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 การวิจัยนี้ก้าหนดวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่เนื้อหาขององค์ความรู้ด้าน

วิวัฒนาการวัฒนธรรมการค้าและศึกษา รูปแบบการสื่อความหมายของวัฒนธรรมทางการค้า  ของ

ตลาดน้้าท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  โดยใช้เครื่องมือใน

การวิจัยแบบสัมภาษณ์  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ ไม่ใช้ความน่าจะเป็นด้วยวิธีแบบ เจาะจงส้าหรับ

ผู้น้าชุมชนทั้ง 12 หมู่ และแบบสโนว์บอลส้าหรับปราชญ์ชาวบ้าน จ้านวน 15  คน ส่วน

แบบสอบถาม เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นด้วย วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ  ส้าหรับ

นักท่องเที่ยวโดยไม่ซ้้ากันจ้านวน 277 คน น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหาและเชิงตรรกะสร้าง

ข้อสรุปแบบอุปนัย และใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป  SPSS โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 รูปแบบ คือ ใช้สถิติ

พรรณนา และใช้สถิติอนุมาน  

 ผลการศึกษา พบว่า องค์ความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้้าท่าคา  ได้อาศัย

ประวัติความเป็นมาของตลาดน้้าท่าคา เป็นพื้นฐานในการศึกษา  ซึ่งพบว่า “ท่าคา” มีที่มาคือ พื้นที่

มีหญ้าคามาก การมีเรือเข้ามาค้าขายมากท้าให้ติดขัดและ ติดคาอยู่ที่ท้านบ และการขึ้นลงของน้้า

ที่เป็นเวลาท้าให้เรือของคนต่างพื้นที่มักติดคาอยู่ตามคลอง โดยการศึกษาได้ รวบรวมข้อมูลและจัด

หมวดหมู่ได้เป็น 5 กลุ่ม (1) ความเชื่อที่มีในต้าบลท่าคาที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายเป็นหลัก คือ 

ความเชื่อในการไหว้แม่ย่านางเรือ  การไหว้แม่ย่านางเตา ( 2) อาชีพหลักและขั้นตอนในการ

ประกอบอาชีพ ในอดีตมีการท้าสวนเตียนและสวนยาจืด ส่วนปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นอาชีพท้าสวน

มะพร้าวเป็นหลัก (3) สินค้าในอดีตมีสินค้าที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน คือ ยาจืดและพืชผักสวน

ครัว แต่ปัจจุบันมีสินค้าเกี่ยวกับมะพร้าวเป็นสินค้าหลักของชุมชน  และมีการแปรรูปสินค้าจาก
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 (2) 

มะพร้าว เช่น เครื่องจักรสาน ขนมไทยต่างๆ เป็นต้น  (4) การแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งในอดีตมีการ

แลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้าเป็นหลัก แต่ปัจจุบันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินตราเป็นตัวกลาง 

แต่ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองได้ ( 5) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท้าน้้าตาลมะพร้าว และ

การท้ามาค้าขายในท้องถิ่น ในส่วนของการสื่อความหมายในวัฒนธรรมการค้าของพื้นที่ท่าคานั้น

พบว่า นักท่องเที่ยว มีความต้องการการบริการข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว มากที่สุด แต่หากเป็นการสื่อความหมายโดยใช้วัสดุแล้ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

ต้องการให้มี ป้ายน้าทางเพื่อท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน  ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกับ

การใช้ภาพเป็นสื่อส้าคัญในการน้าเสนอวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้้าท่าคามากที่สุด 
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ABSTRACT 
 

Research Title :    The Interpretation’s Model of Floating Market Culture of Tha kha,    

                              Amphawa, Samutsongkram. 
Author              :    Ms. Chitsuphang  Ungsvanonda 

Year                 :    2010 

................................................................................................. 

 The purposes of this research were to (1) collect and categorise data of the 
evaluation of sales cultural knowledge; and (2) to study the sales cultural communicative 
pattern in the context of Thaka Floating Market. Quantitative and qualitative method was 
conducted to collect data. The instruments used included of(1) the interview of 12 
purposive sampling community leaders of Thaka district; (2) snowball sampling for 15 
village philosophers; and (3) questionnaire forms for the random sampling of 277 tourist of 
Thaka Floating Market. The data was analyzed by using logical and content analysis 
method and SSRU package Program was additionally used to analyze and divide the data 
into 3 types including of statistic, description and interferential statistic. Inductive conclusion 
was employed. 
  The finding showed that the sales cultural knowledge of Thaka Floating Market based 
on the history of the floating market itself. It indicated that the word "Thaka" came from the 
geographical condition of Thaka district. The canal area in Thaka district was full of Cogon 
glass and there was frequently tide. As the result, it was difficult for the boats to move 
because of Cogon glass and the boats were always struck in the weir because of the tide. 
The finding of this research was categorized into 5 groups comprising of (1) the belief in 
paying respect to "Mae-ya-rue" or a female guardian spirit of a boat or ship; (2) the main 
career of people in Thaka district and the way people earning their livelihood including in 
the past, Thaka people earned their lives by engaging an orchard and growing mild 
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(4) 

tobacco chew, and in the present, the people have earned their lives by growing coconut 
tree; (3) the main products of Thaka floating market in the past were vegetable and mild 
tobacco chew and in the present are preserved products from coconut and basketry from 
coconut tree; (4) barter system or exchanging or exchanging goods without money in the 
past and money system in the present; and (5) local knowledge about the process of 
making sugar from coconut and engaging in local trade. In light of sales cultural 
communicative pattern in the context of Thaka Floating Market, the research discovered that 
the tourists demanded the informative service provided by the tourist information centre and 
the signpost to inform the direction to the local area of Thaka Floatinf Market. The finding 
suggested that the tourists were satisfied in picture signposts which were used as a 
medium to present sales culture of Thaka Floating Market.         
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับสายน้้า ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นประเพณี 
การละเล่น ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ ก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับน้้าด้วยกันทั้งสิ้น ดังจะ
เห็นได้จากการมีประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีลอยกระทง ประเพณีชักพระ เป็นต้น เป็นเพราะ
ส่วนหนึ่งในอดีตประชาชนนิยมอาศัยอยู่ใกล้แม่น้้าล้าคลอง ซึ่งจะได้เรือเป็นยานพาหนะในการ
เดินทาง คมนาคมขนส่งต่าง ๆ รวมถึงการค้าขายกันมักจะใช้เรือจัดส่งสินค้า และขายสินค้ากัน 
เมื่อผู้คนมีสินค้ามากมายแตกต่างกันมักจะน้าสินค้าเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันหรือซื้อขายกัน 
จนกระทั่งเกิดเป็นตลาดน้้าขึ้น ตามย่านที่มีคนสัญจรและอยู่อาศัยกัน ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมของ
แม่ค้าท่ีค้าขายกันสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อมาเรื่อย ๆ เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งทางสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในพัฒนาทางกายภาพ
ของพื้นที่ต่าง ๆ มีการสร้างถนนหนทางไปทั่วประเทศท้าให้การคมนาคมทางน้้าเริ่มหายไป วิถีชีวิต
การพายเรือค้าขายทางน้้าเริ่มจืดจางหายไปด้วย การสืบทอดไม่มีความต่อเนื่องของคนรุ่นหลังท้า
ให้ตลาดน้้าหลายแห่งหายไปอย่างสิ้นเชิง แต่ยังมีหลายแห่งที่มีการรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อสืบสานต่อ แต่
จะมีการปรับรูปแบบมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อความ
ยั่งยืนเป็นส่วนใหญ่ด้วย เช่น ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก ตลาดน้้าวัดดอนหวาย ตลาดน้้าศาลายา 
ตลาดน้้าล้าพญา ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ตลาดน้้าไทรน้อย เป็นต้น เมื่อตลาดน้้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
รูปแบบหน่ึงที่นักท่องเที่ยวให้ความส้าคัญมากต่อการไปท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ตลาดน้้าที่เกิดขึ้นใกล้
กับกรุงเทพมหานคร จึงเป็นหมายต้ันของการท่องเที่ยว และที่ส้าคัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 
ตลาดน้้าในจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเอง ด้วยการเป็นพื้นที่ราบต้่าที่อุดมสมบูรณืจากการทับถม
ของดินตะกอนที่พัดพามาจากลุ่มน้้าตอนบน มีป่าชายเลน หาดเลน ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้า 
(ดอนหอยหลอ) ตลอดแนวชายฝั่งทะเล ยาวกวา 23 กิโลเมตร มีแม่น้้าแม่กลองไหลผ่านจากทิศ
เหนือสู่ทิศใต้ มีคลองน้อยใหญ่ ประมาณ 391 คลอง และถูกซอยแบ่งเป็นแพรก ล้าราง และล้าประ
โดง ซึ่งเป็นเครือข่ายทางน้้าอีกกว่า 2,000 สาย ที่ท้าหน้าที่ระบายน้้าระหว่างพื้นที่ส่วนบนกับฝั่ง
ทะเลและยังท้าหน้าที่เป็นแก้มลิงหรือพื้นที่แผ่น้้ารองรับน้้าที่ขึ้นลงทุก ๆ 6 ชั่วโมงประสาน
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สอดคล้องกับลักษณะการท้าสวน จึงท้าให้เป็นจังหวัดที่มีระบบนิเวศ สามน้้า คือน้้าจืด น้้ากร่อย 
น้้าเค็ม (สุรจิต ชิรเวทย์ และคณะ, 2548 : 5) ด้วยสภาพพื้นที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ และยังเป็น ท้องถิ่น
ที่มีความส้าคัญในประวัติศาสตร์  เช่นเป็นท่ีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย  เป็นที่ต้ังค่ายของพระเจ้าตากสินมหาราช รวมถึงเป็นเมืองของนักปกครอง นักปราชญ์ 
นักรบ และราชศิลปินของไทย มากมาย จึงเหตุผลที่ส้าคัญประการหนึ่งที่จะท้าให้จังหวัด
สมุทรสงครามก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในข้อที่ 3 ว่าด้วยการปลูกจิตส้านึกให้ชาว
จังหวัดสมุทรสงคราม รักถ่ินก้าเนิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบด้วย การปลุก
จิตส้านึกให้รักความเป็นจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีทุนทางสังคมสูงการสร้างประชากรให้
มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายการสร้างงาน  สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ที่เกิดจากการ
พัฒนาทุนของชุมชนและส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่และสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน 
ด้วยการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน  (รังสิมา 
รอดรัศมี, ปาฎกฐา เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) การท่ีประชาชนยังคงมีรูปแบบวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมแบบด้ังเดิมอยู่มาก  ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการท้าสวนผักผลไม้ การเค่ียวน้้าตาลมะพร้าว 
ยังคงมีอีกหลายแห่งที่ยังรักษาการผลิตด้ังเดิมไว้ เมื่อมีจุดเด่นเรื่องของสายน้้าและใช้ทางน้้าในการ
คมนาคมขนส่งตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา วัฒนธรรมการค้าขายทางน้้านับเป็นสิ่งหนึ่งที่ส้าคัญของ
ประชาชน ที่เรียกว่าเป็นตลาดนัดทางน้้า และตลาดน้้าที่ยังคงค้าขายกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
นั่นคือ ตลาดน้้าท่าคา อ้าเภออัมพวานั่นเอง  ซึ่งเหตุผลในการศึกษาตลาดน้้าท่าคาเนื่องจาก เป็น
ตลาดที่จะมีเฉพาะวันขึ้นหรือแรม  2 ค้่า 7 ค้่า และ12 ค้่า ต้ังแต่เวลาประมาณ 06.00- 12.00 น ซึ่ง
ขณะนี้มีวันเสาร์-อาทิตย์เพิ่มขึ้นมาท้าให้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมเป็นจ้านวนมาก ซึ่งปัจจุบัน
ตลาดน้้าท่าคาพยายามที่จะปรับตัวเองเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดการท่องเที่ยว โดยการเปิด
ให้เที่ยวในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อสร้างกระแสความนิยมให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับตลาด
น้้าอัมพวา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสทุนนิยมมากนัก ซึ่งในท้ายที่สุดความนิยมการท่องเที่ยวของตลาดน้้าท่าคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
และวิถีชีวิตก็ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป หากไม่ได้ท้าการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมการค้าหายไว้ อาจ
ส่งผลให้วัฒนธรรมเหล่านั้นหายไปพร้อมกับกระแสทุนนิยมทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ
การค้าขายที่มีมาต้ังแต่ในอดีต เวลาที่ใช้ในการเปิดตลาดค้าขาย วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ ทั้ง
ขั้นตอนหรือวิธีการต่างๆ วัตถุดิบและผลผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าแบบด้ัง เป็นต้นก็เป็นไปได้อย่าง
หลีกเลี่ยงได้ยาก  
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ดังนั้นจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งในการวางแนวทางเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมทางการค้าขายซึ่ง
เปรียบเสมือนรากฐานที่ส้าคัญของตลาดน้้าท่าคา สื่อความหมายเหล่านั้นให้กับคนภายนอกได้
รับรู้และเข้าใจ โดยท้าการสื่อความหมายของการท่องเที่ยวให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการสื่อ
ความหมายวัฒนธรรมการท่องเที่ยวตลาดน้้าท่าคาไปยังนักท่องเที่ยวนี้เป็นการวางรากฐานให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนชุมชนให้อยู่ได้ด้วยตนเองและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ภายในชุมชนและด้ารงชีพได้อย่าง
พอเพียงอีกด้วย ( การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  : ข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ; ตลาดน้้าท่าคา, 
2552 : ออนไลน์) ซึ่งสิ่งส้าคัญที่สุดคือการท่ีประชาชาชนในชุมชนได้เริ่มต้นเรียนรู้ภูมิปัญญา
ภายในชุมชนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในชุมชนย่อมเห็นคุณค่าในการที่จะ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นย่อมส่งผลต่อคนภายนอกชุมชนจะเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ด้วยย่อมยังให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1.2.1 เพื่อรวบรวม การจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้้าท่าคา  อ้าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อความหมายของวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้้าท่าคา  

อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่  เป็นการศึกษาวัฒนธรรมทางการค้าเฉพาะในเขตพื้นที่ตลาด
น้้าท่าคาเท่านั้น 

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา   จะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการค้า ได้แก่ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการท้าการค้า วิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้า สินค้าและภูมิปัญญาที่โดดเด่น ความ
ต้องการของพ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น  

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร เป็นการศึกษาข้อมูลจากพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพภายใน
ตลาดน้้าท่าคา ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เป็นส้าคัญ  
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1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา  ช่วงพ.ศ.  2489 – ปัจจุบัน เนื่องจากมีหลักฐานทางด้านบุคคลที่
ได้กล่าวอ้างถึงความนิยมของตลาดน้้าที่เริ่มถดทอยลงหลังจากที่มีความเจริญทางการคมนาคม
เข้ามาในพื้นที่ 
 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
วัฒนธรรมการค้า  หมายถึง วิถีชีวิตในการค้าขายภายในชุมชนตลาดน้าท่าคา จังหวัด

สมุทรสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการประกอบอาชีพ ขั้นตอน รวมถึงภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าขาย วิธีการในการแลกเปลี่ยนสินค้า สินค้า ความเชื่อ เป็นต้น 

การจัดการองค์ความรู้   หมายถึง การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในชุมชนที่อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือตัวบุคคล  มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุก

คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การสื่อความหมาย หมายถึง การน้าเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้คน
อ่ืนเข้าใจ อาจเป็นไปเพื่อความรื่นรมย์หรือความรู้ ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติแวดล้อมและสิ่งที่เป็น
วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยผ่านสื่อที่ดีในการน้าพาสารไปสู่ผู้รับสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
กับที่ผู้ส่งสารต้องการ 

 สินค้าและการแปรรูป หมายถึง  ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ท้าให้เกิดรายได้แก่ชุมชนหรือ
ชาวบ้านในชุมชน ทั้งที่เป็นผลผลิตที่ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีในการแปรสภาพและที่ผ่านการแปร
สภาพแล้ว โดยการแปรสภาพอาจใช้วิธีการต่าง ๆ  ที่แตกต่างกันไป  เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
รูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไป  โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ยังคงมีคุณค่าของวัตถุดิบที่น้ามาใช้หรืออาจให้
คุณค่าที่ดีกว่าเดิม 

การแลกเปลี่ยนสินค้า หมายถึง  การตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ หรือทั้งสองอย่าง 
โดยในอดีตจะมีการแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างผู้ค้าจะเป็นลักษณะของการยอมรับในสิ่งของที่
แลกเปลี่ยนร่วมกัน แต่ ปัจจุบันผู้ค้าสมัยใหม่ใช้การเจรจาต่อรองด้วยสิ่งแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินตรา 

ความเชื่อในการประกอบอาชีพ หมายถึง การยอมรับอันที่อยู่ในจิตส้านึกของมนุษย์ ต่อ
พลังอ้านาจเหนือธรรมชาติ  ที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยอาศัยสิ่งแวดล้อม เช่น การประกอบ
อาชีพค้าขาย การท้าน้้าตาล เป็นต้น จนท้าให้เกิดเป็นรูปสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ในรูปแบบ
ความเชื่อที่เป็นรูปธรรม และความเชื่อที่เป็นนามธรรม 
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ภูมิปัญญา  หมายถึง  องค์ความรู้  ความสามารถและทักษะที่สั่งสมประสบการณ์ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร  ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา  เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย 

 
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 

 
เป็นการศึกษาข้อมูลของชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้้าท่า

คา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ในการศึกษาอาจมีการสอดแทรกเนื้อหาข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อให้เห็น
สภาพของตลาดน้้าท่าคาได้ชัดเจนขึ้น 

 
1.6 วิธีการด าเนินงาน 

 
 1 .6.1 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
 (1) เก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบเอกสารและหนังสือต่างๆ  
 (2) เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของรูปภาพ 

 (3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน และผู้ที่มีบทบาท
ในชุมชน อาทิเช่น หัวหน้าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น 
 1.6.2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  
  วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
         (1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
        (2) เป็นการน้าภาพมาวิเคราะห์โดยเจาะประเด็นที่ต้องการหาค้าตอบเพื่อให้ได้
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 
 (3)  การวิเคราะห์ผลจากสัมภาษณ์เป็นการน้าผลมาสรุปสถานการณ์ในอดีตและ
ปัจจุบันเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติมจากการเก็บข้อมูลจากเอกสารและรูปภาพ   
       (4) จัดแบ่งองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งแบ่งได้ทั้งหมด 5 หมวด คือ  การ
ประกอบอาชีพและขั้นตอนในการท้างาน  สินค้าและการแปรรูป  การแลกเปลี่ยนสินค้า  ความเชื่อ
ในการประกอบอาชีพ  และภูมิปัญญา 
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 วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ  
โดยท้าการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยการพรรณนาและ

ประเมินผลร่วมกับทฤษฎีหรือแนวคิดเพื่อหารูปแบบในการสื่อความหมายวัฒนธรรมทางการค้า
ของตลาดน้้าท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.6.3 ขั้นสรุปและอภิปรายผล 
 มีการสรุปผลโดยการเขียนบรรยาย และใช้กรอบแนวคิดจากการศึกษาในด้านต่างๆ 
เพื่อให้เห็นข้อสรุปของการสร้างรูปแบบการสื่อความหมายวัฒนธรรมการค้าของตลาดน้้าท่าคา 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น  
 
1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 1.7.1 เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรมการค้าทางน้้าแก่คนในชุม
ชม ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดน้้าท่าคา รวมถึงชุมชนอื่นๆ 
 1.7.2 สร้างจิตส้านึกให้กับประชาชนที่อาศัยภายในตลาดน้้าท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ให้เห็นคุณค่า และสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.7.3 เป็นองค์ความรู้และฐานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐน้าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
การอนุรักษ์และพัฒนา รวมถึงต่อยอดในการวิจัยอ่ืนๆ ได้ต่อไป 

1.7.4 บริการความรู้ในด้านการจัดการทางวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน 
 1.7.5 น้าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อการพาณิชย์  
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากเอกสารที่ค๎นคว๎ารวบรวมมานี้ ได๎น ามาศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงแนวคิด
ทฤษฎีตํางๆ และน ามาประยุกต์กับเนื้อหาของการศึกษา เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในรูปแบบของ
วัฒนธรรมการค๎า และสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ผู๎วิจัยจึงได๎มีการแบํงรายละเอียดของ
เนื้อหา ดังตํอไปนี ้

1) ข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับต าบลทําคาและตลาดน้ าทําคา 

2) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

3) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

4) แนวคิดเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

5) แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมาย 

6) งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 

2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต าบลท่าคา 
 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.1 ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารสํวนต าบลทําคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

แหลํงที่มา : จังหวัดสมุทรสงคราม, 2553 : ออนไลน์  

 

ความหมายตราสัญลักษณ์  

ภาพคนพายเรือ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ตามแหลํงน้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของ

ชาวต าบลทําคาในด๎านการคมนาคมและการค๎าขายทางน้ านับต้ังแตํโบราณมาจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพต๎นมะพร๎าว หมายถึง อาชีพหลักของคนในต าบลทําคา คือ การท าสวนมะพร๎าว 

เนื้อที่ต าบลท่าคา  มีเนื้อที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,631 ไรํ 

ภูมิประเทศ  

พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุํม สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย ไมํมีภูเขาหรือ

เกาะ มีล าคลองไหลผํานหลายสาย เชํน คลองทําคา คลองศาลา คลองวัดมณีสรรค์ คลองแมํเนี้ย 

เป็นต๎น ซึ่งสามารถใช๎ประโยชน์ทางการเกษตรและการสัญจรภายในชุมชนได๎ และจากการท่ีชุมชน

ต้ังอยูํบริเวณล าคลองตํางๆ ท าให๎เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเกี่ยวกันกับน้ า เชํน การค๎าขาย

ทางน้ า การแขํงเรือพาย เป็นต๎น 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลจอมปลวก  ต าบลดอนมะโนรา  อ าเภอบางคนที  

ทิศใต๎   ติดกับ ต าบลบางช๎าง อ าเภออัมพวา  

ทิศตะวันออก   ติดกับ ต าบลคลองเขิน ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง 

ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที  

 

ภาพที่ 2.2 อาณาเขตติดตํอต าบลทําคา 
แหลํงที่มา : องค์การบริหารสํวนต าบลทําคา, 2552 : ออนไลน์ 
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ประชากร 

ต าบลทําคาอยูํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล  แยกพื้นการปกครองออกเป็น   12    หมูํบ๎าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านว

น/หลัง 
ชื่อผู้น า 

ชาย หญิง รวม 
1 บ๎านคลองมะขวิด  109 117 226 53 นายอ านาจ  แม๎นจ ารัส  
2 บ๎านคลองศาลา  263 285 548 146 นางอุไร  สีเหลือง  
3 บ๎านคลองบ๎านใต๎  118 147 265 61 นางจรินทร์  แผนคู ๎ 
4 บ๎านคลองวัดมณีสรรค์  335 320 655 136 นางประไพ  เกตุกาญจน ์ 
5 บ๎านคลองทําคา  353 331 684 149 นายชลอ  มิตรพิทักษ ์ 
6 บ๎านคลองผู๎ใหญํป๋อ  283 284 567 121 นายดิเรก  ประชานิยม  
7 บ๎านคลองพลับ  175 188 363 78 นายนุกูล  เรืองโรจน ์
8 บ๎านคลองตรง  332 341 673 148 นายวินัย  ภูํสกุล  
9 บ๎านปลายคลองตรง  247 206 453 109 นายสุชาต ิ ชํวยชูวงศ ์ 
10 บ๎านคลองบางกึ่ง  181 174 355 81 นายณรงค์  ธรรมสวัสดิ ์ 
11 บ๎านคลองสวนทุํง  213 202 415 86 นายสมชาย  ประชานิยม  
12 บ๎านคลองขุดเจ๏ก  204 239 443 74 นางกัญจนา  ปานาพุฒ  

รวม 2,813 2,834 5,647 1,242  
 
ตารางที่ 2.1 การปกครอง 12 หมูํบ๎าน  

แหลํงที่มา : ต าบลทําคา, 2553 : ออนไลน์ 
 

ภูมิอากาศ 
โดยจังหวัดสมุทรสงครามติดตํอกับอําวไทยจึงได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก-เฉียง

ใต๎   จากอําวไทยและทะเลจีนใต๎  พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมาพอสมควร  ประกอบกับอยูํใกล๎ทะเล
จึงมีความชุํมชื้นอยูํเสมอ   ในฤดูหนาวอากาศจึงไมํหนาวจัด  ในฤดูร๎อนก็ไมํร๎อนจนเกินไปอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดทั้งปี   ประมาณ  28.1 องศาเซลเซียส พายุและฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในจังหวัดนี้ใน
ระหวํางฤดูฝน และฤดูร๎อนคือระหวํางเดือนเมษายนและพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลากํอนที่จะมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ นอกจากน้ี อาจได๎รับพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต๎ เข๎ามาทาง
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ฝั่งเวียดนามในสภาพของพายุใต๎ฝุ่นหรือโซนร๎อน    ท าให๎ฝนตกหนักตํอเนื่องกันและอาจกํอให๎เกิด
อันตรายได๎ (จังหวัดสมุทรสงคราม, 2553 : ออนไลน์) 

อาชีพ  
ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน ท าสวนมะพร๎าว   ท าน้ าตาลมะพร๎าว 

และรับจ๎างทั่วไป 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ตลาดนัด    4  แหํง  

  กลุํมอาชีพ    9  กลุํม  

  ปั๊มน้ ามัน (หลอด)   6  แหํง  

  กลุํมออมทรัพย์    12  แหํง  

  กลุํมทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์   3  กลุํม  

การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา     2  แหํง 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา     1  แหํง  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     1  แหํง  

  ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน  4  แหํง  

สถาบันองค์การทางศาสนา 

  วัด      2  แหํง  

  ศาลเจ๎า     2  แหํง  

การสาธารณสุข 

  สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมูํบ๎าน 2 แหํง  

  อัตราการมีและใช๎สวมราดน้ าร๎อยละ 100  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ป้อมต ารวจชุมชน   1 แหํง  

การคมนาคม 

การคมนาคมภายในชุมชนตลาดน้ าทําคา 
  ถนนลาดยาง     12 สาย 
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  ถนนผิวจราจรลูกรัง    2 สาย  

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    4 สาย  

  ถนนผิวจราจรหินคลุก   13 สาย 

การโทรคมนาคม 

  โทรศัพท์สาธารณะ    17 แหํง 

  หอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎าน   11 แหํง 

  สถานีสํงสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4 แหํง  

การไฟฟ้า 

หมูํบ๎านที่ไฟฟ้าเข๎าถึง 12 หมูํบ๎าน จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช๎ทั้งสิ้น 987 ครัวเรือน (บาง

ครัวเรือนพํวงสายจากบ๎านใกล๎เคียง) 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  ล าน้ า,ล าห๎วย    21 สาย  

  บึง,หนอง และอ่ืนๆ   1 สาย  

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

  ถังเก็บน้ าฝน (ฝ.99)    2 แหํง 

  ประตูน้ า     1 แหํง  

  ประปาหมูํบ๎าน     13 แหํง 

 สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีล าคลองหลายสายท าให๎มีน้ าไหลผํานทั่วทั้งพื้นที่ 

มวลชนจัดตั้ง 

  ลูกเสือชาวบ๎าน      1 รํุน 200 คน 

  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2 รํุน 62 คน 

  อาสาสมัครต ารวจชุมชน    1 รํุน 12 คน  

ตลาดน้ าท่าคา 

ตลาดน้ าทําคาต้ังอยูํบริเวณหมูํที่ 5 ต าบลทําคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง

แตํเดิมชื่อต าบลสวนทุํง เพราะมีลักษณะเป็นท๎องนาและเป็นที่ราบลุํมตลอด เมื่อเวลานําน้ า น้ าจะ

ทํวมถึงจึงแลดูเป็นทุํงโลํง  สาเหตุที่เปลี่ยนจากต าบลสวนทุํง กลายมาเป็นต าบลทําคา มีสาเหตุ
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ตามที่เลํากันมา 2 ทางด๎วยกันคือ ประการแรก เพราะสภาพท๎องที่ต าบลสวนทุํงเป็นท๎องนาตลอด 

มีลักษณะเป็นทุํง จึงมีเรือเข๎าไปค๎าขายกันมาก แตํเมื่อเรือเข๎าไปแล๎วเกิดติดแห๎งเป็นประจ า เลย

เรียกกันวําเป็นทําคา เพราะเรือไปติดแห๎งค๎างอยํูอยํางนั้นเลยกลายเป็นต าบลทําคาไป สํวนสาเหตุ

อีกประการหนึ่ง คือ ต าบลสวนทุํงเป็นดงหญ๎าคามากมาย วํากันวําไมํมีหญ๎าคาที่ใดมากเทําต าบล

สวนทุํงนี้ เลยเรียกกันวําทํุงหญ๎าคา ตํอมาได๎กลายเป็นทําคา ซึ่งเป็นชื่อต าบลทําคาในปัจจุบัน 

 ตลาดทําคาเดิมมีลักษณะเป็นล าลางที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่มีน้ าไหลผํานตลอด มีความ

ยาวประมาณ 2 วา 8 ศอก สาเหตุที่ต๎องมีการสร๎างท านบก้ันน้ านั้นเนื่องมาจากในเวลาท่ีมีน้ าขึ้น

มักมีน้ าเค็มไหลเข๎ามายังพื้นที่เพาะปลูก ท านบนี้ถูกสร๎างขึ้นเมื่อประมาณ 70 ปีที่ผํานมา โดยมี

ก านัลลพเป็นผู๎ริเริ่มการค๎าในชํวงแรก (ปี 2478) โดยการค๎าขายในชํวงนั้นคํอนข๎างมีความล าบาก 

เนื่องจากต๎องมีการเข็นเรือข๎ามท านบเข๎ามา การค๎าขาย ลักษณะการค๎าเป็นการแลกเปลี่ยนสินค๎า

ที่ผลิตขึ้นเองในชุมชนและระหวํางชุมชน (Barter system) (อ าเภออัมพวาและอ าเภอบางคนทีและ

บางสํวนจะมาจากทางราชบุรี) จะพายเรือน าสินค๎าทางการเกษตรมายังท านบทําคา  และฝั่งอ าเภอ

เมืองก็จะ น าสินค๎าจ าพวกอาหารทะเลมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน โดยสินค๎าที่ต๎องมีการใช๎เงินซื้อ

บ๎างก็จะเป็นสินค๎าจ าพวกเนื้อสัตว์ การค๎าขายแลกเปลี่ยนสินค๎าที่ตลาดทําคาจะติดตลาดทุกๆ 5 

วัน คือ ในวันข๎างขึ้นและข๎างแรม 2 ค่ า 7 ค่ าและ 12 ค่ า ตลาดทําคานี้นําจะเป็นที่รู๎จักอยําง

แพรํหลายราวปี 2488-2489 เรียกกันวํา “นัดท านบทําคา” ซึ่งการค๎าขายในรูปแบบของตลาดน้ า

นั้นเป็นท่ีแพรํหลายในบริเวณ ไมํวําจะเป็นจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี 

เนื่องจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่พื้นที่มีแมํน้ าล าคลองไหลผําน และมีชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูํกระจัด

