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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 คณะผู้วิจัยนำเสนอผลการศึกษาภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม      
การท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าในแต่ละวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 
1. การรวบรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 
   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมได้จำนวน 21 ภูมิปัญญา จากผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน 
16 คน จำแนกตามสาขาที่ทำการศึกษา ประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น (1) ด้านคหกรรม ได้แก่ สาขา
อาหาร (2) ด้านศิลปกรรม ได้แก่ สาขาหัตถกรรม สาขาจิตรกรรมไทย สาขางานประดิษฐ์ สาขาการแสดง 
(3) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ สาขาสมุนไพร และ (4) ด้านอื่นๆ (การทำปุ๋ย)  แสดงได้ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลภูมิปัญญา  

สาขา ภูมิปัญญา ช่ือผู้ทรงภูมิปัญญา 
คหกรรม
(อาหาร) 

1. มะตูมเชื่อม นางประไพพาส  เกศ ี
 

ศิลปกรรม
(หัตถกรรม) 

1. ดอกบัวเทียน นางยุวดี  เพชรผดุง 
2. เครื่องแสตนเลส นายอุดม  ขันธ์หิรัญ 
3. ขันลงหินบ้านบุ นางเมตตา  เสลานนท์ 

ศิลปกรรม(งาน
ประดิษฐ์) 

1. ผักผลไม้จิ๋ว นางสิริพร  วรากลุนุเคราะห์   
2. ผ้าผันคอโครเชต ์ นางพรธิรา  ธิรศริโชต ิ
3. กระปุกออมสินผ้าไทย เปเปอรม์าเช่ นางสุทธินันท์  พูลเกิด 
4. ดอกไม้ผ้าไทย(เจ้ามูลหัตถกรรรม) นางสุทธินันท์  พูลเกิด 
5. กล่องกระดาษเคดูพาจ นางยุวดี  เพชรผดุง 
6. ผ้าถักริมโครเชต ์ นางพรธิรา  ธิรศริโชต ิ
7. โอ่งผ้าไหม นางยุวดี  เพชรผดุง 
8. เชือกถักแบบชาวเขา นางยุวดี  เพชรผดุง 
9. เครื่องประดับหินสีและคริสตัล(คริสตัล
สตาร์) 

นางสาวพิมพา  วงษ์ท่าเรือ 

10. ภาชนะเพ้นท์ส ี นางปราณี  ทรัพยไ์พบูลย ์
11. เรือกระทงกาบมะพรา้ว นางพัฒนกุล  ทวีสาคร 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ กระบวนการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ลักษณะผลิตภัณฑ์/ผลงาน และอ่ืนๆ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยสรุปมีดังนี้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 เป็นเพศชาย 6 คนคิดเป็นร้อยละ 37.50 มีอายุ 61 ปีขึ้นไปมาก
ที่สุด จำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมามีอายุ 40 – 60 ปีจำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 31.25 
จบการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา จำนวนเท่ากัน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5 คนคิดเป็นร้อยละ 31.25 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จำนวน 13 คนคิดเป็น
ร้อยละ 81.25 รองลงมาคือโสด จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 12.50 อาศัยอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.00 และเขตบางกอกน้อย จำนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 25.00 
     สาขาที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากท่ีสุดสามอันดับแรกคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรมสาขา 
งานประดิษฐ์จำนวน 11 ภูมิปัญญา คิดเป็นร้อยละ 52.39 รองลงมาคือสาขาหัตถกรรมจำนวน 3 ภูมิปัญญา 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 และด้านสาธารณสุขสาขาสมุนไพรเท่ากับด้านอ่ืนๆ คือสาขาการทำปุ๋ยจำนวน 2 
ภูมิปัญญาคิดเป็นร้อยละ 9.52 ส่วนด้านคหกรรมสาขาอาหาร ด้านศิลปกรรมสาขาจิตรกรรมไทยและการ
แสดงมีจำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างละ 1 ภูมิปัญญา คิดเป็นร้อยละ 4.76 
          1.2 กระบวนการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์  ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละท่านจะมี
กระบวนการเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์ในลักษณะที่แตกต่างกัน กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ทรงภูมิ
ปัญญาได้มาโดยสรุปได้ดังนี้ 

      1.2.1  การเรียนรู้ด้วยตนเอง บางภูมิปัญญามีการคิดค้นและการลองถูกลองผิดด้วยตนเองใน
ระยะแรกโดยใช้การสังเกตผลที่ได้ทำได้บ้างเสียบ้างผ่านการฝึกฝนประกอบกับได้รับคำแนะนำเพ่ิมเติมจาก

สาขา ภูมิปัญญา ช่ือผู้ทรงภูมิปัญญา 
ศิลปกรรม
(จิตรกรรมไทย) 

1. การเขียนลายรดน้ำ นายม้วน  รัตนาภรณ์ 

ศิลปกรรม 
(การแสดง) 

1. กระตั้วแทงเสือ นายประยุทธ์ สีสุบิน 

   
สาธารณสุข
(สมุนไพร) 

1. สบู่ชาโคล นางสาวญาษ์ธิภัทร์  บุนนาค 
2. สมุนไพรบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ นายกิตติชัย  เดชตระกลู 

การทำปุ๋ย 1. ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายปรัชญา  ธัญญาด ี
2. ปุ๋ยหมักใบไม้แห้งผสมเศษอาหารและนำ้
จุลินทรีย ์

