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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
 การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อในการน าเสนอผลการศึกษา ประกอบด้วย 1) ข้อมูล
กลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา 2) ข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 3) การเสนอกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบล
บางปลา และ 4) การเสนอผลการวิเคราะห์กลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ผลการศึกษากลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา 

 
ผลการศึกษาในส่วนนี้เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ ข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบล    

บางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ข้อมูลอาชีพชุมชนและข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ชุมชนยังคงมีอยู่และมีความโดดเด่นทางภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน     
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลอาชีพชุมชน จากผลการศึกษาวิจัย ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ส่วนใหญ่  
ท าอาชีพประมงน้ าจืด ได้แก่ ปลานิล ปลาเบญจพรรณ การเลี้ยงปลาสลิด และกุ้งขาว และท าอาชีพ
การเกษตร ได้แก่ การท าสวนมะม่วงน้ าดอกไม้พันธุ์มะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์  4 เป็นสายพันธุ์ที่สร้าง
ชื่อเสียงกับต าบลบางปลาและปลูกกล้วยน้ าว้า การท าอาชีพรองลงมา คือ  1) ท าอาชีพประมงแปร
รูป และการเก็บรักษาและถนอมสัตว์น้ า  ได้แก่ ปลาสลิดเค็มตากแห้งแดดเดียว  ปลาสลิดหอมตาก
แห้ง 2) ท าอาชีพเกษตรแปรรูป ได้แก่ มะม่วงน้ าปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง กล้วยอบเนย กล้วย
คลุกเนย 3) ท าอาชีพอาหารคาว ได้แก่ แกงส้ม แกงส้มมะละกอปลาตะเพียน แกงคั่วปลาหมอ ฉู่ฉี่
ปลาหมอ ต้มกะปิปลาหมอ (สูตรดั้งเดิม) 4) ท าอาชีพท าอาหารหวาน ได้แก่ ขนมกง ขนมถังแตก
พระจันทร์ข้างแรม ขนมเบื้องญวน ขนมจีบ มะตะบะ และขนมไทย อาทิ ขนมชั้น  ขนมหม้อแกง 
ฝอยทอง ทองหยอด และเม็ดขนุน และ5) ท าอาชีพนาฏศิลป์ ได้แก่ ละครชาตรี และปี่พาทย์มโหรี
ไทย และอาชีพที่ท าเป็นส่วนน้อย พบว่า ท าอาชีพเครื่องแกงส าเร็จรูป ได้แก่ เครื่องแกงส้ม น้ าพริก
ปลาสลิด น้ าพริกปลานิล น้ าพริกเห็ด และท าอาชีพหัตถกรรมจักสาน ได้แก่ งานจักสานที่ท าจากไม่
ไผ่ พลาสติก ต้นธูปฤาษี (กกช้าง) และผักตบชวา (ธัชกร ภัทรพันปี, 2561: 67) 
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2. ผลการศึกษาข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนที่ยังคงมีอยู่และมีความโดดเด่นทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในต าบลบางปลาในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จากการลงพื้นที่ศึกษากลุ่มอาชีพ
ชุมชนรายหมู่บ้าน ตามการให้ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ, 2534 และสารานุกรรมไทยส าหรับเยาวชน, (2547) พบว่า 

 
  2.1 ด้านศิลปกรรม เป็นการแสดงถึงความอนุรักษ์ศิลปะในมิติต่างๆ ซึ่งจากการศึกษากลุ่ม

อาชีพชุมชนในต าบลบางปลายังคงมีการสืบทอดศิลปะการแสดงละครชาตรี และปี่พาทย์มโหรีไทย 
ได้แก่ 

        2.1.1 กลุ่มอาชีพละครชาตรี ได้แก่  คณะช. รุ่งเรืองศิลป์, คณะสุดประเสริฐ, คณะ
ส่งเสริมศิลปิน, คณะสุภาพรนาฏศิลป์, คณะนาฏศิลป์วันเพ็ญ, คณะประภาศรี สุดใจ และคณะป.นพ
พร ศรีเพ็ชร และกลุ่มอาชีพปี่พาทย์มโหรีไทย ได้แก่ คณะลั่นทมทอง, คณะส.น าศิลป์ และคณะเกรียง
ไกร พิชญานนท์ โดยกลุ่มอาชีพละครชาตรีส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่บ้านพัฒนาหมู่ที่ 4 และบางคณะอยู่ใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 2,3,5  

  

  
 

  
 

ภาพที่ 4.1 กลุ่มอาชีพละครชาตรี (บางส่วน) 
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ภาพที่ 4.1 กลุ่มอาชีพละครชาตรี (บางส่วน) (ต่อ) 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 4.2 กลุ่มอาชีพปี่พาทย์มโหรีไทย  
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 2.1.2 กลุ่มอาชีพเขียนภาพลายเส้นทองนายฉลวย ศรีมณี (หัวหน้ากลุ่ม) โดยกลุ่ม
อาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 9   

 

  
 

ภาพที่ 4.3 กลุ่มอาชีพศิลปะลายเส้นไทย  
 
2.2 ด้านเศรษฐกิจชุมชน เป็นการแสดงถึงลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ในการสร้างรายได้ให้กับ

ชุมชน ซึ่งจากการศึกษากลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลายังคงมีการสืบทอดอาชีพดั้งเดิมที่ สร้าง
รายได้หมุนเวียนในชุมชน ได้แก่ 

        2.2.1 กลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็มแดดเดียว (แตกแดดเดียวและปลาน้ าเคล้าหมัก
เกลือ) ได้แก่ กลุ่มอาชีพปลาสลิดเค็มแดดเดียวนางพวงนาค สอนใจ (เจ๊โต), กลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็ม
แดดเดียวนางพรประภา ทั่งนาค (เจ๊แอ๋ว) กลุ่มอาชีพปลาสลิดเค็มแดดเดียวนายเฉลิม สามเสน (ทิด
เผือกปลาสลิด) และกลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็ม (ปลาน้ าเคล้าหมักเกลือ) ได้แก่ กลุ่มอาชีพปลาสลิด
นางรัชนี อยู่สุข (เจ๊โบว์) กลุ่มอาชีพปลาสลิดนางรุจิรา สุขพ่ึง (เจ๊ตุ๊ก) โดยกลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็ม
แดดเดียว ส่วนใหญ่ท าปลาสลิดบริเวณเลียบของคลองบางปลาในพ้ืนที่บ้านคลองสี่หมู่ที่ 14 บ้าน
คลองสองหมู่ท่ี 15 และบ้านคลองบางกะอ่ีหมู่ที่ 8,13  
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ภาพที่ 4.4 กลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็มแดดเดียว (บางส่วน)  
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   2.2.2 กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน ได้แก่ กลุ่มอาชีพตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าไทยนาง
นางศิริพร สวัสดิ์ศุภผล(มาริสาผ้าไทย) และกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนนางราณี ลมเมฆ (ราณี
ดีไซน์) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 9 และบ้านสุเหร่าบางปลาหมู่ที่ 10  

 

  
 

  
 

ภาพที่ 4.5 กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน  
 
          2.2.3 กลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อมท าจากสีธรรมชาติ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรสวนเก้าแสนนางพรพิศ ศรีสมวงศ์ (พ่ีมุ้ย) และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุเหร่าบาง
ปลานางสาวกาญจนา ปะอีกูล (ป้าอุ๊) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 9 และ
บ้านสุเหร่าบางปลาหมู่ที่ 10 
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ภาพที่ 4.6 กลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อมท าจากสีธรรมชาติ 
 

2.3 ด้านโภชนาการ เป็นประกอบหนึ่งที่ส าคัญของการท่องเที่ยวชุมชน นอกจาก
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสชุมชนแล้วยังได้รับอรรถรสอาหารพ้ืนบ้านทั้งอาหารคาวและหวานที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนบ้านของต าบลบางปลา ได้แก่ 

       2.3.1 กลุ่มอาชีพท าอาหารไทยพ้ืนบ้าน (ฉู่ฉี่ปลาหมอ ห่อหมกปลาช่อน ขนมจีนน้ ายา
กะทิ ขนมจีนน้ าพริก แกงส้ม) ได้แก่ กลุ่มอาชีพท าอาหารพ้ืนบ้านดั้งเดิมนางโฉมยงค์  แย้มเพียร (ป้า
โฉมยงค์) และกลุ่มอาชีพท าแกงพ้ืนบ้านนางบุญเรือน สุทิน (ป้าแจ๊ว) โดยกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ท าอาชีพ
ในพ้ืนที่บ้านพัฒนาหมู่ที่ 3 บ้านคลองบางกะอ่ีหมู่ที่ 8  
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ภาพที่ 4.7 กลุ่มอาชีพท าอาหารไทยพ้ืนบ้าน (บางส่วน)  
 

          2.3.2 กลุ่มอาชีพท าอาหารหวานพ้ืนบ้าน (ขนมกงโบราณ ทองม้วนสูตรดั้งเดิม) 
ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ขนมกงโบราณบ้านนางสาวธนัญกรณ์ พ่วงข า (ป้าเสถียร) และผลิตภัณฑ์ทองม้วน
สูตรดั้งเดิมนางจ าเรียง สว่างยอดทอง (ป้าต้อย) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองบางกะอ่ี
หมู่ที่ 8 
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ภาพที่ 4.8 กลุ่มอาชีพท าอาหารหวานพ้ืนบ้าน  
 

