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ผลการวิจัย 
  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
คุณค่าของต าบลท่าคา  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยแบ่งการวิเคราะห์และการแปล
ความหมายออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการวิจัยจากการรวบรวมข้อมูลส่วนที่ได้จาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกลุ่มตัวอย่างของผู้เกี่ยวข้องในท่าคา การวิเคราะห์ผลการวิจัยจาก
ข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ การวิเคราะห์ระดับความส าคัญ
ด้วยการเปรียบเทียบการประเมินคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมระหว่างสองกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ผลการวิจัยตอนที่ 1 ประกอบด้วย ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทและความส าคัญ
ของทุนทางวัฒนธรรม และการจัดล าดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคา ขณะที่
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 แสดงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว การประเมิน
ความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมในท่าคา และกิจกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งตอนที่ 3 เป็นการ
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญระหว่างกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่
เกี่ยวข้อง และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวรรณกรรมและกลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องในท่าคา 

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุมชนท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสายน้ าเป็นหลักต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน แม้ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เข้ามาในชุมชนทั้งในรูปแบบของสิ่งอ านวยความ
สะดวก สาธารณูปโภค เช่น การสร้างถนน รถยนต์ จะลดบทบาทของการพึ่งพิงสายน้ าลงไปบ้าง 
แต่สมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความส าคัญ และผูกพันอยู่กับสายน้ า ดังนั้นล าคลอง และ
การสัญจรทางน้ ายังท าหน้าที่เชื่อมโยงอาชีพ การต้ังถิ่นฐาน และความเชื่อความศรัทธาของชุมชน
ท่าคาเข้าไว้ด้วยกัน จะเห็นได้จากสรุปผลทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของต าบลท่าคา
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ประกอบกับแผนที่ทางความคิด(ดูภาพ ท่ี 4.1) รวมทั้งการสัมผัสได้ถึงความเป็นต าบลท่า
คาผ่านคุณค่าที่ส าคัญด้านประวัติศาสตร์ ด้านสุนทรียภาพ ด้านวิชาการ และด้านสังคมของทุน
ทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (ดูตารางท่ี 4.1) 

 
 4.1.1 ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
  สายน้ าและการสัญจรทางน้ าเสมือนหัวใจหลักของการเชื่อมโยงวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต สถานที่ และผู้คนของท่าคาเข้าด้วยกัน ถ้าถนนคือเส้นทางสัญจรหลัก และเป็นตัวแทนของ
ความเจริญในปัจจุบัน คลองในต าบลท่าคามีมากจนเป็นเครือข่ายท่ีส่งผลต่อรูปแบบการต้ังถิ่นฐาน
ของชุมชน และสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ รวมทั้งมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของผู้คนจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน  

 4.1.1.1 อาชีพ 
   ในอดีตอาชีพหลักของชุมชนคือการท าสวนเตียน ได้แก่ การปลูกพืช
ล้มลุก อาทิ ยาจืดซึ่งน ามาท ายาเส้น พริก หอม กระเทียม แตงกวา เป็นต้น และการท านาปรังโดย
ปลูกข้าวตามท้องร่องในสวน(ยุคลธร เตชะวนากร , 2545:47 วินัย นุชอุดม , 2553)  แต่เมื่อปัญหา
ความไม่สมดุลระหว่างน้ าจืดและน้ าเค็มเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการท าเกษตรกรรมแบบเดิมท าให้
การปลูกยาจืด และข้าวหายไป (ฐานิดา สีเหลือง, 2553) ชาวบ้านจึงหันมาปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ
หลักแทนการปลูกพืชล้มลุกแบบเดิม(ทวีป เจือไทย , 2553 ศิริ ธรรมสวัสดิ์ , 2553) มะพร้าวที่ปลูก
เน้นการน าน้ าหวานจากงวงมะพร้าวมาเค่ียวเพื่อแปรรูปเป็นน้ าตาลมะพร้าว ผลที่ตามมาคือ 
ต าบลท่าคาเต็มไปด้วยสวนมะพร้าว เตาตาล และการท าน้ าตาลมะพร้าว จนกลายเป็นภูมิปัญญา
ของตนเองในการคิดค้นอุปกรณ์ เช่น กระบอกไม้ไผ่ใช้รองรับน้ าตาล ไม้พะองใช้ปีนขึ้นเก็บน้ าตาล 
และกรรมวิธีการเก็บน้ าตาล เช่น การขึ้น และเคี่ยวตาลสองคร้ังต่อวัน โดยในช่วงเช้าจะได้น้ าตาล
มาก รวมทั้งเครื่องมือ เช่น อิฐที่สร้างเตาตาลต้องทนไฟสูงท ามาจากดินเหนียวผสมขี้เถ้าและแกลบ 
และเทคนิคการเค่ียวตาล เช่น ใช้ไม้พะยอมเพื่อกันบูด นอกจากน้ันวัตถุดิบจากส่วนอ่ืนๆของ
มะพร้าว อาทิ ทางมะพร้าว และกะลา สามารถน ามาเป็นเชื้อเพลิง และแปรรูปผลิตเป็นงาน
หัตถกรรมได้ เมื่อผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปเหลือเกินการบริโภคภายในครอบครัว 
และชุมชน ชาวบ้านจะน ามาแลกเปลี่ยน และค้าขายกันตามล าคลอง และที่ตลาดน้ าท่าคา (จรูญ 
เจือไทย, 2553 ทวีป เจือไทย, 2553 วินัย นุชอุดม, 2553)   
   วิถีชีวิตของคนท่าคาที่เกี่ยวพันกับสายน้ าท าให้การสัญจรใช้เรือเป็นหลัก 
เรือจึงท าหน้าที่เป็นทั้งพาหนะในการเดินทาง และในการขนส่งสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนบนสายน้ า 
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ล าคลองและการสัญจรทางเรือส่งผลให้ตลาดน้ าท่าคาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน ซื้อขาย และจัด
จ าหน่ายสินค้า ระหว่างคนในชุมชน และระหว่างคนในชุมชนกับคนต่างถิ่น ถ้าผลผลิตทางเกษตร 
และสินค้าแปรรูป อาทิ ขนมที่มีส่วนผสมจากมะพร้าว ที่ไม่ได้ถูกซื้อถึงในสวนและในบ้านแล้ว 
ชาวบ้านจะน าลงเรือมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันตามล าคลอง และที่ตลาดน้ าท่าคา การค้าขายทาง
เรือที่ตลาดน้ าท่าคาเป็นการนัดกันมาขายในวันแรม และขึ้น 2 ค่ า 7 ค่ า และ 12 ค่ า จึงเรียกว่า นัด
ท่าคา ท่ีมาของการนัดดังกล่าวสันนิษฐานว่าประการแรกเป็นการใช้ประโยชน์จากระดับน้ า เพราะ
ช่วงดังกล่าวระดับน้ าไม่สูงหรือต่ าเกินไปท าให้ง่ายต่อการน าเรือเข้ามาขายที่ตลาด ประการที่สอง
เป็นการเพิ่มแหล่งกระจายสินค้า เพราะชาวบ้านต้องการไปค้าขายแลกเปลี่ยนท่ีตลาดนัดอ่ืนๆ 
ด้วย ซึ่งจัดในวันแรมและขึ้นที่ต่างออกไป เช่น นัดบางน้อย นัดบางนกแขวก นัดบางปืน “ถ้ามี
สินค้าเหลือจากการขายที่นัดอ่ืน ก็จะพายเรือน าสินค้ามาขายต่อที่ตลาดน้ าท่าคา” (ยุคลธร เตชะ
วนากร, 2545:48) และประการที่สามคือชาวบ้านอาจต้องการหลีกเลี่ยงวันนัดไม่ให้ตรงกับวันพระ
เพื่อจะได้มีเวลาไปท าบุญที่วัด(วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ และคนอ่ืนๆ, 2550: 225) นอกจาก
ตลาดน้ าท่าคาจะเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าแล้ว ยังกลายเป็นสถานที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของผู้คนในชุมชนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมีตลาดนัด ถึงแม้จะไม่ได้มีการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้า แต่ชาวบ้าน และพ่อค้าแม่ค้าโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถจะขึ้น
และเค่ียวตาลได้แล้ว จะใช้โอกาสการมีตลาดนัดท่าคาพายเรือมาพบปะพูดคุยกัน รวมทั้งตลาด
น้ าท่าคายังเป็นสถานที่จัดเทศกาล และงานประเพณี ที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก
ในชุมชน และเพิ่มความผูกพันกับสายน้ า ได้แก่ งานแข่งเรือพายในช่วงกลางเดือนสิบสอง และงาน
ทอดผ้าป่าทางน้ าซึ่งน าปัจจัยที่ได้ไปมอบให้กับวัดมณีสรรค์ หรือ วัดเทพประสิทธิ์ (ฐานิดา สี
เหลือง, 2553 วินัย นุชอุดม, 2553)(ดูภาพท่ี 4.6) 

 4.1.1.2 การต้ังบ้านเรือน 
   สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้ังเดิมของต าบลท่าคาที่โอบล้อม และไหล
ผ่านด้วยสายน้ าจึงท าให้ท่าคากลายเป็นชุมชนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสวนและล าน้ า
(ประทีป เอ้ียวพันธ์ , 2553) ลักษณะดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานบ้านเรือน และ
ความสัมพันธ์ของผู้คน ดังนั้นการต้ังบ้านเรือนในท่าคาสอดคล้องกับสภาพล าคลองและสายน้ าที่
พาดผ่าน บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ต้ังอยู่ริมน้ า ล้อมรอบด้วยสวนมะพร้าว ประกอบกับมีศาลา
ท่าน้ าอยู่หน้าบ้านเกือบทุกหลัง และบริเวณไม่ไกลจากตัวบ้านมีเตาตาล ส่วนของบ้านมีลักษณะ
เป็นเรือนไม้แบบไทย และใต้ถุนสูงป้องกันน้ าท่วมถึงตัวบ้าน(ดูภาพ ท่ี 4.10) สาเหตุที่บ้านเรือนไทย
โบราณของท่าคาส่วนใหญ่ยกใต้ถุนสูงเพราะ “สมัยก่อนช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน น้ า
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จะท่วมสูงขึ้นอีกประมาณสองเมตร” (วินัย นุชอุดม , 2553) จนท าให้หลังร่องสวนกลายเป็นทะเล
(ประทีป เอ้ียวพันธ์ , 2553) ลักษณะของบ้านเรือนด้ังเดิมตามที่ได้กล่าวมายังปรากฏเห็นได้ชัด
โดยทั่วไป แต่ที่รู้จักกันดี คือ บ้านคุณทวีป เจือไทย และบ้านของคุณศิริ ธรรมสวัสดิ์  
   ตัวอย่างบ้านเรือนไทยที่โดดเด่นในต าบลท่าคา ได้แก่ บ้านเรือนไทยของ
คุณทวีป เจือไทย ที่มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพวัฒนธรรมที่พึงพิงสายน้ าเป็นส าคัญตามที่ได้
กล่าวมา บ้านเรือนไทยหลังนี้อยู่ชิดกับโรงท าน้ าตาลที่ดัดแปลงใช้จัดแสดงเตาตาล อุปกรณ์การ
เก็บน้ าตาล และแสดงอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรโบราณที่เลิกท าไปแล้ว เช่น เครื่องฟาดข้าว 
อุปกรณ์ท ายาเส้นจากยาจืด   บนเรือนนอกจากเป็นที่พักของเจ้าของบ้านแล้วยังได้ดัดแปลง
บางส่วนเพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวเป็นที่พักแบบสัมผัสชนบท(โฮมเสตย)์ การเข้าถึงได้ทั้งทางน้ า 
และทางถนน(ดูภาพ 5) แต่อย่างไรก็ดีอาชีพหลักของครอบครัวคุณทวีปยังคงเกี่ยวข้องกับน้ าตาล
มะพร้าว แต่ไม่ได้เคี่ยวตาลเองเป็นการเก็บน้ าหวานจากมะพร้าวสองเวลาต่อวันเหมือนเดิมเพื่อ
ขายต่อให้เจ้าของเตาตาลรายอ่ืน อาทิ เตาตาลบ้านคุณศิริ ธรรมสวัสดิ์ น าไปเค่ียวเป็นน้ าตาล
มะพร้าวต่อไป 
   นอกจากการต้ังบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามลักษณะของสภาพแวดล้อมของ
สายน้ าแล้ว ต าบลท่าคายังมีบ้านเรือนไทยโบราณที่มีความเป็นมาในอดีต โดยมีเหตุการณ์ส าคัญ
เกิดขึ้น คือ บ้านเรือนไทยของก านันจัน จันทร์ประภา บ้านหลังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสเพื่อมาทอดพระเนตรข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลิกทาส พ.ศ. 
2447(วินัย นุชอุดม, 2553) หลังจากนั้นก านันจันถูกแต่งตั้งเป็นหมื่นปฏิคมคุณวัติ คนในต าบลท่าคา
รับรู้ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ พิจารณาว่าการที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จฯมาถือว่า
เป็นศิริมงคลต่อชุมชน และถือว่าเป็นสถานที่ที่โดดเด่นของท่าคา (ศิริ ธรรมสวัสดิ์, 2553) ปัจจุบันบน
เรือนยังคงปรากฏเสาที่เคยใช้ผูกทาสหรือคนที่กระท าผิดอยู่ นอกจากการเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวที่
เชื่อมโยงกับพระมหากษัตริย์แล้ว บ้านหลังดังกล่าวยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมอยู่ด้วยการเข้าถึงได้
ทางเรือเป็นหลัก(ดูภาพท่ี 4.7) 

