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 This research aims to study the management approach to cultural tourism of Ban Nam  
Chieo, Laem Ngob District which is a very old area in Trat Province, thus making it historically and 
culturally significant.  The community’s rich background and resources are useful to manage cultural 
tourism and to continue eco-tourism in the neighborhood.   To make it stable and appropriate as a 
qualitative research the following actions will be undertaken:  data collection, field work observation, 
group discussion and document study. 
 The research findings indicate that tourism management of Ban Nam Chieo has started 
since 2004 focusing mainly on eco-tourism which highlights it as a perfect mangrove forest system.  It 
also brings the folk way of life together with Muslim culture to blend with community tourism.  But the 
community still lacks data about the knowledge of local historical aspect, culture and Ban Nam Chieo 
folk wisdom which asserts that Thai, Muslim and Chinese can live together ever since.  Since the old 
community has a rich history that develops and continues it can manage cultural tourism and support 
eco-tourism that has been there for a long time.  These will improve community understanding and pride 
to maintain the community’s characteristic and culture in a suitable and stable way. 
 Studies should be conducted regarding history, area development and cultural resources.  
Such tangible and intangible resources should be managed appropriately supporting the maintenance and 
restoration of the community culture.  Moreover, the community should be developed by providing 
infrastructures in a suitable way like information and service center, historical signs and road signs.  
These will support marketing and public relations including participation in unique tourism management 
and will lead to public awareness among locals and outsiders alike.  This will lead to understanding and 
pride that will strengthen and secure Ban Nam Chieo’s tourism. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 ช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมากระแสโลกาภิวฒัน์และระบบทุนนิยมไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญั
ต่อการพฒันาสังคมไทยเป็นอยา่งมาก ทุกประเทศทัว่โลกสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว
กลายเป็นโลกไร้พรมแดน มีการน าเทคโนโลยตี่างๆท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นสังคม ทุกส่ิงทุกอยา่งเขา้สู่
ระบบอุตสาหกรรมท่ีเนน้การผลิตจ านวนมากเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนในสังคมไม่เวน้
แมแ้ต่การท่องเท่ียวท่ีมีการน าทรัพย ากรธรรมชาติและวฒันธรรมมาใชเ้พื่อตอบรับกระแสการ
ท่องเท่ียวแบบทุนนิยม และในปัจจุบนักระแสการท่องเท่ียวก าลงัรุกเขา้สู่พื้นท่ีบริสุทธ์ิท่ีกระจายอยู่
ตามภูมิภาคต่างๆทัว่ประเทศ โดยวฒันธรรมของชุมชนถือเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญัและมี
บทบาทในการดึงดูดการท่องเท่ีย วเชิงวฒันธรรมใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีท าให้
เกิดการประเทืองปัญญาและเพิ่มสีสันใหก้บัชีวติดว้ยการเรียนรู้แบบแผนของตนและของคนกลุ่มอ่ืน 
ซ่ึงการเรียนรู้อาจผา่นทางส่ือการสังเกตการหรือการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวติ
และตอ้งอยูใ่นกรอบของ “ความมีใจเป็นกลาง” วา่ผูค้นแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มมีเหตุผลในการกระท าของ
ตนเอง โดยเฉพาะวฒันธรรม ประเพณี พิธีบางอยา่งเป็นเร่ืองเฉพาะ เม่ือมีความเปราะบางและมี
เง่ือนไขในการปฏิบติัไม่อาจน ามาจดัแสดงเพื่อความร่ืนเริง การท่องเท่ียวควรเกิดจากความเขา้ใจ
ธรรมชาติแห่งสังคมวฒันธรรมของแต่ละชุมชน1  
 ปัจจุบนัไดมี้การขยายตวัของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินต่างๆในประเทศไทย
และเติบโตอยา่งรวดเร็วแต่หลายแห่งยงัไร้ทิศทาง ขาดการวางแผนการจดัการท่ีดี ไม่มีแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวใหก้า้วไปสู่ความย ัง่ยนือยา่งมีประสิทธิภาพ 2 และเพื่อลดผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวท่ีจะเกิดกบัวฒันธรรมดงัเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนกบัชุมชนทอ้งถ่ินหลายแห่งท่ีไดป้ระสบ
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวไดแ้ก่ ปัญหาการเส่ือมโทรมของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาดา้น
                                                           

 1ชนญั วงษว์ภิาค และคณะ , การจัดการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  (กรุงเทพฯ : คณะ
โบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547), 88-89.  
 2โสวตัรี ณ ถลาง . “อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อเสริมความเขม้แขง็ในการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีย ัง่ยนืของจงัหวดัสระบุรี ”, วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  35,         
1(มกราคม – มิถุนายน): 54. 
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การบริหารจดัการภายในชุมชน ปัญหาดา้นการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ วฒัน ธรรม ประเพณี และการ
ลดคุณค่าดั้งเดิมของศิลปวฒันธรรมเป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น การท่องเท่ียวตลาดน ้าอมัพวา ท่ีไดรั้บความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติชาวบา้นริมคลองใหมุ้่งเขา้
สู่ธุรกิจเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวและ นกัธุรกิจจากภายนอก เขา้มาเป็นจ านวนมาก มีการดดัแปลง
บา้นเรือนริมน ้ามาเป็นท่ีพกั ร้านคา้ จนแทบไม่หลงเหลือวถีิชีวติแบบดั้งเดิมอยูเ่ลย 
 บา้นน ้าเช่ียว ต าบลแหลมงอบ จงัหวดัตราด เป็นชุมชนท่ีมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์
มายาวนานกวา่ 200 ปี มีความหลากหลายทางดา้นเช้ือชาติ คือชาวมุสลิม ไทย และจีน อาศยัอยู่
ร่วมกนัในพื้นท่ีบา้นน ้าเช่ียว ในอดีตชุมชนบา้นน ้าเช่ียวมีฐานะเป็นท่า ท่ีส าคญั  ก่อนท่ีจะเขา้สู่ตวั
เมืองตราด เพราะเป็นจุดขนถ่ายสินคา้ และเป็นจุดพกั จุดเปล่ียนเส้นทางการเดินทางจากทางน ้ามา
เป็นทางบก ของผูค้นต่างชุมชนท่ีตอ้งการเดินทางเขา้สู่ตวัเมือ งตราด ในขณะเดียวกนัก็เป็นยา่น
การคา้ขนาดเล็กส าหรับคนในชุมชน และคนต่างชุมชนท่ีอยูไ่กลจากตวัเมืองตราด จนกระทัง่เม่ือ
ประมาณปี พ.ศ. 2469 เกิดการเดินรถโดยสารประจ าทางระหวา่งตวัเมืองตราด และบา้นน ้าเช่ียว ซ่ึง
มีระยะทางห่างกนัประมาณ 8 กิโลเมตร ความเจริญทางดา้นการคมน าคมทางบก ส่งผลใหชุ้มชน
บา้นน ้า เช่ียวลดบาทบาท ความส าคญัของ การเป็นเมืองท่าลดลง ส่งผลใหค้วามเป็นยา่นการคา้เร่ิม
ซบเซาเป็นตน้มา แต่ยงัคงมีสภาพเป็นชุมชนท่ีอยูอ่าศยัต่อเน่ืองมา จนถึงปี พ .ศ.2547 ไดมี้การ
พยายามผลกัดนัใหมี้การท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จนบ้ านน ้าเช่ียวไดฟ้ื้นตวัจากความ
ซบเซา แปรสภาพมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญั และไดรั้บความสนใจแห่งหน่ึงในจงัหวดัตราด  ตาม
กระแสการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรม 

บา้นน ้าเช่ียว ต าบลแหลมงอบ จงัหวดัตราด เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีปัจจุบนัก าลงัตอบรับ
กระแสการท่องเท่ียว ท าใหเ้กิดก ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรมข้ึนในชุมชน เน่ืองจาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ และมีวถีิชีวติ วฒันธรรมของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูภ่ายใน
ชุมชนเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจในการท่องเท่ียว  ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์อนัไดแ้ก่ ระบบนิเวศ
ของป่าชายเลนและสัตวน์ ้าท่ี ยงัคงมีความสมดุลอยู ่แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ในการอยูร่่วมกนั
ของมนุษยก์บัธรรมชาติจึงมีการพึ่งพิงอิงอาศยักนัอยา่งลงตวั ท าใหธ้รรมชาติยงัคงความอุดม
สมบูรณ์อยู ่จึงไดมี้การพฒันาพื้นท่ีบา้นน ้าเช่ียวใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละเชิงวฒันธรรม 
โดยเทศบาลต าบลน ้าเช่ียวร่วมกบัชาวบา้น โดยเร่ิมน าวฒันธรรม ประเพณี สถานท่ีส าคญัท่ีเป็นท่ียดึ
เหน่ียวจิตใจคนในชุมชนคือวดัน ้าเช่ียว และมสัยดิอลักรุบรอ มสัยดิแห่งแรกของจงัหวดัตราด 
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนไดแ้ก่ งอบน ้าเช่ียว ตงัเมกรอบหรือน ้าตาลชกั และ
อาหารทะเลแหง้ เป็นตน้ และจุดเด่นในเร่ือง ความเป็นชุมชน 2 ศาสนาคือ ชุมชนพุทธและมุสลิมท่ี
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อยูร่่วมกนัมาชา้นานอยา่งสันติ นอกจากน้ียงัมีการชมวถีิชีวติ บา้นเรือนท่ีอยูริ่มน ้า 3 จากการส่งเสริม
การท่องเท่ียวและรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวในปัจจุบนัของเทศบาลต าบลน ้าเช่ี ยวและ
ชาวบา้น ซ่ึงเนน้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นหลกั แต่ไ ดพ้ยายามน าเสนอ วถีิชีวติ  ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมของชุมชน หากแต่ในแต่ละกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนมานั้น เช่นการเดินชมวถีิวติบา้นเรือนท่ี
อยูริ่มน ้า ความเป็นมุสลิมกลุ่มแรกของจงัหวดัตราด มสัยดิเก่าแก่อาย ุ 200 ปี เป็นตน้ ยงัขาดขอ้มูล 
องคค์วามรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ท่ีจะท าใหเ้ห็นพฒันาการ ความเป็นมาของพื้นท่ีบา้นน ้า
เช่ียว จึงยงัไม่เห็นจุดเด่น และไม่ สามารถส่งเสริมให้ เกิดความเขา้ใจในตวัชุมชน ยากท่ีจะเนน้ย  ้าใน
เร่ืองของความเป็นชุมชนเก่าแก่ดงัท่ีพยายามประชาสัมพั นธ์ในการท่องเท่ียว ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งควร
ท าการศึกษา ขอ้มูลประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจพฒันาการของ
ชุมชน อนัจะน าไปสู่ความเขา้ใจ และจะเกิดความภาคภูมิใจ เขา้ใจในวถีิชีวติิชุมชน นอกจากน้ียงัท า
ใหท้ราบขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีในชุมช น เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจดัการก าร
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม อยา่งเหมาะสม สามารถน าไปต่อยอดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีก าลงัท าอยู ่
ใหด้ าเนินไปไดด้ว้ยความตระหนกัและรู้เท่าทนัของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว จะท าใหชุ้มชน
สามารถจดัการและตั้งรับกบัปัญหาท่ีจะเกิ ดข้ึนจากการท่องเท่ียวภายใตก้ระแสการท่องเท่ียวเชิง
บริโภคในปัจจุบนั ในรูปแบบท่ีเป็นตวัของตวัเองและเหมาะสมกบัชุมชน 
 
2. ค าถามในการวจัิย 
 แนวทางในการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสมแก่ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวควร
เป็นอยา่งไร 
 
3. วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 3.1 ศึกษาประวติั ความเป็นมา และพฒันาการของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเพื่อหา ทรัพยากร
ทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว 
 3.2 ศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวของกลุ่มชาวมุสลิม ในชุมชนบา้นน ้าเช่ียว 
 3.3 ศึกษา เสนอแนวทางจดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีบา้นน ้าเช่ียว 

 
 
 

                                                           

 3เทศบาลต าบลน ้าเช่ียว, Otop Village Namchieo, เอกสารแผน่พบั.   
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4. ขอบเขตการศึกษา 
 4.1 ขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษา 

บา้นน ้าเช่ียวอยูใ่นเขตการปกครองของเทศบาลต าบลน ้าเช่ียว แบ่งออกเป็น 4 หมู่ 
ประกอบดว้ยชุมชนยอ่ย 10 ชุมชน แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะขอท าการศึกษาเพียงพื้นท่ีของชุมชนริม
คลองน ้าเช่ียว อนัมีชาวมุสลิมอาศยัอยูเ่ป็นหลกั และพื้นท่ีชุมชนรอบๆซ่ึงเป็นชุมชนเก่าใจกลางบา้น
น ้าเช่ียว มีบา้นเรือนตั้งอยูห่นาแน่น บริเวณสองฟากฝ่ังคลองน ้าเช่ียว  อยู่ในพื้นท่ีหมู่ 1 หมู่ 2 และ 
หมู่ 3 ประกอบดว้ยชุมชนยอ่ย 7 ชุมชน ดงัน้ี 

1. ชุมชนในบา้น 
2. ชุมชนบ่อนอก 
3. ชุมชนทา้ยเขา 
4. ชุมชนหนองใหญ่ 
5. ชุมชนหวัถนน 
6. ชุมชนเทศบาลใหม่ 
7. ชุมชนตลาดน ้าเช่ียว 

 

 
 

แผนท่ีท่ี 1 แผนท่ีชุมชนบา้นน ้าเช่ียว แสดงขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษา 
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 4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
4.2.1 ประวติั พฒันาการ และการเปล่ียนแปลงของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว 
4.2.2 วฒันธรรม และภูมิปัญญาของ ชุมชนบา้นน ้าเช่ียว และการปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้ม 
4.2.3 ศึกษาการส่งเสริมและการจดัการท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว ท่ีด าเนินการโดย

เทศบาลและชาวบา้น เพื่อประเมินผลความส าเร็จและปัญหาท่ีมีในปัจจุบนั 
4.2.4 การน าเสนอแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของบา้นน ้าเช่ียว 

ท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนื เพื่อการเรียนรู้และรักษาอตัลกัษณ์ของชาวบา้นน ้าเช่ียว 
 4.3 ขอบเขตดา้นแนวคิด 

แนวคิดท่ีเป็นกรอบหลกัในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
4.3.1 แนวคิดดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
4.3.2 แนวคิดดา้นการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  
4.3.3 แนวคิดดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน เป็นการศึกษาในทุกมิติ ท่ีจะท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจจากภายใน จะท าใหเ้ขา้ใจ โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และเก็บขอ้มูลจากภายในชุมชน
บา้นน ้าเช่ียว เพื่ อใหเ้กิดความเขา้ใจประวติั ความเป็นมา และอตัลกัษณ์ทางวฒันธ รรมของบา้น       
น ้าเช่ียว โดยเฉพาะกลุ่มมุสลิม ในขณะท่ีแนวคิดการท่องเท่ียว ทางวฒันธรรม และการท่องเท่ียว
ย ัง่ยนืเป็นแนวคิดในการจดัการความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม อนัเป็นอตัลกัษณ์ของบา้นน ้า
เช่ียว น าไปสู่แนวทางการจดัการท่องเท่ียว ทางวฒันธรรมของบา้นน ้าเช่ียว ท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนื
ต่อไปได ้
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1 เกิดความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินและขอ้มูลทรัพยากร
วฒันธรรมของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว อนัจะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ เกิดการธ ารงรักษา อตัลกัษณ์ของ
ชุมชนเอาไว ้
 5.2 ขอ้มูล และแนวทางในการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีไดจ้าการศึกษาสามารถ
น าไปต่อยอดการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีด าเนินการอยู ่ใหเ้กิดความย ัง่ยนื เหมาะสมกบั
ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวต่อไป 
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บทที ่2 
แนวคิด และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในคร้ังน้ี เพื่อ
น าไปใชต่้อยอดการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด 
ท่ีไดด้ าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ใหเ้กิดความย ัง่ยนื โดยมุ่งเนน้ศึกษาขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ พฒันาการของชุมชนจากภายในชุมชน จึงใชแ้นวคิด ในการศึกษา  2 แนวคิดหลกั 
ไดแ้ก่ แนวคิดประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน และแนวคิดการท่องเท่ียวย ัง่ยนื 
 ทั้งน้ีเพราะแนวคิดประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน เป็นแนวคิดท่ีมุ่งศึกษาทุกมิติของชุมชน โดย
เนน้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากคนในชุมชน ใหค้วามส าคญักบัคนในชุมชนทุกระดบัในฐานะเจา้ของ
ประวติัศาสตร์ และเจา้ของทรัพยากร และวธีิการศึกษาจะท าใหค้นมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา  
อนัจะท าใหค้นในทอ้งถ่ินเกิดความตระหนกัถึงคุณค่าของตวัเอง และชุมชน ซ่ึงกระบวนการศึกษา
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินนั้นผูศึ้กษาใชเ้ป็นฐานใน การเก็บขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรม แ ละภาพรวม
พฒันาการดา้นต่างๆของชุมชน 
 ส่วนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูศึ้กษาไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติั และ
ทรัพยากรภายในชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัแทรกอยูใ่นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจงัหวดัตราด และยงัได้
ทบทวนแผนงาน นโยบายดา้นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบับา้นน ้าเช่ียว เพื่อสร้างความเขา้ใจใน
แนวทาง ทิศทางดา้นการท่องเท่ีย วในภาพรวมระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี
ไดท้บทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้กิดความย ัง่ยนืในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างความเขา้ใจ และเป็นแนวทางในกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลของชุมชน ตลอดจนวเิคราะห์
และเรียบเรียงขอ้มูลต่อไป 
 
1. แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 
 1.1 แนวคิดประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น 

ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน คือ การศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีผกูพนักบัคตินิยมทาง
ประวติัศาสตร์เนน้มวลชน โดยใชว้ธีิศึกษาท่ีเป็นสหวทิยาการ ยิง่กวา่นั้นการศึกษาประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินยงัเป็นการดึงประวติัศาสตร์ใหเ้ขา้ใกลก้บัปัจจุบนัท่ีสุดเท่าท่ีเคยเป็น ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินน้ี
จะช่วยสร้างภาพรวมแห่งอดีตทั้งหมดของสังคมได ้อาจกล่าวอีกอยา่งหน่ึงได ้คือ ประวติัศาสตร์
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ทอ้งถ่ินคือขั้นตอนส าคญัของการมีประวติัศาสตร์อยา่งใหม่นัน่เอง เพราะพฒันาการของ
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ก าลังมุ่งไปสู่การมองประวติัศาสตร์ในกรอบของวฒันธรรม อารยธรรมมาก
ยิง่ข้ึน และอารยธรรมน้ีจะเป็นเวทีใหอุ้ดมการณ์ทางประวติัศาสตร์เนน้ความเป็นศูนยก์ลาง และคติ
นิยมทางประวติัศาสตร์เนน้มวลชนไดโ้ลดแล่นอยูด่ว้ยกนั เราเร่ิมมองเห็นการศึกษาวฒันธรรมไทย
และอารยธรรมไทยท่ีมิใชเ้ พียงแค่ผวิหนา้  แต่ลึกลงไปถึงตน้รากของสังคม คือ มวลชน และการ
ปะทะสังสรรคท์างวฒันธรรมดา้นต่างๆเหล่าน้ีสามารถสะทอ้นภาพของทอ้งถ่ินชดัเจน เอ้ือใหไ้ด้
ภาพรวมของสังคมท่ีเคล่ือนไหว มีพลวตัอยูใ่นกระแสอนัยาวนานจากอดีตไกลโพน้สู่ปัจจุบนัร่วม
สมยั1 

การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ท าใหเ้รารับรู้ไดถึ้งโลกทศัน์ความคิดของคน 
นอกเหนือไปจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในประวติัศาสตร์ ภาพประวติัศาสตร์ท่ีไดจ้ากการศึกษา
ประวติัศาสตร์ชนิดน้ีเป็นภาพท่ีเคล่ือนไหวมีชีวติ แมว้า่เราจะไม่สามารถก าหนดขอบเขตของภาพ
ประวติัศาสตร์ท่ีไดใ้นแง่กายภาพก็ตาม และความรู้ดงักล่าวเป็นพื้นฐานท าใหเ้ขา้ใจสังคมใด สังคม
หน่ึงโดยเฉพาะ การศึกษาประวติัศาสตร์แบบน้ีถูกผกูมดัอยูด่ว้ยขอ้มูล ซ่ึงเป็นหลกัฐานเฉพาะ
ทอ้งถ่ิน เช่น ต านานนิทานพื้นบา้น ต านานของประวติัศาสตร์ของถ่ินใดถ่ินหน่ึง เป็นตน้2 

1.1.1 ความหมายและวธีิการศึกษา 
ศรีศกัร วลัลิโภดม  ไดใ้หค้วามหมายประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินวา่ “คือ

ประวติัศาสตร์สังคมท่ีแสดงใหเ้ห็นความเป็นมาของผูค้นในทอ้งถ่ินเดียวกนัท่ีอาจมีความแตกต่าง
ทางชาติพนัธ์ุก็ได ้แต่เม่ือเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัตั้งแต่ 2-3 ชัว่คนสืบลงไป ก็จะเกิด
ส านึกร่วมข้ึนเป็นคนในทอ้งถ่ินเดียวกนั มีจารีตขนบประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ และกติกาในทาง
เศรษฐกิจและสังคมร่วมกนั โดยมีพื้นฐานทางความเช่ือและศีลธรรมเช่นเดียวกนั เช่น ทอ้งถ่ินดงศรี
มหาโพ ธ์ิในอ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีน บุรี มีความเป็นมาทา งชาติพนัธ์ุต่างกนั คือมีทั้งมอญ 
เขมร ลาว จีน ฯลฯ แต่มีส านึกความเป็นคนศรีมหาโพธ์ิหรือศรีมโหสถร่วมกนั ”3 โดยมองวา่ ชุมชน
กบัทอ้งถ่ิน ต่างกนัแต่มีความสัมพนัธ์กนั ชุมชนเป็นจุดหน่ึงในทอ้งถ่ิน หมายถึงชุมชนท่ีอยูร่วมกนัมี

                                                           

 1ธิดา สาระยา , ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น ประวตัิศาสตร์ทีสั่มพนัธ์กบัสังคมมนุษย์ ,
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539), 40-47. 
 2เร่ืองเดียวกนั, 62-69. 

 3ศรีศกัร วลัลิโภดม, พพิธิภัณฑ์และประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น: กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก-ประไพ วริิยะพนัธ์ุ, 2551), 40 - 42.  
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ความสัมพนัธ์ในทางสังคมและวฒันธรรม แต่ทอ้งถ่ิน คือ ทอ้งถ่ินท่ีชุมชนอยูร่่วมกนัและมีรูปแบบ
วฒันธรรมใกลเ้คียงกนั4 

และไดเ้สนอแนวคิดเร่ือง “มาตุภูมิกบัชาติภูมิ” วา่ชุมชนสมมุติเกิดข้ึนใน
พื้นท่ี 2  ระดบั คือพื้นท่ีอนัเป็นแผน่ดินเกิดหรือมาตุภูมิ และพื้นท่ีอนัเป็นประเทศชาติหรือชาติภูมิ 
การเกิดชุมชนสมมุติทั้งสองน้ี ใชมิ้ติของเวลา หรือประวติัศาสตร์เป็นส่ิงเช่ือมโยงใหเ้กิดส านึกของ
การเป็นพวกพอ้งเดียวกนั5 

ธิดา สาระยา กล่าววา่ การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินคือเป็นประวติัศาสตร์
ท่ีมองผา่นขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัชาวบา้น (folk) มีลกัษณะเป็นประวติัศาสตร์พื้นบา้น
พื้นเมืองอยูม่าก เพราะการศึกษาประวติัศาสตร์เมืองจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัฐานของทอ้งถ่ินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชาวบา้นเป็นหลกั แต่เดิมชาวบา้นมีการแสดงออกทางประวติัศาสตร์เป็นการบอกเล่าใน
รูปของต านาน นิทานปรัมปรา รูปแบบทางศิลปวฒันธรรมต่างๆเหล่าน้ีกลายเป็นหลกัฐานส าหรับ
ศึกษาประวติัศาสตร์ของเมือง หรือประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเมือง เป็นหน่วยขั้นพื้นฐานท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงววิฒันาการของชุมชนหมู่บา้น6  

และยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินคือการศึกษาของคนกลุ่มท่ีไม่มี
อ านาจทางการเมือง โดยถือวา่คนในทอ้งถ่ิ นเป็นส่วนหน่ึงของมวลชน  “มวลชน” ในท่ีน้ีหมายถึง
คนส่วนใหญ่ท่ีไม่มีอ านาจทางการเมือง ซ่ึง เป็นองคป์ระกอบส่วนส าคญัท่ีท าใหม้องเห็นความ
เคล่ือนไหวของสังคม และเป็นพลงัผลกัดนัประวติัศาสตร์สังคมท่ีเนน้คน หรืออีกนยัหน่ึง 
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน คือ กระบวนการศึกษาประวติัศาสตร์สังคมท่ีเนน้คน7 

และยงัมองความหมายของประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ใน ความหมายเชิงพื้น  วา่มี
นยัท่ีสัมพนัธ์กบับริบทแวดลอ้ม 2 นยั คือ8  

                                                           

 4ศรีศกัร วลัลิโภดม , “การวจิยัทอ้งถ่ินท่ีควรเป็น ” เมืองโบราณ 5, 5(กุมภาพนัธ์ 2546): 
213-214.   

 5ศรีศกัร วลัลิโภดม, พพิธิภัณฑ์และประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น: กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
, 40-42.  

 6ธิดา สาระยา, ต านานและต านานประวตัิศาสตร์กบัการศึกษาประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น 
(กรุงเทพฯ : ส านกัวฒันธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2524), หนา้ 26.  
 7ธิดา สาระยา, ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 41.   
 8ธิดา สาระยา, ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น ประวตัิศาสตร์ทีสั่มพนัธ์กับสังคมมนุษย์, 40-42. 
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1. การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน เป็นการศึกษาประวติัศาสตร์สังคมของ
ชุมชนต่างๆในทอ้งถ่ิน ไม่ใช่หมายถึงศูนยก์ลางทางการเมืองแห่งใดแห่งหน่ึงโดยเฉพาะ เป็นการ
มองประวติัศาสตร์โดยผา่นคนในสังคม มีลกัษณะประวติัศาสตร์ชาวบา้น ท าใหรู้้ถึงสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ทศันคติ ความคิดของคน 

2. เป็นการมองประวติัศาสตร์ผา่นระบบเมืองในสังคมทอ้งถ่ิน ซ่ึงไ ดรั้บ
อิทธิพลหรือการโตต้อบกบัระบบการเมืองจากศูนยก์ลาง ซ่ึงการการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ท่ี
เนน้ประวติัศาสตร์ “เมือง” นั้นมิไดม้องเร่ืองใหอ้ยูใ่นระบบการเมืองท่ีกวา้งใหญ่กวา่เมืองใดเมือง
หน่ึงเพียงเมืองเดียว เพราะอ านาจจากศูนยก์ลางแต่ละแห่งนั้นซอ้นหรือเหล่ือมกนัอยู่9 

ทั้งน้ีการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินไม่สามรถก าหนดขอบเขตทางกายภาพ
ของการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินได ้ภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาจะแสดงถึงความสัมพนัธ์ของชุมชน
หลายแหล่งท่ีมีอดีตบางประการร่วมกนั เช่นการมีขนบประเพณีร่วมกนั หรือการยอมรับ รับรู้
ร่วมกนัในเร่ือง “วรีบุรุษทางวฒันธรรม” ของหมู่คนในแต่ละทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงนิธิ เอียวศรีวงศ ์กล่าววา่ การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินมีจุดมุ่งหมายใน
การศึกษาท าความเขา้ใจในความหลากหลายของวถีิวฒันธรรม ประสบการณ์และระบบท่ีแตกต่าง
กนัของชุมชนต่างๆ โดยขอบเขตของทอ้งถ่ินในการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินนั้น พิจารณาไดจ้าก
จุดมุ่งหมายของการศึกษา ซ่ึงไม่ตายตวั ข้ึนอยูว่า่ผูศึ้กษาตอ้งการท าความเขา้ใจประเด็นอะไร 
“ทอ้งถ่ิน” อนัเป็นขอบเขตของการศึกษาก็จะปรากฏข้ึนเอง จุดมุ่งหมายในการศึกษาเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีจะก าหนดขอบเขตของหน่วยการศึกษาซ่ึงก็คือ ขอบเขต ของ “ทอ้งถ่ิน” นั้นจะสามารถตอบ
ค าถามท่ีผูศึ้กษาตั้งใจจะหาค าตอบไดเ้ท่านั้น10 

ขณะท่ีอานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ ใหค้วามเห็นวา่ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินคือการหา
พื้นท่ียนืของชุมชนท่ีอยูน่อกรัฐชาติ เพราะรัฐชาติพยายามท าใหเ้ราอยูภ่ายใตก้รอบท่ีเขาก าหนดให ้
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินคือการศึกษาท่ีอยากรู้วา่ผูค้นในชาติยนือยูใ่นพื้นท่ีรัฐชาติทั้งหมดหรือมีพื้นท่ี
อ่ืนท่ีเขาสร้างไดเ้องบา้ง โดยการแสวงหาผา่นการศึกษาทางประวติัศาสตร์วา่ในประวติัศาสตร์ท่ีผา่น
มาผูค้นท่ีหลากหลายในสังคมไทยเขายนือยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่ใช่ของรัฐชาติตรงไหนบา้ง มีพื้นท่ีท่ี อยู่
นอกรัฐชาติ พื้นท่ีเหล่าน้ีคือพื้นท่ีแห่งความเป็นคน เพราะพื้นท่ีของรัฐชาติคือพื้นท่ีของการเป็น

                                                           

 9เร่ืองเดียวกนั, 112. 
 10นิธิ เอียวศรีวงศ์, “200 ปีของการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย และทางขา้งหนา้,”

ศิลปวฒันธรรม 7, 4(กุมภาพนัธ์ 2529): 103 - 120. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

ประชากร 11 ทั้งน้ีการศึกษาประวติัสาสตร์ทอ้งถ่ินไม่อาจสมบูรณ์ในตวัเอง แต่ตอ้งศึกษาจากการ
ติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งทอ้งถ่ินกบัสังคมอ่ืนดว้ย เพราะประวติัศาสตร์เป็นเร่ือ งราวของความ
เคล่ือนไหวทางความคิดท่ีมีการขดัแยง้ การต่อสู้ ครอบง า การแลกเปล่ียนและการผสมผสานอยู่
ตลอดเวลา12 

ดงันั้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน คือ การศึกษาท่ีพยายามศึกษาเร่ืองราวความ
เป็นมาของผูค้นนบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยมุ่งศึกษาวถีิชีวติ วฒันธรรมทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ ความเช่ือ ฯลฯ ดว้ยการเนน้ขอ้มูลจากภายในทอ้งถ่ิน แต่ตอ้งใหค้วามส าคญักบั
ขอ้มูลภายนอกทอ้งถ่ินดว้ย เพื่อใหเ้ห็น ภาพรวม และเขา้ใจ พฒันาการและการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชน สังคม หรือทอ้งถ่ินอยา่งเป็นพลวตั 

1.1.2 แนวทางการศึกษาประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น 
1. ก าหนดขอบเขตการศึกษาออกเป็น “หน่วย” เฉพาะท่ีเหมาะสมซ่ึงข้ึนอยู่

กบัจุดมุ่งหมายของผูศึ้กษาวา่ตอ้งการศึกษาในระดบัใด เช่น เมือง หมู่บา้น หรือชุมชนระดบัต่างๆ
เป็นตน้ “หน่วย” ทางกายภาพท่ีจะใชศึ้กษานบัเป็นลกัษณะท่ีส าคญัยิง่ของประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน13 

2. ศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมทุกดา้นใน “ทอ้งถ่ิน ” ท่ีเป็นหน่วย
การศึกษา ไม่วา่จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ตลอดจนประวติัศาสตร์ ความคิด
ความรู้สึกต่างๆ หรือเลือกศึกษาเร่ืองหน่ึ งเร่ืองใดในหน่วยดงักล่าว แต่ควรโยงใหเ้ห็นวา่
ประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีตนศึกษานั้นมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวโยงกบับริบทดา้นอ่ืนๆท่ี
ใกลเ้คียงอยา่งไร 

                                                           

 11อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ, คนใน : ประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวทิยา 
(กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยว์ทิยาสิรินทร, 2545), 2.  
 12อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ, “ แนวความคิดและวธีิการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินในมิติ
ทางวฒันธรรม,” เอกสารเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคมประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2538, อา้งใน ยงยทุธ ชูแวน่, คร่ึงศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสู่อนาคต
ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นไทยว่าด้วยความเป็นมา สถานภาพ แนวคิด วธีิการศึกษาและบทบาทใน
สังคมปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2551), 250 – 251. 
 13ยงยทุธ ชูแวน่ . คร่ึงศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสู่อนาคตประวตัิสาสตร์
ท้องถิ่นไทย (กรุงเทพ: ส านกังานสนบัสนุนกองทุนวจิยั (สกว.), 2551), 261. 
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3. ศึกษาถึงความเป็นตวัของตวัเองท่ีแสดงผา่นมิติต่างๆดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็น
พื้นท่ีของการเคล่ือนไหวของประชาชนในแต่ละ  “ทอ้งถ่ิน” อนัหลากหลายโดยเป็นกิจกรรมท่ีพวก
เขาร่วมก าหนดข้ึนมาเองเป็นส าคญั 

4. การใชข้อ้มูลทุกรูปแบบ คือขอ้มูลทุกประเภทท่ีจะท าใหท้ราบและเขา้ใจ
เร่ืองราวและพฒันาการทางสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 

ขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่  ต านาน พงศาวดารเมือง เอกสารทาง
ราชการ เอกสารส่วนบุคคล หนงัสือพิมพ ์

ขอ้มูลท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นขอ้มูลท่ีจะช่วยเพิ่มเติมช่องวา่งของ
ประวติัศาสตร์ท่ีไม่ไดมี้การบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือช่วยตรวจสอบเน้ือหาท่ีมีอยูใ่ น
เอกสารนั้น จะท าใหเ้ขา้ใจภาพรวมของประวติั พฒันาการของทอ้งถ่ินไดดี้ยิง่ข้ึน ขอ้มูลเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
ขอ้มูลจากหลกัฐานทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ศิลปะ ขอ้มูลหลกัฐานท่ีมาจากประเพณี ความ
เช่ือ และวถีิชีวติ เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ภูมิปัญญา การละเล่น ความเช่ือ เป็ นตน้ นอกจากน้ียงั
รวมถึงค าบอกเล่า ภาพวาด ภาพถ่าย รวมไปถึงขอ้มูลจากหลกัฐานทางสภาพแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลร่วมกนัระหวา่งขอ้มูลภายนอก และ
ภายใน ซ่ึงขอ้มูลจาดภายนอกคือขอ้มูลท่ีเกิดจากคนนอกทอ้งถ่ินเป็นผูม้องทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ พงศาวดาร
เมือง เอกสารทางราชการ เอกสารส่วนบุคคล และค าบอกเล่าจากคนนอกทอ้งท่ี ในขณะท่ีขอ้มูลจาก
ภายใน คือ ขอ้มูลท่ี ได้จากคนในทอ้งถ่ินเอง และเป็นขอ้มูลท่ีมีอยูภ่ายในทอ้งถ่ินนั้นๆ ไม่วา่จะเป็น
ขอ้มูลหลกัฐานทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์ศิลปะภายในทอ้งถ่ิน ประเพณี ความเช่ือต่างๆ ดงักล่าว
มาแลว้ โดยใชว้ธีิการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยการลงพื้นท่ีศึกษาจริง เขา้ถึงถึงคนทุกระดบัในทอ้งถ่ินเป็น
หลกั ซ่ึงขอ้มูลจากภายในถือเป็นขอ้มูลส าคญั เพราะจะท าใหท้รายปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในทอ้งถ่ิน 
อนัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆของทอ้งถ่ินโดยตรง ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวและพฒันาการ
ทางสังคม พื้นท่ีไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด ขณะเดียวกนั ก็จะท าให้ ได้รายละเอียดท่ีอาจ
แตกต่างไปจากขอ้มูลภายนอกดว้ย ดงันั้น การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินจึงจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลทั้ ง
จากภายใน และภายนอกทอ้งถ่ินร่วมกนั เพราะจะช่วยเติมขอ้มูล และตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั 
 จากแนวคิดประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นประโยชน์จากการศึกษา
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินวา่  จะช่วยการสร้างส านึกของความเป็นทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดความตระหนกัถึง
คุณค่าของ ตวัเองและชุมชน ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์ส าหรับการก าหนด
นโยบายการพฒันา ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัศกัยภาพ และขอ้จ ากดัของแต่ละทอ้งถ่ิน  
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 1.2 การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 
1.2.1 ทีม่าและความส าคัญของการจัดการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื  