นายสมชาย  อ่ิมแดง 
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ผู้ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วหรือลูกค้าท่ีมาซื้อสินค้าจนทำให้สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการมากขึ้นและจากการสั่ง
สมประสบการณ์และพัฒนาฝีมือมานาน พร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปจำหน่ายและถ่ายทอดแก่คนอ่ืน  
  1.2.2 การได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดามารดา บรรพบุรุษ และนำมาปฏิบัติจนมีความ
เชี่ยวชาญ โดยทำกันมารุ่นสู่รุ่น แต่อาจเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยและดูดีมากยิ่งขึ้น มีการ
คิดพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากของเดิมให้มีความทันสมัยโดยปรับเปลี่ยนส่วนผสมและสูตรให้
เหมาะแก่การใช้หรือบางครั้งมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการมาช่วยให้คำแนะนำในการผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ ์บางชนิดมีการปรับต้นทุนการผลิตเช่น วัสดุในการทำให้มีราคาถูกลงและนำไปใช้งานได้ใกล้เคียง
กัน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นได้มีการปรับปรุงคุณภาพและใช้วัสดุที่ทันสมัยเหมาะกับยุคมากขึ้น 
 1.2.3 การเรียนรู้จากครูรุ่นเก่า ครูบาอาจารย์และมีการฝึกปฏิบัติจริงจนทำให้เกิดความชำนาญ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นปรับแต่งลวดลายรูปแบบ
ตามยุคสมัยและบางอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทำให้สามารถนำความรู้มาใช้ประกอบ
อาชีพได ้
 1.2.4 การเรียนรู้โดยการเข้ารับการอบรมจากสถานที่จัดฝึกอบรมต่างๆ/เพ่ือน/ญาติ เช่น 
การเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ฝึกอาชีพของหน่วยงานราชการที่เปิดให้บุคคลที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หรือ
หน่วยงานเอกชน โดยทำการฝึกฝนและปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ ในบางครั้งก็เข้ารับการเรียนรู้เพ่ิมเติม
ต่อยอดเรื่อยๆ และมีการพัฒนาต่อยอดของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลายหลายและประยุกต์ให้เข้ากับยุค
สมัยในปัจจุบันและได้นำความความรู้มาใช้ประกอบวิชาชีพเป็นอาชีพเสริมและถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจต่อไป 
     ผู้ทรงภูมิปัญญาส่วนใหญ่ได้รับการเรียนรู้โดยเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เปิดอบรม/
เพ่ือน/ญาติ มากที่สุด จำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือการได้รับการถ่ายทอดจากบิดา 
มารดา บรรพบุรุษและการเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนถ่ายทอด ( ครู อาจารย์) จำนวนเท่ากันคือ 5 คนคิดเป็น
ร้อยละ 23.81 สำหรับการสั่งสมประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงภูมิปัญญาพบว่า มีประสบการณ์ 
31 ปีขึ้นไปมากที่สุด จำนวน 10 คน คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 46.62 รองลงมาคือประสบการณ์ 11 – 20 ปี 
จำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 23.81 
            1.3 ผลิตภัณฑ์หรือผลงาน งานของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือ มีทั้งงานที่
ได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดา มารดาและบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูอาจารย์ ญาติ 
การเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานทั้งของรัฐและของเอกชนที่เปิดอบรม ส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือใน
การผลิตและมีการทำที่ทำต่อเนื่องมายาวนาน พัฒนาคุณภาพเรื่อยมา ผลงานต้องมีความประณีต สวยงาม 
ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงภูมิปัญญาอย่างแท้จริง ด้านศิลปกรรมสาขา
สิ่งประดิษฐ์ เช่น เรือกระทงกาบมะพร้าว สาขาการแสดง เช่น กระตั้วแทงเสือ ก็ยังคงอนุรักษ์ให้เด็กรุ่น
ใหม่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ รุ่นต่อรุ่น สาขาจิตรกรรมไทย เช่น การเขียนลายรดน้ำ ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ มี
ความละเอียดมาก และคนที่จะศึกษาต้องมีใจรักและสนใจจริงๆ สาขางานประดิษฐ์ เช่น การทำดอกบัวเทียน 
การปั้นผักผลไม้จิ๋ว กระปุกออมสินเปเปอร์มาเช่ ด้านคหกรรม สาขาอาหาร เช่น มะตูมเชื่อมเป็นอาหารที่
ทำมาตั้งแต่สมัยโบราณตามถิ่นฐานกำเนิด ด้านสาธารณสุข สาขาสมุนไพร ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเรียนรู้
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เกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้ประกอบเป็นตัวผลิตภัณฑ์และปรับปรุงสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 
ผลิตภัณฑ์สบู่ชาโคล หรือในบางภูมิปัญญาก็มีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนกระบวนการผลิต ขั้นตอนการทำ มีการปรับเปลี่ยนส่วนผสมและสูตรให้เหมาะแก่การใช้ 
มากที่สุด เช่น สมุนไพรบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ (ช่อฟ้าลิลลี่  แฮร์โทนิค) สาขาอ่ืนๆ (การทำปุ๋ย) เช่น 
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้งผสมเศษอาหารและน้ำจุลินทรีย์ สำหรับวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็น
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและนำมาเป็นส่วนประกอบของการทำ ซึ่งปัจจุบันภูมิปัญญาส่วนใหญ่ก็จะส่งต่อ
ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไป 
   1.4 การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทั่วไปผู้ทรงภูมิปัญญาจะมีการถ่ายทอด
ความรู้ที่มีในหลากหลายวิธี คือ  
               1.4.1 การถูกเชิญไปเป็นวิทยากรสอนตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในสถานที่ราชการและเอกชน 
เช่น สถานศึกษาต่างๆ แล้วแต่ทางสำนักงานหรือหน่วยงานใดติดต่อมา บางครั้งกจ็ัดเป็นกลุ่มผู้ที่สนใจ เช่น 
การฝึกเด็กในชุมชนที่มีปัญหาเสี่ยงในเรื่องของการติดยาเสพติด ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไปพร้อมกันด้วย  
      1.4.2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลาน พ่ี น้อง เพ่ือน คนในชุมชนและบุคคลภายนอกอ่ืน 
เช่น นักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นการถ่ายทอดตัวต่อตัวให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาที่แหล่งผลิต
โดยตรง โดยเปิดสอนฟรี มีคนในแต่ละรุ่นที่สนใจ มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เกษียณก็มี โดยผู้สนใจติดต่อมาขอ 
ดูงานและขอเรียนรู้โดยตรงที่บ้านหรือในบางภูมิปัญญามีรายการโทรทัศน์มาถ่ายทำสารคดีสะท้อนภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นของชุมชน เช่น การเขียนลายรดน้ำ ดอกไม้ผ้าไทย 
 1.4.3 ในบางภูมิปัญญาก็ไม่ได้ถ่ายทอดให้กับคนภายนอก จะส่งต่อเฉพาะในคนครอบครัวที่
เป็นลูกหลานจริงๆ ส่วนใหญ่เป็นสูตรลับ รายละเอียดของสูตรจะถ่ายทอดให้เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น
เพราะไม่ต้องการให้เกิดคู่แข่งทางการค้า 
 1.5 การผลิตผลิตภัณฑ์  การผลิตของผู้ทรงภูมิปัญญาส่วนใหญ่ จะไม่ซับซ้อนมากเน้นการผลิตที่
ทำกันได้ง่ายแต่ต้องอาศัยใจรักในการผลิต วัสดุที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ก็หาซื้อได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ศิลปกรรมสาขางานประดิษฐ์ ได้แก่ การทำดอกบัวเทียน การปั้นผักผลไม้จิ๋ว สาขาอ่ืนๆ (การทำปุ๋ย) เช่น 
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้งผสมเศษอาหารและน้ำจุลินทรีย์ ก็ใช้วัสดุและอุปกรณ์ง่ายๆ ที่มี
อยู่แล้วและเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบใหม่ กระบวนการทำก็ไม่ยุ่งยาก
สามารถทำไว้ใช้เอง เป็นการประหยัด ด้านคหกรรมสาขาอาหาร เช่น การทำมะตูมเชื่อม ซึ่งยังคงอนุรักษ์
กระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้รสชาติที่ยังคงเดิมหรือในบางด้านอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนในการผลิตแต่ก็
เป็นงานเกี่ยวกับศิลปะที่ทรงคุณค่าของสังคมที่นับวันจะหาดูได้น้อย ได้แก่ ด้านศิลปกรรมสาขาหัตถกรรม 
เช่น ขันลงหินบ้านบุ สาขาจิตรกรรมไทย เช่น การเขียนลายรดน้ำ สาขาการแสดง เช่น การแสดงกระตั้ว
แทงเสือ  ส่วนด้านสาธารณสุขสาขาสมุนไพร ส่วนใหญ่ก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นหาซื้อได้ง่ายมีการปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สมุนไพรบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ (ช่อฟ้าลิลลี่ แฮร์
โทนิค) 
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2. การทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า  
 
 การทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย      
ทำการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวด้วยแบบสำรวจสำหรับเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่จริงของแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วยเครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ตามพิกัด UTM ใน zone 47 ด้วยค่า x (easting) และ 
y (northing) เพ่ือสำรวจพิกัดที่ตั้งและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบๆ แม่น้ำ
เจ้าพระยาสายเก่า โดยในการเก็บข้อมูลเพ่ือจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวนั้นนักวิจัยได้ทำการลงพ้ืนที่
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในแต่ละจุด ณ ที่ตั้งป้ายแสดงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่อยู่หน้าริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาสายเก่าเป็นหลักและในขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าจัดมี
การเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในแต่ละจุด ณ ที่ตั้งป้ายเช่นเดียวกันพบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาทั้งหมดประกอบด้วย 41 แหล่ง แสดงได้ดังตารางที่ 4.2 
  
ตารางท่ี 4.2 ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

ลำดับ 
ชื่อ 

แหล่งท่องเทีย่ว 

พิกัด UTM zone 47 
hemisphere  

ที่ตั้ง 

x 
(easting) 

y  
(northing) 

คลอง เขต 

1 พระราชวังเดิม 0661111 1519826 บางกอกใหญ่/คลองขุด/ 
แม่น้ำจ้าพระยา 

บางกอกใหญ ่

2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 0660969 1519925 คลองขุด/แม่น้ำ
เจ้าพระยา  

บางกอกใหญ ่

3 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 0660634 1520842 คลองขุด/ 
แม่น้ำเจ้าพระยา 

บางกอกนอ้ย 

4 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 0660782 1521637 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 

5 มัสยิดอันซอริซุนนะห์ 0660782 1521637 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 

6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิเรือพระราชพธิี 0660465 1521880 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 

7 วัดอมรินทรารามราชวรวิหาร  
(หลวงพ่อโบสถ์นอ้ย) 

0660317 1521730 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 

8 โรงรถจักรธนบุร ี 0660131 1521798 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 

9 หัตถกรรมขันลงหินบ้านบ ุ  0659894 1521933 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 

10 ตลาดไร้คาน 0659839 1521962 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 

11 วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  0659693 1522126 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 
12 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า 0659621 1521693 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 
13 วัดศรีสุดารามวรวิหาร (วัดชปีะขาว) 0659272 1522533 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 
14 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
0658708 1522965 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 

15 วัดนายโรง 0659086 1523246 บางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 
16 ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน 0657626 1523641 ชักพระ ตลิ่งชัน 
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ลำดับ 
ชื่อ 

แหล่งท่องเทีย่ว 

พิกัด UTM zone 47 
hemisphere  

ที่ตั้ง 

x 
(easting) 

y  
(northing) 

คลอง เขต 

17 ตลาดน้ำตลิ่งชัน 0657459 1523466 ชักพระ ตลิ่งชัน 
18 วัดป่าเชิงเลน 0657209 1522524 ชักพระ บางกอกนอ้ย 
19 วัดปากนำ้ฝั่งเหนือ 0657829 1519809 ชักพระ ตลิ่งชัน 
20 วัดปากนำ้ฝั่งใต้ 0657829 1519809 บางกอกใหญ ่ ภาษีเจริญ 
21 วัดวิจิตรการนิมิต (วัดหนัง) 0657862 1519506 บางกอกใหญ ่ ภาษีเจริญ 
22 วัดบางแวก 0657938 1519275 บางกอกใหญ ่ ภาษีเจริญ 
23 วัดคูหาสวรรค์ (วัดศาลาสี่หน้า) 0658148 1518624 บางกอกใหญ ่ ภาษีเจริญ 
24 บ้านศิลปิน 0658234 1518491 บางกอกใหญ ่ ภาษีเจริญ 
25 วัดกำแพงบางจาก (ตลาดนำ้คลองบาง

หลวง) 
0659014 1517555 บางกอกใหญ ่ ภาษีเจริญ 

26 วัดนวลนรดิศวรวิหาร 0658754 1517696 บางกอกใหญ ่ ภาษีเจริญ 
27 วัดปากนำ้ภาษีเจริญ 0658281 1518375 บางกอกใหญ ่ ภาษีเจริญ 
28 วัดวรามาตยภัณฑ์สาราม (วัดขุนจันทร์) 0659137 1517301 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
29 ตลาดพูล (ท่าน้ำ) 0659137 1517301 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
30 วัดราชคฤห์วรวิหาร 0660007 1517573 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
31 ตลาดวัดกลาง 0660138 1517545 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
32 วัดจันทารามวรวิหาร 0660138 1517545 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
33 วัดอินทารามวรวิหาร 0660305 1517644 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
34 มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) 0661017 1519253 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
35 พิพิธภัณฑ์บ้านกฎุีจีน 0661425 1519396 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
36 โบสถ์ซางตาครูส ์ 0661536 1519431 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
37 ศาลเจ้าเกียนอันเกง 0661392 1519498 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
38 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวหิาร 0661315 1519558 บางกอกใหญ ่ ธนบุรี 
39 วัดหงส์รัตนารามราชวรวหิาร 0660959 1519337 บางกอกใหญ ่ บางกอกใหญ ่
40 มัสยิดต้นสน 0660973 1519465 บางกอกใหญ ่ บางกอกใหญ ่
41 วัดโมลีโลกยารามราชวรวหิาร 0661108 1519574 บางกอกใหญ ่ บางกอกใหญ ่

