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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสงเสริม การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยวเชิง วัฒ นธรรมใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 2 หัวขอตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. การศึกษาบริบทของชุมชนที่เกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไดแก
1.1 การประชุมสนทนากลุมประธานแขวง 7 แขวงในเขตธนบุรเี กี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว
และการมีสวนรวมของชุมชน
1.2 การสํารวจแหลงทองเที่ยวและสัมภาษณประธานแขวง/ชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดการ
ทองเที่ยว
2. การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทําเปนแผนที่และ
คูมือเสนทางทองเที่ยว ไดแก
2.1 การลงพื้นที่ศึกษาแหลงทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและบริเวณใกลเคียง
2.2 การจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน
2.3 การประชุมอภิปรายเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
2.4 การทําแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยวชุมชนกุฎีจีน
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1. การศึกษาบริบทของชุมชนที่เกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตธนบุรีไดจัดทําธนบุรีไกด หรือคูมือแนะนําแหลงทองเที่ยวเขตธนบุรี โดยรวบรวม
โบราณสถาน สถานที่สําคัญเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงานและองคกรตางๆ พรอมทั้งนักทองเที่ยวชาว
ไทยและตางชาติ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปไดรูจัก เพื่อเขามาศึกษาคนควา เปนการสงเสริมการทองเที่ยว
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญในแตละแขวงดังนี้
แขวงบางยี่เรือ
1) บริบททั่วไป ประกอบดวย 9 ชุมชน ไดแก
1.1) ชุมชนขางสถานีรถไฟวงเวียนใหญ ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยเทอดไทย 9 จุดสังเกต สถานีรถไฟ
วงเวียนใหญ มีพื้นที่ 28 ไร จํานวน 580 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,500 คน
1.2) ชุมชนโรงเจ 1 ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยเทอดไทย 21 จุดสังเกต สถานีรถไฟวงเวียนใหญ มีพื้นที่
31 ไร จํานวน 424 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,200 คน
1.3) ชุมชนโรงเจ 2 ที่ตั้งชุมชนอยูท ี่ซอยเทอดไทย 21 จุดสังเกต โรงเจเชียงแชงตั๊ว มีพื้นที่ 40 ไร
จํานวน 630 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 3,800 คน
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1.4) ชุมชนตากสินสัมพันธ ที่ตั้งชุมชนอยูท ี่ซอยตากสิน 4 จุดสังเกต ซอยวัดโพธินิมิตร มีพื้นที่ 90
ไร จํานวน 800 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 4,377 คน
1.5) ชุมชนวัดอินทาราม ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยเทอดไทย 8 จุดสังเกต วัดอินทาราม มีพื้นที่ 9 ไร
จํานวน 75 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 300 คน
1.6) ชุมชนสวนพลู ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยอินทรพิทักษ 3 จุดสังเกต มัสยิดสวนพลู มีพื้นที่ 37 ไร
จํานวน 673 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 4,108 คน
1.7) ชุมชนพัฒนาบานลาง ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยเทอดไทย 11 จุดสังเกต สถานีรถไฟวงเวียนใหญ
มีพื้นที่ 22 ไร จํานวน 303 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,500 คน
1.8) ชุมชนตรอกเทวดา ที่ตั้งชุมชนอยูท ี่อินทรพิทักษ 3 จุดสังเกต สถานีรถไฟวงเวียนใหญ มีพื้นที่
13 ไร จํานวน 289 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,400 คน
1.9) ชุมชนหลังศูนยจันทรฉิมไพบูลย ที่ตั้งชุมชนอยูท ี่ถนนริมทางรถไฟ จุดสังเกต ศูนยสาธารณสุขฯ
27 มีพื้นที่ 14 ไร จํานวน 204 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 626 คน
2) ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก
2.1) วัดราชคฤหวรวิหาร
2.2) วัดอินทารามวรวิหาร
2.3) วัดเวฬุราชิณ
2.4) วัดจันทารามวรวิหาร
2.5) วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
2.6) มัสยิดสวนพลู
2.7) ศาลเจาปุนเถากง
2.8) ศาลเจาอาเนี้ยเก็ง
2.9) ศาลเจาบางยี่เรือ (ศาลเจาสูง)
2.10) สถานีรถไฟวงเวียนใหญ
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แขวงตลาดพลู
1) บริบททั่วไป ประกอบดวย 5 ชุมชน ไดแก
1.1) ชุมชนวัดใหมยายนุย ที่ตั้งชุมชนอยูที่ถนนวุฒากาศ 24 จุดสังเกต วัดใหมยายนุย มีพื้นที่
20 ไร จํานวน 112 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 487 คน
1.2) ชุมชนสามัคคีธรรม ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยสามัคคีธรรม จุดสังเกต ตรงขาม รร.พรประสาท
มีพื้นที่ 10 ไร จํานวน 102 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 102 คน
1.3) ชุมชนวัดบางสะแกใน ที่ตั้งชุมชนอยูที่ถนนริมทางรถไฟ จุดสังเกต วัดบางสะแกใน มีพื้นที่
7 ไร จํานวน 155 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 754 คน
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1.4) ชุม ชนปากคลองบางสะแก ที่ตั้ง ชุม ชนอยูที่ซอยเทอดไทย 22 จุดสัง เกต โรงสีงวนไถ
มีพื้นที่ 9 ไร จํานวน 204 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 505 คน
1.5) ชุมชนวัดกันตทาราม ที่ตั้งชุมชนอยูทซี่ อยเทอดไทย 21 จุดสังเกต วัดกันตทาราม มีพื้นที่
35 ไร จํานวน 548 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,960 คน
2) ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก
2.1) วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร)
2.2) วัดบางสะแกใน
2.3) วัดบางสะแกนอก
2.4) วัดใหมยายนุย
2.5) วัดกันตทาราราม
2.6) ศาลเจาตึกดิน
2.7) ศาลเจากวนอู
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แขวงวัดกัลยาณ
1) บริบททั่วไป ประกอบดวย 6 ชุมชน ไดแก
1.1) ชุมชนกุฎีจีน ที่ตั้งชุมชนอยูทถี่ นนเทศบาลสาย 1 จุดสังเกต โบสถซางตาครูส มีพื้นที่ 32
ไร จํานวน 230 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,500 คน
1.2) ชุมชนกุฎีขาว ที่ตั้งชุมชนอยูทถี่ นนเทศบาลสาย 1 จุดสังเกต มัสยิดบางหลวง มีพื้นที่ 27
ไร จํานวน 230 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,500 คน
1.3) ชุมชนวัดกัลยาณ ที่ตั้งชุมชนอยูทถี่ นนอรุณอัมรินทรตัดใหม จุดสังเกต วัดกัลยาณ มีพื้นที่
22 ไร จํานวน 230 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,200 คน
1.4) ชุมชนวัดประยุรวงศ ที่ตั้งชุมชนอยูทถี่ นนประชาธิปก จุดสังเกต วัดประยุรวงศ มีพื้นที่ 13
ไร จํานวน 181 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 980 คน
1.5) ชุมชนวัดบุปผาราม ที่ตั้งชุมชนอยูที่ถนนเทศบาลสาย 2 จุดสังเกต วัดบุปผาราม มีพื้นที่
27 ไร จํานวน 232 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,372 คน
1.6) ชุมชนโรงคราม ที่ตั้งชุมชนอยูทถี่ นนเทศบาลสาย 2 จุดสังเกต สน.บุปผาราม มีพื้นที่ 5 ไร
จํานวน 115 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 581 คน
2) ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก
2.1) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
2.2) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
2.3) วัดบุปผารามวรวิหาร
2.4) วัดซางตาครูส
2.5) มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว)
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2.6) ศาลเจาเกียนอันเกง
2.7) ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส
แขวงสําเหร
1) บริบททั่วไป ประกอบดวย 5 ชุมชน ไดแก
1.1) ชุมชนวัดบางน้ําชน ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยวัดบางน้ําชน จุดสังเกต วัดบางน้ําชน มีพื้นที่ 9
ไร จํานวน 118 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 400 คน
1.2) ชุมชนสุทธาราม ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยสุทธาราม 19 จุดสังเกต ตลาดสําเหร มีพื้นที่ 21 ไร
จํานวน 239 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,354 คน
1.3) ชุมชนหลังไปรษณียสําเหร ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 15 จุดสังเกต ไปรษณียสําเหร
มีพื้นที่ 7 ไร จํานวน 150 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 204 คน
1.4) ชุมชนวัดราชวรินทร ที่ตั้งชุมชนอยูที่ตรอกวัดราชวรินทร จุดสังเกต วัดราชวรินทร มีพื้นที่
31 ไร จํานวน 276 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,080 คน
1.5) ชุมชนเกื้อวิทยา ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยเจริญนคร 48 จุดสังเกต ซอยเจริญนคร 48 มีพื้นที่
15 ไร จํานวน 279 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,100 คน
2) ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก
2.1) วัดสันติธรรมาราม
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แขวงดาวคนอง
1) บริบททั่วไป ประกอบดวย 5 ชุมชน ไดแก
1.1) ชุมชนโกวบอพัฒนา ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 34 จุดสังเกต ศาลเจาโกวบอ มีพื้นที่ 40
ไร จํานวน 1,350 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 4,800 คน
1.2) ชุมชนตรอกสะพานยาว ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 42 จุดสังเกต หลังบิ๊กซีดาวคะนอง
มีพื้นที่ 50 ไร จํานวน 507 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,500 คน
1.3) ชุมชนมะนาวหวาน ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 35/2 จุดสังเกต บิ๊กซีดาวคะนอง มีพื้นที่
14 ไร จํานวน 112 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 340 คน
1.4) ชุมชนเจริญนคร 66 ที่ตั้งชุมชนอยูท ี่ซอยตากสิน 35 จุดสังเกต ซอยตากสิน 35 มีพื้นที่ 10
ไร จํานวน 129 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 420 คน
1.5) ชุมชนวัดดาวคนอง ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยเจริญนคร 65 จุดสังเกต รร.วัดดาวคนอง มีพื้นที่
10 ไร จํานวน 175 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,300 คน
2) ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก
2.1) วัดบุคคโล
2.2) วัดดาวคนอง
2.3) ศาลเจาโกบอ
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แขวงบุคคโล
1) บริบททั่วไป ประกอบดวย 5 ชุมชน ไดแก
1.1) ชุมชนสนามแดง ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 22 จุดสังเกต แฟลตทหารเรือตรอกปนเกลา
5 มีพื้นที่ 10 ไร จํานวน 145 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 895 คน
1.2) ชุมชนสองรอยหอง ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 22 จุดสังเกต วัดกระจับพินิจ มีพื้นที่ 50
ไร จํานวน 529 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 3,408 คน
1.3) ชุมชนรวมพลัง ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 22 จุดสังเกต แฟลตทหารเรือตรอกปนเกลา 7
มีพื้นที่ 11 ไร จํานวน 60 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 807 คน
1.4) ชุมชนสายสัมพันธ ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 18 จุดสังเกต วัดกระจับพินิจ มีพื้นที่ 23
ไร จํานวน 458 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,616 คน
1.5) ชุมชนแซซิ้มสวนบน ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 18 จุดสังเกต ซอยตากสิน 18 มีพื้นที่ 4
ไร จํานวน 198 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,596 คน
2) ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก
2.1) วัดกระจับพินิจ
2.2) วัดราชวรินทร
2.3) วัดบางน้ําชน
2.4) วัดกลางดาวคนอง
2.5) วัดสุทธาวาส (วัดใหมตาสุด)
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แขวงหิรัญรูจี
1) บริบททั่วไป ประกอบดวย 9 ชุมชน ไดแก
1.1) ชุมชนศรีภูมิ ที่ตั้งชุมชนอยูที่ซอยศรีภูมิ จุดสังเกต หลังฝายรักษาความสะอาด มีพื้นที่ 10
ไร จํานวน 180 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,131 คน
1.2) ชุมชนวัดใหญศรีสุพรรณ ที่ตั้ง ชุม ชนอยูที่ ตรอกวัดใหญศรีสุพรรณ จุดสังเกต วัดใหญ
ศรีสุพรรณ มีพื้นที่ 19 ไร จํานวน 355 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,367 คน
1.3) ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ ที่ตั้ง ชุมชนอยูที่ ถนนอินทรพิทัก ษ จุดสัง เกต ศูนยจตุร มิตร
สัมพันธ มีพื้นที่ 5 ไร จํานวน 106 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 980 คน
1.4) ชุมชนบางไสไกบานสมเด็จ ที่ตั้งชุมชนอยูทถี่ นนอิสรภาพ จุดสังเกต ซอย มรภ.บานสมเด็จ
เจาพระยา มีพื้นที่ 11 ไร จํานวน 160 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,300 คน
1.5) ชุมชนมัสยิดบานสมเด็จ ที่ตั้ง ชุมชนอยูที่ถนนอิสรภาพ 15 จุดสังเกต สุเหรานุรูมูลมีน
มีพื้นที่ 14 ไร จํานวน 238 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,424 คน
1.6) ชุมชนวัดประดิษฐาราม ที่ตั้งชุมชนอยูทซี่ อยวัดประดิษฐาราม จุดสังเกต วัดประดิษฐาราม
มีพื้นที่ 15 ไร จํานวน 240 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,000 คน
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1.7) ชุมชนสี่แยกบานแขก ที่ตั้งชุมชนอยูทถี่ นนอิสรภาพ 11 จุดสังเกต มูลนิธิปทุมรังษี มีพื้นที่
11 ไร จํานวน 204 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,160 คน
1.8) ชุมชนประสานมิตร ที่ตั้งชุมชนอยูท ี่ซอยประสานมิตร จุดสังเกต ซอยประสานมิตร มีพื้นที่
16 ไร จํานวน 316 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,262 คน
1.9) ชุมชนวัดหิรัญรูจี ที่ตั้ง ชุม ชนอยูที่ ซอยวัดหิรัญรูจี จุดสัง เกต วัดหิรัญรูจี มีพื้นที่ 68 ไร
จํานวน 350 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,978 คน
2) ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก
2.1) วัดประดิษฐาราม
2.2) วัดหิรัญรูจีวรวิหาร
2.3) วัดใหญศรีสุพรรณ
2.4) วัดบางไสไก
2.5) มัสยิดนูรุลมูบีน (บานสมเด็จ)
2.6) ชุมชนบานลาว ชุมชนชาวไทยเชื้อสายลาวที่มีชื่อเสียงในการทําขลุย
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1.1 ผลการประชุมสนทนากลุมประธานแขวงทั้ง 7 แขวงในเขตธนบุรเี กี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว และ
การมีสวนรวมของชุมชน สรุปดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4.1 ทรัพยากรการทองเที่ยว และการมีสวนรวมของชุมชนในเขตธนบุรี
แขวง
บางยี่เรือ