           2.3.3 กลุ่มอาชีพท าผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้านแปรรูป (ข้าวเกรียบปลาสลิด/เมี่ยง
ปลาสลิด, ไข่เค็ม, น้ าแกงส้มส าเร็จรูป และน้ าดื่มสุขภาพจากผลไม้พ้ืนบ้าน) ได้แก่ ศูนย์แปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาสลิดนางสุนี สุขมี (ป้าปุ๊), ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาน้ าแกงส้มปรุงส าเร็จรูปนาย
ชิษณุพงศ์ สินชัย วราธรณ์  (ผู้ใหญ่เดียร์) ปราชญ์ท้องถิ่นต าบลบางปลา, กลุ่มท าอาชีพน้ าดื่มสุขภาพ
จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่นางสาวสาวิตรี ลมเมฆ และกลุ่มอาชีพท าไข่เค็ม นายณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม 
โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองสี่หมู่ที่ 14 บ้านพัฒนาหมู่ที่ 1 บ้านสุเหร่าบางปลาหมู่ที่ 10 
และบ้านคลองบางปลาหมู่ที่ 11 
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ภาพที่ 4.9 กลุ่มอาชีพท าผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้านแปรรูป  
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    2.4 ด้านเศรษฐกิจเกษตรกรรม เป็นการใช้แหล่งน้ าธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์         
อาทิ แม่น้ า คูคลอง มาใช้ประโยชน์เพ่ือการท าอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพจนกลายวิถีชีวิตที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะและสามารถท่ีจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 

          2.4.1 กลุ่มอาชีพท าประมงน้ าจืด และสวนเกษตรพอเพียง ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพ่อหลวงว่าที่เรือตรี ธีรพงษ์ ฟักอ่อน (ผู้ใหญ่เพชร), หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนาย
สุเมธ รอดดี (ผู้ใหญ่ต๋อง) และกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา การเลี้ยงปลาสลิด 
มะม่วงน้ าดอกไม้พันธุ์เบอร์ 4 นางทรัพยมณี จั่นมุ้ย (ป้าเปี๊ยก อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11) โดยกลุ่มอาชีพ   
ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านบางกะสีหมู่ที่ 7 บ้านคลองบางปลาหมู่ที่ 12 และบ้านคลองบางปลาหมู่ที่ 11  

 

    

  
 

   
 

ภาพที่ 4.10 กลุ่มอาชีพท าประมงน้ าจืด และสวนเกษตรพอเพียง 
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  2.4.2 กลุ่มท าอาชีพเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
บ้านเห็ดพัฒนาสุเหร่าบางปลา นายจ าลอง รักใคร่ (ประธานวิสาหกิจชุมชน) โดยกลุ่มอาชีพท าอาชีพ
ในพ้ืนที่บ้านสุเหร่าบางปลาหมู่ที่ 10 
 

  
 

ภาพที่ 4.11 กลุ่มท าอาชีพเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 
 

  2.4.3 กลุ่มท าอาชีพไส้เดือนและปุ๋ยไส้เดือน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบางปลาพัฒนา
ฟาร์มไส้เดือนบางปลายั่งยืน นายวีรพันธุ์ จันทร์ดี (พ่ีโจ) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านพัฒนา
หมู่ที ่5 

 

  
 

ภาพที่ 4.12 กลุ่มท าอาชีพไส้เดือนและปุ๋ยไส้เดือน 
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2.4.4 กลุ่มท าอาชีพปลาร้าปลานิลสูตรดั้งเดิม ได้แก่ กลุ่มอาชีพชุมชนพัฒนาบ้าน
คลองบางกะอ่ี นายณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม (หัวหน้ากลุ่มอาชีพ) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านเรือ
โบราณคลองบางกะอ่ีหมู่ที่ 8  

 

  
 

ภาพที่ 4.13 กลุ่มท าอาชีพปลาร้าปลานิลสูตรดั้งเดิม 
 
    2.5 ด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรม เป็นการน าทักษะเฉพาะของชุมชนที่ใช้ภูมิปัญญา

พ้ืนบ้านในการสร้างเครื่องมือส าหรับจับสัตว์น้ าเพ่ือการด ารงชีวิต รวมถึงใช้ทักษะที่ได้รับการสืบทอด
ต่อกันมามาท าเป็นอาชีพท่ีมีเอกลักษณ์ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

  2.5.1 กลุ่มอาชีพจักสาน ได้แก่ กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  นายไกรสอน 
ปัญญาคง (ผู้ใหญ่สอน) และกลุ่มอาชีพจักสานจากวัสดุเหลือใช้ (กระเป๋าซองกาแฟ หมวกประดิษฐ์
จากถุงน้ ายาปรับผ้านุ่มหรือกล่องนม) นางชื่นฤทัย กลิ่นสุขหอม (ผู้น ากลุ่มอาชีพ) โดยกลุ่มอาชีพ    
ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองสี่หมู่ที่ 14 และบ้านพัฒนาหมู่ที่ 4  

 

     
 

ภาพที่ 4.14 กลุ่มอาชีพจักสาน 
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ภาพที่ 4.14 กลุ่มอาชีพจักสาน (ต่อ) 
 

 2.5.2 กลุ่มอาชีพเปลถักเชือกแบบโบราณ นางรัศมี ปักษา (ป้าดา) (ผู้น ากลุ่มอาชีพ) 
โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านพัฒนาหมู่ที่ 6 

 

  
 

ภาพที่ 4.15 กลุ่มอาชีพเปลถักเชือกแบบโบราณ 
 
 2.5.3 กลุ่มอาชีพงานประดิษฐ์ (งานประดิษฐ์จากใบเตย/พวงมโหตร) นางไพรินทร์ 

จันทสาร (ครูไพรินทร์) (ประธานกลุ่มอาชีพงานประดิษฐ์พ้ืนบ้าน) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่
บ้านคลองบางกะอ่ีหมู่ที่ 8  
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ภาพที่ 4.16 กลุ่มอาชีพงานประดิษฐ์ (งานประดิษฐ์จากใบเตย/พวงมโหตร) 
 

 2.5.4 กลุ่มอาชีพงานช่างเรือพ้ืนบ้าน  อู่ต่อเรือภูมิปัญญาคนไทย  จ. มิตรใหม่       
นายจอน รอดบุญชัย (ลุงจอน) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองบางปลาหมู่ที่ 12  

 

  
 

ภาพที่ 4.17 กลุ่มอาชีพงานช่างเรือพ้ืนบ้าน 
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2.5.5 กลุ่มอาชีพช่างงานไม้จากวัสดุใช้แล้ว (ภูมิปัญญาความคิดประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ 
จากไม้เก่า) นายไสว มุสดิน โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 9  
 

   
 

ภาพที่ 4.18 กลุ่มอาชีพช่างงานไม้จากวัสดุใช้แล้ว 
 
2.6  กลุ่มภูมิปัญญาปราชญ์พื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ในต าบลบางปลา ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
      2.6.1 ด้านภาษาและวรรณกรรม ภูมิปัญญาทางภาษา การละเล่นปริศนาค าทาย“ผะ

หมี” นายสุบิน โพธิประสิทธิ์ (ครูสุบิน) อยู่ในพื้นท่ีบ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 9  
 

  
 

 
 

ภาพที่ 4.19 ปราชญ์ภูมิปัญญาทางภาษา การละเล่นปริศนาค าทาย“ผะหมี” 
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        2.6.2 ด้านองค์กรชุมชน  
                1) ภูมิปัญญาจักสานพ้ืนบ้านสร้างรายได้ชุมชน (ลอบดักปลา) นายจ ารัส ปอ

เงิน ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาจักสานลอบดักปลาจากไม่ไผ่ อยู่ในพื้นท่ีบ้านคลองส าโรง หมู่ที่ 9 
 

  
 

ภาพที่ 4.20 ปราชญ์ภูมิปัญญาจักสานลอบดักปลาจากไม่ไผ่ 
 

        2) การจัดการท่องเที่ยวชุมชน นายสนั่น พ่วงข า ผู้น าความคิดสร้างสรรค์การ
จัดการท่องเที่ยวชุมชน และ การออกแบบสร้างสรรค์ทรัพยากรชุมชน นายชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ 
ในพ้ืนที่บ้านคลองบางกะอ่ีหมู่ที่ 8  

 

   
 

ภาพที่ 4.21 ปราชญ์การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
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ภาพที่ 4.22 ปราชญ์การออกแบบสร้างสรรค์ทรัพยากรชุมชน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม   
 
 ผลการศึกษาในส่วนนี้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ ข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญจากผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มอาชีพชุมชน และมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ดังนี้ 
 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญจากผู้บริหารท้องถิ่น ตามแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก    
พบประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
    1.1 ความเป็นไปได้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พบว่า แต่ละหมู่บ้าน
ในต าบลบางปลาส่วนใหญ่ท าอาชีพในลักษณะผสมผสานระหว่างการท าอาชีพค้าขายเชิงพาณิชย์และ
อาชีพดั้งเดิม ซึ่งเกิดจากการขยายพ้ืนที่เป็นชุมชนเมืองเพ่ิมขึ้นจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่ต าบลบางปลา 
จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและชัดเจน อย่างไรก็ตามพ้ืนที่แต่ละต าบลยังคงมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ 
คือ แม่น้ า ล าคลอง คูคลอง ที่ใช้เดินทาง การขนส่งสินค้าทางเกษตรกรรมในชุมชนและเชื่อมต่อ
ระหว่างชุมชน รวมทั้งได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการท าอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ เลี้ยงปลา อาทิ ปลา
สลิด ปลานิล ปลาเบญจพรรณ กุ้งขาว และการปลูกพืชพันธุ์เกษตร อาทิ มะม่วงน้ าดอกไม้ กล้วย
น้ าว้า  ซึ่งเป็นที่มาของกลุ่มอาชีพชุมชนดั้งเดิมที่ ใช้ภูมิปัญญาการจับสัตว์น้ า อาทิ การจักสานลอบ     
ภูมิปัญญาไม้ไผ่ การใช้กังหันน้ าธรรมชาติขึ้นปลาสลิดจากบ่อเลี้ยง การท าเคล้าปลาสลิดเค็มภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน การท าปลาร้าปลานิล และกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  อาทิ กล้วยฉาบ กล้วย
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อบเนย มะม่วงน้ าปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วงน้ าดอกไม้ นอกจากนี้ยังคงมีกลุ่มอาชีพที่ เกิดจากองค์
ความรู้ใหม่ อาทิ กลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มอาชีพน้ ายาล้างจานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่ม
อาชีพงานฝีมือถัก ทอ เปลโบราณ   ซึ่งกลุ่มอาชีพเหล่านี้ยังคงมีอยู่เป็นเสน่ห์ของต าบลบางปลา และ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแม้ว่าบางหมู่บ้านได้เป็นชุมชนเมืองก็ตาม ทั้งนี้การพัฒนา
กลุ่มอาชีพเช่นว่านี้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ าต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลในพ้ืนที่ พัฒนา
ชุมชน ส านักงานเกษตร สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และองค์กรเอกชน ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มี
ส่วนส าคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชนให้มีความพร้อมในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา 