 
   จากตารางที่  4.2 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ตั้งอยู่ในเขตบางกอก
น้อยมากที่สุดจำนวน 14 แหล่ง รองลงมาที่ตั้งอยู่ในเขตธนบุรีมีจำนวน 11แหล่ง เขตภาษีเจริญมีจำนวน  
8  แหล่ง เขตบางกอกใหญ่มีจำนวน 5 แหล่ง และเขตตลิ่งชันมีจำนวน 3 แหล่ง ตามลำดับ โดยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นวัด พบมากที่สุดจำนวน 22 แหล่ง ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญจำนวน 8 แหล่งมากที่สุด ตั้งอยู่
ในเขตบางกอกน้อยจำนวน 6 แหล่ง ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี 4 แหล่งตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่จำนวน 3 แหล่ง 
และตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชันจำนวน 1 แหล่ง  
 ผลการวิจัยที่ได้จากการลงสำรวจพื้นที่ของทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ 
รวมถึงการรวบรวมจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อนำมาสังเคราะห์โดยแยกตามที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว
สามารถนำเสนอในรายละเอียดในแต่ละเขตได้ดังนี้ 
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 2.1 แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อยมากที่สุด
จำนวน 14 แหล่งดังนี้ 
 2.1.1 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร เดิม
ชื่อวัดบางหว้าใหญ่เป็นที่รู้จักกันในนามว่า “วัดระฆัง” เนื่องจากได้ขุดพบระฆังที่มีเสียงไพเราะ ภายในวัด
มีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ หอพระไตรปิฎกท่ีซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและหอระฆัง อีกท้ังมีตำหนัก
ทอง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) พระวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์โต เป็นที่ประดิษฐาน
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ภายในพระวิหารเป็นที่ให้สักการะและสวดพระคาถาชินบัญชร ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2492 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
66 ตอนที่ 64  
 ที่ตั้ง : ใกล้ริมคลองบางกอกน้อยและริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ถนนอรุณอัมรินทร์) แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  
 

 
 

ภาพที่ 4.1 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
 
 2.1.2 วัดอมรินทรารามราชวรวิหาร (หลวงพ่อโบสถ์น้อย) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิด
ราชวรวิหาร เดิมชื่อว่า วัดบางหว้าน้อย ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ ตำหนักเขียว พระปรางค์ 
มณฑปพระพุทธบาทจำลองและวิหารหลวงพ่อโบสถ์น้อยมีพระประธานคือ หลวงพ่อโบสถ์น้อย                 
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบสุโขทัย ปางมารวิชัยลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธ์เพราะ     
ในครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาตอนที่เครื่องบินระเบิดลงภายในวัดได้รับความเสียหายหมดคงเหลือไว้แต่
เพียงวิหารหลวงพ่อโบสถ์น้อยและมณฑปพระพุทธบาทจำลอง 
     ที่ตั้ง : ใกล้ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนอรุณอมรินทร์) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 4.2 วัดอมรินทรารามราชวรวิหาร (หลวงพ่อโบสถ์น้อย) 
 
 2.1.3 วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เป็นที่รู้จักใน
ชื่อวัดทอง ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระอุโบสถเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีระเบียงหน้าหลัง ช่อฟ้า 
ใบระกาประดับกระจก หน้าบันจำหลักลายเทพพนมและรูปครุฑปิดทอง บานประตูหน้าต่างเขียนลายรด
น้ำ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน (ปางมารวิชัย) พุทธศิลปะสมัยสุโขทัยบนผนังพระ
อุโบสถเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่อง ทศชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492 
 ที่ตั้ ง : ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนจรัลสนิทวงศ์ ) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

  

ภาพที่ 4.3 วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 
 
 2.1.4 วัดศรีสุดารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ วัดชีปะขาว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงปฏิสังขรณ์และสร้างอุโบสถใหม่แทนหลังเก่า
และพระราชทานนามใหม่ว่า พระศรีสุดาราม เคยเป็นสถานที่ศึกษาของ สุนทรภู่ กวีเอกของโลกเมื่อสมัย
เยาว์วัย ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ พระปรางค์ 2 องค์ ศาลาการเปรียญทีส่ร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาที่มี
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สภาพสมบรูณ์ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 75 วันที่ 16 สิงหาคม 2520 
 ที่ตั้ง : ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนบางขุนนนท์) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 
 

  
ภาพที่ 4.4 วัดศรีสุดารามวรวิหาร (วัดชีปะขาว) 
 
 2.1.5 วัดนายโรง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2403 เจ้ากลับ ผู้สร้างวัดแห่งนี้ได้ออกแบบอุโบสถและ
วิหารให้มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและทรงคุณค่า เจ้ากลับมีความประสงค์ที่น้อมถวายอารามนี้แด่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ภาพจิตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวาดภาพที่
เกี่ยวข้องกับ เรื่องทศชาติชาดก ภายในกำแพงแก้ว อุโบสถและวิหาร เจ้ากลับได้สร้าง ภาพฤษีดัดตนรวม 
24 ตน ซ่อนอยู่บนซุ้มประตู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 126 วันที่ 13 ธันวาคม 2520 
 ที่ตั้ง : ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนบรมราชชนนี ซอย 15) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

 
ภาพที่ 4.5 วัดนายโรง 
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 2.1.6 วัดป่าเชิงเลน เป็นวัดป่าในกรุงเทพที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการนั่งวิปัสสนา เคยเป็นวัด       
ที่ถูกปล่อยให้รกร้างมานานมีอุโบสถขนาดค่อนข้างเล็กไม่มีผนังทั้งสี่ด้าน แต่ยังมีเสมาเก่าแก่ที่ขุดพบและ
ยังคงเหลือแนวอิฐเก่าที่เป็นฐานรากของอุโบสถหลังเก่าอยู่ด้วย มีศาลากลางน้ำสำหรับนั่งวิปัสสนา 
 ที่ตั้ง : ริมคลองชักพระ (ถนนจรัลสนิทวงศ์ / ถนนแก้ว เงิน ทอง) แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

  
ภาพที่ 4.6 วัดป่าเชิงเลน 
 
 2.1.7 มัสยิดอันซอริซุนนะห์ หรือชื่อมัสยิดหลวง เดิมกุฎีเล็กหรือกะดีแขก ตั้งอยู่ริมคลอง
บางกอกน้อย ฝั่งใต้ใกล้วัดอมรินทราวาสวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ขอใช้พ้ืนที่
กุฎีเล็กเพ่ือสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อย โดยพระราชทานที่ดินฝั่งตรงข้ามที่เคยเป็นโรงเรือหลวงเก่าให้
สร้างกุฎีหรือสุเหร่าขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2435 ซึ่งต่อมาคือ “สุเหร่าหลวง” หรือมัสยิดหลวงบางกอกน้อย 
ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484 – 2488) มัสยิดหลวงบางกอกน้อยถูกระเบิดได้รับความ
เสียหาย พ.ศ. 2492 ชาวมุสลิมบางกอกน้อยจึงได้ร่วมใจกันสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นมาแทนและใช้ชื่อใหม่ว่า 
มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ แปลว่า “ผู้ฟื้นฟูและสนับสนุนแนวทางของท่านศาสดามะหะหมัด”  
 ที่ตั้ง: ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนอรุณอมรินทร์) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

  
ภาพที่ 4.7  มัสยิดอันซอริซุนนะห์ 
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 2.1.8 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ก่อตั้งใน 2552 ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งพระราชวังหลัง
ต่อมามีการสร้างสถานีรถไฟธนบุรีและโรงพยาบาลศิริราช จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ การแพทย์กับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพ้ืนที่วังหลัง-บางกอกน้อย โดยใช้อาคาร
สถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมมาปรับปรุง 
 ที่ตั้ง : ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนวังหลัง) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 

  
ภาพที่ 4.8 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 
 
 2.1.9 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี เดิมเป็นโรงเก็บเรือรบและเรือพระที่นั่งอยู่
ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือ เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเก็บเรือและเรือพระ
ราชพิธี ถูกระเบิดได้รับความเสียหาย ในปี พ.ศ.2490 กรมศิลปากรได้ทำการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือพระ
ราชพิธีที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีเรือที่สำคัญจัดแสดงเช่น เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรง
สุบรรณ       เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชชงค์ 
โดยในอาคารจัดแสดงเรือพระราชพิธีมีการจัดแสดงโขนเรือนารายณ์ทรงสุบรรณเก่า ซึ่งเป็นต้นแบบเรือ
พระท่ีนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณและจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ประกอบในพระราชพิธีเสด็จทางชลมารค 
 ที่ตั้ง : ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนอรุณอัมรินทร์) แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

  
ภาพที่ 4.9 พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี 
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 2.1.10 โรงรถจักรธนบุรี อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิม หรือเรียกว่า 
สถานีรถไฟหลวง ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ซ่อมบำรุงรถจักรดีเซลและเก็บรักษารถจักรไอน้ำสุดคลาสสิคที่
เหลืออยู่ของการรถไฟฯ คือ รถจักรไอน้ำ ยี่ห้อ ซี56 รถจักรไอน้ำแปซิฟิค และ รถจักรไอน้ำมิกาโด 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนอรุณอัมรินทร์) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 

  
 
