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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
กรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์ ทางวัฒนธรรม                
ชาวมอญ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ด้านวัตถุประสงค์ การพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน ชุมชนศาลาแดง
เหนือ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชุมชน โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลผู้วิจัย ใช้ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวกับ
มอญ และข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ สําหรับการนําเสนอผลการวิจัยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  การอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ เป็นการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

ชาวมอญ การต้ังถิ่นฐานที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ วิถีชาวมอญทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี
และพิธีกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ยังถือได้ว่าชุมชนศาลาแดงเหนือยังมีความ
เข้มแข็งในการอนุรักษ์ คือคนในชุมชนยังคงปฏิบัติประเพณีหลักๆ เช่นประเพณีเปิงสงกรานต์ 
ประเพณีตักบาตรนํ้าผึ้ง ประเพณีทําบุญกลางบ้าน คติความเช่ือทางศาสนา ส่วนวัฒนธรรมการดําเนิน
ชีวิต เช่น ภาษา การแต่งกาย การประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีการอนุรักษ์ลดน้อยลง เน่ืองมาจาก
นโยบายการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความเป็นสากลทําให้รูปแบบการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป หรือระบบ
การศึกษาแผนใหม่ทําให้มีการใช้ภาษามอญ ในชีวิตประจําวันลดน้อยลงไป อย่างไรก็ตามชาวมอญ
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ชุมชนศาลาแดงเหนือ ยังมีแนวทางในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม โดยการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ชุมชน โดยให้
ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชุมชน เป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับเยาวชนได้สืบทอดต่อไป 

 2.  การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนศาลาแดงเหนือ โดยการใช้ทุนทางทรัพยากร ธรรมชาติที่มี
อยู่ในชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนสภาพแวดล้อมของชุมชน มาพัฒนาโดย
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน ต้ังแต่เส้นทางการท่องเท่ียว โปรแกรมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนํามาสู่การสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ABSTRACT 
 This research aimed to study Mon’s Cultural Conservation and to Develop 

community tourism of north Saladang Community in the northern part by mean of 
qualitative research. Data used in this research were divided into 2 categories. The 
first data was concerning Mon’s population and the second data was gained from 
interviewing the local residents and leaderships by mean of descriptive analysis.  

 The findings were found that community symbols such as settlement, 
house feature, Saladang temple’s architecture, permanent material in temple, Mon’ 
life style in cultural and traditional aspect, cuisine and community product and 
religion belief were brought to develop community tourism diversely from tourism 
route, tourism program, tourism activity. All these can be bought to build up tourism 
knowledge tangibly. 

