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บทคัดย่อภาษาไทย 

60156317 : ศิลปะการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การน าเสนอประสบการณ์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, นิทรรศการระยิบระยับอัมพวา 

นางสาว อรอนงค์ หนุนภักดี: การน าเสนอประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์
วิถีท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมชีวิตชุมชนอัมพวา อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ 
ปรีชา ปั้นกล่ า 

 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่า

และมูลค่าและส่งเสริมการท่องเท่ียวในวิถีชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยผู้วิจัยน าแนวคิดท่ี
จะรวบรวมภูมิปัญญาในชุมชนอัมพวาซึ่งได้คัดเลือกงานหัตกรรมมา5อย่างได้แก่การสานใบมะพร้าว , 
การท าว่าวจุฬา , การท าเบญรงค์ ,การแกะสลักกะลาซอ,การท าหัตกรรมปั้นจิ๋ว มาสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบโดยเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนโดยจัดเป็นงานนิทรรศการ “ ระยิบระยับอัมพวา” 
ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อ าเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม  โดยถอดอัตลักษณ์ของ
ชุมชนอัมพวา  คือ “ สายน้ าแห่งชีวิต วิถีหัตถกรรมจรัสแสง ” ตีมงาน คือ Night folk market โดย
ภายในงานจะแบ่งเป็น 6 โซน และ 3 กิจกรรมด้วยกันดังนี้  1)โซนระยิบระยับอัมพวา 2)โซนสายน้ า
แห่งชีวิต 3)โซนจรัสแสง 4)โซนสอยโคะ 5)โซนภูมิปัญญาหัตถกรรม 6)โซนสอยโคะ  และ 3 กิจกรรม 
ได้แก่ 1)ตลาดนัดหิ่งห้อย 2)ดนตรีไทยประยุกต์ 3)ชมการเค่ียวน้ าตาลสด 

จากการวิจัยพบว่า  การจัดนิทรรศการระยิบระยับอัมพวาเป็นกิจกรรมท่ีเป็นตัวเช่ือม
ของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และยังก่อให้เกิดความ
สามัคคีของคนในชุมชนโดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองมาสร้างสรรค์ให้นักท่องเท่ียวได้เห็น
คุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์หิ่งห้อยซึ่งเป็นเสน่ห์ของอัมพวาอีกยังยังเพิ่ ม
ศักยภาพในการพัฒนางานสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนโดยการจัดนิทรรศการ
ระยิบระยับอัมพวาเป็นการจัดงานตอนกลางคืนมีประติกรรมแสงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสุนทรีย์ในยาม
ค่ าคืนซึ่งเป็นส่ิงใหม่ส าหรับชุมชนอัมพวาหากสามารถจัดนิทรรศการดังกล่าวได้จริงจะสามารถส่งเสริม
การท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อีกท้ังยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่คนในชุมชนพึ่งพาตนเอง
ได้อีกด้วย 

              ผู้วิจัยได้ท ำแบบประเมินผลกำรศึกษำได้แบ่งผู้ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่กลุ่มท่ี 1 จำกกำรประเมินภำพรวมของกำรออกแบบท้ังชุดโดยกลุ่มผู้เช่ียวชำญและนักออกแบบ
จ ำนวน 10 คน มีควำมพึงพอใจในระดับมำกโดยมีค่ำเฉล่ียรวม x̄ 4.4 (S.D = 0.15) 1) ด้านการรับรู้
และส่ือความหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ x̄ 4.26 (S.D = 0.15) 2)ด้านการ

 



  จ 

ออกแบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ x̄ 4.38(S.D=0.24) 3) ด้านการน าไปใช้งาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย x̄ 4.56 (S.D = 0.05)และการผู้ประเมินกลุ่มท่ี 2 โดย
ประเมินภาพรวมของการออกแบบท้ังชุดโดยกลุ่มนักท่องเท่ียวและชาวบ้าน จ านวน 10 คน (สุ่มโดย
บังเอิญ )มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม x̄ 4.38 (S.D = 0.15) 1) ด้านการรับรู้และ
ส่ือความหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ x̄ 4.26 (S.D = 0.15) 2)ด้านการ
ออกแบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ x̄ 4.34(S.D=0.25) 3) ด้านการน าไปใช้งาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย x̄ 4.56 (S.D = 0.05) 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60156317 : Major DESIGN ARTS 
Keyword : Experience presentation, local knowledge, Rayib rayab Amphawa 
exhibition 

MISS ONANONG NOONPAKDEE :  CREATIVE CULTURAL TOURISM THROUGH 
RAISING LOCAL KNOWLEDGE EXPERIENCES BASEDLEARNING IN AMPHAWA COMMUNITY 
THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PREECHA PUN-KLUM 

This research is to study the experience of local wisdom to create value 
and promote tourism in the ways of Amphawa community. Samut Songkhram Province 
The researcher brought the concepts to gather wisdom in the Amphawa community, 
which selected 5 handicrafts :  Wicker coconut leaves, Chula kites, Carving shell , carv, 
small sculptures, Benjarong Ceramic come to create designs by the cooperation of 
people in the community by organizing an exhibition " Rayib rayab Amphawa"  at the 
Amphawa Project Chaipattana Nurak, Amphawa District, Samut Songkhram Province By 
removing the identity of the Amphawa community, which is "the river of life Handicraft 

Of light  "The theme is Night folk market. The event will be divided into 6 
zones and 3 activities as follows 1) Rayib rayab Amphawa zone 2) River of Life Zone 3) 
Charat Saeng Zone 4) Soi Ko Zone 5) Craft Zone 6) Soi Ko Zone and 3 activities which 
are 1) Firefly Market 2) Applied Thai music 3) Watch the fresh sugar stew 

Research indicates that The rayib rayab Amphawa exhibition is a connecting 
activity of the community.  To allow people in the community and tourists to 
participate in community activities And also to create unity among the community by 
using their own local wisdom to create tourists to see the value and realize the 
importance of firefly conservation which is the charm of Amphawa.  It also increases 
the potential for the development of creative work to add value to the products in 
the community by organizing the rayib rayam Amphawa exhibitions is an event at night 
with various light sculptures to increase the aesthetic of the night which is New for the 
Amphawa community.  If able to actually organize the exhibition, it can promote 
tourism and stimulate the economy.  It also creates sustainability for people in the 
community to be self-reliant as well. 

 



  ช 

The researcher has conducted the study evaluation form, dividing the 
assessors into 2 groups which are group 1 from the overall design evaluation, with a 
group of 10 experts and designers with a high level of satisfaction. The overall average 
is x̄ 4.4 (SD = 0.15). 1) The perception and meaning of the overall image is at a high 
level, with an average of x̄ 4.26 (SD = 0.15). 2) The overall image design is in a high 
level. With an average of x̄ 4.38 (S.D = 0.24). 3) Regarding the overall application, it 
was at the highest level, with an average of x̄ 4.56 (S.D = 0.05) and evaluating group 
2 by evaluating the overall design of the entire set by 10 tourists and villagers 
(randomly selected by accident ) High level of satisfaction With an average of x̄ 4.38 
(S.D = 0.15) 1) perception and meaning in the overall picture is at a high level With an 
average of x̄ 4.26 (S.D = 0.15). 2) The overall image design was at a high level With 
an average of x̄4.34 (S.D = 0.25). 3) Regarding to the overall application, it was the 
highest level, with an average of x̄ 4.56 (S.D = 0.05) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและค าแนะน าจาก รอง
ศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ า  ท่ีได้ให้ความรู้และความใส่ใจเฝ้าติดตามตลอดระยะเวลาท่ีข้าพเจ้า
ด าเนินการวิจัย อีกท้ังให้ค าปรึกษาพร้อมช่วยช้ีแนะแนวทางในการด าเนินงานวิจัยจนไปสู่ความส า เร็จ
แห่งการท าวิจัยฉบับนี้และขอขอบคุณกรรมการท่านอื่นๆ ซึ่งผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการท างานวิจัยครั้งนี้ จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ ท้ังนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่ีปรึกษาภายนอก คุณกฤตย มีทวี อดีต ผอ.อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ท่ี
ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนชาวอัมพวาได้เป็นอย่างดี และให้ค าแนะน าแนวทางต่างๆ  ขอขอบคุณ ม.ร.ว ศรี
เฉลิม กาญจนภู  ผอ.อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ท่ีช่วยให้ค าปรึกษาแก่ข้าพเจ้าและสถานท่ีพัก  ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆในขณะท่ีข้าพเจ้าได้ท างานศึกษางานอยู่ท่ีอัมพวา 

ขอขอบคุณบิดา มารดาของข้าพเจ้าท่ีช่วยสนับสนุนและเป็นแรงใจในการท างานของข้าพเจ้า
จนข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาและขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีคอยแนะน าและส่ังสอนข้าพเจ้าและ
ให้ความเมตตาแก่ข้าเจ้าตลอดมา อีกท้ังยังขอขอบคุณชาวชุมชนอัมพวา  พี่ๆในโครงการอัมพวาชัย
พัฒนานุรักษ์ทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ  ขอขอบคุณชาวบ้านท่ีให้ข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์ในการ
เก็บข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในการท าวิจัยครั้งนี้ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
        อัมพวา เป็นอ าเภอหนึ่งในสามของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอ าเภอท่ีขึ้นช่ือเรื่องมะพร้าวและมี

พื้นท่ีมากท่ีสุดของจังหวัดทางทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางคนทีและทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเมือง

สมุทรสงครามยังมีทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเขาย้อยและอ าเภอบ้านแหลม (จังหวัดเพชรบุรี),ทิศ

ตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอปากท่อและอ าเภอวัดเพลง(จังหวัดราชบุรี)เนื่องจากมีพื้นท่ีติดริมน้ า สายน้ า

จึงเป็นส่ิงส าคัญในการด ารงชีวิตของคนในชุมชนอัมพวา ตลาดน้ าอัมพวาเป็นตลาดน้ ายามเย็นท่ีมี

ช่ือเสียงมาก มีการพายเรือขายของและในช่วงหัวค่ าได้มีบริการพาชมหิ่งห้อยในยามค่ าคืนอีกด้วย ซึ่ง

ท าให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจ านวนนักท่องเท่ียวที่มากมายในแต่ละปี 

ประกอบกับความเจริญของเมืองท่ีเข้ามาแทนท่ีป่าริมน้ า จึงก าลังส่งผลให้จ านวนหิ่งห้อยตามธรรมชาติ

เริ่มลดลงอย่างน่าใจหาย จึงไม่แปลกท่ีระยะหลังมานี้ บางคนไปเท่ียวนั่งเรือหวังจะไปชมหิ่งห้อยนับ

ร้อยนับพันกะพริบแสงสวยงามให้ดู แต่กลับต้องผิดหวังกลับมาบ่นว่าไม่ค่อยเห็นหิ่งห้อยเลย จึงมี

นักวิชาการบางคนเริ่มต้ังข้อสงสัยว่า การท่องเท่ียวรูปแบบนี้เป็นการอนุรักษ์ให้ห่ิงห้อยอยู่คู่กับชุมชน

ต่อไปหรือว่าเป็นการเร่งให้สูญพันธุ์เร็วขึ้น ท้ังนี้มนีกัวิชาการด้านแมลงหลายท่าน ได้ออกมาแสดง

ความวิตกกังวลว่าในไม่ช้าหิ่งห้อยอาจสูญพันธุ์ได้ ด้วยปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะปัจจัยท่ีเกิดจาก

น้ ามือมนุษย์ แม้แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ก็ทรงสนพระราชหฤทัยในหิ่งห้อย 

และทรงห่วงใยเช่นกันว่าห่ิงห้อยอาจจะสูญพันธุ์ เพราะมีการเปล่ียนแปลงทางนิเวศเป็นอย่างมาก จึง

โปรดให้ผู้เช่ียวชาญศึกษาวิจัยและหาทางพัฒนาฟืน้ฟูชีวิตหิ่งห้อยให้คืนมาสู่วิถีชีวิตไทย ซึ่งนับเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง (เทพกรณ์. 2552) 

(ท่ีมาhttp://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=4636)หลังจากสอบถามวิถี

ชีวิตท่ีเปล่ียนไปของชาวชุมชนอัมพวา  เนื่องจากอัมพวาเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ดังมากในปัจจุบัน

นักท่องเท่ียวจากในประเทศและต่างประเทศได้หล่ังไหลมาพักผ่อนท่ีอัมพวา  จึงเกิดธุรกิจรีสอร์ทขึ้น

มากมายท าให้มีแสงเยอะ  เสียงดัง  รบกวนธรรมชาติ  จากเรือพายกลายเป็นเรือยนต์เพื่อรองรับ

นักท่องเท่ียวท าให้เกิดมลพิษทางน้ าและทางเสียงขึ้น   ทางน้ าคือท าให้น้ าเสียท าให้ห่ิงห้อยไม่สามารถ

วางไข่ได้  ทางเสียง เมื่อมีเรือยนต์ท่ีพานักท่องเท่ียวมาชมหิ่งห้อยจ านวนมากท าให้เกิดส่งเสียงดัง

รบกวนชาวบ้าน  จึงได้ตัดต้นล าพูท้ิงเป็นจ านวนมาก  หิ่งห้อยจึงมีการลดจ านวนลง และย้ายท่ีอยู่ไป
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ไกลเรื่อยๆจากชุมชน(ไทยรัฐออนไลน์ 2560)   อีกท้ังในปัจจุบันตลาดน้ าอัมพวาได้มีการเปล่ียนแปลง

ในเรื่องของสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย ซึ่งบางร้านน าของท่ีซื้อมาจากท่ีอื่น  ซึ่งหาซื้อท่ีไหนก็ได้มาวางขาย 

เช่น ต่างหูกิ๊ฟช็อป  ของเล่นเด็กพลาสติก  ท าให้ตลาดน้ าอัมพวาขาดอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของ

ชุมชน  คนต่างถิ่นก็เข้ามาเช่าท่ี  เมื่อค่าแผงแพงขึ้น สินค้าจึงมีราคาแพงไปด้วย  คนจึงไม่ค่อยจับจ่าย

ใช้สอยกันหากคนในชุมชนอัมพวายังไม่ตระหนกัถึงปัญหาในปัจจุบัน และยังไม่รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของตนเองไว้   ในอนาคตด้านการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวอาจจะมาน้อยลง  ท าให้คนในชุมชน

ส่ันคลอนได้ เปรียบเหมือนต้นไม้ถ้ารากไม่แข็งแรง ล าต้น  กิ่งก้านก็จะเอนพล้ิวไหวไปได้ง่าย  แต่ถ้าเรา

มีรากฐานท่ีมั่นคงไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหน ก็ไม่สามารถท าอะไรเราได้  เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร  เราจะ

แข็งแรงและยั่งยืนอยูไ่ด้ตัวตัวของเรา(Directory 2562) 

        ผู้วิจัยจึงเอาปัญหาต่างๆท่ีพบในอัมพวามาวิเคราะห์ข้อมูลจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อน าไปสู่การท า

ศิลปะและออกแบบเพื่อสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างวิถีท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมชีวิต

ชุมชนชาว 

อัมพวา       

Swot Analysis 

ชุมชนอมัพวำ อ ำเภอ อมัพวำ จงัหวดัสมุทรสงครำม 

Strength 
(จุดแข็ง) 

Weakness 
(จุดอ่อน) 

Opportunity 
(โอกาส) 

Threat 
(อุปสรรค์) 

เป็นตลาดน้ ายาม
เย็นท่ีมีช่ือเสียง เว

นิสตะวันออก 

อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
มากนัก 

การท่องเท่ียวที่โดดเด่น
ทางวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจก้าวกระโดด
เร็วมากจนพัฒนาตาม
ไม่ทัน 

มีเอกลักษณ์ท่ีโดด
เด่นในเรื่องการชม

หิ่งห้อย 

เป็นจังหวัดท่ีเล็กท่ีสุดใน
ประเทศไทย 

มีองค์ความรู้ใหม่ คนในชุมชนยังไม่
เข้าใจปัญหาโดยจริง 

มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีมี 

อัตลักษณ์เฉพาะตัว 

อัตลักษณ์ความเป็น
ท้องถิ่นเริ่มหายไป 

มีสถานท่ีท่องเท่ียวที่
สวยงาม 

ผู้น าขาดการช้ีน า
อย่างเข้มแข็ง 

อาหารพื้นเมือง รับสินค้าจากท่ีอื่นมา
ขาย 

มีภูมิประเทศติดน้ า
เหมาะส าหรับการ
คมนาคมทางน้ า 

คนในชุมชนขาด
ความมั่นใจในภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของตน 
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มีมะพร้าวมากท่ีสุด
ในจังหวัด 

