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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

             การวิจัยเรื่อง การสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน    
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 2 หัวขอตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. การศึกษาบริบทของชุมชนที่เกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไดแก      
 1.1 การประชุมสนทนากลุมประธานแขวง 7 แขวงในเขตธนบุรเีกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว
และการมีสวนรวมของชุมชน  
  1.2 การสํารวจแหลงทองเที่ยวและสัมภาษณประธานแขวง/ชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดการ
ทองเที่ยว 

2. การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทําเปนแผนที่และ
คูมือเสนทางทองเที่ยว ไดแก 

2.1 การลงพื้นที่ศึกษาแหลงทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและบริเวณใกลเคียง 
2.2 การจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน 
2.3 การประชุมอภิปรายเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
2.4 การทําแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยวชุมชนกุฎีจีน  

 

1. การศึกษาบริบทของชุมชนท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบนเสนทาง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตธนบุรีไดจัดทําธนบุรีไกด หรือคูมือแนะนําแหลงทองเที่ยวเขตธนบุรี โดยรวบรวม
โบราณสถาน สถานที่สําคัญเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงานและองคกรตางๆ พรอมทั้งนักทองเที่ยวชาว
ไทยและตางชาติ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปไดรูจัก เพื่อเขามาศึกษาคนควา เปนการสงเสริมการทองเที่ยว   
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญในแตละแขวงดังน้ี 

แขวงบางยี่เรือ    
1) บริบทท่ัวไป ประกอบดวย 9 ชุมชน ไดแก  
1.1) ชุมชนขางสถานีรถไฟวงเวียนใหญ ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยเทอดไทย 9 จุดสังเกต สถานีรถไฟ   

วงเวียนใหญ มีพื้นที่ 28 ไร จํานวน 580 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,500 คน 
1.2) ชุมชนโรงเจ 1 ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยเทอดไทย 21 จุดสังเกต สถานีรถไฟวงเวียนใหญ มีพื้นที่ 

31 ไร จํานวน 424 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,200 คน 
1.3) ชุมชนโรงเจ 2  ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยเทอดไทย 21 จุดสังเกต โรงเจเชียงแชงต๊ัว มีพื้นที่ 40 ไร 

จํานวน 630 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 3,800 คน 
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1.4) ชุมชนตากสินสัมพันธ ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 4 จุดสังเกต ซอยวัดโพธินิมิตร มีพื้นที่ 90 
ไร จํานวน 800 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 4,377 คน 

1.5) ชุมชนวัดอินทาราม ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยเทอดไทย 8 จุดสังเกต วัดอินทาราม มีพื้นที่ 9 ไร 
จํานวน 75 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 300 คน 

1.6) ชุมชนสวนพลู ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยอินทรพิทักษ 3 จุดสังเกต มัสยิดสวนพลู มีพื้นที่ 37 ไร 
จํานวน 673 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 4,108 คน 

   1.7) ชุมชนพัฒนาบานลาง ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยเทอดไทย 11 จุดสังเกต สถานีรถไฟวงเวียนใหญ    
มีพื้นที่ 22 ไร จํานวน 303 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,500 คน 

   1.8) ชุมชนตรอกเทวดา ที่ต้ังชุมชนอยูที่อินทรพิทักษ 3 จุดสังเกต สถานีรถไฟวงเวียนใหญ มีพื้นที่ 
13 ไร จํานวน 289 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,400 คน  
              1.9) ชุมชนหลังศูนยจันทรฉิมไพบูลย ที่ต้ังชุมชนอยูที่ถนนริมทางรถไฟ จุดสังเกต ศูนยสาธารณสุขฯ 
27 มีพื้นที่ 14 ไร จํานวน 204 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 626 คน 

2) ทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดแก 
2.1) วัดราชคฤหวรวิหาร 
2.2) วัดอินทารามวรวิหาร 
2.3) วัดเวฬุราชิณ 
2.4) วัดจันทารามวรวิหาร 
2.5) วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม 
2.6) มัสยิดสวนพล ู
2.7) ศาลเจาปุนเถากง 
2.8) ศาลเจาอาเน้ียเก็ง 
2.9) ศาลเจาบางย่ีเรือ (ศาลเจาสูง) 
2.10) สถานีรถไฟวงเวียนใหญ 

แขวงตลาดพล ู
1) บริบทท่ัวไป ประกอบดวย 5 ชุมชน ไดแก  
1.1) ชุมชนวัดใหมยายนุย ที่ต้ังชุมชนอยูที่ถนนวุฒากาศ 24 จุดสังเกต วัดใหมยายนุย มีพื้นที่ 

20 ไร จํานวน 112 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 487 คน 
1.2) ชุมชนสามัคคีธรรม ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยสามัคคีธรรม จุดสังเกต ตรงขาม รร.พรประสาท 

มีพื้นที่ 10 ไร จํานวน 102 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 102 คน 
1.3) ชุมชนวัดบางสะแกใน ที่ต้ังชุมชนอยูที่ถนนริมทางรถไฟ จุดสังเกต วัดบางสะแกใน มีพื้นที่ 

7 ไร จํานวน 155 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 754 คน 
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1.4) ชุมชนปากคลองบางสะแก ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยเทอดไทย 22 จุดสังเกต โรงสีงวนไถ       
มีพื้นที่ 9 ไร จํานวน 204 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 505 คน 

1.5) ชุมชนวัดกันตทาราม ที่ต้ังชุมชนอยูทีซ่อยเทอดไทย 21 จุดสังเกต วัดกันตทาราม มีพื้นที่ 
35 ไร จํานวน 548 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,960 คน 

2) ทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดแก 
2.1) วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร) 
2.2) วัดบางสะแกใน 
2.3) วัดบางสะแกนอก 
2.4) วัดใหมยายนุย 
2.5) วัดกันตทาราราม 
2.6) ศาลเจาตึกดิน 
2.7) ศาลเจากวนอ ู

แขวงวัดกัลยาณ 
1) บริบทท่ัวไป ประกอบดวย 6 ชุมชน ไดแก  
1.1) ชุมชนกุฎีจีน ที่ต้ังชุมชนอยูทีถ่นนเทศบาลสาย 1 จุดสังเกต โบสถซางตาครูส มีพื้นที่ 32 

ไร จํานวน 230 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,500 คน 
1.2) ชุมชนกุฎีขาว ที่ต้ังชุมชนอยูทีถ่นนเทศบาลสาย 1 จุดสังเกต มัสยิดบางหลวง มีพื้นที่ 27 

ไร จํานวน 230 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,500 คน 
1.3) ชุมชนวัดกัลยาณ ที่ต้ังชุมชนอยูทีถ่นนอรุณอัมรินทรตัดใหม จุดสังเกต วัดกัลยาณ มีพื้นที่ 

22 ไร จํานวน 230 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,200 คน 
1.4) ชุมชนวัดประยุรวงศ ที่ต้ังชุมชนอยูทีถ่นนประชาธิปก จุดสังเกต วัดประยุรวงศ มีพื้นที่ 13 

ไร จํานวน 181 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 980 คน 
1.5) ชุมชนวัดบุปผาราม ที่ต้ังชุมชนอยูที่ถนนเทศบาลสาย 2 จุดสังเกต วัดบุปผาราม มีพื้นที่ 

27 ไร จํานวน 232 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,372 คน 
1.6) ชุมชนโรงคราม ที่ต้ังชุมชนอยูทีถ่นนเทศบาลสาย 2 จุดสังเกต สน.บุปผาราม มีพื้นที่ 5 ไร 

จํานวน 115 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 581 คน 
2) ทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 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 ชุมชนชาวไทยเช้ือสายโปรตุเกส 

 แขวงสําเหร 
1) บริบทท่ัวไป ประกอบดวย 5 ชุมชน ไดแก 
1.1)  ชุมชนวัดบางนํ้าชน ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยวัดบางนํ้าชน จุดสังเกต วัดบางนํ้าชน มีพื้นที่ 9 

ไร จํานวน 118 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 400 คน 
1.2)  ชุมชนสุทธาราม ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยสุทธาราม 19 จุดสังเกต ตลาดสําเหร มีพื้นที่ 21 ไร 

จํานวน 239 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,354 คน 
1.3)  ชุมชนหลังไปรษณียสําเหร ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 15 จุดสังเกต ไปรษณียสําเหร    

มีพื้นที่ 7 ไร จํานวน 150 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 204 คน 
1.4)  ชุมชนวัดราชวรินทร ที่ต้ังชุมชนอยูที่ตรอกวัดราชวรินทร จุดสังเกต วัดราชวรินทร มีพื้นที่ 

31 ไร จํานวน 276 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,080 คน 
1.5)  ชุมชนเกื้อวิทยา ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยเจริญนคร 48 จุดสังเกต ซอยเจริญนคร 48 มีพื้นที่ 

15 ไร จํานวน 279 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,100 คน 
2) ทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดแก 
 2.1) วัดสันติธรรมาราม 

แขวงดาวคนอง   
1) บริบทท่ัวไป ประกอบดวย 5 ชุมชน ไดแก 
1.1) ชุมชนโกวบอพัฒนา ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 34 จุดสังเกต ศาลเจาโกวบอ มีพื้นที่ 40 

ไร จํานวน 1,350 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 4,800 คน 
1.2) ชุมชนตรอกสะพานยาว ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 42 จุดสังเกต หลังบิ๊กซีดาวคะนอง  

มีพื้นที่ 50 ไร จํานวน 507 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,500 คน 
1.3) ชุมชนมะนาวหวาน ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 35/2 จุดสังเกต บิ๊กซีดาวคะนอง มีพื้นที่ 

14 ไร จํานวน 112 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 340 คน 
                  1.4) ชุมชนเจริญนคร 66 ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 35 จุดสังเกต ซอยตากสิน 35 มีพื้นที่ 10 
ไร จํานวน 129 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 420 คน 

1.5) ชุมชนวัดดาวคนอง ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยเจริญนคร 65 จุดสังเกต รร.วัดดาวคนอง มีพื้นที่ 
10 ไร จํานวน 175 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,300 คน 

2) ทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดแก 
2.1) วัดบุคคโล 
2.2) วัดดาวคนอง 
2.3) ศาลเจาโกบอ 
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แขวงบุคคโล 

1) บริบทท่ัวไป ประกอบดวย 5 ชุมชน ไดแก 
1.1) ชุมชนสนามแดง ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 22 จุดสังเกต แฟลตทหารเรือตรอกปนเกลา 

5 มีพื้นที่ 10 ไร จํานวน 145 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 895 คน 
  1.2) ชุมชนสองรอยหอง ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 22 จุดสังเกต วัดกระจับพินิจ มีพื้นที่ 50 
ไร จํานวน 529 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 3,408 คน 
  1.3) ชุมชนรวมพลัง ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 22 จุดสังเกต แฟลตทหารเรือตรอกปนเกลา 7 
มีพื้นที่ 11 ไร จํานวน 60 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 807 คน 
  1.4) ชุมชนสายสัมพันธ ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 18 จุดสังเกต วัดกระจับพินิจ มีพื้นที่ 23 
ไร จํานวน 458 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,616 คน 
  1.5) ชุมชนแซซิ้มสวนบน ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยตากสิน 18 จุดสังเกต ซอยตากสิน 18 มีพื้นที่ 4 
ไร จํานวน 198 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,596 คน  

2) ทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดแก 
2.1) วัดกระจับพินิจ 
2.2) วัดราชวรินทร 
2.3) วัดบางนํ้าชน 
2.4) วัดกลางดาวคนอง 
2.5) วัดสุทธาวาส (วัดใหมตาสุด) 

แขวงหิรัญรูจี   
1) บริบทท่ัวไป ประกอบดวย 9 ชุมชน ไดแก 
1.1) ชุมชนศรีภูม ิที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยศรีภูมิ จุดสังเกต หลังฝายรักษาความสะอาด มีพื้นที่ 10 

ไร จํานวน 180 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,131 คน 
1.2) ชุมชนวัดใหญศรีสุพรรณ ที่ต้ังชุมชนอยูที่ตรอกวัดใหญศรีสุพรรณ จุดสังเกต วัดใหญ     

ศรีสุพรรณ มีพื้นที่ 19 ไร จํานวน 355 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,367 คน 
1.3) ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ ที่ต้ังชุมชนอยูที่ถนนอินทรพิทักษ จุดสังเกต ศูนยจตุรมิตร

สัมพันธ มีพื้นที่ 5 ไร จํานวน 106 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 980 คน 
1.4) ชุมชนบางไสไกบานสมเด็จ ที่ต้ังชุมชนอยูทีถ่นนอิสรภาพ จุดสังเกต ซอย มรภ.บานสมเด็จ

เจาพระยา มีพื้นที่ 11 ไร จํานวน 160 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,300 คน 
1.5) ชุมชนมัสยิดบานสมเด็จ ที่ต้ังชุมชนอยูที่ถนนอิสรภาพ 15 จุดสังเกต สุเหรานุรูมูลมีน      

มีพื้นที่ 14 ไร จํานวน 238 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,424 คน 
1.6) ชุมชนวัดประดิษฐาราม ที่ต้ังชุมชนอยูทีซ่อยวัดประดิษฐาราม จุดสังเกต วัดประดิษฐาราม 

มีพื้นที่ 15 ไร จํานวน 240 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,000 คน 
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1.7) ชุมชนสี่แยกบานแขก ที่ต้ังชุมชนอยูทีถ่นนอิสรภาพ 11 จุดสังเกต มูลนิธิปทุมรังษี มีพื้นที่ 
11 ไร จํานวน 204 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,160 คน 

1.8) ชุมชนประสานมิตร ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยประสานมิตร จุดสังเกต ซอยประสานมิตร มีพื้นที่ 
16 ไร จํานวน 316 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 2,262 คน 

1.9) ชุมชนวัดหิรัญรูจี ที่ต้ังชุมชนอยูที่ซอยวัดหิรัญรูจี จุดสังเกต วัดหิรัญรูจี มีพื้นที่ 68 ไร 
จํานวน 350 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 1,978 คน 

2) ทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดแก 
 2.1) วัดประดิษฐาราม 
 2.2) วัดหิรัญรูจีวรวิหาร 

 2.3) วัดใหญศรีสุพรรณ 

 2.4) วัดบางไสไก 
 2.5) มัสยิดนูรุลมูบีน (บานสมเด็จ) 
 2.6) ชุมชนบานลาว ชุมชนชาวไทยเช้ือสายลาวที่มีช่ือเสียงในการทําขลุย 
  
          1.1 ผลการประชุมสนทนากลุมประธานแขวงทั้ง 7 แขวงในเขตธนบุรเีกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยว และ
การมีสวนรวมของชุมชน สรุปดังตารางตอไปน้ี    
ตารางท่ี 4.1 ทรัพยากรการทองเที่ยว และการมีสวนรวมของชุมชนในเขตธนบุร ี

แขวง ทรัพยากรทองเที่ยว 
ประเภทประวัติศาสตร 

ทรัพยากรทองเที่ยว 
ประเภทศิลปวัฒนธรรม  

การมีสวนรวมของชุมชนใน 
การจัดการทองเที่ยว 

บางยี่เรือ 1. โรงเจเทอดไท 21   
2. วัดอินทารามวรวิหาร 
3. มัสยิดสวนพลู  
4. สถานีรถไฟวงเวียนใหญ 
5. ศาลเจาเลาปุนเถากง 
6. ศาลเจาโอวเจ่ียะหยี่อาเน้ียเก็ง 

1. เทศกาลกินเจ   
2. การขายของในเดือนละศีลอด 
3. การแตงกายแบบอิสลามใน
เดือนลามาดอน 
4. ขนมบดิน  

1. ผูดูแลพาชม/แนะนํา         
วัดอินทารามวรวิหาร 

ตลาดพลู 1. วัดใหมยายนุย  
2. วัดขุนจันทร  
3. สถานีรถไฟตลาดพลู  
4. ศาลเจาพอพระเพลิง 
5. ศาลเจาพอกวนอู 
6. วัดราชคฤห 

1. การบูชาศาลเจาพอ 
พระเพลิง 
2. การแหเจาพอกวนอู  

1. รานอาหารดั้งเดิมสมัยรัชกาล
ที่ 5 และของกินของฝากชื่อดัง
หลายราน 

วัดกัลยาณ 1. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
2. โบสถซางตาครูส 
3. ศาลเจาเกียนอันเกง 
4. มัสยิดบางหลวง 

 1. มีเสนทางทองเที่ยวในชุมชน 
2. มีเว็บไซตแหลงทองเที่ยวที่ทํา
ขึ้นโดยคนในชุมชน 
3. มีรานอาหารและของฝาก 
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แขวง ทรัพยากรทองเที่ยว 
ประเภทประวัติศาสตร 

ทรัพยากรทองเที่ยว 
ประเภทศิลปวัฒนธรรม  

การมีสวนรวมของชุมชนใน 
การจัดการทองเที่ยว 

สําเหร 1. วัดบางนํ้าชน  
2. ศาลเจาพอพระเพลิง  
3. ศาลเจาพอมวนเถากง   
 

1. งานแหเทียนพรรษา 
2. งานแหเจาพอพระเพลิง 
3. เทศกาลกินเจ ศาลเจาพอ
มวนเถากง 

- 

ดาวคะนอง 1. ศาลเจาโกวบอพัฒนา  
2. วัดสุทธาวาส 

1. แหเจาแมทับทิมและเทศกาล
เทกระจาด 

- 

บุคคโล 1. วังมัจฉา วัดบุคคโล - - 
หิรัญรูจี -  1. งานหัตถกรรม ปราชญชุมชน

ทําชอดอกไมติดเส้ือ ดอกไม
ประดิษฐ จากของเหลือใช 
เครื่องทองเหลือง สานตะกรอ
พวงกุญแจ   

- 

  
 จากตารางที่ 4.1 พบวาเขตธนบุรีทั้ง 7 แขวง มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวทุกแขวง แตมี 3 แขวงที่มี
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว แขวงบางย่ีเรือ แขวงตลาดพล ูและแขวงวัดกัลยาณ ดังน้ี 
 แขวงบางย่ีเรือ มีทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร ไดแก 1. โรงเจเทอดไท 21                       
2. วัดอินทารามวรวิหาร 3. มัสยิดสวนพลู 4. สถานีรถไฟวงเวียนใหญ 5. ศาลเจาเลาปุนเถากง 6. ศาลเจา   
โอวเจี่ยะหย่ีอาเน้ียเก็ง ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ไดแก 1. เทศกาลกินเจ 2. การขายของใน
เดือนละศีลอด 3. การแตงกายแบบอิสลามในเดือนลามาดอน 4. ขนมบดิน การมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการทองเที่ยว มีผูดูแลวัดพาชม/แนะนําวัดอินทารามวรวิหาร 
 แขวงตลาดพล ูมีทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร ไดแก 1. วัดใหมยายนุย 2. วัดขุนจันทร 
3. สถานีรถไฟตลาดพลู 4. ศาลเจาพอพระเพลิง 5. ศาลเจาพอกวนอู 6. วัดราชคฤห ทรัพยากรทองเที่ยว
ประเภทศิลปวัฒนธรรม ไดแก 1. การบูชาศาลเจาพอพระเพลิง 2. การแหเจาพอกวนอู การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการทองเที่ยว มีรานอาหารด้ังเดิมสมัยรัชกาลที่ 5 และของกินของฝากช่ือดังหลายราน 
 แขวงวัดกัลยาณ มีทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร ไดแก 1. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร   
2. โบสถซางตาครูส 3. ศาลเจาเกียนอันเกง 4. มัสยิดบางหลวง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทองเที่ยว ไดแก 1. มีเสนทางทองเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนกุฎีจีน 2. มีเว็บไซตแหลงทองเที่ยวที่ทําข้ึนโดยคนใน
ชุมชน 3. มีรานอาหารและของฝาก  
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 1.2 ผลการสํารวจแหลงทองเที่ยวและสัมภาษณประธานแขวง/ชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดการ
ทองเที่ยว มีรายละเอียดแสดงตารางที่ 4.2 - 4.4 ดังตอไปน้ี  

ตารางท่ี 4.2 การสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของแขวงบางย่ีเรือ 
การจัดการทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

การดําเนินงานในปจจุบัน ความตองการเพิ่มเติม 
1. ดานขอมูลสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ  

 ไมมีการดําเนินการ ไมตองการเพิ่มเติม 

2. ดานการจัดการระบบคมนาคม ไมมีการดําเนินการ ไมตองการเพิ่มเติม 
3. ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 1. ผูดูแลพาชม/แนะนําวัดอินทราราม ไมตองการเพิ่มเติม 
4. ดานรานอาหาร ไมมีการดําเนินการ ไมตองการเพิ่มเติม 
5. ดานการจัดการสินคาที่ระลึก 1. ขนมบดิน 2 ราน ไมตองการเพิ่มเติม 
6. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว       
- มีการทองเที่ยวทางเรือที่ทาเรือวัด    
อินทราราม เปนคณะทัวรที่มีมัคคุเทศก 

