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 This research is aimed at study about bicycling tour of cultural resources in Taling-

Chan area, Bangkok for planning and managing bicycle routes for sustainable tourism. 

Document study, field study, and questionnaire were used for collecting data about cultural 

resources and bicycle tour. The data was analyzed to find out the information about cultural 

resources and bicycle tour in Taling-Chan area for measuring value and investigating SWOT; 

strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The information about culture and SWOT 

were employed in bicycle routes for tourism planning and bicycle routes for tourism setting 

based on cultural management framework, sustainable management, and bicycle routes 

management for tourism.  The results of this study showed that Taling-Chan area had history 

behind and it had been developed from Ayutthaya period until the present.  Moreover, there 

were various kinds of cultural resources such as temples, floating markets, the museums and 

the simple-way of life of the community what carrying the historical value, arts or technical 

value, spiritual value, and community value. This area also had the good tourism 

management especially the floating market management so this kind of market was well-

known and popular for both Thai and foreign tourists. This information implied that Taling-

Chan area had high capability about tourism. According to the field study and the bicycle tour 

study in this area, the results showed that the bicycle routes in this area were high secured, 

shady, and presented the famers’ way of life as well. But these areas there are not using the 

cultural resources thoroughly. Therefore, this area was possible to be developed as bicycle 

routes for tourism but had to solve using cultural resource provide comprehensive and 

thorough because there were human resource and the capability about tourism available. The 

development would be purposed by using Klong Lad Mayom Floating Market, Wat Saparn 

Floating Market, Wat Klong Lad Mayom Floating Market, and Suan Champa Farmer 

Community to be the information center point for bicycle tour because they are the tourism 

resources in close proximity to cultural resources. However, this idea would not be purposed 

effectively without the participatory management from every relating organization and the 

development focusing on facilities and public relations for tourism. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Program of Cultural Resource Management  Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature .............................................. Academic Year 2013 

Thesis Advisor's signature .............................................. 
 จ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ

กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความร่วมมือ ความเมตตากรุณาจาก
รองศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งได้ให้คําแนะนํา 
ช้ีแนะแนวทางจนเกิดความชัดเจนในการศึกษา ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งใจในพระคุณของอาจารย์ที่ปรึกษา
ท่านน้ีเสมอมา เพราะท่านได้ทําหน้าที่เสมือนผู้ปกครอง คอยช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งการประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ ช้ีแนะในด้านการดําเนินชีวิต และเต็มใจช่วยเหลือผู้ศึกษาทุกวิถีทางด้วยความ
มุ่งหวังว่าผู้ศึกษาจะจบการศึกษาไปเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทํางานรับใช้สังคมต่อไป ผู้ศึกษาขอ
สรรเสริญนํ้าใจอันประเสริฐของอาจารย์ที่ปรึกษา และขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2556 ที่สนับสนุนทุนทรัพย์ในการทําวิทยานิพนธ์เล่มน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อต้ังตลาดนํ้าคลองลัดมะยม คุณทวีศักด์ิ หว่าง
จันทร์ ประธานชุมชนวัดจําปา คุณนพรัตน์ สอนวิทย์ คณะกรรมการดําเนินการตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
คุณระพีพัฒน์ เกษโกมล เจ้าหน้าที่ผู้ชํานาญการพิเศษ กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม คุณ
วรรณนรา บุญยืน ประธานคณะทํางานตลาดนํ้าวัดจําปา คุณสิทธิกร ลักษมีมงศากุล คณะกรรมการ
ตลาดน้ําวัดสะพาน คุณสุรเดช เอ่ียมสะอาด ประธานที่ปรึกษาประชาคมตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลอดจนเจ้า
อาวาส พระสงฆ์ ชาวบ้านและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทุกท่าน หากไม่มีความเมตตากรุณา
จากพวกท่าน วิทยานิพนธ์เล่มนี้ก็อาจมิสําเร็จได้ ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งและสํานึกในความเมตตาของพวก
ท่าน ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสุดซึ้ง 
 ขอบคุณเพ่ือน พ่ี น้องชาวการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมรุ่นที่ 1 และ 2 ทุกท่านที่คอยให้
กําลังใจ ให้คําแนะนํา แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับฟังปัญหายามที่ผู้ศึกษารู้สึกท้อและ
ต้องการกําลังใจ ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งและตระหนักได้ว่าพวกท่านคือกัลยาณมิตรของผู้ศึกษาตลอดมา 
 สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณอาม่าม่วยน้ี แซ่ลิ้ม ถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่ในวันที่ผู้ศึกษา
สําเร็จการศึกษาแล้ว แต่ผู้ศึกษาก็ยังสํานึกในบุญคุณของท่านที่เลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเติบโตและสนับสนุน
ข้าพเจ้าเสมอมา และขอบพระคุณอาโกท่ีสนับสนุนทุนทรัพย์บางส่วนในการสนับสนุนการศึกษา       
ครั้งน้ี ทั้ง ๆ ที่แต่ละท่านก็มีภาระของตัวเอง และขอบคุณมารดา พ่ีสาว พ่ีน้องของผู้ศึกษา ที่ให้กําลังใจ
เสมอมา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ช

สารบัญ 
 หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ......................................................................................................................  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ .......................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ..............................................................................................................................  ญ 
สารบัญภาพ .................................................................................................................................  ฎ 
บทที่ 
 1 บทนํา ............................................................................................................................  1 
   ที่มาและความสําคัญของปัญหา ............................................................................  1 
   วัตถุประสงค์ในการศึกษา ......................................................................................  3 
   คําถามในการวิจัย ..................................................................................................  3 
   ขอบเขตการศึกษา .................................................................................................  3 
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ....................................................................................  4 
   นิยามศัพท์ ข้อตกลงเบ้ืองต้น .................................................................................  4 
 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง......................................................................................  5 
   แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ................................................................  5 
    ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม..............................................................  5 
    คุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม ............................................  10 
    การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในประเทศไทย .............................................  12 
    ปัญหาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ................................  15 
   แนวคิดการท่องเที่ยวย่ังยืน....................................................................................  15 
    ที่มาและความหมายของการท่องเที่ยวย่ังยืน..................................................  15 
    หลักการท่องเที่ยวย่ังยืน .................................................................................  17 
    แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ....................................  20 
   งานศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร .................................................  23 
   งานศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยจักรยานในพ้ืนที่อ่ืนๆ ....................................  26 
   แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์ .....................................................................  28 
    แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม .........................................................  29 
    แนวคิดในการท่องเที่ยวย่ังยืน.........................................................................  29 
    แนวคิดการจัดการเส้นางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว.......................................  30 
 3 ระเบียบวิธีการศึกษา......................................................................................................  32 
   พ้ืนที่การศึกษา ......................................................................................................  33 
   ประชากรท่ีจะศึกษา ..............................................................................................  35 
   วิธีการรวบรวมข้อมูล .............................................................................................  37 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ซ

บทที ่ หน้า 
   เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา .....................................................................................  38 
   การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล.........................................................................  38 
   การนําเสนอข้อมูลและสรุปผล ..............................................................................  39 
 4 การศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ............................  40 
   ความสําคัญของพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ...........................................................................  41 
    ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน.........................................  41 
    ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน .............................  46 
    ความสําคัญและคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน .....................  121 
   การท่องเที่ยวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
   เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา...............................................................................................  123 
    การท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา ......................................................  124 
    เส้นทางจักรยานและการท่องเที่ยวจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน .....................  137 
   พฤติกรรมและความสนใจการท่องเที่ยวของนักป่ันจักรยาน .................................  158 
    ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ........................................................  159 
    ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้จักรยาน .........................  161 
    ข้อมูลความเข้าใจในด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ....................................  165 
    ข้อมูลความสนใจต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้จักรยาน ในพ้ืนที่ 
    เขตตลิ่งชัน......................................................................................................  167 
    ข้อมูลรูปแบบเส้นทางจักรยานที่ต้องการ........................................................  171 
   สรุปผลการสํารวจพฤติกรรมและความสนใจการท่องเที่ยวของนักป่ันจักรยาน.....  172 
 5 แนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ...........  175 
   สรุปข้อค้นพบจากการศึกษา..................................................................................  177 
    ความสําคัญและคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน .....................  177 
    การท่องเที่ยวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
    เขตตลิ่งชัน......................................................................................................  178 
    สรุปผลสํารวจพฤติกรรมและความสนใจการท่องเที่ยวของนักป่ันจักรยาน ....  183 
   การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ................  185 
    เส้นทางที่ 1 เส้นทาง ตลิ่งชัน – ชักพระ – สวนผกั ........................................  185 
    เส้นทางที่ 2 เส้นทางเที่ยวชุมชนชาวสวนวัดจําปา..........................................  187 
    เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยวเที่ยวแขวงบางพรม – บางระมาด ..................  190 
    เส้นทางที่ 4 เส้นทางท่องเที่ยวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ..................................  192 
    เส้นทางที่ 5 เส้นทางวันเดียว เที่ยว 5 ตลาด ..................................................  194 
 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ ...............................................................................................  201 
   สรุปผลการศึกษา...................................................................................................   201 
   ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................  208 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฌ

   หน้า 
รายการอ้างอิง..............................................................................................................................  209 
ภาคผนวก ....................................................................................................................................  216 
  ภาคผนวก ก  หนังสือราชการ ........................................................................................   217 
  ภาคผนวก ข  แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือ 
   การท่องเที่ยวย่ังยืนพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ............................  221 
ประวัติผู้วิจัย ................................................................................................................................  226 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ญ

สารบัญตาราง 
ตารางที่  หน้า 
 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มนักป่ันจักรยาน ....................................................  159 
 2 ข้อมูลการศึกษาประชากรกลุ่มนักป่ันจักรยาน ............................................................  160 
 3 ข้อมูลรายได้ของประชากรกลุ่มนักป่ันจักรยาน ...........................................................  160 
 4 ข้อมูลสถานภาพของประชากรกลุ่มนักป่ันจักรยาน.....................................................  161 
 5 แสดงข้อมูลเหตุผลของการเร่ิมป่ันจักรยาน .................................................................  161 
 6 แสดงข้อมูลประสบการณ์การในการป่ันจักรยาน ........................................................  162 
 7 แสดงข้อมูลช่วงวันที่ป่ันจักรยาน .................................................................................  162 
 8 แสดงข้อมูลช่วงเวลาที่ป่ันจักรยาน ..............................................................................  163 
 9 แสดงข้อมูลผู้เข้าร่วมป่ันจักรยานด้วย..........................................................................  163 
 10 แสดงข้อมูลสถานภาพของผู้เข้าร่วมป่ันจักรยานด้วย ..................................................  164 
 11 แสดงข้อมูลเส้นทางที่ใช้ในการป่ันจักรยานบ่อยที่สุด ..................................................  164 
 12 แสดงข้อมูลมุมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของผู้ป่ันจักรยาน ....................................  165 
 13 แสดงข้อมูลความสนใจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของนักป่ันจักรยาน .....................  166 
 14 แสดงข้อมูลความสนใจการป่ันจักรยานเพ่ือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 
   เขตตลิ่งชันของนักป่ันจักรยาน ...........................................................................  166 
 15 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่นักป่ันจักรยานรู้จักในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ..........................  167 
 16 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่นักป่ันจักรยานมีความสนใจในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน .............  169 
 17 แสดงข้อมูลความต้องการของนักป่ันจักรยานในการจัดการเส้นทางจักรยาน..............  171 
 18 แสดงข้อมูลระยะเวลาที่เหมาะสมในการป่ันจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
   ในพ้ืนเขตตลิ่งชัน ...............................................................................................  172 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฎ

สารบัญภาพ 
ภาพที่   หน้า 
 1 องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน .........................................................  19 
 2 แสดงข้ันตอนการศึกษา ..............................................................................................  33 
 3 ภาพเปรียบเทียบแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเดิม – สายใหม่ ...............................................  41 
 4 อุโบสถหลังเดิมที่วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร .............................................................  49 
 5 หน้าบันของอุโบสถหลังเดิมที่วัดกาญจนสิงหาสน์.......................................................  49 
 6 อุโบสถหลังใหม่ หน้าบันด้านหน้ามีรูปเทวดาทรงครุฑ ณ วัดช่างเหล็ก ......................  50 
 7 ใบเสมาเป็นหินสีเทาดํา สมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
   ณ วัดช่างเหล็ก ..................................................................................................  51 
 8 ใบเสมาประดับตัวอักษรย่อ “ต ล ช” (ตลิ่งชัน) ณ วัดตลิ่งชัน ...................................  53  
 9  รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส ได้แก่ พระครูรัตนโสภณ พระครูทิวากรคุณ (หลวงปู่กลีบ) 
   และพระครูโสภณสาธุกิจ (ทฤษดีเตชธมฺโม) ณ วัดตลิ่งชัน ................................  53 
 10 หน้าบันรูปแบบ “พระราชนิยม” ในรัชกาลที่ 3 ณ วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน)  55 
 11  พระวิหารสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ณ วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร  
   (วัดเงิน)..............................................................................................................  56 
 12 รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส ณ วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) ..................................  57 
 13 อุโบสถมีพาไลรอบอาคารสมัยรัชกาลที่ 3-4 ณ วัดเรไร..............................................  59 
 14  หลวงพ่อดํา ณ วัดเรไร ...............................................................................................  60 
 15 ภาพปูนป้ันพระพุทธเจ้ายืนอุ้มบาตรพร้อมด้วยอัครสาวกสององค์ ณ มณฑป 
   พระพุทธฉาย วัดเรไร ........................................................................................  60 
 16  ใบเสมาใหม่ที่ถูกเปลี่ยนรอบอุโบสถ ณ วัดกระจัง ......................................................  61 
 17 อุโบสถ ณ วัดทอง (บางระมาด) .................................................................................  63 
 18 วิหารหลวงพ่อดํา ณ วัดทอง (บางระมาด) .................................................................  64 
 19  อุโบสถ ณ วัดมณฑป ..................................................................................................  65 
 20 มณฑปพระพุทธบาท ณ วัดมณฑป ............................................................................  66 
 21  “โบสถ์มหาอุตม์” ณ วัดสมรโกฏิ ...............................................................................  67 
 22 วิหารหลวงพ่อดํา ณ วัดสมรโกฏิ ................................................................................  68 
 23 พระพุทธฉาย ณ วัดไก่เต้ีย..........................................................................................  70 
 24  สลักลายไม้รูปค้างคาวแบบจีนสมัยรัชกาลที่ 4 ที่เชิงชายหอพระไตรปิฎก 
   ณ วัดไก่เต้ีย .......................................................................................................  70 
 25 อุโบสถหลังใหม่ ณ วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร............................................................  73 
 26  พระเจดีย์สมัยรัชกาลที่ 4 ณ วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร ............................................  74 
 27 ศาลาโพธ์ิร้อยปี หลวงปู่ท้วม ณ วัดนครป่าหมาก .......................................................  75 
 28 อุโบสถหลังใหม่ ณ วัดน้อยใน ....................................................................................  77 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฏ

ภาพที่   หน้า 
 29  เจดีย์สมัยอยุธยา ณ วัดน้อยใน...................................................................................  78 
 30 ศาลาการเปรียญอาคารไม้ทรงไทย ณ วัดน้อยใน .......................................................  78 
 31  พระพุทธรูปปางสมาธิและหลวงพ่อดําในวิหาร ณ วัดเกาะ ........................................  80 
 32 วิหารหลวงพ่อดํา ณ วัดเกาะ......................................................................................  81 
 33  เจดีย์บรรจุอัฐิของคนในท้องถิ่น ณ วัดเกาะ................................................................  81 
 34 อุโบสถหลังเดิม ณ วัดทอง (บางเชือกหนัง) ................................................................  83 
 35  อุโบสถหลังใหม่ ณ วัดพิกุล ........................................................................................  84 
 36  อุโมงค์ที่ให้พุทธศาสนิกชนใช้ในพิธีกรรม ลอดใต้อุโมงค์ ณ วัดพิกุล...........................  85 
 37  อุโบสถทรงเก๋งจีน ณ วัดกระโจมทอง .........................................................................  86 
 38  เจดีย์รอบอุโบสถหลังเดิม ณ วัดกระโจมทอง .............................................................  87 
 39  พระปรางค์บรรจุอัฐิของหลวงปู่ขํา หน้าวิหาร ณ วัดแก้ว ...........................................  88 
 40  พระพุทธรูปสุโขทัยและรูปเหมือนหลวงปู่ขํา (อดีตเจ้าอาวาส) ณ วิหารจัตุรมุข  
   วัดแก้ว ...............................................................................................................  89 
 41  วิหารหลวงพ่อปาน ณ วัด(ใหม่)เทพพล ......................................................................  91 
 42  วิหารหลวงพ่อใหญ่ ณ วัด(ใหม่)เทพพล......................................................................  91 
 43  อุโบสถหลังเก่าและหลังใหม่ ณ วัดประสาท...............................................................  92 
 44  ใบเสมาหินทรายสีแดง ณ วัดประสาท .......................................................................  93 
 45  วิหารหรืออุโบสถหลังเดิม ณ วัด ประสาท .................................................................  93 
 46  หลวงพ่อสิน พระประธานในอุโบสถ ณ วัดเพลงกลางสวน.........................................  95 
 47  พระแม่โพสพ ณ วัดศิริวัฒนา .....................................................................................  97 
 48  ศาลพระแม่โพสพหลังเดิม บริเวณแยกคลองบางพรม และคลองลัดตาเหนียว ..........  98 
 49  อุโบสถหลังใหม่ที่สร้างแทนอุโบสถไม้หลังเดิม ณ วัดสะพาน .....................................  99 
 50  หลวงพ่อดํา ณ วิหารอาคารโถง วัดสะพาน ................................................................  100 
 51  อุโบสถ ณ วัดจําปา.....................................................................................................  102 
 52  หน้าบันลายเครือเถาประดับด้วยถ้วยชาม ณ วัดจําปา...............................................  102 
 53  เจดีย์ย่อมุมไม้ 16 บริเวณด้านหน้าอุโบสถ ณ วัดจําปา ..............................................  103 
 54  อุโบสถ ณ วัดโพธ์ิ .......................................................................................................  104 
 55  อุโบสถ ณ วัดมะกอก..................................................................................................  105 
 56  อุโบสถจัตุรมุข ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) ..............................................................  107 
 57  พระอินทรสรเพชรเจดีย์ ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) ...............................................  107 
 58  ลูกกรอกแฝด “ศรีนรินทร์ - สินนารายณ์” ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่)...................  108 
 59  บรรยากาศภายในตลาดน้ําตลิ่งชัน .............................................................................  110 
 60  การแสดงดนตรีไทยภายในตลาดน้ําตลิ่งชัน................................................................  111 
 61  ป้ายสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว บอกข้อมูลคลองชักพระ ณ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน...  112 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฐ

ภาพที่   หน้า 
 62  ป้ายสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว จัดทําโดยเอกชน บอกข้อมูลตลาดน้ําตลิ่งชัน..  112 
 63  เรือขายสินค้าทางการเกษตร อาทิ พืช ผักสวนครัว ณ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ........  113 
 64  กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยจักรยานที่มาพร้อมกับมัคคุเทศก์ ..............................................  114 
 65  ข้อปฏิบัติสํารับผู้ประกอบการร้านค้า ณ ตลาดนํ้าวัดสะพาน .....................................  115 
 66  โปรแกรมการท่องเที่ยวทางเรือของตลาดนํ้าวัดสะพาน..............................................  116 
 67  บรรยากาศภายในวัดตลิ่งชัน ......................................................................................  117 
 68  ป้ายสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน ..............................  120 
 69  คู่มือพิพิธภัณฑ์ที่ให้ผู้เข้าเย่ียมชมศึกษาด้วยตัวเอง .....................................................  120 
 70  การก่อสร้างเพ่ิมเติมตลาดน้ําตลิ่งชันดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร........................  125 
 71  โปรแกรมการท่องเที่ยวทางเรือของตลาดนํ้าวัดสะพาน..............................................  128 
 72  พระพุทธรูปที่กําลังสร้างสําหรับเป็นพระประธานอุโบสถหลังใหม่ของวัดจําปา..........  131 
 73  ขนมกล้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในสวนของหมอต้อย.......................................  132 
 74  พืช ผัก สวนครัวที่นํามาขายในตลาดนํ้าวัดจําปา........................................................  133 
 75  นักเรียนนําเที่ยวของบ้านสัตว์ประหลาดสยาม ...........................................................  136 
 76  แสดงเส้นทาง (route) ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน สํานักผังเมือง สํานักงานเขตตลิ่งชัน  
   กรุงเทพมหานคร ...............................................................................................  138 
 77  แสดงลักษณะเส้นทาง (way) คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เส้นทาง (route) ระหว่าง 
   ชุมชนวัดจําปา–ถนนวัดอินทราวาส...................................................................  140 
 78  แผนที่แสดงลักษณะเส้นทาง (route) เส้นสีแดงแสดงเส้นทาง (route) ที่มีการใช้จักรยาน 
   ร่วมกับยานพาหนะอ่ืน เส้นสีเหลือแสดงเส้นทาง (route) การใช้จักรยานร่วมกับ 
   จักรยานยนต์ และเส้นสีเขียวแสดงลักษณะเส้นทาง (route) ที่จักรยานใช้ร่วมกับ 
   คนเดิน...............................................................................................................  141 
 79  กลุ่มนักป่ันจักรยานจากชมรมจักรยานสะพานพระราม ๘ ประกอบด้วย นายธวัชชาญ  
   ชาญจนะกิจสกุล (คนทางซ้ายด้านหลัง) นายชูชีพ เพ็ชรดอนทอง (คนทางขวา 
   ด้านหลังสุด) นางปราณี หมื่นศักดา (คนท่ีน่ังตรงกลางด้านขวา) นายธีรพล  
   สร้อยตะคุ (คนที่น่ังหน้าสุดด้านขวา) และนางสาวศศิธร วงศ์ศิริ (คนที่น่ัง 
   หน้าสุดด้านซ้าย) ...............................................................................................  142 
 80  เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยเส้นทางจักรยาน .......................................  146 
 81  แผนที่เส้นทางจักรยานเส้นที่ 7 เส้นทางจักรยานชมสวนในบางกอกลัดบางกรวย .....  150 
 82  เส้นทางจักรยานเส้นที่ 8 เส้นทางจักรยานธนบุรีศรีมหาสมุทร ..................................  152 
 83  กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่วัดสะพานจากบริษัท Bangkok by bike .................  153 
 84  แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 1 เส้นทางตลิ่งชัน – ชักพระ – สวนผัก ........  185 
 85  แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 2 เส้นทางเที่ยวชุมชนชาวสวนวัดจําปา ........  188 
 86  แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 3 เส้นทางเที่ยวบางพรม – บางระมาด.........  190 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฑ

ภาพที่   หน้า 
 87  แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 4 เส้นทางตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ................  192 
 88  แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 5 เส้นทางวันเดียวเที่ยว 5 ตลาด ..................  194 
 89  แสดงสัญลักษณ์เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ......................  197 
 90  แสดงการใช้สัญลักษณ์เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน............  197 
 91  แสดงลักษณะป้ายสื่อความหมายเพ่ือบอกข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและเส้นทาง 
   จักรยานท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน................................................................  197 
 92  แสดงลักษณะแผ่นพับเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ............  198 
 93  แสดงตัวอย่างเน้ือหาและการจัดวางข้อมูลในแผ่นพับเส้นทางจักรยานเพ่ือ 
   การท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน .......................................................................  199 

 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 กรุงเทพมหานครต้ังอยู่สองฝ่ังแม่นํ้าเจ้าพระยา มีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาบริเวณ
สองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาเต็มไปด้วยสวนผลไม้และไร่ นาอันเกิดขึ้นจากความอุดมสมบูรณ์ของตะกอน
โคลนตมที่แม่นํ้าพัดพามาทับถม จนเหมาะแก่การต้ังเป็นชุมชนกระจายไปตามลําแม่นํ้า ชุมชนเหล่าน้ี
ขุดคลองลัด คลองเล็กคลองน้อยเพ่ือใช้ในการสัญจรและการเกษตรทําให้พ้ืนที่บริเวณบริเวณริมฝั่ง
แม่นํ้าเจ้าพระยาเต็มไปด้วยคูคลองมากมาย หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ.2310 เมือง
บางกอกได้เปลี่ยนฐานะจากเมืองหน้าด่านมาเป็นเมืองราชธานีเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเลือกเมือง
บางกอกหรือธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางการปกครองของราชอาณาจักรแทนกรุงศรีอยุธยา และทรงอพยพ
ผู้คนเข้ามาสร้างอาณาจักรใหม่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่เจ้าพระยา ต่อมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกปราบดาภิเษกข้ึนราชย์ในปี พ.ศ.2325 พระองค์ก็ได้ทรงย้ายศูนย์กลางการปกครองมายังฝั่ง
ตะวันออกบริเวณเป็นที่ต้ังของพระบรมมหาราชวัง ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่วังเจ้านาย บ้านเรือนขุนนาง
และบ้านเรือนราษฎร ทําให้พ้ืนที่บริเวณสองฝั่งริมแม่นํ้าเจ้าพระยาและคูคลองเต็มไปด้วยวัดวาอาราม
ที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละชุมชนและเต็มไปด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมที่หลากหลายสืบต่อมาให้เห็นใน
ปัจจุบัน 
 ทรัพยากรวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครมีจํานวนมากและมีความหลากหลาย เช่น 
พระบรมมหาราชวัง พระท่ีน่ังวิมานเมฆและวัดต่าง ๆ และทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่าน้ี ถูกนํามาใช้ให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวจนเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ ศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่าน้ีสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 10 ล้านคนในแต่ละปี จนทําให้กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล 
“เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก” The World’s Best Award 2013 นับเป็นคร้ังที่ 5 โดยเป็นการให้
คะแนนจากนักท่องเท่ียวและผู้อ่าน “เทรเวล แอนด์ เลชเชอร์” (Travel + Leisure) นิตยสารท่องเที่ยว
ยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา และยังได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวเที่ยวที่ดีที่สุดอันดับ 1 ในเอเชียทุกปี 
ต้ังแต่ปี 2548-2551 และปี 2553-2556 (กองการท่องเที่ยว, 2557) 
 จากการสํารวจของกองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพ-
มหานคร ในปี พ.ศ.2555 พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
เคยไปเย่ียมชม และเป็นที่นิยมสูงสุดคือพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อันดับ
รองลงมา ได้แก่ สถานที่จําพวกห้างสรรพสินค้าหรือแหล่ง Shopping ทั่วไป จะเห็นได้ว่า การท่องเท่ียว
ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ แหล่งที่ท่องเที่ยวที่
เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติ หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ วัด
อรุณฯ หรือพระที่น่ังวิมานเมฆ เป็นต้น แต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวในกรุงเทพเร่ิมขยายตัวไปบริเวณ
รอบๆ ชานเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตฝั่งธนบุรี 
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 การได้รับสมญานามว่าเป็น เวนิสแห่งตะวันออก ของย่านฝั่งธนบุรี ด้วยการมีคูคลองเป็น
เครือข่ายด่ังใยแมงมุมทั่วพ้ืนที่ และคําเรียกขานท่ีว่า สวนในบางกอก เพราะเป็นแหล่งเพาะปลูก พืช 
ผัก ผลไม้นานาพันธ์ุ และการเป็นถิ่นฐานบ้านผู้ดีเก่าที่สั่งสมงานศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ ปรากฏอยู่
ตามวัดวาอารามและย่านเก่าในหลายแห่ง เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าพ้ืนที่ย่านฝั่งธนบุรีน้ีเต็มไปด้วยทรัพยากร
วัฒนธรรมที่เหมาะกับการนํามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่าน้ีกระจายอยู่
ทั่วไปในย่านฝั่งธนบุรี รวมท้ังในย่านตลิ่งชันด้วย 
 ย่านตลิ่งชันนับเป็นบริเวณหน่ึงที่ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยว ด้วย
สภาพภูมิประเทศที่คูคลองเต็มพ้ืนที่ มีวัดวาอารามสะท้อนความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีมาอย่างยาวนาน 
มีวัฒนธรรม ตลาดนํ้าและทรัพยากรวัฒนธรรมอ่ืนๆ มากมาย 
 จากหลักฐานที่ยังคงปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยที่
มีทับทรวง สวมกระบังหน้าและรัดเกล้าที่วัดตลิ่งชันบริเวณริมคลองชักพระ เศษพระพุทธรูปและพระ
สาวกหินทรายท่ีวัดสะพานริมคลองบางน้อย ใบเสมาหินทรายแดงขนาดเล็กต้ังอยู่บนฐานสิงห์ที่วัด
กระจัง วัตถุโบราณเหล่าน้ีพอที่จะเป็นหลักฐานบ่งบอกได้ว่าพ้ืนที่บริเวณน้ีมีการต้ังถิ่นฐานบ้านเรือน
แล้วต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งข้อความในวรรณคดีนิราศกําสรวลสมุทรที่กล่าวถึงสวนผักและ
ผลไม้ที่บางระมาด บางฉนัง (บางเชือกหนัง) ซึ่งหมายถึงย่านเก่าริมแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเดิมว่าพบสวน
ผักและผลไม้เต็มพ้ืนที่บริเวณย่านน้ี แสดงว่าชุมชนในย่านน้ีมีการทําสวนผัก ผลไม้กันมานานกว่า 500 
ปีแล้ว และย่านบางระมาด บางฉนังน้ี น่ันก็คือ “ย่านตล่ิงชัน” หรือ “พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน” ในปัจจุบัน 
นอกจากนี้จะพบวัดส่วนใหญ่ที่พบในพ้ืนที่ตลิ่งชันต้ังอยู่ตามแนวริมคลอง ยังพบการยกร่องทําสวนพืช 
ผัก ผลไม้ในบางพื้นที่ในย่านตลิ่งชัน และจะเห็นได้ว่าบ้านเกือบทุกหลังริมคลองนี้จะมีเรือเป็น
ยานพาหนะประจําบ้านกันแทบทุกหลัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนในย่านน้ีมีการคมนาคมทางนํ้าเป็น
สําคัญ ทําให้การท่องเที่ยวทางน้ําเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวในย่านตลิ่งชันปัจจุบัน 
 การท่องเที่ยวในย่านน้ีมีทั้งทางบกหรือท่องเท่ียวโดยรถยนต์และการท่องเที่ยวทางนํ้า
หรือการท่องเท่ียวทางเรือ แต่การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในย่านตลิ่งชันอยู่ที่ตลาดนํ้าและการท่องเที่ยว
ทางเรือ จะสังเกตได้จากการพบเห็นบริการเรือท่องเที่ยวตามตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
หรือแม้แต่ตลาดน้ําเล็กๆ อย่างวัดสะพานก็ตามก็ยังมีการท่องเท่ียวทางเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมสองฝั่ง
คลองให้บริการเช่นเดียวกัน แต่ด้วยความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพ้ืนที่และทรัพยากรวัฒนธรรมที่มี
กระจายทั่วพ้ืนที่ จึงทําให้การท่องเท่ียวที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและซึมซับ
บรรยากาศความเป็นวิถีชาวสวนของคนในย่านตลิ่งช้ัน การท่องเที่ยวโดยจักรยานจึงเป็นทางเลือกหน่ึง
ที่นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลือกที่ใช้กิจกรรมการป่ันจักรยานในการท่องเที่ยวในย่าน
ตลิ่งชันน้ี 
 การท่องเที่ยวโดยจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันปัจจุบัน มีทั้งรูปแบบของการรวมตัวกันของ
นักป่ันจักรยานแล้วจัดทริปกันในช่วงเย็นหลังเลิกงานหรือช่วงวักหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ป่ันไปยังสถานที่ต่างๆ หรือการนําเที่ยวจากบริษัทนําเที่ยวเอกชนที่ส่วนใหญ่นํานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติป่ันมาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในย่านตล่ิงชันน้ี นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตฝั่งธนบุรีของหน่วยงานราชการ อาทิ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ
กองการท่องเที่ยวกรุงเทพ สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที ่ยว กรุงเทพมหานคร ที่นิยม
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จัดทริปสั้นๆ นํานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน
ย่านตลิ่งชันแห่งน้ี แต่การจัดการเส้นทางจักรยานของกลุ่มนักป่ัน ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันน้ี มักจะใช้เส้นทางซ้ําๆกันในแต่ละกลุ่ม ทําให้เส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจึงยังไม่ได้รับการพัฒนา และยังไม่ครอบคลุมกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลายและ
กระจายตัวอยู่เต็มพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวยั่งยืน ใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” เพ่ือพัฒนาเส้นทางจักรยานที่มีอยู่แล้วให้ครอบคลุมทรัพยากร
วัฒนธรรมในพื้นที่เขตตลิ่ง พร้อมทั้งให้เกิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยหวังว่าการศึกษานี้จะทําให้กลุ่มนักป่ันจักรยานและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในพื้นที่เขตตลิ่งชันเพิ่มมากขึ้น และทําให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในย่าน
ตลิ่งชันอย่างย่ังยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวโดยจักรยานในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 
 2.2 เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวย่ังยืนในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชัน 
 
3. คําถามในการวิจัย 
 3.1 ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีทรัพยากรวัฒนธรรมอะไรบ้างที่มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยวโดย
จักรยาน 
 3.2 ควรมีการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่เหมาะ
อย่างไร 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 
 4.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
   พ้ืนที่ศึกษา คือ พ้ืนที่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่แบ่งตามเขตทางปกครองของ
กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน มีเน้ือที่โดยประมาณ 497.29 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง ดังน้ี 
   ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางคลองมหา

สวัสด์ิเป็นเส้นแบ่งเขต 
   ทิศใต้ ติดกับ เขตภาษีเจริญและเขตบางแค มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้น

แบ่งเขต 
   ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) เขตบางพลัด และเขต

บางกอกน้อย มีคลองบางกอกน้อยและคลองชักพระเป็น
เส้นแบ่งเขต 

   ทิศตะวันตก ติดกับ เขตทวีวัฒนา มีถนนกาญจนาภิเษกเป็นเส้นแบ่งเขต 
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  ปัจจุบันพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเป็นพ้ืนที่ที่มีเครือเส้นทางภายในที่สามารถเดินทางเช่ือมต่อ
ถึงกันได้ทั้งเขตพ้ืนที่และเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
ของชุมชนเป็นอย่างมาก  
 4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   มุ่งเน้นศึกษาการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชันเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและย่ังยืน 
 4.3 ขอบเขตด้านแนวคิด 
   ในการศึกษา “การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืน ในพ้ืนที่เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร” ใช้แนวคิดทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยว
ย่ังยืนเพ่ือศึกษาคุณค่าทรัพยากรทางวัฒนธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาใช้ในการท่องเที่ยว
ย่ังยืนโดยจักรยานอย่างเหมาะสม 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ได้แนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขต
ตลิ่งชันอย่างเหมาะสมและย่ังยืน 
 5.2 สามารถเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การจัดการและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
 
6. นิยามศัพท์ ข้อตกลงเบื้องต้น 
 การจัดการเส้นทางจักรยาน หมายถึง การกําหนดสถานที่ในพ้ืนที่ต่างๆ เป็นเส้นทางที่
สามารถใช้จักรยานสัญจรไปถึงได้ รวมทั้งการบริหารจัดการกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการใช้
จักรยาน 
 นักป่ันจักรยาน (cyclist) หมายถึง ผู้ที่ขี่จักรยานเป็นประจํามีอุปกรณ์สําหรับการข่ี
จักรยานครบครัน และมีประสบการณ์ในการข่ีจักรยาน  
 เส้นทางจักรยาน (Bicycle Route) หมายถึง เส้นทางท่องเท่ียวโดยใช้จักรยานเป็น
ยานพาหนะในการสัญจร 
 ทางจักรยาน (Bike Way) หมายถึง เส้นทางที่ใช้จักรยานในการสัญจร โดยมีขนาดและ
รปูแบบที่แตกต่างกัน โดยข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
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บทที่ 2 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร 
เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่เขตตลิ่งชันให้เกิดการท่องเท่ียว
ย่ังยืนที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่โดยการจัดทําเป็นเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ดังน้ัน การ
ศึกษาวิจัยเรื่องน้ีจึงเสนอแนวคิด งานวิจัยที่เก่ียวข้องและแนวทางการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 แนวคิดในการศึกษา มี 3 แนวคิด ได้แก่ 
 1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 2. แนวคิดการท่องเที่ยวย่ังยืน 
 3. แนวคิดเรื่องการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ได้แก่ 
 1. งานศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 2. งานศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยจักรยานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
 แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์ 
 

แนวคิดในการศึกษา 
 
1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค์หน่ึงของการศึกษานี้เป็นการศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร และนําทรัพยากรวัฒนธรรมน้ันมาจัดทําเป็นเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว 
ดังน้ัน จึงมีความเป็นที่ต้องทําความเข้าใจในประเด็นที่เก่ียวการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพ่ือการ
ระบุทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่ตลิ่งชันที่ต้องการและนํามาจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันได้  
 1.1 ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม 
  จากการทบทวนเพ่ือทําความเข้าใจความหมายของคําว่าทรัพยากรวัฒนธรรม พบว่า 
คําว่า “ทรัพยากรวัฒนธรรม” เกิดข้ึนจากคําสองคํา คือ “ทรัพยากร” กับ “วัฒนธรรม” คําว่า 
“ทรัพยากร” ตามราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า “สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์” ก็ยังมีความสอดคล้อง
กับความหมายที่นักวิชาการทางด้านวัฒนธรรมให้ไว้ว่า “ทรัพยากร” หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่
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แล้วและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ (King, 2002, อ้างถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 5) หาก
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วคําว่า “ทรัพยากร” น้ัน จะมีความเป็นรูปธรรมหรือจับต้องได้มากกว่าคําว่า 
“วัฒนธรรม” 
  “วัฒนธรรม” มีผู้ให้คํานิยามความหมายท่ีแตกต่างกันไป ตามทัศนะและประสบการณ์
ที่มีของแต่ละคน สําหรับคนที่มีความสนใจทั่วไปส่วนใหญ่จะมองว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง แบบแผน
วิถีชีวิตของคนทั้งหลายซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง งอกเงยและเติบโตได้ (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2556) 
นอกจากน้ียังมีนักวิชาการหรือปราชญ์ต่าง ๆ ให้คํานิยามไปในแนวทางเดียวกัน เช่น พระยาอนุมาน
ราชธนได้ให้ความหมายของคําว่าวัฒนธรรม ดังน้ี 
  สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างขึ้น เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถี
แห่งชีวิตของส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ ผลิตผลของส่วนรวมท่ีมนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคน
แต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมา คือ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความประพฤติ และกิริยาอาการ หรือ
การกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และสําแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา 
ศิลปะ ความเช่ือถือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น คือ มรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไว้ให้เจริญ
งอกงาม เป็นผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกัน 
(คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์เอกสารเน่ืองในวาระครบ 100 ปี พระยาอนุมานราชธน, 2532: 57) 
  ในส่วนของ พ.ร.บ. วัฒนธรรมแห่งชาติ (2485 และ 2493) ให้คํานิยามไว้ว่า “วัฒน” 
แปลว่าความเจริญงอกงาม “ธรรม” จึงหมายถึง กฎ ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ รวมกันแล้วจึง
หมายถึงระเบียบแบบแผนที่ดีงามของคนในสังคม อีกท้ังยังมีกลุ่มนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ส่วน
ใหญ่ ให้คําจํากัดความของคําว่าวัฒนธรรมไปในแนวทางที่ว่า วัฒนธรรม เป็นขบวนการอบรม ปลูกฝัง 
สั่งสอน เรียนรู้ในการดํารงชีวิตให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน แล้วเก็บไว้เป็นมรดกตกทอด ส่งให้สมาชิก
รุ่นใหม่ ๆ ของสังคมต่อไป สําหรับนักวิชาการทางด้านมานุษยวิทยานั้น จะให้ความหมายที่ดูจากการ
แสดงออกหรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ มีการ
ประพฤติปฏิบัติเลียนตามกันมา จนเป็นรูปแบบเดียวกันหรือเป็นวิถีชีวิตของคนในกลุ่มคนนั้น 
  จากนิยามและการให้ความหมายของคําว่า “วัฒนธรรม” ที่มีความแตกต่างกันใน
รายละเอียดข้างต้น หากแต่สังเกตในภาพรวมแล้ว เราพอจะเห็นสิ่งที่มีความคล้ายกันจากนิยามท่ี
หลากหลายนี้ น่ันคือ “วัฒนธรรม” เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากการเรียนรู้ของคนในสังคม มีการ
เปลี่ยนแปลงและการสืบทอดต่อกันมา จนเป็นรูปแบบ แบบแผน ในการดํารงชีวิต 
  สําหรับคําว่า “ทรัพยากรวัฒนธรรม” น้ัน เป็นคําเกิดใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, 2554: 18) และมักจะมีความสัมพันธ์กับทรัพยากร
ทางโบราณคดี โดยมีที่มาจากความต้องการในการอนุรักษ์หรือสงวนรักษาอาคาร โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และนําไปสู่การเขียนกฎหมายเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งต่าง ๆ 
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เหล่าน้ี จึงมีการคิดคําว่าการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (cultural resource management) ขึ้นมา
เพ่ือใช้อธิบายการจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางโบราณคดี (King, 1998: 13-18) 
  สําหรับในประเทศไทยน้ัน คําว่า “ทรัพยากรวัฒนธรรม” ถูกนําเข้ามาใช้โดยกลุ่ม
นักวิชาการทางด้านโบราณคดีเช่นเดียวกัน และถูกนํามาใช้ร่วมกับคําว่า ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
(Cultural properties) มรดกวัฒนธรรม (Cultural heritage) แต่ในปัจจุบันน้ีคําว่า “ทรัพยากร
วัฒนธรรม” มีความหมายที่กว้างขึ้น ดังที่นักวิชาการนิยามไว้ต่อไปนี้  
  สว่าง เลิศฤทธ์ิ (2547: 2) กล่าวว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม คือ ผลผลิตของวัฒนธรรม
หรือลักษณะต่าง ๆ ของระบบวัฒนธรรม (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ที่มีค่า หรือเป็นตัวแทน หรือ
สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ดังน้ัน ทรัพยากรวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากสิ่งของที่มนุษย์ทําขึ้น 
(ซากเรือจม ซากเตาเผา ขวานหิน เคร่ืองป้ันดินเผา ลูกปัด ฯลฯ) แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ศาสน
สถาน เสื้อผ้าอาภรณ์ เอกสารทางประวัติศาสตร์ จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ 
ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่าง ๆ ฯลฯ และสิ่งของที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น แต่มีความหมายทางใดทางหน่ึงต่อ
มนุษย์ เช่น ซากสัตว์ ซากพืช ละอองเรณู แหล่งนํ้า ดิน และหิน ที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ ซึ่ง
ความหมายของ สว่าง เลิศฤทธ์ิ ที่ให้ไว้น้ีจะมีสอดคล้องกับของ พิสิฐ เจริญวงศ์ (2552: 30) ที่กล่าวถึง
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมกับคํานิยามท่ีว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง 
องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material culture) ในรูปของวัตถุ (bjects) สิ่งก่อสร้าง 
(structures) สถานที่/แหล่ง (sites) และภูมิทัศน์ (landscapes) วัฒนธรรมที่ยังดํารงอยู่ (living 
culture) และวัฒนธรรมที่แสดงออก (expressive culture) เช่น ดนตรี งานฝีมือ ศิลปะ วรรณคดี 
ประเพณีบอกเล่า และภาษา ฯลฯ ซึ่งเป็นความต่อเน่ืองจากอดีตผ่านปัจจุบันไปสู่อนาคต โดยระบุว่า
วัฒนธรรมมีคุณลักษณะเปรียบเสมือนองค์อินทรีย์หรือหน่วยชีวิต (organism) ที่สามารถวิวัฒน์ 
(evolving) ไปได้เรื่อย ๆ รวมทั้งคํานิยามของ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 13-14) ที่ได้กําหนด
ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมด
ในสังคมมนุษย์ ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่จับต้องมองเห็นได้ (tangible forms) และที่
เป็นความหมาย (meaning) ความรู้/ภูมิปัญญา (knowledge/wisdom) ความเช่ือ (beliefs) กฎ 
ระเบียบแบบแผนเพ่ือการปฏิบัติ (rules/regulation) จินตนาภาพ (imaginations) ความรู้สึกนึกคิด 
(feeling) ศิลปะและการแสดงออก (expressive behaviors) ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสทางกาย
ได้ (intangible forms)  ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของมนุษย์แต่ละ
ชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้ และวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นมรดกตก
ทอดมาจากอดีต (heritage) และสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ (creations/vital culture 
resource) เพ่ือใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม 
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  ซึ่งจะเห็นได้ว่าความหมายของคําว่า “ทรัพยากรวัฒนธรรม” ของนักวิชาการท้ัง 3 น้ี 
จะมีความหมายที่กว้างกว่าขอบเขตทางด้านโบราณคดีเพราะครอบคลุมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วย 
อาทิ ประเพณี ระบบความคิด ความเช่ือ ความศรัทธา เป็นต้น ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม 
หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ที่ถูกผลิตโดยมนุษย์และได้รับการถ่ายทอดสืบต่อมา 
อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึงรูปแบบการดํารงชีวิตหรือวิถีชีวิต และสามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การ
ดํารงชีวิตของแต่ละชุมชนหรือสังคมน้ัน ๆ ได้ 
  นอกจากน้ี ในการประชุมสามัญ ที่จัดข้ึน ณ กรุงปารีส ในปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) 
ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Education, 
Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ยังได้แบ่งประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม 
(cultural heritage) เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
  1. อนุสรณ์สถาน (Monuments) อันรวมไปถึงผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงาน
ประติมากรหรือจิตรกรรม ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของโบราณคดีธรรมชาติ จารึก ถ้ําที่อยู่อาศัย 
และร่องรอย ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
  2. กลุ่มอาคาร (Groups of buildings) อันรวมไปถึง กลุ่มอาคารไม่ว่าจะแยกจาก
กันหรือเช่ือต่อกันโดยลักษณะทางสถาปัตยกรรม หรือโดยความสอดคล้องกลมกลืน หรือโดยสภาพ
ทางภูมิทัศน์ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  3. แหล่งอันรวมไปถึงผลงานที่เกิดจากมนุษย์ (Sites) หรือผลท่ีเกิดจากมนุษย์และ
ธรรมชาติ และบริเวณอันรวมไปถึงแหล่งโบราณคดีซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลทางด้าน
ประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธ์ุวิทยาหรือมานุษยวิทยา 
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระยะแรกมีการให้ความสําคัญเพียงสิ่งที่จับต้องได้เท่าน้ัน แต่ปี  
ค.ศ. 2003 (พ.ศ.2546) ในการประชุมทั่วไปขององค์การยูเนสโกครั้งต่อมา ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศสมีการเสนอวาระเพ่ือพิจารณาแนวทางในการดูแลและกําหนดประเภททรัพยากร
วัฒนธรรม และได้กล่าวถึงทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทจับต้องไม่ได้และมีการกําหนดมาตรการคุ้มกัน 
ป้องกัน และดูแลทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้สนธิสัญญา Convention for safeguarding 
of intangible cultural heritage 2003 ด้วย 
  ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2552: 4) ได้อธิบายการจําแนกทรัพยากรวัฒนธรรมหรือมรดก
วัฒนธรรมตามหลักสากลว่ามีอยู่ 2 ประเภท ซึ่งแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏหรือมีอยู่ ได้แก่ ทรัพยากร
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resource) และทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
(Tangible Cultural Resource) ซึ่งอธิบายได้ ดังน้ี  
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  1. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resource) ภายใต้
สนธิสัญญา “Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2003” ให้
ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไว้ว่า หมายถึง การปฏิบัติ (Practices) การ
แสดงออก (Expressions) การนําเสนอ (Representations) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 
รวมท้ังอุปกรณ์ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งชุมชน กลุ่มคน และปัจเจกบุคคล ในบาง
กรณีมีสํานึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมของพวกเขา ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้
เหล่าน้ีถูกส่งผ่านหรือถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นหน่ึง และมนุษย์ยังมีการผลิตซ้ําและสร้าง
ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนี้ขึ้นใหม่อยู่สม่ําเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การประทะ
สังสรรค์กับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเอง และสร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้
ย่ังยืนยาวนาน ปรากฏออกมาในรูปต่าง ๆ ดังน้ี 
   1.1 ประเพณีมุขปาฐะ (Oral Traditions) และการแสดงออก รวมถึงภาษา 
(Language) 
   1.2 ศิลปะการแสดง (Performing Arts)  
   1.3 ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบทางสังคม (Social Practices)  
   1.4 พิธีกรรม (Rituals) และเทศกาล (Festival Events)  
   1.5 ความรู้และการปฏิบัติที่เก่ียวเน่ืองด้วยธรรมชาติและจักรวาลทักษะในงาน
ฝีมือเชิงช่าง 
   น่าสังเกตด้วยว่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ 
(Renewable) และสามารถถ่ายทอดผ่านยุคสมัยจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นหน่ึงต่อไปได้ และยังสะท้อน
ออกมาในรูปของสิ่งของเครื่องมือเคร่ืองใช้ 
  2. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Resource) ทรัพยากรท่ี
จับต้องได้หมายถึงซากสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง และวัตถุที่จับต้องและสัมผัสได้ด้วยมือและมองเห็นได้ด้วย
ตาของมนุษย์ (และในบางคร้ังด้วยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์) สิ่งเหล่าน้ีสัมพันธ์และเป็นตัวแทนของ
มนุษย์ วัฒนธรรมของมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
และยังหมายความรวมถึงพืช สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่จับต้องได้ยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยตามลักษณะที่ปรากฏได้อีก 2 กลุ่ม คือ  
   2.1 ทรัพยากรประเภทท่ีอยู่ติดที่ (Immovable Resource) ได้แก่ ร่องรอยต่างๆ 
สิ่งก่อสร้าง แหล่งโบราณคดี ย่านหรือสถานที่ เป็นต้น 
   2.2 ทรัพยากรประเภทท่ีเคลื่อนที่ได้ (Movable Resource) ประกอบด้วย 
โบราณวัตถุ และสิ่งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกิจกรรมของมนุษย์ 
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 1.2 คุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม 
  จากการทบทวนประเด็นคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม พบว่า การให้คุณคา่ทรพัยากร
วัฒนธรรมมีการแบ่งเกณฑ์หรือแบ่งประเภทคุณค่าของทรัพยากรท่ีหลากหลายขึ้นอยู่กับการให้
ความสําคัญและมุมมองของนักวิชาการ ดังที่ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 19) ได้อธิบายไว้ว่า เป็น
ผลมาจากแท้จริงแล้วไม่มีวัตถุทางวัฒนธรรมใดที่มีคุณค่าฝังติดตัวมาตามธรรมชาติของมัน หากแต่ว่า
การให้คุณค่าน้ีเป็นการกําหนดโดยมนุษย์ที่ให้ความสําคัญกับวัตถุน้ัน และคุณค่าที่แตกต่างกันน้ัน ก็
ขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญและวิธีคิดของชุมชนหรือมุมมองของนักวิชาการแต่ละท่านที่กําหนดนิยาม
ให้ สอดคล้องกับของ พิสิฐ เจริญวงศ์ (2550: 50) ที่ได้กล่าวถึงความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมว่า  
“ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของคนในยุคหน่ึงสมัยหน่ึง สร้างขึ้นมามีลักษณะเฉพาะของยุคสมัยน้ัน ๆ 
โดยเฉพาะ จึงเป็นของที่สร้างขึ้นมาแทนไม่ได้ (irreplaceable) สร้างใหม่ก็ไม่ได้ (non-renewable) 
นับเป็นสิ่งเปราะบาง (fragile) จําเป็นต้องดูแลรักษาให้อยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เพ่ือจัดการให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมให้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนด้านความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญระดับชาติหรือระดับโลก” 
  กล่าวคือ ความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมน้ัน จะมีช่วงระยะเวลาของ
มัน หากสังคมใดต้องการให้ทรัพยากรวัฒนธรรมดํารงอยู่ให้ย่ังยืน ก็จําเป็นต้องดูแลรักษาและนํามาใช้
ให้เกิดประโยชน์เพ่ือให้ทรัพยากรน้ัน ๆ ทรงคุณค่าต่อไป  
  ดังน้ัน การให้คุณค่าของทรัพยากรจึงมีความแตกต่างกันไป อาทิ William D. Lipe 
(อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 25) กําหนดคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมมี 4 แบบด้วยกัน คือ 
  1. คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ (Associative/symbolic value) ทรัพยากรวัฒนธรรมทุก
ประเภทล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาต่าง ๆ ในอดีตทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่เป็นสิ่งก่อสร้างและเป็นวัตถุสิ่งของ (tangible cultural resource) น้ัน เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ใช้ยืนยันเรื่องราวที่เกิดในอดีตได้ด้วยสภาพของตัวมันเอง ในขณะที่หลักฐานเอกสารหรือข้อเขียนทาง
ประวัติศาสตร์ที่แต่งขึ้นไม่สามารถใช้ยืนยังได้ดีเท่าหลักฐานที่เป็นวัตถุจริง ๆ และหากความรู้ภูมิ
ปัญญาที่แปล และสกัดได้จากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัตถุสิ่งของสอดคล้อง และรองรับต้องกัน
กับความรู้ที่แปลได้จากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนามธรรมก็จะให้คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่เป็นนัย เป็นสัญลักษณ์หรือตัวบ่งช้ี และเป็นความทรงจําของอดีต (memory of the past) ที่มีพลัง
สูงในการสื่อสารถึงคนสมัยปัจจุบันให้สามารถทําความเข้าใจในอดีตของมนุษยชาติได้ 
  2. คุณค่าทางวิชาการ (Informational value)  ในขณะที่ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็น
วัตถุสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์วัฒนธรรม มีคุณค่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของอดีตในตัวของมันเอง
แล้ว ตัววัสดุที่นํามาสร้าง และบริบทที่เกี่ยวข้องกับวัตถุน้ัน ๆ ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ชวนให้สนใจเรียนรู้
เรื่องราวว่าได้มาจากไหน ได้มาอย่างไร ซึ่งวัตถุทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดย่อมหรือ
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ขนาดใหญ่ กว้างขวางเล็กแคบอย่างไรก็ล้วนแต่แฝงไว้ด้วยพลังในการบอกให้เรารู้เรื่องราวในอดีต
ทั้งสิ้น แต่การจะรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามที่เป็นจริง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เกิดข้ึนใน
อดีตได้น้ันจําเป็นต้องผ่านกระบวนการต้ังคําถามและมีวิธีการหาคําตอบที่เหมาะสมที่เราเรียกว่าการ
ศึกษาวิจัยน่ันเอง 
  3. คุณค่าทางด้านความงามหรือสุนทรีย์ (Aesthetic value) ทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทสิ่งก่อสร้าง วัตถุสิ่งของ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมบางช้ิน บางสถานที่มีรูปทรงลักษณะพ้ืนผิว 
และคุณลักษณะภายนอกอ่ืน ๆ ที่เมื่อมองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกช่ืนชอบ เพราะว่ามีความงดงามถูกตา
ต้องใจกว่าช้ินอ่ืน ๆ สวยงามกว่าแห่งอ่ืน ๆ ในมุมมองของคนในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ที่มีมาตรวัดและ
กําหนดคุณค่าของความสวยงามแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างซับซ้อน คุณค่าด้านความ
งามอาจจะไม่ได้เกิดหรือมีอยู่ในตัววัตถุทางวัฒนธรรมน้ันเองเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะถูกกําหนดจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ แบบแผนและความงามท่ีเป็นประเพณีนิยมในสังคมและในห้วงเวลาที่วัตถุน้ันถูก
สร้างขึ้น หรืออาจจะเกิดจากข้อวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือความนิยมของตลาด เป็นต้น 
  4. คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic value) ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหลือเป็น
มรดกอยู่ทุกวันน้ี ถือเป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของสังคมในปัจจุบันกําลังถูกนับ
รวม เข้าสู่กระบวนการสร้างมูลค่าเชิงปริมาณในทางเงินตราตามกระแสนิยมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็น
มาตรวัดที่มีมิติทางเศรษฐศาสตร์เข้ามากํากับ คุณค่าในทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรวัฒนธรรม
อาจจะเกิดจากมูลค่าของตัวสิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุสิ่งของที่เราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของคนในปัจจุบันได้     
  ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ (2554: 32-57) ได้ศึกษาประเด็นคุณค่าทรัพยากร ในงานเขียน 
“การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” และได้แสดงให้ถึงการให้คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันของหน่วยงาน องค์กรและนักวิชาการ อาทิ มาร์ติน คาร์ฟเวอร์ได้กําหนดคุณค่าของทรัพยากรไว้ 3 
ประเภท คือ คุณค่าเชิงการตลาด (market value) คุณค่าสําหรับชุมชน (community value) และ 
คุณค่าสําหรับความเป็นมนุษย์ (Human value) องค์การยูเนสโก (UNESCO: United National 
Educational and Cultural Organization) องค์กรอิโคโมส (ICOMOS: International Council 
on Monument and Sites) และอิกครอม (ICCROM: International Centre for the Study of 
the Preservations and Restoration of Cultural Property) ได้กําหนดคุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรมเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ คุณค่าทางวัฒนธรรม (cultural values) ได้แก่ คุณค่าเชิงอัต
ลักษณ์ คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิคและคุณค่าเชิงจํานวนที่หายาก และกลุ่มที่สอง คือ คุณค่าในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมร่วมสมัย (contemporary socioeconomic values) หมายถึง คุณค่าในด้าน
ต่าง ๆ ที่ทําให้คนในปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ ได้แก่ คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ คุณค่า
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เชิงหน้าที่ใช้สอย คุณค่าเชิงการศึกษา คุณค่าเชิงสังคมและคุณค่าเชิงการเมือง English Heritage 
หน่วยงานที่ดูแลเร่ืองการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในประเทศอังกฤษกําหนดคุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรมไว้ 6 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าด้านการศึกษาและวิชาการ คุณค่าด้าน
เศรษฐกิจ คุณค่าด้านความเป็นทรัพยากร คุณค่าด้านการพักผ่อนหย่อนใจและคุณค่าเชิงสุนทรียะ 
เป็นต้น 
  จากการทบทวนในประเด็นคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมน้ัน สรุปได้ว่า การให้คุณค่า
ของทรัพยากรวัฒนธรรมน้ันมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับมุมมองและวิธีคิดของผู้ประเมิน และการให้
ความสําคัญของสังคมน้ัน ๆ รวมท้ังการนําทรัพยากรน้ันไปใช้ในบริบทใดด้วย 
 1.3 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในประเทศไทย 
  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นกระบวนการนําทรัพยากรวัฒนธรรมไปใช้ โดยมี
วิธีที่แตกต่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ (Circumstance) และยุทธวิธี (Strategy) ของแต่ละ
พ้ืนที่ สังคม ชุมชน และประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม และนักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใน
แต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศอาจนําทรัพยากรวัฒนธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แตกต่างกัน 
  สําหรับประเทศไทยแล้วมีการนําแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้กับงาน
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโบราณคดี ด้านพิพิธภัณฑ์  รวมท้ังการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวด้วย 
  จากการศึกษางานจาก “รวมบทความเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ลงพิมพ์ในคอลัมน์ “ศิลปวัฒนธรรม” ของหนังสือ “อาทิตย์” รายสัปดาห์ โดยพิสิฐ เจริญวงศ์ (2550) 
สะท้อนให้เห็นการนําทรัพยากรวัฒนธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การนําวัฒนธรรมมาเป็นสื่อโดยการจัดทําเป็นสารคดี หรือ
แม้แต่การนําสิ่งของมาจัดแสดงหรือจัดทําพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะการนําทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ใน
บริบทของการท่องเท่ียว และได้อธิบายคุณสมบัติพิเศษของทรัพยากรวัฒนธรรมในบริบทของการ
ท่องเท่ียวด้วยว่า “ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็น “สินค้า” ที่วิเศษ ที่คนบริโภคเสียเงินมาดูมาชม แต่เอา
ติดตัวไปไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน-วัตถุ หรือการแสดง ฯลฯ ก็ยังเป็นของเราเหมือนอย่าง
เดิม” (พิสิฐ เจริญวงศ์, 2550: 45) 
  ดังน้ัน การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในประเทศไทยถ้ามองในมุมของพิสิฐ เจริญ
วงศ์แล้ว จะเห็นได้ว่าการดําเนินการใด ๆ ก็ตามท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการนําวัตถุ
โบราณมาจัดแสดง การผลิตเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้ของประเพณี ความเช่ือ ความศรัทธาและ
วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ หรือแม้แต่การนําแหล่งโบราณสถานหรือชุมชนที่สําคัญมาบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ก็จะถือได้ว่าการดําเนินการเหล่าน้ันก็เป็นการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างหน่ึงแล้ว  
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  สําหรับหลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมได้มีข้อเสนอจาก
นักวิชาการ ดังน้ี ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554: 19) กล่าวถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมว่า การ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมคือ ศาสตร์และศิลป์แห่งการดําเนินการเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่
แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการค้นหา การรักษา และการใช้
คุณค่าและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมให้ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และ
ความเป็นมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 กระบวนการ 
ได้แก่ การประเมินความสําคัญ (Assessing significance) การวางแผนการจัดการ (Planning for 
management) และการกําหนดรายการการจัดการ (Management program)  
  1. การประเมินความสําคัญ (Assessing significance) การประเมินความสําคัญใน
ที่น้ีหมายถึงการแปลความหมายความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม โดยการแปลความหมายน้ัน
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการการวิเคราะห์หลักฐานเก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรม และคุณค่าต่าง ๆ ของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ในการประเมินความสําคัญ นักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมต้องทํางานใกล้ชิดกับ
ชุมชนและบุคคลหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ภายใต้บริบท
ต่าง ๆ และเพ่ือให้การจัดการได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ  
  2. การวางแผนการจัดการ (Planning for management) เมื่อมีการประเมิน
ความสําคัญ ทรัพยากรวัฒนธรรม มีการจัดทําโครงร่างคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างดี และมีการ
พรรณนาความสําคัญและประวัติเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว กระบวนต่อไปก็เป็นการกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือแผนการจัดการที่เหมาะสม การวางแผนการจัดการยังต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้าน ชุมชนท้องถิ่น ชนพ้ืนเมือง และผู้สนใจอ่ืน ๆ ด้วย 
  3. กําหนดรายการการจัดการ (Management program) การจัดการอาจทําได้
หลายวิธี แต่หลักการเบ้ืองต้นก็คือ การจัดการตามข้อเสนอแนะและลําดับความสําคัญของทรัพยากร
วัฒนธรรมที่ประเมินไว้ในขั้นตอนแรก รูปแบบการจัดการมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย (เช่น สภาพ
ทางกายภาพของทรัพยากร เง่ือนไขทางสังคม ทําเล ที่ต้ัง ความสําคัญ ฯลฯ) มีต้ังแต่การเสริมความ
มั่นคง การทํารั้วก้ัน การบูรณะ การเคลื่อนย้าย การฝังกลบ การสงวนรักษาและการดูแลรักษา เป็น
ต้น แต่การจัดการต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ด้วย 
  สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2548: 24-25, 2550: 216-221) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากร 
วัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการหรือชุดของการกระทําใดที่เก่ียวเนื่องกับทรัพยากรในอดีตของชุมชน
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านกระบวนการจัดการ 8 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ 
  2. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากร 
  3. การบริรักษ์ (การคงสภาพทางกายภาพและคุณค่าของทรัพยากร) 
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  4. การจัดการความรู้เรื่องทรัพยากร 
  5. การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ําและสร้างใหม่ 
  6. การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน 
  7. การดําเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เก่ียวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม 
  8. สร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือและสร้างกัลยาณมิตร 
  สุกัญญา เบาเนิด และวสันต์ เทพสุริยานนท์ (2553: 14-16) ได้เสนอแนวคิดการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมแบบสมดุลเพ่ือแก้ปัญหาจากการพัฒนาตามทุนนิยมภิวัตน์ที่แสวงหา
ทรัพยากรใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและใช้อย่างไม่มีขีดจํากัด วัฒนธรรมแบบสมดุลจึง
เป็นการพิจารณาหาแนวทางในการนําเอาทรัพยากรวัฒนธรรมเข้าใช้ประโยชน์โดยให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการดํารงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมและสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ 
โดยความสมดุลดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ต้องดําเนินการแบบเปิดกว้างอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรัฐ เอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น โดยการ 
  1. ศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้   
  2. นําเอาองค์ความรู้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สาธารณะ 
  3. แปรรูปทรัพยากรเพ่ือประโยชน์ต่อทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแปรรูปทรัพยากรน้ี 
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
   3.1 การแปรรูปทางด้านวัฒนธรรม อาทิ การจัดการแสดงแสง-สี-เสียง การ
จําลองวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุและการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ  
   3.2 การแปรรูปทางด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น การสร้างอาคารคลุมโบราณสถานและโบราณวัตถุ และการสร้างสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ถนน ลานจอดรถ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น 
  จากหลักการและแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทั้ ง 3 หลักการน้ี 
กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมีกระบวนการที่ไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เริ่มจากการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากร จากน้ันจะเป็นกระบวนการของการนํา
ทรัพยากรวัฒนธรรมมาจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยในกระบวนการจัดการนี้ควรคํานึงถึง
ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบที่จะเกิดข้ึนด้วย หากแต่เป้าหมายของการจัดทรัพยากรวัฒนธรรมของ 
ธนิก เลิศชาญฤทธ์และสายันต์ ไพรชาญจิตร์จะเน้นไปทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่ แต่การจัดการของสุกัญญา เบาเนิดจะเน้นที่การสร้างสมดุลของการใช้ทรัพยากร
วัฒนธรรมกับการอนุรักษ์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหลักการของสุกัญญา เบาเนิดจะมีความสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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 1.4 ปัญหาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว 
  ปัญหาการจัดการทรัพยากรกับการท่องเที่ยวต้ังแต่อดีตว่าการจัดการทรัพยากร
สังคมวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวในอดีตที่ผ่านมาน้ัน เป็นการพัฒนาภายใต้มุมมองการพัฒนา
อุตสาหกรรม กล่าวคือเป็นการพัฒนาที่เน้นการผลิต โดยการนําทรัพยากรมาเป็นต้นทุนเพ่ือการ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยปราศจากการควบคุมและการอนุรักษ์ ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม อาทิ ปัญหามลพิษทางนํ้า การปล่อยนํ้าเน่านําเสียในพ้ืนที่ชุมชน 
ปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน หรือแม้แต่แบบแผนการ
ดําเนินชีวิต พิธีประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพ่ือตอบสนองผลทางธุรกิจโดยไม่
คํานึงถึงบริบททางสังคมหรือชุมชนน้ัน เป็นต้น ปัญหาด้านการท่องเท่ียวเหล่าน้ีเกิดขึ้นกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทั่วโลก จนทําให้เกิดกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (ชนัญ วงศ์วิภาค, 2547: 
77-92) ปัญหาเหล่าน้ี ก็เกิดในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันก็เช่นเดียวกัน กระแสการพัฒนาเส้นทางสิ่งอํานวย
ความสะดวกและการจัดทําหมู่บ้านจัดสรรทําให้พ้ืนที่สีเขียวของคนในย่านน้ีลดน้อยลง และกําลังเกิด
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในย่านตลิ่งชัน ทําให้ชาวคลองย่านตล่ิงชันต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีของ
การพัฒนาต่อไป (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550: 29) 
  การพัฒนาที่เกิดจากกระแสของระบบทุนนิยมโดยเน้นที่การสร้างวัตถุเพ่ือบ่งบอกถึง
ความเจริญของสังคมน้ัน กลับเป็นเหมือนดาบสองคมที่ด้านหน่ึงทําให้คนได้รับความสะดวกสบายมาก
ขึ้น แต่อีกด้านหน่ึงน้ันกลับจะทําให้ทรัพยากรวัฒนธรรมที่สําคัญในพ้ืนที่ น้ันหายไป โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนที่เรียบง่าย พอเพียงและดีงามอยู่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังน้ันในการพัฒนาหรือในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใด ๆ น้ัน จึงจําเป็นต้องทําด้วยความ
ระมัดระวัง และควรทําให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อทรัพยากรวัฒนธรรมให้น้อยที่สุด 
 
2. แนวคิดการท่องเที่ยวย่ังยืน 
 การศึกษาแนวคิดการท่องเที่ยวย่ังยืนจะเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการ
จัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้องทําความเข้าใจใน
นิยาม หลักการการท่องเที่ยวย่ังยืนในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาการ
จัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันน้ี 
 2.1 ที่มาและความหมายการท่องเท่ียวย่ังยืน 
  แนวคิดการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) มีจุดเริ่มต้น
จากการท่ีองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้จัดการประชุมสหประชาชาติในปี พ.ศ.2515 และได้ข้อสรุป
ให้ประเทศสมาชิกหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศควบคู่กับการรักษา
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สิ่งแวดล้อมและชุมชน ทั้งน้ีการประชุมคร้ังต่อมาในปี พ.ศ.2535 ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียว เน่ืองจากเห็นว่าการท่องเท่ียวมีส่วนเก่ียวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างชุมชน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน (Theo bald, Global tourism: 
The next decade, 1994, อ้างถึงใน กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555: 
139-146) ต่อมากรอบแนวคิดถูกนํามาขยายความให้ครอบคลุมในมิติด้านวัฒนธรรมด้วย โดยมุ่งเน้น
การรักษาสมดุลของพัฒนาการท่องเท่ียวซึ่งนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม แนวคิดน้ีจึงต้ังอยู่บนคําจํากัดความว่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน  คือ การ
ท่องเท่ียวซึ่งทําให้เศรษฐกิจเจริญงอกงาม แต่ต้องไม่ทําลายทรัพยากรการท่องเที่ยวและต้องไม่ส่งผล
เสียต่อมูลค่าทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวน้ัน รวมถึงโครงสร้างทางสังคมของพ้ืนที่น้ันด้วย 
หลักการพัฒนาท่ีสําคัญของ Swarbrooke (1999, อ้างถึงใน กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรันยา 
แสงลิ้มสุวรรณ, 2555: 139-146) น้ัน เน้นที่การพัฒนาที่ควบคู่กันไประหว่างการเติบโตและการรักษา
มูลค่าทางวัฒนธรรม  โดยแนวคิดน้ีจะเน้นการวางแผนและจัดการที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา
จากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ทั้งน้ี การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดีไม่ควรจะมองมรดกทางวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวเป็น
เพียงแค่สินค้าที่นํารายได้เข้ามา  หากแต่ควรมองแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้เสมือนเป็นมรดกของคน
ทั้งประเทศท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป 
  สํานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2550) ให้ความหมาย
ของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนว่า การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน หมายถึง การกําหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว
เพ่ือตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพแก่สมาชิกของสังคมอย่าง
เสมอภาคกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและผู้เป็นเจ้าของท้องถ่ินภายใต้ขีดความสามารถของ
ธรรมชาติที่จะรองรับได้ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ให้สามารถรักเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินน้ันไว้ให้นานที่สุด 
เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป โดยเป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนน้ัน
จะต้องทําให้เกิดความย่ังยืนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม-วัฒนธรรม และด้าน
เศรษฐกิจ 
  วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์ (2548: 117-134) มีการให้ความหมายของการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนน้ีไว้ว่า การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการทําลาย และ
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ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนไว้ตลอดไป อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุความเท่าเทียมกันระหว่างคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหมายความว่า
ความจําเป็น ความต้องการในปัจจุบันได้รับการสนองตอบโดยไม่ทําให้ขีดความสามารถท่ีจะสนองตอบ
ต่อความจําเป็นต้องการในอนาคตเสียไป 
 2.2 หลักการท่องเท่ียวย่ังยืน 
  แนวคิดในการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติให้ความสําคัญกับการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและได้ระบุแนวทางในแผนปฏิบัติการ 21 ซึ่งองค์การสหประชาชาติมองว่าการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนจะทําให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวใน 4 ลักษณะ คือ (Cater and Lowman, 1994, อ้างถึงใน วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548) 
  1. กระแสความต้องการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
คงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ (Eco-system Balance) และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) 
  2. กระแสความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
  3. กระแสความต้องการในการเปลี่ยนรูปแบบการท่องเท่ียว จากการท่องเท่ียวแบบ 
Mass Tourism มาเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม และมีกระบวนการเรียนรู้จาก
การเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าการบริโภคทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างเกินพอดี 
  4. กระแสความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์จาก
การเรียนรู้และประสบการณ์นันทนาการที่ดี ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในท้องถิ่น 
  แต่องค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก (WTO, 2004) ได้เห็นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) ไม่ควรใช้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวขนาดเล็กหรือการตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche tourism segments) เท่าน้ัน แต่การท่องเที่ยวแบบย่ังยืนจะต้องครอบคลุมถึง
การตลาดโดยรวมหรือที่เรารู้จักกันในช่ือที่เรียกว่า การท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) 
  หลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยวย่ังยืน องค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก (WTO, 
2004) ได้เสนอแนวคิดและหลักการท่ีสําคัญ คือ 
  1. การท่องเท่ียวต้องตระหนักและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. การเคารพในสังคมวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนพ้ืนเมือง รวมไปถึงการรู้จัก
ปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน 
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  3. การสร้างความเจริญ มั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
ควรจะก่อให้เกิดการกระจายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว 
(Tourism stakeholders) นอกจากน้ี ยังควรที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น รวมไปถงึการมีส่วนสําคัญในการช่วยลดความยากจนในท้องถิ่นอีกด้วย 
  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา เสนอองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวย่ังยืน ได้ 6 
ด้าน ดังน้ี  
  1. องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นหลักพัฒนาสถานที่อันเป็น
จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
ทางการท่องเท่ียวให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเย่ียมเยือน โดยมีการประเมิน
ศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ และกําหนดกิจกรรมท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวด้วย 
  2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาเพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม และป้องกันผลกระทบด้านลบ
จากการท่องเที่ยว โดยต้องมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง 
  3. องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาธุรกิจด้านบริการ
อํานวยความสะดวกโดยตรงแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวให้ได้รับ
ความพึงพอใจ โดยมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วย 
  4. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเท่ียว เป็นการพัฒนาเพ่ือแสวงหา
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมให้เข้ามาท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวเหล่าน้ีได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยว 
  5. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น 
เป็นการพัฒนาในการสร้างโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการการท่องเท่ียวของตนเองและได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว อันจะทําให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 
  6. องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตสํานึกทางการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาการสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่าย โดย
การให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปลูกฝัง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จิตสํานึกทางการท่องเท่ียวทางการท่องเท่ียวแบบย่ังยืนให้ทุกฝ่ายเกิดความรักความหวงแหน
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
  องค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนทั้ง 6 ด้านดังกล่าวข้างต้น
สามารถนํามาสร้างเป็นรูปได้ในภาพที่ 1 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
ที่มา: บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน (กรุงเทพฯ: เพรสแอนด์ ดีไซน์, 
2548). 
 
