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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี
The guideline to development of ecotourism in North Saladaeng Community
Pathum Thani Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล๎อมในพื้นที่ของชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี 2)
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี โดยกระบวนการมีสํวนรํ วม 3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นตํอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ
วิจัยเป็นประชาชนในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัยพบวํา ชุมชนศาลาแดงเหนือ เป็นชุมชนของชาวมอญหรือรามัญ มีการตั้งถิ่ นฐานฝ๓่งทิศตะวันออกริมแมํน้ํา
เจ๎าพระยา ในตํา บลเชียงรากน๎อย อํา เภอสามโคก จังหวัด ปทุม ธานี ตั้งแตํปี พุทธศักราช 2358 ในสมั ยรัชกาลที่ 2 แหํ งกรุ ง
รัตนโกสินทร๑ ลักษณะนิสัยของคนมอญรักความสงบและมีความศรัทธาตํอพระพุทธศาสนาอยํางเครํงครัด ภายในชุมชนมีวัดศาลา
แดง ภาษามอญเรียกวํา “เภี่ยปรัน” เจดีย๑รูปทรงระฆังคว่ําศิลปะแบบพมํา เสาหงส๑ และการปลูกสร๎างบ๎านหลังคา ทรงไทย ยก
พื้นมีใต๎ถุนสูง โดยปลูกอยูํรวมกันเป็นกลุํม คงความเป็นเอกลักษณ๑แบบชุมชนเดิมที่เมืองเมาะตะมะของชาวมอญ เกือบทุกบ๎านมี
การสร๎างบํอดักน้ําทิ้งจากครัวเรือนโดยทําจากอิฐมอญกํอเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลม เพื่อกรองน้ําเสียให๎ตกตะกอนกํอนปลํอยลงสูํ
แมํน้ําลําคลอง รวมทั้งความสะอาดของชุมชนที่ปราศจากขยะมูลฝอย ร๎อยละ 70 ของคนในชุมชนสํวนใหญํเป็นผู๎สูงอายุ คอยเฝูา
บ๎ า นและทํ า งานบ๎ า นเล็ ก ๆ น๎ อ ยๆ รายได๎ สํ ว นใหญํ ม าจากลู ก หลานวั ย แรงงานที่ อ อกไปทํ า งานเป็ น พนั ก งานบริ ษั ท ในเขต
อุตสาหกรรมนวนคร นอกจากนี้แล๎วยังมีรายได๎ที่มาจากการทํานา งานรับจ๎างทั่วไป และทํางานในองค๑กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ใน
สํวนของแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดง จังหวัดปทุมธานี ที่ได๎จากกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎ข๎อสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยว จํานวน 5 ด๎าน ในภาพรวม พบวํา ประชาชนในชุมชน มี
ความไมํแนํใจ ตํอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยว( = 3.40, S.D. = 0.82) เนื่องจากมีความกังวลวําหากจัดให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว
แล๎ว ความพร๎อมในด๎านตํ างๆ ของชุม ชนจะไมํ ดีพ อ เพราะประชาชนสํวนใหญํเป็นผู๎สูงอายุ ไมํสามารถรํวมกิจกรรมได๎ การ
ทํองเที่ยวอาจกํอให๎เกิดมลพิษและป๓ญหาอื่นๆที่สํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมได๎
คาสาคัญ: การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ, กระบวนการมีสํวนรํวม
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the environment in North Saladaeng Community
Pathum Thani Province 2) To study the guideline to development of ecotourism in North Saladaeng
Community Pathum Thani Province by participatory 3) To study reviews the development of ecotourism
North Saladaeng Community Pathum Thani Province, the sample used in this study were people in North
Saladeang Community Pathum Thani Province.
The result found that North Saladeang Community was Mon Community or Raman, which was
settlement on East by the Chao praya river. Chiang RakNoi district in Sam Khok, Pathum Thani Province. Since
the year 2358 during the reign of two of Rattanakosin. Mon character of love, peace and devotion to the
religion strictly. The community is WatSaladaeng Mon-called "Prae Pran" inverted bell-shaped pagoda pillars
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Swan art Myanmar and Thailand to build homes on stilts, a space under roof by growing together as a group.
It is unique in the communities of the Mon Martaban. Almost all the houses are built from household sewage
trap made of brick form a square or a circle, which was filter wastewater before release to rivers. It was
Including community clean without waste. 70 percents of the people in the community, mostly the elderly
stay and work at home. The most revenue from children aged workers who went to work as employees in
the Nava Nakorn Industrial Estate. In addition, they got income from farming, general job and work in state
organizations / enterprises. The guideline to development of ecotourism in North Saladaeng Community
Pathum Thani Province from the participation of the community and related people, which was concluded a
management approach tourism as an overall that the five aspects in the community. There is uncertainty
approach to tourism management ( = 3.40, SD = 0.82) due to concerns that make it a tourist attraction, the
availability in various fields the community is not good enough because most people are elderly, they could
not join the event. Tourism is cause of pollution and other problems that impact on the environment,
lifestyle and culture.
Keywords: Ecotourism management, North Saladaeng Community
บทนา
การทํองเที่ยวถือเป็นแหลํงรายได๎หลักที่สําคัญอยํางหนึ่งของประเทศไทย โดยในปี 2556 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยมี
รายได๎จากการทํองเที่ยวประมาณ 1.1 ล๎านล๎านบาท หรือร๎อยละ 9.05 ของ GDP ซึ่งการทํองเที่ยวที่ผํานมามุํงเน๎นการสร๎างรายได๎
เป็นสําคัญ ถึงแม๎จะเกิดผลดีตํอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แตํการเติบโตของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ก็ทําให๎สภาพแวดล๎อม
ในแหลํงทํองเที่ยวเสื่อมโทรมลงประกอบกับกระแสการพัฒนาและความต๎องการของนักทํองเที่ยวในป๓จจุบันให๎ความสําคัญกับการ
พัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น เพื่อลดภาวะโลกร๎อนและสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระแสความต๎องการ
พัฒนาโดยการมีสํวนรํวมของประชาชน จึงต๎องมีการปรับตัวเพื่อมุํงไปสูํการสร๎างความสมดุล และยั่งยืนบนพื้นฐานการทํองเที่ยวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม หรือการทํองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) มากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องตามยุทธศาสตร๑การปรับโครงสร๎าง
เศรษฐกิจ (ภาคบริการและการทํองเที่ยว) สูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 11 รวมถึงยุทธศาสตร๑การพัฒนาและฟื้นฟู แหลํงทํองเที่ยวในลักษณะที่ยั่งยืน และนําไปสูํการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
(Ecotourism) และอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ (สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ. (2556).
