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The objectives of this study were 1) to study the economic, social and environmental 
impacts. of Buddhist tourism and approaches to manage or mitigate the current impacts; 2) a study 
of the dependence on economic resources; society and environment and local stakeholders 3) Assess 
the sustainability of Buddhist tourism in each activity 4) Recommend guidelines for the management 
of Buddhist tourism at Chulamani Temple to create sustainability Data was collected by interviewing 
key informants. and participatory observation , the results showed that the environmental impact is 
caused by waste and pollution problems. due to the use of different packaging that are difficult to 
decompose and dispose of The use of fuel for travel causes pollution. Economically, the temple has 
and the community has income. Society in the area has a better quality of life resulting in economic 
sustainability. But in nature tourism activities must rely on nature and threaten the ecosystem in the 
area to deteriorate environmental sustainability. 

This study suggested that the focus should be on managing activities that can be controlled 
by local stakeholders. Build sustainability in their own temples and communities to be strong and 
self-reliant on the potential of natural resources, culture and wisdom. As for external factors that 
cannot be controlled, governments and leaders should step in to provide funding. or promote 
innovation To make the area a tourist attraction that benefits the economy, society and environment.  
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บทที' 1 
 

บทนํา 

 

1.1 ที'มาและความสําคญั 

          การท่องเที(ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที(ยวที(ไดรั้บความนิยม เนื(องจากประเทศไทยมีศาสนา
พุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ เป็นไปตามความเชื(อวา่การไดม้าเคารพสิ(งศกัดิh สิทธิh  วดั สถานที(ปฏิบติั
ธรรมต่าง ๆ การทาํบุญ บริจาคทาน จะนาํมาซึ(งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวติและครอบครัว ดงันัLน การ
เดินทางท่องเที(ยวเชิงพุทธไปยงัวดัต่าง ๆ เพื(อแสวงบุญหรือปฏิบติักิจกรรมจึงเป็นที(นิยม วดัใน
ปัจจุบันจึงมีการปรับตัวเพื(อรองรับนักท่องเที( ยวโดยการพัฒนาทรัพยากรและปรับปรุง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในวดัใหอ้าํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเที(ยว นอกเหนือจากการสร้าง
รายไดอ้ยา่งมากใหก้บัวดั ยงัเป็นการช่วยเผยแพร่พระพทุธศาสนาทัLงทางตรงและทางออ้ม ส่งผลให้
นกัท่องเที(ยวไดเ้รียนรู้สิ(งต่าง ๆ ทางพทุธศาสนามากขึLน (พระมหาสุริยา มะสนัเทียะ, 2563) 
 การท่องเที(ยวสร้างความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ แต่ก่อผลกระทบต่อสังคมและ
สิ(งแวดลอ้มในแหล่งท่องเที(ยว ก่อให้เกิดผลเสียดา้นสิ(งแวดลอ้ม วิถีชีวิตและวฒันธรรมชุมชน
มากกวา่ผลตอบแทนที(ไดรั้บกลบัมา จึงจาํเป็นจึงตอ้งมีการจดัการการท่องเที(ยวพร้อมกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อม ๆ กนั เพื(อเป็นการพฒันาไปสู่ความยั(งยนืทัLงดา้นเศรษฐกิจ สิ(งแวดลอ้ม 
สงัคมและวฒันธรรม 

วดัจุฬามณี อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม มีนกัท่องเที(ยวเดินทางมาไหวพ้ระขอพร 
และสนใจเดินทางท่องเที(ยวในพืLนที(เป็นจาํนวนมาก การเดินทางเข้ามาทาํให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจทัLงในวดัและชุมชน ประชาชนมีรายไดเ้พิ(มขึLน แต่จาํนวนนกัท่องเที(ยวจาํนวนมากส่งผล
กระทบทาํใหแ้หล่งท่องเที(ยวเสื(อมโทรม ทาํใหเ้กิดผลกระทบทางการท่องเที(ยวทัLงดา้นบวกและดา้น
ลบกบัพืLนที( 
 ดงันัLน การศึกษาครัL งนีL มีจุดมุ่งหมายที(จะศึกษาผลกระทบที(เกิดขึLนต่อวดัและชุมชนในแหล่ง
ท่องเที(ยวทัLงดา้น เศรษฐกิจ สิ(งแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรม รวมถึงการตอ้งพึ(งพาทรัพยากรใน
ดา้นต่าง ๆเพื(อเป็นองคป์ระกอบในการสร้างเป็นพืLนที(ในการรองรับการท่องเที(ยว เพื(อนาํผลที(ได้
จากการศึกษาไปเสนอแนวทางการจดัการท่องเที(ยวเชิงพทุธใหเ้กิดความยั(งยนืต่อไป  
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1.2  คาํถามงานวจิยั 

1.2.1 การท่องเที(ยวส่งผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ(งแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง และมี
การจดัการหรือบรรเทาผลกระทบอยา่งไร 

1.2.2 การท่องเที(ยวมีการพึ(งพาทรัพยากรดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ(งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียในพืLนที(อยา่งไร 

1.2.3 แต่ละกิจกรรมที(เกิดขึLนในการท่องเที(ยวเกิดความยั(งยนืหรือไม่ อยา่งไร 
1.2.4 แนวทางจดัการการท่องเที(ยวเชิงพทุธวดัจุฬามณี เพื(อก่อใหเ้กิดความยั(งยนืควรเป็น

อยา่งไร 

1.3  วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

1.3.1 ศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจ สงัคม และสิ(งแวดลอ้ม ของการท่องเที(ยวเชิงพทุธและแนว
ทางการจดัการหรือบรรเทาผลกระทบที(เกิดขึLนในปัจจุบนั 

1.3.2ศึกษาการพึ(งพาทรัพยากรดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ(งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
พืLนที( 

1.3.3 ประเมินความยั(งยนืของการท่องเที(ยวเชิงพทุธในแต่ละกิจกรรม 
1.3.4 เสนอแนะแนวทางการจดัการการท่องเที(ยวเชิงพทุธวดัจุฬามณี เพื(อก่อใหเ้กิดความ

ยั(งยนื  

1.4  ผลที'คาดว่าจะได้รับ  

 การศึกษาครัL งนีL จะทาํให้ทราบถึงผลกระทบและการตอ้งพึ(งพาทรัพยากรทัLงดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ( งแวดล้อม   เพื(อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที(ยวเชิงพุทธได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยา่งย ั(งยนื 

1.5  ขอบเขตงานวจิยั 

1.5.1 ขอบเขตดา้นเนืLอหา 
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          เนืLอหาของการศึกษาเกี(ยวกบัผลกระทบที(เกิดในแหล่งท่องเที(ยว เนื(องจากในพืLนที(ของวดัเป็น
การจดักิจกรรมเชิงพทุธที(เป็นการไหวพ้ระ ขอพร และพืLนที(ชุมชนรอบขา้งเป็นพืLนที(เกษตรกรรม มี
แม่นํLา ลาํคลอง วถีิชีวติและวฒันธรรมชุมชน ระบบนิเวศค่อนขา้งสมบูรณ์ รวมถึงศึกษาเกี(ยวกบัการ
จาํเป็นตอ้งพึ(งพาทรัพยากรต่าง ๆเพื(อเป็นสิ(งดึงดูดใจนกัท่องเที(ยว 

1.5.2 ขอบเขตดา้นพืLนที( 
          เนืLอหาของการเลือกพืLนที(ศึกษา ไดแ้ก่ วดัจุฬามณีซึ( งมีเกจิชื(อดงั คือ หลวงพ่อเนื(องซึ# งศพท่าน
ไม่เน่าไม่เปื# อยอยใูนโลงแกว้ มีท่านทา้วเวสสุวรรณสิ#งศกัดิB สิทธิB ที#โด่งดงั ทาํใหผู้ค้นเดินทางมากราบไหว้
ไม่ขาดสาย  และประชาชนในพืLนที( ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทาํสวนมะพร้าว สวน
ส้มโอ สวนลิLนจี( สวนกลว้ย 

1.5.3 ขอบเขตดา้นประชากร 
เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพืLนที( ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน ร้านคา้ในวดัและผูป้ระกอบการใน

ชุมชน กรรมการและเจา้หนา้ที(วดั และนกัท่องเที(ยว  
1.5.4 ขอบเขตดา้นเวลา  

 ในการศึกษาความยั(งยนืของแหล่งท่องเที(ยวเชิงพทุธ จะทาํการศึกษาในช่วงฤดูท่องเที(ยว
โดยกาํหนดคือเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565  

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

วดัจุฬามณี (Chulamanee Temple) สถานที(ท่องเที(ยวประเภทวดั เป็นวดัราษฎร์สังกดัคณะ
สงฆ์ฝ่ายมหานิกาย มีท่านทา้วเวสสุวรรณที(เป็นสิ(งศกัดิh สิทธิh ในดา้นการขอพร ให้โชคลาภ อยู่ใน
อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

การท่องเที(ยวเชิงพุทธ (Buddhist Tourism) หมายถึง  ท่องเที(ยวที( ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี เป็นการสืบทอดอายพุระพุทธศาสนา เพิ(มพูนทางคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ปันผลประโยชน์ต่าง ๆ กลบัสู่ชุมชนทอ้งถิ(นในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ที(วดัตัLงอยู ่
 การท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื (Sustainable Tourism) หมายถึง การท่องเที(ยวที(สนองตอบความ
ตอ้งการของนกัท่องเที(ยวและผูเ้ป็น เจา้ของแหล่งท่องเที(ยว โดยเนน้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื(อใหส้ามารถรักษาความมั(นคงของระบบนิเวศ ตลอดจนวฒันธรรมและวถีิชีวติของชุมชนเพื(อ
ประโยชน์ทัLงในปัจจุบนัและอนาคต 
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บทที' 2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที'เกี'ยวข้อง 

 
 การศึกษาครัL งนีL  ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวจิยัที(เกี(ยวขอ้ง
ต่าง ๆ เพื(อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัและอภิปรายผล ดงันีL  
 2.1 ขอ้มูลพืLนฐานเกี(ยวกบัขยะมูลฝอย 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี(ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย  
 2.3 แนวคิดการท่องเที(ยวเชิงพทุธ 
 2.4 แนวคิดการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื 
 2.5 ขอ้มูลทั(วไปเกี(ยวกบัวดัจุฬามณี 
 2.6 งานวจิยัที(เกี(ยวขอ้ง 

2.1  ข้อมูลพืPนฐานเกี'ยวกบัขยะมูลฝอย 

 2.1.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 
  กรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป., p. 5) ให้คาํจาํกดัความคาํว่า ขยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษ
กระดาษ เศษผา้เศษอาหาร เศษวสัดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที(ใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตวห์รือซาก
พืชหรือสิ(งอื(นใดที(เกบ็กวาดจากถนน ตลาด เป็นตน้ 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ(งแวดลอ้ม (2548, p. 46) ให้คาํจาํกดัความคาํว่า ขยะหรือมูลฝอย 
หมายถึง เศษของเหลือทิLงจากกระบวนการผลิตและการใชส้อยของมนุษย ์ขยะมูลฝอยอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที(ก่อใหเ้กิดขยะนัLน ๆ  
 นยันา เดชะ (2557, pp. 8-9) ให้คาํจาํกดัความคาํว่า มูลฝอย หมายถึง สิ(งของที(เหลือใชจ้าก
การอุปโภค บริโภคอาจจะไม่ตอ้งการใช ้หรือเสื(อมสภาพจากสถานที(ต่าง ๆ ทัLงบา้นเรือน สถานที(
สาธารณะ หรือสิ(งอื(นใดที(เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที(เลีLยงสัตว ์เช่น เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถา้ รวมถึงมูลสัตว ์ซากสัตว ์และอาจทาํให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ



 

 

 

5 

 

ร่างกายและจิตใจ เนื(องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชืLอโรค ทาํใหเ้กิดมลพิษและทศันียภาพไม่
สวยงาม 
  ภทัรภรณ์ พิศปัL น (2563b)ใหค้าํจาํกดัความคาํวา่ ขยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือใช้
หรือไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ จากกระบวนการผลิต การอุปโภคบริโภคของมนุษย ์หรือเสื(อมสภาพจาก
สถานที(ต่าง ๆ ทัLงบา้นเรือน สถานที(สาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม หรือสิ(งอื(นใดที(เกิดจากถนน 
ตลาด ที(เลีL ยงสัตว  ์ เช่น เศษกระดาษ เศษผา้ ถุงพลาสติก โดยหมายรวมถึงมูลฝอยติดเชืLอ หรือ
อนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวน้วสัดุที(ไม่ใชแ้ลว้ของโรงงานซึ( งมีลกัษณะและคุณสมบติัที(
กาํหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
 จากคาํกาํจดัความขา้งตน้ สรุปวา่ ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือใชที้(มาจากการอุปโภค 
บริโภค และของเสื(อมสภาพจากสถานที(ต่าง ๆ รวมถึงชยะอนัตราย และมูลฝอยที(เป็นพิษจากชุมชน 
ที(เกิดขึLนต่างกนัไปตามแหล่งกาํเนิดต่าง ๆ ยกเวน้วสัดุไม่ใชแ้ลว้จากโรงงานที(กาํหนดไวใ้นกฎหมาย 

2.1.2  ประเภทของขยะมูลฝอย 
 กรมควบคุมมลพิษ (2551, pp. 13-16) ไดแ้บ่งประเภทของขยะตามลกัษณะทางกายภาพ
ออกเป็น 4 ประเภท ดงันีL  

ขยะอินทรีย ์(Compostable) มูลฝอยยอ่ยสลาย ขยะสด หรือขยะเปียก คือ ขยะที(เน่าเสียและ
ย่อยสลายได้เร็ว สามารถนํามาหมกัทาํปุ๋ยได้ เช่น เศษผกั เปลือกผลไม  ้เศษอาหาร ใบไม  ้เศษ
เนืLอสตัว ์เป็นตน้  

1) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือมูลฝอยที(ยงัใชไ้ด ้คือ ของเสียบรรจุภณัฑ์
หรือวสัดุเหลือใช ้ซึ( งสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น กระป๋องเครื(องดื(ม กระดาษ แกว้ 
เศษพลาสติก อะลูมิเนียม เป็นตน้ 

2) ขยะอนัตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอนัตราย คือ มูลฝอยที(ปนเปืL อนหรือ
มีองคป์ระกอบของวสัดุต่อไปนีL  ไดแ้ก่ วตัถุระเบิดได ้วตัถุไวไฟ วตัถุมีพิษ วตัถุที(ทาํใหเ้กิดโรค วตัถุ
ที(ทาํใหเ้กิดการเปลี(ยนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุที(ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง วตัถุอยา่งอื(นที(ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ(งแวดลอ้มหรืออาจเกิดอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พืช หรือทรัพย ์เช่น เขม็ฉีดยา 
ภาชนะบรรจุสารกาํจดัแมลงหรือศตัรูพืช หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี(  เป็นตน้ 
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3) ขยะทั(วไป (General waste) หรือมูลฝอยทั(วไป คือ ขยะประเภทอื(นนอกเหนือจาก
ขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะยอ่ยสลายยากและไม่คุม้ค่าสาํหรับการนาํ
กลบัมาใชใ้หม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปืL อนอาหาร โฟมเปืL อนอาหาร ฟอลย์เปืL อน
อาหาร ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก ถุงพลาสติกเปืL อนอาหาร ซองบะหมี(กึ(งสาํเร็จรูป เป็นตน้ แต่ใน
ปัจจุบนัยงัสามารถนาํขยะมูลฝอยทั(วไปบางชนิดกลบัมาใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทาํ
หตัถกรรมจากวสัดุเหลือใช ้เช่น มูลฝอยป้ายไวนิลมาทาํเป็นกระเป๋า แจกนัดอกไม ้โคมไฟจากขวด
พลาสติก เป็นตน้ เพื(อลดปริมาณขยะมูลฝอยและสร้างรายได้ ขยายผลในเชิงพาณิชยไ์ด้ (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ(งแวดลอ้ม, 2561, p. 27) 

2.1.3  แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย 
 แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยสามารถแบ่งไดห้ลายรูปแบบ หากแบ่งแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย
ตามการใชป้ระโยชน์ที(ดิน สามารถแบ่งได ้ดงันีL  วศนั สดศรี (2548, pp. 28-30) 
  1) ขยะจากบา้นพกัอาศยั (Residential waste) ขยะที(เกิดจากกิจกรรมการดาํรงชีพ
ของคนที(อยูอ่าศยั อยูใ่นบา้นพกัอาศยั อาคารชุด หรืออพาร์ทเมนต ์ไดแ้ก่ เศษอาหารจากการเตรียม
อาหารหรือจากการเหลือใช ้เศษกระดาษ เศษพืชผกั ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ใบไม ้ภาชนะหรือ
อุปกรณ์ที(ชาํรุดหรือเสื(อมสภาพ เศษแกว้ เป็นตน้ 

    2)  ขยะจากธุรกิจการคา้ (Commercial waste) หมายถึง ขยะที(เกิดจากสถานที(ที(มี
การประกอบกิจการคา้ขาย ขนส่ง หรือบริการทางการคา้ซึ( งขึLนอยูก่บัวา่เป็นสินคา้ประเภทใด ไดแ้ก่ 
อาคารสํานักงาน ตลาด ร้านอาหาร ร้านขายของชาํ โรงแรม ซึ( งมกัจะมีภาชนะเก็บขยะเป็นของ
ตนเอง ขยะที(เกิดอาจมีเศษอาหาร เศษแกว้ พลาสติก เศษวสัดุก่อสร้างหรืออาจมีของเสียอนัตรายปน
อยูด่ว้ย 

3) ขยะจากสถานที(พกัผอ่นหยอ่นใจ (Recreational waste) หมายถึง ขยะที(เกิดจาก
สถานที(พกัผอ่นหยอ่นใจ สถานที(ท่องเที(ยว ไดแ้ก่ วดั ชายหาด เขื(อน อ่างเก็บนํL า ทะเลสาบ สระวา่ย
นํL า ซึ( งกิจกรรมในการพกัผ่อนมกัตอ้งมีการรับประทานอาหาร เครื(องดื(ม ทาํให้เกิดขยะ ส่วนใหญ่
ขยะที(เกิดขึLนจากแหล่งกาํเนิดประเภทนีL จะเป็นเศษอาหาร ขยะบรรจุภณัฑ ์เช่น กล่องกระดาษหรือ
พลาสติก กระป๋องโลหะ เป็นตน้ 
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4) ขยะจากการเกษตร (Agricultural wastes) แหล่งกาํเนิดขยะที(สาํคญัมาจากกิจกรรม
การเพาะปลูกและการเลีLยงสตัวเ์พื(อเป็นอาหาร มกัประกอบดว้ย มูลสตัว ์เศษหญา้ เศษพืชผกั ภาชนะ
บรรจุยาปราบศตัรูพืช เป็นตน้ ในอดีตของเสียจาการเกษตรเหล่านีL ส่วนใหญ่ มกัถูกนาํไปไถกลบลง
บนพืLนที(ทาํการเพาะปลูก ซึ( งถือเป็นการหมุนเวียนเอาของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์  แต่ในปัจจุบนัมี
การเร่งผลิตใหไ้ดป้ริมาณมากขึLน ตามจาํนวนประชากรที(เพิ(มขึLนทาํใหมี้การนาํปุ๋ยเคมีมาใชแ้ทน ทาํ
ใหป้ริมาณมูลฝอยจากการเพิ(มปริมาณมากขึLน 

5) ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial wastes) ขยะเหล่านีL จะมีลกัษณะที(
แตกต่างกนัไปตามกระบวนการผลิตและประเภทของอุตสาหกรรมนัLน ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เศษอาหาร 
เศษกระดาษ ขีL เถา้ และมกัมีสารอนัตรายปะปนอยู่ดว้ย เช่น กากสารเคมีวตัถุไวไฟ ผลิตภณัฑ์ที(
หมดอาย ุเป็นตน้ 

6) ขยะจากโรงพยาบาล (Hospital wastes) มกัถูกจดัไวใ้นกลุ่มขยะมูลฝอยอนัตราย 
(Hazardous waste) เพราะอาจมีมูลฝอยติดเชืLอ (Infection waste) อาจมีการแพร่กระจายเชืLอโรคได ้
จึงนบัว่ามีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ(งที(น่าพิจารณาการจดัแยกออกต่างหากจากมูลฝอยที(มาจากแหล่ง
อื(น ๆ   
 สาํหรับแหล่งท่องเที(ยว ปัญหาขยะเป็นปัญหาสาํคญัประการหนึ(งในการจดัการ ส่งผลต่อ
คุณภาพสิ(งแวดลอ้ม และประสบการณ์ที(นกัท่องเที(ยวไดรั้บ ซึ( งไดมี้การกาํหนดแหล่งกาํเนิดขยะจาก
สถานที(ท่องเที(ยวไว ้5 ประเภท ไดแ้ก่ (วศนั สดศรี, 2548, p. 30) 

1) นกัท่องเที(ยว เป็นแหล่งกาํเนิดขยะที(สําคญัที(สุดในแหล่งท่องเที(ยวทุกประเภท 
ปริมาณและลกัษณะของขยะในแหล่งท่องเที(ยวจะเปลี(ยนแปลงตามจาํนวน และลกัษณะของ
กิจกรรมของนกัท่องเที(ยวในแหล่งท่องเที(ยวนัLน ๆ ก่อให้เกิดปัญหาขยะที(ตกคา้งในพืLนที( ส่งผลให้
ทศันียภาพไม่สวยงาม และส่งกลิ(นเหมน็ทั(วบริเวณ 

2) ประชากรทอ้งถิ(นในแหล่งท่องเที(ยว มีความสาํคญัต่อปริมาณ และลกัษณะของ
ขยะในแหล่งนัLน ๆ มากนอ้ยเพียงใด ขึLนอยูก่บัสดัส่วนของประชากรทอ้งถิ(นต่อจาํนวนนกัท่องเที(ยว
ในบริเวณแหล่งท่องเที(ยวนัLน ๆ ถา้จาํนวนประชากรทอ้งถิ(นมีมาก ปริมาณและลกัษณะของขยะจะมี
สภาพที(คลา้ยคลึงกบัแหล่งชุมชนทั(วไป แต่ถา้จาํนวนประชากรทอ้งถิ(นมีนอ้ย ขยะจะมีสภาพเป็น
ขยะที(เกิดจากแหล่งท่องเที(ยวโดยตรง 
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3)โรงแรมหรือที(พกัแรม จาํนวนและขนาดของที(พกัแรมประเภทต่าง ๆ เป็นตวัแปร
ที(สําคญัต่อการเกิดขยะอย่างหนึ( ง ถา้แหล่งท่องเที(ยวมีจาํนวนโรงแรม หรือมีที(พกัแรมมากและมี
ขนาดใหญ่ แสดงใหเ้ห็นวา่มีนกัท่องเที(ยวใหค้วามนิยมพกัคา้งคืนในแหล่งท่องเที(ยวนัLน ๆ มาก ซึ( ง
ส่งผลใหเ้กิดขยะปริมาณมากขึLน จึงยากต่อการจดัการ หรือตอ้งใชง้บประมาณในการจดัการที(สูงขึLน 

4) ร้านอาหาร มีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณ และลักษณะของขยะ ถ้าแหล่ง
ท่องเที(ยวมีร้านอาหารจาํนวนมาก ขยะประเภทเศษอาหาร และภาชนะบรรจุอาหารจะมีมากขึLนตาม
ไปดว้ย และอาจไดรั้บผลกระทบจากกลิ(นเหมน็จากขยะมูลฝอยที(เกิดจากการทบัถมกนัของขยะมูล
ฝอย 

5) จากธรรมชาติ แต่ละแหล่งท่องเที(ยวแตกต่างกนัออกไป ซึ( งไดแ้ก่ ขยะที(เกิดจาก
กิ(งไม ้ใบไมแ้หง้ การตดัแต่งกิ(งไมใ้บไม ้เป็นตน้ ซึ( งบางครัL งการดูแลจดัการที(ไม่ทั(วถึงของเจา้หนา้ที( 
จึงทาํให้กิ(งไม ้ใบไม ้กีดขวางบริเวณทางเดิน หรือทางถนน ส่งผลให้เกิดอนัตราย หรือ ทศันียภาพ
ไม่สวยงามได ้เกิดเป้นปัญหาจากขยะธรรมชาติได ้

2.2  แนวคดิ ทฤษฎเีกี'ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

 การจดัการขยะมูลฝอยมีอยูห่ลายขัLนตอน ตัLงแต่การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคดัแยกขยะ 
การเกบ็รวบรวมขยะ การขนส่งขยะ และการกาํจดัขยะในขัLนตอนสุดทา้ย ระบบการจดัการขยะมูล
ฝอยที(เหมาะสม จะตอ้งมีประสิทธิภาพไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํรงชีวติ สุขภาพ และ
คุณภาพสิ(งแวดลอ้ม  
 

2.2.1 การลดปริมาณขยะมูลฝอย   
          2.2.1.1 ลดการใชห้รือลดปริมาณการผลิตมูลฝอย (Reduce) คือ การลดปริมาณการ
ผลิตขยะ ณ แหล่งกาํเนิด ซึ( งเป็นวกีารที(ดีที(สุดในการลดปริมาณขยะลง โดยการเลือกซืLอสินคา้ที(
จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ หลีกเลี(ยงการซืLอสินคา้ฟุ่มเฟือย และสินคา้ที(กาํจดัไดย้าก เช่น โฟมหรือพลา
สติก การใชผ้ลิตภณัฑช์นิดเติม เช่น นํLายาลา้งจาน สบู่เหลว ฯ 
          2.2.1.2 การใชซ้ํL า (Reuse) คือ การนาํบรรจุภณัฑห์รือสินคา้ที(ผา่นการใชง้านแลว้ โดย
สามารถนาํสินคา้นัLนกลบัมาใชไ้ดอี้ก โยไม่มีการเปลี(ยนรูปหรือแปรรูป เช่น การใชบ้รรจุภณัฑห์รือ
สินคา้ที(มีการออกแบบให้มีการใชง้านมากกว่า 1 ครัL ง เช่น ถ่านแบตเตอรี(แบบชาร์ตใหม่ได ้การ
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ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื(องใชต่้าง ๆ  (Repair) ใหส้ามารถใชง้านต่อไปไดอี้ก หรือบาํรุงรักษาใหมี้อายุ
การใชง้านมากขึLน การรนาํวสัดุอื(น ๆ กลบัมาใชซ้ํL า หรือดดัแปลงใหใ้ชป้ระโยชน์ไดอี้ก เช่น การใช้
ถุงพลาสติกซํL า ใชก้ระดาษทัLงสองหนา้ หรือการนาํขวดพลาสติกมาดดัแปลงเป็นแจกนั เป็นตน้ 
  2.2.1.3 การรีไซเคิล (Recycle) คือ เป็นการนาํวสัดุที(สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้
เช่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรสภาพโดยกรรมวิธีต่าง ๆ หรือกระบวนการผลิต
ใหม่อีกครัL ง ซึ( งสามารถทาํไดโ้ดยคดัแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ไดแ้ก่ แกว้ กระดาษ พลาสติก 
โลหะ/อโลหะ เป็นตน้ จากนัLนนาํขยะไปศูนยร์วบรวมขยะรีไซเคิล เช่น โรงรับซืLอขยะรีไซเคิล ขยะ
เหล่านีLจะเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล 
  2.2.1.4 การหลีกเลี(ยงหรือปฏิเสธสินคา้บรรจุภณัฑ์ (Refuse) คือการรู้จกัปฏิเสธ 
ลดการใช้ หรือหลีกเลี(ยงการใช้สิ( งของที( เห็นว่าเป็นการทาํลายทรัพยากรและสร้างมลพิษแก่
สิ(งแวดลอ้ม เช่น การปฏิเสธรับถุงพลาสติก เมื(อซืLอของชิLนเลก็หรือชิLนนอ้ย หลีกเลี(ยงบรรจุภณัฑที์(มี
การบรรจุหรือห่อหุม้หลายชัLน ผลิตภณัฑที์(มีส่วนประกอบที(มีมลพิษต่อสิ(งแวดลอ้ม 
  2.2.1.5  การเลือกใชสิ้นคา้บรรจุภณัฑคื์นบรรจุภณัฑแ์ก่ผูผ้ลิต  (Return) เช่น เลือก
ซืLอผลิตภณัฑที์(สามารถเรียกคืนซากบรรจุภณัฑห์ลงัการบริโภคได ้หรือซืLอสินคา้หรือบรรจุภณัฑที์(
สามารถคืนระบบมดัจาํ  (Deposit refund system ) เช่น สินคา้ประเภทขวดนํLาอดัลม 
 

2.2.2   การคดัแยกขยะมูลฝอย 
           ในการจดัการขยะมูลฝอย จาํเป็นตอ้งมีระบบการคดัแยกขยะประเภทต่าง ๆ ตาม
ลกัษณะองคป์ระกอบ โดยวตัถุประสงคคื์อนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ และลดปริมาณขยะที(ตอ้ง
นาํไปกาํจดัให้เหลือนอ้ยที(สุด อาจแยกดว้ยมือหรือเครื(องจกัร การคดัแยกขยะดาํเนินการไดต้ัLงแต่
แหล่งกาํเนิด โดยตอ้งมีการจดัวางถงัขยะหรือภาชนะรองรับให้เหมาะสม สะดวก เป็นระเบียบ 
รวมถึงการวางระบบการเก็บรวบรวมขยะอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัระบบการคดัแยก
ขยะ เพื(อลดการปนเปืL อนของขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งมีศกัยภาพในการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์  
  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ควรมีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล มี
ขนาดเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะ สามารถป้องกนัแมลงวนั หนู สุนขัและสตัวอื์(น ๆ ไม่ให้
มาคุย้ขยะมูลฝอย 
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การคดัแยกขยะมูลฝอยสามารถดาํเนินการได ้4 ทางเลือก (กรมควบคุมมลพิษ, 2552, pp. 28-29)  
   ทางเลือกที( 1 การคดัแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด 
   ทางเลือกที( 2 การคดัแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) 
   ทางเลือกที( 3 การคดัแยกขยะสด ขยะแหง้ และขยะอนัตราย (Tree cans) 
   ทางเลือกที( 4 การคดัแยกขยะสด และขยะแหง้ (Two cans) 
 ในแต่ละทางเลือกนัLนมีทัLงขอ้ดีขอ้เสียในการนาํไปประยกุตใ์ชแ้ตกต่างกนั ขึLนอยูก่บับริบท
ของแต่ละชุมชน  
  

2.2.3 การเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย 
 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย (Storage and collection) หมายถึงกิจกรรมตัLงแต่การเก็บขยะ
ใส่ภาชนะ จนถึงการรวบรวมมูลฝอยเพื(อขนถ่ายไปยงัแหล่งกาํจดั การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทีมี
ประสิทธิภาพ ควรตัLงจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) ที(มีการจดัระบบอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบั
ลกัษณะของขยะตามประเภทของถงัรองรับขยะมูลฝอยสีต่าง ๆ เพื(อลดการปนเปืL อนของขยะมูลฝอย
ที(มีศกัยภาพในการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซึ( งภาชนะควรมีฝาปิดมิดชิดนํL าไม่สามารถรั(วซึมได ้รวมถึง
จาํนวนจุดที(ตัLงที(เพียงพอกบัปริมาณขยะที(เกิดขึLน เหมาะสมกบัลกัษณะพืLนที( เช่น หมู่บา้นจดัสรร 
กาํหนดใหมี้จุดรวบรวม 1 จุด ต่อจาํนวนครัวเรือน 50-80 หลงัคาเรือน จุดแรกอาจเป็นประตูทางเขา้
หมู่บา้น แต่ละครัวเรือนจะรวบรวมขยะมูลฝอยที(คดัแยกได ้มาทิLงที(จุดรวบรวมขยะมูลฝอย (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2552) 

2.2.4 การขนส่งขยะมูลฝอย 
          การขนส่งขยะมูลฝอย (Transportation) เป็นการนาํขยะมูลฝอยที(เก็บรสบรวมไดจ้าก
แหล่งชุมชนต่าง ๆ ใส่ในพาชนะไปยงัสถานที(กาํจดั หรือนาํไปทาํประโยชน์อยา่งอื(น โดยการขนส่ง
ขยะจะพิจารณาได ้2 วธีิ (กรมควบคุมมลพิษ, 2552, pp. 60-70) คือ 
                      ซึ( งในการจดัการขยะมูลฝอย สามารถจดัให้มีระบบที(ช่วยเพิ(มประสิทธิภาพดว้ยการ
แปรสภาพขยะมูลฝอย คือ การเปลี(ยนแปลงสภาพลกัษณะทางกายภาพเพื(อลดปริมาณ เปลี(ยนแปลง
รูปร่าง โดยวิธีคดัแยกวสัดุที(สามารถหมุนเวียนใชป้ระโยชน์ไดอ้อกมา วิธีการบดให้มีขนาดเลก็ลง 
และวิธีอดัเป็นกอ้นเพื(อลดปริมาตรของขยะมูลฝอยให้ไดร้้อยละ 20-75 ของปริมาตรเดิม ขึLนอยูก่บั
ประสิทธิภาพของเครื(องมือและลกัษณะขยะมูลฝอยผลที(ไดจ้ากการแปรสภาพขยะมูลฝอยจะช่วยให้
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การเก็บรวบรวมขนถ่ายและการขนส่งสะดวกขึLน สามารถลดจาํนวนเที(ยวของการขนส่งไม่ปลิว 
หล่น ร่วง จากรถบรรทุก และยงัช่วยรีดนํL าออกจากขยะมูลฝอย ทาํใหไ้ม่มีนํL ารั(วไหลในขณะขนส่ง 
ตลอดจนช่วยเพิ(มประสิทธิภาพการกาํจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธีิฝังกลบ สามารถจดัวางซอ้นไดอ้ยา่งเป็น
ระเบียบทาํให้ประหยดัเวลาและค่าวสัดุในการกลบทบั ช่วยยืดอายกุารใชง้านของบ่อฝังกลบไดอี้ก
ทางหนึ(งดว้ย (กรมควบคุมมลพิษ, 2547, p. 19)  

