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บทคัดย่อ
มโนรมย์เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจ มีการขุดพบโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทาเกษตรกรรมและเกิดการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรหลายแห่ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจ รวบรวม และจัดทาแผนที่ฐาน
ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม 2) ประเมินศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 3) วางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินและออกแบบเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 4) สร้างตราสินค้าและกาหนด
ตาแหน่งทางการตลาดให้กับเมืองมโนรมย์ และ 5) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการพัฒนา
เมืองมโนรมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
จากการรวบรวมข้อมูลสถานที่สาคัญของเมืองมโนรมย์สามารถจาแนกสถานที่ออกเป็น 2 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ กลุ่มศาสนสถาน และกลุ่มวิถีเกษตร นาไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของมโนรมย์ นั่นคือ เมือง
แห่งพุทธศาสนาและวิถีเกษตร โดยสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ มี 35
แห่ง และจาแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 5 แห่ง ศิลปะ
หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ปูนปั้น และแกะสลัก 3 แห่ง ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทาง
ศาสนา 10 แห่ง และลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 17 แห่ง
จากนั้ น จั ดทาและเสนอเส้ น ทางการท่องเที่ยวให้ มีความสอดคล้ องกับ อัตลั กษณ์ข องเมื อง โดยแบ่ง
เส้นทางการท่องเที่ยวออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ เส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์
เชิงสร้างสรรค์ ด้านวิถีชีวิตเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ และด้านประเพณีเชิงสร้างสรรค์ โดยเส้น ทางการ
ท่องเที่ยวนี้ได้นาเทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) มา
ใช้ในการสร้างเส้นทางและนาเสนอในรูปแบบของแผนที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทาง
และวางแผนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองมโนรมย์
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของเมื อ งมโนรมย์ ใ นปี พ.ศ. 2545 และ 2560 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรม เช่น นาข้าว พืชไร่ พืชสวน และไม้ผล ส่วนพื้นที่อื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง และ
แหล่งน้า ในช่วงเวลานี้พบการเปลี่ยนจากนาข้าวไปเป็นพืชไร่ มากที่สุด รองลงมาเป็นการเปลี่ยนแปลง
จากไม้ผลเป็นนาข้าว การเปลี่ยนแปลงจากนาข้าวเป็นไม้ผล ในขณะที่ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
มีการขยายตัวมากขึน้ คิดเป็นร้อยละ 1.22
ส่ ว นการออกแบบเมืองและการปรับปรุงภูมิทัศน์ นั้นมีการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนา
มโนรมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยว 3 รูปแบบ และส่วนที่ 2 เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์รายตาบล โดย
ทุกตาบลได้มีการนาเสนอรูปแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับแนวทางของการพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์ตามเป้าหมายของเมืองมโนรมย์
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คำสำคัญ: ท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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Abstract
Manorom is the interesting historical city because it has long chronicle founded
by many archaeological sites and antiquites. This area is fruitful and abundance with
natural resources which leads to farmers’ conglomeration in the area. The objectives of
the research aim: to survey, conclude and create a cultural resource map, to evaluate
the potential for tourist attractions’ development, to utilize the and design the creative
cultural tourism destination, to create the marketing brand and position the marketing
strategy for Manorom, and to propose the policy and plan of Manorom development as
being as creative cultural tourism city.
According to gathering the famous destinations information, the destinations are
typically classified into 2 categories: religious destination and agricultural destination. The
combination of two categories approaches to Manorom identity creation; there are two
lifstyles of Manorom which are religion and agriculture. In addition, the destinations that
can be developed to be creative cultural destination consist of 35 destinations and
classified into four types: 1) five of history and historical evidence destinations, 2) three
of carving, art, sculpture, stucco, and painting destinations, 3) ten of religious and ritual
destinations, and 4) seventeen local wisdom innovation destinations. With these 35
destinations, the routes of creative cultural destination are drawn into 3 routes; first,
creative historical and cultural route; second, creative agricultural lifestyle; and third,
creative festival route. The destinations in each route are pointed with Geographic
Information System (GIS) and presented into the map for disseminating to tourists.
The land use of Manorom between 2002 and 2017, mostly concerned about
agricultural activities such as paddy field, field crop, perennial, and orchard. The rest of
the land was used for residence, building, and reservoir. During the period, the change
from paddy field to field crop was mostly founded, followed by the change from orchard
to paddy field and paddy field to orchard, respectively. The residence and building were
expanded and spread wider about 1.22%.
For city design and landscape improvement, are targeting to be creative cultural
tourism destination and categorized into 2 parts: landscape development based on 3

ฉ

routes designed, and based on location in each sub-district. However, the landscape
development must be harmonized with Monorom creative tourism development goal.
Keywords: Creative Cultural Tourism, Landscape Improvement, Geoinformation
Technology
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงมีความสาคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการจ้าง
งาน ในปี 2558 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระชาชาติ (GDP) ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและเดิ น ทางของโลกคาดว่าจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ3.5 ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวของ GDP รวมของโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อย
ละ 2.5 โดยมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจโลกมูลค่าถึง 7.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของ
GDP โลก ก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 284 ล้านคนทั่วโลก (สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2558) ในปี 2558 มีนั กท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยจานวน 29.9 ล้ านคน
ขยายตัวร้อยละ 20.4 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 ที่หดตัวร้อยละ 6.5 สร้างรายได้มูลค่า 1.45 พันล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 23.4 (กรมการท่องเที่ยวเที่ยว, 2558) หากพิจารณาสถิติจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความยั่งยืนจึง
อยู่ที่คุณภาพของนักท่องเที่ยว และอีกประการหนึ่งคือ การจัดการฐานทรัพยากรและผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและน่าสนใจที่จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีความหลากหลายของชาติพันธุ์และการ
นับถือศาสนา รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น จึงเกิด
การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลง ผสมผสาน หล่อ
หลอม พัฒนา และประยุกต์ร่วมกับวัฒนธรรมทั้งข้างถิ่นและข้ามถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรือง
ทางด้านวัฒนธรรมในแผ่นดินไทยที่มีการสืบสานผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน ประเทศไทยจึงอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าประเทศหนึ่งของโลก (องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , 2556) ฐานทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้ คนถูกนามาพัฒ นาและจัดการเพื่อสร้างรายได้ให้ กับประเทศชาติในรูปแบบของการ
ท่องเที่ย วเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ศิลปหัตถกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรีและวรรณกรรมพื้นบ้าน และอื่น ๆ
ในปัจจุบันรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกได้ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่
นาความรู้เข้ามาเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตและการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ประเทศจากเศรษฐกิ จ ยุ ค เก่ า เข้ า สู่ เ ศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ คื อ เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ (Creative
Economy) เป็นการเชื่อมโยงทุนของประเทศ ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์
ทุ น การเงิ น และทุ น วั ฒ นธรรมเป็ น ตั ว ผลั ก ดั น จากแนวคิ ด นี้ เ องที่ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ก ารศึ ก ษา การ
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สร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม จนเกิดการสั่งสม
ความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2554) อี ก ทั้ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในยุ ค ใหม่ นี้ เ ป็ น ไปในแนวทางของเศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ มีการสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบที่จับต้องไม่ได้ (ยุวดี นิรัตน์ตระกูล, 2554) เช่น ฐานทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ส่งผลก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวพัฒนาศักยภาพของตนผ่านกระบวนการ
การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และได้ประสบการณ์ตรงจากการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2556; Unesco, 2006; Richard, 2011)
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในขั้นต่อไปจึงเป็นการบูรณการร่วมกันระหว่างฐาน
ทรัพยากรวัฒนธรรมในพื้นที่ นั่นคือ การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เกิด
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Cultural Tourism) การจัดการการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ต้องอาศัยการบริหารจัดการจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ขององค์ความรู้
ตามหลักฐานที่ปรากฏ การสืบทอดให้คงอยู่และการดาเนินต่อไป การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยวาง
อยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือทุนทางวัฒนธรรมสามารถดาเนินการได้โดย
หยิบยกเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีความเป็นชุมชน ศิลปะท้องถิ่น หัตถกรรม ดนตรี
พื้น บ้ าน วรรณกรรม สถาปั ตยกรรม ความงดงามของฝี มือช่าง และอื่น ๆ มาจัดการให้ เกิดความ
น่าสนใจสอดคล้องตามคุณค่าของชุมชนหรือเมือง ซึ่งนักท่องเที่ ยวมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเรียนรู้ผ่านทางการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านอย่างแท้จริง
ไม่ใช่เป็นการแสดงหรือเป็นสร้างขึ้นมา (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน, 2556) เช่น นักท่องเที่ยวที่มาอาศัยร่วมกับครอบครัวชาวนา ก็จะมีโอกาสได้ลงมือดานาหรือ
เกี่ยวข้าว หรือหากมาอยู่กับครอบครัวที่ทาขนมไทย นักท่องเที่ยวก็จะสามารถเรียนรู้และลงมือทาขนม
ไทยเหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเช่นกัน
มโนรมย์เป็นอาเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดชัยนาท เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาที่ยาวนานประมาณ 400 ปีก่อน ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของกรุงศรีอยุธยา
ดังนั้น เมืองมโนรมย์จึงมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่น่าสนใจและ
ควรค่าแก่การเยี่ยมเยือนและเรียนรู้ จากการสารวจและศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้นของคณะ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) พบว่า เมืองมโนรมย์มี
จุดเด่นหลายด้าน ได้แก่ ทาเลที่ตั้งติดกับแม่น้าเจ้าพระยาและมีแม่น้าสะแกกรังไหลมาบรรจบ อยู่ไม่
ห่างจากรุงเทพมหานคร และติดกับถนนเส้นหลัก (ถนนพหลโยธิน) รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
หลายแห่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิต เช่น วัดจวน ที่การก่อสร้างวัดมี
ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างเมืองของเจ้าเมืองมโนรมย์มายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุ ธ ยา เมืองโบราณอู่ ต ะเภา สร้ างขึ้นในสมัย ทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 มีผ ลิ ตผลทาง
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การเกษตรที่มีชื่อเสียง ได้แก่ แตงโมขาวแตงกวา การทอเสื่อจากต้นกก อีกทั้งในชุมชนยังมีความ
หลากหลายทางศาสนา จึงสามารถพบเห็นได้ทั้งวัดไทย ศาลเจ้าจีน และโบสถ์คริสต์ และจุดเด่นที่
สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ แหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้า ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางน้าได้ อย่างไรก็ดีเมืองมโนรมย์ยังคงเป็นเมืองทางผ่านซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
มากนัก แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างกัน และประการสาคัญที่สุด คือ ยังไม่มี
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องเข้ามาส ารวจและศึก ษาอย่ างจริงจั ง รวมถึงขาดการบริห ารจัดการให้ เ มื อ ง
มโนรมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
จากฐานทรัพยากรวัฒนธรรมของเมืองมโนรมย์ที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมายาวนาน วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนที่สงบเรียบง่าย หากมีการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้องโดยนักวิชาการ สามารถนาไปสู่การบริหารจัดการเมืองมโนรมย์ให้กลายเป็นเมือง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้ างสรรค์แห่ งใหม่ของประเทศไทย งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการน าฐาน
ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในเมืองมโนรมย์มาพัฒนาร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้นาแนวคิดและ
หลั กการการวางผั งเมือง (Urban Planning) ภูมิส ถาปัตยกรรม (Landscape Architecture) และ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) การรั บ รู้ จ ากระยะไกล (Remote Sensing: RS) และระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก
(Global Positioning System: GPS) มาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองมโนรมย์ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์
โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์และไม่กระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมืองมโนรมย์

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. สารวจ รวบรวม และจัดทาแผนที่ฐานทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม และประเมินศักยภาพใน
การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และออกแบบเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
3. สร้างตราสินค้า และกาหนดตาแหน่งทางการตลาดให้กับเมืองมโนรมย์
4. จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองมโนรมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
1. ด้ำนวิชำกำร
1.1 มีการบูรณาการความรู้ด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ เมืองสร้างสรรค์ การวางผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และภูมิสารสนเทศศาสตร์ เกิดเป็นรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาเมืองมโนรมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
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1.2 ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ บ ทความวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการหรื อ การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง
2. ด้ำนนโยบำย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ
และตาบล รวมทั้งชุมชน สามารถนาผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการจั ดการและพัฒนา
เมืองมโนรมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ได้
3. ด้ำนเศรษฐกิจ
3.1 สร้างรายได้ให้ กับประเทศจากการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยว
ทางเลื อ กส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3.2 สร้ างรายได้จ ากการท่องเที่ยวสู่ คนในชุมชนโดยตรง เนื่องจากผู้ จัดการหรื อ
ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นคนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมหรือกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยว ดังนั้น รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ซึ่งถือเป็น
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวจะตกอยู่กับคนในชุมชน
3.3 ผู้ ป ระกอบการ ได้แก่ บริษัทนาเที่ยว สามารถนาข้อ มูล ที่ ไ ด้จากการวิ จั ย ไป
จัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อนาเสนอต่อนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวรูปแบบนี้
4. ด้ำนสังคมและชุมชน
เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างคนในชุมชน รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงมีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชน ส่งผลให้เกิดความเท่า
เทียมกันของคนในสังคม

ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยนี้แบ่งขอบเขตของโครงการออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1. ขอบเขตเชิงเนื้อหำ
1.1 ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน (ไทยจีน-คริสต์) วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปหัตถกรรม และการประกอบอาชีพ
1.2 การรวบรวมข้ อ มู ล ทรั พ ยากรเชิ ง วั ฒ นธรรมจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่
เอกสาร หนังสือ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และจากแหล่งปฐมภูมิ โดยการสารวจและรวบรวมข้อมูลจาก
พื้นที่ ซึ่งในการสารวจนี้จะทาการเก็บพิกัดตาแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมด้วยเครื่อง GPS
เพื่อนามาจัดทาแผนที่ด้วยเทคนิคทาง GIS
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1.3 การประเมินศักยภาพทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยใช้เกณฑ์ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่า เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากคนในชุมชน
1.4 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth ใน
ปี พ.ศ. 2545 และ 2560 ด้วยวิธีการแปลตีความด้วยสายตา จากนั้นทาการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปีดังกล่าว และนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับ
ข้อมูลผังเมืองรวมของเมืองมโนรมย์
1.5 การออกแบบผังการพัฒนาพื้นที่เมืองมโนรมย์ โดยใช้แนวคิดและหลักการของ
การวางผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และเมืองสร้างสรรค์
1.6 การสร้างตราสินค้า และกาหนดตาแหน่งทางการตลาดให้กับเมืองมโนรมย์ โดย
การสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการสะท้อน
มุมมอง ทัศนคติ และความคิดเห็นที่แท้จริงที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและเมืองมโนรมย์ จากนั้นนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ และกาหนดตาแหน่งทางการตลาดให้กับเมือง
มโนรมย์
2. ขอบเขตเชิงพื้นที่
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
จั ง หวั ด โดยมี พิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์ 15°18′34″N 100°5′2″E และอาณาเขตติ ด ต่ อ กั บ เขตการปกครอง
ข้างเคียงดังนี้ (ภาพที่ 1-1)
2.1 ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอพยุหะคีรี (จังหวัดนครสวรรค์)
2.2 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอตาคลี (จังหวัดนครสวรรค์)
2.3 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอเมืองชัยนาท และอาเภอวัดสิงห์
2.4 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเมืองอุทัยธานี (จังหวัดอุทัยธานี)
อาเภอมโนรมย์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตาบล 44 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 225.64 ตาราง
กิโลเมตร
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ภาพที่ 1-1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อของอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
โครงการวิจัยนี้มีแนวคิดในการนาฐานทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในเมืองมโนรมย์
ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาให้กลายเป็นการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
โดยมี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพของทรั พ ยากรเชิ ง วั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒ นธรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังได้นาแนวคิดและหลั กการการวางผังเมือง ภูมิส ถาปัตยกรรม
เทคนิคและวิธีการทาง GIS, RS และ GPS มาใช้ในการออกแบบผังเมืองและวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินมาเพื่อพัฒนาเมืองมโนรมย์ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ รวมถึงรองรับการขยายตั วของเมืองในอนาคต
โดยคงไว้ ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ แ ละไม่ ก ระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของชาวบ้ า นที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเมื อ งมโนรมย์
โครงการวิจัยนี้สามารถแสดงกรอบแนวความคิดได้ดังภาพที่ 1-2
รวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรเชิง
วัฒนธรรมเบื้องต้นจากเอกสาร
หนังสือ และเว็บไซต์

ฐานข้อมูลทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และผังเมืองรวม

สารวจข้อมูล เก็บค่าพิกัด และทา
แผนที่ตาแหน่งฐานทรัพยากร
เชิงวัฒนธรรมด้วยเครื่อง
GPS, GIS, RS

จัดทาฐานข้อมูลและแผนที่ตาแหน่ง
ฐานทรัพยากร
เชิงวัฒนธรรมด้วย GIS

เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

ศักยภาพทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมใน
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

แนวคิดและหลักการการวางผังเมือง
ภูมิสถาปัตยกรรม เมืองสร้างสรรค์
เทคนิคและวิธีการทาง GIS, RS และ
GPS

รูปแบบผังเมืองและวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินมาเพื่อพัฒนาให้เป็น
เมืองสร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แผนการพัฒนาเมืองมโนรมย์ให้เป็น
เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์

ภาพที่ 1-2 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
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แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย
1. นาเสนอผลวิจัยสู่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.) การท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทย และสมาคมมัคคุเทศก์ไ ทย เป็นต้น เพื่อนาไปเป็น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจเพื่อพัฒนาเมืองมโนรมย์ให้เป็นเมืองการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เกิด
การจัดรูปแบบกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว และบูรณาการกับการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้ชุมชนและภูมิภาค โดยจากกิจกรรมในโครงการวิจัย ได้แก่ การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นระหว่างนักวิจัย ผู้นาชุมชน และคนในชุมชน เกี่ยวกับข้อมูลสถานที่สาคัญ ข้อมูลของชุมชน
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิดและข้อคิดเห็นสาหรับนามาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
2. เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะเพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยและข้อมูลการท่องเที่ยววัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์ของเมืองมโนรมย์ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ทั้งในรูปแบบวารสารวิชาการและ
การประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
UNESCO (n.d.) ได้ให้คำจำกัดควำมของมรดกทำงวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ไว้ว่ำเป็น
(1) อนุสรณ์สถำน รวมไปถึงผลงำนทำงสถำปัตยกรรม ประติมำกร หรือจิตรกรรม ส่วนประกอบหรือ
โครงสร้ำงของโบรำณคดีธรรมชำติ จำรึก ถำที่อยู่อำศัย และร่องรอย ซึ่งมีคุณค่ำโดดเด่นในระดับสำกล
ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปะศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ (2) กลุ่มอำคำร รวมถึงกลุ่มของอำคำรไม่ว่ำจะ
แยกจำกกันหรือเชื่อมต่อกันโดยลักษณะทำงสถำปัตยกรรม หรือโดยควำมสอดคล้องกลมกลืน หรือ
โดยสภำพทำงภูมิทัศน์ ซึ่งมีคุณค่ำโดดเด่นในระดับสำกลทำงด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปะศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ และ (3) ผลงำนที่เกิดจำกมนุษย์ หรือผลที่เกิดจำกมนุษย์และธรรมชำติ และบริเวณอัน
รวมถึงแหล่งโบรำณคดีซึ่งมีคุณค่ำโดดเด่นในระดับสำกลทำงด้ำนประวัติศำสตร์ สุนทรียศำสตร์ ชำติ
พันธุ์วิทยำ หรือมำนุษยวิทยำ
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นกำรศึกษำหำควำมรู้ในพืนที่ห รือบริเวณที่มีคุณลั กษณะที่
สำคัญทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม มีกำรบอกเล่ำเรื่องรำวในกำรพัฒนำทำงสังคมและมนุษย์ผ่ำน
ทำงประวัติศำสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ควำมรู้ และกำรให้คุณค่ำของสังคม โดย
สถำปัตยกรรมที่มีคุณค่ำหรือสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติที่สำมำรถแสดงออกให้เห็นถึงควำมสวยงำม
และประโยชน์ที่ได้รับจำกธรรมชำติ สภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่ำงดี ไม่
ว่ำจะเป็นสภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 2555)
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครอบคลุมประเภทของแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ ดังนี (บุญเลิศ จิตตัง
วัฒนำ, 2548)
1. ประวัติศำสตร์และร่องรอยทำงประวัติศำสตร์
2. โบรำณคดีและพิพิธภัณฑ์
3. งำนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่ดังเดิม
4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมำกรรม ภำพวำด รูปปั้น และแกะสลัก
5. ศำสนำ รวมถึงพิธีกรรมต่ำง ๆ ทำงศำสนำ
6. ดนตรี กำรแสดงละคร และภำพยนตร์
7. ภำษำและวรรณกรรม
8. ประเพณี วัฒนธรรมพืนบ้ำน และเทศกำลต่ำง ๆ
9. ลักษณะงำนและเทคโนโลยี ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่นำมำใช้เฉพำะท้องถิ่น
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1. ความหมาย
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) คือ กำรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของชุมชนจำกประสบกำรณ์ตรง หรือ
ร่วมสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีกับเจ้ำของวัฒนธรรม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพืนที่ ทังจำกกำรพูดคุย
ทดลองทำ และกำรใช้ชีวิตร่วม (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ คือ กำรนำวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งที่ดีงำมของชุมชน หรือ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมมำสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรท่องเที่ยวแบบใหม่ให้มีควำมน่ำสนใจภำยใต้ควำม
เข้มแข็งของชุมชน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ข องชุมชนให้เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวมำ
เที่ยวอย่ำงยั่งยืน (ธีระ สินเดชำรักษ์ และนำฬิกอติภัค แสงสนิท, 2556)
2. ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กำรท่องเที่ย วเชิงสร้ ำงสรรค์มีคุณลั กษณะเฉพำะ 6 ประกำรดังนี (ภัยมณี แก้ว สง่ำ และ
นิศำชล จำนงศรี, 2555 อ้ำงอิงจำก Richards, 2009)
2.1 เป็ น รู ป แบบกำรท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะให้ กับนักท่องเที่ยว โดยเกิดจำกกำรที่
นักท่องเที่ยวเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมกำรทอผ้ำพืนเมืองของชำวเมำรี
ประเทศนิวซีแลนด์ หรือกิจกรรมด้ำนกำรปรุงอำหำรของเมืองบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน นักท่องเที่ยว
จะได้ทักษะด้ำนต่ำง ๆ จำกกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่ำนี
2.2 เป็ น รู ป แบบกำรท่ อ งเที่ ย วที่ มี สิ น ค้ ำ หลั ก คื อ ทั ก ษะและประสบกำรณ์ ด้ ำ น
วัฒนธรรมที่เกิดจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เช่น ประสบกำรณ์ทำงดนตรีพื นเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมงำนเทศกำลดนตรีของประเทศเม็กซิโก และประสบกำรณ์และทักษะด้ำนศิลปะ
กำรวำดภำพและกำรแกะสลักจำกกำรเข้ำร่วมงำนศิลปะในป่ำของประเทศแคนำดำ
2.3 เป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจำกกำรขำยทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่จับต้อง
ได้สู่ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ เปลี่ยนจำกกำรขำยสินค้ำที่เป็นวัตถุไปสู่กำรขำยสินค้ำที่
เรียกว่ำประสบกำรณ์ เช่น เปลี่ยนจำกกำรขำยมีดลักโยล (Laguiole) ซึ่งเป็นงำนฝีมือแบบดังเดิมของ
ชำวฝรั่งเศสเป็นกำรสำธิตกำรทำมีดจำกมืออำชีพในท้องถิ่น
2.4 เป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจำกสินค้ำที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้ำ
ที่เป็นวัฒนธรรมประจำวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเรียนรู้ สัมผัสถึงควำมเป็นท้องถิ่น และสร้ำง
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่ำยขึน โดยวัฒนธรรมระดับสูงเป็นวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยว
จ ำเป็ น จะต้องไปเยี่ ย มชม ได้แก่ พิพิธ ภัณฑ์ อำคำรแสดงผลงำนศิล ป์ และอนุส ำวรีย์ต่ำง ๆ ส่ ว น
วัฒนธรรมประจำวันจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงแท้จริงที่มีอยู่ตำมชนบทในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น
ตลำดนัดท้องถิ่น และร้ำนอำหำรพืนบ้ำนตำมชนบท
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2.5 เป็ น รู ป แบบกำรท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปิ ด โอกำสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นร่ ว มในกำรทำ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่ำง
แท้จริง เช่น กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในนิวซีแลนด์ได้จัดให้มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
หลำยรูปแบบ อำทิ กำรแกะสลัก กำรเรี ยนภำษำเมำรี และกำรทำอำหำร นักท่องเที่ยวสำมำรถเลือก
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวต้องกำรโดยมีชำวบ้ำนในท้องถิ่นคอยให้คำแนะนำ
2.6 เป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่ต้องมีควำมโดดเด่นแตกต่ำงกันด้ำนทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว เช่น เมืองบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน มีควำมโดด
เด่น ด้ำนอำหำรพืนเมือง จึ งพัฒ นำเป็นกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ ำงสรรค์โ ดยจัดกิจ กรรมกำรสอนกำร
ทำอำหำรวิธีกำรปรุงอำหำร ซึ่งถือว่ำเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของท้องถิ่น
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่จะนำมำใช้
เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตังไว้ 2 ประกำร (ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2556) ได้แก่
3.1 นักท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมำกเนื่องจำกเป็นที่
ได้รับประสบกำรณ์โดยตรงจำกกำรท่องเที่ยวและแสดงพฤติกรรมออกมำในรูปแบบต่ำง ๆ จำกใน
ปัจจุบันที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมำกขึน นักท่องเที่ยวบำงส่วนสำมำรถค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับ
ชุมชนที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยว จึงทำให้นักท่ องเที่ยวรู้ถึงพืนฐำนของชุมชน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ก่อนเดินทำงพอสมควร ดังนันนักท่องเที่ยวจึงควรตระหนักถึงสังคม วัฒนธรรม ควำมเป็นอยู่ และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมถึงกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่ำง ๆ และสร้ำงประสบกำรณ์ร่วมกับ
คนอย่ำงในชุมชนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
3.2 มิติและปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดยแบ่งออกเป็น
มิติที่สำคัญ 3 ด้ำน ดังนี
มิติที่ 1: พืนที่ (Space) พืนที่เป็นปัจจัยพืนฐำนที่ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ ประกอบด้วยเมืองและชุมชนที่มีศักยภำพ ควำมโดดเด่น และมีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว
ครอบคลุมตังแต่ผังเมืองในเชิงสัณฐำนวิทยำ ลักษณะทำงสถำปัตยกรรมทังในเชิงกำยภำพและเชิงพืนที่
และวิ ถี ชี วิ ต ในชุ ม ชนทั งในเมื อ งและชนบท รวมถึ ง เอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ส ะท้ อ นภำพกำร
เปลี่ ย นแปลงในเชิ ง กำรรั บ รู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น กลุ่ ม ข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นควำมเป็ น จริ ง และกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพของพืนที่ทำงกำยภำพและพืนที่ในโลกเสมือนจริง
มิ ติ ที่ 2: กำรปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction) กำรปฎิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ นกั บ
นักท่องเที่ยวผ่ำนวัฒนธรรมที่เดินทำงไปเยี่ยมชม อำจอยู่ในรูปแบบของวัฒนธรรมเก่ำ วัฒนธรรมร่วม
สมัย วัฒนธรรมระดับชำติ หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบกำรณ์จริง ก่อให้เกิด
กำรเรียนรู้สิ่งใหม่และสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
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มิ ติที่ 3: ตัว กลำง (Agents) เป็นผู้ ที่มีส่ ว นในกำรพัฒ นำกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ ประกอบด้วย ผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในแต่ละสถำนที่ ได้แก่ คนในชุมชนหรือท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ มีทักษะและควำมสำมำรถประยุกต์ให้เข้ำกับบริบทปัจจุบันได้ และปัจจัย
กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่ำงชุมชนที่เป็นเจ้ำ
บ้ำน กับนักท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์หรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย
แนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในประเทศไทยเกิดขึนภำยหลังจำกกำรส่งเสริมนโยบำย
เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอป และมีพัฒนำกำรไปสู่กำร
ท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตงำนศิลปหัตถกรรมที่เรียกว่ำ หมู่บ้ำนท่องเที่ยวโอทอป ซึ่งเป็นรำกฐำน
ของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในเวลำต่อ มำ รวมถึงนโยบำยของรัฐบำลทังทำงตรงและทำงอ้อมที่
ส่ งเสริ มกำรท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 รัฐ บำลได้กล่ ำวถึงกำรขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงชัดเจนผ่ำนกำรแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ โดยกำรท่องเที่ยวถือเป็นส่วน
หนึ่งของเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ประเภทกำรสืบทอดทำงวัฒนธรรม จึงถือได้ว่ำแนวคิดกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์ได้เกิดขึนในประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำรตังแต่บัดนันเป็นต้นมำ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของกระทรวงกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำ โดยมี ห น่ ว ยงำนในสั ง กั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ผิ ดชอบ เช่ น กำร
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย องค์ ก ำรบริ ห ำรกำรพั ฒ นำพื นที่ พิ เ ศษเพื่ อ กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งยั่ งยืน
(องค์กำรมหำชน) และสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) เป็นต้น แต่
ด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเป็นจำนวนมำก จึง
ทำให้กำรทำงำนระดับนโยบำยไม่บูรณำกำรกันเท่ำที่ควร นอกจำกนีกำรขับเคลื่อนนโยบำยยังคงจำกัด
อยู่ในโครงสร้ำงระดับบนเท่ำนัน ยังขำดกำรแปรนโยบำยไปสู่ระดับกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ประชำชน
และชุมชนในท้องถิ่นไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ว มและได้รับผลประโยชน์เท่ำที่ควร ดังนันกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในประเทศไทยจึงตกอยู่ในสภำพที่ ขำดพลังแห่งควำมร่วมมือทังจำกหน่วยงำน
ภำครัฐด้วยกันเองและหน่วยงำนภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในท้องถิ่นหลำยแห่ง
เริ่มนำแนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ไปปรับใช้แม้ว่ำจะอยู่ในขันเริ่มต้นหรือใช้อย่ำงผิวเผินก็ตำม
จำกนโยบำยกำรพัฒนำกำรท่องเที่ ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของประเทศไทยอยู่ในลักษณะนโยบำย
แบบเร่งรัด มีลักษณะจำกบนลงล่ำง โดยเริ่มต้นจำกภำคอุปทำน ในรูปแบบกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำ
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำในท้องถิ่น จำกนันจึงขยำยขอบเขตมำสู่กำรท่องเที่ยวใน
รูปแบบหมู่บ้ำนท่องเที่ยวโอทอปควบคู่ กับกำรรณรงค์ให้ประชำชนเห็นควำมสำคัญของควำมคิดเชิง
สร้ำงสรรค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในตลำดผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์และกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
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ดังนัน นโยบำยแบบบนลงล่ำงอย่ำงเช่นในกรณีของประเทศไทย จึงจำเป็นสำหรับกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในระยะแรก
กำรสังเครำะห์กระบวนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในบริบทของประเทศไทย
ประกอบด้วย 5 ขันตอนดังต่อไปนี (ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2556)
ขันตอนที่ 1 กำรค้นหำอัตลักษณ์และทำควำมเข้ำใจคุณค่ำของวัฒนธรรม
เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์เป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่ต้องอำศัยทุนทำง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลัก หำกต้องกำรพัฒนำควรเริ่มต้นจำกกำรค้นหำอัตลักษณ์หรือกำร
เรียนรู้ตนเองซึ่งครอบคลุมกำรวิเครำะห์ฐำนทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี
ภูมิปัญญำ และควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ กำรค้นหำอัตลักษณ์และกำรทำควำมเข้ำใจคุณค่ำทำง
วัฒ นธรรมในท้องถิ่น โดยใช้ร ะเบี ย บวิธีวิจัยแบบมีส่ วนร่วม (Paticipatory Research) และกำรจัด
กิจกรรมทำงวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้คนในชุมชน
ขันตอนที่ 2 กำรค้นหำควำมโดดเด่นและสร้ำงควำมแตกต่ำง
ข้อเสี ย ส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรท่ องเที่ยว คือ สำมำรถลอกเลี ยนแบบได้ ง่ ำ ย
ดังนันกำรค้นหำควำมโดดเด่นหรือกำรสร้ำงเอกลักษณ์และกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจึงมีควำมสำคัญ
สำมำรถป้องกันกำรถูกลอกเลียนแบบและทำให้นักท่องเที่ยวจำแนกลักษณะเฉพำะของแต่ละชุมชนได้
ขันตอนที่ 3 กำรหยั่งรู้ควำมต้องกำรของตลำดในเชิงลึก
จำกกำรที่กำรท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่ตลำดแบบแยกเป็น
ส่วนเล็ก ๆ (Fragmented Market) อีกทังผู้บริโภคยุคใหม่มักจะปิดบังอำพรำงควำมรู้สึกนึกคิด กำร
วิเครำะห์หรือทำควำมเข้ำใจตลำดยุคใหม่จึงไม่สำมำรถใช้วิธีกำรทั่วไป เช่น กำรใช้แบบสอบถำมหรือ
กำรสัมภำษณ์ ดังนันกำรทำควำมเข้ำใจในเชิงลึกหรือกำรหยั่งรู้เพื่อค้นหำควำมต้องกำรที่แท้จริงของ
นักท่องเที่ยวโดยกำรใช้วิธีกำรสังเกตกำรณ์เชิงบริบท (Contextual Observation) เช่น กำรสังเกต
ลักษณะใช้ชีวิต พฤติกรรมกำรบริโภค และปฏิกิริยำตอบสนอง จำกนันจึงนำข้อมูลที่ได้มำตีควำมและ
สร้ ำงกรอบควำมคิดใหม่ในกำรพัฒ นำผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยวที่ตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำง
แท้จริง
ขันตอนที่ 4 กำรสร้ำงเสริมคุณค่ำให้กับผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยว
กำรเสริมสร้ำงคุณค่ำให้กับผลิตภัณฑ์กำรท่ องเที่ยวจะใช้กำรออกแบบ โดยเริ่มต้น
ตังแต่กำรออกแบบแนวคิด กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กำรออกแบบบริกำร รวมถึงกำร
ออกแบบประสบกำรณ์ นักท่องเที่ยวพึงจะได้รับจำกแหล่งท่องเที่ยวนัน ๆ
ขันตอนที่ 5 กำรปรับเปลี่ยนกลวิธีกำรพัฒนำตลำด
ในปัจจุบันได้นำกลวิธีกำรตลำดที่ใช้คุณค่ำเป็นฐำน (Value-Based Marketing) มำ
พัฒนำตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดยเชื่อมคุณค่ำของควำมดังเดิมและควำมเป็นตัวตนเข้ำกับ
ควำมทันสมัยอย่ำงกลมกลืน และก่อให้เกิดคุณค่ำที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่
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จำกนันจึงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ำหมำยรับรู้และตระหนักถึงคุณค่ำที่สอดแทรกอยู่ตัว อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยว เช่น กำรเล่ำเรื่อง กำรใช้แนวคิดผลิตภัณฑ์มีจำกัด/ไม่ผลิตซำ และกำรใช้สื่อ
สังคมออนไลน์

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์
แนวคิดหลักของกำรวิจัยนี คือ กำรพัฒนำฐำนทรัพยำกรเชิงวัฒนธรรมที่อยู่ในเมืองมโนรมย์
ให้กลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นกำรผสมผสำนแนวคิดและหลักกำรของ
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ ก่ อกำรให้เกิดกำรท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่
นักท่องเที่ยวเข้ำมำเรียนรู้และได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพืนที่ เกิดกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับ
ชำวบ้ำน เกิดเป็นควำมประทับใจและบอกต่อ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมสร้ำงสรรค์สำมำรถดำเนินกำรโดยเริ่มต้นจำกกำร
ค้นหำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ฐำนทรัพยำกรเชิงวัฒนธรรม วิเครำะห์ควำมโดดเด่นและควำมแตกต่ำง
และกำรกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ด้วยวิธีวิจัยแบบ
มีส่วนร่วม ได้แก่ กำรประชุมระดมควำมคิดเห็น กระบวนกำรดังกล่ำวถือเป็นกระบวนกำรสำคัญมำก
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปสู่กำรพัฒนำในขันตอน
ต่อไป
สำหรับประเทศไทยถึงแม้จะมีฐำนข้อมูลทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยก็ตำม แต่กำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ต้องอำศัยควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน
ตังแต่ระดับชำวบ้ำนที่อยู่ในชุมชน หน่วยงำนระดับท้องถิ่นและจังหวัด จนถึงผู้กำหนดนโยบำยของ
ประเทศ นั่นคือ รัฐบำล อีกทังกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์สำหรับในประเทศไทยนันยั งถือเป็นเรื่อง
ใหม่ ต้องอำศัยเวลำในกำรพัฒนำและเกิดควำมยั่งยืน

การจัดการการท่องเที่ยว
ในกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว หรือกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวควรต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ
ทำงกำรท่องเที่ยวที่สำคัญอย่ำงน้อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว กำรเข้ำถึง
แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (บุญเลิศ จิตตังวัฒนำ, 2549) โดย
องค์ประกอบที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรพิจำรณำจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ดังตำรำงที่ 2-1
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ตำรำงที่ 2-1 องค์ประกอบที่นำมำใช้ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
Goeldner &
Brent Ritchie
(2009, 2552)
1. ที่พัก
2. ควำมบันเทิง
3. กำรคมนำคม
ขนส่ง
4. อำหำรและ
เครื่องดื่ม
5. สถำนที่ดึงดูด
ควำมสนใจ
ทำงกำร
ท่องเที่ยว
6. กำรผจญภัย
และกิจกรรม
กลำงแจ้ง
7. กำรบริกำร
ทำงกำร
ท่องเที่ยว
8. กิจกรรม

กุลวรำ สุวรรณ- ทิพวรรณ พุ่มมณี
พิมล (2552)
(2554)
1. สถำนที่
ท่องเที่ยว
2. ธุรกิจที่พัก
แรม
3. ธุรกิจขนส่ง
4. ธุรกิจอำหำร
และเครื่องดื่ม