  การท่องเที่ยวย่ังยืนเป็นการพัฒนาที่ต้องตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาของสังคม
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม-วัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม และควรคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 
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 2.3 แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว 
  แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวเป็นการศึกษาเพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว จากการศึกษาพบว่าในแต่ละพ้ืนที่ที่มีการจัดการ
เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวน้ัน จะมีกรอบแนวคิดโดยเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
พัฒนาทางจักรยานในมุมมองของนักวางผังเมือง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางกายภาพและ
การจัดการจราจร อาทิ งานของ วิโรจน์ ศรีสุรภาญจน์ (2557: 177) และงานของ ทรรศนะ บุญอยู่ 
(2548: 1) ที่ศึกษาการจัดทําเส้นทางจักรยานโดยการมุ่งเน้นพัฒนาทางจักรยานและระบบการจราจร 
การสัญจรหรือการใช้เส้นทางจักรยานเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานและได้
กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบของช่องทางจักรยานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีอยู่หลายรูปแบบและ
ปรับตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
  ทรรศนะ บุญอยู่ (2548: 76) ได้ศึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานสําหรับเส้นทาง
จักรยานที่ควรจะมี ได้แก่ 
  1. ช่องจราจรสําหรับรถจักรยาน (Bicycle lane) โดยแบ่งประเภทของช่องทาง
จักรยานดังน้ี  
   1.1 ช่องจราจรเฉพาะจักรยาน 
   1.2 ช่องจราจรสําหรับจักรยานร่วมกับช่องจอดรถยนต์ 
   1.3 ช่องจราจรสําหรับจักรยานทิศทางตรงข้ามกับจราจรหลักบนถนนเดินรถทาง
เดียว 
   1.4 ช่องจราจรสําหรับจักรยานบนไหล่ทาง 
   1.5 ช่องจราจรสําหรับจักรยานแบบสองทิศทางมีคันหินก้ัน 
   1.6 ช่องจราจรสําหรับจักรยานแบบแนะนําสิทธ์ิ หมายถึงการมีสัญลักษณ์
อนุญาตให้ใช้จักรยานร่วมทางได้ 
   1.7 ช่องจราจรสําหรับจักรยานโดยการขยายช่องจราจร 
   1.8 ช่องจราจรสําหรับจักรยานร่วมกับช่องเดินรถประจําทาง 
  2. เคร่ืองหมายจราจรสําหรับรถจักรยาน 
  3. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับข้ามและทางแยก 
  4. จุดจอดรถจักรยาน 
  5. สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการใช้รถจักรยาน เช่นที่จอดรถจักรยาน 
  สําหรับ The American Association of State Highway and Transport 
Officials (ASSHTO) (อ้างถึงใน อภิรัตน์ รองโสภา, 2545: 72-73.) ได้เสนอว่า สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการจัดทําเส้นทางจักรยานท่ีสําคัญอย่างหน่ึง คือ ที่จอดรถจักรยานซ่ึงสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด 
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ได้แก่ ตู้เก็บรถจักรยาน (Bike Locker) ราวจักรยานปลอดภัยสูง (High Security Racks) และราว
จักรยานแบบธรรมดา (Conventional Racks) โดยความต่างของ ราวจักรยานแบบปลอดภัยสูง กับ
ราวจักรยานแบบธรรมดานั้นก็คือ ราวจักรยานปลอดภัยสูงมีโครงเหล็กที่สามารถล็อคล้อได้ทั้งสอง
ข้างได้ แต่สําหรับราวจักรยานแบบธรรมดาส่วนใหญ่เป็นแท่งเหล็กหรือไม้ที่สามารถกับล้อได้เพียง  
ล้อเดียว 
  ในการศึกษาการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันน้ี 
นอกจากจะใช้พิจารณาในการคัดเลือกเส้นทางจักรยานโดยใช้ลักษณะของทางจักรยานมาประกอบ
พิจารณาแล้ว ในการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงการจัดการ
เส้นทางสัญจรเพ่ือการท่องเที่ยวด้วย 
  วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรืองและคณะ (2547) กล่าวถึง การจัดเส้นทางสัญจรเพ่ือการ
ท่องเที่ยว ไว้ว่า การจัดเส้นทางสัญจรเพ่ือการท่องเที่ยว คือ เส้นทางที่กําหนดขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
สามารถพบเห็น หรือเข้าชมจุดที่น่าสนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ได้รับ
ความรู้และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางที่จัดทําข้ึน เส้นทางท่องเท่ียวอาจเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ 
จากการที่นักท่องเท่ียวหลาย ๆ กลุ่มใช้เส้นทางเดิมซ้ําอยู่เป็นประจํา เส้นทางท่องเท่ียวน้ีอาจเป็น
เส้นทางรถยนต์ ทางเท้า ทางเรือ หรือทางอ่ืน ๆ อาจใช้ร่วมกับเส้นทางสัญจรปกติของเมืองหรืออาจ
เป็นการกําหนดเส้นทางขึ้นมาเฉพาะเป็นพิเศษ 
  ข้อพิจารณาในการจัดเส้นทางสัญจรเพ่ือการท่องเที่ยว 
  1. การกําหนดเส้นทาง การพิจารณากําหนดเส้นทางท่องเที่ยวควรสํารวจและ
สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ ประกอบกับแนวโน้มที่ควรจะเป็นในการจัด
เส้นทาง ควรเร่ิมต้นจากการพิจารณาตําแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ และจัดลําดับ
ความสําคัญและความน่าสนใจ จากน้ันจึงพิจารณาความสามารถในการเช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน 
  2. การจัดเส้นทางในลักษณะวงจรบรรจบ ทําให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ 
เกิดความเพลิดเพลินไปตลอดทางโดยไม่ต้องกลับเส้นทางเดิม ซึ่งการย้อนกลับไปเส้นทางเดิมจะทําให้
นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายและเสียเวลา อีกทั้งยังเกิดความสะดวกสําหรับนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ย่อยที่ต้องการทิ้งพาหนะหรือสัมภาระของตนเองไว้ยังจุดเริ่มต้น 
  3. การจัดเส้นทางให้มีความแตกต่างภายในเมือง การกําหนดเส้นทางอาจจัดทําข้ึน
หลายเส้นทาง หรือหลายระบบก็ได้ เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลามากน้อยต่างกัน 
ความแตกต่างกันอันเน่ืองมาจากความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น เส้นทางสําหรับผู้สนใจศิลปะและ
วัฒนธรรมอาจพานักท่องเที่ยวไปตามแม่นํ้าลําคลองเพ่ือดูชีวิตความเป็นอยู่และสภาพบ้านเมือง หรือ
อาจเป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายและน่าสนใจหลายด้านร่วมกันอยู่ 
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  4. ควบคุมเส้นทางและรูปแบบของการสัญจรไม่ให้เกิดความสับสน การเข้าถึงและ
เดินทางจะต้องควบคุมได้ง่ายไม่สับสน 
  5. การให้ข้อมูลข่าวสารในเส้นทาง จัดทําการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
ตลอดทางอย่างสม่ําเสมอ ด้วยระบบป้ายหรือด้วยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือช่วยบอกทิศทาง ตําแหน่งที่ต้ังและ
ระยะทาง เช่น ช่วยนักท่องเที่ยวกําหนดทิศทางด้วยที่หมายตา (Landmark) การสร้างความต่อเน่ือง
ของเส้นทางด้วยการใช้วัสดุปูพ้ืนทางเท้าที่เหมือนกันไปตลอดทางหรือใช้วัสดุพืชพันธ์ุที่เหมือนกัน
ตลอดแนว เป็นต้น 
  6. พิจารณาจัดประเภทของพาหนะตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เส้นทาง
ท่องเที่ยวอาจใช้พาหนะในการเดินทางต่างกัน ทําให้เกิดความน่าสนใจที่แตกต่างกันตามความ
เหมาะสมของลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่น้ัน ๆ  
  7. จุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวควรจะเข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้ประกอบในการพิจารณาและตัดสินใจวางแผนการเดินทาง อีกทั้งควรมี
สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่พัก ห้องนํ้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งอํานวยความ
สะดวกเหล่าน้ีไม่จําเป็นต้องมีที่เดียว อาจจะกระจายตัวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ 
  8. ควรมีความต่อเน่ืองกับเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณรอบพ้ืนที่ที่พัฒนาด้วย 
  9. ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกระหว่างทางตามสมควร อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้าน
ขายของชํา รา้นขายของที่ระลึก เป็นต้น  
  10. ควรมีการบริการให้ข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตามจุดต่าง ๆ หรือ 
จัดทําเอกสาร แผ่นประกาศ ป้ายสื่อความหมายบริเวณตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และข้อมูลดังกล่าว
ควรประกอบด้วย ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร การสัญจร และด้าน
ความปลอดภัย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
  11. ลักษณะทางกายภาพของสิ่งก่อสร้างและสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจะเป็น
รูปแบบของศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่นํามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสะดวกใน
การให้บริการ 
  12. ควรมีการดูแลรักษาสถานที่และส่วนบริการต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและใช้
งานได้อยู่ตลอดเวลา 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว 
 
 ในหัวข้อน้ีเป็นการทบทวนงานวิจัยหรืองานศึกษาที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เขตตลิ่ง
ชัน เพ่ือทําความเข้าใจในภาพรวมของพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
 
1. งานศึกษาเก่ียวกับพื้นที่ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 งานศึกษาเก่ียวกับพ้ืนที่ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่สําคัญ 3 
เรื่องคือ โครงการชุมชนท่องเที่ยวแบบย่ังยืน กิจกรรมการสํารวจและจัดทําแผนดําเนินการเพ่ือการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศย่านตลาดนํ้าตลิ่งชันและพ้ืนที่เกี่ยวเน่ือง เขตตลิ่งชัน 
โครงการพัฒนาและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดนํ้าและการเปล่ียนแปลงจาก
การขยายตัวและการจัดการตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
 สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และคณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, 2550) ได้
ศึกษาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวย่านตลาดนํ้าตลิ่งชันและพ้ืนที่เกี่ยวเน่ือง ในโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ย่านตลาดนํ้าตลิ่งชันและพ้ืนที่เก่ียวเนื่องเขตตลิ่งชัน (กิจกรรมการสํารวจ 
ออกแบบและจัดทําแผนดําเนินการเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตลาดน้ํา 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าวัดคลองลัดมะยมและตลาด
นํ้าวัดสะพาน ให้มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งและเกิดดุลยภาพใน
การดํารงวิถีชีวิตและมีความย่ังยืน ผลการศึกษาพบว่าในย่านตลิ่งชันมีศักยภาพทางด้านพ้ืนที่เพราะอยู่
ไม่ไกลจากเกาะรัตนโกสินทร์และมีทรัพยากรการท่องเท่ียวที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเท่ียว มีศักยภาพ
ทางด้านสังคมเพราะพื้นฐานประชากรในพ้ืนที่มีความเป็นเครือญาติกัน มีศักยภาพทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมเพราะมีความทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าต้ังแต่สมัยอยุธยา และมีศักยภาพทางด้าน
บริหารจัดการท่องเท่ียวเพราะมีกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมทั้งบุคลากรที่มี
คุณภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว แต่ทั้งน้ีในพ้ืนที่ยังมีปัญหาในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เน่ืองจากส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการดําเนินการต่าง ๆ มีผู้รับผิดชอบเป็นกลุ่มของผู้ดําเนินการอยู่แล้ว จึง
ไม่ต้องการไปเกี่ยวข้องด้วย จึงทําให้เป็นที่กังวลว่าอาจจะเกิดผลต่อการพัฒนาในระยะยาวได้ ทั้งน้ี 
จากการศึกษาน้ีได้มีข้อเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวในย่านตลิ่งชัน ดังน้ี ให้มีการปรับปรุง
รูปแบบการท่องเท่ียวที่มีอยู่เดิมให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยเน้นเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ให้สอดคล้องกับประเพณีและกิจกรรมของท้องถิ่น และให้มีแหล่ง
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เรียนภูมิปัญญาชุมชนในพื้นที่พร้อมกับพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งควรมีการพัฒนา
คุณภาพสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่และทําการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
 มณีวรรณ ผิวน่ิม และคณะ  (2546)  ได้ศึกษาพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จากประวัติชุมชนและ
กระบวนการปรับตัวเข้าสู่การเป็นสถานที่ท่องเท่ียว โดยมุ่งทําความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
หลังจากมีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบตลาดนํ้าในพ้ืนที่แล้ว จากการศึกษาพบว่าตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกพัฒนามาจากตลาดขายของทางน้ําของชาวบ้านและชุมชนไปสู่ตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างที่
เห็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะมีการบอกต่อของนักท่องเท่ียวทําให้เกิดความนิยมกันมาขึ้น ภายหลังมีการ
พัฒนาทางบกย่ิงทําให้ตลาดนํ้าแห่งน้ีมีความเจริญมากข้ึนพร้อมกับการหายไปของสินค้าภายในชุมชน
และมีนายทุนจากภายนอกเข้ามาดําเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ สําหรับตลาดนํ้าตลิ่งชัน
เริ่มต้นจากทางหน่วยงานราชการที่ต้องการส่งเสริมรายได้แก่พนักงานและชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็น
แหล่งขายสินค้าทางการเกษตร จนได้รับความนิยมจากการบอกต่อกันมากขึ้น ทําให้พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ตลาด ส่งผล
กระทบด้านบวกคือมีการจ้างงานในชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกชุมชน และมีผลกระทบทาง
ลบคือผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษทางนํ้าและทางเสียงจากเรือยนต์ และมลพิษทาง
อากาศจากรถยนต์ พร้อมทั้งเกิดปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ภายในชุมชน และได้มี
ข้อเสนอแนะว่าตลาดน้ําทั้ง 2 แห่งนี้มีศักยภาพในการพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไปได้ หากต้องให้ชุมชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและดําเนินการด้วย ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดน้ําในอดีตและ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอมิติทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริม
คลองมากกว่าจะเน้นด้านขายของอย่างเดียว 
 จิตรา อนุสาสนนัท (2555) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวและการจัดการตลาด
นํ้าคลองลัดมะยม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวเพ่ือนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม จากการศึกษาพบว่า ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมก่อต้ังโดยคุณ
ลุงชวน ชูจันทร์จากการต้องการอนุรักษ์คูคลองและเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าจากชาวบ้านชาวสนริม
คลองจนกระท่ังมีการดําเนินการเรื่องการท่องเที่ยว โดยคณะโบราณคดีมหาวิทยาศิลปากร ทําให้
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมเป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น ทําให้ต้องขยายตลาดไปในพ้ืนที่ของบุคคลภายนอกที่ได้
ซื้อที่ไว้ก่อนแล้ว โดยปัจจุบันตลาดนํ้าตลองลัดมะยมแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 โซน มีร้านค้ามากกว่า 600 
ร้านค้า บทบาทหน้าที่ของลุงชวน ชูจันทร์จากผู้บริหารตลาดปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานกับผู้บริหาร
ตลาดเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการตลาด จากการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของ
ตลาดคลองลัดมะยมส่งผลให้ชาวบ้านที่ทําการเกษตรในพ้ืนที่มีการขายสินค้าทางการเกษตรได้มากขึ้น
และได้ราคาที่สูงข้ึน ชาวบ้านเกิดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดคูคลองและการอนุรักษ์วิถีชาวสวน 
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แต่มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการขยายพ้ืนที่ปรับพ้ืนที่สวนเกษตรเดิมเป็นพ้ืนที่จอดรถเพ่ือการรองรับของ
นักท่องเที่ยว จากการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการตลาดนํ้าทุกโซนควรร่วมมือกัน
บริหารตลาดแบบบูรณาการเพ่ือให้ตลาดน้ําเจริญเติมโตไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีการจัดการ
พ้ืนที่สินค้าท้องถิ่นพร้อมทั้งส่งเสริมและรักษาให้คนในชุมชนมีจิตสํานึกและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชุมชน
ซึ่งยังคงเป็นจุดแข็งของตลาดนํ้าคลองลัดมะยมคงอยู่ไว้ได้ 
 นอกจากงานศึกษาแล้ว เพ่ือทําความเข้าใจในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตลิ่งชันให้ดีย่ิงขึ้น 
ผู้วิจัยได้ทบทวนจากวรรณกรรม ดังน้ี ธนบุรี ของ สุดารา สุจฉายา ชุมทางตลิ่งชัน ย่านเก่า (ก่อน)
กรุงเทพฯ โดย วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน และวิถีชีวิตชาวสวนกับการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชันของ วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ ได้ความว่า  
 ตลิ่งชัน ต้ังอยู่เขตฝั่งธนบุรี เดิมช่ือว่าบางกอก มีฐานะเป็นเมืองท่าและป้อมปราการสําคัญ 
เมื่อมาถึงสมัยเมืองธนบุรี เมืองดังกล่าวก็กลายเป็นเมืองหลวงที่มีแม่นํ้ากลางเมือง ถือเป็นเมืองที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ (สุดารา สุจฉายา, 2542: 81-82) การต้ังถ่ินฐานชุมชนในแถบฝั่ง
ธนบุรีมีมาต้ังแต่สมัยอยุธยา เมื่อเกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา จึงมีการอพยพมาอาศัยอยู่ตามริมนํ้า
ลําคลอง แล้วค่อยขยายเข้าไปยังส่วนพ้ืนที่ส่วนใน ผู้คนที่ย้ายมามีทั้งกลุ่มมุสลิม จีน มอญ เขมร ลาว 
กระจายตัวไปตามเมืองและเรือกสวนไร่นา ทําให้พื้นที่ในย่านนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(สุดารา สุจฉายา, 2542: 139-166) 
 ความอุดมสมบูรณ์ของฝั่งธนบุรีทําให้ผู้คนส่วนใหญ่เลือกอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําสวน
ทุเรียน ลางสาด มังคุด หมาก พลู เป็นต้น ชาวสวนในย่านน้ีสามารถปรับเทคนิควิธีการปลูกเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ในเขตตลิ่งชันจะเห็นการจัดระบบคูคลอง ยกร่อง ทําคันก้ันนํ้า การเลือก
ชนิดและพันธ์ุพืช รวมถึงการปรับเปลี่ยนพืชผลท่ีปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของ
ตลาด (นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, 2549: 58-72) 
 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน เกิดข้ึนครั้งแรกในสมัยสมเด็จ
พระชัยราชาธิราช ท่านทรงโปรดให้ขุดคลองลัดต้ังแต่ปากคลองบางกอกน้อยไปถึงบริเวณหน้าวัดอรุณ
ราชวรารามฯ เพ่ือให้สะดวกแก่การเดินทางขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาที่เป็นเมืองหลวงในขณะน้ัน 
ทําให้สายนํ้าเปลี่ยนทิศทางและกัดเซาะจนคลองลัดมีขนาดกว้างกว่าเดิม คลองลัดจึงกลายเป็น
เส้นทางคมนาคมหลักใหม่ที่สะดวกรวดเร็วกว่าเส้นเดิม เป็นผลให้ชุมชนที่เคยอยู่แถบแม่นํ้าเจ้าพระยา
สายเก่าขยายไปด้ังอยู่บริเวณปลายคลองลัดมากขึ้น จนกลายเป็นชุมชนเมือง คลองลัดขุดใหม่จึง
กลายเป็นลําแม่นํ้าเจ้าพระยาสายใหม่ ในขณะที่แม่นํ้าเจ้าพระยาสายเก่าก็กลายเป็นลําคลองสายรอง 
และบริเวณริมคลองยังเป็นที่ต้ังบ้านเรือนของคนในย่านน้ีอีกด้วย 
 วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ (2543) ได้ศึกษาสภาพคลองบางเชือกหนัง กรุงเทพมหานครที่
เคยมีสภาพเป็นชนบท มีตํานานและหลักฐานอันเก่ียวกับคลองบางเชือกหนังปรากฏทั้งในคําบอกเล่า
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ของชาวบ้านและวรรณคดีไทย รวมถึงคลองสายอ่ืน ๆ ในเขตตลิ่งชัน เช่น คลองบางพรม คลองบาง
ระมาด แต่คลองบางเชือกหนังมีความยาวมากกว่าคลองอ่ืน แต่ก็กว้างพอที่จะตะโกนคุยกันได้ คลอง
ดังกล่าวก็ถือเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญ เพราะมีความลึกมากพอที่จะเดินเรือใหญ่ในหน้าแล้งได้ 
 ประภัสสร์ ชูวิเชียร (2549: 73-88) กล่าวถึง การต้ังวัดในย่านตลิ่งชันว่า ความคับคั่งของ
ชุมชนในย่านตลิ่งชันจะเห็นได้จากร่องรอยวัดตลอดฝั่งคลองบางระมาด หลายแห่งเป็นวัดที่มี
ความสําคัญมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และด้วยเป็นชุมชนที่มีผู้คนอยู่อาศัยเร่ือยมา วัดจึงถูก
ปฏิสังขรณ์เรื่อยมา วัดที่มีความสําคัญในคลองบางระมาด เช่น วัดตลิ่งชัน วัดช่างเหล็ก เป็นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่อดํา พระพุทธรูปหินทรายมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา วัดเรไรที่ถูกห้อมล้อมด้วย
บ้านเรือนและพ้ืนที่สวน วัดสมรโกฏิที่มีประตูสลักไม้ฝีมือดี วัดทองบางระมาด วัดกระจังที่มีใบเสมา
หินทรายเก่า รวมไปถึงวัดมะกอก วัดโพธ์ิ วัดสําคัญที่เต็มไปด้วยรูปแบบศิลปกรรมที่งดงามและมี
คุณค่าประวัติศาสตร์ นอกจากน้ียังมีวัดร้างอย่างวัดกุลา วัดมณฑป ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลาง
ของชุมชนที่สามารถสะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตและอายุของชุมชน เช่น การต้ังโบสถ์เข้าหาหรือขนานไป
กับคูคลอง การใช้หินทรายเป็นสิ่งก่อสร้างในพุทธสถานสมัยอยุธยา เป็นต้น ถือเป็นหลักฐานที่สามารถ
สืบค้นเรื่องราวในอดีต ก่อนจะหายไปพร้อมกับการเข้ามาของถนนและหมู่บ้านจัดสรร ที่เบียดบังความ
เป็นชุมชนให้เสื่อมไป 
 จากการมีพ้ืนที่ติดกับศูนย์กลางความเจริญอย่างกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการที่นํ้า
ท่วมบ่อยคร้ัง จึงมีเริ่มมีการตัดถนนผ่านพ้ืนที่ในย่านฝั่งธนบุรีมากขึ้น มีการให้ความสําคัญกับการ
เดินทางทางบกมากกว่าทางนํ้า ถนนกลายเป็นเส้นทางเช่ือมชุมชนโลกภายนอกแทนการเดินเรือ พ้ืนที่
ที่เคยเป็นชุมชนริมน้ํา มีวัดวาอารามเก่าแก่ ส่วนไร่นาถูกกว้านซื้อเพ่ือสร้างที่พักอาศัยในรูปแบบของ
หมู่บ้านจัดสรร ทําให้ชาวสวนในพ้ืนที่ย่านตลิ่งชันลดปริมาณลง แต่อย่างไรก็ดีพ้ืนที่ส่วนในของย่าน
ตลิ่งชัน ก็ยังมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็น “พ้ืนที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม” ที่ยังคงวิถีของ
ชาวสวนพอให้เห็นอยู่บ้าง (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2549: 53-54) 
 
2. งานศึกษาเก่ียวกับการท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
 จากการค้นคว้าของผู้วิจัยพบการศึกษาในการออกแบบเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว
ในเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จํานวน 6 พ้ืนที่ คือ ในพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ 
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม พ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ้ืนที่เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่รอบเกาะเมืองเทศบาล
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ได้มีกรอบแนวคิดและวิธี
การศึกษาที่แตกต่างกันไป  
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 มุทิตา ป่ินสุนทร (2542) ได้ศึกษาการวางแผนเส้นทางจักรยานท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน และ
ลดปัญหาการจราจรพร้อมทั้งลดปัญหามลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากความคับคั่งของยานพาหนะอัน
เน่ืองมาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เป็นเคร่ืองมือในช่วยวิจัย โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักของทางจักรยานเดิม ประเภทถนนและทางเท้า 
รวมท้ังปัจจัยทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้ารอบเขตกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย และนํามา
วิเคราะห์จนได้เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ การศึกษาของมุทิตา ป่ิน
สุนทรมีวัตถุประสงค์การศึกษาคล้ายกับงานของ อภิรัตน์ รองโสภา (2546) ที่ทําการศึกษาการใช้
รถจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม งานศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสนอเส้นทางจักรยานในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยจักรยานและลด
ปริมาณของรถยนต์ในเขตตัวเมืองจังหวัดนครปฐม แต่การศึกษาน้ีมีวิธีการศึกษาที่ต่างไปจากงาน
ศึกษาของมุทิตา ป่ินสุนทร การศึกษาของอภิรัตน์ รองโสภาใช้วิธีสร้างแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเท่ียว รวมทั้งแบบสังเกตการณ์สํารวจ
ระยะทางในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางและรูปแบบหรือวิธีในการเดินทาง หลังจากน้ันจะ
นํามาวิเคราะห์และนําเสนอเป็นเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลเมือง
นครปฐม  
 อีกหน่ึงงานของ ปทิตตา สนทมิโน (2550) ที่ศึกษาแนวทางการจัดเส้นทางจักรยานเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์คล้าย ๆ กับ งานของ
มุทิตา ป่ินสุนทรและอภิรัตน์ รองโสภา คือต้องการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยจักรยานเพ่ือแก้ปัญหา
ทางด้านจราจร แต่ปัญหาการจราจรของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือการจอดรถข้างทางตามแหล่ง
ท่องเที่ยวทําให้เกิดกีดขวางการจราจรและทําให้เกิดปัญหารถติดตามมา ปทิตตา สนทมิโนจึงเสนอให้
มีการสนับสนการท่องเที่ยวด้วยจักรยานเพ่ือลดปริมาณรถยนต์และยานพาหนะในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการศึกษาคือการสํารวจเส้นทาง และวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความ
ต้องการนักท่องเท่ียวจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องและนําผลจากการ
วิเคราะห์มาเสนอแนะเป็นเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตนครศรีธรรมราช 
 นอกจากน้ียังพบงานศึกษาการจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ที่
คล้ายกันคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานตามแผนงานและนโยบายของจังหวัดได้แก่ งาน
ของ หทัยชนก กังแฮ (2547) ที่ศึกษา โครงการศึกษาเพ่ือวางเส้นทางจักรยานสําหรับการท่องเที่ยว
ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และงานของ ชานนท์ ไชยสัตย์ (2550) ที่ศึกษาแนวทางการ
ออกแบบเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งสองงานน้ีนอกจากมี
วัตถุประสงค์ที่คล้ายกันแล้ว ยังมีวิธีการศึกษาคล้ายกันอีกด้วย คือสร้างเส้นทางจักรยานจากการ
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วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว พร้อมสอบถามความเห็นจากผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านการท่องเที่ยว แต่สําหรับงานของหทัยชนก กังแฮแบบสอบถามจะถามในประเด็นเรื่องความ
พึงพอใจและทัศนคติทางด้านการท่องเท่ียวด้วย จากนั้นนําผลที่ได้มาจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อไป 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทั้ง 6 
พ้ืนที่พบว่ามีการให้ความสําคัญกับประเด็นทางด้านพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวถึง 4 
งานศึกษา เน่ืองจากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวน้ันเป็นการศึกษาเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบเส้นทางจักรยานให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวและให้นักท่องเท่ียวเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 
 นอกจากน้ีในงานศึกษาการจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทั้ง 6 พ้ืนที่ น้ี 
นอกจากนําเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแล้ว ยังมีการเสนอแนะในด้านความปลอดภัยและการจัดทําที่จอด
รถจักรยานตามแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย พร้อมทั้งเน้นการปรับปรุงลักษณะเส้นทางทางกายภาพ ได้แก่ 
สภาพพ้ืนผิวถนน ขนาดความกว้างของถนน ทัศนียภาพของเส้นทาง รวมทั้งภูมิทัศน์ของสถานท่ี
ท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

แนวทางการศกึษาและการวิเคราะห์ 
 
 จากการศึกษางานที่เก่ียวข้องกับการจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ผู้วิจัยพบว่า 
ในการจัดทําเส้นทางจักรยานในแต่ละพ้ืนที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีหลักเกณฑ์ในการ
จัดทําแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ สิ่งแวดล้อม เวลาและมุมมองของผู้ทําจัดทําเส้นทาง
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จากการทบทวนงานวิจัยศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย
จักรยานในพื้นที่ต่าง ๆ น้ัน ผู้วิจัยพบว่าเป็นการจัดทําเส้นทางจักรยานภายใต้กรอบแนวคิดที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมน่ันคือการมุ่งเน้นที่จะศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ
ของเส้นทาง ได้แก่ สภาพพ้ืนผิวถนน ขนาดความกว้างของถนน ทัศนียภาพของเส้นทาง รวมท้ังภูมิ
ทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นหลัก ซึ่งต่างจากการศึกษาน้ีที่มุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ดังน้ี 
 1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 2. แนวคิดการท่องเที่ยวย่ังยืน 
 3. การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว 
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 ดังน้ัน การศึกษา “การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” จึงจําเป็นต้องกําหนดกรอบแนวคิด โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดต่าง ๆ 
ที่ได้จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่ผ่านมา 
 
1.  แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
 จะใช้ในการระบุทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่และการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม 
โดยในการระบุทรัพยากรวัฒนธรรมน้ัน จะใช้นิยามดังน้ี “ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ที่ถูกผลิตโดยมนุษย์และได้รับการถ่ายทอดสืบต่อมา อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึง
รูปแบบการดํารงชีวิตหรือวิถีชีวิตและสามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของแต่ละชุมชน
หรือสังคมน้ัน ๆ ได้” เป็นกรอบในการพิจารณาเพ่ือที่จะระบุทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 สําหรับการประเมินคุณค่าทรัพยากร ความน่าสนใจของสถานที่ เป็นการประเมินคุณค่า
ของทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน โดยในการศึกษาครั้งน้ีจะกําหนดคุณค่าของทรัพยากรให้
เหมาะสมกับทรัพยากรในพ้ืนที่ดังน้ี คือ 
 1.1 คุณค่าทางประวัติศาสตร์ พิจารณาจากทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่าน้ันมีประวัติความ
มาหรือไม่ และมีความสําคัญกับประวัติของชุมชนหรือไม่ 
 1.2 คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค พิจารณาจากความเป็นเอกลักษณ์ของทรัพยากร
วัฒนธรรม ในด้านศิลปะ สามารถบ่งบอกได้ถึงช่วงยุคสมัยในการผลิตทรัพยากรเหล่าน้ันได้ 
 1.3 คุณค่าทางจิตวิญญาณ (ความเช่ือและความศรัทธา) พิจารณาจากพิธีการสักการบูชา 
และการกราบไหว้ นับถือ ความเช่ือของสมาชิกในชุมชน 
 1.4 คุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน พิจารณาจากกิจกรรมการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรม อาทิ ยังมี
การใช้เป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนสินค้า ยังมีการใช้เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรเพ่ือการดํารงชีวิต เป็นต้น 
 
2.  แนวคิดในการท่องเที่ยวย่ังยืน  
 จะใช้เป็นกรอบในการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวย่ังยืน โดยจะใช้หลักในการพิจารณาดังน้ี  
 2.1 การท่องเท่ียวต้องตระหนักและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.2 การเคารพในสังคมวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนพ้ืนเมือง รวมไปถึงการรู้จัก
ปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน 
 2.3 การสร้างความเจริญ มั่งค่ังทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนควรจะ
ก่อให้เกิดการกระจายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (tourism 
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stakeholders) นอกจากน้ี ยังควรที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
รวมไปถึงการมีส่วนสําคัญในการช่วยลดความยากจนในท้องถิ่นอีกด้วย 
 
3.  แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว  
 จะใช้เป็นกรอบในการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวย่ังยืน โดยจะใช้หลักในการพิจารณาดังน้ี  
 3.1 การกําหนดเส้นทาง การพิจารณากําหนดเส้นทางท่องเที่ยวควรสํารวจและ
สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ ประกอบกับแนวโน้มที่ควรจะเป็นในการจัด
เส้นทาง ควรเร่ิมต้นจากการพิจารณาตําแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ และจัดลําดับ
ความสําคัญและความน่าสนใจ จากน้ันจึงพิจารณาความสามารถในการเช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน 
 3.2 การจัดเส้นทางในลักษณะวงจรบรรจบ ทําให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ 
เกิดความเพลิดเพลินไปตลอดทางโดยไม่ต้องกลับเส้นทางเดิม ซึ่งการย้อนกลับไปเส้นทางเดิมจะทําให้
นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายและเสียเวลา อีกทั้งยังเกิดความสะดวกสําหรับนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ย่อยที่ต้องการทิ้งพาหนะหรือสัมภาระของตนเองไว้ยังจุดเริ่มต้น 
 3.3 การจัดเส้นทางให้มีความแตกต่างภายในเมือง การกําหนดเส้นทางอาจจัดทําข้ึน
หลายเส้นทาง หรือหลายระบบก็ได้ เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลามากน้อยต่างกัน 
ความแตกต่างกันอันเน่ืองมาจากความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น เส้นทางสําหรับผู้สนใจศิลปะและ
วัฒนธรรมอาจพานักท่องเที่ยวไปตามแม่นํ้าลําคลองเพ่ือดูชีวิตความเป็นอยู่และสภาพบ้านเมือง หรือ
อาจเป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายและน่าสนใจหลายด้านร่วมกันอยู่ 
 3.4 ควบคุมเส้นทางและรูปแบบของการสัญจรไม่ให้เกิดความสับสน การเข้าถึงและ
เดินทางจะต้องควบคุมได้ง่ายไม่สับสน 
 3.5 การให้ข้อมูลข่าวสารในเส้นทาง จัดทําการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
ตลอดทางอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยระบบป้ายหรือด้วยวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยบอกทิศทาง ตําแหน่งที่ต้ังและ
ระยะทางเช่น ช่วยนักท่องเท่ียวกําหนดทิศทางด้วยที่หมายตา (Landmark) การสร้างความต่อเน่ือง
ของเส้นทางด้วยการใช้วัสดุปูพ้ืนทางเท้าที่เหมือนกันไปตลอดทางหรือใช้วัสดุพืชพันธ์ุที่เหมือนกัน
ตลอดแนว เป็นต้น 
 3.6 พิจารณาจัดประเภทของพาหนะตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เส้นทาง
ท่องเที่ยวอาจใช้พาหนะในการเดินทางต่างกัน ทําให้เกิดความน่าสนใจท่ีแตกต่างกัน ตามความ
เหมาะสมของลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่น้ัน ๆ  
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 3.7 จุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวควรจะเข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักท่องเท่ียวใช้ประกอบในการพิจารณาและตัดสินใจวางแผนการเดินทาง อีกทั้งควรมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่พัก ห้องนํ้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวก
เหล่าน้ีไม่จําเป็นต้องมีที่เดียว อาจจะกระจายตัวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ 
 3.8 ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกระหว่างทางตามสมควร อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านขาย
ของชํา ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น  
 3.9 ควรมีการบริการให้ข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตามจุดต่าง ๆ หรือ จัดทํา
เอกสาร แผ่นประกาศ ป้ายสื่อความหมายบริเวณตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และข้อมูลดังกล่าวควร
ประกอบด้วย ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร การสัญจร และด้านความ
ปลอดภัย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 3.10  ควรมีการดูแลรักษาสถานที่และส่วนบริการต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและใช้งานได้
อยู่ตลอดเวลา 
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บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษา “การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวทางย่ังยืนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน เพ่ือนํามาจัดการเป็น
เส้นทางท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมและย่ังยืนโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางใน
การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการศึกษาดังนี้  
 1. ค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 2. ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ จากการลงพื้นที่สํารวจ โดยการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 3. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนํามาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินศักยภาพทรัพยากร
วัฒนธรรมที่เหมาะสมสําหรับการนํามาจัดทําเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวในเส้นทางจักรยาน เพื่อ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 4. นําเสนอเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 5. นําเสนอแนวทางในการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการศึกษา 
 
 จากภาพเป็นการแสดงขั้นตอนการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมากขึ้นจึงจําเป็นต้อง
ศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เขตตลิ่งชันด้วย 
 
1. พื้นที่การศึกษา  
 เขตตลิ่ง เป็นเขตหน่ึงในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่รอบ
นอกทางตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยาที่เรียกกันว่า "ฝั่งธนบุรี" ปัจจุบันเขตตลิ่งชันมีจํานวนประชากร
ประมาณ 106,396 คน (พ.ศ.2556) และมีเน้ือที่ประมาณ 29.479 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งการ
ปกครองย่อยออกเป็น 6 แขวง คือ แขวงคลองชักพระ แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางพรม แขวง
บางระมาดและแขวงบางเชือกหนัง และมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดกับ  อําเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางคลองมหาสวัสด์ิ

เป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศใต้ ติดกับ  เขตภาษีเจริญและเขตบางแค มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันออก ติดกับ  อําเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) เขตบางพลัดและเขตบางกอก

น้อย มีคลองบางกอกน้อยและคลองชักพระเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันตก ต่อกับ เขตทวีวัฒนา มีถนนกาญจนาภิเษกเป็นเส้นแบ่งเขต 

ประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม

เสนอแนะเสน้ทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและแนวทางการจัดการเส้นทางจักรยาน 
เพื่อการท่องเที่ยวย่ังยืนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

พื้นท่ีเขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร

ศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
ศึกษาจาก 
1. เอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. การสํารวจพื้นที่ 
 

ศึกษาการท่องเทีย่วและการท่องเที่ยวโดย
จักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา 

ศึกษาจาก 
1. เอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การสํารวจพื้นที่ 

 

ู้ เชี่ยวชาญทางด้าน

ของ

3. สัมภาษณ์เชิงลึกจากผ
การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
4. แบบสอบถามพฤติกรรมและความสนใจ
นักท่องเที่ยว วิเคราะห์ปัญหาในด้านการจัดการเส้นทางจักรยาน

เพื่อการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา 
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 เน่ืองจากพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีสภาพพ้ืนฐานทางธรรมชาติของพ้ืนที่ที่มีโครงข่ายคูคลอง
หนาแน่น อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่มีดินมีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูกจึงทําให้พ้ืนที่บริเวณน้ีเป็นเขต
เกษตรกรรมที่สําคัญมาต้ังแต่ในอดีต ประชากรส่วนใหญ่แต่เดิมจึงประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ 
การทํานา ทําสวน ทําไร ตามริมคลองต่างๆ จึงเต็มไปด้วยสวนนานาชนิด ทั้งสวนผลไม้ ทั้งสวนยืนต้น 
สวนดอกไม้ และสวนพืชผัก เป็นต้น 
 ประชาชนในเขตตลิ่งชันส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดต่างๆ ต้ังอยู่ริมน้ําซึ่งต้ังตามย่าน
ชุมชนด้ังเดิมที่อาศัยการคมนาคมทางน้ําเป็นหลัก ดังจะพบหลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์
มากมายอาทิ อุโบสถ วิหาร ใบเสมาและพระพุทธรูปหินทรายที่เก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาตามริมคลอง
สายหลัก อาทิ วัดแก้วริมคลองบางพรม วัดสะพานริมคลองบางน้อย และวัดชัยพฤกษ์ริมคลอง
บางกอกน้อย เป็นต้น แม้บางวัดจะถูกร้างหรือรื้อไปในช่วงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ก็ได้รับการบูรณ 
ปฏิสังขรณ์ใหม่จากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์เช่นกัน และยังพบวัดอีกจํานวนมากในเขตพ้ืนที่
ตลิ่งชันที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองเล็กคลองน้อย อาทิ วัดไก่เตี้ยริมคลองชักพระ วัดจําปา วัดกระจัง 
วัดทอง (บางระมาด) วัดสมรโกฏิ วัดมณฑป วัดอังกุลา (ร้าง) วัดช่างเหล็ก วัดโพธิ์ที่ตั้งอยู่ริมคลอง
บางระมาด วัดอินทราวาส (วัดประดู่) วัดประสาท ริมคลองบางพรม วัดสะพาน วัดกระโจมทอง 
วัดปากนํ้าฝั่งเหนือ ริมคลองบางน้อย เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่วัดในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเป็นวัดราษฎร์ที่คนใน
ท้องถิ่นร่วมแรงกันสร้างทํานุบํารุงและอุปถัมภ์เรื่อยมา และบางวัดก็ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้านาย
เช่นเดียวกัน (ประภัสสร์ ชูวิเชียร, 2549: 73-75)  
 ดังน้ัน ชุมชนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันด้ังเดิมจะอยู่ตามริมคลองทั้งสายหลักและสายรองตาม
เส้นต่างๆ การคมนาคมขนส่งแต่เดิมจึงเป็นการคมนาคมทางน้ํา แต่ปัจจุบันการพัฒนาความเจริญตาม
ยุคสมัยทําให้การคมนาคมทางบกในพื้นที่เขตตลิ่งชันเข้ามาแทนที่การเดินทางทางน้ํา โดยเส้นทางใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีทางสายหลักอยู่ 4 สาย คือ ถนนบรมราชชนนี ถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 
1 และถนนกาญจนาภิเษก ส่วนถนนสายรองนั้นมีอยู่ทั่วไป และเข้าถึงพ้ืนที่ได้เกือบหมดทั้งเขต ได้แก่ 
ถนนฉิมพลี ถนนสวนผัก ถนนบางพรม ถนนชักพระ ถนนบางระมาด ถนนวัดอินทราวาส ถนนบาง
เชือกหนัง ถนนแก้วเงินทอง ถนนชัยพฤกษ์และถนนปากนํ้าวัดกระโจม ซึ่งตามถนนทั้งสายหลักและ
สายรองดังกล่าวน้ียังมีตรอกซอกซอยแยกย่อยไปอีก นอกจากน้ีเรายังสามารถเดินทางด้วยยานพาหนะ
ขนาดเล็กหรือการเดินเท้าด้วยทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือการเข้าถึงพ้ืนที่ที่อยู่
ลึกเข้าไปภายในจากถนนสายหลักและสายรองดังกล่าว เส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กน้ี สามารถเช่ือมต่อ
ชุมชนต่อชุมชนได้ ด้ังน้ัน จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่เขตตลิ่งชันปัจจุบันจึงเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงทรัพยากร
วัฒนธรรมได้อย่างสะดวกมากขึ้น (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2549: 53-54) 



 35

2. ประชากรท่ีจะศึกษา 
 การศึกษา “การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร” วัตถุประสงค์หน่ึงคือการศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ดังน้ัน 
ประชากรท่ีจะศึกษาสามารถแบ่งได้ ดังน้ี 
 2.1 ประชากรท่ีเป็น “กลุ่มข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรม”  
  โดยจะทําการศึกษาในประเด็น ดังน้ี    
  1. ข้อมูลประวัติความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
  3. ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของเส้นทางในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
  พ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งวัดวาอารามที่
สามารถเป็นหลักฐานในการสืบเร่ืองราวในอดีตได้ ตลาดนํ้า สวนเกษตรและพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้ จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่เขตตลิ่งชันเบื้องต้นจากเอกสาร รายงาน 
พบทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่น่าสนใจจํานวน 33 รายการ โดยสามารถแบ่งเป็น 4
ประเภทดังน้ี  
  1. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัด มีทั้งสิ้น 27 รายการ ได้แก่   

1. วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร 2. วัดช่างเหล็ก 
3. วัดตลิ่งชัน 4. วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร 
5. วัดเรไร 6. วัดกระจัง 
7. วัดทอง (บางระมาด) 8. วัดมณฑป 
9. วัดสมรโกฏิ 10. วัดไก่เต้ีย 
11. วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร 12. วัดนครป่าหมาก 
13. วัดน้อยใน 14. วัดเกาะ 
15. วัดทอง (บางเชือกหนัง) 16. วัดพิกุล 
17. วัดกระโจมทอง 18. วัดแก้ว 
19. วัด (ใหม่) เทพพล 20. วัดประสาท 
21. วัดเพลง (กลางสวน) 22. วัดศิริวัฒนาราม 
23. วัดสะพาน 24. วัดจําปา 
25. วัดโพธ์ิ 26. วัดมะกอก 
27. วัดอินทราวาส (วัดประดู่) 
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  2. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทตลาดน้ํา จํานวน 5 รายการ ได้แก่ 
   1.  ตลาดนํ้าตลิ่งชัน 
   2.  ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
   3.  ตลาดนํ้าวัดสะพาน 
   4.  ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
  3. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทชุมชนชาวสวน จํานวน 1 รายการ ได้แก่ ชุมชน
ชาวสวนวัดจําปา 
  4. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทพิพิธภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ ได้แก่ บ้านจักรยาน 
 2.2 ประชากรท่ีเป็น “กลุ่มบุคคล”  
  โดยประชากรในกลุ่มน้ีที่ผู้วิจัยจะทําการศึกษาจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังน้ี 
  2.2.1 กลุ่มคนในพ้ืนที่หรือในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
การท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนที่ การจัดการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ และข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ โดยกลุ่มคน
ในพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยทําการศึกษามี ดังน้ี 
   1. คณะกรรมการหรือสมาชิกตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าวัดจําปา ตลาดนํ้าวัด
สะพาน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม และตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน 
   2. พระในวัดต่างๆหรือชาวบ้านในพ้ืนที่บริเวณหรือบริเวณรอบวัด หรือเป็นผู้
ที่มีความเก่ียวข้องกับวัดน้ันๆ 
  2.2.2 กลุ่มคนนอกพ้ืนที่หรือนอกแหล่งท่องเที่ยว โดยกลุ่มคนนอกพ้ืนที่ที่ผู้วิจัย
ทําการศึกษาดังนี้ 
   1. เจ้าหน้าที่จากกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร เป็นการสอบถามใน
ประเด็นเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา 
   2. กลุ่มผู้เช่ียวชาญหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องในวงการป่ันจักรยานจะ
สอบถามความเห็นในประเด็น พฤติกรรมของนักป่ันจักรยานที่ในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ความ
สนใจและความต้องการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
   3. บุคลากรหรือตัวแทนของบริษัทนําเที่ยวโดยจักรยานจะสอบถามใน
ประเด็นความสนใจ ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยจักรยาน และการบริหารจัดการการนําเที่ยว 
  ทั้งน้ี ข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวจะใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เพ่ือเป็นการให้ได้มาซึ่งข้อมูล และนํามาวิเคราะห์ผ่านการคํานวณร้อยละ และนําผลที่ได้มา
วิเคราะห์สร้างเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมร่วมด้วย 
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3. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ข้อมูลที่ได้จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Document Study) 
  ข้อมูลในส่วนน้ีเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยโดยมีประเด็นที่ทําการศึกษา
ได้แก่ ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ข้อมูลทางด้านลักษณะทางกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ตลิ่งชัน อีกทั้งข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับจักรยาน ได้แก่ ข้อมูลทางด้าน
ประวัติศาสตร์การป่ันจักรยานในประเทศไทย เพ่ือให้ทราบถึงวิถีและวัฒนธรรมของการใช้จักรยานใน
ประเทศไทย โดยข้อมูลในส่วนน้ีได้จากการศึกษาจากเอกสารขั้นต้น (Primary Sources) และ 
เอกสารช้ันรอง (Secondary Sources) ดังน้ี 
  1. เอกสารจากหน่วยงานราชการ 
  2. เอกสารส่วนบุคคล 
  3. แผนที่จากหน่วยงานราชการ 
  4. เอกสารการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ 
  5. หนังสือ งานวิจัย บทความ 
  6. บทสัมภาษณ์จากนิตยสารต่างๆ 
  7. เอกสารออนไลน์ ข้อมูลจากอินเตอร์ ฯลฯ 
 3.2 ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ (Field Study) 
  ข้อมูลในส่วนน้ี ผู้วิจัยเน้นศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสภาพปัจจุบันในเขตพ้ืนที่
ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูล
เกี่ยวกับนักท่องเท่ียว พฤติกรรมการท่องเท่ียว ความสนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยใช้
วิธีการศึกษา ดังน้ี 
  1. การสํารวจพ้ืนที่โดยการสนทนาพูดคุยกับชาวบ้านหรือบุคคลในชุมชนแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และประเด็นในด้านการจัดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
  2. สัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่าง (In-Depth Interview) ที่เป็นกลุ่มนักป่ัน
จักรยานและผู้ประกอบการการท่องเท่ียวโดยจักรยาน โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล แบ่งออกเป็น
การสัมภาษณ์แบบทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ที่มุ่งเน้นถึง
วิธีการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
  3. การสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และไม่มีส่วน
ร่วม (Non-Participant Observation) เพ่ือทําความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของ
นักท่องเท่ียว อีกทั้งรายละเอียดต่างๆในการจัดการการท่องเท่ียวโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะไปตาม
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆ  
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 3.3 การใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online-questionnaire) 
  ซึ่งจะใช้แบบสอบถามในกรณีการเพ่ิมข้อมูลเพ่ือให้เห็นถึงความสนใจและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของกลุ่มนักป่ันจักรยาน จํานวน 80 คน 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษามีข้อมูลที่ต้องการรวบรวม 3 ประเภท ทั้งงานเอกสาร งานวิชาการต่างๆ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) จึงมีการใช้เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล 3 ประเภทด้วยกัน ดังน้ี 
 4.1 อุปกรณ์อํานวยความสะดวกที่ใช้ในการศึกษา 
  4.1.1 สมุดจดบันทึก 
  4.1.2 ปากกา 
  4.1.3 เคร่ืองบันทึกเสียง 
  4.1.4 อุปกรณ์บันทึกภาพ 
  4.1.5 จักรยาน (หรือยานพาหนะอ่ืน) 
  4.1.6 คอมพิวเตอร์ 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ให้ได้มาซ่ึงข้อมูล 
  4.2.1 แนวคําถามจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากการทบทวนแนวคิด
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  4.2.2 แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย (นักป่ันจักรยาน) 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์กับแบบสอบถาม 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การคิดร้อยละ โดยใช้วิธีการคํานวณ คือ จํานวน
ข้อมูลคําตอบของผู้ตอบคําถามน้ันๆ / จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด x 100 
 
5. การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) ทั้งน้ีผู้ศึกษาใช้
วิธีการตึความข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรม จากปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนจริง หรือวิธีการตีความและ
การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยและนําผลการศึกษามาเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเส้นทาง
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืน ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 5.1 การประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นการประเมินคุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรมจากกรอบแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และนําผลที่ได้มากําหนดในเส้นทาง
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันต่อไป 
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 5.2 การวิเคราะห์การจัดการท่องเท่ียวและการจัดการท่องเที่ยวโดยจักรยานในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา เป็นการวิเคราะห์จากกรอบแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
ย่ังยืนและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา 
 5.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักปั่นจักรยาน เป็นการวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามนักท่องเที่ยวกลุ่มนักป่ันจักรยานจํานวน 98 คน โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ จากสูตรการ
คํานวณ ดังน้ี จํานวนข้อมูลในแต่ละข้อ / 98 x 100 = ค่าร้อยละ (%) ของข้อมูล 
 5.4 สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหารูปแบบการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว
ยั่งยืน ในพื้นที่เขตตลิ่งชันเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้
กรอบแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยั่งยืนและการจัดการเส้นทางจักรยาน
เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ในพื้นที่
เขตตลิ่งชัน 
 
6. การนําเสนอข้อมูลและสรุปผล 
 นําผลจากการประเมินและวิเคราะห์ที่ได้ สังเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเส้นทาง
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืน ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยการบรรยายพรรณนาความ 



 
 

บทที่ 4 
การศึกษาทรพัยากรวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวในพืน้ที่เขตตลิ่งชนั 

 
 การศึกษาด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน เป็นการศึกษาเพ่ือให้เห็นถึงความสําคัญ
ของพ้ืนที่เขตตลิ่งชันและสถานการณ์การท่องเท่ียวโดยจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน โดยจะศึกษา 3 
ประเด็นหลัก ดังน้ี 
 1. ความสําคัญของพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 2. การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 3. พฤติกรรมการท่องเที่ยงของนักป่ันจักรยาน 
 ความสําคัญของพื้นที่ เขตตลิ่งชัน เป็นการนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์
พัฒนาการของพ้ืนที่เขตตลิ่งชันและทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็น
การศึกษาจากรายงาน เอกสารและหนังสือ ทั้งเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับ
พ้ืนที่เขตตลิ่งชันเป็นสําคัญ พร้อมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของพ้ืนที่และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 ทั้งน้ี การศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ผู้วิจัยจะแบ่ง
ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรมออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี  
 ทรัพยากรวัฒนธรรมเฉพาะสถานที่ที่ทําการศึกษาคร้ังนี้มี 4 ประเภท ดังน้ี  
 1. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัด ได้แก่ วัดและสํานักสงฆ์  
 2. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทตลาดน้ํา 
 3. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทชุมชนเกษตรชาวสวน  
 4. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทพิพิธภัณฑ์ 
 การท่องเท่ียวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขตตลิ่งชัน 
เป็นการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา พร้อมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความพร้อมทางด้านการ
ท่องเท่ียวและปัญหาการจัดการจัดเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา
  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักปั่นจักรยาน นําเสนอข้อมูลที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มนักป่ันจักรยาน เพ่ือทําให้ทราบถึงพฤติกรรม ความสนใจและความ
ต้องการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของกลุ่มนักป่ันจักรยาน 
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 หลังจากน้ันจะนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันต่อไป 
 
1. ความสําคัญของพื้นที่เขตตลิ่งชัน 
 เป็นการนําเสนอประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของพ้ืนที่ เขตตลิ่งชัน รวมทั้ง
ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเพ่ือแสดงให้เห็นความสําคัญของพ้ืนที่และคุณค่าของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 1.1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของพื้นที่เขตตลิ่งชัน  
  พ้ืนที่เขตตลิ่งชันในปัจจุบันอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร แต่เดิมจะต้ังอยู่
บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเดิม ก่อนจะมีการขุดคลองลัดบางกอก ในสมัยพระชัยราชา (พ.ศ. 
2077-2089) และด้วยความแรงของกระแสข้องลํานํ้าเจ้าพระยาสายเดิม ทําให้คลองลัดที่ขุดขึ้นใหม่
ขยายกว้างขึ้น และแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเดิมกลับต้ืนเขิน จนทําให้เกิดเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาดังที่เห็นอยู่
ในปัจจุบัน 
 

 

 
 

 

 