2.2.5 การกาํจดัขยะมูลฝอย 
          วิธีการกาํจดัขยะมูลฝอย (Disposal)  ที(ใชต่้อเนื(องกนัตัLงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีหลาย
วิธี เช่น การนาํขยะมูลฝอยไปกองทิLงบนพืLนดิน ทิLงลงทะเล หมกัทาํปุ๋ย เผากลางแจง้ การเผาใน
เตาเผาขยะ และฝังกลบอยา่งถูกหลกัวชิาการ เป็นตน้ การกาํจดัขยะมูลฝอย บางวธีิเป็นการกาํจดัที(ไม่
ถูกตอ้งทาํให้เกิดสภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดลอ้ม และมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย  ์จึงมี
วธีิการกาํจดัขยะมูลฝอยที(ถูกหลกัวชิาการ มีลกัษณะดงัต่อไปนีL  

(1) ไม่ทาํใหบ้ริเวณที(กาํจดัขยะเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพนัธ์ุสตัว์
และแหล่งนาํโรค เช่น แมลงวนั ยงุ และแมลงสาบ เป็นตน้ 

(2) ไม่ทาํใหเ้กิดการปนเปืL อนแก่แหล่งนํLา และพืLนดิน 
(3) ไม่ทาํใหเ้กิดมลพิษแก่สิ(งแวดลอ้ม 
(4) ไม่เป็นสาเหตุแห่งความรําคาญ อนัเนื(องมาจาก เสียง กลิ(น ควนั 

ผง และฝุ่ นละออง 

   การทิLง  (Dumping)  เป็นการกาํจดัขยะโดยการนาํขยะไปถมที(พืLนดิน (Open dump) 
หรือทิLงลงทะเล (Dumping at sea) ปล่อยให้ขยะสลายตวัไปเองตามธรรมชาติ มีขอ้ดีคือ วิธีการไม่
ยุง่ยาก ค่าใชจ่้ายไม่แพง กาํจดัขยะไดทุ้กชนิด สามารถนาํไปใชถ้มที(ได ้แต่ขอ้เสียคือ ถา้เป็นการถม
พืLนดินจะตอ้งอยูห่่างไกลจากชุมชนมาก  เพื(อป้องกนัเหตุรําคาญต่าง ๆ ทาํใหบ้างครัL งมีค่าใชจ่้ายสูง
ในการขนส่ง เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเชืLอโรค เปลืองพืLนที(มาก และใชเ้วลานานกวา่จะใชป้ระโยชน์ใน
พืLนที(นัLน ๆ ได ้ (ณรงค ์ณ เชียงใหม่,2530 อา้งถึงใน (ภทัรภรณ์ พิศปัL น, 2563b, p. 17)ซึ( งเป็นวิธีการ
กองทิLงบนดิน การนาํไปทิLงทะเล รวมทัLงเผากลางแจง้ ถือเป็นวิธีการกาํจดัขยะมูลฝอยที(ไม่ถูกตอ้ง 
ทาํให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษต่อสิ(งแวดลอ้มสาํหรับวิธีที(ยอมรับทั(วไปว่าเป็นวิธีกาํจดัที(ถูกตอ้ง คือ 
การเผาในเตาเผา การฝังกลบ และการทาํปุ๋ย (อนนัต ์ศิริพงศว์ฒันา, 2552, pp. 9-10) ซึ( งการเลือกใช้
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วิธีการใดย่อมขึLนอยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละพืLนที( ตน้ทุนการดาํเนินงาน พร้อมความของ
องคก์ร ปริมาณและประเภทของขยะ ซึ( งสามารถแบ่งเทคโนโลยีการกาํจดัขยะมูลฝอยออกเป็น 3 
ระบบใหญ่ ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547, pp. 25-29) ดงันีL  

         1.ระบบหมกัทาํปุ๋ย (Composting) เป็นการทาํลายขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย ์เช่น 
เศษอาหาร พืช ผกั ผลไมต่้าง ๆ โดยขบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของจุลินทรีย  ์แปรสภาพ
สารอินทรีย์ให้ เ ป็น ปุ๋ย  ที( มีลักษณะค่อนข้างคง รูปมี สีดําห รือสีนํL าตาล  และมีนํL า  ก๊ าซ
คาร(บอนไดออกไซด( (CO2) รวมทัLงพลงังานความร้อนเกิดขึLนจากปฏิกิริยา และสามารถใชใ้นการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน ขบวนการนีLมกัจะเกิดก๊าซที(มีกลิ(นเหมน็ เช่น ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen sulfide: 
H2S) แต่ขบวนการนีL จะเกิดผลดีที(เกิดก๊าซมีเทน (Methane gas) ซึ( งเป็นก๊าซที(สามารถนําไปใช้
ประโยชน์เป็นเชืLอเพลิงได ้

         2.ระบบการเผาในเตาเผา (Incinerator). เป็นการทาํลายขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการเผา
ทาํลายในเตาเผาที(ไดรั้บการออกแบบก่อสร้างที(ถูกตอ้งและเหมาะสม เพื(อทาํลายหรือเปลี(ยนสภาพ
ขยะมูลฝอยที(อยูใ่นรูปของแขง็ใหก้ลายเป็นก๊าซ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ไอนํL า (H2O) 
รวมทัLงของแข็งที(ไม่ติดไฟ เช่น เถา้หนกั เถา้ลอย เป็นตน้ โดยตอ้งให้มีอุณหภูมิในการเผาที( 850-
1,200 องศาเซลเซียส เพื(อให้เป็นการทาํลายที(สมบูรณ์ที(สุด แต่ในการเผามกัก่อให้เกิดมลพิษดา้น
อากาศ ไดแ้ก่ฝุ่ นขนาดเลก็ ก๊าซพิษต่าง ๆ เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์( Sulfer dioxide: SO2) และ ได
ออกซิน (Dioxins) ซึ( งเป็นสารก่อมะเร็ง ดงันัLน จึงจาํเป็นตอ้งมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและ
ดักไม่ให้อากาศที(ปล่อยออกสู่บรรยากาศมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาที(
กาํหนด รวมถึงสามารถนาํพลงังานความร้อนที(ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นํLาร้อน ไอ
นํL า และกระแสไฟฟ้า แต่การกาํจดัขยะวิธีนีL จะมีค่าใชจ่้ายสูง เหมาะกบัหารกาํจดัขยะมูลฝอยที(มีเชืLอ
โรคจากโรงพยาบาล และของเสียที(มีพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่ทัLงนีLตอ้งใชร้ะดบัของอุณหภูมิ
ใหสู้งพอที(จะทาํใหเ้ผาไหม ้หรือทาํลายพิษแต่ละชนิด 

       3.ระบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanitary landfill) เป็นการกาํจดัขยะมูลฝอยโดย
การนาํไปฝังกลบในพืLนที(ที(จดัเตรียมไวใ้ห ้เป็นพืLนที( ๆ เหมาะสมตามหลกัวิชาการทัLงดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม ละสิ(งแวดลอ้ม และการยนิยอมจากประชาชน จากนัLนจึงทาํการออกแบบและก่อสร้าง มีการ
อดับดขยะมูลฝอยดว้ยเครื(องจกัรกลเพื(อใหข้ยะยบุตวัและมีความหนาแน่นมากขึLนแลว้ทาํการบีบทบั
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ดว้นวสัดุถมกลบ เช่นการใชดิ้นที(อยู่บริเวณใกลเ้คียงหรือใชพ้ลาสติกปกคลุม มีการวางมาตรการ
ผลกระทบที(เกิดขึLน เช่น ระบบกนัซึมที(กน้หลุมเพื(อป้องกนันํL าชะขยะมูลฝอย (Leachate) ไหลลงสู่
นํL าใตดิ้นซึ(งถือวา่เป็นนํLาเสียที(มีค่าความสกปรกสูง ทาํใหคุ้ณภาพนํLาใตดิ้นเสื(อมสภาพ ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนที(ใชน้ํL าเพื(อการอุปโภคบริโภค มีระบบรวบรวมนํL าชะขยะมูลฝอยไปบาํบดั มีระบบ
ระบายก๊าซที(เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย ์มีการตรวจสอบการรั(วซึมของหลุมฝังกลบ มี
ระบบติดตามตรวจสอบสิ(งแวดลอ้ม นอกจากนีLตอ้งมีมาตรการการป้องกนันํL าท่วม กลิ(นเหมน็ และ
ผลกระทบต่อสภาพภูมิทศัน์ มีรูปแบบการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล  ใชว้ิธีขดุใหลึ้กลงไปใน
ชัLนดินหรือถมใหสู้งจากระดบัพืLนดินหรือใชว้ธีิแบบผสมผสานขึLนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศ 

2.2.6 การจดัการขยะในแหล่งท่องเที(ยว  
          กรมควบคุมมลพิษ (2536) อา้งถึงใน วศนั สดศรี (2548, pp. 37-38) ไดก้ล่าวถึงปัญหา
การจดัการขยะในแหล่งท่องเที(ยวไว ้ดงันีL  

1) มีปริมาณขยะเกิดขึLนและตกคา้งในสถานที(ท่องเที(ยวเป็นจาํนวน
มาก เนื(องจากการเกบ็ขนขยะไม่ทั(วถึง ขาดเจา้หนา้ที(รับผดิชอบโดยตรง 
          2) ภาชนะรองรับขยะขาดแคลน ชํารุด รูปแบบไม่สอดคล้องกับ
ทศันียภาพ 
          3) ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ เจา้หน้าที(กิจการ หรือ
นกัท่องเที(ยวผูเ้ป็นแหล่งทาํใหเ้กิดขยะ 

4) ยงัไม่มีวธีิการกาํจดัขยะที(เหมาะสม 
          5) กฎหมายที(เกี(ยวขอ้งกบัการรักษาความสะอาดยงัไม่รัดกมุเพียงพอ 

จึงไดก้าํหนดแนวทางแกไ้ขการจดัการขยะ โดยการเลือกใชว้ิธีการจดัการขยะที(เหมาะสม 
ซึ( งพิจารณาในดา้นของแหล่งท่องเที(ยวและขนาดพืLนที( รวมทัLงความจาํเป็นในการอนุรักษ ์รักษา
คุณภาพสิ(งแวดลอ้มในแหล่งท่องเที(ยวดงักล่าว โดยสามารถจาํแนกแหล่งท่องเที(ยวไดด้งันีL  
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   (1) แหล่งท่องเที(ยวประเภทเกาะ ส่วนใหญ่มีเนืLอที(กาํจดั มีความ
จาํเป็นในการอนุรักษ์สิ( งแวดลอ้มไม่ให้ถูกทาํลายหรือได้รับผลกระทบต่อสิ(งแวดลอ้มจากการ
ดาํเนินการกาํจดัขยะ ดงันัLนแนวทางการจดัการที(เหมาะสม คือ การเกบ็รวบรวมไวใ้หมี้ปริมาณมาก
พอ แลว้จึงลาํเลียงทางเรือไปใหอ้งคก์รทอ้งถิ(นในจงัหวดัช่วยกาํจดั 
    (2 )  แหล่ง ท่อง เ ที( ยว อื( น  ๆ  เ ช่น  อุทยานแห่งชา ติ  อุทยาน
ประวติัศาสตร์ ถํLา นํL าตก เป็นตน้ มกัมีเนืLอที(อาณาเขตกวา้งขวาง ควรเลือกใชว้ิธีกาํจดัโดยการหมกั
ทาํปุ๋ย เพราะสามารถลดปริมาณขยะ และยงัไดปุ๋้ยจากการหมกัดว้ย ขยะที(เหลือ อาจใชก้ารฝังกลบ 
อยา่งถูกสุขาภิบาล โดยคดัเลือกพืLนที(ที(อยูไ่กลแหล่งท่องเที(ยว ไม่นอ้ยกวา่ 500 เมตร ในกรณีที(แหล่ง
ท่องเที(ยวไม่มีสถานที(กาํจดัขยะที(เหมาะสม ตอ้งจดัเตรียมภาชนะบรรจุขนาดใหญ่เพื(อรวบรวมไว ้
และทาํการขนส่งใหท้างองคก์รในทอ้งถิ(นช่วยกาํจดัให ้

นอกจากนีLยงัไดก้าํหนดแนวทางการแกไ้ขในดา้นการบริหารจดัการขยะในแหล่งท่องเที(ยว
ต่าง ๆ ดงันีL   

1) ควรจดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะอยา่งเพียงพอ
และเหมาะสม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมภาชนะหรือถงับรรจุในสถานที(ท่องเที(ยว ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ในการเกบ็กวาดทาํความสะอาด ยานพาหนะในการเกบ็ขน ค่าจา้งบุคลากร เป็นตน้ 

2) จดักาํลงัเจา้หนา้ที(รับผดิชอบโดยเฉพาะ และจาํนวนเพียงพอ 
3) ประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือจากนกัท่องเที(ยวให้ช่วยดุแลรักา

ความสะอาดในสถานที(ท่องเที(ยว 
อาํไพ ศิริลกัษณ์ (2540) อา้งถึงใน ปราณี ไพบูลยส์มบติั (2546, pp. 12-13) ไดส้รุปการ

จดัการขยะในแหล่งท่องเที(ยวไวด้งันีL  
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1) อตัราการเกิดขยะ สถานที(ท่องเที(ยวประเภทต่าง ๆ จะมีอตัราการ
เกิดขยะที(แตกต่างกนัขึLนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น จาํนวนนกัท่องเที(ยวลกัษณะสถานที(ท่องเที(ยว 
ความนิยมของสถานที(ท่องเที(ยว 

2) การเก็บกกัขยะ สถานที(ท่องเที(ยวควรจะทาํการเก็บรวบรวมขยะ
ทุกวนั หรือวนัเวน้วนั ตามปริมาณของขยะ ภาชนะที(รองรับจดัตัLงไวต้ามจุดต่าง ๆ ในอตัราส่วนที(
เหมาะกบัจาํนวนนกัท่องเที(ยว ไม่มากเกินไปจนทาํลายความสวยงามของแหล่งท่องเที(ยวใชว้สัดุทาํ
ถงัรองรับขยะตามความเหมาะสมของผูดู้แลและใกลเ้คียงกบัแหล่งท่องเที(ยว เช่น การใชไ้มไ้ผ ่ซึ( ง
ปัญหาที(เกิดขึLนเกี(ยวกับภาชนะรองรับขยะ พบว่า ภาชนะไม่มีฝาปิดมิดชิด โดยเฉพาะอุทยาน
แห่งชาติที(เป็นป่าเขา ทาํใหส้ตัวป่์าสามารถรืLอคน้ได ้มีอายกุารใชง้านสัLนเกินไป เพราะขาดการดูแล
รักษา 

3) เพื(อใหส้ถานที(ท่องเที(ยวสะอาดก่อนที(จะมีนกัท่องเที(ยวมาเยอืน
สาํหรับในเขตที(มีพืLนที(กวา้งใหญ่จะทาํการแบ่งเขตเพื(อขนภาชนะ ซึ( งปัญหาโดยทั(วไปพบวา่ การ
เกบ็รวบรวมขยะยงัมีปัญหาดงันีL  คือ พนกังานเกบ็ขน ทาํงานหลายหนา้ที( ตัLงแต่เกบ็ขนขยะ ตดัหญา้ 
ดูแลสนาม กวาดพืLน หรือกวาดขยะ และอุปกรณ์ในการช่วยเกบ็ขนไม่เพียงพอ 

                     4)การขนส่งและการขนถ่ายสถานที(ท่องเที(ยวแทบทุกแห่งไม่ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการขนส่งขยะและการขนถ่ายเนื(องมาจากมีพืLนที(เกบ็ขนนอ้ยเมื(อเทียบกบัพืLนที(ที(อยู ่

 
ในความรับผดิชอบจึงไม่เห็นความสาํคญัที(จะขนถ่าย ยกเวน้บางแห่งที(มีการคดัแยกขยะก่อน ซึ( งทาํ
ใหป้ริมาณขยะลดลง และช่วยลดภาระการขนส่งดว้ย 
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5) การนําขยะกลบัมาใช้ใหม่ ส่วนใหญ่พนักงานเก็บขนขยะตาม
สถานที(ท่องเที(ยวจะทาํการคดัแยกขยะไวเ้พื(อขายหรือนาํกลบัมาใชใ้หม่ เพราะเป็นการเพิ(มรายได้
ใหแ้ก่ตนเอง ดงันัLน ผูดู้แลสถานที(ท่องเที(ยวจึงควรใหก้ารสนบัสนุน ทัLงนีL เพราะเป็นการลดปริมาณ
ขยะก่อนที(จะถูกทาํลาย 

6) การทาํลายขยะ การทาํลายขยะโดยส่วนใหญ่จะใชว้ธีิกองกลางแจง้ 
เมื(อขยะแหง้แลว้จึงเผา บางแห่งที(ทาํการทาํลายสถานที(ท่องเที(ยวโดยไม่รูเท่าทนั ส่วนการเผาในเตา
มีนอ้ยมาก ทัLงนีL เพราะประสิทธิภาพของเตาเผาตํ(าหรือแตกชาํรุด 

2.3  แนวคดิการท่องเที'ยวเชิงพทุธ 

2.3.1 การท่องเที(ยวเชิงพทุธ / วถีิพทุธ 
         ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายไวค้ลา้ยกนั ดงันีL  
          การท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนามาจากคาํว่า Buddhist Tourism เป็นการท่องเที(ยวที(
ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณี เป็นการสืบทอดอายพุระพทุธศาสนา และเป็นการท่องเที(ยวเพื(อเพิ(มพนู
ทางคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และปันผลประโยชน์ต่าง ๆ กลบัสู่ชุมชนทอ้งถิ(นในแหล่ง
ชุมชนต่าง ๆ ที(วดัตัLงอยู ่ทาํใหเ้กิดธุรกิจขา้งเคียง เช่น ร้านคา้ขายของ ขายอาหารปลา ตลอดจนขาย
สินคา้ผลิตภณัฑ์พืLนเมืองในทอ้งถิ(น เป็นตน้ ดงันัLนการท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนาจึงมีจุดมุ่งหมาย
เพื(อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพทุธศาสนา โดยการส่งเสริมใหน้กัท่องเที(ยวทัLง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที(ยวสถานที(ท่องเที(ยวประเภทวดัมากขึLน มนชนก จุลสิกขี (2562) 
        การท่องเที(ยวเชิงศาสนาหรือเชิงพุทธ หมายถึงการเดินทางท่องเที(ยวไปยงัศาสนสถาน
หรือสถานที(ที(สําคญัทางศาสนา เพื(อบูชาสิ( งศกัดิh สิทธิh  การนมสัการเกจิอาจารย  ์รวมถึงการทาํ
กิจกรรมดา้นศาสนา  กิจกรรมการท่องเที(ยวทางศาสนา รวมถึงการทาํกิจกรรมดา้นศาสนา เช่น การ
นั(งสมาธิ การนั(งวปัิสสนากรรมฐานตามสถานที(ที(จดัไวใ้ห ้เพื(อใหน้กัท่องเที(ยวไดรั้บความรู้ ประวติั
ความเป็นมา พร้อมทัLงนาํหลกัธรรมคาํสั(งสอนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั พระมุนินทร์ มุนินฺท
โร (2561) 
  (ทศันีย ์ปิยะเจริญเดช, 2564) กล่าวถึงการท่องเที(ยวเชิงศาสนาหรือเชิงพุทธหมายถึง การ
เดินทางท่องเที(ยวไปยงัศาสนสถานหรือสถานที(ที(มีความสาํคญัทางศาสนาเพื(อเยี(ยมชมการบูชาสิ(ง
ศักดิh สิทธิh การนมัสการเกจิอาจารย์รวมไปถึงการทาํกิจกรรมด้านศาสนาเช่นการนั(งวิปัสสนา
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กรรมฐานการนั(งสมาธิตามสถานที(ที(จดัไวส้ําหรับปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะเพื(อให้
นกัท่องเที(ยวไดรั้บความรู้ประวติัความเป็นมาของศาสนสถานต่าง ๆพร้อมกบัสามารถนาํหลกัธรรม
คาํสอนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 การท่องเที(ยวเชิงพุทธ เป็นการท่องเที(ยวที(ไดรั้บความนิยม นกัท่องเที(ยวจาํนวนมาก นิยม
เดินทางไปวดั เพื(อร่วมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบติัธรรม ฯ ดงัจะเห็นว่าการเดินทางเชิงพุทธ
ศาสนาไดแ้พร่หลายไปในนกัท่องเที(ยวทุกกลุ่ม ซึ( งมกัใชช่้วงเวลาวนัหยดุเทศกาล โดยเฉพาะช่วง
เทศกาลวนัสําคญัทางศาสนาไปถือศีลปฏิบติั ธรรม และประชาชนในทอ้งถิ(นบางส่วนจะเล็งเห็น 
ผลประโยชน์จึงเริ( มประกอบอาชีพที(เกี(ยวขอ้งหรือเขา้มาใช้พืLนที(ของวดัในการประกอบอาชีพ
ดงักล่าว จุฑาภรณ์ หินซุย (2557) 
 พระมหาสุทิตย ์อบอุ่น (2542) การท่องเที(ยวเชิงพุทธมีความหมายเพื(อการแสวงหาความรู้ 
ศึกษาขอ้ปฏิบติัอนัเป็นหลกัการในการดาํรงชีวติอยา่งถูกตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้(น  เป็นการ
เดินทางที(ก่อประโยชน์เกืLอกลูซึ( งกนัและกนัระหวา่งผูที้(เดินทางและเจา้ของทอ้งถิ(นผูใ้หก้ารตอ้นรับ
อนัจะนาํมาซึ( งความสงบสุขสันติภาพแก่มวลมนุษยทุ์กหมู่เหล่ามิไดเ้ป็นการเดินทางเพื(อบงัเบียด
ผูอื้(นหรือเพื(อสนองความตอ้งการของนกัท่องเที(ยวแต่เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการเดินทางที(ควบคู่กบั
การศึกษา การพฒันาจิตใจของผูเ้ดินทางและการปฏิบติัในหนทางที(ถูกตอ้งเพื(อมนุษย ์หมู่สัตว ์และ
สิ(งแวดลอ้ม อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า การท่องเที(ยวเชิงพุทธคือการเดินทางเพื(อการศึกษา พฒันา
จิตใจ และปฏิบัติในแนวทางที(ถูกต้องแก่เพื(อนมนุษย์ และสิ( งแวดล้อมในลักษณะก่อให้เกิด
ประโยชน์เกืLอกลูต่อสรรพสิ(ง  
 ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร (2553) ใหค้วามเห็นวา่ การท่องเที(ยวเชิงศาสนาเป็นการเดินทางโดยมี
เหตุผลทางศาสนาเป็นหลกั ถือเป็นการปฏิบติัที(มีมาตัLงแต่ยุคแรก ๆ ซึ( งเหตุผลในการเดินทางที(
แทจ้ริงอาจไม่มีการท่องเที(ยวเขา้มาเกี(ยวขอ้ง แต่ในปัจจุบนัการเดินทางลกัษณะนีLจะรวมกิจกรรมอื(น
นอกเหนือจากกิจกรรมทางพทุธศาสนาอยูด่ว้ย  
 ดไนยา ตัLงอุทยัสุข (2552) กล่าววา่การท่องเที(ยวเชิงศาสนา (Meditation Tourism) เป็นการ
เดินทางมาเพื(อศึกษาศาสนาหรือลทัธิต่าง ๆ โดยใหค้วามสาํคญักบัการฝึกจิตปฏิบติัธรรม ซึ( งมีทัLงอยู่
ในศาสนสถาน เช่น วดั สาํนกัสงฆ ์และที(ใชรี้สอร์ทเป็นสถานที(อบรม 
 ธนกฤต สงัขเ์ฉย (2550) กล่าววา่การท่องเที(ยวเชิงศาสนา หรือเชิงพทุธ หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที(ยวไปยงัศาสนหรือสถานที(ที(มีความสาํคญัทางศาสนาเพื(อเยี(ยมชมการบูชาสิ(งศกัดิh สิทธิh  การ
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นมสัการเกจิอาจารย ์รวมไปถึงการทาํกิจกรรมทางศาสนา เช่น การนั(งวิปัสสนากรรมฐาน การนั(ง
สมาธิในสถานที(ที(สถานที(จดัไวส้าํหรับปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะเพื(อให้นกัท่องเที(ยว
ไดรั้บความรู้ ประวติัความเป็นมาของศาสนสถานต่าง ๆ  พร้อมกบัสามารถนาํหลกัธรรมคาํสอนไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัโดยกิจกรรมการท่องเที(ยวทางศาสนา ไดแ้ก่ การเยี(ยมชมวดัวาอาราม
ต่าง ๆ การไปนมสัการพระเกจิอาจารยแ์ละบูชาศาสนสถาน และปฏิบติัจงกรมหรือนั(งวิปัสสนา
กรรมฐาน 
 สินธ์ุ;, อุทุมพร;, พว่งสมจิตร์;, and บุญรักษา (2018) กล่าววา่การท่องเที(ยวเชิงพทุธ เป็นการ
เดินทางไปยงัวดัซึ( งเป็นศาสนสถานสาํคญัของพทุธศาสนาเพื(อนอ้มรําลึกถึงพระพทุธองค ์ดว้ยความ
ศรัทธาตัLงมั(นที(จะศึกษาสถานที(และพร้อมที(จะเรียนรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตดว้ยจิตที(สงบมั(นคง มี
ความอดทนตัLงใจจริง และกาํหนดจิตอยูที่(การปล่อยวางให้ทุกอยา่งเกิดขึLนและดบัไป การเดินทาง
ท่องเที(ยวเชิงพุทธ จึงเป็นการเดินทางที(มีความหมายล ้าค่าตามหลกัพุทธศาสนา กล่าวคือ ไดรั้บทัLง
ความสะอาด ความสวา่ง และความสงบสุข   
 ธนิต บุตรทิพยส์กุล (2558)  การท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนามาจากคาํว่า Bhuddhist Tourism 
ซึ( งสามารถสรุปความหมายของการท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนาไดคื้อเป็นการท่องเที(ยวที(ส่งเสริม
วฒันธรรมประเพณี เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการท่องเที(ยวเพื(อเพิ(มพูน
คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และปันผลประโยชน์ต่าง ๆ กลบัสู่ชุมชนทอ้งถิ(นในแหล่งชุมชน
ต่าง ๆ ที(วดัตัLงอยูท่ าใหเ้กิดธุรกิจขา้งเคียง เช่น ร้านคา้ขายของ  ขายอาหารปลา ตลอดถึงขายสินคา้
ผลิตภณัฑพื์Lนเมืองในทอ้งถิ(น เป็นตน้ 
 พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชยั สนฺติกดร) (2014) แหล่งท่องเที(ยวเชิงพุทธ หมายถึงแหล่ง
ท่องเที(ยวที( มีความสําคัญและคุณค่าทางพระพุทธศาสนาซึ( งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คอ ด้าน
เกจิอาจารย ์ดา้นรูปเคารพและวตัถุมงคล ดา้นสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และดา้นสถานที(ปฏิบติั
ธรรม 
 ดงันัLน กล่าวไดว้่าการท่องเที(ยวเชิงศาสนา เป็นการเดินทางเพื(อศึกษาศาสนาหรือเชิงพุทธ 
หมายถึงการเดินทางท่องเที(ยวไปยงัศาสนสถานหรือสถานที(ที(มีความสาํคญัทางศาสนา เพื(อเยี(ยมชม 
หรือบูชาสิ(งศกัดิh สิทธิh   รวมไปถึงการทาํกิจกรรมดา้นศาสนา และส่งเสริมรายไดใ้ห้แก่ชุมชนใน
ทอ้งถิ(น ปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง ต่อ คน สัตว ์สิ(งแวดลอ้ม วิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมของผูค้น
ในสงัคมนัLน ๆ  และเป็นการสืบทอดพระพทุธศาสนาอีกดว้ย 
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2.3.2 รูปแบบการท่องเที(ยวเชิงพทุธศาสนา 

          พระศรีสงัคม ชยานุวฑฺโฒ (ธนาวงษ)์ (2563) การท่องเที(ยวเชิงพทุธศาสนา ที(มีวดัเป็น
แหล่งท่องเที(ยวในสงัคมไทย มี 2 รูปแบบคือ 

1) การท่องเที(ยวเชิงพทุธศาสนา ดา้นชมงานพทุธศิลป์ ทาํบุญ ไหวพ้ระ ขอพร 
2) การท่องเที(ยวเชิงพทุธศาสนา ดา้นการปฏิบติัธรรม 

       การท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนา ในรูปแบบที( 1 ของวดัในสังคมไทยที(ส่งเสริมเป้นแหล่ง
ท่องเที(ยวพยายามรักษาภาพลกัษณ์ที(ดีในการดูแลนกัท่องเที(ยวใหมี้ความพึงพอใจที(ไดม้าเยี(ยมชม มี
การจดัสภาพแวดลอ้มทัLงภายนอกและภายในให้มีความเรียบร้อยสะอาดตา จดัทาํสิ(งอาํนวยความ
สะดวกใหอ้ยูใ่นสภาพที(ดีอยูเ่สมอ เช่น ป้ายแผนผงั ป้ายบอกทิศทางไปยงัสถานที(ต่าง ๆ ที(เขา้ใจง่าย
และเป็นสากล มีหอ้งนํL าที(สะอาดและจดัไวเ้พียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเที(ยวทุกเพศ ทุกวยั 
และผูพิ้การ ส่วนสาํคญัอีกจุดหนึ( งที(มีความสาํคญักบัสภาพภูมิอากาศเมืองไทย และวดัส่วนมากที(
นิยมจดัไวคื้อ การจดัสถานที(พกัผอ่นหยอ่นอารมณ์  ที(เปิดโล่งโปร่งตาและสงบ มีแผน่พบั หนงัสือ 
ติดตัLงป้ายเชิญชวนให้ผูส้นใจและมีเวลาพอไดฝึ้กทดลองปฏิบติัธรรมและเรียนรู้พุทธธรรมตาม
สมควร รวมทัLงติดแผ่นป้ายติดปฏิทินกิจกรรมของวดัตลอดปี เพื(อทาํหน้าที(ประชาสัมพนัธ์ถึง
บทบาทที(วดัมีหนา้ที(ตอ้งทาํตามที(สงัคมกาํหนดไว ้บทบาทที(วดัส่งเสริมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ที(วดั
จดัขึLนเหล่านีL  สามารถสร้างความเชื(อมโยงใหน้กัท่องเที(ยวที(สนใจเขา้มาชมงานพทุธศิลป์ที(เป็นวตัถุ
ธรรมใหส้ามารถพฒันาไปสู่การเรียนรู้พทุธธรรมที(เป็นนามธรรมภายในจิตใจของตนได ้
           การท่องเที(ยวเชิงพทุธศาสนา ในรูปแบบที( 2 เป็นวดัที(มีการปฏิบติัธรรม วดัใดที(มีเจา้
สาํนกัที(มีชื(อเสียงในการปฏิบติัธรรม จดัสภาพแวดลอ้มที(เหมาะแก่การปฏิบติัธรรม วดัมีความพร้อม
ในทุก ๆดา้น อาทิ สถานที( บุคลากร ปัจจยัการกินอยู ่ มีการปฏิบติัธรรมอยา่งต่อเนื(อง จะส่งผลใหมี้
ผูส้นใจเขา้ร่วมการปฏิบติัธรรมเป็นจาํนวนมาก และในที(สุดจะประกอบกนัเป็นเครือข่ายการปฏิบติั
ธรรม 
 สุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) ; พระมหา และคณะ (2555) มีการประยกุตแ์นวคิดเกี(ยวกบัการ
จดัการท่องเที(ยว ดงัแผนการจดัการท่องเที(ยวต่อไปนีL  



 

 

 

20 

 

1) กลุ่มวดัที(มีกิจกรรมการท่องเที(ยวเชิงวตัถุธรรมที(เน้นความเป็น
พทุธศิลป์ คือ การก่อสร้างและจดัแสดงศาสนสถานและศาสนวตัถุดา้นพทุธศิลปกรรมร่วมสมยั 

 2) กลุ่มวดัที(มีกิจกรรมการท่องเที(ยวเชิงคติธรรมทีเน้นกิจกรรม
เกี(ยวกบัความศรัทธา ความเชื(อ และประเพณีวฒันธรรม คือ เป็นวดัที(มีชื(อเสียงในระดบัประเทศ 
เนื(องจากเป็นวดัที(มีความเป็นมาดา้นประวติัศาสตร์ และเป็นที(ประดิษฐานศาสนสถานศาสนวตัถุที(
ไดรั้บความเคารพนบัถือในฐานะสิ(งศกัดิh สิทธิh คู่บา้นคู่เมือง 

3) กลุ่มวดัที(เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวติัศาสตร์และพระพุทธศาสนา 
คือ วดัที(เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ความเป็นมาที(ยาวนาน รวมไปถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาในทอ้งถิ(นในดา้นต่าง ๆ ทัLงในดา้นศิลปกรรม จิตรกรรม และ
สถาปัตยกรรมที(สาํคญั 

