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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนีม้ีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการจัดการทํองเที่ยวชุมชนเชิงสร๎างสรรค๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีของชาวบ๎าน
เกาะเกร็ด งานวิจัยเริ่มตั้งแตํเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ใช๎วิธีสืบค๎นข๎อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ และ
ทุติยภูมิ การสังเกต และการสัมภาษณ๑ ผลการวิจัยพบวําชุมชนเกาะเกร็ดมีทรัพยากรทั้งแหลํงทํองเที่ยว มีวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชน รวมทั้งได๎เป็นหมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว “ต๎นแบบ” ภาคกลาง และผลิตภัณฑ๑ OTOP เครื่องปั้นดินเผาเกาะ
เกร็ดก็ได๎ตราสัญลักษณ๑สิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร๑ (Thai Geographical Indication) (GI) นับวํามีองค๑ประกอบการทํองเที่ยวที่
หลากหลาย สามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวชุมชนได๎เป็นอยํางดี ชาวบ๎านรวมตัวแก๎ปัญหาปรากฏการณ๑เรื่องประวัติศาสตร๑ 
วัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยเช้ือสายรามัญบนเกาะเกร็ดกําลังจะเลือนหายไป ชาวบ๎านมารวมตัวกันตัดสินใจฟื้นฟูชุมชนด๎วยการ
จัดกิจกรรมที่สําคัญในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ “เกาะเกร็ดดินแดนแหํงการทํองเที่ยวปีที่ 20 เทิดไท๎สถาบันกษัตริย๑” เน๎นการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี รูปแบบการจัดการทํองเที่ยวเน๎นการจัดทัวร๑เดินชมสถานที่สําคัญในชุมชน และทัวร๑
ลํองเรือชมชีวิตริมน้ําเจ๎าพระยา ธรรมเนียม ประเพณีและงานเทศกาลตํางๆ เรียนรู๎และลองชิมอาหารท๎องถิ่น ชาวบ๎านได๎มีโอกาส
ขายสินค๎าให๎กับนักทํองเที่ยว ผลวิจัยพบวําชาวบ๎านมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุํมศิลปะศิลปะประดิษฐ๑ เป็นการสร๎างงาน สร๎างเงิน 
ทําให๎กลุํมแมํบ๎านมีอาชีพหลักและมีรายได๎จุนเจือครอบครัวได๎อีกทางหนึ่ง การคิดค๎นผลิตภัณฑ๑ และการออกแบบลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ๑ ทําให๎ผ๎าบาติกของกลุํมได๎รับการคัดสรรให๎เป็นสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ (One Tombon One Product) และ
กลายเป็นสินค๎าขึ้นช่ือที่ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวที่มาเยือนเกาะเกร็ดอยากซื้อกลับบ๎าน เพิ่มจากรายได๎ประจํา  2,000-3,000 บาท 
นอกจากชาวบ๎านจะมีการรวมกลุํมอาชีพผลิตผ๎าบาติกของเกาะเกร็ดแล๎ว ยังมีการจัดตั้งกลุํมของคนในหมูํที่ 3 เป็นกลุํมออมทรัพย๑
ของกลุํมผลิตผ๎าบาติก อันเป็นแหลํงเงินออมและเงินทุนเพื่อชํวยเหลือกันเองในชุมชน ถือเป็นทุนทรัพย๑ในการประกอบอาชีพหรือ
เป็นคําใช๎จํายในครัวเรือนของคนในพ้ืนท่ีด๎วย โดยสมาชิกฝากเงินทุกวันท่ี 5 ของเดือน ข้ันต่ําเดือนละ 100 บาท แล๎วเมื่อครบหนึ่งปี 
ก็สามารถกู๎ยืมเงินได๎ในจํานวน 5,000 บาท พร๎อมกําหนดกรอบการผํอนชําระเดือนละ 500 บาท หากแตํจําเป็นต๎องจํายเงินคํา
บํารุงเพิ่มเติมจากเงินต๎นเพื่อเป็นคําใช๎จํายภายในกลุํมเดือนละ 60 บาท  
ค าส าคัญ : การทํองเที่ยวชุมชน, การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การทํองเที่ยวเชิงประเพณ ี

 

Abstract 
The purpose of this research was to study how the Koh Kred community translated community-

based cultural and traditional tourism. This research began from October 2016 to June 2017. It uses the 
primary data, secondary data, observation and interview. The problems and the needs of the people were 
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both identified. Tourist attractions and traditional and cultural resources were found to be in abundance 
together with The Sample of Tourism of “One Tambon, One Product” (OTOP) pottery ware village of the 
central part of Thailand and Pottery Ware with Thai Geographical Indication (GI) that can be developed into 
community tourist attractions. The promotion of tourism and the environment were the problem of Koh Kred 
Community. They also found that many believe and historical and cultural knowledge will disappear in one 
day. As a result, the villagers decided to organize the promotion of their community by using community-
based creative, cultural and traditional tourism as its main activity. The formation of the villagers was agreed 
upon, complete with a tourist market plan, a tourist business plan, including the protection of environment. 
The form of community-based creative, cultural and traditional tourism is walking tour, boat tour. The tourists 
will see the way of life, the custom, the tradition and the festival. They will learn the culinary of local meals 
of community. The villagers will sell their products to the tourists. The community-based creative, cultural 
and traditional tourist project was organized. Tourist groups came from October 2016–September 2017. 
Information was gathered from the tourists particularly about their opinion regarding the management of 
walking tour and boat tour activities. The results of research showed the villagers create the batic handicraft 
group in order to get the profession and gain their salary. Moreover, they have saving corporation.  
Keywords: “Community-based Creative Tourism”, “Cultural Tourism” “Traditional Tourism” 
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1. บทน า  
1.1 ความสําคัญและมูลเหตุที่นําไปสูํการวิจัย  
 นับจากจากวิกฤตกาลน้ําทํวมใหญํในปี พ. ศ. 2538 เกิดน้ําขังอยูํเป็นเวลานาน ชาวเกาะเกร็ดได๎รับความเดือดร๎อนอยําง
หนัก และปี พ. ศ. 2539-2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบูํแตก เศรษฐกิจตกต่ํา ชาวเกาะเกร็ดขาดรายได๎ ความต๎องการสินค๎าใน
ตลาดหมดไป โรงงานเครื่องปั้นดินเผาปิดตัวลง เหลือร๎านขายของที่ระลึกเครื่องปั้นดินเผาอยูํเพียง 2-3 ร๎านเทํานั้น การฟื้นฟูเกาะ
เกร็ดจึงเริ่มต๎นข้ึนในปี พ. ศ. 2540 นายวัชรินทร๑ โรจนพานิช เข๎าดํารงตําแหนํงนายอําเภอประจําเกาะเกร็ด ได๎ขอความรํวมมือจาก
เจ๎าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส ริเริ่มจัดงาน “เปิดตลาดสัญจร” มีพิธีเปิดตลาดนัด สินค๎าราคาถูกและอนุรักษ๑วัฒนธรรมชาวไทยเช้ือ
สายรามัญ ณ ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ. ศ. 2540 ทุกวันเสาร๑ วันอาทิตย๑ 
โดยเฉพาะข๎าวสารขายดีมาก การจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎ฟื้นฟูการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพและฟื้นฟูการทํองเที่ยว
เกาะเกร็ด กลําวคือ ทั้งนายอําเภอ เจ๎าอาวาส และชาวเกาะเกร็ดรํวมกันจัดงานเปิดศูนย๑เครื่องปั้นดินเผาขึ้นที่   วัดปรมัยยิกาวาส 
เพื่อเปิดโอกาสให๎โรงเครื่องปั้นดินเผาได๎นําเครื่องปั้นดินเผามาจัดแสดงและจําหนํายในงาน นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อ
ตํางๆ เช้ือเชิญให๎นักทํองเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเกาะเกร็ดให๎มาชมและเลือกซื้อสินค๎าเครื่องปั้นดินเผาได๎ตามใจชอบ ตํอมาได๎จัด
ประกวดเครื่องป้ันดินเผา การแกะสลักลายวิจิตร เพื่อฟื้นฟูฝีมือของชําง การจัดงานครั้งนี้ได๎รับความสนใจจากสื่อและนักทํองเที่ยว
เป็นอยํางมาก 