1. นักท่องเที่ยว
2. ทรัพยำกร
ท่องเที่ยว
3. กำรขนส่ง

4. ระเบียบพิธี
กำรและ
ปัจจัยพืนฐำน
5. ธุรกิจนำเที่ยว 5. สิ่งอำนวย
และมัคคุเทศก์ ควำมสะดวก
ทำงกำร
ท่องเที่ยว
6. ธุรกิจจำหน่ำย 6. สินค้ำที่ระลึก
สินค้ำและของที่ และสินค้ำ
ระลึก
พืนเมือง
7. กำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร

นิศำ ชัชกุล
(2554)

นำฏสุดำ เชมนะสิริ (2555)

1. สิ่งดึงดูดใจ
1. นักท่องเที่ยว
ทำงกำรท่องเที่ยว
2. แหล่งท่องเที่ยว 2. แหล่ง
ท่องเที่ยว
3. กำรคมนำคม 3. กำรคมนำคม
ขนส่ง
กำร
4. ร้ำนอำหำรและ 4. สิ่งอำนวย
ภัตตำคำร
ควำมสะดวก
5. บริกำรนำเที่ยว 5. ตลำดกำร
และมัคคุเทศก์
ท่องเที่ยว

6. ร้ำนขำยของที่ 6. บริกำร
ระลึกและสินค้ำ ท่องเที่ยว
พืนเมือง
7. สิ่งอำนวยควำม
สะดวกในกำรเข้ำ
ออกเมือง
8. ควำมปลอดภัย

จำกตำรำงข้ำงต้น พบว่ำ องค์ประกอบทำงกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสมในกำรจัดกำรแหล่ ง
ท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1. นักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นักท่องเที่ยวชำวไทย และนักท่องเที่ยวชำว
ต่ำงประเทศ
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2. สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทำงกำรท่ อ งเที่ ย ว และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว หมำยถึ ง สถำนที่ เ ป้ ำ หมำยของ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประวัติศำสตร์โบรำณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทำง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทังสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึน
3. กำรคมนำคม หมำยถึง ระบบกำรขนส่ง ทังทำงอำกำศ ทำงบก และทำงนำ รวมถึงธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยำนพำหนะ เส้นทำง สถำนี และผู้ประกอบกำร
4. ธุรกิจที่พัก หมำยถึง สถำนที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักชั่วครำว หรือค้ำงคืนระหว่ำงกำร
เดินทำง หรือเมื่อถึงจุดหมำยปลำยทำง เช่น โรงแรม บังกะโล และรีสอร์ท
5. ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม หมำยถึง สถำนที่สำหรับนักเดินทำงใช้เพื่อกำรบริโภคอำหำร
และเครื่องดื่ม โดยอำจมีควำมบันเทิงร่วมด้วย
6. ธุ ร กิ จ จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ และของที่ ร ะลึ ก หมำยถึ ง กำรจั ด จ ำหน่ ำ ยของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวได้นำไปฝำกญำติมิตรเพื่อแสดงถึงควำมมีนำใจ หรือสะสมไว้เป็นที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว
ที่ตนเองเคยเดินทำงไป
7. สิ่งอำนวยควำมสะดวก หมำยถึง กำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยว ได้แก่ กำร
อำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำ-ออกรำชอำณำจักรไทย กำรป้องกำรกำรโจรกรรม สำธำรณูปโภค
8. กำรบริกำรนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หมำยถึง กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล ด้ำนประวัติศำสตร์
และแหล่งท่องเที่ยว รวมทังกำรให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของนักท่องเที่ยว

การวางแผนเพื่อการพัฒนาทางการท่องเที่ยว
บุญเลิศ จิตตังวัฒนำ (2549) ได้สร้ำงหลักเกณฑ์กำรสำรวจ และกำรประเมินศักยภำพแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อจัดอันดับควำมเร่งด่วนในกำรพัฒนำ โดยกำรสำรวจแหล่งท่องเที่ยวมีวิธีดำเนินกำร 3 วิธี
ได้แก่ กำรสำรวจจำกเอกสำรอ้ำงอิง กำรสำรวจจำกพืนที่จริง และกำรสำรวจจำกกำรสอบถำม จำกนัน
จำแนกแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แหล่ง ท่องเที่ยวประเภทที่เกิดขึนเองตำมธรรมชำติ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทประวัติ ศ ำสตร์ โบรำณคดี โบรำณวั ต ถุ เป็ น แหล่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ ำ งขึ นตำม
ประโยชน์กำรใช้งำนของมนุษย์เอง และแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
น ำชัย ทนุ ผ ล (2542) อ้ำงอิงจำก นภวรรณ ฐำนกำญจน์ ที่กล่ ำวถึงระดับกำรวำงแผนที่
ประกอบด้วยหลำยระดับ ซึ่งส่วนใหญ่มักจัดระดับของแผนออกเป็น 3 ระดับ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดระดับ
โดยอำศัย กำรศึกษำพืนที่เป็ น หลั ก (Area Approach) หรือกำรจัดระดับโดยอำศัยกำรศึกษำตำม
วัตถุประสงค์เป็นหลัก (Objective Approach) ได้แก่ แผนระดับภูมิภำค (Regional Plan) แผนระดับ
พื นที่ (Area Plan) และแผนระดั บ บริ เ วณ (Site Plan) ในขณะที่ แ ผนระดั บ ของกำรศึ ก ษำตำม
วัตถุประสงค์แบ่งเป็น แผนนโยบำย (Policy Plan) แผนกำรจัดกำรพืนที่ (Area Management Plan)
และแผนโครงกำร (Project Plan) ดังภำพที่ 2-1
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Area Approach

Objective Approach

1. แผนระดับภูมิภำค

แผนนโยบำย

2. แผนระดับพืนที่

แผนกำรจัดกำรพืนที่

3. แผนระดับบริเวณ

แผนโครงกำร

ภำพที่ 2-1 กำรแสดงควำมคล้ำยคลึงของรำยละเอียดในระดับของกำรวำงแผน
เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยว (นำชัย ทนุผล, 2542)
นอกจำกนี น ำชั ย ทนุ ผ ล (2542) ได้ ส รุ ป กำรก ำหนดกลยุ ท ธ์ แ ละวิ ธี ก ำรกำรจัด กำรกำร
ท่องเที่ยว โดยเริ่มต้นจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กำรกำหนดกำร
ท่องเที่ยวที่ต้องกำร จำกนันทำกำรกำรวำงแผนกลยุทธ์ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับระดับและประเภทของ
กำรท่องเที่ย ว และขันตอนสุ ดท้ำย คือ กำรยกร่ำงเอกสำรเกี่ยวกับกลยุทธ์ของกำรท่องเที่ยวเพื่อ
จัดพิมพ์เป็นเอกสำร
กำรวำงแผนกำรพัฒนำทำงกำรท่องเที่ยวในปัจจุบันควรคำนึงถึงกำรจัดกำรในระยะยำว หรือ
กำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน โดยบุญเลิศ จิตตังวัฒนำ (2548) ได้เสนอหลักกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนที่ประกอบด้วยหลักกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำมยั่งยืนใน 3 มิติ คือ
มิติด้ำนกำรสร้ ำงจิ ตส ำนึ ก กำรอนุรั กษ์ ทรั พ ยำกรกำรท่ อ งเที่ยวและสิ่ งแวดล้ อมให้ แ ก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ที่ทุกฝ่ำยต้องมีแนวคิดร่วมกันในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสร้ำงจิตสำนึกแก่
ผู้เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวทุกฝ่ำยเพื่อปกป้องรักษำทรัพยำกรท่องเที่ยวและสิ่ งแวดล้อมเป็นอันดับ
แรก และคงไว้ซึ่งควำมสวยงำมและคุณค่ำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว
มิติกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องมี
แนวคิดให้นักท่องเที่ยวปรำรถนำหรือสนใจที่จะศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชำติและวัฒนธรรม
มิ ติ ด้ ำ นกำรสร้ ำ งควำมมี ส่ ว นร่ว มในผลประโยชน์ ให้ แ ก่ชุ มชนท้ อ งถิ่ น ในกำรพั ฒ นำกำร
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องมีแนวคิดในกำรมีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
ท้องถิ่นด้วยกำรเปิดโอกำสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและช่ว ยให้
ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวทังทำงตรงและทำงอ้อม
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การสร้างตราสินค้าและตาแหน่งทางการตลาด
1. การตลาดด้านการท่องเที่ยว
กำรตลำดในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว หมำยถึง แนวคิดหรือปรัชญำทำงด้ำนกำรจัดกำรที่
เน้นศึกษำควำมต้องกำรพืนฐำนของนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่กำรพยำกรณ์ กำรคัดเลือกทรัพยำกร
ทำงกำรท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกำรนำเสนอนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ
สูงสุด (นิคม จำรุมณี, 2544)
วินิจ วีรยงกูร (2532) ได้อธิบำยถึงจุดเน้นสำคัญทำงกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วย
3 ประกำร ได้แก่ เน้นในประเด็นที่ต้องกำรตอบสนองทำงควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว เน้นศึกษำ
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว ได้ใช้กำรวิจัยทำงกำรตลำดและกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของตลำด
ในอนำคต และแนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยว ควำมชอบหรือไม่ชอบของ
นักท่องเที่ยวจะมีอิทธิพลอย่ำงมำกในกำรกำหนดนโยบำยของธุรกิจกำรท่องเที่ยว
นอกจำกนี นิคม จำรุมณี (2544) อธิบำยถึงตลำดกำรท่องเที่ยวซึ่งหมำยรวมถึง องค์ประกอบ
อี ก 5 ประกำร ได้ แ ก่ กำรก ำหนดควำมต้ อ งกำรของสิ น ค้ ำ และบริ ก ำร กำรก ำหนดขั นตอนเพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรนัน ๆ กำรกำหนดรำคำตำมกำรแข่งขันของตลำดและกำไรที่ต้องกำร กำร
คั ด เลื อ กวิ ธี ก ำรที่ เ หมำะสมที่ สุ ด เพื่ อ กำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรท่ อ งเที่ ย วสู่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มเป้ำหมำย และกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประกำร ได้แก่
กำรจัดจำหน่ำยที่เน้นตัวสินค้ำเป็นหลัก นั่นคือ สินค้ำและบริกำรทำงกำรท่องเที่ยว เช่น โบรำณสถำน
โบรำณวัตถุ ควำมเชื่อ วัฒนธรรม เป็นต้น กำรจัดจำหน่ำยที่เน้นกำรตลำดเป็นหลัก ได้แก่ เน้นกำร
ตอบสนองควำมต้องกำร และควำมปรำรถนำของกลุ่มนักท่องเที่ยว และกำรจัดจำหน่ำยที่เน้นสังคม
เป็นหลัก ได้แก่ กำรผสำนทัง สินค้ำ และกำรตลำดรวมกัน เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของท้องถิ่น โดย
ต้องศึกษำ ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ควบคู่กันไป
2. การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
ภำพลักษณ์ทำงกำรท่องเที่ยวเป็นกำรสร้ำงจินตนำกำรทำงกำรท่องเที่ยวให้กับควำมรู้สึกของ
นักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทำงไปสัมผัสกับสถำนที่จริง กำรสร้ำงภำพลักษณ์ทำงกำรท่องเที่ยวเพื่อ
กำหนดตำแหน่งทำงกำรท่องเที่ยวสำมำรถสร้ำงได้ 5 วิธีดังนี(บุญเลิศ จิตตังวัฒนำ, 2549)
2.1 กำรสร้ ำ งภำพลั ก ษณ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวที่เ กี่ ย วกั บ กำยภำพ เป็ น กำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับสภำพภูมิศำสตร์ เช่น แม่นำ ภูเขำ และทุ่งหญ้ำ
2.2 กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์
เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับควำมเป็นอยู่ และควำมเป็นไปของผู้คนใน
ท้องถิ่น ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมน่ำสนใจและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเกิดกำรเดินทำงเพื่อเยี่ยมชม
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2.3 กำรสร้ ำงภำพลั กษณ์ของแหล่ งท่องเที่ยวที่เ กี่ยวกับเศรษฐกิจ เป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับฐำนะทำงเศรษฐกิจ รวมทังลักษณะกำรประกอบอำชีพ
ของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวเกิดกำรรู้จักในแหล่งท่องเที่ยวนัน
2.4 กำรสร้ำงภำพลัก ษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้ำง เป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้ำงที่มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์ ศำสนำ
หรือสิ่งก่อสร้ำงที่แสดงควำมเป็นมำของท้องถิ่น
2.5 กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์แ ละสัตว์ เป็นกำร
สร้ำงภำพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เทียบเคียงกับพืชพันธุ์และสัตว์ที่หำยำก มีลักษณะแปลกหรือ
โดดเด่นจนกลำยเป็นที่รู้จักของผู้คน
3. การกาหนดตาแหน่งสินค้า
Kotler (1994) ได้อธิบำยกำรกำหนดตำแหน่งสินค้ำ (Positioning) ในมิติทำงกำรตลำด คือ
กำรกำหนดคุณลักษณะพิเศษของสินค้ำว่ำมีลักษณะแตกต่ำง และมีควำมโดดเด่นในกำรแข่งขันอย่ำงไร
ซึ่งกำรสร้ำงกลยุทธ์กำรแข่งขันนันสำมำรถเลือกแนวทำงได้ อำทิ นำเสนอควำมแตกต่ำง เป็นผู้นำด้ำน
รำคำต่ำ หรือเป็นผู้ที่สนใจตลำดเฉพำะส่วน เมื่อมีกำรพัฒนำแนวคิดของกำรกำหนดตำแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์ และทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วนัน ลำดับต่อไป คือ กำรจัดวำงตำแหน่งของตรำสินค้ำว่ำจะอยู่ที่
ตำแหน่งใดในตลำด มีคู่แข่งขันทำงกำรค้ำกับใครหรือไม่ จะมีขนำดของตลำดที่เท่ำไร มีควำมคุ้มค่ำต่อ
กำรลงทุนหรือไม่
ข้อควรระวังในกำรกำหนดตำแหน่งสินค้ำทำงกำรตลำดที่ Kotler (1999) ได้นำเสนอ สำมำรถ
น ำมำปรั บ เป็ น ข้อควรระวังทำงกำรท่องเที่ยว โดยกำรวำงตำแหน่งทำงกำรท่องเที่ยวที่ต่ำเกินไป
สำมำรถทำให้พลำดกำรนำเสนอรูปแบบ องค์ประกอบทำงกำรท่องเที่ยวที่ดี และสมควรเป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทำงเลื อ กของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กำรวำงต ำแหน่ ง ทำงกำรท่ อ งเที่ ย วที่ สู ง เกิ น ไป ท ำให้ ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่มีงบประมำณจำกัดไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว และเลิกสนใจในแหล่งท่องเที่ยว
และกำรวำงตำแหน่งทำงกำรท่องเที่ยวที่สับสน ทำให้กำรนำเสนอข้อมูลอำจเกิดกำรขัดแย้งกัน และ
ส่งผลต่อกำรรับรู้ของนักท่องเที่ยว ทำให้ควำมสนใจใจแหล่งท่องเที่ยวลดลง

เมืองสร้างสรรค์
1. ความหมายและความเป็นมา
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2008) ไ ด้ ใ ห้
คำจำกัดควำมของเมืองสร้ำงสรรค์ (Creative City) ไว้ว่ำ ลักษณะของเมืองสร้ำงสรรค์จะมีกิจกรรม
ทำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเศรษฐกิจและสั งคมของเมือง ต้อง
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ประกอบไปด้วยรำกฐำนที่มั่นคงทำงสังคมและวัฒนธรรม มีกำรรวมกลุ่มของคนทำงำนสร้ำงสรรค์
จำนวนมำก และมีสถำนที่เชิงวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งดึงดูดกำรลงทุน
ตังแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมำ คำว่ำ เมืองสร้ำงสรรค์ ถูกนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องเมื อ งต่ ำ ง ๆ ทั่ ว โลก (Redaelli, 2011) ในรู ป แบบของเมื อ งสร้ ำ งสรรค์ นั น คนและ
วัฒนธรรมถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เมืองเป็นพืนที่ของควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยท้องถิ่น
สำมำรถแสดงออกผ่ ำนทำงศิ ล ปะและกิ จกรรมทำงวัฒ นธรรมต่ ำ ง ๆ นอกจำกนี คนหรือ กลุ่ มคน
สร้ำงสรรค์ถือเป็นกลไกลที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งในกำรขับเคลื่อนและทำให้เกิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ขึน ดังนันเมืองต่ำง ๆ จึงต้องแข่งขันกันเพื่อดึงดูด รักษำ และสร้ำงกลุ่มมวลชนสร้ำงสรรค์ด้ว ยกำร
พัฒนำสภำพแวดล้อมเมือง กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนและกลไกทำงธุรกิจที่เอือต่อกำรลงทุนและ
พัฒนำธุรกิจสร้ำงสรรค์ และให้ควำมสำคัญกับส่วนที่สำคัญที่สุด คือ กำรรักษำวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วำงแนวทำงกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ เ มื อ งมี ค วำมพร้ อ มในเชิ ง เอกลั ก ษณ์ แ ละบรรยำกำศทำง
วั ฒ นธรรมที่ มี ค วำมหลำกหลำยควบคู่ ไ ปกั บ กำรพั ฒ นำด้ ำ นกำยภำพของเมื อ ง ผู้ ป ระกอบกำร
สร้ำงสรรค์ (Creative Entrepreneur) ไม่ได้หมำยถึงผู้ประกอบกำรด้ำนงำนศิลปะหรืองำนออกแบบ
เพีย งด้ำนเดีย ว แต่ห มำยถึงผู้ ป ระกอบกำรที่ส ำมำรถรวบรวมองค์ ควำมรู้ ทัก ษะ เทคโนโลยี และ
สุนทรียภำพจำกวัฒนธรรมและงำนศิลปะ แล้วนำมำสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ำและควำมแตกต่ำง
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้ กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
นัน สภำพแวดล้อมและกิจกรรมสำธำรณะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องดำเนินควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้
ในระบบกำรศึกษำปกติและนโยบำยสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ ให้เอือต่อกระบวนกำรสร้ำงนักคิดและบ่ม
เพำะให้กลำยเป็นผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์เป็นสิ่งที่รัฐบำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำร (ศูนย์
สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ, 2557)
ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนำคตจึงไม่แตกต่ำงจำกประเทศอื่นที่ อยู่บน
พืนฐำนของกำรสั่งสมคนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative People) หรือกำรเป็นเจ้ำของสิทธิบน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์อันจะเป็นแหล่งสร้ำงงำนและรำยได้ไม่รู้จบ ประเทศไทยจึงต้องดำเนินนโยบำย
ขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์หรือระบบเศรษฐกิจที่มีผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์เป็นกลไกใน
กำรขับเคลื่อน ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและขยำยฐำนรำยได้ภำษีให้กับรัฐเพื่อให้ประเทศไทยยัง
รักษำฐำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงยั่งยืน นอกจำกนียังมีองค์ประกอบหลักอื่นๆ ที่ก่อให้เกิด
เมืองสร้ ำงสรรค์ สถำนที่ที่เปิ ดโอกำสให้ มี กำรเรีย นรู้ รวมถึงสิ่ ง อำนวยควำมสะดวกที่เ อื อให้ เ กิ ด
กระบวนกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรประกอบธุรกิจ ทัง
สถำนที่ในเมืองและผ่ำนเครือข่ำยเชื่องโยงทั่วโลก สภำพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
และนักคิดจำกแหล่งต่ำง ๆ มำแสวงหำแรงบันดำลใจในกำรคิดและพัฒนำผลงำน รวมทังอยู่อำศัยและ
ประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์ผู้นำของเมืองและประเทศที่เข้ำใจกระบวนกำรสร้ำงเมืองให้มีสภำพแวดล้อม
ที่เอือให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรประกอบธุรกิจและกำรอยู่อำศัย และกำรส่งเสริมวัฒนธรรม
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ท้องถิ่นเป็นฐำนของกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ดังนันแนวทำงของกำรพัฒนำเมือง
สร้ ำ งสรรค์ จึ ง ต้ อ งประกอบด้ ว ยนโยบำยและแผนกำรลงทุ น ของภำครั ฐ ในหลำยด้ ำ น ได้ แ ก่
สำธำรณูปโภค โครงสร้ำงพืนฐำน และกำรเรียนรู้ กำรปรับปรุงกฎระเบียบ และกำรสนับสนุนด้ำน
กำรเงินให้เอือต่อกำรประกอบธุรกิจและอยู่อำศัยของผู้ประกอบกำรสร้ ำงสรรค์ นอกจำกนียังรวมถึง
กำรจัดกิจกรรมระดับเมืองและระดับชำติที่หลำกหลำยเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และภำพลักษณ์ของเมือง
อย่ำงสร้ำงสรรค์ ในปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้เกือบทุกแห่ งในโลกสำมำรถผลิตสิ นค้ำและบริก ำรได้
ทัดเทียมกัน ควำมแตกต่ำงของสินค้ำและบริกำรจึงต้องมำจำกกำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
กำรผสมผสำนกระบวนกำรผลิตและเรื่องรำวให้กลำยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพำะและหลำกหลำย
เพื่อตอบสนองผู้บริโภคตังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก (ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ, 2557)
ดังนันสำมำรถสรุปได้ว่ำในกำรจัดกำรและพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์จะต้องอำศัยองค์ประกอบที่
สำคัญหลำยประกำร ได้แก่ กำรปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กำรลงทุนในสำธำรณูปโภคและ
โครงสร้ำงพืนฐำน กำรพัฒนำด้ำนศึกษำ กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจหรือธุรกิจจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งกลุ่มคนหรือผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ถือเป็นทรัพยำกร
ที่สำคัญของเมืองที่จะขับเคลื่อนโนบำยของเมืองสร้ำงสรรค์ให้ประสบควำมสำเร็จได้
แนวคิ ด เมื อ งสร้ ำ งสรรค์ เติ บ โตและขยำยตั ว ขึ นจำกกำรขั บ เคลื่ อ นจำกทั งเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรม แต่แนวคิดต่ำง ๆ จะเติบโตได้ก็ต้องเป็นแนวคิดที่แข่งขันได้และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้
ในทำงปฏิบัติ รวมทังควำมแตกต่ำงและหลำกหลำยก็กระตุ้นให้เกิดควำมเป็นต้นแบบและควำมแปลก
ใหม่ ในอดีตกระบวนกำรนีเข้มข้นมำกในพืนที่เมืองใหญ่ โดยเฉพำะเมืองหลวงของประเทศและของ
ภูมิภ ำค ด้ว ยควำมหลำกหลำยของศิ ล ปะและหั ต ถกรรม ตลอดจนกลไกส ำหรับ กำรแลกเปลี่ ย น
ควำมคิด ควำมคิดสร้ำงสรรค์และเมืองถูกสร้ำงมำเพื่อเสริมซึ่งกันและกัน แต่กระบวนกำรดังกล่ำวไม่ได้
เป็ น เส้ น ตรงและขึ นอยู่ กับ ระบบที่ ซับ ซ้อ นมีปฏิสั ม พันธ์ กันและขัด แย้ง กัน ในบำงครัง เมืองมั ก จะ
เกี่ยวข้องอย่ำงสูงกับกลไกสำหรับจัดกำรควำมหลำกหลำย ควำมเปลี่ยนแปลง และควำมแตกต่ำงใน
กำรเติบโตของควำมรู้และควำมคิด ควำมขัดแย้ง และควำมแตกต่ำงขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554)
2. แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
ในกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์มีแนวทำงในกำรดำเนินกำรดังนี
2.1 สร้ำงเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมให้แก่เมือง
2.2 ส่งเสริมควำมหลำกหลำยและกำรเป็นสังคมที่เปิดกว้ำง
2.3 เป็นที่รวมของผู้ประกอบกำรเชิงสร้ำงสรรค์ และนักคิด
2.4 สร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวก และพืนที่ที่มีคุณภำพอย่ำงเพียงพอ
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2.5 มีวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกันในกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์ผ่ำนนโยบำย กลไก
ต่ำง ๆ และธรรมำภิบำลที่เอือต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์
3. ประโยชน์จากเมืองสร้างสรรค์
3.1 ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ จะเป็นกำรดึงดูดกำรลงทุน สร้ำงงำน เพิ่มรำยได้
ยกระดับมำตรฐำนกำรดำรงชีวิต นอกจำกนียังเป็นกำรขยำยขอบเขตของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และ
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น กำรท่องเที่ยว และกำรบริกำร และยังเป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำน
ทำงธุรกิจอย่ำงเป็นระบบ เช่น กำรปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรสร้ำงระบบทำงกำรเงิน
3.2 ประโยชน์ ในเชิงสั งคม เกิด กำรพัฒ นำโครงสร้ำงพืนฐำนเพื่อกำรเรียนรู้ เช่น
ห้ อ งสมุ ด ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ก ำรจั ด ตั งเครื อ ข่ ำ ยธุ ร กิ จ สร้ ำ งสรรค์ เกิ ด กำรฟื้ น ฟู
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำของสังคมที่ส ำมำรถนำมำประยุกต์เพื่อสร้ำงมูล ค่ำ และสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอือต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์
3.3 ประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อม เกิดกำรพัฒนำโครงสร้ำงทำงกำยภำพของเมือง ซึ่ง
นำไปสู่กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ และเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมแผนบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมของเมือง
อย่ำงไรก็ดีอำจเกิดผลกระทบเชิงลบได้ เช่น ควำมขัดแย้งกับประชำกรที่อำศัยอยู่ในพืนที่หำกไม่มีก ำร
สื่อสำรที่เหมำะสม และเพียงพอกับบุคคลเหล่ำนัน วิถีกำรดำเนินชีวิตถูกกระทบ เช่น ค่ำครองชีพ
สูงขึน และกำรเวนคืนที่ดิน ปัญหำกำรจรำจรติดขัดเป็นคอขวด และมลพิษ เป็นต้น
4. เมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย
หลำยเมืองในประเทศไทยมีศักยภำพในกำรเป็นเมืองสร้ำงสรรค์ได้ เนื่องจำกมีควำมโดดเด่น
ทำงกำยภำพ เช่น ภูมิทัศน์ที่สวยงำม โครงสร้ำงพืนฐำนทำงธุรกิจ ทำเลที่ตังอยู่ในใจกลำงของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมำยำวนำนในแต่ละ
พืนที่ รวมถึงมีผู้ประกอบกำรที่มีทักษะเชิงสร้ำงสรรค์
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ควำมสำคัญและพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์มำกขึน นอกจำกจะเป็น
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทำงมำเที่ยวชมสถำนที่ต่ำง ๆ ในเมืองเพิ่มขึนแล้วยังสำมำรถดึงดูดนัก
ลงทุนให้เข้ำมำลงทุนในธุรกิจสร้ำงสรรค์เพิ่มมำกขึนตำมไปด้วย เมืองเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ใน
เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ของยูเนสโก เชียงใหม่สร้ำงสรรค์ (Creative Chaing Mai: CCM) ได้ริเริ่ม
ส่งเสริมควำมสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในเชียงใหม่ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบำลไทยโดยดึง
ศักยภำพที่เป็นจุดแข็งและมีเอกลักษณ์โดดเด่นของเชียงใหม่เพื่อพัฒนำควำมสร้ำงสรรค์และควำมรู้
ทำงเศรษฐกิจ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมร่วมมือร่วมใจ และนวัตกรรมที่ส่งผลต่อสภำพเศรษฐกิจ กำร
พัฒนำทำงด้ำนสั งคม นำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นให้น่ำสนใจยิ่งขึน อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ส ำคั ญ ของ
เชียงใหม่สร้ำงสรรค์ คือ กำรตลำดของเชียงใหม่ โดยเน้นที่กำรสร้ำงจุดเด่นและควำมเข้มแข็งของ
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เชี ย งใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ผ่ ำ นกำรส่ ง เสริ มกำรลงทุ น กำรด ำเนิ น ธุร กิ จ และกำรจ้ ำ งงำน (เชี ย งใหม่
สร้ำงสรรค์, 2557)
นอกจำกนียังมีเมืองสร้ำงสรรค์ต้นแบบ 10 เมือง โดยกรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้มีกำรจัดกำร
ประกวดเพื่อคัดเลือก 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ได้แก่ เมืองแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้ำว (นำงลือท่ำชัย) จังหวัดชัยนำท เมืองแห่งกำรพัฒนำ (ดอยตุง) จังหวัดเชียงรำย เมืองหัตถกรรมสร้ำงสรรค์
จังหวัดเชียงใหม่ น่ำนเมืองเก่ำ ที่มีชีวิต จังหวัดน่ำน เมืองเพชรเมืองตำลโตนด จังหวัดเพชรบุรี เมือง
แห่งกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำชุมชน จังหวัดมหำสำรคำม Bird City ศูนย์กลำงเศรษฐกิจนก จังหวัดยะลำ
เมืองนวัตกรรมแห่งพลังงำนทดแทน จังหวัดลพบุรี ลำปำงเมืองเซรำมิก จังหวัดลำปำง ชุมชนเอกรำช
หมู่บ้ำนทำกลอง จังหวัดอ่ำงทอง (เชียงใหม่สร้ำงสรรค์, 2557)

การวางผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม
1. องค์ประกอบภูมิทัศน์เมือง
จำกอดีตจุดมุ่งหมำยของกำรเลือกที่ตังของเมืองเพื่อกำรป้องกันกำรรุกรำนจำกข้ำศึกศัตรู กำร
สร้ำงเมืองโดยอำศัยสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ จึงถูกกำหนดเป็นปัจจัยแรกขององค์ประกอบเมือง
ต่อมำเมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงจำกชนบทไปสู่ควำมเป็นเมือง และเกิดกำรขยำยตัวจำกศูนย์กลำงเมื อง
ไปชำนเมืองมำกขึน สภำพแวดล้อมของเมืองถูกกำหนดตำมสิ่งที่มนุษย์สร้ำง โดยมีโครงข่ำยคมนำคม
ขนส่งเป็นตัวเชื่อมโยงชุมชนต่ำง ๆ องค์ประกอบของเมืองมีปัจจัยที่หลำกหลำย ทังทำงกำยภำพและ
สังคม ตำมสิ่งปลูกสร้ำงทำงสถำปัตยกรรมของพืนที่เมืองและพืนที่ว่ำง อันก่อให้เกิดสภำพภูมิทัศน์ใน
แต่ละเมืองที่แตกต่ำงกัน โดยได้แบ่งประเภทขององค์ประกอบภูมิทัศน์ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
องค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ เ มื อ งตำมลั ก ษณะสภำพแวดล้ อ มทำงภู มิ ป ระเทศของเมื อ ง ( Natural
Environment) และองค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ เ มื อ งตำมสภำพแวดล้ อ มทำงที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ ำ งสรรค์
(Manmade Build Environment) ได้แก่ สภำพแวดล้อมของเมืองที่เกิดขึนจำกกำรกระทำของมนุษย์
และสิ่งปลูกสร้ำงของชุมชนที่อยู่โดยรอบพืนที่ของเมือง
1.1 เมื่อพิจำรณำในแง่ของกำรวิเครำะห์ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบของ
เมือง และประเมินเงื่อนไขขององค์ประกอบโดยพิจำรณำจำกรูปทรงทำงผังเมือง ลักษณะและตำแหน่ง
ที่ตัง ซึ่งองค์ประกอบสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติของเมืองจำกปัจจัยสภำพภูมิประเทศ และสภำพ
ทำงธรรมชำติ (Landform and Nature) โดยกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพภูมิประเทศกับ
ภูมิทัศน์เมือง และสถำปัตยกรรมใน 3 รูปแบบ ได้แก่ (Spreiregen, 1965)
1.1.1 ภูมิทัศน์เมืองที่ตอบรับกับสภำพภูมิประเทศทังในเชิงสุนทรียภำพและ
ประโยชน์ใช้สอย
1.1.2 กำรประเมินควำมสัมพันธ์และผลกระทบระหว่ำงงำนสถำปัตยกรรม
ในเมืองกับพืนที่ธรรมชำติ
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1.1.3 กำรตัดสิ นใจว่ำพืนที่ ใดควรปล่ อ ยให้ ค งอยู่ ตำมธรรมชำติเ พื่ อ ช่ ว ย
เสริมสร้ำงคุณค่ำให้กับเมือง
1.2 ควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบเมืองตำมสภำพแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงสรรค์ จำก
กำรประเมินเงื่อนไขขององค์ประกอบโดยพิจำรณำจำกรูปลักษณะของงำนสถำปัตยกรรม ทำงสัญจร
และตำแหน่งของที่ตังตำมสภำพแวดล้อมในชุมชนเมือง ได้แบ่งองค์ประกอบเมืองทำงกำยภำพที่มนุษย์
สร้ำงสรรค์ 7 องค์ประกอบ ได้ดังนี (วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, 2538)
1.2.1 กำรวำงผังเมือง (Urban Planning)
1.2.2 เส้นทำงคมนำคม (Routes)
1.2.3 พืนที่เมือง และพืนที่ว่ำง (Urban Spaces and Open Spaces)
1.2.4 กระสวนและลักษณะของเนือเมือง (Pattern, Grain and Texture)
1.2.5 ย่ำนของเมือง (The Districts of a City)
1.2.6 ปัจจัยเชิงนำมธรรม (Nonphysical Aspects)
1.2.7 รำยละเอียดประกอบเมือง (Details)
2. ภาพลักษณ์หรือจินตภาพของเมือง (Image of the city)
Lynch (1977) สถำปนิ กชำวอเมริกัน ได้ศึ ก ษำองค์ประกอบของเมื องที่ไ ด้จำกกำรสั ง เกต
ประกอบด้ ว ย เอกลั ก ษณ์ ( Identity) โครงสร้ ำ ง (Structure) และควำมหมำย (Meaning)
ส่วนประกอบทังสำมต่ำงมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด สิ่งต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดจินตภำพได้ชัดเจนต้องมี
คุณสมบัติด้ำนเอกลักษณ์และโครงสร้ำงอย่ำงชัดเจนปรำกฏเป็นร่องรอยในควำมทรงจำแก่ผู้พบเห็น
โดยเป็นมโนภำพของเมืองด้ำนควำมงำมที่มีลักษณะเฉพำะอันชัดเจนแตกต่ำงไปจำกเมืองอื่น อันชวน
ให้ระลึกถึงและจดจำได้ง่ำย ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงผู้คนและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกิดขึนในเมืองนัน ๆ โดย Lynch พบว่ำมีองค์ประกอบ
ทำงกำยภำพของเมือง (The City Image and Its Elements) ที่ผู้คนมักใช้ในกำรสร้ำงจินตภำพขึนใน
ใจระหว่ำงตนเอง และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเมือง ให้แนวคิดองค์ประกอบในกำรรับรู้ของเมือง ทำ
ให้ได้ภำพของเมืองในกำรค้นหำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของเมืองจำกผู้พบเห็นที่ช่วยให้ผู้คนใช้ใน
กำรสร้ำงมโนภำพของตัวเองเกี่ยวกับเมืองตำมองค์ประกอบพืนฐำน 5 ประกำร ได้แก่ เส้นทำง (Path)
เส้นขอบ (Edge) ย่ำน (Districts) ชุมทำง (Node) และภูมิสัญลักษณ์ (Landmarks) (วิมลสิทธิ์ หรยำง
กูล, 2537)
2.1 เส้นทำง (Path) ทำงสัญจร เป็นช่องทำงกำรเคลื่อนที่ใช้สัญจรไปมำ เช่น ถนน
ทำงรถไฟ ทำงด่วน และทำงเท้ำ เส้นทำงเหล่ำนีเป็นส่วนที่มีควำมสำคัญมำกต่อกำรเดินทำงของผู้คน
ในเมือง ในขณะที่ผู้คนเคลื่อนไหวผ่ำนเส้นทำง ผู้คนมีโอกำสเห็นส่วนต่ำง ๆ ของเมืองตำมเส้นทำง และ
เกิดควำมสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น ๆ ของเมือง
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2.2 เส้นขอบ (Edge) หรือขอบเขต เป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะกำหนดขอบเขต
ของบริเวณที่ไม่ได้ใช้เป็นเส้นทำงตำมทัศนะของผู้สังเกต อำจปรำกฏเป็นเส้นกันจำกส่วนหนึ่งไปอีก
ส่วนหนึ่งที่เป็นแนวกันตำมธรรมชำติ เช่น ชำยฝั่งทะเล หรือริมฝั่งแม่นำ และแนวกันที่แสดงขอบเขตที่
มนุษย์สรรสร้ำงขึน เช่น กำแพงเมือง คูเมือง
2.3 ย่ำน (Districts) เป็นบริเวณพืนที่ชุมชนที่มีขนำดของพืนที่ตำมลักษณะเฉพำะ
ของชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมือง มีเอกลักษณ์ของบริเวณอันเกิดจำกลักษณะเฉพำะร่วมกันของ
บริ เ วณที่ ผู้ สั ง เกตเข้ ำ สู่ ภ ำยในเมื อ งได้ โดยแต่ ล ะพื นที่ จ ะมี ส ภำพควำมเป็ นอยู่ ที่ แ ตกต่ ำ งกั น ตำม
โครงสร้ ำงทำงสั งคม วิถีชีวิตของชุมชน จะแสดงลั กษณะกิ จกรรมของผู้ คนที่ปรำกฏเป็น ย่ ำ นที่ มี
เอกลักษณ์ที่แตกต่ำงกันในเมือง
2.4 ชุมทำง (Node) หรือจุดศูนย์รวม มักเป็นจุดศูนย์กลำงของเส้นทำง เช่น บริเวณ
สี่แยก หรือชุมทำงสถำนีขนส่งต่ำง ๆ ชุมทำงสถำนีรถไฟใต้ดิน อำจเป็นสถำนที่ซึ่งมีกิจกรรมหนำแน่น
บริเวณจัตุรัสใจกลำงเมือง จุดศูนย์รวมจึงเป็นจุดเด่นเฉพำะตัวของย่ำนในเมืองเกิดควำมสัมพันธ์กับ
เส้นทำงต่ำง ๆ ที่รวมกันเป็นชุมทำงเมื่อมำถึงและเดินทำงเชื่อมต่อไปยังที่อื่น ๆ
2.5 ภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) จุดสังเกต หรือจุดหมำยตำ เป็นจุดอ้ำงอิง หรือภูมิ
สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นจุดหมำยตำแตกต่ำงจำกชุมทำงที่บุคคลไม่สำมำรถเข้ำสู่ภำยในจุดหมำยตำได้ ทำ
หน้ำที่เป็นสัญญำณชีแนะสำหรับสภำพแวดล้อม เช่น ป้ำย อำคำรสำคัญ อนุสำวรีย์
3. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์เมือง
แนวทำงกำรพัฒนำเมืองที่ยั่งยืน ควรคำนึงถึงเอกลักษณ์ของเมือง ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจรวมเข้ำด้วยกัน โครงกำรก่อสร้ำงที่ส่งผลกระทบในทำงลบที่มีต่อภูมิทัศน์
เมื อ งโดยไม่ ไ ด้ ค ำนึ ง เอกลั ก ษณ์ เ ฉพำะและวิ ถี ชี วิ ต ของเมื อ งได้ ท ำลำยบรรยำกำศกำรรั บ รู้ ท ำง
สุนทรียภำพที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมือง ทังนีแนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์เมืองที่เสริมสร้ำงกำร
พัฒนำและกำรอนุรักษ์อย่ำงสอดคล้องกันควรยึดถือปฏิบัติดังนี (เกริก กิตติคุณ, 2552)
3.1 กำรบริหำรจัดกำรในเชิงแผนและนโยบำยของหน่วยงำนในท้องถิ่น
กำรวำงแผนเพื่อพัฒนำและอนุรักษ์ทัศนียภำพเมืองควรเป็นแผนในระดับแผนปฏิบัติ
กำรที่มีควำมชัดเจนในกำรดำเนินงำน มีกำรกำหนดวัตถุประสงค์ ขันตอนกระบวนกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำของโครงกำร และกำรจัดตังงบประมำณ โดยมีหลำยหน่ว ยงำนที่รับผิดชอบเข้ำมำมีบทบำท
ในกำรดำเนินงำน อันจะทำให้กำรจัดเตรียมงบประมำณเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนทังหมดจำกรัฐบำล
รวมทังแหล่งเงินทุนภำยในและจำกต่ำงประเทศ จำกกองทุนเพื่อกำรอนุรักษ์และพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ
โดยควรเน้ น ที่กำรศึกษำค้น คว้ำวิจัยเพื่อเสนอแนะวิธีกำรกำรพั ฒ นำสภำพภูมิทั ศน์เมื องมำกกว่ ำ
นำมำใช้ในกำรของบประมำณเพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
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3.2 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อสภำพภูมิทัศน์เมือง
เพื่อบรรลุผลที่ได้จำกกำรกำรวำงแผน ควรได้รับกำรสนองตอบจำกชุมชนและสังคม
ท้องถิ่น โดยไม่ทำให้ขีดควำมสำมำรถที่จะสนองตอบต่อควำมจำเป็นต้องกำรในอนำคตเสียไป โดยกำร
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรอนุรักษ์และพัฒนำสภำพภูมิทัศน์เมืองให้เกิดขึน แนวทำงกำร
จัดกำรสภำพภูมิทัศน์เมือง ควรให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของประชำชนในท้องถิ่น และเน้นกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน โดยให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกั บนโยบำยและแผนงำนที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง
ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์แก่ประชำชน ทำได้โดยให้ควำมรู้และกำรศึกษำทังในโรงเรียน
และนอกระบบ มีกำรฝึกอบรม รวมไปถึงกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดทำแนวทำงหรือคู่มือกำรพัฒนำภูมิ
ทัศน์เมือง ทังนีกระบวนกำรมีส่วนร่ วมนับว่ำเป็นหัวใจสำคัญของกำรพัฒนำในทุกระดับตังแต่ระดับ
องค์กรหน่วยงำนของรัฐ จนถึงในระดับชุมชนขนำดเล็ก กำรพัฒนำสภำพภูมิทัศน์เมืองต้องใช้มิติของ
ภำคประชำชนในกำรจัดกำรและกำรแก้ปัญหำร่วมกัน กระบวนกำรมีส่วนร่วมก่อให้เกิดพลังของทุก
ฝ่ำยในกำรร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และผลจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน สำมำรถนำไปสู่กำรพัฒนำ
ชุมชนที่มีประสิทธิภำพ
3.3 กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เป็นกลไกของรัฐเพื่ออนุรักษ์และพัฒนำสภำพภูมิทัศน์
เมือง
มำตรกำรทำงกฎหมำยที่บังคับใช้เพื่อควบคุมภูมิทัศน์เมืองที่มีคุณค่ำให้คู่ควรแก่กำร
อนุรักษ์ และส่งเสริมกำรพัฒนำภูมิทัศน์เมืองให้เป็นไปตำมหลักกำรสุนทรียภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ทำงสิ่งแวดล้อมของโครงกำรก่อสร้ำงที่จะเกิดขึนทังของหน่วยงำนของรัฐและเอกชน กำรบังคับใช้
กฎหมำยที่เป็นกลไกของรัฐที่ออกตำมพระรำชบัญญัติและกฎกระทรวง รวมทังข้อบัญญัติของท้องถิ่น
ที่บังคับใช้เฉพำะในขอบเขตพืนที่กำรปกครองตำมลักษณะควำมต้องกำรบังคับใช้ของท้องถิ่น กำร
ควบคุมเมืองเป็นไปตำมผังที่ได้กำหนดไว้ในอนำคตของเมือง กำรวำงและจัดทำผังเมือง ของกรมโยธำธิ
กำรและผังเมืองจะให้ควำมสำคัญกับมำตรกำรควบคุมทำงกฎหมำยผังเมืองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
และกฎกระทรวง รวมทั งข้อบัญญัติของท้องถิ่นที่บังคับใช้เฉพำะในขอบเขตพืนที่กำรปกครองตำม
ลักษณะควำมต้องกำรบังคับใช้ของท้องถิ่น รวมทังกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมทำงผังเมือง และ
กำรใช้มำตรกำรควบคุมกำรบังคับ ใช้ทำงกฎหมำยทังในส่วนเทศบัญญัติและข้อบังคับของท้ องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนของสภำพภูมิทัศน์ที่ได้กำหนดไว้
4. ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape)
4.1 นิยำม
อริยำ อรุณินท์ (ม.ป.ป.) ได้ศึกษำเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ดังนี
ตำมควำมหมำยจำกบทที่ 1 ของอนุสัญญำมรดกโลก ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หมำยถึง
กำรเชื่อมสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดจำกธรรมชำติกับที่มนุษย์สร้ำงขึน เพื่อสื่อให้เห็นวิวัฒนำกำรของสังคม
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มนุ ษ ย์ แ ละกำรตั งถิ่ น ฐำนในช่ ว งเวลำต่ ำ ง ๆ กั น โดยมี อิ ท ธิ พ ลจำกข้ อ จ ำกั ด ทำงกำยภำพของ
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ หรือโอกำสที่เกิดขึนได้โดยสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ อันต่อเนื่ องจำกผลแห่ง
พลังขับเคลื่อนทำงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ทังภำยในและภำยนอก อำจมีคุณค่ำเป็นส่วนรวม
หรือตัวแทนที่แสดงควำมเป็นตัวตนของพืนที่นัน ๆ
องค์กรมูลนิธิภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้ให้คำจำกัดควำมไว้ว่ำ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ
พืนที่ทำงภูมิศำสตร์ที่รวบรวมทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมและทรัพยำกรธรรมชำติไว้ร่วมกับเหตุกำรณ์
ทำงประวัติศำสตร์ กิจกรรม หรือบุคคล บำงครังภูมิทัศน์วัฒนธรรมอำจเกิดจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
พืนที่ดังกล่ำวอำจใหญ่โตกว้ำงขวำง เป็นพืนที่นอกเมือง หรืออำจเป็นเพียงแค่สนำมหน้ำบ้ำนกว้ำงไม่กี่
ตำรำงเมตร อำจเป็นพืนที่ไร่นำ สวนสำธำรณะมหำวิทยำลัย สุสำน สองข้ำงถนนหลวงหรือแม้กระทั่ง
พืนที่อุตสำหกรรม
นิยำมควำมหมำยของภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้ถูกเขียน และให้คำจำกัดควำมต่ำง ๆ
มำกมำยขึนอยู่กับว่ำเรำจะมีพืนฐำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในภูมิทัศน์วัฒนธรรมมำกน้อยสักเพียงไหน
แต่ห ลั กกำรส่ ว นใหญ่มีควำมสอดคล้ องและใกล้ เคียงกัน ซึ่งสำมำรถสรุปควำมหมำยของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมได้ดังนี ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ ทุกสิ่งทุกอย่ำง ทังรูปธรรมและนำมธรรม อันเป็นสิ่งที่ผู้คนใน
กลุ่มถือร่วมกัน (ค่ำนิยม) และได้กระทำต่อสภำพแวดล้อมภูมิประเทศเพื่อสร้ำงควำมเจริญงอกงำม
และพัฒนำสังคมของมนุษย์ เป็นพืนที่ทำงภูมิศำสตร์ที่ประกอบด้วยแหล่งทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมและ
ธรรมชำติ อันมีควำมเกี่ยวเนื่องกับพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์และมีคุณค่ำทำงด้ำนควำมงำม ภูมิ
ทัศน์ วัฒ นธรรมแสดงให้ เห็ น ถึ งต้ น กำเนิ ดและพัฒ นำกำรของสั ง คมหนึ่ ง ๆ ผ่ ำนทำงลั กษณะทำง
กำยภำพและกำรใช้งำนของพืนที่ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึนจำกกำรผสำนกันระหว่ำงธรรมชำติและมนุษย์
โดยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ วั ฒ นำกำรของสั ง คมมนุ ษ ย์ แ ละกำรตั งถิ่ น ฐำนของมนุ ษ ย์ ผ่ ำ นกำลเวลำมำ
จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งทำให้เห็นได้ว่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นผลของควำมสัมพันธ์หรือกำรกระทำต่อ กัน
ระหว่ำงวัฒนธรรมและสภำพแวดล้อมภูมิศำสตร์ โดยสะท้อนถึงพัฒนำกำรของสังคมหรือชุมชนนัน
จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่ำนทำงลักษณะกำยภำพของพืนที่ในสังคมหรือชุมชนนัน
หัวใจหลักของแนวควำมคิดเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ กำรจัดกำรแบบค่อยเป็นค่อย
ไปเช่นเดียวกับกำรเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อสภำพแวดล้อมของคนในอดีต และมนุษย์กับธรรมชำติต้องมี
ควำมสัมพันธ์กัน
4.2 ประเภทของภูมิวัฒนธรรม
UNESCO ได้แบ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ
4.2.1 ภูมิทัศน์ซึ่งได้ออกแบบและสร้ำงสรรค์อย่ำงตังใจจำกมนุษย์
4.2.2 ภูมิทัศน์ที่มีวิวัฒนำกำรอันเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคม เศรษฐกิจ กำรปกครอง ศำสนำและควำมเชื่อ
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4.2.3 ภูมิทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม หรือองค์ประกอบ
ทำงธรรมชำติ
4.3 กำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม
กำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นศำสตร์และศิลป์แห่งกำรดำเนินกำรต่อทุกสิ่งทุก
อย่ำงที่มนุษย์ได้กระทำกับสภำพแวดล้อมภูมิประเทศ ซึ่งได้สร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองต่อสังคมมนุษย์
หรือกำรดำเนินกำรธุระกับพืนที่ทำงภูมิศำสตร์ ซึ่งมีควำมเกี่ยวเนื่ องกับพัฒนำกำรสังคมมนุษย์ สิ่งที่
ต้องจัดกำร คือ กำรป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว และไม่ให้เปลี่ยนแปลงทังหมด แต่เป็นกำรเปลี่ยน
แบบค่อยเป็นค่อยไป และเปลี่ยนได้เฉพำะบำงบริเวณที่ยอมให้เปลี่ยนได้ และยอมได้มำกน้อยเพียงใด
อย่ำงไรเท่ำนัน
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ กำรรักษำคุณค่ำและควำมสำคัญ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้คงอยู่และยั่งยืน สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมของ
สั ง คมในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล มำใช้ ใ นกำรวิ เ ครำะห์ วำงแผน ด ำเนิ น กำรรั ก ษำคุ ณ ค่ ำ และ
ควำมส ำคั ญ เพื่ อ ประโยชน์ ข องกำรด ำรงอยู่ อ ย่ ำ งเหมำะสม เพื่ อ สร้ ำ งควำมตระหนั ก ในคุ ณ ค่ ำ
ควำมสำคัญ และกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในสั งคม สำหรับแนวคิดในกำรจัดกำรพืนที่มรดกทำง
วัฒนธรรมต้องคำนึงถึง ควำมยั่งยืนดังเดิมที่ปรำกฏอยู่ในพืนที่ กำรดำเนินกำรต่อไปของประโยชน์ใช้
สอยและวิถีชีวิตในปัจจุบันของชุมชน ต้องให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมทังกำรอนุรักษ์ ปกป้องรักษำ กำร
พัฒนำเปลี่ยนแปลงพืนที่ และกำรแปลควำมหมำย ของคุณค่ำและควำมสำคัญอย่ำงถูกต้อง ซึ่งจะทำ
ให้กำรอนุรักษ์เกิดควำมยั่งยืน และกำรจัดกำรที่ดี ต้องมุ่งหมำยเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม สร้ำงควำมสำมัคคี เอำผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตัง
สร้ำงให้ชุมชนเข้มแข็ง ผู้คนมีควำมอบอุ่น ปลอดภัย และมั่นคง
แนวทำงกำรจัดกำรมีหลำยรูปแบบขึนอยู่กับลักษณะทำงพืนที่ ควำมต้องกำรใช้สอย
ร่วมสมัย และคุณค่ำด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรดูแลรักษำ กำรรักษำให้คงสภำพ กำรบูรณปฏิสังขรณ์ กำร
สร้ำงขึนใหม่ กำรปรับประโยชน์ใช้สอยใหม่ และกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์ใหม่
สำหรับภูมิทัศน์วัฒนธรรมในปัจจุบันของไทย เป็นผลมำจำกควำมเปลี่ยนแปลงของ
กำรเพิ่มขึน และกำรย้ำยถิ่นฐำนของประชำกร และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจในช่วงกว่ำสองศตวรรษที่
ผ่ ำนมำ ตำมนโยบำยของรั ฐ และแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ซึ่ งทำให้ ส ภำพภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปทังในสังคมเมือง และในสังคมชนบท ซึ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมในไทยยังไม่ได้รับ
ควำมสนใจและเอำใจใส่จำกภำครัฐเท่ำที่ควร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก็ให้ควำมสนใจสถำปัตยกรรมและ
แหล่ งโบรำณคดีมำกกว่ำ กำรให้ คำจำกัดควำมและกำรตีควำมของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ยังมีควำม
คลำดเคลื่อนอยู่มำกและยังถูกนำมำใช้แบบไม่มีมิติ ไม่มีแนวควำมคิดในบริบทของท้องถิ่น
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศเป็นกระบวนกำร เครื่องมือ และควำมรู้เชิงพืนที่ที่สำมำรถนำมำใช้
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และสำขำอื่น ๆ รวมถึงสำมำรถนำมำใช้ในกำรศึกษำ
และจัดกำรทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว เช่น กำรจัดทำฐำนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
กำรวำงแผนและจัดเส้นทำงกำรท่องเที่ยว จัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใน
กำรวิ จั ย นี ได้ ป ระยุ ก ต์ เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ำรทำงเทคโนโลยี ภู มิ ส ำรสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ระบบ
สำรสนเทศทำงภู มิ ศ ำสตร์ (Geographic Information System: GIS) กำรรั บ รู้ จ ำกระยะไกล
(Remote Sensing: RS) และระบบก ำหนดต ำแหน่ ง บนโลก (Global Positioning System: GPS)
รวมถึงเทคนิคอื่น ๆ ได้แก่ กำรจัดทำฐำนข้อมูลเชิงพืนที่ กำรจัดทำแผนที่ กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน และกำรวำงผังเมือง
1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS)
GIS เป็ น ระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ค ว ำมสำมำรถในกำรจั ด เก็ บ ( Storage) จั ด กำร
(Management) วิเครำะห์ (Analysis) และแสดงผล (Display) ข้อมูลภูมิศำสตร์หรือข้อมูลเชิงพืนที่
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จ ำกกำรวิเครำะห์นี สำมำรถนำไปใช้สนับสนุนกำรตัดสินใจส ำหรับผู้บริห ำรหรื อผู้ ที่
เกี่ยวข้องได้ ดังนันในขันตอนกำรจัดเก็บ จัดกำร วิเครำะห์ และแสดงผลข้อมูลภูมิศำสตร์ต้องอำศัย
ฮ ำ ร์ ด แ ว ร์ ( Hardware) ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์ ( Software) ข้ อ มู ล ( Data) วิ ธี ก ำ ร ( Methods) แ ล ะ
บุคลำกร (People) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ GIS ในกำรดำเนินงำน
2. การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS)
กำรสำรวจระยะไกลเป็นวิทยำศำสตร์และศิลปะที่ทำให้ได้ข้อมูลเชิงพืนที่ หรือปรำกฏกำรณ์ที่
เกิดขึนในพืนที่นัน ๆ โดยปรำศจำกกำรเข้ำไปสัมผัสกับวัตถุ และไม่ต้องเข้ำไปสำรวจในพืนที่ แต่อำศัย
คุ ณ สมบั ติ ข องคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ ำ ในกำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ บ นพื นผิ ว โลกเกี่ ย วข้ อ งกั บ ช่ ว ง
คลื่น (Spectral) รูปทรงสัณฐำนของวัตถุบนพืนผิวโลก (Spatial) และกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงเวลำ
(Temporal) (สมพร สง่ำวงศ์, 2552)
3. ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (Global Positioning Systems: GPS)
GPS เป็ น ระบบที่ บ อกค่ ำ พิ กั ด โดยใช้ เ ครื่ อ งรั บ สั ญ ญำณหรื อ เครื่ อ ง GPS ที่ ท ำหน้ ำ ที่ รั บ
สัญญำณที่ส่งมำจำกดำวเทีย มที่โ คจรอยู่รอบโลกแล้ว แปลงเป็นค่ำพิกัด เครื่อง GPS สำมำรถระบุ
ตำแหน่งของผู้ถือเครื่อง GPS ได้ทุกแห่งบนโลก สำมำรถใช้เครื่อง GPS รับสัญญำณจำกดำวเทียมได้
ตลอด 24 ชั่วโมง และรับสัญญำณได้ทุกสภำพอำกำศ GPS เป็นระบบนำร่องโดยอำศัยคลื่นวิทยุและ
รหั ส ส่ ง มำจำกดำวเที ย มซึ่ ง มี อ ยู่ ห ลำยระบบในปั จ จุ บั น เช่ น ดำวเที ย ม NAVSTAR (NAVigation
Satellite Timing and Ranging) จ ำนวน 24 ดวง ของสหรั ฐ อเมริ ก ำ ดำวเที ย ม GLONASS ของ
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รั ส เซี ย (ชฎำ ณรงค์ ฤ ทธิ์ , 2547; ส ำนั ก งำนพั ฒ นำเทคโนโลยี อ วกำศและภู มิ ส ำรสนเทศ, 2552;
McNamara, 2008)
กำรวิจัยนีได้ประยุกต์เทคนิคและวิธีกำรทำงด้ำนภูมิสำรสนเทศศำสตร์มำใช้ กล่ำวคือ ใช้
เครื่อง GPS สำหรับบันทึกตำแหน่งพิกัดของทรัพยำกรเชิงวัฒนธรรมจำกกำรสำรวจภำคสนำม จำกนัน
จึงนำข้อมูลพิกัดของแหล่งท่องเที่ยวมำจัดทำเป็นฐำนข้อมูล (Database) ซึ่งประกอบด้วยไปข้อมูลเชิง
พืนที่แบบจุด (Point Feature) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ของแหล่งท่องเที่ยวแต่
ละแหล่ง ในกำรแก้ไขและจัดทำฐำนข้อมูล และกำรทำแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตังของแหล่งท่องเที่ ยว
ดำเนินกำรโดยใช้เทคนิคทำง GIS ส่วนกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ดำเนินกำรโดยจำแนกพืนที่
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกภำพถ่ำยดำวเทียมจำก Google Earth รวมถึงกำรออกแบบเมืองมโนรมย์จะ
ดำเนินกำรโดยกำรใช้เทคนิคต่ำง ๆ ผสมผสำนกัน ทัง GIS, GPS และ RS

ข้อมูลทั่วไปของเมืองมโนรมย์
1. ประวัติความเป็นมา
จำกเว็บไซต์อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท (ม.ป.ป.) ได้กล่ำวถึงประวัติมโนรมย์ว่ำ เป็นอำเภอ
หนึ่งของจังหวัดชัยนำท ตำมหลักฐำนประวัติศำสตร์ปรำกฏว่ำเป็น "เมือง" มำก่อนซึ่งสร้ำงขึนสมัยกรุง
ศรีอยุธยำเป็นรำชธำนี โดยให้ชื่อว่ำ "เมืองมโนรมย์" สมเด็จกรมพระยำดำรงรำชำนุภำพได้ทรงเล่ำเรื่อง
เกี่ยวกับเมืองมโนรมย์ไว้ในหนังสือกำรสร้ำงเมือง ดังนี
เมืองมโนรมย์เดิมอยู่แขวงเมืองชัยนำท เหตุที่ตังขึนใหม่เป็นเมืองต่ำงหำกมีตำนำนเล่ ำกันมำ
ในท้องถิ่นว่ำ เมื่อรัชสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ขุนศรีสิทธิกรรฐ์ปลัดโขลงไปพบช้ำงเผื อกใน
แขวงศรีสวัสดิ์และคล้องช้ำงเผือกตัวนันได้ และในหนังสือพงศำวดำรว่ำ สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
ขึนไปรับถึงเมืองนครสวรรค์ เมื่อปีจอ (พ.ศ. 2101) เมื่อมำถึงพระนครมีกำรสมโภชระวำงขึนเป็นพระ
อิน ทร์ ไอยรำ สมเด็จ พระนำรำยณ์ทรงถำมขุนศรีสิ ทธิกรรฐ์ผู้ ซึ่งทำกำรคล้ องช้ำงเผือกตัว นันได้ว่ำ
ต้องกำรอะไรเป็นสิ่งตอบแทนในกำรทำควำมดีควำมชอบ ขุนศรีสิทธิกรรฐ์กรำบทูลว่ำอยำกเป็นเจ้ำ
เมือง สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชทรงพระสรวลแล้วตรัสว่ำ “มันอยำกเป็นเจ้ำเมืองก็ให้มันเป็น” จึง
โปรดแบ่ งพืนที่ในแขวงเมืองชัย นำทให้ ปกครองซึ่ งบริเวณบ้ ำนของขุน ศรีสิ ทธิกรรฐ์ นั่นคือ เมือง
มโนรมย์ โดยอำณำเขตปกครองเพียงสุดเสียงช้ำงร้อง เมืองมโนรมย์จึงเป็นเมืองเล็กกว่ำหั วเมือง
ใกล้เคียงอื่น ๆ คนที่มำเป็นเจ้ำเมืองมักจะมีนำมต่อท้ำยว่ำ "สิทธิกรรม" เช่น ขุนศรีสิทธิกรรม (ใย) พระ
ศรีสิทธิกรรม (ทรัพย์) หลวงศรีสิทธิกรรม (เปล่ง) และขุนอนุสรณ์สิทธิกรรม
เมื่อแรกเริ่มเมืองมโนรมย์ตังอยู่ทำงทิศตะวันตกบริเวณวัดจวน ตำบลท่ำฉนวน ห่ำงจำกที่ว่ำ
กำรอำเภอปัจจุบันไปทำงทิศเหนือประมำณ 10 กิโลเมตร แต่เนื่องจำกตัว เมืองขณะนันอยู่ในที่แคบ
บริเวณแม่นำเจ้ำพระยำฝั่งตะวันออกและได้ถูกกระแสนำเซำะตลิ่งพัง (ในปัจจุบันนีบริเวณที่ตังเมือง
ดังกล่ำวได้ถูกกระแสนำเซำะพังลงแม่นำเจ้ำพระยำลงหมดแล้ว) เหตุนีจึงย้ำยตัวเมืองไปตังบริเวณบ้ำน
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หำดมะตูม ตำบลศิลำดำน ซึ่งเห็นว่ำเป็นบริเวณที่เหมำะสมกว่ำ ต่อมำเมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มี
กำรจัดกำรปกครองระบบใหม่ คือ กำรปกครองส่วนภูมิภำคในปัจจุบัน จึงได้ลดเมืองมโนรมย์มำเป็น
อำเภออยู่ในเขตกำรปกครองของจังหวัดชัยนำท ขณะนันอำเภอมโนรมย์มีเขตกำรปกครองข้ำมไปถึง
แม่นำสะแกกรัง มีตำบลหำดทนง ตำบลเกำะเทโพ และตำบลท่ำซุง (อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนีใน
ปัจจุบัน) อยู่ในเขตกำรปกครองอำเภอมโนรมย์ด้วย
สมัยนันกำรคมนำคมขนส่งสินค้ำและกำรสัญจรไปมำของประชำชนเป็นกำรคมนำคมทำงนำ
โดยอำศัยลำแม่น ำเจ้ำพระยำเป็ นเส้ นทำงหลั กในกำรเดินทำง บรรทุกสินค้ำ และคนโดยสำรจำก
จังหวัดนครสวรรค์มำตำมลำนำเจ้ำพระยำ และจำกจังหวัดอุทัยธำนีตำมลำนำท่ำจีนออกทำงปำกคลอง
มะขำมเฒ่ำจะมำจอดพักรอผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำเข้ำกรุงเทพมหำนคร บริเวณอำเภอมโนรมย์จึง
เรียกว่ำ “คุ้งสำเภำ” ในระยะนันอำเภอมโนรมย์มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจด้ำนพำณิชยกรรมมำกจึงได้
ย้ำยเมืองมโนรมย์และตังที่ว่ำกำรอำเภอมโนรมย์ใหม่ (เมื่อปี พ.ศ. 2452) เพื่อให้อยู่ใจกลำงเมืองและ
ย่ำนชุมชนบริเวณตำบลคุ้งสำเภำ ซึ่งเป็นที่ว่ำกำรอำเภอมโนรมย์ในปัจจุบันนี หลังปี พ.ศ. 2452 กำร
คมนำคมเปลี่ยนจำกทำงนำมำเป็นทำงบก กำรขนส่งสินค้ำและผู้โดยสำรใช้รถยนต์เป็นพำหนะ โดยมี
ถนนพหลโยธินเป็นเส้นทำงหลักที่ใช้ในกำรคมนำคม สภำพเศรษฐกิจด้ำนพำณิชย์ของอำเภอมโนรมย์ที่
เคยรุ่งเรืองกลับซบเซำลง ในปี พ.ศ. 2486 จึงได้มีกำรปรับปรุงเขตกำรปกครองใหม่โดยแบ่งพืนที่เขต
ตำบลหำดทนง ตำบลหำดเทโพ และตำบลท่ำซุง ไปขึนอยู่ในเขตกำรปกครองของอำเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธำนีโดยถือลำแม่นำเจ้ำพระยำเป็นเส้นเขตแดนที่ตัง
2. อาณาเขตติดต่อ และเขตการปกครอง
อำเภอมโนรมย์ตังอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำร
ปกครองข้ำงเคียง ดังนี
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองชัยนำท และอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนำท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่นำเจ้ำพระยำ และอำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี
อำเภอมโนรมย์ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 7 ตำบล 44 หมู่บ้ำน (ศูนย์ข้อมูล
ประเทศไทย, ม.ป.ป.) ได้แก่
2.1 ตำบลคุ้งสำเภำ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้ำน
2.2 ตำบลวัดโคก ประกอบด้วย 5 หมู่บ้ำน
2.3 ตำบลศิลำดำน ประกอบด้วย 6 หมู่บ้ำน
2.4 ตำบลท่ำฉนวน ประกอบด้วย 10 หมู่บ้ำน
2.5 ตำบลหำงนำสำคร ประกอบด้วย 5 หมู่บ้ำน
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2.6 ตำบลไร่พัฒนำ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้ำน ได้แก่
2.7 ตำบลอู่ตะเภำ ประกอบด้วย 5 หมู่บ้ำน ได้แก่
3. สถานที่สาคัญในอาเภอมโนรมย์
3.1 วัดพิกุลงำม
ตังอยู่เลขที่ 82 บ้ำนท่ำหำด หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งสำเภำ สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย มีเนือ
ที่ 17 ไร่ 6 ตำรำงวำ วัดพิกุลงำมเป็นวัดที่สร้ำงมำเก่ำแก่แต่ไม่ปรำกฏว่ำสร้ำงขึนในสมัยใด เดิมมีชื่อว่ำ
วัดท่ำหำด แต่เนื่องจำกกำรเสด็จประภำสต้นของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ที่ได้เสด็จ
เมืองชัยนำท ครังที่ 3 โดยเสด็จประทับเรือพระที่นั่งครุฑเหิรเห็จ เสด็จมำตำมลำนำเจ้ำพระยำ วันที่
16 ตุลำคม พ.ศ. 2451 ได้เสด็จประทับแรมที่วัดหัวหำด (วัดพิกุลงำม) อำเภอมโนรมย์ ด้วยเป็นทำเลที่
ประทับร่มรื่น ณ บริเวณลำนวัดมีต้นพิกุลขึนอยู่มำกมำยและส่งกลิ่นหอมตลบอบอวล รัชกำลที่ 5 จึง
ทรงเปลี่ยนจำกวัดท่ำหำดมำเป็นวัดพิกุลงำมจนถึงปัจจุบัน ครำวเมื่อเสด็จพระองค์ได้พระรำชทำน
เครื่องรำชูปโภคเพื่อเป็นที่ระลึกกับทำงวัด ซึ่งประกอบด้วย ปิ่นโต บำตร พระแสงดำบ และหีบลำยฉลุ
ที่มีพระปรมำภิไธย โดยย่อฉลุไม้เครื่องสูบนำท้องเรือซึ่งจัดแสดงมำจนทุกวันนี
3.2 สื่อกกท่ำฉนวน
เสื่อกกท่ำฉนวนถือว่ำเป็นมกรดทำงวัฒนธรรมของตำบลท่ำฉนวน มีประวัติควำม
เป็นมำ เมื่อประมำณ 40-60 ปีผ่ำนมำ ณ ตำบลท่ำฉนวน มีนำยถมยำ ฮกเส็ง นำฟืมตัวอย่ำงสำหรับ
กำรทอเสื่อมำจำกทำงบ้ำนล่ำง เป็นฟืมที่มีลักษณะแบบฟันจระเข้ โดยใช้ต้นหญ้ำกกที่ขึนตำมบึง ทอ
เป็นเสื่อหยำบเพื่อมำใช้ภำยในครัวเรือ ต่อมำนำยถมยำ ฮกเส็ง ได้ทำกำรดัดแปลงฟืมเป็นแบบเจำะ
เป็นรู เอำเชือกเอ็นเสื่อร้อย และได้มีกำรจัดทำฟืมออกจำหน่ำ ย ต่อมำชำวนำได้สรรหำลูกกกมำปลูก
เพิ่มกำรใส่ปุ๋ยเพื่อให้ผลผลิตงอกงำม กำรทอเสื่อกกได้กลำยเป็นอำชีพรองจำกกำรทำนำ ในปัจจุบัน
ลักษณะเด่นของเสื่อกก ตำบลท่ำฉนวน คือ ลวดลำยที่ปรำกฏบนผืนเสื่อจะมีควำมแตกต่ำงจำกพืนที่
อื่น เช่น ลำยเรื อส ำเภำทอง ลำยจันทร์ ลำยมัดหมี่ และลำยพญำนำค รวมไปถึงกำรทอเสื่ อให้ มี
ข้อควำมตัวอักษร
3.3 ถนนคนเดิน ตลำดคุ้งสำเภำ
ตั งอยู่ บ ริ เ วณชุ ม ชนเก่ ำ แก่ ริ ม ลุ่ ม แม่ น้ ำ เจ้ ำ พระยำที่ มี ป ระวั ติ ศ ำสตร์ ม ำยำวนำน
เนื่องจำกเป็นจุดแวะพักของเรือสำเภำบรรทุกสินค้ำที่ขึนเหนือล่องใต้ในสมัยโบรำณ และยังอนุรักษ์
ฟื้นฟูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และสถำปัตยกรรมบ้ำนเรือนแบบเก่ำไว้เหมือนเดิม ซึ่งจุดเริ่มต้นของถนน
คนเดิน ตลำดคุ้งสำเภำ เริ่มต้นใกล้กับบริเวณจุดขึน-ลงแพขนำนยนต์ข้ำมฟำกไปจังหวัดอุทัยธำนี ไป
จนถึงบริเวณลำนโพธิ์ ศำลเจ้ำพ่อกวนอู โดยเปิดทำกำรครังแรก เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2557
ช่วงระยะแรก 4-5 เดือน ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก อีกทังยังได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
กำรจัดงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน
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ของจังหวัดชัยนำท ซึ่งมีร้ำนค้ำแผงลอยต่ำงๆ มำจำหน่ำยของกินมำกมำย รวมทั งสินค้ำ OTOP และ
สินค้ำหัตถกรรมต่ำง ๆ ที่หลำกหลำยตลอดสองข้ำงทำง
3.4 ตลำดวัดศรีสิทธิกำรำม (วัดเหนือ)
ตังอยู่บริเวณใกล้กับหัวถนนของถนนคนเดิน ตลำดคุ้งสำเภำ ไปจนถึงพืนที่ภำยในวัด
ศรีสิทธิกำรำม มีลักษณะเป็นตลำดเช้ำที่ขำยสินค้ำบริโภค ได้แก่ อำหำรสด อำหำรแห้ง ผัก ผลไม้
เนือสัตว์ เครื่องดื่ม และสินค้ำอุปโภค โดยเริ่มเปิดขำยทุกวัน เวลำประมำณ 04.00-10.00 น.
3.5 เมืองโบรำณอู่ตะเภำ
ตังอยู่บริเวณที่รำบริมลำนำหำงนำสำคร มีลักษณะเป็นรูปวงกลมขนำดใหญ่ มีลำนำ
ผ่ำนเกือบกึ่งกลำงของพืนที่ สภำพปัจจุบันยังปรำกฏคูนำและคันดินที่ยังอยู่ในสภำพดี โดยเฉพำะ
ทำงด้ำนทิศตะวันออก ภำยในพืนที่ตัวเมืองเป็นที่รำบบำงส่วนเป็นเนินดินสูงต่ำ มีร่องรอยของสระนำ
บนผิวดินมีเศษภำชนะดินเผำกระจัดกระจำยอยู่ทั่วไป แสดงถึงกำรใช้เป็นที่อยู่ อำศัยของมนุษย์ในอดีต
มำก่ อ น ด้ ำ นทิ ศ เหนื อ ริ ม คู เ มื อ งด้ ำ นนอกพบร่ อ งรอยเตำถลุ ง เหล็ ก หลำยแห่ ง นอกจำกนี ยั ง พบ
โบรำณสถำนในสมัยทวำรวดีอำยุรำวพุทธศตวรรษที่ 11-16 และโบรำณวัตถุ เช่น เหรียญเงินรูปสังข์
รูปศรีวัตสะ และปลำธรรมจักรศิลำ และเสำแปดเหลี่ยม รวมทังฐำนอิฐรูปวงกลม ที่ใช้สำหรับตังหรือ
รองรับเสำแปดเหลี่ยมและธรรมจักร มีจำรึกอักษรปัลลวะ ภำษำบำลีเรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ซึ่ง
เป็นหลักฐำนในกำรกำหนดอำยุของศำสนสถำนแห่งนี
จำกหนังสือโบรำณคดีเมืองอู่ตะเภำ เอกสำรกองโบรำณคดีหมำยเลข 3/2534 ตำม
โครงกำรสำรวจแหล่งโบรำณคดีของกรมศิลปำกรกล่ำวถึงเมืองอู่ตะเภำเป็นที่รู้จักกันมำนำนกว่ำ 20 ปี
จำกกำรสำรวจของอำจำรย์มำนิตย์ วัลลิโภดม เมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้พบเมืองโบรำณรูปสี่เหลี่ยมคำงหมู
และรอบ ๆ เมืองมีระบบชลประทำนและสระนำ นอกจำกนียังมีเมืองที่อยู่ใกล้ ๆ อีก 2 เมือง คือ เมือง
นครน้อย และเมืองนำงเหล็ก ซึ่งทัง 3 เมืองอยู่ในสมัยทวำรวดี ลักษณะทั่วไปของเมืองอู่ตะเภำมีพืนที่
ประมำณ 29.5 ไร่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมคำงหมู มีคันดินสูงประมำณ 9 เมตร หลักฐำนที่พบ คือ สระนำ เตำ
เครื่องปั้นดินเผำ เศษภำชนะดินเผำ และโครงกระดูกมนุษย์
3.6 เรือสำเภำทองมโนรมย์
สืบเนื่องจำกอำเภอมโนรมย์ได้มีกำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยมีกำรจัดกิจกรรมถนนคนเดินตลำดคุ้ง เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจจึงได้ร่วมกับทุกภำคส่วนใน
พืนที่อำเภอมโนรมย์ ทำกำรกู้เรือสำเภำโบรำณที่จมอยู่ในแม่นำเจ้ำพระยำ เมื่อสมัย เริ่มสร้ำงเขื่อน
เจ้ำพระยำขึนมำบูรณะซ่อมแซมใหม่ ด้วยไม้สักพร้อมทังทำสีทองทังลำเรือเพื่อให้เกิดควำมสวยงำม
และเรียกชื่อว่ำ สำเภำทองมโนรมย์ โดยเมื่อซ่อมแล้วเสร็จ เรือมีขนำดกว้ำง 5.8 เมตร ยำว 17 เมตร
และเสำกระโดงกลำงสูง 10 เมตร ซึ่งเรือลำนีเดิมเป็นเรือของชำวจังหวัดพิจิตร สร้ำงเมื่อ 70 ปีที่แล้ว
ด้วยไม้ตะเคียนทังลำเพื่อใช้ในกำรลำเลียงสินค้ำต่ำง ๆ ไปค้ำขำย ต่อมำเมื่อมีถนนสำยเอเชียตัดผ่ำน
จึงได้ขำยต่อมำยังจังหวัดชัยนำทใช้บรรทุกข้ำวสำรเพื่อส่งลูกค้ำที่กรุงเทพ จนกระทั่งมีกำรสร้ำงเขื่อน
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เจ้ำพระยำจึงได้จมเรือไว้ในแม่ นำเจ้ำพระยำเพื่อรักษำเนือไม้ไม่ให้ผูกกร่อนจำกแสงแดดและแรงลม
เนื่องจำกไม่ได้ใช้งำนขนสินค้ำทำงนำแล้ว
หลังจำกที่ได้มีกำรซ่อมแซมเรือสำเภำโบรำณเสร็จ จึงได้นำมำติดตังไว้ที่บริเวณริมแม่
น้ำเจ้ำพระยำหน้ำศำลเจ้ำพ่อกวนอู และมีพิธีกำรบวงสรวงแม่ย่ำนำงเรือสำเภำทองมโนรมย์ เมื่อวันที่
18 กุมภำพัน ธ์ 2558 ซึ่งปั จ จุ บั น ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ำ มำสั ก กำรบูช ำและชมควำมสวยงำม และมี
ชื่อเสียงในกำรให้โชคลำภ และกำรโยนเหรียญใส่ลำเรือเพื่อสร้ำงควำมเป็นสิริมงคลให้ตนเองและ
ครอบครัวมีควำมเจริญรุ่งเรือง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จำกกำรทบทวนงำนวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเมืองมโนรมย์ ยังไม่พบกำรศึกษำหรืองำนวิจัยที่
เกี่ย วข้องโดยตรง โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่งด้ำนกำรท่องเที่ยว อย่ำงไรก็ดียังพบว่ำมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ของเมืองมโนรมย์ผ่ำนทำงเว็บไซต์หลำยแห่ง แต่ยังไม่มีรำยละเอียดที่
ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ม ำกนั ก ตลอดจนยั ง ขำดกำรบริ ห ำรจัด กำรที่ ดี แ ละกำรประชำสั ม พั น ธ์ส ถำนที่
ท่องเที่ยวเหล่ำนันให้เป็นที่รู้จัก จำกกำรรวบรวมข้อมูลเบืองต้นโดยคณะนักศึกษำระดับปริญญำเอก
สำขำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2559) ทำให้ทรำบข้อมูลของสถำนที่ต่ำง ๆ ในเมืองมโนรมย์
ซึ่งมีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์ ควำมน่ำสนใจของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
และงำนศิลปหัตถกรรมที่มีลักษณะเฉพำะของท้องถิ่น เหตุผลสำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ ทำเลที่ตังของ
เมืองมโนรมย์ที่ตังอยู่ริมแม่นำเจ้ำพระยำ และมีบำงส่วนเชื่อมติดกับแม่นำสะแกรกรังที่เป็นอำณำเขต
ของจังหวัดอุทัยธำนี อีกทังเมืองมโนรมย์ยังติดกับถนนสำยหลัก ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ซึ่งนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ใช้เดินทำงผ่ำนไปยังจังหวัดท่องเที่ยวหลักทำงภำคเหนือ นอกจำกนียังไม่พบว่ำมีกำรส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ เกิดกำรท่องเที่ย วในเมืองนีอย่ำงจริงจัง ดังนันจึงเป็นโอกำสอันดีที่กำรวิจัยนีจะ
ทำกำรศึกษำวิจัยเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำเมืองมโนรมย์ โดยใช้ฐำนทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีอยู่ ร่วมกับ
แนวคิดและหลักกำรเมืองสร้ำงสรรค์ กำรวำงผังเมือง ภูมิสถำปัตยกรรม และเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ
ศำสตร์ เพื่อทำให้เมืองมโนรมย์เป็นเมืองแห่งกำรท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงขั้นตอนการ
ดาเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย
1. ข้อมูลทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมในเมืองมโนรมย์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยข้อมูล
ปฐมภูมิได้จากการสารวจ การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการ
ทบทวนเอกสาร งานวิจัย ตารา หนังสือ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
2. ข้อมูลค่าพิกัดตาแหน่งของทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม ได้จากการสารวจภาคสนามโดยใช้
เครื่อง GPS
3. ข้อมูล ด้านกายภาพและสภาพแวดล้ อมของเมือ งมโนรมย์ ได้แก่ ลั กษณะภูมิประเทศ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้าง และภัยพิบัติ รวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสารวจ
ภาคสนาม การสั ม ภาษณ์ และการแปลภาพถ่ า ยดาวเที ย มจาก Google Earth น ามาใช้ ใ นการ
ออกแบบเมือง
4. ข้อมูลมุมมองและทัศนคติที่มีทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม และเมืองมโนรมย์ของนักท่องเที่ยว
และคนในพื้นที่ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นามาใช้ในการสร้างแบรนด์และกาหนดตาแหน่งทางการ
ตลาดให้กับเมืองมโนรมย์
5. ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth ในปี พ.ศ. 2545 และ 2560 ครอบคลุมพื้นที่
อาเภอมโนรมย์ นามาใช้ในการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในช่วงปีดังกล่าว
6. ข้อมูลและแผนที่ผังเมืองรวมของอาเภอมโนรมย์ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
7. ข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด ในรูปแบบของแผนที่ดิจิตอล
(Digital Map) จากกรมแผนที่ทหาร
8. แบบจาลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) เป็นข้อมูลแสดงค่าความ
สูงต่าของพื้นที่