คนยังไม่เห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์

ธรรมชาติอย่างจริงจัง 

มีการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

เปราะบางเกินไปและ
อิ่มตัวแล้ว 

ตารางท่ี 1 Swot Analysis 

ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ 
1. จัดการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของชุมชนอัมพวาสู่การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและ

มูลค่า 

2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในวิถีชุมชน ตระหนักถึงภูมปิัญญาและศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนอัมพ

วา 

สมมติฐานของการศึกษา 
       คนในชุมชนอัมพวาร่วมกันน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวในวิถีชีวิตเพื่อ

เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านกระบวนการด้านศิลปะและการออกแบบ 

ขอบเขตของการศึกษา 
การจัดการองค์ความรู้จากคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างวิถีท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมชีวิต

ชุมชนชาวอัมพวาโดยศึกษา กลุ่มผู้น าชุมชน และนักท่องเท่ียว  

ข้าพเจ้าได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 

1.เนื้อหาในการศึกษา 

   ตัวแปรต้น       -  ชุมชนอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

                            ศักยภาพ / การจัดการกับคนในชุมชน / วิถีชีวิต / อาชีพ 

   ตัวแปรตาม     -  การออกแบบนิทรรศการระยิบระยับอัมพวา  ส่ือและประติมากรรมในพื้นท่ี 

                            อัตลักษณ์ชุมชน / องค์ความรู้ / กิจกรรมการท่องเท่ียว  

2.พื้นท่ีในการศึกษา 

การลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ในเขตพื้นท่ีชุมชนอัมพวา  อ าเภออัมพวา  

จังหวัด สมุทรสงคราม 

3.ประชากร  คือ ผู้น าชุมชนรวมถึงช่างฝีมือ และผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ี

เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย 

4.งบประมาณ  60,000 บาท 

5.ช่วงเวลา :  ระยะเวลาในการท าวิจัยประมาณ 10 เดือน 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                ตารางท่ี 2    แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

เวลำท่ีใชใ้นกำรวจิยั                                                                                                                                                     
เวลาท่ีใช้ในการวิจัย  10 เดือน 

เริ่มเก็บข้อมูลงานวิจัย ต้ังแต่เดือน กุมพาพันธ์ 2562 

และเสนอวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  ภายในเดือน  พฤศจิกายน 2562 
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พ.ศ. 2562 

กิจกรรม รวบรวบ
ข้อมูล 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

การ
ออกแบบ 

ปรับแก้ไข
ช้ินงาน 

น าเสนอ
ผลงาน 

ประเมิ
นผล
งาน 

กุมพาพันธ ์
2562 

      

มีนาคม 
2562 
 

      

เมษายน 
2562 

      

พฤษภาคม 
2562 

      

มิถุนายน 
2562 

      

กรกฎาคม 
2562 

      

สิงหาคม 
2562 

      

กันยายน 
2562 

      

ตุลาคม 
2562 

      

พฤศจิกายน 
2562 

      

ตารางท่ี  3 เวลาท่ีใช้ในการวิจัยท่ีมา (อรอนงค์ หนุนภักดี , 8 กันยายน 2562) 

วธีิกำรศึกษำ 
ประเภทของงานวิจัย : เชิงผสมผสาน 

1. ข้อมุลปฐมภูมิ ข้อมูลภาคสนามจากการส ารวจและสัมภาษณ์ 
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1.1 ข้อมูลจากการส ารวจพื้นท่ี ชุมชนอัมพวา อ าเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย

การเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการอัมพ

วาชัยพัฒนานุรักษ์ รวมไปถึงองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

และผู้อ านวยการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ศึกษาประเด็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบถึงสภาพ

เศรษฐกิจในชุมชน  ความต้องการของช่างฝีมือและผู้ประกอบการ  เพื่อน ามาวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาจุดอ่อน จุดแข็งของงานภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อน าไปสู่กระบวนการ

ออกแบบและแนวทางแก้ไข 

1.2 ข้อมูลประเภทบุคคลจากการสัมภาษณ์ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการร้านค้าท่ีได้รับ

ผลกระทบ  ซึ่งเป็นผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลส าคัญต่อการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  ข้อมูลภาคเอกสารและส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วนได้แก่ 

2.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนอัมพวา  อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  

ประเพณีของคนอัมพวา  วิถีชีวิตของคนในชุมชนชาวอัมพวา แหล่งการท่องเท่ียวและ

แนวทางการออกแบบการท่องเท่ียวชุมชนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 

2.2 ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้

เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น 

        แหล่งข้อมูลท่ีมา 

1. จาการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนอัมพวา อ าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ประวัติความเป็นมาของตลาดน้ าอัมพวา 

3. ประวัติความเป็นมาของอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 

            อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้า 

1. เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ 

2. สมุดบันทึก 

3. กล้องถ่ายรูป 

4. อุปกรณ์เครื่องเขียน 

5. ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 

 

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการวิจัย (โดยประมาณ)  60,000 บาท 
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ลักษณะค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าเดินทาง 10,000 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการน าเสนอผลงาน 10,000 

ค่าต้นแบบในการออกแบบงานประติมากรรม
สานใบมะพร้าว 

10,000 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,000 

รวม 60,000 

ตารางท่ี 4 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการวิจัย 

กำรน ำเสนอผลงำน 

1. Page ผลงาน 

2. Model Sculpture ประติมากรรม 

3. รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

ค ำศพัทนิ์ยำมเฉพำะ 
1.ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หมายถึง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดขึ้นได้

เองและน ามาใช้แก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ท้ังทางกว้างและทางลึกท่ีชาว

อัมพวาพัฒนาขึ้น 

โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยความ

เหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือเป็นองค์ความรู้ และเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการ

แก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเช่ือมโยงมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ออดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.การท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรม(Cultural Learning Tourism)  หมายถึง การหาความรู้ในพื้นท่ี

หรือบริเวณท่ีมีประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม และการให้คุณค่าของสังคม 

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ 

คนในแต่ยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนมธรรมเนยีม

ประเพณี 
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3.องค์ความรู้ (Body of Knowledge) หมายถึง ส่ิงท่ีความรู้ท่ีอยู่ในศาสตร์ ได้แก่ ความคิดรวบยอด 

หลักการ วิธีการ ท่ีอยู่ในต ารา อยู่ภายนอกตัวบุคคล ท่ีส่ังสมกันมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โครงสรา้ง

ความรู้ หมายถึงสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นความรู้ท่ีเกิดขึ้นใหม่  

4.อัตลักษณ์( Identities ) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีของลักษณะเฉพาะของบุคล 

สังคม ชุมชน หรือ 

ประเทศนั้นๆ เช่น เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะท่ีไม่ท่ัวไปหรือ

สากลกับสังคม 

อื่นๆ พูดง่ายๆ คือลักษณะท่ีไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ 

5.หัตถกรรม หมายถึง งานช่างท่ีท าด้วยมือ โดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก 

6.งานจักสาน หมายถึงงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งและนับเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ได้ด้วย การจัก

สานเป็นการน าวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรือสาน กันจนเป็นช้ินงาน เช่น เส่ือ หรือภาชนะอื่นๆ 

เช่น ตะกร้า เข่ง หรือของใช้อื่นๆ เช่น ลูกตะกร้อ เป็นต้น 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในการศึกษาประวัติความเป็นมาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัด 

สมุทรสงคราม สู่การออกแบบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมส าหรับติดต้ังในสวนมะพร้าวของโครงการ

อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โดยใช้ข้อมูลทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของชุมชนอัมพวา 

2. ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวภายในอัมพวา 

3. ข้อมูลท่ัวไปของมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ์

4. ข้อมูลด้านงานหัตกรรมในชุมชน 

5. ข้อมูลด้านการออกแบบส่ือนิเทศศิลป์และประชาสัมพันธ์ 

6. ข้อมูลทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับงานออกแบบ 

1.ด้านข้อมูลท่ัวไปของชุมชนอัมพวา 
   1.1  ประวัติความเป็นมา 

อ าเภออัมพวา เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดท่ีมีขนาดพื้นท่ีเล็กท่ีสุดของ

ประเทศไทย  

เมื่อก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้คนมาต้ังถิ่นฐานอาศัยอยู่ไม่มาก ต่อมาเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา

ครั้งท่ี 2 ปี พ.ศ. 2310 ผู้คนอพยพมาอยู่กันมากขึ้น เพราะมีท าเลเหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็น

ท่ีอยู่อาศัยตามหลักฐานท่ีพอจะค้นคว้าได้นั้น ปรากฏว่าว่าการอ าเภออัมพวาในอดีตได้อาศัยศาลา

การเปรียญของวัดอัมพวันเจติยาราม ต่อมาได้ย้ายข้ามคลองอัมพวาไปอยู่ท่ีศาลาการเปรียญวัด

ท้ายตลาด ต าบลบางกะพ้อม ซึ่งอยู่ห่างจากสถานท่ีเดิมไปประมาณ 400 เมตร และได้ย้ายมาอยู่

ท่ีริมฝ่ังแม่น้ าแม่กลองมาจนทุกวันนี้ และคงใช้ช่ืออัมพวา เพราะบริเวณนี้เดิมเป็นเรือกสวน มีต้น

มะม่วงและต้นมะพร้าวอยู่เป็นจ านวนมาก ต้นมะพร้าวนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจ หลักของ

สมุทรสงครามและมีอยู่ท่ัวไป ส่วนต้นมะม่วงมีการปลูกอยู่อย่างหนาแน่นท่ีบริเวณนี้ จึงใช้ช่ืออัมพ

วามาตลอด สภาพพื้นท่ีท่ัวไป  เป็นท่ีราบลุ่ม แม่แม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน มีล าคลองผ่านหลายสาย 

เช่น คลองอัมพวา คลองวัดนางวัง คลองวัดบางกะพ้อม คลองบางจาก คลองดาวดึงษ์ คลองลัตตา

โชติ ได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุน น้ าไหลขึ้นลงตลอดปี พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ ได้แก่ 

สวนส้มโอ สวนล้ินจ่ี สวนมะพร้าว สวนมะม่วง ฯลฯ 



  10 

ลักษณะภูมิอากาศ  โดยท่ัวไป จะมีฝนตกชุกประมาณเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เนื่องจากได้รับ

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากอยู่ไม่ไกลทะเลมากนัก จึงท าให้อากาศไม่หนาวจัด

มากนัก(เทพกรณ์. 2552) 

ท่ีต้ังและอาณาเขต  อ าเภออัมพวามีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางคนที ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ทิศตะวันออก 

ติดต่อกับอ าเภอเขาย้อยและอ าเภอบ้านแหลม(จังหวัดเพชรบุรี)และทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอ

ปากท่อและอ าเภอวัดเพลง (จังหวัดราชบุรี) อัมพวาเป็นชุมชนริมน้ าท่ียังคงมีเสน่ห์สวยงามเป็น

เมืองเล็กๆที่อยู่ริมแม่น้ ากลอง เป็นดินแดนท่ีมีแม่น้ าและทะเลไหลมาบรรจบกันท่ีปลายน้ าจาก

เมืองท่าค้าขายคึกคักในอดีต อัมพวาในปัจจุบันกลายเป็นสถานท่ีนิยมของคนกรุงเทพ เนื่องจาก

อยู่ใกล้กรุง สามารถขับรถไม่กี่ช่ัวโมงก็มาถึงแล้ว และยังดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท้ังในและ

ต่างประเทศมากมายท่ีต้องการมาเท่ียวพักผ่อนเดินทางมาอย่างไม่ขาดสาย อัมพวาเป็นดินแดน

ประวัติศาสตร์ท่ีเต็มไปด้วยเรื่องราวอันมีคุณค่า เป็นสถานท่ีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ซึ่งเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน เป็นพื้นท่ีอุดม

สมบูรณ์ริมฝ่ังแม่น้ าแม่กลองท่ีเช่ือมต่อกับอ่าวไทยอันเป็นท่ีมาของ“เมืองสามน้ า” คือ มีท้ังน้ าจืด 

น้ าเค็ม และน้ ากร่อยเหมาะแก่การท านาเกลือ และสวนผลไม้ เป็นแหล่งวิถีชีวิตริมแม่น้ าด้ังเดิม 

นอกจากนี้ ชุมชนริมคลองอัมพวา ได้รับรางวัลอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม  จากองค์การยูเนสโก 

(UNESCO)(เทพกรณ์. 2552) 

       วิถีเดินทางเข้ามาท่ีอัมพวา 

       การเดินทาง  ทางรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 (ถนน

ธนบุรี-ปาก ท่อ เดิม)ไปถึงหลัก กม.ท่ี 63 ชิดซ้ายใช้ทางคู่ขนานต่างระดับ เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม 

สมุทรสงคราม ถึง 

       ส่ีแยกเล้ียวขวา -เล้ียวซ้ายข้ามทางรถไฟ เล้ียวขวาถึงสามแยกไฟแดงเล้ียวซ้าย ทางเดียวกับไป

อ าเภอ 

       ด าเนินสะดวกและอุทยาน ร.2 ประมาณ 6 กม ก่อนถึงสามแยกไฟแดงพบป้ายสีขาว ประกอบ

หัวโขน 3 หัว  

       ขนาดใหญ่ มีทางแยกทางซ้ายเข้า อ.อัมพวา ไปอีกประมาณ 800 เมตร. ทางแยกซ้ายมือและมี

รถตู้  

       สามารถข้ึนได้จากขนส่งสายใต้ใหม่ และขนส่งเก่าท่ีปิ่นเกล้า 
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      2.ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวภายในอัมพวา 

      2.1 ตลาดน ้าอัมพวา 
      ในอดีตเมืองอัมพวาถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าท่ีส าคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มี

ตลาดน้ า   

      ขนาดใหญ่และชุมชนริมน้ าท่ีเป็นศูนย์กลางทางด้านพาณิชยกรรม เมื่อมีการพัฒนาการคมนาคม

ทางบก   

      ท าให้ความเป็นศูนย์กลางของอัมพวาต้องสูญเสียไป ตลาดน้ าจึงค่อยๆลดความส าคัญและสูญหาย

ท่ีสุด   

      ท้ิงไว้แต่ร่องรอยของความเจริญในอดีตซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นชัดเจนในทุกวันนี้และเมื่อวันท่ี 11 

สิงหาคม พ.ศ. 2547 ทางเทศบาลต าบลอัมพวา โดยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่น ได้

ฟื้นฟูตลาดน้ าอัมพวาข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่ออนุรกัษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ า ซึ่งในปัจจุบันจะหาดู

ตลาดน้ าแท้ๆ ได้ยากและได้ต้ังช่ือโดยใช้ช่ือว่า “ตลาดน้ ายามเย็น” ซึ่งในปัจจุบัน นักท่องเท่ียวจะรู้จัก

ในนามของ  “ตลาดน้ าอัมพวา”(ไทยรัฐออนไลน์ 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ตลาดน้ าอัมพวายามเย็น(ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 

 

ตลาดน้ าอัมพวาจะมีทุกวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีหยุดต่อเนื่อง แต่เวลา 13.00-

22.00 น.ตลาดน้ าโดยท่ัวไปมักจะจัดขึ้นในเวลากลางวันแต่ตลาดน้ ายามเย็นท่ีอัมพวาแห่งนี้จะจัดขึ้น

ในช่วงเวลาเย็นจนถึงเวลาพลบค่ า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาดน้ าแห่งแรกของประเทศไทย ท่ีจัดใน

ลักษณะเช่นนี้ ในตอนเย็นชาวบ้านจะเริ่มทยอยพายเรือน าสินค้าหลากหลายนานาชนิด อาทิ อาหาร 

ผลไม้ ขนม  พืชผักและของกินของใช้มาขายให้กับนักท่องเท่ียว หรือคนในท้องถิ่นที่สัญจรไปมาท าให้

ได้สัมผัสกับธรรมชาติของชีวิตชุมชนริมน้ า ซึ่งเป็นท่ีน่าประทับใจอย่างยิ่ง นักท่องเท่ียวสามารถท่ีจะหา
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ซื้ออาหารมานั่งรับประทาน บริเวณริมคลองอัมพวาติดกับตลาดน้ า ซึ่งได้มีการจัดสถานท่ีไว้ ท าให้มี

ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกท้ังยังมีการน าชมหิ่งห้อย 

          การล่องเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ าคืนเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวต้องการท่ีจะมาท าในยาม

ท่ีมาจังหวัดสมุทรสงครามโดยปกติแล้วหิ่งห้อยจะมีมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 

-  ตุลาคม เวลาชมหิ่งห้อยควรเลือกชมในช่วงเวลาท่ีเป็นข้างแรมหรือคืนเดือนมืด เพราะเห็นแสงของ

หิ่งห้อยได้ชัดเจนกว่าเวลาข้างขึ้น นอกจากนี้ควรเลือกช่วงเวลาท่ีน้ าขึ้นมากเนื่องจากจังหวัด

