
วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 383

การปรับตวัของชุมชนเกาะศาลเจ้าภายใต้ศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมติวัิฒนธรรม

ADAPTATION OF KOH SAN CHAO COMMUNITY UNDER 
KING RAMA IX’S PHILOSOPHY FOR SUSTAINABLE 

TOURISM IN A CULTURAL DIMENSION

ยุวรี  โชคสวนทรัพย์/ YUWAREE  CHOKSUANSAP1 

บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการนีเ้ป็นการศึกษาเร่ืองการปรับตัวของชุมชนเกาะศาลเจ้า	 ตลิ่งชัน	

กรุงเทพมหานคร	 จากชมุชนชาวสวนยา่นฝ่ังธนบรีุท่ีถกูรุกล�า้ท่ีดินโดยรอบจากนายทนุเพ่ือน�าไปสร้าง

บ้านจดัสรร	 โดยคนในชุมชนพยายามรักษาท่ีดินของตนเองไว้และปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด	 มีการ 

พฒันาชมุชนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนภายนอก	 จนกระทัง่กลายเป็นชมุชนเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ 

ด้านศิลปวฒันธรรมของชมุชน	โดยมีการน้อมน�าศาสตร์พระราชา	รัชกาลท่ี	9	มาใช้เพ่ือพฒันาท้องถ่ิน

ของตนเองอย่างยัง่ยืนและเป็นรูปธรรม	ทัง้นีช้มุชนเองมีความโดดเดน่เร่ืองศิลปวฒันธรรมในท้องถ่ิน 

เป็นทุนเดิม	 ผู้ เขียนจึงมุ่งเน้นศึกษาการปรับตัวของชุมชนภายใต้มุมมองของมิติทางวัฒนธรรม	 

เพ่ือท�าความเข้าใจการพฒันาชมุชนได้รอบด้านมากขึน้	 จากการศกึษาตามหลกัการของการจดัการ

ทอ่งเท่ียวชมุชนตามรอยศาสตร์พระราชา	รัชกาลท่ี	9	พบวา่	การปรับตวัของชมุชนแบง่ออกเป็น	3	ระยะ	

ได้แก่	 ระยะการศกึษาข้อมลูและก�าหนดทิศทางของชมุชน	 ระยะการวางแผนเพ่ือพฒันาชมุชน	 และ 

ระยะการเปิดตวัสูส่าธารณะ	หลงัจากท�าการศกึษาแล้วมีข้อเสนอแนะ	 คือ	ศิลปวฒันธรรมของชมุชน

ควรได้รับการส่งเสริมพฒันาให้ออกมาในรูปแบบของกิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม	จะเพ่ิม

ความนา่สนใจทางการทอ่งเท่ียวชมุชนในมิตวิฒันธรรมเพ่ิมขึน้	

ค�าส�าคัญ:	ชมุชนเกาะศาลเจ้า,	ศาสตร์พระราชา,	รัชกาลท่ี	9,	การทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน

1อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรการทอ่งเท่ียว	คณะการทอ่งเท่ียวและการโรงแรม	มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์
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ABSTRACT

	 This	academic	article	studied	the	adaptation	of	Koh	San	Chao	Community,	Taling 

Chan	District,	 Bangkok	Metropolis.	 This	 community	 previously	was	 agroup	 of	 orchard	 

farmersin Thonburi area whose land was invaded by the capitalists to construct housing 

projects.	Local	people	attempted	to	maintain	their	own	land	and	adapted	themselves	for	 

living.	The	community	was	developed	to	be	known	by	outside	people	until	it	became	a	tourism	

community	with	local	artand	culture	potential.	It	also	induced	King	Rama	IX’s	Philosophy	for	

community	development	in	sustainable	and	concrete	manner.	The	community	is	originally	

unique	in	its	local	arts	and	culture.	The	author	thus	focused	on	studying	the	adaptation	of	

the community in the cultural dimension in order to understand the community development 

in	more	 aspects.	 According	 to	 the	 study	 of	 community-based	 tourism	management	 

principle	based	on	King	Rama	IX’s	Philosophy,	it	showed	that	the	community	adaptation	was	

divided	into	three	phases:	information	study	and	community	direction	formulation,	planning	

for	community	development,	and	public	release.	After	the	study,	it	was	suggested	that	the	

community art and culture should be enhanced and developed in the form of appropriate 

tourism	activities	to	increase	attractiveness	in	cultural	dimensionof	community-based	tourism.

Keywords:	Koh	San	Chao	community,	the	King’s	Philosophy,	Rama	IX,		sustainable	tourism

บทน�า
	 ในยคุปัจจบุนัไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีการน�าองค์ความรู้เก่ียวกบัศาสตร์พระราชา	 รัชกาลท่ี	 9	 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	 ท่ีได้พระราชทานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย	โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 และภูมิคุ้ มกัน	 ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม 

ในการด�าเนินชีวิตเพ่ือให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน	 ศาสตร์พระราชาทวีความส�าคัญขึน้ 

ในระดบัชาติเม่ือรัฐบาลประกาศให้ใช้แนวทางการพฒันาประเทศและองค์กรเพ่ือน�าไปสู่ผลส�าเร็จ 

อยา่งยัง่ยืน	 โดยก�าหนดวิสยัทศัน์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี	12	 (พ.ศ.2560-

2564)	มีกรอบยทุธศาสตร์ชาตใิห้ประเทศไทยมีความมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยืน	เป็นประเทศพฒันาแล้วด้วย

การพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 รัฐบาลพยายามปลกูฝังการด�าเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึน้กบัทกุคนทกุระดบัในสงัคมไทย	อาทิ	สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม

และความเป็นพลเมืองตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษา	การจดัตัง้ศูนย์ 

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคคลและหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางใน 
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การด�ารงชีวิตได้อย่างยัง่ยืน	 รวมถึงภาพรวมด้านการท่องเท่ียวก็ได้มีการน�าศาสตร์พระราชามาใช้ 

ในการขับเคลื่อนการท่องเท่ียวระดับประเทศอีกด้วย	 (ข่าวท�าเนียบรัฐบาล,	 2560)	 เห็นได้จาก

ค�าสัมภาษณ์ของ	 นายยุทธศักดิ์	 สุภสร	 ผู้ ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ในงาน 

เปิดนิทรรศการ	 “ตามรอยศาสตร์พระราชา	 เพ่ือการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน”	 ท่ีศนูย์การค้า	 ดิ	 เอ็มโพเรียม	 

