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การวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนชน ของชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ จังหวัด

อ่างทอง มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือท าความเข้าใจบริบทของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นของชุมชนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และสร้างองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จนน าไปสู่การร่วมกันสร้างแนวทางการพัฒนา
โดยใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในชุมชนเป็นต้นทุนในการพัฒนา  โดยผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิ งปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  (Participation Action Research) 
ผลการวิจัยพบว่าการท่องเที่ยวของชุมชนวัดตาล ไม่ได้กระจายการท่องเที่ยวออกไปทั้งต าบลหรือทั่ว
ทั้งหมู่บ้านคงอยู่ในรูปศูนย์การเรียนรู้ การที่ชุมชนมีความเข้าใจว่าชุมชนของตนเองเป็นชุมชน
ท่องเที่ยวเนื่องมาจาก การเกิดขึ้นของที่พักโฮมสเตย์ที่ด าเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยได้รับ
การรับรองจากภาครัฐ รวมไปถึงการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ องค์กร
อิสระ เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกสถานที่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตุ๊กตาชาววัง ปัญหา
ที่ส าคัญประการหนึ่งของงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  คือชุมชนไม่สามารถจัดการตนเองได้ 
บทความชิ้นนี้จึงได้น าเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือให้ชุมชนได้เรียนรู้ตนเองจน
น าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยอาศัยแนวทางการพัฒนา 5 
ด้าน จากเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 1) ด้านการ
บริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 3) 
ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 5) ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58112303 : Major (CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT) 
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MR. JETANA PATANACHAN : COMMUNITY-BASED TOURISM MANAGEMENT 
CASE STUDY WAT TARN COMMUNITY PA-MOK DISTRICT ANG-THONG PROVINCE THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR EKARIN PHUNGPRACHA 

This research studies on tourism of the local community, Wat Tan 
located in Bangadej, Ang Thong - aims to understand the context of tourism in the 
community from the past to the present and create knowledge for target group 
leading to the joint development of the concept of utilizing cultural and tourism 
resources for development. The research applies participation action research which 
it was found that the tourism in the Wat Tan community is not fully covered 
throughout the district or the village. The people in the community still have an 
understanding that the increasing tourism rate is due to the growth of homestays 
that have been operating for a long time by being supported from the public sector, 
as well as several various factors from the public, private or independent sectors - 
such as location signs and packaging design of palace dolls. One of the main 
problems of the tourism development in the community is that the people cannot 
manage themselves, hence, this article presents the concepts of tourism 
management to enable the community to learn and lead the tourism management 
by applying the 5 development approaches from the criteria of the community 
tourism development in Thailand; 1) community tourism management, 2) economics, 
society, and life quality 3) conservation and promotion of community’s cultural 
heritage, 4) systematic and sustainable natural and environmental resource 
management,and 5) tourism service quality within the community. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางอย่างดี
ยิ่ง จากรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พ่ึงประชา อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.รัศม ีชู
ทรงเดช ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร้อง รวมไปถึงคณาจารย์ต่าง ๆ อันผู้เขียนมิได้
เอ่ยนาม ที่ได้อบรมสั่ง สอนให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เขียน รวมทั้งได้แต่งต าราให้ผู้ เขียนได้ใช้
ค้นคว้า อ้างอิง จนท า ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่าง
สูง ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณพ้ืนที่วิจัยและชาวชุมชนวัดตาลเหนือ และวัดตาลใต้ รวมไปถึงกลุ่มตุ๊กตาชาววัง 
ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยมา
โดยตลอดในเรื่องข้อมูล อาหาร รวมไปถึงที่พักในคราวที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ และให้โอกาสผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของท่าน ผู้วิจัยรับรู้ได้ถึงความร่วมมือ ความหวังดี และ
เอ็นดูผู้วิจัยเหมือนมิตรสหายเสมอมา 

ขอขอบคุณ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการส านักงานพื้นที่พิเศษ ๗ ผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัยที่
สนับสนุนการท างานและการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งยังประโยชน์แก่การศึกษาของผู้วิจัยไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อมก็ดี รวมไปถึงพ่ีน้องเพ่ือนร่วมงานของผู้วิจัยทุกท่านที่ส่งก าลังใจให้ข้าพเจ้าท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณบิดามารดา ที่อบรมเลี้ยงดูสั่งสอนสนับสนุนด้าน
การศึกษา ให้ความรักและก าลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด ภรรยาและครอบครัวที่คอยช่วยเหลือเป็นก าลังใจ 
หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีประโยชน์และคุณค่าทางการศึกษา ผู้เขียนขอยกความดีทั้งหมดแด่ท่านอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  พ่ึงประชา และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านหากวิทยานิพน์ฉบับนี้
มีข้อบกพร่องประการใดผู้วิจัยน้อมรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว 

  
  

เจตนา  พัฒนจันทร์ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การท่องเที่ยวเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกในยุโรปการท่องเที่ยวเริ่มขึ้นในปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 และเฟ่ืองฟูนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา โดยก่อนหน้านั้นมีการ
เดินทางเพ่ือการค้าขาย เพ่ือจาริกแสวงบุญ เพ่ือการผจญภัยหรือท าสงคราม แต่ไม่มีการเดินทางเพ่ือ
การเดินทางเหมือนการท่องเที่ยวที่เรารู้จักในปัจจุบัน (นิธิ เอียวศรีวงศ์ , 2538) ความต้องการ
ท่องเที่ยวแพร่ขยายมากขึ้นในโลกสมัยใหม่ (Modern World) ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในส
หราชอาณาจักรและอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจและตาก
อากาศของผู้คนได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสู่การเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) 
อันมาจากความเจริญของระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคม และการคมนาคมขนส่ง (Sezgin and 
Yolal, 2012) ดังนั้นจากที่กล่าวมาจะเห็นถึงวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวจากอดีตที่เป็ นเพียงการ
เดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพ่ือท ากิจกรรมทางศาสนาหรือค้าขายเมื่อกาลเวลาผ่านไประบบต่าง 
ๆ ถูกพัฒนาขึ้นท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตได้มีการปรับเปลี่ยนไป การเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง
สะดวกสบายขึ้น ความต้องการในการพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศจึงเกิดขึ้น และพัฒนาการไปสู่การ
ท่องเที่ยวจนน ามาถึง อุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 
 การท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ถูกน ามาใช้ในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศซึ่งถูกผลักดันให้ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษ ที่ประเทศไทยหันมาพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันโด่งดัง “Visit Thailand 
Year” ในปี 2530 และ “Amazing Thailand” ในปี 2547 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและ
กลายเป็นมหาอ านาจประเทศหนึ่งด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียอย่างสม่ าเสมอมาโดยตลอด 
(เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2551) แม้การท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล แต่ไม่
สามารถปฏิเสธได้ว่าพ้ืนที่ใดก็ตามหากได้รับการพัฒนาหรือมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้ว ย่อมที่มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่นั้นมากขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นจากรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ
มวลชน (Mass Tourism) เน้นการบริโภคในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบเดียวกัน ทั้งการเดินทาง อุปโภค 
บริโภค ซึ่งก็เท่ากับเป็นการสร้างปริมาณของเสีย ขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ และมลพิษ รวมถึงความ
เสี่ยงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงประเพณีวัฒนธรรมเดิมให้ผิดเพ้ียนไป เพ่ือตอบสนองความ
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ต้องการของนักท่องเที่ยวและน าพารายได้ที่จะเข้ามาสู่ชุมชน การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่
ผ่านมาแสดงถึงผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวแบบมวลชน 
(Mass Tourism) (อัญญารัตน์ ธนาวรรณ และ มณีวรรณ ผิวนิ่ม, 2557) ได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรม จากการท่องเที่ยวของ อ.เชียงคาน จังหวัดเลย ที่เดิมมีการเปลี่ยนแปลงสังคม
และวัฒนธรรมไปอย่างช้า ๆ แต่การเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ท าให้เชียงคานเริ่มมีปัญหา
ขึ้นหลายประการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบหา
ทางแก้ไข ในขณะที่ด้านทรัพยากรด้านธรรมชาติ (Pleumarom, 2002) ชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ทั้งในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาตัวเลขทางเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวแบบมวลชนใน
ภูมิภาคนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของภูมิภาคและชุมชน 
 ปัจจุบันในขณะที่ประเทศไทยพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจไปอย่าง
มาก โดยลืมค านึงถึงผลกระทบที่ตามมากับนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่ไม่มีคุณภาพหรือบริษัทน าเที่ยว
ไม่ได้มาตรฐานเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน การมองการท่องเที่ยวจาก
แง่มุมของรัฐและภาคธุรกิจเอกชนเป็นการมองแบบการสั่งการจากด้านบนลงล่างและเน้นความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินจากรายได้เป็นส าคัญ ดังเช่นกรณีที่นักท่องเที่ยวเยอะจนส่งผล
กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เกาะ  พีพี อ่าวมาหยา ที่ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวล้น
หลามจนชินตา ซึ่งแม้จะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศวันละ 1.6 ล้านบาท แต่ในขณะที่นักท่องเที่ยว
มีจ านวนมากขึ้นในขณะที่พ้ืนที่ท่องเที่ยวเท่าเดิม อีกทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติกลับลดลง เช่น 
จ านวนปะการังที่ถูกท าลาย (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2551) รวมถึงนโยบายการก่อสร้าง สนามบินขนาด
เล็ก ท่าเรือน้ าลึก ท่าเรือส าราญ (Post today 27 มิถุนายน 2559) ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยก าลังให้ความส าคัญกับ “จ านวน” มากกว่า 
“คุณภาพ” ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากร การขยายตัวของการท่องเที่ยวที่เน้น
ปริมาณหรือการแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยว ในขณะที่การรองรับขยายไปไม่ทันท าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีปัญหาเรื่องการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว (แผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยมีหน่วยงานทางการตลาดทางการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งได้รับงบประมาณจ านวนมหาศาลในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในขณะที่หน่วยงานที่การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนั้นกลับมีจ านวนน้อยมากทั้งบุคลากรและงบประมาณ เมื่อเทียบกับจ านวน
ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 จากปรากฏการณ์การท่องเที่ยวกระแสหลักแบบมวลชน (Mass Tourism) ท าให้เกิด
ปัญหาถึงความฟุ่มเฟือยในการใช้ทรัพยากรของการท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
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สังคม รวมถึงวัฒนธรรม ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1980 เป็นต้นมาได้มีการเสนอแนวทางการท่องเที่ยว
ในรูปแบบใหม่ที่นอกเหนือการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism)  โดยองค์กรพัฒนาเอกชน 
เช่น พันธมิตรสากลเพ่ือการท่องเที่ยวในประเทศโลกที่สาม (The Ecumenical Coalition on Third 
world Tourism: ECTWT) องค์กรดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยว
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนในท้องถิ่น โดย ECTWT ได้เสนอแนวทาง “การท่องเที่ยวทางเลือก
ใหม่” (Alternative Tourism) โดยแนวคิดดังกล่าวนับเป็นความท้าทายรูปแบบของการท่องเที่ยว
มวลชนและการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา แนวคิดดังกล่าวไม่ได้ค านึงเพียงเศรษฐกิจ
ในภาพใหญ่ แต่ยังให้ความส าคัญอย่างมากกับการท่องเที่ยวในภาพเล็ก เช่น ชุมชนในฐานะเจ้าของ
บ้านมากขึ้น กระทั่งเป็นต้นแบบแนวคิดที่พัฒนาไปสู่แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) และยังพยายามเสนอแนวทางในการปรับตัวของนักท่องเที่ยว (บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข , 
2558) รวมไปถึงกระแสของโลกาภิวัฒน์ที่ท าให้เกิดการโอนถ่ายข้อมูลที่รวดเร็วฉับไวมากขึ้น นั้นท าให้
พฤติกรรมและการเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเปลี่ยนไปจากเดิม นอกการการท่องเที่ยวแบบ
ทางเลือก (Alternative Tourism) แล้ว แนวคิดของการท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืน (Sustainable 
Tourism) ได้ถูกเผยแพร่ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2515 โดยองค์กรสหประชาติ (UN) ได้จัดประชุมและได้
ข้อสรุปให้ประเทศสมาชิกใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาควบคู่กับการรักษา
สิ่งแวดล้อมและชุมชน เนื่องจากเห็นว่าการท่องเที่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
โครงสร้างสังคมที่ เกิดขึ้น (Theobald ,Global Tourism: The next Decade,1994 , อ้างถึงใน 
กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรันญา แสงลิ้มสุวรรณ , 2555) ต่อมากรอบแนวคิดของความยั่งยืนนี้ 
ได้ขยายไปครอบคลุมในหลายมิติรวมถึงทางด้านวัฒนธรรมด้วย แนวคิดนี้จึงตั้งอยู่บนค าจ ากัดความว่า
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน คือการท่องเที่ยวที่ท าให้ เศรษฐกิจเจริญงอกงาม แต่ต้องไม่
ท าลายทรัพยากรการท่องเที่ยวและต้องไม่ส่งผลเสียต่อมูลค่าทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
รวมถึงโครงสร้างทางสังคมของพ้ืนที่นั้นด้วยหลักการพัฒนาที่ส าคัญ (Swarbrook, 1994, อ้างถึงใน 
กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรันญา แสงลิ้มสุวรรณ, 2556) 
 ในปัจจุบันรูปแบบของการพัฒนาประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปจาก (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดท าในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืน
หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง สร้างภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยยังคงยึด
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและคนเป็นศูนย์กลาง วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
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พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้าน 
ต่าง ๆ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 
ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่
เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่
องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals: 
SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบาย
หรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศและไทยแลนด์ 4.0  
 ในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวได้หันมาสนใจการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม / เฉพาะทาง 
(Niche Tourism) โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism หรือ CBT) 
มากขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนชุมชนหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาการชุมชนตนเอง
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว จะเห็นได้จาก บริษัทเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
ทางเลือกหรือการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้นเช่น บริษัท Local alike จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้นิยาม
ตนเองว่า “เป็นกิจการเพ่ือสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
โดยอาศัยการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวและชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ สร้างสรรค์ และเกิดประสบการณ์สุดพิเศษร่ วมกัน” 
(Localalike, 2562: ระบบออนไลน์) หรือแม้แต่โครงการภาครัฐที่เข้าไปสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน
เช่น โครงการ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกรมพัฒนาชุมชน โครงการจากภาครัฐวิสาหกิจ
โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจ าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “GSB SMART HOMESTAY โฮมส
เตย์มีสไตล์” ของธนาคารออมสิน เป็นต้น (ธนาคารออมสิน, 2563 :ระบบออนไลน์)  
 แม้การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านนี้จะมีสูงขึ้นมาก ในอีกด้านหนึ่งชุมชนที่เป็นเป้าหมายของ
โครงการเหล่านี้ก็มีทั้งที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลวเช่นกัน ปัจจัยหนึ่งของการล้มเหลวนั้นคือ 
ชุมชนไม่ได้เตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนาที่มีอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากข่าวสารตามหน้า
หนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่นส านักงานข่าวไทยพีบีเอสเสนอ บทสัมภาษณ์ นายเมืองมนต์ สุข
พันธุ์  ผู้ ใหญ่บ้าน  กุดตาใกล้พัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์  บอกว่า “ตั้งแต่เปิดโครงการมายังไม่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาที่หมู่บ้าน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่นี่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่กลับน างบประมาณมา
สนับสนุนด้านนี้ เช่นท าโฮมสเตย์ ทั้งที่ชาวบ้านต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
อย่างเช่นผ้าย้อมคราม และผ้าทอลายขิดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น มีตลาดรองรับ สิ่งที่เกิดขึ้นจึง
ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านได้” (ไทยพีบีเอส, 2563: ระบบออนไลน์) ซึ่งส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินพบประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่ท าให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เกินกว่าร้อยละ 50 
ไม่สามารถพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ ได้แจ้งข้อคิดเห็นมายังกรมการพัฒนาชุมชน ไม่ว่า
จะเป็น การด าเนินโครงการยังไม่สามารถพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ใช้อัต
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ลักษณ์ของชุมชนที่มีความแตกต่างมาเป็นจุดขายได้หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ไม่มีความชัดเจนในการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม (หนังสือที่ มท 0408.7/ ว 1502 ลงวันที่ 15กรกฎาคม 
2562 ,กรมพัฒนาชุมชน) อย่างไรก็ดีปัจจัยของความส าเร็จของโครงการก็เช่นกัน ที่มีความพร้อมและ
หยิบโอกาศที่ภาครัฐยื่นให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีความพร้อมหรือมี
ประสบการณ์ในการด าเนินการเรื่องนั้น ๆ อยู่แล้ว เช่น ส านักข่าวประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ได้
น าเสนอข่าว นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีต้นแบบ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเขาหลัก หมู่ 7 ต.น้ าผุด อ.เมืองตรัง ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยติด 1 ใน 50 ชุมชนระดับประเทศ ที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ซึ่งได้รับเงินรางวัล 3 แสนบาท จาก
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพ่ือต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวชวนสัมผัสวิถีชุมชนธรรมชาติและอาหารท้องถิ่น
อร่อย และกิจกรรมล่องแก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเขาหลัก 
หมู่ 7 ต.น้ าผุด อ.เมืองตรัง “หัวใจส าคัญอีกอันหนึ่งคือ ประชาชนในชุมชนต้องมีรายได้ ส่วนหนึ่งมี
รายได้จากการประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน เช่น ยาง ปาล์ม ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ด้านราคา แต่อีกส่วนหนึ่งมาจากโครงการ OTOP นวัตวิถี อย่างน้อยผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนคิดเอามา
รวมกันและพัฒนา และตนได้ให้นโยบายกับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ว่าชุมชน ภาคประชารัฐ หรือภาค
ประชาสังคมต้องคิด ราชการต้องสนับสนุน เพราะราชการมีกรอบระเบียบ ซึ่งบ้านเขาหลักจะต้องมี
สตอรี่ (Story) เพ่ือแนะน าสู่คนภายนอก” (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2563:ระบบออนไลน์) อย่างไร
ก็ดีในปัจจุบันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมยังถูกขับเคลื่อนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่องผ่านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งถูกประกาศโดยคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ทั้งยังประกาศเขตการพัฒนาการท่องเที่ ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
ตอนกลาง ซึ่ งประกอบไปด้วย 5 จั งหวัด ได้แก่  จั งหวัดสิ งห์บุ รี  จั งหวัด อ่างทอง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี  (ราชกิจจานุเบกษา , 2559) ซึ่งทั้งหมดนี้
แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยวที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 จากเหตุผลข้างต้นผู้ศึกษา มองว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาชุมชนได้ในหลาย
มิติเช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนนั้น ๆ 
ว่าเหมาะสมกับการท่องเที่ยวประเภทใด จากการประกาศเขตการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาตอนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี นั้น ส่วนใหญ่ลักษณะของการ
ท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ ยวกระแสหลักแบบมวลชน หรือ การ
ท่องเที่ยวทางเลือกล้วนแล้วแต่ต้องพึงพาอาศัยทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นหลักทั้งสิ้น ผู้ศึกษาได้
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ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายคือ พ้ืนที่ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อันเป็น
พ้ืนที่ที่มีความส าคัญเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในด้านของการเป็น
แหล่งท าหัตถกรรมตุ๊กตาชาววัง โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด าริให้
ชาวบ้านประดิษฐ์เป็นอาชีพเสริม แต่นอกจากตุ๊กตาชาววังแล้วบางเสด็จเป็นพ้ืนที่ ที่มีความเป็นมา
อย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์จนถึง นอกจากนี้ยังมีทรัพยากร
และมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก เช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดท่า
สุทธาวาส ความเชื่อเรื่องเส้นทางข้ามทัพของพระนเรศวรมหาราช ประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายน้ า
ไหล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การท าไม้ก้านธูปซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชน อาหารท้องถิ่นที่
ใช้วัตถุดิบในท้องที่เช่นปลาแม่น้ าพืชผักในชุมชน และการท าสวนเกษตรอินทรีย์ โดยในปัจจุบันชุมชนมี
ปัญหาด้าน สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันสังคมของบางเสด็จเป็นชุมชนของผู้สูงอายุ 
และเด็ก วัยรุ่น หนุ่มสาววัยท างานในชุมชนต าบลบางเสด็จนิยมเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นส่วนมาก ท าให้เรื่องราววัฒนธรรมภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของบางเสด็จขาดความใส่ใจจากกลุ่มวัยรุ่น และไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการประกอบอาชีพหลักและมี
แนวโน้มที่จะค่อย ๆ จางหายไป ขาดคนสืบสานภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ชุมชนบางเสด็จยังเป็น
เป้าหมายของโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐ หลายโครงการทั้งที่ด าเนินการผ่านไป
แล้วและก าลังจะมาด านเนินการใหม่ ดังนั้น การวิจัยเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัด
ตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จึงเป็นประโยชน์ในการน าเสนอแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้ฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นทุน เพ่ือให้
ชุมชนได้เรียนรู้ตนเองจนน าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

2. วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 
 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ชุมชนวัดตาล  
ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองมีวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้ 
 2.1 เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทของชุมชนตนเองในด้านของ 
การท่องเที่ยวได ้
 2.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ชุมชน 
 2.3 น าผลวิเคราะห์และองค์ความรู้ มาส่งเสริมการท างานร่วมกัน การแก้ปัญหา และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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3. ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงจ านวน  
30 คน โดยคัดเลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซ่ึงบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มี
บทบาทด้านการท่องเที่ยวในชุมชน และเป็นคณะกรรมการที่ด าเนินการอยู่จริงในการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้น และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน ชุมชนวัดตาล ต าบลบาง
เสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและแนวคิด 
 มุ่งเน้นศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Base Tourism :CBT) 
โดยใช้ฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นทุนในการสร้างแนวทางการพัฒนาโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมเนื่องจากลักษณะกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง เป็นลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นหลัก การศึกษา
ในครั้งนี้ ด าเนินการโดยใช้แนวคิดการวิจัยเชิ งปฏิบัติการ (Action research) ที่ มุ่ งหมายให้
กลุ่มเป้าหมายตระหนักได้ว่า “ตนเองเป็นใคร” “เราต้องการจะก้าวไปไหน” และเราจะไปถึงจุดหมาย
ได้อย่างไร 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชน
วัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองเป็นการด าเนินการโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ และแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้เรียนรู้ตนเองว่า “ตนเองเป็น
ใคร” “เราต้องการจะก้าวไปไหน” และ “เราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร” เพ่ือให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า
ปัจจุบัน จนน าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจะท าให้ชุมชนได้ส ารวจ
ตนเองว่าตนเองนั้น ต้องปรับปรุงเรื่องอะไร และควรพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วด้านไหนให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น 
ชุมชนมีทุนที่เรียกว่าทรัพยากรทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอะไรบ้างที่ชุ มชน
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อยอดน าเสนอชุมชนตนเองและสร้างมูลค่าได้ ชุมชนจะได้ร่วมกันระดม
สมองในการผลิตแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตนเองตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งชาติ เพ่ือสามารถน าไปบูรณาการกับหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุน ใน
ด้านการพัฒนาบุคลากร หรือด้านงบประมาณได้ในอนาคต 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง” เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดแล้ว ใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อย โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับการรู้จัก
และความสามารถในการประเมินตนเองได้ของชุมชน ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้   
 1. ทฤษฎีการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) 
 2. ทฤษฎีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
 3. ที่มาและความส าคัญของเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ทฤษฎกีารท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง  คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาของสหประชาชาติ   (World Comission on Environment and 
Development, 1987. ได้ตี พิมพ์  รายงานที่ ชื่อ “Our Common Future” (Oxford and New 
York: Oxford University Press, 1987) ที่ ได้ ให้แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่ งยืน (sustainable 
development) ไว้เป็นครั้งแรก ที่เน้นให้โลกเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึง 
การท่องเที่ยวที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายและในชุมชนที่เน้นให้เห็นว่า
ชุมชนเป้นหัวใจส าคัญของการพัฒนา มิใช่ต้องรับค าสั่งจากใคร ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
นักพัฒนาหรือที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถท างานร่วมกับชุมชนได้ ในลักษณะ
ของการให้ค าปรึกษาควรพิจารณาจากบริบทจริง ๆ ของชุมชน ซึ่งตามหลักการนี้เชื่อว่าสามารถพัฒนา
ชุมชนไปสู่ความยั่งยืนได้ จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
พบว่ามี บุคคล องค์การ ภาครัฐภาคเอกชนได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามที่จะได้
ยกตัวอย่างมา ดังต่อไปนี้  
 1.1 ค วาม ห ม าย ข อ งก ารท่ อ ง เที่ ย ว โด ยชุ ม ชน  (Community Based Tourism) 
 เบื้องหลังความคิด (Underlying Ideas) ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ Community 
Base Tourism นั้น (พจนา สวนศรี, 2546) ได้กล่าวว่า ชุมชนไม่สามารถโดดเดี่ยวได้ท่ามกลางการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมในระบบโลกาภิวัฒน์ การเผชิญหน้าของชุมชนต่อโลกภายนอกย่อมมิใช่เรื่อง
ง่ายถ้าชุมชนไม่มี “ทุนทางสังคม วัฒนธรรม และฐานการผลิต” ที่เข้มแข็งพอ ชุมชนไทยผ่านช่วงของ
การพ่ึงตนเอง สู่การพ่ึงภายนอกมากขึ้นในขณะที่ทรัพยากรทางธรรมชาติอันเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญ
ถูกท าลาย การะแสบริโภคนิยมเข้าไปสั่นคลอนระบบสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน การศึกษาและ
การปกครองที่ต้องเป็นมาตรฐานที่สร้างจากรัฐส่วนกลางท าให้ชุมชนต้องขึ้นอยู่กับรัฐมากข้ึน อย่างไรก็
ตาม บทเรียนของการท่องเที่ยว นับตั้งแต่โลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนได้ประโยชน์
น้อยมากหรือแทบจะไม่ได้ประโยชน์เลยจากการท่องเที่ยวในทางตรงกันข้ามกลับได้รับผลกระทบจาก
การท่องเที่ยวในหลายด้านทั้งการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ได้เกิดจากการตอบค าถามว่า “ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการ
ท่องเที่ยว” แต่เป็นการสร้างโจทย์ใหม่ว่า “การท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
อย่างไร” ซึ่ง (โครงการท่องเที่ยวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ , 2540) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนไปในทิศทางเดียวกันว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและชุมชนมี
บทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน”สอดคล้องกับ (วรพงศ์ 
ผูกภู่, 2562 :ระบบออนไลน์) ได้อธิบายถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based-Tourism) 
หรือ CBT มีพ้ืนฐานจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ค่อย ๆ มีพัฒนาการ มาสู่การก าหนดแนว
ทางการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากสังคมวงกว้างว่า เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ 
นอกจากนักวิชาการ และองค์อิสระ หน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ก็ได้ให้ค า
นิยามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ในท านองเดียวกัน เช่น  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 
2551) “การท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดกระการทิศทาง และรูปแบบ
การท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านที่เป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้น  ๆ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการแหล่งท่องเที่ ยว และอนุรักษ์ทั้ งธรรมชาติ  วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและรูปแบบการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน สู่ชนรุ่นหลัง
และเกิดประโยชน์สูงสุด” ซึ่งสอดคล้องกับ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน องค์การมหาชน. (อพท., 2559) ซึ่งเป็นองค์กรในภาครัฐเชนกัน ได้ให้ความหมายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาระดับชาติในเรื่องของสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม” เช่นเดียวกันกับหน่วยงานภาคธุรกิจระดับโลกอย่าง ธนาคารโลก 
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(WORLD BANK, 2000) ได้ให้ค าอธิบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ว่า “การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของชุมชน ผู้ซึ่งต้องได้รับประโยชน์และรายได้อย่างยุติธรรมจากการท่องเที่ยว จากงาน จากการก าจัด
ความยากจน และไม่ส่งผลกระทบแก่วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความภาคภูมิใจใน
ชุมชนเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน 
 จากการให้ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ (Community Based Tourism) 
ของนักวิชาการ องค์กรอิสระ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่าเป็นการจัดการ
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนตนเองโดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน โดยค านึงถึงความยั่งยืนของชุมชนเป็นส าคัญ การท่องเที่ยวโดยชุมชนยังเป็น เครื่ องมือ
หรือวิธีการที่จะชุมชนก้าวข้ามภาวะในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแหละการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว โดยใช้ฉันทามติ และความต้องการของชุมชนเป็นหลักโดยหลีกหนีวิธีการปกครองหรือพัฒนา
ในรูปแบบเดิมเช่นการถูกก าหนดทิศทางโดยกลุ่มทุนนิยม หรือ การสั่งการจากรัฐส่วนกลาง  
 1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 พิมระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) ได้ให้ความส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่เน้นประโยชน์เพ่ือชุมชน ดังนั้นการท่องเที่ยวลักษณะนี้จึงเป็นความหวังของชุมชนใน
ด้านการน ารายได้มาสู่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในประเทศก าลังพัฒนา กระแสการของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางนั้นมีการให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ระดับโลก เช่น 
องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) จนถึงระดับรากหญ้าคือชุมชนต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการ
ท่องเที่ยวที่ก าเนิดในชุมชนนั้นต้อถูกยอมรับจากชุมชนนั้น ๆ นับถือเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ รวมทั้ง
ยังประโยชน์แก่ชุมชนนั้น ๆ โดยความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในองค์ประกอบการท่องเที่ยว
โดยชุมชนไว้ 2 ข้อคือ 
  1. กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน ร่วมเป็นเขาของในพ้ืนที่หนึ่งร่วมกัน และเกิดกระบวนการการ
สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของคนกลุ่มนั้นขึ้น 
  2. มีปฏิสัมพันธ์ในสังคมของคนแต่ละคน จนรวมเป็นปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนและองค์กร 
ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งขึ้น 
 เช่นเดียวกันกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน , 2560:
ระบบออนไลน์) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ 4 ข้อดังนี้    
  1. การท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT. มีส่วนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
ชุมชน “ความอยู่รอดของชุมชนขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคน
ท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงผูกพันกับทรัพยากร ดิน น้ า ป่า” CBT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผยแพร่ภูมิปัญญาในการจัดการ
ทรัพยากร สื่อสารปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรให้คนภายนอกได้รับทราบ สร้างสรรค์
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กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน สร้างความร่วมมือของหน่วยงานในการท างานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT. มีส่วนสนับสนุนการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น “วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจะท าให้ชุมชน
สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคม โดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย 
มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง” CBT เป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ชาวบ้านในการน าเสนอ “ของดี” ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ท าให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกันก าหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
อะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการน าเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัว
ส าหรับนักท่องเที่ยวการที่มีนักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนท้องถิ่น เป็น
ตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ท าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการน าเสนอข้อมูล สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน สร้างความประทับใจให้แก่  
ผู้มาเยือน และท าให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง  
  3. เที่ยวโดยชุมชน CBT. มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคน “ความภาคภูมิใจในความเป็น
ท้องถิ่น หรือชาติพันธุ์ของตน ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน การมีพ้ืนที่ทางสังคม 
ได้รับการยอมรับจากคนภายนอก เป็นหัวใจส าคัญของการด ารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชน”  CBT ช่วยให้
คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและก าหนดบทบาทของชุมชนต่อการท่องเที่ยว มีกระบวนการในการจัดการ
ความรู้ภายในชุมชน มีการพัฒนาทักษะและเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการ 
ในการพัฒนาเรื่องความสะอาด และสุขอนามัย นอกจากนี้ เมื่อชุมชนเริ่มเป็นที่รู้จักก็จะมีหน่วยงาน
บริหารจัดการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนภายนอก มีความเชื่อมั่นให้
คนในชุมชนในการน าเสนอ “ปัญหาและความต้องการ” กับหน่วยงานภายนอก น าเสนอประสบการณ์
และความส าเร็จในการพัฒนากับคนและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน นอกจากเป็นการพัฒนา “คนใน” 
แล้วยังให้การศึกษากับ “คนนอก” ด้วย 
  4. การท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT. มีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตคน
ท้องถิ่น “การท่องเที่ยวเป็นการดึงคนจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาในชุมชนคือ วิถีชีวิตที่แตกต่าง และวัฒนธรรมดั้งเดิม จุดดึงดูดคือวิถีที่เรียบง่ายและมีการด ารงชีวิต
ที่ผูกพันกับธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นรายได้เสริม ที่สามารถน ารายได้นั้นไปปรับปรุงที่
อยู่อาศัย การออมทรัพย์ไว้ใช้ยามขาดแคลน เจ็บป่วย หรือเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลาน โดยที่
ชาวบ้านยังคงด าเนินวิถีดั้งเดิมหรือเป็นการสร้างทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับบางครอบครัว ในการสร้าง
อาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้างงานให้กับคนในชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังเป็น
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เครื่องมือลงไปสนับสนุนเรื่องอุปโภคบริโภค” การที่การท่องเที่ยวเป็นเพียงรายได้เสริม ท าให้ชาวบ้าน
ไม่คิดพ่ึงพารายได้หลักจากการท่องเที่ยว และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติต่อเนื่ องไม่ว่าจะมี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือไม่ก็ตาม 
 หน่วยงานภาครัฐก็ได้ให้ประโยชน์ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ในทิศทางเกี่ยวกัน 
(องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน. หรือ อพท. , 
2559) ว่าหากการท่องเที่ยวที่ผ่านมา โดยเฉพาะในยุคเริ่มแรกที่เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ตระหนัก
ว่าจะก่อให้เกิดปัญหาหลากหลาย และส่งผลกระทบทบต่อเนื่องตามมา คล้ายร่างกายมนุษย์ที่ผ่านการ
ใช้งานจนเกิดความอ่อนล้าสะสม การท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ก็เปรียบเสมือนวิตามินที่ช่วยสร้างและ
บ ารุงร่างการให้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยวิตามินนี้ราคาไม่แพงและไม่ต้องหาซื้อแต่เกิดขึ้นได้ภายในชุมชนด้วยการสร้างสรรค์ของชุมชนเอง 
เพราะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
 ด้วยความหมายและประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้ยกตัวอย่างมา (วรพงศ์  
ผูกภู่, 2562: ระบบออนไลน์) ได้สรุปออกมาเป็น ปรัชญาแห่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ ความหมายที่นักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ไว้ 7 ประการ ดังนี้  
  1. ศักยภาพของ CBT  อยู่บนพ้ืนฐานนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเมื่อเริ่มต้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยว สิ่งแรกที่เริ่มในการเริ่มต้น คือ เรามีของดีอะไรบ้าง ซึ่งจะพบว่าของดีหรือสิ่งที่
ชุมชนน ามาเสนอ อยู่บนพื้นฐานของนิเวศวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งสามารถตีความหมายได้อย่างกว้าง
ขว้าง นิเวศเกี่ยวข้องถึงระบบภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ล าธาร ป่าไม้ การด ารงชีวิต 
เช่น เกษตร การท ามาหากิน ระบบนิเวศ เช่น ภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจะสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ในเรื่องของ 
ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะ ทั้งในรูปแบบ Hardware และ 
Software  
 2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์และใช้อย่างรู้คุณค่า การท่องเที่ยว
โดยชุมชนเมื่อทราบถึงศักยภาพตัวตน เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน  จึงจะสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ 
ความน่าสนใจ ต้นทุนของชุมชนได้ เมื่อจะน ามาใช้ในมิติของการท่องเที่ยวต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพราะฉะนั้นการน าเสนอผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว การ
ให้บริการต่าง ต้องอยู่บนหลักคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและค านึงถึง
คนรุ่นหลัง 
  3. คนในชุมชนเป็นผู้ก าหนดทิศทาง อนาคต ของตนเอง  การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้
ความส าคัญกับบทบาทคนในท้องถิ่น ตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่ม คือ การศึกษา ศักยภาพ การ
วิเคราะห์ การท าความเข้าใจตนเอง และเลือกน าออกมาเสนอ เพราะฉะนั้นคนในชุมชนต้องมีบทบาท
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และเป็นผู้ก าหนดอนาคตและทิศทางการท่องเที่ยวด้วยตนเอง หากชุมชนจะเลือกสิ่งใดมาใช้หรือ
น าเสนอ ต้องมีส่วนร่วมในการเลือกและตัดสินใจ  
  4. CBT ต้องมีการบริหาร-จัดการในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์  
ปัจจุบันชุมชนที่ท าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีพัฒนาการไปไกลมาก จากเดิมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือก แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไม่มาก แต่ปัจจุบันหลาย ๆ ชุมชน มีพัฒนาการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวกระแสหลัก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ท าให้สถานการณ์หรือบริบทของพื้นที่เปลี่ยนไป 
การบริหารจัดการในวิธีคิดแบบเดิมที่มองว่าชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ใช่กระแสหลัก อาจจะไม่
เท่าทันและเพียงพอต่อบางชุมชนในปัจจุบัน เช่น บางชุมชนไม่สามารถใช้รูปแบบเดิมได้ เนื่องจาก 
สถานการณ์เปลี่ยน นักท่องเที่ยวเปลี่ยน คนในชุมชนเปลี่ยนบทบาทและสถานะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เปลี่ยนไปชุมชนหลายที่ผันตัวเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น การบริหารจั ดการ การอยู่ร่วมกันจึง
จ าเป็นต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมและลงตัว อยู่ด้วยกันได้ รูปแบบการจัดการบริการพ้ืนที่ชุมชน
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์อยู่เป็นระยะ พูดคุยสรุปบทเรียนเป็นระยะเพ่ือให้เห็นว่ารูปแบบ
การท างาน นั้นต้องมีการออกแบบเพ่ิมเติมหรือไม่ หรือมีการก าหนดมาตรการ ข้อตกลง การจัดการ
ผลประโยชน์ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละพ้ืนที่ รูปแบบการจัดการจึงไม่ตายตัว โดยที่อยู่บน
พ้ืนฐานศักยภาพพ้ืนที่ในมิติต่าง ๆ นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น เป้าหมายของการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานการ
อนุรักษ์และใช้อย่างรู้คุณค่า คนในชุมชนเป็นผู้ก าหนดทิศทางในอนาคตของตนเอง 
  5. CBT มีการกระจายรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการจัดการผลประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจัดการอย่างยั่งยืน เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแยกแยะระหว่างการ
ท่องเที่ยวที่เป็น CBT และไม่เป็น CBT อย่างหนึ่งคือการกระจายรายได้ ซึ่งต้องดูว่าการท่องเที่ยวที่
ด าเนินการนั้นค านึงถึงการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหรือไม่ โดยค านึงถึงทุกภาคส่วนที่ควรจะได้
ตามความเหมาะสมหรือไม่ เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ กติกาที่สร้างร่วมกันไว้หรือไม่ เช่น ไกด์ โฮมส
เตย์ ได้รับตามข้อตกลง ตามข้อก าหนดร่วมกัน การกระจายรายได้ทางอ้อม คือ ตัวส าคัญที่จะตอบ
โจทย์เรื่องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและสังคม การบริหารจัดการ การก าหนดอนาคตของชุมชนและ
การท่องเที่ยว รายได้ทางอ้อมออกมาเป็นหลายรูปแบบได้ ในยุคแรก เรื่องการตั้งกองทุน ซึ่งในปัจจุบัน
ยังใช้ได้อยู่  การพัฒนาและการอนุรักษ์  บางพ้ืนที่มีพัฒนาการถึงการสร้างสวัสดิการชุมชน ดูแลผู้คน
เรื่อง การศึกษา อาชีพ สุขภาพ  บางพ้ืนที่สามารถน าไปต่อยอด หรือลงทุนในส่วนอ่ืน ๆ เช่น ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว ลงทุนเป็นร้านค้าชุมชน เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจชุมชน เพราะฉะนั้น
การกระจายรายได้ไม่เพียงท าให้ทุกคนมีรายได้ แต่น าไปสู่การน ารายได้ไปหมุนเวียนในระบบอ่ืน ๆ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงตรงกับการพัฒนาแนวใหม่ โดยใช้เศรษฐกิจเป็นแกนหมุนใน
เรื่องของการพัฒนา อนุรักษ์ สังคม วัฒนธรรม 
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  6. CBT สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เป็นเรื่องแรก ๆ ในแนวคิดการก่อเกิดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งเน้นเรื่องการน าทรัพยากร บนฐานนิเวศน์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาใช้อย่างรู้คุณค่า ผ่านกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ สิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนัก ยอมรับ เคารพ หรือให้
เกียรติเพ่ือน าไปสู่การสนับสนุนฟ้ืนฟูอนุรักษ์ต่อไป รักษา หากใช้การท่องเที่ยวไปในทิศทางแบบนี้ คือ 
การท่องเที่ยวทรัพยากรที่น ามาใช้มีการสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การท่องเที่ยว 
การให้บริการ เพ่ือให้คนเกิดความเข้าใจ ยอมรับ ตระหนัก การให้เกียรติ ก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ
แนวทางของ SDGs (Sustainable Development Goal. เมื่อเกิดกระบวนการแบบนี้ จะท าให้สังคม
เกิดความตระหนักในเรื่องของการฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรมได้ น าไปสู่กระบวนการด้าน
งานอนุรักษ์ได้ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น าเสนอบนพ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน ซึ่งแตกต่างกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน ๆ ชุมชนควรให้ความส าคัญ
ในข้อนี้ จะท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความสนุกสนานและสาระประโยชน์อย่างไร 
  7. CBT เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ได้ตั้งแต่ระดับ ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สังคม เป้าหมายทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีเป้าหมายอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในเรื่องของ
การพัฒนาในชุมชน  หากท าการท่องเที่ยวโดยไม่หลุดจากปรัชญา ที่เป็นแก่นสารหรือสาระส าคัญการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั่นเอง จะพบว่าเมื่อเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาก
ปรัชญาข้อที่ 1-6 ก็จะพบว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ CBT เป็นเครื่องมือที่น ามาสู่เรื่องการพัฒนา
ได้จริง  ซึ่งหลาย ๆ พ้ืนที่พิสูจน์ให้เห็นแล้ว นับได้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูปธรรมหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Tourism และรูปธรรมหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development 
 จากความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนมาพอสรุปได้ว่า 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืน และเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาระดับสังคมตั้งแต่ ปัจเจกบุคคล ไปจนถึงระดับชุมชนโดยเน้นย้ าให้ชุมชนเป็นผู้จัดการตนเอง 
ตัดสินใจเองเป็นส่วนใหญ่และตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและน าเสนอคุณค่านั้นผ่านเครื่องมือที่
เรียกว่าการท่องเที่ยวอย่างภาคภูมิใจ ในขณะเดียวกันคุณค่านั้นถูกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ างชุมชน
และนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจายสู่เจ้าข้าของการท่องเที่ยวหรือเจ้าของทรัพยากรซึ่งก็
คือชุมชนอย่างเป็นธรรม 
  