กระจายตามริมคลอง 

เมื่อมีการต้ังถิ่นฐานอยํูอาศัยภายในพื้นที่หนาแนํนมากขึ้น ก็มีการประกอบอาชีพ

เพาะปลูกตํางๆ มากขึ้นด๎วย เป็นผลให๎สินค๎าที่จะน ามาแลกเปลี่ยนกันมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมี

การขุดคลองเชื่อมเส๎นทาง เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งในปี 2500 มีชาวจีนที่อาศัย

อยูํในหมูํบ๎านคลองขุดเจ๏ก (หมูํ 12 ในปัจจุบัน) มาขุดล าลางให๎เป็นคลองเพื่อปลํอยน้ าจืดเข๎าไปใน

สวนที่คลองขุดเจ๏ก มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร กว๎าง 6 เมตร ท าให๎การค๎าขายลํนเข๎ามายัง
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คลองขุดเจ็ก แตํอยํางไรก็ตามก็ยังคงใช๎ชื่อที่มีการเรียกกันแตํเดิม ใช๎ก าหนดวันเดิม และยังคงมี

ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค๎าทางการเกษตรเป็นหลักไมํมีการเปลี่ยนแปลง 

หลังจากนั้นก็มีการขุดคลองมาเรื่อยๆ จนมาถึงคลองพันลา (ราชการเรียกคลองศาลา)  ซึ่ง

เป็นการขุดคลองตํอมาจากคลองขุดเจ็ก มีความยาวประมาณ 350 เมตร กว๎างประมาณ 6 เมตร 

เป็นคลองที่ขุดเชื่อมคลองบ๎านใต๎เพื่อเชื่อมเส๎นทางไปยังตลาดน้ าด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

และเป็นคลองเชื่อมกับคลองเขินที่เชื่อมตํอไปยังคลองตะเคียนซึ่งเป็นเส๎นทางออกไปสูํแมํน้ าแมํ

กลองด๎วย ตลาดนัดทําคาบริเวณคลองพันลานี้เริ่มขึ้นประมาณปี 2500 แตํเมื่อเกิดการพัฒนา

ตลาดน้ าด าเนินสะดวกให๎อยูํในเครือขํายของการทํองเที่ยว ท าให๎ตลาดน้ าด าเนินสะดวก

เปลี่ยนเป็นตลาดน้ าเพื่อการทํองเที่ยว ตํอมาในปี 2541 ตลาดน้ าทําคาจึงได๎รับการสํงเสริมให๎เปิด

เป็นสถานที่ทํองเที่ยว และมีการก าหนดวันเป็นวันเสาร์-อาทิตย์เพิ่มขึ้นจากการนัดกันในวันขึ้นและ

แรม 2 ค่ า, 7 ค่ า และ 12 ค่ า เพื่อเปิดโอกาสให๎นักทํองเที่ยวเป็นจ านวนมากทั้งชาวไทยและชาว

ตํางประเทศเข๎ามาทํองเที่ยวได๎มากขึ้น(องค์การบริหารสํวนต าบลทําคา, 2552 : ออนไลน์) 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
 

“วัฒนธรรม” มีความหมายครอบคลุมเนื้อหาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับหลายแขนง ซึ่งมีผู๎ให๎

ความหมายอยํางกว๎างขวางด๎วยวัตถุประสงค์ที่แตกตํางกันออกไปหลายประการ โดยอาจมา

จากสาเหตุที่มนุษย์สร๎างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์แหํงการด ารงชีวิตและการสืบทอด

เผําพันธุ์ และในเมื่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องคํอนข๎างกว๎างและมีแงํมุมตํางๆ ให๎

พิจารณาอยํางซับซ๎อน ดังนั้นเรื่องของวัฒนธรรมจึงสามารถมองได๎หลายแงํมุม เชํน วัฒนธรรม 

หมายถึง “สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให๎แกํหมูํคณะ เชํน วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมการแตํงกาย 

วิถีชีวิตของหมูํคณะ เชํน วัฒนธรรมพื้นบ๎าน วัฒนธรรมชาวเขา ” 

นอกจากน้ีความหมายของค าวํา วัฒนธรรม ได๎ถูกจ ากัดความหมายกว๎างๆ ไว๎วํา 

วัฒนธรรมนั้นครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยํางที่แสดงออกถึงวิธีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม

ตํางๆ ได๎แกํ ขนบธรรมเนียมประเพณี  อาหาร เสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํม อาคารบ๎านเรือน ภาษา การ
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เต๎นร าดนตรี การละคร วรรณกรรม และศาสนา วัฒนธรรมจึงเป็นแบบที่ก าหนดพฤติกรรมการ

กระท าและความคิดของมนุษย์  

วิภาวรรณ บัวทอง  และคณะ  (2549 : 21-22 ) ยังได๎ยกตัวอยํางบุคคลตํางๆ ที่ให๎

ความหมายของค าวํา “วัฒนธรรม” ไว๎อยํางหลากหลาย เชํน นายวีระ บ ารุงรักษ์ ได๎เขียนไว๎วํา 

“วัฒนธรรม ” เป็นค าที่เกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี  ซึ่งได๎มองเห็น

ความส าคัญของเรื่องนี้ โดยมาจากค าเดิมภาษาอังกฤษคือ “Culture”  ซึ่งในตอนแรกพระมหารุํน 

แหํงวัดมหาธาตุได๎แปลค านี้วํา “ภูมิธรรม” แตํกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงเล็งเห็นวําค าวํา 

“ภูมิธรรม” มีความหมายคํอนข๎างคงที่  พระองค์ทํานทรงมีความประสงค์ให๎ค านี้มีความหมายใน

ลักษณะเคลื่อนไหว  เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง จึงทรงแปลใหมํเป็น “วัฒนธรรม” และ

ได๎มีการน ามาใช๎สืบตํอมาจนปัจจุบัน ซึ่ง   “Culture” นี้มาจากรากศัพท์ภาษาละตินวํา  “Cultura” มี

ความหมายวํา การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง อธิบายได๎วํา  มนุษย์เป็นผู๎ปลูกฝังอบรมบํมนิสัยให๎

เกิดความเจริญงอกงาม สํวนค าวํา “วัฒนธรรม” เป็นค าสมาสระหวํางบาลีสันสฤต มาจาก ค าวํา 

“วัฒนะ” ที่มีความหมายวํา เจริญงอกงาม  รุํงเรือง สํวนค าวํา  “ธรรม” ในที่นี้หมายถงึกฎ ระเบียบ

หรือ    ข๎อปฏิบัติ  ซึ่งเมื่อรวมความแล๎ว ค าวํา “วัฒนธรรม” นําจะหมายถึง ความเป็นระเบียบ  หรือ

ข๎อปฏิบัติที่ท าให๎เจริญรุํงเรือง แตํในทางปฏิบัติแล๎ว  มีผู๎รู๎ได๎ให๎ความหมายของค าวํา “วัฒนธรรม” 

อยํางหลากหลายยิ่งไมํวําในตํางประเทศหรือในประเทศ เชํน 

Taylor กลําววํา “วัฒนธรรม” เป็นสํวนทั้งหมดที่ซับซ๎อน  ประกอบด๎วยความรู๎ ความเชื่อ 

ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถอ่ืนๆ ที่มนุษย์ได๎มาในฐานะเป็นสมาชิกของ

สังคม 

พระยาอนุมานราชธน ได๎ให๎ค านิยามของค าวํา วัฒนธรรม ในเชิงกว๎างโดยความหมาย

ที่คํอนข๎างแตกตํางกัน เชํน  

1. วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร๎างขึ้น เพื่อความ
เจริญงอกงามในวิถีชีวิตของสํวนรวม ถํายทอดกันได๎ เอาอยํางกันได๎  

2. วัฒนธรรม คือ ผลิตผลของสํวนรวมที่มนุษย์ได๎เรียนรู๎มาจากคนแตํกํอนสืบตํอเป็น
ประเพณีกันมา  

www.ssru.ac.th



15 

 

3. วัฒนธรรม คือ ความรู๎สึก ความคิดเห็น ความประพฤติ และกิริยาอาการ หรือการ
กระท าใดๆ ของมนุษย์ในสํวนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และส าแดงออกมาให๎ปรากฏเป็น
ภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี เป็นต๎น  

4. วัฒนธรรม คือ มรดกแหํงสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไว๎ให๎เจริญงอกงาม เป็น
ผลิตผลของสํวนรวมที่มนุษย์ได๎เรียนรู๎มาจากคนแตํกํอนสืบตํอเป็นประเพณีกันมา  

ประเวศ วะสี กลําววํา “วัฒนธรรม ” คือ พลังของสังคมทางภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล๎อมพร๎อมกันไป 

นอกจากน้ีคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติยังได๎แสดงความหมายของวัฒนธรรมไว๎

ตํางกัน เชํน  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ.2542 (2542, 1058)ให๎ความหมาย  “วัฒนธรรม” วําสิ่งที่

ท าความเจริญงอกงามให๎แกํหมูํคณะ เชํน วัฒนธรรมในการแตํงกาย  หรือวิถีชีวิตของหมูํคณะ เชํน 

วัฒนธรรมชาวเขา 

ในพ.ร.บ.วัฒนธรรมแหํงชาติ พ.ศ. 2485 ได๎ให๎ความหมาย “วัฒนธรรม ” วําหมายถึง 
ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ  ความกลมเกลียวก๎าวหน๎าของชาติและ
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (พ. ร. บ. วัฒนธรรมแหํงชาติ พ. ศ. 2485, 2552 : ออนไลน์)  

สํวนความหมาย “วัฒนธรรม ” ตามแนวทางในการรักษาสํงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม

พ.ศ. 2529 กลําววํา “วัฒนธรรม”คือ วิถีชีวิต เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของสังคม  เป็นแบบแผนการ

ประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู๎สึก  นึกคิดในสถานการณ์ตํางๆ ที่สมาชิกในสังคม

เดียวกัน สามารถแก๎ไขและซาบซึ้งรํวมกัน  ดังนั้น วัฒนธรรมไทย คือ วิถีชีวิตที่คนไทยได๎สั่งสม 

เลือกสรร ปรับปรุง แก๎ไข จนถือวําเป็นสิ่งดีงามเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและได๎ใช๎เป็นเครื่องมือ  

หรือเป็นแนวทางในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาสังคม นอกจากน้ี “วัฒนธรรม” ยังหมายถึง มรดก

แหํงสังคม ซึ่งสังคมปรับปรุงและรักษาไว๎ให๎เจริญ งอกงาม  วัฒนธรรมเกิดจากการประพฤติปฏิบัติ

รํวมกัน เป็นแนวเดียวกันอยํางตํอเนื่องของสมาชิกในสังคม  สืบทอดเป็นมรดกทางสังคมตํอกันมา

จากอดีต  หรืออาจเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค๎นสร๎างสรรค์ขึ้นใหมํ  หรืออาจรับเอาสิ่งที่เผยแพรํมาจาก

สังคมอื่นๆ ทั้งหมดนี้หากสมาชิกยอมรับและยึดถือเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติรํวมกัน  ก็ยํอมถือ

วําเป็นวัฒนธรรมของสังคมนั้น และในปีพ.ศ. 2535 ได๎ให๎ความหมาย “วัฒนธรรม ” วํา หมายถึง 

ความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นผลจากระบบความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์  มนุษย์กับสังคม 
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และมนุษย์กับธรรมชาติ จ าแนกออกเป็น 3 ด๎านคือ จิตใจ สังคม และวัตถุ  มีการสั่งสมและสืบทอด

จากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหน่ึง  จากสังคมหนึ่งไปสูํอีกสังคมหนึ่ง จนกลายเป็นแบบแผนที่

สามารถ เรียนรู๎และกํอให๎เกิดผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  อันควรคําแกํ

การวิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู ถํายทอด เสริมสร๎างเอตทัคคะ และแลกเปลี่ยน  เพื่อสร๎างดุลยภาพแหํง

ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  ซึ่งจะชํวยให๎มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยํางมีสุข 

สันติสุข และอิสรภาพ อันเป็นพื้นฐานแหํงอารยธรรมของมนุษยชาติ 

คณะกรรมาธิการโลกวําด๎วยวัฒนธรรมและการพัฒนา ( The World Commission on 

Culture and Development) ได๎น าเสนอรายงานเรื่อง  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ( Our 

Creation Diversity) ตํอที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก  เมื่อตุลาคม 2538 วํา วัฒนธรรม เป็น

ปัจจัยในการถํายทอดพฤติกรรม และพลังแหํงการเปลี่ยนแปลง สร๎างสรรค์ เสรีภาพ  และความเป็น

ผู๎ตื่นตัวตํอความแปลกใหมํที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตอยูํเสมอ และวํา  วัฒนธรรม คือ พลัง จิตส านึก 

อ านาจ ความรู๎และความหลากหลายส าหรับชุมชนและสังคม  ดังนั้น ปัญหาท๎าทายมนุษยชาติ

ปัจจุบัน คือ  การปรับวิถีชีวิตให๎สอดคล๎องกับสังคมและสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน  และที่ก าลังจะ

เปลี่ยนไปในอนาคต โดยเฉพาะการปรับแนวคิดใหมํ พฤติกรรมใหมํ การจัดระเบียบสังคมใหมํ  และ

การสํงเสริมแนวทางการพัฒนาทั้งหลายบนพื้นฐานมิติทางวัฒนธรรม 

กลําวโดยสรุป “วัฒนธรรม” หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต ( The Way of Life) ของคนใน

สังคม นับต้ังแตํวิธีกิน วิธีอยํู วิธีแตํงกาย วิธีท างาน วิธีพักผํอน  วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธี

จราจรและขนสํง วิธีอยูํรํวมกันเป็นหมูํคณะ  วิธีแสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์การด าเนิน

ชีวิต โดยแนวทางการแสดงถึงวิถีชีวิตนั้นอาจจมาจากเอกชน หรือคณะบุคคลท าเป็นตัวแบบ  แล๎ว

ตํอมาคนสํวนใหญํก็ปฏิบัติสืบตํอกันมา  วัฒนธรรมยํอมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา  

เมื่อมีการประดิษฐ์หรือค๎นพบสิ่งใหมํ  วิธีใหมํที่ใช๎แก๎ปัญหาและตอบสนองความต๎องการของสังคม

ได๎ดีกวํา ซึ่งอาจท าให๎สมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใช๎วัฒนธรรมเดิม ดังนั้น  

การรักษาหรือธ ารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมเดิม จึงต๎องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมให๎

เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย 
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วัฒนธรรม อาจแบํงอยํางกว๎างๆ ได๎ 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ  ได๎แกํเรื่องเกี่ยวกับ

ปัจจัยสี่ และวัฒนธรรมทางจิตใจ ได๎แกํ เรื่องศาสนา ศิลปะ  วรรณคดี กฎระเบียบตํางๆ ที่สํงเสริม

ในเรื่องจิตใจสํวน UNESCO ได๎แบํง “มรดกวัฒนธรรม ” ออกเป็น 2 สํวนคือ Tangible Cultural 

Heritage คือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องได๎ เชํน โบราณสถาน โบราณวัตถุตํางๆ  และ Intangible 

Cultural Heritage คือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญา ทรัพย์สิน

ทางปัญญา ระบบคุณคํา ความเชื่อ พฤติกรรมและวิถีชีวิต ซึ่งวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎นี้  มีผู๎เสนอ

วํานําจะใช๎ค าวํา “วิถีชน” จะเห็นภาพได๎ชัดเจนกวํา  (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ, 

2552 : ออนไลน์) 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

“ภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรม” เป็นความรู๎ที่สะสมจากการปฏิบัติจริงในห๎องทดลองของ

สังคม เป็นความรู๎ด้ังเดิมที่ถูกค๎นพบ มีการทดลองใช๎ แก๎ไขดัดแปลง จนเป็นองค์ความรู๎ที่สามารถ

แก๎ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตและถํายทอดสืบตํอกันมา ภูมิปัญญาไทยเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่

คนไทยทุกคนควรรู๎ ควรศึกษา ปรับปรุงละพัฒนาใช๎เพื่ออนาคตแหํงการด ารงอยํูรํวมกันอยํางสันติ

และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นภูมิปัญญาที่ควรคําแกํการการศึกษา ซึ่งมีผู๎ให๎ความหมายของภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่นไว๎แตกตํางกันดังที่ วัชรี หิรัญพันธุ์ และคณะ (2549, 15-18)  ได๎กลําวถึงบุคคล

ตํางๆ ไว๎ดังนี้ 

ประเวศ วะสี กลําววํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจน

จากชีวิตและสังคมในท๎องถิ่นหนึ่ง ๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล๎องกับเรื่องของท๎องถิ่นมากกวํา

ภูมิปัญญาที่มาจากข๎างนอกซึ่งลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่นก็คือมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน 

มีความเป็นบูรณาการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม และเชื่อมโยงไปสูํนามธรรม

ที่ลึกซึ้งสูงสํงอีกทั้งยังเน๎นความส าคัญของจริยธรรมมากกวําวัตถุ เพราะภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎

ความส าคัญแกํประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู๎อาวุโส ซึ่งเป็นผู๎ที่มีประสบการณ์มากกวํา 
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นิคม ชมภูหลง กลําววํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง ความรู๎ประสบการณ์ของชาวบ๎านใน

ท๎องถิ่นที่ใช๎ในการแก๎ปัญหา หรือด าเนินชีวิตโดยได๎รับการถํายทอดและกลั่นกรองเป็นระยะเวลา

ยาวนาน 

คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ กลําวถึง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือที่มาขององค์ความรู๎ที่

งอกงามขึ้นใหมํที่ชํวยในการเรียนรู๎ การแก๎ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิต

ของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเดํนชัดในหลายด๎าน เชํน ด๎านเกษตรกรรม 

ด๎านอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ด๎านการแพทย์แผนไทย ด๎านการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล๎อม ด๎านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด๎านศิลปกรรม ด๎านภาษาและวรรณกรรม ด๎านปรัชญา 

ศาสนา และประเพณี และด๎านโภชนาการ 

Zane ma Rhea and Bob Teasdale ได๎แสดงความคิดเห็นถึงความหมายของภูมิปัญญา 

โดยมีบริบทวําเป็นผลที่เกิดจากการคิดหรือสิ่งที่สังคมมีความเข๎าใจรํวมกันวําเป็นสิ่งที่มีคุณคํา

สังเกตได๎จากสังคมท๎องถิ่นสามารถสรุปได๎วําใครเป็นผู๎ฉลาด หรือมีภูมิปัญญา ภูมิปัญญาเป็น

ความฉลาดของสังคมหนึ่งอาจไมํใชํความรู๎ที่สมบูรณ์เสมอไป ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นสิ่งที่ท าให๎

ท๎องถิ่นด ารงอยูํได๎อยํางสมดุล 

จากความหมายของภูมิปัญญาท๎องถิ่นดังกลําวสามารถสรุปได๎วํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

หมายถึง ความรู๎ ความสามารถ หรือระบบของความรู๎ที่เกิดจากการสั่งสมจากประสบการณ์ของ

ชีวิตที่มีคุณคําของประชาชนในแตํละท๎องถิ่นเพื่อใช๎ในการแก๎ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวให๎

เหมาะแกํการเปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคม เป็นความรู๎ที่สร๎างสรรค์เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎าน  เป็นประสบการณ์ที่ได๎รับการถํายทอดสะสม

กันมาเพื่อใช๎ในการแก๎ปัญหาหรือการด า  เนินชีวิตซึ่งสภาพของภูมิปัญญาชาวบ๎าน  นักวิชาการได๎

แบํงออกเป็น 4 กลุํมดังนี้ 

กลุํมที่ 1 คติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการพื้นฐานขององค์แหํงความรู๎ 

กลุํมที่ 2 ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

กลุํมที่ 3 การประกอบอาชีพในแตํละท๎องถิ่น 
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กลุํมที่ 4 แนวความคิด  หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหมํและแตํละประเภทของภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่น จะมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

กลุํมที่ 1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการพื้นฐานขององค์แหํง

ความรู๎ที่เกิดจากการสั่งสมถํายทอดกันมา ได๎แกํ การประกอบพิธีกรรมตําง ๆ ของแตํละท๎องถิ่น 

เพื่อให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํได๎ โดยการพึ่งพาธรรมชาติมาใช๎ประโยชน์เพื่อการยังชีพ เชํน ชุมชน

ภูเขา มีความเชื่อในเรื่องของผีป่า เจ๎าป่า เทพารักษ์ ผู๎อยํูตามพื้นราบเชื่อในเรื่องพระภูมิเจ๎าที่ พระ

ภูมินา การสูํขวัญ แมํยํานางเรือ ความคิดความเชื่อเหลํานี้จะน ามาสูํการพัฒนาชีวิตและอนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อม เชํน การจัดพิธีสืบชะตาแมํน้ า การจัดท าพิธีกรรมบวชต๎นไม๎ การจัดต้ังป่าสมุนไพร 

สหกรณ์หมูํบ๎าน ธนาคารโค กระบือ ธนาคารข๎าว กลุ๎มทอผ๎า กลุํมฌาปนกิจ เป็นต๎น 

กลุํมที่ 2 เป็นเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตัวชี้ที่ส าคัญตํอ

การแสดงออกถึงภูมิปัญญาของชุมชนตํอการด าเนินชีวิต เชํน ประเพณีการบวชนาคเข๎าพรรษา 

ออกพรรษา วันส าคัญทางศาสนา การท าบุญวันเกิด โกนผมไฟ โกนจุก ขึ้นบ๎านใหมํแตํงงาน 

นอกจากน้ัน ยังมีศิลปกรรมพื้นบ๎าน ที่แสดงปรากฏให๎เห็นถึงความส าเร็จของภูมิปัญญาที่สืบทอด

กันมาหลายชั่วอายุ เชํน งานถักสายและทอกระเป๋ายํานลิเภาภาคใต๎ กระเป๋าถือใบตาล เสื่อจันท

บูร เปลเด็ก เครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลัก งานปั้นหลํอ ด๎วยโลหะการกํอสร๎าง อาคารที่อยูํอาศัย 

ภาพเขียนบนผนัง การฟ้อนร าและเพลงพื้นบ๎าน เป็นต๎น 

กลุํมที่ 3 เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ ในแตํละท๎องถิ่นที่ได๎รับการพัฒนาให๎เหมาะสม

กับสมัยเป็นการปรับการด าเนินชีวิตที่เคยถูกครอบง าจากสภาพสังคม พํอค๎าคนกลางระบบธุรกิจ 

ระบบโรงงาน กลับเข๎าสูํการเกษตรที่อาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ สามารถยืนหยัดตํอสู๎กับ

ความล๎มเหลวกับการล๎มละลายทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ได๎อยํางภาคภูมิใจด๎วยก าลัง

กาย ก าลังปัญญา และการการสั่งสมประสบการณ์ เชํน การท าวนเกษตร ท าการเกษตรแบบ

ผสมผสาน การเกษตรแบบพึ่งตนเอง การท าสวนสมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณ 

กลุํมที่ 4 เป็นเรื่องราวแนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมํที่ชาวบ๎านน ามาใช๎ใน

ชุมชน ซึ่งเป็นอิทธิพลของความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เชํน การเลี้ยงปลาดุกบ๊ิก

อุยในบํอซีเมนต์ โดยจัดระบบการถํายเทน้ าและคิดสูตรอาหารปลาขึ้นมาเอง การคิดค๎นวิธีที่จะ
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กรองน้ าให๎ใสเพื่อเพาะฟักลูกปลาให๎รอดตาย การประดิษฐ์เครื่องนวดข๎าวแบบประหยัด และการ

คิดสร๎างอํางเก็บน้ าจากอํางเก็บน้ าบนภูเขา ลงมาใช๎ปลูกพืชสวน 

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. การท าให๎ดูเป็นตัวอยําง ถือวําเป็นวิธีการถํายทอดของผู๎อาวุโส หรือ ผู๎เฒําผู๎แกํโดยเป็น

ตัวอยํางของคนในครอบครัว ญาติพี่น๎อง ชุมชนเดียวกัน 

2. การคิดรํวมกัน เป็นการกระต๎ุนให๎สมาชิกในชุมชนได๎แสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น

ตํอประเด็นตําง ๆ อยํางเป็นธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นอยํางมีเหตุผล 

เปิดโอกาสถํายทอดภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน 

3. การสร๎างสรรค์กิจกรรมหรือการท างานรํวมกัน โดยการขยายเครือขํายระดับบุคคล

ระดับกลุํมให๎มากเพราะได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภูมิปัญญาหลากหลายและน ามาพัฒนากิจกรรมที่

กระท าอยู ํ

4. การบรรยาย หรือ เวทีชาวบ๎าน เป็นกิจกรรมส าคัญอีกอยํางหนึ่ง ส าหรับการแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประสบการณ์ของชาวบ๎านรํวมกัน อันจะสํงผลให๎สมาชิกของ

ชุมชนมีความรู๎ความสามารถสูงขึ้น 

ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

1.ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นสิ่งที่สั่งสมกันมาแตํอดีต 

2.ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นสิ่งที่เรื่องของการจัดความสัมพันธ์ระหวํางคนกับคน  คนกับ

ธรรมชาติ  คนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 

3. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นถํายทอดโดยผํานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิตและ

พิธีกรรมตําง ๆ ให๎เกิดความสมดุลระหวํางความสัมพันธ์ของสิ่งตําง ๆ เหลํานั้น 

4. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท าให๎เกิดความสงบสุขทั้งในชุมชน หมูํบ๎าน หรือในสํวนตัวของ

ชาวบ๎าน 

5. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท าให๎คนในชุมชนพึ่งตนเองได๎  ลดการพึ่งตนเองจากสังคมภายนอก 

มีสํวนรํวมในการจัดการชุมชนของตน   ทราบถึงความต๎องการของตน   เข๎าใจตนเอง และเป็นการ

ปลูกส านึกในการรับรู๎ในคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
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6. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ เป็นการ

เชื่อมโยงการเรียนรู๎ระหวํางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (วัชรี หิรัญพันธุ์ และคณะ, 2549, 15-18)  

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม    

 
ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม  
Robert W. Mcintosh and Charles R. Goeldner ได๎ให๎ความหมายของการทํองเที่ยว

เชิงศิลปวัฒนธรรมไว๎ ซึ่งสามารถสรุปได๎วํา การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎าง
ความค๎ุนเคยกับประชาชนในท๎องถิ่นอื่นๆ หรือประเทศอ่ืนๆ  เพื่อที่จะเข๎าใจและซาบซึ้งตํอ
วัฒนธรรมของประชาชนเหลํานั้น ดังนั้นการทํองเที่ยวเป็นการสร๎างความเข๎าใจของคนทั้งโลก
เข๎าด๎วยกัน อันจะน าไปสูํสันติสุขในการอยูํรํวมกันท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

David W. Howell Goeldner ได๎ให๎ความหมายของการทํองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไว๎ 

ซึ่งสามารถสรุปได๎วํา  ผู๎คนเดินทางไปยังแหลํงทํองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อที่จะเรียนรู๎หา

ประสบการณ์ และความบันเทิง นักทํองเที่ยวบางกลุํมเห็นวํา คนท๎องถิ่นที่มีวัฒนธรรมที่แปลก

และโดดเดํนเป็นเอกลักษณ์ก็สามารถดึงดูดการทํองเที่ยวได๎เชํนกัน สิ่งที่ท าให๎แหลํงทํองเที่ยว

เหลํานี้โดดเดํนก็คือ การที่นักทํองเที่ยวสามารถเพิ่มพูนความรู๎ประสบการณ์และท าให๎

นักทํองเที่ยวเกิดมุมมองทางด๎านวัฒนธรรมที่กวํางไกลไปกวําเดิม  

พลอยศรี โปราณานนท์ ได๎ให๎ความหมายของการทํองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไว๎วํา 

การทํองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นการทํองเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์ ที่ต๎องการมีความรู๎ หรือมี

ประสบการณ์ในวัฒนธรรมด๎านตํางๆ ของแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ กิจกรรมการทํองเที่ยวประเภทนี้

จะอยูํในรูปแบบที่ได๎รับความรู๎หรือประสบการณ์ด๎านวัฒนธรรมจากแหลํงทํองเที่ยว ใน

ขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินรวมอยูํด๎วย เชํน การมีประสบการณ์ด๎านอาหาร ดนตรี 

การละเลํน การเต๎นร า ที่เป็นวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยวที่ไปเยือน เป็นต๎น  

ชีวานันท์ วุฒิพันธ์ และคณะ ได๎ให๎ความหมายของการทํองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไว๎

วํา เป็นการทํองเที่ยวที่มักจะมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท๎องถิ่น
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ตํางๆ ควบคํูไปกับการทํองเที่ยวด๎วย เป็นการศึกษาชีวิตความเป็นอยูํ ทั้งในแงํมานุษยวิทยา 

และสังคมวิทยา เชํน ชมโบราณสถาน ศิลปะ หรือการแสดงตํางๆ  

หลักการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,พิทยา วํองกุล และจุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ (2540)ได๎กลําวถึง

หลักการของการทํองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไว๎วํามีหลักการที่ส าคัญอยํู 3 ประการ คือ  

1. ต๎องเปลี่ยนการทํองเที่ยว ( Tourism) เป็นการเดินทาง ( Travel) ให๎คนกลุํมเล็กสร๎าง
ภูมิปัญญาของกลุํมไปศึกษา ไปดูตามความสนใจของตนเอง เป็นการเดินทางไปรู๎จัก การ
เดินทางต๎องเป็นโลกสํวนตัว ไปอยํางเกรงใจ ไปอยํางเคารพตํอสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นและชุมชน มีความสุขจากการเดินทางเป็นเป้าหมาย ไมํใชํการไปบุกรุกพิธีกรรมความ
เชื่อของชาวบ๎าน ไปซื้อทุกอยํางที่ขวางหน๎า  

2. ต๎องให๎การศึกษา โดยเฉพาะกับเด็กๆ ให๎เรียนรู๎และเข๎าใจการทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพราะโลกมีการเปิดกว๎างมากขึ้น การเดินทางสะดวกและมีผู๎คนนิยมเดินทางมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย นักทํองเที่ยวจะเป็นคนเอเชียด๎วยกันมากขึ้น เราจึงควรให๎
การศึกษาแกํเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อให๎เกิดความรู๎และการ
แก๎ไขสถานการณ์ เพื่อเป็นการสร๎างบุคคลากรทางการทํองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ  

3. ต๎องมีการเรียนรู๎ที่จะเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ๎านของชุมชนอ่ืน รวมทั้งเคารพใน
วัฒนธรรม ศักด์ิศรี และผู๎คนของเราเองด๎วย เราต๎องมีพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ผู๎มาเยือนจะละเมิดมิได๎ 
เพราะหากเราไมํเคารพวัฒนธรรมของเรา นักทํองเที่ยวชาติอ่ืนๆ ก็จะไมํเคารพด๎วยเชํนกัน  

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548)ได๎กลําวถึงหลักการของการทํองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

ไว๎วํา หลักการของการทํองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมี 4 ประการ คือ  

1. เป็นการทํองเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความส าคัญ คุณคํา 
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลํงทํองเที่ยวนั้น เพื่อเป็นข๎อมูลให๎แกํ
นักทํองเที่ยวในการเพิ่มคุณคําทางประสบการณ์ในการเข๎าชม ในขณะเดียวกันก็จะกํอให๎เกิด
ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท๎องถิ่น  