กล่าวว่า	 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา	 เพ่ือการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน	 เป็นการผสมผสานระหว่าง 

แผนการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 ตามแนวคิด	 “Local	 Experience”	 หรือ 

“ประสบการณ์ท้องถ่ิน”	 ท่ีมุ่งให้นกัท่องเท่ียวได้รับความประทบัใจจากการเดินทางท่องเท่ียวรวมทัง้ 

ได้รับความรู้จากวิถีชุมชนต่างๆ	 กับ	 “ศาสตร์พระราชา”	 ซึ่งเป็นหลกัในการทรงงานกับชุมชนของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช	 คือ	 เข้าใจ	 เข้าถงึ	 และพฒันา	 เพ่ือน�าไปสูก่ารจดัการ 

การทอ่งเท่ียวในชมุชนเพ่ือให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน	(เซเลบริตี	้(นามแฝง),	2560)

	 บทความวิชาการนีเ้ป็นการต่อยอดความรู้จากงานวิจยัของผู้ เขียนโดยน�าศาสตร์พระราชา 

มาเป็นแนวคิดในการศึกษาการท่องเท่ียวของชุมชน	 ส�าหรับชุมชนเกาะศาลเจ้า	 หรือช่ืออย่างเป็น

ทางการคือ	ชมุชนวดัจ�าปา	ตลิง่ชนั	กรุงเทพมหานคร	เป็นชมุชนชาวสวนในยา่นฝ่ังธนบรีุซึง่ถกูรุกล�า้พืน้ท่ี 

โดยรอบให้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร	 แต่คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและพยายามปรับตัวเพ่ือ 

ความอยู่รอด	 โดยช่วยกนัพฒันาชมุชนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนภายนอก	 จนกระทัง่กลายเป็นชมุชนเพ่ือ 

การท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพจากงานศิลปวฒันธรรมของชมุชน	 และเป็นชมุชนท่ีมีการน้อมน�าศาสตร์ 

พระราชามาใช้เพ่ือพฒันาท้องถ่ินของตนเองอยา่งยัง่ยืนและเป็นรูปธรรม	บทความนีจ้งึมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือศกึษาการปรับตวัของชมุชนเกาะศาลเจ้าภายใต้แนวคิดของการน�าศาสตร์พระราชามาใช้พฒันา 

การท่องเท่ียวของชมุชนในมิติด้านวฒันธรรมอย่างยัง่ยืน	 และนบัว่าเป็นบทความวิชาการท่ีต่อยอด 

จากงานวิจัยของผู้ เขียนเร่ือง	 การใช้วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 :	

กรณีศกึษา	ชมุชนเกาะศาลเจ้า	ตลิ่งชนั	 กรุงเทพมหานคร	 อีกด้วย	ทัง้นีผู้้ เขียนใช้แนวทางการศกึษา 

ท่ีสอดคล้องกบันโยบายศาสตร์พระราชาเพ่ือการทอ่งเท่ียวของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย	 (ททท.)	

ร่วมกบัแนวคิดการจดัการท่องเท่ียวโดยชมุชนอย่างยัง่ยืนขององค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ 

เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน	(องค์การมหาชน)	หรือ	อพท.	ประกอบกบัแนวคดิของทฤษฎีการทอ่งเท่ียว

ยัง่ยืนท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการศกึษาเพ่ือเข้าใจการปรับตวัของชมุชนมากขึน้	

ภมูหิลังของชุมชนเกาะศาลเจ้า
	 ชมุชนเกาะศาลเจ้า	หรือช่ืออยา่งเป็นทางการเรียกวา่	ชมุชนวดัจ�าปา	ยา่นคลองบางระมาดเป็น

ชมุชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเก่าแก่บริเวณพืน้ท่ียา่นตลิง่ชนั	ตัง้อยูท่างด้านตะวนัตกของแมน่�า้เจ้าพระยาสายเดมิ 

(ปัจจบุนั	 คือ	 คลองบางกอกน้อย	คลองชกัพระ	 และคลองบางกอกใหญ่)	 ทิศเหนือของเขตตลิ่งชนั 

จรดคลองมหาสวัสดิ์	 (ฝ่ังตรงข้าม	 คือ	 อ�าเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 ทิศตะวันออกจรดถนน 

กาญจนาภิเษก	 และทิศใต้จรดคลองบางเชือกหนงั)	 ภายในพืน้ท่ีเขตตลิ่งชนัมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม 
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เต็มไปด้วยคคูลอง	คลองท่ีส�าคญันบัจากด้านเหนือลงมา	 ได้แก่	 คลองมหาสวสัดิ์	 คลองบางระมาด	 

คลองบางพรหม	 คลองบางน้อย	 และคลองบางเชือกหนัง	 นอกจากนีร้ะหว่างคลองต่าง	 ๆ	 ยังมี 

การขดุคลองลดัเช่ือมไปมาหาสูก่นัได้ด้วย	(มหาวิทยาลยัศิลปากร,	2550:	12)	หลกัฐานการตัง้ถ่ินฐาน 

ของชุมชนวดัจ�าปา	 ปรากฏหลกัฐานในจารึกท่ีอยู่ในวดัว่า	 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยูห่วัทรงปฏิสงัขรณ์วดัหลายวดัในยา่นตลิง่ชนั	โดยเฉพาะทรงอปุถมัภ์วดัจ�าปา	มีการพระราชทาน

ท่ีสวนแปลงหนึ่งเป็นการกลัปนา	 อีกทัง้ยงัพระราชทานผลไม้จากต่างประเทศในเวลานัน้มาช่วยงาน 

งานฉลองวดัจ�าปา	ปัจจบุนัชมุชนวดัจ�าปาตัง้อยูท่ี่	หมู	่5	แขวงบางระมาด	เขตตลิง่ชนั	กรุงเทพมหานคร 

ริมคลองบางระมาด	 และคลองบ้านไทร	 ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ	 ระหว่างคลองบางระมาดกับ 

คลองบ้านไทรในเขตตลิง่ชนั	ชว่งระหวา่งถนนราชพฤกษ์และถนนพทุธมณฑลสาย	1	 (ฝ่ังสถานีขนสง่

สายใต้ใหม)่	

	 ส่วนช่ือของชุมชนเกาะศาลเจ้าจากค�าบอกเล่าสืบต่อกันมาของคนในชุมชนถึงเหตุท่ีเรียก

บริเวณนีว้่า	 “เกาะ”	 เน่ืองจากพืน้ท่ีถกูล้อมรอบด้วยคลองสายหลกั	 2	สาย	 คือคลองบางระมาดและ 