4) กลุ่มวดัที( เป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติธรรมตามหลักวิปัสสนา
กมัมฏัฐาน คือ วดัที(มีชื(อเสียงในดา้นการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ซึ( งเป็นที(รู้จกัในระดบัทอ้งถิ(น
และประเทศ รวมไปถึงเป็นที(รู้จกัในระดบันานาชาติ 

การท่องเที(ยววดัในปัจจุบนั ไดใ้ห้ความหมายที(ตอบสนองรูปแบบการใชชี้วิต (Life Style) 
ของคนในยุคปัจจุบนัมากขึLน  เช่น การท่องเที(ให้ความสําคญัทางประวติัศาสตร์ ท่องเที(ยวแบบ
มุ่งเนน้ศิลปกรรมที(โดดเด่นตามภูมิภาค หรือมุ่งเนน้การปฏิบติัธรรม ความเงียบสงบ 

 
2.3.3 คุณค่าและความสาํคญัของพระพทุธศาสนา 

          พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติ ในทางประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชาติ
ไทยเกี(ยวเนื(องมาดว้ยกนักบัความเป็นมาของพระพทุธศาสนานบัตัLงแต่สมยัชาติไทยมีประวติัศาสตร์
ชดัเจนชาวไทยกไ็ดน้บัถือพระพุทธศาสนาต่อเนื(องตลอดมา วิถีชีวิตคนไทยไดผ้กูพนักบัความหลกั
ความเชื(อ และหลกัปฏิบติัในพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ทาํให้เกิดการปรับตวัเขา้หากนั 
ตอบสนองความตอ้งการ ทาํให้เกิดระบบความเชื(อและความประพฤติทางพระพุทธศาสนาที(เป็น
แบบของคนไทย เน้นในบางดา้นเป็นพิเศษ แยกออกไดจ้ากพระพุทธศาสนาแบบทั(ว ๆ ไป  พระ
พรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2550) ยงัได้แบ่งความสําคญัของพระพุทธศาสนาที(ถือว่าเป็น
ศาสนาประจาํชาติไว ้9 ประการดงันีL  
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1)พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยในจาํนวนประชากรในประเทศไทยกส่า 95 % นบัถือศาสนาพทุธ 

2) พระพทุธศาสนาเป็นแกนนาํและเป็นรากฐานสาํคญัของวฒันธรรม
ไทยเพราะวิถีของคนไทยผกูแน่นพระพุทธศาสนา ความเชื(อถือและหลกัปฏิบติัในพระพุทธศาสนา
ซึมแทรกผสมผสานอยูใ่นแนวความคิด จิตใจและกิจกรรมแทบทุกดา้นของชีวิตคนไทยตลอดเวลา
ยาวนาน 

3)พระพุทธศาสนาเป็นศูนยร์วมจิตใจทาํให้เกิดความสามคัคีในหมู่
ชนชาวไทย เพราะคนทัLงหลายจะอยูร่่วมกนัไดดี้ มีความพร้อมเพรียง ต่อเมื(อมีความเชื(อหรือเครื(อง
ยดึเหนี(ยวจิตใจอยา่งหนึ(งอยา่งเดียวกนั  

4)พระพุทธศาสนาเป็นหลกัการที(ช่วยดาํรงเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ในสังคมไทย ตลอดประวติัศาสตร์ของการนบัถือพระพุทธศาสนา เสรีภาพทางศาสนาเป็น
สิ(งที(มีมาเองเป็นลกัษณะสงัคมที(ถ่ายทอดกนัมาโดยไม่รู้ตวั เนื(องจากหลกัการของพระพทุธศาสนาที(
เชิดชูเสรีภาพในการใชปั้ญญา โดยไม่มีการบงัคบัศรัทธา 

5)พระพุทธศาสนาเป็นสถาบนัคู่ชาติไทย ดงัคาํกล่าวที(วา่ ชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์ซึ( งทัLงสามเป็นสถาบนัหลกัที(ดาํรงอยูคู่่เคียงกนั 

6) พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสาํคญัที(หล่อหลอมเอกลกัษณ์ของชาติ 
เพราะคุณลกัษณะที(มีความสาํคญัและโดดเด่นค่อนขา้งชดัเจน คือ การมีนํL าใจและเมตตาอยา่งเป็น
สากล ความรู้สึกผอ่นคลาย เรื(อย ๆ ปลงใจได ้ไม่ชอบความรุนแรง และรู้จกัรักษาประโยชน์ 

7)พระพุทธศาสนาเป็นมรดกและเป็นคลงัสมบติัลํL าค่าของชาติไทย 
เนื(องจากโบราณสถานและโบราณวตัถุทัLงหลาย เป็นมรดกและสมบติัที(สาํคญัของชาติ นอกจากเป็น
หลกัฐานสําหรับการสืบคน้และเป็นประวติัศาสตร์ของชาติแลว้ ยงัเป็นความมีค่าอย่างสูงในดา้น
ศิลปวฒันธรรมและเศรษฐกิจ 

8)พระพทุธศาสนาเป็นหลกันาํทางในการพฒันาชาติไทย การที(จะ 
พฒันาประเทศให้สําเร็จตามเป้าหมายที(ตอ้งการ จะพฒันาวตัถุพียงดา้นเดียวไม่พอ จะตอ้งมีการ
พฒันาบุคคลซึ( งเป็นผูร่้วมในการพฒันาประเทศโดยการนําหลักการทางพระพุทธศาสนามา
เกี(ยวขอ้ง 

      9)พระพทุธศาสนาเป็นแหล่งของดีมีค่าที(ชนชาติไทยมอบใหแ้ก่อารย 
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ธรรมโลก เป็นชนชาติที(เก่าแก่มากชนชาติหนึ( ง มีวฒันธรรมที(เจริญกา้วหนา้อยา่งสูงมาตลอดเวลา
ยาวนาน  
  
 2.3.4 ขอ้มูลพืLนฐานของวดั  
          พระมหาสุริยา มะสันเทียะ (2558)กล่าวว่า การท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนา สังคมไทย
เรานัLน มีความศรัทธา ความเชื(อใน พระพุทธศาสนามานาน มีความเป็นอนัหนึ(งอนัเดียวกนัจนแยก
ไม่ออก วดัอาศยับา้น บา้นอาศยัวดั มาตลอดจนถึงทุกวนันีL  วดันัLนจึงมีส่วนสาํคญัต่อสังคมไทยเรา
เป็นอยา่งมากเป็นที(พึ(งทางกายที(พึ(งทางใจ เป็นสถานที(ขดัเกลากิเลสพฒันาจิตใจเป็นสถานที(ศึกษา
หาความรู้เป็นแหล่งท่องเที(ยว เป็นที(พกัอาศยัเป็นสถานที(จดักิจกรรมต่าง ๆ มีความสาํคญัดงัต่อไปนีL  

1) เขตพุทธาวาสเช่นพระอุโบสถพระประธานพระปรางคพ์ระเจดีย์
บรรจุพระบรมอฐิัพระมหากษตัริยเ์ป็นตน้ โดยเฉพาะพระอุโบสถนัLน เป็นสถานที(ทาํสงัฆกรรมของ
พระสงฆทุ์กคนตอ้งใหค้วามเคารพ  

2) พระอารามหลวงแต่ละวดันัLนเป็นที(พระมหากษตัริยห์รือพระบรม
วงษานุวงษ ์ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสงัขรณ์และทรงใหก้ารอุปถมัภเ์ป็นวดัที(สร้างขึLนมีแบบแผน
ถูกลกัษณะ ของการสร้างวดัตามรูปแบบโบราณประเพณี  
          3) กิจกรรมของวดั เช่นวนัสาํคญัทางศาสนามีการเวยีนเทียน ฟังธรรม
เทศนา สวดมนตป์ฏิบติัธรรม มอบทุนการศึกษา จดัประกวดสวดมนตท์านองสรภญัญะ ประกวด
ตอบปัญหาธรรมะสาหรับเยาวชนวนั พิเศษเช่นวนัเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคมหรือ 12 
สิงหาคม จดักิจกรรมปฏิบติัธรรมรักษาศีล 8 สาหรับคฤหสัถ ์เพื(อถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระองค
ทัL งสอง และเป็นการแสดงออกบอกให้รู้ว่าพวกเราพสกนิกรชาวไทยจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์และกิจกรรมวนัเทศกาลต่าง ๆ เช่นสวดมนตว์นัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่เพื(อให้
ชีวิตวน ัใหม่ พบแต่สิ(งที(ดี สาหรับคนที(หล่มเหลวในชีวิต ก็เป็นการเริ(มตน้ชีวิตใหม่ วน ัสงกรานต์
เป็นประเพณี ขึLนปีใหม่ของไทยเราแต่สมยัก่อนมีการเขา้วดัก่อกองทรายกองขา้วเปลือก รดนํLาดาํหวั
ขอพร จากพระสงฆ์และละปู่ย่าตายาย ทัLงเป็นการรักษาประเพณีดีงามของไทยเราไวแ้ละวนัลอย
กระทง เป็นวนัขึLน 15คํ(าเดือน12 มีพระจนัทร์เต็มดวงเป็นอีกวนัหนึ( งที(คนไทยเราจะเขา้วดัมาลอย
กระทง เพื(อขอขมาแม่นํLาที(เราเคยดื(มเคยอาศยัปีละครัL ง  
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2.4  แนวคดิการท่องเที'ยวอย่างยั'งยืน 

        การท่องเที(ยวแห่งประเทศไทย (2544) กล่าววา่การท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื (Sustainable Tourism) 
นัLนเป็นส่วนหนึ( งของการพฒันาที(ย ั(งยืน  (Sustainable  Development)  ซึ( งในปัจจุบนันีLนกัวิชาการ
ดา้นการท่องเที(ยวต่างให้ความสนใจกบัการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยืนมากขึLนเนื(องจากความตื(นตวัดา้น
อนุรักษ์สิ( งแวดลอ้มและการเปลี(ยนแปลงรูปแบบการท่องเที(ยวที(หันมานิยมการท่องเที(ยวที(ไม่
ทาํลายแหล่งท่องเที(ยวและวฒันธรรมทอ้งถิ(น   

 2.4.1  ความหมายของการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื  
           มีผู ้นิ ย ามความหมายของการท่อง เ ที( ยวอย่างย ั(งยืนไว้หลากหลาย   ดัง นีL   

                        อ งค์ ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที( ย ว โ ลกแ ห่ งสหประช าช า ติ  ห รื อ  UNWTO (World 
TourismOrganization (UNWTO), 2005) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยืนไวว้่า คือ
การใชห้ลกัความยั(งยืนกบัมิติดา้นสิ(งแวดลอ้ม สังคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจของการพฒันาและ
บริหารจดัการการท่องเที(ยวเพื(อสร้างความสมดุลให้เกิดขึLนในมิติต่าง ๆ ร่วมกนั "วารสารวิชาการ
การท่องเที(ยวไทยนานาชาติ" 2013) 
           ราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการท่องเที(ยวแบบยั(งยืนไวว้่า เป็นการ
ท่องเที(ยวที( ตอบสนองความตอ้งการทัLงทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ควบคู่ไปกบัการพฒันา
ทรัพยากรการ ท่องเที(ยวและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ คงความเป็น
เอกลกัษณ์และ วฒันธรรมไวอ้ยา่งยาวนานเกิดผลกระทบนอ้ยและเกิดมากประโยชน์มากที(สุด การ
ท่องเที(ยวแห่งประเทศไทย (2540)  

         World Tourism Organization (1995) ได้นิยามความหมายของการท่องเที(ยวอย่าง
ย ั(งยืนไวว้่า เป็นการท่องเที(ยวที(ตอบสนองความตอ้งการทัLงผูที้( เป็นเจา้ของแหล่งท่องเที(ยวและ
นกัท่องเที(ยว โดยเนน้การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลทัLงความมั(นคงของระบบ
นิเวศ วถีิชีวติ วฒันธรรมของคนในชุมชนเพื(อประโยชน์ทัLงในอนาคตและปัจจุบนั  

วรุิต กิจนนัทววิฒัน์ (2550) กล่าววา่ การท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนืคือรูปแบบของการท่องเที(ยวที(
ใหค้วามสาํคญัต่อความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและสิ(งแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงความ
รับผิดชอบร่วมกนัของผูที้(มีส่วนไดส่้วนเสียในการท่องเที(ยว (Tourism Stakeholders) ทุกภาคส่วน 
ไปพร้อมๆกบัการรักษาความพึงพอใจสูงสุดของนกัท่องเที(ยว  
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 Sindiga (1999) ไดข้ยายความแนวคิดการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนืไวว้า่เป็นการท่องเที(ยวที(ตอ้ง
เคารพในวฒันธรรมทอ้งถิ(นและ ส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมสิ(งแวดลอ้มนอ้ยที(สุด สร้างความพึง
พอใจใหก้บันกัท่องเที(ยวควบคู่กบัการ รับประโยชน์ของคนในทอ้งถิ(นนัLนๆ 
(บุญเลิศ จิตตัLงวฒันา, 2550) ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื ในภาพของการบริหาร
จดัการธุรกิจ จาํเป็นจะตอ้งมีการจดัการที(ดีเยี(ยมเพื(อดาํรงไวซึ้( งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางการท่องเที(ยว ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพ ใหมี้ผลกาํไรอยา่งเป็นธรรม ชุมชนมีส่วนร่วมและ
ไดรั้บผลประโยชน์อยา่งทั(วถึง โดยมีนกัท่องเที(ยวในปริมาณที(เหมาะสมและไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรและสิ(งแวดลอ้มอยา่งยนืยาว 
 Choi (2006) ไดใ้หแ้นวคิดการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนืว่าเป็นความสมดุลระหว่างสิ(งแวดลอ้ม
เศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมซึ( งจะเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่ได้แม้ว่าการ
ท่องเที(ยวเป็นกิจกรรมที(ส่งเสริมเศรษฐกิจ แต่ความยั(งยนืทางเศรษฐกิจของการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื
ยงัหมายถึงการเพิ(มประสิทธิภาพการพฒันาอตัราการเจริญเติบโตที(สามารถจดัการกบัขอ้จาํกดัของ
สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนีLผลประโยชน์จากเศรษฐกิจการท่องเที(ยวควรจะ
กระจายทั(วชุมชนโดยคาํนึงถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที(แต่ละชุมชนดูแล  

พระมหาพรชยั สิริวโร (2560) การท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื จดัเป็นการท่องเที(ยวที(ตัLงอยูบ่นฐาน
ของแนวคิดการท่องเที(ยวเชิงนิเวศที(เน้นความรับผิดชอบในแหล่ง ธรรมชาติที(เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถิ(น และใหค้วามสาํคญักบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการ พฒันาอยา่งย ั(งยนื 
 (Richard Butler, 2004) การท่องเที(ยวแบบยั(งยืนคือการมองการณ์ไกล รักษาการพฒันา
ภายใตข้อบเขตขอ้จาํกดัทางสิ(งแวดลอ้มและสังคม เนน้ชุมชน เคารพต่อธรรมชาติและตอ้งมีความ
รับผดิชอบ  
 หทยัรัตน์ สวสัดี (2563) การท่องเที(ยวแบบยั(งยืน เป็นการท่องเที(ยวในแหล่งท่องเที(ยวทุก
ประเภททุกแห่ง  เป็นการท่องเที(ยวที(เนน้คุณค่าและความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที(ยว  
เป็นการท่องเที(ยวที(รับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที(ยวและสิ( งแวดลอ้ม เป็นการท่องเที(ยวที(ให้
นกัท่องเที(ยวไดรั้บความรู้และประสบการณ์เกี(ยวกบัธรรมชาติและวฒันธรรม เป็นการท่องเที(ยวที(
ให้ผลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเที(ยวอย่างยืนและเป็นการท่องเที(ยวที(ให้ผลประโยชน์ต่อ
ชุมชนทอ้งถิ(นและคืนผลประโยชน์กลบัสู่ทรัพยากรท่องเที(ยวและสิ(งแวดลอ้มของทอ้งถิ(น   
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2.4.2 ลกัษณะการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื 
                       การท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนืมีลกัษณะสาํคญั 6 ประการ  

1) เป็นการท่องเที(ยวที(ครอบคลุมแหล่งท่องเที(ยวทุกประเภท ทัL ง
แหล่งท่องเที(ยวทาง ประวติัศาสตร์ ธรรมชาติและศิลปะวฒันธรรมประเพณี  

2) เป็นการท่องเที(ยวที(มุ่งเนน้ความรับผิดชอบร่วมกนัของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้มในแหล่งท่องเที(ยว  

3) เป็นการท่องเที(ยวที( เน้นคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
สถานที(ท่องเที(ยวใน แต่ละทอ้งถิ(น  

4) เน้นการสัมผสัเรียนรู้และประสบการณ์เกี(ยวกับธรรมชาติแก่
นกัท่องเที(ยว  

5) เป็นการท่องเที(ยวที(ใหผ้ลตอบผูป้ระกอบการท่องเที(ยวอยา่งยนืยาว  
6) เ ป็ นก า ร ท่ อ ง เ ที( ย ว ที( คื นปร ะ โ ยช น์ กลับ สู่ ท้อ ง ถิ( น และ

ทรัพยากรธรรมชาติของ ทอ้งถิ(นดว้ย  

          อุษาวดี พูลพิพฒัน์ (2545) ไดส้รุปลกัษณะของการท่องเที(ยวอย่างย ั(งยืนออกเป็น 3 
ดา้นคือ 1)ความต่อเนื(อง 2) คุณภาพและ 3) ความสมดุล โดยสามารถสรุปความไดว้่า ดา้นความ
ต่อเนื(อง (Continuity) กล่าวถึงการท่องเที(ยวที(มีความต่อเนื(องในดา้นต่างๆทัLงทรัพยากรธรรมชาติ
และ วฒันธรรม ซึ( งถือเป็นทรัพยากรหลกัในการท่องเที(ยวและมอบประสบการณ์รวมทัLงความรู้สึก
ที(ดีใหก้บั นกัท่องเที(ยวได ้ดา้นคุณภาพ(Quality) หมายถึงการท่องเที(ยวที(มีคุณภาพ เนน้คุณภาพใน
สามด้าน คือคุณภาพของคนในชุมชน คุณภาพของสิ( งที(นักท่องเที(ยวได้รับและคุณภาพของ
สิ(งแวดลอ้ม พร้อม กบัการรักษาสมดุล (Balance)ในดา้นที(สาม หมายถึงการคาํนึงถึงความสมดุล
ระหว่างความต้องการ ทางการท่องเที(ยว ความต้องการของชุมชนท้องถิ(นและขีดจ ากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2.4.3 การพฒันาการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื 
          บุญเลิศ จิตตัLงวฒันา (2550) กล่าวถึงองคป์ระกอบการพฒันาการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื
ออกเป็นทัLงหมด 6 ดา้น ดงันีL      
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          1. ดา้นการพฒันาทรัพยากรการท่องเที(ยว การพฒันาแหล่งท่องเที(ยว หรือสถานที(
ท่องเที(ยว เพื(อรองรับนกัท่องเที(ยวที(จะเขา้มาเยอืน โดยมีการจดัเตรียมสิ(งอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
การบริการการท่องเที(ยว เพื(อใหผู้ที้(เขา้มาเยอืน  หรือนกัท่องเที(ยวเกิดความพึงพอใจและประทบัใจ  
อีกทัLงมีการกาํหนดกิจกรรมการท่องเที(ยวที(เป็นการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเที(ยวและสิ(งแวดลอ้ม 
พร้อมทัLงใหข้อ้มูลความรู้เกี(ยวกบัแหล่งท่องเที(ยวแก่นกัท่องเที(ยว   
            2.   ดา้นการพฒันาสิ(งแวดลอ้มในแหล่งท่องเที(ยว  การพฒันาเพื(ออนุรักษสิ์(งแวดลอ้ม
ในแหล่งท่องเที(ยวให้คงอยูส่ภาพเดิม หรือเกิดผลกระทบนอ้ยที(สุด และป้องกนัผลกระทบดา้นลบ
จากการท่องเที(ยวโดยตอ้งมีการทาแผนงาน ตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเนื(อง    

         3.ด้านการพฒันาธุรกิจการท่องเที(ยว การพฒันาด้านการบริการ สิ( งอาํนวยความ
สะดวกโดยตรงแก่นกัท่องเที(ยว  เพื(อพร้อมตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที(ยวใหไ้ดรั้บความ
พึงพอใจ  และเกิดความประทบัใจ โดยตอ้งมีความรับผดิชอบต่อการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเที(ยว
และสิ(งแวดลอ้มดว้ย    

         4. ด้านการพฒันาการตลาดการท่องเที(ยว  การพฒันาทางการตลาดเพื(อแสวงหา
นกัท่องเที(ยวกลุ่มเป้าหมายที(มีคุณภาพ ซึ( งตอ้งมีลกัษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษท์รัพยากร
การท่องเที(ยวทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้ม และเพื(อใหน้กัท่องเที(ยวเหล่านัLนไดรั้บความรู้ 
ประสบการณ์จากการท่องเที(ยว 
        5.   ดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที(ยวของชุมชนทอ้งถิ(น  การพฒันาใน
รูปแบบการสร้างโอกาสให้ชุมชนทอ้งถิ(นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเที(ยว เพื(อ
สร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ(น ให้สามารถจัดการท่องเที(ยวได้ด้วยตนเอง และได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที(ยว เพื(อสร้างใหชุ้มชนก่อใหเ้กิดความหวงแหน และรักษาทรัพยากรการ
ท่องเที(ยวและสิ(งแวดลอ้มใหค้งอยูสื่บต่อไป 
        6. ดา้นการพฒันาจิตสาํนึกทางการท่องเที(ยว การสร้างจิตสาํนึกที(ดีของนกัท่องเที(ยวใน
เรื( องของทรัพยากรทางธรรมชาติที( มีอยู่อย่างจํากัดและแตกต่างกันไปตามแต่ละพืLนที(  และ
สิ(งแวดลอ้มที(ตอ้งการดูแลเอาใจใส่ตลอดจนการตระหนกัรู้และมีสติทุกครัL งก่อนที(จะลงมือทาํลาย
โลกดว้ยการทาํร้ายทรัพยากรและสิ(งแวดลอ้ม 
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 อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์ (2539) การจดัการการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนืจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาทัLง
ดา้นเศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ(งแวดลอ้มควบคู่กนัเพื(อใหค้งอยูไ่ดอ้ยา่งถาวร เป็นการใชป้ระโยชน์
ในปัจจุบนัที(ไม่ส่งผลเสียต่อประโยชน์ที(พึงมีในอนาคต 
 ภราเดช พยฆัวิเชียร (2550) สอดคลอ้งกบัปรีชา มณีรัตน์ (2538) กล่าวว่าการจดัการการ
ท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยืนเป็นวิธีผสานทุกมิติอยา่งกลมกลืนและเหมาะสมที(สุด ไม่เนน้การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจจนหลงลืมการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้มไปดว้ย  

รําไพพรรณ แกว้สุริยะ (2545) ไดอ้ธิบายเกี(ยวกบัการจดัการการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนืวา่ เป็น
การจดัการท่องเที(ยวเชิงพืLนที(รูปแบบใหม่ที(มุ่งเนน้ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและสงัคม ควบคู่กบัดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ(น  (Jimieson, 2001) โดยสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการการจดัการท่องเที(ยวและตัLงอยู่บนพืLนฐานความตอ้งการของชุมชน มีการให้ความรู้ 
ฝึกอบรม พฒันาอาชีพให้กบัคนในชุมชนพร้อมทัLงกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที(ยวให้กบั
ทอ้งถิ(น ภายใตค้วามร่วมมือของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในทอ้งถิ(นเป็นสําคญั สร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างชุมชนและ นักท่องเที(ยวโดยการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที(เป็นมรดกสืบทอดใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งยาวนาน  
 ดร.สุดถนอม ตนัเจริญ (2560) ไดใ้หค้วามคิดเกี(ยวกบัการพฒันาอยา่งย ั(งยนื เป็นการจดัการ
ท่องเที(ยวที(มีจิตสาํนึกและมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศโดยเฉพาะแม่นํL าลาํ
คลอง การจดัการท่องเที(ยวที(สร้างความรู้และให้ความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ(น และตอ้งการให้
ประชาชนในท้องถิ(นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาํโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที(ยว 
สอดคลอ้งแนวความคิดของ อุษาวดี พูลพิพฒัน์ (2545) ที(ว่า การท่องเที(ยวแบบยั(งยืนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม เป็นการท่องเที(ยวที(มีความต่อเนื(อง มีคุณภาพ และมีความสมดุลดา้นความตอ้งการของ
ชุมชนทอ้งถิ(นและขีดความสามารถของทรัพยากรที(มี  
 สรุปไดว้า่การพฒันาการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื ตอ้งคาํนึงถึงความยั(งยนืของสิ(งแวดลอ้ม การ
กระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องคก์ร หน่วยงานภาครัฐในพืLนที(
เขา้มาร่วมวางแผน จดักิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเนื(อง เสริมศกัยภาพดา้นการท่องเที(ยว  
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2.5  แนวคดิการพึ'งพากบัการพฒันาที'ยั'งยืน 

2.5.1  The 3 Nested Dependency Model  
 

 
          แนวคิด 3 Nested Dependency คือการที(สิ(งแวดลอ้มเป็นศูนยก์ลาง ยอมรับคุณค่าโดย

ธรรมชาติของสิ( งแวดล้อม และให้ความสําคญักับสุขภาพของโลกมากกว่าผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ที(จะเป็นสามภาคส่วนแข่งขนักนัเอง Evan Williams (2012)    

2.5.2  การพฒันาอยา่งย ั(งยนื 
          คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2546) ไดใ้ห้ความหมายว่า 

การพฒันาที(ยงัยนืหมายถึง รูปแบบการพฒันาที(คอยตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นปัจจุบนั
โดยไม่มีขอ้ผ่อนปรนใด ๆ กบัความตอ้งการที(จาํเป็นที(คอยตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์น
อนาคตดว้ย  

          นิรันดร์ จงวุฒิเวทย  ์(2549) ได้ให้ความหมายว่า การพฒันาที(ย ั(งยืนหมายถึง การ
พฒันาเพื(อตอบสนองความตอ้งการพืLนฐานของคน ทัLงยคุปัจจุบนั และยคุตอ ๆ ไป และสร้างความ
สมดุลระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม มนุษย ์และสิ(งแวดลอ้ม 
         สรุปวา่ การพฒันาที(ย ั(งยนื เป็นการพฒันาที(ก่อใหเ้กิดความสมดุลหรือมีปฏิสมัพนัธ์
ที(เกืLอกลูกนัในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้ม ทาํให้
ชีวติมนุษยมี์ความเป็นอยูที่(ดีขึLน ทัLงคนในรุ่นปัจจุบนัและอนาคต 

2.6  ข้อมูลทั'วไปเกี'ยวกบัวดัจุฬามณ ี

         2.6.1 ประวติัวดัจุฬามณี 
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       วดัจุฬามณี เป็นวดัที(เก่าแก่ และมีความสาํคญัมากวดัหนึ(งในประวติัศาสตร์ของชาติไทย 
เพราะเป็นแหล่ง กาํเนิดของสตรีคนสาํคญัถึง ๔ คน ณ บริเวณหลงัวดันีL  และยงัเป็นที(อพยพหลบภยั
ของญาติพี(นอ้ง และมิตรสหายของหลวงยกบตัรเมืองราชบุรี  
                   วดัจุฬามณี เดิมเรียกกนัวา่ “วดัแม่ยา่เจา้ทิพย”์ เรียกชื(อมาแต่สมยัอธิการเนียม เป็นเจา้
อาวาส เพราะวดันีLสมยัหนึ(งชาํรุดทรุดโทรมมาก ไดรั้บอุปการะจากท่านทิพย ์(ไม่ทราบวา่สืบสายมา
จากไหน) ไดใ้หค้วามอุปถมัภป์ฏิสงัขรณ์เสนาสนะของวดัใหเ้จริญรุ่งเรืองขึLน          ผูส้ร้างวดั คือ 
ทา้วแกว้ผลึก (นอ้ย) เป็นผูห้ญิงนายตลาดบางชา้ง สมยัแผน่ดินสมเดจ็พระเจา้ปราสาท 
    สามสิ(งที(อยู่คู่วดั ซึ( งเป็นสิ(งสําคญัที(นักท่องเที(ยวทุกคนไม่ควรพลาดเมื(อมาเยือนวดันีL  
ไดแ้ก่  

    1. สงัขารไม่เน่าเปื( อยของหลวงพอ่เนื(อง โกวทิ อดีตเจา้อาวาส 
      2. อุโบสถจตุรมุขหินอ่อนที(มีความสวยงาม โดยอุโบสถหลงันีL มีขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 
80 เมตร ปูพืLนดว้ยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ภายประดิษฐานพระประธาน
บนฐานสูง บานหน้าต่างดา้นนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลญัจกร ตัLงแต่รัชกาลที( 1 ถึง
รัชกาลปัจจุบนั พระนามาภิไธยของสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติh  พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา
นุวงศ ์ตลอดจนภาพเครื(องอิสริยาภรณ์ชัLนต่าง ๆ นอกจากนีLบริเวณฝาผนงัโดยรอบพระอุโบสถ ยงัมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรื(องราวเกี(ยวกบัพุทธประวติัและนิทานชาดกที(ประณีต ฝีมือของจิตรกรหญิง
นิตยา ศกัดิh เจริญ ซึ( งใชเ้วลาในการวาดนานถึง 6 ปี 
    3. องคท่์านพ่อทา้วเวสสุวรรณ หรือทา้วเวสสุวณั ตามความเชื(อของพระพุทธศาสนาที(มีสี(
ภาค รวมทัLงคาถาขอพร  
                การเดินทาง วดัจุฬามณีตัLงอยูริ่มคลองอมัพวา เดินทางทางนํLา ส่วนทางบกสะดวกมาก ห่าง
จากที(ตัLงอาํเภออมัพวาประมาณ ๒ กิโลเมตร หากเดินทางจากแม่กลอง เขา้ถนนแม่กลอง - บางแพ 
จากแยกไฟเขียวแดงแรกไปไม่ไกลนกั แลเห็นป้ายวดัจุฬามณีอยูป่ากทางเขา้ดา้นขวามือ (สาํนกังาน
พระพทุธศาสนาจงัหวดัสมุทรสงคราม, 2564) 
 

2.6.2 ที(ตัLงและอาณาเขต  
          วดัจุฬามณี ตัLงอยู่ที( คลองวดัจุฬามณี หมู่ที( ๙ ตาํบลบางช้าง อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 
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ภาพที( 1 ที(ตัLงวดัจุฬามณีและพืLนที(โดยรอบ 

 

ภาพที( 2 การใชพื้Lนที(ในวดัจุฬามณี 
ที(มา : สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสมุทรสงคราม (2564) 

  
ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต.บางพรม อ.บางคนที 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต.แควออ้ม อ.อมัพวา 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต.คลองเขิน ต.บา้นปรก อ.เมือง และต.ท่าคา อ.อมัพวา 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั ต.อมัพวา อ.อมัพวา 

มีลาํคลอง 16 สาย ไม่มีป่าไมแ้ละภูเขาในพืLนที( 
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2.6.3 ชุมชนโดยรอบวดัจุฬามณี 

          ชุมชนอยูใ่นพืLนที(หมู่ที( 9 บา้นคลองวดัจุฬามณี ตาํบลบางชา้ง ตัLงอยูใ่นทอ้งที(องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลบางชา้ง อาํเภออมัพวา มีจาํนวน 429 ครัวเรือน เป็นชาย 559 คน หญิง 589 คน 
รวมประชากร 1,148 คน ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นพืLนที(ราบลุ่ม มีแม่นํL าลาํคลองกระจายทั(วพืLนที(ทาํ
ใหเ้หมาะแก่การเกษตร เนื(องจากมีความชุ่มชืLนอยูเ่สมอ ประชาชนตาํบลบางชา้ง ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทาํสวนมะพร้าว สวนส้มโอ สวน ลิLนจี( สวนกลว้ย มีพืLนที(รวมทัLงหมด 
จาํนวน 2,696 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรม  1 แห่ง มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น 
การทาํนํL าตาลปีu บ ทาํมะพร้าวขาว สินคา้พืLนเมืองและของที(ระลึก ไดแ้ก่ ขนมทองมว้นแม่บุญมา 
ขนมจ่ามงกุฎกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจกัรสานดา้นมะพร้าว เครื(องเบญจรงค ์อาทิ
เช่น ถว้ย ชาม แกว้ ชื(อร้านสุวรรณเบญจรงค ์บา้นเบญจรงคบ์างชา้ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาง
ชา้ง (2562) 
 

 
ภาพที( 3 แผนที(ดาวเทียมตาํบลบางชา้ง 
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ภาพที( 4 ประชากรในพืLนที(  

ที(มา : องก์ารบริหารส่วนตาํบลบางชา้ง (2564) 

