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บทคัดย่อ 
 

รหัสโครงการ 2556A16963002 
ชื่อโครงการ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน ้านครชัยศรี 
ผู้วิจัย นายสวัสดิ์  เฉิดฉิ ม   นางสาวสมกมล  ภัทรกิจโสภณ   

และนางสาวศิรินภา  ขาวผ่องอ้าไพ1 
 

โครงการ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน ้านครชัยศรี เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ได้ใช้แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา (IOC: 
Item Objective Conguence Index) โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องและน้าผลการ
ตรวจสอบมาค้านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับวัตถุประสงค์  ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักประกอบด้วย  1) ผู้อาวุโสในท้องถิ่น  2) เจ้าของกิจการร้านค้า และ3) ผู้ให้ข้อมูลนอก
ชุมชน  

ผลการวิจัยพบว่า  
 1.ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 

บริบทด้านพื นที่และชุมชน ด้านวัฒนธรรม  ด้านประวัติศาสตร์ และด้านการบริหารจัดการนั น 
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์มีความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 2. รูปแบบการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ชุมชนด้าเนินการอยู่นั น เป็นรูปแบบ
ของการเดินทางท่องเที่ยวแบบ ไป-กลับ มีเรือให้บริการเป็นเรือหางยาว ซึ่งสามารถนั่งได้ 4-6 
คนต่อล้า คิดค่าเรือล้าละ 350 บาท และค่าชมแหล่งท่องเที่ยวจุดต่างๆ คนละ 70 บาท  
  3. รูปแบบการจัดการให้บริการท่องเที่ยวซึ่งพัฒนาเพื่อน้าเสนอให้เป็นทางเลือก
แก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวัฒนธรรมการด้ารงชีวิตแบบวีถีชุมชน 3 รูปแบบ คือ 1) แบบ
ท่องเที่ยว ไป - กลับ โดยล่องเรือชมจุดต่างๆ ทั ง 7 จุด ใช้เวลาชมประมาณ 3.5 ชม. ค่าใช้จ่าย
ประมาณคนละ 140 บาท  2) แบบท่องเที่ยว พักค้างแรม โดยล่องเรือชมจุดต่างๆ ทั ง 7 จุด และ
พักค้างแรมที่โฮมสเตย์ริมคลองมหาสวัสดิ์ ใช้เวลาชมประมาณ 1 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่ายประมาณ
คนละ 640 บาท และ 3) แบบท่องเที่ยว โดยการปั่นจักยานชมจุดต่างๆ ริมสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ ใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ 1 วัน    

ค าส าคัญ : พัฒนารูปแบบ  การท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรม  ลุ่มน ้านครชัยศรี 
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ABSTRACT 
 

Code of Project 2556A16961001 
Project Name Development Model on Cultural Tourism for 
 Nakornchaisri  River. 
Researcher Name Mr.Sawad Cherdchim1, Miss.Somkamon Pattarakitsophon1 

and Miss. Sirinapa Kawpongumpai1 

 
A model development project of cultural tourism for the Nakornchaisri River 

which is a qualitative research was performed by a semi-structure interview method. An 
interview used as a tool to collect data was investigated with an Item Objective 
Conguence Index (IOC). A consistency between a questionnaire and objectives of the 
interview was examined by an expert. Data were mainly collected from the local elderly, 
proprietors, and people outside a community. The results have been shown as follows: 

1. The Klong Mahasawas community is ready for the cultural tourism potentially 
based on the cultural attractions along the Klong Mahasawas and on the support, the 
history, and the management of the community. 

2. The community operates and services round-trip longtail boats to tourists. 
Each longtail boat can load 4 - 6 tourists and costs 350 baht. The entrance fee to each 
attraction is 70 baht per person. 

3. There are three options provided to the tourists to experience the cultural 
lifestyle; a round-trip boat tour, a one day one night tour, and a bicycle tour.  For the 
round-trip boat tour, the tourists have a chance to visit seven attractions within three 
and a half hours and it costs 140 baht per person. For the one day one night tour, the 
tourists visit seven attractions and stay overnight in the homestay accommodation. Each 
one costs 640 baht. For the bicycle tour which takes approximately a day, tourists can 
rent a bicycle from local bicycle rental stores and ride it along the Klong Mahasawas.  

Keywords: Model development, Travel, Culture, Nakhonchaisri Nile River 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญและปัญหำกำรวิจัย 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายของวัฒนธรรม จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และการท่องเที่ยว  นโยบายการวิจัยที่ส าคัญประการหนึ่งของประเทศคือสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยกระ
จ่ายนักท่องเที่ยวไปยังภูมิภาค ส่งเสริมสินค้าของชุมชน กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นเป็นแนวทางใน
การพัฒนาภูมิภาค 
 จากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยประกาศให้เป็นปี Visit  Thailand 
year กิจกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น การท่องเที่ยวจึงได้
เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโต และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้กลายเป็นธุรกิจที่ท ารายได้ให้กับเจ้าของพื้นที่จนกลายเป็นอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ซึ่งถือเป็นสินค้าหรือเป็นจุดขายที่หน้าสนใจ ส าหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจนท าให้ในรอบ
หลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสามารถเสริมสร้างรายได้ซึ่งเป็นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากภาครัฐได้มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมโดย
การเพิ่มมาตรการอ านวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจังโดยตั้งเป้าหมาย
การท่องเที่ยวให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย (Tourism Capital of Asia) ซึ่งตั้ง
เป้าไว้ว่าในปี พ.ศ. 2551 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
จ านวน 20 ล้านคน หรือสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ 700,000 ล้านบาท เพื่อท าให้ประเทศ
ไทยสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว อันเป็นการปฏิรูปอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย มุ่งสู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มุ่งเพิ่มรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ
กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ (ปาจรีย์ ผลประเสริฐและคณะ 2549:21)   
ทางด้านองค์การท่องเที่ยวโลก ได้พยากรณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่ามีการ
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 มีอัตราการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปี คือมีนักท่องเที่ยว 388 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563   การที่
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ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตดังกล่าว   สืบเนื่องจากประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมาย 
เช่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตินั้นมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายตามสภาพของภูมิประเทศ  ซึ่งมีทั้งป่าไม้ ภูเขา น้ าตก 
ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวผจญภัย หรือทะเลภาคใต้ที่มีความสวยงามไม่แพ้ต่างประเทศ จึงเป็นที่
นิยมของชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  ส่วนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมถึงการอนุรักษ์
ประเพณีต่างๆ ของแต่ละท้องถิ่น การรักษาวิถีชีวิตดั่งเดิมของชาวบ้านไว้ และวัฒนธรรมด้าน
อาหาร เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวนมากสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าประเทศ
ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนั้น ควรด าเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวนั้นอาจจะน ามาทั้งคุณและโทษ มีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นกัน  ส าหรับผลดี คือมีการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการปรับปรุงบริการสาธารณะและสิ่งอ านวย
ความสะดวก กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างคนท้องถิ่น เป็นต้น  ส่วนผลเสีย คือค่าครอง
ชีพสูงขึ้น ปัญหาอาชญากรรม มีกิจกรรมที่ไม่ดีเข้ามาเช่น ยาเสพติด โสเภณี การพนัน การบริการ
สาธารณะไม่เพียงพอ ความสัมพันธ์ในครอบครัวเสื่อมลง รบกวนความสงบสุขของชุมชน ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างคนท้องถิ่นกับคนต่างถิ่น ความไม่เสอมภาคในการพัฒนาเฉพาะท้องถิ่น การ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมและวิถีชีวิตอย่างรวดเร็วค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง เช่นเลียนแบบการอุปโภคบริโภค
ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น และการท าลายสภาพแวดล้อม   (สุจารี  จันทรสุข 2541:15)  และยัง
เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากร และการกระจายรายได้เนื่องจากมีการกระจุกตัวอยู่
เฉพาะกลุ่มมีอิทธิพลและมีอ านาจทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งเป็น
ผลมาจากการไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ รวมถึง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ได้ท าลายสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นโดยไม่รู้ตัว
จนกลายเป็นปัญหาสังคมในระดับชาติ (ธารทิพย์ ขาวผ่องอ าไพ 2552:2) 
 จากสาเหตุเหล่านี้จึงท าให้เกิดการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ขึ้น คือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
เป็นแนวทางที่มีการบริหารจัดการโดยเน้นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะน าไปสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน (ชัยวุฒิ ชัย
พันธุ์ 2544:13)  ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวของประชาคมโลก ที่เน้นการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนมากขึ้นโดยก าหนดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ  เช่น (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศทางทะเล  (Marine- Ecotourism) การท่องเที่ยวธรณีวิทยา (Litho Travel) และการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional  Tourism) ซึ่งเป็นรปูแบบการท่องเที่ยวที่จ าเป็นจะต้องมี
การบริหารจัดการที่ดี 
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 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and  Traditional  Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อันประกอบด้วยการเรียนรู้ การสัมผัส การชื่นชม 
กับเอกลักษณ์ความงดงามของวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่ม
ชนอื่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนต่างสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านของศิลปะสถาปัตยกรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราว และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่ง
กาย การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี ล้วนแต่เป็นสิ่งดูดใจที่ส าคัญ ช่วยกระตุ้นให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ต้องรับผิดชอบต่อ
ปัจจัยพื้นฐานทางวัฒนธรรม 
 จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย  เช่นพระปฐม
เจดีย์พระราชวังสนามจันทร์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  สวนสามพราน และพุทธมณฑล สภาพของ
จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีแม่น้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าท่าจีนซึ่งแยกออกเป็น
คลองมากมาย  คือคลองบางเลน คลองบางหลวง คลองโยง คลองจินดา คลองบางนกกระทุง 
คลองอ้อมใหญ่ คลองเจดีย์บูชา คลองปฏิรูป1 คลองตาหลี คลองตาเป้า และคลองมหาสวัสดิ์ เป็น
ต้น 
 ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมหลายแห่งมีภูมิหลังประวัติศาสตร์อันน่าสนใจน่า
ศึกษา โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามลุ่มแม่น้ านครชัยศรีเป็นที่น่าสนใจพิเศษส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างชาติ  แต่ที่น่าเป็นห่วงว่า ขาดการจัดการที่เหมาะสมในการเสนอการท่องเที่ยว อีก
ทั้งยังขาดการดูแลเอาใจใส่สภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มแม่น้ า อันเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดีงาม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาพัฒนารูปแบบการน าเสนอ
ในการท่องเที่ยวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวค านึงถึงการอนุรักษ์
ทัศนียภาพประเพณี วัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชนลุ่มน้ านครชัยศรีให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 2.1 ส ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 2.2 ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 2.3 เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่ง
คลองมหาสวัสดิ์ 
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาพัฒนารูปแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่ง
คลองมหาสวัสดิ์ โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
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      ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พื้นที่   ตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งครอบคลุมใน
ต าบล 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลคลองโยง ต าบลมหาสวัสดิ์ ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐมที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ 
 1) วัดตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ในพื้นที่ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลคลองโยง ต าบล
มหาสวัสดิ์ ต าบลศาลายา 
 2) ท่าเรือ (อู่ต่อเรือไม้สัก) 
 3) กิจการร้านค้าต่างๆ เช่น ตลาดเก่าศาลายา สวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ นาบัว กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรมหาสวัสดิ์ 
 3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรที่ศึกษำ 
  ประชากรที่ศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) ศึกษาสถานท่ีๆ เกี่ยวข้องกับพื้นท่ี ดังที่ได้กล่าวไว้ในขอบเขตของพื้นท่ี 
 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในชุมชน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ เกี่ยวข้องหรือที่มีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว (Key Informant Interview) โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น  
 -  กลุ่มผู้อาวุโสในท้องถิ่น เช่น เจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่ ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่
ดั้งเดิม 
 -  เจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆ เช่น ชุมชนตลาดเก่าศาลายา สวนกล้วยไม้ สวน

ผลไม ้  นาบัว กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 

 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลนอกชุมชน ได้แก่ 
 -  กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น 
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลต าบลศาลายา และสมาคมการท่องเที่ยว 
 - กลุ่มนักวิชาการ เช่น ดร.สุนันทา ชูตินันท์  
 -  กลุ่มนักอนุรักษ์ เช่น ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
 -  นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 

3.3 ขอบเขตเนื้อหำกำรศึกษำ 
    เนื้อหาที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ครอบคลุม 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ศึกษาบริบทของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลอง
มหาสวัสดิ์ว่ามีศักยภาพและความพร้อมเพียงใดและมีความส าคัญอย่างไร 
 ตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสภาพปัจจุบันของพื้นที่
ตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ มีองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
เช่น 
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 1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจผู้มาเยือน (Visitor Attractions) แต่ละ
แหล่งท่องเที่ยวต้องสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้
บริการอีก แหล่งท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจในด้านการท่องเที่ยว 3 ประเภท คือ 
 -  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
 -  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ เช่น จารีตประเพณี 
ประเพณี การจัดงานประจ าปีหรืองานตามเทศกาลต่างๆ 
  -  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน วัดวาอารามต่างๆ 
ในรูปแบบศิลปะพื้นบ้าน 
 2) ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ การขนส่ง (Transportation) ระบบการ
ขนส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสารต้องมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีการจัดสร้างระบบ
การขนส่ง ทางบก ทางน้ า เส้นทางเชื่อมระหว่างที่พักขนส่งและบริการอื่นๆ การจัดระบบ
การจราจรให้เกิดการคล่องตัว 
 3) สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให้บริการในพื้นที่ ได้แก่ ที่พัก อาหาร การบริการ
ด้านสาธารณูปโภค สถานที่นันทนาการด้านอื่นๆ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต้องจัดเตรียมให้เพียงพอกับ
ความต้องการ พร้อมทั้งค านึงถึงความสะอาด และผลกระทบต่างๆ ที่ตามมา 
 ตอนที่ 3 เสนอรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว และวิธีการจัดการที่จะน ามาจัด
รายการน าเที่ยวที่เหมาะสม ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์
ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ (Attraction) ทั้งใน
เรื่องสถานท่ี (Place) สองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์และเหตุการณ์ (Event) เช่น ประเพณี เทศกาลต่างๆ 
 

4. นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1.  รูปแบบการท่องเที่ยว หมายถึง การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวแหล่ง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  การ
ท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี และการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบทสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์  
 2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรู้ในพื้นที่สอง
ฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ที่มีคุณลักษณะส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งมีการบอกเล่า
เรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือ
สภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติสองฝั่งคลองที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตของชุมชนริมฝั่งคลองและ
ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
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 3. ลุ่มน้ านครชัยศรี หมายถึง   แม่น้ าท่าจีน ที่แยกตัวออกจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่ต าบลท่า
ซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตอนที่ไหลผ่าน จังหวัดนครปฐม ก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทยที่
ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 
กิโลเมตร แม่น้ าท่าจีนมีชื่อเรียกหลายชื่อ ดังนี้  ตอนที่ไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่า "แม่น้ า
มะขามเฒ่า" ตอนท่ีผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกว่า "แม่น้ าสุพรรณบุรี" ตอนที่ผ่านจังหวัดนครปฐม
เรียกว่า "แม่น้ านครชัยศรี"และตอนท่ีไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครและไหลลงสู่อ่าวไทยเรียกว่า "แม่
น้ าท่าจีน"  แม่น้ านครชัยศรี มีคลองสาขา ดังนี้ คลองบางแก้ว คลองมหาสวัสดิ์ คลองเจดีย์บูชา 
คลองโยง คลองบางพระ คลองพิสมัย คลองทวีวัฒนา  คลองท่าสาร-บางปลา คลองบางภาษี และ
คลองพระพิมลราชา ในการศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาเฉพาะ คลองมหาสวัสดิ์ หรือ คลอง
ชัยพฤกษ์ เป็นคลองที่เริ่มต้นจากคลองลัดบางกรวยหรือคลองบางกอกน้อย ใกล้วัดชัยพฤกษ์มาลา 
ไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กับเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ผ่านอ าเภอพุทธมณฑล ไปออกแม่น้ าท่าจีนที่ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม มีความยาว 30 กิโลเมตร กว้าง 10 วา ขนานไปกับทางรถไฟสายใต้  

 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 5.1 ทราบศักยภาพและความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5.2 ได้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 5.3 ได้คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1


 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมแนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่สามารถ

น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ านครชัยศรี                                                                                 
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางและการด าเนินงานที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ท่องเที่ยว ผู้วิจัยขอเสนอแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ดังนี ้

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ านครชัยศรี 

1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                                              
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                                      

     5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

      5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 5.2 บริบทพื้นที่ศึกษา 

  6  กรอบแนวคิดในการศึกษา  

1.  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่กับคู่มนุษย์มาตั้งแต่อดีต ซึ่งมีวิวัฒนาการมาเนิ่น

นาน เริ่มตั้งแต่มนุษย์เดินทางเพื่อล่าสัตว์ หาแหล่งถิ่นฐาน ตั้งรกราก ล่าอาณานิคมเพื่อการค้า 
หาแหล่งวัตถุดิบ หรือความม่ันคงทางการเมือง รวมทั้งการเดินทาง เพื่อการศึกษา และการ
พักผ่อน   การเดินทางพักผ่อนอาจเป็นการพักผ่อนจากการท างานจาก ชีวิตประจ าวัน หรือเพื่อ
คลายเครียด รวมทั้งการเดินทางเพื่อหาประสบการณ์แปลกใหม่ (ส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2546 : 13-14) จากค ากล่าวข้างต้น ได้มีผู้ให้ความหมายการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 

ลยาศรี หุณฑนะเสรี (2534:4) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว 
หมายถึง การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ด้วยความสมัครใจมิใช่เพื่อรับจ้าง แต่เพื่อเป็นการ
พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อการศึกษา ศาสนา กีฬา เพื่อติดต่อธุรกิจ 
ตลอดจนรวมถึงการประชุมสัมมนาและการเย่ียมญาติพี่น้อง  
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540 : 2-5) ได้ให้ความหมาย
ของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีกระบวนการในการอนุรักษ์ ซึ่ง
การอนุรักษ์มีความหมายในการร วมกันป้องกันรักษาให๎คงเดิม โดย เป็นการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทุกประเภท ส่วนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ กระบวนการ การ ท่องเที่ยวหรือทีท าที่
เกี่ยวข๎องกับการศึกษาเรียนรู้นิเวศของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจรวมถึง วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่น้ันๆ หรือแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือที่มีระบบนิเวศคงความ ดังเดิมหรือสมบูรณ์ โดย
มีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ มุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึก
ต่อการรักษาระบบนิเวศอย่งย่ังยืน 

สุรเชษฎ์ เชษฐมาส (2541: 2) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว                     
เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยภูมิล าเนา ไปยังสถานที่อยู่ห่างไกล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
พักผ่อน หรือหาประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้พบเห็นในชีวิตประจ าวันในภูมิล าเนา
ของตนเอง ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ องค์ประกอบต่างๆ ของสถานที่ที่เดินทางผ่าน              
หรือสถานท่ีท่องเที่ยวที่เข้าไป และจะต้องท าการพักค้างแรมในสถานท่ีนั้นๆ 

ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2542: 4) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การ
ท่องเที่ยว  เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติ ไปยังท่ีอื่นเป็นการชั่วคราว เป็นการเดินทางด้วย
ความสมัครใจ และเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2543 : 1) องค์การสหประชาชาติในคราวประชุมว่าด้วย                     
การเดินทาง และการท่องเที่ยว ณ กรุงโรม เม่ือปี 2506 ได้ให้ค านิยามของการท่องเที่ยวไว้ว่า                     
การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ คือ 

1. ต้องเดินทางจากที่อยู่ปกติไปยังท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราว 
2. ต้องมีสถานท่ีปลายทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน และด้วยความสมัครใจ 
3. ต้องมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง โดยเพื่อวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องมิใช่

เพื่อการประกอบอาชีพและไปอยู่ประจ า 
ส าหรับจุดมุ่งหมายของการเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยว ต้องไม่ใช่การประกอบอาชีพ

และไปอยู่ประจ า แต่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่าง ดังนี ้
1) การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่า Leisure 

Tour หรือ Recreation Tour หรือ  Holiday Tour มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อนในวันหยุด การ
แสวงหาความสนุกสนาน บันเทิง รวมถึงการไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆชมการแสดง การเล่นกีฬา 
การนันทนาการ 

2) การท่องเที่ยวเพื่อท าธุรกิจ เป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่า Business Tour หรือ 
Business Travel หรือ Professional Travel ซึ่งเป็นการเดินทางของนักธุรกิจ โดยมีกิจกรรม
ด้านธุรกิจการพักผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนประกอบด้วยก็ได้ ในประเทศอุตสาหกรรมรายได้จากการ
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ท่องเที่ยวประเภทนี้มีมีอยู่สูงมาก เพราะนักท่องเที่ยวประเภทนี้เดินทางตลอดทั้งปี ไม่ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล ทั้งเป็นผู้ที่สามารถเสียค่าใช้จ่ายสูง 

3) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ เป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่า Incentive 
Your  ซึ่งมักจัดให้แก่พนักงาน และลูกค้าของบริษัท และหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่ท าประโยชน์
ให้แก่บริษัทและหน่วยงานนั้นๆ การเดินทางอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ                                
หรือเพื่อธุรกิจรวมอยู่ด้วยก็ได้ เช่นจัดให้ไปชมโรงงานผลิตสินค้า หรือไปประชุมสัมมนา                      
มีการสังสรรค์เพื่อเชื่อมความสามัคคี เป็นต้น 

4) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา เป็นการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว                       
มีจุดประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา หรือไปชมการแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการในโอกาส
ต่างๆ 

5) การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษเฉพาะกลุ่ม เป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่า 
Special Interest Group Tour คือการจัดขึ้นเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องใด
โดยเฉพาะ เช่น เดินทางไปชมการแข่งขันกีฬา หรือเล่นกีฬาบางชนิด การเที่ยวชมธรรมชาติและ
ดูสัตว์ป่า  เที่ยวถ้ า ด าน้ า ดูปะการังและสัตว์น้ า การชมโบราณสถาน 

ปรีชา แดงโรจน์ (2544: 29) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว 
เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระท าเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจ า 
และเป็นการเดินทางที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่ค านึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกล                                   
และการเดินทางนั้นจะมีการค้างแรมหรือไม่ รวมทั้งยังมีการให้ค าจ ากัดความเพิ่มไว้อีกด้วยว่า 
จุดมุ่งหมายของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ต้องมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและไม่อยู่ประจ า                     
แต่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