 
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเดิม – สายใหม่ 
ที่มา: แม่น้ําเจ้าพระยา, เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.sujitwongthes. 
com/2012/04/siam19042555 
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 บริเวณสองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาเดิม เคยมีชุมชนเก่าแก่นับต้ังแต่สมัยอยุธยา เมื่อประมาณ 
500 ปีก่อน ดังที่ปรากฏใน “กําสรวลสมุทร” วรรณคดีเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2031–2072 มีการกล่าวถึงการเดินทางทางเรือจากกรุงศรีอยุธยาลงมาตามแม่นํ้าเจ้าพระยา ผ่าน
จังหวัดนนทบุรีล่องเรือเรื่อยมาจนถึงย่านบางกอก มีการเอ่ยถึงชุมชนสองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาหลาย
แห่ง เช่น บางกรูด บางพลู บางเขน ฉมังราย บางระมาด บางฉนัง บางนางนองและบางจาก เป็นต้น 
 โดยเฉพาะบางระมาด ซึ่งปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ส่วนหน่ึงในย่านตลิ่งชัน ต้ังอยู่บริเวณทางด้าน
ตะวันตกของพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ในกําสรวลสมุทรมีการกล่าวถึงชุมชนย่านบางระมาดเมื่อ 500 ปีก่อนว่า
เป็นย่านสวนผักและผลไม้ อีกทั้งเป็นชุมชนที่มีค่อนข้างหนาแน่นด้วยผู้คนและเป็นย่านที่มีตลาดนํ้า
ด้วย  
 มีการสันนิษฐานกันว่าพ้ืนที่บริเวณน้ีก่อนที่จะมาต้ังเป็นชุมชนนั้น อาจจะเคยเป็นพ้ืนที่ป่า
มาก่อน เพราะคําว่า “ระมาด” น้ัน ในภาษาเขมรแปลว่า “แรด” 
 สําหรับ บางฉนัง มีการเพ้ียนเร่ือยมาจนปัจจุบันถูกเรียกว่า “บางเชือกหนัง” ซึ่งก็คือพ้ืนที่
บริเวณทางทิศตะวันตกแต่อยู่ทางตอนใต้ของบางระมาด ในกําสรวลสมุทรมีการกล่าวถึงสภาพพ้ืนที
บริเวณน้ีว่าเป็นพ้ืนที่สวนผลไม้ อาทิ มะม่วง ขนุน มะปราง มะพร้าวและหมาก และยังกล่าวถึงพ่อค้า 
แม่ค้าและการแลกเปลี่ยนผลหมากรากไม้ เคร่ืองใช้ในสวนและขนมต่างๆ ด้วย 
 จากวรรณคดี กําสรวลสมุทร จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่บริเวณริมแม่นํ้าเจ้าพระยาสายเดิม ที่ส่วน
หน่ึงคือพ้ืนที่ตลิ่งชันในปัจจุบัน มีการตั้งถิ่นฐานและมีความเป็นชุมชนมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง
เป็นระยะเวลากว่า 500 ปีมาแล้ว อีกทั้งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ซึ่งการทํา
เกษตรกรรมประเภทนี้ ก็ยังปรากฏให้เห็นในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันในปัจจุบัน 
 เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 จึงมีผู้คนหนีภัยสงคราและอพยพจากกรุง
ศรีอยุธยาลงมายังกรุงธนบุรี และรอบๆ กรุงธนบุรี รวมท้ังอพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐานและชุมชนตามริม
คลองต่างๆ ในเขตตลิ่งชันด้วย 
 ต่อมาเมื่อมีการสถาปานากรุงเทพมหานครขึ้น และราชธานีแห่งน้ีได้กลายเป็นศูนย์กลาง
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจวบจนทุกวันน้ี พ้ืนที่ตลิ่งชันที่ต้ังอยู่ไม่ไกลจากใจ
กลางพระนครและยังเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์จึงมีผู้คนอพยพเข้าไปต้ังถิ่นฐานมากข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่ดํารง
ชีพด้วยการทําสวน ทํานา จึงมีการขยายชุมชนเข้าสู่ริมสองฝั่งของคลองสาขาต่างๆ ตอนในมากขึ้น
และอยู่สืบต่อจนถึงปัจจุบัน และมีวัดเป็นศูนย์กลางและกระจายอยู่ตามลําคลองต่างๆ 
 ชุมชนที่สําคัญในย่านตลิ่งชัน ได้แก่ 
 ชุมชนย่านแม่นํ้าเจ้าพระยาเดิม (คลองบางกอกน้อยและคลองชักพระ) ได้แก่ ชุมชนย่าน
วัดชัยพฤกษมาลา วัดน้อยใน วัดไก่เต้ีย วัดตลิ่งชัน วัดช่างเหล็ก วัดเรไร วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดรัชฎาธิ
ฐานราชวรวิหาร วัดปากนํ้าฝั่งเหนือและวัดปากนํ้าฝั่งใต้ ในอดีตเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ชุมชนรอบๆ วัด
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เหล่าน้ีล้วนยังเป็นชุมชนชาวสวนและมีผู้คนมากกว่าในคลองสาขามีเจ้าและข้าราชการสมัยกรุงเทพฯ 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ด้วย 
 ชุมชนย่านคลองบางระมาด ได้แก่ ชุมชนย่านวัดมณฑป วัดสมรโกฏิ วัดทอง วัดจําปา
และวัดมะกอก เมื่อ 50 ปีที่แล้วบริเวณปากคลองบางระมาดยังคงเป็นย่านปลูกผลไม้ที่มีชื่อเสียงมา
แต่โบราณ อาทิ ทุเรียน ละมุด มะไฟ กระท้อน มะม่วง มังคุด ส้มและมะพร้าว เป็นต้น เพราะด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้ย่านนี้เองทําให้ กอปรกับมีผู้คนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นทําให้เกิดตลาดน้ํา
บางระมาดขึ้นบริเวณคลองบางระมาด ซึ่งเป็นตลาดน้ําที่มีมานานนับร้อยปีก่อนที่จะเลิกไปไม่กี่สิบปี
ที่ผ่านมา 
 ชุมชนย่านคลองบางพรม ได้แก่ ชุมชนย่านกาญจนสิงหาสน์ วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร 
วัดประสาทและวัดอินทราวาส (วัดประดู่) เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ชุมชนย่านคลองบางพรมในอดีตทําสวนอยู่
ปากคลอง ถัดเข้ามาด้านในยังเป็นท้องนาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวนา ดังจะเห็นร่องรอย คือมีศาล
พระแม่โพสพอยู่ริมคลองบางพรมใกล้แยกคลองลัดมะยม เป็นศูนย์รวมของการทําพิธีกรรมย่านน้ี การ
ทํานาย่านน้ีได้เปลี่ยนแปลงเป็นสวนเม่ือราว 30 ปีก่อน แต่ชาวบ้านก็ยังมีการเล่าสู่กันฟังเร่ืองการทํา
นาและยังคงจัดพิธีไหว้แม่โพสพตามบ้านตนเองกันเรื่อยมาจนปัจจุบัน 
 ชุมชนย่านคลองบางน้อย ได้แก่ ชุมชนย่านวัดเกาะ (ต้ังอยู่บริเวณเกาะทางแยกคลองบาง
น้อยและคลองบางเชือกหนัง) วัดกระโจมทองและวัดสะพาน เมื่อ 50 ปีที่แล้ว บริเวณย่านน้ีจะมีสวน
เฉพาะปกครอง ถัดเข้าไปด้านในคลองจะทํานา บริเวณคลองบางน้อยน้ีมีลักษณะเป็นที่ลุ่มกว่าคลอง
บางพรมและคลองบางระมาด ในอดีตจะได้รับผลกระทบทางด้านการคมนาคมจากนํ้าขึ้นนํ้าลง  
 ชุมชนย่านคลองบางเชือกหนัง เป็นคลองที่อยู่ตอนล่าสุดของเขตตลิ่งชัน อยู่ถัดจากคลอง
บางน้อยลงไปและอยู่บริเวณแยกตรงวัดเกาะเช่นเดียวกับคลองบางน้อย ชุมชนคลองบางเชือกหนัง
ได้แก่ วัดเกาะเป็นศูนย์รวมปากคลอง วัดทอง วัดพิกุล วัดกําแพง วัดตะล่อมและวัดมะพร้าวเต้ีย 
บริเวณย่านน้ีเป็นที่ลุ่มตํ่า และเมื่อ 50 ปีก่อน บริเวณปากคลองยังเป็นพ้ืนที่สวนมีผู้คนหนาแน่นมาช้า
นานเช่นเดียวกัน ถัดเข้าไปด้านในคลองบางเชือกหนังจะเป็นพ้ืนที่ทํานาจึงมีโรงสี 2-3 โรง ปัจจุบัน
โรงสีเหล่าน้ีได้เลิกกิจการไปกว่า 10 ปีแล้ว 
 ชุมชนย่านตลิ่ ง ชันมีความสําคัญขึ้นมากในสมัยกรุง เทพฯ  เ ห็นไ ด้จากการที่ มี
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านาย ขุนนาง ข้าราชการผู้ใหญ่ให้ความสําคัญในการฟ้ืนฟู 
ปฏิสังขรณ์และดูและวัดต่างๆ ในย่านตลิ่งชันเป็นอย่างดี เช่น ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระรูปศิริโสภามหานาคนารีบูรณปฏิสังขรณ์วัดทอง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรี
สุดารักษ์ปฏิสังขรณ์วัดเงิน สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ หรือกรม
พระราชวังบรวสถานพิมุธ (พระราชวังหลัง) ปฏิสังขรณ์วัดเรไรและเจ้าพระยารัตนพิพิธ (พระสมุห
นายกในรัชกาลที่ 1) สร้างวัดไก่เต้ียขึ้น 
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  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดฯให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดชัยพฤกษ์
ขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด 
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดหลายวัดในเขตตล่ิงชัน 
เช่น วัดทอง วัดเงิน ฯลฯ และโดยเฉพาะทรงอุปถัมภ์วัดจําปา โดยพระราชทานที่สวนแปลงหน่ึงเป็น
การกัลปนาและยังทรงพระราชทานของต่างประเทศช่วยในงานวัดฉลองวัดจําปา ดังปรากฏจารึกที่วัด
จําปาว่ามี “ของจีน 5 อย่าง ลูกพลับเข่งหน่ึง ส้มจีนเข่งหน่ึง มก่อเข่งหน่ึง แห้วจีนลังหน่ึง 
กระเทียมดอง 10 ไห” 
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดในเขตตลิ่งชันหลายวัด 
โดยเฉพาะวัดที่เป็นพระอารามหลวงทั้ง 3 ใหม่เป็นวัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร วัดกาญจนสิงหาสน์ 
(วัดทอง) และวัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) 
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2450 เจ้าจอมมารดากลีบ
ได้อุทิศที่ดินซึ่งเป็นสวนหลายขนัดที่ติดกับชัยพฤกษมาลาให้กับวัดชัยพฤกษมาลาเป็นธรณีสงฆ์ให้เป็น
ประโยชน์แก่แพระอารามต่อไป 
 จะเห็นได้ว่า ตลอดการมีอยู่ของชุมชนย่านตล่ิงชันต้ังแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
น้ี วิถีชีวิตของชุมชนของคนในย่านน้ีก็คงผูกพันอยู่กับวัด สายนํ้าและการทําสวน วัดซึ่งนอกจากจะทํา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้ว ยังคงเป็นศูนย์รวมพลังความเช่ือความศรัทธาและเป็นที่ยึดเหน่ียว
จิตใจของผู้คนในชุมชนและสังคมในสมัยน้ันด้วย 
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้เจ้าพระยารวิวงศ์มหาโกษาธิบดี
ขุดคลองมหาสวัสด์ิในปี พ.ศ. 2403 เพ่ือเช่ือมต่อแม่นํ้าอ้อม (คลองบางกอกน้อยตอนบนหรือลําแม่นํ้า
เจ้าพระยาเดิม) ตรงวัดชัยพฤกษมาลาตัดตรงไปออกแม่นํ้าท่าจีนบริเวณเหนือศาลเจ้าสุบิน อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม คลองมหาสวัสด์ิน้ีมีช่ือเรียกขานกันทั่วไปว่า “คลองขุดใหม่” หรือ “คลองขุด”  
และการขุดคลองใหม่น้ีถือได้ว่าเป็นการเปิดพ้ืนที่ย่านตลิ่งชันตอนเหนือ ทําให้มีชาวจีนอพยพเข้าไปเช่า
ที่ดินเพ่ือทําการเพาะปลูกผักยกร่อง ผักที่ปลูก ได้แก่ กุยช่าย คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว กวางตุ้ง 
ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือยาว ฟักทอง ขึ้นฉ่ายและต้นหอม เป็นต้น จึงทําให้พ้ืนที่บริเวณน้ีเรียกกันว่า 
“สวนผัก”  
  นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ ยังโปรดให้มีการขุดคลองภาษีเจริญในปี 
พ.ศ.2510 เพ่ือใช้ในการคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพกับอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ โปรดให้ขุดคลองเช่ือม
ระหว่างคลองมหาสวัสด์ิกับคลองภาษีเจริญ หรือปัจจุบันเรียกกันว่าคลองทวีวัฒนาซึ่งอยู่ทางด้าน
ตะวันตกของเขตตลิ่งชันในปีพ.ศ.2540 เพ่ือส่งเสริมการคมนาคมการค้าขาย จึงทําให้พ้ืนที่บริเวณริม
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ฝั่งคลองทวีวัฒนาเกิดการขยายตัวและใช้เป็นที่ปลูกข้าวทํานากันเป็นบริเวณกว้าง ดังปรากฏร่องรอย
หลักฐานศาลแม่โพสพเก่าริมคลองบางพรมและศาลแม่โพสพในบริเวณวัดศิริวัฒนาราม  
 หลังจากเหตุการณ์นํ้าท่วมคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ.2485 ทําให้พ้ืนที่นาและสวนในยานตลิ่งชัน
จมนํ้าได้รับความเสียหาย ตามมาด้วยเศรษฐกิจตกตํ่า ข้าวยากหมากแพง ทําให้ชาวบ้านเกิดความท้อใจ 
ในการทํานา ส่วนหนึ่งจึงหันมาทําสวนกล้วยไม้ ปลูกดอกไม้ เช่น เยอบีร่า ดาวเรือง และพืชผักสวนครัว 
ทํานําไปขายจะได้ราคาที่ดีกว่า จึงทําให้พ้ืนที่นาข้าวลดจํานวนลง กอปรกับการพัฒนาประเทศตาม
แนวบริหารราชการสมัยใหม่ ตามแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ.
2504–2509 ที่เน้นการลงทุนเพ่ือสร้างปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (infra-structure) ของประเทศ 
ได้แก่ การสร้างทางหลวงสายประธาน การพัฒนาเส้นทางรถไฟ การปรับปรุงการประปา และการสร้าง
เขื่อนเพื่อการชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังนํ้า เช่น เขื่อนภูมิพล และเขื่อนอุบลรัตน์ 
เป็นต้น จึงทําให้ในหลายพ้ืนที่ในย่านตลิ่งชันได้รับการพัฒนาและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนใน
ย่านไปด้วย 
 ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ถนนหนทางในกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา จากถนนเส้น
เล็กๆ สู่การตัดถนนเส้นใหญ่ ตลอดจนการสร้างสะพานและทางด่วนมากมาย จนปัจจุบันมีถนนท่ีตัด
ผ่านย่านตลิ่งชันเกิดขึ้นหลายเส้นทาง และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ตลิ่งชัน นับต้ังแต่การสร้าง
สะพานพระป่ินเกล้า ในปี พ.ศ.2516 ที่เช่ือมการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีเข้าสู่ย่านตลิ่ง
ชัน และการสร้างถนนบรมราชชนนี (หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338 บางกอกน้อย–นครชัยศรี 
หรือ ถนนป่ินเกล้า–นครชัยศรี) ในปี พ.ศ.2522 ทําให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัด
นครปฐมและเส้นทางสู่ภาคตะวันตกได้สะดวกมากข้ึน และยังมีการพัฒนาถนนเช่ือมพ้ืนที่อีกหลาย
เส้นทาง อาทิ ถนนราชพฤกษ์ตัดผ่านในแนวเหนือ – ใต้ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดผ่านในแนวเหนือ-
ใต้ และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นถนนสายหลักแต่อยู่บริเวณรอบนอกทางด้านตะวันตกของเขต (ติด
กับเขตทวีวัฒนา) นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาถนนสายรองที่สามารถเช่ือมโยงถึงกันในเขตพ้ืนที่ตลิ่งชัน 
ทําให้การเดินทางภายในเขตพ้ืนที่ตลิ่งชันน้ันได้รับความสะดวกสบายย่ิงข้ึน  
 ถนนเส้นรองภายในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่สําคัญ ได้แก่ ถนนฉิมพลี ถนนทุ่งมังกร ถนนสวนผัก 
ถนนบางพรม ถนนชักพระ ถนนบางระมาด ถนนวัดอินทราวาส ถนนบางเชือกหนัง ถนนแก้วเงินทอง 
ถนนชัยพฤกษ์และถนนปากกระโจมทอง 
 การได้รับการพัฒนาพ้ืนที่เขตตลิ่งชันในการสร้างถนนหนทางเช่นน้ี ทําให้วิถีชีวิตของผู้คน
ในย่านตลิ่งชันน้ี ได้รับการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการเพ่ิมจํานวนของหมู่บ้านจัดสรร การสร้างอาคาร
สถานที่ต้ังของหน่วยงานราชการและองค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ มากมาย จึงทําให้พ้ืนที่การ
เกษตรกรรมที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะการทําสวนเริ่มหมดไป  
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  ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เขตตลิ่งชันกําลังถูกรุกคืบด้วยบ้านจัดสรร การอพยพ
เข้ามาของคนนอกพ้ืนที่ที่มาพร้อมกับการพัฒนาถนนหนทาง และการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทํา
ให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาชีพการเกษตรกรรม
ที่เป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนผู้ในย่านน้ีแต่เดิม ก็เร่ิมลดจํานวนลง ผู้คนส่วนหน่ึงเดินทางเข้าไป
ทํางานในย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองกรุงเทพ พื้นที่การเกษตรที่เคยครอบครองลดความสําคัญ มี
การขายพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือห้างสรรพสินค้า จึงทําให้ทรัพยากรวัฒนธรรมในย่าน
ตลิ่งชันน้ีถูกลดความสําคัญลงไปบ้าง 
  แต่ด้วยภาพวิถีชีวิตริมนํ้าที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จึงทําให้ผู้คนในย่านตลิ่งชันให้ความสนใจต่อทรัพยากรวัฒนธรรมที่ตนเองมีอยู่กันมากขึ้น 
และเริ่มมีกลุ่มคนในพ้ืนที่ นําทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปด้วย 
 1.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 
  จากการศึกษาความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม คือ สิ่งต่างๆ ที่จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ ที่ถูกผลิตโดยมนุษย์และได้รับการถ่ายทอดสืบต่อมา อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึงรูปแบบการ
ดํารงชีวิตหรือวิถีชีวิตและสามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของแต่ละชุมชนหรือสังคม
น้ันและการศึกษาข้อมูลและสํารวจพ้ืนที่ในเขตตลิ่งชัน ทําให้แบ่งประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ได้ 4 ประเภท ดังน้ี 
  1.  ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัด 
  2.  ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทตลาดน้ํา 
  3. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทชุมชนชาวสวน 
  4. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทพิพิธภัณฑ์  
  ในหัวข้อนี้จะเป็นการนําเสนอทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันพร้อมการ
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเพ่ือช้ีให้เห็น
ความสําคัญและคุณค่าที่มีต่อการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน โดย
พิจารณาจากประวัติความเป็นมาและความสําคัญของทรัพยากรนั้นๆ โดยแบ่งคุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรมเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
  1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีประวัติความ
เป็นมาและมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ 
  2. คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค เป็นคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
และสามารถสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยได้ 
  3. คุณค่าทางจิตวิญญาณ (ความเช่ือ/ความศรัทธา) เป็นคุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรมที่ชุมชนให้ความเคารพ นับถือตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น 
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  4. คุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน เป็นคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นการ
ดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน 
 จากการศึกษาจากเอกสาร รายงานและหนังสือที่เก่ียวข้องและการสํารวจเก็บข้อมูลพบว่า 
ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากประวัติความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมและการเข้าถึงทรัพยากร
วัฒนธรรม ทําให้รวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมที่น่าสนใจในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ได้ดังน้ี  
 ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทที่ 1 วัด  
 วัดส่วนใหญ่ในเขตตลิ่งชันจะมีร่องรอยความทรงจําว่าสร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยธนบุรีและ
ช่วงต้นกรุงเทพฯ จากซากวัดร้าง วัดเก่าที่เหลือทิ้งไว้หลังจากชาวบ้านชาวสวนแถวบางกอกและตลิ่ง
ชันน้ันทิ้งชุมชนให้รกร้าง ผู้ที่เข้ามาใหม่มักจะเป็นคนที่มาจากเมืองอยุธยาเก่าหรือท้องถ่ินอ่ืนๆ เข้ามา
บูรณปฏิสังขรณ์วัดโดยการอุทิศที่ทางทรัพย์สินให้ไว้เป็นสมบัติสาธารณะและเพ่ือสืบต่อพระพุทธศาสนา 
แต่ส่วนใหญ่คนในชุมชนสวนจะเป็นผู้อุปถัมภ์วัดร่วมกัน ชาวสวนมีฐานะดีเพราะมีผลผลิตเก็บขายได้
ตลอดทั้งปีจนต้องมีอากรเดินสวนซึ่งเป็นรายได้สําคัญของพระคลังข้างที่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
ชาวสวนบางชุมชนยังทํานาไปด้วย แต่ก็มีบางชุมชนท่ีมีการทํานาอย่างเดียว ดังนั้น ชาวสวนจึงไม่อด
ข้าวแถมยังมีรายได้จากผลไม้หลากหลายในสวน เหตุน้ีเอง วัดในสวนจึงไม่ใช่วัดยากจน แม้ไม่ใช่วัด
ขนาดใหญ่ดังวัดหลวงในเมืองที่มีผู้อุปถัมภ์เป็นเจ้านายแต่ก็ไม่ใช่วัดเล็กเสียทีเดียว อีกทั้งบ้านเรือนของ
ขุนนางเก่า เจ้านายเก่าก็มีการเข้ามาซื้อที่ปลูกเรือนอาศัยอยู่ตามคลองย่อยต่างๆ ในเขตนี้ จึงมีการ
บํารุงวัดกันอยู่ไม่ขาด  
 วัดในสวนส่วนใหญ่จะมีอาคารศาสนาครบสมบูรณ์แทบทุกแห่ง อย่างน้อยก็มีโบสถ์ไว้
ปฏิบัติกิจสงฆ์ทั้งน้ัน รวมทั้งวิหารบางแห่งก็มีขนาดใหญ่ เจดีย์ ศาลาธรรมต่างๆ รวมทั้งการต้ังสํานัก
เรียนพระปริยัติธรรมก็มีมาอย่างสืบเน่ืองจนถึงทุกวันน้ี และยังเห็นร่องรอยท่ีมีการสร้างโรงเรียน
นักธรรมในวัดหลายแห่ง 
 วัดในเขตน้ียังอุดมไปด้วยพระสงฆ์ที่มีบารมีเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมากมายและ
พระทั่วทุกวัดความสําคัญของท่านนั้น มีมากต่อคนในชุมชนต่างๆ เพราะเป็นทั้งพระอุปัชฌาย์ผู้เป็นครู
บาอาจารย์ บางรูปมีความรู้ทางการรักษาโรคและยาสมุนไพรซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงต่อชีวิตคนใน
สวน และพระสงฆ์บางรูปก็อยู่ในฐานะเป็นเกจิอาจารย์ผู้มีความศักด์ิสิทธ์ิในตนเอง ดังน้ัน ทั้งรูป
เหรียญที่ระลึก เบ้ียแก้เบ้ียจ่ัน ตะกรุด ผ้ายันต์ ของขลังต่างๆ ของพระเกจิอาจารย์ในแถบตลิ่งชันจึงมี
ผู้นิยม เสาะหาเก็บไว้กันอย่างมากมาย  
 นอกจากนี้ ตามวัดต่างๆ ก็มักจะนิยมการสร้างรูปหล่อเน้ือโลหะขนาดเท่าองค์จริงของ
พระสงฆ์ผู้มีบารมี ซึ่งมักเป็นเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านนับถือศรัทธาชุมชนต่างๆ เก็บไว้ให้ชาวบ้านบูชา
ระลึกถึง (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2552: 142) 
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 จะเห็นได้ว่า วัดในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันนอกจากจะมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์เพราะ
สามารถใช้เป็นหลักฐานบอกถึงการต้ังถิ่นฐานบ้านเรือนได้เป็นอย่างดีแล้ว วัดในย่านตลิ่งชันสะท้อนให้
เห็นความสัมพันธ์ของระหว่างวัดกับชุมชน ที่มีการเกื้อกูลอาศัยกันชุมชนใช้วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ศนูย์รวมความเช่ือความศรัทธาและเป็นแหล่งเรียนรู้ และที่ต้ังของวัดที่อยู่ตามบริเวณริมนํ้า สะท้อนให้
เห็นสภาพสังคมริมนํ้าของชุมชนย่านตล่ิงชัน วัดส่วนใหญ่ที่ต้ังอยู่ริมนํ้ามีอุโบสถเก่าหันหน้าเข้าสู่ลํา
คลองและมักมีท่านํ้าสําหรับจอดเรือทุกวัด บางวัดพบส่ิงก่อสร้างที่ก่อสร้างที่มีความงาม ความเก่าแก่
และมีลักษณะเฉพาะสะท้อนคุณค่าเชิงศิลปะในแต่ละยุคสมัยและความสัมพันธ์ของวัดกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ ดังน้ัน วัดในย่านตลิ่งชันน้ีจึงเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่สําคัญทรัพยากรหน่ึงของ
พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน โดยวัดในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่มีความสําคัญ มีดังน้ี 
 1. วัดกาญจนสิงหาสน์  
  ต้ังอยู่ริมคลองบางพรมฝ่ังเหนือ เลขที่ 628 ถนนแก้วเงินทอง (ถนนฉิมพลี-วัดรัชฎาธิษ
ฐานเดิม) วัดกาญจนสิงหาสน์เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ต้ังอยู่ริมคลองบางพรมเดิมที
ช่ือวัดทอง หรือบ้างก็เรียกว่า วัดทองบางพรม วัดแห่งน้ีไม่ปรากฏนามผู้สร้าง แต่ในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ โดยสมเด็จพระรูปศิริ
โสภาคย์มหานาคนารี สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทําขึ้นในคราวนี้มีหลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้จึง
ชํารุดไปหมด 
  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้น
อีกคร้ังหน่ึง ต่อมาในสมัยรัชกาลกรบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2397 โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามวัดขึ้นใหม่ว่า วัดกาญจนสิงหาสน์และ พ.ศ.2406 โปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์
พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถและฐานชุกชีขึ้นใหม่ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ประการ
เกิดขึ้นภายในวัด เช่นมีสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่จํานวนมาก แต่สิ่งก่อสร้างเดิมกลับถูกปล่อยให้ชํารุดทรุด
โทรม (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2550: 61) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระราชสุทธิญาณ (เฉลียว 
อุปลวณฺโณ) เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนังเขต 1 มีโรงเรียนในที่ดินวัดได้แก่โรงเรียนกาญจนสิงหาสน์
วิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)  
และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์อุปถัมภ์) (กทม.) 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ พระอุโบสถหลังเดิมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสําคัญ 
ของชาติในปี พ.ศ.2495 และบูรณะโดยกรมศิลปากรในปี พ.ศ.2551 หน้าบันก่ออิฐถือปูน ประดับ
ลวดลายปูนป้ันเป็นลายพันธ์ุพฤกษาและนก 
  มีพาไลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หน้าต่างด้านละหกช่อง ประตูหน้าหลัง ด้านละสอง
ช่อง บานประตูทําเป็นลายรดนํ้าลายพันธ์ุพฤกษาและนก ผนังด้านในเจาะช่องเป็นซุ้มเรียงแถวกันเพ่ือ
ประดิษฐานพระพุทธรูป  
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ภาพที่ 4 อุโบสถหลังเดิมที่วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร 
 

 
 
ภาพที่ 5 หน้าบันของอุโบสถหลังเดิมที่วัดกาญจนสิงหาสน์ 
 
  เสมาทําด้วยหินเน้ือหยาบ น. ณ ปากนํ้า ให้ความเห็นว่าเป็นสมัยอยุธยา ราวรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่นเดียวกับการเจาะซุ้มบนผนังด้านใน ซึ่งพบตามวัดและสิ่งก่อสร้างใน
รัชกาลเดียวกันและรัชกาลพระเพทราชาอันส่อแสดงว่าวัดทองบางพรมน่าจะสร้างคร้ังแรกในสมัยน้ัน 
  ซุ้มประตูกําแพงแก้วทั้งสี่ทิศทําเป็นลายฝร่ังแบบจีน ที่มุมกําแพงแก้วทั้งสี่ทิศมีพระ
ปรางค์ และมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองอีกสี่องค์ต้ังอยู่ทางด้านข้างข้างละสององค์ (วิชญดา ทองแดง และ 
ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 81) 
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  สรุปความสําคัญ จากการศึกษาประวัติพบว่าวัดกาญจนสิงหาสน์มีความสัมพันธ์กับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ พบถาวรวัตถุหลายช้ินที่สามารถเล่าประวัติศาสตร์ได้ เพราะฉะน้ันวัดแห่งน้ีมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 2. วัดช่างเหล็ก  
  ต้ังอยู่ริมคลองชักพระ (คลองบางกอกน้อย) ใกล้ปากคลองบางระมาด 430 ถนน
ฉิมพลี แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน ตามประวัติฉบับกรมการศาสนา เดิมมีนามว่า “วัดปางเหล็ก” 
สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2323 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาราว พ.ศ.2330 แต่ไม่มีหลักฐาน
เอกสารยืนยัน เว้นแต่ใบเสมาซ่ึงมีรูปแบบเป็นสมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ
เจดีย์ทรงเคร่ืองย่อมุมสององค์หน้าอุโบสถ ที่สร้างตามแบบสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูวิมลวัชรกิตติ (วิเชียร มหาวีโร) มีโรงเรียนในที่ดินวัด
ได้แก่ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (กทม.) และโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (กระทรวงศึกษาธิการ) ส่วนงานประจําปีมี
งานปิดทองหลวงพ่อดําในช่วงเดือนมีนาคม 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตามประวัติว่าสร้างขึ้นใหม่เมื่อ 
พ.ศ. 2497 มีขนาดเจ็ดห้อง ด้านหน้ามีประตูสามช่อง ด้านหลังสองช่อง หน้าบันด้านหน้ามีรูปเทวดา 
ทรงครุฑ ด้านหลังเป็นเทวดา ทรงหนุมาน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีนํ้ามัน เป็นภาพพุทธ
ประวัติฝีมือช่างร่วมสมัย 
 

 
 
ภาพที่ 6 อุโบสถหลังใหม่ หน้าบันด้านหน้ามีรูปเทวดาทรงครุฑ ณ วัดช่างเหล็ก 
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  ใบเสมาเป็นหินสีเทาดํา รูปแบบสมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น คล้าย
กับใบเสมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และวัดพระเชตุพน (วัดโพธ์ิ) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 1  
  วิหาร ต้ังอยู่ทางทิศใต้ ขนานกับอุโบสถ 
  อาคารทรงไทย หน้าบันเป็นภาพพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ภายในประดิษฐาน 
“หลวงพ่อดํา” พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก 4 ศอก (2 เมตร) มีประวัติว่าแต่เดิมเคยพบช้ินส่วน
พระพุทธรูปหินทรายกระจัดกระจายอยู่ในวัดช่างเหล็ก ปี พ.ศ. 2504 จึงบูรณะขึ้น โดยนํามาประกอบ
กันและใช้หินจากลพบุรีมาเสริมช้ินส่วนที่ขาดหายไป 
  หลวงพ่อดําเป็นที่นับถือในความศักด์ิสิทธ์ิ มีผู้นิยมมาบนบานศาลกล่าวโดยเฉพาะ
ไม่ให้ “ติดทหาร” มีของแก้บนคือไข่ต้มและลิเก 
  ในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาส เช่นพระครูศีลขันธ์วิจารณ์ 
(ทองดี) อดีตเจ้าอาวาสระหว่าง ปี พ.ศ. 2481 - 2525 ด้วย  
  มณฑปพระพุทธบาท ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จําลอง 
  เจดีย์ มีเจดีย์ทรงระฆังสององค์ ขนาดใกล้เคียงกันอยู่หน้าวัดด้านริมคลองชักพระ 
(คลองบางกอกน้อย) ลักษณะเป็นเจดีย์สมัยรัชกาลที่ 4 องค์หน่ึงอยู่ในเขตสังฆาวาส ส่วนอีกองค์หน่ึง
อยู่ใกล้ปากคลองบางระมาด ปัจจุบันมีบ้านเรือนราษฎรปลูกล้อมอยู่ (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ 
ทองปาน, 2555: 86) 
 

 
 
ภาพที่ 7 ใบเสมาเป็นหินสีเทาดํา สมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น ณ วัดช่างเหล็ก 
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  สรุปความสําคัญ จากการศึกษาพบศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถบอกบ่งบอก
อายุของวัดได้ เพราะฉะน้ันวัดแห่งน้ีมีคุณค่าเชิงศิลปะและเทคนิค 
 3. วัดตลิ่งชัน  
  ต้ังอยู่ริมคลองบางกอกน้อย (คลองชักพระ) 300 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขต
ตลิ่งชัน ตามประวัติฉบับกรมการศาสนา วัดตลิ่งชันสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 
2310 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้าง แต่จากหลักฐานต่างๆ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่กว่าน้ัน มี
ฐานรากอุโบสถเก่าซ้อนอยู่ใต้อุโบสถหลังปัจจุบันและใต้ฐานชุกชีลงไปใต้ดินก็มีฐานชุกชีเก่าอยู่ 
  พระพุทธรูปสําคัญ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ ส่วนเกจิอาจารย์ คือ พระครูทิวากร
คุณ (กลีบ พุทฺธรกฺขิโต) 
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระมหาธวัช โพธิเสวี (เจ้าคณะแขวงคลองชักพระ) มีโรงเรียน
ในที่ดินวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ป่ินทองสัณฐาคาร) (กทม.) ส่วนงานประจําปีมีงานปิดทองรอย
พระพุทธบาทจําลอง และรูปเหมือนหลวงปู่กลีบ (พระครูทิวากรคุณ) ในช่วงเดือนมีนาคม (3 คืน) 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (คลองชักพระ) มีมาแต่
เดิมและผ่านการบูรณะหลายคร้ัง อาทิ ในสมัยรัชกาลที่ 3 คร้ังพระครูทิวากรคุณ (กลีบ พุทฺธรกฺขิตฺโต) 
เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2460 และบูรณะคร้ังใหญ่สมัยพระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ (ศิริชัย สินิจนฺโท) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2532 เช่นการประดับเคร่ืองลายครามเคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ที่หน้าบัน ทาง
ด้านหน้าประดับเครื่องถ้วยและพระพุทธรูป ขอบล่างหน้าบันมีป้าย “พระครูทิวากรคุณ (กลีบ พุทฺ
ธรกฺขิตฺโต)” ส่วนด้านหลังประดับถ้วยลายครามขนาดเล็กจนเต็ม กับมีป้ายออกนาม “พระครูโสภณ
สาธุกิจ (ทฤษดี)” นอกจากน้ันยังมีการประดับลวดลายปูนที่เสา บางส่วนประดับกระจกสี 
  ผนังระหว่างหน้าต่างภายในอุโบสถมีภาพประดับมุก เร่ืองมโหสถชาดก (สร้าง พ.ศ. 
2532) บานหน้าต่างประดับมุกเป็นลวดลายต่างๆ กัน เช่นทศชาติ ชาดก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรา
ประจําจังหวัด และพัดยศพระราชาคณะสร้างในสมัยพระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณเป็นเจ้าอาวาสเช่นกัน 
  ผนังเหมือนหน้าต่างเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับน่ังปาง
สมาธิบนฐานบัวบนพื้นสีดํา คั่นด้วยช่อดอกไม้ร่วง เรียงกันขึ้นไปห้าชั้น (เขียนขึ้นตามรูปแบบเดิม
ในสมัยพระครูสุวัฒนสุตคุณ) บนกําแพงแก้วรอบอุโบสถ มีใบเสมาเรียงแถวกัน ประดับตัวอักษรย่อ 
“ต ล ช” (ตลิ่งชัน) บนฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องหลายองค์ พระประธานเป็นพระ
หินทรายแดง ปางมารวิชัย ป้ันรักพอกเป็นพระทรงเคร่ืองอย่างใหญ่ปางมารวิชัย คล้ายศิลปะสมัย
อยุธยาตอนปลาย  
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ภาพที่ 8 ใบเสมาประดับตัวอักษรย่อ “ต ล ช” (ตลิ่งชัน) ณ วัดตลิ่งชัน 
 
 ศาลาอดีตเจ้าอาวาส ประดิษฐานรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส ได้แก่ พระครูรัตนโสภณ พระครู
ทิวากรคุณ (หลวงปู่กลีบ) และพระครูโสภณสาธุกิจ (ทฤษดีเตชธมฺโม) ปัจจุบันเป็น “ศาลาพระ
เคร่ืองวัดตลิ่งชัน” ให้เช่าพระเคร่ืองและวัตถุมงคลของวัด 
 

 
 
ภาพที่ 9 รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส ได้แก่ พระครูรัตนโสภณ พระครูทิวากรคุณ (หลวงปู่กลีบ) และ 
 พระครูโสภณสาธุกิจ (ทฤษดีเตชธมฺโม) ณ วัดตลิ่งชัน 
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  ศาลาการเปรียญ อยู่ทางด้านหลังศาลาอดีตเจ้าอาวาส 
  มณฑปพระพุทธบาท สร้างปี พ.ศ.2495 ด้านหลังศาลาบําเพ็ญกุศล (วิชญดา ทองแดง 
และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 90-95) 
  สรุปความสําคัญ จากการศึกษาพบศิลปกรรมที่เก่าแก่ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คือ
พระพุทธรูปประธาน พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยบนฐานชุกชีและใบเสมา ซึ่งเป็นหลักฐานบอกเล่า
ประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานของชุมชนในพ้ืนที่ตลิ่งชันได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน วัดตลิ่งชันจึงมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 
 4. วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน)  
  ต้ังอยู่ต้ังอยู่ริมคลองบางพรมฝ่ังใต้ 692 ถนนแก้วเงินทอง (ถนนฉิมพลี-วัดรัชฎาธิษฐาน 
เดิม) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน เดิมช่ือว่า วัดเงิน ซึ่งต้ังขึ้นตามนามผู้สร้างคือ เจ้าครัวเงิน พระ
ภัสดา (สามี) ของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระศรีสุดารักษ์ (แก้ว) พระพ่ีนางเธอองค์ที่ 2 ในรัชกาลที่ 1 
ต่อมาสมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 ได้ทรงบูรณะใหม่หมดทั้งอาราม 
และได้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง ในครั้งน้ีได้สร้างกุฏิ หอสวดมนต์ หอไตร ศาลาการเปรียญ 
  ล่วงมาถึงสมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2366 ได้สร้างพระอุโบสถและมีพระราชพิธีผูกพัทธ
สีมาขึ้น เพราะสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ทรงเห็นว่าวัดน้ีมีแต่พระวิหาร ไม่มีพระอุโบสถ พระสงฆ์
ต้องข้ามคลองไปทําสังฆกรรมที่วัดทอง (วัดกาญนสิงหาสน์) 
  สมัยรัชกาลที่ 3 ได้ทรงบูรณะถาวัตถุหลายอย่าง เช่น กุฏิ หอสวดมนต์ หอไตร ส่วนที่
สร้างขึ้นใหม่คือหอระฆัง  
  ในสมัยรรัชกาลที่ 4 โปรดพระราชทานใหม่ว่าวัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร เมื่อ พ.ศ. 
2406 ส่วนงานบูรณะนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการบูรณะและลงรักเปิดทองพระ
ประธานและฐานชุกชี ฐานพระประธานของวัดน้ีและวัดทอง (วัดกาญนสิงหาสน์) พระองค์ทรงเสด็จ
มายังวัดน้ีเป็นคร้ังคราว โดยยังคงปรากฏพระแท่นศิลาที่ใช้ประทับและทรงโปรยทานอยู่จนถึงปัจจุบัน 
  ในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
  ในสมัยรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2477 มีการสร้างกุฏิตึก 2 ช้ัน เพ่ือเป็นกุฏิสําหรับเจ้าอาวาส
จากน้ันก็มีการปฏิสังขรณ์มาโดยลําดับจนถึงปัจจุบัน (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2550: 67) 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ พระอุโบสถเดิม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 2 มีรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบ “พระราชนิยม” ในรัชกาลที่ 3 คือ มีพาไลรอบหน้าบันก่ออิฐ
ถือปูนประดับลายปูนป้ันเครือเถาดอกพุดตาน ไม่มีช่อฟ้าใบระกา 
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ภาพที่ 10 หน้าบันรูปแบบ “พระราชนิยม” ในรัชกาลที่ 3 ณ วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) 
 
 น. ณ ปากนํ้า กล่าวว่า ใบเสมาวัดเงินมีรูปแบบเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาตอนกลางราวช่วง
รัชกาลพระเอกาทศรถหรือพระเจ้าทรงธรรมดังน้ัน อาจเป็นเสมาที่มีอยู่ติดวัดมาก่อนหน้าการบูรณะ
ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 

พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะ ไม่ปรากฏพระนาม  
 พระอุโบสถ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถเดิม 
 สร้างในตําแหน่งของพระวิหารซึ่งชํารุดพังทลาย ทางวัดจึงรื้อลงแล้วสร้างพระอุโบสถ   
ใหม่แทนที่ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2531 เป็นทรงไทยมีหน้าบันประดับภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธี 
มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 เจดีย์ พระวิหารเดิมมีเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 เก้าองค์ต้ังอยู่โดยรอบ เมื่อรื้อพระวิหารเพ่ือสร้าง
พระอุโบสถหลังใหม่ ก็ยังรักษาเจดีย์เหล่าน้ีไว้ 
 พระวิหารน้อย ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ 
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ภาพที่ 11 พระวิหารสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ณ วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) 
 
 สภาพโดยรอบรกร้าง ด้านหน้ามีบานประตูลายรดน้ําของเก่าเขียนเป็นลายพันธ์ุพฤกษา 
ตอนล่างเป็นภาพทหารฝรั่งสวมหมวกปีกกว้างขี่ม้า คล้ายคลึงกันลายรดนํ้าบานประตูกุฏิสงฆ์ วัด
ภุมรินทร์กุฎีทอง สมุทรสงคราม ที่กล่าวกันว่าสมเด็จพระชนกของสมเด็จพระอมรินทรา พระบรม
ราชินีในรัชกาลที่ 1 สร้างถวายอดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเคยทํานายทายทักว่าธิดาคนน้ีจะมีวาสนาได้เป็น
ใหญ่เป็นโต 
 หอพระไตรปิฎก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 หมู่อาคารเรือนไทยสี่หลัง ปลูก
รวมกันในสระนํ้าตามคติโบราณ เพ่ือป้องกันปลวกหรือหนูเข้าไปกัดกินพุทธธรรมคัมภีร์ 
 พระแท่นศิลาที่ประทับ ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถใหม่ (ปัจจุบันอยู่กลางลานจอดรถ
ของวัด) แผ่นหินหกแผ่นต้ังแท่นเรียงลดหล่ันกัน แลดูคล้ายโต๊ะหมู่บูชา มีประวัติว่าเป็นพระแท่นที่
ประทับและทรงโปรยทานของรัชกาลที่ 4 – 5 
 วิหารอดีตเจ้าอาวาส ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถหลังใหม่ อาคารคอนกรีตทรงไทย 
ประดิษฐานรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส 
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ภาพที่ 12 รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส ณ วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) 
 
  ศาลาการเปรียญ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด เดิมเป็นพระตําหนักของกรมพระศรี
สุดารักษ์ที่ได้พระราชทานมาให้สร้างเป็นศาลาการเปรียญในสมัยรัชกาลที่ 3 เคยปลูกอยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตกของวัด ต่อมาในปี พ.ศ.2502 ย้ายมาปลูก ณ ตําแหน่งปัจจุบัน (วิชญดา ทองแดง และ 
ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 101-106) 
  สรุปความสําคัญ จากการศึกษาพบว่า วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหารมีความเกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ และพบร่องรอยหลักฐานของงานศิลปกรรมยุคต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ดังน้ันวัดแห่งน้ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าเชิงศิลปะและ
เทคนิค 
 5. วัดเรไร  
  ต้ังอยู่ ริมคลองบางกอกน้อย (คลองชักพระ) ใกล้ปากคลองบางระมาด 548 ถนนแก้ว
เงินทอง (ถนนฉิมพลี - วัดรัชฎาธิษฐาน เดิม) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน ตามประวัติฉบับกรมการ
ศาสนา วัดเรไรสร้างราว พ.ศ. 2323 หรืออาจก่อนน้ีมีคําบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า เจ้าต่างกรมสามองค์
ได้มาสร้างวัดน้ี ต่อมาวัดชํารุดทรุดโทรมขาดการทะนุบํารุง และได้กลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด ชาวบ้าน
ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่อีกคร้ังหน่ึง วัดเรไรจึงกลับเป็นวัดที่มีพระสงฆ์และได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2419 
  อนึ่ง มีประวัติวัดอีกสํานวนหนึ่ง เล่าว่าวัดเรไรได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยเจ้านาย
สามพระองค์ ได้แก่ “กรมพระนราเทเวศน์” “กรมหลวงนเรศโยธี” และ “กรมหลวงเสนีบุรีรัตน์” เมื่อ
เทียบกับหนังสือ ราชสกุลวงศ์แล้ว น่าจะได้แก่ กรมหมื่นราเทเวศร์ กรมหมื่นนเรศร์โยธี และกรมหลวง
เสนีบริรักษ์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (กรมพระราชวังหลัง) สมัยรัชกาลที่ 1  
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 อย่างไรก็ดี ปรากฏหลักฐานเอกสารใน ราชกิจจานุเบกษา รัชกาลที่ 5 เล่ม 1 แผ่นที่ 43 
ว่าด้วยการพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดเรไรไว้ว่า (สะกดตามต้นฉบับ) 

 
 มีพระบรมราชโองการ ประกาศไว้แก่ชนทั้งปวงว่า ที่เขตรพระอุโบสถวัดเรไร ตําบลบาง
รมาด แขวงกรุงเทพฯ โดยยาว 18 วา กว้าง 12 วา หม่อมเจ้ากําพร้า หม่อมเจ้าเขียน หม่อม
เจ้าสว่าง กับหลวงพุทธมากรได้ให้กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอเปนที่วิ สุงคามสีมา 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต แต่ ณ วันศุกร เดือนแปด ขึ้นสิบส่ีคํ่า ปีมเสงตรีศก 
พระพุทธศาสนากาล 2424 พรรษา 

 
 ดังน้ัน จึงระบุช่วงเวลาการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดเรไรได้ว่าตรงกับวันศุกร์ 
เดือน 8 ขึ้น 14 ค่ํา ปีมะเส็งตรีศก พ.ศ. 2424 อันน่าจะหมายความว่าอุโบสถหลังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
สร้างขึ้นก่อนหน้าน้ันไม่นานนัก 
 พระนามของหม่อมเจ้าทั้งสามองค์น้ี ตรวจสอบจากหนังสือพระอนุวงศ์ช้ันหม่อมเจ้าใน
พระราชวงศ์จักรี พบว่า ทั้งหมดเป็นพระธิดาในเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ ต้นราชกุลอิศรางกูร จึง
เป็นไปได้ที่หม่อมเจ้าทั้งสามพระองค์น้ี จะเป็นที่มาของคําบอกเล่าว่าด้วย “เจ้าต่างกรมสามพระองค์” 
หรือ “เจ้านายสามพระองค์” ที่เป็นผู้สร้างหรือปฏิสังขรณ์วัดเรไร 
 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหากฤษณะ ดรุโร มีโรงเรียนในที่ดินวัด ได้แก่ โรงเรียน    
ปิยะวิทยา (โรงเรียนการกุศลของวัด) ส่วนงานประจําปีมีงานปิดทองหลวงพ่อดําและพระพุทธฉาย
จําลอง วันที่ 13 - 15 มีนาคม 
 สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก (คลองบางกอกน้อย) 
 รูปแบบดูเหมือนอาคารรุ่นรัชกาลที่ 3 - 4 คือ มีพาไลรอบ หน้าบันก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้า
เป็นปูนป้ันแบบหัวนกเจ่า (รูปหัวนาค) หน้าบันประดับลายปูนป้ัน (ส่วนใหญ่คงบูรณะขึ้นเมื่อไม่นาน
มาน้ี) หน้าบันด้านหน้าเป็นปูนป้ันลายเครือเถาประดับเคร่ืองถ้วยลายคราม ด้านล่างเป็นลายก้านขด 
หน้าบันด้านหลังตอนบนเป็นลายรูปวิมาน มีปราสาทอยู่บนก้อนเมฆ ตอนล่างเป็นรูปครุฑเบือน จับ
ลานก้านขดช่อหางโต มีสิงห์เกาะอยู่ที่ตัวลาย ที่ขอบล่างมีอักษรจารึกว่า บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2532 
 ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หล่อด้วยโลหะ หน้าตัก 3 ศอก 
9 น้ิว ครองจีวรลายดอกพิกุลแบบพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ 
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ภาพที่ 13 อุโบสถมีพาไลรอบอาคารสมัยรัชกาลที่ 3-4 ณ วัดเรไร 
 
 หน้าบันประดับลายปูนป้ัน (ส่วนใหญ่คงบูรณะขึ้นเมื่อไม่นานมาน้ี) หน้าบันด้านหน้าเป็น
ปูนป้ันลายเครือเถาประดับเคร่ืองถ้วยลายคราม ด้านล่างเป็นลายก้านขด หน้าบันด้านหลังตอนบน
เป็นลายรูปวิมาน มีปราสาทอยู่บนก้อนเมฆ ตอนล่างเป็นรูปครุฑเบือน จับลานก้านขดช่อหางโต มีสิงห์
เกาะอยู่ที่ตัวลาย ที่ขอบล่างมีอักษรจารึกว่า บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2532 
 ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หล่อด้วยโลหะ หน้าตัก 3 
ศอก 9 น้ิว ครองจีวรลายดอกพิกุลแบบพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ 
 ใบเสมาวัดเรไร เป็นเสมาหินใบเล็ก สลักลายเส้นง่ายๆ (แบบเดียวกบของวัดทองบางเชือก
หนัง) น. ณ ปากน้ํา เคยกําหนดอายุของเสมาแบบน้ีไว้ว่า เป็นสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนที่มุมทางด้านหน้า
ของกําแพงแก้วอุโบสถ มีเจดีย์ทรงระฆังองค์เล็กๆ อยู่ทั้งทางซ้ายและขวา ซึ่งเป็นแบบเจดีย์ราวรุ่น
รัชกาลที่ 3  
 เจดีย์ ด้านหลังอุโบสถ เป็นเจดีย์ทรงระฆังองค์ใหญ่ คล้ายเจดีย์แบบที่นิยมสร้างในสมัย
รัชกาลที่ 4 
 วิหารหลวงพ่อดํา ทางทิศตะวันตกของวัด ติดกับเจดีย์องค์ใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูป
องค์ใหญ่สามองค์ ที่สําคัญคือ “หลวงพ่อคํา” เป็นพระพุทธรูปประทับน่ังปางมารวิชัย วิหารและ
พระพุทธรูปน้ี บูรณะในปี พ.ศ. 2524 – 2528 
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ภาพที่ 14  หลวงพ่อดํา ณ วัดเรไร 
 
 มณฑปพระพุทธฉาย ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด ผนังภายใน มีภาพปูน
ป้ันนูน รูปพระพุทธเจ้ายืนอุ้มบาตร พร้อมด้วยพระอัครสาวกสององค์อุ้มบาตร 
 

 
 
ภาพที่ 15  ภาพปูนป้ันพระพุทธเจ้ายืนอุ้มบาตรพร้อมด้วยอัครสาวกสององค์ ณ มณฑปพระพุทธฉาย  
 วัดเรไร 
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  การสร้างพระพุทธฉายจําลอง (จําลองจากพระพุทธฉายบนเขาพระฉาย สระบุรี) 
แพร่หลายในกรุงเทพฯ ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่วัดไก่เต้ีย ตลิ่งชันสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2479 ส่วนที่วัด
เรไร ก็น่าจะสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันน้ัน มณฑปพระพุทธฉายได้รับการบูรณะขึ้นใหม่
ในช่วงปี พ.ศ.2521–2522 (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 107-110) 
  สรุปความสําคัญ จากการศึกษาพบว่าวัดเรไรยังพอพบเห็นหลักฐานทางที่สําคัญที่
สามารถบ่งบอกช่วงอายุของวัดได้ ดังน้ันวัดแห่งน้ีมีคุณค่าเชิงศิลปะและเทคนิค 
 6. วัดกระจัง  
  ต้ังอยู่ ริมคลองบางระมาด 31 ซอยบรมราชชนนี 67 (ซอยวัดกระจัง) หมู่ที่ 14 แขวง
ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน ตามประวัติวัดฉบับกรมการศาสนา ระบุว่าวัดกระจังสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 
2326 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง สันนิษฐานว่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ราว พ.ศ.2330 
พระพุทธรูปสําคัญ ได้แก่ กลุ่มพระพุทธรูปในอุโบสถ พระเกจิอาจารย์มีพระครูสังฆรักษ์ (ต่วน) อดีต
เจ้าอาวาส เป็นที่เคารพบูชา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูสิทธิพัฒนคุณ (พรพรหม ฐิตคุโณ) 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  
  ในปี พ.ศ. 2513 น. ณ ปากนํ้า กล่าวถึงอุโบสถวัดกระจังว่า “เป็นอุโบสถแบบเก่า 
สังเกตจากฐานเสมาเป็นแบบอยุธยาตอนปลาย และยังคงใช้กระเบ้ืองลอนอยู่ อันเป็นแบบอยุธยา
แท้ๆ” อุโบสถหลังดังกล่าวถูกร้ือในราว พ.ศ. 2521 และสร้างใหม่เป็นอุโบสถคอนกรีต มีหน้าต่างด้าน
ละห้าช่องประตู ด้านหน้าสองช่อง ด้านหลังหนึ่งช่อง 
 

 
 
ภาพที่ 16 ใบเสมาใหม่ที่ถูกเปลี่ยนรอบอุโบสถ ณ วัดกระจัง 
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  ส่วนใบเสมารอบอุโบสถเดิม เข้าใจว่าอาจเป็นหินทรายแดง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนเสมา
ใหม่ เสมาเดิมพร้อมฐานถูกเคล่ือนย้ายไปไว้ริมกําแพงวัด 
  พระพุทธรูปภายในอุโบสถคงมีอยู่มาต้ังแต่อุโบสถหลังเดิม พระประธานเป็นปางสมาธิ 
มีพระพุทธรูปเก่าบนฐานชุกชีอีกเกือบย่ีสิบองค์ ทั้งหมดคงเป็นพระพุทธรูปหินทราย 
  ศาลาการเปรียญ ด้านหลังอุโบสถ (ทิศตะวันตก) 
  อาคารสองช้ัน ช้ันบนเป็นไม้ ช้ันล่างเป็นคอนกรีต คงปรับปรุงมาจากศาลาการเปรียญ
ไม้หลังเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2521 
  ด้านหลังศาลาการเปรียญเป็นที่ต้ังของศูนย์การเรียนชุมชน ของกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) บนศาลามีธรรมาสน์เก่า ฐานแปดสามเหล่ียม รอบฐานเขียนเป็นภาพจิตรกรรมเรื่อง 
รามเกียรต์ิ แต่สภาพปัจจุบันต้องถอดส่วนยอดวางไว้ด้านข้างอาจเพราะสูงเกินกว่าเพดาน 
  วิหารอดีตเจ้าอาวาส ด้านหน้าศาลาการเปรียญ ริมคลองบางระมาด 
  อาคารคอนกรีตประดิษฐานรูปอดีตเจ้าอาวาสได้แก่ พระอาจารย์แย้มและพระครูสังฆ
รักษ์ (ต่วน)  
  กุฏิ กุฏิไม้ช้ันเดียว ทรงไทย ยกพ้ืน มีคลองค่ันแยกเขตสังฆาวาส ออกจากเขต
พุทธาวาส 
  ประเด็นน่าสนใจ 
  แต่เดิมในท้องถิ่นตลิ่งชัน นิยมต้ัง “ปะรํา” หรือ “เมรุลอย” ขึ้นช่ัวคราวเฉพาะช่วงที่มี
จะมีพิธีฌาปนกิจ นับแต่การก่อสร้าง “เมรุเผาศพ” หรือฌาปนสถานถาวรที่แพร่หลายต้ังแต่ทศวรรษ 
2510 เป็นต้นมา ชิ้นส่วนของ “ปะรํา” ถูกปล่อยทิ้งให้ผุพังอยู่ตามใต้ถุน บางวัดก็ยกตัวไม้ให้แก่   
ผู้ต้องการเอาไปใช้ ดังน้ัน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 เมื่อจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสมุห์ฟุ้ง
วิจารธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดกระจัง ซึ่งท่านเป็นช่างที่มีฝีมือทางการต้ังปะรํามอก่อน แต่วัดกระจังไม่มี
เมรุเผาศพของตัวเอง จึงต้องไปขอยืมปะรําจากวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา มาต้ังเป็นเมรุลอยใน
การประกอบพิธี (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 117-120) 
  สรุปความสําคัญ จากการศึกษาพบว่าวัดกระจังเป็นขนาดเล็ก ปัจจุบันมีการร้ือถอน
สิ่งก่อสร้างเก่าแก่และได้สร้างอุโบสถหลังใหม่แทน อีกท้ังยังไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด ทําให้
คุณค่าทางวัฒนธรรมแห่งน้ียังไม่เด่นชัดนัก 
 7. วัดทอง (บางระมาด)  
  ต้ังอยู่ ริมคลองบางระมาด 17 ซอยบรมราชชนนี 63 (ซอยวัดทอง) หมู่ที่ 15 แขวง
ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บางคร้ังนิยมเรียกว่า “วัดทองฉิมพลี” หรือ “วัดทองบางระมาด” เพ่ือให้ต่างจาก
วัดทองริมคลองบางเชือกหนัง  
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 ในประวัติวัดฉบับกรมการศาสนาสันนิษฐานไว้ว่า วัดทองสร้างประมาณปี พ.ศ. 2302 
และคงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2330 
 ส่วนที่มีหลักฐานชัดเจน ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ปรากฏนามวัดทองแล้ว ได้แก่ใน
รัชกาลที่ 3 มีหลักฐานจากเอกสารโบราณว่าในช่วงปีวอก ฉศก จ.ศ. 1186 (พ.ศ. 2367) ถึงปีชวด 
สัมฤทธิศก จ.ศ. 1190 (พ.ศ.2371) “อาจารร้อน วัดทองบางรํามาด” ได้รับพระราชทานเทียนใน
เทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจําเสมอ แม้ในเอกสารจะมิได้ระบุชัดเจน แต่ด้วยเหตุที่ออกนามว่าเป็น 
“อาจารย์” จึงอาจหมายถึงอาจารย์ในฝ่ายวิปัสสนาธุระ ด้ังน้ันในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดทองบาง
ระมาดก็คงเป็นสํานักเรียนในฝ่ายวิปัสสนาธุระที่สําคัญแห่งหนึ่งในเขตคลองบางระมาดน้ี 
 พระพุทธรูปสําคัญได้แก่หลวงพ่อดําในวิหาร 
 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูศุภกิจจานุยุต (กินดิน ผาสุกาโม) มีโรงเรียนในที่ดินวัด
ได้แก่โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร) (กทม.) และส่วนงานประจําปีมีงานปิดทองหลวงพ่อดํา
ในช่วงเดือนพฤษภาคม (3 วัน) 
 สิ่งที่น่าสนใจ คืออุโบสถ หันหน้าไปทางทิศใต้ (คลองบางระมาด) มีมาแต่โบราณ หลังคา
สองช้ันสามลดหน้าบันของมุขหน้าประดับลวดลายปูนป้ันรูปเทพนมและเครือเถาซึ่งคงป้ันขึ้นใหม่
ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2548 เมื่อมีการปฏิสังขรณ์ โดยยกระดับขึ้นอีก 2 เมตรทั้งหลัง เพ่ือแก้ปัญหา
นํ้าท่วม 
 

 
 
ภาพที่ 17 อุโบสถ ณ วัดทอง (บางระมาด) 
 
 พระพุทธรูปประธานเป็นพระปางมารวิชัย ไม่มีพระนามเฉพาะ ใบเสมาคล้ายกับใบเสมา
วัดจําปา ซึ่งเป็นแบบรุ่นรัชกาลที่ 3 
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  วิหารหลวงพ่อดํา ทางทิศตะวันกออกของอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตทรงไทย สร้าง
เมื่อปีพ.ศ. 2514 ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อดํา” เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย นับ
ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ 
 

 
 
ภาพที่ 18 วิหารหลวงพ่อดํา ณ วัดทอง (บางระมาด) 
 
  ศาลาการเปรียญหลังเดิม อาคารสองช้ัน ช้ันบนเป็นไม้ ทรงไทย ช้ันล่างเป็นคอนกรีต 
เดิมสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2495 เป็นทรงไทยช้ันเดียว ยกพ้ืนสูงมีใต้ถุน และไม่ได้อยู่ริมคลอง ต่อมาได้ย้าย
เลื่อนมาไว้ด้านริมนํ้า และยกพื้นขึ้นเป็นสองช้ัน เพ่ือให้ใช้สอยพ้ืนที่ช้ันล่างได้ เช่นใช้เป็นที่ต้ังศพสวด
พระอภิธรรม 
  ศาลาการเปรียญหลังใหม่ อาคารทรงไทยสองช้ัน สร้างด้วยคอนกรีตเมื่อปี พ.ศ. 2536 
ใช้ในงานมงคล (เพ่ือให้แยกจากศาลาหลังเดิม) โดยใช้เฉพาะช้ันล่างเป็นส่วนใหญ่ (วิชญดา ทองแดง 
และศรัณย์ ทองปาน, 2555: 122-124) 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่า วัดทอง (บางระมาด) ถูกปรับเปล่ียนไปจาก
เดิมทําให้คุณค่าทางวัฒนธรรมแห่งน้ียังไม่เด่นชัดนัก 
 8. วัดมณฑป  
  ต้ังอยู่ที่ถนนวัดมณฑป หมู่ที่ 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน วัดมณฑปเป็นวัดเก่าแก่ ไม่
ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างเมื่อใด แต่สันนิษฐานกันว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นคือเมื่อประมาณ พ.ศ.2371 เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดมดป” ต่อมาเรียกนามเปลี่ยนเป็น “วัด
มณฑป” และใช้มาจนตราบเท่าทุกวันน้ี แต่ในหมู่สูงอายุ บางครั้งก็ยังออกเสียงวา “วัดมะดป” หรือ 
“วัดปะดป” ก็มี พระพุทธรูปสําคัญได้แก่พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระ
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ครูสมุห์ชุมพล จนฺทโชโต ส่วนงานประจําปีมีงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง ในช่วงเดือน
มกราคม หรือเดือนเมษายน 
 สิ่งน่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศใต้ (คลองบางระมาด) สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 
2519 แทนอุโบสถหลังเดิมซึ่ง น. ณ ปากนํ้าบันทึกไว้ว่าเป็น “ทรงโบราณแบบอยุธยา หน้าบันมี
กระเบ้ืองประดับ ท่วงทีเป็นวัดโบราณแต่ถูกปฏิสังขรณ์ใหม่เสียแล้ว”  
 อุโบสถสร้างด้วยคอนกรีต หน้าบันป้ันปูน ประดับกระจกเป็นรูปมณฑปมีเทวดาคุกเข่า
ประนมมือทั้งสองด้าน ตอนล่างทําเป็นซุ้มห้าช่อง แต่ละช่องมีรูปพราหมณ์น่ังคุกเข่า 
 

 
 
ภาพที่ 19 อุโบสถ ณ วัดมณฑป 
 
 พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัยเป็นหินทรายแดงป้ันปูนหุ้ม ลงรักปิดทอง 
 ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือยุคปัจจุบัน ระหว่างหน้าต่างเขียนเป็นภาพพุทธ
ประวัติ เหนือหน้าต่างเป็นภาพเวสสันดรชาดก ส่วนด้านหลังพระประธานเขียนเป็นภาพต้นพระศรี
มหาโพธ์ิ 
 ใบเสมาเป็นหินแกรนิตสีเทา จําหลักลาย ปักเป็นใบคู่ ลักษณะเป็นเสมาแบบสมัยธนบุรี
หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
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ภาพที่ 20 มณฑปพระพุทธบาท ณ วัดมณฑป 
 
   มณฑปพระพุทธบาท ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัด บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2543  
  ศาลาการเปรียญ เป็นอาคาทรงไทยช้ันเดียว ก่ออิฐถือปูนทางด้านหน้ามีศาลาสามัคคี
ธรรมปลูกขวางอยู่ สร้างใน พ.ศ.2477 (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 128-131) 
  สรุปความสําคัญ ปัจจุบันวัดมณฑปถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างมากทําให้คุณค่าทาง
วัฒนธรรมยังไม่เด่นชัดนัก 
 9. วัดสมรโกฏิ  
  ต้ังอยู่ริมคลองบางระมาด หมู่ที่ 16 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน ในประวัติวัดฉบับ
กรมการศาสนากล่าวว่าสมรโกฏิสร้างขึ้นต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราว พ.ศ. 2294 และ
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2319 
  ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดสมรโกฏิคงเป็นสํานักเรียนที่สําคัญแห่งหนึ่ง ดังปรากฏ
ว่าเมื่อปีขาล โทศก จ.ศ. 1192 (พ.ศ. 2373) ในรัชกาลที่ 3 มีพระสงฆ์รูปหน่ึงจากวัดสมรโกฏิ บาง
ระมาด (ในเอกสารโบราณเขียนว่า “วัดสมรโกษบางลมาศ” เล่าเรียนคัมภีร์มูลกัจจายน์ได้จนถึงช้ันเอก 
  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่หลวงพ่อดํา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระอธิการบุญชู 
เตชวโร ส่วนงานประจําปีมีงานปิดทองหลวงพ่อดํา ช่วงใกล้สงกรานต์ ราวเดือนมีนาคม 
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 สิ่งที่น่าสนใจคืออุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีขนาดเล็ก มีหน้าต่างด้านละสาม
ช่อง ประตูด้านหน้าสองช่อง ด้านหลังไม่มีประตู อย่างที่เรียกกันว่าเป็น “โบสถ์มหาอุตม์” ผนัง
ด้านหลังภายนอกติดแผ่นหินอ่อนจารึกการบูรณะในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งได้เปลี่ยนลวดลายหน้าบัน จาก
เดิมที่ น. ณ ปากนํ้า บันทึกไว้เมื่อคร้ังที่มาสํารวจในปี พ.ศ. 2513 ว่า “หน้าบันปูนป้ันประดับด้วยถ้วย
ชาม” มาเป็นลายปูนป้ันรูปธรรมจักรเช่นในปัจจุบัน ด้านหน้ามีมุข หน้าบันเป็นปูนป้ันรูปพระนารายณ์
สี่กรยืนบนนาค ด้านล่างมีตัวหนังสือว่า “มุขสามัคคี สร้าง พ.ศ. 2500” ซึ่งในแผ่นจารึกดังกล่าวก็ระบุ
ว่า เดิมไม่มีมุข เพ่ิงมาสร้างเติมในปี พ.ศ. 2500 ภายในประดิษฐาน “พระธนนายก” พระพุทธรูป
ประธานแบบสุโขทัยปางมารวิชัย 
 สิ่งน่าสนใจของอุโบสถ คือ อกเลา (แผ่นไม้เป็นสันทาบอยู่บนบานประตู ปิดร่องที่ประตู
สองบานประกับกัน) เป็นไม้แกะสลักลวดลายต่างๆ เช่น พระนารายณ์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
ครุฑ ฯลฯ โดยรูปแบบศิลปะน่าจะเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาตอนปลายหรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ปัจจุบัน
สภาพลบเลือนเน่ืองจากกาลเวลา รวมทั้งคงถูกทาสีทองทับจนหนา ด้านหลังบานประตูหน้าต่าง เขียน
ภาพจิตรกรรมเป็นรูปเทพทวารบาลยืนถือพระขรรค์ น่าจะมีอายุในราวรัชกาลที่ 4 - 5 เสมารอบ
อุโบสถคงเป็นของเก่า แต่มาป้ันปูนทับ แล้วทาสีขาวหมดทุกใบ 
 

 
 
ภาพที่ 21  “โบสถ์มหาอุตม์” ณ วัดสมรโกฏิ 
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 วิหาร ต้ังอยู่ในกําแพงแก้วทางด้านเหนือของอุโบสถ มีขนาดใกล้เคียงอุโบสถ หน้าบันป้ัน
ปูนทาสีเป็นลายธรรมจักร มีหน้าต่างด้านละสามช่องมีประตูหน้าช่องหน่ึง และไม่มีประตูด้านหลัง 
เช่นกัน มีจารึกติดอยู่ที่ผนังด้านหน้าระบุว่ามีการบูรณะวิหารน้ีระหว่างปี 2524 - 2527 และได้สร้าง
เพดานวิหารข้ึนในการบูรณะครั้งน้ัน วิหารหลังน้ีเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อดํา” ซึ่งเป็นที่นับถือของ
ชาวบ้านในละแวกนี้เพ่ิงมีการลงรักปิดทองหลวงพ่อดําใหม่ทั้งองค์ในปี พ.ศ. 2548 (วิชญดา ทองแดง
และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 132-136) 
 

 
 
ภาพที่ 22 วิหารหลวงพ่อดํา ณ วัดสมรโกฏิ 
 
  ศาลาการเปรียญ ต้ังอยู่ริมคลองบางระมาด ทางด้านใต้ของอุโบสถ เป็นอาคารไม้ทรง
ไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2499 และบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2530 ภายในมีธรรมาสน์ ซึ่งมีจารึกอยู่บนพนักพิง
หลังว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2459  
ประเด็นที่น่าสนใจ 
  เดิมไม่มีถนนเข้าถึงวัด มีเพียงทางคนเดินจากถนนบรมราชชนนี หรือจากวัดมณฑป 
ในปี พ.ศ. 2547 จึงมีการตัดถนนทางเข้าวัดจากถนนราชพฤกษ์ที่ตัดใหม่ และทางวัดได้สร้างซุ้มประตู
วัดใหม่ขึ้นบนถนนน้ี (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 132-136) 
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  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่าวัดสมรโกฏิยังพบถาวรวัตถุที่แสดงคุณค่าและ
เอกลักษณ์ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ และยังพบความงามของภาพจิตรกรรมบนบานประตูหน้าต่าง
อุโบสถท่ีหาชมได้ยาก ทําให้วัดแห่งน้ีแสดงคุณค่าเชิงศิลปะและเทคนิคได้ดี 
 10. วัดไก่เต้ีย  
  ต้ังอยู่ริมคลองชักพระ (คลองบางกอกน้อย) 11 ถนนชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 2 แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน ประวัติวัดทั้งฉบับกรมการศาสนาและฉบับของวัดระบุตรงกันว่า เจ้าพระยารัตนาพิพิธ 
(สน) สมุหนายก ต้นสกุลสนธิรัตน์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 บ้างก็ว่าปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ 1 
และเดิมช่ือวัดมหาอมาตยาราม แต่ในหนังสือ พระประวัติ พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานุชิต
ชิโนรสของณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม มีกล่าวเท้าความตอนหน่ึงถึงประวัติวัดไก่เต้ียต่างไปเล็กน้อยว่าผู้สร้าง
คือพระนรินทรราชเสนี (เผื่อน) บิดาของท่านผู้หญิงอ่อน ภริยาเจ้าพระยารัตนาพิพิธ 
  วัดไก่เต้ียมีเกจิอาจารย์ผู้มีช่ือเสียง คือ หลวงพ่อนวล อดีตเจ้าอาวาส (มรณภาพ)  
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระปลัดชายชัย ชยธมฺโม มีโรงเรียนในที่ดินวัด ได้แก่
โรงเรียนวัดไก่เต้ีย (กทม.) ส่วนงานประจําปีมีงานชักพระ ในวันแรม 2 ค่ํา เดือน 12 (หลังลอยกระทง
สองวัน)  
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก (คลองบางกอกน้อย) สร้างขึ้น
ใหม่แทนที่อุโบสถหลังเดิมที่รื้อไปเมื่อ พ.ศ. 2511 หน้าบันทําเป็นพระพุทธรูปประทับน่ังปางสมาธิ 
ด้านล่างมีรูปไก่อยู่ในวงกลม (คงสร้างตามนามของวัด) ภายในประดิษฐานพระประธานที่อัญเชิญมา
จากอุโบสถเดิมเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเอกสารของวัดระบุว่าที่ฐานมีจารึกว่าหล่อข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 
1979 สันนิษฐานว่าจะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ต้ังแต่แรกสร้างวัดโดยอาจเป็นพระพุทธภาพที่นําลงมา
จากหัวเมืองเหนือในรัชกาลที่ 1 พร้อมกับพระพุทธรูปพันกว่าองค์ที่นํามาประดิษฐานไว้ตามพระ
อารามหลวงของกรุงรัตนโกสินทร์ เช่นที่วัดพระเชตุพนและวัดสุทัศนเทพวราราม 
  วิหาร ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เช่ือกันว่าสร้าง
พร้อมอุโบสถหลังเดิมต้ังแต่แรกสร้างวัด หน้าบันของวิหารเป็นไม้จําหลัก หน้าบันของมุขด้านล่างเป็น
ลายเครือเถากนกออกปลายเป็นเทพนม ตรงกลางเป็นรูปครุฑ ส่วนหน้าบันด้านบน ตรงกลางสลักเป็น
รูปวิมานท่ามกลางลายกนกเช่นกัน 
  พระพุทธฉาย อยู่ในเขตกําแพงแก้วระหว่างอุโบสถกับวิหาร สร้างในสมัยหลวงพ่อ
นวลเป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.2473 ก่อเป็นเหมือนกําแพง ทําเป็นซุ้มประดิษฐานภาพปูนป้ันนูน มี
พระพุทธเจ้ายืนอุ้มบาตรอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วยพระสาวกยืนอุ้มบาตรสององค์ 
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ภาพที่ 23 พระพุทธฉาย ณ วัดไก่เต้ีย 
 
 หอระฆัง ด้านข้างศาลาการเปรียญ เป็นหอระฆังเก่าก่ออิฐถือปูนสองช้ัน สมัยรัชกาลที่ 3 
ก่ออิฐถือปูน ที่เชิงชายสลักไม้เป็นลายค้างคาวแบบจีน เดิมต้ังอยู่ในหมู่กุฏิด้านริมคลองชักพระ ต่อมา
เมื่อย้ายเขตสังฆาวาสไปด้านหลังวัด หอไตรจึงเหลือต้ังอยู่โดดเด่ียวกลางลานวัด ในปี พ.ศ. 2548 จึงมี
การชะลอหอไตร ขยับย้ายตําแหน่งให้มาติดต่อกับเขตสังฆาวาส 
 

 
 
ภาพที่ 24  สลักลายไม้รูปค้างคาวแบบจีนสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เชิงชายหอพระไตรปิฎก ณ วัดไก่เต้ีย  
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  พระพุทธรูปสําคัญ พระประธานในอุโบสถและหลวงพ่อโต (พระพุทธรูปปางสมาธิ 
ประดิษฐานในศาลาด้านหน้าวิหาร) 
  มีตํานานเล่าว่า ผู้สร้างช่ือกราน ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อยังมีหวย ก.ข. หลวงพ่อโต
องค์น้ีใบ้หวยถูกบ่อยจนขุนบาล (ย่ีกอฮงเหม็ง) ให้คนมาควักพระเนตรออก แล้วเอาเหล็กมาตกกลาง
หลังและซอกคอ ในหนังสือ ประวัติวัดไก่เต้ีย (พ.ศ.2511) กล่าวว่า “เหล็กที่ตอกน้ียังปรากฏอยู่ทุก
วันน้ี” น่าสังเกตว่าตํานานของหลวงพ่อโตวัดไก่เต้ียน้ี ใกล้เคียงกับตํานานหลวงพ่อตาแดงที่วัดเพลง
กลางสวนมาก เร่ืองเล่าทั้งสองจึงอาจมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันก็เป็นได้ (วิชญดา ทองแดง และ 
ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 147-152) 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่าวัดไก่เต้ียยังพบสิ่งที่สามารถสืบเรื่องราว
นอดีตได้ อีกทั้งพบเชิงชายสลักไม้เป็นลายค้างคาวแบบจีน แสดงลักษณะทางศิลปะเฉพาะช่วงสมัย
รัชกาลที่ 3 ทําให้วัดไก่เต้ียแสดงคุณค่าทางด้านศิลปะและเชิงเทคนิคได้เป็นอย่างดี  
 11. วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร  
  ต้ังอยู่ปากคลองมหาสวัสด์ิ หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน เดิมเรียก
กันว่าวัดชัยพฤกษ์ เป็นวัดโบราณต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กลายเป็น
วัดร้าง เมื่อแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยครั้งยังเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอโปรดฯ ให้รื้ออิฐวัดชัยพฤกษ์ไปสร้างกําแพงพระนครส่วนที่พระองค์ทรงเป็นนาย
ด้าน (ผู้ควบคุมงาน) 
  ครั้งถึงรัชกาลที่ 2 โปรดฯ ให้สร้างวัดชัยพฤกษ์ขึ้นใหม่ เป็นทํานองผาติกรรม (ชดใช้
ของสงฆ์) ในการโปรดฯ ให้รื้อเอาอิฐมาสร้างกําแพงพระนครนั้น ทั้งน้ีมีกระราชดํารัสสั่งให้พระบาท 
สมเด็จพระจอบเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนทรงผนวช เป็นแม่กองทําเป็นการหลวง แต่ก็คงค้างมาจนตลอด
รัชกาลที่ 3 ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผนวชเสีย คร้ังถึงรัชกาลที่ 4 จึงโปรดฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ต่อมา สร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ที่ค้างมาต้ังแต่รัชกาลที่ 2 จนสําเร็จ สร้างศาลาการ
เปรียญ และสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่กับเจดีย์บริวารท้ังสี่ทิศ กับทั้งได้พระราชทานนามเพิ่มเข้าเป็นวัด
ชัยพฤกษมาลาด้วย 
  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่หลวงพ่อโต (พระพุทธชัยพฤกษธิกามหาบพิตร) พระ
ประธานในพระอุโบสถหลังเดิม (ส่วนเกจิอาจารย์มีอาทิ พระนันทวิริยะ (โพธ์ิ ติสฺสทสฺโส) พระราช
มงคลมุนี (คอน สุทฺธิญาโณ) 
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระปริยัติวโรปการ (ประศักด์ิ อคฺคปญฺโญ) มีโรงเรียนใน
ที่ดินวัดได้แก่ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนกุศลศึกษา (ของวัด) และโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (กทม.)  
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ พระอุโบสถเดิม ต้ังอยู่คู่กันกับพระวิหาร หันหนาไปทางทิศ
ตะวันออกโดยมีพระวิหารอยู่ทางด้านเหนือ พระอุโบสถอยู่ทางใต้ พระอุโบสถยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดี 
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เพ่ิงได้รับการบูรณะไปเมื่อไม่นานมาน้ี ทางด้านหน้ามีประตูสามช่อง ด้านหลังหน่ึงช่อง หน้าต่างผนัง
ละห้าช่อง กรอบประตูหน้าต่างประดับลายปูนป้ันรูปดอกพุดตานใบเทคปิดทอง มีเสานางเรียงรับ
ชายคาด้านข้าง 
  หน้าบันของพระอุโบสถเป็นลวดลายปูนป้ัน หน้าบันประธานเป็นภาพครุฑยุดนาค 
(พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2) อยู่ท่ามกลายพุดตานใบเทศ 
ส่วนหน้าบันของมุขหน้า - หลัง เป็นพระมหามงกุฎ (พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4) แวดล้อมด้วยลายพุดตานใบเทศเช่นกัน 
  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระหินทรายแดงหุ้มปูนป้ันปิดทอง 
เรียกกันว่า “หลวงพ่อโต” มีแผ่นหินอ่อนจารึกพระนามท่ีฐานชุกชีว่า “พระพุทธชัยพฤกษธิกา
มหาบพิตร” น. ณ ปากนํ้า วินิจฉัยไว้ในหนังสือ ศิลป์ในบางกอก ว่าหลวงพ่อโตน้ีเป็นพระพุทธรูปสมัย
อยุธยาที่ประดิษฐานในวัดชัยพฤกษ์มาแต่เดิม 
  ที่ผนังด้านบนภายในแต่ละด้าน ทําเป็นขอบปูนเหมือนกรอบรูปภาพเขียนภาพพระ
ปฐมสมโพธิ (พุทธประวัติ) ไว้ทั้งสี่ทิศ ภาพชุดนี้ตามประวัติวัดว่าเขียนเมื่อปี พ.ศ. 2472 เป็นฝีมือของ
พระครูนนทสิริมหาปัญญา (อ่ิมยโสธโร ภายหลังได้เป็นพระธรรมทานาจารย์) เจ้าอาวาส เน่ืองใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาพระราชทานผ้าพระกฐิน 
  พระวิหาร มีขนาดและแผนผังคล้ายคลึงพระอุโบสถ สภาพพังทลายมาก ผนัง
กะเทาะแตกร้าว หลังคาเดิมเหลือส่วนที่มุงกระเบ้ืองอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเล็กน้อย แต่ภายในสร้าง
หลังคาไว้อีกช้ันหน่ึงในระดับตํ่ากว่าแนวผนังเดิม ทําฝ้าเพดานและผนังภายในเสียใหม่ ประดิษฐาน
พระพุทธรุปและพระประจําวันให้คนเข้าไปสักการะได้ นับเป็นแนวทางการอนุรักษ์ที่น่าสนใจ คือเก็บ
ซากอาคารภายนอกเอาไว้ แล้วปรับสภาพภายในให้สามารถใช้งานต่อไปได้ 
  อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏซากหรือแนวเสนานางเรียงด้านข้างวิหาร ไม่แน่ใจว่าไม่มีมาแต่
เดิม หรือพังทลายไปหมดแล้ว  
  ลวดลายปูนป้ันที่หน้า (ส่วนที่ยังเหลือ) เป็นแบบเดียวกับพระอุโบสถคือหน้าบันเป็น
มุขทําเป็นภาพพระมหามงกุฎ พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 4 ส่วนหน้าบันของอาคารป้ันเป็นพระราช
ลัญจกรครุฑยุดนาคของรัชกาลที่ 2  
  ที่ผนังทางด้านทิศตะวันตกยังปรากฏร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังเดิมของพระวิหาร
เขียนเป็นลายประจํายามรักร้อย ด้วยสีแดงและสีเขียวบนพ้ืนสีเหลือง อยู่ในสภาพรางเลือน 
   พระอุโบสถใหม่ หันหน้าไปทางทิศเหนือ (คลองมหาสวัสด์ิ) สร้างเม่ือ พ.ศ. 2516 
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธี
ยกช่อฟ้าและเททองหล่อพระประธาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2521 
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ภาพที่ 25 อุโบสถหลังใหม่ ณ วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร 
 
  พระอุโบสถกว้าง 15 เมตร ยาว 34.50 เมตร ต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกของกลุ่ม
อาคารเก่า ไม่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเหมือนพระอุโบสถหลังเดิม เป็นด้วยข้อจํากัดของพ้ืนที่ 
บริเวณท่ีก่อสร้างอุโบสถนี้คือบริเวณศาลาการเปรียญหลังเดิม หน้าบันด้านหน้าเป็นพระราชลัญจกรใน
รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 ส่วนด้านหลังเป็นพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธชินราชจําลองใบเสมาสร้างไว้ติดผนังอุโบสถ เป็นภาพ
ลายพระนารายณ์ทรงครุฑ 
  ลานหน้าอุโบสถด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (คล้ายกับที่วัดอัมพวันเจติยาราม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) 
  พระเจดีย์ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถและพระวิหารเดิม รัชกาลที่ 4 เสด็จ
มาทรงก่อพระฤกษ์ในปี พ.ศ. 2398 เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ มีเจดีย์บริวารสี่มุม 
ต่อมาเจดีย์องค์น้ีเป็นที่บรรจุอัฐของราชสกุลลดาวัลย์ รวมท้ังยังเช่ือกันว่ายังมีพระบรมอัฐิ (บางส่วน) 
ของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ด้วย (วิชญดา ทองแดง และศรัณย์ ทองปาน, 
2555: 153-160) 
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ภาพที่ 26 พระเจดีย์สมัยรัชกาลที่ 4 ณ วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร 
 