คลองบ้านไทร	 และมีคลองลัดวัดจ�าปาเช่ือมคลองทัง้สองสายเข้าด้วยกัน	 ท�าให้พืน้ท่ีของชุมชน 

มีลกัษณะเป็นเกาะ	ประกอบกบัมีศาลเจ้าพอ่จุ้ย	(จุ้ยในภาษาจีนแต้จ๋ิว	หมายถงึ	น�า้)	ซึง่เป็นศาลเจ้าจีน

ประจ�าชมุชนตัง้อยูใ่นทางสญัจร	ผู้คนจงึมกัเรียกรวมกนัวา่	ชมุชนเกาะศาลเจ้า	

 

ภาพที่ 1  ศาลเจ้าพอ่จุ้ยชมุชนเกาะศาลเจ้า

ที่มา	(วาไรตีท้อ่งเท่ียว,	2556)	

	 บริเวณย่านคลองบางระมาดเคยขุดพบกระเบือ้งเคลือบสีเขียวเก่าแก่	 เม่ือกรมศิลปากร 

น�าไปวิเคราะห์พบวา่มีอายกุวา่	500	ปี	ตรงกบัเนือ้หาใน	“ก�าสรวลสมทุร”	โคลงกลอนเก่าแก่ท่ีมีเนือ้หา 
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กล่าวถึงชุมชนบางระมาด	 เป็นหลกัฐานว่าชุมชนแห่งนีป้รากฏช่ือมายาวนานกว่า	 500	 ปีมาแล้ว	 

นายทวีศักดิ์	 หว่างจันทร์	 ประธานชุมชนวัดจ�าปาได้กล่าวว่า	 บริเวณนีเ้คยเป็นแหล่งการค้าและ 

ทา่เรือเก่า	มีเรือว่ิงตลอดทัง้วนั	อีกทัง้ยงัเป็นยา่นการเกษตร	ปลกูผกั	ผลไม้	ดอกไม้	สง่ไปขายท่ีตลาดนดั 

สนามหลวง	 ปากคลองตลาด	 ตลาดศาลาน�า้ร้อน	 และตลาดวัดศาลาสี่หน้า	 นอกจากนีย้ังเป็น 

แหล่งท�าข้าวหลามส่งขายไปยังชุมชนอ่ืนในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยท�าเป็น 

ข้าวหลามแห้งใช้วิธีมนูข้าวเหนียวให้สกุก่อนจะใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่	 แล้วจึงน�าไปผิงไฟให้ร้อน	

กรรมวิธีเช่นนีจ้ะท�าให้ข้าวหลามอยูไ่ด้นานกวา่	 ซึง่การรับรู้ของคนทัว่ไปจะทราบกนัดีวา่ยา่นฝ่ังธนบรีุ	

โดยเฉพาะบริเวณ	บางระมาด	 ตลิ่งชนันัน้	 มีลกัษณะเป็นเรือกสวนไร่นามาแต่เดิม	 เน่ืองจากเป็น 

พืน้ท่ีราบลุ่ม	 มีแม่น�า้	 ล�าคลองสาขามากมาย	 และอยู่ไม่ไกลจากทะเล	 ท�าให้ดินบริเวณเขตตลิ่งชนั

มีลกัษณะเป็นดินลกัจืดลกัเค็ม	 เหมาะกับการปลกูผลไม้	 (สดุารา	 สจุฉายา,	 2542:24)	 ในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้โปรดให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์เพ่ือเช่ือมต่อแม่น�า้อ้อม 

(คลองบางกอกน้อยตอนบนหรือล�าแม่น�า้เจ้าพระยาเดิม)	 ตรงวัดชัยพฤกษมาลาตัดตรงไปออก 

แม่น�า้ท่าจีนบริเวณนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 คลองมหาสวัสดิ์นีมี้ ช่ือเรียกขานกันทั่วไปว่า 

“คลองขุดใหม่”	 ถือว่าเป็นการเปิดพืน้ท่ีย่านตลิ่งชันท�าให้มีคนอพยพเข้าไปอยู่อาศัยและท�า 

การเพาะปลกู	 โดยเฉพาะชาวจีนท่ีท�าการปลกูผกัต่าง	 ๆ	 ท�าให้พืน้ท่ีบริเวณนีไ้ด้รับการเรียกขานกนั 

อีกช่ือหนึง่วา่ยา่น	“สวนผกั”	(อภิลกัษณ์	เกษมผลกลู,	2553:	9-15)

	 ต่อมาในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี	 2	 มีผู้อพยพหนีระเบิดจากฝ่ังพระนครมาอยู่ตามสวนในฝ่ัง

ธนบรีุหลายครอบครัว	รวมถงึ	“หลวงวฒันศลิป์”	(ตว่น	ยวุพกุกะ)	ชา่งหลวงสงักดักองชา่งกระทรวงวงั 

และยงัเป็นบคุคลส�าคญัในการถ่ายทอดวิชาทางชา่งแขนงตา่ง	ๆ 	แก่ชาวชมุชนเกาะศาลเจ้า	นอกจากนี ้

ยังมีข้าราชบริพารท่ีรับใช้พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์	 อพยพมาอยู่ ท่ีบ้านของพระยาสิริจุลเสวก 

(พวั	 จุลเสวก)	 มหาดเล็กของเจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาถ	 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ	 และผู้ รับใช้

พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์ตัง้แตย่งัเยาว์วยั	 (ระพีพฒัน์	 เกษโกศล,	2557:	52)	จงึสนันิษฐานวา่	นา่จะมี 

การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจากสังคมชัน้สูงสู่ชุมชนจนกระทั่งเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรม 

ท่ีมีอยู่เดิมในท้องถ่ินและมีพฒันาการเร่ือยมาจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชมุชนศกัยภาพ 

ทางศลิปวฒันธรรมท่ีปรากฏ	อาทิ	งานแทงหยวก	งานเคร่ืองหอม	ซึง่ให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถแลกเปลีย่น

เรียนรู้โดยการลงมือท�ากิจกรรมตา่ง	ๆ 	ร่วมกบัคนในชมุชน	เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้นกัทอ่งเท่ียว

ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้กบัคนในพืน้ท่ี	 ได้สร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นภมิูปัญญา 

ซึง่เป็นสิง่ท่ีปฏิบตักินัอยูเ่ป็นประจ�าของผู้คนในท้องถ่ิน	

จากชีวติบ้านสวนสู่บ้านจดัสรร
	 การท่ีย่านฝ่ังธนบุรีบริเวณตลิ่งชันกลายเป็นแหล่งสวนผลไม้นัน้	 เป็นผลมาจากในสมัย 