เสร ีวังส์ไพจิตร (2546 : 15) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็น
ค าที่มีความหมายกว้าง มิได้มีความหมายเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อ
ความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์อย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกัน  มีการเดินทางเพื่อการ
ประชุมสัมมนา เพื่อความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ก็
นับได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้นการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อสังคมมาก ท าให้เกิดการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ทัศนคติความคิดเห็น การท่องเที่ยวยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิด
การรักษาศิลปวัฒนธรรมของตนเอง ในทางกลับกันการท่องเที่ยวก็มีส่วนท าให้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเสื่อมโทรมได้ ดังนั้นจึงมีการสร้างกระแสการอนุรักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้
แก่นักท่องเที่ยว การป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เปราะบางหรือที่สงวน 
นอกจากนี้ท าให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เป็นต้น 
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         บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 47)ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว
เป็นนันทนาการรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่างที่ต้องมีการเดินทางจากถิ่นพ านักประจ า
ของตน ไปยังอีกที่หน่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือ
ไปอยู่ประจ า 
 กวี วรกวิน และคณะ (2548 : 8-9) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การ                    
ท่องเที่ยว เป็นปรากฎการณ์ของมนุษย์  ที่ เกิดจากการสร้างปฎิสัมพันธ์ เชิ งบวกกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม ในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ 
เพื่อจุดประสงค์ต่างๆกัน ที่ไม่ใช่เพื่อการย้ายถิ่นแบบถาวร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ  เพื่อความ
บันเทิงหรือความสนุกสนาน หรือความส าราญใจ และการพักผ่อนหย่อนใจจากภูมิทัศน์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม รวมทั้งจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ปรากฏอยู่ในสถานท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย  เพื่อการศึกษาทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม และ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อการเล่นกีฬา  

อุดม เชยกีวงศ์ และคณะ (2548 : 47) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การ
ท่องเที่ยวเป็นการที่ผู้คนหรือประชาชนได้ไปเยี่ยมเยือนยังสถานที่หนึ่ง เพื่อการเที่ยวชมเมือง
เยี่ยมญาติและเพื่อน พักผ่อนวันหยุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาจหมายความรวมถึง                          
บุคคลที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ทางการเมือง การประชุมธุรกิจ หรือเข้าร่วม
กิจกรรมอื่นๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือไปท าการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ด้วย 

จากความหมายและหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้น ท าให้สามารถสรุปความหมายของ
การท่องเที่ยวได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มนุษย์กระท าเพื่อไปสัมผัสสภาพที่
แตกต่างจากที่เป็นอยู่โดยอาจพักแรม หรือไม่พักแรม ณ ที่นั้นก็ได้ เพื่อผ่อนคลาย พักผ่อน
หย่อนใจ ศึกษาประชุมสัมมนา ประกอบธุรกิจ ชมนิทรรศการ เยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติมิตร 
และสร้างความรื่นรมย์ให้กับชีวิต 

เมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวนั้นมีความส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้  
 1) ด้านเศรษฐกิจ 
            -  การท่องเที่ยวท าให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ เข้าประเทศเป็น

จ านวนมาก  
                            -  รายได้ที่ได้มาในรูปเงินตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยใน
การสร้างเสถียรภาพให้กับดุลยภาพของการช าระเงินได้ 

-  รายได้จากการท่องเที่ยวจะกระจายไปสู่ประชากรอย่างกว้างขวาง 
-  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการ

จ้างงาน การท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดการผลิต (ฉัตรชัย ด้วงจาด. 2545: 8) 
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 2) ด้านสังคม 
            - ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในท้องถิ่น 

                            - ช่วยสร้างความเจริญทางสังคมให้แก่ท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
                            - ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา 
                            - ช่วยลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของชุมชนท้องถิ่น 
                            - ช่วยกระตุ้นให้มีการคิดค้น ทรัพยากรส่วนเกินที่ไร้ค่ามาประดิษฐ์เป็น
สินค้าท่ีระลึก จ าหน่าย 
                            - ช่วยสร้างสันติภาพและความสามัคคี 
 
 1.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
           การส่งเสริมการท่องเที่ยว นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น5 ประการส าคัญ ได้แก่  
  -  ประการแรก เป็นการเร่งพัฒนา บูรณะ ฟื้นฟูมรดก และสินทรัพย์ทาง
วัฒนธรรม ทั้งในเขตเมือง และนอกเมืองเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อ
สินค้าของนักท่องเที่ยว โดยส่งเสริมบทบาทเอกชน ร่วมกับชุมชน ในการรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
และวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง 

 -  ประการที่สอง เพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ทั้งการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดย
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณ์การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

 -  ประการที่สาม เพิ่มมาตรการอ านวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และ
ป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว  รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
นักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 

 -  ประการที่สี่ เร่งฟื้นฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอื่นๆโดยรอบทั้งทางด้าน
การตลาด และการลงทุน ตลอดจนการขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว 

 -  ส่วนประการที่ห้า การบริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดย
สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการ
ท่องเที่ยว รวมท้ังการโฆษณา ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของท้องถิ่นในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถด าเนินการได้ 3 แนวทาง ได้แก่ 
 1) จัดจ้างสถาบันการศึกษา ที่ มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว  ให้

ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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 2) ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บทด้านการ
ท่องเที่ยว  หรือการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดท าแผนฯได้เอง 

 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในจังหวัดรวมกลุ่มกันเพื่อท า
โครงการจัดท าแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานจาก
หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ โดยจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและอ านวยการในการจัดท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งทั้ง 3 แนวทาง ยึดหลักการของการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
ดังนี ้

 -  ศึกษาส ารวจข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล เป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยต้องอาศัยข้อมูลที่จ าเป็นในด้านต่างๆมาใช้ประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว นอกเหนือจากข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ภาพในมุม
กว้างและการพัฒนาการท่องเที่ยวจะได้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านอื่นๆ  ด้วย ข้อมูลที่ต้อง
ท าการศึกษานั้นประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้านทั่วไปด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการตลาด เพื่อจะได้รู้จักพื้นที่สัมผัสความรู้สึก และ
รับรู้ปัญหาที่แท้จริงท่ีจะช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเที่ยงตรง 

 - วิเคราะห์และก าหนดข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้านการท่องเที่ยว เป็นการ
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้นมาท าการวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง  จุดอ่อนโอกาส และ
อุปสรรค การส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น โดยการเปรียบเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียงว่า
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ สามารถแข่งขันกับพื้นที่เป็นแบบเดียวกันได้หรือไม่ 
อย่างไร ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการวิเคราะห์และก าหนดข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้าน
การท่องเที่ยว ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การรับรู้ของคนทั่วไปต่อการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น ที่ตั้ง หมายถึง ต าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในเส้นทางเดินทาง
ท่องเที่ยวหลักของประเทศ หรือมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้เคียงหรือไม่ ความสนใจของ
ท้องถิ่น หมายถึง ทัศนคติของคนในท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยวว่าเป็นไปในทิศทางใดและมากน้อย
แค่ไหน โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น ชมรม สมาคมด้านการ ท่องเที่ยวในท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็งเพียงใด 

 -  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หลังจากที่ได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคแล้วจะท าให้มีข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ ดังนั้น จึงควรมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของประเทศ ของจังหวัด ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 -  เขียนแผนงานและโครงการ เม่ือมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความ
ชัดเจน และทิศทางที่แน่นอนแล้วจ าเป็นที่จะต้องเขียนแผนงานและโครงการ โดยแผนงานและ
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โครงการควรจะสอดคล้องกับนโยบาย และโครงการดังกล่าวต้องค านึงถึงมาตรฐานด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 -  ด าเนินการตามแผนงาน และโครงการ ในขั้นตอนนี้ ควรจะด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม มีการอ านวยการและ
ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทั้ง 5 ขั้นตอนนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นถึงภาพรวมของพื้นที่ทั่วไป ด้าน
แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและการตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ 
SWOT ในแง่มุมของจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคตลอดจนข้อได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการท่องเที่ยว สุดท้ายก็จะเกิดแผนงาน โครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวจะเน้นหนักไปท่ีองค์ประกอบ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ    
  1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว  

2. ด้านบริการทางการท่องเที่ยว และ  
 3. ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานทั้ง 
3 ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กระท าได้ 2 
กรณีคือ 

(1) กรณีที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว ต้องด าเนินการบ ารุง ดูแลรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวเช่น การปรับปรุงด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงด้านการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวก การปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ และการปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อม 

(2) กรณีที่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ต้องด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม ่เช่น คน้หาจุดเด่น หรือจุดดึงดูดของท้องถิ่นทางด้านการท่องเที่ยว ด าเนินการสร้าง พัฒนา
ทางด้านกายภาพพัฒนาทางด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนาทางด้านการ
บริหารจัดการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม 

2) การพัฒนาด้านบริการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ การด าเนินการพัฒนา
บริการการท่องเที่ยว ด าเนินการได้ 8 องค์ประกอบ คือ บริการด้านความปลอดภัย บริการ
ภัตตาคารและร้านอาหาร บริการสินค้าและของที่ระลึก บริการที่พักค้างแรมส าหรับนักท่องเที่ยว 
บริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ บริการด้านบันเทิงและนันทนาการ บริการด้านสารสนเทศ บริการ
ด้านการขนส่ง 

3) การพัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  การ
ด าเนินการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด าเนินงานได้ 3 ด้าน คือ การก าหนดแผนการตลาด
ท่องเที่ยว การสร้างเส้นทางหรือกิจกรรมท่องเที่ยว และการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
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 1.2 รูปแบบการท่องเที่ยว 
รูปแบบการท่องเที่ยวของไทยมีมากมายหลายรูปแบบ จากการศึกษารูปแบบการ

ท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2584 : 10-13) 
                  1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural based tourism) สามารถ
จ าแนกออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 

   - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่าง
มีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

   - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การ
ท่องเที่ยว อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล 

  -  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro tourism) หมายถึงการเดินทางท องเที่ยวไป
ยัง พื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ปาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์ เพื่อชื่น
ชน ความสวยงาม ความสาเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ บน
พื้นฐาน ความรับผิดชอบ มีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีแห่งนั้น  

 - การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่เป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์ โพรง ถ้ าหินงอกหินย้อย เพื่อดูความงามภูมิทัศน์ที่
มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นโลก บนพื้นฐานความรับผิดชอบมีจิตสานึกต่อการ 
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว  

 - การทอ่งเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการไปชม ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เพื่อการเรียนรู้
ระบบสุริยจักรวาล มีความรู้ความประทับใจ ความทรงจ าและประสบการณ์เพิ่มขึ้น บนพื้นฐาน
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน 

2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural based tourism) รูปแบบการ
ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม สามารถจ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบ  

     -  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical tourism) หมายถึง การเดินทาง 
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินใน
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ          
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และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยประชาชน                 
ในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว  

     - การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี ( Cultural & Traditional 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่น
นั้นๆ จัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์ เพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับ
นับถือการเคารพ พิธีกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมและ มรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยว                          

   - การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท ( Rural Tourism/Village Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มี
เอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสา
นึกต่อการรักษามรดก ทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยประชาชนในท้องถิ่น มี
สว่นร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

 3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism) รูปแบบ
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ สามารถจ าแนกออกเป็น 8 รูปแบบ  

     -  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง 
ธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม เพื่อการพักผ่อน และเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจ บางแห่ง
อาจ จัดการทอ่งเที่ยวเพื่อสุขภาพ และความงาม 

     - การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-meditation Tourism) หมายถึง            
การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้สัจจธรรมแห่ง
ชีวิตมีการฝึกสมาธิ เพื่อประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการ จัดการการท องเที่ยวที่ย่ังยืน บางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

     - การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย (Ethnic 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของ
ชาวบ้าน วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่างๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย 
หมู่บ้านชาว กระเหรี่ยง หมู้บ้านจีนฮ้อ เป็นต้น  

      -  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ( Sports tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อเล่น กีฬาตามความถนัด ความสนใจในประเภทกีฬา  

      -  การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยว ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแล้ว
ได้รับความตื่นเต้นผจญภัย และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ การใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวของคน
ในทอ้งถิ่นที่ไปเยือน เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น 



 
16 

       -  การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long stay) หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้น
ปลาย หลังเกษียณอายุจากการท างานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลักโดยเดินทาง
ท่องเที่ยวใน สถานท่ีต่างๆ อย่างน้อยนานกว่า 1 เดือน                                                         
 -  การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) หมายถึง การจัดนาเที่ยว
ให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ประสบความสาเร็จในการขายสินค้านั้นๆ ตามเป้าหมาย เป็นการจัด
รายการพักแรม ตั้งแต่ 2-7 วัน เป็นการน าเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรือผสมผสานกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ  
 จากรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า สามารถจ าแนกรูปแบบ
ของการจัดการท่องเที่ยว ตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวได้เป็น 3 รูปแบบหลัก คือรูปแบบการ
ท่องเที่ยวใน แหล่งธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม และรูปแบบการท่องเที่ยว
ในความสนใจ พิเศษ ซึ่งแต่ละรูปแบบยังสามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ
แตกต่างกันไป และยังสามารถน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวมาจัดผสมผสานกันได้               
ตามความสนใจ และความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทั้งน้ีในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละ
รูปแบบนอกจาก มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความประทับใจแล้ว 
ยังแฝงไปด้วยการ ถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมของท้องถิ่นตามแหล่งที่ตั้งของสถานที่นั้นๆ               
และไม่ว่าจะจัดรูปแบบ การท่องเที่ยวรูปแบบใด ยังได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง              
จิตส านึก ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรการท่องเที่ยว มรดกทางวัฒนธรรม โดย
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมต่อ การจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน จากรูปแบบของการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น หรือแม้แต่จัดตั้งสถานที่
ท่องเที่ยวขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูล
ส าคัญที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวน ามาเป็น ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว คือข้อมูลด้านสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการ
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเคลื่อนไหวและ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน  
 
2.  แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ได้มผีู้ให้ความหมายของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไว้ดังนี ้
นิคม จารุมณี (2536 : 68)ได้ให้ความหมายของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไว้ว่า การที่จะ

สร้าง หรอืพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ที่ไม่น่าสนใจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นั้น จะต้องค านึงถึงจุดส าคัญในด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งในแง่
กายภาพ หรือภูมิภาค ต าแหน่งที่ตั้ง หรือชื่อเสียงของสถานท่ีที่กระจายไปสู่โลกภายนอก 
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มนัส สุวรรณ (2538 : 128) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไว้ว่า            
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกล่าวไว้ว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประสบผลส าเร็จ มีสิ่ง
ส าคัญที่ต้องน ามาประเมินประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา ได้แก่ ความปรารถนาของผู้
ท่องเที่ยว ความสามารถในการใช้บริการของผู้ท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางและการ
เข้าถึง และความสามารถที่จะรับได้ของพื้นที่ ประกอบด้วยความสามารถที่จะรับได้เชิงกายภาพ
ความ สามารถที่จะรับได้เชิงสังคม และความสามารถที่จะรับได้เชิงนิเวศวิทยา 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 28) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไว้
ว่าการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามหลักทางวิชาการน้ัน ไม่ใช่เพียงการพัฒนาทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีสภาพดีอยู่
แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย จึงต้องมีขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว ดังนี ้

1) จัดแบ่งเขตพื้นท่ีในทรัพยากรท่องเที่ยว 
2) ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในแต่ละเขตของทรัพยากรการ  

ท่องเที่ยว 
3) จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเสริมในทรัพยากรท่องเที่ยว 
4) ประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแต่ละเขตพื้นที่ของทรัพยากร 

ท่องเที่ยว 
5) ให้การศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อสิ่งแวดล้อมแก่

เจ้าหนา้ที่รัฐ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในทรัพยากรท่องเที่ยว 
6) จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการรู้ 
7) การจัดหางบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
จากความหมายและหลักการที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้สามารถที่จะสรุปได้ว่า การ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในการวิจัยครั้งนี้ คือการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพดีขึ้นโดยมีสิ่ง
ที่ต้องน ามาประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาคือความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                                              

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความส าคัญตั้งแต่ระดับรากหญ้า ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติและระดับโลก ดังจะเห็นได้จากการประชุม สัมมนาอบรม การส่งเสริมการบริหาร
จัดการ ตลอดจนก าหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในทุกระดับตั้งแต่การ
ประชุม Earth Summit ที่ประเทศบราซิล เม่ือ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา แนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์จะอยู่ในกรอบความหมายที่ส าคัญ คือ “การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
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ของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตใต้ส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ” (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย : 2540 ) 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการน าศักยภาพจากทุนทางธรรมชาติ และทุนทางสังคม
ของท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาและจัดการเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้าง
อาชีพ รายได้ในท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและธุรกิจชุมชน ท าให้เกิดการสร้างส านึก
ร่วมและความภาคภูมิใจของท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ยั่งยืนสืบไป  

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืนให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนา คน ชุมชน และสังคม โดยการน าศักยภาพที่มีเป็นทุนเดิมของสังคมมาพัฒนา และจัดการ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการบูรณาการกิจกรรมด้านต่างๆในท้องถิ่นเข้า
ด้วยกัน โดยค านึงถึงบริบทท้องถิ่น สร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างจริงจัง (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2546) 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพ
สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบ
นิเวศ 

1) กิจกรรมต่างๆที่ให้ประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น 
2) ประสบการณ์จากการได้ไปเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ และ หรือประสบการณ์ที่ได้

สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมที่แตกต่างจากที่ตนอยู่ 
3) โอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างใน

แต่ละพื้นที ่
4) ให้มีการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติและสมบัติทางทางวัฒนธรรมในพื้นที่ท่ีไปชม 
 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                                      
         4.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
               พิซานและแมนส์เฟลด์ (Pizan and Mansfeld.1999) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่า คนเราสนใจการท่องท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น มาจากความ
ต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชนชาติและการด ารงชีวิตที่แตกต่างไปจากที่อาศัยอยู่เดิม 
เนื่องจากคนเรามีสัญชาตญาณของความอยากรู้อยากเห็นในตัวเอง 

 สุจิตต์ วงษ์เทศ (2539 : 33) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมว่า               
เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ที่มุ่งเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ เข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยชุมชนท้องถิ่น
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มีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว  เนื่องจากประเทศไทยเป็นชาติที่มีความเจริญด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่บรรพกาล ซึ่งเป็นมรดก และเป็น
สมบัติล้ าค่าที่แสดงถึงความเป็นไทย ทีแ่ตกต่างจากชาติอื่น 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542: 31) สรุปไว้ว่า                 
การท่องเที่ยววัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวที่มุ่งเสนอลักษณะทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีและสถานที่ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของสังคมเป็นการ
ท่องเที่ยวในเชิงการให้ความรู้และความภาคภูมิใจ 
             ศิร ิ ฮามสุโพธ ิ์ (2543 : 65) ได้ให้ความหมายของการทองเที่ยวเช ิงว ัฒนธรรม                         
ว่า เปนการเด ินทางเพ ื่อสัมผ ัสและการเขารวมใชวิถีช ีว ิต แบบ เกาๆ ที่ก าล ังจะสูญหายไปใน               
บางทองถ ิ่น  เพื่อใหมีความเขาใจอยางลึกซ ึ้งถ ึงประว ัติความเปนมา การด าเน ินช ีว ิตท ี่แตกตาง                 
ไปจากว ัฒนธรรมของตน เชน การแสดงศ ิลปว ัฒนธรรมประเพณ ี และงาน เทศกาลตางๆ               
การประกอบอาช ีพเกษตรกรรม เปนชาวสวน ชาวนา เปนตน  ส ิ ่งเหลาน ี้ถ ือเปนทร ัพยากร               
ทองเท ี่ยวที่ส  าค ัญ ท าใหน ักทองเท ี่ยวหลงไหล อยากเขาไปชมศ ิลปว ัฒนธรรมประเพณ ี ทอง
ถ ิ่น เพ ื่อศึกษาหาความร ู และพักผอนหยอนใจ  

 ชลลดา  มงคลวนิช  (2546 : 27) ได้ให้ความหมายของการทองเที่ยวเช ิง
ว ัฒนธรรม ว่า เป็นการท่องเที่ยว ซึ่งมีจุดสนใจอยู่ท่ีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน การเที่ยว
ชมงานประเพณีของราชส านัก และประเพณีพื้นบ้าน เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ เป็นต้น 

 ราณี อสิชัยกุล (2546 : 83) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่า                
เป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี รวมทั้งงานเทศกาล 
ประเพณี 

 พะยอม ธรรมบุตร (2548 : 1) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้
ว่า เป็นการท่องเที่ยว ซึ่งให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่เป็น
จุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสนใจวิถีชีวิต  มรดกวัฒนธรรม 
ศิลปะ อุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการของชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะเยี่ยมชม  และ
ศึกษา แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสินค้าหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ทุก
ประเภท ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ ตลอดจนแหล่งมรดกต่างๆ 

  รสิกา อังกูร (2549 : 80) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่า                   
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถี
ชีวิต และความงดงามศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความวิจิตรอลังการ และแตกต่างจากชาติอื่น เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวที่ก าลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว 
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จากความหมายของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดังที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าว
มา สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนจาก
สถานที่ที่อยู่ประจ าไปยังท้องถิ่นอื่น เพื่อมุ่งเข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 
และมุ่งเน้นการศึกษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชุมชนนั้นรับมาใหม่อันท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจความรัก  
ความหวงแหน พึ่งพิง และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดคุณค่ามากที่สุด โดยไม่
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และธ ารงรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ของผู้คนในอดีต และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนใน
ท้องถิ่น 

4.2 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
                    วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่ 
                      1) เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ประกอบด้วยการเรียนรู้ การสัมผัส การ
ชื่นชมกับเอกลักษณ์ ความงดงามของวัฒนธรรม 
                      2) เพื่อศึกษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอื่น 