ไมมีการดําเนินการ ไมตองการเพิ่มเติม 

7. ดานความปลอดภัย 
- กลองวงจรปดและถังดับเพลิง 

ไมมีการดําเนินการ 1. ตองการกลองวงจรปดและถังดับเพลิง 
ใหเพียงพอทุกชุมชน 

      
     จากตารางที่ 4.2 การสํารวจแหลงทองเที่ยวในแขวงบางย่ีเรือ ไดแก สถานีรถไฟวงเวียนใหญ วัดอินทาราม
วรวิหาร โรงเจเทอดไท 21 มัสยิดสวนพลู ศาลเจาเลาปุนเถากง ศาลเจาโอวเจี่ยะหย่ีอาเน้ียเก็ง (ศาลเจาแม
กวนอิม) และสัมภาษณประธานแขวงบางย่ีเรือ นายมูฮําหมัด หวังพฤกษ พบวา แขวงบางย่ีเรือ มีแหลงทองเที่ยว
แหงเดียว คือ วัดอินทารามวรวิหาร นอกน้ันเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน โดยจะเปนคน
ในชุมชนที่เขามา ไดแก โรงเจเทอดไท 21 ศาลเจาเลาปุนเถากง และศาลเจาโอวเจี่ยะหย่ีอาเน้ียเก็ง (เจาแม
กวนอิม) ซึ่งเปนสถานที่ที่คนในชุมชนนับถือ หากมีการงานตามเทศกาลตางๆ ของศาลเจาน้ันจึงมีคนภายนอก
ชุมชนเขามารวมงาน เชนเดียวกับมัสยิดสวนพลู ซึ่งจะมีคนภายนอกชุมชนเขามาเฉพาะมีงานประจําปของ
มัสยิดในชวงตนป โดยจะมาทําบุญ บริจาคเงิน ซื้อสินคาที่นํามาออกรานเพื่อนําเงินมาบํารุงมัสยิด ซึ่งแขวง 
บางย่ีเรือ มีการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชน 2 ดาน ไดแก   
      ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน คือ ผูดูแลพาชม/แนะนําวัดอินทารามวรวิหาร   
ซึ่งสวนใหญนักทองเที่ยวจะเดินเที่ยวเองไมไดใหผูดูแลพาชม/แนะนํา     
      ดานการจัดการสินคา ที่ระลึกที่ดําเนินงานในปจจุบัน คือ ขนมบดินทั้ง 2 ราน อยูในชุมชนบานลาง 
และชุมชนขางสถานีรถไฟวงเวียนใหญ โดยขายไดอยางตอเน่ือง และจะขายดีในชวงเทศกาลออกบวชของชาว
มุสลมิ 
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 ภาพการสํารวจแหลงทองเท่ียวในแขวงบางยี่เรือ  

         
ภาพท่ี 4.1 สถานีรถไฟวงเวียนใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 วัดอินทารามวรวิหาร 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

44 

 

        

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 โรงเจเทอดไท 21 
 

       

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 ศาลเจาเลาปุนเถากง 
 
 

  

 
ภาพท่ี 4.5 ศาลเจาโอวเจี่ยะหย่ีอาเน้ียเก็ง (เจาแมกวนอิม) 
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ภาพท่ี 4.6  มัสยิดสวนพล ู

 

        
ภาพท่ี 4.7 รานขนมบดิน 
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ตารางท่ี 4.3 การสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของแขวงตลาดพล ู

การจัดการทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
การดําเนินงานในปจจุบัน ความตองการเพิ่มเติม 

1. ดานขอมูลสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ 

ไมมีการดําเนินการ 1. แผนพับแนะนําที่รวบรวมขอมูล
สถานที่ทองเที่ยวในแขวงตลาดพลู 

2. ดานการจัดการระบบคมนาคม 
 - การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต 
เรือ รถไฟ 

ไมมีการดําเนินการ ไมตองการเพิ่มเติม 

3. ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ไมมีการดําเนินการ 1. การจัดอบรมมัคคุเทศกในชุมชน
ตามสถานที่ทองเที่ยวแตละแหง 

4. ดานรานอาหาร 
 

1. รานอาหารดั้งเดิมสมัยรัชกาลที่ 5        
อาทิ รานหม่ีกรอบ ร.5 รานครัวบางหลวง   

ไมตองการเพิ่มเติม 

5. ดานการจัดการสินคาที่ระลึก 
 

2. รานของกินของฝากชื่อดัง อาทิ กุยชาย 
ขนมหวาน กลวยเชื่อม  

ไมตองการเพิ่มเติม 

6. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว 
- บริษัททัวรจะมีมัคคุเทศกพา
นักทองเที่ยวตางชาติชมวัดและ 
พาไปรานหม่ีกรอบ ร.5 

ไมมีการดําเนินการ ไมตองการเพิ่มเติม 

7. ดานความปลอดภัย 
- กลองวงจรปด ถังดับเพลิง 

1. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) 

ไมตองการเพิ่มเติม 

  
 จากตารางที่ 4.3 การสํารวจแหลงทองเที่ยวในแขวงตลาดพลู ไดแก สถานีรถไฟตลาดพลู วัดราชคฤห  
(เจาพอเขาตก รอยพระพุทธบาท อัฐิพระยาพิชัยดาบหัก) วัดขุนจันทร (อุโบสถหลวงพอโต โรงน่ึงปลาทู
โบราณ) วัดใหมยายนุย (อุโบสถแบบเกงจีน) ศาลเจาพอกวนอู ศาลเจาพอพระเพลิง รานอาหารด้ังเดิมและของ
กินช่ือดังหลายราน และสัมภาษณประธานแขวงตลาดพลู นางบุปผารัตน ต้ังประพฤติดี พบวา แขวงตลาดพลู      
มีความโดดเดนดานอาหาร ของกินของฝาก ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 สําหรับแหลงทองเที่ยวมีวัดที่มีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ รวมทั้งศาลเจาซึ่งเปนสถานที่ที่คนในชุมชนนับถือ หากมีการงานตามเทศกาล
ตางๆของศาลเจาน้ันๆ จึงมีคนภายนอกชุมชนเขามารวมงาน ซึ่งแขวงตลาดพลู มีการดําเนินการทองเที่ยวโดย
ชุมชน 3 ดาน ไดแก  
      ดานรานอาหาร ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก รานอาหารด้ังเดิมสมัยรัชกาลที่ 5 อาทิ รานหมี่กรอบ 
ร.5 ซึ่งมีบริษัททัวรพานักทองเที่ยวมารับประทาน รานครัวบางหลวง (รานอาหารตามสั่งเกาแก)    
 ดานการจัดการสินคาที่ระลึก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก รานของกินของฝากช่ือดัง อาทิ ขนมเบื้อง
ไทย กุยชาย ขนมหวาน กลวยเช่ือม 
      ดานความปลอดภัย ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
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          สําหรับอีก 2 ดาน ที่ไมมีการดําเนินงานในปจจุบัน แตมีความตองการใหสงเสริม คือ ดานขอมูล
สารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดแก แผนพับแนะนําที่รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวในแขวงตลาดพลู 
และดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ไดแก การจัดอบรมมัคคุเทศกในชุมชนตามสถานที่ทองเที่ยวแตละแหง 

ภาพการสํารวจแหลงทองเท่ียวแขวงตลาดพล ู
 

          
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 4.8 วัดราชคฤห 
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ภาพท่ี 4.9 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม หรือวัดขุนจันทร 

           
ภาพท่ี 4.10 วัดใหมยายนุย 

          
ภาพท่ี 4.11 ศาลเจาพอกวนอ ู
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ภาพท่ี 4.12 ศาลเจาพอพระเพลิง 

            

            

           
ภาพท่ี 4.13 รานอาหารด้ังเดิมและของฝากช่ือดัง 
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ภาพท่ี 4.14 การสัมภาษณประธานแขวงตลาดพลแูละนําสํารวจเสนทาง 

 
ตารางท่ี 4.4 การสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ 

การจัดการทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
การดําเนินงานในปจจุบัน ความตองการเพิ่มเติม 

1. ดานขอมูลสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ 

1. แผนพับแนะนําโบสถซางตาครูส 
2. เว็บไซตที่เจาของรานในชุมชนทําเอง 
3. การพูดตอ และการเดินมาดูเอง 

1. แผนพับแนะนําที่รวบรวมขอมูล
สถานที่ทองเที่ยวทั้งหมดในชุมชน 

2. ดานการจัดการระบบคมนาคม  1. แผนทีเ่สนทางทองเที่ยวในชุมชน 1. แผนทีเ่สนทางทองเที่ยวในชุมชนที่
ใหญและชัดเจน มีจํานวนเพิ่มขึน้โดยติด
ไวทางเขาชุมชนทั้ง 2 ทาง 

3. ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 1. ประธานชุมชนนําเที่ยวรวมกับ
มัคคุเทศกของทัวรทั้งจาก
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 

1. มัคคุเทศกจากกรมการทองเที่ยวมา
อบรมมัคคุเทศกนอยใหกับชุมชนอยาง
ตอเน่ือง 

4. ดานรานอาหาร 1. รานอาหารในชุมชนสําหรับรองรับ
นักทองเที่ยว 4 ราน และมีที่สํารอง
สําหรับกลุมใหญ 
 

ไมตองการเพิ่มเติม 
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การจัดการทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
การดําเนินงานในปจจุบัน ความตองการเพิ่มเติม 

5. ดานการจัดการสินคาที่ระลึก 1. ขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมหนานวล  
กรอบเค็ม ขนมกวยตัส และขนมกุสรัง  
2. ของที่ระลึกที่พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

1. บรรจุภัณฑขนมของชุมชนใหม  
2. ออกแบบพวงกุญแจเปนรูปขนม
เอกลักษณของชุมชน 

6. ดานกิจกรรมการทองเที่ยว 
- เดินศึกษาตามเสนทางทองเที่ยว 
- ปนจักรยานตามเสนทางจักรยาน 

1. เสนทางชมสถานที่ทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรในชุมชนทั้ง 11 จุด  

1. ทําแผนปายแนะนําสถานทีสํ่าคัญ 
เน่ืองจากปายเดิมหายหรือชํารุด ผุพัง  

7. ดานความปลอดภัย 
- กลองวงจรปด 12 ตัวทั้งชุมชน  
ไมมีจุดเส่ียง 
- ถังดับเพลิงวางตามจุดทั่วชุมชน
กรณีพิเศษใหไวในบาน ไดแก   
บานที่ทําขนม บานโบราณ และ
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

1. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.) 
 