รัชกาลท่ี	 4	 มีการขุดคลองมหาสวัสดิ์	 ท�าให้พืน้ท่ีริมคลองค่อย	 ๆ	 พัฒนากลายเป็นย่านสวนผัก 
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สวนผลไม้	และนาข้าว	จนกลายเป็นยา่นสวนผลไม้ท่ีมีช่ือเสยีง	จนกระทัง่ประเทศมีการขยายตวัของเมือง 

เกิดขึน้	ความเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ท่ีเกิดกบัสวนยา่นตลิง่ชนัมาจากเหตกุารณ์น�า้ทว่มเม่ือ	พ.ศ.	2485	

ท�าให้พืน้ท่ีสวน	 ไร่นาได้รับความเสียหาย	สวนผลไม้ได้รับผลกระทบเน่ืองจากไมมี่ผลผลติเพียงพอกบั

ความต้องการซือ้	ประกอบกบัชว่งเวลานัน้เศรษฐกิจของประเทศไทยก�าลงัตกต�า่	ชาวสวนผลไม้สว่นหนึง่

จงึเปลีย่นมาท�าสวนกล้วยไม้และพืชผกัสวนครัวเพราะได้ราคาดีกวา่	ขณะนัน้เร่ิมมีการพฒันาประเทศ

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี	1	ใน	พ.ศ.	2504-2509	มีการลงทนุเพ่ือสร้างปัจจยั

พืน้ฐานทางเศรษฐกิจ	อาทิ	 การพฒันาเส้นทางรถไฟ	การปรับปรุงระบบประปา	การสร้างเข่ือนเพ่ือ 

การชลประทาน	รวมถงึการสร้างทางหลวงสายหลกัหลายสายเพ่ือการคมนาคมท่ีงา่ยตอ่การเข้าถงึ

	 การพฒันาให้การคมนาคมสะดวกสบาย	จ�าเป็นต้องสร้างถนนหลายสายและสะพานมากมาย

ในยา่นฝ่ังธนบรีุ	เชน่	ถนนชยัพฤกษ์	ถนนสวนผกั	ถนนพทุธมณฑลสาย	1		เป็นต้น	พืน้ท่ียา่นตลิง่ชนัมี

ถนนสายตา่ง	ๆ	ตดัเข้าสูพื่น้ท่ีจ�านวนมากจนราคาท่ีดินสงูขึน้	 จงึเกิดการซือ้ท่ีดินของนายทนุเพ่ือถมคู

คลองท�าบ้านจดัสรรมากมาย	พืน้ท่ีนาและสวนจงึคอ่ย	ๆ	หมดไป	การเปลี่ยนแปลงเชน่นีท้�าให้วิถีชีวิต

เกษตรยา่นฝ่ังธนบรีุรวมถงึชมุชนเกาะศาลเจ้าไมมี่ทางเลอืก	คนสว่นหนึง่ยอมขายท่ีดนิ	เลกิท�าสวนและ

หนัไปประกอบอาชีพอ่ืนตามสมยันิยม	 มีการใช้รถยนต์แทนเรือ	คณุภาพน�า้ในคลองก็เร่ิมเสื่อมโทรม	 

แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มท่ีรักถ่ินฐานไม่ยอมขายท่ีดินเพราะต่างภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินท่ีบรรพบุรุษ 

ได้สร้างไว้ให้และต้องการอนุรักษ์รักษาถ่ินฐานดัง้เดิมของตนเองไว้ให้ลกูหลาน	 โดยไม่ต้องการให้ 

ความทันสมัยแบบชุมชนเมืองเข้ามาแทนท่ี	 แม้ว่าลักษณะของพืน้ท่ีในปัจจุบันจะถูกปิดกัน้ทาง 

เข้า-ออกหลักของชุมชนเอาไว้	 ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางสญัจรได้เพียงด้านหน้าของชุมชน 

ตรงบริเวณวัดจ�าปาเพียงทางเดียว	 เน่ืองจากโครงการบ้านจัดสรรได้พยายามติดต่อขอซือ้ท่ีดิน 

จากคนในชมุชนเพ่ิมเติมเพ่ือขยายโครงการออกไป	แตช่าวบ้านท่ีเหลือไม่ต้องการย้ายถ่ินฐานไปไหน 

จงึเกิดการรวมตวักนัเพ่ือปรับตวั	และคดิหาหนทาในการรักษาชมุชนให้คงอยู	่ประกอบกบัการทอ่งเท่ียว 

เร่ิมมีบทบาทมากขึน้	 ชาวบ้านจึงใช้การท่องเท่ียวเป็นแนวทางในการพฒันาชมุชน	และมีการรือ้ฟืน้

วฒันธรรมของชมุชนขึน้มาเป็นสว่นหนึง่ในการดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว

การปรับตวัของชุมชนตามศาสตร์พระราชาในมติวัิฒนธรรม
	 ในปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกันดีว่าการพฒันาประเทศโดยใช้หลกัการ	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พฒันา”	 

ซึง่เป็นศาสตร์ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	 ในหลวงรัชกาลท่ี	 9	พระราชทาน

และครองพระองค์เป็นตวัอย่างของนกัพฒันาให้กบัประชาชนชาวไทยมาตลอดรัชสมยั	 อีกทัง้ยงัเป็น 

ท่ีประจกัษ์แก่คนทัว่โลกเห็นได้จากเม่ือ	พ.ศ.	 2549	องค์การสหประชาชาติได้ถวายรางวลัเกียรติยศ 

สงูสดุด้านการพฒันามนษุย์ให้กบัพระองค์	ตอ่มาโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต	ิ	(United	Nations	

Development	Programme	–	UNDP)	จดัท�าหนงัสือรายงานการพฒันาคนของประเทศไทย	ปี		2550 

โดยน�าเสนอแนวพระราชด�าริเก่ียวกบัการพฒันาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั	 ทางด้านปรัชญา	
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“เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นแนวทางการจัดการกับปัญหาอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่าง 

จากแนวทางอ่ืน	 ๆ	ดงัท่ีอานนท์	ศกัดิ์วรวิชญ์	ผู้อ�านวยการศนูย์คลงัปัญญาและสารสนเทศ	สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์	 (อานนท์	ศกัดิ์วรวิชญ์,	 2560)	 ได้อธิบายถึงค�าวา่	 เข้าใจ	 เข้าถึง	พฒันา	 