  3) เพื่อศึกษาเรื่องราวและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 
                      4) เพื่อศึกษารูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเชื่อ 
ศาสนา จารีตและประเพณี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าว ล้วนแล้วแต่
เป็นสิ่งดึงดูดใจส าคัญ ที่ช่วยท าให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกิดขึ้น โดยมีปัจจัยพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม คือ 

        - เพื่อมุ่งเน้นคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
        - เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องดูแลรักษาให้คงไว้ถึงคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 

และคุณค่าของวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
        - เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง

เคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเพียงพอ 
พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น (อันเนื่องด้วยวัฒนธรรม. 2548 : 22–
23) 
                   4.3 ความส าคัญของวัฒนธรรม 
                       สุพิศวง ธรรมพันทา (2532 : 6-9) ได้กล่าวถึงความส าคัญของวัฒนธรรมไว้
ดังนี้ 

        1) วัฒนธรรมแสดงถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์เกี่ยวกับการด ารงชีวิต 
                                  - วัฒนธรรม  เป็นการปรับใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า เพื่อการ
ด ารงชีวิตของ 
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มนุษย์วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงว่ามนุษย์มีความสามารถเหนือกว่าสัตว์ประเภทอื่นในการ
ด ารงชีวิตในโลกนี้วัฒนธรรมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของมนุษย์วัฒนธรรมก าหนดแบบแผนของพฤติกรรม และรูปแบบของสถาบันของสังคม 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งควบคุมสังคม มีการก าหนดบทลงโทษเพื่อควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่
ก าหนดวัฒนธรรมท าให้เกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และความม่ันคงในสังคม 

       2) วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงถึงความเหนื่อย และความต่างของมนุษย์ 
                - วัฒนธรรมเป็นเครื่องหล่อหลอมบุคลิกภาพทางสังคมให้กับสมาชิก 

บุคคลเม่ืออยู่ในสังคมใด ย่อมมีความคิด ความเชื่อ อุปนิสัยใจคอ และการปฏิบัติตนในสังคมที่
เหมือนกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้น 
                 - วัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเหมือน และความต่างๆ 
ของแต่ละสังคมเพราะแต่ละสังคมมีแนววัฒนธรรมบางอย่างที่เหมือนและต่างจากสังคมอื่น 
                    4.4 ลักษณะของวัฒนธรรม 

      สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2528 : 36) ได้กล่าวว่า สิ่งที่จะถือว่าเป็นวัฒนธรรมใน
สังคมต่างๆได้นั้น จะต้องมีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

- วัฒนธรรมต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man Made) ลักษณะประการนี้ 
หมายถึง ว่าวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคม หรือในสภาพธรรมชาติ วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่
เกิดขึ้นมาได้ วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ แต่จะอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม เพราะมนุษย์เม่ือสร้างขึ้นไว้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคม 
นักวิชาการบางท่านเรียกลักษณะดังกล่าวว่าเป็นลักษณะเหนืออินทรีย์ หรือนอกเหนือระบบการ
ควบคุมโดยธรรมชาติ 
                  -  วัฒนธรรมต้องมีการยอมรับร่วมกัน (Culture is Shared) สิ่งที่มนุษย์สร้าง
และก าหนดความหมายหรือหน้าที่เอาไว้แล้ว จะถือว่าเป็นวัฒนธรรมได้ก็ต่อเม่ือ ได้รับการ
ยอมรับหรือเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคม ไม่ใช่ยอมรับปฏิบัติกันเพียงไม่กี่คน 

      -  วัฒนธรรมต้องมีการเรียนรู้ (Culture is Learned)  บุคคลจะรู้จักวัฒนธรรม 
หรือปฏิบัติตามวัฒนธรรมต่างๆ ได้โดยการศึกษาเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากสัญชาติญาณ 
(Instinct) พฤติกรรมต่าง ที่บุคคลใช้ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นมารยาท กิริยาอาการต่าง ๆ ตลอดจน
การพูดจาทักทาย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้ทั้งสิ้นการเรียนรู้เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของบุคคลให้สามารถด ารงอยู่ร่วมกันสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา 

     -  วัฒนธรรมต้องมีการถ่ายทอด (Culture is Transmitted) เนื่องจาก
วัฒนธรรมจะต้องด ารงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงมีวิธีการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่น  
หลังๆ หรือสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมด้วยวิธีการที่ต่างกันทั้งทางตรงและทางอ้อม การอบรมสั่ง
สอน หรือการเรียนรู้ จากครอบครัว จากโรงเรียน จากเพื่อนเล่นหรือคนรู้จักเป็นการถ่ายทอด
โดยตรง การเรียนรู้จากการสังเกต จากประสบการณ์ การแพร่กระจายเป็นการถ่ายทอด
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วัฒนธรรมโดยทางอ้อม วัฒนธรรมที่ไม่มีการถ่ายทอดเราเรียกว่า “วัฒนธรรมที่ตายแล้ว ได้แก่ 
วัฒนธรรมในสมัยประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

       - วัฒนธรรมต้องมีการเปลี่ยนแปลง (Culture is Changed) รูปแบบของ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่คงที่เสมอไป อาจจะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม สังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสังคมอาจถูกเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาบเวลาและสาเหตุอื่น รูปแบบของวัฒนธรรมหน่ึงที่เคยใช้ได้อย่างผลดีในขณะหนึ่ง อาจจะ
ไมเ่หมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ เช่น การควบคุมในสังคมขนาดเล็กใช้วิถีประชาและ
กฎศลีธธรรมแต่พอสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น วิธีการควบคุมก็ต้องเปลี่ยนเป็นใช้กฎหมายเข้ามา
แทนท่ีวิถีประชาและกฎศีลธรรม เป็นต้น 

4.5 ประเภทวัฒนธรรม 
     - วัฒนธรรมทางวัตถุ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยอ านวยความ

สะดวกในการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ เป็นรูปแบบของวัฒนธรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด หรือ
รับรูด้้วยประสาทสัมผัสที่มีอยู่ วัฒนธรรมประเภทนี้จะพบได้ทั่วๆไป เช่น ที่อยู่อาศัยยานพาหนะ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษา ถนนหนทาง รูปแบบของการแต่งกาย พิธีกรรมต่างๆ 
เป็นต้น 
 -  วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่ซ่อนเร้นหรือแอบแฝงอยู่ 
ภายใน ยากแก่การรับรู้หรือเข้าใจได้ วัฒนธรรมประเภทนี้เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความนึกคิด 
อารมณ์ค่านิยม ทัศนคติ แนวความคิดหรืออุดมการณ์ต่าง ๆ ของบุคคล การจะทราบว่าบุคคลมี
วัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าวเช่นไรก็ต่อเม่ือมีสิ่งเร้าเข้าไปกระตุ้นให้มีการแสดงพฤติกรรม
โต้ตอบออกมา เช่น ค าพูด ลักษณะสีหน้าหรือกริยาท่าทางที่พอจะช่วยให้เราคาดคะเน อารมณ์
ความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นได้ หรือการถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรูปของบทความ  ค า
ประพันธ์แบบร้อยแก้ว หรือร้อยกรองตลอดจนค าขวัญที่ยึดม่ันอยู่ก็จะช่วยให้เราทราบ
แนวความคิด หรืออุดมการณ์ ของบุคคลผู้นั้นได้แต่ถ้าหากบุคคลไม่ยอมแสดงพฤติกรรมอะไร
ตอบโต้ออกมา หรือแกล้งแสดงลักษณะที่ไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงออกมาย่อมเป็นการยากที่
จะท าความเข้าใจหรือทราบได้ว่าเขามีความรู้สึกนึกคิด เช่นไร ต้องอาศัยการสังเกตที่ละเอียด
และระมัดระวังอย่างรอบคอบจึงจะเข้าใจได้ 
 4.6 ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

     1) ประโยชน์ท่ีได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้ 
- ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินการท่องเที่ยวที่ผ่านมาก่อให้เกิด

ประโยชน์  ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก น าเงินตราเข้าประเทศมากที่สุดเม่ือ
เทียบกับรายได้ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่ง                            
ประเทศไทยได้วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของการ
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย  และจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ ไปสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 

    - ประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวจะช่วยเผยแพร่
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  การที่
นักท่องเที่ยชาวต่างชาติกับผู้คน ในท้องถิ่นได้มีโอกาสรู้จักกันนั้น ผลก็คือ เกิดความสามัคคี
สมานฉันท์ของคนในชาติ และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีที่
จะน าไปสู่ความเป็นเพื่อนร่วมโลกและเกิดสันติภาพขึ้นแก่โลก (ชนัญ วงษ์วิภาค 2545: 271)  

 

5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ระพีพรรณ ทองห่อ และคณะ,2549) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

ภายใต้ศักยภาพและข้อจ ากัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน เนื่องจากมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันมายาวนาน และเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น มีความหลากหลายเรื่องชาติพันธุ์และเอกลัละมีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก ข้อจ ากัดในการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ 
สินค้าทางการท่องเที่ยวขาดจุดเด่นจุดขาย เป็นเมืองผ่านไปภาคเหนือท าให้มีนักท่องเที่ยว
โดยตรงน้อย สถานที่ส าคัญบางแห่งไม่ได้รับการพัฒนา การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายใน
และภายนอกกลุ่มจังหวัดยังไม่เชื่อมสนิท ขาดความหลากหลายในกิจกรรม และยุทธศาสตร์ของ
บางจังหวัดไม่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จัดท าแผนผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
 5.2 บริบทพื้นที่ศึกษา 
               1) ความเป็นมาของแม่น้ าท่าจีน  แม่น้ าท่าจีนมีต้นก าเนิดจากแม่น้ าเจ้าพระยา โดย
แยกจากฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาที่บ้านคลองมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เรียก
อีกชื่อหนึ่งว่า “ คลองมะขามเฒ่า “ ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ แม่น้ า
สุพรรณบุรี “ ผ่านจังหวัดนครปฐม เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ แม่น้ านครชัยศรี “ และไหลลงสู่อ่าวไทย
ที่จังหวัดสมุทรสาคร เรียกว่าแม่น้ าท่าจีน เพราะบริเวณที่แม่น้ าไหลออกทะเลที่ต าบลบางหญ้า
แพรก และต าบลโกรกกรากนั้น เป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชาวจีนที่เดินทางมาทางทะเลและมาขึ้นท่า
ที่แห่งนี้ มีความยาวทั้งสิ้น 325 กิโลเมตร แหล่งน้ าหลักของแม่น้ าท่าจีนคือ น้ าจากแม่น้ า
เจ้าพระยา ปัจจุบันมีการสร้างประตูระบายน้ าเพื่อควบคุมน้ าท าให้แม่น้ าท่าจีนแปรสภาพเป็น 
คลองส่งน้ าชลประทานในโครงการชลประทานเจ้าพระยา แหล่งน้ าส าคัญอื่นของแม่น้ าท่าจีนคือ 
ลุ่มน้ ากระเสียว ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ในเขตอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และโครงการชลประทานแม่
กลองใหญ่ ซึ่งส่งน้ าจากแม่น้ าแม่กลองในเขตพื้นที่อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอ
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ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ( สานฝันวัน
ท่าจีนสวย , 2543 :10-17 ) 

2) ก าหนดประเภทของแหล่งน้ าในแม่น้ าท่าจีน  จากประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เรื่องก าหนดประเภทของแหล่งน้ าในแม่น้ าท่าจีน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป 
เล่ม 111 ตอนที่ 62 ง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2537 ได้ก าหนดประเภทคุณภาพของแหล่งน้ า(ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน) เขตควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีน
(กิโลเมตร จากปากแม่น้ า) ไว้ดังนี้ ช่วงที่ 1 แม่น้ าท่าจีนตอนล่าง  จากปากแม่น้ า อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาครถึงที่ว่าการอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (กิโลเมตรที่ 0 ถึง 82) 
ก าหนดให้เป็นแหล่งน้ า ประเภทที่ 4 ช่วงที่ 2 แม่น้ าท่าจีนตอนกลาง จากที่ว่าการอ าเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม ถึงประตูระบายน้ าโพธิ์ พระยา อ าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี (กิโลเมตรที่
82 ถึง 202) ก าหนด ให้เป็นแหล่งประเภทที่ 3 ช่วงที่ 3 แม่น้ าท่าจีนตอนบน จากประตูระบายน้ า
โพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรีถึงบ้านปากคลองมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
(กิโลเมตรที ่202 ถึง 325) ก าหนดให้เป็นแหล่งประเภทที่ 2 

3) แม่น้ าท่าจีนในเขตอ าเภอนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรีในอดีต เคยเป็นที่ตั้งเมือง
นครชัยศรีในรัชกาลของ สมเด็จพระมหา จักรพรรดิ์ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตัวเมืองอยู่
ใต้ปากคลองบางแก้ว (ห่างจากตัวอ าเภอปัจจุบันประมาณ 2 กิโลเมตร ) มีฐานะเป็นสังกัดเมือง
ซึ่งอยู่ในกรมมหาดไทยตลอดมาต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้โอนเมืองนครชัยศรีในสังกัดกรม
มหาดไทยไปสังกัดกรมเจ้าท่า จนกระทั่งมีการปรับปรุงการปกครองใหม่เม่ือ พ.ศ. 2437 ใน
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้จัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น และจัด
รูปการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล เมืองนครชัยศรี จึงได้โอนไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
และได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมณฑลขึ้น โดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี เข้าไว้
ในมณฑลเดียวกันเรียกว่า “มณฑลนครชัยศร ี“ และให้เมืองนครชัยศรีเป็นท่ีตั้งมณฑล ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2440 ได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการมณฑลไปตั้งที่พระปฐมเจดีย์ และรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองนครชัยศรีเป็นเมืองนครปฐม แต่ชื่อ
มณฑลยังคงเรียกตามเดิมส่วนท่ีตั้งที่ว่าการอ าเภอได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันใน พ.ศ. 
2446 โดยเรียกว่าอ าเภอเมือง จนถึง พ.ศ. 2456 ได้ตั้งเมืองนครปฐมขึ้นและยุบอ าเภอเมืองเดิม 
ตั้งเป็นอ าเภอนครชัยศรีขึ้นกับจังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบันอ าเภอนครชัยศรี เป็นอ าเภอที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ประมาณ 260,002 
ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐมตามถนนสายเพชรเกษมเป็นระยะทาง                        
14 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 43 กิโลเมตร มีแม่น้ าหลักสายเดียวที่ส าคัญ
ไหลผ่านคือ “ แม่น้ าท่าจีน “ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ แม่น้ านครชัยศรี “ ในเขตอ าเภอนครชัยศรี
มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 25 กิโลเมตร ไหลผ่าน ต าบลบางแก้วฟ้า ห้วยพลู วัดส าโรง ดอน
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แฝก ลานตากฟ้า งิ้วราย สัมปทวน วัดแค นครชัยศรี ไทยาวาส และขุนแก้ว รวม 11 ต าบล 
ลักษณะของล าน้ าค่อนข้างคดเคี้ยว มีน้ าถึง 4 ชนิด ( ร้อยใจรักพิทักษ์ท่าจีน : 19 )ได้แก่ 

- น้ าขึ้นน้ าลง จะมีเฉพาะเดือนมกราคมถึงกันยายนของทุกปี ส่วนเดือนตุลาคม
ถึง เดือนธันวาคมจะมีน้ าไหลลงสู่ทะเลทางเดียว ปัจจุบันน้ าในแม่น้ านครชัยศรีไหลลงสู่ทะเลทาง
เดียวมีน้อยเนื่องจากระบบการบริหารจัดการน้ าของทางราชการมีประสิทธิภาพสูง 

- น้ าเค็ม จะไหลย้อนเข้ามาในแม่น้ านครชัยศรีที่จังหวัดสมุทรสาครเลยมาถึง
อ าเภอสามพรานส่วนใหญ่จะสุดทางที่อ าเภอสามพราน 

- น้ าท่วม มักจะท่วมในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 
- น้ าเน่า ซึ่งเป็นน้ าที่สร้างปัญหาให้แก่ชุมชนบริเวณลุ่มน้ ามาก 

     ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกอย่างยิ่ง การท านาปรัง
นับว่าได้ผลดีมากเป็นท่ีนิยมของราษฎรท่ัวไป สถานภาพทางเศรษฐกิจของชาวอ าเภอนครชัยศรี
อยู่ในระดับปานกลาง โดยประชากรมีอาชีพหลักได้แก่การท านา ท าสวนผลไม้ พืชผัก ไม้ประดับ 
ปศุสัตว์ เลี้ยงปลา และรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแนวโน้มในการประกอบอาชีพในอนาคต 
การท านาจะลดลงเพราะต้องลงทุนมาก บางปีได้ผลไม่คุ้มค่าเนื่องจากต้องเสียค่าเช่าและที่นา
ส่วนใหญ่จะถูกดัดแปลงเป็นสวน ในขั้นแรกจะท าเป็นสวนผักก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสวนผลไม้
หรือไม้ยืนต้นในภายหลัง และปัจจุบันเริ่มท าบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับมี
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งเพิ่มขึ้นในท้องที่และเขตอ าเภอใกล้เคียง ท าให้ราษฎรหันมาประกอบ
อาชีพรับจ้างตามโรงงานต่างๆ มากขึ้น ประชาชนโดยทั่วไปยังคงยึดถือวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวภาคกลางมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ  ไม่ฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือย มีการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ าเช่นประเพณีการแข่งเรือยาว (เรือฝีพาย)ใน
เทศกาลออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง ในวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 12 ณ บริเวณวัดริมแม่น้ าล า
คลอง เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยวก็มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลาดริมน้ าต่างๆ อุทยานปลาหน้าวัด 
รวมท้ังการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทางเรือ เป็นต้น 
              4) ความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองที่ส าคัญที่สุดของ
อ าเภอพุทธมณฑล พระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์
มหาโกษาธิบดีขุดเมื่อปี พ.ศ. 2403 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินไปนมัสการองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พร้อมกับการขุดคลองเจดีย์บูชาในสมัยเดียวกัน คลองมหาสวัสดิ์เป็น
เส้นทางเชื่อมแม่น้ าเจ้าพระยากับแม่น้ าท่าจีน มีความยาว 27 กิโลเมตรเศษ ตั้งต้นจากคลอง
บางกอกน้อยริมวัดชัยพฤกษ์มาลาไปออกแม่น้ าท่าจีน เหนือศาลเจ้าสุบิน และทุกระยะ 4 
กิโลเมตร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลาริมคลองเพื่อให้ผู้สัญจรไปมาได้ใช้พัก และมีศาลาหนึ่งที่
อยู่หมู่ที่ 3 ต าบลศาลายา ได้มีจารึกต ารายาส าหรับรักษาโรคอยู่จึงเรียกศาลาดังกล่าวว่า 
ศาลายา อันเป็นที่มาของต าบลศาลายา  
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                ปัจจุบันศาลาดังกล่าวได้ช ารุดผุพังจนไม่เหลือร่องรอย และได้มีการสร้างศาลา
ขึ้นมาใหม่ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟศาลายาแทน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรด
จับจองที่สองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์จ านวนสองหม่ืนไร่เศษให้กับพระราชโอรสและธิดา ซึ่งที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตต าบลศาลายาและมหาสวัสดิ์ของอ าเภอพุทธมณฑล ท าให้พื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่สี
เขียวอยู่เป็นจ านวนมากพร้อมกับการมีหน่วยราชการต่างๆ เกิดขึ้นมาในพื้นที่ดังกล่าว สองฝั่ง
คลองมหาสวัสดิ์จะมีบ้านเรือนตั้งเรียงรายกันอยู่ โดยมีชุมชนใหญ่อยู่บริเวณตลาดศาลายา และ
วัดสาลวัน มีสภาพเป็นตลอดริมน้ าใหญ่และมีอู่ต่อเรือด้วยไม้สักหลายแห่ง ถัดมาจะเป็นชุมชนวัด
สุวรรณารามซึ่งมี วัดสุวรรณารามเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของอ าเภอ พุทธมณฑล มีสิ่งก่อสร้างที่
สวยงามหลายอย่าง อาทิเช่น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ก่อสร้างด้วยไม้ที่ใหญ่โตและสวยงาม 
ศาลาท่าน้ า และหอระฆัง เป็นต้น มีโรงเรียนประถมศึกษาประจ าชุมชน สถานีรถไฟ สถานี
อนามัย และตลาดริมน้ าเป็นลักษณะของเรือนไม้ และแผงลอย ซึ่งมีแม่ค้าน าสินค้าและอาหารมา
ขาย รวมทั้งมีร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อของอ าเภอ คือ ร้านกาแฟนายหงี วัดสุวรรณ ตั้งอยู่คนละฝั่ง
คลองกับวัดสุวรรณาราม นอกจากนี้ยังมีสวนผลไม้ในบริเวณใกล้เคียงนี้หลายแห่ง มีส้มโอรสดี 
พันธุ์นครชัยศรีแท้ซึ่งสามารถเลือกชิมได้ ในยามเช้ายังเห็นพระสงฆ์ใช้เรือในการบิณฑบาต จุด
สุดท้ายที่น่าสนใจในคลองมหาสวัสดิ์ คือ บริเวณส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลมหา
สวัสดิ์ ซึ่งมีการท าเกษตรหลายอย่าง  
 ความส าคัญของคลองมหาสวัสดิ์ นอกเหนือจากเป็นคลองประวัติศาสตร์ แล้วยังเป็น
คลองที่มีการใช้น ้าเพื่อการเกษตรและรักษาระดับน ้าในทุกฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นคลองที่ใช้น ้าไป
ผลิตเป็นน ้าประปาของกรุงเทพมหานคร จึงนับได้ว่าเป็นคลองที่ยังคงสภาพธรรมชาติที่สวยงาม
ระบบนิเวศทางน้ าที่ยังสมบูรณ์ เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง (ส านักงานเกษตรอ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2546) 

5) ความส าคัญของคลองกับวิถีชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์   อ าเภอพุทธมณฑล แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลศาลายา ต าบลมหาสวัสดิ์ และต าบลคลองโยง จะ
เห็นว่าแม้แต่ชื่อต าบลสองในสามยังเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับคลอง จึงอาจกล่าวได้ว่าคลองมี
ความส าคัญต่อวิถีชีวิตชาวพุทธมณฑลทั้งทางตรงและทางอ้อม สังเกตได้จากในแต่ละต าบลจะมี
คลองติดต่อเชื่อมโยงถึงกันตลอด เช่น ต าบลคลองโยงและคลองทวีวัฒนา ต าบลมหาสวัสดิ์มี
คลองมหาสวัสดิ์และคลองโยง ส่วนต าบลศาลายามีคลองโยง คลองทวีวัฒนา และคลองมหา
สวัสดิ์ เกือบทุกพื้นท่ีในเขตอ าเภอพุทธมณฑลจะครอบคลุมและเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายของคลอง 