ภาพที่ 4.10 โรงรถจักรธนบุรี 
 
 2.1.11 หัตถกรรมขันลงหินบ้านบุ ปัจจุบันเหลือเพียงที่เดียวที่ยังคงอนุรักษ์ไว้คือ โรงงานขัน
ลงหินบ้านบุ “เจียมแสงสัจจา” ได้คัดสรรเป็นสินค้าโอทอประดับ 5 ดาว ปัจจุบันเปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษา
ขั้นตอนการทำ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตีแผ่และการตีขึ้นรูป ขั้นตอนที่ 2 การลาย 
ขั้นตอนที่ 3 การกลึง ขั้นตอนที่ 4 การกรอ ขั้นตอนที่ 5 การเจียร ขั้นตอนที่ 6 การขัด  
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนจรัลสนิทวงศ)์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 

   
ภาพที่ 4.11 หัตกรรมขันลงหินบ้านบุ   
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 2.1.12 ตลาดไร้คาน (ตลาดวัดสุวรรณาราม) หรือตลาดวัดทอง ที่เรียกว่า ตลาดไร้คาน
เพราะโครงสร้างหลังคาที่ไม่มีคาน เป็นตลาดที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม เดิมเชื่อว่าตลาดนี้มี
ทั้งตลาดบกที่มีเรือนแถวขายของและมีเรือนแพร้านค้าที่มาจอดขายริมคลองบางกอกน้อยตั้งใกล้ริมคลอง
บางกอกน้อย ปัจจุบันมีตลาดภายนอกจำนวนมากทำให้ตลาดไร้คานไม่มีการขายของ 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนจรัลสนิทวงศ์) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 

  
ภาพที่ 4.12 ตลาดไร้คาน 
 
 2.1.13 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า ก่อตั้งในปี 2554 โดยความร่วมมือของเจ้า
อาวาสวัดสุทธาวาสและชาวชุมชน โดยคุณอนุชา เกื้อจรูญ ปราชญ์ชุมชนเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ชุมชนตรอกข้าวเม่าตั้งแต่ก่อตั้งถึง พ.ศ. 2562 มีการจัดแสดงเป็นนิทรรศการโดยมีการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตรอกข้าวเม่า ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม แหล่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมการ
ทำอาหาร งานช่างงานฝีมือและเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลากหลายมิติ  เช่น ห้องวิถีชีวิตชาว
บางกอกน้อย ห้องถ่ินฐานบ้านขุนนางและห้องห้างร้านเจ็กตู๋ 
 ที่ตั้ง : ใกล้ริมคลองบางกอกน้อย (วัดสุทธาวาส) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
 

  
ภาพที่ 4.13 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า 
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 2.1.14 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวนแห่งนี้สร้าง
ขึ้นจากความร่วมมือของกรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร และกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเดิมเคยเป็นสถานี
ทดลองพืชสวนบางกอกน้อย ปัจจุบันเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้หายากให้ผู้สนใจได้ศึกษาและเป็น
สวนสาธารณะโดยภายในสวนมีสถานที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อนและท่าน้ำริมคลอง
บางกอกน้อย 
 ที่ตั้ ง : ริมคลองบางกอกน้อย (ถนนบางขุนนนท์ ) แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 

  
ภาพที่ 4.14 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 2.2 แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า รองลงมาตั้งอยู่ในเขตธนบุรีมีจำนวน 
10 แหล่งดังนี้ 
 2.2.1 วัดอินทารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ชื่อเดิมคือ วัดบางยี่เรือ
นอก ซึ่งตั้งอยู่เคียงคู่กับวัดบางยี่เรือในหรือวัดราชคฤห์วรวิหาร (ในปัจจุบัน) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) สร้างพระอุโบสถหลังใหม่และบูรณะของเดิม พระราชทานชื่อใหม่ว่า วัดอินทาราม 
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นอกจากนี้ยังเป็นที่จัดแสดงสิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนพระองค์เช่น พระแท่นบรรทม มีโบราณสถานที่สำคัญ เช่น พระอุโบสถหลังใหม่เป็นที่
ประดิษฐาน พระพุทธชินวร พระอุโบสถหลังเดิม ภายในมีพระพุทธรูป ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชและพระเจดีย์กู้ชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492  
 ที่ตั้ง : ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนเทิดไท) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

64 
 

   
ภาพที่ 4.15 วัดอินทารามวรวิหาร 
 
 2.2.2 วัดจันทารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ วัดบางยี่เรือกลางหรือ
วัดกลาง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) บูรณะใหม่ พระราชทานชื่อให้เป็นวัดจันทา
ราม โบราณสถานที่สำคัญ เช่น พระอุโบสถเป็นศิลปกรรมแบบจีนไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ประดิษฐานพระ
ประธาน หล่อด้วยทองเหลืองปางมารวิชัยและมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรแบบครึ่งซีกทำด้วยไม้สัก 
 ที่ตั้ง : ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนเทิดไท) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
ภาพที่ 4.16 วัดจันทารามวรวิหาร 
 
 2.2.3 วัดราชคฤห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชนิดวรวิหาร ชื่อเดิม บางยี่เรือใน เนื่องจาก     
มีวัดอยู่ใกล้กัน 3 วัด จึงเรียกชื่อตามตำบลในขณะนั้น จึงเรียกว่า วัดบางยี่เรือใน/เหนือ (วัดราชคฤห์
วรวิหาร)  วัดบางยี่เรือกลาง (วัดจันทารามวรวิหาร) วัดบางยี่เรือนอก/ ใต้ (วัดจันทารามวรวิหาร) แต่
ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า “วัดมอญ” พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 
บูรณปฏิสังขรณ์วัดแล้วสถาปนาเป็นวัดพระอารามหลวงชื่อว่า วัดราชคฤห์ โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ 
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วิหารใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่  อายุประมาณ 300 – 400 ปี วิหารเล็กประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง (พระบรรทมหงาย) พระเจดีย์องค์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ         
พระปรางพระยาพิชัยดาบหัก พระมณฑปบนเขามอประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณ สถานของชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 75 วันที่ 16 
สิงหาคม 2520 
 ที่ตั้ ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนเทิดไท) แขวงบางยี่ เรือ เขตธนบุ รี  
กรุงเทพมหานคร 

 

 
ภาพที่ 4.17 วัดราชคฤห์วรวิหาร 
 
 2.2.4 วัดรามาตยภัณฑ์สาราม เป็นพระอารามหลวง สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(รัชกาลที่ 5) ได้ปฏิสังขรณ์และพระราชทานชื่อวัดชื่อใหม่จากวัดขุนจันทร์ เป็น วัดวรามาตยภัณฑสาราม 
ในปี พ.ศ. 2426 โบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญ เช่น วิหารหลวงพ่อโต วิหารหลวงพ่อหยกขาว วิหาร
เจ้าแม่กวนอิมเพชรงาม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ และ พระพุทธชินราช 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนเทอดไท ซอย 28) แขวงตลาดพลู         
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 

 
ภาพที่ 4.18 วัดวรามาตยภัณฑ์สาราม (วัดขุนจันทร์) 
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 2.2.5 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ต่อมา 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) พระราชทานนามว่า "วัดกัลยาณมิตร" มีโบราณสถาน
เช่น พระวิหารขนาดใหญ่อยู่กลางวัดระหว่างวิหารเล็กและพระอุโบสถ ในพระวิหารหลวงพระประธาน 
เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต ส่วนพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์) และยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติเป็นที่ เก็บ
พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492 
  ที่ตั้ง :  ใกล้ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงและริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ถนน 
อรุณอมรินทร์) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

  
ภาพที่ 4.19 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 
 2.2.6 ศาลเจ้าเกียนอันเกง เดิมมี ศาลเจ้าโจวซือกงและศาลเจ้ากวนอู สร้างในสมัยกรุงธนบุรี       
โดยชาวจีน ต่อมาถูกรื้อไปแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นหลังเดียว แล้วอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาประดิษฐานแทน
ต่อมามีสภาพชำรุด เมื่อครั้งกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมาร่วมงานหล่อระฆังที่วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร ปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ในความดูแลของตระกูล สิมะเสถียร หรือ แซ่ซิ้ม ซึ่งเป็นตระกูล
เก่าแก่ในย่านนี้ 
 ที่ตั้ง : ใกล้ริมคลองบางกอกใหญห่รือคลองบางหลวงและริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ถนนอรุณอมรินทร์) 
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 4.20 ศาลเจ้าเกียนอันเกง 
 
 2.2.7 โบสถ์ซางตาครูส์ /วัดซางตาครูส เป็นโบสถ์ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้
พระราชทาน ที่ดินแก่ชาวโปรตุเกส พ้ืนที่นี้อยู่ใกล้กับพระราชวังเดิม สร้างขึ้นวันที่ 14 กันยายน ซึ่งตรงกับวัด
เทิดทูนมหา กางเขน ตามการสักการบูชาของศาสนาคริสต์ (ซางตาครูส์ หมายถึง ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์) 
สร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2313 โบสถ์หลังแรกเป็นไม้ได้เกิดไฟไหม้เมื่อ พ.ศ. 2376 จึงได้ก่ออิฐถือปูนสร้าง
โบสถ์แทนโบสถ์ไม้หลังเดิม ต่อมาใน พ  .ศ . 2459 มีการบูรณะโบสถ์ใหม่ ให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียน 
โบสถ์ซางตาครูส์  ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 500 ปี แห่งความสัมพันธ์
ไทย-โปรตุเกส 
 ที่ตั้ง : ใกล้ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงและริมแม่น้ำเจ้าพระยา  (ถนนอรุณ
อมรินทร์) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
ภาพที่ 4.21 โบสถ์ซางตาครูส์ 
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 2.2.8 มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) เป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียว สร้างขึ้นในสมัยพระบาท 
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) โดยโต๊ะหยี พ่อค้าที่เดินทางมายังประเทศไทย 
มัสยิดมีความโดดเด่นกว่ามัสยิดทั่ว ๆ ไป ด้วยการก่ออิฐถือปูนขาวทั้งหลัง แล้วทาสีไม้ด้วยสีเขียว 
 ที่ตั้ง :  บริเวณชุมชนริมคลองบางหลวง ใกล้ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง  (ถนน 
อรุณอมรินทร์) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  
ภาพที่ 4.22 มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) 
 