 การทํองเที่ยวชุมชนเชิงสร๎างสรรค๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี (Community-Based Creative, Cultural and 
Traditional Tourism) เป็นแนวทางการทํองเที่ยวซึ่งได๎รับความสนใจเป็นอยํางมากในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของโลก และของ
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ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หัวใจสําคัญของการทํองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ๑วัฒนธรรม คือ การมีสํวนรํวมของชุมชน รวมถึงกิจกรรม
ทางการทํองเที่ยว ซึ่งชาวบ๎านในชุมชนเป็นผู๎ดําเนินการ อาทิ การประดิษฐ๑และจําหนํายสินค๎าหัตถกรรม เอกลักษณ๑ของชุมชน 
การละเลํนและดนตรีในพื้นที่ เทศกาลและประเพณีตํางๆ ตลอดจนการนํานักทํองเที่ยวชมกระบวนการทางการเกษตร ทั้งนี้กา ร
ทํองเที่ยวชุมชนจะเกิดขึ้นไมํได๎เลย หากขาดการมีสํวนรํวมของชุมชน การทํองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ๑วัฒนธรรมมีรูปแบบในการ
ดําเนินการที่เป็นไปได๎หลายรูปแบบ ซึ่งได๎รับการนําไปปฏิบัติและประสบความสําเร็จในหลายประเทศ สําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
อยํางเชํน ประเทศในภูมภิาคเอเชีย และแปซิฟิก     
 1.2 วัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาบริบทชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี การจดัการการทํองเที่ยวชุมชนเชิง
สร๎างสรรค๑อนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี การมสีํวนรํวม การตดัสนิใจของชาวบ๎านในชุมชน รวมทั้งผลกระทบจากการทํองเที่ยวท่ี
มีตํอผู๎คนในชุมชน สังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล๎อม   
 1.3 การสํารวจเอกสาร สืบค๎นข๎อมูล จากเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิ การสังเกตและการสัมภาษณ๑ 
 1.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง          
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 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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 กรมศิลปากร 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยฉบับนี้ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาแนวทางการประยุกต๑การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑เพื่ออนุรักษ๑
วัฒนธรรมและประเพณี คณะผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บข๎อมูลจากชาวบ๎านเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวชุมชนเชิง
สร๎างสรรค๑ 
 
