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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับเปนวิสาหกิจสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะนํามาซึ่งรายไดแกประเทศและคนในทองถิ่นแลว ยังกอใหเกิดการ
พัฒนาในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่งกอสรางดานอื่นๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว และสงผลตอความสะดวกสบายในดานตางๆ ของทองถิ่น
ที่มีการทองเที่ยวดวย แตในทางตรงกันขามหากมีการบริการจัดการที่ไมเหมาะสม การเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวจะมีสวนทําใหสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมได การ
จัดการทองเที่ยวโดยทั่วไปมักประสบปญหาที่สวนทางกันระหวางการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
สังคม และวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศอยูเสมอ ทั้งจะสังเกตไดวาการพัฒนาการทองเที่ยวในอดีตที่
ผานมากอใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวที่เรียกวา การทองเที่ยวแบบมวลชน (mass tourism) เปนรูปแบบ
การทองเที่ยวที่มุงเนนใหเกิดรายไดและใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวเปน
หลักโดยปราศจากการคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและวัฒ นธรรม การพัฒ นาการทองเที่ยวใน
รูปแบบดังกลาวจึงทําใหพื้นที่แหลงทองเที่ยวนั้นๆ ถูกแทนที่ดวยสภาพแวดลอมใหม วัฒนธรรมอื่น และ
บุคคลจากภายนอก จนทําใหเกิดการเบียดขับคนในทองถิ่นออกจากพื้นที่ที่มีการทองเที่ยวนั้น การพัฒนา
ที่นํามาซึ่งสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวมุงเนนแตเพียงการนําทรัพยากรทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมมา
ปรับใหเปนสินคาเพื่อการพาณิชย และสงผลใหวัฒนธรรมหรือเหตุการณสําคัญเดิมๆ ของชุมชนถูกผลัก
ออกไปใหเหลือเปนเพียงความทรงจําในอดีต ดวยเหตุนี้การทองเที่ยวแบบมวลชนจึงถูกวิพากษวิจารณวา
เปนสิ่งที่ทําลายระบบการทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับทองถิ่นเปนหลัก ทั้งยังไมสามารถสรางรายไดสู
ทองถิ่นไดอยางแทจริง เนื่องจากผลประโยชนสวนใหญตกอยูสถานประกอบการธุรกิจ ทองเที่ยวหรือ
นายทุนเจาของแหลง ที่พักอาศัย โดยไมมีก ารใชแรงงานจากทองถิ่นไมใหความสําคัญ กับ ผลผลิตของ
ทองถิ่น และภาพของการทองเที่ยวแบบมวลชนดังที่ไดก ลาวมานั้น ชี้ใหเห็นถึงจุดที่อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ย วไมส ามารถจั ดการทรัพยากรในทอ งถิ่นในสั ม พันธกั บ ผลประโยชน ของประชาชนไดอยา ง
เหมาะสมและมีสํานึก รูตอผลเสียที่ เกิดขึ้น ตอมาจึงเริ่ม มีแนวคิดเกี่ยวกับ “การทองเที่ยวทางเลือก”
(alternative tourism) ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่สนับสนุนวิธีการที่ตรงกันขามกับการทองเที่ยวแบบ
มวลชน โดยใหความสําคัญกับสังคมและระบบนิเวศมากขึ้นเพื่อที่จะชี้ใหเห็นวานโยบายการทองเที่ยวนั้น
ไมควรมุงเนนเพียงแตจําเปนดานเศรษฐกิจและศิลปะการบริการเทานั้น แตยังตองมุงเนนที่จะไมทําลาย
สิ่งแวดลอมและพิจารณาถึงความตองการที่แทจริงของคนในทองถิ่นดวย ดังนั้นการทองเที่ยวรูปแบบนี้จึง
ชูประเด็นของทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนหลัก และยังเป นรูป แบบการทองเที่ยวที่มุง
แสวงหาหนทางใหชุมชนสามารถสรางพลังอํานาจในการตัดสินใจดวยตนเองไดโดยไมอยูภายใตอิทธิพล
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จากภายนอก แตอยางไรก็ตามกิจกรรมการทองเที่ยวทุกประเภทลวนสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนไดทั้งสิ้น เชน ชุมชนเจาของพื้นที่จะรับเอาการทองเที่ยวแบบทางเลือกมาเปนทอดๆ เพราะเชื่อวา
เปนรูปแบบที่ดีงาม โดยปราศจากการคํานึงถึงผลกระทบในดานลบที่อาจจะตามมาภายหลัง นอกจากนี้