  ศาลาการเปรียญ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด ใกล้คลองมหาสวัสด์ิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 
2481 เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันใช้เป็นอาคารกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์ของโรงเรียน
กุศลศึกษา 
  วิหารศักด์ิสิทธ์ิ (ศาลา 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สร้างเมื่อปี 
พ.ศ. 2533 เป็นศาลาคอนกรีตทรงไทย ช้ันเดียว ต้ังอยู่ริมกําแพงวัดด้านทิศตะวันออก ประดิษฐานรูป
เหมือนอดีตเจ้าอาวาส ได้แก่ พระนันทวิริยะ (โพธ์ิ ติสฺสทสฺโส) พระธรรมทานาจารย์ (อ่ิม ยโสธโร) 
และพระราชมงคลมุนี (คอน สุทฺธิญาโณ) (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 153-160) 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่า ปัจจุบันมีการบูรณะอุโบสถหลังเก่า แต่ยังมี
การเก็บรักษาหน้าบันไว้ ทําให้ยังพอมีหลักฐานประวัติศาสตร์ให้สืบต่อไปได้ อีกทั้งยังพบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทําให้วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหารน้ีเป็นวัดที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญแห่งหนึ่ง 
 12.  วัดนครป่าหมาก  
  ต้ังอยู่ถนนชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 2 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ประวัติวัดฉบับกรมการ
ศาสนากล่าวว่า วัดนครป่าหมากสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่เดิมชาวบ้านมักเรียกกันว่า “วัด
ใน” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2430 จึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 
2400 
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  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่พระประธานในอุโบสถ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูประ
โชติธรรมรัตน์ (ประโชติ เตชธมฺโม) 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหนาไปทางทิศตะวันออก (ถนนชัยพฤกษ์) สร้างขึ้นในปี 
พ.ศ. 2520 หน้าบันป้ันปูนเป็นภาพพระพุทธรูปปางมารวิชัย ท่ามกลางเครือเถาลายกนก น. ณ 
ปากนํ้า ให้ความเห็นไว้ว่า พระอุโบสถหลังเดิมเป็นทรงเก่าสมัยอยุธยา แต่ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ 
ส่วนพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิ ซึ่งน่าจะมีอายุถึงสมัยอยุธยาตอนต้น
หรือตอนกลาง ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2548 มีการปรับพ้ืนลานรอบอุโบสถ รวมถึงบูรณะยกแนว
กําแพงแก้วและซุ้มประตูภายนอกให้สูงข้ึนตาม ส่วนผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมฝีมือช่างยุค
ปัจจุบัน ผนังด้านข้างเป็นภาพพุทธประวัติ ผนังด้านหน้าพระประธาน เขียนภาพประเพณี 12 เดือน 
เขียนข้ึนในปี พ.ศ. 2547 
  ศาลาการเปรียญ กว้าง 11 เมตร ยาว 30 เมตร ช้ันบนเป็นอาคารไม้ ช้ันล่างเป็น
คอนกรีตมีป้ายว่าเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่เท่าที่เห็นใช้เป็นสถานที่นวดและอบสมุนไพรท้ังยัง
เปิดสอนหลักสูตรการนวดแผนไทยด้วย 
  ศาลาโพธ์ิร้อยปี หลวงปู่ท้วม หลวงปู่นาค (อดีตเจ้าอาวาส) อยู่ทางด้านเหนือของ
อุโบสถ ภายในประดิษฐานรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 
161-162) 
 

 
 
ภาพที่ 27 ศาลาโพธ์ิร้อยปี หลวงปู่ท้วม ณ วัดนครป่าหมาก 
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  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่าวัดนครป่าหมากไม่มีหลักฐานแสดงร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญ แต่มีกิจกรรมภายในวัดที่น่าสนใจคือการนวดแผนโบราณ ทําให้วัดแห่งน้ี
แสดงคุณค่าทางวัฒนธรรมยังไม่เด่นชัดนัก 
 13. วัดน้อยใน  
  ต้ังอยู่ริมคลองบางกอกน้อย (คลองชักพระ) หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน วัดน้อยในเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีตํานานเล่าว่า
เมื่อราว พ.ศ. 2310 ช่วงที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่าเป็นคร้ังที่ 2 ครอบครัวของนางน้อย ซึ่งเป็น
หญิงหม้าย มีบุตรสาวสองคน คือผึ้งและจีด พร้อมด้วยพระสงฆ์รูปหน่ึง คือพระอาจารย์หน่าย ซึ่งเป็น
พระวิปัสสนาและข้าทาสบริวารของนางน้อย ได้อพยพทางเรือจากบ้านถ่าย อยุธยา มาจนถึงบริเวณ
วัดน้อยในในปัจจุบัน 
  นางน้อยเห็นว่าบริเวณน้ีเป็นป่ารกปราศจากผู้คน จึงจับจองที่ทํามาหากิน ครั้นเมื่อ
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้แล้ว บ้านเมืองมีความสงบ ก็มีผู้คนมาอาศัยในบริเวณน้ี
กันมากขึ้น นางน้อยเห็นว่าใกล้กับที่ของนางไปทางตอนใต้มีวัดร้างอยู่วัดหน่ึง ยังมีโบสถ์เก่าและวิหาร
รูปเรือสําเภา (วิหารถูกร้ือไปนานแล้ว เพ่ือสร้างโรงเรียนวัดน้อยใน - ผู้เขียน) นางน้อยกับพระอาจารย์
หน่ายและชาวบ้านจึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้าง โดยมีพระอาจารย์หน่ายเป็นสมภาร ต่อมาเมื่อสิ้นพระ
อาจารย์หน่ายกับนางน้อยแล้ว นางผ้ึงบุตรสาวคนโตไปได้สามีอยู่ที่บางเขน สร้างวัดข้ึนวัดหน่ึงและให้
ช่ือว่า “วัดน้อย” ตามช่ือมารดานางจีดผู้เป็นน้องไม่ยินยอม เพราะต้องการให้วัดที่มารดาได้บูรณะขึ้น
ใหม่มีช่ือว่า “วัดน้อย” เช่นกัน สองพ่ีน้องตกลงกันไม่ได้ พระอาจารย์จีนผู้เป็นสมภารต่อมาจึงตัดสิน
ให้วัดที่นางผึ้งสร้างซึ่งอยู่นอกออกไปทางทิศตะวันออกมีช่ือว่า “วัดน้อยนอก” และให้วัดที่นางน้อยได้
บูรณะซ่อมสร้างขึ้นใหม่น้ัน มีช่ือว่า “วัดน้อยใน”  
  อย่างไรก็ตาม ในหลักฐานเอกสารมักออกนามวัดนี้เพียง “วัดน้อย” เช่นเมื่อครั้งที่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พรมหลวงวงษาธิราชสนิท เสด็จไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
เมื่อ พ.ศ. 2377 ได้ทรงนิพนธ์โครงนิราศพระประธม ในระหว่างระยะทางคลองบางกอกน้อย ก็ทรง
ออกนามไว้เพียงว่า “วัดน้อย” ดังมีความว่า  
 
  วัดน้อยนึกแน่งน้อย ทรงนาง 
 โฉมนุชสุดสําอาง สอาดเน้ือ 
 งามทรงสบสรรพางค์ เพ็ญลักษณ์  เลอศแฮ 
 ควรภิรมย์รศเก้ือ กอดไว้หว่างทรวง 
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  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูอดุลย์สาธุรัตน์ (ช้ิน ธมฺมสาโร) มีโรงเรียนในที่ดินวัด
ได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ (กระทรวงศึกษาธิการ) ส่วนงาน
ประจําปีมีงานเทศน์มหาชาติ ในปลายเดือน 10 เริ่มจัดมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทางวัดร้ือถอนอุโบสถหลังเดิม
ที่ทรุดโทรมลงในปี พ.ศ. 2524 แล้วสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น ณ สถานที่เดิม มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2525 โดยมีพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถร) เจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็น
ประธาน มีลักษณะเป็นแบบทรงไทย มุงกระเบ้ืองเคลือบสีเหลืองอมแดง มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ 
หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังประดับพระนามาภิไธยย่อ “พร” ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระองค์ได้เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธีเททอง
หล่อพระประธานยกช่อฟ้าอุโบสถ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 
 การก่อสร้างอุโบสถสําเร็จเรียบร้อยลงในปี พ.ศ. 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดน้อยใน 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
 

 
 
ภาพที่ 28 อุโบสถหลังใหม่ ณ วัดน้อยใน 
 
  เจดีย์ ด้านหลัง (ทิศตะวันตก) ของอุโบสถเป็นเจดีย์ทรงระฆัง น. ณ ปากนํ้า ให้
ความเห็นว่าเป็นเจดีย์แบบอยุธยาขนาดใหญ่ และเป็นหลักฐานยืนยันว่าวัดน้อยในมีมาแล้วตั้งแต่
สมัยอยุธยา สภาพเดิมชํารุดทรุดโทรมมาก ทางวัดจึงจัดหาทุนทรัพย์ซ่อมแซมบูรณะ ปัจจุบันทาสีทอง
ทั้งองค์ 
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ภาพที่ 29 เจดีย์สมัยอยุธยา ณ วัดน้อยใน 
 
 ศาลาการเปรียญ อาคารไม้ทรงไทยยกพ้ืน บูรณะต่อเติมเมื่อปี พ.ศ.2520 ในปี พ.ศ.2549 
มีการปรับปรุงใหม่ เสริมโครงสร้างคอนกรีตช้ันล่างให้กลายเป็นอาคารสองช้ัน 
 

 
 
ภาพที่ 30 ศาลาการเปรียญอาคารไม้ทรงไทย ณ วัดน้อยใน 
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  ศาลาบําเพ็ญกุศล ต้ังอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมรุ 
  ศาลาริมนํ้า อยู่ริมคลองบางกอกน้อย (คลองชักพระ) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพ่ือ
เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาสสองรูป คือ พระครูวิทยานุกูล (มั่ง อินฺทสโร) และพระ
อธิการน่ิม โกวิโท 
  พระพุทธรูปสําคัญ พระพุทธรูปประธานในอุโบสถเดิมเป็นปูนป้ันขนาดเล็กและชํารุด
ทรุดโทรมมาก ทางวัดจึงได้หล่อพระประธานขึ้นใหม่ตามแบบพระพุทธรูปสุโขทัย ปางมารวิชัย มี
ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก 9 น้ิว ลงรักปิดทอง ประดิษฐานบนฐานชุกชี ปิดทองประดับกระจก รวม
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยทุนจากการบริจาคถวายของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี และเงินการกุศลของวัด ดังน้ันที่ผ้าทิพย์จึงมีพระนามาภิไธยย่อ “พร” 
ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
  สมเด็จพระสังฆราช (วาสฺนมหาเถร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามได้ประทานนาม
พระพุทธรูปประธานองค์น้ีว่า “พระพุทธวชิรสุวัมนาสิริโสภาบพิตร” ส่วนพระพุทธรูปประธานองค์เดิม 
ทางวัดซ่อมแซมให้คงรูปแล้วลงรักปิดทองไว้ตามเดิม ประดิษฐานอยู่ในอยู่อุโบสถเช่นกัน (วิชญดา 
ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 163-167) 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่า วัดน้อยในเป็นวัดที่ยังพบหลักฐานที่ยังพอให้
สืบประวัติความเป็นมาได้อีกทั้งยังพบความงามของอาคารไม้ไทยแสดงความงามทางสถาปัตยกรรม
ไทยเป็นอย่างดี ทําให้วัดน้อยในเป็นวัดที่มีคุณค่าเชิงศิลปะและเทคนิคได้ดี  
 14. วัดเกาะ  
  ต้ังอยู่หมู่ที่ 10 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชันในประวัติวัดฉบับกรมการศาสนาระบุ
ว่าวัดเกาะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2470 (สมัยรัชการที่ 7) ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้างวัด 
หากแต่จากหลักฐานอ่ืนๆ ที่ปรากฏอยู่ สันนิษฐานได้ว่าวัดเกาะน่าจะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมาก่อนน้ัน
มานานแล้ว ที่ต้ังของวัดเป็นจุดบรรจบของคลองสองสาย โดยคลองสายบนคือ “คลองบางน้อย” ส่วน
คลองสายล่างคือ “คลองบางเชือกหนัง” จึงทําให้ดูเหมือนว่าพ้ืนที่บริเวณน้ีอยู่บนเกาะดังช่ือวัด 
   พระพุทธรูปสําคัญได้แก่พระประธานในอุโบสถ ปางสมาธิ และหลวงพ่อดํา (ในวิหาร) 
ซึ่งนิยมมาบนบานศาลกล่าว โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์ทหาร แก้บนด้วยไข่ 100 ฟอง 
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ภาพที่ 31  พระพุทธรูปปางสมาธิและหลวงพ่อดําในวิหาร ณ วัดเกาะ 
 
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระปลัดสวง ถาวรธมฺโม มีโรงเรียนในที่ดินวัดได้แก่โรงเรียน
วัดเกาะ (กทม.) วัดเกาะไม่มีงานประจําปี แต่จะมีงานบําเพ็ญกุศลช่วงสงกรานต์เป็นงานใหญ่ที่สุด 
นอกน้ันก็มีงานบุญตามวัดสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สร้าง พ.ศ. 2473 เป็นอาคาร
ก่ออิฐถือปูน หลังคาประดับช่อฟ้าและใบระกา ถูกบูรณะขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อทดแทน
หลังเดิม โดยทําการรื้อเครื่องบนและส่วนที่เป็นไม้ของอุโบสถเดิมซึ่งถูกปลวกกินลง แล้วปรับปรุง
ใหม่โดยใช้ด้วยอาคารเดิม  
 วรศักด์ิ พ่วงเจริญ ได้กล่าวถึงการค้นพบศิลาจารึกด้านหลังฐานชุกชีของพระประธาน มี
ข้อความว่า  

 
 ปีมะโรง อัฐศก พุทธศักราชลว่ง [ล่วง] ได้ 2495 เจ้าอธิการศีร [ศรี] นาเลยี่ม [เล่ียม] 
นายรอด (ทายก) แม่นุ่มอุบาสิกาได้ช่วย [ช่วย] กันจัดกาน [การ] เรี่ยรายตามชาวบ้าน
ปฏิสังขรณ์ลงรักปิดทองพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์และบัณลังก์ [บัลลังก์] ลงรักปิดทองประดับ
กระจกแล [และ] ถือปูน สุกชี [ชุกชี] ไหม่ [ใหม่] รวมค่าจ้างแล [และ] ซือ [ซื้อ] ส่ิงของต่างๆ 
รวมเปน [เป็น] เงิน 450 บาท 54 สตางค์  

 
  ดังน้ัน หากมีการบูรณะปิดทองพระพุทธรูปใหม่และซ่อมสร้างฐานชุกชีใหม่ในปี พ.ศ.
2459 น่าจะหมายความว่าของเดิมชํารุดทรุดโทรมมากแล้ว  ซึ่งเป็นการยืนยันทางอ้อมว่า อุโบสถและ
ฐานชุกชีของวัดเกาะน่าจะสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2459 เป็นเวลาหลายสิบ หรือนับร้อยปีก็ได้  
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  วิหาร อาคารคอนกรีต บูรณะปี พ.ศ. 2547 หน้าบันมีตัวอักษร “ชุ่ม” ซึ่งน่าจะเป็น
นามของผู้สร้าง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ใด ภายในประดิษฐานหลวงพ่อดํา 
 

 
 
ภาพที่ 32 วิหารหลวงพ่อดํา ณ วัดเกาะ 
 
  เจดีย์ ด้านหน้าวิหารมีเจดีย์หลายองค์ เป็นที่บรรจุอัฐของคนในท้องถิ่น บางองค์ถูก
ทิ้งร้างโดยไม่เคยมีญาติมากราบไหว้ มีป้ายสลักช่ือว่าเป็นขุน หรือหมื่น อยู่หลายองค์ 
 

 
 
ภาพที่ 33  เจดีย์บรรจุอัฐิของคนในท้องถิ่น ณ วัดเกาะ 
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  ศาลาการเปรียญ อาคารไม้ช้ันเดียวสร้าง พ.ศ. 2495 จากการสํารวจในช่วงปี 2547 
เคยมีฝาโดยรอบ แต่ล่าสุดในปี 2555 พบว่า ทางวัดได้รื้อฝาออกให้เป็นศาลาโถง ภายในมีธรรมาสน์
ทรงฝรั่ง เสาเกลียว (คล้ายเสาเกลียวของซุ้มหน้าต่างวิหารหลวงพ่อดํา) ธรรมมาสน์ทรงน้ีน่าจะมีอายุ
ในราวสมัยรัชกาลที่ 5  
  กุฏิสงฆ์ เรือนไม้ทรงไทยแบบเรือนพ้ืนบ้านภาคกลาง ยกพ้ืนสูงขนาดกว้างสี่ห้อง 
  หอระฆัง ของเก่าสร้างด้วยไม้ (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 172-
177) 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่า จุดเด่นของวัดเกาะคือที่ต้ังวัด ซึ่งมีคลองล้อม
อยู่ 3 ด้าน ทําให้สภาพวัดมีลักษณะเป็นเกาะ แม้ว่าไม่พบถาวรวัตถุที่มีความเก่าแก่เท่าวัดอ่ืนในย่าน
ตลิ่งชัน แต่วิหารหลวงพ่อดําก็เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างความ
น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวได้ ดังน้ันวัดเกาะจึงเป็นวัดที่มีคุณค่าเชิงศิลปะและเทคนิค 
 15. วัดทอง (บางเชือกหนัง)  
  ต้ังอยู่ริมคลองบางเชือกหนัง 17 หมู่ที่ 8 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง เขต
ตลิ่งชัน ชาวบ้านเรียกว่า “วัดทองบางเชือกหนัง” ประวัติวัดฉบับกรมศาสนาเล่าว่าวัดทองสร้าง
ประมาณ พ.ศ. 2310 ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่มาเสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีนายทอง ธูป
ทอง เป็นผู้สร้างตามประวัติเล่าว่า สามคนพ่ีน้องเม่ือเสร็จจากปราบข้าศึกมา ต่างสร้างวัดข้ึนคนละวัด
เป็นการสร้างบุญล้างบาปชําระใจให้สะอาดจากที่ได้ไปศึกมา คนหน่ึงสร้างวัดเกตุ อีกคนหน่ึงสร้างวัด
สิงห์ ส่วนอีกคนหน่ึงก็คือนายทอง ธูปทองได้มาสร้าง “ทอง” ทั้งสามวัดสร้างอยู่ติดๆ กัน มีวัดทองอยู่
ตรงกลาง ภายหลังวัดเกตุและวัดสิงห์กลายเป็นวัดร้างไป 
  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่พระประธานในอุโบสถเดิม ปางมารวิชัย ศิลปะแบบสมัย
อยุธยา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูวิชิตภารการ (มนต์ อภิฉนฺโท) 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถเดิม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นอาคารทรงไทย น. ณ 
ปากนํ้าให้ความเห็นว่าเป็นทรงแบบสมัยรัชกาลที่ 1 หรือ ไม่ก็อาจเก่าขึ้นไปถึงสมัยอยุธยาตอนปลายก็
ได้ซ่อมแซม พ.ศ. 2514  
  อุโบสถ ชิดอุโบสถหลังเดิม เร่ิมสร้างปี พ.ศ. 2536 เป็นอุโบสถสองช้ัน หน้าบันรูป
พระนารายณ์ทรงครุฑ ผนังบุกระเบ้ือง ก่อสร้างด้วยแรงงานของพระสงฆ์ในวัดเป็นหลัก ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2546 
  ศาลาการเปรียญ เป็นของเดิม ซ่องแซ่มในปี พ.ศ. 2476 และราวปี พ.ศ. 2547 
   วิหารกระจาดทอง ประดิษฐานรูปเหมือนพระครูปราจิณมุนี อดีต เจ้าอาวาส 
  เจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงกลม อยู่ด้านหลังวัด ติดคลองบางเชือกหนัง (วิชญดา ทองแดง 
และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 179-182) 
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ภาพที่ 34 อุโบสถหลังเดิม ณ วัดทอง (บางเชือกหนัง) 
 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่า วัดทอง (บางเชือกหนัง) มีการก่อสร้าง
อาคารใหม่และปรับเปล่ียนอาคารหลายที่ แต่ยังพบอุโบสถเก่าที่ ยังความเป็นเอกลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทําให้วัดทอง(บางเชือกหนัง)เป็นวัดที่คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 
 16. วัดพิกุล  
  ต้ังอยู่ที่ถนนจรัลสนิทวงศ์ 13 (ซอยพณิชยการธนบุรี) หมู่ที่ 6 แขวงบางเชือกหนัง 
เขตตลิ่งชัน ในประวัติประวัติฉบับกรมการศาสนากล่าวว่าวัดพิกุลต้ังอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มริมคลองบาง
เชือกหนัง สร้างประมาณ พ.ศ. 2323 หรือปลายสมัยธนบุรี ไม่ทราบนามผู้สร้าง 
  ก่อน พ.ศ. 2487 วัดพิกุลมีหลวงตามอยู่สองรูป มีโบสถ์กับกุฏิไม้ริมคลองอย่างละ
หลัง ไม่มีวิหารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ สะพานข้ามคลองก็ไม่มีต่อมาหลวงพ่อหวลได้มาจําพรรษาท่ีน่ี 
ท่านได้สร้างสะพานไม้ไผ่เล็ก ใช้ข้ามคลองบางเชือกหนัง ราวปี พ.ศ. 2497 ได้สร้างศาลาท่านํ้าหลัง
แรก (ติดกุฏิหลวงพ่อหวลในปัจจุบัน) พร้อมกุฏิไม่ด้านหน้าขึ้นอีกหลัง ต่อมาสร้างศาลาการเปรียญ 
พ.ศ. 2499 พร้อมศาลาท่านํ้าหลังที่สอง และมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
  พระพุทธรูปสําคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปจากอุโบสถหลังเดิม ส่วนพระเกจิอาจารย์ คือ
หลวงพ่อหวล (อดีตเจ้าอาวาส ศิษย์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)  
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  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหานิพนธ์ จิตฺตวุฑฺโฒ ส่วนงานประจําปีเดิมมีงาน 3 
วัน ในช่วงตรุษจีนโดยนับจากวันจ่าย (ช่วงตรุษจีน) เป็นวันแรก ปัจจุบันเพ่ิมเป็น 5 วัน 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 - 2517 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2517 และประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 
  หน้าบันด้านหน้าตอนบนเป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตรอยู่ในซุ้มขนาบข้างด้วยเทวดา
ถือฉัตร ตอนล่างเป็นพุทธประวัติตอนปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์หน้าบันด้านหลังตอนบนเหมือน
ด้านหน้า ตอนล่างเป็นพุทธประวัติตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ตัดพระเมาฬี) 
  เมื่อ น. ณ ปากนํ้า เดินทางมาสํารวจในปี พ.ศ. 2513 บันทึกไว้ว่าอุโบสถของวัดพิกุล
เป็นของเก่า มีการก่ออิฐถือปูนผนังด้านหน้าขึ้นไปถึงอกไก่แต่ถูกต่อเติมมากแล้ว เข้าใจว่าน่าจะเป็นวัด
เก่าแก่แห่งหน่ึง หลังจากน้ันไม่นานราวปี พ.ศ. 2513 - 2514 มีการรื้ออุโบสถหลังเดิมที่ทรุดโทรมลง 
แล้วเริ่มสร้างอุโบสถหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2514 จนแล้วเสร็จ ฝังลูกนิมิต ใน พ.ศ. 2517 อุโบสถหลังใหม่
น้ีสร้างบนที่ดินที่เคยเป็นโรงเรียน (สร้างปี พ.ศ. 2508) โดยย้ายโรงเรียนออกไปไว้ด้านหลัง และสร้าง
ให้ใหม่เป็นอาคารไม้สองช้ัน ส่วนที่ต้ังอุโบสถเดิมปัจจุบันเป็นที่ต้ังฌาปนสถาน 
 

 
 
ภาพที่ 35 อุโบสถหลังใหม่ ณ วัดพิกุล 
 



 85

  วิหาร ทางทิศตะวันออกของอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระ
ประธานองค์เดิมจากอุโบสถหลังเดิม นอกจากน้ันยังมีพระพุทธรูปรูปจําลองจากพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ
ต่างๆ เช่น หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัด บ้านแหลม 
  มณฑปพระพุทธบาท สร้างในสมัยหลวงพ่อหวล เป็นอาคารคอนกรีต รูปแบบคล้าย
กับมณฑปพระพุทธบาทร่วมยุคเดียวกันในวัดอ่ืนๆ ของตลิ่งชัน เช่น วัดประสาท วัดตลิ่งชันและวัด
มณฑป 
  ประเด็นน่าสนใจ 
  1. กุฏิเก่าของอดีตเจ้าอาวาส (หลวงพ่อหวล) ทางวัดยังเก็บรักษาข้าวของเคร่ืองใช้
ของท่านเอาไว้ มีแนวคิดว่าในอนาคตอาจจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ 
  2. วัดพิกุลมีโครงการยกอุโบสถข้ึนเพ่ือให้พ้นจากระดับนํ้าที่มักท่วมเสมอๆ เพ่ือหา
รายได้ค่าใช้จ่ายในการปฏิสังขรณ์ จึงเปิดให้พุทธศาสนิกชน “ลอดใต้อุโบสถ” ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2548 ทําให้วัดพิกุลเป็นจุดแวะจอดของเรือท่องเที่ยวจากตลาดน้ําตลิ่งชันและตลาดนํ้าวัด
สะพานด้วย (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 183-186) 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบเพียงแต่ความเช่ือในเรื่องการทําบุญโดยการ
ลอดใต้อุโบสถ ไม่พบร่องรอยความเก่าแก่ของสิ่งก่อสร้างหรือพระพุทธรูปใดๆ ดังน้ันคุณค่าทางด้าน
วัฒนธรรมของวัดน้ีจึงยังไม่เด่นชัดนัก 
  

 
 
ภาพที่ 36 อุโมงค์ที่ให้พุทธศาสนิกชนใช้ในพิธีกรรม ลอดใต้อุโมงค์ ณ วัดพิกุล 
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 17. วัดกระโจมทอง  
  ต้ังอยู่ริมคลองบางน้อย หมู่ที่ 6 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน ประวัติวัดฉบับกรมการ
ศาสนา (2526) ระบุว่าวัดกระโจมทองสร้างประมาณ พ.ศ. 2403 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้าง ส่วน
ในประวัติวัดฉบับสํานักพระพุทธศาสนา (2549) เพ่ิมตํานานให้อีกว่าช่ือวัดมาจากการที่เคยเป็นที่หยุด
พักขบวนช้างม้า แล้วมีการสร้างกระโจมที่พัก 
  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่พระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัยและพระพุทธโสธร 
(จําลอง) 
   เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์ (น้อม อตฺตมโน) เจ้าคณะแขวง
บางเชือกหนัง เขต 2 มีโรงเรียนในที่ดินวัดได้แก่ โรงเรียนวัดกระโจมทอง (กทม.) 
  งานประจําปีมีช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ ใกล้เคียงวันที่ 6 เมษายน (ถือเอาวันที่ 6 
เมษายนเป็นหลัก บางปีเป็นวันเริ่ม บางปีเป็นวันสุดท้ายขึ้นอยู่กับกรรมการวัดขณะน้ัน) โดยอัญเชิญ
หลวงพ่อโสธรลงเรือตอนเก้าโมงเช้า แห่ออกคลองบางน้อย วนขวาไปบางเชือกหนัง วนขวาไปลัดตา
เหนียว บางพรม ออกปากคลองบางพรม ไปคลองบางขุนศรี ผ่านโรงพัก เข้าคลองบางน้อย กลับถึงวัด
ก่อนเพล (เพราะพระต้องฉันเพล) เรือที่ไปมีสองลํา ลําแรกมีกระอ้ัวแทงเสือและสิงโต เรือลําหลังแห่ง
หลวงพ่อโสธร 
 

 
 
ภาพที่ 37 อุโบสถทรงเก๋งจีน ณ วัดกระโจมทอง 
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  สิ่งน่าสนใจ คือ อุโบสถหลังเดิม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2458 
ทรงเดิมเป็นเก๋งจีนแบบวัดราชโอรส หน้าบันประดับเครื่องถ้วยจีน มาซ่อมเปลี่ยนใหม่ในปี พ.ศ. 2515 
หน้าบันปัจจุบันเป็นปูนป้ันลายหน้าขล (เกียรติมุข) ด้านบนเป็นลายเทพนม 
  เจดีย์ มีอยู่ห้าองค์บริเวณรอบอุโบสถหลังเดิม 
 

 
 
ภาพที่ 38 เจดีย์รอบอุโบสถหลังเดิม ณ วัดกระโจมทอง 
    
  อุโบสถ เร่ิมสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นอาคารทรงสุโขทัยซุ้มประตูหน้าต่างป้ันลาย 
12 นักษัตร หน้าบันป้ันปูนเป็นลายพัดยศสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พ้ืนและผนังบุหินอ่อน
ทั้งหมด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2549 
  วิหารหลวงพ่อโสธร อาคารคอนกรีตช้ันเดียว ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร (จําลอง) (มี
จารึกที่ใต้ฐานพระว่า 10 ก.พ. 2510) นอกจากน้ียังมีพระพุทธรูปจําลองของพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิอีก
หลายองค์ 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนหลังเดิมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2489 แต่ก่อนพระภิกษุ
จากวัดทองบางเชือกหนัง วัดกําแพง วัดมะพร้าวเต้ีย วัดสะมาน วัดเกาะ วัดเทพพล วัดปากนํ้าฝั่ง
เหนือ ต้องมาเรียนรวมกันที่น่ี ปัจจุบันมีเพียงสามวัดที่ยังมาเรียนรวมกันอยู่ที่น่ี คือวัดสะพานวัดเกาะ
และวัดกระโจมทอง (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 195-198)  
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  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่าเมื่อปลายปี พ.ศ.2556 ได้เกิดเหตุการณ์ไฟ
ไหม้หมู่กุฏิของเจ้าอาวาส ทําให้กุฏิไม้เกิดความเสียหายทั้งหมดพระพุทธภาพที่เก่าแก่ที่อยู่บนกุฏิพระ
น่ันได้รับความเสียหาย ขณะที่ผู้วิจัยไปสํารวจ กําลังอยู่ระหว่างการหางบประมาณเพ่ือมาสร้างกุฏิใหม่ 
และไม่พบหลักฐานความเก่แก่ของวัตถุใดๆอีก วัดกระโจมทองจึงแสดงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ไม่
เด่นชัดนัก 
 18. วัดแก้ว  
  ต้ังอยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 หมู่ที่ 8 แขวงพรม เขตตลิ่งชัน ตามประวัติฉบับกรมการ
ศาสนาวัดแก้วสร้างประมาณ พ.ศ. 2366 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง แต่จากหลักฐานโบราณวัตถุ 
เช่นใบเสมาและพระพุทธรูปสันนิษฐานว่าวัดน้ีน่าจะมีอายุเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยา  
  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่พระประธานในอุโบสถ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระอธิการ
จําลอง อภโย ส่วนงานประจําปีมีปีละสองคร้ัง คือช่วงปีใหม่และสงกรานต์ 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
  เร่ิมสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กในปี พ.ศ. 2503 แล้วเสร็จผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมติใน
ปี พ.ศ. 2507 

 

 
 

ภาพที่ 39 พระปรางค์บรรจุอัฐิของหลวงปู่ขํา หน้าวิหาร ณ วัดแก้ว 
 
  หน้าบันโบสถ์ด้านทั้งหน้าและหลังเป็นภาพพุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณ์ 
(พระโพธิสัตว์ตัดพระเมาฬี) แม่พระธรณีบีบมวยผม อุโบสถหลังน้ีซ่อมแซมและเขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนังใหม่ในปี พ.ศ. 2548 โดยช่างเขียนจากราชบุรี 
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  ใบเสมาหินทรายแดง ถอนย้ายมาจากอุโบสถหลังเดิม น. ณ ปากนํ้าระบุว่าเป็นเสมา
สมัยอยุธยาตอนต้น อาจเก่าแก่ถึงสมัยพระชัยรายา หรือก่อนกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าคร้ังแรก เป็น
เสมาเด่ียวสลักลายสองด้าน หนามาก 
  วิหาร บูรณะปี พ.ศ.2532-2533 ด้านหน้ามีพระปรางค์บรรจุอัฐิของหลวงปู่ขําพระ
เกจิอาจารย์ผู้เป็นอดีตเจ้าอาวาส 
  น. ณ ปากนํ้า กล่าวถึงพระพุทธรูปในวิหาร ไว้ว่า “องค์ใหญ่หน้าตักกว้างประมาณ 5 
ศอก ปางมารวิชัย พระพักตร์แป้นแบบสมัยอยุธยาตอนต้น เส้นพระศกละเอียด ยอดพระรัศมีใหญ่ 
เป็นทํานองรับอิทธิพลจากสมัยลพบุรีแต่แปลกตรงท่ีว่าพระพักตร์ คล้ายพระเชียงแสนพระพุทธรูปใน
วิหารองค์หน้าสุดสมัยอยุธยาตอนกลาง” 
   วิหารจตุรมุข สร้างปี พ.ศ. 2515 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522 ประดิษฐานพระพุทธรูป
สุโขทัยและรูปเหมือนหลวงปู่ขํา (อดีตเจ้าอาวาส) เปิดให้นมัสการเฉพาะช่วงปีใหม่และสงกรานต์ 
(วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 199-201) 
 

 
 
ภาพที่ 40 พระพุทธรูปสุโขทัยและรูปเหมือนหลวงปู่ขํา (อดีตเจ้าอาวาส) ณ วิหารจัตุรมุข วัดแก้ว 
 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจไม่พบร่องร่อยความเก่าแก่ของถาวรวัตถุหรือ
ศิลปกรรมใดๆ แต่วัดแก้วมีความสําคัญกับชุมชนเพราะจะมีการเปิดพ้ืนที่เป็นตลาดนัดทุกวันอังคาร 
วันศุกร์และวันอาทิตย์ วัดแก้วจึงแสดงคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีไม่เด่นชัดนัก 
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 19. วัด (ใหม่) เทพพล  
  ต้ังอยู่ถนนจรัลสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน วัดเทพพลนิยมเรียกว่า “วัด
ใหม่” “วัดใหม่บางพรม” หรือ “วัดใหม่เทพพล” ประวัติวัดฉบับกรมศาสนาให้อายุวัดเก่าแก่ถึงปี 
พ.ศ. 2108 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น 
  ครั้งที่ น. ณ ปากน้ํา เดินทางมาสํารวจวัดเทพพลในปี พ.ศ. 2513 พบแผ่นไม้มีจารึก
ระบุปี พ.ศ. 2308 พออ่านได้ว่านายแงกับนางเฉิม สร้างพระพุทธรูปและเจดีย์ (ปัจจุบันเข้าใจว่าจารึก
น้ีสูญหาย) รวมทั้งมีคําบอกเล่าว่ามีเจดีย์ “ทรงมอญ” องค์ใหญ่ ซึ่งก็ถูกร้ือหมดแล้ว คงเหลือแต่ใบ
เสมาดินเผา 
  ในสมัยที่พระครูวิศิษฏ์บุญญาคม (บุญมา จันทูปโม) เป็นเจ้าอาวาสน้ันมีการก่อสร้าง
เขื่อนริมคลองลัดวัดใหม่และทํากําแพงล้อมรอบวัด สร้างสะพานข้ามคลองด้านหลังวัด ชักชวนญาติ
โยมบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินประมาณ 3 ไร่เศษซึ่งเป็นที่ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่และศาลาการเปรียญใน
ปัจจุบัน หล่อพระประธาน (หลวงพ่อโสธร) และดําเนินการนําไฟฟ้าเข้ามาในวัดเทพพล 
  ต่อมาในสมัยพระครูสิทธิธรรมโสภณ (สุเทพ ภูริปัญฺโญ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้มี
สิ่งก่อสร้างเพ่ิมขึ้นคือ ย้ายกุฏิสงฆ์ที่มีอยู่เดิมไปปลูกขึ้นใหม่สร้างศาลาการเปรียญสองช้ัน หอสวดมนต์ 
วิหารหลวงพ่อใหญ่ วิหารหลวงพ่อปาน หอระฆัง มณฑป ศาลาอเนกประสงค์ เมรุ ซุ้มประตูทางเข้าวัด
กําแพงด้านหน้าวัด และอุโบสถหลังปัจจุบัน 
  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่ พระประธานปางมารวิชัย ในอุโบสถและอุโบสถหลังเดิม 
และ “หลวงพ่อใหญ่” ในวิหาร ส่วนงานประจําปีมีในช่วงตรุษไทยราวเดือนมีนาคม-เมษายน (ก่อน
สงกรานต์) 3 วัน 
  สิ่งน่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2493 ลักษณะ
เป็นทรงไทย หน้าบันด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ด้านหลังเป็นสัญลักษณ์งานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาหกรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2542 
  อุโบสถ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2542 สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 หน้าบันเป็นลายธรรมจักร 
  ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังแสดงวิธีชีวิตประเพณี และการละเล่นต่างๆ อาทิ ขบวนแห่
บวชนาค ขบวนแห่เทียนพรรษา การละเล่นกระอ้ัวแทงเสือ ฯลฯ (วิชญดา ทองแดง และศรัณย์ ทองปาน, 
2555: 202-205) 
   วิหาร มีสองหลัง คือ วิหารหลวงพ่อใหญ่และวิหารหลวงพ่อปาน 
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ภาพที่ 41 วิหารหลวงพ่อปาน ณ วัด (ใหม่) เทพพล 
 

 
 
ภาพที่ 42 วิหารหลวงพ่อใหญ่ ณ วัด (ใหม่) เทพพล 
 
 สรุปความสําคัญ วัดใหม่เทพพลไม่หลงเหลือหลักฐานศิลปกรรมเก่าแก่ที่บอกเล่าประวัติ
ความเป็นมา หรือจุดเด่นของวัด คุณค่าทางวัฒนธรรมจึงยังไม่เด่นชัดนัก 
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 20. วัดประสาท  
  ต้ังอยู่หมู่ที่ 10 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน ประวัติวัดฉบับกรมการศาสนากล่าว
ว่าวัดประสาทสร้างขึ้นและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2300 
  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่ พระประธานในอุโบสถ และหลวงพ่อโต พระประธานใน
อุโบสถหลังเดิม นิยมแก้บนด้วยประทัด บ้างเล่าว่าหลวงพ่อโตเป็นพ่ีน้องกันกับ “หลวงพ่อตาแดง” วัด
เพลง (กลางสวน) เกจิอาจารย์ได้แก่หลวงปู่พลอย (อดีตเจ้าอาวาส) 
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูมงคลกิจจาภิรม (วิเชียร ธมฺมธโร) มีโรงเรียนในที่ดิน
วัดได้แก่โรงเรียนวัดประสาท (กทม.) และโรงเรียนสุวรรณพลับพลา (โรงเรียนมัธยมวัดประสาท) 
(กระทรวงศึกษาธิการ) ส่วนงานประจําปีมีงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง ช่วงเดือนมีนาคม 
  สิ่งน่าสนใจ : อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ก่อสร้างแล้วเสร็จมีพิธีผูกพัทธสีมาในเดือนมีนาคม 2538 อุโบสถหลังน้ีเบียด
ประชิดกับอุโบสถหลังเดิมซึ่งปัจจุบันแปลงเป็นวิหารหน้าบันเป็นซุ้มปราสาทสามช่อง ประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนทั้งสามช่อง 
 

 
 
ภาพที่ 43  อุโบสถหลังเก่าและหลังใหม่ ณ วัดประสาท 
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  ใบเสมาเป็นหินทรายแดง สลักใหม่เลียนแบบของเดิม 
 

 
 
ภาพที่ 44  ใบเสมาหินทรายสีแดง ณ วัดประสาท 
 

 
 
ภาพที่ 45 วิหารหรืออุโบสถหลังเดิม ณ วัด ประสาท 
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   วิหาร (อุโบสถหลังเดิม) บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2505 ทรงเป็นอาคารรุ่นเก่า ก่ออิฐถือปูนถึง
อกไก่ ทรุดโทรมมากแล้ว หน้าบันป้ันปูนลายรูปสุนทรีวาณี เป็นความอุปมาว่าด้วยนางฟ้าในดอกบัว
เปรียบด้วยพระไตรปิฎกอันเกิดแต่พระพุทธองค์ อันเป็นคตินิยมในแนวทางของสมเด็จพระวันรัตน์ 
(แดง) วัดสุทัศน์ฯ ในสมัยรัชการที่ 5 ภายในวิหารประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” ซึ่งน่าจะเป็นพระพุทธรูป
หินทรายโบราณ  มณฑปพระพุทธบาท ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสําริด (วิชญดา ทองแดง และ
ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 206-209)  
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่าวิหารของวัดประสาท เป็นอาคารรุ่นเก่าและ
หน้าบันป้ันปูนลายรูปสุนทรีวาณีอันเป็นลักษณะเฉพาะในรัชกาลที่ 5 ซึ่งสามารถเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงช่วงอายุของวัดได้ ดังน้ันวัดประสาทจึงมีคุณค่าเชิงศิลปะและเทคนิค 
 21. วัดเพลง (กลางสวน)  
  ต้ังอยู่หมู่ที่ 13 ซอยวัดแก้ว คลองบางพรม หมู่ที่ 13 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน วัด
เพลง (กลางสวน) ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัดที่ชัดเจน พบเพียงคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่า เมื่อ
ครั้งไทยกับพม่าทําศึกสงครามกันอยู่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยทรงนํากองทัพทหารมาพัก
แรมอยู่ในละแวกน้ี ส่วนหน่ึงไปพักที่บริเวณวัดสะพาน อีกส่วนหน่ึงไปพักที่บริเวณวัดประสาท ส่วน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ใช้สถานที่วิหารหลวงพ่อตาแดงเป็นที่ประทับของพระองค์เอง 
  จนถึงยุคสิ้นสุดสงครามกับพม่า บริเวณน้ีจึงมีผู้คนทยอยเข้ามาอาศัยอยู่กันมากขึ้น 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผักผลไม้ วัดเพลงมีผลไม้หลากหลายชนิดมีความสงบร่มเย็น มีคลอง
เล็กๆ ล้อมรอบ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของวัดมีคลองเช่ือมถึงกัน ซึ่งสามารถพายเรือลัดเลาะ
ออกไปได้จนถึงแม่นํ้าเจ้าพระยา 
  มีเร่ืองราวเล่าขานกันต่อๆ มาว่า ความข้ึนช่ือของผลไม้วัดเพลงในสมัยน้ันทําให้เหล่า
นางสนมกํานัลวังนันทอุทยาน (ที่ต้ังนันทอุทยานสโมสร ปัจจุบัน) ล่องเรือพากันมาหาผลไม้กินและนํา
กลับไปในวังกันอยู่เนืองๆ เนื่องจากบริเวณน้ีมีความร่มรื่น นางสนมกํานัลที่มาถึงวัดเพลง จึงชอบมาน่ัง
พักผ่อนบริเวณวัดและมักจะแวะน่ังเล่นกันบนต้นไม้บริเวณที่สร้างอุโบสถและวิหารหลวงพ่อตาแดง 
จนลําต้นเอนเอียงใกล้เคียงกับพ้ืนดิน เคยมีต้นยางใหญ่เอนปรากฏให้เห็นอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตก
ของอุโบสถและยังคงมีต้นมะตูมเอนให้เห็นอยู่ถึงปัจจุบันน้ี 
  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ประมาณปี
พุทธศักราช 2370 มีผู้ศรัทธาสร้างอุโบสถ (หลังเดิม) มีลักษณะเป็นแบบเก๋งจีนที่นิยมสร้างกันในสมัย
น้ัน วัดเพลงกลางสวนจึงเจริญขึ้นมาตามสมควร จนกาลเวลาผ่านมาประมาณปีพุทธศักราช 2460 วัด
ขาดผู้บํารุง ทําให้อาคารเสนาสนะต่างๆ ชํารุดทรุดโทรมเป็นวัดร้างไปในที่สุด และกลายเป็นป่าช้า 
สุสาน เผาและฝังศพ ที่เก็บโครงกระดูกของผู้คนท่ีเสียชีวิตในละแวกน้ีในเวลาต่อมา วัดเพลงกลายเป็น
วัดร้างอยู่หลายสิบปี นานๆ จะมีผู้คนผ่านมาสักครั้งหน่ึง  
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  จนกระทั้งปี พ.ศ. 2519 ชาวบ้านได้พร้อมใจกันนิมนต์พระสมุห์ทองใบ ติกฺขวีโร มา
นําพุทธศาสนิกชนร่วมกันพัฒนาทํานุบํารุงสร้างเสนาสนะขึ้นใหม่ และทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ประกาศให้วัดเพลง (วัดร้าง) เป็นวัดเพลง(กลางสวน) เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ประจําพรรษาได้อีกครั้ง 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2522 และได้รับการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนถึงปัจจุบัน (วัดเพลง 
(กลางสวน), 2554: 15)   
  เมื่อ น. ณ ปากนํ้า เดินทางมาสํารวจในปี พ.ศ. 2513 บันทึกไว้ว่า “พระอุโบสถพระ
วิหารยังคงรูปอยู่ แต่หลังพรุนหมดแล้วพระพุทธรูปข้างในเป็นของสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เสาพระวิหาร
ลายปูนป้ันเป็นของรัชกาลที่สาม แสดงว่ารัชกาลที่สาม มาทําการปฏิสังขรณ์แต่แล้วก็คงทนอยู่ไม่ได้ 
กลับรกร้างไปอีก...พระอาจารย์บุญมา เจ้าอาวาสวัดใหม่เทพพล ท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า วัดน้ีเพ่ิง
ร้างมาเมื่อ 40 กว่าปีมาน้ีเอง” 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เดิมเป็นทรงเก๋งจีน เมื่อชํารุด
ทรุดโทรมจึงสร้างขึ้นใหม่เป็นทรงไทย หลังคาสองช้ันลด หน้าบันเป็นลายเกียรติมุขล้อมรอบด้วยเครือ
เถา พระประธานในอุโบสถ (หลวงพ่อสิน) เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทองเหลือง หน้าตัก 2 ศอก 
 

 
 
ภาพที่ 46 หลวงพ่อสิน พระประธานในอุโบสถ ณ วัดเพลงกลางสวน 
 
  วิหาร ด้านข้างอุโบสถ ประดิษฐาน “หลวงพ่อตาแดง” นับถือกันว่าศักด์ิสิทธ์ิมาก 
ส่วนใหญ่มักมาแก้บนด้วยการจุดประทัดหรือเอาไข่ต้มมาถวายมีตํานานเล่าว่า ประวัติหลวงพ่อตาแดง    
(วัดเพลง (กลางสวน) (2554: 17) เดิมท่านมีช่ือว่าอะไร สร้างขึ้นสมัยไหน ไม่มีหลักฐานแน่ชัด มีผู้เฒ่า
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ผู้แก่เล่าต่อๆ กันมาว่า เมื่อวัดเพลงยังเป็นวัดร้าง หลวงพ่อตาแดงเป็นพระพุทธภาพที่ศักด์ิสิทธ์ิ ผู้ใดมี
ความเดือดร้อนทุกข์ใจก็มักจะมาขอพรจากหลวงพ่อผู้ที่มาแล้วกลับไปมักจะประสพสมสิ่งประสงค์ตาม
คําอธิษฐานของตนทุกประการจนเป็นที่เรื่องลือกันทั่วว่าหลวงพ่อมีความศักด์ิสิทธ์ิ บางคนก็มาเสี่ยง
ทายขอหวยจากหลวงพ่อ กลับไปก็ถูกหวยติดต่อกันหลายงวดทําให้ขุนบาล (คําเรียกเจ้ามือหวยใน
สมัยน้ัน) หมดตัวไปตามๆ กัน ทําให้ผู้ที่เสียประโยชน์หาวิธีมาแก้เคล็ด โดยนําตะปูตอกท่ีตาของหลวง
พ่อ แต่ปรากฏว่าตอกไม่เข้า จะด้วยอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อหรือเหตุผลกลใดไม่ปรากฏชัด คง
มีเพียงคําบอกเล่าของผู้พบเห็นร่องอยการตอกตะปูที่ตาของหลวงพ่อ ที่ตาของหลวงพ่อมีรอยไหลของ
เลือดติดลูกตาทั้งสองข้างเป็นสีแดงเต็มไปหมด จนมองเห็นได้แต่ไกล นับจากน้ันจึงมีผู้คนเรียกขาน
นามหลวงพ่อติดปากกันว่า “หลวงพ่อตาแดง” สืบต่อกันมา ต้ังแต่บัดน้ันจนถึงปัจจุบัน 
  เกี่ยวกับหลวงพ่อตาแกง ยังมีคําบอกเล่าต่อมาอีกว่า เมื่อครั้งก่อนที่พระสมุห์ทองใบ 
ติกฺขวีโร จะมาประจําอยู่เพ่ือทําการบูรณะสร้างวิหารข้ึนมาใหม่น้ัน นายเรียม ลัยเลิศ เล่าให้ฟังว่าในปี 
พ.ศ. 2549 เมื่อท่านอายุได้ 46 ปี ขณะน้ันได้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดสะพาน ท่าได้มีโอกาสเดินลัดสวน
มาที่วัดเพลง ได้เข้ามาที่วิหารหลวงพ่อตาแดง จะเข้าไปเก็บกวาดกิ่งไม้ทําความสะอาดหลวงพ่อ แต่
ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปใกล้วิหาร ท่านได้เห็นงูขนาดใหญ่ 2 ตัว นอนขดอยู่ข้างหน้าตักของหลวงพ่อ ข้าง
ละตัว คล้ายเป็นการอารักษ์ขา แต่พอเดินเข้าไปใกล้งูทั้ง 2 ตัวน้ันกลับชูคอขึ้นทําท่าขู่ไม้ให้เข้าใกล้ ไล่
ก็ไม่ยอมหนี จึงต้องยกมือข้ึนไหว้หลวงพ่อและบอกกล่าวว่าจะมาทําความสะอาดวิหารให้หลวงพ่อไม่
ได้มาทําลายหรือทําสิ่งไม่ดีแต่อย่างใด พบจบคําบอกกล่าวน้ัน งูใหญ่ทั้ง 2 ตัวก็แสดงอาการสงบและ
ม้วนตัวลงนอนอยู่ที่เดิมไม่หนีไปไหน จนพระเรียม ทําความสะอาดวิหารเสร็จแล้ว จึงเดินทางกลับไป
ยังวัดสะพานตามเวลาอันสมควร (วิชญดา ทองแดง และศรัณย์ ทองปาน, 2555: 210-215) 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจยังพบเห็นหลักฐานศิลปกรรมเก่าแก่อันเป็น
ลักษณะเฉพาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ดังน้ัน วัดเพลงกลางสวนจึงเป็นวัดที่มีคุณค่าเชิงศิลปะและ
เทคนิค 
 22. วัดศิริวัฒนาราม  
  ต้ังอยู่ริมคลองบางน้อย หมู่ที่ 2 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน ในปี พ.ศ. 2517 นางสาว
ศิริ หยุนแดง ได้บริจาคท่ีดินให้สร้างวัด ซึ่งในขณะน้ันลักษณะที่ดินเป็นหนองน้ําใช้ประโยชน์ไม่ได้ และ
เป็นที่ห่างไกลความเจริญ ไม่มีถนนเข้าถึง เจ้าของที่ดินมีข้อแม้ว่าถ้าภายในหกปี ต้ังขึ้นเป็นวัดไม่สําเร็จ
ก็จะขอท่ีดินคืน ระยะแรกชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาจึงเริ่มสร้างเป็นสํานักสงฆ์โดยเร่ิมจากร้ือยุ้งข้าวมา
สร้างเป็นกุฏิห้าหลัง และสร้างศาลาขึ้นอีกหน่ึงหลังในปี พ.ศ.2520 (ปัจจุบันรื้อลง) พระที่มาประจําอยู่
ที่วัดในระยะแรกคืออาจารย์จรูญ แต่อยู่เพียงแค่สองถึงสามพรรษา 
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  จากน้ันในปี พ.ศ.2525 หรือแปดปีนับจากที่มีผู้ถวายที่ดิน สํานักสงฆ์แห่งน้ีก็ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ต้ังข้ึนเป็นวัด โดยใช้ช่ือว่า “วัดศิริวัฒนาราม” จากนามของผู้
บริจาคท่ีดิน คือนางสาวศิริ หยุนแดง โดยมีพระอาจารย์ไสว สิริภทฺโท กับหลวงตาจ้อย มาจําพรรษา 
  ต่อมา พระอาจารย์จําปา จนฺทูปโม (พระครูจันทคุณาภรณ์ มรณภาพ เมื่อปี 2534) 
วัดประดู่ เจ้าคณะตําบล ได้มาดูแลวัดน้ี ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการสร้างอุโบสถ หลังจากนั้นพระอาจารย์
บุญมาก วัดโพธ์ิ (ตลิ่งชัน) มาพัฒนาวัดและดูแลการสร้างโบสถ์อีกราว 4-5 ปี จนแล้วเสร็จ แต่ทางวัด
ยังไม่มีเงินจัดงานฉลอง จนถึงปี พ.ศ.2539 จึงได้รวบรวมเงินจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตข้ึน มีกําหนดจัด
งาน 3 วัด โดยนิมนต์เจ้าคณะภาค วัดยานนาวา (มรณภาพแล้ว) มาเป็นประธานในพิธี 
  พระพุทธรูปสําคัญ ได้แก่ หลวงพ่อทิพย์มงคล พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย 
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระอธิการเฉลิม ธนิสฺสโร ส่วนงานประจําปีมีกําหนดในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
แรกในเดือนมีนาคม  
  สิ่งน่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นอาคารทรงไทย หน้าบัน
ตอนบนเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตอนล่างเป็นสิงห์สองตัวถือฉัตร หน้าบันด้านหลังตอนบน
เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ตอนล่างเป็นภาพพุทธประวัติตอนปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ 
  ศาลาการเปรียญ ทรงปั้นหยา เรือนไม้ ยกพ้ืนสูง 
  ศาลแม่โพสพ ริมคลองลัดตาเหนียว ท้ายวัด สิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตในละแวกน้ีที่ดํารง
วิถีเกษตรแบบ “3 เดือนทํา 6 เดือนว่าง” มาเนิ่นนาน การทํานาเพ่ิงหมดไปจากบริเวณน้ีเมื่อราวปี 
พ.ศ. 2526 น่ีเอง 
 

 
 

ภาพที่ 47 พระแม่โพสพ ณ วัดศิริวัฒนา 
  เดิมศาลแม่โพสพเป็นศาลไม้เล็กๆ ตรงทางสี่แพร่งที่คลองบางพรมและคลองลัดตา
เหนียวมาตัดกัน เมื่อเริ่มสร้างวัดจึงย้ายมาสร้างเป็นศาลไม้ขนาดใหญ่ขึ้นตรงหัวมุมวัด เพ่ือจะได้มีคน
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ดูแล จากน้ันในปี พ.ศ. 2542 ทางวัดได้สร้างเป็นศาลก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ โดยย้ายตําแหน่งมาอีก
เล็กน้อยดังที่เห็นในปัจจุบัน มีงานฉลองศาลในปี พ.ศ. 2545 และจัดงานฉลองต่อมาทุกปีในช่วง
เดียวกับงานประจําปีของวัด (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 213-215) 
 

 
 
ภาพที่ 48 ศาลพระแม่โพสพหลังเดิม บริเวณแยกคลองบางพรม และคลองลัดตาเหนียว 
 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบการสักการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ไม่ใช่พระพุทธรูป 
ได้แก่ ฤาษี และพระแม่โพสพ สอบถามชาวบ้านทําทําให้ทราบว่ายังมีชาวบ้านมาบนบานศาลกล่าว 
และนําอาหารมาเซ่นไหว้ขอให้ตนมีโชคมีลาภและการทําการเกษตรอย่างสมํ่าเสมอ แสดงว่าวัดศิริ
วัฒนามีการทําหน้าที่ของการเป็นแหล่งยึดเหน่ียวจิตใจของชุมชน ดังน้ันจึงมีคุณค่าทางจิตวิญญาณ 
(ความเช่ือ/ความศรัทธา) 
 23. วัดสะพาน  
  ต้ังอยู่บ้านคลองบางน้อย หมู่ที่ 7 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชันวัดสะพานสร้างประมาณ 
พ.ศ. 2320 ผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันมาว่า เดิมวัดสะพานเป็นวัดเล็กๆ มีทางเดินผ่านข้ามคลองทางด้านหน้า
วัด เลยเรียกกันว่า “วัดสะพาน” สร้างมาต้ังแต่ก่อนเสียกรุง เมื่อทัพพม่าผ่านมาเห็นพระพุทธรูปใน
วิหารคิดว่ามีทองอยู่ข้างใน เลยทําลายพระพุทธรูปเพ่ือจะเอาของมีค่าแต่กลับเจอว่าเป็นหินทราย แต่
ยังมีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า วัดสะพานเคยมีอุโบสถไม้มุงสังกะสีหลังเล็กๆ ขนาดพระน่ังได้ไม่ถึง
สิบรูป 
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปิยธรรมานุศาสก์ (บรรจง ปิยธมฺโม) 
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  สิ่งน่าสนใจ คือ อุโบสถเดิม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 แทนอุโบสถไม้หลังเดิม 
  อุโบสถ ใช้งบประมาณว่า 30 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นเงินบริจาคของสุภาพสตรีอาวุโส
สองพี่น้องสกุล “เอ่ียมผดุง” ซึ่งมาจากเงินค่าเวนคืนที่สวนของเธอเพ่ือตัดถนนราชพฤกษ์ ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและมีพิธีผู้พัทธสีมาและฝังลูกนิมิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 
 

 
 
ภาพที่ 49 อุโบสถหลังใหม่ที่สร้างแทนอุโบสถไม้หลังเดิม ณ วัดสะพาน 
 
  วิหาร อาคารโถง อยู่ริมคลองเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต หลวงพ่อกลาง หลวงพ่อ
ดํา น. ณ ปากนํ้า บรรยายไว้ว่า “พระพุทธรูปในวิหารสามหลังล้วนเป็นพระศิลาสมัยอยุธยาทั้งสิ้น 
เข้าใจว่าจะมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้น” นอกจากหลวงพ่อโต หลวงพ่อกลาง หลวงพ่อดํา ปางมารวิชัย 
ยังมีพระพุทธรูปอีกจํานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระหินทรายซึ่งแตกหัก จึงมีการบูรณะป้ันพอกขึ้น
ใหม่ในบางส่วน องค์ที่เป็นที่นับถือกันมากว่าศักด์ิสิทธ์ิ คือหลวงพ่อโตที่อยู่หลังสุด นิยมแก้บนด้วยว่าว
และไข่ต้ม (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 216-219) 
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ภาพที่ 50 หลวงพ่อดํา ณ วิหารอาคารโถง วัดสะพาน 
 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนกลางจํานวน
มาก แสดงให้เห็นความสําคัญของวัดที่มีมาอย่างยาวนานและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสืบ
เร่ืองราวประวัติความเป็นมาของชุมชนย่านนี้ได้ ดังน้ันวัดแห่งน้ีจึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 24. วัดจําปา  
  ต้ังอยู่บ้านคลองบางระมาด ถนนพุทธมณฑลสาย 1 หมู่ที่ 5 แขวงบางระมาด เขต
ตลิ่งชัน ตามประวัติฉบับกรมศาสนา วัดจําปาสร้างประมาณ พ.ศ. 2365 ในรัชกาลที่ 2 ไม่ทราบนาม
และประวัติผู้สร้าง ส่วน น. ณ ปากนํ้า เช่ือว่าวัดน้ีน่าจะเก่าแก่ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ได้รับการ
ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่แบบสร้างใหม่ในรัชกาลที่ 3 จึงมีใบเสมาเป็นแบบสมัยรัชกาลที่ 3  
  วัดจําปามีศิลปกรรมเก่าแก่และถาวรวัตถุที่ยังคงรักษาไว้จนปัจจุบัน เช่น ธรรมาสน์ 
ตู้พระไตรปิฎก วิหาร รวมถึงที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 3 ซึ่งขณะน้ีสร้างเป็นตลาดนํ้าและ
สวนปฏิบัติธรรม 
  ด้านหลังป้ายช่ือวัด หน้ากุฏิเจ้าอาวาส มีข้อความท่ีคัดลอกมาจากศิลาจารึกที่พบใน
อุโบสถ ความว่า  
 

 ศุภมัสดุ พุทธศักราช 2391 พระวษา เศษสังขยา 10 เดือน กับ 2 วัน ปัตยุบัน เดือน 4 
แรม 3 คํ่า วันอาทิตย์เพลา 3 โมงเช้า สมเด็จเจ้าประคุณสังฆราช วัดราชบูรณะ เสด็จเข้าสู่ที่
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เฝ้าในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยถวายพระพรลาไปกระทมหกรรมฉลองจําปาสะอาวาศ แล้ว
ถวายพระพรขอที่ตําบลสวนเส้นหนึ่ง กว้างต้น 18 วา กว้างปลาย 18 วา โดยรี 3 เส้น 2 วา 
สวน 3 ขนัด ขนัดละ 6 ร่องบ้าง 4 ร่องบ้าง เส้นหนึ่งเป็นสวน 16 ร่อง ะ แลทวยราษฎรได้ผูก
อากรทบวงแก่นายระวางปีละ 10 สลึง ให้เป็นกัลปนาแก่พระสงฆ์อันจําพรรษาอยู่ในพระ
อารามวัดจําปา ตําบลในคลองบางระมาด สมเด็จบรมธรรมิกราชาธิราชก็ทรงพระราชศรัทธา
อุทิศ ะ ถวายกับสมเด็จเจ้าประคุณสังฆราชแล้ว จึ่งมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ส่ังเจ้า
พนักงานพระคลังกับพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวรนพ จางวางมหาดเล็ก ให้ปักปันค่ันเขต
แดนไว้เป็นสําคัญ ะ แล้วทรงพระราชศรัทธาถวายของต่างประเทศเพิ่มเข้าในการฉลองเป็น
ของจีน 5 อย่าง ลูกพลับเข่งหนึ่ง ส้มจีนเข่งหนึ่ง มก่อเข่งหนึ่ง แห้วจีนลังหนึ่ง กะเทียมดองลิบ
ไห ะ ให้นายสุจินดานํามาถวาย แต่ ณ วันอาทิตย์ เดือน 4 แรม 3 คํ่า จุลศักราช 1210 ปีวอก
นักษัตรสัมฤทธิศาก ฯ|ะฯ|ะฯ|ะฯ|ะ” 

 
  พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัยหน้าตัก 1 เมตร 
และ “หลวงพ่อลายนํ้า” พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ทรงเคร่ืองใหญ่ สลักด้วยไม้ มีประวัติว่าลอยนํ้ามา 
เจ้าอาวาสในอดีตและราษฎรจึงช่วยกันอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ปัจจุบันหลวงพ่อลอยนํ้าองค์จริงเก็บ
รักษาไว้ในที่ปลอดภัยแต่ได้สร้างองค์จําลองขึ้นไว้ให้สักการบูชาแทน ส่วนพระเกจิอาจารย์มีอาทิ หลวง
ปู่เผือก พระครูอรรถกิจจาทร (ช่วง สุวณฺณโชโต) 
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสุนทรจริยาภิรม (สยาม ปญฺญาปชฺโชโต) งาน
ประจําปีของวัดมี 1) งานประจําปีปิดทองหลวงพ่อลายนํ้าและอดีตเจ้าอาวาในต้นเดือนมีนาคม 2) 
บวชเณรภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายน 3) เทศน์มหาชาติในวันแม่แห่งชาติ 4) ตักบาตรเทโวโรหนะ บุญ
วันออกพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาแต่เดิมและได้รับความนิยมสูงสุดในตลิ่งชัน ทางวัดจะอัญเชิญ
หลวงพ่อลอยนํ้าองค์จําลองประดิษฐานบนราชรถ ต้ังขบวนท้ายอุโบสถแล้วเคลื่อนไปรับบาตรจาก
พุทธศาสนิกชน 
  อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หน้าบันเป็นลายเครือเถาประดับด้วยเครื่อง
ถ้วยชาม มีภาพสัตว์ เช่น นํา กระรอก อยู่ตามกิ่งก้าน หน้าบันมุขด้านหน้ามีภาพปูนปั้นระบายสีรูป
พระโพธิสัตว์ตัดพระเมาฬี หน้าบันมุขด้านหลังเป็นปูนปั้นระบายสีรูปพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้น
พระศรีมหาโพธิ์ ด้านหนึ่งมีพราหมณ์กําลังถวายฟ่อนหญ้า อีกด้านมีธิดาพญามาร แสดงในลักษณะ
หญิงสาวและหญิงชรา 
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ภาพที่ 51 อุโบสถ ณ วัดจําปา 
 

 
 
ภาพที่ 52 หน้าบันลายเครือเถาประดับด้วยถ้วยชาม ณ วัดจําปา 
 
  ใบเสมาเป็นแบบสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ฐานชุกชีภายในประดับแผงราชวัติเหล็กหล่อปิด
ทอง ทําในประเทศอังกฤษ ตรงกลางเป็นตราแผ่นดินสมัยต้นรัชกาลที่ 5 แม้ไม่ทราบประวัติความ
เป็นมา แต่สันนิษฐานกันว่านะเป็นของพระราชทานในสมัยรัชกาลที่ 5 
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  กําแพงแก้วและระเบียง รอบอุโบสถทํากําแพงแก้วล้อมไว้สามด้าน ยกเว้นด้านหน้า
คือด้านทิศตะวันออก ทําเป็นระเบียง น. ณ ปากนํ้าให้ความเห็นไว้ว่า “สิ่งอันสะดุดตาก็คือ ซุ้มประตู
กําแพงแก้วน้ันเป็นแบบอยุธยาชัดๆ บ่งว่าต้องปฏิสังขรณ์วัดน้ีขึ้นจากวัดเก่าในสมัยอยุธยาอย่าง
แน่นอน” 
   เจดีย์ย่อมุมไม้สิบหก ในเขตกําแพงแก้ว มี 3 องค์ รูปแบบแปลกตาเพราะมีการย่อมมุ
ด้านละสี่มุม สี่ด้านรวมกันเป็น 16 มุม ด้วยแบบที่พบทั่วไปมักเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองคือย่อมุมด้าน
ละสามมุม 
 

 
 
ภาพที่ 53 เจดีย์ย่อมุมไม้ 16 บริเวณด้านหน้าอุโบสถ ณ วัดจําปา 
 
  วิหารหลวงพ่อลอยนํ้า สร้าง พ.ศ. 2545 ประดิษฐานหลวงพ่อลอยน้ําองค์จําลอง 
และเป็นที่เก็บราชรถที่ใช้แห่หลวงพ่อในงานตักบาตรเทโวโรหนะ 
  วิหารมณฑป สร้าง พ.ศ. 2525 ประดิษฐานรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสคือพระอธิการ
เผือก และพระครูอรรถกิจจาทร (ช่วง สุวณฺณโชโต) (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 
235-231) 
  สรุปความสําคัญ จากการศึกษาและการสํารวจพบว่าวัดจําปาพบอุโบสถที่มีหน้าบัน
ประดับด้วยเครื่องถ้วยชาม อันเป็นลักษณะเฉพาะในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 มีระเบียงแก้วรอบอุโบสถ
และเจดีย์ย่อมุมไม้สิบหกท่ีมีเอกลักษณ์ของวัดน้ีทําให้วัดจําปามีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และ
คุณค่าเชิงศิลปะและเทคนิค 
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 25. วัดโพธิ์  
  ต้ังอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย 1 หมู่ที่ 2 แขวงระบาท เขตตลิ่งชัน ประวัติวัดฉบับ
กรมการศาสนากล่าวว่าวัดโพธ์ิสร้างประมาณ พ.ศ. 2323 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เข้าใจว่า
ชาวบ้านละแวกน้ันร่วมในกันสร้าง บ้างว่าเดิมทีเรียกว่า “วัดโพธิล้ม” เพราะมีต้นโพธ์ิหน้าวัดล้มขวาง
คลองบางระมาดอยู่เป็นเวลาหลายปี ต่อมาจึงเรียกกันว่าวัดโพธ์ิบางระมาด 
  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่พระพุทธรูปประธานในอุโบสถหลังใหม่ ส่วนเกจิอาจารย์คือ
พระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่นวล) อดีตเจ้าอาวาส 
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูวินัยธร ประสพชัย ปภากโร มีโรงเรียนในที่ดินวัด
ได้แก่โรงเรียนวัดโพธ์ิ (กทม.) และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (กระทรวงศึกษาธิการ) ส่วนงานประจําปี
มีทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (3 คืน) 
   อุโบสถหลังเดิม น่าจะมีอายุในสมัยอยุธยาตอนปลาย ฐานแอ่นโค้งหน้าบันเป็นไม้
แกะสลักลวดลายซุ้มทรงปราสาท ท่ามกลางลายเทพพนมก้านขดหลังคามุงกระเบ้ือง เพ่ิงถูกรื้อไปราว
ปี พ.ศ. 2550 
  อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เริ่มก่อสร้างข้างอุโบสถหลังเดิม เมื่อ พ.ศ. 
2533 เป็นอาคารสองชั้นฝาผนังและพ้ืนปูหินอ่อนผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2546 หน้าบันออกแบบตาม
อย่างอุโบสถหลังเดิม ตรงกลางเป็นซุ้มปราสาทประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ ล้อมรอบด้วย
ลายเทพนม 
 

 
 
ภาพที่ 54 อุโบสถ ณ วัดโพธ์ิ 
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  เจดีย์และพระปรางค์ เคยมีเจดีย์สามองค์อยู่หลังอุโบสถหลังเดิมทางทิศตะวันตกและ
เคยมีพระปรางค์อยู่ที่มุมทั้งสี่ของกําแพงแก้ว ปัจจุบันน้ีไม่พบแล้ว คงถูกร้ือไปพร้อมกับอุโบสถหลังเดิม 
  หอไตร อาคารคอนกรีตจตุรมุข ยอดเจดีย์ น่าจะสร้างราวทศวรรษ 2490 ในแนว
ประตูกําแพงแก้วด้านหน้าอุโบสถทางทิศตะวันออก และคงถูกรื้อไปพร้อมกันน่ันเอง (วิชญดา 
ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 232-234) 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจพบว่าวัดโพธ์ิมีสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นใหม่มากมาย
และไม่พบความเก่าแก่ของวัตถุใดๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และบ่งบอกช่วงอายุ
ของวัดได้ ดังน้ันวัดน้ีจึงแสดงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ไม่ชัด 
 26. วัดมะกอก  
  ต้ังอยู่ที่ถนนฉิมพลี หมู่ที่ 8 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน ประวัติวัดฉบับกรมการ
ศาสนาระบุว่าวัดมะกอกสร้างประมาณ พ.ศ. 2362 แต่เดิมเป็นที่เปลี่ยวห่างไกลจากหมู่บ้าน มีนามว่า 
“วัดคามวาสีสโมสร” ต่อมาเปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดมะกอก”  
  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่ พระประธานในอุโบสถ และพระป่าเลย์ไลยก์เกจิอาจารย์มี
อาทิ หลวงพ่อแดง หลวงปู่วงศ์ (พระครูวิสุทธิศีลาจารย์) หลวงปู่เผือด เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครู
พิพัฒน์วรคุณ (สําราญ พรหมสโร) ส่วนกําหนดงานประจําปีคือ 16-20 มีนาคม ของทุกปี 
  สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สร้างขึ้นใหม่แทนหลังเดิม 
เมื่อ พ.ศ. 2500 โดยใช้เสมาจากอุโบสถหลังเดิมมาเป็นเสมาเอก หน้าบันด้านหน้าและหลังของอุโบสถ
วัดมะกอกมีลวดลายเหมือนกันคือเป็นภาพพระโพธิสัตว์ประทับบนบัลลังก์ ตอนล่างเป็นสัตว์สี่เท้า 
 