3. ผลการวิจัย  
 การพัฒนาการทํองเที่ยวเกาะเกร็ดโดยชาวเกาะเกร็ด เพื่อชาวเกาะเกร็ด สิ่งสําคัญต๎องอาศัยการมีสํวนรํวมและการ
ตัดสินใจของชาวบ๎านในชุมชนเกาะเกร็ด การจัดการการทํองเที่ยวชุมชน การมีสํวนรํวมและการตัดสินใจของชาวบ๎านเกาะเกร็ดใน 
การรํวมตัวกันของทุกภาคสํวน “มารํวมด๎วยชํวยกัน”  เป็นคําขวัญท่ีนักวิจัยได๎ยินจากปากของคุณยายปรุง2 ผู๎เช่ียวชาญด๎านการรํา
มอญ ให๎มารํวมชํวยกันในการจัดงานวันสงกรานต๑ปีนี้ กลําวคือ ทุกครั้งที่มีการจัดงาน ไมํวําจากสํวนราชการและชาวบ๎านนับตั้งแตํ
เจ๎าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส พระราชญาณมงคล ซึ่งเป็นคนเกาะเกร็ดโดยกําเนิด อดีตผู๎วําราชการจังหวัด นายวีระชัย แนวบุญเนียร 
นายวัชรินทร๑ โรจนพานิช ซึ่งเข๎ามารับตําแหนํงเป็นนายอําเภอเกาะเกร็ด ตั้งแตํปี พ.  ศ. 2540 เป็นผู๎มีบทบาทสําคัญในการริเริ่ม
โครงการพัฒนาเกาะเกร็ดทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมศิลปวัฒนธรรมและการทํองเที่ยว  
 3.1 ชาวบ๎านรวมกลุํมจัดตั้งกลุํมหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เริ่มจากนางยุพิน หะสิตะเวช อดีตผู๎ใหญํบ๎าน ได๎ชวนเชิญ
ชาวบ๎านที่ประกอบอาชีพป้ันเครื่องปั้นดินเผาให๎มารวมกลุํมกันจัดตั้งเป็นกลุํมหัตถกรรมเครื่องปั้นดิน เผาบ๎านลัดเกร็ด ตําบลเกาะ
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เกร็ด เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2540 และขอความชํวยเหลือจากเจ๎าหน๎าท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอปากเกร็ดให๎ชํวยคําแนะนํา
สนับสนุนสํงเสริมพัฒนางานเครื่องปั้นดินเผาให๎มีรูปแบบหลากหลาย ใช๎ภูมิปัญญาของชาวบ๎านและเทคโนโลยีพื้นบ๎านผสม ผสาน
กับฝีมือการแกะสลักลวดลายวิจิตรตามแบบศิลปะมอญอันมีเอกลักษณ๑งดงาม ตั้งแตํปี พ.ศ. 2540 เกาะเกร็ดได๎กลายเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวท่ีมีนักทํองเที่ยวมาเยี่ยมชมหมูํบ๎าน OTOP ดีเดํน ศิลปินชํางปั้นเกาะเกร็ดได๎ผลิตสินค๎าเครื่องปั้นรูปทรงตํางๆเพื่อเป็นของ
ที่ระลึกขายให๎นักทํองเที่ยว เครื่องปั้นดิน เผาสินค๎าของที่ระลึก ได๎แกํ หม๎อน้ําสลักลายวิจิตรขนาดเล็ก หม๎อกรันดินเผาขนาดเล็ก 
กระปุกกํายานดินเผา กระปุกขมิ้นดินเผา กระปุกใสํเครื่องหอมตํางๆ จานโชว๑ดินเผา ชุดอาหารดินเผา ชุดน้ําชาดินเผา ท่ีใสํกระดาษ
ชําระดินเผา เครื่องปั้นดินเผาขนาดจิ๋ว ตะเกียงดินเผา โถดินเผามีฝาปิดและมีจานรอง นอกจากนั้นยังมีเครื่องปั้นประเภทของใช๎ 
ได๎แกํ โคมไฟ นาฬิกา ขันน้ํา ภาชนะใสํหํอหมกแทนกระทงใบตอง ภาชนะใสํเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องปั้นลอยตัวปั้นด๎วยมือ ไมํต๎อง
ใช๎แปูนหมุน เชํนรูปคน รูปสัตว๑3 
 3.2 ชาวบ๎านบูรณาการกิจกรรมตํางๆ ในชุมชนเพื่อการทํองเที่ยว อาศัยลักษณะเดํนทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดสนใจของ
นักทํองเที่ยว เชํน วัดวาอาราม เตาเผาโบราณ โรงปั้นกระถาง โรงปั้นครก ศูนย๑ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ศูนย๑แสดงเครื่องปั้นดินเผา   
เตาเผาโบราณ เริ่มทํามาตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันไมํมีการใช๎งานแล๎วเพราะมีขนาดใหญํ ที่ใช๎อยูํในปัจจุบันเป็น
เตาเผาที่ทําขึ้นใหมํมีขนาดเล็กกวําของเกํา ศูนย๑ผลิตเครื่องป้ันดินเผา นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าชมการสาธิตทําเครื่องปั้นดินเผาและ
การแกะสลักลวดลายลงบนเครื่องปั้นดินเผามีศูนย๑แสดงเครื่องปั้นดินเผาและจัดจําหนํายเครื่องปั้นดินเผา ชาวบ๎านได๎ดัดแปลงบ๎าน
เป็นที่จําหนํายเครื่องปั้นดินเผา บางแหํงทั้งผลิตและจําหนํายเครื่องปั้นดินเผาประเภทโอํง กระถางต๎นไม๎ ครก เครื่องปั้นดินเผาบาง
ช้ินแกะสลักลวดลายประณีตสวยงาม เชํน หม๎อนํ้าลายวิจิตร สํวนเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กทําเป็นเครื่องประดับตู๎โชว๑ ของชํารํวย
และของที่ระลึก บางแหํงมีโบราณวัตถุแสดงไว๎ให๎ชม  
 3.3 หมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว “ต๎นแบบ” ภาคกลาง กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได๎คัดเลือกบ๎านลัด
เกร็ด ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให๎เป็น หมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว “ต๎นแบบ” ภาคกลาง เพราะ
เป็นหมูํบ๎านที่นักทํองเที่ยวจะได๎พบเห็นผลติภัณฑ๑ OTOP ที่มีอัตลักษณ๑โดดเดํนทรงคุณคําและภาคภูมิใจกับการอนุรักษ๑และสืบสาน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชนที่ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีและประการที่สําคัญจะได๎เพลิดเพลินไปกับแหลํ งทํองเที่ยวที่
สวยงามอันแสนประทับใจ หมูํบ๎านลัดเกร็ดได๎นําเสนอกิจกรรมการทํองเที่ยวหมูํบ๎านที่สําคัญ คือ จัดลํองเรือไหว๎พระ ลํองเรือรอบ
เกาะเกร็ด ชมเจดีย๑เอียง กราบนมัสการพระนนทมุนินทร๑ พระประจําจังหวัดนนทบุรี  สัมผัสวิถีชีวิตชาวรามัญ ดื่มด่ําไปกับ
วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น “การแสดงรํามอญและการสาธิตเลํนสะบ๎า” ช่ืนชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ๑ แวะเยี่ยมชมสวนเกษตร 
ชิมผลไม๎หลากหลาย “เมลอน ทุเรียน มังคุด กล๎วย” ลิ้มรสอาหารพื้นบ๎าน “ข๎าวแชํ ทอดมันหนํอกะลา ขนมไทยโบราณ” เรียนรู๎
การทําเครื่องปั้นดินเผา ลวดลายวิจิตร ผลิตภัณฑ๑ OTOP ระดับ 5 ดาว และการทํองเที่ยววิถีแหํงสายน้ําลุํมเจ๎าพระยา4 
 3.4 เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดก็ได๎ตราสัญลักษณ๑สิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร๑ (Thai Geographical Indication) (GI) ไทย 
เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดยังไดร๎ับตราสญัลกัษณ๑สิง่บํงช้ีทางภูมิศาสตร๑ (Geographical Indication) (GI)) ประเภทสินค๎าหัตถกรรม 
ตราจีไอเป็นตราที่กรมทรัพย๑สินทางปัญญาออกให๎แกํผู๎ผลิตสินค๎า GI เพื่อรับรองวําเป็นสินค๎าที่มาจากแหลํงภูมิศาสตร๑ที่ได๎รับขึ้น
ทะเบียนไว๎ โดยต๎องปฏิบัติตามคูํมือและแผนการควบคุมแล๎ว ยื่นขอได๎ที่ กรมทรัพย๑สินทางปัญญา (Department of Intellectual 
Property (DIP)) 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกะสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2547-4700 หรือ 
0-2547-6004 หมายเลขโทรสาร 0-2547-6005 สายดํวน 1368 Facebook Page: GI Thailand WWW.ipthailand.go.th5  
 3.5 การจัดกิจกรรม (Activities) ตํางๆ ได๎แกํ การจัดงานพิธีบวงสรวง การจัดกิจกรรมไหว๎พระ การจัดกิจกรรมถวายพระ
ราชกุศล การจัดกิจกรรมตามพิธีกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมตามประเพณี เชํน  
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  3.5.1 การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต๑ หัวข๎อการจัดงานสงกรานต๑ปีนี้ คือ “เกาะเกร็ดดินแดนแหํงการ
ทํองเที่ยวปีที่ 20 ขอเทิดไท๎สถาบันกษัตริย๑” ระหวํางวันที่ 13-16 เมษายน พ.ศ. 2560 การจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 
พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. เริ่มขบวนแหํธงตะขาบสูํบริเวณหน๎าศาลาดวงมณี ชาวบ๎านจะรํวมกันทําหางหงส๑ธงตะขาบจากผ๎าตัดเป็น
รูปธงผูกปลายไม๎ ชาวบ๎านจะตัดผมตนเองแล๎วผูกไว๎ที่หางหงส๑แล๎วแหํธงไปบริเวณหน๎าศาลาดวงมณี เพื่อเฉลิมฉลองสร๎างความ
รํมเย็นเป็นสุขและเป็นพุทธบูชา เมื่อถึงหน๎าศาลาดวงมณี ชาวบ๎านจะสักการะพระเจดีย๑ แล๎วอัญเชิญธงตะขาบขึ้นสูํยอดเสาหงส๑ 
พระภิกษุสงฆ๑สวด ชยันโตเพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 10.00 น. พระราชญาณมงคล เจ๎าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส เป็นประธานการจัด
งาน เดินทางถึงเวทีการแสดง กรรมการจัดงานกลําวรายงาน ประธานการจัดงานกลําวเปิดงานและให๎โอวาทพร๎อมด๎วยการตีฆ๎อง 9 
ครั้ง แล๎วตามด๎วยการแสดงรํามอญ ประกอบวงปี่พาทย๑มอญ บรรเลงเพลง 10 เพลงประกอบทํารํา 10 ทํา กํอนรําผู๎รําจะกราบหนึ่ง
ครั้ง ตามด๎วยการบรรเลงเพลงโหมโรง จากนั้นจึงเริ่มรํา และเมื่อรําจบก็กราบอีกครั้งเพื่อแสดงความเคารพ6 เวลา 12.00 น. การ