ไมตองการเพิ่มเติม 

 
  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 มีจํานวนเพิ่มข้ึน โดยติดไวทางเขาชุมชน
ทั้ง 4 ทาง  
  ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน คือ ประธานชุมชนนําเที่ยวรวมกับมัคคุเทศก
ของทัวรทั้งจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ความตองการเพิ่มเติม คือ มัคคุเทศกจากกรมการทองเที่ยว
มาอบรมมัคคุเทศกนอยใหกับชุมชนอยางตอเน่ือง 
 ดานการจัดการสินคาที่ระลึก ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก ขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมหนานวล กรอบเค็ม 
ขนมกวยตัส และขนมกุสรัง (ชวงเทศกาล) นอกจากน้ีมีของที่ระลึกที่พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ความตองการ
เพิ่มเติม คือ บรรจุภัณฑขนมของชุมชนแบบใหมที่โลโกตางกันแคช่ือรานบนถุงขนมเน่ืองจากมีหลายบานที่ทํา 
และการออกแบบทําพวงกุญแจเปนรูปขนมเอกลักษณของชุมชน  
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  ดานกิจกรรมการทองเที่ยว ที่ ดําเ นินงานในปจจุบัน คือ มีเสนทางชมสถานที่ทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรในชุมชนทั้ง 11 จุด ความตองการเพิ่มเติม คือ ทําแผนปายแนะนําสถานที่แตละจุดใหม เน่ืองจาก
หายหรือชํารุดมาก 
 สําหรับอีก 2 ดาน ที่ไมมีความตองการเพิ่มเติม คือ ดานรานอาหารที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก 
รานอาหารในชุมชนสําหรับรองรับนักทองเที่ยว 4 ราน และมีที่สํารองสําหรับกลุมใหญ และดานความปลอดภัย
ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
 จากผลการลงพื้นที่สํารวจแหลงทองเที่ยวและสัมภาษณประธานแขวง/ชุมชนที่มีสวนรวมในการ
จัดการทองเที่ยว จึงสรุปเลือกชุมชนกุฎีจีนแขวงวัดกัลยาณ เปนชุมชนตนแบบในการสงเสริมการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน เน่ืองจากมีทรัพยากรทองเที่ยว และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวอยางแทจริง 

 2. การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยทําเปนแผนท่ีและ
คูมือเสนทางทองเท่ียว   
 จากผลการศึกษาในขอ 1 พบวาชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ มีการดําเนินการดานการทองเที่ยวโดย
ชุมชน และมีแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงเลือกชุมชนน้ีในการพัฒนา โดยมี
การศึกษาสถานที่และพัฒนาดังน้ี 

2.1 ผลการลงพื้นที่ศึกษาแหลงทองเที่ยวในชุมชนกุฎีจีนและบริเวณใกลเคียง พบวา ภายในชุมชนกุฎี
จีนมีการกําหนดเสนทางสําหรับนักทองเที่ยวไว 11 จุด และมีแหลงทองเที่ยวใกลเคียงที่จัดอยูในเสนทาง
ทองเที่ยวไดแก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดซางตาครูส ศาลเจาเกียนอันเกง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
และมัสยิดบางหลวง มีรายละเอียดตามลําดับเสนทางดังน้ี 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือเรียกกันวา “วัดรั้วเหล็ก” เปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหารที่
สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเปนเจาพระยาคลังวาที่กรมทาและพระสมุหกลาโหม 
ไดอุทิศสวนกาแฟสรางเปนวัดข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2371 และไดถวายเปนอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จ        
พระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ไดรับพระราชทานนามวา “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปจจุบันมีอายุ 
189 ป 

                                                          
   
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.15 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
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อุทยานเขามอ (เขาเตา)  อุทยานเขามอเปนภูเขาจําลองขนาดเล็ก   
  เขามอ ความพิเศษและความนาสนใจอีกอยางหน่ึงของวัดประยุรวงศาวาส คือ เปนที่ต้ังของ 
“เขามอ” หรือภูเขาจําลองกอดวยศิลา ต้ังอยูกลางสระนํ้า แวดลอมไปดวยพระสถูปเจดีย วิหาร ศาลาราย  
นอยใหญ และพรรณไมหายากนานาชนิด เปนรมณียสถานอันสงบและรื่นรมยที่ต้ังตระหงานอยูคูพระอาราม
แหงน้ีมากกวา 182 ป  

  
ภาพท่ี 4.16 อุทยานเขามอ (เขาเตา) 

วัดซางตาครูส  
 วัดซางตาครูส เปนวัดเกาแกวัดหน่ึงของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดทรง
พระราชทานที่ดินแปลงหน่ึงแดคุณพอกอรร สําหรับกลุมคริสตชนชาวโปรตุเกสและชาวญวนที่ขอเขาพึ่ง    
พระบรมโพธิสมภาร วันน้ันตรงกับวันที่ 14 กันยายน 2312 เพื่อเปนการระลึกถึงเหตุการณสําคัญน้ัน คุณพอ
กอรรจึงต้ังช่ือที่ดินผืนน้ี รวมถึงวัดที่สรางข้ึนวา “Santa Cruz” เปนภาษาโปรตุเกส แปลวา “ไมกางเขน
ศักด์ิสิทธ์ิ” 

     
 

ภาพท่ี 4.17 วัดซางตาครูส 
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เสนทางทองเท่ียวในชุมชนกุฎีจีน 
รานหลานยาเปา (จุดท่ี 1) 
ยาเปา เปนชาวไทยเช้ือสายโปรตุเกส ผูสืบสานการทํา “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” มาสูรุนหลานดวยการรักษา

กรรมวิธีการอบในแบบด้ังเดิมมาจนปจจุบันในนาม “ขนมฝรั่งหลานยาเปา” 
 

  

ภาพท่ี 4.18 รานหลานยาเปา 
 

รานปาอําพรรณ (จุดท่ี 2) 
 อําพรรณ น่ิมเชียง เจาของบานแหลงรวมขนมหลากหลายชนิดอันเปนอัตลักษณในวัฒนธรรมโปรตุเกส
ของชาวกะดีจีน ทั้งขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมหนานวล กุดสลัง ครองแครง กรอบเค็ม มันฉาบ เผือกฉาบ โดยเฉพาะ 
“กวยต๊ัด” ขนมอบด้ังเดิมสายพันธุโปรตุเกสจากถ่ินวัฒนธรรมชิโน-โปรตุกีส เชน สิงคโปร มะละกา ปนัง และ
ภูเก็ต ที่ไดรับการปรับปรุงสูตรอยางเชนปจจุบันดวยฝมือของ “แมปรุง จันทระ” เช้ือสายชาวไทยพุทธ        
จากอโยธยา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.19 รานปาอําพรรณ 
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รานปาเล็ก (จุดท่ี 3) 
 ปาเล็ก อุไรวรรณ มณีประสิทธ์ิ เจาตํารับของ “ขนมหนานวล” หน่ึงเดียวที่ยังคงมีการผลิตอยูจวบจน
ปจจุบัน ขนมหนานวลของบานโปรตุเกสเปนขนมอบอีกชนิดหน่ึงที่มีสวนผสมของนํ้าตาลทรายชนิดปนละเอียด 
(Icing) เมื่ออบแลวจะไดหนาขนมที่มีนํ้าตาลจับเปนนวลขาวสวยงามสมช่ือ 
 

  
 

ภาพท่ี 4.20 รานปาเล็ก 
 
บานสกุลทอง (จุดท่ี 4) 

 สกุลทอง บานเกาแกที่อยูคูชุมชนกุฎีจีนมายาวนาน พรอมๆ กับตํารับ “ยาเหลาขม” ยาสูตรพื้นบาน
แกฟกชํ้าดําเขียวที่เคยเปนที่พึ่งของชาวยานในยามเจ็บไขไดปวย กอนที่โรงหมอสมัยใหมจะเขามาทดแทนอยาง
ทุกวันน้ี 

ปจจุบันบานสกุลทองสืบทอดวัฒนธรรมดานอาหาร เมนูของวางชาววัง และสํารับอาหารโปรตุเกส   
ซึ่งเปนอาหารประจําทองถ่ิน เชน ขนมจีนแกงไกค่ัว ตมมะฝาด และตมเค็มโปรตุเกส นํามาถายทอดความรูแก
บุคคลภายนอกใหเปนที่รูจักมากย่ิงข้ึน 

  

ภาพท่ี 4.21 บานสกุลทอง 
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พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน (จุดท่ี 5) 
 พิพิธภัณฑโดยทุนสวนตัว จัดสรางข้ึนดวยใจรักเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
ของชุมชน มีรานกาแฟและของที่ระลึกใหบริการ 
 

  
ภาพท่ี 4.22 พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

 
 
รานธนูสิงห (จุดท่ี 6) 
จากขนมฝรั่งกุฎีจีนที่อวดโฉมเฉพาะในเทศกาลแหงความสุข (Boxing Day) ของชาวคาทอลิกที่น่ี    

กลับกลายมาเปนสินคาข้ึนช่ือในวันน้ี “รานธนูสิงห” เปนหน่ึงในสามรานที่ยังคงผลิตขนมฝรั่งกุฎีจีน โดยปรับใช
กระบวนการสมัยใหมในการผลิต จนขนมฝรั่งกุฎีจีนกลายเปนของดีที่ใครผานไปผานมายานน้ีอดไมไดที่จะตอง
แวะลิ้มลอง 

 

  
 

ภาพท่ี 4.23 รานธนูสิงห 
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เรือนจันทนภาพ (จุดท่ี 7) 
 เรือนไทยไมสักทั้งหลัง แบบเครื่องสับทรงจั่วจอมแห อายุกวา 100 ป กรอบหนาบันเปนลายอาทิตย
อุทัย ตัวเรือนประกอบฝาถังโดยรอบ หยองหนาตางแกะสลักเปนลวดลายพุดตานเครือเถาที่มีความงดงาม  
โดยคุณพอของคุณแมทองคํา จันทนภาพ จากเมืองจันทบุรีเปนผูสรางอยูในชุมชนกุฎีจีน และประดับตกแตง
เรือนดวยเอกลักษณของคาทอลิกไดอยางลงตัวมีมนตเสนห 
 

  
ภาพท่ี 4.24 เรือนจันทนภาพ 

 
เรือนขนมปงขิง (จุดท่ี 8) 
เรือนไมประดับลวดลายฉลุแบบขนมปงขิง (Ginger Bread) ที่ไดรับความนิยมจากอังกฤษมาสูการ

ตอบรับของสังคมชาวสยามในสมัยพระพุทธเจาหลวง งานสลักเสลาลวดลายไมจนออนพริ้วอยางงดงามลงตัว
สูงสุดในรัชกาลที่ 6 เรือนหลังน้ีเปนมรดกตกทอดของตระกูลวินดเซอร เจาของ “หางวินดเซอร (หางสี่ตา)”    
ที่ไดมาต้ังรกรากอยูที่ชุมชนกุฎีจีนแหงน้ี  

 

   

ภาพท่ี 4.25 เรือนขนมปงขิง 
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รานพ่ีปอม (จุดท่ี 9) 
รานพี่ปอมเปนรานอาหารตามสั่งในชุมชนกุฎีจีน โดยลูกคาสวนใหญจะเปนคนในชุมชน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.26 รานพี่ปอม 
ลานเอนกประสงค (จุดท่ี 10) 
ลานกิจกรรมสําหรับคนในชุมชนมีที่น่ังสําหรับใหพักผอนหยอนใจ อยูติดกับรานอาหารเฮโล 
 

 
ภาพท่ี 4.27 ลานเอนกประสงค 

รานอาหารเฮโล (จุดท่ี 11)  
รานอาหารบรรยากาศดีที่ต้ังอยูริมแมนํ้าเจาพระยา ใกลกับทาเรือวัดซางตาครูส เมนูเดนของรานเปน