ผูที่มีความรูในชุมชนอาจกลายเปนผูผูกขาดและชี้นําการควบคุมจัดการแทนที่จะเกิดจากการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนอยางแทจริง (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2546: 2-3)
แมก ารพัฒ นาและการสง เสริม การทองเที่ยวดัง ที่ก ลาวมา จะสงผลดีตอประเทศแตในทาง
กลับกันก็กอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากกลไกในการกระจายรายไดไมกอใหเกิดความ
ยุติธรรมซึ่งโดยสวนใหญแลวการกระจายรายไดจะกระจุกตัวอยูในกลุมธุรกิจขนาดใหญที่เปนทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรงและโดยออมที่ดําเนินกิจการอยูในทองถิ่นที่มีแหลงทองเที่ยวนั้น จาก
ปญหาขางตนจึงเกิดแนวคิดที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในทองถิ่นของตนมากขึ้น เพราะถือวาการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่ใชทรัพยากรของทองถิ่นเปน
หลัก คนในทองถิ่นที่เปนเจาของทรัพยากรเหลานั้นควรไดรับผลประโยชนกลับคืนอยางยุติธรรม เปนที่มา
ของแนวคิดเกี่ยวกับ การทองเที่ยวที่ดําเนินการโดยชุมชนเอง หรือเรียกวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน”
(community-based tourism) ซึ่งเปนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางการทองเที่ยวบนฐานคิดที่คนในชุมชนทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดสวนเสียจาก
การทองเที่ยว โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นดานตางๆ ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี วิ ถีชีวิต และวิถีก ารผลิตของชุมชนมาใชเ ปนตนทุนหรือปจ จัยในการจัดการทองเที่ยวอยาง
เหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความรูความสามารถในการดําเนินงานตั้งแต
การตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน และการสรุปบทเรียน โดยเนนใหเกิดความยั่งยืนสูคนรุนลูกรุน
หลาน และเกิดประโยชนตอทองถิ่น ตลอดจนคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ
(สินธุ สโรบล, 2546: 12) ทั้งนี้ยังเนนการพัฒนาให “คน” เปนหัวใจสําคัญของการทองเที่ยว ซึ่ง ไม
เพียงแตพัฒนาใหสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวเทานั้น แตเนนถึงการสรางศักยภาพ
ของคนในทองถิ่น ผูประกอบการ และผูใหบริการ ใหสามารถบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใชงานวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางกระบวนการเรียนรูใหคนในทองถิ่นเขามา
มี ส ว นร ว มในการจั ด การการท อ งเที่ ย วของชุ ม ชนมากขึ้ น เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารดู แ ลรั ก ษาและฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุลกับภูมิปญญา อัตลักษณทางวัฒนธรรม และเกื้อกูลตอเศรษฐกิจของ
ชุมชนตอไป (สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย, 2550: 1) ซึ่งในปจจุบันเชื่อกันวารูปแบบของการทองเที่ยวโดย
ชุมชนนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาชุมชน โดยเนนใหมีการจัดการที่มุงไปสูความยั่งยืน
ในดานตางๆ ของชุมชน และเมื่อการทองเที่ยวโดยชุมชนถูกเลือกใหเปนวิสาหกิจที่สําคัญของชุมชน ดังนั้น
วิถีทางการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจในการพัฒนาชุมชนที่จะทําใหคนใน
ชุมชนทุกคนมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาดวย หากชุมชนมีความเขาใจรูปแบบการทองเที่ยวโดย
ชุมชน สามารถจัดการกิจการตางๆ ของชุมชนเอง พึ่งพาตนเองได และสามารถสรางภูมิคุมกันไมใหเกิด
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การตักตวงผลประโยชนจากบุคคลภายนอกมากเกินกวาที่ชุมชนจะรับได จะทําใหชุมชนไดรับการพัฒนา