แสดงดนตรีลูกทุํงมอญ ร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ภาษามอญ เวลา 14.00 น. เสวนา ประวัติชนชาติไทยเช้ือสายมอญบนเกาะเกร็ด 
และสถาบันกษัตริย๑ที่เกี่ยวข๎องคนไทยเช้ือสายมอญบนเกาะเกร็ดและการพัฒนาเกาะเกร็ด เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ปีที่ 20 ผู๎
เสวนาประกอบด๎วย พระราชญาณมงคล นายวัชรินทร๑ โรจนพานิชย๑ นายเฉลิมศักดิ์ ปาลา นายสุรศักดิ์  ชยากร โดยมีนายสุทร 
สุจริตฉันท๑ เป็นพิธีกร เวลา 16.00 น. ชาวเกาะเกร็ดแตํงชุดแฟนซีคนไทยเช้ือสายมอญถํายรูปกับนักทํองเที่ยวจํานวน 60 คน 
เครื่องแตํงกายของชาวมอญ ผู๎หญิงจะนุํงผ๎าซิ่นยาวกรอมเท๎า ไมํได๎ตัดเย็บเป็นถุง ปูายทบไว๎ด๎านหน๎าแล๎วมัดเป็นปมไว๎ที่เอว สวม
เสื้อผําหน๎าคอกลมแขนกระบอก แล๎วเอาผ๎าสไบพาดไหลํ หรือคล๎องคอปลํอยชายให๎ห๎อยอยูํข๎างหน๎าทั้งสองชาย ผมเกล๎ามวยรัด
ด๎วยกะหล่ําหรือปักปิ่นเงิน สํวนฝุายชายสวมเสื้อคอกลมแขนยาวแคํข๎อศอก ผําหน๎าติดกระดุม มีกระเป๋าตรงเอวข๎างละใบ  นุํงโสรํง
สีพื้นทอเป็นลายตารางเล็กๆ ยาวกรอมเท๎าปูายทบมาด๎านหน๎าเหน็บพันเป็นปมแนํนไว๎ที่เอว พาดผ๎าสองไหลํ7 เวลา 17.00 น. การ
แสดงการละเลํน วัฒนธรรม ประเพณี เวลา 18.00 น. สวดมนต๑ เวลา 18.45 น. ถวายความจงรักภักดี บรรเลงเพลงสรรเสริญพระ
บารมี การแสดงรํามอญ มีผู๎รํามอญถวายจํานวน 89 คน จุดเทียนรํวมร๎องเพลง “พํอของแผํนดิน” เวลา 19.30 น. ภาพยนตร๑พระ
ราชกรณียกิจ พ.ศ. 2545 
 การจัดงานในวันศุกร๑ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ขบวนแหํข๎าวแชํของชาวเกาะเกร็ด ในตอนเช๎าชาวบ๎าน
จะเตรียมอาหารหุงข๎าว เอาข๎าวแชํใสํหม๎อดินเผาแหํไปถวายพระที่วัด แล๎วทําพิธีบูชานางสงกรานต๑ นําข๎าวแชํวางไว๎บนศาลเพียงตา
หน๎าบ๎าน มอบข๎าวแชํแดํญาติผู๎ใหญํที่เคารพรัก เวลา 12.00 น. การแสดงแมํไม๎มวยไทย เวลา 14.00 น. ปี่พาทย๑มอญ รํามอญ การ
เลํนสะบ๎ามอญ เพื่อเปิดโอกาสให๎หนุํมสาวได๎พบปะทําความรู๎จักกัน พร๎อมร๎องรําทําเพลงประกอบด๎วยเครื่องดนตรี เวลา 17.00 น. 
การแสดงการละเลํนของชนชาติไทยเช้ือสายมอญในอดีต การละเลํนเพลงระบําบ๎านไกล เป็นการเลํนเพลงพ้ืนบ๎าน มีการร๎องรําเลํน
เพื่อความสนุกสนาน แบํงเป็นฝุายชายและฝุายหญิง ฝุายชายสวมเสื้อคอกลม นุํงโสรํงลอยชาย พาดผ๎าสองไหลํ ฝุายหญิงสวมเสื้อ
แขนกระบอก นุํงผ๎าถุงสี คล๎องคอด๎วยผ๎าสไบปลํอยชายให๎ห๎อยอยูํข๎างหน๎าท้ังสองชาย นั่งเรียงแถวหน๎ากระดานอยูํคนละฝั่ง แตํหัน
หน๎าเข๎าหากัน ผู๎เลํนฝุายชายหนึ่งคนจะนั่งบนครกตําข๎าวท่ีคว่ําไว๎ตรงกลางเวที หันหลังให๎ฝุายหญิง ฝุายหญิงสํงตัวแทนคนหนึ่งตบ
พื้นให๎เสียงดัง ผู๎เลํนฝุายชายที่นั่งบนครกจะเป็นผูท๎ายวําใครเปน็คนตบ ถ๎าทายถูก ผู๎หญิงท่ีตบพื้นก็ต๎องออกมาร๎องรําคูํกับฝุายชายที่
กลางเวที คนที่อยูํรอบๆ คอยเป็นลูกคูํปรบมือให๎จังหวะ เวลา 18.00 น. สวดมนต๑ เวลา 18.45 น. ฉายภาพยนตร๑พระราชกรณียกิจ 
รัชกาลที่ 9 เทปแสดง แสง สี เสียง ชาวเกาะเกร็ด ปี พ.ศ. 2546 
 การจัดงานในวันเสาร๑ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. รํวมถวายภัตตาหารเพลแดํพระภิกษุสงฆ๑ เวลา 12.00 
น. การแสดงเพลงทะแยมอญ เพลงท๎องถิ่นที่นิยมเลํนกันในวันสงกรานต๑ เนื้อร๎องและทํวงทํานองเป็นภาษามอญ บางตอนปน
ภาษาไทย เป็นการร๎องโต๎ตอบระหวํางชายหญิง บางครั้งเป็นการร๎องเกี้ยวกัน บ๎างก็ตํอปากตํอคําหรือชมนกชมไม๎ มีการรําประกอบ
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เพลง เวลา 14.00 น. ขบวนแหํผ๎าไตรของชาวเกาะเกร็ด เวลา 15.00 น. พิธีสรงน้ําพระภิกษุสงฆ๑ เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ําดําหัว
ผู๎สูงอายุ เวลา 17.00 น. แขํงตระกร๎อรอดบํวง เวลา 18.00 น. สวดมนต๑ เจริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จํานวน 9 จบ 
บริเวณพระมหารามัญเจดีย๑ เพื่อถวายแดํสถาบันกษัตริย๑ เวลา 18.45 น. ฉายภาพยนตร๑พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9   
 การจัดงานในวันอาทิตย๑ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. พิธีเปิดปูาย ศูนย๑ปฏิบัติธรรม โดยทํานพระราชญาณ
มงคล เจ๎าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส เวลา 15.00 น. บรรยายธรรม สนทนาธรรม เวลา 17.00 น. สวดมนต๑ ทําวัตรเย็น ชาวบ๎าน
รํวมกันทําบุญจัดขบวนแหํน้ําหวานบรรจุขวด ถวายพระภิกษุสงฆ๑และสามเณรทุกวัดไว๎ฉันเวลากระหายน้ํา  มีการปลํอยนกปลํอย
ปลาตามวัดตํางๆ รวมทั้งมีการตั้งโรงทานบริจาคขนมของวํางและน้ําดื่ม รวมทั้งขบวนการละเลํนมอญรํา  
  3.5.2 การจัดกิจกรรมงานทําบุญกลางบ๎านประจําปีศาลเสด็จพํอหนุํมเกษแก๎วชัยฤทธิ์ ณ ศาลพํอปูุชัยสิทธิ์ ใน
วันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 กําหนดการ เวลา    8.00 น. ถวายภัตตาหารแดํพระสงฆ๑ 9 รูป  
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร เวลา 13.00 น. รํวมพิธีทรงเจ๎า พิธีกรรมรําเจ๎า ถวายให๎เจ๎าพํอหนุํมเกษแก๎วชัยฤทธิ์ สถิตอยูํที่
ศาลพํอปูุชัยสิทธิ์ ศาลประจําชุมชน ผู๎รํวมพิธีเป็นสตรีที่ได๎รับเชิญให๎เป็นรํางทรง กํอนรํา รํางทรงจะต๎องรับถาดเครื่องเซํน ได๎แกํ 
ข๎าวสวยหนึ่งถ๎วย ไขํต๎มหนึ่งฟองวางบนข๎าว ขนมต๎มแดง ต๎มขาว อยํางละถ๎วย มะพร๎าวอํอนหนึ่งผล กล๎วยหนึ่งหวี จัดใสํถาด นําไม๎
เกี้ยวซึ่งทําจากไม๎ไผํอันเล็กๆ ยาวๆ มาหักเป็นรอยให๎เป็นข๎อ แตํละข๎อหํางกันครึ่งนิ้ว รอยข๎อ หมายถึง จํานวนคนในบ๎าน บ๎านไหน 
คนมาก รอยข๎อมากตาม หนึ่งข๎อ หมายถึง หน่ึงคน นําไม๎เกี้ยวไปปักบนหวีกล๎วยในถาดชาวบ๎านจะนําถาดไปวางไว๎บนโต๏ะพิธี จัดหา
ผ๎ามํวง ผ๎าขาวม๎า ผ๎านุํงทําจากผ๎าไหมสวยๆ เตรียมไว๎หลายๆ ชุด เพราะนอกจากเจ๎าพํอหนุํมแล๎ว ยังมีพญานาคแตํงกายชุดสีเขียว 
เจ๎าพํอเจ๎าแมํองค๑อื่นๆ มารํวมด๎วย เมื่อเจ๎าเข๎าประทับรํางทรงแล๎ว วันข้ึน 1 ค่ํา เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันพุธท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560 
เสด็จเจ๎าพํอปูุชัยสิทธ๑ประทับรํางทรงเวลา 13.35 น. รํางทรงจะเลือกผ๎านุํงหรือสไบมาสวมทับชุด สวมแวํนกันแดด สูบบุหรี่ ถือ
ขวดเหล๎า หลังจากนั้นก็จะรําดาบ โดยหยิบดาบที่วางอยูํขึ้นมา แล๎วรําไปรอบๆ รําใบหว๎าก็หยิบใบหว๎าขึ้นมา ใช๎ปี่พาทย๑มอญ
บรรเลงเป็นชํวงสั้นๆ ไมํมีคําร๎อง   บรรเลงเพลงมอญโบราณ เพลงสาธุการ เพลงรําดาบ เพลงรําใบไม๎ เพลงหาบกล๎วย   เพลง
มหาฤกษ๑ เพลงมหาชัย ในขณะที่รําเจ๎าพํอหนุํมจะเข๎าประทับรํางทรง และเลือกสาวๆ สวยๆ ให๎ออกมารํา รํางทรงต๎องมารําถวาย
เจ๎าพํอเป็นประจําทุกปี เวลาเจ๎าพํอกลับ รํางทรงจะลํมลง บรรพบุรุษของชาวมอญเกาะเกร็ดเคยอยูํท่ีเมืองเมาะตะมะ มีความเคารพ
นับถือเจ๎าพํอหนุํมมาก เพราะเจ๎าพํอเป็นท่ีพึ่งทางใจและนําสิ่งที่ดีงามเป็นมงคลมาสูํชีวิต ชํวยให๎อยูํดีกินดีมีความสุข ชํวยให๎หายเจ็บ
หายปุวย เมื่อชาวมอญอพยพมาอยูํท่ีเกาะเกร็ดจึงได๎ตั้งศาลให๎เจ๎าพํออยูํทางใต๎ของวัดปรมัยยิกาวาส8    
  3.5.3 การจัดกิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา พิธีทําบุญอัฏฐมีบูชา เป็นการทําบุญตํอเนื่องจากวันวิสาขบูชาจัดในวันขึ้น 
15 ค่ํา เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันพุธท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีการเทศน๑พระปฐมสมโพธิ จากน้ันจะมีการทําบุญเลี้ยงพระจนถึงวัน
แรม 8 ค่ํา เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจ๎า ชาวบ๎านเกาะเกร็ดจะจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชาในวันแรม 8 ค่ํา เดือน 6 เพื่อเป็นการระลึกถึงองค๑สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ๎าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ชาวมอญจะไปทําบุญและถวายน้ําสรงที่โคนต๎นโพธิ์ตามวัดแทนถวายน้ําสรงพระสรีระ 
นอกจากน้ียังมกีารจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ตรงกับวันเสาร๑ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 การจัด
กิจกรรมวันเข๎าพรรษา และประเพณีเจ๎าภาพกัณฑ๑เทศน๑ทุกวันพระตลอดไตรมาสเข๎าพรรษา ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 8 ซึ่งตรงกับวัน
อาทิตย๑ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ชาวบ๎านจะหลํอเทียนพรรษาและแหํเทียนพรรษาไปถวายตามวัดตํางๆ รวมทั้งผ๎าอาบนํ้าฝน 

