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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับเปนวิสาหกิจสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยเปนอยางย่ิง เพราะนอกจากจะนํามาซึ่งรายไดแกประเทศและคนในทองถ่ินแลว ยังกอใหเกิดการ
พัฒนาในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่งกอสรางดานอื่นๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว และสงผลตอความสะดวกสบายในดานตางๆ ของทองถ่ิน
ที่มีการทองเที่ยวดวย แตในทางตรงกันขามหากมีการบริการจัดการที่ไมเหมาะสม การเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวจะมีสวนทําใหสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมได การ
จัดการทองเที่ยวโดยทั่วไปมักประสบปญหาที่สวนทางกันระหวางการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
สังคม และวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศอยูเสมอ ทั้งจะสังเกตไดวาการพัฒนาการทองเที่ยวในอดีตที่
ผานมากอใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวที่เรียกวา การทองเที่ยวแบบมวลชน (mass tourism) เปนรูปแบบ
การทองเที่ยวที่มุงเนนใหเกิดรายไดและใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวเปน
หลักโดยปราศจากการคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม การพัฒนาการทองเที่ยวใน
รูปแบบดังกลาวจึงทําใหพื้นที่แหลงทองเที่ยวน้ันๆ ถูกแทนที่ดวยสภาพแวดลอมใหม วัฒนธรรมอื่น และ
บุคคลจากภายนอก จนทําใหเกิดการเบียดขับคนในทองถ่ินออกจากพื้นที่ที่มีการทองเที่ยวน้ัน การพัฒนา
ที่นํามาซึ่งสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวมุงเนนแตเพียงการนําทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมา
ปรับใหเปนสินคาเพื่อการพาณิชย และสงผลใหวัฒนธรรมหรือเหตุการณสําคัญเดิมๆ ของชุมชนถูกผลัก
ออกไปใหเหลือเปนเพียงความทรงจําในอดีต ดวยเหตุน้ีการทองเที่ยวแบบมวลชนจึงถูกวิพากษวิจารณวา
เปนสิ่งที่ทําลายระบบการทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับทองถ่ินเปนหลัก ทั้งยังไมสามารถสรางรายไดสู
ทองถ่ินไดอยางแทจริง เน่ืองจากผลประโยชนสวนใหญตกอยูสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยวหรือ
นายทุนเจาของแหลงที่พักอาศัย โดยไมมีการใชแรงงานจากทองถ่ินไมใหความสําคัญกับผลผลิตของ
ทองถ่ิน และภาพของการทองเที่ยวแบบมวลชนดังที่ไดกลาวมาน้ัน ช้ีใหเห็นถึงจุดที่อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวไมสามารถจัดการทรัพยากรในทองถ่ินในสัมพันธกับผลประโยชนของประชาชนไดอยาง
เหมาะสมและมีสํานึกรูตอผลเสียที่ เกิดข้ึน ตอมาจึงเริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับ “การทองเที่ยวทางเลือก” 
(alternative tourism) ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่สนับสนุนวิธีการที่ตรงกันขามกับการทองเที่ยวแบบ
มวลชน โดยใหความสําคัญกับสังคมและระบบนิเวศมากข้ึนเพื่อที่จะช้ีใหเห็นวานโยบายการทองเที่ยวน้ัน
ไมควรมุงเนนเพียงแตจําเปนดานเศรษฐกิจและศิลปะการบริการเทาน้ัน แตยังตองมุงเนนที่จะไมทําลาย
สิ่งแวดลอมและพิจารณาถึงความตองการที่แทจริงของคนในทองถ่ินดวย ดังน้ันการทองเที่ยวรูปแบบน้ีจึง
ชูประเด็นของทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนหลัก และยังเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มุง
แสวงหาหนทางใหชุมชนสามารถสรางพลังอํานาจในการตัดสินใจดวยตนเองไดโดยไมอยูภายใตอิทธิพล
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จากภายนอก แตอยางไรก็ตามกิจกรรมการทองเที่ยวทุกประเภทลวนสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนไดทั้งสิ้น เชน ชุมชนเจาของพื้นที่จะรับเอาการทองเที่ยวแบบทางเลือกมาเปนทอดๆ เพราะเช่ือวา
เปนรูปแบบที่ดีงาม โดยปราศจากการคํานึงถึงผลกระทบในดานลบที่อาจจะตามมาภายหลัง นอกจากน้ี  
ผูที่มีความรูในชุมชนอาจกลายเปนผูผูกขาดและช้ีนําการควบคุมจัดการแทนที่จะเกิดจากการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนอยางแทจริง (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2546: 2-3) 
  แมการพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยวดังที่กลาวมา จะสงผลดีตอประเทศแตในทาง
กลับกันก็กอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ อันเน่ืองมาจากกลไกในการกระจายรายไดไมกอใหเกิดความ
ยุติธรรมซึ่งโดยสวนใหญแลวการกระจายรายไดจะกระจุกตัวอยูในกลุมธุรกิจขนาดใหญที่เปนทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรงและโดยออมที่ดําเนินกิจการอยูในทองถ่ินที่มีแหลงทองเที่ยวน้ัน จาก
ปญหาขางตนจึงเกิดแนวคิดที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในทองถ่ินของตนมากข้ึน เพราะถือวาการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่ใชทรัพยากรของทองถ่ินเปน
หลัก คนในทองถ่ินที่เปนเจาของทรัพยากรเหลาน้ันควรไดรับผลประโยชนกลับคืนอยางยุติธรรม เปนที่มา
ของแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ดําเนินการโดยชุมชนเอง หรือเรียกวา “การทองเท่ียวโดยชุมชน” 
(community-based tourism) ซึ่งเปนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางการทองเที่ยวบนฐานคิดที่คนในชุมชนทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมีสวนไดสวนเสียจาก
การทองเที่ยว โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินดานตางๆ ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวอยาง
เหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความรูความสามารถในการดําเนินงานต้ังแต
การตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน และการสรุปบทเรียน โดยเนนใหเกิดความย่ังยืนสูคนรุนลูกรุน
หลาน และเกิดประโยชนตอทองถ่ิน ตลอดจนคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ 
(สินธุ สโรบล, 2546: 12) ทั้งน้ียังเนนการพัฒนาให “คน” เปนหัวใจสําคัญของการทองเที่ยว ซึ่งไม
เพียงแตพัฒนาใหสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวเทาน้ัน แตเนนถึงการสรางศักยภาพ
ของคนในทองถ่ิน ผูประกอบการ และผูใหบริการ ใหสามารถบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังใชงานวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางกระบวนการเรียนรูใหคนในทองถ่ินเขามา
มีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนมากข้ึน เพื่อนําไปสูการดูแลรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุลกับภูมิปญญา อัตลักษณทางวัฒนธรรม และเกื้อกูลตอเศรษฐกิจของ
