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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1. ศึกษาวัฒนธรรมทีเ่ ป็นจุดขายของชุมชน
เกาะศาลเจ้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2. ศึกษารูปแบบการใช้วัฒนธรรมของชุมชนเกาะศาลเจ้าเพื่อ
พัฒนาสูก่ ารท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ 3. เพือ่ พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชนเกาะศาลเจ้า โดยใช้แนวคิดการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ขององค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)ประกอบกับทฤษฏีการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ผา่ นกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การท่องเทีย่ วในชุมชน อาทิ ผูน้ ำ� ชุมชน ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน การสัมภาษณ์บคุ คลทัว่ ไปทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ชุมชนและไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียจากการท่องเทีย่ วในชุมชน การสัมภาษณ์นกั ท่องเทีย่ ว การส�ำรวจภาคสนาม
การสังเกต จากนั้นจึงน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเกาะศาลเจ้า
มีภูมิหลังด้านภูมิประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นจนเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว มีการน�ำวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะมาปรับเป็นกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ได้อย่างน่าสนใจ ข้อเสนอแนะในงานวิจัยพบว่า ควรสร้างจิตส�ำนึกเรื่องการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ส่งเสริมให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักท่องเที่ยวเพื่อน�ำไปสู่ความสมดุลทางวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน

Abstract
This study had the following objectives 1) to investigate the outstanding culture of Ko San
Chao community, Taling Chan District, Bangkok, 2) to explore the model of using Ko San Chao
community culture for the developing of creative tourism, and 3) to develop the guidelines to promote
creative tourism of Ko San Chao community. This study is based on the concept of creative
tourism of Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) along with
creative tourism theory through the process of collecting data from related documents, interviewing
stakeholders from community such as community leaders, representatives of community committee,
as well as general people who have lived in the community and non-stakeholder. Additionally,
tourists were also interviewed. The researcher conducted field trip and observation. Data collected
were then analyzed to draw the conclusion. The results indicated that the historical background
of Ko San Chao community is outstanding and attractive for tourists. The unique culture has
been interestingly adapted with tourist activities that are consistent to creative tourism theory.
The suggestions of this study include that the participation of local people should be cultivated
to promote local culture inheritance from generation to generation. The awareness of local culture
value should be cultivated towards the cultural and economic harmony and local tourism.
Keywords: Community Culture, Creative Tourism, Ko San Chao Community, Taling Chan District
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาไม่นาน
แต่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ
โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวและเจ้าของชุมชน แนวคิด
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์จงึ นับเป็นพัฒนาการของการท่องเทีย่ วทางเลือก (Alternative tourism) ทีพ่ ฒ
ั นา
มาจากแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based tourism)ซึ่งมีพ้ืนฐานแนวคิดจากทฤษฎี
การท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) (Suttipisan, 2013, pp.47-55)ทีม่ าของแนวคิดการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์เป็นที่รับรู้กันทั่วไปตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดย Pearce and Butler (1993) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีเรื่อง
แรงจูงใจมีการกล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ แต่ก็ยัง
ไม่ได้มีการนิยามความหมายอย่างชัดเจนต่อมา Richards and Raymond ได้ร่วมกันนิยามศัพท์ของการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ขนึ้ ว่า “การท่องเทีย่ วทีเ่ ปิดโอกาสให้ผมู้ าเยือนได้พฒ
ั นาศักยภาพผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่างจริงจังซึง่ สอดคล้องกับลักษณะของจุดหมายทีไ่ ปเยือน” (Richards
& Raymond, 2000, pp. 16-20) ส่วน UNESCO ได้ก�ำหนดนิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้น
ในงานการจัดประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่เมืองซานตาเฟ มลรัฐนิวเม็กซิโก
ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า “การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความผูกพันและประสบการณ์ที่แท้จริงผ่านการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมในงานศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมและคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับคนใน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรม (UNESCO, 2006, pp. 25-27)
ส�ำหรับประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา สินค้าและการบริการทางการท่องเทีย่ วได้กลาย
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557) หน่วยงาน
ภาครัฐต่างให้ความส�ำคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งเน้นการฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มี
สภาพเสือ่ มโทรมให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิม พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน
และเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยวิธกี ารอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ วิถชี วี ติ ชุมชนและภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้าน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่
น�ำไปสูก่ ารต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ โดยค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม สถาปัตยกรรมและวิถชี มุ ชน
ในท้องถิ่นเป็นส�ำคัญจนกลายเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism: CBT) (กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา, 2554) ต่อมาจึงพัฒนาเป็นการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เพือ่ เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชุมชน โดย
การท่องเทีย่ วประเภทนีม้ แี นวโน้มจะได้รบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 (2561) เนือ่ งจากนักท่องเทีย่ วมีโอกาสได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั คนใน
ชุมชน พร้อมกับได้มสี ว่ นร่วมในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละชุมชน ซึง่ ชุมชนหลายแห่งในประเทศไทยมี
เอกลักษณ์เฉพาะทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษุ แตกต่างกันไป จนเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม เทศกาล
และงานประเพณีประจ�ำชุมชนที่ควรสืบทอด ซึ่งกลายมาเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันและ
นับว่าเป็นเสน่หอ์ ย่างหนึง่ ของการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (สุดแดน วิสทุ ธิลกั ษณ์, พิเชฐ สายพันธ์, อรอุมา
เตพละกุล และ ธีระ สินเดชารักษ์ 2556, น.27)
ชุมชนวัดจ�ำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือ ที่ชาวบ้านมักนิยมเรียก
กันติดปากว่า “ชุมชนเกาะศาลเจ้า” เป็นชุมชนที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่
สมัยอยุธยา (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2548, น.22-29) ต่อมากลายเป็นชุมชนสวนเกษตรทางฝั่งธนบุรีในสมัย
รัตนโกสินทร์ ในด้านภูมิศาสตร์นั้นชุมชนถูกล้อมรอบด้วยคลองสายหลัก 2 สาย ได้แก่ คลองบางระมาด
และคลองบ้านไทร โดยมีคลองลัดวัดจ�ำปาเชือ่ มคลองทัง้ สองสายเข้าด้วยกัน ท�ำให้พนื้ ทีข่ องชุมชนมีลกั ษณะ
เป็นเกาะ และเป็นชุมทางการค้าโบราณ บริเวณท่าเรือของชุมชนมีศาลเจ้าพ่อจุย้ -เจ้าพ่อกุมภกรรณ์ เป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนในชุมชนมาแต่เดิม จึงเป็นที่มาของนามเรียกขานกันว่า “ชุมชนเกาะศาลเจ้า” การที่ย่าน
ฝัง่ ธนบุรบี ริเวณตลิง่ ชันกลายเป็นแหล่งสวนผลไม้เป็นผลมาจากในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการขุดคลองมหาสวัสดิ์
(อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล, 2553, น.9-15) ท�ำให้พนื้ ทีร่ มิ คลองค่อยๆ พัฒนากลายเป็นย่านสวนผัก สวนผลไม้
และนาข้าว จนกลายเป็นย่านสวนผลไม้ที่มีชื่อเสียง จนกระทั่งประเทศมีการขยายตัวของเมืองเกิดขึ้น
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มีการพัฒนาให้การคมนาคมสะดวกสบาย จึงจ�ำเป็นต้องสร้างถนนหลายสายและสะพานมากมายในย่านฝัง่
ธนบุรี เช่น ถนนชัยพฤกษ์ ถนนสวนผัก ถนนพุทธมณฑลสาย 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, น. 26-27)
เมื่อพื้นที่ย่านตลิ่งชันมีถนนสายต่างๆ ตัดเข้าสู่พื้นที่จ�ำนวนมากจนราคาที่ดินสูงขึ้น จึงเกิดการซื้อที่ดินของ
นายทุนเพื่อถมคูคลองท�ำบ้านจัดสรรมากมาย พื้นที่นาและสวนจึงค่อยๆ หมดไป การเปลี่ยนแปลงเช่น
นี้ท�ำให้วิถีชีวิตเกษตรย่านฝั่งธนบุรีรวมถึงชุมชนเกาะศาลเจ้าเปลี่ยนแปลงไป คนส่วนหนึ่งยอมขายที่ดิน
เลิกท�ำสวนและหันไปประกอบอาชีพอื่นตามสมัยนิยม มีการใช้รถยนต์แทนเรือ คุณภาพน�้ำในคลองก็
เริ่มเสื่อมโทรม แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่ยังรักถิ่นฐานไม่ยอมขายที่ดินเพราะต่างภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินที่
บรรพบุรษได้สร้างไว้ให้และต้องการอนุรกั ษ์รกั ษาถิน่ ฐานดัง้ เดิมของตนเองไว้ให้ลกู หลาน โดยไม่ตอ้ งการให้
ความทันสมัยแบบชุมชนเมืองเข้ามาแทนที่ (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2555, น. 215-217) แม้ว่าลักษณะ
ของพืน้ ทีใ่ นปัจจุบนั จะถูกปิดกัน้ ทางเข้า-ออกหลักของชุมชนเอาไว้ ส่วนชาวบ้านก็สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้
เพียงด้านหน้าของชุมชนตรงบริเวณวัดจ�ำปาเพียงทางเดียว ขณะทีโ่ ครงการบ้านจัดสรรยังคงพยายามติดต่อ
ขอซือ้ ทีด่ นิ จากคนในชุมชนเพิม่ เติมเพือ่ ขยายโครงการออกไป แต่ชาวบ้านทีเ่ หลือไม่ตอ้ งการย้ายถิน่ ฐานไป
ไหนจึงเกิดการรวมตัวกันเพือ่ ปรับตัวคิดหาหนทางในการรักษาชุมชนให้คงอยู่ ประกอบกับการท่องเทีย่ วเริม่
มีบทบาทมากขึ้น ชาวบ้านจึงคิดใช้การท่องเที่ยวเป็นแนวทางในการรักษาและพัฒนาชุมชน
ที่ ผ ่ า นมาการศึ ก ษาเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนเกาะศาลเจ้ า มั ก เป็ น การศึ ก ษาเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ การรวบรวมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อน�ำเสนอ (สุกัญญา สุจฉายา, 2544)
แม้จะมีการศึกษาแนวทางคติชนวิทยาแต่กย็ งั ไม่มกี ารแนะน�ำแนวทางในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรมมากนัก แม้จะมีการศึกษาเพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โดยอาศัยกลไก
ขับเคลื่อนภายในชุมชนเกาะศาลเจ้า (จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล, 2557) ที่ส�ำคัญคือยังไม่มีการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้กลายเป็นจุดดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ ว และพัฒนาเพือ่ ให้เป็นชุมชนเพือ่
การท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ จะท�ำการศึกษาศิลปวัฒนธรรมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน อาทิ งานแทงหยวก งานบายศรี การท�ำ
น�้ำอบน�้ำปรุง การท�ำแป้งร�่ำ  แป้งพวง การท�ำขนมไทย เป็นต้น และศึกษาว่าศิลปวัฒนธรรมใดเป็น
จุดดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนที่มีกิจกรรมสร้างให้นักท่องเที่ยวเกิด
การเรียนรู้ โดยคนในชุมชนเกิดการกระจายรายได้ และไม่สง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ทัง้ นีก้ ารศึกษาดังกล่าว
จะเสนอแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