  3.5.4 การจัดกิจกรรมตักบาตรน้ําผึ้ง ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 10 ในวันน้ีตามวัดตํางๆ ในเกาะเกร็ดจะนําภาชนะ
หรือบาตรมาตั้งเรียงรายสําหรับให๎สาธุชนที่มาทําบุญที่วัดใสํน้ําผึ้ง เมื่อชาวบ๎านทําบุญถวายอาหารแดํพระสงฆ๑และสามเณร
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เรียบร๎อยแล๎ว ชาวบ๎านก็จะตักบาตรน้ําผึ้งพร๎อมกับข๎าวต๎มลูกโยนหํอด๎วยใบมะพร๎าวหรือใบพงให๎พระสงฆ๑รับประทานจิ้มกับน้ําผึ้ง
หรือให๎พระสงฆ๑นําน้ําผึ้งไปผสมยาสมุนไพรปั้นเป็นยาลูกกลอน   

 3.5.5 การจัดกิจกรรมวันปวารณาออกพรรษา ในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 พุทธศาสนิกชนมีความเช่ือวําเป็นวันที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าเสด็จลงมาจากสวรรค๑ช้ันดาวดึงส๑กลับสูํโลกมนุษย๑  ประเพณีตักบาตรเรือ ตักบาตรพระร๎อย ที่หน๎า
วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ชาวบ๎านเกาะเกร็ดมารวมกันตักบาตรเรือที่ริมน้ําหน๎าวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารตั้งแตํเช๎ามืด พระสงฆ๑
จํานวนนับร๎อยจากวัดตํางๆ จะนั่งเรือที่ประดับตกแตํงอยํางสวยงามด๎วยดอกไม๎ ใบไม๎ เรือจะทยอยมารับบาตรทีละลํา เมื่อเรือ
เดินทางกลับหมดแล๎ว ชาวบ๎านจะรํวมกันร๎องเพลงพื้นบ๎านกันท่ีหน๎าวัด หรือลอยเรือเลํนเพลงเรือ โดยเฉพาะเพลงเจ๎าขาว ในวันนี้มี
การแขํงเรือ ตอนดึกมีการเลํนดอกไม๎ไฟตามทําน้ําหน๎าวัดหรือทําน้ําหน๎าบ๎าน 
 3.5.6 การจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกไม๎และตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษาหลังจากพิธีตักบาตรเรือใน
ตอนเช๎าแล๎ว ชาวบ๎านจะจัดพิธีตักบาตรดอกไม๎ ประเพณีนี้เป็นการจําลองเหตุการณ๑ในพระพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ๎าเสด็จลง
จากเทวโลกหลังจากโปรดพุทธมารดาที่เมอืงสังกัสสะ กษัตริย๑ และชาวเมืองตํางพากันมาถวายดอกไม๎และเครื่องสักการบูชา ในวันนี้
ชาวบ๎านจะจัดสํารับอาหารคาวหวานไปถวายพระที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ชาวบ๎านจากหมูํบ๎านตํางๆ จะจัดสํารับอาหารคาว
หวานบ๎านละชุดมาถวายพระสงฆ๑จากวัดตํางๆ ที่มารํวมพิธีปวารณาออกพรรษา กํอนพิธีพระจะฉันเพลกันบนศาลาการเปรียญ เมื่อ
พระสงฆ๑ฉันเพลเสร็จแล๎ว ชาวบ๎านก็จัดขบวนแหํอัญเชิญพระพุทธรูปและหนังสือพระธรรมอันเกําแกํของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
นําขบวนพระสงฆ๑ลงจากศาลาการเปรียญ เดินไปตามทางที่จัดเตรียมปูเสื่อไว๎อยํางดี เพื่อไปรํวมพิธีปวารณาออกพรรษาในพระ
อุโบสถ ระหวํางทางเดินมีชาวบ๎านนั่งเรียงรายสองข๎างทาง นําดอกไม๎ธูปเทียนที่จัดใสํถาดหรือพานใสํลงในยํามของพระสงฆ๑ตั้งแตํ
บันไดศาลากลางเปรียญไปจนถึงบันไดเข๎าพระอุโบสถ จากนั้นชาวบ๎านจะมารวมกันที่หน๎าพระอุโบสถ รํวมกันทําพิธีขอขมาพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ๑  