  ถ้าตลาดน้ าท่าคาเป็นตัวแทนของการเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติของ
การค้าขายทางเรือ เตาตาลบ้านคุณส าเภาก็น่าจะสะท้อนถึงการท าน้ าตาลแบบด้ังเดิมของท่าคา
ได้เช่นกัน หรือเรียกว่า “เตาชาวบ้าน”(ณรงค์ ธรรมสวัสดิ์ , 2553 ประทีป เอ้ียวพันธ์ , 2553 วินัย นุช
อุดม , 2553) องค์ประกอบของพื้นที่อยู่อาศัยแถบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นท่าคา
สมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมโยงของที่ต้ังของบ้าน การท าสวน การเค่ียวตาล และการสัญจร
ทางน้ า ยังคงอนุรักษ์แบบเดิม เพราะบ้านติดน้ ามีท่าน้ าเทียบเรือ ถัดมาเป็นเตาตาล และเลยไป
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เป็นสวนมะพร้าว ก าลังคนท่ีใช้ในการเก็บ และเคี่ยวน้ าตาล ใช้แรงงานในครอบครัว กรรมวิธีในการ
เก็บ และผลิตน้ าตาลสืบทอดความรู้ของเดิมแถบไม่เปลี่ยน รวมทั้งการขนส่งยังคงใช้ทางเรือเป็น
หลัก(จรูญ เจือไทย, 2553)(ดูภาพท่ี 4.9) 

  จากลักษณะการสร้างบ้านเรือนของท่าคาที่สอดคล้องกับสายน้ าแล้ว ล า
คลองยังท าหน้าที่เป็นรั้วทางธรรมชาติให้กับครัวเรือนอีกด้วย การสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้กับน้ าซึ่ง
มักอยู่ในละแวกเดียวกันกับญาติพี่น้อง หรือในสายน้ าเดียวกันทั้งสองฝั่งคลองอาจมีการต้ังถิ่นฐาน
ของคนที่มีความเป็นเครือญาติกัน ดังจะเห็นได้จากในบางหมู่บ้าน หรือในบางล าคลองจะพบบ้าน
ในบริเวณใกล้เคียงกันใช้นามสกุลเหมือนกัน อาทิ ตระกูลเจือไทยอยู่ในบริเวณคลองศาลา 
ชาวบ้านที่มีนามสกุลธรรมสวัสดิ์ส่วนใหญ่อยู่ใกล้บริเวณวัดเทพประสิทธิ์ คุณประทีป เอี้ยวพันธ์
เป็นญาติกับก านันณรงค์ ธรรมสวัสดิ์ (ประทีป เอ้ียวพันธ์ , 2553) เป็นต้น ดังนั้นความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนท่าคามีความเป็นพี่เป็นน้องกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และสะท้อนออกมาในรูปความ
ร่วมมือช่วยเหลือกันในวิถีการท าเกษตร โดยเฉพาะในอดีตมีการร่วมกันลงแขกท านา หรือการค้า
ขายก็ท าเพื่อให้พอเพียงต่อการบริโภคภายในชุมชน   และการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานบุญ 
ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาอย่างแข็งขัน  

 4.1.1.3 ศาสนสถานและความเชื่อ 
   ต าบลท่าคามีศาสนาสถานทางพุทธศาสนาสองแห่ง คือ วัดมณีสรรค์อยู่
ที่หมู่ 4 และวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสอยู่ที่หมู่ 1 นอกจากวัดแล้ว สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ผู้คนเลื่อมใส
ยังมีศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยต้ังอยู่ที่หมู่ 7 โดยสถานที่ทั้งสามแห่งตั้งอยู่ริมน้ าเหมือนกัน 
   วัดมณีสรรค์จัดต้ังเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2369 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
พ.ศ. 2467 เดิมมีชื่อว่า วัดตากแดด สาเหตุเป็นเพราะสมัยก่อนท่าคาเต็มไปด้วยสวนเตียน หรือ
สวนทุ่งท าให้เหมือนว่าวัดต้ังอยู่ในที่โล่งแจ้งกลางทุ่ง เมื่อมองจากระยะไกลสามารถเห็นวัดได้
ชัดเจน(ไกรนุช ศิริพูล , 2547:124-5 ประทีป เอ้ียวพันธ์ , 2553) สิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญ ได้แก่ ศาลา
การเปรียญเดิมมีลักษณะชั้นเดียวยกพื้นใต้ถุนสูง วัสดุองค์ประกอบหลักของอาคารเป็นไม้สัก 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่โดยส่วนที่เป็นไม้ยังเป็นของเดิมอยู่ 
นอกจากน้ันบนศาลาการเปรียญยังมีธรรมมาศไม้สักแกะสลักได้รับการซ่อมแซมแล้วเสร็จ พ.ศ. 
2551 ถูกสร้างขึ้นในคราวเดียวกับศาลาการเปรียญซึ่งเป็นเสมือนของที่มีมาคู่กัน และหอสวดมนต์
ที่เป็นอาคารไม้ทั้งหลังยกพื้นใต้ถุนสูง นอกจากมีพระประธานสององค์แล้ว วัดมณีสรรค์ยังมี
พระพุทธรูปที่ส าคัญคือ หลวงพ่อด า และหลวงพ่อแดงที่คาดว่าน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยยุคต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ (พระครูสมุทรชัยคุณ, 2553 วินัย นุชอุดม, 2553)(ดูภาพท่ี 4.12)  
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   วัดเทพประสิทธิ์จัดต้ังเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2425 และได้รับวิสุงคามสีมา 
พ.ศ. 2499 เดิมเรียก วัดวิหาร มาจากสถานที่ต้ังของวัดเคยเป็นวิหารทรงเจ้าของหลวงพ่อบ้าน
แหลมมาก่อน สมัยก่อนเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย  ชาวบ้านไม่มีสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล 
แต่ชาวบ้านจะพายเรือเพื่อมาขอรับการรักษากับร่างทรงหลวงพ่อบ้านแหลม  ความศักด์ิสิทธิ์ของ
ร่างทรงเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางกาย และช่วยบรรเทาความทุกข์ทางใจได้แพร่
ออกไปท าให้คนจากต่างถิ่นมาขอรับความช่วยเหลือจากร่างทรงด้วย หลังจากนั้นวิหารดังกล่าว
ได้เปลี่ยนเป็นวัดเทพประสิทธิ์ ท าให้ส านักทรงหลวงพ่อบ้านแหลมย้ายไปอยู่นอกวัด(วินัย นุช
อุดม, 2553)  ซึ่งสอดคล้องกับไกรนุช  ศิริพูลกล่าวว่า “วัดนี้ก าเนิดได้ด้วยมีการทรงเจ้า ชื่อ หลวง
พ่อบ้านแหลม มีคนเลื่อมใสในการรักษาพยาบาลเรื่องโรคภัยต่าง ๆ” (ไกรนุช ศิริพูล , 2547:121-3) 
อดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อทองอยู่ หรือที่ชาวบ้านรู้จัก คือ หลวงพ่อน้ าทิพย์ เพราะความเชื่อที่ว่าการ
ได้อาบน้ าทิพย์ของหลวงพ่อทองอยู่จะท าให้การงาน และชีวิตดีขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันหลวงพ่อทองอยู่
ได้มรณภาพไปแล้ว แต่เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้รับการสืบทอดต่อมา รวมทั้งวัดเทพประสิทธิ์ยัง
เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุด้วย (ณรงค์ ธรรมสวัสดิ์, 2553)(ดูภาพท่ี 4.13) 
   ชุมชนท่าคามีการเชื่อมโยงทางกายภาพกับวัดทั้งสองแห่งด้วยสายน้ า
ต้ังแต่อดีต สิ่งที่ตอกย้ าให้เห็นถึงความส าคัญการสัญจรทางเรือในอดีตของท่าคา คือ การที่ทุกบ้าน
ที่มีลูกชายพร้อมบวชเรียนจะต้องเตรียมต่อเรือเอาไว้ให้ และในวัดเทพประสิทธิ์ยังเหลือสะพานที่
สร้างเพื่อข้ามคูคลองเข้ามายังอู่เรือภายในวัด(ณรงค์ ธรรมสวัสดิ์ , 2553) แม้ปัจจุบันพระจะเดิน
เท้าเพื่อรับบาตร เพราะคูคลองถูกถมไปและแทนที่ด้วยถนนหรือทางเท้า อย่างไรก็ดียังมีพระออ
กรับบิณฑบาตทางเรืออยู่ และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังให้ความส าคัญในการตักบาตรทางเรือกันเกือบ
ทุกบ้านที่ต้ังอยู่ริมน้ า การบิณฑบาตทางน้ าใช้เรือบดเพราะมีน้ าหนักเบา นอกจากการบิณฑบาตทาง
เรือ สายน้ ายังคงเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับวัดด้วยพิธีทางศาสนา คือ การทอดผ้าป่าทางน้ าในช่วงเพ็ญ
เดือนสิบสองของทุกปีซึ่งจัดที่ตลาดน้ าท่าคาก่อนน าปัจจัยมาถวายท่ีวัดทั้งสองแห่ง(ณรงค์ ธรรม
สวัสดิ,์ 2553 ฐานิดา สีเหลือง, 2553) 
   การสร้างศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ยอยู่ที่หมู่ 7 มีอายุกว่า 100 ปี พร้อมๆ กับ
ชุมชนชาวจีนที่อพยพมาต้ังถิ่นฐานที่ท่าคา รวมทั้งยังคงเป็นที่พึ่งทางใจของคนในชุมชนและจาก
นอกพื้นที่ แม้ปัจจุบันศาลเจ้าแม่ต้ัวนี้ยไม่ได้มีบทบาทส าคัญในการรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยแล้ว 
แต่ศาลเจ้าแม่ต้ัวนี้ยยังคงได้รับความเลื่อมใสในด้านความส าเร็จเรื่องค้าขาย และการดูฤกษ์ยาม 
สิ่งหนึ่งที่ยังคงสืบทอดมาตั้งแต่อดีต คือ การประทับทรงซึ่งปัจจุบันมีทุกวันอาทิตย์ และการจัดงาน
ประจ าปีของศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ยในเดือนกรกฎาคม อาคารหลักที่ส าคัญซึ่งใช้เป็นที่เก็บรูปแกะสลัก
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ไม้ของเจ้าแม่ตั้วเนี้ยที่มาจากประเทศจีน มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสม เพราะซุ้มทางเข้ามี
ลักษณะแบบจีนแต่มีใต้ถุนคล้ายบ้านเรือนไทย บานประตูด้านนอกปรากฏรูปวาดทหารจีน และ
ส่วนด้านในเป็นรูปวาดหญิงสาวชาวจีน ซึ่งท าหน้าที่เป็นเหมือนทวารบาล พื้น เสา ผนัง และประตู
ทั้งสองส่วนท าจากไม้ ในอดีตที่ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยมีความส าคัญไม่เฉพาะกับคนท่าคา แต่มี
ความส าคัญกับคนนอกพื้นที่ด้วย เช่น คนจากอัมพวา เพราะเป็นสถานที่รักษาพยาบาลด้วยยาจีน 
หรือยาหม้อ ต าบลท่าคาไม่มีสถานพยาบาลในพื้นที่ประกอบกับเป็นพื้นที่ปิดส่งผลให้การไป
รักษาพยาบาลนอกพื้นที่เป็นเรื่องล าบาก เพราะการเดินทางไม่สะดวก คนในท่าคาจึงหันไปขอรับ
การรักษาอาการเจ็บป่วย และขอพึ่งทางใจจากแม่ต้ัวเนี้ย สมัยก่อนคนนิยมน าเด็กๆไปฝากเป็นลูก
ของศาลเจ้าเพื่อไปกวาดยา เพราะเชื่อว่าถ้าได้เป็นลูกแม่ตั้วเนี้ยจะอยู่ดีมีสุข และการเดินทางไป
รักษาพยาบาลที่ศาลเจ้าเข้าถึงได้เฉพาะทางเรือ(ประทีป เอ้ียวพันธ์, 2553 วินัย นุชอุดม , 2553) ซึ่ง
สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ดูแลศาลเจ้าคนปัจจุบันว่า “สมัยก่อนเดินทางมาศาลเจ้าได้ด้วยทาง
เรือเท่าน้ัน พอไม่สบาย เคยมีอาการเก่ียวกับโรคกระเพาะ เมื่อมารักษาอาการดังกล่าวหายจึงจัด
หนังมาฉาย 5 จอ” (วิชัย เล็กเครือสุวรรณ, 2553)(ดูภาพท่ี 4.11) 

 
ภาพท่ี 4.1 ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของต าบลท่าคา  

  

ศาสน
สถานและ
ความเชื่อ 
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 4.1.2 ประเภท และความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 
  หลังจากรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ในต าบลท่าคา  ถัดไปคือการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อแบ่งประเภทของทุนทางวัฒนธรรม และแสดงถึงคุณค่าที่มีความส าคัญ
ส าหรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป ทุนทางวัฒนธรรม หรือ ทรัพย์สินมรดกทางวัฒนธรรม
(cultural heritage assets)เปรียบเหมือนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญของต าบลท่าคา 
ประกอบไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเชิงรูปธรรม (tangible heritage)อาทิ ที่อยู่อาศัย อาคาร งาน
ศิลปะ เอกสาร งานหัตถกรรม เครื่องมือ (ICOMOS, 1999)   และมรดกทางวัฒนธรรมเชิง
นามธรรม(intangible heritage)อาทิ ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม เทศกาล การแสดง ความรู้ ทักษะ
ต่างๆ (ICOMOS, 1999 UNESCO, 2003) ที่มีคุณค่าในตัวเองซึ่งสามารถจ าแนก คุณค่าของทุน
ทางวัฒนธรรมดังกล่าวออกเป็นสี่ด้าน( ICOMOS Australia, 1999:12; Pearson, Michael et al., 
2002) ได้แก่  
  คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (historic value) มีความเกี่ยวเนื่องกับ บุคคล 
เหตุการณ์ กิจกรรมหรือช่วงเวลา ที่ส าคัญในอดีตที่มีอิทธิพลต่อท่าคา  
  คุณค่าด้านสุนทรียภาพ (aesthetic value) คือ องค์ประกอบของสถานที่หรือพื้นที่
ในท่าคาที่มีทัศนียภาพหรือลักษณะทางกายภาพงดงาม สะท้อนรูปแบบที่มีเอกลักษณ์หรือท่ีโดด
เด่น  