สมุทรสงครามเป็นจังหวัดท่ีอยู่ใกล้ทะเลน้ าจะขึ้น-ลง อยู่ตลอดเวลา ในช่วงน้ าขึ้น เรือน าชมสามารถ

เข้าไปใกล้กับต้นล าพูซึ่งมีหิ่งห้อยเกาะอยู่  ท าให้สามารถเห็นแสงของหิ่งห้อยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  หิ่งห้อย   (ท่ีมา https://pasusat.com/หิ่งห้อย) 

 

           นักท่องเท่ียวที่มีความประสงค์จะนั่งเรือชมหิ่งห้อยเพื่อชมความงามยามค่ าคืน สามารถติดต่อ

เรือได้  ซึ่งทางชุมชนตลาดอัมพวาได้จัดบริการไว้ให้ท่ีตลาดน้ าอัมพวา หรือสามารถติดต่อกับท่ีพักหรือ

โฮมสเตย์ในอัมพวา โดยเรือจะล่องไปตามแม่น้ าแม่กลองหรือคลองย่อยต่าง ๆ ท่ีมีต้นล าพูอยู่ริมฝ่ังเรือ

จะวิ่งไปตามแม่น้ าและล าคลองท่ีมืดหิ่งห้อยจะมีอยู่เป็นจุดในบริเวณท่ีแตกต่างกัน  ถ้าหากผู้ให้บริการ

ไม่มีความช านาญในเส้นทางและรู้แหล่งท่ีอยู่หรือให้บริการในเส้นทางท่ีส้ันเกินไปย่อมท าให้

นักท่องเท่ียวเห็นหิ่งห้อยได้น้อยและควรใส่ชูชีพตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย ส าหรับข้อปฏิบัติในการ

ชมหิ่งห้อย คือ ไม่ควรส่งเสียงดัง และไม่จับหรือท าส่ิงใดท่ีรบกวนหิ่งห้อยโดยเด็ดขาด เพื่อให้ธรรมชาติ

ถูกรบกวนน้อยท่ีสุดและมีหิ่งห้อยให้ชมไปนาน ๆ 

นักท่องเท่ียวที่เดินทางไปชมหิ่งห้อย มีไม่น้อยท่ีต้องผิดหวัง ไม่ประทับใจ เนื่องจากนักท่องเท่ียวไม่ได้

ศึกษา ท าความเข้าใจธรรมชาติของหิ่งห้อยมาก่อน จึงท าให้พลาดความสวยงามของแสงหิ่งห้อยไป  
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โดยปกติแล้ว ช่วงเวลาหรือฤดูการท่ีเหมาะสมในการชมหิ่งห้อย มีให้เห็นตลอดปี หากเป็นในฤดูร้อน

และฝน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคม จะได้พบกับหิ่งห้อยเป็นจ านวนมาก ในวัน

ข้างแรมมีโอกาสท่ีจะได้เห็นแสงจากหิ่งห้อยมากกว่าคืนข้างขึ้น เนื่องจากในคืนข้างแรม ท้องฟ้าจะ

สว่างกลบแสงของหิ่งห้อย 

 โดยค่าบริการชมหิ่งห้อย คนละ 60 - 80 บาท หรือจะเหมาล าไปตกล าละประมาณ 600 บาท โดยให้

เวลาประมาณ 1 - 2 ช่ัวโมง โดยเรือจะล่องไปตามล าน้ าแม่กลอง 

ท่ีมา อัมพวาทูเดย์  www.amphawatoday.com 

2.2  อุทยาน ร.2 

        อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2  ต้ังอยู่

ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ าอัมพวา มีส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยหลัง แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ 

เช่น หอกลาง  ห้องหญิงแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิง ไทยโบราณ คันฉ่อง โต๊ะเครื่อง

แป้ง ชานเรือน จัดแสดงตามแบบบ้านไทยโบราณและตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ ห้องครัว

และห้องน้ า จัดแสดงลักษณะครัวไทยมีเครื่องหุงต้ม ถ้วย โรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติ เป็น

สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิดและมีร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง จ าหน่ายพันธุ์ไม้  อุทยาน ร.2เป็น

สถานท่ีท่ีมีความร่มรื่น เหมาะส าหรับเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศแบบไทยท่ียังคงอนุรักษ์เอาไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 บ้านทรงไทยในอุทยาน ร.2 (ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 
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ภาพท่ี 4 หุ่นจ าลองเครื่องคาวหวาน(ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 

อุทยานเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30-17.00 น.  วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 08.30-

17.30 น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท   

2.3 ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ 

       บ้านแมวไทยโบราณ เป็นศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ เหมาะส าหรับผู้รักแมวและสนใจการเล้ียง

แมวไทยหรือผู้ท่ีมาหาความรู้เรื่องแมวไทยโบราณ โดยเฉพาะแมวไทยสายพันธุ์แท้ด้ังเดิม ต้ังแต่สมัย

รัชกาลท่ี 5 ทรงพระราชทานแมวไทยให้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ รวมถึงพระราชทานแมว

วิเชียรมาศให้กับกงสุลอังกฤษประจ าประเทศไทยต่อมาแมวไทยพระราชทานได้รางวัลชนะเลิศจากเวที

การประกวดแมวท่ัวโลก จนท าให้แมววิเชียรมาศเป็นที่รู้จักและได้รับการจดทะเบียนเป็นสัตว์พันธุ์แท้

ของโลกในช่ือว่า Siamese Cat โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นแมวขนส้ันท่ีมีความสวยสง่าท่ีสุดในโลก 

ภายในบ้านแมวไทยโบราณมีเรือนเพาะเล้ียงแมวไทย แบ่งเป็นกรงเล้ียงแมวไทยประเภทต่างๆ โดย

สมุดข่อยโบราณได้กล่าวถึงแมวไทยไว้ทั้งหมด 23 สายพันธุ์ ได้แก่ แมวให้คุณ 17 ชนิด และแมวร้าย

ให้โทษอีก 6 ชนิดปัจจุบันเหลือสายพันธุ์แมวไทยโบราณให้ชมเพียง 5 ชนิด ได้แก่ แมววิเชียรมาศ, 

แมวสีสวาด, แมวศุภลักษณ์, แมวโกนจาและแมวขาวมณี ซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะมีนิสัยและลักษณะ

แตกต่างกันออกไป แมววิเชียรมาศ ถือเป็นแมวน าโชคลาภ ตามความเช่ือของคนไทยในสมัยโบราณ มี

ลักษณะเด่นคือ มีตาสีฟ้าสดใสล าตัวเป็นสีครีม มีแต้มสีเข้มหรือท่ีเรียกว่าแต้มสีครั่งตามบริเวณใบหน้า

และล าตัวรวม 9 ต าแหน่งแมวสีสวาด หรือแมวโคราช เป็นแมวท่ีถูกใช้ในพิธีแห่นางแมวขอฝนในสมัย
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โบราณ มีขนคล้ายสีเมฆ ตาสีเหลืองอมเขียวโดยถ่ินก าเนิดอยู่บริเวณอ าเภอ พิมาย จังหวัด

นครราชสีมา เช่ือว่าถ้าเล้ียงไว้จะให้โชคลาภ 

แมวศุภลักษณ์ หรือแมวทองแดง มีลักษณะขนเป็นสีน้ าตาลเข้มเหมือนทองแดงตลอดท้ังตัว ตาสี

เหลืองเป็นประกายแมวโกนจาหรือแมวด าปลอด เพราะมีขนสีด าตลอดท้ังตัว เวลาเดินจะทอดเท้า

เหมือนสิงโต 

เช่ือกันว่าใครเล้ียงจะมีสมบัติมากมายแมวขาวมณี หรือแมวขาวปลอดเป็นแมวท่ีนิยมเล้ียงกันมาก

เพราะมีนิสัยเช่ืองมีลักษณะเด่นอยู่ท่ีดวงตาซึ่งมีสีฟ้าหรือเหลือง หรือมีตาสองสี นอกจากนี้บ้านแมว

ไทยโบราณยังมีแมวสายพันธุ์หายาก ซึ่งมีตาเป็นสองสีเกิดจากการน าแมวขาวมณีมาผสมพันธุ์กันโดย

น าแมวท่ีมีตาสีฟ้าท้ังคู่ ส่วนอีกตัวมีตาสีเหลืองอัมพันมาผสมกัน ได้แมวท่ีมีลักษณะดวงตาเหมือนแมว

ตาเพชรมีความเช่ือด้านให้โชคลาภ 

ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ หรือ บ้านแมวไทยโบราณ ริเริ่มโดยก านันปรีชา พุคคะบุตร ประธาน

บริหารศูนย์ฯ และประธานชมรมอนุรักษ์แมวไทยแห่งประเทศไทย ปัจจุบันแมวไทยพันธุ์แท้เหลืออยู่

น้อยลงทุกที จึงควรหาทางอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป ก านันปรีชาได้คิดค้นทดลองผสม

พันธุ์แมวไทยพนัธุ์โบราณเพื่อให้ได้แมวสายพันธุ์บริสุทธิ์ ปัจจุบันประสบความส าเร็จไป 3 สายพันธุ์ 

และสามารถท าการทดลองผสมพันธุ์แมวจนค้นพบแมวสายพันธุ์โกญจาท่ีสูญหายไป หากต้องรอให้

ผ่านไปถึงสามช่ัวรุ่นแมวหรือ 6 ปี จึงจะแน่ใจได้ว่าได้สายพันธุ์บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพื่อจะได้ผลักดันสู่

การจดทะเบียนเป็นพันธุ์แท้ของโลก โดยคนไทยเป็นครั้งแรก 

ข้อมูลจาก ศูนย์อนุรักษ์แมวไทย Thailand Tourism Directory 

2.4  พพิธิภัณฑ์ขนมไทย  

พิพิธภัณฑ์ขนมไทยแหล่งเรียนรู้และอนุรกัษ์ขนมไทยในประวัติศาสตร์ท่ีแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภออัมพ

วาท่ีได้น าเสนอถึงเรื่องราวด้านอาหารคาวหวานท่ีอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย โดยผ่านทางขนมไทยรูป

แบบจ าลองท่ีท าจากวัสดุเรซิ่นให้มีความเหมือนจริง เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญ

หายไปตามกาลเวลา พิพิธภัณฑ์ขนมไทยนี้ต้ังอยู่ท่ีบริเวณช้ัน 2 ของอาคารอเนกประสงค์เทศบาล

ต าบลอัมพวา โดยจะจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ตามยุคสมัยและประเพณีวัฒนธรรมทางด้านอาหารของคน

ไทยในอดีต เริ่มต้ังแต่สมัยสุโขทัยท่ีมีการบันทึกเกี่ยวกับขนมไทยว่า มีส่วนประกอบของข้าวและนม

เป็นหลัก หรืออาจจะมีน้ ากะทิเป็นตัวชูรสชาติ ด้วยส่วนประกอบนี้เองท่ีท าให้ถูกเรียกติดปากว่า 

“ขนม” โซนถัดมาจะเป็นยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเริ่มมีการรับเอาวัฒนธรรมการท าขนมจากชนชาติ

ยุโรป อีกท้ังยังกล่าวได้ว่าเป็นจุดเปล่ียนของขนมไทยครั้งใหญ่ โดยมี “ท้าวทองกีบม้า” สตรีเช้ือสาย
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โปรตุเกสผู้เป็นหัวหน้าห้องต้นเครื่องในราชส านัก ได้น าเอาอิทธิพลการท าอาหารจากโปรตุเกสมามี

ส่วนส าคัญในการท าขนมไทยของยุคนั้น ซึ่งสืบทอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ขนมไทย

ยังได้จัดแสดงเกี่ยวกับขนมไทยท่ีอยู่ในยุคปัจจุบัน อย่างเช่นขนมโหล ขนมแห้ง ขนมถาด หรือแม้แต่

ซุ้มน้ าแข็งไสท่ีเรียงรายอยู่ในโหลแก้วอย่างสวยงาม จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการบอกเล่าถึง

ประวัติศาสตร์ของขนมไทยได้อย่างครบถ้วน  ท่ีอยู่พิพิธภัณฑ์ขนมไทย : เทศบาลต าบลอัมพวา 17, 

อาคารอเนกประสงค์, ถนนโชติธ ารงค์, ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, 75110   

เวลาเปิดปิดพิพิธภัณฑ์ขนมไทย : 08.00 – 17.00 น. 

ข้อมูลท่ีมา https://www.chillnaid.com/26980/ 

 

2.5 ตลาดน า้ท่าคา 
ตลาดน้ าท่าคาต้ังอยู่ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเป็นตลาดน้ าขนาดเล็กบรรยากาศสงบ ท่ี

ยังคงรักษาสภาพความเป็นตลาดน้ าแบบชาวบ้านซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาวสวนได้

อย่างดี พ่อค้าแม่ค้าจะพายเรือน าสินค้าของตัวเองออกมาขาย ภายในตลาดน้ ามีทางเดินทอดยาว

ขนานไปกับริมคลอง มีสะพานข้ามไปอีกฝ่ังสามารถชมวิวของตลาดน้ าได้แบบท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  บรรยายกาศแม่ค้าขายขนม ตลาดน้ าท่าคา(ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 

 

 

 

 

 

 

              ภาพท่ี 6 บรรยากาศการค้าขาย ตลาดน้ าท่าคา (ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 
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ตลาดน้ าท่าคามีของขายไม่มากเหมือนตลาดน้ าอัมพวาแต่ให้ความรู้สึกของวิถีชีวิตของชาวบ้านและ

ชาวสวนริมคลองแบบแท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของท่ีนี่ซึ่งมรี้านขายของท้ังบนบกและมีท้ังแบบพาย

เรือมาขาย โดยเน้นขายสินค้าทางการเกษตรแลผลิตภัณฑ์ในชุมชนจ าหน่าย เช่น ผักพื้นบ้าน ผลไม้ น้ า

สมุนไพร น้ าตาลสด บรรดาเหล่าพ่อค้า แม่ค้า ท่ีพายเรือมาขายของกันริมคลอง มีท้ังผัก ผลไม้ และ

อาหารอย่างเช่น ก๋วยจ๊ับ ก๋วยเต๋ียวเรือ สามารถนั่งทานริมคลองซึ่งได้บรรยากาศไปอีกแบบ  

ร้านอาหารในตลาดส่วนใหญ่เน้นเป็นก๋วยเต๋ียว 

ตลาดน้ าท่าคา เปิดท าการ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์  ต้ังแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. 

การเดินทาง รถยนต์  ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) จากอัมพวา ทางท่ีจะ

ไปอ าเภอด าเนินสะดวก ประมาณ 10 กิโลเมตร ทางเข้าจะอยู่ทางฝ่ังขวา(ทางเดียวกับทางเข้าวัดเทพ

ประสิทธิ์) ให้กลับรถเข้าไปทางวัดเทพประสิทธิ์ ระยะทางจากปากทางประมาณ 5 กม.    