การศึกษาเรื่อง การใช้วัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา
ชุมชนเกาะศาลเจ้า ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมที่เป็นจุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะศาลเจ้าเขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้วัฒนธรรมของชุมชนเกาะศาลเจ้าเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
3. เพื่อพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเกาะศาลเจ้า

นิยามศัพท์

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การเดินทางเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน ได้พบเห็น
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสพูดคุยหรือพักอาศัย
กับชุมชน เพื่อเรียนรู้การปรับตัวและสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสพร้อมกับ
เรียนรู้วิถีชีวิตที่แท้จริง จากการได้ท�ำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมชุมชน หมายถึง งานศิลปะ งานฝีมือ ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมอันดี
งามที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน โดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ทั้งใน
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รูปแบบทีจ่ บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ แต่สามารถก่อให้ชมุ ชนเกิดความรูส้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ซึง่ ศิลป
วัฒนธรรมนั้นสามารถบ่งบอกอดีตและปัจจุบันของชุมชนได้เป็นอย่างดี
จุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งมีความโดดเด่นน่าสนใจ
สามารถส่งเสริมการขายทางการตลาด เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่มากขึ้น

ข้อตกลงเบื้องต้น

ในงานวิจัยนี้ขอเรียกพื้นที่วิจัยชุมชนวัดจ�ำปาว่า ชุมชนเกาะศาลเจ้า แม้ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างเป็น
ทางการตามการแบ่งเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า ชุมชนวัดจ�ำปา เนื่องจากชื่อชุมชนเกาะศาลเจ้า เป็นชื่อ
ที่ชาวบ้านคุ้นเคยและยังคงใช้เป็นชื่อเรียกแทนชุมชนของตนในปัจจุบัน