ตลาดพลู

วัดกัลยาณ
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ทรัพยากรทองเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร
1. โรงเจเทอดไท 21
2. วัดอินทารามวรวิหาร
3. มัสยิดสวนพลู
4. สถานีรถไฟวงเวียนใหญ
5. ศาลเจาเลาปุนเถากง
6. ศาลเจาโอวเจี่ยะหยี่อาเนี้ยเก็ง
1. วัดใหมยายนุย
2. วัดขุนจันทร
3. สถานีรถไฟตลาดพลู
4. ศาลเจาพอพระเพลิง
5. ศาลเจาพอกวนอู
6. วัดราชคฤห
1. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
2. โบสถซางตาครูส
3. ศาลเจาเกียนอันเกง
4. มัสยิดบางหลวง
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ทรัพยากรทองเที่ยว
การมีสวนรวมของชุมชนใน
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
การจัดการทองเที่ยว
1. เทศกาลกินเจ
1. ผูดูแลพาชม/แนะนํา
2. การขายของในเดือนละศีลอด วัดอินทารามวรวิหาร
3. การแตงกายแบบอิสลามใน
เดือนลามาดอน
4. ขนมบดิน
1. การบูชาศาลเจาพอ
พระเพลิง
2. การแหเจาพอกวนอู

1. รานอาหารดั้งเดิมสมัยรัชกาล
ที่ 5 และของกินของฝากชื่อดัง
หลายราน

1. มีเสนทางทองเที่ยวในชุมชน
2. มีเว็บไซตแหลงทองเที่ยวที่ทํา
ขึ้นโดยคนในชุมชน
3. มีรานอาหารและของฝาก
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แขวง
สําเหร

ดาวคะนอง
บุคคโล
หิรัญรูจี

ทรัพยากรทองเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร
1. วัดบางน้ําชน
2. ศาลเจาพอพระเพลิง
3. ศาลเจาพอมวนเถากง
1. ศาลเจาโกวบอพัฒนา
2. วัดสุทธาวาส
1. วังมัจฉา วัดบุคคโล
-

ทรัพยากรทองเที่ยว
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
1. งานแหเทียนพรรษา
2. งานแหเจาพอพระเพลิง
3. เทศกาลกินเจ ศาลเจาพอ
มวนเถากง
1. แหเจาแมทับทิมและเทศกาล
เทกระจาด
1. งานหัตถกรรม ปราชญชุมชน
ทําชอดอกไมติดเสื้อ ดอกไม
ประดิษฐ จากของเหลือใช
เครื่องทองเหลือง สานตะกรอ
พวงกุญแจ
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การมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการทองเที่ยว
-

-
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-

จากตารางที่ 4.1 พบวาเขตธนบุรีทั้ง 7 แขวง มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวทุกแขวง แตมี 3 แขวงที่มี
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู และแขวงวัดกัลยาณ ดังนี้
แขวงบางยี่ เ รื อ มี ท รั พ ยากรท อ งเที่ ย วประเภทประวั ติ ศ าสตร ได แ ก 1. โรงเจเทอดไท 21
2. วัดอินทารามวรวิหาร 3. มัสยิดสวนพลู 4. สถานีรถไฟวงเวียนใหญ 5. ศาลเจาเลาปุนเถากง 6. ศาลเจา
โอวเจี่ยะหยี่อาเนี้ยเก็ง ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ไดแก 1. เทศกาลกินเจ 2. การขายของใน
เดือนละศีลอด 3. การแตงกายแบบอิสลามในเดือนลามาดอน 4. ขนมบดิน การมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการทองเที่ยว มีผูดูแลวัดพาชม/แนะนําวัดอินทารามวรวิหาร
แขวงตลาดพลู มีทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร ไดแก 1. วัดใหมยายนุย 2. วัดขุนจันทร
3. สถานีรถไฟตลาดพลู 4. ศาลเจาพอพระเพลิง 5. ศาลเจาพอกวนอู 6. วัดราชคฤห ทรัพยากรทองเที่ยว
ประเภทศิลปวัฒนธรรม ไดแก 1. การบูชาศาลเจาพอพระเพลิง 2. การแหเจาพอกวนอู การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการทองเที่ยว มีรานอาหารดั้งเดิมสมัยรัชกาลที่ 5 และของกินของฝากชื่อดังหลายราน
แขวงวัดกัลยาณ มีทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร ไดแก 1. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
2. โบสถซางตาครูส 3. ศาลเจาเกียนอันเกง 4. มัส ยิดบางหลวง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทองเที่ยว ไดแก 1. มีเสนทางทองเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนกุฎีจีน 2. มีเว็บไซตแหลงทองเที่ยวที่ทําขึ้นโดยคนใน
ชุมชน 3. มีรานอาหารและของฝาก
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1.2 ผลการสํารวจแหลงทองเที่ ยวและสัม ภาษณประธานแขวง/ชุม ชนที่มีสวนรวมในการจัดการ
ทองเที่ยว มีรายละเอียดแสดงตารางที่ 4.2 - 4.4 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.2 การสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของแขวงบางยี่เรือ
การจัดการทองเที่ยว
1. ดานขอมูลสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ
2. ดานการจัดการระบบคมนาคม
3. ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก
4. ดานรานอาหาร
5. ดานการจัดการสินคาที่ระลึก
6. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
- มีการทองเที่ยวทางเรือที่ทาเรือวัด
อินทราราม เปนคณะทัวรที่มีมัคคุเทศก
7. ดานความปลอดภัย
- กลองวงจรปดและถังดับเพลิง

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
การดําเนินงานในปจจุบัน
ความตองการเพิ่มเติม
ไมมีการดําเนินการ
ไมตองการเพิ่มเติม
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ไมมีการดําเนินการ

ไมตองการเพิ่มเติม

1. ผูดูแลพาชม/แนะนําวัดอินทราราม
ไมมีการดําเนินการ
1. ขนมบดิน 2 ราน
ไมมีการดําเนินการ

ไมตองการเพิ่มเติม
ไมตองการเพิ่มเติม
ไมตองการเพิ่มเติม
ไมตองการเพิ่มเติม

ไมมีการดําเนินการ
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1. ตองการกลองวงจรปดและถังดับเพลิง
ใหเพียงพอทุกชุมชน

จากตารางที่ 4.2 การสํารวจแหลงทองเที่ยวในแขวงบางยี่เรือ ไดแก สถานีรถไฟวงเวียนใหญ วัดอินทาราม
วรวิหาร โรงเจเทอดไท 21 มัสยิดสวนพลู ศาลเจาเลาปุนเถากง ศาลเจาโอวเจี่ยะหยี่อาเนี้ยเก็ง (ศาลเจาแม
กวนอิม) และสัมภาษณประธานแขวงบางยี่เรือ นายมูฮําหมัด หวังพฤกษ พบวา แขวงบางยี่เรือ มีแหลงทองเที่ยว
แหงเดียว คือ วัดอินทารามวรวิหาร นอกนั้นเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน โดยจะเปนคน
ในชุมชนที่เขามา ไดแก โรงเจเทอดไท 21 ศาลเจาเลาปุนเถากง และศาลเจาโอวเจี่ยะหยี่อาเนี้ยเก็ง (เจาแม
กวนอิม) ซึ่งเปนสถานที่ที่คนในชุมชนนับถือ หากมีการงานตามเทศกาลตางๆ ของศาลเจานั้นจึงมีคนภายนอก
ชุมชนเขามารวมงาน เชนเดียวกับ มัสยิดสวนพลู ซึ่ง จะมีคนภายนอกชุม ชนเขามาเฉพาะมีงานประจําปของ
มัสยิดในชวงตนป โดยจะมาทําบุญ บริจาคเงิน ซื้อสินคาที่นํามาออกรานเพื่อนําเงินมาบํารุงมัสยิด ซึ่งแขวง
บางยี่เรือ มีการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชน 2 ดาน ไดแก
ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน คือ ผูดูแลพาชม/แนะนําวัดอินทารามวรวิหาร
ซึ่งสวนใหญนักทองเที่ยวจะเดินเที่ยวเองไมไดใหผูดูแลพาชม/แนะนํา
ดานการจัดการสินคา ที่ระลึกที่ดําเนินงานในปจจุบัน คือ ขนมบดินทั้ง 2 ราน อยูในชุมชนบานลาง
และชุมชนขางสถานีรถไฟวงเวียนใหญ โดยขายไดอยางตอเนื่อง และจะขายดีในชวงเทศกาลออกบวชของชาว
มุสลิม
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ภาพการสํารวจแหลงทองเที่ยวในแขวงบางยี่เรือ