รถโดยสารประจ าทาง  ขึ้นรถได้ท่ีตลาดตัวเมือง หน้าธนาคารทหารไทย สายท่าคา-วัดเทพประสิทธิ์ 

ต้ังแต่เวลา 07.00–18.00 น. รถออกทุก 20 นาที 

ข้อมูลท่ีมา ไปด้วยกัน.คอม  www.paiduaykan.com 

 

3.ข้อมูลท่ัวไปของมูลนิธิชัยพฒันา โครงการอัมพวาชัยพฒันานุรักษ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชด าริให้ส านักงานมูลนิธิชัย

พัฒนา ด าเนินการรับโอนท่ีดินซึง่นางสาวประยงค์ นาคะวะรังค์ ข้าราชการบ านาญโรงพยาบาลทรวง

อก กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้างจ านวน 5 แปลง พื้นท่ีรวม 21 ไร่ 12 ตารางวา ในต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนเป็น

กรรมสิทธิ์ เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2545 

พระราชด าริพัฒนาและอนุรกัษ์ศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพืน้บ้านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของ

ชุมชนอัมพวาท้ังในด้านกายภาพ และการด าเนินชีวิตของผู้อาศัยในพื้นท่ีและชุมชน โดยการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ และประกอบกิจกรรมภายในพื้นท่ีและพัฒนาพืน้ท่ีให้เกิดศักยภาพเป็น

แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เช่ือมโยงกับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) และแหล่งท่องเท่ียวอื่นของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้พื้นเมือง การรักษาระบบนิเวศน์ของสวนผลไม้ และแหล่งรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวา 

http://www.paiduaykan.com/
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สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนจากการจ าหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูป และค่าตอบแทน

จากการให้บริการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยสร้างโอกาสให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และองค์กรเอกชนท่ี

เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นท่ี เพื่อให้เกิดความสมดุลในการ

พัฒนา และการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ลักษณะโครงการ / กิจกรรมภายในโครงการ 

ได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนแถวไมร้ิมคลองอัมพวา จัดสร้างเรือนแถวร้านค้าชุมชน 

และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ และในสวน โดยได้เริ่มด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนาในปี 2551 แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่พื้นท่ีสวนชัยพัฒนานุรกัษ์ จัดพื้นท่ีสวนผลไม้ด้ังเดิมให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นอัมพวาในด้านการเกษตร โดยเฉพาะไม้ผลท่ีเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีส าคัญของอัมพวา รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ด้านการเกษตรระหว่าง

เกษตรกร ชาวสวน นักวิชาการ และผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ภาพท่ี 7 เตาตาล โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์(ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 

 

ลานวัฒนธรรมนาคะวะรงัค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นลานอเนกประสงค์ส าหรับการจัด

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานเทศกาล และกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งจัดพื้นท่ีร้านค้าชุมชน 

เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน และคนในท้องถิ่นเช่าพื้นท่ีเพื่อจ าหน่าย หรือจัดแสดงสินค้าท่ีเป็นของท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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พื้นท่ีเรือนแถวไม้ริมคลองอัมพวา กิจกรรมท่ีให้การส่งเสริม ได้แก่ ร้านชานชาลา เป็นร้านจ าหน่าย

เครื่องด่ืม และของว่าง โดยร้านชานชาลาจะเป็นพื้นท่ีเปิดเช่ือมโยงกิจกรรมริมคลองอัมพวา ลาน

วัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และพื้นท่ีสวน รวมทั้งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา และผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น ห้องนิทรรศการชัยพัฒนานรุักษ์ เป็นพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมส่งเสริม

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนแม่กลอง และอัมพวา การส่งเสริมให้ผู้เช่าอาศัยเรือนแถวไม้ริมคลองอัมพ

วาของมูลนิธิชัยพัฒนาเปิดร้านขายของ หรือจัดกิจกรรมท่ีสะท้อนสภาพวิถีชีวิตอัมพวา ส่งเสริมการ

ค้าขายทางเรือ โดยการให้เช่าเรือ และการจัดระเบียบการค้าขายริมคลองอัมพวา 

กิจกรรมภายในโครงการ 

1. กิจกรรมธุรกิจโครงกำร 
1.1 ร้านค้าชุมชน จัดให้ชุมชนเช่าร้านค้าภายในบริเวณลานวัฒนธรรมนาคะวะรงัค์ และลานสวนชัย

พัฒนานุรกัษ์ รวมทั้งส่งเสริมการค้าขายทางเรือ โดยได้ร่วมกับผู้ประกอบการก าหนดกติกาในการ

ด าเนินการ และดูแลความเป็นระเบียบของพื้นท่ี มีการส่งเสริม และให้ความรู้กับร้านค้าในด้านอื่นในปี 

2553 มีรายได้จากการให้เช่าร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายรับท้ังหมดของโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ร้านชานชาลา โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 

1.2 ร้านชานชาลา เป็นร้านจ าหน่ายเครื่องด่ืมและอาหารว่าง ด าเนินงานภายใต้แนวคิด “หน้าร้าน

ชุมชน หน้าบ้านอัมพวา” น าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดง แนะน า และพร้อมจ าหน่าย ลูกค้าหรือ

นักท่องเท่ียวสามารถซื้ออาหารจากเรือหรือร้านจ าหน่ายอาหารอื่นแล้วน าเข้ามารับประทานภายใน
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ร้านชานชาลาได้ ร้านชานชาลาด าเนินธุรกิจบนหลักเอื้อเฟื้อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลุ่มลูกค้าจะ

เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวครอบครัว กลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยเป็นกลุ่มลูกค้าชาวไทยเป็นหลัก และมี

กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ 6 % ของนักท่องเท่ียวทั้งหมด ผลประกอบการ

จากการจ าหน่ายเครื่องด่ืม และอาหารว่าง สร้างรายได้ให้โครงการมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 75 ของ

รายรับท้ังหมดของโครงการฯ 

1.3 การขอเช่า/ใช้พื้นท่ีจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ มีหน่วยงานท่ีให้ความสนใจ และเข้ามาขอเช่า

พื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น ท าให้มีโครงการมีรายได้จากการให้เช่าพื้นท่ี และเป็นการสร้างโอกาส

ให้แก่ร้านค้าภายใน และภายนอกโครงการ ในปี 2553 โครงการฯ มีรายได้จากการให้เช่า/ใช้พื้นท่ีจัด

กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายรับท้ังหมดของโครงการ 

2. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน 

2.1 การศึกษาดูงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีผู้สนใจขอเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานโครงการอัมพ

วาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นจ านวนมาก ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งบุคคลท่ีสนใจ

ท่ัวไป โดยพาคณะดูงานเข้าเย่ียมชมโครงการฯ และเข้าเย่ียมชมชุมชนโดยรอบพื้นท่ี ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้

ทางวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนท่ีหลากหลาย นอกจากนี้มีรายการ

โทรทัศน์ และรายการสารคดีการท่องเท่ียวเข้ามาถ่ายท ารายการในโครงการ ท้ังนี้ โครงการได้ท าการ

ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกลุ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ

พัฒนาชุมชนให้เกิดข้ึนต่อไป โดยระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2553 มีผู้เข้าศึกษาดูงาน

จ านวน 141 คณะ 

 

 

 

 

 

 

                ภาพท่ี 9 ป้าบุญเรือนก าลังสาธิตการสานใบมะพร้าวกับผู้ท่ีสนใจ 

2.2 ห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์ รว่มกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอใช้ห้องนิทรรศการ 

ส าหรับจัดแสดงนิทรรศการท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวอัมพวา โดยในปี 2553 มีการจัดนิทรรศการรวม

ท้ังส้ิน 9 ครั้ง ได้แก่ นิทรรศการ “เรือไทย...ศิลปะแห่งสายน้ า” นิทรรศการ “การเดินทางของ
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หิ่งห้อย” นิทรรศการ “100 ปีชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน” และนิทรรศการ “สานศิลป์ ละอองศิลป์ 

ครั้งท่ี 1” เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดท าและจ าหน่ายไปรษณียบัตรชุดภาพเขียนงานจักสาน

ทางมะพร้าว จ าหน่ายในห้องนิทรรศการ และได้จัดกิจกรรมสาธิตการจักสานทางมะพร้าวบริเวณ

ด้านหน้าห้องนิทรรศการเป็นประจ าทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

                      ภาพท่ี 10 ร่องสวนมะพร้าว โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

                       ภาพท่ี 10 ร่องสวนมะพร้าว โครงการอัมพวาชัยพัฒนานรุักษ์ 

2.3 กิจกรรมสวนชัยพัฒนานุรักษ์ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ด้านการเกษตรระหว่าง

เกษตรกรชาวสวน นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าเย่ียมชม ด าเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในสวน 

รวมทั้งศึกษาพันธุ์ไม้ผลและพันธุ์พืชอื่นๆ เพื่อน าเข้ามาปลูกเพิ่ม ส่วนพันธุ์ไม้เดิมท่ีมีอยู่ก็ดูแลรักษาโดย

การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแหล่ศึกษาเรียนรู้ของ

ชาวสวนและบุคคลท่ัวไป ปรับปรุงฟื้นฟูไม้ผล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยในปี 2553 โครงการ

มีรายได้จากสวนชัยพัฒนานุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายรับท้ังหมดของโครงการฯ ในปี 2553 

3. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
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ในปี 2553 (มกราคม – ตุลาคม 2553) โครงการมีรายรับรวมทั้งส้ิน 2,469,389.85 บาท และรายจ่าย

รวมทั้งส้ิน 5,283,643.62 บาท ประมาณการรายรับ จ านวน 4,958,528.00 บาท โดยโครงการให้

ความส าคัญกับการบริหารจัดการรายรับ ควบคุมการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัดทอนรายจ่ายท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และให้ความส าคัญกับกิจกรรมท่ีลงทุนแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

4. กิจกรรมธุรกิจโครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน “โอทอปของดีอัมพวา” ร่วมกับ

ร้านค้าในโครงการฯ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร่วมกับร้านค้าปรังปรุงสภาพร้านค้า และพื้นท่ีให้

เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มจ านวนร้านค้า และท าข้อตกลงในการด าเนินงานร่วมกนั นอกจากนี้จะได้ 

ปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ ได้แก่ ปรับปรุงระบบความร้อนของอาคาร กล่ินและ

ระบบน้ าท้ิงห้องน้ า อ่างล้างมือท่ีถูกสุขลักษณะ ทางเดินและสะพานในสวน ติดต้ังไฟส่องสว่างเพิ่มเติม

เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น 

5. กิจกรรมส่งเสริมทางวัฒนธรรม โดยสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก

จังหวัด องค์การพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่ 

6. การขอเช่า/ใช้พื้นท่ีจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน เพิ่มการประชาสัมพันธ์

ไปยังหน่วยงานต่างๆ และจะพิจารณาการก าหนดค่าใช้สถานท่ีตามความเหมาะสม 

7. ร้านจ าหน่ายอาหารว่างชานชาลา เพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ได้แก่ น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ น้ าม่วง

ช่ืนบรรจุขวด และจัดท าผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ด าเนินการปรับปรุงโต๊ะ เก้าอี้นั่ง ท่ีช ารุดท้ังหมด และ

ติดต้ังไฟส่องสว่างเพิ่มเติมเนื่องจากไฟท่ีติดไว้เดิมถูกบดบังแสงสว่างจากต้นไม้ท่ีโตขึ้น ช่วยให้ลูกค้า

รู้สึกปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาทักษะของพนักงาน ด้านการผลิตสินค้า ด้านการบริการ ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ และการใช้ภาษาต่างประเทศ 

8. ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ใช้อาคารเรือนรับรองเปิดจ าหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้าจาก

โครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดใกล้เคียง เป็นการส่งเสริม

รายได้แก่ชุมชน เพิ่มรายได้ให้แก่โครงการฯ 

9. กิจกรรมพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การ

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ การฝึกอบรมนวดแผนไทย การจักสานก้านมะพร้าว ฝึกต่อเรือจ าลอง การ

ท าอาหารและขนมไทย งานช่างไฟฟ้า และเครื่องตัดหญ้า เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงาน

ราชการต่างๆ และภาคเอกชน มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน และเพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ รวมถึงโอกาสในการจ าหน่ายสินค้าของโครงการฯ 
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10. ห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์ จัดนิทรรศการเป็นประจ าตลอดท้ังปี โดยความร่วมมือจากชุมชน 

และมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามให้มาเย่ียมชมมากยิ่งขึ้น 

11. กิจกรรมสวนชัยพัฒนานุรักษ์ ใช้พื้นท่ีดินท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด าเนินการเร่งปลูกไม้ผลใน

แปลง เพื่อเป็นตัวอย่างการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน และท าการทดลองเล้ียงปลาในร่องสวน

เพื่อเพิ่มรายได้ และสามารถขยายผลให้กับเกษตรกรต่อไป 

ท้ังนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติรับ

มอบท่ีดินท่ี นางสาววณี ดวงคุ้ม และนางสาวประทิน ดวงคุ้มราษฏรต าบลอัมพวา อ าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม น้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้ในกิจกรรมของมู ลนิธิ ชัยพัฒนา 

เนื้อท่ีรวมท้ังส้ินประมาณ 5 ไร่ เป็นพื้นท่ีสวนต่อเนื่องติดกับโครงการฯ โดยจะได้ขยายเป็น

พื้นท่ีสวนเกษตรผสมผสานแบบด้ังเดิม เพื่อเช่ือมโยงการด าเนินงาน และกิจกรรมแหล่ง

ท่องเท่ียวกับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

(อุทยาน ร.2) และแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ ของชุมชน เพื่อสร้างโอกาส และส่งเสริมการ

พัฒนาตามแนวพระราชด าริ ต่อไป 

สถานท่ีต้ังโครงการ 

ช่ือโครงการ : โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

ท่ีต้ังโครงการ : เลขท่ี 185 - 191 ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

โทรศัพท์ : 034-752-245 

เว็บไซต์ : http://www.amphawanurak.com, 

https://www.thairath.co.th/news/local/1110272 

Facebook : ร้านค้าชุมชน โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 

 

4.ข้อมูลด้านงานหัตกรรมในชุมชน 

คนอัมพวามีพื้นฐานทางด้านงานหัตกรรมหลากหลาย มีอาชีพสืบทอดต่อกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ ผู้วิจัย

ได้ลงพื้นท่ีส ารวจจึงได้ค้นพบหัตถกรรมพื้นบ้านท่ีน่าสนใจ 5 อย่าง  ได้แก่ งานจักสานมะพร้าว  การ

ท าว่าวจุฬา  การแกะสลักกะลาซอ  การท าปั้นจิ๋ว  การท าเบญรงค์   โดยค้นพบองค์ความรู้ต่างๆได้

ดังนี ้

http://www.amphawanurak.com/
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4.1.การจักสานมะพร้าว   มะพร้ำวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัของอมัพวำ สำมำรถปลูกไดทุ้กบำ้น 

และใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วนของตน้ จึงเกิดเป็นงำนหัตกรรมพื้นบำ้นข้ึน แบ่งเป็น  2 อยำ่ง 1.หตั
กรรมจกัสำนกำ้นมะพร้ำว 2.หัตกรรมจกัสำนใบมะพร้ำว 

4.1.1.หัตกรรมจักสานก้านมะพร้าว 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 งานหัตกรรมจักสานก้านมะพร้าว ท่าคา จ.สมุทรสงคราม  คุณวิภารัตน์ รัตนพิทักษ์และ

ครอบครัว 

 

หัตถกรรมจักสานมะพร้าวท่าคา เป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน อาศัยครูพักลัก

จ า จากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน เป็นกลุ่มของเหล่าบรรดาแม่บ้าน ท่ีอาศัยช่วงเวลา

ว่างจากการท าสวน มานั่งเหลาก้านมะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุท่ีอยู่ใกล้ตัว น ามาจักสานเป็นของใช้ภายใน

บ้านเมื่อขยายใหญ่จึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวขึ้น จึงจัดต้ังกลุ่มหัตถกรรมจักสานท่าคาขึ้นมา  

พี่วิภารัตน์ รัตนพิทักษ์ ประธานกลุ่มกล่าวถึง การท าจักสานก้านมะพร้าว ก้านมะพร้าวที่ใช้ต้องไปซื้อ

ทางมะพร้าวที่ชาวบ้านโค่นต้นมาถึงจะได้ใบและก้านท่ีอ่อนเหมาะกับการสานส่วนขั้นตอนการน า

ก้านมะพร้าวมาสาน ต้องใช้ก้านมะพร้าวสดๆน ามาเหลาให้เกล้ียง และน ามาสานมาขัดให้เป็นรูปทรงท่ี

ต้องการ งานแบบนี้ต้องอาศัยความช านาญ ถึงจะท าให้ออกมาเป็นรูปร่างและใช้งานได้ เมื่อสานเสร็จ

แล้วก็ต้องทาด้วยน้ ามันวานิชกับน้ ามันสนผสมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เช้ือราขึ้น และจะยืดอายุการใช้

งานได้กว่า 10 ปี 

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าวสาน 

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์  

2. ข้ึนทรงผลิตภัณฑ์ตามท่ีต้องการ  

3. สานขึ้นรูปและตกแต่งช้ินงาน  

4. ตากให้แห้ง  

5. ตกแต่งช้ินงานและเก็บรายละเอียด  
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6. ตรวจสอบช้ินงาน 

7. เสร็จเป็นชิ้นงานแล้วน าไปบรรจุภัณฑ์ 

ด้วยกระบวนการท าท่ีมีข้ันตอนมากและการเลือกวัตถุดิบท่ีพิถีพิถันและหาคนสืบทอดต่อได้ยากจึงควร

ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้สืบไป 

4.1.2.หัตถกรรมจักสานใบมะพร้าว 

 

  

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 งานหัตถกรรมการจักสานใบมะพร้าว 

งานหัตกรรมจักสานใบมะพร้าว ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ 2 ท่าน คือ คุณป้าบุญเรือน จันทร์พลับ 

และคุณอรุโณทัย สังข์บุญมาก 2 ท่านนี้ท างานหัตถกรรมสานใบมะพร้าว ซึ่งเป็นกรรมวธิีเดียวกันกับ

การสานก้านมะพร้าว ข้ันตอนแรก การน าใบมาสานชาวบ้านจะใช้วัตถุดิบจากบ้านของตนหรือต้องซื้อ

มาจากชาวบ้านท่ีจะโค่นต้นมะพร้าวถึงจะได้ใบอ่อนมาใช้เพราะใบอ่อนของต้นมะพร้าวจะอยู่ตรงกลาง

ของยอดบนสุด  การสานเป็นรูปทรงต่างๆ ต้องคัดเลือกใบมะพร้าวที่มีใบท่ีกว้าง แคบ ใหญ่  สวย 