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมาของทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่
ศึกษา
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2. เครื่อง GPS ใช้สาหรับเก็บค่าพิกัดตาแหน่งทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมในการสารวจภาคสนาม
3. ซอฟท์แวร์ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จัดทาแผนที่ และ
จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมาของ
ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม ข้อมูลกายภาพ สภาพแวดล้อม และข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ ได้แก่
1.1 ประชากร ได้แก่ บุคคลที่อาศัยอยู่ในเมืองมโนรมย์
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในแหล่ง
ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมและข้อมูลของพื้นที่เป็นอย่างดี
อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 แห่ง
2. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการสั ม ภาษณ์ มุ ม มองและทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ สถานที่
ท่องเที่ยว และเมืองมโนรมย์ เพื่อนามาใช้ในการสร้างแบรนด์และกาหนดตาแหน่งทางการตลาด ได้แก่
2.1 ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในเมืองมโนรมย์
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองมโนรมย์ และผู้รู้
ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของเมืองมโนรมย์เป็นอย่างดี
ทาการคัดเลือกกลุ่มตัว อย่างเป็นเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 40 คน
แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชายและหญิงจานวน 30 คน และผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชนจานวน
10 คน

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การดาเนินการวิจัยสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
1. กำรส ำรวจและรวบรวมข้ อ มู ล จั ด ท ำแผนที่ และประเมิ น ศั ก ยภำพทรั พ ยำกรเชิ ง
วัฒนธรรม
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมในเมืองมโนรมย์ จากแหล่ง
ทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัย และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จากนั้นทาการสรุปและ
วางแผนเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม
1.2 สารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชนเกี่ยวกับ
รายละเอียดและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมแต่ละแห่ง ทาการจดบันทึก
ข้อมูลและบันทึกภาพ รวมทั้งเก็บค่าพิกัดตาแหน่งของทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมเพื่อนามาจัดทาเป็น
ฐานข้อมูลและแผนที่
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1.3 สรุปข้อมูลและรายละเอียดของทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมแต่ละแห่งที่ได้จากการ
สารวจภาคสนาม
1.4 จัดทาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคและวิธีการทาง GIS โดยตาแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมแต่ละแห่งถูกแทนด้วยข้อมูล
แบบจุด (Point Feature) และทาการสร้างข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ประกอบด้วย ชื่อ
ของสถานที่ ที่ตั้ง และประเภทของทรัพยากร และขั้นตอนสุดท้าย คือ การจัดทาแผนที่แสดงตาแหน่ง
ที่ตั้งของทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมในเมืองมโนรมย์
1.5 ประเมินศักยภาพทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมเพื่อนามาใช้ในการพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1.5.1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครอบคลุมประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)
(1) ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์
(2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
(3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม
(4) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้น และแกะสลัก
(5) ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
(6) ดนตรี การแสดงละคร และภาพยนตร์
(7) ภาษาและวรรณกรรม
(8) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน และเทศกาลต่าง ๆ
(9) ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เฉพาะท้องถิ่น
1.5.2 คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สาคัญซึ่ งนามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว คือ การมีกิจกรรม กล่าวคือ นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าไปมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ป ระสบการณ์ร ะหว่า งเจ้ า ของ
วัฒ นธรรมกับ นั กท่องเที่ย ว หรื อหากยังไม่มีกิจกรรมในแหล่ ง ท่อ งเที่ยว แต่ส ามารถสร้างหรือ จั ด
กิจกรรมขึ้นมาได้ในอนาคต
1.5.3 สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ร้านค้า
ร้านอาหาร ที่พัก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
1.5.4 ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพิจารณาทั้งความปลอดภัยใน
การเข้าถึง และความปลอดภัย ณ แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการเกิดภัยพิบัติ และอาชญากรรม
1.5.5 คุณค่า เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม
1.5.6 การมีส่วนร่วมและการยอมรับจากคนในชุมชน
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1.5.7 สร้างแบบประเมินศักยภาพทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมโดยใช้เกณฑ์จาก
ข้อ (1)-(6)
1.5.8 ทาการประเมินศักยภาพทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมจากแบบประเมินที่
ได้จัดทาขึ้น โดยดาเนินการพร้อมกับการสารวจข้อมูลภาคสนามในขั้นตอนก่อนหน้านี้ จากนั้นทาการ
คานวณค่าคะแนนจากการประเมินศักยภาพแต่ละแห่ง และสรุปผล
2. กำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.1 คัดเลื อกข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทีย มจาก Google Earth ในปี พ.ศ. 2545 และ
2560 ครอบคลุมพื้นที่อาเภอมโนรมย์
2.1.1 จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองมโนรมย์ด้วยวิธีการแปลตีความ
ด้ว ยสายตา (Visual Interpretation) โดยจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับ 2 (Level 2) ตาม
เกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน (2552) ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับ 2 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552)
ระดับ 1 (Level 1)
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
(Urban and Built-Up Land: U)
พื้นที่เกษตรกรรม
(Agricultural Land: A)

ระดับ 2 (Level 2)
ตัวเมืองและย่านการค้า/หมู่บ้าน/สถานที่ราชการและ
สถาบันต่าง ๆ/สถานีคมนาคม/ย่านอุตสาหกรรม/อื่น ๆ
นาข้าว/พืชไร่/ไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชสวน/ไร่หมุนเวียน/ทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์/พืชน้า/สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า/เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม
พื้นที่ป่าไม้ (Forest Land: F)
ป่าดิบ/ป่าผลัดใบ/ป่าเลน/ป่าพรุ/สวนป่า/วนเกษตร
พื้นที่น้า (Water Body: W)
แหล่งน้าธรรมชาติ/แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
พื้ น ที่ เ บ็ ด เตล็ ด (Miscellaneous ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ/พื้นที่ลุ่ม/เหมืองแร่ บ่อขุด/อื่น ๆ
Land: M)
2.1.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งแผนที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ จ ากการ
จาแนกภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth โดยการสารวจภาคสนาม และการคานวณค่าสถิติ
2.1.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้เทคนิค การ
ซ้อนทับ ข้อมูล (Overlay Technique) โดยการจับคู่แผนที่ การใช้ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2545 และ
2560 ทาให้ทราบถึงการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 2 ช่วงเวลา จากผลลัพธ์ที่ได้นี้จะนาไปใช้ใน
การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบเมืองต่อไป
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2.1.4 วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงของอาเภอมโนรมย์ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ. 2555 โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้ (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2559)
(1) ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย กาหนดเป็นสีเหลือง
(2) ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง กาหนดเป็นสีส้ม
(3) ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก กาหนดเป็นสีแดง
(4) ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ กาหนดเป็นสีม่วงอ่อน
(5) ประเภทชนบทและเกษตรกรรม กาหนดเป็นสีเขียว
(6) ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
กาหนดเป็นสีเขียวอ่อน
(7) ประเภทสถาบันการศึกษา กาหนดเป็นสีเขียวมะกอก
(8) ประเภทสถาบันศาสนา กาหนดเป็นสีเทาอ่อน
(9) ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ กาหนด
เป็นสีน้าเงิน
2.1.5 นาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2560 (ที่ได้จากการจาแนก
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth) มาซ้อนทับกับแผนที่ผังเมืองรวมข้างต้น ผลลัพธ์ที่ได้จะทาให้
ทราบถึงสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน และความสอดคล้องกับผังเมืองรวมที่ประกาศไว้
2.1.6 จัดทาข้อเสนอแนะและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผัง
เมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. กำรออกแบบเมือง
ในการออกแบบเมื อ งได้ น าแนวคิ ด และหลั ก การของการออกแบบและวางผั ง เมื อ ง ภู มิ
สถาปัตยกรรม เมืองสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ เพื่อทาการออกแบบเมืองมโนรมย์
ให้มีลักษณะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ลักษณะภูมิ
ประเทศ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้าง และภัยพิบัติ จากเอกสาร เว็บไซต์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การสารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์ และการแปลภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth
3.2 ทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมมา เพื่อคัด
กรองข้อมูลที่ไม่สาคัญออกและเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นไว้สาหรับนามาใช้ในการออกแบบเมือง
3.3 ออกแบบผังการพัฒนาพื้นที่เมืองมโนรมย์
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หลักในการออกแบบผังการพัฒนาเมืองมโนรมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์นี้ คือ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์และไม่กระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมือง
มโนรมย์ มีการน าแนวคิดเศรษฐกิจเชิ งสร้า งสรรค์ และเมื องสร้ างสรรค์ มาใช้เป็น แนวทางในการ
ออกแบบเมือง โดยหลักการในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่เมืองมโนรมย์มีดังนี้ (นิลุบล คล่องเวสสะ,
2552; Lynch, 1962; Lynch, 1977; Booth, 1983; Yoshinobu, 1983; Michael, 1986; McHarg,
1992; Simonds, 1998)
3.3.1 สงวนหรืออนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ ป่าไม้ ลาธาร และแหล่งต้นน้าใน
พื้นที่ให้คงอยู่
3.3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าลาคลองเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม และสร้างให้
เป็น Amenity ของพื้นที่
3.3.3 ปรับปรุงสวนสาธารณะเดิมให้ตอบสนองกิจกรรมความต้องการของ
ชุมชน หรือพัฒนาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่
3.3.4 พั ฒ นาลานอเนกประสงค์ ใ ห้ เ กิ ด เป็ น พื้ น ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมที่
หลากหลายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวได้
3.3.5 พัฒนาระบบสัญจรภายในเมืองให้มีลาดับโครงข่ ายและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รวมถึง Street Furniture 2 ข้างทาง เพื่อรองรับกับการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม
3.3.6 พั ฒ นาเส้ น ทางสี เ ขี ย ว (Green way) เพื่ อ ลดมลภาวะจากการใช้
รถยนต์ให้เชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียว ลานกิจกรรม สวนสาธารณะ และ Amenity อื่น ๆ ให้เป็นระบบ
3.3.7 พัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์กึ่งธรรมชาติโดยปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งนา
ไร่ สวน ให้เป็นภูมิทัศน์เกษตรกรรม ออกแบบบริเวณให้สวยงาม ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากที่สุด ไร้
ปัญหาน้าท่วม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ที่มีเอกลักษณ์ได้อีกด้วย
3.3.8 จั ดการขยะของชุมชนอย่ างเป็ นระบบ ทาหน้าบ้านให้ น่ามอง ลด
ปริมาณความเกะกะของป้ายโฆษณา 2 ฝั่งถนน สายเคเบิ้ล สายและเสาไฟฟ้า และสร้างเอกลักษณ์ที่มี
คุณค่าในแต่ละชุมชนที่มีศักยภาพ
3.3.9 พัฒนา บริหาร และจัดการเพื่อเป็นศูนย์บริการชุมชนในรูปแบบต่างๆ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
3.4 เมื่อได้แบบผังการพัฒนาพื้นที่เมืองมโนรมย์แล้ว จึงทาการสรุปและกาหนดแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่ออกเป็นโครงการต่าง ๆ และจัดลาดับและช่วงเวลาในการพัฒนาตามโครงการและ
พื้นที่
4. กำรสร้ำงตรำสินค้ำและกำหนดตำแหน่งทำงกำรตลำดให้กับเมืองมโนรมย์
4.1 การสร้างตราสินค้าการท่องเที่ยวเมืองมโนรมย์
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ในการสร้างตราสินค้าให้กับการท่องเที่ยวได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิง ลึ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และกลุ่ มผู้ รู้
ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 สร้างข้อคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์สะท้อนมุมมอง ทัศนคติ และความคิดเห็นที่แท้จริงที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว และเมืองมโนรมย์
4.1.2 ทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ณ สถานที่จริง สาหรับนักท่องเที่ยวใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ และทาการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจนครบจานวน 30 คน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และคน
ในชุมชน จ านวน 10 คน เพื่อให้ ได้มุมมองและทัศนคติที่มีต่อเมืองมโนรมย์อย่างแท้จริง ในขณะ
สัมภาษณ์ทาการจดบันทึก บันทึกเสียง และบันทึกภาพ
4.1.3 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นทาการตรวจสอบ
ขั้นตอนต่อมาเป็น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยหลักการตีความ เพื่อให้ ได้ข้ อ มูล ที่
เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและเมืองมโนรมย์
4.1.4 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าท าการสร้ า งแบรนด์ ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วเมื อ ง
มโนรมย์
4.2 กาหนดตาแหน่งทางการตลาดให้กับเมืองมโนรมย์
กระบวนการในการกาหนดตาแหน่งเมืองท่องเที่ยวให้กับเมืองมโนรมย์ มีขั้นตอนดัง
ตารางที่ 3-2 (นาฏสุดา เชมนะศิริ, 2555)
ตารางที่ 3-2 ขั้นตอนการกาหนดตาแหน่งเมืองท่องเที่ยวให้กับเมืองมโนรมย์
รำยกำร

ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ในการวางแผน
ที่ชัดเจน

1. การตั้งเป้าหมาย (Goal)
เป็นการกาหนดความสาเร็จ ที่ได้รับภายใต้ปรัชญาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน
2. การวิเคราะห์ด้านศักยภาพ (Potentiality Analysis)
ศักยภาพและการพัฒนา
เป็นการตรวจสอบแนวโน้มทางการตลาดการท่องเที่ยวอย่างกว้าง ๆ เบือ้ งต้น
การวิเคราะห์คุณค่าของพื้นที่ จุดแข็ง จุดอ่อน ผู้แข่งขัน การ
พิจารณาเป้าหมายของชุมชน ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่
ต่อการท่องเที่ยว
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3. การวิเคราะห์การตลาด (Market Analysis)
เป็นการวิเคราะห์แนวโน้ม ส่วนประกอบการตลาด ลักษณะความ
ต้องการ รวมทั้งศักยภาพในการเติบโต
4. ภาพเหตุการณ์ (Scenarios)
เป็นการระบุคุณค่าพื้นฐานเหตุการณ์ที่เป็นทางเลือกในอนาคต
นัยทางการเจริญเติบโต และการเลือกเหตุการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้ง
การกาหนดจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์
5. การปรึกษาหารือ (Consultations)
การขอคาแนะนาจากองค์กรหลักและชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์
หรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งเสนอผลที่ได้จากการ
ปรึกษา
6. การประเมินรายละเอียดความสามารถแบบยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้อม (Detailed Assessment for Economic and
Environmental Sustainability)
เป็นการประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และ
มนุษย์สร้างขึ้น วิเคราะห์คุณค่าด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
รวมทั้งปัญหาและข้อจากัดในการพัฒนา
7. การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Support)
เป็นการระบุและให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่
ต้องการในการลงทุนสนับสนุน และตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว
8. การดาเนินการ (Implementation)
การกาหนดกลไกในการปฏิบัติงาน ได้แก่ โปรแกรมการทางาน
องค์กรที่รับผิดชอบ และระยะเวลา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายที่มีอยู่
9. การปรึกษาหารือ (Consultation)
เป็นการขอความเห็นชอบจากองค์กรหลักและชุมชน
10. การทบทวน (Review)
การติดตามตรวจสอบและทบทวนขั้นตอนการดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
ตาแหน่งทางการตลาด และ
ช่องว่างด้านผลผลิตที่สาคัญ
โครงร่างบทบาทในอนาคตที่
ต้องการ และลักษณะการ
ท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์ หรือข้อตกลง
เกี่ยวกับลักษณะการ
ท่องเที่ยวในอนาคตที่
ต้องการ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่
ปรับปรุงใหม่

รายการเบื้องต้นในการ
ดาเนินการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
กลยุทธ์ในการดาเนินการ

แผนการพัฒนาที่ต้องการ
และการแก้ไขปรับปรุงแผน
ตามความเหมาะสม
รายงานการดาเนินการเป็น
ระยะ และข้อเสนอในการ
ปรับปรุงแผน

43

บทที่ 4
ข้อมูลการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
การวิจัยเรื่อง “มโนรมย์” การปรับภูมิทัศน์สาหรับเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
เป็ น การวิจั ย แบบผสมผสานระหว่า งการวิ จัยเชิ ง คุณภาพ (Qualitative Research) ด้ว ยวิธีวิทยา
การศึกษาปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenology Study) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือ GIS ระบบกาหนดตาแหน่ง
บนโลกหรือ GPS และแนวทางคิดทางภูมิสถาปัตย์สาหรับการออกแบบเมืองเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร (Documentary Research) การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Dept
Interview) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัด
ชัยนาท และนายอาเภอมโนรมย์ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกับปราชญ์ท้องถิ่นและประชาชนที่อาศัย
อยู่ในอาเภอมโนรมย์ และนักท่องเที่ยว โดยผลการวิจัยในบทที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้
1. ประวัติและความเป็นมาของอาเภอมโนรมย์
2. สถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอมโนรมย์
3. การจาแนกแหล่งท่องเที่ยวตามประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. เส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
5. การสร้างตราสินค้าและการกาหนดตาแหน่งทางการตลาดให้กับเมืองมโนรมย์
6. สรุปผล

ประวัติและความเป็นมาของอาเภอมโนรมย์
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพได้ทรงเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองมโนรมย์ไว้ ในหนังสือสร้าง
เมืองดังนี้ เมืองมโนรมย์เดิมอยู่ในแขวงเมืองชัยนาท เหตุที่ตั้งขึ้นใหม่เป็นเมืองต่างหากเนื่องจากมี
ตานานเล่ากันมาในท้องถิ่นว่าเมื่อรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขุนศรีสิทธิกรรฐ์ปลัดโขลงไปพบ
ช้างเผือกในแขวงศรีสวัสดิ์และคล้องช้างเผือกตัวนั้นได้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงขึ้นไปรับ
ช้างเผือกตัวนั้นด้วยพระองค์เองที่เมืองนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2101 เมื่อพระองค์ทรงเสด็จ กลับมาถึง
พระนครก็ทรงให้จัดการสมโภชระวางขึ้นเป็นพระอินทร์ไอยรา ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ทรงถามขุนศรี สิทธิกรรฐ์ผู้ทาการคล้องช้างเผือกตัวนั้นได้ว่าต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนในการทาความดีความชอบ
ขุนศรีสิทธิกรรฐ์กราบทูลว่า “อยากเป็นเจ้าเมือง” สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระสรวลแล้วตรัสว่า “มัน
อยากเป็นเจ้าเมืองก็ให้มันเป็น” จึงโปรดแบ่งพื้นที่ในแขวงเมืองชัยนาทให้ปกครองซึ่งบริเวณบ้านของ
ขุนศรีสิทธิกรรฐ์นั้นเรียกว่า “เมืองมโนรมย์“ แต่ให้อาณาเขตปกครองเพียงสุดเสียงช้างร้อง ด้วยเหตุ
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ดังกล่าวทาให้เมืองมโนรมย์จึงมีขนาดพื้นที่เล็ กกว่าเมืองอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับหัวเมืองอื่น ใน
ภายหลังหากใครได้เป็นเจ้าเมืองมโนรมย์มักจะมีนามต่อท้ายว่า “สิทธิกรรม” เช่น ขุนศรีสิทธิกรรม
(ใย) พระศรีสิทธิกรรม (ทรัพย์) หลวงศรีสิทธิกรรม (เปล่ง) และขุนอนุสรณ์สิทธิกรรม เป็นต้น
ตามจารึ กกล่ าวว่า อาเภอมโนรมย์ส ร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุ งศรี อยุธ ยา โดยตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกบริเวณในเขตวัดจวน ตาบลท่าฉนวนในปัจจุบัน ซึ่งห่างจากที่ว่าการอาเภอไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 10 กิโลเมตร แต่เนื่องจากตัวเมืองขณะนั้นอยู่ในที่แคบบริเวณแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
และได้ถูกกระแสน้าเซาะตลิ่งพัง (ในปัจจุบันบริเวณที่ตั้งเมืองดังกล่าวได้ถูกกระแสน้าเซาะพังลงแม่น้า
เจ้าพระยาหมดแล้ว) ด้วยเหตุดังกล่าวจึงย้ายตัวเมืองไปตั้งบริเวณบ้านหาดมะตูม ตาบลศิลาดาน
เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมกว่า ต่อมาเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการจัด การ
ปกครองระบบใหม่ คือ จัดให้มีการปกครองส่วนภูมิภาค ทาให้เมืองมโนรมย์ถูกลดขนาดมาเป็นอาเภอ
ที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดชัยนาท โดยในขณะนั้นอาเภอมโนรมย์มีเขตการปกครองข้ามไปถึง
แม่น้าสะแกกรัง มีตาบลหาดทนง ตาบลเกาะเทโพ และตาบลท่าซุง (อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีใน
ปัจจุบัน) อยู่ในเขตการปกครองอาเภอมโนรมย์ด้วย
การคมนาคมขนส่งสินค้าและการสัญจรไปมาของประชาชนอาศัยการคมนาคมทางน้า ได้แก่
แม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางเรือ และคนโดยสารจากจังหวัดนครสวรรค์มา
ตามลาน้าเจ้าพระยา และจากจังหวัดอุทัยธานีตามลาน้าท่าจีนออกทางปากคลองมะขามเฒ่าซึ่งจะเป็น
ที่จอดพักรอผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเข้ากรุงเทพมหานคร ทาให้บริเวณอาเภอมโนรมย์ ถูกเรียกว่า
“คุ้งสาเภา” ในช่วงเวลานั้นอาเภอมโนรมย์มีความเจริญทางเศรษฐกิจด้านพาณิชยกรรมเป็นอย่างมาก
ทาให้มีการย้ายเมืองมโนรมย์และตั้งที่ว่าการอาเภอมโนรมย์ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2452 เพื่อให้อยู่ใจกลาง
เมืองและย่านชุมชนบริเวณตาบลคุ้งสาเภาซึ่งถูกใช้เป็นที่ว่าการอาเภอมโนรมย์มาจนถึงปัจจุบัน
ต่อมาสมัยหลังปี พ.ศ. 2452 การคมนาคมมีการพัฒนาโดยเปลี่ยนจากการคนาคมทางน้ามา
เป็นการคมนาคมทางบกเพื่อการขนส่งสินค้าและประชาชนหันมาใช้รถยนต์เป็นหลัก โดยมีการสร้าง
ถนนพหลโยธินเพื่อใช้ในการคมนาคมขนส่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 สภาพเศรษฐกิจด้านพาณิชยกรรม
ของอาเภอมโนรมย์ ที่เคยรุ่ งเรื องในอดีต กลั บซบเซาลงตามกาลเวลา จึงได้มีการปรับปรุงเขตการ
ปกครองใหม่โดยแบ่งพื้นที่เขตตาบลหาดทนง ตาบลหาดเทโพ และตาบลท่าซุง ให้ไปขึ้นอยู่ในเขตการ
ปกครองของอาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยถือลาแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้ นเขตแดนแบ่งระหว่าง
จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานีจนกระทั่งปัจจุบัน

สถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
จากการรวบรวมข้ อ มูล และส ารวจสถานที่ ส าคั ญ ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒ นาเป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยวได้ในอาเภอมโนรมย์ทั้ง 7 ตาบล ได้แก่ ตาบลท่าฉนวน ศิลาดาน วัดโคก คุ้งสาเภา หางน้า-
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สาคร อู่ตะเภา และไร่พัฒนา พบว่ามีสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งสิ้น 41 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 สถานที่สาคัญที่คาดว่าสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอาเภอมโนรมย์
ตาบล
ท่าฉนวน
ศิลาดาน
วัดโคก
คุ้งสาเภา
หางน้าสาคร
อู่ตะเภา
ไร่พัฒนา
รวม

สถานที่ (แห่ง)
7
1
3
10
14
3
3
41

1. ตาบลท่าฉนวน
ตาบลท่าฉนวนมีสถานที่สาคัญ 7 แห่ง ได้แก่ วัดจวน วัดหัวยาง กลุ่มอาชีพบ้านดอนฉนวน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง สวนผสมมะเขือเทศและการปลูกพืชหมุนเวียน ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และเสื่อกกบ้านซื่อสัตย์
1.1 วัดจวน
วัดจวนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2375 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2529 ซึ่งเขตวิสุงคามสีมามีความกว้าง 20 เมตร และความยาว 40 เมตร โดยวัดจวนตั้งอยู่เลขที่
53 บ้านท่าฉนวน หมู่ที่ 2 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 34 ตารางวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ 8767 อาณาเขตทิศเหนือติดกับทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ติดกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก
ติดกับทางสาธารณะประโยชน์ และทิศตะวันตกติดกับทางสาธารณะประโยชน์
โบราณวัตถุสาคัญ ได้แก่ พระประธานประดิษฐานในประจาอุโบสถปางมารวิชัย
มีขนาดหน้าตักกว้าง 70 นิ้ว สูง 120 นิ้ ว นอกจากนี้ภายในวัดจวนยังมีพระประธานปางมารวิชัย
ประดิษฐานประจาศาลาการเปรียญมีขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว สูง 70 นิ้วอีกด้วย นอกจากนี้ภายใน
วัดจวนยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ แนวกาแพงหรือป้อมเดิมที่อยู่บริเวณแม่น้าเจ้าพระยา ได้รับการ
บูรณะใหม่แล้ว และพระอุโบสถ (หลังเก่า) ซึ่งได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร โดยได้ทาสีทองทั้งหลัง
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1.2 วัดหัวยาง
วัดหัวยางก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2405 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ. 2522 ซึ่งเขตวิสุงคามสีมามีความกว้าง 20 เมตร และความยาว 40 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 75 บ้านหัว
ยาง หมู่ที่ 5 ตาบลท่าฉนวน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา
(ส.ค.1 เลขที่ 174) อาณาเขตทิศเหนือติดกับลาน้าเจ้าพระยา ทิศใต้ติดกับทางหลวง ทิศตะวันออกติด
กับที่ดินเอกชน และทิศตะวันตกติดกับที่ดินเอกชน โบราณวัตถุที่สาคัญ ได้แก่ พระประธานปางมาร
วิชัยซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถมีขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว และสูง 75 นิ้ว รวมทั้งพระประธานปาง
มารวิชัย ซึ่งประดิษฐานในศาลาการเปรียญมีขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว และสูง 70 นิ้ว นอกจากนี้
วัดหัวยางมีเจดีย์เก่าสร้างด้วยปูนทรายสูงจากพื้นถึงยอดประมาณ 6 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2474
สิ่ งที่น่ าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ งานประเพณีห่ มผ้ าประธาตุ เป็นงานประจาปี ที่จัดขึ้น
ในช่วงวันมาฆบูชา ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตักบาตรดอกไม้ แห่มาลัยสาย การปฏิบัติธรรม
ของผู้มีจิตศรัทธาโดยการห่มผ้าพระธาตุ ซึ่งภายในพระธาตุบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นความเชื่อที่สืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธกาลซึ่งปรากฏความว่า คราวหนึ่งหลังสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 3 พรรษา เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ชาวเมืองเวสาลีเกิดภัยพิบัติ
นานาประการ และมีโจรผู้ร้ายเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ไม่เว้นแต่สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีล ทาให้ผู้คนล้มตายเป็น
จานวนมาก เมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปเท่านั้นความเดือดร้อนวุ่นวายก็พลันหายไปสิ้นเป็นน่าอัศจรรย์
พระพุทธองค์ตรัสว่า ที่เป็นเช่นนี้มิใช่ความอัศจรรย์ แต่เป็นเพราะอานุภาพแห่งบุญบารมีที่พระองค์เคย
เอาผ้าประดับบูชาเจดีย์ในอดีตชาติ
การตักบาตรดอกไม้ตามความเชื่อของชาวพุทธเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง
โดยปรากฏตามพุทธะตานานว่า พระเจ้าพิมพ์พิศาล กษัตริย์กรุงราชคฤกษ์ ทรงโปรดปรานดอกมะลิ
มาก ในแต่ละวันจะรับสั่งให้ นายมาลาการนาดอกมะลิมาถวายวันละแปดกามือ วันหนึ่งขณะที่นาย
มาลาการกาลังเก็บดอกมะลิได้พบเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อีกจานวนหนึ่ง
เสด็จออกบิณฑบาต นายมาลาการตัดสินใจนาดอกมะลิถวายแด่พระพุทธเจ้า พร้อมกันนั้นก็ได้ตั้งจิต
อธิฐานว่าข้าวของทุกสิ่งที่ พระเจ้าพิมพิศาลทรงมอบให้เพียงยังชี พในภพนี้เท่านั้น แต่การนาดอกไม้
ถวายบูชาแด่พระพุทธองค์สร้างอนิสงค์ได้ทั้งภพนี้และพบหน้า หากถูกประหารชีวิตเพราะไม่ได้ถวาย
ดอกมะลิแก่พระเจ้าพิมพ์พิศาลก็ยินยอม แต่หลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบกลับพอพระราช
หฤทัยเป็นอันมากได้ปูนบาเหน็จรางวัล นับแต่นั้นมาชีวิตนายมาลาการก็อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา การ
ตักบาตรด้วยดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ดอกดาวเรือง ดอกบัว แต่คนในชุมชนส่วนใหญ่จะใช้ดอกดาวเรือง
เนื่องจากมีการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจาหน่ายเป็นจานวนมาก
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1.3 กลุ่มอาชีพบ้านดอนฉนวน
กลุ่มอาชีพบ้านดอนฉนวนเป็นกลุ่มอาชีพการทาเสื่อกก โดยเริ่มมาจากการรวมตัวกัน
ของคนในหมู่บ้านดอนฉนวนหมู่ที่ 6 ตาบลท่าฉนวน เป็นการนาภูมิปัญญาเดิมของชาวบ้านมาสืบสาน
การทาเสื่อกกของกลุ่มนี้เป็นการทาแบบเครือข่ายส่งต่องานแต่ละอย่างให้แก่บุคคลที่มีความถนัดหรือ
ชานาญ การทอเสื่อกกบ้านท่าฉนวนมีประวัติการทอมานานกว่า 100 ปี แต่เดิมบริเวณนี้มีกกที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจึงได้นามาทอเสื่ อ แต่ปัจจุบันกกที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมี
ปริมาณลดลง จึงมีการทานากกโดยไปหาลูกกกที่มีอยู่ตามแหล่งน้ามาดาและนามาทอเป็นเสื่ อ ที่มี
คุณภาพดี นุ่มละเอียด ไม่ขึ้นรา มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มา
ตลอดเป็นเวลายาวนาน มีเสื่อผืน เสื่อพับ เสื่อเลียด (เสื่อยาว) เสื่อบุฟองน้า นอกจากนี้ยังมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกเป็นของใช้ของชาร่วยอีกหลากหลาย เช่น หมวกพับ กล่องอเนกประสงค์ กล่องทิชชู่
กระเป๋า และอื่น ๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานเลขที่ มผช.7/2546 และ OTOP ระดับ 4 ดาว
นอกจากนี้ หมู่บ้านดอนฉนวนหมู่ที่ 6 ตาบลท่าฉนวน ยังได้จัดทาตระกร้าสานจากซัง
ข้าวโพด เนื่องจากพื้นที่อาเภอมโนรมย์มีการปลูกข้าวโพดกันมาก จึงมีวัตถุดิบที่สามารถผลิตชิ้นงานได้
ซึ่งกลุ่มคนในท้องถิ่นได้นาซังข้าวโพดที่ถูกฟั่นเป็นเชือกมาสานตามรูปแบบต่าง ๆ โดยมีโครงเหล็กเป็น
แกนสาน ต่อมาผู้ผลิตเส้นด้ายซังข้าวโพดในเขตอาเภอมโนรมย์นั้นได้เลิกผลิตเส้นด้าย ทาให้ชาวบ้านที่
ยังสานตระขายเป็นอาชีพหลักต้องนาเข้าวัตถุดิบจากพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดนครสวรรค์
1.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้างเป็นการรวมตัวของคนในหมู่บ้านดอนฉนวนหมู่ที่ 8
ตาบลท่าฉนวน ที่มีภูมิปัญญาในการเก็บรักษาอาหารมากมายหลายวิธี อาทิ การแปรรูปอาหารจาก
ปลาสดมาหมักเป็นปลาร้าเพื่อถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น จากการทาปลาร้า
ก็มีการต่อยอดพัฒนาเป็นน้าพริก ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ได้นาภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษ มา
ดัดแปลงสร้างนวัตกรรมพัฒนาประเภทของน้าพริกโดยใช้วัตถุดิบตามที่มีในชุมชนท้องถิ่น เช่น ส้มโอ
ขาวแตงกวา มะตูม ทาให้น้าพริกมีรสชาติหลากหลาย อีกทั้งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้าพริกให้มีความ
สวยงาม สะดวกในการรับประทานและการขนส่ง เหมาะสมสาหรับการนาไปเป็นของฝากให้กับญาติ
ผู้ใหญ่
กลุ่มวิส าหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้างจึงได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาเป็นสินค้า
OTOP ได้แก่ น้าพริกหลากรสบ้านไผ่ พักช้าง หมู่ที่ 8 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรสชาติให้เหมาะสมกับ
ปัจจุบัน แต่น้าพริกก็ยังคงเป็นอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยเสมอ น้าพริกบ้านไผ่พักช้างมีให้
เลือกมากมาย ดังตารางที่ 4-2
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ตารางที่ 4-2 เมนูน้าพริกบ้านไผ่พักช้างที่ได้รับหมายเลข อ.ย.
เมนูนาพริกบ้านไผ่พักช้าง
น้าพริกปลาร้าทรงเครื่อง
น้าพริกปลาร้าผัด
น้าพริกเผากุ้ง
น้าพริกนรกปลาย่าง
น้าพริกแกงเผ็ด
น้าพริกแกงส้ม
น้าพริกส้มโอ
น้าพริก มะขามตูม
น้าพริกแมงดาน้า
น้าพริกพริกตาแดง

หมายเลข อ.ย.
อย.18-2-00455-2-0001
อย.18-2-00455-2-0002
อย.18-2-00455-2-0003
อย.18-2-00455-2-0004
อย.18-2-00455-2-0005
อย.18-2-00455-2-0006
อย.18-2-00455-2-0007
อย.18-2-00455-2-0008
อย.18-2-00455-2-0009
อย.18-2-00455-2-0010

