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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 
ความสำคัญและความเปน็มาของปัญหา 
 
 ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าต้ังแต่ปากคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางกอกใหญ่ 
เป็นชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เนื่องจากในอดีตคนในชุมชนส่วนใหญ่ผูกพันกับสายน้ำ ทำให้
สายน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่น การสัญจรทางน้ำจึงเป็นส่วนหน่ึงของวิถี
ชีวิตและใช้เป็นเส้นทางในการไปมาระหว่างกัน แม่น้ำเจ้าพระยาจึงเป็นสายหลักท่ีใช้ในการเดินทางของคน
กรุงเทพต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีคนในชุมชนมาอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำเป็นจำนวนมากเน่ืองจาก
ความสะดวกในการเดินทางและทำการค้าขาย แม้ในปัจจุบันจะมีการตัดถนนเพ่ือความสะดวกในการ
เดินทางแต่ก็ยังมีการเดินทางทางน้ำอยู่และจากการท่ีมีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตลอดริมฝั่งแม่น้ำ
เจ้าพระยาจึงเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีวัดวาอาราม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและชุมชนซึ่งเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จะเห็นได้จากการที่ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของคนท่ีอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินหลากหลายสาขา ทั้งสาขา
ศิลปกรรม ด้านหัตถกรรม งานประดิษฐ์ สาขาคหกรรม ด้านอาหารและการประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม  สาขา
สาธารณสุข ด้านสมุนไพรต่างๆ รวมท้ังด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเหล่าน้ี ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนท่ีควรมีการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่น
หลัง ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าทำให้ในบางครั้งอาจเข้าถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้ยาก 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญอย่างหน่ึง ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นความรู้ ความเช่ือ 
ความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ (สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2541, หน้า 11-26) ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเป็นการเช่ือมโยงความรู้
จากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต ผ่านกระบวนการทางปัญญาจน
ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ ซึ่งความรู้ดังกล่าวจัดว่าเป็นพื้นฐานของความรู้ใหม่ๆในปัจจุบัน ชุมชนริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาสายเก่าต้ังแต่คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางกอกใหญ่เป็นชุมชนท่ีมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เนื่องจากในอดีตคนในชุมชนส่วนใหญ่ผูกพันกับสายน้ำ สายน้ำจึงมีความสำคัญต่อการดำรง
ชีพของคนในชุมชนและท้องถ่ิน การสัญจรทางน้ำจึงเป็นวิถีชีวิตและใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา
ระหว่างกัน แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ ใช้ในการคมนาคมสัญจรเดินทางของคนใน
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กรุงเทพมหานครต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีชุมชนที่มาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สองฝั่งแม่น้ำอยู่เป็นจำนวนมาก
เน่ืองจากสะดวกในการเดินทางและทำการค้าขาย ทำให้ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยว
ตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเพ่ิมมากข้ึน 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากชุมชน ดังที่ 
Murphy (1985) ได้เสนอไว้ในหนังสือ “Tourism: A community approach” ว่าการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนน้ันถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การท่องเท่ียว ทำให้
เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวไปยังชุมชน 
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวของไทยมี
พัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ เป็นต้น  
 ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยที่จะทำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสำเร็จโดย
ผลการวิจัยดังกล่าวน้ี พบว่า คุณลักษณะสำคัญของผู้นำที่จะนำพากลุ่มท่องเที่ยวสู่ความสำเร็จ คือ ความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงจัง จริงใจในการทำงาน ดังตัวอย่างของความสำเร็จของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น 
กล่าวคือ การดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาต้นจ่ัน จังหวัดสุโขทัย ให้สำเร็จได้นั้น
เกิดขึ้นจากนางเสง่ียม แสวงลาภ ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โดยนางเสง่ียม แสวงลาภ เป็นผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกในชุมชน เน่ืองจากความอาวุโสและการเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ สามารถเป็นที่
พึงให้กับคนในชุมชนได้ เป็นคนท่ีมีความมุ่งมั่น จริงจังในการทำงาน ในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
กลับสามารถนำกลุ่มฟันฝ่าอุปสรรคได้ ยังเป็นคนที่มีความจริงใจ สามารถพูดคุย ตักเตือนสมาชิกในกลุ่มได้
อย่างตรงไปตรงมา และด้วยการทำงานที่ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ที่เป็นคุณสมบัติสำคัญ ทำให้นาง
เสง่ียม แสวงลาภ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเรื่อยมา นอกจากน้ียังเป็นผู้ที่มีความเสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น การพยายามกระจายรายได้ โดยการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของกลุ่มกับชุมชน
ใกล้เคียง เพ่ือสร้างการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปในชุมชน เป็นต้น คุณลักษณะของผู้นำ
กลุ่มท่องเที่ยวดังกล่าวจึงส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ เพ่ือการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ ดังน้ันจึงเห็น
ได้ว่า ผู้นำเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสำคัญต่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของพิมพ์ระวี 
โรจน์รุ่งสัตย์ (2553, หน้า 78) ที่สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นำชุมชนเป็นเง่ือนไขสำคัญของความสำเร็จของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยผู้นำที่มีความเข้มแข็งได้รับการยอมรับจากสมาชิกชุมชน พร้อมท่ีจะเสียสละเวลา
ส่วนตัวเข้ามาจัดการ ดูแลการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับคนในชุมชนได้ 
 ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่มีการเข้าถึงยากโดยเฉพาะเส้นทางด้ังเดิม การใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ที่
สนใจเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้รวดเร็วข้ึน ดังที่หลายๆ ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใช้เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมหลักทางการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ การใช้เว็บไซต์เพ่ือ
นำเสนอข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือนำไปสู่การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการสำรวจ การทำแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เข้าด้วยกัน เพ่ือศึกษา
เก่ียวกับพ้ืนที่ที่เรียกว่า ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดทำเป็นแผนที่เพ่ือเช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า (คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ และคลอง
บางกอกใหญ่) ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพ้ืนที่กับข้อมูลอธิบายโดยมีเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลในรูปของแผนท่ีจำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และข้อมูลอธิบาย เป็นต้น ข้อมูลท้ังสองชนิดมีรายละเอียด ดังน้ี 
ชนิดแรก คือ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับพิกัดตำแหน่งของพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาหรือตำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ เมื่อจำแนกตามลักษณะการจัดเก็บข้อมูลจำแนกได้ 2 ลักษณะได้แก่ ลักษณะข้อมูลที่แสดง
ทิศทาง เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่จัดเก็บค่าพิกัดได้ 3 รูปแบบ ดังน้ี (1) รูปแบบข้อมูลแบบจุด) เช่น จุดที่ต้ัง
ชุมชน หมู่บ้าน สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น (2) รูปแบบข้อมูลแบบเส้น เช่น เขตจังหวัด  
อำเภอ  ตำบล เส้นทางคมนาคม ทั้งที่เป็นถนน แม่น้ำ  ลำคลอง เป็นต้น และ (3) รูปแบบข้อมูลแบบพ้ืนที่ 
เช่น ชุดดิน เขตการใช้ที่ดินพ้ืนที่ป่าไม้ เขตภัยพิบัติ เป็นต้น ส่วนข้อมูลอีกลักษณะเป็นข้อมูลท่ีแสดงเป็น
ตารางกริด คือ ลักษณะที่แสดงเป็นตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆหรือจุดภาพ ที่มีขนาดเท่ากันและต่อเน่ือง  
สำหรับข้อมูลชนิดที่สอง คือ ข้อมูลอธิบายหรือข้อมูลอรรถาธิบายเป็นข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ ที่ใช้เพื่ออธิบายรายละเอียดหรือลักษณะเพ่ิมเติม เช่น ช่ือถนน ประเภทของถนน ระยะทาง ชื่อ
แหล่งท่องเที่ยว ช่ือชุมชน เป็นต้น 
 ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนริมแม่น้ำ ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่ง
ท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ผู้นำการท่องเที่ยวในชุมชนมีส่วนที่จะช่วยส่งเสริการท่องเที่ยว และ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบางส่วนท่ีสอดคล้องเพ่ือสนับสนุนการก้าวเดินสู่การรับรองรับนโยบายการท่องเที่ยว 
เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในอนาคต 
     