  3.5.7 การจัดกิจกรรมประเพณีทําบุญตักบาตรทางน้ําในเทศกาลทอดกฐิน  ในตอนค่ําชาวบ๎านชายหญิงจะมา
รวมตัวกันลงเรือลําใหญํ บรรจุกระบุงบุ๎งกี่ ภาชนะตํางๆ ท่ีเตรียมไว๎สําหรับใสํข๎าวสาร ท่ีหัวเรือมีตะเกียงเจ๎าพายุสําหรับให๎แสงสวําง 
กลางลําเรือมีเครื่องดนตรีเพื่อใช๎บรรเลงประกอบเวลาร๎องเพลงเรือเจ๎าขาวซึ่งเป็นเพลงเรือพื้นบ๎านเกําแกํของขาวมอญเกาะเกร็ด 
ชาวบ๎านจะพายเรือไปตามหมูํบ๎านเรือนริมน้ํา เมื่อถึงบันไดบ๎านใคร ก็ร๎องเพลงเชิญชวนให๎เจ๎าของบ๎านผู๎มีจิตศรัทธามารํวมทําบุญ
ด๎วยกัน เมื่อเจ๎าของบ๎านทําบุญแล๎ว จะร๎องเพลงให๎พรแกํเจ๎าของบ๎าน จากนั้นก็พายเรือไปยังบ๎านอื่นตํอไป เรือเจ๎าขาวจะออกบอก
บุญคราวละหลายคืน รับบริจาคเงิน ข๎าวของตํางๆ ไมํวําจะข๎าวสาร ผลหมากรากไม๎ตํางๆ ได๎พอทอดกฐินแล๎วก็จะหยุดบอกบุญ  
การจัดกิจกรรมประเพณีทําบุญตักบาตรทางน้ํา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 เริ่มตั้งแตํเช๎าตรูํเมื่อพระอาทิตย๑ขึ้น ชาวมอญ
เกาะเกร็ดจะตกแตํงเรือสําหรับให๎พระภิกษุสงฆ๑และลูกศิษย๑วัดประมาณ 20 คนจากวัดตํางๆ พายเรือขนาดใหญํออกไปรับ
บิณฑบาตตามบ๎านเรือนของคนมอญที่อยูํสองฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยา และร๎องรําทําเพลงดังไปทั่วท๎องน้ําสนุกสนานครื้นเครง เมื่อพาย
เรือไปจนครบทุกหมูํบ๎านก็จะกลับวัด 
  3.5.8 การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ชาวบ๎านจะจัดงานลอยกระทง
กันท่ีวัดปรมัยยิกาวาส ทํากระทงใสํดอกไม๎ ธูปเทียน แล๎วนํามาลอยในแมํน้ําเจ๎าพระยาเป็นการขอขมาพระแมํคงคา เพื่อความเป็น
สิริมงคลแกํชีวิต ชาวบ๎านจะเอาเส๎นผมหรือเหรียญเงินใสํลงไปในกระทงไปด๎วยเพื่อเป็นการลอยทุกข๑โศก สิ่งช่ัวร๎ายให๎ไหลตามน้ําไป 
  3.5.9 การจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํมอาชีพสหกรณ๑ศิลปประดิษฐ๑ เป็นการรวมกลุํมของ
แมํบ๎านมุสลิมในหมูํที่ 3 ของตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรียนรู๎การทําผ๎าบาติก จักสานตะกร๎า ดอกไม๎ใยบัว 
และร๎อยลูกปัดด๎วยเชือกเทียน โดยมีคุณลัดดา วันยาเล ประธานกลุํมอาชีพสหกรณ๑ศิลปประดิษฐ๑ เป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ให๎สมาชิก  
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การจัดตั้งกลุํมโดยคุณลัดดา วันยาเล ประธานกลุํมอาชีพสหกรณ๑ศิลปะประดิษฐ๑ ได๎ไปเรียนวิชาชีพท่ีศูนย๑ฝึกอาชีพท่ีวัดบางพลัดเมื่อ
ปี พ.ศ. 2547 แล๎วนํามาสอนตํอให๎ชาวบ๎านในชุมชน มหีนํวยงานให๎งบประมาณซื้ออุปกรณ๑ให๎สอนตํอชาวบ๎านในชุมชน ทําผ๎าบาติก 
ผ๎าใยบัว เมื่อทําเสร็จแล๎วก็ไมํรู๎วําจะขายที่ไหน ประธานกลุํมก็เปิดบ๎านของตนเองใหค๎ณะนักทํองเที่ยวข้ึนชมบ๎านและเลือกซื้อสินค๎า
ได๎ตามใจชอบ ผลที่ได๎จากการรวมกลุํม คือ มีการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎ชาวบ๎านภายในกลุํม แมํบ๎านที่วํางงานไมํมี
อะไรทําหลังจากที่สํงลูกไปโรงเรียนแล๎ว เป็นการสร๎างความเข๎มแข็ง ชาวบ๎านได๎พูดคุยกัน เกิดความสามัคคีขึ้นภายในชุมชน 
ชาวบ๎านมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกัน ความรู๎ที่ชาวบ๎านได๎มาก็รํวมพูดคุยและแก๎ปัญหารํวมกัน    
 ชาวบ๎านมีการจัดกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ การทําผ๎าบาติกระบายสี (Painting Batik) สินค๎าขึ้นช่ือของกลุํมอาชีพสหกรณ๑
ศิลปประดิษฐ๑ การทําผ๎าบาติกลายเขียนระบายสีเป็นการพัฒนามาจากการย๎อมสีมาเป็นการระบายสีด๎วยพูํกันโดยใช๎เทคนิคการ
เขียนเทียนด๎วยสีเทียน ปากกาเขียนเทียน (Tjanting) เพื่อสร๎างลวดลายและใช๎เป็นตัวกั้นส ีในสํวนท่ีไมํตอ๎งการให๎ติดสีซ้ํา อุปกรณ๑ที่
ใช๎ได๎แกํ ดินสอดํารํางแบบ 4B ราคา 18 บาท หรือ 6B ราคา 20 บาท ปากกาเขียนเทียน (Tjanting) แทํงละ 120 บาท พูํกัน ใหญํ
เบอร๑ 12 กลางเบอร๑ 8 หม๎ออลูมิเนียมและเตาสําหรับต๎มเทียน เทียนไข ก๎อนละ 35 บาท ผ๎าบาติกเมตรละ 80 บาท สีขวดละ 50 
บาท กรอบไม๎ขนาด 15 X 15 นิ้ว ราคา 100 บาท น้ํายาเคลือบผ๎าโซเดียมซิลิเกต อุปกรณ๑ต๎มผ๎า วิธีทํา ขึงผ๎าบนกรอบไม๎ ผ๎าที่ใช๎
ต๎องแห๎งไมํเปียกช้ืน การรํางภาพ ใช๎ดินสอ 4B หรือ 6B รํางแบบภาพเอง ลอกแบบภาพสําเร็จรูป การลงเส๎นเทียน เมื่อรํางแบบ
ภาพเสร็จแล๎วก็จะลงเทียนตามเส๎นดินสอที่ได๎รํางลวดลายไว๎ น้ําเทียนจะคอยปิดกันสีสํวนที่ไมํต๎องการให๎สีติด น้ําเทียนที่ใช๎ต๎องมี
อุณหภูมิพอเหมาะไมํร๎อนหรือเย็นจนเกินไป ถ๎าร๎อนเกินไปเส๎นเทียนจะพองกระจาย หรือถ๎าเย็นเกินไปน้ําเทียนจะไมํซึมลงผ๎า ทําให๎
กันสีไมํได๎ เวลารํางเส๎นเทียนต๎องไมํกดแรงจนเกินไปเพราะจะทําให๎น้ําเทียนไมํไหล ถ๎าหากปากกาเขียนเทียนอุดตัน มีเศษฝุุนผงสิ่ง
สกปรกตกค๎าง ก็ให๎เอาเข็มแทงเข๎าไปท่ีปลายทํอปากกาเขียนเทียนขณะที่ร๎อน ดึงเข๎าดึงออกสองสามครั้ง น้ําเทียนก็จะไหลตามปกติ 
การระบายสีผ๎าบาติก ใช๎พูํกันทาระบายสีเหมือนการระบายสีน้ําลงบนกระดาษ สีที่ระบายบนผ๎าจะซึมเร็วก วําที่ระบายลงบน
กระดาษ สีที่ใช๎ผสมกันได๎ตามทฤษีสีเพื่อให๎เกิดสีใหมํ หรือใช๎วิธีระบายทับสีเดิมจะเกิดสีใหมํ สีที่ใช๎ถ๎าผสมน้ํามากจะได๎สีอํอนจาง ถ๎า
ผสมน้ําน๎อยจะได๎สีเข๎มสดใสหลังจากวาดเสร็จให๎เก็บผ๎าไว๎ในที่รํมจนแห๎งสนิท อยําเอาผ๎าออกไปตากแดดตากลม และไมํให๎ถูกน้ํา
เพราะจะเกิดรอยดํางบนผ๎า การเคลือบผ๎าบาติก ผ๎าบาติกผืนเล็กใช๎แปรงทาน้ํายาเคลือบโซเดียมซิลิเกต 1 สํวน ผสมน้ํา 1/5 สํวน 
ทาลงบนผ๎าได๎ทันที สํวนผ๎าบาติกผืนใหญํให๎ใช๎ลูกกลิ้งหรือที่เช็ดกระจกกลิ้งน้ํายาแล๎วกลิ้งลงบนผืนผ๎า หรือจุํมผ๎าลงไปในกะละมัง
น้ํายาเคลือบแล๎วบิดผ๎าเอาน้ํายาออก ทิ้งไว๎ให๎จนแห๎ง การล๎างสีสํวนเกินออกจากผ๎าบาติก เอาผ๎าบาติกซักในน้ําสะอาดหลาย ๆ ครั้ง
จนกวําสีสํวนเกินจะออกหมด การต๎มเอาเทียนออก เอากระทะหรือปี๊บใสํน้ําเปลําตั้งไฟต๎มจนเดือด จากนั้นเอาผ๎าบาติกจุํมลงใน
กระทะ ใช๎ไม๎กวนผ๎าไปมาแล๎วยกผ๎าขึ้นลงหลายๆ ครั้ง จากนั้นเอาไปต๎มตํอในน้ําสบูํหรือนํ้าผสมผงซักฟอกเพื่อล๎างเอาเทียนออกให๎
หมดแล๎วคํอยล๎างตํอในน้ําสะอาด เอาผ๎าไปผึ่งให๎แห๎ง นักทํองเที่ยวท่ีสนใจรํวมกิจกรรมการทํองเที่ยวเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค๑การทําผ๎า
บาติกระบายสี สถานท่ีเรียนบ๎านผ๎าบาติก ติดตํอคุณลัดดา วันยาเล 53/1 หมูํ 3 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2960-8204 และ 08-7011-7998 เวลาอบรม แล๎วแตํนัดหมาย  
 3.6. สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทํองเที่ยว (Facilities)        
  3.6.1 ด๎านที่พักบนเกาะเกร็ด (Koh Kred Home Stay) ได๎แก ํ โต๎ง โฮมสเตย๑ บ๎านพักบนเกาะเกรด็ ตั้งอยูํที่ 
หมูํ 2 เป็นบ๎านสวน 4 หลัง ทํามกลางธรรมชาติอันสงบรํมรื่น สะอาดปลอดภัย มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม กาแฟ น้ําผลไม ๎
สามารถติดตํอเข๎าพักได๎ที่หมายเลขโทรศัพท๑ 08-5022-1733, 08-1618-1852 e-mail: moji-o-@hotmail.com เกาะเกร็ดชมฟาู 
โฮมสเตย๑ ติดตํอเข๎าพักได๎ที่หมายเลขโทรศัพท๑ 08-3616-8086, 0-2960-8086 
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  3.6.2 บริการจําหนํายสินค๎าและของที่ระลึก มีการหาชํองทางการจัดจําหนําย (Distribution) สถานที่ติดตํอ 
นางสุนีย๑ ดิษสงํา ประธานกลุํมหัตถกรรมเครื่องป้ันดินเผา ตั้งอยูํเลขท่ี 116 หมูํ 1 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 และนายสุรัตน๑ บัวหิรัญ ประธานกลุํมหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด หมูํ 1 บ๎านบัวเงิน Kokred Pottery 
Handicraft Group Ban Moo 1 Buangern) ซึ่งตั้งอยูํเลขที่ 63 หมูํ 1 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
หมายเลขโทรศัพท๑  0-2960-8589 มือถือ 08-1867-9522 เว็ปไซต๑ : www.thaitambon.com อีเมล๑ : 
suratbuahiran@gmail.com9  

  3.6.3 บริการร๎านขายอาหารและเครื่องดื่ม เชํน ศาลาขายอาหาร เชํน หํอหมก ก๐วยเตี๋ยวน้ํา น้ําดื่ม ร๎านกาแฟ
บ๎านเลขที่ 1 ขายเครื่องดื่มน้ําชา กาแฟ ร๎านปูาสุน ขายขนมหวาน สาหริ่ม ก๐วยเตี๋ยวหลอด ร๎านขนมหวานคุณยุพิน ขายขนมจํา
มงกุฏ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมใสํไส๎  

  3.6.4 บริการจัดการแสดง โขน มวยไทย บริการให๎เชํารถจักรยานรอบเกาะราคาคันละ 40 บาท บริการห๎อง
สุขา บริการที่ขายของกราบไหว๎บูชาพระ บริการตู๎กดเงินสาธารณะ (ATM) ที่หน๎าหอไทยนิทัศน๑ พิพิธภัณฑ๑วัดปรมัยยิกาวาส 
บริการตู๎เติมเงิน บริการมีตู๎น้ํากรองกดหยอดเหรียญลิตรละบาท ร๎านรับซํอมเสื้อผ๎า บริการสอนเสริมภาษาตํางประเทศ สถานที่
จอดรถยนต๑มอเตอร๑ไซต๑ทีล่านอาหารข๎างวัดฉิมพลี 

  3.6.5 บริการการจัดเวทีแสดงหน๎าวัดปรมัยยิกาวาสสําหรับจัดการแสดงในชํวงวันสําคัญ เชํน ชํวงเทศกาล
สงกรานต๑ รวมทั้งการจัดเวทีแสดงหน๎าวัดไผํล๎อมสําหรับจัดการแสดงทางด๎านวัฒนธรรม เชํน รํามอญ รําทะแยมอญ10 ทุกวัน เวลา 
13:00 น.  