 2.2.9 พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน จัดสร้างขึ้นในปี 2560 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนในชุมชนกุฏี
จีน และผู้ที่สนใจ เป็นสถานที่รวบรวมประวัติ ข้อมูลชุมชน ความเป็นมาของชุมชน รากเหง้าของศาสนา 
วัฒนธรรม รวมถึงอาหารของชาวโปรตุเกส 
 ที่ตั้ง : ใกล้ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงและริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ถนนอรุณอมรินทร์) 
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
ภาพที่ 4.23 พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 
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 2.2.10 ตลาดพูล (ท่าน้ำ) ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณนี้เป็นย่านสวนพลูใหญ่ของคนจีน       
ซึ่งสวนพลูแถบนี้มีอยู่ทั่วไปในคลองบางไส้ไก่ ไปจนถึงแถบบางพรม บางแวก เมื่อเก็บพลูแล้วจะนำมา
วางขาย เริ่มต้นตั้งแต่ที่เขื่อนหน้าวัดราชคฤห์วรวิหารไปจนถึงวัดอินทราม จนกลายเป็นศูนย์กลางขายส่ง
หมากพลูที่ใหญ่และสำคัญ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า ตลาดพลู ปัจจุบัน เป็นย่านอาหารที่เลื่องชื่อ  
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนเทิดไท) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

  
ภาพที่ 4.24 ตลาดพูล (ท่าน้ำ) 
 
 2.2.11 ตลาดวัดกลาง เป็นตลาดเช้าขนาดใหญ่ที่ยังคงขายอาหารสดและอาหารแห้ง มี
สินค้าหลากหลาย เปิดประมาณ 03.00 – 04.00 น. และมีของขายในแต่ละเทศกาล เช่น เทศกาลไหว้
พระจันทร์ เทศกาลกินเจ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลลอยกระทง เป็นต้น เนื่องจากอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ 
ปัจจุบันการเดินทางทางเรือไม่ค่อยมี จึงต้องเดินทางเข้าทางถนนเทิดไท เดินผ่านวัดจันทารามวรวิหาร 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนเทิดไท) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ภาพที่ 4.25 ตลาดวัดกลาง 
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 2.3 แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าที่ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญมีจำนวน 9 
แหล่ง ดังนี้ 
 2.3.1 วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่บริเวณปากคลองด่านที่แยก
จากคลองบางหลวงและมีคลองภาษีเจริญข้างวัดด้านทิศตะวันตก จึงมีลำน้ำหลักล้อมอยู่ทั้ง 3 ด้าน ชื่อวัด
จึงถูกเรียกขานว่า วัดปากน้ำจึงมีลักษณะเป็นเกาะ สถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุที่อยู่คู่กับวัดมาเช่น หอ
พระไตรปิฏก ตู้พระไตรปิฎกทรงบุษบก ล้วนเป็นฝีมือช่างหลวงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  พระ
อุโบสถ กลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรม และเป็นศูนย์กลางการศึกษาบาลี 
  ที่ตั้ง :  ริมคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 
 

  
 
ภาพที่ 4.26 วัดปากน้ำภาษีเจริญ 
 
 2.3.2 วัดคูหาสวรรค์ เดิมชื่อ วัดศาลาสี่หน้า เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงบูรณะแล้วพราะราชทานชื่อวัดใหม่
จาก วัดศาลาสี่หน้าเป็นวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร มีโบราณสถาน เช่น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลา
ขวาง และศาลาสี่หน้า ในพระอุโบสถมีหลวงพ่อพระพุทธเทวนฤมิตพิชิตมาร เป็นพระประธาน 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนเพชรเกษม) ซอยเพชรเกษม 20 แขวง
คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 4.27 วัดคูหาสวรรค์ (วัดศาลาสี่หน้า) 
 
 2.3.3 วัดกำแพงบางจาก (ตลาดน้ำคลองบางหลวง) เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา    
มีโบราณสถาน เช่น พระอุโบสถภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและมีจิตรกรรมฝาผนัง         
และมีพระวิหารหลังเล็กอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา วิหารหลังหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม
จำลอง ส่วนวิหารอีกหลังไม่ได้มีการเปิดมานานจนกระทั่ง 2558 ได้มีการเปิดวิหารพบพระพุทธรูปโบราณ
จำนวนมากทำจากสัมฤทธิ์และไม้ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรและปางมารวิชัย มีเจดีย์ย่อ
ไม้มุมสิบสอง 2 องค์ องค์แรกอยู่ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถ ฐานเจดีย์ด้านนอกตั้งอยู่เสมอกับแนวกำแพง
กั้นเขตพุทธาวาส องค์ที่สองอยู่ในเขตรั้วชาวบ้านบริเวณปากคลองบางจากฝั่งตะวันตก (บ้านศิลปิน) และ
เจดีย์ทรงปรางค์ 2 องค์และด้านหน้าของวัดจัดเป็นตลาดน้ำคลองบางหลวง โดยเน้นให้คนในชุมชนได้ขาย
สินค้าที่ทำขึ้นเองหรืออาหารที่เป็นสูตรที่ได้รับการตกทอดสืบต่อกันมา เปิดขายทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ 
ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. และมีบริเวณวัดติดต่อไปยังบ้านศิลปินและวัดวัดคูหาสวรรค์ได ้
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนเพชรเกษม) ซอยเพชรเกษม 20 แขวง
คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
ภาพที่ 4.28 วัดกำแพงบางจาก (ตลาดน้ำคลองบางหลวง) 
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 2.3.4 วัดนวลนรดิศวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  เดิมชื่อว่า วัดมะกอกใน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดนวลนรดิศ 
โบราณสถานที่สำคัญ เช่น พระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอยุธยา วิหารมีหน้าบันพระวิหาร 
เป็นลายปูนปั้นแบบจีน เป็นรูปแจกันดอกไม้ นก และสัตว์ พระเจดีย์อยู่ด้านหลังพระอุโบสถก่อนถึง    
พระวิหาร เป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อไม้สิบหกองค์ระฆังเป็นเหลี่ยม ศาลาการเปรียญเป็นเรือนไม้ 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนเพชรเกษม) ซอยเพชรเกษม 19 แขวง
ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
  

ภาพที่ 4.29 วัดนวลนรดิศวรวิหาร 
  
 2.3.5 วัดบางแวก สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดบางแหวก โบราณสถานที่
สำคัญ ได้แก่ พระวิหารหลวงพ่อเสือเป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทยประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อปางมาร
วิชัย เนื้อโลหะสำริด พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ทรงบูรณะและ
สักการะเป็นประจำและทรงขนานนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธรูปหลวงพ่อเสือ อุโบสถเป็นสถาปัตยกรรม
แบบทรงไทย ศาลาการเปรียญเป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทย และหอระฆัง หอกลอง ธูปทอง เป็น
สถาปัตยกรรมแบบทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น 
      ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 

  
ภาพที่ 4.30 วัดบางแวก 
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 2.3..6 วัดวิจิตรการนิมิต เดิมชื่อวัดหนังบางแวก เปลี่ยนเป็น วัดวิจิตรการนิมิตร เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2512  มีโบราณสถานที่ สำคัญ ได้แก่ อุ โบสถทรงไทย วิหารคดทรงไทย มณฑป
ประดิษฐานพระพุทธรูป “หลวงพ่อดำ” สร้างด้วยศิลาทราย ศิลปะสมัยอยุธยา ศาลาบูรพาจารย์ เป็น
อาคารทรงไทยประยุกต์ ศาลาการเปรียญทรงไทย หอระฆังทรงไทยประยุกต์และมีพระปรางค์รูปทรงแบบ
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารอยู่หน้าอุโบสถ 
 ที่ตั้ง : ใกล้ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 13) แขวง
คูหาสวรรค์  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 
 

ภาพที่ 4.31 วัดวิจิตรการนิมิต (วัดหนัง) 
 
 2.3.7 วัดปากน้ำฝั่งใต้ ตั้งอยู่ริมคลองบางเชือกหนังฝั่งใต้ ตรงข้ามฝั่งคลองกับวัดปากน้ำฝั่ง
เหนือ มีประวัติเป็นตำนานว่าเดิมมีญาติพ่ีน้องช่วยกันสร้างวัดปากน้ำขึ้น มีโบราณสถาน ได้แก่ ศาลาหลวง
ปู่รุ่ง ศาลาเธียรไทอนุสรณ์ ศาลาอภิชาตบุตรี 
 ที่ตั้ง : ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนบางแวก) แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ภาพที่ 4.32 วัดปากน้ำฝั่งใต้ 
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 2.3.8 บ้านศิลปิน ตั้งอยู่ระหว่างวัดกำแพงบางจากกับวัดคูหาสวรรค์ เป็นบ้านเก่าของ
ตระกูลรักสำรวจ ซึ่งเป็นช่างทองเก่าแก่ ต่อมาทายาทรุ่นสุดท้ายได้ขายบ้านหลังนี้ให้คุณชุมพล อักพันธา
นนท์  เพ่ือปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลป์ ทั้งภาพวาดและภาพถ่าย มีกิจกรรมวาดภาพสำหรับเด็ก
และผู้ที่สนใจรวมถึงบริการวาดภาพเหมือน อีกทั้งมีมุมขายของที่ระลึกและโปสการ์ด ร้านกาแฟให้นั่งดื่ม
ชมวิวทิวทัศน์ ริมคลอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงให้ชมฟรี 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนเพชรเกษม) แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 
 