 คุณค่าด้านวิชาการ (scientific value) ได้แก่ การเป็นแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความหายาก คุณภาพ การเป็นตัวแทนของความรู้ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
ประวัติ และความเป็นมาทางวัฒนธรรมของท่าคา 

 คุณค่าด้านสังคม (social value) คือ คุณสมบัติขอสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมทาง
จิตใจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม และก่อให้เกิดกิจกรรมทางสังคมในท่าคา ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน 
หรือกับชุมชนในท่าคาเอง หรือเชื่อมโยงกับภายนอก  

 ผลของการวิจัยสามารถ แสดงให้เห็นถึง คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม และแสดง
ความส าคัญทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคาเพื่อการท่องเที่ยวในแต่ละด้าน ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว และความส าคัญทางวัฒนธรรมต่อต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประเภททุนทางวัฒนธรรม ความส าคัญทางวัฒนธรรม 

1. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 

บ้านเรือนไทยของก านันจัน 
จันทร์ประภา 

เคยรับรองใน
หลวงรัชกาลที่ 5 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จฯ
ประพาสต้นฯ และได้ผ่านมาทอดพระเนตรการเลิก
ทาส ณ บ้านก านันจัน ที่ท่าคา พ.ศ. 2447 คนท่าคาถือ
ว่าเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน 

ตลาดน้ าท่าคา 
 

กลายเป็น
ตลาดนัดทาง
น้ าจนมาถึง
ปัจจุบัน 

การเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติของนัดท่าคา ซึ่งเต็ม
ไปด้วยเรือค้าขายจ านวนมากจนกลายเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมการค้าทางเรือที่ส าคัญแห่งเดียวของชุมชน 
และยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน 

2. คุณค่าด้านสุนทรียภาพ 

วัดมณีสรรค์ มีทัศนียภาพ
ที่ต้ังและ
รูปทรงวัสดุที่มี
เอกลักษณ์ 

พื้นที่วัดอยู่ติดสายน้ ายังเข้าถึงได้ทางเรือ เป็นที่ต้ังของ
ศาลาการเปรียญไม้สักใช้เก็บธรรมมาศไม้แกะสลัก กุฏิ
ครึ่งตึกครึ่งไม้เรียงติดกันเป็นลักษณะคล้ายอาคารชุด  

วัดเทพประสิทธิ์ มีทัศนียภาพ
ที่ต้ัง และ
จิตรกรรมฝา
ผนังมี
เอกลักษณ์ 

พื้นที่วัดอยู่ริมสายน้ า สามารถเข้าถึงได้ทางเรือ 
ประกอบด้วยอุโบสถภายในมีจิตรกรรมฝาผนังแบ่งเป็น
ตารางแสดงพุทธประวัติ 

ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย ทัศนียภาพ
ที่ต้ัง และ
รูปแบบ
สถาปัตยกรรม 

องค์ประกอบอาคารศาลเจ้าส่วนใหญ่ท าจากไม้ต้ังอยู่
ริมคลอง มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมผสมแบบไทย-
จีน อาทิ ชานและพื้นไม้แบบบ้านเรือนไทย แต่ซุ้ม
ทางเข้า ผนัง และจิตรกรรมแบบจีน 

วิถีชีวิตริมน้ า แสดงถึง ตลอดสองฝั่งของสายน้ าเต็มไปด้วยลักษณะบ้านเรือน
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องค์ประกอบ
และรูปแบบ
การสร้าง
บ้านเรือนที่มี
เอกลักษณ์ 

แบบไทยสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นมีใต้ถุน ต้ังอยู่
ริมน้ า ล้อมรอบด้วยสวนมะพร้าว พร้อมกับเตาตาล
เกือบทุกหลังคาเรือน และมีศาลาริมน้ าอยู่หน้าบ้านให้
เรือเทียบท่าก่อนขึ้นเรือน หรือให้เรือของพ่อค้าแม่ค้าได้
แวะขายของกับบ้านเรือนตลอดสองฝั่งคลอง อาทิ 
บริเวณคลองศาลา 

3. คุณค่าด้านวิชาการ 

บ้านเรือนไทยของคุณ
ทวีป เจือไทย 

เป็นตัวแทนของ
แหล่งข้อมูลและ
เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่หา
ยาก 

การแสดงเครื่องมือท าเกษตรโบราณ อาชีพเพาะปลูกใน
อดีตของท่าคาซึ่งปัจจุบันได้เลิกท าแล้ว รวมทั้งการแสดง
เตาตาล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะแหล่งข้อมูล 

การท าน้ าตาลมะพร้าว เป็นแหล่งเรียนรู้
ขบวนการท า
น้ าตาลมะพร้าว
แบบด้ังเดิม 

วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมจากสวนเตียน
มาเป็นสวนมะพร้าวจนกลายเป็นความรู้ในการเลือกพันธุ์ 
เพื่อใช้ผลิตน้ าตาลมะพร้าวการแสดงออกถึงภูมิปัญญา
ของขบวนการท าน้ าตาลแบบด้ังเดิมทุกขั้นตอนของท่าคา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตาตาลบ้านคุณส าเภา(เตาชาวบ้าน) 

ตลาดน้ าท่าคา แหล่งเรียนรู้
วิวัฒนาการ
ด้านการค้า 
และการเกษตร 

การสะท้อนถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรในแต่ละยุค รวมทั้งวิวัฒนาการและระบบ
การค้าขายทางเรือของคนในท่าคา ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

4. คุณค่าด้านสังคม 

วัดเทพประสิทธิ์ เป็นศูนย์รวม
ความศรัทธา ที่
พึ่งทางใจ และ
จัดพิธีกรรมทาง
ทางศาสนา 

ใช้ประกอบพิธีกรรมส าคัญทางศาสนา ผูกพันกัน
ระหว่างบ้านและวัด มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตทางน้ า 
เช่น การบิณฑบาตทางเรือ และทอดผ้าป่าทางน้ าจัดที่
ตลาดน้ าท่าคา เคยมีร่างทรงช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ทางกาย และบรรเทาทุกข์ทางใจ มีการอาบน้ าทิพย์ มี
พระบรมสารีริกธาตุ 
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 จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้าน

ประวัติศาสตร์ ด้านสุนทรียภาพ ด้านวิชาการ และด้านสังคมของต าบลท่าคา พบว่า  
 1) บ้านเรือนไทยของก านันจันมีความส าคัญทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ 

เพราะเคยเป็นสถานที่รับรองการเสด็จประพาสของในหลวงรัชกาลที่ 5 (ดูภาพท่ี 4.7) 
  จากผู้ถูกสัมภาษณ์ 14 คน มีผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเรือนไทยก านันจัน 10 คน 

โดยส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า บ้านเรือนไทยของก านัน มีความส าคัญมากต่อ
ต าบลท่าคา เพราะชาวท่าคาทราบทั่วกันว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก ล้าเจ้า อยู่หัว ได้เคย
เสด็จฯมาที่บ้านก านันจันแห่งนี้ เพื่อมาทอดพระเนตรว่าได้มีการเลิกทาสแล้วจริง คนท่าคาถือว่า
การเสด็จฯมาของพระเจ้าแผ่นดินนับว่าเป็นศิริมงคลไม่ใช่เฉพาะกับเจ้าของบ้าน แต่เป็นความ
ภูมิใจของคนในต าบลท่าคา สิ่งที่เปรียบเสมือนตัวแทนของการเสด็จฯมาของพระเจ้าแผ่นดิน ได้แก่
สิ่งของพระราชทาน อาทิ ธารพระกรหรือไม้เท้า และพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น แต่เป็นที่น่า
เสียดายบางส่วนได้สูญหายไป นอกจากของพระราชทานแล้ว บนเรือนยังคงหลงเหลือเสาที่เคยใช้
ผูกทาส และผู้ที่ก ากระท าผิดในสมัยก่อน รวมทั้งกระดานที่ใช้อยู่ไฟ ซึ่งทั้งหมดสามารถสะท้อน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ส าคัญของท่าคาได้ดี 

 2) ตลาดน้ าท่าคามีความส าคัญทางวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิชาการ 

วัดมณีสรรค์ เป็นศูนย์รวม
ความศรัทธา ที่
พึ่งทางใจ และ
จัดพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ใช้ประกอบพิธีกรรมส าคัญทางศาสนา ผูกพันกัน
ระหว่างบ้านและวัด มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตทางน้ า 
เช่น การบิณฑบาตทางเรือ และทอดผ้าป่าทางน้ าจัดที่
ตลาดน้ าท่าคา  

ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย สร้างความเชื่อ
ความศรัทธาต่อ
สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ 

เป็นที่พึ่งทางใจ มีการเข้าทรง ขอพรเรื่องค้าขาย และดู
ฤกษ์ยาม เคยเป็นสถานที่รักษาพยาบาลแบบโบราณ
ให้กับคนในท่าคาและพื้นที่ใกล้เคียง ภายในศาลเป็นที่
เก็บไม้แกะสลักรูปเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยมาจากประเทศจีน 

ตลาดน้ าท่าคา เป็นศูนย์รวม
การค้าขายทาง
เรือ และจัดงาน
ประเพณีทางน้ า 

แหล่งของการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย สินค้าระหว่างคนใน
ชุมชน และกับคนจากนอกชุมชน สถานที่จัดงานบุญ 
เช่น ทอดผ้าป่าทางน้ า และงานประเพณี เช่น แข่งเรือ
ในช่วงลอยกระทง 
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และด้านสังคม เนื่องจากการเกิดขึ้นเองของการเป็นตลาดนัดทางน้ าโดยมีความต่อเนื่องจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน การเป็นแหล่งที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการด้านการค้า รวมทั้งการเกษตร และการ
เป็นศูนย์รวมการค้าขายทางเรือ และจัดงานประเพณีทางน้ า ของต าบลท่าคา (ดูภาพท่ี 4.6) 

 เมื่อการพิจารณาถึงทุนทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคา ท่ีทุกคนรู้จักและถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของพวกเขา หนึ่งในสองของทุนทางวัฒนธรรมที่ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 14 คน
กล่าวถึง คือ ตลาดน้ าท่าคา ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า โดยภาพรวมของตลาดน้ าท่าคาเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีความส าคัญมาก เพราะตลาดน้ าท่าคาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้ังแต่อดีตและยังคง
ด ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน สมัยก่อนจ านวนเรือมีมากจนเรือไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้ในวันที่มีตลาด
นัดท่าคา แม้ไม่สามารถยืนยันระยะเวลาของการเกิดเป็นตลาดน้ าได้แน่นอน แต่อย่างไรก็ดีผู้ให้
ข้อมูลทุกคนรับรู้เหมือนกันว่าตลาดน้ าแห่งนี้ไม่เคยหยุดหรือสูญหายไปเลย ท าหน้าที่เป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรของคนในท่าคา และกับคนนอกพื้นที่มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้
การแลกเปลี่ยนสินค้าและจ านวนเรือลดน้อยลงไปแต่ยังคงมีสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ด้าน
วัตถุประสงค์ของพ่อค้าแม่ค้าในอดีตมาท าการแลกเปลี่ยนหรือค้าขายกันเองภายในชุมชนและ
ละแวกใกล้เคียง จนต่อมาเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างถิ่นเข้ามาท าการค้าด้วย ในปัจจุบันการค้าขาย
ยังคงท ากันในหมู่พ่อค้าแม่ค้า และกับคนในท้องถิ่นเอง รวมทั้งการค้าขายให้กับนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ตลาดน้ าท่าคาถือเป็นแหล่งสร้างอาชีพ และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติ
ให้กับคนในท่าคาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะพ่อค้าและแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
หรือผู้ที่อาจจะไม่ได้ท าอาชีพเกษตรกรรมอ่ืนในท่าคา และเมื่อวันที่มีตลาดนัดขึ้น พ่อค้าและแม่ค้า
เหล่านี้นอกจากจะใช้ตลาดน้ าท่าคาเพื่อประกอบอาชีพท าการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันแล้ว 
พวกเขายังใช้ตลาดน้ าท่าคาเป็นท่ีพบปะพุดคุยกัน สินค้าที่น ามาขายส่วนใหญ่เป็นพืชผลทาง
การเกษตรที่ปลูกขึ้นเองในสวนรวมทั้งสินค้าการเกษตรและประมงแปรรูป เมื่อเหลือจากการ
บริโภคภายในครัวเรือน หรือในชุมชนที่ตนเองอยู่ก็น าออกมาแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันที่ตลาดน้ า
ในวันนัดต่างๆ ดังนั้นตลาดน้ าท่าคาท าหน้าที่เป็นสถานที่ท่ีส่งเสริมอาชีพ เชื่อมโยงผู้คน และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีของคนในท่าคา สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้  