 
คําสําคัญ 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญ  การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศเป็นจํานวนมาก ทําให้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา มีการพัฒนาถนนและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ในแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งของ
ประเทศไทย เพ่ือดึงดูดและอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ดังน้ันการท่องเท่ียวที่ผ่านมาจึง
เป็นการมุ่งเน้นการสร้างรายได้เป็นสําคัญ ซึ่งแม้จะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ แต่การ
เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก็ทําให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง 
 การพัฒนาการท่องเท่ียว ภายใต้วิธีคิดแบบมุ่งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ             
เป็นหลัก ทําให้เกิดผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม จากการใช้ทรัพยากรเกินขีด
ความสามารถ ในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว ความขัดแย้งกับประชาชน ในพ้ืนที่ ในเรื่องการใช้
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ทรัพยากรเพ่ือการท่องเท่ียวของสมาชิกในชุมชน หรือภาคเอกชนทําให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับ
คนรวยมากขึ้น ปัญหาสังคมหลากหลายรูปแบบ ที่เกิดจากการปรับตัวไม่ทันเมื่อถูกจู่โจมจากกระแส
บริโภคนิยม และกระแสความทันสมัยที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมธุรกิจท่องเท่ียว และวัฒนธรรมประเพณี
ถูกทําลาย ครอบงําหรือบิดเบือนคุณค่าให้กลายเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยไม่คํานึงถึงบทบาท
หน้าที่เดิม ที่ใช้เป็นกรอบวิถีชีวิตที่ทําให้เกิดการผนึกกําลังของสมาชิกชุมชนเข้าด้วยกัน การท่องเที่ยว
ที่ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการ แต่กลับมีคนที่อยู่นอกพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวน้ัน 
ทําให้ชุมชนไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวเท่าที่ควร บางครั้งก็ได้รับ ความเสียหายจากการ
ท่องเที่ยวเช่น สูญเสียที่ดิน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม วัฒนธรรมด้ังเดิมถูกทําลาย มีการบุกรุกพ้ืนที่ใหม่ 
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นต้น หลายครั้งผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว ก็มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
เก่ียวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเน่ืองจากมัคคุเทศก์ที่นําผู้มาเยือน
หรือนักท่องเที่ยวเข้าในพ้ืนที่ไม่ได้ทราบเร่ืองราวที่แท้จริง ทําให้ ผู้มาเยือนหรือนักท่องเท่ียว ได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แทนที่จะเข้าใจชาวบ้านกลับเกิดความรู้สึก ดูถูกชาวบ้าน หรือคิดว่าชาวบ้านไม่มี
วัฒนธรรม ป่าเถื่อน น่าสงสารและด้อยการพัฒนา 
 จังหวัดปทุมธานีมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง มีทรัพยากร การท่องเท่ียว
จํานวนมาก ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ดิน นํ้า วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และ องค์ความรู้                    
ภูมิปัญญาต่างๆ โดยเฉพาะของชาวมอญทําให้มีผู้คนจํานวนมากท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจาก
ทุนเดิมที่มีอยู่มากแล้วน้ัน ยังมีทรัพยากรบุคคล รวมทั้งโอกาสในการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ  
องค์กรเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก 
 มอญเป็นกลุ่มเช้ือชาติที่มีวัฒนธรรมเด่นในด้านพิธีกรรมเก่ียวกับพุทธศาสนา และพิธีกรรม
ต่างๆในรอบปี เช่น ศิลปะพ้ืนบ้าน ภาษา วรรณกรรม การแต่งกาย อาหาร อาชีพ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเช่ือ เช่นการนับถือศาสนาพุทธ การนับถือผี ตลอดจนเทศกาลต่างๆ เช่น สงกรานต์ 
เข้าพรรษา ออกพรรษา และประเพณีต่างๆ ที่สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ชุมชนศาลาแดงเหนือจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างของจังหวัดปทุมธานี และ
เป็นหมู่บ้านตัวอย่างระดับที่ 3 ของหมู่บ้านทั่วราชอาณาจักร นอกจากน้ียัง ได้รับรางวัลอ่ืนๆ                     
อีกเช่น รางวัลหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้านดีเด่นสาธารณสุข หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง 
รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านพัฒนา ประเภทหมู่บ้านสีเขียวดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชมเชยการประกวด              
หมู่บ้านพัฒนา เป็นหมู่บ้านตัวอย่างระดับที่ 3 จากทั่วราชอาณาจักรรางวัลชนะเลิศการประกวด
คณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โล่เกียรติคุณแก่ชุมชนที่รักษา
แม่นํ้าดีเด่น ในโครงการกู้สายนํ้าให้แผ่นดิน จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