2.7 งานวจิยัที'เกี'ยวข้อง 

        ภทัรภรณ์ พิศปัL น (2563a) ไดศึ้กษาระบบการจดัการขยะของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จงัหวดัเลย 
การประเมินการปฏิบติัตามเกณฑด์า้นการจดัการขยะของโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว  
พบวา่ อุทยานแห่งชาติภูเรือสามารถจดัการขยะไดดี้ในช่วงเวลาปกติซึ( งไม่ใช่ช่วงเทศกาลท่องเที(ยว 
แต่การจัดการขยะมูลฝอยบางส่วนยงัขาดประสิทธิภาพ เนื(องจากการดาํเนินการคดัแยกยงัไม่
เหมาะสม และ การกาํจดัขยะมูลฝอยที(ไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล โดยอุทยานแห่งชาติภูเรือสามารถ
ดาํเนินการตามเกณฑ์การประเมินด้านการจดัการขยะของโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวใน
ภาพรวมไดดี้ไม่มีขยะตกคา้ง มีนักท่องเที(ยวและเจา้หน้าที(บางส่วนมีการคดัแยกขยะมูลฝอยไม่
ถูกตอ้ง รวมถึงการการกาํจดัขยะทั(วไปยงัใชว้ิธีการกาํจดัที(ไม่เหมาะสม ซึ( งแนวทางการจดัการขยะ
มูลฝอยที(เหมาะสมของอุทยานแห่งชาติภูเรือ เช่น การจดัซืLอเครื(องมือและอุปกรณ์จดัการขยะให้
เพียงพอ เพิ(มมาตรการการการจัดการขยะในช่วงเทศกาล อบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร การ
ปรับปรุงระบบกาํจัดขยะ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล รวมถึงการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ ปลูก
จิตสาํนึกให้บุคคลที(เกี(ยวขอ้ง เพื(อสร้างความร่วมมือและความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอย
ภายในอุทยานแห่งชาติ  
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 ในส่วนของ พระมหาสุริยา มะสันเทียะ (2563) ทาํวิจยัเรื(อง กลยุทธ์ที(ส่งเสริมคุณค่าการ
ท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนาในเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที(ยวเดินทางมา
ท่องเที(ยวมากกวา่ 3 ครัL ง คิดเป็นร้อยละ 79.70 เดินทางมาไหวพ้ระ/เที(ยวชมหาความเพลิดเพลิน คิด
เป็นร้อยละ 37.10 เดินทางท่องเที(ยวดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 91.10 นิยมเดินทางมาท่องเที(ยววดั
พระศรีรัตนศาสดารามมากที(สุด คิดเป็นร้อยล25.90 กิจกรรมการตลาดการท่องเที(ยวเชิงพทุธศาสนา 
พบวา่ เห็นดว้ยในระดบัมาก  คือกิจกรรมการเป็นที(พึ(งทางใจ กิจกรรมการเขา้ร่วมพิธีกรรม และเห็น
ดว้ยในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ กิจกรรมการปฏิบติัธรรม, กิจกรรมการสืบทอดพระพุทธศาสนา, 
กิจกรรมการพกัผ่อนหยอ่นใจ และกิจกรรมการเช่าวตัถุมงคล สาํหรับประเด็นที(เห็นดว้ยในระดบั
มากคือ การเขา้ร่วมกิจกรรมการ กราบสกัการะพระพทุธรูป การเขา้ร่วมกิจกรรมการทาํบุญตกับาตร 
และการเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา ส่วนกลยทุธ์การตลาดการท่องเที(ยวเชิงพุทธ
ศาสนาที(นักท่องเที(ยว มีความพึงพอใจในระดบัมาก คือในดา้นความสะดวกสบายของสถานที( 
กระบวนการซืLอผลิตภณัฑท์างการท่องเที(ยว บุคลากรทางการท่องเที(ยว กิจกรรมการท่องเที(ยวเชิง
พุทธศาสนา การส่งเสริมการตลาด และสิ(งแวดลอ้มทางกายภาพ ประสิทธิผลที(ได้จากกลยุทธ์
การตลาดที(ส่งเสริม คุณค่าการท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนาตามลาํดบัคือดา้นภาพลกัษณ์  การรับรู้
คุณค่าทางพระพทุธศาสนา และความพึงพอใจ  

 จุฑาพร หินซุย (2557) ได้ทาํการศึกษาเรื( อง แนวทางส่งเสริมการท่องเที(ยวเชิงพุทธ 
กรณีศึกษาวดัประชาคมวนาราม อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลจากการศึกษาสรุปไดด้งันีL  1) 
สภาพการดาํเนินงานของวดัประชาคมวนาราม การดาํงานวดัมีการปกครองภายใน โดยมีองคก์รใน
การดูแลการปกครอง โดยจะเรียงจากเจา้อาวาส รองเจา้อาวาส เรื(อยไป ตามลาํดบั มีเจา้หนา้ที(ของวดั
ที(ทาํหนา้ที(ประชาสมัพนัธ์และ ประสานงานสาํหรับผูที้(เขา้มาติดต่อปฏิบติัธรรม มีคณะกรรมการวดั
ซึ( งคดัเลือกจากคณะสงฆ์ และคณะกรรมการวดัซึ( งเป็นบุคลากรภายนอก คดัเลือกจาก ผูแ้ทน
หน่วยงานราชการและลูกศิษยค์รูบาอาจารย ์ทาํหนา้ที( ติดต่อหรือประสานงานการดาํเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ แยกเขต พืLนที(ฝ่ายคณะสงฆ์และแม่ชีอย่างชัดเจน 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ท่องเที(ยวเชิงพุทธวดัประชาคมวนาราม อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ขาดกิจกรรมทางดึงดูด 
นกัท่องเที(ยวในวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา เพื(อให้สอดคลอ้ง กบัแผนยทุธศาสตร์การท่องเที(ยวของ
จงัหวดัร้อยเอ็ด การมี ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน องคก์รเอกชนและหน่วยงานรัฐอื(น ๆ ใน



 

 

 

34 

 

การวางแผนการตดัสินใจ และการดาํเนินการ พฒันาการจดัการท่องเที(ยวเชิงพุทธแบบมีส่วนร่วม
อย่างจริงจังและต่อเนื(อง การเข้าถึงแหล่งท่องเที(ยว ด้านการประชาสัมพนัธ์ การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืLนฐาน สิ(งอาํนวย ความสะดวก เส้นทางคมนาคมไม่สามารถสนองต่อความ สะดวก
นกัท่องเที(ยวได ้ 3) แนวทางขอ้เสนอแนะในการส่งเสริม การท่องเที(ยวเชิงพุทธวดัประชาคมวนา
ราม อาํเภอศรีสมเด็จ คือ สร้างเครือข่ายการท่องเที(ยวเชิงพุทธระหว่างหน่วยงาน ของรัฐ บา้น วดั 
โรงเรียน เพื(อร่วมกนัส่งเสริมกิจกรรมในทุก วนัสาํคญัทางพทุธศาสนา ระดมทรัพยากร ทุกภาคส่วน
ทัLง ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการท่องเที(ยว
ให้สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การท่องเที(ยวของจงัหวดัร้อยเอด็ พฒันา โครงสร้างพืLนฐาน การ
เขา้ถึงแหล่งท่องเที(ยว เส้นทางคมนาคมให้สามารถสนองต่อความตอ้งการนกัท่องเที(ยวได ้รวมถึง
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ สิ(งอาํนวยความสะดวก ดงันัLน แนวทางส่งเสริมการท่องเที(ยวเชิงพุทธ วดั
ประชาคมวนาราม อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ราชการ บา้น วดั โรงเรียน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที(ยวเชิงพุทธ โดยกาํหนดกิจกรรม
ในวนัสาํคญัทางพทุธศาสนา เช่น การตกับาตร ฟังเทศน์ เวยีนเทียน จดักิจกรรมปฏิบติัธรรม ภาคฤดู
ร้อน กิจกรรมสรงนํL าพระบรมสารีริกธาตุประจาํปี เพื(อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาและดึงดูด
นักท่องเที(ยวให้รู้จกั แหล่งท่องเที(ยวเชิงพุทธที(สําคญัอีกแห่งหนึ( งของจงัหวดัร้อยเอ็ด หน่วยงาน
ราชการควรมีการประชาสัมพนัธ์แหล่ง ท่องเที(ยวเชิงพุทธให้ประชาชนทั(วไปไดรั้บรู้ทัLงทางสื(อ
ออนไลน์ต่าง ๆ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการตามเวป็ไซต ์ต่าง ๆ ร่วมกนัพฒันาโครงสร้าง
พืLนฐาน และสิ(งอาํนวยความ สะดวกเพื(อให้สามารถสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเที(ยว และ
เป็นการชกันาํนกัท่องเที(ยวใหเ้ขา้ถึงพทุธศาสนา  

 หทยัรัตน์ สวสัดี (2563) ศึกษาเรื(องแนวทางการพฒันาการท่องเที(ยวโดยชุมชนเพื(อการ
จดัการการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื  ชุมชนบา้นท่าแร่  อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษาจาก
แนวคิดทฤษฎีเกี(ยวกบัการท่องเที(ยวโดยชุมชน แนวคิดทฤษฎีเกี(ยวกบัการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื และ
วิเคราะห์จากสถานการณ์ดา้นการท่องเที(ยวปัจจุบนัของชุมชนท่าแร่  อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  
จากการศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการท่องเที(ยวอย่างย ั(งยืน 6 ดา้น พบว่า 1) ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรการท่องเที(ยว ควรมีการจดัระบบ แบบแผน  หรือมีวิธีการจดัการในการนาํทรัพยากรที(มี
อยูม่าใชเ้พื(อรองรับการท่องเที(ยว  2)  ดา้นการพฒันาสิ(งแวดลอ้มในแหล่งท่องเที(ยวควรจดัทาํแผน
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เพื(อการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติที(โดดเด่นของชุมชนที(สามารถนํามาปรับใช้ในการดาํเนิน
กิจกรรมเพื(อการท่องเที(ยวของชุมชน  รวมถึงพฒันาชุมชนที(มีวฒันธรรมประเพณีที(เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถิ(น 3) ดา้นการพฒันาธุรกิจการท่องเที(ยว การวางแผนพฒันาดา้นการบริการ สิ(งอาํนวยความ
สะดวกโดยตรงแก่นกัท่องเที(ยว เพื(อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที(ยวให้ไดรั้บความพึง
พอใจ และเกิดความประทบัใจ  4)  ดา้นการพฒันาการตลาดการท่องเที(ยว  โดยการวางแผนพฒันา
และคดัเลือกกกลุ่มเป้าหมายคือนกัท่องเที(ยวที(มีคุณภาพและเป็นกลุ่มนกัท่องเที(ยวที(มีความสนใจ
พิเศษ  5)  ดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที(ยวของชุมชนทอ้งถิ(น คือ เนน้การจดัการการ
ท่องเที(ยวที(มีการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ(น ในการคิดวางแผน ปฏิบติัตามแผน 6) 
ดา้นการพฒันาจิตสํานึกทางการท่องเที(ยว โดยการให้ความรู้และสื(อความหมายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที(ยวและสิ(งแวดลอ้ม  
 พระศรีสงัคม ชยานุวฑฺโฒ (ธนาวงษ)์ (2563) ไดท้าํการศึกษาเรื(อง รูปแบบและเครือข่ายการ
จดัการท่องเที(ยวของวดัในสงัคมไทย ไดผ้ลการศึกษาวา่ นกัท่องเที(ยวชาวไทยจะนึกถึงวดัและทุก ๆ 
ส่วนที(ประกอบขึLนมาเป็นวดั เช่น การไดมี้สถานที(ทาํบุญ ไดบ้ริจาคาทน ไดไ้หวพ้ระ ไดส้นทนา
ธรรมกบัพระ แลไดมี้สถานที(ปฏิบติัธรรม เป็นตน้ และมีขอ้เสนอแนะว่า มีนกัท่องเที(ยวที(ชมความ
งามของงานพทุธศิลป์มีความสนใจไปปฏิบติัธรรมมากขึLน แต่มกัจะเป็นกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายทีุ(มี
กิจกรรม “ทวัร์ธรรมะ” ซึ( งหากวา่มีผูส้นใจเขา้ปฏิบติัธรรมเป็นเยาวชนของชาติ ยอ่มจะเกิดเป็นพลงั
ที(ดีต่อพระพุทธศาสนามากยิ(งขึLน ดงันัLน หน่วยงานภาครัฐและองคก์รพระพุทธศาสนา ควรมีการ
ขยายความเขา้ใจ ส่งเสริม และสนบัสนุน ปลูกฝังให้เยาวชนมีความกลา้เป็นผูน้าํในกิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา เขา้วดัและปฏิบติัรรมดว้ยความสมคัรใจ 
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บทที' 3 
 

การดาํเนินงานวจิยั 

การศึกษาเรื(องความยั(งยนืของแหล่งท่องเที(ยวเชิงพทุธวดัจุฬามณี อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงครามเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชก้ารสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ 
และเอกสารเป็นวธีิในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดในการศึกษาดงันีL  

3.1  กรอบแนวคดิ 

        การท่องเที(ยวเชิงพทุธอยา่งย ั(งยนืคือการท่องเที(ยวที(ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณี เป็นการสืบ
ทอดอายพุระพทุธศาสนา และเป็นการท่องเที(ยวเพื(อเพิ(มพนูทางคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สงัคม 
สิ(งแวดลอ้ม และปันผลประโยชน์ต่าง ๆ กลบัสู่ชุมชนทอ้งถิ(น โดย ตอ้งพิจารณาประเดน็เป็น 3 มิติที(
สาํคญั และการพึ(งพาทรัพยากรธรรมชาติในกิจกรรมที(เกี(ยวกบัการท่องเที(ยว ดงันีL  

- มิติสิ(งแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มวดั และชุมชนโดยรอบมีความสะอาดปลอดมลภาวะ มนั
ไม่เสื(อมโทรม ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสุขภาพ เหมาะเป็นทางเลือกเพื(อดึงดูดนกัท่องเที(ยว 

- มิติเศรษฐกิจ การสร้างรายไดใ้หชุ้มชน นาํรายไดจ้ากการท่องเที(ยวไปพฒันาชุมชน 
เพื(อใหเ้กิดการพฒันาและบาํรุงพระพทุธศาสนา 

- มิติสงัคม เกิดการกระจายรายไดแ้ละการจดัสรรแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเท่าเที(ยม มี
กลไกกาํกบัดูแล กลไกตดัสินใจ การดาํเนินการร่วมกนัของทัLงภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการท่องเที(ยวเชิงพทุะดว้ยหลกัทางพทุธศาสนาช่วยใหท้อ้งถิ(น
และนกัท่องเที(ยวอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข 
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ภาพที( 5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3.2  การออกแบบการศึกษา  

        การศึกษาความยั(งยนื ครัL งนีLประกอบดว้ย ผลกระทบต่อความยั(งยนืและการจดัการที(เกิดขึLนใน
พืLนที( ทัLงในดา้น สิ(งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม รวมถึงการพึ(งพาทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
กิจกรรมที(เกิดขึLนจากการท่องเที(ยว ดงัปรากฎในตารางที( 1 

 

ตาราง 1  การออกแบบการศึกษา 

1.ศึกษาผลกระทบและการ
จดัการ ขอ้มูล (ตวัชีLวดั) วธีิการเกบ็ /

วเิคราะห์ 
แหล่งขอ้มูล 

-สภาพทางกายภาพ  
 

-ความเสื(อมโทรมของ
อาคาร โบสถ ์จุด
สกัการะฯลฯ  
 

-สงัเกต  
-สมัภาษณ์  
 

-ภาพจากข่าว  
-คนในชุมชน  
นกัท่องเที(ยว ร้านคา้ 
-ชุมชนโดยรอบทัLง 9 
หมู่บา้น  
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1.ศึกษาผลกระทบและการ
จดัการ 

ขอ้มูล (ตวัชีLวดั) วธีิการเกบ็ /
วเิคราะห์ 

แหล่งขอ้มูล 

  
  
  
  
  
-สภาพเศรษฐกิจ  
  
  
  
  
  
-สภาพสงัคม  
  

-ภูมิทศัน์บริเวณพืLนที(วดั 
ตน้ไม ้ถนน คลอง ริม
ตลิ(ง ลาํประโดง ฯลฯ  
-รายไดข้องวดั และ
ชุมชน  
-สภาพคล่องทางการเงิน
ของคนในตาํบล  
-ความหลากหลายของ
สินคา้ และบริการใน
รูปแบบต่าง ๆ  
-จาํนวนสมาชิก
ครอบครัว  
- ประเพณีและ
วฒันธรรมในชุมชน  
-การปฏิสมัพนัธ์ของคน
ในชุมชน  
-การยา้ยเขา้-ออกของคน
ในและนอกพืLนที(  
-อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  

  
  
  
  
-สงัเกต  
-สมัภาษณ์  
-เอกสาร  
  
  
  
-สมัภาษณ์  
-เอกสาร  
-สงัเกต  

-ร้านคา้ในวดัและใน
พืLนที(โดยรอบ  
-วดัและสถานที(
ท่องเที(ยวใกลเ้คียง  
-รายงานแผนพฒันา ฯ
ของ อบต.  
-ผูน้าํ และคนในชุมชน  
  
-ร้านคา้ ผูป้ระกอบการ 
ต่าง ๆ  
-โซเซียลมีเดีย 
-ภาพข่าว 
-งานกิจกรรม งานบุญ
ในพืLนที( 

-แนวทางบริหารจดัการ  -งบประมาณ  
-แผนปฏิบติังานของ 
อบต. จาํนวน
บุคลากร และ
ประสิทธิภาพ   
-วสิยัทศัน์ของ อบต.   

-เอกสาร  
-สมัภาษณ์  

-รายงานแผนพฒันา ฯ
ของ อบต.  
-นายก / ปลดั อบต.   
-กรรมการวดั  
-เจา้หนา้ที(ของวดั  
-ผูน้าํชุมชน   
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1.ศึกษาผลกระทบและการ
จดัการ 

ขอ้มูล (ตวัชีLวดั) วธีิการเกบ็ /
วเิคราะห์ 

แหล่งขอ้มูล 

-แนวทางบริหารจดัการ  -แผนการบริหารจดัการ
ของ และเจา้หนา้ที(  

 -ร้านคา้ คนในชุมชน  

2.วเิคราะห์การพึ(งพา
ทรัพยากร 

การลดลงหรือเพิ(มขึLน
ของผลกระทบทัLงดา้น
บวกและลบทุกกิจกรรม 

-สมัภาษณ์  
-สงัเกตการณ์  
-เอกสาร 

-ผูน้าํชุมชน  
-ร้านคา้ คนในชุมชน  
-นกัท่องเที(ยว  
-ภาพข่าว  
-การรวมกลุ่มในสื(อ
โซเซียลต่าง ๆ   
-อาสาสมคัร  
-แผนพฒันาทอ้งถิ(น  

3.วเิคราะห์ผลกระทบและการ
พึ(งพาเพื(อประเมินความยั(งยนื  

-ความเสื(อมโทรมของ
ทรัพยากร 
-เศรษฐกิจของวดัและ
ชุมชน 
-ความเปลี(ยนแปลงดา้น
วถีิชีวติและวฒันธรรม
ของพืLนที( 
-การนาํเสนอข่าวจากสื(อ 
-กระแสจากโซเซียล
มีเดีย 

-สงัเกต  
-สมัภาษณ์  
-เอกสาร 
-ภาพข่าว 
-โซเซียลมีเดีย  

-วดั / กรรมการวดั  
-ร้านคา้ ผูป้ระกอบการ  
-คนในชุมชน  
-อาสาสมคัร  
-แผนพฒันาฯ อบต.  
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3.3 วธีิการศึกษา 

 การศึกษาครัL งนีL มุ่งศึกษาถึงหนา้ที(และความรับผดิในการบริหารจดัการขยะของผูที้(มีหนา้ที(
รับผดิชอบในการจดัการขยะในแหล่งท่องเที(ยวเชิงพทุธ ในจงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นการวจิยัเชิง
คุณภาพ (QUALITATIVE RESEARCH) มีวธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Obsevation) และการสมัภาษณ์ (Interviews) กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล โดยผูถู้กสมัภาษณ์
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ รวมถึงการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) แลว้นาํ
ขอ้มูลมาทาํการเรียบเรียง วเิคราะห์เนืLอหาเพื(อหาขอ้สรุปผลการศึกษา 

3.3.1  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ในการศึกษาครัL งนีL มีอาศยัการศึกษาเอกสารที(เกี(ยวขอ้ง การสังเกตการแบบมีส่วนร่วม
(Participant observation) โดยการจดบนัทึกการสังเกตพร้อมทัLงซักถามในสิ(งที(ไดส้ังเกต และการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ( unstructured interview) โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในครัL งนีL ได้แก่ ผูน้ําชุมชน ร้านคา้ในวดัและผูป้ระกอบการในชุมชน 
กรรมการและเจา้หนา้ที(วดั นกัท่องเที(ยว  
 วิธีเลือกตวัอยา่งไดใ้ชว้ิธีแบบเจาะจงในครัL งแรก เพื(อหาผูใ้ห้ผูเ้ต็มใจให้ขอ้มูล ตามดว้ยวิธี
เลือกตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (snowball sampling) โดยผูว้จิยัอาศยัการแนะนาํจากผูที้(ไดรั้บการสมัภาษณ์
แลว้ และขอคาํแนะนาํผูที้(ควรสัมภาษณ์ต่อไปจากคนสัมภาษณ์ก่อนหนา้ จนกว่าการเก็บขอ้มูลจะ
อิ(มตวั 
 ในการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ถามในประเด็น
การศึกษาที(ไดก้ล่าวถึงในส่วนก่อนหนา้ การสมัภาษณ์ทาํใหผู้ศึ้กษาไดมี้ปฏิสมัพนัธ์ต่อหนา้กบัผูใ้ห้
ขอ้มูล โดยผูศึ้กษาใชค้าํถามปลายเปิดเพื(อใหผู้ใ้หข้อ้มูลสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งมีอิสระ 
โดยก่อนการดาํเนินการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาได้ทาํการแนะนําตัว บอกถึงหัวข้องานที(ศึกษาและ
วตัถุประสงคใ์นการสัมภาษณ์ หากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่สะดวกในการให้ขอ้มูลสามารถปฏิเสธหรือหยดุ
การใหข้อ้มูลไดต้ลอดเวลา ผูศึ้กษารักษาความเป็นส่วนตวัของผูใ้หส้ัมภาษณ์โดยการใชน้ามสมมติ 
ซึ( งไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูใ้หข้อ้มูลและจะไม่เปิดเผยขอ้มูลแก่ผูอื้(นหากไม่ไดรั้บอนุญาต การ
สัมภาษณ์ทุกกลุ่มตวัอย่างเริ(มจากการถามถึงประเด็นที(ตอ้งการถาม และต่อไปจึงถามเจาะลึกใน
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ประเด็นเดิม รวมถึงถามซํL าหากคาํตอบไม่ตรงประเด็น จากนัLนจึงใชเ้ทคนิคกการฟัง การบรรยาย 
การถามซํL า การขอให้ยกตวัอยา่ง เวลาในการสัมภาษณ์ขึLนอยูก่บัความร่วมมือของผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละ
ราย รวมถึงอาจมีติดต่อขอสมัภาษณ์ซํL าใหม่อีกครัL งหากไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการวเิคราะห์ 

 

ตาราง 2   แนวทางการสัมภาษณ์ 
ประเดน็คาํถาม ตวัอยา่งขอ้คาํถาม 

คาํถามนาํ ท่านเป็นคนในพืLนที(หรือไม่ 
ท่านขายของที(วดัเป็นอาชีพหลกัหรือไม่ ท่าน
ขายอะไรบา้ง หรือทาํอะไรเพื(อสร้างรายได้
บา้ง 

สถานการณ์ปัจจุบนั ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการมีท่องเที(ยว
ในพืLนที( 

การจดัการของ อบต.กบัวดั ท่านคิดวา่การบริหารจดัการของ อบต. กบัวดั
ต่อปัญหาขยะหรือการปรับปรุงภูมิทศัน์เป็น
อยา่งไร 

ในการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมจะเป็นการสงัเกตและจดบนัทึกประเดน็สาํคญัในระหวา่งการ
สมัภาษณ์ทุกประเดน็ โดยสงัเกตท่าทาง ลกัษณะนํLาเสียง การแสดงสีหนา้ของผูใ้หข้อ้มูลในระหวา่ง
การสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง ตลอดจนการสังเกตการขายของของแม่คา้ การทาํกิจกรรมต่าง ๆ
ของนักท่องเที(ยว ตามความเหมาะสม โดยหากผูใ้ห้ขอ้มูลยินยอมผูศึ้กษาจะทาํการถ่ายภาพและ
บนัทึกเป็นหนึ(งในขอ้มูลการวเิคราะห์ 
 การยุติการเก็บข้อมูลเกิดขึLนเมื(อข้อมูลมีความอิ(มตัว การเก็บข้อมูลใหม่ไม่ก่อให้เกิด
ประเดน็ใหม่ ๆ รวมถึงขอ้มูลที(ไดเ้กบ็รวบรวมและทาํการวิเคราะห์สามารถตอบคาํถามการศึกษาได้
อยา่งชดัเจน 

โดยสรุป ผูศึ้กษาทาํการลงพืLนที( 4 ครัL ง ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม 2565 การ
สัมภาษณ์และสงัเกตการณ์ใชเ้วลาโดยเฉลี(ย 2-3 ชั(วโมง โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที(เกี(ยวขอ้งแบ่งเป็น 
7 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
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1.ผูน้าํชุมชน ประชาชน / จิตอาสา จาํนวน 4 คน 
2.พระสงฆ ์จาํนวน 1 รูป 
3.กรรมการวดั จาํนวน 1 คน 
4.นกัการเมืองทอ้งถิ(น / เจา้หนา้ที(ปฏิบติังาน จาํนวน 2 คน 
5.พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั จาํนวน 1 คน 
6.ร้านคา้ชุมชน จาํนวน 2 คน 
7.นกัท่องเที(ยว จาํนวน 3 คน 

 
ตาราง 3  รหัสผู้ให้ข้อมลูสาํคัญ 

 

3.3.2  การประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
           การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขัLนตอนที(เกิดขึLนเมื(อเสร็จสิLนการเก็บขอ้มูล
ในแต่ละวนั โดยมีรายละเอียด ดงันีL  
          เมื(อผูศึ้กษาเสร็จสิLนการเก็บขอ้มูลในแต่ละครัL ง ผูศึ้กษาจะประมวลขอ้มูลโดยการทาํ
บนัทึกและถอดขอ้ความจากเทปเสียงรายวนั เป็นการถอดเทปคาํต่อคาํ และตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลดว้ยการฟังซํL า โดยขอ้มูลที(ยงัขาดความชดัเจนจะถูกศึกษาเพิ(มในการสมัภาษณ์ครัL งถดัไป 

มิติสงัคม 

-กลไกในการกระจายรายได้และ
ผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียม  

-การบริหารจัดการรวมถึงการ
ดํา เ นินงาน ร่วมกันของภาค รัฐ 
เอกชน และชุมชน 

-การพฒันาจิตใจและการอยูร่่วมกนั
ของชุมชนและนกัท่องเทีKยวจากการ
ใชห้ลกัพระพทุธศาสนา 
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          การดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลเริ(มจากการนาํขอ้มูลที(ไดม้าจดัเรียงตามลาํดบัที(ตอ้งการ
ศึกษา เช่น สถานการณ์ปัจจุบนั การจดัการ ผลกระทบที(เกิดขึLน หลงัจากนัLนจึงทาํการวิเคราะห์
เนืLอหา โดยอาศยัแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
          หลงัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเสร็จสิLน การนาํเสนอขอ้มูลที(ไดรั้บจากการศึกษา ผูศึ้กษา
จะอา้งอิงขอ้มูลที(ไดเ้กบ็รวบรวโยการหยบิยกคาํพดูจากการถอดคลิปเสียงสมัภาษณ์ที(ไม่ผา่นการ 
ตีความใด ๆ โดยคาํพูดจะอยูใ่นเครื(องหมายอญัประกาศคู่ (“ ”)และอา้งอิงผูที้(กล่าวคาํพูดดว้ยนาม
สมมติ 

 
3.3.3 การตรวจสอบความน่าเชื(อถือไดข้องขอ้มูล 

          ในการศึกษาครัL งนีL   เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่ง เป็นการสร้างความ
น่าเชื(อถือของขอ้มูลเพื(อให้ไดข้อ้มูลที(ครอบคลุมความจริงหลากหลายที(เกิดขึLนจากหลายมุมมอง 
ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ข้อมูลที(แตกต่างกัน ประสบการณ์ที(ได้พบเห็น เอกสารที(
เกี(ยวขอ้ง เช่น แผนพฒันาทอ้งถิ(น ภาพข่าวต่าง ๆ สื(อโซเซียล การสงัเกตพฤติกรรมของนกัท่องเที(ยว 
การขายสินคา้ สีหนา้ท่าทาง การใชน้ํL าเสียง การพดูคุยโตต้อบกนั การประกาศประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ 
เพื(อใหส้ามารถตีความขอ้มูลใหใ้กลเ้คียงกบัความจริงมากที(สุด 
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บทที' 4 
 

ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื(อง  ความยั(งยืนของการท่องเที(ยวเชิงพุทธวดัจุฬามณี อาํเภออมัพวา จงัหวดั

สมุทรสงคราม รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์  การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นเครื(องมือ
ในการเก็บขอ้มูลเกี(ยวกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย รวมทัLงศึกษาจากแหล่งทุติยภูมิต่าง ๆที(
เกี(ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทัL งเชิงบวกและลบในบริบท
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื(อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะ 
รายละเอียดผลการศึกษานาํเสนอดงันีL   
 4.1 ผลกระทบจากการท่องเที(ยวในพืLนที(วดัจุฬามณีจากการท่องเที(ยวเชิงพทุธ 
 4.2 การพึ(งพาทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.3 การประเมินความยั(งยนืของการท่องเที(ยวเชิงพทุธ 

4.1 ผลกระทบจากการท่องเที'ยวในพืPนที'วดัจุฬามณจีากการท่องเที'ยวเชิงพทุธ 

4.1.1 ผลกระทบดา้นขยะมูลฝอย 
          ภายในวดัจะมีจุดสักการะกราบไหวบู้ชาสิ(งศกัดิh สิทธิh หลายจุด แต่ละจุดจะไหวห้รือ
บูชาดว้ยธูป เทียน ทองเปลว และดอกกุหลาบที(เชื(อกนัว่าทา้วเวสสุวรรณท่านชอบดอกกุหลาบ แต่
ละจุดจะมีขยะที(เกิดจากกระดาษห่อทองคาํเปลว ซึ( งทางวดัมีถงัขยะไวร้องรับ สาํหรับธูปเทียนที(จุด
บูชาแลว้ ทางเจา้หนา้ที(ของวดัจะเกบ็รวบรวมนาํออกจากกระถางเป็นรอบ ๆ เนื(องจากมีผูก้ราบไหว้
เป็นจาํนวนมากและตลอดเวลา ดอกกุหลาบที(ใชใ้นการสักการะบูชาทา้วเวสสุวรรณ ไม่มีการนาํ
เวียนกลบัมาใช ้ดอกกุหลาบนีL ส่วนที(ดีจะนาํไปตากแหง้เพื(อทาํเป็นยา ส่วนที(เสียหายจะนาํไปเผาทิLง 
ดงันัLนของเหลือหรือขยะที(เกิดจากกิจกรรมจึงมีอยูทุ่กจุด ไม่ว่าจะเป็นจุดไหวท่้านเวสสุวรรณ  จุด
ไหวพ้ระพิฆเนศ จุดไหวพ้ระพทุธรูปประจาํวดั การไหวพ้ระประจาํวนัเกิด การถวายสงัฆทาน 
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ภาพทีC 6 ขยะทีCเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวดั 
การจดัวางถงัขยะภายในวดั หรือจุดที(ตัLงถงัขยะภายในวดัมีจาํนวนนอ้ยเกินไป ไม่เพียงพอ

กบัปริมาณขยะที(เกิดขึLน เพราะมีนกัท่องเที(ยวเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดการทิLงขยะตามโคนตน้ไม้
ต่าง ๆ รอบอาคาร นั(งพกัตรงไหนวางตรงนัLน ตามที(สาํนกัข่าวต่าง ๆ ไดน้าํเสนอภาพข่าวออกมาทาํ
ใหเ้สียภาพลกัษณ์ของวดั รวมถึงชุมชนวา่ลม้เหลวในการบริหารจดัการขยะ 

 
ภาพทีC 7ขยะในวดัจุฬามณี 

ทีCมา : ข่าวสดออนไลน์ (2565) 
 จากการไดส้มัภาษณ์และพดูคุยกบันกัท่องเที(ยว ทาํใหไ้ดรั้บรู้วา่ทางวดัไดจ้ดัการวางถงัขยะ

จาํนวนนอ้ยเกินไปภายในพืLนที(ที(ให้มีการทาํกิจกรรมทางศาสนา เนื(องจากตอ้งการให้วดัมีพืLนที(ที(
สวยงามมากกวา่ที(จะตอ้งมาเห็นถงัขยะวางเรียงรายไม่เหมาะกบัวดัที(เป็นสถานที(ศกัดิh สิทธิh  ทาํใหจุ้ด
วางถงัขยะจุดใหญ่อยูไ่กลเกินไปที(ประชาชนหรือนกัท่องเที(ยวจะสะดวกในการเดินไปทิLง วดัหรือ
พทุธศาสนิกชนส่วนใหญ่นึกเพียงวา่ผูที้(มากราบไหวส้ถานที(หรือมาแสวงบุญจะตอ้งมีจิตสาํนึกที(จะ
ไม่ทาํสิ(งไม่ดีหรือทาํความเสียหายในสถานที( ๆ พวกเขาเคารพศรัทธา 



 

 

 

46 

 