2. เป็นการทํองเที่ยวที่มีการปลูกฝั่งจิตส านึกของคนในชุมชนท๎องถิ่นให๎เกิดความรัก 
หวงแหน รักษา และดึงชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของด๎วย 
และได๎รับประโยชน์ตอบแทนจากการทํองเที่ยวในรูปแบบตํางๆ เชํน การจ๎างงาน การบริการน า
เที่ยว การให๎บริการขนสํง การให๎บริการที่พัก การขายของที่ระลึก เป็นต๎น  
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3. เป็นการทํองเที่ยวที่มีการให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยวเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจใน
วัฒนธรรมและได๎รับความเพลิดเพลินพร๎อมทั้งสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม  

4. เป็นการทํองเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ๎านหรือของชุมชนอ่ืน รวมทั้ง

เคารพในวัฒนธรรม ศักด์ิศรี และผู๎คนของตนเองด๎วย   

การจัดการองค์ความรู้ 

คือ การรวบรวม สร๎าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช๎ความรู๎ในองค์กร โดย

พัฒนาระบบจาก ข๎อมูล ไปสูํ สารสนเทศ เพื่อให๎เกิด ความรู๎ และ ปัญญา ในที่สุด  

การจัดการความรู๎ประกอบไปด๎วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช๎โดยองค์กรตํางๆ เพื่อที่จะ

ระบุ สร๎าง แสดงและกระจายความรู๎ เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช๎และการเรียนรู๎ภายในองค์กร อัน

น าไปสูํการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ

ธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญํโดยสํวนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการจัดการองค์ความรู๎ 

โดยมักจะเป็นสํวนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

รูปแบบการจัดการองค์ความรู๎โดยปกติจะถูกจัดให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์

ที่จะได๎ผลลัพธ์เฉพาะด๎าน เชํน เพื่อแบํงปันภูมิปัญญา , เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน , เพื่อ

ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให๎สูงขึ้น 

 ประเภทขององค์ความรู้ 

ความรู๎สามารถแบํงออกเป็นประเภทใหญํๆ ได๎สองประเภท คือ ความรู๎ชัดแจ๎ง ( Explicit 

Knowledge) และความรู๎แฝงเร๎น หรือความรู๎แบบฝังลึก ( Tacit Knowledge) ความรู๎ชัดแจ๎งคือ

ความรู๎ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เชํน คํูมือปฏิบัติงาน หนังสือ ต ารา เวปไซด์ Blog ฯลฯ 

สํวนความรู๎แฝงเร๎นคือความรู๎ที่ฝังอยูํในตัวคน ไมํได๎ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้ง

ก็ไมํสามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได๎ ความรู๎ที่ส าคัญสํวนใหญํ มีลักษณะเป็นความรู๎แฝงเร๎น 

อยูํในคนท างาน และผู๎เชี่ยวชาญในแตํละเรื่อง จึงต๎องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ให๎คนได๎พบกัน 

สร๎างความไว๎วางใจกัน และถํายทอดความรู๎ระหวํางกันและกัน 
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 ความรู้แบบฝั่งลึก 

 ความรู๎แบบฝังลึก ( Tacit Knowledge) เป็นความรู๎ที่ไมํสามารถอธิบายโดยใช๎ค าพูดได๎ มี

รากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ ทักษะ และเป็นอัตวิสัย 

(Subjective) ต๎องการการฝึกฝนเพื่อให๎เกิดความช านาญ มีลักษณะเป็นเรื่องสํวนบุคคล มีบริบท

เฉพาะ (Context-specific) ท าให๎เป็นทางการและสื่อสารยาก เชํน วิจารณญาณ ความลับทางการ

ค๎า วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ ความเชี่ยวชาญในเรื่องตํางๆ การเรียนร๎ูขององค์กร ความสามารถใน

การชิมรสไวน์ หรือกระทั่งทักษะในการสังเกตเปลวควันจากปลํองโรงงานวํามีปัญหาใน

กระบวนการผลิตหรือไมํ 

 ความรู้ชัดแจ้ง 

 ความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู๎ที่รวบรวมได๎งําย จัดระบบและถํายโอน

โดยใช๎วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ ( Objective) เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสในการ

ถํายทอดโดยวิธีการที่เป็นทางการ ไมํจ าเป็นต๎องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืนเพื่อถํายทอดความรู๎ 

เชํน นโยบายขององค์กร กระบวนการท างาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้าหมายและ

ความสามารถขององค์กร 

 ความรู๎ยิ่งมีลักษณะไมํชัดแจ๎งมากเทําไร การถํายโอนความรู๎ยิ่งกระท าได๎ยากเทํานั้น 

ดังนั้นบางคนจึงเรียกความรู๎ประเภทนี้วําเป็นความรู๎แบบเหนียว ( Sticky Knowledge) หรือความรู๎

แบบฝังอยูํภายใน ( Embedded Knowledge) สํวนความรู๎แบบชัดแจ๎งมีการถํายโอนและแบํงปัน

งําย จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งวํา ความรู๎แบบรั่วไหลได๎งําย ( Leaky Knowledge) ความสัมพันธ์ของ

ความรู๎ทั้งสองประเภทเป็นสิ่งที่แยกจากกันไมํได๎ ต๎องอาศัยซึ่งกันและกัน ( Mutually Constituted) 

(Tsoukas, 1996) เนื่องจากความรู๎แบบฝังลึกเป็นสํวนประกอบของความรู๎ทั้งหมด ( Grant, 1996) 

และสามารถแปลงให๎เป็นความรู๎แบบชัดแจ๎งโดยการสื่อสารด๎วยค าพูด 

 ตามรูปแบบของเซซี ( SECI Model) (ของ Nonaka และ Takeuchi) ความรู๎ทั้งแบบแฝง

เร๎นและแบบชัดแจ๎งจะมีการแปรเปลี่ยนถํายทอดไปตามกลไกตํางๆ เชํน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

การถอดความรู๎ การผสานความรู๎ และการซึมซับความรู๎ 

 การจัดการความรู๎นั้นมีหลายรูปแบบ มีหลากหลายโมเดล แตํที่นําสนใจ คือ การจัดการ

ความรู๎ ที่ท าให๎คนเคารพศักด์ิศรีของคนอ่ืน เป็นรูปแบบการจัดการความรู๎ที่เชื่อวํา ทุกคนมีความรู๎
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ปฏิบัติในระดับความช านาญที่ตํางกัน เคารพความรู๎ที่อยํูในคน เพราะหากถ๎าเคารพความรู๎ใน

ต าราวิชาการอยํางเดียวนั้น ก็เทํากับวําเป็นการมองวํา คนที่ไมํได๎เรียนหนังสือ เป็นคนที่ไมํมีความรู๎ 

 ระดับของความรู้ 

 หากจ าแนกระดับของความรู๎ สามารถแบํงออกได๎เป็น 4 ระดับ คือ 

1. ความรู๎เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู๎เชิงข๎อเท็จจริง รู๎อะไร เป็นอะไร จะพบในผู๎ที่
ส าเร็จการศึกษามาใหมํๆ ที่มีความรู๎โดยเฉพาะความรู๎ที่จ ามาได๎จากความรู๎ชัดแจ๎งซึ่งได๎จากการได๎
เรียนมาก แตํเวลาท างาน ก็จะไมํมั่นใจ มักจะปรึกษารุํนพี่กํอน  

2. ความรู๎เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู๎เชื่อมโยงกับโลกของความเป็น
จริง ภายใต๎สภาพความเป็นจริงที่ซับซ๎อนสามารถน าเอาความรู๎ชัดแจ๎งที่ได๎มาประยุกต์ใช๎ตาม
บริบทของตนเองได๎ มักพบในคนที่ท างานไปหลายๆปี จนเกิดความรู๎ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือ
ประสบการณ์มากขึ้น  

3. ความรู๎ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู๎เชิงเหตุผลระหวํางเรื่องราว
หรือเหตุการณ์ตํางๆ ผลของประสบการณ์แก๎ปัญหาที่ซับซ๎อน และน าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กับผู๎อื่น เป็นผู๎ท างานมาระยะหนึ่งแล๎วเกิดความรู๎ฝังลึก สามารถอดความรู๎ฝังลึกของตนเอง
มาแลกเปลี่ยนกับผู๎อ่ืนหรือถํายทอดให๎ผู๎อื่นได๎พร๎อมทั้งรับเอาความรู๎จากผู๎อ่ืนไปปรับใช๎ในบริบท
ของตนเองได๎  

4. ความรู๎ในระดับคุณคํา ความเชื่อ (Care-Why) เป็นความรู๎ในลักษณะของความคิดริเริ่ม 
สร๎างสรรค์ที่ขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู๎ที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู๎ที่ตนเอง
มีอยูํ กับความรู๎ที่ตนเองได๎รับมาสร๎างเป็นองค์ความรู๎ใหมํขึ้นมาได๎ เชํน สร๎างตัวแบบหรือทฤษฏี
ใหมํหรือนวัตกรรม ขึ้นมาใช๎ในการท างานได๎ (การจัดการความรู๎  - วิกิพีเดีย,  2553 : ออนไลน์) 
 
2.5 แนวคิดในการสื่อความหมาย 
  

“การสื่อความหมาย” ( Interpretation) หมายถึง กิจกรรมทั้งหลาย อาทิเชํน สิ่งพิมพ์ การ

บรรยาย อุปกรณ์ตํางๆ โปรแกรมการศึกษา กิจกรรมชุมชน การศึกษาค๎นคว๎า การฝึกอบรม และ

การประเมินกระบวนการสื่อความหมาย ท้ังนี้กิจกรรมดังกลําวมีความมุํงหมายเพื่อสํงเสริมการรับรู๎

แกํสาธารณะและเสริมสร๎างความเข๎าใจให๎กับแหลํงมรดกทางวัฒนธรรม (กฎบัตรอิโคโมส 

(ICOMOS), 2552 : ออนไลน์) 
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หลักการเบื้องต๎นในการสื่อความหมายซึ่งมีอยูํ 6 ประการด๎วยกัน คือ  

1. การสื่อความหมายต๎องสอดคล๎องกับลักษณะและประสบการณ์ของนักทํองเที่ยว 

2. การสื่อความหมายเป็นการเปิดเผยสิ่งตํางๆ ที่แตกตํางกันอยํางสิ้นเชิงโดยอาศัยข๎อมูล 
และข๎อเท็จจริงเป็นพื้นฐาน 

3. การสื่อความหมายเป็นศิลปะที่ผสมผสานการน าเสนอสิ่งตํางๆ หลายแขนงทั้งที่เป็น
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรม 

4. การสื่อความหมายเป็นการกระตุ๎นและเรํงเร๎าความรู๎สึกนักทํองเที่ยว 

5. การสื่อความหมายควรเน๎นการน าเสนอภาพรวมมากกวําการน าเสนอเพียงบางสํวน 
โดยต๎องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย์มากกวําสํวนอ่ืน 

6. การสื่อความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กอายุไมํถึง 12 ปี ต๎องมีการพัฒนาวิธีการที่

แตกตํางกับรูปแบบที่ใช๎ในการน าเสนอส าหรับผู๎ใหญํ 

ประเภทของการสื่อความหมาย 

การสื่อความหมายสามารถแบํงการให๎บริการได๎เป็น 2 ประเภทที่ส าคัญ คือ  

1. บริการที่ใช๎คน ( The Personal or Attended Service) ผู๎มาเยือนจะมาติดตํอกับ

ผู๎ช านาญการสื่อความหมาย โดยผํานสื่อตํางๆ ในกิจกรรมดังนี้ 

1.1 การบริการข๎อมูลขําวสาร ผู๎สื่อความหมายจะประจ าอยูํในแตํละสถานที่หรือ

แหลํงทํองเที่ยว แล๎วให๎ผู๎มาเยือนเจาะจงที่จะเข๎าไปพบเพื่อสอบถามข๎อมูลด๎วยตนเอง เชํน ดําน

ทางเข๎า ศูนย์บริการนักทํองเที่ยว หนํวยบริการเคลื่อนที่ เป็นต๎น 

1.2 กิจกรรมที่มีการน า ( The Conducted Activity) เป็นลักษณะของการที่ผู๎มา

เยือนจะมีการพบปะกับผู๎สื่อความหมาย ณ สถานที่เริ่มต๎น แล๎วมีการเคลื่อนย๎ายไปตามเส๎นทางที่

เลือกไว๎ไปยังจุดที่นําสนใจ โดยกิจกรรมที่มีการน านี้รวมถึงการเดินเลํนของผู๎มาเยือนด๎วย 

1.3 การพูดคุยกับกลุํม (Talk to Group) การน าเสนอหลายอยํางที่ท าในเวลาและ

สถานที่ตํางๆ โดยเรื่องราวที่น ามาพูดคุยมีความเกี่ยวข๎องกับข๎อมูลทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของผู๎อาศัยในแหลํงนั้นๆ ทั้งนี้จะมีการเปิดโอกาสให๎ผู๎มาเยือนได๎ซักถาม เพื่อให๎เกิด

ความเข๎าใจและพึงพอใจกับคุณคําของพื้นที่ที่พวกเขามาเยือน  
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1.4 การสื่อความเป็นอยูํและสาธิตด๎านวัฒนธรรม ( Living Interpretation and 

Cultural Demonstration) เป็นการสื่อความหมายแนะน าแหลํงมรดกทางวัฒนธรรมแกํผู๎ที่มาเยือน

โดยการสาธิตหรือการแสดงให๎ชม 

การสื่อความหมายแบบบริการที่ใช๎คนน้ีถือเป็นการสื่อความหมายที่ดีที่สุดเนื่องจากท าให๎

เกิดความอบอํุน และแสดงให๎เห็นการตอบสนองจาการสื่อสารแบบสองทาง ( Two way 

communication) นอกจากน้ีแล๎วผู๎สื่อความหมายสามารถควบคุมสถานการณ์ให๎เป็นไปตาม

กระบวนการในการสื่อความหมายได๎ดีกวํา 

2. การบริการที่ไมํใช๎คน ( The Non Personal or Unattended Services) เป็นการสื่อ

ความหมายที่ผู๎มาเยือนมีการติดตํอสื่อสารกับผู๎สื่อความหมายเพียงผิวเผิน ลักษณะการบริการที่ไมํ

ใช๎คนมักใช๎ในการขยายรายการสื่อความหมายให๎มากขึ้นกวําการใช๎ผู๎สื่อความหมายเพียงอยําง

เดียว บริการที่ไมํใชํคนสามารถแบํงออกเป็น 

1) อุปกรณ์โสต (Audio Devices) 

2) วัสดุที่ใช๎เขียน (Written Material) 

3) ป้าย (Signs) 

4) ค าบรรยาย (Labels) 

5) สิ่งพิมพ์ (Publications) 

6) กิจกรรมที่ท าด๎วยตนเอง ซึ่งแบํงได๎เป็น การเดินด๎วยตนเอง ( Self Guides 

Trail) และรถทัศนาจรด๎วย (Self Guided Auto Tour)  

7) นิทรรศการในห๎อง (Eschibit : indoor) 

8) นิทรรศการนอกห๎อง (Eschibit : outdoor) 

9) ศูนย์ผู๎มาเยือน (Visitor Center) 

10) สื่อนอกสถานที่และนอกฤดูกาล (Off-site and Off season Media) 

นอกจากน้ียังมีวิธีการในการสื่อความหมายอ่ืนๆ อีก เชํน คูํมือศึกษาธรรมชาติ ที่จะชํวย

อธิบายลักษณะทรัพยากรในเส๎นทางการศึกษาธรรมชาติ โดยทั่วไปจะพิมพ์เพื่อแจกจําย หรือ
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จ าหนํายให๎แกํนักทํองเที่ยวใช๎ระหวํางการเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งจะมีความงํายในการให๎ข๎อมูล

ตามแหลํงทํองเที่ยวตํางๆ ตลอดจนสามารถพกพาติดตัวไปได๎ตลอดการเดินทาง 

กฎบัตรอิโคโมส ว่าด้วยการสื่อความหมายและการน าเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม 
กฎบัตรอิโคโมส วําด๎วยการสื่อความหมายและการน าเสนอแหลํงมรดกวัฒนธรรม นี้อยูํ

ภายใต๎การสนับสนุนและก ากับดูแลของคณะกรรมการวิชาการระหวํางประเทศ ของอิโคโมส วํา
ด๎วยการสื่อความหมายและการน าเสนอ ( ICIP) ได๎มีหลักการที่ใช๎เพื่อการสื่อความหมายภายใน
แหลํงทํองเที่ยวที่เหมาะสม ซึ่งผู๎วิจัยได๎น ามาใช๎ในการสร๎างความหมายในสถานตากอากาศบางปู 
โดยหลักการตํางๆ มีดังนี้ (กฎบัตรอิโคโมส (ICOMOS), 2552 : ออนไลน์) 
หลักการที่ 1 :  การเข๎าถึงและการท าความเข๎าใจ (Access and Understanding) 
 โปรแกรมการสื่อความหมายและการน าเสนอไมํวําจะเป็นในรูปแบบใดที่เหมาะสมและ
ยั่งยืน ควรจะมีความสะดวกตํอสาธารณชนในการเข๎าถึงแหลํงมรดกวัฒนธรรมทั้งทางกายภาพ
และทางองค์ความรู๎ 

1.1 การสื่อความหมายและการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพควรจะสร๎างเสริมประสบการณ์  
เพิ่มพูนความเคารพและความเข๎าใจของสาธารณชน และสื่อสารถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
แหลํงมรดกวัฒนธรรม 

1.2 การสื่อความหมายและการน าเสนอ ควรจะสํงเสริมให๎บุคคลและชุมชนได๎ค านึงถึง
ความรับร๎ูของตนเองที่มีตํอแหลํง และสร๎างความสัมพันธ์อยํางมีความหมายกับแหลํงโดยให๎ภูมิรู๎ 
รวมทั้งสภาพความเป็นจริง โดยควรมีเป้าหมายท่ีจะกระต๎ุนให๎เกิดความสนใจและการเรียนรู๎
สืบเนื่องตํอไป 

1.3 โปรแกรมการสื่อความหมายและการน าเสนอควรจะระบุและประเมินผู๎รับข๎อมูลทั้งใน 
ด๎านจ านวนประชากร และด๎านวัฒนธรรม อีกทั้งจะต๎องพยายามอยํางยิ่งยวดในการสื่อสารถึง
คุณคําความส าคัญของแหลํงให๎เข๎าถึงผู๎รับข๎อมูลที่หลากหลาย 

1.4 ความหลากหลายของภาษาในกลุํมผู๎เข๎าชมแหลํงและชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับแหลํง ควร 
จะน ามาเป็นประเด็นพิจารณาส าหรับโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการสื่อความหมาย 

1.5 กิจกรรมการสื่อความหมายและการน าเสนอในรูปแบบตํางๆ ควรมีสํวนที่สาธารณชน 
สามารถเข๎าถึงได๎ทางกายภาพด๎วย 

1.6 ในกรณีที่การเข๎าถึงแหลํงทางกายภาพถูกจ ากัดเนื่องจากประเด็นการอนุรักษ์ ความ 
อํอนไหวทางวัฒนธรรม การใช๎สอยที่ถูกปรับเปลี่ยนไป หรือด๎วยประเด็นความปลอดภัย ควรจะจัด
ให๎มีการสื่อความหมายและการน าเสนอนอกแหลํง 
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หลักการที่ 2 : แหลํงข๎อมูล (Information Sources) 
 การสื่อความหมายและการน าเสนอควรจะตั้งอยํูบนพื้นฐานของหลักฐานที่รวบรวมขึ้นด๎วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ด ารงอยูํ  

2.1  การสื่อความหมายควรจะประกอบด๎วยข๎อมูลทั้งแบบมุขปาฐะและข๎อมูลที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร หลักฐานที่เป็นวัตถุ รูปแบบประเพณี และความหมายตํางๆ ที่ผูกพันอยูํกับแหลํง อีก
ทั้งจะต๎องมีการระบุถึงแหลํงที่มาของข๎อมูลเหลํานั้นอยํางชัดเจน 

2.2  การสื่อความหมายควรจะอยูํบนพื้นฐานของการศึกษาค๎นคว๎าแหลํงและ
สภาพแวดล๎อมโดยละเอียด  และโดยศาสตร์ที่หลากหลาย แตํก็จะต๎องตระหนักวํา การสื่อ
ความหมายที่มีคุณคําจะต๎องรวมถึงการพิจารณาสมมติฐานทางประวัติศาสตร์ ต านานพื้นบ๎าน 
และเรื่องเลําตํางๆ ด๎วย 

2.3  ในแหลํงประวัติศาสตร์ที่การเลําเรื่องราวแบบพื้นบ๎าน หรือความทรงจ าของผู๎ที่มีสํวน
ในประวัติศาสตร์เป็นแหลํงข๎อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับความส าคัญของแหลํง โปรแกรมการสื่อ
ความหมายควรผนวกแหลํงข๎อมูลเหลํานี้เข๎าไปด๎วย  ไมํวําจะโดยทางอ๎อมผํานทางโครงสร๎าง
พื้นฐานทางการสื่อความหมายหรือโดยทางตรงผํานทางการมีสํวนรํวมของสมาชิกชุมชนที่
เกี่ยวข๎องในรูปแบบของวิทยากรประจ าแหลํง 

2.4  การปฏิสังขรณ์ภาพของแหลํง ไมํวําจะโดยศิลปิน สถาปนิก หรือนักสร๎างหุํนจ าลอง
คอมพิวเตอร์  ควรจะมีพื้นฐานอยูํบนการวิเคราะห์ด๎านสภาพแวดล๎อมด๎านโบราณคดี ด๎าน
สถาปัตยกรรมและข๎อมูลทางประวัติศาสตร์อยํางละเอียดและเป็นระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์
แหลํงข๎อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร มุขปาฐะ สัญลักษณ์ และภาพถําย แหลํงข๎อมูลเดิม ภาพใหมํ
นั้นจะต๎องได๎รับการน าเสนอเพื่อเปรียบเทียบกับการปฏิสังขรณ์ภาคครั้งกํอน 

2.5  กิจกรรมการสื่อความหมายและการน าเสนอ รวมทั้งแหลํงการศึกษาและแหลํงข๎อมูล
ที่น ามาใช๎เป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเหลํานั้นควรจะได๎รับการบันทึกและจัดเก็บไว๎เพื่อการ
อ๎างอิงและพิจารณาในอนาคต 
หลักการที่ 3  : บริบทและสภาพโดยรอบ (Context and Setting)  
 การสื่อความหมายและการน าเสนอของแหลํงมรดกวัฒนธรรม ควรจะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องในระดับกว๎าง กับบริบทและสภาพโดยรอบทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ธรรมชาติ 

3.1  การสื่อความหมายควรจะค๎นคว๎าถึงความส าคัญของแหลํงในบริบทที่หลากหลายของ 
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ประวัติศาสตร์การเมือง จิตวิญญาณ และศิลปะ อีกทั้งจะต๎องพิจารณาทุกแงํทุกมุมของ
ความส าคัญของแหลํง ได๎แกํ แงํวัฒนธรรมสังคม และสภาพแวดล๎อม 

3.2 การสื่อความหมายสูํสาธารณะของแหลํงมรดกวัฒนธรรม ควรจะต๎องมีการจ าแนก
และระบุอยํางชัดเจนถึงอายุสมัยของชํวงเวลาที่แหลํงนั้นๆได๎มีวิวัฒนาการมา และอิทธิพลตํางๆ ที่
มีตํอวิวัฒนาการของแหลํง ชํวงสมัยตํางๆ ที่มีผลตํอความส าคัญของแหลํงจะต๎องได๎รับการเคารพ 

3.3 การสื่อความหมายควรให๎ความส าคัญกับกลุํมตํางๆที่มีผลตํอความส าคัญด๎าน 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแหลํงด๎วย 

3.4 ภูมิทัศน์โดยรอบแหลํง สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ และสภาพทางภูมิศาสตร์นั้น 
เป็นสํวนหน่ึงของความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแหลํง ดังนั้น จึงควรให๎
ความส าคัญกับสิ่งเหลํานี้ในการสื่อความหมายด๎วย 

3.5 องค์ประกอบที่จับต๎องไมํได๎ของมรดกในแหลํง อาทิ แบบแผนทางวัฒนธรรมและจิต 
วิญญาณ เรื่องเลํา ดนตรี ระบ า ละคร วรรณกรรม ทัศนศิลป์ ธรรมเนียมเฉพาะบุคคล และอาหาร 
ควรจะได๎รับการให๎ความส าคัญและรวมอยํูในการสื่อความหมายด๎วย 

3.6 ความส าคัญข๎ามวัฒนธรรมของแหลํงมรดก เชํนเดียวกับมุมมองตํางๆ เกี่ยวกับเรื่อง 
ดังกลําวที่วางพื้นฐานอยูํบนการศึกษาทางวิชาการ บันทึกโบราณ และรูปแบบประเพณีที่ด ารงอยูํ
ควรจะน ามาพิจารณาในการจัดท าโปรแกรมการสื่อความหมาย 
หลักการที่ 4 : ความเป็นของแท๎ (Authenticity) 
 การสื่อความหมายและการน าเสนอแหลํงมรดกวัฒนธรรมจะต๎องเคารพตํอหลักการ
พื้นฐานของความเป็นของแท๎ ตามสาระของ Nara Document (1994) 
 4.1 ความเป็นของแท๎ คือความหํวงใยที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนมนุษย์ เชํนเดียวกับหลักฐาน
วัตถุที่คงเหลืออยูํ การออกแบบโปรแกรมการสื่อความหมายจึงควรเคารพหน๎าที่ใช๎สอยตามรูปแบบ
ประเพณีทางสังคมของแหลํง อีกทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของประชาชนใน
ท๎องถิ่นและชุมชนที่เกี่ยวข๎อง 
 4.2  การสื่อความหมายและการน าเสนอควรเอ้ือประโยชน์ตํอการอนุรักษ์ความเป็นของแท๎
ของแหลํงมรดกวัฒนธรรมโดยสื่อสารถึงความส าคัญของแหลํงโดยไมํกํอให๎เกิดผลกระทบทางลบ
ตํอคุณคําทางวัฒนธรรมของแหลํง หรือท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแหลํงอยํางที่ไมํ
สามารถท าให๎กลับคืนดังเดิมได๎ 
 4.3  โครงสร๎างพื้นฐานด๎านการสื่อความหมายที่มองเห็นได๎ (อาทิ ซุ๎ม ทางเดิน และป้ายสื่อ
ความหมาย) ตามที่เห็นวําเหมาะสมและมีความจ าเป็น จะต๎องมีความละเอียดอํอนตํอรูปลักษณะ 
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สภาพโดยรอบ และความส าคัญด๎านวัฒนธรรมและธรรมชาติของแหลํง ในขณะที่ตัวโครงสร๎างก็
จะต๎องมองเห็นได๎อยํางชัดเจน 
 4.4  กิจกรรมการสื่อความหมายตํางๆ ที่จัดขึ้นในแหลํง อาทิ คอนเสิร์ต การแสดงประเภท
ละคร ฯลฯ ที่เห็นวําเหมาะสมและมีความอํอนไหวตํอรูปลักษณะของแหลํง จะต๎องมีการวางแผน
อยํางรัดกุม เพื่อให๎การรบกวนตํอประชาชนในท๎องถิ่น อีกทั้งสภาพแวดล๎อมทางกายภาพเกิดขึ้น
น๎อยที่สุด 
หลักการที่ 5 : ความยั่งยืน (Sustainability) 
 แผนการสื่อความหมายส าหรับแหลํงมรดกวัฒนธรรมจะต๎องมีความละเอียดอํอนตํอ
สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของแหลํง โดยมีความยั่งยืนด๎านสังคม การเงิน และ
สภาพแวดล๎อมเป็นสํวนหนึ่งของเป้าหมายหลัก 

5.1 การพัฒนาและการเดินการโปรแกรมการสื่อความหมายและการน าเสนอควรจะเป็น 
หนึ่งในองค์รวมของการวางแผน การงบประมาณ และกระบวนการจัดการแหลํงมรดกวัฒนธรรม 

5.2 ผลที่คาดหมายจากโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการสื่อความหมายและจ านวนผู๎เข๎าชม
แหลํงตํอคุณคําทางวัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพ ความสมบูรณ์ และสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติของแหลํงจะต๎องน ามาพิจารณาทั้งหมด ในการประเมินผลกระทบของมรดกวัฒนธรรม 

5.3 การสื่อความหมายและการน าเสนอ ควรตอบสนองวัตถุประสงค์ด๎านการศึกษาและ
วัฒนธรรมในระดับกว๎าง ความส าเร็จของโปรแกรมการสื่อความหมายจะต๎องไมํพิจารณาเฉพาะใน
แงํจ านวนผู๎เข๎าชมหรือรายได๎แตํเพียงอยํางเดียว 

5.4 การสื่อความหมายและการน าเสนอควรจะเป็นสํวนหนึ่งในองค์รวมของกระบวนการ 
อนุรักษ์ สํงเสริมความตระหนักรู๎ของสาธารณชนตํอปัญหาด๎านการอนุรักษ์ที่แหลํงนั้นๆ ประสบอยูํ 
และอธิบายถึงความพยายามในการปกป้องความสมบูรณ์ทางกายภาพของแหลํงไว๎  

5.5 องค์ประกอบทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีใดๆ ที่ได๎ก าหนดให๎เป็นสํวนหนึ่งของ 
โครงสร๎างพื้นฐานทางการสื่อความหมายแบบถาวรของแหลํง ควรจะมีการออกแบบและกํอสร๎าง
ในแบบที่สามารถบ ารุงรักษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง 

5.6 กิจกรรมด๎านการสื่อความหมายควรพุํงเป้าไปที่การให๎ประโยชน์ตํอชุมชนของแหลํง 
นั้นๆ ในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อยํางยุติธรรมและยั่งยืนในทุกระดับ และเพื่อให๎บรรลุ
เป้าหมายดังกลําว จะต๎องสนับสนุนให๎มีการฝึกอบรมและจัดจ๎างวิทยากรประจ าแหลํงจากคนใน
ชุมชนของแหลํงนั้นๆ 
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หลักการที่ 6 : ความเป็นองค์รวม (Inclusiveness) 
 การสื่อความหมายและการน าเสนอแหลํงมรดกวัฒนธรรมจะต๎องเป็นผลของการรํวมมือ
กันอยํางมีคุณคําความหมายระหวํางนักวิชาชีพด๎านมรดก ชุมชนที่เกี่ยวข๎อง และผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียอื่นๆ  

6.1 ความเชี่ยวชาญของหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ นักวิชาการ ผู๎เชียวชาญด๎านการ
อนุรักษ์ หนํวยงานของรัฐ ผู๎จัดการแหลํง ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว และวิชาชีพอ่ืนๆ ควรจะบูรณา-
การอยูํในการจัดท าโปรแกรมการน าเสนอ 

6.2 สิทธิตามประเพณี ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ของเจ๎าของทรัพย์สิน ผู๎อยํูอาศัย  
ในบริเวณใกล๎เคียง และชุมชนที่เกี่ยวเนื่องควรได๎รับการให๎ความส าคัญและเคารพในการวางแผน
โปรแกรมการสื่อความหมายและการน าเสนอแหลํง 