  
ภาพที่ 4.33 บ้านศิลปิน 
 
 2.4. แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าที่ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่มีจำนวน 5 
แหล่ง  
 2.4.1 พระราชวังเดิม เป็นพระราชวังแห่งเดียวที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2311 โดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดกับป้อมวิชัยประสิทธิ์ เคยเป็นสถานที่ที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) 
และสมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงมีพระราชสมภพทีพ่ระราชวังเดิม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของ
ชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492 
 ที่ตั้ง :  ใกล้ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงและริมแม่น้ำเจ้าพระยา (อยู่ภายใน
กองบัญชาการกองทัพเรือ) ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 4.34 พระราชวังเดิม 
 
 2.4.2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงสร้างในสมัยอยุธยา           
เดิมเรียกว่า วัดมะกอกต่อมาชื่อวัดมะกอกนอก และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้ง สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงให้บูรณะและพระราชทานนามว่า วัดอรุณราชธาราม ต่อในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงปฏิสังขรณ์เพ่ิมและพระราชทานนามว่า วัดอรุณราชวราราม ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 66 ตอนที่ 64 วันที่ 
22 พฤศจิกายน 2492 โดยมีโบราณสถานได้แก่ พระปรางค์ โบสถ์น้อย วิหารน้อย พระวิหาร มณฑป พระ
พุทธบาทจำลอง ประตูยอดทรงมงกุฎ ศาลาราย หอระฆัง ศาลาเก๋งท่าน้ำ หอไตร   
 ที่ตั้ง :  ใกล้ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงและริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ถนนอรุณ
อมรินทร์) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 

 
ภาพที่ 4.35 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
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 2.4.3 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดท้ายตลาด เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาถูกรวมเข้าเป็นวัดในเขตพระราชวังในสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ 1) โปรดเกล้าให้นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(รัชกาลที่ 2) ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่และพระราชทานชื่อวัดพุทไธศวรรย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามและพระราชทานชื่อ วัดโมลีโลกย์สุทธาราม ภายหลัง
เป็นวัดโมลีโลกยาราม ซึ่งเป็นวัดสำคัญในฐานะเป็นสถานศึกษาของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492 และ เล่มที่ 118 ตอน 29 ง วันที่ 26 มีนาคม 2544 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงและริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ถนนอรุณ
อมรินทร์) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

  
ภาพที่ 4.36 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร 
 
 2.4.4 วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร  เดิม
เรียกว่า วัดเจ้าสัวหง หรือวัดเจ้าขรัวหง  ต่อมาในสมัย(รัชกาลที่ 1) พระราชทานชื่อเป็น วัดหงส์อาวาศวรวิ
หารและในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รชักาลที่ 2) พระราชทานชื่อเป็นวัดหงส์อาวาส
วิหาร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระราชทานชื่ออีกครั้งเป็น วัดหงส์
รัตนารามราชวรวิหาร มีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระอุโบสถมีพาไล ซุ้มประตูลักษณะจีนปนฝรั่ง ลาย
ปูนปั้นที่ซุ้มประตูและหน้าต่างที่งดงาม ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนังสีฝุ่นเขียนใส่ไว้ในกรอบ
กระจกเรื่อง รัตนพิมพวงศ์  ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปทองคำโบราณเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย กรม
ศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 
พฤศจิกายน2492 
 ที่ตั้ง : ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนวังเดิม) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร  
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ภาพที่ 4.37 วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  
 
 4.5 มัสยิดต้นสน เป็นมัสยิดเก่าแก่ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างในปลายสมัยสมเด็จ         
พระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2231 โดย เจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์ (มะหมูด) เดิมเรียกกันว่ากุฎีใหญ่ 
ซึ่งเรียกย่อมาจาก กุฎีบางกอกใหญ่ อาคารเดิมสร้างเป็นเรือนไม้สักยกพ้ืน หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา 
รูปทรงคล้ายศาลาการเปรียญที่อยู่ในศาสนาพุทธ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(รัชกาลที่ 2) 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง (ถนนอรุณอมรินทร์) แขวงวัดอรุณ         
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
  

 
ภาพที่ 4.38 มัสยิดต้นสน  
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 2.5 แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าที่ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชันมีจำนวน 3 แหล่ง 
ดังนี้ 
 2.5.1 ตลาดน้ำตลิ่งชัน เป็นตลาดน้ำบริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็น
ชาวสวนริมคลอง มีกิจกรรมนั่งเรือเที่ยวซึ่งมีโปรแกรมให้เลือกหลายแบบ ล่องเรือชมบ้านเรือนและวิถีชีวิต
สองฝั่งคลอง และมีพ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือขายอาหาร ผักผลไม้ต่างๆ ทั้งบนโป๊ะและในคลอง  
 ที่ตั้ง : ริมคลองชักพระ (ถนนชักพระ) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  
ภาพที่ 4.39 ตลาดน้ำตลิ่งชัน 
 
 2.5.2 ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เป็นตลาดน้ำที่ตั้งอยู่ริมคลองชักพระและริมคลองวัดตลิ่ง
ชัน ตั้งอยู่ภายในวัดตลิ่งชันที่มีการจัดโซนร้านค้าไว้ ได้แก่ โซน A ตั้งอยู่ด้านริมคลองวัดตลิ่งชัน และมี
ร้านค้าโซน AA ส่วนโซน B และ โซน C ตั้งอยู่ด้านริมคลองชักพระเป็นโซนสำหรับร้านอาหาร โซน D และ
ลานกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนอยู่บริเวณลานวัดตลิ่งชัน และนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีร้านค้าหัตถกรรม  
นวดแผนไทย และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รวมถึงภายในตลาดซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดยังมีสถานที่สำคัญ 
อย่างเช่น อุโบสถวัดตลิ่งชัน หน้าบัน  ต้นสาละ ศาลาหลวงปู่กลีบ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และสถูป 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองชักพระ (ถนนชักพระ) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  
ภาพที่ 4.40 ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน 
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 2.5.3 วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ตั้งอยู่ริมคลองบางเชือกหนังฝั่งเหนือ ตรงข้ามฝั่งคลองกับวัด
ปากน้ำฝั่งใต้ มีประวัติเป็นตำนานว่าเดิมมีญาติพ่ีน้องช่วยกันสร้างวัดปากน้ำขึ้น ภายหลังผิดใจกันจึงข้าม
คลองไปสร้างวัดใหม่อีกแห่งหนึ่ง จึงต้องตั้งชื่อให้ต่างกันเป็นวัดปากน้ำฝั่งเหนือและวัดปากน้ำฝั่งใต้ มี
อุโบสถ ขนาดเล็กทรงมอญ ไม่มีประตูหลังที่เรียกกันว่า มหาอุตม์ ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ทรงไทย 
และมีศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นศาลเจ้าปากคลองบางเชือกหนัง 
 ที่ตั้ง :  ริมคลองชักพระ ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
ภาพที่ 4.41 วัดปากน้ำฝั่งเหนือ 
  
 ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าในตารางที่ 4.2 ได้จากการสำรวจ
และเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่จริงของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจากเครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์  (GPS) 
แล้วนำมาทำการตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดกับข้อมูลแล้วได้นำเข้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของ
แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 41 แห่ง เมื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในโปรแกรมตารางคำนวณและนำเข้าสู่
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่แสดงจุด
ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ได้ดังภาพที่ 4.42 
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ภาพที่ 4.42 สารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงแผนที่แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเจ้าพระยาสายเก่า 
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3. การศึกษาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า  ประกอบด้วย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว และสมรรถนะผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางแม่น้ำ
เจ้าพระยาสายเก่า ดังนี้ 
 3.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว จากการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวจากชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ ทำได้ให้ข้อค้นพบเกี่ยวกับ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมรรถนะเฉพาะ (specific 
competencies) ประกอบด้วยแรงขับในการพัฒนาชุมชน และความไว้วางใจ และสมรรถนะทั่วไป 
(common competencies) ได้แก่  การมีวิสัยทัศน์  ความสามารถทางการบริหาร ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถทางการตลาด และความสามารถในการสร้างเครือข่าย โดยสมรรถนะของผู้นำท่องเที่ยวนำ 
แสดงได้ดังตารางที ่4.3 

 
ตารางท่ี 4.3  สมรรถนะของผู้นำท่องเที่ยว 
 

กลุ่มสมรรถนะ รายการสมรรถนะ 

สมรรถนะเฉพาะ 
การมีแรงขับ  
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ  

สมรรถนะทั่วไป 

การมีวิสัยทัศน์  
ความสามารถทางการบริหาร 
ความสามารถทางการตลาด  
ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 

