสนแสบในพ้ืนที่ของวัดบ าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
โดยมีการสร้างสะพานเป็นรูปกระดูกโครงเรือ เชื่อมระหว่างพ้ืนที่ตลาดน้ าฝั่งเหนือ (วัดบ าเพ็ญเหนือ)
และตลาดน้ าฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต้) ตลาดน้ าขวัญเรียมมีทั้งร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร ร้านค้าจ าลอง
แบบโบราณ และร้านค้าเรือลอยน้ า ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าต่าง ๆ มากมายทั้งสองฝั่ง มีร้านค้าท้ังหมด
เกือบ 200 ร้านค้า ประกอบด้วยร้านอาหาร เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของตกแต่งบ้าน ของสะสม 
เครื่องประดับ ฯลฯ การคมนาคมสามารถเข้าถึงตลาดน้ าฝั่งเหนือและตลาดน้ าฝั่งใต้ได้ทั้งสองทาง 

นอกจากนี้ตลาดน้ าขวัญเรียมมีการจัดกิจกรรมตักบาตรทางน้ า ซึ่งถือว่าหาดูได้ยาก 
ในสังคมเมือง ทุกเช้าวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีประชาชนจ านวนมากหลั่งไหล
เข้ามาท าบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น ถือเป็นการฟ้ืนฟูประเพณีทางพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง 
อีกทั้งทางวัดบ าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญ
ถวายสังฆทาน การไถ่ชีวิตโคกระบือ มีพระพุทธรูปจ าลองที่ส าคัญ เช่น พระพุทธชินราชจ าลอง              
พระพุทธโสธรจ าลอง หลวงพ่อวัดไร่ขิงจ าลอง เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนได้สักการบูชา รวมถึงมีการ
กิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมล่องเรือชมคลองแสนแสบ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
และการจัดแสดงสัตว์บกและสัตว์น้ า 

จากการที่ตลาดน้ าดังกล่าวตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ จึงท าให้ผู้สร้างตลาดได้ผูกโยง
เรื่องราวของ “ขวัญ - เรียม” ตัวละครในนิยายรักอมตะเรื่อง “แผลเก่า” ของไม้เมืองเดิม ซึ่งเป็น             
ชื่นชอบและติดตรึงอยู่ในภาพทรงจ าของคนไทย โดยมีขวัญกับเรียมเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของอดีต 
ตลาดน้ าขวัญเรียมจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว อันเกิดจากปัจจัยหลายประการ                
ทั้งปัจจัยด้านทรัพยากร สถานที่ มีการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 
และคนชรา รวมถึงสตรีมีครรภ์ ได้แก่ ลิฟต์ ทางลาด ห้องน้ า เป็นต้น 

ทั้งนี้ตลาดน้ าขวัญเรียมมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ท าให้มีข่าวของตลาดน้ า
ขวัญเรียมเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนได้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น เฟสบุ๊ค ( facebook) เวปไซต์ 
(website) ของทางตลาดน้ าขวัญเรียม ทั้งนี้ทางตลาดน้ าท ากิจกรรมร่วมกับทางส านักงานเขตมีนบุรี 
ในการจัดงานต่าง ๆ เช่น วันอนุรักษ์คูคลองน้ าใส งานครบรอบ 111 ปีเมืองมีนบุรี และอนุญาตให้สื่อ
ต่าง ๆ เข้าไปถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ละคร และโฆษณา16 ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง 
ส่งผลให้ท าให้ตลาดน้ าขวัญเรียมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

                                                           
16สัมภาษณ์ เชาวลิต เมธยะประภาส, ผู้บริหารตลาดน้ าขวัญเรียม, 27 มิถุนายน 2557. 
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จะเห็นว่าตลาดน้ าขวัญเรียมเป็นตลาดที่เกิดขึ้นเพียง 4 ปี แต่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
ด้วยความที่เป็นตลาดน้ าเอกชนซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและความมีวิสัยทัศน์
ของเจ้าของตลาด จึงท าตลาดน้ าแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 
ในปัจจุบันตลาดน้ าขวัญเรียมมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมเยือนจ านวนมากเฉลี่ยวันละ 10,000 กว่าคน17

ซึ่งการบริหารโดยภาคเอกชนเป็นไปในรูปแบบเชิงพาณิชย์ โดยการบริหารงานเช่นนี้ถึงแม้ว่าจะ
ประสบความส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงผลกระทบด้านลบที่จะตามมา 
ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงต้องมีการปรับมุมมองด้านการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และค านึงถึงผลประโยชน์ ในภาพรวม  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตลาดน้ าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว ในประเด็น         
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของตลาดน้ าขวัญเรียมเพ่ือ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนตลาดน้ าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว และน าไปสู่แนวทางการพัฒนาและ
การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ าขวัญเรียมที่ได้มาตราฐานตลาดน้ า อันจะส่งผลให้ตลาดน้ าขวัญเรียม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ 

 
ค ำถำมกำรวิจัย 

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตลาดน้ าขวัญเรียมปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2559 ตลาดน้ าขวัญเรียม    
มีพัฒนาการและการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างไร การท่องเที่ยวของตลาดน้ าขวัญเรียมมีจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนอย่างไร และตลาดน้ าแห่งนี้ควรมีทิศทางในการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมใน    
ทิศทางใด  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของตลาดน้ าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว 
2. ศึกษาตลาดน้ าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยวเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
3. เสนอแนวทางการพัฒนาตลาดน้ าขวัญเรียมส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตราฐาน

ตลาดน้ า 
 
ขอบเขตด้ำนพื นที่ 

พ้ืนที่ตั้งของตลาดน้ าขวัญเรียมทั้งสองฝั่งคลองแสนแสบ ตลาดน้ าฝั่งเหนือมีพ้ืนที่
ประมาณ 20 x 120 เมตร ตลาดน้ าฝั่งใต้มีเนื้อที่ประมาณ 50 x 80 เมตร  
 
 
 
 

                                                           
17กฤษณะมิตรไนท์, “ตลาดน้ าขวัญเรียม ตอนที่ 2,” ออกอากาศทางเนชั่นทีวี, 27 

เมษายน 2557. 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสม     
2. สามารถน าผลจากการศึกษานี้ ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการและพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “ตลาดน ้าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว” ผู้ศึกษาได้ส้ารวจและรวบรวม
แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ท้าการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งศึกษา
ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุดของสถาบันการศึกษา ข่าวจากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เวทีเสาวนาต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่ศึกษารวบรวม ได้แก่ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เอกสาร รายงาน
การศึกษา รายงานสรุปประชุมสัมมนา หนังสือ และสื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือน้ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด             
ในการศึกษา โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

 
1. ความเป็นมาของตลาดน ้า 

ในอดีตผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างง่าย ๆ รูปแบบการด้ารงชีวิตของแต่ละชุมชนเป็นไป                
ในลักษณะของการพ่ึงพาตนเอง ต่อมาเมื่อบ้านเมืองพัฒนามากขึ น การด้ารงชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป             
มีการแลกเปลี่ยนซื อขายสิ่งของซึ่งกันและกัน ทั งจากภายในชุมชนและนอกชุมชน จากแหล่งชุมชน
หนึ่งไปยังแหล่งชุมชนหนึ่ง ท้าให้เกิดสถานที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งซื อขายของชุมชนขึ น กลายเป็นย่าน
เศรษฐกิจเรียกว่า “ตลาด” ชุมชนใดที่ใช้การคมนาคมทางบกในการติดต่อไปมาหาสู่ตลาดอันเป็น
แหล่งส้าคัญในการค้าขายก็จะเรียกกันว่า “ตลาดบก” แต่ถ้าชุมชนนั นใช้การคมนาคมทางน ้า                 
เป็นเส้นทางสัญจร  ส่วนใหญ่ก็จะเรียกตลาดที่เกิดขึ นว่า “ตลาดน ้า”1 

สภาพที่เหมาะแก่การเกิดตลาดน ้า ส่วนใหญ่มักเป็นชุมชนที่มีล้าคลองหลายสาย                
มาบรรจบกัน ล้าคลองเหล่านั นจะไหลลงสู่แม่น ้าใหญ่ นอกจากนี ยังเป็นที่สะดวกแก่การสัญจร                 
ไปมาของชุมชนริมน ้า ทั งผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื นที่หรือผู้คนที่อาศัยอยู่ห่างออกไป คลองเหล่านี อาจเป็น
คลองธรรมชาติ คลองขุด คลองลัด หรือคลองเชื่อมแม่น ้าก็ได้2 

ตลาดน ้ามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในอดีตของคนไทย เนื่องจากสมัยก่อนการคมนาคม
ติดต่อกันนั น ล้าน ้าคือเส้นทางสัญจรที่ส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นเหมือนแอ่งน ้า ตลาดน ้าจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความส้าคัญของสายน ้า
ในวิถีชีวิตของคนไทยที่ด้าเนินชีวิตด้วยการหาเลี ยงชีพด้วยการเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ บ้านเมือง
ของเรานั นไม่มีอาชีพใดจะเหมาะสมเท่ากับการท้าเกษตรกรรม  เพราะความสมบูรณ์ของดินและความ 

                                                           
1ปิยะพร กัญชนะ, บรรณาธิการ, ตลาดน ้า : ย่านชุมชนเก่าริมน ้าในสังคมเมืองสยาม 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537), 5 - 7. 
2สกุณี ณัฐพูลวัฒน์, เรียบเรียง, ตลาดน ้า วิถีชีวิตพ่อค้า - แม่ค้าไทย (กรุงเทพฯ:              

เอส.ที.พี. เวิลด์มีเดีย, 2541), 22. 
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อุดมของน ้าและเมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตออกมาแล้วก็จะน้าผลผลิตเหล่านั นมาซื อขายแลกเปลี่ยน               
ในสถานที่ที่สะดวกเหมาะสมต่อการติดต่อเดินทางซึ่งก็คือสายน ้านั่นเอง3 ตลาดน ้าเป็นชื่อที่เรียก 
แหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในท้องน ้าโดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ แต่เดิมนอกจากจะเรียกนัดแล้ว              
ยังมีชื่อเรียกกันว่า “ตลาดเรือ” หรือ “ตลาดท้องน ้า”4 เพ่ือสื่อถึงการค้าขายทางน ้า  ส่วนค้าว่า                      
“ตลาดน ้า”นั น เพ่ิงจะมาเรียกกันเมื่อสมัยหลังสงครามโลกครั งที่ 2 เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเห็น            
แล้วจึงตั งชื่อให้ว่า “Floating Market”5  

นอกจากนี ตลาดน ้าในอีกลักษณะหนึ่งคือ “ตลาดนัด” เพราะตลาดน ้าไม่ได้มีเป็นประจ้า
ทุกวัน จึงมีภาษาเรียกกันในหมู่ชาวบ้านว่า “นัด”6 เช่น นัดท่าคา หมายถึง ตลาดน ้าท่าคา                     
ซึ่งจะมี 6 ครั งใน 1 เดือน ได้แก่ วันขึ น 2 ค่้า 7 ค่้า และ12 ค่้า และวันแรม 2 ค่้า 7 ค่้า และ12 ค่้า 
เป็นต้น7 ตลาดน ้าในลักษณะนี มักเกิดในเวลาเช้ามืดและใช้ประโยชน์จากน ้าขึ นน ้าลง 8 ตลาดน ้า               
บางแห่งจึงเป็นตลาดนัดในวันข้างขึ นและข้างแรม โดยตลาดน ้าแต่ละแห่งอาจมีวันนัดตรงกันหรือ            
สลับเวลากัน เพราะต้องการให้สอดคล้องกับวันนัดของตลาดน ้าอ่ืน ๆ บริเวณใกล้เคียง9 

เรื่องราวของตลาดน ้าที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเก่าแก่ที่สุด คือ ตลาดน ้าในสมัย
กรุงศรีอยุธยา10 กรุงศรีอยุธยามีสภาพพื นที่เหมาะแก่การกสิกรรมและเป็นเมืองอยู่ในท้าเลที่
เหมาะสมกับการเป็นเมืองท่าที่จะท้าการค้าขายได้ทั งในประเทศและนอกประเทศ เพราะเป็นเมืองที่
ตั งอยู่ริมแม่น ้าเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางสู่ปากน ้าออกทะเล หรือจะเดินทางจากทะเลเข้ามาตาม
แม่น ้าจนถึงตัวเมืองก็ได้ ส่วนภายในประเทศก็สามารถเดินทางตามแม่น ้าซึ่งมีถึง 3 สาย คือ แม่น ้า
ลพบุรี แม่น ้าป่าสัก และแม่น ้าเจ้าพระยา11 โดยแม่น ้าลพบุรีไหลจากทางทิศเหนือมารวมกับแม่น ้า            
ป่าสักที่ไหลมาจากทิศตะวันออก และแม่น ้าเจ้าพระยาที่ไหลมาจากทิศตะวันตกมารวมกับแม่น ้า           

                                                           
3อุดม เชยกีวงศ์, ตลาดน ้า : วิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น ้า  (กรุงเทพฯ:            

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์, 2552), 15 - 16. 
4ราตรี โต่เพ่งพัฒน์ , ตลาดน ้า : วิถีชี วิตของเกษตรกรภาคกลาง  (กรุงเทพฯ:                

กรมศิลปากร, 2543), 3. 
5สันติ เศวตวิมล, ต้านานตลาดไทย (กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2544), 136. 
6กิตติพร ใจบุญ, “ตลาดกับวิถีชีวิต: บทส้ารวจเบื องต้นเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง               

ตลาดไทย,” ใน ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2549),  65. 

7ราตรี โต่เพ่งพัฒน์, ตลาดน ้า : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, 202. 
8เกียรติ จิวะกุลและคณะ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร : การขยายตัวและพัฒนาการ 

(กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจโครงการวิจัย “วิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมไทย           
ในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2525), 6. 

9กิตติพร ใจบุญ, ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด,  65. 
10ราตรี โต่เพ่งพัฒน์, ตลาดน ้า : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, 6. 
11เกียรติ จิวะกุลและคณะ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร : การขยายตัวและพัฒนาการ , 

3. 
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ป่าสักแล้วไหลรวมกันทางใต้12 จะขึ นเหนือล่องใต้หรือน้าสินค้าทางเหนือบรรทุกล่องมายังกรุงศรี
อยุธยาก็สะดวกอย่างยิ่ง นอกจากนี ทั งในเมืองและนอกเมืองยังมีคูคลองเชื่อมต่อถึงกันอีกเป็นจ้านวน
มาก ด้วยเหตุนี จึงท้าให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศในสมัยนั น13 จากงานเขียน
ของชาวกรุงเก่าได้พรรณนาถึงอยุธยานั นเปรียบคล้ายส้าเภาไว้ว่า  

กรุงศรีอยุธยาคือส้าเภา มีแม่น ้าล้อมรอบ หัวส้าเภาอยู่ทิศบู รพา เรียกว่าขื่อเมือง          
ล้าคูเมือง ด้านหน้าจากหัวรอผ่านหน้าวังจันทรเกษมไปบรรจบแม่น ้าป่าสักและไหลไปบรรจบ
แม่น ้าเจ้าพระยาตรงวัดพนัญเชิง เรียกว่าล้าคูขื่อหน้า ท้ายส้าเภาอยู่ทางทิศตะวันตก ดังนี                
พระที่นั่งราชมณเฑียรต่าง ๆ จงหันหน้าไปสู่หัวส้าเภาคือทิศตะวันออกทั งสิ น14 

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งสายน ้าเช่นนี  พาหนะที่ใช้กันคือ เรือ ในหนังสือ Histoire 
Naturelle et Politique de Royaume du siam ของนิ โกลาส์  แชร์แวส (Nicolas Gervaise)       
นักเดินทางชาวฝรั่งเศสที่ติดตามคณะเผยแผ่คริสต์ศาสนาเข้ามาในสยาม ระหว่าง พ.ศ. 2224 - 2229 
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวถึงพาหนะและความสะดวกในการเดินทางทางน ้าว่า     
“โดยที่มีแม่น ้าอยู่แทบทั่วราชอาณาจักรสยาม เรือจึงเป็นพาหนะอย่างเดียวที่เหมาะสมและใช้กัน  
มากที่สุด” นอกจากนี นิโกลาส์ แชร์แวส ยังกล่าวถึงตลาดน ้าว่า 

เรือที่ใช้ในการเดินทางนั น มีขนาดใหญ่มากพอที่สมาชิกในครอบครัวจะลงไปอยู่             
ได้ทั งหมดเหมือนในเรือนตน เขาท้าครัวกันในเรือเหมือนอย่างบนบก ฉะนั นจึงต้องมีเสบียง
อาหารติดไปด้วย เพราะตามทางไม่มีโฮเต็ลเหมือนอย่างทวีปยุโรป แต่ตามปกติแล้วในบริเวณ
ใกล้ต้าบลใหญ่ ๆ จะมีตลาดลอยน ้า มีเรือเล็ก ๆ กว่าร้อยล้า บรรทุกข้าวสาร ผลไม้ ปลาสด 
และปลาเจ่ามาขาย จะซื อไว้เป็นเสบียงได้15 

ตลาดลอยน ้าที่แชร์แวสกล่าวถึงนี  เอกสารของไทยในค้าให้การของขุนหลวงวัดประดู่  
ทรงธรรม ก็ระบุว่ามีการติดตลาดอยู่ 4 แห่งใหญ่ ๆ ในท้องน ้ารอบกรุงศรีอยุธยา คือ 

1. ตลาดน ้าวนบางกะจะ เป็นตลาดน ้าด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองอยุธยา 
บริเวณหน้าป้อมเพชร ซึ่งเป็นจุดที่แม่น ้าเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกับแม่น ้าป่าสัก แล้วรวมตัวกัน              
เป็นสายเดียวไหลลงสู่ทิศใต้ ผ่านกรุงเทพมหานครสู่อ่าวไทย ตลาดน ้าแห่งนี จึงเป็นที่นัดพบส้าคัญ           
ของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจากหัวเมืองทางเหนือและใต้ รวมทั งย่านใกล้เคียง  

2. ตลาดน ้าปากคลองคูจามท้ายสู่เหร่าแขก อยู่ทางด้านใต้ของเกาะเมืองอยุธยา บริเวณ
ใต้วัดพุทไธสวรรย์ ผู้คนในย่านนั นนอกจากคนไทยแล้ว ยังมีพวกแขกจามซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม        

                                                           
12ส้านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, คลองเก่าเล่าประวัติเมือง 

(กรุงเทพฯ: ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น, 2555), 19. 
13ราตรี โต่เพ่งพัฒน์, ตลาดน ้า : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, 9. 
14สันติ เศวตวิมล, ต้านานตลาดไทย, 15. 
15นิโกลาส์ แชร์แวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, 

แปลโดย สนต์ ท. โกมลบุตร (พระนคร: ส้านักพิมพ์ก้าวหน้า, 2506), 108. อ้างถึงใน ราตรี                       
โต่เพ่งพัฒน์, ตลาดน ้า : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553), 21. 
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อาศัยอยู่ ในเอกสารค้าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม กล่าวว่า พวกจามในย่านนี มีอาชีพ                   
สาน “เสื่อลันไต” ขาย เสื่อลันไต ตามที่ปรากฏในอักขราภิธานศัพท์ของแดนบีช แบรดเลย์ ตีพิมพ์            
ใน พ.ศ. 2416 อธิบายว่า “เสื่อเขาสานด้วยหวายตะค้า16เป็นซีก ๆ” 

3. ตลาดปากคลองคูไม้ร้อง อยู่ทางทิศเหนือของเกาะเมืองอยุธยา บริเวณแม่น ้าลพบุรี 
ระหว่างวัดเชิงท่ากับวัดพนมยงค์ เป็นชุมชนทางน ้าที่ส้าคัญ เพราะมีแม่น ้าไหลสู่ เมืองต่าง ๆ ทั งใน
แถบภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีคลองหลายสายเชื่อมต่อกับคลอง
เมือง ช่วยให้การติดต่อสะดวกยิ่งขึ น 

4. ตลาดปากคลองวัดเดิม (วัดอโยธยา) อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา 
บริเวณล้าน ้าแม่เบี ยหรือแม่น ้าป่าสักสายเก่า สันนิษฐานว่า ย่านนี น่าจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวจีน 
โดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋ว เนื่องด้วยมีศาลเจ้าปูนเท่าก๋งตั งอยู่ซึ่งชาวจีนแต้จิ๋วให้การเคารพบูชา17 

นอกจากตลาดทั ง 4 แห่งนี แล้ว ยังมีตลาดน ้าแหล่งย่อมอีกหลายแห่ง ตลาดน ้าเหล่านี  
มีประจ้าทุกฤดูกาลและเกิดขึ นในฤดูน ้าหลาก อาทิ ตลาดน ้าปากคลองสวนพลู ตลาดน ้าหน้าวัดสมอ 
วัดขนุน วัดขนาน เป็นต้น18 

ตลาดน ้าในยุคนี ถือเป็นยุคทองของการค้าขายทางน ้า เพราะอยุธยาเป็นชุมทาง                 
การนัดพบของพ่อค้าจากทุกทิศ ตลาดน ้าอยุธยามีทั งแพและเรือค้าขาย สินค้าที่น้ามาขายมักจะเป็น               
ของแห้งทุกชนิด เช่น แพขายของช้า ขายเครื่องบวชนาค ขายเครื่องถ้วยชาม (ลายคราม)                
ขายเครื่องประดับ เงิน ทอง นาค ขายน ้ามัน ขายงอบ ขายยาสูบ และแพขายผ้า นอกจากแพแล้ว                 
ยังมีเรือขายของ มีทั งเรือในท้องถิ่นและเรือที่มาจากถิ่นอ่ืน ได้แก่ ยาสูบและไม้ ซึ่งเป็นสินค้าหลัก              
จากทางเหนือ ส้าหรับของที่ขึ นไปกรุงเทพฯ มีหลายชนิดทั งของกินและของใช้ หมากและพลู                 
เป็นสินค้าหลัก ส่วนการซื อข้าวจะเริ่มในเดือน 1 เดือน 2 นอกจากนี จะพบเรือเครื่องเทศ เรือขาย             
ของสด เช่น ผัก ผลไม้ อาหาร เรือขายขนม เรือขายข้าวแกง เป็นต้น19  

ส่วนตลาดบกในสมัยอยุธยาจะตั งอยู่ริมแม่น ้ารอบกรุงทั งบริเวณในก้าแพงเมือง              
และนอกก้าแพงเมืองมีพรรณนาความไว้ในพงศาวดารว่า “ตลาดบกในพระนครศรีอยุธยาจะอยู่ที่                  
วัดมหาธาตุ หลังขนอนบางหลวง ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มาก แต่ถ้าเป็นตลาดน ้านั นเป็นตลาดที่ใหญ่กว่า
ตลาดบก เพราะคนสมัยก่อนใช้เรือเป็นพาหนะส้าคัญ บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั งอยู่ริมน ้า เป็นส้าคัญ”20 
จากค้าให้การของขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ประมาณการว่ามีเรือนแพประมาณ 2 หมื่นเศษ ตลาด
ทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะกระจายกันตามริมแม่น ้ามากกว่าเส้นทางทางบก21 

                                                           
16ตะค้า ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ผิวเป็นมัน เนื อเหนียว ใช้ผูกสิ่งของ 
17ส้านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, คลองเก่าเล่าประวัติเมือง

, 121 - 122. 
18ราตรี โต่เพ่งพัฒน์, ตลาดน ้า : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, 24. 
19อุดม เชยกีวงศ์, ตลาดน ้า : วิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น ้า, 18 - 20. 
20สันติ เศวตวิมล, ต้านานตลาดไทย, 136. 
21เกียรติ จิวะกุลและคณะ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร : การขยายตัวและพัฒนาการ , 

4. 
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ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ตลาดใหญ่ยังคงเป็นตลาดเก่าที่มีความเจริญมาก่อนแล้ว       
เมื่อครั งสมัยอยุธยา กล่าวคือ มีทั งตลาดบกและตลาดน ้า แม้ว่าสมัยธนบุรีจะเป็นตลาดบก แต่ตลาด   
ในสมัยนี ยังคงกระจายอยู่ริมแม่น ้าล้าคลองแต่คงไม่มากเท่าสมัยอยุธยา เพราะพื นที่จอดแพ                  
มีน้อยมาก22 ถึงแม้ว่าเมืองนี จะตั งอยู่ใกล้ปากอ่าวมากกว่ากรุงศรีอยุธยา และในอดีตเคยเป็นเมือง
ด่านเก็บภาษี กล่าวคือ ในสมัยอยุธยามีธรรมเนียมการเก็บภาษีจังกอบจากเรือสินค้าต่างชาติที่เข้ามา
ค้าขายโดยการจัดตั งด่านไว้เป็นระยะ ๆ ตามแนวแม่น ้าเจ้าพระยา ด่านส้าคัญคือด่านบางกอก23   

อย่างไรก็ตามกรุงธนบุรี ไม่ได้ เป็นศูนย์กลางทางการค้าตลาดใหญ่เช่นอยุธยา                 
สาเหตุอาจมาจากการสงครามที่ต่อเนื่องกันมาตั งแต่ตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ท้าให้พ่อค้า
ต่างชาติเกรงภัยจากสงครามไม่กล้าเข้ามาค้าขาย การค้ากับต่างชาติจึงหยุดชะงักลงชั่วคราว            
ยกเว้นพ่อค้าชาวจีนที่ยังคงเข้ามาค่อนข้างสม่้าเสมอ ทั งนี เนื่องมาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมี             
เชื อสายจีน ประกอบกับพระองค์ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิงของจีน             
ท้าให้ชาวจีนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและได้รับความสะดวกไม่ด้อยไปกว่าในสมัยอยุธยา             
ที่ส้าคัญพระเจ้าตากทรงด้าเนินนโยบายต่างประเทศเช่นเดียวกับสมัยอยุธยา ตลาดที่ส้าคัญในสมัย
กรุงธนบุรี ได้แก่ ตลาดพลู ตลาดจอมทอง ตลาดสะพานหัก ส่วนตลาดเรือหรือตลาดน ้าที่ใหญ่ที่สุดใน
กรุงธนบุรี คือ ตลาดน ้าวัดอินทราราม และตลาดวัดจันทราราม ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ในคลองบางหลวง
ย่านตลาดพลูด้วยกันทั งสิ น และเป็นตลาดที่ชาวบ้านพายเรือเอาข้าวของสินค้ามาขายตามล้าคลอง 
ต่อมาเมื่อความเจริญมากขึ นได้โยกย้ายไปยังวัดไทรจึงกลายเป็นตลาดน ้าวัดไทร และในปัจจุบัน             
ย้ายไปอยู่ที่ด้าเนินสะดวก กลายเป็นตลาดน ้าด้าเนินสะดวก24  

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั น ตลาดบกมีความส้าคัญน้อยกว่าตลาดน ้า เนื่องจาก
ความไม่สะดวกในการคมนาคมขนส่งและอยู่ในเขตพระนครเป็นส่วนมาก25 ตลาดที่ปรากฏในสมัยนี 
คล้ายคลึงกับตลาดที่เห็นในสมัยอยุธยา คือ มีทั งตลาดบกและตลาดน ้า  ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นตลาด
เรือนแพตั งอยู่ริมแม่น ้า26 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั นตลาดน ้าหรือตลาดเรือ โดยมากแล้วจะเป็น
ตลาดสดในลักษณะที่คล้ายกับการหาบเร่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ใช้เรือแพเป็นพาหนะในการบรรทุก
สินค้าต่าง ๆ ทั งอาหารสด ทั งเนื อสด ปลา ผลไม้ และประเภทอาหารแห้ง เช่น หอม กระเทียม 
น ้าปลา น ้าตาล เกลือ เป็นต้น โดยการจัดส่งสินค้าต่าง ๆ เหล่านี ไปยังแหล่งที่นัดพบหรือจุดนัดพบ 
ซึ่งส่วนมากจะเป็นบริเวณปากคลองตลาดและบริเวณแยกของตลาด ในระหว่างการล่องเรือตามน ้า

                                                           
22สุริยะ บุญศักดิ์. ย้อนรอย...ตลาดเก่าแห่งเมืองสยาม: แหล่งจับจ่ายใช้สอยเพื่อการ

ด้ารงชีพ! (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์วันชนะ, 2547), 56 - 58. 
23เกียรติ จิวะกุลและคณะ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร : การขยายตัวและพัฒนาการ , 

4. 
24สุริยะ บุญศักดิ์, ย้อนรอย...ตลาดเก่าแห่งเมืองสยาม: แหล่งจับจ่ายใช้สอยเพื่อการ

ด้ารงชีพ!, 51 - 58. 
25เกียรติ จิวะกุลและคณะ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร : การขยายตัวและพัฒนาการ , 

4. 
26สันติ เศวตวิมล, ต้านานตลาดไทย, 38 - 39. 
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อาจหยุดขายตามรายทางไปด้วย ผู้ขายส่วนใหญ่มักจะเป็นแม่ค้า เนื่องจากผู้ชายจะต้องถูกเกณฑ์
แรงงานตามธรรมเนียมการปกครองของไทยสมัยโบราณ27  

ตลาดน ้าที่ใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือ ตลาดท่าเตียน ซึ่งอยู่ใกล้กับ         
พระบรมมหาราชวังเรื่อยไปจนถึงคลองหลอด เรียกว่า “ตลาดปากคลอง” หรือ “ปากคลองตลาด”               
ในปัจจุบัน28 ทั งตลาดท่าเตียนและปากคลองตลาดเป็นตลาดที่ ใหญ่ที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์             
เพราะเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าจากบรรดาสินค้าจากหัวเมืองทั งหลาย รวมถึงสินค้าที่บรรจุมาจาก
ส้าเภาเมืองจีน29 นอกจากนี ยังมีตลาดที่ส้าคัญอีกหลายแห่งกระจายตามแม่น ้าล้าคลองที่ส้าคัญ              
เช่น ตลาดท้ายวัง ตลาดบางกอกน้อย ตลาดบางคลองหลวง ตลาดน ้าวัดทอง ตลาดน ้าคลองมหานาค 
เป็นต้น30  

ตลาดน ้าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง เริ่มตั งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 - 2411) ไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับตัวให้ทันสมัย                  
แบบตะวันตกรวมถึงตลาดก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน ผลของสัญญาบาวริ่งท้าให้เกิดการพัฒนาใน           
ด้านต่าง ๆ อย่างมาก จากการพัฒนาประเทศในด้านการคมนาคมทั งทางบกในรูปแบบของการตัด
ถนนและทางน ้าในรูปแบบของการขุดคลองใหม่ ๆ ตลอดจนการเพ่ิมของจ้านวนประชากรใน
กรุงเทพฯ ท้าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนตามเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาขึ น เกิดการ
กระจายตัวของตลาดสดในรูปแบบตลาดบกตามเส้นทางถนนมากกว่าตลาดในเส้นทางน ้าหรือใน
รูปแบบตลาดน ้าดั่งที่เคยเป็นมา31  

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453) มีการพัฒนารูปแบบของตลาดให้มีความ
ทันสมัยตามอย่างมาตรฐานตะวันตก ทั งทางด้านความสะอาด การบริการด้านไฟฟ้า รวมไปถึงการ
สร้างอาคารร้านค้าอ่ืน ๆ ตลาดบกที่ส้าคัญในสมัยนี  เช่น ตลาดบางล้าพู ตลาดเสาชิงช้า ตลาด            
ท่าเตียน ตลาดบางรัก เป็นต้น32 ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การคมนาคม ตลอดจนการเพ่ิม
ของประชากร รวมทั งการขยายตัวของเมือง ยังส่งผลให้เกิดย่านการค้าที่ส้าคัญตามเส้นทางคมนาคม 
ทางบกทั งที่เป็นกิจการของคนไทยและกิจการของชาวต่างชาติจ้านวนมาก ย่านการค้าที่ส้าคัญ 
ได้แก่ ถนนบ้ารุงเมือง ถนนเฟ่ืองนคร ถนนพาหุรัด ถนนอุณากรรณ ถนนเจริญกรุงตอนใน 

                                                           
27เกียรติ จิวะกุลและคณะ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร : การขยายตัวและพัฒนาการ, 

6. 
28สุริยะ บุญศักดิ์, ย้อนรอย...ตลาดเก่าแห่งเมืองสยาม: แหล่งจับจ่ายใช้สอยเพื่อการ

ด้ารงชีพ!, 67. 
29สันติ เศวตวิมล, ต้านานตลาดไทย, 39 - 40. 
30สุริยะ บุญศักดิ์, ย้อนรอย...ตลาดเก่าแห่งเมืองสยาม: แหล่งจับจ่ายใช้สอยเพื่อการ

ด้ารงชีพ!, 68. 
31เรื่องเดียวกัน, 77 - 78. 
32เกียรติ จิวะกุลและคณะ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร : การขยายตัวและพัฒนาการ, 

16. 
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ถนนเจริญกรุงตอนนอก ถนนเยาวราช นอกจากนี ยังปรากฏย่านการค้าในรูปแบบของบริษัทการค้า 
และห้างสรรพสินค้าอีกด้วย33  

วิถีการด้ารงชีวิตของชุมชนตลาดน ้าได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวง 
ตั งแต่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามีอิทธิพลในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเมื่อปี  
พ.ศ. 2475 จากนั นเมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานระดับประเทศ ด้วยการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เป็นตัวก้าหนดบทบาท ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
ของไทยเปลี่ยนแปลงไป จากระบบการค้าย่อยมาเป็นระบบการค้าสากล ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรหันไปผลิตพืชผลเพ่ือการอุตสาหกรรมและการส่งออก และมีการพัฒนาระบบการคมนาคม
ทางบกเพ่ือรองรับการผลิตที่มีขนาดใหญ่ขึ น34  

นอกจากนี แหล่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั งอยู่ในเขตพื นที่เกษตรกรรมเดิมในบริเวณ           
ที่ลุ่มภาคกลาง ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี 
นครปฐม35 เมื่อชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีถนนนทางตัดไปสู่ชุมชนต่าง ๆ มากขึ น ทั งในเมือง         
และนอกเมือง จากแต่เดิมตลาดที่มักปรากฏเป็นตลาดน ้าและชุมชนริมน ้าก็ค่อย ๆ เริ่มโยกย้ายขึ นฝั่ง             
บางแห่งก็รวมตัวกับตลาดบนฝั่งกลายเป็นย่านตลาดบกแทน จุดเปลี่ยนช่วงเวลานี เองที่ท้าให้      
ตลาดน ้าบางแห่งปิดฉากความเป็นตลาดน ้าลง ในขณะที่บางแห่งมีการปรับรูปแบบตลาดเพ่ือให้คงอยู่
ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป36 

การเกิดของตลาดน ้าในฐานะแหล่งท่องเที่ยว เมื่อราวปี พ.ศ. 2503 ได้มีการพัฒนา 
ตลาดน ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในระยะแรกนี ตลาดน ้าที่ได้รับการพัฒนาคือ ตลาดน ้าวัดไทร 37        
เมื่อตลาดน ้าวัดไทรซบเซาลง องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.)38 ได้ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ตลาดน ้าด้าเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ซึ่งส่งผลให้ตลาดน ้าด้าเนินสะดวกมีชื่อเสียงไปทั่วโลก39 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 มีการ
จัดสร้างตลาดน ้าตลิ่งชันขึ น เพ่ือรองรับกระแสการท่องเที่ยวในยุคของพลตรีจ้าลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่า

                                                           
33สุริยะ บุญศักดิ์, ย้อนรอย...ตลาดเก่าแห่งเมืองสยาม: แหล่งจับจ่ายใช้สอยเพื่อการ

ด้ารงชีพ!, 78 - 85. 
34ราตรี โต่เพ่งพัฒน์, ตลาดน ้า : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, 191. 
35เรื่องเดียวกัน, 219. 
36สกุณี ณัฐพูลวัฒน์, เรียบเรียง, ตลาดน ้า วิถีชีวิตพ่อค้า - แม่ค้าไทย, 29. 
37ราตรี โต่เพ่งพัฒน์, ตลาดน ้า : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง, 122. 
38องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) ปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 
39มณีวรรณ ผิวนิ่ม และปรารถนา จันทรุพันธุ์ , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ

พัฒนาและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน ้า (กรุงเทพฯ: ส้านักงานกองทุน
วิจัย, 2546), 8. 
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ราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั น40 เมื่อการท่องเที่ยวตลาดน ้าเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว      
ส่งผลให้มีการฟ้ืนฟูตลาดเก่าขึ นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ตลาดน ้าดอนหวาย (จังหวัดนครปฐม) 
ตลาดริมน ้าร้อยปีหรือสามชุก (จังหวัดสุพรรณบุรี) ตลาดน ้าอัมพวา (จังหวัดสมุทรสงคราม) เป็นต้น 
นอกจากนี มีการสร้างตลาดขึ นใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้า เช่น ตลาดน ้าหัวหินสามพันนาม 
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ตลาดน ้าบางน ้าผึ ง (จังหวัดสมุทรปราการ) ตลาดน ้าอโยธยา (จังหวัด
อยุธยา) ตลาดน ้าสี่ภาค (จังหวัดชลบุรี) รวมถึงตลาดน ้าขวัญเรียมในกรุงเทพมหานคร  

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันตลาดน ้าได้มีการเพ่ิมหน้าที่การใช้ประโยชน์ จากเดิมท่ีเป็นสถานที่
ซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในท้องน ้ามาเป็นหน้าที่หลัก คือ ตลาดน ้าเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้
ตลาดน ้ายังด้ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี ยังมีการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ขึ น เพ่ือให้      
การท่องเที่ยวตลาดน ้าด้าเนินต่อไปอย่างมีชีวิตชีวา เช่น การขายสินค้าพื นบ้าน การขายอาหาร              
บนเรือหรือแพริมน ้า การล่องเรือเพ่ือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน ้า การตักบาตรพระทางน ้า              
การแสดงดนตรีไทย การแสดงร้าไทย เป็นต้น  

ตลาดน ้าเพ่ือการท่องเที่ยวเกิดขึ นมากมายหลายแหล่งในปัจจุบัน รวมทั งตลาดน ้า                
ขวัญเรียม ด้วยเหตุนี ในการศึกษาตลาดน ้าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยวจึงขอใช้ความรู้และแนวคิด
ทฤษฎีการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน               
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของตลาดน ้าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว เพ่ือน้าไปสู่แนวทางการพัฒนา          
ให้เป็นตลาดน ้าที่ได้มาตราฐานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ดังจะกล่าวถึงในหัวขอ้ถัดไป 

 
2. แนวคิดและทฤษฎี  

ในการศึกษาเรื่องตลาดน ้าขวัญเรียมกับการการท่องเที่ยว ผู้ศึกษาได้น้าแนวคิดเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว ได้แก่ ความหมายของการท่องเที่ยว ความส้าคัญของการท่องเที่ยว ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว  และแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ ความเป็นมาของการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ความหมายของการท่องเที่ยวยั่งยืน ลักษณะของการท่องเที่ยวยั่งยืน หลักการพื นฐานของการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรอบแนวทางปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการของ               
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์ประกอบการพัฒนาท่องเที่ยว
ยั่งยืน กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และข้อจ้ากัดของการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน 
โดยมีรายละเอียดดังนี   

2.1 การท่องเที่ยว: ความหมาย ความส้าคัญ และทรัพยากรการท่องเที่ยว 
รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชากรทั่วประเทศ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมากมาย โดยเป็นอาชีพ             
ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั งทางตรงและทางอ้อม อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท้าให้
                                                           

40ประดับ เรียนประยูร, “รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลาดน ้าตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  สาขา เทคโนโลยีการ วางแผนสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือ พัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), 47 - 48. 
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ภาวะการมีงานท้าเพ่ิมมากขึ น นอกจากนี  การท่องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิต               
และการน้าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่
สิ นเปลืองวัตถุดิบมากนัก ผลผลิตขายได้ทุกเวลา เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจ้ากัดในการจ้าหน่าย 
(Limitless Industry) เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังมีบทบาทใน                
การสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นตัวน้าให้เกิดการลงทุน            
ในหมวดอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ รวมทั งการพัฒนาภูมิภาคของรัฐบาลในด้านโครงสร้างพื นฐาน 
สาธารณูปโภค ถนนหนทาง การประปา ไฟฟ้า การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น41 

2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว (Tourism) เป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์ของการเดินทาง               

ถ้าไม่มีการเดินทาง กิจกรรมการท่องเที่ยวก็ไม่สามารถเกิดขึ นได้ นักวิชาการส่วนใหญ่ได้ให้ค้านิยาม
ของค้าว่า “การท่องเที่ยว” ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี  ธนกฤต สังข์เฉย42 อ้างถึงความหมายของ               
การท่องเที่ยว จากค้านิยามของ Holloway (1995) ซึ่งกล่าวว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง
ออกจากที่อยู่อาศัยไปยังสถานที่อ่ืน ในระยะเวลาสั น ๆ และท้ากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างที่อยู่ใน                 
แหล่งท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเยี่ยมญาติมิตร หรือพักผ่อนท่องเที่ยว และค้านิยาม   
ของ Lowson and baud Bovy (1998) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่
เกิดขึ นในเวลาว่างที่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังอีกที่หนึ่ง                    
ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

นิศา ชัชกุล43 ได้อ้างถึงความหมายของการท่องเที่ยว จากสหพันธ์องค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Union of Official Travel Organization 
หรือ IUOTO)44 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีเงื่อนไขตาม                     
หลักสากล กล่าวคือ ต้องเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็น                  
การเดินทางด้วยความสมัครใจและต้องเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เพ่ือ                 
การประกอบอาชีพหรือแสวงหารายได้ 

สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา45 ได้อ้างถึงความหมายของการท่องเที่ยว 
จากการนิยามขององค์การสหประชาชาติ ในการจัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยวระหว่าง

                                                           
41นิศา ชัชกุล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ: บริษัททวี. พริ นท์ (1991) จ้ากัด, 

2550), 54. 
42ธนกฤต สังข์เฉย, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (นครปฐม: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทน์, 2550), 38. 
43นิศา ชัชกุล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 2. 
44ซึ่งต่อมาพัฒนามาเป็นองค์การการท่องเที่ยวโลก World Tourism Organization 

หรือ WTO 
45บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิชาการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย, 2548), 11. 
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ประเทศขึ น ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) ซึ่งได้ให้จ้ากัดความไว้ว่า             
การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง (Travel) ที่มีเง่ือนไข 3 ประการ คือ  

1. การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางที่ไม่ถูกบังคับ หรือเพ่ือ
สินจ้าง โดยมีการวางแผนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และใช้ยานพาหนะน้าไปเป็น
ระยะทางใกล้หรือไกลก็ได้  

2. จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง มีจุดหมายปลายทางที่จะ               
ไปอยู่ เป็นการชั่วคราว แล้วต้องเดินทางกลับที่อยู่ เดิม หรือภูมิล้าเนาเดิม โดยเป็นสถานที่                           
ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปเยือน และใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั่น ซึ่ง ณ ที่นั่นมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกและการบริการที่เพียงพอส้าหรับสนองความต้องการและความพอใจของนักท่องเที่ยว  

3. ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง มีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์            
ในการเดินทางใดก็ได้ที่ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางอยู่
หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งผู้เดินทางคนหนึ่งอาจมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ 

จากค้านิยามและความหมายของการท่องเที่ยวสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว
หมายถึงการเดินทางของบุคคลด้วยความสมัครใจ โดยเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง 
หรือการเดินทางจากที่พักอาศัยเดิมไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวและมีก้าหนดกลับถิ่นพ้านักเดิม  
ทั งนี จะต้องเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือแสวงหารายได้ 
เช่น การเดินทางเพ่ือพักผ่อน การเดินทางเพ่ือประชุมสัมมนา การเดินทางเพ่ือศึกษาหาความรู้ 
การเดินทางเพ่ือการกีฬาและบันเทิง การเดินทางเพ่ือเยี่ยมญาติมิตร เป็นต้น 

2.1.2 ความส้าคัญของการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง ได้แก่ ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจด้านที่พักและร้านอาหาร ธุรกิจน้าเที่ยว และธุรกิจการค้า
ของที่ระลึก ธุรกิจเหล่านี จะขายบริการให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตรง นอกจากนี มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ทางอ้อมกับการท่องเที่ยว เช่น การผลิตสินค้าเกษตรกรรม การผลิตหัตกรรมพื นบ้าน เป็นต้น46 

ในปัจจุบันสภาวการณ์ทั่วโลกก้าลังประสบปัญหาด้านการผลิตและ              
ด้านการตลาดในการส่งออกสินค้า ทั งผลิตผลทางการเกษตรกรรมและผลิตผลทางอุตสาหกรรม              
นอกจากนี  มีปัญหาการกีดกันทางการค้า เป็นต้น แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมีบทบาท 
มากยิ่งขึ นในการน้ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศให้แก่ประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยลดดุลการค้าและ
ดุลการช้าระเงินของประเทศ อีกทั งยังช่วยในการสร้างงานสร้างอาชีพและช่วยกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคอ่ืน ๆ อีกด้วย ส้าหรับประเทศไทยนับตั งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ท้ารายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยเป็นอันดับต้น ๆ รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความส้าคัญ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2530 เป็นปีการท่องเที่ยวไทย จะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทส้าคัญทั งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง47 ดังนี  (ภาพที่ 1) 

                                                           
46นิคม จารุมณี, การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ: 

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2535), 5. 
47บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 27. 
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ภาพที่ 1 ความส้าคัญของการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือส้าคัญในการพัฒนาประเทศโดยมี              
คุณประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อย่างไรก็ตาม เมื่อนึกถึง                 
การท่องเที่ยวก็ไม่ควรนึกถึงประโยชน์แต่เพียงด้านเดียว เพราะหากขาดการวางแผนและการจัดการ             
การท่องเที่ยวที่ดี อาจส่งผลกระทบเชิงลบตามมาอย่างมากมาย ดังนั นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจึงต้องท้าการส้ารวจ ศึกษาจัดท้าแผน ก้าหนดขั นตอนการด้าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได4้8 

 

                                                           
48นิคม จารุมณี, การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, 7. 

 ความส้าคัญของการท่องเที่ยว 

ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง 

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
ร ะดั บ ป ร ะ เ ท ศ  ร ะดั บ
ภูมิภาค และระดับโลก 
2. ก่อให้เกิดสันติภาพ  
3.  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ น า น า
ประเทศรู้จักประเทศไทย
ได้มากขึ น  
 

1.  สร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างนักท่องเที่ยวและ
คนในท้องถิ่น  
2. สนับสนุนฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประเพณีของชาติ 
3.  รั กษาสิ่ ง แ วดล้ อม ใน
แหล่งท่องเที่ยว 
 

1.  ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้ แ ก่
ประเทศในรูปแบบของ
เงินตราต่างประเทศ 
2. มีส่วนช่วยในการสร้าง
เสถียรภาพให้กับดุลช้าระ
เงิน 
3. การกระจายรายได้และ
สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน  
4. กระตุ้นให้เกิดการผลิต
และน้าเอาทรัพยากรของ
ป ร ะ เ ท ศ ม า ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด 
5. สร้างสรรค์ความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 
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2.1.3 ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Travel Resources)  
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นหัวใจส้าคัญของการท่องเที่ยว เนื่องจาก

ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเยือนแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากร
ท่องเที่ยวเปรียบเสมือนสินค้าหรืออุปทานของการท่องเที่ยว โดยมีความต้องการของนักท่องเที่ยว           
เป็นอุปสงค์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายมีคุณค่าและความสวยงาม ย่อมเป็นปัจจัยส้าคัญ         
ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ควรมีการจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ขีดความสามารถในการรองรับ             
ของพื นทีร่วมทั งการวางแผนเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็นไปในทิศทางท่ียั่งยืน49  

บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา50 กล่าวถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว
ว่าเป็นสินค้าหลักทางการท่องเที่ยวที่จะขายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งความหมายของทรัพยากร
ท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ที่ เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว อันเป็นพื นที่รองรับ
นักท่องเที่ยว โดยมีสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทุกประเภทเข้ามาเยี่ยมเยือนหรืออาจกล่าวได้ว่า   
สรรพสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราทั งที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ น โดยมีความงดงาม
และทรงคุณค่า จนกลายเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว เปรียบเสมือนสินค้าที่จะขายให้แก่
นักท่องเที่ยวหรือกล่าวอีกความหนึ่งว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่ เกิดขึ นเอง              
ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ น ทั งที่อยู่ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมสามารถสัมผัสได้และอยู่              
ในลักษณะที่เป็นนามธรรมไม่สามารถสัมผัสได้  ซึ่งมนุษย์สามารถน้ามาใช้เพ่ือเป็นสินค้าทาง              
การท่องเที่ยวในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม 

ธนกฤต สังข์เฉย51 กล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื นที่ใดพื นที่หนึ่ง ตั งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาคและระดับโลก  
อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ น โดยสิ่งเหล่านี ต้องมีความงาม              
แปลกตา มีความส้าคัญหรือมีคุณค่าที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือนหรือศึกษา                
หาความรู้ได้ นอกจากนี วัฒนธรรมประเพณี อาชีพ รวมทั งวิถีการด้าเนินชีวิตอันดีงาม ที่สะท้อนให้
เห็นถึงอารยธรรมของท้องถิ่นที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ จัดเป็นทรพัยากรการท่องเที่ยวเช่นกัน  

นิชศา ชัชกุล52 กล่าวถึงความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ว่า 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เกิดขึ นเองโดยธรรมชาติและสิ่งที่มีคุณค่ามนุษย์สร้างขึ นที่หมายถึง 
ชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนนั น ๆ รวมถึงวัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณีประจ้าปี               
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี  เป็นสิ่งดึงดูดใจ หรือ “จุดขาย” ของการท่องเที่ยว และส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาครั งแล้วครั งเล่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวอาจจะหมายถึง สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ สิ่งต่าง ๆ 
ที่ปรากฏอยู่รอบตัวมนุษย์ ทั งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

                                                           
49ธนกฤต สังข์เฉย, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, 80. 
50บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 45 - 46. 
51ธนกฤต สังข์เฉย, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, 80. 
52นิศา ชัชกุล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 260. 
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กล่าวได้ว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มี           
ความน่าสนใจ เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดใจหรือจูงใจ ให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติหรืออาจเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ นทั งมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมสามารถสัมผัสได้และที่มีลักษณะนามธรรมไม่สามารถ
สัมผัสได้  

การท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว พร้อมทั ง
พัฒนาการเข้าถึงและสิ่งอ้านวยความสะดวก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยัง                     
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและได้รับความสุขระหว่างท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมา                   
เยี่ยมเยือนทรัพยากรการท่องเที่ยวตามประเภทที่ตนชื่นชอบ ในปัจจุบันมีการจ้าแนกทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างหลากหลายขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจ้าแนก ในที่นี จะขอเสนอตามวิธีการของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งจ้าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ 3 ประเภท
ดังนี 53 

ทรัพยากรการท่องเที่ ยวประเภทธรรมชาติ  หมายถึง ทรัพยากร                     
การท่องเที่ยวที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามธรรมชาติ             
ที่มีความสวยงามน่าสนใจต่อการเดินทางไปเที่ยวชม ซึ่งรวมทั งพื นที่ที่มนุษย์เข้าไปปรุงแต่งธรรมชาติ
เพ่ิมเติมจนเกิดความสวยงามร่มรื่น ทั งนี สามารถแบ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ
ออกเป็น 3 ประเภทย่อยคือ 1. ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทภูมิอากาศ 2. ทรัพยากรท่องเที่ยว
ประเภททิวทัศน์สวยงาม และ 3. ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทสัตว์ป่า 

ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ 
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ นตามประโยชน์ของมนุษย์เอง ทั งที่เป็นมรดกในอดีตและ
ได้สร้างเสริมขึ นในปัจจุบัน ซึ่งมีความส้าคัญในฐานะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
ศาสนาที่แสดงถึงอารยธรรม ความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นและเป็นมรดกตกทอดมายังชนรุ่นหลัง 
ส่งผลให้มีผลดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเยือนพื นที่นั น สามารถแบ่งทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท
ประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 1. ทรัพยากรท่องเที่ยว
ประเภทโบราณสถาน ได้แก่ โบราณสถานสัญลักษณ์แห่งชาติ อนุเสาวรีย์แห่งชาติ อาคาร
สถาปัตยกรรมแห่งชาติ ย่านประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ นครประวัติศาสตร์ และซาก
โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีแห่งชาติ และ 2. ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทโบราณวัตถุ เช่น 
ภาพเขียน โบราณวัตถุ สมบัติโบราณ พระพุทธรูป รูปปั้นโบราณ เป็นต้น 

ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม                  
เป็นทรัพยากรท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ นในรูปแบบของการด้าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมแต่ละกลุ่ม  
ที่มีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยยึดถือปฏิบั ติติกันมาตลอดจนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสังคมที่มีผลต่อการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือน อาจแยกออกเป็นประเภทย่อย  
ที่ส้าคัญ 3 ประเภท ดังนี  1. ประเภทศิลปวัฒนธรรม 2. ประเภทประเพณี และ 3. ประเภทกิจกรรม 

                                                           
53บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 46. 
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นอกจากนี มีทรัพยากรอีกประเภทหนึ่ง คือ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ น 
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ นเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยสร้าง
กิจกรรมใหม่หรือปรับปรุงดัดแปลงให้สถานที่มีความหลากหลายในการท้ากิจกรรมการท่องเที่ยว 
ได้แก่ สวนสัตว์ ศูนย์วิจัยเกษตร สวนส้ม สวนกล้วยไม้ สวนสนุก สถานที่ชมทิวทัศน์ สถานบันเทิง 
สถานที่ซื อสินค้า สถานที่เล่นกีฬา พิพิธภัณฑสถานของเอกชน เป็นต้น54  

บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวว่า 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะต้องมีอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ หรือ 3A’s ดังต่อไปนี   

ทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)  
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุด ทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งดึงดูดใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานที่นั น ๆ ซึ่งสิ่งดึงดูดใจย่อมแตกต่างกันไปตามประเภทของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว นอกจากนี ภาพลักษณ์และราคาค่าเข้าชมทรัพยากรการท่องเที่ยว ก็มีส่วน
ช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมทรัพยากรท่องเที่ยวนั นด้วย 

ทรัพยากรการท่ อ ง เที่ ย วต้ อ ง มี เส้ นทางคมนาคมขนส่ ง เข้ าถึ ง 
(Accessibility) ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะต้องมีเส้นทางหรือเครือข่ายขนส่งคมนาคมที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงและ                  
การคมนาคมนั นต้องมีความสะดวกและปลอดภัย 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอ้านวยความสะดวก (Amenities) 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา               
เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุข ความสบาย และความประทับใจ                 

ทั งนี  บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา ได้เสนอความเห็นเพ่ิมเติมว่า องค์ประกอบของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทยควรประกอบด้วย 4A’s โดยเพ่ิมความเป็นมิตรไมตรีจาก
เจ้าของท้องถิ่น (Amity) เข้าไป ซึ่งความเป็นมิตรไมตรีสามารถแสดงออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี                 
1. การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น เช่น การส่งยิ ม การทักทาย การเชิญนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นต้น และ 2. การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เช่น การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยว การให้ความช่วยเหลือเมื่อนักท่องเที่ยวประสบปัญหา การชี แนะเส้นทางไปสู่                 
แหล่งท่องเทีย่ว การให้ค้าแนะน้าหรือค้าเตือนแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจากการคนไทยมีความเป็น
มิตรไมตรีกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี นับว่าเป็นจุดแข็งที่ได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ และเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่ท้าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนแล้วเกิดความประทับใจ อยากเดินทางเข้ามา
เยี่ยมเยือนซ ้าอีก55 

                                                           
54เทิดชาย ช่วยบ้ารุง, บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552), 8.  

55บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 50 - 57. 
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2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เวลาว่างใน           

การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีแนวโน้มที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัย เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วม              
และสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี นักท่องเที่ยวยังอยากที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
สถานที่ที่ไปเยี่ยมเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติและพื นที่อนุรักษ์ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท่องเที่ยวนี  เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดการตื่นตัวและเกิดความสนใจเกี่ยวกับ    
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก้าลังเป็นปัญหาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
นอกจากนี การเพ่ิมขึ นของประชากรและการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศ มีแนวโน้ม
ก่อให้เกิดการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ น เช่น การตัดต้นไม้ การท้าเหมืองแร่ 
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ จนท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมถูกท้าลายและเสื่อมโทรมไป ผลที่ตามมาคือความไม่ยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจ
นั่นเอง56   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องให้อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว            
และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ท้าให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว จากกระแสการเรียกร้องนี ท้าให้ภาครัฐและเอกชนได้ตระหนัก             
ถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม อันเป็นสาเหตุให้เกิดการประชุมนานาชาติ               
ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ น57  ในการประชุม Globe’90 Conference ณ เมือง 
แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ผลจากการประชุมครั งนี              
ท้าให้เกิดหลักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนขึ น โดยได้ให้ค้าจ้ากัดความการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนว่า
หมายถึง การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่น             
ในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของอนุชนรุ่นหลัง การท่องเที่ยวนี มี              
ความหมายถึง การจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจ้าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงาม
ทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศน์ด้วย58  

แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของประชาคมโลกเมื่อปี  พ.ศ. 2515 ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม                    
(UN Conference on Human Environment and Development :  UNCED)  ข อ งอ ง ค์ ก ร
สหประชาชาติ ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีนเดน ได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกหันมาสนใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ นและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ้ากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ59 

                                                           
56บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิชาการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548), 4 . 
57เรื่องเดียวกัน. 
58พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, การท่องเที่ยวชุมชน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2553), 13. 
59เทิดชาย ช่วยบ้ารุง, บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, 47. 
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ต่อมาปี พ.ศ. 2535 ได้มีการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา                
( UN Conference on Human Environment and Development :  UNCED)  ห รื อ  Earth 
Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
รวม 178 ประเทศ ได้มีการลงนามรับรองปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา                      
(Rio Declaration Environment and Development) และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)             
ซึ่งเป็นแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก โดยครอบคลุมการพัฒนาที่สมดุลทั งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท้าให้ประเทศไทยมีพันธกิจที่ต้องจัดท้านโยบายและ
แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนปฏิบัติการ 2160 

ส้าหรับประเทศไทยได้มีการตอบสนองการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน              
อย่างเด่นชัดทั งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในปี พ.ศ. 
2538 - 2539 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผลักดันให้เกิดนโยบายและแนวทางการท่องเที่ยว                
เชิงนิเวศน์ขึ น ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 - 2540 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก้าหนดนโยบาย         
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งชาติขึ น เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่การท่องเที่ยว              
แบบยั่งยืน61  

ในขณะเดียวกันได้ก้าหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญของการวางแผน
พัฒนาประเทศ โดยให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมมุ่งให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือของการพัฒนาให้คนมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น พร้อมทั งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม62  

ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคู่กับการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและมุ่งการพัฒนา         
แบบสมดุลทั งด้านตัวตน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน             
และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) มุ่งสู่สังคมอยู่ดีเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) ภายใต้แนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความส้าคัญต่อการน้าทุ นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างบูรณาการและเกื อกูลกัน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และเป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงเป็นฐานการด้ารงชีวิตของชุมชนและสังคมไทย อันจะน้าไปสู่           
การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน63 

                                                           
60เทิดชาย ช่วยบ้ารุง, บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, 47. 
61บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, 5. 
62เทิดชาย ช่วยบ้ารุง, บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, 48. 
63เรื่องเดียวกัน. 
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การท่องเที่ยวจะต้องมุ่งสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอันจะเอื อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการท่องเที่ยวทุกประเภทมุ่ งหารายได้ทางเศรษฐกิจ                      
ในขณะเดียวกันก็ต้องมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กัน              
ไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีการปลุกกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมที่ถูกท้าลายไปด้วยน ้ามือมนุษย์ เพ่ือจะได้อนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมไว้ให้มากที่สุด64 ซึ่งความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มี
นักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายดังนี  

จากการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและพัฒนา (Earth Summit 
Conference) ณ ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจุดหมายปลายทาง
จะเป็นที่ใด หรือจะเป็นกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism) หรือกลุ่มเล็กทั งในเมืองและชนบท65 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน         
ว่าหมายถึง การท่องเที่ยวรวมถึงการจัดบริการอ่ืน ๆ ทั งในปัจจุบันและอนาคต โดยต้องด้าเนินการ
ภายใต้ขีดจ้ากัดของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อ
กระบวนการท่องเที่ยว และตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อกระบวนการท่องเที่ยว ทั งนี ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และต้องชี น้า
ภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื นที่ท่องเที่ยวนั น ๆ66  

นพดล ภาคพรต67 ได้ให้ค้าจ้ากัดความของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า เป็นการ
ก้าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั งปัจจัยแวดล้อม                        
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจ้าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สุนทรียภาพแก่สมาชิกของสังคมในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญ
ฉลาดและสามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมได้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด            
และใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

                                                           
64บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, 5. 
65เรื่องเดียวกัน, 6.  
66เรื่องเดียวกัน. 
67นพดล ภาคพรต, ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (เอกสารชุดฝึกอบรม              

ทางไกล หลักสู ตรการจัดการการท่อง เที่ ยวชุมชนอย่ างยั งยืน  (หน่ วยที่  2)  (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), 167 อ้างถึงใน โกมล เย็นเปี่ยม, “แนวทางการจัดการเพ่ือ
ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน ้าตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” วารสารการบริการและการ
ท่องเที่ยวไทย 10, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558), 81 – 82. เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559 เข้าถึง  
ได้จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/45404/3779 

https://www.tci-thaijo/
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บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา68 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า หมายถึง              
การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยม เพ่ือสามารถด้ารงไว้ซึ่งทรัพยากร            
การท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลายและธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพ               
ให้ไดผ้ลก้าไรอย่างเป็นธรรม ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม           
โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอย่างสม่้าเสมอและเพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลยและอย่างยืนยาว โดยการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีลักษณะส้าคัญ 6 ประการ ดังนี  

ประการที่ 1 เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท  
ประการที่ 2 เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ

แหล่งท่องเที่ยว 
ประการที่ 3 เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวและ

สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
ประการที่ 4 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้ และได้รับ

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประการที่ 5 เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการ

ท่องเที่ยวอย่างยืนยาว 
ประการที่ 6 เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และคืนประโยชน์

กลับสู่ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นด้วย  
นอกจากนี  อุษาวดี พูลพิพัฒน์ผล69 ได้เสนอว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีลักษณะ 

3 ประการ ดังนี  
เป็นการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง ความต่อเนื่องของ

ทรัพยากรธรรมชาติและความต่อเนื่องของวัฒนธรรม ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรหลักในการท่องเที่ยว และ
สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว  

เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality) หมายถึง การเน้นคุณภาพของส่วนหลัก 
อันได้แก่ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์ รวมถึงนันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ 
และคุณภาพของคนในชุมชน 

 เป็นการท่องเที่ยวที่มีความสมดุล (Balance) หมายถึง ความสมดุลระหว่างความ
ต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความต้องการของคนในชุมชนท้องถิ่น และขีดความสามารถของ
ทรัพยากรท่องเที่ยว 

                                                           
68บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน, 7. 
69อุษาวดี พูลพิพัฒน์ผล, การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยชุมชนในประเทศไทย (จุลสารการท่องเที่ยว , 21(4), 2545), 38 – 53. อ้างถึงใน กฤษฎา             
โชติช่วง,“แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในอ้าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555, 16. 
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จากความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้กล่าวมาแล้ว เชอรลี่ อีเบอร์ 
(Shirley Eber, 1992)70 ได้น้ามาแปลเป็นหลักการพื นฐานของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ 10 
ประการ ได้แก่  

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  (Using Resource Sustainable) เป็นการใช้
ทรัพยากรทั งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการปรับปรุงฟ้ืนฟูทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานขึ น 

การลดการบริ โภคและของเสียที่ เ กินความจ้ า เป็น  (Reducing Over- 
consumption and Waste) เป็นการลดการบริโภคที่มากเกินความจ้าเป็นและการลดของเสีย           
เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ้านุบ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกท้าลายในระยะยาว และเพ่ิมคุณภาพของ
การท่องเที่ยวด้วย 

การรักษาความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม  (Maintain 
Diversity) โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น                
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพ่ิมคุณค่า           
และมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว ณ สถานที่นั นนานขึ น                
หรือกลับไปเที่ยวซ ้าอีก ซึ่งมีความส้าคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวและช่วยขยายรากฐานของ                    
การท่องเที่ยวด้วย 

การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating Tourism into Planning) 
เป็นการประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับแผนกลยุทธ์การพัฒนาต่างชาติและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประเมินผลสิ่งแวดล้อมหมายถึงการใช้หลักวิชา
ในการคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทั งด้านบวกและด้านลบของการด้าเนินงานโครงการพัฒนา            
การท่องเที่ยวที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้าน เพ่ือหาทางป้องกันผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ นให้น้อย
ที่สุด อันจะช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว  

การท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Supporting Local Economy) 
เป็นการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาควบคู่ไปกับด้านราคาและคุณค่า          
ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกันการท้าลายสิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  ( Involving Local Communities) ร่วม
ท้างานกับท้องถิ่นแบบเป็นองค์กรรวม โดยการให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวอย่าง
เต็มที่ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วย 

การพัฒนาบุคลากร  (Training Staff) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น           
ทุกประเภท ทุกระดับ ให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน           
ซึ่งนับเป็นการยกระดับมาตรฐานของการบริการการท่องเที่ยว 

                                                           
70E. Shirley, Beyond the Green Harizon, Principles for Sustainable 

Tourism (Surrey: World Wide Fund for Nature (WWF), 1992. อ้างถึงใน บุญเลิศ                     
จิตตั งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน, 8 - 9. 
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ก า ร ป รึ กษ า กั น ร ะห ว่ า ง ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ส า ธ า ร ณ ชน  (Consulting 
Stakeholders and the Public) เป็นการปรึกษากันอย่างสม่้าเสมอระหว่างรัฐบาลผู้ประกอบการ 
ประชาชนในท้องถิ่น องค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ทั งนี ยังเป็นการร่วม
แก้ไขปัญหาและลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ต่างกัน 

การตอบสนองการตลาดท่องเที่ยว (Marketing Tourism Responsibly) เป็น
การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อมและเพียงพอต่อการเผยแพร่ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว          
มีความเข้าใจและเคารพในสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือช่วย
ยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย 

การวิจัยและการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) 
เป็นการวิจัยและติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิม
ผลประโยชน์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงนักลงทุน 

จากหลักการพื นฐานของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ เชอรลี่ อีเบอร์ (Shirley 
Eber, 1992) สามาถน้าไปสร้างกรอบแนวทางปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ ดังนี  

1. มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจัง แล้วจึงพัฒนาการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายหลัง เพ่ือให้เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคที่รองรับ              
เป็นส้าคัญ 

2. มุ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโรงการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่จะ
มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพื นท่ี 

3. มุ่งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับทุก ๆ ด้าน  

4.  มุ่ งให้ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเพียบพร้อมให้แก่นักท่องเที่ยว เ พ่ือให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจและห่วงใยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั งช่วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

5. มุ่งใช้วัสดุและผลผลิตในท้องถิ่น เพ่ือช่วยลดดุลการค้ากับต่างประเทศได้ทางหนึ่ง
และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนั น ๆ 

6. มุ่งกระจายรายได้และน้ารายได้เข้าสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด เพ่ือผลประโยชน์ใน
ระยะยาวของชุมชนท้องถิ่น 

7. มุ่งจ้างงานในท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมรูปแบบของงานที่น่าสนใจ เพ่ือให้
ผลตอบแทนสูงสุดแก่ชุมชนท้องถิ่นนั น 

8. มุ่งพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ น เพ่ือช่วยยกระดับ
ของบริการท่องเที่ยวให้สูงขึ น 

9. มุ่งรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่รอดในระยะยาว          
เพ่ือเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวตลอดไป 

10. มุ่งท้างานร่วมกันอย่างเสมอภาคระหว่างธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ือให้การท้างาน           
ขององค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลร่วมกันบนหลักการข้างต้น71 

                                                           
71บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน, 9 - 10. 
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นอกจากนี ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจน    
แห่งเอเชีย72 ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ดังนี   

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน สมาชิกของชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการก้าหนด
วิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ก้าหนดแหล่งทรัพยากรที่จะต้องได้รับการบ้ารุงและส่งเสริม 
รวมทั งร่วมก้าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและร่วมในการด้าเนินการตามแนวทาง
ที่ก้าหนดขึ น รวมทั งเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณูปโภคและอ้านวยความ
สะดวกต่าง ๆ 

2. ความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  

3. การสร้างโอกาสการจ้างงานที่มีคุณภาพ กระบวนการจ้างงานที่มีคุณภาพนั น 
หมายถึง การให้โอกาสคนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมบริหารและจัดการ โครงสร้างพื นฐานด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า เป็นต้น นอกจากนี  การให้การศึกษาและการฝึกอบรม 
คนในท้องถิ่นก็เป็นสิ่งส้าคัญ และควรเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจ นับเป็นส่วนส้าคัญของนโยบายพัฒนาประเภทนี ด้วย 

4. การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวมีการ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางแผน ดังนั นการกระจาย
ผลประโยชน์ควรเป็นไปอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกชุมชน นักท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ  

5. การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้อง
หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถน้ากลับมาสู่สภาพเดิมได้  

6. การวางแผนระยะยาว เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับผู้ประกอบการและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นหลักประกันว่าพื นที่นั น ๆ จะไม่ได้รับความเสียหายจากการด้าเนินกิจกรรมใด ๆ 
เพียงเพ่ือผลประโยชน์ในระยะสั น ๆ การวางแผนระยะยาวจะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ  
ในเชิงรุกเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของพื นที่และช่วยสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของท้องถิ่น 

7.  ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ความกลมกลืนเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ นระหว่างนักท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยว และชุมชนผู้เป็นเจ้าของพื นที่ท่องเที่ยว ตลอดจนตระหนักถึงความส้าคัญในการร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาล ชุมชนท้องถิ่นและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหาผลก้าไรที่
ท้างานเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

                                                           
72ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย, แนว

ทางการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ปทุมธานี: ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยว
และการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต, 2549), 8 - 11.   
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8. ความสอดคล้องกันระหว่างแผนการท่องเที่ยวและแผนพัฒนาต่าง ๆ กลยุทธ์ 
และแผนด้านการท่องเที่ยวจะต้องได้รับความเชื่อมโยงเข้ากับนวัตกรรม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับต่าง ๆ  

9. ความร่วมมือระหว่างผู้ก้าหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

10. การประสานงานความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการและ
ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นสิ่งจ้าเป็นเนื่องจากแต่ละธุรกิจหรือการด้าเนินงานด้านหนึ่งด้านใด ย่อมมี
ผลกระทบต่อการประกอบการหรือคุณภาพของการท้างานของธุรกิจด้านอ่ืน ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั น ควรมีการประสานร่วมมือกันในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

11. การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว โดยประเมินจากความสามารถในการ
รองรับของพื นที่จะต้องได้รับการพิจารณา โดยครอบคลุมทั งข้อจ้ากัดและการพัฒนาศักยภาพ             
ทั งด้านธรรมชาติ ด้านสังคม และวัฒนธรรม จะต้องมีความสอดคล้องกับข้อจ้ากัดของท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม แผนและการด้าเนินงานใด ๆ ควรได้รับการประเมินผลอย่างสม่้าเสมอและมีการแก้ไข
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  

12. การสร้างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ การด้าเนินการด้านการท่องเที่ยว
จะต้องมีการพัฒนาแนวทางหรือหลักเกณฑ์ส้าหรับการด้าเนินงานด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการ
ประเมินผลกระทบทุกระดับ ทั งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั งการพัฒนาดัชนีชี วัดและ
ขีดจ้ากัดส้าหรับใช้ชี วัดผลกระทบและความส้าเร็จของโครงการท่องเที่ยว  

13. การเน้นผลประโยชน์ชุมชนคุณค่าสิ่งแวดล้อมและพื นที่ ทั งนี การวางแผน           
การท่องเที่ยว ต้องให้ความส้าคัญของโอกาสในการจ้างงานและการพัฒนารายได้ รวมทั งคุณภาพชีวิต
ของคนในท้องถิ่น และในขณะเดียวกันการพัฒนานั นจะต้องตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม             
ทั งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร เช่น น ้า อากาศ และที่ดิน 
ควรมีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ 

14. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจ้าเป็นอาศัยการพัฒนาการศึกษา รวมถึง
หลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณชน ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถ
ทางธุรกิจ การประกอบอาชีพและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ  

15.  การเสริมสร้างลักษณะเด่นอัตลักษณ์ของชุมชนและพื นที่  การพัฒนา               
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมและการด้าเนินการที่จะช่วยส่งเสริมลักษณะเด่น
ของสภาพภูมิทัศน์และพื นที่บริเวณนั น ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและโอกาสในการใช้ประโยชน์ 
ของพื นที่ กิจกรรมต่าง ๆ ควรมุ่งให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณภาพ อันจะน้าไปสู่ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 

16. ขนาดและประเภทของสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับนักท่องเที่ยว จะต้อง
ค้านึงถึงข้อจ้ากัดและขีดความสามารถในการรองรับทรัพยากรในพื นที่ โดยเน้นการส่งเสริมให้จัด           
สิ่งอ้านวยความสะดวกขนาดเล็กและบริการที่มีผลกระทบน้อย  

17. กระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจะต้องด้ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร
มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม โดยใช้หลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล  



30 
 

18. การท้าการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควรให้ความส้าคัญในเรื่องคุณภาพ
ของประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวควรกระท้าอย่างมี
จิตส้านึกรับผิดชอบและมีจริยธรรมในการบริหารจัดการแหลงพื นที่ท่องเที่ยว 

จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดความ  
สมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม หรืออาจ
กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความแตกต่างอย่างสิ นเชิงกับการพัฒนาการท่องเที่ยว                 
อย่างไร้ขีดจ้ากัดที่มุ่งเน้นการเพ่ิมขึ นของปริมาณและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า                
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในระยะยาว กล่าวโดยสรุปคือการท่องเที่ยวทุกประเภทแต่ละพื นที่                            
ทั งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนหรืออ่ืน ๆ  จะต้องได้รับการพัฒนาจึงจะน้าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได ้ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ในปัจจุบันการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน             
มีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมาประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็จะช่วยในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมโดยการกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ตระหนักถึงคุณค่าส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการถนอมรักษา เกิดการพัฒนาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี รวมถึงศิลปวัฒนธรรม อันจะส่งผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสู่สังคม  

บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา73 ได้สรุปแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ 3 มิติ 
ดังนี  

มิติด้านการสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องมีแนวคิดที่ให้ความรู้ ความเข้าใจและ
สร้างจิตส้านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่าย ในการป้องกันรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก เพ่ือให้คงไว้ซึ่งความสวยงามและคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น              
การเน้นวิธีการจัดท้าโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติหรือวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว การจัดให้มี
นิทรรศการแผ่นป้ายบรรยายตามบริเวณแหล่งท่องเที่ยว การจัดให้มีเส้นทางเดินเท้าหรือเส้นทางเดิน
ป่าที่ให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมแก่ผู้มาเยือน เป็นต้น 

มิติด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนต้องมีแนวคิดให้นักท่องเที่ยวมีความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดให้มีสื่อความหมายธรรมชาติหรือ
วัฒนธรรม เพ่ือให้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับธรรมชาติหรือวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
ประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจกลับไป เป็นต้น 

มิติการสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องมีแนวคิดในการมีบทบาทส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนท้องถิ่น โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและช่วย
                                                           

73บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน, 19 – 20. 
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ให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั งทางตรงและทางอ้อม เช่น การลงทุนด้าน           
สิ่งอ้านวยความสะดวกขนาดเล็ก การเป็นมัคคุเทศก์ การน้าสินค้าภายในชุมชนท้องถิ่นมาจ้าหน่าย 
การจ้างงานในธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น  

นอกจากนี  บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการพัฒนาท่องเที่ยว           
แบบยั่งยืน ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1 องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนา
สถานที่อันเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอ้านวย               
ความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน 
โดยมีการประเมินศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพื นที่ และก้าหนดกิจกรรมท่องเที่ยว            
ที่อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่ งท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวด้วย  

ด้านที่ 2 องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาเพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมและป้องกันผลกระทบด้านลบ             
จากการท่องเที่ยว โดยต้องมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

ด้านที่ 3 องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาธุรกิจ             
ด้านการบริการอ้านวยความสะดวกโดยตรงแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจ โดยมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่ องเที่ยว           
และสิ่งแวดล้อมด้วย 

ด้านที่ 4 องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว  เป็นการพัฒนา             
เพ่ือแสวงหานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวเหล่านี ได้รับความรู้และประสบการณ์ 
จากการท่องเที่ยวตามที่เขาพึงพอใจ 

ด้านที่ 5 องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของ
ชุมชนท้องถิ่น เป็นการพัฒนาในการสร้างโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว                
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวของตนเองและ                  
ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความหวงแหนและรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป  

ด้านที่ 6 องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส้านึกทางการท่องเที่ยว เป็นการ
พัฒนาการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งท่องเที่ยวทุกฝ่าย โดยการให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว        
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือปลูกฝังจิตส้านึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้แก่ทุกฝ่าย อันจะท้าให้เกิด         
ความรักความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม74  

 

                                                           
74บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, 21 - 22. 
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กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน เป็นกระบวนการในการปรับปรุง
หรือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ น สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว             
ได้ดียิ่งขึ น โดยอยู่บนพื นฐานความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งเป็นส้าคัญ         
ซึ่งกระบวนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เทิดชาย ช่วยบ้ารุง75 ได้กล่าวไว้ ดังนี  

1. การส้ารวจแหล่งท่องเที่ยว โดยความร่วมมือของภาครัฐทั งส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นข้าวของท้องถิ่น ประชาชนในพื นที่และ
ภาคเอกชนร่วมส้ารวจแหล่งท่องเที่ยว ทั งนี  เป็นการส้ารวจว่าในท้องถิ่นดังกล่าวมีแหล่งท่องเที่ยว
ใดบ้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทใด มีสภาพเป็นอย่างไร และจัดท้าบัญชีรายชื่อแหล่งท่องเที่ยว 
ตลอดจนส้ารวจความพร้อมด้านอ่ืน ๆ เช่น แรงงาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ เป็นต้น  

2. การจัดแบ่งพื นที่ในแหล่งท่องเที่ยวตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยจัดแบ่ง
ให้สอดคล้องกับสภาพแดล้อมและการใช้ประโยชน์ เช่น เขตพื นที่ส้าหรับการบริการข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว พื นที่หวงห้าม เป็นต้น 

3. การก้าหนดสิ่งอ้านวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวตามความเหมาะสมเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยว โดยด้ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและไม่
ท้าลายสิ่งแวดล้อม และค้านึงถึงภูมิทัศน์สถาปัตย์ ความทนทาน การประหยัดพลังงาน ความสะดวก
ในการใช้งานและการดูแลรักษา เป็นต้น 

4. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการสรร
หาสิ่งดึงดูดใจต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม 

5. การประเมินขีดความสามารถทางการรองรับนักท่องเที่ยว เพ่ือก้าหนดจ้านวน
นักท่องเที่ยวและประเภทนักท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

6. การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

7. การรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวและท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่แก่
นักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย 

8. การจัดตั งหน่วยงานรับผิดชอบในการด้าเนินการ จัดหางบประมาณและแนว
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในเชิงพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น  

 
 
 
 
 

                                                           
75เทิดชาย ช่วยบ้ารุง, บทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, 55 - 56.   
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ข้อควรค้านึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา76               
ได้กล่าวถึงข้อควรค้านึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนควรค้านึงถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวนั น  เพ่ือส้ารวจความต้องการ
ของคนในชุมชนว่ามีความพร้อมในการเปิดพื นที่ของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ ซึ่งจะเป็น
แนวทางพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ น 
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค้านึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวนั น 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาหรือจัดสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวให้มากขึ น อันจะเป็นการ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ น ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมมากขึ นด้วย ทั งนี ข้อควรค้านึงของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมี 8 ประการคือ   

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรค้านึงถึงความต้องการของชุมชนใน
ท้องถิ่นนั นว่า ชุมชนนั นมีความต้องการเปิดบ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
หรือไม่ หากชุมชนยังไม่พร้อมควรมีการชะลอการพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไปก่อน เพราะอาจเกิด
ความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น แต่ถ้าหากชุมชนมีความพร้อมในการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาในการส่งเสริมการท่องเที่ยว             
เพ่ือชักจูงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ น 

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรค้านึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว
ต่อแหล่งท่องเที่ยวนั นว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเห็นสิ่งใดจากแหล่งท่องเที่ยวนั นหรือ
ต้องการได้ประโยชน์อะไรจากแหล่งท่องเที่ยวนั น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาหรือ
จัดสร้างกิจกรรมเสริมในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เพ่ือสร้างความ          
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวมากที่สุด อันเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
มากขึ น และท้าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ นด้วย 

3. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค้านึงถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั นว่า สิ่งอ้านวยความสะดวกนั นมีอะไรอยู่แล้วบ้าง เพียงพอกับความต้องการหรือไม่และ
ต้องการเพ่ิมสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนอีกหรือไม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาในการจัดหาสิ่ง
อ้านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ พร้อมทั งฝึกอบรมพนักงานในการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอด้วย 

4. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค้านึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาในการดูแลรักษาคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และด้ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นไว้ด้วย 

 
 

                                                           
76บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน, 18 - 19. 
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5. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางในการพิจารณาในการก้าหนดปริมาณและมาตรฐานของการ
บริการด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว พร้อมทั งก้าหนดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบยั่งยืน         
ที่เหมาะสมและพิจารณามาตรการจ้ากัดนักท่องเที่ยว 

6. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในแหล่งท่องเที่ยวนั น ชุมชนในท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งจะ
เป็นแนวทางพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวให้มีรายได้
เพ่ิมขึ นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ นด้วย  

7. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค้านึงถึงสิ่งก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยวนั น 
ต้องค้านึงถึงการจัดการด้านความสะอาด ความสะดวกสบายตามมาตรฐานสากล และสามารถ
สะท้อนถึงผลส้าเร็จในการเชื่อมโยงเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะ
เป็นแนวทางพิจารณาในการสร้างความสมดุลระหว่างการด้ารงเอกลักษณ์ท้องถิ่นกับการเตรียมพร้อม
ส้าหรับยุคโลกานุวัฒน์ด้วย 

8. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรค้านึงถึงความส้าเร็จในแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งอ่ืน ๆ ทั งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือเป็นแนวทางใน                 
การพัฒนา โดยต้องท้าการศึกษาเปรียบเทียบพร้อมทั งเป็นแบบอย่างในการประยุกต์ให้ดียิ่งขึ น  

จะเห็นได้ว่า แนวความคิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรม               
การท่องเที่ยวโดยรวมปรับสภาพการจัดการเพ่ือเข้าสู่ยุคใหม่ของกระแสโลกที่เปลี่ยนไป ดังนั น 
ขอบเขตของการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงครอบคลมทุกองค์ประกอบทุกส่วนของการท่องเที่ยว 
กล่าวคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวทั งหมดต้องมุ่งสู่ความยั่งยืน77  

กล่าวโดยสรุปคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องสามารถด้ารงอยู่ ได้ โดยมี
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอย่างสม่้าเสมอ ทรัพยากรการท่องเที่ยวยังรักษาความดึงดูดใจไว้                  
ไม่เสื่อมคลาย กิจการการบริการมีก้าไร ทั งนี ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการอยู่เสมอ 
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทั งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม จะต้องไม่มีหรือเกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด การจัดการอย่างยั่งยืนเท่านั นจึงสามารถคงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวได้78 

 
 
 

                                                           
77R.K. Dowling, “Ecotourism and development: partners and progress,” in 

Paper presented in the National Regiona Tourism Conference ( Tasmania: 
Launceston, August. Eber, s (1993). อ้างถึงใน พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, การท่องเที่ยวชุมชน 
(กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553), 15.  

78พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, การท่องเที่ยวชุมชน, 15.  
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3. มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
จากการศึกษาหามาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว ได้พบคู่มือการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยส้านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             
ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
แห่งประเทศไทย ด้าเนินการทดสอบเกณฑ์และศึกษาแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน โดยจัด
ให้มีการด้าเนินการปรับปรุงเกณฑ์และตัวชี วัด ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื นที่จริง 
เพ่ือให้สามารถน้าไปใช้ในการประเมินคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น โดยคู่มือการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีเนื อหาที่ส้าคัญดังนี 79 

3.1 ความส้าคัญของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน ๆ 

เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นมรดกแห่งสังคม มีทั งส่วนจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น ศิลปะ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบการด้ารงชีวิต เครื่องมือเครื่องใช้ อาหารการกิน งานเทศกาล 
ประเพณี เป็นต้น นอกจากนี  วัฒนธรรมยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ                 
และภูมิปัญญา ที่ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั น ๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อได้จนถึงปัจจุบันและสามารถ
เจริญงอกงามต่อไป  

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดดึงดูดส้าคัญด้านการท่องเที่ยว แต่การเปิดพื นที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือหากขาดการจัดการที่ดี อาจส่งผลให้คุณค่าทางวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนท้องถิ่นจนขาดความเป็นเอกลักษณ์ดั งเดิมของพื นที่และส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเที่ยว
ในที่สุด ดังนั นการก้าหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวก็เพ่ือน้าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั น ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  

การก้าหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนส้าหรับ               
ให้หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้น้าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งส้าคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ
ไทยและยังสามารถใช้เป็นสิ่งบ่งบอกให้นักท่องเที่ยวรับรู้ในคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และมีส่วน
ส้าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งหมายถึงการเพ่ิมขึ นของรายได้ทางการท่องเที่ยวด้วย รวมทั ง
เป็นการเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 
                                                           

79ส้านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,            
คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  (กรุงเทพฯ: ส้านักพัฒนา                
แหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552), 1 - 42. 



36 
 

3.2 นิยามของค้าส้าคัญ 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยว             

ที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดก           
สืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของ               
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศไทยในประเภทนี  ได้แก่ ตลาดน ้าด้าเนินสะดวก งานแสดงของ
ช้างจังหวัดสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยว         
เพ่ือชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ประเพณี วิถีการด้าเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การด้าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย ผู้ท่องเที่ยวจะได้
รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมอง ความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่
ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี  

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction 
Standard) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ศักยภาพใน 
การดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ และ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน ทั งนี ในแต่ละองค์ประกอบจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความมีศักยภาพ 
ความมีประสิทธิภาพและความมีคุณภาพ เพ่ือใช้ในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว         
ทางวัฒนธรรมนั นด้วย 

3.3 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี  
3.3.1 แหล่งความเป็นอยู่และวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทนี                     

ผู้มาเยี่ยมชมสามารถสังเกตความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนนั น โดยตนเองมิได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
เช่น ชุมชนของชนเผ่าศูนย์วัฒนธรรม คุณค่า ต่อส่วนร่วมอยู่ที่การช่วยรักษาความหลากหลาย                
ของเชื อชาติ คุณค่าต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่การได้รับความรู้ วิสัยทัศน์ ความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชนเผ่า           
ต่าง ๆ และ ภูมิปัญญาของชนเผ่า ตัวอย่างเช่น บ้านกะเหรี่ยงทิโพจิ จังหวัดตาก บ้านหนองขาว            
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี ส่วนใหญ่เป็นการ
ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบทซึ่งหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมูบ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต 
และผลงานสร้างสรรค์ที่่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่น เพ่ือความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงาน
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพื นบ้านมีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื นฐานของความรับผิดชอบ                
และมีจิตส้านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชน           
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
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3.3.2 แหล่งวัฒนธรรมประเพณีและหัตถกรรมพื นเมือง แหล่งท่องเที่ยว              
ทางวัฒนธรรมประเภทนี  ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี              
และซื อสินค้าของที่ระลึกจากผู้ประกอบหัตถกรรม คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ที่การรักษามรดก                 
ความหลากหลายของวัฒนธรรม คุณค่าต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ความพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม                    
ทางวัฒนธรรม ประเพณี และการได้ซื อสิ่งของที่ระลึกที่พอใจ ตัวอย่างเช่น ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี  จึงเป็น                
การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีต่าง 
ๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั น ๆ จัดขึ น ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์เพ่ือศึกษา                 
ความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพ พิธีกรรมต่าง ๆ และได้รับความรู้ มีความเข้าใจต่อสภาพ
สังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ นบนพื นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส้านึก                
ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อ  
การจัดการการท่องเที่ยว 

3.4 กรอบแนวคิดและการก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

การที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเข้าไปเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยวใดนั น แหล่งท่องเที่ยว
นั นจะต้องมีความดึงดูดใจและความน่าสนใจอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวได้ 
ซึ่งศักยภาพในการดึงดูดใจส้าหรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ 
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกในการเข้าถึง                
ความปลอดภัย และความสามารถในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากองค์ประกอบ     
ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจแล้ว แหล่งท่องเที่ยวควรมีศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวด้วย               
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกขั นพื นฐาน และการสนับสนุนทางด้านนโยบาย 
ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น ซึ่งจะท้าให้
แหล่งท่องเที่ยวสามารถด้ารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การที่แหล่งท่องเที่ยว              
จะสามารถด้ารงอยู่ได้นั น การบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส้าคัญ ทั งในด้าน                
การจัดการด้านการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูสภาพของแหล่งท่องเที่ยว การมีมาตรการป้องกันผลกระทบ              
ที่อาจเกิดขึ นกับตัวแหล่งท่องเที่ยว รวมทั งการจัดการด้านการบริการและการจัดกิจกรรมด้าน                
การท่องเที่ยวที่เหมาะสม  

นอกจากนี  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เน้นการท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการสร้างจิตส้านึก               
และความรับผิดชอบต่อการรักษาวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่ชุมชนท้องถิ่นมี             
ส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวนั น ท้าให้การก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในครั งนี                 
จึงให้ความส้าคัญต่อการให้ความรู้และการสร้างจิตส้านึก รวมทั งการจัดการด้านการมีส่วนร่วม               
ของชุมชนท้องถิ่นด้วย 
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3.5 องค์ประกอบพื นฐานส้าหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
การก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน สามารถน้าไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว                    
เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเป็นสิ่งส้าคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย รวมถึงสามารถใช้เป็นสิ่งบ่งบอกให้นักท่องเที่ยวรับรู้ในคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว  องค์ประกอบพื นฐานส้าหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  

องค์ประกอบท่ี 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว  
ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุด

ดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญา มีความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม และจากการที่วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมของมนุษย์ที่สั่งสมมาแต่อดีตและ  
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ดังนั น ความสามารถในการสืบทอดทางวัฒนธรรม 
ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความผูกพันต่อท้องถิ่น และความเข้มแข็งใน          
การรักษาวัฒนธรรม จึงมีความส้าคัญในการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ ซึ่งเป็นจุดเสริมศักยภาพใน           
การดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส้าคัญ อีกทั งศักยภาพในทางกายภาพและการจัด
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย และความหลากหลาย
ของกิจกรรมการท่องเที่ยว ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส้าคัญในการดึงดูดใจให้นักท่อ งเที่ยวเข้าไป
เยือนแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

ส้าหรับองค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ 

1. คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี วัด ได้แก่  
1.1 ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิตภูมิปัญญา และองค์ความรู้ โดยพิจารณา

จากเอกลักษณ์เฉพาะตนทางวัฒนธรรม ความแตกต่างของวิถีชีวิตจากชุมชนอ่ืน และคุณค่าที่ควร
อนุรักษ์และสืบสานต่อไป เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย วิถีชีวิต การแต่งกาย ลักษณะของ
กิจกรรมประเพณี ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน เครื่องมือใช้สอยในชีวิตประจ้าวัน ลักษณะสิ่งประดิษฐ์ 
ระเบียบแบบแผนในการด้ารงชีพร่วมกัน ฯลฯ 

1.2 ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พิจารณาจากจ้านวนปีที่
ได้ด้าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
ต่อไป 

1.3 ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ความสวยงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ นเป็นวิถีชีวิต 
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หรือวัฒนธรรมนั น ๆ อาทิเช่น การแต่งกาย รูปแบบกิจกรรม ศิลปกรรมของงานหัตถกรรม 
สถาปัตยกรรมของที่สิ่งก่อสร้าง อาหารการกิน เครื่องมือใช้สอยในชีวิตประจ้าวัน ฯลฯ 

1.4 ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
พิจารณาจากความยาวนานของการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้มาตั งแต่อดีตและยังคงอยู่                
จนถึงปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากวิถีชีวิต การแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาไปบ้างแต่ยังมีบางกลุ่มในชุมชนที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านั นอยู่  
อย่างเห็นได้ชัด 

1.5 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้ พิจารณา
จากยุคสมัยที่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ เกิดขึ นและการมีประวัติศาสตร์สืบเนื่องยาวนาน                
มาเป็นวัฒนธรรมประเพณีจนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ 

1.6 ความผูกพันต่อท้องถิ่น พิจารณาจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์              
ของแหล่งท่องเที่ยวทางกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น การมีประเพณี ความเชื่อ ต้านาน นิทาน
พื นบ้าน นิทานปรัมปรา ฯลฯ 

1.7 ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์ พิจารณาจากชุมชนท้องถิ่นมีความ
สนใจในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของตน รวมถึงการมีหน่วยงานและองค์กร
สนับสนุนจากภายนอกให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว 

2. ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนี           
ชี วัด ได้แก่ 

2.1 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พิจารณาจากความสะดวกในการ เข้าถึง              
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความยากล้าบากของเส้นทางเข้าถึง และป้ายบอกทาง 

2.2 ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดอันตราย            
จากภัยธรรมชาติ โดยวัดจากสถิติการเกิดอันตรายต่าง ๆ เช่น น ้าป่า ดินถล่ม ลมพายุ กระแสน ้า
รุนแรง ไฟป่า หรือภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ เป็นต้น หรืออาจเกิดเหตุอันตรายอ่ืน ๆ เช่น อุบัติเหตุจาก           
ความประมาท โจรผู้ร้าย โรคระบาด สัตว์ดุร้าย เป็นต้น 

2.3 ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว พิจารณาจากจ้านวนกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่สามารถจัดได้ภายในพื นที่นั น ๆ ซึ่งการที่มีกิจกรรมหลากหลายจะท้าให้นักท่องเที่ยว           
มีโอกาสเลือกท้ากิจกรรมที่พอใจได้มากขึ น ทั งนี  กิจกรรมที่จัดขึ นจะต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบ          
ต่อแหล่งท่องเที่ยว 

2.4 ความเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน พิจารณาจากความเชื่อมโยง              
การท่องเที่ยวในเส้นทางหลักกับแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพ่ือท้าให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสท่องเที่ยว 
ได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีระยะทางท่ีเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงไม่ไกลมากนัก 
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องค์ประกอบท่ี 2 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว  
ศักยภาพในการรองรับด้านท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วย

เสริมแหล่งวัฒนธรรมนั น ๆ ให้มีความส้าคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น 
แหล่งวัฒนธรรมอาจมีความดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวสูง แต่มีข้อจ้ากัดสูงในการพัฒนาสิ่งอ้านวย
ความสะดวกขั นพื นฐาน ท้าให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเข้าไปท่องเที่ยว ท้าให้ศักยภาพในการจัดการด้าน               
การท่องเที่ยวลดลงไปด้วย ส้าหรับศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว มีหลักเกณฑ์ใน               
การพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ 

1. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกขั นพื นฐาน พิจารณาจากการ
พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกขั นพื นฐาน ได้แก่ น ้า ไฟ ถนน ที่พัก ฯลฯ เพ่ือการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
และข้อจ้ากัดในการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

2. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก พิจารณาจาก            
การมีกลุ่มองค์กรทั งภายในและภายนอกในระดับต่าง ๆ ให้การสนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณ
และบุคลากรส้าหรับพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มองค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ความสามารถในการควบคุม ดูแล              

การด้าเนินงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการด้าน              

การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว   
ด้านการจัดการการให้ความรู้และการสร้างจิตส้านึก โดยพิจารณาจาก                 

การด้าเนินงานขององค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพื นที่ในการสร้ างเสริมจิตส้านึกและการเรียนรู้ใน                
เรื่องคุณค่าของแหล่งวัฒนธรรม แก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพื นที่ ผู้ประกอบการ และชุมชน
ท้องถิ่นท่ีอยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านการจัดการเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการคิดการพิจารณา
ตัดสินใจ การด้าเนินการ และร่วมรับผิดชอบในการเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ชุมชนนั น ๆ รวมทั งการกระจายรายได้ หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

เกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มี 2 ด้าน 
ได้แก่ 

1. การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี วัด ได้แก่  
1.1 การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พิจารณาจาก

สภาพทั่วไปจากการดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 
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1.2 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พื นที่ พิจารณาจากดัชนี 3 ด้าน ดังนี  
1.2.1 การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์พื นที่เพ่ือการท่องเที่ยว  
1.2.2 การก้าหนดช่วงเวลาในการเข้าพื นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
1.2.3 การจ้ากัดจ้านวนนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับศักยภาพของพื นที่ 

1.3 การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมา 
จากการท่องเที่ยว พิจารณาจากแผนการด้าเนินงานติดตามและประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว มีการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว รวมถึง
การด้าเนินงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น และความต่อเนื่องของการด้าเนินงาน 

2. การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี วัด ได้แก่  
2.1 การจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว พิจารณาจาก

การด้าเนินงานด้านการให้บริการขั นพื นฐานแก่นักท่องเที่ยว  โดยมีการจัดการที่เหมาะสมให้
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการที่คุ้มค่ากับการมาท่องเที่ยว พิจารณาจากดัชนี 6 ด้าน 
ดังนี  

2.1.1 จ้านวนพนักงานให้บริการการท่องเที่ยว 
2.1.2 ความรู้ด้านการสื่อสารภาษาของพนักงานบริการ 
2.1.3 การให้บริการด้านความปลอดภัย 
2.1.4 การจัดเตรียมระบบเตือนภัย 
2.1.5 การจัดการด้านสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคขั นพื นฐานมีความ

เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพพื นที่แหล่งท่องเที่ยว 
2.1.6 การจัดการด้านการบริการร้านอาหาร 

2.2 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้อง
ค้านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น พิจารณาจากดัชนี 5 ด้าน ดังนี  

2.2.1 กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวน
ความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพื นท่ี 

2.2.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2.2.3 การจัดการไม่ท้าให้เกิดความเสื่อมโทรมในแหล่งท่องเที่ยว 
2.2.4 การศึกษาวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.2.5 การน้าผลการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่นมาวางแผนก้าหนดแนว

ทางการท่องเที่ยว 
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2.3 การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส้านึก พิจารณาจากกิจกรรม
และการด้าเนินงานต่าง ๆ ที่ให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว พนักงานน้าเที่ยว
ผู้ประกอบการ และชุมชนที่อยู่โดยรอบ พิจารณาจากดัชนี 6 ด้าน ดังนี  

2.2.1 มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีเจ้าหน้าที่ประจ้า 
2.2.2 มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรม 
2.2.3 มีป้ายสื่อความหมายให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรม 
2.2.4 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เป็นระยะ ๆ แก่เจ้าหน้าที่และชุมชน

ในท้องถิ่น 
2.2.5 มีสื่อแผ่นพับหรือโปสเตอร์หรือนิทรรศการที่น้าเสนอข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยว 
2.2.6 มีสื่ออินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซด์ของแหล่งท่องเที่ยว 

องค์ประกอบท่ี 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
1. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พิจารณาจากการ              

มีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ พิจารณาจากดัชนี 3 ด้าน ดังนี  
1.1 ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การน้าเที่ยว 

การให้บริการต่าง ๆ 
1.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นของตน 
1.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหารจัดการ โดยการจัดตั งองค์กร             

ในท้องถิ่น เพ่ือให้มีบทบาทในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
2. ชุมชนมีมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจจากกิจกรรมการท่องเที่ยว พิจารณาจากการที่  

ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์และรายได้จากการด้าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั งทางตรงและ
ทางอ้อม พิจารณาจากดัชนี 6 ด้าน ดังนี  

2.1 ชุมชนมีรายได้จากการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
2.2 ชุมชนมีรายได้จากการเป็นผู้น้าเที่ยว หรือให้บริการในกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 
2.3 ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหาร ของที่ระลึก หรือสินค้าพื นเมือง 
2.4 ชุมชนมีรายได้จากการแสดงศิลปะพื นเมือง 
2.5 ส่งเสริมโอกาสการจ้างงานในชุมชนที่มีความเท่าเทียมกัน ทั งสตรี ผู้สูงอายุ            

ผู้พิการ และชนกลุ่มกลุ่มน้อย 
2.6 ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
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4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดน ้าขวัญเรียม 

  1. วีระพงษ์ นวลแก้ว80 ศึกษาเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การเลือกท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียม 
และน้าผลที่ได้จากศึกษามาเป็นแนวทางในการให้บริการส้าหรับผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจ
การท่องเที่ยวตลาดน ้า จากการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี  ปัจจัยทางตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียมแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 

ด้านการโฆษณา พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญเรื่องของการโฆษณาตาม             
สื่อออนไลน์อยู่เป็นประจ้า ข้อเสนอแนะคือ ผู้ประกอบการควรเพ่ิมสื่อโฆษณาให้มากขึ น ทั งทาง              
สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ เพ่ือให้ตลาดน ้าขวัญเรียมเป็นที่รู้จักมากขึ น และนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ น 

ด้านการขายโดยบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญในการมีเจ้าของร้าน 
พนักงาน มาเชิญชวนและแนะน้าสินค้าและบริการอย่างเป็นกันเอง ข้อเสนอแนะคือ ผู้ประกอบการ
ควรให้ความสนใจ พูดจาสุภาพ และมีความเป็นกันเอง รวมทั งควรแบ่งโซนร้านค้าให้เป็นระเบียบ  
และเพ่ิมตัวแทนของตลาดน ้าในจุดต่าง ๆ  

ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญในการแบ่งโซน            
ที่เหมาะสม เป็นระเบียบ ง่ายต่อการเลือกซื อสินค้าและบริการ ข้อเสนอแนะคือ  ผู้ขายควรตั งราคา
สินค้าให้เหมาะสม เพ่ิมสินค้าให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ และควรจัดรายการสินค้าลดราคา 

ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญในการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของตลาดน ้าขวัญเรียมให้เป็นที่รู้จักมากขึ น โดยการออกข่าวหรือร่วมงาน
กิจกรรมตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ข้อเสนอแนะคือ  ควรเพ่ิมการขายสินค้าออนไลน์ หรือการให้
บุคคลที่มีชื่อเสียงมาท้ากิจกรรมและถ่ายท้ารายการแนะน้าสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ น  

ด้านการตลาดทางตรง พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญในการตลาดผ่านทาง
นักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวยังตลาดน ้าขวัญเรียม ข้อเสนอแนะคือ  ควรเพ่ิมร้านค้าให้มากขึ น              
ขายสินค้าที่แตกต่างกัน และติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน 

 
 
 

                                                           
80วีระพงษ์ นวลแก้ว, “รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกท่องเที่ยว

ตลาดน ้าขวัญเรียม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร” (การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2557) 
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2. ภัทราภรณ์ สิริภัทราวรรณ81 ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียมของนักท่องเที่ยวไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยจ้านวน 400 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเชิงสถิติพรรณนาเป็นเครื่องมือในการศึกษา 
ผลจากการศึกษาแบ่งตามประเด็นส้าคัญออกเป็น 3 ส่วน สามารถสรุปได้ดังนี   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตลาดน ้าขวัญเรียมในด้านค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตลาดน ้าขวัญเรียมของนักท่องเที่ยวไทย พบว่า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา 
พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังตลาดน ้าขวัญเรียมได้รับบริการหรือกิจกรรมและสินค้าที่ต้องการ 
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มในการเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยว และแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาเที่ยว  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคา พบว่า นักท่องเที่ยว
สามารถต่อรองราคาสินค้ากับผู้ค้าที่ตลาดน ้าขวัญเรียมได้ จึงท้าให้ได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
สินค้า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มด้านการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาเที่ยว 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม ด้าน
แนวโน้มในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาเที่ยว  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า ในการเดินทางมาเที่ยวยังตลาดน ้าขวัญเรียมในแต่ละครั งมี
ความสะดวกสบายต่อการเดินทาง มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ส่งผลให้การใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยว
ตลาดมากเมื่อเจอสินค้าที่ถูกใจ หรือมีกิจกรรมที่ต้องการ เป็นต้น กล่าวได้ว่า ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ปัจจัย
ด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการเดินทางกลับมาท่องเที่ ยว และ
แนะน้าให้ผู้ อ่ืนมาเที่ยว เนื่องจากผู้ค้าที่ตลาดน ้าขวัญเรียมมีอัธยาศัยดี แต่งกายสะอาด สุภาพ
เรียบร้อยรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ของตลาดน ้าที่คอยให้ค้าแนะน้าช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  
อันเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว  

 
 

                                                           
81ภัทราภรณ์ สิริภัทราวรรณ, “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียมของนักท่องเที่ยวไทย” (สารนิพนธ์ สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557) 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า ในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังตลาดน ้าขวัญเรียมในแต่ละครั งที่มา
ท่องเที่ยว มีการจัดบริการที่นั่งพักให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง มีสิ่งอ้านวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวด้านจ้านวนครั งที่เคยมาท่องเที่ยวยัง
ตลาดน ้าขวัญเรียม ด้านแนวโน้มในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวและแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาเที่ยว  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า ในการเดินทางมายังตลาดน ้าขวัญเรียม ถ้าได้รับความรวดเร็วในการ
ให้บริการแต่ละร้าน รวมถึงบริการที่ได้รับโดยรวมจากการมาเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียมเป็นไปตาม
ความคาดหวังในแต่ละครั งย่อมจะส่งผลต่อจ้านวนครั งที่มาเพ่ิมขึ นด้วย และถ้านักท่องเที่ยวได้รับ
บริการตามที่คาดหวังหรือสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ จึงท้าให้นักท่องเที่ยว
มีแนวโน้มในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกและยังมีแนวโน้มด้านการแนะน้าบอกต่ออีกด้วย 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
พบว่า นักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังตลาดน ้าขวัญเรียมมากกว่า 1 ครั ง และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
แนวโน้มการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวและแนะน้าให้ผู้อ่ืนมาเที่ยวยังตลาดน ้าขวัญเรียม 

3. จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และคณะ82 ศึกษาเรื่องการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตลาดน ้าในลุ่มน ้าภาคกลางอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารนโยบาย
ท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มแม่น ้าภาคกลาง โดยใช้ตลาดน ้าขวัญเรียมเป็นกรณีศึกษา ทั งนี ได้ท้าการศึกษา
ปัจจัยพยากรณ์การบอกต่อข่าวสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน ้าในสื่อสังคมออนไลน์ การศึกษา
ครั งนี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม ด้วยการเก็บข้อมูลทั งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

จากผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน ้าในลุ่มน ้าภาค
กลางนั นเป็นการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 มีองค์ต่าง ๆ 
ที่เข้ามามีส่วนร่วมและผลักดันนโยบายตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส้านักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน องค์การบริหารพัฒนาพื นที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย  

การน้านโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน ้าในลุ่มน ้าภาคกลางไปสู่
กระบวนการปฏิบัตินั น จะมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง  โดยมีตัวอย่างของ
ตลาดที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างประสบความส้าเร็จคือ ตลาดน ้าขวัญเรียม ซึ่งเป็นตลาดที่สร้าง
ขึ นโดยเอกชน เห็นได้ชัดเจนจากการบริหารที่เป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหารตลาด ผู้ค้าในตลาด 
ผู้น้าชุมชนและพระ น้ามาสู่อัตลักษณ์ของตลาดน ้าขวัญเรียมที่สร้างขึ นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และ
สร้างกระแสความสนใจด้านการท่องเที่ยว ด้วยการท้าสื่อสารการตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
บอกต่อในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนช่วยในกระจายข้อมูลออกไปในพื นที่สื่อมวลชนอ่ืน ๆ อัน
น้ามาสู่การท่องเที่ยวและการเดินทางมาท่องเที่ยวซ ้า เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 

                                                           
82จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และคณะ, “การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน ้า       

ในลุ่มแม่น ้าภาคกลางอย่างยั่งยืน,” วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตถกรรม นิด้า 1, 1 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2557): 99 - 130. 
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4.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาตลาดน ้าแห่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาตลาดน ้าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว ได้แก่ 

4.2.1 งานศึกษาตลาดน ้าด้าเนินสะดวก 
1. นวล สารสอน83 ท้าการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อ

สภาพชุมชน ทั งด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาลักษณะทั่ว ๆ ไปของชุมชนด้าเนินสะดวก 
จากการศึกษาเรื่องผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพสังคม - เศรษฐกิจที่ตลาดน ้า
ด้าเนินสะดวก อ.ด้าเนินสะดวก จ.ราชบุรี พบว่า เป็นชุมชนที่มีพัฒนาการตั งแต่มีการขุดคลองด้าเนิน
สะดวกและสามารถแบ่งชุมชนออกเป็นสองส่วนคือ ย่านตลาดซึ่งเรียกว่าเป็นชุมชนเมือง และย่านที่
เป็นเขตท้าการเกษตรที่อยู่รอบ ๆ เขตชุมชน โดยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นที่ราบลุ่มมีคลอง
ต่าง ๆ หลายคลอง ส่งผลให้ชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันมากับสายน ้า ทั งทางด้านการค้าและการเกษตร 

เมื่อประมาณ พ.ศ. 2514 เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เดินทางเพ่ือไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนแห่งนี และเพ่ิมจ้านวนมากขึ นตามล้าดับมาถึงปัจจุบัน ทั งนี พบว่า
สภาพตลาดน ้าด้าเนินสะดวกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตส่าเหตุส้าคัญไม่ได้มาจากการท่องเที่ยว 
ซึ่งพบว่าชุมชนได้รับผลกระทบน้อยจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพชุมชนทั งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม เนื่องจากเวลาในการท้ากิจกรรมท่องเที่ยวอยู่ในช่วงเวลาตอนเช้าของวันเท่านั น  

นอกจากนี  นักท่องเที่ยวยังถูกจ้ากัดพื นที่ในการเข้าชมตลาดน ้า คือ ให้อยู่ใน
พื นที่ร้านค้าขายของที่ระลึกเท่านั น จึงท้าให้ระดับความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยวมี
น้อย ทั งนี  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญของสภาพตลาดน ้าด้าเนินสะดวก คือ การพัฒนาถนน 
ซึ่งถนนมีบทบาทเข้ามาแทนที่เส้นทางคมนาคมทางน ้า ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลาง
ตลาดชุมชนจากบริเวณริมคลองไปสู่สองฝั่งถนน  

2. วรวุฒิ เพ็งพันธ์84 จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและบทบาท
ของตลาดน ้าในฐานะการเรียนรู้ของชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน ้า อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
จ้านวน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดน ้าคลองลัดราชบุรี ตลาดน ้าคลองโพหัก และตลาดน ้าคลองตันเข็ม จาก
การศึกษาพบว่า ตลาดน ้าคลองลัดราชบุรี เป็นตลาดน ้าเก่าแก่ที่ส้าคัญที่มีการซื อขายแลกเปลี่ยนกัน
มายาวนาน แต่ปัจจุบันปิดตัวลงแล้ว ตลาดน ้าคลองโพหัก ในอดีตเป็นตลาดน ้าที่มีการซื อขาย
แลกเปลี่ยนที่ส้าคัญของชุมชน แต่ปัจจุบันการซื อขายแลกเปลี่ยนที่ตลาดน ้าที่ยังคงด้ารงอยู่ตามวิถี
ชีวิตพ่อค้าแม่ค้าตลาดน ้าแต่ซบเซาลงไปมากและอาจสูญหายได้ในอนาคต ตลาดน ้าคลองต้นเข็ม  
เป็นตลาดน ้าที่ยังคงมีการซื อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ และปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักกันชื่อของ “ตลาดน ้าด้าเนินสะดวก” 

                                                           
83นวล สารสอน, “ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพสังคม - เศรษฐกิจ

ที่ตลาดน ้าด้าเนินสะดวก อ.ด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533)   

84วรวุฒิ เพ็งพันธ์, “การวิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของตลาดน ้าในฐานะการเรียนรู้            
ของชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน ้า อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548)   
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ตลาดน ้าทั ง 3 แห่งมีคุณค่าและบทบาทด้านต่าง ๆ เช่น คุณค่าทางด้าน
เศรษฐกิจ เป็นสถานที่ประกอบอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน คุณค่าทางด้านสังคม 
และวัฒนธรรม เป็นสถานที่พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงคามคิดเห็น นอกจากนี  ตลาดยังเป็น
ศูนย์กลางในการร่วมแรงร่วมใจในงานบุญในชุมชน คุณค่าทางด้านจิตใจ การมาซื อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าที่ตลาดน ้าก่อให้เกิดความผูกพันในอาชีพ มีความรู้สึกสนุกกับการซื อขายแลกเปลี่ยนและ
ก่อให้เกิดความสุขในการประกอบอาชีพ คุณค่าทางด้านร่างกาย การค้าขายในรูปแบบตลาดน ้าต้อง
อาศัยเรือเป็นพาหนะ การพายเรือเป็นการออกก้าลังกายอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง เป็นต้น 

นอกจากนี  ตลาดน ้ามีคุณค่าและบทบาทส้าคัญในฐานะแหล่งเรียนรู้ของ
ประเภทบุคคล ประเภทสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ ประเภทกิจกรรม ประเภทสถานที่  และแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้เข้ากับ
สาระการเรียนรู้ทั ง 8 กลุ่มได้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และปลูกจิตส้านึกให้รัก
ท้องถิ่นมากขึ น  

ในอดีตผู้ที่ค้าขายสินค้าในตลาดทั ง 3 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหรือที่เรียกว่า
แม่ค้าตลาดน ้า ซึ่งมีลักษณะนิสัยและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน นอกจากนี แม่ค้าตลาด
น ้ายังมีการเรียนรู้และถ่ายทอดเพ่ือด้ารงรักษาอาชีพแม่ค้าในตลาดน ้าไว้ แม่ค้าในตลาดน ้าจึงมี
บทบาทใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แม่ค้าเท่านั น ดังนั น แม่ค้าตลาดน ้าจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
ประเภทบุคคลที่ส้าคัญท่ีสุดของตลาดน ้าที่จะท้าให้ตลาดน ้าด้ารงอยู่หรือสูญหายไป 

ปัจจุบัน ตลาดน ้าแต่ละแห่งเกิดการเปลี่ยนแปลง คุณค่าและบทบาทของ
ตลาดน ้าในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไป คือ ตลาดน ้าคลองลัดราชบุรีเหลือบทบาททางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว และเหลือคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมเท่านั น 
ตลาดน ้าคลองโพหักสูญเสียบทบาทในด้านการท่องเที่ยว คุณค่าด้านการท่องเที่ยวจึงหายไปด้วย แต่
ตลาดน ้าคลองต้นเข็มยังคงมีคุณค่าและบทบาทเช่นในอดีต 

4.2.2 งานศึกษาตลาดน ้าตลิ่งชัน 
1. ประดับ เรียนประยูร85 เรื่องการศึกษาแนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่ง

ท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลาดน ้าตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า ตลาดน ้าตลิ่งชันมี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางภูมิทัศน์สูง แต่มีศักยภาพด้านการบริการ
และสิ่งอ้านวยความสะดวกอยู่ในระดับต่้า ดังนั น ต้องมีการปรับปรุงศักยภาพและขีดจ้ากัดของ 
ตลาดน ้าตลิ่งชัน โดยพบว่ากิจกรรมตลาดน ้าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพ
ทางน ้า เนื่องจากพบว่าน ้ามีการปนเปื้อนของการซักฟอกหรือการล้างชามลงสู่แหล่งน ้า  

 
 

                                                           
85ประดับ เรียนประยูร, “การศึกษาแนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและ

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลาดน ้ากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)   
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จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาหลัก ๆ ได้แก่                     
ภูมิทัศน์ การจัดการพื นที่และความสวยงามของพื นที่  รวมถึงปัญหาขาดความร่วมมือและ
ประสานงานระหว่างส้านักเขตตลิ่งชันกับกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ปัญหาตลาดน ้าไม่ได้รับความสนใจ
จากประชาชนเท่าที่ควร ปัญหาสถานที่จอดรถ ห้องน ้าไม่เพียงพอ ปัญหาการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ 
และพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยสรุปเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาตลาดน ้าตลิ่ง
ชันเพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ได้ดังนี  