ภาพที่ 4.1 สถานีรถไฟวงเวียนใหญ
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ภาพที่ 4.2 วัดอินทารามวรวิหาร
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ภาพที่ 4.3 โรงเจเทอดไท 21
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ภาพที่ 4.4 ศาลเจาเลาปุนเถากง
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ภาพที่ 4.5 ศาลเจาโอวเจี่ยะหยี่อาเนี้ยเก็ง (เจาแมกวนอิม)
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ภาพที่ 4.6 มัสยิดสวนพลู
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ภาพที่ 4.7 รานขนมบดิน
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ตารางที่ 4.3 การสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของแขวงตลาดพลู
การจัดการทองเที่ยว
1. ดานขอมูลสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ
2. ดานการจัดการระบบคมนาคม
- การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต
เรือ รถไฟ
3. ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก
4. ดานรานอาหาร
5. ดานการจัดการสินคาที่ระลึก
6. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
- บริษัททัวรจะมีมัคคุเทศกพา
นักทองเที่ยวตางชาติชมวัดและ
พาไปรานหมี่กรอบ ร.5
7. ดานความปลอดภัย
- กลองวงจรปด ถังดับเพลิง

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
การดําเนินงานในปจจุบัน
ความตองการเพิ่มเติม
ไมมีการดําเนินการ
1. แผนพับแนะนําที่รวบรวมขอมูล
สถานที่ทองเที่ยวในแขวงตลาดพลู
ไมมีการดําเนินการ
ไมตองการเพิ่มเติม

ไมมีการดําเนินการ
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1. การจัดอบรมมัคคุเทศกในชุมชน
ตามสถานที่ทองเที่ยวแตละแหง
ไมตองการเพิ่มเติม

1. รานอาหารดั้งเดิมสมัยรัชกาลที่ 5
อาทิ รานหมี่กรอบ ร.5 รานครัวบางหลวง
2. รานของกินของฝากชื่อดัง อาทิ กุยชาย ไมตองการเพิ่มเติม
ขนมหวาน กลวยเชื่อม
ไมมีการดําเนินการ
ไมตองการเพิ่มเติม
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1. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)
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ไมตองการเพิ่มเติม

จากตารางที่ 4.3 การสํารวจแหลงทองเที่ยวในแขวงตลาดพลู ไดแก สถานีรถไฟตลาดพลู วัดราชคฤห
(เจาพอเขาตก รอยพระพุท ธบาท อัฐิพระยาพิชัยดาบหัก ) วัดขุนจันทร (อุโบสถหลวงพอโต โรงนึ่ง ปลาทู
โบราณ) วัดใหมยายนุย (อุโบสถแบบเกงจีน) ศาลเจาพอกวนอู ศาลเจาพอพระเพลิง รานอาหารดั้งเดิมและของ
กินชื่อดังหลายราน และสัมภาษณประธานแขวงตลาดพลู นางบุปผารัตน ตั้งประพฤติดี พบวา แขวงตลาดพลู
มีความโดดเดนดานอาหาร ของกินของฝาก ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 สําหรับแหลงทองเที่ยวมีวัดที่มีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งศาลเจาซึ่งเปนสถานที่ที่คนในชุมชนนับถือ หากมีการงานตามเทศกาล
ตางๆของศาลเจานั้นๆ จึงมีคนภายนอกชุมชนเขามารวมงาน ซึ่งแขวงตลาดพลู มีการดําเนินการทองเที่ยวโดย
ชุมชน 3 ดาน ไดแก
ดานรานอาหาร ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก รานอาหารดั้งเดิมสมัยรัชกาลที่ 5 อาทิ รานหมี่กรอบ
ร.5 ซึ่งมีบริษัททัวรพานักทองเที่ยวมารับประทาน รานครัวบางหลวง (รานอาหารตามสั่งเกาแก)
ดานการจัดการสินคาที่ระลึก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก รานของกินของฝากชื่อดัง อาทิ ขนมเบื้อง
ไทย กุยชาย ขนมหวาน กลวยเชื่อม
ดานความปลอดภัย ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
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สําหรับ อีก 2 ดาน ที่ไมมีการดําเนินงานในปจ จุบัน แตมีความตองการใหสง เสริม คือ ดานขอมูล
สารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดแก แผนพับแนะนําที่รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวในแขวงตลาดพลู
และดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ไดแก การจัดอบรมมัคคุเทศกในชุมชนตามสถานที่ทองเที่ยวแตละแหง
ภาพการสํารวจแหลงทองเที่ยวแขวงตลาดพลู
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ภาพที่ 4.8 วัดราชคฤห
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ภาพที่ 4.9 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม หรือวัดขุนจันทร
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ภาพที่ 4.10 วัดใหมยายนุย

ภาพที่ 4.11 ศาลเจาพอกวนอู
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ภาพที่ 4.12 ศาลเจาพอพระเพลิง
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ภาพที่ 4.13 รานอาหารดั้งเดิมและของฝากชื่อดัง

50

ร
ั
ย
าล

ภ
าช

ุบรี
น
ธ
ฏั

ภาพที่ 4.14 การสัมภาษณประธานแขวงตลาดพลูและนําสํารวจเสนทาง
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ตารางที่ 4.4 การสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ
การจัดการทองเที่ยว

ห
ม

1. ดานขอมูลสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ

2. ดานการจัดการระบบคมนาคม

3. ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก

4. ดานรานอาหาร

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
การดําเนินงานในปจจุบัน
ความตองการเพิ่มเติม
1. แผนพับแนะนําโบสถซางตาครูส
1. แผนพับแนะนําที่รวบรวมขอมูล
2. เว็บไซตที่เจาของรานในชุมชนทําเอง สถานที่ทองเที่ยวทั้งหมดในชุมชน
3. การพูดตอ และการเดินมาดูเอง
1. แผนทีเ่ สนทางทองเที่ยวในชุมชน
1. แผนทีเ่ สนทางทองเที่ยวในชุมชนที่
ใหญและชัดเจน มีจํานวนเพิ่มขึน้ โดยติด
ไวทางเขาชุมชนทั้ง 2 ทาง
1. ประธานชุมชนนําเที่ยวรวมกับ
1. มัคคุเทศกจากกรมการทองเที่ยวมา
มัคคุเทศกของทัวรทั้งจาก
อบรมมัคคุเทศกนอยใหกับชุมชนอยาง
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน
ตอเนื่อง
1. รานอาหารในชุมชนสําหรับรองรับ ไมตองการเพิ่มเติม
นักทองเที่ยว 4 ราน และมีที่สํารอง
สําหรับกลุมใหญ
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การจัดการทองเที่ยว
5. ดานการจัดการสินคาที่ระลึก

6. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
- เดินศึกษาตามเสนทางทองเที่ยว
- ปนจักรยานตามเสนทางจักรยาน
7. ดานความปลอดภัย
- กลองวงจรปด 12 ตัวทั้งชุมชน
ไมมีจุดเสี่ยง
- ถังดับเพลิงวางตามจุดทั่วชุมชน
กรณีพิเศษใหไวในบาน ไดแก
บานที่ทําขนม บานโบราณ และ
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
การดําเนินงานในปจจุบัน
ความตองการเพิ่มเติม
1. ขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมหนานวล
1. บรรจุภัณฑขนมของชุมชนใหม
กรอบเค็ม ขนมกวยตัส และขนมกุสรัง 2. ออกแบบพวงกุญแจเปนรูปขนม
2. ของที่ระลึกที่พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน เอกลักษณของชุมชน
1. เสนทางชมสถานที่ทองเที่ยวทาง
1. ทําแผนปายแนะนําสถานทีส่ ําคัญ
ประวัติศาสตรในชุมชนทั้ง 11 จุด
เนื่องจากปายเดิมหายหรือชํารุด ผุพัง
1. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)
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ไมตองการเพิ่มเติม
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จากตารางที่ 4.4 การสํารวจแหลงทองเที่ยวในแขวงวัดกัลยาณ ไดแก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มัสยิดบางหลวง โบสถซางตาครูส ชุมชนกุฎีจีน และศาลเจาเกียนอันเกง และสัมภาษณประธานชุมชนกุฎีจีน
นางปนทอง วงษสกุล พบวา มีการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 7 ดาน และมีความตองการสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มเติม 5 ดาน ไดแก
ดานขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก แผนพับแนะนําโบสถ
ซางตาครูส เว็บไซตที่เจาของกิจการในชุมชนทําเอง การพูดตอและการเดินมาดูเอง ความตองการเพิ่มเติม คือ
แผนพับแนะนําที่รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมดในชุมชน
ดานการจัดการระบบคมนาคม ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก ปายเสนทางทองเที่ยวในชุมชน ความ
ตองการเพิ่มเติม คือ ปายเสนทางทองเที่ยวในชุมชนที่ใหญและชัดเจน มีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยติดไวทางเขาชุมชน
ทั้ง 4 ทาง
ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน คือ ประธานชุมชนนําเที่ยวรวมกับมัคคุเทศก
ของทัวรทั้งจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ความตองการเพิ่มเติม คือ มัคคุเทศกจากกรมการทองเที่ยว
มาอบรมมัคคุเทศกนอยใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง
ดานการจัดการสินคาที่ระลึก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก ขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมหนานวล กรอบเค็ม
ขนมกวยตัส และขนมกุสรัง (ชวงเทศกาล) นอกจากนี้มีของที่ระลึกที่พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ความตองการ
เพิ่มเติม คือ บรรจุภัณฑขนมของชุมชนแบบใหมที่โลโกตางกันแคชื่อรานบนถุงขนมเนื่องจากมีหลายบานที่ทํา
และการออกแบบทําพวงกุญแจเปนรูปขนมเอกลักษณของชุมชน
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ด า นกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว ที่ ดํ า เนิ น งานในป จ จุ บั น คื อ มี เ ส น ทางชมสถานที่ ท อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตรในชุมชนทั้ง 11 จุด ความตองการเพิ่มเติม คือ ทําแผนปายแนะนําสถานที่แตละจุดใหม เนื่องจาก
หายหรือชํารุดมาก
สําหรับอีก 2 ดาน ที่ไมมีความตองการเพิ่มเติม คือ ดานรานอาหารที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก
รานอาหารในชุมชนสําหรับรองรับนักทองเที่ยว 4 ราน และมีที่สํารองสําหรับกลุมใหญ และดานความปลอดภัย
ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
จากผลการลงพื้นที่สํารวจแหลง ทองเที่ยวและสัม ภาษณป ระธานแขวง/ชุมชนที่มีสวนรวมในการ
จัดการทองเที่ยว จึง สรุป เลือกชุม ชนกุฎีจีนแขวงวัดกัลยาณ เปนชุม ชนตนแบบในการสง เสริมการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจากมีทรัพยากรทองเที่ยว และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวอยางแทจริง

ุบรี
น
ธ
ฏั

2. การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทําเปนแผนที่และ
คูมือเสนทางทองเที่ยว
จากผลการศึกษาในขอ 1 พบวาชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ มีการดําเนินการดานการทองเที่ยวโดย
ชุมชน และมีแหลง /ทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงเลือกชุมชนนี้ในการพัฒนา โดยมี
การศึกษาสถานที่และพัฒนาดังนี้
2.1 ผลการลงพื้นที่ศึกษาแหลงทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและบริเวณใกลเคียง พบวา ภายในชุมชนกุฎี
จีนมีการกําหนดเสนทางสําหรับ นัก ทองเที่ยวไว 11 จุด และมีแหลง ทองเที่ยวใกลเคียงที่จัดอยูในเสนทาง
ทองเที่ยวไดแก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดซางตาครูส ศาลเจาเกียนอันเกง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
และมัสยิดบางหลวง มีรายละเอียดตามลําดับเสนทางดังนี้
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือเรียกกันวา “วัดรั้วเหล็ก” เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหารที่
สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเปนเจาพระยาคลังวาที่กรมทาและพระสมุหกลาโหม
ไดอุทิศสวนกาแฟสรางเปนวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371 และไดถวายเปนอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ไดรับพระราชทานนามวา “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปจจุบันมีอายุ
189 ป

ห
ม

ร
ั
ย
าล

ย
ิาว
ท

ภ
าช

ภาพที่ 4.15 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
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อุทยานเขามอ (เขาเตา) อุทยานเขามอเปนภูเขาจําลองขนาดเล็ก
เขามอ ความพิเศษและความนาสนใจอีกอยางหนึ่งของวัดประยุรวงศาวาส คือ เปนที่ตั้งของ
“เขามอ” หรือ ภูเขาจําลองกอดวยศิลา ตั้งอยูกลางสระน้ํา แวดลอมไปดวยพระสถูปเจดีย วิหาร ศาลาราย
นอยใหญ และพรรณไมหายากนานาชนิด เปนรมณียสถานอันสงบและรื่นรมยที่ตั้งตระหงานอยูคูพระอาราม
แหงนี้มากกวา 182 ป

ภ
าช

ภาพที่ 4.16 อุทยานเขามอ (เขาเตา)
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วัดซางตาครูส
วัดซางตาครูส เปนวัดเกาแกวัดหนึ่งของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดทรง
พระราชทานที่ดินแปลงหนึ่ง แดคุณพอกอรร สําหรับ กลุม คริส ตชนชาวโปรตุเ กสและชาวญวนที่ขอเขาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร วันนั้นตรงกับวันที่ 14 กันยายน 2312 เพื่อเปนการระลึกถึงเหตุการณสําคัญนั้น คุณพอ
กอรรจึง ตั้งชื่อที่ดินผืนนี้ รวมถึงวัดที่สรางขึ้นวา “Santa Cruz” เปนภาษาโปรตุเกส แปลวา “ไมกางเขน
ศักดิ์สิทธิ”์
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ภาพที่ 4.17 วัดซางตาครูส
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เสนทางทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีน
รานหลานยาเปา (จุดที่ 1)
ยาเปา เปนชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส ผูสืบสานการทํา “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” มาสูรุนหลานดวยการรักษา
กรรมวิธีการอบในแบบดั้งเดิมมาจนปจจุบันในนาม “ขนมฝรั่งหลานยาเปา”
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ภาพที่ 4.18 รานหลานยาเปา

ร
ั
ย
าล

ุบรี
น
ธ
ฏั

รานปาอําพรรณ (จุดที่ 2)
อําพรรณ นิ่มเชียง เจาของบานแหลงรวมขนมหลากหลายชนิดอันเปนอัตลักษณในวัฒนธรรมโปรตุเกส
ของชาวกะดีจีน ทั้งขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมหนานวล กุดสลัง ครองแครง กรอบเค็ม มันฉาบ เผือกฉาบ โดยเฉพาะ
“กวยตั๊ด” ขนมอบดั้งเดิมสายพันธุโปรตุเกสจากถิ่นวัฒนธรรมชิโน-โปรตุกีส เชน สิงคโปร มะละกา ปนัง และ
ภูเ ก็ต ที่ไดรับ การปรับ ปรุง สูตรอยางเชนปจ จุบันดวยฝมือของ “แมป รุง จันทระ” เชื้อสายชาวไทยพุท ธ
จากอโยธยา
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ภาพที่ 4.19 รานปาอําพรรณ

55
รานปาเล็ก (จุดที่ 3)
ปาเล็ก อุไรวรรณ มณีประสิทธิ์ เจาตํารับของ “ขนมหนานวล” หนึ่งเดียวที่ยังคงมีการผลิตอยูจวบจน
ปจจุบัน ขนมหนานวลของบานโปรตุเกสเปนขนมอบอีกชนิดหนึ่งที่มีสวนผสมของน้ําตาลทรายชนิดปนละเอียด
(Icing) เมื่ออบแลวจะไดหนาขนมที่มีน้ําตาลจับเปนนวลขาวสวยงามสมชื่อ
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ภาพที่ 4.20 รานปาเล็ก
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บานสกุลทอง (จุดที่ 4)
สกุลทอง บานเกาแกที่อยูคูชุมชนกุฎีจีนมายาวนาน พรอมๆ กับตํารับ “ยาเหลาขม” ยาสูตรพื้นบาน
แกฟกช้ําดําเขียวที่เคยเปนที่พึ่งของชาวยานในยามเจ็บไขไดปวย กอนที่โรงหมอสมัยใหมจะเขามาทดแทนอยาง
ทุกวันนี้
ปจจุบันบานสกุลทองสืบทอดวัฒนธรรมดานอาหาร เมนูของวางชาววัง และสํารับอาหารโปรตุเกส
ซึ่งเปนอาหารประจําทองถิ่น เชน ขนมจีนแกงไกคั่ว ตมมะฝาด และตมเค็มโปรตุเกส นํามาถายทอดความรูแก
บุคคลภายนอกใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 4.21 บานสกุลทอง
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พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน (จุดที่ 5)
พิพิธภัณฑโดยทุนสวนตัว จัดสรางขึ้นดวยใจรักเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
ของชุมชน มีรานกาแฟและของที่ระลึกใหบริการ
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ภาพที่ 4.22 พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน
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รานธนูสิงห (จุดที่ 6)
จากขนมฝรั่งกุฎีจีนที่อวดโฉมเฉพาะในเทศกาลแหงความสุข (Boxing Day) ของชาวคาทอลิกที่นี่
กลับกลายมาเปนสินคาขึ้นชื่อในวันนี้ “รานธนูสิงห” เปนหนึ่งในสามรานที่ยังคงผลิตขนมฝรั่งกุฎีจีน โดยปรับใช
กระบวนการสมัยใหมในการผลิต จนขนมฝรั่งกุฎีจีนกลายเปนของดีที่ใครผานไปผานมายานนี้อดไมไดที่จะตอง
แวะลิ้มลอง
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ภาพที่ 4.23 รานธนูสิงห
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เรือนจันทนภาพ (จุดที่ 7)
เรือนไทยไมสักทั้งหลัง แบบเครื่องสับทรงจั่วจอมแห อายุกวา 100 ป กรอบหนาบันเปนลายอาทิตย
อุทัย ตัวเรือนประกอบฝาถังโดยรอบ หยองหนาตางแกะสลักเปนลวดลายพุดตานเครือเถาที่มีความงดงาม
โดยคุณพอของคุณแมทองคํา จันทนภาพ จากเมืองจันทบุรีเปนผูสรางอยูในชุมชนกุฎีจีน และประดับตกแตง
เรือนดวยเอกลักษณของคาทอลิกไดอยางลงตัวมีมนตเสนห
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ภาพที่ 4.24 เรือนจันทนภาพ
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เรือนขนมปงขิง (จุดที่ 8)
เรือนไมประดับลวดลายฉลุแบบขนมปงขิง (Ginger Bread) ที่ไดรับความนิยมจากอังกฤษมาสูการ
ตอบรับของสังคมชาวสยามในสมัยพระพุทธเจาหลวง งานสลักเสลาลวดลายไมจนออนพริ้วอยางงดงามลงตัว
สูงสุดในรัชกาลที่ 6 เรือนหลังนี้เปนมรดกตกทอดของตระกูลวินดเซอร เจาของ “หางวินดเซอร (หางสี่ตา)”
ที่ไดมาตั้งรกรากอยูที่ชุมชนกุฎีจีนแหงนี้
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ภาพที่ 4.25 เรือนขนมปงขิง
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รานพี่ปอม (จุดที่ 9)
รานพี่ปอมเปนรานอาหารตามสั่งในชุมชนกุฎีจีน โดยลูกคาสวนใหญจะเปนคนในชุมชน

ภาพที่ 4.26 รานพี่ปอม
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ลานเอนกประสงค (จุดที่ 10)
ลานกิจกรรมสําหรับคนในชุมชนมีที่นั่งสําหรับใหพักผอนหยอนใจ อยูติดกับรานอาหารเฮโล
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ภาพที่ 4.27 ลานเอนกประสงค

รานอาหารเฮโล (จุดที่ 11)
รานอาหารบรรยากาศดีที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ใกลกับทาเรือวัดซางตาครูส เมนูเดนของรานเปน
อาหารโปรตุเกสที่มีชื่อเสียงของชุมชนกุฎีจีน คือ ขนมจีนแกงไกคั่ว พรอมทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มที่นาลิ้มลอง
ใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกมากมาย

ภาพที่ 4.28 รานอาหารเฮโล

59
ศาลเจาเกียนอันเกง
เดินเลียบแมน้ําเจาพระยาถัดมาไมไกลนัก คือ ศาลเจาเกียนอันเกง ศาลเจาของชุมชนชาวจีนใน
ยานนี้ที่มีองคพระประธานเปนพระโพธิสัตวกวนอิม มีการสันนิษฐานกันวา ศาลเจาแหงนี้เปนที่มาของคําว า
“กุฎีจีน” ศาลเจาเกียนอันเกงเปนศาลเจาเล็กๆ มีความสวยงามอยางมาก มีการกอสรางแบบทํากระเบื้องโคง
และวิ ธีมุง หลัง คาแบบจีนแทๆ ซึ่งไดรับ รางวัล อนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเ ดน ประเภทปูชนียสถานและ
วัดวาอาราม ในป 2551 ศาลเจาแหงนี้สื่อไดถึงวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนของยานกุฎีจีน

ร
ั
ย
าล

ภ
าช

ุบรี
น
ธ
ฏั

ภาพที่ 4.29 ศาลเจาเกียนอันเกง
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วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เปนวัดสําคัญที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีการกอสรางใหอยูริม
แมน้ําแบบเดียวกันกับวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีพระพุทธรูปองคใหญประดิ ษฐานอยูใน
พระอุโบสถ คือ “หลวงพอโต” หรือเรียกชื่อแบบจีนวา “ซําปอฮุดกง” หรือ “ซําปอกง” หลวงพอโตเปนที่
เคารพสักการะอยางมาก โดยเฉพาะในหมูชาวจีนในยานชุมชนแหงนี้
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ภาพที่ 4.30 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
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มัสยิดบางหลวง
มัสยิดบางหลวง หรือกุฎีขาว ศูนยรวมจิตใจของชาวอิสลามในยานกุฎีจีน สรางขึ้นมาตั้งแตสมัยรัชกาล
ที่ 1 มัสยิดบางหลวงแหงนี้มีเอกลักษณแปลกแตกตางจากมัสยิดอื่นๆ คือมีการออกแบบเปนอาคารทรงไทย
ซึ่งถือเปนแหงเดียวในโลกที่มีการออกแบบเชนนี้และมัส ยิดบางหลวงนี้ ยังนับ เปนศาสนสถานที่ เปนแหลง
ทองเที่ยวประเภท Unseen Bangkok อีกดวย
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2.2 ผลการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน เมื่อวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ
2560 มีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ประธานแขวง ประธานชุมชน สมาชิกชุมชนในเขตธนบุรี หัวหนาฝายพัฒนา
ชุมชน สํานักงานเขตธนบุรี และผูที่สนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 35 คน เสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีนมี
รายละเอียดดังนี้
1) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บริเวณเขามอเปนจุดนัดพบของผูเขารวมกิจกรรมศึกษาเสนทาง
ทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน ในการเยี่ยมชมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารไดรับความกรุณาจากพระปลัดสุพจน
กวิวังโส แนะนําสถานที่ทองเที่ยว ไดแก เขามอ พระอุโบสถ พิพิธภัณฑพระประยูรภัณฑาคาร และพระบรม
ธาตุมหาเจดีย ซึ่งพระเจดียแหงนี้ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ คือ รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 หรือ Award of
Excellence จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
ประจําป พ.ศ. 2556 ชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก 47 โครงการดวยการบูรณปฏิสังขรณพระบรมธาตุมหาเจดีย
และพิพิธภัณฑพระประยูรภัณฑาคาร
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ภาพที่ 4.32 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวประยุรวงศาวาสวรวิหาร
2) บานหมูกระดาษ จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเดินลัดเลาะมาไมไกลนักจะเปนบานหมูกระดาษ
ของปานอย หรือปาธนธรณ ธงนอย ผูสืบทอดการทําหมูกระดาษจากรุนสูรุน

ห
ม

ภาพที่ 4.33 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวบานหมูกระดาษ

62
3) วัดซางตาครูส อยูในชุมชนกุฎีจีน โดยคุณปนทอง วงษสกุล ประธานชุมชนกุฎีจีน เปนผูแนะนํา
ประวัติโดยยอของวัด
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ภาพที่ 4.34 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยววัดซางตาครูส
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4) ชุมชนกุฎีจีน
คุณปนทอง วงษสกุล ประธานชุมชนกุฎีจีนแนะนําสถานที่ตางๆในชุมชน ไดแก รานหลานยาเปา
ชมกรรมวิธีการผลิตขนมฝรั่งกุฎีจีนแบบดั้งเดิมและชิมขนม แวะพักรวมพลบริเวณที่ทําการชุมชนกุฎีจีน ซื้อขนม
ฝรั่งกุฎีจีนและขนมโปรตุเกสอื่นๆ อีกมากมายที่รานปาอําพรรณ
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ภาพที่ 4.35 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวชุมชนกุฎีจีน
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เดินตอมายังพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน โดยพี่ตอง หรือคุณนาวินี พงศไทย เจาของพิพิธภัณฑใชทุน
สวนตัวในการสรางใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และบานจันทนภาพ บานโบราณไมสักทั้งหลัง โดยไดรับเกียรติ
จากคุณปาแดง หรือคุณจารุภา จันทนภาพ แนะนําประวัติของบาน หลังจากนั้นพาผูเขารวมกิจกรรมรับประทาน
อาหารกลางวัน เปนอาหารโปรตุเกสที่ชุมชนทําขึ้น ไดแก ขนมจีนแกงไกคั่ว ยําทวาย และบัวลอยญวน
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ภาพที่ 4.36 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน
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ภาพที่ 4.37 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวบานจันทนภาพ
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5) ศาลเจาเกียนอันเกง จากชุมชนกุฎีจีนเดินเลียบทางแมน้ําเจาพระยามาไมไกลจะเห็นศาลเจาเล็กๆ
แตมีความสวยงามมาก โดยมีผูดูแลศาลเจา คือ พี่ดวง หรือคุณบุณยนิธย สิมะเสถียร ผูดูแลศาลเจา แนะนํา
ประวัติอยางละเอียดและเปนกันเอง
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ภาพที่ 4.38 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวศาลเจาเกียนอันเกง
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6) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร อยูถัดมาจากศาลเจาเกียนอังเกง แตโบสถปดเนื่องจากอยูระหวางการ
ปรับปรุงจึงไมสามารถเดินไดสะดวก
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ภาพที่ 4.39 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยววัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

7) มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) อิหมามรอมฎอน ทวมสากล ไดบรรยายประวัติของมัสยิด พิธีกรรม
ความเชื่อของศาสนาอิสลาม และใหผูเขารวมกิจกรรมไดซักถาม

ภาพที่ 4.40 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวมัสยิดบางหลวง
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จากการจัดกิจกรรมดังกลาว ผูวิจัยไดดําเนินการใหผูเขารวมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมฯดังนี้
1) ขอมูลทั่วไป
ผลการประเมินกิจกรรมในสวนนี้เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน มีจํานวนทั้งสิ้น 20 คน
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และรอยละ ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน
ขอมูล
จํานวน
รอยละ
1. เพศ
ชาย
7
35
หญิง
13
65
รวม
20
100
2. อายุ
16 - 25 ป
2
10
46 - 55 ป
6
30
56 ปขึ้นไป
12
60
รวม
20
100
3. ตําแหนง
ประธานแขวง
3
15
ประธานชุมชน
4
20
รองประธานชุมชน เลขานุการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานสภา
11
55
องคกรชุมชนเขตธนบุรี อาสาสมัคร สมาชิกชุมชน
นักศึกษา
2
10
รวม
20
100
4. ที่อยูปจจุบัน
แขวงตลาดพลู
3
15
แขวงบางยี่เรือ
1
5
แขวงวัดกัลยาณ
4
20
แขวงสําเหร
4
20
แขวงหิรัญรูจี
4
20
แขวงดาวคะนอง
2
10
แขวงบุคคโล
1
5
แขวงบางประกอก
1
5
รวม
20
100
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จากตารางที่ 4.5 พบวาผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65
อายุ 56 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 60 เปนรองประธานชุมชน เลขานุการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานสภา
องคกรชุมชนเขตธนบุรี อาสาสมัคร และสมาชิกชุมชน คิดเปนรอยละ 55 อยูในแขวงวัดกัลยาณ แขวงสําเหร
และแขวงหิรัญรูจีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 20
2) ความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว
ผลการเรียงลําดับความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวภายในและภายนอกชุมชน
กุฎีจีน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และรอยละ ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงในตารางที่ 4.6 และ 4.7
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ตารางที่ 4.6 ความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวภายในชุมชน
ทรัพยากรทองเที่ยว
โบสถซางตาครูส
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน
บานจันทนภาพ
เรือนขนมปงขิง
รานขนมฝรั่งกุฎีจีน
บานสกุลทอง
รวม

จํานวน (รอยละ) ของลําดับความนาสนใจ/ความสําคัญ
ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 ลําดับที่ 6
13 (65%) 3 (15%) 2 (10%)
2 (10%)
4 (20%) 4 (20%) 7 (35%) 3 (15%) 1 (5%)
1 (5%)
2 (10%) 7 (35%) 5 (25%) 4 (20%) 1 (5%)
1 (5%)
5 (25%) 3 (15%) 3 (15%) 9 (45%)
1 (5%) 5 (25%) 1 (5%) 7 (35%) 5 (25%) 1 (5%)
1 (5%)
3 (15%) 8 (40%) 8 (40%)
20 (100%)
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จากตารางที่ 4.6 พบวาผูตอบแบบประเมินเรียงลําดับ ความนาสนใจ/ความสําคัญ ของทรัพยากร
ทองเที่ยวภายในชุมชนกุฎีจีนดังนี้ ลําดับที่ 1 โบสถซางตาครูส คิดเปนรอยละ 65 ลําดับที่ 2 เรือนจันทนภาพ
คิดเปนรอยละ 35 ลําดับที่ 3 พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน คิดเปนรอยละ 35 ลําดับที่ 4 รานขนมฝรั่งกุฎีจีน คิดเปน
รอยละ 35 ลําดับที่ 5 บานสกุลทอง คิดเปนรอยละ 40 และลําดับที่ 6 เรือนขนมปงขิง คิดเปนรอยละ 45

ห
ม

ตารางที่ 4.7 ความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวภายนอกชุมชน
ทรัพยากรทองเที่ยว
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศาลเจาเกียนอันเกง
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
มัสยิดบางหลวง
รวม

จํานวน (รอยละ) ของลําดับความนาสนใจ/ความสําคัญ
ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4
16 (80%) 4 (20%)
4 (20%) 12 (60%) 4 (20%)
4 (20%) 12 (60%) 2 (10%)
2 (10%)
6 (30%) 14 (70%)
20 (100%)
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จากตารางที่ 4.7 พบวาผูตอบแบบประเมินเรียงลําดับ ความนาสนใจ/ความสําคัญ ของทรัพยากร
ทองเที่ยวภายนอกชุม ชนกุฎีจีนดังนี้ ลําดับที่ 1 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คิดเปนรอยละ 80 ลําดับที่ 2
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร คิดเปนรอยละ 60 ลําดับที่ 3 ศาลเจาเกียนอันเกง คิดเปนรอยละ 60 ลําดับที่ 4
มัสยิดบางหลวง คิดเปนรอยละ 70
3) ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน
ความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนในสวนนี้มีทั้งหมด 6 ดาน
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงในตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน
การจัดการทองเที่ยว
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล
1. ดานขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ
1.1 แผนที่เสนทางทองเที่ยว
4.20
0.70
มาก
1.2 ปายบอกทาง
3.95
0.51
มาก
1.3 ปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
4.00
0.46
มาก
1.4 คูมือ/แผนพับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
3.70
0.80
มาก
2. ดานการจัดการระบบคมนาคม/การเขาถึงพื้นที่
2.1 ความสะดวกในการเดินทาง
4.05
0.69
มาก
2.2 สถานที่จอดรถ
3.70
0.98
มาก
2.3 การเดินทางโดยรถสาธารณะ
3.60
0.88
มาก
3. ดานมัคคุเทศก/วิทยากร
3.1 ความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
3.90
0.64
มาก
3.2 การเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดพูดคุย ซักถาม 4.35
0.49
มาก
3.3 บุคลิกภาพ
4.30
0.47
มาก
4. ดานการจัดการสินคา/ของที่ระลึก
4.1 ความเปนเอกลักษณของชุมชน
4.30
0.66
มาก
4.2 ราคาเหมาะสม
3.95
0.51
มาก
4.3 คุณภาพของสินคา/ของที่ระลึก
4.00
0.56
มาก
4.4 ความหลากหลายของสินคา/ของที่ระลึก
3.80
0.77
มาก
5. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
5.1 การสาธิตการทําขนมฝรั่งกุฎีจีน/ขนมโปรตุเกส
4.20
0.62
มาก
5.2 การรับประทานอาหารประจําชุมชน
4.20
0.62
มาก
5.3 การเดินชมสถานที่ตามเสนทางทองเที่ยว
4.25
0.44
มาก
5.4 การปนจักรยานตามเสนทางทองเที่ยว
4.00
0.46
มาก
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การจัดการทองเที่ยว
6. ดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
6.1 การจัดการความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
เชน ถังดับเพลิง กลองวงจร เปนตน
6.2 หนวยงานดูแลดานความปลอดภัยในแหลง
ทองเที่ยวเชน ตํารวจ เทศกิจ เปนตน
6.3 หนวยงานดูแลดานสุขภาพอนามัย การปฐม
พยาบาล เชน ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เปนตน