“ถงัขยะมน้ีอยนะเอาจริง ๆ ถ้าไม่มถีงัขยะ ควรมถีงุขยะตามจุดต่าง ๆ มมีนัเยอะ ๆ จะได้ไม่
ต้องตามเก็บ  คนมาเยอะมาก  ทีC ทิSงขยะมีน้อย  คนก็เลยมักง่ายไม่ถือกลับไปหาทีC ทิSง” (รุ่ง 
นักท่องเทีCยว)  
 “เพิCมครับ เพิCมจุดทิSงขยะตามโคนต้นไม้ เพิCมคนคอยจัดเกบ็ขยะทีCล้นถงั คนมาทาํบญุเยอะ 
กต้็องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ครับ ใจเขาใจเรา” (ท1) 
 “สิCงสาํคัญสุดในการจัดงานบญุคือการวางถงัขยะไว้หลาย ๆ ทีCครับ เพราะผมสังเกตเวลา
มางานบญุในวดัถงัขยะคือหายากมาก”(ท2) 

“ตัวบาปหนักล้วน ๆ หลบเข้าวดัทาํบญุแต่จิตใจสกปรกอยู่เลยทิSงขยะไว้ได้ และนักบญุใจ
จะสะอาด และมือถือสากปากถือศีล” (ท3) 

ภาพที( 8 คือจุดวางถงัขยะจุดใหญ่ที(ทางวดัจดัไวริ้มถนน เรียงรายไปดว้ยถงัขยะสีฟ้าใน
ลกัษณะวางชิดกนั มีตวัหนงัสือพ่นดว้ยสีสเปรยข์าว “ วดัจุฬามณี โปรดช่วยกนัรักษาความสะอาด” 
มีถงัขยะชนิดแยกสีทัLง 4 สีวางปะปนซึ(งเป็นของทาง อบต.บางชา้งรวมถึงถุงดาํที(ใส่ขยะและทัLงที(มดั
ปากและไม่ไดม้ดัปากถุงวางกองอยูด่ว้ย ถงัขยะของทางวดัที(ยดึฐานดว้ยถงัปูนกลมเพื(อกนัถงัขยะลม้
ทัLงจากลมพดั โดนเฉี(ยวชน หรือสตัวม์าคุย้เขี(ย 

 
ภาพทีC 8 จุดวางถงัขยะจุดใหญ่ของวดัจุฬามณี 
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ภาพทีC 9 ขยะบริเวณท่านํSาและเขืCอน 

 
ภาพทีC 10 สภาพริมถนน ข้างทาง เส้นทางสัญจรก่อนเข้าวดั 

 ภาพที( 9 และ 10 เป็นผลกระทบที(เกิดขึLนจากขยะที(เกิดจากการบริโภค ภาชนะใส่อาหาร
ประเภทต่าง ๆ ที(เป็นการใชค้รัL งเดียวทิLง เพื(อความสะดวก ไม่ว่า จานโฟม ถว้ยโฟม แกว้ หลอด
พลาสติก ถุงพลาสติก ห่อลูกอมต่าง ๆ รวมถึงกระดาษเงิน กระดาษทอง พวงมาลยับูชาพระ อยูใ่นถงั 
วางขา้งถงั ลกัษณะเดินไปกินไปหมดแลว้ทิLง โยนออกมาจากนอกรถ เกิดจากการที(มีนกัท่องเที(ยว
มากเกินกว่าสถานที(จอดรถภายในวดั นักท่องเที(ยวจึงตอ้งจอดรถขา้งทางแลว้เดินมายงัวดั ใน
ระหว่างเดินก็ก่อขยะขา้งทางไปดว้ย ไม่ยอมถือไปทิLงที(ถงัขยะ หรือหาวิธีเก็บรวบรวมไปทิLงที(บา้น 
หรือจุดทิLงขยะที(สะดวกอื(น ๆ  
 จากการสอบถามนกัท่องเที(ยวเมื(อเห็นสภาพขยะ และไดรั้บความคิดเห็นดงันีL  “ถงัขยะมค่ีะ
ถ้ามจีนล้นกค็วรทิSงบริเวณถงัขยะไม่ใช่ทิSงเกลืCอนแบบนีS นอกวดั หน้าบ้านคนอืCนยงัทิSงได้ลงคอ ถงั
ไม่มเีอาขึSนรถตามไหล่ทางมถีงัขยะค่ะ” (ท3)  
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 นักท่องเทีCยวอีกท่านกล่าวว่า “ มากินมาถ่ายรูปแชะ ๆ ปัดก้นกลบั จะได้บาปหรือบญุคิดเอา
เอง แค่นีSจิตใจกไ็ม่สะอาดแล้ว” (ท2) 
 สอบถามผูเ้ดินทางอีกท่านไดก้ล่าวว่า “ สันดานส่วนตัวล้วน ๆ ผมเห็นขับเบนซ์ป้ายแดง
นาํหน้าผม พวกโยนแก้วนํSาทิSงกลางถนนกม็”ี (ท1)    

วดัจุฬามณีไดมี้การวางถงัขยะตามจุดต่าง ๆ ภายในวดั แต่มีจาํนวนนอ้ยเนื(องดว้ยกงัวลถึง
สภาพภูมิทศัน์ และทศันียภาพของสถานที(ศกัดิh สิทธิh เชิงพุทธศาสนา เป็นถงัขยะพลาสติกขนาด
มาตรฐานสีฟ้าที(พ่นคาํว่า “วดัจุฬามณี โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด มีถงัขยะใบเล็ก ๆ วาง
ประปรายตามจุดต่าง ๆร่วมดว้ย โดยใส่ถุงขยะสีดาํไวด้า้นใน เพื(อให้เจา้หนา้ที(ของวดัเก็บรวบรวม
ขยะตามจุต่าง ๆไปรวบรวมไวที้(จุดใหญ่เพื(อให้ทางเจา้หนา้ที(ขององคก์ารบริหารบางชา้ง และรถ
ขยะของเอกชนมาจดัเกบ็ ตามที(ไดต้กลงกนัไว ้
 “วัดต้องบริหารจัดการขยะในวัดทีCมีมากถึงวันละ 5 ตัน ค่าจัดเกบ็ขยะโดยภาคเอกชนทีCเข้า
มาเกบ็คิดค่าใช้จ่าย ครัSงละ 8,000 บาทต่อวันกถื็อเป็นเรืC องทีCสาํคัญมากเนืCองจากทางวัดไม่ได้มีการ
จัดเกบ็ค่าร้านค้าทีCมาจาํหน่ายของในวัด ยกเว้นร้านทีCจาํหน่ายเวลากลางคืนจะมีค่าไฟฟ้าตามกาํลัง
ศรัทธา”(ส1)” 
 “ เมืCอวัดมีขยะเยอะขึSนทาง อบต. จึงได้คุยกับทางวัดในวันทีC อบต ไม่จัดเกบ็ ให้ทางวัดจ้าง
เอกชนมาจัดเกบ็ เพืCอให้ขยะได้มกีารจัดเกบ็ทุกวนั วนัจันทร์ พธุ ศกุร์ วดัเกบ็รวบรวมไว้จุดใหญ่ให้
รถขยะของ อบต.มาจัดการ ส่วนวันทีCเหลือให้วัดจัดการจ้างรถขยะจากเอกชนมาจัดเกบ็ด้วยตนเอง” 
(จ1) 
 “ขยะพวกเราจะเป็นคนทยอยเกบ็นาํไปไว้ข้างวัด ถงัขยะทีCเห็นวางเรียงรายอยู่ตรงนัSน อบต 
จะมาเกบ็อีกทีหนึCง มค่ีาใช้จ่ายนะครับ อบต.ไม่ได้เกบ็ให้ฟรี ๆ” (ก1) 

“ในช่วงแรกจะมีขยะจากนักท่องเทีC ยวบ้าง  และขยะจากแม่ค้าแม่ขายบ้าง  ก็จะมี
นักท่องเทีCยวทิSง แม่ค้าทีCทิSงเอง ส่วนตัวออยเองจะมีถุงดาํของทีCร้านเอาไว้ทิSงขยะส่วนเกิน ขยะมูล
ฝอยของทีCเป็นขยะในร้านเพืCอช่วยทางวัดอยู่แล้วค่ะ ลูกค้าทีCมาซืSอสินค้าในร้านเรากจ็ะบริการให้ทิSง
ขยะ รับเกบ็ให้  เอ่อพีCเดีcยวทิSงทีCนีCได้เลยนะคะ รับเกบ็ให้ทุกอย่าง ทีCร้านขายนํSาตาลสดเป็นขวด เราก็
จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นขวดของทางร้าน ถ้าเราเห็นวางในวดั เรากจ็ะเกบ็เลยนะคะ ปกติทางวดัจะมหีน้าทีC
ในการรับผิดชอบเกบ็ขยะจากทางนักท่องเทีCยวด้วย จากทางพ่อค้าแม่ขายด้วย ทางวัดมีการเตรียม
ขยะไว้เยอะมาก ตอนแรก ๆ กไ็ม่พอหรอกค่ะ ตอนหลงั ๆ กเ็พิCมขึSนมาเยอะขึSน แต่แรก ๆ มนักย็งัจัด
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ระเบียบหรืออะไรได้ไม่มากพอเท่าไหร่ เพราะนักท่องเทีCยวทีCเข้ามาเยอะมาก ร้านค้ามีจาํนวนมาก  
แรก ๆยงัควบคุมไม่ได้เพราะพ่อค้าแม่ขายมีการทิSงขยะกองอยู่บ้าง นักท่องเทีCยวบางทีCหาถังขยะไม่
เจอกจ็ะวางตามจุดต่าง ๆบ้าง แต่ก่อนทางวัดแบกรับภาระเรืC องการขนย้าย เกบ็ขยะจาํนวนมากวัน
เป็นตัน ๆ เลยค่ะ กต้็องจ้างหน่วยงานหรือบุคลากรวันนึงกค่็าใช้จ่ายเยอะ ตอนหลังกม็ี อบต. เข้ามา
ช่วยในการเคลยีร์หรือว่ากาํจัดขยะเหล่านีSแล้วกคื็อดีขึSน เกบ็ทุกวนั กดู็สะอาดตาขึSนน่ะค่ะ (ร1 ) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางชา้ง  มีกาํหนดเก็บขยะตามวนัคือ วนัจนัทร์ วนัพุธ วนัศุกร์ 
ของทุกสัปดาห์ โดยการตัLงถงัขยะไวห้น้าบา้น สถานประกอบการ อาคารสถานที(ต่าง ๆ ในพืLนที(
ตาํบลบางชา้ง และทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางชา้งไดเ้รียกเกบ็ค่าธรรมเนียมแบบเหมารวมกบั
พืLนที(รับผดิชอบ โดยไม่ไดคิ้ดตามค่าเกบ็และขนมูลฝอยตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียม 
 “ เกบ็ค่าธรรมเนียมครับ แต่เกบ็แบบเหมารวมทุกบ้านเท่ากันหมด แบบหลบัตาเหมาครับ 
มข้ีอบัญญติันะครับอัตราค่าธรรมเนียมแต่ไม่เคยได้บังคับใช้” (จ1) 
 “กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ทีCผู้มอีาํนาจออกมามนัดีมากเลยนะครับ แต่ว่ามนัใช้ไม่ได้จริง 
ขยะมากจ่ายมาก ขยะน้อยจ่ายน้อย มีเกณฑ์อัตราขัSนตํCาชัดเจน บางบ้านขยะเขาน้อยมากกไ็ม่ต้อง
จ่ายเพราะเขามีวิธีการจัดการด้วยตัวเขาเอง แต่ทีCขยะเยอะ ๆ เรียกเกบ็เขากไ็ม่จ่าย ไม่มีใครยอมกัน 
มนักเ็ลยบังคับใช้ไม่ได้สักที ผมว่าถ้าทาํได้จริงดีมากเลยนะครับ อบต.มกีารจ้างเหมาเอกชนจัดเกบ็
แบบ จันทร์ พุธ ศุกร์ เฉลีCยเดือนละราว ๆ100 ตัน  ค่าจัดการขยะทีC อบต.ต้องจ่ายให้กับเอกชน 
ราว ๆ เดือนละ 80,000 กว่าบาท ซึC งตรงนีSเป็นตัวเลขทีCสูงมากหากเมืCอเทียบกับรายได้ทีCจัดเก็บ 
ดังนัSน การคิดค่าขยะจากแหล่งผลิตขยะ จึงเป็นเรืC องทีCเหมาะสม แหล่งกาํเนิดตรงไหนขยะมากเขา
จะได้หาวิธีลดปริมาณขยะด้วยตัวเขาเองก่อนทีCจะทิSง ลดค่าใช้จ่าย ลดขยะได้ดีเลยนะครับ” (ป1) 
 จากการศึกษาเอกสารแผนพฒันาทอ้งถิ(น พบว่า ตามประกาศ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
บางชา้งไดด้าํเนินการจดัซืLอรถขยะจาํนวน 1 คนั เพื(อเก็บขนขยะไดด้ว้ยตนเอง และไดเ้ลิกว่าจา้ง
บริษทัเอกชนในการจดัเก็บขยะแลว้ เป็นการจดัการตามแผนพฒันาทอ้งถิ(น พ.ศ. 2561-2565, 
(หนา้ที( 76 ลาํดบัที( 2 ) 
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ตาราง 4  บัญชีคุรุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิCน 

ที(มา: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางชา้ง (2562) 

การบริหารจดัการขยะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางชา้งมีการดาํเนินการตามแผน มี
การจดัเก็บขยะตามวนั เวลาที(กาํหนด ตัLงแต่ไม่มีรถจดัเก็บขยะเป็นของตนเอง จนถึงการดาํเนินการ
จดัซืLอตามแผนพฒันาทอ้งถิ(น ฯ แต่ปัญหาอยูที่(บุคลากร หรือเจา้หนา้ที(ไม่เพียงพอและขาดความรู้
ความเขา้ใจในอุปกรณ์เท่าที(ควร ส่งผลในการเก็บขยะเกิดความล่าชา้ ขยะตกคา้ง เกิดปัญหาขยะลน้
ถงั ส่งกลิ(นเหมน็ และเกิดผลกระทบต่อชุมชน รวมถึงการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมที(ยงัไม่สามารถบงัคบั
ใชไ้ดจ้ริง ทาํให้การบริหารจดัการขยะเพื(อให้เป็นแนวทางตามนโยบาย การลดขยะ การคดัแยก
ประเภทขยะ การเกบ็รวบรวมขยะจากตน้ทาง ยงัไม่เกิดประสิทธิภาพตามที(ควรจะเป็น 

การบริหารจดัการขยะของเพื(อบรรเทาผลกระทบที(เกิดขึLนของทางวดัและองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลบางชา้ง จะเห็นไดว้า่ยงัจดัการไดไ้ม่เพียงพอ ไม่ทนัต่อจาํนวนนกัท่องเที(ยว และยงัไม่มี
การจดัการขยะอย่างถูกตอ้งตามหลกัของกรมควบคุมมลพิษในหลกัการคดัแยกขยะ ผลกระทบที(
เกิดขึLนนอกจากจะทาํให้พืLนที(และสิ(งแวดลอ้มเกิดความสกปรก เป็นแหล่งสะสมเชืLอโรค เกิดกลิ(น
รบกวนแลว้ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความคิดชาวพุทธว่าการทิLงขยะเกลื(อนกลาดไม่เหมาะสมกบัวิถี
ของชาวพทุธผูที้(เดินทางมาทาํบุญ เพื(อใหเ้กิดความโชคดีแก่ตนเอง ซํL าร้ายมาทาํใหชุ้มชนและวดัเกิด
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ความเดือดร้อนอีกดว้ย ทาํให้ความมุ่งหวงัที(จะเป็นแหล่งท่องเที(ยวเชิงพุทธที(ย ั(งยืนยงัคงเป็นไปได้
ยาก 

4.1.2 ผลกระทบต่อการใชที้(ดิน 
         เมื(อมีผูเ้ดินทางมาสักการะที(วดัจุฬามณีเป็นจาํนวนมาก ทาํให้การจราจรจะมีความ

พลุกพล่านตลอดเวลาโดยเฉพาะอยา่งยิ(งในช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวดงัภาพที( 11 (ก) ดงันัLนทาง
วดัจึงจดัให้มีที(จอดรถที(สามารถรองรับรถของผูที้(มาสักการะไดม้ากถึง 1,000 คนัดงัภาพที( 11 (ข) 
เปลี(ยนที(ดินจากเดิมที(เป็นสวนผลไมเ้ป็นลานจอดรถเพื(อแกปั้ญหาการจราจรทัLงถนนหนา้วดั และ
การจราจรภายในวดั 

 

ภาพทีC 11   (ก) สภาพการจราจรหน้าวดั (ข) พืSนทีCจอดรถทีCทางวดัจัดให้ 

        วดัจุฬามณีใช้ประโยชน์จากพืLนที(ภายในวดัเป็นพืLนที(สักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ใน
หลาย ๆ จุด จากภาพที( 12 เห็นได้ว่าไม่มีสถานที(หรืออาคารที(ใช้ในการปฏิบัติธรรม หรือนั(ง
วิปัสสนากรรมฐาน แสดงให้เห็นว่าเป็นการเนน้การท่องเที(ยวเชิงพุทธในรูปแบบที( 1 ดา้นชมงาน
พทุธศิลป์ ทาํบุญ ไหวพ้ระ ขอพร เพื(อตอบสนองความตอ้งการพึ(งพาทางดา้นจิตใจของนกัท่องเที(ยว 
การทาํบุญ ไหวพ้ระ เพื(อใหส้บายใจ ไม่ไดมุ่้งเนน้ในใหรู้้ลึก เขา้ใจถึงแก่นของการศึกษาธรรมะ วดั
จึงเนน้การปรับปรุงพืLนที( สร้างบรรยากาศ และทศันียภาพใหส้วยงาม น่าเดินชม มีป้ายคติธรรมเลก็ 
ๆ น้อย ๆ ดึงดูดแรงศรัทธาให้ทาํบุญ บริจาค กองอาํนวยการที(เป็นจุดบริการนักท่องเที(ยวและ
ให้บริการเชา้วตัถุมงคล บริจาคเงินและออกใบอนุโมทนาบตัรแลว้ ยงัมีตูบ้ริจาค หรือโต๊ะให้เช่า
พระไวค้อยใหบ้ริการนกัท่องเที(ยวใหทุ้กอาคาร หรือทุกจุดสกัการะดว้ย 
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ภาพทีC 12 การใช้พืSนทีCในวดั 

จากการสัมภาษณ์ทราบไดว้่าจุดประสงคข์องการมาวดัของนกัท่องเที(ยวส่วนใหญ่มาเพื(อ
พกัผอ่น หาที(พึ(งพาทางใจ หวงัโชคขอลาภ ตามคาํกล่าวดงันีL   

“เดินทางมาครัSงนี SรอบทีC 3 แล้วค่ะ มากลางวัน 1 ครัSง กลางคืน 2 ครัSง กลางวันคนเยอะกจ็ะ
แออัดและอากาศร้อน ถ้ามากลางคืนคนยิCงเยอะแต่อากาศเย็นสบาย  วัดองค์ท่านสวยมากเวลา
กลางคืน ท่านศักดิhสิทธิhจริงเคยจับลูกปิงปองออกมาตรงเป๊ะเลย 4 คน แล้วแต่บุญวาสนาด้วนส่วน
หนึCง บางคนก็ถูกรางวัลก็เยอะ เช่าองค์ท่านเป็นรูปภาพมาบูชาและองค์ท่านพกใส่กระเป๋าด้วย 
ศรัทธาท่านกห็มัCนบูชาท่านค่ะ” (ท1) 

“มากราบท้าวเวสสุวรรณ วัดปรับปรุงใหม่ ทางเข้าสะดวกทีCจอดรถดี อาหารของกินมี
เยอะ” (ท2) 

“มสิีCงศักดิhสิทธิhมากมาย สถานทีCสวยงาม ศาลาเรือนไทยหลวงพ่อเนืCอง และท้าวเวสสุวรรณ 
ถ้ามาขอพรจะสมหวังทุกประการ ท่านศักดิhสิทธิhมากทางโชคลาภค้าขาย ถ้าใครปรารถนาสิCงใดกจ็ะ
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สาํเร็จ ส่วนตัวมปีระสบการณ์กับหลวงพ่ออิฐ ครัSงแรกกไ็ด้โชคลาภนะคะ มเีรืC องทุกข์ใจกจ็ะแวะมา
ค่ะ “(ท3) 

อาคารต่าง ๆ ภายในวดัมีการรืL อถอนและซ่อมแซมเกือบทุกจุด ทาํให้มีกองหิน ทราย และ
วสัดุก่อสร้างวางอยูโ่ดยรอบ ตน้ไมถู้กตดัออกเพื(อใหก้ารก่อสร้างและการขนอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ 
ไดรั้บความสะดวก  

 

ภาพทีC 13 การสร้างอาคาร ลานเอนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

จุดที(มีตน้ไมเ้ยอะและร่มรื(นที(สุด ไม่เห็นถึงร่องรอยของการตดัหรือนาํออกคือ ศาลาศิษย์
บูชาพระคุณหลวงพอ่เนื(อง (ที(ประดิษฐานสงัขารหลวงพอ่เนื(อง) มูลนิธิหลวงพอ่เนื(อง ไปถึง 3 ศาลา
ท่านํL าริมเขื(อนของวดัที(ไวจ้อดเรือผูโ้ดยสารที(มาวดั ดงัภาพที( 14 (ก) มีตน้ไมที้(เป็นตน้ลาํพูพืชชาย
เลนอยู่เต็มหน้าเขื(อน ฝั(งตรงขา้มคลองเป็นบา้นเรือนประชาชน รีสอร์ต ร้านอาหาร ไวต้อ้นรับ
นกัท่องเที(ยว และมีการปักป้ายขายที(ดินดว้ย ดงัภาพที( 14(ข) ทัLงนีL  ไดส้อบถามทางโทรศพัท์จาก
เจา้ของที(ดิน พบวา่ ที(ดินนัLนอยากขายเพราะเป็นที(ดินที(ไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชน์ อายมุากแลว้และ
ลูกหลานไม่ตอ้งการดูแลต่อ 
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ภาพทีC 14 (ก) ศาลาท่านํSา (ข) ท่าเรือ  วดัจุฬามณี 

ร้านขายของขา้งทาง เป็นอาคารบา้นเรือนของคนในพืLนที(เละดดัแปลงต่อเติมให้เป็นร้าน
ขายของ ส่วนร้านที(มีเพิ(มขึLนเป็นลกัษณะของรถพ่วงขา้ง รถเขน็ รถยนตที์(เปิดทา้ยขายของจอดขาย
ของจอดเตม็พืLนที(ขา้งทางที(เป็นพืLนที(วา่งที(มิใช่หนา้บา้นของประชาชน รวมถึงมีแม่คา้ พ่อคา้ อาศยั
ตัLงของขายในศาลารอรถขา้งทาง ผลกระทบจากการใชพื้Lนที(ทาํใหเ้กิดการเบียดบงัของไหล่ทาง การ
สญัจรริมทางเทา้ รวมถึงการใชศ้าลารอรถประจาํทางของประชาชน 

พืLนที(จอดรถให้เช่าของเอกชน เป็นพืLนที(ของประชาชนที(อยู่ติดบริเวณวดั สะดวกในการ
เดินมายงัวดั มีพืLนผวิของถนนราบเรียบกวา่ลานจอดรถที(วดัรองรับใหโ้ดยไม่เสียค่าบริการ  

 

ภาพทีC 15 พืSนทีCจอดรถเอกชน 
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เห็นไดว้่าพืLนที(ส่วนใหญ่เคยเป็นพืLนที(เกษตรกรรม ที(ดินติดกบัคลองและลาํประโดงมีนํL า
ไหลเขา้ออกตามปกติการขึLนลงของนํLา ฤดูแลง้นํL านอ้ยฤดูฝนนํLามาก ทาํสวนมะพร้าวเป็นหลกั พืLนที(
ที(เคยเป็นสวนและหนา้พืLนที(ติดถนนเจา้ของไดโ้ค่นตน้ไมทิ้LงและทาํการเทพืLนปรับสภาพเป็นพืLนที(
จอดรถใหเ้ช่า มีร้านขายของฝากเรียงรายติดกนั ส่วนใหญ่เป็นร้านขายทองมว้นที(เป็นของฝากขึLนชื(อ
ของตาํบล ร้านลา้งรถ ร้านกาแฟ คาเฟ่ต่าง ๆ เพื(อใหน้กัท่องเที(ยวไดแ้วะพกั และตรงขา้มทางเขา้วดั
มีมูลนิธิสรรพาเชนทร์ที(สร้างขึLนใหม่ เป็นมูลนิธิที(ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางวดั และลูกศิษยลู์กหา
ของวดั เดิมที(ตรงนีL เป็นสวนมะพร้าวเช่นกนั จากสิ(งปลูกสร้างที(เกิดขึLนนีL  ทาํใหเ้ส้นทางการไหลของ
นํL าเปลี(ยนไป การระบายนํL าช้าลงเกิดปัญหานํL าท่วมบ่อยครัL งกว่าที(ผ่านมา เนื(องจากจังหวดั
สมุทรสงครามเป็นพืLนที(ปากอ่าว มีแม่นํLาแม่กลองเป็นเส้นทางนํLาจากจงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี ไหล
มารวมกนัเพื(อระบายลงสู่ทะเล การกีดขวางเส้นทางนํL าจากการทาํถนน สิ(งปลูกสร้างต่าง ๆ จึงเป็น
ส่วนหนึ(งที(ทาํใหเ้กิดนํLาท่วมนาน 

ผลกระทบของการพฒันาเพื(อปรับปรุงภูมิทศัน์และสาธารณูปโภคต่าง ๆ การทาํถนน การ
ขยายสะพาน การวางท่อประปา การซ่อม สร้าง ขนส่ง ทาํใหเ้กิดมลภาวะ ทางเสียง กลิ(น ฝุ่ นละออง 
ความไม่สะดวกในการสญัจรของคนในพืLนที( ดงัภาพที( 16 

 

ภาพทีC 16 ขยายสะพานทางเข้าวดั 
 การพฒันาเพื(อใหต้อบสนองการท่องเที(ยวเชิงพทุธ อาํนวยความสะดวกแก่ผูที้(มากราบไหว้
สักการะสิ(งศกัดิh สิทธิh  ทางวดัตอ้งจดัการปรับปรุงสภาพพืLนที( อาคาร สิ(งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ภายในวดั และสถานที(จอดรถ เพื(อให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดพุทธศาสนิกชน การพืLนที(ที(เคยเป็น
สวนผลไม ้คูคลอง ลาํประโดงเลก็ๆ ต่าง ๆ จึงตอ้งโดนปรับสภาพใหเ้หมาะแก่บริบทในกิจกรรมแต่
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ละดา้นของวดั เป็นการแลกเปลี(ยนหรือเสียสละความเป็นสภาพแวดลอ้มดัLงเดิมทางธรรมชาติของ
พืLนที(เพื(อการพฒันาการท่องเที(ยวและรักษาไวซึ้(งความเป็นพทุธศาสนา 
 ในดา้นการใชป้ระโยชน์ที(ดินของประชาชนจะถูกเปลี(ยนแปลงไปตามบริบทสังคม การ
ประกอบอาชีพของผูถื้อครอง ผูที้(มีกรรมสิทธิh ในที(ดิน ผูไ้ด้รับมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ว่ามี
จุดมุ่งหมายใดต่อที(ดินนัLน เช่น การปลูกบา้นเพื(อพกัผ่อนหย่อนใจกบัครอบครัว เพื(อสร้างรายได ้
หรือขายเพราะไม่ตอ้งการใชป้ระโยชน์ ไม่ชอบในการทาํเกษตร ไม่มีทกัษะ ขายเพราะนาํไปลงทุน
เพื(อต่อยอดทางอาชีพที(ถนดั หรือการยา้ยถิ(นที(อยูเ่พราะรู้สึกไม่ส่วนตวัหรือเงียบสงบเหมือนเดิม ซึ( ง
เหตุการณ์นีL เป็นผลกระทบที(มาจากปี 2550 เพราะผลจากการท่องเที(ยวตลาดนํLายามเยน็อมัพวาในยคุ
ที(รุ่งเรืองมากวิถีชาวบา้นเปลี(ยนไป เพราะมีเรือยนต์สัญจรพานักท่องเที(ยวชมหิ(งห้อยทัLงคืนจน
ชาวบา้นรําคาญอยูไ่ม่ได ้ 
 ในปัจจุบนันีL ผลกระทบในการใชที้(ดิน เมื(อไดศึ้กษาการใชที้(ดินในปัจจุบนั 2565 และมา
วิเคราะห์ร่วมกบัผงัเมืองของจงัหวดั ตามกฎกระทรวงประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี1 ให้ใชบ้งัคบั
เมืองรวมเมืองอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ทราบไดว้า่ พืLนที(ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาง
ชา้ง ไม่มีผลกระทบมากนกัเพราะเป็นช่วงขาลงของการท่องเที(ยวและผงัเมืองมีพืLนที(ที(กาํหนดไว้
ตามที(ดินแต่ละประเภทและใชป้ระโยชน์ที(ดินตามจริง  จะเปลี(ยนแปลงเพียงอาคารและสิ(งปลุก
สร้างริมถนนเท่านัLน ส่วนพืLนที(ดา้นในสวนยงัคงเป็นพืLนที(ทาํการเกษตร และคนนอกพืLนที(ที(มาซืLอ
ที(ดินกมี็จุดประสงคซื์Lอเพื(อไวพ้กัผอ่นหยอ่นใจ สร้างบา้นพกัพร้อมปลูกตน้ไมต้ามฤดูกาลเท่านัLน 

 

ภาพทีC 17 การใช้ประโยชน์ทีCดินเมืองอัมพวา 

ทีCมา : จังหวดัสมทุรสงคราม (2565) 

 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที6 ๔๙ ก ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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๑.เขตสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว ที(ดินประเภทอนุรักษเ์พื(อการอยูอ่าศยั ในที(ดินบริเวณหมายเลข ๑.๘ 
และ ๑.๑๐ 
๒.เขตสีเหลือง ที(ดินประเภทที(อยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย ในที(ดินบริเวณหมายเลข ๒.๖ 
๕.เขตสีเขียว   ที(ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ในที(ดินบริเวณหมายเลข ๕.๕ , ๕.๙ และ 
๕.๑๐ 
๙.เขตสีเขียวมะกอก ที(ดินประเภทสถาบนัการศึกษา ในที(ดินบริเวณหมายเลข ๙.๗  และ ๙.๑๒  
๑๐.เขตสีนํLาตาลอ่อน ที(ดินประเภทอนุรักษเ์พื(อส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย ในที(ดินบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๙ ,๑๐.๑๑ และ ๑๐.๑๗  
๑๑. เขตสีเทาอ่อน     ที(ดินประเภทสถาบนัศาสนา ในที(ดินบริเวณหมายเลข ๑๑.๗ 
๑๒.สีนํSาเงิน ทีCดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในทีCดินบริเวณ
หมายเลข ๑๒.๗ และ ๑๒.๑๑ ทีCมา : (จังหวดัสมทุรสงคราม) 

4.1.3 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและรายไดข้องชุมชน  
                       การท่องเที(ยวเชิงพุทธที(ไดรั้บกระแสนิยมจากท่านทา้วเวสสุวรรณเกิดขึLนตัLงแต่ปี 
พ.ศ. 2561 เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจพอสมควร โดยกระจายกบักลุ่มชุมชนเพียงไม่กี(ราย ทัLงที(เจา้
อาวาสไดอ้นุญาตแต่มีขอ้ตกลงใหค้นในพืLนที(และในชุมชนมาขายของโดยไม่เกบ็ค่าเช่าร้านแต่หา้ม
ขายของเกินราคาปกติ ขายราคาให้เป็นธรรม แต่ก็ยงัมีร้านคา้ที(ไม่ทาํตามขอ้ตกลงทางวดัจึงมีการ
ประชุมเพื(อบริหารจดัการร้านคา้ใหม่เมื(อตน้ปี 2565 เพื(อไม่ใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนจากนกัท่องเที(ยวอีก  
รายไดข้องวดัไดม้าจากกิจกรรมต่าง ๆ ของวดั จากจุดจาํหน่ายดอกไมธู้ปเทียน ซึ( งมีลกัษณะการ
ทาํบุญตามกาํลงัศรัทธา การจาํหน่ายธูปโชคลาภ การจดัชุดพานดอกกหุลาบโดยกาํหนดราคาไวต้าม
ขนาดต่าง ๆ การถวายสงัฆทานโดยชุดสงัฆทานเวยีน การซืLอกระเบืLอง ที(ดิน เพื(อสร้างอาคาร ต่อเติม 
บูรณะสิ(งปลูกสร้างต่าง ๆ การให้เช่าบูชาองค์พระ เครื(องรางของขลงัในรูปแบบต่างกนั ตามแต่
ความศรัทธาและกาํลงัทรัพยข์องพุทธศาสนิกชน รวมถึงตูบ้ริจาคค่านํL า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคที(
จาํเป็นของวดัที(มีอยูใ่นหลายจุด   

       ตามหลกัความเชื(อ ความศรัทธาของศาสนาพุทธ เมื(อเกิดความทุกขผ์ูค้นจึงแสวงหาที(
พึ( งทางใจ ขอโชคขอลาภ ทาํให้การท่องเที(ยวเชิงพุทธจึงได้รับความนิยม ดังคาํสัมภาษณ์ของ
ไวยาวจักรของวดัจุฬามณี ดงันีL  “การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทาํให้ประชาชนมีความทุกข์ จึงหัน
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เข้าหาสิCงยึดเหนีCยวจิตใจ ทีCผ่านมามีประชาชนมาสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี และมี
โชคลาภ จึงบอกกันปากต่อปาก ขยายไปในโลกโซเซียล ประชาชนจึงแห่แหนกันมาทีCวัดจุฬามณี
เฉลีCยวนัละกว่า 5 หมืCนคน” (นายเดช สมัภาษณ์ส่วนบุคคล, 14 มีนาคม 2565) 