  15 

2. ทฤษฎงีานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นทฤษฎีที่พูดถึงมาหลายทศวรรษและมีนักวิชาการทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได้ให้ความหมายไว้เป็นจ านวนมาก รวมไปถึงกระบวนการและเครื่องมือที่แตกต่างออกไป
จากงานวิจัยประเภทอื่น ตามท่ีจะได้ยกตังอย่างมาดังต่อไปนี้  
 2.1 ความหมายของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
  นักวิชาการอย่าง (Holloway, 2010) ได้ให้ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ว่าเป็นการ
แสวงหาความรู้ภายใต้การด าเนินการของนักปฏิบัติที่ กลายมาเป็นนักวิจัย หรือผู้ซึ่งทางานเป็นหุ้นส่วน
กับนักวิจัย เพ่ือตรวจสอบประเด็นและปัญหาใน สถานที่ท างานของตนเอง เป็นการน าความคิดไป
ปฏิบัติผ่านกระบวนการที่เป็นวงจร ซึ่งแต่ละวงจะ ขึ้นกับวงก่อนหน้า การวิจัยเชิงปฏิบัติการไม่ใช่
วิธีการวิจัยบริสุทธิ์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และนักวิจัยสามารถใช้วิธีการเก็บและรวบรวม
ข้อมูลได้หลากหลายวิธี การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็น ทั้งการวิจัยและการปฏิบัติการ สอดคล้องกับ 
ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2546) ที่ได้ให้ให้นิยาม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research. ว่าเป็นการวิจัย
ที่มี เป้าหมายที่จะแก้ปัญหา พัฒนากิจกรรมโดยการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ( Improving by 
changing) โดยบุคคลที่เผชิญกับปัญหานั้นอยู่เอง เป็นรูปแบบ ของการทาความเข้าใจในการปรับปรุง
สถานการณ์เฉพาะที่พบว่ามีปัญหา เพ่ือต้องการพัฒนา หาหลักการ เหตุผลและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานนั้นและขณะเดียวกันก็ เป็นการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานนั้น (วรพงศ์ ผูกภู่  2562, ระบบออนไลน์) ได้กล่าวในท านองเดียวกันว่า งานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) มาจากฐานคิดที่เชื่อว่า ความรู้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ มุ่งหวังให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนา น าไปสู่การแก้ปัญหาและการใช้ประโยชน์ ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างการวิจัยเป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D.) 
เป้าหมายของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในการวิจัยในพื้นที่ชุมชน ผู้เขียนสรุปออกมาเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
 ระดับที่ 1 งานวิจัย ก่อให้เกิดกระบวนการทางสังคม เช่น การเวทีพูดคุย เกิดกระบวนการ
ท างานร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการวิเคราะห์และตระหนักรู้ ถึงข้อมูล 
สถานการณ์ต่าง ๆ ของชุมชน  
 ระดับที่ 2 ได้องค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการเพ่ิมเติมความรู้เดิมที่มีอยู่ อาจหมายถึงการ
อธิบายความรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้สมัยใหม่ วิเคราะห์ให้
เห็นถึงพัฒนาการและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้  
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 ระดับท่ี 3 น าไปสู่การแก้ปัญหา การพัฒนา สร้างการเปลี่ยนแปลง  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 เป้าหมายของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่มา (วรพงศ์ ผูกภู่, 2562: ระบบออนไลน์) 
 

 เช่นเดียวกันกับนักวิชาการชาวต่างชาติอย่าง (Lewin, 1946) ได้พูดถึงสายธารของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ  
  1. เป็นการวิจัยที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (It is change) ผู้วิจัยท าหน้าที่ก าหนด
เงื่อนไขในการปฏิบัติสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ท าให้บุคคลเกิดการตระนัก (Awareness) ถึงการ
สร้างทางเลือกหรือโอกาสเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ใหม่กว่า 
  2. เป็นการวิจัยทีมีกระบวนการที่มีชีวิต (It is organic) ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยผสาน
เข้ากับระบบในรูปแบบของเกลียว (Spiral) วงจร (Circle) หรือ วนซ้ า (Loop) เริ่มจากการค้นหารู้
จากความจริง (Fact finding) การสะท้อนผลการค้นหา (Reflection) การวางแผนเพ่ือสร้างความ
เปลี่ยนแปลง (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) และการประเมินผลการปฏิบัติ (Evaluation)  
  3. เป็นการวิจัยที่เน้นความร่วมมือ (It is Collaborative) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็น
การจัดการในเกิดความร่วมมือระหว่าง่ายต่าง ๆ ระหว่างคนในและคนนอก และเป็นกระบวนการที่มี
ส่วนร่วม  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
พบว่าแนวคิดงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกพูดถึงมาหลาย
ทศวรรษจึงท าให้มีนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างชาติได้ให้ค านิยามไว้หลายค านิยามซึ่ง (วรรณดี 
สุทธินรากร, 2557) ได้รวบรวมนิยามของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จากนักวิชาการต่างชาติไว้ ดังนี้ (Kurt 
Lewin, 1946) ให้ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ว่าการน าความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่ง (Gilmore 
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and Ramirez, 1986) เห็นว่า “เป็นการวิจัยที่มีเป้าหมายที่น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
บุคคลและสังคมไปพร้อม ๆ กัน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงมีข้อผูกพันที่ต้องศึกษาระบบของสังคมโดย
อาศัยความร่วมมือของสมาชิกที่อยู่ในระบบ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นความ
ต้องการร่วมของกลุ่ม หนทางของการประสบความส าเร็จต้องการความช่วยเหลือจากนักวิจัยและ
ความร่วมมือของสมาชิกที่เป็นเจ้าของปัญหา” เช่นเดียวกับ (Bogdan and Biklen, 1992) ได้ให้
ความหมายที่สอดคล้องกันว่า “เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะน าไปสู่
การออกแบบในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” กระบวนการวิจัยมีขั้นตอนของการสะท้อนผลจากการลง
มือปฏิบัติตามแนวทางของการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และด้วยเหตุของความต้องการให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงทั้งในและระดับบุคคล และด้วยระดับสังคม การสะท้อนในระดับกลุ่ม (Group 
Reflection) ภายใต้สภาพการที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักเหตุผลและความยุติธรรมน าไปสู่การสร้าง
ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกันกับ (Carr and Kemmis, 1986) ที่อธิบายว่า การวิจัย
เชิ งปฏิบั ติ การคือแบบของการสะท้ อนตนเอง (Self reflective enquiry) ของผู้ เข้ าร่วมใน
โครงการวิจัยภายใต้สภาพการณ์ทางสังคมที่เป็นอยู่ ด าเนินการโดยยึดหลักเหตุผลและสร้างความ
ยุติธรรมให้เกิดขึ้นตลอดกระบวนการปฏิบัติ ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนของสมาชิกโครงการจะ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม และน าไปสู่ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงนักวิจัยเชิงปฏิบัติการมีความ
เชื่ออย่างเดียวกันคือ การเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Practitioner) ของนักวิจัยและนักวิจัยร่วม (Schon, 
1991) ซึ่งตลอดกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องมีการสะท้อนผลจากการเรียนรู้ของตนเอง 
(Self reflection) เช่นเดียวกับ (Bogdan and Biklen, 1992) ซึ่งเป็นนักคิดกลุ่มสวัสดิการสังคมที่
ปฏิบัติงานในแถบสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกันว่า “เป็นการะบวนการ
เก็บรวมรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การออกแบบในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 2.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) เป็น
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีจุดมุ่งหมายและมีลักษณะระเบียบคล้ายคลึงกับระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแต่มีความหมายที่ลุ่มลึกไปกว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสะท้อนความเชื่อในสิ่งที่
ดีกว่า มุ่งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการด ารงอยู่ของมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรี มีอิสรภาพ และความเท่าเทียม
กัน ดังที่ (Smith ,1997) ได้รวบรวมไว้ดังนี้ 
   1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) 
เป็นกระบวนการที่สะท้อนความจริงที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ และด าเนินไปตามครรลองของ
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สังคม 
  2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) คือ
กระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือปรับปรุงชีวิต ความเป็นอยู่และชีวิตการท างานของกลุ่ม
คน 
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  3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) คือ
กระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพ่ือไปสู่สิ่งที่ดีกว่า (Better thing) และปลดปล่อย
พันธนาการที่รุมล้อมอยู่ 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) เป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและสังคมให้เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ โดยจะต้อง ขับเคลื่อนให้
เกิดการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตส านึกให้หลุดพ้นจากการถูกครอบง า 
  4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) 
เป็นกระบวนการปลดปล่อยเพ่ือน าไปสู่อิสระภาพและเสรีภาพ 
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR)  เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับความรู้ และ
ให้ค่างานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันใคร ๆ ก็สามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา (Smith ,1997) ได้
อธิบายแง่มุมของนักวิจัย PAR มองว่า “ความรู้คืออ านาจ” การวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้อยู่ในความจริงของผู้คนนี้ท าให้บุคคลรู้ว่า “ตนเองเป็นใคร” “มาจากไหน” 
“เราต้องการจะก้าวไปไหน” และ “เราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร ซึ่งการเดินทางจากปลายความฝัน
นั้น สิ่งส าคัญที่จะเป็นเครื่องมือไปสู่ความส าเร็จคือ “ความรู้” ความรู้จึงเป็นทั้งพลังและอ านาจในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลง โดยขับเคลื่อผ่านจิตส านึกไปสู่การปฏิบัติ  นักวิจัยมีหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการ
คิดและกระตุ้นให้เกิดส านึกท่ีถูกต้อง ให้เกิดกับตนเองและสังคม ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนักวิจัย
อาจมีบทบาทท่ีโลดแล่นไปตามสถานการณ์ได้หลายบทบาทเช่น  
  1) การเป็นนักวางแผน (The Planer) เมื่อต้องน าผลจากการวิเคราะห์ปัญหาสู่การ
วางแผน 
  2) การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ตลอดห้วงเวลาในวงจรการวิจัย ทั้งการ
ส ารวจปัญหา เพื่อน าไปสู่การวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติการ การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ 
  3) การเป็นครูผู้สอน (Teacher) หรือผู้ให้การศึกษา (Educator) ตลอดกระบวนการ
เรียนรู้ 
  4) การเป็นนักออกแบบ (Designer) เมื่อต้องออกแบบเกลียวหรือวงจรของการวิจัย ซึ่ง
สะท้อนขั้นตอนต่าง ๆ ของปฏิบัติการวิจัยรวมทั้งการออกแบบเครื่องมือเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง 
  5) การเป็นผู้ฟังที่ดี (Listener) ในหลาย ๆ สถาณการณ์ของการส ารวจปัญหา การ
สะท้อนผลการปฏิบัติ ต้องการการฟังที่ดี ขณะที่หลาย ๆ คน พูดสะท้อนปัญหา นักวิจัยต้องท าหน้าที่
เป็นผู้ฟังที่ดีเพ่ือเข้าถึงปัญหาหรือสภาพการณ์ เพื่อการน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 
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  6) การเป็นนักสังเกต (Observer) การเป็นนักสังเกตุเพ่ือพิจารณาปัญหาหรือและผล
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในบริบทของภาษา ค าพูด การกระท า และสภาพการณ์ ทั้งยัง
ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกทางหนึ่ง 
  7) การเป็นนักสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesizer) เนื่องจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลมีความส าคัญต่อการแสดงถึงการกระชับข้อมูลให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดเจน และความรู้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
  8) การเป็นผู้รายงานการวิจัย (Reporter) แต่ละขั้นตอนของการวิจัยจ าเป็นต้องมีกา
รายงานผลที่กระชับ ชัด เพ่ือให้เห็นผลจากการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง นักวิจัยมีหน้าที่บันทึก
เรื่องราวและเขียนรายงานตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดงานวิจัย 
 นักวิชาการอย่าง (Lather, 1986) ได้สรุปเกี่ยวกับ PAR ว่า เป็นการวิจัยแห่งอุดมการณ์ 
(Ideological Research) ซึ่งสะท้อนความต่างในเชิงปรัชญาจากการวิจัยอื่น ๆ PAR ถูกน าไปใช้อย่าง
แพร่หลาย จนบางครั้งลางเลือนจากแนวคิดเดิม แท้จริงนั้น  PAR ไม่ใช่เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของ
งานวิจัย หากแต่เป็นกลยุทธ์การวิจัยที่มีรากฐานทางปรัชญา (Critical Paradigm) ซึ่งแตกต่างจาก
งานวิจัยกระแสหลักที่อยู่ภายใต้กระบวนการทัศน์การวิจัย ปฏิฐานนิยม (Positivist Paradigm) (ผ่อง
พรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ,์2543)  
 2.3 เครื่องมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เนื่องจากการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการ (Action Research) (วรรณดี สุทธินรากร, 2557) ได้กล่าวถึงเครื่องมือในงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ และ PAR ว่า เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัย มีลักษณะที่จรยุทธ์ สามารถ
ใช้ได้ทั้งเครื่องมือของงานวิจัยเชิงคุณภาพและปฏิบัติการ การใช้ทั้ง 2 วิธี ผสานกันแสดงถึงความ
ซับซ้อนไปตามขั้นตอนหรือวงจนกระบวนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงมี
หลากหลายตั้งแต่ การรู้จัดตั้งค าถามชวนคิดเพ่ือให้เกิดการสะท้อนจากส านึกของผู้ให้ข้อมูล การ
สัมภาษณ์ การสังเกตุ หรือการสนธนากลุ่ม เวทีการประชุม เวทีชุมชน หรือแม้แต่การใช้แบบสอบถาม 
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมหรือสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เช่นการละเล่น การแสดงบทบาทสมมุติ การร้องเพลง การเล่านิทาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่นักวิจัย
และนักวิจัยร่วมสามารถรังสรรค์ขึ้นได้ตลอดกระวนการวิจัย ส่วนเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องมือของงานวิจัยเชิงคุณภาพและปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
สังเคราะห์ด้วยแผนภาพ ตารางหรือความเรียงที่แสดงถึงการร้อยเรียงความสัมพันธ์ของเรื่องราว หรือ
การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นต้น สังเกตุได้ว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research)  
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เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เน้นการสร้างพลังจากฐานรากเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและพลังในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นจะต้องทบทวนวรรณกรรมเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนี้ 
  2.3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน  
  เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (2550) ได้ให้ความหมายของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” 
ว่าหมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระท าการออกมาในลักษณะ
ของการท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะ
บรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้เกิด
อิทธิพลต่อรองอ านาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดอิทธิพล
ต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนยังมีความเกี่ยวพันธ์ไปยังระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบการ
ปกครองสูงสุดที่ใช้ในประเทศไทยโดยมีผู้ ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนกับระบบ
ประชาธิปไตยไว้  (บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล , 2548) การมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่อ านาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจ านวน
น้อย แต่อ านาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน เพ่ือทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมส่วนรวม และรัฐได้ใชการมีสวนร่วมนี้เป็นเครื่องมือใหประชาชนเขาร่วมโครงการของรัฐ  
โดยที่ค าจ ากัดความของการมีสวน ร่วมมีจ านวนมากแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในแงการเมืองการ
ปกครองที่เห็นวา การเขามามีสวนร่วมของชาว ชนบทเป็นกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุก
ฝ่ายและยังอาจเป็นการปูพื้นฐานมั่นคงส าหรับวิวัฒนาการไปสู่การปกครองตนเองของทองถิ่นได้ในบั้น
ปลายและได้กลาวถึงจุดเริ่มตนของการมีสวนร่วมของประชาชนวา เริ่มต้นจากการเขาร่วมกิจกรรมที่
แต่ละคนมีผลประโยชนเกี่ยวของและสนใจเป็นเรื่อง ๆ ไป เชน การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าฝน 
การศึกษา การสาธารณสุข เป็นตน ขอส าคัญกิจกรรมเหลานี้จะตองสัมพันธกับปญหาและความตอง
การของชาวบ้าน 
การมีสวนร่วมยังอธิบายได้ในหลายมิติ ทั้งในแงของมิติความลึกท้ังในเชิงกว้าง  
   1. การมีสวนร่วมในความหมายที่แคบ คือ การพิจารณาถึงการมีสวนช่วยเหลือโดย
สมัครใจโดยประชาชนตอโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต่าง ๆ ที่คาดวาจะสงผลต
อการพัฒนาชาติแต่ไม่ได้ หวังวาจะใหประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณเนื้อหาของโครงการ  
   2.  การมีสวนร่วมในความหมายที่กว้าง หมายถึง การใหประชาชนในชนบทรูสึก
ตื่นตัวเพ่ือที่จะ ทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองตอโครงการพัฒนา ขณะเดียวกันก็
สนับสนุนความคิดริเริ่มของคนในทองถิ่น  
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   3. ในเรื่องของการพัฒนาชนบท การมีสวนร่วม คือ การใหประชาชนเขามาเกี่ยวของ
ในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด าเนินการ และร่วมรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น ๆ ด้วย  
   4. การมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเขาในอย่างกว้าง ๆ ได้วา คือ 
การที่ประชาชนได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อเขา  
   5. การมีสวนร่วมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้งสิทธิและหนาที่ ที่จะเข
าร่วมในการแกปญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะส ารวจตรวจสอบความจ าเป็นในเรื่องต่าง 
ๆ การระดมทรัพยากรทองถิ่น และเสนอแนวทางแกไขใหม่ ๆ เชนเดียวกับการกอตั้งและด ารงรักษา
องคกรตา่ง ๆ ในทองถิ่น  
   6. การมีสวนร่วมนั้นจะตองเป็นกระบวนการด าเนินการอยางแข็งขัน ซึ่งหมายถึงวา 
บุคคลหรือ กลุมที่มีส่วนร่วมนั้นได้เป็นผู้มีความริเริ่มและได้มุงใชความพยายามตลอดจน ความเป็นตัว
ของตัวเองท่ีจะ ด าเนินการตามความริเริ่มนั้น 
   7 . การมีสวนร่วม คือ การที่ ได้มีการจัดการที่ จะใชความพยายามที่ จะเพ่ิม
ความสามารถที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่าง ๆ ในสภาพสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้โดย 
กลมุที่ด าเนินการและความเคลื่อนไหวที่จะด าเนินการนี้ไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่าง ๆ  
 ในมุมมองของภาครัฐอย่าง (ส านักงบประมาณของรัฐสภา , 2562: ระบบออนไลน์)  
ได้นิยามความหมายของ การมีสวนร่วมของประชาชน ว่าหมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือสมาชิก
ของชุมชนร่วมกันแสดงให เห็นถึงความตองการร่วม ความสนใจร่วม มีความตองการที่จะบรรลุถึง
เป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกันเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอร
องอ านาจ ไม่วาจะเป็นทางตรงหรือทางออมหรือการด าเนินการเพ่ือใหเกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560)  ได้ให้ความหมายของ การมีสวนร่วมของประชาชน ว่า 
หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีสวนได้สวนเสีย ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล
และความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็น
ที่ยอมรับร่วมกัน ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวของจึงควรเขาร่วมกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่ม จนกระทั่งถึงการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหเกิดความเขาใจและรับรู/ เรียนรูร่วมกัน หรือเกิดการปรับเปลี่ยน
โครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชนตอทุกฝ่าย โดยมีองคประกอบส าคัญของการมีสวนร่วมของ
ประชาชน คือ  
   1.การมีสวนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของทั้งฝ่ายภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเนนการสื่อสารสอง
ทางท้ังชองทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งไม่ใชการท าครั้งเดียวจบ  
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   2.เป้าหมายการมีสวนร่วมไม่ใชเพียงการจัดใหมีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย
หรือการท าใหไม่มีความขัดแย้งหากแต่กระบวนการมีสวนร่วมของประชาชนควรมุ่งใหประชาชนเขามา
มีสวนร่วมอย่างกว้างขวางและเป็นวิธีการเพ่ือท าใหการตัดสินใจของรัฐดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับ 
  2.3.2 ด้ วยแนวคิ ดจากระ เบี ยบวิ ธี วิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก าร  (Participation Action 
Research) อย่างมีส่วนร่วมว่า “เราต้องการจะก้าวไปไหน” และ “เราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร” 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถตอบ
แนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการและกระบวนการมีส่วนร่วมได้ครบถ้วน หน่วยงานในประเทศ
ไทยที่มีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , 2559) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ ยวไทยให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชม  (Community-Based Tourism: CBT Thailand. ไว้ว่าการจะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่
ต้นแต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่ท าให้ชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว มี 2 ปัจจัยหลัก คือ 1. ชุมชนไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมท าไมเพ่ือประโยชน์ใดตนเองอยู่
ตรงไหนของการท่องเที่ยว และ 2. ชุมชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร 
 ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนนั้นมีภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีบทบาทหลากหลายภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง หรือภาควิชาการ
ทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGOs ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายการมีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมากมายหลากหลายเช่นนี้ ท าให้ทิศทางในการพัฒนามีความหลากหลายแตกต่างไป
ตามภารกิจหรือแนวทางของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนจึง
จ าเป็นจะต้องหันหน้าเข้ามา ‘ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมรับ
ผลประโยชน์’ ท าให้เกิดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบที่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น
สูงสุดเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เพราะเมื่อทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่
ต้น เมื่อเกิดผลประโยชน์หรือผลเสียทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ในระยะ
ยาวร่วมกันการร่วมคิดร่วมวางแผนเพ่ือให้เกิดทิศทางการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนให้
สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้ 
 เช่นเดียวกันกับ พจนา สวนศรี (2546) ได้สร้างกระบวนการท างานเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (The Process of Facilitating the Development of CBT) ซึ่งมีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ไว้ว่า ในการท างานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว หากมองว่าองค์กรที่เข้าไปร่วมกับชาวบ้านและองค์กรชาวบ้าน 
ควรมีพันธะสัญญาในการท างานร่วมกัน สร้างจุดมุ่งหมายในการท างานร่วมกัน และร่วมกันท างานทั้ ง
กระบวนการ 10 ขั้นตอน ส่วนขั้นตอนที่ 1 และ 2 ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญก่อนการตัดสินใจ ส่วน
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ขั้นตอนที่  9 เป็นการทดสอบความพร้อมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเพราถือว่ามี
ความส าคัญส าหรับการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน และเป็นการประเมิณเบื้องต้นว่าชุมชนมีความ
พร้อมมากน้อยแค่ไหนในการท างาน ซึ่งกระบวนการท างานในการเตรียมความพร้อมชุมชนในการ
จัดการการท่องเที่ยว มีดังนี้  
   1. ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนลงพ้ืนที่เป็นการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือเลือกพ้ืนที่
ท างาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 
   2. ศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับชุมชนเป็นด าเนินการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนก่อนตัดสินใจด าเนินการเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 
   3. ก าหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทาง
งาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ร่วมกัน 
   4. การวางแผนเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 
   5. การบริหารจัดการองค์กร แนวทางในการสร้างองค์กรในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 
   6. การจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นการน าเสนอภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
   7. การสื่อความหมาย การพัฒนาบุคลากรของชุมชนให้มีความสามารถในการบอก
เรื่องราวของชุมชนอย่างน่าสนใจ 
   8. การตลาด เป็นการเรียนรู้และท าความเข้าใจกลไกการตลาด พฤติ กรรม
นักท่องเที่ยวและองค์ประกอบที่ส าคัญในการตลาด 
   9. การจัดการท่องเที่ยวน าร่อง เป็นการทดสอบความพร้อมชุมชน และแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้ชุมชนได้ปรับปรุงก่อนการเปิดการท่องเที่ยวจริง 
   10. การติดตามและประเมิณผลทั้งในระดับกิจกรรมและภาพรวมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน CBT 
  2.3.3 เมื่อระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยที่ผสมผสาน
ใช้สหวิทยาการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีกว่าในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ใช้การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ไม่
ว่าจะเป็นการรู้เท่าทันข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการและการเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรท้องถิ่น  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การเล็งเห็นถึงโอกาสในการเชื่อมโยงชุมชนกับการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น  (สนธยา พลศรี, 2547) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนมีวิธีการส าคัญ 3 วิธี คือการให้
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การศึกษาแก่ชุมชน การจัดระเบียบชุมชน และการด าเนินงานในลักษณะของกระบวนการ ซึ่งอธิบาย  
ได้ ดังนี้ 
  1. การให้การศึกษาแก่ชุมชน (Community Education) คือการให้คนในชุมชนได้
เรียนรู้ในสิ่งที่ควรรู้เพ่ือความรู้ความเข้าใจร่วมกัน เป็นกระบวนการที่ผู้เข้ารับการศึกษามีส่วนส าคัญ
ที่สุด เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงต้องมีแรงจูงใจที่ต้องการจะศึกษาและบางเรื่องต้องมีการ
ฝึกฝนปฏิบัติให้มีทักษะ โดยผู้เข้ารับการศึกษาอาจเป็นเด็ก เยาวชนหรือผู้ใหญ่ในชุมชนรวมถึงผู้น า
กลุ่มที่มีความสนใจ มีเวลาเพียงพอและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนผู้ ให้การศึกษาเช่น 
นักพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมการเกษตร นักสาธารณสุข ฯลฯ จะต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลความรู้ มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักใช้จิตวิทยาตลอดจนเทคนิควิธีสอน
และถ่ายทอดความรู้ได้ด ี
   1.1 รูปแบบของการให้การศึกษาแก่ชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน ถ้าแบ่งตาม
จ านวนของคนท่ีให้การศึกษา อาจแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
    1.1.1 การให้การศึกษาเป็นรายบุคคล เป็นการให้การศึกษาแก่บุคคลที่ไม่สามารถ
ให้การศึกษาร่วมกับผู้อ่ืนได้ คือเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากผู้อ่ืน เช่น คนพิการและ
ผิดปกติทางกายหรือจิตใจ ผู้น าชุมชนที่ต้องสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสม เด็กหรือเยาวชนที่เตรียมตัว
ไปท ากิจกรรมประเภทประกวดและแข่งขัน เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการฝึกทักษะให้แก่บุคคลในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลาย ๆ ด้านก็ได้  
    1.1.2 การให้การศึกษาเป็นกลุ่ม เป็นการให้การศึกษาแก่บุคคลในชุมชนเป็นกลุ่ม
ที่มีจ านวนไม่มากนัก มีความสนใจร่วมกัน มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกันหรือใช้
ชีวิตร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษา ซึ่งอาจใช้วิธีการให้การศึกษาได้หลายวิธี เช่นการ
ประชุมปฏิบัติการ การอภิปราย การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์โดยจัดเวทีประชาคม เป็นต้น 
    1.1.3 การให้การศึกษาแก่คนจ านวนมาก เป็นการให้การศึกษาแก่ผู้คนในชุมชนที่
มีจ านวนมาก เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปพร้อม ๆ กัน โดยส่วนใหญ่จะด าเนินการผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวของชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ รวมถึง
อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น การให้การศึกษาแก่ชุมชนจึงต้องเลือกรูปแบบที่ เหมาะสมกับบุคคล 
กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษาด้วยจึงจะประสบความส าเร็จ 
   1.2 วิธีการให้การศึกษาแก่ชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชนสามารถด าเนินการได้
หลายวิธี ดังนี้ 
    1.2.1 การพบปะเยี่ยมเยียนโดยตรง เป็นการให้การศึกษาโดยการไปพบปะเยี่ยม
เยียนผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือครอบครัว อาจจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ประกอบอาชีพ เช่น สวนไร่ 
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นา เป็นต้น แล้วจึงหาโอกาสที่เหมาะสมให้การศึกษาตามเนื้อหาสาระที่ต้องการ การพบปะเยี่ยมเยียน
โดยตรงแม้จะมีกระบวนการค่อนข้างยุ่งยาก แต่จะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นกันเองท าให้
ผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้เรียนมีความสนิทสนมกัน ได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ท าให้สามารถให้การศึกษาได้ง่าย เรียนรู้ และ
บรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วขึ้น 
    1.2.2 การอภิปรายกลุ่ม เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนเป็นกลุ่ม โดยการน าผู้ที่มี
ปัญหามีความต้องการ และความสนใจร่วมกันจ านวนไม่มากนักมาร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นกัน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ฝึกการเรียนรู้ร่วมกันและท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม พัฒนาความเป็นผู้น า เรียนรู้วิธีการท างานแบบประชาธิปไตย สร้างจิตส านึกในการเป็น
เจ้าของและรับผิดชอบการพัฒนาชุมชนร่วมกัน เป็นต้น 
    1.2.3 การสาธิต เป็นการให้การศึกษาด้วยการแสดงหรือท าให้ดูโดยให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาได้เรียนรู้จากการเฝ้าดูและการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นการสาธิตผลงานการ
พัฒนาที่ประสบความส าเร็จหรือสาธิตการด าเนินงานพัฒนาชุมชนก็ได้ การสาธิตช่วยให้ผู้เรียน
มองเห็นสิ่งที่เรียน สามารถเชื่อมโยงเปรียบเทียบสิ่งที่จะเรียนกับสิ่งอ่ืน ๆ ได้ ท าให้บรรยากาศของการ
เรียนไม่ซ้ าซากจ าเจ 
    1.2.4 การจัดนิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งที่จะเรียนรู้ให้ดู เช่น การแสดง
ตัวอย่าง หุ่นจ าลอง แผนภูมิ รูปภาพ หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ มีระเบียบแบบ
แผน กระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมบาง
ประการของผู้เรียน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
    1.2.5 การศึกษาดูงาน เป็นการน ากลุ่มเป้าหมายไปศึกษาหาความรู้ในสถานที่ต่าง 
ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน ไปชมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน
ของตนหรือไปหาคนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนา
ชุมชน การศึกษาและดูงานยังช่วยในการฝึกทักษะของการท างานร่วมกัน ท าให้เกิดการรวมกลุ่มและ
องค์กรขึ้นในชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน น าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้พบเห็นมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตน นอกจากนี้แล้วการศึกษาดูงานยังท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค์ของบุคคลให้เหมาะสมได้อีกด้วย 
    1.2.6 การฝึกอบรม เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนโดยการเพ่ิมพูนความรู้ความ
ช านาญ ความสามารถหรือทักษะของบุคคล การเปลี่ยนแปลงเจตคติและความรู้สึกของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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    1.2.7 การรณรงค์ เป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนด้วยการ
แสดงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่รณรงค์นั้น ทางสื่อและการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ  
ถ้าเป็นเรื่องที่เห็นด้วยก็ให้การสนับสนุนให้ด าเนินการ ถ้าหากไม่เห็นด้วยก็ไม่ให้การสนับสนุน ยับยั้ง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน การรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม รวมพลังคนใน
ชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้ประสบความส าเร็จ นักพัฒนาชุมชนต้องรู้จัก
เลือกวิธีการให้การศึกษาแก่ชุมชน ให้มีความเหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่จะให้การศึกษา ซึ่งอาจจะใช้เพียงวิธีการเดียวหรือรวมกันหลาย ๆ วิธีก็ได้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) ผู้วิจัย
สรุปได้ว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) นั้นเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่ก่อให้เกิด
กระบวนการทางสังคม และความรู้ใหม่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เป็นรูปแบบงานวิจัยที่มุ่งหวังการ
เปลี่ยนแปลงเกิดการพัฒนา น าไปสู่การแก้ปัญหาและการใช้ประโยชน์  โดยอาศัยเครื่องมือในการ
พัฒนาจากศาสตร์อ่ืน ๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่น กระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
 2.4 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis) 
  (สถานเอคอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ , 2559: ระบบออนไลน์) ได้อธิบายถึงการ
วิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ ว่า เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม
ภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจทุกประเภท โดยให้ความหมายของ SWOT ไว้ดังนี้ 
  2.4.1 จุดแข็ง (Strengths) จุดเด่นหรือจุดแข็ง ข้อได้เปรียบ เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน ข้อได้เปรียบด้านการผลิต 
และด้านทรัพยากรบุคคล โดยองค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา  
  2.4.2 จุดอ่อน (Weaknesses) จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การขาด
เงินทุน นโยบายและทิศทาง การบริการที่ไม่แน่นอน หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งองค์กรจะต้องหา
วิธีในการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
  2.4.3 โอ ก าส  (Opportunities) เกิ ด จ าก ปั จ จั ย ภ ายน อก  เป็ น ผล จ าก การที่
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ผู้ประกอบการที่ดีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดเวลา เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการ
แข่งขันในตลาด และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น   
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 2.4.4 อุปสรรค (Threats) เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สู งขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง และพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นให้ได้   
  2.4.5 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้านเพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ แหล่งที่มาเบื้องต้น
ของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งในด้านโครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการ
บริหาร คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพ่ือที่จะ
เข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 
  2.4.6 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกภ ท าให้สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค 
การด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย 
การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
ของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น บทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อม
ทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ 
 สอดคล้องกับบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550) ได้อธิบายถึง การประเมินสถานการณ์ 
(Situation Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งที่อยู่ภายนอกและภายในองค์กร เรียกรวม 
ๆ ว่า SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วย 
 S = Strength คือ ความแข็งแรงขององค์กร 
 W =Weakness คือ ความไม่แข็งแรงขององค์กร 
 O = Opportunities คือ โอกาสที่เปิดกว้าง  
 T = Threats คือภัยคุกคามจากภายนอก  
 Strength & Weakness หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในองค์กร เช่น ทักษะ ทรัพยากรสมรรถนะ
ขององค์กร เป็นต้น 
 Opportunities & Threats หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ภายนอก
องค์กร ยังมีผลให้องค์กรมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือมีอุปสรรคต่อการ
บรรลุภารกิจ 
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 ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ (2553) กล่าวว่า วิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT นั้นมี 4 
ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ 1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน 2. ก าหนดวิสัยทัศน์/ 
ก าหนดทางเลือกของชุมชน 3. ก าหนดเป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ของชุมชน 4. วางแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาของชุมชน ตามขั้นตอนทั้ง 4 นี้มีปัจจัยที่จะต้องค านึงถึง เพ่ือให้
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ประสบความส าเร็จ ต้องอาศัยเทคนิคในการด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
1. ใช้การมีส่วนร่วมสูงสุดและทุกระดับ การมีส่วนร่วมท าให้สมาชิกทราบทิศทางและแผนงานของ
ชุมชน 2. เป็นเวทีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมเสนอ ร่วมอภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนหรือตนเองให้กระจ่างชัดขึ้น 3. การใช้เหตุผลคิดและตัดสินใจ
อย่างรอบครอบ SWOT จึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจด าเนินกลยุทธ์ 4. การใช้
ข้อมูลของผู้เข้าร่วมที่ได้จากประสบการณ์ในชุมชนหรือวิทยากร ข้อมูลที่ถูกต้องจะต้องเกิดผลดีต่อ 
SWOT คือ มองการณ์ไกล ก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับสถานการณ์ และระบุ
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคได้ใกล้เคียงความจริง 5. กระตุ้นให้คิดและเปิดเผยประเด็นที่ซ่อน
เร้น เพราะผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้กระท าการต่าง ๆ ตามขั้นตอน หากผู้เข้าร่วมท าไม่ได้ในขั้นตอนใดก็ไม่
สามารถข้ามไปได้ ผู้เข้าร่วมอาจไม่เคยคิดหรือเห็นแง่มุมใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดเผยประเด็นที่ซ่อนเร้นให้
ชัดเจนขึ้น ความชัดเจนมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา 6. การเป็นเจ้าของหรือพันธสัญญา 
เพราะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ อภิปราย จนไปสู่การตัดสินใจ ของชุมชนเอง ในการก าหนดภารกิจ 
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของกลุ่ม ท าให้เกิดความผูกพันในการเป็นเจ้าของ 7. การปฏิบัติทันที 
กระบวนการ SWOT เผยให้เห็นจุดอ่อนที่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน เมื่อเสร็จสิ้นการวางแผน 
ผู้เข้าร่วมจะต้องลงมือปฏิบัติแก้ไขทันที จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ท าให้เกิดผล
ในการปฏิบัติการ 
 ด ารง วัฒนา (2548) ได้กล่าวในท านองเดียวกันว่าส าหรับขั้นตอนในการจัด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ อาจสรุปได้ดังนี้คือ 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 2. การก าหนดวิสัยทัศน์ (vision. เพ่ือระบุ
สภาพในอนาคตและการด าเนินงานที่ต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะบอกความคาดหวัง
และความปรารถนาที่อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมั่นไว้ 3. พันธกิจ (mission. ที่แสดง
ถึงขอบข่ายหรือวิธีการในการด า เนินงานของหน่วยงานที่จะปฏิบัติ ให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์  
4. ยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการก าหนดทิศทาง
ขององค์กร 5. การก าหนดกลยุทธ์เป็นแนวทางหรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะน าองค์กรไปสู่การบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 6. การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ต้องอาศัยแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่ใช้
เป็นแนวปฏิบัติส าหรับส่วนงานต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างสอดคล้องประสานกันทั้งในด้านทิศทางและ
จังหวะเวลา โดยมีองค์ประกอบดังนี้คือ ชื่อกลยุทธ์/ แผนงานวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นตัวชี้วัด
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ความส าเร็จ ชื่อโครงการ/ งาน/ กิจกรรมต่าง ๆ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ และงบประมาณ  
 