 
 จากตาราง 4.3 พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวมี 2 กลุ่มสมรรถนะ ได้แก่ 
สมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะทั่วไป โดยแต่ละสมรรถนะมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1.1 สมรรถนะเฉพาะ เป็นสิ่งที่แสดงให้ เห็นคุณลักษณะภายในของผู้นำชุมชน 
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่เป็น “soft side” ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
รายการสมรรถนะเฉพาะที่พึงประสงค์ ได้แก่ แรงขับในการพัฒนาชุมชนและความไว้วางใจ 
   3.1.1.1 แรงขับในการพัฒนาชุมชน แรงขับ (motive) หมายถึง สิ่งที่เกิดภายในตัว
บุคคล  ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการกระทำและการแสดงพฤติกรรมหรือการตอบสนองเพ่ือดำเนินการไปสู่
เป้าหมายให้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ กล่าวได้ว่า แรงขับเป็นสภาพที่สืบเนื่องมาจากความ
ต้องการที่ทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา การมีแรงขับในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสมรรถนะที่
สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวที่มี
แรงขับในการพัฒนาชุมชน โดยสะท้อนจากการเป็นผู้ที่มีความคาดหวังที่จะดำเนินการพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวของชุมชนให้ประสบความสำเร็จ เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะทำประโยชน์ต่อ
ชุมชน เป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาเผชิญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 
   สรุปการมีแรงขับในการพัฒนาการท่องเที่ยวสะท้อนหรือวัดได้จากคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรม ดังนี้ (1) มีความคาดหวังเป็นอย่างสูงที่จะทำให้การพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จ  (2) มี
ความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะพัฒนาการดำเนินการต่างๆ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน (3) มีความอดทน 
ไม่ย่อท้อและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาเผชิญต่อการพัฒนาการดำเนินการต่างๆ ของชุมชน 
(4) มีความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้ประสบ
ความสำเร็จ (5) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน 
  3.1.1.2 ความไว้วางใจ เป็นอีกสมรรถนะหนึ่งของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว เมื่อผู้นำกลุ่ม
ท่องเที่ยวเป็นผู้ที่สามารถสร้างความไว้วางใจ ผู้นำจะได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน ซึ่งมีส่วน
สำคัญในการผลักดันให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ความไว้วางใจช่วยให้ผู้นำได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากคนในชุมชน
เป็นอย่างดี และยังทำให้การประสานงานตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ
พัฒนาการท่องเที่ยวนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น  
  สรุปความไว้วางใจของผู้นำกลุ่มการท่องเที่ยวสะท้อนหรือวัดได้จากคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรม ดังนี้ (1) การได้รับยอมรับนับถือจากคนในชุมชน (2) การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจาก
สมาชิกในชุมชน (3) การเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน (4) การเป็นคน
เสียสละให้เวลากับการทำงานเพ่ือส่วนรวม สละทรัพย์สินเงินทองของตัวเอง เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชน (5) การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
  3.1.2 สมรรถนะทั่วไป เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้กันได้ง่ายกว่าสมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะ
ในกลุ่มนี้ เกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะต่างๆ ในลักษณะ “hard side” ซึ่งช่วยให้การดำเนินการ
พัฒนาการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ โดยรายการสมรรถนะทั่วไปที่พึงประสงค์ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ 
ความสามารถในการบริหาร ความสามารถทางการตลาด ทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการสร้าง
เครือข่าย 
  3.1.2.1 การมีวิสัยทัศน์ ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ คือ การ
มองภาพอนาคตของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยการคิดไปข้างหน้าและการมองเห็นถึงคุณค่าของวิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
นำภูมิปัญญา มาเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เมื่อชุมชนเป็นที่รู้จักจะส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวในชุมชนมากขึ้น ทำให้ชุมชนหันมาทำงานร่วมกัน ทำกิจกรรมเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวและได้มีการ
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานต่างๆ ชุมชนได้หันมาช่วยเหลือกันส่งผลกระทบต่อความ
เกื้อกูลกัน และทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 
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  สรุปการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำกลุ่มการท่องเที่ยวสะท้อนหรือวัดได้จากคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรม ดังนี้ (1) การเล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (2) 
การมองว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน รายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวนั้นสามารถกระจายสู่กลุ่ม
คนต่างๆ ในชุมชนได้อย่างกว้างขวาง (3) การให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะกลไกที่ทำให้คน
ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน ทำให้คนในชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือและเอ้ือ
อาทรกัน (4) การมองเห็นว่าการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญที่ทำให้เยาวชนได้สืบสานวิถีชีวิต ศิลปะ และ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ (5) มีความตั้งใจที่จะทำให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการอนุรักษ์
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
  3.1.2.2 ความสามารถทางการบริหารของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวพิจารณาได้จากการที่
ผู้นำนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว สามารถ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวิธีการดำเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ความสามารถ
ในการบริหารของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวยังเกี่ยวข้องกับการบริหารคนคือ การสร้างความร่วมแรงร่วมใจของ
คนในชุมชน การจูงใจและแนะนำให้คนในชุมชนแสดงพฤติกรรมบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยว ตรงนี้ถือเป็น
หัวใจสำคัญที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวประทับใจและเกิดการบอกต่อทำให้ชุมชนมีชื่อเสียงและมี
นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง การทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงการต้อนรับอย่างจริงใจ 
จากการพูดคุย รอยยิ้ม การปฏิบัติต่อกันด้วยดีเป็นสิ่งที่ผู้นำพยายามปลูกฝังให้คนในชุมชนได้ประพฤติ
ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง 
  สรุปความสามารถในการบริหารของผู้นำกลุ่มการท่องเที่ยวสะท้อนหรือวัดได้จาก
คุณลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้ (1) สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มา
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวิธีการดำเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว (2) สามารถสร้าง 
ความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน พัฒนาและจูงใจให้คนในชุมชนแสดงพฤติกรรมบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยว 
(3) สามารถจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
(4) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและแก้ปัญหานั้นได้  (5) สามารถบริหารการเงิน
ของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.1.2.3 ทักษะการสื่อสาร การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้สามารถกระจายและรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
การสื่อสารช่วยให้การประสานงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของสมาชิกนั้นดำเนินไป
อย่างราบรื่น การสื่อสารของผู้นำที่ดียังทำให้สามารถผูกพันสมาชิกให้ร่วมดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้นำได้ใช้เวทีของการประชุม โดยนำกลุ่มคนต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้นำตาม
ธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการหมู่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาร่วมพูดคุยให้
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 สรุปทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับผู้นำในการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ (1) 
การกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับสมาชิกในชุมชนได้รับทราบทั่วถึงกัน 
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(2) การพูดโน้มน้าวใจให้สมาชิกในชุมชนคล้อยตาม ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้ตรงกับสถานการณ์ที่เป็น
จริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน (3) การพูดในที่ประชุมเพ่ือทำให้สมาชิกได้ร่วมกันถกเถียงและ
แก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน  (4) การเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ ของพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
 3.1.2.4 ความสามารถทางการตลาด ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวสามารถดำเนินธุรกิจและ
การชักจูงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวยังชุมชน ความสามารถทางการตลาดนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้นำกลุ่ม
ท่องเที่ยวสามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยว มีความเข้าใจใน
สิ่งที่จะตอ้งตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 สรุป ความสามารถทางการตลาดที่จำเป็นสำหรับผู้นำในการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่  
(1) การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยว (2) ความเข้าใจในสิ่งที่จะต้อง
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว (3) การนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ชุมชน (4) การสร้างการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวโดยใช้การตลาดแบบปากต่อปาก (5) การ
นำสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน 
  3.1.2.5 ความสามารถในการสร้างเครือข่ าย  ผู้นำกลุ่มท่องเที่ ยวที่ ประสบ
ความสำเร็จเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย สะท้อนให้เห็นจากการที่ได้เข้าไปมีส่วนสำคัญใน
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยพิจารณาได้จากกระบวนการเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว เริ่มต้นจากการก่อตัวของเครือข่าย การพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกและการ
ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 
 สรุปความสามารถในการสร้างเครือข่ายของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวสะท้อนหรือวัดได้
จากคุณลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้  (1) ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันในด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน (2) ดำเนินการประชุมคนในชุมชนเพ่ือก่อตั้ง
เครือข่ายการทำงานด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน (3) การจัดตั้งคณะทำงานภายในชุมชนขึ้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (4) การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอ่ืนๆ 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว (5) การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยภาคเอกชนอื่นๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว 
 3.2 สมรรถนะผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า  จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในช่วงแรก ผู้วิจัยได้นำผลที่ได้มาพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพ่ือระบุสมรรถนะผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชนเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า เก็บข้อมูลจากประธานชุมชนเพ่ือยืนยันรายการสมรรถนะผู้นำกลุ่ม
ท่องเที่ยวที่พึงประสงค์และวิเคราะห์ระดับสมรรถนะสำหรับการระบุความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว สรุปให้เห็นความจำเป็นในการพัฒนาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
โดยมีองค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะการมีแรงขับ ความไว้วางใจ การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถทางการ
บริหาร ทักษะการสื่อสาร ความสามารถทางการตลาด และความสามารถในการสร้างเครือข่าย เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า มีดังนี้  
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 3.2.1 แรงขับในการพัฒนาชุมชนพบว่า องค์ประกอบที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ การเป็นผู้ที่มี
ความอดทน ไม่ย่อท้อ พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาชุมชน องค์ประกอบที่มีน้ำหนักรองลงมา 
ได้แก่ ทุ่มเทในการทำงานเพ่ือพัฒนาการดำเนินการต่างๆ ของชุมชนให้ประสบความสำเร็จ มีความมุ่งมั่น
ในการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน  เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่
พัฒนาการดำเนินการต่างๆ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและเป็นผู้ที่มีความคาดหวังเป็นอย่างสูงที่จะ
ทำให้การพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จตามลำดับ 
 3.2.2 ความไว้วางใจพบว่า องค์ประกอบที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ เสียสละให้เวลาเพ่ือ
ส่วนรวม สละทรัพย์สินเงินทองของตัวเองเพ่ือร่วมพัฒนาสิ่งต่างๆ ภายในชุมชน องค์ประกอบที่มีน้ำหนัก
รองลงมา ได้แก่ การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจใน
การสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน ตามลำดับ 
 3.2.3 การมีวิสัยทัศน์พบว่า องค์ประกอบที่มีน้ำหนักมากท่ีสุด คือ มองว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจาก
การท่องเที่ยวสามารถกระจายสู่กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง องค์ประกอบที่มีน้ำหนักรองลงมา 
ได้แก่ เห็นว่าการท่องเที่ยวทำให้เยาวชนได้สืบสานวิถีชีวิต ศิลปและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ มี
ความตั้งใจที่จะทำให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เล็งเห็น
ประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเห็นว่าการท่องเที่ยวทำให้คนได้มาทำ
กิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน ทำให้คนในชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือและเอ้ืออาทรกัน 
ตามลำดับ 
 3.2.4 ความสามารถทางการบริหารพบว่า องค์ประกอบที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ สามารถจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน องค์ประกอบที่มี
น้ำหนักรองลงมา ได้แก่ สามารถบริหารการเงินของกลุ่มเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน พัฒนาและจูงใจให้คนในชุมชน
แสดงพฤติกรรมบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยว สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
แก้ปัญหานั้นได้ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มาพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและวิธีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวตามลำดับ 
 3.25 ทักษะการสื่อสารพบว่า องค์ประกอบที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ มีความสามารถในการ
พูดในที่ประชุมเพ่ือทำให้สมาชิกได้ร่วมกันถกเถียงและแก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชน องค์ประกอบที่มีน้ำหนักรองลงมา ได้แก่ สามารถกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวให้กับสมาชิกในชุมชนได้รับทราบทั่วถึงกัน สามารถพูดโน้มน้าวใจให้สมาชิกในชุมชนให้คล้อย
ตาม ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนและ
สามารถเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ ของพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชนตามลำดับ 
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 3.26 ความสามารถทางการตลาดพบว่า องค์ประกอบที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ มีความเข้าใจ
ในสิ่งที่จะต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว องค์ประกอบที่มีน้ำหนักรองลงมา 
ได้แก่ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สามารถสร้างการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวโดยใช้การตลาดแบบปากต่อปาก สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม
และการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยวและสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของชุมชน ตามลำดับ 
 3.2.7 ความสามารถในการสร้างเครือข่ายพบว่า องค์ประกอบที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ 
สามารถจัดตั้งคณะทำงานภายในชุมชนขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง องค์ประกอบที่มีน้ำหนักรองลงมา ได้แก่ สามารถสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยภาคเอกชนอื่นๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว สามารถดำเนินการประชุม
คนในชุมชนเพ่ือก่อตั้งเครือข่ายการทำงานด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายกับ
ชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวและตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันในด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงานสร้างได้ให้คนในชุมชน ตามลำดับ 
 สรุปสมรรถนะผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าพบว่า องค์ประกอบที่มี
น้ ำหนักมากที่ สุด คือ ความสามารถทางการบริหาร องค์ประกอบที่มีน้ ำหนักรองลงมา ได้แก่  
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย การมีวิสัยทัศน์ ความไว้วางใจ แรงขับในการพัฒนาชุมชน ทักษะการ
สื่อสาร และความสามารถทางการตลาด ตามลำดับ 