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลผล

4.00

0.32

มาก

3.90

0.45

มาก

3.85

0.49

มาก

ุบรี
น
ธ
ฏั

จากตารางที่ 4.8 พบวาผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยว
โดยชุมชนในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวามัคคุเทศก/วิทยากรเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวได
พูดคุย ซักถามมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.35) รองลงมา คือบุคลิกภาพ และความเปนเอกลักษณของ
ชุมชนในดานการจัดการสินคา/ของที่ระลึก (คาเฉลี่ยเทากัน=4.30)
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ขอเสนอแนะ
ผูเขารวมกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนใหขอเสนอแนะ
1) เปนกิจกรรมดีมาก โดยเฉพาะการพาชมพระบรมธาตุมหาเจดียที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มีความประทับใจมาก ชื่นชมมัคคุเทศกและโครงการนี้อยางยิ่ง ควรจัดกิจกรรมอีกเรื่อยๆ
2) ควรพัฒนาแผนการทองเที่ยว โดยไมเปนรูปแบบเกาๆ
3) ควรใหจัดโครงการตลาดนัดชุมชนของเขตธนบุรี
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2.3 ผลการประชุมอภิปรายเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี เพื่อสรุปการจัดกิจกรรมการศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน ในวันจันทรที่
27 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวิทยากร
รวมอภิปราย ไดแก
1) ผูแทนจากสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร
2) ผูแทนจากศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี
3) ประธานชุมชนกุฎีจีน
4) เจาของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน
ผูดําเนินการอภิปรายโดยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีผูเขารวมประชุม ไดแก ประธาน
แขวง ประธานชุมชน สมาชิกชุมชนในเขตธนบุรี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตธนบุรี กรรมการสภา
องคกรชุมชนเขตธนบุรี คณาจารยและนักวิจัยที่สนใจ จํานวน 28 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
แนวคิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนหรือ
ทองถิ่นทําใหชุมชนเขมแข็ง นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ไมใชแคเรื่องเงินหรือรายไดเพียงอยางเดียว และ
ยกตัวอยางแหลงทองเที่ยวที่เสียภาพลักษณการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ไดแก 1) เกาะเกร็ด มีคนในชุมชน
จํานวนหนึ่งนําของสําเพ็งมาขายเนื่องจากเห็นแกรายไดเปนเรื่องสําคัญและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ใหแกนักทองเที่ยวโดยไมคํานึงถึงความเปนชุมชนดั้งเดิม 2) สามแพรง มีหนวยงานภายนอกมาใชพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมทางการทองเที่ยว แตกลับนําของภายนอกชุมชนมาขายทําใหของดีในสามแพรงไมถูกนํามาเสนอแก
นักทองเที่ยวอยางแทจริง ชุมชนสามแพรงจึงตอตานเรื่องดังกลาว โดยสรุปแลวตองมองวาชุมชนไดประโยชน
หรือเสียประโยชนจากการทองเที่ยว และไดยกตัวอยางของแหลงทองเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่ดี คือ เมือง
นารา เมืองเกียวโต ญี่ปุน รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยมองเรื่องการทองเที่ยวเปนเรื่องของการเรียนรู และสราง
สติปญญาโดยใชทองถิ่นยานประวัติศาสตร ปลูกจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชนในการอนุรักษบานเมืองทองถิ่น
ซึ่งเปนหมูบานที่มีอายุกวา 200 ปที่ทําดวยฟางขาวโดยคนในชุมชนยังใชชีวิตอยู ซึ่งที่กุฎีจีนมีบานโบราณหลาย
รอยปเ ชนกัน และบานบางเจาฉา จังหวัดอางทอง เปนหมูบานทํานา และปลูก ไมไผทําเครื่องจักรสานแต
เนื่องจากผลผลิตตกต่ํา กํานันจึงมีความคิดในการจัดการทองเที่ยวในบานบางเจาฉา โดยนําทรัพยากรที่มีอยูมา
ใชใหเปนประโยชน ไดแก 1) กลุม จักรสาน คิดคนผลิตภัณฑหลายใหมๆ 2) กลุม ขนสง ใชรถอีแตนเปนรถ
ทองเที่ยวตามเสนทาง 3) กลุมแมบาน ทําอาหารใหนักทองเที่ยว 4) กลุมเด็กและครู ทําการแสดงทองถิ่นใหชม
5) กลุมผูสูงอายุ นําเสนอภูมิปญญารองเพลงกลอมลูก เปนการนําสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนโดย
ไมมีการสรางหรือนําสิ่งใหมขึ้นมา นับเปนการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง โดยกํานันใชการบริหารจัดการ
แบบศูนยกลางชุมชน คือแตละกลุมกิจกรรมใชการบริหารจัดการกันเองในกลุม ซึ่งแตละเดือนทุกกลุมจะมา
ประชุมหารือกันหากกลุมมีปญหาใหสวนกลางชวย ทําใหการดําเนินงานในกลุมไมลาชา ซึ่งตอมาหนวยงาน
ภาครัฐตางๆ ไดลงชุมชนเพื่อชวยเหลือสงเสริมโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เปนการดําเนินงานเฉพาะกิจ
ซึ่งไมไดมีความยั่งยืนสงผลทําใหความเขมแข็งในชุมชนลดลง ปจจุบันกํานันตําบลบานบางเจาฉาที่เปนผูริเริ่ม
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไดลาออก และผันตัวเปนองคกรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน
การจัดการทองเที่ยวใหมีคุณคา โดยเริ่มจากการคนหาคุณคาตัวตน ประวัติทองถิ่นตางๆ การสรรหา
และเสริมสรางบุคลากร “ทุนสํานึกรักบานเกิด” การฟนฟูและพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวม และการสราง
ภูมิคุมกันวาจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขปญหาอยางไร หากเกิดปญหาอยางเชน ชุมชนเกาะเกร็ด
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยการเปน
แหลงเรียนรูใหแกเยาวชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ยกตัวอยางพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนจากการลงชุมชนได
เห็นนักเรียนจากภายนอกชุมชนมาเที่ยว การอนุรัก ษศิล ปวัฒ นธรรมประเพณีตางๆ การยกตัวอย างแหลง
ทองเที่ยวทั้งดีและไมดี การสรางภูมิคุมกันที่ดีในเรื่องการทองเที่ยวที่จะไมทําใหชุม ชนลมสลาย การคนหา
ตัวตน การสรางเครือขายและการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง
การทองเที่ยวเหมือนดาบสองคมตองระวังไมใหมีดบาดมือเราและใชประโยชนใหเกิดขึ้น อยางภาครัฐ
เรารวมมือกับ เคาไดแตอยาใหเ ปนเจาของ คือตองเติบ โตไปดวยกัน ไมเ ชนนั้นจะเปนความเสื่อมของการ
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ทองเที่ยว ตัวอยางเชน ชุมชนเกาะเกร็ด เคยมีเสนหเรื่องน้ําขึ้นน้ําลง แตเมื่อภาครัฐเขาไปชวยเหลือ ทําขอบ
ทางเดินให ปรากฏวาน้ําทวมในเกาะระบายออกไมได ตลาดสามชุก กระแสทองเที่ยวมาแรงมากจนกระทั่งคน
ในชุมชนแถบจะไมไดอยูในตลาดแลว ตางจากตลาดเกาหองที่คอยๆเติบโต ตลาดน้ําลัดมะยม กระแสทองเที่ยว
แรงมากทําใหรถติดและเกิดความขัดแยงกันในชุมชน และอัมพวา นักทองเที่ยวมาจอดรถที่วัดแตไปเที่ยวตลาด
น้ําอัมพวาจนเจาอาวาสตองมาบอกใหเขาวัดบาง
การมองการทองเที่ยวของคนในชุมชนเราตองเห็นลึกกวาคนนอกมอง ไมใชรูประวัติศาสตรของแหลง
ทองเที่ยวเพราะคนนําเที่ยวตองศึกษามาแลว แตตองรูลึกกวานั้นเนื่องจากเปนคนในชุมชน อาจจะเปนเรื่อ ง
เล็กๆนอยๆ ที่ยังไมมีใครรู อยางเชนภาษาวัดที่หนาหลุมศพของหลวงพอ ประวั ติมัสยิดบางหลวงที่นาสนใจ
ผูสรางมัสยิดบางหลวงถายแบบซุมวิมานภายในมัสยิดมาจากวัดอนงคารามวรวิหารโดยเจาสัว ชาวจีนและไป
เปนเขยในชุมชนและไดนําสิ่งนี้มาใช และฝากเรื่องวินัยในการจัดการขยะ ในชุมชนขยะตองเปนศูนย
แนวคิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนทั้งในชุมชนกุฎจี ีนและชุมชนอื่นที่ยังไมไดจัดการทองเที่ยวโดย
ชุม ชนควรตระหนัก คือ 1) ความอยูดี มีสุขของชุม ชน โดยเนนความสุขมากกวารายได 2) หากจะจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ควรใหความหมายใหดีวาจะไปในแนวทางใด แนวสรางรายไดหรือสรางความสุขของคนใน
ชุมชน หากมีแนวคิดที่ชัดเจนจะสามารถสรางกระบวนการไปสูแนวคิดที่ชัดเจนเชนกัน 3) ความคิดตางหรือ
ความขัดแยงของคนในชุมชนหรือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของที่ตองขามผานไปใหถึงจะประสบความสําเร็จ
4) การสรางจิตสํานึกของคนยานธนบุรีรวมกันไมไดแยกวาอยูคนละเขต 5) บุคลากรในชุมชนมีสวนสําคัญใน
การขับเคลื่อนการทองเที่ยวของชุมชนไดซึ่งในชุมชนกุฎีจีนมีโอกาสสูงกวาชุมชนอื่นทั้งในเรื่องบุคลากรในชุมชน
และทรัพยากรทองเที่ยว
การสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน
จากการไปรวมกิจกรรมการศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน เริ่มจากบรรยายความประทับใจ
ในโบสถซางตาครูส ขนมฝรั่งกุฎีจีนและขนมอื่นๆ บานไมสักโบราณ (บานจันทนภาพ) และพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน
โดยมีแนวคิดวาจะจัดกลุมวิสาหกิจการทองเที่ยวสายวัฒนธรรม 3 ศาสนา ศาสนาพุทธประกอบดวยชุมชน