อาหารโปรตุเกสที่มีช่ือเสียงของชุมชนกุฎีจีน คือ ขนมจีนแกงไกค่ัว พรอมทั้งมีอาหารและเครื่องด่ืมที่นาลิ้มลอง
ใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.28 รานอาหารเฮโล 
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 ศาลเจาเกียนอันเกง   
             เดินเลียบแมนํ้าเจาพระยาถัดมาไมไกลนัก คือ ศาลเจาเกียนอันเกง ศาลเจาของชุมชนชาวจีนใน
ยานน้ีที่มีองคพระประธานเปนพระโพธิสัตวกวนอิม มีการสันนิษฐานกันวา ศาลเจาแหงน้ีเปนที่มาของคําวา 
“กุฎีจีน” ศาลเจาเกียนอันเกงเปนศาลเจาเล็กๆ มีความสวยงามอยางมาก มีการกอสรางแบบทํากระเบื้องโคง 
และวิธีมุงหลังคาแบบจีนแทๆ ซึ่งไดรับรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประเภทปูชนียสถานและ      
วัดวาอาราม ในป 2551 ศาลเจาแหงน้ีสื่อไดถึงวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนของยานกุฎีจีน 
 

  
 

ภาพท่ี 4.29 ศาลเจาเกียนอันเกง 
 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เปนวัดสําคัญที่สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีการกอสรางใหอยูริม
แมนํ้าแบบเดียวกันกับวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีพระพุทธรูปองคใหญประดิษฐานอยูใน 
พระอุโบสถ คือ “หลวงพอโต” หรือเรียกช่ือแบบจีนวา “ซําปอฮุดกง” หรือ “ซําปอกง” หลวงพอโตเปนที่
เคารพสักการะอยางมาก โดยเฉพาะในหมูชาวจีนในยานชุมชนแหงน้ี 

  

ภาพท่ี 4.30 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
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มัสยิดบางหลวง 
 มัสยิดบางหลวง หรือกุฎีขาว ศูนยรวมจิตใจของชาวอิสลามในยานกุฎีจีน สรางข้ึนมาต้ังแตสมัยรัชกาล
ที่ 1 มัสยิดบางหลวงแหงน้ีมีเอกลักษณแปลกแตกตางจากมัสยิดอื่นๆ คือมีการออกแบบเปนอาคารทรงไทย  
ซึ่งถือเปนแหงเดียวในโลกที่มีการออกแบบเชนน้ีและมัสยิดบางหลวงน้ี ยังนับเปนศาสนสถานที่ เปนแหลง
ทองเที่ยวประเภท Unseen Bangkok อีกดวย 

   

ภาพท่ี 4.31 มัสยิดบางหลวง 

 2.2 ผลการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน เมื่อวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 
2560 มีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ประธานแขวง ประธานชุมชน สมาชิกชุมชนในเขตธนบุรี หัวหนาฝายพัฒนา
ชุมชน สํานักงานเขตธนบุรี และผูที่สนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 35 คน เสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีนมี
รายละเอียดดังน้ี 
 1) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บริเวณเขามอเปนจุดนัดพบของผูเขารวมกิจกรรมศึกษาเสนทาง
ทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน ในการเย่ียมชมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารไดรับความกรุณาจากพระปลัดสุพจน   
กวิวังโส แนะนําสถานที่ทองเที่ยว ไดแก เขามอ พระอุโบสถ พิพิธภัณฑพระประยูรภัณฑาคาร และพระบรม
ธาตุมหาเจดีย ซึ่งพระเจดียแหงน้ีไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ คือ รางวัลยอดเย่ียม อันดับ 1 หรือ Award of 
Excellence จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
ประจําป พ.ศ. 2556 ชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก 47 โครงการดวยการบูรณปฏิสังขรณพระบรมธาตุมหาเจดีย 
และพิพิธภัณฑพระประยูรภัณฑาคาร 
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ภาพท่ี 4.32 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 

2) บานหมูกระดาษ จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเดินลัดเลาะมาไมไกลนักจะเปนบานหมูกระดาษ 
ของปานอย หรือปาธนธรณ ธงนอย ผูสืบทอดการทําหมูกระดาษจากรุนสูรุน 

 

  
 

ภาพท่ี 4.33 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวบานหมูกระดาษ 
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3) วัดซางตาครูส อยูในชุมชนกุฎีจีน โดยคุณปนทอง วงษสกุล ประธานชุมชนกุฎีจีน เปนผูแนะนํา
ประวัติโดยยอของวัด 

 

  
ภาพท่ี 4.34 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยววัดซางตาครูส 

 4) ชุมชนกุฎีจีน  
 คุณปนทอง วงษสกุล ประธานชุมชนกุฎีจีนแนะนําสถานที่ตางๆในชุมชน ไดแก รานหลานยาเปา   
ชมกรรมวิธีการผลิตขนมฝรั่งกุฎีจีนแบบด้ังเดิมและชิมขนม แวะพักรวมพลบริเวณที่ทําการชุมชนกุฎีจีน ซื้อขนม
ฝรั่งกุฎีจีนและขนมโปรตุเกสอื่นๆ อีกมากมายที่รานปาอําพรรณ    

  

  
ภาพท่ี 4.35 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวชุมชนกุฎีจีน 
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 เดินตอมายังพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน โดยพี่ตอง หรือคุณนาวินี พงศไทย เจาของพิพิธภัณฑใชทุน
สวนตัวในการสรางใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และบานจันทนภาพ บานโบราณไมสักทั้งหลัง โดยไดรับเกียรติ
จากคุณปาแดง หรือคุณจารุภา จันทนภาพ แนะนําประวัติของบาน หลังจากน้ันพาผูเขารวมกิจกรรมรับประทาน
อาหารกลางวัน เปนอาหารโปรตุเกสที่ชุมชนทําข้ึน ไดแก ขนมจีนแกงไกค่ัว ยําทวาย และบัวลอยญวน 

  

ภาพท่ี 4.36 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

  

ภาพท่ี 4.37 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวบานจันทนภาพ 
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5) ศาลเจาเกียนอันเกง จากชุมชนกุฎีจีนเดินเลียบทางแมนํ้าเจาพระยามาไมไกลจะเห็นศาลเจาเล็กๆ
แตมีความสวยงามมาก โดยมีผูดูแลศาลเจา คือ พี่ดวง หรือคุณบุณยนิธย สิมะเสถียร ผูดูแลศาลเจา แนะนํา
ประวัติอยางละเอียดและเปนกันเอง 

  

ภาพท่ี 4.38 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวศาลเจาเกียนอันเกง 

6) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร อยูถัดมาจากศาลเจาเกียนอังเกง แตโบสถปดเน่ืองจากอยูระหวางการ
ปรับปรุงจึงไมสามารถเดินไดสะดวก 

 

ภาพท่ี 4.39 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยววัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

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

  
ภาพท่ี 4.40 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวมัสยิดบางหลวง 
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 จากการจัดกิจกรรมดังกลาว ผูวิจัยไดดําเนินการใหผูเขารวมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมฯดังน้ี 
1) ขอมูลท่ัวไป 

ผลการประเมินกิจกรรมในสวนน้ีเปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน มีจํานวนทั้งสิ้น 20 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี และรอยละ ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงในตารางที่ 4.5 
ตารางท่ี 4.5 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
ชาย  7 35 
หญิง 13 65 

รวม 20 100 
2. อาย ุ
16 - 25 ป 2 10 
46 - 55 ป 6 30 
56 ปข้ึนไป 12 60 

รวม 20 100 
3. ตําแหนง 
ประธานแขวง 3 15 
ประธานชุมชน 4 20 
รองประธานชุมชน เลขานุการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานสภา
องคกรชุมชนเขตธนบุรี อาสาสมัคร สมาชิกชุมชน 

11 55 

นักศึกษา 2 10 
รวม 20 100 

4. ท่ีอยูปจจุบัน 
แขวงตลาดพล ู 3 15 
แขวงบางย่ีเรือ 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 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 60 เปนรองประธานชุมชน เลขานุการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานสภา
องคกรชุมชนเขตธนบุรี อาสาสมัคร และสมาชิกชุมชน คิดเปนรอยละ 55 อยูในแขวงวัดกัลยาณ แขวงสําเหร 
และแขวงหิรัญรูจีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 20 

2) ความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเท่ียว 
ผลการเรียงลําดับความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวภายในและภายนอกชุมชน 

กุฎีจีน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี และรอยละ ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงในตารางที ่4.6 และ 4.7 

ตารางท่ี 4.6 ความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวภายในชุมชน 

ทรัพยากรทองเท่ียว 
 

จํานวน (รอยละ) ของลําดับความนาสนใจ/ความสําคัญ 
ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 ลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 ลําดับท่ี 6 

โบสถซางตาครูส 13 (65%) 3 (15%) 2 (10%) - 2 (10%) - 
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 4 (20%) 4 (20%) 7 (35%) 3 (15%) 1 (5%) 1 (5%) 
บานจันทนภาพ 2 (10%) 7 (35%) 5 (25%) 4 (20%) 1 (5%) 1 (5%) 
เรือนขนมปงขิง  - - 5 (25%) 3 (15%) 3 (15%) 9 (45%) 
รานขนมฝรั่งกุฎีจีน 1 (5%) 5 (25%) 1 (5%) 7 (35%) 5 (25%) 1 (5%) 
บานสกุลทอง  - 1 (5%) - 3 (15%) 8 (40%) 8 (40%) 

รวม 20 (100%) 
  
 จากตารางที่ 4.6 พบวาผูตอบแบบประเมินเรียงลําดับความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากร
ทองเที่ยวภายในชุมชนกุฎีจีนดังน้ี 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  

ตารางท่ี 4.7 ความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวภายนอกชุมชน 

ทรัพยากรทองเท่ียว 
 

จํานวน (รอยละ) ของลําดับความนาสนใจ/ความสําคัญ 
ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 ลําดับท่ี 4 

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 16 (80%) 4 (20%) - - 
ศาลเจาเกียนอันเกง - 4 (20%) 12 (60%) 4 (20%)  
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 4 (20%) 12 (60%) 2 (10%) 2 (10%) 
มัสยิดบางหลวง  - - 6 (30%) 14 (70%) 

รวม 20 (100%) 
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 จากตารางที่ 4.7 พบวาผูตอบแบบประเมินเรียงลําดับความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากร
ทองเที่ยวภายนอกชุมชนกุฎีจีนดังน้ี ลําดับที่ 1 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คิดเปนรอยละ 80 ลําดับที่ 2     
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร คิดเปนรอยละ 60 ลําดับที่ 3 ศาลเจาเกียนอันเกง คิดเปนรอยละ 60 ลําดับที่ 4  
มัสยิดบางหลวง คิดเปนรอยละ 70   

3) ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเท่ียวโดยชุมชน 
ความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนในสวนน้ีมีทั้งหมด 6 ดาน 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงในตารางที่ 4.8  
ตารางท่ี 4.8 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน  

การจัดการทองเท่ียว คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 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/การเขาถึงพ้ืนท่ี 
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 และความเช่ียวชาญ 3.90 0.64 มาก 
3.2 การเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดพูดคุย ซักถาม 4.35 0.49 มาก 
3.3 บุคลิกภาพ 4.30 0.47 มาก 
4. ดานการจัดการสินคา/ของท่ีระลึก  
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. ดานกิจกรรมการทองเท่ียว 
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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การจัดการทองเท่ียว คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
6. ดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียว 
6.1 การจัดการความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว 
เชน ถังดับเพลิง กลองวงจร เปนตน 