6.3 แผนการขยายหรือทบทวนโปรแกรมการสื่อความหมาย และการน าเสนอควรจะเปิด
ให๎สาธารณชนให๎ความเห็นและมีสํวนรํวม ซึ่งเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของทุกคนที่จะเปิดเผย
ความเห็นและมุมมองของตนให๎เป็นที่รับรู๎ 

6.4 เนื่องจากปัญหาด๎านสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาและวัฒนธรรมตามรูปแบบ
ประเพณี มีความเกี่ยวพันเป็นพิเศษกับกระบวนการการสื่อความหมายและการสื่อสารออกมาด๎วย
สื่อตํางๆ (อาทิ สื่อมัลติมิเดียที่น าเสนอในแหลํง สื่อดิจิตอล และสิ่งพิมพ์) กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
และสิทธิในการใช๎ภาพ ข๎อความ และวัตถุในการสื่อความหมายอ่ืนๆ ควรจะได๎มีการปรึกษาหารือ
และระบุให๎ชัดเจนลงไปในกระบวนการวางแผน 
หลักการที่ 7 : การศึกษาวิจัย การประเมินผล และการฝึกอบรม  (Research, Evaluation, and 
Training) 
 การศึกษาวิจัย การฝึกอบรม และการประเมินผลอยํางตํอเนื่อง เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของการสื่อความหมายแหลํงมรดกวัฒนธรรม 

7.1 การสื่อความหมายของแหลํงมรดกวัฒนธรรมไมํควรจะพิจารณาวําเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 
การจัดท าโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการสื่อความหมายเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว การศึกษาค๎นคว๎าและการ
ปรึกษาหารืออยํางตํอเนื่องเป็นสิ่งส าคัญในการขยายผลความเข๎าใจและความประทับใจใน
ความส าคัญของแหลํง และควรจะเป็นองค์ประกอบที่บูรณาการอยูํในโปรแกรมการสื่อความหมาย
ทุกโปรแกรม 

7.2 โปรแกรมการสื่อความหมายและโครงสร๎างพื้นฐานควรจะมีการออกแบบและกํอสร๎าง 
ให๎เหมาะกับการปรับปรุงแก๎ไข และ/หรือ เพิ่มเติมได๎เป็นระยะๆ 
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7.3 โปรแกรมการสื่อความหมายและการน าเสนอรวมทั้งผลกระทบทางกายภาพที่ 
โปรแกรมเหลํานั้นมีตํอแหลํงควรจะมีการติดตามและประเมินผลอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งควรมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาการ รวมถึง
เสียงสะท๎อนจากประชาชน ผู๎เข๎าชมและสมาชิกของชุมชนที่เกี่ยวเนื่อง เชํนเดียวกับผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านมรดกวัฒนธรรมควรจะเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการประเมินผลนี้ด๎วย 

7.4 โปรแกรมการสื่อความหมายทุกโปรแกรมควรจะได๎รับการพิจารณาวําเป็นแหลํง 
การศึกษาแหลํงหนึ่ง และการออกแบบโปรแกรมนั้นๆ ควรให๎ความส าคัญกับความเป็นไปได๎ที่จะ
น ามาไปใช๎ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน สื่อด๎านการสื่อสารและข๎อมูล กิจกรรมพิเศษ 
การจัดงาน และงานอาสาสมัครตามฤดูกาล 

7.5 การฝึกอบรมนักวิชาชีพผู๎มีคุณวุฒิเฉพาะด๎านในการสื่อความหมาย และน าเสนอ
มรดกวัฒนธรรม อาทิ การสร๎างสรรค์เนื้อหา การจัดการ เทคโนโลยี การน าเที่ยว และการศึกษา ถือ
เป็นวัตถุประสงค์อันส าคัญยิ่ง ยิ่งไปกวํานั้น โปรแกรมการศึกษาพื้นฐานด๎านการอนุรักษ์ควรผนวก
เอาองค์ประกอบของการสื่อความหมาย และการน าเสนอเข๎าไว๎ในหลักสูตรด๎วย 

7.6 โปรแกรมและคอร์สการฝึกอบรมที่จัดข้ึนมาในแหลํงที่ควรพัฒนาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการให๎ข๎อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับพัฒนาการใหมํๆ และนวัตกรรมในแหลํงตํอ
เจ๎าหน๎าที่ด๎านมรดกและการสื่อความหมายในทุกระดับ รวมทั้งชุมชนที่เกี่ยวเนื่องและชุมชน
เจ๎าของพื้นที่ 

7.7 ความรํวมมือระหวํางประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความส าคัญ
อยํางยิ่งตํอการพัฒนาและธ ารงรักษามาตรฐานด๎านวิธีการและเทคโนโลยีการสื่อความหมาย เพื่อ
เป้าหมายดังกลําว การประชุมระหวํางประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยน
เจ๎าหน๎าที่ระดับวิชาชีพรวมถึงการประชุมในระดับชาติและระดับภูมิภาคควรได๎รับการสนับสนุน 
กิจกรรมเหลํานี้จะสร๎างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลกันอยํางสม่ าเสมอเกี่ยวกับความ
หลากหลายของวิธีการสื่อความหมาย รวมทั้งประสบการณ์ที่แตกตํางกัน 

นอกจากน้ียังมีกฎบัตรระหวํางประเทศที่เก่ียวข๎องกับงานวิจัยชิ้นนี้ด๎วย ได๎แกํ กฎบัตร
ระหวํางประเทศวําด๎วยเรื่องการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม  (INTERNATIONAL CULTURAL 
TOURISM CHARTER) ซึ่งได๎มีการรับรองในที่ประชุมสามัญครั้งที่ 12 ของ ICOMOS ที่ประเทศ
เม็กซิโก ตุลาคม 1999 มีเนื้อหาส าคัญดังนี้ (กฎบัตรระหวํางประเทศวําด๎วยเรื่องการทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม, 2552) 
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“เนื่องด๎วยการทํองเที่ยว คือ หนทางหลักแหํงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์
จะต๎องสร๎างโอกาสให๎ทั้งประชาชนในท๎องถิ่น และผู๎มาเยือนได๎มีประสบการณ์รับรู๎ และเข๎าใจใน
มรดกและวัฒนธรรมของชุมชนตํางๆ ที่หลากหลาย การสื่อความหมายจึงมีสํวนเกี่ยวข๎องและเป็น
สํวนที่ส าคัญอยํางยิ่ง  เนื่องจากนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวตามแหลํงตํางๆ นั้น ตํางมีการรับรู๎ท่ี
แตกตํางกัน(กฎบัตรระหวํางประเทศวําด๎วยเรื่องการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม, 2542) ดังนั้นจึงมี
กิจกรรมการสื่อความหมายในระดับบุคคลด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย เชํน รูปแบบการศึกษาและ
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่เหมาะสม กิจกรรมการสื่อความหมายนี้จะต๎องสนับสนุนให๎สาธารณชนได๎
ตระหนักถึงคุณคํา และให๎ความรํวมมือชํวยเหลือ อันจะสํงผลให๎มรดกทั้งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมด ารงอยํู และควรน าเสนอความส าคัญของแหลํงโบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณีที่
ปฏิบัติกันอยูํ ต้ังแตํอดีตในยุคสมัยตํางๆ และในท๎องที่ภูมิภาคตํางๆ โดยไมํละเลยถึงวัฒนธรรม
และภาษาของชนกลุํมยํอย ผู๎มาเยือนควรได๎รับข๎อมูลของคุณคําทางวัฒนธรรมที่แตกตําง อันเป็น
ตัวก าหนดลักษณะเฉพาะของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ  ด๎วย” 
 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 วิลัยพร สาคริก ( 2545 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาเรื่อง การสื่อความหมายและการรับรู๎
เอกลักษณ์เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวของชุมชนหัวหิน โดยท าการเก็บข๎อมูลจากการวิจัยเอกสาร
และการสัมภาษณ์เจาะลึก ผลการศึกษาพบวํา  1) การสร๎างเอกลักษณ์เกิดจากวัฒนธรรมพื้นฐาน
ของชุมชน คือ สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชุมชน สื่อจินตคดี และ
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน โดยเอกลักษณ์ชุมชน ได๎แกํ ภาพลักษณ์ของชุมชน สถานที่ทํองเที่ยว 
สินค๎าและบริการ และประเพณีการละเลํน  2) การสื่อความหมายเอกลักษณ์ของชุมชนมีวิธีการคือ
การใช๎ค าขวัญและสโลแกน การใช๎นโยบาย การสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสรณ์สถาน การ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรม การจัดงานประเพณี งานเทศกาลและกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว สํวน
การสื่อสารนั้นมีการสื่อสารระหวํางหนํวยงาน การสื่อสารระหวํางหนํวยงานกับชาวบ๎านในชุมชน 
และการสื่อสารไปยังนักทํองเที่ยว  3) การรับรู๎เอกลักษณ์ในกลุํมนักทํองเที่ยว พบวํา เอกลักษณ์ที่
เกิดการรับรู๎ได๎แกํ ภาพลักษณ์ในด๎านการเป็นเมืองที่เงียบสงบ การเป็นเมืองเจ๎านาย สถานที่
ทํองเที่ยวและอาหาร สํวนเอกลักษณ์ที่รับรู๎น๎อยคือ โผน กิ่งเพชร, สินค๎าและบริการ, ประเพณี
การละเลํน สํวนเอกลักษณ์ที่ประทับใจคือบรรยากาศของเมือง ความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัย และความหลากหลายของเมือง 
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 อภิวัน สายประดิษฐ์ และรัสเซลล์ สเตรฟ ( 2007) ได๎ศึกษาเรื่อง Crossing the cultural 

divide: Western visitors and interpretation at Ayutthaya World Heritage Site, Thailand การ

วิจัยชิ้นนี้มุํงหวังที่จะศึกษาวํา ชาวยุโรป รวมทั้งนักทํองเที่ยวกลุํมที่ไมํใชํเอเชีย ไมํใชํคนไทย และ

ไมํใชํคนศาสนาพุทธจะได๎อะไรบ๎างจากการมาทํองเที่ยวยังเมืองมรดกโลกที่จังหวัดอยุธยา และผล

การศึกษาพบวํา การสื่อความหมายในเมืองมรดกโลกได๎สร๎างความสับสน และไมํได๎สื่อถึงคุณคํา 

ความส าคัญของสถานที่ ไปให๎นักทํองเที่ยวกลุํมที่เป็นชาวยุโรป รวมทั้งนักทํองเที่ยวกลุํมที่ไมํใชํ

เอเชีย ไมํใชํคนไทย และไมํใชํคนศาสนาพุทธได๎รับรู๎ สํวนใหญํแล๎วการสื่อความหมายจะท าให๎

เข๎าใจเฉพาะคนไทยด๎วยกันเอง หรือเฉพาะผู๎ที่นับถือศาสนาพุทธเข๎าใจ โดยการสื่อความหมายจะ

เป็นลักษณะของการเน๎นที่จะตอบค าถามวํา สิ่งนี้คืออะไร มากกวําที่จะอธิบายถึงคุณคําของวัตถุ/

สัญลักษณ์ ของสิ่งนั้น ซึ่งในมุมมองของผู๎ที่เข๎ามายังแหลํงมรดกโลกน้ัน ก็จะมีความต๎องการที่จะ

ทราบข๎อมูลในเชิงวิทยาการ คุณคําและความส าคัญ อันจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให๎กับ

นักทํองเที่ยวได๎ 

 ศิริมา อยูํเวียง ( 2541 : บทคัดยํอ ) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารความเป็นไทยใน
ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ส าหรับตํางประเทศของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวํา ความเป็นไทยมีการน าเสนอในภาพยนตร์โฆษณาประกอบด๎วยความเป็นทั้งใน
รูปธรรมและนามธรรม ซึ่งความเป็นไทยด๎านรูปธรรมที่น ามาใช๎มากที่สุดประกอบด๎วยภาพของวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม พระพุทธรูป การแสดงโขน เรือสุพรรณหงส์และกระบวนพยุหยาตรา
ชลมารค สํวนความเป็นไทยในด๎านนามธรรมที่ถูกน าเสนอมากที่สุดคือความเป็นไทยในเรื่อง
ลักษณะนิสัยและวิถีชีวิตแบบไทย สํวนกลยุทธ์ในการสื่อสารภาพยนตร์โฆษณาของ ททท. สามารถ
แบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท คือการสื่อสารประเภท Thematic Campaign และ Tactical 
Campaign ซึ่งการสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบนั้นนอกจากจะมุํงให๎ผู๎ชมเกิดการรับรู๎เก่ียวกับประเทศไทย
แล๎ว ยังมุํงโน๎มน๎าวใจให๎ผู๎ชมเกิดความรู๎สึกอยากเดินทางมาทํองเที่ยวในประเทศไทยด๎วย ทั้งนี้โดย
มีการเลือกใช๎กลยุทธ์การโฆษณาแบบ Product Positioning มากที่สุด รองลงไปได๎แกํ กลยุทธ์การ
โฆษณาแบบ Affective Strategy และ The Resonance Approach และมีการอาศัยหลักการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์อยํางมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางในการ
ผลิต 
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 สิทธิพร มาลาไทย ( 2546 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและความรู๎ความ

เข๎าใจของผู๎ใช๎บริการสถานตากอากาศบางปูเกี่ยวกับสภาพป่าชายเลน ผลการศึกษาพบวํา 

วัตถุประสงค์ของผู๎ที่มาใช๎บริการสถานตากอากาศบางปูสํวนใหญํ เพื่อเป็นสถานที่พักผํอน การรับรู๎

ขําวสารเก่ียวกับการจัดการป่าชายเลน สํวนใหญํจากสื่อโทรทัศน์ สํวนใหญํผู๎ที่มาใช๎บริการมาใช๎

บริการร๎านค๎าและร๎านอาหารมากที่สุดและเดินทางมาด๎วยรถยนต์สํวนตัว โดยมากับกลุํมประมาณ 

2-3 ครั้งตํอปี และใช๎เวลาเพียงครึ่งวัน มีข๎อเสนอแนะวํา ควรมีการพัฒนาในเส๎นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติป่าชายเลน ผู๎ที่มาใช๎บริการมีความรู๎เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนอยํูในระดับปานกลาง 

ผู๎ใช๎บริการมีความคิดเห็นตํอสภาพทั่วไปของสถานที่ตากอากาศบางปูอยํูในเชิงบวก 

 มนูญ พลอยประดับ ( 2549 : บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่องการสื่อความหมายและการผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมของเพลงไทยสากลยอดนิยม พบวํา การสื่อความหมายในเพลง หากมีเรื่องราวที่

เหมือนกันการเลําเรื่องจะไมํเหมือนกัน สํวนใหญํใช๎ภาษาพูดเขียนเพลง ลักษณะการผสมสานทาง

วัฒนธรรมของเพลงไทยสากลยอดนิยม พบวํา สํวนใหญํใช๎ภาษาไทย รองลงมาคือใช๎ภาษาไทย

ผสมภาษาอังกฤษ และใช๎ภาษาไทยผสมกับภาษาอ่ืน ๆ เชํน ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน สํวนใหญํแตํง

ท านองดนตรีกํอนเขียนค าร๎อง  

 พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล และคณะ ( 2546 : บทคัดยํอ ) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารระหวําง

วัฒนธรรม : ปัจจัยเพื่อการพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว พบวํา ภาษาอังกฤษของคนไทยใน

ภาคการทํองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตสํวนใหญํอยํูในระดับที่ไมํดีมากนัก แตํเมื่อผนวกกับอีกสองมิติ

ในการสื่อสารระหวํางวัฒนธรรม คือ อวัจนกรรมและวัฒนธรรม แล๎วปรากฎวํามีคนไทยบางสํวนที่

สามารถสื่อสารได๎ดีเป็นที่ประทับใจแกํนักทํองเที่ยวตํางชาติด๎วยจุดเดํนของความเป็นมิตร ความ

สุภาพ ความมีน้ าใจพร๎อมที่จะชํวยเหลือ ความเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี ความเป็นผู๎มีลักษระนิสัยในการ

ให๎บริการและความเป็นผู๎มีธรรมชาติที่ดี สํวนผลการศึกษาโดยรวมชี้ให๎เห็นวําการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในภาคการทํองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจะมุํงเน๎นเฉพาะการเรียนการสอนภาษาโดด ๆ ไมํได๎ 

แตํต๎องค านึงถึงองคืรวมของการสื่อสารที่มีอวัจนกรรมและวัฒนธรรมเข๎าไปผนวกเป็นมิติส าคัญ

ด๎วย สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ได๎รวบรวมเสนอแนะไว๎ในบทสุดท๎ายของรายงานผลบการวิจัย เพื่อให๎ผู๎ที่
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รับผิดชอบในการจัดหลักสูตร และการสอนภาษาอังกฤษ องคืกรบริหารทุกฝ่ายในจังหวัดได๎รับ

ทราบเพื่อน าไปปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับภารกิจของแตํละฝ่ายตํอไป 

 ปาริชาติ รัตนรักษ์ และคณะ ( 2549 : บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่อง การส ารวจและรูปแบบการ

จัดการทํองเที่ยวเส๎นทางน้ าเพื่อการชมหิ่งห๎อย จังหวัดสมุทรสงคราม พบวํา 1) ทัศนคติ ความพึง

พอใจ การมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการตํอการจัดการทํองเที่ยวเส๎นทางน้ าเพื่อการชมหิ่งห๎อย

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยํูในระดับเห็นด๎วยมาก 2) ศักยภาพของผู๎ประกอบการธุรกิจ

ทํองเที่ยวที่มีตํอการจัดการทํองเที่ยวเส๎นทางน้ าเพื่อการชมหิ่งห๎อยจังหวัดสมุทรสงคราม โดย

ภาพรวมอยูํในระดับดี ทั้งในเรื่องตัวสินค๎า (ผลิตภัณฑ์อาหาร สินค๎าภูมิปัญญาท๎องถิ่น โปรแกรม

การทํองเที่ยว การให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว และด๎านความเข๎มแข็งของชุมชนผู๎ประกอบการมี

ศักยภาพในระดับดี 3) ทัศนคติ ความพึงพอใจและการมีสํวนรํวมของประชาชนตํอการจัดการ

ทํองเที่ยวเส๎นทางน้ าเพื่อการชมหิ่งห๎อยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมเห็นด๎วยมาก 4) 

ศักยภาพของประชาชนตํอการจัดการทํองเที่ยวเส๎นทางน้ าเพื่อการชมหิ่งห๎อยจังหวัดสมุทรสงคราม 

พบวํา ศักยภาพโดยรวมพบวําอยูํในระดับดี สํวนด๎านตัวสินค๎า มีศักยภาพดี และด๎านความ

เข๎มแข็งของชุมชน ศักยภาพปานกลาง 5) ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมนักทํองเที่ยวที่มี

ตํอการทํองเที่ยวเส๎นทางน้ า พบวํา โดยภาพรวมและรายด๎านมีความพึงพอใจมาก 6) ความพึง

พอใจนักทํองเที่ยวด๎านการจัดการทํองเที่ยวเส๎นทางทางน้ าเพื่อการชมหิ่งห๎อย พบวํา ศักยภาพรวม

และด๎านแหลํงทํองเที่ยว ด๎านการบริการ ด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํูในระดับดี 7) รูปแบบเรือที่

เหมาะสมที่น ามาใช๎ในการชมหิ่งห๎อยในจังหวัดสมุทรสงคราม พบวํา นักทํองเที่ยวพึงพอใจกับ

รูปแบบเรือที่ใช๎อยํูในปัจจุบัน 

 มณีวรรณ ผิวนิ่ม และคณะ ( 2546 : บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่องพัฒนาการและผลกระทบของ

การทํองเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ า พบวํา การทํองเที่ยวมีผลกระทบตํอชุมชนทั้งสองแหํงทั้ง

ในด๎านบวกและลบ ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ท าให๎เกิดปัญหาการแออัดของการ

คมนาคม ปัญหาน้ าเสีย มลพิษทางเสียงและอากาศ แตํมีการปรับปรุงพื้นที่และสาธารณูปโภคใน

ชุมชนให๎ดีขึ้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ท าให๎มีการจ๎างงานในชุมชน ไมํต๎องไปหางานนอกชุมชน มี

ทางเลือกด๎านอาชีพเพิ่มขึ้น ที่ตลาดน้ าตลิ่งชันการทํองเที่ยวสร๎างรายได๎ให๎แกํสมาชิกชุมชน แตํ
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ตลาดน้ าด าเนินสะดวกรายได๎สํวนใหญํตกอยูํกับผู๎ประกอบการรายใหญํจากนอกชุมชน ผลกระทบ

ทางสังคม การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดทั้งความรํวมมือและความขัดแย๎งในชุมชน โดยเฉพาะในตลาด

น้ าด าเนินสะดวกที่มีนักทํองเที่ยวมากและผลประโยชน์สูง มีความขัดแย๎งระหวํางผู๎ประกอบการ

ด๎วยกันและระหวํางผู๎ประกอบการกับคนในชุมชนที่ถูกกีดกันด๎านการค๎า มีการเอาเปรียบและ

หลอกลวงนักทํองเที่ยวในการขายสินค๎าและให๎บริการ ผลกระทบทางวัฒนธรรมเป็นไปในทางบวก

เป็นสํวนใหญํ กระต๎ุนให๎เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในด๎านการแตํงตัว กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ความรู๎สึกภูมิใจในท๎องถิ่นของตน ศักยภาพของการจัดการทํองเที่ยวแบบตลาดน้ ายังมีอยูํมาก 

เพราะเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไมํเหมือนที่อ่ืน เป็นที่ชื่นชอบของนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทย

และตํางชาติ คนในชุมชนทั้งสองยังต๎องการให๎มีการทํองเที่ยวแบบตลาดน้ าตํอไป และสามารถ

พัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ยั่งยืนได๎และต๎องให๎ชุมชนเข๎าไปมีสํวนรํวมในการวางแผนและ

ด าเนินการ ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องเกี่ยวตลาดน้ าในอดีตและปัจจุบัน สร๎างกิจกรรมตํอเนื่องที่เกี่ยวข๎อง

กับการน าเสนอมิติทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมคลองมากกวําจะเน๎นด๎านการขายของอยํางเดียว 

วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ และคณะ ( 2550 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การ

จัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน ศึกษากรณี : ชุมทําคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผล

การศึกษาพบวํา ในการจัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของชุมชน ได๎แกํการมีสํวนรํวมของชุมชน การ

แบํงผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม การมีผู๎น าที่เข๎มแข็ง เสียละ และมีวิสัยทัศน์เพื่อสร๎างกระบวนการ

ท างาน ตลอดจนกิจกรรมที่สํงเสริมให๎เกิดการสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล๎อม

วัฒนธรรมด้ังเดิม ความรู๎สึกเป็นเจ๎าของรํวมกัน ทั้งนักทํองเที่ยว พํอค๎าแมํค๎า ผู๎อาศัยในชุมชน

ตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายรํวมธ ารงรักษาระบบนิเวศที่สมบูรณ์เอาไว๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง

ของชุมชนเพื่อน าไปสูํเป้าหมายในการจัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนตํอไป 

มธุวรรณ พลวัน ( 2546 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับความพึง

พอใจของนักทํองเที่ยวตํอการจัดการด๎านการทํองเที่ยว : กรณีศึกษา ตลาดน้ าทําคา ต าบลทําคา 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวํา นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน

ด๎านคุณลักษณะทางกายภาพ 2 เรื่อง คือ สภาพแวดล๎อมทั่วไปของแหลํงทํองเที่ยว และความ

สวยงามและความนําสนใจอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตลาดน้ า และในด๎านบริการการ
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ทํองเที่ยว 1 เรื่อง คือ อัธยาศัยของคนในชุมชนท๎องถิ่น สํวนการจัดการด๎านการทํองเที่ยวที่

นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจน๎อยที่สุด คือ การจัดการด๎านการทํองเที่ยวในด๎านบริการการ

ทํองเที่ยว 1 เรื่อง คือ ความพอเพียงและความสะดวกในการให๎บริการด๎านสาธารณูปโภค ได๎แกํ ถัง

ขยะและสุขาสาธารณะ สํวนข๎อเสนอแนะจากการวิจัย ได๎แกํ 1) ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับตลาดน้ า ตารางวันที่นัดของตลาดน้ าเพื่อเผยแพรํให๎คนทั่วไปได๎ทราบและรู๎จักมากยิ่งขึ้น 

2) ควรสํงเสริมให๎เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และคงรูปแบบการ

จัดการตลาดน้ าในแบบเรียบงํายคล๎ายคลึงกับในอดีตให๎คงอยูํสืบไป 3) ควรเพิ่มจ านวนและรักษา

ความสะอาดถังขยะและสุขาสาธารณะให๎มากขึ้น 4) จัดกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีในหมูํอ่ืน ๆ 

เพื่อให๎เกิดการเชื่อโยงกิจกรรมทํองเที่ยวของหมูํตําง ๆ ในต าบลทําคาเข๎าด๎วยกัน เป็นตารางการ

ทํองเที่ยวให๎นักทํองเที่ยวได๎ทราบ 
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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง การสร้างรูปแบบการสื่อความหมายวัฒนธรรมการค้าของตลาดน้้าท่าคา 

อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative research) และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ซึ่งได้ก้าหนดไว้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) การศึกษา

ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร ( Documentary research) โดยการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการออกแบบการวิจัย

เพื่อน้ามาเป็นพื้นฐานในการก้าหนดตัวแปร  2) การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม ( Field 

research) โดยท้าการทดสอบจาก การสัมภาษณ์( Interview) ผู้น้าชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูล( Key 

informant) และแบบสอบถาม ( Questionnaires) เพื่อศึกษาการสื่อความหมายเพื่อให้

นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้พิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากบทที่ 2 ดังกล่าวมาแล้ว

นั้น จึงได้สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย

ดังต่อไปนี ้
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      ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม  

                                             (เชิงปริมาณ) 

 

 

 

 

                                    

   

 

 

 

          (เชิงคุณภาพ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยรูปแบบการสื่อความหมายของวัฒนธรรมทางการค้าของตลาด

น้้าท่าคา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

การจัดการความรู้ด้านวิวัฒนาการ

วัฒนธรรมทางการค้า 

- ประวัติความเป็นมาทางการค้า 

- ความเชื่อ 

- ภูมิปัญญา 

- การประกอบอาชีพ / ขั้นตอน 

- สินค้า / การแปรรูป 

- การแลกเปลี่ยนสินค้า 

ข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักท่องเที่ยว 

- เพศ    

- อายุ  

- การศึกษา   

- อาชีพ  

- รายได้ 
 

ความต้องการด้านการสื่อ

ความหมายของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย 

- รูปแบบการสื่อความหมาย 

- ความยาวในการน้าเสนอ 

- การใช้ภาษา (เป็นทางการ/ไม่

เป็นทางการ) 

รูปแบบการสื่อความหมาย 

ของวัฒนธรรมทางการค้า 

ของตลาดน้ าท่าคา 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก้าหนดประชากร เป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั้งชายหรือหญิง ที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในต้าบลท่าคา จ้านวน 25 คน โดยมี

คุณสมบัติ ที่ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) 
ด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสโนว์บอล (Snowball) ได้แก่ 1) เป็นผู้ที่มี
ต้าแหน่งเป็นผู้น้าชุมชนอย่างเป็นทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน นายกเทศบาลต้าบลท่าคา 
จ้านวน 5 คน และผู้น้าที่ประชาชนเคารพนับถือ จ้านวน 5  คน 2) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต้าบล  
ท่าคาไม่น้อยกว่า  40 ปี  จ้านวน 15 คน  ซึ่งผู้วิจัย ใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์ ( Interview) แบบมี
โครงสร้างเป็นหลัก 

กลุ่มที่ 2  กลุ่มประชาชนที่ เป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งในระยะเวลา 2 เดือน มีนักท่องเที่ยวที่มา

ท่องเที่ยวโดยไม่ซ้้า จ้านวน  900 คน (จรูญ เจือไทย, 2553 : สัมภาษณ์) โดยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973 : 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ตามสูตร ดังนี้ 

                 
21 Ne

N
n


  

                          เมื่อ   n         =       จา้นวนตัวอย่าง  

   N   =       จ้านวนประชากร  

   e         =        ความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดได้ในท่ีนี้ คือ   5 %  

ฉะนั้น ค่า e = 0.05 

แทนค่าสูตรได้ดังนี้ 

              
 205.09001

900


n        

   
25.3

900
n  

      = 276.92  

  ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้ จ้านวน  277 คน และเลือกสุ่มตัวอย่างโดย
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ( Accidental 

www.ssru.ac.th



43 

Sampling) โดยก้าหนดคุณสมบัติทั่วไปคือ มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจ้านวน 5 
ครั้ง คือ 2 ค้่า   7 ค้่า 12 ค้่า วันเสาร์ และวันอาทิตย์  ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 31 
มกราคม 2553 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 1) ท้าการส้ารวจวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสาร   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน้าข้อมูลมาประมวลรวมกันสร้างเป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุก
ประเด็นที่ต้องการและน่าสนใจในการทดสอบ  ส่วนเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์นั้นได้ก้าหนดข้อ
ค้าถามแบบมีโครงสร้างด้วยการก้าหนดให้ข้อค้าถามให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยทั้งหมด 
 2) สร้างแบบสอบถามตามรูปแบบและเนื้อหาที่ได้ท้าการศึกษาไว้ ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษา ความเที่ยงตรงและครอบคลุมเนื้อหา 

โดยผู้วิจัย ได้ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวเพื่อขอค้าแนะน้า พร้อมทั้งด้าเนินการแก้ไข

ตามข้อแนะน้าก่อนน้าไปเก็บข้อมูลต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวัดที่สร้างขึ้นจากการประยุกต์ใช้ตามแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยมีจ้านวน 2 แบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ (Interview) 

 2. เครื่องมือแบบสอบถาม  (Questionnaires) 

3.3.1 เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ (Interview) มี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

- ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุลผู้ถูกสัมภาษณ์ เพศ 

อายุ ศาสนา สถานภาพสมรถ รายได้ ระดับการศึกษา 

- ตอนที่ 2 ข้อมูลในการสัมภาษณ์ มีจ้านวน 21 ข้อค้าถาม ดังนี้ 

1) ต้าบลท่าคามีความเป็นมา / พัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร  
2) ประวัติความเป็นมาของการค้าขายภายในชุมชน และอาชีพหลักของคนใน

ชุมชนคืออะไร 
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3) การประกอบอาชีพของชุมชนในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีความ
แตกต่างกันอย่างไร 

4) ความเชื่อในการประกอบอาชีพในเรื่องของแม่ย่านางเรือเป็นอย่างไร  
5) เรือที่ใช้ในการด้าเนินชีวิตภายในชุมชนคือเรืออะไร มีลักษณะแตกต่างกัน

อย่างไร เพราะอะไร  
6) เรื่องเกี่ยวกับน้้าขึ้นน้้าลงมีความส้าคัญกับการค้าภายในชุมชนอย่างไร  
7) การค้าในพื้นที่ต้าบลท่าคานิยมค้าขายอะไร  
8) ผลผลิตหลักของชุมชนคืออะไร มีขั้นตอนในการผลิตและจัดจ้าหน่ายอย่างไร  
9) มีการแปรรูปผลผลิตเป็นอะไรบ้างอย่างไร 
10) มีการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างไร (ทางบก/ทางน้้า/แลกด้วยเงิน/แลกด้วยสิ่งของ)  
11) ผู้บริโภคปัจจุบันกับอดีตมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร (อาย/ุเพศ/เชื้อ