 แต่อย่างไรก็ดีผู้ให้ข้อมูลบางท่านเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตลาดน้ าท่าคา จนอาจท าให้คุณค่าทางวัฒนธรรมของตลาดน้ าท่าคาลดลงไปได้ อาทิ 
การพัฒนาทั้งทางด้านสาธารณูปโภค และการท่องเที่ยว ถนนและรถยนต์ส่งผลให้เกิดความ
สะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน และอ านวยความสะดวกในด้านการประกอบอาชีพมากขึ้น แต่
ในทางกลับกันจ านวนเรือ และการใช้ล าคลองเพื่อการสัญจรเริ่มลดลงจนอาจส่งผลต่อการสูญ
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หายไปในอนาคต การเข้ามามากเกินไปของนักท่องเที่ยวอาจส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน รวมทั้งเริ่มส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพแบบด้ังเดิมของตลาดน้ าที่
ถูกปรุงแต่งมากขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในทางตรงกันข้ามความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลที่เห็น
ความส าคัญของการท่องเที่ยวที่ช่วยส่งเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็น
แหล่งสร้างรายได้เสริมของท่าคา 
  3) วัดมณีสรรค์มีความส าคัญทางวัฒนธรรมด้านสุนทรียภาพ และด้านสังคม 
เพราะพื้นที่อยู่ติดน้ า ประกอบกับวัสดุองค์ประกอบศาลาการเปรียญเป็นของดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้าง  
และการเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธา การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ดูภาพท่ี 4.12) 
  ในต าบลท่าคามีวัดเพียงสองแห่ง หนึ่งในนั้นคือ วัดมณีสรรค์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
ตลาดน้ าท่าคาจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นวัดที่คู่กับตลาดน้ าท่าคา เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “วัดตาก
แดด” เนื่องมาจากสมัยก่อนพื้นที่ท่าคาส่วนใหญ่เป็นทุ่งโล่ง หรือมีลักษณะเป็นสวนเตียน วัดแห่งนี้
สร้างอยู่ท่ามกลางสวนทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่โล่งจึงท าให้ดูเหมือนวัดต้ังอยู่กลางแจ้ง และมีลักษณะโดด
เด่นเพียงล าพัง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 14 คน มีผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดมณีสรรค์ท้ังหมด 6 
ท่าน ได้แสดงความเห็นแบ่งเป็นสองทิศทาง คือ กลุ่มแรกให้ความเห็นว่าวัดมณีสรรค์ยังคงมี
ความส าคัญมากท้ังทางด้านสังคม และด้านสุนทรียภาพ เพราะเนื่องจากท่าคาเป็นต าบลขนาด
เล็กประกอบด้วยชุมชนทั้งหมด 12 หมู่บ้าน จึงท าให้วัดมณีสรรค์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส าคัญหนึ่งใน
สองแห่งที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน คนในท้องถิ่นยังมีความเลื่อมใสต่อ
พระพุทธรูปส าคัญสององค์ของวัด คือ หลวงพ่อด า และหลวงพ่อแดง ท าจากศิลาแลงคาดว่าน่าจะ
สร้างสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนอาคารหอสวดมนต์ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังโดย
ยกพื้นใต้ถุนสูง และวัดยังเป็นสถานท่ีจัดงานในวัดส าคัญต่างๆ รวมทั้งเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้
แก่เยาวชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากความผูกพันทางด้านจิตใจของผู้คนในท่าคาที่มีต่อวัด
มณีสรรค์แล้ว องค์ประกอบของอาคารต่างๆภายในวัดถูกสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ และสิ่งปลูกสร้างเก่ายังคงหลงเหลืออยู่แม้จะได้รับการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ วัดแห่ง
นี้ยังมีศาลาการเปรียญไม้สักที่คาดว่ามีอายุมากกว่า 80 ปี แม้ในปัจจุบันศาลาดังกล่าวจะได้รับ
การปรับปรุง และซ่อมแซมตามสภาพที่ทรุดโทรม แต่ส่วนบนของอาคารยังคงใช้ไม้ที่เป็นวัสดุ
ของเดิมอยู่ ประกอบกับอาคารหลังนี้เป็นที่เก็บธรรมมาศไม้แกะสลักที่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมา
พร้อมกับศาลาการเปรียญแห่งนี้ ที่ต้ังของวัดแห่งนี้สร้างอยู่ติดล าคลองสายเดียวกับตลาดน้ าท่าคา 
ขณะที่พื้นที่ตรงกลางวัดยังคงมีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งกลางแจ้งเหมือนค าบอกเล่าที่ว่าเป็นวัดตาก
แดด 
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  ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่สองมีความเห็นว่าความผูกพันของวัดกับชุมชนอาจลดน้อยลงไป
เพราะเนื่องจากคนรุ่นใหม่อาจไม่ให้ความส าคัญกับพิธีกรรมของพุทธศาสนา ขาดความเข้าใจที่
แท้จริงต่อหลักค าสอนทางศาสนา และไม่สนใจอนุรักษ์มรดกที่ส าคัญของวัด แต่กลับไปให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทางวัตถุมากกว่า ซึ่งส่งผลต่อการสืบทอดประเพณี พิธีกรรม และขาด
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับวัดในอนาคตได้ นอกจากน้ันผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มนี้ยังระบุว่าการเลื่อมใสเฉพาะสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือวัตถุมงคลมากเกินไปทั้งของคนในท่าค่าเอง
และจากคนภายนอกอาจส่งผลเสียมากกว่าเป็นการช่วยส่งเสริมความเข้าใจในหลักค าสอนทาง
พุทธศาสนาที่แท้จริง 
  4) วัดเทพประสิทธิ์มีความส าคัญทางวัฒนธรรมด้านสุนทรียภาพ และด้านสังคม 
เพราะทัศนียภาพที่ต้ังติดน้ า และจิตกรรมฝาผนังของพระอุโบสถมีเอกลักษณ์ รวมทั้งการเป็นศูนย์
รวมจิตใจ ความศรัทธา การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อทางจิตใจต่อสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ (ดูภาพท่ี 4.13) 
  ผู้ถูกสัมภาษณ์ 14 คน มีผู้ให้ข้อมูล และแสดงความเห็นเกี่ยวกับวัดเทพประสิทธิ์ 
8 คน ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมีความเห็นว่าวัดเทพประสิทธิ์มีความส าคัญมากต่อชุมชนท่าคาโดยทุกคน
ระบุว่า วัดเทพประสิทธิ์มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนมาต้ังแต่อดีต เพราะนอกจากเป็นวัด
หนึ่งในสองแห่งของต าบลท่าคาแล้ว วัดแห่งนี้เกิดขึ้นจากการเป็นวิหารหลวงพ่อบ้านแหลมมาก่อน 
และมีร่างทรงด้วย ต่อมาจากวิหารจึงเปลี่ยนเป็นวัดใช้ชื่อว่า วัดวิหารในระยะแรก   และได้เปลี่ยน
ชื่ออีกครั้งเป็นวัดเทพประสิทธิ์ในปัจจุบัน ความเชื่อที่ผู้คนเลื่อมใสในวัดเทพประสิทธิ์เกิดจาก ความ
ศรัทธาในเรื่องความศักดิสิทธิ์ของน้ าทิพย์หรือน้ ามนตร์ของหลวงพ่อทองอยู่ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส
ของวัด อย่างไรก็ดีความเลื่อมใสของชุมชนต่อวัดเทพประสิทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
แต่ผู้คนยังศรัทธา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างแข็ง
ขันเช่นกัน ซึ่งเห็นได้จากการที่ผู้คนยังให้ความส าคัญกับการท าบุญตักบาตรเป็นประจ าซึ่งพระจาก
วัดเทพประสิทธิ์ยังคงมีการมารับบาตรทางเรือ และการจัดพิธีกรรมในวันส าคัญทางศาสนาไม่ขาด 
เช่น การจัดทอดผ้าป่าทางน้ า ย่ิงไปกว่านั้นวัดเทพประสิทธิ์ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมให้กับทั้ง
คนภายในชุมชน และคนนอกชุมชนด้วย  รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจาก
ด้านความผูกพันของวัดเทพประสิทธิ์กับคนในท่าคาแล้ว ในส่วนของลักษณะทางกายภาพของวัด
เทพประสิทธิ์มีการออกแบบจิตรกรรมฝาหนังของพระอุโบสถเป็นลักษณะช่องตารางเพื่อแสดงภาพ
พุทธประวัติ  
  อย่างไรก็ดีมีผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมีความเห็นว่า ความเลื่อมใสในเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
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โดยเฉพาะถ้าการเข้ามาของคนภายนอกชุมชนเป็นจ านวนมากเพื่อวัตถุประสงค์ของการแสวงหา
ความศักด์ิสิทธิ์จากวัตถุมงคลเป็นหลัก อาจส่งผลต่อความศรัทธาของผู้คนในท่าคาที่มีต่อ
พระพุทธศาสนาได้ และอาจส่งผลท าให้เกิดการแสวงหาผลโยชน์เชิงพาณิชย์จากวัดมากเกินไป 
  5) ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยมีความส าคัญทางวัฒนธรรมด้านสุนทรียภาพ และด้าน
สังคม เนื่องจากทัศนียภาพที่ต้ังอยู่ริมน้ า และรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมแบบไทย-จีน รวมทั้งการ
เป็นที่พึ่งทางใจเกิดความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ (ดูภาพท่ี 4.11) 
  ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย 5 คน จากผู้ถูกสัมภาษณ์ 14 คน แสดง
ความเห็นว่า ในอดีตศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยเป็นที่เคารพ และนับถือของคนท่าคา และพื้นที่ใกล้เคียง 
เช่น จากอัมพวา ในความศักด์ิสิทธิ์ ของแม่ตั้วเนี้ย ทั้งเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการเป็นที่พึ่ง
ทางใจ เช่น  การดูฤกษ์ยามเพื่อประกอบพิธีกรรม หรือเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการประกอบอาชีพ  
เมื่อก่อนคนท่าคานิยมน าลูกหลานมาฝากเป็นลูกแม่ตั้วเนี้ย และให้กวาดยา เพราะชาวบ้านเชื่อว่า
จะท าให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นอกจากการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ที่ศาลเจ้ายังมีการท าพิธี
ประทับร่างทรงของแม่ต้ัวเนี้ย ซึ่งมีการสืบทอดร่างทรง และพิธีดังกล่าวมาต้ังแต่อดีตโดยการ
เข้าทรงจัดขึ้นเฉพาะในวันอาทิตย์ ความนิยมในเรื่องความส าเร็จ และการนับถือในเรื่องความ
เจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานได้แพร่หลายออกไปถึงคนต่างถิ่นด้วย ขณะเดียวกันมีความเห็นจาก
ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนที่เห็นว่าความผูกพันระหว่างศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยกับคนท่าคานั้นลดลง ดังเหตุผล
ที่ปรากฏ คือ ในอดีตการเป็นพื้นที่ปิดซึ่งแวดล้อมด้วยสายน้ า ความไม่สะดวกสบายในการเดินทาง
ที่ต้องพึ่งพิงทางเรือ และการยากต่อการเข้าถึงระบบสาธารณสุขเป็นส่วนช่วยส่งเสริมความ
เลื่อมใสของผู้คนที่มีต่อศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย เพราะคนในท่าคาหันไปหาท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ และพึ่งสิ่งที่
อยู่เหนือธรรมชาติเมื่อได้รับความทุกข์ทั้งทางกายและใจ ต่อมาการเดินทางสะดวกสบาย โดย
สามารถเข้าออกได้ทางรถยนต์ และการมีระบบสาธารณสุขที่ดีท าให้ความส าคัญของศาลเจ้า
แม่ตั้วเนี้ยในฐานะที่พึ่งในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บลดลง แต่ความเลื่อมใสในการเป็นท่ีพึ่งทางใจ
ยังคงมีอยู ่
  นอกจากบทบาทของศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ยท่ีมีต่อจิตใจของคนในท่าคาแล้ว ลักษณะ
การปลูกสร้างที่ผสมผสาน และปรับตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นก็สะท้อนลักษณะทางกายภาพ
ของท่าคาได้ดี อาคารหลักที่ส าคัญซึ่งใช้เป็นที่เก็บรูปแกะสลักไม้ของเจ้าแม่ตั้วเนี้ยที่มาจาก
ประเทศจีน มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสม ไทย-จีน เพราะซุ้มทางเข้า และหลังคามีลักษณะ
แบบจีนแต่ยกพื้นมีใต้ถุน และชานคล้ายกับบ้านเรือนไทย บานประตูด้านนอกปรากฏรูปวาดทหาร
จีน และส่วนด้านในเป็นรูปวาดหญิงสาวชาวจีน ซึ่งท าหน้าที่เป็นเหมือนทวารบาล พื้น เสา ผนัง 
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และประตูทั้งสองส่วนท าจากไม้ 
  6) วิถีชีวิตริมน้ ามีความส าคัญทางวัฒนธรรมด้านสุนทรียภาพ เพราะแสดงถึง
องค์ประกอบและรูปแบบการสร้างบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับวิถีชีวิต และ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (ดูภาพท่ี 4.10) 
  ผู้ให้ข้อมูล 8 คน จากทั้งหมด 14 คน มีความเห็นสอดคล้องกันทั้งหมดว่า ต าบล
ท่าคามีความผูกพันอย่างมากกับสายน้ าซึ่งท าหน้าที่เชื่อมโยง ทั้งอาชีพ สถานที่ส าคัญ และ
บ้านเรือน เข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งเป็นทางสัญจรหลัก ซึ่งปรากฏให้เห็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ าใน
ทุกด้าน เพราะท่าคาเต็มไปด้วยสายน้ าซึ่งประกอบด้วยล าน้ าและล าห้วยรวมกัน 21 สาย ดังนั้น
สายน้ าจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและสภาพบ้านเรือนของคนในท่าคา เห็นได้จาก แถบทุกบ้านมีเรือ
เป็นของตัวเองเพราะการเดินทางใช้เรือเป็นหลัก พระสงฆ์เองก็ใช้เรือในการออกรับบาตร การขนส่ง
สินค้าทางเรือเพื่อไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันที่ตลาดน้ า ส่งผลให้การสร้างอาคาร และบ้านเรือน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตริมน้ า อาทิ การมีศาลาริมน้ า การมีอู่เรือ อาคารยกพื้นใต้ถุนสูง เป็นต้น ผู้คน
ในท่าคาให้ความส าคัญกับสายน้ าเป็นอย่างมากซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของพวกเขาเห็นได้จาก 
การแบ่งกลุ่มในการดูแลสภาพแวดล้อมของล าคลองที่บ้านเรือนของตนเองตั้งอยู่ เช่น ในหมู่ที่ 2 
และ3 การด าเนินการขุดลอกคลองทั้งเล็กและใหญ่ไม่ให้ตื้นเขินอยู่เป็นประจ า  
  ในปัจจุบันนอกจากวิถีชีวิตชีวิตริมน้ ายังคงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของ
คนท่าคาแล้ว วิถีชีวิตริมน้ ายังกลายเป็นจุดขายที่ส าคัญในด้านการท่องเที่ยวในท่าคาด้วย องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคาใช้การสัญจรทางเรือเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวโดยมี
ตลาดน้ าท่าคาเป็นจุดเริ่มต้น และเชื่อมโยงไปยังวิถีชีวิตริมน้ าอื่นๆ อาทิ บ้านก านันจัน รวมทั้ง
บ้านเรือนไทย เตาตาล และสวนมะพร้าว ที่ปรากฏอยู่ตลอดสองฝั่งคลอง 
  7) บ้านเรือนไทยของคุณทวีป เจือไทยมีความส าคัญทางวัฒนธรรมด้านวิชาการ 
เพราะการเป็นแหล่งข้อมูลที่แสดงถึงอาชีพที่เคยมีในท่าคา และเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่หา
ชมได้ยาก (ดูภาพท่ี 4.8) 
  ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเรือนไทยมี 6 คน จากผู้ถูกสัมภาษณ์ 14 คน ได้แสดง
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ บ้านเรือนไทยของคุณทวีป เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการ
เรียนรู้ความเป็นมาของอาชีพเกษตรกรรมของต าบลท่าคา เพราะการเป็นสถานที่จัดแสดง
เครื่องมือทางการเกษตรที่หาชมได้ยาก อาทิ เครื่องฟาดข้าว เครื่องท ายาเส้น เนื่องจากพื้นที่การท า
การเกษตรในอดีต คือ การท านาข้าว และยาจืดได้หายไปจากท่าคาและแทนที่ด้วยการปลูกสวน
มะพร้าว และบริเวณบ้านเรือนไทยของคุณทวีปเป็นตัวอย่างที่ดีของรูปแบบการจัดองค์ประกอบ
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ความสัมพันธ์ของการสร้างที่อยู่อาศัยกับอาชีพท าน้ าตาลมะพร้าว รวมทั้งจัดแสดงเครื่องมือการ
ประกอบอาชีพในปัจจุบัน ได้แก่ เตาตาล และอุปกรณ์ท าน้ าตาลมะพร้าวทั้งหมด 
  8) การท าน้ าตาลมะพร้าวมีความส าคัญทางวัฒนธรรมด้านวิชาการ เช่นกัน 
เพราะ การเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านอาชีพของคนท่าคาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการท าน้ าตาล
มะพร้าวแบบด้ังเดิม ต้ังแต่การเลือกพันธุ์มะพร้าวมาปลูก ช่วงเวลาการขึ้นเก็บน้ าตาลมะพร้าว และ
การเค่ียวน้ าตาลมะพร้าว (ดูภาพท่ี 4.9) 
  ผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมด 14 คนให้ข้อมูลตรงกันว่า การท าน้ าตาลมะพร้าวถือว่า
เป็นอาชีพหลัก และด้ังเดิมของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตน้ าตาลมะพร้าว เริ่มตั้งแต่
การปลูกมะพร้าว การเก็บน้ าตาล การเค่ียวตาล และการแปรรูปน้ าตาลมะพร้าว ในแต่ละขั้นตอน
ปรากฏความรู้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนมาถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกพันธุ์มะพร้าวมาปลูก ความใส่ใจในการดูแลงวงตาล  ช่วงเวลาในเก็บน้ าตาล 
อุปกรณ์ในการเก็บน้ าตาล การคงสภาพน้ าตาลไม่ให้เน่าเสีย อุณหภูมิและระยะเวลาการในการ
เคี่ยวตาล เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตาตาลที่ท าน้ าตาลมะพร้าวแบบด้ังเดิม หรือ เรียกว่า เตา
ชาวบ้าน ดังนั้นการท าน้ าตาลมะพร้าวจึงเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญมากของต าบลท่าคา แต่
อย่างไรก็ดีเตาตาลแบบด้ังเดิม หรือ เตาชาวบ้านเริ่มน้อยลง เพราะการผลิตน้ าตาลที่ให้
ความส าคัญกับความสะดวก และปริมาณมากเกินไป จึงเกิดการเพิ่มปริมาณส่วนผสมของน้ าตาล
ทรายมากขึ้นในการเคี่ยวน้ าตาล ประกอบกับการเก็บน้ าตาลมะพร้าวต้องใช้ความอดทน ให้ความ
ใส่ใจตลอดเวลา และเสี่ยงอันตราย เพื่อลดขั้นตอนการผลิตส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การท าน้ าตาลมะพร้าวในปัจจุบัน เช่น เตาตาลบางแห่งไม่เก็บน้ าตาลเองแต่จะไปซื้อมาจากสวน
อ่ืนแทนเพื่อมาเคี่ยว ขณะที่เจ้าของเตาตาลบางแห่งได้เลิกการเค่ียวตาลเอง ได้หันมาเก็บน้ าตาล
เพียงอย่างเดียวและขายน้ าตาลให้กับเตาตาลรายอ่ืนไปเคี่ยวต่อ ซึ่งจากเดิมการผลิตน้ าตาล
มะพร้าวท าแบบครบวงจร คือ เจ้าของเตาตาลมีสวนมะพร้าวเป็นของตนเองทั้งขึ้นเก็บน้ าตาล และ
เคี่ยวน้ าตาลเองด้วย 
 