ผลกระทบด๎านลบของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมีผลตํอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งทางภาครัฐต๎อง
มีนโยบายในการแก๎ไขป๓ญหา เชํน ผลกระทบตํอเศรษฐกิจ ได๎แกํ การทําให๎คําครองชีพของคนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาที่ดินสูงขึ้น
เป็นต๎น ผลกระทบตํอสังคม เชํน ความรู๎สึกที่ไมํดีตํอคนในท๎องถิ่นจากนักทํองเที่ยว อาจจะเกิดจากวัฒนธรรมและความเป็นอยูํของ
คนในท๎ อ งถิ่ น ที่ แ ตกตํ า งจากนั ก ทํ อ งเที่ ย ว กํ อ ให๎ เ กิ ด ป๓ ญ หาอาชญากรรม คํ า นิ ย มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเนื่ อ งจากการเลี ย นแบบ
นักทํองเที่ยว ป๓ญหาโสเภณีและการค๎าประเวณี ป๓ญหาการบิดเบือนหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักทํองเที่ยว ป๓ญหาความไมํเข๎าใจ
และการขัดแย๎งระหวํางคนท๎องถิ่นกับนักทํองเที่ยว เป็นต๎น นอกจากนี้ผลกระทบด๎านลบจากการทํองเที่ยวตํอวัฒนธรรม เชํน
คุณคําของศิลปวัฒนธรรมลดลงเพราะเน๎นการนําเสนอขายในรูปแบบสินค๎าเพื่อตอบสนองนักทํองเที่ยวเพียงอยํางเดียว วัฒนธรรม
ของนักทํองเที่ยวมีบทบาทในการรับวัฒนธรรมใหมํของคนในท๎องถิ่น และอาจเกิดภาวะตระหนกและสับสนทางวัฒนธรรม สํวน
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมนั้น ได๎แกํ พื้นที่ธรรมชาติบางสํวนถูกทําลาย เพื่อการสร๎างที่พักในแหลํงธรรมชาติ และการปรั บภูมิทัศน๑
ของแหลํงทํองเที่ยว กิจกรรมนันทนาการบางประเภทมีผลตํอธรรมชาติ เชํนการตั้งแคมป์ไฟ การตัดต๎นไม๎ นอกจากนี้ยังมีป๓ญหาการ
รุกล้ําพื้นที่ธรรมชาติ และป๓ญหาที่อาจเกิดจากการรู๎เทําไมํถึงการณ๑ของผู๎ประกอบการในแหลํงทํองเที่ยวบางราย กํอให๎เกิดขยะมูล
ฝอยและมลพิษ เชํน เสียง กลิ่น ฝุุน ควัน และน้ําเสีย ยังเป็นการทําลายภูมิทัศน๑และระบบนิเวศของแหลํงทํองเที่ยวอีกด๎วย (สืบค๎น
จาก: http://tourismindustrydpu004kench.blogspot.com)
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จากการสํารวจพื้นที่ในชุมชนศาลาแดงเหนือ ตั้งอยูํหมูํที่ 2 ตําบลเชียงรากน๎อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ใน
เบื้องต๎นพบวํา ชุมชนศาลาแดงเป็นหมูํบ๎านของคนไทยเชื้อสายมอญ บรรพบุรุษอพยพมาจากเมือง เมาะตะมะ หรือเมาะลําเลิง
เนื่องจากพํายแพ๎สงครามพมํา เข๎ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย รัชกาลที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.
2358 ซึ่งเป็นการอพยพครั้งที่ 8 ของชาวมอญที่เข๎าสูํประเทศสยาม ผู๎นํามอญหลายคนได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นขุนนางดูแลปกครอง
มอญด๎วยกัน ภายใต๎ความคุ๎มครองของราชสํานัก สภาพบ๎านเรือนที่เป็นอยูํในป๓จจุบันมีการปลูกสร๎างเป็นชุมชนอยูํติ ดตํอกันเป็น
แนวยาวคูํขนานไปกับแมํน้ําเจ๎าพระยา มีทางเดินลาดซีเมนต๑เป็นทางเชื่อมไปมาหาสูํกัน มีประชากรอาศัยอยูํประมาณ 380 คน ใน
จํานวนทั้งหมด 81 หลังคาเรือน ในปี 2538 ชุมชนศาลาแดงเหนือได๎รับรางวัล “ชุมชนพอเพียงตัวอยําง” และ รางวัลชุมชน
วัฒนธรรมดีเดํน โดยได๎รับการความรํวมมือจากชุมชนและหนํวยงานราชการสํวนท๎องถิ่น จึงทําให๎เป็นที่รู๎จักจากคนภายนอกเข๎ามา
ศึกษาดูงานและได๎รับความสนใจจากหนํวยงานสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานภายนอก เสนอให๎เป็นสถานที่ทํองเที่ยวแหํงใหมํของ
จังหวัดปทุมธานี โดยมีเอกลักษณ๑ทางประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเดํนคือการคงอยูํของวิถีชีวิตแบบชุมชนมอญ
อยํางไรก็ตาม การที่นักทํองเที่ยวให๎ความสนใจเข๎าไปเที่ยวชมประเพณีและวัฒนธรรมตําง ๆ ของชุมชนนั้น ยํอมสํงผลให๎
เกิดป๓ญหาตําง ๆ ตามมา อันเนื่องมาจากความไมํพร๎อมในการให๎บริการของชุมชนและขาดการวางแผนที่ดี ประกอบกับผู๎คนใน
ชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบงําย ชอบความสงบ เมื่อมีจํานวนนักทํองเที่ยวเข๎ามาเที่ยวชมวิถีวัฒนธรรมความเป็นอยูํมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่
ตามมาคือ มลพิษ ขยะมูลฝอยและความเสือ่ มโทรมของระบบนิเวศในชุมชน อีกทั้งชาวบ๎านบางสํวนอาจเกิดความไมํพึงพอใจและไมํ
เห็นด๎วยกับการเปิดหมูํบ๎านให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเพราะจะรบกวนความเป็นอยูํแบบดั้งเดิม
ดังนั้น ผู๎วิ จัยจึงมีความสนใจที่ จะศึก ษาแนวทางการพัฒ นาการทํอ งเที่ย วเชิ งนิเ วศในชุมชนศาลาแดงเหนื อ จั งหวั ด
ปทุมธานี โดยทําการศึกษาข๎อมูลสภาพแวดล๎อมในพื้นที่ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นชุ มชนที่มีศักยภาพด๎านการ
ทํองเที่ยวคํอนข๎างสูง มีภูมินิเวศและทรัพยากรที่เหมาะสมในการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด๎าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนมอญโบราณ ตลอดจนวีถีชีวิตความเป็นอยูํ องค๑ความรู๎ตํางๆ ที่ถํายทอดจากรุํนสูํ
รุํน และภูมิป๓ญญาตําง ๆ ของชาวมอญ รวมทั้งโอกาสในการสนับสนุนของหนํวยงานท๎องถิ่น ภาครัฐและเอกชน และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ได๎ใช๎ข๎อมูลจากการวิจัยเพื่อนําไปสูํการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ใน
โอกาส ตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล๎อมในพื้นที่ของชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี โดยกระบวนการมีสํวน
รํวม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตํอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ที่ผู้วิจัยต้องการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data)
และข๎อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เพื่อสร๎างแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยทําการเก็บข๎ อมูลจาก การ
สัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตกระบวนการมีสวํ นรํวม (Participatory Observation) การประชุมสนทนากลุมํ
ยํอย (Focus Group Discussion) โดยศึกษาบริบทของชุมชน และวัฒนธรรม ศึกษาแนวทางและตัวบํงชี้การปฏิบัติความเป็นไปได๎
ของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้นจึงได๎กําหนดขอบเขตการวิจัยไว๎ ดังนี้
1. ขอบเขตด๎านพื้นที่
ผู๎วิจัยได๎กําหนดพื้นที่ในการวิจัย ณ ชุมชนศาลาแดงเหนือ หมูํที่ 2 ตําบลเชียงรากน๎อย อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
2. ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง
ประชากรที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัย เป็นประชาชนในชุมชนศาลาแดงเหนือ หมูํที่ 2 ตําบลเชียง
รากน๎อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
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กลุํมตัวอยํางที่ให๎ข๎อมูลในการวิจัย กําหนดออกเป็น 3 กลุํม คือ
กลุํมที่ 1 ผู๎ที่ให๎ข๎อมูลด๎านประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชุมชนท๎องถิ่น (Key Informants) ได๎แกํ ผู๎นําชุมชน 1
คน และผู๎อาวุโสในชุมชน 4 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน
กลุํมที่ 2 ผู๎เข๎ารํวมประชุมสนทนากลุํมยํอย (Focus Group Discussion) เพื่อการได๎มาซึ่งข๎อมูลในการจัดทํา
เป็นแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเลือกกลุํมตัวอยํางจากครัวเรือนที่มี บ๎านเลขที่ลงท๎ายเป็นเลขคูํ เข๎ารํวมประชุม
รวมจํานวนทั้งสิ้น 40 คน
กลุํมที่ 3 ผู๎ให๎ข๎อมูลความคิดเห็นตํอแนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เป็นหัวหน๎าหรือตัวแทน
ครัวเรือนในชุมชนศาลาแดงเหนือ จํานวนทั้งสิ้น 81 คน
1.3.3 ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย
1. ตัวแปรต๎น ได๎แกํ กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนตํอแนวทางการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี
2. ตัวแปรตาม ได๎แกํ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อม เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม, แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิด/ทฤษฎี
- การพัฒนาและการบริหาร
จัดการชุมชน
- การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
- กิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
- ตั้งอยูํริมฝ๓่งแมํน้ําเจ๎าพระยา
- เป็นแหลํงวัฒนธรรมมอญโบราณ
- เป็นชุมชนเข๎มแข็ง
- สภาพแวดล๎อมชุมชน สะอาดสวยงาม

กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน
ศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี

องค๑ประกอบด๎านการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ
- ด๎านสภาพพื้นที่
-ด๎านกิจกรรมและกระบวนการ
สํงเสริมการทํองเที่ยว
- ด๎านการมีสํวนรํวม
- ด๎านการบริหารจัดการ

- การ เป ลี่ ยนแป ล ง
ส ภ า พ แ ว ด ล๎ อ ม
เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม
- แนวทางการ
จั ด การทํ อ งเที่ ย ว เชิ ง
นิเวศในชุมชน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎จัดทํา ดังนี้
3.1.1 แบบสํารวจเพื่อเก็บข๎อมูลเชิงพื้นที่และแบบสัมภาษณ๑เชิงลึกเพื่อสัมภาษณ๑ผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อเก็บรวมรวมข๎อมูลเชิง
พรรณนา ได๎แกํประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรม ในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี
3.1.2 แบบบันทึกการเก็บข๎อมูลจากผู๎เข๎ารํวมการประชุมสนทนากลุํมยํอย โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกจาก
การมีสํวนรํวมของผู๎เข๎ารํวมประชุม ซึ่งเกิดจากการตอบโต๎ในเวทีการประชุม แล๎วทําการจดบันทึกและสังเคราะห๑เนื้อหา
3.1.3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของประชาชนในชุ ม ชนศาลาแดงเหนื อ จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ตํ อ แนวทางการ
พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยจัดทําเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Likert Scale) มีความหมายดังนี้
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาสภาพแวดล๎อมในพื้นที่ (Ecological Survey) และสัมภาษณ๑ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัด
ปทุมธานี โดยทําการสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎นําชุมชน และผู๎อาวุโสในชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 5 คน เพื่อเก็บรวมรวมข๎อมูลเชิงพรรณนา
ได๎แกํประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรม
2. จัดประชุมสนทนากลุํมยํอย กับประชาชนในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช๎วิธีการเลือกผู๎เข๎ารํวมประชุมจากครัวเรือนที่มีบ๎านเลขที่ลงท๎ายเป็นเลขคูํ ได๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมสนทนากลุํม
ยํอย จํานวน 40 คน
3. จัดประชุมกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเพื่อทบทวนและหาแนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ได๎แกํ ผู๎นําท๎องถิ่น
นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ จํานวน 10 คน ประกอบด๎วย
1) ผู๎นําท๎องถิ่นในเขตปกครองชุมชนศาลาแดงเหนือ จํานวน 4 คน
2) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 คน
3) นักวิชาการด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม จํานวน 2 คน
4) นักวิชาการด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศหรือที่เกี่ยวข๎อง จํานวน 2 คน