ต่างกัน ขนาดใบต่างๆเหมาะสมกับสานอะไร จึงเป็นความช านาญของช่างฝีมือแต่ละคน  ใบมะพร้าวที่

สานเป็นรูปตัวสัตว์ต่างๆชาวบ้านจะขายอยู่ท่ีตัวละ 5-10 บาท ท้ังนี้บริเวณหน้าห้องนิทรรศการ อัมพ

วาชัยพัฒนานุรักษ์ ซึง่มีการสอนการสานใบมะพรา้วฟรีส าหรับผู้ท่ีสนใจ  ชาวบ้านบางคนรับท างาน

สานมะพร้าวเป็นอาชีพใช้จัดตกแต่ง งานแต่งงาน งานพิธีต่างๆซึง่ถือว่าในชีวิตปัจจุบันของคนอัมพวา

เริ่มใช้การสานใบมะพร้าวส าหรับตกแต่งสถานท่ี  งานพิธีต่างๆมากข้ึนเรื่อยๆ 

4.2 การท าว่าวจุฬา 
        ในอัมพวาจะมีงานมหกรรมว่าวไทยประจ าปี โดยได้รับความร่วมมือขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสงครามและเทศบาลต าบลสวนหลวง ร่วมกับชมรมว่าวไทยจังหวัดสมุทรสงคราม 
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สนับสนุนและส่งเสริม การละเล่นพื้นบ้านไทย ชมการแข่งขันว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ว่าวสวยงาม กลาง

แม่น้ าแม่กลอง ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  

 

 

     ภาพท่ี 13 การท าว่าวจุฬา บ้านคุณลุงปรีชา แหลมหลวง อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

แรกเริ่มเดิมทีคนสมัยก่อนท าว่าวเพื่อท าให้ลูกหลานเล่นในยามหน้าร้อน ถือว่าการละเล่นอย่างหนึ่ง 

การท าเว่าจุฬานั้นต้องคัดสรรค์ต้ังแต่การเลือกไม้  ต้องเลือกใช้ไม้ไผ่สีสุก เนื่องจากมีคุณสมบัติเหนียว 

สปริงดี  เลือกล าต้นท่ีมีอายุ 3-4 ปี ล าต้นตรง หากไม่ทราบอายุ ให้สังเกตผิวไผ่เริ่มจะมีสีเขียวเข้มออก

เหลืองจากนั้นน ามาแช่น้ า 1-2 วัน เพื่อป้องกันมอดกินไม้ แล้วน าไปตากในท่ีร่มไว้ประมาณ 1 ปีจึงจะ

น ามาใช้ได้  อุปกรณ์การเหลาไม้ก็จะมี  มีดขนาดต่างๆ , ตะไบ,บุ้ง,กระดาษทรายจากนั้นต้องท าการ

เหลาว่าว  หากไม้ไผ่คด ให้ดัดไม้ด้วยไฟอ่อนๆ  โกลนไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการด้วยมีดและแต่งด้วย 

บุ้ง ตะไบ กระดาษทราย จากนั้นก็ต้องเช็คสัดส่วนของว่าว  ขนาดท่ีจะท า และท าการขึ้นรูปปะว่าว 

คุณลุงใช้กระดาษสา มาปะติดกับโครงไม้ไผ่  และตอกใส่กระดาษสีเป็นลวดลายต่างๆ แล้วใช้กาวติดลง

ไป ลายท่ีท าออกมาแต่ละลายชาวบ้านจะออกแบบคิดลายเองซึ่งอิงจากลวดลายเก่าเอามาปรับใหม่  

จึงเป็นงานฝีมือท่ีสืบทอดต่อกันมานานท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิง่ 

ปัจจุบัน ได้มีการแข่งขันการเล่นว่าวแบบใหม่ ซึ่งเล่นกันในน้ า ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ถือว่า

เป็นการเล่นว่าวท่ียากท่ีสุด แต่ถ้าผู้ใดชนะจะถือว่าแข็งแกร่งท่ีสุด ถ้าว่าวใครตกน้ าก็เป็นอันว่าแพ้ไป 

การแข่งขันว่าวทางน้ ามีแค่จังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น เนื่องจากเป็นเมืองท่ีน้ ามีความส าคัญจึงถือ

เป็นการละเล่นท่ีใหม่และน่าอนุรักษ์ไว้อย่างยิง่  

4.3 การแกะสลักกะลาซอ 

งานแกะสลักกะโหลกซอ หรือ มะพร้าวซอ เป็นงานช่างท่ีผสมผสานความรู้ในการจัดหาให้ได้มา และ

คัดเลือกวัตถุดิบ งานประณีตศิลป์และความรู้เชิงอุโฆษวิทยาหรือคุณภาพเสียง โดยช่างฝีมือจะ

แกะสลัก ฉลุหรือปรุลาย ลงบนกะลามะพร้าวที่ผ่านการคัดเลือกว่ามีรูปลักษณะเหมาะสมเพื่อท าเป็น

กะโหลกซออู้  ลวดลายท่ีปรุ ฉลุ หรือแกะสลักเป็นช่องทางระบายเสียงของซอและเป็นการประดับ

ตกแต่งให้เกิดความงามแก่ซอ งานแกะสลัก กะโหลกซอเป็นงานหัตถกรรมท่ีมีความซับซ้อน ต้ังแต่การ

สรรหากะลามะพร้าวและคัดเลือกวัสดุ การออกแบบลวดลายและการ จัดการพื้นผิวของกะลาท่ีใช้เป็น
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กะโหลกซอ และความเข้าใจด้านคุณภาพสียงอันเกิดจากคุณสมบัติของกะลาหรือ กะโหลกซอ ท่ีได้รับ

การปรุ ฉลุ หรือแกะสลักลายจนได้กะโหลกซอ 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 14  การแกะสลักกะลาซอ 

 

ซึ่งสามารถน าไปประกอบข้ึนเป็นซอท้ังคัน ท่ีมีท้ัง สวยงามและคุณภาพเสียงเหมาะสมในการเล่นดนตรี 

งานแกะสลักกะโหลกซอ เป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมในการสร้างเครื่องดนตรีท่ีเรียกว่าซออู้ เครื่องดนตร ี

ไทยประเภทเครื่องสี จัดอยู่ในตระกูลเครื่องสีแนวตั้งสองสาย (two-stringed vertical fiddle) ซึ่งมี

คันชัก (bow) แทรกอยู่ระหว่างสาย  ซออู้มีกะโหลกหรือกะลามะพร้าวรูปทรงพิเศษปิดหน้าด้วยหนัง

แผ่นบางเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีท าให้เกิดเสียงส่ันสะเทือนจากการบรรเลง  ท้ังนี้ไม่ปรากฏหลักฐาน

แน่ชัดว่าจุดเริ่มต้นของซออู้ในสยามประเทศมีมาต้ังแต่เมื่อไหร่ มีข้อสันนิษฐานว่า การประดิษฐ์ซออู้ 

อาจเกี่ยวข้องกับการสืบทอดงานช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีลักษณะ คล้ายๆ กัน มา

ต้ังแต่สมัยเส้นทางการค้าสายไหม (Silk Road) ในภูมิภาคนี้และน่าจะมีใช้ในสยามประเทศต้ังแต่ก่อน

สมัยอยุธยาตอนกลาง ในช่วงระยะเวลาสองร้อยกว่าปีของยุครัตนโกสินทร์ ซออู้ มีบทบาทอยู่ในวง

เครื่องสาย เครื่องสายผสม ปี่พาทย์ไม้นวม ป่ีพาทย์ ดึกด าบรรพ์  การแสดงประกอบการเชิดหุ่น 

กระบอกในบทบรรยาย ความ การร้องเพลงพื้นบ้าน เพลงแอ่วเคล้าซอ ซึ่งมักจะใช้ซอสู้ด้ินเคล้ากับ

การขับร้อง รวมไปถึงการใช้ซออู้บรรเลงประกอบการร้องแหล่ในการ ท าขวัญหรือเพลงลูกทุ่ง  

นอกจากนี้ ซออู้ยังมีบทบาทส าคัญในการเป็น เครื่องดนตรีประกอบการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธใ์น

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  

4.4 การท าหัตถกรรมป้ันจ๋ิว 
แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย อาหารการกิน เครื่องคาวหวาน ขนมไทย จึงควรแก่การอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาไทยโบราณเพื่อเป็นการเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมของไทยไว้ให้ยั่งยืน ด้วยการน ามาท าเป็น

ของจ๋ิว ส าหรับโชว์และน าไปเป็นของฝากได้   
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ภาพท่ี 15 การท าหัตถกรรมปั้นจิ๋ว(ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 

งานปั้นดินไทยพฒันามาจากการปั้นลูกชุบจากบรรพบุรุษท่ีมาจากถั่วกวนมาเป็นการปั้นดินจึงน ามาท า

เป็นรูปแบบของท่ีระลึกท่ีสามารถเก็บไว้ได้นานและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม  การปั้นดินไทยเป็นภูมิ

ปัญญาท่ีใช้ความรู้ความเข้าใจในด้านอาหารการกินของชุมชนอัมพวาอย่างแท้จริงและต้องอาศัยความ

ช านาญของการปั้นดินจ๋ิวซึ่งต้องใช้ความช านาญในด้านการท า แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ใน

สมัยก่อน ซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านอาหาร ขนมไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ อีกท้ังต้องพัฒนา

ให้เข้ากับรูปแบบในยุคปัจจุบันด้วย 

4.5 กำรท ำเบญจรงค ์

        เครื่องเบญจรงค์หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาเคลือบ เขียนลายโดยลงยาด้วยสีต่างๆ นอกจากสี

หลักท้ัง 5 อันมีสีด า ขาว เหลือง แดง และเขียว(หรือคราม) ยังมีสีรองอย่างชมพู ม่วง น้ าตาล แสด มา

เสริมสวย เป็นเครื่องถ้วยท่ีต้องใช้ฝีมือสูง ต้องละเอียด ประณีต จากเครื่องใช้ในรั้วในวังถึงปัจจุบัน

เครื่องเบญจรงค์ยังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในแง่เป็นตัวแทนแสดงความเป็นไทย (แม้รากฐานจะเป็น

ของจีนก็ตาม) ในปัจจุบันมีการท าเครื่องเบญรงค์ขึ้นมาในอ าเภออัมพวาอย่างแพร่หลาย เช่น ปิ่น

สุวรรณเบญรงค์  50ปีท่ี คุณลุงวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ ได้ก่อตั้งปิ่นสุวรรณเบญจรงค์เป็น พิพิธภัณฑ์และ

โรงงานผลิตเครื่องเบญจรงค์แบบโบราณแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีอยู่คู่กับอัมพวามานาน

หลายสิบปี ท่ีนี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยเบญจรงค์ท่ีเลียนแบบของโบราณได้เหมือนท่ีสุดในประเทศ

ไทย คุณลุงวิรัตน์ ปิ่นสวรรณ ยังได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอัมพวา ให้มีรายได้ มีความรู้

ความสามารถทางด้านเครื่องเบญจรงค์ จนลูกศิษย์ลูกหามีความเช่ียวชาญและสามารถเปิดเป็นธุรกิจ

ของตนเองได้ ท าให้มีหน่วยงานราชการเข้ามายกย่องและเชิดชูเกียรติให้คุณลุงวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ เป็น 

ครูศิลป์ของแผ่นดินในปี 2559 บ้านปิ่นสุวรรณยังคงอนุรักษ์ท้ัง ลวดลายแบบโบราณ กระบวนการ

ผลิตแบบด้ังเดิม และใช้ศิลปะชั้นสูงในการออกแบบท่ีละเอียด อ่อนช้อย จนท าให้บ้านปิ่นสุวรรณ

เบญจรงค์ เป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงในหมู่เจ้านายช้ันสูง คหบดี บริษัทห้างร้านต่างๆ และชาวต่างชาติ” 



  29 

 

 

 

  

ภาพท่ี 16 การเก็บข้อมูลท่ีปิ่นสุวรรณเบญจรงค์  คุณตฤช ปิ่นสุวรรณ (ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 

ภาชนะท่ีผลิตจากเบญจรงค์มีหลายประเภท ได้แก่ ชาม จาน โถ จานเชิง ชามเชิง ช้อน กระโถน 

กาน้ า ชุดถ้วยชา ฯลฯ การใช้สีบนเครื่องเบญจรงค์ นิยมใช้ห้า สี แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีต้ังแต่ ส่ี สี ไป

จนถึง แปด สีก็มี จนถึงเจ็ดแปดสี สีหลักท่ีใช้ได้แก่ แดง เหลือง ขาว ด า เขียว หรือน้ าเงิน สีอื่นได้แก่ 

ชมพู ม่วง แสด น้ าตาล ในสมัยก่อนมีการส่ังท าเครื่องเบญจรงค์ส าหรับใช้ในราชส านัก วังเจ้านาย และ

บ้านขุนนางช้ันสูง แต่ปัจจุบันเครื่องเบญจรงค์ได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการผลิตเพื่อส่งออก

ไปยังประเทศต่างๆ ท้ังยุโรป และเอเซีย สร้างช่ือเสียงและท ารายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย

ลวดลายท่ีเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ 

5.ข้อมูลด้านการออกแบบส่ือนิเทศศิลป์และประชาสัมพนัธ์ 

ส่ือส่ิงพิมพ์นับว่าเป็นส่ือหนึ่งท่ีน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรเนื่องจากเป็นส่ือท่ีมีหลักฐานอ้างอิง

เป็นลายลักษณ์อักษรเช่ือถือได้ ให้รายละเอียดได้มากและคงทนถาวรจึงเป็นท่ีนิยมน ามาใช้เพื่องาน

ประชาสัมพันธ์องค์การได้เป็นอย่างดี 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546:1,191) ได้ให้ความหมายของส่ิงพิมพ์  

หมายถึง “สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ท่ีพิมพ์ขึ้นรวมตลอดท้ังบทเพลง แผนท่ี แผนผัง แผนภาพ 

ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือส่ิงอื่นใดอันมีลักษณะ เช่นเดียวกัน ” 

นลินี เสาวภาคย์ (2542)ได้อธิบายความหมายของส่ิงพิมพ์ คือ “วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ ส่ิงพิมพ์ท่ีรวบรวม

เป็นเล่มจากการตีพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ เป็นวัสดุเพื่อการอ่าน การศึกษาค้นคว้า การวิจัยเป็นต้น ” 

จากค าจ ากัดความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ส่ือส่ิงพิมพ์เป็นส่ือท่ีมีการตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังนี้

เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

5.1 ประเภทของส่ือส่ิงพมิพ์เพือ่การประชาสัมพนัธ์ 
วัฒนะ จูฑะวิภาศ (2541) ได้แบ่งประเภทของส่ิงพิมพ์ ดังนี ้



  30 

1.ใบปลิว หรือแผ่นปลิว (Leaflet) เป็นส่ิงพิมพ์แผ่นเดียว ไม่มีรอยพับ จะพิมพ์หน้าเดียวหรือสองหนา้

ก็ได้ โดยท่ัวไปมีขนาดกว้างยาวไม่แน่นอน 

2.โปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร เป็นกระดาษหน้าแผ่นเดียว พิมพ์ หน้าเดียว หรือสองหน้า 

ท่ัวไปจะมีขนาดกว้าง 31/4 นิ้ว ยาว 51/2 นิ้ว ใช้ส าหรับติดแสตมป์ไปรษณีย์บัตรส่งทางไปรษณีย์ 

เพื่อเพิ่มโฆษณาหรือแจ้งข่าววงการธุรกิจ ประหยัดกว่าใช้ซองจดหมาย 

3.แผ่นพับ (Folders) เป็นกระดาษแผ่นเดียว พับ หนึ่ง สอง สาม เมื่อกางแผ่นท่ีพับออกไปเป็นแผ่น

ยาวๆ ปกติใช้ส าหรับโฆษณา ประกาศ หรือแจ้งกิจกรรมประจ าเดือนเป็นการประหยัดเพราะไม่ต้อง

เข้าเล่ม บางทีพับส่งทางไปรษณีย์ 

4. โปสเตอร์ (Poster) เป็นส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์งานแสดงหน้าเดียว 

5. แผ่นต้ังโชว์ (Display poster) ส่วนมากพิมพ์บนกระดาษแข็ง ต้ังบนเคาน์เตอร์ บางครั้งมีลักษณะ

เป็นสามมิติ คล้ายปฏิทินต้ังโต๊ะ 

6.แคตตาล็อก (Catalog) มีรูปแบบเหมือนอนุสาร แต่มีขนาดใหญ่กว่า และมีจ านวนหน้ามากกว่าอนุ

สารมาก 

ปกนอกอาจเป็นปกแข็ง เนื้อแน่นเป็นแผ่นๆ ร้อยห่วงก็มี มีภาพประกอบ แจ้งลักษณะรูปร่างของส่ิงท่ี