 คลองกับวิถีชีวิตมหาสวัสดิ์ในอดีต จากการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับคลอง
มหาสวัสดิ์แต่อดีตประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมาของชาวพุทธมณฑล ท าให้เห็นภาพวิถีชีวิตของ
ผู้คนในพุทธมณฑล มีวิถีการด าเนินชีวิตที่อิงอาศัย และเกื้อกูลกับคลองตลอดเวลา ซึ่งพอจะ
กล่าวคร่าวๆได้ดังนี้ 
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 การด าเนินชีวิตของชาวมหาสวัสดิ์ในอดีต ชาวบ้านนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งคลอง 
โดยส่วนมากมักจะประกอบอาชีพท านา ท าสวนอยู่ตลอดล าคลอง วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่
บริเวณริมคลองเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  สงบและร่มรื่น คลองในสมัยก่อนเป็นศูนย์รวมของชุมชน
และเป็นศูนย์กลางทางการค้า เช่น ริมคลองทวีวัฒนา ด้านวัดมะเกลือทั้งสองฝั่ง เดิมเป็นตลาดที่
มีบ้านเรือนและร้านค้าหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นๆ ตลาดวัดมะเกลือเป็นแหล่งซื้อขายข้าว อุปกรณ์
ท านา เสื้อผ้าและของใช้ประจ าวัน มีพ่อค้าจีนมาตั้งอยู่ให้ชาวนาได้เอาปุ๋ย ยาฆ่าแมลง พันธุ์ข้าว
ตลอดจนกู้ยืมเงินไปก่อน เม่ือมีการเก็บข้าวต้องน ามาขายให้แล้วหักหนี้สินพร้อมดอกเบี้ย     
(ศศิกาญน์ จิตวรรณ : 2541) 

การเดินทางของชาวมหาสวัสดิ์ ชาวบ้านในช่วงก่อนยังใช้การเดินทางโดยเรือเป็น
ส่วนใหญ่ เกือบทุกบ้านในแถบคลองโยง คลองมหาสวัสดิ์จะมีเรือส่วนตัวไว้ใช้ ซึ่งก็มีทั้งเรือพาย 
เรือเครื่อง เรือสองตอน ส่วนเรือหางยาวจะใช้เป็นเรือรับจ้าง ซึ่งมีประมาณ 3-4 ล า จอดรับ
ผู้โดยสารตามบ้านคลองเจ๊ก (คลองชัยขันธ์) คลองโยง คลองก านันขาวไปจนถึงคลองมหาสวัสดิ์ 
แล้วไปจอดที่สถานีรถไฟที่เข้า-ออกที่สถานีเช่นกัน ซึ่งผู้โดยสารประจ าก็จะมีครู นักเรียน พ่อค้า 
แม่ค้า ความเปลี่ยนแปลงเริ่มมีมากขื้นเม่ือ 3 ต าบล คือ ต าบลศาลายา ต าบลมหาสวัสดิ์ และ
ต าบลคลองโยง แยกการปกครองออกจากนครชัยศรี มาเป็นกิ่งอ าเภอพุทธมณฑล ในปี พ .ศ.
2534 เริ่มมีถนนตัดผ่านเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆ ในอ าเภอพุทธมณฑล ท าให้การสัญจรทางน้ าเริ่ม
ลดลงเป็นล าดับในด้านการขนส่ง โดยเฉพาะข้าวจะใช้เรือชะล่าล าโตๆความจุมากๆบรรทุกข้าว
จากท้องนาไปส่งยังโรงสีข้าว ซึ่งจะตั้งอยู่ริมคลอง โดยจะมีเถ้าแก่มารับซื้อ ถ้ามีจ านวนมากๆก็
จะโยงติดกันหลายๆล าและมีเรือจูงลากอยู่ล าหนึ่ง ประเพณีท้องถิ่นและงานรื่นเริงต่างๆ ก่อน
หน้านี้จะใช้คลองในการจัดขบวนแห่ต่างๆ โดยผู้มาร่วมงานจะมารวมกันที่บ้านงานหรือวัด เช่น 
งานบวชพระ งานแต่งงาน งานศพ แล้วจะน าเรือขนาดใหญ่มาจัดเป็นขบวนแห่ไปตามล าคลอง 
เช่นเดียวกับการใช้รถแห่ขบวนต่างๆในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวตามงานวัด งานประจ าปี 
หรืองานรื่นเริงต่างๆ ช่วงก่อนใช้เรือเป็นพาหนะที่ส าคัญ เช่น การเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อ
วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน งานประเพณีท าบุญเทกระจาดที่วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี 
ชาวบ้านคลองโยงจะจัดเรือไปเที่ยวกันโดยล่องไปตามล าคลอง การเดินทางค่อนข้างใช้เวลานาน
กว่าทางรถยนต์มาก แต่ทิวทัศน์สองฝั่งคลองสามารถท าให้เพลิดเพลินสนุกสนาน โดยเฉพาะช่วง
เที่ยวไปเป็นล าบากกว่าเพื่อน เพราะในคลองจะมีผักตบชวา และสิ่งที่ลอยตามน้ ามา ท าให้ติดพัน
ที่ใบพัดเรือ ต้องขึ้นๆลงๆในน้ าเพื่อตัดหรือแกะสิ่งที่ติดใบพัดออกมาท าให้ต้องเปียกน้ าอยู่
ตลอดเวลา บางครั้งถึงกับเป็นไข้ปอดบวม ถึงกระนั้นก็ยังอดไม่ได้ที่ต้องจัดน าเที่ยวกันเช่นนี้ทุก
ปี จนกระทั่งความเจริญทางรถยนต์เข้ามาถึงผู้คนเริ่มสัญจรทางรถยนต์กันหมด เรือก็เลยไม่ค่อย
ได้ใช้ ประกอบกับการดูแลรักษาเรือล าบาก จึงพากันขายเรือขนาดใหญ่กันหมด คงมีเหลือไว้บ้าง
เฉพาะเรือเล็ก ซึ่งจุคนได้ไม่กี่คน บทบาทและความส าคัญของคลองในอดีต มีดังนี้ 

- เป็นแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค 
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- เป็นเส้นทางคมนาคม 
- เป็นศูนย์กลางของชุมชนและการค้าขาย 
- เป็นแหล่งหาอาหาร เช่น กุ้ง หอย ปุ ปลาต่างๆ 
- เป็นแหล่งประกอบอาชีพ 
- เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
- เป็นท่ีจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น การบวชนาค งานแต่งงาน 

เป็นต้น 
แต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านในแถบคลองมหาสวัสดิ์  เริ่มมีวิถีการด าเนิน

ชีวิตที่ห่างเหินและไม่ผูกพันกับคลองเหมือนในอดีต โดยเฉพาะประเพณี หรืองานรื่นเริงต่างๆ ที่
สัมพันธ์กับคลองแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีหลงเหลืออยู่เลยในปัจจุบัน 

6) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมคลองมหาสวัสดิ์ 
วัฒนา เทียมปฐม (2544 : 99-100, 115-117) คลองมหาสวัสดิ์มีแหล่งท่องเที่ยว                    

เชิงอนุรักษ์ เพื่อชมอาชีพส าคัญของท้องถิ่นของอ าเภอพุทธมณฑล ดังนี้ 
             - อาชีพนาบัว มีการท าในบริเวณริมถนนศาลายา-บางภาษี ในท้องที่ต าบล
ศาลายาและคลองโยงมีทั้งนาบัวหลวง (บัวดอก) และบัวสาย (บัวสีต่างๆ)จะเน้นขั้นตอนต่างๆใน
การปลูก การใส่ปุ๋ย การบ ารุงรักษา การฉีดยาฆ่าแมลง การเก็บดอกบัว การก าบัว และการขน
ส่งไปยังตลาดอาชีพท าสวนกล้วยไม้ มีอยู่หลายแห่ง เช่น หมู่ที่ 3 และ 5 ต าบลศาลายา ใกล้วัด
มะเกลือ ต าบลคลองโยงอาชีพอู่ต่อเรือ ตั้งอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ใกล้กับสาลวัน โดยเดินทางผ่าน
ที่ว่าการอ าเภอมาตามถนนศาลายา-บางภาษี ข้ามทางรถไฟ ข้ามคลองมหาสวัสดิ์ แล้วเลี้ยวขวา
ไปตามเลียบคลองมหาสวัสดิ์ผ่านวัดสาลวันไปเล็กน้อยจะพบอู่ต่อเรือด้วยไม้สัก ได้แก่บุญส่ง อู่
จิตอารีย์ อู่รุ่งโรจน์มีเรือขนาดต่างๆ ทั้งเรือที่ไว้ใช้สอยในแม่น้ าล าคลอง เรือล าเล็กลงมาซึ่งไว้ใช้
ขายก๋วยเตี๋ยวเรือและเรือล าเล็กๆส าหรับเป็นของที่ระลึก 

- สวนผักกระเฉด และสวนผักบุ้ง มีอยู่ริมถนนศาลายา-นครชัยศรีติดกับซอย
เข้าโรงพยาบาลพุทธมณฑล 

- สวนผลไม้ที่เป็นผลไม้ประจ าถิ่น ได้แก่ สวนส้มโอ สวนมะม่วง ฝรั่ง สวน
หมาก พลู และมะพร้าว ซึ่งมีอยู่หลาย แห่งอาจจะขับขับรถไปดู เช่น ข้างโรงพยาบาลพุทธ
มณฑล หรือล่องเรือตามคลองมหาสวัสดิ์โดยบริการของผู้ใหญ่สุทัศน์ สวัสดิ์ ซึ่งรู้จักกับชาวสวน
ต่างๆเป็นอย่างดี 

- การเพาะเห็ด ที่ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก อยู่ถนนพุทธมณฑลสาย4
เลยพุทธมณฑลไป 1 กิโลเมตร ติดกับปากซอยเข้าโรงพยาบาลนิติจิตเวช 
    7) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญที่เป็นเอกลักษณ์ หรือจุดแข็งของแต่ละท้องถิ่น ในการที่จะสร้างรายได้ให้แก่
ท้องถิ่นเอง ภายใต้การจัดการของท้องถิ่น ดังนั้นการที่เรารู้ว่าท้องถิ่นหรือชุมชนมีแหล่ง
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ท่องเที่ยวหรือมีจุดขายใดที่สามารถน ามา  สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เม่ือรู้และตระหนักถึง
คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นก็จะท าให้ชุมชนมีศักดิ์ศรี  ในพื้นที่พุทธมณฑลเองก็มีการท าเกษตรกรรม 
เช่น สวนผลไม้ชนิดต่างๆได้แก่ สวนส้มโอ สวนกล้วยไม้ สวนฝรั่ง สวนมะพร้าว ซึ่งล้วนแต่เป็น
วิถีชีวิตที่น่าสนใจ และมีแหล่งท่องเที่ยว ตามธรรมชาติ นั่นคือ ล าคลอง เนื่องจากพุทธมณฑล
เป็นพื้นที่มีคลองเป็นจ านวนมาก วิถีชีวิตของชาวพุทธมณฑลจึงผูกพันอยู่กับล าคลองมาตั้งแต่ใน
อดีต เนื่องจากชาวพุทธมณฑลได้ใช้ประโยชน์จากล าคลองหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เส้นทางในการคมนาคมเป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่า ล าคลองนั้นมีบทบาทต่อ
การด ารงชีวิตของชาวพุทธมณฑลอย่างมากในปัจจุบันชาวพุทธมณฑลก็ยังคงรักษาวิถีการ
ด ารงชีวิตริมน้ าไว้ได้ ซึ่งสามารถจัดการท่องเที่ยวที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 

 ดังนั้นผู้ที่ มีศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็น่าจะเป็นบุคคลที่ มี
ความสามารถ ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวพร้อมไปกับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมของพื้นที่พุทธมณฑล การท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการ
ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพดั้งเดิมของ
ชาวบ้านในชุมชนมหาสวัสดิ์  นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ที่ยังคงรักษา
สภาพของชุมชนไม่แตกต่างไปจากอดีต ซึ่งคลองนี้ได้เชื่อมโยงคลองบางกอกน้อยไปสู่องค์พระ
ปฐมเจดีย์มีความยาว 27 กิโลเมตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้
ขุดคลองมหาสวัสดิ์เม่ือปี พ.ศ. 2400 เรือที่ใช้เป็นพาหนะในการท่องเที่ยวเป็นเรือหางยาว 
สามารถรองรับผู้โยสารได้ไม่เกิน 5 คน โดยคิดค่าเรือล าละ 300 บาท และค่าชมแหล่งท่องเที่ยว
จุดต่างๆ คนละ 70 บาท โดยมีคนขับเรือเป็นผู้น าชมตลอดเส้นทาง มีเจ้าของสวนเป็นผู้น าชมใน
แต่ละจุด 
             เส้นทางการท่องเที่ยวที่จัดให้ชมขระนี้มี 4 จุด คือ นาบัว กลุ่มแม่บ้าน สวนกล้วยไม้ 
และสวนผลไม้ ทั้งน้ีขึ้นอยุ่กับเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทาง คือ นาบัวควรไปช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่
แดดไม่ร้อนมากเกินไป ซึ่งคนขับเรือและน าเที่ยวจะเป็นผู้ก าหนดว่าควรจะไปชมจุดใดก่อน พื้นที่
ที่จัดเป็นจุดท่องเที่ยวนั้น พบว่าเป็นท่ีดินเช่าเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงสวนผลไม้เท่านั้นที่เป็นเจ้าของ
ที่ดินการให้บริการในแต่ละจุดจะมีน้ าและผลไม้จากสวนให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานกัน 
รายละเอียดเป็นดังนี้ 

 -  จุดที่ 1 ล่องเรือไปชมนาบัวเป็นแห่งแรก มีพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 90  ตาราง
วา แต่พื้นที่ที่ท าการปลูกบัวมีเนื้อที่ 14 ไร่ มีบัว 3-4 พันธุ์ การเดินทางจะสะดวกส าหรับเรือที่มี
ขนาดเล็ก เนื่องจากต้องลอดผ่านสะพานเพื่อเส้นทางคลองปฏิรูป 2 ไปจนถึงนาบัว ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 10 นาที ระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของสองฝั่งคลอง 
เม่ือก่อนพื้นที่ที่ใช้ท านาบัวนี้เป็นพื้นที่นาข้าว แต่การท านาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เพราะท านาได้
เพียงปีละ 2 ครั้ง ท าให้ชาวนาข้าวมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงเปลี่ยนมาท านาบัว เนื่องจากสามารถมี
รายได้วันเว้นวันจากการเก็บบัวขาย เป็นรายได้ที่พอเลี้ยงครอบครัวจนสามารถปลดหนี้ได้ ใน
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การชมนาบัว นักท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือชมรอบนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่มีการเก็บบัว ซึ่งถ้ามีการ
เก็บบัว นักท่องเที่ยวจะได้ดูวิธีการก าบัวเท่านั้น เพราะเรือนั้นจะน าไปใช้ส าหรับเก็บบัว แสดงให้
เห็นวิถีชีวิตการท านาบัวอย่างแท้จริงไม่ได้เอาใจนักท่องเที่ยว 

 -  จุดที่ 2 เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ที่มีการท าผลิตภัณฑ์การแปร
รูปอาหารในเขตหมู่ 3 เช่น มะกอก มะม่วง มะยม มะละกอ ฝรั่ง น ามาท าหยีโดยปรุงรสด้วย
น้ าตาล เกลือ และพริกในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ข้าวตังหน้าหมูหยอง และหน้างา นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งท าไข่เค็มไอโอดีน ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับรองคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
              -  จุดที่ 3 เป็นสวนกล้วยไม้ เจ้าของสวนคือ ตาแก้ว  
              -  จุดที่ 4 เป็นจุดสุดท้ายเป็นสวนผลไม้ มีเนื้อที่ 246 ไร่ ประกอบด้วย ส้มโอ 
มะม่วง ขนุน มะพร้าว มะปราง มะกอก และผักสวนครัวนานาชนิด เจ้าของสวนคือ นายบุญเลิศ  
เศรษฐอ านวย ผู้น าชมสวน คือลูกสาว มีทักษะ การน าเที่ยวดีมาก แนะน าให้ความรู้เรื่องสวน
รับประทานได้สดๆ โดยไม่เป็นอันตรายเพราะใช้ปุ๋ยชีวภาพ และเม่ือเดินไปยังท้ายสวน 
นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์ของท้องทุ่งอันเขียวขจีโดยรอบอีกด้วย 
 

 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้านครชัยศรี” ผู้วิจัย
มีจุดประสงที่จะศึกษาและส้ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ เสนอแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์  และพัฒนา
คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี  
 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
“การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้านครชัยศรี” การศึกษาวิจัยนี เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ดังนี  

1. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) เป็นวิธี
ในการเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสามารถพัฒนาเป็นคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ประเด็นท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา 
 

2. เกณฑ์ในกำรเลือกพื้นที่ในกำรศึกษำ  
พื นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั งนี ใช้วิธีการตัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 

พื นที่ริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่ไหลผ่านในต้าบลคลองโยง ต้าบลมหาสวัสดิ์ และต้าบลศาลายา 
จังหวัดนครปฐมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว 
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3. เกณฑ์ในกำรเลือกกลุ่มประชำกรที่ในกำรศึกษำ  
  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั งนี ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 

กลุ่มประชำกร Key Informant Interview 
1. กลุ่มผู้อาวุโสในท้องถิ่น - นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม นายประทุม  

 สวัสดิ์แดง และนายอู๋ สุขสมัย 
2. เจ้าของกิจการร้านค้า - เจ้าของกิจการนาบัว 

- เจ้าของกิจการสวนกล้วยไม้ 
- เจ้าของกิจการสวนผลไม้ 
- เจ้าของกิจการโฮมสเตย์ (Homestay) 
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 
 (ผลิตข้าวตัง ไข่เค็ม กล้วยฉาบ ผลไม้อบแห้ง) 
- ผู้ขับเรือ 

3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลนอกชุมชน - กลุ่มนักวิชาการ คือ ดร.สุนันทา ชูตินันท์  
- กลุ่มนักอนุรักษ์ คือ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม 
- นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 

 
เหตุผลของการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากการศึกษาศึกษาและส้ารวจ

ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์  และพัฒนาคู่มือเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์นั น ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลในลักษณะเจาะลึกได้ ดังนั น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี  จึง
เลือกกลุ่มประชากรดังกล่าว 
 

4. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั งนี  ได้แก่ กลุ่มผู้อาวุโสในท้องถิ่น เจ้าของกิจการ

ร้านค้า และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนอกชุมชน 
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5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1 กลุ่มผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารเพื่อเตรียมการลงพื นที่เพื่อท้าการส้ารวจ 
5.2 กลุ่มผู้วิจัยลงพื นที่ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน เพื่อ

ท้าการส้ารวจพื นที่  
5.3 ท้าหนังสือถึงผู้ใหญ่ 
5.4 กลุ่มผู้วิจัยลงพื นที่เพื่อเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 

 การเก็บข้อมูลจะเป็นการจดบันทึก ขณะท้าการสัมภาษณ์และหลังท้าการสัมภาษณ์ โดย
การสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในเก็บข้อมูลครั งนี  ในบางครั งผู้ศึกษาอาจต้องใช้
การบันทึกเสียงในการเก็บข้อมูล โดยผู้ศึกษาจะท้าการขออนุญาต จากผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั งที่จะ
ท้าการสัมภาษณ์ 
 

6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  
 การศึกษาครั งนี  ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมี
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา (IOC: Item Objective Conguence Index) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องแล้วน้าผลตรวจสอบมาค้านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถาม
กับวัตถุประสงค์  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั งนี  เป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยได้ท้าการศึกษา รวบรวม
เอกสารและศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์นั น ผู้ศึกษาจะน้าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ 
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ต่างๆ ที่ได้ท้าการศึกษา ด้วยการเขียนพรรณนา ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลนั น ผู้ศึกษาได้เน้นข้อมูล
เชิงคุณภาพเป็นหลักในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน้าเนื อหาที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้น้าเสนอในบทของการทบทวนวรรณกรรม 
 

 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้านครชัยศรี” ผู้วิจัย
ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้านคร
ชัยศรี ซึ่งท้าการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure 
interview) เป็นวิธีในการเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นวิธีวิจัยที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก จึงสามารถสรุปและน้าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาได้เป็น 4 ตอน 
ดังนี  

ตอนที่ 1 ส้ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 ตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ 
 ตอนที่ 3 เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนว
สองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 ตอนที่ 4 ความส้าคัญของจุดบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 