 
 
ภาพที่ 55 อุโบสถ ณ วัดมะกอก 
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  กุฏิสงฆ์ เดิมเป็นอาคารไม้รุ่นรัชกาลที่ 6-7 ประดับลายฉลุงดงามแม้จะได้รับการ
ปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเน่ือง แต่ปัจจุบันก็ยังพอมองเห็นเค้าของอาคารเก่าอยู่บ้าง 
  ประเด็นน่าสนใจ 
  เคยมีหลักฐานว่ามีศาลาการเปรียญและหอสวดมนต์ ซึ่งมีเสาไม้เขียนลายรดน้ําปิด
ทอง น. ณ ปากนํ้า ผู้เคยเห็นเสาเหล่าน้ี พรรณนาไว้ว่า  

 
 ลายต้นไม้เถา และดอกพุดตาน เล้ือยพันไปตลอดเสาสลับด้วยดอกและใบ มีสัตว์ต่างๆ 
ประกอบเช่น กินรี กระรอก นกหัวเป็นคน ซึ่งเรียกกันว่าอรหันต์ และเขียนรูปโขดเขา 
ธรรมชาติ ลายทองพื้นรักดํา เบื้องล่างเป็นลายเชิงงดงามมาก เข้าใจว่า ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่
สาม ยังไม่เคยเห็นเสากลมเขียนลายทองเช่นนี้มาก่อนเลยช่างงามอย่างน่าอัศจรรย์ 
 

  สันนิษฐานว่าเดิมเป็นเสาของอาคารในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ต่อมารื้อ
สร้างกุฏิถวายวัดชนะสงคราม ก่อนจะถูกผาติกรรมมาเป็นเสาศาลาการเปรียญวัดมะกอก ภายหลัง
ทางวัดได้รื้อศาลาดังกล่าวลงราวช่วงหลังปีพ.ศ. 2526 ปัจจุบันไม่มีร่องรอยเหลือให้เห็นแล้ว และไม่
สามารถสืบถามได้ว่าไปอยู่ที่ใด (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 235-238) 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจวัดมะกอก ไม่พบร่องรอยความเก่าแก่ที่สามารถใช้
เป็นหลักฐานทางประวัตศาสตร์และมีลักษณะเฉพาะที่บอกช่วงยุคสมัยของวัดได้ จึงทําให้วัดน้ียังแสดง
คุณค่าทางวัฒนธรรมที่ยังไม่ชัด 
 27.  วัดอินทราวาส (วัดประดู่)  
  ต้ังอยู่ถนนวัดอินทราวาส หมู่ที่ 22 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน เดิมช่ือ วัดอินสร
เพ็ชร์ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดประดู่” ประวัติวัดฉบับกรมการศาสนากล่าวว่าสร้างประมาณ พ.ศ. 2150 
ในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่จากหลังฐานเอกสาร พบว่าสมัยรัชกาลที่ 6 ระบุนาม
ว่าวัดอินสรเพ็ชร์ ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นวัดอินทราวาสในราวปี พ.ศ. 2479 สมัยพระอธิการทองเติมเป็น
เจ้าอาวาส 
  พระพุทธรูปสําคัญได้แก่หลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถ เป็นพระศิลา และหลวง
พ่อสุโขทัย ประดิษฐานในวิหาร เกจิอาจารย์คือพระครูจันทคุณาภรณ์ (หลวงพ่อจําปา จนฺทูปโม) อดีต
เจ้าอาวาส 
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระปลัดทองอยู่ โชติโย มีโรงเรียนในที่ดินวัดได้แก่โรงเรียน
วัดอินทราวาส (กทม.) 
  สิ่งน่าสนใจ คือ อุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะเป็นจตุรมุข คล้ายพระ
อุโบสถวัดเบญจมบพิตร เร่ิมสร้างในปี พ.ศ. 2513 แล้วเสร็จจนฝังลูกนิมิตได้ในปี พ.ศ. 2527 หน้าบัน
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ทิศเหนือภาพพุทธประวัติตอนตัดพระเมาฬี ทิศตะวันออกเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ทิศใต้
เป็นภาพพุทธประวัติตอนปฐมเทศนาโปรดปัญจวคีย์ ส่วนทิศตะวันตกเป็นภาพพระพรหมทรงหงส์ 
 

 
 
ภาพที่ 56 อุโบสถจัตุรมุข ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) 
 
  มณฑป ประดิษฐานรูปเหมือนของพระครูจันทคุณาภรณ์ และพระอธิการอ่อน จนฺทส
โร อดีตเจ้าอาวาส พระอินทรสรเพชรเจดีย์ สร้างสมัยพระครูกิตติภัททาภรณ์ (วิเชียร กิตติภทฺโท) เป็น
เจ้าอาวาส (ระหว่างปี พ.ศ. 2535 - 2542) ได้รับประทานนามจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จกระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทั้งยังได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งเสด็จบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุที่พระเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 
 

 
 
ภาพที่ 57 พระอินทรสรเพชรเจดีย์ ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) 
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  พระอินทรสรเพชรเจดีย์แบ่งเป็นห้าช้ัน ช้ันล่างมีผนังกําแพงสองช้ัน มีทางเดินตรง
กลางได้รอบ ใช้สําหรับบรรจุอัฐิของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ด้านในใช้สําหรับปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญ
กุศล ช้ันที่สอง มีพระเจดีย์รายองค์เล็กต้ังอยู่สี่มุม ช้ันที่สามเป็นฐานคํ้ายันพระเจดีย์และเป็นที่รวม
พระพุทธรูปและวัตถุเก่าแก่ของวัด ช้ันที่สี่เป็นคอระฆัง มีซุ้มพระพุทธรูปสี่ด้าน ยอดบนคอระฆังเป็น
ห้องประดิษฐานพระบรมธาตุช้ันที่ห้าเป็นส่วนยอดพระเจดีย์ 
  ลูกกรอกแฝด (สองศรีษะร่างเดียว) เสียชีวิตต้ังแต่แรกเกิด บิดามารดานํามาถวายให้
หลวงพ่อวัดจําปา ซึ่งท่านได้นําไปให้โรงพยาบาลศิริราชดองไว้ในขวดโหลแล้วนํากลับมายังที่วัดประดู่ 
พร้อมทั้งต้ังช่ือให้ว่า “ศรีนรินทร์ - สินนารายณ์” ต่อมาเมื่อข่าวว่าร่างกายของลูกกรอกแฝด
เจริญเติบโตขึ้นได้ จนต้องเปลี่ยนขวดโหลใหม่ และมีเรื่องเล่าถึงการออกมาหยอกล้อกับคนในละแวก
วัดอยู่เนืองๆ ก็ทําให้มีคนมาเซ่นไหว้ขอโชคขอลาภกันเสมอ ลูกกรอกแฝดยังคงอยู่ที่วัดประดู่มาจน
ปัจจุบัน (วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2555: 239-242) 
 

 
 
ภาพที่ 58 ลูกกรอกแฝด “ศรีนรินทร์ - สินนารายณ์” ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) 
 
  สรุปความสําคัญ จากการสํารวจวัดอินทราวาส พบว่ามีชาวบ้านให้ความสนใจ
ลูกกรอกแฝดที่อยู่ภายในวัด มีการเอาของมาเซ่นไหว้ขอพรให้มีลาภและเรื่องบุตรอย่างสม่ําเสมอ วัด
อินทราวาส จึงทําหน้าที่เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ จึงทําให้วัดแห่งน้ีแสดงคุณค่าทางจิตวิญญาณ (ความ
เช่ือ/ความศรัทธา) 
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 ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทที่ 2 ตลาดน้ํา  
 ตลาดนํ้าในสวนฝั่งธนบุรีล้วนเคยมีชีวิตชีวา เพราะเป็นตลาดน้ําโดยธรรมชาติ อีกทั้งยัง
เป็นสถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย สินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ที่ได้จากสวนและสิ่งของเครื่องใช้
จําเป็นสําหรับคนในสวนที่อยู่ห่างไกลเมือง ตลาดนํ้าธรรมชาติ เช่น ที่ ตลาดนํ้าบางระมาดและตลาด
นํ้าตลิ่งชัน เคยเป็นตลาดนํ้าที่สําคัญในสมัยก่อน สินค้าส่วนมากก็จะเป็นพืชผัก ผลไม้จากสวนของ
ชาวบ้าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่สําคัญของชุมชนละแวก
ตลอดมา 
 ตลาดน้ําเริ่มเสื่อมสลายไปประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา การคมนาคมทางนํ้าเริ่มหมด
ความสําคัญลง เน่ืองจากมีการพัฒนาถนนหนทางกันมากขึ้น จึงทําให้การเดินทางทางบกน้ันมีความ
สะดวกมากขึ้นด้วย การขนส่งสินค้าก็เปลี่ยนจากทางเรือมาใช้รถยนต์แทนเพราะรวดเร็วกว่า ช่วงเวลา
เดียวกัน ก็เร่ิมมีถนนตัดผ่านไปยังชุมชนต่างๆ ทําให้ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น มีศักยภาพในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่าชุมชนริมน้ํา และนิยมที่จะปลูกบ้านเรือนอยู่ริมถนนหรือหันหน้าเข้าหา
ถนนมากกว่าหันหน้าไปทางริมนํ้าเหมือนในอดีต  
 อีกทั้ง การมีเรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารและสินค้าแทนเรือแจวน้ันก็เกิดปัญหากับบ้านที่
อยู่อาศัยตามริมคลองเช่นเดียวกัน เน่ืองจากเรือหางยาวเองได้มีการดัดแปลงให้มีความเร็วมากขึ้นเพ่ือ
ความรวดเร็วในการเดินทาง แต่เคร่ืองยนต์ที่ติดกับเรือนั้นมักจะส่งเสียงดังและเป็นปัญหามลพิษทาง
เสียง และกลายเป็นปัญหาที่รบกวนผู้คน ที่มีบ้านเรือนริมสองฝั่งคลอง รวมทั้งเรือที่พายขายของไม่
กล้าออกคลองใหญ่เพราะเกรงกลัวอันตราย ได้แต่เพียงพายเรือขายของเล็กๆ น้อยๆ ลัดเลาะไปตาม
คลองเล็กๆ แต่ก็ขายได้ไม่ดีนักจึงจําเป็นต้องเลิกราไปในที่สุด 
 แต่ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมากระแสการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเพ่ิมมากขึ้นทําให้มีตลาดนํ้า
เกิดขึ้นใหม่ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเพ่ิมขึ้นและทําให้ตลาดนํ้าในย่านตล่ิงชันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน  
 ตลาดนํ้าในตลิ่งชันมีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 
 1. ตลาดนํ้าตลิ่งชัน 
 2. ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
 3. ตลาดนํ้าวัดสะพาน 
 4. ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
 จากการสํารวจตลาดนํ้าในย่านตลิ่งชันพบว่าตลาดน้ํามีการบริการเรือท่องเที่ยวและการ
ขายสินค้าการเกษตรของคนในชุมชนเป็นลักษณะร่วมทําให้ตลาดนํ้าในย่านตลิ่งชันมีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมในด้านคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชนที่สะท้อนให้เห็นการดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนได้  
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 1. ตลาดน้ําตลิ่งชัน  
  ต้ังอยู่ริมคลองชักพระหน้าสํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันตลาดนํ้า
ตลิ่งชันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน เปิดทําการทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 
08.00 น. – 16.00 น. สภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ พ้ืนที่บนแพเหล็กที่เน้นขายอาหาร 
และมีลักษณะเด่นคือมีเรือสินค้ามาเทียบขนาบขาย บนแพเหล็กมีที่น่ังรับประทานอย่างสะดวกสบาย 
อาหารท่ีขายบนแพที่ได้รับความนิยมได้แก่ ปลาเผา ปูน่ึง กุ้งเผา นอกจากน้ันก็จะเป็นจําพวกส้มตํา ไก่
ย่าง ผัดไท ก๋วยเต๋ียวเรือ เป็นต้น  
 

 
 
ภาพที่ 59 บรรยากาศภายในตลาดน้ําตลิ่งชัน 
 
  สําหรับพ้ืนที่ส่วนที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่บนบกบริเวณถนนหน้าสํานักงานเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร บริเวณทางเข้าเขตพ้ืนที่ตลาดจะมีร้านค้าขายต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและส่วน
ทางเข้าแพจะมีแผงจําหน่ายพืชผักผลไม้ อาหารและของกินเล่นต่างๆ ทั้งท่ีนิยมในปัจจุบัน และ “ขนม
ย้อนยุค” บางอย่างมาจากสวนในตลิ่งชันโดยตรง อาทิผักบุ้ง ผักกะเฉด ส้มซ่า มะกรูด หรือพืชผลตาม
ฤดูกาลเช่น มะอึก ตะลิงปลิง มะปราง ฯลฯ นอกจากน้ียังมีสินค้าจากชุมชนที่มีช่ือเสียง เช่น นํ้าตาล
ปึกจากแม่กลอง ลอดช่องวัดเจษฎา จากสมุทรสาครด้วย 
  บริเวณศาลาริมน้ํามีวงดนตรีไทยโดยกลุ่มนักดนตรีอาวุโสที่มีฝีมือดีมาขับกล่อม ส่วน
ในสวนหย่อมตรงข้ามสํานักงานเขตมีเวทียกพ้ืนสูงโดดเด่นบางช่วงมีการแสดงดนตรีสากลย้อนยุคสร้าง
บรรยากาศร่ืนรมย์เพ่ิมข้ึน 
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ภาพที่ 60 การแสดงดนตรีไทยภายในตลาดน้ําตลิ่งชัน 
 
  ตลาดน้ําตลิ่งชันเริ่มเปิดดําเนินการเม่ือปี พ.ศ. 2530 ตามนโยบายของสํานักงานเขต
ตลิ่งชัน ในสมัยที่นายประชุม เจริญลาภ เป็นผู้อํานวยการเขตตลิ่งชัน เดิมมีวัตถุประสงค์ต้องการให้คน
ในชุมชนและพนักงานของเขตมีรายได้เสริมในวันเสาร์-อาทิตย์ เน่ืองจากเห็นว่าพ้ืนที่มีความเหมาะสม
กับการจัดทําตลาดน้ําจึงชักชวนข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและพ่อค้าประชาชนในเขตก่อต้ังตลาด
นํ้าขึ้นเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังทําให้ชุมชนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น โดยระยะแรกเป็นเพียงแพ
ไม้ไผ่มีจํานวน 3-4 แพเท่าน้ัน ต่อมาในสมัยผู้อํานวยการคนใหม่ขานรับนโยบายต่อจึงได้มีการปรับปรุง
สถานที่และพัฒนาตลาดเร่ือยมา พร้อมท้ังจัดต้ังกลุ่มผู้ดูแลตลาดในนามประชาคมตลาดนํ้า มีคณะ 
กรรมการและประธานประชาคมเป็นคนดูแลและจัดการเก่ียวกับตลาดนํ้าตลิ่งชันทั้งหมด โดยเสียค่า
เช่าโป๊ะแพให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางประชาคมก็ได้เงินกองทุนจากผู้ค้าในตลาดนํ้าตลิ่งชันใน
ลักษณะเก็บเป็นค่าสมาชิกรายสัปดาห์ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทําให้มีนักท่องเท่ียว
เข้ามาอย่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้ตลาดนํ้าตลิ่งชันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของตลิ่งชัน (มณีวรรณ 
ผิวน่ิม และคณะ, 2546: 45-59) 
  จากการสอบถามคุณสุรเดช เอ่ียมสะอาด ประธานที่ปรึกษาประชาคมตลาดนํ้าตลิ่งชัน
พบว่า ปัจจุบันมีร้านค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของประชาคมตลาดนํ้าตลิ่งชันจํานวน 173 ร้านค้า การ
ดําเนินการบริหารจัดการตลาดเป็นหน้าที่ของประชาคมตลาดนํ้าตลิ่งชัน ปัจจุบันมีบริการเรือนําเที่ยว
ที่ดําเนินการโดยประชามคมตลาดนํ้าตลิ่งชัน โดยมี 5 เส้นทางที่เป็นที่นิยมกันคือ เส้นทางที่ 1 วัน
เดียวเท่ียว 3 ตลาด (ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยมและตลาดนํ้าวัดสะพาน) เส้นทางที่ 2 
กล้วยไม้ ไหว้พระ ชมตลาด เส้นทางที่ 3 สวนงูธนบุรี เส้นทางที่ 4 ช่ัวโมงเดียวเที่ยวรอบเกาะ และ
เส้นทางที่ 5 บ้านศิลปินคลองบางหลวง  
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 ตอนที่ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมเกิดขึ้นเม่ือ 6 ปีก่อน (พ.ศ. 2549) แม่ค้าบอกว่าคู่แข่ง
เกิดขึ้นแล้ว แต่ทางประชาคมต้องอธิบายว่าพวกเขาคือรุ่นน้องเรา อยากให้นึกถึงตอนเมื่อเรา
เปิดตลาดใหม่ๆ เพราะตอนน้ันเราก็ลําบาก เราถึงต้องมาเปิดตลาด เราควรที่จะช่วยเขาแล้ว
เราก็มาช่วยกันพัฒนาให้สังคมดีขึ้น... (สุรเดช เอี่ยมสะอาด, 2557) 

 

 
 
ภาพที่ 61  ป้ายสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว บอกข้อมูลคลองชักพระ ณ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน 
 

 
 
ภาพที่ 62  ป้ายสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว จัดทําโดยเอกชน บอกข้อมูลตลาดน้ําตลิ่งชัน 
 
 2. ตลาดน้ําคลองลัดมะยม  
  ต้ังอยู่ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด ปัจจุบันตลาดนํ้าคลองลัดมะยมเป็นตลาดน้ํา
ขนาดใหญ่และได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะมีพ้ืนที่บริเวณกว้าง มีร้านค้ารวมกว่า 800 ร้านค้า มี
ของสินค้าขายที่หลากหลายอาทิ ร้านย้อนยุคขายของเล่นโบราณ ร้านกาแฟน่ารัก ร้านจําหน่ายสินค้า
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ทํามือเอาใจนักท่องเที่ยว ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าในชีวิตประจําวันแบบที่พบเห็นได้ตามตลาดนัด
ทั่วกรุง แต่ก็ยังพบเห็นการนําผักและผลไม้ในสวนมาขาย โดยบรรจุในใส่ถุงสะอาดเรียบร้อย ลักษณะ
เด่นของตลาดที่น่ีคือการประกาศไม่ให้พ่อค้าแม่ขายนําเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่มาขายในตลาด
และได้รับความร่วมมือจากแม่ค้าพ่อค้าเป็นอย่างดี  
 

 
 
ภาพที่ 63 เรือขายสินค้าทางการเกษตร อาทิ พืช ผักสวนครัว ณ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
 
  ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมเป็นตลาดน้ําที่เกิดจากความร่วมมือของเอกชน นําโดยคุณชวน 
ชูจันทร์ก่อต้ังเมื่อปีพ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์คูคลองและเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้า
จากชาวบ้านชาวสวนริมคลองลัดมะยมและในละแวกใกล้เคียง ในช่วง 1-3 ปีแรกยังไม่เป็นที่รู้จักมาก
นัก จนกระทั่งโครงการชุมชนท่องเที่ยวย่ังยืน ย่านตลาดนํ้าตลิ่งชันโดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดนํ้า ในปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมมี
ช่ือเสียงขึ้น บุคคลภายนอกที่เคยซื้อที่ดินรอบๆ ตลาดนํ้าเก็บไว้ ได้สร้างตลาดนํ้าขึ้น ในช่วงพ.ศ.2552-
2553 ปัจจุบันพ้ืนที่ตลาดนํ้าได้ขยายกลายเป็นพ้ืนที่ 4 โซน โดยผู้บริหารตลาดนํ้าแต่ละโซนเป็นผู้
กํากับนโยบายของตลาดเอง ส่วนคุณชวน ชูจันทร์มีบทบาทเป็นเพียงผู้ประสานงานกับผู้บริหารตลาด
นํ้าแต่ละโซน และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกการมีตลาดนํ้าส่งผลให้ชาวบ้านริมคลองลัด
มะยมขายพืชผลทางการเกษตรได้มากข้ึนและได้ราคาสูงข้ึน ชาวบ้านเกิดความร่วมมือกันอนุรักษ์คู
คลองและวิถีชีวิตชาวสวน (จิตรา อนุสาสนนันท, 2555: 110) 
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 3. ตลาดน้ําวัดสะพาน  
  ต้ังอยู่บริเวณวัดสะพาน ริมคลองบางน้อย แขวงบางพรม ตลาดนํ้าวัดสะพานเป็น
ตลาดนํ้าขนาดเล็กปัจจุบันมีร้านค้าในตลาดจํานวน 85 ร้าน พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังเป็นคนในชุมชน 
แต่ก็มีคนนอกชุมชนอยู่บ้าง สินค้าที่มีจําหน่ายภายในตลาดมีทั้งสินค้าทางการเกษตรจากสวนของ
ชาวบ้าน ทั้งท่ีแปรรูปแล้วและยังไม่แปรรูป มีร้านอาหาร ขนมของหวาน เสื้อผ้าและของเล่นมากมาย  
  ตลาดนํ้าวัดสะพานจัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2548 โดยการริเร่ิมของ
สารวัตรสิทธิชน อังศุศาสตร์ ได้เห็นศักยภาพของพ้ืนที่และความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดนํ้า จึงได้
ทําเรื่องขอดําเนินการจากคณะกรรมการวัด และได้มีการชักชวนชาวบ้านในชุมชนมาขายของในตลาด
แห่งน้ี ในแรกเริ่มต้ังตลาดน้ําวัดสะพานใช้พ้ืนที่ร่องนํ้าหน้าวัดสะพานที่ใช้เป็นอู่สําหรับจอดเรือเป็น
ตลาดทางเรือให้เรือของแม่ค้าในชุมชนได้พายเรือเข้าไปจอดขายของได้และบนบกมีการสร้างเพิงทั้ง
ข้างนอกและซุ้มติดริมนํ้าไว้ด้วย ปัจจุบันมีการย้ายมาขายบริเวณบนบกในลานวัดและจํานวนเรือที่มา
ขายของมีจํานวนลดลง สําหรับการบริหารจัดการตลาด จากการสัมภาษณ์คุณสิทธิกร ลักษมีพงศากุล 
(พ่ีก้อง) อายุ 53 ปี รองคณะกรรมการตลาดนํ้าวัดสะพาน ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของตลาดน้ํา
วัดสะพาน ในปี พ.ศ. 2552 หลังจากที่นายตํารวจผู้ก่อต้ังหมดวาระลง ก็ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ทํางานตลาดนํ้าวัดสะพานกันใหม่ ก็คือคณะกรรมการชุดปัจจุบัน การบริหารจัดการส่วนใหญ่เป็นการ
บริหารจัดการตลาด ดูแลความเรียบร้อยของตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ตลาดนํ้าวัดสะพานเป็นที่รู้จัก
มากข้ึน และมีเจ้าอาวาสวัดสะพานเป็นที่ปรึกษา 
 

 
 
ภาพที่ 64 กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยจักรยานที่มาพร้อมกับมัคคุเทศก์ 
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  จากการลงพ้ืนที่สํารวจน่ันพบว่าเป็นตลาดน้ําที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีความร่มรื่น
ร้านค้าส่วนใหญ่ยังเป็นคนในชุมชน แต่ก็มีร้านค้าจากนอกชุมชนบ้างประปราย ร้านมีทั้งขายอาหาร 
ของชํา และสัตว์เพ่ือการทําบุญ มีลานสําหรับน่ังพักผ่อน มีลานจอดรถยนต์สําหรับนักท่องเที่ยว แต่ไม่
พบที่จอดจักรยาน พบเห็นนักท่องเที่ยวป่ันจักรยานเข้ามาในตลาดและเยี่ยมชมวัด มีทั้งชาวต่างชาติ
และมีมัคคุเทศก์นํามา และกลุ่มนักป่ันจักรยานที่รวมตัวกันมาเอง  
 จากการสัมภาษณ์คุณสิทธิกร ลักษมีพงศากุล (พ่ีก้อง) อายุ 53 ปี รองคณะกรรมการ
ตลาดนํ้าวัดสะพาน ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของตลาดน้ําวัดสะพาน ในปี พ.ศ.2552 หลังจากที่
นายตํารวจผู้กอ่ต้ังหมดวาระลง ก็ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทํางานตลาดนํ้าวัดสะพานกันใหม่ ก็คือ
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน การบริหารจัดการส่วนใหญ่เป็นการบริหารจัดการตลาด ดูแลความเรียบร้อย
ของตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ตลาดนํ้าวัดสะพานเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน และมีเจ้าอาวาสวัดสะพานเป็นที่
ปรึกษา  
 

 
 
ภาพที่ 65 ข้อปฏิบัติสํารับผู้ประกอบการร้านค้า ณ ตลาดนํ้าวัดสะพาน 
 
 ปัจจุบันตลาดน้ําวัดสะพานมีร้านค้า 85 ร้านโดยส่วนใหญ่ยังเป็นคนในชุมชน แต่ก็มีคน
นอกเข้ามาบ้าง แต่เป็นคนนอกที่รู้จักกับคนในชุมชน โดยเก็บค่าพ้ืนที่จากแม่ค้าในราคา 20 บาท
รวบรวมกันแลว้แบ่งให้ทางวัดครึ่งหนึ่ง เป็นการบํารุงวัด 
 สําหรับเรื่องการท่องเที่ยวน้ัน มีบริการเรือนําเที่ยวของตลาด เป็นเรือติดเคร่ืองยนต์ขนาด
เล็กสําหรับน่ังได้ 8 คน โดยมี 3 เส้นทางให้เลือก ดังน้ี 
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 เส้นทางที่ 1 ไหว้พระ 9 วัด โดยจะพาไปวัดสะพาน วัดกระโจมทอง วัดปากนํ้า (ฝั่งใต้) 
วัดเกาะ วัดทอง (บางเชือกหนัง) วัดกําแพง (บางเชือกหนัง) วัดพิกุล และวัดตะล่อม โดยคิดค่าบริการ
ท่านละ 150 บาท 
 เส้นทางที่ 2 วัดกําแพงบางจาก โดยจะพาไปตลาดนํ้าคลองบางหลวง และบ้านศิลปิน
คลองบางหลวง คิดค่าบริการท่านละ 120 บาท 
 เส้นทางที่ 3 ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม โดยจะพาไปตลาดน้ําคลองลัดมะยมและสวน
กล้วยไม้ คิดค่าบริการ 100 บาท 
 โดยเรือนําเที่ยวนี้จะออกเป็นเวลา คือ เที่ยวแรกเวลา 09.30 น. และเที่ยวที่สอง 13.30 น. 
และมีบริการแบบทัวร์เหมาลําต่อ 1 เที่ยว ราคา 900 บาท  
 

 
 
ภาพที่ 66 โปรแกรมการท่องเที่ยวทางเรือของตลาดนํ้าวัดสะพาน 
 
 ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวป่ันจักรยานเข้ามา บางทีก็น่ังเรือแล้วมาขึ้นที่ท่านํ้าโดยการบรรทุก
จักรยานขึ้นเรือที่ท่านํ้าและป่ันเข้าสวนชาวบ้านบริเวณนี้ กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติที่มีมัคคุเทศก์นํามาด้วย สําหรับกลุ่มนักป่ันจักรยานก็พบเห็นอยู่บ้างแต่จะเห็นป่ันผ่านเข้า
มาจากหมู่บ้านอ่ิมอัมพรแล้วเข้าสวนชาวบ้านบริเวณน้ีเช่นกัน 
 ตอนน้ีตลาดนํ้าวัดสะพานต้องการป้ายบอกทางและการประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากพบ
ปัญหาการทําป้ายประชาสัมพันธ์มาแล้วแต่ถูกจัดเก็บไปโดยหน่วยงานราชการ อีกทั้งยังต้องการให้มี
สินค้าประเภทหัตถกรรมมาขายในพ้ืนที่บ้าง 
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 4. ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน  
  ต้ังอยู่บริเวณวัดตลิ่งชัน ริมคลองชักพระ ตลาดน้ําวัดตลิ่งชันเป็นตลาดนํ้าขนาดเล็กที่
เกิดขึ้นใหม่ในเขตตลิ่งชัน มีร้านค้าประมาณ 110 ร้าน พบร้านขายผักที่นํามาจากสวนในพ้ืนที่เขตตลิ่ง
ชันโดยเจ้าของสวนนํามาขายเอง แต่ร้านส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร ขายอาหารทั้ง ของหวาน ของคาว 
อาทิ ขนมจีนปักษ์ใต้ ก๋วยเต๋ียวหมูต้มยําสูตรโบราณ บัวลอยทรงเคร่ือง Homemade Ice cream 
รวมท้ังอาหารทะเลป้ิงย่าง เป็นต้น อีกทั้งเป็นที่ต้ังของบ้านสัตว์ประหลาดสยาม เป็นสถานที่รวบรวม
สิ่งแปลกมหัศจรรย์ และหายากจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งของที่นํามาแสดงเป็นของ
สะสมจากคุณข้าวตูผู้ก่อต้ังพิพิธภัณฑ์ โดยสัตว์และของแปลกต่างๆ เป็นของสะสมที่ได้มาโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย อาทิ ตะพาบ 2 หัว, เต่า 2 หัว, กบมีเขา, ปลาตัวติดกัน เป็นต้น โดยบ้านสัตว์ประหลาด
สยาม เปิดทําการทุกวันต้ังแต่เวลา 09.30 น.-17.00 น. ราคาเข้าชมผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท 
และชาวต่างชาติ 250 บาท 
 

 
 
ภาพที่ 67 บรรยากาศภายในวัดตลิ่งชัน 
 

ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทที่ 3 ชุมชนชาวสวน   
 ที่พบในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันคือชุมชนวัดจําปา ชุมชนวัดจําปาเป็นชุมชนขนาดเล็กต้ังอยู่แขวง
บางระมาด มีเน้ือที่ประมาณ 45 ไร่ มีวัดจําปาเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยมีคลองบางระมาด คลอง
วัดโพธ์ิและคลองบ้านไทรตัดผ่านและเป็นสายนํ้าที่สําคัญของชุมชนวัดจําปา สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็น
ที่ลุ่มนํ้าท่วมถึงทําให้ชุมชนเกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2526 และครั้ง
ล่าสุดเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ทําให้ชาวสวนในชุมชนบางส่วนเกิดความท้อใจ และเลิกล้มการทําสวน
ผลไม้ไปในที่สุด 
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 ลักษณะบ้านเรือนของชุมชนวัดจําปาส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนสองช้ันมีความมั่นคงแข็งแรง มี
ทั้งบ้านที่ต้ังในพ้ืนที่สวนและบ้านที่ต้ังอยู่บริเวณริมนํ้า โดยบ้านที่ต้ังอยู่ริมคลองจะหันหน้าคูคลอง 
สําหรับบ้านในสวนมักอยู่ริมนํ้าสายเล็กๆ เรียกวา ลํากระโดง ซึ่งเช่ือมต่อกับคลอง ในอดีตชาวสวนใช้
นํ้าคลองหรือนํ้าในท้องร่องในการบริโภคและอุปโภค แต่เมื่อระบบน้ําประปาเข้ามา ชาวสวนจึงหันมา
ใช้นํ้าประปาแทน อีกทั้งการหันมาใช้นํ้าประปากันน้ันเพราะว่านํ้าในลําคลองเริ่มเน่าเสียเน่ืองจากการ
สร้างหมู่บ้านจัดสรรทําให้เกิดการไหลของนํ้าช้าลงและเกิดการกักขังมากขึ้น  
 จากการสํารวจพบว่า การท่ีชุมชนวัดจําปามีคลองตัดผ่านหลายสายทําให้เหมาะแก่การ
เพาะปลูก ชุมชนวัดจําปาจึงเป็นชุมชนชาวสวน โดยมีการเพาะปลูกพืชผลหลายชนิดได้แก่ กระท้อน
ปุ้ยฝ้าย ละมุดสีดา มะม่วงพราหมณ์ขายเมีย ทุเรียนพันธ์ุกบ พันธ์ุก้านยาว พันธ์ุกําป่ัน พันธ์ุชะนี พันธ์ุ
ทองย้อยและพันธ์ุสาวชม มะไฟ ลําไย มะละกอ มังคุด มะม่วง กล้วย เป็นต้น พืชดอก ได้แก่ ดอกดา
หลา เยอบีร่า กล้วยไม้ เป็นต้น  
 จากการพูดคุยกับชาวสวนวัดจําปาแล้ว พบว่าแต่ก่อนพ้ืนที่บริเวณน้ีเป็นพ้ืนที่สวนมาก่อน 
มีการปลูกพืชผลหลายชนิด และนําผลผลิตทางการเกษตรที่ได้พายเรือออกกันแต่เช้ามืดไปขายกันที่
ตลาด โดยนิยมไปกันที่ตลาดบางแค ตลาดปากคลองตลาด ตลาดพรานนกและตลาดวัดช่างเหล็ก 
(วน จุ้ยชุม, 2557) แต่เมื่อเวลาผ่านไป คนในชุมชนเริ่มไปทํางานบริษัทในเมือง ทําให้ชาวสวนลด
จํานวนลง ปัจจุบันวิถีชีวิตชาวสวนท่ีพบในชุมชนเสมือนเป็นงานอดิเรกของแต่ละบ้าน พืชผลที่ได้จาก
การทําสวนปัจจุบันไม่ได้เน้นการค้าขายเพ่ือการดํารงชีพ แต่เป็นการปลูกเพ่ือบริโภคหรือแจกจ่ายญาติ 
มิตรสหาย แต่ก็มีการนํามาขายที่ตลาดนํ้าวัดจําปาแต่ไม่ได้เน้นกําไร 
 ตลาดนํ้าวัดจําปาเป็นตลาดนํ้าขนาดเล็ก สถานที่ต้ังร้านค้าอยู่ในบริเวณวัด มีร้านค้า
ประมาณ 50 ร้าน ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านละแวกน้ัน ของที่นํามาขายเป็นอาหาร พืชผัก ผลไม้
จากสวนของชาวบ้านเอง มีขนมพ้ืนบ้าน อาทิ ขนมกล้วยที่ใช้วัตถุดิบจากสวนในบ้าง ขนมเบ้ือง ขนม
ครก เป็นต้น สภาพทั่วไปสะอาดเรียบร้อย นักท่องเท่ียวยังมีจํานวนไม่มากจนเกิดความรู้สึกอึดอัด ยัง
ไม่มีบริการเรือนําเที่ยว แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากับเรือท่องเที่ยวมาแวะชมบ้าง 
 นอกจากน้ี ภายในชุมชนวัดจําปายังมีพ้ืนที่ที่แสดงทรัพยากรวัฒนธรรมที่น่าสนใจได้แก่ 
ชุมชนเกาะศาลเจ้า เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมีอายุมากกว่า 3 ช่ัวอายุคนและมีศาลเจ้าพ่อจุ้ยเป็นสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิคู่ชุมชนและมีการจัดงานไหว้ขึ้นทุกปี ชุมชนเกาะศาลเจ้ามีบริเวณต้ังแต่ข้างวัดจําปาจรด
คลองวัดโพธ์ิ อยู่ทางทิศตะวันออกของวัดจําปา 
 ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนเกาะศาลเจ้า คือ ศิลปกรรมบนกาบกล้วย หรือเรียกตาม
งานช่างสิบหมู่ว่า งานแทงหยวก ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้ในพิธีกรรมการเผาศพ ซึ่งแต่เดิมจะทําพิธีเผา
กลางแจ้ง  
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 งานแทงหยวกของกลุ่มช่างวัดจําปานั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นในช่วงใด แต่มีการ
พัฒนารูปแบบในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยได้รับการพัฒนารูปแบบจากครูหลวงวัฒนศิลป์ ซึ่งช่วง
ชีวิตหน่ึงของครูหลวงวัฒนศิลป์ได้เคยลี้ภัยมาอาศัยอยู่ในชุมชนเกาะศาลเจ้าแห่งน้ี และได้เห็นงานแทง
หยวกของช่างวัดจําปาจึงได้ช่วยพัฒนารูปแบบและลวดลายงานแทงหยวกให้กับช่างวัดจําปา  
 เอกลักษณ์ของงานแทงหยวกช่างวัดจําปามีลักษณะเฉพาะ อาทิ ในส่วนของรัดเกล้า มี
ลายสําคัญคือลายกระจังรวนขอบบน ขอบล่าง ลายเฟ้ือง ส่วนเสาต้องเป็นลายแป้งสิงห์เปลว ถ้าประดับ
ภาพแล้วแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก คือ รัดเกล้า เสา บัวปากฐานและเรือนไฟ และจากรูปแบบด้ังเดิมน้ี 
ปัจจุบันได้รับการพัฒนารูปแบบจากช่างปัจจุบัน เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ งานแทงหยวกเคร่ืองถม งาน
แทงหยกฉลุลาย งานแทงหยวกประเคร่ืองสด และงานแทงหยวกที่ผสมของงานแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน
และตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ (คณะโบราณคดี, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551)  
 ปัจจุบันงานแทงหยวกของช่างวัดจําปาสามารถหาชมได้จากการท่องเท่ียววิถีถิ่นที่
ดําเนินการโดยคุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ ประธานคณะกรรมการชุมชนวัดจําปา  
 สรุปความสําคัญ จากการสํารวจทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทชุมชนชาวสวน ที่ชุมชนวัด
จําปาพบว่าชุมชนวัดจําปามีทรัพยากรวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ วัดจําปาที่เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นวัดเก่าแก่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เป็น
แหล่งงานช่างแทงหยวกท่ีสืบทอดจากหลวงวัฒนศิลป์ งานช่างขนม และยังเป็นพ้ืนที่ที่ยังคงความเป็น
ชาวสวนเกษตร ดังน้ัน ชุมชนชาวสวนวัดจําปา จึงมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชนที่สะท้อนให้เห็นการดําเนิน
ชีวิตของสมาชิกในชุมชนได้ 
 ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทที่ 4 พิพิธภัณฑ์  
 ที่มีความน่าสนใจในพื้นที่เขตตลิ่งชันคือพิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน ต้ังอยู่บนถนนสวนผัก 
ซอย 6 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บ้านจักรยานเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะสมรถจักรยาน รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่เคยมีเคยใช้เมื่อ 20-80 ปี ผู้เป็นเจ้าของสถานที่ คือ อาจารย์ทวีไทย 
บริบูรณ์ ศิลปินงานป้ันผู้มีช่ือเสียง ได้รวบรวมเก็บสะสมสิ่งของต่างๆ เหล่าน้ีไว้ ในขั้นต้นก็เพ่ือเป็น
ความรู้และเพ่ือเป็นงานอดิเรก ตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่เมื่อสะสมส่ิงของมีจํานวนมาก
ขึ้นก็เกิดมีความคิดจะให้สิ่งของที่เก็บสะสมไว้เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงเปิดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือเป็นการเผยแพร่จะได้เกิดความคิดและรู้จักใช้ประโยชน์ของมัน ซึ่งเป็นความต้ังใจอย่าง
แท้จริงของเจ้าพิพิธภัณฑ์ จึงทําให้พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะมีวัตถุที่สามารถ
ใช้เป็นหลักฐานในสืบเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี 
 จากการลงสํารวจพ้ืนที่น้ัน บ้านจักรยานเป็นการดัดแปลงบ้านที่อยู่อาศัยมาจัดแสดงสิ่งของ 
พ้ืนที่จึงอาจจะดุค่อนข้างแคบ เพราะเต็มไปด้วยสิ่งของที่จัดแสดง สิ่งของที่นํามาจัดแสดงน้ันมีมาก
และจัดวางเป็นหมวดหมู่ แต่ไม่มีป้ายสื่อความหมายบอกถึงคุณค่าของวัตถุจัดแสดง การบริการด้าน
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การท่องเท่ียวเป็นแบบ Self-service มีการให้บริการข้อมูลในแฟ้มเอกสารแยกเล่มตามหัวข้อเรื่อง
อย่างเรียบร้อย พบป้ายสื่อความหมายเพ่ือการท่องเท่ียวบริเวณหน้าบ้าน ไม่พบที่จอดจักรยานแต่
สามารถจอดได้บริเวณด้านหน้าของบ้านจักรยาน 
 

 
 
ภาพที่ 68 ป้ายสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน 
 

 
 
ภาพที่ 69 คู่มือพิพิธภัณฑ์ที่ให้ผู้เข้าเย่ียมชมศึกษาด้วยตัวเอง 
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  สรุปความสําคัญ ทรัพยากรประเภทพิพิธภัณฑ์บ้านจักรยานเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่เก็บของสะสมจักรยานเก่า และของเก่ามากมาย แรกเริ่มเดิมทีเป็นการเก็บเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตัวเอง แต่ภายหลังมีคนสนใจมากขึ้นจึงเปิดให้มีการเข้าชมได้ ของเก่าต่างๆในบ้าน
จักรยานนี้สามารถบอกเล่าพัฒนาการของสังคมได้ ดังน้ัน พิพิธภัณฑ์บ้านจักรยานจึงมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 
 1.3 ความสําคัญและคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 
  จากนิยามของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ได้จากการทบทวนแนวคิดการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ที่ถูกผลิตโดยมนุษย์และได้รับการถ่ายทอด
สืบต่อมา อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึงรูปแบบการดํารงชีวิตหรือวิถีชีวิตและสามารถจัดการให้เกิดประโยชน์
แก่การดํารงชีวิตของแต่ละชุมชนหรือสังคมน้ันๆ ได้ ผู้วิจัยได้ใช้นิยามทรัพยากรวัฒนธรรมดังกล่าวใน
การคัดเลือกทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน รวมทั้งการพิจารณาจากเอกสาร บทความและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาจนได้ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจ โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรมออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี  
  1. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัด ได้แก่ วัดกาญจนสิงหาสน์ (วัดทอง) วัดช่างเหล็ก 
วัดตลิ่งชัน วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) วัดเรไร วัดทอง (บางระมาด) วัดมณฑป วัดสมรโกฏิ 
วัดไก่เต้ีย วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร วัดนครป่าหมาก วัดน้อยใน วัดเกาะ วัดทอง (บางเชือกหนัง) วัด
พิกุล วัดกระโจมทอง วัดแก้ว วัด (ใหม่) เทพพล วัดประสาท วัดเพลง (กลางสวน) วัดศิริวัฒนาราม วัด
สะพาน วัดจําปา วัดโพธ์ิ วัดมะกอกและวัดอินทราวาส (วัดประดู่)  
  2. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทตลาดนํ้า ได้แก่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม ตลาดนํ้าวัดสะพานและตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน  
  3. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทชุมชนชวนสวน ได้แก่ ชุมชนวัดจําปา (ชุมชนเกาะ
ศาลเจ้า)  
  4. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ บ้านจักรยาน 
 จากการศึกษาความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการของพื้นที่เขตตลิ่งชัน 
พบว่าพ้ืนที่ในย่านตลิ่งชันมีความสําคัญต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่ ช่ือว่า 
“เมืองทณบุรีศรีมหาสมุทร” เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกทั้งยังมีคู
คลองตัดผ่านหลายสาย ทําให้ชุมชนในย่านตลิ่งชันดําชีพด้วยการเกษตรกรรม เป็นวิถีชีวิตชาวสวน มี
การปลูกพืชผลนานาชนิด อาทิ กล้วย อ้อย มะม่วง ขนุน มะปราง มะพร้าวและหมาก เป็นต้น ชุมชน
ในย่านน้ีมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน วัดในชุมชนนอกจากจะทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมและยึดเหน่ียวจิตใจ
แล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้กับคนในหมู่ในชุมชนอีกด้วย จึงปรากฏวัดให้เห็น
จํานวนมากในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันตามบริเวณริมคลองสายต่างๆ 
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 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เน่ืองจากชุมชนในย่านตลิ่งชันอยู่ไม่ใกล้จากเมืองกรุงทําให้ วัดใน
ย่านตลิ่งชันหลายแห่งได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้านายหลายพระองค์ อาทิ วัดจําปาได้รับพระราชทานที่
สวนแปลงหน่ึงอีกทั้งยังได้รับพระราชูปถัมภ์ในการบํารุงและถวายของในวันฉลองวัดจําปา วัดชัยพฤกษ
มาลาวรวิหาร วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร วัดกาญจนสิงหาสน์ เป็นวัดที่ได้รับการปฏิสังขรณ์จาก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น  
 ปัจจุบันวัดหลายแห่งยังคงทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ 
ศูนย์รวมพลังศรัทธาของชุมชน ทําให้วัดในย่านตลิ่งชันเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญกับคนในพ้ืนที่
ย่านตลิ่งชันเสมอมา นอกจากน้ีวัดบางแห่งในย่านตลิ่งชันยังทําหน้าที่เป็นแหล่งท่องเท่ียว สร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้แก่ วัดสะพาน วัดจําปาและวัดตลิ่งชัน ที่จัดให้มีตลาดนํ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ภายในวัดอีกด้วย จึงทําให้พ้ืนที่ในเขตตลิ่งชันน้ี มีความสําคัญทั้งในด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 จากการทบทวนประเด็นทางด้านคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม พบว่าการให้ความสําคัญ
และคุณค่ากับทรัพยากรวัฒนธรรม ขึ้นอยู่กับวิธีคิดและมุมมองของชุมชนหรือนักวิชาการที่เป็นผู้นํา
ทรัพยากรวัฒนธรรมน้ันมาใช้ ดังมุมมองของ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 19) ที่ว่า  

 
 แท้จริงแล้วไม่มีวัตถุทางวัฒนธรรมใดที่มีคุณค่าฝังติดตัวมาตามธรรมชาติของมัน หากแต่
ว่าการให้คุณค่านี้เป็นการกําหนดโดยมนุษย์ที่ให้ความสําคัญกับวัตถุนั้น และคุณค่าที่แตกต่าง
กันนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญและวิธีคิดของชุมชนหรือมุมมองของนักวิชาการแต่ละ
ท่านที่กําหนดนิยามให้ 

  
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้กําหนดคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่น่าสนใจในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีพบในพ้ืนที่ตลิ่งชัน ได้ดังน้ี  
 คุณค่าทางประวัติศาสตร์ พิจารณาจากความโดดเด่นของทรัพยากรและการมีประวัติ
ความเป็นมาพร้อมทั้ง สามารถสืบโยงเรื่องราวในอดีตได้ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดกาญจนาสิงหาสน์ วัดตลิ่งชัน วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร(วัดเงิน) วัดชัยพฤกษ
มาลาวรวิหาร วัดทอง (บางเชือกหนัง) วัดสะพานและบ้านจักรยาน 
 คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค พิจารณาจาก ความโดดเด่นในด้านงามและการมีลักษณะ 
เฉพาะและสามารถสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยได้ ทรัพยากร
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค ได้แก่ วัดช่างเหล็ก วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) วัด
เรไร วัดสมรโกฏิ วัดน้อยใน วัดเกาะ วัดประสาท วัดเพลง(กลางสวน)และวัดจําปา  
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 คุณค่าทางจิตวิญญาณ (ความเช่ือ/ความศรัทธา) พิจารณาจากความโดดเด่นในการเป็น
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ชุมชนให้ความเคารพ นับถือตามความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น 
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณ ได้แก่ วัดศิริวัฒนารามและวัดอินทราวาส (วัดประดู่) 
 คุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน พิจารณาจากการเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นการ
ดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ตลาดนํ้าวัดสะพาน 
ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน และชุมชนชาวสวนวัดจําปา 
 ทั้งน้ี จากการศึกษาและการสํารวจทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนเขตตล่ิงชัน พบว่า มี
ทรัพยากรวัฒนธรรมบางแห่งที่ไม่แสดงความโดดเด่นที่สามารถจัดกลุ่มให้เข้ากับคุณค่าทั้ง 4 ได้ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทน้ีได้แก่ วัดทอง (บางระมาด) วัดมณฑป วัดนครป่าหมาก วัดพิกุล วัด
กระโจมทอง วัดแก้ว วัด (ใหม่) เทพพล วัดโพธ์ิ และวัดมะกอก 
 จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ 
คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค คุณค่าทางจิตวิญญาณ (ความเช่ือ/ความศรัทธา) และคุณค่าต่อวิถีชีวิต
ชุมชน และมีความหลากหลายทั้ง วัด ตลาดนํ้า ชุมชนชาวสวนและพิพิธภัณฑ์ ทําให้พ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่
เป็นพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมน้ี มีความเหมาะสมในการนําทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่าน้ี
มาจัดการให้เกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวต่อไป 
 
2. การท่องเท่ียวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียวในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา 
 การท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา วิถีชีวิตด้ังเดิมของผู้คนในย่านตลิ่งชันส่วนใหญ่
เป็นวิถีชีวิตชาวสวน สวนใหญ่ทําสวนผัก ผลไม้ ผลไม้ที่นิยมปลูก จะมีมะม่วง มะปราง ลางสาด มังคุด 
หมาก พลู อ้อย ทุเรียน ซึ่งจะปลูกไปตามที่ต่างๆ ที่สภาพพ้ืนที่เหมาะสม ธัญธีรา ย้ิมอํานวย บรรยาย
วิถีชีวิตของชาวสวนตลิ่งชันไว้ว่า  
 

 โดยทั่วไปสามี ภรรยาจะช่วยกันเป็นแรงงานในการทําสวน ถ้าขยันมากจะได้ผลผลิตมาก
และอุดมสมบูรณ์สามารถขายได้ในราคาดี ชาวสวนส่วนใหญ่จึงมักออกทําสวนแต่เช้ามืด ก่อน
พระอาทิตย์ขึ้น เช่น ดายหญ้า รดนํ้า ครั้นได้เวลาสายภรรยาจะทําข้าวและเอาข้าวไปส่งให้กิน
ในสวนแต่เช้ามืด...ช่วงเพลชาวสวนจะพากันกลับบ้าน พักผ่อน หลังจากน้ัน ช่วงบ่ายจะพากัน
ออกไปทําสวนกันอีกครั้งจนกระทั่งเย็นจึงกลับมาด้วยกัน ภรรยาจะเป็นฝ่ายหุงหาอาหารม้ือ
เย็นให้สามีและครอบครัว (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550: 32) 

 
 ด้วยลักษณะพ้ืนเขตตลิ่งชันมีคูคลองตัดผ่านมากมาย ทําให้เกิดโครงข่ายคูคลองที่เช่ือมโยง
ถึงกัน จึงสะดวกต่อการคมนาคมทางน้ํา เมื่อสวนที่ทําออกผลผลิต ก็นําพืช ผัก ผลไม้ที่ได้ใส่ลงเรือและ
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นําไปขายตามตลาดย่านต่าง ๆ อาทิ ตลาดบางแค ตลาดปากคลองตลาด ตลาดพรานนก ตลาด
เทเวศน์ เป็นต้น ภายเรือออกไปค้าขายกันแต่เช้า เมื่อของหมดจึงกลับ (วน จุ้ยชุม, 2557)  
 หลังจากการเปิดใช้สะพานพระป่ินเกล้าข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาใน ปี พ.ศ.2516 และการ
ขยายถนนทางหลวงสาย บางกอกน้อย-นครชัยศรี (ถนนบรมราชชนนี) ทําให้การคมนาคมทางบกมี
ความสะดวกมากย่ิงข้ึน ทําให้ที่ดินในพ้ืนที่ย่านน้ีมีราคาสูงขึ้น สวนไร่นาที่เป็นแหล่งผลิตอาหารของ
ผู้คน ถูกกว้านซื้อเพ่ือสร้างหมู่บ้านจัดสรรโครงการริมถนนที่เพ่ิงตัดใหม่ เพ่ือให้คนทํางานในกรุงเทพฯ
สะดวกแก่การเดินทางไปทํางาน มีชาวสวนบางส่วนอพยพไปอยู่ต่างจังหวัด แต่ก็ยังมีชาวสวนที่อยู่ลึก
เข้าไปจากถนนเส้นหลักยังคงดํารงชีวิตชาวสวนและทําให้พ้ืนที่เขตตลิ่งชันยังคงพ้ืนที่ธรรมชาติ เหมาะ
สําหรับเป็นแหล่งพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวสวนของนักท่องเที่ยว จึงทําให้เกิดการพัฒนา
พ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของตลาดนํ้าหลายพ้ืนที่ในเขตตลิ่งชัน 
 การท่องเท่ียวในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา 
 ตลาดน้ําตลิ่งชัน เป็นตลาดน้ําแห่งแรกได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต้ังอยู่บริเวณ
ถนนชักพระ แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครบริเวณหน้าสํานักงานเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่บนที่ดินของการทางรถไฟ ซึ่งแต่เดิมเป็นที่รกร้างจนกระทั่งมีผู้มีรายได้น้อย
และชาวต่างจังหวัดที่อพยพเข้ามาทํามาหากินในกรุงเทพเข้ามารุกล้ําและจับจองที่ดินบริเวณน้ีจะเกิด
เป็นชุมชนแออัดเล็กๆ อยู่ใกล้กับทางรถไฟทั้งทางฝั่งตลิ่งชันและทางฝั่งบางกอกน้อย 
 ในปี พ.ศ.2530 ตลาดนํ้าตลิ่งชันโดยการริเร่ิมของคุณประชุม เจริญลาภ ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตตลิ่งชันในสมัยน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยและเจ้าหน้าที่ 
ข้าราชการของสํานักงานเขตตลิ่งชันมีรายได้เสริมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อีกทั้งยังต้องการเป็น
แหล่งขายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน ในช่วงแรกลักษณะของตลาดเป็นเพียงแพลูกบวบหรือ
แพไม่ไผ่จํานวน 5-6 แพเท่าน้ัน ด้วยเหตุที่ตลาดนํ้าตลิ่งชันอยู่ไม่ไกลกับแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมือง การ
เดินทางมีความสะดวกเพราะสามารถเดินทางได้ทั้งทางเรือและทางรถยนต์ อีกทั้งยังมีสินค้าทาง
การเกษตรมากมายในราคาถูกทําให้เกิดความน่าสนใจและทําให้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น จนมีเหล่า
บรรดาพ่อค้า แม่ค้าจากคนนอกพ้ืนที่ทราบข่าวและเข้ามาขอเช่าพ้ืนที่และจนกระทั่งเกิดการพัฒนา
ตลาดอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 
 คุณสุรเดช เอ่ียมสะอาด ประธานที่ปรึกษาประชาคมตลาดนํ้าตลิ่งชันกล่าวถึงการบริหาร
จัดการตลาดว่าเป็นหน้าที่ของประชาคมตลาดนํ้าตลิ่งชัน โดยเลือกประธานขึ้นมา และประธานจะ
คัดเลือกคณะมาทํางาน การดําเนินการงานต่างๆ จะมีการประชุมและการวางแผนร่วมกันระหว่าง
คณะทํางานกับประชาคม โดยสมาชิกประชาคมตลาดนํ้าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่มาขายของในตลาดนํ้า
ตลิ่งชัน ซึ่งทุกคนจะมีสิทธ์ิเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาตลาดนํ้า 
แต่เมื่อตลาดเริ่มมีช่ือเสียงจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ โดยเฉพาะ
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กรุงเทพมหานคร ที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครเข้ามาช่วยดูแล
เร่ืองความปลอดภัยปรับปรุงโป๊ะแพให้ได้มาตรฐาน ปรับภูมิทัศน์สถานที่โดยการสร้างลานที่พักและซุ้ม
ร้านค้าเพ่ิมเติม 
 

 
 
ภาพที่ 70 การก่อสร้างเพ่ิมเติมตลาดน้ําตลิ่งชันดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 
 

 ประมาณปี พ.ศ. 2541 ผู้อํานวยการเขตคนใหม่คือเรืออากาศโทอิราวัสส์ (ปัทมะสุคนธ์) 
ท่านมีวิสัยทัศน์ ตอนน้ันมีปัญหายังไม่เป็นที่รู้จัก และคิดว่าระบบราชการอาจจะมีส่วน
เกี่ยวข้องมากเกินไป ท่านจึงเรียกประชุมและตั้งเป็นประชาคมขึ้นมา โดยให้ผู้ค้าบริหารกันเอง 
โดยเลือกประธานขึ้นมาแล้วประธานจะคัดเลือกคณะทํางานจากผู้ค้าอีกที แล้วก็เริ่มมีการ
ประชุม หาจุดยุทธศาสตร์ หาการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เริ่มจากการบุกไปหาคน โดยการเอา
ตลาดตล่ิงชันไปงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เมืองทองธานี... (สุรเดช เอี่ยมสะอาด, 2557) 

 
 ปัจจุบันตลาดน้ําตลิ่งชันมีร้านค้า 173 ร้านค้า  และมีการให้บริการเรือนําเที่ยว 5 เส้นทาง
ที่เป็นที่นิยมคือ เส้นทางที่ 1 วันเดียวที่เที่ยว 3 ตลาด (ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยมและ
ตลาดน้ําวัดสะพาน) เส้นทางที่ 2 เส้นทางกล้วยไม้ ไหว้พระ ชมตลาด เส้นทางที่ 3 สวนงูธนบุรี 
เส้นทางที่ 4 ช่ัวโมงเดียวเที่ยวรอบเกาะและเส้นทางที่ 5 บ้านศิลปินคลองบางหลวง การท่องเที่ยวทาง
เรือของตลาดนํ้าตลิ่งชันได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้งยังทําให้ตลาดนํ้าตลิ่งชันเป็นที่รู้จักและยังเป็น
สถานที่ที่นักท่องเท่ียวต้องการไปมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครอีกด้วย (กรุงเทพมหานคร, 
2555: 57, 70) 
 ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เป็นตลาดน้ําแห่งที่สองที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ในปี พ.ศ.  
2547 โดยมีแนวคิดการสร้างตลาดนํ้าจากการความต้องการแก้ปัญหามลภาวะทางน้ําจากขยะ จึงจัด
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กิจกรรมการอนุรักษ์ลํานํ้าคูคลองในนามกลุ่มพลังแผ่นดิน ต่อมาได้ขยายกิจกรรมทําตลาดนํ้าโดยการ
ชักชวนเพ่ือบ้านและญาติมิตรนําของมาขายในตลาด เพ่ือให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญของพ้ืนที่และเกิด
จิตสํานึกในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่และเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าของสวนริมคลองลัดมะยม  
 ในระยะแรกมีร้านค้าเพียง 20 ร้าน สินค้าที่นํามาจําหน่ายเกือบทั้งหมดจัดอยู่ในประเภท
อาหารปรุงสําเร็จคาว-หวาน อาหารไทยพ้ืนบ้าน บางส่วนขายสินค้าประเภทของสวนและงาน
หัตถกรรม อาทิ ร้านกาแฟคุณสุรชัย ร้านขนมไทยพ่ีน้อยหน่า ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กสูง ร้านขนมจีนคุณ
ไฉน ป้าแหน๋วขายผัก ป้าก้อยขายขนมครก และร้านกล้วยทอดคุณเพลินบรรยากาศ 1-3 ปีแรกมี
บรรยากาศเงียบเหงา นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่ขับรถผ่านมาพบโดยบังเอิญ จนกระทั่งคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครได้ร่วมกันดําเนินโครงการ
เพ่ือพัฒนาท่องเท่ียวย่ังยืนย่านตลาดนํ้าตลิ่งชันและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง ในปี พ.ศ. 2551 และได้เข้ามา
สํารวจพบตลาดน้ําคลองลัดมะยมจึงได้ร่วมกับชาวบ้านร่วมกันพัฒนาตลาด ภายใต้โครงการชุมชน
ท่องเที่ยวย่ังยืน ตลิ่งชัน จนเร่ิมเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในเวลาต่อมา (จิตรา อนุสาสนนันท, 
2555: 45:43)  
 จากการสัมภาษณ์ ลุงชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อต้ังตลาดคลองลัดมะยม ได้ความว่า ปัจจุบันตลาด
คลองลัดมะยมถือได้ว่ามีคนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกัน 5 รายคือ คุณไฉน ขาวเจริญ คุณดรุณี สันตีระ
ลีหฤชัย คุณปราณี เธียรติสิทธิพร คุณเฉลา รัตนภัณฑ์ และคุณชนินทร์ การบริหารจัดการนั้นไม่เป็น
รูปแบบตายตัวและไม่เป็นทางการ  
 

 เรามักคุ้นกับการฝึกให้คิดว่า มีคณะกรรมการกันกี่คน แบ่งงานกันยังไง หากมีเรื่องจะ
เปล่ียนแปลงบางเรื่องก็ใช้การพูดคุยกัน บางเรื่องที่ต้องตกลงกันก็เรียกมารวมๆ มาคุยกันมา
หารือกันตามครรลอง คือการจัดการไม่ต้องมีรูปแบบก็ได้ พื้นที่นี้โอเคแล้ว อีกพื้นที่ดูไม่เอา
ไหน มันจะเกิดการเปรียบเทียบ เราแจ้งไปที่เจ้าของพื้นที่แล้วที่นี่ก็แล้วแต่เจ้าของเขาเองแล้ว 
(ชวน ชูจันทร์, 2557)  

 
 ปัจจุบันตลาดคลองลัดมะยมมีร้านมากประมาณ 800 ร้าน มีการจัดเป็นโซนสําหรับ
ร้านค้า อาทิ โซนอาหาร โซนขายของท่ีระลึก และโซนกิจกรรม เป็นต้น สําหรับการท่องเท่ียวในพ้ืนที่
ปัจจุบันมีการบริการเรือนําเที่ยวไปวัดจําปา วัดสะพานและสวนกล้วยไม้ลุงนิยม เรือพายไปเก็บฝักบัว 
กิจกรรมขี่ม้า และมีกิจกรรมเสริมที่ทํากับกลุ่มอาสาปลาจะเพียร คือ การให้นักท่องเที่ยวมาทําอาหาร
โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรในสวนมาทําเป็นอาหาร โดยมีชาวบ้านมาเป็นคนสอนให้กับนักท่องเที่ยว 
โดยนักท่องเที่ยวที่มากับกลุ่มอาสาปลาจะเพียรน้ันจะเดินทางมาโดย 2 วิธี คือ การน่ังเรือยนต์มาและ
การป่ันจักรยานเข้ามา โดยกิจกรรมของกลุ่มอาสาปลาจะเพียรน้ีจะมาเป็นประจําเดือนละ 2 ครั้ง  
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 “การเรียนรู้อาหารไทย เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างหน่ึง ทําโดยชาวบ้าน มี
ชาวบ้านเป็นคนดําเนินการ ลุงเองเป็นเพียงคนที่นําเสนอกิจกรรมเพียงเท่าน้ัน” (ชวน ชูจันทร์, 2557)  
 นอกจากน้ี ในพ้ืนที่คลองลัดมะยม มีบริการ Home stay โดยชาวบ้านแต่ลุงชวนไม่ได้มี
ส่วนร่วมด้วย สําหรับพิพิธภัณฑ์คลองลัดมะยมตอนน้ีปิดไปเน่ืองจาก คุณลุงสุรชัย รุณบุญรอด ที่เป็น
คนดูแลน้ันต้องกลับไปดูแลกิจการที่บ้าน จึงไม่สามารถมาดําเนินการต่อได้ ลุงชวนอยู่ในช่วงที่กําลังหา
วิธีการฟ้ืนฟูพิพิธภัณฑ์คลองลัดมะยม 
 ตลาดน้ําวัดสะพาน เป็นตลาดแห่งที่ 3 ที่ทําตลาดนํ้าเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่ง
ชัน แต่ถือได้ว่าเป็นตลาดน้ําในวัดแห่งแรกในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเช่นเดียวกัน ตลาดนํ้าวัดสะพานต้ังอยู่ใน
บริเวณวัดสะพาน บ้านคลองบางน้อย หมู่ที่ 7 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน แต่เดิมวัดสะพานไม่ได้ทํา
กิจกรรมใดๆ ในเชิงการท่องเท่ียวมาก่อน แต่ด้วยพันตํารวจโทสิทธิชน อังศุศาสตร์ ได้เข้ามาเห็นพ้ืนที่
และเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะทําตลาดน้ํา จึงเข้าไปติดต่อขอดําเนินการและเริ่มเปิดตลาดในปี พ.ศ. 
2548  
 ในระยะแรกตลาดนํ้าวัดสะพานได้จัดให้บริเวณพ้ืนที่ร่องนํ้าวัดสะพานที่ใช้เป็นอู่สําหรับ
จอดเรือเป็นตลาดทางเรือให้เรือของแม่ค้าในชุมชนได้พายเรือจอดขายข้าวของและผลผลิตต่างๆ 
สําหรับบนบกก็จะมีซุ้มที่สร้างเพิงทั้งข้างนอกและซุ้มติดริมนํ้า โดยเพิงข้างนอกที่จัดสร้างขึ้น
ผู้ประกอบการได้ลงทุนไปเป็นแสน แต่ต่อมาก็ต้องล้มเลิกเน่ืองจากไม่ประสบความสําเร็จ ปัจจุบันมี
การย้ายมาขายบริเวณบนบกในลานวัด และในน้ํามีเรือพายขายอาหารเจ้าประจําอยู่หลายลํา ส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหารเป็นหลัก และยังมีสินค้าที่เป็นสินค้าทางการเกษตร เช่น ผักจากสวน 
หรือผักที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งผู้ประกอบการสนับสนุนให้เอาของสวนมาขาย หากใครไม่ได้ทําสวน
เองจะมารับไปขายก็ยังได้ (มณีวรรณ ผิวน่ิม, 2550: 165-169)  
 สิทธิกร ลักษมีมงศากุล กล่าวว่าประมาณปี พ.ศ. 2552 หลังจากพันตํารวจโทสิทธิชน 
อังศุศาสตร์หมดวาระลง ก็ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตลาดนํ้าวัดสะพานโดยมีทั้ง 9 ท่าน โดยมี
ตําแหน่งดังน้ี ประธานกรรมการ มีรองประธาน 3 ท่าน เลขานุการ เหรัญญิก คณะกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษา นอกจากน้ีมีพระครูปิยธรรมนุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดสะพาน
เป็นที่ปรึกษา สําหรับการบริหารจัดการปัจจุบันโดยหน้าที่จะเป็นของคณะกรรมการตลาดนํ้าทุกฝ่าย 
แต่โดยปฏิบัติแล้วตอนน้ีรองประธานโดยคุณสิทธิกร ลักษมีมงศากุลเป็นผู้คิดแผน หลังจากน้ันจะนํา
เร่ืองปรึกษากับคณะกรรมการจนได้มติที่เห็นพ้องกัน จึงดําเนินการตามแผน 
 

 แต่ก่อนผมไม่ได้ทําตรงน้ีการดําเนินการขึ้นอยู่กับหลายคน แต่พอมาทําตรงน้ี เราเป็นคน
ชงเสนอ หลังจากได้มติเราก็รับหน้าที่มาดําเนินการ ประสานงานกับทุกเหรัญญิก กับคนที่เรา
ต้องทํางานด้วย มันรวดเร็วกว่า... (สิทธิกร ลักษมีมงศากุล, 2557) 
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 ปัจจุบันตลาดน้ําวัดสะพานมีร้านค้า 85 ร้านโดยส่วนใหญ่ยังเป็นคนในชุมชน แต่ก็มีคน
นอกเข้ามาบ้าง แต่เป็นคนนอกที่รู้จักกับคนในชุมชน โดยเก็บค่าพ้ืนที่จากแม่ค้าในราคา 20 บาท
รวบรวมกันแล้วแบ่งให้ทางวัดครึ่งหนึ่ง เป็นการบํารุงวัด 
 สําหรับเรื่องการท่องเที่ยวน้ัน มีบริการเรือนําเที่ยวดําเนินการโดยคณะกรรมการตลาดน้ํา
วัดสะพาน เป็นเรือติดเคร่ืองยนต์ขนาดเล็กสําหรับน่ังได้ 8 คน โดยมี 3 เส้นทางให้เลือก ดังน้ี 
 เส้นทางที่ 1 ไหว้พระ 9 วัด โดยจะพาไปวัดสะพาน วัดกระโจมทอง วัดปากนํ้า (ฝั่งใต้) วัด
เกาะ วัดทอง (บางเชือกหนัง) วัดกําแพง (บางเชือกหนัง) วัดพิกุล และวัดตะล่อม โดยคิดค่าบริการ
ท่านละ 150 บาท 
 เส้นทางที่ 2 วัดกําแพงบางจาก โดยจะพาไปตลาดนํ้าคลองบางหลวง และบ้านศิลปิน
คลองบางหลวง คิดค่าบริการท่านละ 120 บาท 
 เส้นทางที่ 3 ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม โดยจะพาไปตลาดน้ําคลองลัดมะยมและสวน
กล้วยไม้ คิดค่าบริการ 100 บาท 
 โดยเรือนําเที่ยวน้ีจะออกเป็นเวลาคือ เที่ยวแรกเวลา 09.30 น.และเที่ยวที่สอง 13.30 น. 
และมีบริการแบบทัวร์เหมาลําต่อ 1 เที่ยว ราคา 900 บาท  
 “จริงๆ แล้วโครงการของศิลปากร ก็มีส่วนช่วยที่ทําให้ตลาดของเรามีเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากข้ึน และมีการสร้างเครือข่ายกับตลาดนํ้าที่อ่ืนด้วย...” (สิทธิกร ลักษมีมงศากุล, 
2557)  
 

 
 