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 การศึกษาการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวมอญในชุมชนศาลาแดงเหนือเพ่ือพัฒนาเป็นการ
ท่องเที่ยวชุมชน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมชาวมอญ ของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ 
 2. เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนศาลาแดงเหนือ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือการศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญชุมชนศาลาแดงเหนือ            
เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยทําการศึกษาเป็นเฉพาะกรณีที่ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ               
หมู่ที่ 2 ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในประเด็นผู้วิจัย จึงได้ศึกษาวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                      
จากประชากรในพ้ืนที่ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ในการให้ข้อมูลเก่ียวกับเอกลักษณ์ของชุมชน                             
วิถีชีวิต การต้ังถิ่นฐานที่อยู่อาศัย หลักธรรมที่ชุมชนถือปฏิบัติ ประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ชุมชนลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังน้ันเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้
มีความน่าเช่ือถือและเพียงพอต่อการนํามาวิเคราะห์การอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ชาวมอญ ผู้ศึกษาจึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่างให้กระจายมากที่สุด 
  ผู้นําชุมชน 7 คน 1)  นายวิเชียร กุ่มเกวียน 2)  นายบุญธรรม ลาไม้ 3) นายสมศักด์ิ กองรัต                     
4) นายอดิสร แสงทน  5) นายนพดล  แสงปลั่ง 6) นายพยุง  ผลละมุด 7) นายอนุวัฒน์ ใจชอบ 
 ปราชญ์ชุมชน 13 คน  1)  นายสวัสด์ิ ใจชอบ  2)  นายอ๊อด ดอกพิกุล 3) นายหมื่น จักรกลม           
4)  นายบุญสม สืบสาย  5) นางพิสมัย  ใจชอบ 6) นางรัชกร  แก้วชาติ 7) นายสวัสด์ิ ใจชอบ 8) นางแห  แก้วหยก  
9) นายมานพ  แก้วหยก 10) นายสามารถ  แก้วลาย 11) นางอุดม บุตรทิม 12) นางอําพร แจ่มแจ้ง                             
13) นางรัชนี  บุญทอง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการรวบรวมข้อมูล ที่ผู้วิจัยทําการศึกษาค้นคว้าและ
นํามาสรุปโดยใช้โครงสร้างทางความคิดเร่ืองการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis: Context Input 
Process Output) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ปรากฏในเอกสาร โดยเฉพาะเหตุการณ์ 
ความรู้ท้องถิ่นที่ซ่อนอยู่ในบรรทัดฐาน การกระทําที่มาจากวัฒนธรรม ชาติพันธ์ุมอญ ภูมิปัญญาและ
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สภาพความเป็นจริงของชุมชน เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มายืนยันกับเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งจะทําให้ภาพ
ของการศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวมอญ โดยมีรายละเอียดในการวิจัยภาคสนาม
ดังน้ี  
  2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) และสังเกตแบบ               
ไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพ่ือเก็บข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน          
  2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาสภาวะพ้ืนฐานทาง
ชุมชนวิธีการ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปราชญ์ชุมชน วัด ชาวบ้าน และการสนทนากลุ่มย่อยกับ
ประชากรท่ีสนใจท่ัวไปเป็นการสนทนาตามธรรมชาติไม่เป็นทางการ เพ่ือศึกษาสภาวะพ้ืนฐานชุมชน
และข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2.3 การบันทึกภาคสนาม (Field Note) ใช้บันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบ
ไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดจนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน   
  2.4 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับปราชญ์ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ศิลปะ ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับขั้นตอนน้ีแบ่งตามประเภทข้อมูลที่เก็บได้เป็น 2 ส่วน คือ 
      3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลที่ประกอบไปด้วยผลงาน
การศึกษาค้นคว้าและวิจัย เช่น ตํารา บทความ รายงานวิจัย ผลงานการศึกษาค้นคว้าและเอกสาร
ประเภทจดหมายเหตุและตํานานประวัติศาสตร์ ที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้ง
ฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานในทุกๆ สาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะพิจารณา    
ถึงแนวทางของการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวมอญ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน   