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนเกาะศาลเจ้า หรือชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า ชุมชนวัดจ�ำปานั้น มีวัดจ�ำปาเป็นวัดเก่า
แก่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเช่นเดียวกับวัดอื่นๆ ในย่านฝั่งธนบุรี เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชน ได้รบั การบูรณะปฏิสงั ขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึง
มีงานเขียนที่น�ำเสนอความงดงามทางศิลปะ สถาปัตยกรรมภายในวัด ดังเช่นงานเขียนเรื่อง “หลัก-ฐานบ้าน-เมือง” ของ อเนก นาวิกมูล ที่ได้ค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชน โดยรวบรวม
งานศิลปะ งานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของวัดจ�ำปาเพื่อน�ำเสนอและเปรียบกับงานศิลปะแบบช่างหลวง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (อเนก นาวิกมูล, 2552)
สุกัญญา สุจฉายา (2544) ได้ท�ำการศึกษางานวิจัยพื้นที่เชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชาวสวนบาง
ระมาด ธนบุรี เชิงคติชนวิทยาในพื้นที่ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาเมือง จากบ้าน
เรือนทีอ่ ยูใ่ นสวนและประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการเดินทางโดยใช้เส้นทางน�ำ้ เป็นเส้นทางสายหลัก แต่
เมือ่ มีถนนตัดผ่านเข้าสูช่ มุ ชน เส้นทางคมนาคมทางน�ำ้ ถูกลดความส�ำคัญลง โดยมีการคมนาคมทางบกเข้า
มาแทนที่ จึงมีนายทุนมาติดต่อขอซื้อที่ดินเพื่อท�ำบ้านจัดสรร ท�ำให้คนในชุมชนซึ่งมีอาชีพเป็นชาวสวนแต่
เดิมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ประเพณี พิธีกรรมของคนในชุมชน
เริ่มหายไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่สวนเกษตรให้กลายเป็นเมือง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นแนวคิดที่ถูกน�ำเสนอโดย Richards and
Raymond, (2000, pp. 16-20) โดยให้คำ� นิยามไว้วา่ เป็นการท่องเทีย่ วทีใ่ ห้โอกาสผูเ้ ดินทางพัฒนาศักยภาพ
การสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยประสบการณ์จริงทีเ่ ป็นไปตามลักษณะ
เฉพาะของพื้นที่ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวจะต้องมีความผูกพันกับรูปแบบของวัฒนธรรมในจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การร่วมในการทางานฝีมือ การท�ำอาหาร
การผลิตงานศิลปะของท้องถิน่ นัน้ ๆ เป็นต้น โดยการท่องเทีย่ วในรูปแบบนีจ้ ะมาเติมเต็มประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า Creative Tourism ก็คือรูปแบบของ Experience Tourism
นั่นเอง (Smith, 2006)
สุดแดน วิสทุ ธิลกั ษณ์, พิเชฐ สายพันธ์, อรอุมา เตพละกุล และธีระ สินเดชารักษ์ (2556) ให้ความเห็น
ว่า การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์หมายถึงรูปแบบการท่องเทีย่ วแนวใหม่ทใี่ ห้ความส�ำคัญกับความผูกพันของ
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนกับเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ที่แสดงถึงความสนใจเพื่อเข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วม
อย่างจริงจังในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว ลักษณะของการท่องเทีย่ วดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วและเจ้าของ
บ้านได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์กจิ กรรมร่วมกันซึง่ จะก่อให้เกิดการจดจ�ำ และเกิด
ความประทับใจอย่างลึกซึง้ ในพืน้ ทีข่ องการท่องเทีย่ ว นับว่าเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะรักษาความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน กระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการรับรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่
สะท้อนวิถีชีวิต เรื่องราว ความเป็นมาของชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
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สู่พื้นที่และน�ำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนในที่สุด ภาครัฐจึงพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ โดยให้คนในชุมชนดูแลจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเพื่อน�ำไปสู่การเรียนรู้ให้กับ
นักท่องเที่ยวโดยสามารถก�ำหนดทิศทางการท่องเที่ยวของตนเองได้อย่างอิสระ
ภูริวัจน์ เดชอุ่ม (2556) ที่เสนอกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในบริบท
ของประเทศไทยควรมี 5 ขั้นตอนคือ 1. การค้นหาอัตลักษณ์และท�ำความเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรม
หรือการเรียนรู้ตนเองซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี
ภูมิปัญญา 2. การค้นหาความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างเนื่องจากสินค้าทางการท่องเที่ยวสามารถ
ลอกเลียนแบบได้ง่ายดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งสามารถพบเห็น
ได้ทั่วไป 3. การหยั่งรู้ความต้องการของตลาดในเชิงลึกปัจจุบันนักท่องเที่ยวในแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป
สู่การเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มเล็กความต้องการของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้น จึงจ�ำเป็น
ต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว 4. การสร้างเสริมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
หมายถึง การท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีความน่าสนใจตั้งแต่การการออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบริการและการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
เพือ่ ขยายโอกาสในการขายสินค้าทีร่ ะลึกด้วยมูลค่าทีส่ งู ขึน้ 5. การปรับเปลีย่ นกลวิธกี ารพัฒนาตลาดหมายถึง
การเชือ่ มคุณค่าของความดัง้ เดิมและความเป็นตัวตนเข้ากับความทันสมัยอย่างกลมกลืนและก่อให้เกิดแก่น
คุณค่าที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่
จุฑาธิป ประดิพทั ธ์นฤมล (2557) ได้ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบการผสมผสานมิตกิ ารท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ของย่านชุมชนเกาะศาลเจ้า และหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยกลไก
ขับเคลื่อนภายในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า มีการขับเคลื่อนรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชน
มีการแสวงหาจุดสมดุลของความเจริญที่รุกล�้ำเข้ามาสู่ชุมชนท�ำให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหน
ในภูมิล�ำเนาของตน น�ำไปสู่การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวได้สัมผัสทุนทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม ในขณะที่ ระพีพัฒน์ เกษโกศล (2557) ให้ข้อสรุปเรื่องการจัดการท่องเที่ยววิถีถิ่น ชุมชนเกาะ
ศาลเจ้าและพื้นที่เกี่ยวเนื่องไว้ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในชุมชนเกาะศาลเจ้าในปัจจุบัน คนในชุมชน
มีความตื่นตัวและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม วิถีชุมชน และมีรายได้จากการจัดการการท่องเที่ยวแต่ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่าการท่องเที่ยวที่ดีของชุมชนต้องให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ต้อง
ยกระดับการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน โดยสร้างความเข้าใจ และเพิม่ ศักยภาพของคนในชุมชนให้มากขึน้
เพือ่ ให้การท่องเทีย่ วในชุมชนมีความยัง่ ยืนต่อไป ปัจจุบนั ชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งก�ำลังได้รบั
ความสนใจจากนักท่องเทีย่ ว ด้วยเป็นการท่องเทีย่ ววิถชี วี ติ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทีช่ มุ ชนช่วยกัน
อนุรักษ์สืบสานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยรอบ จึงควรศึกษาการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
เกาะศาลเจ้าและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อศึกษาให้เห็นตัวอย่างการพัฒนาจากภายใน และเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืนเป็นต้นแบบแก่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีถิ่นในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้วา่ จุดเริม่ ต้นของแนวคิดในการศึกษาพืน้ ทีย่ า่ นฝัง่ ธนบุรรี วม
ถึงชุมชนเกาะศาลเจ้าเริม่ ต้นจากการศึกษาประวัตศิ าสตร์ ภูมหิ ลังของชุมชนทีม่ มี าแต่โบราณ จนกระทัง่ เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่จากสวนเกษตรเป็นชุมชนเมือง ต่อมาเมื่อการท่องเที่ยวชุมชนเป็น
ส่วนหนี่งในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงเริ่มมีการศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยว
ของชุมชนเพื่อหาแนวทางพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่เหมาะสม