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่วนประกอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติที่กลมกลืนกับท้องถิ่น  

2. มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี การป้องกันมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม
จากการพัฒนา  

3. มีบริการ การจัดการ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
4. ก้าหนดแนวทางกระตุ้นให้เกษตรกรน้าผลผลิตมาจัดจ้าหน่ายในรูปแบบ

ตลาดน ้า ตลาดนัด เพ่ือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  
5. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มองค์กรและการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงาน

รัฐ ประชาชน และองค์กรเอกชนต่าง ๆ  
6. เมื่อมีการพัฒนาแล้ว ควรมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ตลาดน ้าตลิ่งชัน

เป็นที่รู้จัก และส้ารวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน ้าต่อไป 
ปัจจัยที่ส้าคัญในการพัฒนาตลาดน ้าตลิ่งชันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ต้อง

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ต้องมีหน่วยงานรัฐเข้ามารับผิดชอบ ต้องมีงบประมาณในการพัฒนา
ด้านอ่ืน ๆ เช่น การเพ่ิมพื นที่สาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับปรุงบริการสาธารณะ เป็นต้น 
ทั งนี  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและมีส่วน
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเป็นส้าคัญ 

2. ศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์86 ได้ท้าการศึกษาเรื่อง “การสร้างมาตรฐาน
ตลาดน ้าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาตลาดน ้าตลิ่งชัน” โดยใช้แนวทางในการแบ่ง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทรัพยากรวัฒนธรรม 
3. ทรัพยากรเหตุการณ์ส้าคัญ 4. ทรัพยากรกิจกรรม และ 5. ทรัพยากรบริการ ของสถาบัน
พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2545) มาใช้ในการสร้างแบบประเมินมาตรฐาน              
ตลาดน ้าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างมาตรฐานตลาดน ้าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ กรณีศึกษาตลาดน ้าตลิ่งชัน อภิปรายผลตามความมุ่งหมาย ได้ดังนี   

 

                                                           
86ศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์, “การสร้างมาตรฐานตลาดน ้าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กรณีศึกษาตลาดน ้าตลิ่งชัน” (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ, 2555)  
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1. มาตรฐานตลาดน ้าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างขึ นเพื่อน้าไปใช้ในการ
พัฒนา ควบคุม ดูแลตลาดน ้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มีมาตรฐาน อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน
ชุมชน นักท่องเที่ยว และท่ีส้าคัญเพ่ือคงให้วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนริมน ้าให้ยังคงอยู่ ซึ่งปัจจุบันนั นได้
เลือนหายไปเนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการด้าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวต้อง         
ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สังคม ชุมชน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า มาตรฐานตลาดน ้าเพ่ือ           
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ้าแนกออกเป็น 5 ด้าน ดังนี  ด้านลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว              
ด้านลักษณะการจัดการและบริการแหล่งท่องเที่ยว ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม ด้านการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ 

2. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในด้านความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณตลาดน ้า ความมั่นคงปลอดภัยของสภาพตลิ่งและลักษณะสิ่งปลูกสร้างในบริเวณ
ตลาดน ้ามีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ทั งนี  จากสภาพตลาดน ้าตลิ่งชันที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน        
คับแคบท้าให้เกิดปัญหาการจัดวางขายสินค้ายังดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร การก้าหนดเขต
การวางขายสินค้าของแต่ละร้านไม่เพียงพอต่อปริมาณสินค้าที่น้ามาขาย ท้าให้มีการวางขายสินค้า 
รุกล ้าเขต ดูไม่เป็นระเบียบ ประกอบกับความแคบของล้าคลองที่มีการสัญจรไปมาทางน ้าอยู่
ตลอดเวลา โป๊ะแพจึงไม่สามารถขยายกว้างได้อีก ท้าให้เกิดความชุลมุนในช่วงที่มีนักท่องเที่ยว
จ้านวนมาก อีกทั งทางเดินบริเวณโป๊ะแพและท่าเรือยังมีความล้าบากอยู่บ้างอ าจจะท้าให้                        
กลุ่มตัวอย่างไม่รู้สึกปลอดภัยและลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่ถูกสร้างมาแบบสมัยใหม่ ท้าให้ดูไม่กลมกลืน
กับสภาพธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ และในส่วนของการบริการห้องสุขายังมีจ้านวนน้อย 
ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เกิดปัญหาการเสียเวลารอและปัญหาความไม่สะอาด
ตามมา 

3. แนวทางการก้าหนดกลยุทธ์ที่จะน้าตลาดน ้าตลิ่งชันไปสู่การเป็นตลาดน ้า
มาตรฐาน โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี  1. พัฒนาด้านลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
2. พัฒนาด้านลักษณะการจัดการและการบริการของแหล่งท่องเที่ยว 3. พัฒนาด้านสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม 4. พัฒนาด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 5. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

4.2.3 งานศึกษาตลาดน ้าอัมพวา 
1. อริสรา เสยานนท์87 จากการศึกษาเรื่องการป้องกันการเสื่อมโทรม              

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตลาดน ้าอัมพวา จากการศึกษาพบว่า ชุมชน
อัมพวาเป็นชุมชนตลาดน ้าที่มีความส้าคัญในอดีต เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ส้าคัญ               
ในฐานะตลาดนัดทางน ้าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นชุมชนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมน ้าแบบดั งเดิม ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมเรือนไม้แถวริมน ้า และมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์  

                                                           
87อริสรา เสยานนท์, “การป้องกันการเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของตลาดน ้าอัมพวา,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  29, 4                
(ตุลาคม – ธันวาคม 2552): 163 - 172. 
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นอกจากนี  พื นที่ตลอดแนวสองฝั่งของแม่น ้าแม่กลองมีต้นล้าพูจ้านวนมาก 
ซึ่งต้นล้าพูนี เป็นที่อยู่ของหิ่งห้อยจ้านวนมาก ในการฟื้นฟูตลาดน ้าอัมพวาขึ นมาอีกครั ง เกิดจากความ
ร่วมมือของเทศบาลต้าบลอัมพวาและประชาชนในท้องถิ่น โดยมีจุดประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ความเป็นอยู่
ของชุมชนริมน ้า และเพ่ือให้คงสืบทอดตลอดไป โดยใช้ชื่อว่า “ตลาดน ้ายามเย็นอัมพวา” โดยมี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ การนั่งเรือชมหิ่งห้อย ส่งผลให้ตลาดน ้าอัมพวาเป็นที่รู้จักและ
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม  

จากการท่องเที่ยวที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจากภาครัฐ ท้าให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวยังตลาดน ้าอัมพวา ส่งผลให้ตลาดน ้าอัมพวา
ได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อผู้ประกอบการมุ่งแสวงหารายได้เชิงธุรกิจโดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบด้านลบที่จะตามมาเกิดปัญหา
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากโฟมถุงพลาสติก ปัญหาน ้าเสียที่เกิดจากการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหามลภาวะที่เกิดจากเรือท่องเที่ยว ได้แก่ มลพิษทางเสียง ควันพิษ ระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลงไป
อันเกิดจากคราบน ้ามันเรือยนต์ที่ปล่อยลงสู่แม่น ้า การพังทลายของดินตลิ่งริมคลองส่งผลให้ต้นล้าพู
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยลดจ้านวนลง  

จากปญัหาที่เกิดขึ นกับตลาดน ้าอมัพวา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวอย่างขาดความรู้ ความเข้าใจ ระบบนิเวศน์ถูกท้าลาย ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม   
ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
แหล่งท่องเที่ยวอย่างตลาดน ้าอัมพวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งสามารถท้าได้ดังนี   

1. ด้านการจัดการทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น ก้าหนดให้มี
มาตรฐานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะในพื นที่ท่องเที่ยว ในชุมชน และในล้า
คลองต่าง ๆ รวมทั งปัญหาเสียงดังและมลพิษท่ีเกิดขึ น  

2. ด้านการการศึกษาและฝึกอบรม เช่น สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยวและเยาวชนในพื นที่  

3. ด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด เช่น สนับสนุนด้าน
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื นที่นั น ๆ  

4. ด้านการส่งเสริมการลงทุน เช่น จัดท้างบประมาณในการส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน  

5. ด้านการมีส่วนร่วม เช่น ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การตัดสินใจ การด้าเนินการ การประเมินผล และการได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่าง
สม่้าเสมอ ทั งนี ภาครัฐและเอกชน ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น รวมถึงแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางและนโยบายในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวของตลาดน ้าอัมพวาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
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2. ปรียาภรณ์ เนียมนก และวศิน เหลี่ยมปรีชา88 กับการศึกษาเรื่องการ
รวมกลุ่มของชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือสร้างรูปแบบทางการตลาดที่ยั่งยืนผ่านทฤษฎีกิจกรรม:  กรณีศึกษา
ตลาดน ้าอัมพวา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบทางการตลาดที่ยั่งยืนของตลาดน ้าอัมพวา  

จากการศึกษาพบว่า ตลาดน ้าอัมพวาเป็นตลาดเก่าแห่งหนึ่งที่ได้รับการฟ้ืนฟู
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยยังคงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนริมน ้า จากทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนอัมพวาที่ยังคงอยู่ท้าให้มีการจัดตั งตลาดน ้าอัมพวาขึ นมาให้เป็นตลาดเก่าภายใน
ชุมชน ท้าให้เกิดมูลค่าโดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดยมีสมาชิกของชุมชน
และหน่วยงานรัฐบาลของตลาดน ้าอัมพวามีบทบาทในการร่วมมือกันพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรม 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้านการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ด้านการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับชุมชน และจากความร่วมมือของชุมชนท้าให้ตลาดน ้าอัมพวาประสบ
ความส้าเร็จในการเป็นต้นแบบของการฟ้ืนฟูตลาดเก่า ดังนั นจึงท้าให้มีคนสนใจมาศึกษาดูงานเป็น
จ้านวนมาก แต่จากการศึกษาพบว่ายังไม่มีการวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการร่วมมือกันที่ท้าให้
ตลาดน ้าอัมพวาประสบความส้าเร็จ ซึ่งทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) จะสามารถวิเคราะห์ถึง
การด้าเนินกิจกรรมทางการตลาดของตลาดน ้าอัมพวาได้อย่างชัดเจน 

จากแบบจ้าลองทฤษฎีกิจกรรมดังกล่าวอธิบายได้ว่า ผู้ด้าเนินการสร้าง
รูปแบบทางการตลาดที่ยั่งยืนของตลาดน ้าอัมพวาประกอบด้วยผู้น้าชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า 
และผู้ประกอบการโฮมสเตย์ มีการรวมกลุ่มเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน โดยมีสมาชิกเทศบาลต้าบล
อัมพวาและผู้ประกอบการมาประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการทางการตลาด อันจะ
ส่งผลให้ตลาดน ้าอัมพวาประสบความส้าเร็จในการเป็นต้นแบบของการจัดการตลาดที่ยั่งยืน 

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบทางการตลาดที่ยั่งยืนของตลาดน ้าอัมพวา คือ 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จากการน้าสิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่นสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
ตามวิถีชีวิตประจ้าวัน โดยสร้างความแตกต่างให้เปิดเป็นตลาดน ้ายามเย็นเพียงวันศุกร์ - วันอาทิตย์
เท่านั น ทั งนี  เพ่ือต้องการให้คนในชุมชนมีรายได้และเกิดเศรษฐกิจที่ดี  ด้วยการค้านึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยชุมชนนักปฏิบัติของตลาดน ้าอัมพวามีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการเพ่ือแบ่งปันความรู้ในการสร้างตลาดน ้าอัมพวาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากการ
ใช้ชีวิตประจ้าวันที่ปฏิบัติมาถึงปัจจุบันเพื่อให้ตลาดเกิดความยั่งยืน นอกจากนี  นักท่องเที่ยวมีบทบาท
ส้าคัญในการสร้างรูปแบบทางการตลาดที่ยั่งยืน โดยการเลือกใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจของ
ท้องถิ่น เพ่ือท้าให้ชุมชนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงจากการท่องเที่ยว 

                                                           
88ปรียาภรณ์ เนียมนก และวศิน เหลี่ยมปรีชา, “การรวมกลุ่มของชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือ

สร้างรูปแบบทางการตลาดที่ยั่งยืนผ่านทฤษฎีกิจกรรม : กรณีศึกษาตลาดน ้าอัมพวา, ” วารสาร
วิทยาการจัดการและสารสนเทศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7, 1 (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555):             
29 - 38.   
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4.2.4 งานศึกษาตลาดน ้าคลองลัดมะยม 
1. จิตรา อนุสาสนนันท์89 จากการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากการ

ขยายตัวและการจัดการตลาดน ้าคลองลัดมะยม โดยมีวัตถุในการศึกษาการขยายตัวของตลาดน ้า
คลองลัดมะยม ตั งแต่แรกเริ่มก่อตั งจนถึงช่วงขยายตัว (พ.ศ. 2547 - 2553) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการขยายตัวของตลาด เพ่ือน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการจัดการตลาดน ้า
อย่างเหมาะสม  

ผลการศึกษาพบว่า ตลาดน ้าคลองลัดมะยมเป็นตลาดน ้าเอกชน น้าโดย 
คุณชวน ชูจันทร์ ก่อตั งขึ นเมื่อพ.ศ. 2547 เพ่ืออนุรักษ์คูคลองและเป็นสถานที่จ้าหน่ายสินค้าของ
ชุมชนริมสวนคลองลัดมะยม และชุมขนใกล้เคียง ในช่วง 1 - 3 ปีแรก ตลาดน ้าคลองลดมะยมยังไม่
เป็นที่รู้จัก จนกระทั่งโครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ย่านตลาดน ้าตลิ่งชัน โดยคณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าขึ นในปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ตลาดน ้า
คลองลัดมะยมมีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ น ส่งผลให้เจ้าของที่ดินโดยรอบตลาดน ้าเข้ามา
พัฒนาพื นที่ของตนและสร้างเป็นตลาดน ้าขึ นในปี พ.ศ. 2552 - 2553 พื นที่ตลาดน ้าคลองลัดมะยม
จึงขยายกลายเป็น 4 โซน มีร้านค้าทั งหมดรวมกว่า 600 ร้านค้า พร้อมทั งพัฒนาแหล่งสันทนาการ
และแหล่งเรียนรู้โดยรอบตลาดน ้า ปัจจุบันตลาดน ้าคลองลัดมะยมมีอาณาบริเวณเพ่ิมขึ นกว่า 20 ไร่ 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นของการขยายตัวตลาดน ้าคลองลัดมะยม 
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาบริการด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น ทัวร์เรือชมคลองนั นเอื อประโยชน์ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ นใหม่ในย่านตลิ่งชัน 
เช่น ชุมชนวัดจ้าปา และตลาดน ้าวัดสะพาน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง  
ด้านการบริหารงาน เนื่องจากเจ้าของที่ดินของตลาดน ้าแต่ละโซนผู้บริหารเป็นผู้ก้าหนดนโยบายของ
ตลาดเอง ส่งผลให้นโยบายการพัฒนาตลาดไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีคุณชวน ชูจันทร์                                
เป็นผู้ประสานงานกับผู้บริหารตลาดในแต่ละโซน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายนอกก็ตาม 
นอกจากนี รูปแบบสินค้าและบริการการท่องเที่ยวต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือเป็นสินค้าและ
บริการที่ไม่กลมกลืนกับสภาพพื นฐานของชุมชน เช่น โรงเรียนสอนขี่ม้า อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่ง 
สินค้าน้าเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้จ้าหน่ายสินค้าท้องถิ่นได้รับผลกระทบโดยตรง 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นกับชุมชน พบว่าการเกิดขึ นของตลาดน ้าคลอง       
ลัดมะยมในฐานะแหล่งท่องเที่ยวส่งผลให้ชุมชนคลองลัดมะยมโดยเฉพาะแง่เศรษฐกิจ ชุมชนมีรายได้
จากการขายผลผลิตจากการเกษตร ชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์คูคลองและวิถีชีวิต
ชาวสวน เกิดแหล่งเรียนรู้วิถิ่นและเกษตรกรรมผ่านการจัดท้าพิพิธภัณฑ์ตลาดน ้าคลองลัดมะยม 

                                                           
89จิตรา อนุสาสนนันท์, “การเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวและการจัดการตลาดน ้า    

คลองลัดมะยม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) 
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แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ สภาพแวดล้อมของชุมชนเปลี่ยนไป พื นที่สวนของชุมชนลดลงอย่างมาก           
เพ่ือแลกกับประโยชน์ที่เกิดขึ นจากการพัฒนาตลาดและท่ีจอดรถ 

ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารตลาดน ้าทุกโซนควรร่วมมือกันบริหารตลาดแบบ
บูรณาการเพ่ือให้ตลาดน ้าเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการจัดพื นที่จ้าหน่ายสินค้าท้องถิ่น ควรมี
การส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกของคนในชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถี ชีวิตของชุมชน ซึ่งเป็น         
จุดแข็งท่ีจะรักษาความเป็นอัตลักษณ์และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้  

2. อัยรวี วีระพันธ์พงศ์90 ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพ่ึงพาตนเอง
ของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  ซึ่งการศึกษานี                     
มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาลักษณะและปัจจัยต่อการพ่ึงพาตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ ประธานชุมชนคลองลัดมะยม คณะกรรมการชุมชน สมาชิก
ภายในชุมชน บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพ่ึงตนเองของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นชุมชนเก่าแก่ มีลักษณะการตั งบ้านเรือนแบบกระจายตัวอยู่บริเวณริมคลอง
ลัดมะยม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตร ทั งนี ชุมชนคลองลัดมะยมส่วนใหญ่เป็ น                   
เครือญาติกัน มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ท้าให้ชุมชนมีความผูกพันกัน ชุมชนมีวัฒนธรรม
ในการเคารพผู้อาวุโสหรือผู้น้าชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ ท้าให้ชุมชนเปิดรับความรู้และข้อมูล
ข่าวสารจากภายนอก นอกจากนี ชุมชนยังมีแรงเกาะเกี่ยวกับภายในชุมชนผ่านกิจกรรมในรูปแบบ
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เช่น การบูชาเจ้าแม่โพสพ การลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นต้น 
ในขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรมที่ผูกพันอยู่กับสายน ้า อันจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
กับคลองลัดมะยมโดยตลอด  

ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาพบว่า ชุมชนคลองลัดมะยมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบชุมชนหลังสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามชุมชน         
คลองลัดมะยมได้แสดงถึงความผูกพันและแรงเกาะเกี่ยวภายในชุมชนที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ท้าให้มี                   
การตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ นและพยายามช่วยกันรักษาความเป็นชุมชนดั ง เดิมเอาไว้ โดยได้
พยายามรื อฟ้ืนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนผ่านทางประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งการท้า
เช่นนี  ส่งผลให้ชุมชนเกิดปฏิสัมพันธ์กันมากขึ น มีความรู้สึกผูกพันและเหนี่ยวแน่น เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกัน มีความพยายามในการรักษาและรื อฟ้ืนความเป็นชุมชนดั งเดิมไว้ ท้าให้ชุมชนคลองลัด
มะยมมีการแก้ไขปัญหาและด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนบนหลักการพ่ึงตนเอง โดยการก่อตั ง
ตลาดน ้าคลองลัดมะยมขึ น 

 

                                                           
90อัยรวี วีระพันธ์พงศ์, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพ่ึงพาตนเองของชุมชน : กรณีศึกษา

ชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ,”  วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 3, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557): 59 - 82. 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อชุมชนคลองลัดมะยมได้มีการด้าเนินการพ่ึงตนเองโดยการ
ก่อตั งตลาดน ้าและการท่องเที่ยว จนกระทั่งเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมาย ส่งผลให้
ตลาดน ้ามีการขยายตัวและมุ่งสู่การแข่งขันเชิงพานิชย์มากกว่าการท้า ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น            
มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบแต่เดิม และมีการยกเลิกสวนเจียมตนเพ่ือน้าพื นที่มาท้าเป็นลานจอดรถ
ส้าหรับนักท่องเที่ยว ชี ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวท้าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง และถึงแม้ว่าชุมชนได้
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและด้าเนินการแก้ไข แต่ก็เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนยังขาดวิธีการหรือ
แนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติที่ชัดเจน   

ลักษณะส้าคัญของการพ่ึงตนเองของชุมชนคลองลัดมะยมจ้าแนกได้ 3 ด้าน 
คือ 1. สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวของชุมชนเอง 2. ความสามารถในการตัดสินใจกระท้าหรือไม่
กระท้าเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน 3. ความยั่งยืนของการพึ่งพาตนเอง ปัจจัยที่ท้าให้ชุมชน
คลองลัดมะยมพ่ึงตนเองได้ คือ 1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้น้าชุมชน ทุนทางเทคโนโลยี ทรัพยากร
ชุมชน การรวมกลุ่มพ่ึงตนเอง และความเชื่อมั่นในค่านิยม ศาสนา วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของ
ชุมชน 2. ปัจจัยภายนอก คือ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคอ่ืน ๆ ส่วนอุปสรรคในการ
พ่ึงตนเองของคลองลัดมะยมคือ กฎหมาย ส้าหรับแนวทางในการเสริมสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พ่ึงตนเองของชุมชนประกอบด้วย 3 กลไก ได้แก่ 1. กลไกระดับรัฐบาล 2. กลไกระดับท้องถิ่น และ 
3. กลไกระดับชุมชน 

4.2.5 งานศึกษาเกี่ยวกับตลาดน ้าอโยธยา 
1.ชัญญานุช มหาทุมะรัตน์91 ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื อสินค้า                  

ของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ศึกษาได้เห็นความส้าคัญของ
ตลาดน ้าอโยธยาว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยที่ใหญ่ที่สุดใน                 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพื นที่ประมาณ 70 ไร่ การจัดตั งตลาดแห่งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะให้
สถานที่แห่งนี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยตั งแต่สมัยอยุธยา            
ทั งด้านการแต่งกายและด้านสถาปัตยกรรมที่งดงาม อีกทั งยังคงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การละเล่น การแสดงพื นบ้าน ของกินของใช้ในยุคเก่า รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทย ๆ                     
ที่เรียบง่าย นับเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

นอกจากนี  ได้มีการน้าชื่ออ้าเภอทั งหมดของจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา
ทั งหมดมาตั งเป็นชื่ออาคาร สถานที่ เพ่ือให้ผู้ที่มาเยือนได้รู้จักสินค้าของแต่ละอ้าเภอและสามารถ
จดจ้าชื่ออ้าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง              
ของตลาดแห่งนี  ด้วยเอกลักษณ์และที่มาที่มีความน่าสนใจจึง ผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาถึงพฤติกรรม
การเลือกซื อสินค้าของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้าอโยธยา โดยศึกษาจากค่าใช้จ่ายในการเลือกซื อสินค้า 

                                                           
91ชัญญานุช มหาทุมะรัตน์, “พฤติกรรมการเลือกซื อสินค้าของนักท่องเที่ยวในตลาด

น ้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (รายงานนี เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิชา 751409 
(แบบฝึกหัดการวิจัยปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
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ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้า เพ่ือน้าผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนน้าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดน ้าอโยธยาให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
และมีประสิทธิภาพในการด้าเนินงานมากขึ น ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี   

ผลการศึกษาลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวจ้านวน 400 ราย พบว่า               
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อาศัยอยู่ภาคกลาง สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส. ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท 
นักท่องเที่ยวเคยมาตลาดน ้าอโยธยามากกว่า 1 ครั ง ในลักษณะมาเที่ยวกับเพ่ือน จุดมุ่งหมายเพ่ือ
ท่องเที่ยวกับซื อสินค้าและบริการ เวลาในการใช้บริการประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ประเภทสินค้าและ
บริการที่ซื อส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จ้านวนเงินที่ใช้ในการซื อสินค้า          
ต่อการมา 1 ครั ง จ้านวน 501 - 1,000 บาท  

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลตลาดน ้าอโยธยาครั งแรกจากคนรู้จักเลือก
ที่จะไม่เปรียบเทียบตลาดน ้าอโยธยากับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ และบุคคลที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจ
เลือกซื อสินค้าและบริการ คือ สมาชิกในครอบครัว นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญกับปัจจัย                 
ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดโดยเน้นเรื่องความหลากหลายของสินค้า รองลงมาคือปัจจัยด้านสถานที่จัด
จ้าหน่ายที่เน้นเรื่องความสวยงามของสถานที่  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายที่เน้นเรื่องสุภาพ              
และอัธยาศัยของผู้ขาย และปัจจัยด้านราคาท่ีเน้นเรื่องราคาสินค้าที่ใช้ประกอบเป็นล้าดับสุดท้าย 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ดังนี  ผลการศึกษา
ท้าให้รัฐบาลทราบถึงพฤติกรรมการซื อของนักท่องเที่ยว และสามารถก้าหนดมาตราการในการดูแล
สถานประกอบหรือแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานมากขึ น ผลการศึกษาในส่วนของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เคยมาที่ตลาดน ้าอโยธยา 1 ครั ง และมีเวลาในการซื อสินค้าน้อย                    
เพียง 1 - 2 ชั่วโมง ซึ่งสินค้าที่ซื อส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่ม และมีจ้านวนเงิน              
ที่ซื อจ้านวน 501 - 1,000 บาท ดังนั นผู้ประกอบการควรจัดโซนสถานที่ให้ง่ายแก่การเลือกซื อสินค้า 
เช่น จัดโซนการขายสินค้าให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการจัดจ้าหน่าย ตลอดจนเรื่องของห้องน ้า                
ต้องท้าให้นักท่องเที่ยวหาได้ง่าย ในส่วนของผู้ขายควรเลือกขายผลิตภัณฑ์ที่มีแพ็คเกจสวยงาม          
โดดเด่น สะดุดตาและสะดวกต่อการขนส่ง และจัดวางสินค้าที่ท้าให้ลูกค้าเห็นผลิตภัณฑ์ได้ง่าย  

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื อสินค้าในตลาดน ้าอโยธยา พบว่า 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญในเรื่องความหลากหลายของ

สินค้ามากที่สุด ดังนั นผู้ขายควรมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สร้างสรรค์ และแปลกใหม่เพ่ือสร้างความ                
แปลกใหม่ให้กับลูกค้า  

2. ด้านสถานที่จัดจ้าหน่าย ในเรื่องความสวยงามของสถานที่เป็นอันดับ
รองลงมา ที่นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญ ทั งนี ตลาดน ้าอโยธยาให้ความส้าคัญในเรื่องความสวยงาม
ของสถานที่ แต่พบว่ายังขาดประสิทธิภาพในเรื่องของความสะอาด จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ปรับปรุง เรื่องความสะอาด และพัฒนาในส่วนนี ให้ดียิ่งขึ น 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย ในส่วนนี นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญเรื่องความ
สุภาพและอัธยาศัยของผู้ขาย ซึ่งยังมีผู้ขายบางส่วนที่ยังขาดความสุภาพหรือมีความสุภาพน้อย         
จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ น 
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4. ด้านราคา นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญในเรื่องราคาสินค้าที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกซื อ ซึ่งผู้ค้าบางรายขายเกินจากราคาปกติ แต่สินค้าที่ได้กลับเป็นสินค้า               
ที่ไม่สามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ซื อได้ ดังนั น ผู้ค้าควรจ้าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและขายใน 
ราคาที่เหมาะสม  

2. ภิมลรัตน์ ปัดทะสี และสุวรรณรัตน์ รู้จริง 92 จากงานศึกษาเรื่อง              
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน ้าอโยธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในตลาดน ้าอโยธยา 
และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้าอโยธยา ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยจ้านวน 400 โดยใช้วิธีตอบแบบสอบถาม ผลจากการศึกษาผู้วิจัยได้เสนอแนะ
แนวทางไว้ดังนี   

จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร พบว่า มีความแตกต่างด้าน
บุคคล อายุ รายได้ ท้าให้ตลาดน ้าอโยธยาควรค้านึงถึงคามต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
ดังนั นจึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า การเดินทาง           
มาท่องเที่ยวในตลาดน ้าอโยธยาของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่พบว่าสถานที่จอดรถ
ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังนั น ตลาดน ้าอโยธยาควรเพ่ิมสถานที่จอดรถ            
ให้เพียงพอต่อจ้านวนนักท่องเที่ยว 

จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ             
ตลาดน ้าอโยธยา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคาดหวังสูงกว่าความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว
ตลาดน ้าอโยธยา ในด้านต่าง ๆ เช่น จ้านวนร้านค้าที่ให้บริการ สภาพแวดล้อมภายในตลาดน ้า          
อโยธยา เป็นต้น ดังนั น ตลาดน ้าอโยธยาควรมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่
นักท่องเที่ยวต้องการ ซึ่งจะส่งต่อการกลับมาเที่ยวอีกครั งของนักท่องเที่ยว อันส่งผลต่อรายได้ของ
ตลาดน ้าอโยธยาด้วย 

จากเอกสารและงานการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับตลาดน ้าหลายแห่ง   
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาตลาดน ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
โดยเกือบทั งหมดมีจุดประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในย่านริมฝั่งน ้า และสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ซึ่งการศึกษาตลาดน ้าแต่ละแห่งมีประเด็นการศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี  

1. คุณค่าและบทบาทของตลาดน ้า เพราะตลาดน ้าในอดีตมีคุณค่าและบทบาทด้าน
สังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงส่งผลให้คุณค่าและ
บทบาทเปลี่ยนแปลงไปในเชิงเศรษฐกิจ นอกจากนี ตลาดน ้ามีบทบาทส้าคัญในแง่ของแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน 

                                                           
92ภิมลรัตน์ ปัดทะสี และสุวรรณรัตน์ รู้จริง, “ความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน ้าอโยธยา,” ในรายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ครั งที่ 5 ประจ้าปี 2555 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์วิจัยธุรกิจ
และเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ไม่มีเลขหน้า. 
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2. การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยว เพ่ือน้าไปสู่แนวทางการป้องกันการเสื่อม
โทรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่
คนในชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี  ด้านการจัดการทางด้านทรัพยากร        
และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด               
ด้านการส่งเสริมการลงทุน และด้านการมีส่วนร่วม 

3. แนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พบว่าปัจจัย
ส้าคัญในการพัฒนาตลาดน ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ  ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม                
ต้องมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบ และมีงบประมาณในการพัฒนา ทั งนี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ต้องมีความเหมาะสมและไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม 

4. การสร้างมาตรฐานตลาดน ้าเพ่ือการท่องเที่ยว โดยแบ่งมาตรฐานตลาดน ้า                  
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการจัดการและการบริการ
แหล่งท่องเที่ยว ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ             
ซึ่งมาตรฐานตลาดน ้านี สามารถน้าไปใช้ในการพัฒนาควบคุม ดูแลตลาดน ้าให้มีมาตรฐาน อันจะส่ง 
ผลประโยชน์ต่อคนในชุมชน นักท่องเที่ยว และรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนริมน ้าได้อีกทางหนึ่ง 

5. รูปแบบตลาดน ้าที่ยั่งยืน พบว่า ตลาดน ้าที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนนั นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ในการประสาน             
ความร่วมมือช่วยกันออกความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว ทั งนี ต้องเป็นการท่องเที่ ยว              
ที่ไม่ท้าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี  นักท่องเที่ยวยังมีบทบาทส้าคัญในการสร้างรูปแบบ
ทางการตลาดที่ยั่งยืน โดยการเลือกใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจของท้องถิ่น เพ่ือท้าให้ชุมชน            
ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรง 

จากผลการศึกษา ข้อดีของตลาดน ้าที่บริหารโดยภาครัฐ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน  
ซึ่งการท่องเที่ยวท้าให้คนในชุมชนมีรายได้และเกิดเศรษฐกิจที่ดี มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว              
จากภาครัฐในการประชาสัมพันธ์ ด้านข้อเสียพบว่าจากการที่การท่องเที่ยวมีความเจริญเติบโต              
อย่างรวดเร็ว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไหลหลั่งมาอย่างรวดเร็ว 
ท้าให้ผู้ประกอบการมุ่งหวังแสวงหารายได้เชิงธุรกิจโดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบด้านลบที่จะตามมา             
เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน ้าเน่าเสีย ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสียมโทรม ปัญหามลภาวะ เป็นต้น    

ส่วนการศึกษาของตลาดน ้าขวัญเรียมนั นพบว่า มีการศึกษาในประเด็นของรูปแบบ            
การส่งเสริมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียม โดยศึกษาปัจจัยทาง  
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียมจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพ่ือน้ามา
เป็นแนวทางในการให้บริการส้าหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจการท่องเที่ยวตลาดน ้า             
และการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญ
เรียมของนักท่องเที่ยวไทย โดยศึกษาข้อมูลด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว   
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นอกจากนี มีงานศึกษาเรื่องการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน ้าในลุ่มน ้า               
ภาคกลางอย่างยั่งยืน ซึ่งใช้ตลาดน ้าขวัญเรียมเป็นกรณีศึกษา จากการศึกษาพบว่า ตลาดน ้าขวัญ
เรียมได้รับกระแสความสนใจด้านการท่องเที่ยว ด้วยการท้าสื่อสารการตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการบอกต่อในสื่อสังคมออนไลน์ และน้ามาสู่การท่องเที่ยวและการเดินทางมา
ท่องเที่ยวซ ้า 

จากการศึกษาที่กล่าวมานี  ผู้ศึกษาเห็นว่าตลาดน ้าขวัญเรียมมีความน่าสนใจเนื่องจาก
เป็นตลาดน ้าที่บริหารงานโดยเอกชน ซึ่งเป็นตลาดน ้าจัดตั งเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย           
และประสบความส้าเร็จในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยที่ผ่านมายังขาดประเด็นการศึกษาด้านความ
เป็นมาและศักยภาพของตลาดน ้าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่จะน้าไปสู่แนวทางการพัฒนาตลาดน ้าขวัญเรียมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าที่ได้
มาตราฐาน อันจะส่งผลให้ตลาดนน ้าขวัญเรียมเป็นตลาดน ้าที่ยั่งยืนได้ 
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บทที่ 3 
 

การด าเนินการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องตลาดน ้าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาและศักยภาพของตลาดน ้าขวัญเรียม
กับการท่องเที่ยว ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าขวัญเรียม                 
เพ่ือน้าไปสู่การเสนอแนวทางการจัดการตลาดน ้าขวัญเรียมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตราฐาน
ตลาดน ้า อันจะส่งผลให้ตลาดน ้าขวัญเรียมเป็นตลาดน ้าที่ยั่งยืนได้ เนื อหาบทนี จะเป็นการน้าเสนอ
รายละเอียดวิธีด้าเนินการศึกษาตลอดจนแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการที่ใช้ในการ ศึกษาวิจัย                  
โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี  
 
1. พื้นที่การศึกษา 

ตลาดน ้าขวัญเรียมมีพื นที่อยู่ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั งอยู่ระหว่างคลองแสนแสบ
และอยู่ในพื นที่ของวัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ พื นที่เดิมนั นเป็นเพียงชุมชนลาวเวียงจันทน์           
ที่ได้อพยพมาตั งถิ่นฐานและเกิดเป็นชุมชนขึ นบริเวณริมคลองแสนแสบนี  ตามประเพณีของชุมชน  
ชาวลาวนั นหากไปตั งถิ่นฐานอยู่ที่ใดมักจะนิยมสร้างวัดเพ่ือเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ชุมชนบริเวณนี             
จึงประกอบไปด้วยวัด และคลองแสนแสบ ซึ่งจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาในบทต่อไป  

ด้วยพื นที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถน้ามาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ ยวได้               
ซึ่งประกอบด้วยวัดบ้าเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้  และคลองแสนแสบ ท้าให้ผู้สร้างตลาดเล็งเห็น
ความส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองแสนแสบ จึงน้ามาผูกโยงกับเรื่องราวความรักของขวัญและเรียม 
ในนวนิยายเรื่องแผลเก่า และสร้างให้เป็นจุดขายของตลาดน ้าขวัญเรียม มีการสร้างศาลขวัญเรียม         
รูปปั้นขวัญเรียม อาคารร้านค้า สะพานข้ามคลองเพ่ือเชื่อมตลาดทั งสองฝั่ง โดยการจัดการตลาด
เป็นไปโดยเอกชน ผู้ศึกษาเห็นว่าการจัดการการท่องเที่ยวเช่นนี มีแนวโน้มที่อาจเกิดผลกระทบ         
กับชุมชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ดังนั นจึงต้องศึกษาแนวทาง                 
การจัดการที่เหมาะสมก่อนที่ตลาดน ้าขวัญเรียมจะประสบปัญหาดังกล่าว  

ผู้ศึกษาได้ก้าหนดพื นที่ส้าหรับการศึกษาเรื่องตลาดน ้าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว           
โดยแบ่งพื นที่การศึกษาออกเป็น 2 ฝั่ง (ภาพท่ี 2) ดังนี  

1. ตลาดน ้าฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญเหนือ) ประกอบด้วย อาคารชั นเดียว อาคารสองชั น และ
บริเวณตรอกเรือ  

2. ตลาดน ้าฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต)้ ประกอบด้วย ร้านค้าเรือกระแชง อาคารสองชั น อาคาร
ชั นเดียว ห้องแถวเรือนไม้ทิศตะวันออก ห้องแถวเรือนไม้ทิศตะวันตก (ติดก้าแพงวัด) และลานแสดง
กิจกรรมหน้าศาลขวัญเรียม  



60 
 

 

ภาพที่ 2 ที่ตั งและอาณาเขตตลาดน ้าขวัญเรียม 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google Earth, แผนที่ตลาดน ้าขวัญเรียม, เข้าถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://www.google.com/earth/ 

2. ประชากรที่จะศึกษา 
ผู้ศึกษาได้การก้าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างไว้ 5 กลุ่ม ดังนี  
1. กลุ่มผู้บริหารตลาด ได้แก่ คุณเชาวลิต เมธยะประภาส เป็นผู้บริหารตลาดและเป็น           

ผู้ก่อตั งตลาดน ้าขวัญเรียม โดยมีคุณสุภาณัฐ จันทยักฆ์ เป็นผู้จัดการ และคุณอ้าพันธุ์ สายเสวก                
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ  

2. กลุ่มผู้ค้าตลาดน ้าขวัญเรียม ได้แก่ หน่วยธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
และผู้ที่มีอาชีพค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดน ้าขวัญเรียม ได้แก่ พ่อค้า แม่ค้าที่ขายสินค้าที่ประเภท
อาหาร ผัก ผลไม้ สินค้าพื นบ้าน และของที่ระลึก  

3. ประชาชนในพื นที่ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื นที่ตลาดน ้าขวัญเรียม           
และบริเวณพื นที่ใกล้เคียงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางการค้าขายบริเวณตลาดน ้าขวัญเรียม  

4. กลุ่มผู้มีส่วนรวมอ่ืน ๆ ได้แก่ วัดบ้าเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ โรงเรียนวัดบ้าเพ็ญเหนือ 
ฟาร์มม้าแคระมีนบุรี เป็นต้น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และพัฒนาตลาดน ้าขวัญเรียม  

5. นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณตลาดน ้า             
ขวัญเรียม 

 
 

 โรงงานอุตสาหกรรมนิคมบางชัน 

   วัดบ าเพ็ญเหนือ 

โรงเรียนวัดบ าเพ็ญเหนือ 

    วัดบางเพ็งใต ้

บริเวณตลาดน้ า 

ขวัญเรียม 

http://www.google.com/earth/
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3. วิธีการศึกษา  
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง (Documentary Research)  

เป็นการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ข้อมูลเบื องต้น          
ของลักษณะพื นที่ด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของตลาดน ้าขวัญเรียม ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรวัฒนธรรม การจัดการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวการวางแผนการท่องเที่ยว และแนวการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี ได้จากรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือวิชาการ จุลสาร บทความ และเอกสาร
เผยแพร่ แผนที่ ภาพถ่ายเก่า รวมทั งสื่อทางอินเตอร์เน็ต  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research)  
1. ประวัติศาสตร์ชุมชน วัด และสถานที่ส้าคัญในพื นที่ตลาดน ้าขวัญเรียม และสถานที่

ใกล้เคียง ได้แก่ วัดบ้าเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ และชุมชน  
2. ภูมิทัศน์วัฒนธรรม รวมถึงเส้นทางน ้าและเส้นทางทางบก โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

จากภาพถ่าย แผนที่ และสภาพปัจจุบันของพื นที่  
3. รูปแบบและองค์ประกอบส้าคัญของตลาดน ้าขวัญเรียมที่มีผลต่อการท่องเที่ยว           

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน 
4. ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อตลาดน ้าขวัญเรียมในฐานะแหล่งท่องเที่ยว 
5. รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื นที่และศักยภาพของตลาดน ้าขวัญเรียม 

3. การสัมภาษณ์ 
โดยผู้ศึกษาจะท้าการสัมภาษณ์กับเจ้าของตลาด ทีมงานบริหารตลาดน ้า เจ้าอาวาส

วัดบ้าเพ็ญเหนือและเจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ คณะกรรมการวัด ผู้ค้า ชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบตลาดน ้า
และนักท่องเที่ยว ซึ่งแนวค้าถามของแบบสัมภาษณ์จะเป็นค้าถามปลายเปิด (Open-Ended 
Question) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตอบค้าถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยจะ
ประกอบไปด้วย 

1. เจ้าอาวาสวัดบ้าเพ็ญเหนือและเจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ โดยก้าหนดค้าถามประเด็น
ที่จะศึกษา ดังนี  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัด ประเพณีทางศาสนา แนวคิดหรือมูลเหตุจูงใจ              
ในการพัฒนาพื นท่ีวัดให้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดน ้าขวัญเรียม และการจัดการพื นที่  

2. เจ้าของและผู้บริหารตลาด โดยก้าหนดค้าถามประเด็นที่จะศึกษาดังนี  แนวคิด      
และที่มาของการจัดตั งตลาดน ้า การประเมินคุณค่าทางทรัพยากรวัฒนธรรม การสร้างเอกลักษณ์ของ
ตลาดน ้า กระบวนการด้าเนินการจัดตั งและปัญหาที่พบเจอ กระบวนการจัดการพื นที่ของตลาดน ้า 
แนวทางการจัดการตลาดน ้า ข้อคิดเห็นด้านปัญหาและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้า
อย่างเหมาะสม  

3. ผู้ค้า โดยก้าหนดค้าถามประเด็นที่จะศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงด้านการจัดการพื นที่ของตลาด กฎระเบียบและข้อตกลงระหว่างผู้ค้าและตลาดน ้าขวัญเรียม 
ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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4. คนในชุมชนที่อาศัยโดยรอบตลาดน ้า ค้าถามประเด็นที่จะศึกษา ได้แก่ ประวัติ
ความเป็นมาของชุมชน ประสบการณ์ที่มีต่อตลาดน ้าในอดีต ประเพณี วิถีชีวิต ความคิดเห็นต่อ                
การจัดตั งตลาดน ้าขวัญเรียม การมีส่วนรวมในตลาดน ้าขวัญเรียม และความคิดเห็นผลกระทบด้านลบ           
เช่น ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม  

5. ครู นักเรียน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียม ค้าถามประเด็น
ที่จะศึกษาได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการมีส่วนร่วม 

6.นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังตลาดน ้าขวัญเรียม ค้าถามประเด็นที่จะศึกษา
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสิ่งอ้านวย
ความสะดวก ด้านภูมิทัศน์และพื นที่โซนร้านค้าของตลาด ด้านสินค้า และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการมาเที่ยวชมตลาดน ้าของนักท่องเที่ยว 

4. การส้ารวจสอบถาม (Questionnaire survey) 
โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลทั งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ  จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย จ้านวน 20 คน แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 

ภูมิล้าเนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะค้าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับประสบการณ์การของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน ้าขวัญเรียม 

จ้านวน 14 ข้อ เช่น การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง การรับรู้ กิจกรรมที่ท้าเมื่อมา
เทีย่วที่ตลาดน ้าขวัญเรียม เป็นต้น ลักษณะค้าถามเป็นแบบเลือกตอบและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ตอนที่ 3 ค้าถามเกี่ยวกับความพ่ึงพอใจของนักท่องเที่ยว 4 ด้าน ข้อ ได้แก่ ด้าน       
สิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านภูมิทัศน์และพื นที่โซนร้านค้าของตลาด ด้านสินค้า และการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยว โดยผู้ศึกษาได้ใช้มาตราวัดทัศนคติตามวิธีของลิเคิร์ท ซึ่งแบ่งออก 5 ระดับ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เท่ากับ 5, 4, 3, 2, 1 ตามล้าดับ  

ตอนที่ 4 ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ลักษณะค้าถามปลายเปิดเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  

5. การสังเกตการณ์ (Observation)  
ได้แก่ การสังเกตการณ์ลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณตลาดน ้าขวัญเรียม ลักษณะ

ของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม การจัดภูมิทัศน์และปฏิสัมพันธ์ของเจ้าของ
ตลาดกับผู้ค้า ผู้ค้ากับนักท่องเที่ยว และเจ้าของตลาดกับคนในชุมชน ตลอดจนการสังเกตการณ์           
ผู้ให้ข้อมูลหลักถึงปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่มีต่อประเด็นค้าถาม และความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตลาดน ้า   
ขวัญเรียม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาเชิงคุณภาพการประมวลและการวิเคราะห์ผลข้อมูล สามารถด้าเนินการ           

ไปได้พร้อมกับขั นตอนการเก็บข้อมูล ทั งนี ผู้ศึกษาได้จ้าแนกข้อมูลที่จะศึกษาจัดตามหมวดหมู่            
เพ่ือแสดงให้เห็นหัวข้อที่ส้าคัญและเกิดความชัดเจนขึ น ดังนี   
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1. ศึกษาความมาและความส้าคัญของพื นที่ที่จัดตั งตลาดน ้าขวัญเรียม เพ่ือวิเคราะห์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียม 

2. ศึกษาพัฒนาการการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม เพ่ือน้าข้อมูลมาวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวยั่งยืน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ น 

3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม
และน้าผลการศึกษามาเชื่อมโยงกับแนวความคิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน อันจะน้าไปสู่การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

4. ประเมินคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของตลาดน ้าขวัญเรียม          
เพ่ือน้าเสนอแนวทางในการพัฒนาท่องเที่ยวที่เหมาะสมให้แก่ตลาดน ้าขวัญเรียม 

 
 5. การน าเสนอข้อมูล 

ในการน้าเสนอผลที่ได้จากการศึกษา ผู้ศึกษาใช้วิธีการเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analysis 
Descriptive) โดยน้าเสนอข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้จากปรากฏการณ์จริง รวมถึงข้อมูลจาก              
การวิเคราะห์ตีความควบคู่กันไป เพ่ืออธิบายให้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและความส้าคัญของพื นที่ 
การก่อตั งตลาดน ้าขวัญเรียมในฐานะแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาของตลาดน ้าขวัญเรียม ศักยภาพ 
ด้านการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม การจัดการตลาดน ้าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ น 
และปัญหาที่เกิดขึ น เพ่ือน้ามาวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของการท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียม 
อันจะน้าไปสู่ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้า 
ขวัญเรียมที่เหมาะสม โดยการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั งนี ผู้ศึกษาได้น้าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางข้อมูล 
แผนผัง แผนที่ และรูปภาพประกอบมาช่วยสนับสนุนผลการศึกษา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อ              
การเข้าใจมากยิ่งขึ น 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษาพัฒนาการตลาดน ้าขวัญเรียม 
 

1. ความเป็นมาและความส้าคัญของพื นที่ 
 ตลาดน ้าขวัญเรียมอยู่ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั งอยู่ระหว่างสองฝั่งของคลอง

แสนแสบ และอยู่ในพื นที่ของวัดบ้าเพ็ญเหนือ (ทางฝั่งขวาของตลาด) และวัดบางเพ็งใต้ (ทางฝั่งซ้าย
ของตลาด) ซึ่งคลองนี เป็นคลองที่วางตัวไปตามแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยทิศตะวันออก
ไหลลงสู่แม่น ้าบางปะกง และทิศตะวันตกไหลลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา บริเวณโดยรอบตลาดน ้าขวัญเรียม
ประกอบด้วย ชุมชน วัด โรงเรียน และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงตลาดได้สองทาง คือ ถนน
เสรไทย (ซอยเสรีไทย 60) ฝั่งวัดบ้าเพ็ญเหนือ และถนนรามค้าแหง (ซอยรามค้าแหง 185 และ 187) 
ฝั่งวัดบางเพ็งใต ้(ภาพท่ี 3) 
 

 

ภาพที่ 3 ที่ตั งและอาณาเขตตลาดน ้าขวัญเรียม 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google Earth, แผนที่ตลาดน ้าขวัญเรียม, เข้าถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://www.google.com/earth/ 

 

โรงงานอุตสาหกรรมนิคมบางชัน 

วัดบ้าเพ็ญเหนือ 

โรงเรียนวัดบ้าเพ็ญเหนือ 
วัดบางเพ็งใต ้

ชุมชนบา้นจัดสรร 

http://www.google.com/earth/
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เขตมีนบุรีตั งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีพื นที่ทั งหมด 63.645 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยพื นที่การปกครอง 2 แขวง คือ แขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ (ภาพที่ 4) 
แนวเขตทางทิศเหนือติดต่อกับเขตคลองสามวาและเขตหนองจอก ทิศตะวันออกติดต่อกับเขต 
หนองจอก ทิศใต้ติดต่อกับเขตลาดกระบัง ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตสะพานสูงและเขตคันนายาว1 
เขตมีนบุรีเป็นเขตที่มีคลองแสนแสบไหลผ่าน เขตนี มีความเป็นมาอย่างเห็นได้ชัดนับตั งแต่สมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ มีชุมชนตั งบ้านเรือนตามสองฝั่งของคลองแสนแสบ มีวัด 4 วัด จากจ้านวนทั งหมด 6 วัด
ในเขตมีนบุรี ที่ตั งอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ อันได้แก่ วัดบ้าเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ วัดแสนสุข 2 
และวัดใหม่ล้านกแขวก มีศาลเจ้าเจียวตี่เหล่าเอียตั งอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบตรงข้ามตลาดเก่า 
มีนบุรี มีมัสยิดทั งหมด 16 มัสยิด3 แต่ไม่ปรากฏมัสยิดใดตั งอยู่ริมคลองแสนแสบ แสดงให้เห็นว่า 
ในพื นทีเ่ขตมีนบุรีมีผู้คนอยู่อาศัยทั งคนไทย จีน และมุสลิม 

 

ภาพที่ 4 แผนที่อาณาเขตมีนบุรี 
ที่มา: ส้านักงานเขตมีนบุรี ,  แผนที่ เขตมีนบุรี ,  เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bangkok.go.th/minburi/page/sub/แผนที่เขตมีนบุรี 
 
 

                                                      
1ส้านักงานเขตมีนบุรี, ข้อมูลทั่วไปของเขต, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555, เข้าถึง

ได้จาก http://www.bangkok.go.th/minburi/page/sub/ข้อมูลทั่วไปของเขต 
2วัดแสนสุข เดิมชื่อวัดแสนแสบ เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2487 
3ส้านักงานเขตมีนบุรี, มัสยิดในเขตมีนบุรี, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555, เข้าถึงได้

จาก http://www.bangkok.go.th/minburi/page/sub/3065/มัสยิดในเขตมีนบุรี 

http://www.bangkok.go.th/minburi/page/sub/แผนที่เขตมีนบุรี
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เขตมีนบุรีเดิมเคยเป็นเมืองมีนบุรีและจังหวัดมีนบุรี มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 
110 ปี4 กล่าวคือในปี พ.ศ. 2445 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
(พ.ศ. 2411 - 2453) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมอ้าเภอคลองสามวา อ้าเภอแสนแสบ อ้าเภอ
เจียรดับ และอ้าเภอหนองจอกให้ตั งเป็นเมือง5 ขนานนามว่า “เมืองมีนบุรี” อันหมายถึง “เมืองปลา” 
ทั งนี เพ่ือให้คู่กับ “เมืองธัญบุรี” ที่หมายถึง “เมืองข้าว”6 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 - 2468) โปรดเกล้าฯ ยกฐานะเมืองมีนให้เป็นจังหวัดมีนบุรี 
ต่อมาเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่้าในช่วงหลังสงครามโลกครั งที่ 1 (ระหว่างปี พ.ศ. 2473 - 2474) 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 - 2477) จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัด
มีนบุรีลงไปเป็นอ้าเภอหนึ่งและรวมเข้ากับจังหวัดพระนคร ต่อมามีการรวมจังหวัดพระนคร               
และจังหวัดธนบุรีขึ นเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในปี พ.ศ. 25147 และเป็นกรุงเทพมหานคร              
เมื่อปี พ.ศ. 2515 อ้าเภอมีนบุรีจึงเปลี่ยนมาเป็นเขตมีนบุรีและเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 
จนถึงปัจจุบัน8 

1.1 ประวัติความเป็นมาของเขตมีนบุรี 
พื นที่เขตมีนบุรีแต่เดิมนั นเป็นบริเวณที่เรียกว่า “ทุ่งหลวง” หมายถึงท้องทุ่งอัน            

กว้างใหญ่ (ตั งแต่มีนบุรีไปจรดอ้าเภอธัญบุรี) ซึ่งบริเวณนี ตั งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา            
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 - 2394) โปรดให้มีการขุดคลอง
แสนแสบ - บางขนาก ผ่านบริเวณทุ่งหลวง จึงมีผู้คนอพยพเข้าไปตั งถิ่นฐานตามแนวสองฝั่งคลอง           
แสนแสบและคลองสาขา ท้าให้ท้องทุ่งหลวง มีชื่อเรียกว่า “ทุ่งหลวงแสนแสบ” หรือ “ทุ่งแสนแสบ”9                
นับแต่นั นมา 

 
 
 
 
 

                                                      
4มณฑลกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ปทุมธานี นครเขื่อนขันธ์ สมุทรปราการ นนทบุรี ธัญบุรี 

และมีนบุรี 
5รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกุล และประภัสสร์ ชูวิเชียร, กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้าน

นามเมือง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2556), 276. 
6ส้านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, บางกอก บอกเล่า (เรื่อง) 

(นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ้ากัด (ขสท.), 2554), 193. 
7เรื่องเดียวกัน, 193. 
8รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกุล และประภัสสร์ ชูวิเชียร, กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้าน

นามเมือง, 276 - 278. 
9ส้านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว, บางกอก บอกเล่า (เรื่อง), 193. 
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ที่มาของชื่อแสนแสบนั นไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่มีผู้เสนอความคิดเห็นว่าแสนแสบ   
อาจมีที่มาจากอาการแสบคันเนื่องจากฝูงยุงรุมกัด ด้วยสภาพภูมิประเทศในอดีตที่คลองนี ขุดผ่าน          
ซึ่งล้วนเป็นที่ราบลุ่ม อุดมด้วยทุ่งหญ้า มีน ้าขังตลอดทั งปี จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่ใหญ่ครอบคลุม
อาณาบริเวณทั งทุ่งแสนแสบ10 อันได้แก่ ทุ่งบางกะปิ ทุ่งคลองตัน ทุ่งมีนบุรี และทุ่งหนองจอก11  

นอกจากนี จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
5 เรื่องเสด็จประพาสคลองแสนแสบว่า “ไม่ช้านักผ่านบ้านแขกและสุเหร่าแขกอีก 2 แห่งถึงแสนแสบ               
ตอนนอกนี ไม่สู้มีบ้าน แลเห็นแต่ที่ตั งแต่ไกล”12 พระราชนิพนธ์ตอนนี  กล่าวถึง “แสนแสบ” มิได้
หมายถึง “คลอง” แต่หมายถึง “เมืองมีนบุรี”  

จากหลักฐานต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนั น แสดงให้เห็นว่าเดิมพื นที่มีนบุรีนี เรียกว่า                    
“แสนแสบ” และเมื่อมีการขุดคลองผ่านบริเวณแสนแสบนี  จึงเรียกชื่อคลองตามชื่อบริเวณนี  
ว่า “คลองแสนแสบ” 

1.2 คลองแสนแสบ 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 - 2394) 

ปรากฏหลักฐานว่า ก่อนที่จะมีการขุดคลองแสนแสบ เจ้าพระยาบดินเดชาเดินทัพจากพระนครไปยัง
กัมพูชานั นต้องยกทัพเรือโดยใช้เส้นทางคลองส้าโรง13 เพ่ือไปยังปากแม่น ้าบางปะกงเมืองฉะเชิงเทรา 
ก่อนที่จะยกทัพทวนน ้าขึ นไปที่ปากน ้าโยธะกา14 เพ่ือยกทัพทางบกไปยังเมืองปราจีนบุรีและเข้าไปยัง
ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการยากล้าบากและเป็นเส้นทางอ้อมท้าให้เสียเวลาในการล้าเลียงอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ส้าหรับกองทัพเป็นอย่างมาก15 ด้วยเหตุนี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 3 จึงโปรดเกล้าให้ขุดคลองแสนแสบขึ นเพ่ือย่นระยะเวลาในการเดินทัพไปยังปากแม่น ้า 
โยธะกา คลองที่ขุดขึ นใหม่นี เชื่อมระหว่างคลองมหานาคกับคลองบางขนาก เมืองฉะเชิงเทรา16 

                                                      
10ส้านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, บางกอก บอกเล่า (เรื่อง), 

194. 
11ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ, 287. 
12พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสคลองแสนแสบ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2476), 
11. 