จะขาย 

(ส่วนมากใช้ส าหรับโฆษณาสินค้า) 

7.อนุสาร (Booklet) เป็นรูปเล่มแบบบางๆ เย็บริมทางด้านซ้ายมี 8 หน้าขึ้นไปปกติจะมีปกและขนาด

ของ 

เล่มเล็กพอสมควรหรือขนาดกระเป๋า(Pocket side) เหมาะส าหรับใช้เป็นส่ือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ 

8.จุลสาร(Pamphlet brochure) เป็นอนุสารขนาดใหญ่ส่วนมากใช้ตามองค์การและสถาบันต่างๆซึ่ง

มักจะพิมพ์เป็นหนังสืออนุสรณ์ประวัติสถาบัน เป็นต้น 

9.วารสาร (Bulletin journal) เดิมใช้เป็นเอกสารแจ้งข่าวความเคล่ือนไหวในวงการธุรกิจและการค้าท่ี

ออกแบบอย่างสดุดตา เช่น ข่าวจากผู้จัดการฝ่ายขาย พนักงานขายเป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นวารสาร

ภายในมีความหนา 4 หน้าขึ้นไปขนาดกว้าง 8.5 นิ้ว สูงราว 11 นิ้ว เป็นมาตรฐาน 

10.ส่ิงพิมพ์ท่ีออกประจ า (Publication) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ขนาดต่างๆ หรือรูปแบบอื่นๆท่ี

ออกพิมพ์ประจ าโดยติดต่อกัน 
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11.หนังสือเล่ม (Book) เป็นส่ิงพิมพ์ท่ีมีหลายหน้ารวมเข้าเป็นเล่มด้วยวิธีการ เย็บเชือก ไสกาว เย็บมุง 

ฯลฯ 

อาจเป็นปกอ่อนหรือแข็งก็ได้ขนาดท่ีนิยมคือ 8 หรือ 16 หน้ายก 

     ส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาทางเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาลัย

ศรีนครินทร์วิโรต คือเอกสารแนะน า 

เอกสารแนะน า (booketlet) 

เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีรายละเอียดของเนื้อหามากกว่าโปสเตอร์ มีประโยชน์ส าหรับการให้ค าแนะน า 

เนื้อหาอาจจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะและเอกสารแนะน าควรมีลักษณะดังนี้ 

1.รูปเล่มต้องน่าสนใจ 

2.เนื้อหาง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

3.ใช้สีสันสะดุดตา 

4.เน้นความงามในลักษณะของการจัดหน้าท่ีดูง่ายสวยงาม 

สื่อ หมายถึง ช่องทางในการน าสารไปถึงผู้รับท าการติดต่อให้ชักน าให้รู้จักกันหรือส่ิงท่ีท าการติดต่อให้

ถึงกัน 

สิ่งพิมพ์ หมายถึง สมุดแผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆ ท่ีพิมพ์ขึ้นรวมตลอดท้ังบทเพลงแผนท่ี แผนผังภาพ 

ภาพวาด 

ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือส่ิงอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน 

พิมพ์ หมายถึง ถ่ายแบบใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพให้ติดบนวัตถุ เช่น แผ่นกระดาษ ผ้า ท า

เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใดๆ โดยการกดการใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจ

ให้เกิดเป็นส่ิงพิมพ์ขึ้นหลายส าเนา 

การออกแบบส่ิงพมิพ์ หรือ (Graphic Design) 
 การออกแบบเพื่อเผยแพร่เป็นงานออกแบบท่ีมุ่งชักชวนเรียกร้องหรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ บริการและ

ความคิดต่างๆ ซึ่งเป็นงานในลักษณะการพิมพ์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์งานโฆษณาภาพถ่ายภาพยนตร์

วีดิทัศน์ นิทรรศการเป็นต้น การออกแบบส่ิงพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบส่ือสาร

(Communication Design) 

ส่ิงท่ีควรค านึงถึงอย่างมากคือ ผู้ออกแบบจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการท างานมีแนวคิดท่ีก้าวหน้า

ทันสมัยท้ังความรู้ประสบการณ์รวมทั้งเทคนิคต่างๆ 
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ส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพนัธ์ 

       หมายถึงเครื่องมือหรือตัวกลางท่ีใช้ในการน าข่าวสารเรื่องราวจากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่

ประชาชนส่ืออาจจ าแนกได้หลายประเภทหลายหลักเกณฑ์แต่การก าหนดประเภทของส่ือเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์จะต้องค านึงถึงลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมลักษณะท่ีพัฒนาได้ประโยชน์ในปัจจุบันและ

ศักยภาพเพื่ออนาคต 

5.2 ประเภทของส่ือที่ใช้เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

โดยปกติท่ัวไปมีการแบ่งประเภทของส่ือกันไว้หลายประเภท และหลายหลักเกณฑ์ (criteria)ได้

ประมวลสรุปไว้ดังนี ้

5.2.1   แบ่งตามวิวัฒนาการ ได้แก่ ส่ือประเพณี (tradition media) ส่ือมวลชน (mass media) 

       5.2.2  ส่ือเฉพาะกิจ (specializedmedia) แบ่งตามบทบาทหน้าท่ีทางสังคมได้แก่ส่ือข่าวสาร 

      (information media) ส่ือการศึกษา (educationmedia) ส่ือบันเทิง (entertainmentmedia) 

5.2.3  แบ่งตามประสาทท่ีใช้ในการรับสาร ได้แก่ ส่ือโสต (audio media) ส่ือทัศน์ (visual 

media) ส่ือโสตทัศน์ (audio-visualmedia) 

       5.2.4 แบ่งตามบทบาทหน้าท่ีทางเทคนิค (technical functions) ได้แก่ ส่ือ ถ่ายทอดสาร     

       (transmissionmedia)   ส่ือบันทึกสาร (record media) 

5.2.5 แบ่งตามเครื่องน ารหัสสารได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ (print media) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(electronicmedia)ส่ือบันเทิงเสียงหรือภาพ (film or tape) ส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

       1.ส่ือประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมได้ (Controllable Media) ได้แก่ 

                  - ส่ือส่ิงพิมพ์ (Print Media) 

                  - ส่ือบุคคล (Personal Media) 

                  - ส่ือโสตทัศน์ (Audio – visual Media) 

                 - ส่ือกิจกรรมต่างๆ (Activity Media) 

    2. ส่ือประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Media) 

                - ส่ือมวลชน (Mass Media) 

 

5.3   ความส าคัญของส่ือเพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ 

ส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความส าคัญคือ  
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6.2.1 เพื่อการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ 

6.2.2 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

6.2.3 เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ท่ีดีขององค์กร 

5.4 หลักการด าเนินการออกแบบ 

    ผู้ออกแบบควรมีหลักการและข้อควรค านึงก่อนการเริ่มงานเพื่อการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องรัดกุมและ

วางแผนการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดจนสามารถด าเนินกระบวนการโดยไม่มีการ

เปล่ียนแปลงอยู่เรื่อยๆ หลักการด าเนินงานและการวางแผนขั้นตอนของการออกแบบ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิจัย 

งำนวจิยั  
       การน าเสนอประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างวิถีท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมชีวิต

ชุมชนชาวอัมพวา” ผู้วิจัยได้ก าหนดการด าเนินวิธีวิจัยไว้ ดังนี้ ลักษณะงานวิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นหลักตามด้วยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยประกอบด้วยการต้ังค าถามเพื่อหา

ค าตอบ โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ชาวบ้านภายในชุมชนอัมพวาและ

นักท่องเท่ียว เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนและนักท่องเท่ียวเพื่อน าไปสู่

กระบวนการออกแบบท่ีจะช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้ดีขึ้น 

 

ก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  -   ชุมชนชาวอัมพวาศักยภาพ / เทคนิควิธีท า / วิถีชีวิต / อาชีพ 

ตัวแปรตาม -    การจัดการองค์ความรู้จากคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างวิถีท่องเท่ียวเชิง  

                   เรียนรู้วัฒนธรรมชีวิตชุมชนชาวอัมพวาอัตลักษณ์ชุมชน /องค์ความรู้ / กิจกรรม      

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

1.ก าหนดประเด็นท่ีต้องการจะศึกษา 
   ชุมชนชาวอัมพวา เป็นชุมชนท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลือมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในเรื่องตลาดน้ ายามเย็นและ

การนั่งเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ าคืน  จากตลาดน้ าท่ีมีการค้าขายทางน้ าโดยแม่ค้าจะน าของในสวนมา

ขายแลกเปล่ียนกันซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนอัมพวา จากวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามสู่การท าของขายเพื่อ

รองรับนักท่องเท่ียวที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย  เศรษฐกิจขยายตัวอย่างก้าวกระโดด การท่องเท่ียวดีข้ึน

แต่ความเป็นอัตลักษณ์และสภาพส่ิงแวดล้อมกลับแย่ลง  พ่อค้าแม่ค้าเริ่มรับของจากส าเพ็งมาขาย  คือ

ของท่ีสามารถหาซื้อได้ท่ัวไป  ไม่จ าเป็นต้องมาถึงอัมพวาก็ได้  จากการพายเรือชมหิ่งห้อยยามค่ าคืนก็

เปล่ียนมาเป็นเรือยนต์เป็นร้อยๆล าวิ่งท่ัวตามล าคลอง เสียงเรือยนต์  น้ ามัน ท าให้ส่ิงแวดล้อมแย่ลงท า

ให้เกิดมลพิษทางน้ าขึ้นซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของตัวอ่อนของหิ่งห้อยซึง่จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ก็จะย้าย

ท่ีอยู่หรือตายไป  อีกไม่นานหิ่งห้อยท่ีอัมพวาอาจจะสูญพันธ์ไปถ้าเรายังไม่ช่วยกนัอนุรักษไ์ว้  ทุกส่ิงจึง

ประกอบกัน  หากคนในชุมชนอัมพวายังไม่ช่วยกนัรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนให้ยังคงอยู่ไว้ได้ 

นักท่องเท่ียวก็จะมาน้อยลงหรือไม่จับจ่ายใช้สอยซึ่งจะส่งผลต่อชาวบ้านอย่างแน่แท้ 
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การจัดการองค์ความรู้จากคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างวิถีท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมชีวิต

ชุมชนชาวอัมพวา  มีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นของอัมพวา ท่ีโดดเด่นนั่นคือการ

น าเอาวัตถุดิบจากต้นมะพร้าวมาสร้างสรรค์เป็นงานหัตกรรมพื้นบ้าน เช่นงานสานก้านมะพร้าว และ

ใบมะพร้าว โดยให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน น าไปสู่

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของชุมชนอัมพวาให้เป็นที่รู้จักและอนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

2.ขอบเขตของการศึกษา 

   ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาทางกายภาพบริเวณพื้นท่ีชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท้ังร้านค้าใน

ตลาดน้ าอัมพวาและใกล้เคียง มูลนิธิชัยพัฒนาอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และคนในชุมชน ช่างฝีมือในการ

สานก้านมะพร้าวและใบมะพร้าว 

ส ารวจพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมในสวนมะพร้าวของอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ รวมถงึศึกษาเรื่องประเพณี

วัฒนธรรมความเช่ือและวิสัยทัศน์ของผู้น าชุมชน 

3.ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม จากความเป็นมาของชุมชนชาวอัมพวา วัฒนธรรมความเป็นอยู่อัตลักษณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

4.เก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหนังสือและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตรวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยรวบรวมเอกสารจากการศึกษาดูงาน หนังสือต าราวิชาการ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ

เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร 

- ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนอัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 

-ข้อมูลบทสัมภาษณ์ชาวบ้านหรือผู้ท่ีเช่ียวชาญในด้านพื้นท่ีของชุมชน 

-ข้อมูลเอกสาร ต าราวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

-ส่ืออิเลกทรอนิกนิค (Internet) 

4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

4.2จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านและผู้ประกอบการในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาและความ

เปล่ียนแปลงไปของชุมชน,วิถีชีวิตของชุมชน,มุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
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ความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน,ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

,ความต้องการของคนในชุมชน , วิสัยทัศน์ของผู้ท่ีน าชุมชนในการบริหารจัดการหรือช่วยชาวบ้าน 

4.2.2 การส ารวจภาคสนาม   โดยการลงพื้นท่ีส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลในด้านต่างๆของชุมชน ประวัติ

ความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียว  ร้านค้าภายในชุมชน  โดยการถ่ายภาพประกอบการส ารวจเพื่อเป็น

หลักฐานประกอบและเช่ือมโยงเรื่องราวของชุมชน 

รวมถึงพูดคุยพบปะกับชาวบ้านในท้องถิ่น  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบ่งการส ารวจออกเป็น 2 

ส่วน ได้แก่ 

- ด้านกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในชุมชน,ร้านค้าชุมชน,ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตในชุมชน , 

แผนท่ีการเดินทาง ,สถานท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม , ส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชน เป็นต้น 

- ด้านจินตภาพได้แก่ วิถีชีวิต , ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น , ภูมิปัญญาพื้นบ้านการสานใบ

มะพร้าว,การสานก้านมะพร้าว ,ความสัมพันธ์ในชุมชน,มุมมองความรู้สึกความต้องการของ

คนในชุมชนตลอดจนถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 

5.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

- กล้องถ่ายภาพ 

-โทรศัพท์มือถือ(ส าหรับบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์) 

-อุปกรณ์เครื่องเขียนและสมุดจดบันทึก 

-คอมพิวเตอร์ 

-ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 

6. วิธีการวิจัย    

          เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสินค้าท่ีขายในตลาดน้ า

อัมพวา  ท าไมนักท่องเท่ียวจึงหาย  ไม่ค่อยซื้อของรายได้ท่ีเข้ามาจึงน้อยลง รวมถึงพูดคุยแลกเปล่ียน

มุมมองวิธีคิดเห็นของคนในชุมชนต่อความเปล่ียนแปลงในสภาพสังคมในปัจจุบันว่าส่งผลกระทบต่อ

การด ารงชีวิตและเศรษฐกิจภายในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง  โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  

กลุ่มช่างฝีมือ ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อสอบถามข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม รวมถึงวิถีชีวิต

ประเพณีและวัฒนธรรม ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการวางแผนสืบค้นหาแนวทางการออกแบบและแก้ไขอย่าง

ยั่งยืน โดยเบื้องต้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมไว้ดังนี้ 
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            โดยอาศัยกรอบแนวคิดด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวโดยชุมชนคุณค่า

และความส าคัญของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวคิดการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ในการ

ออกแบบศิลปะประยุกต์เชิงวัฒนธรรม ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลจากการศึกษาด้าน

วัฒนธรรมของขอบเขตพื้นท่ี รูปแบบและองค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ชุมชนสังคม ประเพณี และ

วัฒนธรรมการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้รวมถงึ ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจ 

การศึกษากลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนววโน้มการเปล่ียนแปลง การวาง

แผนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนใหยั่งยนื ต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

          จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและการค้นคว้าจากเอกสาร ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์

ผู้น าชุมชนและหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อสอบถามข้อมูลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับการวางแผนสืบค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรม โดยเบื้องต้นผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการเก็บ

ข้อมูลทางวัฒนธรรมไว้ดังนี ้

          ประเด็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นท่ี   การตั้งถิ่นฐานการปรับสภาพของพื้นท่ีเพื่อการ

พัฒนาอย่างยืนและความสมดุลจากแนวคิดความเข้าใจทางวัฒนธรรมท่ีมีรากฐานมาจากความเข้าใจ

พื้นฐานโดยรวมประเด็น 

          ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาการสานใบมะพร้าวและสานก้านมะพร้าว  รวมถึงขั้นตอน

และวิธีการท า  รูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีมีในปัจจุบัน  การกระจายสินค้าและการตลาดของชุมชน 

          ประเด็นวิถีชีวิตสังคม  การวิเคราะห์พื้นท่ีในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีมีต่อชุมชนผู้เป็น

เจ้าของภูมิปัญญาและเทคนิคการสานใบมะพร้าวและก้านมะพร้าว  ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรม

อันเกิดจากความเช่ือของของคนในชุมชน อันก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเป็น

ผลสืบเนื่องจากการอนุรักษ์และเห็นเป็นรูปธรรม เป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเล็งเห็นคุณค่าทางปัญญาอัน

ทรงคุณค่าท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีต 

          ประเด็นเอกลักษณ์ของพื้นท่ี   การศึกษางานสานใบมะพร้าวและก้านมะพร้าว และ ร้านค้า

ภายในชุมชนรวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในชุมชนอัมพวา  ซึง่เป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมโดยมภีูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมเทคนิควิธีการท าด้วยมือโดยไม่ใช้เครื่องทุ่นแรง จะเป็นตัวสะท้อนถึงความ