 
 
4. การศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้าเจ้าพระยา

สายเก่า พบว่า การใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือหลักด้วยการสร้างเว็บไซต์ (www) ต้นแบบ
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบก 
(เส้นทางจักรยาน) และทางน้ำ (เส้นทางเรือ) ที่อยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า โดยที่การสร้างเว็บไซต์
ต้นแบบผู้วิจัยออกแบบแผนผังต้นแบบหน้าเว็บไซต์สำหรับใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.43 และต้นแบบหน้าเว็บไซต์เพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยา
สายเก่า โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.44 
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ภาพที่ 4.43 แผนผังเว็บไซต์ต้นแบบเพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 

 
ภาพที่ 4.44 การออกแบบหน้าเว็บไซต์ต้นแบบเพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
  

จากโครงสร้างในภาพที่ 4.43 และ 4.44 ผู้วิจัยได้นำมาพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป ในการบริหารจัดการเว็บไซต์โดยมีรายละเอียดตามโครงสร้างในภาพที่ 4.45 

 

หน้าหลัก 

ประวัติความเป็นมา สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญา กิจกรรม 

เขตธนบุรี 
เขตบางกอกใหญ่ 
เขตบางกอกน้อย 
เขตตลิ่งชัน 
เขตภาษีเจริญ 
 

เขตธนบุรี 
เขตบางกอกใหญ่ 
เขตบางกอกน้อย 
เขตตลิ่งชัน 
เขตภาษีเจริญ 
 

เขตธนบุรี 
เขตบางกอกใหญ่ 
เขตบางกอกน้อย 
เขตธนบุรี 
เขตภาษีเจริญ 
 

เส้นทางจักรยาน 
เส้นทางทางเรือ 
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ภาพที่ 4.45 เว็บไซต์ต้นแบบเพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
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  การประเมินเว็บไซต์ต้นแบบเพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าทั้งด้าน
เนื้อหาและด้านสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาโดยรวมพบว่า ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของเนื้อหา รูปภาพ แสดงไดด้ังตารางที่ 4.4 และด้านสื่อโดยรวมพบว่า ลักษณะโครงสร้าง 
ระบบเนวิเกชั่น สี ตัวอักษร ภาพกราฟิก สื่อประสม และลักษณะพิเศษแสดงได้ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ต้นแบบของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาโดยรวม 
 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย (�̅�) S.D. แปลผล 
1. ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.67 0.57 ดีมาก 
2. ด้านการนำเสนอเนื้อหาภาพ 3.67 0.57 ดี 
3. ด้านความถูกต้องเนื้อหา 4.00 0.00 ดี 

รวม 4.11 0.38 ดี 
              

จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา พบว่า โดยรวมของเนื้อหา
อยู่ในระดับดี (4.11 ± 0.38) ซึ่งมีความสมบูรณ์ของเนื้อหามากที่สุด (4.67 ± 0.57) รองลงมาคือ ความ
ถูกต้องของเนื้อหาอยู่ในระดับดี (4.00 ± 0.00) และการนำเสนอเนื้อหาอยู่ในระดับดี    (3.67 ± 0.57) 

ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ โดยประเมินประสิทธิภาพตาม 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ลักษณะโครงสร้าง ระบบเนวิเกชั่น สี ภาพกราฟิก สื่อประสม และลักษณะพิเศษ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ต้นแบบของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 
 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย (�̅�) S.D. แปลผล 
1. ลักษณะโครงสร้าง 3.33 0.57 ปานกลาง 
2. ระบบเนวิเกชั่น 4.33 0.57 ดี 
3. ส ี 4.67 0.57 ดีมาก 
4. ตัวอักษร 3.67 0.57 ดี 
5. ภาพกราฟิก 3.33 0.57 ปานกลาง 
6.สื่อประสม 2.33 0.57 ต้องปรับปรุง 
7. ลักษณะพิเศษ 2.00 0.00 ต้องปรับปรุง 

รวม 3.38 0.49 ปานกลาง 
 

จากตาราง 4.5 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ พบว่า องค์ประกอบโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (3.38 ± 0.49) ซึ่งมีการใช้สีดีที่สุด (4.67 ± 0.57) รองลงมาคือ ระบบเนวิเกชั่นอยู่ใน
ระดับดี (4.33 ± 0.57) ตัวอักษรอยู่ในระดับดี (3.67 ± 0.57) ลักษณะโครงสร้างและภาพกราฟิกอยู่ใน
ระบบปานกลาง (3.33 ± 0.57) และต้องปรับปรุงสื่อประสมและลักษณะพิเศษ (2.33 ± 0.57 และ 2.00 
± 0.00 ตามลำดับ)  
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สรุปข้อค้นพบจากการวิจัยในบทนี้คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนว
ทางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและนำเสนอผลการศึกษาซึ่งจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึก การสัมภาษณ์ด้วยคำถามปลายเปิด การสำรวจ  การสังเกตการณ์ รวมถึงการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ แบบสอบถามและแบบประเมิน และนำเสนอผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเริ่มจากการ
รวบรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าพบว่า ปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมได้
จำนวน 21 ภูมิปัญญา จากผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน 16 คน  สำหรับการทำฐานข้อมูลและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าพบว่า แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริม
แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดประกอบด้วย 41 แหล่งที่สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ส่วนการศึกษา
ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำ
กลุ่มท่องเที่ยว 2 ประเภท คือ สมรรถนะเฉพาะ ประกอบด้วยแรงขับในการพัฒนาชุมชน และความ
ไว้วางใจ และสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถทางการบริหาร ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถทางการตลาด และความสามารถในการสร้างเครือข่าย สำหรับสมรรถนะผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว
เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าพบว่า องค์ประกอบที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ ความสามารถทางการ
บริหาร องค์ประกอบที่มีน้ำหนักรองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการสร้างเครือข่าย การมีวิสัยทัศน์ ความ
ไว้วางใจ แรงขับในการพัฒนาชุมชน ทักษะการสื่อสาร และความสามารถทางการตลาด ตามลำดั บ 
สุดท้ายการศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า พบว่า การ
ใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือหลักด้วยการสร้างเว็บไซต์ต้นแบบเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบก (เส้นทางจักรยาน) และทาง
น้ำ (เส้นทางเรือ) ที่อยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า โดยผลการประเมินเว็บไซต์ต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาพบว่า โดยรวมของเนื้อหาอยู่ในระดับดี  และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ พบว่า 
องค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 