สุทธิปริทัศน์

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ฉบับพิเศษ 21

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยน�ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาใช้ในการศึกษา
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ นายทวีศกั ดิ์ หว่างจันทร์ ประธานชุมชน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะศาลเจ้าและน.ส.บัวลอย สุขน้อย เหรัญญิก
ชุมชนและผูป้ ระสานงานหลักมีหน้าทีค่ วบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของชุมชน รวมถึง
การประสานงานด้านต่างๆ กับทุกฝ่ายในชุมชน
2. ใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth-Interview) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
สัมภาษณ์นายทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ประธานชุมชน วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
เวลา 11.00 น. สัมภาษณ์ น.ส.บัวลอย สุขน้อย เหรัญญิกชุมชน วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน
2561 เวลา 11.45 น. สัมภาษณ์ น.ส.อารมณ์ เบ็ญหาลาภ กรรมการชุมชน วันอาทิตย์ที่
22 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.
2.2 ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนแต่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ท่องเที่ยว
สัมภาษณ์ นางศรีผอ่ ง อ่อนจันท์ อาชีพ เจ้าของร้านขายของช�ำในชุมชน วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน
2560 เวลา 10.00 น.
2.3 ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การท่องเที่ยว
สัมภาษณ์ นางอุมา เลาหวนิช อาชีพแม่บา้ น วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น.
สัมภาษณ์ นางล�ำเจียก (ไม่ทราบนามสกุล) อาชีพแม่บา้ น วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา
13.00 น.
2.4 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ชุมชน
สัมภาษณ์ น.ส.วัลลี นวลหอม อายุ 32 ปี อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน
2560 เวลา 12.00 น. สัมภาษณ์ น.ส.สุธาสินีนาฎ ก้องเวหา อาชีพผู้แทนยา อายุ 26 ปี
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 น. สัมภาษณ์ นายรุ่งโรจน์ ศรีโชติ
อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน อายุ 30 ปี วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.50 น.
3. ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการทัง้ ในรูปแบบการสังเกตโดยนักวิจยั นอกจากนีย้ งั ศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง การส�ำรวจพื้นที่ รวมทั้งศึกษาจากบทสัมภาษณ์
บุคคลที่อยู่ในส่วนภาครัฐ คือ นายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อ�ำนวยการกองแผนงานการลงทุน ฝ่าย
กองทุนธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ดูแลพัฒนาและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าสู่ชุมชน วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยว คือ นางนันทิยา มาลัย เจ้าของบริษัทมาลัยสยามทัวร์
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.
สัมภาษณ์ตัวแทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว คือ นายธนิตย์ แสวงพรรค ผู้จัดการสมาคมไทยธุรกิจ
การท่องเที่ยว (ATTA) วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
สัมภาษณ์ตัวแทนมัคคุเทศก์ คือ นายพงศ์สรร ทองอยู่ อาชีพมัคคุเทศก์ อายุ 31 ปี วันอาทิตย์
ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
4. ผูว้ จิ ยั จัดท�ำบันทึกภาคการส�ำรวจพืน้ ที่ การสัมภาษณ์และการสังเกต จากนัน้ เก็บรวบรวมข้อมูล
รวมทัง้ การท�ำความเข้าใจกับทฤษฎีทใี่ ช้ในการวิจยั เพือ่ เป็นกรอบในการวิเคราะห์และก�ำหนดใจความส�ำคัญ