ไปในทิศทางที่เหมาะสม และกาวเขาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง
การพัฒนาประเทศของไทยในชวง 30 ปแรกของแผนพัฒนาไดเห็นความสําคัญของดานเศรษฐกิจ
ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พุทธศักราช 2504 2509) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พุทธศักราช 2525-2529) ซึ่งมีนโยบายที่
สําคัญคือการกําหนดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปน
ปจ จัย ในการผลิ ตเป นจํานวนมาก ส ง ผลใหเ กิ ดความเสื่ อมโทรมในสิ่ง แวดล อมทั้ ง วัฒ นธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยวอยางมาก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พุทธศักราช 2535-2539) จึงกําหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมที่แทจริงของทุกฝาย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยใชแนวคิดที่
เรียกวา “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” (รําไพพรรณ
แกวสุริยะ, 2544: 22) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 8 ที่เนนบทบาทการพัฒนาชุมชน และการที่
รัฐบาลออกกฎหมายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น เปนแรงผลักดันใหองคกรทองถิ่นและหนวยงานตางๆ
ใหความสําคัญกับการสรางรายได ใหกับชุมชนโดยใชการทองเที่ยวเปนจุดขาย จึงทําใหเกิดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวหลายรูปแบบในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมของการทองเที่ยว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ก็ยังกําหนดนโยบายการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสัง คมฉบับ ที่แลวมาประกอบกับ ยุท ธศาสตรของกระทรวงวัฒ นธรรม การนําทุนทาง
วัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคม และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ นับวาเปนโอกาสดีที่จะทําให
ประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศที่มีทุนทางวัฒนธรรมอยูมาก และหลากหลายครอบคลุมอยูทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ไดนําทุนที่มีอยูมาสรางคุณคากอใหเกิดรายไดดวยกระบวนการจัดการและรูปแบบการนําเสนอที่
หลากหลาย การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนมีโอกาสไดนําเอาทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนออกมานําเสนอเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจกอใหเกิดอาชีพรายไดแกชุมชนและเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาทั้งในระดับชุมชนทองถิ่นและระดับประเทศเนื่องจากแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความ
หลากหลายกระจายอยูตามทองถิ่นตางๆ อีก ทั้ง ยัง มีความเคลื่อนไหวในกรณีของพิธีป ระเพณีและ
วัฒ นธรรมที่กําลั ง จัดอยู ฉะนั้นสิ่ง ที่จําเปนที่สุดก็คือการเตรียมขอมูล เกี่ยวกับ แหลง ทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมแหงนั้นไวใหพรอม เวลาออกไปทองเที่ยวเยี่ยมชมทองถิ่นของแหลงวัฒนธรรมจะไดเขาใจความ
เปนไป ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของผูคนที่นั้นดียิ่งขึ้น ในประเด็นเกี่ยวกับขอมูลดานสังคมและ
วัฒนธรรมของทองถิ่นก็เปนปญหาใหญที่หนวยงานตางๆ จะตองรวมมือกันอยางเรงดวนเพื่อใหมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรมอยางเปนระบบระเบียบแตละทองถิ่นอาจจะเปนผูสงขอมูลพื้นฐานชุมชนของตน
ใหแกการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเพื่อประมวลขอมูลเหลานั้นเขาเปนหมวดหมูและพรอมที่จะใหบริการ
แกนักทองเที่ยวไดทันทีที่มีความตองการ (ชนัญ วงษวิภาค, 2551: 293) การทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจ
ทั้ง จากองคก รทองถิ่น องคก รเอกชน และหนวยงานภาครัฐ จากการติดตามความเปนมา พบวา