4. ประเมินความคิดเห็นตํอแนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี โดย
ใช๎แบบสอบถามหัวหน๎าหรือตัวแทนครัวเรือนในชุมชนศาลาแดงเหนือซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 81 ครัวเรือน รวมผู๎ให๎ข๎อมูลทั้งสิ้น 81
คน
5. จัดทําเอกสารสรุปโครงการวิจัยฉบับสมบู รณ๑เพื่อเสนอตํอมหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑
จังหวัดปทุมธานี
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลตามลําดับ ดังนี้
1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการศึกษาสภาพแวดล๎อมในพื้นที่และสัมภาษณ๑เชิงลึกจากผู๎นําชุมชน และผู๎สูงอายุที่
ถํายทอดประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการสนทนาและจดบันทึก
ข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ชุมชน และการพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยผู๎วิจัยนําข๎อมูลที่ได๎บันทึกไว๎แล๎ว
มาทบทวนกับผู๎นําชุมชนและทําการแก๎ไขเพื่อให๎เกิดความสมบูรณ๑ครบถ๎วน โดยการวิเคราะห๑เชิงพรรณนา
2. การสังเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพรรณนา จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นโต๎ตอบในเวทีประชุมสนทนา
กลุํมยํอย (Focus Group Discussion) แล๎วนํามาเรียบเรียงเป็นข๎อมูลเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการทํองเที่ ยวเชิงนิเวศ แล๎ว
นําเสนอตํอที่ประชุมกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเพื่อทบทวนและเสนอแนะเป็นแนวทางในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดง
3. การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณ จากความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ตํอ
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพแวดล๎อมในพื้นที่ของชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี โดยการสัมภาษณ๑ผู๎นําชุมชน ผู๎มีภูมิรู๎
เกี่ยวกับความเป็นมาของชาวมอญในชุมชนศาลาแดงเหนือ ประกอบด๎วยผู๎นําชุมชนและผู๎อาวุโสรวมทั้งสิ้นจํานวน 5 คน สรุปผลได๎
ดังนี้
จากการศึกษาสภาพแวดล๎อมในพื้นที่และการสัมภาษณ๑บุคคลในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ชุมชนแหํงนี้มีการ
ตั้งถิ่นฐานบ๎านเรือนมาอยํางยาวนาน ราวปีพุทธศักราช 2358 ตั้งแตํในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย รัชกาลที่ 2 แหํงกรุง
รัตนโกสินทร๑ ชาวรามัญหรือมอญได๎อพยพเข๎ามาในอาณาจักรสยามเป็นครั้งที่ 8 นับจากการเข๎ามาครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ด๎วยลักษณะนิสัยของคนมอญที่รักความสงบและมีความศรัทธาตํอพระพุทธศาสนาอยํางเครํงครัด เมื่อเลือกพื้นที่บริเวณริมแมํน้ํา
เจ๎าพระยาฝ๓่งทิศตะวันออก แขวงเมืองปทุมธานี (ป๓จจุบันขึ้นอยูํกับตําบลเชียงรากน๎อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี) ได๎แล๎ว จึง
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รํวมกันสร๎างบ๎านเรือน วัดศาลาแดง หรือเรียกเป็นภาษามอญวํา “เภี่ยปรัน” (พระมหาชํวง โชติปาโล. 2539). และเจดีย๑รูปทรง
ระฆังคว่ําศิลปะแบบพมํา นอกจากนี้ยังมีการสร๎างเสาหงส๑สําหรับทําพิธีกรรมทางศาสนาในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ที่ยังคงความเป็น
เอกลักษณ๑แบบชุมชนเดิมที่เมืองเมาะตะมะ ลักษณะเดํนชัดของการตั้งถิ่นฐานบ๎านเรือนคือ การปลูกบ๎านหลังคาทรงไทย ยกพื้นมี
ใต๎ถุนสูง โดยปลูกอยูํรวมกันเป็นกลุํม ขนานไปกับริมฝ๓่งแมํน้ําเจ๎าพระยา เพราะเห็นวํามีความสะดวกตํอการคมนาคมและการใช๎น้ํา
ในการอุปโภคบริโภค เกือบทุกบ๎านจึงมีการสร๎างบํอดักน้ําทิ้งจากครัวเรือนโดยทําจากอิฐมอญกํอเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลม เพื่อ
กรองน้ําเสียให๎ตกตะกอนกํอนปลํอยลงสูํแมํน้ําลําคลอง รวมทั้งความสะอาดของชุมชนที่ปราศจากขยะมูลฝอยโดยทุกหลังคาเรื อน
จะเน๎นในการรักษาความสะอาด การชํวยกันเก็บกวาดทั้งในชุมชนและที่วัดอยํางสม่ําเสมอ ร๎อยละ 70 ของคนในชุมชนสํวนใหญํ
เป็นผู๎สูงอายุ คอยเฝูาบ๎านและทํางานบ๎านเล็กๆ น๎อยๆ รายได๎สํวนใหญํจึงได๎มาจากการที่ลูกหลานคนหนุํมสาววัยแรงงานที่ออกไป
ทํางานเป็นพนักงานบริษัทในเขตอุตสาหกรรมนวนคร นอกจากนี้แล๎วยังมีรายได๎ที่มาจากการทํานา งานรับจ๎างทั่วไป และทํางานใน
องค๑กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจบางสํวน สังคมของชุมชนมอญมีความโดดเดํนที่เป็นเอกลักษณ๑ คือ ความรักสงบ การอยูํแบบเรียบงําย การ
ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของศาสนาอยํางเครํงครัด เด็ก เยาวชน คนหนุํมสาว มีความเคารพเชื่อฟ๓งผู๎ใหญํ ไมํมีการเลํนการพนันและ
การดื่มสุราเอิกเกริกให๎เห็นในชุมชน ทั้งนี้นําจะมาจากแบบอยํางของคนรุํนกํอนที่ปฏิบัติตามกรอบของประเพณีและวัฒนาธรรมให๎เห็น
อยํางตํอเนื่อง ดังภาพที่เห็นมาโดยตลอดคือการที่ผู๎สูงอายุเดินทางไปที่วัดเพื่อสวดมนต๑ทําวัตรเป็นภาษามอญ ในเวลาประมาณบํายสาม
โมงของทุกวัน เป็นกิจกรรมที่ผู๎สูงอายุได๎สืบทอดทํารํวมกันมาจากรุํนสูํรุํน จึงทําให๎ชุมชนแหํงนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ๑ของชุมชนมอญได๎
เป็นอยํางดี
2. การจัดประชุมสนทนากลุํมยํอย กับประชาชนในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี เพื่ อหาแนวทางในการ
พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ สรุปได๎ 5 ประเด็น ได๎แกํ ประเด็นที่ 1. ด๎านสภาพพื้นที่ของชุมชน จุดเดํนของชุมชนศาลาแดงมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะตั้งอยูํริมแมํน้ําเจ๎าพระยา บ๎านเรือนมีความสะอาด สวยงามตาม
ธรรมชาติ มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานตามวิถีชาวมอญ ประเด็ น ที่ 2.