    1.2 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พบประเด็นที่ส าคัญ ได้แก ่
         1) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พัฒนาชุมชน 

ส านักงานเกษตร สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  

ผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชน และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว เป็นต้น โดยมีเป้าหมายหลักเกี่ยวกับบูรณาการ ความรู้ 
เทคนิค วิธีการ และงบประมาณเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาเป็นหน่วยงานหลักและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 2) ก าหนดประเภทกลุ่มอาชีพและสถานที่ตั้งของอาชีพชุมชนที่ชัดเจน อาทิ สถานที่
ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน กลุ่มอาชีพศิลปะการแสดง กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมดั้งเดิมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ส าหรับจัดโครงการ/กิจกรรม สร้างความ
พร้อมและเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เช่น อบรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว อบรมนักเล่าเรื่องของดีชุมชน และอบรมกลุ่มอาชีพชุมชนสู่การ
เป็นแชมป์รองรับการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

  3) การมีกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือเป็นช่องทางสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาเยือนชุมชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนดั้งเดิมและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของกลุ่มอาชีพชุมชน ได้แก่ การ
มีเวทีเล่าเรื่อง และการประกวดอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเชิญผู้น าชุมชน ปราชญ์พ้ืนบ้าน กลุ่ม
อาชีพ/สมาชิกเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อาชีพหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นๆ เป็นการเพ่ิมความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการ
พัฒนา ทักษะ และวิธีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน 
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4) จัดสรรงบประมาณลงในโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงาน องค์กรเอกชน สถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน และโครงการ/กิจกรรรมควรมุ่งเน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความ    
ใส่ใจในอาชีพพ้ืนบ้านและท ากิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาจากพ่ีเลี้ยง 
เช่นพี่ ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น ท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนได้รับการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น ในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

1.3 กลุ่มอาชีพชุมชนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พบว่า กลุ่มอาชีพ
ชุมชนแต่ละหมู่บ้านในต าบลบางปลาส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่มากกว่าคนนอกพ้ืนที่และยังคงท าอาชีพ
ที่เหมือนกันหรือเป็นเอกลักษณ์อาชีพเดียวกัน เช่น การบ่อเลี้ยงปลาสลิด การท าอาชีพแปรรูปปลา
สลิดเค็ม ท าเกษตรปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ ซึ่งผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชนและสมาชิกเป็นญาติพ่ีน้องหรือ 
เครือญาติที่มีความรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแม้ว่าจะอยู่คนละหมู่บ้าน จึงเป็นเรื่องไม่ยากนักส าหรับ
การให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือเพ่ือการท ากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน การพัฒนากลุ่มอาชีพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

   1) ด้านผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า ผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชนส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ มี
ทักษะและประสบการณ์ในอาชีพนั้นๆ มาเป็นเวลานานและสมาชิกให้ความนับถือ รวมทั้งมีแนวคิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม อาทิ กลุ่มอาชีพท าอาชีพ    
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติโดยประธานกลุ่มอาชีพมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการมัดย้อมเป็นอย่างดีมีการ
กระจายรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมส่งผลให้จ านวนคน
เข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น กลุ่มอาชีพศิลปะการแสดงละครชาตรี โดยประธานกลุ่มละครชาตรี
จัดสรรคณะเพ่ือแสดงในงานต่างๆ อย่างท่ัวกันและเป็นธรรมเช่นกัน  

   2) ด้านการบริหารกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า สมาชิกของกลุ่มอาชีพให้ความร่วมมือ
และมีความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมของกลุ่มเป็นอย่างดี มีความจริงใจ และพร้อมที่จะรับการ
พัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม รวมทั้งสมาชิกทุกคนสามารถเป็นผู้น ากลุ่มแทนกัน 
โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้กับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว (กรณีได้รับพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว) 

       3) ด้านการจัดการวัตถุดิบของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนมีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบของกลุ่มอาชีพชุมชนโดยส่วนใช้ยังคงใช้
วัตถุดิบในพ้ืนที่เป็นหลัก ยกเว้นเกิดการขาดแคลนของวัตถุดิบในพ้ืนที่หรือมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป็นจ านวนมากจนวัตถุดิบในพ้ืนที่ไม่เพียงพอก็จะใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น การน าปลาสลิดจาก
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ส าหรับการท าปลาสลิดเค็ม การน าไม้ไผ่จากปราจีนบุรี
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ส าหรับกลุ่มอาชีพจักสาน การสั่งซื้อผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ส าหรับกลุ่มอาชีพท าน้ าดื่มสุขภาพ     
เป็นต้น 

   4) ด้านการต้อนรับลูกค้า/นักท่องเที่ยว พบว่า ผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชนและสมาชิก
ส่วนใหญ่ผ่านการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามโครงการอบรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา
ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต้อนรับ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว และผู้น ากลุ่มอาชีพและสมาชิกบางกลุ่มเข้าร่วมโครงการการอบรมเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน
โดยหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคม
สื่อสารภาษาเพ่ือการท่องเที่ยว 

1.4 ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน     
พบประเด็น ได้แก่ 

  1) ด้านการรวมตัวของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า การร่วมมือร่วมใจท ากิจกรรม
ร่วมกันของกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลาเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักแม้ว่าผู้น ากลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่ม   
ส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกันก็ตาม เป็นเพราะแต่ละคนมีแนวคิดและวิธีท ากิจกรรมของกลุ่มต่างกัน
การประสานความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกันย่อมเป็นเรื่องที่ยาก หากกิจกรรมที่ท าร่วมกันนั้น  
ไม่ส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและสมาชิกในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ดังนั้นอุปสรรคที่ส าคัญต่อ
การร่วมกันในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยังคงเป็นประเด็นเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของผู้น า
กลุ่มอาชีพทั้งในแนวคิด วิธีคิด ความเชื่อมั่นในตนเองและรายได้ของสมาชิกในแต่ละกลุ่มอาชีพชุมชน
ในต าบลบางปลา 

  2) ด้านต้นทุนของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า ขาดความเข้าใจในการควบคุมต้นทุนของ
กลุ่มอาชีพ โดยส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมของกลุ่มในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นการผลิต จัดเก็บวัตถุดับ
และผลิตภัณฑ์ ที่โชว์ผลิตภัณฑ์ และไม่ได้จัดสรรหรือแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยในการท ากิจกรรมที่เหมาะสม
และชัดเจน ท าให้ไม่สามารถคุมต้นทุนการท าอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบ่อยครั้งมีการผลิตซ้ า 
ซื้อวัตถุดิบเกินหรือขาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีต้นทุนการผลิตของกลุ่มอาชีพสูงข้ึน  

  3) ด้านพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน พบว่า  มีข้อจ ากัดของพ้ืนที่ส าหรับรองรับ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่จอดรถและที่จัดกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะ
เพ่ิมหรือขยายพ้ืนที่ที่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้มากนัก      
โดยกลุ่มอาชีพชุมชนส่วนใหญ่ใช้พ้ืนทีเ่พ่ือการผลิตและมุ่งเน้นการน าผลิตภัณฑ์ออกขายตามสถานที่จัด
งานแสดงสินค้าในพ้ืนที่ต่างๆ ยกเว้นบางกลุ่มอาชีพชุมชนได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้มีการ
จัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับการสาธิตให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม อาทิ ศูนย์เรียนรู้ขนมกงโบราณ ศูนย์เรียนรู้ผ้ามัด
ย้อมหมู่บ้านเก้าแสน ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี 
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4) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ขาดการยอมรับในกระบวนการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นเชื่อถือในกระบวนการผลิต  
ที่ได้รับการสืบทอดกันมา จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะยอมรับปรับเปลี่ยนกระบวนการ เทคนิค และวิธีรูปแบบ
ใหม่ๆ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกเว้นการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตมากนัก เพราะหากเปลี่ยนวิธีท าแบบเดิมท าให้เกิดความยุ่งยากและอาจมีค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญจากผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชน ตามแนวค าถามการสัมภาษณ์    

เชิงลึก พบประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
   2.1 การท าอาชีพได้รับการสืบทอดต่อกันมาหรือการเรียนรู้ขึ้นใหม่ พบว่า การท าอาชีพ

ชุมชนในต าบลบางปลาส่วนใหญ่ ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นวิถีชีวิตของ   
คนบางปลาจากการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า คูคลอง และมีการน าความรู้ดั้งเดิมและ
เรียนรู้ขึ้นใหม่มาพัฒนาถ่ายทอดต่อกัน โดยแบ่งประเภทกลุ่มอาชีพชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ 