13คลองส้าโรงนี เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ใช้ในการเดินทางระหว่างแม่น ้าเจ้าพระยา - 
แม่น ้าบางปะกง ในปัจจุบันไหลผ่านพื นที่อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอบางพลี อ้าเภอบางเสาธง 
อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการและบรรจบแม่น ้าบางปะกงที่ต้าบลท่าสะอ้าน อ้าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร 

14ปากแม่น ้าโยธะกาเป็นที่ชุมนุมทัพ ก่อนที่จะยกทัพเข้าไปยังกัมพูชา 
15ศานติ ภักดีค้า, ยุทธมรรคา เส้นทางเดินทัพไทย - เขมร (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 

96 - 97. 
16ส้านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, คลองเก่าเล่าประวัติเมือง 

(กรุงเทพฯ: ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์, 2555), 71. 
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คลองแสนแสบนับเป็นคลองส้าคัญมากที่สุดของพระนครทางด้านทิศตะวันออก17 
คลองนี มีความยาวเกือบ 90 กิโลเมตร เป็นคลองที่มีความยาวที่สุด และเป็นเส้นทางที่มีความสะดวก
และส้าคัญยิ่งทั งทางด้านการคมนาคมและการค้าขาย 18 คลองแสนแสบนี แบ่งการเรียกชื่อ               
ออกเป็น 2 ช่วง คือ 

1. ช่วงต้นคลอง เรียกว่า “คลองแสนแสบ” หรือ “คลองแสนแสบใต้”19 เริ่มจาก
คลองมหานาคบริเวณวัดบรมนิวาสไปถึงหัวหมาก20 ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่า คลองแสนแสบ
ช่วงต้นหรือคลองแสนแสบใต้ขุดขึ นเมื่อใด แต่สันนิษฐานกันว่า น่าจะอยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 (พ.ศ. 2325 - 2352) หลังจากที่ขุดคลองมหานาคแล้ว 
เนื่องจากคลองเส้นนี เชื่อมกับคลองมหานาคที่ขุดขึ นในปี พ.ศ. 232621  

2. ช่วงปลายคลองเรียกว่า “คลองแสนแสบเหนือ” หรือ “คลองบางขนาก” เริ่มจาก
หัวหมากผ่านคลองสามเสนช่วงปลาย คลองตันผ่านบางขนากไปออกแม่น ้าบางปะกง22 พบหลักฐานว่า 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี 
(ทัต บุนนาค) เป็นแม่กองจ้างกุลีจีนขุดคลอง เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2380 และแล้วเสร็จ        
ในปี พ.ศ. 2383 ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ของเจ้าพระยาทิพากร
วงศมหาโกษาธิบดี (ข้า บุนนาค) มีความว่า 

 

                                                      
17ศานติ ภักดีค้า, ยุทธมรรคา เส้นทางเดินทัพไทย - เขมร, 104. 
18กิตติ โลห์เพชรัตน์, ต้านานการสร้างกรุงเทพ เมืองฟ้าอมรของชาวสยาม (กรุงเทพฯ: 

ส้านักพิมพ์ก้าวแรก, 2556), 100. 
19คลองแสนแสบใต้ มีชื่อเรียกค่อนข้างสับสน ดังนี  สมัยพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในบันทึกจดหมายหลวงอุดมสมบัติ พระยาราชบังสัน (ฉิม) เรียกคลองช่วงนี            
ว่า “คลองนางหงส์” สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อโปรดฯ ให้สร้าง          
วังสระปทุมที่ริมคลองในพื นที่นาหลวง เรียกชื่อคลองว่า “คลองบางกะปิ” สมัยพระบาทสมเด็จ            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตามแผนที่มณฑลกรุงเทพสยาม ร.ศ. 120 โดยกรมแผนที่ทหาร 
เรียกชื่อคลองว่า “คลองแสนแสบ” แต่ในแผนที่บริเวณกรุงเทพฯร.ศ. 126 เรียกชื่อคลองว่า “คลอง
มหานาค” และในแผนที่บริเวณกรุงเทพฯ ร.ศ. 129 โดยกรมแผนที่ทหารเช่ากัน เรียกชื่อคลองว่า 
“คลองบางกะปิ” จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525 เรียกชื่อคลองว่า “คลอง              
แสนแสบใต”้ 

20ส้านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, คลองเก่าเล่าประวัติเมือง, 
71. 

21ศานติ ภักดีค้า, เส้นทางเดินทัพไทย - เขมร, 104 - 105. 
22ส้านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร , คลองเก่าเล่าประวัติเมือง, 

71. 
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ครั นมาถึงเดือน 2 ขึ น 4 ค่้า จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒน์                    
รัตนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลอง ตั งแต่หัวหมากไปถึงบางขนาก เป็นทาง 1,337 เส้น  
19 วา 2 ศอก ลึก 4 ศอก กว้าง 6 ศอก ราคาเส้นละ 70 บาท รวมเป็นเงินทั งค่าต่อไม้ ค่าแก้คลอง
พระโขนงและค่าขุดรวมเป็นเงิน 1,206 ช่ัง 13 ต้าลึง 2 บาท 1 สลึง เฟื้อง ขุดอยู่ถึงปีชวดโทศก 
ศักราช 1202 จึงส้าเร็จ23  

นอกจากพระราชพงศาวดารจะกล่าวว่า พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (ทัต)           
เป็นแม่กองขุดคลอง แต่เมื่อท้าการขุดคลองอยู่ ได้ไม่นานได้เกิดเหตุการณ์ขบถเมืองไทรบุรี                   
ในปี พ.ศ. 238124 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒน์            
รัตนโกษา (ทัต) เป็นแม่ทัพยกทัพไปปราบ และโปรดให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งมี
หน้าที่ในการตรวจตราดูแลคลองอยู่แล้ว ท้าหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการขุดคลองต่อในช่วงปลาย            
คือคลองบางขนากนั นเอง25 

จุดประสงค์ในการขุดคลองแสนแสบ คือ เพ่ือใช้ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการรบ 
ส้าหรับล้าเลียงยุทโธปกรณ์ ก้าลังพลและเสบียงอาหารไปยังประเทศกัมพูชา ในราชการสงคราม          
อานามสยามยุทธระหว่างไทยกับญวน ซึ่งใช้เวลาในการรบยื อเยื อถึง 14 ปี26 (ตั งแต่ปี พ.ศ. 2376 -
2390)27 เมื่อขุดคลองบางขนากแล้วจึงท้าให้สามารถเดินเรือจากแม่น ้าเจ้าพระยาตัดไปยังแม่น ้า          
บางปะกงได้สะดวกรวดเร็วมากขึ น จากพระนครสามารถล่องเรือลัดจากคลองรอบพระนคร              
(คูเมืองเดิม) ออกคลองมหานาคเข้าสู่คลองบางกะปิไปจนถึงหัวหมากเข้าบางขนากที่ขุดขึ นใหม่ ตัดเข้า
แม่น ้าบางปะกงได้ทันที โดยไม่ต้องล่องเรืออ้อมเข้าคลองส้าโรงเหมือนแต่ก่อน 28 ภายหลังสงคราม
สิ นสุดลง คลองแสนแสบสายนี กลายเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายที่ส้าคัญ เนื่องจากเป็นคลองที่สามารถ
เชื่อมต่อกับคลองผดุงเกษมซึ่งขุดใหม่ในภายหลัง (ขุดในสมัยรัชกาลที่ 4) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น             
ย่านการค้าทางน ้าที่ส้าคัญของพระนคร29 

จากพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ซึ่งช้าระในปี พ.ศ. 2338 ก่อนการขุดคลอง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2383 ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า             
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325 - 2352) เสด็จยกทัพกลับจากเมืองเขมร หลวงสร (หน) 
(เจ้าพระยา พระคลัง) ขึ นม้าออกมารับเสด็จถึงทุ่งแสนแสบ และจากอักขราภิธานศรับท์ของหมอ
ปรัดเลระบุว่า “แสนแสบคือทุ่งนาต้าบลหนึ่งอยู่ฝ่ายทิศตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครนี ” 
                                                      

23ศานติ ภักดีค้า, เส้นทางเดินทัพไทย - เขมร, 105. 
24กิตติ โล่เพชรัตน์, ต้านานการสร้างกรุงเทพ เมืองฟ้าอมรของชาวสยาม, 101. 
25ศานติ ภักดีค้า, เส้นทางเดินทัพไทย – เขมร, 108. 
26ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 287. 
27ประเทือง โพธิ์ชะออน, ประวัติศาสตร์ตลอดกาลไทยรบเขมร (นนทบุรี: ดอกหญ้า 

2000, 2556), 165. 
28ศานติ ภักดีค้า, เส้นทางเดินทัพไทย - เขมร, 108 - 109. 
29 ส้านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, คลองเก่าเล่าประวัติเมือง, 

71. 
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ดังนั น จึงเป็นไปได้ว่า “แสนแสบ” แต่เดิมคงใช้เรียกขานทุ่งนา ต่อมาเมื่อมีการขุดคลองผ่านทุ่งนี               
จึงมีการเรียกคลองนี ว่า “คลองแสนแสบ”30   

การขุดคลองแสนแสบ ท้าให้เกิดการอพยพผู้คนหลากหลายเชื อชาติ เข้ามา                
ตั งถิ่นฐานตามแนวคลองแสนแสบ เกิดการพัฒนาพื นที่ป่ารกชัฏให้เป็นพื นที่เกษตรกรรมตาม               
ริมฝั่งน ้า31 เกิดการขยายตัวของผู้คนกระจายอยู่ตามแนวคลองโดยแต่ละกลุ่มต่างมีศูนย์รวมจิตใจ               
ของตนเกิดเป็นศาสนสถาน เช่น วัด มัสยิด โบสถ ์และศาลเจ้าจีน นอกจากนี ยังปรากฏ โรงสี โรงเลื่อย 
และตลาดที่ส้าคัญบริเวณแยกที่เป็นจุดตัดของคลองแสนแสบ เช่น ตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดมีนบุรี และ 
ตลาดหนองจอก เป็นต้น32 

นอกจากนี   “คลองแสนแสบ” เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในต้านานรักอมตะ   
เรื่อง “แผลเก่า” บทประพันธ์อันเลื่องชื่อของไม้เมืองเดิม ตีพิมพ์ครั งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2479 และ             
ถูกน้ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ครั งแรกเมื่อปี พ.ศ. 248333 และสร้างเป็นภาพยนตร์อีกหลายครั ง                
ครั งล่าสุดเมื่อ ปี พ.ศ. 255734 นอกจากนี ยังถูกสร้างให้เป็นละครโทรทัศน์ในชื่อ “ขวัญเรียม”                 
ฉายครั งแรกทางช่อง 4 บางขุนพรหม35 โดยนวนิยายเรื่องแผลเก่ามีเนื อเรื่องโดยย่อดังนี  

ขวัญกับเรียมทั งสองรักกัน แต่ครอบครัวทั งสองไม่เห็นด้วย ขวัญจึงได้สาบานต่อ            
ศาลเจ้าพ่อไทรว่าจะรักและซื่อตรงต่อเรียมตลอดไป พ่อเรียมเห็นว่าห้ามปรามขวัญกับเรียม
ไม่ได้ จึงขายเรียมให้คุณนายทองค้าเศรษฐีนีม่ายในบางกอก คุณนายทองค้าเอ็นดูและเลี ยง
เรียมเหมือนลูก และเรียมได้พบกับสมชาย ลูกของพี่ชายคุณนายทองค้า สมชายก็หลงรักเรียม         
แต่เรียมยังคงรักขวัญอยู่ ส่วนขวัญก็อยู่เหมือนรอวันตาย เพราะคิดว่าเรียมคงลืมตนเสียแล้ว            
เวลานั นแม่ของเรียมป่วย เรียมขออนุญาตคุณนายกลับบ้าน ท้าให้เรียมได้พบกับขวัญ              
และแสดงให้เห็นว่ายังรักไม่เสื่อมคลาย หลังเสร็จงานศพนางรวย สมชายมาตามเรียมกลับ 
เพราะคุณนายทองค้าล้มป่วยลง เรียมก็ไม่อยากกลับเพราะยังรักขวัญอยู่ สมชายก็พร่้าว่า              

                                                      
30รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกุลและประภัสสร์ ชูวิเชียร, กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้าน

นามเมือง, 278. 
31ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ, 73. 
32ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คลองแสนแสบ, ประวัติคลองแสนแสบ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 

19 ธันวามคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://sansaeb.kbu.ac.th/info.php 
33รังสิมา กุลพัฒน์, “แผลเก่า : จากนวนิยายสู่ภาพยนตร์” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 

อักษรศาสตร์ (วรรณคดีเปรียบเทียบ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539), เข้าถึงเมื่อ 
22 ธันวาคม 2557, บทคัดย่อจาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย http://www.thaithesis.org/detail. 
php?id=1082539000004  

34ไทยรัฐออนไลน์,  แผลเก่า ขวัญเรียม,  เข้าถึงเมื่อ  14  มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thairath.co.th/ content/443419  

35แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน , พลานุภาพ “นิยายรัก” ครั งแล้วครั งเล่าไม่
เสื่อมคลาย, เข้าถึงเมื่อ  14  มกราคม 2558, เข้าถึงได้จากhttp://happyreading.in.th/article/det 
ail. php?id=619  
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รักเรียม ขวัญแอบมาได้ยินก็โกรธจนบ้าคลั่ง เข้าท้าลายเรือที่จะใช้ไปบางกอก ผู้คนจึงออก
ติดตามจับขวัญ สมชายใช้ปืนยิงขวัญตาย เรียมจึงคว้ามีดของขวัญมาเชือดคอตัวเองตาย        
ตามขวัญไป ณ ท้องน ้าอันเป็นที่เริงรักของทั งคู่ ท้องน ้าที่ไหล่สู่ศาลเจ้าพ่อไทร สถานที่ทั งคู่ร่วม
สาบานรักต่อกันนั่นเอง36  

นอกจากนี มีเพลงที่รู้จักกันดี คือ “เพลงแสนแสบ” แต่งโดยครูเพลงชื่อดัง ชาลี 
อินทรวิจิตร โดยมีเนื อเพลงตอนหนึ่งว่า “แสนแสบ แสบแสนเปรียบแม้นชื่อคลอง พ่ีหม่นพี่หมองฤทัย
ตามซ ้าแปลบแสบสันต์ แต่คลองยังช ้า เหลือไว้เพียงน ้าขุ่นตรม พ่ีจึงช ้าจึงช ้าขื่นขม ๆ ตรมเสียกว่า
คลอง”37 

อาจกล่าวได้ว่าต้านานเรื่องราวความรักของขวัญและเรียม เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าให้คลอง
แสนแสบเป็นที่รู้จักของคนไทยแทบจะทุกคน และต้านานนี ได้ถูกหยิบยกขึ นมาเป็นส่วนหนึ่งของ             
ตลาดน ้าขวัญเรียม 

1.3 วัดบ้าเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ และชุมชนโดยรอบ 
วัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ตั งอยู่ริมคลองแสนแสบฝั่งเหนือและฝั่ งใต้              

เป็นพื นที่ที่พัฒนาเป็นตลาดน ้าขวัญเรียม และวัดทั งสองนี มีความส้าคัญต่อชุมชนโดยรอบ และเป็น          
ทุนทางสังคมที่ส้าคัญของการเกิดตลาดและการเติบโตของตลาดน ้าขวัญเรียม 

วัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ เชื่อมโยงถึงกันด้วยสะพานสมบุญอุทิศ ซึ่งมีจารึก
ไว้ที่ตัวสะพานเป็นภาษาไทยและภาษาจีนว่า สะพานนี สร้างขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2473 (ภาพที่ 5)            
โดยครอบครัวของแม่สมบุญ เจ้าของร้านทองในตลาดสะพานหัน รูปแบบของตัวสะพานสร้างเป็น           
หลังเต่า มีเสาปูนสี่เหลี่ยมและราวสะพานเป็นระยะ ๆ ท้าด้วยเหล็กท่อ กลางสะพานสมบุญอุทิศ
ประดับรูปปูนปั้นแม่สมบุญในชุดเครื่องแต่งกายแบบสตรีชั นสูง ทั งนี เพ่ือเป็นการร้าลึกถึงผู้สร้าง 
สะพานนี มีประโยชน์เป็นอันมาก เนื่องจากช่วยให้ประชาชนสองฝั่งคลอง ทั งฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญ
เหนือ) และฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต้) ได้ไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบาย เพราะในสมัยก่อนหากจะข้ามฝั่ง
ไปมาหาสู่กันต้องใช้เรือพายข้ามฝั่ง หรือหากจะเดินทางไปมาทางบกนั นต้องไปอ้อมที่ตลาดบางกะปิ
หรือตลาดมีนบุรีจึงจะเดินทางไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้38   
 

                                                      
36มิวเซียมสยาม, ระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, แผลเก่า, เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 

2559 เข้าถึงได้จาก https://www.museumsiam.org/dadetail.php?MID=3&CID=16&CONID 
=922  

37มติชนออนไลน์, แสนแสบ เพลงดังคู่หนังแผลเก่า , เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1408090007 

38จ้ารัส จันทนาวิวัฒน์, วัดบางเพ็งใต้ (กรุงเทพฯ : บริษัท บีเอ็มซีการพิมพ์ จ้ากัด, 
2557), 31 - 33. 
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ภาพที่ 4 สะพานสมบุญอุทิศ สร้างขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2473  

วัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้นั น เปรียบเสมือนวัดพ่ีวัดน้อง ตั งอยู่ตรงข้ามกัน
ระหว่างคลองแสนแสบ39 วัดทั งสองเป็นวัดที่สร้างขึ นในสมัยรัตนโกสินทร์ วัดบ้าเพ็ญเหนือสร้างขึ น     
เมื่อ พ.ศ. 2367 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยกลุ่มผู้อพยพชาว
ลาวที่อพยพมาจากนครเวียงจันทน์ที่เคยพักอยู่ในอ้าเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยา40 พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดฯ ให้อพยพครอบครัวมาอยู่บริเวณแนวคลองแสนแสบนี  
ชาวลาวเหล่านั นจึงมาตั งรกรากเกิดเป็นชุมชนและเรียกชื่อหมู่บ้านของตนว่า “บางเพ็ง” อันหมายถึง 
พระจันทร์41 ต่อมาได้ร่วมกันสร้างวัดขึ นทางฝั่งเหนือของคลองแสนแสบโดยเรียกชื่อวัดนี ว่า             
“วัดบางเพ็งเหนือ” เพราะวัดตั งอยู่ทางทิศเหนือของคลองแสนแสบ โดยมีพระพิมพาเถระที่เดินทางมา
ด้วยเป็นผู้ดูแลวัด ต่อมาได้มีการเรียกชื่อวัดเปลี่ยนแปลงไปจาก “วัดบางเพ็งเหนือ” ได้เพี ยนเสียงไป
เป็น “วัดบ้าเพ็ญเหนือ” ดังเรียกกันในปัจจุบัน42 

 

 

 

                                                      
39จ้ารัส จันทนาวิวัฒน์, วัดบางเพ็งใต้, 10. 
40กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2549), 152. 
41จ้ารัส จันทนาวิวัฒน์, วัดบางเพ็งใต้, 10 - 11. 
42กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์การศาสนา, 2527), 161. 
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วัดบ้าเพ็ญเหนือ ตั งอยู่เลขที่ 65 บ้านบางชัน ถนนเสรีไทย หมู่ที่ 14 แขวงมีนบุรี  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั งวัดโฉนดที่ดินเลขที่ 4609,5327        
เนื อที่ 19 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา วัดบ้าเพ็ญเหนือได้รับพระราชทานวิงสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 
กันยายน พ.ศ. 251843 อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ทิศใต้ติดต่อกับ
คลองแสนแสบทิศตะวันออกติดต่อกับคลองเส็ง และทิศตะวันตกติดต่อกับโรงเรียนวัดบ้าเพ็ญเหนือ44 

พื นที่วัดบ้าเพ็ญเหนือเป็นที่ตั งราบลุ่มอยู่ริมคลองแสนแสบทางฝั่งเหนือ45 มีอาคารเสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 11.50 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2522 เป็นอาคารคอนกรีต   
เสริมเหล็ก (ภาพที่ 6) ศาลาการเปรียญ กว้าง 19 เมตร ยาว 53.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537               
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั น กุฏิสงฆ์จ้านวน 23 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง ครึ่งตึก
ครึ่งไม้ 8 หลัง อาคารเสริมเหล็ก 12 หลัง วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 16 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ                 
พ.ศ. 2541 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบ้าเพ็ญกุศลจ้านวน 10 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต   
เสริมเหล็ก นอกจากนี มีฌาปนสถาน 2 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงครัว 2 หลัง               
เรือนเก็บพัสดุ 2 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง และเรือนรับรองอีก 1 หลัง46 (ภาพท่ี 7) 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 อุโบสถวัดบ้าเพ็ญเหนือ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2522  

                                                      
43กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์การศาสนา, 2527), 160. 
44กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม 1, 151. 
45กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2, 161. 
46กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม, 151 - 152. 



74 
 

 
 

 

ภาพที่ 7 แผนผังวัดบ้าเพ็ญเหนือ 

ด้านปูชนียวัตถุที่ส้าคัญ ได้แก่ พระประธานประจ้าอุโบสถ พระพุทธชินราชจ้าลอง          
ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ ว สูง 96 นิ ว พระประธานประจ้าศาลาการเปรียญพระพุทธชินราชจ้าลอง 
ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ ว สูง 96 นิ ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 นอกจากนี มี พระพุทธโสธรจ้าลอง 1 องค์               
(ภาพที่ 8) รูปหล่อหลวงยอด 1 องค์ ศาลเจ้าแม่ค้าผิว 1 หลัง ศาลเจ้าแม่ตะเคียน 1 หลัง (ภาพที่ 9) 
รูปหล่อสมเด็จสมเด็จโต 1 องค ์และรูปหล่อหลวงปู่ทวด 1 องค4์7 
 

 

ภาพที่ 8 พระพุทธโสธรจ้าลอง ภายในวัดบ้าเพ็ญเหนือ 
 

                                                      
47กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม, 151. 
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ภาพที่ 9 ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ตั งอยู่ทิศใต้ภายในวัดบ้าเพ็ญเหนือ 

การบริหารงานและการปกครองของวัดบ้าเพ็ญเหนือ พบว่ามีเจ้าเท่าที่ทราบนาม    
จ้านวน 14 รูป คือ 

 รูปที่ 1 พระพิมพาเถระ (ท่ีอพยพรวมมากับชาวลาวเวียงจันทน์)  
รูปที่ 2 พระครูค้า (หรือพระครูด้าต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางเพ็ญใต้) 
รูปที่ 3 พระอธิการสุ 
รูปที่ 4 พระอธิการทอง 
รูปที่ 5 พระอ่ิม 
รูปที่ 6 พระอธิการโส 
รูปที่ 7 พระอธิการข้า 
รูปที่ 8 พระอ้่า 
รูปที่ 9 พระอธิการแดง 
รูปที่ 10 พระมหาลมูล ปฺณฑิโต 
รูปที่ 11 พระครูวิจิตรธรรมานุยุต (ย้อย) 
รูปที่ 12 พระครูโสภณกิจจารักษ์ (ยอด) พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2523 
รูปที่ 13 พระครูศีลโสภณ (สนิท) พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2540 
รูปที่ 14 พระครูวิบูลธรรมภาณี (สมคิด) พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน48 

                                                      
48กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม 1, 152. 
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ด้านการศึกษาทางวัดจัดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมเป็นประจ้า49 นอกจากนี มี 
ศูนย์อบรมเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 252850 

ก่อนหน้าที่จะมีการสร้างตลาดน ้าขวัญเรียมขึ นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่               
วัดบ้าเพ็ญเหนือได้ด้าเนินกิจกรรมทางศาสนาตามปกติ แต่เมื่อเกิดตลาดน ้าขึ นทางตะวันตกของ              
วัดบ้าเพ็ญเหนือ ส่งผลให้วัดบ้าเพ็ญเหนือเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวัดตั งอยู่ใกล้ตลาดน ้า              
ส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาท้าบุญและท่องเที่ยวมากขึ น51 ทางวัดบ้าเพ็ญเหนือ           จึง
จัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว คือ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สักการะพระพุทธโสธรจ้าลอง 
ใส่บาตรพระประจ้าวัน ถวายสังฆทาน บริจาคหีบศพ บริจาคค่าน ้า ค่าไฟ เช่าวัตถุมงคล            (ภาพ
ที่ 10 - 11) ไถ่ชีวิตโค – กระบือ (ภาพท่ี 12) นอกจากนี ยังมีร้านค้าต่าง ๆ ภายในวัดเพ่ืออ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น ร้านขายสัตว์น ้าเพ่ือปล่อยสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา 
ร้านค้าประเภทอาหารเครื่องดื่ม ร้านของที่ระลึก และร้านเสื อผ้า เป็นต้น (ภาพท่ี 13) โดยนักท่องเที่ยว
สามารถน้ารถมาจอดในวัดได้ (ภาพท่ี 14) 
 

 

ภาพที่ 10 พื นที่ท้าบุญวัดบ้าเพ็ญเหนือ ใส่บาตรพระประจ้าวัน ถวายสังฆทาน บริจาคหีบศพ  

                                                      
49กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2, 161. 
50กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม 1, 152. 
51สัมภาษณ์ พล้อย บุญพิมพ์, กรรมการวัดบ้าเพ็ญเหนือ, 19 ธันวาคม 2558. 
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ภาพที่ 11 ภายในวัดบ้าเพ็ญเหนือ เปิดให้ประชาชนเช่าวัตถุมงคลและถวายสังฆทาน 

 

ภาพที่ 12 ไถ่ชีวิตโค – กระบือ 
 

 

ภาพที่ 13 ลานจอดรถบริเวณวัดบ้าเพ็ญเหนือ 
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ภาพที ่14 ร้านค้าบริเวณวัดบ้าเพ็ญเหนือ  

นอกจากนี วัดบ้าเพ็ญเหนือได้มีการจัดแสดงเรือยาวไว้บริเวณศาลาเปรียญธรรม            
เรือยาวนี มีชื่อว่า “หนุ่มเมืองมีน” และ “สาวเมืองมีน” (ภาพที่ 15) ตามประวัติกล่าวว่า “เรือหนุ่ม
เมืองมีน” เดิมมีชื่อว่า “เทพมรกต” เป็นเรือขนาด 30 ฝีพาย ขุดจากไม้ตะเคียนทองในอ้าเภอหล่มเก่า              
จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกน้ามาตกแต่งเพ่ิมเติมด้วยไม้สักทอง โดยช่างแต่งเรือชื่อดัง คุณประดิษฐ์             
บางโตนด เมื่อปี พ.ศ. 2555 ต่อมาเทศบาลนครนนทบุรีได้น้าไปท้าการแข่งขันภายใต้ชื่อ “สาวเมือง
นนท์” คว้ารางวัลอันดับหนึ่งจากการแข่งขันพายมาราธอน ระยะทางจากสะพานพระราม 8 ถึง           
ท่าน ้านนท์ เมื่อปี พ.ศ. 2555 และ “เรือสาวเมืองมีน” มีชื่อเดิมว่า “นางสิบสี่” เป็นเรือขนาด         
30 ฝีพาย ขุดจากไม้ตะเคียนทองทั งต้นที่ประเทศลาว นับว่าเป็นเรือที่หายาก เนื่องจากมีเพียงไม่กี่ล้า
ในประเทศ เรือนางสิบสี่ได้ตะเวนแข่งขันที่แขวงไชยบุรี ประเทศลาวและคว้ารางวัลต่าง ๆ ก่อนที่จะ
น้ามาไว้ที่ อ้าเภอท่าลี จังหวัดเลย เพ่ือน้ามาซ่อมแซมและตกแต่งให้มีสภาพสวยงามดังเดิม                  
ต่อมามูลนิธิคนรักเมืองมีนได้ซื อเรือเทพมรกตและเรือนางสิบสี่  พร้อมทั งเปลี่ยนชื่อให้ เป็น                
“หนุ่มเมืองมีน” และ “สาวเมืองมีน” ซึ่งทางวัดได้จัดท้าป้ายอธิบายประวัติความเป็นมาของเรือ            
ทั งสองไว้ด้วย (ภาพท่ี 16) ทั งนี การจัดซื อเรือยาวมาก็เพ่ือน้ามาจัดแสดงไว้ที่วัดบ้าเพ็ญเหนือ รวมถึงใช้
เรือนี ในการแข่งขันตามโอกาสต่าง ๆ (ภาพท่ี 17) 
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ภาพที่ 15 เรือยาวที่ถูกน้ามาจัดแสดงบริเวณศาลาเปรียญธรรมวัดบ้าเพ็ญเหนือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ป้ายอธิบายความเป็นมาของเรือยาว หนุ่มเมืองมีน และสาวเมืองมีน 
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ภาพที 17 การแข่งขันเรือยาวในวันอนุรักษ์คูคลองปี พ.ศ. 2555 จัดขึ นที่ตลาดน ้าขวัญเรียม  
ที่มา: ตลาดน ้าขวัญเรียม, แกลอรี่ : ภาพวันอนุรักษ์คูคลอง, เข้าถึงเมื่อ 29 ตุลาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://www.kwan-riamfloatingmarket.com/v2/detail_gallery.php?news_id=00366) 
  

วัดบางเพ็งใต้ ตั งอยู่เลขที่ 1 ถนนรามค้าแหง หมู่ที่ 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย52 มีที่ดินตั งวัด 9 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขท่ี 
1864 วัดบางเพ็งใต้ได้รับพระราชทานวิงสุงคามสีมาเมื่อวันที่  14 เมษายน พ.ศ. 2467 เขต
วิสุงคามสีมากว้าง 100 เมตร ยาว 140 เมตร (เป็นเขตที่ได้รับพระราชทาน)53 อาณาเขตทิศเหนือ
ติดต่อกับคลองแสนแสบ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติดที่ดินของเอกชน54 

พื นที่วัดบางเพ็งใต้เป็นที่ราบลุ่มริมคลองแสนแสบ แวดล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรร 
ทางด้านใต้ห่างจากวัดประมาณ 500 เมตร มีรถเมล์วิ่ง การคมนาคมสะดวก อาคารเสนะประกอบด้วย 
อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2466 (ภาพท่ี 18) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทรงไทย 2 ชั น หอสวดมนต์ กว้าง 9 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์จ้านวน 16 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง อาคารเสริมเหล็ก 14 หลัง วิหาร กว้าง 3 
เมตร ยาว 8 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 
เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบ้าเพ็ญกุศลจ้านวน 7 
หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี มี ฌาปนสถาน 2 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง 
โรงครัว 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง และเรือนรับรองอีก 1 หลัง 

                                                      
52กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม 1, 141. 
53กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2, 159. 
54กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม 1, 142. 

http://www.kwan-riamfloatingmarket.com/v2/detail_
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ด้านปูชนียวัตถุที่ส้าคัญ มีพระประธานประจ้าอุโบสถ พระพุทธชินราชจ้าลอง            
ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ ว สูง 56 นิ ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 พระประธานประจ้าศาลาการเปรียญ  
พระพุทธชินราชจ้าลอง ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ ว สูง 79 นิ ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 ปูชนียวัตถุอ่ืน ๆ 
รูปเหมือนเจ้าอาวาส 9 องค5์5 

 

ภาพที่ 18 อุโบสถวัดบางเพ็งใต้ 

ด้านการบริหารและการปกครองของวัดบางเพ็งได้ มีเจ้าอาวาสที่ทราบนามทั งหมด 
จ้านวน 10 รูป คือ 

รูปที่ 1 พระค้าสอน (พระค้า หรือ พระด้า)    พ.ศ. 2394  ถึง พ.ศ. 2417 
รูปที่ 2 พระอธิการแก้ว     พ.ศ. 2417  ถึง พ.ศ. 2436 
รูปที่ 3 พระอธิการโท ฐานิสฺสโร     พ.ศ. 2436  ถึง พ.ศ. 2454 
รูปที่ 4 พระอธิการเลื่อน จิตฺตวฑฺโฒ     พ.ศ. 2454  ถึง พ.ศ. 2474 
รูปที่ 5 พระอธิการพุ่ม รตน     พ.ศ. 2474  ถึง พ.ศ. 2482 
รูปที่ 6 พระอธิการเถา ถาวโร     พ.ศ. 2482  ถึง พ.ศ. 2484 
รูปที่ 7 พระครูปลื ม จนฺทวโส     พ.ศ. 2484  ถึง พ.ศ. 2485 
รูปที่ 8 พระครูประสิทธิ์พัฒนคุณ     พ.ศ. 2485  ถึง พ.ศ. 2523 
รูปที่ 9 พระครูปัญญาวิสุทธิคุณ     พ.ศ. 2523  ถึง พ.ศ. 2541 
รูปที่ 10 พระครูถาวรธรรมนุสิฐ     พ.ศ. 2541  ถึงปัจจุบัน56 

 
 

                                                      
55กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม 1, 142. 
56เรื่องเดียวกัน, 142 - 143. 
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ด้านการศึกษา ภายในวัดบางเพ็งใต้มีการเปิดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)             
เปิดท้าการเรียนการสอนขึ นเมื่อ พ.ศ. 254857 

วัดบางเพ็งใต้เป็นวัดที่เก่าแก่ แม้ไม่มีการบันทึกไว้ว่าสร้างขึ นตั งแต่เมื่อใด แต่ชุมชน
บริเวณโดยรอบวัดนั นมีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วอายุคน (ร้อยกว่าปี)58 วัดบางเพ็งใต้จึง 
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้านานไว้อย่างหลากหลาย เรื่องเล่าบางต้านานมีข้อความสอดคล้องคล้ายคลึงกัน 
โดยสามารถแบ่งได้ 2 ประการ ดังนี  

ประการที่แรก วัดบางเพ็งใต้สร้างเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีชาวเวียงจันทน์         
ที่ได้อพยพมาอยู่บริเวณคลองแสนแสบ ได้เรียกหมู่บ้านของตนว่า “บางเพ็ง” ได้ร่วมกันสร้างวัด            
บางเพ็งเหนือ ต่อมาได้ร่วมกันสร้างวัดบางเพ็งใต้  เนื่องจากเจ้าอาวาสรูปที่ 2 ของวัดบางเพ็งเหนือ 
นามว่า “พระครูด้า”59 ซึ่งต้ารงต้าแหน่งอยู่ขณะนั น เกิดวิกลจริตจึงกลับไปรักษาตัวที่กบินทร์บุรี 
หมอได้รักษาท่านจนหาย แต่ได้บอกว่า “ถ้ากลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเดิมจะป่วยหนักกว่าเดิม” 
ชาวบ้านบางเพ็งจึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ นทางฝั่งใต้ของคลองแสนแสบ ตรงข้ามกับวัดบางเพ็งเหนือ 
เรียกชื่อวัดนี ว่า “วัดบางเพ็งใต้”60 ซึ่งคล้ายคลึงกับหนังสือวัดบางเพ็งใต้ เขียนไว้ว่า วัดบ้าเพ็ญเหนือ  
ได้อันเชิญพระลาวรูปหนึ่ง มาจากเวียนจันทน์ มีชื่อว่า “พระครูด้า” โดยมาพร้อมกับโยมแม่            
ชื่อว่า “ผิว” (มีการสร้างศาลเจ้าแม่ค้าผิวขึ นที่วัดบ้าเพ็ญเหนือ เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง)  

ต่อมาเม่ือพระครูด้าจ้าพรรษาอยู่ 1 พรรษาก็อาพาธ จึงต้องไปรักษาตัวกับหมอเขมร 
แถบละแวกเมืองบุรีรัมย์ เมื่อรักษาตัวหายจึงกลับมาท่ีชุมชนบางเพ็ง เนื่องด้วยหมอเขมรมีความเชื่อว่า
หากยังจ้าพรรษาอยู่ที่วัดบ้าเพ็ญเหนือท่านจะต้องอาพาธหนักกว่าเดิมและอาจถึงขั นมรณภาพ 
ลูกศิษย์ทั งหลายจึงร่วมกันสร้างวัดใหม่ขึ นฝั่งตรงข้าม และเรียกชื่อวัดนี ว่า “วัดบางเพ็งใต้” พร้อมทั ง
อันเชิญพระครูด้ามาจ้าพรรษายังวัดแห่งนี 61  

ประการที่สอง จากหนังสือค้าขอจัดตั งเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี พ.ศ.2545 กล่าวถึง
ประวัติวัดไว้ว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า “ค้า” บ้านเกิดอยู่แถบอีสาน(ที่ราบสูง) หลวงพ่อค้าเป็นพระ
วิปัสสนากรรมฐาน ท่านเดินทางมากับพวกเรือขุดคลองแสนแสบในสมัยนั น มาปักกลดปฏิบัติธรรม 
อยู่ริมฝั่งใต้ของล้าแสนแสบ (บริเวณวัดในปัจจุบัน) ระหว่างช่วงเวลาที่ท่านปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่นั น 
บรรดาญาติโยมที่อาศัยอยู่ ในละแวกใกล้เคียงบ้านคลองแสนแสบนี เกิดเลื่อมใสศรัทธาในการ 
ปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติธรรมของท่านจึงรวมกันสร้างกุฏิหลังเล็ก ๆ ขึ น 1 หลัง นิมนต์ให้ท่านได้ 
เข้าพักอาศัยและจ้าพรรษาอยู่ ณ บริเวณนั น 

 
 

                                                      
57กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม 1, 143. 
58จ้ารัส จันทนาวิวัฒน์, วัดบางเพ็งใต้, 6. 
59บางต้านานเขียนว่า “ด้า” 
60กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2, 159. 
61จ้ารัส จันทนาวิวัฒน์, วัดบางเพ็งใต้, 11 - 12. 
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ต่อมาราวปี พ.ศ.2394 ซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 3 พระองค์ได้พระราชทานที่ดินในอาณาบริเวณรอบ ๆ นี  จ้านวน 9 ไร่ งาน 34 ตารางวา     
ใช้เป็นที่สร้างวัด62 เรียกชื่อว่า “วัดบางเพ็งใต้” หลวงพ่อค้าจึงเริ่มสร้างโบสถ์ขึ น ณ บริเวณที่ท่าน     
ปักกลด63 คล้ายคลึงกับหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม 1 กล่าวไว้ว่า วัดบางเพ็งใต้ สร้างโดย
พระด้า (เจ้าอาวาสรูปที่ 2 ของวัดบ้าเพ็ญเหนือ) ได้เดินธุดงค์ปักกลดตรงข้ามกับวัดบางเพ็ง 
จึงได้ร่วมกันสร้างเป็นส้านักสงฆ์ ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.
2367 - พ.ศ. 2394) ขออนุญาตยกฐานะเป็นวัด และชื่อ “วัดบางเพ็งใต้” ถูกเรียกเพี ยนเป็น“วัด
บ้าเพ็ญใต”้และได้รับการเรียกชื่อที่ถูกต้อง เนื่องจากตั งอยู่ในหมู่บ้านบางเพ็งใต้64 

ก่อนหน้านั นชื่อของวัดบางเพ็งใต้ เคยถูกเรียกเพี ยนไป ตามความนิยมของชาวบ้าน 
อาจเพราะชาวบ้านนั นเข้าใจว่าค้าว่า “บางเพ็ง” นั นไม่มีความหมายในภาษาไทยจึงเข้าใจว่าภาษาพูด
คงผิดเพี ยนไป โดยชื่อเดิมน่าจะชื่อว่า “บ้าเพ็ญ” อันหมายถึง การกระท้า (บุญกุศล) ส่วนหนึ่งมีการ
เรียกชื่อว่า “วัดราษฎร์บ้าเพ็ญ” ต่อมาได้ยกค้าว่า “ราษฎ์” ออก และเติมค้าว่า “ใต้” กลายเป็น        
วัดบ้าเพ็ญใต้ ให้สอดคล้องกับวัดบ้าเพ็ญเหนือ ต่อมาเมื่อหลวงพ่อบาง (พระครูปัญญาวิสุทธิคุณ) 
เจ้าอาวาสรูปที่ 9 (พ.ศ. 2523 - 2541) ได้บูรณะวัดและได้หารือไปยังกรมศาสนา (ส้านักพระพุทธ         
ศาสนาในปัจจุบัน) ว่าระหว่างชื่อ “บ้าเพ็ญใต้” ตามความนิยมของชาวบ้านกับชื่อ “บางเพ็งใต้”              
ตามประกาศวิสุงคามสีมานั นควรใช้ชื่อใด กรมการศาสนาเห็นว่าสมควรใช้ชื่อตามประกาศใน
วิสุงคามสีมา หลวงพ่อบางจึงได้ประชุมญาติโยมและขอกลับไปใช้ชื่อเดิมของวัดตามที่ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 665 เมื่อ พ.ศ. 
246766 ว่า “วัดบางเพ็งใต้” สืบต่อมาถึงปัจจุบัน 

นับตั งแต่สมัยพระครูด้าหรือค้า (พ.ศ. 2394 - 2417) จนถึงสมัยพระครูประสิทธิ์
พัฒนคุณ เจ้าอาวาสองค์ที่ 8  (พ.ศ.2485 - 2523) วัดยังคงสถานะของกิจกรรมเพ่ือตอบสนอง            
ต่อชีวิตสังคมเกษตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์อย่างเต็มรูปแบบ จนกระทั่งถึงสมัยหลวงพ่อบางหรือ           
พระครูปัญญาวิสุทธิคุณ ขึ นเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 9 ในปี พ.ศ. 2523 วัดได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ถาวรวัตถุต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการด้าเนินชีวิตของคนไทยในช่วงสมัยการพัฒนาประเทศ  
จนท้าให้วัดได้รับพิจารณาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. 254067  

                                                      
62ในครั งนั นที่ดินยังเป็นของพระมหากษัตริย์ทุกตารางนิ ว ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ. 2475 ที่ดินของพระมหากษัตริย์จึงเปลี่ยนเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของส้านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

63จ้ารัส จันทนาวิวัฒน์, วัดบางเพ็งใต้, 6 - 7. 
64กองพุทธศาสนสถาน ส้ านักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ , , ประวัติ วัดทั่ ว

ราชอาณาจักร เล่ม 1, 142. 
65จ้ารัส จันทนาวิวัฒน์, วัดบางเพ็งใต้, 8 - 9. 
66กองพุทธศาสนสถาน ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร 

เล่ม 1, 141. 
67จ้ารัส จันทนาวิวัฒน์, วัดบางเพ็งใต้, 43. 
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ขณะเดียวกันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก จากภาพวิถีชีวิตชาวคลอง
แสนแสบริมน ้ากลายเป็นวิถีชีวิตริมถนน ชุมชนพื นที่รอบวัดเปลี่ยนจากชุมชนเกษตรเป็นชุมชน
อุตสาหกรรม เปลี่ยนจากคันนาเป็นถนน กิจกรรมการท้าบุญจากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว 
เมื่อมาถึงสมัยของพระครูถาวรธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน (ต้ารงต้าแหน่งเมื่อปี พ.ศ.2541) 
การปรับปรุงวัดท่ามการกระแสเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัดยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาสถานะ
ของวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั งนี ยังเพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ธรรมะ เพ่ิมทักษะวิชาชีพ 
ความรู้ โดยการประสานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วัดได้รับการ
ประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นในปี พ.ศ. 254568 

เมื่อมีการสร้างตลาดน ้าขวัญเรียมในปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
และตั งอยู่ระหว่างวัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ ยิ่งส่งผลให้วัดเกิดการพัฒนาเพ่ือรองรับกระแส
การท่องเที่ยวที่จะตามมา ดังนั น ทางวัดจึงมีการสร้างศาลาหลังใหม่ (ภาพที่ 19) อยู่ใกล้กับบริเวณ
ทางเข้าวัดเชื่อมกับทางเข้าตลาดน ้าขวัญเรียม เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท้าบุญของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว แต่เดิมจากที่เคยเผยแพร่ธรรมะตามวันส้าคัญทางศาสนา วัดได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท้าบุญ มีการสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าวัด ทั งนี เพ่ือให้วัดยัง
เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชนและเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางศาสนา69 ภายในศาลาสร้างใหม่นี  
ประกอบด้วย การท้าบุญถวายสังฆทาน บริจาคผ้าห่อศพและหีบศพให้แก่ผู้ยากไร้ ท้าบุญลอยเทียน
ประจ้าวันเกิด (ภาพที่  20) ท้าบุญพระประจ้าวันเกิด สักการะพระพุทธรูปจ้าลอง อันได้แก่                
หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อไร่ขิง หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลวงพ่อโต พระพุทธโสธร และพระ
ประธานในอุโบสถวัดบางเพ็งใต้ (ภาพท่ี 21) 

 

ภาพที่ 19 ศาลาสร้างใหม่ ตั งอยู่ทิศเหนือของวัดบางเพ็งใต้  

                                                      
68จ้ารัส จันทนาวิวัฒน์, วัดบางเพ็งใต้, 39. 
69สัมภาษณ์ พระศิลป์ ชุตินธฺโร, พระสงฆ์วัดบางเพ็งใต้, 19 ธันวาคม 2558. 
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ภาพที่ 20 ท้าบุญลอยเทียนประจ้าวันเกิด ภายในศาลาสร้างใหม่   

 

 

ภาพที่ 21 พระพุทธรูปจ้าลอง ภายในศาลาสร้างใหม่   

ทางวัดบางเพ็งใต้ได้มีการแบ่งเช่าพื นที่ในการขายสินค้าภายในวัด ทั งนี ก็เพ่ือสร้าง
รายได้ให้แก่พ่อค้าแม่ขายและอ้านวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว                 
ร้านค้าภายในวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่อยู่ติดกับเชิงสะพานสมบุญอุทิศริมคลองแสนแสบ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายสัตว์น ้าชนิดต่าง ๆ ปล่อยตามความเชื่อเพ่ือท้าบุญสะเดาะเคราะห์ 
นอกจากนี มีร้านขายอาหารปลาและซุ้มขายน ้า (ภาพที่ 22)  และ 2. บริเวณประตูวัดบางเพ็งใต้ส่วนที่
สามารถเดินไปยังตลาดน ้าขวัญเรียม บริเวณนี ประกอบด้วยร้านค้าจิปาถะ เช่น ร้านขายเสื อผ้า         
ร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง ร้านขายกาแฟโบราณ ร้านขายเครื่องประดับ แผงเช่าพระ แผงขายสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น (ภาพที่ 23) นอกจากนี ในตอนเช้าของการเปิดตลาดน ้าบริเวณวัดบางเพ็งใต้   
จะมีร้านขายอาหารส้าหรับใส่บาตร (ภาพที่ 24) เนื่องจากตลาดน ้าขวัญเรียมมีการจัดกิจกรรม         
ตักบาตรพระทางเรือในตอนเช้า  
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ภาพที่ 22 ร้านค้าบริเวณเชิงสะพานสมบุญอุทิศ วัดบางเพ็งใต้ 

 

ภาพที่ 23 ร้านค้าบริเวณทางเข้าวัดบางเพ็งใต้ 

 

ภาพที่ 24 ร้านค้าขายอาหารใส่บาตรพระในตอนเช้า บริเวณวัดบางเพ็งใต้ 
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นอกจากนี วัดบางเพ็งใต้ยังเป็นที่ตั งของศาลขวัญเรียม ซึ่งตามประวัติเล่าว่า              
เมื่อปี พ.ศ. 2534 ก่อนวันลอยกระทง 1 วัน เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ในสมัยนั น ได้ให้พระลูกวัดท้า
ท้านบไม้ไผ่กั นเพ่ือกั นกระทงลอยไม่ให้ลอยไปเป็นขยะในล้าคลอง เมื่อถึงตอนเช้าหลังจาก                
วันลอยกระทงเจ้าอาวาสได้น้าพระลูกวัดไปเก็บกระทงที่ลอยมาติดกับท้านบไม้ไผ่ที่กั นไว้ ท่านได้
สังเกตเห็นยอดแหลมของศาลโผล่ขึ นมาเหนือน ้า จึงน้าศาลขึ นมาตั งไว้บนฝั่ง และท้าพิธีตั งศาลขึ นใหม่
ด้วยตัวท่านเอง ข้าง ๆ ศาลปรากฏตัวหนังสือบาง ๆ เขียนว่า “ขวัญกับเรียม” ท่านจึงเรียกชื่อศาลนี ว่า 
“ศาลขวัญกับเรียม” สันนิษฐานว่าศาลนี น่าจะลอยมาจากบริเวณต้นไทรด้านหลังโรงเรียนสตรี               
เศรษฐบุตร เนื่องจากบริเวณนั นเคยมีศาลตั งอยู่แต่ปัจจุบันศาลนั นได้หายไป เป็นไปได้ว่าเมื่อถึง           
วันลอยกระทงมีน ้าขึ นมาก อาจท้าให้กระแสน ้าซัดศาลขวัญเรียมมาลอยติดกับท้านบบริเวณ              
วัดบางเพ็งใต้  เมื่อตั งศาลขวัญเรียมแล้วมีแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรจ้านวนมาก ทั งเรื่องความรัก 
เรื่องโชคลาภ ท้าให้ศาลขวัญเรียมเป็นที่เคารพนับถือกันต่อมา70  

เมื่อมีการสร้างตลาดน ้าขวัญเรียมขึ น ผู้บริหารตลาดได้สร้างศาลขวัญเรียมขึ นใหม่ 
พร้อมทั งท้าพิธียกศาลขึ นใหม่ จากเดิมตั งอยู่บริเวณประตูทางเข้าทิศตะวันตกของวัดบางเพ็งใต้              
มาตั งอยู่ริมฝั่งคลองแสนแสบใกล้กับเชิงสะพานโครงเรือ โดยหันหน้าศาลเข้าฝั่งคลองแสนแสบ 71            
(ภาพท่ี 25) 

 

ภาพที่ 25 ศาลขวัญเรียมในปัจจุบัน  

ชุมชนฝั่งวัดบางเพ็งใต้เป็นชุมชนที่มีพื นที่ติดกับตลาดน ้าฝั่งใต้ ซึ่งเป็นพื นที่ของบ้าน
จัดสรร บริเวณหน้าบ้านจัดสรรเป็นถนนที่เข้าสู่ตลาดน ้าขวัญเรียม ในวันเปิดตลาดคนในชุมชนก็จะตั ง
ร้านค้าบริเวณหน้าบ้านของตนเพ่ือหารายได้ในช่วงวันหยุด หากบ้านไหนไม่ขายก็จะให้คนอ่ืนเช่า             
โดยคิดค่าเช่าอาทิตย์ละ 400 บาท ซึ่งร้านค้าบริเวณนี  ประกอบด้วย อาหารตามสั่ง อาหารอีสาน       
ไอติมหลอด กาแฟสด น ้าดื่ม เสื อผ้า ขนมจีน เป็นต้น (ภาพท่ี 26 - 27) 

                                                      

 70รายการเชื่อหรือไม่, ศาลตาขวัญและยายเรียม 1, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2558, 
เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=apydYjEB-vc. 

71สัมภาษณ์ ศุภณัฐ จันทยักฆ,์ ผู้จัดการตลาดน ้าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
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ภาพที่ 26 บริเวณร้านค้าด้านทิศตะวันออกของบ้านจัดสรร  

 

ภาพที่ 27 บริเวณร้านค้าด้านทิศตะวันตกของบ้านจัดสรร  

2. พัฒนาการตลาดน ้าขวัญเรียม  
ตลาดน ้าขวัญเรียมเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ซึ่งมีพัฒนาการ

เกือบ 4 ปี ทั งนี มกีารก่อตั ง พัฒนาการ การขยายตัวตลอดจนรุ่งเรือง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ
คือ ระยะแรกปี พ.ศ. 2555 เป็นระยะของการก่อตั งและการด้าเนินการของตลาดน ้าขวัญเรียม             
และระยะการเติบโตจนกระทั่งรุ่งเรืองของตลาดน ้าขวัญเรียมในช่วง พ.ศ. 2556 - 2559 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

2.1 การก่อตั งและการด้าเนินการของตลาดน ้าขวัญเรียมในระยะแรก พ.ศ. 2555 
ด้วยเหตุที่ตลาดน ้าขวัญเรียมตั งอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ  ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง 

ในนวนิยายเรื่องแผลเก่า ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักอมตะของขวัญและเรียม อันเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายและน้าสู่แนวคิดในการสร้างตลาดในปี พ.ศ. 2555 มีประวัติความเป็นมา ดังนี  
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ตลาดน ้าขวัญเรียม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ นโดยเอกชน ผู้ก่อตั งตลาดน ้า              
ขวัญเรียม คือ คุณเชาวลิต เมธยะประภาส ปัจจุบันอายุ 63 ปี แต่เดิมคุณเชาวลิตเป็นคนปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ครอบครัวของคุณเชาวลิตเติบโตและคุ้นเคยกับสายน ้า ซึ่งมีธุรกิจของครอบครัวคือ 
กิจการเดินเรือรับส่งผู้โดยสารในแม่น ้าเจ้าพระยาเข้าไปในคลองต่าง ๆ ย่านปากเกร็ด โดยมีเรือ              
หางยาวอยู่ประมาณ 10 ล้า นอกจากนี  ในสมัยที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค้าแหงเมื่อ               
ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นรุ่นแรก ขณะนั นยังไม่มีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.72 รถประจ้า
ทางที่ให้บริการกับนักศึกษาก็มีไม่เพียงพอ คุณเชาวลิตจึงเปิดบริการรถรับส่งนักศึกษาที่เรียกกัน             
ติดปากสมัยนั นว่า “ด่วนราม” วิ่ง 2 เส้นทางคือ ปากคลองตลาด - มหาวิทยาลัยรามค้าแหง โดยเช่า
รถน้าเที่ยวซึ่งเป็นรถบัสขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ท้างานมาวิ่ง ท้าอยู่ประมาณ 4 ปีก็เลิกไป เพราะต่อมาได้มี  
ขสมก.ขึ นในปี พ.ศ. 2519 ท้าให้มีบริการรถโดยสารมากขึ น ระหว่างที่เปิดบริการรถรับส่งด่วนราม 
คุณเชาวลิตยังได้น้าเรือหางยาวจ้านวน 10 ล้า  มาวิ่งในคลองแสนแสบเพ่ือรับส่งนักศึกษา               
และประชาชนทั่วไป ระหว่างประตูน ้ากับมหาวิทยาลัยรามค้าแหง เปิดได้ประมาณ 2 - 3 ปี ก็หยุดไป 
เนื่องจากมีการสร้างประตูกั นน ้าในคลอง เรือจึงวิ่งไปมาไม่สะดวก นอกจากนี มีคุณเชาวลิตมีธุรกิจ
โครงการบ้านจัดสรรหมู่บ้านสุพรรณณิการ์ และสวนเกษตรที่จังหวัดนครนายก73 

ต่อมามีโครงการเดินเรือในคลองแสนแสบ ในสมัยของพลตรีจ้าลอง ศรีเมือง                
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535) โดยมีแนวความคิดที่ต้องการจะคลี่คลาย
ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การขนส่งทางน ้าเข้าช่วยเหลือเพ่ือให้เป็นทางเลือก
ทางหนึ่งในการเดินทางของประชาชนคุณเชาวลิต เมธยะประภาส ได้เสนอยื่นเรื่องโดยไม่ได้ตั งเงื่อนไข
อะไร นอกเหนือจากการให้บริการและประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงถูกเลือกให้เข้ามาทดลอง ท้า
การเดินเรือในคลองแสนแสบนี ในนามของบริษัทครอบครัวขนส่งจ้ากัด โดยเปิดให้มีการเดินเรือคลอง
แสนแสบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2533 จนถึงปัจจุบัน74 จากการทีม่ีประสบการณ์ในการ
ท้างาน และเป็นเจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่ง มีความคุ้นเคยกับแม่น ้าล้าคลอง ส่งผลให้           คุณ
เชาวลิตได้รับการแต่งตั งให้ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขนส่งทางน ้าและเป็นนายก                      
สมาคมเรือไทยเมื่อปี พ.ศ. 2555  

 
 
 

                                                      
72ขสมก. ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท

สาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคมท้าหน้าที่ในการให้บริการรถโดยสารประจ้าทางวิ่งรับส่ง
ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ โดยมีค่า
โดยสารราคาประหยัด เหมาะส้าหรับผู้มีรายได้น้อย 
 73ผู้จัดการ, “เชาวลิต ผู้วาดฝันให้ "จ้าลอง" ในคลองแสนแสบ” นิตยสารผู้จัดการ 
(2533), เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559 เข้าถึงได้จาก http:// info.gotomanager.com/news/ 
details.aspx?id=9636. 
 74เรื่องเดียวกัน. 

http://info.gotomanager.com/news/
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ทั งนี คุณเชาวลิต เมธยะประภาส มีความผูกพันกับสายน ้ามาตั งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน 
จึงเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีบิณฑบาตเรือ75 ขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากนึกถึง
เรื่องราวชีวิตในวัยเด็ก ครั งท่ีท่านท้าหน้าที่ส่งเสียงร้องบอกกล่าวพ่อแม่ว่า “พระมาแล้ว” เพ่ือตักบาตร
ในยามเช้า ในช่วงที่มีพระสงฆ์พายเรือมา และจากเหตุการณ์ในวัยเด็กนี เองท้าให้ท่านคิดถึงลูกหลาน
ว่าน่าจะมีโอกาสได้ตักบาตรพระทางเรือบ้าง เพ่ือให้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและเป็น            
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยไว้ด้วย ประกอบกับตนเองมีเรือโบราณสะสมไว้             
จ้านวนมากจึงอยากน้ามาใช้ประโยชน์ด้วยการน้ามาจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้เห็น จึงเกิดเป็นแนวคิด            
ในการสร้างตลาดน ้าที่สะท้อนวิถีชีวิตในอดีตขึ น76  

เดิมคุณเชาวลิต มีที่ดินอยู่จ้านวนหนึ่งอยู่ทางฝั่งใต้ติดกับวัดบางเพ็งใต้ คุณเชาวลิต 
จึงได้ขอเช่าพื นที่ของวัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ เพ่ิม ซึ่งทั งสองวันนี ตั งอยู่ตรงข้ามกัน และมี
คลองแสนแสบกั นกลาง ซึ่งเป็นพื นที่สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าได้ โดยได้หยิบ
ยกเอาเรื่องราวจากนวนิยายแผลเก่า ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักอมตะของขวัญและเรียม มาใช้ในการ
สร้างจุดขาย และเป็นที่มาของชื่อตลาดแห่งนี ว่า “ตลาดน ้าขวัญเรียม”77  

นอกจากนี  คุณเชาวลิตยังได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบสิ่งก่อสร้างภายใน
ตลาดน ้าขวัญเรียมจากการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั งในประเทศและต่างประเทศ 78           
ซึ่งรูปแบบของอาคารร้านค้าในตลาดได้ออกแบบให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และผู้สูงอายุ79 เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพกาย สามารถ              
เข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ด้วยความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง และเพ่ือให้ทุกคนสามารถท่องเที่ยวได้
อย่างปลอดภัย สะดวกสบายและมีความสุข ได้แก่ การท้าทางลาดบนทางเท้า ห้องน ้า ลิฟต์ ส้าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ รวมถึงสตรีมครรภ์ด้วย80  (ภาพท่ี 28) 

 
 
 

                                                      

 75บิณฑบาตเรือ หรือ การบิณฑบาตทางน ้า หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “นาวาภิกขาจาร" เป็น
บิณฑบาตชนิดหนึ่ง  ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมของคนไทยภาคกลางตอนล่าง ในพื นที่ชุมชนที่ตั งถิ่นฐาน
ริมน ้า 

76สัมภาษณ์ เชาวลิต เมธยะประภาส, ผู้บริหารตลาดน ้าขวัญเรียม, 27 มิถุนายน 2557.  
77เรื่องเดียวกัน. 
78สัมภาษณ์ ศุภณัฐ  จันทยักฆ์, ผู้จัดการตลาดน ้าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
79ตามกฎกระทรวงก้าหนดสิ่งอ้านวยความสะดวกในอาคารส้าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ  

และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548 ระบุว่า “สิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา” 
หมายความว่า ส่วนของอาคารที่สร้างขึ นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติด หรือตั งอยู่
ภายในและภายนอกอาคารเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการใช้อาคารส้าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 