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศใหก้บั
หลายประเทศ ก่อใหเ้กิดการลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว ช่วยสร้างงาน
สร้างอาชีพใหป้ระชาชนมีงานมีรายได ้ส าหรับประเทศไทยรายไดจ้ากการท่องเท่ียวน าเงินตราเขา้สู่
ประเทศเป็นอนัดับ 2 รองจากรายไดก้ารส่งออกคอมพิวเตอร์และอิเล็กโทรนิกส์ แต่เป็นท่ีทราบกนั
แลว้วา่การพฒันาการท่องเท่ียวในอดีตท่ีผา่นมามกัเป็นการท่องเท่ียวแบบประเพณีนิยม 
(Conventional Tourism) ซ่ึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเนน้ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวกลุ่ม
ใหญ่เป็นหลกั โดยมุ่ งส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวใหไ้ดม้ากท่ีสุด อนัจะท าใหมี้
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวมากท่ีสุด โดยมิไดค้  านึงหรือใส่ใจต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมาในระยะ
ยาวจากการท่องเท่ียว ท าใหส้ภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เกิดความเส่ือมโทรมและไม่
สามารถปรับคืนสู่สภาพเดิมดว้ยตวัของมนัเองได ้ประกอบกบักระแสการอนุรักษแ์ละเสียงเรียกร้อง
ใหคื้นสภาพความสมบูรณ์แก่ธรรมชาติ ท่ีทวคีวามรุนแรงและต่อเน่ืองมากข้ึน จึงท าให้
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวถูกจบัตามองวา่เป็นกิจกรรมท่ีก่อผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มทั้งของแหล่ง
ท่องเท่ียวและวฒันธรรมชุมชนมากกวา่ผลตอบแทน 

จนกระทัง่ประมาณปี พ .ศ. 2530 จึงมีบุคคลจากหลายวงการทั้งนกัวชิาการ 
ส่ือมวลชน ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว และองคก์ารพฒันาเอกชน (Non Government 
Organization หรือ NGO) ไดเ้รียกร้องใหมี้การจดัการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ (Alternative Tourism) 
ท่ีมีการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป จึงเกิดการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
(Sustainable Tourism) ข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัอยู ่6 ประการ คือ 

1. เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท ทั้งแหล่งท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีเนน้คุณค่าและความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผดิชอบต่อทรัพยากรท่องเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว 

4.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสั เรียนรู้ และไดรั้บ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรม   
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5. เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหผ้ลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวอยา่งยนื
ยาว 

6. เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหป้ระโยชน์ต่อชุมชนท้ องถ่ิน และคืนประโยชน์กลบั
สู่ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินดว้ย14 

ต่อมาในปี พ .ศ. 2533 ไดมี้การประชุมนานาชาติดา้นส่ิงแวดลอ้มและการ
พฒันาแบบยัง่ยนืข้ึน ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เม่ือเดือนมีนาคม ค .ศ. 1990 (พ.ศ.2533) 
หรือท่ีเรียกวา่ Global’90 Conference จากผลการประชุมคร้ังน้ีท าใหเ้กิดหลกัการท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยนืข้ึน ต่อมามีการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (The United Nation 
Conference on Environment and Development : UNCED) หรือ Earth Summit ท่ีนครริโอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ื อเดือนมิถุนายน 2535 ไดมี้การลงนามรับรองเอกสารส าคญัโดยเฉพาะ 
“แผนปฏิบติัการ 21 หรือ Agenda 21” นบัเป็นแผนแม่บทของโลกส าหรับด าเนินงานท่ีจะท าใหเ้กิด
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้งในดา้นสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม จึงก่อใหเ้กิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ข้ึน ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืท่ีมุ่งเนน้ การจดัการดา้นรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็น
ส าคญั และก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เพราะถือเป็นการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ 
(Alternative Tourism) 15 

ส าหรับประเทศไทยก็ไดมี้การตอบสนองการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื
อยา่งเด่นชดัทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน โดยในปี พ .ศ. 
2538 – 2539 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดนโยบายและแนวทางการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศข้ึนและในปี พ .ศ. 2539 – 2540 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็ไดก้  าหนดนโยบายการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งชาติ (National Ecotourism Policy) ข้ึน เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยสู่การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ในขณะเดียวกนัก็ไดก้  าหนดแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวใ้น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ดว้ย16 
 
 

                                                           

 14บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา , การพฒันาการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื , พิมพค์ร้ังแรก  (กรุงเทพฯ : 
เพรสแอนดดี์ไซน์ จ ากดั, 2548), 20-21.  
 15สุดาพร วรพล, “การจดัการการท่องเท่ียวและมรดกทางวฒันธรรมของชาติ ” จุลสาร
การท่องเทีย่ว ปีท่ี 16,2 (เมษายน-มิถุนายน,2540) : 31-33. 
 16เร่ืองเดียวกนั, 31-33. 
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1.2.2 ความหมายของการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 
ส าหรับแนวคิดการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ผูศึ้กษาท าการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจกบัการท่องเท่ียวย ัง่ยนื เพื่อใชเ้ป็นความรู้พื้นฐานส่วนหน่ึงในการเสนอแนวทางหรือ
หลกัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีย ัง่ยนืของชุมชน บา้นน ้าเช่ียว ในการศึกษาคร้ังน้ี ร่วมกบัแนวคิด
การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ส าหรับความหมายของการท่องเท่ียวย ัง่ยนืมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลาย
แนวทาง ดงัน้ี 

ท่ีประชุมส หประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและพฒันา (Earth Summit 
Conference) ณ ประเทศบราซิล เม่ือเดือนมิถุนายน พ .ศ. 253517 ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยนืไวว้า่ “หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีไม่เป็ นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มทุกรูปแบบ  ไม่วา่จุดหมาย
ปลายทางจะเป็นท่ีใด หรือจะเป็นกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism) หรือกลุ่มเล็กทั้งในเมืองและชนบท” 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยนืไวว้า่ หมายถึงการท่องเท่ียว รวมถึงการจดับริการอ่ืนๆ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดย 

1 . ตอ้งด าเนินการภายใตขี้ดความสามารถ ของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม วถีิชีวติท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว 

2. ตอ้งตระหนกัดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรม วถีิชีวติท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว 

3. ตอ้งยอมรับใหป้ระชาชนทุกส่วน ไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

4. ตอ้งช้ีน าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ี
ท่องเท่ียวนั้นๆ 

ประเวศ  วะสี  ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืไวว้า่  หมายถึง
การพฒันาการท่องเท่ียวใหมี้ลกัษณะของการถ่ายทอดวฒันธรรมใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้
วฒันธรรมท่ีดี ไดเ้ขา้ใจคุณค่าอนัสูงส่งของวฒันธรรมนั้น จะเป็นส่ิงก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

                                                           

 17 Ecotourism Network, “Ecotourism” (Earth Summit Conference, 2539), 8.   
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ท าใหค้นไทยมีความรู้มากข้ึน ไดร้ายไดจ้ากความรู้ และนกัท่องเท่ียวไดอ้รรถประโยช น์จากพุทธ
ศาสนา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าใหมี้คุณภาพของการพฒันาเกิดข้ึน18 

ขณะท่ีพิเศษ เจียจนัทร์พงษ ์ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืไว้
วา่ “หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีมิไดท้  าลายทรัพยากรท่องเท่ียวใหห้มดเปลืองหรือหมดไป ยงัคงเป็น
ทรัพยากรท่ีดึงดูดใจใหมี้การท่องเท่ียวไดอ้ยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน” 

จากความหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืดงักล่าวขา้งตน้จึงพอสรุปไดว้า่ 
“การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื (Sustainable Tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กท่ีมี
การจดัการอยา่งดีเยีย่มเพื่อสามารถด ารงไวซ่ึ้งทรัพยากรท่องเท่ียวใหมี้ ความดึงดูดใจอยา่งไม่เส่ือม
คลาย ธุรกิจท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพใหมี้ผลก าไรอยา่งเป็นธรรม ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งเหมาะสม โดยมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มเยอืนสม ่าเสมออยา่ง
เพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลยอยา่งยนืยาว 

1.2.3 หลกัการพืน้ฐานของการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 
จากความหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ Shirley Eber 

(1992) ไดน้ าเสนอหลกัการพื้นฐานของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืเป็น 10 ประการคือ19 
1.การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื (Using Resource Sustainable) เป็นการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมอยา่งพอดีเท่าท่ีจ  าเป็นและประหยดั เพื่ออนุรักษท์รัพยากรใหมี้
การใชย้าวนานข้ึน 

2. การลดการบริโภคและของเสียท่ีเกินความจ าเป็น (Reducing Over 
Consumption and Waste) เป็นการลดการบริโภคท่ีมากเกินความจ าเป็นและการลดของเสียเพื่อช่วย
ลดค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะยาว และเพิ่มคุณภาพของการ
ท่องเท่ียวดว้ย 

3. การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) เป็นการรักษาความ
หลากหลายของธรรมชาติและวฒันธรรม ซ่ึ งมีความส าคญัต่อการท่องเท่ียวระยะยาว และช่วยขยาย
ฐานของการท่องเท่ียวดว้ย 

                                                           

 18อา้งในศรัณย ์เลิศรักษม์งคล , “การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ” จุลสารการ
ท่องเทีย่ว ปีท่ี 16-1 (มกราคม-มีนาคม, 2540):12-15. 
 19อา้งในเสรี วงัส์ไพรจิต , ท่องเทีย่วไทยในทศิทางทีย่ัง่ยนื (กรุงเทพฯ : การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.), 78. 
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4. การรวมการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้อยูใ่นการวางแผน (Integrating 
Tourism into Planning) เป็นการรวมการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้กบัแผนพฒันาแห่งชาติและ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน อีกทั้งมีการประเมินผลกร ะทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment 
– EIA) ซ่ึงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหมายถึงการใชห้ลกัวชิาการในการคาดการณ์เก่ียวกบั
ผลกระทบทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบของการด าเนินโครงการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีจะมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทุกดา้นทั้งดา้นทรัพยากรท่องเท่ียว เ ศรษฐกิจ และสังคม เพื่อหาทางป้องกนัผลกระทบ
ดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึนใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด อนัจะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียวในระยะยาว 

5. การสนบัสนุนเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economics) เป็นการ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาควบคู่ไปกบัดา้นรา คาและคุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่เพียงแต่จะช่วยใหเ้กิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนัการท าลายส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

6. การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (Involving Local Communities) เป็น
การใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงไม่เพียงแต่สร้างผลประโยช น์ตอบ
แทนใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มโดยรวม แต่ยงัช่วยยกระดบัคุณภาพการจดัการการ
ท่องเท่ียวดว้ย 

7 . การปรึกษากนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน (Consulting 
Stakeholders and the Public) เป็นการปรึกษาหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอระหวา่งรัฐบาล ผูป้ระกอบการ 
ประชาชนทอ้งถ่ิน องคก์รและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเขา้ร่วมงานกนัในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งร่วม
แกปั้ญหาและลดขอ้ขดัแยง้ในผลประโยชน์ 

8. การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรทอ้งถ่ิน
ทุกประเภททุกระดบัใหมี้ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและวธีิปฏิบติัในการพฒัน าแบบยัง่ยนื ซ่ึงจะช่วย
ยกระดบัของการบริการท่องเท่ียว 

9. การตอบสนองการตลาดท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) เป็น
การจดัเตรียมขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวอยา่งพร้อมมูลเพื่อเผยแพร่ไปยงันกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ใจและ
เคารพในส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติ และวฒันธรรมของแห ล่งท่องเท่ียว อีกทั้งช่วยยกระดบัความพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวดว้ย 

10. การวจิยัอยา่งมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) เป็นการวจิยัและ
ติดตามตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหา และเพิ่มผลประโยชน์ใหก้บั
แหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว รวมไปถึงนกัลงทุน 
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1.2.4 รูปแบบของการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 
รูปแบบของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืเกิดจากการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ย

ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (The United Nations Conference on Environment and Development) 
หรือท่ีเรียกวา่ประชุม Earth Summit ข้ึนท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลเม่ือเดือนมิถุนายน 
ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) หรือท่ีเรียกอีกช่ือวา่ Rio Summit (ปฏิญญาริโอ) และไดร่้วมลงนามรับรอง
เอกสารส าคญั 5 ฉบบั โดยหน่ึงในนั้นคือ  แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) เป็นแผนแม่บทของโลก
ส าหรับการด าเนินงานท่ีจะท า ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จากแผนปฏิบติัการ 21 ดงักล่าวขา้งตน้ท าใหก้ารท่องเท่ียวตอ้งปรับตวัสู่การ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืท่ีตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย และจากการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืน้ี
น าไปสู่การท่องเท่ียวเชิงอ นุรักษ ์แลว้จากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษก์็น าไปสู่การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่อีก 2 รูปแบบ20 

รูปแบบท่ี 1 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ เพื่อให้
ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้าร
จดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งดี รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมุ่งเนน้ให้
เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื อนัไดแ้ก่การท่องเท่ียวเชิงการศึกษาธรรม ชาติ การ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวทางธรณีวทิยา การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ทางธรรมชาติ เป็นตน้ 

รูปแบบท่ี 2 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมหรือชมงานประเพณีต่าง ๆ ท่ีชุมชนทอ้งถ่ินนั้นจดัข้ึน 
เพื่อใหไ้ดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งไดศึ้กษาความเช่ือ ความเขา้ใจต่อสภาพสังคม
และวฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่เพิ่มข้ึน ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งดี
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน โดยมุ่งเนน้ใหมี้จิตส านึ กต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและ
วฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื อนัไดแ้ก่การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียวงานประเพณีและ
ศิลปวฒันธรรม การท่องเท่ียวชมวถีิชีวติในชนบท การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและบนัเทิง การท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพทางวฒันธรรม เป็นตน้ 

                                                           

 20ยศ สันตสมบติั และคณะ , การท่องเทีย่วเชิ งนิเวศ ความหลากหลายทางวฒันธรรม
และการจัดการทรัพยากร (เชียงใหม่:นพบุรี การพิมพ,์ 2544), 51-55. 
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1.2.5 องค์ประกอบของการพฒันาการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 
องคป์ระกอบหลกัของการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืพอสรุปได ้ 6 ดา้น 

ดงัต่อไปน้ี 
1. องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียว เป็นการพฒันาสถานท่ีอนั

เป็นจุดหมายปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกแล ะ
บริการทางการท่องเท่ียวใหส้ามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเยีย่มเยอืน โดยมีการ
ประเมินศกัยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี และก าหนดกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งใหค้วามรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย 

2. องคป์ระกอบดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว เป็นการ พฒันา
เพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมหรือดีกวา่เดิม และป้องกนัผลกระทบ
ดา้นลบจากการท่องเท่ียว โดยตอ้งมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 

3. องคป์ระกอบดา้นการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียว เป็นการพฒันาธุรกิจดา้น
บริการอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่นกัท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ โดยมีความรับผดิชอบต่อการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย  

4. องคป์ระกอบดา้นการพั ฒนาการตลาดท่องเท่ียว เป็นการพฒันาเพื่อ
แสวงหานกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียว
และส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขา้มาท่องเท่ียว โดยใหน้กัท่องเท่ียวเหลา้น้ีไดรั้บความรู้และประสบการณ์จาก
การท่องเท่ียวตามท่ีเขาพึงพอใจ  

5. องคป์ระกอบดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียวของชุมชน
ทอ้งถ่ิน เป็นการพฒันาในการสร้างโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียว เพื่อ สร้าง
ความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการการท่องเท่ียวของตนเองและไดรั้บ
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว อนัจะ ท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเกิดความหวงแหนและรักษาไวซ่ึ้ง
ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูต่ลอดไป 

6. องคป์ระกอบดา้นการพฒันาจิตส านึกทางการท่องเท่ียว เป็นการพฒันาการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทุก
ฝ่าย โดยการใหค้วามรู้และส่ือความหมายในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืใหทุ้กฝ่ายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากร
ท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม  
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 ดงันั้นการท่องเท่ียวย ัง่ยืน คือแนวความคิดการท่องเท่ียวท่ี มุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาการ
ท่องเท่ียว ท่ีมุ่งสู่ความย ัง่ยนื อยูบ่นฐานคิดท่ีวา่ชาวบา้นทุกคนเป็นเจา้ของทรัพยากรและเป็นผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียจากการท่องเท่ียว โดยการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินดา้นต่างๆ เช่น 
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติ วธีิการ ผลิตของชุมชนมาใชเ้ป็นตน้ทุนหรือปัจจยั
ในการจดัการท่องเท่ียว และมีการพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนใหมี้ความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงาน โดยเนน้ใหเ้กิดความย ัง่ยนืสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินตลอดจน
ค านึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ  ผลกระทบท่ีมีต่ อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติ 
สังคม และวฒันธรรม จะตอ้งไม่มี หรือมีนอ้ยท่ีสุด  
 ความส าคญัของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืของทอ้งถ่ิน คือการใหค้นจากภายนอก 
โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวไดม้าเรียนรู้และเห็นวา่คนในทอ้งถ่ินมีชีวติวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากสังคม
และวฒันธรรมอ่ืนอยา่งไร และยงักล่าวถึงการท่องเท่ียวย ัง่ยนืวา่เป็นการพฒันาจากขา้งใน โดยท่ีคน
ในก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมของตนเอง โดยท่ีคนจากขา้งนอกท่ีเป็นผูรู้้ในเร่ืองต่างๆอาจเขา้มา
ช่วยเหลือในดา้นความรู้และวธีิการจดัการ 21 ซ่ึงหวัใจของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืคือกระบวนการ
กระจายรายไดจ้ากการท่องเท่ียว เพื่อใหค้นในทอ้งถ่ินอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งพอเพียง โดยใชท้รัพยากร
ทางปัญญาและมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจดัการ
ร่วมกนั 
  
2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ส าหรับเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ี 1 คือ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติั และทรัพยากรภายในชุมชน กลุ่มท่ี 2 คือ แผนงาน 
นโยบายดา้นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบับา้นน ้าเช่ียว กลุ่มท่ี 3 คือ งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวใหเ้กิดความย ัง่ยนืในพื้นท่ีอ่ืนๆ  
 2.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัประวตัิ และทรัพยากรภายในชุมชนบ้านน า้เช่ียว 

การทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัชุมชนบา้นน ้าเช่ียวน้ีเป็นการทบทวนเพื่อใหท้ราบวา่
ท่ีผา่นมาเคยมีผูศึ้กษาชุมชนบา้นน ้าเช่ียวในประเด็นใดบา้ง ผลการศึกษาเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะท าให้
ทราบขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบัชุมชนบา้นน ้าเช่ียวในเบ้ืองตน้ ซ่ึงงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัชุมชนบา้นน ้าเช่ียวน้ี
พบวา่มีอยูด่ว้ยกนั 2 งาน ซ่ึงเป็นงานท่ีแทรกอยูใ่นงานวจิยัระดบัจงัหวดั คือ 1) งานวจิยัโครงการ

                                                           

 21ศรีศกัร วลัลิโภดม , พพิธิภัณฑ์และประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนั, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก-ประไพ วริิยะพนัธ์ุ, 2551), 10. 
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รักษาเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 2) งานวจิยัแผนท่ี
ทางวฒันธรรมจงัหวดัตราด โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

งานวจิยั  “โครงการรักษาเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินและส่ิงแวด ลอ้ม 
เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว” โดยมหาวทิยาลยัศิลปากร โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีมุ่งเนน้การวจิยัในเชิง
การน าไปปฏิบติั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถ่ิน
และการรักษาเอกลกัษณ์สถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท่ีจะสามรถน ามาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติั ตลอดจนวางแผน นโยบายในการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัตราดต่อไป 
การศึกษานั้นประ กอบดว้ยการศึกษาทรัพยากรทางวฒันธรรมต่างๆท่ีมีอยูใ่นจงัหวดั ไดแ้ก่ 
สถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน ยา่นท่ีส าคญั และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งประเมินสถานภาพการ
ท่องเท่ียวและลกัษณะแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัตราด พร้อมทั้งแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
เพื่อรักษาเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกรอบการพิจารณาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพในการพฒันาในอนาคต 5 ประการ คือ 1) เป็นแหล่งผลิตผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นท่ีเก่ียวโยงกบั
การท่องเท่ียว หรือเป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีเก่ียวโยงกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือมีแหล่ง
เร่ืองราวทางวถีิ ชีวติ วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ หรือเป็นบริเวณในชุมชนทั้งในเขต และนอกเขต
เทศบาลท่ีมีความเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการท่องเท่ียว 2) มีการรวมตวัของชาวบา้นในพื้นท่ี
เป็นกลุ่มในการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนหรือก าลงัจดัตั้ง หรืออยูใ่นความรับผดิชอบ
ของภาครัฐ อ งคก์รอิสระต่างๆท่ีท างานช่วยเหลือประชาชนในทอ้งถ่ิน 3) มีเส้นทางคมนาคมท่ี
เขา้ถึงไดพ้อสะดวกในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 4) มีสภาพทางกายภาพท่ีเหมาะสม 5) มีความปลอดภยั
ในการท่องเท่ียว 

จากการศึกษาพบวา่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาได ้ 13 แหล่ง โดย
ไดเ้สนอแนวทาง ในการพฒันา และจดัการการแหล่งท่องเท่ียวอยา่งคร่าวๆในแต่ละแหล่งอยา่งไร 
เพื่อมอบใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ และจดัท าแผนแม่บทของการรักษาสถาปัตยกรรม
และส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าเขา้สู่คณะรัฐมนตรี  ตลอดจนจดัตั้งองคก์รบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
โครงการ ทั้งในระดบั จงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัเสนอโครงการตวัอยา่งเพื่อเป็น
กรณีศึกษาดว้ยกนั 2 ประเภท คือ โครงการประเภทแนวทางการออกแบบ (Design Guideline) และ
โครงการประเภทกรอบแนวความคิด (Conceptual Guideline)  

ชุมชนมุสลิมบา้นน ้าเช่ียวเป็นหน่ึงในแหล่งท่ีโครงการฯ ไดท้  าก ารศึกษา และระบุ
ใหเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี ซ่ึง
บา้นน ้าเช่ียวเป็นชุมชนริมคลองน ้าเช่ียว ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 200 ปี เร่ิมตน้จากการตั้งถ่ิน
ฐานของชาวมุสลิมจากเมืองก าปงจามของประเทศกมัพชูา สมทบกบัช าวมุสลิมจากทางภาคใตท่ี้จะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

ยา้ยถ่ินฐานไปสู่ภาคใตข้องกมัพชูา แต่มีบางส่วนมาตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณชายคลอง ท่ีเช่ือมต่อกบั
ทะเล มีอ่าวท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นชุมชนใหญ่ มีมสัยดิเป็นศูนยก์ลาง ยงัคงเอกลกัษณ์ของชุมชน
ชาวประมง มีท่าจอดเรือ ท่าข้ึนปลา และมสัยดิริมคลองเป็จุดส นใจ ชีวติทัว่ไปยงัคงสงบ เรียบง่าย 
ในขณะท่ีชุมชนชาวพุธจะอยูติ่ดกบัถนนตราด –  แหลมงอบ มีช่ือเสียงในการท างอบ สมควรไดรั้บ
การส่งเสริมดว้ยการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและปรับปรุงองคป์ระกอบภูมิทศัน์ใหเ้สริมกบั
บรรยากาศชุมชน เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ไปสัมผสักบัชุมช น จึงน าเสนอโครงการตวัอยา่ง
ประเภทกรอบแนวความคิดไว ้คือ “โครงการเดินสัมผสัเอกลกัษณ์ชุมชนน ้าเช่ียว ” โดยใชท้างเดิน
ในชุมชนท่ีมีอยูแ่ลว้ เพิ่มเติมการใหข้อ้มูลเส้นทางดว้ยป้าย แสดงจุดท่ีน่าสนใจและใหข้อ้มูล
รายละเอียด จดัหาท่ีจอดรถส าหรับนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีวา่ง ไม่ ไกลจากชุมชน ปรับปรุงทางเดินให้
ต่อเน่ือง สะดวกและปลอดภยั มีจุดนดัพบและท่ีหมายตา จุดพกัตามเส้นทาง22 

งานวจิยั “โครงการรักษาเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียว จงัหวดัตราด ” น้ี ท าใหท้ราบถึงภาพรวมของทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู่ ในจงัหวดั
ตราด ทั้งทางธรรมชาติ และวฒันธรรม รวมทั้งแนวทางในการบริหารจดัการใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ท าใหเ้ห็นรูปแบบการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งอยา่งเป็นรูปธรรม อยา่งไรก็ดี แนวทางการ
บริหารจดัการดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน ยากต่อการน าไปปฏิบติัจริงในรายละเอียด เน่ืองจา กขาด
การศึกษาประวติัศาสตร์และพฒันาการของชุมชนในพื้นท่ี วถีิชีวติของคนในพื้นท่ี ตลอดจนขอ้มูล
ทรัพยากรต่างๆอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงหากท าการศึกษาเพิ่มเติม แนวทางและโครงการเหล่าน้ีจะสามารถ
น าไปปรับใช ้และจะน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืได ้

และงานวจิยัท่ีเก่ียว ขอ้งอีกงานหน่ึงคือ งานวจิยั “แผนท่ีวฒันธรรมจงัหวดัตราด ” 
เป็นงานวจิยัท่ีเผยแพร่ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์ตั้งแต่ปี พ .ศ.2549 เป็นงานวจิยัในโครงการแผนท่ี
วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ชายแดนไทย –  กมัพชูา ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒั นาชนบท มหาวทิยาลยัมหิดล กบัส านกังานวฒันธรรม
จงัหวดั กระทรวงวฒันธรรม เพื่อด าเนินการส ารวจ บนัทึก และจดัเก็บขอ้มูลดา้นทรัพยากร
วฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนไทย – กมัพชูา ทั้งส้ิน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตราด จนัทบุรี สระแกว้ บุรีรัมย ์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อนัเป็ นบริเวณท่ีรัฐบาลใหค้วามส าคญั และตอ้งการพฒันา
ต่อไปในอนาคต โดยตระหนกัดีวา่พื้นท่ีเหล่าน้ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุดั้งเดิมท่ีมีความหลากหลาย ทั้งภาษา 
วฒันธรรม ความเช่ือ และวถีิการด าเนินชีวติ อาศยัอยู ่ซ่ึงความหลากหลายเหล่านั้นมีลกัษณะ

                                                           

 22มหาวทิยาลยัศิลปากร , โครงการรักษาเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและ
ส่ิงแวดล้อมเพือ่ดึงดูดนักท่องเทีย่ว จังหวดัตราด (กรุงเทพ: มหาวทิยาลยัศิลปากร, ม.ป.ป.), 5 – 111.  
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คลา้ยคลึงกบัชุมชนชายแดนกมัพชูาเช่ นกนั การศึกษาวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอยูบ่ริเวณ
ชายแดนของไทย จึงจะท าใหเ้กิดความเขา้ในในกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ รวมถึงเขา้ใจในวฒันธรรมของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุบริเวณชายแดนกมัพชูาดว้ย ซ่ึงท าใหส้ามารถน าไปใชใ้นการด าเนินนโยบายดา้น
ต่างๆกบัประเทศกมัพชูาใหมี้ความเหมาะสมและเท่าเทียมกนัได ้

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 3 ปี ปีท่ี 1 เป็นการพฒันาฐานขอ้มูลวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุเพื่อจดัท าแผนท่ีวฒันธรรมร่วมกบัเจา้ของวฒันธรรม และส านกังานวฒันธรรมทั้ง 
7 แห่ง ปีท่ี 2 เป็นการศึกษาวจิยัเชิงลึกในประเด็นเร่ืองราวต่างๆ ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัชายแดนไทย-
กมัพชูา โดยใชฐ้านขอ้มูลวฒันธรรมในปีท่ี 1 เป็นตวัก าหนดประเด็นและพื้นท่ีวจิยัร่วมกบัเจา้ของ
วฒันธรรม และปีท่ี 3 เป็นการแสวงหาภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในบริเวณพื้นท่ีชายแดนเพื่ อ
น าเสนอขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัมาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการ
ด าเนินงานพื้นท่ีชายแดนอยา่งย ัง่ยนืโดยใชว้ฒันธรรมเป็นฐาน  

ขอ้มูลจากการวจิยั ไดม้าจากการส ารวจเอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการวจิยั และ
จากการสัมภาษณ์บุคคลระหวา่งการเก็บขอ้มู ลภาคสนาม ซ่ึงเน้ือหาของแผนท่ีวฒันธรรม
ประกอบดว้ย 7 ส่วน ไดแ้ก่ (1) กลุ่มชาติพนัธ์ุ ภาษา วฒันธรรมประเพณี (2) สถานท่ีส าคญัทาง
วฒันธรรมและแหล่งเรียนรู้ (3) ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน (4) ปฏิทินวฒันธรรม (5) บุคคลดา้น
วฒันธรรม (6) ต านานและนิทาน และ (7) ประเด็นเก่ียวกบัชายแดน โดย ทั้ง 7 ประเด็นน้ีมีขอบเขต
ครอบคลุมทั้ง 7 จงัหวดัท่ีเป็นพื้นท่ีชายแดนไทย- กมัพชูา 23 และน าเสนอในรูปแบบของบทความ 
ภาพถ่าย และแผนท่ีทรัพยากรทางวฒันธรรม โดยจะใหค้วามส าคญักบัแหล่งท่ีมาของขอ้มูล เพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถไปถึงแหล่งขอ้มูลได ้เพื่อจะต่อยอดความรู้ต่อไป 

เน่ืองจากเป็นงานวจิยัท่ีเนน้ขอ้มูลจากเอกสาร เน้ือหา ขอ้มูลท่ีปรากฏในเวบ็ไซตจึ์ง
เป็นขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ในเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์แต่ละจงัหวดั โดยเฉพาะ
หวัขอ้กลุ่มชาติพนัธ์ุ ภาษา วฒันธรรมประเพณี สถานท่ีส าคญัทางวฒันธรรมและแหล่งเรียนรู้  ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ต านานและนิทาน ส่วนท่ีเพิ่มเติมคือ หวัขอ้บุคคลดา้นวฒันธรรม ปฏิทินวฒันธรรม 
และประเด็นเก่ียวกบัชายแดน ดงันั้น ทรัพยากรวฒันธรรมในชุมชนบา้นน ้าเช่ียวท่ีปรากฏในแผนท่ี
ทางวฒันธรรมของงานวจิยัคร้ังน้ี จึงเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ีทราบอยูก่่อนแลว้ ได้ แก่ สุเหร่าบา้น
น ้าเช่ียว งอบบา้นน ้าเช่ียว และชุมชนเร่ิมแรกของมุสลิมในจงัหวดัตราดท่ีมีเช้ือชาติเป็นแขกจาม 
อนัมีรายละเอียดมาจากหนงัสือวฒันธรรมและพฒันาการประวติัศาสตร์ของจงัหวดัท่ีจดัท าข้ึน โดย

                                                           

 23โครงการแผนท่ีวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุชายแดนไทย –  กมัพชูา , เกีย่วกบั
โครงการ, เขา้ถึงเม่ือ 4 มิถุนายน 2553, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mapculture.org. 
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คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดังา นเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ่ึงพิมพเ์ผยแพร่เม่ือปี พ.ศ.2542 

2.2 แผนงาน และนโยบายด้านการท่องเทีย่วทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนืในคร้ังน้ี 

ไดท้  าการศึกษาแผนงาน และนโยบายดา้นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว 
ต าบลแหลมงอบ จงัหวดัตราด  ใน 3 ระดบั คือ แผนระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค ระดบัจงัหวดั และ
ทอ้งถ่ินเพื่อน ามาวเิคราะห์ หาแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทาง แผนงานต่างๆ ดงัน้ี 

แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ  พ.ศ.2555 –  255924  ก าหนดโดยกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา เกิดข้ึนตามพระราชบญัญติันโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ .ศ.2551 ท่ีออก
ประกาศคระกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ .ศ.2555 –  2559  ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์  
เป้าประสงค์  เป้าหมาย  พนัธกิจและยทุธศาสตร์การพฒันา โดยก าหนดวสิัยทศัน์ให้ “ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ  มีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวในระดบัโลก  
สามารถสร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดโ้ดยค านึงถึงความเป็นธรรม  สมดุล และย ัง่ยนื”เป้าประสงค์ 
เพื่อ 1) ขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทยเพิ่มข้ึน  2) รายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มข้ึน  โดยเนน้การพฒันากิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าและคุณค่า  3) สร้างรายได้
และกระจายรายไดโ้ดยค านึงถึงความสมดุลและย ัง่ยนื 

โดยก าหนดพนัธกิจ ไว ้5 พนัธกิจ คือ 1) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว  ตลอดจนปัจจยัสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียว  ใหมี้คุณภาพและ
มาตรฐานในระดบัสากล  2) พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ศกัยภาพ  มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
สร้างความสมดุลระหวา่งการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท่องเท่ียวควบคู่ไปกั บการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มสังคม และวถีิชีวติของชุมชน  3) เตรียมความพร้อมของภาคบริการ
และปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียวใหมี้ความพร้อมในการรองรับการเปล่ียนแปลง  และมีบทบาท
ส าคญัในการขบัเคล่ือนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ  4) สร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ใหส้ามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ 5) บูรณาการงานดา้นการท่องเท่ียวใหมี้เอกภาพ  ลด
ความซ ้ าซอ้นของภารกิจ  สร้างกลไกในการสนบัสนุนการพฒันาการท่องเท่ียว  และการบริหาร
จดัการอยา่งมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                                                           

 24กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , แผนการพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาติ พ .ศ.2555 –  
2559, เขา้ถึงเม่ือ 13 เมษายน 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tica.or.th. 
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เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์  ภารกิจ วตัถุประสงค์  และเป้าประสงค์  ของแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 จึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ออกเป็น 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียว พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียวมีส่วนส าคญัในการ
แกไ้ขปัญหาและขอ้จ ากดัในดา้นการท่องเท่ียวท่ีอาจส่งผลใหศ้กัยภาพการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยลดลง  โครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  ระบบโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทั้ง
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ และรวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี  2 การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความย ัง่ยนื พฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวอยา่งมีทิศทาง  ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชาติ โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว  
เพื่อป้องกนัการใชป้ระโยชน์มากเกินไป  การก าหนดมาตรการในการแกไ้ขกฎระเบียบ  และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ใหแ้หล่งท่องเท่ียวของไทยสามารถมีศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสินคา้ บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว  มุ่งเนน้
การพฒันาสินคา้และบริการท่องเท่ียวใหมี้มาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองครบวงจร  ความพร้อมของภาค
บริการและการท่องเท่ียว  แมไ้ดรั้บผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบ
ภายในประเทศ แต่มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศประเทศไทยยงั
เป็นแหล่งท่องเท่ี ยวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ  และมีโครงสร้างพื้นฐานดา้น
การท่องเท่ียว  เช่น โรงแรมและสปาท่ีมีมาตรฐานสูง  บริการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพขยายตวัอยา่ง
รวดเร็ว  นอกจากน้ี  เศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ดมี้บทบาทมากข้ึนในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว  

ยทุธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการท่องเท่ียว  มุ่งเนน้ให้
นกัท่องเท่ียวรับรู้และเขา้ใจในภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวใน
การเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย  โดยการด าเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธ์ิในการจดังาน
ระดบัโลกและภูมิภาค เพื่อเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศ  จดังานแสดงต่างๆ  (Event) เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวไทยผา่นส่ือ
ต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนมีการใชจ่้ าย
มากข้ึน 

ยทุธศาสตร์ท่ี  5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคประชาชน  
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว  บริหารจดัการดา้น
การท่องเท่ียวในแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกนัการก าหนดภารกิจขอบเขตของงานการ
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พฒันาใหช้ดัเจน ก าหนดรูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งครบวงจร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ
แหล่งท่องเท่ียว  รวมทั้งจดัตั้งคณะกรรมการในระดบัทอ้งถ่ินข้ึนเพื่อพฒันาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวใหมี้การบริห ารเป็นรูปธรรม  โดยมีภาครัฐ  เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในทอ้งถ่ินให้
เขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีชุมชน
ทอ้งถ่ินของตนเอง 

แผนการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื  (องคก์ารมหาชน ) (พ.ศ. 2555 - 2558) 25 เน่ืองดว้ยในปีพ .ศ.2546 ไดมี้พระราชกฤษฎีกา
จดัตั้งองคก์ารบ ริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อ การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์รมหาชน ) ท าหนา้ท่ี
ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในบริเวณหมู่เกาะชา้งและพื้นท่ีใกลเ้คียงข้ึน องคก์ารบริหารการพฒันา
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืไดก้ าหนดกรอบบูรณาการการบริหารและพฒันาพื้นท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืหมู่เกาะชา้งและพื้นท่ีเช่ือมโยง จงัหวดัตราด  ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ คือ 
“ผสมผสานความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ ศิลปวั ฒนธรรมและวถีิ
ชีวติชุมชน เพื่อพฒันาเอกลกัษณ์ (Unique) และมาตรฐานการบริการดา้นการท่องเท่ียวของทอ้งถ่ิน
ในพื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะชา้งฯใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสากลโดยอาศยักระบวนการบริหารการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความสมดุลระหวา่ง การพฒันากบัการอนุรักษสู่์การท่อง เท่ียวท่ีเป็นเลิศไดรั้บ
การกล่าวขวญัในระดบัสากล (Smart Green Management leads to World Class Tourism 
Destination)” 

มีวตัถุประสงค์ คือ 1) ผสมผสานความหลากหลายทางธรรมชาติและวฒันธรรม 2) 
พฒันาเอกลกัษณ์และมาตรฐานการบริการท่องเท่ียวทอ้งถ่ินเช่ือมต่อสากล  3) บริหารจดัการเชิง
อนุรักษสู่์การท่องเท่ียวระดบัสากล 

ยทุธศาสตร์การบริหารการพฒันา  เนน้การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการใชป้ระโยชน์เพื่อการพฒันาใหเ้กิดความสมดุลและเหมาะสมตามขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี ซ่ึงประกอบดว้ยประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั 3 ดา้นคือ  

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 : การบริหารจดัการพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว 

                                                           

 25องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (องค์การมหาชน), 
กรอบบูรณาการการบริหารและพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืหมู่เกาะช้างและพืน้ที่
เช่ือมโยง จังหวดัตราด, เขา้ถึงเม่ือ 23 เมษายน 2553, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dasta.or.th. 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 : การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการบริการดา้นการ
ท่องเท่ียว 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 : การระดมการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันา 
โดยมี เป้าหมายหลกัของกรอบการบูรณาการ  เพื่อพฒันาเชิงอนุรักษ ์และฟ้ืนฟูระบบ

นิเวศของป่าดิบช้ืน ป่าชายเลน และทะเล ใหด้ ารงคงอยู ่โดยใหพ้ื้นท่ีหมู่เกาะชา้งฯ สามารถกา้วสู่
แหล่งท่องเท่ียวระดบัสากล (World Class Destination) สามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและการ
ท่องเท่ีย วภาคตะวนัออกและภูมิภาคไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายการเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียว
และการใชจ่้ายของการท่องเท่ียว  และเสริมสร้างสังคมทอ้งถ่ินใหมี้เอกลกัษณ์และมีบริการท่ีดี เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

อีกแผนงานหน่ึงคือ แผนพฒันาจงัหวดัตราด ประจ าปี พ .ศ.2553 – 255626 เน่ืองจงัหวดั
ตราดเป็นพื้นท่ีท่ีมีสมรรถนะสูงในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวของประเทศเน่ืองจากมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเล มีสภาพภูมิ อากาศ  และท าเล ท่ีตั้ง
เหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวและมีหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ ท่ียงัคงความสวยงามตามธรรมชาติ
รวม 52 เกาะ นั บวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี ส าคญั ท่ีชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ ามา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเป็นจ านวนมาก ท าการก าหนดแผนงานดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัไวด้งัน้ี 

มีวสิัยทศัน์  คือ “ตราดเมืองสวรรคแ์ห่งตะวนัออก ประชาชนมีคุณภ าพชีวติท่ีดี  เป็น
แหล่งผลิตสินคา้เ กษตรคุณภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ระดบันานาชาติและความร่วมมือทางสังคม
และเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้นอยา่งย ัง่ยนื” และยทุธศาสตร์ในการปฏิบติัตามแผนคือ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาเมืองตราดใหน่้าอยูม่ ัน่คงเขม้แขง็ภายใตก้ารมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล (ตราดสวรรคแ์ห่งความมัง่คัง่และย ัง่ยนื (Paradise of 
Wealthy and Sustainable)) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมพฒันาภาคเกษตรกรรมและชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนดว้ยหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ตราดสวรรคแ์ห่งเกษตรกรรม (Paradise of Agriculture)] 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดบันานาชาติ , MICE และเป็นประตู
เช่ือมโยงไปภูมิภาคอ่ืน (ตราดสวรรคแ์ห่งการท่องเท่ียวตลอดปี (Paradise of All Season Tourism)) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาใหต้ราดเป็นศูนยก์ลางการคา้การส่งออกและมิตรภาพระหวา่ง
ประเทศในแถบอินโดจีน (ตราดสวรรคแ์ห่งมิตรภาพกบัเพื่อนบา้น (Paradise of Friendly)) 

                                                           

 26คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัตราดแบบบูรณาการ , แผนพฒันาจังหวดัตราด ปี
พ.ศ.2553-2556, เขา้ถึงเม่ือ 1 กรกฎาคม 2553, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.trat.go.th.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

 

ในส่วนของทอ้งถ่ินนั้น เทศบาลต าบลน ้าเช่ียวไดก้ าหนดแผนพฒันาปี 2553 – 2556 
ของเทศบาลต าบลน ้าเช่ียว  ซ่ึงวสิัยทศัน์ของเทศบาลต า บลน ้าเช่ียว  คือ “น ้าเช่ียวชุมชนน่าอยู ่เชิดชู
การศึกษา พฒันาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมการท่องเท่ียว”        

ก าหนดพนัธกิจไวด้งัน้ี  1) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ใหมี้ความ
เหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอ ดชีวติ  3) อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  4) จดับริการดา้น
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 5) พฒันาการบริหารจดัการท่ีดีและการใหบ้ริการประชาชน  
6) พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

โดยจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  1) ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น           
2) ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรงทั้งร่างกาย และจิตใจ  3) เยาวชนไดรั้บการพฒันาทกัษะความรู้ 
ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั 4) มีระบบบริหารจดัการท่ีดี ประชาชนไดรั้บความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการ  5) ชุมชนเขม้แขง็แ ละมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน  6) การคมนาคม
สะดวก ชุมชนมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม  7) รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสมบูรณ์และไม่เกิดมลพิษ  8) ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและมีนกัท่องเท่ียว
สนใจมาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

ส าหรับยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการพฒันาการท่องเท่ียวของเทศบาลต าบลน ้า
เช่ียว มีดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ การวางแ ผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย ก
รรมและการท่องเท่ียว โดยการ1) ส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพ
ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรและประชา ชน 2) ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนแก่คนใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑชุ์มชน และมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร  
4) พฒันาและส่งเสริมการคา้ การลงทุน การคา้ตามแนวชายแดนและภูมิภาคอินโดจีน  5) พฒันาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิมใหมี้ศกัยภาพและมีมาตรฐานและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแหล่ง
ใหม่ ๆ 6) ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัตราด  7) ส่งเสริมและรณรงคใ์ห้
ประชาชนมีความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยการส่งเสริม 1) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการและการสร้างองคค์วามรู้ในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม  2) ส่งเสริมสนบัสนุนการรณรงคใ์หป้ระชาชนมี
จิตส านึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การควบคุม 
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คุม้ครองและการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  4)ส่งเสริมและพื้นฟู  
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนใหก้ารท่ องเท่ียวเป็นแบบเชิงนิเวศ  5)จดั
ใหมี้ระบบการก าจดัขยะ ระบบบ าบดัน ้าเสีย และการแกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม       

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  โดยการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 1) ส่งเสริมและพฒันาการศึกษา 2) ส่งเสริม
กีฬาและนนัทนาการ 3) สร้างจิตส านึกใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชนรักและหวงแหนประเพณี
วฒันธรรมและภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน 4) อนุรักษแ์ละส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

นอกจากน้ี ยงัมี นโยบายดา้นการท่องเท่ียวของผู ้ บริหาร เทศบาลต าบลน ้าเช่ียว ท่ี
กล่าวไวด้งัน้ี  

1. มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  ในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มใหมี้ศกัยภาพ สามารถรองรับการท่องเท่ียวไดเ้พิ่มข้ึน 

2. จดัระเบียบชุมชน ปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาล 
3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เชิงวฒันธรรม ส่งเสริมการจ าหน่ายสินคา้

พื้นเมือง อาหารพื้นบา้น ตลอดจนการสร้างสัญลกัษณ์ของต าบลน ้าเช่ียว เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยนื27 

จากแผนงาน นโยบายของหน่วยงาน องคก์รต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่
แนวทาง แผนยทุธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีอยูใ่นแผนพฒันา โดยต่างมุ่งเนน้
ใหเ้กิดความย ัง่ยนื ใหค้วามส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน ซ่ึง
แผนงาน นโยบายเหล่าน้ีจะไดน้ ามาเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาเสนอแนวทางการจดัการท่องเท่ียว
ใหแ้ก่บา้นน ้าเช่ียวต่อไป 

 
 2.3 ผลงานวจัิย และการศึกษาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจิยัและการศึกษาอ่ืนท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการศึกษ าเพื่อเสนอแนว
ทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื ในคร้ังน้ี ไดท้  าการ ทบทวนง านวจิยั สามารถ
น าไปเป็นตวัอยา่ง หรือประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีทั้งหมด 3 งาน ดงัน้ี 

งานวจิยัแรกคือ โครงการชุมชนท่องเท่ียวย ัง่ยนืในชุมชนบา้นบุและพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง 
จดัท าโดยกองการท่องเท่ียว ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร ร่วมกบั 

                                                           

 27เทศบาลต าบลน ้าเช่ียว, แผนพฒันา 3 ปี (2553 – 2556). 20-28. 
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คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร จดัท าข้ึนโดยใชแ้นวคิดการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์โดยด าเนินการในมิติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ ทั้งดา้นศกัยภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม เพื่อใหเ้กิดสมดุลในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืจากภายใน โดยเนน้ใหป้ระชาชนใน
ชุมชนเกิดความเขา้ใจ ตระหนกัในคว ามส าคญัของการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั โดยมีภาครัฐ องคก์ร
สถาบนัอ่ืนๆเป็นพี่เล้ียงประสานงาน หรือเป็นผูส้นบัสนุนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  (1) ศึกษาองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในชุมชนบา้นบุและพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองท่ียงักระจดักระจายใหเ้ห็น
ชดัเจนเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งต่อการท่องเท่ียวในชุมชนบา้นบุและพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง  (2) เพื่อศึกษาหา
แนวทางในการพฒันาชุมชนบา้นบุและพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ท่ี
ย ัง่ยนื มีความชดัเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลอยา่งแทจ้ริงต่อไป  (3) เพื่อจดัท าแนว
ทางการด าเนินงานและแบบปฏิบติัการพฒันาชุมชนบา้นบุและพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองสู่การเป็นชุมชน
ท่องเท่ียวย ัง่ยนื 

การด าเนินงานไดเ้นน้การบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใหชุ้มชนเขา้ใจ เกิด
ความส านึก เกิดความภาคภูมิใจในถ่ินฐานวฒันธรรมประเพณีของตน ร่วมแสดงความคิด เสนอแนะ
และต่อไปควรใหชุ้มชนมีส่วนในภาคปฏิบติัตามความตอ้งการและประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของชุมชน
และเพื่อชุมชนมากข้ึน ซ่ึงการพฒันาโครงการชุมชนท่องเท่ียวย ัง่ยนื เพื่อพฒันาชุมชนและศกัยภาพ
ของชุมชนดา้นการท่องเท่ียวและวฒันธรรมจะเป็นแนวทางส าคญัแนวหน่ึงในการแกปั้ญหาท่ีไดรั้บ
ผลกระ ทบจากการท่องเท่ียวจนท าใหเ้กิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
วฒันธรรม และวถีิชีวติดั้งเดิมของชุมชน ในขณะท่ีการท่องเท่ียวเขา้มามีส่วนแบ่งในทรัพยากรของ
ทอ้งถ่ินแต่การกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวไม่อาจกระจายไปสู่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ งทัว่ถึงและไม่สามารถน าไปสู่การพฒันา ฟ้ืนฟู ส่งเสริมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน
เท่าท่ีควร28 

งานวจิยัอีกเร่ืองคือ  “อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีย ัง่ยนืของจงัหวดัสระบุรี ” ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงถึงอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนไทยวน อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
นโยบายการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของประเทศไทยและของจงัหวดัสระบุรี และการ

                                                           

 28กองการท่องเท่ียว ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร ร่วมกบั
คณะโบราณคดี มหาวิ ทยาลยัศิลปากร , โครงการชุมชนท่องเทีย่วยัง่ยนืในชุมชนบ้านบุและพืน้ที่
เกีย่วเน่ือง. (พิมพเ์น่ืองในกิจกรรมแนะน าโครงการชุมชนท่องเท่ียวย ัง่ยนื บา้นบุ ณ วดัสุวรรณาราม
ราชวรวหิาร เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร, 2550).  
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กระตุน้ใหเ้กิดการเสริมสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนใหเ้ขม้แขง็และสามรถปรับใชใ้น
ชุมชน 

ผลจากการศึกษาพบวา่ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนไทยวนไดรั้บการเนน้
เพื่อตอบรับการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยู ่โดยทางชุมชนไดจ้ดัการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมถึงสามรูปแบบโดยการท่องเท่ียวทั้ง 3 รูปแบบน้ีเป็นการน าเสนออตัลกัษณ์ของชุมชนใน
รูปแบบท่ีเป็นตวัของตวั เอง นโยบายดา้นการท่องเท่ียวและการสนบัสนุนจากภาครัฐมีส่วนในการ
ก าหนดอตัลกัษณ์ของชุมชน โดยอตัลกัษณ์จะถูกน ามาใชแ้ละปรับเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการท่ีจะตอบสนองต่อกระแสและปัจจยัภายนอกดา้นการท่องเท่ียว หากชุมชน
ใหค้วามส าคญักบัการสัมผสัวฒันธรรมโดยขาดจุดยนืทางวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ วฒันธรรมทอ้งถ่ินก็
มีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัไปสู่การตอบรับการท่องเท่ียวแบบมวลชนแต่หากชุมชนใหค้วามส าคญักบั
การท่องเท่ียวบนพื้นฐานการรู้เท่าทนัและการเรียนรู้บทเรียนจากกรณีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม
อ่ืนๆความเป็นไปไดข้องการคงไวซ่ึ้งจุดแขง็และพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในชุมชมก็สามารถ
เกิดข้ึนไดภ้ายใตก้ระแสวฒันธรรมการท่องเท่ียวเชิงบริโภคในปัจจุบนั29 

และงานวจิยั  เร่ือง “โครงการ “ชุมชนกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ
วฒันธรรม ต าบลแม่ฮ้ี อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ” (2545) เป็นงานท่ี เปิดโอกาสใหป้ระชาชน
โดยเฉพาะเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในฐานะนกัวจิยัรุ่นเยาว ์มีบทบาทเป็นทั้งผูว้จิยั และผูถู้กวจิยั  
วตัถุประสงคข์องการวจิยัมี 4 ประการดว้ยกนั คือ (1) เพื่อศึกษาปัญหาผลกระทบจากการท่องเท่ียว 
ในดา้นเศรษฐกิจ – สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม (2) เพื่อหาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม (3) เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการจดัการจดัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและวฒันธรรม และ (4) เพื่อหารูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรมท่ี
เหมาะสมกบับริบทของชุมชน 

การวจิยัท าการศึกษาพื้นท่ีทั้ง  6 หมู่บา้นในต าบลแม่ฮ้ี การศึกษาใหค้วามส าคญัใน
การท างานร่วมกนัเป็นทีมโดยการตั้งคณะวจิยัรุ่นเยาวข้ึ์นในชุมชน 2 กลุ่ม ท าการศึกษาแนวทางการ
น าทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็นปัจจยัในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืและเป็นการ
พฒันาแบบองคร์วมมุ่งผสานการพฒันาเศรษฐกิจเขา้กบัการพฒันาดา้นสังคมและคุม้ครองทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศใหย้ ัง่ยนื 

                                                           

 29โสวตัรี ณ ถลาง . “อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อเสริม ความเขม้แขง็ในการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีย ัง่ยนืของจงัหวดัสระบุรี ”, วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  35,         
1(มกราคม – มิถุนายน): 54. 
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ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมีการจดักลุ่มจ าแนกเป็นหมวดหมู่น ามาวเิคราะห์และ
สังเคราะห์บนฐานแนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรมและดุลยภาพของระบบ
นิเวศโดยค านึงถึงความสามารถในการร องรับของธรรมชาติและการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื
ในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม ในการศึกษามุ่งเนน้ใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลางเปิดโอกาสใหป้ระชากร
ในชุมชนทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษาหาผลกระทบจากการท่องเท่ียว และมีส่วนร่วม
แกไ้ขปัญหาในฐานะเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียพร้ อมกนัน้ียงัมุ่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่
ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการวจิยัในระดบัรากหญา้หรือระดบัชุมชนเพื่อใหมี้ความเสมอภาคทดัเทียมกนั
ทางสังคมและมีบทบาทส าคญัในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม30  

ซ่ึงแนวทางในการศึกษาของงานวจิยัช้ินน้ี มีความน่าสนใจ และสามา รถน ามาเป็น
แนวทางในการศึกษาในเร่ืองของการศึกษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อเสนอแนวทางการจดัการ
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีย ัง่ยนืไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากแนวคิดและวรรณกรรมท่ีทบทวนมาในขา้งตน้น้ี แต่ละส่วนไดใ้หภ้าพ
แนวทางการศึกษา และขอ้มูลรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี 
กล่าวคือ แนวคิดการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ไดใ้หแ้นวทางในการศึกษา เก็บขอ้มูลภาคสนาม
และการใชห้ลกัฐานเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลในการท าความเขา้ใจพฒันาการของชุมชน ขณะท่ี
แนวความคิดเร่ืองการท่องเท่ียวย ัง่ยนื ท าใหเ้ขา้ใจแนวความคิด หลกัการในการจดัการท่องเท่ียวให้
เกิดความย ัง่ยนื ส่วนงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวย ัง่ยนืในพื้นท่ีอ่ืนนั้นท าใหท้ราบแนวทางใน
การศึกษาประเด็นเร่ืองการแนวทางการจดัการท่องเท่ียวย ัง่ยนื  

ทั้งน้ีงานวจิยัต่างๆท่ีไดท้บทวนมานั้น ผูศึ้กษาจะไดน้ ามาใชป้ระกอบในการศึกษา
เพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืของบา้นน ้าเช่ียวในคร้ังน้ี โดยไดพ้ยายามพิจารณาหา
แนวทาง ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาใหม้ากท่ีสุด ดงั
ปรากฏผลในบทต่อไปน้ี   

 
 

                                                           

 30อุดร วงษท์บัทิม และคณะ. รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ชุมชนกบัการจัดการ
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ และวฒันธรรม ต าบลแม่ฮี ้อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่: ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2545. 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม บา้นน ้าเช่ียว จ .ตราด 
เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ประวติั พฒันาการชุมชน
บา้นน ้าเช่ียว ขอ้มูลทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีส าคญั และกระบวนการจดัการและสภาพปัญหาของ
การจดัการท่องเท่ียวในกลุ่มชาวมุสลิม บา้นน ้าเช่ียว  เพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีสามารถน าไปต่อยอดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบา้นน ้าเช่ียว เพื่อใหเ้ กิดความย ัง่ยนื
ต่อไป 
 
1. สถานทีแ่ละประชากรทีศึ่กษา 
 1.1 สถานทีศึ่กษา 

สถานท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ ชุมชนบา้นน ้าเช่ียว ต าบลน ้าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ 
จงัหวดัตราด ดงัท่ีระบุไวใ้นขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในขอบเขตทางการปกครอง
ของเทศบาลต าบลน ้าเช่ียว มิไดค้รอบคลุ่มทั้งพื้นท่ีภายในเขตการปกครอง ทั้งน้ีเพื่อศึกษาความเป็น
ชุมชนท่ีอยูอ่าศยับริเวณริมคลองน ้าเช่ียว อนัมีความหนาแน่นของบา้นเรือน มีความเป็นชุมชนท่ีอยู่
ร่วมกนัโดยมีคลองน ้าเช่ียวเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัต่อการตั้งถ่ินฐานของชุมชน (ดูเพิ่มเติมในขอบเขต
พื้นท่ีการศึกษา บทท่ี 1)  

ทิศเหนือ ส้ินสุดท่ี ซอยเทศบาล 1/2 หมู่ 2 
ทิศตะวนัออก ส้ินสุดท่ี ซอยเทศบาล 2/1 หมู่ 3 
ทิศใต ้ ส้ินสุดท่ี ซอยเทศบาล 8/1 หมู่ 1 
ทิศตะวนัตก ส้ินสุดท่ี ซอยเทศบาล 8 หมู่ 1 

 1.2 ประชากรทีศึ่กษา 
ประชากรท่ีศึกษาในท่ีน้ีประกอบดว้ย “ทรัพยากรวฒันธรรม” และบุคคล ดงัน้ี 
1.2.1 ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งได ้ (Tangible culture resource)          

ในการศึกษาคร้ังน้ีคือสถานท่ีท่ีมีความส าคญักบัวถีิชีวติของคนในชุมชน และอาคารท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์พฒันาการของชุมชน หรือสามารถพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ดา้น การ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

ท่องเท่ียว หรือเป็นแหล่งเรียนรู้วถีิชีวติและพฒันาการของชุมชนได ้รวมทั้งศาสนสถาน ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นความเช่ือ มีผลต่อจิตใจของคนในชุมชน  

1.2.2 ทรัพยากรวฒันธรรมวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งไม่ได ้ (Intangible) คือ
องคป์ระกอบ ท่ีท าใหเ้กิดวฒันธรรมของชุมชนข้ึน ไม่สามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัทางกายภาพได ้
(intangible forms) ไดแ้ก่ ความรู้ /ภูมิปัญญา (Knowledge/wisdom) ความเช่ือ (beliefs) กฎระเบียบ
แบบแผนเพื่อการปฏิบติั (rules/regulations) ศิลปะและการแสดงออก (expressive behaviors) ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีสามารถจดัการใหเ้กิดประโยชน์แก่การด ารงชีวติของมนุษยใ์นแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่
ละยคุสมยัได ้และทรัพยากรวฒันธรรมในสังคมปัจจุบนัประกอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจาก
อดีต (heritage) และส่ิงท่ียงัมีการสร้างสรรคด์ดัแปลงข้ึนมาใ หม่ (creations/vital cultural resources) 
เพื่อใชส้อยใหส้มประโยชน์ในการแกปั้ญหาดา้นต่างๆของชุมชนแต่ละสังคม  เช่น ประเพณีมุข
ปาฐะ ศิลปะการแสดง คติความเช่ือ เป็นตน้  

1.2.3 บุคคล มีหน่วยการศึกษาเป็นคน และ หน่วยงาน ในการศึกษาคร้ังผูศึ้กษาใช้
วธีิการเลือกแบบเฉพาะเจ าะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาจากคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี คือ 
ผูน้  าทางการปกครอง ผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในชุมชน ผุน้ าหรือผูท่ี้เก่ียวข้ องกบัศาสนาหรือลทัธิ 
หน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน คนในและนอกชุมชน  
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รายการประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

 

 
 
2. วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ศึกษาจากเอกสาร (Documentary) 

ศึกษารวบรวมขอ้มูลต่างๆจากเอกสารชั้นตน้ (Primary sources) และเอกสารชั้น
รอง (Secondary sources) เพื่อศึกษาแนวคิด และขอ้มูลรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวกบัชุมชน ไดแ้ก่
ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป ขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ สภาพพื้นท่ีและส่ิงแวดลอ้ม สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรม ดงัน้ี 

2.1.1 เอกสารจดหมายเหตุ 
2.1.2 เอกสารหน่วยงานราชการ 

ผูน้ าทางการปกครอง

• นายกเทศบาล
• ผูใ้หญ่บา้น

ผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับใน
ชุมชน

• ผูอ้าวุโสในชุมชน
• ผูท่ี้มีองคค์วามรู้เร่ือง

ต่างๆ

ผูน้ าหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
ศาสนา, ลทัธิ

• พระสงฆ์
• โตะ๊อิหม่าม
• ผูดู้แลศาลเจา้

หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง

• ส านกังานจงัหวดั
• วฒันธรรมจงัหวดั
• วฒันธรรมอ าเภอ
• การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ส านกังาน
ตราด

• ส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 
จงัหวดัตราด

หน่วยงานราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน และองคก์รท่ีก่ียวขอ้ง

• เทศบาลต าบลน ้ าเช่ียว
• องค์การบริหารการพฒันา

พืน้ท่ีพิเศษเพื่อการ
ทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 
(องค์การมหาชน), 

คนในชุมชน 

และนอกชุมชน

• คนในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรวฒันธรรม และ
การท่องเท่ียว

• คนนอกชุมชนท่ีใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ
ภายในชุมชนได้

• นกัท่องเท่ียว
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2.1.3 เอกสารส่วนบุคคล 
2.1.4 ภาพถ่ายเก่า 
2.1.5 แผนท่ีเก่า 
2.1.6 แผนท่ีทางทหาร 
2.1.7 แผนผงั 
2.1.8 แผนท่ีปัจจุบนัท่ีแสดงขอ้มูลต่างๆ 
2.1.9 ภาพถ่ายดาวเทียม  
2.1.10 หนงัสือพิมพ ์
2.1.11 หนงัสือ งานวจิยั บทความ 
2.1.12 บนัทึกการสนทนา การกล่าวรายงาน 
2.1.13 ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 2.2 ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
2.2.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) โดยผูศึ้กษาได้

ลงไปยงัพื้นท่ีและสังเกตกระบวนการในการจดัการท่องเท่ียว การเขา้ไปร่วมในกิจกรรมต่างๆใน
การท่องเท่ียวของบา้นน ้าเช่ียวท่ีจดัข้ึน 

2.2.2 สนทนาพดูคุย เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน ประวติั พฒันาการของ
ชุมชนบา้นน ้าเช่ียว วถีิชีวติ วฒันธรรมชุมชนเพื่อใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมภายใน
ชุมชน และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว 

2.2.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตวัอยา่ง (In-depth Interview) โดยการ
สัมภาษณ์แบบรายบุคคล แบ่งออกเป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ดว้ยแนว
ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

2.2.3.1 ศึกษาประวติัพฒันาการและขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนในพื้นท่ีบา้นน ้า
เช่ียว เช่นท่ีตั้ง ประวติัการตั้งถ่ินฐานและความเป็นมาของชุมชนในพื้ นท่ี การปกครอง ลกัษณะ
เศรษฐกิจ ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม เช่นประเพณี ความเช่ือ 
พิธีกรรมภูมิปัญญาดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

2.2.3.2 ศึกษาขอ้มูลการท่องเท่ียวในปัจจุบนัวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร องคก์รใด 
หรือใครมีส่วนร่วมบา้ง อยา่งไร ทรัพยากรวฒันธ รรมท่ีน ามาใชใ้นการท่องเท่ียวมีอะไรบา้ง มีการ
ใหคุ้ณค่าและความหมายอยา่งไรบา้งผา่นกิจกรรมการท่องเท่ียวอะไร อยา่งไร 

2.2.3.3 ศึกษาปรากฏการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนและสภาพปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู ่
ผลดี-ผลเสีย ท่ีเกิดจากการจดัการท่องเท่ียวของกลุ่มมุสลิม ชุมชนบา้นน ้าเช่ียว สภาพปัญหาท่ีเคย
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เผชิญและแนวทางการแกปั้ญหาท่ีผา่นมา ในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเกิดปัญหาใน
การจดัการอะไรบา้ง ผลการจดัการท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จหรือไม่ อยา่งไร โดยใครบา้งท่ีเขา้มา
มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 

2.2.3.4 แนวทางหรือรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวท างวฒันธรรมของชุมชน
บา้นน ้าเช่ียวท่ีเหมาะสม ควรท าอยา่งไร ใครเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการบา้ง และจะน าทรัพยากร
วฒันธรรมใดมาจดัการในการท่องเท่ียวท่ีน่ีอยา่งไร 
 2.3 การวเิคราะห์และตรวจสอบข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม และศึกษาตามกระบวนการท่ีผา่นมาแลว้ขา้งตน้ น ามา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และสรุปสาระส าคญัตามประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตเน้ือหา โดย
วเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัชุมชนในการสนทนากลุ่ม และน าผลการศึกษาท่ีไดม้าวเิคราะห์ เสนอ
แนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม บา้นน ้าเช่ียว จ.ตราด  
 2.4  การน าเสนอข้อมูลและสรุปผล 

น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบพรรณนาบรรยายความ แลว้สรุปผลการศึกษา พร้อม
ช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหา และเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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น าเสนอขอ้มูลและสรุปผล รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

แนวทางการจดัการท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม วเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มูล 

ทบทวนผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

- วเิคราะห์ขอ้มูลเอกสาร

ร่วมกบัขอ้มูลภาคสนาม 

- วเิคราะห์อตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรม 

- ตอบค าถามประเด็น

การศึกษาต่างๆ 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลโดยผูใ้หส้มัภาษณ์ 

รายละเอียดขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์ สภาพพ้ืนท่ี
สงัคม เศรษฐกิจ ความเช่ือ 
วฒันธรรม ภูมิปัญญา 
ทรัพยากรในชุมชนและการ
จดัการท่องเท่ียวในชุมชนท่ี
ผา่นมารวมทั้งทศันคติ ความ
คิดเห็นดา้นการท่องเท่ียว 

ศึกษารวบรวมขอ้มูล
ภาคสนาม 

- สนทนาพดูคุย 

- สมัภาษณ์เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ 

- สงัเกตการณ์แบบมีส่วน

ร่วมกบัไม่มีส่วนร่วม 

ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไป 
ขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ 
สภาพแวดลอ้มสภาพสงัคม
เศรษฐกิจและวฒันธรรม 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาเอกสารต่างๆดงัน้ี 
- เอกสารจดหมายเหต ุ

- เอกสารทางราชการ 

- เอกสารส่วนบุคคล 

- ภาพถ่ายเก่า  แผนท่ีเก่า 

- แผนท่ีทหาร  แผนผงั 

- แผนท่ีปัจจุบนั 

- ภาพถ่ายดาวเทียม 

- ฯลฯ 

 
 
 

ผลการศกึษา วธีิการศึกษา ขั้นตอนการศึกษา 

แผนผงัท่ี 1 แผนผงัแสดงขั้นตอนการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม    
                  บา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด 
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บทที ่4 

พฒันาการความเป็นมาและความเปลีย่นแปลงของบ้านน า้เช่ียว 
 
 บา้นน ้าเช่ียวเป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด มีพื้นท่ี 14.15 ตาราง
กิโลเมตร อยูห่่างจากตวัจงัหวดัตราด 8 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3148 (ตราด-
แหลมงอบ) ผา่น เป็นเส้นทางมุ่งหนา้สู่อ าเภอแหลมงอบ มีคลองน ้าเช่ียวไหลผา่นกลางชุมชน ลงสู่
อ่าวไทย 
 
1. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ และประวตัิศาสตร์ของจังหวดัราด  

ทีต่ั้งทางภูมิศาสตร์ 
จงัหวดัตราดเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกสุดของประเทศไทย โดยตั้งอยูท่ี่

ละติจูด 11-12 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวนัออก  มีเน้ือท่ี 2,862.6 ตารางกิโลเมตร มีชายฝ่ัง
ทะเลยาว 165 กิโลเมตรโดยประมาณ  ทิศเหนือและทิศตะวนัตกมีอาณาเขตติดกบัจงัหวดัจนัทบุรี   
ทิศใตมี้อาณาเขตติดกบัอ่าวไทย ทิศตะวนัออกติดกบัประเทศกมัพชูา  โดยทิวเขาบรรทดัเป็น
พรมแดนธรรมชาติกั้นเขตแดน1  มีเขตการปกครองในปัจจุบนัจ านวน 7 อ าเภอ 

ภูมิประเทศของจงัหวดัตราดมีพื้นท่ีท่ีประดว้ยเทือกเขาสูงท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
และหมู่เกาะต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี2 

ท่ีสูงบริเวณภูเขา  อยูท่างทิศเหนือและแผล่งมาทางทิศใตต้ลอดแนวพรมแดนจน
สุดเขตทางตอนใตข้องจงัหวดั  ภูเขาเหล่าน้ีมีความสลบัซบัซอ้นและมีช่ือเรียกกนัไปตามบริเวณท่ี
ผา่น ซ่ึงรู้จกัในภาพรวมในนามเทือกเขาบรรทดั  นอกจากน้ีในทิศตะวนัตกมีภูเขาขนาดยอ่มใ น
บริเวณตอนกลางของอ าเภอแหลมงอบติดต่อกบัอ าเภอเขาสมิง  รวมถึงท่ีสูงบริเวณภูเขาในเกาะ
ต่างๆ เช่น เกาะกดู และหมู่เกาะชา้ง 

                                                           

 1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั , วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัิศาสตร์เอกลกัษณ์
และภูมิปัญญา จังหวดัตราด (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาลาดพร้าว, 2542), 1. 
 2เร่ืองเดียวกนั, 1-3. 
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ท่ีราบบริเวณภูเขา  มีพื้นท่ีกวา้งขวางมาก เน่ืองจากจงัหวดัตราดมีภูเขากระจายอยู่
ในบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะทางตอนเหนือในทอ้งท่ีเขตอ าเภอบ่อไร่ และทา งทิศตะวนัตกในทอ้งท่ี
อ าเภอเขาสมิงซ่ึงอยูติ่ดกบัอ าเภอแหลมงอบ  รวมไปถึงทางตะวนัตกของอ าเภอเมืองตราด 

ท่ีราบบริเวณลุ่มน ้า  ไดแ้ก่พื้นท่ีบริเวณท่ีราบตอนกลางและตะวนัออกของจงัหวดั
ซ่ึงประกอบดว้ยล าน ้าส าคญัหลายสายท่ีเกิดจากเทือกเขาบรรทดั ไดแ้ก่ คลองแอ่งและคลองสะตอ ท่ี
ไหลมาบรรจบ ณ ปากอ่าวจงัหวดัตราด ก่อใหเ้กิดสายส าคญัคือแม่น ้าตราด ส่วนแม่น ้าสายส าคญัอีก
สายหน่ึงคือแม่น ้าเวฬุมีตน้น ้าอยูใ่นเขาชะเอม และเขาสระบาปท่ีกั้นอาณาเขตระหวา่งจงัหวดัตราด
และจงัหวดัจนัทบุรี 

นอกจากน้ียงัมีล าน ้าท่ีเกิดจากภูเขาเต้ียๆ ซ่ึงกระจายตวัอยูท่ ัว่ไป ทางตะวนัตก เช่น 
คลองน ้าเช่ียวซ่ึงเกิดจากเขาวงัปลาท่ีอยูร่ะหวา่งอ าเภอแหลมงอบและอ าเภอเมือง ไหลผา่นบา้นน ้า
เช่ียวและไหลลงทะเลท่ีบา้นปากคลอง  และคลองบางพระท่ีเกิดจากภูเขาในเขตอ าเภอเมืองเช่น เขา
ระก า เขาไมช้ี้ เขาขนุน ไหลผา่นอ าเภอเมือง และลงสู่ทะเลท่ีบา้นด่านเก่าอ าเภอเมือง      

สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัท่ี ไดก้ล่าวไวพ้อสังเขปขา้งตน้นั้น  แสดงใหเ้ห็นวา่
จงัหวดัตราดนั้นเป็นจงัหวดัท่ีมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ เ หมาะแก่การตั้งท่ีอยูอ่าศยัถาวร  กล่าวคือมีความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งในการเกษตรกรรม  และการติดต่อกบัสังคมภายนอก  สอดคลอ้งกบัห ลกัฐานท่ี
แสดงถึงการอยูอ่าศยัของผูค้น เม่ือราว 2,700 - 1,800 ปีมาแลว้ คือ การพบกลองมโหระทึก จ านวน 3 
ใบ ซ่ึงขดุพบท่ีบา้นสามง่ามและบา้นวงักระแจะ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด  
ภายในบรรจุวตัถุโบราณจ านวนหน่ึง เช่น เคร่ืองมือเหล็ก เคร่ืองประดบัส าริด เ ศษภาชนะดินเผา 
และลูกปัดคาร์นีเลียน เป็นตน้  ซ่ึงสามารถเทียบเคียงไดก้บักลองมโหระทึกท่ีพบในจีนและภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ขดุพบจากแห่งอ่ืน 3  รวมไปถึงขวานหินขดัและเศษภาช นะดินเผาซ่ึงพบท่ี
บริเวณเขาโตะ๊ บา้นอีเร็ม ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมิง4   

นอกจากน้ียงัปรากฏหลกัฐานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่น
พื้นท่ีจงัหวดัตราดในปัจจุบนักบัอาณาจกัรเขมรโบราณ คือ การคน้พบศิวลึงค ์ท่ีบา้นหนองใหญ่ 
ต าบลหว้ยแร้ง อ าเมืองตราด  ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะเป็นประธานของศาสนาสถานแบบเขมรโบราณ

                                                           

 3เมธินี จินะวฒันา, กลองมโหระทกึในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ, 2546), 78-103. 
 4อภิลกัษณ์ เกษมผลกลู , โครงการวจัิยเชิงประวตัิศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติฯ “ตามรอย
เสด็จฯ เกาะช้าง จังหวดัตราด” (กรุงเทพฯ: ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตราด กระทรวงวฒันธรรม 
ร่วมกบั องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื, 2548), 12. 
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ท่ีมีอิทธิพลแพร่หลายอยูใ่นภาคตะ วนัออกของไทยในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 - 185  และหลกัฐาน
เอกสารจีนโบราณท่ีแต่งในสมยัราชวงศซ่์งใต ้ก็ไดก้ล่าวถึงเมืองตราดไวว้า่ “ต้ีล่าต๋า” โดยระบุวา่มี
เมือง “เจินหลา้”  เป็นเมืองหลวง6 

จากหลกัฐานจากการขดุคน้และหลกัฐานเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการตั้ง
ถ่ินฐานของชุมชนในบริเวณจงัหวดัตราดในปัจจุบนั  ถึงแมจ้ะไม่มีขอ้มูล มากเท่าใดนกัแต่อยา่งนอ้ย
ก็สามาสะทอ้นใหเ้ห็นประการหน่ึงวา่ บริเวณพื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีมีการอาศยัแลว้ตั้งฐานมาอยา่ยาวนาน 

                                                           

 5ส านกัศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี , รายละเอยีดโบราณสถานในขอบเขตพืน้ทีก่ารวางและ
จัดท าผงัเมืองรวมเมืองตราด จังหวดัตราด (ม.ป.ท.,2551), 51. 
 6ไอรีน เป แปลและเรียบเรียง, เกร็ดประวตัิศาสตร์จีน 5,000 ปี (กรุงเทพฯ: ดวงกมลพบั
ลิชช่ิง, 2552), 10. 