  3.6.6 ศูนย๑ข๎อมูล (Information) เรือนําเที่ยว ทําเรือวัดปรมัยยิกาวาสเกาะเกรด็ ติดตํอคุณจุมํ หมายเลข
โทรศัพท๑ 0-1845-3800 ทําเรือวดัปุาฝูาย ที่เกาะเกร็ด ตดิตํอยายเล็ก หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2960-9600 ศูนย๑สุขภาพเกาะเกร็ด 
(ศูนย๑สุขภาพผู๎สูงอายุ) หมูํ 3 หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2960-8191 หมูํ 5 หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2584-2425 ทัวร๑ชมสวนผลไม๎ ตดิตํอ
องค๑การบริหารสํวนตําบลเกาะเกรด็  หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2960-9063 ติดตํอคณุฉลวย หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2960-8131 จัดงาน
เทศกาลหรือขายสินค๎า ติดตํอองค๑การบริหารสํวนตําบลเกาะเกร็ด  หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2960-9063 ติดตํอวัดปรมยัยิกาวาส 
หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2584-5120 มัคคุเทศก๑ท๎องถิน่ ติดตํอคุณพิศาล บุญผูก หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2584-5086 ติดตํอคณุสุรฉัตร 
ชยากรณ๑ หมายเลขโทรศัพท๑ 0-1811-4056 ติดตํอยุวมคัคุเทศก๑ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส หมายเลขโทรศัพท๑ 0-2584-5120  

4. สรุปผลและอภิปรายผล  
4.1 สรุปสาระสําคัญ  
ชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร๑ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ๑

ท๎องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยูํ บรรยากาศ บ๎านเรือน การแสดง การละเลํน เรื่องเลํา คติความเชื่อ ตํานาน การสร๎างสรรค๑ และสื่อ มี
การสร๎างเครือขํายการจัดการการทํองเที่ยว ชุมชนเชิงสร๎างสรรค๑ อนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี ในชุมชน การโฆษณา
ประชาสัมพันธ๑ทางสื่อตํางๆ การมีสํวนรํวมตัดสินใจรํวมคิดรํวมทําของชาวบ๎าน มีการจัดประชุมฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม การซํอมแซมบํารุงรักษาอาคารบ๎านเรือน ชาวบ๎านในชุมชนมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุํมศิลปะประดิษฐ๑ สร๎างงาน 
สร๎างอาชีพ ทําให๎กลุํมแมํบ๎านมีอาชีพหลักและมีรายได๎จุนเจือครอบครัวได๎อีกทางหนึ่ง ความใสํใจในทุกรายละเอียด ประกอบกับ
การคิดค๎นผลิตภัณฑ๑ และการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ๑ เชํน ลายเจดีย๑เอียง ทําให๎ผ๎าบาติกของกลุํมได๎รับการคัดสรรให๎
เป็นสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ (One Tombon One Product) และกลายเป็นสินค๎าขึ้นช่ือที่ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวที่มาเยือน

http://www.thaitambon.com/
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เกาะเกร็ดอยากซื้อกลับบ๎าน เพิ่มจากรายได๎ประจํา นอกจากชาวบ๎านจะมีการรวมกลุํมอาชีพผลิตผ๎าบาติกของเกาะเกร็ดแล๎ว ยังมี
การจัดตั้งกลุํมของคนในหมูํที่ 3 เป็นกลุํมออมทรัพย๑ของกลุํมผลิตผ๎าบาติก อันเป็นแหลํงเงินออมและเงินทุนเพื่อชํวยเหลือกันเองใน
ชุมชน ถือเป็นทุนทรัพย๑ในการประกอบอาชีพหรือเป็นคําใช๎จํายในครัวเรือนของคนในพื้นที่ด๎วย โดยสมาชิกต๎องฝากเงินทุกวันที่ 5 
ของเดือน ขั้นต่ําเดือนละ 100 บาท แล๎วเมื่อครบหนึ่งปี ก็สามารถกู๎ยืมเงินได๎ในจํานวน 5,000 บาท พร๎อมกําหนดกรอบการผํอน
ชําระเดือนละ 500 บาท หากแตํจําเป็นต๎องจํายเงินคําบํารุงเพิ่มเติมจากเงินต๎นเพื่อเป็นคําใช๎จํายภายในกลุํมเดือนละ 60 บาท 
นอกจากน้ีมีพัฒนาผลิตภัณฑ๑ถุงผ๎าบาติกรักษ๑โลกที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพื่อลดปริมาณขยะจากการใช๎ถุงพลาสติกครั้งเดียวแล๎ว
ทิ้งไป  

4.2 การวิจารณ๑ผล  
 4.2.1 การจัดการการทํองเที่ยวชุมชน การมีสํวนรํวม การตัดสินใจของชาวบ๎านในชุมชน ในเชิงการเรี ยนรู๎ การทดลอง 

และประสบการณ๑ที่ชุมชนได๎รับ ชุมชนมีโอกาสใช๎สิทธิ์ความเป็นเจ๎าของพื้นที่กําหนดทิศทางการจัดการทํองเที่ยวชุมชนด๎วยตนเอง 
กําหนดและจํากัดจํานวนนักทํองเที่ยว และที่สําคัญสามารถสร๎างสรรค๑กิจกรรมการทํองเที่ยวด๎วยตนเองและเป็นเครื่องมือในการ
รักษาความสมดุลระหวํางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากทํองเที่ยวในชุมชน  

 4.2.2 การจัดการภูมิสถาปัตยกรรม (Geography-Architecture) ชาวเกาะเกร็ดได๎อนุรักษ๑เก็บรักษาเตาเผาโบราณ ไมํรื้อ
ทิ้ง ทําให๎นักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎ได๎ศึกษา และยังทําให๎รู๎วํามีการทําเครื่องปั้นดินเผาขึ้นท่ีเกาะเกร็ดนี้มาตั้งแตํสมัยโบราณแล๎ว แตํก็นํา
เสียดายที่เตาเผาโบรณจํานวนมากถูกรื้อท้ิงไป เพระยังเห็นเป็นเนินดินที่เป็นซากอิฐหลายแหํง บางแหํงกลายเป็นที่ตั้งบ๎านเรือนใน
ปัจจุบันไปแล๎วก็มี  ศูนย๑ผลิตเครื่องป้ันดินเผาบางแหํงรื้อฟื้นขึ้นมาผลิตกันใหมํ ในชํวงที่ทางการได๎ประชาสัมพันธ๑ให๎นักทํองเที่ยวมา
เที่ยวเกาะเกร็ด หลังจากหยุดผลิตมานาน เพราะไปประกอบอาชีพอ่ืน จัดทําปูาย “ศูนย๑เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด” ติดไว๎หน๎าโรง
ปั้นทุกโรงนักทํองเที่ยวได๎สัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยูํบ๎านเรือนของชาวมอญ ชิมอาหารมอญท๎องถิ่น ทอดมันหนํอกะลา  

 4.2.3 เกาะเกร็ดได๎พัฒนาตนเองจนได๎เป็น หมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว “ต๎นแบบ” ภาคกลาง ตั้งแตํปี 2549 กรม
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว สํงเสริมให๎ชุมชนรํวมกันคิด 
วิเคราะห๑ความพร๎อมในการเป็นหมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว สนับสนุนให๎หมูํบ๎านที่มีความพร๎อม รํวมกันพัฒนาตามแผน
ชุมชนที่กําหนด อันจะสํงผลให๎ชุมชนมีรายได๎ที่ยั่งยืน เสริมศักยภาพให๎หมูํบ๎าน มีขีดความสามารถในการบูรณาการความรํวมมือ
จากทุกภาคสํวน หมูํบ๎านได๎รับคัดเลือกให๎เป็นหมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว ต๎องมีความพร๎อมในการพัฒนา 4 ด๎าน (4 P) 
ดังนี้คือ ด๎านสถานท่ี (Place) ต๎องมีศักยภาพ สามารถพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวได๎ ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) มีสินค๎า OTOP ที่
มีอัตลักษณ๑โดดเดํน ด๎านการอนุรักษ๑ (Preserve) มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและศิลปวัฒนธรรมประเพณี ด๎านประชาชน 
(People) มีผู๎นําชุมชนที่มีวิสัยทัศน๑ ประชาชนมีความรักและความสามัคคีกัน โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ ที่จะ
สํงผลให๎ชุมชนมีความเขม๎แข็ง พ่ึงตนเองได๎  