ด๎ า นกิ จ กรรมและ
กระบวนการสํงเสริมการทํองเที่ยว ในชุมชนศาลแดงเหนือ มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ๑คือข๎าวแชํ และหมี่กรอบ ประเพณีที่สําคัญคือ
การแหํหงส๑ธงตะขาบในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ การตักบาตรน้ําผึ้ง ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 และประเพณีตักบาตรพระร๎อยในชํวง
เทศกาลวันออกพรรษา ประเด็นที่ 3. ด๎านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน มีการแบํงบทบาทหน๎าที่ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาชุมชน เชํน ผู๎ใหญํบ๎าน สมาชิก อบต. กลุํมสตรี กลุํมออมทรัพย๑ กองทุนหมูํบ๎าน โดยกระบวนการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน
ประเด็นที่ 4. ด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน ทุกหลังคาเรือนในชุมชนศาลาแดงให๎ความรํวมมือในการรักษาความสะอาดทั้งในบริเวณ
บ๎าน ถนน ทางเท๎า และสถานที่สาธารณะ มีการจัดทําบํอบําบัดน้ําทิ้งจากครัวเรือนตามภูมิป๓ญญาดั้งเดิม กํอนปลํอยลงสูํแมํน้ํา ลํา
คลอง และประเด็นที่ 5. ข๎อกังวลของชุมชน ที่ประชาชนสํวนหนึ่งมีความกังวลหากเปิดให๎ชุมชนเป็นสถานที่ทํองเที่ยว เพราะเป็น
การรบกวนวิถีชีวิตของคนในชุมชน สร๎างความเดือดร๎อน เชํนการสํงเสียงรบกวน ความพลุกพลําน เกิดขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
มลพิษ รวมทั้งการสูญเสียหรือการเสื่อมของวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินและอาจเกิดความขัดแย๎ง
ระหวํางนักทํองเที่ยวกับคนในชุมชนด๎วย
3. การจัดประชุมสนทนากับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อทบทวนและหาแนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน ได๎ข๎อสรุป ดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาด๎านสภาพพื้นที่ของชุมชน ประกอบด๎วย 4 ตัวบํงชี้การปฏิบัติ
- จัดให๎มีปูายบอกทางเข๎า-ออก สถานที่ทํองเที่ยว และปูายบอกจุดทํองเที่ยวตํางๆ และปูายแจ๎งเตือน
- จัดให๎มีแผนผังแสดงที่ตั้งของหมูํบ๎านอยํางละเอียด
- จัดให๎มีสถานที่จอดรถอยํางพอเพียง
- จัดให๎มีห๎องน้ํา ห๎องสุขา อยํางพอเพียง
2) แนวทางการพัฒนาด๎านกิจกรรมและกระบวนการสํงเสริมการทํองเที่ยว ประกอบด๎วย 4 ตัวบํงชี้การปฏิบัติ
- จัดให๎มีการแสดงการละเลํนที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมมอญโดยเด็ก เยาวชน หรือคนในชุมชน
- จัดให๎มีอาหารหรือขนมที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน
- จัดให๎มีสินค๎าพื้นบ๎าน พื้นถิ่น และของที่ระลึก
- จัดให๎มีบอร๑ดนิทรรศการ แผํนพับ แผํนปลิวการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลชุมชน
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3) แนวทางการพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ประกอบด๎วย 5 ตัวบํงชี้การปฏิบัติ
- จัดให๎มีคณะกรรมการบริหารจัดการทํองเที่ยวในชุมชน
- จัดทําทําเนียบบุคลากรผู๎นําชุมชน
- จัดให๎มีศูนย๑ข๎อมูลชุมชนและประวัติความเป็นมาของชุมชน (หมูํบ๎าน วัด)
- จัดทําแผํนพับประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลของกลุํมองค๑กรตํางๆ ในชุมชน
- จัดให๎มีศูนย๑บริการข๎อมูลแกํนักทํองเที่ยว
4) แนวทางการพัฒนาด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน ประกอบด๎วย 3 ตัวบํงชี้การปฏิบัติ
- จัดให๎มีการอบรมแกํคนในชุมชนเพื่อเตรียมความพร๎อมในการให๎บริการแกํทํองเที่ยว
- ทุกบ๎านควรมีการทําความสะอาดและประดับตกแตํงบ๎านให๎สวยงามอยูํเสมอ
- คนในชุมชนมีความพร๎อมเพรียงในกิจกรรมที่ชุมชนกําหนดขึ้น
5) แนวทางการปูองกันความเสี่ยงตํอการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด๎วย 4 ตัวบํงชี้การปฏิบัติ
- จัดทําระเบียบข๎อบังคับของชุมชนเพื่อให๎นักทํองเที่ยวถือปฏิบัติ
- จัดให๎มีที่รองรับขยะในชุมชนอยํางเพียงพอ
- จัดให๎มีกิจกรรมด๎านการเรียนรู๎วิถีชีวิตชุมชน กิจกรรมการอนุรักษ๑ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
- ของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
4. ความคิดเห็นตํอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู๎วิจัยได๎ทําการ
สอบถามกับประชาชนที่เป็นหัวหน๎าหรือตัวแทนครัวเรือน จํานวน 81 คน สรุปผล ดังนี้
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 51.90 มีอายุระหวําง 46 – 60 ปี คิดเป็นร๎อยละ
33.30 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 45.70 และมีอาชีพทํางานเป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร๎อยละ 34.60 สํวน
การแสดงความคิดเห็นตํอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี นั้น โดยภาพรวมมีความ ไมํแนํใจ
(  = 3.40, S.D. = 0.82) ตํอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยว โดยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ที่เห็นด๎วยตํอแนวทางการ