41 

 
 

แผนท่ีท่ี 2 แผนท่ีจงัหวดัตราด 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, คู่มือท่องเทีย่วตราด, เขา้ถึงเม่ือ 4 มิถุนายน 2553, เขา้ถึงได ้ 
จาก http//www.thai.tourismthailand.org  
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สมัยอยุธยา – ธนบุรี (พ.ศ. 1893 - 2324) 
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และการตั้งของชุมชน ของจงัหวดัตราดเร่ิมปรากฏ

ชดัเจนในสมยัอยธุยา   โดยปรากฏช่ือ “เมืองตราด”  เป็นคร้ังแรกในสมยัของสมเด็จพระเจา้ปราสาท
ทอง ปี พ .ศ. 2178  กล่าวถึงเมืองตราดในท าเนียบหวัเมืองส่วนคลงั (โกษาธิบดี ) ใชต้ราบวัแกว้ 
ข้ึนกบัพระเจา้พ ระยาธรรมราชเดโชชาติ 7 นอกจากน้ียงัปรากฏหลกัฐานการพระราชทาน
วสุิงคามสีมาเม่ือปี พ .ศ. 2225 ตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199 - 2231)8    
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกรุงศรีอยธุยากบัเมืองตราดดงักล่าวมาแลว้นั้น น่าจะเกิดจากปัจจยั              
ทางภูมิศาสตร์ของเมืองตราดเป็นส่วนส าคญั  คือ  เมืองตราดเป็นเมืองท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  อีกทั้ง
ยงัมีแม่น ้าหลายสายทั้งคลองท่ีใชใ้นการคมนาคมขนส่งสินคา้ภายใน  และปากอ่าวท่ีสามารถติดต่อ
กบัเรือการคา้กบัต่างชาติโดยเฉพาะอยา่งยิง่การคา้กบัจีน ดงัหลกัฐานช้ินส่วนเคร่ือ งเคลือบลายคราม
ท่ีผลิตข้ึนในสมยัหวัน่หลี (พ.ศ.2091 - 2187) ตรงกบัสมยัราชวงศเ์หมง็9   

อีกทั้งยงัพบซากเรือส าเภาสมยัอยธุยาจมอยูใ่นชายฝ่ังทะเลตะวนัออกอีกจ านวน
หลายล า10  ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่เมืองตราดและชายทะเลฝ่ังตะวนัออกเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัเมืองหน่ึง   
โดยมีความเห็ นจากนกัวชิาการท่ีกล่าวถึงสภาพการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในแถบชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกวา่ เน่ืองจากเป็นเมืองท่าในการคา้ทางทะเลมกัจะมีผูค้นเคล่ื อนยา้ยไปมาบ่อยคร้ังตาม
ความเหมาะสมของกิจกรรมในการเดินเรือ  จึงท าใหไ้ม่สามารถระบุท่ีตั้งของเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน  
รวมถึงผูค้นส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานมกัเป็นผูค้นจากต่างถ่ิน อนัท าใหเ้กิดความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ไม่อาจรวมเป็นกลุ่มกอ้นทางวฒันธรรมได้11 

                                                           

 7พระบริบาลเทพธานี , ประวตัิศาสตร์ : ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์ 
(พระนคร: โรงพิมพป์ระจกัษว์ทิยา,2551), 527-528. 
 8เอกสารตีพิมพเ์น่ืองในพิธีวางศิลาฤกษอ์าคารพิพิธภณัฑว์ดับุปผาราม , วนัท่ี 2 
กรกฏาคม 2531 อา้งถึงใน ส่งศรี    ประพฒัน์ทอง , บรรณาธิการ , จังหวดัตราดและวดับุปผาราม  
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ืนต้ิงกรุ๊พ จ ากดั, 2535), 11. 
 9เพญ็ศกัด์ิ จกัษุจินดา และคณะ , วเิคราะห์เรือส า เภาโบราณทีค้่นพบในอ่าวไทย  
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์ิฆเนศ, 2521), 47. 
 10ชาญวทิย ์ เกษตรศิริ และ สุภาภรณ์   จรัลพฒัน์, บรรณาธิการ, การค้าโลก รายงานการ
สัมมนาวเิคราะห์เรือโบราณทีค้่นพบในอ่าวไทย  (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
และมูลนิธิต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526) 
 11ศรีศกัร วลัลิโลดม, อารยธรรมฝ่ังทะเลตะวนัออก (กรุงเทพฯ: มติชน,2545), 90-92. 
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กลุ่มคนท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐาน ณ เมืองตราดในคณะนั้นน่าจะมีชาวจีนมากกวา่คนถ่ิน
อ่ืน เพราะปรากฏวา่เมืองคราวกรุงศรีอยธุยาใกลเ้สียใหแ้ก่พม่า พระยาก าแพงเพชร (พระเจา้กรุง
ธนบุรี)  ท่ีร้ีไพร่พลมายงัหวัเมืองทางชายฝ่ังทะเลตะวนัออกไดป้ราบปรามพอ่คา้ชาวจีนกลุ่มหน่ึงที
เมืองตราดซ่ึงแขง็ขอ้กบัท่าน  ความความในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) 
วา่ 
  

 คร้ัน ณ วนัจนัทร์ จุลศกัราช ๑๑๒๙ ปีกรุนศก  เสด็จพระราชด าเนินทพัโดยทางสถลมารค  
กอบดว้ยพลทหารประมาณ ๑,๐๐๐ เศษ เดชะพระบรมโพธิสมภารฝนตก ๗ วนั ๗ คืน แลว้ตรัส ให้
พระพิชยั หลวงราชนครินทร์ เป็นแม่ทพัคุมเรือประมาณ ๕๐ ล าเศษพร้อมดว้ยพยหุโยธาทั้งปวงยก
ไป ทพัหลวงเสด็จโดยทางสถลมารคถึงบา้นทุ่งใหญ่ แลว้เสด็จเรือไปลอ้มขา้ศึกไวคื้นหน่ึง  ฝ่าย
วาณิชพอ่คา้นายเภาทั้งปวงก็ยงัมิได้ อ่อนนอ้ม  คร้ังเพลารุ่งเชา้จึง ตรัสสัง่นายทพันายกองใหเ้ขา้ตี
ส าเภาอยูป่ระมาณก่ึงวนั ขา้ศึกลูกชาวส าเภาตา้นทานมิไดก็้อปัราชยัพา่ยแพท้พัหลวงไดท้รัพย์
ส่ิงของและหิรัญสุวรรณวตัถาลงักรณ์เป็นอนัมาก ฝ่ายจีนเจียมผูเ้ป็นใหญ่กวา่ชาวส าเภาทั้งปวงยอม
สวามิภกัด์ิ  จึงพาธิดามาถวายในเวลานั้นเสด็จกลบัมา ฯ เมืองจนัทรบูร  ยบัย ั้งอยูต่่อเรือรบได ้ ๑๐๐ 
เศษ12 

 
 ต่อมาเม่ือพระยาก าแพงเพชรปราดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีแลว้ ก็ปรากฏ
เร่ืองราวกบัเมืองตราดในพระราชพงศาวดารอีก 2 คร้ัง  โดยกล่าวถึง เขมร ยกทพัมาตีเมืองตราดใน
ปี พ .ศ. 2313 และ พ .ศ. 2314  โดยคร้ังแรกทพัเรือเมืองจนัทบุรีไดตี้แตกพา่ยไป และทพับกของ
เจา้พระยายมราชและทพัเรือของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีไดตี้แตกพา่ยไปในคร้ังท่ีสองและ
ปราบปรามไดเ้ป็นผลส าเร็จ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เมืองตราดยงัคงเป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัเร่ือยมา 

เมืองตราดในสมัยรัชกาลที ่5 (พ.ศ.2411-2453) 
บา้นเมืองตราดในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีเหตุการณ์

ส าคญัเกิ ดข้ึนมากมาย อาทิ ความเจริญต่าง ๆ ท่ีเขา้สู่ยคุท่ีบา้นเมืองไดรั้บวทิยาการตะวนัตก เช่น 
การศึกษา โทรเลข ความปวดร้าวอนัเกิดจากการตอ้งพลดัไปเป็นเมืองท่ีอยูใ่ตอ้าณติัของฝร่ังเศส
ชัว่คราว ความปีติอนัเกิดจากการไดเ้ฝ้าชมพระบารมีของพระองคห์ลายครา เป็นตน้ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
เหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของชาวเมืองตราดทั้งโด ยทางตรงและทางออ้ม การไดรั้บทราบ

                                                           

 12กรมศิลปากร , ประชุมพงศาวดารภาคที ่ 65 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพนั
จันทนุมาศ (เจิม), พิมพค์ร้ังท่ี 3 (พระนคร: กรมศิลปากร , 2506, พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงสฤษฏ์ิสาราลกัษณ์ (เปรม ลางคุลเสน) 27 พฤศจิกายน 2506 ), 30-31. 
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สภาพบริบทความเป็นไปของบา้นเมืองตราดในยคุนั้น สามารถประมวลบริบทต่าง ๆ อาทิ ดา้น
การเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การศาสนา เศรษฐกิจ เป็นตน้13  

ในปี พ .ศ. 2422  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดโ้ปร ดเกลา้ฯ ให้
พระองคเ์จา้สายสนิทวงศจ์ดัตั้งสถานีทหารเรือข้ึนตามชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก ซ่ึงเรียกกนัใน
สมยันั้นวา่ “สเตชัน่ทหารเรือ ” เพื่อการปราบปรามโจรสลดัและการรักษาพระราชอาณาเขตสถานี
ทหารเรือในคร้ังนั้นไดจ้ดัตั้งข้ึนท่ีชลบุรี บางละมุง ระยอง แกลง จนัทบุรี ขลุง  ตราด เกาะกง และ
เกาะเสมด็นอก ซ่ึงจากผลการด าเนินงานน้ี ท าใหเ้มืองตราดและเกาะกงกลายเป็นสภาพมาเป็น 
“สเตชัน่ทหารเรือ” ส าหรับเป็นด่านป้องกนัภยัท่ีจะคุกคามจากฝร่ังเศสทางทะเล 

ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ฝร่ังเศสไดเ้ร่ิมด าเนินการทางทหารใชก้ าลงัเขา้บีบบงัคบัไทย 
โดยยกกองทพัเขา้มาขบัไล่ทหารไทยใหถ้อยร่นออกจากฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขง แลว้ส่งเรือรบเขา้มาจอด
อยูใ่นกรุงเทพฯ ท าใหค้วามยุง่ยากทางชายแดนไทยเร่ิมทวคีวามรุนแรงข้ึน จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ แต่งตั้งกรรมการปรึกษาการป้องกนัพระราชอาณาจกัรเขตข้ึน และจดักองบญัชาการทพัอยู่
ตามหวัเมืองชายท ะเลแต่ละดา้นข้ึนดว้ย ทางดา้นหวัเมืองฝ่ายตะวนัออกซ่ึงข้ึนอยูก่บักระทรวง
ต่างประเทศ (เดิมข้ึนกรมท่า ) นั้น ในปี พ .ศ.2436 ไดแ้ต่งตั้งใหพ้ลเรือจตัวาพระยาชลยทุธโยธินทร์ 
(ANDRE DU PLESSIS DE RICHELIEU) เป็นผูจ้ดัการป้องกนัพระราชอาณาเขตทางหวัเมือง
ตะวนัออก ทางกระทรวง ต่างประเทศไดมี้ค าสั่งมายงัผูว้า่ราชการเมืองแถบน้ี ซ่ึงรวมทั้งเมืองตราด
ดว้ย ใหช่้วยพระยาชลยทุธ-โยธินทร์จดัการทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัพระราชอาณาเขต 

เมืองตราดถูกฝร่ังเศสยดึครอง ในปีพ.ศ.2447  – 2449 เน่ืองจาก ความขดัแยง้ทาง
การเมืองระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศฝร่ังเศส ไดท้วคีวามรุนแรงข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ฝร่ังเศสไดใ้ชค้วามพยายามทุกวถีิทางท่ีจะเขา้ยดึครองดินแดนของ
ประเทศไทยใหไ้ดใ้นท่ีสุด ดงัเช่นไดก้ระท าจนเป็นผลส าเร็จมาแลว้ในญวน เขมร และล าว ซ่ึงใน
ท่ีสุดเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีมีผลกระทบใหจ้งัหวดัตราดตอ้งตกอยูใ่นความปกครองของ
ฝร่ังเศส 

การส่งมอบเมืองตราดใหแ้ก่ฝร่ังเศส จากหลกัฐานของพระบริหารเทพธานี บนัทึก
ไวว้า่ พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วริิยะศิริ ) ต าแหน่งราชราชปลดัทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย และ

                                                           

 13อภิลกัษณ์ เกษมผลกลู . ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้างจังหวดัตราด , ส านกังานวฒันธรรม
จงัหวดัตราด กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบัองคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่ อการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื พิมพเ์น่ืองในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั พุทธศกัราช 2553 (กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก,2553), 139. 
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มิสเตอร์โรบินส (MR.ROBINS) เป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายไทยเป็นผูม้อบ เรสิดงัต ์เดอฟอริงสิมง ขา้หลวง
ฝ่ายฝร่ังเศสเป็นผูรั้บมอบ ไดก้ระท าพิธีมอบท่ีหนา้เสาธงซ่ึงอยูห่นา้ศาลากลาง โดยมีทหารฝ่ายละ 12 
นาย ท าการส่งมอบกนั เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2447 เวลา 12.00 น. มีขา้ราชการฝ่ายพลเ รือนเขา้แถว
อยูด่ว้ย  พระยาศรีสหเทพเป็นผูอ่้านประกาศมอบเมืองใหแ้ก่ฝร่ังเศส  และเรสิดงัต ์เดอฟอริงสิมง 
ขา้หลวงฝร่ังเศสอ่านค ารับมอบจากรัฐบาลไทยเป็นภาษาฝร่ังเศส จากนั้นทหารทั้งสองฝ่ายยงิสลุต 
ฝ่ายละ 1 โหล แตรวงบรรเลงข้ึน และพระยาศรีสหเทพชกัธงไทยลง เรสิดงัต ์เดอ ฟอริงสิมง ชกัธง
ฝร่ังเศสข้ึนสู่ยอดเสา ทหารยงิสลุตอีกฝ่ายละ 1 โหล  

ฝร่ังเศสไดด้ าเนินวธีิการปกครองเมือง โดยแต่งตั้งเจา้พนกังานฝร่ังเศสและเขมรมา
ประจ าท่ีจงัหวดัตราด คือ ต าแหน่งเรสิดงัต ์ (RESIDENT) ขา้หลวงก ากบัขา้ราชการและผูช่้วยหรือ
เลขานุการของเรสิดงัต ์ทั้งสองคนเป็นชาวฝร่ังเศส ท าหนา้ท่ีปกครองบงัคบับญัชาเหนือเจา้พนกังาน
ฝ่ายทหารและพลเรือนทั้งส้ิน ตลอดจนมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพง่และอาญาดว้ย และ
ยงัมีเจา้พนกังานฝ่ายเขมร ท่ีองคศ์รีสวสัด์ิเจา้กรุงกมัพชูาส่งมาประจ าท าหนา้ท่ีต่าง ๆ อาทิ ต าแหน่ง
เจา้เมืองและปลดั เป็นตน้ 

หลงัจากท่ีเมืองตราดไดก้ลบัสู่รา ชอาณาจกัรไทย ตามสัญญาลงวนัท่ี 23 มีนาคม 
2449  ชาวเมืองตราดไดป้รับปรุงบา้นเมืองอยูอ่ยา่งร่มเยน็ เป็นสุขตลอดมาจวบจนถึงปี พ .ศ.2484 
ปรากฏการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ ก็เกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึง  คือ “ยุทธนาวเีกาะชา้ง ” วนัท่ี 17 
มกราคม 2484 14 ผลการรบคร้ังน้ีทหารฝ่ายไทย  เสียชีวติ 36 นาย บาดเจบ็จ านวนมาก  เสียเรือรบ  3 
ล า ไดแ้ก่ เรือรบหลวงธนบุรี    เรือรบหลวงสงขลา  และ เรือรบหลวงชลบุรี   ฝ่ายฝร่ังเศส  เรือ
ลาดตระเวนลามอตต์  ปิเกตแ์ละเรือบริวารอ่ืน  ๆ เสียหายหนกัจนตอ้งล่าถอยออกไป   ทหารฝร่ังเศส
เสียชีวติและบาดเจบ็จ านวนมาก   ภายหลงัจากการรบคร้ังน้ี   ไม่ปรากฏวา่มีกองเรือรบฝร่ังเศสรุกล ้า
เขา้มาในอ่าวไทยอีกเลย 

การรบทางเรือท่ีเกาะชา้งในคร้ังน้ี แมจ้ะไม่จดัวา่เป็นการยทุธใหญ่ก็ตาม แต่ก็
นบัวา่เป็นการรบทางเรือตามแบบอยา่ง ยทุธวธีิสมยัใหม่ ก าลงัทางเรือของไทยเ ขา้ท าการสู้รบก าลงั
ทางเรือของขา้ศึก ซ่ึงเป็นชาติมหาอ านาจทางเรือและมีจ านวนเรือท่ีมากกวา่จนขา้ศึกตอ้งล่าถอยไม่
สามารถท าการะดมยงิหวัเมืองชายทะเลทางภาคตะวนัออกของประเทศไทยไดส้ าเร็จ จึงนบัเป็น
เกียรติอนัน่าภาคภูมิใจอยา่งยิง่ ซ่ึงจะบนัทึกไวเ้ป็นประวติัศาสตร์ของชาติไทยและทหารเรือสืบไป 

                                                           

 14กรมศิลปากร . วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา
จังหวดัตราด , กรมศิลปากรจดัพิมพเ์ผยแพร่เน่ืองในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา,2542), 45. 
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วนัท่ี 23 มีนาคม 2449 ไดมี้การตกลงท าหนงัสือข้ึนอีกฉบบัหน่ึง โดยมีจุดหมาย
ส าคญัท่ีจะคงเมืองตราดไวใ้นพระราชอาณาจกัรตามเดิม หนงัสือสัญญาฉบบัน้ีเรียกวา่ “หนงัสือ
สัญญาระหวา่งสมเด็จพระเจา้แผน่ดินสยามกบัเปรสิเดนตแ์ห่งรีปับบลิคฝร่ังเศส ” ลงนามกนัท่ี
กรุงเทพฯ โดยฝร่ังเศสยอมคืนเมืองตราดใหไ้ทยตามเดิม แต่ฝ่ายไทยตอ้งยอมยกดินแดนเมืองพระ
ตะบอง เมืองเสียมราฐ และเมืองศรีโสภณ เป็นเง่ือนไขแลกเปล่ียนเมืองทั้งสามน้ีท่ีมีพื้นท่ีถึง 50,000 
ตารางกิโลเมตร แลกกบัเมืองตราดซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร ยกเวน้เมืองปัจจนัตคีรี
เขตต(์เกาะกง) ท่ีไม่ไดคื้นใหก้บัไทย 

เหตุการณ์ส าคัญของเมืองตราดหลงัรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ภายหลงัสงครามอินโดจีน ไดมี้การกรทบกระทัง่ตามแนวชายแดนไทย- กมัพชูา
หลายคร้ัง เพราะตามแนวชายแดนกมัพชูาดา้นติดกบัหาดเล็ก อ าเภอ คลองใหญ่ มีคนไทยอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมาก เมืองเกาะกง ซ่ึงในสมยัรัชกาลท่ี 4 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ใหย้กเมือง
เป็นปัจจนัตคีรีเขตต ์เป็นหวัเมืองชั้นโทข้ึนกบักรมท่าควบคู่กบัเมืองประจวบคีรีขนัธ์ท่ีตั้งอยูฟ่ากตรง
ขา้มของอ่าวไทยในแนวเส้นละติจูดเดียวกนั   ซ่ึงอาณาเ ขตของเมืองปัจจนัตคีรีเขตตเ์ดิมครอบคลุม
พื้นท่ีตั้งแต่เขตอ าเภอคลองใหญ่  ปัจจุบนัเขา้ไปถึงหาดศิลาขาวริมอ่าวกมัปงโสมเป็นหวัเมือง
สุดทา้ยของพระราชอาณาเขตไทยดา้นทิศอาคเนย ์หวัเมืองน้ีเป็นท่ีตั้งหลกัแหล่งของคนไทยมาตั้งแต่
ดั้งเดิมควบคู่มากบัเมืองตราด เมืองเกาะกงมีคนไทยอาศยัอยูป่ระมาณ 70,000 คน แต่ในปี พ .ศ.2522 
มีอยูเ่หลือ 17 หลงัคาเรือน ไทยจ าเป็นตอ้งยกเมืองปัจจนัตคีรีเขตตใ์หก้บัฝร่ังเศสพร้อมกบัเมืองตราด 
ในปี พ .ศ.2447 เพื่อแลกกบัการท่ีฝร่ังเศสยอมถอนทหารออกจากจนัทบุรีท่ีฝร่ังเศสยดึไวจ้ากกรณี
วกิฤตการณ์สยาม เม่ือมี พ .ศ.2436 ต่อมาไทยยอมยกมณฑลบูรพาใหก้บัฝร่ังเศสแลกกบัเมืองตราด 
การปักปันเขตแดนระหวา่งไทยกบัอินโดจีนของฝร่ังเศส เม่ือ พ .ศ.2450  ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
ฝร่ังเศสในทุก ๆ ดา้น ผลออกมาจึงปรากฏวา่ เมืองน้ีตอ้งตกไปเป็นของอินโดจีนฝร่ังเศส 

หลงัจากเขมรไดรั้บเอกราช ในปี พ .ศ.2497 รัฐบาลสีหนุใหค้วามสนใจปรับปรุง
เมืองปัจจนัตคีรีเขตต ์โดยจดัตั้งเมืองข้ึนใหม่ท่ีบา้นเสาธงแลว้เสร็จในปี พ .ศ.2502 ยกฐานะเกาะกง
ซ่ึงเป็นอ าเภอข้ึนกบัจงัหวดัก าปอด ข้ึนเป็นจงัหวดัในเขตใหช่ื้อวา่ “เขตตเ์ขมรัฐภูมินทร์ ” ช่วงเวลา
หลงัจากน้ีความสัมพนัธ์ท่ีไม่ค่อยราบร่ืนนกัระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลกมัพชูา ก็มีผลกระทบไป
ถึงชีวติความเป็นอยูข่องชาไทยเกาะกงดว้ย 

รัฐบาลไทยสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีนโยบายสนบัสนุนการต่อสู้เพื่อเอกราช
ของกมัพชูาอยา่งลบั ๆ เม่ือกมัพชูาไดเ้อกราชใหม่ ๆ ความสัมพนัธ์ของสองประเทศน้ีจึงด าเนินไปดี
ชัว่ระยะหน่ึง ประเทศไทยส่งมอบอาวธุเป็นลูกซองช่วยเหลือรัฐบาลเสีหนุ 2,000 กระบอก พร้อม
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ดว้ยกระสุนดินปืน 9 หม่ืนนดั เป็นท่ีพอใจแก่รัฐบาลและประชาชนเขมรมาก ไดมี้พิธีมอบอาวธุใน
พระราชวงัสีหนุ ซ่ึงเจา้สีหนุไดอ้อกรับมอบดว้ยพระองคเ์อง 

เม่ือไทยเปล่ียนรัฐบาลดว้ยการรัฐประหารของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เม่ือวนัท่ี 16 
กนัยายน 2500 พร้อมกบัเปล่ียนนโยบายดา้นการต่างประเทศ ความสัมพนัธ์ไทย-กมัพชูาเร่ิมมีปัญหา
พฒันาไปสู่กรณีพิพาทเขาพระวหิาร ประเทศกมัพชูาตดัสัมพนัธ์ทางการทูตกบัไทย เม่ือวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2501 และเปิดสัมพนัธ์ใหม่เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2502 และก็ตดัความสัมพนัธ์กนัอีก
เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2504 ความสัมพนัธ์ไดข้าดหายไปเป็นเวลา 9 ปีเตม็ มามีความสัมพนัธ์กนัอีก
คร้ังเม่ือนายพลลอนนอล โค่นลม้รัฐาลเจา้สีหนุไดส้ าเร็จ ในปี พ.ศ.2513 

เม่ือเกิดสงครามอินโดจีนคร้ังใหม่ท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นหวัหอกในการต่อตา้น
คอมมิวนิสต ์ท าให ้3 ประเทศในอินโดจีนเกิดการรบพุง่กนัไปทุกหยอ่มหญา้ สถานการณ์ในจงัหวดั
ตราด บริเวณบา้นหาดเล็ก พลอยไดรั้บผลกระทบหนกัจากกองก าลงัจากฝ่ายเวยีดกงท่ีแทรกซึมเขา้
มาท าสงครามแ บบกองโจรในเขตกมัพชูา ปี พ .ศ.2509 ฝ่ายเวยีดกงและเขมรแดงน าปื นใหญ่มาตั้ง
บนเนินเขา ยงิปืน เขา้มายงับา้นหาดเล็กอยา่งหนกั จนราษฎรไม่สามารถออกจากบงัเกอร์ได ้ทาง
จงัหวดัตอ้งสั่งอพยพราษฎรออกจากพื้นท่ีเป็นการชัว่คราว หลงัจากนั้นประมาณ 5 ปี เม่ือ พ .ศ.2513 
ทางการไทยจึงสามารถเข้ าควบคุมสถานการณ์ท่ีหาดเล็กไดแ้ละส่งนาวกิโยธินท่ี 182 เขา้ตรึงพื้นท่ี 
ชาวหาดเล็กจึงเร่ิมอพยพเขา้มาอีกคร้ัง 

จงัหวดัตราด ณ จุดชายแดนบา้นหาดเล็ก เม่ือเหตุการณ์ประเทศกมัพชูาไม่สงบเกิด
สงครามกนัเอง หลงัจากเขมรแ ดงยดึครองกมัพชูาไดใ้นปี พ .ศ.2518  ชายแดนไทยดา้นน้ีจึงไ ม่
ปลอดภยั เส่ียงต่อการถูกเขา้ยดึและอยูใ่นวถีิกระสุนท่ีฝ่ายเขมรแดงสามารถเลือกยงิเขา้มาทั้งสอง
ดา้น คือ ดา้นหมู่บา้นโอบยาม และแนวเทือกเขาบรรทดั พื้นท่ีแถบชายฝ่ังทะเลส่วนน้ีอาจถูกตดัขาด
จากการสนบัสนุนของฝ่ายไทย  
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 1.2 ชุมชนบ้านน า้เช่ียว 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพพื้นท่ีชุมชนบา้นน ้าเช่ียวส่วนท่ีท าการศึกษา (บริเวณริมคลอง) 
ท่ีมา: google earth map, ต าบลน า้เช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จังหวดัตราด, เขา้ถึงเม่ือ 30 สิงหาคม  
2553, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.google.com/index.html 
 

1.2.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านน า้เช่ียว 
คลองน ้าเช่ียวซ่ึงเป็นท่ีตั้งของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวนั้น ตั้งอยูบ่ริเวณทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องตวัเมืองตราด  ห่างจากตวัเมืองตราด 8 กิโลเมตร คลองสายน้ีเกิดจากเขาวงัปลา
ท่ีอยูร่ะหวา่งอ าเภอแหลมงอบ และอ าเภอเมือง ไหลผา่นบา้นน ้าเช่ียว และลงสู่ทะเลบริเวณท่ีบา้น
ปากคลอง ต าบลหนองโสน15 เหตุท่ีช่ือคลองน ้าเช่ียว เพราะวา่ในอดีตน ้าในคลองน้ีจะไหลเช่ียวมาก 
โดยเฉพาะในหนา้น ้าหลาก 16 บริเวณริมคลองบา้นน ้าเช่ียวนั้นมีภาพเป็นป่าชายเลน เน่ืองจากเป็น
ทางท่ีน ้าไหลลงสู่ทะเล เป็นท่ีสะสมของดิ นตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนัมีบา้นเรือนตั้งอยู่
ริมคลองทั้งสองฝ่ังอยา่งหนาแน่น  

                                                           

 15คณะกรรมการฝ่ายการประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ . วฒันธรรม พฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จังหวดัตราด. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 5 – 6. 
 16สัมภาษณ์, เสมียน  ถนอมวงษ,์ ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว, 21 กุมภาพนัธ์ 2553. 

http://www.google.com/index.html
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ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเป็นชุมชนท่ีกล่าวถึงในการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มชุมชนท่ี
อาศยัรวมกลุ่มกนัหนาแน่นอยูริ่ม 2 ฝ่ังคลองน ้าเช่ียว อนัเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีเรียกโดยรวมวา่
ชุมชนน ้าเช่ียว ท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องตวัเมืองตราด อยูใ่นเขตการปกครองของเทศบาล
บา้นน ้าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ซ่ึงระกอบดว้ยชุมยอ่ยดงัน้ี  
             1. ชุมชนในบา้น  
             2. ชุมชนบ่อนอก  
             3. ชุมชนทา้ยเขา  
             4. ชุมชนหนองใหญ่ 
             5. ชุมชนหวัถนน 
             6. ชุมชนเทศบาลใหม่ 
             7. ชุมชนตลาดน ้าเช่ียว 
             มีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3148 (ตราด-แหลมงอบ ) ผา่น เป็นเส้นทางมุ่ง
หนา้สู่อ าเภอแหลมงอบ มีคลองน ้าเช่ียวไหลผา่นกลางชุมชน ลงสู่อ่าวไทย มีอาณาเขตติดต่อกบั
พื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี 
             ทิศเหนือ ติดต่อกบั  ต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด 
             ทิศใต ้ ติดต่อกบั  อ่าวไทย 
             ทิศตะวนัออก     ติดต่อกบั  ต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด  
             ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั  ชุมชนบา้นเนินดินแดง  
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แผนท่ีท่ี 3 แผนท่ีแสดงเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงอยูใ่นหมู่ 1, 2 และ 3 ของทศบาลต าบลน ้าเช่ียว 
 

ลกัษณะภูมิประเทศบริเวณชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเป็นท่ีราบต ่าชายฝ่ังทะเล คือ
เป็นบริเวณชายฝ่ังทะเล มีป่าชายเลนอยา่งหนาแน่น และยงัเป็นสถานท่ีเล้ียงสัตวน์ ้าบางชนิดดว้ย  

ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวนั้นเป็นชุมชนท่ีมีการตั้งถ่ินฐานของชาวมุสลิมอยา่ง
หนาแน่น โดยอยูร่่วมกบักลุ่มคนไท ย และกลุ่มชาวจีนอยา่งกลมเกลียว มีการเก้ือหนุนพึ่งพาอาศยั
กนั แลกเปล่ียนคา้ขายกนั ไม่เพียงแต่ภายในชุมชนเท่านั้น แต่ยงัมีการติดต่อกบัชุมชนภายนอกอีก
ดว้ย จนท าใหใ้นอดีต (เม่ือประมาณ 50 – 60 ปีมาแลว้) บา้นน ้าเช่ียวมีความคึกคกั เป็นแหล่งซ้ือของ
แลกเปล่ียนสินคา้ก่อนถึงตวัเมืองตราด ทั้งน้ีเพราะมีสภาพภูมิศาสตร์ปัจจยัเก้ือหนุนดงัต่อไปน้ี 

1. ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวมีคลองไหลผา่นชุมชน และไหลออกสู่ทะเล ชาวมุสลิม
ซ่ึงนิยมท าการประมงพื้นบา้น จึงมกัสร้างบา้นเรือนอยูติ่ดริมคลอง เพื่อสะดวกต่อการจบัสัตวน์ ้าใน
คลอง และการออกเรือสู่ทะเล นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งจอดพกัเรือขนาดเล็กเพื่อหลบคล่ืนลมอีกดว้ย 
ประกอบกบัความอุดมสมบูรณ์ของคลองน ้าเช่ียว ท่ีมีสัตวน์ ้าอาศยัอยู ่บริเวณปากอ่าวเป็นป่าชายเลน 
ยงัความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นท่ีน้ี 
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2. บริเวณชุมชนบา้นน ้าเช่ียวมีถนนทางหลวงแผน่ดินหมายเ ลข 3148 (ตราด-
แหลมงอบ) ผา่น ถนนสายน้ีเป็นเส้นทางสัญจรหลกัระหวา่งตวัเมืองตราด และอ าเภอแหลมงอบ  ซ่ึง
บา้นน ้าเช่ียวตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นทางดงักล่าว โดยมี ระยะทางห่างจากตวัเมืองตราดเพียง 8 กิโลเมตร 
สามรถเดินเทา้ได ้ ในการเดินไป – มา ของคนในเส้นทาง ตราด – แหลมงอบ จึงมีบา้นน ้าเช่ียว เป็น
จุดแวะพกัของผูเ้ดินทางในอดีต เป็นทางผา่นในการสัญจร เหมาะท่ีจะท าการคา้ขายแลกเปล่ียน
สินคา้ จึงท าใหมี้กลุ่มคนจีนมาสร้างบา้นเรือน เป็นตึกแถว ท าการคา้ขายอยูริ่มถนน นอกจากน้ียงัมี
ตลาดสดหรือโรงจ่าย และท่าเรือท่ีจะท าการซ้ือขาย แลกเปล่ียนสินคา้  

ภาพทางภูมิศาสตร์จึงนบัเป็นปัจจยัท่ีท าใหชุ้มชนบา้นน ้าเช่ียวมีความส าคญั มี
การอาศยัอยา่งหนาแน่น เป็นชุมชนท่ีมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจในอดีต นอกจากน้ีแลว้
ทรัพยากรอนัอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศยงัท าใหค้นในชุมชนเกิดความสัมพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้
นดว้ย ไม่วา่จะเป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติจา กป่าชายเลนมาใชใ้นการด ารงชีวติ เช่นการจบัสัตว์
น ้าในคลอง การตดัจากมาใชง้าน เช่นท าหลงัคา ท างอบ หรือหมวกใบจาก หรือการใชล้ าคลองใน
งานประเพณีประจ าของชุมชน เช่นประเพณีแข่งเรือพายดว้ยล าไมไ้ผ ่ซ่ึงจะแข่งกนัในงานวนัออก
บวชของชาวมุสลิม โดยจะเล่นกนัภายในชุมชน ทั้งชาวมุสลิม ชาวไทย และชาวจีน17 