ชุมชนตอไป (สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย, 2550: 1) ซึ่งในปจจุบันเช่ือกันวารูปแบบของการทองเที่ยวโดย
ชุมชนนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาชุมชน โดยเนนใหมีการจัดการที่มุงไปสูความย่ังยืน
ในดานตางๆ ของชุมชน และเมื่อการทองเที่ยวโดยชุมชนถูกเลือกใหเปนวิสาหกิจที่สําคัญของชุมชน ดังน้ัน
วิถีทางการจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืนจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจในการพัฒนาชุมชนที่จะทําใหคนใน
ชุมชนทุกคนมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาดวย หากชุมชนมีความเขาใจรูปแบบการทองเที่ยวโดย
ชุมชน สามารถจัดการกิจการตางๆ ของชุมชนเอง พึ่งพาตนเองได และสามารถสรางภูมิคุมกันไมใหเกิด
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การตักตวงผลประโยชนจากบุคคลภายนอกมากเกินกวาที่ชุมชนจะรับได จะทําใหชุมชนไดรับการพัฒนา
ไปในทิศทางที่เหมาะสม และกาวเขาสูการพัฒนาที่ย่ังยืนอยางแทจริง 
 การพัฒนาประเทศของไทยในชวง 30 ปแรกของแผนพัฒนาไดเห็นความสําคัญของดานเศรษฐกิจ   
ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พุทธศักราช 2504 -
2509) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พุทธศักราช 2525-2529) ซึ่งมีนโยบายที่
สําคัญคือการกําหนดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปน
ปจจัยในการผลิตเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมในสิ่งแวดลอมทั้งวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยวอยางมาก ดังน้ันแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พุทธศักราช 2535-2539) จึงกําหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมที่แทจริงของทุกฝาย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยใชแนวคิดที่
เรียกวา “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” (รําไพพรรณ 
แกวสุริยะ, 2544: 22) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 8 ที่เนนบทบาทการพัฒนาชุมชน และการที่
รัฐบาลออกกฎหมายการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน เปนแรงผลักดันใหองคกรทองถ่ินและหนวยงานตางๆ 
ใหความสําคัญกับการสรางรายได ใหกับชุมชนโดยใชการทองเที่ยวเปนจุดขาย จึงทําใหเกิดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวหลายรูปแบบในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมของการทองเที่ยว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ก็ยังกําหนดนโยบายการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่แลวมาประกอบกับยุทธศาสตรของกระทรวงวัฒนธรรม การนําทุนทาง
วัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคม และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ นับวาเปนโอกาสดีที่จะทําให
ประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศที่มีทุนทางวัฒนธรรมอยูมาก และหลากหลายครอบคลุมอยูทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ไดนําทุนที่มีอยูมาสรางคุณคากอใหเกิดรายไดดวยกระบวนการจัดการและรูปแบบการนําเสนอที่
หลากหลาย การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เปนอีกรูปแบบหน่ึงที่ชุมชนมีโอกาสไดนําเอาทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนออกมานําเสนอเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจกอใหเกิดอาชีพรายไดแกชุมชนและเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาทั้งในระดับชุมชนทองถ่ินและระดับประเทศเน่ืองจากแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความ
หลากหลายกระจายอยูตามทองถ่ินตางๆ อีกทั้งยังมีความเคลื่อนไหวในกรณีของพิธีประเพณีและ
วัฒนธรรมที่กําลังจัดอยู ฉะน้ันสิ่งที่จําเปนที่สุดก็คือการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมแหงน้ันไวใหพรอม เวลาออกไปทองเที่ยวเย่ียมชมทองถ่ินของแหลงวัฒนธรรมจะไดเขาใจความ
เปนไป ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของผูคนที่น้ันดีย่ิงข้ึน ในประเด็นเกี่ยวกับขอมูลดานสังคมและ
วัฒนธรรมของทองถ่ินก็เปนปญหาใหญที่หนวยงานตางๆ จะตองรวมมือกันอยางเรงดวนเพื่อใหมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรมอยางเปนระบบระเบียบแตละทองถ่ินอาจจะเปนผูสงขอมูลพื้นฐานชุมชนของตน
ใหแกการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเพื่อประมวลขอมูลเหลาน้ันเขาเปนหมวดหมูและพรอมที่จะใหบริการ
แกนักทองเที่ยวไดทันทีที่มีความตองการ (ชนัญ วงษวิภาค, 2551: 293) การทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจ
ทั้งจากองคกรทองถ่ิน องคกรเอกชน และหนวยงานภาครัฐ จากการติดตามความเปนมา พบวา          
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ในปจจุบันการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึน ทั้งในกลุมชาวไทยและชาวตางประเทศ
มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในแหลงชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรม สถาปตยกรรม 
หัตถกรรมของทองถ่ิน ซึ่งยึดเอารูปแบบที่พักเปนศูนยกลาง และจัดใหมีกิจกรรมในดานตางๆ ตามความ
ตองการของนักทองเที่ยวรวมอยูดวย การมีวิถีชีวิตที่เรียบงายแบบสังคมชนบท เปนจุดขายที่สําคัญที่
นักทองเที่ยวใหความสนใจการจัดกิจกรรมที่พักสัมผัส วัฒนธรรมชนบท จึงเปนสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหกับนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชุมชนและเปนทางเลือกในตลาดทองถ่ินที่ไมใชคูแขงในเชิงพาณิชย 
ในพื้นที่ที่มีโรงแรมหรือรีสอรทจึงไมถือเปนการประกอบการที่พักในเชิงธุรกิจ ประเทศไทยเปนอีกประเทศ
หน่ึงที่ขานรับแนวคิดของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน โดยพบวาทั้งแผนและนโยบายที่เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวน้ันไดมีการกลาวถึงการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่ควบคูไปกับการสรางสมดุลกับการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม ซึ่งไดมีการกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและการจัดการทองเที่ยว
มากข้ึน เพื่อใหเกิดความตระหนักและสามารถ สรางรายไดจากการทองเที่ยวที่ย่ังยืน สามารถนําไปสูการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนได (สุพล ชัยทร, 2552 : 6) 

ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ทําการศึกษาซึ่งในเขต
ธนบุรีมีชุมชนเกาแกอายุกวา 600 ป เดิมมีความสําคัญในฐานะที่เปนเมืองหนาดาน ต้ังแตครั้งกรุงศรีอยุธยา
เปนราชธานี ซึ่งหลังจากมีความเจริญเขามา เพราะการคากับชาติตะวันตกและเอเชียเติบโตข้ึน มีเรือ
สินคาตางชาติเขามาคาขายเรือสินคาเหลาน้ีตองผานและพักที่เมืองธนบุรี ดังน้ันเมืองน้ีจึงเปนแหลงรวม
ของคนหลากหลายชาติพันธุ ซึ่งนอกจากเดินทางมาคาขายแลว หลายกลุมไดต้ังรกรากอยูที่บริเวณน้ี และ
ใชชีวิตตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ผูคนหลากหลายชาติพันธุที่อาศัยอยูในชุมชนธนบุรีตางมีบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกตางกัน แตสามารถอยูรวมกันไดโดยไมมีขอขัดแยง ดวยเหตุน้ีทําใหเขตธนบุรี
มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน ควรคาแกการศึกษาและสืบทอด
อนุรักษอยางย่ิงในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวดวยการสรางความย่ังยืน เพื่อใหเกิดการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวในชุมชนอันจะเปนการสรางความมั่นคงทางรายได และเกิดการทองเที่ยวอยางย่ังยืน          
ดวยเหตุผลดังกลาวน้ันจึงควรสนับสนุน สงเสริมใหชุมชนในเขตธนบุรีเปนที่รูจักมากย่ิงข้ึนในดานการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาบริบทชุมชนที่เกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว    
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

2. พัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทําเปนแผนที่และ
คูมือเสนทางทองเที่ยว  
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ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตดานประชากร ไดแก 

1. ประธานแขวง/ประธานชุมชน/สมาชิกชุมชนในเขตธนบุร ี 
2. ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก  

- หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตธนบุร ี
- นักพัฒนาการทองเที่ยว ชํานาญการพิเศษ สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว  
- นักวิชาการ ศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุร ี

ขอบเขตดานพื้นที่  
1. เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 7 แขวง ไดแก 

-   แขวงวัดกัลยาณ  
-   แขวงสําเหร  
-   แขวงตลาดพลู  
-   แขวงบางย่ีเรือ  
-   แขวงดาวคะนอง  
-   แขวงบุคคโล  
-   แขวงหิรัญรูจ ี
 

2. ยานกะดีจีน เปนยานประวัติศาสตรที่มีความเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของเขตธนบุร ี
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 การทองเที่ยวที่คํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม 
สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปน
เจาของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน 
  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของ
ทองถ่ิน ในขณะเดียวกันก็มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม โดยใหชุมชนในทองถ่ินมี   
สวนรวมตอการจัดการทองเที่ยว 
  เสนทางการทองเที่ยวในเขตธนบุร ีหมายถึง การเช่ือมโยงสถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยวใน
บริเวณใกลเคียงกัน โดยเนนแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมประเภท วัด โบสถ มัสยิด และสถานที่สําคัญในชุมชน
เขตธนบุร ี   
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ชุมชนไดรับการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ดวยการจัดกิจกรรม สนับสนุน และสงเสริมการทองเที่ยว ไดแก กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดย
ชุมชน การสรุปและประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนํารอง และใหความรูแกชุมชนถึงการจัดการ
ทองเที่ยว ไดแก การประชุมอภิปรายสรุปการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนา
เสนทางทองเที่ยวโดยทําเปนแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยว 

2. ชุมชนอื่นๆ ในเขตธนบุรี ไดรวมกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน ไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู และไดรับความรูดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตน
ตอไป  

 
 