วัตถุประสงค์เพื่อ 
 
 1 การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 2. การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 3. การศึกษาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 4. การศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ส่งเสริมการทอ่งเท่ียวแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี มุ่งเน้นศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนและแหล่งทอ่งเที่ยวริมแมน่้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
(คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางกอกใหญ่) เป็นพ้ืนที่หลัก 
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 ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งเน้นศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งท่องเที่ยว สมรรถนะในด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว รวมถึงด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 ขอบเขตด้านประชากร มุ่งเน้นศึกษาประชากรในพื้นท่ีบริเวณเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
(คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ และคลองบางกอกใหญ่) มีดังน้ี ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
ศึกษา กลุ่มผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ี ประธานชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่
บทบาทนำในชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้า
เจ้าพระยาสายเก่า ผู้ที่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวและผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านส่ือ 
 ขอบเขตด้านเวลา มุ่งเน้นศึกษาช่วงปีงบประมาณ 61-62 
  
นิยามศัพท์ 
 
 แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า หมายถึง แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเฉพาะช่วงที่สายแม่น้ำไหลผ่านเขต
บางกอกน้อย ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ ธนบุรีและบางกอกใหญ่ 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง ภูมิปัญญาในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเฉพาะช่วงที่สายแม่น้ำ
ไหลผ่านเขตบางกอกน้อย ตลิ่งชัน ภาษเีจริญ ธนบุรีและบางกอกใหญ่ 
 ภูมิสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 การบริหารจัดการ หมายถึง การจัดการที่สนับสนุนการท่องเท่ียวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า
โดยผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวและการใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทนำในการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันเพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของชุมชนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า โดยเป็นผู้ที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ต่อกันกับสมาชิกกลุ่ม
อย่างมีจุดมุ่งหมาย มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมกลุ่ม และมีความผูกพันต่อการดำเนินงานของกลุ่ม 
 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับช่องทางในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ได้สารสนเทศเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นชมุชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าสามารถนำมาใช้
บูรณาการท่องเท่ียวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 3. ได้ภูมิสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 4. ได้ช่องทางการในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำ
เจ้าพระยาสายเก่า 
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 5. ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนและท้องถ่ินเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว 
 6. ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย นำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางหรือกำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่าต่อไป 