ภาพที่ 71 โปรแกรมการท่องเที่ยวทางเรือของตลาดนํ้าวัดสะพาน 
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 คุณนพดล ขําเลิศ (2557) พ่อค้าในตลาดน้ําวัดสะพานกล่าวว่า ปัจจุบันตลาดน้ําวัด
สะพานเร่ิมมีนักท่องเที่ยวเข้ามากขึ้นจากช่วงปี พ.ศ. 2553 – ปี พ.ศ. 2554 เพราะเริ่มเป็นที่รู้จักออก
ข่าวหนังสือพิมพ์หลายคร้ัง และจากที่นักท่องเที่ยวมากับเรือของคลองลัดมะยมมาเห็นและบอกต่อกัน 
นักท่องเที่ยวตอนน้ีส่วนใหญ่ยังเป็นคนไทย เห็นชาวต่างชาติเข้ามาบ้าง แต่มากับเรือท่องเที่ยว 
 การเข้ามาของโครงการชุมชนท่องเท่ียวแบบย่ังยืน กิจกรรมการสํารวจ ออกแบบและ
จัดทําแผนดําเนินการเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ย่านตลาดนํ้าตลิ่งชันและพ้ืนที่
เก่ียวเนื่อง เขตตลิ่งชัน ที่ดําเนินการโดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร ร่วมกับกองการ
ท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ถือว่ามีบทบาทอย่างย่ิงในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน โดยการเข้ามาพัฒนาศักยภาพแกนนําตลาดน้ํา 
เจ้าของพ้ืนที่ตลาด รวมถึงผู้ค้า ให้ร่วมมือกันพัฒนาตลาดน้ําด้วยตนเองก่อนที่จะหวังพ่ึงพา
งบประมาณจากหน่วยราชการและที่สําคัญคือ โครงการน้ีได้ชักนําหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแนะนําแนวทางและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในตลาดนํ้า อาทิ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะ
พันธ์ุ สื่อสารมวลชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ซึ่งเอ้ือให้ตลาดนํ้าในพื้นที่เขตตลิ่งชันสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยตัวเองในระยะยาวได้ (จิตรา 
อนุสาสนนันท, 2555: 52:53) 
 โครงการชุมชนท่องเท่ียวแบบย่ังยืนฯ เป็นโครงการที่เข้ามาศึกษาองค์ความรู้ของชุมชน
ย่านตลาดนํ้าตลิ่งชัน และพ้ืนที่เกี่ยวเน่ือง ได้แก่ ชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยมและชุมชนตลาดน้ําวัด
สะพาน เพ่ือนําองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวย่ังยืน โดยกิจกรรมการส่งเสริม
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ได้จากการศึกษาน้ี ได้แก่ การจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวทางเรือโดยการ
นําเสนอให้แต่ละตลาดน้ันมีการจัดการเส้นทางท่องเที่ยว ดังน้ี 
 ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ให้เพ่ิมเส้นทางท่องเที่ยวจากเดิม 2 เส้นทาง (เส้นทางท่องเที่ยวทัวร์
คลองกับเส้นทางท่องเที่ยวสวนงู) เพ่ิมเติมอีก 4 เส้นทาง ดังน้ี 
 เส้นทางที่ 1 ย้อนร้อยวัฒนธรรมไทย-จีน ย่านคลองขุด ใช้เส้นทางจากตลาดนํ้าตลิ่งชัน-
คลองชักพระ-คลองบางกอกน้อยตอนบน-คลองมหาสวัสด์ิ-วนกลับทางเดิม 
 เส้นทางที่ 2 วัด-บ้าน-สวน  ใช้เส้นทางจากตลาดน้ําตลิ่งชัน-คลองชักพระ-คลองบางเชือก
หนัง-คลองบางน้อย 
 เส้นทางที่ 3 วันเดียวที่ 3 ตลาด ใช้เส้นทาง ตลาดนํ้าตลิ่งชัน-คลองชักพระ-คลองบาง
น้อย-คลองลัดมะยม (กลับเส้นทางเดิม) 
 เส้นทางที่ 4 เที่ยวตลาดนํ้าตลิ่งชัน ชมวิถีชีวิชาวคลองบางกอกน้อย-คลองมอญ  
 ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ให้ปรับเส้นทางจากเดิมคือไปไหนๆ ก็ได้ตามใจผู้โดยสาร เป็นการ
จัดเส้นทาง 4 เส้นทาง ได้แก่ 
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 เส้นทางที่ 1 ชมวิถีชีวิตชาวคลองบางระมาด-คลองบางพรม ใช้เส้นทาง ตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม-คลองลัดถมยา-คลองบ้านไทร-คลองบางระมาด-คลองชักพระ-คลองบางพรม-ตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม 
 เส้นทางที่ 2 ชมวิถีชีวิตชาวสวนและบ้านพิพิธภัณฑ์ ใช้เส้นทางจากตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม-คลองลัดมะยม-คลองลัดถมยา-คลองบ้านไทร-คลองควาย-คลองโพธ์ิ-บ้านพิพิธภัณฑ์-กลับ
เส้นทางเดิม 
 เส้นทางที่ 3 เส้นทางชมสวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ ไม้ดัดทวีวัฒนาและวิถีชีวิต ใช้เส้นทาง 
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม คลองบางพรม-คลองลัดตาเหนียว-คลองบางเชือกหนัง-สวนกล้วยไม้ สวน
ฝร่ัง-สวนแก้วมังกร-สวนไม้ดัด-ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
 เส้นทางที่ 4 ไปไหนไปกัน เป็นการเลือกเส้นทางบางจุดของเส้นทางทั้ง 3 ตามความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว 
 ตลาดนํ้าวัดสะพาน ให้จัดทําเส้นทางท่องเที่ยว 2 เส้นทาง ดังน้ี 
 เส้นทางที่ 1 ชมสวนวัดทัศนาตลาดนํ้าวัดสะพาน ใช้เส้นทาง ตลาดน้ําวัดสะพาน-คลอง
บางน้อย-คลองมอญ-คลองบางเชือกหนัง-คลองลัดตานิล-คลองบางน้อย-เดินเท้าชมสวน-ตลาดนํ้าวัด
สะพาน 
 เส้นทางที่ 2 ไหว้พระ 9 วัด ใช้เส้นทางดังน้ี ตลาดนํ้าวัดสะพาน-วัดกระโจมทอง-วัด
ปากนํ้าฝั่งใต้-วัดเกาะ-วัดทอง-วัดกําแพง-วัดพิกุล-วัดตะล่อม-วัดมะพร้าวเต้ีย-ตลาดนํ้าวัดสะพาน 
 นอกจากน้ีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแล้ว ทางคณะผู้ดําเนินโครงการฯ จัดทําสิ่งอํานวย
ความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตลาดน้ําทั้ง 3 แห่งและข้อเสนอในการบริหารจัดการภายใต้
กรอบแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวย่ังยืนด้วย 
 จากการสํารวจพ้ืนที่ พบว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวทางเรือของตลาดนํ้าตลิ่งชันมีการนํา
เส้นทางจากโครงการฯ มาใช้เพียงเส้นทางเดียวคือ เส้นทางวัดเดียวเที่ยว 3 ตลาด ตลาดคลองลัด
มะยมเป็นการปรับเส้นทางจากโครงการฯ ให้เหลือเส้นทางเดียวที่ผ่านดังกล่าว และตลาดน้ําวัด
สะพานมีการนําเส้นทางท่องเที่ยวจากโครงการฯ มาใช้เพียงเส้นเดียวคือ ไหว้พระ 9 วัด และพัฒนา
เส้นทางเพ่ิมเติมอีก 2 เส้นทางดังกล่าว 
 

 จริงๆ แล้วเรามีเส้นเดินเรือของเราอยู่แล้ว เราว่าของเราดีอยู่ แต่พอมีโครงการน้ีเราได้
เส้นทางใหม่มาอีกหนึ่งเส้นทางคือเที่ยว 3 ตลาดเพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดรุ่นน้องของเราด้วย
.. (สุรเดช เอี่ยมสะอาด, 2557) 
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 ตอนน้ันก็เห็นข้อเสนอมาสาม ส่ีเส้นทาง แต่พอเอามาใช้จริงๆ มันมีปัญหาหลายอย่าง 
ทั้งคนขับเรือ การบริหารจัดการ เราไม่รู้จะทําไง ก็เลยปรับ ให้เหลืออย่างที่เห็นอยู่ แต่ถ้าจะไป
ที่อื่นเราก็มีบริการเหมาลํา... (ชวน ชูจันทร์, 2557) 
 แต่ก่อนเป็นการบริการเหมาทั้งลําเลย นักท่องเที่ยวที่มาไม่ค่อยขึ้น มันแพง ไม่คุ้ม แต่พอ
เราปรับเป็นอย่างนี้ ก็ทําให้นักท่องเที่ยวที่มา 2-3 คน ก็สามารถไปกับเราได้... (สิทธิกร ลักษมี
มงศากุล, 2557) 

  
 ตลาดน้ําวัดจําปา ดําเนินการวันแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นตลาดนํ้าแห่งที่
สี่ในเขตตลิ่งชัน แต่พบอุทกภัยในปลายปีน้ีจึงยังไม่เป็นที่รู้จักนัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 หลังเหตุการณ์
อุทกภัยตลาดน้ําแห่งน้ีจึงได้กลับมาเป็นอีกครั้ง แต่การเปิดครั้งน้ีก็เป็นการเปิดตลาดในระยะสั้น เพราะ
พ้ืนที่ที่เปิดตลาดเดิม ณ บริเวณอุทยาน ร. 3 น้ัน จะเป็นพ้ืนที่สร้างอุโบสถหลังใหม่กอปรกับจํานวน
แม่คา้ที่ลดน้อยลง จึงทําให้ต้องย้ายตลาดเข้าไปในบริเวณอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
 

 
 
ภาพที่ 72 พระพุทธภาพที่กําลังสร้างสําหรับเป็นพระประธานอุโบสถหลังใหม่ของวัดจําปา 
 
 เจ้าอาวาสวัดจําปารูปปัจจุบัน คือ พระครูสุนทรจริยาภิรม (สยาม ปญฺญาปชฺโชชโต) ท่าน
เป็นพระนักคิดนักพัฒนา มีดําริเร่ืองการพัฒนาวัด โดยเร่ิมจากการสร้างอุทยาน ร.3 โดยหวังจะให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรัชกาลที่ 3 เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณน้ีเป็นพ้ืนที่พระราชทานให้เป็น
ที่ดินกัลปนาจากสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมามีลูกศิษย์ของพระครูสุนทรจริยาภิรมท่านหน่ึง
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ขายท่ีดินหน้าวัดให้ในราคาตํ่ากว่าการประเมิน ชาวบ้านชุมชนวัดจําปาจึงได้รวบรวมเงินและบริจาค
เงินเพ่ือซื้อที่ดินผืนน้ี เพ่ือจะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงหล่อพระประธานองค์ใหม่
และขั้นตอนการหาเงินทุนในการก่อสร้างต่อไป 
 เจ้าอาวาสวัดจําปากล่าวถึงการพัฒนาไว้ว่า “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ คือหัวใจ
พัฒนา” ท่านเล่าต่อไปด้วยว่าหลังจากมีอุโบสถหลังใหม่แล้ว อุโบสถหลังเดิมก็จะไม่ทําอะไรใหม่ 
เพราะทุกวันน้ีคนชอบมาหาของเก่า ว่ามีเสน่ห์ นักศึกษามาดูกันบ่อยคร้ัง ถ้าจะซ่อมก็จะทําเฉพาะส่วน
ที่ทําได้และจําเป็นเท่าน้ัน นอกจากน้ีทางวัดยังมีโครงการสร้างพระประธานสําหรับอุโบสถใหม่หน้าตัก
กว้าง 9.99 เมตร โดยท่านมีวิสัยทัศน์ว่า “ต่อไปอีกห้าสิบปี ร้อยปี พระใหญ่จะเลี้ยงพระเล็ก...” (วิชญ
ดา ทองแดง, ศรัณย์ ทองปาน, 2555) 
 สําหรับในส่วนของตลาดน้ําวัดจําปาปัจจุบันถูกย้ายจากบริเวณอุทยาน ร.3 เข้ามาอยู่ใน
บริเวณวัดจําปา มีร้านค้าประมาณ 50 ร้าน ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารคาว – หวาน รวมทั้งการรับ
ผลผลิตทางการเกษตรจากสวนของตนนํามาขาย มีทั้งท่ีเป็นพืช ผัก ผลไม้สดและที่แปรรูปแล้ว  
 

 
 
ภาพที่ 73 ขนมกล้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในสวนของหมอต้อย 
 
 จากการสัมภาษณ์ วรรณนรา บุญยืน (2557) ประธานคณะทํางานตลาดนํ้าวัดจําปา และ
ปรีชา ขําอุ่น คณะทํางานตลาดน้ําวัดจําปา พบว่าตลาดนํ้าวัดจําปาเกิดข้ึนจากพระครูสุนทรจริยา
ภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดจําปารูปปัจจุบัน ต้องการให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทํางาน จึงเชิญชวนให้
ชวนบ้านมาร่วมกันทําตลาดน้ําวัดจําปาขึ้น  
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 แม่ค้า พ่อค้าที่เข้ามาขายในตลาดนํ้าวัดจําปาส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านบริเวณน้ี มีจํานวน
ประมาณ 50 ร้านแต่มีการสับเปลี่ยนกันมาบ้าง และมีการเก็บค่าบํารุงสถานที่ร้านละ 20 บาท มีการ
แต่งต้ังเป็นคณะทํางานตลาดนํ้าวัดจําปามาบริหารจัดการตลาด โดยดูแลความเรียบร้อยของตลาดและ
อํานวยความสะดวกให้แก่แม่ค้าและนักท่องเที่ยว ทั้งน้ี เน่ืองจากแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านละแวกน้ี 
การดําเนินการและการพัฒนากิจกรรมน้ีจึงเป็นแบบพ่ึงพาอาศัยกัน สินค้าที่พบจะเป็นสินค้าทาง
การเกษตร พืช ผัก ผลไม้ ดอกไม้ จากสวนเกษตรชวนบ้านละแวกนั้น อีกทั้งยังมีขนมของหวาน 
อาหารแปรรูป ร้านอาหารตามสั่ง เคร่ืองด่ืมสมุนไพรด้วย 
 

 
 
ภาพที่ 74 พืช ผัก สวนครัวที่นํามาขายในตลาดนํ้าวัดจําปา 
 
 สําหรับทางด้านการท่องเที่ยวที่ชุมชนวัดจําปาน้ัน นอกจากมีการดําเนินการเรื่องตลาดนํ้า
วัดปาแล้ว ยังมีกิจกรรมการท่องเท่ียววิถีถิ่นเกาะศาลเจ้า ที่มีคุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ ประธานชุมชน
วัดจําปาเป็นผู้ดําเนินการ การท่องเที่ยววิถีถิ่นเกาะศาลเจ้า เป็นการนําเที่ยวภายในชุมชนในรูปแบบ
ของการศึกษาดูงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา  โดยจะมีการติดต่อประสานงานกันล่วงหน้า โดยรายละเอียดของกิจกรรมจะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงาน แต่จะมีกิจกรรมหลักในกิจกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น 
ได้แก่ ชมศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่วัดจําปา หลังจากน้ันจะเป็นการนํา
ชุมชนไปตามเส้นทางภายในชุมชนเพ่ือดูบริบทชุมชน แวะสวนเกษตรของชาวบ้าน อาทิ สวนเกษตร
บ้านหมอต้อย และสุดท้ายกลับมาที่บ้านหว่างจันทร์ชมการผลิตงานช่าง งานฝีมือ อาทิ งานช่างทํา
ขนมหวาน อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ลอดช่อง ลูกชุบ เป็นต้น หรืองานช่างแทงหยวกท่ีสืบ
ทอดจากหลวงวัฒนศิลป์ งานผลิตแป้งพวงหอม การผลิตน้ําปรุง เคร่ืองหอม เป็นต้น  
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 คุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ (2557) ประธานชุมชนวัดจําปากล่าวถึงความเป็นมาในการ
จัดการท่องเที่ยววิถีถิ่นเกาะศาลเจ้าวัดจําปาว่า ชุมชนเกาะศาลเจ้าเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุมากกว่า 3 
ช่ัวอายุคน มีศาลเจ้าพ่อจุ้ยซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ต้ังอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลานาน ในอดีตศาลเจ้าพ่อจุ้ยไม่ได้
ต้ังอยู่บริเวณท่าเรือริมคลองอย่างที่เห็นในปัจจุบัน แต่เป็นศาลเจ้าเล็กๆ อยู่ข้างโพรงขนาดใหญ่ใต้ต้น
มะพลับใหญ่ และเช่ือกันว่าโพรงน้ันเป็นที่อยู่ของจระเข้หรือเจ้าพ่อจุ้ย ต่อมาศาลเจ้าทรุดโทรมตาม
เวลา คุณปู่ของคุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์จึงย้ายศาลเจ้ามาต้ังไว้ในสถานท่ีปัจจุบันและมีการจัดงานไหว้
ศาลเจ้าทุกวันขึ้น 1 ค่ําเดือน 6 ของทุกปี 
 ก่อนปี พ.ศ. 2553 ชุมชนวัดจําปาบริเวณเกาะศาลเจ้าเป็นชุมชนเปลี่ยวและอันตราย มี
การลักลอบส่งยาเสพติด และด้วยเหตุที่ต้องย้ายบ้านจากฝ่ังฉิมพลีมาฝั่งบางระมาด จึงต้องหาวิธีทาง
ในการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณบ้านและชุมชนไม่ให้เปลี่ยวและป้องการอันตราย คุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์
จึงขอเข้าร่วมเป็นหน่ึงในคณะกรรมการชุมชนวัดจําปา หลังจากนั้นจึงเริ่มดําเนินการรวมกลุ่มจัดทํา
เรื่องสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน จดทะเบียนเป็น ชมรมรักษ์ปลาหน้าศาล (องค์กรชุมชน) กับทะเบียน
กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนียภาพหน้าศาล เมื่อปี 2553 
 ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากร 21 ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ของกรมประมง โดยการ
ชักชวนจากคุณชวน ชูจันทร์ จากคลองลัดมะยมมาชวนให้นําโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าน้ีไป
ประกวดการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริ คร้ังที่ 4 และได้นําคณะกรรมการ
และเครือข่ายเข้าเย่ียมชมพ้ืนที่ชุมชนวัดจําปา และได้มีการบอกต่อปากต่อปากและการบอกเล่า
ประสบการณ์ในการเย่ียมชมพ้ืนที่ผ่านทางเว็ปไซต์ต่างๆ จนทําให้ชุมชนวัดจําปาเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
และเริ่มมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเท่ียว
บริเวณน้ี 
 ในปี พ.ศ. 2554 มีการจัดงานศิลป์วิถีถิ่นเกาะศาลเจ้าเป็นครั้งแรก โดยการสนับสนุนจาก
กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมการเปิดบ้านงานศิลป์แสดงทักษะงานช่างที่แทง
หยวกที่สืบสายงานช่างจากครูหลวงวัฒนศิลป์ และงานช่างทําขนมไทยโบราณ ได้แก่ การทําทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง ลอดช่อง และงานทําแป้งพวงหอม  รวมท้ังการแสดงจากชุมชนอ่ืน พร้อมทั้งการ
จําหน่ายสินค้าทางการเกษตรในชุมชนซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี และมีการจัดงานศิลป์วิถีถิ่นเกาะศาล
เจ้าเรื่อยมาติดต่อกัน 3 ปีแล้ว 
 การบริหารจัดการท่องเท่ียววิถีถิ่นชุมชนเกาะศาลเจ้าน้ีอยู่ภายใต้การดูแลของคุณทวีศักด์ิ 
หว่างจันทร์ ประธานชุมชนเกาะศาลเจ้าที่เป็นผู้คิดริเริ่มในการจัดงาน แนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของเกาะศาลเจ้าจึงขึ้นอยู่กับประธานชุมชนวัดจําปา แต่ทั้งน้ีจากการสํารวจพ้ืนที่พบว่า แต่
เดิมความสัมพันธ์ระหว่างทวีศักด์ิ หว่างจันทร์กับชุมชนบางส่วนมีความขัดแย้งเน่ืองจากความเช่ือใจ
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กัน แต่ปัจจุบันเริ่มมีบรรยากาศในการทํางานร่วมกันที่ดีขึ้น แต่การพัฒนาในส่วนตลาดนํ้าวัดจําปาทาง
คุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากนัก 
 ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เป็นตลาดน้ําแห่งที่ห้าที่เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อต้นปี พ.ศ. 2556 
ต้ังอยู่ในบริเวณวัดตลิ่งชัน เป็นตลาดน้ําที่จัดต้ังด้วยชุมชนชาวตลิ่งชันทั้ง 46 ชุมชนกับวัดตลิ่งชันเพ่ือ
ต้องการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นตลาดที่ช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้เสริม 
 จากการสัมภาษณ์ นางนพรัตน์ สอนวิทย์ (2557) คณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําวัด
ตลิ่งชัน พบว่า ตลาดน้ําวัดตลิ่งชันเป็นตลาดนํ้าเกิดใหม่ ที่เพ่ิงเปิดทําการเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 
2556 โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของชุมชนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน โดยมีพระมหาธวัชโพธิเสวี เจ้าอาวาสวัด
ตลิ่งชันองค์ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนพ้ืนที่วัดให้ทําเป็นตลาดน้ําเพ่ือชุมชน โดยมีหลักการ 
“วัดช่วยชุมชน ชุมชนช่วยวัด” น่ันคือ การพ่ึงพาอาศัยกันโดยไม่คํานึงถึงผลกําไร แม้ส่วนใหญ่เป็น
แม่ค้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ตลิ่งชันทั้ง 46 ชุมชน 
 จากการลงสํารวจพ้ืนที่พบว่า ยังเป็นตลาดขนาดเล็ก นักท่องเที่ยวยังไม่มีจํานวนไม่มากนัก 
มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สําหรับชาวต่างชาติจะโดยสารมาทางเรือนําเที่ยวและให้นักท่องเที่ยว
ขึ้นฝั่งที่ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าที่น่ีเป็นตลาดน้ําตลิ่งชัน สภาพ
โดยท่ัวไปตลาดต้ังอยู่ในพ้ืนที่บริเวณวัดตลิ่งชัน มีความสะอาดเรียบร้อยส่วนใหญ่ของที่ขายเป็นพวก
อาหารการกิน จากการสอบถามนางนพรัตน์ สอนวิทย์ คณะกรรมการดําเนินการตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน
พบว่า  
 “ตลาดน้ําแห่งน้ีเป็นการมีส่วนร่วมของวัดกับชุมชน โดยสํานักงานเขตตลิ่งชันก็สนับสนุน
ให้เปิดการท่องเที่ยวอีกส่วนหน่ึง แม่ค้าตลาดเราเป็นแม่ค้าชาวบ้าน จึงเน้นที่บริหารแบบวิถีชุมชนคือ 
คนช่วยวัด วัดช่วยคน...” (นพรัตน์ สอนวิทย์, 2557)  
 ตลาดแห่งน้ีเป็นตลาดเปิดใหม่เพ่ิงครบรอบ 1 ปีเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา สําหรับ
สถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบันปกตินักท่องเที่ยวจะมาเป็นจํานวนมากแต่ไม่ถึงกับแออัด สามารถเดิน
ได้ค่อนข้างคล่องตัว มีบริการเรือนําเที่ยวที่ดําเนินการโดยเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านสัตว์ประหลาด (ต้ังอยู่
ในตลาด) ดําเนินการเป็นเจ้าเดียวของตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เน่ืองจากตลาดน้ําวัดตลิ่งชันน้ีมีแนวคิดที่
จะต้องการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนไว้ จึงยังไม่มีแนวคิดที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือเพราะเกรงว่า
จะถูกพัฒนาที่เป็นการแสวงผลกําไรมากไป เรือท่องเท่ียวที่ให้บริการน้ีเป็นเรืออีกแปะ คิดราคาเป็น
ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 800 บาทตามเส้นทางคลองต่างๆ แล้วแต่ความต้องการของนักท่องเที่ยว  
 สําหรับการบริการนักท่องเที่ยวพบจุดประชาสัมพันธ์ที่สําหรับให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
อย่างชัดเจน แต่บุคลากรทางด้านการท่องเท่ียวยังไม่มีความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศ ไม่
สามารถให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ในขณะที่ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์น้ัน จะมี
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ชาวต่างชาติจํานวนหน่ึงที่จะเข้าสอบถามข้อมูลตลาดน้ําตลิ่งชัน อันเน่ืองจากเข้าใจผิดว่าที่ตลาดนํ้าวัด
ตลิ่งชันเป็นที่เดียวกันกับตลาดน้ําตลิ่งชัน 
 

 
 
ภาพที่ 75 นักเรียนนําเที่ยวของบ้านสัตว์ประหลาดสยาม 
 
  จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในพื้นที่เขตตลิ่งชันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทตลาดนํ้า ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดน้าํคลองลัดมะยม ตลาดนํ้า
วัดสะพาน ตลาดนํ้าวัดจําปาและตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน ซึ่งตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
เป็นตลาดน้ําที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากปริมาณนักท่องเที่ยว สําหรับตลาดนํ้าวัด
สะพาน และตลาดน้ําว ัดตลิ ่งช ันถือได้ว ่าเป็นตลาดนํ้าที ่กําล ังพัฒนาและเริ ่มเป็นที ่รู ้จ ักของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น ตลาดนํ้าวัดสะพานนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ได้จากการนําเที่ยวของบริการเรือ
นําเที่ยวจากตลาดนํ้าตลิ่งชันและตลาดน้ําคลองลัดมะยม สําหรับตลาดน้ําวัดตลิ่งชันตั้งอยู่ใกล้เคียง
กับตลาดนํ้าตลิ่งชัน ทําให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเข้าใจว่าเป็นตลาดนํ้าที่เดียวกัน อีกทั้งตลาดนํ้าวัด
ตลิ่งชันจะเป็นที่นํานักท่องเที่ยวที่น่ังเรือจากท่าวังหลังและท่าเรือพรานนก และตลาดน้ําวัดจําปา ถือ
ได้ว่าเป็นตลาดน้ําโดยชุมชนอันแท้จริง ด้วยความเป็นตลาดน้ําขนาดเล็ก พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นคน
ในชุมชนทั้งสิ้น แต่ยังไม่เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวมากนัก จึงทําให้บรรยากาศของตลาดน้ําวัดจําปา
เงียบเหงาบ้างในวัน 
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 เส้นทางจักรยานและการท่องเท่ียวจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน  
 การท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน นอกจากจะมีการท่องเที่ยวทางเรือแล้ว การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันสามารถเข้าถึงได้โดยทางบกหรือทางรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันถนนในพ้ืนที่เขต
ตลิ่งชันถูกพัฒนาเร่ือยมาจนเป็นโครงข่ายที่สามารถเดินทางไปได้อย่างทั่วถึง 
 ต้ังแต่มีการเปิดสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้าข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาและตัดถนนสมเด็จประ
ป่ินเกล้ามาเช่ือมต่อกับถนนจรัญสนิทวงศ์ในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาก็ขยายออกมาเป็นทางหลวงสาย
บางกอกน้อย – นครชัยศรี เปิดใช้ในปี พ.ศ. 2527 (ในปี พ.ศ. 2534 จึงได้รับพระราชทานนามว่า 
“ถนนบรมราชชนนี”) ถนนสายใหม่น้ีตัดผ่านกลางพ้ืนที่เขตตลิ่งชันตามแนวตะวันตออก-ตะวันตก 
และเมื่อปลายทศวรรษ 2530 เกิดถนนสายใหม่ตามแนวเหนือ-ใต้ ขึ้นอีกคือถนนกาญจนาภิเษก ซึ่ง
เป็นส่วนของทางหลวงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านใต้ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2541 ถนนกาษจนาภิเษกกลายมาเป็นแนวที่ใช้แบ่งเขตทวีวัฒนา แยกออกจากเขตตลิ่งชัน 
(วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน, 2549: 53) 
 จากการสํารวจเส้นทาง (Route และ Way) และข้อมูลจาก สํานักผังเมือง สํานักงานเขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สํานักงานบํารุงทางธนบุรี กรมทางหลวง พบว่าปัจจุบันพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน
ประกอบด้วย 4 เส้นทาง (way) สายหลัก ดังน้ี ถนนบรมราชชนนี โดยผ่านตามแนวตะวันออก – 
ตะวันตก (ถนนเส้น 338) ถนนราชพฤกษ์ตัดผ่านในแนวเหนือ – ใต้ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 (ตัดผ่าน
ในแนวเหนือ-ใต้ และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นถนนสายหลักแต่อยู่บริเวณรอบนอกทางด้าน
ตะวันตกของเขต (ติดกับเขตทวีวัฒนา) นอกจากน้ียังมีถนนสายรองท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงกันทําให้
สามารถเดินทางภายในเขตได้สะดวก ได้แก่ ถนนฉิมพลี ถนนทุ่งมังกร ถนนสวนผัก ถนนบางพรม 
ถนนชักพระ ถนนบางระมาด ถนนวัดอินทราวาส ถนนบางเชือกหนัง ถนนแก้วเงินทอง ถนนชัยพฤกษ์
และถนนปากกระโจมทอง ซึ่งตามริมถนนทั้งสายหลักและรองดังกล่าวน้ีก็ยังมีตรอกซอยแยกย่อย
ออกมาอีกมาก ดังแสดงในภาพที่ 97 
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ภาพที่ 76 แสดงเส้นทาง (Route) ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน สํานักผังเมือง สํานักงานเขตตลิ่งชัน  
 กรุงเทพมหานคร 
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 ถนนหลัก 16 สายที่ตัดผ่านพ้ืนที่เขตตลิ่งชันและระยะทางที่ตัดผ่าน ได้แก่ 
 1. ถนนบรมราชชนนี จากคลองบางกอกน้อยถึงต่างระดับฉิมพลีระยะทาง 6.7 กิโลมเมตร 
 2. ถนนราชพฤกษ์ มีผู้รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง มีขนาดความยาวของหน้าตัด 60 
เมตร มีระยะทางตลอดทั้งเส้นประมาณ 6,700 เมตร ถนนทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 3. ถนนกาญจนาภิเษก มีผู้รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง มีระยะทาง 6,200 เมตร มีพ้ืนผิว
ถนนที่ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 4. ถนนสวนผัก มีผู้รับผิดชอบโดยสํานักการโยธา มีระยะทาง 6,400 เมตร มีพ้ืนผิวถนนที่
ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 5. ถนนชัยพฤกษ์ มีผู้รับผิดชอบโดยสํานักการโยธา มีระยะทาง 1,000 เมตร มีพ้ืนผิวถนน
ที่ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 6. ถนนพุทธมณฑลสาย 1 อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักการโยธา ระยะทางประมาณ 
6,400 เมตร มีพ้ืนผิวถนนที่ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 7. ถนนฉิมพลี อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักการโยธา มีหน้าตัดถนนกว้าง 13 เมตร มี
ระยะทางประมาณ 5,000 เมตร มีพ้ืนผิวถนนเป็นแอสฟัลท์  
 8. ถนนบรมราชชนนี 63 (ซอยวัดทอง) อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานเขตตลิ่งชัน มี
ระยะทางโดยประมาณ 600 เมตร มีพ้ืนผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 9. ถนนซอยวัดมณฑป อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานเขตตลิ่งชัน มีระยะทาง 650 
เมตร มีพ้ืนผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 10. ถนนแก้วเงินทองภายใต้การดูแลของสํานักการโยธา มีหน้าตัดถนนกว้าง 7 – 11.80 
เมตร มีระยะทางรวมโดยประมาณ 3,130 เมตร มีพ้ืนผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 11. ถนนบางพรมอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักการโยธา มีระยะทางประมาณ 3,400 
เมตร มีพ้ืนผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 12. ถนนบางระมาดอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักการโยธา มีระยะทาง 2,500 เมตร มี
พ้ืนผิวถนนเป็นแอสฟัลท์ 
 13. ถนนวัดอินทราวาสอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานเขตตลิ่งชัน มีระยะทาง 2,400 
เมตร มีพ้ืนผิวถนนเป็นแอสฟัลท์ 
 14. ถนนชักพระ อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานเขตตลิ่งชัน มีระยะทางโดยประมาณ 
1,100 เมตร พ้ืนถนนเป็นคอนกรีต มีพ้ืนผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 15. ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักการโยธา มีระยะทาง 7,400 
เมตร มีพ้ืนผิวถนนเป็นแอสฟัลท์ 
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 16. ถนนเรียบทางรถไฟสถานีบ้านฉิมพลี – บางบําหรุ เริ่มต้ังแต่คลองบางกอกน้อยถึง
ถนนสวนผัก ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตร มีพ้ืนผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (สํานักงานเขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, สํานักผังเมือง, 2556) 
 นอกจากถนนสายหลักดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว จากการสํารวจพ้ืนที่พบถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาดกว้างประมาณ 1 – 1.5 เมตร ภายในชุมชนท่ีเหมาะสําหรับการเดินเท้าและ
จักรยานเท่าน้ัน โดยชุมชนที่ผมทางลักษณะน้ี ได้แก่ ชุมชนวัดช่างเหล็ก-ชุมชนวัดเรไร ชุมชนวัดจําปา 
ชุมชนวัดสะพานและชุมชนวัดเกาะ 
 

 
 
ภาพที่ 77 แสดงลักษณะเส้นทาง (Way) คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นทาง (route) ระหว่าง 
 ชุมชนวัดจําปา–ถนนวัดอินทราวาส 
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ภาพที่ 78 แผนที่แสดงลักษณะเส้นทาง (Route)  
ที่มา: ลักษณะเส้นทาง (route), เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2557, เข้าถุงได้จาก http://map. 
nostramap.com/NostraMap/Map.aspx  
 
 เส้นสีแดงแสดงเส้นทาง (Route) ที่มีการใช้จักรยานร่วมกับยานพาหนะอ่ืน เส้นสีเหลือ
แสดงเส้นทาง (route) การใช้จักรยานร่วมกับจักรยานยนต์ และเส้นสีเขียวแสดงลักษณะเส้นทาง
(route) ที่จักรยานใช้ร่วมกับคนเดิน  
 จะเห็นได้ว่าเส้นทาง (route) ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันสามารถเดินทางเช่ือมต่อระหว่างชุมชน
ได้อย่างสะดวก เพราะเครือข่ายเส้นทาง (route) ที่เช่ือมต่อถึงกันได้อย่างสะดวก เพราะมีถนนเส้นเล็ก
เส้นน้อยเป็นเครือข่ายโยงใยตามชุมชนสามารถทะลุไปยังถนนเส้นหลักได้ แต่ทั้งน้ีการเดินทางได้อย่าง
ทั่วถึงในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันนั้น จะสามารถเดินทางได้เฉพาะจักรยานเท่าน้ัน เน่ืองจากเส้นทาง (way) ที่
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ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่อยู่ภายในชุมชนไม่สามารถนํารถยนต์และจักรยานยนต์เข้าไป
ใช้ได้ ด้วยเหตุน้ี จากการสังเกตจะเห็นกลุ่มนักป่ันจักรยานป่ันจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขต
ตลิ่งชัน ทั้งเส้นทางสายหลัก สายรองและเส้นทางในชุมชนอยู่บ่อยคร้ัง  
 จากการสัมภาษณ์ กลุ่มนักป่ันจักรยานชมรมจักรยานสะพานพระราม 8 ณ ตลาดนํ้าวัด
สะพาน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ประกอบด้วย นายธวัชชาญ ชาญจนะกิจสกุล อายุ 70 ปี 
ประธานชมรมจักรยานสะพานพระราม 8 นางปราณี หมื่นศักดา อายุ 50 ปี เลขานุการชมรมฯ นายชู
ชีพ เพ็ชรดอนทอง อายุ 57 ปี สมาชิกชมรมฯ นายธีรพล สร้อยตะคุ อายุ 52 ปี สมาชิกชมรมฯ และ
นางสาวศศิธร วงศ์ศิริ อายุ 38 ปี สมาชิกชมรมฯ ณ ตลาดนํ้าวัดสะพาน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 
เห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าการเร่ิมต้นป่ันจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน
น้ันเริ่มมาจากใคร แต่สําหรับชมรมจักรยานพระราม 8 กลุ่มน้ี (กลุ่มที่ให้สัมภาษณ์) เริ่มต้นจากที่ คุณ
ธีรพล สร้อยตะคุเป็นคนนําทางในให้กับกลุ่มนักป่ันจักรยานในคร้ังน้ี โดยคุณธีรพล สร้อยตะคุป่ันมี
ประสบการณ์ป่ันจักรยานมาแล้วประมาณ 20 ปี ได้ป่ันจักรยานฝ่ังธนบุรีมานานแล้วเพราะฝั่งธนบุรีมี
บรรยากาศและถนนหนทางที่ดีกว่า ไม่อึดอัดเหมือนอยู่ในตัวเมืองฝั่งพระนคร จากการท่ีป่ันถนนหลัก
บ่อยคร้ัง ด้วยความอยากหาเส้นทางใหม่ๆ จึงได้ลัดหาทางลัดเลาะตามเส้นทางรองและเส้นทางใน
ชุมชน ในบางคร้ังก็ได้รับคําบอกต่อจากกลุ่มนักป่ันจักรยานกลุ่มอ่ืน และจากการปั่นจักรยานใน
เส้นทางน้ีบ่อยคร้ัง จึงทําให้เกิดความชํานาญและสามารถนําทางให้กับสมาชิกภายในกลุ่มจักรยานได้  
 

 
 
ภาพที่ 79 กลุ่มนักป่ันจักรยานจากชมรมจักรยานสะพานพระราม 8  
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 กลุ่มนักป่ันจักรยานจากชมรมจักรยานสะพานพระราม 8 ประกอบด้วย นายธวัชชาญ 
ชาญจนะกิจสกุล (คนทางซ้ายด้านหลัง) นายชูชีพ เพ็ชรดอนทอง (คนทางขวาด้านหลังสุด) นางปราณี 
หมื่นศักดา (คนที่น่ังตรงกลางด้านขวา) นายธีรพล สร้อยตะคุ (คนที่น่ังหน้าสุดด้านขวา) และนางสาว
ศศิธร วงศ์ศิริ (คนที่น่ังหน้าสุดด้านซ้าย) 
 คุณธวัชชาญ ชาญจนะกิจสกุล กล่าวถึง พฤติกรรมของกลุ่มนักป่ันจักรยานจากชมรม
จักรยานสะพานพระราม 8 ว่าปกติกลุ่มนักป่ันจักรยานมักจะป่ันกันเป็นกลุ่ม ของชมรมจักรยาน
สะพานพระราม 8 มีสมาชิกกว่าสองร้อยคน ทําให้ต้องแตกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ 10 – 20 
คัน แต่จะป่ันจักรยานกันทุกวันอาทิตย์และออกจากจุดนัดหมายกันแต่เช้า ประมาณ 07.00 น. ไม่เกิน 
09.00 น. จุดประสงค์ในการปั่นจักรยานนั้นเพ่ือสุขภาพและถือเป็นการพักผ่อนหลังจากการทํางาน 
โดยแต่ละสัปดาห์ แต่ละกลุ่มจะกําหนดสถานที่เป้าหมายและนัดแนะสมาชิกกันเอง 

 
 จริงๆ แล้วระหว่างทางไปจุดหมายของเรา ถ้ามีที่แวะ...เราก็แวะ ตัวอย่างเช่นวันนี้จะไป
คลองลัดมะยมให้ถึงประมาณเที่ยง ถ้าระหว่างทางมีที่น่าสนใจ ที่แวะพักอย่างที่นี่ (วัดสะพาน) 
เราก็แวะพัก ถ้าถึงเร็วก็แวะได้นาน แต่ถ้าออกมาช้าก็อาจจะแวะพักได้สักพัก...” (ชาญ ชาญจ
นะกิจสกุล, 2557)  

 
 สําหรับการเลือกเส้นทางในการป่ันจักรยานนั้น จะเลือกหลบถนนเส้นหลักเพราะกลัว
อันตราย แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง  

 
 พี่ชอบเส้นทางเข้าไปตามชุมชนมากกว่า เพราะว่าทําให้เราได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตเขาจริงๆ 
โดยเฉพาะเส้นบริเวณนี้ (ย่านตล่ิงชัน) จะมีความร่มรื่นมาก สองข้างทางเป็นสวน พี่ชอบปั่น
จักรยานย่านฝ่ังธนบุรีเพราะบรรยากาศดีกว่าการปั่นจักรยานในตัวเมือง (ฝ่ังพระนคร)...      
(ธีรพล สร้อยตะคุ, 2557)  

 
 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยหน่ึงในการเลือกใช้เส้นทางจักรยาน (Bicycle route) น่ันคือปัจจัย
ด้านความปลอดภัย การใช้เส้นทางจักรยานร่วมกับยานพาหนะอ่ืนมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่ายกว่าการมีเส้นทางจักรยานโดยเฉพาะ อีกทั้งบรรยากาศระหว่างทางปั่นจักรยานก็อีกหน่ึงปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกเส้นทางป่ันจักรยานเช่นเดียวกัน  
 ชูชีพ เพ็ชรดอนทอง กล่าวถึงการจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวไว้ว่าควรเน้น
เร่ืองความปลอดภัยเป็นสําคัญ และอยากให้มีการจัดทําเลนจักรยานท่ีชัดเจน อีกทั้งเร่ืองระบบ
การจราจรของจักรยาน ควรจัดระบบให้ดี เส้นทางบางแห่งมีการจัดระบบการเดินรถที่ทําให้คนใช้เกิด
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ความสับสน ดังน้ันควรมีการศึกษาระบบการจราจรและกําหนดการจราจรท่ีเหมาะสมเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน แต่เห็นด้วยกับเร่ืองที่จะมีการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว 
เพราะถ้าทําได้มันอาจจะส่งผลเร่ืองการพัฒนาทางจักรยานในเมือง สอดคล้องกับ  
 ปราณี หมื่นศักดา ที่กล่าวถึงการเรียกร้องให้ทางกรุงเทพมหานครเปลี่ยนฝาทางระบายนํ้า
ให้เป็นแบบปิดหรือเปลี่ยนแนวตามขวาง  
 “ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพรณรงค์เร่ืองฝาท่อระบายนํ้ามาตลอด 20 ปี แต่ก็ยังไม่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงเลย...”  (ปราณี หมื่นศักดา, 2557)  
 กลุ่มนักป่ันจักรยานจากชมรมจักรยานสะพานพระราม 8 สะท้อนทัศนะเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมว่า การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมน้ันหมายถึงการที่ไปได้เห็นการดํารงชีพของ
เขาจริงๆ เช่น การไปได้เห็นเขาเพาะปลูกพืชผัก หรือไปเห็นชาวบ้านสาน ถัก ทอ สินค้าหัตถกรรมใน
บ้าน การป้ันหม้อ ป้ันไห เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่าน้ีเป็นการแสดงภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเห็นว่า
หลายพ้ืนที่กาํลังมีการฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ท้องถิ่นขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี  
 “จากการป่ันจักรยานท่ัวกรุงเทพฯ เห็นว่าหลายพ้ืนที่กําลังฟ้ืนฟูของดีของตัวเองขึ้นมา ดี
ใจที่ว่ามันไม่ได้หายไปเลย เขากําลังทําขึ้นมาใหม่” (ธีรพล สร้อยตะคุ, 2557)  
 “การฟ้ืนฟูขึ้นมาเป็นเรื่องที่ดี เพราะอย่างน้อยสุดรุ่นพวกผมก็กลัวว่าสิ่งต่างๆเหล่าน้ีกําลัง
จะหายไป แต่ตอนนี้ก็เห็นเด็กรุ่นใหม่ๆ หันมาทํากันเยอะ ก็รู้สึกดี รู้สึกว่าชาติไม่มันสูญหาย...” (ชูชีพ 
เพ็ชรดอนทอง, 2557) 
 ปัจจุบันในพ้ืนที่ตลิ่งชันทรัพยากรวัฒนธรรมในการแสดงภูมิปัญญาแทบจะไม่มีเหลือให้
เห็น วัฒนธรรมทางด้านการกินที่เป็นอาหารพ้ืนบ้านที่ตามตลาดนํ้าควรมีก็ไม่มีให้เห็น วัฒนธรรม
ศิลปหัตถกรรมเองก็ค่อนข้างเหลือน้อย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าสําเร็จภาพที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงาน
ทั้งน้ัน ทําให้ไม่เห็นความแตกต่างกับตลาดนัดทั่วไป  
 “อยากเห็นประมาณว่า ท้องถิ่นไหน ก็อยากเห็นของดีของท้องถิ่นน้ัน อยากให้เอาออกมา
โชว์ ซึ่งอยากเห็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุด” (ธีรพล สร้อยตะคุ, 2557) 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักป่ันจักรยานจากชมรมจักรยานสะพานพระราม 8 น้ันทําให้
ทราบว่ากลุ่มนักป่ันจักรยานสะพานพระราม 8 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมคือการท่องเท่ียวชมวิถีชีวิต โดยมองจากกิจวัตรของคนในชุมชน อาทิการทําสวน ทําไร่ 
รวมท้ังการมองผ่านงานศิลปะ หัตถกรรม เพราะสิ่งเหล่าน้ีเป็นการแสดงภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆ 
 รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 – 2558 ได้
ให้นิยามแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เขตต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับประเภทของการท่องเที่ยวน้ันๆ ไว้ว่า “แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
( Cultural Attraction ) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่
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บรรพบุรุษได้สั่งสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ีประกอบด้วย งาน
ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้า พ้ืนเมือง การแต่งกาย ภาษา 
ชนเผ่า เป็นต้น” (กรุงเทพมหานคร, สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, กองการท่องเท่ียว, 
2555: 102) จะเห็นได้ว่า ความเข้าใจความหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวกลุ่มนักป่ันจักรยาน
จากชมรมป่ันจักรยานสะพานพระราม 8 มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ของกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  
 ดังน้ัน จึงอาจจะกล่าวได้ว่าแนวทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนั้น จะ
สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวประเภทกลุ่มนักป่ันจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวได้ไม่ยาก เพราะมีความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน 
 ปัจจุบันการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันอยู่ในช่วงดําเนินการตามแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554-2558 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ข้อดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมทางการตลาดการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเครือข่าย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว   
 โดยท่ีสํานักการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานครกําหนดให้เขตตลิ่งชัน เป็นเขตของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เน่ืองจากพ้ืนที่เขตตลิ่งชันอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เพ่ือการเกษตร 
อีกทั้งผู้คนยังคงวิถีชีวิตด้ังเดิมโดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่แสดง
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวได้แก่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมและตลาดนํ้าวัดสะพาน 
(กรุงเทพมหานคร, สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, กองการท่องเที่ยว, 2555: 98)   
 การดําเนินการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมาผู้อํานวยการเขต
จะรับนโยบายจากทางกรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหรือ
ฝ่ายปกครองเป็นผู้ดําเนินการตามนโยบายที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้ 
 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต
ตลิ่งชันได้ดําเนินโครงการเพ่ือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน จํานวน 4 โครงการ 
ได้แก่ งานเทศกาลเกษตรแฟร์ของดีเขตตลิ่งชันในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556 โครงการประเพณี
ชักพระวัดนางชี-วัดไก่เต้ีย พ.ศ. 2555 และ และสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาว ในปี พ.ศ. 2556 
 สําหรับการท่องเที่ยวโดยจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ไม่พบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยจักรยานจากสํานักงานงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครโดยตรง แต่พบการส่งเสริมในลักษณะ
จัดทําแผ่นพับ“ของดีตลิ่งชัน” นําเสนอเส้นทางจักรยานภายในเขตพ้ืนที่ตลิ่งชันโดยใช้ช่ือว่า “การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้วยเส้นทางจักรยาน” โดยเส้นทางน้ีเร่ิมต้นที่ตลาดน้ําตลิ่งชันแล้วป่ันจักรยาน
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ตรงมาทางจนถึงแยก แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฉิมพลี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเมื่อเห็นซุ้มประตูวัดมณฑป 
ป่ันจักรยานไปตามทางประมาณ 500 เมตรข้ามสะพานข้ามคลองบางระมาดเมื่อเห็นแยกให้เลี้ยวขวา
ผ่านสวนโบราณป่ันตามทางไปจนออกถนนราชพฤกษ์ ข้ามถนนไปอีกฝั่งโดยป่ันลอดใต้สะพาน เข้า
ซอยวัดประดู่ 36 สังเกตวัดอินทราวาส หรือวัดประดู่ทางด้านซ้ายมือ จากน้ันป่ันจักรยานตรงมา
ประมาณ 500 เมตรจะถึงบึงบัวหลวงหรือสวนเจียมตนซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ 
 

 
 
ภาพที่ 80 เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยเส้นทางจักรยาน 
 
 นอกจากน้ีจากแผ่นพับ “ท่องเท่ียวตลาดนํ้าในเขตตลิ่งชัน” โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชัน เสนอการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้วยเส้นทางจักรยานจํานวน 3 
เส้นทาง ดังน้ี 

เส้นทางที่ 1 ตลาดน้ําตลิ่งชัน – ตลาดน้ําคลองลัดมะยม   
 เร่ิมเส้นทางป่ันจักรยานจากตลาดนํ้าตลิ่งชัน ลัดเลาะใต้สะพานข้ามคลองชักพระ เข้าซอย
ริมคลองชักพระไปเร่ือยๆ ผ่านชุมชนเห็นวิถีชีวิความเป็นอยู่ของชาวชุมชนวัดช่างเหล็ก – วัดเรไร ผ่าน
หน้าวัดช่างเหล็กลัดเลาะไป จนถึงวัดมณฑป แวะชม “วังมัจฉา” จากน้ันข้ามสะพานชมสวนผลไม้ 
ออกไปซอยถนนราชพฤกษ์ 20 ลอดใต้สะพานถนนราชพฤกษ์เลียบคลองลัดถมยา ชมธรรมชาติสอง
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ข้างทางไปเรื่อยๆ จนไปออกซอยอินทราวาส 35 เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางจักรยานตรงไป แล้วเลี้ยวเข้า
ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธบาทจําลอง ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) แวะให้อาหารปลา
สวายหน้าวัด จากนั้นป่ันจักรยานออกจากวัดไปตามเส้นทาง ผ่านสี่แยก 1 ตรงไปตามถนน ชมแปลง
พืชผักสวนครัวสองข้างทางจนไปถึงที่หมาย “ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม” 
 เส้นทางที่ 2 ตลาดน้ําตลิ่งชัน – ตลาดน้ําวัดสะพาน  
 ป่ันจักรยานไปตามเส้นทางที่ 1 เข้าวัดอินทราวาส (วัดประดู่) แล้วข้ามสะพานหน้าวัด ไป
ตามเส้นทางถนน ค.ส.ล. ไปออกถนนบางพรม วัดใหม่เทพพล จากน้ันป่ันไปทางด้านหลังวัดใหม่เทพ
พล ไปตามถนน ค.ส.ล. จะพบทางแยกซึ่งมีบ้านไม้ช้ันเดียวหลังสีนํ้าตาลขวางอยู่ จากน้ันเลี้ยวซ้าย ซึ่ง
ตลอดเส้นทางเป็นแปลงพืชผักสวนครัว สวนมะพร้าว ให้เราสามารถชมบรรยากาศแบบชาวสวน 
ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงวัดสะพานเท่ียวชม “ตลาดนํ้าวัดสะพาน” แวะนมัสการ หลวงพ่อดํา หลวง
พ่อกลางและหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านละแวกน้ัน 
 เส้นทางที่ 3 ตลาดน้ําตลิ่งชัน  - สวนกล้วยไม้ป้าไหม  
 จากเส้นทางที่ 1 และ 2 เมื่อถึงทางแยกท่ีมีบ้านไม้ช้ันเดียวหลังสีนํ้าตาลแล้ว ให้เลี้ยวขวา
ไปตามถนน ค.ส.ล. บริเวณน้ีจะมีสวนเตย สวนมะพร้าว ประมาณ 500 เมตร ก็จะถึง “สวนกล้วยไม้
ป้าไหม” ซึ่งมีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธ์ุให้ชมกัน 
 คุณระพีพัฒน์ เกษโกมล เจ้าหน้าที่ ชํานาญการพิเศษ กองการท่องเที่ยว สังกัด
กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาสังคมกล่าวถึงการ
จัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันว่า ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเคยมีกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวด้วยจักรยานที่จัดโดยกองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานครมาก่อนแล้ว  
 ในปี พ.ศ. 2541 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดําเนินการท่องเที่ยวภายใต้ 
campaign ที่ว่า “Amazing Thailand”และได้มีการจัดกิจกรรมเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยจักรยาน
เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม. และ ททท. และมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมฯ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ออกเป็นสองส่วน คือททท. จัดทัวร์จักรยานชมเกาะรัตนโกสินทร์ยามราตรีในคืนวันเสาร์ ส่วน กทม. 
จัดขี่จักรยานรณรงค์ไปรอบเกาะรัตนโกสินทร์ทุกเช้ามืดวันอาทิตย์ และได้รับผลตอบรับที่ดีจึงทําให้
เกิดโครงการนําเที่ยวโดยจักรยานในเวลาต่อมา 
 คุณรพีพัฒน์ เกษโกมลได้เล่าถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานให้ฟังว่า ลักษณะของ
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในระยะแรกเป็นการป่ันจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ในช่วงวันเสาร์กลางคืนและเช้าวันอาทิตย์ เก็บค่าเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 500 บาทโดย
ทางทีมงานจัดเตรียมจักรยานและค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่และค่าอาหารให้พร้อม ผู้ที่มาเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถมาแต่ตัวก็สามารถป่ันจักรยานท่องเที่ยวได้ทันที 
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 ในขณะเดียวกัน ทางกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครก็ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้วยจักรยาน นําโดยคุณรพีพัฒน์ เกษโกมลเองซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงอาทิตย์แรกของเดือน ลักษณะการ
จัดก็คล้ายกับการจัดร่วมกับทาง ททท. คือ มีการจัดเตรียมจักรยานและสิ่งอํานวยความสะดวก
พร้อมสรรพ ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมสามารถมาแต่ตัวก็สามารถป่ันจักรยานท่องเที่ยวได้ทันทีเช่นกัน แต่
มีการเก็บค่าใช้จ่ายในราคา 250 บาท ได้ผลการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่มีปัญหาใน
การดําเนินการภายใต้ระเบียบและนโยบายของผู้มีอํานาจในขณะนั้น จึงทําให้กิจกรรมนี้ดําเนินการได้
ในระยะเวลาเพียง 5 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546  

 
 การกิจกรรมในนามของที่ทํางาน พอเขาเปลี่ยนเจ้านาย เปล่ียนผู้บริหาร ส่วนใหญ่คน
ใหม่ก็จะไม่ชอบอะไรที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่การทําตรงน้ีทําให้พี่ตกผลึก แล้วรู้ว่าคนปั่นจักรยาน
เขาชอบแบบไหน ชอบอะไรบ้าง แล้วมันต้องมีองค์ประกอบใดที่เราต้องคํานึงถึงเวลาที่เรา
ทํางาน (รพีพัฒน์ เกษโกมล, 2556) 

 
 หลังจากนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจักรยานในนามของกรุงเทพมหานครจึงได้หยุดไป
 ต่อมา คุณรพีพัฒน์ เกษโกมล ได้เร่ิมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจักรยานใหม่อีกครั้งในปี 
พ.ศ . 2550 เ น่ืองด้วยมีนักกีฬาคนหน่ึงคือ นายวิเชียร์ หมื่นเกสรได้มาเสนอให้เช่าจักรยาน 
ประกอบการเรียกร้องจากคนรู้จักจํานวนหน่ึง จึงทําให้เกิดการท่องเที่ยวโดยจักรยานอีกครั้ง 
 การท่องเท่ียวโดยจักรยานในช่วงหลังน้ี แรกเริ่มคุณระพีพัฒน์ เกษโกมล ได้ใช้เส้นทาง
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จนเกิดความอ่ิมตัว จึงเร่ิมเปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นการกําหนด theme ที่จะ
เล่าเรื่อง เช่น “สิ่งแรกในกรุงเทพ” “ตํานานรักรัตนโกสินทร์” “ย่าเหล” เป็นต้น แล้วนําหัวข้อน้ีมาหา
ข้อมูลสถานท่ีเกี่ยวข้องและผูกเป็นเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยว ทํามาได้จนกระทั่งถึงจุดอ่ิมตัวและ
หยุดลงไป ในปี พ.ศ. 2551 อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยจักรยานเป็น
การให้นักท่องเที่ยวเช่าจักรยานด้วยตัวเองและมีการผลิตเอกสารและ “คู่มือจักรยานสืบเส้นทางใน
กรุงเทพมหานคร”  ซึ่งเป็นการรวบรวมเส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยจักรยานจํานวน 
10 เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครข้ึนแทน 
 สําหรับเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครได้เสนอไว้ใน “คู่มือจักรยาน
สืบเส้นทางในกรุงเทพมหานคร” มีเส้นทางที่เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน จํานวน 2 เส้นทาง คือ 
เส้นทางจักรยานชมสวนในบางกอกลัดเลาะบางกรวย เส้นทางน้ีจะประกอบด้วยสถานที่ท่องเท่ียวที่
เป็นวัดวาอาราม สวนธรรมชาติ สวนสาธารณะ สวนต้นไม้ สวนผลไม้และสวนดอกไม้ของชาวบ้าน 
โดยมีเส้นทางดังน้ี เริ่มป่ันจากกองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานครบริเวณใต้สะพานพระป่ินเกล้า มุ่ง
หน้าไปยังท่าเรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์ เพ่ือจะข้ามไปขึ้นที่ ท่ารถไฟ สถานีรถไฟธนบุรี เมื่อข้ามฟาก
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แล้ว จะเริ่มป่ันสองล้อลัดเลาะริมคลองบางกอกน้อย ผ่านโรงจักรธนบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่ง
แรกโดยนักท่องเที่ยวจะได้เห็นหัวรถจักรไอนํ้าโบราณสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 จากน้ันจะป่ันจักรยาน
เข้าชุมชนบ้านบุแหล่งทําขันลงหินแห่งเดียวในเมืองไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ 2 และปั่น
จักรยานตามเส้นทางผ่านวัดสุวรรณราม แหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ 3 โดยวัดแห่งน้ีมีจุดเด่นที่ความ
งดงามทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม อย่างพระอุโบสถที่เป็นศิลปะแบบ “ท้องสําเภา” สังเกต
ได้จากฐานของพระอุโบสถมีลักษณะโค้งคล้ายท้องเรือสําเภา มีระเบียงทั้งด้านหน้าและหลัง ช่อฟ้า
ใบระกาประดับด้วยกระจก หน้าบันจําหลักลายรูปเทพพนมและรูปนารายณ์ทรงครุฑ ภายในพระ
อุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงฝีมือเชิงช่างที่งดงาม และถือว่าเป็นสมบัติอันล้ํา
ค่าทางด้านศิลปกรรมและโบราณคดีโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมที่เกิดจากการประชันฝีมือของอาจารย์
ทองอยู่และอาจารย์คงแป๊ะ ที่เหลือเพียงที่น่ีแห่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ หลังจากน้ันจะป่ันไป
รับประทานอาหารเช้าที่ ย่านบางขุนนนท์ หรือถ้าชอบบรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติกับการ
รับประทานอาหารน้ําก็สามารถป่ันต่อตามถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชันตัดเข้าถนนชักพระไม่ไกลนักจะ
พบกับ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ 4 หลังจากน้ันป่ันเข้าถนนฉิมพลีข้ามทางรถไฟเข้า
ถนนฉิมพลี 2 และถนนขุนสามศร เข้าซอยสวนผัก 29 และออกถนนสวนผัก จะผ่านบ้านจักรยาน 
บ้านที่จัดแสดงจักรยานโบราณมากมายหลายยุคหลายสมัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ 5 หลังจากน้ัน
ป่ันไปตามถนนสวนผัก เมื่อถึงแยกเลี้ยวซ้ายไปวัดชัยพฤกษมาลา ภายในวัดนี้มีพระอุโบสถโบราณซึ่ง
สร้างต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและภายหลังได้รับบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นแหล่งท่องเท่ียว
แหล่งที่ 6 หลังจากน้ันลัดเลาะทางเข้าชุมชนผ่านวัดโตนดที่ชาวบ้านต่างบอกเล่ากันต่อมาว่าที่แห่งน้ีแต่
เดิมเคยเป็นแดนประหารมาก่อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ 7 และต่อไปคือวัดโพธ์ิบางโอ วัดเก่าแก่
สมัยอยุธยาเป็นแหล่งที่ 8 และป่ันอีกไม่ไกลนักจะเจอวัดสักน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ 9 ซึ่งมี
ความสําคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีอายุนับกว่า 200 ปีสันนิษฐานว่ามีมาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอน
ปลาย จากน้ันจะป่ันผ่านวัดเพลงเป็นแหล่งท่องเท่ียวแหล่งที่ 10 มีอุโบสถเก่าเถาวัลย์รอบข้างเลื้อยปก
คลุมดูสวยงามแปลกตา และผ่านวัดแก้วฟ้าสักการะหลวงพ่อโต พระพุทธรูปหินทรายพอกปูนลงรักปิด
ทองเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ 11 เป็นแหล่งสุดท้ายหลังจากน้ันจะเป็นการป่ันกลับโดยใช้เส้นทางเดิม 
(กรุงเทพมหานคร: 41-44)  
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ภาพที่ 81 แผนที่เส้นทางจักรยานเส้นที่ 7 เส้นทางจักรยานชมสวนในบางกอกลัดบางกรวย 
 
 เส้นทางที่ 2 คือ เส้นทางจักรยานธนบุรีศรีมหาสมุทร เส้นทางจักรยานเส้นน้ีเช่ือมต่อกัน
ถึงสามเขตด้วยกันคือเขตบางกอกน้อย เขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชัน โดยเริ่มออกเดินทางกันตอนเช้า
ที่กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครลัดเลาะผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปข้ึนเรือข้ามฟากท่ีท่า
พระจันทร์ไปยังท่ารถไฟ จะพบเห็นอาคารสีแดงปูนของสถานีรถไฟธนบุรี เป็นแหล่งท่องเท่ียวแหล่งที่ 
1 โดยท่ีน่ีมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และขึ้นรถไฟสถานีบางกอก
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น้อยไปยังสถานีศาลาธรรมสพน์ โดยมุ่งไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์ ของคุณอเนก นาวิกมูลเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งที่ 2 ซึ่งเป็นที่แห่งน้ีเป็นการรวบรวมและจําลองสิ่งของที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
สังคมไทยในอดีตยุค พ.ศ. 2500 ได้เป็นอย่างดี หลังจากน้ันเป็นการป่ันเลียบถนนธรรมสพน์ไปจนถึง
ประตูนํ้าฉิมพลีและข้ามคลองมหาสวัสด์ิ เป็นสะพานไม้ที่มีเอกลักษณ์ทางชุมชนได้เป็นอย่างเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ 3 และปั่นเลียบคลองมาตลอดเส้นทางจนเข้าเขตวัดปุรณาวาส ซึ่งเป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์
ถิ่นเขตทวีวัฒนา ห้องขนาดไม่ใหญ่นักตกแต่งห้องเรียนเป็นที่เก็บรวบรวมเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์
อันทรงคุณค่าของเขตทวีวัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ 4 จากน้ันป่ันจักรยานไปตามถนนเลียบ
คลองทวีวัฒนา จะพบเห็นหลังคาสีฟ้าของบ้านทรงไทยที่เห็นได้ไกลน่ันคือ อุทยานแมวไทยโบราณ 
(นัยน์ตาสองสี) ที่อุทยานแห่งน้ีเป็นที่ขยายพันธ์ุแมวไทยโบราณพันธ์ุขาวมณีที่ใกล้จะสูญพันธ์ไปจาก
โลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ 5 ออกจากอุทยานแมวไทยโบราณ ป่ันจักรยานเลียบคลองทวีวัฒนา
ลอดใต้สะพานข้ามคลองถนนตลิ่งชัน-นครชัยศรี เข้าถนนอุทยานหรือถนนอักษะ ป่ันตามเส้นทาง
จักรยานชมความสวยงามของถนนท่ีก่อสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ 6 ที่พิเศษของที่น่ีคือริมถนนติดต้ังโคม
ไฟรูปหงส์ 979 ต้น เพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและพุทธศาสนาจากน้ันลัดเลาะเลียบคลอง
ขุดเข้าสวนเกษตรบานลุงเจ๊ียบ สัมผัสความร่มร่ืนของแมกไม้และสีสันสวยงามของไม้ดอก เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งที่ 7 จากน้ันตัดออกถนนพุทธมณฑลสาย 2 เข้าถนนลัดวงแหวนพุทธมณฑลสาย 2 พัก
คลายร้อนกับไอศกรีมโบราณเย็นๆ หลากรสที่ ร้านไอศกรีมโบราณ เป็นแหล่งที่ 8 จากน้ันป่ันเลียบ
คลองจนถึงตลาดนํ้าตลิ่งชัน เป็นแหล่งที่ 9 และป่ันต่อมาเข้าถนนชักพระ-บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แวะ
ร้านอาหารบางขุนนนท์ มุ่งไปยังวัดสุวรรณาราม เป็นแหล่งที่ 10 ลัดเลาะเข้าชุมชนบ้านบุเป็นแหล่งที่ 
11 และปั่นไปขึ้นเรือที่ท่ารถไฟข้ามฝั่งไปท่าพระจันทร์กลับมายังจุดเริ่มต้น (กรุงเทพมหานคร: 47-50) 
 



 152

 
 
ภาพที่ 82 เส้นทางจักรยานเส้นที่8 เส้นทางจักรยานธนบุรีศรีมหาสมุทร 
 
 ปัจจุบันกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครไม่ได้ดําเนินการกิจกรรมการท่องเท่ียวโดย
จักรยานแล้ว แต่คุณรพีพัตร เกษโกมล ยังดําเนินการท่องเที่ยวด้วยจักรยานอยู่บ้าง แต่ทําในนาม
เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคมแทน  
 นอกจากน้ี จากการสํารวจพ้ืนที่เขตตลิ่งชันพบว่ามีบริษัทนําเที่ยวเอกชนหลายแห่ง ที่นํา
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมาป่ันจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน กลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะป่ันจักรยาน
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เป็นขบวนแถวเรียงหน่ึง ส่วนใหญ่มากันประมาณไม่เกิน 10 คน โดยมีมัคคุเทศก์มาด้วย 2 คน คนแรก
เป็นผู้นําทาง คนที่สองจะเป็นผู้ตามขบวน นอกจากจะเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีตามแหล่งท่องเที่ยว
สําคัญของเขตตลิ่งชัน ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าวัดสะพานและตลาดนํ้าคลองลัดมะยมแล้ว ยังพบเห็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ป่ันจักรยานผ่านวัดหลายวัดในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน อาทิ วัดสมรโกฏิ วัดอินทราวาส 
วัดใหม่เทพพล วัดเพลง(กลางสวน) วัดไก่เต้ีย วัดชัยพฤกษ์มาลาวรวิหาร เป็นต้น 

 
 ก็มีกลุ่มนักปั่นจักรยานปั่นเข้ามาบ้าง แต่มักไม่ค่อยแวะหรอก เขาปั่นมาจากหน้าวัดแล้ว
ออกไปประตูนี้ ข้างๆวัดตรงนี้มีทางเล็กเลาะสวนไป... (พระกฤตภาส รวิวัณโณ ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวัด (ใหม่) เทพพล, 2557) 
 มี (นักท่องเที่ยว) ปั่นจักรยานเข้ามาบ่อย เขาเข้ามาหน้าวัดมาถ่ายรูปๆ แล้วก็ไปทางนี้ 
(ชี้ไปทางสะพานด้านข้างข้ามไปชุมชน)... (ป้าเล็ก แม่ค้าขายส้มตําภายในบริเวณวัด, 2557) 
 ก็มี มีมาบ่อยๆ เขาปั่นมาจากหมู่บ้านอิ่มอัมพร เข้ามาในวัดแล้วก็ไป บางทีเอาจักรยาน
ขึ้นฝ่ังตรงท่าน้ําแล้วก็ปั่นออกไปก็มี... (นภดล ขําเลิศ พ่อค้าในตลาดวัดสะพาน, 2557)  

 

 
 
ภาพที่ 83 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่วัดสะพานจากบริษัท Bangkok by bike 
 
 เน่ืองจากการจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวไม่สามารถบอกได้ว่าบริษัทนําเที่ยวแต่ละแห่งน้ัน 
ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวในลักษณะใด จึงทําให้ผู้วิจัยไม่สามารถทราบจํานวนบริษัทนําเที่ยวโดย
จักรยานได้ แต่จากการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นทําให้พอทราบจํานวนบริษัทนําเที่ยวโดยจักรยานภายใน
กรุงเทพมหานครและเป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียวทั่วไปมีทั้งสิ้น 11 บริษัท ได้แก่ (Bicyclethailand, 
2557) 
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 1. ABC Amazing Bangkok Cyclist (operated by Real Asia Ltd) 
 2. Absolute Explorer 
 3. Bangkok Bike Rides (operated by SpiceRoads Co Ltd) 
 4. Bangkok By Bike 
 5. Bangkok Travel Bike 
 6. Bike Tour Bangkok, read a review of their The Touch of Thai Smile tour 
 7. Boom Bike Tours, read a review of their A Ride in the Park tour 
 8. Co van Kessel Bangkok Tours 
 9. Follow Me Bike Tours, read a review of their Explore Siam Boran ride 
 10. Recreational Bangkok Biking 
 11. Velo Thailand 
 
 จากการลงพ้ืนที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ คุณแจม มัคคุเทศก์นําเที่ยวของบริษัท Bangkok by 
Bike ทําให้ทราบว่าในการออกทริปนําเที่ยวแต่ละครั้งจะพานักท่องเที่ยวมาไม่เกิน 10 คนและจะมี
มัคคุเทศก์ผู้ช่วยตามอีกหน่ึงคน จะคอยประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่ ในกรณีที่เป็นสวนเกษตร
ชาวบ้านหรือร้านอาหาร มัคคุเทศก์จะมีหน้าที่นําทางและบรรยายในแต่ละสถานที่ต่างๆ  
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและจะมาเป็นครอบครัว เป็นคู่เป็น
แฟนกัน และมีอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคน แต่ก็พบกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นอยู่บ้าง นักท่องเที่ยวที่มา
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบความหวือหวา ชอบหาความแปลกใหม่ มารยาทดี นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีมี
ความสนใจและจะตื่นเต้นกับวิถีชีวิตชาวไทยในพ้ืนที่เขตฝั่งธนบุรี ที่รู้สึกแปลกใจเพราะไม่คิดว่าใน
กรุงเทพมหานครที่มีภาพลักษณ์เป็นเมืองใหญ่และเต็มไปด้วยความหรูหรา จะมีพ้ืนที่ที่ยังคงดํารงวิถี
ชีวิตชาวเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอย่างในพ้ืนที่บริเวณน้ี 
 

 ถามว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาวัดสะพาน พี่คิดว่าพื้นที่ตรงน้ีมันมีความน่าสนใจ สําหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะ เพราะพวกเขาคิดว่าพื้นที่ตรงน้ียังคงความเป็นธรรมชาติ แล้วก็มี
ความรู้สึกแปลกใจที่มันอยู่ใกล้เมืองมาก แล้วก็มีอะไรๆให้ดูเยอะ ทั้งวัดและสวน ปั่นจักรยาน 
ลงเรือ มีครบ... (คุณแจม, 2557) 