  3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ออกภาคสนามตามระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพดังน้ี    
       3.2.1 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญแบบไม่เป็นทางการโดย
เน้นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้มาจากการบอกเล่า การให้
สัมภาษณ์การแสดงความคิดเห็น และการสนทนากลุ่มย่อย 
    3.2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมผู้วิจัยทําการเก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับปรากฏการณ์และกระบวนการที่มองเห็นในขณะที่ทําการวิจัยพร้อมกับการจดบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนํามาเช่ือมโยงกับประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอ  

   4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
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  การวิจัยการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชน
ศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี ดังที่กล่าวไว้ 
เป็นเคร่ืองมือนําร่องในการเก็บข้อมูลวิธีการที่หลากหลายโดยวิเคราะห์ข้อมูล คือ การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) ไปพร้อมๆกับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
  1. การศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ ตําบลเชียงรากน้อย 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบว่าการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ เป็น
ชุมชนมอญที่มีลักษณะเหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน สภาพโดยทั่วไปมีวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิมที่สืบ
สานวิถีชีวิตมาจากบรรพบุรุษ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ ใน
สภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้สภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพ มีการเปลี่ยนแปลง
ผลักดันให้คนในชุมชนบางส่วนออกไปทํางานนอกบ้าน เช่นการค้าขาย การรับจ้าง ทํางานตามโรงงาน
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง มีการทําถนนเช่ือมโยงระหว่างชุมชน แต่ชาวชุมชนศาลาแดงเหนือก็ยังคงดําเนินชีวิต
ในชุมชน เหมือนอย่างเดิม นับว่าเป็นการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
พิธีกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนาส่วนใหญ่ยังถือได้ว่าชุมชนศาลาแดงเหนือยังมี ความเข้มแข็ง 
คือคนในชุมชนยังคงปฏิบัติประเพณีหลักๆ เช่นประเพณีเปิงสงกรานต์ ประเพณี ตักบาตรน้ําผึ้ง 
ประเพณีทําบุญกลางบ้านเป็นต้น ซึ่งมีการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนศาลาแดง
เหนือ ส่วนพิธีกรรมอ่ืนๆ ได้มีการดัดแปลงรูปแบบให้สอดคล้องกับ สภาพสังคมปัจจุบัน ทําให้ความ
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมลดน้อยลงจนมีลักษณะคล้ายกับคนเช่ือชาติไทยโดยทั่วไป 

