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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา พื้นท่ีชุมชน 
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษา ประมวลและค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางและองค์ความรู้ในการศึกษา กําหนดขอบเขต 
และวิเคราะห์เนื้อหาท่ีใช้ในการทําวิจัย โดยกําหนดหัวข้อต่างๆในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

2.2.1 ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2.2.2 ลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2.2.3 ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

2.3 แนวทางการจัดเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2.4 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

2.7.1 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
2.7.2 ลักษณะการมีส่วนร่วม 
2.7.3 รูปแบบการมีส่วนร่วม 

2.8 ข้อมูลและบริบทพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว      
 องค์การด้านการท่องเท่ียว และนักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการท่องเท่ียวไว้หลายรูปแบบ
ลักษณะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้       
 องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization (WTO) แห่งองค์การสหประชาชาติได้
กําหนดความหมายของ “การท่องเท่ียว” หมายถึงการเดินทางใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 
3 ประการ ดังนี้           
 1. เป็นการเดินทางจากสถานท่ีอยู่อาศัยเป็นประจําไปยังสถานท่ีอื่น ๆ    
 2. การเดินทางนั้นผู้เดินทาง เดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบังคับ   
 3. การเดินทางท่ีเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่เดินทางเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้                  
ซึ่งความหมายดังกล่าวได้กําหนดขึ้นในปี ค.ศ. 1963 ในการประชุมว่าด้วยการเดินทางและการท่องเท่ียวเพื่อให้
ประเทศสมาชิกได้นําไปพิจารณาเป็นแนวทางให้เกิดความเข้าใจร่วมกันมีมาตรฐานเดียวกัน  และเพื่อนําไปใช้
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวซึ่งสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารและการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ (ศรัญยา วรากุลวิทย,์ 2551)     

นิคม จารุมณี (2544) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว  หมายถึง การเดินทางท่ีมีคํา 3 คํา เป็น
เงื่อนไขในการท่องเท่ียว คือ         
 1. การท่องเท่ียวจะต้องมีการเดินทาง (travel) หมายถึง การเดินทางจากสถานท่ีหนึ่งไปยังสถานท่ี
หนึ่ง โดยใช้ยานพาหนะนําไปเป็นระยะทางใกล้หรือไกลก็ได้      
 2.การท่องเท่ียวจะต้องมีจุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง มีสถานท่ีท่ีเลือกเดินทางไปเยือน
และใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ท่ีนั้นมักมีสถานท่ีท่ีมีความสวยงามทางทัศนียภาพมาก หรือเป็นสถานท่ีท่ีมีรากฐาน
ทางประวัติศาสตร์หรือเป็นสถานท่ีท่ีมีวัฒนธรรม ประเพณีกิจกรรมท่ีน่าสนใจซึ่ง ณ ท่ีนั้นมีส่ิง อํานวยความ
สะดวกและบริการท่องเท่ียวที่เพียงพอสําหรับตอบสนองความต้องการและความพอใจแก่ผู้มาเยือน 
 3. การท่องเท่ียวจะต้องมีจุดมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง มีจุดประสงค์ในการเดินทางไม่ใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพหรือไปอยู่ประจํา แต่มีความมุ่งหมายในการเดินทางอย่างอื่นโดยผู้ เดินทางอาจมีจุดมุ่งหมายใน
การเดินทางมากกว่า 1 อย่างก็ได้        
 เศกสรรค์ ยงวณิชย์ (2541) ได้กล่าวถึงความหมายของการท่องเท่ียวว่า หมายถึง การเดินทางจากท่ี
อยู่อาศัยปกติไปยังท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราว ด้วยความสมัครใจตามวัตถุประสงค์ใด ๆ  ก็ได้ ท่ีไม่ใช่เพื่อประกอบ
อาชีพหรือหารายได้          
 พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล(2553) ได้กล่าวว่าการท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีอยู่คู่กับมนุษย์มาต้ังแต่
อดีต มนุษย์เรียนรู้ที่จะเดินทาง เพื่อแสวงหาส่ิงต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเองอยู่เสมอ  ผ่อนคลาย
ความเครียด เพื่อความบันเทิงใจ ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ใฝุหากิจกรรมต่างๆในการเดินทางมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางใจ    
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 เสาวภา ไพทยวัฒน์ เสาวภา ไพทยวัฒน์, สิริพร ฤกษ์วีระวัฒนา, ภูสิทธิ์ ขันติกุล, เนตรนภา เหลือง
สะอาด, วินัย หมั่นคติธรรม, และสมศักด์ิ คล้ายสังข์ (2555) ได้ให้ความหมายว่าการท่องเท่ียว คือ กิจกรรม
อย่างหนึ่งท่ีมนุษย์นอกเหนือจากการดาเนินชีวิตประจาวัน  และการกระทากิจกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานอื่นๆ (Basic Need) เป็นกิจกรรมท่ีมนุษย์กระทาเมื่อมีเวลาว่าง (Leisure) และจัดอยู่ใน
ประเภทกิจกรรมการนันทนาการ (Recreation) อย่างหนึ่ง ท้ังนี้กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการท่องเท่ียวมัก
มีการเดินทาง (Travel) พร้อมกันไปด้วย        
 แมคอินทอชและโกลด์เนอร์ (Mcintosh & Goeldner) (1986) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็น
กระบวนการนันทนาการรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยไปยังอีกท่ีหนึ่งท่ีถือเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เพื่อเป็นการเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม      
 สุรเชษฎ์ เชษฐมาส (2541) กล่าวถึงการท่องเท่ียวว่าเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยภูมิลําเนา ไปยัง
สถานท่ีอยู่ห่างไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน หรือหาประสบการณ์แปลกใหม่ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ได้พบเห็น
ในชีวิตประจําวันในภูมิลําเนาของตนเอง ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ของสถานท่ีท่ี
เดินทางผ่าน หรือสถานท่ีท่องเท่ียวที่เข้าไป และจะต้องทําการพักค้างแรมในสถานท่ีนั้นๆ  
 มิลล์ (Mill) (1990) ได้กล่าวว่าการท่องเท่ียวนั้น หมายถึงกิจกรรมท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความประทับใจ การบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว    
 คอล์ทแมน (Coltman) (1989) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการท่องเท่ียวว่า หมายถึงความสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึ้นจากการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันระหว่างนักท่องเท่ียว ผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียว หน่วยงานของ
รัฐบาลในท้องถิ่น และประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท้ัง 4 นั้น ต้องมีการสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจ ซึ่งจากความหมายดังกล่าวนี้  แสดงให้เห็น
ว่าการท่องเท่ียวนั้นเป็นผลรวมของทุกภาคส่วนในด้านของการบริการต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบด้านการ
ท่องเท่ียวโดยมีเปูาหมายสําคัญคือการให้บริการท่ีดีและสร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเท่ียวนั่นเอง
 ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่
อาศัยปกติ ไปยังท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราว เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ และเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ 
ท่ีไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้       
 ปรีชา แดงโรจน์ (2544) กล่าวว่าการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระทําเพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากกิจการงานประจําและเป็นการเดินทางท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งโดยไม่คํานึงว่าระยะทางนั้นจะ
ใกล้หรือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการค้างแรมหรือไม่รวมท้ังยังมีการให้คําจํากัดความเพิ่มไว้อีกด้วยว่า  
จุดมุ่งหมายของการเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวต้องมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและไม่อยู่ประจํา แต่เป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง       
 ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายการท่องเท่ียวโดยสรุปไว้ว่า หมายถึง การเดินทางออกจากท่ีพักเป็นการ
ช่ัวคราวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมญาติ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด ท่ีไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือการหา
รายได้ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความเครียดในยามว่างหรือเมื่อเวลาท่ีต้องการจะ
พักผ่อน ซึ่งอาจเป็นการท่องเท่ียวที่ให้ความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางท่องเท่ียวอีกด้วย (จงรักษ์                  
กิจวนา, 2554 )           
 นอกจากนี้ นักวิชาการยังได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของการท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย
โดยขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว และประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว โดย
การท่องเท่ียวเพื่อชมประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียวชมวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวเพื่อชาติพันธุ์ เป็นการ
ท่องเท่ียวที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันในด้านของการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ประวัติศาสตร์
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และกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาและการสะท้อนถึงความรุ่งเรือในอดีตของสถานท่ีท่องเท่ียว
นั้นๆ ในด้านประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม (อุดม เชยกีวงศ์และคณะ, 2548)   
 องค์ประกอบสําคัญท่ีจะทําให้การท่องเท่ียวนั้นบรรลุดังวัตถุประสงค์ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ                 
หรือ 3As (Collier and Harraway, 1997) ดังนี้       
 1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) เช่น ความงดงามของสถานท่ีสําคัญศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ความ
สวยงามของธรรมชาติ ความโดดเด่นและน่าสนใจของสถานท่ีท่องเท่ียว อัน เป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีต้องมีส่ิงดึงดูดใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการท่ีนักท่องเท่ียวจะเดินทางไปเยี่ยมเยือน                 
ถ้าไม่มีส่ิงดึงดูดใจแล้วนักท่องเท่ียวก็ไม่มีแรงจูงใจมาสถานท่ีนั้น      
 2. ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง ส่ิงท่ีจะบริการนักท่องเท่ียวท่ีได้เดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวให้เกิดความสะดวกสบาย ประทับใจและอยากให้มาท่องเท่ียวอีกหรือมีจํานวนวันท่ีเข้าพักมาก
กว่าเดิม            
 3. การเข้าถึงพื้นท่ี (Accessibility) หมายถึง การคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ท่ีต้องมีเส้นทางหรือ
โครงข่ายคมนาคมท่ีสามารถเข้าถึงพื้นท่ีนั้นตลอด จนสามารถติดต่อเช่ือมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเท่ียวกับ
บริเวณใกล้เคียง จะเห็นว่าแหล่งท่องเท่ียวที่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีปัจจัยคมนาคมท่ีสะดวกก็จะมีนักท่องเท่ียว
นิยมเข้าไปท่องเท่ียวมาก แต่ถ้าแหล่งท่องเท่ียวอยู่ไกลและไม่มีการคมนาคมเข้าถึงได้สะดวกเพียงพอ ก็จะทาให้
แหล่งท่องเท่ียวนั้นลดความสําคัญลงและไม่เป็นท่ีน่าสนใจในการท่องเท่ียว    
 นิคม จารุมณี (2544) ได้สรุปบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดกล่าวคือ รายได้จากอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวเป็นรายได้ท่ีนํามาซึ่งเงินตราต่างประเทศท่ีมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพคล่องทางการเงินของไทย การ
ท่องเท่ียวนํามาซึ่งอาชีพต่างๆมากมายท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเท่ียว
นอกจากนี้การท่องเท่ียวยังมีบทบาทกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากรในด้านต่างๆของประเทศ
มาใช้ประโยชน์สูงสุด ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีมีความเกี่ยวข้องในการศึกษานี้คืออุ ตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นส่วนช่วย
สนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป ในด้านของสังคม ชุมชน อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างสันติภาพ สัมพันธไมตรีระหว่างผู้คนในชุมชนและนักท่องเท่ียวให้เกิดความ
เข้าใจทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน         
 จากความหมาย มูลเหตุ รูปแบบการท่องเท่ียว ตลอดจนความสําคัญและองค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวที่หน่วยงาน และนักวิชาการได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวมานั้น สามารถเข้าใจได้
ถึงบทบาท ความสําคัญ และความหลากหลายของการท่องเท่ียวท่ีถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต่อภาค
เศรษฐกิจของไทย เมื่อมีการศึกษาความหมาย และรูปแบบท่ีมีความหลากหลายของการท่องเท่ียวแล้ว ทําให้ 
ทราบได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมอีกจํานวนมาก ท่ีเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการส่งเสริมภาคธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติให้ดียิ่งขึ้นไป 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม    
 การท่องเท่ียวมีหลากหลายประเภท มีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบการจัดการท่องเท่ียว กิจกรรม 
ประวัติและสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวนั้น โดยการท่องเท่ียวประเภทท่ี ผู้วิจัยให้ความสําคัญใน
การศึกษานี้คือ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบลักษณะ และ
ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