1.5 สวนผสมมะเขือเทศและการปลูกพืชหมุนเวียน
สวนผสมมะเขือเทศเป็น การปลูกพืช หลังจากการทานาปี ซึ่ งจะปลูกมะเขือเทศ 5
ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศกลมแดง มะเขือเทศกลมเหลือง มะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี่ เหลือง
และมะเขือเทศราชินี ทั้งหมดนี้จะมีพ่อค้ามาซื้อจากสวนโดยตรงเพื่อนาส่งตลาดไท รายได้กิโลกรัมละ
30 บาท การปลูกพืชหมุนเวียนของชาวบ้านในพื้นที่เป็นช่องทางการหารายได้เพิ่มเติม ตามนโยบาย
ของรัฐบาล เมื่อได้เวลาทานาปี ชาวบ้านจะปรับพื้นที่ตรงสวนมะเขือเทศเพื่อทานา
1.6 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ตั้ ง อยู่ ต าบล
ท่าฉนวน หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การเชื่อมโยงตามนโยบายภาครัฐและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้มีการทาแปลง
สาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น ผักสลัด ชะอม โดยผู้ดูแล คือ ชาวบ้านในพื้นที่ เมื่อได้ผลผลิตก็นาไป
ขายตามท้องตลาดเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่ง
1.7 เสื่อกกบ้านซื่อสัตย์
เสื่ อกกบ้ านซื่อสั ตย์ตั้งอยู่เลขที่ 220 หมู่ 2 ตาบลท่าฉนวน เป็นการทาเสื่ อกกใน
ระบบงานเอกชน แต่มีแรงงานเป็นประชาชนในพื้นที่ โดยสินค้าจะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
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2. ตาบลศิลาดาน
ตาบลศิลาดานมีสถานที่สาคัญ 1 แห่ง ได้แก่ สวนส้มโอขาวแตงกวาสุขสาราญ เกิดขึ้นเมื่อ
200 ปีก่อน มีชาวบ้านชื่อนางผึ้งได้นาต้นส้มโอมาปลูกในพื้นที่ตาบลคุ้งสาเภา และได้ตั้งชื่ออว่าพันธุ์
ขาวแตงกวา เนื่องจากส้มโอพันธุ์ดังกล่าวมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยว ไม่
มีเมล็ด เนื้อสีเหลืองน้าผึ้ง เนื้อแห้งและกรอบ ทาให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยทั่วไปอย่างรวดเร็วและ
มีชื่อเสียงติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันอาเภอมโนรมย์มีพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา
กว่า 600 ไร่ เคยมีนายทุนพยายามนากิ่ง พันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาไปปลูกยั งพื้นที่อื่น แต่ปรากฏว่าเกิด
การกลายพันธุ์ ได้ส้มโอที่รสชาติไม่ดีเทียบเท่าที่ปลูกในจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ด้วยลักษณะภูมิอากาศและ
คุณสมบัติทางเคมีของดินลุ่มน้าเจ้าพระยา ทาให้ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวามีรสชาติดีกว่าแหล่งอื่น ๆ จึง
นับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัย นาทอีกอย่างหนึ่งด้วย ได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ส้ ม โอขาวแตงกวาชั ย นาท (Chainat Khaotangkwa Pomelo) ทะเบี ย นเลขที่ สช
49100007 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549
โดยปกติส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาจะออกผลผลิต 2 ช่วง คือ เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่ง
จะรุ่นนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวกว่าเนื่องจากส้มโอไม่ชอบความชื้น และเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ส้ม
โอรุ่นนี้จะมีรสชาติหวานอร่อย การเก็บผลผลิตส้มโอจะเก็บได้ปีที่ 5 ในระยะ 1-4 ปีแรกนั้นค่าใช้จ่าย
ในการดูในการดูแลสวนอยู่ ที่ 200,000 บาท ดั งนั้นคนในพื้นที่จึงปลู กแบบสวนผสม เนื่องจากไม่
สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายก่อนออกผลในช่วง 4 ปีแรกได้ และทาเรื่องขอเข้าเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ผู้ ป ลู กส้ มโอขาวแตงกวาอ าเภอมโนรมย์ เพื่อที่จะได้ มี แหล่ ง ขายส้ มโอหลั งจากออกผลผลิ ต การ
จาหน่ายส้มโอพันธุ์ขาวแตงกว่าส่วนใหญ่ จะจาหน่ายภายในตลาดของจังหวัด และบางแห่งจะมีพ่อค้า
คนกลางมารับซื้อที่สวน ราคาขายอยู่ที่ 35-50 บาทต่อกิโลกรัม
3. ตาบลวัดโคก
ตาบลวัดโคกมีสถานที่สาคัญ 3 แห่ง ได้แก่ คลองชลประทาน วัดโคกแจง และวัดหนองม่วง
3.1 คลองชลประทาน
กรมชลประทานได้ทาการสร้างคลองชลประทานเพื่ อส่งน้าและบารุงรักษาให้ กับ
อาเภอมโนรมย์ภายใต้การควบคุมดูแลของสานักชลประทานที่ 10 พื้นที่บริเวณประตูระบายน้าได้เปิด
ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกาลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ
3.2 วัดโคกแจง
วัดโคกแจงมีสิ่งเคารพสักการะสาคัญ ได้แก่ หลวงพ่อราพึง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ปางราพึงประดิษฐานอยู่ในหอพระ นอกจากนี้วัดโคกแจงยังมีฆ้องขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของ
วัด อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้ ชาวบ้านในตาบลวัดโคกให้ความเลื่อมใสศรัทธาในองค์ของหลวงพ่อ
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ราพึงมาก เนื่องจากเชื่อในความศักดิ์สิ ทธิของท่านที่แสดงเรื่องราวปาฏิหาริย์ให้ แก่ชาวบ้านและผู้
ศรัทธาอยู่บ่อยครั้ง และยังมีการตีฆ้องใหญ่หน้าหอพระ เพื่อขอพรให้มีชื่อเสียงโด่งดังกังวานและทาให้
ผู้คนเกรงขามอีกด้วย
3.3 วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วงมีสิ่งเคารพสักการะสาคัญ ได้แก่ คือ หลวงพ่อบา ซึ่งชาวบ้านเชื่อถึ ง
ความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่วัดวัดหนองม่วง ชาวบ้านในตาบลวัดโคกนั้นให้ความเลื่อมใสศรัทธา
ในองค์ของหลวงพ่อบาเป็นอย่างมาก
4. ตาบลคุ้งสาเภา
มีสถานที่สาคัญ 10 แห่ง ได้แก่ เรือสาเภาทองมโนรมย์ ศาลเจ้าพ่อกวนอู ตลาดเช้ามโนรมย์ วัด
ศรีสิทธิการาม (วัดเหนือ) วัดโพธิศรีศรัทธาราม (วัดกลาง) วัดศรีมณีวรรณ (วัดใต้) วัดพิกุลงาม (วัดหัว
หาด) พิพิธภัณฑ์เครื่องสังราชูปโภค (รัชกาลที่ 5) เกาะตาลัด และจุดบรรจบแม่น้าสองสี
4.1 เรือสาเภาทองมโนรมย์
แต่เดิมเรือสาเภาทองเป็นเรือของชาวจังหวัดพิจิตร สร้างเมื่อ 70 ปีที่แล้วด้วยไม้
ตะเคียนทั้งลาเพื่อใช้ในการลาเลียงสินค้าต่าง ๆ ไปค้าขาย ต่อมาเมื่อมีถนนสายเอเชียตัดผ่านจึงได้ขาย
ต่อมายังจังหวัดชัยนาทใช้บรรทุกข้าวสารเพื่อส่งลูกค้าที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมีการสร้างเขื่อน
เจ้าพระยา จึงได้จมเรือไว้ในแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อรักษาเนื้อไม้ไม่ให้ผูกกร่อนจากแสงแดดและแรงลม
เนื่องจากไม่ได้ใช้งานขนสินค้าทางน้าแล้ว ต่อมาเรือสาเภาลาดังกล่าวได้ถูกกู้เรือขึ้นเมื่อสมัยเริ่มสร้าง
เขื่อนเจ้าพระยา โดยมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ด้วยไม้สัก พร้อมทั้งทาสีทองทั้งลาเรือเพื่อให้เกิดความ
สวยงามและเรียกชื่อว่าสาเภาทองมโนรมย์ เมื่อซ่อมแล้วเสร็จ เรือมีขนาดกว้าง 5.8 เมตร ยาว 17
เมตร และเสากระโดงกลางสูง 10 เมตร ภายหลังจากที่ได้มีการซ่อมแซมเรือสาเภาโบราณเสร็จ จึงได้
นามาติดตั้งไว้ที่บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยาหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู และมีพิธีการบวงสรวงแม่ย่านางเรือ
สาเภาทองมโนรมย์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสักการบูชา
และชมความสวยงาม และมีชื่อเสียงในการให้โชคลาภ การโยนเหรียญใส่ลาเรือเพื่อสร้างความเป็นสิริ
มงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรือง
4.2 ศาลเจ้าพ่อกวนอู
ศาลเจ้าพ่อกวนอูเป็นศาลเจ้าที่มีความเก่ าแก่อยู่คู่กับชาวอาเภอมโนรมย์มาเป็นเวลา
ยาวนานกว่า 200 ปี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ความโดดเด่นของศาลเจ้าพ่อกวนอู คือ เป็นศาลเจ้าที่
ประดิษฐานเจ้าพ่อกวนอูซึ่งทาจากไม้แกะสลัก นอกจากนี้ยังมีองครักษ์เจ้าพ่อกวนอูอีก 2 องค์ซึ่งตั้งอยู่
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ด้านข้างศาลเจ้า รวมทั้งซุ้มประตูไม้แกะสลักเป็นรูปตุ๊กตาชาวจีนอันงดงาม ศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้เป็น
ที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวไทยในตาบลคุ้งสาเภา
4.3 ตลาดเช้ามโนรมย์
ที่ตั้งของตลาดเริ่มต้นทีบ่ ริเวณแพขนานยนต์ยาวไปจนสุดวัดศรีสิทธิการาม (วัดเหนือ)
เปิดตั้งแต่เวลา 0.4.00-10.00 น. โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้านาสินค้า ได้แก่ อาหารสด อาหารสาเร็จ ผัก
พื้นบ้านสด ๆ และผลไม้มากมาย โดยพ่อค้าแม่ค้าจะจัดเตรียมร้านเพื่อรอลูกค้าซึ่งเป็นชาวบ้านและ
นั กท่องเที่ย วที่ต้องการมาจั บ จ่ ายซื้อของกัน ถือว่าเป็นตลาดเช้าที่ใหญ่มากอีก แห่ ง หนึ่งในจังหวัด
ชัยนาท นอกจากนี้การเดินทางมาซื้อของที่ตลาดเช้ามโนรมย์ จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พ่อค้าแม่ค้า
มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเองกับชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของ ตลาดเช้ามโนรมย์จะมีของกิน จากร้านค้า
ต่าง ๆ มากมายให้เลือกสรรอย่างเต็มที่ เช่น ข้าวมันไก่ ขนมครกโบราณ และไก่ย่าง อีกทั้งยังสามารถ
ถือโอกาสตักบาตรยามเช้าเพื่อเป็นการสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตนและผู้อื่นได้อีกด้วย
4.4 วัดศรีสิทธิการาม (วัดเหนือ)
วัดศรีสิทธิการามก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2320 เดิมชื่อว่าวัดแก่นเหล็ก แต่ชาวบ้านนิยม
เรียกว่า วัดเหนือ ต่อมาในสมัยที่พระศรีสิทธิกรรมเป็นนายอาเภอมโนรมย์ได้ทาการบูรณปฏิสังขรณ์วัด
ใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดแก่นเหล็กเป็นวั ดศรีสิทธิการาม และมีการพัฒนาวัดมาโดยตลอดจนถึง
ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาคามศรีมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2435 เขตวิสุงคามสีมามี
ความกว้าง 26 เมตร และความยาว 37 เมตร วัดนี้มีที่ธรณีสงฆ์ 2 แห่ง เนื้อที่รวม 50 ไร่ 1 งาน
วั ด ศรี สิ ท ธิ ก ารามมี ปู ช นี ย วั ต ถุ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ พระประธานปางสะดุ้ ง มารซึ่ ง
ประดิษฐานในประจาอุโบสถ มีขนาดหน้าตักกว้าง 90 นิ้ว และสูง 120 นิ้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2435
และพระประธานปางสมาธิ ซึ่งประดิษฐานในศาลาการเปรียญมีขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว และสูง 39
นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 ในทุก ๆ วันวัดเหนือจะมีความคึกคักอยู่สองช่วง คือ ช่วงเช้าที่มีตลาดเช้า
ชาวบ้านจะมาซื้อของที่ตลาดและยังได้ร่วมทาบุญตักบาตรตอนเช้า อีกช่วง คือ ช่วงเย็น ก็จะได้แวะ
เวียนมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าอาหารหรืออื่น ๆ ที่มีขายอยู่บริเวณตลาดเย็นภายในวัด
4.5 วัดโพธิศรีศรัทธาราม (วัดกลาง)
วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรมตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2500 เดิมมีชื่อว่าวัดโพธิ์คา
สันนิษฐานว่าเริ่มตั้งวัดก่อนรัตนโกสินทร์ศก สถานที่ตั้งวัดเดิมอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา ถูกน้ากัดเซาะทา
ให้ต้องย้ายที่ตั้งวัดถึง 3 ครั้ง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดกลางและปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธิ์ศรีศรัทธา
ธรรม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่ อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512 เขตวิสุงคามสีมามีความกว้าง
40 เมตร และมีความยาว 80 เมตร ปูชนียวัตถุที่สาคัญ ได้แก่ พระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่

52
ในพระอุโบสถ ขนาดหน้าตักมีความกว้าง 50 นิ้ว และมีความสูง 60 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีพระประธาน
ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักมีความกว้าง 30 นิ้ว และมีความสูง 45
นิ้ว และยังมีปูชนียวัตถุอื่น ๆ ได้แก่ หลวงพ่อสามศรีพระพุทธรูปสาคัญและมีความสวยงามปางมาร
วิชัยสมัยกรุงสุโขทัยประดิษฐานประจาวิหาร ชาวบ้านให้ความศรัทธาแก่หลวงพ่อสามศรีมาก เพราะมี
ความน่าอัศจรรย์ใจกับผู้คนที่อยูละแวกนั้นมาช้านาน ทั้งในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนอีกด้วย
4.6 วัดศรีมณีวรรณ (วัดใต้)
วัดศรีมณีวรรณสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22
ตุลาคม พ.ศ. 2513 เขตวิสุงคามสีมามีความกว้าง 40 เมตร และความยาว 80 เมตร ปูชนียวัตถุสาคัญ
ของวัด ได้แก่ พระประธานปางสะดุ้งมาร ซึ่งประดิษฐานอยู่ ในพระอุโบสถ ขนาดหน้าตักมีความกว้าง
69 นิ้ว และมีความสูง 99 นิ้ว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 รวมทั้งมีพระประธานปางสะดุ้งมารประดิษฐาน
อยู่ในศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักมีความกว้าง 73 นิ้ว และมีความสูง 109 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546
นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปสามองค์หรือหลวงพ่อสามพี่น้องปางสะดุ้งมารประดิษฐานอยู่ในวิหารสาคัญ
ของวั ด วั ด ศรี ม ณี ว รรณมี พ ระเกจิ ชื่อ ดั ง ชื่ อ ว่ า หลวงพ่ อ วิช า ซึ่ ง เป็ น พระสงฆ์ ที่ มี ค วามรอบรู้ด้าน
เครื่องรางของขลังและเมตตามหานิยม
4.7 วัดพิกุลงาม (วัดหัวหาด)
วัดพิกุลงามเป็นวัดที่สร้างมาเก่าแก่แต่ไม่ปรากฏว่า สร้างขึ้นในสมัยใด เดิมมีชื่อว่ าวัด
หัวหาด ปูชนียวัตถุที่สาคัญของวัด ได้แก่ พระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ขนาด
หน้าตักมีความกว้าง 60 นิ้ว และมีความสูง 70 นิ้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 รวมถึงพระประธานปาง
มารวิชัยประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักมีความกว้าง 60 นิ้ว และมีความสูง 90 นิ้ว
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 และมีปูชนียวัตถุอื่น ๆ ได้แก่ รูปหล่อยืนหลวงปู่ศุข และศาลเจ้าแม่กวนอิม
นอกจกนี้ภายในวัดพิกุลงามยังมีลิงประมาณ 500 ตัว อาศัยอยู่ภายในบริเวณวัด
4.8 พิพิธภัณฑ์เครื่องสังราชูปโภค รัชกาลที่ 5
ตามประวั ติ ก ล่ า วว่ า พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (รั ช กาลที่ 5)
ได้เสด็จประภาสต้นที่เมืองชัยนาท (ครั้งที่ 3) พระองค์ทรงเสด็จประทับเรือพระที่นั่งครุฑเหิรเห็จโดย
ทรงเสด็จมาตามลาน้าเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2451 และได้เสด็จประทับแรมที่วัดหัวหาด
ด้วยเห็นว่าเป็นทาเลที่มีความร่มรื่น เนื่องจากบริเวณลานวัดมีต้นพิกุลขึ้นอยู่มากมาย และส่งกลิ่นหอม
ตลบอบอวล ทาให้พระองค์ทรงเปลี่ยนจากวัดหัวหาดมาเป็นวัดพิกุลงามจนถึงปัจจุบัน
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คราวเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาประทับแรม ได้ทรงพระราชทานเครื่องราชูปโภคให้เป็น
ที่ระลึกกับทางวัดพิกุลงาม ประกอบด้วยปิ่นโต บาตร พระแสงดาบ หีบลายฉลุที่มีพระปรมาภิไธยย่อ
และฉลุไม้เครื่องสูบน้าท้องเรือซึ่งจัดแสดงมาจนทุกวันนี้ ความน่าสนใจของเครื่องราชูปโภคที่จัดแสดง
ไว้ในพิพิธภัณฑ์ คือ ความวิจิตรแห่งเครื่องราชูปโภคของรัชกาลที่ 5 ของกรมช่างสิบหมู่ อันเป็นงานชั้น
ครูที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
4.9 เกาะตาลัด
เกาะตาลัดตั้งอยู่ ที่ตาบลคุ้งสาเภา เป็นเกาะกลางน้าอันเกิดจากสันดอนทรายกลาง
แม่น้าเจ้าพระยา เกาะแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจที่สาคัญ คือ นกปากห่างจานวนมากกว่า 30,000 ตัว อพยพ
มาอาศัยอยู่ตามต้นไม้บนเกาะ ทาให้ดูเหมือนต้นไม้ออกดอกเป็นนกปากห่าง แต่ละต้นจะมีนกปากห่าง
เกาะทาให้เห็นเป็นสีขาวสลับดาและเรียงรายเหมือนดอกไม้ที่กาลังบานสะพรั่งเต็มต้น ซึ่งเป็นภาพที่น่า
ตื่นตาตื่นใจเหมาะแก่การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตตามธรรมชาติอย่างมาก โดยปกติแล้วนกปากห่างพวกนี้
จะอพยพมาปีละครั้งประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะอยู่หากินในแถบนี้จนถึงเดือน
กันยายน จากนั้นนกปากห่างก็จะอพยพไปที่อื่น โดยเกาะตาลัดจะอยู่ห่างจากวัดศรีมณีวรรณ (วัดใต้)
และตลาดเช้าคุ้งสาเภาลงมาทางทิศใต้ริมแม่น้าเจ้าพระยาประมาณ 3 กิโลเมตร
4.10 จุดบรรจบแม่น้าสองสี
จุ ด บรรจบแม่ น้ าสองสี เ ป็ น การบรรจบกั น ของสายน้ า 2 สายส าคั ญ บนเส้ น แบ่ ง
ระหว่าง 2 จังหวัด คือ แม่น้าเจ้าพระยาฝั่งอาเภอมโนรมย์ที่อยู่ซีกตะวันออก กับแม่น้าสะแกกรัง ฝั่ง
อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ที่อยู่ทางซีกตะวันตก จะเห็นภาพของแม่น้าทั้ง 2 สายไหลมา
บรรจบกันเหมือนพญางูยักษ์ 2 ตัวเลื้อยมาทักทายกัน จะมีสีของน้าที่มีความแตกต่างในเฉดสี คือ ด้าน
ของแม่น้าสะแกกรังที่มีความแคบกว่าจะมีสีโทนอมเขียว ส่วนทางแม่น้าเจ้าพระยาที่ไหลมาจากทาง
จังหวัดนครสวรรค์ที่กว้างกว่ามากจะมีสีโทนแดง
นอกจากความอัศจรรย์ของสายน้าแล้ ว ในฤดูน้าหลากจะได้เห็นภาพของเกาะคุ้ง
สาเภาที่ดูเหมือนเกาะที่กาลังจะจมน้า จากระดับน้าในแม่น้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่บนเกาะแห่งนี้จะ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ บ้านทุกหลังจะปลูกอยู่บนแนวสันเกาะเท่านั้น เพราะจะเป็นจุดที่สูงที่สุด
และไม่ถูกน้ าท่ว มจนจนมิดแตกต่างกับพื้นที่ช ายเกาะที่ต่ากว่า จะต้องถูกน้าท่ว มไปจนมิดนั่นเอง
สาหรับชุมชนเกาะคุ้งสาเภาเองจะมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากมายให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม
เพราะคนที่ นี่ จ ะมี เ รื อ เป็ น พาหนะชนิ ด เดี ย วที่ ใ ช้ ง าน และจะปลู ก ผั ก กั บ หาปลาเป็ น อาชี พ หลั ก
นักท่องเที่ยวที่สนใจจะข้ามไปเที่ยวชมชุมชนเกาะคุ้งสาเภาสามารถเดินทางมาที่ตลาดคุ้งและว่าจ้างเรือ
เพื่อข้ามไปเที่ยวชมสัมผัสวิถีชาวเกาะได้ในราคาที่ไม่แพง
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5. ตาบลหางนาสาคร
ตาบลหางน้าสาครมีสถานที่สาคัญ 14 แห่ง ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกล้วยฉาบ
กลุ่มนาหญ้าแพงโกล่า กลุ่มผลิ ตอาหารสัตว์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดและผลิตภัณฑ์จาก
เห็ดยายฉิมอินดี้ กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหางแขยง การทานาแบบลดต้นทุน
ถนนเด็กเดิน บ้านเกษตรผสมผสานนานาพันธุ์พืชผักผลไม้ต่างถิ่น บ้านไก่ชน บ้านปลากราย และปลา
ช่อน บ้านสวนชวนกิน ผลิตข้าวปลอดสาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสวนตาบลหางน้าสาคร (สวน
มะนาว) ร้านมีดช่างแกะ วัดหางแขยง และวัดหางน้าสาคร
5.1 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกล้วยฉาบ
กลุ่ ม แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรกล้ ว ยฉาบเป็ น การรวมกลุ่ ม กั น ของประชาชน
ในตาบลหางน้าสาคร ได้นากล้วยที่เป็นวัตถุดิบท้องถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ กล้วยหักมุก และกล้วยน้าว้า มา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรกล้วยฉาบ ทาให้เกิดการสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
ผลิตที่มีต้นทุนของวัตถุดิบต่าแต่ให้ผลผลิตที่มาก โดยกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกล้วยฉาบมีความ
มั่นคงทางอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีตามฤดูกาล ที่สาคัญ คือ มีช่องทาง
การตลาดที่มั่นคงมีเนื่องจากมีตลาดขนาดใหญ่รองรับผลผลิตทั้งปี
5.2 กลุ่มนาหญ้าแพงโกล่า
กลุ่ ม นาหญ้ า แพงโกล่ า ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ 2 มี ป ระธานกลุ่ ม คื อ นางบุ ญ น า บุ ญ เกิ ด
วัตถุประสงค์ของกลุ่มนาหญ้าแพงโกล่า คือ การปลูกหญ้าแพงโกล่าเพื่อจาหน่ายเป็นอาหารสัตว์ มีทั้ง
แบบสดและแห้ง นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้สาหรับผู้ที่สนใจในการปลูกหญ้าแพงโกล่า ประกอบด้วย
ฐานองค์ความรู้ 3 ฐาน คือ ฐานการเรียนรู้การปลูกนาหญ้าแพงโกล่า การจัดจาหน่ายหญ้าแพงโกล่า
อัดฟ่อน และการจัดจาหน่ายพันธุ์หญ้าแพงโกล่า
5.3 กลุ่มผลิตอาหารสัตว์
กลุ่มผลิตอาหารสัตว์เป็นการรวมตัว กันของผู้ มีแนวคิดด้านการผลิตอาหารสั ตว์ที่
ต้องการต่อยอดโดยเน้นการผลิตในรูปแบบของอินทรีย์สาร ซึ่งสามารถหาได้ในพื้นที่ตาบลหางน้าสาคร
ลดการใช้อาหารสัตว์แบบพึ่งพาสารเคมี ซึ่งในอนาคตกลุ่มผลิตอาหารสัตว์จะจัดทาพื้นที่เป็นฐานการ
เรียนรู้และโฮมสเตย์เพื่อเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการรับรองผู้ที่สนใจเข้ามา
เรียนรู้วิธีการผลิตอาหารสัตว์แบบลดต้นทุนและไม่พึ่งพาสารเคมีอีกด้วย
5.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ดยายฉิมอินดี้ ตั้งอยู่ที่หมู่
2 มีแนวคิดการทางานในรูปแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่มีความ
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ต้องการเพาะเห็ดขายเป็นอันดับแรก จากนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จึงต่อยอดผลิตภัณฑ์จนกลายเป็น
การผลิตครบวงจร ตั้งแต่การผลิตก้อนเห็ดจนถึงการแปรรูป โดยมีฐานการเรียนรู้สาคัญ 3 ฐาน ได้แก่
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดดอกเห็ด การฝึกอบรมฝึกอาชีพเพาะเห็ด และการจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เพาะเห็ด
ทุกชนิด นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ยังให้บริการโฮมสเตย์สาหรับผู้ที่มาเรียนรู้อาชีพได้พักค้างคืน
เพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานแม่ข่ายในการท่องเที่ยววิถีเกษตรในชุมชนอีกด้วย
5.5 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุน
กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุน ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 โดยประธานกลุ่ม คือ นายวรวุฒิ ทองอินทร์ ที่ต้องการลดต้นทุนในการเลี้ยงและเพื่อให้ได้ไขไก่ที่ไม่มีสารเคมี โดยมีฐานการเรียนรู้สาคัญ 8
ฐาน ประกอบด้วย การจาหน่ายไข่ไก่และไข่เป็ดอารมณ์ดี การอบรมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เดินสู่
แนวทางเกษตรอินทรีย์ การอบรมการทาเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ การเรียนรู้ า
รเลี้ยงเป็ดอารมณ์ ดี การเลี้ยงกบและเลี้ยงปลา การเรียนรู้การเผาถ่าน การเรียนรู้ การทาปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและน้าหมักจุลินทรีย์ การเรียนรู้การปลูกพืชอาหารเลี้ยงสัตว์ และการเรียนรู้การปลูกกล้วย
มาลีอ่องและกล้วยหอม
5.6 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหางแขยง
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหางแขยง การทานาแบบลดต้นทุน ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ประธานกลุ่ม
คือ นายสมศักดิ์ แตงโพธิ์ มีแนวคิดในการทานาแปลงใหญ่แบบลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี ให้ผลิตผล
มีการปนเปื้อนสารเคมีน้อยที่สุด โดยจะเป็นการทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น สานักงาน
เกษตรอาเภอมโนรมย์ สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท สานักงานชลประธานจังหวัดชัยนาท และ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
5.7 ถนนเด็กเดิน
ถนนเด็กเดินเป็นการริเริ่มของนายพรเทพ พรหมตระกูล หรือครูต่อง ภายใต้แนวคิด
ที่ว่าคนดีในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมสอนเด็ก ๆ วาดภาพระบายสีและปั้น
ดินน้ามันในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. บริเวณหน้าเทศบาลตาบลหางน้าสาครโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย ครูต่องได้ดาเนินการมาเป็นระยะ 8 ปี โดยตั้งมั่นในการทางานครั้งนี้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้
ห่างไกลจากยาเสพติด เมื่อดาเนินการมาได้สักระยะหนึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและประชาชน
เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคนในท้องถิ่นจนผลักดันให้ถนนเด็กเดินได้มีการจัด
กิจกรรมสงกรานต์ถนนเด็กเดิน โดยชาวบ้านจะมาเปิดจุดบริการอาหารฟรีตลอดงาน นับว่าเป็นการ
ร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
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5.8 บ้านเกษตรผสมผสานนานาพันธุ์พืชผักผลไม้ต่างถิ่น
บ้านเกษตรผสมผสานนานาพันธุ์พืชผักผลไม้ต่างถิ่น ริเริ่มโดยคุณปราณี ประนอม
เป็นชาวบ้านหมู่ที่ 5 ครั้งแรกที่เริ่มทามีแต่คนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว แต่ปัจจุบันบ้านเกษตรฯ
ได้ปลูกพืชผักผลไม้ไว้หลายชนิด อาทิ เงาะ มังคุด ทุเรียน ดีปลี มะดัน กล้วยพันธุ์ต่าง ๆ ขนุน พืชผัก
สมุนไพร และต้นไผ่ นอกจากนี้ยังมีการจัดจาหน่ายกิ่งพันธุ์ซึ่งตอนจากต้นพันธุ์ในสวน ที่สาคัญยังนา
แนวคิดเกษตรปลอดสารมาใช้ ทุกวันนี้สามารถจาหน่ายผลผลิตในชุมชนมีรายได้ทุก วันให้ครอบครัว
และเป็นการสร้างความหลากหลายให้ชุมชนหางน้าสาคร
5.9 บ้านไก่ชน บ้านปลากราย และปลาช่อน
บ้านไก่ชน บ้านปลากราย และปลาช่อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เป็นการสร้างอาชีพด้วยการ
เลี้ยงไก่ชน ปลากราย และปลาช่อน ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน ณ ริมบึงหางแขยง โดยมีฐานการ
เรียนรู้สาคัญ 2 ฐาน ประกอบด้วย การเรียนรู้จากผู้ประกอบอาชีพจริง อุปสรรค ปัญหา และช่องทาง
การจัดจาหน่าย และการเรียนรู้แนวทางเกษตรผสมผสานการเลี้ยงไก่ชน และเลี้ยงปลา พร้อมกับการ
ปลูกกล้วย มะนาว มะละกอ และข้าว นอกจากนี้ยังมีการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
และไก่ชน ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้น และมีการผลักดันเป็นกีฬา รวมถึงการประกวด
ราคาไก่ชน นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สนใจอีกด้วย
5.10 บ้านสวนชวนกิน ผลิตข้าวปลอดสาร
บ้านสวนชวนกิน ผลิตข้าวปลอดสาร ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรุ่น
ใหม่ ได้แก่ คุณสรัญญา คาโฉม ที่ต้องการลดต้นทุนสารเคมี โดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งจากทางบ้านมาทา
แปลงสาธิตและเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างแปลงที่ใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีให้แก่ผู้ใหญ่ในบ้าน คือ
คุณแม่ เมื่อทาการเปรียบเทียบผลผลิต รายได้ กาไร และขาดทุนแล้วนั้น ผลปรากฏว่าใช้ทุนน้อย
ผลผลิตมาก กาไรดี ทางบ้านจึงหันมาทาเกษตรแบบปลอดสารตั้งแต่นั้นมา โดยมีฐานการเรียนรู้สาคัญ
5 ฐาน ประกอบด้วย การผลิตข้าวปลอดสารจาหน่ายในแบรนด์ของตนเอง การเรียนรู้ข้าวหอมปทุม
ข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสาร การบริหารโรงสีชุมชนขนาดย่อม การเรียนรู้การเพาะเห็ด และการปลูกพืชผัก
ผสมผสาน
5.11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสวนตาบลหางน้าสาคร (สวนมะนาว)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสวนตาบลหางน้าสาคร (สวนมะนาว) ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตาบล
หางน้าสาคร โดยมีประธานเป็นกลุ่มฯ คือ นางลาจวน เผือกสีมา ซึ่งเป็นการปลูกสวนมะนาวแบบยก
ร่อง โดยมีฐานการเรี ยนรู้สาคัญ 2 ฐาน ได้แก่ การเรี ยนรู้การทาตลาดมะนาวแป้นราไพ และการ
สอบถามข้อมูล ปัญหา และวิธีการเพาะปลูกมะนาว โดยผลผลิตส่วนใหญ่นาส่งจาหน่ายที่ตลาดไท
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แสดงให้เห็นถึงผลผลิตที่ดี ในการปลูกมะนาว หากเราเรียนรู้อย่างถูกวิธีแล้ว การทาเกษตรแบบใดก็
ตามย่อมได้ผลผลิตดีเช่นกัน
5.12 ร้านมีดช่างแกะ
ร้านมีดช่างแกะ ดาเนินการโดยช่างแกะ หรือนายบุญธรรม ภูมิเมือง อายุ 63 ปี มี
ภูมิลาเนาอยู่ตาบลหางน้าสาคร ปัจจุบันได้ส่งต่อองค์ความรู้ให้บุตรชาย โดยสิ่งสาคัญของร้านมีดช่าง
แกะ คือ การนาวัสดุเหลือใช้มาทาเป็นมีด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งการตีมีดลักษณะดังกล่าวกาลังจะสูญ
หายไปจากชุมชน
ช่างแกะเล่าว่า เดิมบิดาประกอบอาชีพตีมีดอยู่ที่ตลาดเช้ามโนรมย์ ตนได้ช่วยเป็น
ลูกมือ และเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ จากบิดาทีละเล็กละน้อย ต่อมามีคนชักชวนให้ย้ายมาทาที่ตาบลหาง
น้าสาคร จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 บิดาได้เสียชีวิตลงขณะที่ตนอายุประมาณ 20 ปี จึงตัดสินใจสาน
ต่ออาชีพตีมีดเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบัน โดยผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับทา เช่น มีด เหรียญหวดหญ้ า
เคียว จอบ เสียม และรับซ่อมด้วย สาหรับเหล็กที่ใช้ได้ไปรับซื้อจากร้านรับซื้อของเก่า เช่น แหนบ
รถยนต์ เหล็กเหล่านี้ต้องเป็นเหล็กที่สามารถชุบแข็งได้ ตอนนี้มีบุตรชายช่วยทางาน และมีความตั้งใจ
จะให้สานต่ออาชีพตีมีดนี้ สาหรับรายได้ไม่แน่นอน บางช่วงที่ชาวนามีรายได้ ดี ข้าวราคาดี ก็จะขายได้
จานวนมาก ส่วนงานซ่อมมีด จอบ เสียม ก็มีเรื่อย ๆ มีรายได้เฉลี่ยวันละ 500-600 บาท คิดราคาค่า
ซ่อมมีดเล่มละ 40 บาท ถ้าเป็นมีดตีใหม่ใส่ด้ามเสร็จเล่มละ 250 บาท ส่วนดาบเล่มละ 300 บาท
5.13 วัดหางแขยง
วัดหางแขยงตั้งอยู่ที่บ้านหางแขยง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2412 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2538 เขตวิสุงคามสีมามีความกว้าง
30 เมตร และความยาว 60 เมตร ปูชนียวัตถุที่สาคัญของวัด ได้แก่ พระประธานปางมารวิชัย ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ขนาดหน้าตักมีความกว้าง 50 นิ้ว และมีความสูง 70 นิ้ว สร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2537 และพระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักมีความ
กว้าง 30 นิ้ว และมีความสูง 50 นิ้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521
5.14 วัดหางน้าสาคร
วัดหางน้าสาครตั้งอยู่ ที่บ้านหางน้าสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปูชนียวัตถุที่
สาคัญ ได้แก่ พระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ขนาดหน้าตักมีความกว้าง 1.20 เมตร
และมีความสู ง 2.6 เมตร สร้ างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังมีพระประธานปางมารวิชัย ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักมีความกว้าง 1 เมตร และมีความสูง 1.30 เมตร สร้าง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 พระประจาศาลธรรมสังเวชปางมารวิชัย หน้าตักมีขนาดกว้างกว้าง 1.20 เมตร
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และมีความสูง 1. 50 เมตร และพระพุทธรูปทองคาศรีอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 2 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว ซึ่ง
ค้นพบในเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2547
6. ตาบลอู่ตะเภา
ตาบลอู่ตะเภามีสถานที่สาคัญ 3 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณอู่ตะเภา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ไส้เดือนดินออแกนิกส์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ
6.1 เมืองโบราณอู่ตะเภา
จากหนังสือโบราณคดีเมืองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นเอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 3/2534
ตามโครงการสารวจแหล่งโบราณคดี กรมศิลปากร ได้กล่าวไว้ว่าเมืองอู่ตะเภาเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า
20 ปี จากการสารวจของอาจารย์มานิตย์ วัลลิโภดม ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2506 ในเบื้องต้นพบว่า
เมืองโบราณอู่ตะเภามีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ตั้งอยู่ริมแม่น้าอู่ตะเภา วัตถุโบราณที่พบส่วนใหญ่
เป็นเครื่องปั้นดินเผา และมีเหรียญเงินตรารูปสังข์ อีกด้านเป็นรูปศรีวัตสะ และปลา บริเวณรอบ ๆ
เมืองโบราณอู่ตะเภามี ระบบการชลประทานและสระน้า นอกจากนี้ยังมีเมืองโบราณอยู่ใกล้ ๆ อีก 2
แห่ง คือ เมืองนครน้อย และเมืองนางเหล็ก กลุ่มเมืองดังกล่าวอยู่ในสมัยทวาราวดี ระหว่างปลายปี
พ.ศ. 2531 ซึ่งชาวบ้านหางน้าสาครได้พบชิ้นส่วนธรรมจักรและเสาแปดเหลี่ยมจานวนหนึ่ง และได้
นาไปเก็บไว้ที่ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาชัยนาท ในความดูแลของนายแพทย์สานวน ปาลวัฒนวิไชย
เจ้าของที่ดินที่ขุดพบ ต่อมานักโบราณคดีจากกองโบราณคดี ได้เดินทางไปตรวจสอบและทาการสารวจ
เพื่อศึกษาทางโบราณคดีในบริเวณที่พบธรรมจักรศิลา ได้พบชิ้นส่วนธรรมจักรเพิ่มเติมจานวนหนึ่งและ
ฐานเป็นรูปวงกลม แต่หยุดการทางานไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นฤดูฝน อย่างไรก็ตามได้ลอกจารึกบน
ธรรมจักรและเสาแปดเหลี่ยมส่งให้นักภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติทาการศึกษา ปรากฏเป็น
อักษรปัลลวะ ภาษาบาลีเรื่อง ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร
รอบเมืองโบราณมีคูน้าขนาดกว้างประมาณ 19 เมตร มีคันดินสูงประมาณ 9 เมตร
ซึ่งอยู่ในสภาพดี ด้านตะวันตกของเมืองซึ่งเป็นด้านยาวที่สุดของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู อยู่ติดกับแม่น้าอู่
ตะเภา กาแพงเมืองตอนที่ใกล้ลาน้าแม่น้ามากที่สุดอยู่ห่างกันเพียง 40 เมตรเท่านั้น ซึ่งด้านนี้คูเมืองตื้น
ทาให้คันกาแพงเมืองค่อนข้างต่า หมู่บ้านอู่ตะเภาตั้งอยู่บริเวณนี้มีรอยขาดของกาแพงเมืองทางด้านนี้
สองช่อง แสดงให้เห็นว่าเป็นช่องระบายน้าออกจากเมือง ริมกาแพงข้างในมีสระน้า 2 สระอยู่ติดกัน
ทางด้านตะวันออกมีร่องกาแพงเมืองกว้างประมาณ 5 เมตร ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นประตูเมือง ห่างประตู
เมืองออกไปนอกเมืองทางเหนือราว 30 เมตร พบซากเจดีย์ก่อด้วยอิฐฐานกว้างประมาณ 18 เมตร
เจดีย์องค์นี้ถูกทาลายเสีย หายอย่างยับเยิน เหลือให้เห็นอยู่เพียงแค่ฐานเท่านั้น ห่างตัวเมืองออกไป
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ 500 เมตร พบเสาโกลนสมัยทวาราวดี ทาด้วยหินสีเขียวจมอยู่ในดิน
หลักหนึ่งสูงจากพื้นดิน 84 เซนติเมตร และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 55เซนติเมตร กาแพงเมือง
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ด้านหนึ่งเป็นสันสูงมีต้นไม้ปกคลุมทึบ และวกไปบรรจบกันกับด้านตะวันตก มีช่องทางระบายน้าออก
จากตัวเมืองช่องหนึ่ง
นอกจากนี้บริเวณกลางเมืองค่อนมาทางด้านตะวันตกและด้านเหนือ มีเนินดินขนาด
ใหญ่อยู่เนินหนึ่งชื่อบ่อหมัน เป็นซากศาสนสถานขนาดใหญ่ ซึ่งก่อด้วยอิฐและศิลาแลง แต่ทว่ายังเหลือ
แต่ฐาน ตรงกลางมีบ่อลึกและพบเนินดินมีเศษกระเบื้องถ้วยชามมากมายผิดกับบริเวณอื่น พบเหรียญ
เงินขนาดใหญ่กว่าห้าบาทปัจจุบัน ด้านหนึ่งเป็นตราสังข์อีก ด้วนหนึ่งมีรูปศรีวัตสะและรูปปลาจึงดู
แปลกกว่าเงินอื่น ๆ ที่พบในเขตเมืองนี้ซึ่งมีตราเป็นรูปดวงอาทิตย์และอีกด้านหนึ่งเป็นรูปศรีวัตสะ
6.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไส้เดือนดินออแกนิกส์
เป็นศูนย์การเรียนแห่งหนึ่งในตาบลอู่ตะเภา โดยร้อยตรี มณฑล น่วมภักดี มีแนวคิด
ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการด าเนิ น งานที่ เ น้ น การสร้ า งสรรค์ พร้ อ มถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ การทางาน วิธีการเพื่อให้บุคคลอื่น ๆ สามารถนาความรู้นี้ไปพัฒนาและต่อยอดได้ตาม
ความต้องการ โดยมีฐานการเรียนรู้สาคัญ 2 ฐาน ได้แก่ การเรียนรู้วิถีมูลไส้เดือน จากผู้มีประสบการณ์
ตรง การนาเสนอช่องทางการตลาด และประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยการเริ่มต้นการเลี้ยง
ไส้เดือนจากไม่กี่กะละมัง จนกระทั่งปัจจุบันมีการขยายการผลิต โดยใช้เครื่องมือมาช่วย และบริหาร
จัดการในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลผลิตหลัก ได้แก่ การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดื อนเพื่อจาหน่ายแก่
บุคคลทั่วไป และมีการพัฒ นาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดการต่ อยอดของการเรียนรู้ ในยึด
แนวทางที่ว่าการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดด้านความพอเพียง
6.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ก่อตั้งโดยคุณขนิษฐา ยิ่งเจริญ ซึ่งเป็น Young
Smart Farmer มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนของตาบล รวมทั้งพัฒนารายได้โดยการเลี้ยงแพะ
เพื่อการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการแพะสูงมาก โดยมีฐานการ
เรียนรู้สาคัญ 2 ฐาน ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงเรื่องการเลี้ยงแพะ
การจัดการช่องทางการตลาด การเรียนรู้เรื่องการดูแลเลี้ยงแพะ และการเรียนรู้เรื่องการทาอาหาร
เลี้ยงแพะ นอกจากนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะยังมีแนวคิดการทาฟาร์ม สเตย์ การขยาย
พื้นที่การเลี้ยงแพะเพิ่มเติม และการทดลองนาสัตว์ชนิดอื่นเข้ามาเลี้ยงด้วย เช่น แกะ เป็นต้น
7. ตาบลไร่พัฒนา
มีสถานที่สาคัญ 3 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณนครน้อย เมืองโบราณแม่นางเหล็ก และฟาร์มนก
ใหญ่เมล่อน
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7.1 เมืองโบราณนครน้อย
เมืองโบราณนครน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านหัวถนน อยู่ห่างจากเมืองอู่ตะเภาออกไปประมาณ
2 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกหน้าเขาแหลมเป็นคูน้าคันดินโบราณขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนที่
เป็นคูน้าตื้นเขินหมดแล้ว ส่วนที่เป็นคันดินกาแพงดินมีขนาดกว้าง 250 เมตร และมีความยาว 300
เมตร แต่ปัจจุบันสภาพเมืองโบราณนครน้อยไม่เหลือร่อ งรอยทางประวัติศาสตร์ให้ศึกษาเนื่องจาก
ชาวบ้านได้เข้ามาหักร้างถางพงทาเป็นไร่ทั้งหมด
7.2 เมืองโบราณแม่นางเหล็ก
เมืองโบราณแม่นางเหล็ก ตั้งอยู่ที่บ้านเขาแหลม ซึ่งอยู่ถัดจากเมืองโบราณนครน้อย
ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร ตัวเมืองมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี
ขนาดใหญ่กว่าเมืองโบราณนครน้อยเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีคูน้าและคันดินอยู่ในสภาพดี แต่ไม่ปรากฏ
ว่ามีศาสนสถานใด ๆ ภายในตัวเมืองเมืองแม่นางเหล็กอาจจะเป็นเมืองหน้าด่าน หรือเมืองในการ
ปกครองของเมืองอู่ตะเภาเช่นเดียวกับเมืองโบราณนครน้อย
7.3 ฟาร์มนกใหญ่เมล่อน
ฟาร์มนกใหญ่เมล่อนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่สาคัญแห่งหนึ่งในตาบลไร่พัฒนา เป็นการ
เรียนรู้วิธีการปลูกเมล่อนเพื่อพัฒนาต่อยอดด้านการส่งออกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมลอน โดย
ฐานการเรียนรู้จานวน 4 ฐาน ประกอบด้วย การพัฒนาสินค้าโอทอป 5 ดาวจังหวัดชัยนาท การบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรอง GAP การอบรมการเพาะเลี้ยงพืชตระกูลแตง ได้แก่ เมล่อน แตงโม
แคนตาลูป และการแปรรูปจากผลผลิต อาทิ ไอศกรีมเมล่อน เค้กเมล่อน ปัจจุบั นทางผู้บริหารฟาร์ม
นกใหญ่เมล่อนและการเพาะเลี้ยงเมล่อนในโรงเรือนได้มีแนวคิดในการทาฟาร์มสเตย์ และจะมีการ
ขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์จากเมล่อนมากขึ้น ทั้งที่เป็นผลสดและแปรรูป

การจาแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การจาแนกสถานที่ทสี่ ามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดย
ใช้เกณฑ์ของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ซึ่งจัดประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็น 9
รูปแบบ ได้แก่
1. ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์
2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม
4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ปูนปั้น และแกะสลัก
5. ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
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6. ดนตรี การแสดง และภาพยนตร์
7. ภาษาและวรรณกรรม
8. ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน และเทศกาล
9. ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เฉพาะท้องถิ่น
เมื่อจาแนกสถานที่ทั้ง 41 แห่งตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อยู่ในอาเภอ
มโนรมย์ พบว่าสถานที่ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 35 แห่ง และจาแนกเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 4 ประเภท ได้แก่ ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 5 แห่ง
ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ปูนปั้น และแกะสลัก 3 แห่ง ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ
ทางศาสนา 10 แห่ง และลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เฉพาะท้องถิ่ น 17
แห่ง ดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 การจัดแหล่งท่องเที่ยว อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามประเภทการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ลาดับ
สถานที่
ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์
1 เรือสาเภาทองมโนรมย์
2 ศาลเจ้าพ่อกวนอู
3 เมืองโบราณนครน้อย
4 เมืองโบราณแม่นางเหล็ก
5 เมืองโบราณอู่ตะเภา
ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ปูนปั้น และแกะสลัก
1 กลุ่มอาชีพบ้านดอนฉนวน
2 เสื่อกกบ้านซื่อสัตย์
3 ร้านมีดช่างแกะ
ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
1 วัดศรีสิทธิการาม (วัดเหนีอ)
2 วัดโพธิศรีศรัทธาราม (วัดกลาง)
3 วัดศรีมณีวรรณ (วัดใต้)
4 วัดพิกุลงาม (วัดหัวหาด)
5 วัดจวน

ตาบล
คุ้งสาเภา
คุ้งสาเภา
ไร่พัฒนา
ไร่พัฒนา
อู่ตะเภา
ท่าฉนวน
ท่าฉนวน
หางน้าสาคร
คุ้งสาเภา
คุ้งสาเภา
คุ้งสาเภา
คุ้งสาเภา
ท่าฉนวน
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ตารางที่ 4-3 (ต่อ)
ลาดับ
สถานที่
6 วัดหัวยาง
7 วัดหางแขยง
8 วัดหางน้าสาคร
9 วัดหนองม่วง
10 วัดโคกแจง
ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เฉพาะท้องถิ่น
1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง
2 สวนผสมมะเขือเทศและการปลูกพืชหมุนเวียน
3 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
4 ฟาร์มนกใหญ่เมล่อน
5 สวนส้มโอขาวแตงกวาสุขสาราญ
ลาดับ
สถานที่
6 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกล้วยฉาบ
7 กลุ่มนาหญ้าแพงโกล่า
8 กลุ่มผลิตอาหารสัตว์
9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด
ยายฉิมอินดี้
10 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุน
11 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหางแขยง
12 บ้านเกษตรผสมผสานนานาพันธุ์พืชผักผลไม้ต่างถิ่น
13 บ้านไก่ชน บ้านปลากราย และปลาช่อน
14 บ้านสวนชวนกิน ผลิตข้าวปลอดสาร
15 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสวนตาบลหางน้าสาคร (สวนมะนาว)
16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไส้เดือนดินออแกนิกส์
17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ

ที่ตัง
ท่าฉนวน
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
วัดโคก
วัดโคก
ท่าฉนวน
ท่าฉนวน
ท่าฉนวน
ไร่พัฒนา
ศิลาดาน
ที่ตัง
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
อู่ตะเภา
อู่ตะเภา

จากตารางที่ 4-3 สถานที่ทั้ง 35 แห่งสามารถจาแนกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยแต่ละประเภทประกอบด้วยสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
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1. ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์
ประเภทประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์มี จานวน 6 แห่ง ได้แก่ เรือสาเภาทอง
มโนรมย์ และศาลเจ้าพ่อกวนอู อยู่ในตาบลคุ้งสาเภา เมืองโบราณนครน้อย และเมืองโบราณแม่นาง
เหล็ก ตั้งอยู่ทตี่ าบลไร่พัฒนา เมืองโบราณอู่ตะเภา ตั้งอยู่ในตาบลอู่ตะเภา ดังภาพที่ 4-1
2. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ปูนปั้น และแกะสลัก
ประเภทศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ปูนปั้น และแกะสลัก ในอาเภอมโนรมย์มี
3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มอาชีพบ้านดอนฉนวน และเสื่อกกบ้านซื่อสัตย์ ตั้งอยู่ที่ตาบลท่าฉนวน และร้านมีด
ช่างแกะ ตั้งอยู่ทตี่ าบลหางน้าสาคร ดังภาพที่ 4-2
3. ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา ซึ่งเชื่อมโยง
ถึงรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีก 2 ประเภท ได้แก่ โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ และประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้านและเทศกาลรวมเข้าไว้ด้วยกัน พบว่า ในอาเภอมโนรมย์มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้
ทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ วัดศรีสิทธิการาม (วัดเหนื อ) วัดโพธิศรีศรัทธาราม (วัดกลาง) วัดศรีมณีวรรณ
(วัดใต้) ส่วนวัดพิกุลงาม (วัดหัวหาด) ตั้งอยู่ที่ตาบลคุ้งสาเภา ส่วนวัดจวน และวัดหัวยาง ตั้งอยู่ที่ตาบล
ท่าฉนวน วัดหางแขยง และวัดหางน้าสาคร ตั้งอยู่ในตาบลหางน้าสาคร ในขณะที่วัดหนองม่วง และ
วัดโคกแจง ตั้งอยู่ที่ตาบลวัดโคก ดังภาพที่ 4-3
4. ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เฉพาะท้องถิ่น
แหล่ งท่องเที่ย วประเภทลั กษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เ ฉพาะ
ท้องถิ่นพบมากที่สุดในอาเภอมโนรมย์ โดยมีจานวน 17 แห่ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง
สวนผสมมะเขือเทศและการปลูกพืชหมุนเวียน และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งอยู่ที่ตาบลท่าฉนวน ฟาร์มนกใหญ่เมล่อน ตั้งอยู่ที่ตาบลไร่พัฒนา สวนส้มโอขาว
แตงกวาสุขสาราญ ตั้งอยู่ตาบลศิลาดาน ในขณะทีก่ ลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกล้วยฉาบ กลุ่มนาหญ้า
แพงโกล่า กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ดยายฉิม
อินดี้ กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหางแขยง บ้านเกษตรผสมผสานนานาพันธุ์
พืชผักผลไม้ต่างถิ่น บ้านไก่ชน บ้านปลากราย และปลาช่อน บ้านสวนชวนกิน ผลิตข้าวปลอดสาร และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสวนตาบลหางน้าสาคร (สวนมะนาว) ตั้งอยู่ที่ตาบลหางน้าสาคร ส่วนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไส้เดือนดินออแกนิกส์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ตั้งอยู่ ในตาบลอู่
ตะเภา ดังภาพที่ 4-4
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ภาพที่ 4-1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์
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ภาพที่ 4-2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม
ภาพวาด ปูนปั้น และแกะสลัก
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ภาพที่ 4-3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
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ภาพที่ 4-4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นามาใช้เฉพาะท้องถิ่น
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นอกจากนี้ยังพบว่ามีสถานที่ที่ไม่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเกณฑ์
การจัดประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) จานวน 6 แห่ง ได้แก่
เกาะตาลัด จุดบรรจบแม่น้าสองสี และตลาดเช้ามโนรมย์ ตั้งอยู่ทตี่ าบลคุ้งสาเภา ถนนเด็กเดิน ตั้งอยู่ที่
ตาบลหางน้าสาคร และคลองชลประทาน ตั้งอยู่ทตี่ าบลวัดโคก

เส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
หลักการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวทางการศึกษาของภัยมณี แก้วสง่า และ
นิศาชล จานงศรี (2555) อ้างอิงจาก Richards (2009) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะเฉพาะ 6 ประการของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่ องเที่ยวในอาเภอมโนรมย์มี 35
แห่ง สามารถกาหนดเป็นเส้นทางการท่ องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เ รียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต และเอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน โดยการเรี ย นรู้ อ าจเกิ ด จาก
ประสบการณ์ทางตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบมี
รายละเอียดดังนี้
1. เส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์
ในเมืองมโนรมย์มีวัดสาคัญทางศาสนาหลายแห่ง ด้วยความโดดเด่นนี้จึงทาการจัดเส้นทางไหว้
พระซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ เส้นทางไหว้พระทางบก และเส้นทางไหว้พระทางน้า (ล่องเรือ
ในแม่น้าเจ้าพระยา) โดยวัดที่มีความโดดเด่น แต่ละวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน รวมถึงพิธีกรรมทาง
ศาสนา นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงถึงประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านและเทศกาลตามความเชื่ อของชุมชนไว้
ด้วย เส้นทางไหว้พระทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1 เส้นทางไหว้พระทางบก
เส้นทางไหว้พระทางบกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบย่อย ได้แก่ เส้นทางไหว้พระเลียบ
แม่น้าเจ้าพระยา ผ่านวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าจานวนทั้งสิ้น 8 วัด โดยเริ่มจากวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดไปยังวัด
ที่อยู่ใต้สุด ประกอบด้วย วัดหัวยาง วัดจวน วัดหนองม่วง วัดโคกแจง วัดศรีสิทธิการาม (วัดเหนือ) วัด
โพธิศรี ศรั ทธาราม (วัดกลาง) วัดศรีมณีว รรณ (วัดใต้) และวัดพิกุล งาม (วัดหั ว หาด) เส้ นทางนี้ มี
ระยะทางประมาณ 28.80 กิโลเมตร ดังภาพที่ 4-5 ส่วนอีกหนึ่งเส้นทาง คือ เส้ นทางไหว้พระ 9 วัด
โดยเพิ่มอีกหนึ่งวัดจากเส้นทางแรก ได้แก่ วัดหางแขยง เส้นทางนี้มีระยะทาง 38.50 กิโลเมตร ดังภาพ
ที่ 4-6
โดยวัดที่อยู่ในเส้นทางไหว้พระทางบกนี้ตั้งอยู่ในตาบลคุ้งสาเภา หางน้าสาคร วัดโคก
ศิลาดาน และท่าฉนวน
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ภาพที่ 4-5 เส้นทางไหว้พระเลียบแม่น้าเจ้าพระยา
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ภาพที่ 4-6 เส้นทางไหว้ 9 วัด
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1.2 เส้นทางไหว้พระทางนา
นอกจากเส้นทางไหว้พระทางบกแล้ว ทางน้าก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจและมี
ความสวยงาม นักท่องเที่ยวจะได้ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติและบ้านเรือนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยา และยังสามารถแวะสักการะพระพุทธรูปสาคัญตามวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าได้ เรือนา
เที่ย วมีให้ บ ริ การอยู่ ห ลายจุ ด เช่น บริเวณหน้าศาลเจ้ากวนอู เส้ นทางไหว้พระทางน้าแบ่งเป็น 2
รูปแบบ โดยรูปแบบแรกมี 5 วัด เริ่มจากวัดจวน วัดโคกแจง วัดศรีสิทธิการาม (วัดเหนือ) วัดโพธิศรี
ศรัทธาราม (วัดกลาง) วัดศรีมณีวรรณ (วัดใต้) มีระยะทาง 15.80 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ดังภาพที่ 4-7
รูปแบบที่ 2 มี 5 วัดเช่นกัน แต่เริ่มจากวัดหัวยาง วัดโคกแจง วัดศรีสิทธิการาม (วัด
เหนือ) วัดโพธิศรีศรัทธาราม (วัดกลาง) วัดศรีมณีวรรณ (วัดใต้) เส้นทางนี้มีระยะทางไกลกว่าเส้นทาง
แรก คือ มีระยะทาง 23.70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ดังภาพที่ 4-8
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ภาพที่ 4-7 เส้นทางไหว้พระทางน้าแบบที่ 1
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ภาพที่ 4-8 เส้นทางไหว้พระทางน้าแบบที่ 2
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2. เส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์
เส้นทางการท่องเที่ยวนี้เป็นการนาเสนอวิถีชีวิตของของเกษตรกรในชุมชน เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการต่าง ๆ กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ของอาเภอมโนรมย์มี
อาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดจึงเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ในอาเภอมโนรมย์ มี การ
รวมกลุ่มของเกษตรกรตามอาชีพทั้งสิ้น 17 แห่ง นักท่องท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวและมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมที่แต่ละแห่งได้จัดขึ้นได้
การวิจัยนี้ได้จัดทาและนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตเกษตรกรรมเชิง
สร้ างสรรค์ 2 เส้ น ทาง เพื่อให้ นั กท่องเที่ยวได้สั มผั ส กับประสบการณ์ ตรงทางการท่ องเที่ยว ผ่ าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา (การมองเห็น) หู (การได้ยิน) จมูก (การดมกลิ่น) ลิ้น (การชิมรส) และ
กาย (การสัมผัส) โดยการเลือกแหล่งท่องเที่ยวพิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวต้องมีกิจกรรมหลากหลาย
มีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วน มีการเดินทางที่สะดวกสบาย มีผู้ให้ความรู้ประจาแหล่งท่องเที่ยว มี
สิ น ค้ า ของฝากหรื อ ของที่ ร ะลึ ก และที่ ส าคั ญ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง หมดต้ อ งมี ร ะยะทางที่ ไ ม่ ไ กลกัน
จนเกิ น ไป ผลการศึ ก ษาพบว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถน ามาพั ฒ นาเป็น เส้ น ทางการท่ อ งเที่ยว
วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีดังนี้
2.1 เส้นทางชมวิถีเกษตร แบบที่ 1
เส้นทางท่องเที่ยวชมวิถีเกษตรแบบที่ 1 นี้ มีระยะทางสั้นเพียง 8.50 กิโลเมตรเท่านั้น
เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาไม่มากนัก เส้นทางนี้มีแหล่งท่องเที่ยว 4 แห่ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด และผลิตภัณฑ์จากเห็ดยายฉิมอินดี้ และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุน ตั้งอยู่ ใน
ตาบลหางน้าสาคร ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไส้เดือนดินออแกนิกส์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้
เลี้ยงแพะ ตั้งอยู่ในตาบลอู่ตะเภา ดังภาพที่ 4-9
2.2 เส้นทางชมวิถีเกษตร แบบที่ 2
เส้นทางท่องเที่ยวชมวิถีเกษตรแบบที่ 2 มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเส้นทางแรก 1
แห่ง รวมเป็น 5 แห่ง นั่นคือ สวนส้มโอขาวแตงกวาสุขสาราญ จึงทาให้เส้นทางนี้ มีระยะทาง 25.90
กิโลเมตร ดังภาพที่ 4-10
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ภาพที่ 4-9 เส้นทางชมวิถีเกษตร แบบที่ 1
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ภาพที่ 4-10 เส้นทางชมวิถีเกษตร แบบที่ 2
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3. เส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านประเพณีเชิงสร้างสรรค์
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ น ารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ มี สิ น ค้ า หลั ก คื อ ทั ก ษะและประสบการณ์ ด้ า น
วัฒ นธรรมที่เกิดจากการเข้าร่ วมกิจกรรมทางเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญของเมือง
มโนรมย์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ความเชื่อ และพิธีกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
โดยส่ ว นใหญ่ป รากฎอยู่ ใ นเทศกาลงานวัดส าคัญ ซึ่ งนั ก ท่อ งเที่ ย วต้ อ งมีก ารก าหนดเวลาที่ชั ด เจน
เนื่องจากเทศกาลและงานประเพณีจะถูกกาหนดเป็นช่วงเวลา หนึ่งปีจะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียว มโนรมย์
มีเทศกาลและงานประเพณีที่ สาคัญและมีการจัดปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 4 ประเพณี มี
รายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 4-11)
3.1 ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ตักบาตรดอกไม้ และแห่มาลัยสาย
ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ตักบาตรดอกไม้ และแห่มาลัยสาย จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวัน
มาฆบูชาของทุกปี ณ วัดหัวยาง ตาบลท่าฉนวน วัดหัวยางมีเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่ริม
ฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ภายในงานนักท่องเที่ยวสามารถเคารพสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และสามารถ
เดินซื้อของฝากที่สาคัญของอาเภอมโนรมย์ อาทิ สินค้า OTOP เครื่องหัตถกรรม และผลไม้ท้องถิ่น
เป็นต้น
3.2 ประเพณีแห่พ่อขุนศรีสิทธิกรรฐ์
ขุนศรีสิทธิกรรฐ์เป็นผู้ก่อตั้งเมืองมโนรมย์และเป็นเจ้าเมืองคนแรก ประชาชนในอาเภอ
มโนรมย์จึงให้ความสาคัญและเคารพนับถือ โดยจัดให้มีประเพณีแห่พ่อขุนศรีสิทธิกรรฐ์ในช่วงวันที่ 17
เมษายนของทุกปี ณ วัดจวน ตาบลท่าฉนวน ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นจุดกาเนิดเมืองมโนรมย์
3.3 งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสามศรี
งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสามศรี จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือน
เมษายนขึ้นทุกปี ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม (วัดกลาง) ตาบลคุ้งสาเภา โดยประชาชนจะทาการนมัสการ
พระพุทธรูปหลวงพ่อสามศรี ซึ่งประชาชนในชุมชนเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้าคุ้งสาเภา ทาให้เกิด
ความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือ ผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรก็ได้สมความปรารถนา
3.4. ประเพณีไหว้บรรพบุรุษ (ไหว้ผีโรง)
ประเพณีงานไหว้บรรพบุรุษ (ไหว้ผี โ รง) เป็นประเพณีที่เป็นความเชื่อดั้ง เดิม ของ
ชาวบ้านชุมชนบ้านหางน้าสาคร ตาบลหางน้าสาคร เป็นการไหว้บรรพบุรุษ ที่ปกป้องคุ้มภัย ให้ แก่
ลูกหลาน จัดในปีที่มีเดือนแปด 2 เดือนติดต่อกัน (แปดสองหน) โดยปกติในรอบเวลา 4 ปี จะเกิดปีที่มี
เดือนแปดสองหน 1 ครั้ง ซึ่งวันที่ถูกกาหนดให้เป็นวันวันประกอบพิธีกรรม ได้แก่ วันอังคารหรือวัน
เสาร์ ช่วงต้นเดือน 7
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ภาพที่ 4-11 ที่ตั้งของการจัดเทศกาลและประเพณีสาคัญของอาเภอมโนรมย์
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การสร้างตราสินค้าและการกาหนดตาแหน่งทางการตลาดให้กับเมืองมโนรมย์
กระบวนการสร้างตราสินค้า และการกาหนดตาแหน่งทางการตลาดให้กับเมืองมโนรมย์ แบ่ง
การดาเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอน (5Cs) ได้แก่ การแต่งตั้งคณะทางาน (Committee) การวิเคราะห์
ชุมชน (Community Analysis) การค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน (Community Identity) การช่วยกันคิด
ช่วยกันทา (Co-Creation) และการสื่อสารตราสินค้า (Communication) (สัจจา ไกรศรรัตน์ และ
วรรักษ์ สุเฌอ, 2560) และข้อมูลสาคัญอีกส่วนหนึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม
ย่อย โดยผู้ที่ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
เจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท และนายอาเภอมโนรมย์ รวมถึงการสัมภาษณ์ เชิง
ลึกกับปราชญ์ท้องถิ่นและประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาเภอมโนรมย์ และนักท่องเที่ยว ในการดาเนินงานมี
รายละเอียดดังนี้
1. การแต่งตังคณะทางาน
คณะทางานกระบวนการสร้างตราสินค้าและการกาหนดตาแหน่งทางการตลาดประกอบด้วย
คณะทางาน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นาที่มีพลังอานาจบารมี (Power Leader) บุคคลหรือพนักงาน (People)
การมีส่วนร่วม (Participation) และเครือข่ายพันธมิตร (Partnership) โดยในการแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อการสร้างตราสินค้าและการกาหนดตาแหน่งทางการตลาดให้กับเมืองมโนรมย์ ได้แก่ นายอาเภอ
ปลัดอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ
ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก
คณะทางานมีหน้าที่ประสานงานและดาเนินงานเพื่อให้สมาชิกแต่ละฝ่ายได้ติดต่อสื่อสารกัน
นอกจากนี้คณะทางานต้องรับผิดชอบดาเนิน การพัฒนากระบวนการสร้างตราสินค้า และการกาหนด
ตาแหน่งทางการตลาด รวมทั้งวิเคราะห์การดาเนินงานและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
2. การวิเคราะห์ชุมชน
การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญที่นาไปใช้ในการสร้างตราสินค้าและการกาหนด
ต าแหน่ ง ทางการตลาดถื อ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ โดยเมื อ งมโนรมย์ มี ศั ก ยภาพทางการท่ อ งเที่ ย ว
เนื่องจากมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่น่าสนใจ รวมถึงการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ การวิเคราะห์ชุมชนแบ่งออกเป็นเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ข้อดี
ข้อด้อย จุดแข็ง และจุดอ่อน ในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังภาพที่ 4-12
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ข้อดี

ข้อด้อย

• มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
• มีประวัติศาสตร์และข้อมูลทางวัฒนธรรม
ชุมชนที่ชัดเจน
• มีประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
• มีสินค้าชุมชน
• มีแหล่งศึกษาเรียนรู้สาหรับนักท่องเที่ยว
• คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง

• แหล่งท่องเที่ยวขาดความเชื่อมโยง
• ขาดการประชาสัมพันธ์และนาเสนอ
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน
• ประชาชนในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
• ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนขาดพื้นที่ใน
การนาเสนอสินค้า
• ขาดการจัดการองค์ความรู้ทางการ
ท่องเที่ยว
• ขาดหน่วยงานที่ดูแลการท่องเที่ยว
โดยตรง

จุดแข็ง

จุดอ่อน

• สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งทางบกและ
ทางน้า
• อาเภอมโนรมย์อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง
• แหล่งท่องเทียวสามารถพัฒนา บูรณาการ
และต่อยอดการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว
• หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
และชุมชนมีความต้องการร่วมกันในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

• ตาแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ใกล้จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวภาคกลางตอนบน
• โครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว และ
การท่องเที่ยวยังต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงอยู่มาก

ภาพที่ 4-12 การวิเคราะห์ชุมชนของเมืองมโนรมย์
จากการวิเคราะห์เมืองมโนรมย์ซึ่งประกอบด้วยข้อดี ข้อด้อย จุดแข็ง และจุดอ่อน พบว่าเมือง
มโนรมย์มีความได้เปรียบทางการแข่งขันของเมืองท่ องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในประเด็นด้าน
ความหลาหลายทางทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ประกอบด้ วย ประวัติศาสตร์ ประเพณี กิจกรรม
และสินค้าชุมชน จากการสารวจและเก็บข้อมูลสถานที่สาคัญของเมืองมโนรมย์ทาให้สามารถสรุปได้ว่า
เมืองมโนรมย์มีลักษณะสาคัญ 2 ประการ ดังนี้
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2.1 เมืองแห่งพุทธศาสนา
ในเมืองมโนรมย์ มีวัดสาคัญ ซี่งเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
จานวน 10 วัด โดยตั้งอยู่ในตาบลคุ้งสาเภา 4 วัด ตาบลท่าฉนวน 2 วัด ตาบลหางน้าสาคร 2 วัด และ
ตาบลวัดโคก 2 วัด ดังตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4 วัดสาคัญที่อยู่ในเมืองมโนรมย์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อวัด
วัดศรีสิทธิการาม (วัดเหนือ)
วัดโพธิศรีศรัทธาราม (วัดกลาง)
วัดศรีมณีวรรณ (วัดใต้)
วัดพิกุลงาม (วัดหัวหาด)
วัดจวน
วัดหัวยาง
วัดหางแขยง
วัดหางน้าสาคร
วัดหนองม่วง
วัดโคกแจง

ตาบล
คุ้งสาเภา
คุ้งสาเภา
คุ้งสาเภา
คุ้งสาเภา
ท่าฉนวน
ท่าฉนวน
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
วัดโคก
วัดโคก

2.2 เมืองแห่งเกษตรกรรม
เมืองมโนรมย์ถือเป็นศูนย์กลางในการทาเกษตรกรรมของจังหวัดชัยนาท มีพืชผัก
ผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ส้มโอขาวแตงกวา รวมทั้งเกษตรกรยังมีการรวมกลุ่มกันสร้างเป็นศูนย์ การ
เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน สวนเกษตร และกลุ่มแปรรูปผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ส่งผลให้เมือง
มโนรมย์มีความโดดเด่นด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก และมีความพร้อมสาหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่
ต้องการเข้าไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ การรวมกลุ่มทางการเกษตรที่สาคัญดังตารางที่ 4-5
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ตารางที่ 4-5 กลุ่มทางการเกษตรที่สาคัญในเมืองมโนรมย์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อสถานที่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง
สวนผสมมะเขือเทศและการปลูกพืชหมุนเวียน
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ฟาร์มนกใหญ่เมล่อน
สวนส้มโอขาวแตงกวาสุขสาราญ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกล้วยฉาบ
กลุ่มนาหญ้าแพงโกล่า
กลุ่มผลิตอาหารสัตว์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด
ยายฉิมอินดี้
กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุน
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหางแขยง
บ้านเกษตรผสมผสานนานาพันธุ์พืชผักผลไม้ต่างถิ่น
บ้านไก่ชน บ้านปลากราย และปลาช่อน
บ้านสวนชวนกิน ผลิตข้าวปลอดสาร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสวนตาบลหางน้าสาคร (สวนมะนาว)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไส้เดือนดินออแกนิกส์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ

ตาบล
ท่าฉนวน
ท่าฉนวน
ท่าฉนวน
ไร่พัฒนา
ศิลาดาน
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
หางน้าสาคร
อู่ตะเภา
อู่ตะเภา

3. การค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน
อัตลักษณ์ของเมืองมโนรมย์ คือ เมืองแห่งพุทธศาสนาและวิถีเกษตร จากที่กล่าวไปในตอนต้น
ว่าเมืองมโนรมย์มีวัดที่น่าสนใจหลายแห่ง มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ประชาชนในพื้นที่ให้ความ
เคารพและเลื่อมใสศรัทธาจานวนมาก นอกจากนี้ยังมี การรวมกลุ่มทางการเกษตรหลายแห่ง ทาให้
กลายเป็นจุดเด่นที่สาคัญอย่างหนึ่งของเมืองมโนรมย์
จากอัตลักษณ์ที่สาคัญของเมืองมโนรมย์ นั่นคือ เมืองแห่งพุทธศาสนาและวิถเี กษตร ดังนั้นจึง
ควรส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในวัดสาคัญของชุมชนเพื่อเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และเข้าร่ ว มกิจ กรรมทางการเกษตรที่แต่ล ะกลุ่ ม ได้จัดทาขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวต้องการได้รับประสบการณ์ จากการท่องเที่ยว ซึ่งเมือง
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มโนรมย์มีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ถือเป็น จุดแข็งและสามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มีอยู่จึงสามารถส่งเสริมให้เมืองมโนรมย์เป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิ ง
สร้างสรรค์ของจังหวัดได้
4. การร่วมคิดร่วมทา
เป็นแนวคิดเพื่อยกระดับการทางานของเมืองมโนรมย์ในการสร้างมูลค่าและพัฒนาตราสินค้า
และบริการในพื้นที่ โดยสร้างสรรค์รูปแบบการนาเสนอตราสินค้ารูปแบบใหม่ ได้แก่
4.1 การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวชุมชนและสินค้าเชิงวัฒนธรรม
4.2 การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามสากล
4.3 การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวและชุมชนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการให้บริการ
4.4 การพัฒ นารู ปแบบการบริ ห ารจัด การแหล่ ง ท่อ งเที่ยวตามหลั กธรรมาภิ บ าล
โปร่งใส และเป็นธรรม
4.5 การออกแบบภูมิสถาปัตย์ของแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องตามอัตลัก ษณ์ของ
เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
4.6 การควบคุมคุณภาพและราคาสินค้า ให้สอดคล้องกับอุปสงค์-อุปทานตามกลไก
ตลาด
4.7 การพั ฒ นาโครงการสร้ างพื้ น ฐานทางการท่ อ งเที่ ยวของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรมทั้งทางบกและทางน้า
5. การสื่อสารการตลาด และการสื่อสารอัตลักษณ์ตราสินค้า
เมื่อกาหนดอัตลักษณ์และเป้าหมายของของเมืองมโนรมย์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปควรทา
การประชาสั มพันธ์ ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่ว ยสร้างการรู้จักให้ กับนักท่องเที่ ยวทั่ว ไป ตลอดจน
นั กท่องเที่ย วกลุ่ มเฉพาะที่ส นใจการท่องเที่ยววัฒ นธรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งตัว อย่างเครื่องมือการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่
5.1 การโฆษณาทางสื่อสังคม ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์
5.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ป้ายประกาศ โบวชัวร์ แผ่พับ และใบปลิว
5.3 การจัดแถลงข่าว ทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
5.4 การจัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การจัดประกวดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
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การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาดแต่ ล ะประเภทต้ อ งเลื อ กให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับสารได้อย่างถูก ต้องและครบถ้วน และได้รับการตอบสนองจาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยคานึงถึงกระบวนการและภาพรวมของการท่องเที่ยว ตั้งแต่การนาเสนอผลิตภัณฑ์
นั่นคือ แหล่งท่องเที่ยวและบริการ ต้องสามารถสื่อถึงอัตลักษณ์และความน่าสนใจแหล่งท่องเที่ยว
รูปแบบของกิจกรรมและบริการที่มีอยู่ ซึ่งจุดขายที่สาคัญของเมืองมโนรมย์ คือ เมืองแห่งพุทธศาสนา
และวิถีเกษตร มีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้ ทั้งเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร สอดคล้อง
กับเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ นั่นคือ มโนรมย์ เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