  ส่วนหลักธรรมของการประกอบอาชีพ พระอาจารย์บุนนาค ปทุม อดีตเจ้าอาวาส          
วัดศาลาแดงเหนือ ได้ให้นําหลักธรรมของพานิชย์ 5 ประการ ให้ประชาชนชุมชนศาลาแดงเหนือ             
ในการประกอบอาชีพนําไปปฏิบัติถึงปัจจุบันน้ีคือ 1) ห้ามค้าคน 2) ห้ามค้าสิ่งมีชีวิต 3) ห้ามค้าอาวุธ  
4) ห้ามค้ายาพิษ 5) ห้ามค้าสิ่งเสพติด  
   สรุปได้ว่าชุมชนศาลาแดงเหนือมีการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในส่วนของประเพณีที่
เก่ียวข้องกับพุทธศาสนา ส่วนด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่บางอย่าง เช่น การประกอบอาชีพ ภาษาได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบซึ่งทําให้สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไปบางส่วนแล้ว  

 2.  การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ 
  จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ พบว่า 
   2.1 ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนศาลาแดงเหนือ
ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่เป็นปัจจัยในการท่องเที่ยวชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุในชุมชน แต่ยังไม่มีความรู้ในการพัฒนา
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แหล่งท่องเที่ยวในด้านการบริหารการจัดการ ต้องอาศัยเรียนรู้จากภายนอกชุมชนและไปศึกษาดูงาน
แบบอย่างจากท่ีอ่ืนมาก่อน ทําให้ไม่มีระเบียบข้อบังที่เป็นแนวทางไว้ชัดเจน ส่วนใหญ่ยังเป็น           
การจัดการโดยเป็นกลุ่มบุคคล วิธีการตัดสินใจคือการยึดการจัดประชาคม จัดเวทีชาวบ้านเพ่ือช่วยกัน
คิดช่วยกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ  
   2.2 ด้านการจัดรูปแบบ พบว่า การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวมาเช้าเย็นกลับ เพราะว่า
ชุมชนศาลาแดงเหนือยังนับถือผี ไม่สามารถให้บุคคลอ่ืนเข้าพักแบบโฮมสเตย์ได้ เป็นการเข้าสัมผัสวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ชองคนในชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ส่วนสภาพพ้ืนที่ที่ทํา
การวิจัยพบว่าภาพรวมโดยทั่วไปของชุมชนศาลาแดงเหนือมีศักยภาพที่จะพัฒนา การท่องเที่ยวชุมชน ดังน้ี  
    1)  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา อากาศ
เย็นสบายจึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
      2)  ทรัพยากรในชุมชน ชุมชนศาลาแดงเหนือมีลักษณะของบ้านมอญ ยกใต้ถุนสูงจาก
พ้ืนดิน ช่วยทําให้ลมพัดผ่านได้สะดวกและยังปลอดภัยจากสัตว์ร้ายเน่ืองจากนํ้าท่วมถึงมีนอกชานกว้าง 
เพ่ือใช้ในการพักผ่อนนอกบ้านมากกว่าใน ซึ่งยังมีบ้านมอญโบราณอายุ 100 กว่าปี เป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวและยังเป็นเอกลักษณ์บ้านของคนมอญที่คนทั่วไปเรียกคนมอญว่า “มอญขวาง” 
       3)  วิถีชีวิตในชุม สภาพวิถีชีวิตของชุมชนมอญริมแม่นํ้าเจ้าพระยาที่ดําเนินไปอย่างเรียบ
ง่าย หรือที่เรียกว่า “สายนํ้าคือชีวิต”  
       4)  ปราชญ์ชุมชน ผลการศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญเพ่ือ การท่องเที่ยว
ชุมชน ชุมชนศาลาแดงเหนือพบว่า ความสําเร็จในการท่องเที่ยวชุมชนเกิดจากปราชญ์ชุมชนที่เข้มแข็ง
และการร่วมมือกับชาวบ้านศาลาแดงเหนือ ซึ่งในอนาคตถ้ามีการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนจะ
ดํารงอยู่ได้หรือไม่ถ้าชุมชนมีการพัฒนามากขึ้น การพัฒนาจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวว่าจะย่ังยืน
หรือไม่ เพราะสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนา 
       5)  การจัดการ พบว่าการจัดการท่องเที่ยวชุมชนศาลาแดงเหนือ เป็นการเข้ามาท่องเที่ยว
แบบมาเช้าเย็นกลับ ศึกษาและสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ จากการร่วมมือ
ของชุมชนทําให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว ถือยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนศาลาแดง
เหนือให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักและทําให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนนําไปสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนศาลาแดงเหนือ อันนําไปสู่ความย่ังยืนต่อไปในอนาคต 
 