 1) กลุ่มอาชีพชุมชนดั้งเดิมจากการใช้ประโยชน์แหล่งน้ า ประกอบด้วย (1) กลุ่มอาชีพ
ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าโดยตรง อาทิ อาชีพเลี้ยงปลาสลิด ปลาเบญจพรรณ (ปลานิล) กุ้งขาว กุ้ง
ก้ามกราม และอาชีพปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ กล้วยน้ าว้า และ (2) กลุ่มอาชีพชุมชนที่เกี่ยวข้องจากการ
ใช้ประโยชน์แหล่งน้ า อาทิ อาชีพท าปลาสลิดเค็ม อาชีพท ากล้วยฉาบ อาชีพท าปลาร้าปลานิล  อาชีพ
ท าข้าวเหนียวมะม่วงน้ าดอกไม้ อาชีพท ามะม่วงน้ าปลาหวาน อาชีพท าอาหารพ้ืนบ้าน (ฉู่ฉี่ปลาปลา 
แกงส้มปลาช่อน น้ าพริกปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิด) อาชีพภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน (ต่อเรือพ้ืนบ้าน จัก
สานลอบดักปลาไม้ไผ่) 

   2) กลุ่มอาชีพชุมชนดั้ งเดิมจากการสืบทอดศิลปกรรม ประกอบด้วย (1) 
ศิลปะการแสดงละครชาตรีที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมีคณะการแสดง วงปีพาทย์มโหรี ตั้งอยู่
บริเวณรอบเกาะบางปลากระจายในพ้ืนที่หมู่ที่ 3,4,5 ในต าบลบางปลา (2) งานปั้นเรือรับบัว งานวาด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และงานเขียนภาพลายเส้นทอง 

   3) กลุ่มอาชีพชุมชนดั้งเดิมจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย อาชีพท าขนมกง
โบราณ และอาชีพท าเปลเด็กถักโบราณ 

  4) กลุ่มอาชีพดั้งเดิมจากการน าความรู้ดั้งเดิมและเรียนรู้ขึ้นใหม่มาพัฒนาถ่ายทอดต่อ
กัน ประกอบด้วย อาชีพท าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านเก้าแสน และ
อาชีพท าปุ๋ยจากมูลไส้เดือน 
    2.2 มีหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ พบว่า 
กลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ส าคัญ ได้แก่  
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          1) ด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า มีศูนย์จ าหน่ายและแหล่งการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์มาวางขายอ านวยความสะดวก
และประชาสัมพันธ์ อาทิ ตลาดชุมชนโดยรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ตลาดริมคลองบาง
ปลา และพ้ืนที่บางส่วนของตลาดเอกชน (ตลาดน้ าเรือบิน) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
            2) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ได้รับพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพ
และช่องทางจ าหน่ายในการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มอาชีพชุมชน โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่สอดรับกับความ
ต้องการของลูกค้าและการรองรับการซื้อกลับของนักท่องเที่ยว โดยพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา 
เจ้าของธุรกิจน าเที่ยว 
  3) ด้านความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า ผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิกเข้าร่วม 
การศึกษาดูงานตามโครงการเจ้าบ้านที่ดีและน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลา ส านักงานเกษตร สหกรณ์เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน  
  4) ด้านการต้นทุนของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า ผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิกเข้าท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนในกิจกรรมที่เกิดขึ้นของกลุ่มท าให้เกิดกระบวนการจัดสรรพ้ืนที่จัดเก็บ การรักษา
และค่าขนส่งในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ชมรมโลจิสติกส์ ชมรมส่งเสริมธุรกิจรายจิ๋ว 
  5) ด้านการท่องเที่ยวชุมชน พบว่า กลุ่มอาชีพในต าบลบางปลาเข้าร่วมโครงการ
ท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถี และรวมกลุ่มอาชีพเป็นชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางกะอ่ี หมู่ 8 (วิสาหกิจ
ชุมชนบางปลานวัตวิถี) โดยพัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา เกษตรอ าเภอ ท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี และองค์กรอื่นๆ   
   2.3 กลุ่มอาชีพต้องการให้ช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริม พบว่า  
    1) การมีพ้ืนทีจ่ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แน่นอนและมีช่องทางการขายที่ชัดเจนเพ่ือ
ลดการขนย้ายอุปกรณ์และความเสี่ยงต่อการเสียหายในการขนส่ง 

2) มีโครงการน าร่องหรือมีต้นแบบการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ
กิจกรรมในการน าผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือทางกลุ่มจักได้น ามาประยุกต์เพ่ิมรายได้กับ
สมาชิก 

3) มีเวทีเล่าเรื่อง/น าเสนอเรื่องราวของกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่หรือ
นอกพ้ืนที่โดยเชิญผู้น ากลุ่มอาชีพหรือสมาชิกเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาของกลุ่ม 
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          4)  มีการงบประมาณของหน่วยงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดอาชีพชุมชนให้กับคนรุ่น
ใหมเ่พ่ือให้เกิดความสนใจท ากิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มอาชีพ ซึ่งทางกลุ่มอาชีพมีความพร้อมในการเป็น
พ่ีเลี้ยงและถ่ายทอดกระบวนการท าอาชีพ  

     5) มีสถานที่หรือแหล่งการเรียนรู้อาชีพดั้งเดิมของชุมชนไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หรือเป็นตลาดน้ าที่มีกลุ่มอาชีพสามารถน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นแก่สมาชิก
ของกลุ่มต่อการมีรายได้ของกลุ่ม และยังเป็นผู้ก าลังใจกับกลุ่มอาชีพให้ด ารงอยู่และสืบทอดกันต่อไป 

2.4 ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มอาชีพในการรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ประเด็นส าคัญ ได้แก่  

      1) ด้านความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า เกิดการแข่งขันกันเองระหว่างกลุ่ม
อาชีพที่ผลิตผลิตภัณฑ์เหมือนกันจนเกินไปท าให้เป็นผลผลิตออกมาล้นตลาดและราคาถูกจน
บางครั้งต้องยอมให้เน่าเสียไม่สามารถขายได ้และบางครั้งเกิดการช่วงชิงวัตถุดิบระหว่างกลุ่มอาชีพ
ในการน าไปแปรรูปเพ่ือขายอันเกิดจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบหรือเกิดสภาพความเน่าเสียของ
แหล่งน้ าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที ได้แก่ การเน่าเสียของน้ าเพ่ือการเลี้ยง
ปลาท าให้จ านวนปริมาณเพ่ือแปรรูปไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อ  

 2) ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่เป็นการใช้
ภูมิปัญญาดั่งเดิมเป็นหลัก ท าให้ผลิตภัณฑ์บางชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านอาหารขาดการ
ยอมรับและความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ เน้นถึงความปลอดภัยโดยมีมาตรฐานรับรอง   
ท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนอาจเสียโอกาสกับลูกค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งสอดรับกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายและบางกลุ่มยังคงต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐานรับรองเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งกลุ่มอาชีพชุมชนให้เหตุผลถึงความคุ้นชินในกิจกรรมการผลิตและ
ค านึงถึงการลงทุนในการสร้างมาตรฐานรับรองและอาจมองถึงความยุ่งยากเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ที่กลุ่มอาชีพได้รับ 

 3) ด้านพ้ืนที่การท่องเที่ยวชุมชน พบว่า กลุ่มอาชีพชุมชนส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดทาง
พ้ืนที่โดยมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยว และยังขาดสิ่งที่จะอ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามามากกว่า 5 คน ขึ้นไป อาทิ ห้องน้ า ที่รับรอง (โต๊ะ เก้าอ้ี)  อุปกรณ์การสาธิต
ในกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเป็น
ประเด็นเดียวกับการลงทุนที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กลุ่มอาชีพค านึงถึง
เช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่กลุ่มอาชีพชุมชนเหล่านี้ หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม มักจะน า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปร่วมในสถานที่ใดที่หนึ่งเพ่ือขาย จึงขาดเสน่ห์ในการเข้าถึงแหล่งที่ท าอาชีพ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก พบประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ 

       3.1 ความเป็นไปได้ต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
พบว่า การท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลีโดยภาพรวม ยังไม่พบข้อมูลที่ชัดว่ามีแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก ส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
กระจายอยู่ในต าบล/เทศบาลต าบลอ่ืนๆ อาทิ ตลาดโบราณวัดบางพลี วัดหลวงพ่อโต ในพ้ืนที่ต าบล
บางพลีใหญ่ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปู อย่างไรก็ตามจาก
นโยบายภาครัฐท ี่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเมืองรองและลงสู่ชุมชนหรือการท่องเที่ยว 
“แอ่งเล็ก” ตามโครงการโอทอปนวัตวิถีของกรมพัฒนาชุมชน ท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในระดับต าบล
มากขึ้นจึงเป็นเรื่องไม่ยากนักที่ต าบลบางปลาจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยการ
พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) มีพ้ืนที่มีความเอกลักษณ์  คือ ต าบลบางปลายังคงมี
แหล่งน้ าที่ใช้ในการสัญจรทางเรือระยะสั้นภายใน/ระหว่างหมู่บ้านและเป็นแหล่งท าอาชีพหลักท าบ่อ
เลี้ยงปลา สวนเกษตร ก่อให้เกิดอาชีพชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าตามมา 2) มี
วิถีชีวิตชุมชนที่มีความโดดเด่น คือ การใช้ชีวิตของคนในชุมชนบางปลายังคงมีอนุรักษ์และสืบสาน
อาชีพที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะอาหารพ้ืนบ้าน อาทิ ฉู่ฉี่ปลาหมอ แกงส้ม ห่อหมกปลา
ช่อน และอาชีพศิลปะการแสดงละครชาตรีที่ยังคงอยู่มากถึง  7 คณะ 3) ประเพณี วัฒนธรรม คือ 
ชุมชนในต าบลบางปลายังคงอนุรักษ์สืบสานประเพณีบ้านบ้านไม่ว่าจะเป็นการท ากิจกรรมแห่กฐินทาง
น้ า การแห่เตว็ดซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โดยมีศาลเจ้าพ่อเสือตั้งอยู่ข้างคลองบ้านบางกะอ่ีหมู่ที่ 8 โดย
องค์ประกอบเช่นว่านี้ เป็นสิ่งที่เสริมเสน่ห์และเพ่ิมความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวส าหรับการเข้ามา
สัมผัสในต าบลบางปลามากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ถึงการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนเพียงอย่างเดียวย่อมไม่
เพียงพอต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลาจ าต้องมีการพัฒนาแบบผสมผสานเพ่ือ     
ชูภาพความเด่นของชุมชนบางปลาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนที่ยังคงมีอยู่
แต่ละหมู่บ้านในต าบลบางปลาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หากต้องอาศัยเวลาและ
พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาในองค์ประกอบอ่ืนๆ ดังกล่าวข้างต้นส าหรับการท่องเที่ยวชุมชนใน
ต าบลบางปลา  