วัดประยุรวงศาวาส มีการทําหมูกระดาษ การพับผาขนหนูเปนรูปตางๆ เปนภูมิปญญาทองถิ่นได และทําขนมปง
ชุบแปง ทอดอรอย ศาลเจาเกียนอันเกง และวัดกัล ยาณมิตร แต ปดเนื่องจากอยูระหวางการปรับปรุงจึงไม
สามารถเดินไดสะดวก ศาสนาคริสตประธานชุมชนกุฎีจีนกับบาทหลวงโบสถซางตาครูส ทํางานรวมกันไดดี
เชนเดียวกับศาสนาอิส ลามที่อิหมามมัสยิดบางหลวงเขากับ ชุมชนไดดี ซึ่งทั้ง 3 ศาสนามีความรวมมือกัน
มีความเขมแข็งทางศาสนา สํานักงานเขตมีการจัดทําแผนที่ชุมชนทั้ง 44 ชุมชนแลว ขาดอีก 1-2 ชุมชนที่ยังไม
สมบูรณ เนื่องจากชุมชนวัดกัลยาณมีบานขยายเพิ่ม และจํานวนประชากรไมชัดเจน เสนอใหทําแผนพับของดี
ของแตละชุมชนหรือศาสนา และมัคคุเทศกนอย ทางชุมชนกุฎีขาวมีกลุมภาษาอาหรับแลว ชุมชนกุฎีจีนมีความ
พรอมเนื่องจากติดตอครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนแลว ชุมชนวัดประยูรวงศาวาสมีนักเรียนที่พรอมจะฝกให
เปนมัคคุเทศกนอย โดยสามารถจัดอบรมใหได ครั้งแรกจะเปนการใหขอมูล ครั้งที่สองจะเปนการลงพื้นที่จริง
และครั้งสุดทายจะเปนการอภิปรายตอยอดเปนแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการอยางการประชุมในครั้งนี้
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การสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีนจะเนนการทองเที่ยวทั้งยานกะดีจีนเนื่องจากเปนเครือขาย
ความรวมมือกันจึงตองสงเสริมกัน สําหรับภายในชุมชนกุฎีจีนที่เดนเรื่องอาหารใหลูกบานขายสินคาซ้ํากันได
อยางเชน ขนมฝรั่งกุฎีจีนทั้ง 3 บาน แตจะตกลงกันไมใหขายตัดราคา บานจันทนภาพ ไมสามารถเปดใหเขาชม
ไดตลอดเวลา เนื่องจากเปนบานสวนตัว จึงแกปญหาโดยการเลือกผูเขาชมที่สําคัญและการใหเขาชมรวมกัน
เปนกลุม ซึ่งจะทําใหไมรบกวนวิถีชีวิตของชุมชนมากเกินไป การจัดโฮมสเตยไมสามารถดําเนินการได แตจัดให
นักทองเที่ยวมารับประทานอาหารเย็นของชุมชน โดยสอบถามลูกบานหากสะดวกตอนรับนักทองเที่ยวใหมา
ลงชื่อไวแลวจะเวียนกันไปแตละบาน ซึ่งไมไดกําไรแตถือวาเปนการสงเสริมชุมชนใหเปนที่รูจักเพื่อ ประโยชน
ของสวนรวม ชุมชนกุฎีจีนมีพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนไดจัดสรางขึ้นในพื้นที่สวนตัว เนื่องจากเห็นวาชุมชนกุฎีจีน
และเขตธนบุรีมีประวัติศาสตร วิถีชีวิตความเปนอยูมากมาย ควรอนุรักษไวใหชนรุนหลังเปนแหลงเรียนรู โดยมี
นักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี เปนที่ปรึกษาในการจัดสรางพิพิธภัณฑ
ความคิดเห็นของผูเขารวมอภิปรายใน 2 ประเด็น ไดแก 1) ความคิดเห็นตอการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุม ชนกุฎีจีนในยานกะดีจีนจากกิจ กรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวที่ผานมาหรือจากการประชุมอภิปรายนี้
2) ชุมชนของทานมีทรัพยากรที่นํามาจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนหรือไม อยางไร
ประธานกลุมอนุรักษยานกะดีจีน ใหความหมายของยานกะดีจีนวาไมใชอยูแควัดประยุรวงศาวาส
โดยมีขอบเขตตั้ง แตคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญไปจนถึง คลองสานหรือเลยไปอีก คือเปนพื้นที่
ที่ชาวจีนอาศัยอยู มีศาลเจาตางๆ มากมายทั้งธนบุรี คลองสานเปนยานที่คนจีนอยูมากที่สุด หัวใจสําคัญของ
การทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การมีสวนรวม แตจะไมชอบกลุมทัวรที่นําอาหาร น้ํามากิน และทิ้งกลองอาหาร
หรือขยะในชุม ชนมากมาย ซึ่ง หากเปนนัก ทองเที่ยวตางชาติที่ขี่จัก รยานจะมาซื้ออาหารและน้ําในชุม ชน
ตองรักษาความสะอาดในชุมชน
ประธานชุมชนบุปผาราม ใหความเห็นวา ในเรื่องของการทองเที่ยวตองถามจะเอาอะไรนําเสนอ
นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเพื่ออะไร สรางเครือขายในชุมชน เพื่อใหรูถึงแหลงทองเที่ยวของชุมชนอื่น เสนอให
สรางเครือขายประชารัฐรวมใจ โรงเรียน โรงพักมารวมพูดคุยกันในลักษณะนี้ โดยมีมหาวิทยาลัยเปนเครือขาย
ผูนําใหมารวมประชุมพูดคุยกันถึงของดีในแตละชุมชน และทําโลโกของแตละชุมชน
ประธานแขวงบางยี่เรือ และประธานชุมชนสวนพลู ใหความเห็นวาในชุมชนมีมัสยิดสวนพลู และของดี
ของเดน คือ ขนมบดิน ขนมของชาวมุสลิมมีขาย 2 รานในชุมชน
กรรมการสภาองคกรชุมชนเขตธนบุรี ใหความเห็นวาขณะนี้ทําเรื่อง 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ จะรวบรวม
ผลิตภัณฑของชุมชนตางๆ เพื่อสงเสริมในเรื่องการทําบรรจุภัณฑ โดยขอความชวยเหลืออาจารยมหาวิทยาลัย
ดวยและเรื่องการตลาดจะทําโครงการประชารัฐที่ประธานชุมชนบุปผารามไดกลาวไป โดยจะทําใน 6 แขวงกอน
หากเปนไปดวยดีจะขยายไปยังระดับเขต เพื่อนําผลิตภัณฑในพื้นที่มาจําหนาย และเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการ
ทองเที่ยวดวยหากมี 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ จะจัดเสนทางใหนักทองเที่ยวแวะตามชุมชนตางๆ
ผูแทนแขวงหิรัญรูจี ใหความเห็นวามี 3 ศาสนาเหมือนกัน เนื่องจากนี้ยังมีบานมอญ ขลุยบานลาว
และปลาสมที่วัดบางไสไก ที่เปนของดีของเดนแตขาดบุคลากรขับเคลื่อนอยางประธานชุมชนกุฎีจีนและอยาง
ใหมีหนวยงานเขามาสนับสนุน และขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่จัดกิจกรรม
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ศึกษาเสนทางทองเที่ยว ประทับใจวัดประยุรวงศาวาสที่ไดพาขึ้นไปบนพระบรมธาตุมหาเจดียซึ่งไมเคยทราบวา
ในเขตธนบุรีมีของดีมากมาย ชื่นชมมัคคุเทศกและโครงการนี้อยางมาก
ประธานแขวงสําเหร และประธานชุมชนวัดบางน้ําชน ใหความเห็นวาในชุมชนจะมีของจิ๋ว และทําของ
เหมือน และการเปาแกว ขายนักทองเที่ยวชาวจีน มีความคิดริเริ่มจะทําพิพิธภัณฑเนื่องจากขุดพบเงินพดดวง
และของโบราณในโบสถวัดบางน้ําชน งานประเพณีเขาพรรษา งานลอยกระทงในโบสถ งานแหเทียนเขาพรรษา
กระทงสายกะลาทอง
ผูแทนชุมชนสุทธาราม ใหความเห็นวาเปนคนพื้นที่แตกําเนิดเคยมาไหวพระวัดกัลยาณมิตร วัดประยุร
วงศาวาส แตเพิ่งไดขึ้นไปบนพระบรมธาตุมหาเจดีย ตองยอมรับวามีของเกาของดีมากมายเมื่อเทียบกับที่อื่น
ทั้งในประเทศและตางประเทศ นับเปนครั้งแรกที่ไดเขาชม ตองขอขอบคุณที่ไดจัดโครงการนี้
กลาวสรุปวามีชุมชนที่อยูอีกฝงของถนนอิสรภาพ ซึ่งอยูในแขวงหิรัญรูจีจะเปนเสนหใหนักทองเที่ยวได
อีกเสนทาง อาทิ วัดมอญ มัสยิดบานสมเด็จ โดยแนะนําวาหากยืนบนสะพานลอยสี่แยกบานแขกทางถนน
ซอยขางโรงรับจํานําเชื่อมจากถนนประชาธิปกไปชนที่สุสานและออมกลับมาที่ถนนอิสรภาพ มองลงมาจะเห็น
สุสาน โบสถคริสต โรงเจ และชาวซิกสมีความสวยงามมาก ซึ่งเสนทางซอยขางโรงจํานําตอไปจนถึงวัดใหญ
ศรีสุพรรณ วัดหิรัญรูจี รานไทยกาแฟ และมีงานฝมือของครูเหม เวชกร จิตรกรชื่อดัง ซึ่งเคยมาเชาบานอยู
บริเวณนั้นดวย เปนพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงขามวัฒนธรรมกัน เรือนไมแถบนั้นหากปลอยใหคนภายนอกเขามา
พัฒนาจะสูญเสียความเปนตัวตน แตหากมีคนในชุมชนชวยกันเชนเดียวกับชุมชนกุฎีจีนที่มีประธานชุมชนและ
เจาของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน โดยอยาไปหวังเงินใหหวังความสุขของชุมชนกอนซึ่งชุมชนกุฎีจีนมีตนทุนที่พรอม
ทุกอยางแลว
โดยสรุปการประชุมใน 3 ประเด็นหลักที่วิทยากรไดอภิปรายไววา ใหชุมชนที่มาเขารวมประชุมกลับไป
คนหาตัวตน ผูใหญใจดีที่คอยใหการสนับสนุน และบุคลากรในชุมชนที่จะชวยขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ในบรรลุผลสําเร็จ
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2.4 การทําแผนที่ ปายแนะนําสถานที่ และคูมอื เสนทางทองเที่ยว จากตารางที่ 4.4 การสงเสริมการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ พบวาชุมชนตองการแผนพับแนะนําที่รวบรวม
ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมดในชุมชน แผนที่เสนทางทองเที่ยวในชุมชนที่ใหญและชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน นอกจากนี้ไดทําแผนปายแนะนําสถานที่สําคัญใน
ชุมชนใหเพิ่มเติม เนื่องจากปายเดิมหายหรือชํารุด ผุพัง
จากการสัมภาษณประธานชุมชนกุฎีจีน พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวตางชาติทั้งที่มาเที่ยวดวย
ตนเองและที่มีมัคคุเทศก จึงไดจัดทําแผนที่ แผนพับคูมือทองเที่ยว และปายแนะนําสถานทีส่ ําคัญในชุมชนเปน
2 ภาษา เพื่อประชาสัมพันธใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
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1) การจัดทําแผนที่ทองเที่ยวยานกะดีจีน ขนาด 100x80 เซนติเมตร จํานวน 2 แผน
โดยศึกษาเสนทางและนํามาจัดทําเปนแผนที่ทองเที่ยว ซึ่งไดขอคําแนะนําและขอเสนอแนะจาก
ประธานชุมชนกุฎีจีนเพื่อจัดทําแผนที่ทองเที่ยวยานกะดีจีนฉบับสมบูรณ