 
อภิปรายผล 

 1. การอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 
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  ความผันแปรในด้านรูปแบบของวัฒนธรรมต้องยอมรับว่าไม่สามารถย้อนยุคกลับไปใน
ยุคโบราณด้ังเดิมได้ วัฒนธรรมต่างๆต้องปรับสภาพเพ่ือรับใช้สังคมในยุคน้ันๆ โดยการมาทําความ
เข้าใจว่าจะอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญส่วนใด แก่น เปลือกหรือกระพ้ี ว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแก่นแท้
ของมันให้เกิดคุณประโยชน์ที่ตอบสนองสังคม โดยพยายามรักษาความเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณ์ที่
สามารถเข้ากับสังคมปัจจุบันได้และคล้ายรูปแบบเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ บางส่วนรูปลักษณ์
จําเป็นต้องเปลี่ยนไปจนไม่เหลือคงรูปเดิมก็ต้องยอม วิธีการที่สามารถทําได้โดยด่วนคือ 
  1.1 ต้องรวบรวมบุคลากรด้านวัฒนธรรม ผู้รู้ ผู้สันทัดกรณีในหมู่บ้านให้เป็นกลุ่มบุคคล
ทํางานด้านวัฒนธรรมตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคลในทุกๆสาขาโดยให้อยู่ในลักษณะองค์รวม 
โดยยึดแก่นของวัฒนธรรมเป็นหลักปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ 
  1.2 ปัจจัยหลักด้านวัฒนธรรมคือ ประชาชน ในหมู่บ้านต้องปลุกจิตสํานึก ในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมช้ีให้เห็นคุณค่าและความสําคัญในการอนุลักษณ์ ที่สําคัญต้องทําให้เขาเหล่าน้ันได้รับ
ประโยชน์จากวัฒนธรรมมอญ ไม่ใช่เสียประโยชน์จากวัฒนธรรมมอญ ความร่วมมือในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้และง่ายในการดําเนินการเป็นไปเองตามกลไกตามธรรมชาติมากขึ้น 
  1.3 วัด บ้าน และชุมชนต้องร่วมมือกันอย่างแท้จริง ตัดพรรคพวกออกไปเป็นกลุ่ม
เดียวกันงานก็จะเดินไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.4 ต้องวางเป้าหมายร่วมกันและกําหนดวิธีการการดําเนินงานร่วมกัน ส่วนแรกที่ควร
จัดต้ังไว้ได้แก่ สภาวัฒนธรรมศาลาแดงเหนือ ควรจัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ประเพณีมอญชุมชนศาลาแดงเหนือ 
  1.5 จัดหากองทุนในการดําเนินการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆให้เพียงพอ 
  1.6 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนทั้งของภาคเอกชนและทางราชการ ในการ
สนับสนุนให้การอบรมด้านการบริหารและการจัดการองค์กรวัฒนธรรมของท้องถิ่น แก่บุคลากรและ
ประชาชนในชุมชน 
  1.7 สร้างค่านิยมและเชิดชูวัฒนธรรมมอญของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ขาดตอน
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์และได้รับประโยชน์ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว การนํารายได้
เข่าสู่ชุมชนที่เก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนในชุมชนเพ่ือจะทํา
ให้เกิดการต่ืนตัวร่วมกันอนุรักษ์เป็นไปตามกลไกตามธรรมชาติ 
  1.8 ร่วมมือกันปรับปรุงสภาพของหมู่บ้านให้สะอาดสวยงามตามอัตภาพเมื่อเศรษฐกิจดี 
สภาพหมู่บ้านก็จะดีขึ้นเองแต่ควรระมัดระวังเรื่องอารยธรรมตะวันตกท่ีจะเข้ามาทําลายบรรยากาศ
ความเป็นชุมชนมอญด้วย 
  1.9 องค์การบริหารส่วนตําบลต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารด้านวัฒนธรรมโดย
ควรเปิดโอกาสให้ผู้รู้ในวัฒนธรรมในส่วนต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินงาน
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ต่างๆ  อันเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรมด้วยจึงจะเป็นการอนุรักษ์ที่แท้จริงและไม่ผิดเพ้ียนจนกลายเป็นการ
อนุรักษ์ไปอนุรักษ์มาจนสูญหายไป 
  1.10 หน่วยงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีต้องรีบเข้ามามีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงใน
การจัดต้ังสภาวัฒนธรรมชุมชนศาลาแดงเหนือ โดยเน้นวัฒนธรรมมอญเป็นหลักเน่ืองจากเป็นจุดขาย
ของชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนมอญ 
  1.11 ปรับปรุงด้านคมนาคม ถนนหนทางในหมู่บ้านเพ่ิมความสะอาดและสุขลักษณะ 
สุขอนามัยในชุมชนให้ดีกว่าปัจจุบัน 
  1.12 ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคในหมู่บ้านให้ทันสมัยและสะดวกสบาย เช่นโทรศัพท์ 
ที่ทิ้งขยะสาธารณะ (สําหรับนักท่องเที่ยว) และห้องสุขาควรมีรองรับให้เพียงพอ 
 2. คุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
      คุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นตัวบ่งบอกของความเป็นชุมชนสมควรที่จะเก็บ
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้กับคนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนโดยการนําเข้าไปจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือเพ่ือให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีชีวิต มีความสดช่ืน ความ
สงบร่มรื่นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้วทําให้เกิดความรู้สึกว่าอยากมาเที่ยวอีกคือ    
     2.1  คุณค่าทางจิตใจสําคัญมาก โบราณสถานมีอานุภาพ กองอิฐ กองปูน หรือ ซากเจดีย์            
ซากวัดมันสามารถทําให้เกิดจินตภาพได้ โบราณสถานทําให้สามารถรําลึกถึงอดีต เหตุการณ์ กิจกรรม 
หรือบุคคลในอดีต เมื่อโบราณสถานสร้างจินตภาพในอดีตได้ ทั้งๆที่บางทีเป็นกองอิฐ กองปูน 
โบราณสถานเป็นตัวเช่ือมตัวคนกับอดีตไม่ให้หลุดจากกัน การท่ีจะทําให้ไม่หลุดจากอดีต ให้ติดกับ
รากเหง้าของความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม เมื่อโบราณสถานสร้างจินตภาพได้ เป็นตัวเช่ือมระหว่างอดีต
กับปัจจุบันได้ สิ่งที่ตามมาก็คือ โบราณสถานสร้างเอกลักษณ์ให้กับคนมอญชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ 
      2.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คุณค่ามีอยู่ในตัวโบราณสถาน เพียงแต่ว่าเราจะมีตากับมี
สมองที่จะอ่านออก ดูออกหรือเปล่าเพราะโบราณสถานมีอายุและผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่าง
ยาวนาน เพราะตัวมันเองเหมือนกับเป็นตําราเล่มใหญ่ที่จารึกข้อมูลเต็มไปหมด ถ้าอ่านออก ก็จะเป็น
ความรู้ที่จะทําให้เข้าใจตัวเอง เข้าใจวัฒนธรรมดีย่ิงขึ้น 
      2.3 เรื่องคุณค่าทางศิลปะซึ่งรวมทั้งสถาปัตยกรรมด้วย คือเรื่องของความงดงาม อลังการที่อยู่
ในโบราณสถาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ครอบครองหรือผู้เป็นเจ้าของ ความสวยงามน้ีเป็น
แม่บทที่ให้คนรุ่นหลังสามารถจะนํามาสืบสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ 