จัดการทํองเที่ยว จํานวน 9 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 5.4, (ของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน) ข๎อ 4.3 (คนในชุมชนมีความพร๎อม
เพรียงในกิจกรรมที่ชุมชนกําหนดขึ้น) ข๎อ 3.5 (จัดให๎มีศูนย๑บริการข๎อมูลแกํนักทํองเที่ยว) ข๎อ 5.2 (จัดให๎มีที่รองรับขยะในชุมชนอยําง
เพียงพอ) ข๎อ 3.4 (จัดทําแผํนพับประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลของกลุํมองค๑กรตํางๆ ในชุมชน) ข๎อ 4.1 (จัดให๎มีการอบรมแกํคนในชุมชนเพื่อ
เตรียมความพร๎อมในการให๎บริการแกํทํองเที่ยว) ข๎อ 3.3 (จัดให๎มีศูนย๑ข๎อมูลชุมชนและประวัติความเป็นมาของชุมชน) ข๎อ 4.2 (ทุก
บ๎านควรมีการทําความสะอาดและประดับตกแตํงบ๎านให๎สวยงามอยูํเสมอ) และข๎อ 5.3 (จัดให๎มีกิจกรรมด๎านการเรียนรู๎วิถีชีวิต
ชุมชน กิจกรรมการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) ตามลําดับ โดยเฉพาะข๎อ 5.4 ของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
และเอกชน มีคําเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.24, S.D. = 0.64) สํวนอีก 11 ข๎อ ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยูํในระดับที่ไมํแนํใจ โดยมีข๎อ
1.4 (จัดให๎มีห๎องน้ํา ห๎องสุขาอยํางพอเพียง) มีคําเฉลี่ยต่ําสุด (  = 2.84, S.D. = 0.67)
อภิปรายผล
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานี มีประเด็นสําคัญที่ผู๎วิจัยนํามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี มีการตั้งถิ่นฐานบ๎านเรือนมาอยํางยาวนาน ราวปีพุทธศักราช 2358
ตั้ งแตํ ใ นสมั ย สมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล๎ า นภาลั ย รั ชกาลที่ 2 แหํ งกรุ งรั ต นโกสิ น ทร๑ ชอบความสงบและมี ค วามศรั ท ธาตํ อ
พระพุทธศาสนาอยํางเครํงครัด ลักษณะเดํนชัดคือการปลูกบ๎านหลังคาทรงไทยยกพื้นมีใต๎ถุนสูง โดยปลูกอยูํรวมกันเป็นกลุํมขนาน
ไปกับริมฝ๓่งแมํน้ําเจ๎าพระยา เกือบทุกบ๎านจึงมีการสร๎างบํอดักน้ําทิ้งจากครัวเรือนโดยทําจากอิฐมอญกํอเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลม
เพื่อกรองน้ําเสียให๎ตกตะกอนกํอนปลํอยลงสูํแมํน้ําลําคลอง รวมทั้งความสะอาดของชุมชนที่ปราศจากขยะมูลฝอยโดยทุกหลังคา
เรือนจะเน๎นในการรักษาความสะอาด การชํวยกันเก็ บกวาดทั้งในชุมชนและที่วัดอยํางสม่ําเสมอ ร๎อยละ 70 ของคนในชุมชนสํวน
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ใหญํเป็นผู๎สูงอายุ คอยเฝูาบ๎านและทํางานบ๎านเล็กๆ น๎อยๆ รายได๎สํวนใหญํจึงได๎มาจากการที่ลูกหลานคนหนุํมสาววัยแรงงานที่ออกไป
ทํางานเป็นพนักงานบริษัทในเขตอุตสาหกรรมนวนคร นอกจากนี้แล๎วยังมีรายได๎ที่มาจากการทํานา งานรับจ๎างทั่วไป และทํางานใน
องค๑กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจบางสํวน เด็ก เยาวชน คนหนุํมสาว มีความเคารพเชื่อฟ๓งผู๎ใหญํ ไมํมีการเลํนการพนันและการดื่มสุรา
เอิกเกริกให๎เห็นในชุมชน ทั้งนี้นําจะมาจากแบบอยํางของคนรุํนกํอนที่ปฏิบัติตามกรอบของประเพณีและวัฒนาธรรมให๎เห็นอยําง
ตํอเนื่อง ดังภาพที่เห็นมาโดยตลอดคือการที่ผู๎สูงอายุเดินทางไปที่วัดเพื่อสวดมนต๑ทําวัตรเป็นภาษามอญ ในเวลาประมาณบํายสามโมง
ของทุกวัน เป็นกิจกรรมที่ผู๎สูงอายุได๎สืบทอดทํารํวมกันมาจากรุํนสูํรุํน จึงทําให๎ชุมชนแหํงนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ๑ของชุมชนมอญได๎เป็น
อยํางดี
2. แนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ สรุปได๎ 5 แนวทาง
แนวทางที่ 1. ด๎านสภาพพื้นที่ของชุมชน สภาพพื้นที่ของชุมชนศาลาแดงเหนือมีจุดเดํนที่นําจัดเป็นสถานที่ทํองเที่ยวคือ
การตั้งอยูํริมแมํน้ําเจ๎าพระยา ทุกบ๎านมีความสะอาด เรียบร๎อย สวยงามตามธรรมชาติ มีวัดศาลาแดงเป็นศูนย๑รวมด๎านจิตใจ เพื่อใช๎
เป็นสถานที่ประกอบพิธีสําคัญทางศาสนาที่สืบทอดมายาวนานตามวิถีชาวมอญและการสืบทอดวัฒนธรรม ตลอดริมฝ๓่งแมํน้ํามีภูมิ
ทัศน๑ที่สวยงาม น้ําใสสะอาด มีทางเดินเท๎าลัดเลาะเลียบไปตามหมูํบ๎านและริมน้ํา มีศาลาทําน้ํา ที่ยังคงวิถีความผูกพันอยูํกับสายน้ํา
ตลอดจนการอนุรักษ๑แหลํงน้ํา
แนวทางที่ 2. ด๎านกิจกรรมและกระบวนการสํงเสริมการทํองเที่ยว ชุมชนศาลาแดงเหนือ มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ๑
คือข๎าวแชํ และหมี่กรอบ มีประเพณีสําคัญเชํน พิธีแหํหงส๑ธงตะขาบในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ การตักบาตรน้ํา ผึ้ง ในวันขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 10
แนวทางที่ 3. ด๎านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ชุมชนศาลาแดงมีการแบํงบทบาทหน๎าที่ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาชุมชน โดยมีผู๎นําหมูํบ๎านทําหน๎าที่ในการปกครอง รักษาความสงบเรียบร๎อย สมาชิก อบต. เป็นผู๎นําในการพัฒนา