 4.1.3 การจัดล าดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 

 ทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญในต าบลท่าคาประกอบไปด้วยพื้นที่ และสถานที่ที่มี
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ด้านสุนทรียภาพ ด้านวิชาการ และด้านสังคม แต่อย่างไรก็ดีทุนทาง
วัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ในต าบลท่าคามีความส าคัญในระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลสามารถจ าแนกผลการวิจัยการจัดล าดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคา
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ได้สองแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของพื้นที่หรือสถานที่ทาง
วัฒนธรรมขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณค่าที่มีอยู่ภายในทุนทางวัฒนธรรมแต่ละแห่งเอง และรูปแบบที่ 
2 เป็นการวิเคราะห์การประเมินของกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท่าคาส าหรับระดับ
ความส าคัญที่แตกต่างกันของพื้นที่หรือสถานที่ทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนในท่า
คาประกอบกับการท าหน้าที่เป็นสถานที่ทางท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

 รูปแบบที่ 1 ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมแบ่งตามปริมาณคุณค่า 
 หลังจากการรวบรวม และจัดหมวดหมู่ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ใน

ต าบลท่าคาสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มทุนทางวัฒนธรรมด้านอาชีพ ด้านการต้ังถิ่นฐาน และ
ด้านศาสนสถานและความเชื่อ เมื่อการจัดประเภททุนทางวัฒนธรรมได้หมวดหมู่ดังกล่าวแล้ว การ
สร้างหลักเกณฑ์เฉพาะเพื่อจ าแนกประเภท และแสดงถึงความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมของ
ต าบลท่าคาได้ประยุกต์ใช้แนวทางของ สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International 
Council on Monuments and Sites หรือ ICOMOS)(ICOMOS Australia, 1999:12 )ภายใต้
คุณค่าทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ ด้านสุนทรียภาพ ด้านวิชาการ และด้านสังคม เมื่อน า
หลักเกณฑ์ที่ได้สร้างขึ้นมาแบ่งประเภททุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญ ผลการวิจัยปรากฏว่า
ภาพรวมของต าบลท่าคามีทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าครบท้ังสี่ด้าน แต่ทุนทางวัฒนธรรมในแต่
ละกลุ่มมีคุณค่าแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการจัดล าดับความส าคัญในรูปแบบที่ 1 นี้จึงใช้ปริมาณ
คุณค่าที่คงอยู่ภายในทุนทางวัฒนธรรมมาจัดกลุ่มทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญได้  3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1 ทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสามด้าน กลุ่มที่ 2 ทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสองด้าน และ
กลุ่มที่ 3 ทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านเดียว(ดูภาพที่ 4.2) 

กลุ่มที่ 1 คือทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสามด้าน และเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ถูก
จัดให้อยู่ในหมวดของกลุ่มทุนทางวัฒนธรรมด้านอาชีพ ได้แก่ ตลาดน้ าท่าคา ซึ่งได้รับการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ปรากฏว่ามีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิชาการ และด้าน
สังคม 
  กลุ่มที่ 2 คือทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสองด้าน ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรมใน
หมวดของกลุ่มทุนทางวัฒนธรรมด้านศาสนสถานและความเชื่อ ประกอบด้วย วัดเทพประสิทธิ์ วัด
มณีสรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย ซึ่งทั้งสามแห่งได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าในด้านสุนทรียภาพ 
และด้านสังคม 
  กลุ่มที่ 3 คือทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านเดียว ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรมใน
หมวดของกลุ่มทุนทางวัฒนธรรมด้านการต้ังถิ่นฐาน ประกอบด้วย บ้านก านันจัน วิถีชีวิตริมน้ า 
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เรือนไทยคุณทวีป และกลุ่มทุนทางวัฒนธรรมด้านอาชีพ ได้แก่ การท าน้ าตาลมะพร้าว โดยบ้าน
ก านันจันถูกพิจารณาว่ามีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตริมน้ ามีคุณค่าด้านสุนทรียภาพ 
ขณะที่ เรือนไทยคุณทวีป และการท าน้ าตาลมะพร้าวถูกพิจารณาว่ามีคุณค่าด้านวิชาการ 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปแบบที่ 2 ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมแบ่งตามบทบาทและหน้าที่ 
  การประเมินทุนทางวัฒนธรรมในแบบที่ 2 นี้ เพื่อจัดล าดับความส าคัญ โดยการ
วิเคราะห์บทบาทของทุนทางวัฒนธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวท่าคาจากข้อมูลที่รวบรวมจากการ
สัมภาษณ์ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างสมาชิกในชุมชนท่าคา รวมทั้งการวิเคราะห์ระดับ
ความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมในการท าหน้าที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวในปัจจุบัน ผลที่ปรากฏ
คือทุนทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคาสามารถแบ่งออกเป็น ทุนวัฒนธรรมแกน ทุนวัฒนธรรมหลัก 
และทุนวัฒนธรรมรอง(ดูภาพที่ 4.3)  

ตลาดน้ าท่าคา 

วัดเทพประสิทธิ์ 

วัดมณีสรรค์ 

ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 

บ้านก านันจัน 

วิถีชีวิตริมน้ า 

เรือนไทยคุณทวีป 

การท าน้ าตาลมะพร้าว 

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์,วิชาการ,สังคม 

คุณค่าด้านสุนทรียภาพ,สังคม 

คุณค่าด้านสุนทรียภาพ,สังคม 

คุณค่าด้านสุนทรียภาพ,สังคม 

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์  

คุณค่าด้านสุนทรียภาพ 

คุณค่าด้านวิชาการ 

คุณค่าด้านวิชาการ 

ทุนทาง
วัฒนธรรมที่
ส าคัญกลุ่มที่ 1 

 

ทุนทาง
วัฒนธรรมที่
ส าคัญกลุ่มที่ 2 

 

ทุนทาง
วัฒนธรรมที่
ส าคัญกลุ่มที่ 3 

 

ภาพที่ 4.2 ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมแบ่งตามปริมาณคุณค่า  
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  ทุนวัฒนธรรมแกน คือ ทุนวัฒนธรรมที่ผู้ให้ข้อมูลทุกคนเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งหมดว่ามีความส าคัญมากต่อท่าคามาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นอาชีพและแหล่งรายได้หลัก
ของคนท่าคา รวมทั้งยังเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวหลักของท่าคา ซึ่งประกอบด้วย ตลาดน้ าท่าคา 
และการท าน้ าตาลมะพร้าว 
  ทุนวัฒนธรรมหลัก คือ ทุนวัฒนธรรมที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มี
บทบาทอย่างมากต่อท่าคามาต้ังแต่อดีต ซึ่งปัจจุบันบทบาท หรือ คุณค่าบางประการของทุน
วัฒนธรรมเหล่านั้นอาจลดน้อยลงไป ได้แก่ วิถีชีวิตริมน้ า บ้านก านันจัน และเรือนไทยคุณทวีป แต่
อย่างไรก็ดีเนื่องจากทั้งสามแห่งนี้มีความใกล้ชิด และเข้าถึงได้สะดวกจากตลาดน้ าท่าคา สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันด้วยการสัญจรทางเรือ จึงท าให้ทั้งสามแห่งมีบทบาททางการท่องเที่ยวอย่างมากใน
ปัจจุบัน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจัดให้อยู่ในเส้นทาง
ท่องเที่ยวแบบวงจรบรรจบโดยใช้การสัญจรทางเรือเป็นตัวเชื่อมโยงตลาดน้ าท่าคา บ้านก านันจัน 
เรือนไทยคุณทวีป และการท าน้ าตาลมะพร้าว ณ เตาตาลคุณศิริ เข้าด้วยกัน จึงส่งผลให้ วิถีชีวิต
ริมน้ า บ้านก านันจัน และเรือนไทยคุณทวีปยังคงเป็นทุนทางวัฒนธรรมหลักของท่าคาในปัจจุบัน 
  ทุนวัฒนธรรมรอง คือ ทุนวัฒนธรรมที่มีผู้ถูกสัมภาษณ์เพียงบางส่วนให้ความเห็น
ว่ามีความส าคัญมาก ซึ่งประกอบด้วย วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย แม้
ผู้ให้ข้อมูลสามารถวิเคราะห์ และระบุถึงสาเหตุระดับความส าคัญทางด้านสังคมที่มีมากของทุน
ทางวัฒนธรรมดังกล่าวต่อต าบลท่าคา แต่ผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้เองก็มีความกังวลใจที่คุณค่า เหล่านี้ได้
ลดหายลงไปจากอดีต ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณค่าทางสังคมต่อไปในอนาคต ประกอบกับศักยภาพ
ในการเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจจากคนท่าคาเองและคนภายนอกยังไม่โดดเด่น และการขาด
ความสามารถในการเข้าถึงด้วยทางเรือซึ่งเชื่อมต่อจากตลาดน้ าท่าคา จึงอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ทั้ง
สามแห่งยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อรวมเข้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวในท่าคา 
 