ชาติ) 
12) แม่ย่านางในความเชื่อของชุมชนคืออะไร มีขั้นตอนในการบูชาหรือไม่อย่างไร  
13) อะไรคือปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการค้าขาย เช่น น้าขึ้นน้้าลง ความหลากหลาย

ของสินค้า 
14) วิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่อาศัยอยู่ภายในตลาดท่าคาเป็นอย่างไร  
15) อธิบายขั้นตอนในการท้าน้าตาลโดยละเอียด ต้ังแต่การเลือกต้นที่จะใช้น้้าตา  
16) ศาลเจ้าแม่ต๋ัวเนี้ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และมีความส้าคัญอย่างไรกับ

การค้าในชุมชน  
17) อาชีพเลี้ยงกุ้งปัจจุบันมีการท้ากันมากน้อยเพียงใดหากเทียบกับการท้าน้้าตาล  

และมีวิธีการอย่างไร 
18) อาชีพการท้าผ้ามัดย้อมมีความแพร่หลายมากน้อยเพียงใด และมีวิธีการ

อย่างไร 
19) กุ้งและผ้ามัดย้อมเป็นสินค้าหลักภายในชุมชนด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด  
20)  ภูมิปัญญาที่ปลูกฝั่งกันมาของชุมชนได้แก่อะไรบ้าง อธิบาย 
21)  การปลูกมะพร้าวมีขั้นตอนอย่างไรจงอธิบายโดยละเอียด (ต้ังแต่คัดเลือกพันธุ์

มาปลูก) 
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 3.3.2 เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaires) มีความเกี่ยวข้องกับวิธีการ รูปแบบ 

และลักษณะที่ใช้ในการสื่อความหมาย ของนักท่องเที่ยว ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดังนี้ 

 - ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้กรอกแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ 

การศึกษา เป็นต้น 

 - ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมาย ได้แก่ ความต้องการในการสื่อ

ความหมายที่มีการบริการที่ใช้คน และไม่ใช้คน รวมถึงลักษณะความต้องการสื่อในรูปแบบต่างๆ  

- ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่นักท่องเที่ยวต้องการแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากการข้อมูลค้าถามในแบบสอบถาม 

 
 3.3.3 เกณฑ์ในการวัด 
 เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 1 จะใช้วิธีการวัดแบบตรวจสอบรายการ ( Check-list) 
เป็นข้อค้าถามที่มีตัวเลือกค้าตอบต้ังแต่ 2 ตัวเลือกขึ้นไป 
 เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 2 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 

scale) โดยมีมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมี

การให้ระดับคะแนน ดังนี้ 

  มากที่สุด  เท่ากับ  5  คะแนน 

  มาก   เท่ากับ  4 คะแนน  

  ปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

  น้อย   เท่ากับ  2 คะแนน  

  น้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

 เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับ

ความคิดเห็นที่เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง  ความต้องการระดับมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง  ความต้องการระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง  ความต้องการระดับปานกลาง  
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง  ความต้องการระดับน้อย  

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง  ความต้องการระดับน้อยที่สุด  

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบเอกสารราชการ  หนังสือและเอกสาร
อ่ืนๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดน้้าท่าคา ในด้านสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เพื่อน้ามาศึกษาความเป็นมา สภาพทางสังคม 
วัฒนธรรมทางการค้ารวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง  เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของตลาดน้้าท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่าย ที่แสดงให้เห็นสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
ของชุมชน  เพื่อใช้ในการศึกษารายละเอียดของเนื้อหาให้มีข้อมูลเพิ่มขึ้น หรือเป็นการขยายความ
โดยการใช้ภาพประกอบกับข้อมูลข้างต้น 
 3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างใกล้ชิด 
เช่น ประธานกลุ่มต่างๆ ผู้น้าทางภูมิปัญญาและผู้สูงอายุท่ีอาศัยหรือประกอบอาชีพในตลาดน้้าท่า
คาหรือบริเวณใกล้เคียง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตในการประกอบ
อาชีพค้าขาย สินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งที่ยังมีให้เห็นอยู่และที่หายไปจากท้องถิ่นแล้ว ความ
ต้องการของประชาชนที่ประกอบอาชีพภายในตลาดน้้าท่าคา 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยสังเกต
สภาพความเป็นอยู่ในชุมชน ลักษณะการด้าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การร่วมมือกันในท้องถิ่น 

- เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบสอบถามเพื่อส้ารวจลักษณะการสื่อ
ความหมายที่นักท่องเที่ยวต้องการ 
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3.5 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยด้าเนินการ ดังนี้ 
1. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

- ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากค้า
สัมภาษณ์ของผู้น้าชุมชนและประชาชน 
 2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

- ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้และคัดเลือก
ฉบับที่สมบูรณ์ (Editing) 

- ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ และตรวจสอบการลงรหัส 
- น้าข้อมูลที่ตรวจและลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป  

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งน้าเสนอ
ข้อมูลเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1) ใช้สถิติพรรณนา ( Descriptive Statistic) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) มัชฌิม

เลขคณิต ( Arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ความถี่ 

(Frequency) เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน 

  2) ใช้สถิติอนุมาน  (Inductive Statistics) หรือ  สถิติอ้างอิง ( Inferential 

Statistics) เพื่อท้าการเปรียบเทียบและทดสอบข้อมูล  ได้แก่ Independent - Samples T test (T-

test), One-Way ANOVA (F-test)  
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาการสร้างรูปแบบการสื่อความหมายวัฒนธรรมการค้าของตลาดน้ําท่าคา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามนั้น ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาโดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน 
ดังนี้  

1. ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปของท่าคา ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีการศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทําความเข้าใจรากฐานของวัฒนธรรมในพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้น  

2. องค์ความรู้ในท้องถิ่น ที่มีการจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลในพื้นที่ โดยผู้
ศึกษาได้มีการจัดหมวดหมู่ขององค์ความรู้ไว้เป็น 5 ด้าน คือ ด้านการประกอบอาชีพและขั้นตอน
ในการทํางาน ด้านสินค้าและการแปรรูป ด้านการแลกเปลี่ยนสินค้า ด้านความเชื่อในการประกอบ
อาชีพและด้านภูมิปัญญา  ซึ่งเป็นการแบ่งหมวดหมูเพื่อให้เห็นลักษณะวัฒนธรรมทางการค้าของ
ตลาดน้ําท่าคาได้ชัดเจนขึ้น 

3. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการสื่อความหมายวัฒนาธรรมการค้าของตลาดน้ําท่า
คา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

 
4.1 ประวัติความเป็นมา 
 

ผลจากการศึกษาด้านประวัติความเป็นมาและสภาพพื้นที่ พบว่า จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นเมือง 3 คือ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อําเภอบางคนที มี 3 ศาสนา ได้แก่ 
ศาสนาพุทธ คริสต์  และอิสลาม  เป็นเมือง 3 น้ํา  ก็คือ น้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม  รวมถึงมีนา 3 
นา คือ นาข้าว  นาเกลือ และนากุ้ง (นายวินัย นุชอุดม, 2553 : สัมภาษณ์) 
           ตําบลท่ามปีระวัติความเป็นมาและการสนันษิฐานเก่ียวกับคําท่ีมาของ “ท่าคา” หลาย
ประเด็นด้วยกันบ้างก็ว่าเดิมท่าคามีเรือสินค้าที่มาค้าขายในบริเวณดังกล่าวมากกมายไม่ว่าจะเป็น 
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ภาพที่ 4.1 แผนผังแสดงที่ต้ังครัวเรือน 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา 
 

เรือในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ ซึ่งเมื่อมีเรือเข้ามามากแล้วก็ทําให้เกิดการติดขัดและคาอยู่
บริเวณตลาด จึงเรียกกันว่า “ท่าคา” บ้างก็ว่าแต่เดิมท่าคาเป็นท่าที่มีการนัดพบปะกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ ซึ่งใดอดีตคาดว่าเรียกกันว่า “ท่าค้า” ต่อมาจึงเพี้ยนกลายมาเป็น “ท่าคา” 
ในปัจจุบัน บ้างก็ว่าที่บริเวณคลองศาลาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดน้ําท่าคาในปัจจุบันนั้นมี
ต้นหญ้าคาขึ้นอยู่มาก จึงกลายเป็นชื่อเรียกกันว่า “ท่าคา” (นางฐานิดา สีเหลือง, 2553 : 
สัมภาษณ์)  

ตลาดน้ําท่าคานั้นเดิมเป็นตลาดปิด ไม่มีทางรถยนต์หรือทางสัญจรใดๆ ทําให้พื้นที่ท่าคามี
ลักษณะเป็นชุมชนปิด จะมีเพียงการเดินเท้าตามท้องร่องสวน และทางสัญจรหลักคือ ทางน้ํา ซึ่ง
ตําบลท่าคามีคลองประมาณ 30 กว่าคลองเมื่อกํานันลภได้ริเริ่มที่ให้มีการทําตลาดนัดบริเวณหมู่ที่ 
5 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ปัจจุบัน และนัดคนมาค้าขายกัน ก็ทําให้ตลาดท่าคามีจํานวนเรือท่ีเข้ามาค้าขาย
มากกว่าบริเวณอื่นๆ  คนที่มาค้าขายในตลาดน้ําท่าคานี้  จะเป็นคน 2 กลุ่ม คือ คนพื้นบ้าน และ
คนที่ประกอบอาชีพประมง (นายวินัย นุชอุดม, 2553 : สัมภาษณ์) แต่เดิมมีลักษณะเป็นตลาดบก 
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ซึ่งอยู่บริเวณหมู่ 5 (คลองศาลา) มีลักษณะเป็นทํานบ(สันเขื่อน) กั้นน้ําจืดกับน้ําเค็ม เมื่อมีเรือใหญ่
จากเมืองกาญจนบุรี  เมืองเพชรบุรี หรือที่ต่างๆเข้ามา ก็ไม่สามารถผ่านทํานบเข้ามาได้ ชาวบ้าน
บริเวณนี้จึงแลกเปลี่ยนสินค้าได้บริเวณท่าคา โดยเรือสินค้าต้องยกสินค้าขึ้นไปแลกเปลี่ยนกัน
บริเวณทํานบ (สันเขื่อน) และยังมีสินค้าบ้างส่วนที่ถูกพ่อค้าคนกลางรับไปขายในกรุงเทพและ
ต่างจังหวัด  ระยะหลังมีพ่อค้าคนกลางมาดักรอซื้อสิ่งค้าบริเวณ หมู่ 2 ทําให้ตลาดน้ําเดิมที่ตั้งอยู่
หมู่ 5 ถอยร่นขึ้นมาต้ังอยู่ที่หมู่ 2 และได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการค้าขายมาเป็นทางน้ําดังที่เห็น
กันในปัจจุบัน (จรูญ เจือไทย, นางฐานิดา  สีเหลือง, ทวีป เจือไทย, 2553 : สัมภาษณ์) 

พื้นที่ตําบลท่าคาแต่เดิมเป็นสวนเตียนที่มีการปลูกพืชผักล้มลุกบนร่องสวนซึ่งเรียกกันว่า
หลังร่อง พืชผักที่นิยมปลูกได้แก่พริก หอม กระเทียม ยาจืด ข้าวโพด อ้อย ถั่ว ฯลฯ โดยการ
เพาะปลูกจะปลูกพืชหมุนเวียนคราวละประมาณ 3 เดือน ตัวอย่างเช่น เมื่อหมดหน้าพริก  หอม  
กระเทียม   ผักชี ฯลฯ  ก็สลับมาเป็นยาจืด  และมันสําปะหลัง สลับกันอยู่อย่างนั้น เป็นต้น 
นอกจากน้ีแล้วในพื้นที่ยังมีการจับปลา และการทํานาปรัง(นาดํา)ในร่องสวน ซึ่งเรียกกันว่าท้อง
คลอง ข้าวที่เพาะปลูกนี้จะปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน โดยหากต้องการที่จะรับประทานข้าวก็
จะนําไปที่โรงสีแล้วสีมาแค่พอรับประทานถือเป็นลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่กับธรรมชาติ 
แต่หากมีการเก็บเกี่ยวข้าวในปริมาณมากๆ ก็จะมีการช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าว บ้านเรือนของชาว
ท่าคามักจะปลูกแบบยกพื้นสูงเนื่องจากแต่เดิมเมื่อฝนตกหนักน้ําก็จะท่วมในพื้นที่ ซึ่งในสมัยนั้นน้ํา
ยังมีลักษณะเป็นน้ํากร่อยที่สามารถเพาะปลูกพืชผักได้บ้าง (นายวินัย นุชอุดม, 2553 : สัมภาษณ์) 
จนกระทั่งประมาณปี 2502  น้ําเค็มไหลเข้ามามาก อาจเนื่องมาจากการสร้างเขื่อน  ตามปกติแล้ว
น้ําเค็มจะเข้ามาถึงบริเวณท่านางตะเคียนเท่านั้น ซึ่งขณะนั้นตําบลนางตะเคียน ที่มีลักษณะเป็น
น้ําเค็มปลูกมะพร้าวอยู่ ส่วนตําบลดอนมะโนราที่มีลักษณะเป็นน้ําจืดปลูกผัก ผลไม้ (เน้นมะม่วง) 
แต่จากการที่มีน้ําเค็มไหลท่วมเข้ามาจนกลายเป็นนํ้ากร่อย ก็ทําให้เกิดผลเสียแก่การปลูกข้าว พริก 
หอม กระเทียม เนื่องจากพืชผักเหล่านี้ต้องปลูกกับน้ําจืด แต่ขณะนั้นก็ยังมีการทํานาข้าวและสวน
เตียนอยู่ โดยชาวบ้านก็พยายามหาหนทางที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงได้นํามะพร้าวจากแม่กลองมาลองปลูกกันบ้างตามพื้นที่ต่างๆ เมื่อปลูกแล้วชาวบ้านเกิดรายได้
ดีกว่าการทําสวนเตียนจึงกลายเป็นท่ีนิยมและปลูกตามกันมาจน ข้าว สวนเตียนหมดไปตามลําดับ 
(นายจรูญ เจือไทย, นายณรงค์ ธรรมะสวัสดิ์, 2553 : สัมภาษณ์) การลดลงของการปลูกยาจืดและ
สวนเตียนนั้นค่อยหายไป โดยเริ่มจากหมู่ 1 และหมู่ 2 ส่วนหมู่ที่สามารถปลูกยาจืดและสวนเตียน
ได้นานที่สุดคือ หมู่ 3 (นางฐานิดา สีเหลือง, 2553 : สัมภาษณ์) ประมาณปี2512 มะพร้าวและตาล
เริ่มเป็นพืชที่โดดเด่นในพื้นที่เมื่อประมาณปี 2523-2524  แต่ภายหลังเมื่อมะพร้าวทํารายได้ดีสู้การ
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ทําน้ําตาลไม่ได้ชาวบ้านก็หันมาทําน้ําตาลและสร้างเตาตาลขึ้นในพื้นที่มากมาย เป็นผลให้มีการ
ปลูกมะพร้าวถึง 99% ของพื้นที่ แต่ก็ยังมีการปลูกผลไม้ประเภทกล้วยอยู่ โดยการปลูกแซมกับ
มะพร้าว  (นายจรูญ เจือไทย, นายณรงค์ ธรรมะสวัสดิ์, นางฐานิดา สีเหลือง, 2553 : สัมภาษณ์) 
               ปี 35-36 มีงบจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เข้ามาพัฒนาตลาดน้ํามีการ
สร้างถนน และขยายถนนเพิ่มขึ้นทําที่จอดรถซึ่งแต่ก่อนเป็นถนนลูกรัง มีการสร้างสะพาน ทําให้
ชาวบ้านต่ืนตัวกันมากขึ้น ชาวบ้านเริ่มมีการค้าขายดีขึ้น (จรูญ เจือไทย, 2553 : สัมภาษณ์) 

ปี 2551 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคาเข้ามารับตําแหน่งและเข้ามาดูแลตลาด
น้ําท่าคา โดยดูต้นแบบตลาดจากตลาดน้ําดําเนินสะดวก ที่เปิดโอกาสให้สัมผัสวิถีชีวิตแบบเก่าๆ 
โดยมีการจัดตลาดนัดในวัน 2 คํ่า 7 คํ่า 12 คํ่า แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์  จึงได้มีการจัดเปิดตลาดน้ําท่าคาโดยเพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเริ่มมีการ
รณรงค์เมื่อวันที่ 27 ธันวา 2551 เปิดตลาดต้ังแต่ 6 โมงเช้าถึงบ่าย 2 โมง นอกจากนี้ยังมี โฮมสเตย์ 
และการนั่งเรือพาดูหิ่งห้อย แต่การ 
 

 
ภาพที่ 4.2 สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านตําบลท่าคา 1 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 16 กรกฎาคม 2553 
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ภาพที่ 4.3 สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านตําบลท่าคา 2 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 16 กรกฎาคม 2553 
 

เปิดตลาดวันเสาร์-อาทิตย์บางครั้งแม่ค้าเก่าๆ ที่ค้าขายในพื้นที่ก็ไม่สะดวกที่จะมาทําการ
ค้าขายแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าว จึงจําเป็นท่ีจะต้องปลุกระดมคนในท้องถิ่นขึ้นมา ในช่วงแรกๆ 
ชาวบ้านออกมาโต้แย้งว่าไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตลาดอัมพวา
เปิดเป็นตลาดยามเย็น ทางตลาดน้ําท่าคาจึงมีนโยบายท่ีจะรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงเช้า 
โดยการเปิดเป็นตลาดเช้า มีการประชาสัมพันธ์กันมาก โดยการทําป้ายคัทเอาท์ และ
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ท่าคานั้นมีบ้านคุณทวีป เจือไท  เป็น 
“บ้านเรือนไทยโบราณ ”  มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินชีวิตในอดีตให้ศึกษา แล้วอีกจุดหนึ่งที่บ้าน
ครูศิริที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในการทําน้ําตาลมะพร้าว  ซึ่งเป็นการดําเนินชีวิตที่สามารถเห็นได้ใน
ปัจจุบัน ขั้นตอนการทําน้ําตาลมะพร้าว ได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก  ไม่ว่า
จะเป็นการขึ้นตาล การเค่ียวนํ้าตาลมาเป็นก้อน เป็นปึก (วินัย  นุชอุดม, 2553 : สัมภาษณ์)  
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ภาพที่ 4.4 สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านตําบลท่าคา 3 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 18 ตุลาคม 2553 
 

ปัจจุบันสภาพของตลาดน้ําท่าคาได้มีการพัฒนารูปแบบของตลาดน้ําให้มีตลาดบกเพิ่มขึ้น 
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ให้สามารถทํากิจกรรมภายในตลาดน้ําท่าคาได้จนถึง
ช่วงเวลาบ่ายๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสะดวกสบาย โดยนายกอบต.ได้
ปรับปรุงพื้นที่ให้มีหลังคา และสร้างที่นั่งสําหรับรับประทานอาหารริมน้ํา นอกจากน้ียังมีโครงการที่
จะขึงแสลนสูงๆ บริเวณตลาด เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับแม่ค้า เนื่องจากปัจจุบันอากาศร้อน
อบอ้าวมาก ประกอบกับแม่ค้าที่มาค้าขายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งก็ไม่สามารถทนกับสภาพ
อากาศในปัจจุบันได้ ทําให้มีแม่ค้าที่มาค้าขายในพื้นที่น้อย และฝั่งตรงข้ามจะทําสะพานข้ามและ
จัดเป็นเรือนแฝก เรือนหญ้าคา เป็นล็อกๆ เพื่อใช้ในการค้าขาย (นิรดา จิรดาโชติการ, วิมลทิพย์ ลิ้ม
ภูติวัฒน์, 2553 : สัมภาษณ์)  
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4.2 องค์ความรู้ในท้องถิ่น 
 

4.2.1 การประกอบอาชีพและขั้นตอนในการท างาน 
ตําบลท่าคาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เดิมประกอบอาชีพทําสวนเตียน ปลูกยาจืด ปลูกข้าว 

ซึ่งการทํายาจืดมีกรรมวิธีที่ยุ่งยากมาก คือ ขั้นแรกต้องนําเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการเพาะต้นแม่พันธุ์
มาเตรียมปลูก ช่วงเดือน 3 เริ่มหว่านเมล็ดยาจืดเพื่อเพาะเป็นต้นกล้า และเตรียมแปลงดินสําหรับ
ปลูกยาจืดโดยการพรวนดินให้ดินร่วนและขุดหลุมเป็นช่องๆ นําต้นกล้ายาจืดที่เพาะไว้ไปใส่ลงหลุม
กรบโคนต้นกล้าให้มิด รดน้ํา พรวนดิน ใส่ปุ๋ย พอประมาณ 45 วัน ก็เริ่มหักใบยาจืดได้เรื่อยๆ จนใบ
หมก จากน้ันก็นํามาแปรรูป โดยฉีกกลางใบออกแล้วมาเรียงบนผ้า จากนั้นก็ม้วนผ้าเป็นกลมๆ นํา
ข้ึนหน้าม้า และใช้มดีหันเป็นฝอยนําใบยาจืดท่ีเป็นฝอยไปล้างยางออกจะสงัเกตได้ว่าเม่ือยางออก
หมดใบยาจืดจะมีกลิ่นหอม แล้วนําใบยาจืดที่ล้างยางแล้วไปใส่ในกระสอบม้วนกระสอบเพื่อให้ใบ
ยาจืดแห้งมาดๆ เท่ใบยาจืดสงลงกระด้งนําไปตากแดดในตะแกร่งประมาณ 2-3 วัน จนกว่าใบยา
จืดจะแห้ง กลับใบยาจืดให้แห้งทั่วถึง เมื่อใบยาจืดแห้งนํามาผับเป็นแผง นําไปวางจัดจําหน่าย 
(ทวีป เจือไทย, 2553 : สัมภาษณ์) ต่อมาเมื่อเริ่มไม่มีการปลูกข้าวและยาจืด ก็หันมาประกอบ
อาชีพทําตาล การทําตาลมีความแพร่หลายมากขึ้นก็ทํากันทั่วไปถือเป็นอาชีพหลัก ทุกบ้านจะมีเตา
ตาล เพราะถือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีรายได้ดี เป็นงานที่ไม่ลําบากเพราะเป็นงานที่ตก
ทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และถือเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิต
ที่เรียบง่าย  กรรมวิธีในการแปรรูปวัตถุดิบจากธรรมชาติให้เป็นอาหารประเภทต่างๆ  มีการพัฒนา
ปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น  “การทําน้ําตาลพื้นบ้าน ” เป็นกรรมวิธีแปรรูปวัตถุดิบจากธรรมชาติให้
เป็นอาหารไทยได้ทั้งคาวและหวาน ซึ่งจะประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ 

1. พะอง (ไม้ไผ่ใช้สําหรับขึ้นต้นมะพร้าว) ตาพะอง  2. กระทะ 
 3. กระบอกรอน้ําตาล เป็นไม้ไผ่ หรือพลาสติก หูกระบอก 4. ไม้พะยอม, ไม้เค่ียม 
 5.  มีดปาดตาล      6.  ฟืน 
 7. อุปกรณ์ใช้บรรจุ เช่น หม้อตาล, ปี๊บ, ถุงพลาสติก  8. เตาตาล                  
 9. ไม้วีน้ําตาล (ลวดกะทุ้งน้ําตาล)    10.  ผ้ากรองน้ําตาล 
 11. โพงตักน้ําตาล      12.โคครอบน้ําตาล 
 13.  เนียนปาดน้ําตาล     14. เสวียน (ที่รองกระทะ) 
 15. เครื่องปั่นน้ําตาลด้วยมอเตอร์    16. ไม้คานหาบกระบอก 
 17. ที่ล้างกระบอก 
(ศึกษาดูงานวิธีทําน้ําตาลมะพร้าว สมุทรสงคราม, 2553 : ออนไลน์) 
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ในการทําน้ําตาลจะเริ่มจากการคัดเลือกมะพร้าวพันธ์เล็ก โดยคัดเอาลูกมะพร้าวที่ได้จาก
แม่พันธุ์ที่ดี นํามาปลูกในหลุมกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึกประมาณ 2 ศอก ระยะห่างระหว่างต้น
ประมาณ 8 ศอก นําเอาพวกเศษใบไม้ ใบหญ้า มารองก้นหลุม นําลูกมะพร้าวที่เลือกไว้ลงวางใน
หลุมแล้วกลบให้มิด รดน้ํา กําจัดศัตรูพืช เช่น ด้วงมะพร้าวไม่ให้มากัดทําลาย หลังจากน้ันเมื่อ
มะพร้าวอายุได้ 2 ปีก็จะออกผล และครบ 3 ปีก็จะสามารถผลิตน้ําตาลได้อย่างเต็มที่ (ทวีป เจือ
ไทย, 2553 : สัมภาษณ์)  
 

 
ภาพที่ 4.5 ขั้นตอนการทําน้ําตาลมะพร้าว 1 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 19 เมษายน 2553 
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ภาพที่ 4.6 ขั้นตอนการทําน้ําตาลมะพร้าว 2 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 19 เมษายน 2553 
 

เริ่มแรกจะนําพะองไปพาดที่ต้นมะพร้าวตาล เพื่อใช้ขึ้นไปเก็บน้ําตาลสด ซึ่งการจะได้
น้ําตาลมานั้นต้องมีการคัดเลือกงวงโดยเลือกงวงที่ไม่แก่เกินไปและอ่อนเกินไป โดยสังเกตจากงวง
น้อง ถ้างวงน้องยาวประมาณ 1 คืบ ก็สามารถปาดงวงพี่เพื่อเอาน้ําตาลได้ แต่ถ้างวงน้อยยาวเลย 
1 คืบไปแล้ว งวงจะแก่เกินไปจนไม่มีน้ํา จากนั้นก็ขึ้นนํากระบอกเข้าสวมงวงที่เลือกและปาดแล้ว 
งวงหนึ่งถ้ามีน้ําออกดีจะได้น้ําตาลเป็นลิตร โดยปกติการขึ้นมะพร้าววันหนึ่งจะขึ้น 2 ครั้ง แต่ถ้า
หากขึ้นลงวันละครั้งจะต้องใส่สารกันบูดเพื่อไม่ให้น้ําตาลเสียโดยต้องขึ้นมะพร้าวช่วงเช้า (ไม่ควร
เกิน 10.00 น.เพราะจะทําให้น้ําตาลหวานมันน้อยลงและมีแบคทีเรีย) และช่วงเย็น ทิ้งไว้คราวละ
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ไม่เกิน 16 ชั่วโมง ต้องไม่ใส่สารกันบูด เป็นน้ําตาลปลอดสารที่มีความบริสุทธิ์ กระบอกที่รอง
น้ําตาลต้องล้างให้สะอาดใส่ไม้พะยอม(เปลือกไม้สับ) เพื่อฆ่าเชื้อ ไม่ให้เกิดการบูดเน่า ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้านสมัยปู่ย่าตายาย โดยไม้พะยอมสามารถหาซื้อได้ในราคาประมาณ 6 กิโลกรัม 55 
บาท (ครอบครัวพันธ์เจริญ, 2553 : สัมภาษณ์) และต้องขึ้นมะพร้าวให้เป็นเวลา หลังจากได้น้ําตาล
มาก็ต้องเอามากรอง เอาไม้พะยอมออก และนําน้ําตาลต้ังกระทะเคี่ยวหากน้ําตาลเดือด ใช้โคคล
อบกันน้ําตาลล้น  แล้วเคี่ยวน้ําตาลต่อไปด้วยไฟอ่อนๆ จนงวด (ไฟมีผลต่อสีของน้ําตาลและ
ความเร็วในการเคี่ยวน้ําตาล หากใช้ไฟแรงจะใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า)   

 
ภาพที่ 4.7 ขั้นตอนการทําน้ําตาลมะพร้าว 3 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 19 เมษายน 2553 

 
เดิมการทําน้ําตาลมะพร้าวจะไม่มีการผสม แต่ปัจจุบันทุกเตาต้องผสมน้ําตาลทรายเพื่อให้

น้ําตาลแห้ง  (นายณรงค์ ธรรมะสวัสดิ์) จากนั้นจะคอยช้อนฟองออก เมื่องวดก็นํามากรองด้วยผ้า
แก้ว แล้วปั่นประมาณ 10 นาทีและทิ้งให้เย็น หยอดใส่พิมพ์ ซึ่งน้ําตาลสด  7 ปี๊บ จะเคี่ยวน้ําตาลได้  
1 ปี๊บ (30 ก.ก.) 
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ภาพที่ 4.8 ขั้นตอนการทําน้ําตาลมะพร้าว 4 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 19 เมษายน 2553 

 
ส่วนอ่ืนๆ ของมะพร้าว เช่น ก้านและอื่นๆ นํามาเป็นเชื้อเพลิง ลูก (ขาย) ลําต้น ต้องจ้างคน

มาตัด (ไม่สามารถขายได้) กะลา หลังจากขุดเอาเนื้อมะพร้าวขาวไปแล้วก็จะนําไปขาย (ครอบครัว
พันธ์เจริญ, 2553 : สัมภาษณ์) แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน   เกษตรกรในหลาย ๆ   พื้นที่   ซึ่ง
ประกอบอาชีพทําตาลหรือปลูกมะพร้าว   และเค่ียวนํ้าตาลจากตาลหรือมะพร้าว   กําลังประสบ
ปัญหาวิกฤต   เช่น  การขาดแคลนเชื้อเพลิง  น้ําตาลไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน   ทําให้ผลผลิตตํ่าและ
มีราคาถูก  เกิดปัญหาคนยากจนเพิ่มมากขึ้น   ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรบางพื้นที่เลิกประกอบอาชีพนี้   
และเกิดการขาดแคลนแรงงานขึ้นต้นตาลตามมา   เนื่องจากชาวบ้านที่ด้อยการศึกษาหันไปทํางาน
โรงงานกันเพราะไม่อยากทําตาล แต่ละหมู่บ้านจึงมีจํานวนเตาตาลลดลงเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งของ
ทั้งหมด  นอกจากน้ี   น้ําตาลที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้น   มักจะมี
สารเจือปนต่างๆ  อยู่เป็นองค์ประกอบหลัก   ทําให้รสชาติ   กลิ่น  และเนื้อ ( Texture ) ของอาหาร
เปลี่ยนแปลงไป   ผู้บริโภคขาดความมั่นใจในการซื้อ   ส่งผลให้ธุรกิจในการทําน้ําตาลมะพร้าวหรือ
การส่งน้ําตาลมะพร้าวไปจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ   ประสบปัญหาและเกิดธุรกิจทําน้ําตาล
เทียมหรือที่เรียกกันว่านํ้าตาลหลอมขึ้นมาเป็นจํานวนมากเพื่อทดแทนน้ําตาลมะพร้าวของแท้ที่
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นับวันเริ่มจะหาได้ยากขึ้น แต่การท่ีตลาดน้ําได้รับความสนใจมากขึ้นก็ทําให้ชาวบ้านสนใจกลับมา
ทําเตาตาลมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เท่าในอดีต  (ศึกษาดูงานวิธีทําน้ําตาลมะพร้าว  สมุทรสงคราม , 2553 
: ออนไลน์) 
           สําหรับพื้นท่ีท่ียังคงสภาพเป็นสวนท่ียังมกีารปลูกหอม กระเทยีม ยาจดื ผักล้มลุกใน
ลักษณะของสวนเตียนจะอยู่ในพื้นที่เขตบางคนที และดอนมะโนรา  
          จะเห็นได้ว่าการดํารงชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตําบลท่าคานั้นมีความผูกพันกับแม่น้ําลํา
คลองดังจะเห็นได้จากการที่แต่ละบ้านมีเรือประจําบ้านอย่างน้อยหลังละ 1 ลํา ทําให้ชาวบ้าน
ตําบลท่าคามีการใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างเป็นปกติ เรือที่นิยมใช้
กันภายในพื้นที่คือ เรือสําปั้น เรือบด(พระภิกษุ) เรือมาด  มีหลายขนาด ขนาดใหญ่สุดสมา
รถบรรทุกคนได้ถึง ๕๐ คน   ปัจจุบันมีการใช้เรือหางยาว เรือแจว (นางฐานิดา สีเหลือง)  