3. ที่มาและความส าคัญของเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 
 ในปัจจุบันการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT มีหน่วยงานเป็นจ านานมากที่ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการท่องเที่ยวดโดยชุมชน ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของ
โลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสัง และ
กระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักสู่
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ทุกภาคส่วน  คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการอ านวยการให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และมุ่งเน้นผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวชุมชนบนแนวทางพัฒนาที่มุ่งสู่ความยั่งยืน จึงได้
จัดท าเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน. หรือ อพท. เป็นหน่วยงานในการประสานให้เกิดการระดม
ความคิด วิเคราะห์ ทดลองใช้ปรับปรุงอย่างเข้มข้น ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายใน
แต่ละส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านการพัฒนการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาชุมชน ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักการตลาดการท่องเที่ยว (ธนะศักดิ์ ปฏิมาประ
กรณ์,2559) โดยศึกษาและพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวมากจาก Global Sustainable Tourism (GSTC. 
หรือเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกภายใต้โครงการ CSR-MA โดยมีหน่วยงานร่วมกันศึกษาและ
พัฒนาเกณฑ์ดังกล่าว อาทิเช่น  
  1. สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) 
  2. สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)  
  3. มูลนิธิใบไม้เขียว 
  4. European Center For eco and Agro Tourism (ECEAT) 
  5. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน. 
 การพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวมีแนวคิดในการบูรณาการองค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนโดย
ใช้การท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยค านึงถึงความยั่งยืน และความอยู่ดีมสุขของประชาชนในชุมชน ดังนั้น 
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงประกอบด้วย 5 ด้านใหญ่ คือ 
  1. ด้านการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  2. ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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  3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 
  4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
  5. ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 เกณฑ์แต่ละด้านมีแนวคิดเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวงจร คือการ
วางแผน การปฏิบัติจริง การติดตามประเมิณผล และการปรับปรุงพัฒนา ตามผังด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ผังวงจรการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเทศไทย 
 

 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Council: GSTC. ได้พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของ อพท. กับหลักเกณฑ์  GSTC และที่ประชุม GSTC Accreditation Panel ได้มีมติยอมรับ 
‘เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ประเทศไทย’ เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวของ GSTC ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล (TAT Review ,2562: 
ระบบออนไลน์) และในปีเดียวกันนี้เอง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้
เผยแพร่มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทยที่ถูกประกาศใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ ที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องในการก ากับดูแลด้านการ
รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
 ผู้วิจัยสามารถสรุปเกณฑ์ดังกล่าวได้ว่า เกณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาจาก
ภาครัฐที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและดัชนี้ชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว
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โดยชุมชนของประเทศไทย โดยใช้หลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วนในระดับประเทศและระดับสากล
เข้าร่วมพัฒนา อย่างไรก็ดีในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนชนไม่มีสูตรส าเร็จหรือผลลัพธ์ตายตัว
การใช้เครื่องมือจากภาครัฐลงไปพัฒนาชุมชนหากปราศจากการสอบถามและให้องค์ความรู้นั้น อาจมี
ลักษณะการพัฒนาแบบส่วนกลางสั่งการหรือ ที่เรียกว่า Top Down แต่เกณฑ์ดังกล่าวก็สามารถสร้าง
แต้มต่อให้แก่ชุมชนหรือองค์กรที่น าเครื่องมือของภาครัฐไปใช้ กับ หน่วยงานพัฒนาที่เป็นภาครัฐได้
เช่นกัน เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างองค์ความรู้และอธิบายความเป็นมาของเกณฑ์
ดังกล่าวก่อนลงไปใช้งาน  
 

4. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 งานวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง” ได้ทบทวนงานวิจัยที่มีลักษณะของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ฐาน
วัฒนธรรมจ านวน 3 เรื่องดังนี้ 
 4.1 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชนชาวม้ง บ้านน้ าคะ -สานก๋วย ต าบล
ผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ดารณี บุญธรรม และคณะ (2544) งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์
เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านน้ าคะ -สานก๋วย
โดยใช้กระบวนการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมและเพ่ือหารูปแบบกระบวนการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการการท่อวเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ าคะ -
สานก๋วย งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของโครงการ และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
งานวิจัยชิ้นนี้ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ วิธีการงานด้านการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนม้ง และข้อมูล
ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้จากเครื่องมือที่ใช้ใน
การท างาน จากงานวิจัยดังกล่าวจะสามารถเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งสามารสรุปได้ดังนี้ 
  1. การทบทวนวรรณกรรม/ เอกสารงานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้อง 
  2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือในการท าวิจัยและเตรียมความ
พร้อมทีมวิจัยและแกนน าชุมชน 
  3. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการและมัคคุเทศก์เก่ียวกับเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว 
  4. สัมภาษณ์ เจ้าหน้ าที่  องค์กรภาครัฐ เอกชนที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
กระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
  5. เก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
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  6. ส ารวจทรัพยากรทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยร่วมกับนักวิจัยชุมชน
และแกนน าชุมชน 
  7. จัดเวทีประชุมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือระดมความคิด และหากลุ่มสนใจในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
  8. จัดเวทีตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนต่อไป 
 งานวิจัยชิ้นนี้ได้ข้อสรุปส าหรับการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
ดังนี้ 
    1. ชุมชนต้องส ารวจความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบันให้ความสนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
  2. การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมต้องไม่ก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากร
ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
  3. การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ต้องมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
  4. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนต้องมีบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบตามความสามารถของตนเอง 
  5. ชุมชนควรมีความพร้อม รู้เท่าทันสถาณการณ์ภายนอก รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ 
  6. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดและยาวนานที่สุด 
 4.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา
บ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (นัฐทิตยา หิรัณยหาด ,2544) งานวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านหนองขาวที่สืบทอด
กันมา พร้อมหาแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบ้านหนองขาวให้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลจากการศึกษาบ่งบอกว่า ชุมชนหนองขาวเป็นชุมชนโบราณที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จึงเกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมชุมชนของหลายชาติพันธ์ได้
อย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของชุมชนขึ้น และมีการสืบทอด ด ารงเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดงานประเพณีทั้งที่ปฏิบัติเป็นประจ าทุกเดือนในรอปี 
และประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีการด าเนินชีวิตนับแต่เกิดจนกระทั่งตาย การประกอบพิธีกรรมทาง
ความเชื่อ ภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ วิถีการด ารงชีวิต และโบราณวัตถุที่ได้รับการอยนุรักษ์ไว้เป็น
อย่างดี นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังชุมชนหนองขาวส่วนมากแล้วเป็นนะกท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เพ่ือศึกษาดูงานทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบหมู่คณะ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่บริษัทน าเที่ยว
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พามาบ้างเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยตนเอง
ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะแวะชมบ้านหนองขาว เนื่องจากบ้านหนองขาวยังไม่เป็นที่รู้จักส าหรับ
นักท่องเที่ยวมากนัก 
 ผลการศึกษาจากการวิจัยชิ้นนี้ได้ให้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของบ้านหนองขาว 
จังหวัดกาญจนบุรีไว้ว่า ควรเลือกรูปแบบชุมชนบริการจัดการเองโดยมีองค์กรณ์ภายนอกคอย
สนับสนุนให้ค าปรึกษา และได้มีการวางแผนแนวทางการพัฒนาในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่
การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การจัดจัดจั้งศูนย์บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขาย
ของที่ระลึก และจัดสร้างห้องสุขาส าหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการวางแนวทางพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการในลักษณะของการเลือกตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดูแลการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอีกด้วย 
 4.3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านโป่ง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ น าชัย ทนุผล และคณะ (2542) งานวิจัยชิ้นนี้สร้างกระบวนการให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมดังนี ้
  1. ชาวบ้านได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ปัญหาและการระบุเหตุ (Cause) ของปัญหาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมในทุกด้านด้วย
ตนเอง รวมทั้งเรียนรู้การค้นหาวิธีการหรือการเลือกในการแก้ปัญหา และจัดท าแผนการด าเนินการ
หรือแผนปฏิบัติการด้วยกลุ่มของตนเองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
  2. ชาวบ้านได้เรียนรู้การด าเนินการแก้ปัญหาของชุมชนนั้นมิใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะ
สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ หรือต้องรอให้องค์การพัฒนาทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามา
ด าเนินการแก้ปัญหาให้ หากแต่สมาชิกของชุมชนควรร่วมมือกันเป็นกลุ่มหรือชมรม และแบ่งหน้าที่
ตามความถนัดของแต่ละบุคคลรวมทั้งมีการระดมทุนในการด าเนินงานแก้ปัญหานั้น ๆ ด้วยตนเอง 
และบนพ้ืนฐานศักยภาพของตนและชุมชน 
  3. ชาวบ้านได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เพ่ิมเติมจากสิ่งที่ตนได้รับและเรียนรู้มา
ก่อน เช่น การได้รับความรู้และประสบการณ์ในการร่วมกับคณะผู้วิจัยร่างระเบียบและข้อบังคับของ
ชมรม การระดมหุ้นจากสมาชิกเป็นทุนในการด าเนินงานของชมรม การก าหนดส่วนแบ่งผลประโยชน์
และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การได้เรียนรู้ในการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิธีการ
จัดท าและพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานให้บริการด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่นการประชาสัมพันธ์ การต้อนรับนักท่องเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
(Local guide) ในการสื่อความหมายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และ
เข้าใจ การเตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และการบริการให้ที่พักแรมแบบ Homestay แก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เป็นต้น 
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  4. ชาวบ้านได้เรียนรู้และเห็นความส าคัญของกระบวนการติดตามและประเมิณผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งผลการติดตามและประเมิณผลในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการให้บริการการ
ท่องเที่ยวได้น ากลับมาวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน และหาหนทางปรับปรุงและแก้ไขการ
ด าเนินการให้บริการเป็นที่น่าพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 
  5. ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ในการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและเกิดความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเองโดยมิต้องพ่ึงพาผู้อื่น สมาชิกของชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโป่งส่วนใหญ่พึง
พอใจในผลประโยชน์ตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจบริการการท่องเที่ยวที่ได้รับ โดยกล่าวว่าเงิน
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการให้บริการและจากการแบ่งปันผลก าไรประจ าปีนั้นถึงแม้จะไม่มากนัก
บางครั้งไม่คุ้มกับการที่ต้องหยุดงานในอาชีพประจ าวัน หากแต่พวกตนพึงพอใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับคนต่างถิ่น รวมทั้งได้เพ่ือนใหม่มากขึ้น 
  6. ชาวบ้านมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและร่วมแรงร่วมใจกันมากขึ้นในการร่วมกัน
พัฒนาชุมชนและบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดปลอดขยะ รวมทั้งร่วมมือกันในการปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ละสัตว์ป่า. รวมทั้งวัฒนธรรมของชุมชนทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งนับว่า
สามารถสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และจิตส านึกความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกัน เนื่องจากทุกคนถือว่าทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเหล่านี้เป็นแหล่งสินค้าน า
รายได้และผลประโยชน์มาสู่พวกตน 
  7. พฤติกรรมการเก็บหาของป่าหรือผลิตผลจากป่ามาเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายบ้าง
ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการอนุรักษ์มากขึ้น การท าการเกษตรชาวบ้านได้ลดการใช้สารเคมี 
และมีการท าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้น 
งานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีลักษณะการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง (Genuine participation) ในขั้นตอนการวางแผนแก้ปัญหา ซึ่งในจ านวนนี้พบว่า
สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมในลักษณธมีความร่วมมือ (Cooperation) ระหว่างสมาชิกชมรมและ
นักพัฒนา ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนและขั้นการติดตามประเมินผลนั้น ผลวิจัยพบว่า
สมาชิกส่วนมากมีลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเช่นกัน หากแต่ในขั้นการติดตามและประเมินผล
นั้นพบว่ามีจ านวนสมาชิกชมรมส่วนมากมีส่วนร่วมในลักษณะจอมปลอม (Pseudo-participation) 
มากกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ ส่วนขั้นตอนการแบ่งปันผลประโยชน์นั้นพบว่าสมาชิกเกือบทั้งหมดมีส่วนร่วม
ในลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและในจ านวนนี้กลุ่มใหญ่มีลักษณะการมีส่วนร่วมแบบประชาชน
มีอ านวน (Empowerment) ในการบริหารจัดการมากกว่าขั้นตอนอ่ืน  ๆ และในการน าการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชนนั้น บุคคลแรกท่ีนักพัฒนาควรเข้าพบและท าความเข้าใจคือผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
เหล่านั้นจะท าให้โครงการพัฒนานั้น ๆ ด าเนินไปอย่างราบรื่น เนื่องจากผู้น าท้องถิ่นจะเป็นผู้ให้
ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดการประชุมและท าความเข้าใจกับชุมชน ในเบื้องแรกผู้น า
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ท้องถิ่นในที่นี้หมายถึง ครู ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนากร ผู้น าทางความคิด เช่น ผู้อาวุโส ที่ประชาชนนับถือ
เป็นต้น 
 4.4 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองโคนอ าเภอเมือง จังหวัด 
สมุทรสงคราม (สุถี เสริฐศรี, 2557) งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน
คลองโคนในบริบทของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนคงอง
โคน งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผลาน (Mix Research) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ชาวบ้านชุม
คลองโคน โดยปัญหาหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยอย่างยั่งยืนที่งานวิจัยชิ้นนี้พบคือการขาดความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร และการพัฒนาการท่องเที่ยว และความขัดแย้งในพ้ืนที่ โดย
งานวิจัยชิ้นนี้ได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ท าให้ชาวบ้านหวงแหนในท้องถิ่นและทรัพยากร
ของท้องถิ่น โดยมีการเสนอแนวทางเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายดังนี้ 
  1.การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับแหล่งท่องเที่ยวหรือ Carrying Capacity 
ของชุมชนให้ไม่เกิน 100 คน 
  2.ส่งเสริมให้ชุมชนคลองโคนเป็นศูนย์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชน
คลองโคนเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ านานา
ชนิดแล้ว อีกท้ังยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ส าคัญ และมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
เช่น นั่งเรือชมวิถีชีวิตริมน้ า กิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น จึงท าให้ชุมชนได้มีการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ป่าชาย
เลนขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งรวมความรู้และให้ความรู้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน 
  3.ควรจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรขึ้นมาเพ่ือจัดการเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เ พ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชาวบ้าน 
  4.ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่ต้องการพัฒนาเช่น 
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  5. เพ่ิมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้น และน าไปสู่การ
เรียนรู้อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวคลองโคน 
 4.5 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นพ้ืนฐาน กรณีศึกษา บ้านร่องฟอง ต าบล ร่องฟอง อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ชุติกาญจน์ กันทะอู , 2560) งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา
ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน 2) เพ่ือเสนอ
แนวทางในการเสริมศักยภาพชุมชนเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน โดยงานวิจัยชิ้นนี้
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลการวิจัยชิ้นนี้พบว่าชุมชนมีศักยภาพเบื้องต้น 5 ด้าน คือ 
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  1. ด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวประเภทภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน วิถีชีวิตและการประกอบ
อาชีพ เช่นการตีเหล็ก การมัดย้อมผ้า  
  2. ด้านการเข้าถึงทรัพยากรทางการท่องเที่ยว มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยสามารถเดินทางเข้าถึงชุมชนได้ทั้งรถยนตร์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ และสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่พ้ืนที่ใกล้เคียงได้ 
  3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานครบถ้วนและเพียงพอ 
เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เครือข่ายอินเทอร์เนต สถานพยาบาลชุมชน ร้านค้า 
  4. ด้านความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวใน
รูปแบบพักค้าง หรือ ไปกลับ ได้ 
  5. การจัดการการท่องเที่ยว มีการวางแผนและด าเนินการโดยผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 สรุปงานวิจัยคือชุมชนแห่งนี้มีศักยภาพพร้อมส าหรับการท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดการท่องเที่ยวได้ตามการคัดเลือกจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้เป็นหมู่บ้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนแห่งนี้ต้องเพ่ิมศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวในมิติการมีส่วน
ร่วมจากประชาชน โดยการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป 
 4.6 การจัดการหมู่บ้านวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัด
สงขลา (อดิศร ศักดิ์สูงและ วรุตม์ นาฑี, 2559) งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาทุนทาง
วัฒนธรรมท่องเที่ยว ของชุมชนบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ 2) เพ่ือศึกษาศักยภาพและปัญหาของการ
จัดการการท่องเที่ยวของชุมชนในรูปแบบหมู่บ้านวัฒนธรรม 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบหมู่บ้านวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็น
งานวิจัยแบบผสม (Mix Research)  ผลงานวิจัยพบว่า ชุมชนทั้ง 4 แห่งของคาบสมุทรสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วย ชุมชนคลองแดน ชุมชนนางหล้า ชุมชนสทิงหม้อ ชุมชนเกาะใหญ่ มี
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความโดดเด่นในอัตลักษณธของแต่ละพ้ืนที่ แม้ยังต้องมีการ
พัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวอีกหลายด้าน แต่โดยภาพรวมแล้วมีต้นทุนทางทรัพยากรที่
สามารถน าไปประยุกต์และพัฒนาได้อีกหลายด้าน 
 งานวิจัยชิ้นนี้ได้มีข้อเสนอในการพัฒนาชุมชนทั้ง 4 แห่ง คือควรมีการพัฒนาในครอบคลุม
ทุกด้าน จ าเป็นต้องมีการบูรณาการความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เหมาะสม เพ่ือให้ได้รูปแบบที่
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค ในหลากหลาย
ภาษา ซึ่งการพัฒนาตามข้อเสนอนี้จะน าให้หมู่บ้านวัฒนธรรมทั้ง 4 แห่ง ได้รับความสนใจ จนน าไปสู่
การท่องเที่ยวในรูปแบบหมู่บ้านวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 
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 4.7 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา 
(พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์, 2557) งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจับเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 
ชุมชนแห่งนี้ได้มีกลุ่มในการรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการน าเที่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริทบของพ้ืนที่โดยการใช้ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติในพ้ืนที่ของตนเอง โดยกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวยังเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายทางการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดพังงา 
 องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสา กิจนี้คือ ศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว กระบวนการความคิดที่ยั่งยืนในด้านการมีจิตส านึกที่ดีในการให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติมากกว่าการมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ด้านรายได้ โดยกลุ่มวิสาหกิจฯ แห่งนี้มุ่งเน้นการใช้
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งผู้น าเปิดโอกาศในกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งท าให้กลุ่มวิสาหกิจฯแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชอกใน
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ 
 4.8 การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ เขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานครฯ (พณกฤษ อุดมกิตติ, 2556) งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมในพ้ืนที่และการท่องเที่ยวโดยจักรยานในอดีตจนถึงปัจจุบันและน ามาประมวลเสนอเป็น
เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวพร้อมทั้งการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผลานหรือ (Mix Research) ผลการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้
พบว่า พ้ืนที่ตลิ่งชันเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในมิติทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน 
และมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และมีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวสูง และมีความปลอดภัยที่ดี  
 ปัญหาที่งานวิจัยชิ้นนี้พบคือการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ไม่ทั่วถึง ดังนั้ นจึงต้อง
ค านึงถึงการกระจายตัวของพ้ืนที่เพ่ือใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมโดยใช้ ตลาดทั้ง 4 แห่ง
ในพ้ืนที่ศึกษาเป็นศูนย์กลางการบริการการท่องเที่ยวโดยจักรยานซึ่งจุดบริการเหล่านี้ล้วนมีทรัพยากร
วัฒนธรรมโดยรอบและมีความพร้อมในด้านบุคลากรและศักยภาพทางการท่องเที่ยวอยู่แล้ว เสนอให้มี
การจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์
อย่างมีระบบเพื่อการท่องเที่ยวที่ดีและยั่งยืน 
 จากงานวิจัยจ านวน 8 เรื่องที่ได้ทบทวนข้างต้นนี้ท าให้ผู้ศึกษาเห็นกระบวนการในการ
ด าเนินงานวิจัยโดยทั้ง 8 เรื่องชี้ให้เห็นถึงความรู้ในสถานการณ์ที่ชุมชนก าลังเผชิญ ในงานวิจัยหลาย
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ชิ้นได้พูดถึงกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดการในด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากร
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยหนึ่งในความส าเร็จเบื้อต้นที่พ้ืนที่ได้รับ ข้อเสนอและผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็น
ว่าการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรจะมีองค์กรในการจัดการเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเนื่องจาก
เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในหลายด้าน เช่น การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมโดย
กระบวนการด าเนินงานของงาวิจัยที่ได้น ามาทบทวนนี้ สอดคล้องแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ทบทวนในบท
ที่  2 นี้  ท าให้ผู้ วิจัยได้แนวทางการด าเนินงานและปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ จะเกิดขึ้นกับ
กระบวนการวิจัยที่ก าลังจะด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
  
  



  39 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีวัตถุประสงค์ในการลง
พ้ืนที่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งเรียกว่า “การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษา (Participation) โดยกระบวนการ
ถอดบทเรียนจากอดีต จนถึงปัจจุบันเพ่ือสร้างความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการจัดการชุมชน  และ  
การร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้ ท าการศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดพลังของการร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจ และร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบจาก
สิ่งที่คิดร่วมกันท าร่วมกันตัดสินใจร่วมกัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการพัฒนาในชุมชนในสังคม 
รวมถึงตัวผู้วิจัยเอง และน าไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง  
  1. ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นและเชิงลึกจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง 
  2. ศึกษาข้อมูลพื้นที่จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ และสังเกตการณ์การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น 
  3. รวบรวมข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์ เพ่ือประเมิณศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในการท่องเที่ยวเพ่ือน ามาจัดการ
การท่องเที่ยว  
  4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมขนของ
ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการด าเนินงานของงานวิจัยฯไว้ดังตารางและขยายความไว้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย รายละเอียดของงานวิจัย เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดตาล 
ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

1.วัตถุประสงค์งานวิจัย 1. เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์สถาณการณ์และบริบทของชุมชน
ตนเองในด้านของการท่องเที่ยวได้ 
2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ชุมชน 
3. น าผลวิเคราะห์และองค์ความรู้ มาส่งเสริมการท างานร่วมกัน การ
แก้ปัญหา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.ค าถามของงานวิจัย 1.เพราะเหตุใดชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง ซึ่งด าเนินการเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวมานาน
นับทศวรรษ กลับไม่ประสบความส าเร็จทางการท่องเที่ยว 

3.ตัวอย่างค าถาม
งานวิจัย 

1.องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนปัจจุบันเป็นอย่างไร 
2.สถาณการการท่องเที่ยวของชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็น
อย่างไร 
3.อุปสรรคที่ท าให้การท่องเที่ยวของบางเสด็จไม่ประสบความส าเร็จคือ
อะไร 

4.รายงานเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

1.ประวัติของชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง 
2. รายงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ 
อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

5.กรอบความคิดของ
งานวิจัย 

- 

6.สมมุติฐานงานวิจัย - 
7.ขอบข่ายข้อมูล 1.กระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

2.ผลกระทบจากการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากทางภาครัฐและเอกชน 
8.ผู้ให้ข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล 

1.กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวผู้มีรายชื่อในค าสั่งแต่งตั้งของอ าเภอ  
2. กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ไม่มีรายชื่อในค าสั่งแต่งตั้งของอ าเภอ 
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ 
4.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคเอกชน 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
9. จ านวนผู้ให้ข้อมูล 1-30 คน 

 
10.วิธีการเลือกตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง 

 
11.การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

1.จัดกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวที 
2.การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Key Person) 
 

 

1. วิธีวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การทดลองท ากิจกรรมในลักษณะของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือสร้างความเป็นไปได้ในการสร้างแนวทางการพัฒนาหรือแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
การลงเก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรบุคคลที่ก าหนดไว้  เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเอกสารที่ได้รวบรวมไว้ 
 1.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  
   ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยโดยมีประเด็นที่ท าการศึกษา
ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และข้อมูลด้านความส าคัญของพ้ืนที่ 
อีกท้ังข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยรวบรม
ข้อมูลทั้งจากเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) และเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) เพ่ือให้
ทราบถึงข้อมูลที่เป็นทางการของแต่ละในหัวข้อที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์สังเคราะห์ต่อไป  จากต ารา 
บทความวิชาการ รายงานการวิจัย เอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละในหัวข้อที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์สังเคราะห์ต่อไป 
  1.2 ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ (Field Study) 
 ข้อมูลส่วนนี้ผู้วิจัยจะให้ความส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์สถานภาพของ
ชุมชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา ซึ่งเป็นเนื้อหา
เกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยเพ่ือประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในลง
ส ารวจ เบื้องต้น โดยประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 2) ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 3) ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดก
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ทางวัฒนธรรมชุมชน 4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
5) ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ (Key person) ที่เป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชน จ านวน 3 คน โดยมีบทบาทในชุมชนคือ ผู้น าแบบทางการ ผู้น า
แบบไม่ทางการ และผู้ที่ได้รับการยอมรับเคารพนับถือ 
  1.3 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation) 
  หลังจากผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมิณศักยภาพเบื้องต้นแล้วจะท าการ
น าเสนอข้อมูลทั้งหมดเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 6 กิจกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้
  
   1.3.1 การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ชุมชน การน าเสนอข้อดีข้อเสีย 
และกรณีศึกษา  
   1.3.2 กิจกรรมที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสืบค้นข้อมูลชุมชน
และค้นหาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน แผนที่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) สร้าง
สัมพันธภาพกับชุมชน รู้จักชุมชนมากขึ้น 2) เข้าใจพ้ืนที่ทางกายภาพ 3) พ้ืนที่สังคม 4) ได้ข้อมูลมาก 
รวดเร็ว น่าเชื่อถือ 5) ทราบแหล่งประโยชน์ที่ส าคัญของชุมชน 6) เห็นภาพรวมของชุมชน 
   1.3.3 การประชุมเพ่ือคืนข้อมูลและระดมความคิดเห็น (Brain Storming) ประเมิน
ตนเองด้วยเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ประเทศไทย มีรายละเอียด 5 ด้านดังนี้1) 
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมีการจัดการอย่างยั่งยืน 2) การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการกระจายผลประโยชน์สู่
ท้องถิ่น สังคมและคุณภาพชีวิต 3) การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรม 4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
5) ด้านบริการและความปลอดภัย 
   1.3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 
(Swot Analysis) เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มของเรา
ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ  
   1.3.5 การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น (Brain Storming) ท าแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบกลุ่ม 
   1.3.6 ระดมความคิดเห็น (Brain Storming) โดยการใช้ข้อมูลจากกระบวนการ
ค้นหาทรัพยาการขอบชุมชน มาร้อยเรียงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน ร่วมกันคัดเลือก
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน  
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2. ประชากรในการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง” วัตถุประสงค์หนึ่งคือเพ่ือให้ชุมชนได้รับรู้รับทราบถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ของตนเอง ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในน าทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตนเองมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ดังนั้นประชากรที่จะศึกษาสามารถแบ่งได้ดังนี้  
 2.1 ประชากรที่เป็นกลุ่มทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
  2.1.1 ข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน 
  2.1.2 ข้อมูลของกิจกรรมทางการเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
  2.1.3 ลักษณะข้อมูลทางกายภาพ  
 2.2 ประชากรที่เป็นกลุ่มบุคคล คือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชนวัด
ตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จ านวน 25 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของบ้านบางเสด็จเป็นการ
ท างานแบบเฉพาะเจาะจง (Criterion based selection) ในฐานะผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ เป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้ได้ รวมทั้งสิ้น 25 คนประกอบด้วย 
  2.2.1 ผู้น าการท่องเที่ยวของชุมชนบางเสด็จแบบเป็นทางการจ านวน 3 คน เนื่องจาก
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางและคุณภาพของการท่องเที่ยวของชุมชน  
  2.2.2 คณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบางเสด็จจ านวนศูนย์ตุ๊กตาชาววัง 20 คน 
  2.2.3 ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานสุพรรณบุรีจ านวน 1 คน 
เนื่องจากมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  จังหวัดอ่างทอง และส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
  2.2.4 ผู้อ านวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองจ านวน 1 คน เนื่องจากเป็นผู้ดูแล
ด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัดอ่างทองและสามารถให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวได้ทุกชุมชน
ภายในจังหวัดอ่างทอง 
  2.2.5 บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 5 คน 
  