 
 สรุป จากการศึกษาพบว่ามีการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน สามารถ
แบ่งเป็น การจัดการท่องเที่ยวโดยคนในพ้ืนที่ และการจัดการท่องเที่ยวโดยคนนอกพื้นที่โดยมี
รายละเอียดดังน้ี   
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 1.  การจัดการท่องเที่ยวโดยคนในพื้นท่ี เป็นการจัดการท่องเที่ยวจากทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทตลาดน้ํา ได้แก่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ตลาดนํ้าวัดสะพานและตลาดน้ําวัด
ตลิ่งชัน โดยรูปแบบของการท่องเที่ยวของตลาดนํ้านอกจากจะเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าแล้ว 
ยังมีบริการเรือนําเที่ยวชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองในย่านตลิ่งชันด้วย 
  ตลาดน้ําตลิ่งชัน เกิดข้ึนจากความประสงค์ของผู้อํานวยการสํานักงานเขตตลิ่งชัน ซึ่ง
เป็นหน่วยงานราชการ และการดําเนินการในระยะแรกจะอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานเขตฯ แต่
ปัจจุบันการบริหารจัดการตลาดนํ้าตลิ่งชันขึ้นอยู่กับประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน และมีสมาชิกเป็นพ่อค้า
แม่ค้าในย่านตลิ่งชัน ซึ่งการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดน้ําของพ่อค้าแม่ค้าจะเป็นไปใน
ลักษณะการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชันและการสะท้อนปัญหาที่
เกิดขึ้นในการค้าขายให้ทางประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชันรับทราบเพ่ือนําไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
ตลาดนํ้าต่อไป ซึ่งอํานาจในการบริหารจัดการจะขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการประชาคมตลาดน้ํา
ตลิ่งชัน 
  ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เกิดจากความต้องการอนุรักษ์และรักษาลําคลองของคุณชวน 
ชูจันทร์ ทําให้คุณชวน ชูจันทร์จึงเร่ิมพัฒนาตลาดน้ําขึ้นเพ่ือต้องการให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญ
ของทรัพยากรนํ้าบริเวณนี้ โดยการอาศัยพ้ืนที่ของญาติ พ่ีน้องในการก่อต้ังตลาดจนได้รับความนิยม 
ทําให้ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมขยายพ้ืนที่ออกไป ปัจจุบันตลาดคลองลัดมะยมแบ่งเป็น 4 โซน โดยแต่
ละโซนจะมีเจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้มีอํานาจในการบริหารจัดการ โดยท่ีคุณชวน ชูจันทร์วางบทบาทให้กับ
ตัวเองเป็นเพียงผู้ประสานงานตลาดเท่าน้ัน กล่าวคือคุณชวน ชูจันทร์จะเป็นคนสะท้อนปัญหาจาก
พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวให้กับเจ้าของพ้ืนที่ จากน้ันจะเป็นการตัดสินใจของเจ้าของพ้ืนที่ตลาดนํ้า
ในแต่ละโซนที่จะดําเนินการอย่างไร 
  ตลาดน้ําวัดสะพาน เกิดจากการเล็งเห็นศักยภาพของพ้ืนที่ภายในบริเวณวัดของพัน
ตํารวจโทสิทธิชน อังศุศาสตร์ และต้องการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน จึงได้ดําเนินการ
จัดต้ังตลาด ต่อมาเมื่อพันตํารวจโทสิทธิชน อังศุศาสตร์หมดวาระไปจึงเกิดการต้ังคณะกรรมการตลาด
นํ้าวัดสะพานเพ่ือมาบริหารจัดการตลาดนํ้าและการท่องเที่ยว ลักษณะการบริหารจัดการมีความคล้าย
กับตลาดน้ําตลิ่งชันคือ อํานาจการตัดสินในการบริหารจัดการข้ึนอยู่กับมติของคณะกรรมการตลาดน้ํา
ตลิ่งชัน แต่การปฏิบัติงานจริงแล้ว การดําเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดขึ้นอยู่กับคุณสิทธิกร 
ลักษมีมงศากุลรองประธานคณะกรรมการฯทั้งหมด โดยที่คุณสิทธิกร ลักษมีมงศากุลจะเป็นคนคิดหา
แนวทางกระบวนการพัฒนาตลาดแล้วเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอมติในการพัฒนาต่อไป 
  ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เกิดขึ้นจากชุมชนในย่านตลิ่งชันทั้ง 46 ชุมชนต้องการพ้ืนที่ในการ
ค้าขายเพ่ือหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คณะกรรมการชุมชนตลิ่งชันส่วนหน่ึงจึงได้เข้า
มาปรึกษาเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชันและขอใช้พ้ืนที่ในวัดตลิ่งชันจึงเกิดเป็นตลาดนํ้าวัดตลิ่งชันขึ้น โดยมี
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คณะกรรมการตลาดนํ้าวัดตลิ่งชันเป็นผู้บริหารจัดการและมีเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน พระมหาธวัชโพธิเสวี 
เป็นที่ปรึกษา โดยมีหลักการในการบริหารจัดการคือวัดช่วยชุมชน ชุมชนช่วยวัด ทั้งน้ี การบริหาร
จัดการตลาดนํ้าตลิ่งชันอํานาจในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนาตลาดจะข้ึนอยู่กับคณะกรรมการ
ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน แต่การพัฒนาการตลาดและการท่องเท่ียวของตลาดนํ้าวัดตลิ่งชันน้ีจะฟังเสียงของ
พ่อค้า แม่ค้าที่เป็นคนของชุมชนตลิ่งชันและเสียงของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ และใช้รูปแบบของการ
ระดมสมองในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดน้ําให้ดีต่อไป 
  นอกจากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทตลาดนํ้าแล้วยังมีทรัพยากรประเภทชุมชน
ชาวสวนได้แก่ ชุมชนวัดจําปาที่มีการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวอีกด้วย 
  ชุมชนวัดจําปา มีการบริหารจัดการกาท่องเท่ียว 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือการ
ดําเนินการตลาดนํ้าวัดจําปา แม้ว่าปัจจุบันตลาดน้ําวัดจําปาอยู่ในช่วงกําลังพัฒนาพ้ืนที่ย้ายจากเดิมที่
อยู่บริเวณอุทยาน ร. 3 เข้ามาอยู่ภายในบริเวณวัดจําปา บริเวณลานท่านํ้าน้ัน แต่ยังมีคณะทํางาน
ตลาดน้ําวัดจําปา โดยปัจจุบันมีคุณวรรณนรา บุญยืนเป็นประธานคณะทํางานตลาดนํ้าวัดจําปา 
ลักษณะการบริหารจัดการตลาดนํ้าเป็นแบบไม่เป็นทางการ เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนท่ี
ต้องการนําสินค้าทางการเกษตรหรือต้องการค้าขายหารายได้พิเศษมาจัดต้ังเป็นตลาด ซึ่งตลาดนํ้าวัด
จําปาปัจจุบันยังมีเป็นตลาดนํ้าขนาดเล็ก ลักษณะของการบริหารจัดการจึงสามารถใช้วิธีระดมสมอง
จากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดในการช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดร่วมกันได้  
  สําหรับการจัดการท่องเท่ียวส่วนที่สองได้แก่ ชุมชนเกาะศาลเจ้า บริเวณด้านหลังของ
วัดจําปาเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่ใช้ช่ือว่า การท่องเที่ยววิถีถิ่นชุมชนเกาะศาลเจ้า การบริหารจัดการ
จะข้ึนอยู่กับคุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ ประธานชุมชนวัดจําปา โดยการเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและเป็นผู้นําชมสถานที่ต่างๆ ภายในชุมชนวัดจําปา โดยชาวบ้านจะมีบทบาทเป็นเจ้าบ้านให้
การต้อนรับและบางส่วนจะนําของมาขายเท่าน้ัน 
 2. การจัดการท่องเท่ียวโดยคนนอกพื้นที่ จากการศึกษาและการสํารวจสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ดังน้ี  
  2.1 การจัดการท่องเท่ียวโดยหน่วยงานรัฐ จากการศึกษาแผนงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครพบว่า พ้ืนที่เขตตลิ่งชันถูกกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ในการอนุรักษ์เพ่ือการเกษตร
และยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชาวสวนให้เห็น ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครจึงได้กําหนดให้
พ้ืนที่เขตตลิ่งชันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน
วิถีชีวิตชาวสวนได้เป็นอย่างดี และได้กําหนดที่จะส่งเสริมให้ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม
และตลาดน้ําวัดสะพานเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้น การดําเนินการที่
ผ่านมาได้แก่กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาหาแนวทางการจัดการการ
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ท่องเท่ียวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กิจกรรมการสํารวจ 
ออกแบบและจัดทําแผนดําเนินการเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ย่านตลาดนํ้า
ตลิ่งชันและพ้ืนที่เก่ียวเน่ือง เขตตลิ่งชัน และได้พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกภายตลาดนํ้า ปรับภูมิ
ทัศน์และเสนอแนะเส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือแก่ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมและ
ตลาดนํ้าวัดสะพาน นอกจากน้ียังมีในส่วนของสํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครท่ีได้มีการ
สนับสนุนในการทําสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน รวมท้ังการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวได้แก่ งานเกษตรแฟร์ของดีตลิ่งชัน งานประเพณี
ชักพระวัดนางชี-วัดไก่เต้ียและงานสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวด้วย 
  2.2 การจัดการท่องเท่ียวโดยหน่วยงานภาคเอกชน  เป็นการจัดการของบริษัทนํา
เที่ยวด้วยจักรยาน พบการจัดการท่องเที่ยวด้วยจักรยานจากบริษัทนํ้าเที่ยวเอกชน 11 บริษัท โดย
บริษัทนําเที่ยวส่วนใหญ่เป็นจดทะเบียนร่วมกันระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า
บริษัทที่ดําเนินการท่องเท่ียวด้วยจักรยานน้ีเป็นบริษัทของชาวต่างชาติทั้งสิ้น และนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เส้นทางจักรยานที่ใช้นําเที่ยวจะพัฒนาโดยเจ้าของบริษัทและ
พนักงานบริษัท อีกท้ังเส้นทางจักรยานน้ียังถือว่าเป็นสินค้าของทางบริษัทและมีความไม่แน่นอนในการ
ออกทริปแต่ละครั้งด้วย 
 จากการสํารวจพ้ืนที่พบการจัดการด้านการท่องเที่ยวกับทรัพยากรประเภทวัดเพียง 3 
แห่งได้แก่ วัดสะพาน วัดจําปาและวัดตลิ่งชัน แต่ทั้งน้ีการบริหารจัดการก็เป็นของคณะกรรมการ
ดําเนินการตลาดนํ้า โดยมีเจ้าอาวาสเป็นที่ปรึกษา สําหรับวัดอ่ืนๆในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันยังไม่มีการ
ดําเนินการด้านการท่องเท่ียวแต่อย่างใด แต่บางวัดพบป้ายสื่อความหมายการท่องเท่ียวหรือป้ายบอก
ข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพ่ือบริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร วัดไก่เต้ีย 
วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหารและวัดสะพาน  
 สําหรับการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา จาก
การศึกษาพบว่าการจัดการเส้นทางจักรยานที่ผ่านมาเกิดจากกลุ่มคน 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 
 1. กลุ่มนักป่ันจักรยาน กลุ่มน้ีจะเป็นลักษณะการป่ันจักรยานเป็นงานอดิเรก กล่าวคือ
วัตถุประสงค์ของการป่ันจักรยานเป็นการป่ันเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและ
เส้นทางของการป่ันจักรยานจึงไม่มีตายตัวและมีการยืดหยุ่นได้ พฤติกรรมการป่ันจักรยานของกลุ่มนี้
ต้ังเป้าหมายร่วมกันและมีการนัดแนะเวลาและสถานที่ จากน้ันก็จะรวมตัวป่ันกันไปเป็นกลุ่ม กลุ่มเล็ก 
กลุ่มใหญ่แล้วแต่จํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 
 2.  กลุ่มที่ทํางานด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มของหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐที่ดําเนินการ
ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และ
บริษัททัวร์นําเที่ยวด้วยจักรยาน  
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 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มีการจัดการ
เส้นทางจักรยานโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวและใช้การท่องเท่ียวเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ลักษณะการดําเนินการที่ผ่านมาได้แก่
การกิจกรรมนําเที่ยวใน campaign การท่องเที่ยว Amazing Thailand การจัดทําคู่มือจักรยานสิบ
เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ “ของดีตลิ่งชัน”และ “ท่องเที่ยวตลาดนํ้าใน
เขตตลิ่งชัน” สําหรับการจัดการเส้นทางจักรยานของบริษัททัวร์นําเที่ยวด้วยจักรยานน้ัน มีการพัฒนา
เส้นทางจักรยานจากเจ้าของบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานบริษัทที่มีประสบการณ์ในการป่ัน
จักรยานเป็นเวลานาน  
 ลักษณะเส้นทางจักรยานของกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 
 1. เส้นทางจักรยานท่ีนําเสนอในคู่มือจักรยาน สิบเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี 2 
เส้นทางที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ได้แก่ เส้นทางจักรยานชมสวนในบางกอกลัดบางกรวยและ
เส้นทางจักรยานธนบุรีศรีมหาสมุทร เส้นทางในหนังสือคู่มือน้ีมีการสร้างสรรค์โดยการกําหนดรูปแบบ
และเรื่องราวที่จะนําเสนอเส้นทาง อาทิ เส้นทางสวนในบางกอกลัดเลาะบางกรวย หลังจากน้ันจะ
คัดเลือกสถานที่ให้เหมาะสบกับรูปแบบและเรื่องราวที่กําหนดไว้ นอกจากน้ีลักษณะของเส้นจะเป็น
การเช่ือมต่อกับพ้ืนที่เขตอ่ืนๆ ด้วย 
 2. เส้นทางจักรยานที่จัดทําขึ้นโดยบุคลากรของกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มี
ลักษณะเหมือนการจัดทริปเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการกําหนดรูปแบบของเส้นทางที่
หลากหลาย ทั้งการกําหนดรูปแบบการนําเสนอเรื่องราวของเส้นทางท่องเท่ียว หรือการกําหนด
เส้นทางท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ นอกจากน้ีการดําเนินการจัดทําเส้นทางจักรยานในรูปแบบน้ี
จะมีการจัดกิจกรรมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ด้วย 
 
3. พฤติกรรมและความสนใจการท่องเท่ียวของนักปั่นจักรยาน 
 เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรม ความสนใจต่อการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชันของกลุ่มนักป่ันจักรยานจํานวน 98 คน จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ดัง
แบบฟอร์มตามภาคผนวก ข) 
 จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มนักป่ันจักรยานจํานวน 98 คน ผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 19 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พบว่า 
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 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การประเมินสถานภาพการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม
ประชากร 2 กลุ่มน่ัน คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักป่ันจักรยาน จํานวน 98 คนด้วยแบบสอบถามพบว่า เป็น
ชายคิดเป็นร้อยละ 53.06 และเป็นหญิงร้อยละ 46.94  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มนักป่ันจักรยาน 
 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 52 53.06 
หญิง 46 46.94 

อายุ   
ตํ่ากว่า 18 2 2.04 
18 – 22 ปี 4 4.08 
23 – 27 ปี 16 16.33 
28 – 32 ปี 48 48.98 
33 – 37 ปี 12 12.25 
38 – 42 ปี 10 10.20 
มากกว่า 42 ปี 6 6.12 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 28 – 32 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.98 รองลงมา 
23 – 27 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.33 ช่วงอายุ 33 – 37 ปีคิดเป็นร้อยละ 12.25 ช่วงอายุ 38 – 42 ปี คิด
เป็นร้อยละ 10.20 อายุมากกว่า 42 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.12 ช่วงอายุ 18 – 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.08 
และอายุตํ่ากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.04  
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการศึกษาประชากรกลุ่มนักป่ันจักรยาน 
 

สําเร็จการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา - - 
มัธยมศึกษาตอนตอนต้น 4 4.08 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 6.12 
ปวช. - - 
ปวส. - - 
ปริญญาตรี 58 59.18 
ปริญญาโท 30 30.61 
อ่ืนๆ - - 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามสําเร็จการศึกษาในดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.18 สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 30.61 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คิดเป็นร้อยละ 6.12 และมัธยมศึกษาตอนตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 4.08 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลรายได้ของประชากรกลุ่มนักป่ันจักรยาน 
 

รายได้ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 9,000 บาท 16 16.33 
9,001 – 13,000 บาท 10 10.20 
13,001 – 17,000 บาท 8 8.16 
17,001 – 21,000 บาท 26 26.53 
21,000 – 25,000 บาท 6 6.12 
มากกว่า 25,000 บาท 32 32.65 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.65 และ
รองลงมาเป็นผู้มีรายได้ในช่วง 17,001 – 21,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 26.53 ผู้มีรายได้ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า 
9,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 16.33 ผู้มีรายได้ในช่วง 9,001 – 13,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.20 ผู้มี
รายได้ในช่วง 13,001 – 17,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.16 และผู้ที่มีรายได้ในช่วง 21,000 – 25,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 6.12 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลสถานภาพของประชากรกลุ่มนักป่ันจักรยาน 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
โสด 63 64.29 
มีคนรักแต่ยังไม่สมรส 14 14.29 
สมรสแล้ว 20 20.41 
หย่า 1 1.02 

 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 64.29 
รองลงมาสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 20.41 มีคนรักแต่ยังไม่สมรสคิดเป็นร้อยละ 14.29 และหย่าคิด
เป็นร้อยละ 1.02  
 
 ตอนท่ี 2 คําถามเพื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยใช้จักรยาน 
 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลเหตุผลของการเร่ิมป่ันจักรยาน 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว จํานวน (คน) ร้อยละ 
เหตุผลที่เริ่มสนใจกิจกรรมปั่นจักรยาน   
ป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ 64 65.31 
ป่ันจักรยานเป็นกิจกรรมนันทนาการ 30 30.61 
ป่ันจักรยานเพ่ือเข้าสังคม 16 16.32 
เพ่ือนชวน 8 8.16 
ป่ันจักรยานตามกระแส 6 6.12 
อ่ืนๆ 

ใช้จักรยานป่ันในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว 
ขี้เกียจเดิน 
หลีกเลี่ยงปัญหารถติด 

8 8.16 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลที่มาป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพเป็นเหตุผลที่เริ่มสนใจกิจกรรม
ป่ันจักรยานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 65.31 รองลงมา ป่ันจักรยานเป็นกิจกรรมนันทนาการคิดเป็นร้อย
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ละ 30.61 และป่ันจักรยานเพ่ือเข้าสังคมและเหตุผลอ่ืนๆ อาทิเช่น ใช้จักรยานในชีวิตประจําวันอยู่
แล้ว ขี้เกียจเดิน และหลีกเลี่ยงปัญหาจราจร เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 8.16 และปั่นจักรยานตามกระแส 
คิดเป็นร้อยละ 6.12  
 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลประสบการณ์การในการป่ันจักรยาน 
 

ประสบการณใ์นการปั่นจักรยาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 1 ปี 38 38.78 
1 – 3 ปี 20 20.41 
มากกว่า 3 ปี 40 40.82 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ป่ันจักรยานมากกว่า 3 ปีคิดเป็นร้อยละ 
40.82 มีประสบการณ์ป่ันจักรยานตํ่ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.78 และมีประสบการณ์ป่ันจักรยาน
ในช่วง 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.41  
 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลช่วงวันที่ป่ันจักรยาน 
 

ช่วงวันทีป่ั่นจักรยาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ทุกวัน 30 30.61 
ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ 18 18.36 
วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 46 46.94 
อ่ืนๆ 
 เมื่อมีกิจกรรมที่สนใจ 

7 7.14 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมักใช้เวลาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ป่ันจักรยาน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 46.94 และมีการป่ันจักรยานทุกวันคิดเป็นร้อยละ 30.61 ป่ันในระหว่าง – วันศุกร์
คิดเป็นร้อยละ 18.36 และช่วงเวลาอ่ืนๆ อาทิเช่น เมื่อมีกิจกรรมหรือ event ที่น่าสนใจ คิดเป็น    
ร้อยละ 7.14  
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลช่วงเวลาที่ป่ันจักรยาน 
 

ช่วงเวลาทีป่ั่นจักรยาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
เช้า (05.00 น. - 09.00 น.) 32 32.65 
สาย (09.00 น. - 12.00 น.) 20 20.41 
เที่ยง (12.00 น. - 13.00 น.) 8 8.16 
บ่าย (13.00 น. - 16.00 น.) 6 6.12 
เย็น (16.00 น. - 19.00 น.) 54 55.10 
ค่ํา (19.00 น. - 21.00 น.) 38 38.78 
ดึก (21.00 น. - 05.00 น.) 12 12.25 

 
 ช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาเย็น (16.00 น. - 19.00 น.) ในการป่ันจักรยาน
คิดเป็นร้อยละ 54.10 รองลงมาในช่วงเวลา ค่ํา (19.00 น. - 21.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 38.78 
ช่วงเวลาเช้า (05.00 น. - 09.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 32.65 ช่วงเวลา สาย (09.00 น. - 12.00 น.) คิด
เป็นร้อยละ 20.41 ช่วงเวลาดึก (21.00 น. - 05.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 12.25 ช่วงเวลา เที่ยง (12.00 
น. - 13.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 8.16 และช่วงเวลา บ่าย (13.00 น. - 16.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 6.12  
 
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลผู้เข้าร่วมป่ันจักรยานด้วย 
 
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในแต่ละครั้ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
0 4 4.08 
มากกว่า 1 น้อยกว่า 10 82 83.67 
มากกว่า 10 12 12.25 

 
 ในคําถามน้ีผู้วิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นกรอกจํานวนตัวเลขตามประสบการณ์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจริง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ร่วมป่ันจักรยานในแต่ละครั้งไม่เกิน 10 คนคิด
เป็นร้อยละ 83.67 มีผู้ร่วมป่ันจักรยานมากกว่า 10 คนคิดเป็นร้อยละ 12.25 และป่ันคนเดียวคิดเป็น
ร้อยละ 4.08 
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ตารางที่ 10  แสดงข้อมูลสถานภาพของผู้เข้าร่วมป่ันจักรยานด้วย 
 
สถานภาพของผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานด้วย จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพ่ือน 38 38.78 
ครอบครัว 28 28.57 
ผู้ร่วมสมาคม,ชมรม,แก๊งค์ 30 30.61 
อ่ืนๆ 
- แฟน 

2 2.04 

 
 สถานภาพของผู้ที่ร่วมป่ันจักรยานด้วยในแต่ละคร้ังของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวน
มากสุดคือเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 38.78 รองลงมาคือผู้ที่ร่วมสมาคม ชมรม หรือแก๊งเดียวกันคิดเป็น
ร้อยละ 30.61 เป็นบุคคลในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 28.57 และเป็นคนรัก (แฟน) คิดเป็นร้อยละ 
2.04 
 
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลเส้นทางที่ใช้ในการป่ันจักรยานบ่อยที่สุด 
 

เสน้ทางท่ีปัน่จักรยานบ่อยทีสุ่ด จํานวน (คน) ร้อยละ 
เส้นทางระหว่างที่ทํางานกับที่พัก 24 24.49 
เส้นทางในพ้ืนที่เขตเดียวกับที่พัก 60 61.22 
เส้นทางนอกพ้ืนที่เขตที่พัก 14 14.29 
อ่ืนๆ   

 
 เส้นทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการป่ันจักรยานมากที่สุดคือเส้นทางบริเวณในพ้ืนที่
เขตเดียวกับที่พักคิดเป็นร้อยละ 61.22 รองลงมาใช้เส้นทางระหว่างที่ทํางานกับที่พักคิดเป็นร้อยละ 
24.49 และเส้นทางนอกพ้ืนที่เขตที่พัก คิดเป็นร้อยละ 14.29  
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 ตอนท่ี 3 คําถามเพื่อสอบถามถึงความเข้าใจในด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 
ตารางที่ 12  แสดงข้อมูลมุมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของผู้ป่ันจักรยาน 
 
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในความเข้าใจของท่าน จํานวน (คน) ร้อยละ 
การท่องเที่ยวชมวัด 4 4.08 
การท่องเที่ยวชมวัด – การทอ่งเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ –  
การท่องเที่ยวตลาด – ตลาดนํ้า 

2 2.04 

การท่องเที่ยวชมวัด – การทอ่งเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน –  
การท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ 

4 4.08 

การท่องเที่ยวชมวัด – การทอ่งเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน –  
การท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ - การท่องเที่ยวตลาด – ตลาดนํ้า 

34 34.69 

การท่องเที่ยวชมวัด – การทอ่งเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน –  
การท่องเที่ยวตลาด – ตลาดนํ้า 

2 2.04 

การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน 36 36.73 
การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน – การท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ 4 4.08 
การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน – การท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ - 
การท่องเที่ยวตลาด – ตลาดนํ้า 

2 2.04 

การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน – การท่องเที่ยวตลาด – ตลาดนํ้า 6 6.12 
การท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ - - 
การท่องเที่ยวตลาด – ตลาดนํ้า 3 3.06 
อ่ืนๆ 
 การท่องเที่ยวในเมืองเก่า 

1 1.02 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจว่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวชมวิถี
ชีวิตชุมชนเป็นจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.73 รองลงมาเข้าใจว่าเป็นการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
คือ การท่องเที่ยวชมวัด – การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน – การท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ - การ
ท่องเที่ยวตลาด – ตลาดนํ้าคิดเป็นร้อยละ 34.69 นอกน้ันมีค่าไม่ต่างกันมากดังปรากฏในตารางที่ 12 
 



 166

ตารางที่ 13  แสดงข้อมูลความสนใจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของนักป่ันจักรยาน 
 

ความสนใจในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จํานวน (คน) ร้อยละ 
สนใจ 84 85.71 
ไม่สนใจ - - 
เฉยๆ 14 14.29 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 85.71 
และรู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 
ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลความสนใจการป่ันจักรยานเพ่ือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน

ของนักป่ันจักรยาน 
 

ความสนใจในการป่ันจักรยานท่องเที่ยว 
ในพืน้ทีเ่ขตตลิ่งชนั 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

สนใจ 74 75.51 
ไม่สนใจ - - 
เฉยๆ 24 24.49 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการป่ันจักรยานท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ในเขตตล่ิง
ชัน คิดเป็นร้อยละ 75.51 และรู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 24.49 
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ตอนที่ 4 คําถามเพื่อสอบถามความสนใจต่อการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยใช้จักรยาน ในพื้นที่
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่นักป่ันจักรยานรู้จักในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 

สถานทีท่่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตตลิ่งชนั 
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จัก 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร 8 8.16 
วัดช่างเหล็ก 22 22.45 
วัดตลิ่งชัน 30 30.61 
วัดปากนํ้าฝั่งเหนือ 3 3.06 
วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร 3 3.06 
วัดเรไร 3 3.06 
วัดกระจัง 8 8.16 
วัดทอง (บางระมาด) 12 12.25 
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม 1 1.02 
วัดมณฑป 2 2.04 
วัดสมรโกฏิ 4 4.08 
วัดอังกุลา 1 1.02 
วัดไก่เต้ีย 44 44.90 
วัดชัยพฤกษมาลา วรวิหาร 18 18.37 
วัดนครป่าหมาก 10 10.20 
วัดน้อยใน 22 22.45 
วัดเกาะ 14 14.29 
วัดทอง (บางเชือกหนัง) 9 9.18 
วัดพิกุล 4 4.08 
วัดกระโจมทอง 5 5.10 
วัดแก้ว 4 4.08 
วัดเทพพล 2 2.04 
วัดประสาท 3 3.06 
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ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่นักป่ันจักรยานรู้จักในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน (ต่อ) 
 

สถานทีท่่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตตลิ่งชนั 
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จัก 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

วัดเพลง 6 6.12 
วัดศิริวัฒนาราม 2 2.04 
วัดสะพาน 10 10.20 
วัดจําปา 16 16.32 
วัดโพธ์ิ 16 16.32 
วัดมะกอก 12 12.25 
วัดอินทราวาส 12 12.25 
สํานักสงฆ์วัดโกคโพธ์ิราม 2 2.04 
สํานักสงฆ์วัดปู่เถร 1 1.02 
ตลาดนํ้าตลิ่งชัน 60 61.22 
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 66 67.35 
ตลาดนํ้าวัดสะพาน 12 12.25 
ตลาดนํ้าวัดจําปา (อุทยาน ร.3) 14 14.29 
ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 20 20.41 
สวนเกษตรชาวบ้าน 10 10.20 
พิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน 30 30.61 

 
 สําหรับแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักมาก
ที่สุด 5 ลําดับแรกคือ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม คิดเป็นร้อยละ 67.35 อันดับ 2 คือตลาดน้ําตลิ่งชัน คิด
เป็นร้อยละ 61.22 อันดับ 3 คือวัดไก่เต้ียคิดเป็นร้อยละ 44.90 อันดับ 4 คือพิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน
และวัดตลิ่งชันคิดเป็นร้อยละ 30.61 และอันดับ 5 คือวัดน้อยในและวัดช่างเหล็ก คิดเป็นร้อยละ 
22.25  
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ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่นักป่ันจักรยานมีความสนใจในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 

สถานทีท่่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตตลิ่งชนั 
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร 14 14.29 
วัดช่างเหล็ก 16 16.32 
วัดตลิ่งชัน 20 20.41 
วัดปากนํ้าฝั่งเหนือ 16 16.32 
วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร 8 8.16 
วัดเรไร 10 10.20 
วัดกระจัง 12 12.25 
วัดทอง (บางระมาด) 14 14.29 
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม 12 12.25 
วัดมณฑป 12 12.25 
วัดสมรโกฏิ 2 2.04 
วัดอังกุลา 4 4.08 
วัดไก่เต้ีย 12 12.25 
วัดชัยพฤกษมาลา วรวิหาร 16 16.33 
วัดนครป่าหมาก 10 10.20 
วัดน้อยใน 12 12.25 
วัดเกาะ 9 9.18 
วัดทอง (บางเชือกหนัง) 16 16.33 
วัดพิกุล 12 12.25 
วัดกระโจมทอง 12 12.25 
วัดแก้ว 12 12.25 
วัดเทพพล 10 10.20 
วัดประสาท 16 16.33 
วัดเพลง 16 16.33 
วัดศิริวัฒนาราม 14 14.29 
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ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่นักป่ันจักรยานมีความสนใจในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน (ต่อ) 
 

สถานทีท่่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตตลิ่งชนั 
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

วัดสะพาน 30 30.61 
วัดจําปา 38 38.78 
วัดโพธ์ิ 20 20.41 
วัดมะกอก 14 14.29 
วัดอินทราวาส 16 16.33 
สํานักสงฆ์วัดโภคโพธ์ิราม 10 10.20 
สํานักสงฆ์วัดปู่เถร 10 10.20 
ตลาดนํ้าตลิ่งชัน 40 40.82 
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 60 61.22 
ตลาดนํ้าวัดสะพาน 32 32.65 
ตลาดนํ้าวัดจําปา (อุทยาน ร.3) 38 38.78 
ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 36 36.73 
สวนเกษตรชาวบ้าน 46 46.94 
พิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน 42 42.86 

 
 แหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ ตลาดนํ้า
คลองลัดมะยมคิดเป็นร้อยละ 61.22 อันดับที่ 2 คือสวนเกษตรชาวบ้าน 46.94 อันดับที่ 3 พิพิธภัณฑ์
บ้านจักรยาน 42.86 อันดับที่ 4 ตลาดนํ้าตลิ่งชัน คิดเป็นร้อยละ 40.82 และอันดับ 5 คือ วัดจําปา
และตลาดน้ําวัดจําปาคิดเป็นร้อยละ 38.78  
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 ตอนท่ี 5  คําถามเพื่อสอบถามรูปแบบเส้นทางจักรยานท่ีต้องการ 
 
ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลความต้องการของนักป่ันจักรยานในการจัดการเส้นทางจักรยาน 
 

ความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามในการจัดการ 
เสน้ทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

ในพืน้ทีเ่ขตตลิ่งชนั 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด 60 61.23 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทสวน 62 63.27 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาด-ตลาดนํ้า 62 63.27 
แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 60 61.23 
ร้านอาหาร 60 61.23 
ร้านขายของชํา 30 30.61 
ร้านซ่อมจักรยาน 34 34.69 
เส้นทางร่มรื่น 60 61.23 
ความปลอดภัย 74 75.51 
มีที่จอดรถจักรยานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม 70 71.43 
ระยะเวลาที่เหมาะสม 57 58.16 
อ่ืนๆ 
- เจ้าของบ้านใจดี 

1 1.02 

 
 ความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามในการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 5 อันดับแรกดังน้ี อันดับที่ 1 ความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 75.51 
อันดับที่ 2 แหล่งท่องเท่ียวมีที่จอดรถจักรยานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
71.43 อันดับ 3 แหล่งท่องเท่ียวประเภทสวนและตลาด-ตลาดนํ้าคิดเป็นร้อยละ 63.27 และอันดับ 4 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ร้านอาหารและเส้นทางร่มรื่นคิดเป็น
ร้อยละ 61.23 อันดับ 5 ระยะเวลาที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 58.16  
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ตารางที่ 18  แสดงข้อมูลระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการป่ันจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน  

 
ระยะเวลาท่ีต้องการในการใช้เวลาในการท่องเท่ียว 

โดยการปั่นจักรยาน 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 8 8.16 
1 – 3 ช่ัวโมง 64 65.31 
3 – 6 ช่ัวโมง 20 20.41 
ต้ังแต่ 6 ช่ัวโมงต้นไป 4 4.08 

 
 ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้เวลาในกิจกรรมท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดย
การป่ันจักรยานมากที่สุดคือระยะเวลาต้ังแต่ 1 – 3 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 65.31 ระยะเวลาต้ังแต่ 3 – 
6 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 20.41 ระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 8.16 และตั้งแต่ 6 เป็นต้นไป
คิดเป็นร้อยละ 4.08 
 
สรุปผลการสํารวจพฤติกรรมและความสนใจการท่องเท่ียวของนักปั่นจักรยาน 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มเป้าหมาย โดยการศึกษานี้กําหนด
กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มนักป่ันจักรยานจํานวน 98 คน โดยให้นักป่ันจักรยานกลุ่มนี้ตอบ
แบบสอบถาม (ออนไลน์) พบว่า  
 ข้อมูลทั่วไปของนักปั่นจักรยาน  
 จากการสํารวจนักป่ันจักรยานทั้งหมด 98 คนเป็นจะเห็นได้ว่านักป่ันจักรยานมีทั้งเพศชาย
และหญิงในปริมาณที่เท่าๆ กันไม่ต่างกันมากนัก นักป่ันจักรยานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 28 – 32 ปี 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,0000 บาทและยังมี
สถานภาพโสด อาจตีความได้ว่านักป่ันจักรยานท่ีน้ีอยู่ในช่วงวัยทํางาน และเป็นวัยทํางานที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานมาบ้างแล้ว อีกทั้งยังพอมีรายได้และเวลาที่เพียงพอต่อการทํากิจกรรมป่ัน
จักรยานน้ี 
 พฤติกรรมทั่วไปของนักปั่นจักรยาน 
 นักป่ันจักรยานเริ่มมีความสนใจในการป่ันจักรยานด้วยเหตุผลทางสุขภาพ โดยนักป่ัน
จักรยานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทั้งผู้ที่เริ่มป่ันจักรยาน (ผู้ป่ันจักรยานต่ํากว่า 1 ปี) และมี
ประสบการณ์ในการป่ันจักรยานมาแล้วมากกว่า 3 ปี ในปริมาณท่ีไม่ต่างและนักป่ันจักรยานที่เริ่มมา
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ป่ันมาในช่วง 1 – 3 ปีให้หลังน้ี เป็นช่วงเร่ิมที่กิจกรรมป่ันจักรยานเป็นที่ได้รับความนิยมมากข้ึน นักป่ัน
จักรยานส่วนใหญ่จะใช้เวลาในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์และจะป่ันจักรยานใน
ช่วงเวลายามเย็นถึงค่ํา ต้ังแต่เวลา 16.00 น. – 21.00 น. หรือช่วงเวลาเช้า 05.00 น. – 09.00 น. ซึ่ง
เป็นช่วงที่อากาศบ้านเรายังไม่ร้อนมาก ในการป่ันจักรยานแต่ละคร้ังมักจะไปกันเป็นกลุ่ม จํานวนไม่
เกิน 10 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่มาก มีทั้งเป็นกลุ่มเพ่ือน กลุ่มครอบครัวและการร่วมกลุ่มเป็นชมรม
หรือเป็นชาวคณะ และการป่ันจักรยานส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่ที่ใกล้กับบริเวณท่ีพัก 
 นักปั่นจักรยานกับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 ส่วนใหญ่นักป่ันจักรยานมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เป็นอย่างดี โดยมีความเข้าใจว่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคือการท่องเที่ยวที่ชมวิถีชีวิตชุมชน วัด 
พิพิธภัณฑ์ ตลาดและตลาดน้ํา ซึ่งสอดคล้องกับนิยามการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ว่า  “ทรัพยากร
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ที่ถูกผลิตโดยมนุษย์และได้รับการถ่ายทอด
สืบต่อมา อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึงรูปแบบการดํารงชีวิตหรือวิถีชีวิตและสามารถจัดการให้เกิดประโยชน์
แก่การดํารงชีวิตของแต่ละชุมชนหรือสังคมน้ันๆ ได้” ผู้ป่ันจักรยานส่วนใหญ่มีความสนใจในการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และยังมีความสนใจในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตตลิ่งชันด้วย 
  สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตลิ่งชันที่นักป่ันจักรยานรู้จักคือตลาดนํ้าคลองลัดมะยมและ
ตลาดนํ้าตลิ่งชัน และสถานที่ท่องเที่ยวที่นักป่ันจักรยานให้ความสนใจมากที่สุดก็เป็นตลาดนํ้าคลองลัด
มะยมเช่นเดียวกัน แต่อันดับ 2 ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือสวนเกษตรชาวบ้าน อันดับสามคือ
พิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักป่ันจักรยานมีความสนใจที่จะสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน 
  ดังน้ัน ในการจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว สําหรับนักป่ันจักรยาน 
จะต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 1. ความปลอดภัยในการปั่นจักรยานและความปลอดภัยในทรัพย์สินขณะที่จอดแวะพัก
ตามจุดต่างๆ 
 2. ที่จอดรถและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักป่ันจักรยานที่เหมาะสม 
 3. จะต้องมีแหล่งท่องเท่ียวประเภทตลาด-ตลาดนํ้าและสวนเกษตรชาวบ้านเป็นสําคัญ 
และความร่มรื่นตลอดเส้นทาง  
 4. ระยะเวลาที่เหมาะสม นักป่ันจักรยานส่วนใหญ่ต้องการป่ันจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมโดยใช้เวลาในการป่ัน 1 – 3 ช่ัวโมง 
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สรุป 
 ด้วยความพร้อมของทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่และการมีบุคลากรท่ีมีพ้ืนฐานความรู้
ความเข้าใจในด้านการจัดการท่องเท่ียวในพ้ืนที่อยู่แล้ว ทําให้การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในเขตพ้ืนที่ตลิ่งชันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยาก  โดยวิธีการแก้ปัญหาจุดอ่อนและ
บริหารจัดการโดยการพยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน พร้อมทั้งออกแบบเส้นทางจักรยานให้
ตรงกับความต้องการพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนักป่ันจักรยาน ทั้งน้ี การจัดการเส้นทางจักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันจะเกิดได้น้ัน ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและเห็นความสําคัญ
ของการท่องเที่ยวโดยจักรยานของชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมาก
น้อยเพียงใดด้วย 
 



 
 

บทที่ 5 
แนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชนั 

 
 จากการศึกษาข้อมูลความสําคัญและพัฒนาการพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ทรัพยากรวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชันแล้วจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญ มีประวัติความมาเป็นมา
อย่างยาวนานและมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ จิตวิญญาณและคุณค่า
ต่อวิถีชีวิตชุมชน และยังเป็นพ้ืนที่ที่มีบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวสวน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนใน
ย่านน้ี จึงทําให้เป็นที่สนใจของคนทั่วไปจึงเกิดเป็นการท่องเท่ียว อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทําให้เกิดการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ จนทําให้พ้ืนที่เขตตลิ่งชันเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หากแต่
ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่มีมากและกระจายทั่วไปตามพ้ืนที่แต่การท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม
ไม่สามารถเข้าถึงได้ กอปรการมีทั้งเส้นทางหลัก เส้นทางรองและเส้นทาง คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
ที่เช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั่วพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ทําให้มีความเหมาะสมกับการป่ันจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการได้สัมผัสกับบรรยากาศและประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ 
จึงทําให้พ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีการท่องเที่ยวโดยจักรยานเกิดขึ้น หากแต่ยังมีจุดอ่อนและอุปสรรคในด้าน
การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางการจัดการเส้นทางจักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืนในพื้นที่เขตตลิ่ง โดยจะเสนอแนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิด ดังน้ี 
 แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 1. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมแบบสมดุล โดยการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมให้เกิด
ประโยชน์และเกิดความสมดุลระหว่างการดํารงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมและสามารถก่อให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้ 
 2. ดําเนินการแบบเปิดกว้างอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมากที่สุด ทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 
 แนวคิดการท่องเที่ยวย่ังยืนในการเสนอการจัดการท่องเที่ยวย่ังยืน  
 1. การท่องเที่ยวต้องตระหนักและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. การเคารพในสังคมวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนพ้ืนเมือง รวมไปถึงการรู้จัก
ปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน 
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 3. การสร้างความเจริญ มั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนควรจะ
ก่อให้เกิดการกระจายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (Tourism 
stakeholders) นอกจากน้ี ยังควรที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
รวมไปถึงการมีส่วนสําคัญในการช่วยลดความยากจนในท้องถิ่นอีกด้วย 
 แนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว 
 1. การกําหนดเส้นทาง การพิจารณากําหนดเส้นทางท่องเท่ียวควรสํารวจและ
สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ ประกอบกับแนวโน้มที่ควรจะเป็นในการจัด
เส้นทาง ควรเร่ิมต้นจากการพิจารณาตําแหน่งของแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆ และจัดลําดับ
ความสําคัญและความน่าสนใจ จากน้ันจึงพิจารณาความสามารถในการเช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
เข้าด้วยกัน 
 2. การจัดเส้นทางในลักษณะวงจรบรรจบ ทําให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ เกิด
ความเพลิดเพลินไปตลอดทางโดยไม่ต้องกลับเส้นทางเดิม ซึ่งการย้อนกลับไปเส้นทางเดิมจะทําให้
นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายและเสียเวลา อีกทั้งยังเกิดความสะดวกสําหรับนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ย่อยที่ต้องการทิ้งพาหนะหรือสัมภาระของตนเองไว้ยังจุดเริ่มต้น 
 3. การจัดเส้นทางให้มีความแตกต่างภายในเมือง การกําหนดเส้นทางอาจจัดทําขึ้นหลาย
เส้นทาง หรือหลายระบบก็ได้ เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลามากน้อยต่างกัน ความ
แตกต่างกันอันเน่ืองมาจากความสนใจของนักท่องเท่ียว เช่น เส้นทางสําหรับผู้สนใจศิลปะและ
วัฒนธรรมอาจพานักท่องเที่ยวไปตามแม่นํ้าลําคลองเพ่ือดูชีวิตความเป็นอยู่และสภาพบ้านเมือง หรือ
อาจเป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายและน่าสนใจหลายด้านร่วมกันอยู่ 
 4. ควบคุมเส้นทางและรูปแบบของการสัญจรไม่ให้เกิดความสับสน การเข้าถึงและ
เดินทางจะต้องควบคุมได้ง่ายไม่สับสน 
 5. การให้ข้อมูลข่าวสารในเส้นทาง จัดทําการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
ตลอดทางอย่างสม่ําเสมอ ด้วยระบบป้ายหรือด้วยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือช่วยบอกทิศทาง ตําแหน่งที่ต้ังและ
ระยะทางเช่น ช่วยนักท่องเท่ียวกําหนดทิศทางด้วยที่หมายตา (Landmark) การสร้างความต่อเน่ือง
ของเส้นทางด้วยการใช้วัสดุปูพ้ืนทางเท้าที่เหมือนกันไปตลอดทางหรือใช้วัสดุพืชพันธ์ุที่เหมือนกัน
ตลอดแนว เป็นต้น 
 6. พิจารณาจัดประเภทของพาหนะตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เส้นทาง
ท่องเที่ยวอาจใช้พาหนะในการเดินทางต่างกัน ทําให้เกิดความน่าสนใจท่ีแตกต่างกัน ตามความ
เหมาะสมของลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่น้ันๆ  
 7. จุดเร่ิมต้นของเส้นทางท่องเที่ยวควรจะเข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆ 
เพ่ือให้นักท่องเท่ียวใช้ประกอบในการพิจารณาและตัดสินใจวางแผนการเดินทาง อีกทั้งควรมีสิ่ง
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อํานวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่พัก ห้องนํ้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวก
เหล่าน้ีไม่จําเป็นต้องมีที่เดียว อาจจะกระจายตัวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ 
 8. ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกระหว่างทางตามสมควร อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านขาย
ของชํา ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น  
 9. ควรมีการบริการให้ข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตามจุดต่างๆ หรือ จัดทํา
เอกสาร แผ่นประกาศ ป้ายสื่อความหมายบริเวณตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ และข้อมูลดังกล่าวควร
ประกอบด้วย ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีพัก ร้านอาหาร การสัญจร และด้านความ
ปลอดภัย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 10. ควรมีการดูแลรักษาสถานท่ีและส่วนบริการต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและใช้งานได้อยู่
ตลอดเวลา 
 
สรุปข้อค้นพบจากการศึกษา 
 ความสําคัญและคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในพื้นที่เขตตลิ่งชัน  
 จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติและพัฒนาการมาต้ังแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ชาวตลิ่งชันมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ําคูคลอง มีวิถีชีวิตชาวสวนต้ังแต่สมัย
อยุธยา มีการกล่าวถึงพืชผลท่ีปลูกกันมาในพ้ืนที่บริเวณน้ีในวรรณกรรมสมัยอยุธยาคือ กําสรวลสมุทร 
ได้แก่ มะม่วง ขนุน มะปราง มะพร้าวและหมาก อีกทั้งยังพรรณนาถึงบรรยากาศการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายผลหมากรากไม้และขนมต่างๆ บริเวณน้ีด้วย เมื่อเร่ิมเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชุมชนในย่านตลิ่ง
ชัน กลายเป็นพ้ืนที่ชุมชนชาวสวนท่ีต้ังอยู่ไม่ไกลจากใจกลางกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพมหานคร
ราชธานีแห่งใหม่ที่กลายเป็นศูนย์กลางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และด้วยพ้ืนที่
ย่านตลิ่งชันเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานกันมากข้ึน ดํารงชีพด้วยการทํา
สวน ทํานา โดยยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ชุมชนเก่าแก่ในย่านตลิ่งชันที่สําคัญได้แก่ ชุมชน
ย่านวัดชัยพฤกษมาลา วัดน้อยใน วัดไก่เต้ีย วัดตลิ่งชัน วัดช่างเหล็ก วัดเรไร วัดกาญจนสิงหาสน์ วัด
รัชฎาธิฐานราชวรวิหาร วัดปากนํ้าฝั่งเหนือและวัดปากนํ้าฝั่งใต้ ในอดีตเมื่อ 50 ปีที่แล้วชุมชนรอบๆ 
วัดเหล่าน้ีล้วนยังเป็นชุมชนชาวสวนและมีผู้คนมากกว่าในคลองสาขา อีกทั้งมีเจ้าและข้าราชการสมัย
กรุงเทพฯ ต้ังบ้านเรือนอยู่ด้วย จึงทําให้พ้ืนที่ในย่านน้ีเต็มไปด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมที่สําคัญมากมาย 
และมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ บางวัดมีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละยุคสมัย อาทิ วัดจําปา วัดสมรโกฏิ วัดช่างเหล็ก เป็นต้น บางวัดยังมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวบ้านนับถือ
กันมาอย่างยาวนาน แสดงถึงคุณค่าทางจิตวิญญาณ สะท้อนความเช่ือความศรัทธาของชาวบ้าน อาทิ 
พระแม่โพสพวัดศิริวัฒนาราม หรือแฝด“ศรีนรินทร์ - สินนารายณ์” ที่วัดอินทราวาส เป็นต้น 
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 ถึงแม้ในปัจจุบันมีการนําทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมาใช้ในการท่องเที่ยวอยู่
บ้างแล้วชาวบ้าน ได้แก่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ตลาดนํ้าวัดสะพาน และตลาดน้ําวัด
ตลิ่งชัน รวมทั้งทรัพยากรชุมชนชาวสวนวัดจําปา โดยผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือซึ่งจะมีการ
บรรยายประวัติของวัดที่ต้ังอยู่ตามริมคลองเมื่อเรือท่องเที่ยวขับผ่านเท่าน้ัน โดยวัดที่มีเรือท่องเที่ยวขับ
ผ่านและมีการกล่าวถึงประวัติและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัด ได้แก่ วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดตลิ่งชัน วัด
รัชฎาธิฐานราชวรวิหาร วัดเรไร วัดสมรโกฏิ วัดไก่เต้ีย วัดเกาะ วัดศิริวัฒนาราม วัดสะพาน วัดจําปา
และวัดอินทราวาส จะเห็นได้ว่ายังมีวัดที่ต้ังอยู่ริมคลองแต่ผู้นําชมในบริการเรือท่องเท่ียวไม่นิยม
กล่าวถึง ได้แก่ วัดช่างเหล็ก วัดกระจัง วัดทองบางระมาด วัดมณฑป วัดน้อยใน วัดทอง (บางเชือก
หนัง) วัดกระโจมทอง วัดแก้ว วัดใหม่เทพพล วัดประสาท วัดโพธ์ิ วัดมะกอก อีกทั้งยังมีวัดที่มิได้ต้ังอยู่
ริมคลองแต่ก็ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเช่นเดียวกัน ได้แก่ 
วัดนครป่าหมาก และวัดเพลง (กลางสวน)  
 จากการศึกษาความสําคัญและคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันจึงทําให้เห็น
ว่า ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความสําคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ การเรียนรู้วิถี
ชีวิตของชุมชนจํานวนมาก แต่ปัจจุบันยังมีการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมยังไม่ทั่วถึง บางแห่งยังได้รับการ
ละเลยไป ซึ่งอาจจะทําให้ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่บางแห่งไม่ได้รับพัฒนาหรือการอนุรักษ์รักษาไว้ 
และอาจจะเป็นเหตุให้ทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่าน้ันสูญหายไปได้ ดังน้ัน ในการศึกษาการจัดการ
เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ต้องมีแนวทางในการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชันได้อย่างทั่วถึงด้วย 
 การท่องเท่ียวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียวในพื้นที่เขตตลิ่งชัน  
 จากการศึกษาพบว่า เน่ืองจากความเหมาะสมในด้านพ้ืนที่อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเท่ียวใจ
กลางกรุงเทพมหานคร และมีทรัพยากรวัฒนธรรมมากมายมีวัดเก่าแก่ตามริมนํ้าลําคลอง พ้ืนที่สีเขียว
ที่เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์เกษตรกรรม พร้อมทั้งวิถีชีวิตชาวสวนของคนในย่านตลิ่งชัน ทําให้เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและมีความโดดเด่นในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันได้แก่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน 
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม และตลาดน้ําวัดสะพาน  
 ตลาดน้ําตลิ่งชัน เป็นตลาดนํ้าที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2530 จากวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดพ้ืนที่
ให้ชาวบ้านและข้าราชการของสํานักงานเขตตล่ิงชันได้มาขายของและมีอาชีพเสริมในช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ ในช่วงแรกการบริหารจัดการจะมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ดูแล ปัจจุบันมีการก่อต้ังเป็นประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน มีประธานและคณะกรรมการเป็น
ผู้บริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ตลาดน้ําตลิ่งชัน โดยรับการฟังเสียงสะท้อนปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้ําและนําไปปรับปรุงและทางพ่อค้าแม่ค้าจะมีส่วนร่วมในการจัดการ
ตลาดนํ้าด้วยการให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการประชาคมตลาดนํ้าเช่นกัน  
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 ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เกิดจากความต้องการอนุรักษ์และรักษาลําคลองของคุณชวน   
จันทร์ จึงเริ่มก่อต้ังตลาดน้ําในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญของพ้ืนที่และทรัพยากร
นํ้าในพ้ืนที่ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมปัจจุบันแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 โซนแต่ละโซนมีเจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้มี
อํานาจในการตัดสินใจบริหารจัดการ โดยมีคุณชวน ชูจันทร์เป็นผู้ประสานงานระหว่างพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดกับเจ้าของพ้ืนที่ในแต่ละโซน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจึงเป็นไปในลักษณะของการ
สะท้อนปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้า 
 ตลาดน้ําวัดสะพาน เป็นตลาดน้ําแหล่งที่ 3 ในพ้ืนที่ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยพัน
ตํารวจโทสิทธิชน อังศุศาสตร์ที่เข้ามาเห็นศักยภาพของพ้ืนที่ในบริเวณสะพานสามารถทําเป็นตลาดนํ้า
ได้ จึงชักชวนชาวบ้านละแวกน้ันร่วมกันค้าขายโดยมีคณะกรรมการวัดสะพานเป็นผู้ประสานงานให้ 
บริหารจัดการในช่วงแรกจึงตกอยู่ที่พันตํารวจโทสิทธิชน อังศุศาสตร์และคณะกรรมการวัดสะพาน 
ปัจจุบันตลาดน้ําวัดสะพานมีคณะกรรมการตลาดนํ้าวัดสะพาน สมาชิกของคณะกรรมเป็นพ่อค้าแม่ค้า
ในวัดสะพานเองและส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบวัดสะพาน อํานาจการตัดสินใจบริหาร
จัดการจึงอยู่ที่คณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน การมีส่วนร่วมของสมาชิกตลาดน้ําวัดสะพานจะเป็นการ
สะท้อนปัญหา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการตลาดน้ําวัด
สะพานจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ  
 นอกจากตลาดนํ้าทั้ง 3 แห่งน้ีจะมีการจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจับจ่ายใช้สอย 
ซื้อสินค้าทั้ง อาหาร ข้าวของเคร่ืองใช้และสินค้าทางการเกษตรแล้ว ยังมีบริการเรือนําเที่ยวตามคู
คลองในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 
 ชุมชนวัดจําปา ชุมชนโดยรอบวัดจําปา เป็นชุมชนที่มีการท่องเท่ียวเกิดใหม่ภายใต้ช่ือว่า
การท่องเท่ียววิถีถิ่นเกาะศาลเจ้าดําเนินการโดยคุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ ประธานชุมชนวัดจําปา 
รูปแบบของการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆมีการประสานงาน
เข้ามาล่วงหน้า หลังจากนั้นคุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์จะเป็นผู้ออกแบบการท่องเที่ยวและประสานงาน
กับชาวบ้านในชุมชนในการรับรองนักท่องเท่ียว และด้วยความพร้อมในด้านทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งที่
อยู่ในวัดจําปา และพ้ืนที่โดยรอบ อาทิ อุโบสถในวัดจําปาสถาปัตยกรรมเด่นในช่วงสมัย ร.3 อุทยาน 
ร.3 สวนเกษตรชาวบ้าน และงานช่างแทงหยวกท่ีสืบทอดจากครูหลวงวัฒนศิลป์ เป็นต้น ทําให้พ้ืนที่
ชุมชนวัดจําปาเป็นพ้ืนที่หน่ึงที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวอย่างสูงในปี อีกทั้งในปี พ.ศ. 2554 ได้มี
ความพยายามจัดต้ังตลาดนํ้าวัดจําปา แต่ในปีน้ันเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีจึงทําให้หยุดการดําเนินการ
ไปช่วงหน่ึง และปัจจุบันได้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งแต่มีขนาดเล็กกว่าเดิมและย้ายพ้ืนที่จากบริเวณ
อุทยาน ร.3 เข้ามาอยู่ในบริเวณวัด การบริหารจัดการของตลาดนํ้าวัดจําปามีคณะทํางานตลาดนํ้าวัด
จําปาเป็นผู้ดูแล แต่มีลักษณะไม่เป็นทางการอาศัยการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก  
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 ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เป็นตลาดนํ้าแห่งใหม่ที่ ต้ังอยู่ภายในบริเวณวัดตลิ่งชัน เปิด
ดําเนินการในช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 เกิดข้ึนจากการรวมตัวของชาวชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันทั้ง 46 
ชุมชนต้องการพื้นที่ในหารายได้เสริมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยมีพระมหาธวัชโพธิเสวี เจ้า
อาวาสวัดตลิ่งชันสนับสนุนให้ใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณวัด ลักษณะการบริหารจัดการมีหลักการว่า “วัด
ช่วยชุมชน ชุมชนช่วยวัด” คือการพ่ึงพาอาศัยกันโดยไม่คํานึงถึงผลกําไร ตลาดน้ําวัดตลิ่งชันมี
คณะกรรมการตลาดน้ําวัดตลิ่งชันเป็นผู้บริหารจัดการ แต่เป็นไปในลักษณะไม่เป็นทางการโดยเน้น
วิธีการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และดําเนินการพัฒนาการตามโอกาสอันควร ภายในพ้ืนที่
ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชันนอกจากจะมีอาหารคาว-หวานและสินค้าพืชผลการเกษตรแล้วยังเป็นที่ต้ังของบ้าน
สัตว์ประหลาดสยาม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนท่ีรวบรวมสัตว์หายากมาจัดแสดงไว้ อาทิ ตะพาบ 2 หัว, 
เต่า 2 หัว, กบมีเขา, ปลาตัวติดกัน เป็นต้น 
 การท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมามีความโดดเด่นอยู่ที่ตลาดนํ้า จะเห็นได้ว่าตลาด
นํ้าในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยมาและยังมีการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นตลาดน้ําเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเกิดขึ้นอยู่เร่ือยมา หากแต่ยังมีทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันอีกมากที่ควรได้รับ
การสนับสนุนนอกเหนือจากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทตลาดนํ้าด้วย โดยเฉพาะทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทวัด และพื้นที่สวนเกษตรชาวบ้าน 
 การจัดการเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา จากการศึกษาพบว่าการจัดการ
เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเกิดจากกลุ่มคน 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 
 1. กลุ่มนักป่ันจักรยาน กลุ่มนักป่ันจักรยาน กลุ่มน้ีจะเป็นลักษณะการป่ันจักรยานเป็นงาน
อดิเรก กล่าวคือวัตถุประสงค์ของการป่ันจักรยานเป็นการป่ันเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ 
รูปแบบและเส้นทางของการป่ันจักรยานจึงไม่ตายตัวและมีการยืดหยุ่นได้ พฤติกรรมการป่ันจักรยาน
ของกลุ่มน้ีต้ังเป้าหมายร่วมกันและมีการนัดแนะเวลาและสถานท่ี จากนั้นก็จะรวมตัวป่ันกันไปเป็น
กลุ่ม กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่แล้วแต่จํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 
 2. กลุ่มที่ทํางานด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มของหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐที่ดําเนินการ
ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และ
บริษัททัวร์นําเที่ยวด้วยจักรยาน  
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มีการจัดการ
เส้นทางจักรยานโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวและใช้การท่องเท่ียวเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ลักษณะการดําเนินการที่ผ่านมาได้แก่
การกิจกรรมนําเที่ยวใน Campaign การท่องเที่ยว Amazing Thailand การจัดทําคู่มือจักรยานสิบ
เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ “ของดีตลิ่งชัน”และ “ท่องเที่ยวตลาดนํ้าใน
เขตตลิ่งชัน” สําหรับการจัดการเส้นทางจักรยานของบริษัททัวร์นําเที่ยวด้วยจักรยานน้ัน มีการพัฒนา
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เส้นทางจักรยานจากเจ้าของบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานบริษัทที่มีประสบการณ์ในการป่ัน
จักรยานเป็นเวลานาน 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน การ
วิเคราะห์การท่องเที่ยวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน จึง
พิจารณาภายใต้แนวคิดการการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ว่า ทรัพยากรวัฒนธรรมหมายถึง สิ่งต่างๆ 
ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ที่ถูกผลิตโดยมนุษย์และได้รับการถ่ายทอดสืบต่อมา อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึง
รูปแบบการดํารงชีวิตหรือวิถีชีวิตและสามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของแต่ละชุมชน
หรือสังคมน้ันๆ ได้ และการจัดการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ว่า การจัดการท่องเที่ยวยั่งยืนต้องตอบสนองความ
ต้องการแก้ปัญหาของสังคมท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม-วัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม 
และควรคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเอง โดยจะกล่าวถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของการ
ท่องเท่ียวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมา 
 จุดแข็ง 
 1. พ้ืนที่เขตตลิ่งชันอุดมไปด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจ และมีคุณค่าทั้ง
ทางด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค คุณค่าทางจิตวิญญาณ (ความเช่ือ/ความศรัทธา) 
และคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน พร้อมนํามาจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ 
 2. ความพร้อมเร่ืองบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว พ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีผู้ที่มีองค์ความรู้
เก่ียวกับพ้ืนที่เขตตลิ่งชันและผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการจัดการการท่องเท่ียวในเขตตลิ่งชัน 
อาทิ คุณชวน ชูจันทร์ คุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ คุณสุรชัย รุณบุญรอด เป็นต้น  
 3. ความพร้อมเรื่องโครงสร้างความร่วมมือ พ้ืนที่เขตตลิ่งชันถูกบรรจุให้เป็นพ้ืนที่พัฒนาใน
เร่ืองการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 – 2558 จึง
ทําให้หน่วยงานของรัฐมีความพร้อมในการสนับสนุนการท่องเท่ียว รวมทั้งมีฝ่ายชุมชนมีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาต่อไปได้ 
 4. ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยมและตลาดนํ้าวัดสะพานเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่
ที่มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่แล้ว สามารถใช้เป็นศูนย์
กระจายข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์หรือแหล่งบริการข้อมูลให้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่เขต
ตลิ่งชันได้ 
 จุดอ่อน 
 1. ชุมชนยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือ
การท่องเที่ยวและผู้ที่จะมาทําหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
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 2. การใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันปัจจุบันยังมีการใช้เส้นทางร่วมกันระหว่าง
จักรยานกับยานพาหนะอ่ืน ทําให้มีความเสี่ยงต้องการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังน้ันจึงควรพิจารณาใน
การทําช่องทางจักรยานหรือมีการจัดระบบจราจรที่คํานึงถึงผู้ใช้จักรยานด้วย 
 3. ในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในเส้นทาง
จักรยาน ได้แก่ ป้ายจราจร ที่จอดรถจักรยาน รวมทั้งป้ายสื่อความหมายทางการท่องเท่ียวที่ให้ข้อมูล
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 4. การท่องเที่ยวโดยจักรยานที่ผ่านมายังไม่เป็นที่รู้จักและนิยมของนักท่องเที่ยวโดยท่ัวไป
นัก ส่วนหน่ึงเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการที่ยังไม่เป็นที่สนใจ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ดังน้ันจึงควรพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่ง
ชันในรูปแบบใหม่ๆและต้องตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วย 
 โอกาส 
 1. โอกาสเกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการเองได้  
 2. การท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน เป็นที่นิยมและรู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ถ้ามี
กิจกรรมท่องเที่ยวที่แปลกใหม่เพ่ิมจะทําให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วกลับมาอีกและอาจจะได้
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ 
 3. โอกาสท่ีชาวบ้านในชุมชนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีการรวมกลุ่ม และเกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชน และนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
 4. การเข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรม การนําเสนอคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหมาะสมจะ
ทําให้เจ้าของพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยวเกิดการตระหนักที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม 
 อุปสรรค 
 1. ความไม่เข้าใจกันของกลุ่มสมาชิกชุมชน จากการศึกษาพบว่า ยังมีบางชุมชนในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชันที่มีการรวมกลุ่ม แต่มีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจระหว่างสมาชิกของกลุ่มสมาชิก อัน
เน่ืองมาจากการมีการสื่อสารกันภายในกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาการท่องเที่ยวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขต
ตลิ่งชัน โดยผ่านการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคแล้วพบว่า แนวทางการจัดการ
เส้นทางจักรยานน้ัน ต้องดําเนินการโดยการนําจุดแข็งใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาจุดอ่อน 
หลีกเลี่ยงอุปสรรคและกําหนดเป้าหมายจากโอกาสที่มีอยู่ จึงสามารถสรุปเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการได้ดังน้ี  
 1. จัดหาและพัฒนาบุคลากรที่จะมาทําหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการบริหารจัดการ
เส้นทางจักรยาน 
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 2. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวจักรยานอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
 4. ในด้านกระบวนการจัดการต้องเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกันระหว่างสมาชิก
ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 ผลสํารวจพฤติกรรมและความสนใจการท่องเท่ียวของนักปั่นจักรยาน  
 ศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์จํานวน 98 คน พบว่านักป่ันจักรยานอยู่ในช่วงวัย
ทํางาน ที่มีกําลังทรัพย์ในการใช้จ่ายและจัดสรรเวลาได้ นักป่ันจักรยานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ป่ันจักรยานมาแล้ว 1-3 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงที่กระแสการป่ันจักรยานกําลังได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไป 
พฤติกรรมของนักป่ันจักรยานมักจะปั่นกันไปเป็นกลุ่มจํานวนไม่เกิน 10 คน นิยมป่ันจักรยานกัน
ในช่วงวันหยุดเสาร์-วันอาทิตย์ ช่วงเวลาในการป่ันจักรยานจะอยู่ในช่วงเช้ามืดหรือช่วงเย็นหลังเลิก
งาน และมักป่ันจักรยานในระยะทางไม่ไกลจากที่พักมากนัก นักป่ันจักรยานมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี สถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่เป็นที่นิยมได้แก่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน
และตลาดน้ําคลองลัดมะยม และยังเป็นสถานที่ที่กลุ่มนักป่ันจักรยานให้ความสนใจและต้องการไป
มากท่ีสุด รองลงมาคือการท่องเท่ียวในชุมชนชาวสวนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน สําหรับการจัดการเส้นทาง
จักรยานในทัศนคติของกลุ่มนักป่ันจักรยานจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการป่ันจักรยานและความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินมากที่สุด และควรใช้เวลาในการป่ันจักรยานที่เหมาะสมประมาณ 1-3 ช่ัวโมง 
 จากผลสํารวจพฤติกรรมและความสนใจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยจักรยานในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชันแล้ว จึงสรุปความต้องการของนักป่ันจักรยานในการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันได้ดังน้ี 
 1. เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ควรจะมีแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทตลาดนํ้าเป็นสําคัญ เพราะทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทตลาดนํ้าเป็นที่ต้องการ
มากที่สุดของนักท่องเที่ยวประเภทนักป่ันจักรยาน  
 2. การจัดการเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันควรใช้เวลาในการทํากิจกรรมทั้งหมด
ประมาณ 1 – 3 ช่ัวโมง  
 3. เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็น
สําคัญ  
 4. เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันต้องเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยว
สามารถเลือกแหล่งท่องเที่ยวตามต้องการได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชันอย่างทั่วถึง 
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 สรุป จากการศึกษาความสําคัญและคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน การ
ท่องเที่ยวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน และการสํารวจ
พฤติกรรมและความสนใจการท่องเท่ียวของนักป่ันจักรยาน ทําให้ทราบข้อควรคํานึงถึงในการจัดการ
เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ดังน้ี 
 1. ความปลอดภัยในการป่ันจักรยานบนท้องถนนและทรัพย์สินขณะที่จอดแวะพักตามจุด
ต่างๆ 
 2. พัฒนาช่องทางจักรยาน ที่จอดจักรยานและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจักรยานท่ี
เหมาะสม 
 3. จะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาด-ตลาดนํ้าและสวนเกษตรชาวบ้านเป็นสําคัญ 
 4. ในการป่ันจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไม่ควรจะใช้เวลาเกิน 1 – 3 ช่ัวโมง 
 5. ใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้ทั่วถึง 
 6. การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
 ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการศึกษาและพิจารณาภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม การจัดการท่องเที่ยวย่ังยืนและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว จึง
สามารถจัดทําเป็นเส้นทางจักรยานจํานวน 5 เส้นทาง โดยใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในด้าน
การท่องเที่ยวอยู่แล้วได้แก่ ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน ชุมชนวัดจําปา ตลาดน้ําวัดสะพานและตลาดน้ําคลอง
ลัดมะยม มาเป็นจุดบริการจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว
และแบ่งเส้นทางจักรยานตามพ้ืนที่ต้ังของจุดบริการจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวได้ดังน้ี  
 เส้นทางท่ี 1 เส้นทาง ตลิ่งชัน – ชักพระ – สวนผัก (ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร) เริ่มต้นที่ ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน -> วัดนครป่าหมาก (ผ่าน) -> วัด
ไก่เต้ีย -> วัดชัยพฤกษ์มาลา วรวิหาร -> วัดน้อยใน  -> บ้านจักรยาน -> ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
 เส้นทางที่ 2 เส้นทางเที่ยวชุมชนชาวสวนวัดจําปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร) เริ่มต้นที่ วัดจําปา -> วัดกระจัง(ผ่าน) -> วัดทอง(ผ่าน) -> วัดสมร
โกฏิ -> วัดอินทราวาส -> วัดโพธ์ิ -> ชุมชนชาวสวนวัดจําปา 
 เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเท่ียวเท่ียวแขวงบางพรม – บางระมาด (ใช้เวลาประมาณ 3 
ช่ัวโมง ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร) เริ่มต้นที่ ตลาดนํ้าวัดสะพาน วัดสะพาน -> วัดกระโจมทอง
(ผ่าน) -> วัดเกาะ -> วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) -> วัดกาญจนสิงห์หาสน์ (วัดทอง) -> วัด
อินทราวาส -> วัด(ใหม่)เทพพล(ผ่าน) -> วัดสะพาน 
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 เส้นที่ 4 เส้นทางท่องเท่ียวตลาดน้ําคลองลัดมะยม (ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
ระยะทางประมาณ 12.5 กิโลเมตร) เริ่มต้นที่ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม -> วัดอินทราวาส(วัดประดู่) -> 
วัดใหม่เทพพล -> วัดเพลง(กลางสวน) -> วัดกระโจมทอง(ผ่าน) -> วัดสะพาน -> ตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม 
 เส้นทางท่ี 5 เส้นทางวันเดียว เที่ยว 5 ตลาด (ใช้เวลาประมาณ 6 ช่ัวโมง ประมาณ 23 
กิโลเมตร) เร่ิมต้นที่ ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน -> ตลาดนํ้าตลิ่งชัน(ผ่าน) -> วัดช่างเหล็ก(ผ่าน) -> วัดสมร
โกฏิ -> วัดทองบางระมาด(ผ่าน) ->วัดกระจัง(ผ่าน) ->วัดจําปา -> วัดโพธ์ิ(ผ่าน)  -> ตลาดนํ้าคลอง
ลัดมะยม -> วัดอินทราวาส (ประดู่) -> วัด(ใหม่)เทพพล(ผ่าน) -> วัดสะพาน(ผ่าน) -> (ขากลับทาง
เดิม) วัด(ใหม่)เทพพล(ผ่าน) -> วัดอินทราวาส(ผ่าน) -> วัดสมรโกฎิ(ผ่าน) -> ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
 
การจัดการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียวย่ังยืนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน  
 เส้นทางท่ี 1 เส้นทาง ตลิ่งชัน – ชักพระ – สวนผัก (ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร) ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน -> วัดนครป่าหมาก (ผ่าน) -> วัดไก่เต้ีย -> วัด
ชัยพฤกษ์มาลา วรวิหาร -> วัดน้อยใน  -> บ้านจักรยาน -> ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน  
 

 
 