4.00 0.32 มาก 

6.2 หนวยงานดูแลดานความปลอดภัยในแหลง
ทองเที่ยวเชน ตํารวจ เทศกิจ เปนตน 

3.90 0.45 มาก 

6.3 หนวยงานดูแลดานสุขภาพอนามัย การปฐม
พยาบาล เชน ศูนยบริการสาธารณสุข 26 เปนตน 

3.85 0.49 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบวาผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยว
โดยชุมชนในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวามัคคุเทศก/วิทยากรเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวได
พูดคุย ซักถามมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.35) รองลงมา คือบุคลิกภาพ และความเปนเอกลักษณของ
ชุมชนในดานการจัดการสินคา/ของที่ระลึก (คาเฉลี่ยเทากัน=4.30) 

ขอเสนอแนะ 
 ผูเขารวมกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนใหขอเสนอแนะ 

1) เปนกิจกรรมดีมาก โดยเฉพาะการพาชมพระบรมธาตุมหาเจดียที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร     
มีความประทับใจมาก ช่ืนชมมัคคุเทศกและโครงการน้ีอยางย่ิง ควรจัดกิจกรรมอีกเรื่อยๆ 

2) ควรพัฒนาแผนการทองเที่ยว โดยไมเปนรูปแบบเกาๆ  
3) ควรใหจัดโครงการตลาดนัดชุมชนของเขตธนบุรี  

 
 2.3 ผลการประชุมอภิปรายเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว    
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี เพื่อสรุปการจัดกิจกรรมการศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน ในวันจันทรที่ 
27 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 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 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน  
  แนวคิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนหรือ
ทองถ่ินทําใหชุมชนเขมแข็ง นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ไมใชแคเรื่องเงินหรือรายไดเพียงอยางเดียว และ
ยกตัวอยางแหลงทองเที่ยวที่เสียภาพลักษณการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ไดแก 1) เกาะเกร็ด มีคนในชุมชน
จํานวนหน่ึงนําของสําเพ็งมาขายเน่ืองจากเห็นแกรายไดเปนเรื่องสําคัญและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ใหแกนักทองเที่ยวโดยไมคํานึงถึงความเปนชุมชนด้ังเดิม 2) สามแพรง มีหนวยงานภายนอกมาใชพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมทางการทองเที่ยว แตกลับนําของภายนอกชุมชนมาขายทําใหของดีในสามแพรงไมถูกนํามาเสนอแก
นักทองเที่ยวอยางแทจริง ชุมชนสามแพรงจึงตอตานเรื่องดังกลาว โดยสรุปแลวตองมองวาชุมชนไดประโยชน
หรือเสียประโยชนจากการทองเที่ยว และไดยกตัวอยางของแหลงทองเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่ดี คือ เมือง
นารา เมืองเกียวโต ญี่ปุน รักษาวิถีชีวิตด้ังเดิม โดยมองเรื่องการทองเที่ยวเปนเรื่องของการเรียนรู และสราง
สติปญญาโดยใชทองถ่ินยานประวัติศาสตร ปลูกจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชนในการอนุรักษบานเมืองทองถ่ิน 
ซึ่งเปนหมูบานที่มีอายุกวา 200 ปที่ทําดวยฟางขาวโดยคนในชุมชนยังใชชีวิตอยู ซึ่งที่กุฎีจีนมีบานโบราณหลาย
รอยปเชนกัน และบานบางเจาฉา จังหวัดอางทอง เปนหมูบานทํานา และปลูกไมไผทําเครื่องจักรสานแต
เน่ืองจากผลผลิตตกตํ่า กํานันจึงมีความคิดในการจัดการทองเที่ยวในบานบางเจาฉา โดยนําทรัพยากรที่มีอยูมา
ใชใหเปนประโยชน ไดแก 1) กลุมจักรสาน คิดคนผลิตภัณฑหลายใหมๆ 2) กลุมขนสง ใชรถอีแตนเปนรถ
ทองเที่ยวตามเสนทาง 3) กลุมแมบาน ทําอาหารใหนักทองเที่ยว 4) กลุมเด็กและครู ทําการแสดงทองถ่ินใหชม 
5) กลุมผูสูงอายุ นําเสนอภูมิปญญารองเพลงกลอมลูก เปนการนําสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนโดย
ไมมีการสรางหรือนําสิ่งใหมข้ึนมา นับเปนการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง โดยกํานันใชการบริหารจัดการ
แบบศูนยกลางชุมชน คือแตละกลุมกิจกรรมใชการบริหารจัดการกันเองในกลุม ซึ่งแตละเดือนทุกกลุมจะมา
ประชุมหารือกันหากกลุมมีปญหาใหสวนกลางชวย ทําใหการดําเนินงานในกลุมไมลาชา ซึ่งตอมาหนวยงาน
ภาครัฐตางๆ ไดลงชุมชนเพื่อชวยเหลือสงเสริมโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เปนการดําเนินงานเฉพาะกิจ    
ซึ่งไมไดมีความย่ังยืนสงผลทําใหความเขมแข็งในชุมชนลดลง ปจจุบันกํานันตําบลบานบางเจาฉาที่เปนผูริเริ่ม
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไดลาออก และผันตัวเปนองคกรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน 

การจัดการทองเที่ยวใหมีคุณคา โดยเริ่มจากการคนหาคุณคาตัวตน ประวัติทองถ่ินตางๆ การสรรหา
และเสริมสรางบุคลากร “ทุนสํานึกรักบานเกิด” การฟนฟูและพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวม และการสราง
ภูมิคุมกันวาจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขปญหาอยางไร หากเกิดปญหาอยางเชน ชุมชนเกาะเกร็ด 

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยการเปน
แหลงเรียนรูใหแกเยาวชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ยกตัวอยางพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนจากการลงชุมชนได
เห็นนักเรียนจากภายนอกชุมชนมาเที่ยว การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีตางๆ การยกตัวอยางแหลง
ทองเที่ยวทั้งดีและไมดี การสรางภูมิคุมกันที่ดีในเรื่องการทองเที่ยวที่จะไมทําใหชุมชนลมสลาย การคนหา
ตัวตน การสรางเครือขายและการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง 

การทองเที่ยวเหมือนดาบสองคมตองระวังไมใหมีดบาดมือเราและใชประโยชนใหเกิดข้ึน อยางภาครัฐ
เรารวมมือกับเคาไดแตอยาใหเปนเจาของ คือตองเติบโตไปดวยกัน ไมเชนน้ันจะเปนความเสื่อมของการ
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ทองเที่ยว ตัวอยางเชน ชุมชนเกาะเกร็ด เคยมีเสนหเรื่องนํ้าข้ึนนํ้าลง แตเมื่อภาครัฐเขาไปชวยเหลือทําขอบ
ทางเดินให ปรากฏวานํ้าทวมในเกาะระบายออกไมได ตลาดสามชุก กระแสทองเที่ยวมาแรงมากจนกระทั่งคน
ในชุมชนแถบจะไมไดอยูในตลาดแลว ตางจากตลาดเกาหองที่คอยๆเติบโต ตลาดนํ้าลัดมะยม กระแสทองเที่ยว
แรงมากทําใหรถติดและเกิดความขัดแยงกันในชุมชน และอัมพวา นักทองเที่ยวมาจอดรถที่วัดแตไปเที่ยวตลาด
นํ้าอัมพวาจนเจาอาวาสตองมาบอกใหเขาวัดบาง   

การมองการทองเที่ยวของคนในชุมชนเราตองเห็นลึกกวาคนนอกมอง ไมใชรูประวัติศาสตรของแหลง
ทองเที่ยวเพราะคนนําเที่ยวตองศึกษามาแลว แตตองรูลึกกวาน้ันเน่ืองจากเปนคนในชุมชน อาจจะเปนเรื่อง
เล็กๆนอยๆ ที่ยังไมมีใครรู อยางเชนภาษาวัดที่หนาหลุมศพของหลวงพอ ประวัติมัสยิดบางหลวงที่นาสนใจ
ผูสรางมัสยิดบางหลวงถายแบบซุมวิมานภายในมัสยิดมาจากวัดอนงคารามวรวิหารโดยเจาสัวชาวจีนและไป
เปนเขยในชุมชนและไดนําสิ่งน้ีมาใช และฝากเรื่องวินัยในการจัดการขยะ ในชุมชนขยะตองเปนศูนย 

แนวคิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนทั้งในชุมชนกุฎีจีนและชุมชนอื่นที่ยังไมไดจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนควรตระหนัก คือ 1) ความอยูดี มีสุขของชุมชน โดยเนนความสุขมากกวารายได 2) หากจะจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ควรใหความหมายใหดีวาจะไปในแนวทางใด แนวสรางรายไดหรือสรางความสุขของคนใน
ชุมชน หากมีแนวคิดที่ชัดเจนจะสามารถสรางกระบวนการไปสูแนวคิดที่ชัดเจนเชนกัน 3) ความคิดตางหรือ
ความขัดแยงของคนในชุมชนหรือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของที่ตองขามผานไปใหถึงจะประสบความสําเร็จ  
4) การสรางจิตสํานึกของคนยานธนบุรีรวมกันไมไดแยกวาอยูคนละเขต 5) บุคลากรในชุมชนมีสวนสําคัญใน
การขับเคลื่อนการทองเที่ยวของชุมชนไดซึ่งในชุมชนกุฎีจีนมีโอกาสสูงกวาชุมชนอื่นทั้งในเรื่องบุคลากรในชุมชน
และทรัพยากรทองเที่ยว 
 การสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนกุฎีจีน 
 จากการไปรวมกิจกรรมการศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน เริ่มจากบรรยายความประทับใจ
ในโบสถซางตาครูส ขนมฝรั่งกุฎีจีนและขนมอื่นๆ บานไมสักโบราณ (บานจันทนภาพ) และพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 
โดยมีแนวคิดวาจะจัดกลุมวิสาหกิจการทองเที่ยวสายวัฒนธรรม 3 ศาสนา ศาสนาพุทธประกอบดวยชุมชน   
วัดประยุรวงศาวาส มีการทําหมูกระดาษ การพับผาขนหนูเปนรูปตางๆ เปนภูมิปญญาทองถ่ินได และทําขนมปง
ชุบแปงทอดอรอย ศาลเจาเกียนอันเกง และวัดกัลยาณมิตร แตปดเน่ืองจากอยูระหวางการปรับปรุงจึงไม
สามารถเดินไดสะดวก ศาสนาคริสตประธานชุมชนกุฎีจีนกับบาทหลวงโบสถซางตาครูสทํางานรวมกันไดดี 
เชนเดียวกับศาสนาอิสลามที่อิหมามมัสยิดบางหลวงเขากับชุมชนไดดี ซึ่งทั้ง 3 ศาสนามีความรวมมือกัน        
มีความเขมแข็งทางศาสนา สํานักงานเขตมีการจัดทําแผนที่ชุมชนทั้ง 44 ชุมชนแลว ขาดอีก 1-2 ชุมชนที่ยังไม
สมบูรณ เน่ืองจากชุมชนวัดกัลยาณมีบานขยายเพิ่ม และจํานวนประชากรไมชัดเจน เสนอใหทําแผนพับของดี
ของแตละชุมชนหรือศาสนา และมัคคุเทศกนอย ทางชุมชนกุฎีขาวมีกลุมภาษาอาหรับแลว ชุมชนกุฎีจีนมีความ
พรอมเน่ืองจากติดตอครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนแลว ชุมชนวัดประยูรวงศาวาสมีนักเรียนที่พรอมจะฝกให
เปนมัคคุเทศกนอย โดยสามารถจัดอบรมใหได ครั้งแรกจะเปนการใหขอมูล ครั้งที่สองจะเปนการลงพื้นที่จริง 
และครั้งสุดทายจะเปนการอภิปรายตอยอดเปนแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการอยางการประชุมในครั้งน้ี 
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การสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีนจะเนนการทองเที่ยวทั้งยานกะดีจีนเน่ืองจากเปนเครือขาย
ความรวมมือกันจึงตองสงเสริมกัน สําหรับภายในชุมชนกุฎีจีนที่เดนเรื่องอาหารใหลูกบานขายสินคาซ้ํากันได 
อยางเชน ขนมฝรั่งกุฎีจีนทั้ง 3 บาน แตจะตกลงกันไมใหขายตัดราคา บานจันทนภาพ ไมสามารถเปดใหเขาชม
ไดตลอดเวลา เน่ืองจากเปนบานสวนตัว จึงแกปญหาโดยการเลือกผูเขาชมที่สําคัญและการใหเขาชมรวมกัน
เปนกลุม ซึ่งจะทําใหไมรบกวนวิถีชีวิตของชุมชนมากเกินไป การจัดโฮมสเตยไมสามารถดําเนินการได แตจัดให
นักทองเที่ยวมารับประทานอาหารเย็นของชุมชน โดยสอบถามลูกบานหากสะดวกตอนรับนักทองเที่ยวใหมา 
ลงช่ือไวแลวจะเวียนกันไปแตละบาน ซึ่งไมไดกําไรแตถือวาเปนการสงเสริมชุมชนใหเปนที่รูจักเพื่อประโยชน
ของสวนรวม ชุมชนกุฎีจีนมีพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนไดจัดสรางข้ึนในพื้นที่สวนตัว เน่ืองจากเห็นวาชุมชนกุฎีจีน 
และเขตธนบุรีมีประวัติศาสตร วิถีชีวิตความเปนอยูมากมาย ควรอนุรักษไวใหชนรุนหลังเปนแหลงเรียนรู โดยมี  
นักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี เปนที่ปรึกษาในการจัดสรางพิพิธภัณฑ 

ความคิดเห็นของผูเขารวมอภิปรายใน 2 ประเด็น ไดแก 1) ความคิดเห็นตอการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนกุฎีจีนในยานกะดีจีนจากกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวที่ผานมาหรือจากการประชุมอภิปรายน้ี         
2) ชุมชนของทานมีทรัพยากรที่นํามาจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนหรือไม อยางไร    

ประธานกลุมอนุรักษยานกะดีจีน ใหความหมายของยานกะดีจีนวาไมใชอยูแควัดประยุรวงศาวาส  
โดยมีขอบเขตต้ังแตคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญไปจนถึงคลองสานหรือเลยไปอีก คือเปนพื้นที่      
ที่ชาวจีนอาศัยอยู มีศาลเจาตางๆ มากมายทั้งธนบุรี คลองสานเปนยานที่คนจีนอยูมากที่สุด หัวใจสําคัญของ
การทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การมีสวนรวม แตจะไมชอบกลุมทัวรที่นําอาหาร นํ้ามากิน และทิ้งกลองอาหาร
หรือขยะในชุมชนมากมาย ซึ่งหากเปนนักทองเที่ยวตางชาติที่ข่ีจักรยานจะมาซื้ออาหารและนํ้าในชุมชน     
ตองรักษาความสะอาดในชุมชน  

ประธานชุมชนบุปผาราม ใหความเห็นวาในเรื่องของการทองเที่ยวตองถามจะเอาอะไรนําเสนอ 
นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเพื่ออะไร สรางเครือขายในชุมชน เพื่อใหรูถึงแหลงทองเที่ยวของชุมชนอื่น เสนอให
สรางเครือขายประชารัฐรวมใจ โรงเรียน โรงพักมารวมพูดคุยกันในลักษณะน้ี โดยมีมหาวิทยาลัยเปนเครือขาย
ผูนําใหมารวมประชุมพูดคุยกันถึงของดีในแตละชุมชน และทําโลโกของแตละชุมชน 

ประธานแขวงบางย่ีเรือ และประธานชุมชนสวนพลู ใหความเห็นวาในชุมชนมมีัสยิดสวนพลู และของดี
ของเดน คือ ขนมบดิน ขนมของชาวมุสลิมมีขาย 2 รานในชุมชน 

กรรมการสภาองคกรชุมชนเขตธนบุรี ใหความเห็นวาขณะน้ีทําเรื่อง 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ จะรวบรวม
ผลิตภัณฑของชุมชนตางๆ เพื่อสงเสริมในเรื่องการทําบรรจุภัณฑ โดยขอความชวยเหลืออาจารยมหาวิทยาลัย
ดวยและเรื่องการตลาดจะทําโครงการประชารัฐที่ประธานชุมชนบุปผารามไดกลาวไป โดยจะทําใน 6 แขวงกอน
หากเปนไปดวยดีจะขยายไปยังระดับเขต เพื่อนําผลิตภัณฑในพื้นที่มาจําหนาย และเช่ือมโยงไปถึงเรื่องการ
ทองเที่ยวดวยหากมี 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ จะจัดเสนทางใหนักทองเที่ยวแวะตามชุมชนตางๆ  
 ผูแทนแขวงหิรัญรูจี ใหความเห็นวามี 3 ศาสนาเหมือนกัน เน่ืองจากน้ียังมีบานมอญ ขลุยบานลาว 
และปลาสมที่วัดบางไสไก ที่เปนของดีของเดนแตขาดบุคลากรขับเคลื่อนอยางประธานชุมชนกุฎีจีนและอยาง
ใหมีหนวยงานเขามาสนับสนุน และขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่จัดกิจกรรม
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ศึกษาเสนทางทองเที่ยว ประทับใจวัดประยุรวงศาวาสที่ไดพาข้ึนไปบนพระบรมธาตุมหาเจดียซึ่งไมเคยทราบวา
ในเขตธนบุรีมีของดีมากมาย ช่ืนชมมัคคุเทศกและโครงการน้ีอยางมาก 
 ประธานแขวงสําเหร และประธานชุมชนวัดบางนํ้าชน ใหความเห็นวาในชุมชนจะมีของจิ๋ว และทําของ
เหมือน และการเปาแกว ขายนักทองเที่ยวชาวจีน มีความคิดริเริ่มจะทําพิพิธภัณฑเน่ืองจากขุดพบเงินพดดวง
และของโบราณในโบสถวัดบางนํ้าชน งานประเพณีเขาพรรษา งานลอยกระทงในโบสถ งานแหเทียนเขาพรรษา 
กระทงสายกะลาทอง 
 ผูแทนชุมชนสุทธาราม ใหความเห็นวาเปนคนพื้นที่แตกําเนิดเคยมาไหวพระวัดกัลยาณมิตร วัดประยุร
วงศาวาส แตเพิ่งไดข้ึนไปบนพระบรมธาตุมหาเจดีย ตองยอมรับวามีของเกาของดีมากมายเมื่อเทียบกับที่อื่น 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ นับเปนครั้งแรกที่ไดเขาชม ตองขอขอบคุณที่ไดจัดโครงการน้ี  
 กลาวสรุปวามีชุมชนที่อยูอีกฝงของถนนอิสรภาพ ซึ่งอยูในแขวงหิรัญรูจีจะเปนเสนหใหนักทองเที่ยวได
อีกเสนทาง อาทิ วัดมอญ มัสยิดบานสมเด็จ โดยแนะนําวาหากยืนบนสะพานลอยสี่แยกบานแขกทางถนน  
ซอยขางโรงรับจํานําเช่ือมจากถนนประชาธิปกไปชนที่สุสานและออมกลับมาที่ถนนอิสรภาพ มองลงมาจะเห็น
สุสาน โบสถคริสต โรงเจ และชาวซิกสมีความสวยงามมาก ซึ่งเสนทางซอยขางโรงจํานําตอไปจนถึงวัดใหญ   
ศรีสุพรรณ วัดหิรัญรูจี รานไทยกาแฟ และมีงานฝมือของครูเหม เวชกร จิตรกรช่ือดัง ซึ่งเคยมาเชาบานอยู
บริเวณน้ันดวย เปนพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงขามวัฒนธรรมกัน เรือนไมแถบน้ันหากปลอยใหคนภายนอกเขามา
พัฒนาจะสูญเสียความเปนตัวตน แตหากมีคนในชุมชนชวยกันเชนเดียวกับชุมชนกุฎีจีนที่มีประธานชุมชนและ
เจาของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน โดยอยาไปหวังเงินใหหวังความสุขของชุมชนกอนซึ่งชุมชนกุฎีจีนมีตนทุนที่พรอม
ทุกอยางแลว 
 โดยสรุปการประชุมใน 3 ประเด็นหลักที่วิทยากรไดอภิปรายไววา ใหชุมชนที่มาเขารวมประชุมกลับไป
คนหาตัวตน ผูใหญใจดีที่คอยใหการสนับสนุน และบุคลากรในชุมชนที่จะชวยขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ในบรรลุผลสําเร็จ 

2.4 การทําแผนที่ ปายแนะนําสถานที่ และคูมอืเสนทางทองเที่ยว จากตารางที่ 4.4 การสงเสริมการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ พบวาชุมชนตองการแผนพับแนะนําที่รวบรวม
ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมดในชุมชน แผนที่เสนทางทองเที่ยวในชุมชนที่ใหญและชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน นอกจากน้ีไดทําแผนปายแนะนําสถานที่สําคัญใน
ชุมชนใหเพิ่มเติม เน่ืองจากปายเดิมหายหรือชํารุด ผุพัง  
 จากการสัมภาษณประธานชุมชนกุฎีจีน พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวตางชาติทั้งที่มาเที่ยวดวย
ตนเองและที่มีมัคคุเทศก จึงไดจัดทําแผนที่ แผนพับคูมือทองเที่ยว และปายแนะนําสถานทีส่ําคัญในชุมชนเปน 
2 ภาษา เพื่อประชาสัมพันธใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
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1) การจัดทําแผนที่ทองเที่ยวยานกะดีจีน ขนาด 100x80 เซนติเมตร จํานวน 2 แผน  
โดยศึกษาเสนทางและนํามาจัดทําเปนแผนที่ทองเที่ยว ซึ่งไดขอคําแนะนําและขอเสนอแนะจาก    