3. เครื่องมือที่ใช้การ 
 การจัดเวทีประชุมเพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายได้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันดูกรจัดประชุมเพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดเป้าหมาย หรือยุทธศาสตร์ของกลุ่มการ
เตรียมการประชุมและมีเครื่องมือในการพูดคุยเพ่ือให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งสามารถประมวลเครื่องมือหลัก ๆ ดังนี้ 
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3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT) การสรุปรวมในแต่ละด้านว่าเป็นบวกหรือลบจะช่วย
ก าหนดยุทธศาสตร์การท างานได้ว่าควรจะ 1) ก้าวไปข้างหน้า (ภายใน +, ภายนอก +) 2) เสริมความ
เข้มแข็งภายใน (ภายใน -, ภายนอก +) 3) ชะลอตัว (ภายใน + , ภายนอก -) 4) ยุติการท างาน 
(ภายใน -, ภายนอก -) 
  3.2 การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
   3.2.1 คัดเลือกคนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม 
   3.2.2 เตรียมประเด็นค าถามท่ีต้องการความคิดเห็นไว้ล่วงหน้า 
   3.2.3 ถามค าถามเดียวกันในกลุ่มที่เป็นตัวแทน 
   3.2.4 ประมวลค าตอบ/ ค าอภิปราย หาประเด็นที่คิดเห็นร่วมกันและประเด็นที่
คิดเห็นแตกต่าง 
   3.2.5 สรุปผลเพ่ือให้ผู้ จัดน าความคิดเห็นที่ ได้ทั้ งเหมือนและแตกต่างไป
ด าเนินงานต่อ 
   3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
   3.3.1 น าเสนอสถานการณ์ปัญหา 
   3.3.2 วิเคราะห์ปัญหา 
   3.3.3 น ากรณีศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ (Best Practice) มาพิจารณาหรือถอด
บทเรียน 
   3.3.4 การน าเอาบทเรียนไปประยุกต์ใช้ โดยมีการอภิปรายและหาข้อสรุปเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
  3.4. เทคนิคการระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ Appreciation Influence Control 
(AIC) 
   3.4.1 การส ารวจทบทวนสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 
   3.4.2 การคิดถึงภาพท่ีปรารถนาในอนาคต 
   3.4.3 การพัฒนาที่พึงปรารถนา 
   3.4.4 การวิเคราะห์ภาพรวมของทิศทางและแนวทางการพัฒนา 
   3.4.5 การก าหนดแนวทางและแผนงานในการด าเนินงาน 
  3.5 การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงเปรียบ (Brain Storming) 
   3.5.1 น าเสนอร่างเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
   3.5.2 มีการแบ่งกลุ่มย่อย และในกลุ่มย่อยควรมีประเด็นค าถามให้ชัดเจน 
   3.5.3 สมาชิกผู้ ร่วมประชุมให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้นในการ
แลกเปลี่ยน 



  45 

   3.5.4 มีผู้สรุปประเด็นที่เป็นความคิดเห็นร่วมของผู้ประชุม 
  3.6 แบบสัมภาษณ์ 
   3.6.1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลด้านบริบทของชุมชน  ด้านพ้ืนที่ หมายถึงทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ภายใน ชุมชนสถานที่จอดรถ และระบบ
สาธารณูปโภค 
   3.6.2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลด้านบริบทของชุมชน ด้านการบริหารจัดการกลุ่มการ
ท่องเที่ยวของ หมายถึง โครงสร้าง การท างานรูปแบบการบริหารจัดการ การกระจายผลประโยชน์  
กฏระเบียบกติกาชุมชน และการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
   3.6.3 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลด้านบริบทของชุมชน ด้านกิจกรรมและกระบวนการ 
หมายถึง กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ ให้บริการ
นักท่องเที่ยว 
  3.7 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการศึกษา 
   3.7.1 สมุดจดบันทึก 
   3.7.2 เครื่องอัดเสียง 
   3.7.3 กล้องถ่ายรูป 
   3.7.4 รถยนตร์ 
   3.7.5 คอมพิวเตอร์ 
 ผู้วิจัยได้น าระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการวิจัยทั้งสามสามส่วนคือ 1) การศึกษา
เอกสาร (Documentary Study) 2) ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ (Field Study) 3)การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม  (Participation) และขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการมาจัดท าในรูปแบบ
กรอบแนวคิดในงานวิจัยหรือ Conceptual Framework) โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
ออกมาได้ดังภาพในต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual Framework)  
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพื้นที่ศึกษา 

 
  “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ศึกษาเพ่ือให้ชุมชนได้
รู้จักตนเอง เข้าใจปัญหา และก าหนดแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหา เพ่ือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการศึกษาด้านระบบการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลโดยใช้ การส ารวจ 
การสัมภาษณ์ การประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ศึกษากับสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวของชุมชน เพ่ือระดมความคิดเห็นและและร่วมกันวิเคราะห์สถาณการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้สอดคล้องกับประเด็นเนื้อหาของการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาใน
ครั้งนี้ โดยแบ่งการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 2. ข้อมูลประวัติและสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 3. สรุปข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
 ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการด าเนินงานเก็บข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาจะเป็นฐานในเลือกรูปแบบการ
จัดกระบวนการและแนวทางในการด าเนินการศึกษาต่อไปใน บทที่ 5 กระบวนการในการศึกษา 
 

1. ข้อมูลพื้นที่ที่สง่ผลต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ 
อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 ข้อมูลพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจ าเป็นที่ผู้ศึกษาต้องเข้าใจในภาพกว้างใน
พ้ืนที่ศึกษาในมิติทางมนุษยวิทยา เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูล
ด้านศาสนาความเชื่อ ข้อมูลด้าน สภาพสังคม ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ด้วยพ้ืนที่ศึกษาคือชุมชนวัด
ตาล ซึ่งมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทองมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาข้อมูล
ของจังหวัดอ่างทองจะท าให้ผู้ศึกษาเห็นถึงสภาพภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกัน ดังนี้ 
 1.1ข้อมูลทั่วไป จังหวัดอ่างทอง  
 จังหวัดอ่างทองเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศา 35 ลิปดา 12 
พิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามแม่น้ า
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เจ้าพระยาถึงตลาด   ท่าเตียน ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ ายรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้
ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
605,232.5 ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้าง จังหวัด
สิงห์บุรี 
  ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอผักไห่และอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางปะหัน อ าเภอมหาราช และอ าเภอบ้านแพรก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก อ าเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แผนที่จังหวัดอ่างทอง  
ที่มา: เว็บไซต์ของจังหวัดอ่างทองจัดท าโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดอ่างทองศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง  
จังหวัดอ่างทอง ttp://123.242.159.135/ 2558/ index.php/ th/ know_angthong/ 
geography วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 

 

 จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ดินเป็น
ดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ท าไร่ ท านาและท าสวน และมีแม่น้ าสาย
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ส าคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน้อย แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายแขนงที่ไหล
ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งไหลผ่านอ าเภอไชโย 
อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอป่าโมก รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 40 กิโลเมตร 
 ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในโซนร้อนและชุ่มชื้น เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู 
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้
อากาศหนาวเย็น และแห้งแล้งในช่วงนี้ และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดอืน กันยายน ท าให้มีเมฆมากและฝนตกชุกในช่วงนี้ 
การปกครอง: แบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 73 ต าบล 513 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 1) อ าเภอเมืองอ่างทอง 
 2) อ าเภอไชโย 
 3) อ าเภอป่าโมก 
 4) อ าเภอโพธิ์ทอง 
 5) อ าเภอแสวงหา 
 6) อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 7) อ าเภอสามโก้ 
(จังหวัดอ่างทอง, 2562: ระบบออนไลน์เว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง) 
 จังหวัดอ่างทอง มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน เดิมอยู่ที่อ าเภอวิเศษชัยชาญริมแม่น้ าน้อย 
ต่อมาย้ายมาตั้งเมืองใหม่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว ในปลายสมัยกรุงธนบุรี  
เป็นจังหวัดที่เก่าแก่จังหวัดหนึ่งของไทย เป็นแหล่งชุมชนโบราณทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งเมืองอยู่ใน
พ้ืนที่ลุ่มคล้ายอ่างไม่มีภูเขา ป่าไม้ และแร่ธาตุ เป็นอู่ข้าวอู่น้ ามาตั้งแต่สมัยโบราณ เคยเป็นเมืองโบราณ
สมัยทวารวดี พบร่องรอยคูเมืองที่มีลักษณะเป็นคูน้ าล้อมรอบเมืองตามรูปแบบคูน้ าคันดินรอบ ในสมัย
สุโขทัย เมืองอ่างทองได้รับวัฒนธรรมจากสุโขทัย จากการค้นพบพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย เช่น พระ
พุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล และวัดป่าโมกวรวิหาร  
 ชื่อ “อ่างทอง” (ประวัติศาสตร์อ่างทอง จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554) ระบุว่า คน
ไทยมักเรียกชื่อสถานที่ต่าง ๆ ตามลักษณะภูมิประเทศของท้องที่นั้น เช่นที่สูงก็เรียกว่า ดอน เนิน ควน 
พ้ืนที่ริมน้ าก็เรียก บึง หนอง ละหาน สระห้วย แต่ถ้าเป็นที่ลุ่มจัดมีลักษณะเป็นแอ่งเหมือนท้องกระทะ 
มีแอ่งน้ าขังอยู่มักจะเรียกว่าอ่าง ลักษณะพ้ืนที่เช่นนี้มีอยู่ทั่วไป เช่น อ่างแก้ว อ่างหิน อ่างทอง ค าว่า 
“อ่างทอง” เป็นชื่อยอดนิยมเนื่องจากนอกจากจังหวัดอ่างทองแล้วยังเป็นชื่อต าบลอีกหลายแห่งเช่น 
สาเหตุที่ “อ่างทอง” เป็นชื่อยอดนิยมเช่นนี้ เพราะเมืองไทยมีหลายแห่งที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นที่
ลุ่มต่ ามีน้ าขัง ประกอบกับคนไทยนิยมค าว่าทอง สังเกตได้จากจะใช้ค าว่าทองเป็นชื่อตัว หรือชื่อสกุล 
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ชื่อสถานที่เพ่ือให้ไพเราะและเป็นสิริมงคล จึงน าทองมาเติมท้ายค าว่าอ่าง เป็นอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง เริ่มต้นจากชุมชนเล็ก ๆ ริมแม่น้ าใหญ่ (เจ้าพระยา) เป็นที่ลุ่มต่ ามีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ใช้พาหนะ 
เรือ แพ สัญจรได้สะดวก เมื่อมีผู้มาอยู่มาก ๆ เข้าเป็นชุมชนใหญ่ก็ตั้งเป็นเมืองอ่างทองมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 กรุงรัตนโกสินทร์ เปลี่ยนวิธีเรียกจาก เมืองอ่างทอง
เป็นจังหวัดอ่างทอง เมื่อ 19 พฤษภาคม 2459 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  33 หน้า 51-53) ใน
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา” (ประวัติศาสตร์อ่างทอง จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554) กล่าวถึงแต่
เมืองวิเศษไชยชาญ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ าน้อยไม่ได้กล่าวถึงเมืองอ่างทองทางริมแม่น้ าใหญ่ (เจ้าพระยา) มี
กล่าวถึงแต่บางต าบลเช่น บ้านแห บางแก้ว บ้านรี นั้นอาจเป็นเพราะแม่น้ าเจ้าพระยายังไม่ไหลผ่าน
ทางนี้ จึงไม่มีชุมชนใหญ่ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แม่น้ าเจ้าพระยาเปลี่ยนสายกัดเซาะแผ่นดิน
เป็นทางน้ าใหม่จากปากคลองบางแก้ว มาทางต าบลอ่างทอง บ้านแห รวมกับล าคลองสายอ่ืน  ๆ มา
บรรจบกับแม่น้ าประค าทองที่ท้ายป่าโมก กลายเป็นแม่น้ าใหญ่ การสัญจรทางเรือก็สะดวกข้ึน เรือจาก
ทางเหนือสามารถล่องมาอยุธยาได้โดยตรง ไม่ต้องอ้อมคลองบางแก้วอย่างสมัยก่อน ผู้คนจึงมาอยู่
หนาแน่นขึ้น โดยเฉพาะตรงบ้านอ่างทอง เมื่อมีชุมชนหนาแน่นขึ้นก็ต้องตั้งเป็นเมือง เพราะตาม
นโยบายการปกครอิงของกรุงศรีอยุธยาที่มีมาตั้งแต่สมัยพระมหาจักรพรรดิ คือประสงค์ให้ตัวหัวเมือง
เป็นที่รวมพลอยู่รายรอบพระนคร ห่างกันพอระยะทางไปมาถึงกันได้ภายในหนึ่งวันเพ่ือสะดวกแก่การ
เรียกไพร่พลเวลาเกิดศึกสงคราม 
 1.2 ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์  
  โดยแบ่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เป็น 3 ยุคสมัย ดังนี้ (ประวัติศาสตร์อ่างทอง จัดพิมพ์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554) 
  1.2.1 สมัยอยุธยา เมืองอ่างทองอยู่ในเส้นทางเดินทัพของพม่าที่มาจากทิศตะวันตก 
จากเมืองสุพรรณบุรี และที่มาจากทิศเหนือจากเมืองลพบุรี และพ้ืนที่สนามรบระหว่างไทยกับพม่า 
ตั้งแต่สมัยมหาจักรพรรดิ เมื่อปี พ.ศ. 2019 จนถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2310 ต่อมาสมัย
กรุงธนบุรี ได้มีการย้ายเมืองจากเมืองวิเศษชัยชาญริมแม่น้ าน้อยมาตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามวัดไชย
สงครามทางฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา เนื่องจากอ่างทองเป็นเขตติดต่อกับกรุงศรี
อยุธยา จึงมีเรื่องราวที่กล่าวถึงท้องที่ในอ่างทองหลายตอนด้วยกัน แต่สมัยอยุธยาตอนต้นนั้นยังไม่
ปรากฏชื่อเมืองนี้ เข้าใจว่าจะเป็นเพียงชายเขตแขวงพระนครเท่านั้น แม้กระทั่งแผ่นดินสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ ยังไม่ปรากฏว่ามีชื่อเมืองในท้องที่ของอ่างทองเลย หนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวไว้
ว่า เมื่อคราวพม่ายกทัพมาประชิดพระนครในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้น ได้มีการเกณฑ์ทัพเพ่ือ
รักษาพระนครจากเมืองใกล้เคียง โดยกล่าวชื่อเมืองใกล้เคียงพระนครหลายเมือง  เช่น เมืองสิงห์บุ รี 
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เมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองสุพรรณบุรี เมืองชัยนาท เมืองลพบุรี เมืองนครนายก เป็นต้น ไม่
เคยกล่าวถึงเมืองอ่างทองหรือชื่อเมืองวิเศษชัยชาญอันเป็นชื่อเก่าของเมืองอ่างทองเลย เพียงแต่กล่าว
ไว้ตอนที่พม่ายกทัพเข้ามาว่า “พม่าก็ยกตามเข้ามาทาง ล าสามโก้ ป่าโมก ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาแถว
บางโผงเผง เข้ามาชานพระนครทางทุ่งลุมพลีข้างด้านเหนือ” ล าสามโก้ปัจจุบันเป็นชื่อต าบลอยู่ใน
อ าเภอสามโก้ ป่าโมกก็เป็นชื่อต าบลอยู่ในอ าเภอป่าโมกเช่นกัน ส่วนบางโผงเผงนั้นอยู่ในท้องที่อ าเภอ
ป่าโมก พระราชพงศาวดารมิได้กล่าวว่าต าบลทั้งสามขึ้นกับเมืองใด สันนิษฐานว่าแต่ก่อนอาจจะ
รวมอยู่ในแขวงพระนครหลวง ยังไม่ยกฐานะเป็นเมือง เพราะอยู่ใกล้พระนครหลวงมาก 
  1.2.2 สมัยกรุงธนบุรี มีการย้ายเมืองวิเศษชัยชาญมาตั้งใหม่ที่ต าบลบ้านแห ตรงวัดไชย
สงคราม (วัดกะเชา) ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ในท้องที่อ าเภอเมืองในปัจจุบันนี้และการ
ย้ายเมืองครั้งนั้นได้เปลี่ยนชื่อจากเมืองวิเศษชัยชาญมาตั้งชื่อใหม่ว่า “เมืองอ่างทอง” สาเหตุที่ย้าย
เข้าใจว่าเมืองวิเศษชัยชาญเดิมนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าน้อย ในขณะนั้นแม่น้ าน้อยคงตื้ นเขิน ฤดูแล้งเรือ
เดินไม่ได้ จึงย้ายมาตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาอย่างไรก็ตาม หลักฐานในพระราชพงศาวดารก็ไม่ได้
กล่าวไว้เลยว่า การย้ายเมืองวิเศษ ชัยชาญมาตั้งใหม่และเปลี่ยนชื่อใหม่นั้นเมื่อใดตอนไหน แต่ในสมัย
กรุงธนบุรีนี้ก็มีข้อความเกี่ยวกับเมืองวิเศษชัยชาญอยู่ตอนหนึ่งในราว พ.ศ. 2317 เมื่อคราวรบพม่าที่
บางแก้ว เมืองราชบุรี คือ ก่อนสิ้น รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี 8 ปี พระยาอินทรวิชิต เจ้าเมืองวิเศษชัย
ชาญ ได้คุมกองทัพไปช่วยพระยา ยมราชรบกับพม่าที่แขวงเมืองราชบุรี มีผู้ให้ความเห็นว่าการย้าย
เมืองครั้งนั้นน่าจะเกี่ยวข้องด้วยในระหว่างระยะเวลาที่กล่าวนั้น และเพ่ือความสะดวกสบายในการส่ง
ก าลังรบจากพระนครขึ้นไปยังเมืองฝ่ายเหนือการใช้เรือล าเลียงทางแม่น้ าน้อยอาจขลุกขลักในฤดูแล้ง
ความสะดวกสู้ทางแม่น้ าเจ้าพระยาไม่ได้ จึงย้ายเมืองเสีย แต่ถ้าหากไม่ใช่ย้ายตอนปลายสมัยกรุงธนบุรี
ก็คงจะย้ายตอนต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คือช่วงระยะเวลาจาก พ.ศ. 2317 (ซึ่งได้กล่าวถึงเมืองวิเศษ
ชัยชาญเป็นครั้งสุดท้ายในพระราชพงศาวดาร ) จนถึง พ.ศ. 2356 ในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เพราะตอนนี้พระราชพงศาวดารได้กล่าวถึงการท าท านบกั้นน้ าที่เมืองอ่างทอง (เป็นการ
กลา่วชื่อเมืองอ่างทองครั้งแรกในตอนนี้) 
 1.2.3 สมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากอ่างทองเป็นเมืองที่อยู่ใกล้พระนครหลวงในสมัยกรุงศรี
อยุธยา จึงมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการศึกษาสงครามป้องกันพระนคร พระเจ้า
แผ่นดินของไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จอ่างทองเพื่อทรงประกอบพระราชภารกิจต่าง ๆ แม้ปัจจุบัน
จะได้ย้ายราชธานีไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ตาม จังหวัดอ่างทองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจาก
เมืองหลวงนัก พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีก็ได้เคยเสด็จอ่างทองเช่นกัน 
โดยเฉพาะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 9 ในพระบรมโกฏ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตจังหวัดอ่างทอง และเสด็จ
พระราชด าเนินมาทรงประกอบพระราชภารกิจ ทั้งทางราชการและส่วนพระองค์ในวาระต่าง  ๆ 



  52 

บ่อยครั้ง อาทิ เสด็จพระราชด าเนินมาถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ท่ีวัดศีลขันธาราม อ าเภอ
โพธิ์ทอง วัดเขียน อ าเภอวิเศษชัยชาญ วัดขุนอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง เสด็จนมัสการหลวงพ่อโต 
วัดไชโยวรวิหาร อ าเภอไชโย เสด็จเยี่ยมสถานที่เลี้ยงเด็กก าพร้าวัดสระแก้ว อ าเภอป่าโมก ฯลฯ เป็น
เหตุให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดอ่างทองปลาบปลื้มใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น ทั้งยังปรากฏชื่อ “บางเสด็จ” ในพระราชนิพนธ์กลอนนิราศของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “นิราศพระมะเหลเถไถ” ซึ่งประพันธ์ระหว่างการเสด็จประพาสมณฑล
นครสวรรค์และมณฑลกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) โดยทางชลมารค ไว้ว่า 
  บางเสด็จตะเหม็ดเต็ดตะเหมาเต๋า ราวจะเย้าถึงวิโยคทะโมกถา 
  ว่าต้องตามเสด็จประเพศพา  จึงต้องร้างวนิดาประภาเภ 
(นิราศมะเหลเถไถ พระราชนิพนธ์กลอนนิราศในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วชิราวธุา
นุสรณ์สาร. ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 ก.ค. 2552 หน้า 18-38) 
 จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอ่างทองเป็นเมืองส าคัญเมือง
หนึ่งของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยพ้ืนที่ตั้งที่ไม่ใกลจากเมืองหลวงนัก หัวเมืองเป็นที่รวม
พลอยู่รายรอบพระนคร ห่างกันพอระยะทางไปมาถึงกันได้ภายในหนึ่งวันเพ่ือสะดวกแก่การเรียกไพร่
พลเวลาเกิดศึกสงครามทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งยังมีพ้ืนที่ราบลุ่ม
ใกล้แม่น้ าเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงไม่แปลกที่จังหวัดอ่างทองมีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มา
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะถูกปรับใช้ทางการท่องเที่ยวในด้านการสื่อ
ความหมายของชุมชนต่อไปเนื่องจากชุมชนมีประวัติศาสตร์และความเชื่อของชุมชนเกี่ยวกับการข้าม
ทัพของพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องทบทวนประวัติศาสตร์ทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง
เพ่ือให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจในภาพกว้างของพ้ืนที่และประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของจังหวัดมีความเกี่ยว
โยงกันในมิติของพ้ืนที่และประวัติศาสตร์บางส่วนซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่จะ
น าไปใช้ประกอบข้อเสนอแนะในการท าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต่อไป 
 1.3 ข้อมูลทั่วไป และกายภาพ ของชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง 
 ต าบลบางเสด็จตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ าเภอป่าโมก มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวัดตาลใต้ หมู่ที่ 2 บ้านวัดตาลเหนือ หมู่ที่3 บ้านประขาว หมู่ที่ 4บ้านปาก
บาง หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง และหมู่ที่ 6 บ้านสระแก้ว การปั้นตุ๊กตาชาววังของต าบลบางเสด็จ ตั้งอยู่
ในหมู่ที่ 1 บ้านวัดตาลใต้ และหมู่ที่ 2 บ้านวัดตาลเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอ่างทอง ห่างจาก
อ าเภอเมืองอ่างทองประมาณ 12 กิโลเมตร อาชีพหลักคือการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ได้แก่
การท าไร่ท านาน ท าสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลาในกระชัง อาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ การท าก้านธูป การท า
ตุ๊กตาชาววัง การท าอิฐ รับราชการ พนักงานโรงงานลักษณะภูมิประเทศ เป็นพ้ืนที่ลักษณะคล้ายอ่าง 
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ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนมากเหมาะแก่การท านาข้าวท าไร่ท าสวนมี
แม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 2 สายคือ แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน้อยเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  
(อบต.บางเสด็จ, 2562 :ระบบออนไลน์)  
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง” ผู้ศึกษาได้ก าหนดพ้ืนที่ไว้ 2 ชุมชนได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวัดตาลใต้ หมู่ที่ 2 บ้านวัดตาล
เหนือ เนื่องจากเป็นชุมชนที่ด าเนินการเรื่องการท่องเที่ยวอยู่บ้างแล้ว และทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่อยู่ภายในชุมชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 โดยในหมู่ที่ 3 นั้นได้รับการคัดเลือกจากพัฒนาชุมชนอ าเภอ
ป่าโมกให้เป็นชุมชนด้านการท่องเที่ยวภายใต้โครงการนวัตวิถีเพ่ือให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนและเกิด
ผลกระทบกับชุมชนที่ด าเนินการกับภาครัฐอยู่จึงก าหนดให้พื้นที่ด าเนินการในหมู่ หมู่ที่ 1 บ้านวัดตาล
ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านวัดตาลเหนือ  ในส่วนของหมู่ที่ 4 บ้านปากบาง หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง และหมู่ที่ 6 
บ้านสระแก้ว นั้นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมเช่นการขนทราย การเผาอิฐ และสถานที่
ราชการบางส่วน การศึกษาในครั้งนี้จะไม่ได้ด าเนินการทั้งต าบลบางเสด็จแต่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหลายภาคส่วน อันประกอบไปด้วยภาครัฐได้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
อ าเภอป่าโมก เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง รวมถึงประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการท่องเที่ยวของบ้านบางเสด็จ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านปากบาง หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง 
และหมู่ที่ 6 บ้านสระแก้ว ไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวแต่พร้อมที่จะสนับสนุน
และเข้าร่วมเม่ือการท่องเที่ยวของบ้านบางเสด็จสามารถเคลื่อนตัวได้ 
 เหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 บ้านปากบาง ต าบลบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทางหลวงหมายเลข 309 ถัดไปเป็น อ าเภอบางประหัน และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอบางบาล และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ าเจ้าพระยา โดยฝั่งตรงข้างเป็น ต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก 
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ภาพที่ 5 แผนทตบลบางเสด็จ 
ที่มา: เว็บไซต์ของจังหวัดอ่างทองจัดท าโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง )ที่มาของภาพเว็บไซต์ต าบลบางเสด็จ http://www.govesite.com/ 
bangsadej/ content.php?cid=20140619102828un0GcPj  
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แผนที่การเดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32  
ที่มา: http://m.prachachat.net/ news_detail.php?newsid=1491375369 เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 

กรกฎาคม 2562 
  



  55 

  1.3.1 ข้อมูลด้านประชากร และสภาพสังคม 
  ประชากรในพ้ืนที่ศึกษาอันได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวัดตาลใต้ หมู่ที่ 2 บ้านวัดตาลเหนือ  
มีประชากรตามสมุดแสดงประชากรของผู้ใหญ่บ้านประมาณ 375 หลังคาเรือน เป็นเพศชายจ านวน 
521 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 580 คน โดย (นาวี สุปันนี, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สัมภาษณ์, 24 ,มิถุนายน 
2563) กล่าวว่า “ยังมีประชากรแฝงซึ่งเป็นบุคคลจากจังหวัดอ่ืน และบุคคลต่างด้าวอีกจ านวนมากที่
เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งไม่สามารถขอหลักฐานได้ โดยส่วนใหญ่ประชากรไม่เฉพาะแต่ หมู่ที่ 1,2 
และหมู่ที่ 3 เท่านั้น ทั้งต าบลประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ เกิน 50 ปี เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
จากการประเมินของผู้ใหญ่แล้วคิดว่าเกิน ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด” ซึ่งสอดคล้องกับการลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์ประชากรในหมู่บ้านและสังเกตการณ์และการขอสัมภาษณ์ประชากรในพ้ืนที่ของผู้ศึกษา
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หรือเป็นสภาพสังคมชนแบบผู้สูงอายุ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 3  จะให้ความเชื่อมั่นกับผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็นแกนน าหลักในการ
บริหารพัฒนาชุมชนในทุก ๆ ด้าน โดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหรือส่วนราชการให้ท าอะไรก็จะปฏิบัติ
ตามนั้นเนื่องจากตระกูลก านันและผู้ใหญ่บ้านท าความเจริญให้ชุมชนมาตั้งแต่อดีต โดยเหตุการณ์ที่
ประชากรในพ้ืนที่ให้ความเชื่อมั่นคือเมื่อคราวที่ชุมชนรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
9 ครั้งแรก และสถานที่ชุมนุมในหมู่บ้าน คือ ศาลาประชุมประจ าหมู่บ้านและศูนย์ตุ๊กตาชาววัง (นาย
ไพโรจน์ ชูจันทร์, สัมภาษณ์, 24 ,มิถุนายน 2563) โดยสามารถแสดงข้อมูลประชากรในรูปแบบตาราง
ได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากร หมู่ที่ 1-2 ของต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร 
 

จ านวน
ครัวเรือน 

ผู้น าชุมชน ต าแหน่ง 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านตาลเหนือ 355 405 760 275 นายบุญส่ง ภู่พันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านตาลใต้ 166 175 341 100 นายนาวี สุปัณนี ผู้ใหญ่บ้าน 

 

 ในกระบวนการลงพ้ืนที่ส ารวจและลงพ้ืนที่ สัมภาษณ์ประชากร ผู้ศึกษาพบว่าเมื่อขอ
สัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนซึ่งกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวขอปฏิเสธการให้สัมภาษณ์โดยให้เหตุผลแก่ผู้
ศึกษาว่า ตนไปท างานข้างนอกเพ่ิงกลับมาบ้าน ให้ผู้ศึกษาไปถามพ่อแม่ หรือ ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงสถานะของชุมชนได้จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้สรุปได้
ว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนของผู้สูงอายุ และก าลังขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนาชุมชนตนเองสังเกตได้
จากกลุ่มวัยรุ่นไม่สามารถให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนได้ กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนส่วน
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ใหญ่เกษียณอายุจากการท างานแล้วยังมีบางส่วนที่ยึดอาชีพปั้นตุ๊กตา หรือ ท ากก้านธูปอยู่บ้าน โดย
(นางรุจี วิจิตตรานุรักษ์ ,สัมภาษณ์ , 24 มิถุนายน 2563) ได้กล่าวว่า  “ผู้สูงอายุส่วนส่วนใหญ่อยู่กัน
แบบครอบครัวมีพ่อ แม่ลูก ปู่ ย่า ตายาย โดยกลุ่มวัยรุ่นออกไปท างานนอกชุมชนเป็นส่วนใหญ่” จาก
การสัมภาษณ์ประชากรในชุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรื่องการอยู่อาศัยกันแบบครอบครัวชนบท
ทั่วไป ซึ่งเป็นแบบอยู่ร่วมกันในสายตระกูล โดยในปัจจุบันชุมชนเข้าสู่การเป็นชุมชนผู้สูงอายุอย่างเต็ม
รูปแบบโดยลูกหลาน ออกไปท างานโรงการอุสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ผู้สูงอายุบางส่วนของชุมชนหา
รายได้เพ่ิมให้กับครอบครัวด้วยการรับจ้างท าชิ้นส่วนตุ๊กตาชาววังและเหลาก้านธูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 ผู้สูงอายุหารายได้จากประดิษฐ์ชิ้นส่วนตุ๊กตาชาววัง และการท าก้านธูป ถ่ายภาพเมื่อ 14 
กันยายน 2562 

 

 การท าก้านธูปของชุมชนนั้นไม่มีระบุว่าเริ่มต้นท าเม่ือใด ในสมัยก่อนถือเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนมานานมากแล้วและสร้างรายได้ให้ชาวชุมชนเป็นอันดับสอง รองจากการท าเกษตรกรรมการ
ท าก้านธูปนี้สามารถท าได้ตลอดทั้งปี ในอดีตวัตถุดิบที่ใช้มาจากไม่ไผ่ในท้องถิ่นเองและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ต่อมาไม้ไผ่ในจังหวัดอ่างทองเกือบหมดลงเพราะปลูกทดแทนไม่ทัน จึงต้องใช้ไม่ไผ่จากจังหวัดอ่ืน เช่น 
ไม่ไผ่จากจังหวัดทางเหนือ ล่องไม้มาตามแม่น้ าเจ้าพระยา ส่วนใหญ่จะมาจากนครสวรรค์ ซึ่งเจ้าของ
ไม้จะคิดเงิน แต่จะมาเก็บเงินหลังจากขายก้านธูปได้แล้ว บางรายก็จะรับซื้อผลผลิตคือไม่ก้านธูปด้วย 
 กรรมวิธีการผลิตนั้นจะน าไม้ไผ่แก่มาตัดเป็นท่อน ๆ สั้นยางตามต้องการ แล้วน าไปตาก
แดดเอาท่อนที่ซอยได้ขนาดแล้วมาแช่น้ าอีกครั้งก่อนน ามาเหลาเป็นเส้นเล็ก ๆ แล้วมัดเป็นมัด ๆ มัด
ละ 10 กิโลกรัม ซึ่งพ่อค้าจะมารับไปขายในราคา 70 บาท จากการลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่าการท าก้านธูป
ในปัจจุบันยังคงท าอยู่แต่ลดน้อยลงมาก เป็นอาชีพเสริมของผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านและท ามาแต่เดิม  
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  1.3.2 วิถีชีวิตและเศรษฐกิจ 
   ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของประชากรในชุมจากผู้อาวุโส ของชุมชน 
(ละออง สุขสิงห์ขร อายุ 91 ปี, สัมภาษณ์, 24 ,มิถุนายน 2563) ได้กล่าวว่า “ในอดีตประชาชนใน
พ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ได้แก่การท าไร่ไถนา เลี้ยงควาย สมัยก่อนยังไม่มีวัวแถวนี้
เลี้ยงแต่ควายเพ่ือใช้ในการท านา ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2519 ได้มีโครงการในพระราชด าริ คือการ
ฝึกอาชีพทอผ้า และการปั้นตุ๊กตาชาววังอาชีพของผู้คนจึงเริ่มเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาท าตุ๊กตาชาว
วัง และทอผ้า ส่งศูนย์ศิลปาชีพ โดยในปัจจุบัน”กลุ่มคนส่วนหนึ่งยังคงท าอาชีพพระราชทาน (ปั้น
ตุ๊กตาชาววัง) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่อาชีพทอผ้านั้นไม่มีคนในชุมชนท าแล้ว  โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการทอผ้าเป็นทรัพย์สินของส านักพระราชวังซึ่งถูกเก็บรักษาอยู่ที่ อาคารศูนย์การทอผ้า สาเหตุ
ที่อาชีพพระราชทานการทอผ้าหายไปนั้นเนื่องจาก ประชาชนที่ได้รับการอบรมอาชีพในตอนนั้น
ปัจจุบันมีอายุมากขึ้น สภาพร่างกายไม่เหมาะสมแก่อาชีพนี้แล้วโดยเฉพาะด้านสายตา และไม่มี
ลูกหลานสนใจในอาชีพดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 8 กิจกรรมสอนปั้นตุ๊กตาชาววัง ถ่ายภาพเมื่อ 13 กันยายน 2562 
 