อยา่งไรก็ดี ความส าคญัของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวในฐานะ จุดแวะพกัของ
เส้นทางก่อนเขา้สู่ตวัเมืองตราด ท าใหใ้นอดีต บา้นน ้าเช่ียวเคย  เป็นจุดซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ 
ผลิตผล ก่อนท่ีจะเขา้ตวัเมืองตราด เม่ือการคมนาคมทางบกสะดวกข้ึน และมีการเปิดเดินรถโดยสาร 
ประมาณปี พ.ศ.2469 ระหวา่งตวัเมืองตราดไปยงัแหลมงอบ การเดินทางโดยใชถ้นนสะดวกรวดเร็ว
ข้ึน จึงไม่ตอ้งเดินเทา้เพื่อเขา้ตวัเมืองตราดอีกต่อไป ท าใหชุ้มชนบริเวณริมถนน และตลาดสดหรือ
โรงจ่ายเร่ิมซบเซา แต่บริเวณริมสองฝ่ังคลองน ้าเช่ียวนั้นยงัคงมีการอยูอ่ าศยัอยา่งหนาแน่น และเพิ่ม
จ านวนมากข้ึนดว้ย แมว้า่ในปัจจุบนัการท าอาชีพประมงพื้นบา้นเร่ิมลดลงดว้ยสาเหตุหลายประการ 
เช่น ความอุดมสมบูรณ์ลดนอ้ยลง ตน้ทุนสูงข้ึน กฎหมายในการท าประมงชายฝ่ัง เป็นตน้ 18 ผูค้นเร่ิม
เปล่ียนอาชีพ ไม่ค่อยไดย้ดึอาชีพอยา่งปู่ ยา่ตายายท่ีเคยท ามาแลว้  

ปัจจุบนับา้นน ้าเช่ียวยงัคงมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น โดยจากสภาพ
ภูมศาสตร์ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง และมีคลองผา่นชุมชน ไหลลงสู่ทะเล ระบบนิเวศท่ีน่าสนใจ 
โดยส่วนปลายคลองท่ีจะลงสู่ทะเลนั้นยงัคงเป็นป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่ถดัมาดา้นในเป็น
บา้นเรือนท่ีตั้งอยา่งหนาแน่น รวมไปถึงวฒันธรรม ประเพณีของการอยูร่่วมกนัภายในชุมชนบา้นน ้า
เช่ียวท่ีผสมผสานวถีิชีวติ การอยูร่่วมกนัของชาวมุสลิม ชาวจีน และชาวไทย ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัอยา่ง
                                                           

 17สัมภาษณ์, ส าเนา ถนอมวงษ,์ ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว , 25 มกราคม 2553. 
 18สัมภาษณ์, ประเมิน สุมะโน, ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว, 6 มกราคม 2553. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลมกลืน ลงตวั และไดรั้บความสนใจจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวศึกษาดูงาน และผูท่ี้สนใจวถีิชีวติของ
ผูค้นบา้นน ้าเช่ียว จนท าใหเ้กิดการด าเนินการดา้นการท่องเท่ียวภายในชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเกิดข้ึน ท า
ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนร้านคา้เดิม มาเป็นร้านคา้ขายผลิตภณัฑชุ์มชน ขายของท่ีระลึก มีบางส่วนท่ี
ปรับบา้นท่ีอยูอ่าศยัมาเป็นโฮมสเตยเ์พื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน 
 
2. พฒันาการของชุมชนบ้านน า้เช่ียว 
 ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวถือเป็นชุมชนท่ีมีความเก่าแก่แห่งหน่ึงของจงัหวดัตราด มีพฒันาการ
ทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินมาไม่ต ่ากวา่ 3 ชัว่อายคุน คือประมาณ 200 ปีมาแลว้ กลุ่มคนท่ีอยูอ่าศยั
นั้นประกอบดว้ย คนไทย มุสลิม และชาวจีน 
 ปัจจุบนัประชาชนในต าบลน ้าเช่ียวนั้นนบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 50 อิสลาม ร้อยละ 50 
แต่ในส่วนของพื้นท่ีศึกษา อนัเป็นบริเวณริมคลองน ้าเช่ียวนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ส่วนผูท่ี้ 
นบัถือศาสนาพุทธนั้นประกอบดว้ยคนไทย และคนจีน ท่ีอาศยัถดัจากริมคลองเขา้มา อยูบ่ริเวณ      
ริมถนน ผสมกลมกลืนกนัจนแยกไม่ออก จ านวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา จ านวน 
2,957 คน 939 ครัวเรือน รายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากร หมู่ 1, 2 และ 3 (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม 2554) 
หมู่ จ  านวนประชากร ชาย 

(คน) 
จ านวนประชากร หญิง 
(คน) 

จ านวนครัวเรือน 
(หลงั) 

หมู่ท่ี 1 759 764 400 
หมู่ท่ี 2 214 197 165 
หมู่ท่ี 3 484 539 374 
รวม 1,457 1,500 939 

 

ท่ีมา : จากงานทะเบียนราษฎร ส านกัปลดัเทศบาล 
 
 การตั้งถ่ินฐาน ในสมยัแรกเร่ิมนั้นคงมีผูค้นอาศยัอยูเ่พียงนอ้ย ไม่ไดมี้การอาศยัอยา่ง
หนาแน่นเช่นปัจจุบนั แต่เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีชาวมุสลิมอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานใน บริเวณริมคลองน ้า
เช่ียว จนท าใหมี้ประชากรเพิ่มข้ึน ชุมชนมีขนาดใหญ่ข้ึน  แต่ยงัคงยดึอาชีพประมง สร้างบา้นเรือน
แบบชาวเล และเจริญเติบโตเป็นยา่นการคา้แห่งหน่ึงเม่ือมีชาวจีนเจา้มาอยูอ่าศยั ท าการคา้ในบา้น   
น ้าเช่ียว ในพื้นท่ีบริเวณริมถนน  การน าเสนอเน้ือหาพฒันาการ การเปล่ียนแปลงของชุมชนบา้นน ้า
เช่ียวน้ีจะแบ่งออกเป็นช่วงการเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีโดดเด่น 3 ช่วง ดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ช่วงท่ี 1 (ราว พ.ศ.2310 – 2411) การตั้งถ่ินฐานของผูค้นบา้นน ้าเช่ียว 
 ช่วงท่ี 2 (ราว พ.ศ.2411 – 2469) ความเจริญของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว 
 ช่วงท่ี 3 (ราว พ.ศ.2469 – 2547) ความซบเซาของชุมชน 
 ช่วงที ่1 การตั้งถิ่นฐานของผู้คนบ้านน า้เช่ียว (ราว พ.ศ.2310 – 2411) 
 ผลจากค วามอุดมสมบูรณ์ และท าเลท่ีตั้ง ดงักล่าวมาแลว้ คลองน ้าเช่ียวมีความอุดม
สมบูรณ์ และ เหมาะแก่การจอดพกัเรือหลบคล่ืนลมในการท าประมง ส่งผลใหบ้ริเวณริมสองฝ่ัง
คลองของคลองน ้าเช่ียว มีผูค้นมาตั้งถ่ินฐานเร่ือยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
 พฒันาการการตั้งถ่ินฐานของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว เร่ิมปรากฏหลกัฐานในสมยักรุงธนบุรี 
(พ.ศ.2310) จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2393 – 2411) โดยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม และเขา้มาตั้ง
บา้นเรือนอยูติ่ดริมคลองก่อน แลว้จึงขยายเขา้ไปทางตอนในของแผน่ดิน นอกจากน้ีแลว้ การท่ีมี
ถนนผา่นกลางชุมชน ท าใหเ้กิดชุมชนท่ีตั้งบา้นเรือนริมถนนเพิ่มข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงชุมชนท่ีอาศยัอยู่
บริเวณริมคลองน ้าเช่ียว ประกอบดว้ยคน 3 กลุ่ม คือ ชาวไทย มุสลิม และจีน ดงัน้ี 
 ชาวไทย   
 คนไทยท่ีอาศยัในบา้นน ้าเช่ียว จะกระจายอยูใ่นพื้นท่ีของหมู่1 และหมู่ 2 คือชุมชนบา้น
หนองใหญ่ อยูบ่ริเวณส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีท าสวนไดแ้ก่สวนยางพารา สวนผลไม ้ สันนิษฐานวา่คนไทย
พุทธน่าจะเป็นคนดั้งเดิมในพื้นท่ี มกัประกอบอาชีพท าสวน ท าไร่  ท านา โดยจะตั้งถ่ินฐานอยู่
ค่อนขา้งกระจายตวัตามพื้นท่ีสวน ไร่ นา ของตนเอง ไม่อยูร่วมกนัอยา่งชาวจีน และมุสลิม ซ่ึงจะมี
กระจายไปในชุมชนของชาวมุสลิมบา้ง แต่นอ้ยมาก โดยมากจะอยูบ่ริเวณพื้น ท่ีชุมชนทา้ยเขา  (หมู่ 
1) ส่วนท่ีติดกบัวดัน ้าเช่ียว และชุมชนหนองใหญ่(หมู่ 2) มีวดัน ้าเช่ียวเป็นศูนยก์ลาง ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงหลกัฐานการสร้างวดัน ้าเช่ียว ระบุวา่สร้างในปี พ .ศ.231019 อนัแสดงใหเ้ห็น
ถึงความเก่าแก่ของการตั้งถ่ินฐานของกลุ่มคนไทยในพื้นท่ี น้ี และไดมี้การผสมกบัคนจีนท่ีเขา้อยู่
อาศยัในบา้นน ้าเช่ียว จนไม่สามารถแยกออกจากกนัไดช้ดัเจน 
 การอยูอ่าศยัจะไม่อยูใ่นยา่นท่ีเป็นการคา้ชุมชน พืชท่ีปลูกมีทั้งขา้ว พริกไทย และสวน
ผลไมเ้ช่น เงาะ ทุเรียน มงัคุดเป็นตน้ โดยหลกัฐานท่ีปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุ  สมยัรัชกาลท่ี 4 
วา่พระยาพิพิธฤทธิเดชวเิศษสิงหนาทไดมี้หนงัสือกราบบงัคมทูลเกลฯ้ ถวายเงินอากรผลไมป้ระจ าปี 

                                                           

 19ส านกังานพระพุทธศาสนา , “หนงัสือ ท่ี พศ 0022/7623 เร่ืองรับรองสภาพวดั ,” 26 
มิถุนายน 2549.  
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พ.ศ.2398 ท่ีปลูกในเมืองตราด อนัไดแ้ก่ หมาก ทุเรียน มะปราง มงัคุด และเงินค่าพริกไทย 20 แต่
ปัจจุบนัหนัมาปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากราคาผลไมท่ี้ตกต ่า   
 ชาวมุสลมิ 
 ชุมชนชาวมุสลิม ท่ีอาศยัในพื้นท่ีบา้นน ้าเช่ียว บริเวณริมสองฝ่ังคลองบา้นน ้าเช่ียว 
ปัจจุบนัคือพื้นท่ี หมู่ 1 และ หมู่ 3 โดยส่วนมากมีอาชีพท าประมงเป็นหลกั ระยะแรกจะตั้งบา้นเรือน
ติดริมคลอง  บริเวณ หมู่ 1 ต่อมามีการขยายชุมชนกระจายตวัไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงของคล อง บริเวณ หมู่ 
3 และถดัเขา้พื้นท่ีดา้นใน ไดแ้ก่ชุมชนบ่อนอก ชุมชนในบา้น ชุมชนทา้ยเขา และชุมชนเทศบาลใหม่ 
 ชาวมุสลิมท่ีบา้นน ้าเช่ียวน้ี จะไดรั้บการเรียกขานวา่ “แขกน ้าเช่ียว ” เป็นมุสลิมนิกาย      
สุหน่ี ในเร่ือง ของการตั้งถ่ินฐานชาวมุสลิมบา้นน ้าเช่ียวน้ี พระบริหารเทพธานี กล่าววา่เป็นแขก
ชาติญวณและเขมร ซ่ึงถูกกวาดตอ้นเขา้มาเม่ือคราวเกิด ศึกสงครามกบัญวณในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ
มาแลว้ไดม้าตั้งรกรากอยูท่ี่บา้นน ้าเช่ียว คร้ังต่อมาจึงชกัชวนพวกพอ้งใหอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานมา ก
ข้ึน ดงัน้ี 
 

 “ชนชาติแขกในจงัหวดัตราดน้ี มีช่ือวา่แขกมลายพูวกเดียวกนัแขกครัว คร้ังแรกไดม้าอยู ่ ท่ี
ต  าบลน ้ าเช่ียวแห่งเดียว ต่อมาภายหลงัมีจ านวนมากข้ึน ไดแ้ยกยา้ยไปอยูบ่า้นยายม่อม ทั้งสองแห่งน้ี
อยูช่ายทะเลในต าบลแหลมงอบ อ าเภอเกาะชา้ง ภายหลงัไดแ้ยกยา้ยไปอยูบ่า้นแหลมตาพนัริม
ชายทะเลในต าบลอ่าวญวณ อ าเภอบางพระอีก แต่นอ้ยครัว ตน้ตระกลูของแขกพวกน้ี แต่เริมเดิมทีเช่ือ
วา่ไม่ไดอ้ยูท่ี่ต  าบลน ้ าเช่ียว จะมีถ่ินฐานบา้นเมืองอยูท่ี่ใดบา้งไม่ มีผูย้นืยนัแน่นอน ได้ สนันิษฐาน
ตามเหตุการณ์ประกอบกบัชนชาติแขกท่ีมีอยูค่งไดค้วามวา่ เขาพวกน้ีไดถู้กกวาดตอ้นครอบครัวเขา้
มาในรัชกาลท่ี 3 ตอนสงครามเขมรและญวณ คร้ังทพัเรือเจา้พระยาคลงั และทพับกเจา้พระยาดินธร 
เม่ือไดช้ยัชนะแก่หวัเมืองต่างๆใน ประเทศเขมรและญวนแลว้ เม่ือท่ีปะพา่ยแพไ้ปนั้นพลเมืองได้
ถูกกวาดตอ้นส่งเขา้มาในพระราชอาณาเขตตน้ละคราว โดยทางทพัเรือเช่ือวา่คงถูกแยกยา้ยแบ่งใหม้า
อยู่ในต าบลน ้ า เช่ียวเอาเลยไปท่ีกรุงเทพฯ หรือท่ีหวัเมืองอ่ืนๆบา้ง ส าหรับในจงัห วดัน้ีคงไดอ้ยูใ่น
ต าบลน ้ าเช่ียวต่อมา พวกพอ้งของแขกท่ีถูกกวาดตอ้นแต่คร้ังยงัอยูใ่นเมืองเขมรและญวณทราบวา่ทาง
น้ีมีท่ีอยูเ่ป็นสุขและการท ามาหากินเจริญดีจึงไดพ้ากนัมาท ามาหาเล้ียงชีพอยูใ่นจงัหวดั เช่น  โตะ๊หมัน่ 
เวลาน้ีมีอาย ุ๗๕ ปี บิดาเขาเกิดท่ีเมืองก าปอดดินของญวณ กบัโตะ๊แช เวลาน้ี อาย ุ ๗๓ ปี บิดา

                                                           

 20“เร่ืองเมืองตราดบอกส่งนกไก่เจ๊ียบ นกเป็ดน ้า เขา้มาทูลเกลา้ถวาย ,” ส านกัหอสมุด
แห่งชาติ , สมุดไทยด า , จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4 บญัชีสังเขป ไม่ มีจ.ศ., ใบบอก , เลขท่ี 271, ดูใน
ศศิธร โตวนิสั . “การศึกษาเพื่อจดัท าแผนท่ีทางมรดกทางสถาปัตยกรรมชุมชนรักษค์ลองบางพระ 
จงัหวดัตราด”, (วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 120. 
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เขาเกิดท่ีเมืองพระตะบองเป็นดินแดนของเขมร บิดาเขาทั้งสองคนน้ีไดต้ามท ามาหากินอยูท่ี่น ้ าเช่ียว 
มาไดภ้รรยาเป็นชาติแขกดว้ยกนั เกิดบุตรชายไดเ้ป็นโตะ๊ดงักล่าว ส่วนปู่  ยา่ ตา ยาย ของโตะ๊ทั้งสอง
จะมีถ่ินฐานอยูใ่นเมืองท่ีกล่าวแลว้ หรือเมืองใดไม่ทราบ ชนชาติแขกในต าบลน ้ าเช่ียวเวลาน้ี เกิดใน
ต าบลน ้ าเช่ียวโดยมาก แต่อพยพครอบครัวมาจากต่างประเทศ เช่นมาจากเขมร และมลายก็ูมา จาก
จงัหวดัอ่ืนๆในพระราชอาณาจกัรก็มีแต่ไม่มาก ถึงเวลาก็ยงัมี โยกยา้ยไปมา ห่างๆเหมือนกนั ไม่
เหมือนจีนเขา้มาอยูใ่นประเทศสยาม21  

    
 จากขา้งตน้ จึงสันนิษฐานวา่การกวาดครัวแขกมาท่ีเมืองตราดนั้นน่าจะเป็นคราว
เดียวกนัคร้ังเจา้พระยาบดินทรเดชาไดใ้หพ้ระอรรคเนศ พระสุนทรภกัดี หลวงนรารณรงค ์หลวง
ไกรนารายณ์ พระยกกระบตัรเมืองก าแพงเพชร และพระมหาดไทยเมืองตากเป็นขา้หลวงหกนายคุม
ไพร่พลไทยมีเคร่ืองศาสตราวธุครบมือกนัหา้ร้อยคน คุมครัวเขมร และแขกจามกบัจีนเขมร 1,242 
คน เดินไปส่งยงักรุงเทพฯ 22 ดงับนัทึกของเจา้พระยาบดินทรเดชา วา่  “...คร้ันครัวถึงกรุงเทพฯ 
แลว้แต่ ณ เดือนเจด็ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ั วทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหค้รัวแขกจามเขมร
ไปตั้งบา้นเรือนอยู ่ณ ท่ีคลองบางกะปิแขวงกรุงเทพฯ (คือท่ีบา้นแขกครัวริมสระปทุมวนัทุก
วนัน้ี)...”23 

 ไดมี้การอพยพเขา้มาของชาวเขมรอีกระลอกในช่วงของรัชกาลท่ี 5  เพื่อหนีการบีบ
บงัคบัทางดา้นศาสนาของฝร่ังเศสท่ียดึเมืองเขมรในขณะนั้น  เพื่อเขา้มาอาศยัแผน่ดินไทยภายใตร่้ม
โพธิสมภารของพระมหากษตัริยไ์ทย ซ่ึงมีหลกัฐานคือ ใบรัชูปการใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง ของนาย
แอน วรัิญโท ระบุวา่ไวเ้ป็น ปี พ .ศ.2433 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 จากขอ้มู ลขา้งตน้ และการเก็บ
ขอ้มูลสัมภาษณ์ของผูศึ้กษา ท าใหเ้ช่ือวา่ชาวมุสลิมบา้นน ้าเช่ียวดั้งเดิมนั้น มีบรรพบุรุษมาจากเมือง 

                                                           

 21พระบริหารเทพธานี , “ประวติัจงัหวดัตราด ,” สมาคมชาวตราด , ฉบบัพิเศษ (2525): 
40 – 41. 
 22อภิลกัษณ์ เกษมผลกลู , โครงการวจัิยเชิงประวตัิศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติฯ “ตามรอย
เสด็จฯเกาะช้าง จังหวดัตราด .  (กรุงเทพฯ: ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตราด กระทรวงวฒันธรรม 
ร่วมกบั องคก์ารบริหารหารพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื, 2547),42. 
 23เจา้พระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ), อานามสยามยุทธ ว่าด้วยการสงคราม
ระหว่างไทยกบัลาว เขมรและญวณ, (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2514), 662 - 663. 
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กมัพชูา ทางเมืองก าปงจาม และก าปอด 24 และเม่ือประมาณ 30-40 ปีก่อนมีชาวมุสลิมจากกรุงเทพฯ
ไดย้า้ยถ่ินฐานเขา้มาอีกระลอกหน่ึง โดยมาจากชุมชนมสัยดิสุวรร ณภูมิ (เขตคลองสาน )25ท าให้
จ  านวนผูค้นท่ีอาศยัท่ีบา้นน ้าเช่ียวมีจ านวนมากข้ึน  
 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพใบเสร็จเงินรัชชูปการใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง ของนายแอน วรัิญโท  
ท่ีมา: นายณฐัวฒิุ วรัิญโท 
 
 ชุมชนชาวมุสลิมมีมสัยดิ เป็นศูนยก์ลาง จากค าบอกเล่า และการศึกษารวบรวมขอ้มูล 
พบวา่ มีอิหม่ามประจ ามสัยดิทั้งส้ิน 6 คน ดงัน้ี 
 1. ฮดัยสีงวน วบิูลดลย ์(ช่วงประมาณรัชกาลท่ี 3 ตอนปลาย) 
 2. ฮดัยหีมุด วบิูลยด์ล (บุตรฮดัยสีงวน) 
 3. ฮดัยสีะอาด (อดั) ถนอมวงษ ์
 4. ฮดัยซีอและห์ (สัญชยั) ถนอมวงษ ์(บุตรฮดัยสีะอาด)   

                                                           

 24สัมภาษณ์, สุชาติ ถนอมวงษ ์และนรินทร์ ภูมิมาโนช,ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว 
, 19 พฤษจิกายน 2552. 
 25สัมภาษณ์เชาวฤทธ์ิ วิรัญโท  และ มะซา้ด วรัินโท ,ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว , 6 
มีนาคม 2553. 
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 5. ฮดัยฮีาซะห์ (สาธิต) ถนอมวงษ ์(นอ้งฮดัยสีัญชยั)  
 6. ฮดัยอีาบีดีน (สุชาติ) ถนอมวงษ ์ 
 มสัยดิอลักุบรอ  เป็นมสัยดิเก่าแก่ตั้งอยูริ่มคลองน ้าเช่ียว เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมบา้นน ้าเช่ียว และเม่ือมีจ านวนคนเพิ่มมากข้ึนจึงมีมสัยดิ
เพิ่มข้ึนอีกแห่ง บริเวณบา้นทา้ยเขา หมู่ 3 ช่ือวา่มสัยดิยนันะตุล้การีม ในปี พ.ศ.2524 
 ชาวมุสลิมท่ีบา้นน ้าเช่ียวน้ีจะสร้างบา้นเรือนอยูติ่ดริมคลองน ้าเช่ียว และมกัยดึอาชีพ
ประมงเป็นส่วนใหญ่ มีการท าประมงในล าคลองน ้าเช่ียว และออกเรือในอ่าว โดยใชเ้คร่ืองมือ
พื้นบา้น แบบง่ายๆในการจบัสัตวน์ ้าในล าคลอง คือการทอดแห รุนเคย แทงปลา วางเบด็ และจบั
หอยต่างๆ เพื่อเป็นอาหาร และจ าหน่าย จนมีฉายาวา่ “พวกเกาะตล่ิงกิน ”26 แต่ปัจจุบนัลดนอ้ยลง 
เน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ และความสะอาดในล าคลองลดลง  การออกเรือในทะเล จะใช้ เรือขนาด
เล็ก ถึงขนาดกลาง ซ่ึงเป็นการท าประมงพื้นบา้น จะท าในร่องน ้าท่ีอยูร่ะหวา่งแหลมงอบกบัเกาะชา้ง 
ซ่ึงเรียกวา่ร่องชา้ง  
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเห็นไดว้า่การตั้งบา้นเรือนของชาวมุสลิมบา้นน ้าเช่ียวนั้น เกิด
จากสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสมกบัการเล้ียงชีพของตน บา้น เรือนจึงสร้างติดริมคลอง และกระจุก
ตวักนัอยูบ่ริเวณสองฝ่ังคลอง รวมถึงมสัยดิท่ีสร้างอยูริ่มน ้าดว้ย อนัแสดงถึงจุดศูนยร์วมของชุมชน
ชาวมุสลิมซ่ึงอาศยัอยูริ่มคลองอยา่งแทจ้ริง 

                                                           

 26พระบริหารเทพธานี,สมาคมชาวตราด, 42. 
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ภาพท่ี 3 ภาพแผนผงัแสดงการตั้งบา้นเรือนของชุมชนชาวมุสลิม 
ท่ีมา: ชาตรี โชติรัตนพิทกัษ ์และคณะ, “รายงานการคน้ควา้ เก็บขอ้มูล และวเิคราะห์ เร่ือง
สถาปัตยกรรมเรือนพื้นบา้นชาวประมง” (รายงานการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2522). 
 

ชาวจีน  
 กลุ่มคนจีนจะอาศยัอยูบ่ริเวณ ริมถนน ในหมู่ 1 และ หมู่ 3 ท่ีเรียกวา่  ชุมชนหั วถนน 
และชุมชนตลาดน ้าเช่ียว เร่ิมอพยพเขา้มาท า การคา้ขาย  หลงัจากท่ีบา้นน ้าเช่ียวมีความเจริญทางดา้น
เศรษฐกิจ  ในราวสมยัรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411 – 2453 ) โดยจะตั้งบา้นเรือนอยูริ่มถนน และท าการ
คา้ขาย มีศาลเจา้เป็นท่ีเคารพนบัถือของหมู่ชาวจีน คือ ศาลเจา้เซ็งจุย๊โจว้ซือ 
 จากการศึกษาของศศิธร โตวนิสั ท่ีไดท้  าการศึกษาถึงประวติัศาสตร์เมืองตราด  ท าให้
เห็นพฒันาการของบา้นน ้าเช่ียวสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโตของ ตวัเมืองตราด  ถึงการตั้งถ่ินฐานของ
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คนจีนในเมืองตราดไวว้า่ ช่วงสมยัรัชกาลท่ี 1 – รัชกาลท่ี  4 นั้นเป็นช่วงท่ีผูค้นจากหลากหลายกลุ่ ม
เขา้มาตั้งถ่ินฐานในเมืองตราดเพิ่มข้ึน โดยชาวจีนเป็นชาติท่ี อพยพเขา้มามาก ข้ึน เพราะเป็นเมือง
ชายทะเล สามารถเดินทางมาจอดมาจอดพกัเรือได้ 27 ดงัท่ีพระบริหารเทพธานีสันนิษฐานไวว้า่ คน
จีนท่ีเดินทางคา้ขายไปมาน้ีคงแวะจอดเรือตามเมืองต่างๆท่ีอยูต่ามชายฝ่ังทะเลนั้น เม่ือ ถึงหนา้มรสุม 
ไม่สามารถเดินเรือไดก้็ตอ้งแวะพกัอยูใ่นเมืองเหล่านั้นไปนานหลายเดือน การท่ีตอ้งพกัอาศยัอยูใ่น
เมืองต่างๆดงักล่าวคงจะท าใหบ้รรดาพอ่คา้ ซ่ึงรวมถึงผูแ้สวงโชคท่ีมากบัเรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัคน
พื้นเมืองและเห็นความเป็นไปของบา้นเมืองท่ีตนเองไปพกัอาศยัอยู ่โด ยเฉพาะยิง่หวัเมืองชายทะเล
ของสยามท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีคนจีนบางส่วนอาศยัอยูก่่อนแลว้คงจะท าใหค้นจีนจ านวน
หน่ึงตดัสินใจเขา้มาท ามาหากินและตั้งหลกัแหล่งอยูใ่นเมืองดงักล่าวในท่ีสุด โดยมีเมืองตราดเป็น
หน่ึงในเมืองเหล่านั้น “เขา้ใจวา่แต่เดิมคงจะไปมาระหวา่งเมืองจีน กบัเมืองไทยโดยเรือส าเภา เรือใบ 
มีอ่าวก็แวะพกัแลคา้ขาย เมืองตราดอยูร่ะหวา่งทาง เม่ือมาคา้ขายเห็นท าเลการท ามาหาเล้ียงชีพดีกวา่
บา้นเมืองของตวั จึงไดข้ึ้นมาท ามาหากินอยูแ่ลว้ต่อมาก็ชกัชวนกนัอยูเ่ร่ือยมา”28 
 นอกจากน้ียงัมีชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในเมืองไทยในช่วงเวลาต้ นพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ 
เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีมณฑลในจีนใตต้อ้งประสบกบัความอดอยากจากภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบจากสงครามฝ่ินโดยชาวจีนส่วนใหญ่ไดเ้ขา้มาตั้งหลกัแหล่งอยูต่ามหวัเมืองชายทะเล     
อ่าวไทย ตั้งแต่อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราดไปจนถึงไทรบุรี ในภาคใต ้ส่วนภาคกลางคน จีนไดต้ั้ง
หลกัแหล่งอยูต่ามล าน ้าบางปะกงจนจดปราจีนบุรี รวมทั้งล าน ้าเจา้พระยา ท่าจีน ไปจนถึงปากน ้าโพ 
และตามล าน ้าแม่กลองไปถึงกาญจนบุรี29 
 บา้นน ้าเช่ียวก็มีชุมชนชาวจีนท่ีท าการคา้มาตั้งถ่ินฐานอยู ่โดยสอดคลอ้งกบัเหตุผลใน
เร่ืองของสภาพภูมิศาสตร์ของบา้นน ้าเช่ียว ท่ีมีคลองออกสู่ทะเล เป็นจุดหลบคล่ืนลมของเรือเล็กท่ี
ออกทะเลไปทางร่องชา้ง (ร่องน ้าบริเวณหนา้เกาะชา้ง ) สัมพนัธ์กบัความในบนัทึกของ “มงเซเญอร์ 
ปาลเลกวัซ์” บาทหลวงชาวฝร่ังเศสท่ีเดินทางเขา้มาในสยาม ช่วงรัชกาลท่ี 3 – 4 ท่ีเรียกเมืองตราดวา่
เมืองทุ่งใหญ่ วา่  

                                                           

 27ศศิธร โตวนิสั . “การศึกษาเพื่อจดัท าแผนท่ีทางมรดกทางสถาปัตยกรรมชุมชนรักษ์
คลองบางพระ จงัหวดัตราด ”, (วทิยานิพนธ์ ปริญญา มหาบณัฑิต สาขา วชิาการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), น. 109. 
 28พระบริหารเทพธานี, วารสารสมาคมชาวตราด, 36. 
 29วลัลภ บุรุษพฒัน์ , “ความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทย ”, ในชาวจีนในประเทศ
ไทย : 7. 
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 “...จงัหวดัทุ่งใหญ่ อนัอยูท่างทิศตะวนัออกของจนัทบุรีนั้น อุดมสมบูรณ์ไปดว้นกระวาน ไม้
จนัทร์แดง รงเขมร พริกไทย งาชา้ง และผลิตผลอนัมีค่าอ่ืนๆอีกมาก เมืองทุ่งใหญ่มี พลเมืองอยูร่าว 
๔,๐๐๐ คน เป็นคนไทยและคนจีน ซ่ึงเป็นพอ่คา้กบัแม่คา้กนัแทบทั้งนั้นพลเมืองส่วนนอ้ยท าประมง
ทั้งๆท่ีชายฝ่ังทะเลมีกุง้ปลาชุกชุม ในบริเวณใกลเ้คียงกนัมีเกาะ  อนัอุดมไปดว้ยพนัธ์ุไม ้เช่นเกาะชา้ง 
ซ่ึงกล่าวกนัวา่มีเสือชุมนกั มีภูเขาตั้งเด่นอยูบ่นเกาะ  เป็นสถานท่ีพกัจอดของเรือทั้งหลายท่ีแวะเขา้มา
ยา่นน้ี...30  

 

 ซ่ึงบา้นน ้าเช่ียวนั้นตั้งอยูใ่กลก้บัเกาะชา้ง คงมีบางกลุ่มท่ีมาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่บา้น น ้าเช่ียว
ในช่วงเวลาดงักล่าว  และคงมีชาวจีนท่ีเขา้มาในช่วงระยะหลงั หลงัจ ากท่ีบา้นน ้าเช่ียวเร่ิมมี
ความส าคญั เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ  ช่วง พ .ศ.2436 เป็นตน้มา อนัเป็นช่วงมีการสร้างถนน
สาย ตราด – แหลมงอบ  เพื่อมาคา้ขายท่ีบา้นน ้าเช่ียวน้ี ส่วนใหญ่จะอยูบ่ริเวณชุมชนยอ่ยตลาด        
น ้าเช่ียว จะตั้งบา้นเรือนบริเวณริมถนน(ตราด- แหลมงอบ) ท าการคา้ขาย จากการสัมภาษณ์ทราบวา่ 
สมยัก่อนมีร้านคา้ชาวจีนท่ีขายของช าหลายราย เช่น แป๊ะกิม , เจไ๊น๊, แป๊ะหวั เป็นตน้ สินคา้ท่ีคา้ขาย
จะเป็นสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ เช่น ขา้วสาร เกลือ น ้าตาลทราย  เคร่ืองเทศ เป็นตน้  
นอกจากน้ียงัมีคนจีนท่ีขายทอง ท าทอง อีกด้ วย31  ลกัษณะบา้นเรือนเป็นตึกแถว ท าใหเ้กิดตลาด 
หรือโรงจ่าย ส าหรับการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้จากชาวประมง และชาวสวน ทุกๆวนัอีกดว้ย 32 
โดยคนในชุมชนจะมาท าการคา้แลกเปล่ียนสินคา้ท่ีน่ีถา้หากขายในตลาดไม่หมด จึงจะน าไปขายใน
ตลาดใหญ่ริมคลอง (คลองบางพระ ) ท่ีอยูใ่นตวัจงัหวั ดตราด ซ่ึงใชว้ธีิเดินไป และขากลบัก็จะซ้ือ
ของกลบัเขา้มา33   

จากท่ีกล่าวมา ท าใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว และชุมชนภายนอกใน
อดีตท่ีมีการติดต่อกนัทางดา้นการคา้ ไปมาหาสู่เพื่อแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีไดจ้ากชุมชนกนั นอกจากน้ี
ยงัมีการคา้ขายในล าคลอง ท่ีผูค้นจา กต่างชุมชนเขา้มา โดยในอดีตจะมีเรือบรรทุกสินคา้เขา้มาขาย

                                                           

 30มงเซเญอร์ ปาลเลกวัซ์, เล่าเร่ืองกรุงสยาม, พิมพค์ร้ังท่ี 3, แปลโดย สันต ์ท .โกมลบุตร 
(กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2549), 72. 
 31สัมภาษณ์ เชาวฤทธ์ิ วรัิญโท,ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว, 6 มีนาคม 2553. 
 32สัมภาษณ์ มะซา้ด วรัินโท, ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว, 6 มีนาคม 2553. 
 33สัมภาษณ์ ละมุด ผวิขาว, ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว, 25 มกราคม 2553. 
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ในล าคลอง เช่น แตงโมจากบา้นท่าพริกพายมาขาย เตาอั้งโล่ โอ่ง ขา้วของเคร่ืองใช ้มากบัเรือส าเภา
เป็นตน้34  
 

 
 
 
 
 
 

แผนท่ีท่ี 4 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีชุมชนจีน และมุสลิม ในชุมชนบา้นน ้าเช่ียว  
 

 สาเหตุท่ีท าใหผู้ค้น เลือกเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูอ่าศยั ประกอบอาชีพท่ีบา้นน ้าเช่ียว        
เป็นเพราะสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการตั้งถ่ิฐาน คือบริเวณพื้นท่ีน้ีมีความเหมาะสมต่อก าร
เพาะปลูก มีคลองท่ีเป็นแหล่งอา หารอนัอุดมสมบูรณ์ เป็นเส้นทางออกสู่ทะเล สามารถติดต่อกบั
                                                           

 34สัมภาษณ์ ละมุด ผวิขาว, ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว, 25 มกราคม 2553. 