 
 

www.ssru.ac.th



60 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตลาดน้ าท่าคา 

วัดเทพประสิทธิ์ 

วัดมณีสรรค์ 

ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 

วิถีชีวิตริมน้ า 

เรือนไทยคุณทวีป 

การท าน้ าตาลมะพร้าว 

จุดหมายหลัก ททท.เข้ามาร่วมพัฒนา ได้รับงบประมาณท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ จัดเตรียมเพื่อนักท่องเท่ียว เพิ่มนัดในวันเสาร์และอาทิตย์  จุด
ศูนย์กลางเชื่อมโยงคนในท้องถิ่นและสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญอื่น แหล่ง
ค้าขาย ใช้จัดกิจกรรม  

อยู่นอกเส้นทางท่องเที่ยวหลัก จากตลาดน้ าท่าคามีระยะห่างในการ
เข้าถึงด้วยเรือพาย ใช้จัดพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีการในวันส าคัญ
ส าหรับคนท้องถิ่นเป็นหลัก 

อยู่นอกเส้นทางท่องเที่ยวหลัก จากตลาดน้ าท่าคามีระยะห่างในการ
เข้าถึงด้วยเรือพาย บทบาททางสังคมลดลง พิธีกรรมของร่างทรงมี
เฉพาะวันอาทิตย์ สิ่งปลูกสร้างผสมผสานรูปแบบไทย-จีน สอดคล้อง
กับลักษณะทางธรรมชาติ 

  

เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป และความภูมิใจของชุมชน เชื่อมโยง ใกล้เคียงกับ
ตลาดน้ า เข้าถึงได้ด้วยเรือพาย มีงบประมาณมาช่วยซ่อมแซม 

คลองยังเป็นทางสัญจรหลัก เรือเป็นพาหนะส าคัญในชีวิตประจ าวัน และ
ใช้รับส่งนักท่องเท่ียวในวันนัดตลาดน้ าคิดคนละ20บาทตามเส้นทางที่
ก าหนด บ้านเรือนและสวนส่วนใหญ่อยู่ติดน้ า  

เข้าถึงได้ด้วยเรือพายจากตลาดน้ าท่าคา  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในเส้นทาง
ท่องเท่ียวทางน้ า เก็บรักษาเครื่องมือการเกษตรโบราณ จัดท่ีพักส าหรับ
นักท่องเท่ียว 

เตาตาลครูศิริเข้าถึงได้ด้วยเรือพาย สถานท่ีในเส้นทางท่องเที่ยว ได้รับ
การช่วยเหลือจากอบต.จัดเตรียมรองรับนักท่องเท่ียว แปรรูปขายเป็น
ของที่ระลึก มีบริการท่ีพัก ขณะที่เตาตาชาวบ้านวิธีการผลิตและ
วัตถุดิบยังคงเป็นแบบดั้งเดิมไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก แต่เปิดรับ
กลุ่มนักท่องเท่ียวได้ตามนัดหมาย  

ทุนทาง
วัฒนธรรมแกน 

ทุนทาง
วัฒนธรรมหลัก 

ทุนทาง
วัฒนธรรมรอง 

บ้านก านันจัน 

ภาพที่ 4.3 ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมแบ่งตามบทบาทและหน้าที่  
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4.2 การวิเคราะห์ผลการวิจัยจากข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย 
 
 เมื่อได้ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินทุนทางวัฒนธรรมของผู้เกี่ยวข้องใน
ท่าคาแล้ว ในขั้นต่อไป คือ การประเมินระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมโดยกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันเพื่อก าหนด
เส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของต าบลท่าคาต่อไป 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยใน
ครั้งนี้ ซึ่งได้เก็บรวบรวมผ่านแบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 400 ชุด คณะผู้วิจัย
ได้ท าการวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบด้วยค าอธิบาย  โดยเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะส่วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ลักษณะการท่องเที่ยว การประเมินระดับความส าคัญของ
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ สังคม และวิชาการ รวมทั้งความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมท่องเที่ยวในท่าคา ประกอบด้วย ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ 
และรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
 
 4.2.1 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถแบ่ง
ออกเป็น เพศ อายุ การศึกษา และลักษณะการท่องเที่ยว โดยการจัดแสดงจ านวน และค่าร้อยละ 
รวมทั้งค่าเฉลี่ยอายุของผู้ตอบแบบสอบถามดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4.2 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 ลักษณะส่วนบุคคล  จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ     
1.1 ชาย   160 40 
1.2 หญิง   240 60 
 รวม  400 100 
2. อาย ุ     
2.1 น้อยกว่า 20  ปี   13 3.3 
2.2 20-34 ปี   236 59.7 
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2.3 35-49 ปี   112 28.4 
2.4 50 ปี ขึ้นไป   34 8.6 
 รวม  395 100 
3. การศึกษา 
3.1 ประถมศึกษา 
3.2 มัธยมต้น 
3.3 มัธยมปลาย/ปวช 
3.4 อนุปริญญา 
3.5 ปริญญาตร ี
3.6 สูงกว่าปริญญาตรี 

   
6 
11 
30 
28 

271 
54 

 
1.5 
2.75 
7.5 
7.0 

67.75 
13.5 

 รวม  400 100 
4. ลักษณะการท่องเที่ยว 
4.1 ชอบความแปลกใหม่  
สนใจวัฒนธรรม  และรูปแบบ
วิถีชีวิตที่แตกต่าง 
4.2 ชอบไปในแหล่งท่องเที่ยว
ที่รู้จักดี  มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพร้อม 
4.3 ชอบทดลองเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยบ้าง  แต่
ไม่ใช่การผจญภัย 

   
 
 

202 
 
 

71 
 
 

122 

 
 
 

51.1 
 
 

18.0 
 
 

30.9 
 รวม  395 100 

  จากตาราง ท่ี 4.2  สามารถอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่
ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 400 คน จ าแนกตามตัวแปรของ เพศ อายุ 
การศึกษา และลักษณะการท่องเที่ยวได้ดังนี้ 
  เพศของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เพศหญิง 
240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
  อายุของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
อายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 มีอายุระหว่าง 20 ถึง 34 ปี จ านวน 236 คิด
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เป็นร้อยละ 59.7 มีอายุระหว่าง 35 ถึง 49 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 และมีอายุต้ังแต่ 
50 ปีขึ้นไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 รวมทั้งผลการวิจัยปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 32.47 ปี 
  ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่จบประถมศึกษา 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 จบมัธยมต้น 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 จบ
มัธยมปลายหรือปวช. 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 จบอนุปริญญา 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 จบ
ปริญญาตรี 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 และจบสูงกว่าปริญญาตรี 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5   
  ลักษณะการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่พิจารณาว่าตนเองชอบความแปลกใหม่  สนใจวัฒนธรรม  และรูปแบบวิถีชีวิตที่แตกต่าง  
202 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชอบทดลองเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยบ้าง  แต่ไม่ใช่การผจญภัย 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 และสุดท้าย คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชอบไปในแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 18 
 
 4.2.2 ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคา 
  ผลการวิเคราะห์การประเมินภาพรวมของคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ด้าน
สุนทรียภาพ ด้านวิชาการ และด้านสังคม ของทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญในต าบลท่าคา 
รวมทั้งการประเมินระดับความส าคัญในแต่ละด้าน และความส าคัญในภาพรวมของ ตลาดน้ าท่า
คา บ้านก านันจัน เรือนไทยคุณทวีป วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ การท าน้ าตาลมะพร้าว วิถีชีวิต
ริมน้ า และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย ใช้การอภิปรายผลด้วยค่าเฉลี่ย ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.3 ระดับความส าคัญทุนทางวัฒนธรรมมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์  

ทุนทางวัฒนธรรมมีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์  

 ระดับ
ความส าคัญ 

 

  X S.D. แปลผล 

1. ตลาดน้ าท่าคา 8.39 1.76 มาก 
2. บ้านก านันจัน 8.15 2.108 ค่อนข้างมาก 
 รวม 8.27 1.65 มาก 
  จากตารางท่ี 4.3  ตลาดน้ าท่าคา และบ้านก านันจันเป็นองค์ประกอบของทุนทาง
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วัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ในต าบลท่าคา  
  ผลการประเมินของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ของตลาด
น้ าท่าคามีค่าเฉลี่ย 8.39 ซึ่งมีระดับความส าคัญมาก และบ้านก านันจันมีค่าเฉลี่ย 8.15 ซึ่งมีระดับ
ความส าคัญค่อนข้างมากส่งผลให้ภาพรวมของคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ใน
ต าบลท่าคามีค่าเฉลี่ย 8.27 ซึ่งอยู่ในระดับส าคัญมาก 
 
ตารางที่ 4.4 ระดับความส าคัญทุนทางวัฒนธรรมมีคุณค่าด้านสุนทรียภาพ  

ทุนทางวัฒนธรรมมีคุณค่าด้าน
สุนทรียภาพ  

 ระดับ
ความส าคัญ 

 

  X S.D. แปลผล 

1. วัดเทพประสิทธิ์ 8.09 1.984 ค่อนข้างมาก 
2. วัดมณีสรรค์ 8.06 2.054 ค่อนข้างมาก 
3. วิถีชีวิตริมน้ า 8.00 2.032 ค่อนข้างมาก 
4. ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย 7.78 2.147 ค่อนข้างมาก 
 รวม 7.98 1.58 ค่อนข้างมาก 
  จากตาราง ท่ี 4.4  วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ วิถีชีวิตริมน้ า และศาลเจ้าแม่ตั้ว
เนี้ยเป็นองค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านสุนทรียภาพในต าบลท่าคา  
  ผลการประเมินของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณค่าด้านสุนทรียภาพของวัด
เทพประสิทธิ์มีค่าเฉลี่ย 8.09 ซึ่งมีระดับความส าคัญค่อนข้างมาก วัดมณีสรรค์มีค่าเฉลี่ย 8.06 ซึ่งมี
ระดับความส าคัญค่อนข้างมาก วิถีชีวิตริมน้ ามีค่าเฉลี่ย 8.00 ซึ่งมีระดับความส าคัญค่อนข้างมาก 
และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ยมีค่าเฉลี่ย 7.78 ซึ่งมีระดับความส าคัญค่อนข้างมากส่งผลให้ภาพรวมของ
คุณค่าทุนทางวัฒนธรรมด้านสุนทรียภาพในต าบลท่าคามีค่าเฉลี่ย 7.98 ซึ่งอยู่ในระดับส าคัญ
ค่อนข้างมาก 
 
ตารางที่ 4.5 ระดับความส าคัญทุนทางวัฒนธรรมมีคุณค่าด้านวิชาการ 

ทุนทางวัฒนธรรมมีคุณค่าด้าน
วิชาการ 

 ระดับ
ความส าคัญ 

 

  X S.D. แปลผล 

1. ตลาดน้ าท่าคา  8.52 1.725 มาก 
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2. เรือนไทยคุณทวีป 8.09 2.067 ค่อนข้างมาก 
3. การท าน้ าตาลมะพร้าว 8.06 2.060 ค่อนข้างมาก 
 รวม 8.22 1.56 มาก 
  จากตาราง ท่ี 4.5  ตลาดน้ าท่าคา เรือนไทยคุณทวีป และการท าน้ าตาลมะพร้าว
เป็นองค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านวิชาการในต าบลท่าคา  
  ผลการประเมินของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณค่าด้านวิชาการของตลาด
น้ าท่าคามีค่าเฉลี่ย 8.52 ซึ่งมีระดับความส าคัญมาก เรือนไทยคุณทวีปมีค่าเฉลี่ย 8.09 ซึ่งมีระดับ
ความส าคัญค่อนข้างมาก และการท าน้ าตาลมะพร้าวมีค่าเฉลี่ย 8.06 ซึ่งมีระดับความส าคัญ
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ภาพรวมของคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมด้านวิชาการในต าบลท่าคามีค่าเฉลี่ย 
8.22 ซึ่งอยู่ในระดับส าคัญมาก 
 
ตารางที่ 4.6 ระดับความส าคัญทุนทางวัฒนธรรมมีคุณค่าด้านสังคม 

ทุนทางวัฒนธรรมมีคุณค่าด้านสังคม 
 ระดับ

ความส าคัญ 
 

  X S.D. แปลผล 

1. ตลาดน้ าท่าคา  8.41 1.886 มาก 
2. วัดมณีสรรค์  8.11 1.993 ค่อนข้างมาก 
3. วัดเทพประสิทธิ์ 8.07 2.121 ค่อนข้างมาก 
4. ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย 7.33 2.456 ค่อนข้างมาก 
 รวม 7.98 1.66 ค่อนข้างมาก 
  จากตารางท่ี 4.6  ตลาดน้ าท่าคา วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ และศาลเจ้าแม่ต้ัว
เนี้ยเป็นองค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านสังคมในต าบลท่าคา  
  ผลการประเมินของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณค่าด้านสังคมของตลาดน้ าท่า
คามีค่าเฉลี่ย 8.41 ซึ่งมีระดับความส าคัญมาก วัดมณีสรรค์มีค่าเฉลี่ย 8.11 ซึ่งมีระดับความส าคัญ
ค่อนข้างมาก วัดเทพประสิทธิ์มีค่าเฉลี่ย 8.07 ซึ่งมีระดับความส าคัญค่อนข้างมาก และศาลเจ้า
แม่ตั้วเนี้ยมีค่าเฉลี่ย 7.33 ซึ่งมีระดับความส าคัญค่อนข้างมากส่งผลให้ภาพรวมของคุณค่าทุนทาง
วัฒนธรรมด้านสังคมในต าบลท่าคามีค่าเฉลี่ย 7.98 ซึ่งอยู่ในระดับส าคัญค่อนข้างมาก 
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ตารางที่ 4.7 ระดับความส าคัญโดยรวมของทุนทางวัฒนธรรม  

ทุนทางวัฒนธรรม 
คุณค่า 

ระดับความส าคัญของคุณค่า
โดยรวม 

 ประวัติศาสตร์ 

(X  ) 

สุนทรียภาพ 

(X  ) 

วิชาการ 

(X  ) 