 ในปี พ.ศ.2530 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนิน ณ วัดท่าสุทธาวาส ทรงเห็นว่าราษฎรชาวต าบลบางเสด็จ ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัย เนื่องจากอ าเภอป่าโมกเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและมีแม่น้ าเจ้าพระยา
ไหลผ่านกลางพ้ืนที่ของอ าเภอ ท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จึงมีพระราชด ารัสพระราชทานเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ขนาด 3 ตัน/ วัน เพ่ือให้ชาวนา
ต าบลบางเสด็จได้สีข้าวของตนเองไว้บริโภคและขายเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน  ซึ่งในปัจจุบันโรงสี
เทพประธาน 2 ยังคงเปิดให้บริการอยู่แต่ก าลังผลิตเหลือเครื่องสีข้าวเพียง 1 ตัว ชาวบ้านในพ้ืนที่ยัง
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เล่าต่อกันว่าที่มาของชื่อ “โรงสีเทพประธาน” มาจากพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเป็นผู้ด าริโครงการนี้ขึ้น (ข้อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็น ของกลุ่มท่องเที่ยว
บางเสด็จ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 โรงสีเทพประธาน ถ่ายภาพเมื่อ 13 กันยายน 2562 
 

 ปัจจุบันหากพูดถึงชุมชนบางเสด็จ ในการรับรู้ของผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงศูนย์ปั้นตุ๊กตาม
ชาววัง ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด าริให้
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยมรสาเหตุมาจากปัญหาน้ าท่วมในช่วงหน้าฝนมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ท าให้ประชาชนมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เดิมพ้ืนที่ในแถบนี้มีอาชีพท าอิฐและเหลาไม้
ก้านธูป เมื่อยามที่ฝนตกน้ าท่วมไม่สามารถเผาอิฐหรือตากธูปได้ ท าให้ได้รับความเดือดร้อนในเรื่อง
การท ามาหากินช่วงหน้าฝน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยทรงมีพระด ารัส
ว่า “น่าจะมีอาชีพเสริมอย่างอ่ืน โดยทรงค านึงว่า ชาวบ้านมีทรัพยากรธรรมชาติที่พร้อมอยู่แล้ว คือ 
ดินเหนียวที่ใช้ท าอิฐ ประกอบกับทรงระลึกถึงตุ๊กตาไทยที่เรียกว่าตุ๊กตาชาววังนั้นหาดูได้ยากเกือบจะ
สูญสิ้นไปหมดแล้ว หากจะฟ้ืนฟูขึ้น ก็น่าจะช่วยสืบสานศิลปหัตถกรรมไทยแบบโบราณของไทยได้อีก
อย่างหนึ่ง” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งอาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ และ อาจารย์เสริมศรี 
บุนนาค จากวิทยาลัยเพาะช่าง มาสอนปั้นตุ๊กตาชาววัง โดยมีการจัดตั้งโครงการปั้นตุ๊กตาไทยขึ้น ครั้ง
แรกมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 150 คน ฝึกสอนกันได้ 3 เดือน ก็จัดให้มีพิธีไหว้ครู โดยสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู และได้ตั้งศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
บ้านบางเสด็จแห่งนี้ นอกจากท่ีศูนย์ตุ๊กตาชาววังแห่งนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถชมการปั้นตุ๊กตาชาววัง
ได้ที่บ้านเรือนราษฎรในละแวกนั้นได้อย่างเป็นกันเอง เนื่องจากในแต่ละบ้านจะท าตุ๊กตาคนละแบบ
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แตกต่างกันไป (กระทรวงวัฒนธรรม, 2562 ระบบออนไลน์) ศูนย์ตุ๊กตาแห่งนี้มีการรวมกลุ่มในรูปของ
สหกรณ์โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ซึ่งจะจัดให้สมาชิกมาสาธิตการปั้นตุ๊กตา
ชาววังพร้อมกับจัดจ าหน่ายในราคาที่ย่อมเยา ตุ๊กตาชาววังท าจากดินเหนียวแสดงให้เห็นวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนและ วัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง ๆ เช่น การละเล่นของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์ 
สุภาษิตค าพังเพยไทย หรือรูปผลไม้ไทยหลากหลายชนิดซึ่งล้วนมีความสวยงามน่ารักและเหมาะที่จะ
ซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกเป็นอย่างยิ่ง  อดีตประธานศูนย์ตุ๊กตา(นางรุจี วิจิตตรานุรักษ์ , 
สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2563) ได้กล่าวเสริมว่า “ไม่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในศูนย์ตุ๊กตาชาววังเท่านั้น 
ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านก็สามารถปั้นตุ๊กตาได้เช่นกัน โดยเป็นการรับงานมาท าที่บ้านเพ่ือส่งศูนย์
จ าหน่ายต่อไป”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 นางรุจี วิจิตตรานุรักษ์ อดีตประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววังก าลังประดิษฐ์ผลงาน ถ่ายภาพเมื่อ 

14 กันยายน 2562   
 นอกจากงานปั้นตุ๊กตาวชาววังที่เป็นที่รู้จักของชุมชนแห่งนี้ ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและ
พบว่ายังมีงานปั้นอีกส่วนหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันคืองานปั้นตุ๊กตาเรซิ่นแม่ไม้มวยไทย โดยคุณ
บัณฑิต โกศลสิทธิ์ ได้เล่าถึงความเป็นมาของการปั้นตุ๊กตาชนิดนี้ว่า (นายบัณฑิต โกศลสิทธ์, สัมภาษณ์, 
25 มิถุนายน 2563) “แม่ผมเคยเรียนปั้นตุ๊กตาชาววัง ตั้งแต่ปี 2519 ส่วนตัวผมพอจบ มัธยมต้นก็
ออกมาเรียนเกี่ยวกับด้านศิลปกรรม เรียนจบออกมาก็ท างานบริษัท มีช่วงหนึ่งตกงาน เลยมาฝึกปั้น
ตุ๊กตาชาววังกับแม่ และผมไปเห็นท่าย่างสามขุมของมวยไทย แล้วประทับใจ เพราะเราชอบมวยตั้งแต่
เด็ก ๆ เกิดเป็นแรงบันดาลใจอยากปั้นเป็นตุ๊กตานักมวยไทย” ในปัจจุบันคุณบัณฑิตมีแผนที่จะท า
กิจกรรมสอนปั้นตุ๊กตามวยไทย แต่การหาทีมงานมาร่วม ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากใจรักแล้ว  
ยังต้องมีความอดทนสูงด้วย 
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ภาพที่ 11 คุณบัณฑิต โกศลสิทธิ์และผลงานถ่ายภาพเมื่อ 14 กันยายน 2562 
 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พบงานฝีมือที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งคือการตีมีดตามสั่ง โดยเจ้าของ
กั้นห้องเล็ก ๆ บริเวณบ้านเป็นโรงตีมีดชื่อว่า “โรงมีดตามใจฝัน” เจ้าของโรงมีกแห่งนี้คือคุณ บรรจง 
เหมทอง หรือช่างโจ ช่างโจให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า (นายบรรจง เหมทอง ,สัมภาษณ์ , 25 มิถุนายน 
2563) “ตัวผมเองชอบมีดอยู่แล้วเป็นทุนเดิม แต่อยากจะได้มีดที่มีคุณภาพจริง ๆ ซึ่งมีดที่มีคุณภาพ
จริง ๆ ก็ต้องไปซื่อของฝรั่งซึ่งผมรู้ว่าคนไทยท ามีดที่มีคุณภาพได้ ผลเลยไปเรียนการท ามีด จากช่างที่
เขาว่าเก่ง แต่สรุปแล้วจากที่ตัวผมไปเรียนมาที่มีคนบอกว่ามีสูตรในการตีมีดมีไสยศาสตร์ ผมสรุปเลย
ว่ามันเป็นเรื่องของวิทยศาสตร์ล้วน ๆ ” ปัจจุบันช่างโจรับเป็นช่างเทคนิคเรื่องเสียงเนื่องจากครอบครัว
ท าวงดนตรี แต่มีงานอดิเรกและอาชีพเสริมในการตีมีดตามสั่ง โดยช่างโจยินดีถ้าจะมีคนเข้ามาชมขณะ
ตนเองตีมีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 บรรจง เหมทอง หรือช่างโจถ่ายภาพเมื่อ 14 กันยายน 2562 
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 จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและสัมภาษณ์ประชากรในชุมชน ผู้ศึกษาพบว่า ชุมชนบางเสด็จ มี
วิถีชีวิตในการด าเนินชีวิตคล้ายคลึงกับกลุ่มคนในภูมิภาคทั่วไปคือ อาชีพเกษตรกรรม และปศุสัตว์ ท า
ก้านธูป ในยุคแรกต่อมาเมื่อประสพภัยภิบัติ ทางการจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยได้รับพระราชทาน
อาชีพเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ คืออาชีพปั้นตุ๊กตาชาววัง และทอผ้าเพ่ือส่งศูนย์ศิลปาชีพ 
โดยในยุคนี้รายได้หลักจึงมาจากการประกอบอาชีพดังกล่าวเนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้
อันมีเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เมื่อมาถึงยุคปัจจุบัน หนุ่มสาววัยรุ่นเหลือน้อยลงเนื่องจากการ
ไปท างานโรงงานบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่นที่นิคมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุทยา หรือ ที่โรงงาน
ในจังหวัดลพบุรี จึงท าให้วัยรุ่นเหลือน้อยมากในชุมชน รวมไปถึงในปัจจุบันมีชาวอีสานมาอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมาท างานโรงงานบริเวณใกล้เคียงชุมชนและได้สามีหรือภรรยาเป็นคน
ในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมว่า (ละออง  สุขสิงห์ขร อายุ 91 ปี, สัมภาษณ์, 24 ,มิถุนายน 
2563) “หลานของตนก็ได้ภรรยาคนแรกเป็นคนจังหวัดศรีษะเกษ มีบุตรสองคน และภรรยาคนที่สอง 
เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี  
 จากข้อมูลข้างต้นผู้ ศึกษาจึงสรุปว่า ชุมชนบางเสด็จนั้นมีอาชีพดั้ งเดิมเป็นอาชีพ
เกษตรกรรมและปศุสัตว์โดยมีอาชีพเสริมคือการรับจ้างท าก้านธูป หลังจากประสบอุทกภัยในปี พ.ศ.
2519 โครงการในพระราชด าริถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพให้แก่ผู้คนในชุมชนส่วนมากใน
ช่วงเวลานั้น ได้แก่ การท าตุ๊กตาชาววังส่งศูนย์ศิลปาชีพ การท าผ้าทอมือ และในปี พ.ศ.2530 ก็ได้มี
โครงการโรงสีเทพประธาน 2 ของสมเด็จพระเทพฯ ลงไปส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ซึ่งเมื่อเวลาผ่านมา
ในปัจจุบัน โครงการศูนย์ตุ๊กตาชาววังมีการปรับตัวเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น จึงสามารถ
คงสถานะและอยู่รอดได้ในปัจจุบัน ในขณะที่การประกอบอาชีพทอผ้าท ามือ หรือการท านา 
เกษตรกรรม ไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มประชากรที่เกิดขึ้นใหม่ ประชากรกลุ่มนี้จึงไปประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปหรือพนักกงานโรงงานเสียเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงผู้ศึกษาได้สรุปวิถีการด ารงชีพของชุมชน
สามารถแสดงออกเป็นรูปภาพ ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 13 Time line การประกอบอาชีพชุมชนบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 
  1.3.3 ด้านการศึกษา และการสาธารณสุข 
   1.3.3.1 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาตั้งนั้นมีโรงเรียนทั้งหมดจ านวน 3 
โรงเรียนได้แก่ 1) โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดของ สพฐ. หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2) 
โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนภาคเอกชนที่ยกระดับมาจากสถาน
สงเคราะห์เด็กก าพร้าแห่งแรกที่รับอุปถัมภ์เด็กมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2483 สมัยที่ พระครูขันตยาภิวัฒน์ 
หรือหลวงพ่อฉบับ เป็นหลวงพ่อที่ชาวต าบลบางเสด็จให้ความเคารพนับถือ ต่อมา เมื่อหลวงพ่อฉบับ 
มรณะภาพ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ ได้สานต่อเจตนารมณ์ในการเลี้ยงดูเด็กก าพร้ายากจน และเป็น
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สืบต่อมา และเป็นโรงเรียนที่ได้รับความ
อุปถัมภ์จากบริษัทภาคเอกชนหลายหน่วยงาน ปัจจุบันเปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนต้น ถึง
ประถมศึกษาตอนปลาย 3) โรงเรียนวัดท่า ปัจจุบันปิดให้บริการไปแล้วเนื่องจากมีจ านวนเด็กไม่พอ 
“โรงเรียนวัดท่า” นี้เป็นโรงเรียนเก่าแก่ของคนในหมู่บ้านหลายท่านเรียนโรงเรียนนี้ปัจจุบัน แปรสภาพ
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แต่ในความเป็นจริง คงเหลือแต่อาคารไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
ต้ังอยู่บริเวณด้านหลังวัดท่าสุธาวาส และด้านข้างของศูนย์ตุ๊กตาชาววัง 
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ภาพที่ 14 โรงเรียนวัดสระแก้วและโรงเรียนวัดท่า ถ่ายภาพเมื่อ 14 กันยายน 2562 
 

 จากการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า (นาวี สุปันนี,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
สัมภาษณ์, 24 ,มิถุนายน 2563) ด้านการศึกษาของชาวบางเสด็จในปัจจุบันนั้น “ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ 
(อายุมากกว่า 60 ปี) จะจบการศึกษาเพียง ประถมศึกษาตอนต้นหรือ ป.4 ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ใน
ระดับวัยกลางคนส่วนใหญ่  (อายุ  40-59ปี ) จะจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีส่วนหนึ่งเข้ารับราชการซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่มี
จ านวนน้อยกว่า ในระดับช่วงอายุ 20-39ปี มีสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่างจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วเข้าท างานในโรงงานละแวกบ้านเพ่ือเลี้ยง
ชีพ กลุ่มผู้จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานในท้องที่” 
   1.3.3.2 ด้านการสาธารณสุข จากการสัมภาษณ์ประชากรส่วนใหญ่ของพ้ืนที่จะใช้
บริการโรงพยายาบาลป่าโมก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอมากกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล หรือ รพสต. ในอดีตมีหมอประจ าหมู่บ้านในการรักษาโรคทั่วไปเช่น อีสุกอีใส ไข้หวัด 
ด้วยยาหม้อต้มสมุนไพร มีการเหยียบเพ่ือรักษาโรคเช่น สุนัขกัด การกวาดยาที่คอ หรือ ลิ้น เหมือน
หมอพ้ืนบ้านทั่วไปในภูมิภาค ปัจจุบันยังคงหลงเหลือภูมิปัญญาในการรักษาอยู่ 1 อย่างคือการนวด
เส้นจัดกระดูกโดยเหลือหมอสูงอายุอยู่เพียงท่านเดียวเท่านั้น  
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ภาพที่ 15 โรงเรียนวัดสระแก้วและโรงเรียนวัดท่า ถ่ายภาพเมื่อ 14 กันยายน 2562 
 

  1.3.4 ประวัติและที่มาของชุมชน 
   หมู่ที่ 1 บ้านวัดตาลใต้ หมู่ที่ 2 บ้านวัดตาลเหนือ หมู่ที่3 บ้านประขาว ในอดีตถูก
เรียกว่าบ้าน ปะขาว หรือ บ้านชีปะขาว พงศาวดารกล่าวว่าเมื่อครั้งชะลอพระพุทธไสยาสน์ใน พ.ศ.
2269 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเสด็จฯมาควบคุมการชะลอองค์พระพุทธไสยยาสน์ ทรงลงจาก
ชะลอด้วยพระองค์เองร่วมกับพระภิกษุและชาวบ้าน ในช่วงนั้นทรงประทับแรมที่พลับพลาวัดชีปะขาว 
ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จอ่างทองเคยสร้างพลับพลาประทับแรมบริเวณ
นี้ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นต าบลบางเสด็จ ปัจจุบันต าบลบางเสด็จ (บ้านชีปะขาว) อยู่คนฝั่งกับวัดป่าโมก  
ต าบลบางโผลเผลงตามที่เห็นในแผนที่ปัจจุบัน (ประวัติศาสตร์อ่างทอง จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554) จากการสัมภาษณ์บุตรชายของอดีตก านันของต าบลบางเสด็จปราชญ์ท้องถิ่น (ไพโรจน์  
ชูจันทร์, พิรญาณ์ น่วมด้วง สัมภาษณ์, 24, มิถุนายน 2563) ได้กล่าวว่า “ชื่อวัดตาลเหนือ และวัดตาล
ใต้ ได้เริ่มเรียกกันเมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองในระดับต าบลเทศบาลเมื่อไม่เกิน 50 ปี มานี้ 
เนื่องจากชุมชนยังไม่คุ้นชินกับการถูกแบ่งเขตจึงเป็นชื่อเรียกที่ท าให้เข้าใจง่ายในระดับชุมชน โดยเริ่ม
เรียกจากศูนย์กลางของชุมชนคือ วัดท่าสุธาวาส ในอดีตชาวบ้านเรียกว่าวัดตาล เนื่องจากมีต้นตาล
ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากบริเวณวัด เมื่อแบ่งเขตการปกครองจึงเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า ถ้าไปทางเหนือ
ของวัดก็เป็น ชุมชนวัดตาลเหนือ หากลงมาทางใต้ก็ใช้ชื่อว่า ชุมชนวัดตาลใต้ ในขณะที่หมู่ที่ 3 ซึ่งอยู่
ห่างออกมาทางเหนือก็คงชื่อบ้านปะขาวเอาไว้ คุณไพโรจน์นี้แหละเป็น ลูกหลานของขุนชิน บ้าน
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ปะขาว ลสามารถไปชมเอกสารโฉนดที่ดินสมัย ร.5 ที่บ้านคุณไพโรจน์ได้” จากการลงพ้ืนที่ของผู้ศึกษา
ได้สอบถามเกี่ยวกับชื่อบ้านปะขาว ในกลุ่มผู้สูงอายุก็เป็นไปในทิศทางเกี่ยวกัน โดยผู้ศึกษาได้ขอคุณ
ไพโรจน์ ชูจันทร์ ดูโฉนดที่ดินฉบับดังกล่าวพบว่าเป็นดังที่ให้สัมภาษณ ์
  1.3.5 ศาสนาและความเชื่อ  
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า (นาวี สุปันนี, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สัมภาษณ์, 24 
,มิถุนายน 2563) “ประชากรในชุมชน 100% นับถือศาสนาพุทธ” ชาวบ้านต าบลบางเสด็จนับถือ
ศาสนาพุทธกับอ านาจเหนือธรรมชาติต่าง ๆ โดยปราศจากศาลเจ้าพ่อภายในหมู่บ้าน ด้านพิธีกรรม มี
รูปแบบพิธีกรรมรูปแบบเดียวกับชาวบ้านในภาคกลางทั่วไปคือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
ความเชื่อและประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิต มีวัดเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน คือ วัดท่าสุทธาวาส 
หรือวัดท่า ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคือหนังสือเรื่อง (“จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
และจิตรกรรมตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีวัดท่าสุธาวาส” 
จัดท าโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2559) ระบุว่า “วัดท่าสุธาวาส ชื่อเดิมวัดท่าสุวรรณภูมิ เป็นวัด
ราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 2 ต าบล บางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏประวัติการสร้าง นอกจากหลักฐานทาง
โบราณคดี และโบราณวัตถุในวัดอาทิเช่นศิลปะกรรมของพระประธานภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างจาก
หินทรายแดง ใบเสมาท าด้วยหินทรายแดง เป็นต้น หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรของกรมการ
ศาสนาระบุว่า “วัดแห่งนี้สร้างมานานแล้ว สันนิษฐานว่าประมาณ พ.ศ.2175 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2200” ด้วยลักษณะสภาพเป็นวัดมายาวนาน จากสมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน 
คงได้รับการบูรณปฏิสังขรตามควรแก่เวลาและความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง สิ่งก่อสร้างและศิลปวัตถุ
จึงมีทั้งศิลปกรรมสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ จึงนับว่าเป็นวัดที่มีความส าคัญในประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยมาตั้งแต่อดีตตราบจนถึงทุกวันนี้” ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้ศึกษาได้ส ารวจบริเวณ อ าเภอป่าโมก ไม่พบ
โบสถ์คริสต์ หรือมัสยิดในศาสนาอิสลาม ในเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้นชุมชนเชื่อว่า ในอดีต
ชุมชนแห่งนี้เป็นเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยใช้ช้างข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
จึงได้ตั้งชื่อหน้าท่าแห่งนี้ว่าท่าช้างและมีการวาดภาพเด็กไทยในสมัยโบราณเป็นตัวการ์ตูนเล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ทรงยกทัพไปท ายุทธหัตถีกับพม่าตลอดระยะแนวคันกั้นน้ า
ของเขื่อนหน้าวัด (นางรุจี  วิจิตรารักษ์ ,นางละออง  สุขสิงห์ขร , นางช่วง ไกลสุด,นายไพโรจน์  
ชูจันทร์,สัมภาษณ์, 25, มิถุนายน 2563)  
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ภาพที่ 16 ท่าน้ าบริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่ชุมชนเชื่อว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้ข้ามทัพ 
ถ่ายภาพเมื่อ 14 กันยายน 2562 

 

 ซึ่งเป็นไปตามหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ว่า เมื่อคราวพม่ายกทัพมาประชิดพระ
นครในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้น ได้มีการเกณฑ์ทัพเพ่ือรักษาพระนครจากเมืองใกล้เคียง โดย
กล่าวชื่อเมืองใกล้เคียงพระนครหลายเมือง เช่น เมืองสิงห์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี เมือง
สุพรรณบุรี เมืองชัยนาท เมืองลพบุรี เมืองนครนายก เป็นต้น ไม่เคยกล่าวถึงเมืองอ่างทองหรือชื่อ
เมืองวิเศษชัยชาญอันเป็นชื่อเก่าของเมืองอ่างทองเลย เพียงแต่กล่าวไว้ตอนที่พม่ายกทัพเข้ามาว่า “…
พม่าก็ยกตามเข้ามาทาง ล า สามโก้ ป่าโมก ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาแถวบางโผงเผง เข้ามาชานพระนคร
ทางทุ่งลุมพลีข้างด้านเหนือ” ล าสามโก้ปัจจุบันเป็นชื่อต าบลอยู่ในอ าเภอสามโก้ ป่าโมกก็เป็นชื่อต าบล
อยู่ในอ าเภอป่าโมกเช่นกัน ส่วนบางโผงเผงนั้นอยู่ในท้องที่อ าเภอป่าโมก พระราชพงศาวดารมิได้กล่าว
ว่าต าบลทั้งสามขึ้นกับเมืองใด สันนิษฐานว่าแต่ก่อนอาจจะรวมอยู่ในแขวงพระนครหลวง ยังไม่ยก
ฐานะเป็นเมือง เพราะอยู่ใกล้พระนครหลวงมาก (พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ)   
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ตามบันทึกนี้ที่ว่า  “พม่าก็ยกตามเข้ามาทาง ล า สามโก้ ป่าโมก ข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาแถวบางโผงเผง เข้ามาชานพระนครทางทุ่งลุมพลีข้างด้านเหนือ”  เมื่อข้ามแม่น้ าแถวบาง
โผงเผงมั่งตรงข้ามก็จะตรงกับชุมชนบางเสด็จพอดี ซึ่งสอดคล้องกับ ความเชื่อของคนในชุมชนที่ว่า 
“เมื่อพระนเรศวรข้ามทัพเพ่ือไปพม่า ได้มาข้ามที่ ท่าช้างวัดท่าสุวรรณภูมิ ” คือวัดท่าสุธาวาสใน
ปัจจุบัน ไปขึ้นที่บางโผงเผง ในปัจจุบัน (พิรญาณ์ น่วมด้วง ,สัมภาษณ์, 24 , มิถุนายน 2563) โดย
บริเวณแถบนี้ยังสันนิษฐานว่าเป็นโรงเลี้ยงช้างเนื่องจากพบกระดูกช้างบริเวณใกล้วัด และมีทางเดิน
ส าหรับต้อนช้างลงอาบน้ าซึ่งเรียกกันว่าท่าช้าง อันเป็นข้อสนับสนุนการเป็นชัยภูมิในการเดินทัพผ่าน
เส้นนี้จากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ของผู้ศึกษาพบว่าชาวบ้านมีความศรัทธาสมเด็จพระนเรศวร
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มหาราชมากตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นพิสูจน์ได้จากการตั้ง ศาลาเพ่ือศักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ข้างพระอุโบสถในวัดท่าสุธาวาสซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 วัดท่าสุทธาวาสและพระต าหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถ่ายภาพเมื่อ 14 กันยายน 
2562 

 

 วัดท่ าสุทธาวาสเป็นสถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วรัชกาลที่  9 สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์เกือบทุกพระองค์ เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเยี่ยม
ราษฎร ณ บริเวณบ้านบางเสด็จและวัดท่าสุทธาวาส หลายครั้ง(อ้างอิงจาก หนังสือเรื่อง “จิตรกรรมฝี
พระหัตถ์และจิตรกรรมตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีวัดท่า
สุธาวาส” จัดท าโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2559) ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 การเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ บ้านบางเสด็จและวัดท่าสุทธาวาส  
 

วัน เดือน ปี รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ 
4 มกราคม 2519 สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 

9 (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) 
เสด็จเป็นการส่วนพระองค์  จาก
พระราชวังบางปะอินทรงเยี่ยมเด็ก
ก าพร้าและยากจนที่วัดสระแก้ว 

8 มกราคม 2519 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
กุฏราชกุมาร (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎร ณ วัดท่าสุทธาวาส 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

วัน เดือน ปี รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ 
22 เมษายน 2519 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร

เทพรัตนสุดาฯ (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธี
ไหว้ครูช่างศิลป์สมาชิกปั้นตุ๊กตาชาว
วั ง  ณ  ศาลาการ เป รี ยญ  วัดท่ า
สุทธาวาส 

28 เมษายน 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 ทรงขับรถยนตร์พระที่นั่ง เสด็จ
พระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ  ทั้ งสองพ ระองค์  (พ ระราช
อิส ริ ย ยศ ในขณ ะนั้ น ) ถึ งวั ดท่ า
สุทธาวาส มีพระราชด ารัสกับพระครู
สุทธินันท์  ถึงสภาพความเป้นอยู่ 
ตลอดจนทุกข์สุขของราษฎรหลังเกิด
อุทกภัย 

27 พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2519 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

- 

8 ตุลาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทั้งสอง
พ ระอ งค์  (พ ระราช อิ ส ริ ย ยศ ใน
ขณะนั้น) 

- 

17 ตุลาคม 2519 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

วัน เดือน ปี รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ 
19 ตุลาคม 2520 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

 

30 มิถุนายน 2522 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

 

24 สิงหาคม 2522 ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สย ามบ รมราชกุ ม ารี  (พ ระราช
อิสริยยศในขณะนั้น) 

 

20 ตุลาคม 2522 สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

 

21 ตุลาคม 2522 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

ถวายผ้ าพ ระกฐิ น ต้ น  ณ  วั ดท่ า
สุทธาวาส 

9 มีนาคม 2523 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

 

6 กรกฎาคม 2523 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

ทรงปั้นตุ๊ กตารูปช้าง ปัจจุบันตั้ ง
แสดง ณ อาคารชั้นบนศูนย์ตุ๊กตา
ชาววังฯ 

23 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2523 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

 

6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2525 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

วัน เดือน ปี รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ 
17 ตุลาคม 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

ทรงบวงสรวงรื้อถอนอุโบสถหลังเก่า 

2 สิงหาคม 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

เป็นองค์ประธานถวายผ้าป่า ณ วัด
ท่าสุทธาวาส 

17 ตุลาคม 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

เป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐิน 
ณ วัดท่าสุทธาวาส 

26 สิงหาคม 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

เสด็จฯวัดไชโยวรวิหาร ศาลากลาง 
ทรงเปิ ดพระบรมราชานุ สาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5  ส านักงานกาชาด และ
ทรงตัดลูกนิมิตและฉลองอุโบสถหลัง
ใหม่ วัดท่าสุธาวาส 

9 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2534 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

 

8 มิถุนายน 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

เป็นองค์ประธานถวายผ้าป่า ณ วัด
ท่าสุทธาวาส 

15 ตุลาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

ทรงเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ 
อุโบสถวัดท่าสุทธาวาส 

24 มกราคม 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

วัน เดือน ปี รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ 
9 มีนาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิด
อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบาง
เสด็จวิทยาคม 

16 มิถุนายน 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

ทรงเกี่ยวชข้าวท่งบางเสด็จ ทรงปั้น
ตุ๊กตารูปช้าง ตัวที่  2 ปัจจุบันตั้ ง
แสดง ณ อาคารชั้นบนศูนย์ตุ๊กตา
ชาววังฯ 

20 สิงหาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธี
ไหว้ครูช่างศิลป์สมาชิกปั้นตุ๊กตาชาว
วัง ครั้งที่ 2 

20 มกราคม 2545 สมเด็จพระเจ้า พ่ีนางเธอ เจ้ าฟ้ า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

 

18 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2550 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร 
กิ ติ ย าภ า (พ ระราช อิส ริ ย ยศ ใน
ขณะนั้น) 

เสด็จพระอุโบสถและศูนย์ตุ๊กตาชาว
วัง 

15 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2552 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

ทรงพาคณะผู้พิจารณารางวัลเจ้าฟ้า
มหิดลฯ ดูงานที่โรงสีเทพประธาน 2 
และศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ 

4 มีนาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

เสด็จฯ มาบ้านนายแจ้ง ชูจันทร์ 
โรงสีเทพประธาน 2 และศูนย์ตุ๊กตา
ชาววังฯ 

2 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2555 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศใน
ขณะนั้น) 

เสด็จฯ เป็นองค์ประธานถวายผ้า
พ ร ะ ก ฐิ น พ ร ะ ร า ช ท า น ข อ ง
สภากาชาดไทย 

 
 จากตารางด้านบนนี้ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงที่มาของความผูกพันธ์ของชุมชนแห่งนี้กับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นอกเหนือจากการพระราชอาชีพเพ่ือช่วยเหลือพสกนิกรอย่าง ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง 
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โรงสีเทพประธาน การทอผ้าแล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ยังให้ความส าคัญ
กับชุมชนและพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นอย่างมาก ในการท่องเที่ยวโดยชุมชนความผูกพันธ์และความภูมิใจนี้
อาจแสดงออกมาในรูปแบบของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ 
  1.3.6 ประเพณี และวัฒนธรรม  
   งานประเพณีในรอบปีของชุมชน เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปสัมผัสและมี
ส่วนร่วมได้ทุกเทศกาล โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันส าคัญทางศาสนาหรือวันส าคัญที่มีการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีโดยส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกับชุมชนในภาคกลางทั่วไป โดยสามารถ
แสดงในรูปตารางได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 งานประเพณีในรอบปีของชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภออ่างทอง 
 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 
- ท าบุญข้ึนปีใหม่  -วันมาฆบูชา  - งานสง

กานต์ รดน้ าด า 
    หัวผู้ใหญ ่
- ก่อพระเจดีย์ธารน้ า
ไหล 
- สงกรานต์ 8 วัน 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
- วันวิสาขบู
ชา 

  - วันเข้าพรรษา 

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
 -ตักบาตรเทโว 

-วันออกพรรษา 
-งานพระพุทธบาท
ลอยฟ้า หลวงพ่อพุทธ
ร าพึง วัดถนน 

- ลอยกระทงสวรรค์ 
(ข้ึน12ค่ า ถึง แรม 3 
ค่ า เดือน 12 ) 
- ปิดทองพระ 

- สวดมนต์
ข้ามปี(31 ธันวาคม ) 

 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาได้สรุปความเป็นมาและประวัติและความส าคัญของบ้านบาง
เสด็จในอดีตได้ว่าเป็นชุมชนเกษตรกรรมเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ าสายส าคัญของประเทศไทยคือแม่น้ า
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เจ้าพระยา ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านไว้เพาะปลูกพืชไร่เสบียงกรังเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า  
และเป็นที่พักทัพเนื่องจากมีระยะทางไม่ไกลจากเมืองหลวงสามารถเรียกรวมพลเพ่ือออกรบหรือ
ป้องกันเมืองหลวงได้ทันท่วงที และเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเดินทัพข้ามฝั่งของทั้งพม่าและไทย 
รวมถึงเป็นทางเสด็จประพาสมณฑลนครสวรรค์และมณฑลกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) โดยทาง
ชลมารคในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยในปัจจุบันเป็นที่รับรู้ว่าเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ตุ๊กตามชาววังอันมา
จากพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ปัจจุบันสภาพสังคมเป็น
แบบผู้สูงอายุ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
 