  บริเวณท่ีชาวจีนอาศยั                          บริเวณท่ีชาวไทยอาศยั 

           บริเวณท่ีชาวมุสลิมอาศยั 
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ชุมชนอ่ืนได ้ดงันั้นจึงเหมาะแก่การตั้งถ่ิ นฐาน และเกิดเป็นชุมชนข้ึนเม่ือชาวมุสลิมเขา้มาอยูอ่าศยั 
สถานท่ีตั้งท่ีเป็นเสมือนเมืองท่าเล็กๆ เน่ืองจากเป็นจุดผา่น และเปล่ียนเส้นทางการเดินทาง จากทาง
น ้ามาเป็นทางบก  ส่งผลใหช้าวจีนเขา้มาอยูอ่าศยั ประกอบการคา้ท่ีน่ี ท าใหบ้า้นน ้าเช่ียวเจริญเติบโต
ในเวลาต่อมา บริเวณบา้นน ้าเช่ียวจึงกลายเป็นชุมชน ไทย มุสลิม แต่ไทยนั้นตั้งถ่ินฐานบริเวณพื้นท่ี
ท่ีท าการเกษตร อยูห่่างจากริมคลองน ้าเช่ียวออกไป  โดยมุสลิมเป็นกลุ่มใหญ่บริเวณน้ี ซ่ึงตั้ง
บา้นเรือนเลียบสองฝ่ังคลองน ้าเช่ียว และชาวจีน ท่ีตั้งถ่ินฐานบริเวณริมถนนสาย ตราด – แหลมงอบ 
อนัเป็นทางสัญจรหลกั เพื่อท าการคา้ 
 ช่วงที ่2 ความเจริญของชุมชนบ้านน า้เช่ียว (ราว พ.ศ.2436 – 2469)  
 ในปี พ .ศ.2436 นบัแต่มีการสร้างถนนสาย ตราด – แหลมงอบ ท าใหชุ้มชนบา้นน ้า
เช่ียวเติบโต เน่ืองจากยงัคงเป็นจุดผา่นของชุมชนอ่ืนท่ีอยูช่ายฝ่ังทะเล และตวัเมืองตราด              
ดว้ยเส้นทางถนน โดยคนมุสลิมยงัคงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของบริเวณบา้นน ้าเช่ียว  
 บา้นน ้าเช่ียว เป็นถ่ินฐานของชาวมุสลิม คนมุสลิมจะอยูร่วมกลุ่มกนัอยา่งใกลชิ้ด มี
มสัยดิอลักุบรอ เป็นศูนยก์ลาง โดยอยูอ่าศยับริเวณใกล้ๆ กบัมสัยดิ เพื่อสะดวกในการ ประกอบพิธี
ทางศาสนา และเม่ือชาวมุสลิมมาอาศยัอยูน่านเขา้ จ  านวนประชากรก็เพิ่มมากข้ึน ไดข้ยบัขยายสร้าง
บา้นเรือนเพิ่ม แต่ยงัคงอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั โดยเร่ิมแรกจะอยูท่างฝ่ังคลองน ้าเช่ียว ดา้นตะวนัตก 
(ชุมชนในบา้น  หมู่ 3) เป็นจ านวนมาก เม่ือเร่ิมหนาแน่นจึงเร่ิมขยายออกไปอีกฝ่ังหน่ึงของคลอง  
ส่วนคนไทยท่ีมิไดอ้ยูบ่ริเวณริมคลองน้ี ก็จะกระจายอยูต่ามพื้นท่ีท่ีท าการเกษตร 
 มุสลิมนั้น เดิมมกัประกอบอาชีพท าประมง จบัสัตวน์ ้าจากคลองน ้าเช่ียว เพื่อเล้ียงชีพ
ในครอบครัว เม่ือจ านวนมากหรือเหลือท่ีจะกิน จึงน าไปขาย แลกเปล่ียนกนัเองภายในชุมชน 
นอกจากน้ียงัมีเรือขนาดกลางท่ีออกไปท าประมงในทะเล ทางร่องน ้าท่ีอยูร่ะหวา่งเก าะชา้งกบั  
แหลมงอบ บริเวณหนา้เกาะชา้ง ท่ีเรียกวา่ “ร่องชา้ง” อนัมีสัตวน์ ้าอุดมสมบูรณ์  
 พื้นท่ีริมคลองน ้าเช่ียวน้ี เป็นท่าข้ึนของของชาวประมงจากชุมชนอ่ืนอีกดว้ย ไดแ้ก่    
เรือจากบา้นอ่าวใหญ่ บา้นอ่าวช่อ บา้นแหล มมะขาม และแหลมงอบ จะมาข้ึนของท่ี บา้นน ้าเช่ียว  
เพราะในการเดินทางไปยงัตลาดในตวัเมืองตราดนั้น หากไปทางเรือจะตอ้งออ้มแหลมท่ีบา้นแหลม
ศอก ออกทางปากอ่าวตราด ซ่ึงอยูอี่กฟากหน่ึงของชายฝ่ังทะเล แลว้เขา้สู่คลองบางพระ ซ่ึงทะเลมี
คล่ืนลมแรง เรือเล็กไม่สะดวก ในการเดินเรือ  จ าเป็นต้ องเขา้มาในคลองน ้าเช่ียว เพื่อท่ีจะไม่ตอ้ ง
เผชิญกบัคล่ืนลม มี ระยะทางสั้นกวา่  แลว้ จึงเดินเทา้ต่อเพื่อเขา้ตวัเมืองตราด ท าใหเ้กิดท่าเรือข้ึนท่ี
บา้นน ้าเช่ียว  ซ่ึงจะมีแม่คา้มารับซ้ือ แลว้น าไปขายต่อท่ีตลาดบางพระในตวัเมืองตราด                    
ในขณะเดียวกนัชาวเรือ จากชุมชนอ่ืน ท่ีมาข้ึนฝ่ังท่ีบา้นน ้าเช่ียวน้ีก็จะซ้ือสินคา้จ าพวกพืชผกั ผลไม ้
จากชาวสวนท่ีบา้นน ้าเช่ียวกลบัไปดว้ย ดงัค าบอกเล่าของชาวบา้นในชุมชนบา้นน ้าเช่ียว   
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 “การคา้ขายในอดีต มีชาวจีนท่ีอพยพมาจากกรุงเทพจะท าอาชีพคา้ขาย สินคา้ท่ีคา้ขายจะเป็น
สินคา้ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ เช่น ขา้วส าร เกลือ น ้ าตาลทราย เป็นตน้  คนจีนอยูห่นา้ถนน คา้ขาย 
ขายของช าต่างๆ “35  
 “แต่ก่อนมีตลาด หรือโรงจ่าย เคยมี เจก้แฉ , เจ๊แต๋ ท าเป็นโรงจ่าย ชาวสวนจาก หมู่ 4 เอา ผกั 
ผลไม ้มาขาย หมู่1 เอาปลา กุง้ มาขาย”36 
 “ตอนเด็กเดินเอาของไปขาย ขายท่ีตลาดใหญ่ริมคลอง เอาปลาไปขาย ขากลบัก็ซ้ือของ
กลบัมาดว้ย เช่นเส้ือผา้ ของใช ้จะกลบัถึงบา้นตอน 4-5 โมง”37 

 

 ทั้งน้ีมิใช่แต่ชาวเรือเท่านั้น ชาวบา้นจากหมู่บา้นดงักล่าวหากตอ้งการจะไปยงัตวัเมือง
ตราดก็จะตอ้งมาท างเรือ เขา้มาทางคลองน ้าเช่ี ยว และข้ึนฝ่ังท่ีบา้นน ้าเช่ียวก่อน แลว้จึงเดินเทา้ ต่อ
เพื่อเขา้เมืองตราดต่อไป ถนนท่ีเดินเทา้ไปยงัตวัเมืองตราดนั้น คือถนนสายตราด –  แหลมงอบ หรือ 
“ถนนสายหวัตลาดต าบลบางพระไปถึงชายทะเลต าบลแหลมงอบ ” มีความยาวประมาณ 16 
กิโลเมตร ซ่ึงถือเป็นถนนสายแรกในเมืองตราด สร้างในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ.2432 แลว้เสร็จเม่ือ 
ปี พ.ศ.243638 โดยตดัผา่นบา้นน ้าเช่ียว ซ่ึงแต่ก่อนคงเป็นเพียงทางเดินเทา้เท่านั้น เพิ่งจะเป็นถนนเม่ือ
ท่ีกล่าวมาน้ี 

                                                           

 35สัมภาษณ์ เชาวฤทธ์ิ วรัิญโท, ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว, 6 มีนาคม 2553.  
 36สัมภาษณ์ มะซา้ด วรัินโท,ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว, 6 มีนาคม 2553.  
 37สัมภาษณ์ ละมุด ผวิขาว,ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว, 25 มกราคม 2553. 
 38ศศิธร โตวนิสั . “การศึกษาเพื่อจดัท าแผนท่ีทางมรดกทางสถาปัตยกรรมชุมชนรักษ์
คลองบางพระ จงัหวดัตราด”, 201. 
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แผนท่ีท่ี 5 แผนท่ีแสดงชุมชนท่ีติดต่อกบัชุมชนบา้นน ้าเช่ียวก่อนเขา้ตวัเมืองตราด 
 
 สภาพทางภูมิศาสตร์ และความสะดวกดา้นการเดินทางติดต่อกบัภายนอก ของบา้น     
น ้าเช่ียว เป็นเหมือนเมืองท่าขนาดเล็ก คือเป็นท่ีพกั เปล่ียนถ่ายสินคา้ เป็นจุดแลกเปล่ียนสินคา้ ก่อนท่ี
จะเขา้สู่เมืองตราด น่าจะเป็นปัจจยัหลกั ท่ีท าใหช้าวจีนเขา้มาอยูอ่าศยัท่ีบา้นน ้าเช่ียว มากข้ึน โดย
น่าจะอยูใ่นช่วงท่ีถนนหนทางสะดวกแลว้ คือช่วง พ .ศ.2432 และเกิดเป็นชุมชนชาวจีนบริเวณ        
ริมถนนข้ึน มีตลาด ร้านคา้ มีการสร้างศาลเจา้ในเวลาต่อมา 
 การเจริญทางดา้นเศรษฐกิจและการคา้ขายของชุมชนน ้าเช่ียวท่ีชดัเจนนั้นมีผลมาจาก
การท่ีมีคนจีนเขา้มาตั้งถ่ินฐาน โดยจะประกอบการคา้ และมกัรวมกลุ่มกนัอยูต่ามนิสัยของคนจีน    
ท่ีชอบจะอยูใ่นสภาพชุมชนท่ีหนาแน่น สะดวกต่อการติดต่อในดา้นธุรกิจการคา้ 39 อนัท าให้บริเวณ
ริมถนนกลายเป็นชุมชนยา่นการคา้ มีท่ีพกัอาศยัเป็นอาคารเรือนแถว ท าการคา้ มีตลาด มีศาลเจา้  

                                                           

 39สุวรรณี เครือปาน, “การศึกษาเพื่อการอนุรักษอ์าคารท่ีพกัอาศยับริเวณถนนสุขาภิบาล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ” (วทิ ยานิพนธ์ ปริญญา มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์
สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2534), 22. 

   คลองน ้าเช่ียว        อ่าวช่อ 

  แหลมศอก             แหลมมะขาม 
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อยา่งรูปแบบชุมชนเมืองตามแบบจีน ท่ีประกอบดว้ย บา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยั ศาสนสถาน และยา่น
ตลาดการคา้ท่ีรวมกลุ่มอยูใ่นบริเวณเดียวกนั40  
 จากท่ีกล่าวมา ท าใหเ้ห็นการปฏิสัมพั นธ์ของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว กบัชุมชนภายนอก    
อนัเป็นสาเหตุใหมี้ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ โดยในอดีตมีตลาดสด หรือโรงจ่ายเกิดข้ึน ช่ือวา่
ตลาดเจแ๊ต๋ อยูบ่ริเวณริมคลอง โรงสี ท่าเรือใกล้ๆ กบัตลาดและสะพานขา้มคลองน ้าเช่ียว ศาลเจา้อยู่
หลงัตลาด ช่ือวา่ “เซงจุย๊โจวซือ” ท่ีสร้างในปี พ.ศ.2503 มีโรงสี มีร้านทอง มีช่ างท าทอง อยูท่ี่ชุมชน
บา้นน ้าเช่ียว ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญัของชุมชน ในฐานะเป็นยา่นการคา้ไดเ้ป็น  
อยา่งดี ซ่ึงความเจริญท่ีชดัเจนน้ีน่าจะอยูใ่นช่วงราว พ .ศ.2432 – พ.ศ.2467 อนัเป็นช่วงท่ีมีถนนตดั
ผา่นชุมชน ท าใหก้ารเดินทางระหวา่งตวัเมืองตราดกบับา้นน ้า เช่ียวสะดวกข้ึน จนถึงช่วงท่ีการ
คมนาคมทางรถเขา้ถึงชุมชน คือการเกิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง ในปี พ.ศ.2467 
 ช่วงที ่3 ความซบเซาของตลาดบ้านน า้เช่ียว (ราว พ.ศ.2469 – 2547) 
 ช่วงแห่งความเปล่ียนแปลง จากความเป็นชุมชนยา่นการคา้ ค่อยๆลดความส าคญัลงเม่ือ
มีการเปิดเดินรถโดยสารระหวา่งชุมชนเมืองตราดกบักบัแหลมงอบ  อนัเป็นเส้นทางเดินรถโดยสาร 
สายท่ี 2 ซ่ึงการเปิดเดินรถโดยสารสายแรกเป็นเส้นทางระหวา่งชุมชนเมืองตราดกบัชุมชนบา้น
ท่าเรือจา้ง ในเดือนธนัวาคม พ .ศ.2467 ต่อมาไดมี้การขยายเส้นทางเดินรถเพิ่มเติม จากบา้นท่าเรือ
จา้ง และชุมชนตวัเมืองตราดไปจนถึงบา้นน ้าเช่ียว เม่ือสร้างสะพานน ้าเช่ียวเสร็จเรียบร้อย ซ่ึงไม่
ทราบปี พ .ศ. ท่ีสร้างเสร็จแน่ชดั 41 แต่จากข่าวท่ีปราก ฏในหนงัสือพิมพไ์ทยหนุ่ม เม่ือวนัพุธท่ี 19 
เดือนมิถุนายน พ .ศ.2472 วา่มีรถยนตส์าธารณะ ท่ีใชถ้นนน้ี มาเป็นเวลา 3 ปี แลว้ ดงันั้นการเดินรถ
โดยสารน่าจะเร่ิมในช่วงปี พ.ศ.2467 – 2469   
 

ถนนหนทางในจงัหวดัตราด (ชาวตราดส่งมา) 
 ถนนหนทางในจงัหวดัตราดท่ีสาธารณชนไดอ้าศยัสญัจรไปมามากนั้นมี อยู ่๒ สายๆ หน่ึง
ไปอ าเภอเกาะชา้ง อีกสายหน่ึงไปท่าเรือจา้ง แต่เดิมเ ม่ือยงัไม่มีรถยนตเ์ดิน  ก็มัน่คงถาวรเรียบร้อยไม่

                                                           

 40สมปอง ยอดมณี , “คตินิยมการก่อสร้างท่ีปรากฎในสถาปัตยกรรมจีน ในเขตอ าเภอ
เมืองสงขลา” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาเอกไทยคดีศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒภาคใต้ , 2535), 60, อา้งถึงใน ธนรัชต ์ถาวโรจน์ , “การศึกษาตึกแถวบริเวณยา่น
การคา้เก่าในเมืองท่าชายทะเลฝ่ังตะวนัออกของคาบส มุทรภาคใต ้ประเทศไทย ” (วทิยานิพ นธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิล ปากร, 
2547), 98. 
 41พระบริหารเทพธานี, วารสารสมาคมชาวตราด,94 - 95. 
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พงัและไม่เปนบ่อเปนหลุม เพราะผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่ก่อนไดอ้า ศรัยเกณฑแ์รงของราษฎร
ซ่อมแซมบ ารุงอยูเ่สมอ ราษฎรดอ้าศรัยสญัจรไปมา โดยสะดวก เรียบร้อยมาหลายสิบปี ต่อมาราว ๓ 
ปีแลว้ ถนนหลวงตกเปนน่าท่ีของกรมทาง ปกครอง และมีรถยนตเ์ดินไปมา ถนนหลวงทั้ง ๒ สายน้ี
ช ารุดพงัเปนหลุมเปนบ่อเกือบตลอดทาง ทั้งสพานก็ช ารุดหกัพงั ไม่มีผูใ้ดบ ารุงซ่อมแซม รถยนตเ์ดิน
ก็โยกคลอนไป มาตก หลุมตกบ่อฟัดเหวีย่งไปตามเร่ือง ผูท่ี้โดยสารรถยนตน์ัง่อ ยูใ่นรถ บางที
ถึงกบัศีร์ษะกระแทกกบัรถ และชนกนัเองก็มี เพราะเหตุท่ีรถข้ึนตอนลงหลุม และกระแทก ฟัดเหวีย่ง
ไปมาอยู ่เสมอ น่ากลวัวา่ต่อไปอาจเกิดอนัตรายแก่ผูโ้ดยสารรถยนตไ์ด ้เวลาน้ียิง่ถึงระดูฝนตกชุก มาก
ดว้ยแลว้ ตามถนนหนทางมีน ้ าฝนขงัตามหลุ่ มบ่อนองไป บางตอนเกิดเปนโคลนตม คลา้ยกบัในทอ้ง
นา ผูท่ี้สญัจรไปมาตอ้งหลีกเล่ียงหนี หลุมบ่อโคลนตมเดิน เราหวงัวา่ถา้ ถนนหนทางมีสภาพเปนดงั
ชาวตราดส่งมาน้ี เจา้น่าท่ี คงพยายามจดัการซ่อมแซม เพ่ือให้ ประชาชนผูส้ญัจรไปมาไดรั้บความ
สะดวกทัว่หนา้กนั”42 

 
 และเน่ืองจากเมืองตราดเป็นเมืองท่ีมีฝนตกชุก จึงเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมทาง เกิดปัญหา
ในการสัญจร ดงัปรากฎในหนงัสือพิมพไ์ทยหนุ่ม ฉบบัวนัจนัทร์ท่ี 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2472 วา่ 
 

ถนนเป็นคลองมีเรือจา้งรับส่ง เก็บค่าจา้งแพง 
 ชาวจงัหวดัตราดส่งข่าวมาวา่ตั้งแต่ยา่งเขา้เดือนกรกฎคมมา มีฝนตกตามธรรมดาฤดูน้ี
เน่ืองๆ ถนนหลวงสายตั้งแต่จงัหวดัไปอ าเภอเกาะชา้งซ่ึงเราเคยกล่าวถึงนั้นกลายเปนแม่น ้ าล าคลอง
ไป คือตั้งแต่วนัท่ี ๘ กรกฎาคม จนบดัน้ีน ้ าในทอ้งถนนหลวง สายน้ี ระหวา่งต าบลหนองโสนกบั
ต าบลน ้ าเช่ียวติดต่อกนั มีน ้ าฝนนองไปจนท่วมถนน ผูท่ี้สญัจรไปมาตอ้งอาศรัยเรือขา้มส่ง เพราะน ้ า
ไหลบ่าลงมาแต่ทางเหนือเซาะเอาถนนหลวงสายท่ีกล่าวน้ีซ่ึงช ารุดอยูแ่ต่ก่อนแลว้พงัไป จึงเกิดมี เรือ
จา้งส าหรับรับจา้งส่งผูท่ี้สญัจรไปมา  และคิดเอาค่าจา้งขา้มส่ง ๕ สตางคทุ์กๆคน ซ่ึงแต่ไหนแต่ไร
มาไม่เคยมีปรากฏดงัน้ีเลย ทั้งน้ีเพราะเหตุตั้งแต่มีรถยนตรั์บคนโดยสารไปมาในระหวา่งจงัหวดักบั
ต าบลน ้ าเช่ียวแลว้ ถนนสายน้ีก็มีแต่ช ารุดพงัทลายลงเปนล าดบัมา จนบดัน้ี ปร าศจากการบ ารุง
ซ่อมแซม ยิง่ถึงน่าฤดูฝนเขา้ดว้ยแลว้มีฝนตกลงมาถนนตอนท่ีกล่าวน้ีเลยกลายเปนแม่น ้ าล าคลองไป 
ราษฎรท่ีสญัจรไปมาไดรั้บความเดือดร้อนเปนอยา่งยิง่ หวงัวา่เจา้น่าท่ีจะไดจ้ดัการซ่อมแซมใหดี้
ข้ึน43 

  

                                                           

 42“จงัหวดัตราด (ข่าวหนงัสือพิมพ์ ),” 29 พฤศจิกายน 2471 –  16 สิงหาคม 2472 , 
เอกสารรัชกาลท่ี 7 กระทรวงมหาดไทย, ม 26.5 ก/24, ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
 43เร่ืองเดียวกนั. 
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 แมจ้ะมีปัญหาดา้นสภาพถนนหนทางอยูบ่า้ง แต่การเปิดเดินรถโดยสา รดงักล่าวเป็น
การช่วยใหผู้ค้นท่ีบา้นน ้าเช่ียวไปมาหาสู่ตวัเมืองตราด และน าสินคา้มาจ าหน่ายยงัตลาดใหญ่     
คลองบางพระไดส้ะดวก ท าใหบ้รรดาผูค้นท่ีมีความตอ้งการเขา้สู่ตวัเมืองตราดไปมาไดส้ะดวกกวา่
เดินเทา้ นิยมท่ีจะนัง่รถโดยสารเขา้เมืองโดยตรง 44 ท าใหผู้ท่ี้คา้ขายในตลา ดของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว
ค่อยๆลดลง ร้านคา้ ตลาดเร่ิมซบเซาลง แต่ยงัคงมีสภาพเป็นชุมชนท่ีอยู่ อาศยัต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั  
 
3. บ้านน า้เช่ียวกบัการจัดการการท่องเทีย่วชุมชนทีผ่่านมา (พ.ศ.2547 – 2555) 
 สภาพความซบเซาดา้นการ คา้ของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวด าเนิน เร่ือยมาจนปี  พ.ศ.2547 
นายศกัด์ิชยั เอ่ียมบุญฤทธ์ิ นายกเทศมนตรีเทศบาลบา้นน ้าเช่ียว ในขณะนั้น  ไดพ้ยายามผลกัดนัใหมี้
การท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จนบา้นน ้าเช่ียวไดฟ้ื้นตวัจากความซบเซา แปรสภาพมา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงในจงัหวดัตราด โดยมีพฒันาการจดัการท่องเท่ียวดงัน้ี 
 เร่ิมตน้ในปี พ.ศ.2547 จากการพฒันา ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรป่าชายเลน บริเวณริม
คลองน ้าเช่ียว ท่ีถูกรุกล ้าเพื่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัของคนในทอ้งท่ี เน่ืองจากการขยายตวัของชุมชน ท าให้
เกิดปัญหาป่าชายเลนเส่ือมโทรม โดยท าการพดูคุย สร้างความเขา้ใจแก่ชาวบ้ านในเร่ืองความส าคญั
ของป่าชายเลน เม่ือชาวบา้นเกิดความเขา้ใจจึงท าการขอใหร้ื้อถอนบา้นท่ีสร้างในพื้นท่ีป่าชายเลน 
และหา้มสร้างเพิ่มเติมในบริเวณเขตป่าชายเลนก าหนดไว ้คือบริเวณเกาะลอย เขตหมู่ 1 และได้
ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลน ช่ือวา่กลุ่มรักษค์ลองน ้าเช่ียวข้ึน  เพื่อท าการรักษาสภาพแวดลอ้ม       
ในล าคลองน ้าเช่ียว ท ากิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ ดูแลรักษาความสะอาดในคลองน ้าเช่ียว 
ประกอบดว้ยเยาวชนในหมู่บา้น และประชาชนทัว่ไป จะท าการเก็บขยะในคลองทุกวนัอาทิตย์  
จากนั้นทางเทศบาลต าบลน ้าเช่ียว ไดจ้ดัสรรงบประมาณเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ข้ึน  จึงตั้ง
โครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาติ โดยเทศบาลต าบลน ้าเช่ียวไดท้  าเร่ืองขออนุญาตจากกรม
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการดูแลพื้นท่ีป่าชายเลนในบา้นน ้าเช่ียว  ปริมาณพื้นท่ีกวา่ 30 ไร่ ซ่ึงเดิมเป็น
พื้นท่ีในความรับผดิชอบของหน่วยทรัพยากรชายฝ่ัง  
 จากโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ท่ีเร่ิมด าเนินงานดงักล่าวไวข้า้งตน้ เทศบาลต าบลน ้า
เช่ียวจึงไดท้  าการผลกัดนัใหเ้ปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และน าเอาเร่ืองเล่า ประวติัความเป็นมาของผูค้นในชุมชน วถีิชีวติ วฒันธรร มของชุมชน มาเป็น

                                                           

 44สัมภาษณ์ เสมียน ถนอมวงษ์  และส าน า ถนอมวงศ์ , ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว  25 
มกราคม 2553. 
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ส่วนหน่ึงในการท่องเท่ียวในชุมชนดว้ย ในปี พ .ศ.2548 โดยการเชิญใหค้นเขา้มาชมเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ และชุมชน ท าการประชาสัมพนัธ์วา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นชุมชนเก่าแก่ ท่ีมี
ความน่าสนใจคือ เป็นชุมชนสองศาสนา ประกอบดว้ยคน พุทธและมุสลิม ท่ีอยู่ ร่วมกนัอยา่ง
กลมกลืน มีวฒันธรรม และวถีิชีวติท่ีน่าสนใจ 45 จากการเปิดพื้นท่ีใหค้นเขา้ท่องเท่ียวโดยเร่ิมจาก
หน่วยงาน องคก์รในจงัหวดัตราดก่อน ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในองคก์รระดบัจงัหวดั จึงไดส่้งบา้นน ้าเช่ียว
เขา้ประกวดโครงการหน่ึงเดียววฒันธรรมประเพณี  ผลการประกวดไดอ้นั ดบัท่ี 42 ถือเป็นแห่งเดียว
ของจงัหวดัตราดท่ีไดเ้ขา้ประกวด จึงท าให้ เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ไดรั้บความสนใจ จากบุคคลภายนอก
เขา้ท าการถ่ายท า รายการ เผยแพร่บา้ง  ถือเป็นการเปิดตวัการท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียวท่ีประสบ
ความส าเร็จ และน าไปสู่การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวอยา่งจริงจงัต่อมา 
 ในปี พ .ศ.2549 เทศบาล ต าบลน ้าเช่ียวไดท้  าการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว โดย สร้าง
ทางเดินศึกษาป่าชายเลน หอดูนก และท าแผน่ป้ายขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัป่าชายเลน  เพื่อใหเ้ป็นศูนย์
ศึกษาทางธรรมชาติ โดยมีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกิจภายใต้
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท าการส่งเสริมการท่องเท่ียว ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ การจดั
กิจกรรมต่างๆ โดยการท าการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ น าส่ือทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ มา
ประชาสัมพนัธ์ เช่น ถ่ายท าสารคดีการท่องเท่ียว แนะน าชุมชนบา้นน ้าเช่ียว ในฐานะแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ นอกจากน้ียงัไดส่้งเขา้ร่วมประกวด  และไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 80 ของผูช้นะเลิศ 
หมู่บา้นท่องเท่ียว 1ต าบล 1 ผลิตภณัฑ ์  (OTOP village) ประจ าปี  ซ่ึงคดัเลือกจากหมู่บา้นท่ีมี
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP ท่ีโดดเด่นและมี ศกัยภาพเป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้ผลิตภณัฑด์งักล่าวคือ งอบ 
ซ่ึงเป็นสินคา้ OTOP ระดบั 4 ดาว ของต าบลบา้นน ้าเช่ียว อนัเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง รู้จกักนัดีในนาม
ของ งอบน ้าเช่ียว และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศ หมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (OVC) อีกดว้ย  ท าให้
การท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียวเป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความสนใจ แพร่หลายข้ึน และท าใหน้ายกเทศมนตรี 
และกลุ่มผูด้  าเนินงาน ไดไ้ปศึกษาดูงานดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น และไดน้ า
แนวคิดเร่ือง home stay เขา้มา ซ่ึงเร่ิมแรกนั้นท าการชกัชวนบา้นท่ีมีความพร้อม และอยูบ่ริเวณริม
คลองน ้าเช่ียว ใหเ้ขา้ร่วม เน่ืองจากมีทศันี ยภาพท่ีสวยงาม โดยเทศบาลเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณ
ในการจดัเตรียมอุปกรณ์ ของใชจ้  าเป็น เช่น ท่ีนอน หมอน ผา้ห่ม ใหแ้ก่บา้นท่ีเขา้ร่วม เร่ิมแรกมี
ผูเ้ขา้ร่วม 4 หลงั เปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการอยูค่า้งคืน และเรียนรู้วถีิชีวติของชาวบา้น
อยา่งใกลชิ้ด จากการ ด าเนินงานดา้นการท่องเท่ียวในปีท่ีผา่นมา ท าใหใ้นปี พ.ศ.2550 บา้นน ้าเช่ียว
ไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว หรือ “ไทยแลนดท์วัริสตอ์ะวอร์ด ” จากการท่องเท่ียวแห่ง
                                                           

 45สัมภาษณ์ ศกัด์ิชยั เอ่ียมบุญฤทธ์ิ , นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลน ้าเช่ียว , 8 มีนาคม 
2553. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 

ประเทศไทย (ททท.) ประเภทชุมชนดีเด่นดา้นการท่องเท่ียว รางวลัน้ีท าใหบ้า้นน ้าเช่ียวเป็นท่ีรู้จกั 
และไดรั้บความสนใจ มีกลุ่มผูม้าศึกษาดูงานเร่ืองการท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียวมากข้ึน 
 ปีพ.ศ. 2553 เป็นช่วงท่ีมีการ พฒันาศกัยภาพ เพิ่มเติมความรู้ดา้นการท่องเท่ียวใหแ้ก่
บุคลากรของเทศบาลต าบลน ้าเช่ียว และผูป้ระกอบการ โดยจดัอบรมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และจดั
อบรมใหค้วามรู้เร่ืองมา ตรฐานในการท าโฮมสเตย์  โดยส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดั
ตราด และท าใหเ้กิดการจดัตั้งกลุ่มเพื่อการท่องเท่ียวข้ึน 6 กลุ่มดว้ยกนั ดงัน้ี 
 1. กลุ่มเรือท่องเท่ียว   คือกลุ่มเรือท่ีคอยบริการเรือท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว  มีทั้งการ
ล่องเรือชมป่าชายเลน เรือตกปลา โดยชาวบา้นท่ีมีเรืออยูแ่ลว้และรวมกลุ่มกนัในการใหค้วาม
สะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 
 2. กลุ่มบา้นพกัโฮมสเตย์   คือกลุ่มผูใ้หบ้ริการบา้นพกัโฮมสเตยแ์ก่นกัท่ องเท่ียวท่ี
ตอ้งการพกัแบบคา้งคืนโดยเป็นกลุ่มผูท่ี้ผา่นการอมรม และมาตรฐานในการท าโฮมสเตย ์ 
 3. มคัคุเทศก ์ โดยเยาวชนท่ีผา่นการฝึกอบรม ท าการน าชมสถานท่ี และกิจกรรมต่างๆ 
 4. กลุ่มอาหาร  โดยชาวบา้นท่ีเขา้มาร่วมกลุ่ม ใหบ้ริการอาหารแก่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี
ติดต่อมา  
 5. กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท ากิจกรรมการสาธิตการสานงอบใหแ้ก่นกัท่องเท่ี ยว หรือ
สาธิตการจบัสัตวน์ ้า  
 6. กลุ่มผลิตภณัฑข์องฝาก  กลุ่มน้ีจะผลิตสินคา้เพื่อขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว สินคา้ไดแ้ก่ 
ตงัเมกรอบ งอบ และอาหารทะเลแหง้ 
  ก าหนดเส้นทาง และรูปแบบการท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียวไว ้6 กิจกรรม ดงัน้ี 
 1. เดินชมวถีิชีวติริมคลองน ้าเช่ียว ตามเส้นทางเดินในชุมชน สัมผสัวถีิชีวติริมคลองน ้า
เช่ียว ชมมสัยดิอลักุบรอ วดัน ้าเช่ียว ไม่มีค่าใชจ่้าย 
 2. เดินชมป่าชายเลน ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซ่ึงเป็นทางเดินสะพานไม ้ชมป่าชาย
เลน และชมนก ท่ีหอชมนก ไม่มีค่าใชจ่้าย 
 3. กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน ตกปลาน ้าต้ืน คิดค่าบริการ ดงัน้ี 
 เวลาเช่า เรือเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) เรือกลาง (ไม่เกิน 20 คน) 
ไม่เกิน 1 ชัว่โมง 300 บาท 1,200 บาท 
ชัว่โมงต่อไป ชัว่โมงละ 250 บาท 1,000 บาท 
เช่าเหมา ๑ วนั (คา้งคืน) 1,000 บาท 4,000 บาท 
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 4. กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน ตกปลาน ้าลึก ไดหมึก ด าน ้าดูปะการัง 
 เวลาเช่า เรือเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) เรือกลาง (ไม่เกิน 20 คน) 
ไปกลบั (ไม่เกิน 12 ชัว่โมง) 5,000 บาท 10,000 บาท 
เช่าเหมา 1 วนั (คา้งคืน) 7,500 บาท 15,000 บาท 
 5. พกัโฮมสเตย ์คิดค่าบริการ 200 บาท/ คน/ คืน  
 6. การเท่ียวชมเทศกาล ประเพณีต่างๆของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว เช่นประเพณีการแข่งเรือ
พายดว้ยล าไมไ้ผ ่การแข่งขนัตกปลา และการละเล่นกระบ่ีกระบอง เป็นตน้ 
 จากการพฒันาศกัยภาพตามท่ีกล่าวมาน้ี ท าใหบ้า้นน ้าเช่ียวไดรั้บรางวลัจาก การเขา้ร่วม
ประกวดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย คร้ังท่ี 8 ไดรั้บรางวลัท่องเท่ียวเชิงนิเวศดีเด่น หรือรางวลักินรี 
จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และรางวลัมาตรฐาน Home stay ในระดบัภาคตะวนัออกอีกดว้ย 
จึงมีจ านวนผูม้าศึกษาดูงานเพิ่มข้ึน  
 ต่อมาในปี พ .ศ.2554 มีการ ปรับปรุ งการ จดักิจกรรมส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็น      
หมู่คณะ ท่ีตอ้งการพกัโฮมสเตย ์ในราคา 900 บาท ต่อคน เวลา 2 วนั 1 คืน บริการอาหาร 3 ม้ือ มี
กิจกรรมคือ การสาธิตท างอบใบจาก นกัท่องเท่ียวจะไดง้อบท่ีไดจ้ากการสาธิต 1 ใบ การล่องเรือ 
และท ากิจกรรมงมหอยปากเป็ด ปลูกป่าช ายเลน โดยมีมคัคุเทศกน์ าชม ซ่ึงไดรั้บความพึงพอใจจาก
กลุ่มผูศึ้กษาดูงาน โดยอาจมีกิจกรรมการแสดงเสริมในช่วงพกัรับประทานอาหารค ่า เช่นการร า
กระบ่ีกระบอง การร างอบ นาเสบ และฮูลู เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมา เห็นไดว้า่ การจดัการท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว เป็นการจดัการท่ีเนน้การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นหลกั ทั้งเน่ืองจาก บา้นน ้าเช่ียว มีจุดแขง็ คือ  ระบบนิเวศ ท่ีมี ป่าชายเลนท่ีอุดม
สมบูรณ์ อนัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของชุมชน จึงไดรั้บความสนใจจากคนภายนอก  ท่ีจะ
เขา้มาเรียนรู้ระบบนิเวศ กระบวนการการจดัการท่องเท่ีย วของบา้นน ้าเช่ียวนั้นตั้งอยูบ่นฐานคิดท่ี
เนน้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการฟ้ืนฟู และอนุรักษ ์โดยเร่ิมจากป่าชายเลน ล าคลองน ้าเช่ียว และ
วฒันธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว มีการตั้งเง่ือนไข กฎเกณฑ ์ท่ีจะตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั
ระหวา่งนกัท่องเท่ียวและชาวบา้นน ้าเช่ี ยว เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม โดยหา้มด่ืม
และน าสุรา ของเมาเขา้มาภายในชุมชน เน่ืองจากเป็นชุมชนมุสลิม ชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงการจดัการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาน้ีเนน้เพียงกลุ่มชาว
มุสลิมท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ ริมคลองน ้าเช่ียวเป็นหลกั ซ่ึงยงัมีจุดอ่อน คือ องคค์วามรู้ทางดา้น
ประวติัศาสตร์ พฒันาการของชุมชนยงัไม่มีการศึกษาและเรียบ เรียงขอ้มูลดา้นน้ี ส่ือ และป้ายขอ้มูล
ต่างๆ จึงยงัไม่ท าใหเ้กิด คามเขา้ใจในตวัชุมชน  และวถีิวฒันธรรมของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว เท่าท่ีควร 
พื้นท่ีในการจดัการการท่องเท่ียวยงัอยูแ่ค่ในพื้นท่ีริมคลอง ซ่ึงมีเพียงชาวมุสลิมท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม 
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 ดงันั้น จึงควรด าเนินการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม และภูมิปัญญาของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว  และควรเพิ่มพื้นท่ีบริเวณริมถนน เขา้ไปใน
เส้นทางการท่องเท่ียว  ซ่ึงมีชุมชนคนจีนท่ีอาศยัอยู่  จะท าใหเ้ห็นพฒันาการ ความส าคญัของบา้นน ้า
เช่ียวในภาพรวมมากยิง่ข้ึ น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มการกระจายรายได ้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
มากข้ึน 
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บทที ่5 

แนวทางการจัดการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม บ้านน า้เช่ียว จังหวดัตราด 