 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
  จากการศึกษาสภาพของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน สิ่งที่เป็นมรดกอันเป็นเอกลักษณ์
ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
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ในการอนุรักษ์ของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ สามารถนํามากําหนดแนวทางในการอนุรักษ์ชุมชนศาลา
แดงเหนือเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนได้ดังน้ี 
  3.1 การปลูกฝังจิตสํานึกคนในชุมชนการปลูกจิตสํานึกให้คนในชุมชนศาลาแดงเหนือให้เห็น
คุณค่าความสําคัญ และตระหนักถึงมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติดังน้ีคือ 
  3.2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่มีชุมชนเป็นฐาน 
       การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้กับชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือโดยให้ชุมชนเป็น
ฐานองค์ความรู้ 
  3.3 การสนับสนุนด้านวิชาการความรู้ให้แก่ชุมชน 
       1) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของผู้คนในชุมชนต่อการอนุรักษ์มรดกที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ
รณรงค์การปรับปรุงบริเวณใต้ถุนบ้าน เน่ืองจากยังมีบ้านบางส่วนในชุมชนมีสภาพทรุดโทรมไม่ค่อยมี
การใช้ประโยชน์นอกจากเก็บของและมีนํ้าขัง ทําให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงจึงควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงใต้ถุนบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีกว่าทีเป็นอยู่ 
      2) รณรงค์การแยกขยะ ถึงแม้ว่าชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือจะมีการเก็บขยะอย่างถูกวิธี
แล้วก็ตามแต่เพ่ือสุขภาพที่ดีและเพ่ือประโยชน์ของชุมชน จึงควรรณรงค์ให้มีการแยกขยะเปียก ขยะ
แห้ง และขยะที่เป็นพิษ โดยขยะเปียกให้นําไปทําปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในชุมชน ส่วนที่เป็นขยะที่เป็นพิษโดย
การเก็บรวบรวมแยกไว้ต่างหากแล้วให้องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงรากน้อยมารับไปกําจัด เช่น 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟฟ้า 
       3) สนับสนุนการจัดอบรม/สัมมนาเรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยสนับสนุนให้ชุมชน
บ้านศาลาแดงเหนือเป็นชุมชนสาธิต ที่จะแนะนําความรู้ ประสบการณ์และวิธีการดําเนินการจัด
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของชุมชนให้กับหมู่บ้านอ่ืนๆสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานที่สนใจ 
       4) สนับสนุนทางวิชาการให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ของ
ชุมชนในทางที่ถูกต้อง เช่น เอกลักษณ์บ้านมอญ ประเพณี  
  3.4 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในชุมชน 
       1) เส้นทางการเดินท่องเที่ยว ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือพบว่าความพร้อมของชุมชน
เป็นไปในทางที่ดีในเร่ืองของข้อมูล การต้อนรับจากมัคคุเทศก์ ส่วนที่ยังต้องพัฒนาไปในแนวทางที่
เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ 

      2) การจัดพิพิธภัณฑ์ชุมชน ยุคสงครามเย็นประมาณ 40 ปีที่แล้วมา ความเป็นชุมชนนั้น
ได้ล่มสลายโดยสิ้นเชิง แต่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นท้องถิ่น เพราะฉะน้ันเมื่อรู้สึกตัวว่าแย่ก็มี
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ปฏิกิริยาโต้ตอบมีการเคลื่อนไหวและมีการสร้างสํานึกร่วม โดยการรวบรวมวัฒนธรรมที่เป็นท้องถิ่น
ขึ้นมาจัดการคือปลุกสํานึกของตัวเองคือ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 
 การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญที่ทําให้เกิดรายได้ การสร้างงาน สร้างอาชีพ การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานชองชุมชน ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เป็นต้นทุนในการดําเนินการ  โดยประชาชนในชุมชนต้องมีความรับผิดชอบ และร่วมมือกันมาทบทวน
การใช้ต้นทุนทางสังคมให้เป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้อง แนวทางหน่ึงที่ นํามาแก้ไขปัญหาคือ           
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีหลักการพัฒนา
ชุมชนคือ 
 1.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเน้น การบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียว โดยมีกระบวนการเพ่ือก่อประโยชน์ในชุมชนคือ การกระจายรายได้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการบํารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการศึกษาและการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชนแก่ผู้เก่ียวข้องคือ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การทํางานเก่ียวกับการท่องเที่ยวเป็นงานที่ครอบคลุมในเน้ือหาท่ีกว้าง ควรมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน เช่น ควรจัดให้มีการประชุมของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรเอกชนและมหาวิทยาลัยที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว
น้ันๆ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการดําเนินงานเก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของคนในชุมชน เช่น ผู้นําชุมชน เยาวชน พระสงฆ์ฯลฯ ในการ
สนับสนุนการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 2.  ควรมีการศึกษาบทบาทของภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงองค์กรเอกชนต่อการ
สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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