          2.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม     
  กุลธิดา สามะพุทธิ (2540) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมว่า หมายถึง การ
เดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนจากสถานท่ีอยู่ประจําไปยังท้องถิ่น เพื่อช่ืนชมกับเอกลักษณ์ ความงดงามทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชนอื่น ท้ังนี้จะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ ความ
เข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ อีกท้ังต้องคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อบุคคล 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมในชุมชนนั้นให้น้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้
ประโยชน์จากการท่องเท่ียวในด้านการสร้างรายได้ และการจ้างงาน อันนํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ได้อธิบายว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความหมายกล่าวถึง
การท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเรียนรู้  สัมผัสและช่ืนชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทาง
วัฒนธรรมในการไปท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม ซาบซึ้งถึง
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเท่ียวอันเป็นการ
ท่องเท่ียวที่ก่อให้เกิดความสมดุลแห่งกระแสการพัฒนาการท่องเท่ียวและกระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมควบคู่
กันไป  และเพื่อร่วมกันช่ืนชมความงดงามทางศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนความ
เช่ือ ศาสนา จารีตประเพณี ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งหา
ประสบการณ์ใหม่ท่ี เกิดจากการเรียนรู้และการสัมผัสถึงส่ิงดึงดูดท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม เช่นการท่องเท่ียว
สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ การเยี่ยมชมวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมไทย การสัมผัสวิถีชีวิต หัตถกรรม
พื้นบ้าน วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ฯลฯ 
  ภัคณิษา อภิศุภกรกุล และคณะ(2550) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ 
การท่องเท่ียวเพื่อชมส่ิงท่ีแสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และส่ิงต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ีมีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย ผู้ท่องเท่ียวจะได้รับทราบประวัติความ
เป็นมา ความเช่ือ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตท่ีถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน
ผ่านส่ิงเหล่านี้  นอกจากนี้ภาพรวมของการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมนั้นคือ การท่ีได้ท้ังความรู้ในด้านต่างๆ ของ
วัฒนธรรม ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังได้ผ่อนคลายไปในระหว่างการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวนี้ยังช่วย
สร้างความประทับใจและซึมซับความงดงามด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีพบเห็นแล้วก่อให้เกิด
การร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี และสภาพแวดล้อมให้อยู่คู่กับแหล่งท่องเท่ียว
นั้นๆอย่างยั่งยืนต่อไป 
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  ตุ้ม ชุมสาย (2527)  ได้กล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ว่าในสถาบันหรือสถานศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียงหรือในประเทศท่ีน่าสนใจก็มีการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในแง่มุมมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เพื่อชม
โบราณสถานท่ีเกี่ยวโยงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เพื่อติดตามความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีปัจจุบัน 
เพื่อชมศิลปะนานาพรรณในหอศิลปะ เพื่อนมัสการศูนย์ศาสตร์ท่ีสําคัญ เพื่อร่วมปฏิบัติในงานมหกรรม งาน
ฉลอง และเพื่อการแสดงศิลปะครั้งสําคัญๆ 

พลอยศรี  โปราณานนท์ (2539) ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวที่มี 
วัตถุประสงค์ต้องการความรู้ หรือประสบการณ์ในวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเป็นไปในรูปแบบท่ีได้รับความรู้ หรือประสบการณ์ในวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียว พร้อม
ท้ังความเพลิดเพลินประกอบกันไป 

Greenwood (1982) ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเท่ียวเชิงชาติพันธุ์ 
คือ การกล่าวถึงประสบการณ์แรกในการเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นท่ีจะนํานักท่องเท่ียวไปสู่การรับประสบการณ์ท่ี
แท้จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติและเผ่าพันธุ์นั้นๆ 

 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีการกล่าวถึงมาอย่างยาวนานซึ่งนักมานุษวิทยา นักวิชาการและ 
นักท่องเท่ียวมีความคิดว่ายังขาดการเรียนรู้ในการท่ีจะเข้าไปศึกษาในวัฒนธรรมอื่นๆ นักท่องเท่ียวจําเป็นต้อง
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชาติพันธุ์และมีความคาดหวังท่ีจะได้เข้าไปเรียนรู้ใน
วัฒนธรรมนั้นๆ (fridgen, 1996)         
  Pigram (1993) ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป็นแรงจูงใจขั้นพื้นฐานสําหรับการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต และการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ แนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องนั่นหมายถึง องค์ประกอบของวัฒนธรรม เช่น งานประดิษฐ์ฝีมือ วัฒนธรรมอาหาร จารีตประเพณี 
ประวัติศาสตร์ ดนตรี การละเล่น และสถาปัตยกรรมซึ่งไม่ได้มีการจัดการ หรือจัดฉากไว้สําหรับนักท่องเท่ียว ก็
สามารถเป็นจุดดึงดูดหลักท่ีสร้างความสนใจให้กับนักท่องเท่ียว     
  ราณี อิสึชัยกุล (2546) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมว่าหมายถึง การ
ท่องเท่ียวเพื่อชมหรือเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม รวมท้ัง
งานประเพณี พิธีกรรม เทศกาล และการท่องเท่ียว แหล่งประวัติศาสตร์ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเยี่ยมชม
การทําศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน การชมดนตรีไทย การท่องเท่ียวไหว้พระตามความเช่ือ เป็นต้น ซึ่งการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสในการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม
ต่างๆท่ีจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ซึ่งการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีทําให้
ประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจ ตลอดจนดึงดูดให้นักท่องเท่ียวจากภายนอกชุมชนเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว 
โดยได้รับแรงจูงใจจากกิจกรรมท้ังหมดหรือกิจกรรมบางส่วนโดยให้ความสนใจต่อประวิตศาสตร์ ศิลปะ 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิตหรือมรดกท่ีเสนอโดยชุมชน พื้นท่ี กลุ่มหรือสถาบัน 
(Silberberg, 1994) เช่น การเดินทางท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่ง
รวมถึงภูมิทัศน์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วิถีชีวิตท่ีแตกต่าง ส่ิงท่ีเป็นมูลค่า ประเพณี และการจัดงานกิจกรรม
ต่างๆ  
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ในการศึกษาของนราวดี บัวขวัญ(2556) ได้กล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมว่ามีความ 
เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในด้านของการใช้ทรัพยากรและมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่ง 
Wisconsin Heritage Tourism Program ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ว่าเป็น 
กิจกรรมของการเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ในพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้มรดกของ
ชุมชนท่ีทําให้เกิดความเพลิดเพลินและได้ความรู้ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนท่ีมีคุณค่าต่อการเข้าไปศึกษา  
  ปริญญ์ อภิวงศ์วาร (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมว่า
องค์การการท่องเท่ียวโลก หรือ World Tourism Organization ได้ประมาณการนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ
ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีจํานวน ร้อยละ 37 (อ้างถึง Richards 1996 และ Gratton and Richards 
1997) ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลคําจํากัดความของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมว่า คือ นักท่องเท่ียวท่ีเยี่ยมชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมครั้งใดครั้งหนึ่งหรือมากกว่าระหว่างการท่องเท่ียว โดยสามารถแบ่งนักท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมได้เป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
  1. Purposeful Cultural Tourist หมายถึง กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีส่วนร่วมกับการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมเป็นประจําและพยายามเสาะแสวงหาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  
  2.  Sightseeing Cultural Tourist หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีมีส่วนร่วมกับการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเป็นประจําแต่ไม่ได้พยายามเสาะแสวงหาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้ลึกซึ้งกว่าเดิม   
  3. Serendipitous Cultural Tourist หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ต้ังใจจะท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมแต่ก็ได้ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง       
  4. Casual Cultural Tourist หมายถึงนักท่องเท่ียวท่ีมีการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็น
เปูาหมายลําดับท้ายๆ และได้ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบ้างเล็กน้อย      
  5. Incidental Cultural Tourist หมายถึงนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ต้ังใจจะท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมแต่ก็ได้มีโอกาสเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบ้าง 

 สํานักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว(2557) ได้ใหคํ้านิยามเกี่ยวกับความหมายของ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อชมส่ิงท่ีแสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท 
พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และส่ิงต่างๆ ท่ีแสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองท่ีมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย ผู้
ท่องเท่ียวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเช่ือ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลใน
อดีตท่ีถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านส่ิงเหล่านี้ และในความหมายของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
(Cultural Attraction) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษได้สร้าง
สมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเท่ียวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกายท้องถิ่น ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่าง
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ของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ได้แก่ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาดโบราณ งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ 
งานร่วมบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 

          สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการท่องเท่ียว                    
เชิงวัฒนธรรม โดยอ้างถึงองค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization)(การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2552) ระบุว่า การท่องเท่ียวของโลกในศตวรรษท่ี 21 ใช้หลักการของแผนแม่บทของโลก 
(Agenda 21) เป็นกรอบในการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงหลักการ 4 ประการ คือ 1) การ
ดําเนินกิจการการท่องเท่ียวในขอบเขตท่ีความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ 2) ความตระหนักในกิจกรรมการท่องเท่ียวที่จะมี
ผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 3) การมีส่วนร่วมของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว 4) การ
ประสานความจําเป็นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและกําหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ การดํารงอยู่ของ
ชุมชนและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม มากเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย อีกท้ังนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ด้านการท่องเท่ียวในระดับต่างๆ ของไทย ท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 นโยบายของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาด้านการท่องเท่ียว แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 2555-2559 และ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับท่ี 8 (2555-2559) ล้วนให้ความสําคัญกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีจัดให้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 15 สาขาย่อยของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี ผนวกกับพฤติกรรม 
นักท่องเท่ียวที่ไร้ความเร่งรีบเน้นเสพสุนทรียศาสตร์จากการเดินทางมากขึ้น การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็น
การท่องเท่ียวที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมมากในอนาคตและเป็นจุดขายสําคัญของไทย 
  จากความสําคัญของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีหน่วยงานด้านการท่องเท่ียว และ
นักวิชาการได้ศึกษานั้น สรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวที่มีความสําคัญ ท่ีมีความหมาย
รวมไปถึงการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ท่ีมีการใช้ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวที่ทําให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ เข้าถึงประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต 
วิถีแห่งวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมท้ังการได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หัตถกรรม สถาปัตยกรรม 
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านของคนในพื้นท่ีและเอกลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นของคนหรือกลุ่มชนนั้นๆด้วย ซึ่งการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของไทยถือว่ามีบทบาทอย่างยิ่งเพราะไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยู่
อันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย และนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยได้ต้ังเปูาให้การท่องเท่ียววิถี
ไทยเป็นยุทธศาสตร์หลักในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ซึ่งหากมีการบริหารจัดการท่ีดีจะเป็นการสร้าง
ความยั่งยืนให้กับการท่องเท่ียวอีกด้วย 
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2.2.2 ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวในด้านอื่นๆ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมผลการศึกษาของนักวิชาการท่ีมีการศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้    
  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ได้อธิบายถึงลักษณะสําคัญของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมว่า                   
มี 9 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้ความสําคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักท่ีว่าต้องอนุรั กษ์ ทรัพยากรท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีท่ีสุด เพื่อให้สามารถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง 

2. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีมีการจัดการ อย่างยั่งยืน 
ท้ังเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือให้กระทบน้อยที่สุด 

3. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้คงไว้ซึ่ง วิถีชีวิตของ 
ท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักท่ีว่าต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีต้องการศึกษาความ
แตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย 

4. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝุาย ได้แก่ นักท่องเท่ียว ผู้ดูแลแหล่งท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและประชาชนในท้องถิ่น โดยยึด
หลักท่ีว่าต้องให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเท่ียว และมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 

5. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้ชุมชน และท้องถิ่น 
มส่ีวนร่วม และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

6. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเท่ียว ในลักษณะท่ีมีการตลาดของบริการ 
ท่องเท่ียวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยยึดหลักให้ธุรกิจท่องเท่ียวเน้นในเรื่องอนุรักษ์
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม          
  7. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ โดยการเพิ่มคุณค่า
ของประสบการณ์ท่ีได้รับ ทําให้ต้องการกลับมาท่องเท่ียวซ้ําอีก โดยยึดหลักท่ีว่าต้องมีกิจกรรมท่องเท่ียวตรง
ตามความคาดหวังของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

8. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีคํานึงถึงขีดความ 
สามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี โดยการยึดหลักท่ีว่าต้องไม่เกินขีดความสามารถรองรับของ
พื้นท่ีในทุก ๆ ด้าน และต้องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวอยู่เสมอ 

9. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว โดยยึดหลักว่าปูองกันรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวอย่างเข้มงวด
เพื่อให้นักท่องเท่ียวอบอุ่นใจ 
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  โดยในการศึกษาของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ได้สรุปองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมี 6 ด้าน อิงตามองค์ประกอบของ
การท่องเท่ียวแบบยั่งยืนดังต่อไปนี้ คือ 
  1. องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อันประกอบด้วยส่ิงดึงดูดใจอยู่ 10 ประการ คือ  
  - ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น 
  - โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานต่างๆ 
  - งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ด้ังเดิมในท้องถิ่นและส่ิงปลูกสร้าง ผังเมือง รวมท้ังซากปรักหักพัง 
  - ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ัน และแกะสลัก 
  - ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา 
  - ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ  
  - ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา วิถีชีวิต เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย การทําอาหาร                   
ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร 
  - ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่างๆ  
  - ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีการนํามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 

2. องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาส่ิงแวดล้อม เป็นการท่องเท่ียวที่มีกระบวนการศึกษา 
ส่ิงแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เพื่อปลูก
จิตสํานึกท่ีถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 

3. องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวที่มีการให้บริการทางการท่องเท่ียวโดย 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว และได้ผลตอบแทนในกําไรสู่ธุรกิจ
ท่องเท่ียว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมศึกษา อีกท้ังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 

4. องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวที่มีการคํานึงถึงการตลาด 
ท่องเท่ียว คุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเท่ียวคุณภาพได้รับรู้และประสบการณ์จากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
อย่างพึงพอใจ อีกท้ังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 

5. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการท่องเท่ียวที่มีการคํานึงถึงการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
จัดการการท่องเท่ียวอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น 

6. องค์ประกอบด้านการสร้างจิตสํานึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวที่ 
ต้องคํานึงถึงการปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องทางการท่องเท่ียวแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องของทุกฝุายโดยมีการให้ความรู้ และ
ส่ือความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝุายเกิดความรัก
ความหวงแหนทรัพยากรท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
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  จากการศึกษาลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสรุปความหมายได้ว่า การท่องเท่ียวใน
รูปแบบนี้มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรการท่องเท่ียวอื่นๆ ในด้านของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตชาวบ้าน. ซึ่งลักษณะของการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งท่ีสามารถสร้างการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้ เพราะเป็นการท่องเท่ียวท่ีต้อง
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวตาม ก็จะทําให้การท่องเท่ียวนั้นเป็นองค์ประกอบด้านหนึ่งในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความยั่งยืนให้เกิดข้ึนกับแหล่งท่องเท่ียวและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.3 ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การศึกษาของ นราวดี บัวขวัญ (2556)  ได้กล่าวถึงประเภทของการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรอื่นๆ และขนบธรรมประเพณีท่ีถือปฏิบัติกันมาของผู้คนในสังคมหรือในพื้นท่ี
นั้นๆ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้ 5 ประเภท คือ     
  1. การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไป
ยังแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียว โดยได้รับ
ความรู้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น      
  2. การท่องเท่ียวงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อชมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้น 
เพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน สุขใจด้วยสุนทรียศิลป์ และศึกษาความเช่ือ การยอมรับนับถือ อีกท้ังได้รับความรู้
ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียว  
  3. การท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึง การ
เดินทางท่องเท่ียวในสถานท่ีชนบท หมู่บ้านท่ีมีวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่น 
เพื่อให้ได้รับความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน อีกท้ังมีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า
ของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียว    
  4. การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีออก
กําลังกาย เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบการจัดรายการกีฬาตามเส้นทางท่ีมี
แหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกกําลังกาย เล่นกีฬา หรือแข่งขัน
กีฬา ในขณะเดียวกันก็ได้ไปท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางการจัดรายการกีฬา ทําให้ได้รับความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มข้ึน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียว  
  5. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Health Tourism) หมายถึง การ
เดินทางท่องเท่ียวไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือฟื้นฟูสุขภาพทาง
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วัฒนธรรม เช่น การนวดแผนไทย การประคบสมุนไพรไทย สปาแบบไทย เป็นต้น    
  ในการศึกษาของไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว และคณะ(2557) ได้ศึกษาถึงทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมท่ีมีการแบ่งประเภทเป็น 3 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    
  1. แหล่งประวัติศาสตร์ คือ สถานท่ีท่ีแสดงถึงอารยธรรม ความเป็นมา และความ
เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของคนในอดีต มนุษย์มีความต้องการเดินทางไปยังแหล่งประวัติศาสตร์แต่ละแห่ง
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  

  1.1 ความเก่าแก่ของสถานท่ีและความสามารถของมนุษย์ในสมัยอดีต นักท่องเท่ียว
เดินทางไปยังแหล่งประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ เพราะสนใจความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคก่อน 
และประทับใจในความสามารถของมนุษย์ในยุคนั้นท่ีสามารถสร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆ  ได้ ท้ังท่ีเทคโนโลยี
ทางการก่อสร้างในสมัยนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนา       
   1.2 ความงดงามของสถานท่ี นักท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียวแหล่งประวัติศาสตร์เพื่อ
ต้องการช่ืนชมความงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมของส่ิงปลูกสร้างต่างๆ     
   1.3 คุณค่าทางประวัติศาสตร์ นักท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียวแหล่งประวัติศาสตร์ 
เพราะสถานท่ีนั้นมีความสําคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและบรรพบุรุษ เช่น ชาว
พุทธเดินทางไปดูสังเวชนียสถานท้ัง 4 แห่ง ในประเทศอินเดียและเนปาล และการเดินทางไปสักการะ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อรําลึกถึงวีรกรรมท่ีท่านได้ทําไว้ เป็นต้น      
  2. แหล่งวัฒนธรรม แหล่งวัฒนธรรม คือ สถานท่ีท่ีมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่ง
ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ  
   2.1 แหล่งวัฒนธรรมท่ีเป็นรูปธรรม คือ สถานท่ีท่ีมีส่ิงปลูกสร้างท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของ
มนุษย์และศิลปวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ เช่น บ้านทรงไทย โบสถ์ หรือลายรดน้ําบนประตูพระอุโบสถ รวมถึง
สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถชมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น เช่น ตลาดน้ําดําเนินสะดวก หมู่บ้านวัฒนธรรม
ของชาวเขา            
   2.2 แหล่งวัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรม คือ สถานท่ีท่ีมีความคิด ความเช่ือ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมและแบบแผนข้อปฏิบัติของสมาชิกในสังคมท่ีมีลักษณะโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 
  3. แหล่งบันเทิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น แหล่งบันเทิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น แตกต่างจากแหล่งวัฒนธรรม
ตรงท่ีแหล่งวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่ออิงสถานท่ีแต่ละแห่งเข้ากับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นเท่านั้น 
ในขณะท่ีแหล่งบันเทิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น จะจัดสร้างขึ้นใหม่ ณ บริเวณใดก็ได้    
  นอกจากนี้สํานักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว(2557) ได้กล่าวถึงประเภทของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมของลักษณะแหล่งท่องเท่ียวแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามรายละเอียดดังนี้
  1)  แหล่งความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ผู้มาเยี่ยมชมสามารถสังเกตชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนนั้น คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ท่ีการช่วยรักษาความหลากหลายของเช้ือชาติ คุณค่าต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ท่ีการ
ได้รับความรู้ วิสัยทัศน์ ความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชนเผ่าต่างๆ และภูมิปัญญาของชนเผ่า ตัวอย่างเช่น บ้าน
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กะเหรี่ยงทิโพจิ จังหวัดตาก บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท ซึ่งหมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวในหมู่บ้านชนบทท่ี
มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลักษณ์แบบด้ังเดิม เพื่อความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงาน
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเท่ียว 
  2)  แหล่งวัฒนธรรมประเพณี และหัตถกรรมพื้นเมืองแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ประเภท
นี้ ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี และซื้อสินค้าของท่ีระลึกจากผู้
ประกอบหัตถกรรม คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ท่ีการรักษามรดกความหลากหลายของวัฒนธรรม คุณค่าต่อผู้เยี่ยม
ชมอยู่ท่ีความพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และการได้ซื้อส่ิงของท่ีระลึกท่ีพอใจ 
ตัวอย่างเช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น รูปแบบการท่องเท่ียวที่เกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทนี้ จึงเป็นการท่องเท่ียวชมวัฒนธรรมและประเพณี ประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
ท่องเท่ียว           
  ซึ่งจากรูปแบบและประเภทของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย นอกจาก                
ส่ิงท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้แล้ว ส่ิงท่ีสําคัญอีกด้านหนึ่งในการแบ่งประเภทต่างๆภายในการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมนั้นคือ บริบททางการตลาดสินค้าทางด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Silberberg, 1995)                      
ยังรวมถึงส่ิงท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียวที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น คุณภาพของสินค้า การรับรู้ในด้านต่างๆ ทัศนคติ
ในการให้บริการลูกค้า ส่ิงอํานวยความสะดวกในต่างๆ ฯลฯ      
  จากการศึกษาของนักวิชาการสามารถสรุปได้ว่า ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมี
การแบ่งประเภทโดยมุ่งเน้นถึงรูปแบบกิจกรรม ทรัพยากรท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเท่ียว ข้ึนอยู่กับความต้องการศึกษาในด้านแหล่งความเป็นอยู่และวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมประเพณีซึ่งในแต่
ละประเภทนั้นมีรายละเอียดและส่ิงดูดใจในการท่องเท่ียวอย่างหลากหลาย 

2.3 แนวคิดการจัดเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 ในการศึกษาของไกรฤกษ์ ปิ่นแก้วและคณะ(2557) ได้ศึกษารูปแบบการกําหนดนโยบายการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรีและปทุมธานี โดยได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการกําหนดเส้นทางท่องเท่ียวซึ่งมีการแบ่งรูปแบบการจัดการเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมจาก 10 แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ให้เป็นเส้นทางท่องเท่ียวจํานวน 4 กลุ่มเส้นทาง อันได้แก่ 
เส้นทางแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้และมีส่วนร่วม เส้นทางแหล่งท่องเท่ียวทางจิตวิญญาณ เส้นทางแหล่ง
ท่องเท่ียวทางสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตชุมชน และเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวเชิงตํานาน โดยมีการแบ่งเส้นทาง
ท่องเท่ียวตามลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งได้มีการจัดวิพากษ์เส้นทางท่องเท่ียว โดยมีการต้ังวัตถุประสงค์
การเดินทาง มีการผสมผสานกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และมีการควบคุมเวลาการเดินทางในเส้นทาง
ท่องเท่ียวให้มีความกระชับ ซึ่งการจัดเส้นทางท่องเท่ียวควรมีการประสานงานกับชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการตกแต่งบ้านเรือนให้น่ามอง ควรมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถจับจ่ายซื้อของท้ังของรับประทานและของ
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ฝาก โดยกิจกรรมเน้นประเด็นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็นลําดับแรก ด้านกลุ่มเปูาหมายในการจัด
เส้นทางท่องเท่ียว ควรมีการปรับรายการเดินทางให้สอดคล้องกับวัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 ภัคณิษา อภิศุภกรกุล และคณะ(2550) ได้มีการศึกษาการจัดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หาก
มีการเช่ือมโยงกับเส้นทางท่องเท่ียวอื่นๆ และเทศกาลการท่องเท่ียวประจําปี ก็จะช่วยทําให้มีนักท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้น เพราะแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมท่ี
เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอื่นๆ เมื่อสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่านี้ต้ังอยู่บนเส้นทางเช่ือมโยงกับเทศกาลการ
ท่องเท่ียว จะสามารถเพิ่มจํานวนนักท่องเท่ียวได้มากขึ้นและยังจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อันจะก่อให้เกิดรายได้เข้ามาพัฒนาพื้นท่ีชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและคนในชุมชนให้มีความสําเร็จและผลประโยชน์ร่วมกัน  
 

2.4 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  
 ปัจจุบันภาครัฐให้ความสนใจในการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้มียุทธศาสตร์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยสรุปได้ดังนี้ 

ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกในการท่องเท่ียว เนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกในการท่องเท่ียวมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 
โดยมีแนวทางการดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในงานวิจัยนี้ คือ  การพัฒนาและ
ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ ปูายส่ือความหมาย ส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การพัฒนาเครือข่ายส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการท่องเท่ียว และการพัฒนาศูนย์กลางให้บริการข้อมูลแบบครบวงจร 

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์นี้เน้น การ 
พัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องครบวงจร โดยมีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
การเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเท่ียว และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเท่ียวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เกิดการ
สร้างเครือข่ายระหว่างรัฐและเอกชนให้เป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงกฏหมายท่องเท่ียวให้มีความสอดคล้องกัน
อีกท้ังควรมีการสร้างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการท่องเท่ียวที่ดี 
 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ.2555-2559) มียุทธศาสตร์การท่องเท่ียวท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 2 ยุทธศาสตร์จากท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว ให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว อีกท้ัง
สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวมีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งแนวทางสําหรับการ
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พัฒนาคือการฟื้นฟู ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวที่มีสภาพเส่ือมโทรม และพัฒนาสร้างแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและรองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพ มีการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีด้านการท่องเท่ียวให้มีความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพ ให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สมดุล และยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พัฒนาการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว (พ.ศ.2555 – 2559)  มี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว ยุทธ์ศาสตร์นี้เน้นถึง 

- การสร้าง พัฒนา ฟื้นฟู และเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว โดยการกําหนดจํานวนนักท่องเท่ียวท่ี
เหมาะสมในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้แหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมและการพัฒนาศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเท่ียว เช่น จํานวนห้องน้ํา ร้านอาหาร และสถานท่ีพักแรม เป็นต้น 

- การสร้างความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียว ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ รวมถึงการ
สร้างรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและก่อให้เกิดคุณค่าในการท่องเท่ียวเพื่อให้นักท่องเท่ียวขยาย
ระยะเวลาการท่องเท่ียวให้ยาวนานขึ้นและมีการใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้น 

- การกําหนดและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ด้านบริการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว ธุรกิจ
นําเท่ียว มัคคุเทศก์ และผู้นําเท่ียว 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีแนวทางในการพัฒนาการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีมีการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยการสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแกร่งและแตกต่างจากคู่แข่ง 
อย่างชัดเจน เน้นภาพลักษณ์ “ความเป็นไทย” และการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 

2. เร่งการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันให้มีการสร้างความย่ังยืนทางการ
ท่องเที่ยวใน 3 มิติหลัก คือ มิติโครงสร้างทางการตลาดที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
และคนไทย การขยายตลาดลูกค้าเก่า และการเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าใหม่  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้เกิดมูลค่า (Value 
Oriented) ในสินค้าและบริการ 
 แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2550 - 2559) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ใช้
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในพันธกิจสําคัญของกระทรวง
วัฒนธรรมนั้น มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้ 
 พันธกิจที่ 5 การสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนวัฒนธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ 2 กลยุทธ์ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 คือการนําทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ การบริการ และ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

22 
 

อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ของภูมิปัญญา
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนให้ขยายสู่ระดับภาค ระดับชาติ
และระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวัฒนธรรมของภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อนําทุนทางวัฒนธรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม และ
พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ.2552 – 2563) 

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร(2552) ได้จัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 12 ปี (พ.ศ.2552 - 2563) โดยกําหนดกรอบการพัฒนาระดับภาคมหานครในระยะ 5 ปี 
กรุงเทพมหานครจะเป็นมหานครที่มีแหล่งท่องเท่ียวทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณสถานท่ีได้รับ
การบูรณะฟื้นฟู เป็นมหานครสีเขียวที่ปลอดภัยจากน้ําท่วม พร้อมท้ังมีระบบคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและการ
บริการท่ีเช่ือมโยงในระบบภูมิภาคเพื่อรองรับการท่ีประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวและการบริการ
ท่ีเช่ือมโยงกันในกลุ่มอาเซียน โดยมียุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น
มหานครแห่งคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์แห่ง
การเป็นเมืองท่ีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการเมืองท่ีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นเมืองท่ีมีวิถีชีวิตพอเพียง 
และวิสัยทัศน์แห่งการเป็นชุมชนน่าอยู่ (Good life) ในการเป็นเมืองท่ีครอบครัวและชุมชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย
และการเป็นเมืองท่ีประชาชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาในแนวทางท่ีจะส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
ท้ังในบริบทระดับชุมชน ย่าน เมือง ภาคและประเทศ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 6  การเสริมสร้างเสน่ห์
กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยมีกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องคือการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกท้ังการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรทางศาสนาในการ
สร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งศาสนา 
 กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร(2555) ได้ศึกษานโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. มีทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางท่องเท่ียวอารยธรรม 
2. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและส่งเสริมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ 

ท้องถิ่นและเสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานคร เพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเป็นจุดขายของการท่องเท่ียวท่ี
สําคัญ 

3. สร้างจุดต่างของการท่องเท่ียวให้โดดเด่นผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรในพื้นท่ีโดยเน้น “การ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต” นําเสนอกิจกรรมย้อนอดีต เท่ียวใกล้ๆ หัวใจเปิดหวูด กิจกรรมเท่ียวเพลินใจ สไตล์
วันวานและการท่องเท่ียวตามรอยเพลงเก่า 

4. เสริมสร้างภูมิทัศน์เมือง บูรณะและฟื้นฟูเมืองและแหล่งท่องเท่ียวทางด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและโบราณสถาน 
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5. พัฒนาการท่องเท่ียวบนจุดแข็งของฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครท้ังวัฒนธรรม 
เทศบาล วิถีชีวิตสายน้ํา การจับจ่ายใช้สอย อาหารการกิน การรักษาสุขภาพและเน้นความคุ้มค่าต่อการ
ท่องเท่ียว 

6. ยกระดับฐานการผลิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเท่ียวที่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่า 
7. สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อเช่ือมโยงการประกออาชีพของคนในท้องถิ่นกับกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว (สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน) 
 จากการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้น จะเห็น
ได้ว่า หน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในองค์รวม เพราะการท่องเท่ียว                  
เชิงวัฒนธรรมนี้มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรท่ีมีความหลากหลาย แนวทางการ
พัฒนาท่ีเกิดขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐได้วางยุทธศาสตร์และแนวทางไว้จึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญยิ่งในการวางแผน 
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ซึ่งยุทธศาสตร์ท้ังหลายนี้หมายรวมไปถึงทรัพยากรการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 
ทรัพยากรบุคคล ธุรกิจต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วย กล่าวคือหากมีการพัฒนาจะเกิด
การพัฒนาโดยภาพรวม เกิดการมีส่วนร่วมจากกลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องจะทํา
ให้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในแหล่งท่องเท่ียวเหล่านั้นต่อไป   
 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร (2555) ได้รับข้อเสนอแนะจากชาวกรุงเทพมหานครที่ได้ 
เสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดของ
องค์ประกอบการท่องเท่ียว 6As ดังนี้ 
 องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction)  

- ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชนให้มากขึ้น การจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆให้มากขึ้น และมีการสร้างความสะอาดความ
สวยงามในแหล่งท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวได้เกิดความประทับใจ 

- ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภายในชุมชน ได้แก่ 
การนําขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนมาเป็นจุดขายทางการท่องเท่ียว และมีการปลูกฝัง
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนแก่อนุชนรุ่นต่อไป 

 - ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการต่างๆ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ ราคาของ
สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรมแก่นักท่องเท่ียว อีกท้ังการจัดหาสินค้าหรือบริการท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนมาเป็นจุดขายทางการท่องเท่ียว 
 องค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชน (Amenities)                                 
 - ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชน ได้แก่ การเพิ่มศูนย์บริการ
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ข้อมูลการท่องเท่ียวประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวผ่านส่ือต่างๆ มีการแจกแผ่นพับ ใบปลิวหรือคู่มือการ
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ มีการปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเท่ียวให้ข้อมูลมีความทันสมัย พนักงานผู้ให้บริการ
ข้อมูลการท่องเท่ียวควรมีอัธยาศัยท่ีดีและมีความสามารถในการส่ือสารกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  
 
 องค์ประกอบด้านการคมนาคม (Accessibility) 
 - ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมในแหล่งท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การแก้ไข
ปัญหาจราจร การปรับปรุงถนนให้มีสภาพท่ีดีและกว้างขึ้น การเพิ่มปูายบอกทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวและ
แสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน การมีสถานท่ีจอดรถในแหล่งท่องเท่ียวให้มากขึ้นและเพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงทางเดินเท้าให้มีความเป็นระเบียบและสะอาดมากขึ้น และควรมี                        
รถโดยสารสาธารณะท่ีได้มาตรฐานให้บริการถึงสถานท่ีท่องเท่ียว 

องค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน (Activities) 
 - ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในชุมชน ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญตามเทศกาลต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวทราบอย่างท่ัวถึง และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว 

องค์ประกอบด้านการยอมรับนักท่องเที่ยวของคนในชุมชน (Acceptance) 
 - ข้อเสนอแนะเพื่อโน้มน้าวให้ไตรภาคีในชุมชน(ภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน) ยอมรับการ
ท่องเท่ียว ได้แก่ การประชุมทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวของชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ต่างๆ โดยภาครัฐควรช้ีแจงชุมชนถึงแนวทางและผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเท่ียว อีกท้ังควรมีการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว  
 จากการศึกษาของกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร(2555) มีการดําเนินการสํารวจด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการร่วมพัฒนาการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่าปูาย
โฆษณาถือเป็นช่องทางหนึ่งในการรับข่าวสาร  ซึ่งปูายโฆษณา ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวและ
มีขนาดใหญ่ชัดเจน ติดปูายโฆษณาตามถนนใกล้แหล่งท่องเท่ียวมากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาการส่ือสาร
ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือการท่องเท่ียว คู่มือการท่องเท่ียว นอกจากนี้การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท้ังของรัฐ
และเอกชน การรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น โดยเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนเป็นส่ิงท่ีจะ
กระตุ้นภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาคได้อีกทางหนึ่ง 

ปวีณา โทนแก้ว (2554) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในด้านของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว บริบทของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
องค์ประกอบของการท่องเท่ียว ในด้านของการตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและชุมชนในแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยปกปูองและรักษาโอกาสให้กับคนในรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งจะนําไปสู่การจัดการทรัพยากรท้ังมวล
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ท่ีจะสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ในขณะท่ีจะสามารถธํารงรักษาเนื้อหาทาง
วัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจําเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
เกื้อหนุนและระบบต่าง ๆ ท่ีเกื้อหนุนชีวิต พืช สัตว์ และมนุษย์ท้ังหลาย ซึ่งจากการศึกษาด้านการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของนักวิจัย สามารถสรุปหลักการได้ 5 ข้อ คือ     
 1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากร                
อื่น ๆ ในการท่องเท่ียว จะต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต  โดย
จะยังสามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่สังคมปัจจุบันได้       
 2. จะต้องมีการวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อปูองกันมิให้เกิดปัญหาทาง
ส่ิงแวดล้อมและสังคม วัฒนธรรมในพื้นท่ีแห่งท่องเท่ียว      
 3. คุณภาพของส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมจะยังคงได้รับการรักษาไว้ได้และปรับปรุงให้
ดีขึ้นได้ เมื่อจําเป็นท่ีจะต้องจัดทํา         
 4. จะต้องรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเอาไว้เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นจะยังคงสามารถ
รักษาความเป็นที่นิยมอยู่ได้ และสามารถทําการตลาดต่อไปได้     
 5. ผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวจะต้องเผ่ือแผ่หรือกระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคม 

ภัคณิษา อภิศุภกรกุล และคณะ (2550) กล่าวถึงส่ิงท่ีเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว คือ การให้ความร่วมมือของคนในชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแหล่งท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียว ซึ่งแต่
ละฝุายควรเห็นคุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว และมีจิตสํานึก รักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเท่ียว มี
ทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว    
 เสาวภา ไพทยวัฒน์ และคณะ (2555) ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน โดยผลการศึกษามีดังนี้ การรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
จําเป็นต้องส่งเสริมรักษาวัฒนธรรม ประเพณี คุณค่า วิถีชีวิตท้องถิ่น ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งเปรียบเป็น
สัญลักษณ์ของชุมชนเอง อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นให้
เกิดความยั่งยืน ด้านของการมีส่วนร่วม ชุมชนเป็นปัจจัยท่ีสําคัญเมื่อคนในชุมชนเกิดสํานึกของการเป็นเจ้าของ
มรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน การบริหารจัดการของชุมชนก็จะเกิดขึ้นมาจากความเต็มใจ ในด้านของ
ประวัติศาสตร์ความเป็นชุมชน ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนท่ีมีค่าและสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวคุณภาพได้ 
จําเป็นท่ีจะต้องคํานึงถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ การส่ือความหมาย เพื่อนําเสนอเอกลักษณ์ของทรัพยากร
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีให้นักท่องเท่ียวเข้าใจง่าย         

สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล (2551) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดปทุมธานีท่ีเหมาะสม ควรประกอบด้วย การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงการ
เรียนรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม  โดยเพิ่มกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 
ขณะเดียวกันควรให้ชุมชนได้ร่วมกันค้นหาจุดเด่นของตนเองเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อนํามาเป็นจุด
ขายทางการท่องเท่ียว นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาการ
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ท่องเท่ียวโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม การจัดการชุมชน การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเท่ียวได้  
 จากการศึกษา ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว รวมไปถึงผลแห่ง
การวิจัยในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวนั้น  สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรแบบองค์รวมท่ีทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือและร่วมกันมีส่วนร่วมในการปรับปรุง แก้ไข และ
ร่วมกันพัฒนาให้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ภาคชุมชน ธุรกิจบริการท่ีเกิดขึ้น ความพร้อมของชุมชน ส่ิงอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ในพื้นท่ีนั้น ให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมต่อการรองรับนักท่องเท่ียวท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งส่ิงสําคัญท่ีท่ีสุดคือ การสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีให้
สามารถคงอยู่ต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเยี่ยมชม อีกท้ังคนในพื้นท่ีสามารถใช้ภูมิปัญญา มรดกทาง
วัฒนธรรมของแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวในท้องถิ่นใช้เป็นสมบัติในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนต่อไป   

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ 
ปิติพร ชูปราง(2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญและความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

หรือระบบ GIS ดังนี้   
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ ระบบ GIS เป็นข้อมูลท่ีใช้ในจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นพิกัด 

เช่นเดียวกับระบบสารสนเทศแบบอื่น ๆ นั่นคือ มีการนําข้อมูลมาจัดทําเป็นระบบระเบียบทางคอมพิวเตอร์ 
โดยมีการจัดการฐานข้อมูล (Database Management)  