สังคม 

(X  ) 
X   S.D. แปลผล 

1. ตลาดน้ าท่าคา 8.39 - 8.52 8.41 8.442 1.448 มาก 
2. บ้านก านันจัน 8.148 - - - 8.148 2.108 ค่อนข้างมาก 
3. เรือนไทยคุณทวีป - - 8.085 - 8.085 2.067 ค่อนข้างมาก 
4. วัดมณีสรรค์ - 8.06 - 8.11 8.082 1.716 ค่อนข้างมาก 
5. วัดเทพประสิทธิ์ - 8.09 - 8.07 8.076 1.724 ค่อนข้างมาก 
6. การท าน้ าตาล
มะพร้าว 

- 
 

- 8.06 - 8.063 2.060 ค่อนข้างมาก 

7. วิถีชีวิตริมน้ า - 8.00 - - 8.003 2.032 ค่อนข้างมาก 

8. ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย - 7.78 - 7.33 7.553 1.987 ค่อนข้างมาก 
  จากตาราง ท่ี 4.7  ทุนทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคาประกอบด้วยตลาดน้ าท่าคา
ซึ่งมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิชาการ และด้านสังคม บ้านก านันจันมีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ เรือนไทยคุณทวีปมีคุณค่าด้านวิชาการ วัดมณีสรรค์และวัดเทพประสิทธิ์มีคุณค่า
ด้านสุนทรียภาพ และด้านสังคม การท าน้ าตาลมะพร้าวมีคุณค่าด้านวิชาการ วิถีชีวิตริมน้ ามี
คุณค่าด้านสุนทรียภาพ และศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยมีคุณค่าด้านสุนทรียภาพ และด้านสังคม สามารถ
ประเมินระดับความส าคัญของคุณค่าโดยรวมได้ดังนี้ 
  ตลาดน้ าท่าคาได้รับการพิจารณาว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยคุณค่า

ที่มีความส าคัญมากใน 3 ด้านด้วยกัน คือ คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (X  = 8.39 ) ด้านวิชาการ

(X  = 8.52 ) และด้านสังคม (X  = 8.41 ) จึงส่งผลให้ คุณค่าทางวัฒนธรรมโดยรวมของตลาด
น้ าท่าคามีค่าเฉลี่ย 8.442 อยู่ในระดับความส าคัญมาก 
  บ้านก านันจันได้รับการพิจารณาว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญ

ค่อนข้างมากเชิงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (X  = 8.148 )เพียงด้านเดียว จึงส่งผลให้ คุณค่าทาง
วัฒนธรรมโดยรวมของบ้านก านันจันมีค่าเฉลี่ย 8.148 อยู่ในระดับความส าคัญค่อนข้างมาก 
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  เรือนไทยคุณทวีปได้รับการพิจารณาว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญ

ค่อนข้างมากเชิงคุณค่าด้านวิชาการ (X  = 8.085 )เพียงด้านเดียว จึงส่งผลให้ คุณค่าทาง
วัฒนธรรมโดยรวมของเรือนไทยคุณทวีปมีค่าเฉลี่ย 8.085 อยู่ในระดับความส าคัญค่อนข้างมาก 
  วัดมณีสรรค์ได้รับการพิจารณาว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยคุณค่าที่มี

ความส าคัญค่อนข้างมากใน 2 ด้านด้วยกัน คือ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ (X  = 8.06 ) และด้าน

สังคม(X  = 8.11 ) จึงส่งผลให้ คุณค่าทางวัฒนธรรมโดยรวมของวัดมณีสรรค์มีค่าเฉลี่ย 8.082 
อยู่ในระดับความส าคัญค่อนข้างมาก 
  วัดเทพประสิทธิ์ได้รับการพิจารณาว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยคุณค่า

ที่มีความส าคัญค่อนข้างมากใน 2 ด้านด้วยกัน คือ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ (X  = 8.09 ) และ

ด้านสังคม(X  = 8.07 ) จึงส่งผลให้ คุณค่าทางวัฒนธรรมโดยรวมของวัดเทพประสิทธิ์มีค่าเฉลี่ย 
8.076 อยู่ในระดับความส าคัญค่อนข้างมาก 
  การท าน้ าตาลมะพร้าวได้รับการพิจารณาว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มี

ความส าคัญค่อนข้างมากเชิงคุณค่าด้านวิชาการ (X  = 8.06 )เพียงด้านเดียว จึงส่งผลให้ คุณค่า
ทางวัฒนธรรมโดยรวมของการท าน้ าตาลมะพร้าวมีค่าเฉลี่ย 8.06 อยู่ในระดับความส าคัญ
ค่อนข้างมาก 
  วิถีชีวิตริมน้ าได้รับการพิจารณาว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญ

ค่อนข้างมากเชิงคุณค่าด้านสุนทรียภาพ (X  = 8.00 )เพียงด้านเดียว จึงส่งผลให้ คุณค่าทาง
วัฒนธรรมโดยรวมของวิถีชีวิตริมน้ ามีค่าเฉลี่ย 8.00 อยู่ในระดับความส าคัญค่อนข้างมาก 
  ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยได้รับการพิจารณาว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญ

ค่อนข้างมากเชิงคุณค่าด้านสุนทรียภาพ (X  = 7.78 ) และด้านสังคม (X  = 7.33 ) จึงส่งผลให้
คุณค่าทางวัฒนธรรมโดยรวมของศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ยมีค่าเฉลี่ย 7. 553 อยู่ในระดับความส าคัญ
ค่อนข้างมาก 
 
 4.2.3 กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  ผลการวิเคราะห์กิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลาที่คาดว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยจะใช้ท่องเที่ยวในท่าคา และรูปแบบการท่องเที่ยวในท่าคาที่น่าสนใจ การ
อภิปรายผลส าหรับระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ท่องเที่ยวน าเสนอผลด้วยตารางแสดงจ านวน และค่าร้อย
ละ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา รวมทั้งการอภิปรายผลของระยะเวลารวมเฉลี่ยที่นักท่องเที่ยวใช้ในท่าคา 
และส าหรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจน าเสนอผลด้วยตารางแสดงจ านวน และค่าร้อยละ โดย
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การเรียงล าดับจากรูปแบบท่องเที่ยวในท่าคาที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก 
 
ตารางที่ 4.8 ระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้ท่องเที่ยวในท่าคา  

ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ท่องเที่ยว  จ านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 60 นาที  40 10.1 
2. 60 นาที แต่ไม่เกิน 120 นาที  226 56.8 
3. มากกว่า 120 นาที แต่ไม่เกิน 180 นาที   74 18.6 
4. มากกว่า 180 นาที  58 14.5 
 รวม 398 100 
  จากตาราง ท่ี 4.8  นักท่องเที่ยวชาวไทย  398 คน ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้
ท่องเที่ยวในท่าคา สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงระยะเวลา ดังนี้ 
  กลุ่มที่ใช้เวลาท่องเที่ยวในท่าคาน้อยกว่า 60 นาที หรือ หนึ่งชั่วโมง มีจ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 
  กลุ่มที่ใช้เวลาท่องเที่ยวในท่าคา 60 นาที แต่ไม่เกิน 120 นาที หรือ หนึ่งถึงสอง
ชั่วโมง มีจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อย 56.8 
  กลุ่มที่ใช้เวลาท่องเที่ยวในท่าคา มากกว่า 120 นาที แต่ไม่เกิน 180 นาที หรือ 
มากกว่าสองชั่วโมงแต่ไม่เกินสามชั่วโมง มีจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 
  กลุ่มที่ใช้เวลาท่องเที่ยวในท่าคา มากกว่า 180 นาที หรือ มากกว่าสามชั่วโมง มี
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
  ผลการประเมินระยะเวลารวมที่คาดว่าจะใช้ท่องเที่ยวในท่าคาปรากฏระยะเวลา
เฉลี่ยที่นักท่องเที่ยวทั้งหมดใช้ คือ 125.48 นาที หรือ ประมาณสองชั่วโมงห้านาที 
 
ตารางที่ 4.9 รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนใจ  

รูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  จ านวน ร้อยละ 
1. เที่ยวตลาดน้ าท่าคา  387 96.8 
2. นั่งเรือชมวิถีชีวิตริมน้ า  363 90.8 
3. เที่ยววัดเทพประสิทธิ์  344 86.0 
4. เที่ยววัดมณีสรรค์  340 85.2 
5. ชมเรือนไทยบ้านคุณทวีป  332 83.0 
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6. ดูการผลิตน้ าตาลมะพร้าว(เตานักท่องเที่ยว
และเตาชาวบ้าน) 

 
 

323 
 

80.6 
7. ขอพรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย  314 78.5 
8. เยี่ยมเรือนไทยบ้านก านันจัน  311 77.8 
  จากตาราง ท่ี 4.9  การวิเคราะห์รูปแบบการท่องท่องเที่ยวในท่าคาที่นักท่องเที่ยว
ชาวไทยทั้งหมด 400 คนมีความสนใจ ซึ่งประกอบด้วย 8 รูปแบบ คือ การเที่ยวตลาดน้ าท่าคา การ
นั่งเรือชมวิถีชีวิตริมน้ า การเที่ยววัดเทพประสิทธิ์ การเที่ยววัดมณีสรรค์ การชมเรือนไทยบ้านคุณ
ทวีป การดูการผลิตน้ าตาลมะพร้าว การเที่ยวศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย และการเยี่ยมชมเรือนไทยบ้าน
ก านันจัน โดยเรียงล าดับตามปริมาณความสนใจได้ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 การท่องเที่ยวตลาดน้ าท่าคาเป็นรูปแบบที่มีนักท่องเที่ยวสนใจทั้งหมด 
387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.8 
  ล าดับที่ 2 การน่ังเรือชมวิถีชีวิตริมน้ าเป็นรูปแบบที่มีนักท่องเที่ยวสนใจทั้งหมด 
363 คน คิดเป็นร้อย 90.8 
  ล าดับที่ 3 การท่องเที่ยววัดเทพประสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มีนักท่องเที่ยวสนใจทั้งหมด 
344 คน คิดเป็นร้อย 86 
  ล าดับที่ 4 การท่องเที่ยววัดมณีสรรค์เป็นรูปแบบที่มีนักท่องเที่ยวสนใจทั้งหมด 
340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.2 
  ล าดับที่ 5 การท่องเที่ยวเรือนไทยบ้านคุณทวีปเป็นรูปแบบที่มีนักท่องเที่ยวสนใจ
ทั้งหมด 332 คน คิดเป็นร้อย 83 
  ล าดับที่ 6 การเย่ียมชมการผลิตน้ าตาลมะพร้าวทั้งเตานักท่องเที่ยวและเตา
ชาวบ้านเป็นรูปแบบที่มีนักท่องเที่ยวสนใจทั้งหมด 323 คน คิดเป็นร้อย 80.6 
  ล าดับที่ 7 การท่องเที่ยวศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยเป็นรูปแบบที่มีนักท่องเที่ยวสนใจ
ทั้งหมด 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 
  ล าดับที่ 8 การท่องเที่ยวเรือนไทยบ้านก านันจันเป็นรูปแบบที่มีนักท่องเที่ยวสนใจ
ทั้งหมด 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 
 