ไว้วา่เป็นค�าท่ีคนไทยได้ยินเป็นครัง้แรกในพืน้ท่ีพรุแฆแฆ	อ�าเภอสายบรีุ	 จงัหวดัปัตตานี	 ซึง่เป็นพืน้ท่ี 

พรุเสือ่มโทรม	มีน�า้ทว่มขงัเกือบตลอดทัง้ปี	ใช้ประโยชน์ไมไ่ด้จงึถกูปลอ่ยรกร้างมานาน	พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชได้เสด็จพระราชด�าเนิน	ทรงศกึษาแผนท่ี	 ศกึษาสภาพภมิูศาสตร์	 

ทรงสนทนากับชาวบ้านเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีทรงศึกษาจนเข้าใจอย่างถ่องแท้	 ทรงเย่ียมเยียนราษฎร 

จนได้รับการยอมรับและมีผู้ถวายท่ีดนิเพ่ือเข้าร่วมโครงการในพระราชด�าริ	กลา่วได้วา่	พระองค์ทรงงาน

อยา่งเข้าถงึปัญหาจนน�ามาสูก่ารพฒันาท่ีได้ผลในท่ีสดุ

	 ส�าหรับประเทศไทยท่ีก�าลังก้าวสู่การพัฒนาท่ีเน้นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง	

มัง่คัง่	และยัง่ยืน	ตามโมเดล	ประเทศไทย	4.0	เพ่ือให้สอดคล้องกบัการพฒันาของโลกท่ีก้าวหน้าและ

เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ	ภาครัฐจงึได้มีความพยายามท่ีจะผลกัดนัให้การพฒันาในทกุด้านของประเทศ

รวมถงึอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวก้าวเดนิไปพร้อมกนับนพืน้ฐานของรูปแบบการพฒันาตามแนวศาสตร์

ของพระราชา	สว่นด้านการปรับตวัเพ่ือน�าไปสูก่ารเป็นชมุชนทอ่งเท่ียวของเกาะศาลเจ้านัน้	ต้องอาศยั

ความเข้มแข็งและความสามคัคีของคนในชมุชนอยา่งมาก	เน่ืองจากระบบนายทนุท่ีดนิพยายามรุกล�า้ 

เข้าสู่พืน้ท่ีทุกวิถีทาง	 ส่วนชุมชนเองแม้จะยินดีปรับตวัเพ่ือให้การท่องเท่ียวเข้ามามีบทบาทและใช้

ป้องกนัตนเองจากนายทนุเหล่านัน้	 แต่ก็ไม่ละทิง้จดุยืนของตนเองในการพยายามรักษาเอกลกัษณ์ 

และศิลปวฒันธรรมท่ีดีของชุมชนเอาไว้	 ซึ่งการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนมีความสอดคล้อง 

กบัศาสตร์ของพระราชาในเร่ืองของการพฒันาอย่างยัง่ยืนโดยยดึหลกัการเข้าใจ	 เข้าถึง	 และพฒันา 

ร่วมกับแนวทางปฏิบัติโครงการน�าร่อง	 “ตามรอยศาสตร์พระราชา	 เพ่ือการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน”	 

ในรูปแบบ	Local	 Experience	 	 ซึง่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ร่วมกบั	 โครงการพฒันา 

แหง่สหประชาชาติ		(UNDP)	จดัท�าขึน้	(การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย,	2560)	พร้อมอธิบายวา่

	 “เข้าใจ”	หมายถงึ	ใช้การสื่อสารแบบสองทาง	(two-way	communication)	โดยผู้ปฏิบตัิ	และ

ผู้ ท่ีได้รับการปฏิบตัิ	จะต้องมีความ	“เข้าใจ”		ไปพร้อมกนั	เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้

	 “เข้าถึง”	 หมายถึง	 เม่ือเข้าใจถึงสิ่งท่ีจะต้องท�า	 และเป้าหมายท่ีจะต้องท�า	 ความส�าเร็จ 

อีกประการหนึง่คือการเข้าถงึสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้	 เพ่ือสร้างวิธีการจดัการในการลงมือปฏิบตัิ

ท่ีเหมาะสม

	 “พฒันา”	 	หมายถึง	 เม่ือตา่งฝ่ายตา่งเข้าใจกนั	 มีความเข้าถึงสภาพแวดล้อมของแตล่ะฝ่าย 

การพฒันาท่ีเกิดขึน้ก็จะเป็นการตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่าย	ทัง้ผู้ให้และผู้ รับ	เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง

สว่นท่ีบกพร่อง	และก่อให้เกิดผลส�าเร็จท่ีดีท่ีสดุ

	 สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยสร้างความยัง่ยืนให้กบัการท่องเท่ียวของไทย	 โดยเป็นความยัง่ยืนท่ียงัคง 

ช่วยรักษาฐานทรัพยากรทัง้ในแงข่องธรรมชาติและวิถีชีวิตชมุชนไว้ได้	 อีกทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นให้เกิด 
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การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึน้	 เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพืน้ท่ีท่องเท่ียว	 เพ่ือเป็น 
การเพ่ิมรายได้ภายในพืน้ท่ี	 ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย์	 และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
ให้สามารถคิดเอง	ท�าเอง	 ไปสูก่ารพฒันาท้องถ่ินและความเป็นอยูข่องชมุชนเม่ือน�าแนวทางดงักลา่ว
มาวิเคราะห์กับชุมชนเกาะศาลเจ้าพบว่า	 ชุมชนมีแนวทางปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา 
เป็นพืน้ฐานในการพัฒนา	 โดยผู้ เขียนวิเคราะห์ตามหลกัการของการจัดการท่องเท่ียวชุมชนแบบ 
Local		Experience	ตามแนวทางของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย	(การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย,	 
2560)	 ท่ีแบ่งการจัดการของแนวทางออกเป็น	 3	 ระยะ	 ได้แก่	 ระยะการศึกษาข้อมูลและก�าหนด 
ทิศทางของชุมชน	 ระยะการวางแผนเพ่ือพัฒนาชุมชน	 และระยะการเปิดตัวสู่สาธารณะ	 เพ่ือท�า 
ความเข้าใจการพฒันาการทอ่งเท่ียวของชมุชนเกาะศาลเจ้า	ตามแนวทางศาสตร์พระราชา		ดงันี ้