ความสัมพันธ์ท่ีนําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีของ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information Systems) การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) และ การสํารวจพิกัดเชิงภูมิศาสตร์ 
(Global Position Systems) เรียกว่า Geo-Informatics หรือ Geomatics  

การสํารวจและการทําแผนท่ี (Surver and Mapping) เป็นการทําแผนท่ี ภายใต้สมมติฐานว่า พื้นท่ีท่ี
สํารวจอยู่บนระนาบๆ หนึ่ง ในการสํารวจภาคสนามและใช้เครื่องมือสํารวจ เช่น กล้องวัดมุมเพื่อทําวงรอบ
พื้นท่ี กล้องวัดระดับเพื่อวัดระดับความสูง และการคํานวณหมุดควบคุมทางราบและทางด่ิง การถ่ายค่าพิกัด
จากหมุดควบคุมหลักไปยังหมุดควบคุมรองเพื่อให้ใกล้กับรายละเอียดของพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยข้อมูลท่ีจัดเก็บใน
พื้นท่ีนั้น ประกอบด้วย 3 ชนิด คือ จุด(Point) เส้น(Line) โพลิกอน(Polygon) 
 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เป็นการศึกษาโครงสร้างการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบต่างๆ ท้ังการนําเข้าข้อมูลและควบคุมข้อมูลให้เป็นระบบความสัมพันธ์กัน ซึ่งถูกนํามาใช้จัดการกับ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็นไปอย่างดี 
 การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) เป็นการสํารวจข้อมูลพื้นท่ีผิวโลก จากการบันทึกภาพ 
(Sensor) โดยการวัดการสะท้อนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูาจากวัตถุ ทําให้สามารถวิ เคราะห์และแปลภาพท่ีได้ 
เพื่อทราบสภาพการใช้ท่ีดิน หรือทรัพยากรต่างๆ บนโลก ดังนั้น ข้อมูลท่ีได้จะมีค่ามากในระบบ GIS 
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 การสํารวจพิกัดเชิงภูมิศาสตร์ (Global Positioning System) เป็นเครื่องมือในการหาพิกัดค่า X,Y,Z 
ซึ่งอ้างอิงจากสัณฐานของโลกไปยังตําแหน่งต่างๆบนพื้นโลก ในการหาตําแหน่งทําได้โดยรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 4 ดวง ค่าพิกัดท่ีได้จากการรับสัญญาณดาวเทียม จะมีท้ังแบบ
ต้องมีการประมวลผลและไม่ต้องมีการประมวลผล สําหรับแบบท่ีไม่ต้องมีการประมวลผลจะใช้ทางการทหาร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง แต่แบบท่ีต้องมีการประมวลผลจะใช้งานทางด้านพลเรือ ปัจจุบันนี้ ค่าพิกัด 
X Y เมื่อมีการประมวลผลแล้ว จะให้ความละเอียดถึงมิลลิเมตร ส่วนค่า z นั้นให้ความละเอียดถึงเซนติเมตร 
ระบบ GPS ถือว่าใช้ดาวเทียมของสหรัฐอเมริกา แต่ขณะนี้มีดาวเทียมของหลายประเทศมากขึ้น ท่ีใช้หาพิกัด
แบบเดียวกับ GPS จึงเรียกรวมว่าระบบ GNSS 
 อานัติ จักรแก้ว(2545) ได้วางรูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ท่ีนํามาใช้ใน
การท่องเท่ียวไว้ 3 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนแรกเป็นการออกแบบฐานข้อมูลของระบบข้อมูลการท่องเท่ียว จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลเชิงพื้นท่ี
(Special data) และข้อมูลลักษณะประจํา (Attribute Data) ขั้นตอนท่ี 2 จัดทําระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศทางด้านท่องเท่ียวในลักษณะของเมนูเรียกค้นข้อมูลทางหน้าจอภาพ และขั้นตอน
ท่ี 3 เป็นการจัดทําศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใช้วางแผนแหล่งท่องเท่ียวในอนาคต 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการนําระบบภูมิสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามารถท่ีจะ
นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงพิกัด สถานท่ีต้ัง 
ท่ีชัดเจนของแหล่งท่องเท่ียว สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และข้อมูลด้านการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี
และบริเวณใกล้เคียง อีกท้ังยังสามารถใช้ในการจัดทําแผนท่ีแสดงสถานท่ีต้ังของแหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากร
ท่องเท่ียวหรือบริบทของชุมชนในด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่มีความแม่นยํา ชัดเจน และถูกต้อง
ตามพิกัดท่ีต้ัง และสามารถเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก 
 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.7.1 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
ในการศึกษาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นท่ีชุมชนนั้น จําเป็นต้องมี 

การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและชุมชนเป็นส่ิงสําคัญ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและ
นักวิชาการได้ให้ทฤษฎีและความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังต่อไปนี้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการ 
กําหนดไว้หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนท่ี 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2557) โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
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สังคม รวมท้ังการจัดบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น                 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ และ  
5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         

เสาวภา ไพทยวัฒน์ และคณะ(2555) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นแนวคิดท่ีมี 
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาไม่ว่าระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ถือว่าการมีส่วนร่วมถูกกําหนดให้มีผลต่อ
การพัฒนาของพื้นท่ีต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังนับว่าเป็นแนวคิดท่ีเปิดกว้างในการศึกษาไว้อย่าง
มากมาย ท้ังการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตัวเอง เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์
และความชํานาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงาน
ขององค์การและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ยังคงสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมท้ัง
การมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนด้วย  

ซึ่งความหมายโดยรวมนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของยุวัฒน์  วุฒิเมธี (2526) ท่ีได้ให้
ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ                  
คิดริเริ่ม การพิจารณา การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติงาน และการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึง
ตัวประชาชนเอง การท่ีสามารถทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และนํามาซึ่ง
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีดีขึ้นได้นั้น ผู้นําการเปล่ียนแปลงต้องยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนท่ีว่า 
มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นท่ี
ยอมรับของผู้อื่น และพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันมนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามี
โอกาสและได้รับการช้ีแนะอย่างถูกต้อง        
  นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลการเกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นเหตุเร้าใจให้
กระทําการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทําให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย  

  ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2531) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการท่ีรัฐเข้าไปส่งเสริม ชักนํา สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนท้ังในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน 
ชมรม มูลนิธิหรือองค์กรอาสาสมัครแบบต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกันให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว้      
  ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) ได้อ้างถึง Cohen and Uphoff (1980) ได้ให้ความหมายของการ
มีส่วนร่วมในทัศนะของการพัฒนาชนบทว่า “การมีส่วนร่วมท่ีดีจะต้องประกอบด้วย การมีส่วนเกี่ยวข้องของ
ประชาชน 4 ประการ ได้แก่ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจว่า จะทําอะไร และทําด้วยวิธีการอย่างไร มี



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

29 
 

ส่วนในการดําเนินโครงการ ตัดสินใจในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและร่วมมือกับองค์กร หรือกลุ่ม
กิจกรรมเป็นการเฉพาะ มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ อันเกิดจากโครงการพัฒนา และมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลโครงการทุกประเภท    

  อคิน รพีพัฒน์ (2544)  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน หมายถึง การ
กระตุ้นให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ดําเนินการทุกอย่าง ท่ีไ ม่ใช่การกําหนดจากภายนอก แต่ให้
ประชาชนร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เป็นเรื่องท่ีประชาชนคิดเอง      
  การมีส่วนร่วมท่ีนักวิชาการได้ให้ความหมายตามท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมนั้น กล่าวโดยสรุปคือ การ
สร้างความร่วมมือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มบุคคลได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีกระบวนการ มีโอกาสใน
การเข้ามาบริหาร รับผิดชอบและดําเนินการในลักษณะการร่วมคิด ร่วมทํา จนถึงขั้นตอนการเสร็จส้ินการ
ดําเนินงาน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การเข้ามาตัดสินใจในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเท่านั้น การมีส่วนร่วมนั่น
หมายถึง ประชาชน กลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดําเนินการท้ังกระบวนการ ท้ังนี้เพื่อเป็นการ
กําหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายร่วมกัน อีกท้ังกระบวนการมีส่วนร่วมคือ กิจกรรมหนึ่งท่ีเป็นการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ระดมความคิดเพื่อสร้างความสําเร็จและตอบสนองงานให้บรรลุดังวัตถุประสงค์  

  2.7.2 ลักษณะการมีส่วนร่วม       
  ประภาพร  ศรีตระกูล (2528) ได้ให้ความหมายถึงลักษณะการมีส่วนร่วมการทํางานของ
ประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนว่าการมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิดสําคัญ 3 ประการ คือ   
  1) ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและห่วงกังวลส่วนบุคคล ซึ่ง
บังเอิญพ้องต้องกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน     
  2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่นั้นผลักดันให้มุ่ง
ไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผนและร่วมมือกระทําการร่วมกัน      
  3) การตกลงใจร่วมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนในทิศทางท่ีพึงปรารถนาซึ่งการ
ตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอท่ีจะทําให้เกิดความคิดริเริ่มกระทําการท่ีสนองตอบความเห็นชอบของ
คนส่วนใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น        
  Cohen and Uphoff (1980) ได้แบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ข้ันตอน คือ การ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวไว้ว่าทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นไปถึงการมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนการตัดสินใจเป็นส่ิงท่ีสําคัญ ซึ่งในแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการคิดค้น มีบทบาทในทุกๆขั้นตอนของการดําเนินงาน ต้องเกิดจากแนวคิดของประชาชน ซึ่ง
แนวความคิดนี้มีกรอบพื้นฐานและขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้      
  1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making)    
  2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (implementation)     
  3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits)     
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  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation)     
  ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์  (2531) ได้สรุปสาระสําคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 2 ลักษณะ 
คือ 1) การมีส่วนร่วมท่ีแท้จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต้ังแต่เริ่มต้น
จนกระท่ังจบโครงการ เริ่มต้ังแต่ร่วมทําการศึกษาค้นคว้าปัญหาและความต้องการ การร่วมคิด และหาวิธีการ
แก้ปัญหา หรือสร้างส่ิงใหม่ๆ ร่วมวางนโยบาย แผนงานหรือโครงการ ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย
หรือแผนงานให้บรรลุตามท่ีกําหนดไว้ และร่วมควบคุมติดตาม ประเมินผล และ 2) การมีส่วนร่วมท่ีไม่แท้จริง 
เป็นการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน โดยเฉพาะเข้าร่วมในการปฏิบัติตามโครงการท่ีได้มีการกําหนดไว้แล้ว 
  สมนึก ปัญญาสิงห์ (2532) ได้สรุปประเด็นสาระการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้   
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสศึกษาหรือการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเกิดจากการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกด้วยกันหรือกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนโดยเน้นการศึกษาในลักษณะ “Learning Through Doing” เป็นหลัก  
  2. การมีส่วนร่วมชุมชน หมายถึง การให้อํานาจหรือการให้ชุมชนมีความสามารถเฉพาะ
กิจกรรมหรือโครงการใดๆ ก็ตามท่ีทําให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมนั้นๆ
  3. การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง กระบวนการ เพราะการทําให้ประชาชนมีความรู้ มี
อํานาจหน้าท่ี มีความสามารถและเข้าใจอย่างถ่องแท้ ต้องอาศัยระยะเวลาและทําอย่างเป็นขั้นตอน 
  4. การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆเพราะ
ปัญหาบางอย่างต้องการความช่วยเหลือจากภายนอก      
  5. การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การกระทําร่วมกันระหว่างหมู่คณะซึ่งมีความสําคัญต่อ
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับและความมั่นใจในการตัดสินใจของชุมชนเอง 
  นอกจากนี้สมนึก ปัญญาสิงห์ (2532) ยังได้ให้แนวทางจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วม ในด้าน
เศรษฐกิจ ประชาชนสามารถสร้างอํานาจการต่อรองทางเศรษฐกิจได้โดยอาศัยวิธีการร่วมกันซื้อร่วมกันขาย
เพื่อให้ได้ของท่ีมีคุณภาพ และมีราคายุติธรรม และในด้านการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมของประชาชน
นั้นเป็นการสร้างบุคลิกภาพและจิตสํานึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย     
  ลักษณะ ความสําคัญ และจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมท่ีนโยบายของภาครัฐบาล และ
นักวิชาการได้ให้ความหมายนั้น แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสัมพันธ์ของการร่วมระดมความคิด ผสาน
ความร่วมมือกันในการกระทําเพื่อบรรลุดังวัตถุประสงค์โดยมีแนวทางของการมีส่วนร่วมอาจมีความแตกต่างกัน
ไปตามแต่บริบทของรูปแบบการมีส่วนร่วมและความร่วมมือท่ีเกิดขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นมีท้ังรูปแบบท่ีเป็น
ถาวรและเกิดขึ้นช่ัวคราว ตามแต่ละกิจกรรมหรืองานท่ีเกิดขึ้น 