4.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 
  
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของทั้งกลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องในท่าคา และกลุ่ม
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ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัยปรากฏว่าต าบลท่าคาประกอบด้วย 8 ทุนวัฒนธรรม 
ได้แก่ ตลาดน้ าท่าคา การท าน้ าตาลมะพร้าว บ้านก านันจัน วิถีชีวิตริมน้ า เรือนไทยคุณทวีป วัด
เทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย ซึ่งภายในทุนทางวัฒนธรรมมีจ านวนคุณค่าที่
แตกต่างกันออกไป และทั้งสองกลุ่มตัวอย่างประเมินระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม
แตกต่างกันด้วย การน าผลการเปรียบเทียบที่ได้ มาเสนอแนะเพื่อสร้างรูปแบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในต าบลท่าคาให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ความ
ต้องการของคนท่าคา และความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังนั้นการน าเสนอผลการวิจัยนี้จึงน า
ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมแบ่งตามบทบาทและหน้าที่มาเปรียบเทียบกับระดับ
ความส าคัญของคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมโดยรวม โดยการแสดงผลการวิจัยด้วยแผนที่เครือข่าย
ทางความคิดประกอบกับการบรรยายผล 
 ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องในท่าคา ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มแรก คือ ทุน
วัฒนธรรมที่มีความส าคัญมากไม่เฉพาะกับคนท่าคาแต่รวมถึงคนต่างถิ่น และนักท่องเที่ยวด้วย 
ได้แก่ ตลาดน้ าท่าคา และการท าน้ าตาลมะพร้าว(เตาตาล) รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญมาก
เช่นกัน แม้บทบาทอาจลดน้อยลงไปในปัจจุบัน แต่ยังคงท าหน้าท่ีในลักษณะสถานที่ให้ความรู้ที่
สะท้อนความเป็นมาในอดีต และสภาพทางธรรมชาติของท่าคา ได้แก่ บ้านก านันจัน วีถีชีวิตริมน้ า 
และเรือนไทยคุณทวีป และกลุ่มสุดท้ายเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่แม้ถูกพิจารณาว่ามีความส าคัญ
มากต่อคนในท่าคา แต่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่อาจเปราะบางต่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์หากเปิด
รองรับนักท่องเที่ยวมากเกินไป ซึ่งท าหน้าที่หลักเชื่อมโยงกับความเชื่อและความศรัทธาของคนใน
ท่า รวมทั้งท าหน้าที่เชิงสัญลักษณ์ด้านความนับถือทางจิตวิญญาณ ได้แก่ วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณี
สรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 
 ขณะที่ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยปรากฏว่า ทุน ทางวัฒนธรรม
ที่นักท่องเที่ยวประเมินแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญมาก และ
กลุ่มทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญค่อนข้งมาก กลุ่มแรกมีเพียงตลาดน้ าท่าคาที่ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญมาก และกลุ่มที่สองประกอบด้วยอีก 7 ทุนทาง
วัฒนธรรมที่เหลือซึ่งได้รับการประเมินความส าคัญเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
บ้านก านันจัน เรือนไทยคุณทวีป วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ การท าน้ าตาลมะพร้าว วิถีชีวิต
ริมน้ า และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย ตามล าดับ 
 เมื่อน าผลการประเมินทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมา
เปรียบเทียบกันแล้ว ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า มีทุนทางวัฒนธรรมเพียง 2 แห่งที่ทั้งสองกลุ่ม
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ตัวอย่างประเมินระดับความส าคัญได้อย่างสอดคล้องกัน ได้แก่ ตลาดน้ าท่าคา และศาลเจ้าแม่ต้ัว
เนี้ย ขณะที่ทุนทางวัฒนธรรมที่เหลือถูกประเมินล าดับความส าคัญแตกต่างกันระหว่างทั้งสองกลุ่ม
ตัวอย่าง  การเปรียบเทียบผลการประเมินเพื่อจัดล าดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม ผล
ปรากฏว่ามีความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและแตกต่างกันระหว่างสองกลุ่มตัวอย่างดังนี้ (ดู
ภาพที่ 4.5) 
 ความส าคัญล าดับแรกซึ่งทั้งสองกลุ่มเห็นสอดคล้องกันว่า ตลาดน้ าท่าคาเป็นสถานที่มี
ความส าคัญทางวัฒนธรรมในล าดับแรกทั้งด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ และสังคม  
 ความส าคัญล าดับที่สอง กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในท่าคาให้ความส าคัญกับทุนทางวัฒนธรรม
ด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยประเมินให้กับบ้านก านันจัน 
 ความส าคัญล าดับที่สาม กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในท่าคาประเมินให้ความส าคัญกับทุนทาง
วัฒนธรรมบ้านก านันจัน ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยประเมินให้กับเรือนไทยคุณทวีป แม้คน
ในท่าคาส่วนใหญ่รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาที่ส าคัญของบ้านก านันจัน แต่ยังไม่ทราบถึง
รายละเอียดของความส าคัญ 
 ความส าคัญล าดับที่สี่ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในท่าคาประเมินให้ความส าคัญกับทุนทาง
วัฒนธรรมวิถีชีวิตริมน้ า ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยประเมินให้ความส าคัญกับวัดมณีสรรค์  
 ความส าคัญล าดับที่ห้า กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในท่าคาประเมินให้กับทุนทางวัฒนธรรมเรือนไทย
บ้านคุณทวีป ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยประเมินให้ความส าคัญกับวัดเทพประสิทธิ์ 
 ความส าคัญล าดับที่หก กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในท่าคาประเมินให้กับทุนทางวัฒนธรรมวัดเทพ
ประสิทธิ์ ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยประเมินให้ความส าคัญกับการท าน้ าตาลมะพร้าว 
 ความส าคัญล าดับที่เจ็ด กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในท่าคาประเมินให้กับทุนทางวัฒนธรรมวัดมณี
สรรค์ ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยประเมินให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตริมน้ า 
 ความส าคัญล าดับสุดท้าย ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันโดยการประเมิน
ให้กับศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยซึ่งมีคุณค่าในด้านสุนทรียภาพ และด้านสังคม 
 ห้าล าดับแรกจากการประเมินความส าคัญของผู้เกี่ยวข้องในท่าคาแสดงให้เห็นว่า ตลาด
น้ าท่าคา การท าน้ าตาลมะพร้าว บ้านก านันจัน วิถีชีวิตริมน้ า และเรือนไทยคุณทวีปเป็นสถานที่
และพื้นที่ที่มีความส าคัญต่อทั้งคนในท่าคาและนักท่องเที่ยวซึ่งเห็นได้จากปัจจุบันเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่หน่วยงานรัฐท้องถิ่นจัดขึ้นได้ใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว โดยเส้นทางการท่องเที่ยวในท่าคาเริ่มต้นจากตลาดน้ าท่าคา นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ทางรถยนต์แวะจอดรถที่บริเวณตลาดน้ าท่าคาและลงเรือเพื่อไปชมวิถีชีวิตของคนในท่าคาในยังจุด
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ถัดไปคือ บ้านก านันจัน เรือนไทยคุณทวีป และการท าน้ าตาลมะพร้าวเตาตาลครูศิริ สุดท้าย
กลับมาสิ้นสุดที่ตลาดน้ าท่าคาอีกครั้ง(ดูภาพที่ 4.4)  
 

 
 ตลาดน้ าท่าคาเป็นศูนย์กลางของทั้งคนในท่าคาและนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที่สามารถ
สัมผัสวิถีชีวิตของคนท่าคาได้ชัดเจน เป็นจุดหมายหลักที่เชื่อมโยงไปยังสถานที่ที่มีความส าคัญ
อ่ืนๆในท่าคา และเป็นตลาดน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีความต่อเนื่องมาแต่อดีต พร้อมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐท้องถิ่นจึงท าให้คนในท่าคาเห็นพ้องกันว่าตลาดน้ าท่าคาเป็น
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญล าดับแรกของต าบลท่าคาซึ่งสอดคล้องกับการประเมิน
ความส าคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยว 
 นอกจากตลาดน้ าท่าคาที่เกิดขึ้นตามลักษณะแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นที่ต าบลท่าคา
แล้ว การเปลี่ยนจากการท านาและท าสวนเตียน มาเป็นการท าสวนมะพร้าวก็ได้รับอิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นกัน การเริ่มต้นท าสวนมะพร้าวเป็นไปตามสภาพแวดล้อมของ
ต าบลท่าคา การสืบทอดขบวนการผลิตแบบด้ังเดิมจนถึงปัจจุบัน และคนในท่าคาส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าน้ าตาลมะพร้าวซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับชุมชน ดังนั้นมะพร้าว เตาตาล และการ
ท าน้ าตาลไม่ได้เป็นแค่อาชีพแต่เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ท าให้การท าน้ าตาลมะพร้าวมี
ความส าคัญรองลงมาหรืออาจจะใกล้เคียงกับตลาดน้ าท่าคา(ดูภาพที่ 4. 5) ขณะที่นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับบ้านก านันจันรองจากตลาดน้ าท่าคาอาจเป็นเพราะเรือนไทยบ้านก านันจันเคยเป็น

เรือนไทย
คุณทวีป

เตาตาล
ครูศิริ

ตลาด
น้ าท่าคา

บ้านก านัน
จัน

ภาพที่ 4.4 เส้นทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตริมน้ าในท่าคาด้วยเรือพาย 
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ที่รับเสด็จฯในหลวงรัชกาลที่ 5 จึงมีความเป็นมาในอดีตประกอบกับถูกจัดให้อยู่ในเส้นทาง
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน และอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ าท่าคาเมื่อการเดินทางเข้าถึงด้วยทางเรือ อย่างไรก็
ดีกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท่าคาให้ความส าคัญกับบ้านก านันจันถัดจากการท าน้ าตาลมะพร้าวนั้น
อาจเป็นเพราะบ้านก านันจันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมาที่ส าคัญในอดีต และส่งผลต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องในด้านท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้อาจไม่ได้มีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ
ชาวท่าคาโดยทั่วไป 
 วิถีชีวิตริมน้ าได้รับการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท่าคาให้อยู่ในล าดับที่  4 อาจเป็น
เพราะสภาพการสร้างบ้านเรือนไม้แบบไทยเริ่มเปลี่ยนไปซึ่งถูกทดแทนด้วยอาคารปูนหรืออาคาร
ครึ่งไม้ครึ่งปูน การสัญจรทางน้ า และการใช้เรือเป็นพาหนะเริ่มถูกแทนที่ด้วยถนน และการสัญจร
ทางรถยนต์มากขึ้น จึงท าให้บทบาทของสายน้ าอาจลดบทบาทลงเหลือเพียงการใช้สัญจรใน
ระยะใกล้ การละเลยความส าคัญของสายน้ าจึงอาจส่งผลให้ล าคลองตื้นเขิน และในที่สุดอาจท า
ให้จ านวนสายน้ าที่ใช้ประโยชน์ได้ลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันเส้นทางท่องเที่ยวที่ถูกจัดขึ้นใช้
ประโยชน์จากการสัญจรทางทางน้ าด้วยเรือพายเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต
ริมน้ า และช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ าในท่าคาได้ด้วยเช่นกัน ในทางกลับกันกลุ่ม
นักท่องเที่ยวให้ส าคัญกับวิถีชีวิตริมน้ าในล าดับที่  7 นั้นอาจเป็นเพราะสภาพบ้านเรือนที่ต้ังอยู่
ริมน้ า และการสัญจรทางน้ ายังขาดการถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความเข้าใจถึง อิทธิพลและ
ความส าคัญของสภาพแวดล้อทางธรรมชาติที่ท าการเชื่อมโยงระหว่างสายน้ าและวิถีชีวิตของคน
ในท่าคาเข้าไว้ด้วยกัน 
 นอกจากนักท่องเที่ยวแล้ว คนในท่าคาเองส่วนใหญ่ก็ได้รู้จักเรือนไทยบ้านคุณทวีปจาก
การเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวของท่าคาในปัจจุบัน รวมทั้งบ้านคุณทวีปเองสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงภาพความเป็นมาของอาชีพในอดีตของท่าคาจนมาถึงปัจจุบัน เพราะประกอบไปด้วย
เครื่องมือการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการท านา ท ายาจืด และท าน้ าตาลมะพร้าว จึงอาจท าให้คนใน
ท่าคาให้ความส าคัญอยู่ในล าดับที่ 5 แต่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในล าดับที่ 3 อาจเป็นเพราะ
บ้านเรือนไทยคุณทวีปนอกจากเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในปัจจุบันแล้ว สถานที่
แห่งนี้ท าหน้าที่คล้ายกับศูนย์ข้อมูลที่จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในท่าคาแก่ผู้มา
เยี่ยมชม รวมทั้งยังจัดเป็นสถานที่พักแบบโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย 
 ทุนทางวัฒนธรรมในสามล าดับสุดท้ายที่กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท่าคาให้ความส าคัญอยู่
ในหมวดของศาสนสถานและความเชื่อ ได้แก่ วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 
สาเหตุอาจเป็นเพราะทั้งสามแห่งเป็นสถานที่ใช้จัดพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อของคนในท่า
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คาเป็นหลัก การเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาจึงมีความเปราะบางและอ่อนไหวได้ง่ายต่อ
ปริมาณของคนภายนอกที่เข้ามาในคราวเดียวกันเป็นจ านวนมาก  และในแง่ของความสามารถใน
การเข้าถึงทางการท่องเที่ยวทั้งสามแห่งอยู่ห่างจากตลาดน้ าท่าคาซึ่งอาจเป็นการยากในการเข้าถึง
ได้ด้วยเรือพาย ในขณะเดียวกันกลุ่มนักท่องเที่ยวกลับประเมินให้ความส าคัญกับวัดมณีสรรค์ และ
วัดเทพประสิทธิ์ในล าดับที่ 4 และ 5 ตามล าดับ นั้นอาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวอยากไปสักการะสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ และชื่นชมทัศนียภาพของวัดทั้งสองแห่ง อย่างไรก็ดีทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยประเมินความส าคัญในล าดับสุดท้ายให้กับศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย อาจเป็นเพราะมี
บทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในท่าคาน้อยลงเหลือเพียงเป็นสัญลักษณ์ทางความศรัทธาในอดีต เปิด
ท าพิธีกรรมเฉพาะในวันอาทิตย์ และ ขาดการเชื่อมโยงกับตลาดน้ าท่าคาเพราะระยะทางค่อนข้าง
ห่างหากต้องเดินทางด้วยเรือพายจึงท าให้อยู่นอกเส้นทางท่องเที่ยวหลักในปัจจุบัน 
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ทุนทาง
วัฒนธรรมแกน 

การประเมินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในท่าคา การประเมินของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ภาพที่ 4.5 เปรียบเทียบการประเมินระดับความส าคัญระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในท่าคาและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย  

1)ตลาดน้ าท่าคา 

6)วัดเทพประสิทธิ์ 

7)วัดมณีสรรค์ 

8)ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 

4)วิถีชีวิตริมน้ า 

5)เรือนไทยคุณทวีป 

2)การท าน้ าตาลมะพร้าว 

ทุนทาง
วัฒนธรรมรอง 

3)บ้านก านันจัน 

ทุนทางวัฒนธรรมมี
ความส าคัญมาก 

1)ตลาดน้ าท่าคา 

2)บ้านก านันจัน 

3)เรือนไทยคุณทวีป 

4)วัดมณีสรรค์ 

5)วัดเทพประสิทธิ์ 

6)การท าน้ าตาลมะพร้าว 

7)วิถีชีวิตริมน้ า 

8)ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 

ทุนทางวัฒนธรรมมี
ความส าคัญ
ค่อนข้างมาก 

ทุนทาง
วัฒนธรรมหลัก 

ทุนทาง
วัฒนธรรมแกน 

www.ssru.ac.th
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ภาพที่ 4.6 ตลาดน้ าท่าคา 
ซ้าย คือ สภาพบรรยากาศในวันมีตลาดนัดและสิ่งปลูกสร้างเก่าก่อนถูกรื้อถอน  
ขวา คือ สิ่งปลูกสร้างเก่าบนท่ีดินเอกชนถูกแทนท่ีด้วยอาคารชั้นเดียวแบ่งเป็นห้องเพื่อให้เช่า  

www.ssru.ac.th
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ภาพที่ 4.7 เรือนไทยบ้านก านันจัน 

www.ssru.ac.th



78 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 บ้านคุณทวีป เจือไทย 

www.ssru.ac.th
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ภาพที่ 4.9 การท าน้ าตาลมะพร้าว  
ซ้าย คือ เตาตาลครูศิริส าหรับนักท่องเที่ยว ขวา คือ เตาตาลชาวบ้านของคุณส าเภา  

www.ssru.ac.th
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ภาพที่ 4.10 วิถีชีวิตริมน้ า 

www.ssru.ac.th
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ภาพที่ 4.11 ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย 

www.ssru.ac.th
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ภาพที่ 4.12 วัดมณีสรรค์ 

ภาพที่ 4.13 วัดเทพประสิทธิ์ 

www.ssru.ac.th