 ระยะที่ 1 การศกึษาข้อมูลและก�าหนดทศิทางของชุมชน  
	 “การเข้าใจ”	 ชมุชนมีการใช้ข้อมลูในเชิงประจกัษ์ท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเองว่า
มีความโดดเดน่ทัง้ด้านลกัษณะทางภมิูศาสตร์และด้านศิลปวฒันธรรม	 อีกทัง้ยงัมีการสร้างเครือข่าย
ทางการท่องเท่ียวกบัชมุชนตลาดน�า้คลองลดัมะยมซึง่มีเรือท่องเท่ียวน�าพานกัท่องเท่ียวมาเย่ียมชม
ชมุชนโดยตรง	นกัทอ่งเท่ียวสามารถเท่ียวชมวดัจ�าปาซึง่เป็นวดัประจ�าชมุชนท่ีมีงานปนูปัน้อนัสวยงาม
และมีอุโบสถแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี	 3	 มีศิลปกรรมงานช่างแทงหยวกของตระกูลช่าง 
วดัจ�าปาท่ีสบืทอดงานชา่งจากครูหลวงวฒันศลิป์	อีกทัง้ยงัสามารถช่ืนชมกบับรรยากาศชมุชนชาวสวน
ริมคลองบางระมาดท่ีหาสมัผสัได้ยากในเมืองหลวง	จากการสมัภาษณ์นายทวีศกัดิ	์หวา่งจนัทร์	ประธาน
ชุมชน	 ถึงการสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนเพ่ือท�าความเข้าใจว่าชุมชนมีเอกลกัษณ์เด่นด้านใด	 
เพ่ือจะพฒันาให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวพบว่าชมุชนวิเคราะห์ตนเองและเข้าใจถึงวฒันธรรมท้องถ่ินของ
ตนว่ามีความโดดเด่นในแง่มุมของมิติวฒันธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะทางกายภาพท่ีเต็มไปด้วย
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมริมคลอง	รวมถงึวฒันธรรมท่ีสามารถพบเหน็และจบัต้องได้	อาทิ	บ้านสองบตุรี	 
ซึง่เป็นบ้านเรือนไทยของนายทวีศกัดิเ์อง	มีความโดดเดน่จากการปลกูบ้านทรงไทยประยกุต์โดยชัน้ลา่ง 

เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู	 มีการจดัวางของตกแต่งบ้านและของเล่นแบบโบราณไว้ให้ชม	ส่วนชัน้บน 
สร้างด้วยไม้ท่ีมีลวดลายฉลงุดงาม	นอกจากนีย้งัมีการสืบทอดงานแทงหยวกตามแบบงานช่างสกลุ 
วดัจ�าปา	 รวมถึงงานแกะสลกัต่าง	 ๆ	สอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองการเตรียมพร้อมน�าวฒันธรรมชมุชน 
มาเผยแพร่	เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมให้คงอยูอ่ยา่งสืบเน่ือง	(Gowdy,	1999)
	 นอกจากนีย้งัพบว่า	 บ้านเรือนเครือข่ายภายในชุมชนหลงัอ่ืนและบ้านในเครือญาติตระกูล 
หว่างจนัทร์มีการสืบทอดงานช่างไม้	 ช่างร้อยดอกไม้สด	 การท�าเคร่ืองเคร่ืองหอมประเภท	 แป้งร�่า	 
แป้งพวง	และน�า้ปรุง	ระบบเครือขา่ยภายในชมุชนและเครือญาตลิกัษณะนีถื้อเป็นระบบความสมัพนัธ์ 
ขัน้พืน้ฐาน		ซึง่งา่ยตอ่การก�าหนดบทบาทและแนวปฏิบตัเิพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียว	บวกกบัความสมัพนัธ์
ท่ีดีในระบบเครือขา่ยท้องถ่ินแบบสงัคมชนบท	ท�าให้สมาชิกสามารถรวมตวักนัได้งา่ย	ท�างานด้วยกนั 

ได้อยา่งราบร่ืน	นบัวา่เป็นสว่นส�าคญัในการพฒันาการทอ่งเท่ียวได้อยา่งยัง่ยืน	
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 ระยะที่ 2 การวางแผนเพื่อพฒันาชุมชน

	 เม่ือชมุชนสามารถเข้าใจความเป็นชมุชนของตนเองได้อยา่งถ่องแท้	 ก็ได้	 “เข้าถงึ”	 เป้าหมาย

ท่ีจะก่อให้เกิดความส�าเร็จต่อไป	 (อานนท์	ศกัดิ์วรวิชญ์,	 2560)	 อธิบายความหมายค�าว่าเข้าถึงของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดชไว้วา่	ทรงต้องการให้การพฒันาเป็นการระเบดิจากข้างใน 

หมายความว่าให้ประชาชนหรือชมุชนท่ีเข้าไปพฒันาหรือท�างาน	 เกิดการปรับตวัท่ีจะพฒันาตนเอง	

เกิดความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองเสียก่อน	 ไม่ใช่การเข้าไปบงัคบัให้ประชาชนหรือชมุชนท�า	 ซึง่จะ 

ไมย่ัง่ยืน	จงึทรงเน้นการพฒันาคนให้คนเกิดการเปลีย่นแปลงตนเองก่อน	แล้วจงึไปพฒันาเปลีย่นแปลง

สิง่อ่ืน	 	ๆ	ตอ่ไป	หลกัการในข้อนีต้รงกบัท่ีชมุชนวางแผนเพ่ือพฒันาในด้านตา่ง	ๆ	 เร่ิมจากการพฒันา

ด้านสิง่แวดล้อมของชมุชน	อาทิ	

	 การจดัตัง้ชมรม	 “ชมุชนรักษ์ปลาหน้าศาล”	หมายถึงการดแูลรักษาสภาพน�า้ในคลองท่ีเร่ิม

เสื่อมโทรมบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อจุ้ย	 เพ่ือพฒันาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน	 คคูลองต่าง	 ๆ	 รวมถึง 

การฟืน้ฟสูตัว์น�า้ร่วมกบัส�านกังานเขตตลิง่ชนัท่ีเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของชมุชนเป็นครัง้แรก	ท�าให้

เกิดความสมัพนัธ์ในการท�างานสาธารณะและงานด้านการทอ่งเท่ียวอยา่งตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั	

	 การจัดการการท่องเท่ียวแบบ	 “วิถีถ่ิน”	 หมายถึง	 การมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวกับคน 

ในชุมชนเม่ือเดินทางเข้ามาถึงพืน้ท่ี	 มีการพูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ลงมือท�ากิจกรรม 

ต่างๆ	 ร่วมกัน	 โดยนักท่องเท่ียวไม่ได้ท�าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป	 ซึ่งจุดนีจ้ะท�าให้ 