2.7.3  รูปแบบการมีส่วนร่วม 

มงคล จันทร์ส่อง (2544) ได้กําหนดองค์ประกอบรูปแบบของการมีส่วนร่วมมี 3 ด้านดังนี้
  1. การมีส่วนร่วม จะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน การให้บุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมจะต้องมีวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีชัดเจนว่า จะทํากิจกรรมนั้นๆไปเพื่ออะไร   
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  2. การมีส่วนร่วมจะต้องมีกิจกรรมเปูาหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจะต้อง
ระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงเปูาหมายในการร่วม 
  3. การเข้าร่วมจะต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเปูาหมายท่ีชัดเจนในการให้กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม  
การท่ีจะให้บุคคลเข้ามามีส่วนในร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องระบุกลุ่มเปูาหมายด้วย อย่างไรก็ตาม โดยท่ัวไปบุคคล
กลุ่มเปูาหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน   
  ศิริชัย  กาญจนวาสี (2547) ได้กําหนดรูปแบบและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในองค์กร ดังนี้          
  1. การมีส่วนร่วมในการประชุม       
  2. การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา      
  3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร    
  4. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขในปัญหา   
  5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ      
  6. การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์      
  อนงค์ พัฒนจักร (2535) ได้เสนอรูปแบบท่ีแท้จริงของการมีส่วนร่วมนั้นต้องประกอบด้วย
กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ         
  1. การวางแผน เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การต้ัง
วัตถุประสงค์ กําหนดการใช้ทรัพยากร กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล    
  2. การดําเนินกิจกรรม คือ จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการใช้
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมและตรวจสอบงบประมาณ    
  3.การใช้ประโยชน์ เป็นส่วนท่ีต้องสามารถนําเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นระดับ
การพึ่งพาตนเองและการควบคุมทางสังคม        
  4.การได้ประโยชน์ คือ จะต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว 
สังคมหรือทางวัตถุก็ได้          
  รูปแบบของการมีส่วนร่วมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจกรรม ซึ่งจากการศึกษา  
สรุปได้ว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ทําให้คนหรือกลุ่มเปูาหมาย เข้ามามีส่วนร่วมและ
มีความเกี่ยวข้องในการดําเนินการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยตนเอง กลุ่มคน โดยมุ่งเน้นไปท่ี
การระดมความคิด การร่วมตัดสินใจของสมาชิก เพื่อท่ีจะให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มคน กลุ่มเปูาหมายและ
เกิดการตกผลึกทางความคิดเพื่อสร้างความสําเร็จ เพื่อนําไปสู่เปูาหมายและประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้
ผลลัพธ์ของรูปแบบการมีส่วนร่วมยังครอบคลุมไปถึงการประเมินผลและการติดตาม เพื่อให้เป็นไปตามการ
วางแผนท่ีได้มีการระดมความคิดร่วมกันไว้         
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ศึกษาต่อกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ
ท่องเท่ียวแล้ว สามารถกล่าวได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วม เป็นกลไกท่ีสําคัญท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ด้วยการใช้กลไกของการมีส่วนร่วมมาเป็นขั้นตอนในการดําเนินการสร้างความสัมพันธ์ ระดม
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ความคิด ความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่างๆ 
และร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามกิจกรรมหรืองานท่ีต้องการให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีได้ต้ังไว้ 

2.8  ข้อมูลและบริบทพ้ืนท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
2.8.1 ลักษณะที่ต้ังและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

  ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์หรือชุมชนย่านกะดีจีน(กุฎีจีน)เป็นช่ือเรียกของกลุ่มชุมชนท้ัง 6 ชุมชน
ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกันในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตต้ังแต่ริมคลองวัดกัลยาณ์ จนไป
เช่ือมต่อท่ีริมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เชิงสะพานพุทธ ซึ่งแต่เดิมนั้นพื้นท่ีดังกล่าวเป็นท่ีต้ังของบ้านเรือน                
ขุนนางตระกูลบุนนาค  ผู้มีบทบาทในการบริหารประเทศต้ังแต่ครั้งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  ท้ังยังเป็นชุมชน
เก่าท่ีมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานสืบได้ถึงต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา และมีผู้คนอยู่อาศัย
ร่วมกันมาโดยตลอดในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีมีศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้คนท่ีอาศัยอยู่อย่าง
หลากหลาย ทําให้พื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์เป็นแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญมากแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ประกอบด้วย 6 ชุมชน ได้แก่ 

1. ชุมชนวัดกัลยาณ์ 
2. ชุมชนกุฎีจีน  
3. ชุมชนวัดประยุรวงศ์ 
4. ชุมชนวัดบุปผาราม 
5. ชุมชนกุฎีขาว 
6. ชุมชนโรงคราม 
ซึ่งต้ังอยู่บริเวณทิศตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาในพื้นท่ีฝ่ังธนบุรี โดยพื้นท่ีของกลุ่มชุมชน 

แขวงวัดกัลยาณ์มีรายละเอียดทางด้านลักษณะท่ีต้ังและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดังต่อไปนี้ 
1. ชุมชนวัดกัลยาณ์ มีภูมิศาสตร์ที่ต้ังอยู่ท่ีถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร ประกาศเป็นชุมชนท่ีจัดต้ังตามระเบียบเมื่อปี พ.ศ. 2535 อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
กรรมสิทธิ์พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีเช่า เจ้าของท่ีดินคือพื้นท่ีของรัฐ มีเนื้อท่ี 22 ไร่ มีบ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ 350 หลัง  
ครอบครัวรวม 314 ครัวเรือน ประชากรรวมท้ังส้ิน 1,470 คน โดยแบ่งแยกเป็นชาย 686 คน หญิง 784 คน 
เป็นชุมชนประเภทแออัด พื้นท่ีของชุมชนส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นท่ีธรณีสงฆ์ของวัด โดยชาวบ้านเช่าท่ีดินปลูก
สร้างบ้านเรือน ในชุมชนมีสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งต้ังอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝ่ังใต้ พื้นท่ีของชุมชนมีบริเวณท่ีติดน้ําเจ้าพระยาบริเวณด้านหน้าวัด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร บริเวณด้านทิศใต้ของชุมชนออกจากซอยวัดกัลยาณ์ท่ีทางเข้าวัดกัลยาณมิตรฯติดกับ
ถนนเทศบาลสาย 1 สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่ค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณใกล้วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร เป็นบ้านเช่าติดกันเป็นเรือนแถวไม้ ด้านนอกเป็นอาคารพาณิชญ์ มีซอยเช่ือม และมีทางเดินเลียบ
แม่น้ําเจ้าพระยากับชุมชนกุฎีจีน   
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  ชุมชนวัดกัลยาณ์มีสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนโดยมีอาณาเขต ติดต่อดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับส่วนโค้งของพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยา และมีเส้นทางเดินเท้าและ
รถจักรยานไปยังชุมชนกุฎีจีนในทิศตะวันออกได้ 
  - ทิศใต้  ติดต่อกับถนนอรุณอมรินทร์ บริเวณทางเข้าวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร(ซอยอรุณ
อมรินทร์ 6) ซึ่งสามารถเช่ือมต่อไปท่ีบริเวณถนนประชาธิปกและถนนวังเดิมผ่านสะพานอนุทินสวัสด์ิได้ อีกฝ่ัง
ของถนนอรุณอมรินทร์ คือบริเวณชุมชนกุฎีขาว และชุมชนวัดบุปผาราม 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับชุมชนกุฎีจีน โรงเรียนแสงอรุณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียน
ซางตาครู้สคอนแวนท์ และสามารถเดินเท้าไปถึงชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และชุมชนวัดประยุรวงศ์ได้ 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับโรงเรียนวัดกัลยาณมิตรและริมคลองวัดกัลยาณ์ซึ่งเมื่อเดินข้ามผ่าน
เข่ือนขนาดเล็กไปแล้วจะสามารถเข้าสู่วัดโมลีโลกยารามและพื้นท่ีพระราชวังเดิม กรุงธนบุรีได้ 

 ซึ่งต้ังอยู่บริเวณทิศตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาในพื้นท่ีฝ่ังธนบุรี โดยพื้นท่ีของกลุ่มชุมชน 
แขวงวัดกัลยาณ์มีรายละเอียดทางด้านลักษณะท่ีต้ังและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดังต่อไปนี้ 

2. ชุมชนกุฎีจีน มีภูมิศาสตร์ที่ต้ังอยู่ท่ีถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร ประกาศเป็นชุมชนท่ีจัดต้ังตามระเบียบเมื่อปี พ.ศ. 2535 อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
กรรมสิทธิ์พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล เจ้าของท่ีดินคือเอกชน มีเนื้อท่ี 32 ไร่ มีบ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ 280 หลัง  
ครอบครัวรวม 346 ครัวเรือน ประชากรรวมท้ังส้ิน 1,850 คน โดยแบ่งแยกเป็นชาย 820 คน หญิง 1,030 คน 
เป็นชุมชนประเภทแออัด พื้นท่ีของชุมชนประกอบด้วยสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น 
ศาลเจ้าเกียนอันเก็ง โบสถ์วัดซางตาครู้ส ผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมฝรั่งกุฎีจีน และมีสถานศึกษาในชุมชนคือ 
โรงเรียนแสงอรุณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ พื้นท่ีของชุมชนบางส่วนติดกับ
แม่น้ําเจ้าพระยา เช่ือมต่อถึงชุมชนวัดกัลยาณ์ และชุมชนวัดประยุรวงศ์  
  ชุมชนกุฎีจีนมีสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนโดยมีอาณาเขต ติดต่อดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับส่วนโค้งของแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งบริเวณริมน้ํามีเส้นทางเดินเท้าและ
เส้นทางจักรยานสามารถสัญจรเช่ือมต่อไปถึงวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และออกไปบริเวณทางเข้าวัดประยุร
วงศาวาสวรวิหารได้ 
  - ทิศใต้  ติดต่อกับถนนอรุณอมรินทร์ และสามารถออกสู่ถนนใหญ่ได้หลายช่องทาง เช่น ทาง
ถนนซอยวัดกัลยาณ์ ทางวัดกัลยาณมิตรฯ, โรงเรียนแสงอรุณ, โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ บริเวณถนน
เทศบาลสาย 1 ซอยอรุณอมรินทร์ 4 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับวัดประยุรวงศาวาส และสะพานพุทธยอดฟูา  
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับชุมชนวัดกัลยาณ์ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

3. ชุมชนวัดประยุรวงศ ์มีภูมิศาสตร์ที่ต้ังอยู่ท่ีถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขต 
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกาศเป็นชุมชนท่ีจัดต้ังตามระเบียบเมื่อปี พ.ศ. 2535 อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
กรรมสิทธิ์ของพื้นท่ีเป็นการเช่าพื้นท่ี เจ้าของท่ีดินคือเอกชน มีเนื้อท่ี 13 ไร่ มีบ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ 228 หลัง  
ครอบครัวรวม 261 ครัวเรือน ประชากรรวมท้ังส้ิน 1,603 คน โดยแบ่งแยกเป็นชาย 742 คน หญิง 861 คน 
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เป็นชุมชนประเภทแออัด พื้นท่ีของชุมชนอยู่บริเวณรอบวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การเข้าถึงพื้นท่ีมีซอยและ
ทางสัญจรภายในชุมชน มีสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ภายในพื้นท่ีชุมชนคือ โรงเรียนศึกษานารี  อนุบาลวรรณบูรณ์
ศึกษา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวชิราอนุบาล ด้านหน้าวัดประยุรวงศาวาสฯ ติดถนนประชาธิปก
เช่ือมต่อขึ้นสะพานพระพุทธยอดฟูา และมีศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์อยู่ภายในบริเวณ
ชุมชนวัดประยุรวงศ์ 
  ชุมชนวัดประยุรวงศ์มีสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนโดยมีอาณาเขต ติดต่อดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนประชาธิปก บริเวณด้านหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ีสามารถ
เข้าสู่ฝ่ังพระนครได้โดยสะพานพระพุทธยอดฟูาและสะพานพระปกเกล้า 
  - ทิศใต้  ติดต่อกับถนนอรุณอมรินทร์ ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับถนนประชาธิปกได้ และตรงข้าม
ถนนเทศบาลสาย 1 ติดต่อกับชุมชนวัดบุปผารามและวัดบุปผารามวรวิหาร 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับโรงเรียนศึกษานารี 
  - ทิศตะวันตก เช่ือมต่อกับชุมชนกุฎีจีน โดยมีถนนเทศบาลสาย 1 (ซอยอรุณอัมรินทร์ 4) 
ค่ันกลางบริเวณโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา และโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 