80สัมภาษณ์ เชาวลิต เมธยะประภาส, ผู้บริหารตลาดน ้าขวัญเรียม, 27 มิถุนายน 2557. 
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ภาพที่ 28 ลิฟต์ระหว่างขึ นลงอาคารร้านค้าส้าหรับอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และผู้สูงอายุ รวมถึงสตรีมีครรภ์  

ทั งนี ก่อนท้าการเปิดตลาดน ้าขวัญเรียมอย่างเป็นทางการ คุณเชาวลิตได้มีการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของตลาดให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าขวัญเรียมในเรือโดยสารคลองแสนแสบ นอกจากนี มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์โดยการจัดท้าเว็บไซต์ตลาดน ้าขวัญเรียม (ภาพท่ี 29) และเฟสบุ๊คตลาดน ้าขวัญเรียม           
(ภาพที่ 30) ซึ่งมีการประชาสมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดน ้าโดยผ่านกิจกรรมตักบาตรพระทางน ้า         
ในวันวิสาฆบูชา ซึ่งจัดขึ นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555  

ด้านร้านค้าคุณเชาวลิตได้ประชาสมพันธ์ให้แก่ผู้ค้า โดยท้าหนังสือประชาสัมพันธ์           
ไปยังกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพ่ือคัดสรรร้านค้าที่ได้รับมาตรฐาน OTOP 5 ดาว            
ที่มีความสนใจจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดน ้าขวัญเรียม ซึ่งในระยะแรกนี เปิดให้ทดลอง            
ขายฟรี เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน นอกจากนี มีการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จ.ส.100 
ในช่วงเดือน พฤกษาคม พ.ศ. 2555 ทั งนี ร้านค้าที่จะเข้ามาขายนั นต้องผ่านมาตรฐานข้อก้าหนด 
ตามที่ตลาดตั งไว้81 ในช่วงแรกของการเปิดตลาดคุณเชาวลิตยังไม่มุ่งหวังถึงผลก้าไรมากนัก แต่จะเน้น
การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การท้าบุญตักบาตรพระทางเรือ          
การแสดงปากฐถาธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การล่องเรือชมวิถีชีวิต ซ่ึงส่งผลให้ตลาดน ้าขวัญ
เรียมเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย82  

                                                      
81สัมภาษณ์ เชาวลิต เมธยประภาส, ผู้บริหารตลาดน ้าขวัญเรยีม, 27 มิถุนายน 2557. 
82เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 29 หน้าเวปไซต์ตลาดน ้าขวัญเรียม  
ที่มา: www.kwan-riamfloatingmarket.com, เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2559,  เข้าถึงได้จาก  
http://www.kwan-riamfloatingmarket.com/v2/gallery_five.php? page=10   

 

ภาพที่ 30 การประชาสัมพันธ์หน้าเฟสบุ๊คตลาดน ้าขวัญเรียม มีการใช้ทั งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 
และภาษาจีน ทั งนี  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

ที่ ม า :  www. facebook.com/kwanriamfloatingmarket, เ ข้ าถึ ง เมื่ อ  22 กุมภา พันธ์  2559,              
เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket/  
 
 

  

http://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket
http://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket
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ตลาดน ้าขวัญเรียม ประกอบด้วยพื นที่ส่วนบุคคลของ คุณเชาวลิต เมธยะประภาส 
พื นที่ของวัดบ้าเพ็ญเหนือและพื นที่ของวัดบางเพ็งใต้ (แผนผังที่ 1) ซึ่งคุณเชาวลิต เมธยะประภาส 
เจ้าของตลาดได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดบ้าเพ็ญเหนือและเจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ ในการเช่าพื นที่ 
ของวัดทั งสองวัดเพ่ือเป็นพื นที่ในการก่อตั งตลาด และได้มีการสร้างสะพานโครงเรือขึ นเพ่ือเชื่อมพื นที่
สองฝั่งของตลาด โดยพื นที่ของตลาดน ้าขวัญเรียมแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งด้วยกัน คือ ตลาดน ้าขวัญเรียม  
ฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญเหนือ) และตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต้)  

 

แผนผังที่ 1 แสดงพื นท่ีของตลาดน ้าขวัญเรียม ระยะแรกเม่ือปี พ.ศ. 2555 

โดยพื นที่ส่วนบุคคลของคุณคุณเชาวลิต เมธยประภาส ตั งอยู่ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้
ด้านทิศตะวันตก พื นที่บริเวณนี มีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย อาคารสองชั น อาคารชั นเดียว 
บริเวณริมคลองแสนแสบเป็นพื นที่ของร้านค้าเรือกระแชง ซึ่งที่ดินบริเวณนี ได้จัดแสดงแปลงปลูกข้าว 
จุดถ่ายภาพที่ระลึก และท่ีจอดรถส้าหรับนักท่องเที่ยว (แผนผังที่ 2) 
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แผงผังที่ 2 แสดงที่ตั งของตลาดน ้าขวัญเรียมในพื นที่ของคุณเชาวลิต เมธยะประภาส เมื่อปี พ.ศ.2555 

ในส่วนพื นที่บริ เวณตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือนั น เป็นการเช่าพื นที่ของวัด                
บ้าเพ็ญเหนือในการก่อตั งตลาด ซึ่งประกอบด้วย อาคารชั นเดียว อาคารสองชั น สะพานโครงเรือ 
นอกจากนี ยังมีจุดถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณสะพานสมบุญอุทิศ ซุ้มร้านค้าของตลาดน ้าขวัญเรียม และใช้
พื นที่ภายในวัดบ้าเพ็ญเหนือซ่ึงเป็นสถานที่จอดรถส้าหรับนักท่องเที่ยว (แผนผังที่ 3) 

 

แผงผังที่ 3 แสดงที่ตั งของตลาดน ้าขวัญเรียมในพื นที่ของวัดบ้าเพ็ญเหนือ ระยะแรกเม่ือปี พ.ศ.2555 
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ในการเช่าพื นที่ของวัดบางเพ็งใต้ โดยใช้พื นที่บริเวณริมแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ 
ด้านทิศเหนือสุดของแนวก้าแพงใช้เป็นลานแสดงกิจกรรมและเป็นที่ตั งของศาลขวัญเรียม ถัดลงมาทาง
ทิศใต้ตามแนวก้าแพงของวัดใช้เป็นที่ตั งของซุ้มร้านค้า และใช้พื นที่บริเวณริมคลองแสนแสบเป็น           
จุดจัดแสดงเรือโบราณ ภายในวัดและบริเวณหลังวัดบางเพ็งใต้มีพื นที่ส้าหรับจอดรถ (แผนผังที่ 4) 

 

แผงผังที่ 4 แสดงที่ตั งของตลาดน ้าขวัญเรียม ในพื นที่ของวัดบางเพ็งใต้ ระยะแรกเม่ือปี พ.ศ.2555 

การเข้าถึงตลาดน ้าขวัญเรียมสามารถเข้าได้ 2 เส้นทาง (ภาพที่ 31) คือ 1. ถนน
สุขาภิบาล2 (เสรีไทย) รถเมล์สาย 27 151 และ 502 กรณีรถยนต์ส่วนตัววิ่งตรงมาจากเดอะมอลล์  
บางกะปิ ผ่านสวนสยาม สังเกตวัดบ้าเพ็ญเหนือทางด้านขวา เลี ยวกลับเพื่อเข้าสู่ประตูวัดบ้าเพ็ญเหนือ 
นอกจากนี มีรถตู้วิ่งผ่าน ได้แก่ รถตู้สายมีนบุรี - เดอะมอลล์บางกะปิ (สุขาภิบาล2) และ 2. ถนน
สุขาภิบาล 3 (รามค้าแหง) รถเมล์สาย 113 58 และ 514 กรณีรถยนต์ส่วนตัววิ่งตรงมาจาก
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง ผ่านแยกบ้านม้า ผ่านซอยมีสทีน สังเกตวัดบางเพ็งใต้จะอยู่ทางซ้ายมือ 
นอกจากนี มีรถตู้วิ่งผ่าน ได้แก่ มีนบุรี - เดอะมอลล์บางกะปิ (สุขาภิบาล3)  
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ภาพที่ 31 แผนที่ตลาดน ้าขวัญเรียม 
ที่มา: GUPAPAI, รีวิวอัพเดทล่าสุดตลาดน ้าขวัญเรียม วัดบ้าเพ็ญเหนือ และวัดบางเพ็งใต้,เข้าถึงเมื่อ 
25 สิงหาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก  http://gupapai.blogspot.com /2015/07/ review_78.html 

2.1.1 การด้าเนินงานและการพัฒนาตลาดน ้าขวัญเรียมใน พ.ศ. 2555  
ระยะแรกของการด้าเนินงานใน พ.ศ. 2555 ตลาดน ้าขวัญเรียมมีการพัฒนา

ทั งด้านพื นที่ สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ และกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งตลาดน ้าขวัญเรียมมีทั งทุนทรัพย์ประกอบกับ
อาศัยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ ในพื นที่ในการก่อตั งแหล่งท่องเที่ยว จึงส่งผลให้พื นที่ตลาดน ้า             
ทั งฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญเหนือ) และตลาดน ้าทางฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต้) เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง
ระยะแรกของการเริ่มต้น 

ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญเหนือ) ประกอบด้วย หมายเลข 1 
อาคารชั นเดียว หมายเลข 2 อาคารสองชั น โดยแบ่งเป็นโซน A B C และ D เพ่ือให้ง่ายต่อการอธิบาย 
โดยโซน A คือ ชั นล่าง ซีกตะวันออก โซน B คือ ชั นล่างซีกตะวันตก โซน C คือ ชั นบน ซีกตะวันออก 
และโซน D คือ ชั นบน ซีกตะวันตก และหมายเลข 3 ตรอกเรือ (แผนผังที่ 5) 

 

แผนผังที่ 5 พื นที่ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

http://gupapai.blogspot.com/
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ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญเหนือ) มาจากถนนสุขาภิบาล 2      
เข้าซอยเสรีไทย 60 ฝั่งนี เมื่อเข้าสู่บริเวณตลาดจะพบกับป้ายตลาดน ้าขวัญเรียมซึ่งใช้เป็นจุดถ่ายภาพ 
ที่ระลึกตั งอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบใกล้กับสะพานสมบุญอุทิศ (ภาพที่ 32) ถัดมาจะพบกับ          
ซุ้มร้านค้าขายเครื่องดื่มของตลาดน ้าขวัญเรียมและเข้าสู่อาคารหมายเลข 1 (ภาพท่ี 33) อาคารนี ตั งอยู่
ทางทิศตะวันออกของตลาด เป็นอาคารชั นเดียวสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก หลังคามุงกระเบื อง ผนังปิด
ด้านเหนือหนึ่งด้าน ที่เหลือเปิดโล่งทั งสามด้านพื นที่ของอาคารมีความยาวประมาณ 20 เมตร          
ร้านค้าบริเวณนี ขายของประเภทของกิน เช่น ขนมไทย บาบีคิว หมูกรอบ ผลไม้แปรรูป ซูซิ ขนมเบื อง 
เค้กโฮมเมด เป็นต้น บริเวณหน้าอาคารชั นเดียวมีที่นั่งส้าหรับนั่งพักและรับประทานอาหาร นอกจากนี 
บริเวณริมคลองแสนแสบหน้าอาคารชั นเดียว (หมายเลข 1) มีเรือส้าปั้นขายน ้าแข็งใส (ภาพท่ี 34) 

 

ภาพที่ 32 ป้ายตลาดน ้าขวัญเรียมจุดถ่ายภาพที่ระลึก บริเวณริมสะพานสมบุญอุทิศ 
 

 

ภาพที่ 33 ร้านค้าบริเวณหน้าอาคารหมายเลข 1 ทางเข้าด้านทิศตะวันออก 
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ภาพที่ 34 เรือส้าปั้นขายน ้าแข็งใส บริเวณริมคลองแสนแสบหน้าอาคารชั นเดียว (หมายเลข 1)               
ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

ถัดจากอาคารหมายเลข 1 เป็นอาคารหมายเลข 2 ลักษณะอาคารสร้างเป็น
อาคารสองชั นลักษณะโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก สร้างด้วยโครงเหล็ก มีความแข็งแรง หลังคามุง
กระเบื อง พื นที่อาคารมีความยาวประมาณ 90 เมตร ชั นล่างมีห้องน ้า และร้านค้า โดยร้านค้ามีทั ง
ร้านค้าประเภทของกินและร้านค้าประเภทของใช้ ส่วนชั นสองส่วนใหญ่เป็นร้านค้าประเภทของใช้ 
และเป็นจุดเชื่อมต่อของสะพานโครงเรือที่เชื่อมไปยังตลาดน ้าฝั่งใต้  นอกจากนี มีลิฟต์อยู่ด้าน                  
ทิศตะวันตกของอาคาร และมีบันไดขึ นลง 3 ทาง โดยอาคารนี สามารถแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 

1. โซน A เป็นโซนร้านค้าบริเวณชั นล่าง ซีกตะวันออก (ภาพที่ 35) ถัดจาก
อาคารชั นเดียวหมายเลข 1 ของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ ร้านค้าโซนนี ประกอบด้วยร้านค้าหลาย
ประเภท เช่น เสื อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ของเล่น โรตีชาชัก เป็นต้น บริเวณหน้าอาคารของ
โซนนี มีที่นั่งพักและมีบันไดขนาดใหญ่ เพ่ือขึ นไปยังชั นบนของอาคาร บริเวณริมคลองแสนแสบของ
อาคารโซน A นี มีเรือส้าปั้นใช้เป็นร้านค้า (ภาพที่ 36) และเป็นจุดจอดเรือรับ - ส่งนักท่องเที่ยวในการ
ล่องเรือชมวิถีชีวิตคลองแสนแสบ (ภาพที่ 37) ในระยะแรกนี เก็บค่าโดยสารเรือเที่ยวละ 10 บาท 
ส้าหรับผู้ใหญ่และฟรีส้าหรับเด็ก  

 

ภาพที่ 35 บรรยากาศร้านค้าชั นล่าง โซน A ซีกตะวันออก ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 
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ภาพที ่36 ร้านค้าเรือส้าปั้นบริเวณหน้าอาคารชั นล่างโซน A ซีกตะวันออก ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

 

ภาพที่ 37 เรือชะล่าที่ถูกดัดแปลงให้เป็นเรือโดยสารรับ – ส่งนักท่องเที่ยว ในการล่องเรือชมวิถีชีวิต 
บริเวณริมคลองแสนแสบหน้าอาคารสองชั น (หมายเลข 2) โซน A ซีกตะวันออก  

2. โซน B เป็นโซนร้านค้าบริเวณชั นล่าง ซีกตะวันตกของอาคารหมายเลข 2 
ถัดจากร้านค้าโซน A (ภาพท่ี 38) ประกอบด้วย ลิฟต์ บันได ห้องน ้าและร้านค้า ซ่ึงร้านค้าในโซนนี เป็น
ร้านอาหารทั งหมด เช่น ก๋วยเตี๋ยวโอ่งอ่างเส้นปลา ขนมจีน ผัดไทย สเต็ก สปาเก็ตตี  เป็นต้น โดยแต่ละ
ร้านค้ามีโต๊ะส้าหรับนั่งพักรับประทานอาหาร ส่วนบันไดและลิฟต์อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอาคาร
โซน B เพ่ือขึ นไปยังชั นบนของอาคารหมายเลข 2 (ภาพที่ 39) นอกจากนี หน้าอาคารโซน B บริเวณ 
ริมคลองแสนแสบ เป็นจุดจอดเรือร้านค้าขายผลไม้ (ภาพท่ี 40) ถัดจากอาคารโซน B ด้านทิศตะวันตก
ของตลาดน ้าฝั่งเหนือเป็นเรือร้านค้าริมคลองแสนแสบ ที่เรียกว่า “ตรอกเรือ” 
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ภาพที่ 38 บรรยากาศโซน B ซีกตะวันตกของอาคารหมายเลข 2 
 

 

ภาพที่ 39 แสดงบันไดเหล็กขนาดเล็กและลิฟต์ อยู่ด้านทิศตะวันตกของอาคารโซน B 
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ภาพที่ 40 เรือขายผลไม้ริมคลองแสนแสบบริเวณหน้าอาคารหมายเลข 2 โซน B ซีกตะวันตก 
 

3. โซน C เป็นโซนร้านค้าอยู่ชั นบน ซีกตะวันออกของอาคารหมายเลข 2 
ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ (ภาพที่ 41) ในระยะแรกนี ยังไม่มีร้านค้า จึงใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนส้าหรับ
นักท่องเที่ยวและเป็นจุดชมทัศนียภาพของตลาด 

 

ภาพที่ 41 บริเวณโซน C ซีกตะวันออกของอาคารหมายเลข 2 

4. โซน D เป็นโซนร้านค้าอยู่ชั นบน ซีกตะวันตกของอาคารหมายเลข 2             
ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ (ภาพที่ 42) ร้านค้าโซนนี มีร้านค้าหลายประเภท เช่น เสื อผ้า รองเท้า 
กระเป๋า นาฬิกา ของเล่น ไอติมโบราณ เครื่องเงิน เป็นต้น หน้าร้านของชั นบนนี  มีที่นั่งส้าหรับนั่งพัก 
ด้านทิศตะวันตกของโซน D เป็นจุดขึ น - ลงบันไดและลิฟต์จากโซน B และยังเป็นจุดเชื่อมของสะพาน
โครงเรือที่เชื่อมมาจากฝั่งใต้ของตลาดน ้าขวัญเรียม (ภาพท่ี 43) 
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ภาพที่ 42 บรรยากาศร้านค้าโซน D ชั นบน ซีกตะวันตกของอาคารหมายเลข 2 

 

 

ภาพที่ 43 สะพานโครงเรือที่เชื่อมจากตลาดน ้าฝั่งใต้ ไปยังชั นบนของอาคารหมายเลข 2 
ที่ ม า :  https: / /www. facebook. com/ kwanriam floatingmarket, ภาพบร ร ย าก าศทั่ ว ไ ป              
ตลาดน ้าขวัญเรียม 28 - 29 ก.ค. 55, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก https:// 
www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket/photos/a.430275930343784.92951.4284
03230531054/430276947010349/?type=3&theater  

หมายเลข 3 เป็นบริเวณที่เรียกว่า “ตรอกเรือ” ตั งอยู่ทางทิศตะวันตก              
ของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ (ภาพที่ 44) อยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ มีความยาวประมาณ 30 
เมตร ซึ่งใช้เรือกระแชง83 น้ามาดัดแปลงให้เป็นร้านค้า (ภาพท่ี 45) ร้านค้าบริเวณนี จะเป็นร้านอาหาร
                                                      

83เรือกระแชง เป็นเรือเก่าแก่ที่มีการใช้มาตั งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2453) สร้างขึ นด้วยการต่อไม้หลายแผ่นเข้าด้วยกัน ท้าจาก

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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ทั งหมดจ้านวน 6 ร้าน  ได้แก่ กระแชงคอฟฟ่ี อร่อยจ๊ะเอ๋ ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยจั๊บญวนแม่พลอย            
ข้าวแกงคุณยาย และข้าวแช่แม่เล็ก สะกิดใจ  

 

ภาพที่ 44 แสดงร้านค้าเรือกระแชง บริเวณตรอกเรือ (หมายเลข 3) 
 

 

ภาพที่ 45 เรือกระแชงที่ถูกดัดแปลงให้เป็นเรือร้านค้า บริเวณตรอกเรือ 

 

                                                      

ไม้สัก มีลักษณะคล้ายเรือเอี ยมจุ้น ท้องเรือโค้งกลมคล้ายแตงโมงเรือกระแชงมีหลายขนาด ถ้าล้าเรือ
ใหญ่มากท้องเรือจะเกือบแบนกว้าง เพ่ือให้บรรทุกของได้มากและกินน ้าน้อยลง จะวางกงเรือซึ่งเป็นไม้
โค้งตัดแต่งให้เข้ากับรูปท้องเรือด้านในถี่มากเพ่ือสร้างความแข็งแรงให้ล้าเรือ บนดาดฟ้าหัวปูพื นอัดชิด
ท้าหนี่เป็นห้องลอย ส่วนด้านท้ายเรือเป็นพื นเปิดได้ ท้ายเรือมีหางเสือมีพังงาถือท้ายเรือ หัวท้ายเรือมี
ไม้แผ่นหนาใช้ส้าหรับผูกโยงเรือ กลางล้ามีประทุนโค้งเลื่อนเข้าออกได้ ท้ายเรือมีหลังคาโดยใช้เสารับ
สองเสา มีไม้กระดานพาดระหว่างเสา ส้าหรับนั่งถือท้ายเรือ มีหางเสือเป็นแผ่นกระดาน มีก้านหางเสือ
สอดพังงาส้าหรับบังคับเรือใช้แจวหรือใช้เรือยนต์ลากจูง  ประโยชน์ของเรือกระแชงมักใช้บรรทุก
ข้าวเปลือก ข้าวสาร หิน ทราย และฟืน ขนส่งเพื่อการค้าขาย 
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ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต้) โดยเข้ามาจากถนนรามค้าแหง              
เข้าซอยรามค้าแหง 185 หรือ ซอยรามค้าแหง 187 ตลาดฝั่งนี ประกอบด้วยพื นที่ส่วนบุคคลของ             
คุณเชาวลิต เมธยะประภาส และพื นที่ของวัดบางเพ็งใต้ โดยพื นที่ของคุณเชาวลิตนั นอยู่บริเวณด้าน
ทิศตะวันตกของตลาดน ้าฝั่งใต้ ซึ่งประกอบด้วย อาคารชั นเดียว (หมายเลข 4) อาคารสองชั น 
(หมายเลข 5) และ ร้านค้าเรือกระแชง (หมายเลข 6)  ซึ่งมีการแบ่งพื นที่ส้าหรับท้าแปลงสาธิต              
การปลูกข้าว ส่วนพื นที่ทิศใต้ของตลาดเป็นพื นที่ส้าหรับจอดรถ 

พื นที่ของวัดบางเพ็งใต้ อยู่ด้านทิศตะวันออกของตลาดน ้าฝั่งใต้ ประกอบด้วย 
ซุ้มร้านค้าแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ (หมายเลข 7) นอกจากนี ยังเป็นที่ตั งของศาลขวัญเรียม หน้าศาล
ขวัญเรียมเป็นพื นที่ส้าหรับจัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ  และริมคลองแสนแสบบริเวณหน้าวัดบางเพ็งใต้
เป็นจุดจัดแสดงเรือโบราณ (แผนผังที่ 6) 

 
แผนผังที่ 6 แสดงพื นที่ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

โดยอาคารชั นเดียว (หมายเลข 4) เป็นอาคารมีลักษณะสูงโปร่งท้าให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีผนัง เปิดโล่งทั งสี่ด้าน มีพื นที่ยาวประมาณ 27 เมตร ภายในอาคารแบ่งพื นที่
ออกเป็นร้านค้าและที่นั่งพักรับประทานอาหาร ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าประเภทของกิน             
เช่น ก๋วยเตี๋ยว อาหารทะเล ปลาเผา ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ขนมไทย น ้าตาลสด เป็นต้น (ภาพท่ี 46)   
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ภาพที่ 46 บรรยากาศร้านค้าภายในอาคารชั นเดียว (หมายเลข 4) 

อาคารสองชั น (หมายเลข 5) อยู่ถัดจากอาคารชั นเดียว (หมายเลข 4) ซึ่งเป็น
อาคารสองชั นหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะอาคารเปิดโล่งไม่มีผนัง ท้าให้อากาศถ่ายเทได้
สะดวก (ภาพที่ 47) ในระยะแรกนี บริเวณชั นบนของอาคารเป็นพื นที่เล่นส้าหรับเด็ก มีบ้านลมขนาด
เล็กให้บริการ มีจุดนั่งพักและชมทัศนียภาพของตลาดน ้าขวัญเรียม บริเวณชั นล่างของอาคาร 
ประกอบด้วย ห้องน ้า ร้านค้า กองอ้านวยการตลาดน ้าขวัญเรียม ร้านค้าของตลาดน ้าขวัญเรียม              
และที่ตั งรูปปั้นขวัญเรียม (ภาพที่ 48) ริมสุดของอาคารด้านทิศใต้ มีบันไดส้าหรับขึ นไปยังชั นบน             
และมีลิฟต์ภายในอาคารบริเวณชั นล่างหน้าห้องน ้า ทางทิศเหนือของอาคารนี  เป็นพื นที่ส้าหรับนั่งพัก 
ถัดจากที่นั่งพักคือแปลงสาธิตการปลูกข้าว (ภาพท่ี 49) 

 

ภาพที่ 47 ลักษณะของอาคารสองชั น (หมายเลข 5) ตลาดน ้าขวัยเรียมฝั่งใต้ 
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ภาพที่ 48 รูปปั้นขวัญเรียมในระยะแรกของการเปิดตลาด ตั งอยู่บริเวณชั นล่างของอาคารหมายเลข 5 
ที่มา: www.sites.google.com, ตลาดน ้าขวัญเรียม, ประวัติของตลาดน ้าขวัญเรียม, เข้าถึงเมื่อ 10 
ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/tladnakhwayrei/ 

 

 

ภาพที่ 49 ทิศเหนือของอาคารหมายเลข 5 มีที่นั่งพักส้าหรับนักท่องเที่ยวและแปลงสาธิตการปลูกข้าว 

หมายเลข 6 คือ ร้านค้าเรือกระแชง ตั งอยู่ริมคลองแสนแสบ บริเวณฝั่ง
ตะวันตกของสะพานโครงเรือ (ภาพที่ 50) บริเวณริมคลองแสนแสบนี มีการแบ่งพื นที่ไว้ส้าหรับ             
เลี ยงห่าน (ภาพที่ 51) ส่วนด้านตะวันออกของสะพานโครงเรือเป็นที่ตั งของศาลขวัญเรียม หน้าศาล
ขวัญเรียมเป็นพื นที่โล่งส้าหรับใช้เป็นลานกิจกรรมในการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมหนึ่งในกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม (ภาพที่ 52) นอกจากนี มีการตกแต่งพื นที่ด้วยรูปปั้นเด็กชาย
เด็กหญิงนอนอ่านหนังสือ และสามล้อถีบแบบโบราณ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก       
อีกด้วย (ภาพท่ี 53) 

http://www.sites.google.com/
https://sites.google.com/site/tladnakhwayrei/
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ภาพที่ 50 ร้านค้าเรือกระแชง ริมคลองแสนแสบบริเวณฝั่งตะวันตกของสะพานโครงเรือ 

 

ภาพที่ 51 พื นที่เลี ยงห่านบริเวณร้านค้าเรือกระแชงตลาดน ้าฝั่งใต้ 
 

 

ภาพที่ 52 การแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลขวัญเรียม  
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ภาพที่ 53 บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลขวัญเรียม ซึ่งตกแต่งพื นที่ด้วยรูปปั้นเด็กชายเด็กหญิงนอนอ่าน
หนังสือและสามล้อถีบแบบโบราณ 

 
นอกจากนี บริเวณริมคลองแสนแสบของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ ใช้เป็นจุดจัด

แสดงเรือโบราณ โดยเรือที่น้ามาจัดแสดงในระยะแรกนี  ได้แก่ เรือชะล่า84 เรือส้าปัน85 เรือมาด86           
เป็นต้น เรือโบราณเหล่านี เป็นเรือของคุณเชาวลิตผู้บริหารตลาดน ้าขวัญเรียมที่ได้ซื อและเก็บสะสมไว้ 
นอกจากนี มีการดัดแปลงเรือน้าชะล่ามาใช้ประโยชน์ โดยการใช้เป็นเรือน้าเที่ยวเพ่ือล่องชมวิถีชีวิต
คลองแสนแสบ โดยการติดเครื่องยนต์ ใส่ที่นั่ง และมุงหลังคา (ภาพที่ 54) รวมถึงมีการดัดแปลง            
เรือส้าปั้นและเรือกระแชงให้เป็นเรือร้านค้า เพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศของตลาดน ้านั่นเอง 

                                                      
84เรือชะล่า เป็นเรือขุดชนิดหนึ่งที่ขุดจากไม้ซุงทั งต้นท้าให้เป็นรูปเรือโดยไม่ต้องเบิกปาก

เรือให้กว้าง ท้องเรือแบน ความกว้างของล้าเรือเท่ากันตลอดล้า (จึงไม่จ้าเป็นต้องมีกงตั ง) ลักษณะของ
หัวและหางเรือแบนโตและนิยมตัดตรง  

85เรือส้าปัน เป็นเรือต่อที่มีหัวและหางเรือตัดตรงส่วนหางจะเชิดสูงกว่าหัวเรือ เดิมเป็น
แบบเรือของชาวจีนที่ แต่คนไทยไดป้รับปรุงเสริมแต่งให้สวยงามกว่า มีความอ่อนช้อยสวยงามกว่าเดิม 
ส้าหรับขนาดเล็กที่มีหัวท้ายยาวเพรียวสามารถนั่งได้เพียงคนเดียว เรียกว่า “เรือส้าปั้นเพรียว”เป็นเรือ
ที่พระใช้ส้าหรับบิณฑบาต ส่วนเรือส้าปั้นทั่ว ๆ ไป ใช้ประจ้าบ้านหรือใช้เป็นเรือค้าขาย 

86เรือมาด เป็นเรือเก่าแก่ชนิดหนึ่งของไทยขุดจากซุงไม้สักหรือไม้ตะเคียน เรือมาดเป็น
พาหนะที่น้ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั งบรรทุกข้าวเปลือก ไม้ฟืน หิน และหาปลา ฯลฯ เรือมาด
มีหลายขนาด ถ้าเป็นขนาดเล็กจะใช้พาย ขนาดใหญ่นิยมแจวมากกว่าพายและใช้บรรทุกของหนัก           
ถ้าเดินทางไกลก็จะมีประทุนกลางล้าเรือ เรียกว่าเรือมาดประทุน หากมีเก๋งกลางล้าเรือจะเรียกว่าเรือ
มาดเก๋ง ส้าหรับเรือมาดสามารถท้าประทุนและปูพื นใช้อยู่อาศัยได้ 
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ภาพที่ 54 เรือชะล่าที่น้ามาใช้เป็นเรือน้าเที่ยว และจุดจัดแสดงเรือโบราณบริเวณริมคลองแสนแสบ 
ที่มา : https://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket, เข้าถึงเมื่อ 13 กันยายน 2555, 
เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket/photos/a.4302759303 
43784.92951.428403230531054/430276063677104/?type=3&theater.   

ซุ้มอาคารร้านค้าบริเวณริมก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ (หมายเลข 7) ซึ่งเป็น         
ซุ้มร้านค้าแบบชั่วคราว โดยการใช้เต็นท์ท้าเป็นร้านค้า (ภาพที่ 54) แบ่งเป็นล็อคจ้านวน 18 ซุ้ม              
โดยร้านค้าบริเวณนี จ้าหน่ายสินค้าประเภทของใช้ เช่น กระเป๋า เสื อผ้า รองเท้า ตะกร้า ผ้าขนหนู 
เซรามิค ของตกแต่งบ้าน และของใช้จิปาถะ บริเวณซุ้มร้านค้าหมายเลข 7 นี  ตั งอยู่ตรงข้ามกับอาคาร
ชั นเดียว (หมายเลข 4) และอาคารสองชั น (หมายเลข 5) ในระยะแรกนักท่องเที่ยวสามารถน้ารถมา
จอดบริเวณนี ได้ (ภาพท่ี 55) 

 

ภาพที่ 54 ซุ้มร้านค้า บริเวณริมก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ 
ที่ ม า :  www.kwanriamfloatingmarket.com, เ ข้ าถึ ง เมื่ อ  28 ตุ ล าคม 2558, เ ข้ าถึ ง ได้ จาก                 
https: / / www. facebook. com/ kwanriamfloatingmarket/ photos/ a.440688235969220. 
95883.428403230531054/440691475968896/?type=3&theater  
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ภาพที่ 56 แสดงการจอดรถบริเวณหน้าซุ้มร้านค้า และหน้าอาคารหมายเลข 5 

2.1.2 ระยะของการพัฒนาตลาดน ้าขวัญเรียมในช่วง พ.ศ. 2555  
ตั งแต่มีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ตลาดน ้าขวัญเรียมมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของร้านค้าที่มีจ้านวนมากขึ น         
และการปรับปรุงพื นที่ให้มีความโดดเด่นและกลมกลืนกับธรรมชาติ 

ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ ร้านค้ามีจ้านวนมากขึ นและมีความหลากหลาย 
นอกจากนี บริเวณตรอกเรือมีร้านอาหารเพ่ิมขึ น มีทั งขายในเรือกระแชงและการขายบนแพที่สร้างขึ น
ใหม่ (ภาพที่ 57) ทั งนี เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจ้านวนมากขึ น นอกจากนี ได้มีการปรับปรุงพื นที่           
ในการแก้ไขปัญหาแสงแดดและความร้อนด้วยการติดตั งตาข่ายพลางแสงและการติดตั งพัดลมและ
ระบบไอน ้า เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิให้พื นทีม่ีความเย็นสบายขึ น (ภาพท่ี 58) 

 
 

ภาพที่ 57 การขยายตัวของร้านค้าบริเวณตรอกเรือ มีการสร้างแพส้าหรับนั่งพักผ่อนและแพส้าหรับ 
นั่งพักรับประทานอาหาร 
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ภาพที่ 58 บริเวณตรอกเรือมีการติดตั งตาข่ายพลางแสงและติดตั งระบบไอน ้า เพ่ือเพ่ิมอุณภูมิให้พื นที่
มีความเย็นสบายขึ น 

ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ ร้านค้าเพ่ิมจ้านวนมากขึ น และมีการแก้ไขปัญหา
แสงแดดด้วยการติดตั งตาข่ายพลางแสงระหว่างทางเดิน บริเวณซุ้มร้านค้า (หมายเลข 7) กับ อาคาร
ชั นเดียว (หมายเลข 4) และอาคารสองชั น (หมายเลข 5) เพ่ือให้บริเวณนี เกิดความร่มรื่น (ภาพท่ี 59) 

 

ภาพที่ 59 ติดตั งตาข่ายพลางแสงบริเวณทางเดินของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
ที่มา: www.kwanriamfloatingmarket.com, แกลอรี่ : ภาพบรรยากาศทั่วไป , เข้าถึงเมื่อ 24 
ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_gallery. 
php?news_id=00386  
 

http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
http://www.kwanriamfloatingmarket.com/v2/detail_
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ทั งนี มีการสร้างร้านค้าแบบโบราณเพ่ือจ้าลองร้านค้าในอดีต ซึ่งในตอนแรกนั น
ได้สร้างร้านค้าจ้านวน 3 ห้อง ในลักษณะของร้านค้าโบราณแบบหน้าถัง  โดยขายกาแฟโบราณ ขนม
และของเล่นย้อนยุคในวัยเด็ก (ภาพที่ 59) นอกจากนี มีการจัดแสดงหุ่นจิ๋วที่จ้าลองวิถีชีวิตของ           
คนในอดีตไว้อย่างน่าสนใจ (ภาพที่ 60) และได้สร้างร้านค้าต่อเติมมาเรื่อย ๆ จนแล้วเสร็จ โดยมี
ร้านค้าทั งหมด 21 ห้อง (ภาพที่ 61) ในระยะนี มีร้านค้าเพ่ิมขึ น ร้านค้าที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
เป็นอย่างมากคือ ร้านจ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา อ.ปากเกร็ด เนื่องจากมีการสาธิตการปั้นหม้อ         
ให้นักท่องเที่ยวได้ชม (ภาพท่ี 62) 

 

ภาพที่ 60 ร้านค้าโบราณแบบหน้าถังบริเวณริมก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ 

 

ภาพที่ 61 หุ่นจิ๋วจ้าลองวิถีชีวิตของคนในอดีต 
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ภาพที่ 62 การสร้างร้านค้าหน้าถังแบบโบราณ บริเวณริมแพงวัดบางเพ็งใต้ 
  

 

ภาพที่ 63 ผู้สาธิตการปั้นหม้อ ของอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ที่มา: www.kwanriamfloatingmarket.com, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
https: / / www. facebook. com/ kwanriamfloatingmarket/ photos/ a.673667576004617. 
1073742012.428403230531054/673668986004476/?type=3&theater  

ทั งนี ทางตลาดน ้ามีการตกแต่งสถานที่บริเวณตลาดน ้าขวัญเรียมเพ่ิมจากเดิม 
เพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศของคนในอดีต อย่างบริเวณแปลงปลูกข้าวสาธิตมีการน้าหุ่นชาวนากับควาย
มาวางเพ่ือเพ่ิมกลิ่นอายของทุ่งนา (ภาพที่ 64) และสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดขายของตลาดน ้าแห่งนี  คือ             
การสร้างรูปปั้นขวัญเรียมขึ นใหม่ ซึ่งมีความสวยงามกว่าของเดิม โดยรูปปั้นนี เป็นรูปปั้นขวัญและเรียม
นั่งอยู่บนหลังควายอย่างมีความสุข ซึ่งรูปปั้นที่สร้างขึ นใหม่นี ถูกน้ามาจัดแสดงคู่กับศาลขวัญเรียม 
บริเวณริมคลองแสนแสบ (ภาพท่ี 65)    
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https://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket/photos/a.673667576004617.%201073742
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https://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket/photos/a.673667576004617.%201073742
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https://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket/photos/a.673667576004617.%201073742
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ภาพที่ 64 หุ่นชาวนาและควายบริเวณแปลงสาธิตการปลูกข้าว 
 

 

ภาพที่ 65 รูปปั้นขวัญเรียมที่จัดท้าขึ นใหม่ ตั งอยู่บริเวณริมก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ ข้างศาลขวัญเรียม 

2.2 การเติบโตและความรุ่งเรืองของตลาดน ้าขวัญเรียมในช่วง พ.ศ. 2556 – 2559 
ตลาดน ้าขวัญเรียมก่อตั งในพื นที่บริเวณวัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้โดยใช้

ทรัพยากรของวัดทั งสองเป็นทุนทางวัฒนธรรม หลังจากที่มีการก่อตั งตลาดน ้าขวัญเรียมเมื่อ             
พ.ศ. 2555 ตลาดแห่งนี ไดเ้ติบโตและรุ่งเรืองตลอดมา นับตั งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2559 โดยมีพัฒนาการ
และการขยายตัว ในแต่ละช่วงปี ดังนี  
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2.2.1 พัฒนาการและการขยายตัวของตลาดน ้าขวัญเรียมปี พ.ศ. 2556  
ในระยะนี เป็นช่วงของการเติบโตของตลาดน ้าขวัญเรียมอย่างชัดเจน เห็นจาก

การการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกอาทิตย์ของการเปิดตลาด  
ทั งในเรื่องของร้านค้าที่เพ่ิมจ้านวนมากขึ น ความหลากหลายของสินค้า การเพ่ิมแหล่งเรียนรู้และ
สันทนาการ มีสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ นและการสร้างอาคารร้านค้าขึ นใหม่ รวมถึงการ
ปรับปรุงอาคารร้านค้า (แผนผังที่ 7) 

 

แผนผังที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือช่วงปี พ.ศ. 2556 

ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ  ทางเจ้าของตลาดได้ค้านึงถึงสิ่ง อ้านวย               
ความสะดวกเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทางตลาดน ้าจึงจัดบริการ          
รถรับส่งให้แก่นักท่องเที่ยว (ภาพที่ 66) ระยะทางจากซอยเสรีไทย 60 (ทางเข้าวัดบ้าเพ็ญเหนือ)            
เข้าสู่ตลาดน ้าฝั่งเหนือ โดยเริ่มบริการเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา รวมถึงจัดให้มี
บริการรถเข็นฟรีให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ พิการและผู้สูงอายุ และเพ่ิมจุดจัดแสดงม้าแคระ87           
ตรงบริเวณเชิงสะพานสมบุญอุทิศ (ภาพที่ 67) นอกจากนี มีการจัดท้าป้ายตลาดน ้าขวัญเรียมและ           
รูปปั้นควายเรียวเพ่ือเป็นจุดถ่ายภาพที่ระลึกส้าหรับนักท่องเที่ยว (ภาพท่ี 68) 
 

                                                      
87ม้าแคระ เป็นม้าที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ม้า ในประเทศ

อาร์เจนติน่า โดยครอบครัวฟาลาเบลล่า ม้าแคระมีลักษณะล้าตัวกะทัดรัด สีขนส่วนใหญ่เป็นสีน ้าตาล
หรือด้า ขนยาวเงา มีสายตาดี เป็นสัตว์ที่ฉลาดและสุภาพ สามารถฝึกได้ นิยมเลี ยงเป็นสัตว์เลี ยง           
กินอาหารม้า หญ้าสด หญ้าแห้ง และผักผลไม้เป็นอาหาร 
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ภาพที่ 66 จุดจอดรถรับส่งนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าซุ้มร้านค้าของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 
 

 

ภาพที ่67 จุดจัดแสดงม้าแคระบริเวณเชิงสะพานสมบุญอุทิศ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 68 จุดถ่ายรูปที่ระลึก บริเวณหน้าทางเข้าร้นค้าชั นเดียว (หมายเลข 1)  
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นอกจากนี มีการเพ่ิมพื นที่ของแหล่งเรียนรู้ โดยการจัดพิพิธภัณฑ์พื นบ้าน
ขนาดหย่อม บริเวณชั นบนของอาคารสองชั น (หมายเลข 2) โซน C ซีกตะวันออก ซึ่งแต่เดิมเป็นพื นที่
โล่งและเป็นพื นทีส่้าหรับนั่งพักผ่อนและชมทัศนียภาพของตลาดน ้าขวัญเรียม โดยพิพิธภัณฑ์พื นบ้านนี 
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคลองแสนแสบ ประวัติเมืองมีนบุรี โดยจัดแสดง
เครื่องมือจับสัตว์น ้า (ภาพท่ี 69) และการจ้าลองหุ่นจิ๋วทีแ่สดงถึงวิถีชีวิตของคนในอดีต (ภาพท่ี 70) 
 

 

ภาพที่ 69 เครื่องมือจับสัตว์น ้าถูกจัดแสดงไว้บริเวณพิพิธภัณฑ์พื นบ้าน 

 

ภาพที่ 70 การจ้าลองวิถีชีวิตด้วยหุ่นจิ๋ว บริเวณพิพิธภัณฑ์พื นบ้าน ซึ่งจัดแสดงบริเวณ โซน C 
 ซีกตะวันออกของอาคารหมายเลข 2 

 

ในส่วนของบริเวณที่เรียกว่าตรอกเรือ มีจ้านวนของร้านอาหารที่เพ่ิมขึ น            
ทางตลาดน ้าไดส้ร้างแพร้านค้าและแพส้าหรับนั่งพักผ่อนให้แก่นักท่องเที่ยว และมีการจัดแสดงสัตว์น ้า
หลากหลายสายพันธุ์ (ภาพที่ 71) ส้าหรับสัตว์น ้าที่น้ามาจัดแสดงในระยะแรก ได้แก่ เป็ดแมนดารีน  
เป็ดวู๊ดดั๊ก เป็ดแดงหน้าขาว เป็นต้น (ภาพที่ 72) ซึ่งบริเวณที่จัดแสดงสัตว์น ้านี มีการจัดท้าป้ายบอก       
ชื่อ แหล่งก้าเนิด และลักษณะของสัตว์น ้าแต่ละสายพันธุ์ไว้อีกด้วย 
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ภาพที่ 71 แพนั่งพักและจุดจัดแสดงสัตว์น ้าริมคลองแสนแสบบริเวณตรอกเรือ 
 

 

ภาพที่ 72 สัตว์น ้าที่น้ามาจัดแสดงริมคลองแสนแสบบริเวณตรอกเรือ 

บริเวณตรอกเรือนี  นอกจากจะมีการขยายตัวของเรือร้านค้า การสร้างแพ
ส้าหรับนั่งพักและรับประทานอาหาร รวมถึงการเพ่ิมจุดจัดแสดงสัตว์น ้าแล้ว ทางตลาดน ้าได้สร้าง
ห้องน ้าเพ่ิมขึ นบริเวณตรอกเรือนี  ซึ่งเป็นห้องน ้าที่สร้างไว้บนแพขนาดใหญ่ โดยมีห้องน ้าหญิงจ้านวน  
6 ห้อง ห้องน ้าชาย 6 ห้อง และห้องน ้าส้าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพอีก 1 ห้อง ทั งนี ห้องน ้าเป็น
ห้องน ้าท่ีมีความทันสมัย สะอาด มีการติดเครื่องปรับอากาศเพ่ิมความเย็นสบาย และมีการติดตั งระบบ
บ้าบัดน ้าเสียด้วยถังแซทส์ (ภาพท่ี 73 - 75) 



119 
 

 
 

 

ภาพที ่73 ห้องน ้าบนแพริมคลองแสนแสบบริเวณตรอกเรือ 
 

 

ภาพที่ 74 ภายในห้องน ้าบริเวณตรอกเรือ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

 

ภาพที่ 75 ห้องน ้าบนแพริมคลองแสนแสบบริเวณตรอกเรือมีห้องน ้าส้าหรับผู้ที่นั่งรถเข็น 
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ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ ตลาดน ้าฝั่งใต้มีการขยายตัวของตลาดมากกว่า
ตลาดน ้าฝั่งเหนือ (แผนผังที่ 8) เนื่องจากตลาดน ้าฝั่งใต้มีพื นที่มากกว่า ทั งนี ตลาดน ้าฝังใต้มีจ้านวน
ร้านค้าที่เพ่ิมขึ นรวมถึงมีการปรับปรุงในส่วนของซุ้มร้านค้า (หมายเลข 7) โดยการสร้างให้เป็นร้านค้า 
แบบโบราณ (ภาพที่ 76) นอกจากนี มีการสร้างร้านค้าเรือนไม้สองชั น (หมายเลข 8) ขึ นทางด้าน
ตะวันตกของอาคารชั นเดียว (หมายเลข 4) (ภาพที่ 77) ซึ่งการปรับปรุงและการสร้างร้านค้าใหม่นี  
ได้ออกแบบให้มีความกลมกลืนกับตลาดน ้า โดยได้จ้าลองมาจากร้านค้าแบบโบราณจากตลาดน ้า
เก่าแก่ในที่ต่าง ๆ มาไว้ที่ตลาดน ้าขวัญเรียม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกถึงบรรยากาศตลาดแบบ 
ย้อนยุค นอกจากนี ได้จัดท้าป้ายตลาดน ้าขวัญเรียมไว้ทางทิศใต้ของร้านค้าเรือนไม้อีกด้วย (ภาพที่ 78) 

 

 

แผนผังที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ช่วงปี พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 76 ร้านค้าโบราณแบบหน้าถังที่สร้างขึ นแทนซุ้มร้านค้าแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ (หมายเลข 7)  

 

ภาพที่ 77 ร้านค้าเรือนไม้แบบโบราณที่สร้างขึ นทางทิศตะวันตกของอาคารชั นเดียว (หมายเลข 4) 
 

 

ภาพที่ 78 ป้ายตลาดน ้าขวัญเรียม ตั งอยู่ทางทิศใต้ของร้านค้าเรือนไม้ (หมายเลข 8) ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูป
ที่ระลึก 
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พื นที่บริเวณแปลงสาธิตการปลูกข้าว ด้านเหนือของอาคารหมายเลข 5         
ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่จัดแสดงม้าแคระ (ภาพที่ 79) ม้าแคระที่น้ามาจัดเสนอนั นเป็นฟาร์ม            
ม้าแคระจากเอกชน ซึ่งผู้บริหารตลาดน ้าขวัญเรียมคุณเชาวลิต ได้ติดต่อให้มาจัดแสดงที่ตลาดน ้า          
ขวัญเรียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งนี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมสัตว์ที่หาดูได้ยาก ส่วนฟาร์มนั นจะได้
ประโยชน์จากการใช้พื นที่ตลาดน ้าขวัญเรียมเป็นแหล่งซื อขายสัตว์ให้แก่ผู้ที่สนใจน้าไปเลี ยง นอกจากนี 
ฟาร์มยังมีรายได้จากการจ้าหน่ายแครรอทและบริการขี่ม้าให้แก่นักท่องเที่ยว88 ต่อมาจุดจัดแสดง           
ม้าแคระนี ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นซุ้มส้าหรับนั่งพักรับประทานอาหาร (ภาพที่ 80)  ส่วนม้าแคระนั น          
ไดย้้ายไปจัดแสดงบริเวณเชิงสะพานโครงเรือฝั่งวัดบางเพ็งใต้ ก่อนทางเข้าประตูของวัดบางเพ็งใต้และ
บริเวณเชิงสะพานสมบุญอุทิศของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ (ภาพท่ี 81) 

 

ภาพที ่79 จุดจัดแสดงมาแคระ ที่ถูกน้ามาแทนที่แปลงสาธิตการปลูกข้าว จากฟาร์มม้าแคระมีนบุรี 
 

 

ภาพที่ 80 พื นที่เดิมบริเวณจุดจัดแสดงม้าแคระ ถูกเปลี่ยนให้เป็นที่ส้าหรับนั่งพักรับประทานอาหาร 

                                                      
88สัมภาษณ์ เชาวลิต เมธยประภาส, ผู้บริหารตลาดน ้าขวัญเรยีม, 24 มีนาคม 2557. 
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ภาพที่ 81 จุดจัดแสดงม้าแคระย้ายมาจัดแสดงบริเวณเชิงสะพานโครงเรือ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

บริเวณชั นล่างของอาคารสองชั น (หมายเลข 5) มีการปรับพื นที่ว่างให้เป็น       
พื นที่ส้าหรับจัดแสดงสัตว์บก (ภาพที่ 82) ซึ่งสัตว์บกที่น้ามาจัดแสดงในระยะแรกนี  ได้แก่ หมูแคระ 
และกระต่ายสายพันธุ์ต่าง ๆ (ภาพที่ 83) ได้แก่ กระต่ายสายพันธุ์เท็ดดี แบร์ (Teddy Bear) กระต่าย
สายพันธุ์ฮอลแลนด์ลอป (Holland lop) กระต่ายพันธุ์เนเธอร์แลนด์ดวอฟ (Netherland Dwarf) 
และกระต่ายสายพันธุ์มินเิร็กซ์ (Mini Rex) เป็นต้น 

 

ภาพที่ 82 จุดจัดแสดงสัตว์ บริเวณชั นล่างของอาคารสองชั น (หมายเลข 5) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
 



124 
 

 
 

 

ภาพที่ 83 กระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์ลอปและหมูแคระ ที่น้ามาจัดแสดงบริเวณชั นล่างของอาคาร
สองชั น (หมายเลข 5) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

นอกจากนี บริเวณชั นบนของอาคารสองชั น (หมายเลข 5) ตลาดน ้าขวัญเรียม
ฝั่งใต้ จากที่เคยเป็นพื นที่เล่นส้าหรับเด็ก ๆ ได้ปรับเปลี่ยนพื นที่บริเวณนี ให้เป็นร้านนวดแผนโบราณ 
(ภาพที่ 84) นอกจากนี บริเวณด้านทิศตะวันออกอาคารชั นเดียว (หมายเลข 4) เป็นพื นที่ส้าหรับจอด
รถรับ - ส่งนักท่องเที่ยว 

 

ภาพที่ 84 ร้านนวดแผนโบราณบริเวณชั นบนของอาคารหมายเลข 5  

2.2.2 พัฒนาการและการขยายตัวของตลาดน ้าขวัญเรียม พ.ศ. 2557  
เนื่องจากใน พ.ศ. 2555 - 2556 มีการขยายตัวของตลาดและมีการพัฒนา

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของพื นที่มาโดยตลอด ในระยะ พ.ศ. 2557 นี จึงมีการเปลี่ยนแปลงของตลาด       
ไม่เด่นชัดเท่ากับระยะแรกที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามพบว่ามีการขยายอาคารร้านค้าเพ่ิมขึ นบริเวณ         
ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ ในขณะที่ตลาดน ้าฝั่งเหนือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขยายพื นที่ร้านค้า 
นอกจากนี มีการเพ่ิมจุดจัดแสดงสัตว์และมีการน้าสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ มาจัดแสดงเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิม 
(แผนผังที่ 9) 
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แผนผังที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือช่วงปี พ.ศ. 2557 

ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ มีการปรับเปลี่ยนพื นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์
พื นบ้านที่จัดแสดงบริเวณชั นบน โซน C ซีกตะวันออกของอาคารหมายเลข 2  ให้เป็นร้านค้า            
(ภาพที่ 85) ร้านค้าบริเวณนี ไม่หนาแน่นเท่ากับบริเวณโซน D ซีกตะวันตก ร้านค้าส่วนใหญ่ขายของ
จ้าพวกของใช้ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื อผ้า ของเล่นเด็ก จานชาม เป็นต้น เมื่อมีร้านค้าเพ่ิมขึ น           
บริเวณโซน C นี ทางตลาดไดส้ร้างลิฟต์เพ่ิมขึ นอีก ลิฟต์ที่สร้างใหม่นี อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอาคาร 
(ภาพท่ี 86) 

 

ภาพที่ 85 ร้านค้าบริเวณชั นบนของอาคารสองชั น (หมายเลข 2) โซน C ซีกตะวันออก 
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ภาพที ่86 ลิฟต์ที่สร้างใหม่บริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคารสองชั น (หมายเลข 2) 

นอกจากนี  บริเวณเชิงสะพานสมบุญอุทิศของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ       
มีการน้าสัตว์ชนิดอ่ืน นอกเหนือจากม้าแคระมาจัดแสดงเพ่ิมเติม เช่น แพะแองโกล่า89 (ภาพที่ 87) 
รวมถึงสัตว์น ้าบริเวณตรอกเรือกพ็บว่ามีการน้าสัตว์น ้าชนิดอื่น ๆ มาจัดแสดงเพ่ิมเช่นกัน  

 

ภาพที ่87 แพะแองโกล่าที่น้ามาจัดแสดงบริเวณเชิงสะพานสมบุญอุทิศ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 
 
 
 
 
 

                                                      
89แพะแองโกล่า (ANGORA) เป็นแพะประเภทเนื อ – ขน,หนัง ถิ่นก้าเนิดอยู่ในประเทศ

ตุรกี เป็นแพะขน MOHAIR มีลักษณะหูตูบ เขาบิดเป็นเกลียว มีขนสีขาว ขนที่ตัดได้เฉลี่ย 1.7 – 2.5 
กิโลกรัม ความยาวขนประมาณ 16 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 – 30 ไมครอน ตัวเมียมี
น ้าหนักประมาณ 30 - 40 กิโลกรัม 
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ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ มีการขยายตัวของตลาดเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 
ในช่วงปี พ.ศ. 2557 นี  (แผนผังที่ 10) ทางตลาดมีการสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติม 2 บริเวณ คือ  

1. บริเวณริมแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ต่อจากร้านค้าหมายเลข 7 มีการสร้าง
อาคารร้านค้าขึ นใหม่จ้านวน 1 หลัง อาคารนี สร้างด้วยไม้ในลักษณะอาคารสองชั น โดยคุณเชาวลิต
เจ้าของตลาด ตั งชื่ออาคารนี ว่า “เรือนโกโบริ” เนื่องจากได้รับแรงบันดาลในจากการท่องเที่ยวและ 
ได้ไปเห็นสิ่งก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น (ภาพท่ี 88 - 89)  

2. เจ้าของตลาดได้ซื อที่ดินเพ่ิมบริเวณทิศใต้ของอาคารชั นเดียว (หมายเลข 
4) และได้สร้างร้านค้าขนาดใหญ่ขึ นบริเวณนี  โดยเป็นร้านอาหารอีสานที่มีชื่อร้านว่า  “ส้มต้าบ้าน
นอก” (ภาพท่ี 90)  

 

 

แผนผังที่ 10 การขยายตัวของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 88 เรือนโกโบริ บริเวณทิศใต้ของตลาดน ้าฝั่งใต้  
 

 

ภาพที ่89 ลักษณะของเรือนโกโบริ 
 

 

ภาพที่ 90 ร้านส้มต้าบ้านนอกที่สร้างขึ นใหม่ตั งอยู่ทางทิศใต้ของอาคารชั นเดียว (หมายเลข 4) 
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นอกเหนือจากม้าแคระที่น้ามาจัดแสดงแล้ว ทางตลาดน ้าขวัญเรียมได้เพ่ิม         
จุดจัดแสดงสัตว์บริเวณริมก้าแพงวัดบางเพ็งใต้หลังศาลขวัญเรียม โดยมีการน้าสัตว์ชนิดต่าง ๆ           
มาจัดแสดงหมุนเวียน ซึ่งสัตว์ที่น้ามาจัดแสดงในระยะนี  ได้แก่ อัลปาก้า90 (ภาพที่ 91) แพะแองโกล่า 
(ภาพท่ี 92) เป็นต้น  

 

ภาพที่ 91 อัลปาก้าที่น้ามาจัดแสดงบริเวณตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
 

 

ภาพที่ 92 แพะแองโกล่าที่น้ามาจัดแสดงบริเวณตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

                                                      
90อัลปากา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vicugna pacos เป็นสัตว์เลี ยงในตระกูลอูฐ (camelid) 

ในทวีปอเมริกาใต้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวยามา อัลปากาเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง พบได้ในที่สูง
บริเวณแถบเทือกเขาแอนดีส ทางตอนใต้ของประเทศเปรู ตอนเหนือของประเทศโบลิเวีย ประเทศ
เอกวาดอร์ และตอนเหนือของประเทศชิลี โดยจะอยู่บริเวณที่ระดับความสูงจากน ้าทะเลประมาณ 
3,500 เมตร (11,000 ฟุต) ถึง 5,000 เมตร (16,000 ฟุต) 
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นอกจากนี จุดจัดแสดงสัตว์บริเวณชั นล่างของอาคารสองชั น (หมายเลข 5) 
ทางตลาดน ้าได้น้าสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ มาจัดแสดงเพ่ิม ซึ่งสัตว์ที่น้ามาจัดแสดงในระยะนี  ได้แก่ วอลลาบี 
เต่ายักษ์ซูลคาต้า (ภาพท่ี 93) และแพรรีด็อก (ภาพท่ี 94) 

 

ภาพที่ 93 เต่ายักษ์ซูคาต้า และวอลลาบีหรือจิงโจ้แคระ จัดแสดงไว้บริเวณชั นล่างอาคารสองชั น 
(หมายเลข 5) ของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

 

 

ภาพที่ 94 แพรรีด็อกหรือกระรอกดิน จัดแสดงไว้บริเวณชั นล่างอาคารสองชั น (หมายเลข 5) ของ  
ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

ส่วนพื นที่ชั นบนของอาคารหมายเลข 5 ยังไม่มีการขยายตัวของร้านค้า 
บริเวณนี จึงเป็นพื นที่ส้าหรับนั่งพักผ่อน และเป็นจุดนั่งชมทัศนียภาพของตลาด 
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2.2.3 พัฒนาการและการขยายตัวของตลาดน ้าขวัญเรียมปี พ.ศ. 2558 – 2559 
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2559 (แผนผังที่ 11) ไม่พบว่ามีการปรับเปลี่ยนอย่าง