เป็นอัตลักษณ์วิธีคิดของช่างฝีมือท่ีถ่ายทอดศิลปะลงบนตัวช้ินงานท่ีแตกต่างกันออกไป 

          ประเด็นทางศักยภาพของชุมชน   การรวมกลุ่มท ากิจกรรมของคนในชุมชน ศักยภาพของแต่

ละชุมชนหรือบุคคลไม่เท่ากันพื้นท่ีท่ีรองรับกิจกรรมของชุมชนความเข้มข้นของกิจกรรมและโปรแกรม
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การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามมาวิเคราะห์

และสรุปเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการออกแบบ 

         จากการศึกษาผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากการลง

พื้นท่ี ข้อมูลทางเอกสารและศึกษาประวัติความเป็นมาประเพณีและวัฒนธรรมความเช่ือของชุมชน

อัมพวาจังหวัด สมุทรสงครามโดยการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญของชุมนอัมพวาจากผู้น า

ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เพื่อให้ซึมซับและเข้าใจ

ถึงความต้องการของกลุ่มชาวบ้าน การออกแบบศิลปะประยุกต์จะรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆของ

ชาวบ้านในชุมชน  หลักการออกแบบท่ีเกี่ยวข้องรวมไปถึงการเก็บข้อมูล ภาคสนามในพื้นท่ีชุมชนอัมพ

วา จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แลกเปล่ียนมุมมองและทัศนคติเพื่อให้เข้าใจถึง

ความต้องการของชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าท่ีประสบปัญหาอีกท้ังยังได้รับค าแนะน า ความ

ต้องการของนักท่องเท่ียวที่มีต่อชุมชน ในบทนี้จึงได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

        1.สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  ช่างฝีมือและผู้ประกอบการร้านค้า ชุมชนอัมพวา 

        2.สรุปผลการท าแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวทั่วไป 

        3.สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ท่ีส าคัญต่างๆภายในชุมชน 

        4.ผลงานการออกแบบนิทรรศการ ระยิบระยับอัมพวา ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

           4.1  ส่ือด้านอัตลักษณ์ของชุมชนอัมพวา 

           4.2  ส่ือข้อมูลด้านงานหัตถกรรมพื้นถิ่นและกรรมวิธีในการผลิต(อุตสหะสัมมาชีพ) 

           4.3  ส่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวภายในงาน 

           4.4 งานประติมากรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอัมพวา 

           4.5 งานออกแบบพื้นท่ีนิทรรศการระยิบระยับอัมพวา 

1.สรุปผลกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชน คนในชุมชนและผูป้ระกอบกำรร้ำนคำ้ ชุมชนอมัพวำ 
   งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  คนในชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีอายุระหว่าง  

25-50 ปีจ านวนไม่ต่ ากว่า 10 ราย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะท่ี สามารถให้ข้อมูลแก่

ผู้วิจัยได้ในชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบศิลปะประยุกต์เชิง

วัฒนธรรมภายในพื้นท่ีอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ภาพท่ี 17 ภาพสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 ภาพสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 ภาพดูพื้นท่ีในสวนอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 
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เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของชุมชนอัมพวาให้พร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถึงแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและวิสัยทัศน์ของผู้น าชุมชนในพื้นท่ีชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมบันทึกบท

สัมภาษณ์และจดบันทึกเพื่อน ามาวิเคราะห์และสามารถสรุปแนวทางและความคาดหวังต่อการ

ออกแบบ ผลงานวิทยานิพนธ์ดังนี ้

1.1 คนในชุมชนอัมพวาและผู้ประกอบการร้านค้ามีความต้องการให้นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวและ

จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าของตน  ปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่ีขายสินค้าท่ีตลาดน้ าอัมพวาแต่สินค้าไม่จูง

ใจ เหมือนกันหมด ขาดอัตลักษณ์ นักท่องเท่ียวเลยไม่ค่อยซื้อของ 

1.2 ผู้ประกอบการต้องการท่ีจะให้มีกิจกรรมใหม่ๆ ให้คนเข้ามาเท่ียวที่อัมพวามากขึ้น 

1.3 คนในชุมชนต้องการให้ผู้ประกอบการขายสินค้าท่ีท าขึ้นเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่รับภายนอก

มาขายเนื่องจากท าให้ไม่มีอัตลักษณ์ของชุมชน 

1.4 ขาดคนสืบสานงานหัตถกรรมสานใบมะพร้าวและก้านมะพร้าว 

1.5 ผู้น าชุมชนและชาวบ้านต้องการท่ีจะให้มีการจัดศิลปะประยุกต์เชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือของคนในชุมชนและเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนท่ีจะได้ท าส่ิงใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่ 

 

2.สรุปผลกำรท ำแบบสอบถำมจำกนกัท่องเท่ียวทัว่ไป 

งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามนักท่องเท่ียว ท่ีมีอายุระหว่าง  16-60 ปีจ านวน 68 รายซึ่ง

เป็นนักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพปริมณฑล , เขตสมุทรสงคราม ,เขตต่างจังหวัด  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์

ประเด็นการรับรู้เกี่ยวกับตลาดน้ าอัมพวาในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นในการ

จัดงานออกแบบศิลปะประยุกต์เชิงวัฒนธรรมภายในพื้นท่ีอัมพวาชัยพัฒนานรุักษ์ อ.อัมพวา จังหวัด

สมุทรสงครามว่าคิดเห็นเป็นประการใดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและปลูกจิตส านึกให้เกิดการอนุรักษ์

หิ่งห้อย พร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากขึ้น  ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามจาก

ทางอิเลกทรอนิกเพื่อน ามาวิเคราะห์และสามารถสรุปแนวทางและความคาดหวังต่อการออกแบบ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ดังนี ้

 

สรุปควำมคิดเห็นจำกแบบสอบถำม “ คิดยงัไงกบัอมัพวำเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ ” 
อัมพวาเป็นเมืองเล็กๆที่มีความโด่ดเด่นในด้านตลาดน้ า ด้วยความท่ีมีบ้านเรือนริมน้ า และมีวิถีชีวิต

ส่วนใหญ่เป็นชาวสวน 
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วิถีชีวิตด้ังเดิมคือการพายเรือน าผลผลิตมาแลกเปล่ียนซื้อขายของกันเอง  อัมพวาสมัยก่อน เงียบสงบ 

สภาพแวดล้อมดี คนนิยมมาเท่ียวแบบโฮมสเตย์ กินอยู่กับชาวบ้าน สัมผัสวิถีชีวิตริมคลอง  ขี่จักรยาน  

ดูวิธีการท าน้ ามะพร้าว  ตกกุ้งตกปลา  งมหอย พายเรือชมหิ่งห้อย  เนื่องจากหิ่งห้อยอาศัยอยู่ริม

แม่น้ าเกาะใบไม้ตามต้น  ล าพู โกงกาง จาก จึงท าให้อัมพวาเต็มไปด้วยหิ่งห้อย ท าให้กลายเป็นเสน่ห์   

ท าให้อัมพวามี เอกลักษณ์  คือ ตลาดน้ ายามเย็น ท่ีมีหิ่งห้อยจ านวนมาก  ท าให้กลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวที่ส าคัญของอัมพวา  อัมพวาในปัจจุบันนี้ เนื่องจากอัมพวาเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง  ท าให้นักท่องเท่ียวหล่ังไหลเข้ามาเป็นจ านวนมาก  เรียกว่า  

เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบและความเปล่ียนแปลงตามมาจ านวนมาก เมื่อนักท่องเท่ียวมาก  

ชาวบ้านก็ต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ปรับให้เข้ากับยุคสมัยต่างๆ ชาวบ้านจึง

น าของจากส าเพ็งมาขาย ท าให้อัตลักษณ์ในสินค้านั้นหายไป  ชาวบ้านสร้างรีสอร์ท ขึ้นเป็นจ านวน

มาก   ท าให้ความสงบหายไป  เมื่อความวุ่นวายเสียงเข้ามา คนอัมพวาเองก็หายคนท่ีอื่นมาอยู่แทน

เพื่อท าธุรกิจแทน   หิ่งห้อยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท่ีนี่ก็เริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆ เสน่ห์อัมพวาเริ่มหายไปทุก

ทีและไม่รู้ว่าในอนาคตจะสามารถกู้คืนฟื้นฟูธรรมชาติเหล่านี้กลับมาได้หรือไม่ 

 “หากไม่มีหิ่งห้อยท่ีอัมพวาแล้วคุณคิดว่าต่อไปจะเป็นยังไง” 

จากการสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า เมื่อห่ิงห้อยหมดไปจากอัมพวาแล้วจะท าให้จุดเด่นของอัมพวาหายไป  

ขาดเอกลักษณ์ 

ท าให้เหมือนตลาดน้ าท่ัวไป  ไม่เหมือนกับอัมพวาท่ีเล่ืองลือกันในสมัยก่อน เด็กรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้

เห็น 

และอาจจะมีผลกระทบต่อจุดดึงดูดของนักท่องเท่ียวและกระทบต่อการค้าขาย  ท าให้มีรายได้ท่ี

น้อยลง 

              “คิดยังไงกับการน าศิลปะมาจัดแสดง เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชน และ นักท่องเท่ียว

ตระหนักถึงความส าคัญของหิ่งห้อยและปลูกจิตส านึกกระตุ้นให้รักธรรมชาติ ” 

ศิลปะเป็นภาษาสากลท่ีใช้ได้ในทุกสถานการณ์เห็นด้วยกับการจัดแสดง แต่จะท าอย่างไรให้เกิด 

Impact ไปถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ผู้น าชุมชน เพื่อให้ผลงานสามารถไปสร้างการ

เปล่ียนแปลงได้การจะช่วยผลักดันควรมาจากการออกแบบจัดการพื้นท่ีและปลูกฝังจิตส านึก อยากให้

เน้นตัวงานเป็นความรู้มากหน่อยเพื่อจะเข้าใจความเป็นอยู่ หรือ สร้างความตระหนักต่อการสูญเสีย  

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจิตส านึกท่ีดีของชาวไทยและต่างประเทศ  อาจจะมีร้านขายของท่ีระลึกท่ีมีการ
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ขายสินค้าชูโรงเป็นหิ่งห้อยหรือความเป็นพื้นถิ่นของอัมพวาเป็นต้น หลายคนคิดว่าเป็นสร้างส่ิงดึงดูด 

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างกระแสการท่องเท่ียวของอัมพวาได้ดี 

 

3.สรุปผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลองคค์วำมรู้ท่ีส ำคญัต่ำงๆภำยในชุมชน 

    ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลองค์ความรู้ส าคัญภายในชุมชนต้ังแต่ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

ความเป็นมาของงานหัตถกรรมท่ีหล่อเล้ียงชีวิตคนในชุมชนจนไปถึงการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนและสังเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงองค์ความรู้เพื่อให้

สอดคล้องและมีความถูกต้องตามประวัติแต่เดิมให้มากท่ีสุดโดยน าข้อมูลท่ีได้ไปสอบถามและขอ

ข้อเสนอแนะในส่วนของข้อมูลท่ีขาดหาย  สอบถามกับผู้เช่ียวชาญของชุมชนท่ีสามารถใหข้อมูลท่ี

ถูกต้องเพื่อน าไปสู่กระบวนการออกแบบศิลปะประยุกต์เชิงวัฒนธรรม ชุมชนอัมพวาเพื่อกระตุ้นให้เกิด

การอนุรักษ์หิ่งห้อยและเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตกรรมพืน้บ้านของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

และอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีจะสร้างจุดสนใจให้แก่

นักท่องเท่ียวไม่มากก็น้อย 

 

4.ผลงำนกำรออกแบบนิทรรศกำร ระยบิระยบัอมัพวำ ชุมชนอมัพวำ จงัหวดัสมุทรสงครำม 

 4.1  อัตลักษณ์ของชุมชนอัมพวา  

ตัวตนของชุมชน : สายน้ าแห่งชีวิต วิถีหัตถกรรม จรัสแสง 

สายน้ าแห่งชีวิต  คือ สายน้ าส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ของทุกชีวิตและหล่อเล้ียงชุมชน 

วิถีหัตกรรม  คือ  วิถีชีวิตของคนอัมพวาประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นชาวสวน และน าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน 

จรัสแสง   คือ  แสงระยิบระยับท่ีมาจากหิ่งห้อย  แมลงท่ีมีช่ือเสียงและท าให้ผู้คนหล่ังไหลมาท่องเท่ียว

อย่างไม่ขาดสาย 
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                                    ภาพท่ี 20 ภาพการวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ชุมชนอัมพวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี21ตราสัญลักษณ์ของงานออกแบบนิทรรศการระยิบระยับอัมพวา 

อตัลกัษณ์ของชุมชนอมัพวำ (ตรำสัญลกัษณ์ของงำนออกแบบศิลปะประยกุตเ์ชิงวฒันธรรม) 
4.1.1 โทนสีอัตลักษณ์ชุมชนอัมพวา 

ชุดสีอัตลักษณ์ของชุมชนอัมพวาเป็นการดึงสีจากจากชุมชนท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของ

ชุมชนผสมผสานวิถีชีวิตและธรรมชาติไว้ด้วยกันโดยดึงเอ าโทนสีของงานหัตถกรรมในชุมชนมาแสดง

ถึงตัวตนของชุมชน 
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ส่ือขอ้มูลดำ้นงำนหัตถกรรมพื้นถ่ินและกรรมวธีิในกำรผลิต(อุตสหะสัมมำชีพ) 
 

 

 

 

 

 

 

                           ภาพท่ี 22 กรรมมาวิธีในการสานใบมะพร้าวเป็นรูปต่างๆ 

ส่ือประชำสัมพนัธ์กิจกรรมกำรท่องเท่ียวภำยในงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี23 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานระยิบระยับอัมพวา 

งำนประติมำกรรมจำกภูมิปัญญำทอ้งถ่ินของชุมชนอมัพวำ 
        แนวความคิดในการออกแบบประติมากรรมต้นล าพู เนื่องจากอัมพวาเป็นเมืองท่ีมีหิ่งห้อย

อาศัยอยู่ตาม แม่น้ าคลองเป็นจ านวนมากและต้นไม้ท่ีหิ่งห้อยอาศัยอยู่นั่นคือต้นล าพู  จึงหยิบ
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รูปทรงของต้นล าพูมาท า เป็นต้นไม้ในงานประติมากรรมและน าการจักสานมะพร้าวเป็นรูปทรง

ต่างๆ ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญางานจักสานใบมะพร้าวของคนในชุมชน  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                ภาพท่ี 24 แบบร่างงานต้นล าพู 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ภาพท่ี 25 ประติมากรรมต้นล าพู 
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                                          ภาพท่ี 26 ประติมากรรมต้นล าพู 2 

 

 

 

 

 

 

                                    ภาพท่ี 27 ภาพวันส่งงาน 7 พฤศจิกายน 2562 

ขั้นตอนการด าเนินงานประติมากรรม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 ชาวบ้านขึ้นรูปต้นล าพูเป็นโครงสร้างไม่ไผ่ (ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 
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ภาพท่ี 29 การออกแบบโคมไฟหิ่งห้อยเพื่อติดบนต้นล าพู (ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 

งำนออกแบบพื้นท่ีนิทรรศกำรระยบิระยบัอมัพวำ 
           งานออกแบบงานนิทรรศการงานระยิบระยับ งานนิทรรศการ “ ระยิบระยับ” ณ โครงการ

อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อ าเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม  โดยถอดอัตลักษณ์ของชุมชนอัมพวา  

คือ “ สายน้ าแห่งชีวิต วิถีหัตถกรรมจรัสแสง ” ตีมงาน คือ Night folk market เริ่มต้ังแต่การลงพื้นท่ี

ส ารวจ และแนวคิดในการออกแบบ ภาพเสก็ต 2 มิติ และ 3 มิติ โดยภายในงานจะแบ่งเป็น 6 โซน 

และ 3 กิจกรรมด้วยกันดังนี้  1)โซนระยิบระยับอมัพวา 2)โซนสายน้ า แห่งชีวิต 3)โซนจรัสแสง 4)โซน

สอยโคะ 5)โซนภูมิปัญญาหัตถกรรม 6)โซนสอยโคะ  และ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) ตลาดนัดหิ่งห้อย 2)

ดนตรีไทยประยุกต์ 3)ชมการเค่ียวน้ าตาลสด   

กำรลงพื้นท่ีส ำรวจในร่องสวนมะพร้ำวโครงกำรอมัพวำชยัพฒันำนุรักษ ์

 

 

 

  

 

                          ภาพท่ี 30 พื้นท่ีโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 
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                          ภาพท่ี 31 พื้นท่ีโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (ท่ีมา อรอนงค์ หนุนภักดี) 

 