   3.2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน         
พบประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

         3.2.1 ด้านความเป็นผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชน  พบว่า การมีความคิดเชิงบวกและความคิด     
เชิงลบของผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชน คือ การคิดบวก เป็นการให้ความส าคัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง 
จากการศึกษา อบรม สัมมนาหรือร่วมระดมสมอง และน ามาประยุกต์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพ่ือ
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ประสิทธิภาพและคุณภาพของกลุ่มมากขึ้น และการคิดลบ คือ การคิด ไตร่ตรอง และทบทวนก่อน
ตัดสินใจลงในกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ โดยค านึงถึงประโยชน์โดยรวมและความสามารถของกลุ่ม     
ซึ่งความคิดเช่นว่านี้ จะเป็นการทวนและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจและแน่ใจก่อนตัดสินใจน ามา
ก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มอาชีพของตน ดังนั้นหากระบบความคิดนี้มีอยู่ในผู้น าแต่ละกลุ่มอาชีพ
ชุมชนในต าบลบางปลาจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนได้อย่างมั่นคง 

3.2.2 ด้านทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชน พบว่า  การมีทรัพยากรธรรมชาติที่คง
ความสมบูรณ์และมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วยการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ (แม่น้ า ล าคลอง คูคลอง) ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การขนส่ง หรือท าอาชีพ     
จนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความแตกต่างกับชุมชนอ่ืนๆ รวมทั้งการมีประเพณีพ้ืนเมืองที่
มีลักษณะเฉพาะของชุมชน ย่อมช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ที่ชวนมาสัมผัสในการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งต าบล
บางปลายังคงมีศักยภาพเชิงพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าที่ส าคัญกระจายในแต่ละหมู่บ้านและคนในพ้ืนที่ยังคงใช้
ประโยชน์และสร้างรายได้จากแหล่งน้ านั้น อีกทั้งยังมีประเพณีที่ส าคัญที่อยู่คู่กับชาวบางปลามาอย่าง
ยาวนาน เช่น ประเพณีแห่เตว็ด แห่กฐินทางน้ า เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยหนุนเสริมกลุ่มอาชีพ
ชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับกลุ่มอาชีพได้น าหรือ
ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน หากเกิดการเสื่อมสลายหรือเกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบต่อกลุ่มอาชีพ
ชุมชน และวัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งหนุนเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการน าเสนอ
จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามเทศกาลประเพณีท่ีจัดขึ้นทุกปีในต าบลบางปลา   

3.2.3 ด้านการจัดการขององค์กรชุมชน พบว่า ความยั่งยืนและคงอยู่ของกลุ่มอาชีพ
ชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จ าต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน    
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการดูแลสภาพถนน ไฟฟ้า และประปาตลอดเส้นทางเข้าสู่แหล่งที่ตั้ง
ของกลุ่มอาชีพชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน และสถาบัน องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องส าหรับเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับกลุ่มอาชีพในการบริหารจัดการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว และเป็นผู้ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้น ากลุ่มอาชีพในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือการ
สนับสนุนส่งต่อการท่องเที่ยวครบวงจร ลดความจ าเจเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้
บอกต่อและกลับมาเท่ียวซ้ า ซ่ึงจุดเด่นกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลาส่วนใหญ่ พบว่า มีระยะทางที่
เชื่อมต่อระหว่างที่ตั้งของแต่ละกลุ่มไม่ห่างกันมากนัก และมักจะอยู่ในเส้นถนนเดียวกันท าให้องค์การ
บริการส่วนต าบลบางปลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการดูแลความปลอดภัยและความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3.2.4 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  พบว่า  การเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่ม
นักท่องเที่ยวโดยตรงและมีเนื้อหา สาระ เรื่องราวที่โดดเด่นมีเอกลักษณะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อ
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ส าหรับกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลามีการใช้ช่องทางสื่อสารที่
ผสมผสานเพื่อการรับรู้เรื่องราวของกิจกรรมกลุ่มอาชีพชุมชน คือ การสื่อสารออฟไลน์ อาทิ  บูธเสนอ
ผลิตภัณฑ์   ร้านแสดงผลิตภัณฑ์ ป้ายกลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ หรือผู้น ากลุ่ม/สมาชิกเป็นผู้ถ่ายทอด
เรื่องราว และการสื่อสารออนไลน์โดยใช้สื่อโชเซียลเน็ตเวิร์ค อาทิ Facebook , Line, Webpage   
ซึ่งช่องทางเช่นนี้ในภาพรวมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ถือว่าเป็นการเผยแพร่เรื่องราวที่กว้างขวาง 
แต่คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่จะส่งเรื่องราวที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงและกระตุ้นให้มีความ
ต้องการเข้ามาสัมผัส กล่าวคือ หากช่องทางสื่อสารเหล่านี้ไม่น าเรื่องราวและสาระของกลุ่มอาชีพที่
แตกต่างอย่างชัดเจนจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ใช้ช่องทางแบบเดียวกัน 

3.2.5 ด้านโมเดลแห่งความส าเร็จ พบว่า การถอดเรื่องราว ประสบการณ์จากกลุ่ม
อาชีพชุมชนที่ประสบความส าเร็จ ท าให้ผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิกได้เห็นภาพขัดเจนมากขึ้นและ
เสริมสร้างแรงจูงใจ กล่าวคือ โมเดลที่ประสบความส าเร็จจะช่วยสะท้อนถึงการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชนในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของกลุ่ม พัฒนากิจกรรมของกลุ่ม การขยายตัวของกลุ่ม 
และที่ส าคัญคือการจัดการปัญหาของกลุ่มซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของโมเดลที่สามารถน าไปเป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบล
บางปลา อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชีพชุมชนในแต่ละพ้ืนที่มีบริบทชุมชนต่างกันการน าโมเดลแห่ง
ความส าเร็จมาปรับหรือประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบนั้น ควรค านึงถึงความเหมาะสมและข้อจ ากัดของกลุ่ม
ทีไ่ม่ท าให้เกิดการวิตกกังวลมากเกินไปจนไมส่ามารถขยับหรือขับเคลื่อนกลุ่มไปได ้ 

 3.2.6 ด้านภาคีเครือข่าย พบว่า ความยั่งยืนของกลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา จ าต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม อาท ิ ส านักงานท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว  สมาคมมัคคุเทศก์ 
สถาบันการเงิน และองค์กรอื่นๆ นอกจากหน่วยงานในพ้ืนที่ (องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาชุมชน 
และผู้น าท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)) ด้วยเหตุผลว่าภาคีเครือข่ายเหล่านี้ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การให้ข้อมูลข่าวสาร น าเสนอ และน านักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหัวใจส าคัญต่อการน ารายได้
ให้กับการท่องเที่ยวชุมชน นอกจากความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ที่พร้อม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา  
 3.4 ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน     
พบประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 

            1) ด้านการเข้าถึงกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า พ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านในต าบลบางปลาได้
ถูกใช้ประโยชน์ในลักษณะผสมผสานการเดินทางและขนส่งโดยมีสภาพเป็นคูคลอง บ่อเลี้ยงปลา และ
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เป็นถนนสายหลัก(ถนนเทพารักษ์ และถนนสุขุมวิทเก่าที่เชื่อมต่อกับต าบลอ่ืนๆ ในอ าเภอบางพลี ) ซึ่ง
เป็นถนนทั้งสองสายเป็นที่เชื่อมต่อกับถนนตรอก ซอยเข้าสู่ชุมชนอันเป็นพ้ืนที่หรือแหล่งรวมการท า
อาชีพชุมชน ซึ่งสภาพของถนนเช่นว่านี้ มีข้อจ ากัดไม่สามารถขยายออกได้ท าให้มีความกว้างและแคบ 
อีกท้ังบางถนนตรอก ซอยมีการสัญจรคับคั่งและแออัด จึงเป็นปัญหาความไม่สะดวกของนักท่องเที่ยว
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นกรุ๊ปใหญ่เป็นรถบัส แม้ว่าทางกลุ่มอาชีพชุมชนจะได้
เตรียมและจัดพ้ืนที่ภายในที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ก็ตาม 

  2) ด้านแหล่งที่ตั้งของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า การมีอาชีพผสมผสานระหว่างอาชีพ
ของชุมชนเมืองและอาชีพของชุมชนดั้งเดิมในต าบลบางปลา ท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนอยู่กระจายใน   
แต่ละหมู่บ้านโดยบางกลุ่มอาชีพอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและอยู่ต่างหมู่บ้าน จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่
นักท่องเที่ยวหรือผู้น าเที่ยวจะควบคุมเวลาในการน าเที่ยวได้อย่างครอบคลุมและคุ้มค่าในการ
ท่องเที่ยวชุมชน อาทิ กลุ่มอาชีพชุมชนท าอาชีพเกษตรท าบ่อปลาสลิด เลี้ยงกุ้ง  การท าอาชีพนี้ 
กระจายในพื้นทีบ่้านบางกะสีหมู่ที่ 7 และคลองบางปลาหมู่ที ่12 รวมทั้งพ้ืนที่บางส่วนบ้านคลองกู้พารา
หมู่ที่ 11 และบ้านคลองบางกะอ่ี 13  