เด่นชัด เนื่องจากการด้าเนินงานที่ผ่านมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะนี จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
ด้านการปรับปรุงพื นที่ และการน้าสัตว์มาจัดแสดงในคอนเซ็ป Mini Zoo โดยการน้าสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
มาจัดแสดงให้เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กนั่นเอง 

 

 แผนผังที่ 11 การเปลี่ยนแปลงของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือช่วงปี พ.ศ. 2558 

ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ ในระยะนี มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของจุดจัด
แสดงสัตว์และมีการน้าสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาจัดแสดงหมุนเวียน ทั งนี เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยัง           
ตลาดน ้าเหมือนได้มาเที่ยวสวนสัตว์ด้วย นอกจากนี มีการน้าตุ๊กตามาตั งไว้บริเวณต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความ
สนใจให้แก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ น (ภาพท่ี 95) 

  

  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 95 ตุ๊กตาหมีเต้นได้บริเวณทางเชื่อมสะพานโครงเรือตลาดน ้าฝั่งเหนือ และตุ๊กตาลิงพูดได้  
เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองแสนแสบ 
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ทางตลาดน ้าขวัญเรียมได้มีการปรับปรุงพื นที่บริเวณตรอกเรือ โดยมีการย้าย
สัตว์น ้าทั งหมดไปจัดแสดงท้ายสุดของร้านค้าเรือกระแชง ติดกันกับห้องน ้าเนื่องจากจุดจัดแสดงเดิมจัด
แสดงใกล้กับบริเวณร้านค้าเรือกระแชงซึ่งท้าให้เกิดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ ทางตลาดจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนจุดจัดแสดงสัตว์น ้า เพื่อให้มีความเหมาะสม (ภาพท่ี 96) 

 

ภาพที่ 96 จุดจัดแสดงสัตว์น ้าที่สร้างขึ นใหม่บริเวณตรอกเรือ ตั งอยู่ท้ายสุดของร้านค้าเรือกระแชง 
ติดกับห้องน ้า 

นอกจากนี ได้เพ่ิมจุดจัดแสดงขึ นบริเวณหน้าอาคารสองชั น (หมายเลข 2)        
โซน C ซีกตะวันตก ริมคลองแสนแสบ ซึ่งสัตว์ที่น้ามาจัดแสดงบริเวณนี  คือ นกฟรามิงโก้ (ภาพที่ 97) 
ซึ่งจุดจัดแสดงทั งสองบริเวณนี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปถ่ายรูปกับสัตว์น ้าในพื นที่จัดแสดงได้ 
ทั งนี ได้น้าสัตว์ชนิดอ่ืนมาจัดแสดงเพ่ิมที่บริเวณเชิงสะพานสมบุญอุทิศ (ภาพที่ 98) สัตว์ที่น้ามาจัด
แสดงได้แก่ แพะแองโกล่า แกะเคอรี่ฮิลล์ (ภาพท่ี 99) และเต่าชูคาต้า (ภาพที่ 100) 

 

ภาพที่ 97 จุดจัดแสดงนกฟรามิงโก้ ริมคลองแสนแสบหน้าอาคารหมายเลข 2 โซน B ซีกตะวันตก 



133 
 

 
 

 

ภาพที่ 98 จุดจัดแสดงสัตว์บริเวณเชิงสะพานสมบุญอุทิศ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 
 

 

ภาพที ่99 แกะเคอรี่ฮิลล์ จัดแสดงบริเวณเชิงสะพานสมบุญอุทิศ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 
 

 

ภาพที่ 100 เต่าซูคาต้า จัดแสดงบริเวณเชิงสะพานสมบุญอุทิศ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 
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ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ ในระยะนี เนื่องจากมีเรือร้านค้าเพ่ิมขึ นบริเวณ            
ตรอกเรือตลาดน ้าฝั่งเหนือ จึงมีการขยายตัวของร้านค้าเรือกระแชงเพ่ิมขึ นที่บริเวณริมคลองแสนแสบ
ฝั่งวัดบางเพ็งเหนือ ทั งนี ได้เพ่ิมจุดแสดงสัตว์บกและสัตว์น ้าในตลาดน ้าฝั่งใต้ นอกจากนี มีการสร้าง
บันไดขึ นทางเหนือของอาคารสองชั น (หมายเลข 5) เชื่อมขึ นไปยังชั นบนของอาคารนี  (แผนผังที่ 12) 
และมีการน้าตุ๊กตามาตั งไว้บริเวณต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับตลาดน ้า
ขวัญเรียมฝั่งเหนือ (ภาพท่ี 101) 

 

แผนผังที่ 12 การเปลี่ยนแปลงของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใตช้่วงปี พ.ศ. 2558 

ภาพที่ 101 ตุ๊กตานักมวยก้าลังชกมวย และตุ๊กตามิกกี เม้าส์มินนี่เม้าส์ตีกลองร้องเพลง เป็นที่ชื่นชอบ
ของนักท่องเที่ยว ตั งอยู่บริเวณตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
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บริเวณคลองแสนแสบ ตลาดน ้าขวัญฝั่งใต้พื นที่ของวัดบางเพ็งเหนือ มีการ
ขยายเรือกระแชงร้านค้าที่ย้ายมาจากตรอกเรือของตลาดน ้าฝั่งเหนือ (ภาพที่ 102) นอกจากนี มีจุดจัด
แสดงสัตว์น ้าขึ นบริเวณนี ด้วย สัตว์ที่น้ามาจัดแสดงได้แก่ หงส์กู่91 และหงส์แตร92  (ภาพที่ 103) 

 

ภาพที่ 102 กระแชงคอฟฟ่ี ร้านค้าเรือกระแชงที่ย้ายมาจากตรอกเรือ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 
 

 

ภาพที่ 103 หงส์กูแ่ละหงส์แตรที่น้ามาจัดแสดงบริเวณริมคลองแสนแสบ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
                                                      

91หงส์กู่ หรือ หงส์ฮูปเปอร์ เป็นหงส์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคซีกโลกเหนือ เป็นหงส์ชนิด
เดียวกันกับหงส์แตรในอเมริกาเหนือ หงส์กู่มีขนาดตัวขนาดใหญ่ วัยโตเต็มที่ล้าตัวยาวประมาณ          
140 -165 เซนติเมตร ด้วยช่วงกว้างปีก 205 - 275 เซนติเมตร น ้าหนักตัวโดยทั่วไปที่พบได้อยู่ที่              
7.4 - 14 กิโลกรัม เพศผู้มีน ้าหนักตัวโดยเฉลี่ย 9.8 - 11.4 กิโลกรัม เพศเมีย 8.2 - .2 กิโลกรัม 
นอกจากนี  หงส์กู่ยังถือเป็นสัตว์ปีกท่ีบินได้ทนทานที่สุด 

92หงส์แตร เป็นนกอพยพที่มีความทนทานที่สุดที่ด้ารงอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยัง
จัดเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หงส์แตรเป็นนกน ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดย
ที่ตัวโตเต็มวัยจะมีล้าตัวยาว 138 - 165 เซนติเมตร มีช่วงกว้างปีกระหว่าง 185 - 250 เซนติเมตร โดย
ปีกมีความกว้างขนาด 60 - 68 เซนติเมตร  
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ในปีพ.ศ. 2558 นี ตลาดน ้าขวัญเรียมได้น้ามาจัดแสดงเพ่ิมจากที่ผ่านมา 
เนื่องจากต้องการให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการชมสัตว์หลากหลายชนิด  (ภาพที่ 104) โดยน้าสัตว์
มาจัดแสดงให้แก่นักท่องเที่ยวในลักษณะของสวนสัตว์ขนาดเล็ก ซึ่งสัตว์ที่น้ามาจัดแสดงในระยะนี  
ได้แก่ ม้าแคระ อัลปาก้า แกะเคอรี่ฮิลล์ แพะแองโกล่า นกแก้วคอนัวร์93 (ภาพที่ 101) และนกแก้ว         
มาคอร์94  
 

 

ภาพที่ 104 พื นที่จัดแสดงสัตว์บริเวณหลังศาลขวัญเรียม ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

 

ภาพที่ 105 นกแก้วคอนัวร์ถูกจัดแสดงบริเวณตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

                                                      
93นกแก้วคอนัวร์ เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกแก้วที่มีถิ่นก้าเนิดอยู่แถบละตินอเมริกา        

จากเม็กซิโกลงมาถึงหมู่เกาะคาริบเบียนและชิลีใต้ เป็นนกที่รักความสงบและอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ 
94นกแก้วมาคอร์ (Macaw) ถือเป็นนกแก้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีถ่ินก้าเนิดในเม็กซิโกและ

อเมริกาใต้มีสีสันสวยงาม จะงอยปากจะใหญ่เป็นพิเศษ เหนือปากด้านบนจะมีสีขาวเส้นเล็ก ๆ คาด
ระหว่างปากกับหัว บนหัวมีขนสีเขียวสดและสีฟ้า ดวงตามีขนเป็นลายเส้นด้า 4 - 5 เส้น ขนบริเวณคอ
จนถึงหน้าอกเป็นสีเหลืองเข้มและขนหางมีสีแดงสด ขาสั นใหญ่ แข็งแรง 
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นอกจากนี  มีการสร้างบันไดขึ นใหม่บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารสองชั น 
(หมายเลข 5) บันไดนี เป็นบันไดที่เชื่อมขึ นไปชั นบนของอาคารสองชั นนี   (ภาพที่ 106)  โดยบริเวณ   
ชั นบนใช้เป็นที่พักผ่อนให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีการจัดผ้าใบเตียงนอน (ภาพที่ 107) และมีโต๊ะเก้าอี 
ส้าหรับนั่งพักรับประทานอาหารอีกด้วย  

 

ภาพที่ 106  บันไดใหม่ที่สร้างขึ นบริเวณทิศเหนือของอาคารสองชั น (หมายเลข 5) เพ่ือเชื่อมขึ นไปยัง
ชั นบนของอาคารนี  

 

 

ภาพที่ 107 จุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยวบริเวณชั นบนของอาคารสองชั น (หมายเลข 5) ตลาดน ้า 
ขวัญเรียมฝั่งใต้ 
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3. ศักยภาพของตลาดน ้าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว 
 จากพัฒนาและการขยายตัวที่ผ่านมาของตลาดน ้าขวัญเรียมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า            
ตลาดน ้าขวัญเรียมมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ นตามล้าดับตั งแต่ พ.ศ. 2555 - 2559 
อันเนื่องจากตลาดน ้าขวัญเรียมมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวดังนี   

3.1 พื นที่ตั ง  
พื นที่ของตลาดน ้าขวัญเรียมตั งอยู่ระหว่างสองวัด คือ วัดบ้าเพ็ญเหนือ ถนนเสรีไทย 

60 และวัดบางเพ็งใต้ ถนนรามค้าแหง 187 ซึ่งเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2349 - 2367)          
โดยวัดทั งสองวัดมีคลองแสนแสบกั นกลาง ในการสร้างตลาดได้มีการสร้างสะพานเพ่ือเชื่อมทั งสองฝั่ง 
ระหว่างตลาดฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญเหนือ) และตลาดฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต้) โดยสะพานได้ออกแบบ 
อย่างสวยงามเป็นรูปโครงเรือ (ภาพท่ี 108) ตลอดจนการน้าเรือกระแชงมาดัดแปลงให้เป็นเรือร้านค้า
ส้าหรับขายอาหาร (ภาพที่ 109) ทั งนี  พื นที่ของตลาดที่ตั งอยู่บริเวณคลองแสนแสบ ผู้สร้างได้น้าเอา
เรื่องราวของคลองแสนแสบในฐานะคลองอันเป็นสถานที่บอกเล่าเรื่องราวความรักของหนุ่มสาว       
ขวัญและเรียมในนวนิยายเรื่องแผลเก่า มาใช้เป็นจุดขายของตลาดน ้าขวัญเรียมแห่งนี  รวมถึงมีการตั ง
ศาลขวัญเรียม (ภาพที่ 110) และรูปปั้นขวัญเรียม (ภาพที่ 111) ซึ่งสถานที่ถือเป็นส่วน ส้าคัญใน           
การดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม   

  

ภาพที่ 108 สะพานกระดูกโครงเรือ หรือสะพานสติที่เชื่อมระหว่างตลาดน้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ - ฝั่งใต ้ 
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ภาพที่ 109 เรือกระแชงที่ถูกดัดแปลงให้เป็นเรือร้านค้าบริเวณทั งสองฝั่งของตลาดน ้าขวัญเรียม   

  

ภาพที่ 110 ศาลขวัญเรียมที่สร้างขึ นใหม่ ตั งอยู่บริเวณเชิงสะพานโครงเรือ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
  

 

 ภาพที่ 111 รูปปั้นขวัญเรียมถูกตั งไว้บริเวณข้างศาลขวัญเรียม ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้  
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3.2 รูปแบบสิ่งก่อสร้าง  
ตลาดน ้าขวัญเรียมมีการออกแบบสิ่งก่อสร้างเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ              

หรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการออกแบบอาคารสถานที่ รวมถึงภูมิทัศน์ โดยค้านึงถึง              
บุคคลทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ด้วยความสะดวก 
ปลอดภัยและทั่วถึง เพ่ือให้ทุกคนท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุข  โดยทางตลาดน ้าได้มีการสร้างทางลาด
ให้แก่ผู้ที่นั่งรถเข็นบริเวณทางเข้าไปยังโซนร้านค้าของทุกอาคาร (ภาพที่ 112) และมีลิฟต์บริการ
ส้าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ รวมถึงสตรีมีครรภ์ (ภาพท่ี 113) ซึ่งมีลิฟต์ไว้บริการถึง 4 จุด 
คือ 1. บริเวณทิศตะวันออกของอาคารสองชั น (หมายเลข 2) ตลาดน ้าฝั่งเหนือ 2. บริเวณด้านทิศ
ตะวันตกของอาคารสองชั น (หมายเลข 2) ตลาดน ้าฝั่งเหนือ 3. บริเวณสะพานโครงเรือ ตลาดน ้าฝั่งใต้ 
และ 4. ด้านทิศตะวันตกของอาคารสองชั น (หมายเลข 5) ตลาดน ้าฝั่งใต้ นอกจากนี  มีห้องน ้าส้าหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ (ภาพท่ี 114) จ้านวน 3 จุด คือ 1. บริเวณชั นล่างของอาคารสอง
ชั น (หมายเลข 2) ตลาดน ้าฝั่งเหนือ 2.บริเวณสุดทางของตรอกเรือ ตลาดน ้าฝั่งเหนือ และ           3. 
ห้องน ้าบริเวณชั นล่างของอาคารสองชั น (หมายเลข 5) ตลาดน ้าฝั่งใต้ (แผนผังที่ 13)  

 

 

ภาพที่ 112 ทางลาดส้าหรับผู้ที่ใช้รถเข็น บริเวณอาคารชั นเดียว (หมายเลข 1) ตลาดน ้าฝั่งเหนือ 
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ภาพที่ 113 ลิฟต์ส้าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุรวมถึงสตรีมีครรภ์ บริเวณอาคารชั นเดียว 
(หมายเลข 1) ตลาดน ้าฝั่งเหนือ  

  

  

ภาพที่ 114  ห้องน ้าส้าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ บริเวณอาคารชั นล่างตลาดน ้า             
ขวัญเรียมฝั่งเหนือ  
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แผนผังที่ 13 แสดงที่ตั งของลิฟต์และห้องน ้าส้าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ภายใน     
บริเวณตลาดน ้าขวัญเรียม 

อาคารร้านค้า จะเห็นได้ว่าอาคารร้านค้าของตลาดน ้าขวัญเรียมทั งสองฝั่งมีลักษณะ
เป็นอาคารหลังคาสูงโล่ง (ภาพที่ 115 - 116) โดยคุณเชาวลิตเล่าว่าการออกแบบอาคาร ทางตลาดได้
ค้านึงถึงโครงสร้างที่แข็งแรงและทิศทางลมมรสุม เพ่ือให้อาคารระบายอากาศได้ดี ภายในตัวอาคารมี
การติดตั งฉนวนกันความร้อนและการวางระบบไอน ้า  เพ่ือให้พื นที่มีความเย็นเพ่ิมขึ น 2-3 องศา
เซลเซียส ภายนอกตัวอาคารใช้ตาข่ายกรองแสงคลุมท้าหลังคาระหว่างทางเดิน เพ่ือช่วยในการพลาง
แสงและให้พื นที่เกิดความร่มเย็น95 (ภาพท่ี 117 - 118) 

                                                      

 95สัมภาษณ์ เชาวลิต เมธยะประภาส, ผู้บริหารตลาดน ้าขวัญเรียม, 27 มิถุนายน 2557. 
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ภาพที่ 115 แสดงลักษณะของอาคารสองชั น (หมายเลข 2) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ  
ที่มา: www.kapook.com, ตลาดขวัญเรียม แหล่งวัฒนธรรมริมคลองแสนแสบ , เข้าถึงเมื่อ 9 
ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://travel.kapook.com/view41016.html  
  

 

ภาพที่ 116 แสดงลักษณะของอาคารชั นเดียว และอาคารสองชั น ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
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ภาพที่ 117 แสดงการติดตั งพัดลมและระบบไอน ้าบริเวณชั นบนของอาคารสองชั น ตลาดน ้าขวัญเรียม
ฝั่งเหนือ ทั งนี เพ่ือเป็นลดความร้อนของอากาศและท้าให้พื นที่มีความเย็นสบาย 

 

ภาพที่ 118 การติดตั งการข่ายพลางแสงและระบบไอน ้าบริเวณตลาดน ้าฝั่งใต้ 

ทั งนี มีการสร้างร้านค้าเพ่ิมขึ นภายหลังจากการเปิดตลาด โดยสร้างขึ นใน พ.ศ. 2556 
โดยสร้างเป็นห้องแถวเรือนไม้ หลังคามุงสังกะสี มีลักษณะคล้ายตลาดโบราณ มีจ้านวนทั งหมด         
21 ห้อง บริเวณแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ ทอดตัวขนานกับตัวอาคารสองชั นและอาคารชั นเดียว             
ซึ่งในร้านค้าบริเวณนี ได้จ้าลองร้านค้าแบบดั งเดิม เช่น ร้านกาแฟโบราณ ร้านขายของเล่นย้อนยุค           
เป็นต้น 
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ภาพที่ 119 ร้านค้าหน้าถังแบบโบราณสร้างบริเวณแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้  

รวมถึงมีการสร้างร้านค้าขึ นใหม่ ทางด้านทิศตะวันตกของอาคารชั นเดียว ซึ่งเป็น
อาคารที่สร้างด้วยไม้ ที่มีลักษณะสองชั น แต่ชั นบนเป็นชั นหลอก ชั นล่างเป็นร้านค้าหน้าถังลักษณะ
คล้ายตลาดโบราณ (ภาพที่ 120) รวมทั งได้เพ่ิมสร้างร้านค้าส้าหรับขายอาหารอีสาน (ภาพที่ 121) 
และเรือนไม้สองชั นขึ นทางทิศใต้ของตลาดน ้าอีกด้วย (ภาพท่ี 122) 

 

ภาพที่ 120 ร้านค้าเรือนไม้ที่สร้างขึ นใหม่ ทางด้านทิศตะวันตกของอาคารชั นเดียว 
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ภาพที่ 121 ร้านขายอาหารสอีสานที่สร้างขึ นใหม่ด้านทิศใต้ ใต้ของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
 

 

ภาพที ่122 เรือนโกโบริ อาคารไม้ที่สร้างบริเวณด้านทิศใต้ของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

นอกจากอาคารที่มีการออกแบบและสร้างให้มีความกลมกลืนกับพื นที่แล้ว 
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและเป็นจุดถ่ายภาพที่ระลึกก็คือสะพานโครงเรือ 
(ภาพท่ี 123) 

สะพานโครงเรือ สะพานใหม่นี ได้รับการออกแบบให้เป็นสะพานกระดูกโครงเรือ 
หรือเรียกชื่อสะพานนี ว่า “สะพานสติ” เนื่องจากผู้สร้างเจตนาสร้างขั นบันไดไม่ให้เสมอกัน เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวย่างก้าวอย่างมีสติ สะพานนี เชื่อมต่อระหว่างตลาดน ้าฝั่งใต้ไปยังชั นบนของอาคารสองชั น
ฝั่งเหนือ นับเป็นตลาดน ้าที่เดียวของโลกที่มีสะพานเชื่อมต่อถึงกันและสะพานก็มีความงามและเป็น
เอกลักษณ์ของตลาดน ้าแห่งนี  
 



147 
 

 
 

 

ภาพที่ 123 สะพานโครงเรือ หรือสะพานสติ ที่เชื่อมตลาดน ้าทั งสองฝั่งเข้าถึงกัน 

3.3 ความสะดวกในการเข้าถึง  
ส้าหรับการเข้าถึงตลาดน ้าขวัญเรียมนั น สามารถเข้าได้สองเส้นทาง ทั งจากถนน         

เสรีไทย ซอยเสรีไทย 60 เข้ามาที่วัดบ้าเพ็ญเหนือ และจากถนนรามค้าแหง ซอยรามค้าแหง 187            
เข้ามาที่วัดบางเพ็งใต้ ทั งนี มีป้ายบอกทางมายังตลาดน ้าขวัญเรียมนั นมีความชัดเจน สามารถอ้านวย 
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้เข้าถึงได้ง่าย (ภาพท่ี 124)   
 

 

ภาพที่ 124 ป้ายบอกทางเข้าตลาดน ้าขวัญเรียม ซอยรามค้าแหง 185  
ที่มา: GUPAPAI.COM , Review : รีวิวอัพเดทล่าสุดตลาดน ้าขวัญเรียม วัดบ้าเพ็ญเหนือและ           
วัดบางเพ็งใต,้ เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://gupapai.com/?p=1710 
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ตลาดน ้าขวัญเรียมมีบริการที่จอดรถฟรีส้าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีจุดจอดรถอยู่ทั ง
สองฝั่งของตลาด (ภาพที่ 125) ซึ่งสามารถเข้าได้สองทางคือ 1. ถนนเสรีไทย เข้าซอยเสรีไทย 60          
(วัดบ้าเพ็ญเหนือ) มีที่จอดรถรองรับจ้านวน 2 จุด คือ จุดจอดรถบริเวณทางเข้าวัดบ้าเพ็ญเหนือซอย 
เสรีไทย 60 และจุดจอดรถภายในวัดบ้าเพ็ญเหนือ และ 2. ถนนรามค้าแหง เข้าซอยรามค้าแหง 185 
หรือซอยรามค้าแหง 187 มีที่จอดรถรองรับจ้านวน 4 จุด คือ จุดจอดรถบริเวณหลังวัดบางเพ็งใต้            
จุดจอดรถบริเวณหลังตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ จุดจอดรถภายในวัดบางเพ็งใต้ และจุดจอดรถ            
ในซอยรามค้าแหง 185 ซึ่งพื นที่จอดรถของตลาดน ้าขวัญเรียมทั งหมด สามารถรองรับรถได้               
ประมาณ 400 - 500 คัน ต่อวัน  

 

ภาพที ่125 แสดงจุดจออดรถทั งสองฝั่งของตลาดน ้าขวัญเรียม 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google Maps, มีนบุรี , เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
https://www.google.co.th/maps/@13.8006453,100.7095517,16z. 

นอกจากนี พบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดท้าโครงการจ้างทดลองเรือในคลองแสนแสบ  
เส้นทางส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง - มีนบุรี เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยมีการทดลองการเดินเรือ             
เป็นระยะเวลา 7 เดือน ในช่วงวันที่ 15 มกราคม - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยการเดินเรือใน             
คลองแสนแสบเส้นทางส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง - มีนบุรี มีทั งหมด 14 ท่า ในระยะแรกนี เปิด
ให้บริการ 9 ท่า ประกอบด้วย สถาบันนิด้า โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาคม สุเหร่าแดง โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ตลาดน ้าขวัญเรียม วัดบ้าเพ็ญเหนือ เคหะชุมชน
รามค้าแหง และตลาดมีนบุรี (ภาพที่ 126) โดยจะเดินเรือเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้า เวลา 
06.00 - 09.00 น. และช่วงเย็นเวลา 16.00 - 19.30 น.96 แต่โครงการดังกล่าวหยุดชะงักลงเมื่อเดือน
                                                      

96โพสต์ทูเดย์, กทม.พัฒนาส่วนตัวขยายคลองแสนแสบ, เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.posttoday.com/local/bkk/224424  

https://www.google.co.th/maps/@13.8006453,100.7095517,16z
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สิงหาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบ          
ทั งนี เนื่องจากไม่มีการสร้างเขื่อนริมตลิ่งและไม่ขุดลอกคูคลองก่อนที่จะเดินเรือโดยสาร จึงส่งผลให้น ้า
กัดเซาะตลิ่งพังเสียหาย อีกทั งยังเกิดคลื่น เสียง และควันรบกวนประชาชน ทั งนี กทม.ได้ด้าเนินการ
ซ่อมแซมตลิ่งและบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการเดินเรือแล้ว รวมถึงได้พัฒนา
ท่าเรือและโป๊ะให้มีความแข็งแรง97 ซึ่งมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการเปิดเส้นทางการเดินเรือคลอง
แสนแสบส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง - มีนบุรี เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนต่อไป และหากมีการเปิดใช้
เส้นทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการ นับว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถอ้านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวยังตลาดน ้าขวัญเรียมได้อีกทางหนึ่ง   

 

ภาพที่ 126 เส้นทางท่าเทียบเรือ 14 ท่า เรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง - มีนบุรี   
ที่มา : Captain Boat, การทดลองเดินเรือแสนแสบส่วนต่อขยาย, เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://captainboat.blogspot.com/2013/03/blog-post_14.html  
 
 
                                                      

97มติชนออนไลน์, กทม. - เร่งเยียวยาผู้รับผลกระทบเดินเรือคลองแสนแสบส่วน 
ต่อขยายยืนยัน ไ ม่หยุดทดลองเดิน เรือ , เข้ าถึ ง เมื่ อ  11 กรกฎาคม 2557, เข้ าถึ ง ได้ จาก 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1381229449 
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ในอนาคตตลาดน ้าขวัญเรียมสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ น ด้วยโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย - มีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง                 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับ
กรุงเทพฯ ตามแนวถนนติวานนท์ แจ้งวัฒนะ และรามอินทราไปจนถึงเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นพื นที่ที่มี
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและแหล่งพาณิชยกรรมสูง อีกทั งยังเป็นการกระจายความเจริญออกไปยัง
พื นที่ชานเมือง โดยมีจุดเริ่มต้นที่ใกล้ทางแยกแคราย ไปตามถนนติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ             
แยกหลักสี่ ถนนรามอินทรา จนถึงทางแยกมีนบุรี และสิ นสุดที่ทางแยกถนนรามค้าแหง - ร่มเกล้า 
รวมระยะทาง 34.5 กิโลเมตร98 ซึ่งในอนาคตก็จะเพ่ิมความสะดวกในการเดินทางมายังตลาดน ้า
ขวัญเรียมได้อีกทางหนึ่ง  

3.4 ส่ิงอ้านวยความสะดวก  
สิ่งอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่ท้าให้นักท่องเที่ยวได้รับความ 

สะดวกสบายและมีความสุข ซึ่งตลาดน ้าขวัญเรียมมีสิ่งอ้านวยความสะดวกดังนี    
1. ห้องน ้า (ภาพที่ 127) ในส่วนของห้องน ้านั นทางตลาดได้มีการเก็บค่าบริการ          

ครั งละ 5 บาท ทั งนี เพราะตัวของห้องน ้าทางตลาดได้ติดเครื่องปรับอากาศและมีการใช้เทคโนโลยี 
ควบคุมการใช้งานด้วยไฟฟ้า โดยมีห้องน ้า ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 3 จุด คือ 1. บริเวณชั นล่างของ
อาคารสองชั น ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ  2. บริเวณตรอก เรือ และ 3. บริเวณชั นล่างของอาคาร
สองชั น ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ นอกจากนี ยังมีห้องน ้าส้าหรับผู้พิการและคนชราอีกด้วย 
  

 

ภาพที่ 127 ตลาดน ้าขวัญเรียมมีห้องน ้าที่สะอาด และมีห้องน ้าส้าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
  

  
                                                      

98การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย  
- มีนบุรี, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.mrta.co.th/th/publicat/ 
brochure/ARTWORK_PINK_BROCHURE%202.pdf  

https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
https://www.mrta.co.th/th/publicat/
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2. ถังขยะ (ภาพท่ี 128) ภายในตลาดน ้าขวัญเรียมมีการตั งถังขยะตามจุดต่าง ๆ ไว้              
ทั งสองฝั่งของตลาดน ้าขวัญเรียม   

  

ภาพที่ 128 จุดทิ งขยะบริเวณอาคารร้านค้าตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้  

3. ที่นั่งพัก (ภาพที่ 129) ตลาดน ้าขวัญเรียมมีที่ส้าหรับนั่งพักกระจายอยู่ตามจุด
ทางเดินบริเวณหน้าอาคาร ทั งชั นบนและชั นล่างของอาคารของตลาดน ้าฝั่งเหนือและตลาดน ้าฝั่งใต้ 
โดยมีทั งที่นั่งพักผ่อน ที่นั่งส้าหรับรับประทานอาหาร ที่นั่งส้าหรับชมทัศนียภาพและให้อาหารปลา 
รวมถึงเก้าอี ผ้าใบนอนพักเพ่ือผ่อนคลายอิริยาบถด้วย 

  

  

ภาพที่ 129 ระหว่างทางเดินตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ มีเก้าอี นั่งพักอยู่ตลอดแนว  
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4. ลิฟต์ ตลาดน ้าขวัญเรียมมีลิฟต์ไว้บริการให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ รวมถึงสตรมีครรภ์ จ้านวน 4 จุด  

5. ทางลาด ตลาดน ้าขวัญเรียมมีทางลาดระหว่างขึ น - ลง อาคารร้านค้าเพ่ืออ้านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่นั่งรถเข็นวีลแชร์  

6. รถเข็นวีลแชร์ ทางตลาดน ้าขวัญเรียมได้จัดรถเข็นไว้บริการให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่ไม่มีรถเข็นหรือไม่ได้น้ารถเข็นมา โดยจัดไว้ให้บริการบริเวณทางเข้าของ
ตลาดทั งสองฝั่ง  

7. เครื่องกระจายเสียง เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกระจายข่าวสารให้แก่
นักท่องเที่ยว  

8. รถรับส่งนักท่องเที่ยว ทางตลาดน ้าได้จัดรถรับส่งส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
โดยรถโดยสารประจ้าทาง ทั งขาเข้าและขาออกไปยังตลาดน ้าทั งสองฝั่ง   

9. กล้องวงจรปิด ตลาดน ้าขวัญเรียมได้ติดกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ทั งนี เพ่ือเป็น
การป้องกันมิจฉาชีพ   

3.5 การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว  
กิจกรรมท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม เริ่มตั งแต่เวลา 07.30 น. – 18.00 น.            

ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีกิจกรรมดังนี    
กิจกรรมตักบาตรพระทางเรือ เริ่มตั งแต่เวลา 07.30 น. – 08.00 น. ทางตลาดน ้า

ขวัญเรียมมีแนวคิดในการฟ้ืนฟูประเพณีตักบาตรพระทางเรือ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสวิถีชีวิตและ
ประเพณีที่หายดูได้ยากยิ่งในปัจจุบัน โดยทางตลาดน ้าขวัญเรียมได้จัดพื นที่บริเวณริมคลองแสนแสบ
ของทั งสองฝั่งส้าหรับท้าบุญตักบาตร ซึ่งก่อนที่พระจะลงไปบิณฑบาตทางเรือจะมีการสวดมนต์ไหว้
พระ (ภาพท่ี 130 - 131) โดยได้รับความร่วมมือจากวัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้   

 

ภาพที่ 130 พิธีสวดมนต์ไหว้พระบริเวณตลาดน ้าฝั่งเหนือ 
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ภาพที่ 131 ประชาชนตักบาตรพระทางเรือ บริเวณตลาดน ้าฝั่งใต้ 

การแสดงปาฐกถาธรรม (ภาพที่ 132) ทางตลาดน ้าขวัญเรียมได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีการแสดงปาฐกถาธรรมของเจ้าอาวาสวัดบ้าเพ็ญเหนือ               
ในเวลา 16.30 น. กิจกรรมนี จัดขึ นบริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลขวัญเรียมของตลาดน ้าฝั่งใต้99 

 

 

ภาพที่ 132 การแสดงปาฐกถาธรรมบริเวณลานกิจกรรม ตลาดน ้าฝั่งใต้ 

 

 

                                                      
99สัมภาษณ์ สุภาณัฐ จันทรยักฆ์, ผู้จัดการตลาดน ้าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559.  
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กิจกกรรมล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลอง (ภาพที่ 133) โดยเรือเที่ยว
แรกเริ่มตั งแต่เวลา 08.30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 17.30 น. ในการล่องเรือนี จะมีมัคคุเทศก์น้อยจาก
โรงเรียนวัดบ้าเพ็ญเหนือ ท้าหน้าที่บอกเล่าความเป็นมาของตลาดน ้าขวัญเรียม รวมถึงประวัติความ
เป็นมาของพื นที่ ได้แก่ คลองแสนแสบ วัดบ้าเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ โรงงานอุตสาหกรรมนิคม              
บางชัน โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง โดยเก็บอัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่ 30 บาท ส้าหรับเด็กขึ นฟรี             
ซ่ึงใช้ระยะเวลานการล่องเรือประมาณ 30 นาท ี 

 

ภาพที ่133 มัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนวัดบ้าเพ็ญเหนือ ท้าหน้าที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาระหว่าง
นั่งเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง 

โดยมัคคุเทศก์น้อยนี  มีทั งหมดจ้านวน 25 คน ซึ่งจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาท้า
หน้าที่บรรยายประวัติความเป็นมาของคลองแสนแสบ ประวัติวัดบ้าเพ็ญเหนือ ประวัติเขตมีนบุรี 
ประวัติชุมชนโดยรอบ ประวัติวัดบางเพ็งใต้ และประวติโรงเรียนวัดบ้าเพ็ญเหนือ ซึ่งจะมีคุณครูสุนิสา 
บุญอาจ ครูโรงเรียนวัดบ้าเพ็ญเหนือ เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งมัคคุเทศน้อยที่มาบรรยายที่ตลาดน ้าขวัญเรียม
ต้องถึงตลาน ้าขวัญเรียมในเวลา 06.30 น. ทั งนี เพ่ือมาท้าหน้าที่สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนที่จะมีการตัก
บาตรพระทางเรือ และกลับบ้านเวลา 17.30 น. โดยทางตลาดน ้ามีค่าขนมให้วันละ 400 บาท100  

การแสดงกลางแจ้ง (ภาพที่ 134) เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมบริเวณลานกิจกรรม
หน้าศาลขวัญเรียม ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ โดยในระยะแรกทางตลาดได้ จัดโครงการอบรม
ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมตลาดน ้าขวัญเรียมขึ น โดยรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั งชายและ
หญิงอายุตั งแต่ 15 - 25 ปี เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
รวมทั งได้เรียนรู้เรื่องศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมเพ่ือรักษาและน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
ถูกต้อง ทั งนี เมื่อจบการเรียนการสอนผู้เข้าร่วมโครงการต้องคิดการแสดง และแสดงที่ตลาดน ้า              
                                                      

100สัมภาษณ์ ปัทมา หงส์สวัสดิ์, นักเรียนโรงเรียนวัดบ้าเพ็ญเหนือ, 6 กุมภาพันธ์ 2559. 
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ขวัญเรียมและได้จัดตั งคณะนาฏศิลป์ตลาดน ้าขวัญเรียม ซึ่งจัดตั งโดยอาจารย์อรวรรณ ถุกรโชต 
อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา โดยให้เยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมเพ่ือ
ฝึกซ้อมการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น ชมรมนาฎศิลป์วัดบ้าเพ็ญเหนือ สถาบันนาฎศิลป์เลิศลีลา              
โรงเรียนเศรษฐบุตรบ้าเพ็ญ เป็นต้น ซึ่งทางตลาดน ้ามีค่าตอบแทนให้แก่เยาวชนวันละ 400 บาทต่อคน 
การแสดงมี 2 ชุด (การแสดงชุดเดิมต่อเนื่องกัน) ซึ่งจะแสดง 3 ช่วงเวลา โดยเริ่มตั งแต่เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป101  

 

ภาพที่ 134 การแสดงบริเวนลานกิจกรรมหน้าศาลขวัญเรียม ตลาดน ้าฝั่งใต้ 

การจัดแสดงสัตว์บกและสัตว์น ้า ทางตลาดน ้าขวัญเรียมมีสวนสัตว์ขนาดย่อมให้  
เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ โดยการจัดพื นที่ให้แก่สัตว์นานาชนิด อาทิเช่น วอลลาบี แพรี่ด็อก 
หงส์ฮูปเปอร์ นกแก้วซันคอนัวร์ (ภาพที่ 134) เต่าซูลคาต้า (ภาพที่ 135) อัลปาก้า นกฟลามิงโก          
ม้าแคระ แพะแองโกล่า นกเป็ดน ้าแมนดาริน  หงส์ขาว และสัตว์น ้าอีกหลากหลายสายพันธุ์               
ในการจัดแสดงสัตว์นี มีทั งแบบถาวรและแบบชั่วคราว การจัดแสดงสัตว์แบบถาวรนั นเป็นสัตว์ที่ทาง
ตลาดน ้าได้ซื อไว้และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม ส่วนการจัดแสดงสัตว์  
แบบชั่วคราวนั น เป็นการให้ฟาร์มน้ามาจัดแสดงให้แก่นักท่องเที่ยวและจัดแสงดงให้แก่ผู้ที่สนใจ
สามารถซื อไปเลี ยง เมื่อขายได้ฟาร์มก็จะน้าสัตว์ชนิดใหม่มาจัดแสดงแทน ทั งนี เจ้าของตลาดไม่ได้คิด
ค่าเช่าพื นที่แต่อย่างใด แตห่วังเพียงให้นักท่องเที่ยวได้ชมสัตว์ที่หาดูได้ยากนั่นเอง 

 

                                                      
101สัมภาษณ์ อรวรรณ ถุกรโชต, ผู้ค้าและผู้รับผิดชอบด้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของ

ตลาดน ้าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
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ภาพที่ 135 นกแก้วซันคอนัวร์ทีจ่ัดแสดงบริเวณเชิงสะพานโครงเรือของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

 

ภาพที่ 136 เต่าซูลคาต้าที่จัดแสดงบริเวณชั นล่างของอาคารหมายเลข 5 ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

นอกจากนี ทางตลาดน ้าขวัญเรียมได้จัดกิจกรรมตามเทศกาลวันส้าคัญเป็นประจ้า 
ทุกปี เช่น กิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาลนา กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันขึ นปีใหม่ วันตรุษจีน เทศกาลแข่งขัน
ฟุตบอล วันฮาลาวีน (ภาพท่ี 137) เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมรวมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานวัน
อนุรักษ์คูคลอง (ภาพท่ี 138) งานครบรอบ 110 ปีเมืองมีน เป็นต้น ซึ่งสร้างความสนใจกับนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก 
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ภาพที่ 137 กิจกรรมวันฮัลโลวีน จัดที่ตลาดน ้าขวัญเรียม 
ที่มา: www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน2558, เข้าถึง   
ได้จาก https://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket/photos/a.4406882359692  
20.95883.428403230531054/440694012635309/?type=3&theater 
 

 

ภาพที่ 138  กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนร่วมอนุรักษ์คลองแสนแสบ สายน ้าแห่งวัฒนธรรม เนื่องใน
วันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน 2557 

3.6 สัญลักษณ์ของตลาดน ้าขวัญเรียม  
ตลาดน ้าขวัญเรียม มีการสร้างสัญลักษณ์หรือลักษณะเด่น เพ่ือใช้ในการสร้างการ

จดจ้าหรือเป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยได้น้าเอาลักษณะเด่นของพื นที่ที่มีคลองแสนแสบ           
ไหลผ่านมาผูกโยงเรื่องราวนวนิยายรักอมตะเรื่องแผลเก่า มาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างตลาดน ้า
ขวัญเรียมแห่งนี   ซึ่งสัญลักษณ์ท่ีเป็นลักษณะเด่นทางการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียมคือ 

http://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket,%20เข้าถึงเมื่อ%209%20พฤศจิกายน2558
https://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket/photos/a.4406882359692%20%2020
https://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket/photos/a.4406882359692%20%2020
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1. ศาลขวัญเรียม เดิมเป็นศาลไม้เก่าตั งอยู่หน้าประตูทางเข้าวัดบางเพ็งใต้ฝั่งตะวัน 
แต่เมื่อมีการก่อตั งตลาดน ้าขวัญเรียมขึ นมีการสร้างศาลใหม่ขึ นมาแทนศาลที่มีอยู่เดิม และได้ท้าพิธีอัน
เชิญยกศาลขึ นใหม่ เนื่องจากศาลขวัญเรียมเดิมได้ผุพังไปตามกาลเวลา รวมทั งสร้างขึ นใหม่เพ่ือความ
เป็นสิริมงคลให้แก่ พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ขอพร102 ศาลนี ตั งอยู่บริเวณเชิงสะพาน
โครงเรือด้านตะวันออกของตลาดน ้าฝั่งใต้ 

2. รูปปั้นขวัญเรียม เจ้าของตลาดได้สร้างอัตตาลักษณ์ตามชื่อตลาดน ้าขวัญเรียมโดย
การสร้างรูปปั้นขวัญเรียมขึ น ในระยะแรกของการเปิดตลาดน ้า (เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2555) 
เจ้าของตลาดได้น้ารูปปั้นเรียมนั่งอยู่บนหลังควายโดยมีขวัญเป็นคนจูง รูปปั้นนี ตั งแสดงบริเวณชั นล่าง
ของอาคารสองชั นตลาดน ้าฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต้) (ภาพที่ 139) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
เจ้าของตลาดได้น้ารูปปั้นขวัญเรียมที่ปั้นขึ นมาใหม่ เพ่ือน้ามาตั งแสดงที่บริเวณลานกิจกรรม                  
เชิงสะพานโครงเรือของตลาดน ้าฝั่งใต้คู่กับศาลขวัญเรียม รูปปั้นใหม่นี มีขวัญและเรียมนั่งอยู่บน              
หลังควาย (ภาพท่ี 140) 

 

ภาพที่ 139 รูปปั้นขวัญเรียมในระยะแรกของการเปิดตลาดเมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2555 
ที่มา: www.alepaint.com, ตลาดน ้าขวัญเรียม , เข้าถึงเมื่อ 17 กันยายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.alepaint.com/update_details.php?cate=TVRjPQ==&txtNo=T0RBMA==&pag 
eC=TVE9PQ==&id=TVE9PQ==&file=ZFhCa1lYUmxMbkJvY0E9PQ==&chk=1341738865 

                                                      

 102สัมภาษณ์ สุภาณัฐ จันทรยักฆ์, ผู้จัดการตลาดน ้าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 

http://www.alepaint.com/
http://www.alepaint.com/
http://www.alepaint.com/
http://www.alepaint.com/
http://www.alepaint.com/
http://www.alepaint.com/
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ภาพที่ 140 รูปปั้นขวัญเรียมที่สร้างขึ นใหม่ ถูกตั งไว้ข้างศาลขวัญเรียมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555
ที่มา: Thailand here ทริปตามใจไปตามทาง , ตลาดน ้าขวัญเรียม กทม Khun-Raim Floating 
Market in Bangkok Thailand, เข้าถึงเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 , เข้าถึงได้จาก http://thailandhere. 
blogspot.com/2013/10/floating-market-khuan-raim-meanburi.html 

3. ควายเรียว ซึ่งเป็นควายคู่ใจของอ้ายขวัญ และเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต 
ของชาวชนบท ภายในตลาดน ้าขวัญเรียมมีรูปปั้นควายเรียวคู่กับป้ายตลาดน ้าขวัญเรียม (ภาพท่ี 141) 
รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในตลาดน ้าก็จะเป็นรูปควายเรียว (ภาพที่ 142) รวมถึงบรรจุ
ภัณฑ์ของตลาดน ้าขวัญเรียมซึ่งมีควายเรียวเป็นสัญลักษณ์เช่นกัน (ภาพที่ 143)  นอกจากนี ทาง             
ตลาดน ้าขวัญเรียมได้จ้าหน่ายเสื อยืดที่ระลึกสกรีนรูปควายเรียวอีกด้วย (ภาพที่ 144)  โดยเอกลักษณ์
ของควายเรียวที่ตลาดน ้าขวัญเรียมจะมีหน้าตากวน ๆ ยืนกอดอก สวมผ้าขาวม้า และใส่แว่นตาด้า  

 

ภาพที่ 141 รูปปั้นควายเรียว บริเวณหน้าอาคารชั นเดียวของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

http://thailandhere/
http://thailandhere/
http://thailandhere/
http://thailandhere/
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ภาพที่ 142 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณตลาดน ้าขวัญเรียม 

 

ภาพที่ 143 บรรจุภัณฑ์ของตลาดน ้าขวัญเรียมมีควายเรียวเป็นสัญลักษณ์  
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ภาพที่ 144 เสื อยืดที่ระลึก สกรีนรูปควายเรียว  

4. การท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียม  
 นอกจากทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียมแล้ว 
การบริหารจัดการก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าให้ตลาดน ้าแห่งนี ประสบความส้าเร็จ และเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว โดยตลาดน ้าขวัญเรียมมีการจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี  

4.1 การบริหารจัดการตลาด 
ตลาดน ้าขวัญเรียมด้าเนินการโดยเอกชน ซึ่งมีคุณเชาวลิต เมธยะประภาส                     

เป็นเจ้าของตลาด เจ้าของตลาดจึงเป็นผู้ที่มีอ้านาจในการบริหารตลาดน ้าขวัญเรียมแต่เพียงผู้เดียว 
โดยมีทีมงานคอยประสานงานและปฏิบัติตามค้าสั่งที่ได้รับมอบหมาย (ภาพที่ 145) โดยมีการแบ่ง
หน้าที่ในแต่ละฝ่ายดังนี  

 

ภาพที่ 145 แสดงการบริหารงานของตลาดน ้าขวัญเรียม 
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พนักงานที่ท้างานตลาดน ้าขวัญเรียม ส่ วนใหญ่เป็นพนักงานของคุณเชาวลิต              
เมธยะประภาส ในนามบริษัทครอบครัวขนส่งจ้ากัด โดยพนักงานดังกล่าวจะมีสวัสดิการจากบริษัท  
อยู่แล้ว และจะได้รับค่าจ้างพิเศษในวันที่มาท้างานยังตลาดน ้าขวัญเรียม103 ทั งนี แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ 
ดังนี  

ผู้จัดการ มีหน้าที่ดูแลทีมงานทุกฝ่าย แบ่งหน้าที่ให้กับทีมงาน ประสานงาน และ
ดูแลผู้ค้า 

ผู้ช่วยผู้จัดการ มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของตลาดน ้าขวัญเรียม ดูแลอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ภายในตลาดทั งหมด เช่น ระบบไอน ้า ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และลิฟต์104 

ฝ่ายบริการ ได้แก่ พนักงานขับเรือน้าเที่ยว พนักงานขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว และ
ร้านค้าตลาดน ้าขวัญเรียม 

เรือน้าเที่ยว มีผู้ดูแล 5 คน ซึ่งมีประสบการณ์การท้างานมากกว่า 30 ปี โดยวัน
ธรรมดามีหน้าที่ขับเรือคลองแสนแสบ ส่วนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัติฤกษ์จะมาขับเรือ
ส่งนักท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าขวัญเรียม โดยมีหน้าที่ดูแลท้าความสะอาดเรือ เช็คอุปกรณ์ชูชีพ ร่ม เช็ค
ความพร้อมของเครื่องยนต์ เก็บค่าโดยสาร 

พนักงานขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว มีหน้าที่ดูแลรถ และรับส่งนักท่องเที่ยว มีรถ
มอเตอร์ไซต์พวงรับส่งนักท่องเที่ยวรวมสองฝั่งจ้านวน 25 คัน 

ร้านค้าตลาดน ้าขวัญเรียม มีหน้าที่เช็คของ ขายของให้กับร้านค้าของตลาดน ้า             
ขวัญเรียม ซึ่งมีร้านค้าทั งหมด 4 จุด ได้แก่ 1. บริเวณหน้าศาลาริมน ้าก่อนเข้าอาคารชั นเดียว ตลาดน ้า
ฝั่งเหนือ 2. บริเวณชั นล่าง โซน A ของอาคารสองชั น ตลาดน ้าฝั่งเหนือ 3. บริเวณชั นล่าง โซน B     
ของอาคารสองชั น ตลาดน ้าฝั่งเหนือ และ 4. บริเวณชั นล่างด้านทิศเหนือของอาคารสองชั น ตลาดน ้า
ฝั่งใต้  

ฝ่ายท้าความสะอาด  
แม่บ้าน ตลาดน ้าขวัญเรียมมีแม่บ้านท้าความสะอาดจ้านวน 14 คน ซึ่งเป็นพนักงาน

ที่จ้างเป็นประจ้ารายเดือน มีหน้าที่ดูแลท้าความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละจุด ในวันปิด
ตลาดวันจันทร์เป็นวันล้างท้าความสะอาดตลาด วันอังคาร - วันศุกร์ท้าความสะอาดปกติ และมีการ
จ้ากัดแมลงวันโดยการใช้น ้ายาทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  

ฝ่ายดูแลสัตว์  
พนักงานดูแลสัตว์มีหน้าที่ท้าความสะอาดบริเวณที่จัดแสดงสัตว์ทั งถาวรของตลาด

น ้าขวัญเรียม รวมถึงมีหน้าให้อาหารสัตว์ และติดตามอาการของสัตว์อย่างใกล้ชิด ทั งนี ตลาดน ้าขวัญ
เรียมมีสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ด้วย 

 
 

                                                      
103สัมภาษณ์ สุภาณัฐ จันทรยักฆ์, ผู้จัดการตลาดน ้าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
104สัมภาษณ์ อ้าพันธุ์ สายเสวก, ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดน ้าขวัญเรียม, 6 กุมภาพันธ์ 2559. 
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ช่างถ่ายรูป 3 มีหน้าที่บันทึกภาพบรรยากาศ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในตลาดน ้าขวัญเรียม ผู้ดูแลเพจตลาดน ้าขวัญเรียมและเฟสบุ๊คมีหน้าที่
ประชาสัมพันธ์และตอบค้าถาม และโฆษกที่ตลาดมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในตลาดน ้า และ
แจ้งข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยว 

ฝ่ายช่างเทคนิค มีหน้าที่ออกแบบแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เช่น กาท้า
ตุ๊กตามีเสียง ตุ๊กตาเต้นได้ ตีกตาพูดเชิญชวนให้ล่องเรือเที่ยวคลองแสนแสบ ตุ๊กตาชกมวย ตุ๊กตาแตะ
บอล เป็นต้น รวมถึงการติดตั งระบบไอน ้า ลิฟต์ และกลองวงจรปิด105  

4.2 การจัดการด้านพื นที่ 
นับตั งแต่มีการก่อตั งตลาดน ้าขวัญเรียมเมื่อปี พ.ศ. 2555 – 2559 ตลาดน ้า            

ขวัญเรียมมีการพัฒนาและการขยายตัวของตลาดในด้านการจัดการพื นที่ นับตั งแต่ที่มีการเปิด              
ตลาดอย่างเป็นทางการ โดยพื นที่ของตลาดน ้าขวัญเรียม ประกอบด้วยพื นที่สองฝั่ง คือ ตลาดน ้าขวัญ
ฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญเหนือ) และตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต้) ซึ่งในระยะแรกของการเปิด
ตลาดเมื่อปี พ.ศ. 2555 - 2559 ตลาดน ้าขวัญเรียมมีการจัดการพื นที่โดยรวม ดังนี    

ตลาดน ้าขวัญเรียมมีลักษณะเด่นทางด้านพื นที่ กล่าวคือ ท้าเลที่ตั งของตลาดน ้า
สามารถเข้าได้ถึงง่ายโดยสามารถเข้าได้สองทาง คือ 1. ถนนสุขาภิบาล 2 (เสรีไทย) และ 2. ถนน
สุขาภิบาล 3 (รามค้าแหง)  ทั งนี มีที่จอดรถสะดวกสบายทั งสองฝั่ง พื นที่ตลาดน ้ามีคลองแสนแสบ            
กั นกลาง มีการจัดวางตลาดได้อย่างน่าสนใจ โดยมีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัดบ้าเพ็ญเหนือและ
วัดบางเพ็งใต้ สะพานเป็นรูปโครงเรือออกแบบได้อย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ อาคารมีลักษณะ
หลังคาสูงมีระเบียบสามารถมองเห็นทัศนวิสัยโดยรอบตลาดน ้า อาคารสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะกลมกลืน
กับสิ่งแวดล้อม มีการติดตั งผ้าใบกันแสงและระบบไอน ้าเพ่ือสร้างความร่มเย็น มีลิฟต์ เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว วัยชรา คนพิการ และสตรีมีครรภ์ ทั งนี ได้แบ่งพื นที่ออกเป็น  

พื นที่ร้านค้า ในระยะแรกของการเปิดตลาด ตลาดน ้าฝั่งเหนือ มีร้านค้าประกอบด้วย 
ร้านค้าอาคารชั นเดียว ร้านค้าอาคารสองชั น ซึ่งชั นบนซีกตะวันออกเป็นพื นที่ว่างยังไม่มีร้านค้าและได้
ขยายร้านค้าบริเวณนี ในปี พ.ศ. 2557  ในส่วนของร้านค้าบริเวณตรอกเรือ  มีการขยายตัวของเรือ
ร้านค้าในปี พ.ศ. 2556  โดยตลาดน ้าได้สร้างแพร้านค้าเพ่ิม เพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ตลาดน ้าฝั่งใต้ มีร้านค้าตั งแต่เริ่มเปิดตลาด คือ ร้านค้าอาคารชั นเดียว ร้านค้าบริเวณชั นล่างของอาคาร
สองชั น ร้านค้าเรือกระแชง และร้านค้าบริเวณแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงร้านค้า
บริเวณแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ โดยการจ้าลองร้านค้าแบบโบราณ จ้านวน 21 ห้อง ซึ่งสร้างแล้วเสร็จ
ในปีพ.ศ. 2556 และสร้างร้านค้าเพ่ิมอีก 10 ห้องบริเวณทิศตะวันออกของอาคารชั นเดียว ทั งนี เพ่ือ
เพ่ิมจ้านวนพื นที่ร้านค้า ส่งผลให้ตลาดมีสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวมากขึ น นอกจากนี มีการสร้างร้านค้าเพ่ิมขึ นอีก 2 ร้านในปีพ.ศ. 2557 คือ ร้านส้มต้าบ้าน
นอกและเรือนโกโบริ 

 

                                                      
105สัมภาษณ์ สุภาณัฐ จันทรยักฆ์, ผู้จัดการตลาดน ้าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
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พื นที่ทางวัฒนธรรม ทางตลาดน ้าได้จัดพื นที่ส้าหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมตั งแต่
เวลา 07.30 น. - 18.00 น. โดยมีกิจกรรม ดังนี  กิจกรรมท้าบุญตักบาตรพระทางเรือ กิจกรรมล่องเรือ
ชมคลองแสนแสบ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงปาฐกถาธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมตั งแต่
แรกเริ่มเปิดตลาดจนถึงปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่ท้าให้นักท่องเที่ยวเข้าวัดท้าบุญมากขึ น นอกจากนี             
มีศาลขวัญเรียมและรูปปั้นขวัญเรียม ตั งอยู่บริเวณตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ                  
ตลาดน ้าขวัญเรียม  

พื นที่แหล่งเรียนรู้ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้มีแหล่งเรียนรู้ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคน   
ในอดีตคือ แปลงสาธิตการปลูกข้าว และการเลี ยงห่านบริเวณริมคลองแสนแสบของตลาดน ้าฝั่งใต้ 
ต่อมาในปีเดียวกันได้มีการปรับปรุงพื นที่ร้านค้าบริเวณแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้โดยการจ้าลองร้านค้า
แบบโบราณ และมีจุดจัดแสดงหุ่นจิ๋วที่จ้าลองวิถีชีวิตของคนในอดีตขึ นบริเวณร้านค้าโบราณนี ด้วย 
ตลาดน ้าขวัญเรียมมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และใน พ.ศ. 2556 โดยมีปรับปรุงพื นที่
บริเวณแปลงสาธิตการปลูกข้าวให้เป็นพื นที่ส้าหรับจัดแสดงม้าแคระ และได้ปรับเปลี่ยนพื นที่ให้เป็น          
ที่นั่งพักรับประทานอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว โดยได้ย้ายจุดจัดแสดงม้าแคระไปยังบริเวณทางเดิน   
หน้าทางเข้าวัดบางเพ็งใต้ ทั งนี ได้มีการเพ่ิมพื นที่จัดแสดงสัตว์ถาวรไว้บริเวณชั นล่างของอาคารสองชั น
ฝั่งใต้ ซึ่งสัตว์ที่น้ามาจัดแสดงได้แก่ กระต่ายสายพันธุ์ต่าง ๆ หมูแคระ เต่าชูกาต้า วอลลาบี เป็นต้น  
ในส่วนของตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือแรกเริ่มมีเพียงพื นที่ร้านค้าเท่านั น ต่อมาใน  พ.ศ. 2556              
ได้มีการเพ่ิมพื นที่จุดจัดแสดงสัตว์น ้าบริเวณตรอกเรือ และจุดจัดแสดงม้าแคระบริเวณสมบุญอทิศ 
ต่อมาได้น้าสัตว์อ่ืน ๆ มาจัดแสดงเพ่ิมเติม ทั งนี ได้จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื นบ้านมีนบุรีขึ นที่บริเวณชั นบน 
ซีกตะวันออกของอาคารสองชั น โดยจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองมีนบุรีและเครื่องมือจับ
ปลา และต่อมาได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพื นที่ส้าหรับร้านค้าทั งหมด  

นอกจากนี ตลาดน ้าขวัญเรียมให้ความส้าคัญกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อยากให้
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบมาพักผ่อนจริง ๆ ให้นักท่องเที่ยวรู้ สึกผ่อนคลายสบายเหมือนอยู่บ้าน             
จึงมีการจัดที่นั่งพักตามจุดต่าง ๆ อีกทั งยังมีการติดตั งตาข่ายพลางแสง พัดลมและไอน ้า เพ่ือเพ่ิม            
ความร่มรื่นเย็นสบายให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการเพ่ิมจุดบริการรถรับ - ส่งให้แก่นักท่องเที่ยว       
ที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจ้าทางเพ่ือให้เข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ นอีกด้วย 

4.3 การจัดการร้านค้าและผู้ค้า 
4.3.1 เกณฑ์การคัดเลือกร้านค้า  

ทางตลาดน ้าขวัญเรียมได้รับความสนใจจากร้านค้าจ้านวนมาก ทางตลาดน ้า
จึงมีเกณฑ์ในการคัดเลือกร้านค้า เพ่ือให้ได้ร้านค้าที่มีสินค้าคุณภาพ และสินค้ามีความหลากหลาย 
ดังนี  

1. เป็นสินค้า OTOP ในระดับ 5 ดาว 
2. มีประสบการณ์การขายไม่ต่้ากว่า 10 ปี  
3. สินค้าหลากหลายไม่ซ ้าสินค้าท่ีมีอยู่เดิมในตลาด106 

                                                      
106สัมภาษณ์ เชาวลิต เมธยะประภาศ, ผู้บริหารตลาดน ้าขวัญเรียม, 27 มีนาคม 2557. 
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4. เมื่อผู้ค้าเข้ามาติดต่อขอเช่าแผง ทางตลาดน ้าต้องทราบรายละเอียดสินค้า
ที่จะน้ามาขาย หากเป็นร้านค้าประเภทอาหาร ผู้ค้าต้องแสดงวิธีท้า และมีการทดสอบรสชาติของ
อาหาร เมื่อผ่านการทดสอบจึงเข้ามาขายยังตลาดได้107 

4.3.2 กฎระเบียบกลาง 
เมื่อผู้ค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดน ้าขวัญเรียมแล้ว ต้องปฏิบัติตาม

ข้อตกลง และผู้ค้าต้องมีความบริสุทธิ์ต่อผู้บริโภค กล่าวคือ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ต้องซื่อสัตย์ต่อ
อาชีพตนเอง โดยตลาดน ้าขวัญเรียมมีกฎระเบียบกลาง ดังนี  

1. ร้านค้าต้องใช้บรรจุภัณฑ์ของตลาดน ้าขวัญเรียม 
2. ร้านขายเครื่องดื่มเป็นร้านค้าของตลาดน ้าขวัญเรียม ทางตลาดจึงห้าม       

ผู้ค้าขายเครื่องดื่ม หากร้านอาหารภายในตลาดน ้าต้องการขายเครื่องดื่มให้แก่นักท่องเที่ยว ให้สั่งซื อ
เครื่องดื่มกับตลาดน ้าขวัญเรียม  

3. หากผู้ค้าไม่มาขายของต้องแจ้งใหท้างตลาดทราบล่วงหน้า  
4. ทางตลาดน ้ามีการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร หากพบว่าร้านค้าใดมีการ

ลดปริมาณหรือคุณภาพของอาหาร หรือถูกร้องเรียกจากนักท่องเที่ยว หากร้านค้าไม่มีการแก้ไข
ปรับปรุง ทางตลาดน ้าสามารถตัดสิทธิ์การขายได1้08 

4.3.3 ช่วงเวลาการขาย 
ระยะแรกของการเปิดตลาด ตลาดน ้าขวัญเรียมเปิดบริการในวันเสาร์ - วัน

อาทิตย ์เวลา 06.00 น. - 20.00 น. ต่อมาได้เปิดตลาดเพิ่มในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และมีการปรับเปลี่ยน
เวลาเปิดปิดตามความเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันตลาดน ้าขวัญเรียมเปิดให้บริการในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะให้บริการตั งแต่เวลา 07.30 น. – 18.00 น.  