 
ภาพที่ 4.9 เรื่อมาด 
แหล่งที่มา : เรือมาด, 2553 : ออนไลน์  
 

โดยเรือสําปั้น โดยทั่วไปจะมีลักษณะหัวงอน ท้ายงอน บรรจุคนได้ประมาณ 4-5 คน แบ่ง
ออกเป็นสําปั้นนํ้าจืดและสําป้ันน้ําเค็ม เป็นเรือที่ใช้ในการขายของ เทียบได้กับรถยนต์ส่วนบุคคล 
ลักษณะเรือสําป้ันน้ําเค็ม จะไม่มีเว้า หัวท้ายจะยาวเสมอกัน เพื่อป้องกันคลื่นเข้ามาในลําเรือ 
นอกจากน้ียังมีเรือสําป้ันจีน ซึ่งมีลักษณะหัวงอน ท้ายงอน มีความเรียวยาวมากกว่าเรือสําปั้น
ธรรมดาแต่จะมีขนาดเล็กกว่า    
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ภาพที่ 4.10 เรือสําป้ัน 
แหล่งที่มา : เรือสําป้ัน, 2553 : ออนไลน์  
 

ส่วนเรือสําปันนีจะมีลักษณะคล้ายเรือสําป้ันแต่หัวจะไม่งอนและมีขนาดเล็กกว่าเรือสําป้ัน 
บรรจุคนได้ประมาณ 2 คน  เรือบดเป็นเรือที่พระใช้บิณฑบาตตอนเช้า นั่งได้คนเดียว ลําเรือมีขนาด
เล็ก ช่วงหัวและช่วงท้ายแหลม    

นอกจากน้ีแล้วก็ยังมีเรืออีป๊าบ ใช้บรรทุกของ ค้าขาย เดิมจะใช้บรรทุกฟืน น้ําตาล เทียบ
ได้กับรถกระบะ ส่วนขนาดก็แล้วแต่จะใช้ทําอะไร หรือหากใช้ขนของก็ขึ้นอยู่กับปริมาณในการ
บรรทุก  ส่วนเรือแปะ คือ เรืออีป๊าบเล็ก มีขนาด 8 ศอก 10 ศอก 3 วา 2 ศอก  4 วา  ส่วนอีป๊าบ
ใหญ่ จะใช้ในการขนของ และรับส่งนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ส่วนมากจะใช้เครื่องยนต์ในการ
ขับเคลื่อน (จรูญ เจือไทย, พรทิพย์  เจริญรัตน์, สุพจน์ ศรีประเสริฐ, นิรดา จิรดาโชติการ และวิมล
ทิพย์ ลิ้มภูติวัฒน์, 2553 : สัมภาษณ์)   
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ภาพที่ 4.11 เรือป๊าบ 
แหล่งที่มา : เรือป๊าบ หรือบ้างครั้งเรียกว่าเรือแตะ, 2553 : ออนไลน์  

 
4.2.2 สินค้าและการแปรรูป 
สินค้าหลักในอดีตของพื้นที่ท่าคา คือ พืชล้มลุก จําพวกพริก หอม  กระเทียม พืชล้มลุก  ถั่ว

ลิสง ถ่ัวแระ ยาจืด ฯลฯ แต่ระยะหลังสินค้าเหล่านี้ทํารายได้ได้ไม่ดีนัก ชาวบ้านจึงหันมาปลูก
มะพร้าว (นายวินัย นุชอุดม, จรูญ เจือไทย, นิรดา จิรดาโชติการ, วิมลทิพย์ ลิ้มภูติวัฒน์ สัมภาษณ์) 
ที่ชุมชนท่าคาเน้นการขายมะพร้าวในรูปแบบของน้ํา เดิมประมาณพ.ศ. 2520 จะนิยมขายมะพร้าว
ขาวเป็นลูกสดเพื่อกินน้ํา ทํามะพร้าวเผา แต่นักท่องเที่ยวไม่นิยมซื้อจึงไม่มีให้เห็นมากนักในวัน
เสาร์-อาทิตย์ แต่มะพร้าวอ่อนจะมีการขายกันมากในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเป็นเครื่องดื่มดับ
กระหายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยจะขายลูกละประมาณ 7-10 บาท ส่วนการแปรรูปมะพร้าวนั้นมา
เกิดขึ้นในภายหลัง เพราะได้รายดีกว่า (ได้ทุกวัน) จึงทําให้การทํานํ้าตาลมะพร้าวกลายเป็นอาชีพ
หลักในพื้นที่ตําบลท่าคาดังที่เห็นในปัจจุบัน แต่การขายมะพร้าวเป็นลูกจะได้รายได้ 3-3.5 เดือน
ครั้ง แต่ที่เห็นมีการขายมะพร้าวเป็นลูกเนื่องจากเจ้าของสวนอายุมากและไม่มีแรงงานที่จะขึ้นตาล 
ระยะหลังจึงหันมาทําสวนตาลกันหมด นอกจากน้ีแล้วยอดมะพร้าวสามารถนําไปประกอบอาหาร
ได้  มีคนมารับซื้อใบมะพร้าวและก้านมาแปรรูปทําเครื่องจักรสาน เช่น ฝาชี กระจาด ตะกร้า 
มะพร้าวแห้งๆ ที่ตกลงมาจากต้น ก็สามารถนํามาทําฟืน  ส่วนลําต้นที่แก่มากก็นํามาทํา

www.ssru.ac.th



62 

เฟอร์นิเจอร์  กะลาก็นําไปทําเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ กระดุม การทําน้ําตาลก้อน
ถือเป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณ นิยมทําเป็นน้ําตาลก้อนเล็กๆ น้ําตาลปึก เพื่อขายเป็นของฝาก
สําหรับนักท่องเที่ยว ส่วนน้ําตาลปี๊บจะทําเพื่อขายคราวละมากๆ เป็นการขายส่งให้กับพ่อขาย
ภายนอก ซึ่งจะนํารถมารับถึงเตาตาล (นายวินัย นุชอุดม, ทวีป เจือไทย,สัมภาษณ์) ส่วนน้ําตาลไซ
รับเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาเดิมและทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่  เพื่อให้ได้นําตาลจากมะพร้าว
ร้อยเปอร์เซ็น และสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยเทคนิคที่สําคัญ คือ ไม่อุ่น  น้ําตาลไซรับ มี
ลักษณะเหมือนน้ําผึ้ง แต่มีขั้นตอนที่ละเอียดกว่า คือ น้ําตาลที่ได้มาจากต้นต้องเป็นนํ้าตาลสดที่
เก็บมาตอนเช้าแล้วนํามาเคี่ยว (ไม่สามารถพักค้างคืนได้) ต้องเค่ียวรวดเดียวจนได้ที่ ถ้าอุ่นใหม่
จะจะทําให้น้ําตาลไม่หนึบ รสชาติเปลี่ยน เป็นตะกอน น้ําตาลไซรับจะเป็นนํ้าตาลมะพร้าวร้อย
เปอร์เซ็น มีลักษณะใส ไม่คืนรูป มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และไม่ทําให้อ้วน ไม่มีคลอเรสเตอรอล 
สามารถขายได้ราคาดีกว่าน้ําตาลก้อน  (นางฐานิดา  สีเหลือง, นายณรงค์ ธรรมะสวัสดิ์, 2553 : 
สัมภาษณ์) 

นอกจากน้ีแล้วภายในตําบลท่าคายังมีกลุ้มจักรสานที่ก้านมะพร้าวมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้งาน โดยส่วนใหญ่เน้นของใช้ที่ใช้ฝีมือในการทํา และการใช้งานภายใน
ครัวเรือน เช่น ฝาชี ตะกร้า เป็นต้น ทําให้งานมีความละเอียดสวยงาม นอกจากนี้การจักรสาน
ลวดลายต่างๆ เป็นการคิดค้นขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยประธานกลุ่มจักรสาน ซึ่งจะคิด
และทําชิ้นงานขึ้นโดยไม่ได้มีการวาดแบบร่างหรือคํานวณล่วงหน้า ทําให้เพื่อต้องการที่จะถ่ายทอด
ความรู้ไปยังรุ่นต่อมานั้นต้องใช้การสอนจากผู้คิดค้นลายขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ โดยขั้นตอนในการทํานั้นจะมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก  

 

ภาพที่ 4.12 เครื่องจักรสานจากทางมะพร้าว 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 18 ตุลาคม 2553 
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การสานก้านมะพร้าวจะเริ่มจาการการคัดเลือกทางมะพร้าวที่ต้องยังคัดเฉพาะยอดอ่อนที่
มีสีเขียวอ่อนๆ เพื่อให้มีความอ่อนสามารถดัดให้โค้งตามรูปทรงได้ โดยส่วนมากก้านมะพร้าวที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.13 การสานทางมะพร้าว 1 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 18 ตุลาคม 2553 

 

มาแล้วต้องมีการนํามาเหลาให้เรียบและรีบขึ้นรูป มิฉะนั้นก้านจะแข็งและแตกเมื่อสาน 
หลังจากนั้นก็ขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.14 การสานทางมะพร้าว 2 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 18 ตุลาคม 2553 
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ผลิตภัณฑ์จักรสานของ ตําบลท่าคานั้นได้รับรางวัลสินค้า...ของตําบล และเป็นท่ียอมรับ
ในระดับนานาชาติ แต่เนื่องจากลูกหลานของประธานกลุ่มจักรสานและชาวบ้านในชุมชนมีจํานวน
น้อยที่สามารถผลิตชิ้นงานได้ จึงทําให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเป็นสินค้าส่งออกได้ เนื่องจาก
ปริมาณในการสั่งสินค้าแต่ละคราวมีจํานวนมาก ทําให้ปัจจุบันกลุ่มจักรสานมีจํานวนสมาชิกอยู่
เพียง 3-5 คน ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว สินค้าที่ผลิตขึ้นมานั้นจะผลิตตามสั่ง โดยไม่มีวางขายใน
ตลาดน้ํา  

ส่วนการแปรรูปเป็นสินค้าอ่ืนๆ ก็นิยมแปรรูปโดยอาศัยพืชหลักของพื้นที่คือ มะพร้าวหรือ
น้ําตาลมะพร้าวโดยการแปรรูปเป็นขนมถ้วย ขนมใส่ไส้ ข้าวต้มมัด ขนมกล้วย นอกจากน้ียังมีการ
แปรรูปมะม่วงเป็นมะม่วงกวนด้วย ส่วนการเลี้ยงกุ้งในตําบลท่าคาไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก เมื่อ
เทียบกับการทําน้ําตาล เพราะการเลี้ยงกุ้งต้องใช้ต้นทุนสูง ต้องขุดบ่อ และในพื้นที่ตําบลท่าคายัง
ไม่เอ้ืออํานวยต่อการเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงกุ้งในตําบลท่าคาจะมีอยู่เพียงสองบ่อซึ่งจะอยู่ในหมู่ ๙  และ
ผ้าหมัดยอมในตําบลท่าคาจะทํากันอยู่ในหมู่ที่ 6  โดยให้ชาวบ้านในตําบลท่าคาไปเรียนรู้การทํา
ผ้าหมัดย้อม ผ้าหมัดย้อมของตําบลท่าคาจะใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันการทําผ้า
มัดยอมเริ่มซบเซาลง ทําให้กุ้งและผ้ามัดย้อมไม่ถือสินค้าหลักในตําบลท่าคา (ทวีป เจือไทย, 2553 
:สัมภาษณ์) 
 

4.2.3 การแลกเปลี่ยนสินค้า 
ในพื้นที่ตําบลท่าคามีวัฒนธรรมการค้าขายมาเป็นร้อยปี ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวบ้าน

ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ทําให้มีเรือที่มาค้าขายแลกเปลี่ยนหนาแน่น โดยเฉพาะ
ในวัน 2 คํ่า 7 คํ่า 12 คํ่า ซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะมีการนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันทุกๆ 5 วัน (นาย
วินัย นุชอุดม, 2553 : สัมภาษณ์) พื้นที่ตําบลท่าคามีการปลูกผักเหมือนๆ กัน ไม่สามารถซื้อขาย
กันได้ จึงใช้การแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกับต่างถิ่น ซึ่งการซื้อขายมักจะเกิดขึ้นกับเรือใหญ่ที่มาจาก
ท้องถิ่นอื่น เช่น ปากท่อ ราชบุรี อัมพวา ที่ตลาดนัดกรอบแก้ว ตลาดนัดบางน้อย  

www.ssru.ac.th



65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.15 การแลกเปลี่ยนสินค้าในปัจจุบัน 1 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 19 เมษายน 2553 
 

เดิมในตําบลท่าคาส่วนใหญ่จะแลกเปลี่ยนกันโดยเปรียบเทียบราคาตามความพอใจของ
แต่ละบุคคล  กล่าวคือ หากมีการพบปะพูดคุยกันแล้วรู้สึกถูกอัธยาศัยก็จะแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ 
กัน แต่หากมีความต้องการที่จะบริโภค หมู ไก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ต้องซื้อจากตลาดภายนอกพื้นที่  
นอกจากน้ียังมีการแลกเปลี่ยนสินค้าท้องถิ่นกับอาหารทะเล ปลาแห้ง ด้วย (จรูญ เจือไทย, 2553 : 
สัมภาษณ์) ส่วนปลาน้ําจืดสามารถหาได้ตามร่องสวน  โดยมักเป็นปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาน้ํา
จืดต่างๆ รวมถึงกุ้งก้ามกราม ปูทะเล  แต่หากเป็นพวกพืชผัก จะใช้การแลกกันภายในพื้นที่ การซื้อ
ขายในพื้นที่ก็มีบ้างแต่ว่าน้อย จะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าจะแลกเปลี่ยนของที่ปลูกกัน
ภายในพื้นที่ของตนเองโดยอาศัยทางน้ําในการสัญจร แต่เมื่อความเจริญเข้ามาภายในชุมชน มีการ
ตัดถนนการเดินทางก็มีความสะดวกมากขึ้น เป็นผลให้มีรถยนต์นําสินค้าต่างๆ เข้า-ออกเพื่อไปขาย
นอกพื้นที่ได้ การมีห้างสรรพสินค้า และตลาดบก รวมถึงการที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็สามารถออกไป
ประกอบอาชีพนอกตําบลได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้มีชาวบ้านประกอบอาชีพทําสวนตาลน้อยลง และ
ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีการสัญจรทางน้ําก็น้อยลงด้วย แต่ในวัน 2 คํ่า 7 คํ่า 12 คํ่าก็ยังคง
มีเรือมากอยู่โดยแม่ค้าจะมีตารางในการค้าขายอยู่ว่าวันใดต้องไปตลาดใด จากการที่มี
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บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นทําให้ตลาดน้ําท่าคาเน้นการซื้อขายเป็นส่วนใหญ่ อาจ
เนื่องมาจากไม่คุ้นเคยกับบุคคลภายนอก  แต่ก็ยังสามารถพบเห็นได้จากผู้สูงอายุที่อยู่ภายใน
ตําบลซึ่งยังคงยึดถือวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตแบบเดิมไว้ (จรูญ เจือไทย, นางฐานิดา  สีเหลือง, 
ณรงค์ ธรรมสวัสดิ,์ นายวินัย นุชอุดม, 2553 : สัมภาษณ์) รายได้หลักของคนในพื้นที่ท่าคามาจาก
มะพร้าว ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้ง่ายกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าสวนเตียน ปัจจุบันมีการทําเตาตาล
ในหมู่ 10 มีประมาณสิบหลังคาเรือนจากหกสิบกว่าหลังคาเรือน  พืชผักในปัจจุบันมีการเพาะปลูก
ไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือนบ้าง คนนอกพื้นที่ที่มักเข้ามาค้าขายส่วนใหญ่เป็นคนแม่กลอง บาง
น้อยนอก อัมพวา โดยการค้าขายที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่เดิมเกิดขึ้นในช่วงน้ําขึ้นแต่ 2 คํ่า 7 คํ่า 12 คํ่า 
เนื่องจากมีน้ํามาก แต่ปัจจุบันเพิ่มเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้
สะดวกขึ้น ผู้บริหารระดับท้องถิ่นต้องการที่จะอนุรักษ์การค้าขายแบบด้ังเดิมไว้จึงได้มีการควบคุม
ระบบการค้าภายในพื้นที่ โดยต้ังราคาที่เป็นมาตรฐาน และปลูกฝั่งให้แม่ค้าซื่อสัตย์ต่ออาชีพ  ติด
ราคาสินค้า ไม่เน้นให้คนนอกเข้ามาค้าขาย(ณรงค์ ธรรมสวัสดิ์, 2553 : สัมภาษณ์) บทบาทสําคัญ
ของตลาดน้ําท่าคา คือ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้า  กระจายสินค้าให้กับชุมชน การมีตลาด
น้ําท่าคา  ทําให้ชาวบ้านสามารถกําหนดราคาสินค้าขึ้นมาได้ด้วยตนเอง  นอกจากน้ีคนในชุมชนยัง
มีอาชีพเพิ่มขึ้น คือ มีการพายเรือพานักท่องเที่ยวเที่ยว มีการบริหารจัดการในชุมชนกันเอง เช่น 
โฮมสเตย์ กลุ่มเรือพาย  เป็นต้น (นางฐานิดา  สีเหลือง, 2553 : สัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.16 การแลกเปลี่ยนสินค้าในปัจจุบัน 2 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 19 เมษายน 2553 
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4.2.4 ความเชื่อในการประกอบอาชีพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.17 บริเวณศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 18 ตุลาคม 2553 

 
สิ่งศักด์ิที่ชาวบ้านในตําบลท่าคานับถือ คือ เจ้าแม่ตั้วน้ีย สํานักทรงต้ัวเนี้ย แม่ตั้วเนี้ย และ

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม  สําหรับความเชื่อเรื่องสํานักทรงของเจ้าแม่ตั้วเนี้ยนั้น เชื่อกันว่ามีอายุมา
ประมาณ 100  ปี มาพร้อมกับตระกูลคนจีน และได้มาตั้งศาล ให้คนสักการะและมีร่างทรงให้
เคารพ  การนับถือเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยนั้นเกิดจากการที่ในสมัยก่อนชาวบ้านในตําบลท่าคาไม่มีที่พึ่งด้าน
การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ไกลจากชุมชน และลําบากในการเดินทาง 
การแพทย์ในพื้นที่ไม่เจริญเท่าที่ควร โดยในอดีตจะเชื่อว่าคนที่ป่วยเกิดจากการถูกของขลัง ซึ่ง
ปัจจุบันก็ยังคงมีความเชื่อดังกล่าวอยู่บ้าง  โดยสํานักทรงเหล่านี้เป็นสํานักทรงของคนไทยมากกว่า
คนจีน เนื่องจากคนจีนแท้ๆ จะไม่มีการทรงเจ้า โดยส่วนมากผู้ที่มากราบไหว้สักการะศาลเจ้าแม่ตั๋ว
เนี้ยจะเป็นนักธุกิจ ซึ่งอยู่นอกพื้นที่  ส่วนชาวสวนในตําบลท่าคาที่เคารพและศรัทธาศาลเจ้าแม่ต๋ัว
เนี้ยก็จะมาขอพรและนําฮู ไปปักไม้ไว้ในสวนเพื่อให้พืชผลได้ผลผลิตดี (นายวินัย นุชอุดม, จรูญ 
เจือไทย, ทวีป เจือไทย, 2553 : สัมภาษณ์) 
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ภาพที่ 4.18 ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 18 ตุลาคม 2553 

 
แม่ย่านางเป็นสิ่งศักด์ิศิษย์ท่ีผู้พายเรือค้าขายเคารพและสักการะ ทุกครั้งที่ออกเรือไปขาย

ของ พ่อค้า แม่ค้า จะต้องไหว้แม่ย่านางเรือก่อนออกเรือเสมอ เพราะเชื่อว่าจะคุ้มครองให้ขายดี 
เป็นศิริมงคลในการค้าขาย มีสุขภาพแข็งแรง มีเงินมีทอง คุ้มครองให้ปลอดภัยในการเดินทาง และ
มีความเชื่อว่าไม่ให้เหยียบท่ีหัวเรือเวลาขึ้น-ลง จะมีการบูชาก่อนที่จะออกไปค้าขาย โดยใช้
พวงมาลัยและนําของที่จะออกไปขายมาเซ่นไหว้ หรือบางครั้งก็แบ่งข้าว ผลไม้ ของที่ใช้ไหว้วางไว้ที่
กาบเรือคล้ายกับการไหว้เจ้าที่ บางคนจะใช้ธูปไหว้ด้วย บางคนก็ไม่ใช้ ส่วนจํานวนธูปยังไม่ทราบ
แน่ชัด บางคนจะเอาสายสิญจน์ผูก เวลาจะไปค้าขาย ก็จะมีการทําขวัญแล้วปิดทอง ในช่วง
เทศกาลตรุษจีน สารทจีน จะมีการไหว้แม่ย่านางครั้งใหญ่ (นายณรงค์ ธรรมะสวัสดิ์, นางฐานิดา  
สีเหลือง, จรูญ เจือไทย, สัมภาษณ์) นอกจากน้ีแล้วบางบ้านที่ทําน้ําตาลจะไหว้เตาทุกครั้งที่เปิด
เตา แต่บางบ้านจะไหว้เตาปีละครั้งในช่วงวันตรุษจีน เพื่อแสดงความเคารพ เพราะชาวบ้านมีความ
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เชื่อว่าเตาทุกเตาจะมีแม่ยานางเตาสิงสถิตอยู่ อีกอย่างหนึ่งคือแสดงความเคารพเตาเพราะเตาเป็น
แหล่งทํามาหากินสร้างกินของผู้ทําน้ําตาล (ทวีป เจือไทย, 2553 : สัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.19 การบูชาแม่ย่านางเตา 
แหล่งที่มา : ตําบลท่าคา, ถ่ายเมื่อ 19 เมษายน 2553 
 
 จากการที่ในตําบลมีความเชื่อในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อความศรัทธาในพุทธ
ศาสนาแต่อย่างใด เนื่องจากชาวบ้านยังแวะเวียนมาทําบุญในวันสําคัญต่างๆ และยังคงมีกิจสงฆ์ที่
ต้องออกไปปฏิบัติภายนอกวัดเป็นครั้งคราว (พระครูสมุทรชัยคุณ, 2553 : สัมภาษณ์) 
 

4.2.5 ภูมิปัญญา 
ลักษณะของความรู้  

                - ความรู้ชัดแจ้ง   คือ  มนุษย์มีการอาศัยและพึ่งพากัน   ความเป็นธรรมชาติ   และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว    สอดคล้องและไม่ทําลายธรรมชาติ  ดังที่ชาวบ้านแต่โบราณจะ
สังเกตเห็นว่า น้ําทะเลมันจะหนุนขึ้นมามากในวัน 2 คํ่า 7 คํ่า 12 คํ่า ซึ่งมากพอที่จะทําให้น้ําไหล
เข้าตามคลองต่างๆ ได้ และสามารถเข้ามาถึงยังตําบลท่าคาได้ คนแม่กลองที่มีอาชีพประมง  
ประมาณตีสามตีสี่ก็จะพายเรือเข้ามาตามคลอง ซึ่งก็จะมาสว่างและพบกันที่ตลาดน้ําท่าคา 
ประมาณหกโมงเช้าพอดี พอช่วงน้ําลดช่วงบ่าย ๆ น้ําก็จะไหลย้อนกลับพ่อค้า แม่ค้า ท่ีมาจากใน
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เมืองก็จะพายเรือตามน้ํากลับ จุดนี้ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่พ่อค้า แม่ค้า ใช้หลักน้ําขึ้น น้ําลง เพื่อ
เป็นหารทุ่นแรงในการพายเรือ (วินัย นุชอุดม, ทวีป เจือไทย, 2553 : สัมภาษณ์) 
                - ความรู้โดยนัย   คือ  จะเห็นว่าการผลิตนํ้าตาลมะพร้าว   มีเทคนิคและเคล็ด
ลับ  การทํามากมาย   ที่คาดไม่ถึงว่าคนในสมัยก่อน   จะมีความคิดและมีการทําน้ําตาล
มะพร้าว   ได้อย่างมีสิทธิภาพ เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทําน้ําตาล คือ การใส่ไม้พะยอม
(เปลือกไม้สับ) เพื่อฆ่าเชื้อ ไม่ให้เกิดการบูดเน่า การแก้ปัญหาน้ําตาลเป็นฟองอันเนื่องมาจาก
อุณหภูมิของอากาศที่ร้อนมาก   ทําให้เชื้อโรคแพร่พันธุ์ในช่วงอุณหภูมิดังกล่าวได้ดี   ดังนั้นการเก็บ
น้ําตาลมะพร้าวจึงต้องเก็บน้ําตาลมะพร้าวในช่วงที่อากาศยังไม่ร้อนมาก   และต้องนําน้ําตาล
มะพร้าวจากสวนมาต้มเค่ียวให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคและน้ําตาลไม่เสีย   ใช้เวลาให้
เหมาะสมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยปู่ย่าตายาย  ส่วนกระบอกรองน้ําตาลที่เกษตรกรใช้
ต้องมีการล้างทําความสะอาด   โดยใช้การต้มในน้ําร้อนประมาณ   1  นาที  เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคที่
อาศัยในกระบอกได ้ แต่หากลวก  จุ่มแล้วเอาขึ้น  ตามขอบมุมของกระบอกอาจไม่สะอาด   การฆ่า
เชื้อโรคไม่ทั่วถึง   จึงเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้   (ครอบครัวพันธ์เจริญ, 2553 : 
สัมภาษณ์)  นอกจากน้ีเทคนิคการปาดตาลให้น้ําตาลออกดี   ก่อนปาดจั่นทุกครั้งให้ใช้มีดตาลแตะ
บริเวณหน้าแผลกาดตาลก่อน   เป็นการกระตุ้นให้เกสรกระทบกระเทือน   จั่นมะพร้าวจะได้ไม่
เกิดผลเล็ก ๆ  เมื่อปาดตาลจะทําให้น้ําตาลออกดีขึ้น  
           ในส่วนของเตาที่ใช้ในการประกอบอาชีพนั้น พบว่ามีภูมิปัญญาในการสร้างเตาที่แตกต่าง
กันออกไปในแต่ละยุคสมัย ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเรียกเตาชนิดนี้ว่าเตารุน เตารุนจะมี
ลักษณะก่ออิฐขึ้นมาเป็น 4 เหลี่ยม มีช่องวางกระทะ 1 ช่อง ไม่มีปล่อง ต่อมามีการพัฒนาเพิ่มเป็น
สองช่องจึงเรียกว่าเตาแฝด จนปัจจุบันพัฒนามาเป็นเตาปล่องซึ่งจะมีปล่อง มีช่องว่างกระทะหลาย
ช่อง และเตาเค้ียวนํ้าตาลจะใช้เชื้อเพลิงหลักคือฟืน (ทวีป เจือไทย, 2553 : สัมภาษณ์) 
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4.3 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการสื่อความหมายวัฒนธรรมการค้าของ
ตลาดน้ าท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามจากที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ 277 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนํามาวิเคราะห์ผลได้จํานวน 250 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 90.25 โดยผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

4.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  

จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
    

 
ชาย 

 
95 38.0 

 
หญิง 

 
155 62.0 

อาย ุ
  

 
 

 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ อายุ 25 ปี 71 28.4 

 
อายุ 25-50 ปี 

 
129 51.6 

 
อายุ 51 ปีขึ้นไป 

 
50 20.0 

ระดับการศึกษา 
 

  

 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 7 2.8 

 
ประถมศึกษา 46 18.4 

 
มัธยมศึกษา หรือปวช. 34 13.6 

 
อนุปริญญา หรือปวส. 30 12.0 

 
ปริญญาตรี 

 
117 46.8 

 
สูงกว่าปริญญาตรี 16 6.4 
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ข้อมูลทั่วไป 
  

จํานวน ร้อยละ 

อาชีพ 
  

  

 
พ่อบ้าน แม่บ้าน 23 9.2 

 
รับจ้างทั่วไป 47 18.8 

 
พนักงานเอกชน 46 18.4 

 
ธุรกิจส่วนตัว 36 14.4 

 
รับราชการ 

 
35 14.0 

 
นักเรียน/นักศึกษา 47 18.8 

 
อ่ืน ๆ (ครูอัตราจ้าง ครูผู้ช่วย อาสาสมัคร ทําสวน ค้าขาย) 

 
16 6.4 

รายได้ต่อเดือน 
 

  

 
ไม่เกิน 10,000 บาท 126 50.4 

 
10,001-20,000 บาท 74 29.6 

 
20,001 บาทขึ้นไป 50 20.0 

 

รวม 
 

250 100 

ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังตารางที่  4.1 พบว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.0 มีอายุอยู่
ระหว่าง 25-50 ปี ร้อยละ 51.6 มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.8 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 18.8 รองลงมามีอาชีพพนักงานเอกชน 
ร้อยละ 18.4 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 50.4  
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4.3.2 ระดับความต้องการในการสื่อความหมาย 
 

ความต้องการในการสื่อความหมาย Mean S.D. ระดับ 

ด้านการบริการที่ใช้คน 
  

3.85 0.83 มาก 
ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ 

  
3.79 0.47 มาก 

ด้านลักษณะของสื่อ 
  

3.80 0.53 มาก 

โดยภาพรวม 3.81 0.51 มาก 

ตารางที่ 4. 2 แสดงระดับความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่  4.2 พบว่า ระดับ ความต้องการในการสื่อความหมายของ
นักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.81เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทุก ๆ ด้านมีค่าเฉลี่ยระดับมากเรียง
ตามลําดับ ได้แก่ ด้านการบริการที่ใช้คน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.85 ด้านลักษณะของสื่อ  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 และด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 

 

การบริการที่ใช้คน Mean S.D. ระดับ 

1. ความต้องการการบริการข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ประจํา
บริเวณทางเข้าตลาดน้ําท่าคา 

3.86 0.80 มาก 

2. ความต้องการการบริการข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

4.16 3.66 มาก 

3. ความต้องการเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยบริการเคลื่อนที่ 3.69 0.82 มาก 
4. ความต้องการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการนําชมและทํา
กิจกรรมในตลาดน้ําท่าคา 