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ภาพที่ 4.41 แผนที่ทองเที่ยวยานกะดีจีน
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2) การจัดทําปายแนะนําสถานที่สําคัญในชุมชน ขนาด 80x62 เซนติเมตร จํานวน 8 ปาย ไดแก
1. รานหลานยาเปา
2. รานปาอําพรรณ
3. รานปาเล็ก
4. บานสกุลทอง
5. พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน
6. รานธนูสิงห
7. เรือนจันทนภาพ
8. เรือนขนมปงขิง
โดยมีขอมูลจากปายเกาและไดปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ซึ่งไดขอขอมูลจากเจาของสถานที่เพื่อจัดทํา
ปายแนะนําสถานที่สําคัญในชุมชนกุฎีจีนใหสมบูรณ และแปลภาษาอังกฤษสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ แสดง
ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 4.42 ปายแนะนําสถานที่สําคัญในชุมชนกุฎีจีน
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3) การจัดทําแผนพับคูมือทองเที่ยวยานกะดีจีน ขนาด 41.5x21 เซนติเมตร จํานวน 1,500 แผน
โดยรวบรวมขอมูลสําคัญของแตละสถานทีต่ ามเสนทางทองเที่ยวในยานกะดีจีนพรอมแผนที่ทองเที่ยว
ซึ่งไดขอคําแนะนําจากประธานชุม ชนกุฎีจีน เพื่อจัดทํา แผนพับ คูมือทองเที่ยวยา นกะดีจีน และแปลเปน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ยานกะดีจีน
กะดีจีน เปนยานชุมชนเกาแกที่มีความเปนมายาวนานกวา 200 ป ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี เปนชุมชน
ของพอคาชาวจีนฮกเกี้ยน ที่อพยพจากกรุงศรีอยุธยา มาตั้งถิ่นฐานอยูที่คลองบางกอกใหญใกลริมฝงแมน้ํา
เจาพระยา ชุมชนกะดีจีนแมจะมีความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และความหลากหลายทางมรดก
วัฒนธรรม ไมวาจะเปนพุทธ คริสต อิสลาม หรือลัทธิแบบจีน แตกลับเปนแบบอยางของการอยูรวมกันอยาง
สันติตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีจนถึงปจจุบัน
3 ศาสนา 4 ความเชื่อของชุมชน "กะดีจีน" โดยความเชื่อแรกเปนความเชื่อของชาวคริสตนิกาย
คาทอลิกบริเวณรอบโบสถซางตาครูส ลําดับตอมาคือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สื่อใหเราไดสัมผัสกับความ
เชื่อที่ส อง ของชาวพุทธนิกายเถรวาท และศาลเจาเกียนอันเกง นับเปนความเชื่อที่สามของชาวพุท ธนิกาย
มหายาน สุดทายคือ มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) นับเปนความเชื่อที่สี่ของชุมชน "กะดีจีน" ความเชื่อของชาว
มุสลิม
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือเรียกกันวา “วัดรั้วเหล็ก” เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหารที่
สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเปนเจาพระยาคลังวาที่กรมทาและพระสมุหกลาโหม
ไดอุทิศสวนกาแฟสรางเปนวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371 และไดถวายเปนอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ไดรับพระราชทานนามวา “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปจจุบันมีอายุ
189 ป
อุทยานเขามอ (เขาเตา) อุทยานเขามอเปนภูเขาจําลองขนาดเล็ก
เขามอ ความพิเศษและความนาสนใจอีกอยางหนึ่งของวัดประยุรวงศาวาส คือ เปนที่ตั้งของ
“เขามอ” หรือ ภูเขาจําลองกอดวยศิลา ตั้งอยูกลางสระน้ํา แวดลอมไปดวยพระสถูปเจดีย วิหาร ศาลาราย
นอยใหญ และพรรณไมหายากนานาชนิด เปนรมณียสถานอันสงบและรื่นรมยที่ตั้งตระหงานอยูคูพระอาราม
แหงนี้มากกวา 182 ป
วัดซางตาครูส
วัดซางตาครูส เปนวัดเกาแกวัดหนึ่งของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดทรง
พระราชทานที่ดินแปลงหนึ่ง แดคุณพอกอรร สําหรับ กลุม คริส ตชนชาวโปรตุเ กสและชาวญวนที่ขอเขาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร วันนั้นตรงกับวันที่ 14 กันยายน 2312 เพื่อเปนการระลึกถึงเหตุการณสําคัญนั้น คุณพอ
กอรรจึง ตั้งชื่อที่ดินผืนนี้ รวมถึงวัดที่สรางขึ้นวา “Santa Cruz” เปนภาษาโปรตุเกส แปลวา “ไมกางเขน
ศักดิ์สิทธิ”์
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รานหลานยาเปา
ยาเปา ชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสเมื่อวันวาน ผูสืบสานการทํา “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” มาสูรุนหลานดวยการ
รักษากรรมวิธีการอบในแบบดั้งเดิมมาจนปจจุบันในนาม “ขนมฝรั่งหลานยาเปา”
รานปาอําพรรณ
อําพรรณ นิ่มเชียง เจาของบานแหลงรวมขนมหลากหลายชนิดอันเปนอัตลักษณในวัฒนธรรมโปรตุเกส
ของชาวกะดีจีน ทั้งขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมหนานวล กุดสลัง ครองแครง กรอบเค็ม มันฉาบ เผือกฉาบ โดยเฉพาะ
“กวยตั๊ด” ขนมอบดั้งเดิมสายพันธุโปรตุเกสจากถิ่นวัฒนธรรมชิโน-โปรตุกีส เชน สิงคโปร มะละกา ปนัง และ
ภูเก็ต ที่ไดรับการปรับปรุงสูตรอยางเชนปจจุบันดวยฝมือของ “แมปรุง จันทระ” เชื้อสายชาวไทยพุทธ จาก
อโยธยา
รานปาเล็ก
ปาเล็ก อุไรวรรณ มณีประสิทธิ์ เจาตํารับของ “ขนมหนานวล” หนึ่งเดียวที่ยังคงมีการผลิตอยูจวบจน
ปจจุบัน ขนมหนานวลของบานโปรตุเกสเปนขนมอบอีกชนิดหนึ่งที่มีสวนผสมของน้ําตาลทรายชนิดปนละเอียด
(Icing) เมื่ออบแลวจะไดหนาขนมที่มีน้ําตาลจับเปนนวลขาวสวยงามสมชื่อ
บานสกุลทอง
สกุลทอง บานเกาแกที่อยูคูชุมชนกุฎีจีนมายาวนาน พรอมๆกับตํารับ “ยาเหลาขม” ยาสูตรพื้นบาน
แกฟกช้ําดําเขียวที่เคยเปนที่พึ่งของชาวยานในยามเจ็บไขไดปวย กอนที่โรงหมอสมัยใหมจะเขามาทดแทนอยาง
ทุกวันนี้
ปจจุบันบานสกุลทองสืบทอดวัฒนธรรมดานอาหาร เมนูของวางชาววัง และสํารับอาหารโปรตุเกส
ซึ่งเปนอาหารประจําทองถิ่น เชน ขนมจีนแกงไกคั่ว ตมมะฝาด และตมเค็มโปรตุเกส นํามาถายทอดความรูแก
บุคคลภายนอกใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน
พิพิธภัณฑโดยทุนสวนตัว จัดสรางขึ้นดวยใจรักเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
ของชุมชน มีรานกาแฟและของที่ระลึกใหบริการ
รานธนูสิงห
จากขนมฝรั่งกุฎีจีนที่อวดโฉมเฉพาะในเทศกาลแหงความสุข (Boxing Day) ของชาวคาทอลิกที่นี่
กลับกลายมาเปนสินคาขึ้นชื่อในวันนี้ “รานธนูสิงห” เปนหนึ่งในสามรานที่ยังคงผลิตขนมฝรั่งกุฎีจีน โดยปรับใช
กระบวนการสมัยใหมในการผลิต จนขนมฝรั่งกุฎีจีนกลายเปนของดีที่ใครผานไปผานมายานนี้อดไมไดที่จะตอง
แวะลิ้มลอง
เรือนจันทนภาพ
เรือนไทยไมสักทั้งหลัง แบบเครื่องสับทรงจั่วจอมแห อายุกวา 100 ป กรอบหนาบันเปนลายอาทิตย
อุทัย ตัวเรือนประกอบฝาถังโดยรอบ หยองหนาตางแกะสลักเปนลวดลายพุดตานเครือเถาที่มีความงดงาม
โดยคุณพอของคุณแมทองคํา จันทนภาพ จากเมืองจันทบุรีเปนผูสรางอยูในชุมชนกุฎีจีน และประดับตกแตง
เรือนดวยเอกลักษณของคาทอลิกไดอยางลงตัวมีมนตเสนห
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เรือนขนมปงขิง
เรือนไมประดับลวดลายฉลุแบบขนมปงขิง (Ginger Bread) ที่ไดรับความนิยมจากอังกฤษมาสูการ
ตอบรับของสังคมชาวสยามในสมัยพระพุทธเจาหลวง งานสลักเสลาลวดลายไมจนออนพริ้วอยางงดงามลงตัว
สูงสุดในรัชกาลที่ 6 เรือนหลังนี้เปนมรดกตกทอดของตระกูลวินดเซอร เจาของ “หางวินดเซอร (หางสี่ตา)”
ที่ไดมาตั้งรกรากอยูที่ชุมชนกุฎีจีนแหงนี้
ศาลเจาเกียนอันเกง
เดินเลียบแมน้ําเจาพระยาถัดมาไมไกลนัก คือ ศาลเจาเกียนอันเกง ศาลเจาของชุมชนชาวจีนในยานนี้
ที่มีองคพระประธานเปนพระโพธิสัตวกวนอิม มีการสันนิษฐานกันวา ศาลเจาแหงนี้เปนที่มาของคําวา “กุฎีจีน”
ศาลเจาเกียนอันเกงเปนศาลเจาเล็กๆ มีความสวยงามอยางมาก มีการกอสรางแบบทํากระเบื้องโคง และวิธีมุง
หลังคาแบบจีนแทๆ ซึ่งไดรับรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม
ในป 2551 ศาลเจาแหงนี้สื่อไดถึงวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนของยานกุฎีจีน
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วัดกัล ยาณมิตรวรมหาวิห าร เปนวัดสําคัญ ที่ส รางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีก ารกอสรางใหอยู
ริมแมน้ําแบบเดียวกันกับวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีพระพุทธรูปองคใหญประดิษฐานอยูใน
พระอุโบสถ คือ “หลวงพอโต” หรือเรียกชื่อแบบจีนวา “ซําปอฮุดกง” หรือ “ซําปอกง” หลวงพอโตเปนที่
เคารพสักการะอยางมาก โดยเฉพาะในหมูชาวจีนในยานชุมชนแหงนี้
มัสยิดบางหลวง
มัส ยิดบางหลวง หรือ กุฎีขาว ศูนยร วมจิตใจของชาวอิสลามในยานกุฎีจีน สรางขึ้นมาตั้งแตส มัย
รัชกาลที่ 1 มัสยิดบางหลวงแหงนี้มีเอกลักษณแปลกแตกตางจากมัสยิดอื่นๆ คือมีการออกแบบเปนอาคารทรงไทย
ซึ่งถือเปนแหงเดียวในโลกที่มีการออกแบบเชนนี้และมัส ยิดบางหลวงนี้ ยังนับ เปนศาสนสถานที่เ ปนแหลง
ทองเที่ยวประเภท Unseen Bangkok อีกดวย
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ภาพที่ 4.43 แผนพับคูมือทองเที่ยวยานกะดีจีน