4.3.4 การเก็บค่าเช่าแผง 
ตลาดน ้าขวัญเรียมมีการเก็บค่าเช่าแผงในแต่ละฝั่งไม่เท่ากัน แต่มีค่าเช่าแผง

โดยเฉลี่ย 1,000 - 1,200 ต่อวัน ซึ่งมีระบบการเก็บค่าเช่าแผงเป็นรายวัน นอกเหนือจากนี ทางตลาดมี
การเก็บค่าไฟต่างหากขึ นอยู่กับว่าร้านค้าใช้ไฟมากหรือน้อย ทั งนี พบว่าไม่มีการเก็บค่าบ้ารุงพื นที่ก่อน
เข้า โดยแต่ละโซนมีการเก็บค่าเช่าดังนี  

ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ อาคารชั นเดียวส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าประเภท
ของกิน จ่ายค่าเช่าแผงเป็นรายวัน วันละ 1,000 บาท ในส่วนของอาคารสองชั น แบ่งออกเป็น 4 โซน 
คือ โซน A ชั นล่าง ซีกตะวันออก จ่ายค่าเช่าแผงเป็นรายวัน วันละ 1,200 บาท โซน B ชั นล่าง             
ซีกตะวันตก จ่ายค่าเช่าแผงเป็นรายวัน วันละ 1,200 บาท โซน C ชั นบน ซีกตะวันออก จ่ายค่าเช่า
แผงเป็นรายวัน วันละ 1,200 บาท และโซน D ชั นบนซีกตะวันตก ซึ่งเป็นโซนร้านค้าที่เปิดขึ นใหม่              
เมื่อปี พ.ศ. 2557 จ่ายค่าเช่าแผงเป็นรายวัน วันละ 1,000 บาท ตรอกเรือ จ่ายค่าเช่าแผงเป็นรายวัน 
วันละ 1,200 บาท บริเวณนี ประกอบด้วยเรือร้านค้าและแพร้านค้า  

                                                      
107สัมภาษณ์ กันธิมา พิชัยวงศ์, ผู้ค้าตลาดน ้าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 

 108สัมภาษณ์ สุภาณัฐ จันทรยักฆ์, ผู้จัดการตลาดน ้าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
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ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้  อาคารชั นเดียว ซึ่งเป็นโซนของร้านอาหารทั งหมด                
จ่ายค่าเช่าแผงเป็นรายวัน วันละ 700 - 1,000 บาท ในส่วนของอาคารสองชั น บริเวณชั นบนยังไม่มี
ร้านค้า บริเวณชั นล่างเป็นร้านค้าประเภทของใช้ เช่นเสื อผ้า แว่นตา รองเท้า ชุดกีฬา เป็นต้น จ่ายค่า
เช่าแผงเป็นรายวัน วันละ 1,000 บาท บริเวณเรือร้านค้าริมคลองแสนแสบ จ่ายค่าเช่าแผงเป็นรายวัน 
วันละ 1,000 บาท ส่วนร้านค้าหน้าถังบริเวณแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ จ่ายค่าเช่าแผงเป็นรายวัน    
วันละ 1,000 บาท และร้านค้าที่สร้างขึ นใหม่ทิศตะวันตกของอาคารชั นเดียว จ่ายค่าเช่าแผงเป็น
รายวันวันละ 1,200 บาท 

4.3.5 การก้าหนดราคาสินค้า  
ทางตลาดน ้าขวัญเรียมไม่มีการก้าหนดราคาสินค้า แต่จะให้ผู้ค้าเป็นผู้ก้าหนด

ราคาสินค้าที่เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยว ทั งนี หากมีนักท่องเที่ยวไปร้องเรียกกับทางตลาดน ้าขวัญเรียม 
แล้วพบว่าผู้ค้าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ทางตลาดน ้าจะท้าการตรวจสอบ และท้าการพูดคุย เพ่ือให้
ร้านค้าได้ปรับปรุง หากพบว่ายังมีการร้องเรียนอีก ทางตลาดน ้าขวัญเรียมจะตัดสิทธิ์การขาย 

4.3.6 การจัดพื นที่จ้าหน่ายสินค้า  
ตลาดน ้าขวัญเรียมแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ได้แก่ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ              

(วัดบ้าเพ็ญเหนือ) และตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต้) โดยท้าการส้ารวจเมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2557 

ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญเหนือ) ประกอบด้วย อาคารชั น
เดียว (หมายเลข 1) ซึ่งอาคารนี มีร้านค้าจ้านวน 5 แถว ถัดจากอาคารชั นเดียวไปทางทิศตะวันตก คือ 
อาคารสองชั น (หมายเลข 2) อาคารนี สามารถแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน A ชั นล่าง ซีกตะวันออก 
โซน B ชั นล่าง ซีกตะวันตก โซน C ชั นบน ซีกตะวันออก และโซน D ชั นบน ซีกตะวันตก ถัดจาก
อาคารสองชั นด้านทิศตะวันตก จะเป็นทางเดินเข้าสู่บริเวณท่ีเรียกว่าตรอกเรือ (หมายเลข 3) บริเวณนี 
มีร้านค้าเรือโบราณซึ่งเป็นของสะสมของเจ้าของตลาด ดัดแปลงให้เป็นร้าค้าจอดเรียงรายอยู่บริเวณริม
คลองแสนแสบ (แผนผังที่ 14) ดูตารางที่ 1 ประกอบ 

 

แผนผังที่ 14 อาคารร้านค้าตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ  
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงพื นที่ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญเหนือ)  

หมายเลข  
1 อาคารชั นเดียว 
2 อาคารสองชั น  
 โซน A ชั นล่าง ซีกตะวันออก 
 โซน B ชั นล่าง ซีกตะวันตก 
 โซน C ชั นบน ซีกตะวันออก 
 โซน D ชั นบน ซีกตะวันตก 
3 บริเวณตรอกเรือ  

อาคารชั นเดียวตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ เป็นอาคารเปิดโล่งมีร้านค้า
ทั งหมด 5 แถว ประกอบด้วย แถว A เป็นร้านค้าหันหลังติดก้าแพงของอาคารหันหน้าไปทางใต้           
ตรงข้ามกันเป็นแถว B ซึ่งเป็นร้านค้าหันหลังชนกับแถว C ตรงข้ามกับแถว C เป็นแถว D ที่หันหลังชน
กับแถว E ร้านค้าทั ง 5 แถว แบ่งออกเป็นแถวละ 10 ล็อค ส้าหรับอาคารชั นเดียวนี จึงมีร้านค้าทั งหมด 
50 ล็อค นอกจากนี มีร้านค้าเรือกระแชง ซึ่งเป็นร้านขายน ้าแข็งใสและไอติมกะทิ จอดขายอยูร่ิมคลอง
แสนแสบ หน้าอาคารชั นเดียวอีกด้วย (แผนผังที่ 15)  

 

แผนผังที่  15 ร้านค้าอาคารชั นเดียว หมายเลข 1 ตลาดน ้าฝั่งเหนือ 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงร้านค้าอาคารชั นเดียวหมายเลข 1  

แถว A แถว B แถว C 
1. หมูกรอบ 1. ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1. ว่าง 
2. หมูกรอบ 2. ป้าแต๋ว กล้วยน ้าวาอบ 2. บ้านธัญธรรณ์ ครองแครง 
3. ปลาทูต้มเค็ม น ้าพริก 3. ป้าแต๋ว กล้วยน ้าวาอบ 3. บ้านธัญธรรณ์ ครองแครง 
4. ปลาทูมัน ปลาซิวแก้ว 4. ว่าง 4. ผลไม้แปรรูป 
5. มะม่วงน ้าปลาหวาน 5. ทองม้วนสด 5. น ้าฟักข้าว 
6. ข้าวคลุกกะปิ 6. ขนมเบื อง 6. ผลไม ้
7. เป็ดอบ 7. ปลาแห้ง ไข่เป็ด ผัก 7. ปลาแห้ง ไข่เป็ด ผัก 
8. ไซโป้วหวาน 8. น ้าพริก 8. ซาลาเปา 
9. ขนมเบื องญวน 9. ไอติมโบราณ 9. ลูกชื อทอด แหนมเห็ด 
10. ปลาหมึกย่าง  10. ข้าวเหนียวมูล ช.ศรแก้ว 10.ทับทิมกรอบ 

แถว D แถว B  
1. แฮปปี้บาร์บีคิว 1. แฮปปี้บาร์บีคิว  
2. แดงแหนมเนือง 2. แดงแหนมเนือง  
3. ข้าวเหนียวมะม่วงขนมหวาน 3. ไข่ปลาหมึกทอด  
4. ข้าวเหนียวมะม่วงขนมหวาน 4. ทะเลครก  
5. ไส้กรอกอิสาน 5. ไส้กรอกอิสาน  
6. ขนมตาล 6. ขนมตาล  
7. สีสมปอเปียะทอด 7. ถั่วทอด  
8. พัฟซ่า 8. พัฟซ่า  
9. ข้าวเกรียบปลาปัตตานี 9. ทอดมันปลากราย  
10. เพชรบุรี 42 สัขยาปลาท่องโก๋   

อาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ โซน A ชั นล่าง ซีกตะวันออก 
ประกอบด้วยร้านค้าจ้านวน 3 แถว คือแถว A เป็นร้านค้าหันหลังชนก้าแพง หันหน้าร้านออกทางทิศ
ใต้ ตรงข้ามกับแถว A เป็นแถว B ซึ่งเป็นร้านค้าที่หันหลังชนกับร้านค้าแถว C ร้านค้าทั ง 3 แถวนี  มี
จ้านวนแถวละ 11 ล็อค ดังนั น โซน A ชั นล่าง ซีกตะวันตก โซนนี จึงมีร้านค้าทั งหมดจ้านวน 33 ล็อค 
บริเวณนี เป็นที่ตั งร้านขายเครื่องดื่มของตลาดน ้าขวัญเรียม และบริเวณริมคลองแสนแสบเป็นจุดจอด
เรือน้าเที่ยว เพ่ือล่องชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองแสนแสบ (แผนผังที่ 16) 
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แผนผังที่ 16 ร้านค้าบริเวณชั นล่าง โซน A ซีกตะวันออก อาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

ตารางที่ 3 แสดงร้านค้าบริเวณชั นล่าง โซน A ซีกตะวันออก อาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

แถว A แถว B แถว C 
1.เครื่องส้าอาง 1.เครื่องดื่มบ๊วยซ่า 1.ว่าง 
2.กางเกงขาสั นเจเจ 2.เค้กโฮมเมด 2.ว่าง 
3.เสื อผ้าแฟชั่น 3.ผักหวานแปรรูป 3.ผักหวานแปรรูป 
4.เสื อผ้าเด็ก 4.ขนมกุยช่าย 4.ขนมกุยช่าย 
5.เครื่องหนัง 5.ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 5.ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 
6.เสื อผ้าแฟชั่น 6.ขนมโตเกียว 6.ขนมโตเกียว 
7.ว่าง 7.หมูทอดโรมัน 7.หมูทอดโรมัน 
8.เสื อผ้าแฟชั่น 8.เครือทิพย์ขนมไทย 8.เครือทิพย์ขนมไทย 
9.เครื่องประดับ 9.ซูซิ 9.ซูซิ 
10.เสื อผ้าแฟชั่น 10.ขนมครกญี่ปุ่น 10.ขนมครกญี่ปุ่น 
11.ดอกไม้ประดิษฐ์ 11.ขนมปัง 11.ขนมปัง 

อาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ โซน B ชั นล่าง ซีกตะวันตก            
โซนนี เป็นที่ตั งของร้านอาหารทั งหมด โดยร้านค้ามีลักษณะเรียงเป็นแถวเดียว จ้านวน 10 ล๊อค ภายใน
ร้านมีพื นที่ส้าหรับนั่งพักรับประทานอาหาร นอกจากนี มีร้านชาชักสตูลตั งอยู่ใต้บันไดของบริเวณนี  
(แผนผังที่ 17) 
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แผนผังที่ 17 ร้านค้าบริเวณชั นล่าง โซน B ซีกตะวันตก ของอาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

ตารางที่ 4 แสดงร้านค้าบริเวณชั นล่าง โซน B ซีกตะวันตก อาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

หมายเลข ร้านค้า 
1-2 แกงเห็ดเพ่ือสุขภาพ 
3 กระเพาะปลาท่าดินแดง 
4 ร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง 
5 ร้านก๋วยเตี๋ยวพระร่วง - ข้าวห่อใบบัว 
6 สเต๊ก 
7 จรินทร์บางแสน หอยจ้อ แฮกิ๋น ปูจ๋า 
8 ข้าวมันไก่เบตง 
9 ขนมจีนและผลไม้แช่อิ่ม 
10 โออ่างเส้นปลา 

อาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ โซน C ชั นบน ซีกตะวันตก            
จากโซน B บริเวณริมสุดของอาคารด้านทิศตะวันตกมีบันไดและลิฟต์ขึ นไปยังชั นบนของอาคาร ซึ่ง
เป็นบริเวณร้านค้าโซน C ร้านค้าบริเวณนี มีลักษณะเป็นแถวยาวแถวเดียว มีทั งหมดจ้านวน 18 ล๊อค 
โดยร้านค้าหันหลังชนก้าแพงเช่นเดียวกับร้านค้าโซน C ซึ่งร้านค้าในโซนนี จะเป็นร้านค้าประเภทของ
ใช้ เช่น เสื อผ้า นาฬิกา กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น บริเวณด้านหน้าของร้านค้าเป็นทางเดิน และที่นั่งพัก
ส้าหรับนักท่องเที่ยว (แผนผังที่ 18) 
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แผนผังที่ 18 ร้านค้าบริเวณชั นบน โซน C ซีกตะวันตก อาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

ตารางที่ 5 แสดงร้านค้าบริเวณชั นบน โซน C ซีกตะวันตก อาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ 

หมายเลข ร้านค้า 
1 ร้านเจียงฮาย เสื อผ้าพื นเมือง 
2 ร้านเจียงฮาย เสื อผ้าพื นเมือง 
3 เสื อผ้าแฟชั่น 
4 เสื อผ้าแฟชั่น 
5 ศศิมาสมุนไพร 
6 ศศิมาสมุนไพร 
7 ร้านสุโข เครื่องเงินสุโขทัย 
8 ร้าน CARTOWN รถเหล็กของเล่นโมเดล 
9 ร้านปัณรส เสื อผ้าจากผ้าขาวม้า 
10 ร้านปัณรส เสื อผ้าจากผ้าขาวม้า 
11 FANCY ICE YUMMY ไอติมผลไม้ ไอติมโบราณ 
12 FANCY ICE YUMMY ไอติมผลไม้ ไอติมโบราณ 
13 เสื อผ้าแฟชั่น 
14 2 ฝีพาย 
15 เสื อผ้าแฟชั่น 
16 ร้าน Live Girl  
17 เสื อผ้าเด็ก 
18 ของตกแต่งบ้านแบบย้อนยุค 
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อาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ โซน D ชั นบน ซีกตะวันออก 
ร้านค้าบริเวณนี มีจ้านวน 2 แถว โดยแถวแรก (A) แบ่งออกเป็น 5 ล๊อค แถวที่สอง (B) แบ่งออก             
เป็น 4 ล๊อค บริเวณนี มีจุดนั่งพักและพื นที่เล่นส้าหรับเด็กด้วย (แผนผังที่ 19) 

 
แผนผังที ่19 ร้านค้าบริเวณอาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ โซน D ชั นบน ซีกตะวันออก 

ตารางที่ 6 แสดงร้านค้าบริเวณอาคารสองชั นตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งเหนือ โซน D ชั นบน ซีกตะวันออก 

แถว A แถว B 
1.ถ้วยชามของใช้ในครัว 1.ร้าน Japan 2 hand ของตกแต่งบ้านจากญี่ปุ่น 
2.เสื อผ้าบุรุษ 2.เสื อผ้าแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่น 
3.เสื อยืดแฟชั่น 3.เสื อผ้าสินค้าประมลูจากเกาหลี 
4.ของเล่นเด็ก 4.กระเป๋าหนัง รองเท้า 
5.เสื อผ้าเด็ก  

 ตรอกเรือ ร้านค้าบริเวณนี มีทั งร้านค้าที่อยู่ ในเรือกระแชง และร้านค้าที่อยู่บนแพ 
ตั งอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ อยู่ถัดจากอาคารหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกของตลาดน ้าฝั่งเหนือ 
บริเวณนี ยังเป็นพื นที่ส้าหรับจัดแสดงสัตว์น ้าสายพันธุ์ต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้นั่ง
รับประทานอาหารริมคลองแสนแสบแล้ว ยังจะได้เพลิดเพลินกับสัตว์น ้าหลากหลายชนิด แผนผังนี  
ให้หมายเลขโดยอธิบายตามทิศทางการเดินมาจากอาคารสองชั น (หมายเลข 2) มายังบริเวณตรอกเรือ 
(แผนผังที่ 20) 
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แผนผังที่ 20 แสดงผังร้านค้าบริเวณตรอกเรือ 

ตารางที่ 7 แสดงร้านค้าบริเวณตรอกเรือ 

หมายเลข ร้านค้า 
1 กาแฟสด 
2 ไก่กะทิ 
3 อาหารทะเล ซี๊ด ซีฟู้ด 
4 ก๋วยเตี๋ยวเรือปทุม 
5 ก๋วยเตี๋ยวต้มย้าโบราณ 
6 ผัดไท 
7 ข้าวแช่ แม่เล็ก สกิดใจ 
8 ทอดมัน แกงเขียวหวานลูกชิ นปลากราย 
9 ซังเถา หมูสเตะ 
10 ข้าวขาหมูซังเถา 
11 ก๋วยจั๊บญวนแม่พลอย 
12 ลาบยโส 

 
ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ (วัดบางเพ็งใต้) ตลาดน ้าขวัญเรียนมีพื นที่ร้านค้า

มากกว่าตลาดฝั่งเหนือ ซึ่งประกอบด้วย อาคารชั นเดียว (หมายเลข 4) อาคารสองชั น (หมายเลข 5) 
ร้านค้ารเรือกระแชง (หมายเลข 6) ร้านค้าหน้าถัง (หมายเลข 7) และร้านค้าอาคารไม้ (หมายเลข 8) 
(แผนผังที่ 21) 
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แผนผังที่ 21 แสดงอาคารร้านค้าบริเวณตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงอาคารร้านค้าบริเวณตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต ้(วัดบางเพ็งใต้) 

หมายเลข  
1 อาคารชั นเดียว 
2 อาคารสองชั น  
3 ร้านค้าเรือกระแชง 
4 ร้านค้าแบบหน้าถัง 
5 อาคารไม้แบบโบราณ 

อาคารร้านค้าชั นเดียวตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้  (หมายเลข 1) เดิมเป็น
อาคารเปิดโล่งทั งสี่ด้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้มีสร้างร้านค้าเรือนไม้แบบโบราณ (หมายเลข 5) 
เพ่ิมขึ นด้านทิศตะวันตกของอาคาร โดยอาคารนี สามรถเดินเข้าได้สามทางคือ 1. ทางทิศใต้ของอาคาร
เดินมาจากที่จอดรถ 2. ทิศตะวันออกของอาคารเดินตามทางเดินของตลาดฝั่งใต้ และ 3. เดินเข้ามา
จากอาคารหมายเลข 5 ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ติดกัน ภายในอาคารนี จะแบ่งออกเป็นสองโซนคือ 1. โซน
ส้าหรับขายอาหาร และ 2. โซนส้าหรับนั่งพักรับประทานอาหาร ทั งนี จะมีร้านค้ากระจายตั งแผง
ร้านค้าอยู่ภายนอกอาคารทางทิศใต้และทิศตะวันออกของอาคาร รวมถึงจุดถ่ายภาพที่ระลึกด้วย 
(แผนผังที่ 22) 
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แผนผังที่ 22 แสดงร้านของอาคารชั นเดียว (หมายเลข 1) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงร้านของอาคารชั นเดียว (หมายเลข 1) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

แถว A แถว B แถว C 
1.ของเล่นเด็ก 1.ข้าวแช่ 1.ขนมปัง mai homemade  
2.ว่าง 2.แม่สมจิตร ขนมไทย 2.ไก่ตะเกียบ 
3.ไส้กรอกอีสาน 3.ไส้กรอกอีสาน 3.ว่าง 
4.ว่าง 4.ทอดมันเกาะเกร็ด 4.ว่าง 
5.แคบหมูแสงดาวจากเชียงราย  5.ครัวนายน้อย 5.ข้าวราดแกง 
6.มะนาว 6.กุยช่าย 6.ร้านอาหารอิสลาม 
7.ขนุนแกะ 7.ขนุนแกะ 7.ลอดช่อง 
8.ร้านล้านองุ่นของทะเล 8.ร้านล้านองุ่นของทะเล 8.ไส้กรอกอีสาน 
9.ร้านล้านองุ่นของทะเล 9.หมูสะเต๊ะ 9.ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย 
10.ขนมโคหร่อยๆ ขนมลา 10.ไก่กะทิ 10.ก๋วยเตี๋ยว 
  11.ว่าง 



176 
 

 
 

ตารางที ่9 ตารางแสดงร้านของอาคารชั นเดียว (หมายเลข 1) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ (ต่อ) 

แถว D แถว E  
1.ขนมครกสิงคโปร์ 1.สละลอยแก้ว  
2.ห่อหมกกระทงทอง 2.ผลไม้ตามฤดูกาล  
3.หมูยอนึ่ง 3.ผลไม้ตามฤดูกาล  
4.ผลไม้สด 4.ขนมสายไหม  
5.ข้าวราดแกง 5.อิงภูกล้วยทอด 2  
6.เจ๊เง็ก ข้าวหน้าเป็ด 6.อิงภูกล้วยทอด  
7.โรตียักษ ์ 7.ร้านค้าตลาดน ้าขวัญเรียม  
8.ชาชักสตูล 8.ร้านส้มต้าบ้านนอก  
9.ข้าวมันไก่เบตง   
10.ข้าวขาหมู   
11.ข้าวผัดปู เมืองชล   

อาคารสองชั น (หมายเลข 2) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ อาคารนี อยู่ติดกับ
อาคารชั นเดียว (หมายเลข 1) เป็นอาคารสองชั น โดยชั นบนของอาคารเป็นสถานที่ส้าหรับพักผ่อน
ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยทางตลาดได้น้าผ้าใบเตียงนอน และโต๊ะเก้าอี ส้าหรับนั่งพักรับประทานอาหาร
ให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี เป็นสถานที่ส้าหรับดูดวงของหมอดูตาบอด โดยชั นบนของอาคารนี 
สามารถขึ นได้ 3 ทาง คือ 1. ฝั่งเหนือของอาคารเป็นบันไดเหล็กโค้งเชื่อมต่อกับชั นบน เป็นบันไดที่
สร้างขึ นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2558 2. บันไดทางขึ นด้านใต้ของอาคารที่มีอยู่เดิม และ 3. ลิฟต์อยู่ชั นล่างใน
อาคารบริเวณลานจัดแสดงสัตว์ (แผนผังที่ 23) 

 

แผนผังที่ 23 แสดงบริเวณชั นบนของอาคารสองชั น (หมายเลข 2) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
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ส่วนชั นล่างของอาคารเป็นพื นที่ส้าหรับร้านค้า จุดจัดแสดงสัตว์ จุดบริการ
ลิฟต์และห้องน ้า ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าประเภทของใช้ต่าง ๆ เช่น รองเท้า นาฬิกา แว่นตา 
เสื อผ้า ชุดกีฬา ผ้าห่ม เป็นต้น นอกจากนี มีร้านค้าตั งแผงอยู่ทางนอกทางทิศตะวันออกของอาคาร 
(แผนผังที่ 24) 

 

แผนผังที่ 24 แสดงร้านค้าบริเวณชั นล่างของอาคารสองชั น (หมายเลข 2) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงร้านค้าบริเวณชั นล่างอาคารสองชั น (หมายเลข 2) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

แถว A แถว B แถว C 
1.เสื อผ้าจากผ้าฝ้าย 1.Phchlorer'shop อุปกรณ์มือถือ 1.ร้าน Moo ขายก๊ิฟ 
2.กระเป๋าตุ๊กตา-ถุงเท้า 2.เสื อผ้า 2.เสื อผ้า 
3.เสื อผ้าเด็ก 3.เสื อผ้า 3.อุปกรณ์ครัว 
4.หนังรองเบาะรถยนต์ 4.ร้าน M-I-G เสื อผ้า 4.ร้าน John Mery  
5 – 6 แว่นตาแฟชั่น 5.รองเท้าแฟชั่น 5.ชุดชั นใน 
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงร้านค้าบริเวณชั นล่างอาคารสองชั น (หมายเลข 2) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
(ต่อ) 

แถว D แถว E แถว F 
1.ร้านค้าตลาดน ้าขวัญเรียม 1.ร้านค้าตลาดน ้าขวัญเรียม 1.ขนมโบราณน ้าตาลปั้น 
2.ว่าง 2.ร้านค้าตลาดน ้าขวัญเรียม 2.ร้านขอบคุณ ชาชักสตูล 
3อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง. 3.ที่นอนจากนุ่น  
4.ผ้าห่ม 4.ที่นอนจากนุ่น  
5.รองเท้า 5.เสื อผ้าแฟชั่น  
6.ชุดกีฬา 6.ดอกไม้ประดิษฐ์  
7.เสื อผ้าแฟชั่น 7.เครื่องประดับ  
8.ร้านคุณครูของใช้เบ็ดเตล็ด 8.ร้านคุณครู ของใช้เบ็ดเตล็ด  
9.เสือยืด 9.เสื อยืดสกรีน  

ร้านค้าเรือกระแชง เป็นเรือร้านค้าที่ถูกดัดแปลงให้สามารถเข้าไปนั่ง
รับประทานอาหารภายในเรือได้ ตั งอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ บริเวณนี มีเรือร้านค้าทั งหมด 9 ล้า 
รวมถึงเรือร้านค้าบริเวณหน้าวัดบางเพ็งใต้ด้วย (แผนผังที่ 25) 

 

แผนผังที ่25 แสดงบริเวณท่ีตั งร้านค้าเรือกระแชง บริเวณริมคลองแสนแสบ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงร้านค้าเรือกระแชง บริเวณริมคลองแสนแสบ ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

แถวที่ ร้านค้า 
1 ร้านเย็นตาโฟ เกาเหลาเลือดหมูเยาวราช 
2 ร้านเย็นตาโฟ เกาเหลาเลือดหมูเยาวราช 
3 ร้านมะลิกาแฟสด 
4 ร้านอาอู๋หมูแดง 
5 ร้านขนมจีนนครล้าปาง ข้าวซอย 
6 ร้าน OTOP ข้าวซอย 
7 ร้านเมือนคอน ขนมจีนน ้ายาใต้ 
8 ร้านโป่วเทียมเฮง ก๋วยเตี๋ยวเนื อตุ๋น หมูตุ๋น 
9 ร้านกระแชงกาแฟสด 

ร้านค้าแบบหน้าถัง (หมายเลข 4) ตั งอยู่บริเวณริมแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ 
มีจ้านวนทั งสิ น 21 ห้อง มีลักษณะเป็นร้านค้าแบบโบราณสร้างด้วยไม้ทั งหลัง หลังคามุ้งสังกะสี สร้าง
ขึ นแทนซุ้มร้านค้าที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้มีความกลมกลืนกับตลาด นอกจากนี ได้สร้างเรือนโกโบริต่อจาก
บริเวณนี ด้วย (แผนผังที่ 26) 

 

แผนผังที่ 26 แสดงร้านค้าบริเวณแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ (หมายเลข 4) 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงร้านค้าบริเวณแนวก้าแพงวัดบางเพ็งใต้ (หมายเลข 4) 

หมายเลข ร้านค้า 
1 โครงการบูรณะลุมพินีสถาน 
2 จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง 
3 ว่าง 
4 หมวกเด็ก - ผู้ใหญ่ 
5 เครื่องหนัง 
6 เครื่องหนัง 
7 ร้านหวาย หวาย จ้าหน่ายผลติภัณฑ์จากหวาย 
8 ร้านหวาย หวาย จ้าหน่ายผลติภัณฑ์จากหวาย 
9 การจัดนิทรรศการของตลาดเรื่องความตาย 
10 โรงเรียนหนองหมาว้อ กาแฟโบราณ 
11 โรงเรียนหนองหมาว้อ กาแฟโบราณ 
12 โรงเรียนหนองหมาว้อ กาแฟโบราณขนมโบราณ  
13 ขนมโบราณ ของเล่นโบราณ 
14 นวดแผนโบราณ จ้าหน่ายยาสมุนไพร 
15 นวดแผนโบราณ จ้าหน่ายยาสมุนไพร 
16 นวดแผนโบราณ จ้าหน่ายยาสมุนไพร 
17 ซาลาเปา ขนมจีบ 
18 ผลไม้แปรรูป 
19 แม่พลอยขนมไทยเมืองนนท์ 
20 แม่พลอยขนมไทยเมืองนนท์ 
21 แม่พลอยขนมไทยเมืองนนท์ 

ร้านค้าเรือนไม้แบบโบราณ เป็นร้านค้าที่สร้างเพ่ิมขึ นตั งอยู่ภายในอาคารชั น
เดียว (หมายเลข 1) ซึ งสร้างในลักษณะสองชั น แต่ชั นบนเป็นชั นหลอก ด้านร้านเป็นร้านค้าหน้าถัง มี
จ้านวนทั งหมด 10 ล๊อค ร้านค้าหันหลังชิดก้าแพง หันหน้าออกไปทางทิศตะวันออก บริเวณนี เป็น
ร้านค้าประเภทเสื อผ้าเป็นส่วนใหญ่ บริเวณทางเข้าด้านทิศใต้ของอาคารมีจุดถ่ายภาพที่ระลึก (แผนผัง
ที่ 27) 
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แผนผังที่ 27 แสดงร้านค้าเรือนไม้โบราณ (หมายเลข 5) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

ตารางที่ 13 ตารางแสดงร้านค้าเรือนไม้โบราณ (หมายเลข 5) ตลาดน ้าขวัญเรียมฝั่งใต้ 

หมายเลข ร้านค้า 
1 ของเล่นเด็ก 
2 เสื อผ้า 
3 P.P Shop เสื อผ้า 
4 กระเป่า 
5 ดินประดิษฐ์ 
6 แฟชั่นเกาหลีมือสอง 
7 เสื อยืด Line Thai 
8 กระเป๋า 
9 เสื อยืดสกรีน 
10 เสื อผ้าเด็ก 

ตลาดน ้าขวัญเรียมประกอบด้วยร้านค้าสองส่วนคือ ร้านค้าบนบกและร้านค้า
ในน ้าซึ่งร้านค้าบนบกจะเป็นร้านค้าที่ตั งอยู่ภายในอาคาร และร้านค้าในน ้าจะตั งอยู่ในเรือกระแชง 
ซึ่งร้านค้านี ตั งอยู่ทั งสองฝั่งของตลาด สินค้าที่น้ามาจัดจ้าหน่ายได้แก่ เสื อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เครื่องประดับ เครื่องนอน เครื่องครัว รวมไปถึงของใช้ต่าง ๆ  
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บทที่ 5  
 

แนวทางการพัฒนาตลาดน ้าขวัญเรียม 

 
ในบทนี้ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ และจากการ

ใช้แบบสอบถามเกี่ยวความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ค้า นักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันใน
การประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตลาดน้ าขวัญเรียมด้วยวิธี SWOT Analysis พิจารณา
ร่วมกับมาตรฐานการประเมินแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในด้านศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็น
กรอบในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ศักยภาพในการดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยว การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี  
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ าขวัญเรียมให้
เป็นตลาดน้ าที่ได้มาตรฐานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าที่ยั่งยืน  

1. ความคิดเห็นของผู้บริหารตลาด ผู้ค้า และนักท่องเที่ยว  
1.1 ผู้บริหารตลาดน ้าขวัญเรียม 
 ตลาดน้ าขวัญเรียมเป็นตลาดของเอกชนมี คุณเชาวลิต เมธยะประภาส เป็นเจ้าของ

ตลาด โดยมีคุณศุภณัฐ จันทยักฆ์ เป็นผู้จัดการ และมีคุณอ าพันธุ์ สายเสวก เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่ง
ตลาดน้ าขวัญเรียมมีพนักงานแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ฝ่ายบริการ ฝ่ายท าความสะอาด ฝ่ายดูแลสัตว์ 
ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายช่างเทคนิค ทั้งนี้พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานของบริษัท
ครอบครัวขนส่งจ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือคลองแสนแสบที่มีคุณเชาวลิตเป็นเจ้าของ และด ารง
ต าแหน่งผู้จัดการบริษัทด้วย พนักงานของตลาดน้ าขวัญเรียมจะมีสวัสดิการจากการเป็นพนักงานของ
บริษัทอยู่แล้ว และจะใช้เวลาในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัติฤกษ์มาท างานที่ตลาดน้ า            
ขวัญเรียมเพ่ิม โดยทางบริษัทฯจ่ายค่าจ้างพิเศษให้ต่างหาก ยกเว้นพนักงานฝ่ายท าความสะอาดและ
ฝ่ายดูแลสัตว์ ต้องประจ าอยู่ที่ตลาดน้ าขวัญเรียมเพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลสัตว์และท าความสะอาด
ตลาดให้มีความพร้อมส าหรับการท่องเที่ยว1  

ความคิดในการก่อตั้งตลาดน้ าขวัญเรียมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คุณเชาวลิต               
เมธยะประภาส เจ้าของตลาดน้ าขวัญเรียมให้ความเห็นว่า ก่อนที่จะก่อตั้งตลาดน้ าหรือจะท าธุรกิจ
อะไรกต็ามนั้นจะต้องค านึงถึงหลักแนวคิดทางธุรกิจด้วย ซึ่งมีแนวคิด ดังนี้  

1. ต้องค านึงถึงความมั่นคงของอสังหาริมทรัพย์  
2. ที่ตั้ง ท าเล ว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร  

                                                           
1สัมภาษณ์ ศุภณัฐ จันทยักฆ์, ผู้จัดการตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
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3. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การเชื่อมต่อทางคมนาคมเป็นอย่างไร สะดวกหรือไม่            
ทั้งทางบกและทางน้ า 

4. โครงการพัฒนาทั้งของรัฐและเอกชน บริเวณใกล้เคียงแนวโน้มจะเป็นอย่างไร 
เช่น การขยายถนน การสร้างห้างสรรพสินค้า การสร้างแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  

5. การตั้งเป้ากลุ่มนักท่องเที่ยวว่าจะเจาะกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับไหน โดยมีแนวคิด
ที่ว่า “ถ้าท าตลาดสดกินพ้ืนที่ 10 กิโลเมตร แต่ถ้าท าตลาดท่องเที่ยวกินพ้ืนที่ทั่วประเทศ หรืออาจเลย
ไปถึงต่างประเทศด้วย”  

6. การตั้งเป้าหมายรายได้ต่อเดือนต่อปี  
7. การวางแผนการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการขาย2 
นอกจากนี้ คุณเชาวลิต ยังมีแนวคิดในเรื่องของการท าบุญ อยากจะให้คนเข้าวัด 

เนื่องจากเห็นว่าสังคมไทยก าลังห่างเหินจากพุทธศาสนา ประกอบกับท่านได้ระลึกถึงประสบการณ์ใน
วัยเด็กที่มีความผูกพันมากับสายน้ า เนื่องจากครอบครัวคุณเชาวลิตเองประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรือ
โดยสารมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ และเกิดภาพความทรงจ าในวัยเด็กที่เห็นภาพพระออกบิณบาตรทางเรือ  
จึงอยากให้ลูกหลานมีโอกาสได้เห็น และเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างตลาดน้ าขวัญเรียมขึ้น โดยการรื้อ
ฟ้ืนประเพณีตักบาตรพระทางเรือมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว 

การที่ลุงมาสร้างตลาดน้ าขวัญเรียม ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างวัดบ าเพ็ญเหนือและ               
วัดบางเพ็งใต้และลุงได้น าเอาประเพณีการตักบาตรพระทางน้ ามาเป็นกิจกรรมในตอนเช้า             
มีการสวดมนต์ไหว้พระ การแสดงปาฐกถาธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกุศโลบายให้คนหันหน้าเข้าวัด 
และลุงก็อยากให้ลูกหลานมีโอกาสได้เห็นทั้งประเพณีตักบาตรพระทางน้ าและเรือโบราณที่ลุง
สะสมไว้ด้วย3 

ความคิดเห็นด้านการจัดการพ้ืนที่ คุณศุภณัฐ จันทยักฆ์ ผู้จัดการตลาดน้ าขวัญเรียม              
ให้ความเห็นว่า การบริหารจัดการพ้ืนที่นั้น โดยรวมคุณเชาวลิตจะเป็นคนตัดสินใจ ในส่วนอ่ืน ๆ จะ
เป็นหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือกัน นอกจากนี้การที่ตลาดน้ าขวัญเรียมตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของ 
วัดบ าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ ท าให้สามารถสร้างความต่าง ตลาดน้ าขวัญเรียมจึงมีความเป็น
เอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานโครงเรือที่นับเป็นตลาดน้ าแห่งเดียวที่มีสะพานเชื่อมระหว่างสอง
ฝั่งเข้าไว้ด้วยกัน นับเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว4 

ในส่วนการออกแบบอาคารต่าง ๆ ในตลาดน้ าขวัญเรียมนั้น คุณเชาวลิตได้ค านึงถึง
ทิศทางลม เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งเน้นการออกแบบสิ่งก่อสร้างเป็นพิเศษเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ คนชรา และสตรีมีครรภ์ เช่น การสร้างลิฟต์บริการขึ้น  - 
ลงระหว่างอาคาร ทางลาด ห้องน้ าส าหรับผู้ที่นั่งรถเข็น บริการให้ยืมรถเข็นฟรี และมีบริการรถรับส่ง
นักท่องเที่ยว เป็นต้น ท าให้ตลาดน้ านี้มีความทันสมัย สะดวกสบายส าหรับผู้คนทุกกลุ่ม 

                                                           
2สัมภาษณ์ เชาวลิต เมธยะประภาศ, เจ้าของตลาดน้ าขวัญเรียม, 27 มีนาคม 2557. 
3สัมภาษณ์ เชาวลิต เมธยะประภาศ, เจ้าของตลาดน้ าขวัญเรียม, 27 มีนาคม 2557. 
4สัมภาษณ์ ศุภณัฐ จันทยักฆ์, ผู้จัดการตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
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บ้านเราเป็นเมืองร้อน อากาศก็ร้อน ที่ท่องเที่ยวถ้าร้อนใครจะมา คนที่จะมา                
เขาต้องมาเดินด้วยความสบายใจ เห็นมั้ยว่าที่นี่มีการออกแบบอาคารให้มีลักษณะสูงโปร่ง 
เพื่อที่จะระบายอากาศได้ดี การสร้างอาคารก็ต้องค านึงถึงทิศทางลม นอกจากนี้ก็มุงสแลน           
เพื่อเป็นการพลางแสงท าให้พื้นที่ร่มรื่น รวมทั้งติดตั้งพัดลมและระบบไอน้ า เพื่อลดความร้อนของ
อากาศ การท าเช่นนี้ก็สามารถช่วยลดความร้อนได้ 2 - 3 องศาเซลเซียส 

นอกจากนี้คุณเชาวลิต ยังได้น าเรื่องราวความรักของขวัญและเรียมในนวนิยายอมตะ               
เรื่องแผลเก่าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่คลองแสนแสบ มาเป็นจุดขายหรือเป็นลักษณะเด่นให้แก่
ตลาดน้ าขวัญเรียม ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการจดจ า ด้วยการสร้างศาลขวัญเรียมขึ้นใหม่ แทนศาลเก่า
ที่มีอยู่เดิม โดยท าพิธีอันเชิญตาขวัญยายเรียมขึ้นมายังศาลใหม่ ตามความเชื่อของชาวบ้าน และมีการ
สร้างรูปปั้นของขวัญเรียม ยิ่งกว่านั้นตลาดน้ าขวัญเรียมยังมีควายเรียวเป็นสัญลักษณ์ เห็นได้จากถุง
บรรจุภัณฑ์ของตลาดน้ าขวัญเรียมเป็นรูปควายเรียว รูปปั้นควายเรียวตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป และการจ าหน่ายเสื้อที่ระลึกสกรีนรูปควายเรียว เป็นต้น5  

ความคิดด้านการบริหารพ้ืนที่ร้านค้า ทางตลาดน้ ามีนโยบายให้ขายของทั้งสองฝั่ง
เหมือนกัน เพ่ือผู้ค้าจะได้มีรายได้เฉลี่ย ๆ กันไป ดังนั้นตลาดทั้งสองฝั่งจึงมีโซนสินค้าและโซนอาหาร 
ให้นักท่องเที่ยวไดเ้ลือกซื้อ ส่วนค่าเช่าทั้งสองฝั่งก็พอ ๆ กัน เฉลี่ยประมาณ 1,000 - 1,200 บาทต่อวัน
โดยเก็บค่าไฟต่างหาก แล้วแตผู่้ค้าจะใช้มากใช้น้อย 

ความคิดเห็นในด้านการจัดการผู้ค้า คุณศุภณัฐ จันทยักษ์ ให้ความเห็นว่าผู้ค้า        
ส่วนใหญ่ที่ตลาดนี้เป็นผู้ค้าที่ได้รับรางวัล OTOP จึงสามารถรับรองได้ว่าเชื่อถือได้ สินค้าดีและมี
คุณภาพ ทั้งนี้ทางตลาดเชื่อมั่นว่าผู้ค้ามีความเป็นมืออาชีพ ทางตลาดจึงไม่จัดให้มีการประชุมผู้ค้าหรือ
จัดให้มีการศึกษาดูงาน หากจะมีปัญหาใด ๆ ซึ่งเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะเป็นเพียงการพูดคุยด้วย
วาจาเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่มีปัญหาอะไรนัก 

ทางตลาดน้ าเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้จัดการอย่างเป็นทางการ หรือเป็นรูปธรรม             
มีอะไรเราก็จะเรียกมาคุยกัน ไม่ได้มีการประชุมอะไร เพราะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร คนที่มาขาย
ส่วนใหญ่ ก็เป็นสินค้า OTOP เชื่อถือได้ เพราะรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชน และเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์อยู่แล้ว6  

ในส่วนของพนักงานก็เช่นกัน ซึ่งพนักงานของตลาดส่วนใหญ่ใหญ่แล้วจะเป็น
พนักงานของท่าเรือ (บริษัทครอบครัวขนส่ง จ ากัด) มักมีความเข้าใจกัน รู้ใจกันอย่างดีแล้ว ทางตลาด
จึงไม่จัดให้มีการประชุมหรือศึกษาดูงาน เนื่องจากเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท างานอยู่แล้ว 
หากจะมีการดูงานก็คงเป็นในเรื่องของการพาไปเที่ยวตามโอกาส ซึ่งเวลาที่ไปนั้น ก็เพ่ือไปศึกษาวิธีการ
ค้าขายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วคุณเชาวลิตจะชอบไปประเทศ
ญี่ปุ่น 

                                                           
5สัมภาษณ์ อ าพันธุ์ สายเสวก, ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดน้ าขวัญเรียม, 6 กุมภาพันธ์ 2559. 
6สัมภาษณ์ ศุภณัฐ จันทยักฆ์, ผู้จัดการตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559.   



185 

 
 

ในส่วนของพนักงานนั้น ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของบริษัทครอบครัวขนส่งจ ากัด          
มีสวัสดิการของบริษัท เมื่อมาท างานที่ตลาดน้ าในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัติฤกษ์
พนักงานเหล่านี้ก็จะได้รายได้พิเศษ เราไม่ได้ท างานในรูปแบบของบริษัทเต็มตัวแต่เราอยู่กันแบบ
ครอบครัว แบบพี่แบบน้อง ไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการ ไม่มีการประชุม มีอะไรก็พูดคุย             
กันเลย รู้เรื่อง เข้าใจกัน และทุกคนก็มีประสบการณ์ในการท างาน7 

1.2 ความคิดเห็นของผู้ค้า 
ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ได้รับ OTOP ที่ผ่านมาจะไดร้ับการแจ้งข่าวสารจากตลาดน้ า

ขวัญเรียมผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ค้าที่สนใจ ให้มาท า
การค้าขายยังตลาดน้ าขวัญเรียม ในระยะแรกนั้นได้มีการเปิดให้จองพ้ืนที่เพ่ือทดลองขายโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ผู้ค้าจะต้องผ่านมาตรฐานตามที่ตลาดตั้งไว้ คือ ต้องมีประสบการณ์การขายไม่ต่ า
กว่า 10 ปี และต้องเป็นสินค้า OTOP สินค้าต้องไม่ซ้ ากับสินค้าที่มีอยู่เดิม  

เริ่มแรกพี่เข้ากลุ่มขนมจีนน้ าเงี้ยวข้าวซอยล าปาง และขึ้นทะเบียนกับกรมการ
พัฒนาชุมชน จังหวัดล าปาง ซึ่งขึ้นกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เมื่อมีงานออก
ร้านค้าของงาน OTOP ในสถานที่ต่าง ๆ จะมีการท าหนังสือแจ้งมายังกรมการพัฒนาชุมชน 
จังหวัดล าปาง เพื่อแจ้งแก่ผู้ค้าในกลุ่ม ถ้าผู้ค้าสนใจเข้าร่วมงานก็แจ้งความประสงค์ไป พี่ได้ไป
ออกงาน OTOP ที่เมืองทองธานี ต่อมาทางตลาดน้ าขวัญเรียมได้ท าหนังสือไปยังกรมการพัฒนา
ชุมชนกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนผู้ค้าให้มาขายที่ตลาดน้ าขวัญเรียม โดยทดลองขายฟรีใน
ระยะแรก พี่เองก็สนใจเพราะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เนื่องจากปกติพี่ก็วิ่งงานต่างจังหวัด   
อยู่แล้ว พี่ได้มาขายที่ตลาดน้ าขวัญเรียมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นปีที่ขายดีมาก
ก าไรวันละ 20,000 บาท โดยมีการเก็บค่าเช่าพื้นที่วันละ 700 บาท ส่วนค่าไฟต่างหาก8 

เมื่อผู้ค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดน้ าขวัญเรียมแล้ว ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง 
ตามกฎระเบียบกลางตามที่ตลาดตั้งไว้ จากการสัมภาษณ์ผู้ค้าส่วนใหญ่เห็นด้วย ในเรื่องของการใช้
บรรจุภัณฑ์ของตลาดน้ า การแจ้งให้ผู้บริหารทราบเมื่อผู้ค้าจะไม่มาขายวันใด รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร  เนื่องจากผู้ค้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้ตลาดมีเป็นระเบียบ เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าด้วย 

เรื่องกฎระเบียบของตลาดพี่เห็นด้วยนะ ถ้าเราไม่มาเราก็แค่ไปบอกเขา เขาก็ไม่ว่า
อะไร แต่ส่วนมากพี่จะมา ส่วนการใช้ถุงพลาสติกของตลาดที่มีควายเรียวเป็นสัญลักษณ์ มันก็ท า
ให้ร้านค้าดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดี ดูเป็นเอกลักษณ์ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาด
ทางอ้อม ส่วนในเร่ืองของการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ก็เป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยว พี่เคยอ่านเจอ
ในเว็ปนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บ่นว่าอาหารราคาแพงและไม่อร่อย ถ้าตลาดควบคุมคุณภาพและ
รสชาติของอาหารตรงนี้น่าจะสร้างความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวได้9 

                                                           
7สัมภาษณ์ ศุภณัฐ จันทยักฆ์ , ผู้จัดการตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
8สัมภาษณ์ กันธิมา พิชัยวงศ์, ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
9เรื่องเดียวกัน 
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กฎระเบียบกลางนั้นพบว่ามีอยู่เพียงข้อเดียวเท่านั้นที่ผู้ค้าไม่เห็นด้วย คือ ตลาดน้ า       
มีนโยบายผูกขาดการขายน้ า ซึ่งผู้ค้าบางรายให้ความเห็นว่า การผูกขาดการขายน้ านี้ท าให้รายได้
กระจายไมท่ั่วถึง แตผู่้ค้าบางรายรู้สึกเฉย ๆ เพราะไม่มีผลกระทบต่อการค้าขาย เนื่องจากมีรายได้จาก
การขายสินค้าอ่ืนอยู่แล้ว  

ส่วนการจัดการร้านค้า ป้าเห็นว่ามีการจัดการที่ดีอยู่แล้ว เพราะมีการแบ่งโซน           
เป็นสัดส่วนดี ในเร่ืองของกฎระเบียบป้าไม่เห็นด้วยกับการผูกขาดในการขายน้ า เพราะตัวป้าเอง
ท างานอยู่ในห้างสรรพสินค้า กฎระเบียบเยอะ แต่ที่นี่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้า ควรให้สิทธิ์ใน         
การค้าขาย รายได้จะได้กระจายอย่างทั่วถึง10 

เมื่อตลาดน้ าขวัญเรียมเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ทางตลาดน้ าได้มี
การจัดเก็บค่าน้ าค่าไฟและค่าเช่าแผงขึ้นในปี 2556 โดยในระยะแรกเก็บค่าเช่าแผงละ 500 - 1,000 
บาท ต่อมาปี พ.ศ. 2557 ได้มีการปรับขึ้นค่าเช่าเป็นแผงละ 700 - 1,200 บาท ราคาของค่าเช่าขึ้นอยู่
กับท าเลหน้าร้านและขนาดของพ้ืนที่ร้านค้า ส่วนค่าน้ าค่าไฟจัดเก็บตามการใช้งานของผู้ค้า  

จากการสัมภาษณ์ผู้ค้าพบว่า ระยะแรกปี 2555 ตลาดเปิดพ้ืนที่ให้ทดลองขายฟรี 
ผู้ค้าจึงมีก าไรจากการขาย เนื่องจากไม่เสียค่าเช่า ในปี 2556 โดยในระยะแรกเก็บค่าเช่าแผงละ 500 - 
1,000 บาท ซ่ึงในปี 2556 นี้ขายดีมาก ต่อมาปี 2557 ได้มีการปรับขึ้นค่าเช่าเป็นแผงละ 700 - 1,200 
บาท แต่ก็ไม่กระทบต่อรายได้เท่าไร่นักเพราะก็ยังขายได้ แต่ปี 2556 ขายดีกว่า จนกระทั่งปี พ.ศ. 
2558 พบว่า ค้าขายก าไรน้อยลงแต่ค่าเช่ากลับเพ่ิมขึ้น บางร้านที่ขายไม่ได้ก็มีบ้างที่ย้ายออกไปเพราะ
แบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว แต่บางร้านที่อยู่ได้ เพราะมีลูกค้าประจ าคอยแวะเวียนมาอุดหนุนอยู่เสมอ  

ในระยะที่มาขาย เช่าพื้นที่น้อยค่าเช่าวันละ 500 บาท สินค้าที่น ามาขายเป็นพวก
อาหารเหนือ เช่น น้ าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แคบหมู กุนเชียง แหนม ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มาจากกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้เช่าพื้นเพิ่มจากเดิมก็ตกวันละ 1 ,000 บาท ค่าน้ า        
ค่าไฟต่างหาก ก็พอได้ก าไร เพราะคนมาเที่ยวที่นี่เยอะ พี่จะตั้งร้านที่นี่เป็นหลัก เพราะพี่มีลูกค้า
ประจ าที่ตามมาซื้อ พอถึงเวลามีงานที่เมืองทองธานีพี่ก็จะไปขาย ช่วงที่มาขายที่นี่เมื่อ พ.ศ. 
2556 ขายดีมาก พอช่วงพ.ศ. 2557 - 2558 ก็ขายได้น้อยลง11 

นอกจากนี้ยังพบว่า ทางเจ้าของตลาดน้ าขวัญเรียมไม่เคยมีการตัดสิทธิ์ผู้ค้าคนใดที่ไม่
มาขายโดยไมแ่จ้งล่วงหน้าให้ผู้จัดการของตลาดน้ าขวัญเรียมทราบ แต่ทางตลาดน้ าจะยังคงเก็บค่าเช่า
แผงในวันที่ผู้ค้าไม่มาขายด้วย กล่าวคือจะมาขายหรือไม่มาขายก็จะมีการเก็บค่าเช่าแผง 

 

 

                                                           
10สัมภาษณ์ พวงพยอม เดชบุญ, ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559.  
11สัมภาษณ์ พิรุน มโนรม,  ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
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ป้าเป็นลูกจ้างขายอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิ ทางตลาดน้ าได้ติดต่อเจ้าของร้าน            
ให้มาขายที่ตลาดน้ าขวัญเรียม เพราะชอบในรสชาติของอาหาร ตัวป้าปกติจะประจ าอยู่ที่เดอะ
มอลล์บางกะปิ ถ้าว่างก็จะมาขายที่ตลาดน้ าขวัญเรียม แต่ไม่ได้มาทุกอาทิตย์ เป็นลูกจ้างเขา เขา
ให้มาประจ าที่ไหนก็ไป ถ้าไม่มาก็แจ้งผู้จัดการ เขาก็ไม่ว่าอะไร เพราะมาไม่มาเขาก็คิด ค่าเช่า12 

ในด้านการการจัดการพ้ืนที่ร้านค้าพบว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตลาดน้ ามีการ
จัดการพ้ืนที่ร้านค้าดีอยู่แล้ว โดยให้ความเห็นว่าแผงร้านค้ามีพ้ืนที่กว้าง ไม่แออัด มีการแบ่งโซนร้านค้า
และโซนสินค้าออกจากกัน ท าให้ดูเป็นระเบียบ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย ทั้งนี้ผู้ค้ายัง
กล่าวรวมถึงการจัดการพ้ืนที่ของตลาดน้ าขวัญเรียมว่า มีการพัฒนาพ้ืนที่ให้ตรงต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว มีการปรับเปลี่ยนย้ายโซนจัดแสดงสัตว์ให้ห่างจากโซนอาหาร รวมถึงมีการท าความ
สะอาดอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้ยังค านึงถึงความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว โดยจัดให้มีบริการ
รถเข็นวีลแชร์ บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยว บริการลิฟต์ การติดตั้งระบบไอน้ า เป็นต้น 

ในเรื่องของการจัดพื้นที่ร้านค้า มีการจัดโซนดี พื้นที่ก็มีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดเวลา มีการย้ายโซนสัตว์ให้ห่างจากโซนอาหาร มีการท าความสะอาดตลาดทุกวัน เจ้าของ
ตลาดชอบที่จะไปดสูถานที่ต่าง ๆ  เพื่อน ามาพัฒนาตลาดให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ว 
นักท่องเที่ยวที่มาก็มีทุกวัย คนพิการก็มา จะเห็นได้ว่ามีรถเข็นไว้บริการ มีลิฟต์ อากาศก็ไม่ค่อย
ร้อนเพราะมีการติดตั้งระบบไอน้ า13 

การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ค้ากับตลาดน้ าขวัญเรียม จากการสัมภาษณ์ผู้ค้าและผู้บริหาร
ตลาด พบว่า ทางตลาดไม่เคยมีการจัดประชุมระหว่างผู้ค้ากับเจ้าของและทีมผู้บริหารตลาด ส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นการพูดคุยกันด้วยวาจา หากมีข่าวสารอะไรก็จะแจ้งให้ผู้ค้าทราบด้วยการแจกใบปลิว และ
ประกาศเสียงตามสาย รวมถึงไม่เคยมีการพาผู้ค้าไปศึกษาดูงาน เนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าที่มา
จากโครงการ OTOP ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้ว “ผู้ค้าไม่มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็น ไม่มีการประชุม แต่ถ้ามีปัญหาอะไรหรือมีข่าวสารอะไร ทางตลาดก็จะประกาศเสียงตามสาย 
และมีการแจกใบปลิวแจ้งให้แก่ผู้ค้า เช่น เรื่องให้ผู้ค้ารักษากฎระเบียบ เรื่องขึ้นค่าเช่า เรื่องให้ใส่เสื้อ
ตามเทศกาล เป็นต้น”14 