การทอ่งเท่ียวเกิดความยัง่ยืนมากกวา่การท่ีนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาเพียงแคถ่่ายรูป	ซือ้ของ	แล้วจากไป								

 ระยะที่ 3 การเปิดตวัสู่สาธารณะ

	 เม่ือชมุชนวางแผน	“การพฒันา”	อยา่งเป็นระบบจงึมีความพร้อมในการประชาสมัพนัธ์ชมุชน 

สู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยเร่ิมต้นจากการจัดงานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อจุ้ ย	 ซึ่งเป็นงานประจ�าปี 

ของชมุชน	แตท่กุครัง้ท่ีจดัก็จะเป็นงานเลก็	 ๆ	 และเป็นท่ีรู้กนัภายในชมุชนเท่านัน้	 จนใน	พ.ศ.	 2553	

คณะกรรมการชุมชนจึงได้จัดงานครัง้ใหญ่ร่วมกับส�านักวัฒนธรรมกีฬา	 และการท่องเท่ียว	 มี 

การประชาสมัพนัธ์ออกสู่ภายนอกเพ่ือเชิญชวนให้คนนอกชุมชนและนกัท่องเท่ียวทัว่ไปได้รับรู้และ 

เข้าสู่พืน้ท่ีเพ่ือเย่ียมชมงานประจ�าปี	 โดยในงานมีการจดัแสดงศิลปวฒันธรรมของชุมชนมากมาย 

เช่น	 การออกร้านของชาวบ้าน	 การแสดงละครชาตรี	 การท�าขนมไทย	 การตัง้ฉัตรเบญจาจากงาน 

แทงหยวก	 การบรรยายประวตัิความเป็นมาของชมุชน	 การเปิดบ้านเรือนไทยสองบตุรี	 ให้คนทัว่ไป 

เข้าเย่ียมชมเป็นครัง้แรก	

	 การเร่ิมต้นจดัเส้นทางการท่องเท่ียวในชุมชน	 ซึ่งเส้นทางการท่องเท่ียวนัน้เกิดขึน้หลงัจาก 

งานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อจุ้ ยท่ีได้กล่าวไปข้างต้นเสร็จสิน้	 โดยชุมชนเกาะศาลเจ้าร่วมมือกับชุมชน 

ตลาดน�า้คลองลดัมะยมจดัเส้นทางท่องเท่ียวชมุชนเกาะศาลเจ้าทางเรือ	 โดยเดินทางจากตลาดน�า้ 

คลองลดัมะยมสู่ชุมชน	 และเร่ิมต้นเส้นทางท่องเท่ียวจากท่าเทียบเรือศาลเจ้าพ่อจุ้ยในรูปแบบของ 
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การน�านักท่องเท่ียวขึน้เรือเพ่ือสักการะศาลเจ้าพ่อจุ้ ย	 แล้วเดินเข้าไปชมบ้านเรือนไทยสองบุตรี	 

ก่อนส่งต่อไปท�ากิจกรรมบีบแป้งรท่ีบ้านเคร่ืองหอม	 และเดินต่อเพ่ือไปชมสวนดอกดาหลา	 แล้วมา 

สิน้สดุเส้นทางทอ่งเท่ียวท่ีสวนผลไม้ซึง่มีผลไม้สดจากสวนจ�าหน่ายเป็นสินค้าท่ีระลกึในราคายอ่มเยา 

และเป็นจุดลงเรือเพ่ือส่งนักท่องเท่ียวกลับไปยังตลาดน�า้คลองลัดมะยม	 เม่ือเส้นทางท่องเท่ียว 

เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั	 จึงมีรายการโทรทศัน์หลายรายการเข้าไปถ่ายท�าเพ่ือประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 

ใหม	่ๆ	รายการท่ีท�าให้คนทัว่ไปรู้จกัชมุชนนีม้ากขึน้	อาทิ	รายการ	“ฉนัไปค้างคืนกบัซปุตาร์”	ซึง่จดัให้	

“ณเดชน์-ญาญ่า”	ได้มาพกัค้างคืนท่ีโฮมสเตย์ของชมุชน	และร่วมท�ากิจกรรมทางวฒันธรรมของชมุชน

	 จากการวิเคราะห์การจดัการการทอ่งเท่ียวของชมุชนเกาะศาลเจ้า	ซึง่ผู้ เขียนได้ใช้ประสบการณ์

ท่ีคลกุคลีกบัคนในชมุชนและได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง	ๆ	กบัชมุชนหลายครัง้	ท�าให้เห็นวา่คนในชมุชน

ได้ใช้แนวทางการจดัการและพฒันาท่ีสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติท่ีรัฐบาลให้น้อมน�า	 “ศาสตร์

พระราชา”	 ของในหลวงรัชกาลท่ี	 9	มาพฒันาเพ่ือน�าไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม	

(ศกัดิส์ทิธ์ิ		ประดบัศลิป์,	2560)	โดยด�าเนินชีวิตตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระองค์เคยพระราชทาน

ไว้ตัง้แต่	 พ.ศ.	 2540	กลา่วคือ	 แนวคิดศาสตร์พระราชาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีพืน้ฐาน 

มาจากวิถีชีวิตดัง้เดมิของสงัคมไทย	สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้	และตามโลกให้ทนักบัการเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลา	 เพ่ือให้รอดพ้นจากภัยและวิกฤต	 อนัจะน�าไปสู่ความมัน่คงและการพฒันาท่ียัง่ยืน	 

(มลูนิธิชยัพฒันา,	2559)	

	 ผู้ เขียนยงัมองในมิติของวฒันธรรมเพ่ิมเติมว่า	 ยงัคงมีศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินบางอย่างท่ียงั 

ไม่ถูกน�ามาพฒันา	 เน่ืองจากเป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานพิธีกรรมทางศาสนาเท่านัน้	 ได้แก่	 

งานแทงหยวก	 เป็นงานหตัถศิลป์ท่ีจดัอยู่ในงานช่างสิบหมู่	 ประเภทช่างสลกัของอ่อน	 เป็นงานท่ีใช้ 

"หยวก"	 หรือล�าต้นกล้วย	 มาใช้ประดบัตามฐานหรือเสา	 เช่น	 ประดบัซุ้มเบญจาในพิธีโกนจุกและ 

ร้านม้าหรือจิตกาธานพิธีศพ	 งานแทงหยวกของชุมชนแตกต่างจากท่ีอ่ืนตรงท่ีผสมผสานเข้ากับ 