4. ชุมชนวัดบุปผาราม มีภูมิศาสตร์ที่ต้ังอยู่ท่ีถนนเทศบาลสาย 1 และถนนเทศบาลสาย 2  
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกาศเป็นชุมชนท่ีจัดต้ังตามระเบียบเมื่อปี พ.ศ. 2535 อยู่ใน
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กรรมสิทธิ์พื้นท่ีเป็นการพื้นท่ีเช่าและพื้นท่ีส่วนบุคคล เจ้าของท่ีดินคือเอกชน มีเนื้อท่ี 
27.5 ไร่ มีบ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ 323 หลัง  ครอบครัวรวม 257 ครัวเรือน ประชากรรวมท้ังส้ิน 1,372 คน โดย
แบ่งแยกเป็นชาย 658 คน หญิง 714 คน เป็นชุมชนประเภทแออัด พื้นท่ีของชุมชนส่วนใหญ่อยู่บริเวณถนน
เทศบาลสาย 2 และถนนเทศบาลสาย 1 ตรงข้ามวัดบุปผารามวรวิหาร โดยมีท่ีทําการชุมชนอยู่บริเวณเยื้อง
ทางเข้าด้านหน้าวัดบุปผารามวรวิหาร ขอบเขตของชุมชนครอบคลุมไปถึงสะพานก่อนข้ามคลองไปฝ่ังสถานี
ตํารวจนครบาลบุปผารามด้านตรงข้ามของสถานีฯเป็นพื้นท่ีของชุมชนโรงคราม 
  ชุมชนวัดบุปผารามมีสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนโดยมีอาณาเขต ติดต่อดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนอรุณอมรินทร์ที่สามารถเดินทางไปวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารได้ 
  - ทิศใต้  ติดต่อกับถนนเทศบาลสาย 2 สามารถเช่ือมต่อกับถนนอิสรภาพได้  
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับวัดบุปผารามวรวิหาร โดยมีถนนเทศบาลสาย 1 ค่ันกลาง 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นท่ีชุมชนกุฎีขาว โดยมีคลองระบายน้ําค่ันกลาง 

5. ชุมชนกุฎีขาว มีภูมศิาสตร์ที่ต้ังอยู่ท่ีถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร ประกาศเป็นชุมชนท่ีจัดต้ังตามระเบียบเมื่อปี พ.ศ. 2535 อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
กรรมสิทธิ์พื้นท่ีเป็นการพื้นท่ีเช่าและพื้นท่ีส่วนบุคคล เจ้าของท่ีดินคือเอกชน มีเนื้อท่ี 27 ไร่ มีบ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ 
230 หลัง  ครอบครัวรวม 295 ครัวเรือน ประชากรรวมท้ังส้ิน 1,137 คน โดยแบ่งแยกเป็นชาย 556 คน หญิง 
581 คน เป็นชุมชนประเภทแออัด พื้นท่ีของชุมชนมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ซึ่งมีศาสนสถานอันเป็นเอกลักษณ์
สําคัญและมีช่ือเสียงในระดับประเทศ นั่นคือ มัสยิดบางหลวงท่ีเป็นมัสยิดทรงไทยหนึ่งเดียวในโลกท่ีมีการ
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ผสมผสานศิลปะไทย จีน ฝรั่งมาผสานรวมกันได้อย่างลงตัวและบริเวณใกล้เคียงมีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนในชุมชนกุฎีขาวตั้งอยู่บริเวณทางเข้าด้านถนนอรุณอมรินทร์ 
  ชุมชนกุฎีขาวมีสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนโดยมีอาณาเขต ติดต่อดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนอรุณอมรินทร์ โดยสามารถเข้าชุมชนและบริเวณมัสยิดบางหลวง            
ได้บริเวณถนนใต้สะพานอนุทินสวัสด์ิ 
  - ทิศใต้  เช่ือมต่อกับชุมชนโรงคราม สามารถเดินเท้าออกมาจากทางเดินเท้าทางคลองระบาย
น้ําเพื่อมาเช่ือมต่อกับบริเวณด้านหน้าสถานีตํารวจนครบาลบุปผารามได้ 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นท่ีชุมชนวัดบุปผาราม  
  - ทิศตะวันตก ติดกับคลองบางกอกใหญ่โดยฝ่ังตรงข้ามพื้นท่ีคือ วัดโมลีโลกยาราม ราช
วรวิหารและพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี 

6. ชุมชนโรงคราม มีภูมิศาสตร์ที่ต้ังอยู่ท่ีถนนเทศบาลสาย 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร ประกาศเป็นชุมชนท่ีจัดต้ังตามระเบียบเมื่อปี พ.ศ. 2535 อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
กรรมสิทธิ์พื้นท่ีเป็นการพื้นท่ีเช่าและพื้นท่ีส่วนบุคคล เจ้าของท่ีดินคือเอกชน มีเนื้อท่ี 5 ไร่ มีบ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ 
100 หลัง  ครอบครัวรวม 123 ครัวเรือน ประชากรรวมท้ังส้ิน 581 คน โดยแบ่งแยกเป็นชาย 278 คน หญิง 
303 คน เป็นชุมชนประเภทแออัด พื้นท่ีของชุมชนสามารถสัญจรได้ผ่านถนนอิสรภาพ จุดสังเกตสําคัญคืออยู่
ตรงข้ามสถานีตํารวจนครบาลบุปผาราม พื้นท่ีชุมชนโรงครามเป็นย่านตลาดเก่าของคุณหญิงอายุยืน บุนนาคซึ่ง
ปัจจุบันยังมองเห็นอาคารตลาดเก่า เรียกว่า ตลาดปี๊บ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนขับรถแห่งแรกในชุมชนแห่ง
นี้คือ โรงเรียนสอนขับรถ ส.สะพานมอญ ซึ่งถือเป็นชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาชุมชนหนึ่ง 
  ชุมชนโรงครามมีสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับชุมชนวัดบุปผารามโดยอยู่ถนนเทศบาลสาย 2 ร่วมกัน  
  - ทิศใต้  ติดต่อกับสะพานเจริญพาศน์และบริเวณพื้นท่ีหลุมหลบภัยเก่าสมัยสงครามโลก 
เช่ือมต่อกับถนนอิสรภาพผ่านหน้าถนนเทศบาลสาย 2  
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับคลองบางกอกใหญ่   
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับสถานีตํารวจนครบาลบุปผาราม 
 

2.8.2  การบริหารจัดการชุมชน 
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์อันประกอบด้วยชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนวัดกุฎีจีน ชุมชนวัดประยุรวงศ์  

ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนโรงคราม ล้วนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเขตธนบุรี ซึ่งเขต
ธนบุรีอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ชุมชนท้ังหมดจึงถือว่าอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือด้วย โดยฝุายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการของเขตธนบุรีเป็นผู้ให้การสนับสนุนและประสานงานการดําเนินการต่างๆของชุมชน ซึ่งรวมไป
ถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการประจําชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการ
ชุมชน พ.ศ. 2555 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนโดยในหนึ่งชุมชนให้มีกรรมการ
ชุมชนอย่างน้อย ชุมชนละ 7 คน (ในกรณีท่ีชุมชนใดมีบ้านเรือนในชุมชนเกิน 100 หลัง ให้มีการเลือกต้ัง
กรรมการชุมชนเพิ่มข้ึนอีก 1 คนต่อจํานวนบ้านทุก 50 หลัง เศษของห้าสิบหากมีจํานวนบ้านเรือนเกิน 25 หลัง 
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ให้นับเป็นห้าสิบหลัง ท้ังนี้แต่ละชุมชนจะต้องมีคณะกรรมการชุมชนไม่เกิน 15 คน) และในกรณีท่ีชุมชนมี
ผู้สมัครต้ังแต่ 7 คนขึ้นไป แต่มีจํานวนคนไม่เกินกรรมการชุมชนท่ีได้กําหนดไว้ ให้ถือว่าผู้สมัครได้รับการ
เลือกตั้งโดยไม่ต้องมีกระบวนการเลือกต้ัง ซึ่งกรรมการชุมชนมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 2 ปี โดยมีประธาน
ชุมชน จํานวน 1 คน คณะกรรมการชุมชนจะมีหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับสํานักงานเขตธนบุรี 
เพื่อการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ  มีส่วนร่วม และร่วมพัฒนาชุมชน สําหรับการประชุมกรรมการ
ชุมชนนั้น หลังจากท่ีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุมชนโดยสํานักงานเขตธนบุรีแล้ว ให้ผู้อํานวยการเขตธนบุรี 
ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการชุมชนครั้งแรกภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันเลือกต้ัง เพื่อพิจารณาตําแหน่งต่างๆ
ของคณะกรรมการชุมชน โดยผู้อํานวยการเขตทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมในการเลือกคณะกรรมการ
ชุมชนในตําแหน่งต่างๆ ซึ่งหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนท้ังในด้ายกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
  2. จัดประชุมในชุมชนหรือเวทีสาธารณะเพื่อพัฒนาชุมชนตามข้อ 1   
  3. ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติในชุมชน    
  4. ประสานงานและดําเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กร หน่วยงานราชการ องค์การและ
หน่วยงานเอกชนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในอันท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน   
  5. เสริมสร้างความสามัคคีและการมีวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน   
  6. ส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม    
  7. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  8. เผยแพร่ผลงาน ติดตามประเมินผลและรายงานต่อสมาชิกชุมชน เช่น การจัดทําปูาย
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ทางเครื่องขยายเสียง     
  9. ประสานงานแจ้งการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท่ีเข้าไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนต่อผู้อํานวยการเขตธนบุรี         
  10. แต่งต้ังผู้มีความรู้ความเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาหรือคณะทํางานในฝุายต่างๆ 

  โดยมีรายนามของประธานชุมชนในพื้นท่ีแขวงวัดกัลยาณ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. ชุมชนวัดกัลยาณ์      นายชัยสิทธิ์ กิตติวณิชพันธ์ 
2. ชุมชนกุฎีจีน   นายชาติ  สุรกูล 
3. ชุมชนวัดประยุรวงศ ์  นายสมัย วงศ์ศรีตระกูล 
4. ชุมชนวัดบุปผาราม   นายประดิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง 
5. ชุมชนกุฎีขาว   นายชนะ โอสถ 
6. ชุมชนโรงคราม   นายเอี่ยม โลหะญาณจารี 
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2.8.3  ลักษณะภูมิศาสตร์  
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีภูมิศาสตร์ที่ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ํา 

เจ้าพระยา เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม โดยชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนวัดประยุรวงศ์ด้านทิศเหนืออยู่ติดฝ่ัง
แม่น้ําเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันตกของกลุ่มชุมชนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ ด้านทิศตะวันตกของชุมชนอยู่
บริเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารฝ่ังถนนประชาธิปก ด้านทิศใต้ของชุมชนบริเวณชุมชนโรงคราม และชุมชน
วัดบุปผารามสามารถเช่ือมต่อถนนอิสรภาพได้ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของกลุ่มชุมชนเป็นลักษณะชุมชนแออัดท่ี
ประกอบด้วยทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว บ้านเช่าและบ้านส่วนตัว ซึ่งการสัญจรในเส้นทางถนนหลักของกลุ่มชุมชนคือ
ถนนเทศบาลสาย 1, ถนนเทศบาลสาย 2, ถนนอิสรภาพและถนนอรุณอมรินทร์ โดยการเข้าถึงในพื้นท่ีแต่ละ
ชุมชนใช้การเดินเท้าเข้าซอยขนาดเล็กท่ีรถจักรยาน จักรยานยนต์และคนเดินเท้าสามารถเดินเข้าไปได้    