หนึ่งในผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียมเห็นว่า ร้านค้าส่วนมากเป็นร้านค้า OTOP ซึ่งได้รับ
การรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์ของผู้ค้าเอง 
ทั้งนี้ส่วนตัวคิดว่าการที่ตลาดน้ าขวัญเรียมเลือกที่จะให้ร้านค้าที่ได้รับ OTOP มาขายที่นี่ เนื่องจาก          
1. เป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า และ 2. เกิด
การซื้อซ้ า เพราะมีลูกค้าประจ าตามมาซื้อถึงตลาดน้ าขวัญเรียม  

                                                           
12สัมภาษณ์ พวงพยอม เดชบุญ,  ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559.  
13สัมภาษณ์ อรวรรณ ถุกรโชต, ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
14สัมภาษณ์ เสาวลักษณ์ เหมไทสง, ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
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ในเรื่องของการศึกษาดูงานหรือการมีส่วนร่วม พี่เห็นว่าร้านค้าส่วนมากเป็นร้าน 
OTOP ซึ่งมีการการันตีจากกรมการพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว ทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์ของผู้ค้า
เอง พี่ว่าการที่เจ้าของตลาดเลือกที่จะเอาร้านค้า OTOP มาขายที่นี่เพราะ 1. เป็นร้านค้าที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและรสชาติที่ดี 2. ลูกค้าที่ซื้อพี่ประจ า
ตามงานที่พี่ไปออกร้าน ก็จะถามว่าถ้าไม่มีงานเขาจะหาซื้อได้ที่ไหน พี่ขายที่ไหน เขาก็จะตามมา
ซื้อ บางทีนักท่องเที่ยวที่มาไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวตลาดน้ านะ แต่ตามมาซื้อของกินที่ถูกปาก15 

ผู้ค้าได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาของตลาดน้ าขวัญเรียมในแต่ละด้านดังนี้ 
ด้านพ้ืนที่ ผู้ค้าเห็นว่าตลาดน้ าขวัญเรียมมีการพัฒนาพ้ืนที่อยู่ตลอด จนกระทั่งปัจจุบันพ้ืนที่ของ            
ตลาดน้ าขวัญเรียมได้มีการพัฒนาจนเต็มพ้ืนที่แล้ว แต่หากจะมีการพัฒนาผู้ค้าเห็นว่า ควรพัฒนา             
ในเรื่องของวิถีชีวิต เพราะเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวยังตลาดน้ านั้น อยากมาดูวิถีชีวิต 
ของคนริมน้ า และยังขาดเรื่องของความเป็นธรรมชาติอยู่ และเห็นว่าการน าสัตว์มาจัดแสดงจ านวน
มาก หากควบคุมไดไ้ม่ดี อาจจะท าให้เกิดผลเสียตามมาได้  

ส่วนที่ต้องปรับปรุงของตลาดน้ าขวัญเรียม พี่คิดว่าตลาดที่นี่ยังขาดความเป็น
ธรรมชาติ บางทีนักท่องเที่ยวอยากมาดูวิถีชีวิตแต่ก็เหลือน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ส่วนมาก
นักท่องเที่ยวที่มามาท าบุญมากว่า วันหยุดคนชอบเข้าวัดชอบที่จะท าบุญ นอกเหนือจากนี้สิ่งที่
ควรปรับปรุงคือ สัตว์ที่น ามาจัดแสดงมีเยอะเกินไป หากเกิดโรคอาจส่งผลเสียกับทางตลาดได้16 

นอกจากนี้ ผู้ค้าอยากให้ตลาดพัฒนาในเรื่องของการอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว ดังนี้ เพ่ิมสถานที่จอดรถ และเพ่ิมจุดบริการห้องน้ าให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากใน         
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัติฤกษ์มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวยังตลาดน้ าขวัญเรียมเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้จ านวนที่จอดรถและห้องน้ ามีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว 

ในวันเสาร์คนก็จะมาเที่ยวเยอะ แต่สู้วันอาทิตย์ไม่ได้ ยิ่งถ้าอาทิตย์ไหนเป็นวันหยุด
นักขัตฤกษ์คนก็จะเยอะมาก เวลามาเขาก็ทยอยมาตั้งแต่เช้า พาพ่อ พาแม่ พาลูกหลานมาท าบญุ 
เวลามาซื้อของเขาก็จะบ่นว่าหาที่จอดรถยาก บางทีก็บ่นว่าห้องน้ ามีน้อยจัง ถ้าจะให้พัฒนาก็คง
จะเป็นการพัฒนาให้คนมาเที่ยวได้มีความสะดวกในเรื่องการจอดรถและการบริการห้องน้ า17  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านอ่ืน ๆ ผู้ค้าเห็นว่าเนื่องจากปัจจุบันรายได้ของผู้ค้าลดลง 
ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากเศรษฐกิจซบเซา ท าให้นักท่องเที่ยวขาดก าลังซื้อ ผู้ค้าจึงให้ความเห็นว่า
ทางตลาดควรมีการประชาสัมพันธ์ตลาดเพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวซื้อของที่ตลาดน้ าขวัญเรียม เช่น 
การโปรโมทสินค้าน่าซื้อที่ตลาดน้ าขวัญเรียม นอกจากนี้พบว่า ผู้ค้าอยากให้มีทัวร์ของนักท่องเที่ยว
มายังตลาดน้ าขวัญเรียม และอยากให้มีการเปิดตลาดทุกวัน เพ่ือที่ว่าผู้ค้าจะมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นและ            
จะได้ขายประจ าอยู่ที่ตลาดน้ าขวัญเรียมที่เดียว  

                                                           
15สัมภาษณ์ กันธิมา พิชัยวงศ์, ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559.  
16เรื่องเดียวกัน. 
17สัมภาษณ์ พิรุน มโนรม, ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559.  
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ซึ่งผู้ค้าในตลาดน้ าขวัญเรียมให้ความเห็นว่า “ตลาดน่าจะมีการประชาสมพันธ์ให้
มากกว่านี้ นักท่องเที่ยวจะได้มากขึ้น พ่อค้าแม่ค้าจะได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น เช่น อาจจะมีการโปรโมท
สินค้าของดีของตลาดให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้จักสินค้าของดีในตลาด”18 

ในเรื่องของการพัฒนาตลาดน้ า ในฐานะคนขายของก็อยากให้มีคนมาซื้อของร้าน
เราเยอะ ๆ อยากให้ตลาดจัดให้มีทัวร์นักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อที่ว่าร้านจะได้มีรายได้เพิ่มข้ึน นอกจากนี้อยากให้ตลาดเปิดขายทุกวัน จะได้ขายที่นี่ที่เดียวไม่
ต้องไปขายหลาย ๆ ที่19 

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ามีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดน้ าขวัญเรียม 
และดีใจที่ตลาดน้ าขวัญเรียมเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง             
และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัว และเห็นว่าผู้ค้ากับตลาดน้ า     
ขวัญเรียมต่างต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน  

ส่วนตัวแล้วก็มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดน้ าแห่งนี้ เราก็ท าตามหน้าที่   
ของเรา มีหน้าที่เปิดร้าน ขายของให้กับลูกค้า มีรายได้ ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครเพราะมันจะมีปัญหา 
การที่มีกฎระเบียบก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นผลดีทั้งต่อตัวผู้ค้าและตลาดเองด้วย ทั้งนี้พื้นที่ร้านค้าก็
มีการจัดโซนดี ส่วนในเรื่องของการประชุมผู้ค้าแม้ว่าทางตลาดจะไม่มีการประชุมผู้ค้า หรือผู้ค้า
ไม่มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น แต่เมื่อมีข่าวสารทางตลาดก็จะแจ้งมา เราในฐานนะผู้ค้า 
หากินกับตลาด ก็ปฏิบัติตาม ก็ไม่มีปัญหาอะไร20 

ทั้งนี้ผู้ค้าเห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังตลาดน้ าขวัญเรียมนั้นมีทุกเพศทุกวัย           
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย เนื่องจากคนไทยชอบเข้าวัดท าบุญและชอบมาตลาดน้ าซึ่ง
มีครบทุกอย่าง ผู้ใหญ่มาท าบุญ เด็กมาดูสัตว์ ได้เห็นตุ๊กตา ได้ล่องเรือ วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว มาหาของกิน
ของฝาก ถ่ายรูป รวมไปถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มชราและคนพิการก็สามารถมาเที่ยวยังตลาดน้ าขวัญเรียม
แห่งนี้ได้ และผู้ค้ามีความเชื่อมั่นว่าตลาดน้ าขวัญเรียมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าที่ยั่งยืนได้  

1.3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
จากการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังตลาดน้ าขวัญเรียม         

เมื่อวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จ านวน 20 คน  พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเพ่ือต้องการ
ที่จะท าบุญตักบาตรพระทางเรือ นอกจากจะได้ท าบุญแล้ว ยังได้เที่ยวชมสัตว์ ให้อาหารปลา ล่องเรือ
ชมวิถีชีวิต และชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ได้หาของกินอร่อย ๆ รวมถึงได้เลือกซื้อ
สินค้าอ่ืน ๆ ด้วย 

 
 

                                                           
18สัมภาษณ์ พิรุน มโนรม, ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559.  
19สัมภาษณ์ ศศิวิมล ตั้งสมบูรณ์ ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 22 กุมภาพันธ์ 2559. 
20สัมภาษณ์ อรวรรณ ถุกรโชต, ผู้ค้าตลาดน้ าขวัญเรียม, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
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สิ่งท่ีนักท่องเที่ยวพึ่งพอใจในตลาดน ้าแห่งนี  มีดังต่อไปนี  
1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า             

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางมายัง
ตลาดน้ าขวัญเรียม เนื่องจากตลาดน้ าขวัญเรียมมีทางเข้าสองทาง คือ ถนนรามค าแหง (สุขาภิบาล 3)
และถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2) ทั้งนี้มีความชัดเจนของป้ายบอกทางมายังตลาดน้ าขวัญเรียม บริเวณ
ตลาดน้ าขวัญเรียมมีการออกแบบป้ายให้มีความกลมกลืนกับบรรยากาศตลาดน้ าและสื่อถึงเอกลักษณ์
ท้องถิ่น แต่นักเที่ยวให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรท าป้ายบอกทางเป็นภาษาอังกฤษเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับรู้            
ในส่วนของลิฟต์บริการส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ รวมถึงสตรีมีครรภ์นั้น นักท่องเที่ยว
เห็นว่ามีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ และคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอ่ืน ๆ           
ควรจะมีเช่นกัน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมีความพ่ึงใจในระดับมากในเรื่องของความปลอดภัยของ
สถานที่ท่องเที่ยว โดยโป๊ะเรือมีความแข็งแรง ปลอดภัย และมีบริการถังขยะอย่างทั่วถึง ท าให้ตลาดน้ า
แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาด   

2. ด้านภูมิทัศน์และพ้ืนที่โซนร้านค้าของตลาด นักท่องเที่ยวเห็นว่าตลาดน้ า               
ขวัญเรียมมีการจัดการพื้นที่ร้านค้าดี มีการแบ่งพ้ืนที่จ าหน่ายสินคาได้อย่างเหมาะสม มีการจัดระเบียบ
แผงร้านค้าได้ดีโดยไม่บดบังทัศนียภาพ รวมถึงตลาดน้ ามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อาคารร้านค้ามีความ
กลมกลืนกับบรรยากาศ บริเวณตลาดน้ ามีความเป็นระเบียบ ภายในอาคารมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก นอกจากนี้มีการติดตั้งตาข่ายพลางแสง พัดลมและระบบไอน้ า ท าให้พ้ืนที่มีความ         
ร่มรื่นและเย็นสบายกว่าตลาดน้ าแห่งอ่ืน  

3. ด้านสินค้า นักท่องเที่ยวมีความพ่ึงพอใจด้านสินค้าในระดับดีมากโดยนักท่องเที่ยว
เห็นว่าสินค้าภายในตลาดน้ าขวัญเรียมมีความหลากหลาย มีการติดป้ายราคาชัดเจน แม่ค้าพ่อค้า           
มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อนักท่องเที่ยว อาหารอร่อย สินค้าดีมีคุณภาพ นอกจากนี้มีการจัดโซนสินค้า        
ท าให้นักท่องเที่ยวง่ายต่อการเลือกซ้ือสินค้าอีกด้วย  

4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่ากิจกรรมการท่องเที่ยว            
ที่ตลาดน้ าขวัญเรียมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเริ่ม
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมตักบาตรพระทางเรือ กิจกรรม
ล่องเรือชมวิถีชีวิต การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเยี่ยมชมและให้อาหารสัตว์ รวมถึงการแสดง
ปาฐกถาธรรม 

สิ่งท่ีนักท่องเที่ยวเห็นว่าควรมีการปรับปรุงพัฒนา มีดังต่อไปนี   
1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า ความสะดวกของสถานที่

จอดรถยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีนักท่องเที่ยว
จ านวนมาก ทั้งนี้สถานที่จอดรถบางจุดยังเป็นหลุมและมีฝุ่นมาก ควรมีการปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถและ
เพ่ิมจุดจอดรถให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้อยากให้เพ่ิมจุดบริการห้องน้ า แม้ว่าห้องน้ าจะมีความ
สะอาดและมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และก็ได้มีการเพ่ิมห้องน้ าบริเวณตรอกเรือแล้ว แต่ก็ยังไม่
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เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว หากมีการเพ่ิมห้องน้ าแก่นักท่องเที่ยว ก็จะท าให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันมีห้องน้ าบริการแก่นักท่องเที่ยวเพียง 3 จุดเท่านั้น 

2. ด้านภูมิทัศน์และพ้ืนที่โซนร้านค้าของตลาด ถึงแม้ว่าตลาดน้ าจะมีการจัดการพ้ืนที่
ร้านค้าที่ดี นักท่องเที่ยวเห็นว่าอยากให้มีการจัดการพ้ืนที่ในส่วนของที่นั่งพัก และท่ีรับประทานอาหาร 
โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ที่นั่งพัก และที่รับประทานอาหาร เพราะพบว่า บางทีนักท่องเที่ยวต้องซื้อของมานั่ง
กินตามจุดนั่งพัก หรือมานั่งพักตามศาลาของวัด  

3. ด้านสินค้า นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า อยากให้เพ่ิมจ านวนร้านค้าให้มีความ
หลากหลาย เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวหลากหลายวัย ทั้งนี้ควรมีการปรับลดราคา
อาหาร ทางตลาดน่าจะมีการควบคุมราคาให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะบางร้านอาหารมีราคา
ค่อนข้างแพง นอกจากนี้อยากให้ตลาดมีกิจกรรมสินค้าราคาพิเศษ เพ่ือเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยว 
เช่น ปกติร้านก๋วยเตี๋ยวทุกเมนูราคาอยู่ที่ 50 บาทต่อชาม ร้านค้าท าโปรโมชั่นอาหารราคาพิเศษ          
1 เมนู เช่น ถ้าสั่งเส้นเล็กแห้งหมู ในราคา 40 บาท เป็นต้น 

4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมล่องเรือคลอง
แสนแสบ ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเท่าที่ควร ระหว่างทางที่ล่องเรือไม่มีอะไรน่าสนใจ ระยะทางสั้น
เกินไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวมุ่งหวังที่จะเห็นวิถีชีวิตของคนในอดีต เช่น มีคนใช้ เรือในการสัญจร             
ทางน้ า มีเรือร้านค้าของชาวบ้าน มีสวนผลไม้ มีการหาปลา เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวเสนอว่า 
ควรมีการเพ่ิมการแสดงหลาย ๆ ชุด แต่ละชุดไม่ควรซ้ ากัน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะด้านอ่ืน ๆ  
นักท่องเที่ยวเห็นว่า ตลาดน้ าขวัญเรียมควรปรับปรุงในเรื่องกลิ่นของสัตว์ เพราะ

บริเวณที่มีการจัดแสดงสัตว์นั้นมีกลิ่นเหม็นที่เกิดจากมูลสัตว์ ทั้งนี้ควรจัดจุดแสดงสัตว์ให้ห่างจาก
ร้านอาหาร นอกจากนี้นักท่องเที่ยวเห็นว่าภายในคลองแสนแสบมีขยะลอย และน้ ามีกลิ่นเหม็น            
แม้ว่าทางตลาดจะมีการบ าบัดน้ าเสีย แต่พบว่าคลองแสนแสบยังไม่สะอาดเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะ
ทางตลาดมีการเลี้ยงสัตว์น้ าไว้จ านวนมาก  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นักท่องเที่ยวเสนอแนะว่าควรมีการสร้างสะพานเพ่ิม จะ
ได้ไม่แย่งกันใช้สะพานโครงเรือสะพานเดียว ส่วนบันไดทางขึ้นลงระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนบางจุดนั้น
แคบเกินไป ท าให้เดินสวนทางกันไม่สะดวก นักท่องเที่ยวแย่งกันขึ้นลง นอกจากนี้อยากให้ทางตลาด
น้ าสร้างหลังคาระหว่างสะพานโครงเรือ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินข้ามฝั่งหรือยืนถ่ายรูปจะได้ไม่ร้อน  

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวเห็นว่า ปัจจุบันตลาดน้ ามีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักท่องเที่ยว และเสนอแนะว่าทางตลาดน้ าขวัญเรียมควรเพ่ิมพ้ืนที่โดยการซื้อที่ดินเพ่ิม และพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือรองรับกระแสการท่องเที่ยวที่จะตามมา เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยว
เพ่ิมมากขึ้น และถ้าหากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จ านวนนักท่องเที่ยวก็จะยิ่งเพ่ิมมากขึ้น เพราะใน
ปัจจุบันที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ในช่วงเวลากลางวันที่นั่งพักและที่กินข้าวก็มีไม่เพียงพอ เกิดการแออัด
ของนักท่องเที่ยวด้วยพื้นที่ที่จ ากัด ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นได้ หากไม่มีการขยายพ้ืนที่
ก็ควรมีการควบคุมปริมาณของนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมด้วย   
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 2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของตลาดน ้าขวัญเรียม  
ในการวิเคราะห์ผู้ศึกษาขอใช้แนวทางตาม SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
S = Strength จุดแข็ง ผู้วิจัยพบว่าตลาดน้ าขวัญเรียมมีจุดแข็งในด้านการท่องเที่ยว              

3 ประการคือ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและสิ่งมีคุณค่าที่มนุษย์สร้างขึ้น

อันหมายรวมถึงวัฒนธรรม งานประเพณีประจ าปี ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดใจหรือจุดขาย         
ที่ส าคัญของการท่องเที่ยว ด้วยพ้ืนที่ของตลาดน้ าขวัญเรียมตั้งอยู่บริเวณวัดบ าเพ็ญเหนือและวัด           
บางเพ็งใต้ โดยมีคลองแสนแสบไหลผ่านหน้าวัด และเป็นที่ตั้งของศาลขวัญเรียมซึ่งมีการเชื่อมโยงเข้า
กับนิยายรักอมตะเรื่องแผลเก่าอันเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วไป การสร้างตลาดน้ าขึ้นโดยชูกิจกรรมการ              
ตักบาตรพระทางน้ า กิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิต และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนี้ ถือเป็นจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวของตลาดน้ าขวัญเรียม เพราะเป็น
การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนทั้งที่มีอยู่เดิมและสร้างข้ึนมาใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การประชาสัมพันธ์ 
ตลาดน้ าขวัญเรียมมีนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ที่ เป็นรูปธรรมและ                

เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการเผยแพร่ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์                
(เฟสบุ๊คเพจ) และเว็ปไซต์ (Website) รวมถึงได้รับการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ 
รายการโทรทัศน์ น าเสนอเรื่องราวของตลาดน้ าขวัญเรียมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ตลาดน้ าขวัญเรียมได้รับ
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชาสัมพันธ์เช่นนี้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ
ทั่วไปให้เดินทางมายังตลาดน้ าขวัญเรียมได้เป็นอย่างดี โดยถือเป็นรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดที่
มีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการเลือกมาท่องเที่ยวยังตลาดน้ าขวัญเรียมอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
การบอกต่อในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนช่วยกระจายข้อมูลออกไปในพ้ืนที่สื่อมวลชนอ่ืน ๆ              
อันน ามาสู่การท่องเที่ยวและการเดินทางซ้ าของนักท่องเที่ยวด้วย  

สิ่งอ้านวยความสะดวก 
องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการให้แก่

นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุข ความสบาย และความประทับใจ โดยทางผู้บริหาร
ของตลาดน้ าขวัญเรียมให้ความเอาใจใส่กับนักท่องเที่ยว โดยยึดหลักในการสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในอาคาร เช่น ลิฟต์ ทางลาด ห้องน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
รวมถึงสตรีมีครรภ์ นอกจากนี้ทางตลาดน้ ายังจัดบริการรถรับส่งให้แก่นักท่องเที่ยวจากปากทางมายัง
ตลาดน้ า ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าการอ านวยความสะดวกเช่นนี้ถือเป็นจุดเด่น
ของตลาดน้ าขวัญเรียมที่แตกต่างจากตลาดน้ าแห่งอ่ืน ๆ ท าให้สามารถพาสมาชิกในครอบครัวทุกเพศ 
ทุกวัย โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงวัยมาเท่ียวได้อย่างมีความสุข  
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W = Weakness จุดอ่อน ผู้วิจัยพบว่าตลาดน้ าขวัญเรียมมีจุดอ่อนในด้านการท่องเที่ยว 
3 ประการคือ 

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว  
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีและยั่งยืนนั้นควรมีลักษณะส าคัญประการหนึ่งคือ เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรม แม้ว่าทางตลาดน้ าขวัญเรียมจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ แต่ข้อมูลที่ได้ จาก          
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวกลับพบว่านักท่องเที่ยวคาดหวังที่จะได้พบกับความเป็นธรรมชาติและวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น และให้ความเห็นว่า เส้นทางการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง 
แสนแสบยังขาดความน่าสนใจ เพราะการล่องเรือใช้เวลาไม่นานนัก (ประมาณ 30 นาที) และไม่มีการ
ท ากิจกรรมอ่ืนในขณะนั่งเรือ นอกจากนี้แนะว่าอยากให้มีกิจกรรมเชิงวิถีชีวิตให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ 
เช่น การท าขนมไทย การสาธิตท าเครื่องมือจับปลา หรือมีการท่องเที่ยวสถานที่ส าคัญทางวัฒนธรรม
บริเวณใกล้เคียง เป็นต้น   

นอกจากนี้การแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลขวัญเรียมที่เป็นการ
แสดงนาฏศิลป์นั้นก็ยังเป็นสิ่งที่หาชมได้ทั่วไป นักท่องเที่ยวจึงไม่ ได้รับความรู้แปลกใหม่หรือได้รับ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชนเท่าที่ควร  

ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  
จากการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าขวัญเรียมมีการจัดแสดงสัตว์นานาชนิด  

โดยไม่มีการจ ากัดจ านวนและพ้ืนที่เป็นเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็นและสิ่งปฏิกูล ซึ่งส่วนหนึ่งไหลลงสู่คลอง
แสนแสบโดยตรง ถึงแม้ว่าทางตลาดน้ าจะมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด โดยการท า
ความสะอาดพ้ืนที่จัดแสดงสัตว์ ล้างตลาด และมีการบ าบัดน้ าเสียอยู่เป็นประจ าและต่อเนื่องก็ตาม  
ดังเห็นได้จากผู้ค้าและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ตลาดน้ าขวัญเรียมนั้นมีการจัดแสดงสัตว์
ต่าง ๆ มากเกินไป ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและน้ าเน่าเสีย อีกท้ังสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะน าโรคได้  

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  
จากศึกษาตลาดน้ าขวัญเรียมพบว่ามีการบริหารจัดการงานทั้งหมดโดยเอกชน และการ

พัฒนาหรือปรับปรุงด้านต่าง ๆ ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของเจ้าของตลาดเป็นส าคัญ  ชุมชนท้องถิ่น 
(รวมทั้งผู้ค้า) จึงไม่สามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนการท่องเที่ยวได้ แต่ก็พบว่าจะมีเพียงคนในชุมชน
บางครัวเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณทางเข้าตลาดน้ าที่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว โดยการค้าขาย
สินค้าที่หน้าบ้านของตน ทั้งนี้สินค้าส่วนใหญ่ของตลาดน้ าขวัญเรียมเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP โดยผู้ค้า
ที่มาจากชุมชนอ่ืน ๆ ตลาดน้ าขวัญเรียมจึงไม่มีสินค้าที่แสดงถึงภูมิปัญญาหรืออัตลักษณ์ของชุมชน
ท้องถิ่น ควรมีการจัดพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น และการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของคนในชุมชน
ให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นจุดแข็งที่จะรักษาความเป็นอัตลักษณ์และก่อให้เกิด           
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได ้
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O - Opportunity = โอกาส ผู้วิจัยพบว่าตลาดน้ าขวัญเรียมมี โอกาสจากปัจจัย
ภายนอกด้านการท่องเที่ยว 2 ประการคือ 

กระแสการท่องเที่ยวตลาดน ้า 
การเกิดของตลาดน้ าในฐานะแหล่งท่องเที่ยว เมื่อราวปี พ.ศ. 2503 ได้มีการพัฒนา ตลาด

น้ าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในระยะแรกนี้ตลาดน้ าที่ ได้รับการพัฒนาคือ ตลาดน้ าวัดไทร               
เมื่อตลาดน้ าวัดไทรซบเซาลง องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) ได้ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ตลาดน้ าด าเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ซึ่งส่งผลให้ตลาดน้ าด าเนินสะดวกมีชื่อเสียงไปทั่วโลก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 มีการ
จัดสร้างตลาดน้ าตลิ่งชันขึ้น เพ่ือรองรับกระแสการท่องเที่ยวในยุคของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น เมื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ าเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวส่งผลให้มี              
การฟ้ืนฟูตลาดเก่าขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง นอกจากนี้พบว่ามีการสร้างตลาดขึ้นใหม่      
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าด้วยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวตลาดน้ าได้รับความนิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญประการหนึ่งคือต้องมีเส้นทางคมนาคม

ขนส่งเข้าถึง (Accessibility) ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะต้องมีเส้นทางหรือเครือข่ายขนส่งคมนาคมที่
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงและ                  
การคมนาคมนั้นต้องมีความสะดวกและปลอดภัย 

จากการศึกษาพบว่า มีโครงการเพ่ิมเส้นทางสัญจรทางน้ า ซึ่งเป็นเส้นทางส่วนต่อขยาย
จากวัดศรีบุญเรือง - มีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการจราจรด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน
เดินทางทางเรือนั่นเอง เส้นทางทางเรือนี้เป็นเส้นทางที่จะผ่านมายังบริเวณตลาดน้ าขวัญเรียม ทั้งนี้
พบว่ามีการทดลองเปิดให้บริการให้แก่ประชาชนในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม ปี 2556 และได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันประชนริมน้ าส่วนหนึ่งกลับได้รับผลกระทบจากการเดินเรือ 
โครงการดังกล่าวจึงหยุดให้บริการชั่วคราวและปัจจุบันอยู่ในช่วงแก้ไขปัญหา ซึ่งในอนาคตโครงการนี้
อาจจะกลับมาอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกครั้ง นอกจากนี้พบว่า มีโครงการรถไฟฟ้าสาย  
สีชมพูเส้นทางแคราย - มีนบุรี หากโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าวมีการเปิดให้บริการอย่างเต็ม
รูปแบบ ก็จะช่วยให้การเดินทางมายังตลาดน้ าขวัญเรียมจะสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย 

ตลาดน้ าขวัญเรียมยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้ เคียงที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์                
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม อันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถน ามาพัฒนาศักยภาพด้าน          
การท่องเที่ยวได้ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดแสนสุข ศาลเจ้าเจียวตี่เหล่าเอีย ตลาดเก่ามีนบุรี 
พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี เป็นต้น ซึ่งในอนาคตหากตลาดน้ าขวัญเรียมมี           
การจัดกิจกรรมโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเหล่านี้ ก็จะส่งผลให้มีการกระจายรายได้สู่
ชุมชนอ่ืน เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่กว้างขึ้นและเป็นการสร้างความพ่ึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว
อีกด้วย 
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T – Threat = อุปสรรค ผู้วิจัยพบว่าตลาดน้ าขวัญเรียมมีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก
ด้านการท่องเที่ยว 2 ประการคือ 

การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
ในปัจจุบันนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนอีกมากมาย 

ซึ่งนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้ นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น 
การเข้าถึง สิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งความรู้ วิถีชีวิต เหล่านี้เป็นต้น และน่าเป็นห่วงว่าในอนาคต
จะมีการแข่งขันทางการตลาดการท่องเที่ยวยิ่งขึ้น ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าและแหล่งท่องเที่ยว 
อ่ืน ๆ ซึ่งในพ้ืนที่ใกล้เคียงตลาดน้ าขวัญเรียมก็พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าและแหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ตลาดน้ าวัดพระยาสุเรนทร์ ตลาดน้ ามหานคร พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋ว (อู่เรือจิ๋ว) 
วัดสมานรัตนาราม ตลาดเก่าลาดกระบัง เป็นต้น 

ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
จากการที่ตลาดน้ าขวัญเรียมเป็นตลาดน้ าเอกชนส่งผลให้ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ

และขาดร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น ถึงแม้ว่าตลาดน้ าขวัญเรียมจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
ภาครัฐ เช่น งานครบรอบ 111 ปี มีนบุรี ที่จัดร่วมกับเขตมีนบุรี งานวันอนุรักษ์คูคลองน้ าใสที่จัด
ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองมีนบุรี  เขตมีนบุรี กลุ่มคนรักษ์เมืองมีน และนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แต่ก็เป็นเพียงการร่วมมือตามวาระหรือ
ตามโอกาสส าคัญเท่านั้น ทั้งนีก้ารจัดการตลาดน้ าที่ยั่งยืนนั้นควรได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะแนวทางและนโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตลาดน้ าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

 
3. แนวทางการพัฒนาตลาดน ้าขวัญเรียมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  

จากการศึกษาเรื่องตลาดน้ าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของตลาดน้ าขวัญเรียมโดยใช้หลักการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา             
มาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาตลาดน้ าขวัญเรียม ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทาง 
ดังนี้  

แนวทางท่ี 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว 
การที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ท าให้

สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งตลาดน้ าขวัญเรียมควรมี           
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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1.1 ตลาดน้ าขวัญเรียมควรเพ่ิมความเป็นอัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิตภูมิปัญญาและ             
องค์ความรู้ เนื่องจากตลาดไม่มีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกิดจากคนในชุมชน ดังนั้นควรเพ่ิมอัตลักษณ์
เฉพาะตนทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าพ้ืนบ้านและผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นของท้องถิ่น เพ่ือให้เข้า
กับความเป็นตลาดน้ า และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว  

1.2 ตลาดน้ าขวัญเรียมควรค านึงถึงความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติบริเวณตลาดน้ า  
โดยควรดูแลพ้ืนที่ให้เป็นธรรมชาติให้มีสภาพที่สมบูรณ์ มีบรรยากาศท าให้สามารถนึกถึงวิถีชีวิตให้
มากกว่านี้ โดยให้ความส าคัญกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติและท ามาจากธรรมชาติ เช่น ดูแลรักษาแม่น้ า          
ล าคลองไม่ให้มีกลิ่นเหม็น การรักษาระบบนิเวศน ์และต้นไม้ต่าง ๆ เป็นต้น 

1.3 กิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตยังขาดความน่าสนใจ ทางตลาดน้ าควรมีการเพ่ิม
ระยะทางในการล่องเรือชมวิถีชีวิต เพ่ือชมสภาพธรรมชาติของสองฝั่งคลอง ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
ถึงบรรยากาศ และความเป็นธรรมชาติ ซึ่งหากได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ไปกับวิถีชีวิตนับว่าเป็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอีกด้วย 

1.4 ทางตลาดน้ าควรเพ่ิมเติมกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้ว 
แต่ควรเพ่ิมการแสดงให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การเล่นดนตรีไทย การร้องเพลงฉ่อย                
การแสดงละคร ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวตลาดน้ า และเป็นการน าเสนอ
เอกลักษณ์ของไทยได้เป็นอย่างดี 

1.5 ศักยภาพทางกายภาพ และความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะ
เป็นตลาดน้ าที่เข้าได้ถึงสองเส้นทาง แต่ยังพบว่าป้ายบอกทางนั้นยังมีน้อยและมีขนาดเล็ก ทั้งนี้ป้าย
บอกทางควรท าให้เป็นภาษาอังกฤษเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากนี้
ทางตลาดน้ าควรจัดท าป้ายแนะน าร้านค้าในแต่ละฝั่ง จุดจัดแสดงสัตว์ จุดล่องเรือ ฯลฯ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกและไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว  

1.6 เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ตลาดน้ าขวัญเรียม
ควรมีส่วนช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแหล่งอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวมีโอกาสท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ทางตลาดน้ าจัดให้มีการท่องเที่ยวที่สามารถ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อันเป็นการสร้างกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง 

แนวทางท่ี 2 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว  
2.1 ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ตลาดน้ าขวัญเรียมควรมี

การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ควรเพิ่มจุดบริการห้องน้ า ซึ่งปัจจุบันห้องน้ าส าหรับ
รองรับนักท่องเที่ยวนั้นมีไม่เพียงพอในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลอดทั้งวัน และ
ควรจัดให้มีประเภทเคลื่อนที่ไว้คอยให้บริการ แต่มีข้อควรระวัง คือ ความสะอาดและต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อม มลพิษต่าง ๆ ที่จะตามมา  

ตลาดน้ าขวัญเรียม ควรปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถ เนื่องจากมีจ านวนรถเข้าออกมากท าให้
เส้นทางเกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และมีฝุ่นมาก ควรมีการซ่อมแซมถนน และลาดพ้ืนที่จอดรถ 
นอกจากนี้ควรขยายพ้ืนที่จอดรถเพ่ิมเติม เนื่องจากมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับการให้บริการนักท่องเที่ยว  
จึงควรบริหารจัดการที่จอดรถให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาจมีการจัดการที่จอดรถให้เป็น
ระเบียบ  
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2.2 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก ตลาดน้ าขวัญเรียมควร
ร่วมกับหน่วยงานจากภายนอก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มองค์กรท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

2.3 ความสะอาดถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างแรก ๆ ที่ทุกพ้ืนที่ควรจะมี ถึงแม้ว่าตลาดน้ า
ขวัญเรียมจะมีการท าความสะอาดอย่างทั่วถึง แต่ยังพบว่าเกิดกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลของสัตว์ที่น ามา
จัดแสดง นอกจากนี้สิ่งปฏิกูลของสัตว์น้ าที่น ามาจัดแสดงบริเวณคลองแสนแสบอาจส่งผลให้คลอง 
แสนแสบเน่าเสียได้ หากไม่ได้รับการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้นทางตลาดน้ าควรค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม และควรมีการจ ากัดจ านวนและพ้ืนที่ในการจัดแสดงสัตว์  

2.4 ทางตลาดน้ าควรจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้ค้าภายในตลาดน้ า หรืออาจ
ขอความร่วมมือจากโรงเรียนในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่จากส านักงานเขต ให้จัดครูมาอบรมภาษาอังกฤษ
ที่จ าเป็นต่อการสนทนาซื้อขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ในด้านภาษา
ให้กับผู้ค้า ในการติดต่อสื่อสารซื้อขายสินค้ากับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้า
มาเท่ียวชมตลาดน้ าอยู่เป็นประจ า  

แนวทางท่ี 3 การบริหารจัดการ  
3.1 การจัดการด้านอนุรักษ ์

1. การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ าขวัญเรียมควร
มีการจัดการด้านความสะอาดของคลองแสนแสบ โดยการจ ากัดพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือไม่ให้
ส่งผลเสียต่อคลองแสนแสบ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพของคลองแสนแสบให้มีความสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น 
นอกจากนี้ควรดูแลสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว ภายในวัด
บ าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ ในการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาหรือบูรณะสิ่งต่าง ๆ ทั้งนี้ทางตลาดน้ า
ต้องค านึงถึงความงดงามของเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม และการแสดงออกที่บ่งบอกถึงความมี
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วย  

2. การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ตลาดน้ าควรก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว เช่น พ้ืนที่ในการจัดแสดงสัตว์ไม่ควรมีการขยายเพ่ิมอีก เพราะอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และควรมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับศักยภาพของพ้ืนที่  

3. การจัดการและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวด้าน
ผลกระทบ ผู้บริหารตลาดน้ าขวัญเรียมควรมีการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากการท่องเที่ยว เพ่ือให้ทราบถึงผลดี ผลเสีย และน าผลที่ได้วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
การท่องเที่ยว เพ่ือน าสู่การด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

3.2 การจัดการด้านการท่องเที่ยว 
1. การจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว ตลาดน้ าขวัญเรียม

ควรจัดให้มีจุดให้บริการการท่องเที่ยว ผู้ค้าและพนักงานความรู้ด้านการสื่อสารภาษา ควรมีพนักงาน
ให้บริการด้านความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่จอดรถ ด้านสาธารณูปโภคควรมีการจัดการพ้ืนที่จอดรถและ
การเพ่ิมจุดบริการห้องน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ทางผู้บริหารตลาดน้ า 
ควรมีการก าหนดราคาสินค้าและอาหาร เพ่ือเป็นการควบคุมราคาสินค้า  
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2. การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวของตลาดน้ า             
ขวัญเรียมควรค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของคลองแสนแสบ รวมทั้งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น ระบบนิเวศน์ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวควรมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น การน าเอา 
ภูมิปัญญาด้านการท าเครื่องมือจับปลามาสาธิตวิธีการท าเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้จากการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

3. การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก ตลาดน้ าขวัญเรียมควรมี
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีเจ้าหน้าที่ประจ า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้สามารถตอบค าถาม
นักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรม และควรมีป้ายสื่อความหมายเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่ การก่อตั้งชุมชน ลักษณะการด ารงชีวิต อาหารการกิน
เป็นต้น ทั้งนี้ควรจัดท าสื่อแผ่นพับหรือโปสเตอร์หรือนิทรรศการที่น าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว            
เพ่ือเป็นการประสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและให้ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว  

4. การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหารตลาดน้ าควรให้ความส าคัญของผู้ค้า 
และชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้ค้าและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเปิดโอกาส             
ให้ผู้ค้าและคนในชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจในการด าเนินงานการท่องเที่ยว 
และมีส่วนในการรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน รวมถึงมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และน า
ผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในระดับต่อไป 

แนวทางท่ี 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
4.1 ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพราะชุมชนท้องถิ่นเป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การน าเที่ยว และการให้บริการต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยว 
ทั้งนี้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหารจัดการ โดยตลาดน้ า          
ขวัญเรียมควรให้ความส าคัญกับคนในชุมชน เพ่ือให้มีบทบาทในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง 

4.2 ชุมชนมีมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจจากกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ ชุมชนควรมี
รายได้จากการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของตลาดน้ าขวัญเรียม โดยทางตลาดน้ าอาจจะ
ส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้จากการเป็นผู้น าเที่ยว หรือให้บริการในกิจกรรมการท่องเที่ยว และควรเปิด
โอกาสให้ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหาร ของที่ระลึก หรือสินค้าพ้ืนเมือง และควรส่งเสริมโอกาส
การจ้างงานในชุมชนให้มีความเท่าเทียมกันทั้งสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย
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บทที ่6 
 

สรุปการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตลาดน ้าขวัญเรียมกับการท่องเที่ยว” นี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความเป็นมาและศักยภาพของตลาดน ้าขวัญเรียม วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตลาดน ้าขวัญเรียม
กับการท่องเที่ยว เพ่ือประเมินมาตรฐานและน้าไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาและการจัดการ  
การท่องเที่ยวตลาดน ้าขวัญเรียมที่เหมาะสมและยั่งยืน ในการด้าเนินงานวิจัยเรื่องนี ได้ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม แล้วน้ามาวิเคราะห์และเสนอแนะแนว
ทางการท่องเทีย่วที่เหมาะสม มีขั นตอนการวิจัยดังนี  

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เป็นการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับลักษณะพื นที่ ประวัติศาสตร์ของพื นที่ คลองแสนแสบ ความเป็นมาของการก่อสร้างตลาดน ้า
ขวัญเรียม ข้อมูลด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรวัฒนธรรม มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และแนวคิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อันเป็นพื นฐานในการศึกษาวิจัย 

รวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนี ยังใช้แบบสอบถามที่มี แนว
ค้าถามปลายเปิด ในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าของและผู้บริหารตลาดน ้าขวัญเรียม  
เจ้าอาวาสวัดบ้าเพ็ญเหนือและเจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ ผู้ค้าตลาดน ้าขวัญเรียม ราษฎรที่อาศัยโดยรอบ
ตลาดน ้าขวัญเรียม ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้าเพ็ญเหนือ ซึ่งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เสมอมา 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และแนวคิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนา
ตลาดน ้าขวัญเรียมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมและยั่งยืน  

ผลการศึกษา  
ตลาดน ้าขวัญเรียมตั งอยู่ระหว่างสองฝั่งของคลองแสนแสบในเขตมีนบุรี ตรงวัดบ้าเพ็ญ

เหนือและวัดบางเพ็งใต้ บริเวณโดยรอบตลาดน ้ายังประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และโรงงาน
อุตสาหกรรม จากการวิจัยได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี  

1. ความเป็นมาและพัฒนาการของตลาดน ้าขวัญเรียม 
ในการศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของตลาดน ้าขวัญเรียมนี  มีประเด็นที่จะต้อง

กล่าวถึงตามล้าดับคือ ประวัติการขุดคลองแสนแสบ ประวัติวัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ ต้านาน
รักของขวัญเรียม ประวัติการก่อตั งตลาดน ้าใน พ.ศ. 2555 และพัฒนาการของตลาดน ้าขวัญเรียม
ในช่วง พ.ศ. 2556 – 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี  
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คลองแสนแสบขุดขึ นในสมัยรัชกาลที่ 3 (ครองราชย์ พ.ศ. 2367 - 2394) การขุด
คลองแสนแสบเป็นไปเพ่ือย่นระยะทางในการเดินทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
จากกรุงเทพฯ ไปยังกัมพูชา คลองที่ขุดขึ นนี เชื่อมระหว่างคลองมหานาคในกรุงเทพฯ บริเวณคลอง
มหานครทางตะวันตกไปออกเมืองฉะเชิงเทรา มีความยาวเกือบ 90 กิโลเมตร การขุดคลองแสนแสบ
ท้าให้เกิดการอพยพประชาชนเชื อชาติต่าง ๆ เข้ามาตั งถิ่นฐานตามแนวคลอง เกิดการสร้างวัด มัสยิด 
โบสถ์ ศาลเจ้าจีน และวังขึ น เพ่ือเป็นศูนย์กลางของชุมชน ส้าหรับวัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้  
ซ่ึงตั งอยู่รมิคลองแสนแสบนี ถือว่ามีความส้าคัญต่อชุมชนโดยรอบมาตั งแต่อดีตจนปัจจุบัน และเป็นทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส้าคัญของการเกิดและเติบโตของตลาดน ้าขวัญเรียมด้วย  

วัดบ้าเพ็ญเหนือสร้างขึ นใน พ.ศ. 2367 โดยกลุ่มผู้อพยพชาวลาวจากนครเวียงจันทน์
ที่เคยอาศัยอยู่ในพระนครศรีอยุธยา รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดฯ ให้อพยพครอบครัวชาวลาวมาอยู่บริเวณ
แนวคลองแสนแสบนี  เกิดเป็นชุมชนที่เรียกชื่อหมู่บ้านตนว่า “บางเพ็ง” (หมายถึงพระจันทร์) ต่อมา     
ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ นทางฝั่งเหนือของคลองแสนแสบเรียกว่า “วัดบางเพ็งเหนือ” ภายหลังจึงมี 
การเรียกชื่อวัดเพี ยนไปเป็น “วัดบ้าเพ็ญเหนือ”ส่วนวัดบางเพ็งใต้เป็นวัดที่เก่าแก่ แม้ไม่มีการบันทึก 
ไว้ว่าสร้างขึ นเมื่อใด แต่ชุมชนบริเวณโดยรอบวัดนั นมีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วอายุคน 
บางต้านานกล่าวว่า วัดบางเพ็งใต้สร้างเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวเวียงจันทน์ที่อพยพมาอยู่
บริเวณคลองแสนแสบที่ได้ร่วมกันสร้างวัดบางเพ็งเหนือนั่นเอง  

ต้านานรักขวัญเรียมแห่งคลองแสนแสบยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากนิยาย
อมตะเรื่อง “แผลเก่า” บทประพันธ์อันเลื่องชื่อของไม้ เมืองเดิม (ก้าน พ่ึงบุญ ณ อยุธยา)  ซึ่งตีพิมพ์
ครั งแรกเมื่อ พ.ศ. 2479 และถูกน้ามาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกหลายครั ง (ครั งล่าสุดเมื่อปี 2557) และมี
เพลงที่รู้จักกันดีคือ “เพลงแสนแสบ” อาจกล่าวได้ว่าต้านานความรักของขวัญและเรียมเป็นสิ่งหนึ่งที่
ท้าให้คลองแสนแสบเป็นที่รู้จักของคนไทยในปัจจุบันด้วย  

นอกจากนี บริเวณวัดบางเพ็งใต้ยังมีศาลขวัญเรียม ซึ่งตามประวัติเล่าว่า เมื่อ พ.ศ. 
2534 เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ในขณะนั นได้พบศาลลอยมาติดที่ท้านบหน้าวัดหลังจากคืนวันลอย
กระทง ข้างๆ ศาลมีตัวหนังสือเขียนว่า “ขวัญกับเรียม” ท่านจึงเรียกศาลนี ว่า “ศาลขวัญกับเรียม” 
และท้าพิธีตั งศาลขึ น หลังจากนั นได้มีประชาชนต่างพากันแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรเป็นจ้านวนมาก 
ศาลขวัญเรียมจึงเป็นที่เคารพนับถือกันต่อมาจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
ส้าคัญอย่างหนึ่งของตลาดน ้าขวัญเรียม 

ตลาดน ้าขวัญเรียมเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ผู้ก่อตั งคือ               
คุณเชาวลิต เมธยะประภาส ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่งที่ควบคุมกิจการเดินเรือในคลอง
แสนแสบ คุณเชาวลิตมีแนวคิดจะฟ้ืนฟูประเพณีบิณฑบาตทางเรือเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ 
วิถีชีวิตของคนในอดีต จึงสร้างตลาดน ้าโดยเน้นสะท้อนวิถีชีวิตในอดีตของชาวคลองแสนแสบขึ น และ
ได้หยิบเอาเรื่องราวความรักอมตะของขวัญและเรียมมาเป็นชื่อของตลาด โดยมีทั งพื นที่ส่วนบุคคลของ
คุณเชาวลิต เมธยะประภาส และพื นที่ของวัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ที่คุณเชาวลิตขอเช่าพื นที่
บางส่วนเพ่ือก่อตั งตลาด โดยสร้างสะพานโครงเรือขึ นเชื่อมตลาดทั งสองฝั่ง พื นที่ของตลาดน ้า             
ขวัญเรียมจึงแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งด้วยกัน คือ ตลาดน ้าฝั่งเหนือ (วัดบ้าเพ็ญเหนือ) และตลาดน ้าฝั่งใต้ 
(วัดบางเพ็งใต้)  
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ระยะแรกของการเปิดตลาดตั งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีการคัดสรรร้านค้าที่ได้รับมาตรฐาน 
OTOP เข้ามาร่วมค้าขาย โดยระยะแรกนี เปิดให้ผู้ค้าทดลองขายฟรี มีการประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ทั งสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั งยังเป็นตลาดน ้าที่มีนักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็นหรือตั งกระทู้น้าเที่ยว
เป็นจ้านวนมาก เพราะด้วยความเป็นตลาดน ้าที่มีความโดดเด่นและมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ คือ การตักบาตรพระทางเรือ กิจกรรมการล่องเรือชมวิถีชีวิตคลองแสนแสบ และการแสดง
ทางศิลปวัฒนธรรม และส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมายังตลาดน ้าขวัญเรียมจ้านวนมาก  

ปี พ.ศ. 2556 เป็นช่วงของการพัฒนาตลาดน ้าขวัญเรียมแบบก้าวกระโดด ทั งในเรื่อง
ของร้านค้า การปรับปรุงและก่อสร้างอาคารร้านค้าขึ นใหม่ มีการเพ่ิมสิ่งอ้านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยว บริการให้ยืมรถเข็นวีลแชร์ฟรี เพ่ิมจุดบริการห้องน ้า
บริเวณตรอกเรือ นอกจากนี ยังมีการเพ่ิมพื นที่แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ จุดจัดแสดง
สัตว์บกและสัตว์น ้า พิพิธภัณฑ์พื นบ้าน และการสาธิตปั้นหม้อของอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

เนื่องจากที่ผ่านมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2556 มีการขยายตัวและมีการพัฒนาพื นที่
อย่างต่อเนื่อง ดังนั นใน พ.ศ. 2557 นี จึงมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดไม่มากนักเท่ากับปีที่ผ่านมา 
อย่างก็ตามพบว่ามีการขยายตัวของร้านค้าบริเวณตลาดน ้าฝั่งใต้คือ มีการสร้างเรือนโกโบริ และร้าน
ส้มต้าบ้านนอก ในขณะที่ตลาดน ้าฝั่งเหนือมีการปรับเปลี่ยนพื นที่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์พื นบ้านให้เป็น
พื นที่ร้านค้า รวมถึงได้สร้างลิฟต์เพ่ิมบริเวณอาคารสองชั นทิศตะวันออก นอกจากนี พบว่ามีการเพ่ิม 
จุดจัดแสดงสัตว์ทั งตลาดน ้าฝั่งเหนือและตลาดน ้าฝั่งใต้ ทั งนี เพ่ือรองรับความต้องการของจ้านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ น  

ต่อมาปี 2558 - 2559 ยังพบว่ามีการพัฒนาปรับปรุงตลาดอยู่เป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การสร้างบันไดเพ่ิมบริเวณอาคารสองชั นของตลาดน ้าฝั่งใต้ รวมทั งปรับปรุงพื นที่ชั นสอง
ให้เป็นจุดพักผ่อน การจัดแสดงสัตว์หมุนเวียนในคอนเซป Mini Zoo และการน้าตุ๊กตาเต้นได้ พูดได้ 
มาวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ของตลาดน ้าเพื่อเพ่ิมความสนใจของนักท่องเที่ยว  

 
2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม 

ตลาดน ้าขวัญเรียมมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในแง่ของที่ตั งคือตั งอยู่
ระหว่างวัดบ้าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้โดยมีคลองแสนแสบไหลผ่าน ทั งนี มีการออกแบบสิ่งก่อสร้าง
ที่ค้านึงถึงการอ้านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ วัยชรา และสตรีตั งครรภ์ 
มีการอ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการจัดรถบริการรถรับส่ง อีกทั ง  
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างการตักบาตรพระทางน ้า การแสดงปาฐกถาธรรม กิจกรรม
ล่องเรือชมวิถีชีวิต การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงสัตว์บกและสัตว์น ้า โดยมีศาล 
ขวัญเรียม รูปปั้นขวัญเรียม และควายเรียว เป็นสร้างสัญลักษณ์ในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  

การจัดการการท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าขวัญเรียม มีการบริหารงานโดยภาคเอกชน 
มีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริการ ฝ่ายท้าความสะอาด ฝ่ายดูแลสัตว์ ฝ่ายกิจกรรม 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเทคนิค ทั งนี พนักงานส่วยใหญ่เป็นพนักงานของบริษัทครอบครัวขนส่ง
จ้ากัด ด้านการจัดการด้านพื นที่นั น ตลาดน ้าขวัญเรียมมีการแบ่งพื นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื นที่
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ร้านค้า ประกอบด้วยร้านค้าบนบกและร้านค้าเรือริมน ้า พื นที่วัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมตักบาตร
พระทางน ้า การล่องเรือชมวิถีชีวิต และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมบริเวณลานกิจกรรมหน้าศาล
ขวัญเรียม และพื นที่แหล่งเรียนรู้และสันทนาการได้แก่ จุดจัดแสดงสัตว์บกและสัตว์น ้า การจัดแสดง
หุ่นจิ๋วจ้าลองวิถีชีวิต เป็นต้น 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นศึกษาผู้วิจัยได้น้ามาวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของตลาดน ้าขวัญเรียมด้วยวิธี SWOT Analysis โดยผู้วิจัยพบว่า ตลาดน ้าแห่งนี มีจุดแข็งหลายด้าน 
อันได้แก ่

1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้แก่ ความเป็นพื นที่ทางประวัติศาสตร์ มี เรื่องเล่าที่
ผูกพันกับนวนิยายเรื่องแผลเก่า มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

2. การประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ รายการโทรทัศน์ 
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

3. สิ่งอ้านวยความสะดวก ได้แก่ การสร้างลิฟต์ ทางเดินลาด ห้องน ้า บริการรถรับส่ง
ที่อ้านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ 

ทั งนี โอกาสจากปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตลาดน ้าขวัญเรียมนั น ผู้วิจัย
พบว่ามีปัจจัย ดังนี  

1. กระแสการท่องเที่ยวตลาดน ้า การท่องเที่ยวตลาดน ้าเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ส่งผลให้มีการฟ้ืนฟูตลาดเก่าขึ นมาและสร้างตลาดใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ตลาดน ้าขวัญ
เรียมก็เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

2. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส้าคัญ
ประการหนึ่งคือต้องมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะต้องมีเส้นทางหรือ
เครือข่ายขนส่งคมนาคมที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงและการคมนาคมนั นต้องมีความสะดวกและปลอดภัย 

ถึงแม้ว่าจะประสบความส้าเร็จในแง่ของปริมาณนักท่องเที่ยวหรือการบริหารเชิงธุรกิจ 
แต่ก็พบว่าตลาดน ้าขวัญเรียมมีจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวอยู่เช่นกัน อันได้แก่ 

1. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากยังมีกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตหรือ
เอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นแถบนั นไม่มากเท่าท่ีควร 

2. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ตลาดน ้าขวัญเรียมมีการจัดแสดงสัตว์ขนาดหย่อมซึ่งส่ง 
ผลกระทบต่อความสะอาดของล้าคลองแสนแสบ 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชน เนื่องจากด้าเนินโดยเอกชนจึงท้าให้ชุมชนท้องถิ่นรวมทั ง
ผู้ค้าไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการวางแผนการท่องเที่ยวนัก 
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ทั งนี อุปสรรคจากปัจจัยภายนอกด้านการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม ผู้วิจัย
พบว่ามีปัจจัย ดังนี  

1. การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้ารวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เกิดขึ นมากมาย ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวมากขึ น  

2. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั นควรได้รับความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น รวมถึง
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางและนโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตลาดน ้าร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง  

 
3. แนวทางการพัฒนาตลาดน ้าขวัญเรียมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ทั งนี เมื่อได้ประเมินศักยภาพข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงน้าเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อ       
การจัดการหรือพัฒนาการท่องเที่ยวของตลาดน ้าขวัญเรียม โดยใช้หลักการประเมินมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของส้านักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยว           
และกีฬา ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี  

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพการดึงดูดใจการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม 
ให้มากขึ น เช่น การสร้างเอกลักษณ์ในชุมชนด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา นอกจากนี ยังควรค้านึงถึงความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือคลองแสนแสบด้วย 

แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ศักยภาพในการพัฒนา
สิ่งอ้านวยความสะดวกขั นพื นฐาน เพ่ือให้เพียงพอต่อจ้านวนนักท่องเที่ยว ศักยภาพในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก เช่น การประสานความร่วมมือจากภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพของผู้ค้า เช่น การ
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น 

แนวทางที่ 3 การบริหารงาน ควรมีการจัดการด้านการอนุรักษ์ เช่น การรักษาและ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์พื นที่ การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว  

แนวทางที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยชุมชนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการบริหาร
การท่องเที่ยว เช่น การน้าเที่ยว และการให้บริการต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ 
รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง วางแผน และจัดการการท่องเที่ยวให้มีความ
ยั่งยืนในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั งนี ยังพบว่ามีข้อจ้ากัดในด้านของการเก็บข้อมูลผู้ค้า         
ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้เท่าที่ควร อีกทั งในการจัดการตลาดน ้าขวัญเรียมยังเป็น
สิทธิ์ขาดของเจ้าของตลาด ด้วยเหตุนี แนวทางในการพัฒนาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอาจเป็นไปได้ค่อนข้างยาก แต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื นที่เขตมีนบุรีและใกล้เคียงเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของคนในชุมชนในเขตมีนบุรีด้วย 
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สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, บรรณาธิการ. ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยา

สิรินธร, 2549. 
สันติ เศวตวิมล. ต านานตลาดไทย. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2544. 



207 
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เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://docs.com/MNT7 
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(วรรณคดีเปรียบเทียบ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539). เข้าถึงเมื่อ 
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Google Maps. มีนบุรี. เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557. เข้าถึงได้จาก
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http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1408090007
http://sansaeb.kbu.ac.th/info.php
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https://www.facebook.com/kwanriamfloatingmarket/  

การสัมภาษณ์ 
กันธิมา พิชัยวงศ.์ ผู้ค้าตลาดน  าขวัญเรียม. สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
กันยากร เกิดนาค. ผู้ค้าตลาดน  าขวัญเรียม. สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2559. 
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ศศิวิมล ตั งสมบูรณ์. ผู้ค้าตลาดน  าขวัญเรียม. สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2559. 
ศุภณัฐ จันทยักฆ์. ผู้จัดการตลาดน  าขวัญเรียม. สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
เสาวลักษณ์ เหมไทสง. ผู้ค้าตลาดน  าขวัญเรียม. สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
อรวรรณ ถุกรโชต. ผู้ค้าตลาดน  าขวัญเรียม. สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
อ าพันธุ์ สายเสวก. ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดน  าขวัญเรียม. สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2559. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นางณภัทร ขุนทรง 
ที่อยู่   50/4 หมู่ 5 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์   098-278-9594 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2542  ส าเร็จการศึกษามัธยมต้น จากโรงเรียนสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง  

จังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2545  ส าเร็จการศึกษามัธยมปลาย จากโรงเรียนสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง  

จังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2550  ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2554  ศึกษาต่อปริญญาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  