2. ข้อมูลประวัติและสถาณการณ์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนจากอดีตถึงปจัจุบัน 
 2.1 จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในชุมชน 
 ในอดีตจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวของชุมชนบางเด็จมีที่มา มาจากโรงเรียนเด็กก าพร้าใน
ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 3 บ้านปะขาว ได้มีอาสาสมัครจากต่างประเทศเข้ามาดูแลตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-
2547 ชาวบ้านในชุมชนจึงจัดท าบ้านของตนเองเพ่ือเป็นที่พักให้แก่อาสาสมัครเหล่านั้น เรียกได้ว่าการ
จะมีการท่องเที่ยวในชุมชนก็ไม่ใช่ซักทีเดียวแต่เป็นเพียงการท าที่พักเพ่ือรองรับอาสาสมัครเหล่านั้น 
ประกอบกันในช่วงปีดังกล่าวกรมการท่องเที่ยวมีนโยบายเรื่อง มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ทางหน่วยงาน
ภาครัฐจึงได้ส่งชื่อที่พักดังกล่าวเพ่ือขอมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมีกรรมการมาตรวจประเมินจึง
ได้รับมารตฐาน จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการท าท่องเที่ยวต่อมา ในช่วงถัดมาจึงเริ่มมีการเชื่อมโยง ที่พักเข้า
กับศูนย์ตุ๊กตาชาววังโดยในช่วงแรกเป็นการสาธิต การปั้นตุ๊กตาชาววังให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมและเป็นศูนย์
จัดจ าหน่ายตุ๊กตาชาววังเพ่ือเป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว (ไพโรจน์ ชูจันทร์ ,สัมภาษณ์ , 24 , 
มิถุนายน 2563) 
 ในปัจจุบันชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมี 3 ชุมชนได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวัดตาลใต้   
หมู่ที่ 2 บ้านวัดตาลเหนือ หมู่ที่3 บ้านประขาว แต่เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2561 ได้มีโครงการจาก
ทางภาครัฐ โดยกรมพัฒนาชุมชนได้มาสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้แก่ หมู่ที่3 บ้าน
ประขาว ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP ไว้กับทางพัฒนาชุมชน จึงท าให้เกิดสถาณการณ์ความ
แตกแยกระหว่างกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 บ้านวัดตาลใต้   หมู่ที่ 2 บ้านวัดตาล
เหนือ ซึ่งไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐจึงแยกส่วนออกมาไม่เกี่ยวข้องกับหมู่ที่ หมู่ที่  3 บ้านประขาว  
(นาวี สุปันนี ,ไพโรจน์ ชูจันทร์และ นาวาเอกบุญนะ บุญประเทือง ,สัมภาษณ์ , 24 , มิถุนายน 2563) 
จากปรากฏการณ์นี้ท าให้ผู้ศึกษาเห็นได้ว่าการพัฒนาที่น าโดยภาครัฐ จะเน้นการพัฒนาแบบแยกส่วน
และไม่ให้ความส าคัญกับองค์รวม หรือบริบททางสังคมของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจึงท าให้เกิดปัญหา
ตามมาซึ่งความแตกแยกในชุมชน 
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 จากข้อมูลดังกล่าว ข้อเท็จจริงชุมชนบางเสด็จที่บุคคลภายนอกหรือส่วนราชการภายนอก
เข้าใจว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในยุคแรก ๆ นั้น ผู้ศึกษาเห็นว่า ชุมชนถูกตั้งสถานะให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวจากภายนอกเสียมากกว่า ด้วยจุดประสงค์ของชุมชนแรกเริ่มนั้นเพียงต้องการให้อาสาสมัคร
ที่มาดูแลเด็กก าพร้าและยากไร้ ให้มีที่พักอาศัย เพื่อท ากิจกรรมสาธารณะเท่านั้น หน่วยงานภาครัฐที่มี
การสนับสนุนการท่องเที่ยวในยุคนั้นรวมถึงผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้ส่งส่วนประกอบหนึ่งของการท่องเที่ยว 
คือที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์ ให้ชุมชนเป็นผู้แบกรับและรักษามาตรฐานที่พักทุกปี โดยที่ไม่มี
นักท่องเที่ยวแล้ว หากพิจารณาถึงข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้รับแล้วสิ่งที่เรียกว่าการท่องเที่ยวของชุมชนบาง
เสด็จนั้น คงเป็นในรูปแบบ “เลยตามเลย” “หรือตกกระไดพลอยโจน” เสียมากกว่า จะเป็นการตั้งใจ
ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมทางการท่องเที่ยว ผู้ศึกษาเห็นว่าชุมชนควรได้รับองค์ความรู้ด้าน
การท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน เพ่ือตรวจสอบสถานะชุมชนของตนว่าขณะนี้ชุมชนอยู่ส่วนไหนของวงจร
การท่องเที่ยวของประเทศไทย จากลงส ารวจพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ
ชุมชนแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าแผนผังเวลาที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 18 Time line ที่มาของการท่องเที่ยวของชุมชนบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 
  2.1.1 สถานการณ์การนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน   
จากการสังเกต พูดคุยเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในปัจจุบัน พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนั้น แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
   2.1.1.1 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักเรียนแลกเปลี่ยน จะมาเป็นกลุ่มเล็กมีไกด์คอย
อธิบายและจองกิจกรรมท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น ปั้นตุ๊กตา ทาสีตุ๊กตา ท าธูปและให้อาหารปลา  
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   2.1.1.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วไป มารถบัส และแวะชมสินค้าในศูนย์ตุ๊กตา
ชาววัง มีมัคคุเทศก์น ามาและคอยอธิบาย 
   2.1.1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางมาวันเสาร์-อาทิตย์ กิจกรรมที่ท าส่วนใหญ่
คือ มาไหว้พระ 
   2.1.1.4 กลุ่มศึกษาดูงาน นิยมพักโฮมสเตย์ในชุมชน 
   2.1.1.5 กลุ่มนักเรียน/ นักศึกษา ส่วนมากนิยมมาเรียนปั้นตุ๊กตาชาววัง 
 2.2 การบริหารจัดการ 
  ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนทีและขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิด้านการจัดตั้งกลุ่มในการ
ด าเนินการท่องเที่ยวของชุมชนต่อพัฒนาการอ าเภอป่าโมก พบว่ามีค าสั่งอ าเภอป่าโมกที่ 77/ 2561 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ ชุมชนท่องเที่ยว ต าบลบางเสด็จ 
เรียบร้อยแล้ว ลงนามวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยนายอ าเภอในขณะนั้น โดยในค าสั่งได้ระบุเนื้อหา
ไว้ดังนี้ 
 เนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะการสร้างโอกาส อาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิต
ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก ตามนโยบายข้อที่ 3 ตามที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 
12 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นวิธีที่จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพและมีรายได้ที่
มั่นคง เกิดความยั่งยืนของชุมชนสามารถก่อให้เกิดอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชน ที่
มีศักยภาพเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในหมู่บ้าน/ ชุมชนท่องเที่ยวบางเสด็จ 
อ าเภอป่าโมก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล จึงแต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ ชุมชนบางเสด็จ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
  1.1 นายอ าเภอป่าโมก 
  1.2 พัฒนาการอ าเภอป่าโมก 
  1.3 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จ 
  1.4 ก านันต าบลบางเสด็จ 
  1.5 นายมนัส สุขประเสริฐ 
  1.6 น.อ.มานิตย์ แสงประไพ 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว 
 2. ให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการ่ายต่างในการด าเนินกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว 
 2. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
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  2.1 นายนาวี สุปันนี   ประธาน 
  2.2 นายพิรญาณ์ น่วมด้วง  รองประธาน 
  2.3 นางสาลี ลอยเลื่อน  กรรมการ 
  2.4 นอ.บุญนะ บุญประเทือง  กรรมการ 
  2.5 นายมารุต พิพัฒน์  กรรมการ 
  2.6 นางวาสนา เคารพรัตน์  กรรมการ 
  2.7 นายไพโรจน์ ชูจันทร์  กรรมการ 
  2.8 นายมนัส สุขประเสริฐ  กรรมการ 
  2.9 นางพจนา ควรเนตร  กรรมการ 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้าน/ ชุมชน ให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบาง
เสด็จอย่างยั่งยืน 
 2. บริหารจัดการท่องเที่ยวบางเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตามนโยบาย จังหวัด อ าเภอ และชุมชนบางเสด็จ 
 3. ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานฝ่ายต่าง ๆ สามารถแต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมเติมตามความ
ต้องการของชุมชนบางเสด็จตามท่ีเห็นสมควร 
 4. รายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในหมู่บ้าน/ ชุมชน
ท่องเที่ยวบางเสด็จให้อ าเภอทราบ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ชุมชนบางเสด็จและอ าเภอป่าโมกมอบหมาย 
 3. ท างานฝ่ายโฮมสเตย์และแพพักผ่อน ประกอบด้วย 
  3.1 นายไพโรจน์ ชูจันทร์  หัวหน้าคณะท างาน 
  3.2 นายมารุต พิพัฒน์  คณะท างาน 
  3.3 นางเพ็ญสุภา ไกรบ ารุง  คณะท างาน 
  3.4 นายมนัส สุขประเสริฐ  คณะท างาน 
 มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. ดูแลและบริหารจัดการเรื่องที่พักโฮมสเตย์และแพพักผ่อน 
 2. ประสานงานและด าเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการ่ายอ านวยการ 
 3. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ่ายอ านวยการมอบหมาย 
 4. ท างานฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
  4.1 นางคะนึง สุขประเสริฐ  หัวหน้าคณะท างาน 
  4.2 นางวาสนา เคารพรัตน์  คณะท างาน 
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  4.3 นางภัทยา ไตรสัจจะ  คณะท างาน 
 มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. รวบรวมร้านอาหารที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 2.จัดท าข้อมูลร้านอาหาร ประเภทอาหาร เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการ 
 3. บริหารจัดการร้านอาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 4. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
 5. ท างานฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 
  5.1 นายชะลอ ปรางบาง  หัวหน้าคณะท างาน 
  5.2 นายนาวี สุปันนี   คณะท างาน 
 มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. ดูแลและบริหารจัดการเรื่องสถานที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
 2. ประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมกับคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 3. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
 6. คณะท างานฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  6.1 นายพิรญาณ์ น่วมด้วง  หัวหน้าคณะท างาน 
  6.2 นางรุจี วิจิตรานุรักษ์  คณะท างาน 
  6.3 นางสาลี ลอยเลื่อน  คณะท างาน 
  6.4 นางนรารัตน์ หาศาสน์ศรี  คณะท างาน 
 มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลจุดท่องเที่ยว และสภานที่ต่าง ๆ เพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 
 2. จัดท าข้อมูลจุดท่องเที่ยวของชุมชนบางเสด็จ เพ่ือบริการผู้มาใช้บริการ 
 3. ประสานและบริหารจัดการผู้ดูแลจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในการต้องรับนักท่องเที่ยว 
 4. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ่ายอ านวยการมอบหมาย 
 7. คณะท างานฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 
  7.1 นางทัศนี ปั้นงาม   หัวหน้าคณะท างาน 
  7.2 นางสุกัญญา ศรด้วง  คณะท างาน 
 มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. ดูแลและบริหารจัดการการเงินและบัญชีของหมู่บ้าน 
 2. จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน 
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 3. ประสานงานการด าเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการ่ายอ านวยการ 
 4. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
 8. คณะท างานฝ่ายการตลาดและสินค้าชุมชน ประกอบด้วย 
  8.1นางบังอร เอ่ียมเพชร์  หัวหน้าคณะท างาน 
  8.2 นางสาวจิรวรรณ เขียวระยับ คณะท างาน 
  8.3 นางบุปผา ทองสมบัติ  คณะท างาน 
  8.4 นายฉัตรมงคล สกุณา  คณะท างาน 
  8.5 นายปิยบุตร ทองสมบัติ  คณะท างาน 
  8.6 นางบุญเสริม แตงอ่อน  คณะท างาน 
  8.7 นางอรทัย เพชรบาง  คณะท างาน 
  8.8 นางสุวรรณา สินเช้า  คณะท างาน 
  8.9 นางยุพิน คณะเจริญ  คณะท างาน 
 มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ดูแลและบริหารจัดการการจ าหน่ายสินค้าชุมชนของหมู่บ้าน 
 2. จัดหาสถานที่จ าหน่ายสินค้าชุมชนของหมู่บ้าน 
 3. ประสานงานการด าเนินกิจกรรมกับคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 4. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
 ปัจจุบันค าสั่งดังกล่าวไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยกระบวนกรมีส่วนร่วม ผู้ที่มีชื่อเป็นคณะ
กรรมการฯในการรับผิดชอบด้านต่าง ๆ บางท่านยังไม่ทราบว่ามีประกาศฉบับนี้อยู่  บุคคลที่ท าหน้าที่
หลักในแต่ละด้านยังคงเป็นคนเดิมในรูปแบบที่ไม่กระจายงาน ตามจุดประสงค์ของค าสั่งนี้ บางท่านที่
ท างาน ไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในค าสั่ง เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้ผู้ศึกษาเห็นถึง แนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ ว่าไม่สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้อย่าง
แท้จริง งานพัฒนาในด้านนี้ เป็นเพียงภารกิจเพ่ือตอบสนองนโยบายเสียมากกว่าจะ ส่งประโยชน์ให้ถึง
ตัวชุมชน 
 2.3 ภาคีท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนชุมชน 
  2.3.1 เทศบาลต าบลบางเสด็จ ได้ให้การสนับสนุนตามภารกิจของเทศบาล คือ ส่งเสริม
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีผลงานอาทิเช่น ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดงาน
เทศกาลต่าง ๆ และการของบประมาณในการสร้างศูนย์ตุ๊กตาชาววังที่ เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน การ
จองห้องพักโฮมสเตย์ในระยะแรกของการเปิดชุมชนท่องเที่ยว ก่อนที่จะวางมือให้ชุมชนจัดการกันเอง 
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ภาพที่ 19 ศูนย์และพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง งบประมาณ 5,000,000 บาท โดยมี องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางเสด็จเป็นผู้ของบประมาณในการสร้าง ถ่ายภาพเมื่อ 14 กันยายน 2562 
 

  2.3.2 การไปรษณีย์แห่งประเทศไทย มีโครงการต่อเนื่อง ในโครงการ "ไปรษณีย์ไทย  
เพ่ือแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นโครงการในลักษณะ กิจการเพ่ือ
สังคมหรือ CSR ร่วมกับท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ิมศักยภาพให้กับสินค้าท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
“ไปรษณีย์เพ่ิมสุข” และแหล่งท่องเที่ยวประจ าจังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต ผ่าน
โครงข่ายทางธุรกิจที่ครอบคลุม ทั้งการขนส่งและช่องทางการขายสินค้า ช่วยสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน 
สะท้อนการเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการท างานเพ่ือสังคม ซึ่งไปรษณีย์ไทยให้ความส าคัญไม่น้อยกว่า
การท าธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีศักยภาพในการแข็ง
ขัน ขับเคลื่อนชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
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ภาพที่ 20 แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนบางเสด็จ และ ภาพวาดริมตลิ่งแม่น้ าเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุน
จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

 

 2.3.3 ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนการจัดท าป้ายบอกทาง และ
งบประมาณในการท าสาธารณูปโภคบางส่วน เช่นห้องสุขาบริเวณศูนย์ตุ๊กตาชาววัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 21 ห้องสุขาบริเวณศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดอ่างทอง 
 

  2.3.4 พัฒนาการ อ าเภอป่าโมก และ จังหวัดอ่างทอง สนับสนุนในโครงการ OTOP 
นวัตวิถี และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประจ าต าบล และจัดตั้งกลุ่มในการด าเนินการ
ท่องเที่ยวของชุมชน  
  



  81 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของพัฒนาการ อ าเภอป่าโมก 
 

  2.3.5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภาค5 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์  
ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเส้นทางท่องเที่ยว และจัดโปรแกรมทดลองเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 23 ป้ายเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองและป้ายสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยวที่การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุน ถ่ายภาพเมื่อ 14 กันยายน 2562 
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3. สรุปข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
 จากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์และค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสรุปข้อมูลพ้ืนที่
ศึกษา ของชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้ดังนี ้
 3.1 เนื่องจากชุมชนวัดตาล และพ้ืนที่บางเสด็จรวมไปถึงจังหวัดอ่างทองส่วนใหญ่ที่ได้กล่าว
ไปข้างต้นเรื่องภูมิประเทศจะเห็นว่าบริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าไหลผ่าน และประสบปัญหาน้ า
ท่วมเป็นประจ า รวมไปถึงในอดีตเป็นเมืองเสบียงกรังของกรุงศรีอยุธยา จึงบ่งบอกได้ถึงความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของบริเวณนี้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันประชากรที่มีพ้ืนที่ติดแม่น้ านิยม
เลี้ยงปลาทับทิบกระชังในแม่น้ าเจ้าพระยาเนื่องจากมีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี อาชีพนี้จึงเป็นอีกอาชีพ
หนึ่งที่ส าคัญของชุมชนวัดตาล และสามารถขยายไปสู่การเป็นของฝากของที่ระลึกในปัจจุบันได้ด้วย 
เช่น ข้าวเกรียบปลาทับทิม ผู้วิจัยได้สอบถามคุณไพโรจน์ ชูจันทร์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านอาหารและ
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ถึงรายการอาหารที่ชุมชนรับประทานในชีวิตประจ าวันคุณ (ไพโรจน์ ชูจันทร์ , 
สัมภาษณ์, 24 , มิถุนายน 2563) กล่าวว่า “ส่วนใหญ่ชุมชนก็จะรับประทานอาหารพ้ืนบ้านทั่วไป 
เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะไปซื้อที่ตลาด พวกเนื้อหมู เนื้อไก่ แต่เนื้อสัตว์จ าพวกปลาส่วนใหญ่จะมีชาวบ้าน
มาขาย เช่น ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาซิวปลาสร้อยทั้งหลาย อาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ าพริกสูตร
บ้านใครบ้านมัน ผักก็เด็ดเอาจากริมรั้วไม่หวง ที่ชุมชนเราต้นขี้เหล็กเยอะส่วนใหญ่ก็จะเอามาท าแกง
ขี้เหล็กหรือไม่ก็กินกับปลาเผา พวกสะเดาน้ าปลาหวาน”   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 อาหารท้องถิ่น ถ่ายภาพเมื่อ 14 กันยายน 2562 
 

 3.2 ชุมชนวัดตาลรวมถึงบริเวณโดยรอบนี้ มีความส าคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาในเรื่องของ
การเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นเมืองบริวาร ด้านเสบียง ด้านการเกษตร และ
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ปศุสัตว์ ที่ส าคัญของพระนครศรีอยุธยาในสมัยนั้น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นเส้นทางการเสด็จ
ประพาสมณฑลนครสวรรค์และมณฑลกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) โดยทางชลมารค อีกท้ังพระะบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่เคยเสด็จมาที่ ต าบลบางเสด็จทุกพระองค์ และทรงมีพระราชกรณีย
กิจเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชนที่ชุมชนแห่งนี้จ านวนมาก อาทิเช่น อาชีพพระราชทานการปั้น
ตุ๊กตาชาววัง โรงสีพระราชทาน ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ แห่งนี้ยังมีสถานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลสถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง อ่ืน ๆ อีก ในรัศมี 30 กิโลเมตร เช่น วัดป่าโมกวรวิหาร วัดม่วง ตลาด
ศาลเจ้าโรงทอง ชุมชนท ากลองเอกราช  
 3.3 ชุมชนวัดตาลมีสภาพสังคมในอดีตเป็นชุมชนเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ปัจจุบันเป็น
ชุมชนเกษตรกรรมกึ่งเมือง และมีสภาพสังคมเป็นสังคมผู้สูงอายุ เนื่องมาจากประชากรส่วนหนึ่งยังคง
ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่นท านา แปรรูปการเกษตร ท าเกษตรพอเพียง มีบางครอบครัวยังคง
ท าอาชีพดั้งเดิมของชุมชนเช่นการท าก้านธูป เป็นอาชีพเสริมของผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเฉย ๆ แต่หนุ่มสาว
วัยท างานส่วนใหญ่ออกไปท างานนอกชุมชน เช่นโรงงานที่จังหวัดอ่างทอง หรือ นิคมโรงงานในจังหวัด
พระนครศรีอยุทยา นิคมโรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นต้น ชุมแห่งนี้ นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักโดยมีวัด
ท่าสุทธาวาส เป็นศูนย์รวมในการท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา และมีความเชื่อและความเคารพสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชสังเกตได้จาก ต าหนักพระพระนเรศวรมหาราชซึ่งตั้งอยู่ข้างพระอุโบสถของวัดท่า
สุทธาวาส อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่มีความผูกพันธ์และศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง ใน
แง่ของงานท่องเที่ยวโดยชุมชนความผูกพันธ์นี้แสดงออกมาในรูปแบบของความภูมิใจในสิ่งของ ,อาชีพ 
ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้พระราชทานให้ อาทิเช่น ตุ๊กตาชาววัง ที่ชาวชุมชนภูมิในน าเสนอมาตั้งแต่
ปี 2519 จนถึงปัจจุบัน ในขณะเดี่ยวกันด้วยความสัมพันธ์นี้ถูกน าไปเชื่อมโยงกับ ทรัพยากรหลายอย่าง
ในชุมชน เช่นอาหารที่ชุมชนร่วมกันท าถวายพระบรมวงศาสนุวงศ์ขณะเสด็จลง พ้ืนที่ชุมชน และ
สถานที่ ส าคัญในชุมชนเช่นบนศูนย์ตุ๊กตาชาวถูกจัดเป็นนิทรรศการการเสด็จลงพ้ืนที่ชุมชนไว้ รวมไป
ถึงพระต าหนังทรงงานกลางน้ าของสมเด็จพระเทพฯ (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
วัดท่าสุทธาวาสที่เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจ 
 3.4 ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนมีความตั้งใจที่จะด าเนินการเรื่องการท่องเที่ยวเนื่องจาก
ต้นทุนของชุมชนในด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมีจ านวนมาก ทั้งยังมีกลุ่มที่รวมกันหลวม ๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐอีกหลายกลุ่ม แต่ชุมชนไม่รับรู้รับทราบว่าต้องท าอย่างไรมีกระบวนการขั้นตอน
อย่างไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นชุมชนจึงเป็นเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐจ านวนมากใน
การน าโครงการต่าง ๆ ลงมาในพ้ืนที่ชุมชน ผู้ศึกษาพบว่าชุมชนไม่มีเป้ามายหรือแนวทางการพัฒนา
พิจารณาได้จากหลักฐานที่ลงส ารวจ อาทิเช่น ป้ายสื่อความหมาย หรือป้ายอธิบายแหล่งท่องเที่ยว 
ซ้ าซ้อน มาจากหลายหน่วยงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการ ชุมชนหรือกลุ่ม
จ าเป็นต้องรับผลผลิตไว้ โดยไม่สามารถปฏิเสธได้  
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จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและการลงส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่แล้วพบว่ามีทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่หลากหลายกระจายอยู่ในชุมชนโดยยังไม่มีการน า ไปใช้หรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นจากการทบทวนเอกสารและลงพ้ืนที่ส ารวจเท่านั้น  
ซึ่งผู้วิจัยจะจัดให้มีกระบวนการหาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกครั้งเพ่ือให้ได้มา  
ซึ่งทรัพยากรที่หลากขึ้นโดยจะมีรายละเอียดการท ากระบวนการในบทที่ 5 ต่อไป 
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บทท่ี 5 
กระบวนการและขั้นตอนการศึกษา 

  
 การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ และศักยภาพของชุมชน  
บางเสด็จ อ าเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ 
 1. เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์สถาณการณ์และบริบทของชุมชนตนเองในด้านของการ
ท่องเที่ยวได ้
 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ชุมชน 
 3. น าผลวิเคราะห์และองค์ความรู้ มาส่งเสริมการท างานร่วมกัน การแก้ปัญหา และพัฒนา
อย่างมีแบบแผนขั้นตอนที่ชัดเจน 
 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจ านวน 30 คน โดยผู้ให้ข้อมูลใน
ครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สมาชิกศูนย์ตุ๊กตาชาววัง รวมทั้งลง
พ้ืนที่ศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูล รวมทั้งสิ้น 14 เดือน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ 1) การ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 2) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 3) การสนทนา
กลุ่ม (Focus group) 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น การท าแผนที่ชุมชน การสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยว และ การค้นหาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน 5) การสัมภาษณ์ 6) การระดมความ
คิดเห็น (Brain Storming)  โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาเป็นส าคัญ 
 โดยผู้ศึกษาได้แบ่งกระบวนการการและขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น  7 กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
 

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) 
  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงส ารวจ จากนั้นจึงได้จัดประชุม Focus Group ใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพ่ือสอบถามข้อมูล ความเป็นมาของการท่องเที่ยวที่เกิดตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันของชุมชน รวมไปถึงแนวทางการบริหารงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชน
วัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยคัดเลือกผู้น ากลุ่มที่มีบทบาทในการ
บริหารงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้น าชุมชนผู้ศึกษาพบว่าบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมี
อิทธิพลทางการเคลื่อนไหวทางความคิด และการแสดงออกทางด้านการท่องเที่ยวของประชากรในชุม
โดยมีรายชื่อและเหตุผลดังนี้ 
  1) นายนาวี สุปันนี (ผู้ใหญ่นาวี) ปัจจุบันมีสถานะเป็น คณะกรรมการและคณะท างาน
ขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ ชุมชนท่องเที่ยว ต าบลบางเสด็จ และ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านตาลเหนือ  
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เป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงานการท่องเที่ยวของชุมชนมาโดยตลอด และด้วยฐานะผู้ใหญ่บ้านจึงเป็น
บุคคลที่มีการติดต่อกับหน่วยงานรัฐอาทิเช่น พัฒนาชุมชน เทศบาล เป็นต้น การด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือประเพณีต่าง ผู้ใหญ่นาวีล้วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือเป็นผู้
ควบคุมงานในเกือบทุก ๆ กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 ผู้ใหญ่นาวี สุปันนี ถ่ายภาพเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 
 

 2) น.อ มานิต แสงประไพ (ผู้พันจอร์จ) ปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ ชุมชนท่องเที่ยว ต าบลบางเสด็จ และนักสื่อ
ความหมายชุมชน เป็นข้าราชการทหารเกษียณอายุ ในขณะเดียวกันผู้พันจอร์จก็อุทิศตัวเป็นผู้ดูแล
โบสถ์ของวัดท่าสุทธาวาสในเรื่องความสะอาด และเป็นนักสื่อความหมายอธิบายประวัติของจิตรกรรม
ฝาผนังและข้อมูลโดยรวมของวัดท่าสุทธาวาส ด้วยเหตุนี้  ผู้พันจอร์จจึงเป็นที่นับถือของคนในชุมชน 
เมื่อผู้พันจอร์จให้ความเห็นใด ๆ คนในชุมชนจะให้เกียรติและรับฟังความเห็น 
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ภาพที่ 26 น.อ มานิต แสงประไพ (เสื้อลายสก็อต) ถ่ายภาพในงานกฐินสามัคคีวัดท่าสุทธาวาสวันที่  
3 พฤศจิกายน 2562 

 

 3) นายไพโรจน์ ชูจันทร์ (พ่ีโรจน์) ปัจจุบันมีสถานะเป็น หัวหน้าคณะท างาน ฝ่ายโฮมสเตย์
และแพพักผ่อนของคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ ชุมชนท่องเที่ยวต าบลบางเสด็จ 
พ่ีโรจน์เป็นลูกของอดีตผู้ใหญ่บ้านต าบลบางเสด็จ และเป็นหลานของอดีตก านันบางเสด็จ เป็นผู้ที่มี
ฐานะและเป็นที่รู้จักอย่างขว้างขวางเป็นที่เกรงใจในต าบลบางเสด็จ เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ 1 ใน 5 หลัง
ที่เหลืออยู่ของชุมชน เป็นพ่อครัวของชุมชนเมื่อมีแขกเข้ามาเยี่ยมเยียนและต้องการรับประทานอาหาร
พ่ีโรจน์จะเป็นผู้จัดการทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 นายไพโรจน์ ชูจันทร์ (เสื้อสีม่วง) ถ่ายภาพในงานกฐินสามัคคีวัดท่าสุทธาวาสวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2562 
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 สรุปผลจากการ Focus Group พบว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เรื่องการ
บริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวนั้น กลุ่มยังไม่มีกติกา ข้อตกลง บทบาทหน้าที่  ผู้ศึกษาได้สอบถามถึง
ค าสั่งคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ ชุมชนท่องเที่ยว ของอ าเภอป่าโมก ที่ระบุ
ผู้รับผิดชอบการท่องเที่ยวของชุมชนในแต่ละฝ่ายแล้ว ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ผู้ใหญ่นาวีได้ให้ค าตอบว่า 
“ผมเป็นคนส่งรายชื่อไปเอง วันนั้นหัวหน้า (พัฒนาการอ าเภอ) แจ้งผมมาว่าต้องการด่วนเพ่ือให้
นายอ าเภอลงนามผมคิดว่าใครท าอะไรอยู่ หรือท าอะไรได้จึงส่งไป” “(นาวี สุปันนี,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
สัมภาษณ์ , 24 ,มิถุนายน 2563) โดยคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนหมู่บ้าน / ชุมชน
ท่องเที่ยว ต าบลบางเสด็จ ที่ถูกแต่งตั้งโดยอ าเภอป่าโมกนั้น ไม่ถูกขับเคลื่อนจริง เป็นเพียงการแต่งตั้ง
จากภาครัฐโดยที่ ภาคประชาชนไม่มีการรับรู้รับทราบ จึงท าให้ค าสั่งของคณะท างานดังกล่าวไม่ถู ก
ขับเคลื่อนตามหลักการและเหตุผลของค าสั่งดังกล่าว นอกจากนี้ในเรื่องของการประสานงานเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว ยังคงต้องท าผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลท าให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ติดต่อกับชุมชน
โดยตรง ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลเรื่องการท่องเที่ยวต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมา ซึ่งท าให้ชุมชนขาดโอกาสในการรับนักท่องเที่ยวได้ พ่ีไพโรจน์กล่าวเสริมว่า “ชาวบ้านเค้า
พร้อมนะ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นให้มันเข้าที่เข้าทางยังไง ที่ผ่านมาก็ท าตามหน่วยงานเค้ามาบอกให้ท า  
อันไหนไปได้ก็ไป” (ไพโรจน์ ชูจันทร์, สัมภาษณ์, 24, มิถุนายน 2563) 
 ผู้ศึกษาได้สอบถามถึงความต้องการของชุมชนผ่าน เวที Focus Group นี้ว่า ตัวผู้น าเอง
หรือในนามชุมชนมีความต้องการจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ ผู้พันจอร์จ ให้
ค าตอบที่คล้ายคลึงกับพ่ีไพโรจน์ว่า “ ที่ผ่านมาเราก็ท าตามมีตามเกิด ไม่ได้คิดอะไรมากใครมีอะไรมา
ให้ท าก็ท า ยกเว้นพวกงานบุญที่เราจะคิดจะท ากันเอง หากจะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นรูปเป็น
ร่างก็คงจะเป็นเรื่องดี” (น.อ มานิต แสงประไพ ,สัมภาษณ์, 24 ,มิถุนายน 2563) พ่ีไพโรจน์ได้กล่าว
เสริมว่า “จริง ๆ แล้วบางเสด็จที่มีคนมาส่วนมากก็เป็นนักศึกษา นักท่องเที่ยวผ่านทาง คนที่ตั้งใจมา
จริง ๆ ก็มีแต่น้อย ตอนนี้จริง ๆ ก็มีคนว่าเที่ยวแค่ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง กับวัดท่าสุทธาวาส 2 เท่านั้น นาน 
ๆ ทีจะมีคณะศึกษาดูงานมานอนโฮมสเตย์” (ไพโรจน์ ชูจันทร์, สัมภาษณ์, 24, มิถุนายน 2563) ผู้
ศึกษาจึงเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเวที Focus Group ครั้งนี้ว่า และที่ประชุมก็เห็น
ด้วย ผู้ศึกษาจึงขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมการประชุมให้ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวแก่ชุมชนรวมถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในอนาคต โดยผู้ศึกษาจะจัดเวที 
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
 

2. กิจกรรมที่ 2 การประชุมในการให้องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ผู้ศึกษาจัดการประชุมในการให้องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ที่มีความสนใจในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบางเสด็จ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลที่
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ปรากฏชื่อเป็นคณะท างานด้านการท่องเที่ยวของต าบล และสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ตุ๊กตาชาววัง 
จ านวน 16 คน และผู้ที่ไม่มีชื่อปรากฏแต่มีความประสงค์จะร่วมเรียนรู้ จ านวน 4 คน 
 กิจกรรมดังกล่าวเลือกใช้เครื่องมือ 
  1) แนวคิดการให้การศึกษาแก่ชุมชน (Community Education)  
  2) องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Base Tourism) 
 ก่อนที่เริ่มกิจกรรมดังกล่าวผู้ศึกษาได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุม ว่ารู้จักการท่องเที่ยว หรือ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือไม่ แล้วรู้หรือไม่ว่าการท่องเที่ยวของชุมชนเราจัดอยู่ในลักษณะใด  จาก
ค าถามดังกล่าวไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านไหนตอบ ผู้ศึกษาจึงน าเข้าสู่กระบวนการประชุมให้องค์
ความรู้ต่อไป โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 
  2.1 ให้องค์ความรู้ด้านประเภทของการท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็น  2 ประเภทใหญ่เพ่ือให้
ง่ายต่อการเปรียบเทียบ และเข้าใจง่ายกับผู้ร่วมประชุม โดยแบ่งเป็น การท่องเที่ยวกระแสหลัก (Mass 
Tourism) กับ การท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นถึง
ข้อดีข้อเสียของการท่องเที่ยวทั้งสองลักษณะและพิจารณาตามว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
ควรเป็นเช่นไร โดยการให้องค์ความรู้นี้มุ่งหวังเพียงสร้างความรู้เท่านั้น มิได้มุ่งหวังให้เกิดการตัดสินใจ
หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ศึกษาได้กล่าวว่า “การท่องเที่ยวไม่ใช้สูตรส าเร็จตายตัว ทุกอย่างขึ้นอยู่
กับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในชุมชนนั้น” 
  2.2 ชวนคิดชวนคุย การส ารวจทบทวนสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  ว่าสถาณการณ์
การท่องเที่ยวของชุมชนบางเสด็จ มีสถานะอย่างไร ผู้ศึกษาตั้งค าถามจ านวน 3 ข้อดังนี้ 
   1) หลังจากให้องค์ความรู้แล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถระบุได้ไหมว่าลักษณะของ
การท่องเที่ยว ที่ผ่านมาชุมชนของเราจัดอยู่ในแบบใด หรือผสมผสานกันไป  
   ค าตอบ  จากค าถามดังกล่าวที่ประชุมให้ขอมูลไปในทิศทางที่ตรงกันว่า การ
ท่องเที่ยวของบางเสด็จนั้นน่าจะจัดอยู่ในประเภทของการท่องเที่ยวกระแสหลัก  (Mass Tourism) 
เนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเที่ยวหลักเป็นผู้ศึกษาดูงานและจัดงานอีเว้นท์ เป็นส่วนใหญ่ หรือ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เป็นบริษัททัวร์พาเข้ามาก่อนเดินทางขึ้นเหนือ อีกทั้งที่ผ่านมาผู้เข้าร่วม
ประชุมยังไม่เข้าใจว่าการท่องเที่ยวคืออะไร ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามีคนเข้ามาใช้บริการศูนย์ตุ๊กตา มา
ไหว้พระท่ีวัดท่าฯ คนเหล่านั้นก็คือนักท่องเที่ยว 
   2) ที่ผ่านมาเรามีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของบ้านเราอย่างไร 
   ค าตอบ จากค าถามดังกล่าวที่ประชุมให้ขอมูลไปในทิศทางที่ตรงกันว่า ที่ผ่านมาการ
ท่องเที่ยวของชุมชนก็คือศูนย์ตุ๊กตาชาววัง การจัดการก็เป็ นการจัดการโดยศูนย์ตุ๊กตาชาววัง 
คณะกรรมการการบริหารก็ใช้ของศูนย์ตุ๊กตาชาววัง เพราะการท่องเที่ยวมันเกิดแต่พียงที่นี่เท่านั้น  
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   3) จากแนวคิดและข้อมูลที่ผมให้ไปผู้เข้าร่วมประชุมมีความต้องการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชนตนเองหรือไม่  
   ค าตอบ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องการให้ชุมชนตนเองมีการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวที่เป็นระบบ โดยเห็นว่ามีทรัพยากรอีกหลายอย่างของชุมชนที่สามารถน ามาท าการท่องเที่ยว
ได ้   
 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมซักถาม และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นถึงทิศ
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเอง ว่าจะไปในทิศทางไหน จากองค์ความารู้ที่ผู้ศึกษาด าเนินการ
ไปในข้อ 2.1 รวมไปถึง การระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ Appreciation Influence Control 
(AIC) การคิดถึงภาพที่ปรารถนาในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาที่พึงปรารถนา จากการเปิดโอกาสให้ผู้
ร่วมประชุมซักถาม ผู้ศึกษาได้รับค าถามจ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 
   1) อยากให้กลุ่มไปกู้สินเชื่อโฮมสเตย์ของธนาคารแห่งหนึ่งที่สนับสนุนสินเชื่อโฮมส
เตย์เพื่อการท่องเที่ยวประกอบกับการท่องเที่ยวที่ผู้ศึกษาน าเข้ามาอธิบาย ผู้ศึกษามีค าอธิบายอย่างไร 
   ค าตอบ ผู้ศึกษาอธิบายว่า เรื่องโฮมสเตย์หรือที่ พักนั้นเป็นส่วนหนึ่ งของการ
ท่องเที่ยวทั้งนี้ ชุมชนต้องค านึงผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหรือเส้นทางท่องเที่ยวของเราก่อน ว่ามี
ลักษณะแบบไหนเป็นอย่างไร จ าเป็นต้องมีที่พักไหม หากก าหนดการท่องเที่ยวของเรามีแค่ ครึ่งวัน 
ห รื อ ห นึ่ ง วั น  
ซึ่งสามารถไปกลับกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงได้ ผู้บรรยายขอแนะน าว่าถ้าพวกเรา (กลุ่ม) 
อยากจะท าโฮมสเตย์จริง ๆ ให้ลองด าเนินการการท่องเที่ยวไปซักระยะหนึ่งก่อน เพ่ือดูความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวว่าอยากพักที่เราไหม หากนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่มากพอ ค่อยเริ่มด าเนินการ 
ไม่อย่างนั้นเราจะเป็นหนี้และเสียดอกเบี้ยไปปล่าว ๆ หรือถ้าหากอยากทดลองท าให้ใช้ของที่เรามีอยู่
ก่อน ลองท าความสะอาดบ้านตัวเอง จัดที่นอนหมอนมุ้งให้ดูน่านอน เตรียมไว้ก็ได้ ซึ่งก็จะตรงกับแนว
ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้บรรยายไปว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ไม่เน้นการลงทุนแต่เน้นใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   2) หลังจากนี้เราต้องท าอะไรต่อ   
   ตอบ ผู้ศึกษาได้ให้ค าตอบว่า ต้องสร้างเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม ต้องตอบค าถามให้
ได้ว่าเราจะท าการท่องเที่ยวไปเพ่ืออะไร ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  ข้อสังเกตที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ไม่ประสบความส าเร็จที่ผ่านมาพวกเราลองพิจารณาดูว่าเป็นจริงหรือไม่ 1) ชุมชน
ไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมท าไมเพ่ือประโยชน์ใดตนเองอยู่ตรงไหนของการท่องเที่ยว 2) ชุมชนไม่รู้
ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดในการก้าวข้ามความล้มเหลวในการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนคือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการรู้เท่าทันข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ
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และการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเล็งเห็นถึงโอกาสในการเชื่อมโยงชุมชน
กับการท่องเที่ยว เป็นต้น จะได้ร่วมกันรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ในระยะยาวร่วมกันการร่วม
คิดร่วมวางแผนเพ่ือให้เกิดทิศทางการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้ ซึ่งเราจะได้ท ากระบวนการนี้ในการประชุมครั้งต่อไป 
 

3. กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสืบค้นข้อมูลชุมชน  
 ผู้ศึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสืบค้นข้อมูลชุมชน ในวันที่  
21 สิงหาคม 2562 และได้แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นสองกลุ่ม โดยกล่มที่ 1 เป็นประชากรจาก
ชุมชนวัดตาลเหนือ กลุ่มที่ 2 ประชากรจากชุมชนวัดตาลใต้ โดยเลือกใช้เครื่องมือในการท ากิจกรรม
แรก ดังนี้ 
 3.1 แผนที่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
   1) สร้างสัมพันธภาพกับชุมชน รู้จักชุมชนมากขึ้น 
   2) เข้าใจพ้ืนที่ทางกายภาพ  
   3) ได้ข้อมูลมาก รวดเร็ว น่าเชื่อถือ 
   4) ทราบแหล่งประโยชน์ที่ส าคัญของชุมชน 
   5) เห็นภาพรวมของชุมชน 
(วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ที่ท าให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2545) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 28 ชุมชนร่วมกันท าแผนที่เดินดินหรือแผนที่ชุมชนของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 
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ภาพที่ 29 แผนที่ชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 2 
 

 จากการใช้เครื่องมือ แผนที่ชุมชนพบว่า ในระหว่างการท า Work shop กิจกรรมแผนที่
ชุมชน ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความกระตือรือร้น เรียนรู้การแสดงความคิดเห็นและเกิดกระบวนการ
ท างานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ในการท าเงิน เช่น แผนกวาดรูป แผนกลงสี คนบอกข้อมูล และคนน าเสนอ
ผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนท าได้เป็นอย่างดี และท าให้ทราบถึงทรัพยากรโดยสั งเขปของชุมชน 
ดังนี้  
  1) ร้านอาหารในชุมชน จ านวน 5 ร้าน   
  2) วัดจ านวน 2 ที ่
  3) แพเลี้ยงปลาในแม่น้ าเจ้าพระยาจ านวน 6 แพ 
  4) โฮมสเตย์ จ านวน 4 หลัง 
  5) โรงเรียนจ านวน 2 โรง 
  6) ร้านกาแฟสด 1 ร้าน 
  7) ร้านขายของช า 5 ร้าน 
 3.2 กิจกรรมค้นหาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ศึกษาใช้บัตรค าในการระดม
ความคิดเห็น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ใส่ความคิดเห็นลงมาในบัตรค าเป็นจ านวนมาก โดยทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังต่อไปนี้ 
   1) ด้านวิถีชีวิต 
   2) สถานที่ท่องเที่ยว 
   3) อาหาร 
   4) ของฝากของที่ระลึก 
   5) แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
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ภาพที่ 30 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 
 

 ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมค้นหาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
น ามาจัดอยู่ในรูปแบบของตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5 แสดงทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

ด้านวิถีชีวิต 
ด้านทรัพยากรด้าน

การท่องเที่ยว 
อาหาร 

ของฝาก/ ของ
ที่ระลึก 

แหล่งเชื่อมโยง 

ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
บ้านบางเสด็จ 

หมี่กรอบทรง
เสวย 

เรือนไทย
จ าลอง 

วัดถนน (3 ก.ม.) 