 

 การจดัการการท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียวท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนันั้นเป็นการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นหลกั  ท่ีไดมี้การน าเอาทพัยากรวฒันธรรมบางส่วนของชุมชนเขา้ใชใ้นการ

ท่องเท่ียว เช่น ประวติัความเป็นมาของผูค้นในชุมชน ภูมิปัญญา และศาสนสถาน เป็นตน้ ซ่ึงมีพื้นท่ี

อยูใ่นพื้นท่ีของคนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่  จากการศึกษา เก็บขอ้มูลภาคสนาม  ท าใหพ้บวา่ชุมชนบา้น

น ้าเช่ียวยงัมีทรัพยากรวฒันธรรมอ่ืน ท่ีแสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยง เก่ียวขอ้งของชุมชน  สะทอ้นให้

เห็นความเป็นชุมชนเก่าแก่ มีวฒันธรรม ภูมิปัญญา ท่ีสืบทอดมาตลอด และผูค้นยงัมีความสัมพนัธ์ท่ี

แนบแน่นต่อกนั ส่ิงเหล่าน้ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการท่องเท่ียว ทางวฒันธรรม เพื่อต่อยอดจาก

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวได ้ 

 

1. แนวทางการจัดการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 

 พื้นฐานการจดัการท่องเท่ียว เพื่อใหเ้กิดความอยา่งย ัง่ยนืนั้น จะตอ้งมีการพฒันา

ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ โดยการน าองคค์วามรู้  อตัลกัษณ์ลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน อนัไดแ้ก่ 

องคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา  และความเช่ือ มาพฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม โดยใชค้วามรู้ดา้นการตลาดมาประยกุตใ์ช ้เช่นการพฒันาผลิตภณัฑ์      

หรือการจดักิจกรรมทางการตลาดทางการคา้เพื่อส่งเสริมการคา้  

 จากการศึ กษาการจดัการการท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียวท่ีผา่นมา พบวา่  ควรมีการพฒันา

บา้นน ้าเช่ียวใหมี้การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมากข้ึน โดยมีแนวทาง การจดัการท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรมของบา้นน ้าเช่ียว 6 ดา้น คือดา้นองคค์วามรู้  การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  การส่งเสริม 

ฟ้ืนฟู วฒันธรรมชุมชน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  การจดัการโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริม

การตลาด และการประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
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 1.1 ด้านองค์ความรู้ 

องคค์วาม รู้ในท่ีน้ีคือ องคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์ พฒันาการ วฒันธรรม ภูมิ

ปัญญา ของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว พบวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์ มีพฒันาการอนัน่าสนใจ ซ่ึง

สามารถอธิบายใหเ้ขา้ใจสภาพปัจจุบนัของชุมชน จากการศึกษาประวติั พฒันาการของชุมชนบา้น

น ้าเช่ียว ท าใหท้ราบวา่ ความโดดเด่นของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวคือ การอยูอ่าศยัร่วมกนั อยา่งกลมกลืน 

พึ่งพิงอาศยักนัของผูค้น 3 กลุ่ม อนัไดแ้ก่ ชาวจีน ชาวมุสลิม และชาวไทย ท่ีมาตั้งถ่ินฐานอาศยัอยูใ่น

พื้นท่ีน้ี ใชท้รัพยากรร่วมกนั โดยมีระบบนิเวศเป็นปัจจยัหลกัในการตั้งถ่ินฐาน และประกอบอาชีพ

ของผูค้นแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีต่างกนั แต่อยูร่่วมกนัได ้ 

ชาวมุสลิมท่ีบา้นน ้าเช่ียวน้ี มกัตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณป่าชายเลน ริมคลองน ้าเช่ี ยว

การประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั (หมู่ 1 และ 3) โดยมีการท าประมงในล าคลองน ้าเช่ียว และออก

เรือในอ่าว โดยใชเ้คร่ื องมือพื้นบา้น แบบง่ายๆในการจบัสัตวน์ ้าในล าคลอง คือการทอดแห รุนเคย 

แทงปลา วางเบด็ และจบัหอยต่างๆ เพื่อเป็นอาหาร และจ าหน่าย จนมีฉายาวา่ “พวกเกาะตล่ิงกิน ”1  

ลกัษณะบา้นท่ีอยูอ่าศยั จึงเป็นแบบยกพื้นสูง หนัหนา้เขา้สู่คลอง เรียงไปตามแนวล าคลอง อดีตใช้

วสัดุท่ีหาไดจ้ากทอ้งถ่ิน เช่น ไมโ้กงกาง ไมป้รง 2 เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาใชว้สัดุท่ีคงทน 

พวกปูน ซีเมนต ์ 

มีการทอละวะ (อุปกรณ์ในการใชไ้สเคย ) ใชเ้องแทบทุกครัวเรือน การออกเรือใน

ทะเล จะใชเ้รือขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ซ่ึงเป็นการท าประมงพื้นบา้น จะท าในร่ องน ้าท่ีอยูร่ะหวา่ง

แหลมงอบกบัเกาะชา้ง ซ่ึงเรียกวา่ร่องชา้ง  แต่ปัจจุบนัจ านวนเรือประมงพื้ นบา้นไดล้ดจ านวนลง  

สาเหตุส าคญัท่ีการท าประมงพื้นบา้นลดลง คือปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากราคาน ้ามนั 

และความอุดมสมบูรณ์ท่ีลดลง ทรัพยากรมีจ ากดัข้ึน จึงเกิดความ ไม่คุม้ทุนในการท่ีจะออกทะเลใน

คร้ังหน่ึงๆ นอกจากน้ีแลว้ กฎหมายท่ีมีมาควบคุมเร่ืองการท าประมงชายฝ่ัง ท่ีหา้มใชอ้วนลาก อวน

                                                           

 1พระบริหารเทพธานี , “ประวติัจงัหวดัตราด ,” วารสารสมาคมชาวตราด , ฉบบัพิเศษ 
(2525): 42. 
 2ชาตรี โชติรัตนพิทกัษ์  และคณะ , “รายงานการคน้ควา้ เก็บขอ้มูล และวเิคราะห์ เร่ือง
สถาปัตยกรรมเรือนพื้นบา้นชาวประมง ,” (รายงานการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2522), 51. 

   ส
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รุน ห่างจากฝ่ังในระยะ 3,000 เมตร ท าใหเ้กิดปัญหาต่อการท าประมงพื้นบา้นพอสมควร จึงท าให้

การท าประมงพื้นบา้นลดลงจากอดีต 

วถีิชีวติ ความเป็นอยูน่ั้ นผสม กลมกลืน อยูร่่วมกบัชาวพุทธ ไดอ้ยา่งแยกไม่ออก 

เช่นการละเล่นพื้นบา้นท่ีเล่นร่วมกนั ของชาวบา้นน ้าเช่ียว การแต่งกายในอดีตมีความกลมกลืน

ระหวา่งคนพุทธ และมุสลิม แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง โดยมีความเขม้งวดในเร่ืองของหลกั

ศาสนาอิสลามเขา้มาควบคุมชาวมุสลิม มากข้ึน เช่นการละเล่นแม่ศรี อนัเคยเป็นการละเล่นท่ีเล่น

รวมกนัยามวา่งในชุมชน แต่ก็เลิกไป เพราะมีการยกมือไหวใ้นการเล่นชนิดน้ี การแต่งกายมีการ

คลุมผา้ฮิญาบของผูห้ญิงมุสลิม เพราะถือวา่เม่ือก่อนท่ีปฏิบติักนัมานั้นไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงเร่ิมปฏิบติัมา

เม่ือ 5 ปีก่อนหนา้น้ี ปัจจุบนัหญิงมุสลิมบา้นน ้าเช่ียวคลุมฮิญาบประมาณร้อยละ 80   

นอกจากน้ียงัมีชุมชนชาวจีน ท่ีนิยมท าการคา้ มกัสร้างบา้นเรือนแบบเรือนแถว อยู่

บริเวณริมถนน เคารพนบัถือพุทธศาสนา และเทพเจา้ตามแบบของชาวจีน  อยูอ่าศยัจนกลมกลืนกบั

คนไทยในพื้นท่ี ท่ีมกัท าเกษตรกรรม ท าสวนผลไม ้สวนยางพารา ท านา เป็นตน้ และจะอยูอ่าศยัใน

พื้นท่ีท่ีถดัข้ึนมาจากบริเวณริมคลองน ้าเช่ียว นบัถือศาสนาพุทธ 

ทั้งหมดน้ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั ใชท้รัพยากรร่วมกนั ต่างมีความเด่นชดัใน

เร่ืองของความเป็นอยู ่ความเช่ือท่ีแตกต่างกนั แต่มีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกนัและกนั อาศยัอยู่

ร่วมในพื้นท่ีน้ีไดอ้ยา่งกลมกลืน ไม่มีปัญหาความขดัแยง้ มีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ บางบา้นมี

การแต่งงานขา้มระหวา่งศาสนาอิสลาม และพุทธ แต่ก็สามารถอยูร่่วมกนัได ้ดว้ยความเขา้ใจในวถีิ

วฒันธรรมของแต่ละศาสนา เช่นบา้นของนางสุนทร พลูเกษม ซ่ึงเป็นคนไทยเช้ือสายจีน ท่ีมีลูกเขย

เป็นมุสลิม อยูร่่วมกนั แต่แยกเร่ืองอาหารการกิน และพิธีกรรมความเช่ือของแต่ละคน เห็นไดจ้ากห้ิง

บูชาบรรพบุรุษท่ีอยูใ่นบา้น และหมวกกะปีเลาะของมุสลิมท่ีวางอยูภ่ายในบา้น 

เหล่าน้ีคือ องคค์วามรู้ อนัเป็น ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีส าคญั ท่ี สามารถน าไปใช้

จดัการการท่องเท่ียว เพิ่มเติมจากพื้นท่ีเดิมท่ีท าอยู ่จะท าใหผู้ ้ ท่ีเขา้มาท่องเท่ียว ศึกษานั้นเกิดการ

เรียนรู้ และเขา้ใจในชุมชน  

   ส
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ภาพท่ี 4 ภาพภายในบา้นท่ีมีการอาศยัร่วมกนัของชาวจีน พุธ และมุสลิม 
 

แต่พบวา่ปัจจุบนัองคค์วามรู้ดา้นน้ียงัไม่ไดรั้บการศึกษาอยา่งแทจ้ริง ท าใหข้าด

ความเขา้ใจ และมีการส่ือความท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่นขอ้ความในป้ายแนะน าสถานท่ี ท่ีท าโดยเทศบาล

ต าบลน ้าเช่ียว ระบุวา่มสัยดิอลักุบรอสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2330 – 2390) โดยชาวจามท่ี

อพยพเขา้มาในสมยัของรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงการระบุช่วงเวลาดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากรัชกาลท่ี 3 

ครองราชยใ์นช่วง พ.ศ.2367 – 2394 รวมถึงหลกัฐานการเขา้มาของชาวจามระบุวา่อยูช่่วง พ .ศ.2376 

การใหข้อ้มูลดงักล่าวสะทอ้นวา่ยงัขาดการศึกษา และจดัการองคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์ 

พฒันาการเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ิน ซ่ึงควรท าการศึกษา และถ่ายทอดใหแ้ก่คนในชุมชนโดยคนใน

พื้นท่ีเอง โดย สามารถน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนการสอนเร่ืองทอ้งถ่ินศึกษาใน

สถาบนัการศึกษา คือโรงเรียนบา้นน ้าเช่ียว ซ่ึงการศึกษาน้ีจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจ เห็นความโดด

เด่นของชุมชน อนัจะน าไปเป็นฐานในการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน โดยชุมชนเองไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยนืเสริมสร้างความรู้แก่คนในชุมชนเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ โดย ใหเ้ยาวชนเขา้มาเป็นส่วน

ร่วมในการพฒันา พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ เพื่อใหเ้กิดการสืบทอดต่อไป 
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ภาพท่ี 5 ป้ายบอกขอ้มูลมสัยดิอลักุบรอ 
 

 1.2 การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 

ทรัพยากรวฒันธรรมของบา้นน ้าเช่ียว ท่ีน ามาใชใ้นการท่องเท่ียวของบา้นน ้าเช่ียว
ในปัจจุบัน มีทั้งอาคาร สถานท่ี ท่ีน ามาใชเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยการใหข้อ้มูล ความส าคญัของ
สถานท่ีนั้นๆ ผา่นป้าย และมคัคุเ ทศก ์และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยใชว้ธีิการสาธิต และการแสดง
การละเล่น และภูมิปัญญา  ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวไดช้ม  คือการสาธิตท างอบ การแสดงร างอบ ร ากระบ่ี
กระบอง ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่บา้นน ้าเช่ียวนั้น มีทรัพยากรวฒันธรรมอ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามาจดัการ
ในการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมได ้ 

ทรัพยากรทางวฒันธรรม หมายถึง ลกัษณะของระบบวฒันธรรมท่ีมีค่า หรือเป็นตวั
แทนท่ีสามารถส่ือถึงวฒันธรรมต่างๆ และสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากร
วฒันธรรมท่ี จบัตอ้งได้  (Tangible) เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆใน
ชีวติประจ าวนั เป็นตน้ และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม หรือทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้ (Intangible) เช่น ภาษา ศิลปะการแสดง พิธีกรรมต่างๆ เป็นตน้ โดยขอเสนอ แนวทางการ
จดัการ ตามประเภทของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้ดงัน้ี 

1.2.1 ทรัพยากรวฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม หรือทรัพยากรทีจั่บต้องได้  

ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งได ้ในชุมชนบา้นน ้าเช่ียว ประกอบดว้ย

สถานท่ีท่ีมีความส าคญักบัชุมชน ทั้งทางดา้นจิตใจ ความเช่ือ และประวติัของชุมชน ท่ีสามารถ

พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้ดงัน้ี 
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วดัน า้เช่ียว  

ตั้งอยูท่ี่ 121/1 หมู่ 1 ต าบลน ้าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ตั้งวดัในปี 

พ.ศ.2310 และไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ .ศ.25263  ซ่ึงมีเอกสารท่ี

กล่าวถึง     วดัน ้าเช่ียว ในการเสด็จของรัชกาลท่ี 5 ทรงมาแวะพกัท่ีวดัอินทาราม ต าบลน ้าเช่ียวเป็น

เวลาหน่ึงคืน 4 อุโบสถหลงัปัจจุบนัสร้างข้ึนในปี พ .ศ.2527 เป็นอุโบสถท่ีมีความสวยงาม หนา้บนั 

ซุม้ประตู ซุม้หนา้ต่าง ตกแต่งดว้ยดินเผาเคลือบ ซ่ึงมีความสวยงาม และหาชมยาก 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพวดัน ้าเช่ียว 

 

                                                           

 3ส านกังานพระพุทธศาสนา , “หนงัสือ ท่ี พศ 0022/7623 เร่ือง รับรองสภาพวดั ,” 26 
มิถุนายน 2549.  
 4วนัท่ี 13 เวลาบ่าย 2 โมง 45 นาที พระครูแดงเจา้คณะแขวงวดัตะพงทองฝ่ังเมืองตราด 
น าเรือขา้มไปรับมาข้ึนท่ีแหลมงอบ เจา้อธิการคร้ามวดัคลองนนทรีจดัเรือส่งอีกส่วนหน่ึง แลตามมา
ส่งดว้ย เวลาบ่าย 5 โมง มาถึงแหลมงอบแลว้ข้ึนพกัอยู ่ณ วดั คชเขตร์ 1 คืน วนัท่ี 14 เวลาเชา้ 3 โมง 
50 นาที ออกจากวดัคชเขตร์ ไปพกัอยูว่ดัตะพงทอง ท่ีพระครูแดงเจา้คณะแขวงอยู ่เวลาบ่าย 5 โมง 
20 นาที พระครูแดงจดัพาหนะส่งแลตามไปดว้ย ไปพกัอยูว่ดั อินทาราม ต าบลน ้าเช่ียวคืนหน่ึง  ดูใน 
“เสด็จเมืองตราด” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 28, (3 กนัยายน 130): 1207.  
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มัสยดิอลักุบรอ 

ตั้งอยู ่หมู่ 1 ต าบลน ้าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ตั้งอยูริ่มคลองน ้า

เช่ียว เป็นมสัยดิท่ีเช่ือวา่เป็นมสัยดิหลงัแรกในจงัหวดัตราด 5 แรกเร่ิมเดิมทีสันนิษฐานวา่สร้างอยา่ง

ง่าย ท าดว้ยหลงัคามุงใบปง ต่อมาไดมี้การปรับปรุงสร้างใหม่ ในเวลาต่อมา ณ สถานท่ีเดิม ซ่ึงจาก

ค าบอกเล่า และรูปถ่ายเก่า ท าใหท้ราบวา่มสัยดิหลงัปัจจุบั นน้ีเป็นหลงัท่ีสร้างเป็นคร้ังท่ี 5 ปัจจุบนั

ไดมี้การท าแบบจ าลองมสัยดิในสมยัต่างๆไวใ้นหอ้งท่ีเก็บรวบรวมประวติั ส่ิงของเคร่ืองใชข้องคน

ในชุมชนบา้นน ้าเช่ียว เพื่อท่ีจะท าเป็นพิพิธภณัฑต่์อไป 
 

  
 

ภาพท่ี 7 แบบจ าลองมสัยดิอลักุบรอหลงัแรก ภาพท่ี 8 แบบจ าลองมสัยดิอลักุบรอหลงัท่ี 2 
 

  
 

ภาพท่ี 9 แบบจ าลองมสัยดิอลักุบรอหลงัท่ี 3 ภาพท่ี 10 แบบจ าลองมสัยดิอลักุบรอหลงัท่ี 4 

                                                           

 5คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั , วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัิศาสตร์เอกลกัษณ์
และภูมิปัญญา จังหวดัตราด (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาลาดพร้าว, 2542), 15. 
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ภาพท่ี 11 ภาพมสัยดิอลักุบรอในปัจจุบนั 
 

ศาลเจ้าพ่อน า้เช่ียว (เซ็งจุ๊ยโจ้วซือ) 

ศาลเจา้พอ่น ้าเช่ียว ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 3 ต าบลน ้าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดั

ตราด อยูติ่ดริมถนน ตราด –  แหลมงอบ และริมคลองน ้าเช่ียว สร้างเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ .ศ.2553 

เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวจีนในชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จะมาท าพิธีในวนัตรุษจีน และสารทจีน โดย

ศาลเจา้ปัจจุบนัน้ีเป็นหลงัท่ี 3 ท่ีไดท้  าการสร้ าง ไดท้  าการเชิญองคเ์ทพยา้ยมาจากศาลเดิม ซ่ึงสร้าง

ศาลเจา้น้ีสร้างในบริเวณท่ีเคยสร้างศาลเจา้หลงัแรก  โดยหลงัแรกช่ือ “เช็งจุย๊เตาซีกง ” ตั้งอยูใ่น

บริเวณศาลเจา้หลงัปัจจุบนั มีนายสมชาย สกุลพานิช เป็นผูต้รวจตรา สอดส่องศาลเจา้ 6 ต่อมาได้

สร้างศาลเจา้หลงัท่ี 2 ช่ือวา่ “เซ็งจุย๊โจว้ซือ” ในปี พ.ศ.2503 โดยยา้ยไปอยูอี่กฝ่ังหน่ึงของถนน อยู่

บริเวณตลาดสดเก่าซ่ึงไดย้กเลิกไปแลว้ เป็นส่ิงท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงความเป็นชุมชนชาวจีน และ

พฒันาการของชาวจีนในพื้นท่ีน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

                                                           

 6ผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด, “หนงัสือแต่งตั้งนายสมชาย สกุลพานิช เป็นผูส้อดส่องตรวจ
ตราศาลเจา้,” 11 พฤศจิกายน 2519. 
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ภาพท่ี 12 ภาพศาลเจา้พอ่น ้าเช่ียว สร้างในปี ภาพท่ี 13 ภาพศาลเจา้เซ็งจุย๊โจว้ซือ สร้างในปี    

              พ.ศ.2553                 พ.ศ.2503 
 

มัสยดิยนันะตุ้ลการีม 

มสัยดิยนันะตุล้การีม ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 1 ต าบลน ้าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดั

ตราด อยูบ่ริเวณชุมชนทา้ยเขา สร้างข้ึนในปี พ .ศ.2524 โดยแยกมาจากมสัยดิอลักุบรอ เพื่อรองรับ

ชาวมุสลิมท่ีมีจ านวนมากข้ึน และมีความมัน่คงแขง็แรงกวา่มสัยดิอลักุบรอ ซ่ึงค าวา่ “ยนันะตุล้” นั้น

เป็นช่ือของสวรรค ์ส่วน “การีม” มาจากช่ือของผูส้ร้างมสัยดิน้ี7  

ชาวมุสลิมท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนบา้นทา้ยเขา และท่ีสะดวกในการเดินทาง จะมา

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีน่ี 

 

       
 

ภาพท่ี 14 ภาพมสัยดิยนันะตุล้การีม 

                                                           

 7สัมภาษณ์ มาเรีย ถนอมวงษ,์ราษฎรชุมชนบา้นน ้าเช่ียว, 19 พฤศจิกายน 2552.  
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อาคารเก่าบริเวณริมถนน 

อาคารเก่าลกัษณะเป็นเรือนแถวไมเ้ก่า สร้างอยูริ่มถนน มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม มีอายปุระมาณ 50 ปีข้ึนไป8 เป็นเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีหลงเหลืออยู ่

และบ่งบอกถึงยา่นการคา้และท่ีอยูอ่ าศยัของชาวจีน  ในอดีตเป็นร้านคา้ ท่ีอยูอ่าศยัของชาวจีน 

ปัจจุบนัยงัคงมีการใชง้านอยู ่แต่เป็นเพียงบา้นเช่าท่ี ไม่ไดรั้บความส าคญัในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีบ่งบอก

พฒันาการของชุมชนในอดีตได ้

 

            
 

             
 

ภาพท่ี 15 อาคารเรือนแถวบริเวณริมถนนสาย ตราด – แหลมงอบ 

                                                           

 8สัมภาษณ์ สุนทร พลูเกษม และพรทิพย ์จิรขจรชยั , ราษฎรชาวชุมชนบา้นน ้าเช่ียว , 19 
เมษายน 2556. และการเทียบเคียงรูปแบบสถาปัตยกรรมในชุมชนรักษค์ลองบางพ ระ จากการศึกษา
ของ ศศิธร โตวนิสั , “การศึกษาเพื่อจดัท าแผนท่ีทางมรดกทางสถาปัตยกรรมชุมชนรักษค์ลอง
บางพระ จงัหวดัตราด”, (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554).   
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ภาพท่ี 16 ภาพเรือนแถว ท่ีท าการคา้ขาย บริเวณริมถนนสาย ตราด – แหลมงอบ 

 

ชุมชนชาวมุสลมิ 

ชุมชนชาวมุสลิมท่ีอาศยับริเวณริมคลองน ้าเช่ียว สร้างบา้นเรือนหนัหนา้เขา้

หาคลองน ้าเช่ียว มีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลกั โดยอาศยัคลองน ้าเช่ียวเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคญั 

วถีิชีวติริมน ้าของชาวมุสลิมในชุมชนน ้าเช่ียวจึงมีเอกลกัษณ์ในเร่ืองของการท าประมงพื้นบา้น   

อดีตจะใชเ้รือในการเดินทางไปมาหาสู่กนั แมปั้จจุบนัการท าประมงจะลดลง เน่ืองจากลูกหลานหนั

มาประกอบอาชีพอ่ืนแลว้ ก็ยงัคงเห็นเรือจอดอยูห่นา้บา้นบา้ง ผูเ้ฒ่าบางท่านยงัพายเรือในล าคลอง 

แทนการใชร้ถ หรือเดินเทา้ ซ่ึงในอดีตนั้นจะมีเรือจอดแทบทุกบา้น 

โดยชุมชนชามมุสลิมน้ีเป็นกลุ่มชนท่ีมาตั้งถ่ินฐานยาวนานกวา่สามชัว่อายคุน 

ซ่ึงการเขา้มาตั้งถ่ินฐานของชาวมุสลิมท่ีน่ีนั้นมีหลายช่วง คาดวา่กลุ่มแรกๆเป็นชาวจามท่ีเขา้รีต

อิสลามอยูใ่นเมืองเขมร คราวเดียวกบับา้นครัว ท่ีอพยพเขา้มาในช่วงรัชกาลท่ี 39 สมยัท่ีสยามมี

สงครามกบัญวณ และไดท้  าการกวาดตอ้นไพร่ พลเขา้มา ซ่ึงกลุ่มชาวจามนั้นเป็นพวกท่ีมีความ

ช านาญดา้นการประมง และเดินเรือ  

 

 

 

 

                                                           

 9สุจิตต ์วงษเ์ทศ, กรุงเทพมาจากไหน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 34.  



83 

 

       
 

       
 

ภาพท่ี 17 ภาพชุมชนริมคลองน ้าเช่ียว 

 

1.2.2 ทรัพยากรวฒันธรรมทีเ่ป็นนามธรรม 

ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดน้ั้น ควรท าการส่งเสริมตามแนวทางการ

ส่งเสริม ฟ้ืนฟูวฒันธรรมชุมชน ดงัจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป ซ่ึงชุมชนบา้นน ้าเช่ียว เป็นชุมชนท่ีมีภูมิ

ปัญญา วฒัธรรม ประเพณีหลงเหลืออยู ่ควรท ารักษา ฟ้ืนฟู และการส่งเสริม น าไปใชใ้นการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว ดงัน้ี 

ดนตรีนาเสบ 

การเล่นนาเสบคือการขบัร้องประกอบการเคาะจงัหวะของชาวมุสลิม ใชก้าร

ปรบมือร่วมกบัการเคาะจงัหวะเป็นหลกั จะเล่นเพื่อการร่ืนเริง และในงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน 

งานส่วนรวมของมสัยดิ เช่นงานเล้ียงน ้าชา งานวนัออกบวช เป็นตน้ ซ่ึงในชุมชนมุสลิมบา้นน ้าเช่ียว

นั้นมีการเล่นมาตั้งแต่อดีต  
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เคร่ืองดนตรีท่ีใช้  เป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะเท่านั้น อดีตใชก้ลองร ามะนา 

การปรบมือประกอบจงัหวะ มีการประยกุตใ์ชไ้หและหนงัยางมาขึง แลว้ดึงเพื่อใหเ้กิดเสียง ปัจจุบนั

ใชก้ลองทอม ฉ่ิง ฉาบ แทมมารีน  

เพลงท่ีร้องเป็นเพลงท่ีจ ามาจากรุ่นสู่รุ่น เน้ือหาเพลงจะเน้ือหาเป็นค าสอน ซ่ึง

แปลงมาจากคมัภีร์ทางศาสนาอิสลาม เช่นเพลงมะอบักลัป์ละห์ เน้ือเพลงเก่ียวกบัการใหอ้ภยัซ่ึงกนั

และกนั  

ปัจจุบนัไดมี้การฟ้ืนฟู และส่งเสริมใหเ้ยาวชนในชุมชนบา้นน ้าเช่ียวมาเล่น

ดนตรีนาเสบกนั โดยนายประเมิน ภูมิมาโนช เป็นผูฝึ้กสอน และไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้หญ่ใน

ชุมชน เช่นโตะ๊อิ หม่าม และก านนั ผูใ้หญ่บา้น รวมทั้งเทศบาลต าบลน ้าเช่ียว เพราะเห็นวา่เป็นการ

อนุรักษ ์และเป็นกิจกรรมท่ีดี ไม่มีเร่ืองสุรายาเมามาขอ้งเก่ียว ขณะน้ีมีเยาวชนเขา้ร่วมประมาณ 30 

กวา่คน จะเล่นในงานแต่งงาน เล่นกนัเองเพื่อความร่ืนเริง และไดน้ ามาใชใ้นการแสดงให้

นกัท่องเท่ียวชมดว้ย 

 

          
 

ภาพท่ี 18 ภาพการเล่นนาเสบของชาวบา้นชุมชนบา้นน ้าเช่ียว 

 

กระบี่กระบอง 

การละเล่นกระบ่ีกระบองท่ีบา้นน ้าเช่ียวนั้นสืบทอดมาจากครูประเสริฐ อ่ิมยิม้ 

คณะ ส.ศิษยป์ระเสริฐ ท่ีเขา้มาตั้งคณะอยูท่ี่บา้นน ้าเช่ียว ในปี พ .ศ.2514 ท าใหมี้การถ่ายทอดใหแ้ก่

ชาวบา้นน ้าเช่ียว ซ่ึงปัจจุบนัมีผูท่ี้สืบทอดจากครูประเสริฐ และถ่ายทอดใหแ้ก่ลูกหลานบา้นน ้าเช่ียว 

คือนายสนัน่ ริตศิลา และนางชูศรี ริตศิลา 
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การเรียนกระบ่ีกระบองนั้นผู ้ เรียนจะตอ้งมีการไหวค้รูก่อนท่ีจะท าการเรีย น 

ของท่ีใชใ้นการไหวค้รู คือ ดอกไม ้ธูปเทียน หมาก พลู และเงิน 330 บาท 

การไหวค้รูน้ี ครูจะท าหมากใหกิ้น มีมนตท่์อง เพื่อใหผู้เ้รียนมีความกลา้ใน

การแสดง ในอดีตนั้นของท่ีใชไ้หวค้รูจะตอ้งมีเหลา้ขาว แต่ครูสนัน่เห็นวา่ขดัต่อ หลกัศาสนาอิสลาม 

จึงตดัออกจากการไหวค้รูในปัจจุบนั ส่วนในการแสดงนั้นจะมีท่าท่ีใชร้ าไหวค้รู เรียกวา่ท่าพรหมส่ี

หนา้ ผูแ้สดงจะตอ้งร าท่าน้ีก่อนทุกคร้ังในการแสดง 

ปี พ .ศ.2554 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตราดไดท้ าโครงการสายใย

วฒันธรรมชุมชน มาติดต่อใหท้ าการฟ้ืนฟูการร ากระบ่ี กระบองข้ึน โดยสนบัสนุน และให้

ค่าตอบแทนในการสอน โดยท าการฝึกสอนแก่เยาวชนในชุมชน ประมาณ 10 – 12 คน ซ่ึงจะมาฝึก

ทุกวนั หลงัเลิกเรียน   ท่าร ากระบ่ีกระบองท่ีครูสนัน่ และครูชูศรี ไดท้  าการถ่ายทอดใหแ้ก่เยาวชน

บา้นน ้าเช่ียว มี 3 ไม ้คือไมเ้ด่ียว ไมคู้่ และไมพ้ลอง ซ่ึ งไดแ้สดงในงานศูนยส์ายใยวฒันธรรม , งาน

เล้ียงน ้าชา ท่ีจดัข้ึนในชุมชน, กิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอาย ุท่ีจดัข้ึนท่ีศูนยแ์สดงสินคา้โอทอป และงาน

วนัอนุรักษม์รดกไทยท่ีศาลากลางจงัหวดั      แต่ปัจจุบนัไม่มีผูส้นบัสนุนต่อ ประกอบกบัเยาวชนไม่

ค่อยใหเ้วลาในการฝึกซอ้ม จึงหยดุไป 

 

        
 

ภาพท่ี 19 ภาพเยาวชนขณะฝึกซอ้มกระบ่ีกระบอง 
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ภาพท่ี 20 นางชูศรี และนายสนัน่ ริตศิลา ครูสอนกระบ่ีกระบอง 

 

การทอละวะ 

ละวะคืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการไสเคย ในอดีตชาวบา้นน ้าเช่ียวจะทอใชก้นัเอง

แทบทุกบา้นท่ีท าการประมง ก่อนท่ีจะใชเ้ชือกไนล่อนเช่นปัจจุบนั มีวธีิการท าดงัน้ี10 

1. น าดา้ยท่ีซ้ือมาป่ันใส่หลอด แลว้ตีเกลียวเป็น 2 เส้น แลว้ป่ันใส่ละวงิ 

(อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดึงดา้ยใหตึ้ง) อีกทีหน่ึง จากนั้นจบัดา้ยเป็นไจ แลว้น าไปตม้ 

2. ย  าขา้วดา้ย คือขั้นตอนท่ีน าดา้ย ไปเหยยีบพร้อมกบัขา้วสวยมาใส่อ่าง 

หลงัจากนั้นน าดา้ยท่ีไดม้าสลดัขา้วออก น าไปตาก เม่ือแหง้น าดา้ยมาแช่น ้าใหพ้อง 

3. หวเีส้นดา้ยเป็นเส้นๆ แลว้กรอเขา้หลอด 

4. คน้ คือขั้นตอนท่ีน าดา้ยพนัเป็นแนวเส้นท่ีหูก เรียกวา่คน้ละวะ 

5. น าดา้ยท่ีเป็นหลอด มารวมกนัแลว้ถกัเป็นผมเปียตลอดทั้งเส้น 

6. ฟืม คือน าดา้ยนั้นมาขยายเส้นต่อเขา้ฟืม ใหเ้ป็นแผน่ เป็นแถว (คลอ้งกบั

แนวดา้ยท่ีหูก) 

7. กดละวะ คือขั้นตอนการทอ ใชด้า้ยท่ีกรอใส่กระสวย วิง่กระสวย 9 คร้ัง 

แลว้ท าเอน็ 3 คร้ัง (กระแทกฟืม) 

                                                           

 10สัมภาษณ์ เสนาะห์ ฤทธ์ิศิลา และ อาบีดีน ภูมิมาโนช , ราษฎรบา้นน ้าเช่ียว , 19 
เมษายน 2556. 
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8. เม่ือทอเสร็จแลว้น ามาตดัเป็นช้ิน แลว้เยบ็ต่อกนัใหไ้ดข้นาด และรูปทรงท่ี

ตอ้งการ ท าเป็นละวะ 

ละวะน้ีเวลาน าไปใชต้อ้ง ผกูติดกบังอนชก (อุปกรณ์ท่ีท าจากไม้ ) เพื่อไม่ให้

ละวะจมเลนในตอนไสเคย 

 

                 
 

ภาพท่ี 21 ภาพอุปกรณ์การทอละวะ  

 

 1.3 การส่งเสริม ฟ้ืนฟู วฒันธรรมชุมชน 

ผลไดจ้ากการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียว คือ งานเทศกาล ประเพณีเก่าแก่ของ

ชุมชน ไดรั้บการฟ้ืนฟู และประชาสัมพนัธ์ จนไดรั้บความสนใจ ทั้งจากคนในทอ้งถ่ิน และภายนอก

ทอ้งถ่ิน เช่นงานประเพณีแข่งเรือพายดว้ยล าไมไ้ผ ่ซ่ึงอยูคู่่กบัชุมชนมายาวนาน จะจดัในงาน

เทศกาลวนัออกบวช(หลงัถือศีลอด) การละเล่นกระบ่ีกระบอง นาเสบ เป็นตน้ นอกจากน้ี ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินต่างๆ ก็ไดรั้บความสนใจ ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน เกิดความตระหนกั เห็นคุณค่า

ความส าคญัของภูมิปัญญา และวฒันธรรมดั้งเดิม  เช่นการเดินใตน้ ้าของชาวประมง ดงันั้นจึงควร

ส่งเสริม ดว้ยการเนน้ใหเ้ยาวชนเรียนรู้ สืบสาน ฝึกการละเล่นแก่เยาวชนในชุมชน และสนบัสนุนให้

มีการจดัการแสดงมากข้ึน  
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ภาพท่ี 22 ภาพการแข่งเรือพาย และโชวก์ารเดินใตน้ ้าของชาวประมงในงานวนัออกบวช 

 

 1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

การจดัตั้งกลุ่มต่างๆในการจดัการท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว อนัไดแ้ก่  

กลุ่มเรือท่องเท่ียว  กลุ่มบา้นพกัโฮมสเตย์  มคัคุเทศก ์  กลุ่มอาหาร กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่ม

ผลิตภณัฑข์องฝาก ดงักล่าวไวข้า้งตน้ 

ซ่ึงกลุ่มคนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมดงักล่าวน้ี ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีอาศยัอยู่บริเวณพื้นท่ีริม

คลอง เน่ืองจากเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนันั้น ยงัเนน้เฉพาะส่วนพื้นท่ีริมคลอง อนัเป็น

พื้นท่ีของชาวมุสลิม  จึงท าใหก้ารมีส่วนร่วม และการกระจายรายไดจ้ากการท่องเท่ียวนั้นอยูท่ี่กลุ่ม

ชาวมุสลิมเป็นหลกั ดงันั้นควรเพิ่มเส้นทางท่ีเช่ือมโยงไปยงัพื้นท่ีริมถนน อนัเป็นพื้นท่ีท่ีชาวจีน และ

ชาวไทยอาศยัอยู ่ซ่ึงจะสามารถเช่ือมโยงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของคนในชุมน ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน และ