22 SUTHIPARITHAT

Special edition

ผลการวิจัย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ กีย่ วข้อง การส�ำรวจพืน้ ที่ และการสังเกต
การท่องเทีย่ วของชุมชนเกาะศาลเจ้า โดยน�ำทฤษฎีการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เป็นกรอบในการวิเคราะห์
สามารถสรุปผล ดังนี้
1. ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นจุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะศาลเจ้า
ชุมชนเกาะศาลเจ้าตัง้ อยูท่ ี่ หมู่ 5 แขวงบางระมาด เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร ริมคลองบางระมาด
และคลองบ้านไทร ในกลุม่ เขตกรุงธนเหนือ ระหว่างคลองบางระมาดกับคลองบ้านไทรในเขตตลิง่ ชัน ช่วง
ระหว่างถนนราชพฤกษ์และถนนพุทธมณฑลสาย 1 (ฝัง่ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่) ทิศเหนือจรดริมคลองบ้าน
ไทรทิศใต้จรดริมคลองบางระมาดและติดต่อกับหมู่ที่ 4 แขวงบางระมาดทิศตะวันออกจรดริมคลองบาง
ระมาดเป็นช่วงแยกของบ้านไทรและคลองบางระมาดทิศตะวันตก ฝั่งซ้ายของถนนจําปากาญจนาภิเษก
และติดต่อกับหมู่ที่ 10 แขวงบางระมาดพื้นที่ของชุมชนถูกล้อมรอบด้วยคลองสายหลัก 2 สาย คือคลอง
บางระมาดและคลองบ้านไทร โดยมีคลองลัดวัดจ�ำปาเชื่อมคลองทั้งสองสายเข้าด้วยกัน ท�ำให้พื้นที่ของ
ชุมชนมีลกั ษณะเป็นเกาะ ส่วนค�ำว่าศาลเจ้านัน้ มาจากชือ่ ศาลเจ้าพ่อจุย้ ซึง่ เป็นศาลเจ้าศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำชุมชน
ค�ำว่า “จุ้ย” มาจากศัพท์ภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่า “น�้ำ” โดยศาลเจ้านี้ตั้งอยู่บริเวณท่าเทียบเรือซึ่งเป็นแหล่ง
การค้าทางน�้ำในสมัยโบราณ สันนิษฐานว่าชาวจีนเดินทางค้าขายผ่านบริเวณนี้กันมาก จึงมีการตั้งศาลขึ้น
เพื่อบูชาสายน�้ำ จนกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน
การเรียบเรียงข้อมูลภูมิหลังของชุมชนพบว่า บริเวณคลองบางระมาดเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงรัตนโกสินทร์เป็นคลองส�ำคัญในย่านฝั่งธนบุรีที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อเชื่อม
ต่อไปยังเมืองนครปฐมและออกสู่อ่าวไทยอีกด้วย สิ่งที่ตอกย�้ำความมีตัวตนของชุมชนเกาะศาลเจ้าคือวัด
จ�ำปาซึ่งเป็นวัดประจ�ำชุมชน ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่สันนิษฐานได้ว่าเป็นวัด
โบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งส�ำคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีวัดเป็น
หลักประธานของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนจึงเกิดขึน้ “วัด” นอกจากจะเป็นสถานทีเ่ ผยแพร่
ค�ำสอน แสดงธรรมเทศนา และประกอบพิธกี รรม ยังเป็นจุดก�ำเนิดของงานช่างและศิลปกรรมแขนงต่างๆ
ในอดีตชุมชนวัดจ�ำปามีช่างฝีมืออยู่มาก เมื่อมีงานศพก็จะมีช่างแทงหยวก ช่างแกะสลัก ที่มีความช�ำนาญ
มาช่วยงานที่วัด ด้านศิลปะการร�ำก็ขึ้นชื่อ เพราะนิวาสถานของขุนเชี่ยวร�ำฉลาด ซึ่งเป็นตัวโขนในรัชกาลที่
6 ก็อาศัยอยู่ที่ชุมชนนี้ (เอนก นาวิกมูล, 2552, น. 198-199) จากการสัมภาษณ์นายทวีศักด์ หว่างจันทร์
ประธานชุมชนเกาะศาลเจ้า ท�ำให้ทราบว่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวพระนครอพยพหนีระเบิดมา
อยู่ตามสวนในฝั่งธนบุรีหลายครอบครัว รวมไปถึง “หลวงวัฒนศิลป์” (ต่วน ยุวพุกกะ) ช่างหลวงสังกัด
กองช่างกระทรวงวังที่อพยพมาอยู่ที่นี่ และกลายเป็นบุคคลส�ำคัญที่ถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้านชุมชนวัด
จ�ำปาได้มีวิชาแทงหยวกติดตัว ชุมชนยังเคยเป็นแหล่งท�ำข้าวหลามเพื่อส่งไปขายยังชุมชนอื่นๆ เป็นย่าน
การค้าและท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งสินค้าท่าสุดท้ายในฝั่งธนบุรี หากพ้นจากจุดนี้ไปแล้วจะไม่มีตลาด ไม่มี
ท่าเรือ ท�ำให้จุดกระจายสินค้าทั้งหมดอยู่ในบริเวณนี้จึงมีเรือสินค้าและเรือชาวบ้านแล่นผ่านไปมาอย่าง
คึกคักตลอดทั้งวัน พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นสวนเกษตร
ต่อมาเมือ่ มีนโยบายการพัฒนาเมืองออกไปตามชานเมือง การคมนาคมเจริญขึน้ มีการตัดถนนเข้า
สู่ชุมชน สวนเกษตรจึงถูกแทนที่ด้วยถนนและหมู่บ้านจัดสรรที่รุกล�้ำเข้ามา สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์
ของ น.ส.อารมณ์ เบ็ญหาลาภ กรรมการชุมชนที่เล่าว่า เจ้าของที่ดินสวนเกษตรหลายแห่งจึงตัดสินใจ
ขายที่ดินเพราะได้ราคาสูง แล้วย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น แต่ชาวบ้านในชุมชนเกาะศาลเจ้าต้องการอนุรักษ์
ถิ่นฐานดั้งเดิมของตนเองไว้ให้ลูกหลานจึงเกิดการรวมตัวของคนในชุมชนและใช้การท่องเที่ยวเข้ามาเป็น
หนึ่งในนโยบายการรักษาชุมชนไว้ ตรงกับที่นางล�ำเจียก ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การท่องเที่ยวของชุมชนเล่าว่า “สมัยก่อนแถวนี้ท�ำสวน ปลูกกล้วย ปลูกมะพร้าว มะม่วง ผลไม้ตามสวน
แล้วไปขายหน้าบ้านบ้าง คนมารับซื้อไปขายที่ตลาดบ้าง ปัจจุบันไม่มีแล้ว เพราะคนละแวกนี้ขายบ้าน
กันหมด และท�ำเป็นหมู่บ้านจัดสรร เหลือเพียงแต่ชุมชนเล็กๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมเก่าแก่”
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งานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนแม้จะหลงเหลืออยูเ่ พียงไม่กอี่ ย่าง แต่กม็ คี วามโดดเด่นและถือเป็น
จุดดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ วได้อย่างดี ซึง่ ทางชุมชนเองก็ได้พฒ
ั นาเป็นผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกไว้จำ� หน่ายแก่
นักท่องเที่ยว
งานเครื่องหอม เป็นงานปรุงแต่งกลิ่นจากดอกไม้ไทยนานาชนิดแล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
อาทิ “แป้งร�่ำ” ที่ใช้แป้งหินหรือแป้งนวลผสมน�้ำปรุงกลิ่นดอกไม้ไทยซึ่งทางชุมชนสกัดขึ้นเอง แป้งร�่ำใช้
เป็นส่วนผสมที่ใส่ในน�้ำอบ สามารถท�ำเป็นแป้งกระแจะเพื่อใช้เจิมในพิธีกรรม “แป้งพวง” หรือพวงมาลัย
ที่ท�ำจากแป้ง โดยน�ำแป้งหินมาผสมกับน�้ำปรุงแล้วใส่สีที่ต้องการก่อนจะบีบเม็ดแป้งบนลงบนด้ายที่ขึง
เป็นเส้นตรงและตึง จากนั้นบีบแป้งให้เป็นเม็ดเล็กๆ ลงบนเส้นด้ายโดยเว้นระยะห่างเท่าๆ กัน รอให้แห้ง