สรุปผล
มโนรมย์เป็นเมืองที่มีความสาคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติศาสตร์และความเป็นมา
ที่น่าสนใจ มีโบราณาสถานเก่าแก่หลายแห่ง วิถีชีวิตของคนที่ตั้งรกรากสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่น่าศึกษาเยี่ยมชม ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
จึงทาให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวและพืชไร่ รวมถึงการค้าขาย
นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับแม่น้าเจ้าพระยา ทาให้มีการตั้งชุมชนและสร้างบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้า
เกิดเป็นวิถีชีวิตริมน้าที่น่าสนใจ จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เมืองมโนรมย์มีสถานที่ที่น่าสนใจ ทั้งเชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวิถีเกษตร ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล สถานที่สาคัญ
ของเมืองมโนรมย์สามารถจาแนกสถานที่ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ สถานที่ทางพุทธศาสนา และ
สถานที่เกี่ยวกับวิถีเกษตร และนาไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของมโนรมย์ นั่นคือ เมืองแห่งพุทธศาสนา
และวิถีเกษตร โดยสถานที่ที่ส ามารถพัฒนาเป็นแหล่ งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ มีทั้งสิ้น 35 แห่ ง
จ าแนกได้ เ ป็ น 4 ประเภท ได้ แ ก่ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละร่ อ งรอยทางประวั ติ ศ าสตร์ 5 แห่ ง ศิ ล ปะ
หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ปูนปั้น และแกะสลัก 3 แห่ง ศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ ทาง
ศาสนา 10 แห่ง และลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 17 แห่ง
การนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับอัต ลักษณ์ของเมือง โดยแบ่งเส้นทาง
การท่องเที่ย วออกเป็ น 3 รู ป แบบ ได้แก่ เส้ นทางการท่องเที่ยววัฒ นธรรมด้านประวัติศาสตร์เชิง
สร้างสรรค์ ด้านวิถีชีวิตเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ และด้านประเพณีเชิงสร้างสรรค์ โดยเส้นทางการ
ท่องเที่ยวนี้ได้นาเทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System)
มาใช้ในการสร้างเส้นทางและนาเสนอในรูปแบบของแผนที่เพื่อให้ นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจใช้เป็น
แนวทางและวางแผนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองมโนรมย์ได้
จากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย จุดแข็ง และจุดอ่อน ทาให้เห็นว่าเมืองมโนรมย์มีข้อดีและจุด
แข็งที่สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวได้ นั่นคือ มีสถานที่ทางพุทธศาสนาและวิถีเกษตร แต่
อย่างไรก็ดียังขาดการพัฒนาและเชื่อมโยงสถานที่ดังกล่าวให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ประเด็น
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สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ขาดหน่วยงานที่ทาหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงด้านการท่องเที่ยว ทาให้ไม่
มีการขับเคลื่อนหรือดาเนินการได้ต่อเนื่อง รวมทั้งประชาชนในพื้ นที่ยังขาดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ทาให้ไม่สามารถทาให้เมืองมโนรมย์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของจังหวัดได้
ดังนั้น สิ่งที่ควรเร่งดาเนินการในลาดับแรก คือ การตั้งหน่วยงานและคณะทางานที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวโดยตรง จัดทาแผนและนโยบายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การกาหนดให้
มโนรมย์เป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวโน้มรูปแบบการท่องเที่ยวที่
เปลี่ ย นแปลงไป นักท่องเที่ย วหั นมาให้ ความส าคัญกับการท่องเที่ยวที่มี ส่วนร่ว มกับชุมชนมากขึ้น
รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ให้ความสาคัญกับวิถีชีวิตดั้งเดิมคนในชุมชน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและสร้างสรรค์
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บทที่ 5
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการปรับปรุงภูมิทศั น์
การศึ ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารออกแบบเมื อ งท่ อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรมเชิ ง
สร้างสรรค์ในเมืองมโนรมย์ โดยการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google
Earth ในปี พ.ศ. 2545 และ 2560 ด้วยวิธีการแปลตีความด้วยสายตา จากนั้นทาการวิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากนั้นนาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลผัง
เมืองรวมของเมืองมโนรมย์ และออกแบบเมืองมโนรมย์ ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 และ 2560
2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2545 และ 2560
3. การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมืองรวมของมโนรมย์
4. การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองโบราณ
5. การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
6. สรุปผล

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 และ 2560
1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอมโนรมย์ คือ พื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทานาซึ่งมี
พื้นที่มากที่สุดเท่ากับ 85,258.44 ไร่ หรือร้อยละ 60.46 พื้นที่นากระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ตอนเหนือ
จนถึงตอนใต้ของอาเภอ มีเพียงด้านตะวันออกของอาเภอเท่านั้นที่มีการทานากันน้อย การใช้ประโยชน์
ที่ดินที่มีพื้นที่รองลงมา ได้แก่ พืชไร่ มีพื้นที่ 13,807.44 ไร่ หรือร้อยละ 9.79 การปลูกพืชไร่ส่วนใหญ่
พบทางตะวันออกของอาเภอ ส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้นมีการปลูกกระจายทั่ว ไป ในขณะที่อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เมืองและย่านการค้า พบตั้งกระจายตัวอยู่ตามแนวแม่น้าเจ้าพระยาตั้งแต่
ตาบลท่าฉนวน ศิลาแดน และคุ้งสาเภา รวมทั้งตอนใต้ของอาเภอในตาบลหางน้าสาครที่พบบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัยกระจุกตัวค่อนข้างหนาแน่น ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็น โรงงานขนาดเล็กที่
ตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) และทางหลวงหมายเลข 32 ดัง
ตารางที่ 5-1 และภาพที่ 5-1
2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560
การใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอมโนรมย์ใน พ.ศ. 2560 ยังคงมีลักษณะคล้ายคลึงกับใน พ.ศ.
2545 กล่าวคือ มีพื้นที่นามากที่สุดเท่ากับ 78,058.41 ไร่ หรือร้อยละ 55.35 รองลงมา ได้แก่ พืชไร่
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19,780.34 ไร่ (ร้อยละ 14.03) และที่อยู่อาศัย 5,589.19 ไร่ (ร้อยละ 3.84) โดยการทานายังคงพบ
ทั่วไปตั้งแต่ตอนเหนือลงมาจนถึงตอนใต้ของอาเภอ ในขณะที่ พืชไร่ส่วนใหญ่พบอยู่ในตาบลไร่พัฒนา
และตอนเหนือของตาบลท่าฉนวนที่ติดกับแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยตั้งกระจาย
หนาแน่นตลอดริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระเจ้ายา ตาบลหางน้าสาครและไร่พัฒนา ดังตารางที่ 5-2 และภาพที่
5-2
ตารางที่ 5-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอมโนรมย์ พ.ศ. 2545
ที่

รหัส

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A1
A2
A3
A4
A5
A7
A9
F2
F3
M1
M2
M3
M4
R1
R3
U1
U2
U3
U5
U6
W1
W2

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่นา
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
ไม้ผล
พืชสวน
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นา้
ป่าผลัดใบ
ป่าชายเลน
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพืน้ ที่นาขั
้ ง
เหมืองและบ่อขุด
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
เส้นทางคมนาคมสายชุมชน
เขตทาง
เมืองและย่านการค้า
ที่อยู่อาศัย
สถานที่ราชการและสถาบัน
ย่านอุตสาหกรรม
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
แหล่งน้าตามธรรมชาติ
แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
รวม

ไร่
85,258.44
13,807.44
4,683.73
6,931.84
1,026.19
3,738.30
254.14
636.32
326.51
2,251.57
1,706.71
147.77
2,493.42
2,958.23
444.61
597.35
5,589.19
1,071.09
300.49
4.40
3,799.05
2,998.21
141,025.00

พื้นที่
ตร.กม. ร้อยละ
136.41 60.46
22.09
9.79
7.49
3.32
11.09
4.92
1.64
0.73
5.98
2.65
0.41
0.18
1.02
0.45
0.52
0.23
3.60
1.60
2.73
1.21
0.24
0.10
3.99
1.77
4.73
2.10
0.71
0.32
0.96
0.42
8.94
3.96
1.71
0.76
0.48
0.21
0.01
0.00
6.08
2.69
4.80
2.13
225.64 100.00
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ตารางที่ 5-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอมโนรมย์ พ.ศ. 2560
ที่

รหัส

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A1
A2
A3
A4
A5
A7
A8
F2
F3
M1
M2
M3
M4
R1
R2
R3
U1
U2
U3
U5
U6
W1
W2

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่นา
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
ไม้ผล
พืชสวน
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน
พืชน้า
ป่าผลัดใบ
ป่าชายเลน
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพืน้ ที่นาขั
้ ง
เหมืองและบ่อขุด
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
เส้นทางคมนาคมสายชุมชน
เส้นทางทางจักรยาน
เขตทาง
เมืองและย่านการค้า
ที่อยู่อาศัย
สถานที่ราชการและสถาบัน
ย่านอุตสาหกรรม
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
แหล่งน้าตามธรรมชาติ
แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
รวม

ไร่
78,058.41
19,780.34
3,671.64
7,361.00
1,324.91
3,508.74
42.73
616.65
342.09
2,842.90
1,285.36
754.54
2,292.31
3,106.07
50.30
385.10
746.75
5,418.54
1,206.86
815.83
17.97
3,763.57
3,632.37
141,025.00

พื้นที่
ตร.กม. ร้อยละ
124.89 55.35
31.65 14.03
5.87
2.60
11.78
5.22
2.12
0.94
5.61
2.49
0.07
0.03
0.99
0.44
0.55
0.24
4.55
2.02
2.06
0.91
1.21
0.54
3.67
1.63
4.97
2.20
0.08
0.04
0.62
0.27
1.19
0.53
8.67
3.84
1.93
0.86
1.31
0.58
0.03
0.01
6.02
2.67
5.81
2.58
225.64 100.00
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ภาพที่ 5-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอมโนรมย์ พ.ศ. 2545
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ภาพที่ 5-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอมโนรมย์ พ.ศ. 2560
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2545 และ 2560
จากการศึกษาการเปลี่ ย นแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดิ นในช่ว งปี พ.ศ. 2545 และ 2560 มี
รายละเอียดดังตารางที่ 5-3 และภาพที่ 5-3
ตารางที่ 5-3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2545 และ 2560
2545

2560
A1

A2

A3

A4

A5

A7

A8

F2

A1
A2

74,985.76
447.35

6,170.59
11,399.58

174.43
416.53

989.40
150.45

191.83
32.55

708.84
295.73

0.72
-

-

A3

334.27

662.81

2,124.62

491.96

86.66

120.55

-

-

A4

1,014.73

367.25

286.72

4,553.94

208.28

14.07

-

-

A5

32.05

13.95

30.52

236.71

656.83

-

-

-

A7

211.73

635.18

143.48

24.86

8.95

2,119.20

-

-

A9

203.70

-

-

15.44

-

9.45

-

-

F2

-

-

-

-

-

-

-

615.81

F3

-

3.08

1.39

19.93

3.40

-

-

-

M1

40.58

249.36

168.84

75.56

6.14

68.69

-

-

M2

488.47

116.63

40.42

113.67

102.57

23.51

12.69

-

M3

-

-

21.10

-

-

29.89

-

-

M4

76.73

49.67

164.13

124.11

2.05

73.47

29.32

-

R1

-

0.02

-

0.05

0.65

-

-

-

R3

1.68

-

-

3.52

-

-

-

-

U1

-

-

5.81

7.10

-

-

-

-

U2

8.16

8.78

3.27

11.26

8.05

6.08

-

.85

U3

-

-

4.29

-

-

-

-

-

U5

-

-

-

1.76

-

-

-

-

U6

-

-

-

-

-

-

-

-

W1

1.25

.97

1.38

1.76

4.06

0.60

-

-

W2

161.96

21.47

34.72

39.52

2.90

8.66

-

-

รวม

78,058.41

19,780.34

3,671.64

7,361.00

1,324.91

3,508.74

42.73

616.65
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ)
2545

2560
F3

M1

M2

M3

M4

R1

R2

R3

A1

-

506.76

41.82

44.02

216.24

8.00

-

1.95

A2

47.42

134.87

242.44

209.99

146.81

23.80

-

-

A3

-

183.90

107.50

177.36

113.74

9.38

-

-

A4

-

101.33

81.90

0.99

47.93

8.77

-

-

A5

-

4.76

17.86

-

1.00

0.60

-

-

A7

-

264.12

8.98

60.90

5.53

-

-

A9

-

-

19.41

F2

16.46

-

F3

271.00

24.04

M1

-

1,412.58

27.02

M2

-

48.89

515.80

M3

-

M4

5.88

R1

-

-

-

R3

-

-

U1

-

U2

1.33

U3

-

-

-

U5

-

-

U6

-

-

W1

-

-

W2

-

รวม

342.09

35.43
-

1.17

-

-

-

-

-

1.34

-

-

-

-

-

-

2.14

-

-

81.27

4.83

-

-

30.99

5.66

1.46

-

96.79

-

-

-

-

90.71

1,484.32

43.23

23.47

0.15

-

2.16

2,942.41

3.00

0.17

-

-

-

30.68

22.32

382.67

1.77

1.45

-

16.01

0.49

-

0.01

47.27

23.53

56.00

5.11

-

-

-

-

0.80

0.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83.15

29.46
2,842.90

31.48

15.07
-

79.00

62.55

-

14.71

12.24

-

-

103.61

5.19

17.72

2.39

-

0.14

1,285.36

754.54

2,292.31

3,106.07

50.30

385.10
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ)
2545

2560
U1

U2

U3

U5

U6

W1

W2

รวม

A1

73.61

231.29

15.64

378.67

-

-

518.87

85,258.44

A2

1.58

9.42

10.48

45.68

-

5.10

107.66

13,807.44

A3

16.00

107.33

26.48

14.51

13.57

31.72

61.37

4,683.73

A4

7.18

190.52

12.36

13.51

-

3.85

18.51

6,931.84

A5

-

19.46

-

-

-

1.73

10.73

1,026.19

A7

12.83

70.37

2.31

10.99

-

-

123.45

3,738.30

A9

-

-

-

-

-

-

4.97

254.14

F2

-

2.71

-

-

-

-

-

636.32

F3

-

1.52

-

-

-

-

-

326.51

M1

16.36

40.26

32.93

-

-

-

12.08

2,251.57

M2

-

3.87

0.15

13.36

-

33.92

154.65

1,706.71

M3

-

-

-

-

-

-

-

147.77

M4

39.37

64.18

31.95

21.54

-

7.98

46.56

2,493.42

R1

-

0.71

-

-

-

-

9.05

2,958.22

R3

1.64

2.09

-

-

-

-

-

444.61

U1

555.79

5.12

3.25

-

-

-

0.55

597.35

U2

16.88

4,559.76

4.86

14.44

-

2.90

11.65

5,589.19

U3

-

0.41

1,065.53

-

-

-

-

1,071.09

U5

-

-

-

298.74

-

-

-

300.49

U6

-

-

-

-

4.40

-

-

4.40

W1

-

5.71

-

-

-

3,675.89

16.93

3,799.05

W2

5.51

23.80

0.92

4.40

-

0.48

2,535.34

2,998.21

รวม

746.75

5,418.54

1,206.86

815.83

17.97

3,763.57

3,632.37

141,025.00

หมายเหตุ
A1 = พื้นที่นา

A8 = พืชน้า

M3 = เหมืองและบ่อขุด

U2 = ที่อยู่อาศัย

A2 = พืชไร่

A9 = สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

M4 = พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

U3 = สถานที่ราชการและสถาบัน

A3 = ไม้ยืนต้น

F2 = ป่าผลัดใบ

R1 = เส้นทางคมนาคมสายชุมชน

U5 = ย่านอุตสาหกรรม

A4 = ไม้ผล

F3 = ป่าชายเลน

R2 = เส้นทางทางจักรยาน

U6 = สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

A5 = พืชสวน

M1 = ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ

R3 = เขตทาง

W1 = แหล่งน้าตามธรรมชาติ

A7 = ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน

M2 = พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพื้นที่น้าขัง

U1 = เมืองและย่านการค้า

W2 = แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
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ภาพที่ 5-3 การเปลี่ยนปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอมโนรมย์ระหว่าง พ.ศ. 2545 และ 2560
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จากตารางที่ 5-3 เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2545 และ 2560
พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ การเปลี่ยนจากนาข้าวไปเป็นพืชไร่คิด
เป็ น พื้ น ที่ 6,170.59 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 4.38 รองลงมาเป็ น การเปลี่ ย นแปลงจากไม้ ผ ลเป็ น นาข้ า ว
1,014.73 ไร่ หรือร้อยละ 0.72 การเปลี่ยนแปลงจากนาข้าวเป็นไม้ผล 989.40 ไร่ หรือร้อยละ 0.70
ในขณะที่อาคาร บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีการขยายตัวมากขึ้นคิดเป็นพื้นที่รวมกันทั้งหมด
1,721.73 ไร่ หรือร้อยละ 1.22 โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในสิ่งปลูกสร้าง คือ 858.78 ไร่
ส่วนพื้นที่ป่าไม้ในอาเภอมโนรมย์พบ 2 ประเภท ได้แก่ ป่าผลัดใบ และป่าชายเลน ซึ่งมีพื้นที่
รวมกันทั้งสิ้น 958.74 ไร่ โดยป่าชายเลนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่ากับ 71.09 ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่า
แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 1,097.03 ไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าวมา
เป็นแหล่งน้ามากถึง 518.87 ไร่

การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมืองรวมของมโนรมย์
ในงานวิจั ย นี้ ไ ด้ท าการสร้ างขอบเขตการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ นตามที่ ไ ด้จ าแนกประเภทท้ า ย
กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ ผังเมืองรวมของจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560 (กรมโยธาธิการและผังเมื อง,
2560) ในอาเภอมโนรมย์แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังตารางที่ 5-4
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ตารางที่ 5-4 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอมโนรมย์ตามท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมของจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก)
ที่ดินประเภทชุมชน (ข)
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการนันทนาการและสิ่งแวดล้อม (ค)
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (ง)
เส้นทางคมนาคม (จ)
แหล่งน้าธรรมชาติ (ฉ)

หลังจากนั้นได้นาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560 ที่จาแนกจากภาพถ่ายดาวเทียมมา
ทาการซ้อนทับกับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมข้างต้น ปรากฏว่า มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินทุกประเภทอยู่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมืองแร่และบ่อขุด
(M3) และโรงงานอุตสาหกรรม (U5) ซึ่งมีพื้นที่ 659.04 และ 722.19 ไร่ ตามลาดับ พื้นที่ในบริเวณนี้
ควรสงวนไว้สาหรับการทาเกษตรกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่กลับพบว่ามีการทาเหมืองแร่และ
โรงงานอุตสาหกรรมอยู่หลายแห่ง ในขณะที่ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (ง) นั้นมีการใช้
เพื่อปลูกพืชไร่ (A2) มากถึง 939.48 ไร่ แต่ไม่พบโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่นี้
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอมโนรมย์ ในปัจจุบันมีหลายพื้นที่ไม่
สอดคล้องกับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมที่ประกาศในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีการใช้
ที่ดินผิดประเภทหลายแหล่ง เช่น การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเกษตรกรรมและชุมชน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ในทางตรงกัน ข้ามพื้นที่ที่ควรใช้ใน
สาหรับตั้งโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการนาไปใช้ในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น เช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 5-5 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น พ.ศ. 2560 ของอ าเภอมโนรมย์ จ าแนกตามประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม
การใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
พ.ศ. 2560
A1
A2
A3
A4
A5
A7
A8
F2
F3
M1
M2
M3
M4
R1
R2
R3
U1
U2
U3
U5
U6
W1
W2
รวม

ก
62,354.88
18,024.25
2,681.26
5,804.63
1,270.56
2,838.28
0.72
156.97
189.63
1,678.21
994.06
659.04
1,550.36
1,920.48
19.21
117.64
215.84
4,147.62
638.95
722.19
13.29
714.05
2,760.32
109,472.45

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม
ข
ค
ง
จ
ฉ
รวม
15,676.63
23.79
3.05 78,058.35
809.51
2.15
939.48
1.01
3.92 19,780.32
898.35
83.68
3.99
4.37
3,671.64
1,540.50
11.22
1.95
2.69
7,360.99
50.08
1.07
3.20
1,324.91
475.09
0.36
193.55
1.08
0.37
3,508.73
42.01
42.73
- 459.63
0.06
616.65
152.46
342.09
1,154.79
3.36
3.76
2.78
2,842.90
281.82
0.34
9.13
1,285.36
82.47
13.04
754.54
569.64
41.38
2.59
6.04
122.30
2,292.31
411.93
29.32 737.95
6.37
3,106.06
31.09
50.30
16.76
- 250.69
385.10
521.55
8.27
1.09
746.75
1,180.90
0.66
69.34
7.29
12.74
5,418.54
553.12
12.69
1.31
0.80
1,206.86
91.28
2.35
815.83
3.95
0.48
0.24
17.97
154.40
3.04
0.90 2,891.16
3,763.55
493.81
55.63
34.83
287.77
3,632.36
25161.07 507.22 1413.95 1118.20 3351.98 141,024.87

หมายเหตุ
ก = ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ข = ที่ดินประเภทชุมชน
ค = ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการนันทนาการและสิ่งแวดล้อม

ง = ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
จ =เส้นทางคมนาคม
ฉ = แหล่งน้าธรรมชาติ

A1 = พื้นที่นา

A8 = พืชน้า

M3 = เหมืองและบ่อขุด

U2 = ที่อยู่อาศัย

A2 = พืชไร่

A9 = สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

M4 = พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

U3 = สถานที่ราชการและสถาบัน

A3 = ไม้ยืนต้น

F2 = ป่าผลัดใบ

R1 = เส้นทางคมนาคมสายชุมชน

U5 = ย่านอุตสาหกรรม

A4 = ไม้ผล

F3 = ป่าชายเลน

R2 = เส้นทางทางจักรยาน

U6 = สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

A5 = พืชสวน

M1 = ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ

R3 = เขตทาง

W1 = แหล่งน้าตามธรรมชาติ

A7 = ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน

M2 = พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพื้นที่น้าขัง

U1 = เมืองและย่านการค้า

W2 = แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
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การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองโบราณ
ในอาเภอมโนรมย์มีโบราณสถานสาคัญ 3 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณอู่ตะเภา เมืองโบราณนคร
น้อย และเมืองโบราณแม่นางเหล็ก โดยเมืองโบราณอู่ตะเภาตั้งอยู่ที่ตาบลอู่ตะเภา มีลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมคางหมูติดกับแม่น้าอู่ตะเภา ส่วนเมืองโบราณนครน้อยที่ตั้งอยู่ในตาบลไร่พัฒนา ซึ่ง อยู่ห่าง
จากเมืองโบราณอู่ตะเภาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ในขณะที่เมืองโบราณ
แม่ น างเหล็ ก ตั้ ง อยู่ ใ นต าบลไร่ พั ฒ นาเช่ น เดี ย วกั น อยู่ ห่ า งจากเมื อ งโบราณนครน้ อ ยไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ดังภาพที่ 5-4

ภาพที่ 5-4 เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในอาเภอมโนรมย์
เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้เมืองโบราณทั้ง 3 แห่งนี้ได้มีประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์โดยการสร้าง
บ้านเพื่ออยู่อาศัย และทาเกษตรกรรมปลูกพืชไรและไม้ยืนต้น ทาให้สภาพเมืองโบราณเปลี่ยนแปลง
สิ่งก่อสร้างสาคัญและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายในเมืองโบราณถูกทาลายลงไปจากการเข้า
ไปใช้พื้นที่ ถึงแม้ว่าจะมีนักโบราณคดีจากกองโบราณคดี กรมศิลปากร เข้ามาศึกษาและสารวจแล้วก็
ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองโบราณอู่ตะเภาได้มีการสารวจและค้นพบวัตถุโบราณต่าง ๆ หลายอย่าง
เช่น ธรรมจักรศิลา เครื่องปั้นดินเผา และเหรียญเงินตรา
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จากการเข้าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองโบราณ ทั้งเป็นที่อยู่ อาศัยและประกอบ
อาชีพ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองโบราณทั้ง 3 แห่ง ใน
พ.ศ. 2545 และ 2560 ปรากฏว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณโบราณสถาน พ.ศ. 2545
จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองโบราณทั้ง 3 แห่ง พบว่า ในเขตเมืองโบราณอู่
ตะเภานั้นมีการเข้าทาการปลูกพืชไร่มากที่สุดถึง 250.07 ไร่ รองลงมาเป็นไม้ยืนต้น 32.90 ไร่ ในขณะ
ที่มีสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งหมดมากถึง 92.07 ไร่ ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย 13.03 ไร่ สถานที่ราชการ
และสถาบัน 16.15 ไร่ เส้นทางคมนาคม 2.06 ไร่ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 0.01 ไร่ ส่วนเมืองโบราณ
นครน้อยนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมคิดเป็นพื้นที่ 59.55 และ
1.26 ไร่ ตามลาดับ ในขณะที่เมืองโบราณแม่นางเหล็กพบว่ามีการปลูกพืชไร่เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีพื้นที่
เท่ากับ 61.92 ไร่ ดังตารางที่ 5-6 และภาพที่ 5-5
ตารางที่ 5-6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 ในบริเวณเมืองโบราณของอาเภอมโนรมย์
โบราณสถาน
เมืองโบราณอู่ตะเภา
เมืองโบราณนครน้อย
เมืองโบราณแม่นางเหล็ก
รวม

A2
250.07
61.92
311.99

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 (ไร่)
A3
M3
R1
U2
U3
U6
รวม
32.90 0.84
2.06 13.03 16.15 0.01 315.07
1.26 59.55
60.81
61.92
32.90 0.84
3.32 72.58 16.15 0.01 437.80

หมายเหตุ
A2 = พืชไร่

M3 = เหมืองและบ่อขุด

U2 = ที่อยู่อาศัย

A3 = ไม้ยืนต้น

R1 = เส้นทางคมนาคมสายชุมชน

U3 = สถานที่ราชการและสถาบัน

U6 = สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

2. การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณโบราณสถาน พ.ศ. 2560
ใน พ.ศ. 2560 การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณโบราณสถานทั้ง 3 แห่ง ไม่มีความแตกต่างจาก
ในปี พ.ศ. 2545 มากนัก กล่าวคือ ในบริเวณเมืองโบราณอู่ตะเภามีการปลูกพืชไร่มากที่สุด 248.03 ไร่
รองลงมาเป็นทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 32.90 ไร่ ส่วนสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัยมี
พื้นที่ 15.08 ไร่ สถานที่ราชการและสถาบันมีพื้นที่ 16.15 ไร่ และเส้นทางคมนาคม 2.07 ไร่ ในเขต
เมืองโบราณนครน้อยมีการใช้ประเภทที่ดินแบบที่อยู่อาศัยมากที่สุด 59.54 ไร่ และเส้นทางคมนาคม
1.27 ไร่ ในขณะที่เมืองโบราณแม่นางเหล็กยังคงมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเดียวนั่นคือ การปลูก
พืชไร่ ซึ่งมีพื้นที่ 61.92 ไร่ ดังตารางที่ 5-7 และภาพที่ 5-6
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ตารางที่ 5-7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560 ในบริเวณเมืองโบราณของอาเภอมโนรมย์
โบราณสถาน
เมืองโบราณอู่ตะเภา
เมืองโบราณนครน้อย
เมืองโบราณแม่นางเหล็ก
รวม

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560 (ไร่)
M1
M3
R1
U2
U3
U6
รวม
32.90 0.84
2.07 15.08 16.15 0.01 315.07
1.27 59.54
60.81
61.92
32.90 0.84 3.33 74.62 16.15 0.01 437.80

A2
248.03
61.92
309.94

หมายเหตุ
A2 = พืชไร่

M3 = เหมืองและบ่อขุด

U2 = ที่อยู่อาศัย

U6 = สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

M1 = ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ R1 = เส้นทางคมนาคมสายชุมชน U3 = สถานที่ราชการและสถาบัน

3. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณเมืองโบราณ พ.ศ. 2545 และ 2560
ในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง 2560 เมืองโบราณทั้ง 3 แห่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินมากนัก ดังจะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพืชไร่และที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยพบ
การเปลี่ยนแปลงในเมืองโบราณอู่ตะเภาเพียงแห่งเดียว คือ การเปลี่ยนแปลงจากบริเวณที่ปลูกพืชไร่
มาเป็นที่อยู่อาศัย คิดเป็นพื้นที่ 2.04 ไร่ และเปลี่ยนจากไม้ยืนต้นมาเป็นทุ่งหญ้าและป่าละเมาะเท่ากับ
32.90 ไร่ ดังตารางที่ 5-8 และภาพที่ 5-7
ตารางที่ 5-8 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณเมืองโบราณ พ.ศ. 2545 และ 2560

ชื่อโบราณสถาน
เมืองโบราณอู่ตะเภา
เมืองโบราณนครน้อย
เมืองโบราณแม่นางเหล็ก
รวม

A2
248.03
61.92
309.95

การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 และ 2560 (ไร่)
M3
R1
U2
U3
U6
A2-U2 A3-M1
0.84 2.06 13.0 16.15 0.01
2.04
32.90
- 1.26 59.55
0.84

3.32 72.59 16.15

0.01

2.04

32.90

รวม
315.07
60.81
61.92
437.80

หมายเหตุ
A2 = พืชไร่

M1 = ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ

U2 = ที่อยู่อาศัย

U6 = สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

A3 = ไม้ยืนต้น

M3 = เหมืองและบ่อขุด

R1 = เส้นทางคมนาคมสายชุมชน

U3 = สถานที่ราชการและสถาบัน

101

ภาพที่ 5-5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 ในบริเวณเมืองโบราณ

ภาพที่ 5-6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560 ในบริเวณเมืองโบราณ
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ภาพที่ 5-7 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณเมืองโบราณ พ.ศ. 2545 และ 2560

การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
จากการนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ เส้นทาง
การท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ ด้านวิถีชีวิตเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ
ด้านประเพณีเชิงสร้างสรรค์ (รายละเอียดในบทที่ 4) ขั้นตอนต่อมาเป็นการออกแบบ พัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้นาเสนอไว้ โดยจาแนก
ออกเป็นแต่ละพื้นที่ดังนี้
1. ตาบลคุ้งสาเภา
การตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของประชาชนในตาบลนี้กระจายตัวและอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ท าให้ บ ริ เ วณนี้ มี ค วามหนาแน่ น ของบ้ า นเรื อ นสู ง กว่ า บริ เ วณอื่ น ต าบลคุ้ ง ส าเภาเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
ความสาคัญและเป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญหลายแห่ง ทั้งศาสนาสถาน การรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ เมื่อพิจารณาแล้วตาบลคุ้งสาเภามีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์
3 แห่ง ได้แก่ บริเวณเรือสาเภาทองมโนรมย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
และบริเวณทุ่งนาวิวเขาบริเวณสี่แยกป้อมตารวจคุ้งสาเภา ดังภาพที่ 5-8 โดยแต่ละแห่งมีรายละเอียด
ดังนี้
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เรือสาเภาทองมโนรมย์
มโนรมย์

ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ

ทุ่งนาวิวเขา

ภาพที่ 5-8 พื้นที่ที่ควรพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในตาบลคุ้งสาเภา
1.1 เรือสาเภาทองมโนรมย์
เรือสาเภาทองมโนรมย์ถือเป็นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองมโนรมย์ สามารถใช้เป็นจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังลานกว้างสาหรับใช้ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ได้ ถัดจากเรือสาเภาทอง
มโนรมย์ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี ยิ่งทาให้บริเวณนี้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชมเรือสาเภาทองมโนรมย์ จากนั้นก็เที่ยวชมบ้านเรือนและวิถี
ชีวิตของชุมชนในบริเวณนี้ต่อเนื่องได้ สาหรับแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ การ
ปลูกต้นมโนรมย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อเดียวกับอาเภอและมีดอกสีแดงสวยงาม ต่อมาทา
การปรั บ ปรุ ง ฐานที่ตั้งเรือส าเภาทองมโนรมย์ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อมี
นักท่องเที่ยวมาเยือน ในบริเวณริมฝั่งแม่น้าได้ออกแบบตลิ่งให้มีระดับต่างกันลงไปในน้าเพื่อใช้พื้นที่
ตรงส่วนนั้นทากิจกรรมได้ในช่วงเวลาที่น้าลด
ภาพที่ 5-9 เป็นที่ตั้งของเรือสาเภาทองมโนรมย์และพื้นที่การใช้ประโยชน์โดยรอบ
ก่อนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนภาพที่ 5-10 เป็นภาพรวมของการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่
ซึ่งมีจุดที่ปรับปรุงหลายแห่ง ได้แก่ ท่าเรือ ที่จอดรถ ทางเดิน สวนหย่อม และการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ริมตลิ่ง
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ท่าเรือ
ลานกว้าง
สวนย่อม

ภาพที่ 5-9 เรือสาเภาทองมโนรมย์และพื้นที่โดยรอบก่อนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

ท่าเรือ
จุดจอดรถ

สวนย่อม

ภาพที่ 5-10 ภาพรวมหลังจากปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือสาเภาทองมโนรมย์และพื้นที่โดยรอบ
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การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือที่ในบริเวณเรือสาเภาทองมโนรมย์โดยปลูกไม้ยืนต้นและไม้
ดอก เช่น ต้นมโนรมย์เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ ปรับแต่งทางเดินเท้าและทางเดินขึ้นลงท่าเรือ
ให้สวยงามและปลอดภัยโดยเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ บริเวณนี้สามารถใช้ประโยชน์เป็นที่เดิน
เล่นพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นจุดชุมวิวแม่น้าทั้งสองฝั่ง ดังภาพที่ 5-11

ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-11 บริเวณท่าเรือใกล้เรือสาเภาทองมโนรมย์ก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณริมฝั่งแม่น้าทาการออกแบบตลิ่ง โดยคานึงถึงการใช้ประโยชน์และการทากิจกรรมที่
สัมพันธ์กับระดับน้าในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยแบ่งรูปแบบของตลิ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ตลิ่งแบบ
ผสมเมื่อระดับน้าต่าสุด ตลิ่งแบบผสมเมื่อระดับน้าปานกลาง และตลิ่งแบบผสมเมื่อระดับน้าสูงสุด ดัง
ภาพที่ 5-12
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ตลิ่งแบบผสมเมื่อระดับน้าต่าสุด

ตลิ่งแบบผสมเมื่อระดับน้าปานกลาง

ตลิ่งแบบผสมเมื่อระดับน้าสูงสุด

ภาพที่ 5-12 รูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ของตลิ่งบริเวณเรือสาเภาทองมโนรมย์
1.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แนวทางการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ภูมิ ทั ศ น์ บ ริเ วณศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ เพิ่มวงเวียนตรงทางแยก และปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงาม นอกจากนี้ยัง
มีการปรับแต่งเกาะกลางถนนใหม่ จากนั้นทาการปลูกต้นมโนรมย์ตลอดแนวเกาะกลางถนน เป็นการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทาให้เกิดความร่มรื่นและความสวยงามให้แก่ถนน ดังภาพที่ 5-13
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ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-13 การปรับภูมิทัศน์บริเวณแยกศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.3 บริเวณทุ่งนาวิวเขา สี่แยกป้อมตารวจคุ้งสาเภา
บริเวณนี้สามารถพัฒนาให้เป็นจุดชมวิวได้ เนื่องจากทั้งสองข้างทางเป็นทุ่งนา ซึ่งจะ
มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ฤดูกาล เช่น สีเขียวในช่วงฤดู เพาะปลูก สีทองช่วงข้าวออกรวง
และสีเหลืองในช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ประกอบกับในบริเวณนี้สามารถมองเห็นภูเขาได้อีกด้วย
แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ ได้แก่ การปลูกต้นอินทนิลทั้งสองข้างถนน เพื่อ
เพิ่มความสวยงามและร่มรื่น เนื่องจากช่วงที่ออกดอกจะมีสีชมพูตลอดเส้นทาง นอกจากนี้จะทาการ
สร้างศาลาสาหรับนั่งพักผ่อน และเป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปทุ่งนา ภูเขา และต้นอินทนิล รวมถึงสร้างจุด
จอดรถเพื่อให้อานวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ดังภาพที่ 5-14
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ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-14 บริเวณทุ่งนาวิวเขาบริเวณสี่แยกป้อมตารวจคุ้งสาเภาก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
2. ตาบลหางน้าสาคร
ตาบลหางน้าสาครเป็นตาบลหนึ่งที่สาคัญของอาเภอมโนรมย์ เป็นตาบลทีมีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น และมีแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหลายแห่งตั้งอยู่ในตาบลนี้ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น การ
พักผ่อนหย่อนใจ และออกกาลังกาย เป็นต้น พื้นที่ที่ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตาบลหางน้าสาครมี
ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ วัดหางน้าสาคร บึงหางแขยง และวัดป่าสัก ดังภาพที่ 5-15 โดยแต่ละแห่งมีการ
นาเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ดังนี้

109

วัดหางน้าสาคร

บึงหางแขยง

วัดป่าสัก

ภาพที่ 5-15 พื้นที่ที่ควรพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในตาบลหางน้าสาคร
2.1 วัดหางน้าสาคร
บริเวณวัดหางน้าสาครมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลิ่ ง โดยออกแบบให้ มี ที่นั่ง
สาหรับพักผ่อนและชมความสวยงามของแม่น้า ตลอดจนการทากิจกรรมอื่น ๆ เช่น การออกกาลังกาย
การออกแบบที่นั่งริมตลิ่งได้คานึงถึงระดับน้าต่าสุดและสูงสุด ดังนั้นในการออกแบบจะแตกต่างกันไป
ตามระดับน้าซึ่งจะส่งผลถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หลังจากที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เสร็จแล้ว ดังภาพ
ที่ 5-16 แสดงตาแหน่งที่ตั้งของวัดหางน้าสาคร ส่วนภาพที่ 5-17 เป็นภาพก่อนและหลังการพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมตลิ่ง และภาพที่ 5-18 ภาพเป็นตัวอย่างการปรับ ปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่ งที่
สัมพันธ์กับระดับน้าต่าสุดและสูงสุด
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ภาพที่ 5-16 แผนที่บริเวณวัดหางน้าสาคร

3. ตาบลท่าฉนวน

4. ตาบลศิลาดาน
ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-17 บริเวณตลิ่งวัดหางน้าสาครหลังปรับปรุงภูมิทัศน์
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ตลิ่งแบบผสมเมื่อน้าสูงสุด