ท าตุ๊กตาชาววัง โรงสีเทพประทาน 2 แกงขี้เหล็ก 
ตุ๊กตาชาววัง 
บ้านบางเสด็จ 

วัดป่าโมกวรวิหาร 
(10 ก.ม.) 

ท าก้านธูป สวนเกษตรแม่คุณ 
ต้มปลาร้า
หน่อไม้ 

หมี่กรอบ
โบราณ 

ตลาดศาลเจ้าโรง
ทอง (29 ก.ม.) 

เลี้ยงปลากระชัง
ริมแม่น้ า

เจ้าพระยา 

บ้านพัก/  
แพพักโฮมสเตย์ 

อาหารจาก
ปลาทับทิม/ 
ปลาแม่น้ า 

ตุ๊กตามวยไทย 
ชุมชนท ากลองเอก

ราช (11 ก.ม.) 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ด้านวิถีชีวิต 
ด้านทรัพยากรด้าน

การท่องเที่ยว 
อาหาร 

ของฝาก/ ของ
ที่ระลึก 

แหล่งเชื่อมโยง 

การตีมีด 
กิจกรรมให้อาหาร

ปลาแพริมน้ า  
แกงคั่วผักบุ้ง 

พวงมาลัย
กระดาษทิชชู่
หอม/ แป้ง
ข้าวโพด 

ชุมชนบางเจ้าฉ่า  
(34 ก.ม.) 

ปั้นตุ๊กตามวย
ไทย 

โรงตีมีด ปลาเห็ด 
ข้าวเกรียบปลา

ทับทิม 
ชุมชนแสวงหา  

(40 ก.ม.) 

การทอผ้า เส้นทางปั่นจักรยาน 
น้ าพริกน้ ายา 

ขนมจีน 
กล้วยเบรคแตก 

ชุมชนร ามะสัก 
(45 ก.ม.) 

ท าอาหาร/ 
ผลไม้แปรรูป 

บ้านปะขาว (สวน
เกษตร,การท าขนม

ไทย) 

แกง
เขียวหวาน 

ปลาขูด 

ห่อหมกปลา
ช่อน 

 

ท าขนมไทย 
บ้านปั้นตุ๊กตามวย

ไทย 
ชุดน้ าพริกผัก

ปลาทู 
ขนมตาล  

ก่อพระทรายน้ า
ไหล 

วัดท่าสุทธาวาส 
ครองแครง
กะทิสด 

ทองม้วนกะทิ
สด 

 

 
 

วัดสระแก้ว 
บวชฟักทอง,
เผือก,มัน,

กล้วย 
ปลาเค็ม  

 
 

วัดถนน (พระพุทธ
บาทลอยฟ้า) 

ต้มถ่ัวเขียว
,ด า,แดง 

  

 
 

วัดทุ่ง 
ขนมหันแกร 

(ม.3) 
  

 
 

วัดป่าโมก 
น้ ากะทิ

ลอดช่อง,เผือก
,ข้าวเหนียวด า 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ด้านวิถีชีวิต 
ด้านทรัพยากรด้าน

การท่องเที่ยว 
อาหาร 

ของฝาก/ ของ
ที่ระลึก 

แหล่งเชื่อมโยง 

 
 

วัดโคก 
ขนมตาล ขนม
กล้วย เผือก 

ฟักทอง 
  

 วัดสระแก้ว 
ขนมใส่ไส้ 

 
  

 แพตกปลา 
ขนมต้ม 

 
  

  
ขนมถ้วย 

 
  

 
 จากการจัดกิจกรรมกิจค้นหาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนท าให้ผู้วิจัยและชุมชน
ทราบว่ายังมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ ผลจากการจัด
กิจกรรมนี้จะถูกน าไปใช้ต่อนกิจกรรมการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนวัดตาล
ต่อไป 
 

4. กิจกรรมที่ 4 การประชุมเพื่อคืนข้อมูลและระดมความคิดเห็น (Brain Storming) 
ประเมินตนเองด้วยเกณฑก์ารพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย  
 ผู้ศึกษาได้จัดการประชุมเพ่ือคืนข้อมูลและระดมความคิดเห็น (Brain Storming) ประเมิน
ตนเองด้วยเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ในวันที่ 15 กันยายน 2562  
การประชุมเพ่ือคืนข้อมูลและระดมความคิดเห็น (Brain Storming) ประเมินตนเองด้วยเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ในวันที่15 กันยายน 2562 ผู้ศึกษาน าเสนอผลการ
ประชุมในกิจกรรมที่ 3 (การประชุมครั้งที่แล้ว) จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวยชุมชน 
โดยเลือกใช้เครื่องมือในการท ากิจกรรม 
  4.1 สร้างแรงจู งใจโดยการน ากรณี ศึกษาที่ ประสบผลส าเร็จ  (Best Practice)  
มาพิจารณาหรือถอดบทเรียนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา โดยย้ าเตือนกับกลุ่มว่านี่เป็นเพียงตัวอย่าง
ในการพัฒนาเท่านั้น มิใช่สูตรส าเร็จตายตัวที่จะน ามาใช้กับชุมชนของเรา จากกิจกรรมดังกล่าว ชุมชน
มีความกระตือรือร้นขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากเห็นว่าชุมชนที่ เป็น Best Practice ที่ผู้ศึกษาได้
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ยกตัวอย่างขึ้นมา มีทรัพยากรไม่ได้พิเศษไปกว่าชุมชนตนเอง ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรม อาหาร 
กิจกรรม ชุมชนมองเห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากการะบวนการมีส่วน
ร่วมของตนเองในอนาคต ชุมชนได้ตระหนักแล้วว่าหากจะท าการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพจ าเป็น
จะต้องมีระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในเรื่อง รายได้ วัฒนธรรม  ความปลอดภัยและทรัพยากร
ต่าง ๆ  
  4.2 เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยน าเสนอ
กระบวนการการพัฒนาซึ่งได้แก่ การจัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 
บ้านบางเสด็จ ซึ่งมีรายละเอียดตาม เกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ซึ่งเกณฑ์
ดังกล่าวสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) ได้
พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับหลักเกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) และที่ประชุม GSTC 
Accreditation Panel ได้มีมติยอมรับ ‘เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ประเทศไทย’ 
เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวของ GSTC ซึ่งเป็นที่ ยอมรับ
ในระดับสากล (TAT Review 2562, ระบบออนไลน์) มีรายละเอียดหัวข้อดังต่อไปนี้ 
   4.2.1 กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมีการจัดการอย่างยั่งยืน 
   4.2.2 การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
   4.2.3 การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
   4.2.4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
   4.2.5 ด้านบริการและความปลอดภัย 
 

 
 

ภาพที่ 31 เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ประเทศไทย เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวของ GSTC 
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 เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย นั้นถือเป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วย
ประเมินว่าชุมชนมีจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นใด เพ่ือให้ชุมชนและหน่วยงานพ่ีเลี้ยงสามารถเติมเต็ม
และเสริมสร้างศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากผู้บรรยายแนะน าคู่มือการใช้เกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยแล้ว ชุมชนจึงได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในราย
หัวข้อเพ่ือประเมินตนเอง โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 
 

ด้าน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคะแนน 

1. กลุ่มท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 4 0.472 ควรปรับปรุง 
2. การจัดการเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตที่ดี 4 2 พอใช้ 
3. การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 4 3.333 ดีเยี่ยม 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

4 0.533 ควรปรับปรุง 

5. การบริการและความปลอดภัย 4 0.685 ควรปรับปรุง 

รวม 20 7.02 
คิดเป็นร้อยละ 

35.1 
 

5. กิจกรรมที่ 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ในการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน (Swot Analysis) 
 ผู้ศึกษาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Swot 
Analysis) ประเมินสถานการณ์แวดล้อม ในวันที่  15 กันยายน 2562  โดยใช้เครื่องมือ Swot 
Analysis โดยก าหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผู้ศึกษาได้อธิบายถึงจุดประสงค์ว่าท าไมเรา
ต้องท ากิจกรรมการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค อย่างสรุปให้แก่ที่ประชุมว่า การ
ส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจ 2 ด้าน คือ ภายในและภายนอก ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่ม
ของเราทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่กลุ่มของเรามีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ และการท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรมถัดไป จาก
กระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปออกมาในรูปแบบของตารางได้ดังต่อไปนี้ 
  



  98 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และ จุดอ่อน) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ชุมชนมีความสามัคคี ขาดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกเข้าถึงง่าย ขาดทักษะการสื่อความหมาย 
มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ดั้ งเดิมที่ เป็น
เอกลักษณ ์

ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 

เป็นจังหวัดที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จมา
เยือนมากถึง 32 ครั้ง 

ชุมชนไม่มีแผนพัฒนาและบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวของตนเอง 

มีความโดดเด่นในเรื่องหัตถกรรม ขาดการประสานงานระหว่างกลุ่ม 
มีศูนย์ตุ๊กตาชาววังที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 
 

ขาดการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากศูนย์
ตุ๊กตาชาววังไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในชุมชน 

มีอาหารพ้ืนบ้านแบบโบราณที่มีเรื่องเล่าจาก
ประวัติศาสตร์ 

บุคลากรในกลุ่มส่วนมากเป็นผู้สู งอายุ  และ
เยาวชน ขาดกลุ่มวัยท างาน 

แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ใกล้สถานที่รวมจิตใจ
ของชุมชน 

ขาดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เอ้ือต่อการ
ขนส่งและเกิดมูลค่าเพ่ิม 

มีปราชญ์ท้องถิ่นสามารถอธิบายและทดรอง
ด าเนินการท ากิจกรรมได้ 

ขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ทั้งในด้านการตลาด การสื่อความหมายที่
น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

 ชุมชนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญที่
จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา 

 
 5.2 สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และ อุปสรรค) 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และ อุปสรรค) 
 

โอกาส อุปสรรค 
มีหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุน หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนงบประมาณบางครั้ง

สนับสนุนไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน 
อยู่ ในโปรแกรมการขายของภาคเอกชน มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาตลอดทุกสัปดาห์ 

สถานการณ์โดยรวมของภาคการท่องเที่ยวของ
ไทย เติบโตลดลงอันเนื่องมาจากการแพร่ อัน
เนื่องมาจากจากการระบาดของโรค COVID-19 

เป็นพ้ืนที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการ
และภาคการศึกษา  

 

เป็นโครงการในพระบรมราชินยานุเคราะห์ ที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 

ชุมชนอยู่ใกล้กรุงเทพ  
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศ
หรือสภาพอากาศ ห่างไกลจากมลพิษ 

 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง  
อยู่ใกล้แหล่งน้ า และแม่น้ าสายหลัก  
มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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ภาพที่ 32 กิจกรรม Work Shop วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Swot Analysis) ถ่ายภาพเมื่อ 15 

กันยายน 2562 
 

 จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดลอมภายในและภายนอกโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประกอบดวยสภาวะแวดลอมภายใน ได
แก จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weakness) ของบริบทดานการทองเที่ยวโดยชุมชน และ 
สภาวะแวดลอมภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
ในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน สรุปไดดังตอไปนี้  
 1. สภาวะแวดลอมภายใน จุดแข็ง (Strengths)  ชุมชนชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ 
อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1) ในทางภูมิศาสตร์ บางเสด็จเป็นชุมชนที่มีความสะดวกสามารถ
เดินทางสัญจรเข้าถึงได้ง่าย มีถนนลาดยางตลอดทั้งเส้น มีสถานที่ตั้งไม่ไกลจากเมืองหลวง และมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งในและนอกจังหวัดมากมาย 2) ด้านประวัติศาสตร์ บางเสด็จมีความส าคัญและ
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นในฐานะเมืองเสบียง กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากมี พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาเยือนมากถึง 32 ครั้ง 3) ด้านวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ภาคกลางที่ชัดเจน และมีแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงเช่นศูนย์ตุ๊กตาชาววังที่เป็นที่รู้จักและมีคนเข้ามา
เยี่ยมชมอยู่แล้ว  
 2. จุดอ่อน (Weakness) ชุมชนชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง ขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งในด้านการตลาด ทักษะ
ภาษาต่างประเทศเนื่องจากชุมชนต้องอาศัยมัคคุเทศก์ภายนอกเป็นผู้บรรยายแก่นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาในชุมชน การสื่อความหมายที่น่าสนใจเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว  ชุมชนไม่มี
แผนพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวของตนเอง และทักษะการน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการ 
(การสื่อความหมาย) ขาดแรงงานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เนื่องจากเป็นชุมชนผู้สูงอายุ และชุมชนบาง
กลุ่มยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา 
 3. สภาวะแวดลอมภายนอก โอกาส (Opportunities) ของชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ 
อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีหน่วยงานหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนทั้งเรื่องอาชีพและด้านการ
ท่องเที่ยว ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาใช้บริการศุนย์ตุ๊กตามชาววัง
อยู่เป็นประจ า รวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่มีระยะทางไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก และ
ชุมชนไดร้ับพระมหากรุณาธิคุณเป็นองค์อุปถัมป์ 
 4. สภาวะแวดลอมภายนอก อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) ของชุมชนวัดตาล 
ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในหลาย ๆ ครั้งหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนไม่ตรงต่อ
ความต้องการของชุมชน ประกอบกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดีนักจึงท าให้ก าลังจับจ่ายใช้
สอยของผู้มาเยือนไม่ดีเท่าที่ชุมชนคาดหวัง 
6. กิจกรรมที่ 6 การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น (Brain Storming) ท าแนวทางการด าเนินงาน
พัฒนาการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน บางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 ผู้ศึกษาจัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น (Brain Storming) ท าแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ใน ผู้ศึกษาใช้ใช้
เทคนิคการระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ Appreciation Influence Control (AIC) การวิเคราะห์
ภาพรวมของทิศทางและแนวทางการพัฒนา สร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบกลุ่มหรือชมรม โดยมีกระบวนการดังต่อไป 
 6.1 การลงมติร่วมกันเพ่ือก่อตั้งกลุ่มหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านบางเสด็จต่อไปในอนาคต และก าหนดโครงสร้างพร้อมคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยให้ใช้ชื่อว่า “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านบางเสด็จ” โดยกลุ่มที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมมีโครงสร้าง และรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางที่ 9 รายชื่อคณะกรรมการ “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเสด็จ” 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายนาวี  สุปันน ี ประธาน 
2 น.อ.บุญนะ  บุญประเทือง รองประธาน (ฝ่ายบริหาร) 
3 นายไพโรจน์  ชูจันทร์ รองประธาน (ฝ่ายกิจกรรม) 
4 ดรุณี  พัดจันทร์หอม เลขานุการ 
5 นางพจนา  ควรเนตร เหรัญญิก 
6 สุกัญญา  ศรด้วง เหรัญญิก 
7 พรดา  ภู่พันธ์ ประชาสัมพันธ์ 
8 จิราวรรณ  เขียวระยับ ประชาสัมพันธ์ 
9 น.อ.มานิตย์  แสงประไพ กรรมการ 
10 นางกลอยใจ  หาศิริ กรรมการ 
11 น.ส.ทิวา  เตือนจิตต์ กรรมการ 
12 ชื่นกมล  เลิศรัศมีสุวรรณ กรรมการ 
13 น.ส.พัชรี  โชติช่วง กรรมการ 
14 มนูญ  สุขประเสริฐ กรรมการ 
15 สวงศ์  ชูจันทร์ กรรมการ 
16 ธงชัย  ภู่พันธ ์ กรรมการ 
17 นางชม้อย  สกุณา กรรมการ 
18 ประคอง  ปั้นดี กรรมการ 
19 สมศรี  ภู่พันธ์ กรรมการ 
20 น.ส.กิติวรรณ  กองสุผล กรรมการ 

 
 เพ่ือให้ชุมชนเห็นภาพโครงสร้างการท างานของคณะกรรมการ ผู้ศึกษาจึงได้น ารายชื่อใน
ตารางที่ 10 ไปใส่แผนผังโครงสร้าง “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเสด็จ” ได้ดังนี้



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 โครงสร้างชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเสด็จ 
 
  6.2 ผู้ศึกษาจัดเวทีระดมความคิดเห็น (Brain Storming) เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายในการท างานร่วมกัน เพ่ือช่วยก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ช่วยกระตุ้นให้
บุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน พร้อมทั้งปลุกไอเดียสร้างสรรค์เพ่ือน าความคิดมาประมวลผลและ
มุ่งมั่นปฏิบัติ โดยผู้ศึกษาได้อธิบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แก่ผู้เข้าประชุมอย่างง่ายว่า“วิสัยทัศน์จะเป็นการ
มองไปในอนาคต (Future Perspective) เป็นสิ่งที่จะบอกถึงสิ่งที่กลุ่มอยากจะเป็น เป็นการบอกถึง
ทิศทางขององค์กรในอนาคตการก าหนดวิสัยทัศน์เป็นเพียงบันไดขั้นแรเท่านั้น เมื่อเรามีวิสัยทักศูนย์ที่
ดีแล้วสิ่งส าคัญอยู่ที่การสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์นั้นให้เป็นที่รับรู้ของพวกเราทุกคนหลังจากนั้นจึง
เป็นการก าหนดโครงการหรือวิธีการที่เหมาะสมเพื่อที่จะท าให้กลุ่มบรรลุต่อวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้” 
  ผู้ศึกษาได้ให้ข้อสังเหตุไว้ว่า “ปัญหาหนึ่งที่เจอคือหลายชุมชนที่ท าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีวิสัยทัศน์เพ่ือเขียนขึ้นมาเพ่ือให้ครบกระบวนการ ให้ดูดี แต่การตัดสินใจที่ส าคัญ ๆ ของกลุ่ม
ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของวิสัยทัศน์ดังกล่าว วิสัยทัศน์กลายเป็นสิ่งโก้  ๆ ที่ติดไว้ข้างผนัง ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวสมาชิกกลุ่มหรอกครับ แต่อาจจะเกิดจากวิสัยทัศน์ของกลุ่มเรา ไม่มี
ความชัดเจนเพียงพอ ที่จะท าให้สมาชิกย้อนกลับมาทบทวนดูว่าเราก าลังหลงทางอยู่หรือไม่ หรือท าสิ่ง
ที่ไม่ได้ตกลงกันไว้แต่แรกหรือไม่อย่างไร” จากเวทีระดมความคิดเห็น (Brain Storming) ในครั้งนี้ท า
ให้ชุมชนมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นข้อตกลงและมติร่วมกันของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย 
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ชุมชนบ้าน บางเสด็จ โดยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มคือ “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านบางเสด็จ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพบุคลากร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล เพ่ือความสุขและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่สากลอย่างยั่งยืน” 
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเสด็จ มีเป้าหมายในการท างาน ดังนี้ 
  1. มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ 
  2. การท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 
  3. เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
  4. ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่สากล 
  6.3 ผู้ศึกษาจัดเวทีระดมความคิดเห็น (Brain Storming) เวทีสรุปผลจากผลการ
ประเมิน ตนเองของชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเทศไทย ในราย
ประเด็นซึ่งมีข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้หาข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคต ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ที่ประชุม
เสนอควาคิดเห็นในเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยวของตนเอง โดยผู้ศึกษา
ได้สรุปผล จากการจัดเวทีสรุปผลจาดกิจกรรมกผลการประเมินตนเองของชุมชน ตามเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเทศไทย” ได้ดังต่อไปนี้ 7. กิจกรรมที่ 7 เวทีระดมความคิดเห็น 
(Brain Storming) โดยการใช้ข้อมูลจากกระบวนการค้นหาทรัพยาการขอบชุมชน มาร้อยเรียงเป็น
เส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน ผู้ศึกษาจัดเวทีระดมความคิดเห็น (Brain Storming) โดยการใช้
ข้อมูลจากกระบวนการค้นหาทรัพยากรของชุมชน มาร้อยเรียงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
ชุมชนได้ร่วมกันคัดเลือกทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
โดยชุมชน ในช่วงเช้าจะเป็นการสัมผัสงานศิลปะและงานฝีมือของชุมชนเช่นการชมจิตรกรรมฝาผนังที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส่งมีรับสั่งให้วาดขึ้นพร้อมทั้งลงฝีพระ
หัตถ์เอง ทดลองปั้นตุ๊กตาชาววังซึ่งเป็นอาชพระราชทาน โดยครูผู้สอนเป็นสมาชิกขอชุมชน จากนั้น
ชมและฟังบรรยายถึงอาชีพดั้งเดิมของคนบางเสด็จคือการท าไม้ก้านธูป รับประทานอาหารกลางวัน
โดยมีรายการอาหารพื้นบ้านที่ชุมชนคัดเลือกจากฐานทรัพยาที่หาได้ในชุมชนเป็นหลักสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่นปลาดุกสะเดาน้ าปลาหวาน เนื่องจาก
ในชุมชนมีต้นสะเดาทั้งสะเดามัน สะเดาขม ปลาเห็ด (ทอดมัน) ที่ได้ปลากรายจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
ในชุมชนเอง แกงคั่วผักบุ้ง ที่ใช้วัติถุดิบตามบ้านสมาชิก หมี่กรอบทรงเสวย เป็นรายการอาหารที่ ท า
ถวายพระบรมวงศานุวงษ์ ขณะลงพ้ืนที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ชุมชนแห่งนี้  พร้อมชมการแสดงร า
โทนซึ่งเป็นศิลปการร้องร าท าเพลงพ้ืนบ้านระหว่างรับประทานอาหาร ช่วงบ่าย ตรวจสุขภาพกับหมอ
ชาวบ้านซึ่งเป็นปราชญ์ชุมชนด้านการรักษากระดูกและไขข้อเพียงท่านเดียวของหมู่บ้านในปั จจุบัน
ชาวบ้านยังเดินทางให้หมอชาวบ้านท่านนี้ช่วยเหลืออยู่ จากนั้นเข้าสวนเกษตรอินทรี ทดลองท า
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กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนข้าวเกรียบปลาทับทิบ และเลือกซื้อผักปลอดสารพิษได้
ในสวนเกษตรแห่งนี้ จึงเดินทางเดินทางมาสรุปกิจกรรมที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง พร้อมรับตุ๊ กตาที่นับปั้น
และลงสีกลับไปเป็นของที่ระลึก โดยใช้ระยะเวลาอยู่ในชุมชนหนึ่งวัน เส้นทางนี้เป็นเส้นทางทดลอง
การใช้ทรัพยากรของชุมชนตนเอง ซึ่งผลผลิตแรก ของ “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
บางเสด็จ” โดยสามารถแสดงเส้นทางท่องเที่ยวฯในรูปแบบตารางได้ดังนี้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงแสดงเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอ

ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 

เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว 
08.30 น. นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่รวมพล คือศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ประธานกลุ่มการ

ท่องเที่ยวกล่าวต้อนรับและแนะน าชุมชนและรวมถึงประวัติศาสตร์ของบางเสด็จ
โดยสังเขป 

09.00 น. เข้าชมจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดท่าสุธาวาส โดยมี น.อ มานิต แสงประไพ  
(ผู้พันจอร์จ) เป็นผู้รับหน้าที่นักสื่อความหมาย ประวัติของวัด และ จิตรกรรมาผนัง 

10.30 น.  ชมการสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววังพร้อมลงมือท า เพื่อเป็นของที่ระลึกของชุมชนบาง
เสด็จกลับไป โดยมี น.อบุญนะ บุญประเทือง เป็นผู้สาธิต และ สมาชิก เป็นผู้สอน
การปั้นตุ๊กตาชาววังแก่นักท่องเที่ยว 

11.30 น. เยี่ยมชมและรับฟังค าบรรยาย (STORY telling) จากปราชญ์ท้องถิ่น พร้อมการ
สาธิตการอาชีพดั้งเดิมของชาวบางเสด็จ ซึ่งปัจจุบันหลงเหลือไม่มากแล้วในชุมชน
ได้แก่ การท าไม้ก้านธูป  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อาหารกลางวันเป็นอาหารท้องถิ่นโดยสมาชิก
ในกลุ่มเป็นผู้ปรุง โดยมีคุณไพโรจน์ชูจันทร์เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีเมนูอาหารได้แก่ 
       -ปลาดุกย่าง กินคู่กับสะเดาน้ าปลาหวาน 
       -แกงคั่วผักบุ้ง 
       -ปลาเห็ด (ทอดมัน) 
       -หมีกรอบทรงเสวย 
       -ครองแครงกะทิสด 
พร้อมชมการแสดงร าโทนซึ่งเป็นศิลปการร้องร าท าเพลงพื้นบ้านระหว่าง
รับประทานอาหาร 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 
 

เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว 
13.00 น.  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพ กับหมอชาวบ้านซึ่งเป็น

ปราชญ์ชุมชนด้านการรักษากระดูกและไขข้อ รวมถึงอาการปวดเมื่อย 
 

14.00 น.  เข้าสวนเกษตรอินทรี ทดลองท ากิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาทับทิบ 
และเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษได้ในสวนเกษตรแห่งนี้ 
 

15.00 น. เดินทางมาสรุปกิจกรรมที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง พร้อมรับตุ๊กตาที่นักท่องเที่ยวปั้นและ
ลงสีกลับไปเป็นที่ระลึก 