การจัดตั้งกลุํมสตรี กลุํมออมทรัพย๑ กองทุนหมูํบ๎าน โดยคนในชุมชนมีสํวนรํวม จนได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวด
หมูํบ๎านสมาร๑ทวิลเลจ
แนวทางที่ 4. ด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน ทุกบ๎านในชุมชนศาลาแดงรํวมกันรักษาความสะอาด การชํวยกันเก็บ
กวาดถนนทางเดินเท๎า การรํวมกันจัดบ๎านเรือนให๎มีสภาพดี สะอาด สวยงาม การจัดทําบํอบําบัดน้ําทิ้งจากครัวเรือนตามภูมิป๓ญญา
ดั้งเดิม กํอนปลํอยลงสูํแมํน้ํา ลําคลอง การรํวมกันบํารุงรักษาอนุรักษ๑และฟื้นฟูระบบนิเวศริมฝ๓่งแมํน้ําเจ๎าพระยา
แนวทางที่ 5. ข๎อกังวลของชุมชน ประชาชนสํวนหนึ่งในชุมชนมีความกังวลกับการพัฒนาชุมชนให๎เป็นที่ทํองเที่ยว
เพราะจะเป็นการรบกวนการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน การสร๎างความเดือดร๎อน เชํนการสํงเสียงรบกวน ความแออัดของ
นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาเกินขีดความสามารถในการรองรับ การเพิ่มขึ้นของจํานวนขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษ การสูญเสียหรือ
การเสื่อมของวัฒนธรรมดั้งเดิม การเกิดอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ความขัดแย๎งระหวํางนักทํองเที่ยวกับคน
ในชุมชน สิ่งอํานวยความสะดวกด๎านสาธารณูปโภคไมํเพียงพอ และการขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
3. การจัดประชุมสนทนากับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อทบทวนและหาแนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน ได๎แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 5 แนวทาง 20 ตัวบํงชี้การ
ปฏิบัติ ได๎แกํ 1) แนวทางการพัฒนาด๎านสภาพพื้นที่ของชุมชน ประกอบด๎วย 4 ตัวบํงชี้การปฏิบัติ 2) แนวทางการพัฒนาด๎าน
กิจกรรมและกระบวนการสํงเสริมการทํองเที่ยว ประกอบด๎วย 4 ตัวบํงชี้การปฏิบัติ 3) แนวทางการพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ
และพัฒนาชุมชน ประกอบด๎วย 5 ตัวบํงชี้การปฏิบัติ 4) แนวทางการพัฒนาด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน ประกอบด๎วย 3 ตัวบํงชี้
การปฏิบัติ และ 5) แนวทางการปูองกันความเสี่ยงตํอการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด๎วย 4 ตัวบํงชี้การปฏิบัติ
4. ความคิดเห็นตํอแนวทางการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี พบวํา ประชาชนใน
ชุมชนไมํแนํใจวําหากจัดให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวแล๎ว มีความกังวลวําความพร๎อมในด๎านตํางๆ จะไมํดีพอ นอกจากนี้ยังไมํเห็นด๎วยตํอแนว
ทางการพัฒนาด๎านกิจกรรมและกระบวนการสํงเสริมการทํองเที่ยว การแสดงหรือการละเลํนที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมมอญโดย
เด็กๆ เยาวชนหรือคนในชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนรุํนใหมํไมํให๎ความสนใจในประเพณีและวัฒนธรรมมากนัก เนื่องจากอยูํในวัย
ศึกษา เมื่อเรียนจบต๎องไปทํางานในเมืองหรือตํางจังหวัด ชํวงเทศกาลจึงได๎กลับมาเยี่ยมครอบครัว สอดคล๎องกับข๎อมูลที่ได๎จากการ
สัมภาษณ๑ นางโจ๎น ใจชอบ ที่กลําววํา “คนในชุมชนในอดีตไมํเคยเลํนการละเลํนนี้ได๎ยินเพียงชื่อเรียกเทํานั้น ตั้งแตํมาอยูํตั้งแตํเล็กๆ
จนป๓จจุบันอายุ 82 ปี ก็ยังไมํเคยมีการละเลํนมอญซํอนผ๎ามากํอน” สํวนการจัดให๎มีอาหารหรือขนมที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน การ
จัดให๎มีสินค๎าพื้นบ๎าน พื้นถิ่น และของที่ระลึก การจัดให๎มีบอร๑ดนิทรรศการ แผํนพับ แผํนปลิวการประชาสัมพันธ๑ข๎อมู ลชุมชน
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ประชาชนมีความคิดเห็น ไมํแนํใจตํอกิจกรรมดังกลําว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิถีชีวิตของชุมชนมอญ มีความรักสงบ มีความเป็นอยูํ
เรียบงําย อาหารหรือผลิตภัณฑ๑ที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชนจะทําขึ้นเนื่องในเทศกาลสําคัญและนําไปทําบุญ แจกจํายแบํงป๓นในหมูํ
ญาติ ไมํต๎องการทําเพื่อการค๎า สํวนเรื่องของนิทรรศการ การโฆษณาประชาสัมพันธ๑ให๎นักทํองเที่ยวหรือผู๎คนทั่วไปได๎รับทราบข๎อมูล
ของชุมชน ผู๎นําชุมชนได๎จัดทําอยูํแล๎ว แตํบางครั้งอาจติดป๓ญหาในเรื่องของงบประมาณในการดําเนินการ
นอกจากนี้ ยังพบวํา ประชาชนยังมีความคิดเห็น ไมํแนํใจ ตํอแนวทางการพัฒนาด๎านสภาพพื้นที่ของชุมชน เชํน การจัด
ให๎มีปูายบอกทางเข๎า-ออก สถานที่ทํองเที่ยว และปูายบอกจุดทํองเที่ยวตํางๆ และปูายแจ๎งเตือน การจัดให๎มีแผนผังแสดงที่ตั้งของ
หมูํบ๎านอยํางละเอียด การจัดให๎มีสถานที่จอดรถอยํางพอเพียง การจัดให๎มีห๎องน้ํา ห๎องสุขาอยํางพอเพียง ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาด๎านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ที่ประกอบด๎วย การจัดให๎มีคณะกรรมการบริหารจัดการทํองเที่ยวในชุมชน การ
จัดทําทําเนียบบุคลากรผู๎นําชุมชน และแนวทางการปูองกันความเสี่ยงตํอการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด๎วย การจัดทํา