ตอนที่ 1 ส ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 จากการส้ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ มี
ประวัติความเป็นมาดังนี   
  1.1 ประวัติคลองมหาสวัสดิ์    คลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองขุดขนาดกว้างเจ็ดวา ลึกหก
ศอก ยาว 23 กิโลเมตรเศษ  เริ่มต้นจากคลองบางกอกน้อยริมวัดชัยพฤกษ์มาลา ไปออกแม่น ้าท่า
จีนตรงบริเวณเหนือศาลเจ้าสุบิน ต้าบลงิ วราย อ้าเภอนครชัยศรี ชาวบ้านบ้างเรียก คลองขุด บ้าง
เรียก คลองขุดชัยพฤกษ์ ขุดเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2403 หมดเงินค่าจ้างขุดไปทั งสิ น 1,101 ชั่ง 10 
ต้าลึง  (ซึ่งเป็นเงินที่ตกทอดมาจากสมัยรัชกาลที่ 3 จ้านวน 1,000 ชั่ง และเป็นเงินพระคลังมหา
สมบัติ 100 ชั่ง และเป็นเงินธารณะ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ มหาโกษาธิบดี จ้านวน 1 ชั่ง 10 
ต้าลึง ตลอดล้าคลองทุกระยะ 4 กิโลเมตรมีการสร้างศาลาไว้ริมคลอง ซึ่งต่อมาเรียกชื่อต่างๆ 
ออกไป เช่น ศาสาธรรมสพน์  (เดิมเขียนว่า ศาลาท้าศพ เพราะเป็นศาลาที่ตั งศพเพื่อท้าพิธี
ฌาปนกิจ ต่อมาหลังสงครามโลกครั งที่ 2 เห็นว่าไม่เป็นมงคล จึงเปลี่ยนเป็น ธรรมสพณ์ มาจาก 
ธรรมสรพณ์-สฺรวณ แปลว่าการฟัง) ศาลายา (อยู่บริเวณหมู่ที่ 3 ต้าบลศาลายา ปัจจุบัน) ศาลา
กลาง ศาลาดิน เป็นต้น คนที่มาขุดส่วนใหญ่เป็นคนจีนปกครองโดยราชวงศ์แมนจู คนจีนจึงถูก
กดดันจนต้องเดินทางออกนอกประเทศเป็นจ้านวนมาก และเข้ามาเมืองไทยตางกับสมัยรัชกาลที่ 3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้คนจีนเข้าประเทศได้ โดยเก็บภาษีคนต่างด้าว 
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ผู้ที่เสียภาษีแล้วจะ “ผูกปี้” ไว้ที่มือ จากนั นก็สามารถเดินทางไปรับจ้างท้างานได้ทั่วราชอาณาจักร 
และกลายเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศในระยะนั น ทั งนี เพราะคนไทยในสมัยนั นยงตกอยู่
ในระบบไพร่ที่ต้องเกณฑ์แรงงานประจ้าปี จะเดินทางไปรับจ้างหรือท้าการค้าขายไกลภูมิล้า เนา
ไม่ได้ ในการขุดคลองมหาสวัสดิ์นั นผู้เฒ่าผู้แก่ในฟื้นที่เล่าลืบต่อกันมาว่า คนจีนเปลือยกายขุดดิน
กินข้าวต้มจมโคลนตม น่าเวทนายิ่งนัก   
 อย่างไรก็ตามคนจีนส่วนหนึ่งที่อพยพมาในรุ่นนี ก็ได้ตั งรกรากลงหลักปักฐานอาศัยอยู่ริม 
2 ฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ต่อมาภายหลังประกอบอาชีพด้วยความวิริยะ จนสามารถกลายเป็นเจ้าของ
ที่ดินได้ในท่ีสุด   
 นอกจากนี เหตุผลส้าคัญในการขุดคลองมหาสวัสดิ์ ปรากฏชัดอยู่ในพระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ร .ศ. 128 ว่า “เพื่อใช้เป็น
เส้นทางหลักในการเสด็จพระราชด าเนินไปพระปฐมเจดีย์และเป็นคลองเปิดที่ให้เป็นนาส าหรับแจก
พระเจ้าลูกยาเธอ” ส่วนที่ปรากฏอยู่ในอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย (เล่ม 4 หน้า1174) ฉบับพิมพ์
ครั งที่ 2 ปี พ.ศ. 2521 ) ว่า “เป็นคลองส าหรับเสด็จพระราชด าเนินไปพระปฐมเจดีย์ โดยไปต่อ
คลองเจดีย์บูชาและเปิดที่สองฝั่งซึ่งเป็นป่าพงที่ว่างให้เป็นนามีประตูน  าและประตูระบายน  าฉิมพลี
ทางด้านคลองขุดห่างจรากปากคลองเข้ามา 8 กิโลเมตร และประตูน  ามหาสวัสดิ์ทีปากคลองด้าน
แม่น  านครชัยศรี ห่างจากสถานีงิ วรายไปทางทิศตะวันออกไป 1 กิโลเมตร” 
 อย่างไรก็ตามคลองนี จัดว่าเป็นเส้นทางล้าเลียงสินค้าที่ส้าคัญระหว่างแม่น ้าเจ้าพระยากับ
แม่น ้าท่าจีนมาเป็นเวลานาน สินค้าส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว อ้อยและน ้าตาล ซึ่งผลิตได้จากพื นที่ลุ่มน ้า
นครชัยศรี มีโรงงานน ้าตาลและโรงสีข้าวมาตั งบริเวณริมแม่น ้านครชัยศรีหลายโรง และสิ่งเหล่านี 
เป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญด้วย สอดคล้องกับค้าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในพื นที่ว่า แต่เดิมคลอง
มหาสวัสดิ์มีเรือใหญ่ผ่านเข้าออกอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือบรรทุกข้าวอ้อยและน ้าตาล 
 ในเวลาภายหลังจากขุดคลองมหาสวัสดิ์เสร็จได้ไม่นาน คือหลัง พ.ศ. 2403 กวีคนส้าคัญ
อีกท่านหน่ึง คือ หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) หรือ มหาฤกษ์ ได้แต่ง นิราศพระปฐม ท่านได้เดินทางผ่าน
คลองมหาสวัสดิ์และบันทึกว่าตลอดล้าคลองมีศาลาอยู่ 7 ศาลา ห่างจากกันเท่าๆ กัน แต่ดูเหมือ
สมัยนั นแต่ละศาลายังไม่มีชื่อ คงได้แต่เรียกว่าศาลาสอง ศาลาสาม มีศาลาเดียวที่เรียกชื่อคือ 
ศาลากลางซึ่งมีชื่อมาจนปัจจุบัน นอกจากนี ยังค้าบอกเล่าว่า มีคนมอญอยู่ที่บริเวณนั นด้วย บันทึก
นี เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ประการหนึ่ง ดังความตอนหน่ึงว่า 
  ถึงคลองมหาสวัสดีนี มีใหม่  แต่ตามในล าคลองได้ร้องถาม 
  ไม่มีใครร้องเรียกส าเหนียกนาม จะหาความที่ประกอบไม่ชอบกล 
  จนเลยศาลาสองยิ่งหมองไหม้ ระก าใจอ้างว้างมากกลางหน 
  กับบ่างไพร่ศิษย์หาสี่ห้าคน มักชุกซนสารพัตรจะขัดเชิง 
  ..................................... ................................... 
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   จนถึงศาลากลางไม่สร่างร้อน เด็กๆอ่อนหน้านิ่วหิวกระหาย 
  ให้จอดพักหยุดร่มพอลมชาย ตะวันบ่ายคล้อยงามสักสามโมง 
  พวกเรือจอดทอดอยู่แลดูถม บ้างหุงต้มพร้อมกันควันโขมง 
  ที่พึ่งจอดทอดเสือกผู้เชือกโยง โดดน  าโพล่งด าว่ายเป็นก่ายกอง 
  นางสาวมอญหนึ่งนั นดูขันเหลือ ยุดแคมเรือนอนหงายว่ายตุบป่อง 
  แต่ผ้านุ่งน้องถกขึ นปกท้อง เด็กมันร้องนั่นแน่แลทมึน 
 

 สิ่งที่เป็นผลประโยชน์จากการขุดคลองมหาสวัสดิ์ที่เกิดขึ นพร้อมๆ กับประโยชน์ในการ
สัญจรและการด้าเนินการค้าก็คือ เป็นการเปิดทางที่นาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงจับจองที่ดินสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์พระราชทานแก่พระราชโอรสพระราชธิดา และให้จัดท้าผัง
ระวางที่ดินขึ น แบ่งที่ดินออกเป็นแปลงๆ มีทั งหมด 47 แปลง รวมเนื อที่กว่าสองหม่ืนไร่ เพื่อแบ่ง
ให้กับพระราชโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า “นายกอง” คอยดูแลเก็บ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ น ซึ่งจากหลักฐานข้อนี แสดงให้เห็นว่าทุ่งศาลายาหรือพื นที่ใกล้เคียงดังกล่าวนี 
ในสมัยนั นยังไม่มีการจับจองหรือตั งถิ่นฐานทั่วไปและหากจะพิจารณาขอบเขตของพื นที่จับจองที่
ปรากฏในระว่างที่ดินจะสังเกตได้ว่า บริเวณที่เป็นคลองโยงในปัจจุบันน่าจะมีการตั งถิ่นฐานจับจอง
ที่ดินไว้ก่อนแล้ว ระวางที่ดินบริเวณนั นจึงไม่เป็นเส้นตรงเช่นด้านอื่นๆ  
 ส้าหรับการตั งถิ่นฐานบ้านเรือนนั น แม้ว่าที่ดินสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์จะถูกจับจองไป
แล้วก็ตาม แต่การท้าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวยังไม่เกิดขึ นจนกระทั่งเม่ือชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน
เดิมบริเวณริมฝั่งแม่น ้าท่าจีนทยอยขึ นมาตั่งถิ่นฐานอยู่ โดยมาขอเช่าพื นที่ดังกล่าวเพิ่มเติมจาก
ชุมชนบริเวณฝังคลองโยงที่มีมาแต่เดิม บริเวณที่พอจะเรียกเป็นชุมชนได้ ได้แก่บริเวณชุมชนวัด
สุวรรณารามในปัจจุบัน โดยชาวบ้านร่วมกันสร้างส้านักสงฆ์สุวรรณารามขึ น 
 ในปีพุทธศักราช 2485 เกิดเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ทั่วประเทศไทย พื นที่ในอ้าเภอพุทธ
มณฑลปัจจุบัน ซึ่งสมัยนั นขึ นอยู่กับอ้าเภอนครชัยศรีเกิดผลกระทบด้วยเช่นกันคือ น ้าท่วมถนน
รถไฟ ท่วมทุ่งนาบ้านเรือน ชาวบ้านแถบวัดสุวรรณารามส่วนหนึ่งต้องอพยพไปอยู่นครปฐม สัตว์
เลี ยงต่างๆ ล้มตายเป็นจ้านวนมาก การด้ารงชีพล้าบากยิ่ง เหตุการณ์ด้งกล่าวนี น้าไปสู่การขุด
คลองซอยในสมัยต่อมา 
 ภายหลังจากน ้าท่วมใหญ่ ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันขุดคลองเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรไป
มาและเป็นเส้นทางส่งน ้าระบายน ้าเพื่อการท้านาเพิ่มขึ นท้าให้เกิดคลองซอยขึ นหลายสาย เช่น 
คลองบางเตย  คลองซอย คลองเจ๊ก (คลองชัยขันธ์) คลองสามบาท คลองตาหลี คลองสุคต (สุดคด) 
คลองหม่อมเจ้าเฉลิมศรี คลองนายเปล่ง คลองพริ ง คลองตาบาง คลองสามวา ฯลฯ ซึ่งคลองเหล่านี 
ได้ช่วยให้การท านาได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ น ทั งยังสามารถเข้าถึงพื นที่ได้อย่างทั่วถึงด้วย จึงท าให้
เกิดชุมชนย่อยๆ ขึ นในพื นที่มากขึ น เช่น ชุมชนบ้านคลองสว่างอารมณ์ เป็นต้น 
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 ต่อมาประมาณปี พ.ศ.  2490 มีโจรกลุ่มหน่ึงบุกเข้าปล้นสถานีรถไฟศาลายากลางคืน ท้า
ร้ายนายสถานีและจับภรรยานายสถานีเป็นตัวประกันขณะนั นก้านันจุ่น เซ็งมณี เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้
ชักชวนลูกบ้านยิงต่อสู่กับโจรนับเป็นร้อยนัด โจรล่าถอยโดยจับภรรยานานสถานีเป็นตัวประกันไป
ปล่อยไว้ระหว่างทางกวาดทรัพย์สินไปจ้านวนมาก สาเหตุการปล้นเนื่องจากภรรยานายสถานีชอบ
แต่งตัวอวดร่้ารวย ใส่สร้อยคอทองค้า คาดเข็มขัดทองค้า ใส่สร้อยข้อมือทองค้า ซึ่งต่อมาทาง
ราชการสืบได้ว่าเป็นสายให้โจรจึงจับไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบถาม เม่ือได้ความแล้วจึงกันตัว
ไว้เป็นพยาน ต้ารวจจับโจรได้ 2 คน เหลืออีก 1 คน หนีไปต่างจังหวัด โจรที่จับได้คนหนึ่งอยู่วัด
มะเกลือขอต่อสู้คดีและชนะคดีในที่สุด ส่วนอีกคนหนึ่งเม่ือจับครั งแรกขณะน้าตัวส่งโรงพักได้
กระโดดหนีไปได้ แต่ต่อมาจับได้อีกจึงน้าตัวมาท้าแผน แล้วน้าส่งต้ารวจโดยทางเรือ ปรากฏว่า
ผู้ร้ายกระโดดเรือหนีอีก แต่รุ่งเข้ามีคนพบเป็นศพลอยอยู่ในน ้า กุญแจยังติดมืออยู่ 
  1.2 ศาลายา อยู่หนใด 

 ในการด้าเนินการขุดคลองมหาสวัสดิ์เม่ือครั งรัชกาลที่ 4 นั น มีการสร้างศาลาราย
ทางเป็นระยะๆ  ทุก 100 เส้น หรือประมาณ 4 กิโลเมตรต่อหลังหนึ่ง มีจ้านวนทั งสิ น 7 หลัง ความ
ปรากฏในนิราศพระปฐม ของหลวงจักรปาณี (ฤกษ์) ดังนี  

 1) ศาลาหลังที่ 1 
  ลุถึงศาลากระทรวงในหลวงสร้าง  ระยะทางท้าไว้ไกลนักหนา 
  ถึงร้อยเส้นแล้วจึงมีที่ศาลา  ให้ประชาจ้าม่ันส้าคัญจร 
  ทั งไปมาล้าเลื่อยเม่ือเหนื่อยนัก  ได้หยุดพักภิญโญสโมสร 
  โอ้ตัวเราเศร้าอุราให้อาวรณ์  ถึงหยุดนอนก็ไม่หายวายร้าคาญ 
 2) ศาลาหลังที่ 2 
  จนเลยศาลาสองยิ่งหมองไหม้   ระก้าใจอ้างว้างมากกลางหน 
  กับบ่าวไพร่ศิษย์หาสี่ห้าคน มักซุกซนสารพัตรจะขัดเชิง 
  ที่สองฝั่งข้างคลองล้วนท้องทุ่ง แลเป็นวุ้งดูเวิ งละเลิงเหลิง 
  เห็นทิวไผ่ไม่พุ่มเป็นซุ่มเซิง ที่สูงเทิงลมโยนโกร๋นกริงกริ่ว 
  เห็นเมฆหมอกออกรอบตามขอบป่า เหมือนขอบฟ้าตกไกลใจวิวๆ 
  ………………………………………  …………………………… 
  ดูคลองตรงโล่งลิ่วเห็นทิวบ้าน  ระยะย่านห่างไกลกระไรหนา 
  ไม่มีเรือนโอ่โถงล้วนโรงนา  มุงแฝกคาเขียวข้าดูร้าไร 
  บ้างปลูกผักดักแร้วแผ้วจังหัน  ลมพัดผันหมุนติ วหวิวๆไหว 
  ครั นลมหวนทวนทับก็กลับไป  เปรียบเหมือนใจคนเราเท่าทุกวัน 
  พวกรุกรุยรุงรังท่ีบางกอก  พูดกลับกลอกดังๆ เหมือนจังหัน 
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  ลมพัดหนักทางไหนไปทางนั น  พูดไม่ทันเข้าพร้อมต้องยอมกลัว 
 3) ศาลาหลังที่ 3 
  ที่จอดพักหน้าท่าศาลาสาม ล้วนงามๆดีๆห่มสีจ้า 
  เห็นแต่ของเขาอื่นไม่ชื่นตา  พอนาวาเลยไปย่ิงใจตรมฯ 
  เห็นเรือโกลนล้าหนึ่งดูขึงขัง  ทั งเนื อหนังก็ดีอยู่มีถม 
  เจ้าของเข็นขึ นคานอยู่นานนม  เจียนจะจมดินเปล่าไม่เข้าการ 
  ถ้าลงทุนท้าใหม่ไว้ใช้เล่า  ไม่เปลืองเปล่าคงจะจ่ายให้หลายสถาน 
  เปรียบเหมือนคนยาจกยกขึ นคาน นึกสงสารวานสาผู้อาภัพ 
 4) ศาลาหลังที่ 4 
  จนถึงศาลากลางไม่สร่างร้อน เด็กๆอ่อนหน้านิ่วหิวกระหาย 
  ให้จอดพักหยุดร่มพอลมชาย ตะวันบ่ายคล้อยงามสักสามโมง 
  พวกเรือจอดทอดอยู่แลดูถม บ้างหุงต้มพร้อมกันควันโขมง 
  ที่พึ่งจอดทอดเสือกผูกเชือกโยง โดดน ้าโพล่งด้าว่ายเป็นกายกอง 
  นางสาวมอญหนึ่งนั นดูขันเหลือ ยุดแคมเรือนอนหงายว่ายตุบป่อง 
  แต่ผ้านุ่งน่องถกขึ นปกท้อง เด็กมันร้องนั่นแน่แลทมึน 
  น ้าก็ใสไม่ระวังบ้างเลยหนา เขาเฮฮาสักเท่าไรก็ไม่ขึ น 
  ชาติใจดีมีใช่ไก่ใจบึกบึน ถึงติดครืนก็ไม่ดิ นสิ นต้ารา 
  พวกเด็กเรารุ่นหนุ่มได้ชุ่มชื่น ก็แตกตื่นพูดกันด้วยหรรษา 
  ว่ามอญขวางอย่างเขาท่ีเล่ามา เห็นกับตามันขวางไม่อย่างไร 
  เด็กอาบน ้าส้าเร็จก็เสร็จโศก บริโภคโภชนาอัชฌาศัย 
  เสร็จแล้วออกนาวารีบคลาไคล แจวไม่ไหวไม่ติงนิ่งเนือยๆ 
 5) ศาลาหลังที่ 5 
  จนลงเลยศาลาที่ห้าแล้ว ให้เร่งแจวรีบไปยังไกลถม 
  ดูสาวๆชาวนาไม่น่าชม ตร้าแดดลมเหลือด้าด้วยท้านา 
  ตะเบ็งมานขัดเขมนจนเห็นท่ัว ไม่แต่งตัวสารพัตรไม่ผัดหน้า 
  ไม่สู้สาวชาวกรุงจรุงตา แต่ชั นว่าเพื่อนสนุกพวกรุกรุย 
  เมื่ออยู่ในท่านก็ใช้เหมือนเช่นครอก เมื่อออกนอกราวกับหม่อมดูหอมฉุย 
  ล้วนห่มสีนุ่งลายเที่ยวกรายกรุย ดูปุกปุยไว้วางเหมือนนางระบ้า 
 6) ศาลาหลังที่ 6 
  จนถึงศาลาหกวิตกนัก ไม่ยลพักตร์จขวัญตานิจจาเอ๋ย 
  หวลสอื นฝืนใจไม่สเบย ลมล้าเพยพอเวลาลงสายัณห์ 
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  .................................... ............................................. 
  เห็นเรือจอดทอดท่าโรงนาหนึ่ง เขาอื ออึงชักชวนกันสรวลเส 
  บ้างถนอมกล่อมลูกที่ผูกเปล ฟังเขาเห่โหยกระแสงไม่แห้งเครือฯ 
 7) ศาลาหลังที่ 7 
  มาถึงศาลาเจ็ดไม่เสร็จโศก ยิ่งวิโยคโหยไห้อาลัยหลัง 
  ถึงโรงเจ้าภาษีฆ้องตีดัง  ตั วโผนั่งแจ่มแจ้งด้วยแสงเทียน 
  ไว้หางเปียเมียสาวขาวสล้าง  เป็นจีนต่างเมืองมาแต่พาเหียร 
  ที่ความรู้สิ่งไรกไ็ม่เรียน  ยังพากเพียรมาได้ถึงใหญ่โต 
 ศาลาทั ง 7 หลังที่หลวงจักปาณีกล่าวถึงในนิราศนี   มีหลังหนึ่งที่อยู่กลางย่าน มีการ

เขียนต้ารายารักษาโรคไว้ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ ทรงบันทึก
ไว้ว่า 

 ... เมื่อ (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์-ผู้เขียน)ขุดคลองแล้วสร้างศาลาอาศัยที่ริมคลอง 100 
เส้นหลัง 1 เป็นระยะทางไป ที่ศาลาหลังกลางย่าน เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ให้เขียนต ารายารักษาโรค
ต่างๆ ใส่แผ่นกระดานติดไว้เปนการกุศล คนจึงได้เรียกศาลาหลังนั นว่า “ศาลายา” เลยเปนชื่อสถานี
รถไฟอยู่บัดนี  ศาลาอีกหลัง1 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์สร้างในการกุศลปลงศพคนของท่านคน 1 จึง
เรียกว่า “ศาลาท าศพ” เลยเป็นชื่อสถานีรถไฟเหมือนกัน... 