กำรวเิครำะห์พื้นท่ีในกำรออกแบบ 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 32 งานประยุกต์ศิลป์กับพื้นท่ีเฉพาะ 
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ภาพร่าง 2 มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33 ภาพร่างแต่ละโซนนิทรรศการระยิบระยับอัมพวา 2 มิติ 

ภำพร่ำง 3D  แบ่งแต่ละโซนของงำนนิทรรศกำรระยบิระยบัอมัพวำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ภาพท่ี 34 ภาพ plan and perspective 

 

 



  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ภาพท่ี 35  โซนของงานนิทรรศการ 

1.โซนระยิบระยับอัมพวา เป็นโซนท่ีแสดงถึงต้นไมแ้ห่งภูมิปัญญาจักสานมะพร้าวที่มีการสานใบ

มะพร้าวและ ก้านมะพร้าวเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการเพิ่มคุณค่าทางภูมิปัญญาขึ้น และมีการ

ประดับไฟตกแต่งเพื่อให้เกิด ความระยับระยับเพื่อให้เกิดความสุนทรีย์ในยามค่ าคืน 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ภาพท่ี 36 ภาพจ าลองโซนระยิบระยับอัมพวา 
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2.โซนสายน้ าแห่งชีวิตเพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตทางน้ าการท ามาค้าขายของคนอัมพวาโดยรวบรวมภูมิ

ปัญญาต่างๆ เอาไว้ด้วยกันโดยการเล่าเรื่องผ่านสายน้ าท่ีท าาให้ทุกชีวิตมาเจอกันและเป็นสายน้ าท่ี

หล่อเล้ียงชีวิตของคนในชุมชน เช่น ว่าวจุฬา  กะลาซอ ป้ันจ๋ิว เบญจรงค์ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37 ภาพจ าลองโซนสายน้ าแห่งชีวิต เล่าถึงหัตถกรรมว่าจุฬาทางน้ า 

3.โซนจรัสแสง แสดงถึงการดื่มด่ าช่ืนชมความงามของประติมากรรมฝงูหิ่งห้อยในยามค่า คืนเพื่อแสดง

ถึง เสน่ห์ของอัมพวา 

 

 

 

 

                                       ภาพท่ี 38 ภาพจ าลองโซนจรัสแสง 

4.โซนหัตถกรรมภูมิปัญญาเป็นการน าภูมิปัญญามาเผยแพร่  สอนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และน ามา

ประยุกต์กับ งานออกแบบให้ร่วมสมัยข้ึน 
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                                    ภาพท่ี 39 ภาพจ าลองโซนภูมิปัญญาหัตถกรรม 

5.โซนแสงสร้างสรรค์ เป็นการให้คนในชุมชนประกวดประติมากรรมสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อเพิ่มศักยภาพในทางสร้างสรรค์แนวคิด  ความสามัคคีในชุมชน 

 

 

 

 

 

                                     ภาพท่ี 40 ภาพจ าลองโซนแสงสร้างสรรค์ 

6.โซนสอยโคะ    ได้หยิบยืมวิธีการสอยดาวมาประยุกต์ให้เกิดความสนุกสนาน แต่เป็นการสอยโค่ะ  

“โค่ะ” หมายถึงท่ีห่อผลไม้ท าจากการสานใบมะพร้าวเพื่อไม่ให้ศัตรูพืชมากินผลไม้ก่อนเวลาเก็บเกี่ยว

ผลิตท าใหน้ักท่องเท่ียวได้ทราบถึงวิถีชีวิตในสวนได้  
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                                          ภาพท่ี 41 ภาพจ าลองโซนสอยโค่ะ 

 กิจกรรม 3 อย่าง ได้แก่ ตลาดนัดหิ่งห้อย , ดนตรีไทยประยุกต์, การเค่ียวน้ าตาลสด ,ตลาดนัดหิ่งห้อย 

ตลาดนัดหิ่งห้อย เป็นตลาดท่ีน าสินค้าท้องถิ่นมาขาย เป็นงานศิลปะท ามือ อาหารการกิน โดยคนใน

พื้นท่ีระหว่างคนรุน่เก่ากับคนรุ่นใหม่เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกนั และยังเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเท่ียวอีกด้วย 

 

 

 

 

                                                     ภาพท่ี 42  ภาพจ าลองตลาดนัดหิ่งห้อย 

ดนตรีไทยประยุกต์   ได้น าดนตรีไทยกับดนตรีปัจจุบันมาผสมผสานเพื่อความร่วมสมัยสร้าง

บรรยากาศภายในงาน 

 

 

 

 

                                                     ภาพท่ี 43 ดนตรีไทยประยุกต์ 
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ชมการเค่ียวน้ าตาลสด ท าน้ าตาลจากดอกมะพร้าว สอนวิธีการท าน้ าตาลปึกท่ีสืบทอดต่อกันมาเป็น

เวลานาน 

 

 

 

 

                                                         ภาพท่ี 44 เตาตาล 

กำรประเมินผล(หลงักำรออกแบบ) 
      การประเมินผลงานการออกแบบนิทรรศการ ระยิบระยับ อัมพวา เพื่อน าเสนอประสบการณ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นสู่การการเท่ียวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิและชาวบ้านท่ีเกี่ยวข้องของชุมชนอัมพวา จ านวน 10 

ท่าน  

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญการออกแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิและชาวบ้านท่ี

เกี่ยวข้องกับชุมชนอัมพวาจ านวน 10 ท่าน 

การประเมิน รายละเอียด ผลการประเมิน 
  x̄ S.D แปรผล 

1.ด้านการรับรู้และ
การส่ือความหมาย
ของนิทรรศการ 
ระยิบระยับอัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตราสัญลักษณ์ช่วยให้
เข้าใจความหมายของ
นิทรรศการ ระยิบระยับ
อัมพวา 

4.4 0.69 มาก 

ตราสัญลักษณ์ช่วยให้จดจ า
ได้ง่าย 

4.3 0.67 มาก 

ตราสัญลักษณ์ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับชุมชน
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

4.1 0.73 มาก 
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 รวม 4.26 0.15 มาก 
การประเมิน รายละเอียด x̄ S.D แปรผล 

2.ด้านการออกแบบ
โดยภาพรวมของ
นิทรรศการ 
ระยิบระยับอัมพวา 

มีเนื้อหาเรื่องราวที่ชัดเจน
ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.3 0.82 มาก 

 มีองค์ประกอบภาพรวมที่
ชัดเจน สวยงาม 

4.1 0.73 มาก 

 ให้ความรู้และความสุนทรีย์ 4.0 0.94 มาก 
 มีความลงตัวของ

องค์ประกอบไม่มากไม่
น้อยเกินไป 

4.5 0.70 มาก
ท่ีสุด 

 งานประติมากรรมส่ือถึง
ภูมิปัญญาของชาวบ้าน 

4.6 0.69 มาก
ท่ีสุด 

 ได้องค์ความรู้จากหัตกรรม
พื้นบ้านในแต่ละฐานเรียนรู้ 

4.6 0.69 มาก
ท่ีสุด 

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ
ของหิ่งห้อยและอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

4.5 0.70 มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.38 0.24 มาก
ท่ีสุด 

 
การประเมิน 

รายละเอียด x̄ S.D แปรผล 

3.ด้านการน าไปใช้ ความเป็นไปได้ในการ
น าไปใช้ 

4.5 0.70 มาก
ท่ีสุด 

การน าไปใช้เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

4.6 0.69 มาก
ท่ีสุด 
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สามารถเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ดี 

4.6 0.69 มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.56 0.05 มาก
ท่ีสุด 

 

  ผลการประเมินด้านการออกแบบโดยภาพรวมของงานออกแบบท้ังชุดโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญพึงพอใจ

ใน ระดับมากจากการประเมินภาพรวมของการออกแบบท้ังชุดโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญและนักออกแบบ

จ านวน 10 คน มีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียรวม x̄ 4.4 (S.D = 0.15) 1) ด้านการรับรู้

และส่ือความหมายในภาพรวม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ x̄4.26 (S.D = 0.15) 2)ด้านการ

ออกแบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ x̄4.38(S.D=0.24) 3) ด้านการน าไปใช้งาน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย x̄4.56 (S.D = 0.05) 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการประเมินการออกแบบโดยกลุ่มนักท่องเท่ียวและชาวบ้าน จ านวน 10 

ท่าน 

(โดยการสุ่มแบบบังเอิญ) 

การประเมิน รายละเอียด                                            
การประเมิน 

  x̄ S.D แปร
ผล 

1.ด้านการรับรู้และส่ือ
ความหมายของนิทรรศการ
ระยิบระยับอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ตราสัญลักษณ์ช่วยให้เข้าใจ
ความหมายของนิทรรศการ
ระยิบระยับอัมพวา 

4.3 0.67 มาก
ท่ีสุด 

ตราสัญลักษณ์ท่ีท าให้เข้าใจและ
รับรู้ง่าย 

4.1 0.73 มาก 

ตราสัญลักษณ์ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับชุมชนอัมพ
วา 

4.4 0.69 มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.26 0.15 มาก 
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การประเมิน รายละเอียด x̄ S.D แปร
ผล 

2.ด้านการออกแบบโดย
ภาพรวมของนิทรรศการ 
ระยิบระยับอัมพวา 

มีเนื้อหาเรื่องราวที่ชัดเจนในด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.5 0.70 มาก
ท่ีสุด 

 มีองค์ประกอบภาพรวมที่ชัดเจน 
สวยงาม 

4.0 0.94 มาก 

 ให้ความรู้และความสุนทรีย์ 4.0 0.94 มาก 
 มีความลงตัวขององค์ประกอบไม่

มากไม่น้อยเกินไป 
4.3 0.82 มาก 

 งานประติมากรรมส่ือถึงภูมิ
ปัญญาของชาวบ้าน 

4.5 0.70 มาก
ท่ีสุด 

 ได้องค์ความรู้จากหัตกรรม
พื้นบ้านในแต่ละฐานเรียนรู้ 

4.6 0.69 มาก
ท่ีสุด 

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้น
ให้เห็นความส าคัญของหิ่งห้อย
และอนุรักษ์ธรรมชาติ 

4.5 0.70 มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.34 0.25 มาก 
การประเมิน รายละเอียด x̄ S.D แปร

ผล 
3.การน าไปใช้ ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 4.6 0.69 มาก

ท่ีสุด 
 การน าไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์

การท่องเท่ียว 
4.5 0.70 มาก

ท่ีสุด 
 สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
4.6 0.69 มาก

ท่ีสุด 
 รวม 4.56 0.05 มาก

ท่ีสุด 

 



  59 

ผลการประเมิน กลุ่มท่ี 2 โดยประเมินภาพรวมของการออกแบบท้ังชุดโดยกลุ่มนักท่องเท่ียวและ

ชาวบ้าน จ านวน 10 คน (สุ่ม โดยบังเอิญ )มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม x̄4.38 

(S.D = 0.15) 1) ด้านการรับรู้และส่ือ ความหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ x̄4.26 

(S.D = 0.15) 2)ด้านการออกแบบภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ x̄4.34(S.D=0.25) 

3) ด้านการนา ไปใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย x̄ 4.56 (S.D = 0.05)  
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บทท่ี 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

1.สรุปผลกำรวจิยั 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การน าเสนอประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์วิถีท่องเท่ียวเชิง

เรียนรู้วัฒนธรรมชีวิตชุมชนอัมพวา  มีวัตถุประสงค์ คือ 

 1.จัดการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของชุมชนอัมพวาสู่การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า 

2.ส่งเสริมการท่องเท่ียวในวิถีชุมชน ตระหนักถึงภมูิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวา 

เนื่องจากคนในชุมชนอัมพวายังไม่ตระหนักถึงปัญหาของตลาดน้ าในปัจจุบัน และยังไม่รักษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของตนเองไว้   ในอนาคตด้านการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวอาจจะมาน้อยลง  ท าให้คนในชุมชน

ส่ันคลอนแต่ถ้าเรามีรากฐานท่ีมั่นคงไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหน ก็ไม่สามารถท าอะไรเราได้  เศรษฐกิจจะ

เป็นอย่างไร  เราจะแข็งแรงและยั่งยืนอยูไ่ด้ตัวตัวของเรา ผู้วิจัยจึงเอาปัญหาต่างๆท่ีพบในอัมพวามา

วิเคราะห์ข้อมูลจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อน าไปสู่การท าศิลปะและออกแบบเพื่อสร้างคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสู่การสร้างวิถีท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมชีวิตชุมชนชาวอัมพวา     

         ในการศึกษาประวัติความเป็นมาและศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัด 

สมุทรสงคราม สู่การออกแบบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมส าหรับติดต้ังในสวนมะพร้าวของโครงการ

อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โดยใช้ข้อมูลทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของชุมชนอัมพวา 

2. ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวภายในอัมพวา 

3. ข้อมูลท่ัวไปของมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 

4. ข้อมูลด้านงานหัตกรรมในชุมชน 

5. ข้อมูลด้านการออกแบบส่ือนิเทศศิลป์และประชาสัมพันธ์ 

6. ข้อมูลทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับงานออกแบบ 

งานออกแบบงานนิทรรศการงานระยิบระยับ งานนิทรรศการ “ ระยิบระยับ” ณ โครงการอัมพวา ชัย

พัฒนานุรกัษ์ อ าเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม  โดยถอดอัตลักษณ์ของชุมชนอัมพวา  คือ “ 
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สายน้ าแห่งชีวิต วิถีหัตถกรรมจรัสแสง ” ตีมงาน คือ Night folk market เริ่มต้ังแต่การลงพื้นท่ี

ส ารวจ และแนวคิดในการออกแบบ ภาพเสก็ต 2 มิติ และ 3 มิติ โดยภายในงานจะแบ่งเป็น 6 โซน 

และ 3 กิจกรรมด้วยกันดังนี้  1)โซนระยิบระยับอมัพวา 2)โซนสายน้ า แห่งชีวิต 3)โซนจรัสแสง 4)โซน

สอยโคะ 5)โซนภูมิปัญญาหัตถกรรม 6)โซนสอยโคะ  และ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) ตลาดนัดหิ่งห้อย 2)

ดนตรีไทยประยุกต์ 3)ชมการเค่ียวน้ าตาลสด   

สรุปอภิปรำยผล   
จากการวิจัยพบว่า   

ผลงานการออกแบบท่ีท าร่วมกับชาวบ้านก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนมากขึ้น 

ชาวบ้านได้รับรู้ถึงงานใหม่ๆท่ีเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตน  เกิดความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน

และผู้วิจัย 

การจัดนิทรรศการระยิบระยับอัมพวาเป็นกิจกรรมท่ีเป็นตัวเช่ือมของชุมชน ก่อให้เกิดความสามัคคี

ของคนในชุมชนโดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองมาสร้างสรรค์ให้นักท่องเท่ียวได้เห็นคุณค่าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนางานสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนและ

สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อีกท้ังยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่คนใน

ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย 

        ผู้วิจัยได้ท าแบบประเมินผลการศึกษาได้แบ่งผู้ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มท่ี 1 จากการ

ประเมิน ภาพรวมของการออกแบบท้ังชุดโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญและนักออกแบบจ านวน 10 คน มีความ

พึงพอใจในระดับ มากโดยมีค่าเฉล่ียรวม x̄ 4.4 (S.D = 0.15) 1) ด้านการรับรู้และส่ือความหมายใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.26 (S.D = 0.15) 2)ด้านการออกแบบภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ x̄ 4.38(S.D=0.24) 3) ด้านการน าไปใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย x̄ 4.56 (S.D = 0.05)และการผู้ประเมินกลุ่มท่ี 2 โดย ประเมินภาพรวมของการ

ออกแบบท้ังชุดโดยกลุ่มนักท่องเท่ียวและชาวบ้าน จ านวน 10 คน (สุ่มโดยบังเอิญ )มี ความพึงพอใจ

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม x̄ 4.38 (S.D = 0.15) 1) ด้านการรับรู้และส่ือความหมายในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ x̄ 4.26 (S.D = 0.15) 2)ด้านการออกแบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ x̄ 4.34(S.D=0.25) 3) ด้านการน าไปใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
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ค่าเฉล่ีย x̄ 4.56 (S.D = 0.05) ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนิทรรศการระยิบระยับอมัพ

วา ดังต่อไปนี้  

ขอ้เสนอแนะในกำรน ำผลวจิยัไปใช ้ 
1. ควรน าแนวทางไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการจัดนิทรรศการขึ้นจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพของคนในชุมชน  

2. ควรน าองค์ความรู้ในแต่ละฐานมาเผยแพร่ให้นักท่องเท่ียวเรียนรู้ได้มากท่ีสุด  

3. รวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชนแล้วน ามาออกแบบให้คนรุ่นหลังได้เห็นและสืบทอดต่อไป 
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