ห
ม

ย
ิาว
ท

ร
ั
ย
าล

ภ
าช

ุบรี
น
ธ
ฏั

4
ในปจจุบันการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุมชาวไทยและชาวตางประเทศ
มีก ารจัดกิจ กรรมการทองเที่ยวในแหลง ชุม ชน เพื่อศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรม สถาปตยกรรม
หัตถกรรมของทองถิ่น ซึ่งยึดเอารูปแบบที่พักเปนศูนยกลาง และจัดใหมีกิจกรรมในดานตางๆ ตามความ
ตองการของนักทองเที่ยวรวมอยูดวย การมีวิถีชีวิตที่เรียบงายแบบสังคมชนบท เปนจุดขายที่สําคัญที่
นักทองเที่ยวใหความสนใจการจัดกิจกรรมที่พักสัมผัส วัฒนธรรมชนบท จึงเปนสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหกับนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชุมชนและเปนทางเลือกในตลาดทองถิ่นที่ไมใชคูแขงในเชิงพาณิชย
ในพื้นที่ที่มีโรงแรมหรือรีสอรทจึงไมถือเปนการประกอบการที่พักในเชิงธุรกิจ ประเทศไทยเปนอีกประเทศ
หนึ่งที่ขานรับแนวคิดของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยพบวาทั้งแผนและนโยบายที่เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวนั้นไดมีการกลาวถึงการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่ควบคูไปกับการสรางสมดุลกับการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม ซึ่งไดมีการกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและการจัดการทองเที่ยว
มากขึ้น เพื่อใหเกิดความตระหนักและสามารถ สรางรายไดจากการทองเที่ยวที่ยั่งยืน สามารถนําไปสูการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได (สุพล ชัยทร, 2552 : 6)
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ทําการศึกษาซึ่งในเขต
ธนบุรีมีชุมชนเกาแกอายุกวา 600 ป เดิมมีความสําคัญในฐานะที่เปนเมืองหนาดาน ตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา
เปนราชธานี ซึ่ง หลังจากมีความเจริญเขามา เพราะการคากับ ชาติตะวันตกและเอเชียเติบโตขึ้น มีเรือ
สินคาตางชาติเขามาคาขายเรือสินคาเหลานี้ตองผานและพักที่เมืองธนบุรี ดังนั้นเมืองนี้จึงเปนแหลง รวม
ของคนหลากหลายชาติพันธุ ซึ่งนอกจากเดินทางมาคาขายแลว หลายกลุมไดตั้งรกรากอยูที่บริเวณนี้ และ
ใชชีวิตตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ผูคนหลากหลายชาติพันธุที่อาศัยอยูในชุมชนธนบุรีตางมีบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกตางกัน แตสามารถอยูรวมกันไดโดยไมมีขอขัดแยง ดวยเหตุนี้ทําใหเขตธนบุรี
มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน ควรคาแกการศึกษาและสืบทอด
อนุรัก ษอยางยิ่ง ในการพัฒ นาแหล ง ทองเที่ยวดวยการสรางความยั่ ง ยืน เพื่อใหเ กิดการเขาถึง แหล ง
ทอ งเที่ ย วในชุม ชนอั น จะเป นการสร า งความมั่ น คงทางรายได และเกิ ด การท อ งเที่ย วอย า งยั่ ง ยื น
ดวยเหตุผลดังกลาวนั้นจึงควรสนับสนุน สงเสริมใหชุม ชนในเขตธนบุรีเปนที่รูจัก มากยิ่งขึ้นในดานการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ผูวิจัยจึงสนใจศึก ษาเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาบริบทชุมชนที่เกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. พัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทําเปนแผนที่และ
คูมือเสนทางทองเที่ยว

5
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร ไดแก
1. ประธานแขวง/ประธานชุมชน/สมาชิกชุมชนในเขตธนบุรี
2. ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
- หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตธนบุรี
- นักพัฒนาการทองเที่ยว ชํานาญการพิเศษ สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว
- นักวิชาการ ศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี
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ขอบเขตดานพื้นที่
1. เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 7 แขวง ไดแก
- แขวงวัดกัลยาณ
- แขวงสําเหร
- แขวงตลาดพลู
- แขวงบางยี่เรือ
- แขวงดาวคะนอง
- แขวงบุคคโล
- แขวงหิรัญรูจี
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2. ยานกะดีจีน เปนยานประวัติศาสตรที่มีความเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของเขตธนบุรี
ประกอบดวย 6 ชุมชน ไดแก
- ชุมชนวัดกัลยาณ
- ชุมชนกุฎีจีน
- ชุมชนวัดประยุรวงศ
- ชุมชนบุปผาราม
- ชุมชนกุฎีขาว
- ชุมชนโรงคราม
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นิยามศัพทเฉพาะ
การสงเสริมการจัดการทองเที่ยว หมายถึง การใหการสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวของชุมชน อาทิ การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวโดยทําเปนแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยวใหแก
ชุมชน
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การทองเที่ยวที่คํานึง ถึ งความยั่ง ยืนของสิ่งแวดลอม
สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุม ชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปน
เจาของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของ
ทองถิ่น ในขณะเดียวกันก็มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม โดยใหชุมชนในทองถิ่นมี
สวนรวมตอการจัดการทองเที่ยว
เสนทางการทองเที่ยวในเขตธนบุรี หมายถึง การเชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยวใน
บริเวณใกลเคียงกัน โดยเนนแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมประเภท วัด โบสถ มัสยิด และสถานที่สําคัญในชุมชน
เขตธนบุรี
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ประโยชนที่ไดรับ
1. ชุมชนไดรับการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ดวยการจัดกิจกรรม สนับสนุน และสงเสริมการทองเที่ยว ไดแก กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดย
ชุม ชน การสรุป และประเมินผลหลัง เสร็จ สิ้นกิจ กรรมนํารอง และใหความรูแกชุม ชนถึง การจัดการ
ทองเที่ยว ไดแก การประชุมอภิปรายสรุปการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนา
เสนทางทองเที่ยวโดยทําเปนแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยว
2. ชุมชนอื่นๆ ในเขตธนบุรี ไดรวมกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน ไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู และไดรับความรูดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตน
ตอไป
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