ตลิ่งแบบผสมเมื่อน้าต่าสุด

ตลิ่งแบบโครงสร้าง คศล. เมื่อน้าสูงสุด

ตลิ่งแบบโครงสร้าง คศล. เมื่อน้าต่าสุด

ภาพที่ 5-18 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลิ่งวัดหางน้าสาคร
2.2 บึงหางแขยง
บริเวณบึงหางแขยงมีพื้นที่ที่ควรพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 3 แห่ง ได้แก่ หัวบึง
หน้าวัดหางแขยง และท้ายบึง ดังภาพที่ 5-19 โดยแต่ละพื้นที่มีรายละเอียดดังนี้
ท้ายบึงหางแขยง

หน้าวัดหางแขยง

หัวบึงหางแขยง

ภาพที่ 5-19 บริเวณบึงหางแขยงและพื้นที่ที่ควรพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
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2.2.1 บริเวณหัวบึงหางแขยง
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวบึงหางแขยง นาเสนอให้
มี การสร้ างลานอเนกประสงค์ สวนสุ ขภาพ และจุดนั่งชมวิวเพื่อเป็นที่พักผ่ อนและออกกาลั งกาย
รวมถึงพื้นที่สาหรับนันทนาการอื่น ๆ ได้แก่ สนามเด็กเล่น และพื้นที่ตกปลา ซึ่งจะทาให้ประชาชนทุก
เพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ สาหรับวิธีการดาเนินการ คือ เปิดทัศนียภาพบริเวณ
โค้งน้า ตัดแต่งและปลูกต้นไม้ทั้ง 2 ฝั่งของบึงให้สวยงาม ปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะและทาสะพานเชื่อม
ถึงกัน ดังภาพที่ 5-20 ภาพรวมของพื้นที่หัวบึงหางแขยงก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนภาพที่
5-21 เป็นการแสดงรายละเอียดของพื้นที่หัวบึงบางแขยงก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
ก่อน

หลัง
บริเวณตกปลา
ที่จอดรถ B

ลานอเนกประสงค์

สนามเด็กเล่น
จุดนั่งชมวิว
สวนสุขภาพ

บริเวณตกปลา
ที่จอดรถ A

ภาพที่ 5-20 ภาพรวมของพื้นที่หัวบึงหางแขยงก่อนและหลังการปรุงปรับภูมิทัศน์
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2.2.2 หน้าวัดบึงหางแขยง

ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-21 รายละเอียดบริเวณหัวบึงหางแขยงก่อนและหลังการปรุงปรับภูมิทัศน์
2.2.2 หน้าวัดหางแขยง
แนวทางการพัฒนาพื้นที่หน้าวัดหางแขยง คือ การสร้างพื้นที่พักผ่อนและทา
กิจกรรมกลางแจ้งสาหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่ว การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมตลิ่งหน้าวัด
หางแขยงโดยการสร้างท่าน้าลงไปในบึง ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ดูร่มรื่น สร้างอัฒจันทร์
ริมน้าเพื่อเป็นที่นั่งพักผ่อนและทากิจกรรม เพิ่มเส้นทางเดิน-วิ่ง และสร้างเส้นทางปั่นจักรยาน รวมถึง
การสร้างที่จอดรถขนาดเล็ก ดังภาพที่ 5-22 เป็นพื้นที่หน้าวัดหางแขยงก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
ภาพที่ 5-23 เป็นภาพรวมของพื้นที่หน้าวัดหางแขยงหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้ว ส่วนภาพ
ที่ 5-24 แสดงรายละเอียดบริเวณหน้าวัดหางแขยงก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
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ภาพที่ 5-22 บริเวณหน้าวัดหางแขยงก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์

ทางปั่นจักรยาน

ทางเดินริมน้า

อัฒจันทร์ริมน้า

ท่าน้า

ภาพที่ 5-23 บริเวณหน้าวัดหางแขยงหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
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ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-24 รายละเอียดพื้นที่หน้าวัดบึงหางแขยงก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
2.2.3 ท้ายบึงหางแขยง
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ท้ายบึงหางแขยง คือ ต้องการให้พื้นที่นี่เป็นการทา
กิจกรรมร่วมกันของครอบครัว จึงมีแนวคิดในการปรับพื้นที่ให้ เป็นที่เล่นน้าสาหรับเด็ก ๆ โดยมีการ
สร้างอัฒจันทร์สาหรับให้ผู้ปกครองนั่งดูเด็กเล่นน้า ซึ่งดินทีน่ ามาถมเพื่อปรับพื้นที่มาจากการขุดคูคลอง
จากนั้นมีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอกเพิ่มเติม สร้างเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงมีขนาดความกว้าง 1.5
เมตร และสร้างเส้นทางเดินวิ่งสาหรับผู้ที่ต้องการออกกาลังกาย ดังภาพที่ 5-25 เป็นบริเวณท้ายบึงหาง
แขยงก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนภาพที่ 5-26 เป็นภาพรวมของท้ายบึงหางแขยงที่มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เสร็จแล้ว ภาพที่ 5-27 เป็นรายละเอียดของพื้นที่ท้ายบึงหางแขยงก่อนและหลังการปรับปรุง
ภูมิทัศน์
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ภาพที่ 5-25 บริเวณท้ายบึงหางแขยงก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์

พื้นที่สีเขียวอเนกประสงค์
อัฒจันทร์

ทางปั่นจักรยาน

ภาพที่ 5-26 ภาพรวมของบริเวณท้ายบึงหางแขยงหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
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ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-27 รายละเอียดพื้นที่ท้ายบึงหางแขยงก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งนี้รูปแบบของตลิ่งที่นาเสนอมี 3 แบบ ได้แก่ แนวตัดตลิ่งธรรมชาติ 3:1
เพื่อกันดินสไลด์ (ภาพที่ 5-28) แนวตัดตลิ่งแบบหินทิ้ง (ภาพที่ 5-29) และแนวตัดตลิ่งแบบโครงสร้าง
คสล. (ภาพที่ 5-30)
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ระดับน้าสูงสุด

ระดับน้าต่าสุด

ภาพที่ 5-28 แนวตัดตลิ่งธรรมชาติ 3:1 เพื่อกันดินสไลด์
ระดับน้าสูงสุด
หินทิ้ง
ตะพัก
ระดับน้าต่าสุด

ภาพที่ 5-29 แนวตัดตลิ่งแบบหินทิ้ง

อัฒจันทร์

ระดับน้าสูงสุด

ระดับน้าต่าสุด

ภาพที่ 5-30 แนวตัดตลิ่งแบบโครงสร้าง คสล.
2.3 วัดป่าสัก
แนวทางการพัฒ นาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดป่าสัก คือ การพัฒ นาสีเขียว
(Green Development) เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังนั้น
จึงส่งเสริมให้ ปลู กต้น จามจุ รีเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ นอกจากนี้ ยัง
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สามารถสร้างเป็นเรื่องราวเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนในพื้นที่เดินรอดต้นจามจุรีก่อนเข้าไปไหว้
พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดได้อีกด้วย
ภาพที่ 5-31 เป็นพื้นที่ก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นจามจุรีเพิ่ม
เข้าไปตรงบริเวณทางเดิน สร้างความร่มรื่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดป่าสัก

ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-31 บริเวณหน้าวัดป่าสักก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
3. ตาบลท่าฉนวน
ตาบลท่าฉนวนมีสถานที่สาคัญหลายแห่งทีส่ ามารถนามาเป็นจุดขายและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมาเยี่ยมชม เช่น วัดจวน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้สถานที่สาคัญของตาบลยัง
อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้นาเสนอไว้ เมื่อทาการสารวจพื้นที่แล้วพบว่า ตาบลท่าฉนวนมีพื้นที่ที่
ควรพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 แห่ง ได้แก่ บึงกระทะและตลาดท่าฉนวน และเส้นทางปั่นจักรยาน
ชมวิถีชุมชน โดยพื้นที่ทั้ง 2 แห่งดังแสดงในภาพที่ 5-32
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เส้นทางปั่นจักรยานชมวิถีชุมชน
บึงกระทะและพื้นที่
โดยรอบ

ภาพที่ 5-32 พื้นที่ที่ควรพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในตาบลท่าฉนวน
3.1 บึงกระทะและพื้นที่โดยรอบ
บริเวณบึงกระทะและพื้นที่โดยรอบมีจุดที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ 2
จุดด้วยกัน ได้แก่ บริเวณบึงกระทะ และตลาดท่าฉนวน ลักษณะของพื้นที่เดิม คือ เป็นตลาดชุมชนที่มี
ประชาชนทั่วไปเอาของมาขาย บริเวณโดยรอบเป็นบึงน้าขนาดใหญ่หลายบึง ภายในบึงมีดอกบัวที่
เหี่ยวเฉาแออัดส่งผลทาให้น้าในบึงเน่าเสีย บึงบางแห่งมีความกว้างไม่มากพอส่งผลให้น้านิ่งไม่มีการ
หมุนเวียนถ่ายเทน้า ทาให้ขยะใบไม้กองอยู่หัวริมบึงและทาให้น้าเกิดการเน่าเสีย
แนวคิดในการพัฒนา คือ การปรับทัศนียภาพโดยรอบและปลูกดอกบัวทองหรือ
ดอกบัวครามในบึงใหม่เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยว เชื่อมต่อบึงแต่ละบึงเข้าด้วยกัน ทาให้น้ามีการไหลเวียน
ลดการเน่าเสียของน้าและทาให้ระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ขึ้น ส่วนพื้นที่ตลาดจะทาการออกแบบตลาด
และที่จอดรถใหม่สาหรับประชาชนที่เข้ามาซื้อขายในตลาด การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่
แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 บึงกระทะ
ภาพที่ 5-33 เป็ น ขอบเขตของบึ ง กระทะและพื้ น ที่ โ ดยรอบที่ จ ะท าการ
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนภาพที่ 5-34 เป็นภาพรวมของบึงกระทะและพื้นที่โดยรอบหลังการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเชื่อมต่อบึงแต่ละแห่งเข้าด้วยกัน ออกแบบการใช้
ประโยชน์ของบึงใหม่ เช่น บึงสาหรับพายเรือ ตกปลา ปลูกบัว เป็นต้น เป็นการเพิ่มฟังก์ชันการใช้
ประโยชน์พื้นที่
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พายเรือ
สระน้า

บึงดอกบัวคราม
บึงตกปลา

ภาพที่ 5-33 บึงกระทะและพื้นที่โดยรอบก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์

พายเรือ
สระน้า

บึงดอกบัวคราม

บึงตกปลา

ภาพที่ 5-34 บึงกระทะและพื้นที่โดยรอบหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
แต่ละพื้นที่ได้นาแนวคิดในการวางผังสอดคล้องกับ บึงเดิมและมีกิจกรรมที่เหมาะสม
ได้แก่ กิจกรรมแบบ Acttive เช่น พื้นที่เล่นน้า สนามเด็กเล่น ลานออกกาลังกาย หรือสวนสุขภาพ
และกิจกรรมแบบ Passive เช่น พายเรือ และตกปลา
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(1) กิจกรรมแบบ Active
พื้นที่เล่นน้า ในการออกแบบวางผังได้ใช้พื้นที่ของบึงน้าที่ตื้นเป็นที่เล่นน้า
ของเด็กเพื่อความปลอดภัย โดยออกแบบให้เป็นอัฒจันทร์ที่หลากหลายฟังก์ชั่น เหมาะกับการเล่นสนุก
และปลอดภัยสาหรับเด็ก ในขณะเดียวกันก็มีการสร้างอัฒจันทร์สาหรับ ให้ผู้ ปกครองนั่งดูได้อ ย่าง
ใกล้ชิด ดังภาพที่ 5-35

ภาพที่ 5-35 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เล่นน้า
สนามเด็กเล่น ได้ออกแบบให้อยู่ติดกับพื้นที่เล่นน้า แนวคิดการออกแบบ
สนามเด็กเล่นนั้นคานึงถึงฟังก์ชั่นสาหรับเด็กทุกช่วงวัย เช่น บ่อทราย ตาข่ายยืดหยุ่น และบาร์เชือก
ทาให้สามารถใช้งานได้ยาวนานและต่อเนื่อง ดังภาพที่ 5-36

ภาพที่ 5-36 การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น
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ลานออกก าลั ง กาย เป็ น ลานอเนกประสงค์ ส าหรั บ ออกก าลั ง กายของ
ประชาชนในชุมชน อาจจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเล็ก ๆ หรือกิจกรรมราไทเก็กตอนเช้าส าหรับ
ผู้สูงอายุ หรือเต้นแอโรบิกในตอนเย็น
สวนสุขภาพ เป็นบริเวณที่มีเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมการ
ออกกาลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้กับประชาชนในชุมชน
(2) กิจกรรมแบบ Passtive
บึงสาหรับพายเรือ เป็นกิจกรรมยามว่างเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย ปรับ
ภูมิทัศน์บึงน้าที่เหมาะเป็นบริเวณพายเรือชมวิวและดื่มด่ากับบรรยากาศชนบทที่เงียบสงบ
บึงตกปลา เป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม ดังนั้นจึง
มีการออกแบบและปรับปรุง บึงสาหรับกิจกรรมตกปลาโดยเฉพาะ เป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมตกปลาให้เดินทางมายัง
พื้นที่นี้ ดังภาพที่ 5-37

ภาพที่ 5-37 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาหรับกิจกรรมพายเรือและตกปลา
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รายละเอียดของการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงน้าให้เป็นบึงตกปลา ดาเนินการโดย
การขุดลอกบึงให้มีความลึกเพิ่มขึ้น ตัดแต่งและปลูกต้นไม่เพิ่มเติมให้สวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น
ดังภาพที่ 5-38
ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-38 การปรับปรุงภูมิทัศน์บึงตกปลาในบริเวณบึงกระทะ
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การปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนที่อยู่รอบบึงโดยการปลูกดอกไม้และต้นไม้
รวมถึงการสร้างเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อให้ นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ สาหรับ
ออกกาลังกายและพักผ่อน ดังภาพที่ 5-39
ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-39 การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนโดยรอบบึงกระทะ
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นอกจากนี้ในบริเวณบึงกระทะจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและปรับปรุง บึงน้า
ใหม่โดยการปลูกดอกบัวครามหรือดอกบัวทองเพื่อทาให้บ่อน้ามีสีสันและมีความสวยงามมากขึ้น และ
ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ใหม่ ไ ด้อี ก ด้ ว ย ดั ง ภาพที่ 5-40 เป็ น ภาพก่ อ นและหลั งการ
ปรับปรุงบึงโดยการปลูกดอกบัวคราม
ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-40 บริเวณบึงน้าก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นบึงดอกบัวคราม
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3.1.2 ตลาดท่าฉนวน
แนวคิดการปรับ ปรุ งภู มิทั ศน์ คือ การย้ายตลาดใหม่ มาด้า นทิ ศ ใต้ และ
ปรั บ ปรุ งพื้น ที่ตลาดเดิมให้ เป็ น ที่จ อดรถ ส าหรับ การย้ายตลาดมาด้านทิศใต้คานึงถึงเรื่องมุมมอง
ทิวทัศน์และความสวยงามเป็นหลัก เป็นการเปิดรับมุมมองใหม่ของผู้ที่เดินทางมายังตลาด ซึ่งจะทาให้
เห็นบรรยากาศโดยรอบของบึงกระทะได้ดียิ่งขึ้น ดังภาพที่ 5-41
นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ มีการจัดการผังตลาดและร้านค้าเพิ่มเป็นตลาด
ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน มีร้านขายอาหาร และบริเวณพักผ่ อนหย่อนใจ รวมถึง เพิ่ม
จานวนร้านค้าและห้องน้าสาธารณะในบริเวณสวน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 400 เมตร เพื่อให้เกิด
ความสะดวกและตอบสนองในการใช้งานของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

ตลาดเดิม

ตลาดใหม่

ภาพที่ 5-41 บริเวณตลาดท่าฉนวนและแนวคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของตลาด
ในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดแห่งใหม่ที่ย้ายมาอยู่ทางทิศใต้
ของตลาดเดิมนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อความสวยงามและมุมมองใหม่ โดยมีการปลูกต้นไม้และดอกไม้
ปรับปรุงทางเดิน และรูปแบบของอาคารใหม่โดยใช้วัสดุพื้นถิ่นและรูปแบบของอาคารดั้งเดิ มของ
ชุมชน ดังภาพที่ 5-42
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ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-42 รายละเอียดของตลาดก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
3.2 เส้นทางปั่นจักรยานชมวิถีชุมชน
เส้นทางปั่นจักรยานเป็นเส้นทางเลียบแม่น้าเจ้าพระยาซึ่งตัดผ่านในชุมชน จึงทาให้ผู้
ที่ต้องการปั่นจักรยานสามารถเที่ยวชมและศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมกับชมทิวทัศน์และความ
สวยงามของแม่น้าเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังผ่านสถานที่สาคัญ เช่น วัดจวน อีกด้วย
แนวคิ ด ในการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ได้ แ ก่ ปรั บ ปรุ ง จากถนนเดิ ม โดยใช้ Concrete
Stamp สีพื้นธรรมชาติ ปลูกไม้หอม ได้แก่ ปีป จาปี จาปา พิกุล สารภี และกันเกรา เพื่อให้ดอกไม้ส่ง
กลิ่นหอมขณะปั่นจักรยานเที่ยวชมชุมชน ดังภาพที่ 5-43 และ 5-44
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ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-43 เส้นทางปั่นจักรยานในชุมชนก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
ก่อน

หลัง

ภาพที่ 5-44 การปรับปรุงเส้นทางปั่นจักรยานในชุมชน
4. ตาบลศิลาดาน
ตาบลศิลาดานถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ ต้องพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่
จอดรถบัสและรถยนต์สาหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากถนนส่วนใหญ่ในเมืองมโนรมย์มีขนาดเล็ก รถใหญ่
เช่น รถบัส ไม่สามารถขับผ่านได้ และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและส่งเสริมให้ลดการใช้รถยนต์ใน
พื้นที่ชุมชนจึงทาการสร้างจุดจอดรถขึ้นในบริเวณวัดธรรมขันธ์ดังภาพที่ 5-45

ภาพที่ 5-45 บริเวณที่ควรพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในตาบลศิลาดาน
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แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดธรรมขันธ์สาหรับจอดบัสและรถยนต์ มี
จุดให้เช่ารถจักรยานสาหรับใช้ปั่นเพื่อเที่ยวชมในชุมชนและสถานที่สาคัญต่าง ๆ ดังภาพที่ 5-46 และ
5-47 เป็นพื้นที่วัดธรรมขันธ์และบริเวณโดยรอบก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์

ภาพที่ 5-46 บริเวณวัดธรรมขันธ์ก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์

ภาพที่ 5-47 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดธรรมขันธ์สาหรับจอดรถบัสและรถยนต์
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สรุปผล
ในช่วง พ.ศ. 2545 และ 2560 พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองมโนรมย์เป็นการทาเกษตรกรรม เช่น
การปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน และไม้ผล ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่พบ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง และแหล่ง
น้า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในช่วงเวลานี้ คือ การเปลี่ยน
จากนาข้าวไปเป็นพืชไร่ รองลงมาเป็นการเปลี่ยนแปลงจากไม้ผลเป็นนาข้าว การเปลี่ยนแปลงจากนา
ข้าวเป็นไม้ผล ในขณะที่อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีการขยายตัว แต่ไม่มากนัก คิดเป็น
ร้อยละ 1.22 โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560 พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินผิดประเภทและไม่สอดคล้องกับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมที่ประกาศในปี
พ.ศ. 2560 เช่น มีการใช้ป ระโยชน์ที่ดินทุกประเภทในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมืองแร่และบ่ อขุด และโรงงานอุตสาหกรรม (U5) ทั้งที่ในบริเวณนี้ควรสงวนไว้
สาหรับการทาเกษตรกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(ง) พบว่ามีการใช้เพื่อปลูกพืชไร่แต่ไม่พบโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่นี้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่
สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม ในอนาคตเมืองมโนรมย์อาจเกิด
ปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น การตั้งโรงงานอุ ตสาหกรรมในเขตเกษตรกรรมและชุมชนจะก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ในทางตรงกันข้ามพื้นที่ที่ควรใช้ในสาหรับตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมก็มีการนาไปใช้ในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น เช่นเดียวกัน
นอกจากนีย้ ังพบปัญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองมโนรมย์
นั่นคือ การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองโบราณทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณอู่ตะเภา เมืองโบราณ
นครน้อย และเมืองโบราณแม่นางเหล็ก ซึ่งไม่มีการควบคุม การเข้าไปใช้ประโยชน์ทั้งที่เป็นเขตเมือ ง
โบราณที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปตั้ง
ถิ่นฐานและประกอบอาชีพในพื้นที่เมืองโบราณทั้ง 3 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาไร่และการสร้างที่
อยู่อาศัย ซึ่งจากการสารวจข้อมูลพบว่าประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตเมืองโบราณมาเป็นระยะ
เวลานานหลายสิบปี ทาให้หลักฐานสาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น คันดิน หลักฐานทางโบราณคดี ถูก
ทาลายและเสื่อมสภาพลงไปอย่างมากจนแทบไม่เหลือสภาพเดิม ดังนั้น จึงเป็นประเด็นสาคัญอีก
ประการหนึ่งที่ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าไปจัดการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ให้ถูกต้อง
พื้นที่ในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเมืองมโนรมย์นั้น การคัดเลือกจากความสอดคล้อง
กับเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้จัดทาไว้ รวมถึง เป็นที่ตั้งสถานที่สาคัญ ๆ ลักษณะภูมิประเทศที่น่าสนใจ
และสวยงาม อีกทั้งเมื่อทาการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ทั้งใน
ด้านของการท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ เช่น พักผ่อนหย่อนใจ และ
กิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ ส่วนการออกแบบพื้นที่ใช้แนวคิดของการออกแบบเมืองเชิงสร้างสรรค์ ไม่
ทาลายธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
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โดยได้คัดเลือกตาบลคุ้งสาเภา หางน้าสาคร ท่าฉนวน และศิลาดาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
เป็นลาดับแรก เนื่องจากใน 4 ตาบลนี้มีความสาคัญด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะตาบลคุ้งสาเภาและ
หางน้ าสาครซึ่งเป็ น ที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวหลั กของเมืองมโนรมย์ ดังนั้นจึงควรทาการพัฒ นาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
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บทที่ 6
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเมืองมโนรมย์
จากผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ฐานข้อมูลสถานที่
สาคัญ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบเมือง การสร้างตราสินค้าและกาหนดตาแหน่งทางการตลาด
ให้กับเมืองมโนรมย์เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จากนั้นได้นาข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดทาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทั้งแผนการพัฒนาเมืองมโนรมย์ โดย
สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน
3. การออกแบบเมืองและการปรับปรุงภูมิทัศน์

ข้อเสนอแนะที่ 1: การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เมืองมโนรมย์มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ น่าสนใน มีประวัติศาสตร์ความ
เป็ น มายาวนาน มีป ระเพณี ท้ อ งถิ่ นที่ เป็น เอกลั ก ษณ์ และในอีกด้า นหนึ่ ง คือ มีการรวมกลุ่ ม ของ
เกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอาชีพและวิถีชีวิตเกษตร ซึ่ง
จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลพบว่า เมืองมโนรมย์มีลักษณะเด่น 2 ประการ คือ การเป็นศูนย์กลาง
ทางพุทธศาสนา มีวัดสาคัญหลายแห่ง และการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ เมื่อทาการ
วิเคราะห์อัตลักษณ์ของเมืองมโนรมย์ พบว่า เมืองมโนรมย์เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาและเกษตรกรรม
ถึงแม้ว่าเมืองมโนรมย์จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง โดยบางแห่งมีความพร้อมในการรองรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วแล้ ว ก็ ต าม แต่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ยั ง ขาดความเชื่ อ มโยงกั น ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และนาเสนอเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน และที่สาคัญก็คือ ประชาชนยังขาด
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลการท่องเที่ยวโดยตรง
ดังนั้น การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมโนรมย์เพื่อพั ฒนาให้มโนรมย์เป็นเมื อง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้จึงเป็นสิ่งแรกที่ ควรนามาพิจารณาและ
ดาเนินการ โดยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมโนรมย์ควรมี แนวทางในการดาเนินงานเป็น
ลาดับดังนี้
1. จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เนื่องจากในปัจจุบันในพื้นที่เมืองมโนรมย์ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวโดยตรง ดังนั้น จึงควรมีการจัดตั้งหน่วยงานและแต่งตั้งเจ้าหน้ า ที่ที่
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รับผิดชอบในการบริหารและจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองมโนรมย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดาเนิน
กิจกรรม การพัฒนา และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2. การให้ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เมื่อจัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบแล้ว ควรให้ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว เช่น การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การจัดการ
งบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลัก
3. จัดการและรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว
ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็น
ทางการ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของสถานที่สาคัญต่าง ๆ องค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีต
เช่น ความรู้ทางด้านสมุนไพร หรือรูปแบบการดาเนินกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมในกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรที่มีหลายแห่งที่มีความน่าสนใจ เช่น การปลูก ส้มโอ
ขาวแตงกวา เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของมโนรมย์ ที่ควรมีการสืบทอดวิธีการปลูกและการบารุ งรักษา
เพื่อให้ได้ผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาที่มีคุณภาพ โดยข้อมูลและองค์ความรู้เหล่านี้ควรมีการรวบรวม
จัดเก็บ และเผยแพร่ในรูปแบบที่เหมาะสม
4. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เมืองมโนรมย์ยังขาดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก ทั้ง ๆ ที่ใน
พื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบควรคิดหาแนวทางและกล
ยุทธ์เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ย ว เช่น การจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด กิจกรรมวอล์ คแรลลี่ตามกลุ่ ม
เกษตรกรรม เป็นต้น จากนั้นจึงทาการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโซเชียลมีเดียร์ เช่น เฟซบุค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีความสาคัญมากในปัจจุบัน
จะท าให้ เ กิ ด การกระตุ้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสนใจและเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในเมื อ งมโนรมย์ ม ากขึ้น
นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สาคัญในพื้นที่ยังขาดการเชื่อมโยง ทั้งนี้อาจดาเนินการจัดทา
เส้นทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องเข้าด้วยกันและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น อาจจัดเป็นเส้นทางไหว้
พระ 9 วัด ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งเส้นทางบก โดยทางรถยนต์หรือการปั่นจักรยาน หรือเส้นทางไหว้พระ
ทางเรือ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมวิถีชีวิตของชุมชนและความสวยงามของธรรมชาติริมฝั่งแม่น้าด้วย
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ข้อเสนอแนะที่ 2: การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน
สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานที่จาเป็นในเมืองมโนรมย์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ควร
ปรับปรุงและพัฒ นาในล าดับแรก คือ ถนน เนื่องจากเป็นเส้ นทางการสั ญจรหลั กในเมืองมโนรมย์
รองลงมา คือ การเดินทางทางเรือ ซึ่งสิ่งที่จาเป็นต้องปรับปรุงและสร้างเพิ่มเติม คือ ท่าเรือ นอกจากนี้
ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานอื่น ๆ ที่ควรมีการพัฒนาและสร้างเพิ่มเติม เช่น ที่พัก ร้านอาหาร
รวมทั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกพื้นที่มีรายละเอียดดังนี้
1. เส้นทางคมนาคมทางบก
การเดิ น ทางโดยรถยนต์ ห รื อ รถโดยสารสาธารณะเป็ น รู ป แบบการเดิ น ทางหลั ก ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังเมืองมโนรมย์ จากการสารวจพบว่า ถนนส่วนใหญ่ในพื้นที่อยู่ใน
สภาพดี แต่ยังไม่กว้างมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเลียบแม่น้า ซึ่งจะถูกออกแบบให้เป็นเส้นทาง
การท่องเที่ยวหลักของมโนรมย์ นั่นคือ เส้นทางไหว้พระทางบก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกการ
เดินทางได้ทั้งทางรถยนต์หรือการปั่นจักรยาน เริ่มตั้งแต่วัดหัวยาง ตาบลท่าฉนวน ลงมาตามแม่น้า
จนถึงวัดพิกุลงาม ตาบลคุ้งสาเภา แต่ถนนเส้นนี้แคบมากและไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้
เนื่องจากมีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างทั้ง 2 ข้างของถนน หรือบางส่วนติดกับชายตลิ่งสูงชัน ดังนั้นการ
แก้ไขปัญหานี้ คือ การกาหนดให้ถนนเส้นนี้เดินรถทางเดียว (One Way) ซึ่งหากยังมีการเดินทางแบบ
สวนทางกันอยู่อาจเกิดอุบัติเหตุและอันตรายสาหรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เดินทางสัญจรไปมาได้
อย่างไรก็ตามเส้นทางนี้ อาจจะกาหนดให้มีการเดินทางเดียวเฉพาะในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ก็ได้เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มากนัก
นอกจากนี้ยังควรสร้างป้ายจราจรและป้ายบอกทางในแต่ละจุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เห็นได้ชัดเจนและสามารถเดินทางได้สะดวก อีกประการหนึ่ง คือ ควรปรับปรุงถนนที่ชารุดและเป็น
หลุมให้กลับมาใช้ได้ปกติเพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
2. เส้นทางคมนาคมทางน้า
จากการสารวจในเบื้องต้นพบว่า ปัจจุบันมีเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งเรือชมวิถี
ชีวิตและทิวทัศน์ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้า จากโครงการวิจัยนี้ได้มีการนาเสนอเส้นทางไหว้พระทางน้า เป็นการ
ผสมผสานระหว่างการทาบุญไหว้พระกับการล่องเรือเพื่อชมความงามของธรรมชาติ ซึ่งเส้นทางไหว้
พระนี้เกี่ยวข้องกับวัด 6 แห่ง ได้แก่ วัดจวน วัดหัวยาง วัดโคกแจง วัดศรีสิทธิการาม (วัดเหนือ) วัดโพธิ
ศรีศรัทธาราม (วัดกลาง) วัดศรีมณีวรรณ (วัดใต้) ดังนั้นจึงควรจัดสร้างท่าเรือสาหรับเป็นที่ขึ้นลง และ
ในการสร้างควรได้มาตรฐานและคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสาคัญ
อย่างไรก็ดีจากการสารวจเบื้องต้นพบว่ามีหลายวัดที่มีท่าเรืออยู่แล้ว เช่น วัดศรีมณีวรรณ วัด
หัวยาง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปปรับปรุงท่าเรือเหล่านั้นให้ได้มาตรฐานและความ
ปลอดภัยก็จะสามารถใช้งานได้เลย
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3. สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานอื่น ๆ
เนื่ องจากเมืองมโนรมย์ เป็ น อาเภอขนาดเล็ กและนั ก ท่อ งเที่ยวยัง ไม่ค่ อยนิ ยมเดิน ทางมา
ท่องเที่ยวมากนัก จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวไม่มาก
นัก เช่น ที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงขอเสนอแนวทางใน การ
พัฒนาที่พักแบบโฮมสเตย์ เนื่องจากในเมืองมโนรมย์มีทาเลที่ตั้งหลายแห่งที่เหมาะสมสาหรับการทา
โฮมสเตย์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งบ้ านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและแม่น้าเจ้าพระยา จัดเป็นทาเลที่ตั้งที่
น่าสนใจ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการจัด ทาและบริหาร
จัดการโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน จะเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังเมืองมโนรมย์มากขึ้น

ข้อเสนอแนะที่ 3: การออกแบบเมืองและการปรับปรุงภูมิทัศน์
การออกแบบเมื อ งและการปรับภู มิ ทั ศน์ ถื อ เป็ นประเด็น ส าคั ญประเด็น หนึ่ ง ที่ต้ อ งน ามา
พิจารณาในการพัฒนาเมื องเพื่อรองรับการท่องเที่ยว งานวิจัยนี้ได้กาหนดเป้าหมายของการพัฒนา
มโนรมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นในการออกแบบเมืองและการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ก็จะคานึงถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นสาคัญ ในการพัฒนาใด ๆ ก็ตามในพื้นที่จะต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การก่อสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่จะต้องไม่ส่งผลกระทบ
หรือทาลายสิ่งแวดล้อม
โครงการวิ จัยนี้ได้ทาการออกแบบเมืองและการปรับปรุงภูมิทัศน์รายตาบล โดยในอาเภอ
มโนรมย์ประกอบด้วย 7 ตาบล ได้แก่ ตาบลท่าฉนวน ศิลาดาน วัดโคก หางน้าสาคร อู่ตะเภา ไร่พัฒนา
และคุ้งส าเภา ในแต่ล ะตาบลจะมีการออกแบบและการปรับปรุงภูมิทัศน์ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากการออกแบบเมือง
และการปรับภูมิทัศน์รายตาบลแล้วยังมีการจัดและนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว ดังนั้นในการพัฒนา
หรื อการดาเนิ น งานจริ งจึ งขึ้น อยู่ กับหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบที่จะจัดสรรงบประมาณและจัด ล าดั บ
ความสาคัญของแต่ละพื้ นที่ อย่างไรก็ดีในงานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญ เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานดังนี้
1. เส้นทางการท่องเที่ยว
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเป็ น สิ่ ง ที่ ค วรด าเนิ น การเป็ น ล าดั บ แรก
เนื่ องจากเป็ น สิ น ค้าทางการท่องเที่ยวหลั กที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมายังเมืองมโนรมย์
โครงการวิจัยนี้ได้ออกแบบและนาเสนอเส้นทางท่องเที่ยวไว้ทั้งสิ้น 3 รูปแบบ โดยแต่ละเส้นทางจะมี
รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ จุดจอดรถ ในกรณีที่เดินทางมาโดยรถบัสหรือรถยนต์แต่ต้องการท่องเที่ยว
โดยรถจักรยาน ตาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่เส้นทาง และอื่น ๆ (รายละเอียดในบทที่ 5) ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบต้องดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงจุดจอดรถ ป้ายบอกทาง ป้ายจราจร รายละเอียดของ
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
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2. การปรับปรุงภูมิทัศน์รายตาบล
เนื่องจากแต่ละตาบลมีสภาพแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพ และสถานที่สาคัญแตกต่างกันไป
ดังนั้น การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์จึงแตกต่างกันไปตามจุดเด่นของแต่ละตาบล โดยทุกตาบลได้
มีการนาเสนอรูปแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ สอดคล้องกับแนวทางของการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
เพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ตามเป้าหมายของเมืองมโนรมย์ ในอาเภอมโนรมย์
ประกอบด้วย 7 ตาบล จึงสามารถจัดลาดับ ของการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยพิจารณาจาก
โอกาสในการพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ความน่ า สนใจของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ความสวยงามของ
สภาพแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 6-1
ตารางที่ 6-1 ลาดับการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ของแต่ละตาบลในเมืองมโนรมย์
ลาดับที่
1

2

3

ระดับความ
เร่งด่วน
คุ้งสาเภา
ต าบลคุ้ ง ส าเภามี วั ด ที่ อ ยู่ ใ นเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ 
น าเสนอ ดั ง นั้ น จึ ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ ค วรเร่ ง ด าเนิ น การ
นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนในการปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณเรื อ
สาเภาทองมโนรมย์ให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
หางน้าสาคร ตาบลหางน้าสาครมีจุดเด่น คือ เส้นทางการท่องเที่ยววิถี 
ชี วิ ต เกษตร ซึ่ ง อยู่ ใ นแผนการน าเสนอเส้ น ทางการ
ท่องเที่ยวหลัก
ท่าฉนวน
ทั้งตาบลท่าฉนวนและอู่ตะเภามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัด 
อู่ตะเภา
และวิถีเกษตรใกล้ เคียงกัน และสถานที่บางแห่ งก็ อยู่ใน
เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ น าเสนอ และยั ง มี แ ผนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระทะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่ ที่ ส าหรั บ พั ก ผ่ อ นของประชาชนในพื้ น ที่
รวมถึงการปรับภูมิทัศน์บริเวณตลาดชุมชนใหม่ให้สวยงาม
และใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ ไ ด้ ม ากขึ้ น อย่ า งไรก็ ดี ก าร
ดาเนินงานในพื้นที่ 2 ตาบลนี้ยังไม่อยู่ในระดับเร่งด่วน
ตาบล
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ตารางที่ 6-1 (ต่อ)
ระดับความ
เร่งด่วน
4
ศิลาดาน
ตาบลวัดโคก ไร่พัฒ นา และศิล าดานอยู่ในกลุ่ ม ที่ ยั ง ไม่

ไร่พัฒนา
จาเป็นและยังไม่ต้องเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒ นา
วัดโคก
เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่อยู่ในเส้นทางที่นาเสนอ
ยกเว้นตาบลศิลาดานที่มีสวนส้มโอขาวแตงกวาสุขสาราญ
ซึ่งเป็ น หนึ่งในสถานที่ ที่ อ ยู่ ใ นเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี
เกษตรที่นาเสนอ
หมายเหตุ ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา:
 (3 ดาว) หมายถึง ควรเร่งดาเนินการ
 (2 ดาว) หมายถึง มีความจาเป็นแต่สามารถรอได้
 (1 ดาว) หมายถึง ยังไม่จาเป็นและยังไม่ต้องเร่งดาเนินการ
ลาดับที่

ตาบล
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3. การสร้างพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
มโนรมย์มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจ มีโบราณสถานและสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุมากมาย แต่อย่างไรก็ดีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่ถูกนามา
จัดเก็บและจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้ นที่เองก็ยังไม่ให้ความสาคัญ
กับโบราณสถานและโบราณวัตถุดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เมืองโบราณ
โดยการตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพ หรือเมื่อค้นพบโบราณวัตถุก็มิได้เก็บรักษาหรือให้ความสาคัญ
ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยว ประชาชน และเยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของมโนรมย์ การวิจัยนี้จึง
เสนอการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองมโนรมย์ โดยพื้นที่ที่เหมาะสม ได้แก่
บริเวณเมืองโบราณอู่ตะเภา ตั้งอยู่ที่ตาบลอู่ตะเภา เนื่องจากมีทาเลที่ตั้งเหมาะสมและสวยงาม มีแหล่ง
โบราณสถานในพื้นที่ รวมทั้งมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุมากมาย และยังอยู่ใกล้กับถนนทางหลวง
เอเชียสาย 1 (AH1) ซึ่งทาให้สะดวกในการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่
ในเขตเมืองโบราณอู่ตะเภาเป็นการเข้าไปใช้ประโยชน์ของประชาชน เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกพืช
ไร่ และอื่น ๆ ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้ ดังภาพที่ 6-1 และ 6-2
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เมืองโบราณอู่ตะเภา

ภาพที่ 6-1 ขอบเขตตาบลอู่ตะเภาและทาเลที่ตั้งของเมืองโบราณอู่ตะเภา

ภาพที่ 6-2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560 ในเขตเมืองโบราณอู่ตะเภา
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