 เคยมีคนบอกว่าอยู่แถวสถานีรถไฟศาลายา จากข้อมูลของนายถาวร เทียมปฐม 
ประกอบกับต้าแหน่งของศาลาท้าศพในอดีต และพงศาวดารของสมเด็จกรมพระยาด้ารงราชานุ
ภาพที่ได้เขียนเรื่องศาลาคลองมหาสวัสดิ์ที่มีทุกระยะ 100 เส้น คุณยายอายุ 81 ปี เล่าว่า เม่ือคุณ
ยายยังสาวได้พายเรือไปกับแม่เพื่อไปเยี่ยมพี่ชายซึ่งอาศัยอยู่ที่สะพานเสาวภา ตลาดต้นสน 
อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ยังเคยเห็นศาลาดังกล่าวเป็นศาลาคู่ แต่ปัจจุบันไม่เหลือแล้ว 
และบ้านพักคนงานก็รื อไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่ตอเสาอยู่ และได้เล่าต่อไปว่าเคยท้าสวนแปลง
ที่ตั งศาลาท้าศพ และได้พาไปดูต้าแหน่งของบ้านพักคนงานหรือโรงกุลีเก่าซ่ึงอยู่ตรงกับเสาโทรเลข
รถไฟต้นที่ 15/1 ซึ่งตรงกับหลักกิโลเมตรที่ 15 พอดี  และได้เข้าสวนไปดูบริเวณริมคลองที่เป็น
ที่ตั งของศาลาดังกล่าวซึ่งไปดูบริเวณริมคลองที่เป็นที่ตั งของศาลาดังกล่าวซึ่งไม่สามารถเห็น
ร่องรอยหรือหลักฐานที่เหลืออยู่ เนื่องจากคลองมหาสวัสดิ์ในระยะแรกขุดกว้างเพียง 7 วา หรือ 14 
เมตร แต่คลองในปัจจุบันกว้างไม่ต่้ากว่า 40 เมตร จากผลของการขุดลอกคลองโดยเรือยุด (เรือ
กระบวย) เมือ่ราว พ.ศ. 2490 ท้าให้ไม่เหลือศาลาประวัติศาสตร์อีก 

 จากข้อมูลที่ได้จึงยืนยันต้าแหน่งของศาลายาว่า น่าจะอยู่ตรงต้าแหน่งเสาโทรเลข
รถไฟที่ 19/1 ตรงกับกิโลเมตรที่ 19 ซึ่งตรงกับป้ายสถานีรถไฟศาลายาด้านตะวันออกพอดี และ
เม่ือมองตรงออกไปทางคลองจะเห็นอยู่ตรงหน้าวัดสาลวันพอดี อันเป็นที่ตั งของ “ศาลายา” เดิม 
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ส่วนที่หน้าสถานีรถไฟศาลายาเป็นศาลายาใหม่นั น ก้านันชัยรัตน์ เลาหสุวรรณพานิช เป็นผู้น้าใน
การสร้างจ้าลองขึ นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ขึ นภายหลัง 

 ส่วนที่ว่า “ศาลายา” เป็นศาลาหลังที่เท่าใดในจ้านวนศาลาทั ง 7 นี  ปรากฏค้าบอก
เล่าในชุมชนที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ศาลาที่ 4 อยู่ที่ต้าบล ศาลากลาง อ้าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ศาลาที่ 5 ซึ่งสมัยนั นกล่าวกันว่าเป็นศาลาคู่ส้าหรับท้าศพคนในบังคับของเจ้าพระยาทิพา
กรวงศ์ อยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 15 ริมทางรถไฟสายใต้ ปัจจุบันเรียก ศาลาธรรมสพน์ อยู่ในเขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร ส่วนศาลาท่ี 6 คือ ศาลายา อยู่บริเวณหมู่ที่ 3 ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธ
มณฑล และศาลาสุดท้ายคือ ศาลา 7 ศาลาดิน อยู่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านศาลาดิน ต้าบลมหาสวัสดิ์ 
อ้าเภอพุทธมณฑล กล่าวกันว่าเป็นสถานท่ีฝังศพในสมัยนั น 

1.3 ปูชนียบุคคล ต้นก าเนิดแห่งความดีคู่นทีมหาสวัสดิ์ 
 ต้าบลมหาสวัสดิ์  ต้าบลศาลายา เป็นชุมชนเก่าแก่นับร้อยปี มีประวัติศาสตร์และ

ความเป็นมายาวนาน จนวิวัฒนาการเป็นความเจริญในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในท่ามกลางการ
พัฒนาของชุมชนนั นก็ได้รับความสนับสนุนและช่วยเหลือของบุคคลหลายท่าน ที่เป็นกลไกหรือ
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส้าคัญในการพัฒนาชุมชน สร้างคุณูปการ เกียรติยศชื่อเสียง จนกลายเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวชุมชน จะขอยกตัวอย่างดังนี  

 พระครูวิชัยวุฒิคุณ (หลวงพ่อดี สุวณฺโณ)  มีนามเดิมว่า ดี นามสกุล พุทธสัยยาตร์ 
เป็นบุตร นายแก้ว นางแปลก พุทธสัยยาตร์ เกิดเม่ือวันอังคาร ขึ น 8 ค่้า เดือน 8 ตรงกับเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2447  ที่บ้านมหาสวัสดิ์ อ้าเภอนครชัยศรี (ปัจจุบันอ้าเภอพุทธมณฑล) จังหวัด
นครปฐม  เม่ืออายุ 14 ปี ได้มาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อพุฒซึ่งเป็นลุงของท่านที่วัดสุวรรณาราม 
ต้าบลศาลายา อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และได้บรรพชาเป็นสามเณร 

 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2467 ณ วัดงิ วราย ต้าบลงิ ว
ราย อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีพระครูปัจฉิมทิศบริหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครู
ปลัดบุญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า สุวณฺโณ และได้จ้าพรรษาที่วัดสุวรรณาราม 

1.4 เจ้าที่และผีบ้าน 
 ในพื นที่มหาสวัสดิ์และพื นที่ศาลายาแห่งนี  มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาจ้านวน

มากไม่น้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี เป็นศูนย์รวมจิตใจ และหลอมรวมศรัทธาของชาวชุมชนให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมเรื่อยมา ดังจะประมวลสิ่งศักดิ์ส้าคัญในศาลายามาพอ
สังเขป ดังนี  

  1) พระพุทธสุวรรณบวรรังสี  เป็นพระพุทธรูปส้าคัญของชุมชน เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวชุมชนมานับแต่อดีต พระพุทธสุวรรณบวรรังสี นี เป็นพระประธานประจ้าพระอุโบสถ
ของวัดสุวรรณ ตามประวัติกล่าวว่า หล่อพร้อมกับการก่อสร้างพระอุโบสถ เม่ือราวปี พ .ศ. 2473  
โดยหล่อพร้อมพระอัครสาวกทั งสอง พระพุทธสุวรรณบวรรังสีเป็นพระปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง
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ประมาณ 3 ศอก สถิตบนรัตนบัลลังก์ มีซุ้มเรือนแก้วประดับ เหนือซุ้มเรือนแก้วเป็นฉัตรโลหะ 5 
ชั น แขวนซ้อนไว้อีก ด้านข้างทั ง 2 ของพระประธานประดิษฐานรูปหล่อพระอัครสาวก ยืนประนม
อยู่บนฐานชุกชีเดียวกัน ฐานชุกชีเป็นลายปูนป้ันปิดทองประดับกระจก 

  2) ศาลาเจ้าพ่อเขาตก เป็นเพียงศาลไม้เก่าๆ ตั งอยู่ริมทาง ชาวบ้านที่พบเห็นไป
มาก็ยกมือไหว้สักการะ จนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ้าหมู่บ้านแถบคลองมหาสวัสดิ์มากกว่า 100 ปี 
โดยในปีหนึ่งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนอย่างหนักที่ผลผลิตทางเกษตร
เกิดความเสียหาย ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ชาวบ้านจึงไปบนขอศาลเจ้าพ่อเขาตก ว่าขอให้
ฝนตก ถ้าท่านท้าให้ฝนตกได้ ชาวบ้านจะช่วยกันหล่อรูปองค์ของท่านขึ นมา ลักษณะองค์
พระพุทธรูปเจ้าพ่อเขาตก เป็นพระพุทธรูปองค์สีดี หล่อด้วยส้าริด มีขนาด 1 ศอกเศษ และสร้าง
ศาลให้ใหม่ ต่อมาอีกวันหน่ึงฝนก็ตกตามที่ชาวบ้านไปบนขอไว้ ชาวบ้านต่างดีใจที่เจ้าพ่อเขาตกได้
คลายความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ได้หลังจากนั นชาวบ้านจึงช่วยกันหล่อองค์เจ้าพ่อเขาตก และ
สร้างศาลที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม ตั งแต่นั นมาชาวบ้านจึงตั งชื่อศาลนี ว่า “ศาลเจ้าพ่อเขาตก” 

 เรื่องปาฏิหาริย์ของเจ้าพ่อเขาตกนี เล่ากันว่า มีคนพยายามจะยกออกแต่ไม่สามารถ
ยกได้ จนกระทั่งสร้างศาลใหม่ และอธิษฐานว่า ถ้าเจ้าพ่ออยากอยู่ศาลหลังใหม่ขอให้ยกเจ้าพ่อได้
เพียงใช้คน 2 คน ก็สามารถยกเจ้าพ่อได้ ความศักดิ์สิทธิ์นี ท้าให้ชาวบ้านเคารพนับถือ เม่ือเจ็บไข้
ได้ป่วย ขอให้หายป่วยหรือบนบานศาลกล่าวก็จะเป็นผลส้าเร็จ 

 ในทุกๆ ปีจะมีพิธีกรรมขอฝนจากเจ้าพ่อเขาตก ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา 
โดยจัดขึ นในวันที่ 12-13 เมษายน ชาวบ้านจะบวงสรวงเจ้าพ่อเขาตก เพื่อขอขมาและตอบแทน
พระคุณที่เจ้าพ่อช่วยคุ้มครองชาวบ้านได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยประเพณีจะประกอบด้วยการ
แสดงต่างๆ เช่น ลิเกมหรสพ การละเล่นและน้าอาหารคาว อาหารหวานถวายเจ้าพ่อ ซึ่งชาวบ้าน
ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการช่วยลงไม้ลงมือในการท้างานนี  ประเพณีนี จึงมีบทบาทในการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่บ้าน และเป็นศูนย์รวมที่สามารถดึงพลังของคนในและคนนอกให้เข้ามาร่วม
ได้มากขึ น จึงเป็นที่ยอมรับของคนปัจจุบันทั งคนดั งเดิมและคนนอกที่เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน 
นอกจากนี พิธีขอฝนจากเจ้าพ่อเขาตกยังมีบทบาทในการสร้างขวัญและก้าลังใจให้แก่ชุมชนว่าจะมี
พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในฤดูการผลิตที่ก้าลังจะเริ่มขึ น 

  3) เจ้าพ่อสุบิน มีความเก่าแก่ไม่น้อยกว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 อีกทั งยังเป็นศาลเจ้า
ที่ส้าคัญ เพราะเป็นจุดหมายส้าคัญที่คนในสมัยนั นรู้จักกันโดยทั่วไปดังมีปรากฏอยู่ใน ประกาศขุด
คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งประกาศไว้ในสมัยรัชกาลที่ 4 ความตอนหน่ึงว่า 

    ... ในปีนั น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพระยารวิวงษมหาโกษาธิบดี พระศิริ
สมบัติ จ้างจีนขุดคลองขึ นต้าบลหนึ่ง ตั งแต่วัดไชยพฤกษมาลา ตลอดออกริมศาลเจ้าสุบินตกแม่น ้า
เมือนครไชยศร.ี.. 
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 ศาลเจ้าพ่อสุบินนี แต่เดิมเป็นศาลเจ้าแบบไทย มีรูปเคารพเป็น “เจว็ด”  ตามแบบ
ศาลเจ้าไทยท่ัวไป ที่ตั งเดิมอยู่เยื องจากที่ตั งในปัจจุบันเล็กน้อยชาวบ้านเล่าว่า เจ้าพ่อมีบริวารเป็น
จระเข้ในแม่น ้าแถบนี  (แม่น ้านครไชยศรี และคลองมหาสวัสดิ์) ชาวบ้านจึงนิยมแก้บนด้วยตุ๊กตา
จระเข้ นอกจากนี ชาวบ้านยังเชื่อกันว่าจระเข้ของเจ้าพ่ออาศัยอยู่ในถ ้าใต้น ้า และถ ้าดังกล่าว
สามารถไปทะลุถึงวัดไทยาวาสได้ ปัจจุบันศาลดังกล่าวได้รับการอุปถัมภ์จากคนไทยเชื อสายจีน มี
การสร้างศาลใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยใช้ศิลปกรรมแบบจีน ท้าให้แทบไม่เหลือเค้าของศาลเจ้า
ไทยเช่นในอดีต 
 1.5 ประเพณี 12 เดือนชุมชนมหาสวัสดิ์ 

  ประเพณีของชาวศาลายามีทั งประเพณีที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับของชาวไทยภาค
กลางทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เช่น การบวชการแต่งงาน การศพ หรือ
ประเพณีในรอบปี อย่างไรก็ตาม ประเพณีบางอย่างของชาวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ก็ยังมี
เอกลักษณ์เฉพาะ ประเพณีที่ชาวมหาสวัสดิ์ถือปฏิบัติกันมีดังนี  
   1) เดือน 5  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีสงกรานต์ของชาวมหาสวัสดิ์นอกจาก
จะมีการท้าบุญตักบาตรและการเล่นน ้าเช่นเดียวกับประเพณีสงกรานต์ของท้องถิ่นอื่นๆ แล้ว ยังมี
ความโดดเด่นตางที่จะมีการจัด ประเพณีเทกระจาด ขึ นในวันสุดท้ายของเทศกาลโดยมากมักตรง
กับวันที่ 15 หรือ 16 เมษายน การเทกระจาดนั น ชาวบ้านจะน้าสิ่งของมาบริจาค เช่น จักรยาน 
หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ โดยจะติดหมายเลขไว้ที่สิ่งของที่น้ามาบริจาค จากนั นก็น้าหมายเลขมาใส่ใน
ลูกมะเขือซึ่งผูกกับลูกมะนาว แล้วให้พระเป็นผู้โปรยแจก ใครหยิบได้ตรงกับหมายอะไรก็มารับของ
รางวัลที่ตรงกับหมายเลขนั น วัดแรกที่จัดประเพณีเทกระจาด ได้แก่ วัดสุวรรณาราม แต่ในปัจจุบัน
วัดสาลวันก็มีการจัดประเพณีดังกล่าวด้วย 
  2) เดือน 6 ประเพณีการท้าบุญในวันวิสาขบูชา ประเพณีการท้าบุญในวัน
เข้าพรรษา และประเพณีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง   

 และจากการส้ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ ในบริบทพื นที่และชุมชน ด้านวัฒนธรรมชุมชน ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน และด้านการ
บริหารจัดการของชุมชน พบว่า 
 1) บริบทพื นที่และชุมชน  จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมาย ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ มีลักษณะเป็นพื นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา และมีแม่น ้าที่ส้าคัญไหลผ่าน  
คือ แม่น ้าท่าจีน ที่ไหลผ่านอ้าเภอพุทธมณฑล ซึ่งครอบคลุมใน 3 ต้าบล อันเป็นพื นที่ที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวดั งเดิม คือ การท่องเที่ยวแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ชื่น
ชอบในธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น และยังมี
สถานท่ีท่องเที่ยวอีกหลายจุดที่เป็นที่น่าสนใจแต่ยังขาดในส่วนของการพัฒนาให้น่าสนใจ 
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 2) ด้านวัฒนธรรมชุมชน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ยังหลงเหลือความเก่าแก่ด้าน
วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั งเดิม กล่าวคือการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท้าไร่ ท้านา ยังมีการเอาแรงลงแขกกันอยู่ และยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตน
อย่างต่อเนื่องภายใต้การด้าเนินชีวิตของคนในชุมชน 
 3) ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน พื นที่ลุ่มแม่น ้านครชัยศรี ซึ่งครอบคลุมในต้าบล 3 
ต้าบล ได้แก่ ต้าบลคลองโยง ต้าบลมหาสวัสดิ์ ต้าบลศาลายา มีความเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ซึ่งมีความส้าคัญและมีคุณค่าทางจิตใจของคนในชุมชน ได้แก่ 

 - มีปราชญ์ชุมชน คือ นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม (ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล
พุทธมณฑล) ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี ในด้านความเป็นมาของพื นที่ วิถี
ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม และเม่ือเกษียณอายุราชการท่านจะเปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชนด้วย  

 - มีสถานที่ ที่ส้าคัญที่สร้างขึ นมาตั งแต่แรกเริ่มเดิมที เช่น ล้าคลองมหาสวัสดิ์
ซึ่งเป็นสายน ้าแห่งชีวิตของชาวชุมชน วัดสุวรรณาราม และศาลเจ้าพ่อสุบิน เป็นต้น 
 4) ด้านการบริหารจัดการของชุมชน 
 - ผู้น้าชุมชน  
 - ตัวแทนชุมชน หรือกลุ่ม ที่สามารถด้าเนินการบริหารจัดการท่องเที่ยว ไม่ว่า
จะเป็น การประสานงานคนขับเรือ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว แต่ยังขาดความรู้และ
การบริหารจัดการในบางส่วนของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงควรพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ น 
 
ตอนที่ 2. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 จากการศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
พบว่า 

แหล่งท่องเที่ยวตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษา 
น่าสนใจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามลุ่มแม่น ้านครชัยศรี  เป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษส้าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  ที่ชื่นชอบในธรรมชาติ การด้าเนินวิถีชีวิตชุมชน 
ประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการน้าเสนอ
ในการท่องเที่ยวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ น การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวค้านึงถึงการอนุรักษ์
ทัศนียภาพ ประเพณี และวัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชนลุ่มน ้านครชัยศรีให้คงอยู่สืบไป 
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2.1 รูปแบบการท่องเที่ยว 
 คลองมหาสวัสดิ์ คลองแห่งนี เป็นคลองที่หล่อเลี ยงชีวิตของผู้คนในพื นที่พุทธ
มณฑล มามากกว่า 150 ปี “คลองมหาสวัสดิ์” เป็นคลองมีชีวิต ที่สองฝั่งคลองรายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ บ้านเรือน และวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังยึดอาชีพเกษตร อีกทั งยังเป็นเส้นทางสัญจรตั งแต่
อดีตจนปัจจุบัน  

ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ตั งอยู่ ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร และการเดินทางก็สะดวกสบายสามารถเดินทางไปกลับได้ และมีความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
วิถีชีวิตชุมชนริมน ้า  และกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับคนในท้องถิ่น  

ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษา พบว่า การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่ง

คลองมหาสวัสดิ์ มีการให้บริการนักท่องเที่ยว ในรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวแบบ ไป-กลับ  

โดยการท่องเที่ยวริมคลองมหาสวัสดิ์ แต่เดิมมีเรื่อที่ให้บริการเป็นเรือหางยาว ซึ่งสามารถนั่งได้ 4-

6 คนต่อล้า ซึ่งทางศูนย์บริการท่าเรื่อวัดสุวรรณจะมีเสื อชูชีพ ไว้ให้บริการ และคนเรือ (ชาวบ้านริม

คลองมหาสวัสดิ์) ที่ขับเรือน้าชมทุกคนได้ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี”  โดยมี

รูปแบบการท่องเที่ยวแบบ ไป-กลับ   คือ นั่งเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลอง และน้า (คนเรือ) ชม 4 

จุดที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ นาบัว  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ สวนผลไม้ -นาข้าว 

และสวนกล้วยไม้ โดยมีอัตราค่าบริการเหมาล้า ล้าละ 350 บาท  ซึ่งนั่งได้ 4-6 คน หรือหากไม่

ประสงค์จะเช่าเหมาล้า โดยสามารถนั่งร่วมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ จะมีอัตราค่าเรือคนละ 70 

บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้กับเกษตรกรเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรทั ง 4 แห่ง อีกคนละ 

70 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละพื นที่ดังต่อไปนี  (คุณป้าไน้ และคุณป้ายา, กรกฎาคม 

2556.)   

           1. ค่าบริหารจัดการท่าเรือวัดสุวรรณราม       20  บาท 
        2. ค่าเช้าชมนาบัว  10  บาท 
        3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 10  บาท 
        4. สวนกล้วยไม้ 10  บาท 
        5. สวนผลไม้ 20  บาท 

         โดยค่าใช่จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมนั น เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริการน ้าดื่ม 
บริการชิมผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั งการให้ความรู้ด้านการต่างๆ  และไม่มีการก้าหนด
ระยะเวลาในการน้าชม ในแต่ละจุดการท่องเที่ยว 
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จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ยังชื่นชอบ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมที่เป็นวิถีชีวิตชุมชน แต่การจัดการการท่องเที่ยวตามแนวสองฝั่ง
คลองมหาสวัสดิ์นั นยังไม่มีความหลากหลายและแบบแผนที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงศึกษาและพัฒนา
รูปแบบร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทุก
กลุ่มความต้องการ 

ตอนที่ 3 เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนว 
   สองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 

3.1 การพัฒนาการท่องเที่ยว  จากการศึกษาข้อมูลและลงพื นที่ส้ารวจเส้นทางการ
ท่องเที่ยวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ผู้วิจัยพบว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวริมสองฝั่งคลองที่เป็นที่น่าสนใจ
เพิ่มเติมจาก 4 จุด ที่มีการจัดการท่องเที่ยวแบบ ไป-กลับ    (แบบดั งเดิม) ซึ่งหากได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา และบรรจุลงในโปรแกรมการท่องเที่ยว พัฒนาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวจะท้า
ให้การท่องเที่ยวริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ น และเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ยังเป็นวัฒนธรรมการดังเดิมของ
ท้องถิ่นของชุมชน แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมสอง
ฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ชื่น
ชอบในธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็นจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยว  

ผลจากการลงพื นที่ส้ารวจ พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวริมสองฝั่งคลองที่เป็นจุดน่าสนใจ 
เพราะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา และหากจุดท่องเที่ยวนั นๆ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
สามารถบรรจุลงในโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวจากการลง
พื นที่ส้ารวจ โดยผลการด้าเนินการวิจัยสามารถพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชมสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ เป็น 3 รูปแบบ ดังนี  

1) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ (ไป – กลับ)  นั่งเรือชม
ทัศนียภาพสองฝั่งคลอง พร้อมผู้น้า (คนเรือ) ชม 7 จุดบริการ ได้แก่ นาบัว  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
มหาสวัสดิ์ สวนผลไม้-นาข้าว  สวนกล้วยไม้ ศาลเจ้าพ่อเขาตก ศาลเจ้าพ่อสุบิน และกลับมากราบ
นมัสการพระพุทธสุวรรณบวรรังสี  โดยมีอัตราค่าบริการเหมาล้าๆ 350 บาท ซึ่งนั่งได้ 4-6 คน 
หรือหากไม่ประสงค์จะเช่าเหมาล้า นักท่องเที่ยวสามารถนั่งร่วมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ จะมีอัตรา
ค่าเรือคนละ 70 บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเกษตร       
ทั ง 5 แห่ง อีกท่านละ 70 บาท โดยเป็นค่าบริหารจัดการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละจุดจะ
จัดเตรียมน ้าดื่ม และของว่างที่มีอยู่ในชุมชนเตรียมไว้บริการฟรี  ซึ่งตลอดเส้นทางการเที่ยวชมใช้
เวลาประมาณ 3.5 ชม. 
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2) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ (พักค้างแรม) นั่งเรือชม
ทัศนียภาพสองฝั่งคลอง พร้อมผู้น้า(คนเรือ) ชม 7 จุดบริการท่องเที่ยว ได้แก่ นาบัว  กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรมหาสวัสดิ์  สวนผลไม้-นาข้าว สวนกล้วยไม้ ศาลเจ้าพ่อเขาตก ศาลเจ้าพ่อสุบิน และ
กลับมากราบนมัสการพระพุทธสุวรรณบวรรังสี โดยมีอัตราค่าบริการเหมาล้า  ล้าละ 350 บาท     
ซึ่งนั่งได้ 4-6 คน และเม่ือท่องเที่ยวจบตามโปรแกรม นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างแรมที่โฮมสเตย์ต้น
ตับเป็ด มีห้องพักให้บริการ โดยมีที่พัก 2 รูปแบบ คือ ห้องพัดลม คืนละ 500 บาท ห้องปรับ
อากาศ คืนละ 1,200 บาท และบ้านเป็นหลัง คืนละ 2,500 บาท โดยโฮมสเตย์มีจักรยานน ้าไว้
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี และตอนเช้าสามารถท้าบุญตักบาตรทางน ้าได้ 

3) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ (การท่องเที่ยวทางเลือก) จาก
รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ แบบ ไป-กลับ และพักค้างแรม ผู้วิจัยพบว่า
หากนักท่องเที่ยวที่ไม่ชื่นชอบการนั่งเรือชมสองฝั่งคลอง สามารถปั่นจักรยานตามเส้นทางชมแหล่ง
ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆได้ และผู้วิจัยได้ส้ารวจพื นที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวริมสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
 1. กลุ่มนกกระจาบทอง อยู่บริเวณโรงพยาบาลพุทธมณฑล โดยสามารถชมได้
ในระยะใกล้ มีลักษณะสวยงาม ซึ่งปัจจุบันนกกระจาบทองหาดูได้ยาก  
 2. หอภาพยนตร์  
 3. พุทธมณฑล  
                    ในอนาคตจะมีศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมที่บ้านคุณหมอวัฒน์ และพื นที่ใกล้เคียง
โฮมสเตย์มีการจัดสร้างตลาดน ้าที่คลอดสาขาย่อย ชื่อว่า “คลองคด” 

ผลการศึกษา พบว่า  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเป็น 3 รูปแบบ ดังนี  1) รูปแบบท่องเที่ยว
ล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ (ไป – กลับ) 2) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ (พักค้างแรม) และ 3) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ (การท่องเที่ยว
ทางเลือก) โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวได้ตามความต้องการ ซึ่งแต่ละ
รูปแบบมีความโดดเด่นแต่ต่างกันไป  

 
ตอนที่ 4 ความส าคัญของจุดบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

4.1 สวนผลไม้  ตั งอยู่หมู่ที่ 1 ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี 
คุณจงดี เศรษฐอ้านวย เป็นผู้ดูแลสวนผลไม้ สืบทอดต่อจากบิดา ซึ่งก็คือ นายบุญเลิศ เศรษฐ
อ้านวย สวนผลไม้ดังกล่าวมีเนื อที่ทั งหมด 40 ไร่ เป็นสวนผลไม้แบบผสมผสาน แต่เดิมนั นทาง
สวนผลไม้จะปลูกส้มโอพันธุ์ขาวทองดี พันธุ์เขียวข้างคด  มะพร้าวพันธุ์ธรรมดา พันธุ์กะทิ มะปราง 
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มะกอก กระท้อน และหมาก  ในส่วนของการปลูกส้มโอทางสวนจะปลูกส้มโอเป็นแบบขนานไปกับ
ร่องสวน ส้มโอต้นที่ผลดกมาก ก็จะตัดผลทิ ง เนื่องจากส้มโอจะมีขนาดเล็ก เพราะแย่งอาหารจาก
ล้าต้น สัมภาษณ์ คุณจงดี เศรษฐอ้านวย กล่าวว่า “แต่เดิม การท้าสวนผลไม้จะใช้สารเคมี
สังเคราะห์ ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนท้าสวน ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาให้ความรู้
ในเรื่องของปุ๋ยชีวภาพ ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างที่มหาวิทยาลัยมหิดลแนะน้า เจ้าของ
สวนสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ได้เอง การใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชชีวภาพส่งผลดีต่อสุขภาพของ
ชาวสวน และคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ช่วยลดมลพิษทางน ้า และทางอากาศ ช่วย
ท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สิ่งที่ส้าคัญ ท้าให้ผลไม้มีรสชาติดี คุณจงดีเสริมอีกว่า เคล็ดลับการเลือก
ซื อส้มโอ ให้เลือกลูกที่มีน ้าหนัก สังเกตตาตามผิวเปลือกส้มโอจะขยายใหญ่จนเห็นเป็นร่อง หรือ
เปลือกต้องบาง จะได้ส้มโอที่มีรสชาติดี 

 

 
ภาพที่ 1 ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร 
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ภาพที่ 2  บรรยากาศภายในสวนผลไม้ผสมผสาน 

 
ภาพที่ 3 พาหนะพานักท่องเที่ยวชมสวนผลไม้และนาข้าว 

 

นอกจากจะเป็นสวนผลไม้แบบผสมผสานแล้ว สถานที่ดังกล่าวยังมีการจัดตั งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ จะอยู่ด้านข้างจากตัวบ้านที่
รับรองนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเย่ียมชมได้ การรวมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
ได้รวมกลุ่มกันท้างานที่บ้านของประธาน ทุกคนมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ  สามารถแปรรูป
ผลผลิต ร่วมกันท้าหน้าที่จัดเตรียมผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่างๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวชิม 
หากผลไม้ในสวนชนิดใดที่มีมากเกินไปเจ้าของสวนจะน้ามาแปรรูป หากขนุน และกล้วยในสวนมี
มาก เจ้าของสวนได้น้ามาคิด ทดลอง แปรรูปเป็นขนุนทอดกรอบ กล้วยทอดกรอบรสชาติต่างๆ 
หรือ ข้าวตู ซึ่งข้าวตูของกลุ่มแม่บ้าน จะแตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากใช้ข้าวซ้อมมือกับมะพร้าว



49 

 

น ้าหอม จะท้าให้กลิ่นของข้าวตูเป็นธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง สมาชิกของ
กลุ่มสามารถเป็นผู้น้าชมสวนผลไม้ได้ เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดู
วิธีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดอื่นๆ และน้ามาพัฒนารูปแบบการ
น้าเสนอการน้าชม รวมทั งการแปรรูปผลไม้ของตนเองอยู่เสมอ  

- จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผลไม้ เป็น
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ด้าเนินการโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบลศาลายา ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกส้มโอ ขนุน 
ได้อีกด้วย  

- จุดบริการนักท่องเที่ยวสวนผลไม้ นอกจากสวนผลไม้ จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลไม้ และจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร สวนผลไม้ ยังได้เปิดเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม โดยคุณจงดีท้าหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

แนะน้าจุดท่องเที่ยวตามโครงการให้บริการน ้าดื่มพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลที่มีอยู่ในสวน 
ตลอดจนน้าชมสวนผลไม้ที่ก้าหนดให้เป็นจุดท่องเที่ยว การเดินชมสวนผู้น้าชมจะพาเดินไปตาม
ร่องสวน พร้อมทั งน้าเสนอรายละเอียดของสวนผลไม้ นอกจากผู้น้าชมจะพาเดินไปตามร่องสวน
แล้ว ทางสวนผลไม้มีรถอีแต๋นไว้คอยบริการในราคาคันละ 70 บาท รถอีแต๋นสามารถนั่งได้ 10-12 
คน โดยจะขับพาชมรอบๆ สวนเท่านั น ไม่ได้ขับเข้าไปลุยในร่องสวน 

1) ผู้น้าชมจะพาเดินชมสวนพร้อมกับอธิบายให้ความรู้เรื่องการปลูกผลไม้ ซึ่งปลูก
ในบริเวณสวนนั น 

2) มีผลไม้ตามฤดูกาลของสวนให้ชิม คือ มะกอกน ้า ซึ่งมีรสชาติดีมาก เพราะไม่ใช้
สารเคมี 

3) มีผลไม้สด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้จ้าหน่าย ได้แก่ กล้วยทอดกรอบ และ
ขนุนทอดกรอบ โดยประยุกต์คิวเป็นรสต่างๆ เช่น รสดั งเดิม รสบาบีคิว รสเนย และข้าวตู ส้าหรับ
เป็นของฝาก 

หลังจากน ้าท่วมครั งใหญ่เม่ือปี 2554 เจ้าของสวนได้หาพันธุ์ส้มโอมาปลูกแทนของเดิมที่
ถูกน ้าท่วมเสียหายทั งหมด ซึ่งจะต้องใช้ระยะในการฟื้นฟูสวนผลไม้ และพันธุ์ส้มโอ นานพอสมควร 
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               ภาพที่ 4 จุดบริการนักท่องเที่ยวชมผลไม้แปรรูปจากสวน 

4.2 สวนกล้วยไม้   ตั งอยู่ที่หมู่ 3 ต้าบลศาศาลายา  อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ได้เปิดเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ 
อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสวนกล้วยไม้มีเนื อที่ทั งหมด12 ไร่ แต่เดิม สวนกล้วยไม้
ของ นายชุบ คชเวช เปิดเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวน
เลียบคลองมหาสวัสดิ์ แต่เนื่องจากปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั งใหญ่  สวนกล้วยของนายชุบ คชเวช 
ไม้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ประกอบกับพันธุ์กล้วยไม้ที่จะน้ามาปลูกใหม่นั นหายาก และ
มีราคาแพงมาก จึงท้าให้นายชุบ เลิก ท้าสวนกล้วยไม้ ซึ่งปัจจุบัน และนายแก้ว นางสร้อย ตาอุ่น
ซึ่งเป็นเจ้าของสวนกล้วยไม้ที่อยู่ในละแวกนั น จึงได้หาทุนมาปลูกกล้วยไม้ใหม่และสานต่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแทน  กิจกรรมการเกษตรท่ีนักท่องเที่ยวสามารถศึกษา เรียนรู้ ได้แก่   

- ชมกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ 
- การปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้ 
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ภาพที่ 5 กล้วยไม้พันธ์ทัศนีย์   ของนายชุบ คชเวช เจ้าของสวนเดิม 

 

 
ภาพที่ 6 กล้วยไม้สกุลหวายสีขาว ที่ปลูกทดแทนหลังเกิดอุทกภัย เม่ือปี 2554  
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ภาพที่ 7 การปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้ 

 
 

4.3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์    ตั งอยู่ที่หมู่ 3 ต้าบลมหาสวัสดิ์ อ้าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีคุณป้าแหม่ม สวัสดิ์แดง เป็นผู้ดูแลกลุ่ม เริ่มจัดตั งกลุ่มเม่ือวันที่ 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2520 เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกร ต้าบลมหาสวัสดิ์ เริ่มแรกได้มีการท้า 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทกล้วยฉาบ ในปี พ.ศ. 2538 ได้ท้า ผลไม้อบแห้ง ปี พ.ศ. 2540 ท้า ไข่
เค็มเสริมไอโอดีน ปี 2542 ท้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ข้าวตัง) และปี พ.ศ. 2543 ได้ขอ อย. 
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจ้าหน่ายและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
สุขภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าให้น่าซื อมากยิ่งขึ น  

 1) จุดบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
มหาสวัสดิ์ได้เปิดเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลอง
มหาสวัสดิ์ โดยกิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านการเกษตร เรียนรู้วิธีการ
แปรรูปผลผลิตเกษตรเกี่ยวกับไข่เค็มเสริมไอโอดีน ข้าวตังจากข้าวซ้อมมือหน้าหมูหยอง และหน้า
ธัญพืช ผลไม้อบแห้งปรุงรสตามฤดูกาลเช่น มะกอก มะม่วง มะยม มะละกอ และฝรั่ง เป็นต้น การ
บริการทั่วไป ในบริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ จะมีเรือปั่นไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว มีบริการน้ า
ดื่มและผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกชนิดให้ชิม  
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ภาพที่ 8  โรงเรือนตากข้าวตังจากแสดงอาทิตย์ 

 
 

  
 

ภาพที่ 9  ข้าวตังผ่านการตากและเตรียมพร้อมเพื่อน้าไปปรุง 
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ภาพที่ 10 เครื่องปรุงรสข้าวตังหลากหลายอย่าง จัดเตรียมให้นักท่องเที่ยว  

ทดลองท้าทานตามความต้องการ 
 

 
4.4 นาบัว   ตั งอยู่ที่หมู่ 3 ต้าบลมหาสวัสดิ์ อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้เปิด

เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อ้าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนาบัวที่จัดไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตร มีทั งหมด 2 แปลง 
แปลงที่ 1 มีเนื อที่ 14 ไร่ และแปลงที่ 2 มีเนื อที่ 20 ไร่ ทั ง 2 แปลง ได้ท้าการเปิดบริการให้
นักท่องเที่ยว โดยเปิดทีละแปลงใช้เวลาแปลงละ 4 เดือน แล้วเปลี่ยนไปชมแปลงที่ 2 บัวที่ใช้ปลูก
เป็นพันธุ์ฉัตรขาวหรือสัตตบุษย์ อยู่ในจ้า พวกบัวหลวงที่มีจุดประสงค์ไว้บูชาพระหรือพิธีกรรมทาง
ศาสนา ลักษณะเด่นของดอกบัวพันธุ์ฉัตรขาวคือ ดอกมีขนาดใหญ่ดอกตูมทรงป้อม กลีบดอกซ้อน
มาก มีสีขาวนวล นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษา เรียนรู้ จากการสัมภาษณ์ นางอุษา มาเมืองบน       
อายุ 47 ปี ลูกสาวลุงแจ่ม อาชีพท้านาบัว 

 “ภายในแปลงนาบัวของลุงแจ่ม จะซื อไหลบัวมาด้าในนาบัวใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
จึงจะเริ่มเก็บดอก พอเก็บได้ประมาณ 5 เดือน ก็ต้องเปลี่ยนบัวใช้รถอีแต๋นติดล้อเหล็กย่้าในแปลง
นาบัว ประมาณ 1 วัน เพื่อให้บัวเดินใหม่ จึงท้าให้เก็บบัวได้ทั งปี แบ่งแปลงนาครึ่งหนึ่งส้าหรับให้
นักท่องเที่ยวได้พายเรือเที่ยวชม ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมานั น การท่องเที่ยวล่องเรือชมสวนเลียบ
คลองมหาสวัสดิ์ ก้าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและต่างประเทศ
จ้านวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว ขณะนั นสามารถเก็บบัวได้วันเว้นวัน ท้าให้ได้ราคาดี  ในฤดู
หนาวน ้าจะเย็น ส่งผลให้บัวไม่ค่อยออกดอก ราคาดอกบัวจะแพงมาก ส่วนฤดูร้อนน ้าจะอุ่น บัวจะ
ออกดอกเยอะมาก ราคาดอกบัวจะถูก นาบัวของลุงแจ่ม ปลูกบัวฉัตรสีขาว เริ่มแรกที่ปลูกได้น้าส่ง
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จ้าหน่ายท่ีวัดพระแก้ว ราคาดอกละ 1 บาท หลังจากนั นไม่นานลุงแจ่มก็ได้หันมาปลูกดอกบัวสีแดง 
ส่งออกต่างประเทศ” 
               เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว คนขับเรือ จะมีหน้าที่พายเรือให้นักท่องเที่ยวชมรอบๆนา
บัว โดยกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ 
 - เข้าชมธรรมชาติในนาบัว เวลาที่เหมาะสมที่สุด คือช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือน
มิถุนายน เพราะเป็นช่วงที่บัวออกดอกมากที่สุด 
 - เรียนรู้วิธีการท้านาบัว   
 - ศึกษาการเกษตรแบบผสมผสาน  
 - กิจกรรมให้ความรู้การเกษตร คือ การปลูกดอกบัวพันธุ์ฉัตรขาว, การเก็บ
ดอกบัว, การคัดขนาดของดอกบัว  
 - การบริการทั่วไป มีบริการน ้าดื่ม ชิมผลไม้ตามฤดูกาลภายในสวน และมีบริการ
เรือไว้ส้าหรับพายดูความงดงามของบัว เรือสามารถนั่งได้ 6-7 คน มีเรือแปลงละ 1 ล้า   

 

 
ภาพที่ 11 จุดสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท้านาบัว 
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ภาพที่ 12 นักท่องเที่ยวนั่งเรือดูการท้านาบัว 

 
 
 

  
ภาพที่ 13 นักท่องเที่ยวนั่งเรือชมดวกบัวในนาบัว 
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ภาพที่ 14  สาธิตการพับดอกบัวให้เป็นดอกกุหลาบให้แก่นักท่องเที่ยว 

 
 

4.5 ศาลเจ้าพ่อเขาตก  เป็นเพียงศาลไม้เก่าๆ ตั งอยู่ริมทาง ชาวบ้านที่พบเห็นไปมาก็ยก
มือไหว้สักการะ จนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ้าหมู่บ้านแถบคลองมหาสวัสดิ์มากกว่า 100 ปี โดยในปี
หนึ่งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนอย่างหนักที่ผลผลิตทางเกษตรเกิด
ความเสียหาย ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ชาวบ้านจึงไปบนขอศาลเจ้าพ่อเขาตก ว่าขอให้ฝน
ตก ถ้าท่านท้าให้ฝนตกได้ ชาวบ้านจะช่วยกันหล่อรูปองค์ของท่านขึ นมา ลักษณะองค์พระพุทธรูป
เจ้าพ่อเขาตก เป็นพระพุทธรูปองค์สีด้า หล่อด้วยส้าริด มีขนาด 1 ศอกเศษ และสร้างศาลให้ใหม่ 
ต่อมาอีกวันหน่ึงฝนก็ตกตามที่ชาวบ้านไปบนขอไว้ ชาวบ้านต่างดีใจที่เจ้าพ่อเขาตกได้คลายความ
เดือดร้อนของชาวบ้านได้หลังจากนั นชาวบ้านจึงช่วยกันหล่อองค์เจ้าพ่อเขาตก และสร้างศาลที่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิม ตั งแต่นั นมาชาวบ้านจึงตั งชื่อศาลนี ว่า “ศาลเจ้าพ่อเขาตก” 

เรื่องปาฏิหาริย์ของเจ้าพ่อเขาตกนี เล่ากันว่า มีคนพยายามจะยกออกแต่ไม่สามารถ
ยกได้ จนกระทั่งสร้างศาลใหม่ และอธิษฐานว่า ถ้าเจ้าพ่ออยากอยู่ศาลหลังใหม่ขอให้ยกเจ้าพ่อได้
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เพียงใช้คน 2 คน ก็สามารถยกเจ้าพ่อได้ ความศักดิ์สิทธิ์นี ท้าให้ชาวบ้านเคารพนับถือ เม่ือเจ็บไข้
ได้ป่วย ขอให้หายป่วยหรือบนบานศาลกล่าวก็จะเป็นผลส้าเร็จ 

ในทุกๆ ปีจะมีพิธีกรรมขอฝนจากเจ้าพ่อเขาตก ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา โดย
จัดขึ นในวันที่ 12-13 เมษายน ชาวบ้านจะบวงสรวงเจ้าพ่อเขาตก เพื่อขอขมาและตอบแทน
พระคุณที่เจ้าพ่อช่วยคุ้มครองชาวบ้านได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยประเพณีจะประกอบด้วยการ
แสดงต่างๆ เช่น ลิเกมหรสพ การละเล่นและน้าอาหารคาว อาหารหวานถวายเจ้าพ่อ ซึ่งชาวบ้าน
ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการช่วยลงไม้ลงมือในการท้างานนี  ประเพณีนี จึงมีบทบาทในการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่บ้าน และเป็นศูนย์รวมที่สามารถดึงพลังของคนในและคนนอกให้เข้ามาร่วม
ได้มากขึ น จึงเป็นที่ยอมรับของคนปัจจุบันทั งคนดั งเดิมและคนนอกที่เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน 
นอกจากนี พิธีขอฝนจากเจ้าพ่อเขาตกยังมีบทบาทในการสร้างขวัญและก้าลังใจให้แก่ชุมชนว่าจะมี
พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในฤดูการผลิตที่ก้าลังจะเริ่มขึ น 

 
 

 
 ภาพที่ 15 ศาลเจ้าพ่อเขาตก   

 
 4.6 ศาลเจ้าพ่อสุบิน มีความเก่าแก่ไม่น้อยกว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 อีกทั งยังเป็นศาลเจ้า
ที่ส้าคัญ เพราะเป็นจุดหมายส้าคัญที่คนในสมัยนั นรู้จักกันโดยทั่วไปดังมีปรากฏอยู่ใน ประกาศขุด
คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งประกาศไว้ในสมัยรัชกาลที่ 4 ความตอนหน่ึงว่า 
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  ... ในปีนั น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพระยารวิวงษมหาโกษาธิบดี พระศิริ
สมบัติ จ้างจีนขุดคลองขึ นต้าบลหนึ่ง ตั งแต่วัดไชยพฤกษมาลา ตลอดออกริมศาลเจ้าสุบินตกแม่น ้า
เมืองนครไชยศร.ี.. 
 ศาลเจ้าพ่อสุบินนี แต่เดิมเป็นศาลเจ้าแบบไทย มีรูปเคารพเป็น “เจว็ด”  ตามแบบศาลเจ้า
ไทยทั่วไป ที่ตั งเดิมอยู่เยื องจากที่ตั งในปัจจุบันเล็กน้อยชาวบ้านเล่าว่า เจ้าพ่อมีบริวารเป็นจระเข้
ในแม่น ้าแถบนี  (แม่น ้านครไชยศรี และคลองมหาสวัสดิ์) ชาวบ้านจึงนิยมแก้บนด้วยตุ๊กตาจระเข้ 
นอกจากนี ชาวบ้านยังเชื่อกันว่าจระเข้ของเจ้าพ่ออาศัยอยู่ในถ ้าใต้น ้า และถ ้าดังกล่าวสามารถไป
ทะลุถึงวัดไทยาวาสได้ ปัจจุบันศาลดังกล่าวได้รับการอุปถัมภ์จากคนไทยเชื อสายจีน มีการสร้าง
ศาลใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยใช้ศิลปกรรมแบบจีน ท้าให้แทบไม่เหลือเค้าของศาลเจ้าไทยเช่นใน
อดีต 
 

 

ภาพที่ 16 ศาลเจ้าพ่อสุบิน 

 4.7 วัดสุวรรณารามกราบนมัสการพระพุทธสุวรรณบวรสังสี พระพุทธสุวรรณบวรรังสี  
เป็นพระพุทธรูปส้าคัญของชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนมานับแต่อดีต พระพุทธสุวรรณ
บวรรังสี นี เป็นพระประธานประจ้าพระอุโบสถของวัดสุวรรณ ตามประวัติกล่าวว่า หล่อพร้อมกับ
การก่อสร้างพระอุโบสถ เม่ือราวปี พ.ศ. 2473  โดยหล่อพร้อมพระอัครสาวกทั งสอง พระพุทธ
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สุวรรณบวรรังสีเป็นพระปางมารวิชัย หน้าตักกว้างประมาณ 3 ศอก สถิตบนรัตนบัลลังก์ มีซุ้มเรือน
แก้วประดับ เหนือซุ้มเรือนแก้วเป็นฉัตรโลหะ 5 ชั น แขวนซ้อนไว้อีก ด้านข้างทั ง 2 ของพระ
ประธานประดิษฐานรูปหล่อพระอัครสาวก ยืนประนมอยู่บนฐานชุกชีเดียวกัน ฐานชุกชีเป็นลายปูน
ปั้นปิดทองประดับกระจก 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 17 พระพุทธสุวรรณบวรรังสี   
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ภาพที่ 18 หลวงพ่อดี (เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม) 