แล้วจึงน�ำมาอบร�ำ่ ให้เกิดกลิน่ หอมก่อนมัดรวมกันเป็นพวงมาลัย หรือท�ำเป็นพวงแป้งใช้เสียบมวยผมแทน
ช่อดอกไม้ “น�้ำปรุง” หรือน�้ำหอมไทยสมัยโบราณ เป็นการสกัดกลิ่นจากดอกไม้หอมชนิดต่างๆ แล้วน�ำ
มาปรุงแต่งกลิ่นตามความชอบ ชุมชนแห่งนี้สกัดกลิ่นน�้ำปรุงจากดอกไม้ไทย อาทิ ปีบ มะลิ โมก และ
กุหลาบ น.ส.วัลลี นวลหอม และ น.ส.สุธาสินีนาฎ ก้องเวหา นักท่องเที่ยวให้สัมภาษณ์ว่า งานเครื่อง
หอมเป็นจุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะศาลเจ้ามากที่สุด
งานแทงหยวก เป็นงานหัตถศิลป์ที่จัดอยู่ในงานช่างสิบหมู่ ประเภทช่างสลักของอ่อน เป็นงานที่
ใช้ “หยวก” หรือล�ำต้นกล้วย โดยลอกกาบกล้วยส่วนที่เป็นแกนอ่อนของล�ำต้นที่มีสีขาวมาใช้ นิยมท�ำขึ้น
เพื่อใช้ประดับตามฐานหรือเสา เช่น ประดับซุ้มเบญจาในพิธีโกนจุกและร้านม้าหรือจิตกาธานพิธีศพ งาน
แทงหยวกของชุมชนแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ผสมผสานเข้ากับการประดับงานปั้นและงานแกะสลักซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จนเรียกได้ว่าเป็นงาน “กลุ่มช่างวัดจ�ำปา”
พวงมะโหตร เป็นเครื่องแขวนที่คนไทยภาคกลางใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็น “พวงระย้า” ส่วน
ทางภาคเหนือมักเรียกกันว่า ตุงไส้หมู เป็นเครื่องแขวนโบราณที่ท�ำจากกระดาษสี แล้วน�ำมาพับและตัด
เป็นรูปต่าง ๆ ให้เป็นชั้นในรูปแบบของพวงอุบะ มักจะใช้แขวนเมื่อมีงานบุญ งานมงคล หรืองานรื่นเริง
งานช่างเครื่องคาว-หวาน คนในชุมชนเรียกพ่อครัว แม่ครัว ที่มีความสามารถในการท�ำอาหาร
คาว-หวานแบบไทยว่า ช่างเครื่องคาว-หวาน อาหารไทยที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันยังสามารถหา
รับประทานได้ในชุมชนนี้ อาทิ แกงรัญจวน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เป็นต้น แต่อาหารดังที่กล่าว
มาจะมีการท�ำขึ้นก็เฉพาะงานประเพณีของวัดจ�ำปา หรืองานไหว้ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ซึ่งมีไม่บ่อยนักในแต่ละปี
กล่าวได้ว่า ชุมชนมีงานศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักท่องเทีย่ วผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ซึง่ สอดคล้องกับรูปแบบของการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
ลงตัว อันจะน�ำไปสู่ความสมดุลทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างแท้จริง
2. รูปแบบการใช้วัฒนธรรมของชุมชนเกาะศาลเจ้าเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเทีย่ วของชุมชนเกาะศาลเจ้ามีจดุ เริม่ ต้นมาจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเทีย่ วของ
ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม โดยนายชวน ชูจันทร์ เกษตรกรชาวบางระมาด ผู้ริเริ่มการสร้างตลาดน�้ำคลอง
ลัดมะยม ซึ่งต่อสู้กับการขยายพื้นที่ของหมู่บ้านจัดสรรเช่นเดียวกัน การท่องเที่ยวของตลาดน�้ำคลองลัด
มะยมมีการขยายตัวในช่วงปี 2553 จึงจัดให้มีบริการเรือน�ำเที่ยวเพื่อน�ำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสวนเกษตร
และชุมชนใกล้เคียง บ้านเกาะศาลเจ้าชุมชนวัดจ�ำปาจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจ เนื่องจากมีระยะทางไม่ไกลมากนัก และเป็นชุมชนที่ยังมีบ้านเรือนไทย และมีศิลปวัฒนธรรม
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เมือ่ รับนักท่องเทีย่ วทีส่ ง่ ต่อมาจากตลาดน�ำ้ คลองลัดมะยม ทางชุมชนเกาะศาล
เจ้าต้องออกแบบเส้นทางน�ำเที่ยวให้กระชับและน่าสนใจ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีเวลาเพียง 90 นาทีรวม
การเดินทางไป-กลับ การเที่ยวชมในชุนชนเกาะศาลเจ้าจึงถูกออกแบบไว้ประมาณ 45 นาที ซึ่งเป็นระยะ
เวลาที่เหมาะสมโดยใช้การสอบถามจากนายรุ่งโรจน์ ศรีโชติ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือท่องเที่ยว
จากตลาดน�ำ้ คลองลัดมะยม โดยเส้นทางการท่องเทีย่ วเริม่ ต้นจากเรือน�ำเทีย่ วจอดเทียบท่าศาลเจ้าพ่อจุย้
คุณทวีศกั ดิ์ ประธานชุมชนและยังเป็นเจ้าของบ้านเรือนไทยมาต้อนรับนักท่องเทีย่ วและอธิบายความเป็นมา
ของชุมชนก่อนจะให้เวลาชมบ้านเรือนไทยของตนเองเมือ่ ชมบ้านเรือนไทยเป็นทีเ่ รียบร้อย นักท่องเทีย่ วจะ
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ต้องเดินข้ามสะพานไปยังบ้านเครื่องหอมเพื่อชมและร่วมกิจกรรมในการบีบแป้งร�่ำ  ท�ำน�้ำปรุง หรือเลือก
ซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องหอมของชุมชน เมื่อจบกิจกรรมจากบ้านเครื่องหอมจะต้องเดินผ่านไปชม
สวนดาหลา ซึง่ เป็นสวนเกษตรทีป่ ลูกดอกดาหลาส่งจ�ำหน่ายตลาดทัว่ ไป นักท่องเทีย่ วสามารถเลือกซือ้ น�ำ้
สมุนไพรแปรรูปได้จากสวนแห่งนี้ เส้นทางท่องเที่ยวจะไปสิ้นสุดที่สวนเกษตรท้ายคลอง เป็นจุดจ�ำหน่าย
ผลิตผลทางการเกษตรจากสวนของชุมชนและเป็นจุดลงเรือเพื่อส่งนักท่องเที่ยวกลับไปยังตลาดน�้ำคลอง
ลัดมะยม ตลอดเส้นทางการท่องเทีย่ วในชุมชนแห่งนีจ้ ะไม่มปี า้ ยสือ่ ความหมายทางการท่องเทีย่ วใดๆ จาก
การสัมภาษณ์นายทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ น.ส.บัวลอย สุขน้อย และ น.ส.อารมณ์ เบ็ญหาลาภ ได้ทราบว่า
ชุมชนต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งเรียกว่าการเที่ยวแบบ “วิถีถิ่น” หมายถึงเมื่อนักท่องเที่ยว
เข้ามาแล้วเห็นชาวบ้านท�ำอะไรก็สามารถเข้าไปท�ำกับเขา ไปช่วย ไปซักถามพูดคุยเพือ่ เกิดการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นซึง่ จะท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าใจความเป็นชุมชนเกาะศาลเจ้ามากกว่าเข้ามาเพียงแค่ถา่ ยรูป อ่าน
ป้ายบอกทางหรืออธิบายประวัติความเป็นมาด้วยตัวเองแล้วเลยผ่านไป
3. การพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเกาะศาลเจ้า
เมือ่ น�ำข้อมูลจากการส�ำรวจพืน้ ที่ การสังเกต การรวบรวมข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ และการสัมภาษณ์
จากบุคคลที่อยู่ในส่วนภาครัฐ ตัวแทนจากภาคการท่องเที่ยวเอกชน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์
มาวิเคราะห์ร่วมกับรูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนพบว่า มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะแบบ
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของ Richards and Raymond, (2000, pp. 16-20) รวมถึงงานของ ปิรนั ธ์ ชิณโชติ
และ ธีระวัฒน์ จันทึก (2559, น. 250-268) ดังนี้
1. การพัฒนามีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว จากที่ได้กล่าวถึงรูปแบบ
การท่องเทีย่ วของชุมชนในข้างต้นจะเห็นว่า ชุมชนใช้การท่องเทีย่ วแบบ “วิถถี นิ่ ” ต้องการให้นกั ท่องเทีย่ วมี
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคนในชุมชนจึงไม่มกี ารท�ำป้ายสือ่ ความหมายหรือป้ายบอกทางในชุมชน แต่
นักท่องเทีย่ วต้องมีการพูดคุย ซักถาม คนในชุมชน หรือระหว่างนักท่องเทีย่ วด้วยกันเอง นับว่าเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดกับสังคมปัจจุบันซึ่งคนพูดคุยกันน้อยลงแต่ให้ความส�ำคัญกับโซเชียลมีเดียแทน
นายบุญส่ง คุม้ บุญ ผูอ้ ำ� นวยการกองแผนงานการลงทุน ฝ่ายกองทุนธุรกิจท่องเทีย่ ว ททท. กล่าวว่า รูปแบบ
การท่องเที่ยวของชุมชนควรเพิ่มระยะเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือท�ำกิจกรรมนานขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้ต่างๆ เช่น วิธีการผสมแป้งร�่ำ  การบีบแป้งร�่ำ  การท�ำแป้งพวง หรือการสกัดน�้ำปรุง เมื่อ
นักท่องเทีย่ วรูส้ กึ ว่าได้ใช้ทกั ษะในการท�ำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน จะท�ำให้เกิดความรูส้ กึ รักและหวงแหน
วัฒนธรรมเสมือนตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วย
2. สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้ประทับใจ นอกจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตามเส้น
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนแล้ว นางนันทิยา มาลัย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ นายพงศ์สรร ทองอยู่
มัคคุเทศก์ กล่าวว่า การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้เกิดความน่าประทับใจ ควรเริ่มจากการสร้าง
กิจกรรมให้แตกต่างจากทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั แต่ตอ้ งไม่ใช่การปรุงแต่งขึน้ เพียงเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความรูส้ กึ
ว่ามีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย นอกจากกิจกรรมต่างๆ ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมเพือ่ เกิดความรูส้ กึ
เป็นเจ้าบ้าน มีความยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีก็จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว
ได้เช่นกัน
3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้นอกจากเส้นทางการท่องเที่ยว
หลักของชุมชน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มรับรู้ว่า ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการจัดงาน
ประเพณีสืบสานงานวิถีถิ่นของชุมชน เป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยการ
บวงสรวงศาลเจ้าพ่อจุ้ย-เจ้าพ่อกุมกรรณ์ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านมาตั้งแต่ครั้งโบราณเมื่อต้องใช้
เส้นทางคมนาคมทางน�้ำ  แม้ว่าปัจจุบันการคมนาคมจะเปลี่ยนเป็นเส้นทางบก ชาวบ้านก็ยังคงสืบสาน
งานประเพณีส�ำคัญนี้เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือคนภายนอกได้เข้า
ร่วมงานและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน รูปแบบของงานจะมีการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อจุ้ย-เจ้าพ่อกุมกรรณ์ มี
มหรสพ เช่น ละครชาตรี การสาธิตงานหัตถศิลป์ชมุ ชน ได้แก่ การท�ำแป้งร�ำ 
่ แป้งพวง เครือ่ งหอมโบราณ
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การท�ำพวงมะโหตรหรือพวงอุบะจากกระดาษสี การท�ำขนมไทย การจักสานทางมะพร้าว การแทงหยวก
การท�ำพวงแขวน ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ชาวชุมชนพยายามจะอนุรักษ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุด
4. ส่งเสริมเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ และเน้นวัฒนธรรมประจ�ำวัน หลักการโดยทัว่ ไปของการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์มักจะเน้นความเป็นวิถีชีวิตประจ�ำวันมากกว่าสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของชุมชนที่มีอยู่เดิม อาทิ บ้านสองบุตรี ซึ่งเป็นบ้านเรือนไทยของนายทวีศักดิ์ ประธานชุมชนมีลักษณะ
เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์โดยชัน้ ล่างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีการจัดวางของตกแต่งบ้าน มีของเล่นแบบ
โบราณไว้ให้ชม ส่วนชัน้ บนสร้างด้วยไม้ทมี่ ลี วดลายฉลุงดงาม นายธนิตย์ แสวงพรรค ผูจ้ ดั การสมาคมไทย
ธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมผู้ประกอบการในการน�ำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้า
มาท่องเที่ยวยังประเทศไทย กล่าวว่า ข้อได้เปรียบของชุมชนเกาะศาลเจ้าคือมีวัฒนธรรมประจ�ำวันที่เป็น
จริงไม่ปรุงแต่ง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชนบทใกล้กรุงเทพ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นทุนเดิม
คนในชุมชนจึงควรช่วยกันรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเช่นนี้ไว้ เนื่องจากวิถีชีวิตแบบชนบทของชุมชนเกาะ
ศาลเจ้าหาได้ยากในกรุงเทพมหานครปัจจุบัน นางศรีผ่อง อ่อนจันท์ และ นางอุมา เลาหวนิช ผู้อาศัยอยู่
ในชุมชนกล่าวว่า “ชุมชนอยูก่ นั อย่างเรียบง่าย มีอะไรก็แบ่งปันซึง่ กันและกัน บางวันบ้านไหนมีงานบุญ แล้ว
มีนกั ท่องเทีย่ วมาก็แจกจ่ายขนมให้กนิ กันไม่คดิ เงิน” วิถชี วี ติ เช่นนีจ้ งึ มีสว่ นให้นกั ท่องเทีย่ วสนใจมาเยีย่ มชม
เนือ่ งจากได้สมั ผัสวิถชี วี ติ สวนเกษตรริมคลอง บ้านทรงไทย ขนมไทยโบราณ และศิลปวัฒนธรรมทีส่ ามารถ
สะท้อนภาพในอดีตซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ขาดหายไปในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับตลาดน�้ำคลองลัดมะยม ซึ่งเป็นตลาดที่มีรูปแบบและบรรยากาศย้อนยุคแต่ไม่ล้าสมัย และมี
บริการเรือน�ำเทีย่ วมายังชุมชนจึงท�ำให้ผคู้ นพยายามหลีกหนีความวุน่ วายในสังคมเมือง และเลือกเดินทาง
มาท่องเที่ยวยังชุมชนเกาะศาลเจ้า