การประดบังานปัน้และงานแกะสลกัซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน	จนเรียกได้วา่เป็นงาน	 “กลุม่ช่างวดั

จ�าปา”

	 งานเคร่ืองแขวน	 หรือ	 “พวงมะโหตร”	 เป็นเคร่ืองแขวนท่ีคนไทยภาคกลางใช้เรียกสิ่งท่ีมี 

ลกัษณะเป็น	 “พวงระย้า”	ท�าจากกระดาษสี	 แล้วน�ามาพบัและตดัเป็นรูปตา่ง	 ๆ	 ให้เป็นชัน้ในรูปแบบ

ของพวงอบุะ	มกัจะใช้แขวนเม่ือมีงานบญุ	งานมงคล	หรืองานร่ืนเริง	

	 งานชา่งเคร่ืองคาว-หวาน	คนในชมุชนเรียกพอ่ครัว	แมค่รัว	ท่ีมีความสามารถในการท�าอาหาร

คาว-หวานแบบไทยวา่	ชา่งเคร่ืองคาว-หวาน	อาหารไทยท่ีหารับประทานได้ยากในปัจจบุนัยงัสามารถ

หารับประทานได้ในชุมชนนี	้ อาทิ	 แกงรัญจวน	ทองหยิบ	 ทองหยอด	 ฝอยทอง	 เป็นต้น	 แต่อาหาร 

ดังท่ีกล่าวมาจะมีการท�าขึน้ก็เฉพาะงานประเพณีของวัดจ�าปา	 หรืองานไหว้ศาลเจ้าพ่อจุ้ ย	 ซึ่งมี 

ไม่บ่อยนักในแต่ละปี	 ศิลปวฒันธรรมท่ีกล่าวมานีห้ากได้รับการพฒันาหรือออกแบบเป็นกิจกรรม 

ส�าหรับนกัทอ่งเท่ียวให้เหมาะสม	จะเพ่ิมความนา่สนใจในการทอ่งเท่ียวชมุชนไมน้่อย
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บทสรุป
	 จากการศกึษาพบว่า	 ชมุชนเกาะศาลเจ้า	 ได้ใช้ศาสตร์พระราชา	 รัชกาลท่ี	 9	 ในการพฒันา 

การท่องเท่ียวของชมุชนอย่างยัง่ยืน	 โดยใช้หลกัส�าคญัในการสร้างความ	 “เข้าใจ”	 ให้กบัคนในชมุชน

ด้วยการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพซึง่กนัและกนั	มีการยอมรับในผู้น�าและสร้างความเข้าใจในทกุด้าน

ไปพร้อม	ๆ	กนั	ท�าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	จากนัน้ชมุชนก็ได้เกิดการรับรู้เพ่ือ	“เข้าถงึ”	 

การวางแผนพฒันาต่าง	 ๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถเข้าถึงวตัถปุระสงค์ร่วมกนัได้อย่างลึกซึง้	 

ดงัเชน่ค�าเปรียบวา่เข้าถงึด้วย	“การระเบดิจากข้างใน”	จนกระทัง่ชมุชนสามารถ	“พฒันา”	สูก่ารเป็นชมุชน 

เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน	ทัง้นีช้มุชนเกาะศาลเจ้ามีความโดดเดน่ในมิติด้านวฒันธรรมอยา่งมาก	

ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนแบบชนบทท่ีอยู่ในเมืองกรุง	 งานช่างและงานศิลปะเช่นการแทงหยวก 

ท่ีนบัวนัจะหาดไูด้ยาก	 งานดอกไม้สด	 งานแป้งร�่า	 งานแป้งพวงท่ีเกือบจะเลือนหายไปจากการรับรู้ 

ของคนในสงัคมแตก็่สามารถพบเห็นได้ในชมุชนนี	้ ขณะเดียวกนัผู้ เขียนมีความเห็นวา่ชมุชนจะยัง่ยืน 

ตอ่ไปหากคนในชมุชนสามารถยดึแนวทางศาสตร์พระราชาในการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง	รวมถงึพยายาม

สร้างให้คนในชมุชนเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วมและพฒันาชมุชนให้คูข่นานไปกบัการสบืทอดไปยงัทายาท

โดยสร้างความรู้สกึหวงแหนในศิลปวฒันธรรมและสร้างส�านกึการเป็นเจ้าของบ้านเพ่ือสง่เสริมให้เกิด

ความยัง่ยืนทางวฒันธรรม	เศรษฐกิจ	และสิง่แวดล้อมของชมุชนอยา่งแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศกึษาวิเคราะห์ท�าให้ทราบว่า	 ชมุชนเกาะศาลเจ้ามีเอกลกัษณ์โดดเด่นในเร่ืองศิลป

วัฒนธรรมชุมชนท่ีจับต้องได้	 แต่ก็ยังมีศิลปวัฒนธรรมบางอย่างท่ียังไม่ได้รับการเผยแพร่มากนัก	

เน่ืองจากเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมทางศาสนาซึง่พบเห็นได้ไมบ่อ่ยนกั	 ทัง้นี	้ หากได้รับการสง่เสริมพฒันา

ให้ออกมาในรูปแบบของกิจกรรมเพ่ือการทอ่งเท่ียวท่ีเหมาะสม	จะเพ่ิมความนา่สนใจทางการทอ่งเท่ียว

ชมุชนในมิตวิฒันธรรมเพ่ิมขึน้	จงึมีข้อเสนอแนะ	ดงันี ้

	 1.		 ควรสง่เสริมให้มีกิจกรรมการสง่เสริมการท่องเท่ียวของชมุชนในมิติวฒันธรรมอย่างเป็น

ระบบและเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง	

	 2.	 ควรมีการส่งเสริมให้คนในชมุชนมีความเข้าใจเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพ่ือก่อ 

ให้เกิดการอนรัุกษ์และรักษาวฒันธรรมชมุชนอยา่งยัง่ยืน

	 3.		 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนหรือการท่องเท่ียวชุมชน	 

ควรเข้ามาสง่เสริมให้เกิดการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม

	 4.		 ควรมีโครงการขยายผลกิจกรรมการทอ่งเท่ียวไปสูก่ลุม่คนตา่ง	ๆ	ภายในชมุชนให้มากขึน้	

เชน่	การสร้างมคัคเุทศก์น้อย	หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน	เป็นต้น	

	 5.	 ควรมีการสร้างเครือข่ายชุมชนรอบข้างท่ีมีความโดดเด่นในมิติวัฒนธรรมคล้ายกัน	 

เพ่ือพฒันาให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเช่ือมโยง
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