เขา้ใจเร่ืองการอยูร่่วมกนัของชุมชนท่ีมีความต่างเร่ืองความเช่ือตามท่ีใหข้อ้มูลประชาสัมพนัธ์ไว ้

และยงัเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วม และกระจายรายได ้จากการท่องเท่ียวใหก้บักลุ่มคนท่ีอยูใ่นพื้ นท่ี

ใกลเ้คียงดว้ย  

และเนน้บทบาทการมีส่วนร่วมในการ บริหารจดัการการท่องเท่ียว โดยชุมชน เพื่อ

ชุมชน อาจใชรู้ปแบบของวสิาหกิจชุมชน โดยการรวมกลุ่ม  และท าการจดัการเองภายในกลุ่มการ

ท่องเท่ียว  เพื่อสร้างรายได้ และเกิดการพึ่งพาตนเองของ ชุมชน  โดยใหเ้ทศบาลต าบลน ้าเช่ียวมี

บทบาทเป็นเพียงผูส้นบัสนุน มิใช่แกนหลกัดงัท่ีผา่นมา  
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 1.5 การจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน  

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว  ท่ีทางเทศบาลจดัท า ไดแ้ก่ ศูนยบ์ริการ

นกัท่องเท่ียว มีป้ายประชาสัมพนัธ์ มีสุขาสาธารณะ ใหบ้ริการ ท่ีศูนยบ์ริการแห่งน้ี ซ่ึงอยูห่่างจาก

พื้นท่ีในการท่องเท่ียวพอสมควร (ประมาณ 500 เมตร) ควรเพิ่มสุขาสาธารณะในจุดท่ีอยูใ่กลก้บั

พื้นท่ีอีกหน่ึงจุด  

ในบริเวณชุมชนริมสองฝ่ังคลอง ไดมี้การสร้างทางเดินเลียบคลอง เพื่อความ

สะดวกสบายในการสัญจร โดยการสร้างเร่ิมจาก หมู่ 3 ก่อน และท าเพิ่มอีกฝ่ังคือฝ่ังหมู่ 1 หลงัจาก

นั้นมีการสร้างราวกนัตก ทั้งสองฝ่ังคลอง และหลงัคาคลุมทางเดิน ในฝ่ังตะวนัออก หมู่ 3 ปัจจุบนัมี

การสร้างสะพานขา้มคลอง เช่ือมระหวา่สองฝ่ังคลอง ในรูปแบบสะพานโคง้ สวยงาม เพื่อสะดวก

ในการเดินทางไปมาระหวา่งสองฝ่ังคลอง  แต่ยงัขาดป้ายบอกทาง ป้ายเล่าเร่ือง แผนท่ีชุมชน แผนท่ี

แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน ซ่ึงควรพฒันาป้ายแสดงเส้นทางการเดินใหมี้ความโดดเด่น ชดั เจน สร้าง

ส่ือสัญลกัษณ์อนัแสดงใหท้ราบวา่เป็นแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวในแต่ละจุด ท่ีมีความสวยงาม

และเขา้ใจง่ายเทศบาล การออกแบบและพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆดงักล่าวน้ี จะตอ้ง

ค านึงถึงความเหมา ะสม และสอดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อย บริบทแวดลอ้มของส่ิงท่ีตั้ง นอกจาก

ความสวยงามเพียงอยา่งเดียว 

 

 
 

ภาพท่ี 23 ป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณทางเขา้ชุมชน 
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ภาพท่ี 24 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัตราด และแผนท่ีชุมชน 
 

 
 

ภาพท่ี 25 ภาพหลงัคาคลุมทางเดินริมคลอง 
 

 
 

ภาพท่ี 26 สะพานขา้มคลองน ้าเช่ียว 
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 1.6 การส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์นั้น มี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

รัฐวสิาหกิจภายใตก้ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท าการส่งเสริมการท่องเท่ียว เขา้มามีส่วนร่วมใน

ดา้นการประชาสัมพนัธ์  โดยการสนบัสนุนใหเ้ขา้ประกวดหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์               

การประกวดต่างๆ ดงักล่าวมาขา้งตน้ ท าการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นงาน กิจกรรมต่างๆ น าส่ือ

ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ มาประชาสัมพนัธ์ เช่น ถ่ายท าสารคดีการท่องเท่ียว แนะน าชุมชนบา้น

น ้าเช่ียว ในฐานะแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท าใหก้ารท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายข้ึน 

แต่แผน่พบั และขอ้มูลในเวบ็ไซต ์ท่ีท าโดยเทศบาล ยงัขาดขอ้มูล รายละเอียดเร่ือง

ประวติั พฒันาการ ความส าคญัของพื้ นท่ี และเส้นทางการท่องเท่ียว ควรเพิ่มขอ้มูลเร่ืองน้ี               

ลงในเวบ็ไซต ์แผน่พบั เพื่อสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

หลงัจากการปรับปรุงบริเวณทางเดินริมคลอง และเกิดการท่องเท่ียว ก็ไดมี้การ

ผลกัดนัใหเ้กิดการคา้ขายบริเวณริมคลองข้ึน โดยการสร้างเพิงร้านคา้ เพื่อใหช้าวบา้นในชุมชนมา

คา้ขาย ซ่ึงปัจจุบนัมีการขายอาหาร และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 

เน่ืองจากพื้นท่ีริมคลองนั้นส่วนใหญ่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวมุสลิม ไม่ใช่ทางสัญจรหลกั นอกจากน้ี

บา้นท่ีอยูริ่มทางเดินบางบา้นมีการเปิดเป็นร้านคา้ขายของช า จ  าหน่ายแก่ชาวบา้นและนกัท่องเท่ียว 

ร้านคา้บริเวณริมถนน ท่ีเคยซบเซา เร่ิมมีการน าผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนช่ือของบา้นน ้าเช่ียวมาจ า หน่ายเป็น

ของฝาก ไดแ้ก่ งอบ ท่ีมีการออกแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน เคร่ืองจกัสานต่างๆท่ีน ามาประยกุตเ์ป็น

ของตกแต่ง อาหารทะเลแหง้ กะปิ น ้าปลา สินคา้ข้ึนช่ือ อยา่งตงัเมกรอบ (น ้าตาลชกั ) ถูกน ามาวาง

จ าหน่ายในร้านของฝาก  

จึงควรท าการส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มในสินคา้การ

ท่องเท่ียว  เน่ืองจากชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเป็นชุมชนท่ีมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียง มีความโดดเด่น 

เช่นตงัเมกรอบ งอบน ้าเช่ียว อนัเป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บการยอมรับ การส่งเสริมเร่ืองการออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หมี้ความน่าสนใจ และสวยงาม สร้ างจุดเด่นใหก้บัผลิตภณัฑ ์จะเป็นการส่งเสริมรายได้

ใหก้บัชุมชน และเป็นอีกหน่ึงจุดขายดา้นการท่องเท่ียว  
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ภาพท่ี 27 ภาพร้านคา้ท่ีขายสินคา้ในชุมชน และร้านคา้ขายของท่ีระลึก 

 

      
 

ภาพท่ี 28 ภาพเพิงร้านคา้ท่ีทางเทศบาลจดัใหช้าวบา้นมาขายของบริเวณริมคลอง ปี พ.ศ.2553 และปี    

              พ.ศ.2556 

 

 ดงันั้นแนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม บา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด ในคร้ังน้ี

มุ่งเนน้การพฒันาโดยการวางแผนรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวท่ีใหชุ้มชนเป็นฐานในการจดัการ 

จากพื้นฐานของการฟ้ืนฟูองคค์วามรู้ เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ในมิติต่างๆ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ดา้น

ประวติัศาสตร์ ทรัพยากรวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ เป็น ฐานในการ

พฒันาต่อยอด เช่นการต่อยอดการศึกษา สร้างกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ หรือจดัท าหลกัสูตร

ประวติัศาสตร์ ทอ้งถ่ิน ในสถานศึกษาในทอ้งท่ี เพื่อพฒันาและเสริมสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นอตั

ลกัษณ์วฒันธรรมของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   
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ใหต้ระหนกั รัก  หวงแหน และเห็นคุณค่าของการอนุรักษท์รัพยากรวฒันธรรม การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนืในชุมชน โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ในชุมชน มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียว ภายใตห้ลกัการ

ท่องเท่ียวย ัง่ยนื  
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บทที ่6 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการศึกษา 
 บา้นน ้าเช่ียว เป็นชุมชนเก่า ในจงัหวดัตราด ท่ียงัไม่มีการศึกษาดา้นประวติัศาสตร์ 
พฒันาการของชุมชนอยา่งชดัเจน และเป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู ่และปัจจุบนั
ยงัมีทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีสามารถน ามาจดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเพื่อเสริมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศท่ีด าเนินการอยูไ่ด ้หากท าความเขา้ใจประวติั ศาสตร์  พฒันาการของชุมชนแลว้ จะ ยิง่ช่วย
ใหชุ้มชน และภาคส่วนอ่ืน สามรถน าไปใช้ ประโยชน์ ในการวางแนวทางกา รจดัการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม เพื่อความเหมาะสม เป็นตวัของตวัเอง ใหแ้ก่ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวได ้
 การศึกษาแนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม บา้นน ้าเช่ียว คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ ศึกษาประวติั ความเป็นมา และพฒันาการของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเพื่อหา ทรัพยากร                 
ทางวฒันธรรม ท่ีส าคญัของชุมชนบา้นน ้า เช่ียว และศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนบา้น   
น ้าเช่ียว เพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใหบ้า้นน ้าเช่ียวต่อไป 
 การวจิยั คร้ังน้ีได้ ใชว้ธีิ การทางดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  ดว้ยการส ารวจเก็บขอ้มูล  
รวบรวมขอ้มูลตามแนวทางการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
 1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชน ดว้ยการรวบรวมและศึกษาขอ้มูลของชุมชนจากเอกสาร
ต่างๆ เพื่อใหท้ราบขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน ขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ของชุมชน และขอ้มูลดา้นการ
ท่องเท่ียวของชุมชน  
 2. ส ารวจชุมชน เพื่อให้ ทราบและเขา้ใจภาพรวมดา้นต่างๆ ของชุมชน ไม่วา่จะเป็น
ลกัษณะดา้นกายภาพ ลกัษณะความเป็นอยู ่สถานท่ีส าคญัภายในชุมชน 
 3. เก็บขอ้มูลภาคสนาม เพื่อศึกษาขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ พฒันาการของชุมชน และ
การท่องเท่ียวทางนิเวศท่ีก าลงัเกิดข้ึนภายในชุมชน ดว้ยวธีิการสนทนาพดูคุย การสัมภาษณ์เจาะลึก
กลุ่มตวัอยา่ง (In-Dept Interview) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation)  
 4. วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน การท่องเท่ียวใน
บา้นน ้าเช่ียว ท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนามมาวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร รวมทั้ง
ศึกษาเอกสารอ่ืนเพิ่มเติม เช่น เอกสารจดหมายเหตุ และภาพถ่ายเก่าเป็นตน้  
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 5. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีดา้นการท่องเท่ียว เพื่อใชใ้นการเสนอแนวทางการจดัการ
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของบา้นน ้าเช่ียว ซ่ึ งผูศึ้กษาไดใ้ชก้รอบ แนวคิดการท่องเท่ียวย ัง่ยนื 
(Sustainable Tourism) มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาหาแนวทาง  
 6. น าเสนอแนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ท่ีเหมาะสมแก่ ชุมชน และ
นายกเทศมนตรี ต าบลน ้าเช่ียว และกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการท่องเท่ียว เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าสู่การ
เรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน และสามารถน าไปปรับใชใ้นการพฒันาดา้นต่างๆของชุมชนบา้นน ้า
เช่ียวต่อไป  
 1.1 ประวตัิ พฒันาการของชุมชนบ้านน า้เช่ียว 

ชุมชนบา้นน ้าเช่ียว ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลน ้าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดั
ตราด ท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องตวัเมืองตราด ห่างจากตวัจงัหวดัตราด 8 กิโลเมตร        
เป็นชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณริมคลองน ้าเช่ียว  ถือเป็นชุมชนท่ีมีความเก่าแก่แห่งหน่ึงของจงัหวดัตราด      
มีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ท้ องถ่ินมาไม่ต ่ากวา่ 3 ชัว่อายคุน  สามารถแบ่งพฒันาการ              
การเปล่ียนแปลงของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงการตั้งถ่ินฐาน ช่วงความเจริญของ
ชุมชน และช่วงความซบเซาของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว  

ช่วงการตั้งถิ่นฐานของผู้คนบ้านน า้เช่ียว ราว พ.ศ.2310 - 2411 
การตั้งถ่ินฐานชุมชนบา้นน ้าเช่ียวไม่ปรากฏหลกัฐานวา่เร่ิมตั้งแต่เม่ือใด แต่จาก

หลกัฐานเอกสารและค าบอกเล่า พบวา่ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวนั้นประกอบดว้ยชาว มุสลิม ชาวจีน และ
ชาวไทย   โดยเร่ิมแรกคง มีชาวไทยอาศยั กระจายอยูก่่อนจ านวนไม่มาก  ท าการเพาะปลูกเป็นหลกั 
ต่อมามีชาวมุสลิมอพยพ มาจากกมัพชูา เม่ือคราวสงครามระหวา่งสยามกบัญวน เขา้มาอาศยั อยู่
ในช่วงปี พ.ศ.2376 อนัตรงกบัสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ดว้ยสภาพ
ภูมิศาสตร์  ท่ีอุดมสมบูรณ์ พื้น ท่ีท่ีมีค วามเหมาะสมต่อการเพาะปลูก มีคลอง น ้าเช่ียวไหลผา่น      
เป็นแหล่งอาหารอนัอุดมสมบูรณ์ มีทางออกสู่ทะเล สามารถติดต่อกบัชุมชนอ่ืนได้ สะดวก ลว้นเป็น
ปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการตั้งถ่ินฐาน ต่อมาได้มีการพฒันาเส้นทางทางบก คือถนนท่ีเช่ือมกบัตวั
เมืองตราด ซ่ึงห่างข้ึนไปทางตอนเหนือ เพียง 8 กิโลเมตร สามารถเดินเทา้ได ้ บริเวณสองฝ่ังคลอง
บา้นน ้าเช่ียว และโดยรอบชุมชน และเม่ือชาวมุสลิมทยอยอพยพตามกนัเขา้มาอยูอ่าศยัมากข้ึน ท าให้
เกิดการขยายชุมชนข้ึน และมุสลิมได้ กลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ของบา้นน ้าเช่ียวไปในท่ีสุด และสืบมา
จนทุกวนัน้ี นอกจากน้ี ชาวไทยท่ีตั้งถ่ินฐานอยูก่่อน และคนจีนค่อยๆอพยพเขา้มาอยูเ่พิ่มข้ึนเพื่อท า
การคา้ ท าใหบ้า้นน ้าเช่ียวเจริญเติบโตในเวลาต่อมา  
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ช่วงความเจริญของชุมชนบ้านน า้เช่ียว ราว พ.ศ.2436 - 2469 
ดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์ และความสะดวกดา้นการเดินทางติดต่อกบัภายนอก  

ของบา้นน ้าเช่ียว  ท าใหชุ้มชนบา้นน ้าเช่ียวเร่ิมเติบโต กลายเป็นชุมชนหนาแน่นข้ึน และกลาย เป็น
เหมือนเมืองท่าขนาดเล็ก ก่อนท่ีจะเขา้สู่เมืองตราด ท าใหช้าวจีนเขา้มาอยูอ่าศยัท่ีบา้นน ้าเช่ียวมากข้ึน
เร่ือยๆ จนก่อตวัเกิดเป็นชุมชนชาวจีนบริเวณริมถนน  ซ่ึงอยูถ่ดัจากริมคลองข้ึ นมาบริเวณท่ีคนจีนตั้ง
ถ่ินฐาน กลายเป็นจุดการคา้ ต่อมากลายเป็น ตลาด ร้านคา้ และมีการสร้างศาลเจา้ในเวลาต่อมา อนั
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจและการคา้ขายของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวท่ีเติบโต ขยาย
รวดเร็วข้ึน จากการท่ีมีคนจีนเขา้มาตั้งถ่ินฐาน ประกอบการคา้  และมกัรวมกลุ่มกนัอยู่ เป็นชุมชนท่ี
หนาแน่น กลายเป็นชุมชนยา่นการคา้ หรือชุมชนเมืองขนาดเล็ก ท่ีประกอบดว้ย บา้นเรือน ท่ีอยู่
อาศยั ศาสนสถาน และยา่นตลาดการคา้ท่ีรวมกลุ่มอยูใ่นบริเวณเดียวกนั  

บริเวณสองฝ่ังคลอง บา้นน ้าเช่ียว  ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี  5 นั้น เจริญข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เป็นถ่ินฐานท่ี หนาแน่นดว้ยบา้นเรือนของชาว
มุสลิม ซ่ึงมีอาชีพประมงเป็นหลกั ท าให้ บา้นน ้าเช่ียวบริเวณน้ีกลายเป็นท่าข้ึนของของชาวประมง
บา้นน ้าเช่ียว และ จากชุมชนอ่ืน ท่ีมกัน าของมาข้ึนท่ีน่ี ท าใหเ้กิดท่าเรือข้ึนของ ท่ีมาทางเรือ และเป็น
จุดท่ีชุมนุมของพอ่คา้ แม่คา้มารับซ้ือของ แลว้น าไปขายต่อท่ีตลาดบางพระในตวัเมืองตราด และท่ี
อ่ืนโดยรอบ ในขณะเดียวกนัชาวเรือท่ีมาข้ึนท่ีบา้นน ้าเช่ียวน้ีก็จะซ้ือสินคา้จ าพวกพืชผกั ผลไม้     
จากชาวสวนท่ีบา้นน ้าเช่ียวกลบัไปดว้ย  นอกจากบริเวณท่าเรือชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจะเป็นจุดข้ึนของ 
ของชาวเรือแลว้ ยงัเป็นจุดข้ึน - ลงบก ของชาวบา้นท่ีอยูต่อนล่างลงไป เพื่อเดินทางต่อไปยงัตวัเมือง
ตราด ดว้ยการเดินเทา้ ข้ึนไป  และขากลบัก็ตอ้งเดินเทา้ กลบัมาลงเรือท่ีท่าเรือท่ีบา้นน ้าเช่ียวน้ี       
บา้นน ้าเช่ียวจึงเป็นศูนยก์ลาง และ เป็นเมืองท่าเล็กๆ ของการคา้ และการคมนาคม ระหว่ างปากอ่าว 
กบัตวัเมืองตราด และชุมชนโดยรอบน้ี นบัแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นตน้มา 

ถนนท่ีเดินเทา้ไปยงัตวัเมืองตราดนั้น  ต่อมาคือถนนสายตราด –  แหลมงอบ หรือ 
“ถนนสายหวัตลาดต าบลบางพระไปถึงชายทะเลต าบลแหลมงอบ ” มีความยาวประมาณ 16 
กิโลเมตร ซ่ึงถือเป็นถนนสายแรกในเมืองตราด สร้างเม่ือ ปีพ.ศ.2432 แลว้เสร็จเม่ือปีพ .ศ.2436     
โดยตดัผา่นบา้นน ้าเช่ียว ดา้นฝ่ังคลองทางทิศตะวนัออก (หมู่ 3) ผา่นไปยงั อีกฟากคลองทางทิศ
ตะวนัตก (หมู่ 1) โดยระยะแรกน้ี มิไดมี้สะพาน เช่ือมทั้งสองฝ่ัง ใชก้ารคมนาคมทางเรือติดต่อกนั 
จนกระทัง่ปีพ.ศ.2469 จึงมีการก่อสร้างสะพานขา้มคลองน ้าเช่ียว เพื่อเช่ือมถนนสายดงักล่าว  

จากท่ีกล่าวมา ท าใหเ้ห็นการปฏิสัมพนัธ์ของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว กบัชุมชนภายนอก 
อนัเป็นสาเหตุใหมี้ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ โดยระยะน้ีชุมชนคนจีนท่ีอาศยัอยู่หนาแน่นบริเวณ
ใกลถ้นน ดา้นคลองบา้นน ้าเช่ียวฝ่ังตะวนัออก (หมู่ 3) จะมีตลาดสด หรือชาวบา้นมกัเรียกวา่ โรงจ่าย
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เกิดข้ึน ช่ือวา่ตลาดเจแ๊ต๋ อยูบ่ริเวณถดัจากริมคลองฝ่ังตะวนัออกเขา้มาเล็กนอ้ย  โดยมีโรงสี ท่าเรืออยู่
ใกล้ๆ กบัตลาดและสะพานขา้มคลองน ้าเช่ียว ศาลเจา้ จะอยูห่ลงัตลาด ศาลน้ีมีช่ือวา่ “เซงจุย๊โจ๊วซือ” 
ชุมชนยา่นตลาดน้ีจะเป็นชุมชนคนจีน มีโรงสี มีร้านทอง มีช่างท าทอง ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของชุมชน ในฐานะเป็นยา่นการคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงความเจริญท่ีชดัเจนน้ีน่าจะอยู่
ในช่วงราว พ .ศ.2432 – พ.ศ.2469 จนเม่ือปี พ.ศ.2469 เม่ือมีการเปิดการเดินรถโดยสารระหวา่งตวั
เมืองตราดกบับา้นน ้าเช่ียว เม่ือการคมนาคมทางรถเขา้ถึงชุมชน ท าใหชุ้มชนบา้นน ้าเช่ียว ค่อยๆหมด
ความส าคญัในการเป็นศูนยก์ลางคมนาคม และเศรษฐกิจ 

ช่วงความซบเซาของตลาดบ้านน า้เช่ียว ช่วง พ.ศ.2469 - 2547 
ช่วงแห่งความเปล่ียนแปลง จากความเป็นชุมชนยา่นการคา้ ค่อยๆลดความส าคญั

เม่ือเกิดการขยายเส้นทางเดินรถเพิ่มเติม จากเส้นทางสายแรก  ท่ีวิง่จากชุมชนตวัเมืองตราด ข้ึนไปยงั
บา้นท่าเรือจา้ง และขยายเส้นทางการเดินรถโดยสารระหวา่งชุมชนเมืองตราดลงไปจนถึงแหลมงอบ 
ในราว พ.ศ.2469 ท าใหผู้ค้นหนัไปนิยมใชเ้ส้นทางคมนาคมทางบกท่ีสะดวกสบายมากข้ึน ท าให้
การคมนาคมทางน ้า ท่ีอาศยัคลองน ้าเช่ียวค่อยๆลดบทบาทลงไปเร่ือยๆ 

การสร้างถนน สะพาน และ การเปิ ดเดินรถโดยสาร ผา่นบา้นน ้าเช่ียว ดงัท่ีกล่าว
มาแลว้นั้น ท าใหช้าว บา้นน ้าเช่ียว  และผูค้นท่ีอยูต่อนล่าง สามารถ ไปมาหาสู่ตวัเมืองตราด และน า
สินคา้ไปจ าหน่ายยงัตลาดใหญ่ คลองบางพระ ท่ีตวัจงัหวดัตราด ไดส้ะดวก และการเขา้สู่ตวัเมือง
ตราด ดว้ยการนัง่รถโดยสารเขา้ สู่ตวัเมืองโดยตรง ท าใหผู้ท่ี้คา้ขายในตลาดของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว
ค่อยๆลดลง ร้านคา้ ตลาดและชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเร่ิมซบเซาลง การคา้และเศรษฐกิจของชุมชนบา้น
น ้าเช่ียวจึงไม่รุ่งเรืองดงัแต่ก่อน แต่ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวยงัมีวถีิชีวติ และวฒันธรรมของคน 3 กลุ่ม ทั้ง
ไทย จีน และมุสลิม ท่ีต่างคงอตัลกัษณ์ของตน และอยูร่่วมกนัอยา่งสันติจนทุกวนัน้ี 
 1.2 การจัดการท่องเทีย่วในชุมชนบ้านน า้เช่ียว (พ.ศ.2547 -2555) 

ดว้ยสภาพความซบเซาทางดา้นการคา้และเศรษฐกิจ อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศท่ีเคยมี ก าลงัประสบปัญหา ท าใหใ้นปี พ .ศ.2547 เทศบาลต าบลน ้าเช่ียว มีวสิัยทศัน์     
ตั้งกลุ่มรักษค์ลองน ้าเช่ียวข้ึน เพื่ออนุรักษป่์าชายเลน และดูแลรักษาคลองน ้าเช่ียว ตามมาดว้ย
โครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ท่ีผลกัดนัใหบ้า้นน ้าเช่ียวกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศข้ึน มีการเปิดเส้นทางท่องเท่ียวธรรมชาติ และชุมชนสองศาสนา คือพุทธ และมุสลิม       
จนต่อมาเป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียงและไดรั้บรางวลัหลายรางวลั โดยเฉพาะ ในปี พ .ศ.2549 ไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์หลงัจากนั้นมีการสนบัสนุนใหช้าวบา้นเปิดท่ีพกัแบบ      
home stay มีการตั้งกลุ่มต่างๆข้ึนมารองรับการท่องเท่ียว เ ช่น กลุ่มเรือท่องเท่ียว กลุ่มอาห าร และ
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กลุ่มภูมิปัญญา เป็นตน้ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน และ ส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นผูมี้บทบาทใน
กิจกรรมต่างๆ 

การจดัการการท่องเท่ียวท่ีผา่นมาเป็นการจดัการท่ีเนน้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ     
เป็นหลกั มีจุดแขง็ในการท่องเท่ียว คือ ป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ อนัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ส าคญัของชุมชน  ยงัมีจุดอ่อน คือ องคค์วามรู้ทางดา้นประ วติัศาสตร์ พฒันาการของชุมชน  ท่ียงัไม่
มีการศึกษาและเรียบ เรียงขอ้มูลดา้นน้ีนกั การส่ือความจากป้ายขอ้มูลต่างๆ จึงยงัไม่ท าใหเ้กิด ความ
เขา้ใจในตวัชุมชน  และวถีิวฒันธรรมของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว เท่าท่ีควร พื้นท่ีในการจดัการการ
ท่องเท่ียวยงัอยูเ่พียงเฉพาะพื้นท่ีริมคลอง ซ่ึงมีเพียงชาวมุสลิมท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม ควรมีการเพิ่มขยาย
การท่องเท่ียวสู่ พื้นท่ีบริเวณริมถนน ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นพฒันาการ ความส าคญัของบา้นน ้าเช่ียวใน
ภาพรวมมากยิง่ข้ึน และจะเป็นการกระจายรายได ้และขยายการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากข้ึน 
 1.3 แนวทางการจัดการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม บ้านน า้เช่ียว จังหวดัตราด 

ชุมชนบา้นน ้าเช่ียว เป็นชุมชนหน่ึงท่ีใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ชุมชน ใหเ้กิดการฟ้ืนฟู รักษาทรัพยากรภายในชุมชน และพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ เพียงแต่ยงัไม่
ทัว่ถึงเพราะพื้นท่ีการท่องเท่ียวจ ากดัอยูแ่ค่บริเวณริมคลอ ง การมีส่วนร่วม และการกระจายรายได ้
จึงยงัจ ากดัอยูแ่ค่กลุ่มหน่ึงเท่านั้น หากสามรถเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวมายงับริเวณใกลเ้คียง 
จะท าใหเ้ห็นภาพรวมของความสัมพนัธ์คนในชุมชน และเขา้ใจประวติั พฒันาการของชุมชน        
ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน อนัจะส่งผลใหเ้กิดการกระจายรายได ้และการมีส่วนร่วมใหมี้มากข้ึน  ตามแนวคิดท่ี
ใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมและไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งเหมาะสม บนพื้นฐานความเขา้ใจ
ทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมของชุมชน เพื่อใหค้นในทอ้งถ่ินอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งพอเพียง โดยใช้
ทรัพยากรทางปัญญา และมรดกทางวฒันธร รมท่ีมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
จดัการร่วมกนั 

เน่ืองจากพื้น ท่ีชุมชนบา้นน ้าเช่ียว เป็นพื้นท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์ พฒันาการ วถีิชีวติ 
ทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีน่าสนใจ จึงสามารถ วางแนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ท่ี
สอดคลอ้งกบัวิ ถีวฒันธรรมของชุมช น บนพื้นฐานการจดัการท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความอยา่งย ัง่ยนื 
ซ่ึงตอ้งมี การศึกษาองคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาใหเ้ขา้ใจมากข้ึน เพื่อ
น าไปสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดใหค้นในชุมชน และคนนอก ชุมชนไดเ้ขา้ใจ ภาคภูมิใจ ควรมีการ
จดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม ทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้เพื่ออนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสืบทอด 
เพื่อสร้างความเขม้แขง็ในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนนอก ใหเ้ขา้ใจอตัลกัษณ์ของชุมชุน
บา้นน ้าเช่ียว ควรส่งเสริมการรักษา ฟ้ืนฟู สืบสานวฒันธรรมชุมชน ทั้งเทศ กาล  ประเพณี และ    
ความเช่ือ อนัเป็นตวัตนของชุมชนอยา่งแทจ้ริง ใหด้ ารงอยูอ่ยา่งเหมาะสม และควรส่งเสริมการมี
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ส่วนร่วมในการบริหารจดัการทางการท่องเท่ียวอยา่งมีเอกภาพ เพื่อการดูแลในบริการท่ีดี เหมาะสม 
สามารถสร้างรายได ้ผลประโยชน์ใหก้บัชุมชน ควรมีการพฒันาโครงสร้างพื้ นฐานอยา่งเหมาะสม 
และสมดุล เช่น ศูนยข์อ้มูล และบริการ ป้ายเล่าเร่ือง ป้ายบอกทาง และควรมีการส่งเสริมการตลาด 
และการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหบ้า้นน ้าเช่ียวเป็นท่ีรู้จกั ใหช้าวบา้นและคนนอกเขา้ใจการท่องเท่ียว
ย ัง่ยนื และเพื่อสร้างรายไดใ้หชุ้มชน จากการขายผลผลิตทางภูมิปัญญา และสินคา้ของทอ้งถ่ิน 

แนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวน้ี น่าจะเกิดข้ึน ได้
ไม่ยาก เพราะเทศบาลต าบลน ้าเช่ียว และชาวบา้นท่ีร่วมด าเนินการท่องเท่ียว เป็นก าลงัท่ีดีในการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูแ่ลว้ น่าจะพฒันาต่อยอดมาเป็นการจดัการ ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ของ
บา้นน ้าเช่ียวไดโ้ดยไม่ยาก ทั้งน้ีส านกังานการท่องเท่ียว และกีฬา จงัหวดัตราด และการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย  ส านกังานตราด รวมถึงองคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื (อพท .) น่าจะมีบทบาทเขา้มาช่วยส่งเสริม และสนบั สนุนดว้ย อยา่งท่ีเคยปฏิบติัมา 
อยา่งไรก็ตาม ชาวบา้น โดยเฉพาะกลุ่มกิจกรรมต่างๆท่ีมีอยู ่ควรมีการรวมศูนย ์และมีบทบาทใน
การด าเนินการอยา่งมีเอกภาพ  เขา้ถึงการบริหารการจดัการในลกัษณะการจดัการท่องเท่ียวชุมชน 
โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยหน่วยงาน และภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นพี่เล้ียง และสนบัสนุน 

แนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของชุมช นบา้นน ้าเช่ียว เหล่าน้ี น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการท่อง เท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวท่ี เหมาะสม และย ัง่ยนื ซ่ึงจะเป็น
เป้าหมาย และเคร่ืองมือใหช้าวบา้นน ้าเช่ียว ไดต้ระหนกั เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในทรัพ ยากรทาง
วฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นชุมชน โดยใชก้ารท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เขา้มาเป็นส่วนหน่ึ ง ในการผลกัดนั
ใหเ้กิดการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และรักษาอตัลกัษณ์ของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเป็นเป็นชุมชนท่ีใหค้วามส าคญั และมีความต่ืนตวัในเร่ืองของการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู การรักษาวฒันธรรม ประเพณี ของชุมชน โดยมีการท่องเท่ียวเป็นกลไกหน่ึงท่ีท าให้
เกิดความภาคภูมิใจ ความตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม ดงันั้นองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูน้ าชุมชนจึงควรสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการความรู้ และการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่นการจดัตั้งพิพิธภณัฑชุ์มชน และการจดัหลกัสูตรประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ิน 
 การจัดตั้งพพิธิภัณฑ์ชุมชน 

จากการศึกษาขอ้มูลในพื้นท่ี ท าใหท้ราบวา่ปัจจุบนั ชาวบา้นชุมชนบา้นน ้าเช่ียว เร่ิมมี
ความต่ืนตวัในการใหค้วามส าคญักบัเร่ืองราว  ประวติั ความเป็นมาของบรรพบุรุษ และภูมิปัญญา
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ของชุมชน โดยเฉพาะชาว มุสลิม ไดท้  าการ รวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้ เก่าๆ และขอ้มูลเร่ืองราวของ
บรรพบุรุษท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานท่ีบา้นน ้าเช่ียว ขอ้มูลสายสกุลของชาวมุสลิม  โดยท าบอร์ดขอ้มูล และ
จดัเก็บส่ิงของท่ีรวบรวมไวใ้นตู ้ท่ีมสัยดิอลักุบรอ บริเวณหอ้งดา้นหนา้ของมสัยดิ แ ต่มิไดเ้ปิดใหค้น
ทัว่ไปเขา้ชม จะเปิดเม่ือมีคนติดต่อเขา้มาเท่านั้น ซ่ึงน่าจะเป็นพื้นฐาน แนวคิดท่ีดี ของชุมชน ท่ีจะ
สามารถพฒันาไปสู่การจดัตั้งพิพิธภณัฑชุ์มชนได ้ อีกทั้งชาวบา้นน ้าเช่ียวจ านวนมากเสนอแนวคิด
การตั้งพิพิธภณัฑด์้ วย แต่ยงัขาดเน้ือหาในการจดัแสดง และ การน าเสนอท่ีน่าสนใจ จึงควรจดัตั้ง
พิพิธภณัฑ์ ชุมชนข้ึน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนยข์อ้มูลของชุมชน ดว้ยการใชพ้ื้นท่ีของมสัยดิ    
อลักุบรอ หรืออาคารศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว เป็นอาคารพิพิธภณัฑ ์จดัแสดงเน้ือหาเป็นนิทรรศการ 
บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ พฒันาการของชุมชน บา้นน ้าเช่ียว พร้อมกบั การจดัแสดงส่ิงของ
เคร่ืองใชใ้นอดีตของคนในชุมชน ท่ีส่ือใหเ้ห็นวถีิชีวติ ภูมิปัญญา และอตัลกัษณ์ของชุมชน โดยมี
เทศบาลต าบลน ้าเช่ียว ซ่ึงเป็นองคก์รส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูส้นบัสนุน และ มีผูเ้ช่ียวชาญดา้ นการ
พิพิธภณัฑเ์ป็นพี่เล้ียง ใหแ้นวทางในเร่ืองการจดัพิพิธภณัฑ ์ 
 หลกัสูตรประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น 
 ปัจจุบนัหลกัสูตรการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีบา้นน ้าเช่ียว             
คือโรงเรียนอนุบาลวดัน ้าเช่ียว ท าการสอนระดบัอนุบาล  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่ไดมี้การ
เรียนการสอนเร่ืองประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  หากจะมีพดู บา้งในฐานะ ส่วนหน่ึงของวชิาสังคมศึกษา
เท่านั้น ซ่ึงควรมีการบรรจุวชิาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินในหลกัสูตรชั้นประถมศึกษา ดว้ยการเปิดสอน
วชิาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน โดยมีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาเป็น ผูส้อนหลกั ร่วมกบัผูรู้้    
ในทอ้งถ่ิน มาท าการเรียนรู้แลกเปล่ียนกนักบัผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดความใกลชิ้ดระหวา่งเยาวชนกบั
ผูสู้งอาย ุร่วมกบัการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน เพื่อใหเ้กิดความรู้ เขา้ใจ และมองเห็นภาพของทอ้งถ่ินได้
อยา่งชดัเจน เพื่อใหเ้ยาวชนในทอ้งถ่ิน รู้จกั เขา้ใจทอ้งถ่ิน และเกิดความรัก ภาคภูมิใจ หวงแหน
ทรัพยากรทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ินของตน  และเป็นพื้นฐานใหเ้กิดความตระหนกั อนุรักษ ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนต่อไป  

 

 การศึกษาแนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม บา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด       
ในคร้ังน้ี ยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของวธีิการด าเนินการศึกษา ซ่ึงมิไดท้  าการศึกษาแบบมีส่วนร่วม    
ขาดการท าเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูศึ้กษาและคนในชุมชน และดว้ยเวลาอนัจ ากดั ท าใหก้ารศึกษา ขอ้มูลดา้น
ประวติัศาสตร์ พฒันาการของชุมชนนั้นยงัมิใช่ขอ้มูลทั้งหมด ยงัสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดอี้กมาก  
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