16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 
 จากกระบวนการและขั้นตอนการศึกษาทั้ง 7 กิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้
ตั้งไว้และพบว่าชุมชนเป้าหมายมีความสนใจและความต้องการที่จะจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
ตนเองสังเกตได้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลเดิม ที่ต้องการท ากิจกรรมต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ แม้กระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง 7 กิจกรรมที่ได้จัดไปไม่ใช่เรื่องใหม่ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชน  แต่ กลุ่ ม เป้ าหมายก็มีความสนใจและเข้ าร่วมกิจกรรม เป็ นอย่ างดี  เนื่ องจาก
กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเท่าที่ควร ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือผู้เข้า
กิจกรรมบางท่านตั้งค าถามกับผู้วิจัยและผู้ร่วมการด าเนินงานว่าจะมาท าให้ชุมชนเสียเวลาหรือไม่
เนื่องจากการมาประชุมหรือมาท ากิจกรรมนี้ บางคนต้องหยุดงาน และ ละจากภารกิจส่วนตัวมาร่วม 
ซึ่งผู้วิจัยได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับชุมชนแล้วประเด็นปัญหาที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ บ่อยครั้ งในการ
ท ากิจกรรมผู้วิจัยจะถูกดึงเข้าไปสู่ปัญหาเรื่องการท าแพพักผ่อนริมน้ าซึ่งสร้างมลพิษทางเสียงและเป็น
กรณีข้อพิพาทหลายครั้ง เนื่องจากอยู่กันคนละฝั่งแม่น้ า ให้ผู้วิจัยช่วยด าเนินการหาทางแก้ไขซึ่งผู้วิจัย
ได้ช่วยด าเนินการคือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบเท่านั้น 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อผู้ศึกษาได้น าเสนอที่มาของปัญหาและความส าคัญของการศึกษาในบทที่ 1 
แล้ว ผู้ศึกษาตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ไว้ 3 ประการ ดังนี้  
 1) เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทของชุมชนตนเองในด้านของการ
ท่องเที่ยวได ้
 2) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ชุมชน 
 3) น าผลวิเคราะห์และองค์ความรู้ มาส่งเสริมการท างานร่วมกัน การแก้ปัญหา และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ศึกษาได้ประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action 
Research)  โดยเชื่อว่าความรู้คืออ านาจ โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนว่า “ตนเองเป็นใคร” 
“มาจากไหน” “เราต้องการจะก้าวไปไหน” และ “เราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไรเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า
ปัจจุบัน ซึ่งน ามาสู่ผลลัพธ์สรุปได้ดังนี้ 
 1.1 ช่วงแรกก่อนเริ่มกระบวนการให้องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนไม่สามารถนิยาม
ตนเองได้ว่าสิ่งที่ตนเองท าอยู่คือการท่องเที่ยวหรือไม่และอย่างไร การจัดการการท่องเที่ยวในมุมของ
ชุมชนถูกขับเคลื่อนโดยคนนอกมาโดยตลอด ดังเห็นจาก บทสัมภาษณ์ในงานวิจัย เช่น “รู้จักการท่อง
ที่ยว หรือการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือไม่ แล้วรู้หรือไม่ว่าการท่องเที่ยวของชุมชนเราเป็นลักษณะใด 
ด าเนินการอย่างไร” ทั้งนี้หลักจากจัดกระบวนการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ชุมชน การ
น าเสนอข้อดีข้อเสีย และกรณีศึกษาแล้วชุมชนสามารถตอบบทสัมภาษณ์ได้ไปในทิศทางเดียวกันโดย
สรุปว่า การท่องเที่ยวของเราจัดอยู่ในประเภทการท่องเที่ยวกระแสหลัก (mass tourism) ในรูปแบบ
ของศูนย์เรียนรู้ตุ๊กตาชาววังเพียงแห่งเดียว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหลักเป็นผู้ศึกษาดูงานและจัดงานอี
เว้นท์ เช่น งานวิ่ง งานแรลลี่ เป็นส่วนใหญ่ ชุมชนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพตนเองได้ว่า เป็นชุมชนที่
มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแรง แต่ที่ผ่านมาทรัพยากรเหล่านั้น ถูกมองเป็นเรื่องประจ าวันและเรื่อง
ใกล้ตัวท าให้ชุมชนไม่ได้ใช้ประโยชน์กับทรัพยากรเหล่านั้น เช่น เรื่องวิถีชีวิตการเกษตร อาหาร
พ้ืนบ้าน ต านานเรื่องเล่า การท าก้านธูปที่เป็นอาชีพดั้งเดิม โดยมีหน่วยงานเป็นจ านวนมากเข้ามา
สนับสนุนในด้านเศรษฐกิจ รายได้ แต่ในขณะเดียวกันในบางครั้งการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง  ๆ 
อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน และมีจุดด้อยของชุมชนคือสภาพสังคมเป็นสังคมผู้สูงอายุ
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ซึ่งเป็นปัญหาในการด าเนินการพัฒนาบางเรื่อง เช่น เทคโนโลยี หรือ การใช้ภาษาต่างประเทศ การจัด
กิจกรรมให้องค์ความรู้ดังกล่าวเป็นการให้การศึกษาแก่บุคคลในชุมชนเป็นกลุ่มที่มีจ านวนไม่มากนัก มี
ความสนใจร่วมกัน มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ 
(สนธยา พลศรี, 2547) กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนมีวิธีการส าคัญ 3 วิธี คือการให้การศึกษาแก่ชุมชน 
การจัดระเบียบชุมชน และการด าเนินงานในลักษณะของกระบวนการ 
 1.2 เมื่อชุมชนทราบถึงสถานะของตนเองแล้วรวมถึงรับทราบหลักการของแนวคิดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based tourism หรือ CBT) ชุมชนมีความต้องการให้ตนเองมีการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ โดยเห็นว่ามีทรัพยากรอีกหลายอย่างของชุมชนที่สามารถ
น ามาพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับประโยชน์ที่ (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 
2561: ระบบออนไลน์) ให้ไว้ว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” มีส่วนสนับสนุนการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ท้องถิ่น “วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน
จะท าให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคม โดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและปรั บประยุกต์ให้
สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง” CBT เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านในการน าเสนอ “ของดี” ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ท าให้เกิดการ
สืบค้น ถ่ายทอด และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกันก าหนดว่าวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการน าเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” ด้วย
แนวคิดนี้จึงได้เกิดกระบวนการในการสืบค้นหรือน าเสนอทรัพยาการทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ที่อยู่ในชุมชน รวมไปถึงการสร้างแผนที่ชุมชนหรือแผนที่เดินดินจากความทรงจ า เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการชุมชนจึงตระหนักได้ว่ามีทรัพยากรทางวัฒนธรรมอีกเป็นจ านวนมากท่ีมีศักยภาพพอที่จะ
น ามาพัฒนาเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว นอกเหนือศูนย์ตุ๊กตาชาววังที่ชุมชนควรหยิบขึ้นมา
น าเสนอ และเห็นภาพกว้างของพ้ืนที่ชุมชนตนเองจากแผนที่ชุมชนที่ร่วมกันสร้าง 
 1.3 ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วย 1) ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัย ภายในและภายนอกของชุมชน (SWOT Analysis) 2) ผลการประเมินตนเองโดยใช้
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ประเทศไทย เพ่ือร่วมกันพิจารณาและสังเคราะห์
ออกมาเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตนเองโดยเริ่มจากการหากลไก หรือกลุ่ม
คนที่มีความสนใขในเรื่องเดียวกันในที่นี้คือ กลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการศึกษาในครั้งนี้ตามกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สอดคล้องกับ (พจนา สวนศรี ,2546) 
ได้สร้างกระบวนการท างานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (The Process of Facilitating the 
Development of CBT) ซึ่งมีการจัดท าวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุนเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนา โดยมีผลการท ากระบวนการคือ กลุ่มเป้าหมายมีการลงมติร่วมกันเพ่ือก่อตั้งกลุ่ม
หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไปในอนาคต และก าหนด
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โครงสร้างพร้อมคัดเลือกบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยให้ใช้ชื่อว่า “ชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเสด็จ”  
 ในการด าเนินการศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัดตาล ต าบลบาง
เสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และการจัดการการท่องเที่ยวของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุถี เสริฐศรี, 2557) เรื่อง
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองโคนอ าเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม ที่เสนอ
แนวทางเพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนคือ การจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรขึ้นมาโดยเฉพาะ
เพ่ือจัดการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งของผู้ประกอบการและชาวบ้าน และส่งเสริม
ให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่ต้องการพัฒนาเช่น ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 
ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และงานของ (ชุติกาญจน์ กันทะอู, 2560) เรื่องการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นพ้ืนฐาน กรณีศึกษา บ้านร่องฟอง ต าบล ร่องฟอง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ ที่แม้ชุมชนจะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในหลายด้านแต่ก็ ได้เสนอแนะแนวทางให้ เพ่ิม
ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวในมิติการมีส่วนร่วมจากประชาชน โดยการสร้างเครือข่าย
ระหว่างชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ข้อเสนอแนะและแนวทางของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้งานวิจัยเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัดตาล 
ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 ผู้วิจัยได้สรุปบทเรียนการศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัดตาล 
ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่ส่งผลโดยตรงกับผู้วิจัยในฐานะที่ด าเนินการด้าน
พัฒนาการท่องเที่ยวและศึกษาเรื่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม มีบทเรียนที่ได้เรียนรู้และเป็นเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยชิ้นนี้ ดังนี้ 
 1. ทรัพยากรหรือมรดกทางวัฒนธรรมนั้น ล้วนอยู่ในทุกที่ของระบบสังคมมนุษย์เพราะ
มนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม แต่การที่จะมองเห็นทรัพยากรนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็น ยิ่งต้องไป
จัดการทรัพยากรแล้วนั้นยิ่งต้องมี องค์ความรู้และความรอบคอบเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมนั้น เป็นสมบัติร่วมไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของนักจัดการวัฒนธรรมจะด าเนินการได้เองตาม
อ าเภอใจ ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้ใช้หลักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งในการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยหนึ่งของสังคมให้แข็งแรงมากขึ้น ในเรื่องของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 2. ผู้วิจัยพบว่าในการท ากระบวนการหลายครั้งผู้วิจัยไม่สามารถหลบเลี่ยงการชี้น าชุมชนได้
จากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจัยเอง แต่ถึงกระนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่าภาพการพัฒนาที่ชุมชนเห็น
กับภาพที่ผู้วิจัยเห็นในการด าเนินงานในชีวิตประจ าวันของผู้วิจัยเองมีความแตกต่างสูง ซึ่งมุมมองของ
ชุมชนในหลายมิติคล้ายคลึงกับการพัฒนาจากภาครัฐที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป อาทิเช่น การสร้าง
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จัดเช็คอิน ถ่ายรูป ด้วยวัสดุ หรือ สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โต ซึ่งในรายประเด็นขัดกับแนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงเป็นเหตุให้ในบางครั้งผู้วิจัยจ าเป็นต้องชี้น าชุมชนในบางประเด็นปลีกย่อย 
 3. ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลจ านวนมากที่ผู้ศึกษาได้รับจากการสัมภาษณ์ หรือการศึกษาทาง
เอกสาร ในบางครั้งกลุ่มเป้าหมายไม่ได้คิดเห็นเช่นนั้น และปฏิเสธบางข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาต้องใช้
กระบวนการจัดเวทีสาธารณะในการสืบค้นข้อมูลและเป็นข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเป้าหมาย และ
ใช้ข้อมูลนั้นเป็นสารตั้งต้นในการด าเนินการในกระบวนการซึ่งการด าเนินการในรูปนี้ท าให้ผู้วิจัยต้อง
ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลบางอย่าง เนื่องจากข้อมูลบางอย่างมีความสัมพันธ์กับหลายหน่วยทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน บางข้อมูลไม่สามารถใช้ในเวทีร่วมได้ 
 4. ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องมือที่ผู้วิจัยเลือกใช้คือเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ประเทศไทยนั้น แม้จะเป็นเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงานทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากลก็ตามที แต่ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นมีบริบทที่เป็นเอกลั กษณ์
เฉพาะตัว ไม่ควรน าเกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดมาใช้ร่วมกันทุกชุมชนในประเทศไทย ในลักษณะการ
พัฒนาแบบตัดเสื้อโหล หรือการพัฒนาแบบสั่งการจากบนลงล่าง (Top-Down) เพราะฉะนั้นผู้ที่น า
เครื่องนี้ไปใช้ควรใช้เกณฑ์เป็นเพียงแนวทางการด าเนินงานเท่านั้นเท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นหลักการสูงสุด
ในการพัฒนาแบบไม่ยืดหยุ่น 
 5. ผู้วิจัยพบว่าการด าเนินการพัฒนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนนั้น ต้องระวัดระวังและ
รักษาสถานะของผู้วิจัยให้มั่นคง เนื่องจากชุมชนเป็นหน่วยสังคมที่มีความเปราะบางและซับซ้อน อาทิ 
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ แต่ถึงกระนั้นผู้วิจัยก็ได้เห็นความงานของ
สังคมชนบท ในมิติของความเชื่อ ความศรัทธา และความเอ้ือเฟ้ือที่มีต่อกันในชุมชน 
 ในการด าเนินงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้มีหลายบทบาทในการด าเนินกระบวนการศึกษาตาม
ความเห็นของนักคิดอย่าง (Smith, 1997) มองว่า “นักวิจัยมีหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการคิดและกระตุ้น
ให้เกิดส านึกท่ีถูกต้อง ให้เกิดกับตนเองและสังคม ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนักวิจัยอาจมีบทบาทที่
โลดแล่นไปตามสถานการณ์ได้หลายบทบาทเช่น”  
  1) การเป็นนักวางแผน (The Planer) ในการจัดระเบียบการท างาน และห้วงเวลาใน
การจัดกิจกรรมที่ชุมชน ผู้ศึกษาต้องวางแผนการศึกษาให้รอบคอบรัดกุม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมในการศึกษานี้ ต้องเสียสละเวลา และรายได้มาเข้าร่วมงานชิ้นนี้ ผู้ศึกษาจึงต้องวางแนการ
ด าเนินงานให้ส่งผลกระทบถึงกลุ่มเป้าหมายและตัวผู้ศึกษาเองให้น้อยที่สุด    
  2) การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ตลอดเวลาในงานศึกษาชิ้นนี้ผู้ศึกษา
ต้องท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่นการคุยท าความเข้าใจกับบุคคลนอก
การประชุม หรือ การด าเนินกิจกรรมให้ราบรื่นโดยปราศจากการทะเลาเบาะแว้ง หรือความแตกแยก 
ซึ่งจุดนี้ผู้ศึกษาได้ให้ความส าคัญมาก เนื่องจากผู้ศึกษาได้ตระหักตัวเองอยู่เสมอถึงการท างานให้เกิด
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ความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีแก่งานศึกษา และพ้ืนที่การศึกษา ตามแนวทางของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการและ PAR 
  3) การเป็นครูผู้สอน (Teacher) ในงานศึกษาชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนงานวรรณกรรม
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์ และจัดท าสื่อการอธิบายในรูปแบบของ โปรแกรมน าเสนอ เช่น 
Power Point และ การเรียนรู้ในรูปแบบกระบวนการต่าง โดยการสังเคราะห์ดังกล่าวเป็นการให้องค์
ความรู้ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ใช้รูปภาพในการเรียนรู้ และน าเสนอในกลุ่มที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป  
  4) การเป็นนักออกแบบ (Designer) ในการลงด าเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งผู้ศึกษาได้ 
ออกแบบก าหนดการกิจกรรมทุกครั้ง พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือในการท ากิจกรรมโดยค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายในการท ากิจกรรมเช่น กลุ่มเป้ าหมายที่มีหลากหลาย เพศ อายุ ผู้ศึกษาเลือกใช้
เครื่องมือเช่นแผนที่ชุมชนเข้ามาใช้ในกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกเทศทุกวัย สามารถท าร่วมกันได้ 
หรือการเลือกใช้สถานที่ ในการจัดกิจกรรม หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิทั้ งผู้ศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชุมให้องค์ความรู้ ก็เลือกใช้สถานที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด หรือหากเป็น
กิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพระบายสี ก็คัดเลือกสถานที่โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก 
เหมาะแก่การใช้จินตนาการ ความคิดเป็นกรณีไป 
  5) การเป็นผู้ฟังที่ดี (Listener) ผู้ศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้ฟังที่ดีจากงานประจ าในชีวิต
ของผู้ศึกษาว่า การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริงในบางครั้งผู้ศึกษาต้องรู้จักฟังคือปล่อยให้ผู้ให้ข้อมูล 
บอกเล่าข้อมูล โดยที่ผู้ศึกษาไม่ไปแสดงอาการขัดคอ หรือแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้รู้มากกว่า ทั้งนี้เพ่ือ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อจะได้น าไปวิเคราะห์ปัญหาหรือสภาพการณ์ 
  6) การเป็นนักสังเกต (Observer) ในพื้นที่การศึกษาของงานศึกษาชิ้นนี้ เป็นเรื่องปรกติ
ที่ต้องมีความขัดแย้งในพ้ืนที่ ผู้ศึกษาได้ใช้ทักษะของการสังเกต ภาษา ค าพูด การกระท า และ
สภาพการณ์ ที่จะท าให้กระบวนการศึกษาชิ้นนี้มีปัญหา และน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์มา
วางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น   
  7) การเป็นนักสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesizer) ในงานศึกษาชิ้นนี้ผู้ศึกษาได้ท าการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่มีความส าคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เช่นข้อมูลด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน หรือข้อมูลผลการวิเคราะห์ตนเองของชุมชน ซึ่งผู้
ศึกษาได้สังเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบของตาราง ซึ่งปรากฏอยู่ในภาคผนวกท้ายงานศึกษาชิ้นนี้  
  8) การเป็นผู้รายงานการวิจัย (Reporter) ในแต่ละกิจกรรมผู้ศึกษาได้น าผลการศึกษา
ในรายกิจกรรม มารายงานต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ข้อมูลไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในด้านอื่น 
ๆ เช่น การรายงานกิจกรรมแผนที่ชุมชน เพ่ือน าไปสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือการ
รายงานผลการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยร่วมกับ
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ต่อกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การจัดท าแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป  
 

2. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการศึกษาแล้วพบว่าชุมชนสามารถวิเคราะห์  
สถาณการณ์ทางการท่องเที่ยวเที่ยวของชุมชนตนเองได้ มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวทั้งกระแสหลัก
และการท่องเที่ยวทางเลือก รวมไปถึงมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเองได้ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 
อย่างไรก็ดี การด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องต าเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยตัวชุมชเอง 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผู้ศึกษามีข้อเสนอดังต่อไปนี้  
  2.1 ข้อเสนอระดับปฏิบัติการ 
   2.1.1 ควรมีการจัดประชุมเพ่ือพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรุปผลการเนินงาน
 ของกลุ่ม และชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาต่อสมาชิก และชุมชนอย่าง
น้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 
   2.1.2 กลุ่มควรหาพี่เลี้ยงในพ้ืนที่เพ่ือท าให้แผนการพัฒนาถูกน าไปขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรมในหัวข้อที่ชุมชนไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
   2.1.3 ควรสร้างกิจกรรมรวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้ มรดกทางวัฒนธรรม มรดก
ทางภูมิปัญญา เรื่องเล่าในอดีตของชุมชน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
   2.1.4 ควรสร้างกิจกรรมสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผู้ที่ไม่ได้
มีส่วนร่วมเข้าใจการด าเนินงานของกลุ่มว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร และสามารถคืนประโยชน์สู่สังคม
ได้อย่างไร 
   2.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
   2.1.6 ทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวและปรับปรุงเส้นทางให้เหมาะสมกับ
นักท่องเที่ยว 
   2.1.7 การส่งสมาชิกไปอบรม ร่วมกับ องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ อย่างทั่วถึงเพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความถนัดของบุคคล รวมถึงงานและหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม เพ่ือยกระดับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



  113 

   2.1.8 การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยใช้แรงงาน หรือ
วัตถุดิบต่าง ๆ จากท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
  2.2 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
   2.2.1 ควรมีการบูรณาการหน่วยงานในระดับพ้ืนที่และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการและประสานงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม อาทิ การพัฒนาศักยภาพในด้านการ
ท่องเที่ยว การจัดการพ้ืนที่ด้านการท่องเที่ยว 
   2.2.2 ควรสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่
สนใจการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิต และประสบการณ์จากชุมชน 
   2.2.3 ควรติดต่อหน่วยงานที่สามารถจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ เรื่องเร่งด่วนเช่น ภาษาอังกฤษ หรือการ พัฒนานักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว
ของชุมชนให้มีจ านวนมากพอส าหรับผู้มาใช้บริการ 
   2.2.4 ควรสร้างภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ ชุมชนใกล้เคียง และ
ประสานหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
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“เวทีสรุปผลจากผลการประเมินตนเองของชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ประเทศไทย”ชุมชนบ้านบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 
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ท่องเที่ยวของชุมชน
ให้มากข้ึน 

เป้าประสงค์ 1.7 
การจัดการ
การตลาดและ
ประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

       ก ลุ่ ม ค ว ร มี ก า ร
ก าหนดนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายพร้อม
ทั้งพัฒนารูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงและเหมาะกบั
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 1.8        กลุ่มควรมีการจดัท า
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ศักยภาพ (ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง) 
ระดับความต้องการ  
(ใส่เคร่ืองหมาย  

ในช่อง) ความต้องการ
อย่างไร /  

สิ่งที่ต้องท า 
มีศักยภาพ

สูงไม่
จ าเป็นต้อง
สนับสนุน 

มีศักยภาพ
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดเองได ้

ต้องการรับ
การ

สนับสนุน
เพิ่ม 

ด่วน
ที่สุด 
(62) 

ด่วน
มาก 
(63) 

ด่วน 
 

(64) 

ปกต ิ
 

(65) 

ระบบบัญชี 
การเงินมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อตกลงในการ
จัดสรรรายได้ที่เกิด
จากการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

เป้าประสงค์ 1.9 
เยาวชนไดเ้ข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
จัดการการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

       กลุ่มควรเพิ่มพื้นท่ี
ให้เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในหลายๆ
บทบาท เช่น 
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 
กิจกรรมการแสดง 
กรรมการกลุม่การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เป็นต้น 

ด้านที่ 2: ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์ 2.1 
การจัดสรรรายได้
มีประสิทธิภาพ 

       กลุ่มควรมีการ
จัดสรรรายได้เข้า
กองทุนกลางเพื่อ
บริหารจดัการเป็น
สวัสดิการหรือบ ารุง
สาธารณะประโยชน์ 

เป้าประสงค์ 2.2 
การส่งเสริมการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       กลุ่มควรส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สุขอนามัย, การลด 
ละ เลิกแอลกอฮอล์ 
ตลอดจนกิจกรรม
ส่งเสริมความ
สามัคคีในชุมชนให้
ครอบคลมุทุกคนใน
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ศักยภาพ (ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง) 
ระดับความต้องการ  
(ใส่เคร่ืองหมาย  

ในช่อง) ความต้องการ
อย่างไร /  

สิ่งที่ต้องท า 
มีศักยภาพ

สูงไม่
จ าเป็นต้อง
สนับสนุน 

มีศักยภาพ
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดเองได ้

ต้องการรับ
การ

สนับสนุน
เพิ่ม 

ด่วน
ที่สุด 
(62) 

ด่วน
มาก 
(63) 

ด่วน 
 

(64) 

ปกต ิ
 

(65) 

ชุมชน 
เป้าประสงค์ 2.3 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนมี
คุณภาพเพื่อ
เสรมิสร้างโอกาส
ในการเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว 

       การยกระดับ เพิ่ม
มูลค่า หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อ
ส ร้ า ง โอ ก าส ท า ง
การตลาดมากข้ึน 

เป้าประสงค์ 2.4 
สิทธิมนุษยชนใน
การท่องเที่ยว
ได้รับการให้
ความส าคญั 

       กลุ่มควรมีข้อตกลง
ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ไ ม่
สนั บ สนุ น การค้ า
ประเวณี การไม่ใช้
แ รงงาน เด็ กที่ อ ยู่
นอกกรอบศีลธรรม
และวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยหรือมี
ความเสี่ยงอันตราย
ห รื อ ท า ใ ห้ ข า ด
โ อ ก า ส ท า ง
การศึกษาที่เป็นลาย
ลักษณ์ที่ชัดเจน 

ด้านที่ 3: ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ 3.1 
ฐานข้อมูลด้าน
มรดกวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว
มีคุณภาพ 

       ก ลุ่ ม ค ว ร มี ก า ร
ทบทวนข้อมูลและ
สืบค้ นข้อมู ลด้ าน
ต่างๆเพิ่มเติม เช่น 
ประ เพณี  อาหาร 
เป็นต้น 

เป้าประสงค์ 3.2        พัฒนาหรือต่อยอด
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ศักยภาพ (ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง) 
ระดับความต้องการ  
(ใส่เคร่ืองหมาย  

ในช่อง) ความต้องการ
อย่างไร /  

สิ่งที่ต้องท า 
มีศักยภาพ

สูงไม่
จ าเป็นต้อง
สนับสนุน 

มีศักยภาพ
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดเองได ้

ต้องการรับ
การ

สนับสนุน
เพิ่ม 

ด่วน
ที่สุด 
(62) 

ด่วน
มาก 
(63) 

ด่วน 
 

(64) 

ปกต ิ
 

(65) 

การเผยแพร่มรดก
วัฒนธรรมผา่น
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
วัฒนธรรมเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ ใหม่
แก่นักท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 3.3 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ 

       กลุ่มควรมีกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
วิถี ชีวิตท้องถิ่นแก่
คนในชุมชนและคน
รุ่ น ห ลั ง อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 

ด้านที่ 4: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 4.1 
การจัดการพื้นท่ี
เพื่อการท่องเที่ยว
มีประสิทธิภาพ 

       การจัดท าเส้นทางที่
สอดคล้องกับแผนที่
ท่องเที่ยวและการ
ก าหนดจ านวนขีด
ความส ามารถ ใน
ก า ร ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยว พร้อม
แผนการกระจาย
นักท่องเที่ยวไปยัง
จุดต่างๆ 

เป้าประสงค์ 4.2 
ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพ 

       ควรมีการรวบรวม
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
คัดเลือกข้อมลูที่
น่าสนใจเพื่อสื่อ
ความหมายแก่
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ศักยภาพ (ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง) 
ระดับความต้องการ  
(ใส่เคร่ืองหมาย  

ในช่อง) ความต้องการ
อย่างไร /  

สิ่งที่ต้องท า 
มีศักยภาพ

สูงไม่
จ าเป็นต้อง
สนับสนุน 

มีศักยภาพ
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดเองได ้

ต้องการรับ
การ

สนับสนุน
เพิ่ม 

ด่วน
ที่สุด 
(62) 

ด่วน
มาก 
(63) 

ด่วน 
 

(64) 

ปกต ิ
 

(65) 

นักท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 4.3 
การเผยแพร่ภมูิ
ปัญญาดา้น
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ผ่านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

       สร้างการรับรูภ้ายใน
ชุมชนถึงทรัพยากร
ทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ 

เป้าประสงค์ 4.4 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

       ส่งเสริม สนับสนุน
ให้คนในชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายจาก
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนอย่าง
น้อย 1 กิจกรรมต่อ
ปี 

เป้าประสงค์ 4.5 
การสร้างความ
ตระหนักรู้ถึง
ความส าคญัของ
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชา

       ก ลุ่ ม ค ว ร มี ส่ ว น
ร่ ว ม กั บ ภ า คี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ
และ เอกชนอย่ าง
น้อย 1 ภาคี ในการ
สร้างความตระหนัก
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ศักยภาพ (ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง) 
ระดับความต้องการ  
(ใส่เคร่ืองหมาย  

ในช่อง) ความต้องการ
อย่างไร /  

สิ่งที่ต้องท า 
มีศักยภาพ

สูงไม่
จ าเป็นต้อง
สนับสนุน 

มีศักยภาพ
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดเองได ้

ต้องการรับ
การ

สนับสนุน
เพิ่ม 

ด่วน
ที่สุด 
(62) 

ด่วน
มาก 
(63) 

ด่วน 
 

(64) 

ปกต ิ
 

(65) 

ติและสิ่งแวดล้อม
ผ่านการท่องเที่ยว
มีประสิทธิภาพ 

ถึงความส าคัญของ
ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ 5: ด้านบริการและความปลอดภัย 
เป้าประสงค์ 5.1 
การให้บริการและ
ความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยว
เป็นไปอย่างน่าพึง
พอใจ 

       น าข้อมูลจากสมุด
เยี่ ยมมาวิ เคราะห์
ข้ อมู ล  เพื่ อน าม า
พัฒนาการบริการ
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ภายในชุมชน 

เป้าประสงค์ 5.2 
นักสื่อความหมาย
มีประสิทธิภาพ 

       มีกิจกรรมถ่ายทอด
อ งค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ
ความหมายให้แก่คน
รุ่นหลั งหรือคนใน
ชุมชนได้เรียนรู้ 

เป้าประสงค์ 5.3 
จุดบริการ
ท่องเที่ยวมี
คุณภาพ 

       ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ความส าคัญกับการ
พัฒ น าสิ่ งอ าน วย
ความสะดวกหรือ
พัฒนาบุ คคลากร
เ พื่ อ ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ ยวกลุ่ ม
ค น พิ ก า ร แ ล ะ
ผู้ สู ง อ า ยุ อี ก ทั้ ง
พัฒนาป้ายบอกทาง
แ ล ะ ป้ า ย สื่ อ
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ศักยภาพ (ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง) 
ระดับความต้องการ  
(ใส่เคร่ืองหมาย  

ในช่อง) ความต้องการ
อย่างไร /  

สิ่งที่ต้องท า 
มีศักยภาพ

สูงไม่
จ าเป็นต้อง
สนับสนุน 

มีศักยภาพ
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดเองได ้

ต้องการรับ
การ

สนับสนุน
เพิ่ม 

ด่วน
ที่สุด 
(62) 

ด่วน
มาก 
(63) 

ด่วน 
 

(64) 

ปกต ิ
 

(65) 

ความหมายให้อยู่ใน
สภาพดี  อ่ าน ง่าย 
อยู่ เสมอ เพื่ อการ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 5.4 
การติดต่อ
ประสานงานด้าน
บริการมี
ประสิทธิภาพ 

       ควรพัฒ นาระบบ
การจองบริการการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้
นั กท่ อ งเที่ ย ว เกิ ด
ความสะดวกและ
เข้าถึงง่าย 

เป้าประสงค์ 5.5 
เส้นทางและ
กิจกรรมท่องเที่ยว
มีความปลอดภัย 

       ควรให้ ข้อมูลด้ าน
ความปลอดภัยใน
ก า ร ใ ช้ เส้ น ท า ง
ท่องเที่ยวในชุมชน
แล ะก าร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมท่องเที่ยว 
เช่น ป้ายบอกทาง
และป้ ายเตือนภั ย
ต่างๆ ตามเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ เห็นได้
ชัดเจน และติดตั้ ง
ในจุดที่ เหมาะสม 
ให้นักท่องเที่ยวได้
ทราบ 

เป้าประสงค์ 5.6 
จุดบริการ
ท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย 

       การดูแลปรับปรุ ง
ห้ องน้ า ให้ สะอาด
พร้อมใช้อยู่ เสมอ 
แ ล ะ เพิ่ ม จ า น วน
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ศักยภาพ (ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง) 
ระดับความต้องการ  
(ใส่เคร่ืองหมาย  

ในช่อง) ความต้องการ
อย่างไร /  

สิ่งที่ต้องท า 
มีศักยภาพ

สูงไม่
จ าเป็นต้อง
สนับสนุน 

มีศักยภาพ
สามารถ
พัฒนาต่อ
ยอดเองได ้

ต้องการรับ
การ

สนับสนุน
เพิ่ม 

ด่วน
ที่สุด 
(62) 

ด่วน
มาก 
(63) 

ด่วน 
 

(64) 

ปกต ิ
 

(65) 

ห้ อ งน้ า ต าม ฐ าน
กิจกรรมหากชุมชน
สามารถท าได้ 

เป้าประสงค์ 5.7 
การบริหารจัดการ
เส้นทางการ
เดินทางท่องเที่ยว
ในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

       ควรมีป้ายบอกทาง
แ ล ะ แ ผ น ที่ เ ป็ น
ระยะๆ และชัดเจน
และมีการประเมิน
ความปลอดภัยของ
เส้นทางจักรยาน 

เป้าประสงค์ 5.8 
การบริหารจัดการ
กรณีฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพ 

       ควรมี แผนรองรับ
ก รณี ก ารจั ด ก า ร
ฉุกเฉิน เช่น ข้ันตอน
ก า ร แ ก้ ไ ข ก ร ณี
ฉุกเฉิน เบอร์ติดต่อ
กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะเวลา 3 ปี   
 ✓ =  ชุมชนและภาคีร่วมพัฒนา 

✓ =  ชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนา  
 
แผนการพัฒนาด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กิจกรรม/โครงการ ผลผลิต ภาคีร่วมพัฒนา ปีท่ีด าเนินกิจกรรม 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์-พัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
- ส่งเสริมองค์ความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว 
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรด้านองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน 

- บุคคลากรมีความรู้ความ
เข้ า ใจห ลั กก ารบ ริห าร
จัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
- เกิดการพัฒนาที่ชัดเจน 
เป็นระบบ และมีมาตรฐาน  

อพท. 
ททท. 
ทกจ. 
พช. 

หอการค้า 

✓ ✓ ✓ 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุ ค ล า ก ร ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการท่องเที่ยว 

- ชุ มชนมี ทั กษะในการ
สื่อสารกับนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติได้ 

ภาคการศึกษา ✓ ✓ ✓ 

3. พัฒนาศักยภาพ
บุ ค ล า ก ร ด้ า น
ก า ร ต ล า ด ก า ร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

- ชุมชนมีองค์ความรู้ด้าน
การตลาดการท่องเที่ ยว
โดยชุมชน 
- ชุมชนสามารถน าองค์
ค ว าม รู้ ไป ต่ อ ย อด ก าร
พัฒนาด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ตนเองได ้

ททท. 
ทกจ. 

ภาคการศึกษา 

✓ ✓  

กลยุทธ์-การจัดตั้งกฎระเบียบและข้อตกลงในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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กิจกรรม/โครงการ ผลผลิต ภาคีร่วมพัฒนา ปีท่ีด าเนินกิจกรรม 
2563 2564 2565 

4. จัดท าข้อตกลง
แ ล ะ ก ฎ ระ เบี ย บ
ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร
บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน 

- กลุ่มมีข้อตกลงร่วมกันใน
การบริห ารจั ดการการ
ท่องเที่ยวเป็นลายลักษณ์
อักษร 
- มีข้อตกลงร่วมกันในการ
จัดสรรรายได้ที่ เกิดจาก
การท่องเที่ ยวอย่างเป็น
ธรรม 
- กลุ่มมีข้อตกลงร่วมกัน 
ใน ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พ่ื อ ก า ร
ท่องเที่ยว 
- กลุ่มมีข้อตกลงร่วมกัน
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมวิถี
ชีวิตท้องถิ่น 
- ก ลุ่ ม มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

 ✓   

5 .ก า ร ท บ ท ว น
คณะกรรมการและ
โครงสร้างบทบาท
หน้าที่ของกลุ่ม 

- กลุ่มมีคณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบัน 
- กลุ่ มมี โครงสร้าง และ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจน 

 ✓   

กลยุทธ์-ขยายเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของชุมชนให้เข้มแข็ง  
- พัฒนารูปแบบและช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

6. จัดท าแผนการ
ตลาดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่เข้า

- ก ลุ่ ม มี ก า ร ก า ห น ด
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
- มีแผนการตลาดและการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร

ทกจ. 
ททท. 

ไปษณีย์ไทย 

✓ ✓  
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กิจกรรม/โครงการ ผลผลิต ภาคีร่วมพัฒนา ปีท่ีด าเนินกิจกรรม 
2563 2564 2565 

มาสนับสนุน ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
7 . ส่ ง เส ริ ม ก ารมี
ส่ วน ร่ วมขอ งเด็ ก
เยาวชนเพ่ือเรียนรู้
แ ล ะมี บ ท บ าท ใน
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยวของชุมชน 

- เกิดกลุ่มเยาวชนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน
บางเสด็จ 

ภาคการศึกษา ✓ ✓ ✓ 

 
แผนการพัฒนาด้านที่ 2 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กิจกรรม/โครงการ ผลผลิต ภาคีร่วม
พัฒนา 

ปีท่ีด าเนินกิจกรรม 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์-พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ชุมชนบนพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาและมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ต่ อยอด พั ฒ นาเพ่ื อ เพ่ิ ม
มูลค่าทางการตลาด 

พช. 
อุตสาหกรรม

จังหวัด 

✓ ✓ ✓ 

 
แผนการพัฒนาด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
 

กิจกรรม/โครงการ ผลผลิต ภาคีร่วม
พัฒนา 

ปีท่ีด าเนินกิจกรรม 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์-พัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1. สืบค้นรวบรวมข้อมูล
ด้านประเพณีวัฒนธรรม
ของชุมชนบางเสด็จ 
- ท าบุญสงกรานต์ 8 วัน 
- พระทรายน้ าไหล 

มีฐานข้อมูลด้านประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนบาง
เสด็จ 

ภาคการศึกษา ✓ ✓  
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กิจกรรม/โครงการ ผลผลิต ภาคีร่วม
พัฒนา 

ปีท่ีด าเนินกิจกรรม 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์-พัฒนาการสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 
2 . พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรเพ่ือเป็นนักสื่อ
ความหมาย 

บุคคลากรมีทักษะและ
ความรู้ในการเป็นนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่นท่ีดี 

ภาคการศึกษา ✓ ✓ ✓ 

3. จัดท าชุดข้อมูลนักสื่อ
ความหมาย 

มีชุดข้อมูลนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น 

ภาคการศึกษา  ✓  

กลยุทธ์ 
- พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
4. พัฒนากิจกรรมและ
เส้นทางท่องเที่ ยวเชิ ง
อาหารของชุมชนบ้าน
บางเสด็จ 

มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอาหารที่นักท่องเที่ยว
สามารถเรียนรู้ ได้ ผ่ าน
ประสบการณ์จริง 

อพท.  ✓ ✓ 

กลยุทธ์ 
- จัดท าการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบางเสด็จ  
- ขยายเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของชุมชนให้เข้มแข็ง 
5 . ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
วิ ถี ชี วิ ต ท้ อ งถิ่ น ข อ ง
ชุมชนบ้านบางเสด็จ 
- อนุรักษ์และเผยแพร่กา
ละเล่นเพลงพื้นบ้าน 
- ง า น ป ร ะ จ า ปี 
“เทศกาลตุ๊กตา” 
- ร าลึกการเสด็จของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 

ชุ ม ช น มี กิ จ ก ร รม เ พ่ื อ
อนุ รั ก ษ์ แ ล ะ เผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ท้องถิ่นของชุมชนบ้าน
บางเสด็จ 
 

สวธ. 
ททท. 
ทกจ. 

✓ ✓ ✓ 

 
แผนการพัฒนาด้านที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน 
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กิจกรรม/โครงการ ผลผลิต ภาคีร่วมพัฒนา ปีท่ีด าเนินกิจกรรม 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์-ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
1. พัฒนากิจกรรมและ
เส้นทางการท่องเที่ ยว
เชิงเกษตร/ธรรมชาติ 

มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร/ธรรมชาติที่
นั กท่ อ งเที่ ย วส าม ารถ
เ รี ย น รู้ ไ ด้ ผ่ า น
ประสบการณ์จริง 

อพท.  ✓ ✓ 

2. ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

สถานที่มีความพร้อมใน
การรับนักท่องเที่ยว 

อบต./อบจ./
ทกจ./ทางหลวง
ชนบท/กรมเจ้า
ท่า/กรมการ
ท่องเที่ยว/
ไปรษณีย์/
ประมง 

 ✓ ✓ 

จัดท าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  
3 . จั ดท าแผน เพ่ื อลด
ผลกระทบทางลบต่อ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อมที่ เกิดจาก
การท่องเที่ยว 
- ก า ห น ด ขี ด
ความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 
- แ ผ น ก า ร ก ร ะ จ า ย
นั กท่ อ งเที่ ย วตามจุ ด
ต่างๆ 

ก ลุ่ ม มี แ ผ น เ พ่ื อ ล ด
ผล กระท บ ท างลบ ต่ อ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยว 

 ✓ ✓ ✓ 
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แผนการพัฒนาด้านที่ 5 ด้านการบริการและความปลอดภัย 
กิจกรรม/โครงการ ผลผลิต ภาคีร่วม

พัฒนา 
ปีท่ีด าเนินกิจกรรม 

2563 2564 2565 
กลยุทธ์-จัดท าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
1 . แบบสอบถาม
ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง
พ อ ใ จ ข อ ง
นักท่องเที่ยว 

มีแบบส ารวจความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
สะดวกต่อการเก็บ
ข้อมูล 

 ✓ ✓ ✓ 

2. การซักซ้อมแผน
รองรับกรณีฉุกเฉิน 

กลุ่มมีการซักซ้อม
แผนรองรับกรณี
ฉุกเฉินประจ าปี 

อสม./รพสต./
ตร. 

✓ ✓ ✓ 

 

 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายเจตนา พัฒนจันทร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 6 ธันวาคม 2529 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานครฯ 
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชการราชด าเนิน  
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว           

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ          

เพชรบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 22 ซอยพระราม 2 62 แยก 2-14 ถนนพระรามที่ 2 แขวง          

แสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ 10150   
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