รายไดข้องทางวดั หลวงพ่อวดัจุฬามณีที(ไดน้าํมาปรับปรุง พฒันาวดัจุฬามณีเองแลว้ ส่วน
หนึ(งท่านยงัแบ่งหรือบริจาคให้วดัต่าง ๆ ที(ตอ้งการบูรณะ สร้างโบสถ ์สร้างวิหาร สร้างกุฏิวดั เพื(อ
สนบัสนุนและสืบทอดกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาอีกดว้ย 

 
ภาพที( 18 วดัจุฬามณีสมทบทุนสร้างหอสวดมนต ์ณ วดัแค จ.สุพรรณบุรี 

จาํนวน ๒๐,๘๐๗,๔๓๓ บาท  
นอกจากนีL วดัจุฬามณียงัมีชื(อเสียงโด่งดงัในการจุดประทดัเพื(อแกบ้นหรือจุดถวายเมื(อสม

ความปรารถนา ปัจจุบนัเลิกการถวายประทดัเนื(องดว้ยเป็นการรบกวนชุมชนและการก่อมลพิษทัLง
ทางเสียง ทางกลิ(น และขยะจากเศษประทดั ดงันัLน เจ้าอาวาสจึงพลิกวิกฤตจากการจุดประทดั 
เปลี(ยนเป็นถวายขา้วสารอาหารแหง้แทนเพื(อนาํไปบริจาคใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

ภาพทีC 19 เปลีCยนจากการจุดประทัดถวายเมืCอสมหวงัเป็นบริจาคข้าวสารเพืCอโรงเรียนและชุมชน 
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ทีCมา : https://th-th.facebook.com/watjulamanee/  

ความคิดเรื(องเปลี(ยนประทดัเป็นขา้วสารไดส้ร้างตน้แบบนีLกบัวดัในพืLนที(ดว้ย คือวดัอินทา
ราม อาํเภออมัพวา ไดเ้ปลี(ยนจากพวงหรีดงานศพเป็นขา้วสารอาหารแหง้เพื(อแจกจ่ายประชาชนได้
ประโยชน์ต่อไป  
 ทางวดัไดมี้การจดัพืLนที(ใหร้้านคา้ต่าง ๆ มาใชพื้Lนที(เพื(อจาํหน่ายสินคา้แก่นกัท่องเที(ยวและผู ้
ที(เดินทางมาสักการะโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของบูชาสักการะ ร้านขายดอกกุหลาบที(มี
โดยรอบ ร้านขายอาหาร ร้านขายนํL าดื(ม มีร้านขายของฝากเป็นสินคา้ในทอ้งถิ(นรวมถึงสินคา้ที(พบ
เห็นโดยทั(วไป และพบเห็นแผงขายล็อตเตอรี(พบเห็นไดใ้นทุก ๆ จุดซึ( งเป็นสิ(งเห็นไดใ้นปกติของ
สถานที(ท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนาเพื(อตอบสนองความเชื(อและโชคลาภที(จะเกิดแก่ผูที้(มาสักการะ 
และเทคนิคการขายที(พบไดจ้ากพ่อคา้แม่คา้ขายล็อตเตอรี( คือ การเปิดการขายดว้ยการทกัเรื(องดวง
ของนกัท่องเที(ยวที(เดินผา่นแผง เพราะเชื(อวา่นกัท่องเที(ยวที(มาท่องเที(ยววดัตอ้งมีความเชื(อเรื(องดวง
หรือมีความทุกขเ์ป็นพืLนฐานในใจอยูแ่ลว้ 

 

ภาพที( 20 ร้านขายสินคา้ภายในวดั  

รายได้ที(เขา้สู่ชุมชนจากการมากราบไหวข้องพุทธศาสนิกชน ทาํให้ประชาชนมีความ
เป็นอยูที่(ดี มองเห็นช่องทางทาํมาหากิน ตามที(ไดส้อบถามพดูคุย ดงันีL  
 แม่ค้าขายไข่ปลาหมึกและลูกชิSนย่าง “ในช่วงทีCเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้รับ
ความเดือดร้อนหนักมาก เพราะขายของไม่ได้ต้องอยู่บ้านเฉย ๆ แต่เมืCอกระแสวดัจุฬามณีมาแรงมาก 
มีนักท่องเทีCยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรเป็นจาํนวนมาก จึงเป็นโอกาสในการทาํมาหากิน โดยใน
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วันธรรมดาได้กาํไรกว่า 500  บาท และวันหยุดได้กาํไรกว่า 1,000 บาท สามารถมีเงินมาจุนเจือ
ครอบครัวได้” (ร2) 
 แม่ค้าขายของฝากและสินค้า OTOP “โอ้โห ตอนเปิดวดั 24 ชัCวโมง คนมาไหว้ตลอดทัSงวนั
ทัSงคืน วางอะไร ขายอะไร กข็ายได้หมดละจ๊ะ บางวนัแค่ 3-4 ชัCวโมงกข็ายของหมดแล้ว รายได้ดี
มากเลย” (ร3)  
 แม่ค้าขายนํSาตาลสด“ทางวัดนาํความเจริญมาให้ ค้าขายหรือมีช่องทางทาํมาหากิน มีอาชีพ
เพิCม ดีขึSนกว่าเมืCอก่อนมากค่ะ” (ร1)  

จากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบดา้นลบต่อเศรษฐกิจของพืLนที(ในช่วงเวลาหนึ( ง
เช่นกนั ดงัที(ไวยาวจักรณ์ไดใ้หส้มัภาษณ์ ดงันีL  

“จากสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงต้นปีทีCแพร่ระบาดหนัก ทางวัดจึงได้มีการปิดไม่ให้
ประชาชนเข้ามากราบไหว้เพืCอป้องกันการแพร่ระบาด ปิดตัSงแต่วันทีC 8 กุมภาพันธ์ 2565 อีกทัSงเพืCอ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในวัด เช่น รืSอเมรุเก่าป้องกันปล่องเมรุพังลงมาเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน สร้างอาคารและลานอเนกประสงค์ และปรับปรุงทีCจอดรถอาํนวยความสะดวกให้
ประชาชน และทางวัดได้กาํหนดเปิดวัดให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้สิC งศักดิhสิทธิh ในวันทีC 14 
พฤษภาคม 2565 โดยเป็นการเปิดเส้นทางผู้ ทีCมาทางเรือเท่านัSน ซึCงเป็นวันแรกหลังประกาศปิดวัด” 
(ก1 สัมภาษณ์ส่วนบคุคล, 15 พฤษภาคม 2565) 

เมื(อวัดต้องประกาศปิดไม่ให้ประชาชนเข้ามาในพืLนที(  ทําให้พ่อค้าแม่ค้า  รวมถึง
ผูป้ระกอบการต่าง ๆ ที(เกี(ยวขอ้งตอ้งขาดรายได ้รวมถึงผูป้ระกอบการที(มีส่วนไดส่้วนเสีย ไม่วา่จะ
เป็นรถประจาํทาง รถตูส้าธารณะ เรือโดยสารต่าง ๆ ยอ่มไดรั้บผลกระทบเป็นคลื(นต่อกนัไปอยา่ง
แน่นอน 
 คาํกล่าวจากหลายๆ คน สะทอ้นให้เห็นว่า การท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนาของวดัจุฬามณี 
ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจดีขึLนทัLงทางตรงและทางออ้ม และวดัจุฬามณีไดใ้หค้นในพืLนที(มาขายของโดยไม่
คิดค่าใชจ่้าย ทาํใหก้ารคา้ขายทัLงในพืLนที(วดัและบริเวณรอบวดั ตลอดจนริมถนนต่าง ๆ คึกคกัมีเมด็
เงินสะพดั ประชาชนมีรายได้เพิ(มมากขึL น โรงแรม รีสอร์ต บ้านพกัแบบโฮมสเตย์ต่าง ๆ มี
นกัท่องเที(ยวเขา้พกัเป็นจาํนวนมาก ตลาดนํLาที(มีอยูใ่นจงัหวดักมี็ความคึกคกัตามไปดว้ย ทาํใหแ้หล่ง
ผลิตสินค้าต่าง ๆ ได้ผลพลอยได้ สามารถขายสินค้าได้มากขึL น การท่องเที(ยวในเส้นทางก็มี
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นักท่องเที(ยวมากขึLนไปด้วย เพราะจังหวดัสมุทรสงครามเป็นจังหวดัเล็ก ๆ สามารถเดินทาง
ท่องเที(ยวครบไดใ้นวนัเดียว  
 

4.1.4 ผลกระทบที(มีต่อชุมชนในความร่วมมือกนัของวดัและชุมชน 
          ประชาชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี(ยว สมาชิก 2-5 คน ประชากรโดยรอบวดัถา้เป็น
พืLนที(ของตนเองจะนําสินค้ามาขายหน้าบ้าน ทําห้องพัก หรือทําสถานที(จอดรถไว้บริการ
นกัท่องเที(ยว ส่วนคนในพืLนที(ที(ไม่มีที(ดินเป็นของตนเอง บา้นเช่า หรือบริเวณที(พกัอาศยัไม่ใช่ทาํเล
ที(เหมาะแก่การขายของ กจ็ะนาํสินคา้มาวางขายในบริเวณวดั บางผูป้ระกอบการกน็าํสินคา้มาส่งให้
คนในพืLนที(ขายโดยไม่ตอ้งลงทุนเพื(อทาํกาํไรอีกต่อหนึ(ง บางคนที(มีอาชีพหรือเงินเดือนประจาํ กจ็ะ
นาํสินคา้มาขายในช่วงเลิกงานหรือช่วงวนัหยดุ เพราะวดัเปิดใหเ้ขา้สกัการะทุกวนั รวมถึงคนขายลอ๊
ตเตอรี(  หรือรถเร่จาํนวนมากที(เป็นประชากรแฝงที(ไม่ใช่คนพืLนที(มาขายของอีกจาํนวนมาก ทาํให้
สภาพสงัคมในบริเวณนีL มีประชากรจากมาหลากหลายอาชีพ และจากหลากหลายพืLนที( สงัเกตไดจ้าก
จาํนวนแผงล๊อตเตอรี(  รถเปิดทา้ยขายของที(ทะเบียนรถแสดงเป็นจงัหวดัอื(นที(ไม่ใช่ป้ายทะเบียน
จงัหวดัสมุทรสงคราม และสาํเนียงการพูดคุยที(แสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ใช่คนพืLนที(อยา่งชดัเจน เพราะคน
จงัหวดัสมุทรสงครามจะมีสําเนียงการพูดที(เหน่อเป็นเอกลกัษณ์ ขอ้สังเกตดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
คาํใหก้ารของคนประกอบอาชีพในตลาดและในชุมชน ดงันีL  
        “เป็นคนราชบรีุค่ะ แต่ว่ามาได้แฟนเป็นคนจังหวดันีSค่ะ อยู่ทีCวดัจุฬามณีนีSมา 23 ปี แล้ว
ค่ะ กคื็อสมาชิกในบ้านอยู่ด้วยกันทัSงหมด 4 คนนะคะ มตัีวออย มแีฟน ลกู และกแ็ม่แฟนนะคะ ก่อน
มาขายสินค้าทีCนีC กท็าํอาชีพโอเปอเรเตอร์รับสายการขายสินค้า ขายของวดัจุฬาคือขายสินค้าเป็น
นํSาตาลสดค่ะพีC” (ร1) 
       “เป็นคนพืSนทีCอยู่หมู่ 7 บ้านอยู่ในหมู่บ้านตรงถนนตรงข้ามวดันีCล่ะ ทาํสวนกับขาย
มะพร้าวคัSนกะทิอยู่ตลาดกรุงเทพ มสีวนมะพร้าวอยู่หมู่ 6 มอียู่สิบกว่าไร่ ทีCทีCบ้านแต่ก่อนกเ็ป็นสวน
แต่แบ่งขายให้นายทุนไปทาํหมู่บ้านจัดสรร เหลือทีCดินไม่บ้านนิดหน่อย ขายใช้หนีSขายไปเป็นสิบปี
แระ แต่ก่อนวดัจุฬายงัไม่ดังเท่านีS แต่ก่อนกข็ายของข้างทางนะ ขายส้มโอแต่ซืSอมาอีกทีนะส้มโอทีCนีC
มนัปลกูแล้วไม่ค่อยได้ผล สู้อีกตาํบลเขาไม่ได้ แต่ว่าไปข้างทางไม่ใช่ทีCเรา เจ้าของทีCเห็นเราขายของ
ได้เค้าเลยให้เลิกขายเขาจะขายเองกเ็ป็นธรรมดา นีCกย้็ายไปอาศัยขายในศาลาพักผู้โดยสาร ทางหลวง
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เค้ากม็าเตือนว่าผิดกฎหมายให้ไปขายทีCอืCนเลยเลิก แล้วตอนทีCท้าวเวสสุวรรณดังใหม่ ๆ ทีCบ้านเขาก็
ออกไปขายดอกไม้ริมถนนกัน แล้วกม็ใีครต่อใครไม่รู้มาขายกันเยอะแยะเลยเลิก” (ช1)  
     “แม่ค้าล๊อตเตอรีC  รถเร่เยอะแยะไปหมด ทีCมาขายของเกิน 60% จะเป็นคนต่างถิCนมาหา
กินในวดั มนัน่าจะขึSนทะเบียน เกบ็รายได้ให้หมด” (ช2) 
      ผลกระทบจากปัญหาขยะที(เกิดจากการท่องเที(ยวเชิงพทุธที(พบเห็นไดท้ั(วไปตามเส้นทาง
ที(นกัท่องเที(ยวสญัจร ไม่วา่จะเป็นทางบก หรือทางนํL าในทางกฎหมายไม่ไดมี้ระบุชดัเจนวา่ใครตอ้ง
เป็นผูรั้บผดิชอบ จากการลงพืLนที(สงัเกตการณ์ไดท้ราบวา่มีการรวมกลุ่มกนัจากจิตอาสา อาสาสมคัร 
และประชาชนในพืLนที( ไดท้ราบขอ้มูลจากหัวหนา้ทีมที(เป็นผูริ้เริ(มอาสาเก็บขยะถนนหนา้วดัจุฬา 
ดงันีL  
    “ ทีCต้องมาเกบ็ขยะกันเองแบบนีS เพราะท้องถิCนเค้าบอกว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ผมเห็นว่าไม่น่าดู ไม่สะอาดตา จึงรณรงค์เพืCอรวมตัวกันเกบ็ขยะพร้อมทัSงกระจายข่าว
ทางเพจส่วนตัวและเพจหน่วยกู้ภัยเผืCอมใีครสนใจจะร่วมกันทาํความดี จึงได้มกีารปฏิบัติการตามทีC
เห็น และนีCเป็นการเกบ็ขยะครัSงทีC 5 แล้วนะครับ” (อ1) 

 

ภาพทีC 21 อาสาสมคัร จิตอาสา ร่วมกันเกบ็ขยะ 

    การได้ร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพร้อมพูดคุย จิตอาสาที(มาในครัL งนีL  เป็นทัL ง
ประชาชนที(อาศยัอยู่ในพืLนที( และอยู่นอกพืLนที( มีทัLงทาํงานอยู่ภาครัฐ ทาํงานโรงงาน พ่อคา้แม่คา้  
รวมถึงเดก็นกัเรียน มีการสนบัสนุนนํLาดื(มและถุงดาํจากผูป้ระกอบการที(อยูใ่นพืLนที( 
    ส่วนปัญหาฝุ่ นละอองที(เกิดจากการปรับปรุงสภาพพืLนที( ทาํถนน ถมลานจอดรถ ทางจิต
อาสา มูลนิธิ และเทศบาล ยงัไดจ้ดักิจกรรมการลา้งพืLนถนนหนา้วดัจุฬาอีกดว้ย ดงัภาพที( 22 
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ภาพทีC 22 ล้างทาํความสะอาดพืSนผิวถนนหน้าวดัจุฬามณี 

 ผลกระทบต่อคนในชุมชนในการทาํบุญหรือการประกอบกิจกรรมทางพุทธด้านจารีต 
ประเพณีวฒันธรรม มีผลกระทบบา้งในการเขา้มาทาํบุญตามวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา เช่น การ
ตกับาตร การเวียนเทียน ที(บางคนยงัตอ้งการทาํกิจกรรมในทางพทุธเพื(อความสงบของจิตใจเหมือน
แต่ก่อนที(ยงัไม่มีนักท่องเที(ยวพลุกพล่าน แต่ถา้มองอีกด้านหนึ( งเพื(อแลกกบัความเจริญของวดั 
ชุมชน และการสร้างชื(อเสียง คนในชุมชนสามารถเลือกที(จะไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาที(วดั
ใกลเ้คียงได ้เช่น วดัลงักาที(อยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั ซึ( งเป็นวดัที(เงียบสงบ ไม่มีการดาํเนินการทางพทุธ
พาณิชย ์เป็นการช่วยกนับาํรุงวดั และพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ( งโดยคนในชุมชนเองแทนการที(
เลิกไปวดัที(คุน้ชินเพราะวุน่วาย คนเยอะ ปลูกฝังในเด็กและลูกหลานมีความเชื(อวา่การเขา้วดัทาํบุญ
ทาํที(วดัใดก็ไดต้ามที(เราสะดวก ทาํบุญที(ใดก็ไดรั้บผลบุญเท่ากนั ไม่จาํเป็นว่าตอ้งทาํบุญวดัดงัจะ
ไดรั้บบุญกศุลมาก เป็นตน้  

ตามคาํสอนในพระธรรมปิฎก ของท่าน ป.อ.ปยตฺุโต ที(วา่"คนไทยส่วนมากยงัอยูใ่นชนบท 
และคนทุกทอ้งถิ(นมีชุมชนของตนทุกคน ควรถือเป็นสําคญัว่า ไม่ว่าจะทาํบุญ อะไรก็ตามที(คิดว่า
สาํคญั และก่อนจะไปทาํบุญใหญ่โตที(ไหน ขอให้ถามกนัว่า พวกเราสามารถทาํบุญขัLนพืLนฐานได้
สาํเร็จหรือไม่ บุญพืLนฐานที(ว่านีL  คือ กิจกรรมที(จะทาํชุมชนให้อยูดี่ และทาํชีวิตให้งอกงาม เครื(อง
พิสูจน์ความสามารถในการรืLอฟืL นระบบการทาํบุญของพทุธบริษทัคือ 
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๑) หนัมาทาํบุญที(เกืLอกลูต่อชีวติชุมชนขึLนเป็นพืLนฐาน 
๒) ทาํบุญเหล่านัLนใหส้าํเร็จดว้ยความร่วมแรงร่วมใจสามคัคี 
๓) ทาํวดัที(มีอยูข่องชุมชนใหเ้ป็นนาบุญที(แผข่ยายคุณภาพชีวติไปทั(วถึงทุกคน  
ถา้ทาํ ๓ ขอ้นีL ได ้บุญที(แทอ้นัถูกตอ้งตามความหมายกลบัคืนมาอยา่งมีชีวิตชีวา พระพุทธศาสนาจะ
กลบัเฟื( องฟูในสงัคมไทย และสงัคมไทยเองกจ็ะเขม้แขง็มั(นคง บรรลุประโยชน์สุขแทจ้ริง"  
 แหล่งท่องเที(ยวทาํให้เกิดอาชีพ การรวมตวักนัของพ่อคา้แม่คา้ เกิดเป็นตลาดใหม่ สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนและความมั(นคงดา้นรายได ้การมีอาชีพหรือช่องทางทาํมาหากินใหพื้Lนที( ๆ 
เป็นอยูอ่าศยัของตนเอง หรือพืLนที(ใกลเ้คียง ทาํใหไ้ม่มีการไหลของประชากรออกนอกพืLนที(มากนกั 
อตัราการลดของประชากรในตาํบลลดหลั(นเป็นปกติตามอตัราการเกิด ตาย ไม่มีการแจง้ยา้ยออกเพื(อ
ไปอยูอ่าศยัในพืLนที(หรือจงัหวดัที(มีอุตสาหกรรมหรือความเจริญแลว้ หรือประชากรแฝงที(มีลกัษณะ
ลูกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมจากคนในจงัหวดัอื(นมากนัก เป็นเพียงแค่ยา้ยตามมาเป็นหนึ( งใน
สมาชิกครอบครัวเท่านัLน ทาํใหป้ระชากรหรือผูอ้ยูใ่นพืLนที(มีสภาพความเป็นอยูที่(ดี พอมีพอกิน มีวิถี
ชีวิตที(คุน้เคยไม่ตอ้งปรับเปลี(ยนมากนกั  มีอาชีพหลกัและอาชีพเสริมที(สามารถเลีLยงดูปากทอ้งและ
ครอบครัวได ้ และเมื(อเกิดปัญหาใด ๆ ที(เขา้มามีผลกระทบต่อวดัหรือชุมชน ยงัคงมั(นใจไดว้า่ยงัมี
บุคคลกลุ่มหนึ(งที(ยงัออกมามีส่วนร่วมดว้ยช่วยกนัในการรักษาพืLนที(และทอ้งถิ(นของตนเอง   
    

4.2  การพึ'งพาทรัพยากรธรรมชาตแิละวถิชีีวติในพืPนที'ของแหล่งท่องเที'ยวเชิงพทุธ 

4.2.1  การพึ(งพาวถีิชีวติ 
                        เมื(อวดัได้รับความนิยมผูที้(ได้รับประโยชน์การท่องเที(ยวก็คือวดั พ่อค้าแม่ค้า 
ผูป้ระกอบการต่าง ๆ แต่ลืมนึกถึงวา่ วดั แต่เดิมสร้างมาเพื(อวตัถุประสงคใ์ด  ซึ( งก่อนวดัจะรุ่งเรืองจน
เป็นสถานที(ท่องเที(ยว เงินที(ปลูกสร้างวดักไ็ดม้าจากคนในชุมชน คนเฒ่าคนแก่ที(อาศยัอยูใ่นพืLนที(มา
เป็นเวลายาวนาน บริจาคที(ดินสร้างวดั บริจาคเงินสร้างศาลา เมรุ ฯ เพื(อให้ประชาชนได้มาทาํ
กิจกรรมทาํบุญตกับาตร วิปัสสนาเพื(อความสงบ เป็นที(พึ(งทางใจ ประกอบพิธีมงคล งานบวช งาน
ศพ ชาวบา้นอาศยัพืLนที(เช่าทาํงานต่าง ๆ เช่น งานแต่ง เป็นตน้ ส่วนการบริจาคกม็าจากดา้นความเชื(อ
ว่าทาํบุญแลว้จะไดขึ้Lนสวรรค ์ไดเ้กิดใหม่ในภพภูมิที(ดีขึLน มีนอ้ยทาํนอ้ย มีมากทาํมาก สิ(งเหล่านีL มี
ส่วนที(ทาํใหพ้ระพทุธศาสนาไดสื้บทอดกนัมา และมีการพฒันาอยา่งต่อเนื(อง ส่วนประชาชนที(อาศยั
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พืLนที(วดัในการปลูกบา้นอยูต่ ัLงแต่ดัLงเดิม แน่นอนว่าเมื(อวดัตอ้งการใชพื้Lนที(ในการพฒันาผูอ้ยูอ่าศยั
ตอ้งรืL อถอนและหาที(อยูใ่หม่ ดงันัLนจึงตอ้งมีการประชุมและพูดคุยกนัอยา่งสมํ(าเสมอ หรือเมื(อเกิด
ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบหรือเริ(มมีความไม่เขา้ใจกนั หรือเป้าหมายเริ(มไม่ตรงกนั เพื(อดาํเนินการ
หาทางแกไ้ขปัญหาก่อนที(จะเกิดการขดัแยง้จนหาทางออกไม่ได ้ 
         การใชท้รัพยากรร่วมกนัโดยรอบ ไดแ้ก่ แม่นํL า ลาํคลอง ถนนหลกั ถนนรอง การตดั
ถนนเขา้หมู่บา้น การทาํสะพานขา้มคลอง การขยายถนน ขยายสะพานต่าง ๆ มีอยูทุ่กปีงบประมาณ 

ตาราง 5  โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคทีCต้องใช้ทรัพยากรร่วม 

 
ที(มา : (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางชา้ง, 2562) 

จากตารางที( 5 โครงการนีL เป็นการพฒันาเพื(อให้ประชาชนใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ( งปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่การที(วดัจุฬามณีมีนกัท่องเที(ยวมามากมายส่งผล
ให้การจราจรติดขัด  ถนนสึกกร่อน  มีส่วนให้ต้องขยายสะพาน  ปรับปรุงถนนเพื(อรองรับ
นักท่องเที(ยวดว้ยส่วนหนึ( ง และการจะสร้างสิ(งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ตอ้งอาศยัพืLนที(ของ
ประชาชนผูถื้อกรรมสิทธิh นัLน ๆ เพราะสถานที(ที(ตอ้งปักเสาสะพาน ขยายถนน ไม่ใช่พืLนที(สาธารณะ 
เช่น การปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายสะพาน ชุมชนตอ้งเสียสละพืLนที(ของตนเอง การใชแ้หล่งนํL า 
ลาํประโดงตอ้งถูกเบียดเบียนเพื(อถมดินหรือปักเสา ขดุวางท่อ  การทาํสะพานขา้มคลอง สิ(งเหล่านีL
ตอ้งเกิดจากความเสียสละซึ( งเจา้ของที(ดินเป็นผูเ้สียสละที(มีผลกระทบโดยตรงมากที(สุดไม่วา่จะเชิง
บวกหรือเชิงลบ และที(ดินรอบขา้งอาจโดนผลกระทบทางออ้ม ซึ( งแน่นอนว่าโครงการดีพฒันา
หมู่บา้นอาจยากที(เจา้ของที(ดินจะปฏิเสธ แต่ทัLงนีLทัLงนัLน ก็ดว้ยความเสียสละและจากการทาํประชา
พิจารณ์ร่วมกนัในชุมชนมาแลว้ สิ(งที(ไดคื้อเส้นทางคมนาคมอาํนวยความสะดวกแลกมาดว้ยความ
ไม่เป็นส่วนตวั ที(ดินทรุด หนา้ดินกดักร่อนถูกกดัเซาะเป็นตน้ 

4.2.2  การพึ(งพาแหล่งอาหารและวฒันธรรมการกิน 
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            วฒันธรรมการกินของชุมชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางชา้ง จะมีองคป์ระกอบ
ของมะพร้าวเป็นวตัถุดิบที(สาํคญัในการประกอบอาหาร ขนมหวานต่าง ๆ แกงกะทิ  หรือสามารถ
เป็นส่วนหนึ( งในวตัถุดิบเพื(อพฒันาหรือแปรรูปเป็นอาหารรูปแบบอื(น ๆ ไดดี้ และยงัเป็นการเล่า
เรื(องเพื(อเป็นการดึงจุดเด่นจากสิ(งนัLน ๆ เช่น ทองมว้นซึ(งเป็นสินคา้ของคนในชุมชนรอบวดัจุฬามณี 
ทาํมาจากนํL าตาลมะพร้าวในพืLนที( ชูจุดเด่นดา้นกลิ(นหอม หวานมนั และขนมจ่ามงกฎุเป็นขนมชนิด
หนึ(งยงัคงไดรั้บการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที(ไดรั้บการกล่าวถึงในกาพยเ์ห่เรือชมเครื(องคาวหวาน4และ
งานนักขตัฤกษ ์เป็นขนมรสดีมีเอกลกัษณ์  นอกจากนีL ยงัมีสิ(งบ่งชีLทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)5 ที(ขึLน
ทะเบียนแลว้ ไดแ้ก่ ส้มโอขาวใหญ่ ลิLนจี(ค่อม และพริกบางช้าง ทาํให้สินคา้เหล่านีL สามารถวาง
จาํหน่ายเป็นจุดขายใหก้บัแหล่งท่องเที(ยวซึ(งทัLงหมดนีLไดค้วามร่วมมือร่วมใจจากทัLงเกษตรกร พอ่คา้
แม่คา้ ผูป้ระกอบการ นกัพฒันาชุมชนทอ้งถิ(น ใหสิ้นคา้มีคุณภาพเป็นที(ยอมรับ  

 

ภาพทีC 23 ขนมจ่ามงกฎุ 

ทีCมา : วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง  

และแหล่งอาหารที(สาํคญัของคนในชุมชนที(สาํคญัคือ  กุง้ หอย ปู ปลา ในลาํคลอง และยงัเป็นห่วง
โซ่อาหารดว้ย อยา่งเช่น กุง้ฝอย ที(อยูใ่นคลองหรือที(เรียกวา่ลาํประโดง ชาวบา้นกจ็ะจบัไปเป็นเหยื(อ
ในการตกกุง้ ตกปลาใหญ่ในแม่นํL าเพื(อมาทาํอาหาร หรือขายเพื(อหารายไดอี้กทางหนึ(ง ซึ( งอาชีพการ

 
4 อยูใ่นวรรณคดีไทยสมยัรัชกาลที( 2  
5  Geographical Indication 
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ตกกุง้ หรืองมกุง้ เป็นอาชีพที(เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพืLนที(อีกอยา่งหนึ( งของคนในชุมชนมายาวนาน 
และราคาของกุง้แม่นํLามีราคาสูง ผูบ้ริโภคยอมจ่ายเพื(อไดบ้ริโภคเพราะมีรสชาติที(อร่อย เนืLอแน่น ไม่
เหมน็โคลนตม  แสดงใหเ้ห็นถึงระบบนิเวศยงัคงมีความอุดมสมบูรณ์ การขึLนลงของนํL าที(สมํ(าเสมอ
ที(ยงัเป็นไปตามธรรมชาติ  

ในความเชื(อของชาวพุทธ อาหารทาํบุญลว้นมีความหมายที(เกี(ยวขอ้งกบัความชอบส่วน
บุคคล อาหารพืLนบา้นและอาหารมงคลที(ตัLงมั(นอยู่บนพืLนฐานในบุญและบาปผ่านพิธีกรรมและ
ศาสนาเพื(อให้เกิดสิริมงคลแก่ตวัเอง บุคคลอนัเป็นที(รักและบุคคลที(เสียชีวิตไปแลว้ มีการปลูกฝัง
ความเชื(อในเรื(องการทาํบุญสืบต่อกนัในวงศาคญาติจากรุ่นสู่รุ่น มีแบบแผนจากบรรพบุรุษเช่นการ
เตรียมสํารับอาหารทาํบุญ  อาหารทาํบุญทุกอย่างต้องตักให้แก่พระสงฆ์ก่อนโดยที(บุคคลใน
ครอบครัวจะรับประทานไดก้็ต่อเมื(อตกัให้พระสงฆ์แลว้ การชูอาหารขึLนเหนือศีรษะและภาวนา
ก่อนที(จะนาํอาหารใส่บาตรให้พระถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัที(ชาวพุทธในชนบทปฏิบติัก่อนใส่
อาหารลงในบาตร การทาํบุญดว้ยอาหารยอ่มไดอ้าหารกลบัคืนมาหาตวัเองทัLงโลกนีL และโลกหนา้ 
ญาติผูเ้สียชีวิตก็จะไดรั้บประทานอาหารดี ๆ ที(ชอบจากการทาํบุญดว้ย และชาวพุทธที(ศรัทธาใน
พุทธศาสนาจึงประพฤติปฏิบติัมาแต่โบราณกาลเพราะเชื(อดงัคาํสอนว่าถวายอะไรก็ไดแ้บบนัLนทัLง
ชาตินีL และชาติหน้า  ทําให้จุดเด่นด้านอาหารของชุมชนในพืLนที(ได้รับการตอบรับที( ดีจาก
นักท่องเที(ยว ดว้ยอาหารที(มีวตัถุดิบที(ดี รสชาติอร่อย จดัแต่งไดส้วยงามและประณีตจะทาํดว้ย
วตัถุดิบทอ้งถิ(นที(มาจากธรรมชาติไม่ทาํลายสุขภาพต่อพระสงฆที์(ไดฉ้ันทอ์าหารดว้ย ประเพณีอีก
อยา่งหนึ(งที(สาํคญัทางพทุธศาสนาคือ การทอดกฐิน การทอดกฐินแต่ละครัL งสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง
อาหารในพืLนที(แต่ละอยา่งที(โดดเด่นนาํมาร่วมในงานบุญนีLดว้ย ทาํใหน้กัท่องเที(ยวจากต่างถิ(น ต่าง
พืLนที(ไดเ้ห็นและไดชิ้มรสชาติอาหารจานต่าง ๆ เป็นการประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมการกินและของดี
ในชุมชนไดอี้กทางหนึ(ง 

4.2.3  การพึ(งพาชุมชนดา้นการท่องเที(ยว  
          พืLนที(มีความอุดมสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรตามที(ราบลุ่ม และเป็นเมืองที(ควบคุมการ

ก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย ทาํให้การใชท้รัพยากรเป็นศกัยภาพสร้างแหล่งท่องเที(ยวจึงตอ้งให้
ความสําคญั การใชแ้ม่นํL าลาํคลองในการสัญจรทางนํL าเพื(อไหวพ้ระ ทาํตลาดนํL าเพื(อการท่องเที(ยว 
กิจกรรมนั(งเรือชมหิLงห้อยที(เป็นจุดขาย การขนส่งทางบก ที(ต้องให้ความสะดวกสบายในการ
เดินทางของนกัท่องเที(ยวแต่ตอ้งไม่ทาํลายความเป็นพืLนที(เกษตรกรรม ไม่เบียดเบียนทางเดินของนํL า
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ที(ไดมี้การจดัระบบตามภูมิปัญญาที(น่าทึ(งของคนยคุก่อน ๆ ดงันัLนผูน้าํทอ้งถิ(นจึงตอ้งมีการจดัการ
โครงการเพื(อดูแลทรัพยากรอย่างสมํ(าเสมอ ซึ( งองค์การบริหารส่วนตาํบลบางชา้งไดจ้ดัให้มีการ
ดาํเนินงานทุกปีงบประมาณตามตารางที( 6  
 