  3) ด้านการการรับรู้กลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า การรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ลงสู่ชุมชน
ท้องถิ่นที่ไม่ใช้เมืองหลักโดยการชูความโดดเด่นทางภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์อาชีพ 
วิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมมาเป็นหลักนั้น หากมีพลังแห่งความต้องการหรือมีแรงผลักแห่ง
ความโดดเด่นที่ไม่มากพอย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่จะเป็นที่สนใจและความต้องการเข้ามาสัมผัส   
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลาแม้ว่าจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตั วเป็นที่น่าสนใจ
และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาพ้ืนเมืองใกล้เมืองหลวง เช่น แหล่งเรียนรู้การแปรรูปปลาสลิด
เค็ม การเรียนรู้ท าขนงโบราณ หรืออาหารพ้ืนบ้าน เป็นต้น แต่การสร้างการรับรู้เช่นว่านี้ จ าต้องใช้
เวลาที่มากพอที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้จ าภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใกล้กรุง โดยเฉพาะการสื่อสารที่
ต้องใช้ในวงแคบและวงกว้าง ซึ่งยังคงเป็นปัญหาให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนเพราะต้องมีนักสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์อาชีพหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนให้รู้จักอย่างกว้างขวาง     
และผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิก ยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะความช านาญ และมีเวลาที่เพียง
พอที่จะสร้างการรับรู้และสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยว  

  4) ด้านความมั่นคงและยั่งยืนของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า ความไม่ต่อเนื่องของ
อาชีพชุมชนในต าบลบางปลา โดยผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในช่วงสูงวัย คือ มีอายุต้ังแต่ 55 
ปี  ขึ้นไปที่ยังคงท าอาชีพชุมชนจากการได้รับการถ่ายทอด สืบต่อมาจากรุ่นพ่อและแม่ และมีแนวโน้ม
ว่ารุ่นลูกหลานของพวกเขาไม่ได้มีความสนใจที่จะเข้ารับช่วงต่อ ด้วยมุมมองเกี่ยวกับความไม่มั่นคงของ
อาชีพชุมชนและเหตุผลเกี่ยวกับรายได้จากการท าอาชีพชุมชนไม่เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น
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เนื่องจากขยายตัวเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นท าให้ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นลูกจ้าง/พนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือบริษัทห้างร้านมากกว่าการท าอาชีพชุมชน 

  5) ด้านภาคีเครือข่ายของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า ขาดการบูรณาการส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย อาทิ หน่วยงานของรัฐ สถาบัน สมาคม 
และองค์กรอื่นๆ ส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเฉพาะกิจตามภารกิจตามหน้าที่ของหน่วยงาน
นั้นๆ ซึ่งบ่อยครั้งเกิดความซ้ าซ้อนส่งผลให้ผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิก เกิดความสับสนและให้ความส าคัญ
ในเรื่องนั้นลดน้อยลง ท าให้ภาพการสนับสนุนและส่งเสริมให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนของภาคีเครือข่าย
ขาดความชัดเจนในการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา 
    6) ด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่ขาดการ
ยกระดับมาตรฐานทั้งคุณภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารซึ่งส่วนใหญ่ยังคงใช้
วิธีและแปรรูปตามภูมิปัญญาดั้งเดิม ท าให้ถูกน าไปเป็นข้อสังเกตถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
หากผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน เช่น GMP, มาตรฐาน (อย.) 
มาตรฐาน (พอช.) เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ เป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่งที่เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
  
 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลส าคัญแบบมีส่วนร่วม จากผู้บริหารท้องถิ่น  กลุ่มอาชีพชุมชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชน ดังกล่าวมาข้างต้น พบประเด็น
ส าคัญที่น าไปสู่การพิจารณาการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน       
ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 และ4 ได้แก่  
 ประเด็นที่ 1 รูปแบบหรือลักษณะของกลุ่มอาชีพชุมชนที่สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว    
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 ประเด็นที่ 2 ทางเลือกและเนื้อหาสาระที่เหมาะสมต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
การเสนอกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา  
 
  ผลการศึกษาในส่วนนี้เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ การเสนอกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคเทคนิค/กระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ AIC ตามแนวค าถามจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
  1. ข้อมูลส าคัญจากผู้มีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้ากองสวัสดิการพัฒนาชุมชน นักวิชาการด้านการ
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ท่องเที่ยว ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชน/สมาชิก ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว เป็นจ านวน 
20 คน พบว่า รูปแบบและลักษณะที่ส าคัญต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนที่พึงประสงคแ์ละสร้างการที่รับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว มีประเด็นที่ส าคัญ คือ  
       1.1 การก าหนดจุดที่ตั้งโดยใช้สีเครื่องหมาย (Location Color Marking) แสดงประเภท
ของกลุ่มอาชีพชุมชนที่ยังคงมีการท าอาชีพชุมชน อาทิ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การแสดงและการละเล่น 
การเกษตร อาหาร และที่พัก ซึ่งผลแสดงที่จุดที่ตั้งของกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา โดยระบบ
การค้นหาจากแผนที่ทางอินเตอร์เน็ต (Google Map) พบว่า จุดที่ตั้งของกลุ่มอาชีพชุมชนที่ส าคัญใน
พ้ืนที่รอบวงกลมอยู่กระจายในหลายหมู่บ้านในต าบลบางปลา  อาทิ กลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็ม ศูนย์
การเรียนรู้ท าขนมกงโบราณ  ที่พักโฮมสเตย์  ศิลปะการแสดง (ละครชาตรี) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
กลุ่มอาชีพปราชญ์พ้ืนบ้าน กลุ่มอาชีพลายเส้นทอง กลุ่มอาชีพท าอาหารพ้ืนเมือง กลุ่มอาชีพตัดเย็บ  
ผ้าไทย กลุ่มอาชีพท าผ้ามัดย้อม (หมู่บ้านเก้าแสน) แสดงตามแผนที่ดังภาพที่ 4.23 และ 4.24 ดังนี้ 
 

   1)  แผนที่แสดงจุดตั้งของกลุ่มอาชีพชุมชนกระจายแต่ละหมู่บ้านในต าบลบางปลา 
 

 
  

ภาพที่ 4.23 จุดที่ตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา  
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ภาพที่ 4.24 ก าหนดจุดที่ตั้งและประเภทกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา 
 

    1.2 การก าหนดเขตพ้ืนที่ (Zoning) และรหัสสีหรือโทนสี ส าหรับกลุ่มอาชีพชุมชนใน
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พบว่า ก าหนดรหัสสีหรือโทนสีของพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของกลุ่ม
อาชีพชุมชนในต าบลบางปลา ได้แก่ 
            1) กลุ่มอาชีพชุมชนในเขตพ้ืนที่สีเขียว แสดงถึง ระดับความพร้อมในการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในระดับสูง อาทิ กลุ่มอาชีพท าขนมกงบางปลา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง
บ้านบางกะอ่ี กลุ่มอาชีพแปรรูปปลาสลิด ศิลปะการแสดงละครชาตรี  
     2) กลุ่มอาชีพชุมชนในเขตพ้ืนที่สีเหลืองแสดงถึงระดับความพร้อมในการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในระดับปานกลาง อาทิ กลุ่มอาชีพเปลถักโบราณ ฟาร์มไส้เดือนบางปลา
ยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่หมู่ที่ 7 ศูนย์การเกษตรวิถีใหม่ หมู่ 12 ภูมิปัญญาต่อเรือ
พ้ืนบ้าน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน (ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ) กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าไทยมาริษา  
     3) กลุ่มอาชีพชุมชนในเขตพ้ืนที่ชมพูแสดงถึงระดับความพร้อมในการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในระดับต่ า และกลุ่มอาชีพชุมชนในเขตพ้ืนที่สีม่วง แสดงถึงระดับความพร้อมใน
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยพื้นที่ของเอกชน  
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       แสดงตามแผนที่ดังภาพที่ 4.25 และ 4.26 ดังนี้ 
 

  
 

ภาพที่ 4.25 เขตพ้ืนที่และรหัสสีหรือโทนสีของแหล่งที่ตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา 
 

         
 