3.77 0.81 มาก 
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การบริการที่ใช้คน Mean S.D. ระดับ 

5. ความต้องการการพูดคุยกับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผู้นําชุมชน 3.69 0.83 มาก 
6. ความต้องการให้มีการสาธิตขั้นตอนการประกอบอาชีพที่มี
ความสําคัญในท้องถิ่นของชาวบ้านตําบลท่าคา  เช่น การทํา
น้ําตาล การทํายาจืด 

3.91 0.68 มาก 

รวม 3.85 0.83 มาก 

ตารางที่ 4.3 แสดงระดับความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการบริการที่ใช้คน 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่  4.3 พบว่า ระดับ ระดับความต้องการในการสื่อความหมาย

ของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ด้านการบริการที่ใช้คน  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ย
ของความต้องการในระดับมากซึ่งเรียงตามลําดับ  ได้แก่  ความต้องการการบริการข้อมูลโดยมี
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.16 ความต้องการให้มีการสาธิต
ขั้นตอนการประกอบอาชีพที่มีความสําคัญในท้องถิ่นของชาวบ้านตําบลท่าคา  เช่น การทําน้ําตาล 
การทํายาจืด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.91 ความต้องการการบริการข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ประจําบริเวณ
ทางเข้าตลาดน้ําท่าคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ความต้องการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการนําชมและทํา
กิจกรรมในตลาดน้ําท่าคา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.77 ความต้องการการพูดคุยกับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
ผู้นําชุมชนและความต้องการเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยบริการเคลื่อนที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3. 69 

การบริการที่ใช้สื่อวัสดุ Mean S.D. ระดับ 

1. ความต้องการให้มีอุปกรณ์โสต  เช่น เสียงตามสาย วิทยุ
ชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําท่าคาและสถานที่
อ่ืน ๆ 

3.77 0.81 มาก 

2. ความต้องการให้มีคู่มือท่ีสามารถบันทึกเพิ่มเติม  หรือมีเกม
ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตามเส้นทาง
ที่จัดไว ้

3.74 0.90 มาก 

3. ความต้องการให้มีป้ายโฆษณาที่เก่ียวข้องกับตลาดน้ําท่าคา
เพิ่มขึ้น เช่นสิ้นค้าที่น่าสนใจ วิถีชีวิต เป็นต้น 

3.88 0.77 มาก 
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การบริการที่ใช้สื่อวัสดุ Mean S.D. ระดับ 

4. ความต้องการให้มีป้ายนําทางเพื่อท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ชุมชน เช่น การทําตาล การทํายาจืด เป็นต้น 

3.97 0.74 มาก 

5. ความต้องการให้มีคําบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
การดําเนินชีวิต รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจภายในตลาดน้ําท่าคา 

3.86 0.74 มาก 

6. ความต้องการให้มีสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยว
ภายในตลาดน้ําท่าคา  เช่น ประวัติความเป็นมา แผนที่การ
เดินทางภายในพื้นที่ เป็นต้น 

3.83 0.65 มาก 

7. ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตในท้องถิ่น  เช่น การเค่ียวตาล การหยอดตาล การ
พายเรือ เป็นต้น 

3.71 0.73 มาก 

8. ความต้องการให้มีการจัดห้องนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ของคนในท้องถิ่น 

3.69 0.75 มาก 

9. ความต้องการให้มีการจัดนิทรรศการนอกห้อง  เช่น 
นิทรรศการขนมพื้นบ้าน นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 
เป็นต้น 

3.66 0.78 มาก 

10. ความต้องการให้มีการจัดศูนย์ผู้มาเยือนเพื่อต้อนรับและหา
ข้อมูลในการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 

3.74 0.71 มาก 

11. ความต้องการให้ตลาดน้ําท่าคามีการจัดกิจกรรมหรือการ
ให้ข้อมูลตามงานเทศกาลต่างๆ  นอกพื้นที่เพื่อแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยว และเป็นการประชาสัมพันธ์ 

3.86 0.71 มาก 

รวม 3.79 0.47 มาก 

ตารางที่ 4. 4 แสดงระดับความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่  4.4 พบว่า ระดับ ระดับความต้องการในการสื่อความหมาย
ของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ  
โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้อมี
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ค่าเฉลี่ยของความต้องการในระดับมากซึ่งเรียงตามลําดับ ได้แก ่ความต้องการให้มีป้ายนําทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน  เช่น การทําตาล การทํายาจืด เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.97 
ความต้องการให้มีป้ายโฆษณาที่เก่ียวข้องกับตลาดน้ําท่าคาเพิ่มขึ้น  เช่นสิ้นค้าที่น่าสนใจ วิถีชีวิต 
เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.88 ความต้องการให้มีคําบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการ
ดําเนินชีวิต รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจภายในตลาดน้ําท่าคาและความต้องการให้ตลาดน้ําท่าคามีการจัด
กิจกรรมหรือการให้ข้อมูลตามงานเทศกาลต่างๆ  นอกพื้นที่เพื่อแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว และเป็น
การประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.86 ความต้องการให้มีสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ท่องเที่ยวภายในตลาดน้ําท่าคา เช่น ประวัติความเป็นมา แผนที่การเดินทางภายในพื้นที่ เป็นต้น  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ความต้องการให้มีอุปกรณ์โสต เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เป็นต้น  เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน้ําท่าคาและสถานที่อ่ืน ๆ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.77 ความต้องการให้มีคู่มือท่ี
สามารถบันทึกเพิ่มเติม หรือมีเกมประกอบการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตามเส้นทางที่
จัดไว้และความต้องการให้มีการจัดศูนย์ผู้มาเยือนเพื่อต้อนรับและหาข้อมูลในการท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ในท้องถิ่น  เช่น การเค่ียวตาล การหยอดตาล การพายเรือ เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.71 ความ
ต้องการให้มีการจัดห้องนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ความเชื่อ ของคนใน
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และความต้องการให้มีการจัดนิทรรศการนอกห้อง  เช่น นิทรรศการ
ขนมพื้นบ้าน นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 

รูปแบบในการนําเสนอ Mean S.D. ระดับ 

1. ความต้องการให้มีการนําเสนอแบบเล่าเรื่อง  ที่เน้น
รายละเอียดของวัฒนธรรมทางการค้าตลาดน้ําท่าคา 

3.74 0.76 มาก 

2. ความต้องการให้มีการนําเสนอวัฒนธรรมทางการค้าของ
ตลาดน้ําท่าคาที่สั้น กระชับ ได้ใจความหลักเท่านั้น 

3.75 0.74 มาก 

3. ความต้องการให้มีการใช้ภาษาประกอบการนําเสนอที่เป็น
ทางการของวัฒนธรรมทางการค้าตลาดน้ําท่าคา 

3.70 0.70 มาก 

4. ความต้องการใช้ภาษาที่ทันสมัย  เป็นกันเองในการนําเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ําท่าคา 

3.84 0.80 มาก 

5. ความต้องการให้มีรูปแบบในการนําเสนอที่ทันสมัย 3.68 0.88 มาก 
6. ความต้องการให้มีรูปแบบในการนําเสนอที่มีความเป็นท้องถิ่น  
มีเอกลักษณ์เป็นของวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ําท่าคา 

3.94 0.75 มาก 
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รูปแบบในการนําเสนอ Mean S.D. ระดับ 

7. ความต้องการให้มีการใช้ภาษาเป็นสื่อสําคัญในการนําเสนอ
วัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ําท่าคา 

3.83 0.76 มาก 

8. ความต้องการใช้ภาพเป็นสื่อสําคัญในการนําเสนอวัฒนธรรม
ทางการค้าของตลาดน้ําท่าคา 

3.96 0.79 มาก 

รวม 3.80 0.53 มาก 

ตารางที่ 4. 5 แสดงระดับความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านลักษณะของสื่อ 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่  4.5 พบว่า ระดับ ระดับความต้องการในการสื่อความหมาย
ของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ด้านลักษณะของสื่อ  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ย
ของความต้องการในระดับมากซึ่งเรียงตามลําดับ ได้แก่ ความต้องการใช้ภาพเป็นสื่อสําคัญในการ
นําเสนอวัฒนธรรมทางการ้าของตลาดน้ําท่าคา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.96 ความต้องการให้มีรูปแบบ
ในการนําเสนอท่ีมีความเป็นท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เป็นของวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ําท่าคา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ความต้องการใช้ภาษาที่ทันสมัย เป็นกันเองในการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ําท่าคา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.84 ความต้องการให้มีการใช้ภาษา
เป็นสื่อสําคัญในการนําเสนอวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ําท่าคา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.83 
ความต้องการให้มีการนําเสนอวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ําท่าคาที่สั้น กระชับ  ได้ใจความ
หลักเท่านั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ความต้องการให้มีการนําเสนอแบบเล่าเรื่อง  ที่เน้นรายละเอียด
ของวัฒนธรรมทางการค้าตลาดน้ําท่าคา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.74 ความต้องการให้มีการใช้ภาษา
ประกอบการนําเสนอที่เป็นทางการของวัฒนธรรมทางการค้าตลาดน้ําท่าคา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.70 และความต้องการให้มีรูปแบบในการนําเสนอที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
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4.3.3 การเปรียบเทียบความต้องการในการสื่อความหมาย จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

 
ความต้องการในการสื่อ
ความหมาย 

เพศชาย เพศหญิง 
t P-value 

Mean S.D. Mean S.D. 
ด้านการบริการที่ใช้คน 3.86 1.12 3.83 0.58 0.282 0.778 
ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ 3.72 0.45 3.84 0.48 -2.003 0.046* 
ด้านลักษณะของสื่อ 3.77 0.47 3.82 0.56 -0.867 0.387 

โดยภาพรวม 3.78 0.56 3.83 0.48 -0.745 0.457 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาด
น้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามเพศ  
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.6 พบว่า ความต้องการในการสื่อความหมายของ
นักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม 
พบว่า นักท่องเที่ยวเพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ในขณะที่นักท่องเที่ยวเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83  เมื่อทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความต้องการในการสื่อความหมายของ
นักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ด้วยวิธีการ t-test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีมีความต้องการในการสื่อ
ความหมาย โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ใช้
สื่อวัสดขุองนักท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความต้องการในการสื่อ
ความหมาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

ด้านการบริการที่ใช้คน ระหว่างกลุ่ม 5.416 2 2.708 4.029 0.019* 

 
ภายในกลุ่ม 166.016 247 0.672 

  
 

รวม 171.432 249 
   

ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ ระหว่างกลุ่ม 1.002 2 0.501 2.268 0.106 

 
ภายในกลุ่ม 54.555 247 0.221 

  
 

รวม 55.557 249 
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ความต้องการในการสื่อ
ความหมาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

ด้านลักษณะของสื่อ ระหว่างกลุ่ม 0.655 2 0.327 1.181 0.309 

 
ภายในกลุ่ม 68.484 247 0.277 

  
 

รวม 69.139 249 
   

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.864 2 0.932 3.636 0.028* 

 
ภายในกลุ่ม 63.321 247 0.256 

  
 

รวม 65.185 249 
   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอายุ  
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.7 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก
ตามอายุ  โดยภาพรวม ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบความต้องการในการสื่อความหมาย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
ต้องการในการสื่อความหมายโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการในการสื่อความหมาย
ด้านการบริการที่ใช้คน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงความแตกต่างโดยภาพรวมและด้านบริการที่ใช้คน มาทําการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญ ( LSD: Least-Significant Different) ดังตารางที่  4.8-
4.9 
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อายุ Mean 
น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ อายุ 25 ปี 
อายุ 25-50 ปี อายุ 51 ปีขึ้นไป 

3.73 3.90 3.72 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ อายุ 25 ปี 3.73 - 0.175* -0.003 
อายุ 25-50 ปี 3.90 

 
- -0.175 

อายุ 51 ปีขึ้นไป 3.72 
  

- 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมเป็นรายคู่ 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการในการ
สื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตาม
อายุ โดยภาพรวม เป็นรายคู่  พบว่า ปัจจัยด้านอายุของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการสื่อ
ความหมายของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู่ ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 25-50 ปี มีความต้องการในการสื่อความหมายมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ อายุ 25 ปี 

อายุ Mean 
น้อยกว่าหรือ

เท่ากับอายุ 25 ปี 
อายุ 25-50 ปี อายุ 51 ปีขึ้นไป 

3.69 3.99 3.71 
น้อยกว่าหรือเท่ากับอาย ุ25 ปี 3.69 

 
0.303* 0.021 

อายุ 25-50 ปี 3.99 
  

-0.282* 
อายุ 51 ปีขึ้นไป 3.71 

   
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอายุ  ด้านการบริการที่ใช้คน  เป็น
รายคู่ 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.9 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการในการ
สื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตาม
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อาย ุด้านการบริการที่ใช้คน  เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านอายุของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู่ 
ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 25-50 ปี มีความต้องการในการสื่อความหมายมากกว่า นักท่องเที่ยวที่
มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ อายุ 25 ปีและอายุ 51 ปีขึ้นไป 

ความต้องการในการสื่อ
ความหมาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

ด้านการบริการที่ใช้คน ระหว่างกลุ่ม 3.441 5 0.688 1.000 0.419 

 
ภายในกลุ่ม 167.991 244 0.688 

  
 

รวม 171.432 249 
   

ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ ระหว่างกลุ่ม 2.873 5 0.575 2.661 0.023* 

 
ภายในกลุ่ม 52.684 244 0.216 

  
 

รวม 55.557 249 
   

ด้านลักษณะของสื่อ ระหว่างกลุ่ม 7.632 5 1.526 6.056 0.000** 

 
ภายในกลุ่ม 61.507 244 0.252 

  
 

รวม 69.139 249 
   

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3.750 5 0.750 2.979 0.012* 

 
ภายในกลุ่ม 61.435 244 0.252 

  
 

รวม 65.185 249 
   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.10 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก
ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) 
เพื่อทดสอบความต้องการในการสื่อความหมาย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีความต้องการในการสื่อความหมายโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการในการสื่อความหมาย ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

www.ssru.ac.th



82 

ระดับ .05 ส่วนด้านลักษณะของสื่อ  พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการในการสื่อความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงความแตกต่างโดยภาพรวม ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ  และด้านลักษณะ
ของสื่อ  มาทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญ ( LSD: Least-
Significant Different) ดังตารางที่ 4.11-4.13 

ระดับการศึกษา Mean 

ไม่ได้เรียน
หนังสือ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
หรือ ปวช. 

อนุปริญญา 
หรือ ปวส. 

ปริญญาตร ี สูงกว่า
ปริญญา

ตร ี
3.92 3.83 3.72 3.68 3.81 4.23 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 3.92 - -0.087 -0.197 -0.233 -0.109 0.319 
ประถมศึกษา 3.83  - -0.110 -0.146 -0.022 0.406* 
มัธยมศึกษา หรือ 
ปวช. 

3.72   - -0.036 0.088 0.516* 

อนุปริญญา หรือ ปวส. 3.68    - 0.124 0.552* 
ปริญญาตร ี 3.81     - 0.428* 
สูงกว่าปริญญาตร ี 4.23      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา  โดยภาพรวม  
เป็นรายคู่ 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.11 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก
ตามระดับการศึกษา  โดยภาพรวม  เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่
มีความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จํานวน 4 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการ
ในการสื่อความหมายมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา,  มัธยมศึกษา หรื
อปวช., อนุปริญญา หรือปวส. และปริญญาตรี 
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ระดับการศึกษา Mean 
ไม่ได้เรียน

หนังสือ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
หรือปวช. 

อนุปริญญา 
หรือปวส. 

ปริญญา
ตร ี

สูงกว่า
ปริญญา

ตร ี
3.81 3.89 3.74 3.67 3.76 4.13 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 3.81 - 0.080 -0.062 -0.139 -0.048 0.320 
ประถมศึกษา 3.89 

 
- -0.142 -0.219* -0.129 0.240 

มัธยมศึกษา หรือปวช. 3.74 
  

- -0.077 0.013 0.382* 
อนุปริญญา หรือปวส. 3.67 

   
- 0.090 0.458* 

ปริญญาตรี 3.76 
    

- 0.368* 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.13 

     
- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา  ด้านการบริการที่
ใช้สื่อวัสดุ เป็นรายคู่ 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก
ตามระดับการศึกษา  ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ  เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของ
นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความ
ต้องการในการสื่อความหมายมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา หรือปวช., 
อนุปริญญา หรือปวส.,  ปริญญาตรี และนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือปวส. มี
ความต้องการในการสื่อความหมายน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
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** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา  ด้านลักษณะของ
สื่อ เป็นรายคู่ 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก
ตามระดับการศึกษา  ด้านลักษณะของสื่อ  เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของ
นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 จํานวน 5 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความ
ต้องการในการสื่อความหมายมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ , 
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา หรือปวช., อนุปริญญา หรือปวส. และปริญญาตร ี 

ความต้องการในการสื่อ
ความหมาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

ด้านการบริการที่ใช้คน ระหว่างกลุ่ม 5.244 6 0.874 1.278 0.268 

 
ภายในกลุ่ม 166.188 243 0.684 

  
 

รวม 171.432 249 
   

ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ ระหว่างกลุ่ม 2.807 6 0.468 2.155 0.048* 

 
ภายในกลุ่ม 52.750 243 0.217 

  
 

รวม 55.557 249 
   

ระดับการศึกษา Mean 
ไม่ได้เรียน
หนังสือ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

หรือปวช. 
อนุปริญญา 
หรือปวส. 

ปริญญา
ตร ี

สูงกว่า
ปริญญา

ตร ี
3.89 3.73 3.74 3.70 3.79 4.45 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 3.89 - -0.167 -0.158 -0.197 -0.108 0.560** 
ประถมศึกษา 3.73 

 
- 0.010 -0.030 0.060 0.728** 

มัธยมศึกษา หรือปวช. 3.74 
  

- -0.039 0.050 0.718** 
อนุปริญญา หรือปวส. 3.70 

   
- 0.089 0.757** 

ปริญญาตรี 3.79 
    

- 0.668** 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.45 

     
- 
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ความต้องการในการสื่อ
ความหมาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

ด้านลักษณะของสื่อ ระหว่างกลุ่ม 7.021 6 1.170 4.577 0.000** 

 
ภายในกลุ่ม 62.119 243 0.256 

  
 

รวม 69.139 249 
   

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.823 6 0.470 1.833 0.093 

 
ภายในกลุ่ม 62.363 243 0.257 

  
 

รวม 65.185 249 
   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.14 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก
ตามอาชีพ  โดยภาพรวม ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบความต้องการในการสื่อความหมาย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความ
ต้องการในการสื่อความหมายโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการในการสื่อความหมาย ด้านการบริการที่ใช้สื่อ
วัสดุ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ด้านลักษณะของสื่อ  พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการในการสื่อความหมายแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงความแตกต่าง ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ  และด้านลักษณะของสื่อ  มาทํา
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญ ( LSD: Least-Significant Different) 
ดังตารางที่ 4.15-4.16 
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อาชีพ Mean 
พ่อบ้าน 
แม่บ้าน 

รับจ้าง
ทั่วไป 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

รับ
ราชการ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อื่น ๆ (ครู
อัตราจ้าง 

อาสาสมัคร 
ทําสวน) 

3.74 3.90 3.89 3.75 3.81 3.61 3.88 
พ่อบ้าน แม่บ้าน 3.74 - 0.158 0.150 0.013 0.074 -0.132 0.136 
รับจ้างทั่วไป 3.90 

 
- -0.008 -0.145 -0.084 -0.290* -0.022 

พนักงานเอกชน 3.89 
  

- -0.137 -0.076 -0.282* -0.014 
ธุรกิจส่วนตัว 3.75 

   
- 0.060 -0.145 0.122 

รับราชการ 3.81 
    

- -0.206* 0.062 
นักเรียน/นักศึกษา 3.61 

     
- 0.268* 

อื่น ๆ (ครูอัตราจ้าง 
อาสาสมัคร ทําสวน) 

3.88 
      

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอาชีพ ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ  
เป็นรายคู่ 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.15 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก
ตามอาชีพ  ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ  เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวที่มี
ความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จํานวน 4 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่น ๆ (ครูอัตราจ้าง อาสาสมัคร ทําสวน) มีความ
ต้องการในการสื่อความหมายมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  ส่วนนักท่องเที่ยวที่
มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความต้องการในการสื่อความหมายน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป พนักงานเอกชน และรับราชการ 
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อาชีพ Mean 
พ่อบ้าน 
แม่บ้าน 

รับจ้าง
ทั่วไป 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

รับ
ราชการ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อื่น ๆ (ครู
อัตราจ้าง 

อาสาสมัคร 
ทําสวน) 

3.84 3.67 3.98 3.72 4.03 3.58 3.97 

พ่อบ้าน แม่บ้าน 3.84 - 
-

0.164 
0.144 -0.115 0.188 -0.257** 0.132 

รับจ้างทั่วไป 3.67 
 

- 0.308** 0.049 0.352** -0.093 0.296** 
พนักงานเอกชน 3.98 

  
- -0.259** 0.044 -0.401** -0.012 

ธุรกิจส่วนตัว 3.72 
   

- 0.303** -0.142 0.247 
รับราชการ 4.03 

    
- -0.445** -0.056 

นักเรียน/นักศึกษา 3.58 
     

- 0.389** 
อื่น ๆ (ครูอัตราจ้าง 
อาสาสมัคร ทําสวน) 

3.97       - 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอาชีพ ด้านลักษณะของสื่อ  เป็น
รายคู่ 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.16 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก
ตามอาชีพ  ด้านลักษณะของสื่อ  เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวที่มีความ
ต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จํานวน 9 คู่ ได้แก่  

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มีความต้องการในการสื่อความหมายมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพรับจ้าง  

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีความต้องการในการสื่อความหมายน้อยกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพรับราชการ  

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพรับราชการ มีความต้องการในการสื่อความหมายมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
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นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความต้องการในการสื่อความหมายน้อยกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน อาชีพพนักงานเอกชน และอาชีพรับราชการ 

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่น ๆ (ครูอัตราจ้าง อาสาสมัคร ทําสวน)  มีความต้องการในการสื่อ
ความหมายมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและอาชีพรับราชการ 

ความต้องการในการสื่อ
ความหมาย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

ด้านการบริการที่ใช้คน ระหว่างกลุ่ม 1.640 2 0.820 1.193 0.305 

 
ภายในกลุ่ม 169.792 247 0.687 

  
 

รวม 171.432 249 
   

ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ ระหว่างกลุ่ม 0.454 2 0.227 1.018 0.363 

 
ภายในกลุ่ม 55.103 247 0.223 

  
 

รวม 55.557 249 
   

ด้านลักษณะของสื่อ ระหว่างกลุ่ม 2.423 2 1.212 4.485 0.012* 

 
ภายในกลุ่ม 66.716 247 0.270 

  
 

รวม 69.139 249 
   

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.224 2 0.612 2.363 0.096 

 
ภายในกลุ่ม 63.962 247 0.259 

  
 

รวม 65.185 249 
   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.17 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน  โดยภาพรวม ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) 
เพื่อทดสอบความต้องการในการสื่อความหมาย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีความต้องการในการสื่อความหมายโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความต้องการในการสื่อความหมาย ด้านลักษณะของ
สื่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงความแตกต่าง ด้านลักษณะของสื่อ  มาทําการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญ (LSD: Least-Significant Different) ดังตารางที่ 4.18 

รายได้ต่อเดือน Mean 
ไม่เกิน 10,000 

บาท 
10,001-20,000 

บาท 
20,001 บาทขึ้นไป 

3.74 3.77 4.00 
ไม่เกิน 10,000 บาท 3.74 - 0.032 0.255* 
10,001-20,000 บาท 3.77 

 
- 0.224* 

20,001 บาทขึ้นไป 4.00 
  

- 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว
ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านลักษณะของ
สื่อ เป็นรายคู่ 
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการใน
การสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการบริการที่ใช้สื่อวัสดุ  เป็นรายคู่ พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต้ังแต่  20,001 บาทขึ้นไป มี
ความต้องการในการสื่อความหมายมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 
และ10,001-20,000 บาท หรือทุกระดับรายได้นั่นเอง 
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4.3.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรค ความถี่ ร้อยละ 

สถานที่จอดรถร้อนมาก และแคบ 5 31.25 
ห้องน้ําน้อยและไม่สะอาด 2 12.50 
สภาพน้ําในคลองค่อนข้างสกปรก 2 12.50 
ถังขยะน้อย 1 6.25 
ทางเข้าไกล 1 6.25 
ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน 1 6.25 
ของที่ขายในตลาดน้อย 1 6.25 
ตลาดเล็ก 1 6.25 
แม่ค้าน้อย  1 6.25 
ทางเดินแคบ 1 6.25 

ตารางที่ 4.19 แสดงความถี่และร้อยละของปัญหาอุปสรรค 
 
 ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.19 พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่สําคัญของตลาดน้ําท่าคา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของนักท่องเที่ยว พบว่า ปัญหาเรื่องสถานที่จอด
รถร้อนมาก และแคบ  เป็นปัญหาท่ีมีความถี่สูงสุดคือ 5 คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมา ได้แก่
ปัญหาเรื่องห้องน้ําน้อยและไม่สะอาด รวมถึงสภาพน้ําในคลองค่อนข้างสกปรก  มีจํานวนความถี่ 2 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 

ข้อเสนอแนะ 
 

ความถี่ ร้อยละ 

ควรให้มีการประชาสัมพันธ์และแนะนําแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มากขึ้น 12 30.00 
ควรดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่และแม่น้ําลําคลอง 4 10.00 
เพิ่มที่จอดรถให้กว้างขึ้น 4 10.00 
ควรทําห้องน้ําเพิ่มขึ้น 

 
3 7.50 

ควรเพิ่มป้ายบอกทางให้มากขึ้น และชัดเจนขึ้น 3 7.50 
ควรเพิ่มเจ้าหน้าที ่

 
2 5.00 

ควรทําหลังคา 
 

2 5.00 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ความถี่ ร้อยละ 

อยากให้อนุรักษ์ความด้ังเดิมเอาไว้ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ให้ต่อยอด ”ไทย
นิยม” 

2 5.00 

ควรสร้างจุดเด่นที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ สร้างผลิตภัณฑ์ประจํา
ถิ่นให้มากขึ้น 

2 5.00 

ควรรักษาความเป็นตลาดน้ําไว้นาน ๆ 2 5.00 
ควรค้นหาแหล่งที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น 1 2.50 
ต้องคํานึงถึงการดํารงชีวิตแบบด้ังเดิมไว้ 1 2.50 
ควรเปิดทั้งวัน 

 
1 2.50 

ควรมีของขายมากขึ้นและขยายพื้นที่ขายให้มากขึ้น 1 2.50 
ตารางที่ 4.20 แสดงความถี่และร้อยละของข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.20 พบว่า ข้อเสนอแนะที่สําคัญของตลาดน้ําท่าคา อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับ ควรให้มีการ
ประชาสัมพันธ์และแนะนําแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มากขึ้น  มีความถี่สูงสุด คือ 12 คิดเป็นร้อย
ละ 30.00 รองลงมา ได้แก่ ควรดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่และแม่น้ําลําคลอง  และเพิ่มที่จอดรถ
ให้กว้างขึ้น มีความถี่ 4 คิดเป็นร้อยละ 10.00 ควรทําห้องน้ําเพิ่มขึ้น  และควรเพิ่มป้ายบอกทางให้
มากขึ้น และชัดเจนขึ้น มีความถี่ 3 คิดเป็นร้อยละ 7.50 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อความหมายวัฒนธรรมการค้าของตลาดน้้าท่าคา อ้าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 
1. เพื่อรวบรวม และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้้าท่าคา  อ้าเภอ 

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อความหมายของวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้้าท่าคา  

อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ความเป็นมาและสภาพพื้นท่ี 

ตลาดน้้าท่าคาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจในเรื่องประวัติที่มีมาอย่างยาวนาน 
รวมถึงความหมายและความเป็นมาของชื่อ “ ท่าคา ” ซึ่งได้ให้ความหมายแตกต่างกันออกไป
ตามแต่ละความเชื่อและการบอกเล่าของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการที่พ่อค้าแม่ค้า
เข้ามาค้าขายเวลาท่ีน้้าเกิด และไม่สามารถพายเรือออกนอกพื้นที่ได้เวลาน้้าตาย หรือการท่ีมีเรือ
มาค้าขายจ้านวนมากท้าให้เกิดการสัญจรทางน้้าที่ติดขัด หรือแต่เดิมในพื้นที่มีต้นหญ้าคาอยู่เป็น
จ้านวนมาก นอกจากน้ีวัฒนธรรมการด้าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับน้้า ยังเป็นลักษณะที่โดดเด่น
ทางภูมิศาสตร์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีผลกับตลาดชุมชนตลาดน้้าท่าคาที่มีลักษณะเป็นตลาดเช้า 
ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่สมัยโบราณ ที่สังเกตว่าในเวลารุ่งเช้าจะมีน้้าเกิด 
ซึ่งจะมีการไหลของน้้าเข้ามายังพื้นที่ เป็นการทุ่นแรงการพายเรือเมื่อเข้ามาค้าขาย และน้้าตาย
เวลาบ่ายซึ่งจะพัดเรือออกนอกชุมชน  จากภูมิปัญญานี้จึงท้าให้เกิดลักษณะการประกอบอาชีพ
ค้าขายทางน้้าในเวลาเช้า มีการเดินทางสัญจรโดยการใช้เรือรูปแบบต่างๆ การด้ารงชีวิต มีการ
ปลูกพืช ผัก ไม้ยืนต้นต่างๆ และอยู่อาศัยอย่างพอเพียงโดยการหาเลี้ยงชีพจากผลผลิตที่ได้จาก
พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว พืชผักผลไม้ การจับสัตว์น้้า เป็นต้น แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
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สภาพแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ส่งผลให้วัฒนธรรมในพื้นที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไป  

ลักษณะสภาพพื้นที่ที่เคยมีน้้าจืดไหลเข้าท่วม ก็กลายเป็นน้้าทะเลหนุนสูง อันเป็นผลมา

จากการสร้างเขื่อน ส่งผลให้พืชผักล้มลุก ยาจืด และข้าวที่เคยปลูกกันทุกพื้นที่ต้องค่อยลดจ้านวน

ลง เนื่องจากพืชดังกล่าวจ้าเป็นต้องอาศัยน้้าจืดในการเพาะปลูก ซึ่งหากมีน้้าเค็มเข้ามาปนเป้ือนก็

จะไม่สามารถให้ผลิตได้ ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท้าให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มปรับตัวกลับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการสังเกตจากชุมชนที่มีน้้าทะเลหนุนสูงอันได้แก่ชุมชน...