 
 
 
ตาราง 6 โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคทีCต้องใช้ทรัพยากรร่วม 

 
ที(มา: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางชา้ง (2562) 

 

 

การดาํเนินงานตามโครงการในคลองสาขาต่าง ๆ 

การท่องเที(ยวไม่ไดใ้ห้ประโยชน์กบัทุกคนในชุมชน ดงันัLน ผูน้าํชุมชนจึงตอ้งทาํความ
เขา้ใจกบัทุกคนที(มีส่วนไดส่้วนเสีย เกษตรกรที(มีพืLนที(ไม่ไดอ้ยูใ่นการท่องเที(ยววา่ถา้มีการพฒันาจะ
ไดรั้บผลกระทบทางตรงหรือทางออ้มอยา่งไรบา้ง จากอดีตที(ผา่นมาเมื(อปี 2550 ครัL งตลาดนํLาอมัพวา
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มีนกัท่องเที(ยวเดินทางมามากที(สุด ครัL งนัLนส่งผลกระทบกบับา้นเรือนในชุมชนที(อยูริ่มนํLา ดว้ยการที(
เรือยนตมี์มากกว่า 100 เที(ยวต่อวนัที(ใหบ้ริการนกัท่องเที(ยวในการล่องเรือไหวพ้ระทางนํL า ล่องเรือ
ชมธรรมชาติและชมหิ(งหอ้ยยามคํ(าคืน ทาํใหเ้กิดปัญหาการกดัเซาะทาํตลิ(งพงั เกิดมลภาวะจากกลิ(น
นํL ามนั และผลกระทบทางเสียง ชาวบา้นบางคนที(รับไม่ไดต้อ้งโค่นตน้ลาํพทิูLง เพื(อตดัปัญหาการชม
หิ(งหอ้ยเพราะหิ(งหอ้ยไม่มีที(อยูอ่าศยั  เมื(อไม่มีหิ(งหอ้ยกไ็ม่มีนกัท่องเที(ยว ผูป้ระกอบการธุรกิจเรือนาํ
ชมหิ(งหอ้ย ระบุวา่ “การจากไปของหิCงห้อย ถือเป็นปัจจัยสาํคัญทีCส่งผลต่อนักท่องเทีCยวทีCลดลงอย่าง
น่าใจหาย” (ป1) เมื(อนกัท่องเที(ยวลดลง ธุรกิจต่าง ๆ ก็เจ๊งตามไปดว้ย เป็นบทเรียนที(ยิ(งใหญ่ในช่วง
นัLน ส่วนการขายของที(ไม่มีจุดยนืของตวัเอง ไม่มีกฎกติกาควบคุมประเภทสินคา้ ราคาสินคา้ ทาํให้
เกิดความเสื(อมถอย ตามที(เจา้ของร้านขายของที(ระลึกไดเ้คยกล่าวไวว้า่ “ เพราะสินค้าเหมือนกันไป
หมด ราคาแพงไม่แพ้กรุงเทพ นักท่องเทีCยวกเ็บืCอ เคยได้ยินเดก็ทีCเพิCงมาครัSงแรกพูดว่า ไม่เห็นจะมี
อะไรเลย” (ป2)  
 หลายคนไม่ทราบวา่ทรัพยากรท่องเที(ยวนัLนเปราะบางมีลกัษณะแบบนิเวศวิถี บา้นริมสวน 
พายเรือในคลอง การเมื(อไม่มีการวางกรอบการท่องเที(ยวอยา่งเหมาะสมวิถีชุมชนดัLงเดิมที(มีเสน่ห์
และทรงคุณค่าจึงถูกทาํลาย วิกฤตการณ์ในครัL งนัLน เป็นตวัอยา่งที(ดีที(จะนาํมาเป็นบทเรียนเพื(อใชใ้น
การจดัการท่องเที(ยวเชิงพทุธของวดัจุฬามณีที(กาํลงัไดรั้บความนิยมอยูใ่นขณะนีLดว้ย  

 4.3  การประเมนิความยั'งยืน 

 การประเมินความยั(งยืนด้านสิ( งแวดล้อม หมายถึง การประเมินผลกระทบจากทุก ๆ 
กิจกรรมการท่องเที(ยวเชิงพุทธที(เกิดขึLนในพืLนที( การใชท้รัพยากร การพึ(งพาทรัพยากรทัLงทางตรง
และทางออ้ม 

 
4.3.1 ประเดน็ดา้นสิ(งแวดลอ้ม 
        ในการศึกษาครัL งนีL  เน้นประเด็นดา้นกิจกรรมที(ก่อให้เกิดขยะ รวมถึงการเก็บและ

ขนส่ง  และการใชป้ระโยชน์ที(ดิน ซึ( งปัญหาดงักล่าวเห็นเป็นรูปธรรมมากที(สุด ลกัษณะผลกระทบ
และการพึ(งพาทรัพยากร มีดงันีL    
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กิจกรรมที(เกิดขึLน ผลกระทบ การพึ(งพา 
ของเสียจากการ
บริโภค และบรรจุ
ภณัฑจ์ากการทาํบุญ 
 

• ขยะมูลฝอยต่าง ๆ จากกิจกรรม
ของวดั นกัท่องเที(ยวและ
ผูป้ระกอบการที(ทาํลายภูมิทศัน์ 
ทัLงกลิ(นและภาพลกัษณ์  เส้นทาง 
ระบายนํLาอุดตนัเกิดนํLาท่วมขงั  

-ร้านคา้ภายในวดัและร้านคา้ชุมชน  
มีการใชบ้รรจุภณัฑที์(เป็น single 
used ยอ่ยสลายยาก ในกิจกรรมการ
ทาํบุญ และการบริโภค เพราะตน้ทุน
ถูก หาง่าย สะดวก  

กิจกรรมที(เกิดขึLน ผลกระทบ การพึ(งพา 
การเกบ็และขนส่ง
ขยะ 
 
 
 

-พนกังานเกบ็ขยะไดรั้บบาดเจบ็
จากการไม่คดัแยกขยะก่อนทิLง 
และผูใ้ชร้ถใชถ้นนทั(วไปไดรั้บ
อุบติัเหตุเพราะนํLาขยะรั(วไหลจาก
รถขนส่งขยะที(ปล่อยก๊าซ CO2 
ออกมาสู่ชัLนบรรยากาศ 

-การใชถ้นนส่วนรวมในการขนยา้ย
ขยะเสี(ยงต่อความปลอดภยัของผูใ้ช้
ถนนร่วมกนั เป็นการสิLนเปลือง
นํLามนัเมื(อวิ(งขนหลายเที(ยวและยงั
ปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ 

     
 
 วดัและทอ้งถิ(นจดัการขยะดว้ยการเก็บและขนส่งไปยงับ่อขยะเพื(อลดปริมาณขยะจากแหล่ง
ท่องเที(ยวและความสะอาดของพืLนที(เท่านัLน แต่ผลกระทบตกอยูที่(ประชาชนที(ใชร้ถใชถ้นนและ
บา้นเรือนที(อยู่ขา้งทางแทน ขยะที(ทิLงเกลื(อนกลาดมีเพียงจิตอาสาช่วยกนัเก็บเพื(อให้ดูสะอาด
เพราะไม่มีผูรั้บผดิชอบโดยตรง 
         เมื(อผูป้ระกอบและนกัท่องเที(ยวยงัคงเลือกบรรจุภณัฑ์พลาสติกและไม่นาํหลกั 3R มาใช้
โดยเฉพาะการคดัแยกขยะ การลดขยะจากแหล่งกาํเนิดตน้ทางโดยเฉพาะแหล่งท่องเที(ยวนีL จึงเป็น
เรื(องยาก 
   
กิจกรรมที(เกิดขึLน ผลกระทบ การพึ(งพา 
การเดินทางใน
เส้นทางท่องเที(ยว 

-เกิดมลภาวะทางนํLา อากาศ และ
เสียงมากขึLนจากการเดินทางโดย

-ใชถ้นนและแม่นํLาลาํคลองเป็น
เส้นทางเที(ยวชมธรรมชาติ การ
ท่องเที(ยวชมธรรมชาติ จาํเป็นตอ้ง 
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รถยนต ์และเรือบริการ
นกัท่องเที(ยว 

อาศยัความสมบูรณ์และความ
หลากหลายของทรัพยากรป่าชายเลน 
และวถีิชีวติชุมชนที(พึ(งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื(อชมวดั วถีิ
ชีวติชุมชน  สวนผลไม ้และหิ(งหอ้ย
ที(เป็นสตัวเ์ฉพาะถิ(น 

กิจกรรมที(เกิดขึLน ผลกระทบ การพึ(งพา 
การใชที้(ดินใน
กิจกรรมของวดั 
 
 
 
 
 
การใชที้(ดินของ
ชุมชนและ
ผูป้ระกอบการใน
แหล่งท่องเที(ยว 

• วดัปรับปรุงและพฒันาภูมิทศัน์
ทางกายภาพมากขึLน แต่ความร่ม
รื(นและตน้ไมใ้หญ่ถูกโค่นทาํลาย
โดยมี พืLนที(รอบขา้งไดรั้บพฒันา 
และใชเ้ป็นทรัพยากรท่องเที(ยวที(
คุม้ค่าตามไปดว้ย 
 
-พืLนที(สองฝั(งถนนที(เป็นสวนหรือ
ธรรมชาติของเส้นทางการ
ท่องเที(ยว ถูกถมเป็นพืLนที(สร้าง
ประโยชน์ดา้นรายได ้ 

-นกัท่องเที(ยวไดรั้บสิ(งอาํนวยความ
สะดวกดา้นสถานที(พร้อมและชม
ทศันียภาพและบรรยากาศโดยรอบที(
สวยงาม 
 
 
 
-ผูป้ระกอบการใชพื้Lนที(ตนเองเป็น
พืLนที(ใหบ้ริการและขายสินคา้ ใช้
ไหล่ทาง ริมทาง และพืLนที(ขา้งเคียง
จอดรถ 
แลรุกลํLาไปพืLนที(คนอื(น 

          
        วดับรรเทาผลกระทบที(เกิดขึLนโดยการใหค้นในชุมชนมาขายของ และไดรั้บความเป็นอยูที่(ดี
ขึLนจากสาธารณูปโภคเขา้ถึง ส่วนผูป้ระกอบกิจการโดยรอบมีการปลูกตน้ไมซึ้( งเป็นไมป้ระดบั 
ไมส้วยงามเพื(อเป็นจุดขายมากกว่าการอนุรักษไ์มพื้Lนถิ(นเพราะดูแลยาก ใชที้(เยอะ มีงบประมาณ
การการเอาตน้ไมม้าปลูกตามเกาะกลางถนนบา้ง แต่ขาดผูดู้แลรักษา ทาํให้ตน้ไมไ้ม่เติบโต
เท่าที(ควร        
          ขอ้ดีการใชที้(ดินของพืLนที(นีL คือมีการควบคุมผงัเมือง หา้มปลูกสร้างอาคารหรือตึกสูงทาํให้
พืLนที(ไม่เปลี(ยนแปลงมากนกั  
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4.3.2 ประเดน็ดา้นเศรษฐกิจ 
กิจกรรมที(เกิดขึLน ผลกระทบ การพึ(งพา 
รายไดข้องวดั 
 

•รายไดข้องวดันาํมาพฒันาวดั 
บาํรุงพทุธศาสนา ช่วยชุมชน และ
สงัคม 
 

วดัมีรายไดจ้ากแรงศรัทธา ความเชื(อ
ของประชาชนและนกัท่องเที(ยวที(มา
กราบไหว ้ทาํบุญ เช่าบูชาพระเครื(อง 
ประชาชนที(ไดที้(พึ(งทางใจ 

กิจกรรมที(เกิดขึLน ผลกระทบ การพึ(งพา 
 
 
รายไดข้องชุมชน 
ผูป้ระกอบการ และ
เกษตรกร 

•เกิดการกระจายรายไดใ้นชุมชน 
คนในชุมชนมีรายไดเ้พิ(ม รวมถึง
วดัและแหล่งท่องเที(ยวใกลเ้คียง
เกษตรกรมีช่องทางการขายสินคา้
การเกษตรมากขึLน 
-เกิดการจา้งงานมากขีLน 
-เกิดการลงทุนจากนกัลงทุนต่าง
พืLนที( ทาํใหสิ้นทรัพยแ์ละราคา
ที(ดินสูงขึLน 
-เกิดรายไดเ้ขา้สู่ภาครัฐ 
-เกิดการรวมกลุ่มธุรกิจท่องเที(ยว
ใหเ้ขม้แขง็ขึLนระหวา่งกนัใน
ชุมชน และนอกพืLนที( 

      คนในชุมชนและร้านคา้ในได้
พืLนที(ขายของไดเ้พราะนกัท่องเที(ยว
ที(มาวดัและเดินทางไปเที(ยวสถานที(
อื(น ๆ ต่อและยงัทาํใหเ้กษตรกรขาย
ของพึ(งพาโดยไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้คน
กลาง คนวา่งงานไร้อาชีพถูกจา้งงาน
จากผูป้ระกอบการ และเจา้ของที(ดิน
ผูมี้สินทรัพยที์(เป็นทรัพยากร
ส่งเสริมการท่องเที(ยวมีอาํนาจใน
การต่อรองนกัลงทุนที(มาเช่าหรือซืLอ 
ภาครัฐไดภ้าษีจากผูป้ระกอบการ 
และเกิดความสามคัคีร่วมมือกนัใน
การดาํเนินงานดา้นธุรกิจ 

วดั ชุมชน และนกัท่องเที(ยวเป็นการพึ(งพากนัจนเกิดการท่องเที(ยวที(เป็นเชิงพุทธ มีพืLนที(
สร้างรายไดแ้ละทาํใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัเติบโตขึLน การที(วดัจดัพืLนที(ใหข้ายของโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย
เป็นแต่ตอ้งขายของในราคาที(เป็นธรรมไม่ขายเพื(อแสวงหากาํไรเกินไป ซึ( งการจดัการนีL เป็นการ
สร้างความรักและหวงแหน ทาํใหชุ้มชนยิ(งมีความตอ้งการที(จะรักษาวดัไวเ้พื(อเป็นช่องทางทาํมาหา
กิน พร้อมทัLงไดส้อดแทรกธรรมะโดยการไม่เอาเปรียบเบียดเบียนผูอื้(น แต่กเ็ป็นช่องโหวเ่ปิดโอกาส
ให้นายทุนหรือคนต่างถิ(นมาแข่งขนัหรือแยง่พืLนที(การทาํมาหากิน ทาํให้สินคา้ที(เป็นสินคา้ทอ้งถิ(น
โดนทาํลายความเป็นตน้ฉบบัและวตัถุมงคลถูกปลอมแปลง คุณค่าของสินคา้ถูกตีราคาใหล้ดลง  
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 การปรับตวัของร้านคา้และผูป้ระกอบการเป็นการใช้โปรโมชั(นแบบลดแลกแจกแถม 
เพราะร้านคา้มีมากเกินไปจึงตอ้งผลกัดนัสินคา้ให้จาํหน่ายไดห้มด ไม่ไดมี้การตัLงมาตรฐานสินคา้ 
และราคาอยา่งจริงจงัเพื(อช่วยควบคุมกลไกการตลาด ทาํให้ผลกระทบยงัคงตกไปอยูที่(วตัถุดิบตน้
ทางหรือสินคา้ทางการเกษตร ทาํใหเ้ศรษฐกิจไม่เป็นการเติบโตหรือดีขึLนทัLงระบบ คนในชุมชนและ
เกษตรกรอยูก่บัค่าครองชีพที(สูงขึLนตน้ทุนทาํกินสูงขึLนแต่รายไดจ้ากการขายสินคา้ราคาถูก รวมถึง
ผลกระทบจากโรคระบาดหรือการภาวะย ํ(าแย่ของเศรษฐกิจนักท่องเที(ยวใช้จ่ายน้อยลงยิ(งทาํให้
เศรษฐกิจรากหญา้ถูกผลกระทบหนกัขึLน 

4.3.3 ประเดน็ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
กิจกรรมที(เกิดขึLน ผลกระทบ การพึ(งพา 
วถีิชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คนในชุมชนไดรั้บความ
สะดวกสบายมากขึLนจาก
สาธารณูปโภค มีการจา้งงาน 
สร้างอาชีพ คุณภาพคนในชุมชนดี
ขึLนลดการยา้ยถิ(นฐานออกไป
ทาํงานที(อื(น คนในชุมชนรักเห็น
ความสาํคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติที(มี     
-บา้นไมท้รงไทยริมนํLาถูก
เปลี(ยนเป็นบา้นปูนแบบทนัสมยั 
•ความเอืLอเฟืL อเผื(อแผแ่บ่งปัน
ลดลง คนในชุมชนเริ(มกินอาหาร
จากภาคต่าง ๆที( หาง่าย ซืLอง่าย
มากขึLน  
-คนในพืLนที(เลือกจะไปทาํบุญ 
หรือเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที(
วดัอื(น  

-การท่องเที(ยวตอ้งอาศยัพืLนที(ของ
คนในชุมชนในการติดตัLงเสาไฟ 
ขยายถนน ทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์ทัLง
สองฝ่าย อาชีพต่าง ๆเกิดขึLนเพราะ
นกัท่องเที(ยวเขา้ถึง 
 
 
-แต่ก่อนบา้นพึ(งพาลมธรรมชาติ แต่
เมื(อถูกรบกวนจากเรือยนต ์เสียง 
ควนัไอร้อน จึงหนัไปใชพ้ดัลม และ
แอร์เพื(อบรรเทาความร้อนทาํให้
สิLนเปลืองพลงังานไฟฟ้าเพิ(มขึLน 
-คนในทอ้งถิ(นที(เคยหาอาหารตาม
แหล่งธรรมชาติ ตอ้งหนัไปซืLอ
อาหารตามทอ้งตลาดแทน 
-คนในชุมชนตอ้งการทาํบุญและ
ปฏิบติัธรรมในวดัที(เงียบสงบ  
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คนในชุมชนที(เคยอาศยัอยูใ่นพืLนที(เมื(อการท่องเที(ยวเขา้มา คนที(ไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไม่
ตอ้งการแสวงหาประโยชน์ก็หาวิธีป้องกนัการถูกรบกวน เช่น สร้างบา้นใหมิ้ดชิดขึLน จากบา้นเปิด
โล่งเป็นปิดทึบ ติดแอร์เพื(อลดอุณหภูมิ แหล่งอาหารหายากก็ปรับเปลี(ยนใหง่้ายขึLน นาํอาหารจากที(
อื(นมาบริโภค ปลูกหรือเลีLยงสิ(งที(สามารถปลูกและเติบโตไดใ้นทุกพืLนที( ทาํใหท้กัษะการดาํรงชีวติอ
ภูมิปัญญาชาวบา้นที(เคยมีค่อย ๆ หายไปไม่ไดรั้บการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

ชุมชนเลือกการปรับวิถีชีวิตใหง่้ายขึLน ดว้ยบริบทของคนในสงัคมปัจจุบนัที(เปลี(ยนไป ตอ้ง
หารายไดใ้นชีวิตที(เร่งรีบ แก่งแยง่แข่งขนักนัจนเป็นเรื(องปกติ มีปฏิสัมพนัธ์กนันอ้ยลง ทาํให้เห็น
ภาพของวิถีชุมชนที(เป็นเอกลกัษณ์ไดย้าก เกิดการสร้างภาพมากกว่าของจริงเพื(อเป็นองคป์ระกอบ
ของการท่องเที(ยวเท่านัLน 
      
กิจกรรมที(เกิดขึLน ผลกระทบ การพึ(งพา 
วฒันธรรม • เกิดการอนุรักษป์ระเพณี ศาสนา

วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ(น  
และเผยแพร่เป็นที(รู้จกั  
รวมถึงไดแ้ลกเปลี(ยนวฒันธรรม
ความนบัถือ ความเชื(อในพทุธ-
ศาสนาของคนในชุมชนและ
นกัท่องเที(ยวจากภูมิภาคต่าง ๆ 
-วฒันธรรมอาหารการกินบ่งบอก
ตวัตนของคนในทอ้งถิ(น 
-คนในชุมชนไม่กลา้พดูสาํเนียง
ทอ้งถิ(น เพราะรู้สึกเป็นตวัตลก 

-การท่องเที(ยวพึ(งพาความเป็น
เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมในทอ้งถิ(น
ที(มีความโดดเด่นเฉพาะพืLนที( รวม
ไปถึงวตัถุดิบในทอ้งถิ(นเป็นตวั
ส่งเสริมใหอ้าหารโดดเด่น มี
เรื(องราว 
 
 
-คนในพืLนที(รุ่นใหม่ปรับการพดูเป็น
สาํเนียงนิยมโดยการฝึกจากสงัคม
ภายนอกจากโซเซียลและจากคนดงั
เพื(อใหเ้ป็นที(ยอมรับ 

 จากผลการศึกษาผลกระทบพึ(งพาทรัพยากรในการท่องเที(ยว ผูศึ้กษาได้การวิเคราะห์
ผลกระทบและการพึ(งพาของกิจกรรมการท่องเที(ยวเพื(อประเมินความยั(งยนืในดา้นสิ(งแวดลอ้ม ดา้น
เศรษฐกิจ และดา้นสงัคม  ดงัต่อไปนีL  
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การท่องเที(ยวทาํบุญ ไหวพ้ระ ส่งผลกระทบต่อสิ(งแวดลอ้ม ก่อให้เกิดขยะ มลพิษในนํL า 
และอากาศ เพราะผูป้ระกอบกิจการยงัใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกใส่อาหาร หรือสิ(งของถวายพระ 
เพราะตน้ทุนตํ(า หาซื(อง่าย ไดค้วามรวดเร็ว เน้นขายไดก้าํไรมาก ในขณะเดียวกนัการท่องเที(ยว
ทาํบุญ ยงัมีการพึ(งพาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื(ออาํนวยความสะดวก ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศ
โดยรอบแต่ก็สามารถสร้างความรู้สึกที(ดีและมีกาํลงัใจในการดาํรงชีวิตต่อเพราะไดรั้บบรรยากาศที(
ดี จิตใจสงบขึLน หลุดพน้จากความรู้สึกทุกขจ์ากสิ(งที(เจอ  ตรงกบัหลกัธรรมการหาวิธีพน้จากทุกข์
ถึงแมจุ้ดมุ่งหมายการเดินทางมาดว้ยค่านิยม ความศรัทธา ความเชื(อที(ไดพึ้(งพิงศาสนากต็าม 
 การท่องเที(ยวชมธรรมชาติในพืLนที( ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทาํใหแ้หล่งท่องเที(ยวเสื(อม
โทรมเพราะถูกคุกคาม เพื(อให้ไดเ้ห็นความสวยงาม ตามหาความร่มรื(น ดว้ยการไปในที(ต่าง ๆโดย
การใชพ้าหนะที(เป็นเครื(องยนต ์ซึ( งอาจเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนกัท่องเที(ยว แต่ในอีกดา้น
หนึ(งทาํใหค้นในชุมชนหรือนกัท่องเที(ยวไดเ้ห็นธรรมชาติ การเปลี(ยนแปลงที(เกิดขึLนตามธรรมชาติ 
เกิดความสํานึกในการรับมือกบัการเปลี(ยนแปลง หรือรู้สึกอยากอนุรักษ์เพิ(มขึLน จะเห็นไดจ้าก
กิจกรรมต่าง ๆที(หลายภาคส่วนพยายามทาํเพื(ออนุรักษสิ์(งแวดลอ้ม 
 การท่องเที(ยววิถีชีวิตและวฒันธรรม ส่งผลทาํให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึLน มีงาน 
มีอาชีพ สร้างรายได ้กระตุน้เศษฐกิจภายในจงัหวดั แต่ผลที(ตามมาคือการมีค่าครองชีพที(สูงขึLนที( ทาํ
ให้บางคนที(ไม่ไดรู้้สึกว่าตอ้งมีแหล่งท่องเที(ยวตัLงแต่ตน้ เริ(มรู้สึกว่าถูกเบียดเบียนจากการพฒันา
เพื(อให้เป็นแหล่งท่องเที(ยวทัLงที(อาจจะไม่ไดอ้ยากมีส่วนร่วมหรือเสียสละในการพฒันาเพราะพวก
เขาสามารถพึ(งพาทรัยากรที(ตนเองมีอยูอ่ยา่งไม่เดือดร้อน  ผูศึ้กษาจึงสรุปว่าการท่องเที(ยวเชิงพุทธ
ของวดัจุฬามณีสามารถเป็นแหล่งท่องเที(ยวที(ย ั(งยนืได ้ถา้ลดกระทบดา้นลบ ใชท้รัพยากรทอ้งถิ(นให้
เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด เพื(อลดการพึ(งพาทรัพยากรธรรมชาติ หรือปัจจยัจากภายนอกในนอ้ยลง 
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บทที' 5 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื( องความยั(งยืนของการท่องเที(ยวเชิงพุทธวดัจุฬามณี  มีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาเพื(อ ศึกษาผลกระทบต่อความยั(งยืนและแนวทางการบริหารจดัการพืLนที(ท่องเที(ยวเชิง
พุทธ วิเคราะห์ความเชื(อมโยงระหว่างผลกระทบที(เกิดขึLนกับผูที้( เกี(ยวขอ้ง ถอดบทเรียนพร้อม
เสนอแนะแนวทางบริหารจัดการท่องเที(ยวเชิงพุทธของพืLนที(วดัจุฬามณี เพื(อก่อให้เกิดความ
ยั(งยนื ดงัต่อไปนีL  

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ผลกระทบจากการท่องเที(ยวในพืLนที(  
         ผลกระทบจากการท่องเที(ยวในพืLนที(ดา้นสิ(งแวดลอ้ม คือขยะมูลฝอยที(เกิดขึLนเพราะมี

นกัท่องเที(ยวเป็นจาํนวนมาก ขยะที(เกิดขึLนส่วนใหญ่เป็นบรรจุภณัฑ์ ที(เป็นขยะประเภทพลาสติก 
การบริหารจดัการขยะของเพื(อบรรเทาผลกระทบที(เกิดขึLนของทางวดัและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
บางช้างยงัจดัการไดไ้ม่เพียงพอ และไม่มีการจดัการขยะอย่างถูกตอ้งตามหลกัของกรมควบคุม
มลพิษ วดัและชุมชนเน้นการปรับปรุงพืLนที( สร้างบรรยากาศ และทัศนียภาพให้สวยงาม ใช้
สาธารณูปโภคที(เป็นทรัพยากรร่วมนาํมาซึ( งประโยชน์ดา้นการท่องเที(ยวไม่วา่จะเป็นถนน ลาํคลอง
สาธารณะทาํใหม้ลภาวะที(เกิดขึLนไดรั้บผลกระทบร่วมกนัดว้ย  

       รายไดข้องวดัและชุมชน ทาํใหเ้ศรษฐกิจเติบโตอยา่งรวดเร็ว วดัมีการกระจายรายไดสู่้
ชุมชนและวดัอื(น ๆที(ขาดแคลน ชุมชนมีงาน มีรายได ้มีอาํนาจการใชจ่้ายมากขึLน มีการนาํเงินมา
หมุนเวียนในระบบจากการที(เห็นสินคา้ต่าง ๆ ที(มีมาจาํหน่าย ร้านคา้ที(เพิ(มมากขึLนหรือการพฒันา
สินคา้เป็นรูปแบบต่าง ๆ มาจาํหน่ายนกัท่องเที(ยวไดม้ากขึLน 

       วิถีชีวิตคนในชุมชนมีความเปลี(ยนแปลง ใชชี้วิตแบบคนเมืองมากขึLน ทาํให้ทกัษะใน
การดาํรงชีวิตแบบดัLงเดิมถูกนวตักรรมต่าง ๆผสมผสานอยู่ในการดาํรงชีวิตจนเริ(มชิน ใชเ้งินซืLอ
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ความสะดวกสบาย โดยไม่ทนัรู้ตวัว่าถูกกลืนคุณค่าบางอย่างให้ค่อย ๆหายไป  คนในชุมชนเริ(ม
ตอ้งการพืLนที(ส่วนตวัมากขึLนสร้างรัL วรอบชอบชิดเพิ(มความปลอดภยั หรืออาจเพราะไม่จาํเป็นตอ้ง
พึ(งพาอาศยัหรือพดูคุยกนัเพื(อแลกเปลี(ยนข่าวสารในชุมชน  ทาํใหก้ารปฏิสมัพนัธ์พดูคุยกนัลดลง  

5.1.2  การพึ(งพาทรัพยากรธรรมชาติ วถีิชุมชนและวฒันธรรม 
          การพึ( งพาทรัพยากรธรรมชาติทาํให้เป็นการท่องเที(ยวเชิงพุทธมีความน่าสนใจ

เพิ(มขึLน ใช้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ เป็นองค์ประกอบสําคญัในการนาํเสนอ
เส้นทางการท่องเที(ยว  พืLนที(มีความอุดมสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรตามที(ราบลุ่ม และเป็นเมืองที(ควบคุม
การก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย เป็นการดึงศกัยภาพของทรัพยากรมาใชใ้นเป็นประโยชน์ ส่วน
อาหารและวฒันธรรมการกินของชุมชนเป็นแรงดึงดูดที(ดีและยงัเป็นการเล่าเรื(องความเป็นชุมชน ทาํ
ให้สินคา้ที(สามารถวางจาํหน่ายเป็นจุดขายให้กบัแหล่งท่องเที(ยว ผูบ้ริโภคยอมจ่ายเพื(อไดบ้ริโภค
สินคา้ที(หาไดเ้ฉพาะที( มีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ เป็นการประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมการกินและของดี
ในชุมชนไดอี้กทางหนึ(ง  
 5.1.3 การประเมินความยั(งยนื 
          การประเมินความยั(งยืนจากแต่ละกิจกรรม ทาํให้ทราบว่าควรนาํกิจกรรมใดเป็น
กิจกรรมที(ควรส่งเสริมใหด้าํเนินการต่อไปใหแ้หล่งท่องเที(ยวไดรั้บความนิยม สร้างรายไดโ้ดยเกิด
ผลกระทบกบัทรัพยากรและพึ(งพาสิ(งแวดลอ้มหรือปัจจยัภายนอกใหน้อ้ยที(สุด จากผลการศึกษาเห็น
ได้ว่า การท่องเที(ยวทาํให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึLน สร้างความยั(งยืนด้านคุณภาพชีวิต และการ
ท่องเที(ยวที(พึ(งพาวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนช่วยสร้างความรักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ในทอ้งถิ(นตนเอง เห็นถึงความสาํคญัของมรดกทางวฒันธรรมที(แมส้งัคมจะเปลี(ยนไป แต่ความเป็น
ตัวตนของพืLนที(ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชนได้ ส่วนกิจกรรมทาํบุญไหวพ้ระ และกิจ
กรมมการท่องเที(ยวชมธรรมชาติ เป็นการท่องเที(ยวที(มีผลกระทบและพึ(งพาทรัพยากรค่อนขา้งมาก 
ทาํให้ธรรมชาติ สาธารณูปโภคเสื(อมโทรม รวมถึงตอ้งดึงปัจจยัภายนอกสนบัสนุนกิจกรรม เช่น 
พลาสติก หรือ นํL ามนัเชืLอเพลิง เป็นตน้ จึงมองไดว้่าทัLงสองกิจกรรมนีL มีความน่าเป็นห่วงในเรื(อง
ความยั(งยนื 

5.2  อภปิรายผล 
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         รูปแบบการท่องเที(ยวเชิงพทุธวดัจุฬามณีเป็นการเนน้กิจกรรมการเป็นที(พึ(งทางใจ ทาํบุญ ไหว้
พระ ถวายดอกไมธู้ปเทียน บนบานศาลกล่าวต่อสิ(งศกัดิh สิทธิh เพื(อขอให้สมหวงั เมื(อสมหวงัก็มีการ
แกบ้น ขึLนอยู่กบัวฒันธรรม ประเพณี และความเชื(อในพืLนที( และนาํสิ(งแวดลอ้มทางกายภาพ วิถี
ชุมชนและวฒันธรรมมาอยูใ่นโปรแกรมการท่องเที(ยวดว้ย ทาํใหก้ารท่องเที(ยวตอ้งมีการใช ้Single -
use plastic ให้นักท่องเที(ยวไดรั้บความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการไหวพ้ระ ถวายอาหาร ที(ไม่ตอ้ง
กงัวลเรื(องการจดัการภาชนะต่าง ๆในภายหลงั หรือจาน ชาม บริโภคที(ใชแ้บบครัL งเดียวทิLง ทาน
เสร็จทิLงไดเ้ลยหรือสามารถทานไปเที(ยวไปในการเดินทางเที(ยวชมธรรมชาติที(ตอ้งนั(งเรือหางยาวใน
การเที(ยวชมธรรมชาติ เพราะดว้ยระยะทางและเวลาที(มีจาํกดั ซึ( งแตกต่างงานวจิยัของ พระมหาสุริยา 
มะสันเทียะ (2563) ที(พบว่าการท่องเที(ยววัดในหมู่เกาะรัตนโกสินทร์ กิจกรรมส่วนใหญ่
นกัท่องเที(ยวจะสักการะพระพุทธรูปภายในวดั และสามารถทาํกิจกรรมพกัผ่อนหย่อนใจภายใน
บริเวณซึ( งมีการจดัสภาพภูมิทศัน์ให้ร่มรื(น สงบ และมีความปลอดภยัสูง มีกิจกรรมสันทนาการ
พกัผอ่นหยอ่นใจภายในวดัเป็นสาํคญั เช่น งานประจาํปี เป็นตน้ ซึ( งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพย์
วิมล พูลสุข (2561) ที(พบวา่ วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) มีการนาํเสนอวดัในฐานะพืLนที(ศกัดิh สิทธิh ในบริบทการ
ท่องเที(ยวผา่นเรื(องเล่า ศกัดิh สิทธิh  การสร้างวตัถุต่าง ๆ เพื(อเป็น “จุดขาย” แก่วดั และการ นาํเสนอข่าว
เกี(ยวกบัวดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) ของสื(อมวลชนผ่านโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ทาํให้การทาํบุญไหวพ้รเป็นการ
ขบัเคลื(อนความเชื(อดว้ยแรงศรัทธาในเรื(องเหนือธรรมชาติมากกว่าการการกระทาํดว้ยความขยนั
อดทนในการทาํมาหากิน ถา้นกัท่องเที(ยวหวงัพึ(งแต่การกราบไหว ้เมื(อไม่ไดต้ามที(ตอ้งการ กระแส
การกราบไหวก้ถ็ดถอยและไปแสวงหาที(พึ(งใหม่ 