ภาพที่ 4.26 ก าหนดเขตพ้ืนที่และรหัสสีหรือโทนสีในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
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  2. ข้อมูลส าคัญจากผู้มีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ท่องเที่ยว
จังหวัดและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ ประธานกลุ่ม
อาชีพโอทอปอ าเภอบางพลี ประธานวิสาหกิจชุมชนต าบลบางปลา นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว เป็น
จ านวน 12 คน พบประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
       2.1 ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 พบข้อมูลส าคัญในการก าหนดกลุ่มอาชีพในการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในต าบลบางปลา โดยพิจารณาถึงประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่    
            1)  การเป็นเอกลักษณ์อาชีพของกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา พบว่า กลุ่ม
อาชีพชุมชนในต าบลบางปลา แม้ว่าจะมีแหล่งที่ตั้งกระจายไปตามชุมชนต่างๆ ในต าบลแต่มี
เอกลักษณ์อาชีพที่ท าเป็นอาชีพเหมือนๆ กัน เพียงมีที่ตั้งของสถานที่ท าอาชีพต่างกันและเมื่อพิจารณา
ถึงท่ีตั้งของกลุ่มอาชีพเหล่านี้ มักจะท าอาชีพในแหล่งที่ไม่ไกลจากกันมากนัก อาทิ กลุ่มอาชีพปลาสลิด
แปรรูปแดดเดียวหรือปลาสลิดเค็มตากแห้งมีพ้ืนที่ท ากิจกรรมอยู่บริเวณคลองปลาทางเดียวกันและมี
ระยะทางไม่ห่างกันมากนัก รวมทั้งกลุ่มอาชีพศิลปะการแสดงละครชาตรี จึงจากข้อมูลมีจ านวน 7 
คณะแต่ละคณะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือเรียกได้ว่าเป็น “ดงละครชาตรี” จึงไม่ยากนักที่จะ
พัฒนากลุ่มอาชีพละครชาตรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
   2) การมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ (การท่องเที่ยวชุมชนบ้านบาง
กะอ่ี)  ซึ่งเกิดจากการรวมกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพชุมชน
ในต าบลบางปลาในการน าเสนอให้กับนักท่องเที่ยว ย่อมเป็นผลดีต่อกลุ่มอาชีพชุมชนที่อาจมีพ้ืนที่ไม่
เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในสถานที่ตั้งของตน สามารถร่วมกันน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้กับนักท่องเที่ยว ในจุดใดจุดหนึ่งเพ่ือให้ความสะดวกทั้งนักท่องเที่ยว ซึ่งประเด็นดังกล่าวกลุ่มอาชีพ
ชุมชนในต าบลบางปลาสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
   3) กิจกรรมที่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ
ของกลุ่มอาชีพชุมชนก่อให้เกิดการตื่นตัว การขับเคลื่อนในกิจกรรมของกลุ่มอาชีพชุมชน  ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมน าร่องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มอาชีพชุมชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวอาจเลือกกลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือการทดสอบทดลองเพ่ือท าการถอดบทเรียนหรือการ
พัฒนาปรับปรุงย่อมท าให้เกิดการตื่นตัวของกลุ่มอาชีพและคนในชุมชน 
 โดยผลการประชุมย่อยในส่วนนี้ก าหนดให้มีกิจกรรรมที่น าไปสู่การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จากผลการเลือกกลุ่มอาชีพจากการประชุมกลุ่ม และก าหนด
กิจกรรมร่วมกันกับผู้บริหารชุมชน ผู้น าท้องที่ ผู้น า/สมาชิกกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
มัคคุเทศก์ในหัวข้อเรื่อง “one day trip: ท่องเที่ยวชุมชนชมดงละครชาตรี ต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ”ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563โดยก าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 
เป็นจ านวนทั้งหมด 50 คนประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 35 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
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พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ ผู้บริหารชุมชน ผู้น าชุมชนท้องถิ่นและสมาชิกกลุ่ม
อาชีพ เป็นจ านวน 15 คน ด้วยการก าหนดจุดเข้าชมกลุ่มอาชีพละครชาตรีที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
7 คณะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ของกลุ่มอาชีพละครชาตรีเป็นหลักและวิเคราะห์ผล 3 ด้านหลัก 
คือด้านการมีส่วนร่วม ด้านความพร้อม และข้อเสนอแนะ (ข้อดีและข้อปรับปรุง) จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
 ผลจากวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญของกลุ่มอาชีพดงละครชาตรี ได้แก่ 
  ผลการวิเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มอาชีพและสมาชิกของกลุ่มอาชีพมีความตื่นตัว
และมองเห็นโอกาสในการสร้างและเพ่ิมรายได้และเกิดความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มอาชีพที่ร่วมแรง
ร่วมใจกันแสดงผลงานออกมาเพ่ือให้นักท่องเที่ยวประทับใจ รวมถึงเกิดเป็นประสบการณ์และความ
แปลกใหมใ่นการรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาชมละครชาตรีโดยไม่ได้ออกไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ อีก
ทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมชื่นชอบในละครชาตรี ที่ยังคงมีอยู่ในต าบลบางปลาและมองว่ากลุ่มอาชีพละคร
ชาตรีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ 
 ผลการวิเคราะห์ด้านความพร้อม พบว่า ผู้น ากลุ่มและสมาชิกละครชาตรี ให้ความร่วมมือและ
ร่วมใจกันให้การบริการและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง มีการจัดที่นั่งและบริการ  น้ า
ดื่มของกลุ่ม อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มอาชีพชุมชนอ่ืนๆ ที่หลากหลายน ามาจ าหน่ายให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดทอดกรอบ ขนมกง กล้วยคลุกเนย เป็นต้น มีการ
จัดเตรียมสถานที่และฉากแต่ละคณะส าหรับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวได้ชมดูอย่างเพลิดเพลิน มี  
ผู้แนะน าประจ าตามจุดเพ่ือเล่าประวัติ และมีความพร้อมในการตอบค าถามทุกเรื่องเกี่ยวกับท าอาชีพ
ละครชาตรี 
 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ข้อดีและข้อปรับปรุง) ได้แก่ 
 ข้อดี พบว่า บรรยากาศบริเวณรอบนอกสถานที่และพ้ืนที่ภายในดงละครชาตรีตลอดเส้นทาง
มีความสวยงาม มีความร่มรื่น เป็นธรรมชาติเหมาะส าหรับการชม มีความร่วมมือของคนในชุมชน      
มีความร่วมมือร่วมใจกันต้อนรับเป็นอย่างดี และผู้ร่วมเข้ากิจกรรมให้ความสนใจที่จะมาอีกครั้งซึ่งให้
ความเห็นว่ากลุ่มอาชีพละครชาตรีสามารถพัฒนา  เป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพดั้งเดิมที่อยู่ใกล้กับเขตเมือง
สามารถก าหนดเวลาเดินทางไป- กลับ ได้โดยสะดวก และข้อปรับปรุง พบว่า ยังขาดสถานที่จอดรถ
และไม่เพียงพอเพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวและควรมีห้องน้ าสาธารณะ และห้องน้ าในแต่ละจุด
ที่ตั้งการท าอาชีพเพ่ืออ านวยความสะดวกของลูกค้า ควรมีที่พักและที่นั่งเพ่ิมเติมเพ่ือลดการเข้าคิวใน
การเข้าชมละครชาตรี ควรมีที่นั่งรับประทานอาหารหรือขนม  โดยจัดเป็นซุ้มหรือโต๊ะสนามต่าง  ๆ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อและนั่งทานได้แบบซิว ๆ ควรมีป้ายบอกแหล่งการท าอาชีพหรือจุดเที่ยวชม
ให้ชัดเจนมองเห็นได้ชัด และมีมุมส าหรับให้นักท่องเที่ยวได้พัก เช่น มีป้ายร้านที่เด่นและชัดเจน 
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ตกแต่งบริเวณโดยรอบให้น่าสนใจ และที่ส าคัญควรมีของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของละครชาตรีที่
อาจเป็นตัวละครผ้า ตุ๊กตาใส่ชุดละครชาตรี เพ่ือเพ่ิมน่าสนใจและซื้อกลับเป็นที่ระลึก เป็นต้น  
 

 
 

ภาพที่ 4.27 การประชุมกลุ่มย่อยก าหนดกิจกรรรมพัฒนากลุ่มอาชีพละครชาตรี 

  
 

         
 

      ภาพที่ 4.28 เขตพ้ืนที่กลุ่มอาชีพละครชาตรี ในต าบลบางปลา (แสดงเส้นทาง QR Code) 
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ภาพที่ 4.29 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพละครชาตรี ในต าบลบางปลา (ภาพบางส่วน) 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์กลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน           
ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 ผลการศึกษาในส่วนนี้เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 คือ การวิเคราะห์กลุ่มอาชีพชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่การปฏิบัติ (Control: C) จากประชุมกลุ่มย่อย
ครั้งที ่2 ตามเทคนิค/กระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ AIC  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม พบประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้  

 1. การออกแบบสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงการให้ความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่อ
การอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างไร้รอยต่อและครบวงจร และยังเป็นสิ่งที่
เป็นตัวแทนช่วยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนให้เป็นที่จดจ าของ
นักท่องเที่ยวและผู้ที่พบเห็น โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของแบบสัญลักษณ์ ได้แก่  

     1) แบบสัญลักษณ์แสดงถึงจุดที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวหรือกลุ่มอาชีพอ่ืนที่ๆ ที่น่าสนใจที่
เชื่อมต่อกับจุดที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวหลักโดยที่นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ถึงการเชื่อมต่อกับแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ตามความต้องการ และ 

     2) ภาพหรือเครื่องหมายภายในแบบสัญลักษณ์แสดงถึงประเภทหรือแหล่งท่องเที่ยวที่
เชื่อมต่อกับจุดท่องเที่ยวหลักโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ถึงประเภทของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
โดยรอบส าหรับความต้องการท่องเที่ยวต่อ  
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      โดยผลจากประเด็นส าคัญดังกล่าว แสดงเป็นแบบสัญลักษณ์ 3 มิติแห่งคุณค่าการพัฒนา
กลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา แสดงดังภาพที่ 4.30 ดังนี้ 

 

                     
 

ภาพที่ 4.30 แบบสัญลักษณ ์3 มิติแห่งคุณค่า (3 DCACs: Dimension Connection   
              Attraction Cycles)  

 

 จากภาพที่ 4.30 แบบสัญลักษณ์ 3 มิติแห่งคุณค่า (3 DCACs) เป็นการน าวงกลม 3วงที่มีมิติ
ซ้อนวงโดยมีจุดท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวหลัก (กลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ) เป็นจุดศูนย์กลาง และ
เชื่อมโยงถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอ่ืนๆโดยรอบ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือ     
ผู้พบเห็น แสดงถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบและเพ่ิมคุณค่า
คุ้มค่าให้กับนักท่องเที่ยว  
 โดยให้ความหมายของภาพภายในแบบสัญลักษณ์ ได้แก่  
   

  ภาพทรัพยากรบุคคลในพ้ืนที่สีขาว  แสดงถึง ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องที่ ภาคีเครือข่ายต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในที่นี้หมายถึง ความเข้มแข็งและ
ความพร้อมของผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชน/สมาชิกในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจุดหลักหรือเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่ืนๆ  