2.8.4  สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

รับจ้าง บางส่วนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว, พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, รับราชการ ซึ่งรวมถึงการ
ประกอบอาชีพจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนซี่งบริเวณชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์เป็นชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม จึงสามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีการสืบสานกันต่อมาทางวัฒนธรรมในชุมชนได้ เช่น ขนม
ฝรั่งกุฎีจีน ขนมกุสรัง ขนมกวยตัส ขนมกะลอจ๊ี หมูกระดาษ ฯลฯ โดยในทุกชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชนใน
การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมทางสังคมให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น 
กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาท่ีมีความแตกต่าง
กันในแต่ละชุมชน เป็นต้น ในด้านของศาสนาและความเช่ือของแต่ละชุมชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ชุมชนวัดกัลยาณ์ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยท่ีทําการชุมชนอยู่บริเวณ
ด้านข้างของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และบ้านเรือนของคนในชุมชนจะอยู่บริเวณรายรอบวัดกัลยาณมิตร 
ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนจึงเป็นชาวไทยพุทธและมีวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมของศาสนาพุทธ 
  ชุมชนกุฎีจีน เนื่องจากชุมชนนี้เป็นชุมชนท่ีมีประวัติความเป็นมาอันเป็นท่ีมาของย่านชุมชน
ชาวจีนเก่าแก่ท่ีอาศัยอยู่ริมน้ําเจ้าพระยามา ซึ่งมีศาลเจ้าเกียนอันเกงเป็นท่ีเคารพสักการะของคนในชุมชน
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และบริเวณใกล้เคียงของชุมชนกุฎีจีนก็มีโบสถ์ซางตาครู้สท่ีสะท้อนถึงความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีชาวต่างชาติมาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารต้ังแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินได้พระราชทาน
ท่ีดินบริเวณนี้ให้ชาวจีน ชาวโปรตุเกสได้พํานักอาศัย ชุมชนแห่งนี้จึงมีประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ ศาสนา
พุทธแบบมหายาน และศาสนาคริสต์อยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง โดยมีท่ีทําการชุมชนอยู่บริเวณด้านข้างของ
โบสถ์ซางตาครู้ส 
  ชุมชนวัดประยุรวงศ ์ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยท่ีทําการชุมชนอยู่ในบ้านพัก
อาศัยของประธานชุมชน ซึ่งมีงานหัตถกรรมพื้นบ้านอันเป็นเสน่ห์ของชุมชนวัดประยุรวงศ์อยู่คือ ร้านทําหมู
กระดาษ 
  ชุมชนวัดบุปผาราม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยท่ีทําการชุมชนอยู่บริเวณ
เย้ืองทางเข้าวัดบุปผารามวรวิหาร 
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  ชุมชนกุฎีขาว ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนเก่าแก่ท่ีมีประชากรมารวมตัวกันท่ีคลองบางหลวง โดย
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม มีการเข้ามาต้ังรกรากพร้อมกับการก่อต้ังกรุงรัตนโกสินทร์ 
บรรพบุรุษของชาวชุมชนแห่งนี้เป็นแขกจาม (ชาวมุสลิมจากอาณาจักรจัมปา ท่ีเข้ามาเป็นกองอาสาจาม) และ
แขกแพ (แขกท่ีอยู่บนแพอพยพมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย) 
  ชุมชนโรงคราม ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมคือ สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ในชุมชนคือตลาดคุณหญิงอายุยืน หรือคุณหญิงอายุยืนอรสุม 
พลาภิบาล ภรรยาของพระยาอรสุมพลาภิบาล(เด่น บุนนาค) หรือตลาดปี๊บ ท่ีในอดีตเคยเป็นตลาด โรงวิก
แสดงโขนละครเมื่อครั้งอดีตและเป็นตลาดขายปี๊บใส่ของ ตลอดจนท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน อีกท้ังยังมีโรงเรียน
สอนขับรถแห่งแรกของไทยคือโรงเรียน ส.สะพานมอญ  

 2.8.5  ลักษณะประชากรและคุณภาพชีวิต  
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีประชากรท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในกลุ่มชุมชน 

ท้ัง 6 ชุมชนประมาณ 250 ปีท่ีผ่านมา หรือต้ังแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัด ,จากการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจํานวน 30 
เปอร์เซ็นต์ มีประชากรท้ังหมดรวม 6 ชุมชน จํานวน 8,013 คน โดยแบ่งเป็นชาย 3,740 คน หญิง 4,273  คน 
ประชากรในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์โดยรวมมีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง เนื่องจากมีการประกอบอาชีพท่ีมี
ความหลากหลาย พื้นท่ีชุมชนมีท้ังส่วนท่ีพัฒนาแล้ว กับส่วนท่ีเป็นพื้นท่ียังไม่ได้รับการพัฒนา เช่น พื้นท่ีท่ีมี
เจ้าของบ้านแต่ไม่ได้รับการดูแลมีการปล่อยท้ิงไว้ บ้านวินเซอร์อยู่ริมน้ําเมื่อไม่ได้รับการดูแลก็ถูกน้ํากัดเซาะ
และอาจเสียหายในอนาคต ในพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน และชุมชนวัดกัลยาณ์มีแนวการก่อสร้างรถไฟฟูาใต้ดินท่ีจะ
แล้วเสร็จในปี 2562 ก็จะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ในอนาคต  

2.8.6  หน่วยงานหรือองค์กรภายในชุมชน  
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีการบริหารการจัดการโดย 

คณะกรรมการชุมชนท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชน และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในการร่วมกันพัฒนาชุมชน สร้างสวัสดิการ ส่งเสริมรายได้ในการทําธุรกิจชุมชน และส่งเสริมอาชีพ
ให้กับคนในชุมชน อีกท้ังการประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านต่างๆท่ีเป็นความต้องการของ
คนในชุมชน ด้วยความท่ีชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์เป็นชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนจึงมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัดกิจกรรมปลูกฝัง
ความรู้ กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆภายในพื้น ท่ีกลุ่มชุมชนจํานวนมาก นอกจากนี้แล้ว
บริเวณรอบชุมชนก็มีหน่วยงานภาครัฐ เช่น กองทัพเรือ สํานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร(ศาลาว่าการจังหวัด
ธนบุรีเดิม) ฯลฯ สถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นการครบ บวร(บ้าน+
วัด+โรงเรียน) ท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนแขวง
วัดกัลยาณ์ 
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2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        ช่ืน ศรีสวัสด์ิ และคณะ(2550) ได้ศึกษาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีวัฒนธรรมของชุมชนชาว
กวยในเขตอีสานใต้และลาวใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจสภาพทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ตลอดจน
การศึกษาแนวทางพัฒนาและการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวกวย(ส่วย) ในเขตอีสานใต้และ
ลาวใต้ ผลการวิจัยพบว่า ในด้านของชุมชนชาวกวยท้ังในเขตอีสานใต้และลาวใต้ มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน
ในทางประวัติศาสตร์ทางชาติพันธุ์และทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีพูด ภาษาในตระกูลมอญ-
เขมร มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกัน นอกจากนี้ในด้านของแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวกวย อาจทําได้โดยการสํารวจสภาพชุมชนท่ีมีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม และขึ้นบัญชี
ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ แล้วเผยแพร่ให้กับธุรกิจท่องเท่ียวโดยผ่านการ
ประชุมสัมมนา การประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารให้ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน  

เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว (2549) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการ
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านเข็กน้อย  ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญคือ  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาการแสดงและ
การละเล่นพื้นบ้าน พัฒนาข้าวใหม่ม้ง พัฒนาชุดอาหารท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง พัฒนาผลิตภัณฑ์
ของท่ีระลึก พัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรเชิงการค้า และเพื่อพัฒนาการขายในธุรกิจท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่าชุมชนได้วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวในการประกอบ
ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มอาชีพวัฒนธรรมม้งเข็กน้อย ซึ่งพบว่ากลุ่มอาชีพวัฒนธรรมม้งเข็กน้อยมี
ปัจจัยท่ีส่งผลความสําเร็จสูง ชุมชนจึงร่วมกันทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อดําเนินการตามแผนเสร็จแล้ว 
ชุมชนสามารถพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทางการพัฒนาองค์กรท่ี  
ส่ิงท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือสินค้าท่ีผลิตในชุมชนมีราคาสูง  ทําให้ผู้ขายต้องไปซื้อสินค้าจากท่ีอื่นมาจําหน่าย                  
จึงพิจารณาว่าทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาองค์กรธุรกิจของตนเองได้ และสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นสินค้าท่องเท่ียวและสามารถพัฒนาการขายได้  
 ปวีณา โทนแก้ว (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าลีซอ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของ
ชาวเขาเผ่าลีซอจังหวัดเพชรบูรณ์ 2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3. เพื่อได้แนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเพชรดา โดยผลการวิจัยพบว่า ในด้านของศักยภาพธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชนนั้น ผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมท่ีสามารถนํามาเป็นสินค้าการท่องเท่ียวมีมากมาย  เช่น ประเพณีต่างๆ
ของชุมชน รวมท้ังวิถีชีวิตชุมชนแบบชนเผ่า เช่น การทําเกษตรบนท่ีสูง และการทําเครื่องมือจักสานจากไม้ไผ่ 
ในส่วนของสภาพตลาดการท่องเท่ียวปัจจุบัน ชาวบ้านทําห้างขายผัก (ร้านขายผักท่ีทําจากไม้ไผ่หลังเล็กๆ) ท่ี
ริมถนนในหมู่บ้าน  ซึ่งบ้านเพชรดา มีปัจจัย/ทรัพยากรท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการธุรกิจท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนได้ครบถ้วน           
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 ภัคณิษา อภิศุภกรกุล และคณะ (2550) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเช่ือมโยงกับเทศกาลการท่องเท่ียวประจําปี ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานใต้ โดย ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ใน
งานวิจัย คือ 1. เพื่อพัฒนาเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับเทศกาลท่องเท่ียวประจําปีในกลุ่มอีสาน
ใต้ 2. เพื่อศึกษาความสนใจและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวบนเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่ือมโยงกับ
เทศกาลการท่องเท่ียวประจําปี 3.เพื่อประชาสัมพันธ์เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับเทศกาล
การท่องเท่ียวประจําปี ในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 4. เพื่อศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์พึ่งพาเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง การพัฒนาและจัดการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีกลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืนโดยเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้าน ซึ่งผลการศึกษาทําให้ทราบแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่ือมโยงกับเทศกาลการ
ท่องเท่ียวประจําปีในกลุ่มอีสานใต้ ให้เป็นที่รู้จักและสามารถพัฒนาในด้านอื่นต่อไปและ ทราบถึงแนวทางและ
วิธีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับเทศกาลการท่องเท่ียวประจําปีในกลุ่ม
จังหวัดอีสานใต้ นอกจากนี้ยังทราบถึงแนวทางและยุทธศาสตร์พึ่งพาเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาและ
จัดการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีกลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืนโดยเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
 ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว และคณะ(2557) ได้ศึกษาแผนงานการพัฒนานโยบายการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
สําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ 1)เพื่อศึกษา
ตลาดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีและนนทบุรี 2) เพื่อประเมินความ
พร้อมทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีและนนทบุรี 3)เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานีและ
นนทบุรี และ 4) เพื่อนําเสนอนโยบาย แผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางในการบริหารการจัดการการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมไปสู่ภาคปฏิบัติ ผลการวิจัย พบว่า จุดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแรงจูงใจให้เดินทางมาเท่ียวท้ัง
สามจังหวัดมีความคล้ายกัน คือ ความสวยงามของสถาปัตยกรรมของสถานท่ีท่องเท่ียว ประวัติความเป็นมา
ของสถานท่ีและช่ือเสียงของพระพุทธรูป  โดยภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียง ในขณะท่ีจังหวัด
นนทบุรีมีภาพลักษณ์ในการคงอนุรักษ์วัฒนธรรมด้ังเดิม  และภาพลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยรามัญ  
 รสิกา อังกูรและคณะ (2547) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี 
ภูเก็ตและจังหวัดนนทบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมท่ีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติและนักท่องเท่ียวชาวไทยนิยม คือ การเท่ียวชมสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน 
การเท่ียวชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการเท่ียวชมความงดงามของศิลปหัตถกรรมไทยท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีพบในแต่ละจังหวัดท่ีทําการศึกษาซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน  เช่น 
ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวปัญหาขาดแคลนงบประมาณ ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเท่ียวในบางแหล่ง
ท่องเท่ียว ปัญหาด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการด้านการท่องเท่ียว เป็นต้น 
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 เพ็ญศรี เจริญวานิชและนิติพล ภูตะโชติ (2541) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวใน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ เลยและอุบลราชธานี พบว่าวิธีการท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาตลาดท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ทําการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มากขึ้น และช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น  
ปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การขาดเจ้าหน้าท่ีใน
การดูแลแนะนํานักท่องเท่ียวและการขาดการดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาล  
 กิตติพร ใจบุญ, อนงค์รัตน์ ศักด์ิภักดี, ยุพา เรืองพุ่ม, และจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา (2544) ได้
ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน :กรณีศึกษาย่าน
กุฎีจีนและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา และสืบค้นแหล่งวัฒนธรรม
ต่างๆ ของชุมชนย่านกุฎีจีนและพื้นท่ีใกล้เคียง พร้อมท้ังศึกษาศักยภาพและนําเสนอแนวทางในการพัฒนา 
ส่งเสริม และการจัดการแหล่งวัฒนธรรมในย่านกุฎีจีนและพื้นท่ีใกล้เคียง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้
ของชุมชน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แหล่งวัฒนธรรมในย่านกุฎีจีนและพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีสําคัญมีอยู่จํานวน 9 
แหล่งวัฒนธรรม หลายแหล่งมีสถานภาพและบทบาทความสําคัญหลายส่ิงในเวลาเดียวกัน ด้านแนวทางการ
พัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนนั้น พบว่า ชุมชน สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐ ควรมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ การตรวจสอบและการรับผลประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ในส่วนของสถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ
หลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งวัฒนธรรม และในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ควรมีบทบาทในด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมของชุมชน โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของการกระจายอํานาจ 
 จากการศึกษาและการวิจัยของนักวิชาการในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ถึงองค์ความรู้ด้าน
ของการพัฒนาการท่องเท่ียว การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว กระบวนการมีส่วนร่วม รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวที่จําเป็นต้องใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อนํามาพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว
ของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งจากการศึกษาส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ชุมชนเป็นองค์ประกอบสําคัญหลักในการ
ขับเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนสถาบันการศึกษาคือส่วนท่ีจะเป็นส่วนสนับสนุนด้านความร่วมมือและข้อมูลในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียวภายในชุมชน 
 

 

 

 

 