พบว่ามีการปลูกมะพร้าวเป็นหลัก ชาวบ้านในพื้นที่จึงทดลองที่จะปลูกมะพร้าว ซึ่งพบว่าสามารถ

ให้ผลผลิตได้ดี และมีขั้นตอนในการเพาะปลูกที่ซับซ้อนน้อยกว่าพืชชนิดเดิมที่เคยปลูก จึงหันมา

ปลูกมะพร้าวเป็นหลัก แต่จากการที่ชาวบ้านมีลักษณะการอยู่อาศัยกันแบบชุมชนปิด ท้าให้ใน

อดีตความเจริญไม่สามารถเข้าถึงได้ ส่งผลให้เกิดความเชื่อในเรื่องของการบูชาภูตผี เทวดา 

ทั้งหลายเพื่อให้ช่วยคุ้มครอง ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย(โรคภัยไข้เจ็บ) รวมถึงก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่อง

ในการประกอบอาชีพ ดังจะเห็นได้จากการบูชาเจ้าแม่ตั้วเนี้ย การบูชาแม่ย่าเรือ แต่เมื่อความเจริญ

ทางด้านคมนาคมที่มีการตัดถนนเข้ามายังชุมชน ส่งผลให้ความเชื่อของคนในพื้นที่ในเรื่องของการ

ปัดเป่าโรคร้ายของชาวบ้านในพื้นที่ลดลง แต่การบูชาแม่ย่านางเรือเพื่อให้คุ้มครองในยามเดินทาง

ยังคงมีการปฏิบัติเช่นเดิม ถึงแม้จะมีการใช้เรือเป็นพาหนะลดลง การที่เรือท่ีใช้กันภายในชุมชนมี

จ้านวนลดลง เนื่องจากการใช้รถยนต์มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวก

มากกว่า จากเหตุดังกล่าวมีผลให้วัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้้าท่าคาที่เคยมีเรือค้าขายอย่าง

หนาแน่น ค่อยๆ ลดจ้านวนลง เหลือเพียงชาวบ้านสูงอายุที่ยังคุ้นเคยกับการพายเรือเพื่อเข้ามา

ค้าขายในพื้นที่ รวมถึงชุมชนอ่ืนที่เคยเข้ามาค้าขายโดยการใช้เรือเป็นพาหนะก็ลดลงด้วยเช่นกัน 

จากความเจริญดังกล่าว ที่เริ่มมีคนภายนอกเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านใน

พื้นที่หันมาใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากแต่เดิมชาวบ้านสามารถอยู่ได้โดย

การอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง หาและใช้อยู่ภายในครัวเรือนของตนเอง จึงมีการแลกเปลี่ยน

สินค้าตามความพึงพอใจ เพื่อให้ได้สินค้าที่ตนเองต้องการมาเท่านั้น ดังนั้นหากมีความคุ้นเคยสนิท

สนมกันก็สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้ง่าย โดยไม่ได้ให้ความส้าคัญกับเรื่องของวัตถุ แต่เมื่อมี

บุคคลนอกพื้นที่ที่ไม่ได้มีความคุ้นเคยเข้ามายังพื้นที่ พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านจึงต้องเริ่มใช้เงิน
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เป็นตัวกลางเพื่อให้ชาวบ้านสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกชุมชนได้อย่าง

สะดวกสบายขึ้น 

 ส่วนการหันมาปลูกมะพร้าวเป็นจ้านวนมากน้ัน ก็ส่งผลให้การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับการค้าขายมีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการที่เดิมชาวบ้านในพื้นที่จะค้าขาย

พืชผักสวนครัว ยาจืด และผลไม้บางชนิดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมักไม่ได้มีการแปรรูปก็จะน้าออกมายัง

ตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนกันสินค้า แต่เมื่อสินหลักของพื้นที่ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมะพร้าว ก็ท้าให้การ

ค้าขายมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น จากเดิมเป็นการค้าขายที่ไม่มีการแปรรูป คือ ขายพืชผักสวนครัว 

ยาจืด ผลไม้ ก็เริ่มหันมาแปรรูปสินค้าที่ได้จากมะพร้าวเป็นน้้าตาล หรือน้าส่วนต่างๆ ของมะพร้าว

มาใช้ในการแปรรูปเป็นเคร่ืองใช้ภายในครัวเรือน เครื่องประดับ เป็นต้น ส่วนการค้าขาย

แลกเปลี่ยนในรูปแบบที่ไม่ได้แปรรูปก็มีให้เห็นได้ทั่วไป คือ การขายลูกมะพร้าวสด  

   
5.1.2 การจัดการองค์ความรู้และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 

 จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ท้าการศึกษาวิจัยนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการจัดการองค์ความรู้โดย

แบ่งแยกออกเป็น 5 ด้าน คือ การประกอบอาชีพและขั้นตอนในการท้างาน   สินค้าและการแปรรูป   

การแลกเปลี่ยนสินค้า   ความเชื่อในการการประกอบอาชีพและภูมิปัญญา โดยอาศัยประวัติความ

เป็นมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์เนื้อหาทั้ง 5 ด้านเพิ่มเติม และหลังจากที่ได้ท้าการ

จัดหมวดหมู่ขององค์ความรู้ต่างๆ แล้ว จึงน้ามาเป็นข้อมูลในการจัดท้าแบบสอบถามความ

ต้องการในการสื่อความหมายของตลาดน้้าท่าคา ซึ่งพบว่า 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 25-50 ปี มีการศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท โดยมี
ความต้องการในการสื่อความหมายบริการที่ใช้คนมากที่สุด โดยมีความต้องการ 3 อันดับแรก เป็น
การบริการข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การสาธิตขั้นตอนการประกอบ
อาชีพที่มีความส้าคัญในท้องถิ่นของชาวบ้านต้าบลท่าคา เช่น การท้าน้้าตาล การท้ายาจืด ความ
ต้องการการบริการข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ประจ้าบริเวณทางเข้าตลาดน้้าท่าคา ส่วนความต้องการ
ให้มีการสื่อความหมายโดยใช้การบริการที่ใช้สื่อวัสดุ 3 อันดับแรกนั้น มีความต้องการป้ายน้าทาง
เพื่อท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน เช่น การท้าตาล การท้ายาจืด   ความต้องการให้มีป้ายโฆษณา
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ที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้้าท่าคาเพิ่มขึ้น  และความต้องการให้มีค้าบรรยายเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาการด้าเนินชีวิต รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจภายในตลาดน้้าท่าคา  

นอกจากน้ียังให้ความส้าคัญกับการใช้ ภาพเป็นสื่อส้าคัญในการน้าเสนอวัฒนธรรมทาง
การค้าของตลาดน้้าท่าคา รวมถึงความต้องการให้มีรูปแบบในการน้าเสนอที่มีความเป็นท้องถิ่น  มี
เอกลักษณ์เป็นของวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้้าท่าคา  และความต้องการให้มีการใช้ภาษาที่
ทันสมัย เป็นกันเองในการน้าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้้าท่าคา  

โดยหากเปรียบเทียบความต้องการในการสื่อความหมาย จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลจะ
พบว่านักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิง รวมถึงอายุที่แตกต่างกันมีความต้องการในการสื่อ
ความหมาย ต่างกัน คือ นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 25-50 ปี มีความต้องการในการสื่อความหมาย
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับอายุ 25 ปีและอายุ 51 ปีขึ้นไป และปัจจัยด้าน
ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยว แตกต่าง
กันได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการในการสื่อความหมาย
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หรือปวช., 
อนุปริญญา หรือปวส. รวมถึงปริญญาตรี ตามล้าดับ ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มี
ความต้องการในการสื่อความหมายมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพรับราชการ พ่อบ้าน แม่บ้าน 
นักศึกษาและอาชีพอ่ืนๆ (ครูอัตราจ้าง อาสาสมัคร ท้าสวน) โดยอาชีพรับจ้างทั่วไปและธุรกิจ
ส่วนตัวมีความต้องการในการสื่อความหมายน้อยที่สุด ส่วนรายได้ก็ส่งผลต่อความต้องการด้าน
การสื่อความหมาย คือ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต้ังแต่  20,001 บาทขึ้นไป มีความต้องการ
ในการสื่อความหมายมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท และ 10,001-
20,000 บาท หรือทุกระดับรายได้นั่นเอง 

นอกจากน้ีนักท่องเที่ยวได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการประชาสัมพันธ์และแนะน้าแหล่งองเที่ยว
ในชุมชนให้มีมากขึ้น  ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่และแม่น้้าล้าคลอง  รวมถึง เพิ่มที่จอดรถให้
กว้างขวางขึ้น  
  
 5.1.3 รูปแบบการสื่อความหมาย  

จากข้อมูลที่สรุปได้นี้สามารถสร้างรูปแบบการสื่อความหมายวัฒนธรรมการค้าของตลาด
น้้าท่าคา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดังนี้คือ ตลาดน้้าท่าค่าต้องมีการสื่อความหมาย 

โดยมีการจัดท้าป้ายน้าทางที่ใช้ภาพประกอบเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวและได้
ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน  เช่น การท้าน้้าตาลมะพร้าว การท้ายาจืด  ได้สะดวกขึ้น และให้มีการ
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บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการค้า อันได้แก่ การประกอบอาชีพและขั้นตอนในการ
ท้างาน  สินค้าและการแปรรูป   การแลกเปลี่ยนสินค้า   ความเชื่อในการการประกอบอาชีพและภูมิ
ปัญญา  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และจัดให้มีการบริการข้อมูลโดยมี
เจ้าหน้าที่ประจ้าบริเวณทางเข้าตลาดน้้าท่าคาเพื่อช่วยเหลือและให้ความเข้าใจเพิ่มเติมโดยมี
รูปแบบการน้าเสนอที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่เป็นทางการ 
ในขณะที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณตลาดน้้าท่าคา รวมถึงมีการจัดต้ังป้ายความรู้
ของตลาดน้้าท่าคาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการด้าเนินชีวิต  สิ่งที่น่าสนใจภายใน
ตลาดน้้าท่าคา  นอกจากน้ีต้องมีการจัดการสาธิตขั้นตอนการประกอบอาชีพที่มีความส้าคัญใน
ท้องถิ่นของชาวบ้านต้าบลท่าคา  เช่น การท้าน้้าตาล การท้ายาจืด  โดยเป็นการจัดการสาธิตที่มี
รูปแบบอิงตามการด้าเนินชีวิตจริงของชาวต้าบลท่าคา และหากตลาดน้้าท่าคามีการจัดท้าป้าย
โฆษณาที่เก่ียวข้องกับตลาดน้้าท่าคาเพิ่มขึ้นก็จะท้าให้ตลาดน้้าท่าคาเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น และเกิด
การประชาสัมพันธ์แนะน้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ให้เป็นที่รู้จัก ท้าให้ชาวบ้านต้าบลท่า
คามีรายได้เพิ่มมากขึ้นในการประกอบอาชีพต่างๆ และจากการที่ตลาดน้้าท่าคามีความสัมพันธ์
และอาศัยคลองในการด้าเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆ จึงควรที่จะมีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่
และแม่น้้าล้าคลอง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขยายการท่องเที่ยวในอนาคต นอกจากน้ีควรมีการ
รองรับในเรื่องของสถานที่ที่ใช้ในการจอดรถให้มีความสะดวก และกว้างขวางมากขึ้นด้วย 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษา เรื่องรูปแบบการสื่อความหมายวัฒนธรรมการค้าของตลาดน้้าท่าคา อ้าเภอ    
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 

ตลาดน้้าท่าคา ด้ังเดิมเป็นตลาดบกต้ังอยู่บริเวณหมู่ 5 ต่อมามีการสร้างท้านบ  (สันเขื่อน) 
กั้นน้้าเค็มไม่ให้ไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้าน  จึงมีการร่นลงมาที่คลองศาลา ปัจจุบันเรียกว่า คลองท่าคา  
โดยประชาชนจะน้าสินค้าจ้าพวกพืชผักที่ปลูกเองในหมู่บ้านมาแลกเปลี่ยนหรือค้าขายกันเองเป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากน้ันยังมีพ่อค้าภายนอกหมู่บ้านยังน้าสินค้าประเภท อาหารทะเล มาแลกเปลี่ยน
หรือค้าขายให้กับชาวบ้านด้วย และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดน้้าท่าคา คือ เป็นตลาดนัดที่
เกิดขึ้นด้วยความเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน มิใช่เป็นตลาดที่ต้ังขึ้น การมีตลาดนัดจะเกิดขึ้นเฉพาะ
ข้ึน วัน 2 ค้่า 7 ค้่า 12 ค้่า และมีระยะเวลาเพียง ครึ่งวันเช้า(ถึงเวลา 12.00 น.)เท่านั้น และที่ส้าคัญ
ตลาดแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ด้ังเดิม แต่สภาพในอดีตเริ่มมีการ
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เปลี่ยนแปลงให้เห็นเมื่อกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีมากขึ้นในประเทศไทย และ
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากมาย จะ
เห็นได้จากแนวนโยบายของภาครัฐที่ต้องการเพิ่มวันในการรองรับนักท่องเที่ยว ขยายเป็นวันเสาร์
และวันอาทิตย์ เพิ่มระยะเวลาถึง 14.00 น. ท้าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดระหว่างการอนุรักษ์
ไว้ให้คงเดิมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันโดยการลงทุนจากภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับค้า
สัมภาษณ์ของลุงจรูญ เจือไทย (2553 : สัมภาษณ์) ไว้ว่า “เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่
รัฐท้องถิ่น(อบต.)และประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ริมคลองท่าคาในการพัฒนาเพื่อให้คงสภาพเดิมไว้
หรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องพื้นที่ธุรกิจริมคลองรวมถึงทางเดินและที่จอดรถด้วย”  นอกจากน้ียังพบ
เรื่องความขัดแย้งการค้าขายในตลาดน้้าในงานวิจัยของ มณีวรรณ ผิวนิ่ม และคณะ ( 2546 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้้า 
พบว่า การท่องเที่ยวมีผลกระทบทางสังคมคือ การท่องเที่ยวก่อให้เกิดทั้งความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในชุมชน โดยเฉพาะในตลาดน้้าด้าเนินสะดวกที่มีนักท่องเที่ยวมากและผลประโยชน์สูง มี
ความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันและระหว่างผู้ประกอบการกับคนในชุมชนที่ถูกกีดกัน
ด้านการค้า เป็นต้น 

ความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นสิ่งที่ส้าคัญควรแก่การจัดการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ไว้
ทั้งด้านวัฒนธรรมการค้าขาย การประกอบอาชีพของชาวบ้าน เป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ท้าลายไปพร้อมกับกระแสการท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ ซึ่งองค์
ความรู้ที่เด่นชัดมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 1) การประกอบอาชีพและขั้นตอนในการท้างาน  ซึ่งด้ังเดิม
ชาวบ้านประกอบอาชีพท้าสวนเตียน ปลูกยาจืด ปลูกข้าว เป็นหลัก แต่ปัจจุบันมีการท้าน้้าตาล
มะพร้าวเป็นหลัก โดยมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและล้าบากมากมีถึง 17 ขั้นตอน จึงท้าให้ลูกหลานของ
ชาวบ้านไม่นิยมท้าน้้าตาลมะพร้าวกัน 2) สินค้าและการแปรรูป ซึ่งในอดีตมีสินค้าหลักเป็นจ้าพวก
พืชล้มลุก เช่น พริก หอม กระเทียม พืชล้มลุก  ถั่วลิสง ถั่วแระ ยาจืด  เป็นต้นส่วนปัจจุบันประชาชน
หันมาปลูกมะพร้าว และท้าน้้าตาลมะพร้าวเป็นหลัก  นอกจากน้ียังมีการผลิตภัณฑ์จาก เครื่องจักร
สานจากทางมะพร้าวด้วย 3) การแลกเปลี่ยนสินค้า วัฒนธรรมการค้าขายมีมาเป็นร้อยปี โดยมีเรือ
ที่มาค้าขายแลกเปลี่ยนกันอย่างมากในวัน 2 ค้่า 7 ค้่า 12 ค้่า ซึ่งการแลกเปลี่ยนกันจะเปรียบเทียบ
ราคาตามความพอใจของแต่ละบุคคลหรือเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ ( Barter System) 
เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง ( Money System) 
แต่ปัจจุบันจะใช้ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางมากขึ้นเพราะมีการติดต่อกับพ่อค้า
แม่ค้า นักท่องเที่ยวภายนอกมากขึ้น 4) ความเชื่อในการประกอบอาชีพ ชาวบ้านในต้าบลท่าคานับ
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ถือ คือ เจ้าแม่ตั้วเนี้ย เป็นความเชื่อและนับถือกันในเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและการท้าธุรกิจ 
สวนชาวสวนพ่อค้า แม่ค้าที่ใช้เรือพายประจ้าจะให้ความส้าคัญกับแม่ย่านางเรือจะบูชาและไหว้ทุก
ครั้งเมื่อออเรือซึ่งเชื่อว่า คุ้มครองให้ขายดี เป็นศิริมงคลในการค้าขาย มีสุขภาพแข็งแรง มีเงินมีทอง 
คุ้มครองให้ปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงความเชื่อเรื่องแม่ยานางเตา เป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ที่ท้าน้้าตาลมะพร้าวนั่นเอง 5) ภูมิปัญญา มีลักษณะแรกคือเป็นความรู้ชัดแจ้ง ที่ชาวบ้านพึ่งพิง
ธรรมชาติ สังเกตธรรมชาติเกี่ยวกับน้้าขึ้นน้้าลง เช่น น้้าจะหนุนขึ้นมามากในวัน 2 ค้่า 7 ค้่า 12 ค้่า 
ซึ่งมากพอที่จะท้าให้น้้าไหลเข้าตามคลองต่างๆ ได้ และสามารถเข้ามาถึงยังต้าบลท่าคาได้ คนแม่
กลองที่มีอาชีพประมง  ประมาณตีสามตีสี่ก็จะพายเรือเข้ามาตามคลอง ซึ่งก็จะมาสว่างและพบกัน
ที่ตลาดน้้าท่าคาพอดี และลักษณะที่สองคือความรู้โดยนัย เกี่ยวกับการท้าน้้าตาลมะพร้าว เช่นการ
ใส่ไม้พะยอม(เปลือกไม้สับ) เพื่อฆ่าเชื้อ ไม่ให้เกิดการบูดเน่า เกิดจากการสังเกต เป็นต้น  

ส่วนการสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวควรรับรู้และเข้าใจที่
ส้าคัญควรสื่อความหมายออกมาเป็นรูปแบบสื่อความหมายโดยใช้บุคคล เป็นผู้น้าเสนอองค์
ความรู้ท้องถิ่นดั้งเดิม จะท้าให้เข้าใจถึงความเป็นจริงที่เป็นปฐมภูมิ เช่น แม่ค้า พ่อค้า เจ้าหน้าที่ 
การสาธิตด้วยเจ้าของสินค้า และไม่ใช้บุคคล เช่น คู่มือการท่องเที่ยวของชุมชน ภาพป้ายน้าทาง 
และป้ายความรู้ประจ้าแหล่งท่องเที่ยว เป็นข้อมูลที่เกิดจากการเรียบเรียงจากค้าบอกเล่า ค้า
สัมภาษณ์มาแสดงเป็นข้อมูลทุติยภูมิสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจต่อไป นอกจากน้ี
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการสื่อความหมายของวัฒนธรรมการค้าขายในตลาดน้้าท่าคายัง
ต้องการให้ความส้าคัญกับรูปแบบต้องใช้บุคคลในการเป็นเคร่ืองมือสื่อความหมายมีคะแนนเฉลี่ย
ที่มากที่สุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีประจ้าศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจ้าตลาดน้้าท่า
คามีความส้าคัญในการน้าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและได้เห็นสภาพจริงในการสื่อความหมาย
นั้น ๆ ได้ทันทีเมื่อนักท่องเที่ยวไม่เข้าใจ รวมถึงต้องการให้มีการสาธิตวิธีการหรือขั้นตอนของสินค้า
ด้วย เช่นการท้าน้้าตาลมะพร้าว เป็นต้น ซึ่งรูปแบบที่นักท่องเที่ยวต้องการให้น้าเสนอข้อมูลมาก
ที่สุดจะเป็นเรื่องของภาพของวัฒนธรรมการค้าขายของตลาดน้้าท่าคาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
เนื่องจากเป็นตลาดน้้าที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงามมีความเป็นโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะชุมชนท่าคาเท่านั้นนอกจากน้ีชาวบ้านยังมีน้้าใจ อัธยาศัยกับผู้มาเยือนเป็นอย่าง
ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มธุวรรณ พลวัน(2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ตลาดน้้าท่าคา 
ต้าบลท่าคา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว และความสวยงาม
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และความน่าสนใจอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตลาดน้้า และในด้านบริการการท่องเที่ยว 
ได้แก่ อัธยาศัยของคนในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
5.3.1 ภายในชุมชนควรมีการพบปะพูดคุยและประชุมร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

พัฒนาและอนุรักษ์เพื่อให้การด้าเนินงานมีทิศทางเดียวกัน และมีความชัดเจนมากขึ้น 
5.3.2 ผู้บริหารและผู้น้าชุมชน ควรหาหาทางหรือวิธีการในการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า

และผลิตภัณฑ์บางชนิดของชุมชนที่ขาดการพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับชุมชน 
รวมถึงสร้างรายได้แก่ครัวเรือนอ่ืนๆ 

5.3.3 ควรมีการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมชุมชนให้แก่เยาวชนที่อยู่ในชุมชน
ให้เกิดความรัก และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชนให้มากขึ้น 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง รูปแบบการสื่อความหมายวัฒนธรรมการค้าของตลาดน้้าท่าคา   

อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์..........................................วันเดือนปีท่ีสัมภาษณ์.........../............./.............  
เวลา............................................สถานที(่ชุมชน).....................................................................  
 
สถานภาพท่ัวไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อ-สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์............................................................................................................  
เพศ..............อาย.ุ............ปี  สถานภาพสมรส......................ศาสนา.........................................  
อาชีพ.........................ระดับการศึกษา.............................รายได้ต่อเดือน...........................บาท  
 
ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)  รายละเอียดมีดังนี้ 

1. ต าบลท่าคามีความเป็นมา / พัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร  
2. ประวัติความเป็นมาของการค้าขายภายในชุมชน และอาชีพหลักของคนในชุมชนคืออะไร  
3. การประกอบอาชีพของชุมชนในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีความแตกต่างกัน

อย่างไร 
4. ความเชื่อในการประกอบอาชีพในเรื่องของแม่ย่านางเรือเป็นอย่างไร  
5. เรือที่ใช้ในการด าเนินชีวิตภายในชุมชนคือเรืออะไร มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร เพราะ

อะไร  
6. เรื่องเกี่ยวกับน้ าขึ้นน้ าลงมีความส าคัญกับการค้าภายในชุมชนอย่างไร  
7. การค้าในพื้นที่ต าบลท่าคานิยมค้าขายอะไร  
8. ผลผลิตหลักของชุมชนคืออะไร มีขั้นตอนในการผลิตและจัดจ าหน่ายอย่างไร  
9. มีการแปรรูปผลผลิตเป็นอะไรบ้างอย่างไร 
10. มีการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างไร (ทางบก/ทางน้ า/แลกด้วยเงิน/แลกด้วยสิ่งของ)  
11. ผู้บริโภคปัจจุบันกับอดีตมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร (อาย/ุเพศ/เชื้อชาติ)  
12. แม่ย่านางในความเชื่อของชุมชนคืออะไร มีขั้นตอนในการบูชาหรือไม่อย่างไร  
13. อะไรคือปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการค้าขาย เช่น น าขึ้นน้ าลง ความหลากหลายของสินค้า  
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14. วิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่อาศัยอยู่ภายในตลาดท่าคาเป็นอย่างไร  
15. อธิบายขั้นตอนในการท าน าตาลโดยละเอียด ต้ังแต่การเลือกต้นที่จะใช้น้ าตา  
16. ศาลเจ้าแม่ต๋ัวเนี้ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และมีความส าคัญอย่างไรกับการค้าใน

ชุมชน  
17. อาชีพเลี้ยงกุ้งปัจจุบันมีการท ากันมากน้อยเพียงใดหากเทียบกับการท าน้ าตาล  และมี

วิธีการอย่างไร 
18. อาชีพการท าผ้ามัดย้อมมีความแพร่หลายมากน้อยเพียงใด และมีวิธีการอย่างไร  
19. กุ้งและผ้ามัดย้อมเป็นสินค้าหลักภายในชุมชนด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด  
20. ภูมิปัญญาที่ปลูกฝั่งกันมาของชุมชนได้แก่อะไรบ้าง อธิบาย 
21. การปลูกมะพร้าวมีขั้นตอนอย่างไรจงอธิบายโดยละเอียด (ต้ังแต่คัดเลือกพันธุ์มาปลูก)  

 
---ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้--- 
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แบบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง รูปแบบการสื่อความหมายวัฒนธรรมการค้าของตลาดน้้าท่าคา   

อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ค้าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการความรู้ด้านวิวัฒนาการวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ าท่าคา  
เพื่อการสื่อความหมาย และหาวิธีการในการสร้างรูปแบบการสื่อความหมายของวัฒนธรรมทาง
การค้าของตลาดน้ าท่าคา และน าข้อมูลที่ค้นพบจากการวิจัย  ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะให้เกิด
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตท้องถิ่นต่อไป  ทั้งนี้
ความหมายของวัฒนธรรมการค้าของตลาดน้ าท่าคาหมายรวมถึง  การด าเนินชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการค้าขายต่างๆ อันเป็นพื้นฐานไปสู่วัฒนธรรมการค้าของท้องถิ่น 
 ค าถามแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการในการสื่อความหมาย  ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการ
พัฒนาการสื่อความหมาย  

                                                             ผู้วิจยั อาจารย์ ชติสุภางค์  อังสวานนท ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตามข้อความที่เป็นจริง  หรือ เติมข้อความที่ตรงกับ

สภาพที่เป็นจริงของท่าน ในช่องว่างที่ก าหนดไว้ 

1. เพศ   ชาย     หญิง 
2. อายุ   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี  25-50 ปี                              

 50 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  

 ไม่ได้เรียนหนังสือ   ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษา หรือ ปวช.  อนุปริญญา หรือ ปวส. 

  ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี  
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4. อาชีพ (ตอบอาชีพหลักเพียง  1  อาชีพ) 
 พ่อบ้าน แม่บ้าน   รับจ้างทั่วไป             
 พนักงานเอกชน   ธุรกิจส่วนตัว                        
 รับราชการ               นักเรียน/นักศึกษา 
 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................................. ................................ 

5. รายได้ต่อเดือน 
 ต่ ากว่า  10,000 บาท   10,001 – 20,000 บาท           
  20,001 บาทขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการสื่อความหมาย   

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของท่านที่มีความ

คิดเห็นว่าเหมาะสม ดังนี้ 

5    หมายถึง  ต้องการมากที่สุด   4    หมายถึง  ต้องการมาก                                
3    หมายถึง  ปานกลาง    2    หมายถึง  ต้องการน้อย                                   
1    หมายถึง  ต้องการน้อยที่สุด  

ความต้องการในการสื่อความหมาย 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การบริการที่ใช้คน      

1.1 ท่านต้องการการบริการข้อมูลโดยมี

เจ้าหน้าที่ประจ าบริเวณทางเข้าตลาดน้ าท่าคา    

     

1.2 ท่านต้องการการบริการข้อมูลโดยมี

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   

     

1.3 ท่านต้องการเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย

บริการเคลื่อนที่ 

     

1.4 ท่านต้องการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการ

น าชมและท ากิจกรรมในตลาดน้ าท่าคา  
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ความต้องการในการสื่อความหมาย 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.5 ท่านต้องการการพูดคุยกับกลุ่มอาชีพ  

หรือกลุ่มผู้น าชุมชน 
     

1.6  ท่านต้องการให้มีการสาธิตขั้นตอน

การประกอบอาชีพที่มีความส าคัญในท้องถิ่น

ของชาวบ้านต าบลท่าคา เช่น การท าน้ าตาล 

การท ายาจืด 

     

2. การบริการที่ไม่ใช้คน      

2.1 ท่านต้องการให้มีอุปกรณ์โสต เช่น 

เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตลาดน้ าท่าคา และสถานที่อ่ืนๆ  

     

2.2 ท่านต้องการให้มีคู่มือท่ีสามารถบันทึก

เพิ่มเติม หรือมีเกมประกอบการท่องเที่ยวเพื่อให้

เกิดความสนุกสนานตามเส้นทางที่จัดไว้ 

     

2.3 ท่านต้องการให้มีป้ายโฆษณาที่

เกี่ยวข้องกับตลาดน้ าท่าคา เพิ่มขึ้น เช่น สินค้า

ที่น่าสนใจ วิถีชีวิต เป็นต้น 

     

2.4  ท่านต้องการให้มีป้ายน าทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน เช่น การท าตาล 

การท ายาจืด เป็นต้น 

     

2.5 ท่านต้องการให้มีค าบรรยายเกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมา การด าเนินชีวิต รวมถึงสิ่งที่

น่าสนใจภายในตลาดน้ าท่าคา 
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ความต้องการในการสื่อความหมาย 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.6  ท่านต้องการให้มีสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเป็น

ข้อมูลในการท่องเที่ยวภายในตลาดน้ าท่าคา 

เช่น ประวัติความเป็นมา แผนที่การเดินทาง

ภายในพื้นที่ เป็นต้น 

     

2.7  ท่านต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น เช่น 

การเค่ียวตาล การหยอดตาล การพายเรือ  

     

2.8  ท่านต้องการให้มีการจัดห้อง

นิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ ความเชื่อ ของคนในท้องถิ่น 

     

2.9  ท่านต้องการให้มีการจัดนิทรรศการ

นอกห้อง เช่น นิทรรศการขนมพื้นบ้าน 

นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เป็นต้น 

     

2.10  ท่านต้องการให้มีการจัดศูนย์ผู้มา

เยือนเพื่อต้อนรับและหาข้อมูลในการท่องเที่ยว

ด้วยตนเอง 

     

2.11 ท่านต้องการให้ตลาดน้ าท่าคามีการ

จัดกิจกรรมหรือการให้ข้อมูลตามงานเทศกาล

ต่างๆ นอกพื้นที่เพื่อแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 

และเป็นการประชาสัมพันธ์ 
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ความต้องการในการสื่อความหมาย 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3. ลักษณะของสื่อ      

3.1 ท่านต้องการให้มีการน าเสนอแบบเล่า

เรื่อง ที่เน้นรายละเอียดของวัฒนธรรมทาง

การค้าตลาดน้ าท่าคา 

     

3.2 ท่านต้องการให้มีการน าเสนอ

วัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ าท่าคาที่สั้น 

กระชับ ได้ใจความหลักเท่านั้น 

     

3.3 ท่านต้องการให้มีการใช้ภาษา

ประกอบการน าเสนอที่เป็นทางการชอง

วัฒนธรรมทางการค้าตลาดน้ าท่าคา 

     

3.4 ท่านต้องการการใช้ภาษาที่ทันสมัย 

เป็นกันเองในการน าเสนอเรื่องเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ าท่าคา 

     

3.5 ท่านต้องการให้มีรูปแบบในการ

น าเสนอท่ีทันสมัย 
     

3.6 ท่านต้องการให้มีรูปแบบในการ

น าเสนอท่ีมีความเป็นท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เป็น

ของวัฒนธรรมทางการค้าของตลาดน้ าท่าคา 

     

3.7 ท่านต้องการให้มีการใช้ภาษาเป็นสื่อ

ส าคัญในการน าเสนอวัฒนธรรมทางการค้าของ

ตลาดน้ าท่าคา 

     

3.8 ท่านต้องการใช้ภาพเป็นสื่อส าคัญใน

การน าเสนอวัฒนธรรมทางการค้าของตลาด
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น้ าท่าคา 

ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
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..............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

☺ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้☺ 
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