   ภาพแหล่งที่พักในพ้ืนที่สีแดง แสดงถึง สถานที่พักผ่อน/จุดถ่ายภาพที่เชื่อมโยงกับ
ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวหลักเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจหลังการ
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เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ ในที่นี้หมายถึง การมีแหล่งที่พัก ที่มีระยะทางเชื่อมโยงจาก
จุดหลักของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน/กลุ่มอาชีพชุมชน ส าหรับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวถึงที่พักที่พึงมี 
ท าให้ลดความกังวลเกี่ยวกับการพักผ่อนและใช้เวลาในท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่  

   ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงองค์ความรู้ในพ้ืนที่สีฟ้า แสดงถึง สถานที่ในการศึกษา เพ่ิม
ความรู้ และเป็นประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากการสัมผัสเอกลักษณ์ของชุมชน ในที่นี้หมายถึง 
การมีแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่หลากหลาย ที่มีระยะทางเชื่อมโยงจากจุด
หลักของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน/กลุ่มอาชีพชุมชน ส าหรับการรับรู้และเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวได้สัมผัส
และสร้างอรรถรสที่หลากหลายในการท่องเที่ยวชุมชน 

  ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงทรัพยากรชุมชนในพ้ืนที่สีเขียว แสดงถึง แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงเกษตรกรรรมที่โดดเด่นที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าธรรมชาติ อาทิ การท าประมงน้ าจืด การ
ท าเกษตรกรรม ในที่นี้หมายถึง การมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดั้งเดิม การท าอาชีพเลี้ยงปลา การท า
สวนเกษตรปลูกกล้วยน้ าว้า มะม่วงน้ าดอกไม้ ที่มีระยะทางเชื่อมโยงจากจุดหลักของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน/กลุ่มอาชีพชุมชน ส าหรับการรับรู้และเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสและสร้าง
อรรถรสที่หลากหลายในการท่องเที่ยวชุมชน 

 ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่สีเหลือง แสดงถึง แหล่งท่องเที่ยวที่
มีโดดเด่นทางประเพณีวัฒนธรรม อาทิ ศิลปะการแสดงที่โดดเด่น การสืบทอดประเพณีที่ส าคัญของ
พ้ืนบ้าน ในที่นี้หมายถึง การมีแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางศิลปะการแสดงดังเดิมละครชาตรี ที่มี
ระยะทางเชื่อมโยงจากจุดหลักของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน/กลุ่มอาชีพชุมชน ส าหรับการรับรู้และเป็น
ทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสและสร้างอรรถรสที่หลากหลายในการท่องเที่ยวชุมชน 

  ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงมงคลสถานในพ้ืนที่สีน้ าเงิน แสดงถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มี
โดดเด่นทางมงคลสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญ อาทิ สถานที่ประดิษฐ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าพ้ืนบ้าน 
เป็นที่สักการบูชาของคนในพ้ืนที ในที่นี้หมายถึง การมีมงคลสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญ อาทิ ศาล
เจ้าพ่อเสือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนต าบลบางปลา และมงคลสถานเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวง     
ปู่เผือก ที่มีระยะทางเชื่อมโยงจากจุดหลักของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน/กลุ่มอาชีพชุมชน ส าหรับการรับรู้
และเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสและสร้างอรรถรสที่หลากหลายในการท่องเที่ยวชุมชน 
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   ภาพแหล่งท่องเที่ยวทางโภชนาการพ้ืนบ้านในพ้ืนที่สีม่วง แสดงถึง สถานที่หรือ
จุดท่องเที่ยวที่มีโดดเด่นทางด้านอาหารพ้ืนบ้านและการแปรรูปอาหารท้องถิ่น อาทิ แหล่งการท า
อาชีพอหารพ้ืนบ้านและการแปรรูปทางเกษตรกรรม ในที่นี้หมายถึง การมีกลุ่มอาชีพที่พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับท าอาชีพปลาสลิดเค็มสูตรดั้งเดิม การท าอาชีพ
ขนมกงโบราณ การท าอาชีพข้าวเหนียวมะม่วงน้ าดอกไม้ และกลุ่มอาชีพร้านอาหารชุมชน ที่มี
ระยะทางเชื่อมโยงจากจุดหลักของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน/กลุ่มอาชีพชุมชน ส าหรับการรับรู้และเป็น
ทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสและสร้างอรรถรสที่หลากหลายในการท่องเที่ยวชุมชน 
  2. การก าหนดเนื้อหาที่มีความชัดเจนของสถานที่/แหล่งที่ส าคัญที่มีระยะทางเชื่อมโยงกับ
จุด/แหล่งท่องเที่ยวหลักที่ไม่ไกลมากนัก  พบว่า ควรแสดงป้ายหรือแผ่นที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code: 
Quick Response) ที่จุด/แหล่งท่องเที่ยวหลัก เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสแกน QR Code ผ่านกล้อง
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart phone) เป็นการเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือ
ภาพของสถานที่/แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง การน าข้อมูลของกลุ่มอาชีพชุมชน/สถานที่
ส าคัญในต าบลบางปลา ลงในระบบโปรแกรม QR Code ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและ
ตัดสินใจได้อย่างคุ้มค่าในการท่องเที่ยวชุมชน โดยพิจารณาถึงความโดดเด่น การมีกิจกรรมของกลุ่ม 
และมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตามแบบสัญลักษณ์ 3 มิติแห่งคุณค่า (3 DCACs) 
เช่น ปลาสลิดเจ๊โต เจ๊แอ๋วปลาสลิด ปลาสลิดทิดเผือก ผ้ามัดย้อมกลุ่มแม่บ้านสวนเก้าแสน บ้าน    
ขนมกง ที่พักแบบโฮมสเตย์เรือนลอยวารี ฟาร์มไส้เดือนบางปลายั่งยืน ดงละครชาตรี วิสาหกิจชุมชน
บ้านเห็ดพัฒนา ศิลปะลายเส้นทองเก้าแสน กลุ่มตัดเย็บผ้าไทยมาริสา ผลิตภัณฑ์ชุมชนถิ่นมั จฉา    
เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4.31 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.31 QR Code ของสถานที่/แหล่งที่ส าคัญในการท่องเที่ยวชุมชน (บางส่วน) 

                               
                              

                         
 
 ภาพที่ 4.31  QR Code ของสถานที/่แหล่งที่ส าคัญในการท่องเที่ยวชุมชน (บางส่วน) (ต่อ) 
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 3. การก าหนดรูปแบบของสถานที่/แหล่งที่ส าคัญที่เชื่อมโยงกับจุด/แหล่งท่องเที่ยวหลัก 
อย่างชัดเจน พบว่า ควรจัดท าป้ายที่จุด/สถานที่ท่องเที่ยวหลัก โดยพิจารณาถึงข้อมูลหรือภาพที่บ่ง
บอกถึงความโดดเด่นของสถานที่นั้น และแสดง QR Code ของสถานที่/แหล่งที่ส าคัญที่เชื่อมโยงกับ
จุด/แหล่งท่องเที่ยวหลัก และแสดง QR Code ส าหรับข้อมูลในการติดต่อสอบถามการท่องเที่ยว
ชุมชนในพ้ืนที่ ตามแบบสัญลักษณ์ 3 มิติแห่งคุณค่า (3 DCACs) ที่แสดงถึงคุณค่าแห่งความเชื่อมโยง
ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่  

      ซึ่งในที่นี้หมายถึง การจัดป้ายติดตั้งที่จุด/สถานที่ท่องเที่ยวหลักเพ่ือเป็นการสร้างต้นแบบ
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในต าบลบางปลา โดยการพิจารณาถึงความพร้อมเป็นหลักส าคัญ พบว่า 
จุด/สถานที่ท่องเที่ยวหลักในการสร้างต้นแบบการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ ยวชุมชน ภายใต้ชื่อ    
“เสน่ห์ชุมชนกินเที่ยวไร้รอยต่อ” ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา  อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ได้แก่ ดงละครชาตรี กลุ่มแม่บ้านสวนเก้าแสน ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางกะอ่ี บ้าน   
ขนมกงบางปลา เช็คอินกินเที่ยวตลาดเรือบิน และวัดราษฎร์นิยมธรรม-คลองสี่ (จุดเริ่มต้นท่องเที่ยว
ชุมชนทางเรือต าบลบางปลา) และสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเผือก แสดงดังภาพที่ 
4.32-4.37 ดังนี้   

 

 
ภาพที่ 4.32  แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “ดงละครชาตรี” 
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ภาพที่ 4.33 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “กลุ่มแม่บ้านสวนเก้าแสน (ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม)” 

 

 

ภาพที่ 4.34  แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางกะอี่ และที่พักแบบโฮมสเตย์” 
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ภาพที่ 4.35 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “บ้านขนมกงบางปลา” 
 

 

ภาพที่ 4.36 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “เช็คอินกินเที่ยวตลาดน้ าเรือบิน” 
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ภาพที่ 4.37 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “วัดราษฎร์นิยมธรรม-คลองสี่ (จุดเริ่มต้นท่องเที่ยวชุมชน 
     ทางเรือต าบลบางปลา) ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเผือก” 
 

ผลการจัดป้ายติดตั้งที่จุด/สถานที่ท่องเที่ยวหลักเพ่ือเป็นการสร้างต้นแบบการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แสดงดังภาพที่ 4.38 
ดังนี้ 

 

  

ภาพที่ 4.38 ป้ายติดตั้งที่จุด/สถานที่ท่องเที่ยวหลักเพ่ือเป็นการสร้างต้นแบบการพัฒนาเป็น 
        แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา (บางส่วน) 
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  ภาพที่ 4.38 ป้ายติดตั้งที่จุด/สถานที่ท่องเที่ยวหลักเพ่ือเป็นการสร้างต้นแบบการพัฒนาเป็น 
        แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา (บางส่วน) (ต่อ) 