 4.2.4 ผลกระทบจากการทํองเที่ยวท่ีมีตํอผู๎คนในชุมชนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม ผลประโยชน๑ที่ชุมชนจะ
ได๎รับอันเป็นการพัฒนาชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน นํามาซึ่งผลประโยชน๑ที่เป็นธรรมมากขึ้น พร๎อมกับสร๎างความเข๎าใจให๎กับ
นักทํองเที่ยวและชุมชนได๎รํวมกันจัดการทํองเที่ยวท่ีรับผิดชอบตํอชุมชนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม ชาวบ๎านเน๎นเรื่อง
ความประหยัด ใช๎ของที่มีอยูํในชุมชน เชํน การใช๎กระทงใบตอง ชามกะลามะพร๎าว หม๎อและชามดินเผา เป็นภาชนะใสํอาหารและ
ขนมแทนถุงพลาสติก หรือกลํอง สอดคล๎องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่อง การพัฒนาประเทศจําเป็นต๎องทําตามลําดับขั้น ต๎องสร๎างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช๎ 
ของประชาชนสํวนใหญํเป็นเบื้องต๎นกํอน โดยใช๎วิธีการและใช๎อุปกรณ๑ที่ประหยัด ถูกต๎องตามหลักวิชาการ  
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 ชาวบ๎านในชุมชนเกาะเกร็ด ชาวบ๎านได๎เรียนรู๎ และมีประสบการณ๑เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห๑ปัญหา
และการระบุเหตุของปัญหาอยาํงเป็นระบบและครอบคลุมทุกด๎านด๎วยตนเอง ชาวบ๎านที่เป็นแมํบ๎านเมื่อสํงลูก ๆ ไปโรงเรียนในตอน
เช๎าแล๎ว ไมํมีอะไรทํา ก็จะมาใช๎เวลาวํางฝึกอาชีพและผลิตผลงานออกมาก็สามารถนํางานสร๎างสรรค๑ของตนเองมาวางขายที่ร๎านค๎า
ของสหกรณ๑ได๎ เด็ก ๆ ในชุมชนได๎ใช๎เวลาให๎เป็นประโยชน๑มาเรียนรู๎วิชาชีพเชิงสร๎างสรรค๑และหารายได๎เสริม เพื่อเป็นทุนการศึกษา 
ชาวบ๎านมีความสามัคคี ผํานการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู๎ซึ่งกันและกัน มีความ สามารถในด๎านบริหารจัดการด๎านอาชีพของคน
เกาะเกร็ดแหํงนี้ สะท๎อนให๎เห็นภาพความเข็มแข็งของชุมชนพึ่งตนเอง ด๎วยการระดมความคิดเห็น รํวมกันคิด รํวมกันตัดสินใจ 
รํวมกันแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน อาศัยหลักประชาธิปไตยเป็นแกนกลาง แล๎วยึดหลักการมีสํวนรํวมของชาวบ๎านมาเป็นจุดแข็ง
ตํอยอดการบริหารตนเองในพื้นที่            
 นักทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ได๎สัมผัสกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน เชํน อาหาร ธรรมชาติ ประเพณี 
ศิลปะ ผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมเรียนรู๎อยํางไมํเป็นทางการ ผู๎สอนมีความรู๎กระตือรือร๎นที่จะถํายทอดประสบการณ๑แกํผู๎เข๎าอบรมใน
บรรยากาศที่ผํอนคลายเป็นกันเอง ผู๎เรียนรู๎สึกสนุกสนานมีโอกาสได๎ลงมือปฏิบัติทําจริงและได๎มีปฏิสัมพันธ๑กับผู๎สอน  กิจกรรมที่
สร๎างสรรค๑ประสบการณ๑จัดขึ้นเป็นแบบกลุํมเล็กหรือแบบตัวตํอตัวที่บ๎านหรือสถานที่ทํางานของผู๎สอน ผู๎เรียนจะได๎มีโอกาสสังเกต
วําผู๎สอนมีความเป็นอยูํอยํางไร นักทํองเที่ยวได๎มีโอกาสค๎นหาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ภายในตัวเอง การจัดอบรมมีลักษณะไปลอง
ชิมอาหารหรือเครื่องดื่ม ทดลองเรียน และได๎ใกล๎ชิดกับคนท๎องถิ่นมากขึ้น นักทํองเที่ยวได๎มีโอกาสพูดคุยสนทนากับผู๎สอนในเรื่อง
อื่นๆ เป็นความเพลิดเพลิน นอกเหนือจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ และเป็นการทํองเที่ยวที่มีความยั่งยืนมากกวําการทํองเที่ยว
รูปแบบอื่น เพราะใช๎สถานท่ีที่มีอยูํแล๎วคือบ๎านหรือสถานที่ทํางานของผู๎สอน  

 ผลกระทบที่มีตํอเศรษฐกิจ ชาวบ๎านในชุมชนมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุํมศิลปะประดิษฐ๑ เป็นการสร๎างงาน สร๎างเงิน 
ทําให๎กลุํมแมํบ๎านมีอาชีพหลักและมีรายได๎จุนเจือครอบครัวได๎อีกทางหนึ่ง ความใสํใจในทุกรายละเอียด ประกอบกับการคิดค๎น
ผลิตภัณฑ๑และการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ๑ เชํน ลายเจดีย๑เอียง ทําให๎ผ๎าบาติกของกลุํมได๎รับการคัดสรรให๎เป็นสินค๎าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ (One Tombon One Product) และกลายเป็นสินค๎าขึ้นช่ือท่ีดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวท่ีมาเยือนเกาะเกร็ดอยาก
ซื้อกลับบ๎าน เพิ่มจากรายได๎ประจํา นอกจากชาวบ๎านจะมีการรวมกลุํมอาชีพผลิตผ๎าบาติกของเกาะเกร็ดแล๎ว ยังมีการจัดตั้งกลุํม
ของคนในหมูํที่ 3 เป็นกลุํมออมทรัพย๑ของกลุํมผลิตผ๎าบาติก อันเป็นแหลํงเงินออมและเงินทุนเพื่อชํวยเหลือกันเองในชุมชน ถือเป็น
ทุนทรัพย๑ในการประกอบอาชีพหรือเป็นคําใช๎จํายในครัวเรือนของคนในพื้นที่ด๎วย โดยสมาชิกต๎องฝากเงินทุกวันที่ 5 ของเดือน ขั้น
ต่ําเดือนละ 100 บาท แล๎วเมื่อครบหนึ่งปี ก็สามารถกู๎ยืมเงินได๎ในจํานวน 5,000 บาท พร๎อมกําหนดกรอบการผํอนชําระเดือนละ 
500 บาท หากแตํจําเป็นต๎องจํายเงินคําบํารุงเพิ่มเติมจากเงินต๎นเพื่อเป็นคําใช๎จํายภายในกลุํมเดือนละ 60 บาท  

 ผลกระทบที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ลดใช๎ถุงพลาสติกซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ๑ที่นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลาย มี
อายุการใช๎งานสั้น แตํอายุการยํอยสลายยาวนานถึง 450 ปี ด๎วยต๎นทุนท่ีไมํสูงมากและสามารถผลิตได๎ครั้งละมาก ๆ จึงเป็นเหตุให๎
ใช๎อยํางไมํเสียดาย สํวนใหญํใช๎เพียงครั้งเดียวก็ทิ้ง และด๎วยรูปแบบในการบริโภคที่เน๎นความสะดวกสบายเป็นหลัก  เป็นเหตุให๎มี
ขยะจากถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ขยะถุงพลาสติกเหลํานี้จะถูกนําไปฝังกลบรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งจะใช๎พื้นที่ในการฝัง
กลบมากกวําขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารประมาณสามเทํา หรือหากนําไปเผาทําลาย ก็จะเป็นการทําลายสิ่งแวดล๎อมอยํางมาก 
เราจึงควรรณรงค๑ลดการใช๎ถุงถุงพลาสติก นอกจากจะชํวยลดคําใช๎จํายในการจัดเก็บขยะแล๎ว ยังชํวยลดก๏าซคาร๑บอนไดออกไซ ด๑ 
ก๏าซที่กํอให๎เกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งทําให๎เกิดภาวะโลกร๎อน หากเราชํวยกันลดถุงพลาสติกลงคนละ 1 ใบตํอวันใน1 ปี เราจะ
สามารถลดถุงพลาสติกได๎ถึง 24,455 ล๎านใบ เราสามารถชํวยชีวิตสัตว๑ให๎รอดตายเนื่องจากกินถุงพลาสติกได๎หลายแสนตัว  
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 คณะผู๎วิจัยได๎รํวมกันออกแบบและผลิตถุงผ๎าบาติกรักษ๑โลกแทนการใช๎ถุงพลาสติก เพื่อชํวยกันรณรงค๑ลดการใช๎ถุง
ถุงพลาสติก นอกจากจะชํวยลดคําใช๎จํายในการจัดเก็บขยะแล๎ว ยังชํวยลดก๏าซคาร๑บอนไดออกไซต๑ ก๏าซที่กํอให๎เกิดภาวะเรือน
กระจกซึ่งทําให๎เกิดภาวะโลกร๎อน การทํองเที่ยวมีความสอดคล๎องและสัมพันธ๑กับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม ลดปริมาณขยะจําพวกพลาสติก ให๎ผู๎คนไมํวําจะเป็นชาวบ๎านเองหรือนักทํองเที่ยวให๎หันมานิยมการใช๎ถุงผ๎าบาติ
กรักษ๑โลกของชาวเกาะเกร็ดแทนการใช๎ถุงพลาสติก เป็นการชํวยลดขยะบนเกาะ 
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	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