การท่องเที(ยวธรรมชาติ ในเส้นทางการท่องเที(ยว นกัท่องเที(ยวตอ้งการเที(ยวชมธรรมชาติที(
สวยงาม ร่มรื(น แต่กลบัตอ้งการไปไดใ้นหลาย ๆ สถานที(โดยเรือยนตแ์ละรถยนต ์เป็นการทาํลาย
ธรรมชาติสิ(งแวดลอ้ม ซึ( งยงัจาํเป็นตอ้งพึ(งพาเพราะยงัไม่มีการใชพ้ลงังานสะอาดในพืLนที( หรือการ
พยายามที(จะใชพ้ลงังานอื(นมาทดแทน เป็นการท่องเที(ยวที(สวนทางกบัการใชท้รัพยากรอยา่งย ั(งยนื  
ถึงแมว้่าพืLนที(มีการคงไวซึ้( งธรรมชาติ มีกฎหมายการควบคุมสิ(งปลูกสร้างก็ตาม ดงันัLนจึงตอ้งให้
ความสาํคญักบัทรัพยากรที(ตอ้งพึ(งพาเพื(อการท่องเที(ยว สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (หทยัรัตน์ สวสัดี, 
2563) ที(กล่าววา่ ควรมีการจดัระบบ แบบแผน  หรือมีวิธีการจดัการในการนาํทรัพยากรที(มีอยูม่าใช้
เพื(อรองรับการท่องเที(ยว  จดัทาํแผนเพื(อการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติที(โดดเด่นของชุมชนที(
สามารถนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมเพื(อการท่องเที(ยว 
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การท่องเที(ยววิถีชีวิตและวฒันธรรม มีแนวโนม้ความยั(งยืนที(ดีจากปัจจยัภายในที(สามารถ
ควบคุมได ้คือ คนในชุมชนที(มีความรักทอ้งถิ(นและบา้นเกิด อยากแสดงถึงการมีคุณค่าของพืLนที(
ของตนเองจากมรดกที(ได้รับสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น อาหารการกินที(คนต่างถิ(นพูดกันว่าอร่อย 
สามารถเรียนรู้จากการศึกษาและประสบการณ์ปรับตวัเพื(อให้เขา้กบับริบทพืLนที(การรองรับการ
ท่องเที(ยว สอดคลอ้งแนวความคิดของ อุษาวดี พูลพิพฒัน์ (2545) ที(วา่ การท่องเที(ยวแบบยั(งยนืโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที(ยวที(มีความต่อเนื(อง มีคุณภาพ และมีความสมดุลดา้นความตอ้งการ
ของชุมชนทอ้งถิ(นและขีดความสามารถของทรัพยากรที(มี  

ในส่วนปัจจยัภายนอกที(ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น สภาพเศรษฐกิจที(เป็นขาลงอยูใ่นขณะนีL  
ประกอบกบัการเกิดเหตุไม่คาดคิด คือ โรคระบาดโควิด-19 ทาํให้การท่องเที(ยวตอ้งหยุดชะงกั 
เพราะทุกการเดินทางตอ้งใช้เงิน ตอ้งคาํนึงถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนัก่อน ใช้จ่ายดว้ยความ
ระมดัระวงัมากขึLน เป็นปัจจยัสาํคญัที(ทาํใหก้ารท่องเที(ยวซบเซา รายไดชุ้มชนหายไป   

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

         5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการจดัการในพืLนที(  
     ความสามารถของชุมชนที(ทาํให้เกิดการใชท้รัพยากรไดอ้ย่างย ั(งยืน คือ การจดัการกบั

ปัจจยัควบคุมได ้ ลดการพึ(งพาพลงังานเชืLอเพลิง เนน้การปั(นจกัรยาน ใชเ้รือพายในคลองเส้นทาง
ขนาดเล็ก ใชเ้รือไฟฟ้า หรือใชเ้ชืLอเพลิงชีวภาพในคลองเส้นทางขนาดใหญ่ เลือกให้เหมาะสมกบั
บริบทพืLนที(ที( เปราะบาง มีการประชาสัมพนัธ์ของวดัและแหล่งท่องเที(ยวให้นักท่องเที(ยวเห็น
ความสาํคญัของธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้ม โดยสอดแทรกหลกัศาสนา เช่น สร้างกรรมดีดว้ยการไม่
เบียดเบียนผูอื้(น ไม่ทาํลายชีวิต และที(อยูอ่าศยัของผูอื้(น การลดการพึ(งพาบรรจุภณัฑ ์single use ใช้
วสัดุในพืLนที(เช่น กระทงใบตองแทนถุงพลาสติก  ในการใส่ของทาํบุญ ไหวพ้ระ และการบริโภค 
เนน้การใชห้ลกั 3R ในการจดัการ ตัLงแต่แหล่งกาํเนิดตน้ทาง ขายสินคา้ที(ชุมชนมีอยู่หรือสามารถ
ผลิตไดเ้องโดยสร้างจุดเด่นและเพิ(มคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ ในขณะเดียวกนัควรเร่งดาํเนินการใหผู้ที้(มี
ศกัยภาพ นกัวิชาการต่าง ๆ นาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพื(อให้ลดการใชท้รัพยากรและผลกระทบให้
ไดม้ากที(สุด 
ปัจจยัที(ควบคุมไม่ไดคื้อปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นสภาพเศรษฐกิจที(ยงัชะลอตวั ค่าครองชีพ
ที(สุงขึLน ราคานํL ามนัที(แพงขึLนเป็นเท่าตวัหลงัช่วงโควิด -19 ยิ(งทาํให้นกัท่องเที(ยวไม่เดินทางออก
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นอกพืLนที(  ทัLงนีL สิ(งสําคญัที(จะทาํให้แหล่งท่องเที(ยวเชิงพุทธไม่หยุดชะงกั คือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ตอ้งรวมกนั โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ พาณิชยจ์งัหวดั วิสาหกิจชุมชน ตอ้งลงพืLนที(และสอบถาม
ขอ้มูล สถิติ รายได ้ปัญหาต่าง ๆ ประสบการณ์ที(ผา่นมาเมื(อเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทัLงที(
คาดการณ์ไวแ้ลว้ผิดพลาด หรือจากเหตุการณ์ที(ไม่คาดคิดมาวิเคราะห์ เพื(อหาทางช่วยเหลือ แกไ้ข 
เป็นสร้างเสริมสร้างกาํลงัใจ โดยเมด็เงินสนบัสนุน การประชาสัมพนัธ์ การจดัอีเวน้ทอ์ยา่งต่อเนื(อง 
เพื(อเป็นการกระตุน้นกัท่องเที(ยวใหนึ้กถึงประสบการณ์หรือสิ(งดี ๆ ที(เคยไดรั้บและกลบัมาเที(ยวใน
พืLนที(อยูเ่สมอ   

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครัL งต่อไป 
          การศึกษาครัL งต่อไป ควรมีการหาขอ้มูลเพิ(มเติมเกี(ยวกบัตวัเลข ที(ชดัเจน กิจกรรมการ
ท่องเที(ยวเชิงพุทธในแต่ละกิจกรรมว่ารายไดก้บัผลตอบแทนที(คืนกลบัพุทธศาสนาตอบแทนมาใน
รูปแบบใด เป็นแบบบูรณะศาสนสถานที(ยงัขาดแคลน หรือคืนสู่ชุมชนในดา้นการดาํรงชีวิตเพื(อ
ช่วยเหลือกนัและกนัเมื(อพบสภาพเศรษฐกิจขาลง หรือนาํไปต่อยอดการสร้างรายไดเ้ขา้วดัให้มาก
ขึLน โดยนาํหลกัปฏิบติัทางศาสนา เช่น การสร้างสถานปฏิบติัธรรม สถานที(ฟืL นฟูจิตใจ ตามหลกัคาํ
สอนของพุทธโดยมีธรรมชาติวิถีรอบพืLนที(ช่วยในการบาํบดั รวมถึงการศึกษาทศันคติและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนแต่ละเจเนอเรชั(นว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในการสร้างวดัเป็นแหล่ง
ท่องเที(ยว และการรวบรวมประสบการณ์แต่ละเหตุการณ์ที(ผา่นมาไม่ว่าที(คาดการรณ์ไวว้่าตอ้งเกิด 
หรือ เหตุการณ์ที(ไม่ไดค้าดคิดที(ผลกระทบต่อการท่องเที(ยว วา่แต่ละเหตุการณ์ส่งผลต่อคนในชุมชน
มากนอ้ยเพียงใด เพื(อนาํมาวางแผนรับมือในอนาคต  

การจดัหาหรือร่วมทุนดว้ยการลงทุนตอ้งศึกษาเรื(องใดเพิ(มเติมในความเป็นไปไดข้องพืLนที( 
เพิ(มเพื(อการพฒันานวตักรรมเป็นของชุมชนเองโดยไม่พึ(งพาปัจจยัภายนอกพืLนที(แต่ตอ้งเป็นการ
ดาํเนินงานที(มีการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเนื(อง หรือสร้างอาํนาจอ่อน (soft 
power)  เพื(อสร้างตวัตนผา่นเครื(องมือเชิงวฒันธรรม เช่น การเผยแพร่ความเชื(อ ประเพณี มิติการใช้
ชีวิต เพื(อให้นกัท่องเที(ยวเห็นว่าไดป้ระโยชน์และก่อให้เกิดความสุขอย่างแทจ้ริง จดัอบรมเรียนรู้
สาํหรับเดก็หรือเยาวชนในพืLนที(รุ่นต่อ ๆไป ใหซึ้มซบัความเป็นตวัตน เห็นคุณค่าและเอกลกัษณ์ของ
ชุมชน สามารถนาํนวตักรรมหรือสิ(งที(ไดเ้รียนไม่วา่จะในสถานศึกษาหรือสังคมภายนอกมาปรับใช้
และดึงศกัยภาพของชุมชนให้โดดเด่น และคงกลิ(นอายความเป็นสถานที(ท่องเที(ยวเชิงพุทธกบัวิถี
ธรรมชาติที(สวยงามไดอ้ยา่งย ั(งยนื 



 

 

 

81 

 

บรรณานุกรม 

Choi, S. (2 0 0 6 ) .  Sustainability indicators for managing community tourism. Tourism 
Management(27), 1274-1289.  

Evan Williams. (2 0 1 2 ) .  Dependencies Model ,. Retrieved from https://medium.com/climate-
conscious/the-3-nested-dependencies-model-63cbdf66b54d 

https://th-th.facebook.com/watjulamanee/. วัดจุฬามณี  ตําบลบางช้าง  อําเภออัมพวา  จังหวัด
สมทุรสงคราม. Retrieved from https://th-th.facebook.com/watjulamanee/ 

Jimieson, W. (2001). Sustainable Tourism development: Principles and principles and practices. 
Asian Institute of Technology, Bangkok.  

Richard Butler. (2 0 0 4 ) .  " The Tourism Area Life Cycle in the Twenty-First Century" in A 
Companion to Tourism (C. M. H. Alan A. Lew, Allan M. Williams, Ed.). 

Sindiga, I. (1 9 9 9 ) .  Alternative Tourism and Sustainable Development in Kenya. Journal of 
Sustanable Tourism, 12(3), 126-141.  

World Tourism Organization. (1995). Guide for local authorities on developing sustanable tourism. 
Madrid,Spain. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2547). การจดัการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร คู่มือสําหรับผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองทอ้งถิ(น (พิมพค์รัL งที(4 ed.). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2551). คู่มือแนวทางการลด คดัแยก และการใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย. 
กรมควบคุมมลพิษ. (2552). คู่มือสาํหรับผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ(น การจดัการขยะมูล

ฝอยชุมชนอยา่งครบวงจร. 
กรมควบคุมมลพิษ. (ม.ป.ป.). คู่มือแนวทางและขอ้กาํหนดเบื(องตน้การลดและการใชป้ระโยชน์ขยะ

มูลฝอย. 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ(งแวดลอ้ม. (2548). นโยบายและแผนจดัการมลพิษ. กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสิี(งแวดลอ้ม. 



 

 

 

82 

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ(งแวดลอ้ม. (2561). คู่มือการสร้างวินัยสู่การจดัการขยะที(ย ั(งยืน (สําหรับ
เยาวชน) (พิมพ์ครัL งที( 1 ed.). กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ( งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้ม. 

การท่องเที(ยวแห่งประเทศไทย. (2540). สรุปแนวทางการพฒันาการท่องเที(ยวในระดบัจงัหวดั
ภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: กองการวางแผนการท่องเที(ยวแห่งประเทศไทย. 

การท่องเที(ยวแห่งประเทศไทย. (2544). แผนปฏิบติัการท่องเที(ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ.  
ข่าวสดออนไลน.์ (2565). ขยะเกลื(อนวดัจุฬามณี. Retrieved from 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6817316 
จังหวัดส มุทรสงคราม .  (2565 ) .  ผัง เ มืองรวมจังหวัดส มุทรสงคราม .  Retrieved from 

http://www.samutsongkhram.go.th/V2013/index.php/11-about/5044-2017-04-30-00-
51-20 

จุฑาพร หินซุย, แ. ค. (2557). แนวทาง ส่งเสริม การ ท่องเที(ยว เชิง พุทธ กรณี ศึกษา วดั ประชาคม 
วนาราม อ้า เภ อ ศรี สมเด็จ จังหวดั ร้อยเอ็ด. International Thai Tourism Journal, 
10(1), 50-58.  

จุฑาภรณ์ หินซุย, ส. ม. ส. ส. (2557). แนวทางการส่งเสริมการท่องเที(ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษาวดั
ประชาคมวนาราม อาํเภอศรีสมเดจ็ จงัหวดัร้อยเอด็ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น,  

ดไนยา ตัLงอุทยัสุข. (2552). ศกัยภาพและความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที(ยวในจงัหวดันคร
สรรค.์ วรสารวชิาการอิเลก็ทรอนิกส์การท่องเที(ยวไทยนานาชาติ, ฉบบัที( 3.  

ดร.สุดถนอม ตนัเจริญ. (2560). การจดัการการท่องเที(ยวโดยชุมชนเพื(อการพฒันาการท่องเที(ยวอยา่ง
ย ั(งยนื.  

ทศันีย  ์ปิยะเจริญเดช. (2564). มุมมองการพฒันาการท่องเที(ยวเชิงพุทธ. วารสารบณัฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ,์ ปีที( 15(ฉบบัที( 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม)).  

ทิพยว์ิมล พูลสุข. (2561). วดัเจดีย  ์(ไอไ้ข่) ในฐานะ “พืLนที(ศกัดิh สิทธิh ” ในบริบทการท่องเที(ยว. 
พลงังานปัญญาเพื(อการพฒันาที(ย ั(งยนื คณะมนุษยศ์าสตแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสงขลา.  



 

 

 

83 

 

ธนกฤต สังข์เฉย. (2550). อุตสาหกรรมการท่องเที(ยวและบริการ. (คณะวิทยาการจัดการ). 
มหาวทิยาลยัศิลปากร,  

ธนิต บุตรทิพยส์กลุ. (2558). พฤติกรรมการท่องเที(ยวเชิงพทุธศาสนาของนกัท่องเที(ยววดั ในจงัหวดั
น่าน. Retrieved from 
https://madlab.cpe.ku.ac.th/forest/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%
B8%95_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%
E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%
81%E0%B8%B8%E0%B8%A5 

นยันา เดชะ. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน ตาํบลเสมด็ 
อํา เ ภอไชย า  จั งหวัด สุ ร าษ ณ์ธ า นี .  (วิ ท ย า นิพน ธ์ป ริญญามหาบัณ ฑิต ) . 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  

บุญเลิศ จิตตัLงวฒันา. (2550). การพฒันาการท่องเที(ยวอยา่งย ั(งยนื (พิมพค์รัL งที(2 ed.). กรุงเทพฯ: เพรส
แอนดดี์ไซน์. 

ปราณี ไพบูลยส์มบติั. (2546). ชนิด ปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิLงขยะของนกัท่องเที(ยว และ
ผูป้ระกอบการในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  

ปรีชา มณีรัตน์. (2538). การศึกษาวฒันธรรมการเรียนรู้ของชุมชนบนพืLนที(สูง. พิษณุโลก: ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน. 

พระครูสนัติธรรมาภิรัต (บุญชยั สนฺติกดร). (2014). ศาสนสถานแหล่งท่องเที(ยวในพระพทุธศาสนา. 
Journal of Nakhonratchasima college, 8(1 January-June), 92.  

พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). (2550). ธรรมนูญชีวิต (พิมพ์ครัL งที(  4 ed.). กรุงเทพ ฯ: 
สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ. 

พระมหาพรชยั สิริวโร. (2560). การศึกษาวิเคราะห์อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมในการท่องเที(ยวอยา่ง
ย ั(งยืน จังหวดัแม่ฮ่องสอน. (บัณฑิตวิทยาลัย). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั,  

พระมหาสุทิตย ์อบอุ่น. (2542). การท่องเที(ยวแนวพทุธ. จุลสารการท่องเที(ยว(ม.ค.-มี.ค. 42).  



 

 

 

84 

 

พระมหาสุริยา มะสนัเทียะ. (2558). กลยทุธ์เพิ(มคุณค่าการตลาดสาํหรับการท่องเที(ยวเชิงพทุธศาสนา
ของอารามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร์. (บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต). มหาวทิยาลยัสยาม,  

พระมหาสุริยา มะสันเทียะ. (2563). กลยทุธ์ ที( ส่งเสริม คุณค่า การ ท่องเที(ยว เชิง พุทธ ศาสนา ใน 
เกาะ รัตนโกสินทร์. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 
14(1), 42-54.  

พระมุนินทร์ มุนินฺทโร, ก. น. ด. (2561). การบริหารจดัการการท่องเที(ยวเชิงพุทธของวดัในอาํเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ. (ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,  

พระศรีสังคม ชยานุวฑฺโฒ (ธนาวงษ)์. (2563). การท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนา : รูปแบบเครือข่ายการ
จดัการท่องเที(ยวของวดัในประเทศไทย. วารสารมหาจุฬาวชิาการ ปีที( 7.  

ภราเดช พยฆัวิเชียร. (2550). การท่องเที(ยวทางวฒันธรรมรากหญา้โดยชุมชนในประเทศไทย. eTAT 
Tourism Journal, 7(3), 1-7.  

ภทัรภรณ์ พิศปัL น. (2563a). การ บริหาร จดัการ และ ดาํเนิน โครงการ ประกวด อุทยานแห่งชาติ สี 
เขียว ดา้น ขยะ มูลฝอย ของ อุทยานแห่งชาติ ภูเรือ จงัหวดั เลย. วารสาร วิจยั และ 
พฒันา มหาวทิยาลยั ราชภฏั บุรีรัมย,์ 15(2), 113-126.  

ภทัรภรณ์ พิศปัL น. (2563b). การบริหารจดัการและดาํเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวดา้นขยะ
มูลฝอยของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวดัเลย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  

มนชนก จุลสิกขี. (2562). แนวทางการจดัการการท่องเที(ยวเชิงพุทธศาสนา วดัในพืLนที(ฝั(งธนบุรี. 
วารสารวทิยาการจดัการปริทศัน์, ปีที( 1(กรกฎาคม-ธนัวาคม).  

รําไพพรรณ แกว้สุริยะ. (2545). การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที(ยว เพื(อการพฒันาอย่างย ั(งยืน. 
กรุงเทพฯ: การท่องเที(ยวแห่งประเทศไทย. 

วศนั สดศรี. (2548). การประชาสัมพนัธ์เรื( อง การคดัแยกขยะสําหรับนักท่องเที(ยวบริเวณนํL าตก
สาริกา  อํา เภอเมือง  จังหวัดนครนายก .  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) . 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  



 

 

 

85 

 

วารสารวิชาการการท่องเที(ยวไทยนานาชาติ. (2013). In JOURNAL OF INTERNATIONAL AND 
THAI TOURISM. กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯ : คณะการจัดการการท่องเที(ยว สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

วิรุต กิจนนัทวิวฒัน์. (2550). จุดเริ(มตน้ของการพฒันาการท่องเที(ยวอย่างย ั(งยืนของประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย. 

วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจกัสานกา้นมะพร้าวบางชา้ง. ขนมจ่ามงกุฎ. Retrieved from 
https://smce.doae.go.th/index.php 

ศุภลกัษณ์ อคัรางกรู. (2553). พฤติกรรมนกัท่องเที(ยว (พมิพค์รัL งที( 2 ed.). กรุงเทพฯ: หจก.โรงพมิพ์
คลงันานาวทิยา. 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม .  (2564 ) .  วัด จุฬามณี .  Retrieved from 
https://skm.onab.go.th/th/content/category/detail/id/110/iid/5578 

สินธ์ุ;, น. ว. เ., อุทุมพร;, น., พ่วงสมจิตร์;, ช. ช., & บุญรักษา, ธ. ร. (2018). ยุทธศาสตร์ การ 
ท่องเที(ยว เชิง พุทธ แบบ ยั(งยืน จงัหวดั ปทุมธานี. Journal of Graduate Studies Valaya 
Alongkorn Rajabhat University, 12(1), 70-83.  

สุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น) ; พระมหา และคณะ. (2555). การพฒันารูปแบบและกระบวนการจดัการ
ท่องเที(ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.). 

หทยัรัตน์ สวสัดี. (2563). แนวทางการพฒันาการท่องเที(ยวโดยชุมชนเพื(อการจดัการท่องเที(ยวอยา่ง
ย ั(งยืน ชุมชนบ้านท่าแร่ อาํเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น. Journal of Sustainable Tourism 
Development, ปีที(2(ฉบบัที(1 มกราคม-มิถุนายน), 64-73.  

องก์ารบริหารส่วนตาํบลบางชา้ง. (2564). แผนพฒันาทอ้งถิ(น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตาํบลบาง
ชา้ง อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคาม. 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางช้าง. (2562). แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลบางช้าง พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕.  

อนนัต ์ศิริพงศว์ฒันา. (2552). ความรู้และพฤติกรรมการจดัการขยะในครัวเรือนของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่แกว้ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี. วิทยาลยัการ
บริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา,  



 

 

 

86 

 

อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์. (2539). รายงานการวิจยัการประเมินโครงการปกป้องป่าไมเ้มืองไทย เพื(อ
เร่งรัดฟืL นฟูตน้นํLาลาํธารในกรมป่าไม.้ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม่.  

อุษาวดี พลูพิพฒัน์. (2545). การท่องเที(ยวแบบยั(งยนื กรณีศึกษาการท่องเที(ยว. จุลสารการท่องเที(ยว, 
21(4), 38-49.  

 



 

 

 

87 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

88 

 

 

ตัวอย่างแบบบันทกึสังเกตการณ์ (แบบมส่ีวนร่วม)  
วนัที( 09 กมุภาพนัธ์ 2565  (วดัจุฬามณีหลงัมีการแจง้ปิดวดัวนัที( 08 กมุภาพนัธ์ 2565)   
เวลา 17.00-18.30 
เกบ็ขยะระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร   
 

สิ#งที#ตีความ / ให้ความหมาย 
(Subjective) 

รายการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Objective) 

-การมีส่วนร่วม / ใหค้วาม
ร่วมมือร่วมใจนอ้ย 
-ไม่มีการประชุมหรือพดูคุยกนั
ในประเดน็ขยะของผูน้าํหรือคน
ในชุมชน 
-อบต.ไม่มีความตระหนกัและ
ความใส่ใจเรื(องการจดัการขยะ 
-ชาวบา้น ร้านคา้ไม่รู้สึกวา่การ
มีขยะเป็นสิ(งผดิปกติ 
-ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียชอบการ
พฒันาและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจมากกวา่การรักษา
สมดุลทางสิ(งแวดลอ้ม 

• มีอาสาสมคัรประมาณ 15 คน ทัLงหน่วยกูภ้ยั และประชาชน โดยรู้กิจกรรม
จากแฟนเพจเฟสบุคของมูลนิธิ  

• จากการพูดคุยกับผูน้ํากิจกรรมครัL งนีL ว่าทําไมถึงได้มีความต้องการจัด
กิจกรรมไดรั้บคาํตอบวา่ ไม่มีใครรับผดิชอบ เพราะไม่ใช่หนา้ที( 

• ของ อบต.(ขอ้สังเกต - นดัรวมตวัอาสาสมคัร 17.00 แต่กว่าจะมากนัจนเริ(ม
ปฏิบติังานจริงคือ 17.30 และไดท้ราบเพิ(มเติมว่าครัL งนีL จาํนวนอาสาสมคัร
นอ้ยที(สุด จากทัLงหมด 5 ครัL ง)  

• เกบ็ขยะริมถนนและเกาะกลางถนนเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  
• ประเภทของขยะ คือ ขยะพลาสติกถุงพลาสติก ขวดนํL า แกว้นํL า กล่อง ชอ้น 
กล่องโฟม ขวดแกว้เครื(องดื(มชูกาํลงั  หนา้กากอนามยัจาํนวนมาก กระดาษ
เงินกระดาษทอง ริบบิLนพวงมาลยัไหวพ้ระ   

• ห่อลูกอมจาํนวนมาก และหลอดดูดนํLาไม่สามารถเกบ็ไดท้ัLงหมด  
• ขยะที(อยูลึ่กจากขา้งถนน อาจจะดว้ยลมพดั หรือจากการโยนไม่สามารถเขา้
ไปเกบ็ไดห้มด เนื(องดว้ยเป็นคลองและหญา้ขึLนสูง มีความเสี(ยงต่อผูเ้กบ็ขยะ  

• มีถงัขยะสีฟ้าเพียง 2 ใบ (ถงัขยะของ อบต.บางชา้ง) ในระยะเส้นทางที(เก็บ
ขยะและไม่มีถงัขยะแยกประเภท  
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สิ#งที#ตีความ / ให้ความหมาย 
(Subjective) 

รายการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Objective)  

 ไม่มีการคดัแยกขยะ จิตอาสาแต่ละคนมีถุงดาํคนละ 1 ใบ เกบ็ขยะทุกชิLนลงไป
ในถุงนัLนโดยเฉพาะหนา้กากอนามยัที(เป็นขยะอนัตรายกใ็ส่รวมกนั) เมื(อถามผูน้าํ
กิจกรรม ไดรั้บคาํตอบวา่ ยากที(จะคดัแยก  

• ใชเ้วลาในกิจกรรมครัL งนีL  ประมาณ 1.30 น. (1700-1830 น.)  
• มีผูป้ระกอบการร้านคา้ในพืLนที(อนุเคราะห์นํLาดื(มใหแ้ก่จิตอาสา(นํLาเกก็ฮวย)  
• พืLนที(ขา้งทางเป็นบา้นประชาชนที(ส่วนมากทาํกิจการเป็นร้านคา้ขายของฝาก 
ขนม ผลไมใ้นทอ้งถิ(น นอกทอ้งถิ(น ผลไมป้ระจาํฤดูกาล ดอกกหุลาบที(นาํไป
กราบไหวส้ักการะท้าวเวสสุวรรณ นอกจากนัL นก็เป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน คือ โรงงานมะพร้าวขาวเพื(อขายกะทิสด โรงงานมะพร้าวอ่อนที(
เจียรเปลือกส่งโรงงานอุตสาหกรรมใกลเ้คียง อู่ซ่อมรถ ร้านลา้งรถ  

• สถานที(จอดรถเอกชนไม่มีถงัขยะ และสถานที(จอดรถเอกชนมีทัLงสองฝั(ง
ถนน 

   รายการข้อค้นพบ 
-ถงัขยะไม่เพียงพอต่อการรองรับขยะของนกัท่องเที(ยวหรือผูที้(เดินทางผา่นเส้นทาง
การท่องเที(ยว  
-ที(จอดรถเอกชนไม่มีถงัขยะไวร้องรับขยะของผูที้(มาจอดรถ 
-การไม่มีผูรั้บผดิชอบในการจดัการขยะเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาํใหเ้กี(ยงกนัจดัการ 
-ขยะอนัตรายที(ทิLงเกลื(อนกลาด และจิตที(อาสาเกบ็ขยะไม่ไดร้ะมดัระวงัการติดเชืLอ 
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อจิตอาสาที(มาร่วมกิจกรรมได ้
-พืLนที(และภูมิทศัน์ต่าง ๆ เปลี(ยนแปลงจากเดิมมาก จากที(เคยเป็นสวนผลไมแ้ละพืLนที(
การเกษตรกลายเป็นกิจกรรมที(สร้างรายไดจ้ากการมาของนกัท่องเที(ยว เช่น ที(จอดรถ 
บา้นพกั ร้านขายของฝาก ของที(ระลึก เป็นตน้ ทาํใหพื้Lนที(สีเขียวลดลง ร่องทางเดิน
ของนํLาลดลงจากเดิมมากกวา่ครึ( ง 
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แบบบันทกึสังเกตการณ์ 

วนัที( 15 พฤษภาคม 2565  (วดัจุฬามณีการแจง้เปิดวดัเฉพาะทางเรือวนัที( 14 พฤษภาคม 2565   
เวลา 09.00 – 10.30 น. 
ลานจอดรถและบริเวณวดัจุฬามณี   

สิ(งที(ตีความ / ใหค้วามหมาย 
(Subjective) 

รายการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม  (Objective) 

-มีการก่อสร้างและพฒันาวดัอยู่
ตลอด 
-ไม่มีการคดัแยกขยะ 
-ถงัขยะในวดันอ้ยเพราะตอ้งการ
ใหภู้มิทศัน์บริเวณวดัสวยงาม 

• มีเส้นทางเขา้มาบริเวณลานจอดรถของวดัโดยใชเ้ส้นทางเดินรถช่องทาง
เดียวทางหน้าประตูซุ้มวดัเท่านัLน และทางออกทางเดียวกนั แบ่งครึ( ง
ทางเขา้-ออกดว้ยการตัLงกรวยสีส้ม 

• บริเวณลานจอดรถมีพนกังานดูแลจาํนวน 2 คน 
• มีถงัขยะตัLงเป็นจุด ๆ ในลานจอดรถ จุดละ 4 ใบ มีจาํนวน 10 จุด เป็นถงั
ขยะสีฟ้าเท่านัLนและระบุตวัอกัษร “ วดัจุฬามณี โปรดช่วยกนัรักษาความ
สะอาด” 

• ก่อนถึงจุดสักการะในวดั มีถงัขยะสีฟ้าตัLงริมถนนทางเขา้วางเรียงราย
ติดกนัทัLงสองฝั(งจาํนวนมาก และมีถงัขยะแยกสีของ อบต. ปะปนอยูด่ว้ย 

• ภายในวดัมีถงัขยะวางอยูน่อ้ยมาก และมีถุงดาํวางพืLนไวใ้ส่ขยะดว้ย 
• วนัที( 14 พฤษภาคม เป็นทางเปิดวดัแบบเส้นทางเรือ ท่านํL าที(ขึLนลงเรือจึง
มีขยะวางไวเ้กลื(อนกลาด เป็นแก้วนํL า ขวดนํL าพลาสติก กล่องโฟมใส่
อาหาร 

• คณะกรรมการของวดัไดป้ระกาศเป็นช่วง ๆ เรื(องขยะ ขอความร่วมมือ
อยา่วางขยะไวบ้ริเวณท่าเรือ ท่านํLา  

• ขยะมีวางอยูต่ามกาํแพง อาคารต่าง ๆ ในบริเวณวดัดว้ย 
• ดอกกุหลาบที(เป็นเครื( องสักการะสําคญัขององค์ท้าวเวสสุวรรณ ผูที้(
เดินทางมาสักการะจะนาํมาจากขา้งนอก และดอกกุหลาบที(จาํหน่ายใน
วดัเป็นการใชเ้วยีนจากผูที้(นาํมาสกัการะๆ 
ร้านคา้ภายในวดัยงัไม่เปิดใหบ้ริการเตม็รูปแบบ 
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สิ(งที(ตีความ / ใหค้วามหมาย 
(Subjective) 

รายการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม  (Objective) 

  *รายการขอ้คน้พบ 
- เมื(อผูม้าสกัการะบริโภคเสร็จแลว้เมื(อไม่มีถงัขยะอยูใ่กลต้วักจ็ะวางไวต้ามมุม
ต่าง ๆ อนัเนื(องจากไม่สะดวกในการถือติดตวัเนื(องดว้ยตอ้งทาํกิจกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ ในบริเวณวดัหลายจุดที(วดัไดจ้ดักิจกรรมไวใ้ห ้ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ชื#อ นามสกลุ นางสาวเพญ็นภา แสงวสูิตร 
 
ประวติัการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม 
 
ประสบการณ์การทาํงาน เจา้หนา้ที(แผนกจดัซืLอวตัถุดิบปลาใน / นอก    
 บริษทั ซีแวลู จาํกดั  
 