 

 

ภาพที่ 19 พระอุโบสถและบรรยากาศริมคลองหน้าวัดสุวรรณาราม 
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       ภาพที่ 20 ท่าเรือวัดสุวรรณาราม         ภาพที่ 21 สถานีขายน ้ามันเรือ  
 

 4.8 โฮมสเตย์ต้นตับเป็ด และเม่ือท่องเที่ยวจบตามโปรแกรม นักท่องเที่ยวสามารถเข้า
พักค้างแรมที่โฮมสเตย์ต้นตับเป็ด มีห้องพักให้บริการ โดยมีที่พัก 2 รูปแบบ  คือ ห้องพัดลม คืนละ 
500 บาท ห้องปรับอากาศ คืนละ 1,200 บาท และบ้านเป็นหลัง คืนละ 2,500 บาท โดยโฮมสเตย์มี
จักรยานน ้าไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี และตอนเช้าสามารถท้าบุญตักบาตรทางน ้าได้ 
 

 
ภาพที่ 22 ทางเข้าโฮมสเตย์ 

 

 
ภาพที่ 23 บรรยากาศริมคลองมหาสวัสดิ์ 



63 

 

 
ภาพที่ 24 บรรยากาศห้องพัก 

 
4.9 แวะเที่ยวก่อนกลับ : นอกจากคลองมหาสวัสดิ์แล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก

หลายแห่ง ทั งสถานท่ีท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักมายาวนานอย่างเช่น 
 1) ชมนกกระจาบทอง ณ บริเวณโรงพยาบาลพุทธมณฑล  
 
 

 
ภาพที่ 25 โรงพยาบาลพุทธมณฑล 
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ภาพที่ 26  ที่อยู่อาศัยของนกกระจาบทองบริเวณสระน ้า 

 
 
 

  

 
ภาพที่ 27 นกกระจาบทองเพศผู้ และเพศเมีย 
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         ภาพที่ 28 ลักษณะรังของนกกระจาบทอง แบบวางไข่และแบบน่ังเล่น  

 
2) ชมภาพยนตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ไทย  พิพิธภัณฑ์ที่ว่านี เป็นส่วน

หนึ่งของหอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บบ้ารุงรักษาผลงานภาพยนตร์รวมถึงวี
ดีทัศน์ต่าง ๆ รวมถึงยังจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ และการจัดฉายภาพยนตร์ต่างๆ เป็นประจ้าอีกด้วย     
ซึ่งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งนี  ได้เลือกใช้โรงถ่ายศรีกรุงที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนมาเป็นรูปแบบของ
ตัวอาคาร ส่วนข้างหน้าก็มีรูปปั้นของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัยลวงศ์ กรม
หลวงสรรพสาตรศุภกิจ ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งวงการภาพยนตร์ไทย 
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ภาพที่ 29 โรงถ่ายภาพยนตร์ศรีกรุง  

 
 

  
         ภาพที่ 30 บรรยากาศด้านหน้า          ภาพที่ 31 บรรยากาศภายในโรงถ่ายภาพยนตร์  
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3) พิพิธภัณฑ์หุ่นขี ผึ งไทย พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมหุ่นขี ผึ งของบุคคลส้าคัญทั งไทยและ
เทศไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมมานานกว่า 23 ปี 

 
  

      

  

 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 32 รูปป้ันพระเกจิอาจารย์ 
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ภาพที่ 33 การละเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อน 
 

4)  แวะพักผ่อนหย่อนใจ กราบพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล
สุทรรศน์ และฟังธรรมในสวนธรรม ณ พุทธมณฑล ซึ่งเป็นสถานที่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จพระราชด้าเนินไปทรงประกอบพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล ณ บริเวณใต้
ฐานองค์พระประธานเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 และได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 
2500  

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประกอบพิธี
สมโภช เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม  

 

 

ภาพที่ 34  พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ภาพที่ 35 บรรยากาศล้าคลองมหาสวัสดิ์ในยามเย็น 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน ้านครชัยศรี” เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส้ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ และเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย  
1. กลุ่มผู้อาวุโสในท้องถิ่น นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม, นายประทุม สวัสดิ์แดง, นาย

อู๋ สุขสมัย 
2. เจ้าของกิจการ ได้แก่  เจ้าของกิจการนาบัว   เจ้าของกิจการสวนกล้วยไม้   

เจ้าของกิจการสวนผลไม้ แนะนาข้าวอินทรีย์  เจ้าของกิจการโฮมสเตย์ (Homestay)  กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรมหาสวัสดิ์ และผู้ขับเรือ 

3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลนอกชุมชน ได้แก่  นายไพโรจน์ พันธุ์ไพโรจน์ (นักวิชาการด้าน)
การส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต้าบลศาลายา  และนักท่องเที่ยว 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ นจากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยท้าการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับประชาชน 
ที่อยู่ในเขตพื นที่ต้าบลมหาสวัสดิ์ ต้าบลคลองโยง และต้าบลศาลายา โดยแบบสัมภาษณ์ดังกล่าว
แบ่งออกเป็น ฉบับละ 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมา ความคิดเห็น ความเหมาะสม
ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการด้าเนินการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมลุ่มน ้านครชัยศรีซ่ึงเป็นค้าถามปลายเปิด  
 
1. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้านครชัยศรี” ผู้
ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่ม
แม่น ้านครชัยศรี  ซึ่งท้าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) 
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ข้อมูลจากคนในชุมชน และท้าความเข้าใจในความคิด มุมมองและทัศนคติ
ของผู้ให้ข้อมูล โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลได้อย่างเต็มที่ 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ผู้ศึกษาต้องการศึกษา หลังจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ น ผลของการศึกษาสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี  
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ตอนที่ 1 ส้ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 ตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ 
 ตอนที่ 3 เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนว
สองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 

 

1.1 ส ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 จากการสัมภาษณ์พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน ้านครชัยศรี อ้าเภอ

พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้อาวุโสในท้องถิ่น เจ้าของกิจการ และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลนอกชุมชน และชาวบ้านในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผลการส้ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ พบว่า 

- จุดให้บริการแก่นักเที่ยวโดยภาพรวมร้อยละ 80 มีความพร้อม   
- วัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์  ยังไม่พบความโดดเด่นเชิง

วัฒนธรรมประเพณีที่จะน้าเสนอต่อนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล แต่พบวัฒนธรรมการด้ารงชีวิตของ
ชุมชนแบบดังเดิม คือยังมีวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพเดิมอยู่ เช่นการท้านาบัว ท้านาข้าวท้า
สวนผลไม้ ไร่นาสวนผสมผสาน ท้าสวนกล้วยไม้ ปลูกผักเลี ยงปลาเพื่อการด้ารงชีวิต ถึงแม้สังคม
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ที่ส้าคัญชุมชนยังมีความเป็นชุมชนเอื ออาทรคือมีการเอาแรงลง
แขกในการท้านา ท้าสวน ซึ่งวิถีชีวิตแบบนี สามารถน้าเสนอให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็น
ชุมชนชนบทได้ และอีกมิติหนึ่งคนขับเรือพานักท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ก็เป็นผู้ประกอบอาชีพ
ดังกล่าว ซึ่งมีความถนัดและสามารถอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติจริงๆ 

- การบริหารจัดการโดยภาพรวม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี  
(1) การต้อนรับนักท่องเที่ยวและจุดปล่อยเรือ จะมีตัวแทนของกลุ่มคอย

ให้บริการ และจัดคิวให้คนขับเรือ กล่าวคือ การต้อนรับยังขาดการแนะน้าและชี แจงเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเบื องต้นในแต่ละจุด  

(2) ด้านความปลอดภัย มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว แต่ผู้ ให้บริการยังขาดความเข้มงวด เรื่องความปลอดภัยในหลายๆด้าน          
เช่น วิธีการลงเรือ นั่งเร่ือ ตลอดจนความปลอดภัยตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งยังไม่มีหน่วยให้
ความช่วยเหลือตามเส้นทางเดินเรือ 

(3) การบริหารจัดการเรื่องผลตอบแทน  
 -  การจัดการเรื่องรายรับรายจ่าย ยังไม่มีรูปแบบ เป็นการอาศัยความเชื่อใจซึ่ง

กันและกัน และยังไม่มีระบบการตอบแทนที่ชัดเจน เช่น ผู้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ก็เป็นแม่บ้าน
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จะมาท้างานก็ต่อเม่ือมีนักท่องเที่ยวมา คนขับเรื่อ ก็เช่นกันจะมาให้บริการก็ต่อเม่ือมีนักท่องเที่ยว
มา ยามว่างก็จะประกอบอาชีพปกติของตนเหตุการณ์อย่างนี  ทีมผู้วิจัยเห็นว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของ
การท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ ที่บริหารจัดการโดยธรรมชาติไม่ท้าให้วีถีชีวิตเดิมต้องสูญหายไป 
 

 1.2 ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์  

จากการศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหา
สวัสดิ์ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ยังชื่นชอบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมที่เป็นวิถีชีวิตชุมชน แต่การจัดการการท่องเที่ยวตามแนวสองฝั่งคลอง
มหาสวัสดิ์นั นยังไม่มีความหลากหลายและแบบแผนที่ชัดเจน  
 1) การจัดการท่องเที่ยวแบบดั งเดิม สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง ได้ดังนี  
 (1) จุดแข็ง พบว่ายังมีความเป็นวิถีชีวิตชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส 
 (2) จุดอ่อน ยังขาดระบบการบริหารจัดการที่ มีแบบแผน เป็นมาตรฐานและ
ความหลากหลายของรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว 

2) การจัดรูปแบบการท่องเที่ยว ที่ทีมผู้วิจัยพัฒนาขึ น มีทั งจุดอ่อนและจุดแข็ง ได้แก่ 
 (1) จุดแข็ง การจัดการท่องเที่ยวมีระบบมากขึ น กล่าวคือ มีการต้อนรับอย่าง
เป็นระบบและมีระบบการให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทาง 
 (2) จุดอ่อน อาจจะส่งผลให้มนต์เสน่ห์ ของวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 
 

 1.3 เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาม
แนวสองฝั่งคลอง มหา สวัสดิ์ 
 ทีมผู้วิจัยร่วมกับชุมชนพัฒนารูปแบบการจัดการให้บริการท่องเที่ยวเป็น 3 รูปแบบ 
เพื่อน้าเสนอให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวัฒนธรรมการด้ารงชีวิตแบบชนบทได้เลือก
ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม คือ  

1) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์แบบ ไป - กลับ โดยล่องเรือ
ชมจุดต่างๆ ตามโปรแกรมทั ง 7 จุด ใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ 3.5 ชม. ค่าใช้จ่ายประมาณ
คนละ 140 บาท   

2) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์แบบ พักค้างแรม โดยล่องเรือ
ชมจุดต่างๆ ตามโปรแกรมทั ง 7 จุด และพักค้างแรมที่โฮมสเตย์ริมคลองมหาสวัสดิ์ ตื่นเข้าท้าบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ ใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ 1 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 640 บาท  

3) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์แบบการท่องเที่ยว โดยการปั่น
จักยานชมจุดต่างๆ ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ 1 วัน   
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2. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้านครชัยศรี 
ผู้วิจัยได้อภิปลายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่ก้าหนดไว้ ซึ่งอาศัยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการลงพื นที่ ส้ารวจ สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องตรง
ตามความเป็นจริง และน่าเชื่อถือ  ผู้วิจัยจะท้าการอภิปลายผล โดยน้าเอาประเด็นต่างๆจากการลง
พื นที่เก็บข้อมูลมามาอธิบาย ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี  ส้ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาม
แนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ และเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ 
 

2.1 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ บริบทด้าน
พื นที่และชุมชน ด้านวัฒนธรรมชุมชน  ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน และด้านการบริหารจัดการของ
ชุมชนนั น พบว่า ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์มีความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เนื่องจากยังคงมีวิถีชีวิตของชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายจุดที่เป็นที่น่าสนใจ แต่ยังขาดในส่วนของการพัฒนาให้น่าสนใจ ชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ยังหลงเหลือความเก่าแก่ด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบ
ดั งเดิม กล่าวคือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท้าไร่  ท้านา ยังมีการเอาแรงลงแขกกันอยู่ และ
ยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตนอย่างต่อเนื่องภายใต้การด้าเนินชีวิตของคนในชุมชน มีความ
เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมา ซึ่งมีความส้าคัญและมีคุณค่าทางจิตใจของ
คนในชุมชน แม้ชุมชนจะมีทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่พร้อมให้บริการการท่องเที่ยว  
แต่ยังขาดการการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ ในด้านต่างๆ เช่น การประสานงานคนขับ
เรือ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดย ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543 : 65) กล่าวว่า การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการเดินทาง
เพื่อสัมผัสและการเขารวมใชวิถีชีวิตแบบเกาๆ ที่ก้าลังจะสูญหายไปในบางทองถิ่น  เพื่อใหมีความ
เขาใจอยางลึกซึ งถึงประวัติความเปนมา การด้าเนินชีวิตที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมของตน เชน 
การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และงาน เทศกาลตางๆ  การประกอบอาชีพเกษตรกรรม        
เปนชาวสวน ชาวนา เปนตน  สิ่งเหลานี ถือเปนทรัพยากรทองเที่ยวที่ส้าคัญ ท้าใหนักทองเที่ยว
หลงไหล อยากเขาไปชมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทองถิ่น เพื่อศึกษาหาความรู และพักผอน       
หยอนใจ  

2.2 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์  พบว่า 
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ชุมชนด้าเนินการอยู่นั น ในรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวแบบ 
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ไป-กลับ โดยการท่องเที่ยวริมคลองมหาสวัสดิ์ มีเรื่อที่ให้บริการเป็นเรือหางยาว ซึ่งสามารถนั่งได้ 
4-6 คนต่อล้า ทางศูนย์บริการท่าเรื่อวัดสุวรรณมีเสื อชูชีพ ไว้ให้บริการ และคนขับเรือเป็น
ผู้บรรยายและน้าชม ซึ่งทุกคนได้ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี แต่รูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ จัดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวยังไม่หลากหลายและตอบสนองความต้องการแก่
นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม กล่าวคือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควรพัฒนาให้มีความเป็นมาตรฐาน 
ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา (2548:28) กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ต้องมีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามหลักทางวิชาการ ไม่ใช่เพียงการพัฒนาทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ นเท่านั น แต่ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีสภาพดีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ นกว่าเดิมด้วย จึงต้องมีขั นตอนการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว ดังนี  1) จัดแบ่งเขตพื นที่ใน
ทรัพยากรท่องเที่ยว 2)ก้าหนดสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในแต่ละเขตของทรัพยากร
การท่องเที่ยว 3) จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเสริมในทรัพยากรท่องเที่ยว 4) 
ประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแต่ละเขตพื นที่ของทรัพยากรท่องเที่ยว 5)ให้
การศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในทรัพยากรท่องเที่ยว 6) จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการรู้ และ7) การจัดหางบประมาณในการพัฒนาทรัพยากร
ท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
 

2.3 เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวสองฝั่ง
คลองมหาสวัสดิ์  จากการลงพื นที่เก็บข้อมูล ทีมผู้วิจัยร่วมกับชุมชนน้าประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ มาวิเคราะห์ จึงน้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการให้บริการท่องเที่ยวเป็น 3 รูปแบบ           
เพื่อน้าเสนอให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวัฒนธรรมการด้ารงชีวิตแบบชนบทได้เลือก
ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ 

1) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์แบบ ไป - กลับ โดยล่องเรือ
ชมจุดต่างๆ ตามโปรแกรมทั ง 7 จุด ใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ 3.5 ชม. ค่าใช้จ่ายประมาณ
คนละ 140 บาท   

2) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์แบบ พักค้างแรม โดยล่องเรือ
ชมจุดต่างๆ ตามโปรแกรมทั ง 7 จุด และพักค้างแรมที่โฮมสเตย์ริมคลองมหาสวัสดิ์ ตื่นเข้าท้าบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ ใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ 1 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 640 บาท  

3) รูปแบบท่องเที่ยวล่องเรือชมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์แบบการท่องเที่ยว โดยการปั่น
จักยานชมจุดต่างๆ ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ 1 วัน  
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3. ข้อเสนอแนะ 
จากการสรุปและอภิปลายผลการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิ ง

วัฒนธรรมลุ่มแม่น ้านครชัยศรี” พบว่าข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structure interview) ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนั นผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี  

3.1. เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
  - ควรพัฒนาจุดท่องเที่ยวบางจุด ให้มีความปลอดภัยและพร้อมให้บริการเที่ยวชม 
  - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย        
ด้านบริหารจัดการด้วย 

 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรบริหารส่วนต้าบล การท่องเที่ยวจังหวัด 
สามารถน้ารูปแบบดังกล่าวมาท้าแผนการท่องเที่ยวเพื่อขยายผลต่อไป และสามารถน้าไปบริหาร
จัดการกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ 

  3.2. เพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป  
      - ควรการศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง 

3.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย 
 1) คนในชุมชน  

ด้านบวก การท่องท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ เกิดอาชีพเสริม เช่น สามารถน้า     
ผืชผัก ผลิตผลทางการเกษตรออกไปจ้าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้  

ด้านลบ วัฒนธรรมการด้ารงชีวิตแบบเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงไป 
2) ผู้ประกอบการ  

ด้านบวก ท้าให้การด้าเนินงานมีระบบ มีมาตรฐาน ในการบริหารจัดการกิจกรรม  
ด้านลบ อาจจะส่งผลต่อการด้าเนินชีวิต เนื่องจากผู้ประกอบการมองในเชิงธุรกิจมาก

ขึ น 
3) ด้านนักท่องเที่ยว 

ด้านบวก ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนครอบคลุมทุกมิติ มีความ
ปลอดภัยในการเที่ยวชม และทราบถึงก้าหนดระยะเวลาการเที่ยวชมที่ชัดเจน 

ด้านลบ การเที่ยวชมในแต่ละจุดมีการก้าหนดเวลา อาจะมีผลกระทบกับ
นักท่องเที่ยวบางท่าน 

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรบริหารส่วนต้าบล การท่องเที่ยวจังหวัด 
สามารถน้ารูปแบบดังกล่าวมาท้าแผนการท่องเที่ยวเพื่อขยายผลต่อไป และสามารถน้าไปบริหาร
จัดการกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน ้านครชัยศรี 
--------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ…………………………..นามสกุล……………………………………….   
  

1. เพศ          

     1. (   )    ชาย                 

     2. (   )    หญิง 

2. อาย…ุ…………………..ปี 

3. อาชีพ………………………………………………………………………….  

ข้อค้าถาม 

1. ท่านมีความรู้หรือเคยได้รับข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือไม่ และได้รับความรู้
จากไหน 

2. ท่านเคยเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร 
3. ท่านคิดว่า เพราะเหตุใดนักท่องเที่ยวจึงมายังชุมชนของท่าน 
4. นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงใดมากที่สุด และส่วนมากจะมาในวันหยุดนักขัตฤกษ ์

หรือวันปกติ 
4.1 ท่านได้รับค่าตอบแทน/รายได้จากนักท่องเที่ยวประมาณ กลุ่มละเท่าไร 
4.2 ท่านได้รับประโยชน์อื่นๆนอกจากค่าตอบแทนจากนักท่องเที่ยวบ้างหรือไม่ 

5. ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ อะไรบ้างที่สามารถดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม 
5.1 เหตุใดท่านจึงคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอัตลักษณ์ 
5.2 ท่านคิดว่าในชุมชนของท่านมีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่สามารถเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว 
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6. ชุมชนของท่านมีการประชุมวางแผนเกี่ยวกับการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังชุมชนหรือไม่ 
ท่านมองประเด็นนั้นอย่างไร ได้ประชุมเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้างหรือไม่ หากมี         
ได้พูดคุยเร่ืองอะไรบ้าง 

7. ท่านมีแนวคิดที่จะดึงเยาวชนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างไรบ้าง 

8. ท่านเคยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หรอืไม่ อย่างไร และได้ผลดีเพียงใด 

9. ท่านคิดว่าสิ่งใดที่ชุมชนของท่านก าลังเผชิญอยู่ ซึ่งเป็นอุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัญหา ที่ขัดขวาง

กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของท่าน 

10. ท่านคิดว่าชุมชนและจุดท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนมีความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
อย่างไรและหากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่านคิดว่าพร้อมจะต้อนรับหรือไม่ อย่างไร 

11. ท่านคิดว่าระบบบริการการท่องเที่ยวของท่านสามารถสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้
หรือไม่อย่างไร 
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หัวหน้าโครงการวิจัย  
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายสวัสดิ์ เฉิดฉิ้ม  
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Sawad Cherdchim 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 8007 00058 858 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิจัย 
5. หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 โทร.0-2889-4585 ต่อ 2422 E-mail : sawad31@hotmail.com 
6. ประวัติการศึกษา 

- ศาสนศาสตร์บัณฑิต (สาขาศาสนาปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 
- ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต เอกจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
7.1 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว    

- เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสริมแรงในการท างานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
7.2 งานวิจัยท่ีก าลังท า        

- เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ศิลปะการแสดงเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษาเพลงอีแซว 

 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสมกมล ภัทรกิจโสภณ 
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss. 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1841500001423 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 โทร.0-2889-4585 ต่อ 2422 E-mail : aonk_aon@hotmail.com 
6. ประวัติการศึกษา 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ก าลังศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิรินภา ขาวผ่องอ าไพ 
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Sirinapa Kawpongampai 
3. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1102000859876 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา 
5. หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 โทร.0-2889-4585 ต่อ 2422 E-mail : Yija_pa@hotmail.com 
 6. ประวัติการศึกษา 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

- ก าลังศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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