ระเบียบข๎อบังคับของชุมชนเพื่อให๎นักทํองเที่ยวถือปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนในชุมชนสํวนใหญํร๎อยละ70 เป็นผู๎สูงอายุ
เป็นวัยพักผํอน ไมํสามารถที่จะรํวมกิจกรรมตํอแนวทางดังกลําวได๎ ชอบอยูํอยํางสงบ มีวิถีชีวิตที่เรียบงําย ไมํชอบความอึกทึก
ครึกโครมและความพลุกพลํานของนักทํองเที่ย วที่จะเข๎ามาภายในชุมชนและอาจกํอให๎เกิดความไมํปลอดภัยในความเป็นอยูํ
สอดคล๎องกับการให๎สัมภาษณ๑ของ นายอนุวัตร ใจชอบ ซึ่งเป็นผู๎ใหญํบ๎าน กลําววํา “คนที่อยูํในชุมชนสํวนใหญํจะเป็นคนเฒํา คน
แกํ ถ๎าจะเปิดการทํองเที่ยวเกรงวําจะไมํพร๎อม ถึงแม๎วําจะชํวยด๎านเศรษฐกิจของชุมชน และเพิ่มรายได๎ในครัวเรือนให๎แกํชาวบ๎านใน
แตํละครัวเรือน แตํชาวบ๎านสํวนใหญํไมํต๎องการให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามารบกวนความเป็นสํวนตัวมากนัก และอาจจะมีป๓ญหาอื่น ๆ
ตามมา เชํน สิ่งแวดล๎อม ป๓ญหาความไมํเข๎าใจและเกิดการขัดแย๎งกันระหวํางนักทํองเที่ยวกับชาวบ๎าน” สอดคล๎องกับงานวิจัยของ
มณฑา เพ็ชรวรรณ และปิยะวัฒน๑ แสงเพชร (2557) ได๎ศึกษารูปแบบการจัดการการทํองเทียวเชิงนิเวศที่เหมาะสมตํอแหลํง
ทํองเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี พบวํา ชาวบ๎านมีประสบการณ๑เกี่ยวข๎องกับ
การทํองเที่ยวกํอนการพัฒนา ทั้งในรูปของผู๎ที่ได๎รับผลประโยชน๑และผู๎ที่ไมํได๎รับผลประโยชน๑ซึ่งสถานการณ๑การการทํองเที่ยวที่ผําน
มาได๎เกิดป๓ญหาเนื่องจากความไมํชัดเจนในการบริหารจัดการการขาดความรู๎และความเข๎าใจเรื่องการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกต๎อง
ตลอดจนการขาดทักษะในการจัดการ และการมีทัศนคติในเชิงลบตํอการทํองเที่ยว เพราะขาดการมีสํวนรํวมในการจัดการสําหรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
อยํางไรก็ตาม ประชาชน ยังมีทัศนคติที่เห็นด๎วยตํอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดง จังหวัด
ปทุมธานี ในด๎านแนวทางการพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและพัฒ นาชุมชน ประกอบด๎วย การจัดให๎มีศูนย๑ข๎อมูลชุมชนและ
ประวัติความเป็นมาของชุมชน การจัดทําแผํนพับประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลของกลุํมองค๑กรตํางๆ ในชุมชน การจัดให๎มีศูนย๑บริการข๎อมูล
แกํนักทํองเที่ยว ด๎านแนวทางการพัฒนาด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน ที่ประกอบด๎วย การจัดให๎มีการ อบรมแกํคนในชุมชนเพื่อ
เตรียมความพร๎อมในการให๎บริการแกํทํองเที่ยว ทุกบ๎านควรมีการทําความสะอาดและประดับตกแตํงบ๎านให๎สวยงามอยูํเสมอ คนใน
ชุมชนมีความพร๎อมเพรียงในกิจกรรมที่ชุมชนกําหนดขึ้น ด๎านแนวทางการปูองกันความเสี่ยงตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
การจั ด ให๎ มี ที่ ร องรั บ ขยะในชุ ม ชนอยํ า งเพี ย งพอ การจั ด ให๎ มี กิ จ กรรมด๎ า นการเรี ย นรู๎ วิ ถี ชีวิ ต ชุ ม ชน กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเข๎มแข็งของ
ชุมชนที่ให๎ความสําคัญในกระบวนการมีสํวนรํวม การมีความรัก ความสามัคคี มีความสัมพันธ๑กันดุจเครือญาติ ความเสียสละและ
เอาใจใสํของผู๎นําชุมชนในการพัฒนาชุมชนจนได๎รับรางวัลตํางๆ เชํน ชุมชนพอเพียงตัวอยําง ชุมชนวัฒนธรรมดีเดํน และหมูํบ๎าน
สมาร๑ทวิลเลจ เป็นต๎น สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วารินทร๑ วรินทรเวศ (2549) ได๎ศึกษารูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม
ในเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาดอยเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ พบวํา บริบทของพื้นที่เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาเชียงดาวและ
ชุมชนในพื้นที่เปูาหมายมีลักษณะเฉพาะพิเศษที่แตกตํางจากสถานที่ทํองเที่ยวทั่วๆไป มีเอกลักษณ๑ทางประวัติศาสตร๑ ธรรมชาติที่
โดดเดํน มีพันธุ๑พืชและสัตว๑ปุาหายาก บางชนิดพบได๎ที่เดียวในโลก สิ่งเหลํานี้เป็นที่ดึงดูดใจของกลุํมนักทํองเที่ยว ที่เข๎าไปเยี่ย มชม
ศึกษาธรรมชาติประกอบกับการทํางานรํวมกัน โดยการใช๎ศักยภาพของคนในชุมชนที่มีสํวนรํวมในการออกแบบจัดการทํองเที่ยว
รํวมกัน หรือสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํการวางแผนเตรียมการและดําเนินจัดการทํองเที่ยวในรูปแบบที่ทุกฝุายต๎องการ และเหมาะสมกับ
สภาพท๎องถิ่น กํอให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน แบํงบทบาทและหน๎าที่เพื่อเพิ่มความรู๎และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ
ทํองเที่ยว ซึ่งได๎สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระดับชุมชนและภาครัฐ ตลอดจนได๎มีสํวนสนับสนุนให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งทั้งในด๎านสังคม
และเศรษฐกิจ
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