บทสรุป

เมื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ หรือแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลิน แต่ต้องเป็นการได้เรียนรู้ความเป็นตัวตน
ของชุมชน ได้ศึกษาวิถีชีวิต มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและได้ลงมือท�ำกิจกรรมร่วมกับ
คนในชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวลักษณะนี้ครอบคลุมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือเชิงวัฒนธรรม
ด้วย กล่าวได้ว่า ชุมชนเกาะศาลเจ้าสามารถน�ำเอาภูมิหลังและศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็น
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว และการสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบสอดคล้องกับกิจกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เนือ่ งจากมีเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ อีกทัง้ ชุมชนยังมีความเก่าแก่นา่ สนใจอาคาร
บ้านเรือนเป็นวิถแี บบชนบททีอ่ ยูใ่ นเมืองกรุง ส่วนงานหัตถศิลป์ของชุมชนไม่วา่ จะเป็นงานช่างและงานศิลปะ
เช่น การแทงหยวกที่นับวันจะหาดูได้ยาก งานดอกไม้สด งานแป้งร�่ำ แป้งพวงที่เกือบจะเลือนหายไปจาก
การรับรู้ของคนในสังคมแต่ยังสามารถพบเห็นได้ในชุมชนนี้

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั ท�ำให้ทราบว่าแม้ศลิ ปวัฒนธรรมของชุมชนเกาะศาลเจ้าจะเป็นสิง่ ดึงดูดใจทางการ
ท่องเทีย่ ว แต่รปู แบบการท่องเทีย่ วของชุมชนถูกออกแบบเพือ่ ให้สะดวกต่อนักท่องเทีย่ วทีม่ าจากต้นทางคือ
ตลาดน�ำ้ คลองลัดมะยมในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านัน้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วไม่มคี วาม
แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจซื้อบริการน�ำเที่ยวของตัวนักท่องเที่ยวจากต้นทาง ส่วนผลการศึกษา
ด้านการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเกาะศาลเจ้าพบว่า รูปแบบ
การท่องเที่ยวของชุมชน ควรเพิ่มระยะเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือท�ำกิจกรรมนานขึ้นจึงมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ชุมชนควรจัดท�ำเส้นทางท่องเที่ยวและก�ำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง โดยปรับเส้น
ทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสถานที่น่าใจภายในชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น วัดจ�ำปา ตลาดน�้ำวัดจ�ำปา ศาลเจ้าพ่อ
จุ้ย บ้านสองบุตรี บ้านเครื่องหอม สวนดาหลา
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2. ชุมชนควรเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทักษะการเรียน
รู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชน เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมของชุมชนมีค่อนข้างมาก แต่บางอย่างยัง
ไม่มีการน�ำมาพัฒนาเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การแทงหยวก การท�ำขนมไทยหรืออาหารไทย
โบราณ การท�ำพวงมะโหตร
3. ชุมชนควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึง
รวมทัง้ ถ่ายทอดความรูท้ างภูมิปัญญาท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมให้กบั เยาวชนรุน่ หลังต่อไป เพือ่ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
4. ชุมชนควรส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยใช้วธิ สี ร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเครือข่ายชุมชนท่อง
เทีย่ วอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการสร้างกิจกรรมหรือเส้นทางท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงกับชุมชนใกล้เคียง เพือ่ เรียนรูว้ ถิ ี
ชีวติ ชุมชนซึง่ กันและกัน มีการแลกเปลีย่ นความรูอ้ ย่างเป็นระบบ และสามารถน�ำความรูม้ าพัฒนาปรับปรุง
การด�ำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนได้
5. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับ
คนในชุมชน เพือ่ ชีแ้ จงและสร้างความเข้าใจให้กบั คนในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรม
และสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของชุมน เพื่อให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
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