ภาพที่ 84  แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 1 เส้นทางตลิ่งชัน – ชักพระ – สวนผัก 
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 เส้นทางจักรยานในเส้นทางที่ 1 เริ่มต้นที่ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน โดยออกจากวัดตลิ่งชันแล้ว
เลี้ยวขวาไปตามทางถนนชักพระจนสุดทางถึงถนนบางขุนนนท์แล้วเลี้ยวซ้าย ขี่จักรยานตามถนน
ประมาณ 300 เมตรจะพบวัดนครป่าหมากทางซ้ายมือ ขี่จักรยานจากวัดนครป่าหมากไปตามทาง
ประมาณ 400 เมตรจะพบทางเข้าวัดไก่เต้ีย ออกจากวัดไก่เต้ียให้เลี้ยวขวาเข้าถนนบรมราชชนนี ให้
เลี้ยวขวาป่ันจักรยานบนทางเท้ารอดใต้สะพาน จนถึงแยกเข้าซอยวัดชัยพฤกษ์มาลาวรวิหารป่ันไปตาม
ทางเข้าถนนชัยพฤกษ์ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จนถึงวัดชัยพฤกษ์มาลาวรวิหาร หลังจากน้ัน
ขี่จักรยานออกมาเส้นเดิมจะพบทางเข้าวัดน้อยในทางด้านซ้ายมือ จากน้ันป่ันจักรยานออกทางหลังวัด
เข้าชุมชนวัดน้อยในไปตามทางจนกระทั่งถึงแยกชัยพฤกษ์-สวนผัก ป่ันเข้าถนนสวนผักไปตามทาง
ประมาณ 1.3 กโิลเมตรประมาณ 10 นาที เข้าซอยสวนผัก 6 จะพบพิพิธภัณฑ์บ้านจักรยานทางด้าน
ขวามือ หลังจากน้ันป่ันจักรยานออกจากซอยสวนผัก 6 แล้วเลี้ยวขวา ไปตามถนนสวนผักประมาณ 
900 เมตรถึงแยกถนนราชพฤกษ์ ป่ันตามถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 1.3 กิโลเมตรจะพบจะพานข้าม
แยกไม่ต้องขึ้นสะพานเข้าถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันให้เลี้ยวซ้ายป่ันไปประมาณ 400 เมตรข้ามทาง
รถไฟที่จุดตัดถนนแล้วเลี้ยวขวาป่ันกลับทางเดิม จะพบจุดตัดถนนให้เลี้ยวซ้าย เข้าเลียบทางรถไฟตลิ่ง
ชัน ประมาณ 800 เมตร จนถึงแยกฉิมพลีให้เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟป่ันจนถึงแยกถนนชักพระ ให้เลี้ยว
ซ้ายเข้าถนนชักพระประมาณ 250 เมตร จะพบวัดตลิ่งชันด้านขวามือโดยใช้เวลาเดินทางจากบ้าน
จักรยานถึงวัดตลิ่งชันประมาณ 30 นาที 
 กิจกรรมท่ีน่าสนใจในเส้นทางที่ 1 ได้แก่ 
 1. สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่วัดตลิ่งชัน วัดไก่เต้ีย วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร  
 2. ชมความงามสถาปัตยกรรมไทย ศาลาการเปรียญไทย อาคารไม้ทรงไทยยกพ้ืนที่วัด
น้อยใน 
 3. นวดแผนไทยเพ่ือการผ่อนคลายและรักษาโรคของคุณสุวัฒน์ มาตวิจิตร์ที่วัดนครป่า
หมาก 
 4. เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์จักรยานและของเก่าของสะสมของอาจารย์ทวีไทย บริบูรณ์ 
 5. จับจ่ายใช้สอยและรับประทานอาหารได้ที่ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
 แนวทางในการจัดการเส้นทางจักรยานเส้นทางท่ี 1  
 วัดตลิ่งชันมีคณะกรรมการดําเนินการตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของ
สมาชิกชุมชนทั้ง 46 ชุมชนในเขตพ้ืนที่ตลิ่งชัน มีศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวมาบ้างแล้ว 
แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการการท่องเที่ยวจักรยาน ดังน้ัน ในการจัดการเส้นทางจักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยวในเส้นทางที่ 1 น้ี จึงควรดําเนินการดังน้ี 
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 1. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวให้กับ
สมาชิกคณะกรรมการดําเนินการตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน เพ่ือให้เห็นความสําคัญและประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับการจัดการท่องเที่ยวจักรยาน 
 2. จัดหาบุคลากรหรือคณะทํางานที่จะมาทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เส้นทางจักรยานและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว รวมทั้งบุคลากรที่จะมาทําหน้าที่
บริการนักท่องเที่ยว ทั้งทางด้านข้อมูลและการนําทางตามเส้นทาง  
 3. จัดหาจักรยานเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจ แต่ไม่มีจักรยานเป็นของตัวเอง โดย
การขอสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ที่มีความสนใจกิจกรรม
การข่ีจักรยาน อาทิ กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร หรือ
สํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพ เน่ืองจากท้ัง 2 หน่วยงานนี้มีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่โดยตรง นอกจากน้ีสามารถทําเรื่องไปยังสถานศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือขอรับบริจาคจักรยานที่ไม่ใช่แล้วของ
นักศึกษาได้ 
 4. ปรับปรุงจุดบริการนักท่องเที่ยวให้มีจุดเด่น และมีป้ายที่แสดงว่ามีการบริการท่องเที่ยว
จักรยานที่ชัดเจน 
 5. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แม้ว่าความสัมพันธ์ภายใน
คณะกรรมการดําเนินการตลาดนํ้าวัดตลิ่งชันปัจจุบันมีความเข้าใจกันดี แต่การดําเนินการยังไม่เป็น
แบบทางการ จึงเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดการเข้าใจผิดกันได้ ดังน้ัน ในการบริหารจัดการจึงจําเป็นต้อง
สร้างระบบที่สามารถทําให้สมาชิกตรวจสอบได้ด้วย 
 6. เมื่อมีการดําเนินงานไปสักระยะ ควรทําการศึกษาประเมินหรือวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น และหาวิธีทางแก้ไขต่อไป 
 เส้นทางที่ 2 เส้นทางเที่ยวชุมชนชาวสวนวัดจําปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร) วัดจําปา -> วัดกระจัง(ผ่าน) -> วัดทองบางระมาด(ผ่าน) -> วัด
สมรโกฏิ -> วัดอินทราวาส -> วัดโพธ์ิ -> ชุมชนชาวสวนวัดจําปา 
  เส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 2 เริ่มต้นจาก วัดจําปา ออกจากประตูวัดด้านหน้าแล้วขี่
จักรยานย้อนกลับไปเข้าชุมชนวัดจําปา ซึ่งทางในชุมชนจะเป็นทาง คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
ประมาณ 1 เมตร) ขี่จักรยานจนสุดทางจะพบสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ขี่จนสุดทางจะเห็นสะพานข้าม
คลองบ้านไทรให้จูงจักรยานข้ามคลองไปแล้วขี่จักรยานไปตามทาง คสล. จะพบป้ายบอกทางไปวัด
กระจังให้เลี้ยวขวา ขี่จนไปสุดทางจะพบทางเข้าวัดกระจัง ออกจากวัดกระจังจะพบซอยบรมราชชนนี 
63 ให้เลี้ยวขวา ขี่จักรยานไปตามเส้นทางจนสุดทางให้แล้วขวาจะพบ วัดทอง (บางระมาด) ออกจาก
วัดทอง (บางระมาด) ขี่จักรยานมาตามทางจนถึงหน้าโรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร) จะพบซอย
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เล็กๆ กว้างประมาณ 1 เมตร และป้ายบอกทางไปถนนราชพฤกษ์และวัดสมรโกฏิ ขี่จนไปสุดทางจะไป
เจอถนนราชพฤกษ์ ให้เลี้ยวขวารอดใต้สะพานข้ามคลองบ้านไทร แล้วเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆ ระหว่างร้าน
ขายวงกบประตูกับบ้านหลังสีเขียวมีรั้วไม้สีนํ้าตาล ขี่จักรยานไปตามทางจนสุดทางจะพบวัดสมรโกฏิ
ข้างหน้าพอดี ออกจากวัดสมรโกฏิ โดยจูงข้ันสะพานติดกับร้านค้าบริเวณวัด ขี่จักรยานไปตามเส้นทาง 
คสล. ลอดใต้สะพานเดิมเข้าทาง คสล. ของอีกฝั่ง ตรงมาตามทางตลอดประมาณ 2.3 กิโลเมตรออก
ปากซอยสู่ถนนอินทราวาสให้เลี้ยวขวา จะพบวัดอินทราวาส (ประดู่) ด้านซ้ายมือ เมื่อออกจากวัด
อินทราวาส (วัดประดู่) แล้วทางด้านหน้าวัดเหมือนเดิมให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 1 ลอดใต้
สะพานกลับรถป่ันตรงไปประมาณ 1.7 กิโลเมตรข้ามฝั่งตรงท่ีกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนโพธิสาร จะ
พบทาง คสล. ป่ันตามทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เข้าวัดจําปา 
 

 
 
ภาพที่ 85  แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 2 เส้นทางเที่ยวชุมชนชาวสวนวัดจําปา 
 
 กิจกรรมท่ีน่าสนใจในเส้นทางที่ 2 
 1. สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่วัดจําปา วัดกระจัง วัดทองบางระมาด วัดสมร
โกฏิ และวัดอินทราวาส  
 2. ให้อาหารปลาที่วัดกระจัง และวัดอินทราวาส 
 3. ชมสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่วิหาร วัดสมรโกฏิ 
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 4. เย่ียมชมสวนเกษตรหมอต้อย ณ ชุมชนวัดจําปา 
 5. จับจ่ายใช้สอยกับสินการเกษตรท่ีตลาดวัดจําปา ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์  
 6. แวะทํากิจกรรมการแทงหยวกและงานช่างวัดจําปาที่ บ้านหว่างจันทร์ ชุมชนวัดจําปา
หรือชุมชนเกาะศาลเจ้า (ต้องแจ้งล่วงหน้า) 
 แนวทางในการจัดการเส้นทางจักรยานเส้นทางท่ี 2 
 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของชุมชนวัดจําปา มีด้วยกัน 2 ส่วน น่ันคือ 
ส่วนของท่ีบริหารงานด้วยคุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ประธานชุมชนวัดจําปา ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานและ
กิจกรรมในพ้ืนที่ของชุมชนวัดจําปาที่อยู่นอกบริเวณวัดจําปา และส่วนที่ 2 คือกลุ่มคณะทํางานตลาด
นํ้าวัดจําปาและกิจกรรมภายในวัดจําปา โดยมีเจ้าอาวาสวัดจําปาเป็นผู้ให้คําปรึกษา ซึ่งในการ
บริหารงานในพ้ืนที่ชุมชนวัดจําปาน้ี จําเป็นต้องบริหารงานในภาพรวม เน่ืองจากในพ้ืนที่ชุมชนวัด
จําปาน้ีมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แก่วัดจําปา สวนเกษตรชาวบ้านและบริเวณชุมชน ซึ่ง
ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่วัดจําปาล้วนมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวและเป็นที่สนใจขง
นักท่องเที่ยว ดังน้ันในการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนวัดจําปาน้ี ควร
ดําเนินการดังน้ี 
 1. สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างสมาชิกชุมชนวัดจําปา และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การดําเนินการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดจําปา สมาชิกคณะกรรมการชุมชนวัดจําปา สมาชิกกลุ่ม
คณะทํางานตลาดนํ้าวัดจําปา พ่อค้า แม่ค้าและสมาชิกชุมชนวัดจําปา ในการดําเนินการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจักรยาน 
 2. จัดหาบุคลากรหรือคณะทํางานที่จะมาทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เส้นทางจักรยานและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว รวมทั้งบุคลากรที่จะมาทําหน้าที่
บริการนักท่องเที่ยว ทั้งทางด้านข้อมูลและการนําทางตามเส้นทาง  
 3 จัดหาจักรยานเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจ แต่ไม่มีจักรยานเป็นของตัวเอง โดย
การขอสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ที่มีความสนใจกิจกรรม
การข่ีจักรยาน อาทิ กองการท่องเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร หรือ
สํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพ เน่ืองจากท้ัง 2 หน่วยงานนี้มีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาการท่องเท่ียวใน
พ้ืนที่โดยตรง นอกจากน้ีสามารถทําเร่ืองไปยังสถานศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือขอรับบริจาคจักรยานที่ไม่ใช่แล้วของ
นักศึกษาได้ 
 4.  จัดหาสถานที่เพ่ือสร้างจุดบริการนักท่องเท่ียวให้มีจุดเด่น และมีป้ายที่แสดงว่ามีการ
บริการท่องเที่ยวจักรยานที่ชัดเจน 
 5. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 6. เมื่อมีการดําเนินงานไปสักระยะ ควรทําการศึกษาประเมินหรือวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น และหาวิธีทางแก้ไขต่อไป 
 เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยวเท่ียวแขวงบางพรม – บางระมาด (ใช้เวลาประมาณ 3 
ช่ัวโมง ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร) ตลาดนํ้าวัดสะพาน วัดสะพาน -> วัดกระโจมทอง (ผ่าน) -> 
วัดเกาะ -> วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) -> วัดกาญจนสิงห์หาสน์ (วัดทอง) -> วัดอินทราวาส -
> วัด(ใหม่)เทพพล(ผ่าน) -> วัดสะพาน 
 

 
 
ภาพที่ 86 แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 3 เส้นทางเที่ยวบางพรม – บางระมาด 
 
 เส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 3 เริ่มต้นเริ่มต้นที่ตลาดน้ําวัดสะพานขี่จักรยานออกทางหน้า
วัดแล้วเลี้ยวขวา ขี่จักรยานไปตามทางประมาณ 700 เมตร จะพบซอยทางเข้าวัดกระโจมทอง 
จากนั้นออกจากวัดกระโจมทองไปทางขวามือข่ีจักรยานตามถนนปากนํ้ากระโจมทองจนถึงแยกถนน
ราชพฤกษ์แล้วขวา ลอดใต้สะพาน (ให้ระวังรถสวนทาง) เข้าถนนปากนํ้ากระโจมทองอีกฝั่งหน่ึงขี่
จกัรยานไป ประมาณ 1.5 กิโลเมตรจนถึงซอยปากนํ้ากระโจมทอง 7 เลี้ยวเข้าซอยปากนํ้ากระโจมทอง 
7 ตรงไปจะเจอสะพานสูงชันต้องจูงจักรยานข้ามฝั่งไปวัดเกาะ จากน้ันขี่จักรยานออกทางเดิม ออก
จากซอยปากนํ้าวัดกระโจมทอง 7 ให้เลี้ยวขวา จนถึงแยกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแก้วเงินทอง ขี่จักรยานจน
สุดทางจะเห็นวัดแก้วอยู่ตรงทางแยก (ในช่วงวันเสาร์จะพบการตั้งตลาดนัดจะมีความครึกครื้นต้ังแต่
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เที่ยงเป็นต้นไป) ให้เลี้ยวซ้ายขี่จักรยานไปตามทางจะพบวัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร (พระอาราม
หลวงช้ันตรี) ใช้เวลาในการเดินทางจากวัดเกาะถึงวัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหารประมาณ 30 นาที 
หลังจากน้ันขี่จักรยานออกจากวัดแก้วให้เลี้ยวขวาไปตามทางอีกประมาณ 160 เมตรจะพบวัดกาญจน
สิงหาสน์ ออกจากวัดกาญจนสิงหาสน์ให้เข้าซอยแก้วเงินทอง 27 เข้าสู่ถนนวัดอินทราวาส ขี่จักรยาน
ไปตามทางประมาณ 2 กิโลเมตรหรือประมาณ 10 นาที พบวัดอินทราวาส (วัดประดู่) ทางด้าน
ขวามือ จากน้ันนําจักรยานข้ามสะพานทางด้านหลังวัดข้ามคลองบางพรมข่ีจักรยานตามทางประมาณ 
200 เมตร จะพบประตูทางเข้าวัด (ใหม่) เทพพล ออกจากวัด (ใหม่) เทพพลทางประตูข้างหลังเข้า
ซอยบางพรม 41 ป่ันตามทางจนถึงแยกแรกเลี้ยวซ้ายเข้าซอยทวิรัตน์ป่ันตามทางจนออกถนนปากนํ้า
กระโจมทองเข้าวัดสะพานถึงจุดเริ่มต้น 
 กิจกรรมท่ีน่าสนใจในเส้นทางที่ 3 ได้แก่ 
 1. สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่วัดสะพาน วัดกระโจมทอง วัดเกาะ วัดรัชฎาธิ
ฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) วัดกาญจนสิงหาสน์ (วัดทอง) วัดอินทราวาสและวัด(ใหม่)เทพพล  
 2. สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของชาวบ้าน ลูกกรอกแฝด “ศรนรินทร์-สินนารายณ์” ที่วัด
อินทราวาส 
 3. ชมสถาปัตยกรรมวิหารท่ีวัดเกาะ  
 4. ชมวิถีชาวบ้าน ชุมชนบางพรมระหว่างทางวัดอินทราวาส วัดใหม่เทพพลและวัด
สะพาน 
 5. จับจ่ายใช้สอยกับสินค้าและรับประทานอาหารท่ีตลาดนํ้าวัดสะพานในวันเสาร์-อาทิตย์ 
 แนวทางในการจัดการเส้นทางจักรยานเส้นทางท่ี 3 
 พ้ืนที่ตลาดนํ้าวัดสะพานมีการดําเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ทั้งการดําเนินการ
ด้านตลาดนํ้าและบริการเรือท่องเท่ียว โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการทํางานตลาด
นํ้าวัดสะพาน ลักษณะการทํางานส่วนใหญ่เป็นแบบไม่เป็นทางการ แต่ก็มีการนัดประชุมวางแผนงาน
กันเป็นประจําทุกเดือน มีการแบ่งฝ่ายและจัดสรรตําแหน่ง จึงทําให้งานบริหารดูเป็นระบบกว่าพ้ืนที่
อ่ืน แต่ทั้งน้ีทางคณะกรรมการตลาดน้ําวัดสะพานยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการเส้นทาง
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ดังน้ันจึงควรมีแนวทางในการจัดการเส้นทางจักรยานดังน้ี 
 1. สร้างความเข้าใจในการจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือให้สมาชิก
คณะกรรมการตลาดน้ําวัดสะพานเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินการ
ท่องเที่ยวจักรยานน้ี 
 2. จัดหาบุคลากรหรือคณะทํางานที่จะมาทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เส้นทางจักรยานและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว รวมท้ังบุคลากรที่จะมาทําหน้าที่
บริการนักท่องเที่ยว ทั้งทางด้านข้อมูลและการนําทางตามเส้นทาง  
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 3. จัดหาจักรยานเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจ แต่ไม่มีจักรยานเป็นของตัวเอง 
โดยการขอสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ที่มีความสนใจ
กิจกรรมการขี่จักรยาน อาทิ  กองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพ เน่ืองจากท้ัง 2 หน่วยงานน้ีมีหน้าที่สนับสนุน
และพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่โดยตรง นอกจากน้ีสามารถทําเรื่องไปยังสถานศึกษา อาทิ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือขอรับ
บริจาคจักรยานที่ไม่ใช่แล้วของนักศึกษาได้ 
 4. เน่ืองจากทางตลาดนํ้าวัดสะพานยังไม่มีจุดบริการนักท่องเท่ียวที่ชัดเจน จึงต้องจัดหา
สถานที่เพ่ือสร้างจุดบริการนักท่องเที่ยวให้มีจุดเด่น และมีป้ายที่แสดงว่ามีการบริการท่องเที่ยว
จักรยานที่ชัดเจน 
 5. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 6. เมื่อมีการดําเนินงานไปสักระยะ ควรทําการศึกษาประเมินหรือวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น และหาวิธีทางแก้ไขต่อไป 
 การจัดการเส้นทางจักรยานในเส้นที่ 4 เส้นทางท่องเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยม (ใช้
เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ระยะทางประมาณ 12.5 กิโลเมตร) ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม -> วัดอินทรา
วาส (วัดประดู่) -> วัดใหม่เทพพล -> วัดเพลง (กลางสวน) -> วัดกระโจมทอง(ผ่าน) -> วัดสะพาน -> 
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
 

 
 
ภาพที่ 87  แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 4 เส้นทางตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
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 เร่ิมต้นที่ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมข่ีจักรยานตามทางถนนบางระมาดจนถึงพุทธมณฑลสาย 
1 ข้ามฟากไปอีกฝั่งเข้าถนนอินทราวาส จากนั้นนําจักรยานข้ามสะพานทางด้านหลังวัดข้ามคลองบาง
พรม ขี่จักรยานตามทางประมาณ 200 เมตร จะพบประตูทางเข้าวัดเทพพล ออกจากวัด(ใหม่)เทพพล
เลี้ยวขวา ขี่จักรยานตามทางประมาณ 1 กิโลเมตรเข้าซอยวัดเพลงกลางสวน จากน้ันขี่จักรยานออก
ทางหลังวัดเป็นทางตัดใหม่ออกไปทางถนนราชพฤกษ์เลี้ยวขวา (ระวังรถสวน) เลี้ยวขวาเข้าซอยวัด
กระโจมทองประมาณ 500 เมตร ขี่จักรยานออกจากวัดกระโจมทองไปวัดสะพาน แวะพักที่ตลาดนํ้า
วัดสะพานก่อนจะข่ีจักรยานออกจากซอยตามถนนปากนํ้ากระโจมทอเข้าซอยทวิรัตน์ ขี่จักรยานตาม
ทางจะพบประตูเข้าวัด(ใหม่)เทพพลป่ันเข้าวัด(ใหม่)เทพพลออกประตูหน้าวัดข้ามฟากเข้าทาง คสล. 
ฝั่งตรงข้ามออกวัดอินทราวาส ขี่จักรยานกลับตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
 กิจกรรมท่ีน่าสนใจในเส้นทางที่ 4 ได้แก่ 
 1. จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าการเกษตรและรับประทานอาหารท่ีตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ใน
วันเสาร์ – อาทิตย์  
 2. สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่วัดอินทราวาส วัด(ใหม่)เทพพล วัดเพลงกลางสวนและวัดสะพาน 
 3. บริการเรือพายนําเที่ยวคลองลัดตาเหนียว 
 4. สักการะศาลแม่โพสพ ที่วัดศิริวัฒนาราม 
 แนวทางในการจัดการเส้นทางจักรยานเส้นทางท่ี 4 
 เน่ืองจากตลาดน้ําคลองลัดมะยมเป็นการวมตัวของเจ้าของพ้ืนที่ 4 คน การบริหารจัดการ
ตลาดจึงข้ึนอยู่กับเจ้าของพ้ืนที่น้ัน โดยมีคุณลุงชวน ชูจันทร์เป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าของพ้ืนที่ทั้ง 
4 คนเท่าน้ัน ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม จึงควรดําเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไปนี้  
 1. รับอาสาสมัครคณะทํางานดําเนินการหรือชาวบ้านที่สนใจในกิจกรรมการขี่จักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยวมาทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเส้นทางจักรยานและพัฒนาเส้นทาง
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว รวมท้ังบุคลากรที่จะมาทําหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ทั้งทางด้านข้อมูลและ
การนําทางตามเส้นทาง  
 2. สร้างความเข้าใจและระบบการทํางานที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตัว
ตรวจสอบได้กับคณะทํางานให้มีความเข้าใจตรงกัน พร้อมทั้งกําหนดข้อตรงในจัดสรรผลประโยชน์ที่
จะเกิดอย่างเป็นธรรม 
 3. จัดหาจักรยานเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจ แต่ไม่มีจักรยานเป็นของตัวเอง โดย
การขอสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ที่มีความสนใจ
กิจกรรมการขี่จักรยาน อาทิ กองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพ เน่ืองจากท้ัง 2 หน่วยงานน้ีมีหน้าที่สนับสนุน
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และพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่โดยตรง นอกจากน้ีสามารถทําเรื่องไปยังสถานศึกษา อาทิ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือขอรับ
บริจาคจักรยานที่ไม่ใช่แล้วของนักศึกษาได้ 
 4. สร้างจุดบริการนักท่องเท่ียวจักรยานให้มีจุดเด่น และมีป้ายที่แสดงว่ามีการบริการ
ท่องเที่ยวจักรยานที่ชัดเจน 
 5. เมื่อมีการดําเนินงานไปสักระยะ ควรทําการศึกษาประเมินหรือวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น และหาวิธีทางแก้ไขต่อไป 
 การจัดการเส้นทางจักรยานในเส้นทางที่ 5 เส้นทางวันเดียว เที่ยว 5 ตลาด (ใช้เวลา
ประมาณ 6 ช่ัวโมง ประมาณ 23 กิโลเมตร) เร่ิมต้นที่ ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน -> ตลาดนํ้าตลิ่งชัน(ผ่าน) -> 
วัดช่างเหล็ก(ผ่าน) -> วัดสมรโกฏิ -> วัดทองบางระมาด(ผ่าน) ->วัดกระจัง(ผ่าน) ->วัดจําปา -> วัด
โพธ์ิ(ผ่าน)  -> ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม -> วัดอินทราวาส (ประดู่) -> วัด(ใหม่)เทพพล(ผ่าน) -> วัด
สะพาน(ผ่าน) -> (ขากลับทางเดิม) วัด(ใหม่)เทพพล(ผ่าน) -> วัดอินทราวาส(ผ่าน) -> วัดสมรโกฎิ
(ผ่าน) -> ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
 

 
 
ภาพที่ 88  แผนที่แสดงเส้นทางจักรยานเส้นทางที่ 5 เส้นทางวันเดียวเที่ยว 5 ตลาด 
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 สําหรับเส้นที่ 5 เป็นเส้นทางจักรยานที่จัดทําเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
วัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันให้มากที่สุด ซึ่งสามารถจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่สําคัญของแต่ละเส้นทาง 
(เส้นทางที่ 1 – 4) ได้แก่ ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน ชุมชนวัดจําปา ตลาดนํ้าวัดสะพานและตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม จัดทําขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เลือกแวะทรัพยากรวัฒนธรรมที่ตัวเองต้องการได้ 
 แหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่อยู่เส้นทางจักรยานเส้นที่ 5 ได้แก่  
 ทรัพยากรประเภทตลาดน้ํา ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยม
และตลาดน้ําวัดจําปา 
 ทรัพยากรประเภทวัด วัดตลิ่งชัน วัดช่างเหล็ก วัดสมรโกฏิ วัดทองบางระมาด วัดกระจัง 
วัดโพธ์ิ วัดอินทราวาส (ประดู่) วัด(ใหม่)เทพพล วัดสะพาน  
 ทรัพยากรประเภทชุมชนชาวสวน ชุมชนวัดจําปา และสวนเกษตรระหว่างทางวัดสมรโกฏิ
กับวัดใหม่เทพพล 
 การจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผู้วิจัยเสนอน้ัน 
เป็นการคิดภายใต้แนวคิดของการให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและลดการพ่ึงพาหน่วยงานราชการให้น้อย
ที่สุด ดังน้ันในข้อเสนอแนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน
ข้างต้นน้ี จึงเน้นในส่วนของชุมชนเป็นผู้ดําเนินการหมด 
 แต่จากการศึกษาการท่องเที่ยวและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชันแล้วพบว่า ยังมีส่วนของหน่วยงานราชการได้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กองการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
รวมท้ัง สํานักการโยธา สํานักงานเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร และกรมทางหลวงที่ทําหน้าที่
รับผิดชอบในเร่ืองการสร้างถนนหนทางในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนา
เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันอีกด้วย ดังน้ัน หน่วยงานทางภาครัฐควรมีการสนับสนุนชุมชน
เพ่ือให้เกิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ดังน้ี  
 1.  การบริหารจัดการเส้นทางจักรยาน ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่ถือว่ามีความสําคัญกับ
กิจกรรมท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมาที่สุดคือ กองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 
พร้อมทั้งมีบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวภาคประชาชนและยังเป็นผู้ที่เคยได้ทํากิจกรรมท่องเที่ยว
จักรยานมาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน กองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร ควรให้การสนับสนุนพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
ด้วยการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับชุมชนในการจัดระบบในการดําเนินการท่องเท่ียว หรือจัดหาผู้ที่เช่ียวชาญ
ทางด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนมาฝึกอบรมและสอนทํากระบวนการทางด้านการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเพ่ือพัฒนาท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
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 2. การจัดการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว ให้กอง
การท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครจัดทําป้ายสื่อความหมายเพ่ือ
การท่องเที่ยว รวมทั้งจัดต้ังที่จอดจักรยานและนําไปติดต้ังที่แหล่งท่องเที่ยวทุกที่ที่เส้นทางจักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยวผ่าน  
 3. การพัฒนาถนนและเส้นทางจากในการสัญจร เน่ืองจากเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เขต
ตลิ่งชันส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะอื่น ทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายกับ
นักท่องเที่ยว ดังน้ัน ควรมีช่องทางสําหรับจักรยานโดยเฉพาะสําหรับถนนเส้นหลัก ได้แก่ ถนนบรม
ราชชนนี ถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 และถนนกาญจนาภิเษก ทั้งน้ีการพัฒนาเส้นทาง
จักรยานน้ีอยู่ในความรับผิดชอบของ สํานักการโยธา สํานักงานเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร และกรม
ทางหลวง ในการทบทวนถึงนโยบายการจัดทําเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ในเขตตลิ่งชัน
ต่อไป 
 4.  การสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ ควรได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเขตตลิ่ง
ชันและกองการท่องเที่ยวฯ ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ซึ่งปัจจุบันทั้งสองหน่วยงานมีฝ่าย
ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตน้ีอยู่แล้ว ดังน้ันควรมีการแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานกับชุมชนแต่ละแห่งเพ่ือรับผิดชอบด้านนี้โดยตรง 
 5. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ควรมีบทบาทในการส่งนักเรียนที่มีความสามารถและความ
สนใจในการเป็นมัคคุเทศก์นําทาง เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและเป็นการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนด้วย สําหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ที่ควรสนับสนุนแบ่งตามพ้ืนที่การจัดการเส้นทาง
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว ดังน้ี 
  ตลาดนํ้าตลิ่งชัน-ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน ควรได้รับการสนับสนุนมัคคุเทศก์น้อยจาก
โรงเรียนวัดตลิ่งชันและโรงเรียนนิลประพันธ์ 
  ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมและชุมชนชาวสวนวัดจําปา ควรได้รับการสนับสนุนมัคคุเทศก์
น้อยจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและโรงเรียนวัดโพธ์ิ (ราษฎร์ผดุงผล) 
  ตลาดนํ้าวัดสะพานควรได้รับการสนับสนุนมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนวัดกระโจมทอง 
  ทั้งน้ี ก่อนที่นักเรียนที่สนใจเป็นมัคคุเทศก์นําทางในพ้ืนที่ได้ ต้องผ่านการอบรมจากผู้มี
ความรู้ความเข้าใจทางด้านการท่องเท่ียวและการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ดังน้ัน ทางกองการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีบุคลากรที่เช่ียวชาญทางด้านการจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวที่สุด ควรจัดการอบรมให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในการเป็นมัคคุเทศก์กลุ่มน้ีด้วย 
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ภาพที่ 89  แสดงสัญลักษณ์เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
ภาพที่ 90  แสดงการใช้สัญลักษณ์เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 91 แสดงลักษณะป้ายสื่อความหมายเพ่ือบอกข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและเส้นทางจักรยาน 
 ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
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ภาพที่ 92  แสดงลักษณะแผ่นพับเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 
 6. สถาบันการศึกษาท่ีมีการเปิดสอนเรื่องการท่องเที่ยวและมีการศึกษาวิจัยเรื่องการ
ท่องเที่ยว ควรมีบทบาทในการเข้ามาพัฒนาการจัดการเส้นทางจักรยาน ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ 
การจัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 
 7. องค์กรสื่อสารมวลชน ควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน  
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ภาพที่ 93 แสดงตัวอย่างเน้ือหาและการจัดวางข้อมูลในแผ่นพับเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว 
 ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
 
 การศึกษาการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืนในพ้ืนที่ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชันอย่างทั่วถึง โดยใช้กรอบแนวคิดทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การจัดการ
ท่องเท่ียวย่ังยืนและการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวมาเป็นกรอบในการศึกษาและ
วิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่ข้อเสนอแนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชัน 
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 แนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันนําเสนอ
โดยให้ชาวบ้านในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่มีศักยภาพทางด้านการจัดการท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นผู้ดําเนินการ
เป็นหลัก พ้ืนที่ที่มีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวได้แก่ ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน ชุมชนวัดจําปา ตลาดนํ้าวัด
สะพานและตลาดนํ้าคลองลัดมะยม และได้เสนอแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ โดยอยู่
ภายใต้กรอบการจัดการดังน้ีคือ การจัดการต้องสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
และมีการบริหารงานที่มีความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้    
 ในการศึกษาการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันน้ียังได้
เสนอเส้นทางจักรยานที่แบ่งตามพ้ืนที่ได้ 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เส้นทาง ตลิ่งชัน – ชักพระ – 
สวนผัก เส้นทางที่ 2 เส้นทางเที่ยวชุมชนชาวสวนวัดจําปา เส้นทางที่ 3 เที่ยวแขวงบางพรม – บาง
ระมาด เส้นที่ 4 เส้นตลาดน้ําคลองลัดมะยม และเส้นทางที่ 5 เส้นทางวันเดียว เที่ยว 5 ตลาด 
 ข้อเสนอของการศึกษานี้ควรได้รับการดําเนินการอย่างเร็วที่สุดก่อนที่สภาพแวดล้อมใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชันจะเปลี่ยนแปลงตามกระแสของการพัฒนาที่รวดเร็วดังเช่นปัจจุบัน ทั้งน้ีการพัฒนา
เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวจะประสบความสําเร็จและนําไปสู่ความย่ังยืนได้น้ัน จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากชุมชนเจ้าของพ้ืนที่และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นสําคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่ความย่ังยืนต่อไป 
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ื้นที่ที่เต็มไ

ที่ยวของนักป่ันจักรยานและนําผลที่ได้มา

ื่อการท่อง

นาถึงบรรยากาศการแลกเปลี่ยน
ื้อขายผลห

 
 

บทที่ 6 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ย่านตลิ่งชันเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มต้ังอยู่บริเวณทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา เป็น
พ ปด้วยคูคลอง มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบ
จนทุกวันน้ี มีชุมชนเก่าแก่ที่มีวัด ศาลและศาลเจ้าเป็นศูนย์กลางของชุมชนกระจายอยู่สองฝั่งคูคลอง
มากมาย ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานสืบเรื่องราวในอดีตได้ คนในย่านน้ีในอดีตใช้เรือเป็นยานพาหนะใน
การคมนาคม พ้ืนที่บริเวณน้ีเคยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและการทํานามาก่อน แม้ปัจจุบันจะไม่เห็นการ
ทํานาแล้ว แต่การทําสวนยังคงมีเหลือให้เห็นบ้างสืบต่อมา จึงทําให้พ้ืนที่เขตตลิ่งชันเป็นพ้ืนที่ที่อุดมไป
ด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดี และนับเป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยววัฒนธรรม โดยมีการท่องเที่ยวทางเรือเป็นสําคัญ แต่การ
ท่องเที่ยวทางเรือน้ันยังมีข้อจํากัดในการเข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมได้ไม่ทั่วถึง ทําให้ทรัพยากร
วัฒนธรรมในพ้ืนที่บางส่วนถูกลดความสําคัญลง การจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวจึงเป็น
ทางเลือกหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงมากข้ึน นอกจากน้ี
ยังสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมของ
ตน อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหน่ึงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันด้วย  
 การศึกษาการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวยั่งยืนในพ้ืนที่ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชัน ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน และการท่องเที่ยวจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่ง
ที่ผ่านมา พร้อมทั้งสํารวจพฤติกรรมและความสนใจการท่องเ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเส้นทางจักรยาน
เพ เที่ยวย่ังยืนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันต่อไป 
 จากการศึกษา พบว่า พ้ืนที่เขตตลิ่งชันเป็นพ้ืนที่ที่ต้ังอยู่ฝั่งธนบุรีทางฝั่งทิศตะวันตกของ
แม่นํ้าเจ้าพระยาสายเก่า ปัจจุบันคือคลองบางกอกน้อย ต่อคลองชักพระและคลองบางกอกใหญ่ มี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีคูคลองเช่ือมต่อกันมากมายภายในพ้ืนที่ มีประวัติและพัฒนาการมาต้ังแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ชาวตลิ่งชันมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ําคูคลอง มีวิถีชีวิตชาวสวนต้ังแต่
สมัยอยุธยา มีการกล่าวถึงพืชผลท่ีปลูกกันมาในพื้นที่บริเวณน้ีในวรรณกรรมสมัยอยุธยาคือ กําสรวล
สมุทร ได้แก่ มะม่วง ขนุน มะปราง มะพร้าว และหมาก อีกทั้งยังพรรณ
ซ มากรากไม้และขนมต่างๆ บริเวณน้ีด้วย เมื่อเริ่มเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชุมชนในย่าน
ตลิ่งชัน กลายเป็นพ้ืนที่ชุมชนชาวสวนท่ีต้ังอยู่ไม่ไกลจากใจกลางกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพมหานคร 
ราชธานีแห่งใหม่ที่กลายเป็นศูนย์กลางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และด้วยพ้ืนที่
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ย่านตลิ่งชันเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานกันมากขึ้น ดํารงชีพด้วย การทํา
สวน ทํานา โดยยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ชุมชนเก่าแก่ในย่านตลิ่งชันที่สําคัญได้แก่ ชุมชน
ย่านวัดชัยพฤกษมาลา วัดน้อยใน วัดไก่เต้ีย วัดตลิ่งชัน วัดช่างเหล็ก วัดเรไร วัดกาญจนสิงหาสน์ วัด
รัชฎาธิฐาน วัดปากนํ้าฝั่งเหนือและวัดปากนํ้าฝั่งใต้ ในอดีตเมื่อ 50 ปีที่แล้วชุมชนรอบๆ วัดเหล่าน้ีล้วน
ยังเป็นชุมชนชาวสวนและมีผู้คนมากกว่าในคลองสาขา อีกทั้งมีเจ้านายและข้าราชการสมัยกรุงเทพฯ
เข้ามา ต้ังบ้านเรือนอยู่ด้วย จึงทําให้พ้ืนที่ในย่านน้ีเต็มไปด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมที่สําคัญมากมาย มี
คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ บางวัดมีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ยุคสมัย อาทิ วัดจําปา วัดสมรโกฏิ วัดช่างเหล็ก เป็นต้น บางวัดยังมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวบ้านนับถือกันมา
อย่างยาวนาน แสดงถึงคุณค่าทางจิตวิญญาณ สะท้อนความเช่ือความศรัทธาของชาวบ้าน อาทิ พระ
แม่โพสพวัดศิริวัฒนาราม เป็นต้น ปัจจุบันนับต้ังแต่มีการน้ันวิถีชีวิตตลาดนํ้าเพ่ือการท่องเท่ียวมาราว 
20 ปีเศษที่ผ่านมา ทั้งตลาดน้ําตลิ่งชันและตามด้วยตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ตลาดน้ําวัดสะพานและ
ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน การท่องเที่ยวในย่านน้ีจึงเติบโตและขยายตัวตามจนการท่องเท่ียวตลาดนํ้า
กลายเป็นการท่องเที่ยวหลักในพ้ืนที่ ตลาดนํ้าจึงกลายเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างหน่ึงที่มีคุณค่าต่อ
วิถีชีวิตในชุมชนอีกด้วย อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ในเขตตลิ่งชันน้ี นับเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืนต่อไป 
 การจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมาพบว่า ด้วยความเหมาะสมในด้านพ้ืนที่ที่
อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพมหานคร และมีทรัพยากรวัฒนธรรมมากมายมีวัดเก่าแก่
ตามริมนํ้าลําคลอง พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์เกษตรกรรม พร้อมทั้งวิถีชีวิตชาวสวนของคนในย่าน
ตลิ่งชัน ทําให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและมีความโดดเด่นในพ้ืนที่เขตตลิ่ง
ชันที่ผ่านมาถึงปัจจุบันได้แก่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ตลาดน้ําวัดสะพานและตลาด
นํ้าวัดตลิ่งชัน  
 ตลาดนํ้าตลิ่งชัน เป็นตลาดนํ้าที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2530 จากวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้
ชาวบ้านและข้าราชการของสํานักงานเขตตลิ่งชันได้มาขายของและมีอาชีพเสริมในช่วงวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์ ในช่วงแรกการบริหารจัดการจะมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ดูแล ปัจจุบันมีการก่อต้ังเป็นประชาคมตลาดนํ้าตลิ่งชัน มีประธานและคณะกรรมการเป็นผู้บริหาร
จัดการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตลาดนํ้าตลิ่งชัน โดยรับการฟังเสียงสะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึน
ากพ่อค้าแ

น การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจึงเป็นไปในลักษณะของการ

จ ม่ค้าในตลาดน้ําและนําไปปรับปรุงและทางพ่อค้าแม่ค้าจะมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดนํ้า
ด้วยการให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการประชาคมตลาดนํ้าเช่นกัน  
 ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เกิดจากความต้องการอนุรักษ์และรักษาลําคลองของคุณชวน ชู
จันทร์ จึงเริ่มก่อต้ังตลาดน้ําในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญของพ้ืนที่และทรัพยากร
นํ้าในพ้ืนที่ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมปัจจุบันแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 โซนแต่ละโซนมีเจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้มี
อํานาจในการตัดสินใจบริหารจัดการ โดยมีคุณชวน ชูจันทร์เป็นผู้ประสานงานระหว่างพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดกับเจ้าของพ้ืนที่ในแต่ละโซ
สะท้อนปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้า 
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 ตลาดนํ้าวัดสะพาน เป็นตลาดน้ําแหล่งที่ 3 ในพ้ืนที่ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยพันตํารวจ
โทสิทธิชน อังศุศาสตร์ที่เข้ามาเห็นศักยภาพของพ้ืนที่ในบริเวณสะพานสามารถทําเป็นตลาดน้ําได้ จึง
ชักชวนชาวบ้านละแวกนั้นร่วมกันค้าขายโดยมีคณะกรรมการวัดสะพานเป็นผู้ประสานงานให้ บริหาร
จัดการในช่วงแรกจึงตกอยู่ที่พันตํารวจโทสิทธิชน อังศุศาสตร์และคณะกรรมการวัดสะพาน ปัจจุบัน
ตลาดนํ้าวัดสะพานมีคณะกรรมการตลาดน้ําวัดสะพาน สมาชิกของคณะกรรมเป็นพ่อค้าแม่ค้าในวัด
สะพานเองและส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบวัดสะพาน อํานาจการตัดสินใจบริหารจัดการ
จึงอยู่ที่คณะกรรมการท้ังหมด 9 ท่าน การมีส่วนร่วมของสมาชิกตลาดน้ําวัดสะพานจะเป็นการสะท้อน
ปัญหา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการตลาดน้ําวัดสะพาน
จากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ  

ช่วงต้นปี 

ารคาว-หวานและสินค้าพืชผลการเกษตรแล้วยังเป็นที่ต้ังของบ้าน
ัตว์ประหล

กับชาวบ้านใน
ุมชนในกา

 ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน เป็นตลาดนํ้าแห่งใหม่ที่ต้ังอยู่ภายในบริเวณวัดตลิ่งชัน เปิดดําเนินการ
ใน พ.ศ. 2556 เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวชุมชนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันทั้ง 46 ชุมชนต้องการ
พ้ืนที่ในหารายได้เสริมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยมีพระมหาธวัชโพธิเสวี เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน
สนับสนุนให้ใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณวัด ลักษณะการบริหารจัดการมีหลักการว่า “วัดช่วยชุมชน ชุมชน
ช่วยวัด” (นพรัตน์ สอนวิทย์, 2557) คือการพ่ึงพาอาศัยกันโดยไม่คํานึงถึงผลกําไร ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน
มีคณะกรรมการตลาดน้ําวัดตลิ่งชันเป็นผู้บริหารจัดการ แต่เป็นไปในลักษณะไม่เป็นทางการโดยเน้น
วิธีการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และดําเนินการพัฒนาการตามโอกาสอันควร ภายในพ้ืนที่
ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชันนอกจากจะมีอาห
ส าดสยาม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนท่ีรวบรวมสัตว์หายากมาจัดแสดงไว้ อาทิ ตะพาบ 2 หัว, 
เต่า 2 หัว, กบมีเขา, ปลาตัวติดกัน เป็นต้น 
 นอกจากตลาดนํ้าทั้ง 4 แห่งน้ี จะมีการจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจับจ่ายใช้สอย 
ซื้อสินค้าทั้ง อาหาร ข้าวของเคร่ืองใช้และสินค้าทางการเกษตรแล้ว ยังมีบริการเรือนําเที่ยวตามคู
คลองในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 
 และนอกจากน้ียังมีชุมชนเกาะศาลเจ้าที่เร่ิมมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินที่นํามาสู่การท่องเท่ียวแนวใหม่ให้เกิดข้ึนในย่านตลิ่งชัน คือ การ
ท่องเที่ยววิถีถิ่นดําเนินการโดยคุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์ ประธานชุมชนวัดจําปา รูปแบบของการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆมีการประสานงานเข้ามาล่วงหน้า 
หลังจากน้ันคุณทวีศักด์ิ หว่างจันทร์จะเป็นผู้ออกแบบการท่องเท่ียวและประสานงาน
ช รรับรองนักท่องเที่ยว และด้วยความพร้อมในด้านทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งที่อยู่ในวัดจําปา 
และพ้ืนที่โดยรอบ อาทิ อุโบสถในวัดจําปาสถาปัตยกรรมเด่นในช่วงสมัย ร.3 อุทยาน ร.3 สวนเกษตร
ชาวบ้าน และงานช่างแทงหยวกท่ีสืบทอดจากครูหลวงวัฒนศิลป์ เป็นต้น ทําให้พ้ืนที่ชุมชนวัดจําปา
เป็นพ้ืนที่หน่ึงที่มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวอย่างสูงในปี อีกทั้งในปี พ.ศ.2554 ได้มีความพยายาม
จัดต้ังตลาดนํ้าวัดจําปา แต่ในปีน้ันเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีจึงทําให้หยุดการดําเนินการไปช่วงหน่ึง 
และปัจจุบันได้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งแต่มีขนาดเล็กกว่าเดิมและย้ายพ้ืนที่จากบริเวณอุทยาน ร.3 เข้า
มาอยู่ในบริเวณวัด การบริหารจัดการของตลาดน้ําวัดจําปามีคณะทํางานตลาดนํ้าวัดจําปาเป็นผู้ดูแล 
แต่มีลักษณะไม่เป็นทางการอาศัยการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก 
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 การท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมามีความโดดเด่นอยู่ที่ตลาดน้ําและวิถีถิ่นชุมชน
เกาะศาลเจ้าย่านวัดจําปา จะเห็นได้ว่าตลาดน้ําในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันมีการพัฒนาให้เป็นตลาดน้ําเพ่ือการ
ท่องเที่ยว แต่เน่ืองจากในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันยังมีทรัพยากรวัฒนธรรมอีกมากท่ีควรได้รับการสนับสนุน
นอกเหนือจากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทตลาดนํ้าด้วย โดยเฉพาะทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัด 
และพ้ืนที่สวนเกษตรชาวบ้าน ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทางเรือ แต่สามารถเข้าถึงได้ด้วยจักรยาน

่าน้ัน 

สําหรับกลุ่มนักป่ันจักรยานกลุ่มน้ีจะเป็นลักษณะการป่ันจักรยานเป็นงานอดิเรก กล่าวคือ
ัตถุประสง

อยและเขตบางกรวย และเส้นทางที่ 2 เส้นทางจักรยานธนบุรีศรีมหาสมุทร โดยเส้นทางน้ี
ะเช่ือมต่อ

ักรยานที่เสนอไว้ในแผ่นพับ “ของดีตลิ่งชัน” นําเสนอโดยใช้ช่ือเส้นทางจักรยาน
ว่า “การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้วยเส้นทางจักรยาน” เป็นเส้นทางจากตลาดนํ้าตลิ่งชันไปยังตลาดนํ้า
คลองลัดมะยม และเส้นทางที่เสนอไว้ในแผ่นพับ “ท่องเที่ยวตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน” เสนอเส้นทาง

เท
 ที่ผ่านมาการท่องเท่ียวและการจัดการเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเคยมีการ
ดําเนินการมาบ้างแต่เป็นการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวที่เกิดจากกลุ่มคน 2 กลุ่ม
ด้วยกันได้แก่ กลุ่มนักป่ันจักรยานและกลุ่มที่ทํางานด้านการท่องเที่ยว 
 
ว ค์ของการป่ันจักรยานเป็นการป่ันเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและ
เส้นทางของการป่ันจักรยานจึงไม่ตายตัวและมีการยืดหยุ่นได้ พฤติกรรมการป่ันจักรยานของกลุ่มน้ี
ต้ังเป้าหมายร่วมกันและมีการนัดแนะเวลาและสถานที่ จากน้ันก็จะรวมตัวป่ันกันไปเป็นกลุ่ม กลุ่มเล็ก 
กลุ่มใหญ่แล้วแต่จํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ซึ่งการป่ันจักรยานของกลุ่มนักป่ันจักรยานในพื้นที่เขต
ตลิ่งชันมีปรากฏให้เห็นเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว 
 สําหรับกลุ่มที่ทํางานด้านการท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเส้นทางจักรยานใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ประกอบไปด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครและบริษัททัวร์นําเที่ยวด้วยจักรยาน  
 ระหว่างปี พ.ศ.2547- พ.ศ.2551 (สมัยของนายอภิรักษ์ โกษะโยธินเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มีการจัดการเส้นทางจักรยานโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ลักษณะการดําเนินการที่ผ่านมาได้แก่การจัดกิจกรรมนําเที่ยวใน Campaign การท่องเที่ยว Amazing 
Thailand การจัดทําคู่มือจักรยานสิบเส้นทางในกรุงเทพมหานครได้เสนอไว้จํานวน 2 เส้นทาง คือ 
เส้นทางที่ 1 จักรยานชมสวนในบางกอกลัดเลาะบางกรวย เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากฝั่งพระนครและ
ข้ามฟากไปยังฝั่งธนบุรี โดยเป็นเส้นทางที่เช่ือมต่อกัน 4 เขตได้แก่เขตพระนคร เขตตลิ่งชัน เขต
บางกอกน้
จ กันถึงสามเขตด้วยกันคือเขตบางกอกน้อย เขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชัน เส้นทางของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้ีจึงเป็นเส้นทางจักรยานที่มีการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน
เพียงไม่กี่แห่งเท่าน้ัน  
 สําหรับเส้นทางจักรยานของกองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร มีการเสนอไว้ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ “ของดีตลิ่งชัน”และ “ท่องเที่ยวตลาดน้ําใน
เขตตลิ่งชัน”  
 เส้นทางจ
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จ นวน 3 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เส้นทางตลาดนํ้าตลิ่งชัน - ตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม เส้นทางที่ 2 เส้นทางตลาดนํ้าตลิ่งชัน - ตลาดนํ้าวัดสะพาน และเส้นทางที่ 3 เส้นทางตลาดนํ้า
ตลิ่งชัน – สวนกล้วยไม้ป้าไหม ซึ่งเส้นทางของกองการท่องเที่ยว ส
่องเที่ยว ก

ักรยานจํา

ํานักวัฒนธรรม กีฬาและการ

นอแนววิธ

ั้ง 2 กลุ่มที่ผ่านมา พบว่า พ้ืนที่เขต
ลิ่งชันเป็น

ารณ์ด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนและความพร้อมทางด้านเส้นทางที่มี

ื้นที่เขตตล ล

จึงท

งชันที่เป็นที่นิยมของนักป่ันจักรยาน
ด้แก่ ตลาด

งจักรยานในทัศนคติของกลุ่มนักป่ันจักรยานจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการ

ท รุงเทพมหานครน้ี ได้เสนอเฉพาะเส้นทางจักรยานสําหรับนักท่องเที่ยวเท่าน้ัน แต่ไม่ได้
เส ีการจัดการหรือผู้ที่ต้องมารับผิดชอบและดําเนินการให้บริการแต่อย่างใด 
 สําหรับการจัดการเส้นทางจักรยานของบริษัททัวร์นําเที่ยวด้วยจักรยานน้ัน มีการพัฒนา
เส้นทางจักรยานจากเจ้าของบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานบริษัทที่มีประสบการณ์ในการป่ัน
จักรยานเป็นเวลานาน จึงทําให้เส้นทางจักรยานของบริษัททัวร์นําเที่ยวด้วยจักรยานน้ีมีลักษณะไม่
ตายตัว ขึ้นอยู่กับความมัคคุเทศก์นําทางและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการด้วย 
 หากพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคจากการศึกษาการท่องเที่ยวและการ
จัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันของท
ต พ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และอุดมไปด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
ทางทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ จิตวิญญาณและคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน ทําให้เป็นพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง อีกทั้งยังพร้อมไปด้วยบุคลากรทางการท่องเท่ียวที่มีความรู้ความเข้าใจ
และมีประสบก
ครงข่ายถนโ น คสล. เช่ือมต่อกับถนนหลักทําให้เหมาะสมกับการป่ันจักรยานท่องเที่ยวได้ จึงทําให้
พ ิ่งชันมีโอกาสที่จะเป็นแห ่งท่องเท่ียวด้วยจักรยานได้ แต่การท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน
ที่ผ่านมายังมีข้อจํากัดในการเข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมจากการท่องเที่ยวทางเรือที่มีอยู่เดิมและความ
พร้อมทางด้านบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวยังมี
น้อย รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจักรยาน ได้แก่ ช่องทางจักรยานและที่จอดจักรยานซึ่งเป็น
สิ่งสําคัญทางด้านความปลอดภัยของผู้ป่ันจักรยานและการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ําให้
การท่องเที่ยวจักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ผ่านมายังไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยมากนัก   
 จากการสํารวจพฤติกรรมและความสนใจการท่องเที่ยวของนักป่ันจักรยาน ศึกษาจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์จํานวน 98 คน พบว่านักป่ันจักรยานส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงวัย
ทํางาน มีกําลังทรัพย์ในการใช้จ่ายและสามารถจัดสรรเวลาได้ นักป่ันจักรยานส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการป่ันจักรยานมาแล้ว 1-3 ปี ซึ่งเป็นระยะท่ีกระแสการป่ันจักรยานกําลังได้รับความนิยม 
พฤติกรรมของนักป่ันจักรยานมักจะป่ันกันไปเป็นกลุ่มจํานวนไม่เกิน 10 คน นิยมป่ันจักรยานกัน
ในช่วงวันหยุดเสาร์-วันอาทิตย์ ช่วงเวลาในการป่ันจักรยานจะอยู่ในช่วงเช้ามืดหรือช่วงเย็นหลังเลิก
งาน และมักป่ันจักรยานในระยะทางไม่ไกลจากที่พักมากนัก นักป่ันจักรยานมีความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการท่องเท่ียวเป็นอย่างดี สถานที่ท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขตตลิ่
ไ น้ําตลิ่งชันและตลาดน้ําคลองลัดมะยม และยังเป็นสถานท่ีที่กลุ่มนักป่ันจักรยานให้ความ
สนใจและต้องการไปมากที่สุด รองลงมาคือการท่องเที่ยวในชุมชนชาวสวนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน สําหรับ
การจัดการเส้นทา
ั่นจักรยานป และความปลอดภัยในทรัพย์สินมากที่สุด และควรใช้เวลาในการป่ันจักรยานที่เหมาะสม

ประมาณ 1-3 ช่ัวโมง 
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 ดังน้ัน  ในการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันจึงต้องคํานึงถึง 
ความปลอดภัยในการข่ีจักรยานและความปลอดภัยในทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ อีกทั้งควร
มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจักรยานตามความเหมาะสมของแต่ละจุดในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ช่องทางจักรยาน ที่จอดรถจักรยานและป้ายสัญญาณจราจรสําหรับจักรยาน สําหรับเส้นทางท่องเที่ยว
ตามเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันจึงต้องอาศัยแหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาด
นํ้าเป็นจุดสําคัญ และระยะเวลาในการข่ีจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวจะต้องใช้เวลาประมาณ 1-3 ช่ัวโมง 
เพ่ือให้มีการเข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ที่มี
ระสิทธิภา

่าหมาก (ผ

รจัดการ ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการแบ่งการบริหารจัดการโดยแบ่ง
ามเขตที่ต้ั

ป พและทั่วถึง พร้อมด้วยการพัฒนาเส้นทางจักรยานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันที่ย่ังยืนต่อไป 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
จํานวน 5 เส้นทาง ดังน้ี เส้นทางท่ี 1 เส้นทาง ตลิ่งชัน – ชักพระ – สวนผัก (ใช้เวลาประมาณ 2 
ช่ัวโมง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร) เริ่มต้นที่ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน สํานักงานเขตตลิ่งชัน -> วัดนคร
ป ่าน) -> วัดไก่เต้ีย -> วัดชัยพฤกษ์มาลา วรวิหาร -> วัดน้อยใน -> บ้านจักรยาน -> ตลาด
นํ้าวัดตลิ่งชัน เส้นทางที่ 2 เส้นทางเที่ยวชุมชนชาวสวนวัดจําปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร) เริ่มต้นที่ วัดจําปา -> วัดกระจัง(ผ่าน) -> วัดทอง(ผ่าน) -> วัดสมร
โกฏิ -> วัดอินทราวาส -> วัดโพธ์ิ -> ชุมชนชาวสวนวัดจําปา เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเท่ียวเท่ียว
แขวงบางพรม – บางระมาด (ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร) เริ่มต้นที่ 
ตลาดนํ้าวัดสะพาน วัดสะพาน -> วัดกระโจมทอง(ผ่าน) -> วัดเกาะ -> วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร 
(วัดเงิน) -> วัดกาญจนสิงห์หาสน์ (วัดทอง) -> วัดอินทราวาส -> วัด(ใหม่)เทพพล(ผ่าน) -> วัดสะพาน 
เส้นทางที่ 4 เส้นทางท่องเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยม (ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ระยะทาง
ประมาณ 12.5 กิโลเมตร) เริ่มต้นที่ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม -> วัดอินทราวาส(วัดประดู่) -> วัดใหม่
เทพพล -> วัดเพลง(กลางสวน) -> วัดกระโจมทอง(ผ่าน) -> วัดสะพาน -> ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
และเส้นทางท่ี 5 เส้นทางวันเดียว เท่ียว 5 ตลาด (ใช้เวลาประมาณ 6 ช่ัวโมง ประมาณ 23 
กิโลเมตร) เริ่มต้นที่ ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน -> ตลาดนํ้าตลิ่งชัน(ผ่าน) -> วัดช่างเหล็ก(ผ่าน) -> วัดสมร
โกฏิ -> วัดทองบางระมาด(ผ่าน) ->วัดกระจัง(ผ่าน) ->วัดจําปา -> วัดโพธ์ิ(ผ่าน) -> ตลาดนํ้าคลองลัด
มะยม -> วัดอินทราวาส (ประดู่) -> วัด(ใหม่)เทพพล(ผ่าน) -> วัดสะพาน(ผ่าน) -> (ขากลับทางเดิม) 
วัด(ใหม่)เทพพล(ผ่าน) -> วัดอินทราวาส(ผ่าน) -> วัดสมรโกฎิ(ผ่าน) -> ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
 สําหรับทางด้านการบริหา
ต งของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วมาเป็นศูนย์กลางใน
การบริหารจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน ชุมชน
วัดจําปา ตลาดนํ้าวัดสะพานและตลาดน้ําคลองลัดมะยม โดยแต่ละแห่งควรหาคณะทํางานผู้ที่จะทํา
หน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวในแต่ละพ้ืนที่โดยรวมและเป็นผู้
ให้บริการนําเที่ยวทางจักรยานได้ ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจักรยาน 
การประชาสัมพันธ์น้ันควรผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ facebook สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสารการท่องเที่ยว เป็นต้น ควรจัดหาสถานที่ในการบริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว โดยตลาดน้ําวัด
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ตลิ่งชันควรใช้สถานที่ร่วมกับจุดประชาสัมพันธ์ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมควรใช้สถานที่เดียวกับการ
ให้บริการเรือนําเที่ยว ตลาดนํ้าวัดสะพานควรใช้สถานที่เดียวกับจุดบริหารเรือนําเที่ยวบริเวณหน้า
วิหารหลวงพ่อดํา ชุมชนวัดจําปาควรสร้างซุ้มหรือสถานที่ให้บริการบริเวณภายในวัดจําปาและตลาด
นํ้าวัดตลิ่งชันควรใช้สถานที่เดียวกับจุดประชาสัมพันธ์หรือศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว รวมท้ัง
จัดหาจักรยานเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มนักป่ันจักรยานและมีความต้องการป่ันจักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยว โดยขอสนับสนุนจากกองการท่องเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สุดท้ายเมื่อมีการดําเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวด้วยจักรยานแล้ว ผ่านไปสักระยะแล้วควรให้ทําการศึกษาหรือเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว 
ํามาประเม

ชชนนี ถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธ
ณฑลสาย

น ินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
ต่อไป 
 สําหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนที่สมควรมีส่วนร่วมได้แก่ กองการท่องเที่ยว สํานัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร ควรให้การสนับสนุนพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือ
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน ด้วยการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับชุมชนในการจัดอบรมและจัดระบบในการ
ดําเนินการท่องเท่ียว หรือจัดหาผู้ที่เช่ียวชาญทางด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนมาฝึกอบรมเรียนรู้
กระบวนการทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือพัฒนาท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทําป้ายสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวจักรยาน รวมทั้งติดต้ังที่จอดจักรยาน
ตามสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวทุกที่ที่เส้นทางจักรยานผ่าน สําหรับสํานักการโยธา สํานักงานเขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และกรมทางหลวง ควรร่วมมือกันทบทวนนโยบายและการจัดทําช่องทาง
สําหรับจักรยานโดยเฉพาะสําหรับถนนเส้นหลัก ได้แก่ ถนนบรมรา
ม  1 และถนนกาญจนาภิเษก และสํานักงานเขตตลิ่งชันและกองการท่องเท่ียว สํานัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยวด้วยจักรยาน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวด้วย 
 สําหรับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ควรมีบทบาทให้ความร่วมมือและสนับสนุนโดยการส่ง
นักเรียนที่มีความสามารถและสนใจในการเป็นมัคคุเทศก์นําทาง เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวและเป็นการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้วย นอกจากน้ีกองการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยตรงและมีบุคลากร
ที่เช่ียวชาญทางด้านการจัดทําเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวมากที่สุดในขณะน้ี ควรจัดการอบรม
ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในการเป็นมัคคุเทศก์ ในส่วนสถาบันการศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่มีการเปิดสอนเรื่องการท่องเที่ยวและมีการศึกษาวิจัยเร่ืองการ
ท่องเที่ยว ควรมีบทบาทในการเข้ามาพัฒนาการจัดการเส้นทางจักรยาน ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ 
การจัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังองค์กร
สื่อสารมวลชนอาทิ สถานีวิทยุและโทรทัศน์สถานีต่างๆ สํานักพิมพ์และหนังสือพิมพ์เป็นต้น ควรมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วย 
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ามสําคัญ
ละคุณค่าข

ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวย่ังยืนในพื้นที่ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานครข้างต้น เป็นแนวทางเพ่ือทําให้เกิดการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการ
เข้าถึงแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน และทําให้ชุมชนได้ใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนภายใต้การพัฒนาอย่างย่ังยืน และ
คาดหวังว่านักท่องเที่ยวที่เข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันจะตระหนักเห็นถึงคว
แ องทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่ และส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่
ให้คงอยู่ต่อไปได้ 
 เน่ืองจากในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเกิดการพัฒนาพ้ืนที่ไป เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ การ
พัฒนาพ้ืนที่เป็นหมู่บ้านจัดสรร การตัดถนนทางเช่ือมต่อเส้นใหม่ การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น 
ทําให้สภาพแวดล้อมภายในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังน้ัน แนวทางการจัดการเส้นทาง
จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวย่ังยืนในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่ได้เสนอในการศึกษาคร้ังนี้ จึงจําเป็นต้องรีบ
ดําเนินการก่อนสภาพแวดล้อมภายในพ้ืนที่เขตตลิ่งชันเกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง เพ่ือให้การพัฒนา
เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวจะประสบความสําเร็จและนําไปสู่ความย่ังยืนได้น้ัน จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากชุมชนเจ้าของพ้ืนที่และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นสําคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่ความย่ังยืนต่อไป 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการศึกษาการจัดการเสน้ทางจักรยาน 

เพื่อการท่องเที่ยวย่ังยืนพื้นที่เขตตลิ่งชนั 
กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรือ่ง 
การจัดการเสน้ทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวย่ังยืน 

ในพืน้ทีเ่ขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามเพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเท่ียว ความสนใจและความต้องการ

 
อนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบสอบถาม 

 
  ชาย  หญิง  อ่ืนๆ ระบุ................. 

  ตํ่ากว่า 18 ปี  18 – 22 ปี  

ี 

 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–ม.3)  
 (ม.4-ม.6)  ปวช.  

  ปวส.  ปริญญาตรี   
าโท  ปริญญาเอก 

บาท/เดือน เดื
,000 บาท/เดือน  /เ
5,000 บาท/เดือน  00 บาท/เดือน 

พ 
 

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้จักรยานในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 

ต
 
 1.1  เพศ  
 
 
 1.2 อายุ  

 
   23 – 27 ปี  28 – 32 ปี  
   33 – 37 ปี  37 – 42 ปี 
   มากกว่า 42 ป
 
 1.3 การศึกษา  
   ประถมศึกษา 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
   ปริญญ 
 
 1.4 รายได้  
   ต่ํากว่า 9,000  9,001 – 13,000 บาท/ อน 

  ,000 บาท ดือน    13,001 – 17  17,001 – 21
   21,001 – 2  มากกว่า 25,0
 
 1.5 สถานภา  
    โสด   มีคนรักแล้วแต่ยังไม่แต่งงาน
    แต่งงานแล้ว   หย่า 
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ตอนท่ี 2 คําถามเพื่อสอบ ทางวัฒนธรรมโดยใช้จักรยาน ถามถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียว

2.1 เหตุผลที่เริ่มสนใจในกิจกรรมปั่นจักรยาน 
   ป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ  ป่ันจักรยานเป็นกิจกรรมนันทนาการ 
   ป่ันจักรยานเพ่ือเข้าสังคม  เพ่ือนชักชวนให้ป่ันจักรยาน 
   ป่ันจักรยานตามกระแสนิยม  อ่ืนๆ................................................... 
 
 2.2 มีประสบการณ์ในการปั่นจักรยานมาแล้วก่ีปี 
   ตํ่ากว่า 1 ปี   1-3 ปี   มากกว่า 3 ปี 
 
 2.3 ท่านมักจะป่ันจักรยานในช่วงวันเวลาใด 
   ทุกวัน    
   ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
   อ่ืนๆ...................................................  
 
 2.4 ท่านมักใช้เวลาท่องเท่ียวในช่วงเวลาใด 
   เช้า (05.00 น. – 09.00 น.)  สาย (09.00 น. – 12.00 น.) 
   เที่ยง (12.00 น. – 13.00 น.)  บ่าย (13.00 น. – 15.00 น.) 
   เย็น (15.01 น. – 18.00 น.)  ค่ํา (18.01 น. – 21.00 น.) 
   นอกเหนือเวลาที่ระบุไว้ 
 
 2.5 จํานวนผู้ร่วมปั่นจักรยานในแต่ละครั้ง ................... คน 
 
 2.6 สถานภาพของผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานด้วย 
   เพ่ือน  ครอบครัว    ผู้ร่วมสมาคม, ชมรม, ชาวแก๊งค์ 
 
 2.7 เส้นทางที่ท่านใช้ในการปั่นจักรยานบ่อยท่ีสุด 
  (พ้ืนที่เขต หมายถึง พ้ืนที่เขตการเมืองการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น 
พ้ืนที่เขตดอนเมือง พ้ืนที่เขตจตุจัก พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน พ้ืนที่น้อยเขต หมายถึง นอกพ้ืนที่เขตดอนเมือง 
นอกพ้ืนที่จตุจักร หรือนอกพ้ืนที่ที่พักอาศัยอยู่) 
   เส้นทางระหว่างที่ทํางานกับที่พัก   เส้นทางในพ้ืนที่เขตเดียวกับที่พัก 
   เส้นทางนอกพ้ืนที่เขตที่พัก    เส้นทางอ่ืนๆ................................... 
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ตอนท่ี 3 คําถามเพื่อสอบถามถึงความเข้าใจในด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 
3.1  การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในความเข้าใจของท่าน  
 (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

หมายถึง......................... 

 ก
 ก

ม่ 


อนท่ี 4 คําถามเพื่อสอบถามความสนใจต่อการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยใช้จักรยาน  

 วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร 
 วัดช่างเหล็ก  
 วัดเรไร  

 วัดกระจัง  วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร  วัดทอง (บางระมาด) 
 วัดพุทธจักรมงคลชยาราม 

 

มทอง 
าน  

ธ์ิ   วัดมะกอก  
 วัดอินทราวาส   วัดโภคโพธ์ิราม   วัดหัวตะเข้  

ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
 ตลาดนํ้าวัดสะพาน   ตลาดนํ้าวัดจําปา (อุทยาน ร.3)     

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

4.2 ท่านมีความสนใจในการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ 

   สนใจ  ไม่สนใจ   เฉยๆ 

  การท่องเที่ยวชมวัด   ารท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน 
  การท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์  ารท่องเที่ยวชมตลาด – ตลาดนํ้า 
  อ่ืนๆ................................................... 
 
3.2 ท่านมีความสนใจในการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมหรือไ
  สนใจ     ไม่สนใจ      เฉยๆ 
 
ต
 ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 

ตตลิ่งชันที่ท่านรู้จัก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   4.1 สถานที่ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในพื้นที่เข
  วัดตลิ่งชัน  วัดไก่เต้ีย  
  วัดนครป่าหมาก  วัดน้อยใน 
  วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร  วัดปากน้ําฝั่งเหนือ 
 
  วัดมณฑป  วัดสมรโกฏิ 
  วัดเกาะ  วัดพิกุล  วัดอังกุลา 
     วัดทอง (บางเชือกหนัง)  วัดพิกุล   วัดเทพพล  

  วัดแก้ว   วัดกระโจ  วัดประสาท  
  วัดเพลง   วัดสะพ  วัดศิริวัฒนาราม  
  วัดจําปา  วัดโพ
 
  ตลาดนํ้าตลิ่งชัน   ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน   
  

  สวนเกษตรชาวบ้าน  พิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน
  อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................
 
 
  ในเขตพื้นที่ตลิ่งชันหรือไม่ 
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  4.3  สถานที่ท่องเท่ียวในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  วัดตลิ่งชัน  วัดไก่เต้ีย   วัดชัยพฤกษมาลาวรวิหาร 
  วัดนครป่าหมาก  วัดน้อยใ 
 

น  วัดช่างเหล็ก  
นือ

ราชว
ฏิ 

 วัดเกาะ  วัดพิกุล  วัดอังกุลา 
   วัดทอง (บางเชือกหนัง)  วัดพิกุล   วัดเทพพล  
  วัดแก้ว   วัดกระโจมทอง  วัดประสาท  
  วัดเพลง   วัดสะพาน   วัดศิริวัฒนาราม  
  วัดจําปา  วัดโพธ์ิ   วัดมะกอก  
  วัดอินทราวาส   วัดโภคโพธ์ิราม   วัดหัวตะเข้  
  ตลาดนํ้าตลิ่งชัน   ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน   ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
  ตลาดนํ้าวัดสะพาน   ตลาดนํ้าวัดจําปา (อุทยาน ร.3)     
  สวนเกษตรชาวบ้าน  พิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 5 คําถามเพื่อสอบถามรูปแบบเส้นทางจักรยานท่ีต้องการ

  วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร  วัดปากน้ําฝั่งเห   วัดเรไร  
  วัดกระจัง  วัดรัชฎาธิฐาน รวิหาร  วัดทอง (บางระมาด) 
  วัดมณฑป  วัดสมรโก  วัดพุทธจักรมงคลชยาราม 
 

 
 

5.1 เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่ท่านต้องการ 
 ต้องประกอบด้วย (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด  แหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาดนํ้า 
  แหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนเกษตร  แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
  ร้านอาหาร  ร้านค้า   
  ร้านซ่อมจกัรยาน   เส้นทางรม่รื่น 
  ที่จอดรถจักรยาน  ระยะเวลาที่เหมาะสม  
  อ่ืนๆ...................................................................................................... 
 
5.2 ท่านคิดว่าระยะท่ีเหมาะสมกบัการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยใช้จักรยานเป็น 
 ยานพาหนะในพืน้ที่เขตตลิง่ชัน  
  ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง  1 – 3 ช่ัวโมง   
  3 – 6 ช่ัวโมง  6 ช่ัวโมงขึ้นไป 
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