ประธานชุมชนกุฎีจีนเพื่อจัดทําแผนที่ทองเที่ยวยานกะดีจีนฉบับสมบูรณ 

 

ภาพท่ี 4.41 แผนที่ทองเที่ยวยานกะดีจีน 
 

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 

โดยมีขอมลูจากปายเกาและไดปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ซึ่งไดขอขอมูลจากเจาของสถานที่เพื่อจัดทํา
ปายแนะนําสถานที่สําคัญในชุมชนกุฎีจีนใหสมบูรณ และแปลภาษาอังกฤษสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ แสดง
ดังภาพตอไปน้ี 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

74 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.42 ปายแนะนําสถานที่สําคัญในชุมชนกุฎีจีน 
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3) การจัดทําแผนพับคูมือทองเที่ยวยานกะดีจีน ขนาด 41.5x21 เซนติเมตร จํานวน 1,500 แผน 
โดยรวบรวมขอมูลสําคัญของแตละสถานทีต่ามเสนทางทองเที่ยวในยานกะดีจีนพรอมแผนที่ทองเที่ยว 

ซึ่งไดขอคําแนะนําจากประธานชุมชนกุฎีจีน เพื่อจัดทําแผนพับคูมือทองเท่ียวยานกะดีจีน และแปลเปน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ยานกะดีจีน 
กะดีจีน เปนยานชุมชนเกาแกที่มีความเปนมายาวนานกวา 200 ป ต้ังแตสมัยกรุงธนบุรี เปนชุมชน

ของพอคาชาวจีนฮกเกี้ยน ที่อพยพจากกรุงศรีอยุธยา มาต้ังถ่ินฐานอยูที่คลองบางกอกใหญใกลริมฝงแมนํ้า
เจาพระยา ชุมชนกะดีจีนแมจะมีความแตกตางทางเช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ และความหลากหลายทางมรดก
วัฒนธรรม ไมวาจะเปนพุทธ คริสต อิสลาม หรือลัทธิแบบจีน แตกลับเปนแบบอยางของการอยูรวมกันอยาง
สันติต้ังแตสมัยกรุงธนบุรีจนถึงปจจุบัน 

3 ศาสนา 4 ความเชื่อของชุมชน "กะดีจีน" โดยความเช่ือแรกเปนความเช่ือของชาวคริสตนิกาย
คาทอลิกบริเวณรอบโบสถซางตาครูส ลําดับตอมาคือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สื่อใหเราไดสัมผัสกับความ
เช่ือที่สอง ของชาวพุทธนิกายเถรวาท และศาลเจาเกียนอันเกง นับเปนความเช่ือที่สามของชาวพุทธนิกาย
มหายาน สุดทายคือ มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) นับเปนความเช่ือที่สี่ของชุมชน "กะดีจีน" ความเช่ือของชาว
มุสลิม   

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือเรียกกันวา “วัดรั้วเหล็ก” เปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหารที่
สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเปนเจาพระยาคลังวาที่กรมทาและพระสมุหกลาโหม 
ไดอุทิศสวนกาแฟสรางเปนวัดข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2371 และไดถวายเปนอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จ         
พระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ไดรับพระราชทานนามวา “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปจจุบันมีอายุ 
189 ป 
  อุทยานเขามอ (เขาเตา)  อุทยานเขามอเปนภูเขาจําลองขนาดเล็ก  

เขามอ ความพิเศษและความนาสนใจอีกอยางหน่ึงของวัดประยุรวงศาวาส คือ เปนที่ต้ังของ 
“เขามอ” หรือภูเขาจําลองกอดวยศิลา ต้ังอยูกลางสระนํ้า แวดลอมไปดวยพระสถูปเจดีย วิหาร ศาลาราย        
นอยใหญ และพรรณไมหายากนานาชนิด เปนรมณียสถานอันสงบและรื่นรมยที่ต้ังตระหงานอยูคูพระอาราม
แหงน้ีมากกวา 182 ป 

วัดซางตาครูส 
 วัดซางตาครูส เปนวัดเกาแกวัดหน่ึงของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดทรง
พระราชทานที่ดินแปลงหน่ึงแดคุณพอกอรร สําหรับกลุมคริสตชนชาวโปรตุเกสและชาวญวนที่ขอเขาพึ่ง    
พระบรมโพธิสมภาร วันน้ันตรงกับวันที่ 14 กันยายน 2312 เพื่อเปนการระลึกถึงเหตุการณสําคัญน้ัน คุณพอ
กอรรจึงต้ังช่ือที่ดินผืนน้ี รวมถึงวัดที่สรางข้ึนวา “Santa Cruz” เปนภาษาโปรตุเกส แปลวา “ไมกางเขน
ศักด์ิสิทธ์ิ” 
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รานหลานยาเปา 
ยาเปา ชาวไทยเช้ือสายโปรตุเกสเมื่อวันวาน ผูสืบสานการทํา “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” มาสูรุนหลานดวยการ

รักษากรรมวิธีการอบในแบบด้ังเดิมมาจนปจจุบันในนาม “ขนมฝรั่งหลานยาเปา” 
รานปาอําพรรณ 
อําพรรณ น่ิมเชียง เจาของบานแหลงรวมขนมหลากหลายชนิดอันเปนอัตลักษณในวัฒนธรรมโปรตุเกส

ของชาวกะดีจีน ทั้งขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมหนานวล กุดสลัง ครองแครง กรอบเค็ม มันฉาบ เผือกฉาบ โดยเฉพาะ 
“กวยต๊ัด” ขนมอบด้ังเดิมสายพันธุโปรตุเกสจากถ่ินวัฒนธรรมชิโน-โปรตุกีส เชน สิงคโปร มะละกา ปนัง และ
ภูเก็ต ที่ไดรับการปรับปรุงสูตรอยางเชนปจจุบันดวยฝมือของ “แมปรุง จันทระ” เช้ือสายชาวไทยพุทธ จาก 
อโยธยา 

รานปาเล็ก 
ปาเล็ก อุไรวรรณ มณีประสิทธ์ิ เจาตํารับของ “ขนมหนานวล” หน่ึงเดียวที่ยังคงมีการผลิตอยูจวบจน

ปจจุบัน ขนมหนานวลของบานโปรตุเกสเปนขนมอบอีกชนิดหน่ึงที่มีสวนผสมของนํ้าตาลทรายชนิดปนละเอียด 
(Icing) เมื่ออบแลวจะไดหนาขนมที่มีนํ้าตาลจับเปนนวลขาวสวยงามสมช่ือ 

บานสกุลทอง 
สกุลทอง บานเกาแกที่อยูคูชุมชนกุฎีจีนมายาวนาน พรอมๆกับตํารับ “ยาเหลาขม” ยาสูตรพื้นบาน

แกฟกชํ้าดําเขียวที่เคยเปนที่พึ่งของชาวยานในยามเจ็บไขไดปวย กอนที่โรงหมอสมัยใหมจะเขามาทดแทนอยาง
ทุกวันน้ี 

ปจจุบันบานสกุลทองสืบทอดวัฒนธรรมดานอาหาร เมนูของวางชาววัง และสํารับอาหารโปรตุเกส   
ซึ่งเปนอาหารประจําทองถ่ิน เชน ขนมจีนแกงไกค่ัว ตมมะฝาด และตมเค็มโปรตุเกส นํามาถายทอดความรูแก
บุคคลภายนอกใหเปนที่รูจักมากย่ิงข้ึน 

พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 
พิพิธภัณฑโดยทุนสวนตัว จัดสรางข้ึนดวยใจรักเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตร และวัฒนธรรม

ของชุมชน มีรานกาแฟและของที่ระลึกใหบริการ 
รานธนูสิงห 
จากขนมฝรั่งกุฎีจีนที่อวดโฉมเฉพาะในเทศกาลแหงความสุข (Boxing Day) ของชาวคาทอลิกที่น่ี    

กลับกลายมาเปนสินคาข้ึนช่ือในวันน้ี “รานธนูสิงห” เปนหน่ึงในสามรานที่ยังคงผลิตขนมฝรั่งกุฎีจีน โดยปรับใช
กระบวนการสมัยใหมในการผลิต จนขนมฝรั่งกุฎีจีนกลายเปนของดีที่ใครผานไปผานมายานน้ีอดไมไดที่จะตอง
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 เรือนหลังน้ีเปนมรดกตกทอดของตระกูลวินดเซอร เจาของ “หางวินดเซอร (หางสี่ตา)”   
ที่ไดมาต้ังรกรากอยูที่ชุมชนกุฎีจีนแหงน้ี 

ศาลเจาเกียนอันเกง 
เดินเลียบแมนํ้าเจาพระยาถัดมาไมไกลนัก คือ ศาลเจาเกียนอันเกง ศาลเจาของชุมชนชาวจีนในยานน้ี

ที่มีองคพระประธานเปนพระโพธิสัตวกวนอิม มีการสันนิษฐานกันวา ศาลเจาแหงน้ีเปนที่มาของคําวา “กุฎีจีน” 
ศาลเจาเกียนอันเกงเปนศาลเจาเล็กๆ มีความสวยงามอยางมาก มีการกอสรางแบบทํากระเบื้องโคง และวิธีมุง
หลังคาแบบจีนแทๆ ซึ่งไดรับรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม   
ในป 2551 ศาลเจาแหงน้ีสื่อไดถึงวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนของยานกุฎีจีน 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เปนวัดสําคัญที่สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีการกอสรางใหอยู      
ริมแมนํ้าแบบเดียวกันกับวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีพระพุทธรูปองคใหญประดิษฐานอยูใน
พระอุโบสถ คือ “หลวงพอโต” หรือเรียกช่ือแบบจีนวา “ซําปอฮุดกง” หรือ “ซําปอกง” หลวงพอโตเปนที่
เคารพสักการะอยางมาก โดยเฉพาะในหมูชาวจีนในยานชุมชนแหงน้ี 

มัสยิดบางหลวง 
 มัสยิดบางหลวง หรือ กุฎีขาว ศูนยรวมจิตใจของชาวอิสลามในยานกุฎีจีน สรางข้ึนมาต้ังแตสมัย
รัชกาลที่ 1 มัสยิดบางหลวงแหงน้ีมีเอกลักษณแปลกแตกตางจากมัสยิดอื่นๆ คือมีการออกแบบเปนอาคารทรงไทย 
ซึ่งถือเปนแหงเดียวในโลกที่มีการออกแบบเชนน้ีและมัสยิดบางหลวงน้ี ยังนับเปนศาสนสถานที่เปนแหลง
ทองเที่ยวประเภท Unseen Bangkok อีกดวย  
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   ภาพท่ี 4.43 แผนพับคูมือทองเที่ยวยานกะดีจีน 




